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ຄ າສັບຫຍ ື້ 

ADB ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ  

AF ງບົປະມານເພ ມ້ 

ARAP ແຜນດໍາເນ ນງານໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ໂດຍຫຍໍ ້

BKX ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ 

CBO ອງົການຈດັຕັງ້ທ ົ່ ມ ຊຸມຊນົເປັນຖານ 

CEDAW ຄະນະກໍາມະການກົ່ ຽວກບັການລບົລາ້ງການ ຈາໍ ແນກຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິ 

CERD ສນົທສິນັຍາສາກນົກົ່ ຽວກບັການລບົລາ້ງການຈາໍແນກເຊ ອ້ຊາດທຸກຮ ບແບບ 

CoC ຂໍກ້ໍານດົກົ່ ຽວກບັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ກບັແມົ່ ນຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ 

CSC ທ ົ່ ປຸກສາຄວບຄຸມການກໍົ່ ສາ້ງ 

CSO ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ 

DBST ການຮກັສາດວ້ຍ Double Bituminous Sealed Treatment 

DDMC ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັຂອງເມ ອງ 

DESIA ກອງປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

DFRM ກມົຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ້ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ   

DIA ອງົກອນທ ົ່ ຖ ກມອບໝາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

DoNRE ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

DNEP ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

DOF ກມົປົ່ າໄມ ້

DOP ກມົແຜນການ 

DOW ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ 

DPC ກມົວາງແຜນ ແລະ ການຮົ່ ວມມ  

DPWT ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 

DRFI ການຈດັຫາທ ນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ 

DRM ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ 

DRO ຫອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂັນ້ເມ ອງ 

DRR ການຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັ 

DUPH ກມົວາງແຜນ ແລະ ຜງັເມ ອງ  
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EA ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

EIA ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ECC ໃບຢັງ້ຢ ນທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ   

ECoP ຫລກັການປະຕບິດັດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

EDPD ພະແນກຄົນ້ຄວ້າສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັໄພພບິດັ 

EGDP ແຜນພດັທະນາກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ 

EGEF ກອບການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ  

EHS ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

EMC ທ ົ່ ປ ກສາຄ ມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

EPL ກດົໝາຍປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ESHS ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ESIA ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ  

ESMF ກອບຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ  

ESMP ແຜນຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ESOM ຄຸົ່ ມ  ການດໍາເນ ນງານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

FPIC ການປ ກສາຫລ ແບບອດິສະຫລະ ແລະ ແບບແຈງ້ໃຫຮ້ ລ້ົ່ ວງໜາ້ກົ່ ອນ 

GAP ແຜນປະຕບິດັງານທາງດາ້ນເພດ 

GBV ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 

GoL ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 

GRM ກນົໄກແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງຮຽນ 

GRID ສ ນຂໍມ້ ນຂົ່ າວສານແລະການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນບດົບາດຍງິ - ຊາຍ 

HVCA ການປະເມ ນຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນໄພອນັຕະລາຍ 

ICCPR ສນົທສິນັຍາສາກນົວົ່ າດວ້ຍສດິທຂິອງພນົລະເຮ ອນ ແລະ ສດິທດິາ້ນການເມ ອງກ   

ICESCR ສນົທສິນັຍາສາກນົວົ່ າດວ້ຍສດິທດິາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນາທໍາ  

ICOMOS ສະພາສາກນົກົ່ ຽວກບັອະນຸສາວະລ  ແລະ ສະຖານທ ົ່ ຕົ່ າງໆ 

ICT ເທກັໂນໂລຍ ດາ້ນຂໍມ້ ນ ແລະ ການສ ົ່ ສານ 

IDA ອງົກອນການພດັທະນາສາກນົ  

IEE ການປະເມ ນດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເບ ອ້ງຕົນ້ 
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JICA ອງົການຮົ່ ວມມ ສາກນົຂອງຢ ົ່ ປຸົ່ ນ 

Lao PDR ສາທາລະນະລດັປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົລາວ 

MOF ກະຊວງການເງ  ນ 

LDRM-AF ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ ສໍາຫຼບັ ສປປ ລາວ - ງບົປະມານເພ ົ່ ມເຕ ມ 

LFND ແນວລາວສາ້ງຊາດເພ ົ່ ອການພດັທະນາປະເທດຊາດ 

LPB ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

MoHA ກະຊວງພາຍໃນ 

MoICT ກະຊວງຖະແຫລງຂົ່ າວ, ວດັທະນາທໍາ ແລະ ທົ່ ອງທົ່ ຽວ 

MONRE ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

MPI ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ 

MPWT ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ  

MRC ອງົການແມົ່ ນໍາ້ຂອງ 

NEIO ຫອ້ງການຄົນ້ຄວ້າຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການກວດກາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ  

NPA ເຂດປົ່ າປົກປອ້ງແຫົ່ ງຊາດ   

NSEDP ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ ແຫົ່ ງຊາດ 

O&M ການ ດໍາ ເນ ນງານແລະການ ບໍາລຸງຮກັສາ 

OP ນະໂຍບາຍດໍາເນ ນງານ 

OP/BP ນະໂຍບາຍດໍາເນ ນງານຂອງທະນາຄານໂລກ 

PA ພ ນ້ທ ົ່ ປົກປອ້ງ 

PAH ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 

PAP ບຸກຄນົທ ົ່ ຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 

PDNA ການປະເມ ນຄວາມຕອ້ງການຫຼງັໄພພບິດັ 

PCR ຊບັພະຍາກອນວດັທະນາທໍາດາ້ນກາຍະພາບ 

PDR ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ 

PFA ພ ນ້ທ ົ່ ປົ່ າປົກປອ້ງ 

PIU ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

PMU ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

PRO ຫອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໂຄງການ 



 

SEA DRM Project – Lao PDR vii 

Environmental and Social Management Framework 

RoI ຂອບເຂດທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ 

RoW ສດິຂອບເຂດແລວໂຄງການ 

RPF ກອບນະໂຍບາຍດາ້ນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 

RSS ກອງເລຂາດາ້ນການປອ້ງກນັພາຍໃນພາກພ ນ້  

SC ອງົປະກອບຍົ່ ອຍ  

SDS ຊົ່ ຽວຊານພດັທະນາສງັຄມົ 

SEA DRM ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັໃນພາກອາຊ ຕາເວນັອອກສົ່ ຽງໃຕ ້

SIA ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ 

SMART ເຈາະຈງົ, ວດັແທກໄດ,້ ສາມາດບນັລຸໄດ,້ ສອງຄົ່ ອງ ແລະ ໃນຂອບເຂດເວລາ  

SMMP ແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາດາ້ນສງັຄມົ 

TA ການຊົ່ ວຍເຫລ ອດາ້ນວຊິາການ 

ToR ຂອບເຂດໜາ້ວຽກ 

USAID ອງົການຂອງສະຫະລດັອາເມລກິາ ເພ ົ່ ອການພດັທະນາສາກນົ 

UXO ລະເບ ດທ ົ່ ບໍົ່ ທນັແຕກ 

VAC ຄວາມຮຸນແຮງກບັເດກັ 

WB ທະນາຄານໂລກ 

WBG ກຸົ່ ມທະນາຄານໂລກ 

HVCA ການປະເມ ນຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມບອບບາງຂອງໄພອນັຕະລາຍ 
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Environmental and Social Management Framework 

ຄ ານ າ 

ກອບຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຈະໄດນໍ້າໃຊກ້ບັທຸກໆການລງົທ ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກ
ທະນາຄານໂລກ (WB) ເພ ົ່ ອສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນວຊິາການ ຫຼ  ທາງດາ້ນງບົປະມານຈາກໂຄງການ ຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ. ຊ ົ່ ງໄດກ້ະກຽມໂດຍການປັບປຸງ ESMF ຂອງໂຄງການແມົ່ ບດົທ ົ່ ໄດນໍ້າ
ພຈິາລະນາຂອບເຂດ ແລະ ວທິ ການຂອງກດິຈະກໍາເພ ົ່ ມເຕ ມທ ົ່ ສະເໜ ເພ ົ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໃຕອ້ງົປະກອບ 1 
(ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນຕວົເມ ອງແບບປະສມົປະສານ).ກອບການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ ແມົ່ ນໄດເ້ຊ ົ່ ອມໂຍງເຂົາ້ກນັກບັກອບນະໂຍບາຍການຍກົບາ້ຍຈດັສນັ (RPF) ແລະ ກອບການມ ສົ່ ວນ
ຮົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ (EGEF). 

ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການລະດບັຊາດ (PMU) ຂອງກມົທາງນໍາ້(DOW) ທ ົ່ ຂ ນ້ກບັ ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ 
ຂນົສົົ່ ງ (MPWT) ໃນການປະສານງານຢົ່ າງໃກສ້ດິກບັພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ 
ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ພະແນກຄົນ້ຄວ້າສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັໄພພບິດັ(EDPD) ຂອງສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້
ໂຍທາ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ(PTRI) ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ MPWT ເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງ
ໂດຍລວມ, ການປະສານງານ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອບການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ  ESMF ລວມທງັເຄ ົ່ ອງມ ປົກປອ້ງອ ົ່ ນໆ. ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (DPWT) ຢ ົ່ ບນັດາ
ແຂວງມ ໂຄງການແມົ່ ນເປັນ    ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (PIUs) ແລະ ມ  ໜາ້ ທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍແລະ / ຫຼ  ກດິຈະກໍາ ຕົ່ າງໆແລະ 
ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມກອບການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESMF ແລະ ຂໍ ້ ກໍານດົປອ້ງ
ກນັອ ົ່ ນໆ ລວມທງັການເກບັຮກັສາເອກະສານທ ົ່ ຖ ກຕອ້ງໄວໃ້ນຟາຍເອກະສານຂອງໂຄງການ ເພ ົ່ ອການທບົ
ທວນຄ ນໂດຍທະນາຄານໂລກ. 

ເອກະສານສະບບັນ ຖ້ ວົ່ າເປັນຮົ່ າງເອກະສານ ແລະ ສາມາດດດັແປງ ແລະ ປົ່ ຽນແປງໃໝົ່ ໄດຕ້າມເງ  ົ່ອນໄຂ, ການ
ອອກແບບໂຄງການຍົ່ ອຍ ຫຼ  ກອບຂອງກດິຈະກໍາອ ົ່ ນໆ. ໄດມ້ ການປ ກສາຫາລ ຢົ່ າງໃກຊ້ດິກບັທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ມ ການປັບປຸງໃໝົ່ ຖາ້ຈາໍເປັນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEA DRM Project – Lao PDR 2 

Environmental and Social Management Framework 

1. ພາກສະ ເໜ ີ
1.1 ຄວາມເປັນມາ 
1. ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັຂອງອາຊ ຕາເວນັອອກສົ່ ຽງໃຕ ້ ສ າລບັ ສປປລາວ (LDRM ໂຄງການ,ຫຼ  
ໂຄງການແມົ່ ບດົ) ທ ົ່ ກໍາລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດວ້ຍການສະໜອງທ ນຈາກທະນາຄານໂລກ (WB) ໂດຍມ ຈດຸປະສງົ
ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ເພ ົ່ ມຄວາມສາມາດດາ້ນການເງນິທາງດາ້ນຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ 
ຢ ົ່  ສປປລາວ. ໂຄງການໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໃນວນັທ  6 ກໍລະກດົ 2017 ແລະ ມ ຜນົບງັຄບັໃຊໃ້ນວນັທ  11 ຕຸລາ 
2017, ໂດຍມ ຄໍາໝັນ້ສນັຍາຈ ານວນ 30 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ຈດຸປະສງົໃນການພດັທະນາໂຄງການ (PDO) 
ແມົ່ ນເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມຢ ົ່ ເມ ອງໄຊ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ (ODX) ແລະ ເພ ົ່ ມຂ ດຄວາມສາມາດ 
ໃຫແ້ກົ່ ລດັຖະບານ ແຫົ່ ງ ສປປລາວ ເພ ົ່ ອສະໜອງການບໍລກິານອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ການຕອບໂຕໄ້ພພບິດັ.  

2. ໂຄງການປະກອບມ  5 ອງົປະກອບ. 

ອົງປະກອບທີ 1 - ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນ ື້າຖ້ວມໃນຕົວເມ ອງແບບປະສົມປະສານ (13,5 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ພາຍໃຕອ້ງົປະກອບນ  ້ ໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຊົ່ ວຍໃນການທດົລອງແນວຄວາມຄດິໃນ
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພນໍາ້ຖວ້ມແບບຮອບດາ້ນໃນເທດສະບານນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມ ອງປາກຊນັ 
ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກົ່ ສະຖາບນັຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທ ົ່ ປະຕບິດັເພ ົ່ ອການວາງແຜນໃນ
ການປັບຕວົ. ອງົປະກອບທ  1 ແມົ່ ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ (DOW) ກະຊວງໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (MPWT). 

ອົງປະກອບທີ 2 - ລະບົບທີີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ (10 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ). ເພ ົ່ ອສະໜບັສະໜ ນການກະກຽມພອ້ມ ແລະ ຊົ່ ວຍຫລ ກລຽ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສ ນເສຍທ ົ່

ບໍົ່ ຈາໍເປັນ, ໂຄງການສະໜບັສະໜ ນການປັບປຸງລະບບົທ ົ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ລະບບົເຕ ອນໄພລົ່ ວງໜາ້ໃນລະດບັຊາດ, 
ພອ້ມການຕດິຕັງ້ທາງກາຍຍະພາບລວມທງັອົ່ າງໂຕົ່ ງນໍາ້ອ ,ຊິົ່ ງຕັງ້ຢ ົ່ ເມ ອງໄຊ. ການລງົທ ນທງັສອງປະເພດຈະເປັນ
ຕວົຢົ່ າງສໍາລບັເມ ອງອ ົ່ ນໆ ແລະ ອົ່ າງນໍາ້ໃນປະເທດ. ສົ່ ວນປະກອບທ  2 ແມົ່ ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກມົອຸຕຸນຍິມົ 
ແລະ ອຸທກົກະສາດ (DMH) ຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (MONRE), 

ອົງປະກອບທີີ່ 3 - ການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນ ເພ ີ່ອການປັບຕົວໄພພິບັດ (5ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ). ເພ ົ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ, ໂຄງການຈະຊົ່ ວຍກໍານດົວ ທ ການຄວບຄຸມ
ໃນການສະໜອງທ ນ ແລະ ການປະກນັໄພຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັ, ເພ ົ່ ອພດັທະນາຍຸດທະສາດ DRFI ແຫົ່ ງຊາດ ແລະ
ໃຫກ້ານເຂົາ້ເຖງິການປະກນັໄພຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັພາຍໃຕອ້ງົປະກອບ 3, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍແມົ່ ນກມົສະສມົ
ແຫົ່ ງລດັ (SRD) ) ກະຊວງການເງນິ (MOF). 

ອົງປະກອບທີີ່ 4 - ການສາ້ງຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ການປະສານງານ ( 1,5ລ້ານ ໂຄລະສະຫະລັດ). ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂດຍກມົແຜນການ (DOP) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ MPI, ອງົປະກອບ 4 ສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ 
ການປະສານງານແລະການຄຸມ້ຄອງໂຄງການໂດຍລວມ, ການສ ກສາເພ ົ່ ອເຊ ົ່ ອມໂຍງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງ
ໄພພບິດັ DRM ເຂົາ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການລງົທ ນ, ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະ ຈາໍ ວນັ. 
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ອົງປະກອບທີ 5 ການຕອບໂຕຸ້ ຕ ີ່ເຫດສ ກເສີນທີີ່ບ ຄາດຄະເນໄດຸ້ (ອົງປະກອບ ເທົີ່າກັບສ ນ) ອະນຸຍາດ
ໃຫມ້ ການຈດັສນັການປົ່ ອຍສນິເຊ ົ່ ອຈາກອງົປະກອບອ ົ່ ນໆເພ ົ່ ອໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນການຟ ນ້ຟ ສຸກເສ ນຄ າໃໝົ່  
ຫລງັຈາກເກ ດວກິດິການ. 

ອງົກອບນ ຈ້ະໄດພ້ດັທະນາໂດຍຮົ່ ວມມ ກບັກະຊວງການເງນິ ແລະ ກະຊວງຕົ່ າງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງເພ ົ່ ອຮບັປະກນັການ
ປະສານງານທາງຂວາງຢົ່ າງມ ປະສດິທຜິນົໃນລະດບັຊາດ ໃນການກຽມພອ້ມຮບັມ  ແລະ ຕອບໂຕໄ້ພພບິດັ. ສົ່ ວນ
ປະກອບນ ບໍ້ົ່ ມ ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍຫຍງັເລ ຍ. 

3. ໃນປ  2018, ສປປລາວ ໄດປ້ະສບົກບັໄພນໍາ້ຖວ້ມຢົ່ າງແຜົ່ ຫຼາຍ, ເຊິົ່ ງສົົ່ ງຜນົກະທບົຢົ່ າງຫຼວງຫຼາຍຕໍົ່ ກບັປະຊາຊນົ 
ແລະ ເສດຖະກດິ. ເພ ົ່ ອຊົ່ ວຍລດົຊົ່ ອງວົ່ າງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ເພ ົ່ ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕອບສະໜອງ, 
ການຈດັຫາງບົປະມານເພ ົ່ ມເຕ ມ (AF) ປະມານ 25 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ທ ົ່ ກໍາລງັສະເໜ ໃຫອ້ງົປະກອບ 1 ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັກດິຈະກໍາ ທ ົ່ ຄາ້ຍຄ ກນັໃນ 2 ແຂວງເພ ົ່ ມເຕ ມເຊັົ່ ນ: ຫຼວງພະບາງ (LPB) ແລະ ບໍລຄໍິາໄຊ (BKX). ລາຍ
ລະອຽດຂອງອງົປະກອບ 1 ຂອງເອກະສານ AF ( ຫຼ  ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັຂອງ
ອາຊ ຕາເວນັອອກສົ່ ຽງໃຕ ້ສໍາລບັ ສປປລາວ - ງມົປະມານເພ ມ້ LDRM-AF)ແມົ່ ນມ ໄວໃ້ນພາກ 1.2 ຂາ້ງລຸົ່ ມນ .້    

1.2.  ລາຍລະອຽດຂອງອົງປະກອບ 1 ຂອງ ງົບປະທານເພີີ່ມ AF 
4. ອງົປະກອບ 1 ຈະດ ງເອາົງບົປະມານເພ ົ່ ມຕ ົ່ ມຈາໍນວນ 25 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັເພ ົ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການປອ້ງ
ກນັນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ການວາງແຜນຜງັເມ ອງທ ົ່ ມ ຄວາມຢ ດຢຸົ່ ນ, ຂະຫຍາຍກດິຈະກໍາໂຄງການແມົ່ ບດົ ຢ ົ່ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ແລະ 
ເພ ົ່ ມການລງົທ ນໃນການປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມສອງແຂວງຕ ົ່ ມອ ກ, ແຂວງຫລວງພະບາງແລະ ບໍລຄໍິາໄຊ. ການປົ່ ຽນແປງແມົ່ ນຂ ນ້
ກບັອງົປະກອບທ  1 - ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງນໍາ້ຖວ້ມໃນຕວົເມ ອງແບບປະສມົປະສານລວມມ ດັົ່ ງນ :້  
(ກ) ອງົປະກອບ 1.1 ສົ່ ວນປະກອບນ ຈ້ະໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃໝົ່ ເພ ົ່ ອສ ບຕໍົ່ ການສະ ໜບັ ສະ ໜ ນທາງການການເງນິ 
ເຂົາ້ໃນການກໍົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງເຈ ົ່ ອນ, ການຟ ນ້ຟ ສະພາບອາກາດທ ົ່ ມ ຄວາມຢ ດຢຸົ່ ນຂອງໂຄງສາ້ງພ ນ້ຖານການ
ປອ້ງກນັນໍາ້ ຖວ້ມ ແລະ ການກໍົ່ ສາ້ງຄ ກັນ້ນໍາ້ ລວມທງັສິົ່ ງທ ົ່ ເສຍຫາຍຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ໃນປ  2018 ຢ ົ່ ບນັດາແຂວງ
ດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ :້ 

 (i) ຢ ູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ງບົປະມານເພ ົ່ ມ AF ຈະໃຫເ້ງນິຊົ່ ວຍເຫລ ອການກໍົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງເຈ ົ່ ອນ 
ຕາມລຽບແມົ່ ນໍາ້ຄານຕອນລຸົ່ ມ (ເບ ອ້ງຂວາ ແລະ ເບ ອ້ງຊາ້ຍ) ເປັນໄລຍະຍາວທງັ ໝດົ 3 ກໂິລແມດັ ແລະ ຕດິຕັງ້ 

ປະຕ ນໍາ້ 4 ແຫົ່ ງ ແລະ ປໍາ້ນໍາ້ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ.(ii) ຢ ູ່ໄຊແຂວງອ ດົມໄຊ, ພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງການຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສົ່ ຽງນໍາ້ຖວ້ມໄດມ້ ການວາງແຜນທ ົ່ ຈະຍກົລະດບັໃຫເ້ປັນ 1 ໃນ 20 ປ  ຜນົຕອບແທນ ໄລຍະເວລາມາດຕະຖານ
ການອອກແບບ. ການວເິຄາະດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມແມົ່ ນໄດດໍ້າເນ ນການກະກຽມໂຄງການ
ຂອງແມົ່ ນໍາ້ເຊິົ່ ງຖ ວົ່ າເປັນວທິ ແກໄ້ຂທ ົ່ ມ ຜນົປະໂຫຍດສ ງ, ງບົປະມານເພ ມ້(AF) ຈະເສ ມແຜນການລງົທ ນທ ົ່ ມ ໂຄງ
ສາ້ງລວມທງັການປອ້ງກນັຕະຝັົ່ ງເຈ ົ່ ອນ, ການຂຸດດນິ, ແລະ ຄວາມໜາ້ຢ ົ່ ຂອງຕວົເມ ອງເຊັົ່ ນ ເສັນ້ທາງຍົ່ າງຂາ້ມ
ລຽບຕາມແມົ່ ນໍາ້ ແລະ ການປ ກຕົນ້ໄມ.້  
(iii) ຢ ູ່ແຂວງ ບ ລິຄ າໄຊ ຈະມ ການລງົທ ນຈາໍກດັ  ແລະ ຮ ບດົ່ ວນຈະໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ເຊິົ່ ງປະກອບດວ້ຍການປອ້ງ
ກນັຕະຟັົ່ ງເຈ ົ່ ອນ າປະມານ 0,8 ກມ ຢ ົ່  ລຽບຕາມແຄມນໍາ້ຂອງໃນເມ ອງປາກຊນັ.   ນອກຈາກນ ,້ ການປະເມ ນຄວາມສົ່ ຽງ



 

SEA DRM Project – Lao PDR 4 

Environmental and Social Management Framework 

ໄພນໍາ້ ຖວ້ມລາຍລະອຽດຈະເປັນພ ນ້ຖານ ສໍາ ລບັການລງົທ ນໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພນໍາ້ຖວ້ມຂະ ໜາດ ໃຫຍົ່ ໃນ
ອະນາຄດົ, ນອກຂອບເຂດຂອງໂຄງການນ .້ 
 
 (ຂ) ສົ່ ວນປະກອບ 1.2: ການລງົທ ນທ ົ່ ບໍມ ໂຄງສາ້ງ: ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງຊັບສິນ. ຄຽງຄ ົ່ ກບັການລງົທ ນທາງ
ດາ້ນກາຍຍະພາບ, ການອອກແບບຕວົເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການນໍາໃຊວ້ທິ ແກໄ້ຂພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານທ ົ່

ເປັນທໍາມະຊາດ/ສ ຂຽວຈະຖ ກລວມເຂົາ້ໃນການອອກແບບການປັບປຸງພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ. ພອ້ມດຽວກນັນ ,້ ການ
ສະໜບັສະໜ ນການພດັທະນາກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ ອຸປະກອນການເຕ ອນໄພນໍາ້ຖວ້ມໃຫພ້ຽງພໍ, ພອ້ມທງັ
ແຜນສຸກເສ ນໃນທອ້ງຖິົ່ ນ, ພອ້ມດວ້ຍການສາ້ງຂ ດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັເພ ົ່ ອກະກຽມຄວາມພອ້ມການ
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກ ໄ້ພຈາກໄພພບິດັໃຫດ້ ຂ ນ້. ການໃຫຄໍ້າປ ກສາຈະໄດຮ້ບັການປະຕບິດັພາຍໃຕໂ້ຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່

ກໍາລງັດໍາເນ ນໃນຕໍົ່ ຫນາ້ 1.2. (i) ທບົທວນນະໂຍບາຍການວາງແຜນຜງັເມ ອງ ແລະ ກອບວຽກຂອງສະຖາບນັ 
ສໍາລບັ ສປປລາວ; ແລະ (ii) ສະໜບັສະໜ ນ ການວາງແຜນແມົ່ ບດົຂອງແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ບໍລຄໍິາໄຊ. ໜາ້
ວຽກຫຼກັໆປະກອບມ : (i) ກໍານດົເງ  ົ່ອນໄຂໃນການພດັທະນາຕວົເມ ອງ ແລະ ຍຸດທະສາດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; (ii) 

ທບົທວນຄ ນວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະຈດຸປະສງົຂອງແຜນແມົ່ ບດົທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ແລວ້; (iii) ການກະກຽມແຜນທ ົ່ ພ ນ້ຖານ 
GIS ພອ້ມດວ້ຍທຸກແຜນທ ົ່ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ກົ່ ອນໜາ້ນ ;້ (iv) ການປະເມ ນແບບແຜນຜງັພ ນ້ທ ົ່ ; (v) ການພດັທະນາການແບົ່ ງ
ເຂດແຜນທ ົ່ ດວ້ຍລະຫດັ; ແລະ (vi) ການກະກຽມແຜນໂຄງລົ່ າງ; ແລະ (vii) ຮົ່ າງແຜນງານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ສໍາລບັແມົ່ ບດົ. 
 (ຄ) ພາຍໃຕອ້ງົປະກອບຍົ່ ອຍນ ,້ AF ຍງັຈະສະໜບັສະໜ ນກດິຈະກໍາທດົລອງທ ົ່ ສາມາດດໍາເນ ນໂດຍອໍານາດການ
ປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນດວ້ຍການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຢົ່ າງຕັງ້ໜາ້ຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນກົ່ ຽວກບັການນໍາໃຊວ້ທິ ແກໄ້ຂພ ນ້ຖານ
ໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານ / ສ ຂຽວທ ົ່ ສາມາດອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໃຕອ້ງົປະກອບຍົ່ ອຍ 1.1 ແລະ / ຫຼ ພາຍ
ໃຕອ້ງົປະກອບຍົ່ ອຍນ ຂ້ ນ້ກບັລກັສະນະ ແລະ ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍຂອງກດິຈະກໍາທ ົ່ ສະເໜ . ອງົປະກອບຍົ່ ອຍ(1.2)ນ ຈ້ະສະ
ໜບັສະໜ ນກດິຈະກໍາທ ົ່ ສາມາດສົົ່ ງເສ ມຂະບວນການວາງແຜນແບບມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ (ກອງປະຊຸມ, ການສໍາຫຼວດ ຫຼ  
ການເກບັກໍາຂໍມ້ ນ, ການໄປຢຽ້ມຢາມເພ ົ່ ອສ ກສາແລະອ ົ່ ນໆ) ເພ ົ່ ອກໍານດົຄວາມຕອ້ງການບ ລມິະສດິ ແລະ ການ
ພດັທະນາແຜນປະຕບິດັງານພອ້ມທງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການລງົທ ນຂະໜາດ ນອ້ຍທ ົ່ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນສາມາດ
ປະຕບິດັເພ ົ່ ອການສາທດິ. ການສະໜບັສະໜ ນຢົ່ າງແຂງແຮງຈາກພາກເອກະຊນົ ແລະ ການເຂົາ້ຮົ່ ວມ/ການນໍາ ຂອງ
ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົທ ົ່ ສໍາຄນັເຊັົ່ ນ: ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວ (LWU), ກຸົ່ ມຊາວໜຸົ່ ມຈະໄດຮ້ບັການຊຸກຍ .້ ຢ ົ່ ເມ ອງ 
ໄຊ, ຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ 2-3 ແຫົ່ ງ ທ ົ່ ຢ ົ່ ແຄມຕະຝັົ່ ງເບ ອ້ງຊາ້ຍຂອງແມົ່ ນໍາ້ ມາວ-ຄໍ ຢ ົ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມ ອງ
ປາກຊນັກໍົ່ ຄວນມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການສາ້ງແຜນການປະຕບິດັງານເພ ົ່ ອຫາ້ມບໍົ່ ໃຫປ້ົ່ ອຍສິົ່ ງເສດເຫລ ອ (ຂອງແຂງ ແລະ 
ຂອງແຫຼວ) ລງົສ ົ່ ແມົ່ ນໍາ້ ພອ້ມທງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປອ້ງກນັແຄມຝັົ່ ງແມົ່ ນໍາ້ໃຊ ້ພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງທ ົ່ ອ ງໃສົ່  ທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສ ຂຽວ. ຢ ົ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຄາດວົ່ າພ ນ້ທ ົ່ ທດົລອງຈະໄດຮ້ບັການຄດັເລ ອກ 2-3 ແຫົ່ ງເພ ົ່ ອສະແດງໃຫ້
ເຫນັວົ່ າການນໍາໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານ ທ ົ່ ເປັນມດິກບັທໍາມະຊາດ/ ສ ຂຽວອົ່ ອນ ເພ ົ່ ອປົກປອ້ງຕະຝັົ່ ງ
ເຈ ົ່ ອນ ຈະມ ຄວາມພະຍາຍາມເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນການຜະລດິ ແລະ ປົ່ ອຍສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ (ສິົ່ ງເສດເຫຼ ອທ ົ່ ເປັນຂອງແຫຼວ 
ແລະ ຂອງແຂງ) ລງົໃນແມົ່ ນໍາ້ໂດຍກງົ 
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1.3. ຕ້ອງການປັບປ ງ ກອບການຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ESMF 

5. ເນ ົ່ ອງຈາກກດິຈະກໍາ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ສະເພາະຂອງການສະເໜ  ການລງົທ ນຂອງໂຄງການ ແມົ່ ບດົຈະຖ ກກໍານດົ
ຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນກອບການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF) ຊ ົ່ ງນໍາ
ໃຊສ້ະເພາະອງົປະກອບ 1 ແລະ 2 ໄດກ້ະກຽມ ແລະ ອະນຸມດັຈາກທະນາຄານໂລກ WB. ເຊັົ່ ນດຽວກນັກບັ
ກດິຈະກໍາ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ຂອງການລງົທ ນທ ົ່ ສະເໜ ສໍາລບັງບົປະມານເພ ົ່ ມ (AF) ບໍົ່ ສາມາດລະບຸໄດກ້ົ່ ອນການປະ
ເມ ນຜນົ, ກອບການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົສໍາລບັໂຄງການທ ົ່ ກໍາລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ົ່ ນ ຢ້ ົ່ ແມົ່ ນກໍາລງັໄດ ້
ຮບັປັບປຸງເພ ົ່ ອໃຫມ້ ຂໍມ້ ນກົ່ ຽວກບັກດິຈະກໍາ ແລະ ສະ ຖານທ ົ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າການ
ປະຕບິດັການປົກປອ້ງທ ົ່ ເໝາະສມົ. ຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ຂອງງບົປະມານເພ ົ່ ມ. ກອບການຄຸມ້
ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັໄດປັ້ບປຸງນຕິກິໍາ ແລະ ການກໍານດົສະຖາບນັເພ ົ່ ອປະເມ ນຄວາມສົ່ ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົທ ົ່

ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ຈາກກດິຈະກາໍໃໝົ່ , ແລະ ສະເໜ ມາດຕະການເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທາງລບົທ ົ່ ອາດເກ ດ
ຂ ນ້ລວມທງັທດິທາງກົ່ ຽວກບັມາດຕະການການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ, ໂດຍ
ສະເພາະແມົ່ ນຜ ທ້ ົ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ົ່ ທ ົ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ບໍລຄໍິາໄຊ. ລາຍລະອຽດແມົ່ ນມ ຢ ົ່ ໃນເອກະສານ
ສະບບັນ .້ 

2. ກອບດ້ານລະບຽບການ  ແລະ ດ້ານການຈດັຕັື້ງ  

2.1. ກົດໝາຍແຫູ່ງ ສປປ ລາວ: ລະບຽບ ແລະ ຂ ື້ກ ານົດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ 

6. ສປປ ລາວ ໄດມ້ ລະບຽບກດົໝາຍ ຫຼາຍ ສະບບັ ທ ົ່ ຄວບຄຸມຜນົກະທບົ ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ 
ການປະເມ ນຄວາມສົ່ ຽງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັທຸກໆ ໂຄງການພດັທະນາທ ົ່ ໄດຮ້ບັທ ນຈາກທງັພາກລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົ, ການນໍາໃຊ ້ແລະ  ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ( ກດົໝາຍທ ົ່ ດ ນ, ກດົໝາຍນໍາ້, ກດົໝາຍ
ດາ້ນຊ ວະນາໆ ພນັ ແລະ ສດັປົ່ າ ອ ົ່ ນໆ) ໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນທາ້ຍປ  1990 ແລະ ມ ຫຼາຍໆສະບບັໄດຮ້ບັການປັບປຸງ 
ຫຼ  ແກໄ້ຂ.ສົ່ ວນກດົໝາຍ ປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແມົ່ ນໄດຖ້ ກສາ້ງ ຂ ນ້ ແລະ ຮບັຮອງໃຫນໍ້າໃຊ ້ ຕັງ້ແຕົ່ ປ  
1999, ແລະ ໄດຖ້ ກປັບປຸງ ໃນປ  2012. ກດົໝາຍນ ໄ້ດອ້ະທບິາຍກົ່ ຽວກບັຫລກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
ຕະການໃນການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ຟ ນ້ຟ  ແລະ ປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ນອກນັນ້ຍງັໄດລ້ະບຸກົ່ ຽວກບັການ
ຄວບຄຸມມນົລະພດິ ແລະ ຂະບວນການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ໃນທາ້ຍປ  2013 ໄດສ້າ້ງລະບຽບ 
ກົ່ ຽວກບັການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມເບ ອ້ງຕົນ້ (IEE) ແລະ ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດ
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA) ຈາໍນວນ ສອງສະບບັ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ພວກເຂາົຍງັໄດຍ້ກົລະດບັຂອງດໍາລດັ ແລະ 
ດໍາລດັດັົ່ ງກົ່ າວໄດຜ້ົ່ ານການຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັຈາກນາຍກົລດັຖະມນົຕ ໃນວນັທ  31 ມງັກອນ 2019(ເລກທ  21 
/ນຍເຊັົ່ ນດຽວກນັນ ,້ ດໍາລດັການຊດົເຊ ຍ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທ ົ່ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປ  2005 (ດໍາລດັ 192 / 
ນຍ) ກໍົ່ ໄດມ້ ການປັບປຸງຄ ນໃໝົ່  ແລະ ຮບັຮອງນໍາໃຊໃ້ນຊົ່ ວງຕົນ້ປ  2016 (ດໍາລດັ 84 / ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ) ແລະ 
ຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລະຍະທ ົ່ ກາັລງັທບົທວນຕາມຄໍາເຫນັຂອງທະນະຄານ WB ແລະ ຍງັໄດປ້ະກາດໃຊກ້ດົໝາຍ ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງມ ຫຼາຍສະບບັໃນໄລຍະປ  2017-2019 ນອກນັນ້ຍງັມ  ດໍາລດັ, ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນໍາ ອ ົ່ ນໆທ ົ່

ໄດສ້າ້ງຂ ນ້ໃນຊົ່ ວງ ສປ 2000. ປະຈບຸນັນ ແ້ມົ່ ນຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະທກິໍາລງັມ ການທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງ.ໃນນັນ້
ປະກອບມ ກດົໝາຍ ວົ່ າດວ້ຍທ ົ່ ດນິ ແລະ ກດົໝາຍປົ່ າໄມຊ້ ົ່ ງສະພາແຫົ່ ງຊາດໄດຮ້ບັຮອງໃນເດ ອນມຖຸິນາ 26, 
2019. ໃນທາ້ຍປ  2016 ລດັຖະບານໄດອ້ອກຄໍາສັົ່ ງໃຫທຸ້ກໂຄງການລງົທ ນດໍາເນ ນການເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງ
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ດາ້ນຄວາມປອດໄພຍອ້ນລະເບ ດບໍົ່ ທນັແຕກ(UXO) ກົ່ ອນທ ົ່ ເລ ົ່ ມກດິຈະກ າຂອງໂຄງການ. ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມເປັນກະຊວງ(ກຊສ)ແກນນໍາ ທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຕດິຕາມ
ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດົໝາຍປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ພອ້ມທງັລະບຽບການ ຫຼ  ບດົແນະນໍາຕົ່ າງໆ ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງ. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມມ ໜາ້ທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງນໍາ້,ດ ນ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ໃນຂະນະທ ົ່ ກະຊວງກະສກິໍາ-ປົ່ າໄມມ້ ໜາ້ທ ົ່ ຮບັໃນການຄຸມ້ຄອງປົ່ າສະຫງວນ ແລະ 
ປົ່ າປອ້ງກນັ ໃນທາ້ຍປ  2017 ເຊິົ່ ງເປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງອງົການຈດັຕັງ້ພາຍໃນຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

ກອງປະເມ ນຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ DESIA ໄດແ້ຍກອອກເປັນກມົນະໂຍບາຍ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (DNEP) ຮບັຜດິຊອບໃນການທບົທວນການປະເມ ນຜນົກະທບົ 
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESIA ແລະ ຫອ້ງການກວດກາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
(NEIO) ຮບັຜດິຊອບໃນການກວດກາດາ້ນວຊິາການກົ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ
ປົ່ າໄມ ້(DFRM) ເຊິົ່ ງເປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງກະຊວງຊບັພະຍາການທໍາມະຊາດ  ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໃນຊົ່ ວງປ  2012-
2016 ໄດລ້ວມເຂົາ້ຢ ົ່ ໃນກມົປົ່ າໄມຂ້ອງກະຊວງກະສ ິ ແລະ ກໍາປົ່ າໄມ.້ ໃນລະດບັທອ້ງຖິົ່ ນ, ຫອ້ງການ
ຊບັພະຍາກອນ ທໍາ ມະຊາດແລະສິົ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ (PONRE) ແລະ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນ ທໍາ ມະຊາດ
ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ (DONRE) ເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໃນການກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢ ນການປະຕບິດັ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ECC). ກມົນະໂຍບາຍດາ້ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ DNEP 
ຮບັຜດິຊອບໃນການທບົທວນການປະເມ ນຜນົກະທບົສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESIA ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢ ນ
ດາ້ນ ECC ສໍາລບັກຸົ່ ມ 2 ໃນຂະນະທ ົ່  ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ PONRE 
ຮບັຜດິຊອບໃນການທບົທວນ ແລະ ອອກ ECC ໃຫແ້ກົ່ ຜ ທ້ ົ່ ຖ ກຈາໍແນກເປັນກຸົ່ ມ 1 (ເຊິົ່ ງຕອ້ງມ  IEE). 

7. ປະຈບຸນັນ ,້ ກດົລະບຽບຂອງລດັຖະບານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການປະເມ ນຜນົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ດໍາລດັການປະ
ເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ (EIA) ເລກທ  21 /ນຍ. ຈດຸປະສງົຂອງ ດໍາ ລດັສະບບັນ ແ້ມົ່ ນເພ ົ່ ອຮບັປະກນັ
ການປົກປອ້ງແລະ ນໍາ ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ທໍາ ມະຊາດຢົ່ າງມ ປະສດິທຜິນົ, ແລະຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທ ົ່ ບໍົ່ ດ ຕໍົ່

ສິົ່ ງແວດລອ້ມທງັນ ກ້ໍົ່ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັສດິຂອງປະຊາຊນົ, ໂດຍສະເພາະຜ ທ້ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ
ລງົທ ນເພ ົ່ ອຮບັປະກນັຊ ວດິການເປັນຢ ົ່ ຂອງເຂາົເຈົາ້ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງທ ົ່ ສຸດ ເປັນຜນົມາຈາກ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ດໍາ ລດັສະບບັນ  ້ ນໍາ ໃຊກ້ບັບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົແລະການຈດັຕັງ້, ທງັພາກລດັແລະ
ເອກະຊນົ, ພາຍໃນແລະຕົ່ າງປະເທດທ ົ່  ດໍາ ເນ ນໂຄງການແລະກດິຈະ ກໍາ ການລງົທ ນໃນສປປລາວ. ບນັຊ ລາຍຊ ົ່

ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກໍາ ການລງົທ ນທ ົ່ ຈດັເປັນກຸົ່ ມ 1 (ຕອ້ງການ IEE) ແລະ ກຸົ່ ມ 2 (ຕອ້ງການ ESIA) ກໍາລງັ
ປັບປຸງ.  ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ອ ງຕາມລາຍຊ ົ່ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ແລວ້, ການກໍົ່ ສາ້ງການປອ້ງກນັຕະຝັົ່ ງເຈ ົ່ ອນ ແລະ / ຫຼ ການກໍົ່ ສາ້ງ
ຄ ກນັນໍາ້ທ ົ່ ຍາວກວົ່ າ 1 ກໂິລແມດັ ຈະຕອ້ງມ  ESIA ໃນຂະນະທ ົ່ ໄລຍະສັນ້ຈະຕອ້ງໃຊ ້IEE ຫຼ  ມາດຕະການອ ົ່ ນໆ 
ຕາມທ ົ່ ໄດກ້ໍານດົໂດຍ PONRE. 

8. ເນ ົ່ ອງຈາກວົ່ າໂຄງການຍົ່ ອຍງບົປະມານເພ ມ້ທ ົ່ ຢ ນສະເໜ ຄາດຄະເນວົ່ າມ ຄວາມຍາວຫຼາຍກວົ່ າ 1 ກມ ແລະ 
ປະກອບດວ້ຍຫຼາຍໂຄງການຍົ່ ອຍ, ມ ຄວາມເປັນໄປໄດວ້ົ່ າງບົປະມານເພ ມ້(AF) ອາດຈະຂ ນ້ກບັການກະກຽມ ດາ້ນ
ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ(ESIA) ໂດຍກດົລະບຽບຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການ
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ປ ກສາຫາລ ຈະໄດຈ້ດັຂ ນ້ໃນເມ ົ່ ອທ ົ່ ໄດມ້ ການກໍານດົສະຖານທ ົ່  ແລະ ກດິຈະກໍາສະເພາະເຈາະຈງົ. 9. ນອກຈາກ
ດໍາລດັວົ່ າດວ້ຍການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ EIA ແລວ້ , ຍງັໄດມ້  ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ 
ສນົທສິນັຍາ ວົ່ າດວ້ຍການປົກປອ້ງສິົ່ ງດາ້ນແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈ ານວນໜ ົ່ ງທ ົ່ ນ າມາໃຊກ້ບັໂຄງການ ເຊັົ່ ນ: 

• ດໍາລດັວົ່ າດວ້ຍການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົຈາກໂຄງການພດັທະນາ (ເລກ
ທ  84/ລຖບ, 5 ເມສາ 2016). ດໍາລດັສະບບັປັບປຸງນ  ້ໄດອ້ະທບິາຍກົ່ ຽວກບັຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ 
ມາດຕະຖານ ໃນການຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົທ ົ່ ເປັນດາ້ນລບົ ແລະ ຊດົເຊ ຍຕໍົ່ ຜນົເສຍຫາຍ ທ ົ່ ເກ ດ
ຂ ນ້ຈາກການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິໂດຍບໍົ່ ໄດສ້ະມກັໃຈ ຫຼ  ຈາກຊບັສນິຄງົທ ົ່  ແລະ ຊບັສນິທ ົ່ ເຄ ົ່ ອນຍາ້ຍໄດ,້ ໂດຍສະ
ເພາະແມົ່ ນການປົ່ ຽນແປງການນໍາໃຊທ້ ົ່ ດນິ, ການສ ນເສຍຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຂອງຊຸມຊນົ ເຊິົ່ ງ
ໃດສ້ົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ຊ ວດິການເປັນຢ ົ່  ແລະ ລາຍໄດຂ້ອງຊຸມຊນົ. ດໍາລດັສະບບັນ ມ້  ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອສາ້ງຄວາມໝັ ້

ນໃຈວົ່ າ ຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແມົ່ ນໄດຮ້ບັການຊດົເຊ ຍ ແລະ ການຊົ່ ວຍ
ເຫຼ ອ ເພ ົ່ ອເຮດັໃຫມ້າດຖານການດໍາລງົຊ ວຂິອງເຂາົເຈົາ້ດ ຂ ນ້ ຫຼ  ຢ ົ່ ໃນລະດບັຄ ເກົົ່ າ ແລະ ຈະບໍົ່ ເຮດັໃຫຊ້ ວດິ
ການເປັນຢ ົ່ ຂອງເຂາົເຈົາ້ຕກົຕໍົ່ າກົ່ ວາເກົົ່ າ ຖາ້ທຽບໃສົ່ ໄລຍະທ ບໍົ່ ມ ໂຄງການ. ດໍາລດັສະບບັນ ໄ້ດອ້ະທບິາຍເຖງິ 
ຫລກັການໆ ຊດົເຊ ຍທ ົ່ ມ  ຄວາມເຂັມ້ງວດ, ໂດຍສະເພາະ ແມົ່ ນສໍາຫລບັຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົທ ົ່ ບໍົ່ ໜງັສ ກໍາມະ
ສດິທ ົ່ ດນິ, ໜັງ້ສ ຢັງ້ຢ ນການນໍາໃຊດ້ນິ ແລະ ເອກກະສານໃນການນໍາໃຊດ້ນິອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 
ຖາ້ສມົທຽບກບັດໍາລດັ ເລກທ  192/ນຍ,2005 ສະບບັເກົົ່ າທ ົ່ ໃຫສ້ດິແກົ່ ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົທ ົ່ ບໍົ່ ມ ໜງັສ ຢັງ້
ຢ ນກໍາມະສດິທ ົ່ ດນິທ ົ່ ຖ ກກດົໝາຍໃນການຮຽກຮອ້ງເພ ົ່ ອໄດຮ້ບັບໍົ່ ພຽງແຕົ່ ຄົ່ າຊດົເຊ ຍຈາກການສ ນເສຍຊບັ
ສນິເທົົ່ ນນັນ້ ແຕົ່ ຍງັລວມເຖງິການໄດຮ້ບັຄົ່ າສ ນເສຍທ ົ່ ດນິ, ສົ່ ວນດໍາລດັ84/ນຍໃໝົ່ ນ ແ້ມົ່ ນໃຫສ້ດິທຮິຽກຮອ້ງ
ໃນການໄດຮ້ບັຄົ່ າສ ນເສຍຊບັສນິ ເຊັົ່ ນ ເຮ ອນ/ສິົ່ ງປຸກສາ້ງຕົ່ າງໆ, ຕົນ້ໄມ ້ ແລະ ຜນົລະປ ກ ຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ດ ນ
ດັົ່ ງກົ່ າວນັນ້ຂອງບດົບນັຍດັອ ົ່ ນໆ;.  

• ດໍາລດັເລກທ  84/ນຍ ແມົ່ ນໄດມ້ ຄວາມຄາ້ຍຄ ກນັ ແລະ ມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງບາງຢົ່ າງກບັ ນະໂຍບາຍການຈດັ
ສນັຍກົຍາ້ຍໂດຍບໍົ່ ສະມກັໃຈ (OP/BP 4.12) ຂອງທະນາຄານໂລກ 1 ຂອງເອກກະສານກອບນະໂຍບາຍ
ດາ້ນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ  (Resettlement Policy Framework - RPF) ທ ົ່ ເປັນເອກກະສານປະກອບ
ຂອງເອກກະສານ ESMP ສະບບັນ .້ ຖາ້ຫາກວົ່ າມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງໃດໆ ເມ ອປຽບທຽບ  ໃສົ່ ກບັ    ນະໂຍ
ບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໂດຍບໍົ່ ສະມກັໃຈ (OP/BP 4.12) ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນການຄຸມ້ຄອງໂດຍ
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ;ກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າ ແມົ່ ນໄດຖ້ ກຮບັຮ ຈ້າກລດັທະທໍາມະນ ນ ປ  1991 ຂອງ ສ
ປປ ລາວ, ມາດຕາ 8 ເຊິົ່ ງໄດລ້ະບຸວົ່ າ “ກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າທງັໝດົ ມ ສດິທໃິນການຮກັສາຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ 
ວດັທະນາທໍາຂອງຕນົ ແລະ ຂອງຊາດ. ຫາ້ມບໍົ່ ໃຫມ້ ການຈາໍແນກຕໍົ່ ກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າ”;  

• ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສາ້ງຊາດ(LFND ໃນເມ ົ່ ອກົ່ ອນເອ ນ້ວົ່ າ LFNC,), ໄດອ້ອກ ບດົແນະນໍາແຫົ່ ງ
ຊາດໃນການເຮດັການປ ກສາຫາລ ກບັບນັດາຊນົເຜົົ່ າໃນປ  2013, ເຊິົ່ ງບດົແນະນໍານ ໄ້ດສ້ອດຄົ່ ອງກບັບດົແນະ
ນໍາແຫົ່ ງຊາດກົ່ ຽວກບັການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງມວນຊນົປ  2012. ບດົແນະນໍານ ໄ້ດມ້ ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອຮບັປະກນັ
ວົ່ າກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າທຸກກຸົ່ ມທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຫລ  ຜນົກະທບົທາງລບົຈາກທຸກໂຄງການພດັທະນາບໍົ່ ວົ່ າ
ຈະມ ແຫລົ່ ງເງນິທ ນມາຈາກໃສກໍົ່ ຕາມ, ແມົ່ ນຈະຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຢົ່ າງເຕມັສົ່ ວນໃນຂະບວນການປ ກສາຫາລ 
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ໃນທຸກໄລຍະຂອງໂຄງການ, ເລ ົ່ ມແຕົ່ ໄລຍະກະກຽມຈນົເຖງິໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ. 
ບດົແນະນໍາສະບບັນ ຍ້ງັໄດມຸ້ງ້ໃນການສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈວົ່ າ ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າທ ົ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົແມົ່ ນໄດ ້
ຮບັຂໍມ້ ນຂົ່ າວສານກົ່ ຽວກບັຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ ພອ້ມທງັຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົ ແລະ ດາ້ນບວກທ ົ່ ອາດ
ຈະເກ ດຂ ນ້ຕໍົ່ ຊ ວດິການເປັນຢ ົ່  ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງພວກເຂາົ. ນອກນັັັນ້ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າເລົົ່ ານັນ້ຕອ້ງໄດ ້
ຮບັໂອກາດໃນການຍກົຂໍສ້ະເໜ  ແລະ ຄວາມກງັວນົຂອງ ພວກເຂາົເຈົາ້. ບດົແນະນໍາໄດອ້ະທບິາຍຫລກັການ 
ແລະ ຂະບວນການໃນການດໍາເນ ນການປ ກສາຫາລ ແບບມ ຄວາມໝາຍກບັກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະ
ທບົຈາກໂຄງການພດັທະນາ ໃນວທິ ທາງທ ົ່ ນບັຖ ວດັທະນາທໍາ ແລະ ຮ ດຂອງປະເພນ ຂອງພວກເຂາົເຈົາ້ ພອ້ມ
ທງັໄດຮ້ບັຄວາມເຫນັດ ຈາກພວກເຂາົໂດຍບໍົ່ ມ ການບງັຄບັ, ແລະໄດແ້ຈງ້ໃຫຮ້ ລ້ົ່ ວງໜາ້ ແລະ ໄດໃ້ຫພ້ວກເຂາົ
ຮບັຮ ຂໍ້ມ້ ນກົ່ ອນ. ບດົແນະນໍາປະກອບມ : a) ຈດຸປະສງົ ແລະ ຂອບເຂດ b) ຂະບວການປ ກສາຫາລ ກບັກຸົ່ ມ
ບນັດາຊນົເຜົົ່ າໃນແຕົ່ ລະໄລຍະຂອງໂຄງການພດັທະນາ, c) ແນວທາງ ແລະ ວທິ ການໃນການປ ກສາຫາລ  ກບັ
ຄນົຊນົເຜົົ່ າຕົ່ າງໆ ໃນວທິ ທາງທ ົ່ ນບັຖ ວດັທະນາທໍາ ແລະ ຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງພວກເຂາົ, d) ຄາດຄະເນຜນົໄດ ້
ຮບັຈາກການປ ກສາຫາລ ໃນແຕົ່ ໄລຍະຂອງໂຄງການ, ແລະ e) ໂຄງຮົ່ າງການຈດັ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.   

• ກະຊວງພາຍ(MoHA)ໃນໄດຢ້ ົ່ ໃນຂັນ້ຕອນການຮົ່ າງກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າ, ເຊິົ່ ງຄາດວົ່ າຈະຖ ກ
ຮບັຮອງຈາກສະພາແຫົ່ ງຊາດໃນ ກົ່ ອນທາ້ຍປ  2019. ກດົໝາຍນ ຈ້ະໄດຄ້ວບຄຸມ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນບນັດາ
ລະບຽບການກົ່ ຽວກບັກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າ ໃນ ສປປ ລາວ ທ ົ່ ກົ່ າວມາຂາ້ງເທງິ. ຫລກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນທ ົ່ ສໍາ
ຄນັຕົ່ າງໆ ໃນບດົແນະນໍາແມົ່ ນຈະໄດຖ້ ກບນັຈເຸຂົາ້ໃນເຄ ົ່ ອງມ ການປອ້ງກນັຂອງໂຄງການ ເຊັົ່ ນ ກອບການຄຸມ້
ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF), ກອບນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF)  ແລະ ກອບ
ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າ (EGEF).   

• ການນໍາເອາົບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ ເຊ ົ່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນຂະບວນການພດັທະນາ ແມົ່ ນໄດ ້ ບນັຈເຸຂົາ້ໃນແຜນພດັ
ທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫົ່ ງຊາດໄລຍະ ຫາ້ປ , 2016-2020, ຄັງ້ທ ົ່  8(NSEDP).   ໃນການລບົລາ້ງຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍທຸກຮ ບແບບ.  ໃນນັນ້ປະກອບມ  ບດົ ແນະ ນໍາ ຂອງຄະນະກໍາມາທກິານ
ກົ່ ຽວກບັການລບົລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍທຸກຮ ບແບບ (CEDAW) ແລະ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັແຜນດໍາ ເນ ນງານລະດບັຊາດໃນການປອ້ງກນັແລະລ ບລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິແລະເດກັນອ້ຍໃນ
ປ  2020. 

ແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫົ່ ງຊາດ ຄັງ້ທ  8 (NSEDP) ມ ເປົາ້ໝາຍເພ ົ່ ອບນັລຸ ‘ຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົ
ກະທບົຈາກໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ’ ເຊິົ່ ງເປັນໜ ົ່ ງໃນສາມບຸລມິະສດິຫຼກັ. ເມ ອບໍົ່ ດນົມານ ໄ້ດມ້ ການສາ້ງ
ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ແລະ ການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຄາດວົ່ າຈະຖ ກຮບັຮອງ
ໃນປ  2017 ພອ້ມທງັແຜນຍຸດທະສາດແຫົ່ ງຊາດຫາ້ປ  (2016-2020). ນບັຈາກປ  2010, ສປປ ລາວ ໄດ ້
ປະກາດນໍາໃຊແ້ຜນພດັທະນາຍຸດທະສາດແຫົ່ ງຊາດດາ້ນການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ.  
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• ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼົ່ ງນໍາ້ (ເລກທີ 23 / ນຍ) ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 
2017.  ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍນໍາ້ແລະຊບັພະຍາກອນແຫຼົ່ ງນໍາ້ສະບບັນ ໄ້ດກ້ໍານດົຫຼກັການ,ກດົລະບຽບ ແລະ 
ມາດຕະການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການບໍລຫິານ,ການສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫບດ, ການນໍາໃຊ ້
ແລະ ການພດັທະນາແຫຼົ່ ງນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼົ່ ງນໍາ້, ການປອ້ງກນັຄວາມເສຍຫາຍຂອງນໍາ້ຫລ 
ຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ການຟ ນ້ຟ ພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ຜນົກະທບົເພ ົ່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ, ປະລມິານນໍາ້ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນແຫຼົ່ ງນໍາ້ທ ົ່ ຍ ນຍງົ, ເພ ົ່ ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການດໍາລງົຊ ວດິຂອງ
ປະຊາຊນົ, ສົົ່ ງເສ ມດາ້ນກະສກິໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ, ຮບັປະກນັສະພາບແວດລອ້ມທໍາມະຊາດ,ສະພາບ
ແວດລອ້ມທາງສງັຄມົໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ, ເພ ົ່ ອພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຍ້ ນຍງົ ແລະເພ ົ່ ອການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ;ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍແຮງງານ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ (2013) ໄດກ້ໍານດົໄວວ້ົ່ າການ
ຈາ້ງງານຄວນຈະສົົ່ ງເສ ມແກົ່ ຜ ທ້ ົ່ ທຸກຍາກ, ຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດ, ຜ ພ້ກິານ, ຜ ຫ້ວົ່ າງງານ ຕໍົ່ ກບັຜ ຄ້ນົເຫຼົົ່ ານ ທ້ ົ່ ຍງັ
ເປັນບນັຫາຂອງສງັຄມົ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຄວາມສາມາດໃນວຽກງານ
ດາ້ນສາຂາຕົ່ າງໆ. ກດົໝາຍຍງັໄດລ້ະບຸວົ່ າສະພາບການເຮດັວຽກຈະຕອ້ງປອດໄພ, ເງນິເດ ອນ ຫຼ  ຄົ່ າຈາ້ງຈະ
ຕອ້ງຈົ່ າຍເຕມັ ແລະ ຈະຕອ້ງມ ປະກນັສງັຄມົ ແລະ ບໍົ່ ໃຫມ້ ການບງັຄບັແຮງງານບໍົ່ ວົ່ າໃນຮ ບແບບໃດກໍົ່

ຕາມ. ນອກຈາກນັນ້ ກດົໝາຍຍງັໄດລ້ະບຸຈາໍນວນຊົົ່ ວໂມງຂອງການເຮດັວຽກພາຍໃນໜ ງ້ອາທດິ ແລະ ໃຫ ້
ມ ການພກັຜົ່ ອນ ແລະ ພອ້ມກນັນັນ້ກໍົ່ ໃຫມ້ ການຊດົເຊ ຍເຮດັວຽກທ ົ່ ເກ ນເວລານໍາອ ກ.   

• ດໍາລດັວົ່ າດວ້ຍການອະນຸລກັມລໍະດກົວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ (1997). ດໍາ ລດັໄດ ້
ກໍານດົລະບຽບແລະ ມາດຕະການໃນການຄຸມ້ຄອງ, ອະນຸລກັ ແລະ ການນໍາໃຊມ້ລໍະດກົແຫົ່ ງຊາດ, ລວມ
ທງັການຍກົລະດບັຊບັສມົບດັທ ົ່ ເຄ ົ່ ອນທ ົ່  ແລະ ເຄ ົ່ ອນໄຫວທ ົ່ ມ ຄຸນຄົ່ າທາງປະຫວດັສາດ ຫລ  ວດັທະນະທໍາ 
ຫລ  ທໍາມະຊາດທ ົ່ ເປັນມລໍະດກົແຫົ່ ງຊາດດວ້ຍການຍກົສ ງນໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, ປະຊາທປິະໄຕຂອງປະຊາຊນົ, 
ການຮບັຮ  ້ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງວດັທະນະທໍາ ລະດບັຊາດ ແລະ ຊນົເຜົົ່ າທ ົ່ ດ . ດໍາ ລດັສະບບັນ  ້ກໍານດົ
ວົ່ າເພ ົ່ ອປອ້ງກນັການເອາົລດັເອາົປຽບຂອງບ ຮານ ແລະ ວດັຖຸໂບຮານ,ບຸກຄນົຜ ໃ້ດທ ົ່ ຄົນ້ພບົວດັຖຸໂບຮານ 
ຫຼ  ສະຖານທ ົ່ ທາງວດັທະນະທໍາຕອ້ງແຈງ້ໃຫຫ້ອ້ງການແຂວງແລະເມ ອງພາຍໃນ 3 ວນັ. 
 

• ການປົກປັກຮກັສາອະນຸສອນສະຖານ ແລະ ອາຄານທາງສາສະໜາ ຢ ົ່ ທ ົ່ ຫຼວງພະບາງໄດຖ້ ກຮບັຮອງໂດບ
ດໍາລດັເລກທ  1375:1978 ຂອງກະຊວງສ ກສາທກິານແລະກລິາ, ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການ
ພຸດທະສາດສະໜາສໍາພນັລາວລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງ . ດໍາລດັສະບບັເລກທ  139, 1990 ຂອງ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂົ່ າວ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ໄດມ້ອບໝາຍໜາ້ທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການປົກປອ້ງມລໍະດກົໃຫ ້
ກະຊວງນ (້ໃນລະດບັຊາດ), ໃຫແ້ກົ່ ຂະແໜງບໍລກິານຂໍມ້ ນຂົ່ າວສານແລະວດັທະນະທໍາ (ລະດບັພາກພ ນ້) 
ແລະ ເມ ອງ (ລະດບັທອ້ງຖິົ່ ນ). ການລວມເອາົເມ ອງຫຼວງພະບາງເຂົາ້ໃນAF ກໍົ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ
ກດົຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງອງົການສ ກສາ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ວດັທະນາທໍາ ແຫົ່ ງສະຫະປະຊາ
ຊາດ (UNESCO) ເພາະວົ່ າຫຼວງພະບາງໄດຖ້ ກຈດົເຂົາ້ເປັນມລໍະດກົໂລກ. ການຄຸມ້ຄອງ, ປົກປັກຮກັສາ 
ແລະພດັທະນາພ ນ້ທ ົ່ ຂອງມລໍະດກົດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຢ ົ່ ພາຍໃຕຫ້ອ້ງການມລໍະດກົໂລກ   
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• ລດັຖະທໍາມະນ ນແຫົ່ ງ ສປປລາວ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງເພ ົ່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນບນັດາຫຼກັການສດິທມິະນຸດທ ົ່

ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນສນົທສິນັຍາສາກນົ ເຊິົ່ ງ ສປປລາວ ເປັນພາຄ ທ ົ່ ລງົນາມ. ໝວດທ  4, ມາດຕາ 34 ເຖງິ 51 

ອະທບິາຍກົ່ ຽວກບັສດິທພິ ນ້ຖານຂອງພນົລະເມ ອງລາວ. ພອ້ມກນັນັນ້, ສດິທຂິັນ້ພ ນ້ຖານທ ົ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້
ໃນເຄ ົ່ ອງມ ສາກນົກໍົ່ ໄດລ້ວມເຂົາ້ໃນກດົໝາຍແຫົ່ ງຊາດອ ົ່ ນໆອ ກຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊັົ່ ນ: ກດົໝາຍວົ່ າ
ດວ້ຍການປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດກັນອ້ຍ, ປ  2006 (ເບິົ່ ງຕາຕະລາງ 2). ລດັຖະບານໄດ ້
ສາ້ງຕັງ້ສ ນຄົນ້ຄວ້າສດິທມິະນຸດແຫົ່ ງຊາດຢ ົ່ ທ ົ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເຊິົ່ ງຈດຸປະສງົຫຼກັແມົ່ ນເພ ົ່ ອສະໜບັ
ສະໜ ນ, ຊຸກຍ  ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສດິທມິະນຸດພາຍໃນປະເທດ. ຍງັມ ໜາ້ທ ົ່ ພຈິາລະນາການດໍາເນ ນ
ການຄົນ້ຄວ້າກົ່ ຽວກບັຊນົເຜົົ່ າ. ສ ນດັົ່ ງກົ່ າວໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອາົໂດຍດໍາລດັ, ສະບບັເລກທ  95, ລງົວນັທ  
11/07/06 ແລະ ໂດຍດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ , ເລກທ  137, ລງົວນັທ  24/07/2006. 

2.2 ກອບດ້ານລະບຽກກົດໝາຍລະດັບພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ 
10. ນອກຈາກກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕົ່ າງໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ທ ົ່ ກົ່ າວມາຂາ້ງເທງິແລວ້, ລດັຖະບານ ສປປ 
ລາວ ຍງັໄດລ້ງົນາມໃນຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ສນົທສິນັຍາລະດບັສາກນົ ເຊິົ່ ງອາດຈະກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ ໂຄງການພດັທະນາໂຄງ
ລົ່ າງພ ນ້ຖານຕາ້ນໄພນໍາ້ຖວ້ມທ ົ່ ນໍາສະເໜ ຂ ນ້ນ ,້ ເຊິົ່ ງລວມມ :   

• ຂໍຕ້ກົລງົ ອາຊຽນ (ASEAN Agreement) ກົ່ ຽວກບັການອະນຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ຊບັພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ (1985). ໃນຖານະທ ົ່ ເປັນຜ ລ້ງົນາມໃນຂໍຕ້ກົລງົນ ,້ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແມົ່ ນມ 
ພນັທະໃນການວາງແຜນການພດັທະນາ, ການນໍາໃຊຊ້ະນດິພນັທ ົ່ ມ ຄວາມຍ ນຍງົ, ການອະນຸລກັ
ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນພນັທຸກໍາ, ຊະນດິພນັສດັ ແລະ ພ ດທາງທໍາມະຊາດທ ົ່ ໄກຈ້ະສ ນພນັ, 
ການອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ,້ ດນິ, ນໍາ້, ອາກາດ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາມນົລະພດິ ແລະ ສິົ່ ງແວດ
ລອ້ມ ທ ົ່ ເສ ົ່ ອມໂຊມ; ສນົທສິນັຍາທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການປົກປອ້ງ ວດັທະນາທໍາ ແລະ ມລໍະດກົທາງທໍາ
ມະຊາດຂອງໂລກ (1972). ລດັຖະບານເຫນັດ  ົ່ ຈະໃຊມ້າດຕະການດາ້ນກດົໝາຍ, ດາ້ນວທິະຍາສາດ, 
ດາ້ນເຕກັນກິ, ດາ້ນການບໍລຫິານ ແລະ ດາ້ນການເງນິ ທ ົ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຈາໍເປັນເຂົາ້ໃນການກໍານດົສະ
ຖານທ ົ່ ມລໍະດກົ ເພ ົ່ ອປົກປອ້ງ, ການອະນຸລກັ ແລະ ການຟ ນ້ຟ ;ສນົທສິນັຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
ກົ່ ຽວກບັຄວາມຫລາກຫລາຍດາ້ນຊ ວະນາໆພນັ (1996). ໃນຖານະເປັນຜ ລ້ງົນາມໃນສນົທສິນັຍານ ,້ 
ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບທ ົ່ ຈະ: 

o ສາ້ງຍຸດທະສາດການອະນຸລກັຊ ວະນາໆພນັ ພອ້ມທງັການນໍາໃຊ ້ແບບຍ ນຍງົ ໃນລະດບັ
ຊາດ; 

o ສາ້ງລະບຽບການໃນການປົກປອ້ງຊະນດິພນັ ແລະ ປະຊາກອນສດັ ແລະ ພ ດ ທ ົ່ ມ 
ຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ການສ ນພນັ; 

o ປະກອບເອາົການອະນຸລກັ ແລະ ການນໍາໃຊ ້ຊບັພະຍາກອນດາ້ນຊ ວະນາໆ ພນັ ແບບ
ຍ ນຍງົເຂົາ້ໃນການຕດັສນິໃຈໃນລະດບັຊາດ; 
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o ເຮດັການປະເມ ນດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງໂຄງການພດັທະນາໃນຮ ບແບບທ ົ່ ມ ການຫລຸດ
ຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ທາງລບົ; ແລະນໍາໃຊມ້າດຕະການໃນການແລກປົ່ ຽນຜນົຂອງການສ ກ
ສາ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນດາ້ນພນັທຸກໍາ.   

• ສນົທສິນັຍາວົ່ າດວ້ຍການ ຊ ຂ້າຍສດັ ແລະ ພນັພ ດທ ົ່ ໄກຈ້ະສ ນພນັ ໃນລະດບັສາກນົ (2004). ໄດລ້ະ
ບຸກົ່ ຽວກບັຄໍາແນະນໍາໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວກຄຸມການຊ ຂ້າຍ ສດັ ແລະ ພນັພ ດທ ົ່ ໄກຈ້ະສ ນພນັ; 
ແລະ 

• ສນົທສິນັຍາ ແຣມຊາ (1982). ລດັຖະບານໄດເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມໃນສນົທສິນັຍາສະບບັນິຢ້ົ່ າງເປັນທາງການໃນ
ປ  2010. ສນົທສິນັຍານ ໄ້ດກ້ໍານດົ ຫຼກັການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄຸມ້ຄອງ, ການປົກປັກຮກັສາ
, ການພດັທະນາ ແລະ ການໍາໃຊ ້ພ ນ້ທ ົ່ ດນິທາມ ແບບຢ ນຍງົ. ພ ນ້ທ ົ່ ດນິທາມ ສອງແຫົ່ ງໃນ ສປປ ລາວ 
ຄ  ເຊຈາໍພອນໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ບ ງຂຽດຮອ້ງ ໃນແຂວງຈາໍປາສກັ ແມົ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັ
ໃນລະດບັສາກນົ.  

11. ສປປ ລາວ ຍງັໄດລ້ງົນາມໃນສນົທສິນັຍາ ແຮງງານສາກນົ ເຊິົ່ ງເປັນອະນຸສນັຍາກບັກດົໝາຍແຮງງານລາວ 
(2013) ແລະ ອະນຸສນັຍານ ລ້ວມເຖງິ: 

• C029 - ອະນຸສນັຍາແຮງງານບງັຄຍັໃຊ,້ 1930 (ເລກທ . 29). ໃດມ້ ການລງົນາມ, ສປປລາວ ຕອ້ງຢຸດຕິ
ການໃຊແ້ຮງງານແບບບງັຄບັຫຼ ບງັຄບັແຮງງານເພ ົ່ ອຜນົປະໂຫຍດຕໍບຸກຄນົ, ບໍລສິດັ ຫຼ  ສະມາຄມົ. ອະນຸ
ສນັຍານ ບໍ້ົ່ ລວມເຖງິເງ  ົ່ອນໄຂ ທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັສໍາລບັກໍລະນ ທ ແຮງງານບງັຄບັຫຼ ແຮງງານພາກບງັຄບັ ຖ ເປັນ
ພາສ  ຫຼ ເພ ົ່ ອຜນົປະໂຫຍດທາງສາທາລະນະ; 

• C100 – ອະນຸສນັຍາວົ່ າດວ້ຍການຕອບແທນຄົ່ າແຮງງານທ ົ່ ເທົົ່ າທຽມກນັ. 1951 (ເລກທ . 100). ອະນຸ
ສນັຍານ ກ້ໍານດົວົ່ າ ຜ ຊ້າຍ ແລະ ຜ ຍ້ງິ ຈະໄດຮ້ບັຄາຕອບແທນເທົົ່ າທຽມກນັສໍາລບັວຽກງານທ ົ່ ມ ຄົ່ າເທົົ່ າກນັ; 

• C111 – ອະນຸສນັຍາກົ່ ຽວກບັການເລ ອກປະຕບິດັ (ການຈາ້ງ ແລະ ອາຊ ບ), 1958 (ເລກທ  111). ອະນຸ
ສນັຍາກໍານດົເງ  ົ່ອນໄຂທ ົ່ ເຮດັໃຫເ້ກ ດການເລ ອກປະຕບິດັໃນສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ ຫຼ  ໃນອາຊ ບ. ໃດມ້ ການ
ລງົນາມ, ສປປລາວ ໄດຕ້ັງ້ໜາ້ດໍາເນ ນນະໂຍບາຍລະດບັຊາດທ ົ່ ອອກແບບມາເພ ົ່ ອສົົ່ ງເສ ມ ໂດຍວທິ ທ ົ່ ເໝ
າະສມົກບັສະພາບ ເງ  ົ່ອນໄຂ ແລະ ການປະຕບິດັ, ສະເໝ ພາບ ໃນໂອກາດ ແລະການປະຕບິດັ ໃນການວົ່ າ
ຈອ້ງ ແລະ ອາຊ ບ, ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນການເລ ອກປະຕບິດັ; 

• C137 – ອະນຸສນັຍາກົ່ ຽວກບັອາຍຸຂັນ້ຕໍົ່ າ, 1973 (ເລກທ 138). ປະເທດມ ຄວາມຕັງ້ໃຈທ ົ່ ຈະກໍານດົ
ນະໂຍບາຍລະດບັຊາດທ ົ່ ອອກແບບມາເພ ົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າການຍກົເລກິແຮງງານເດກັຢົ່ າງມ ປະສດິທພິາບ 
ແລະ ເພ ົ່ ອເພ ົ່ ມອາຍຸຂັນ້ຕໍົ່ າໃນການສະມກັວຽກ ຫຼ ເຮດັວຽກໃຫມ້ ລະດບັທ ົ່ ສອດຄົ່ ອງກບັພດັທະນາການ
ທາງຮົ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈຂອງເຍາົວະຊນົຢົ່ າງເຕມັທ ົ່ . ອະນຸສນັຍາກໍານດົອາຍຸຂັນ້ຕໍົ່ າ ແມົ່ ນ 18 ປ ; ແລະ  

• C182 – ຮ ບແບບທ ົ່ ໂຫດຮາ້ຍທ ົ່ ສຸດຂອງອະນຸສນັຍາວົ່ າດວ້ຍການໃຊແ້ຮງງານເດກັ, 1999 (ເລກທ 182). 
ພາຍໃຕອ້ະນຸສນັຍານ  ້ສປປລາວຕັງ້ໃຈທ ົ່ ຈະໃຊມ້າດຕະການທ ົ່ ວົ່ ອງໄວ ແລະ ມ ປະສດິທພິາບເພ ົ່ ອປອ້ງກນັ
ບໍົ່ ໃຫມ້ ການໃຊແ້ຮງງານເດກັ ແລະ ກໍາຈດັຮ ບແບບທ ົ່ ໂຫດຮາ້ຍທ ົ່ ສຸດຂອງການໃຊແ້ຮງງານເດກັເຊິົ່ ງລວມ
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ເຖງິ, ແຕົ່ ບໍົ່ ໃດຈ້າໍກດັ, ທຸກຮ ບແບບ ຂອງການເປັນທາດ, ການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງ ຫຼ  ການບງັຄບັ, ການຄາ້
ປະເວນ  ແລະ ການຜະລດິ ຫຼ  ການຄ ້ົ່ ຢາເສບຕດິ. 

12. ສປປ ລາວ ຍງັໄດລ້ງົນາມໃນສນົທສິນັຍາ ໃນລະດບັສາກນົອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການ ປົກປອ້ງສດິຂອງກຸົ່ ມຊນົ
ບນັດາເຜົົ່ າ ເຊິົ່ ງລວມມ ສນົທສິນັຍາສາກນົ ກົ່ ຽວກບັສດິທດິາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ດາ້ນວດັທະນາທໍາ, ສນົທິ
ສນັຍາສາກນົກົ່ ຽວກບັສດິທ ິຂອງພນົລະເມ ອງ ແລະ ສດິທດິາ້ນການເມ ອງ, ແລະ ສນົທສິນັຍາສາກນົໃນການລບົ
ລາ້ງການຈາໍແນກເຊ ອ້ຊາດທຸກຮ ບແບບ.    

2.3 ນະໂຍບາຍປົກປຸ້ອງ ຂອງທະນາຄານໂລກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ  

13. ທະນາຄານໂລກຂດັແຍກບນັດາໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ອອກ ເປັນສາມປະເພດ ອ ງຕາມຊະນດິ, ສະ
ຖານທ ົ່ , ຄວາມລະອຽດອົ່ ອນ, ຂອບເຂດ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ພອ້ມທງັ ອ ງຕາມ ລກັຊະນະ ແລະ 
ຂະໜາດ ຂອງຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A2 ແລະ A3 ໃຫ ້ແບບຟອມກັົ່ ນ
ຕອງ ສໍາລບັການປະເມ ນ ອງົປະກອບ ຂອງງບົປະມານເພ ມ້ ອງົປະກອບ 1 ແລະ 2 ໃນນຍິາມຂອງ ຄ ົ່ ມ  ປອ້ງກນັຜນົ
ກະທບົ ທ ົ່ ຄວນຖ ກນໍາໃຊ.້  ປະເພດກົ່ າວມານັນ້ລວມມ : 

• ປະເພດ A: ນໍາໃຊກ້ບັໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ນໍາສະເໜ ຂ ນ້, ເຊິົ່ ງການພດັທະນາໂຄງການຍົ່ ອຍນ  ້ອາດຈະສົົ່ ງຜນົ
ກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທາງລບົຢົ່ າງຫລວງຫລາຍ ເຊິົ່ ງຜນົກະທບົນັນ້ແມົ່ ນຜນົກະທບົທ ົ່ ມ 
ຄວາມລະອຽດອົ່ ອນ, ມ ຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ບໍົ່ ເຄ ຍເກ ດຂ ນ້ມາກົ່ ອນ. 

• ປະເພດ B: ຖ ກນໍາໃຊກ້ບັໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ສະເໜ ຂ ນ້ນັນ້ ຊ ົ່ ງໂຄງການຍົ່ ອຍດັົ່ ງກົ່ າວອາດມ ຄວາມອາດສາ
ມາດສາ້ງຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ຕໍົ່ ປະຊາກອນ ແລະ ຕໍົ່ ພ ນ້ທ ົ່ ໆ ມ ຄວາມສໍາຄນັດາ້ນສິົ່ ງ
ແວດລອ້ມ (ຕວົຢົ່ າງ, ເຂດຊຸົ່ ມນໍາ້, ເຂດປົ່ າດງົ, ເຂດທົົ່ ງຫຍ້າ, ແລະ ແຫລົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໃສຂອງສດັນາໆຊະນດິ) 
ແຕົ່ ຜນົກະທບົນັນ້ແມົ່ ນຈະມ ນອ້ຍກົ່ ວາໂຄງການຍົ່ ອຍ ໃນ     ໝວດປະເພດ “A”. ຜນົກະທບົດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນ
ຈາໍກດັສະເພາະທ ົ່ ; ເປັນຜນົກະທບົໄລຍະຊົົ່ ວຄາວ ແລະ ພ ນ້ທ ົ່ ໆໄດຮ້ບັຜນົກະທບົສົ່ ວນຫລາຍສາມາດກບັ
ຄ ນສ ົ່ ສະພາບເດ ມໄດ;້ ນອນກນັນ້ ເກ ອບທງັໝດົກໍລະນ ທ ົ່ ມ ຜນົກະທບົແມົ່ ນສາມາດສາ້ງມາດຕະການແກ ້
ໄຂ ຫລ  ຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົໄດ.້  ໂຄງການ ປະເພດໝວດ “B” ແມົ່ ນຈະໄດຖ້ ກປະຕບິດັຕາມຫຼກັການ
ປອ້ງກນັຂອງທະນາຄານໂລກເຊັົ່ ນດຽວກນັກບັໂຄງການປະເພດ “A” ແຕົ່ ຈະຢ ົ່ ໃນລະດບັຂອບເຂດທ ົ່ ແຄບ
ກົ່ ວາ. 

• ປະເພດ C:  ນໍາໃຊກ້ບັໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ສະເໜ ຂ ນ້ ທ ົ່ ເຫນັວົ່ າມ ຜນົກະທບົໜອ້ຍ ຫລ  ບໍົ່ ມ ຜນົກະທບົຕໍົ່

ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົເລ ຍ. ໃນກໍລະນ ນ  ້ແມົ່ ນບໍົ່ ມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊເ້ຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັຂອງທະນາ
ຄານໂລກ ພຽງແຕົ່ ຈະມ ການລງົເຮດັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ກັົ່ ນຕອງໃນພາກສະໜາມເປັນໄລຍະ. 

14. ໂຄງການງບົປະມານເພ ມ້ ທ ົ່ ຢ ົ່ ນສະເໜ ນັນ້ອາດມ ຜນົກະທບົດາ້ນລບົຕໍົ່ ກບັສິົ່ ງແວດລອ້ມໂດຍສະເພາະແມົ່ ນພ ນ້
ທ ົ່ ສະເພາະໂຄງການ ແລະ ຜນົກະທບົເຫຼົົ່ ານ ເ້ປັນຜນົກະທບົທ ົ່ ພຈິາລະນາໜອ້ຍກວົ່ າຈາໍນວນໂຄງການທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນປະເພດ 
“A”. ຜນົກະທບົທ ົ່ ຄາດວົ່ າຈະໄດມ້ ການຄວບຄຸມແມົ່ ນຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ສຽງ, ການລບົກວນທຸລະກດິຄວົເຮ ອນ (ເປັນຊຸມ
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ຊນົ), ການຈດັຫາວດັສະດຸ, ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກການກໍົ່ ສາ້ງ ເຊິົ່ ງສາມາດຄວບຄຸມໄດໂ້ດຍການປະຕບິດັການກໍົ່ ສາ້ງ
ທ ົ່ ດ . ບນັຫາເຫຼົົ່ ານ ເ້ປັນບນັຫາທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້ບໍົ່ ຖາວອນ, ເລກັໜອ້ຍ ແລະ ສະເພາະຈດຸ. ໜວດທ ົ່ ປະເຊ ນໜາ້ທ ົ່ ໜກັກວົ່ າ
ໝ ົ່ ແມົ່ ນ ປະເພດ “B”. ດັົ່ ງນັນ້ ການອອກແບບວທິ ການປອ້ງກນັຂອງໂຄງການແມົ່ ນເພ ົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄົ່ ອງ 
ແລະ ຍ ນຍງົ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍໃນ ປະເພດ “B” (ແລະ “C”). ດັົ່ ງນັນ້ ໂຄງການໄດຖ້ ກຈດັເຂົາ້ເປັນປະເພດ “B”. 
ການພຈິາລະນາມາດຕະການປອ້ງກນັກົ່ ຽວກບັອງົປະກອບ 1 ແລະ 2 ໃນຂະນະທ ົ່  ອງົປະກອບ 3 ແລະ 4 ບໍົ່ ມ ສົ່ ວນ
ພວົພນັກບັມາດຕະການປອ້ງກນັໃດໆເລ ຍ. ສໍາຫຼບັອງົປະກອບທ  5 ຈະໄດມ້ ການແຍກເຄ ົ່ ອງມ ການປອ້ງກນັໃນຊົ່ ວງ
ເວລາການດໍາເນ ນໂຄງການ. 

15. ອ ງຕາມ ການປະເມ ນສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງ ກຸົ່ ມທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.01) ຈະຕອ້ງໄດມ້ ສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ເຄ ົ່ ອງມ ການປອ້ງກນັ ແມົ່ ນເກ ດມາຈາກໂຄງການງບົປະມານເພ ມ້ AF. ໂຄງການງບົປະມານເພ ມ້ AF ຈະໃຫກ້ານ
ຊົ່ ວຍເຫຼ ອທາງດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການ (TA) ເພ ົ່ ອຊົ່ ວຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກົ່  ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ 
ຂນົສົົ່ ງ MPWT ເພ ົ່ ອໃຫມ້ ຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົລວມທງັການຝ ກອບົຮມົ 
ແລະ ການສາ້ງຂ ດຄວາມສາມາດກົ່ ຽວກບັຄວາມສົ່ ຽງຈາກລະເບ ດບໍົ່ ທນັແຕກ UXO ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ,  ສຸຂະພາບ  ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ESHS) ຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງ.ບນັດາ
ໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ຢ ົ່ ນສະເໜ ອດສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊຸມຊນົ ແລະ ປະຊາກອນທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງ (ຕວົ
ຢາງ: ຜນົເຜົົ່ າ ແລະ ຜ ອ້ົ່ ອນໄຫວ - ແມົ່ ຍງິ ແລະ ໄວໜຸົ່ ມ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ຜ ສ້ ງອາຍຸ ແລະ ຜ ພ້ກິານ, ບໍົ່ ມ ທ ົ່ ດນິ ແລະ 
ຜ ທ້ ົ່ ທຸກຍາກ ແລະ ອ ົ່ ນໆ). ຄາ້ຍຄ ກນັກບັໂຄງການແມົ່ ບດົ, 3 ນະໂຍບາຍປອ້ງກນັເພ ົ່ ມເຕ ມດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ກດົໝາຍ ສາມາດນໍາມາໃຊໄ້ດ;້ ລວມມ  ທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໃສົ່ ຕາມທໍາມະຊາດ (OP/BP 4.04),    ຊບັພະຍາກອນວດັທະນະທ າ
ທາງກາຍະພາບ (OP/BP 4.11), ແລະ ໂຄງການທາງນໍາ້ສາກນົ (OP/BP 7.50) ແລະ ນະໂຍບາຍປອ້ງກນັທາງງັຄມົ
ສອງສະບບັກໍົ່ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ ້ ລວມມ  ຄນົເຜົົ່ າພ ນ້ເມ ອງ (OP/BP 4.10)  ແລະ ການຍກົຍາ້ຍແບບບໍົ່ ສະໝກັໃຈ 
(OP/BP 4.12). ປັບປຸງກອບການຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ  (ESMF) ຍງັລວມເອາົແຜນປະຕບິດັ
ງານດາ້ນບດົບາດຍງິ - ຊາຍທ ົ່ ກະກຽມພາຍໃຕໂ້ຄງການແມົ່ ບດົ ສົົ່ ງເສ ມການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຢົ່ າງໃກສ້ດິຂອງແມົ່ ຍງິໃນ
ລະດບັໂຄງການຍົ່ ອຍເພ ົ່ ອໃຫມ້ ການປະຕບິດັເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນບນັຫາຕົ່ າງໆ. ຕາຕະລາງທ  2.1 ຄໍາອະທບິາຍເພ ົ່ ມເຕ ມ
ກຽວກບັນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ການຄຸມ້ຄອງໄພນໍາ້ຖວ້ມຕວົເມ ອງ.       

2.4 ການວິເຄາະຊ່ອງຫວາ່ງ ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຂອງທະນາຄານໂລກ 
16. ການວເິຄາະຊົ່ ອງວົ່ າງລະຫວົ່ າງລະບຽບການຂອງລດັຖະບານ ແລະ ນະໂຍບາຍການປົກປອ້ງ WB ໄດມ້ ຂ ນ້ໃນ
ໄລຍະການກະກຽມ ESMF ຂອງໂຄງການແມົ່ ບດົ. ການຍກົລະດບັກດົລະບຽບ ESIA ແລະ IEE ປ  2013 ໃຫ້
ເປັນໄປຕາມ ດໍາ ລດັ EIA ໃນປ  2019 (ເລກທ  21) ໄດເ້ພ ົ່ ມສະຖານະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໃນຂະບວນການ 
EIA / IEE ໃນສປປລາວ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ລະບຽບການຕດິຕາມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ດາ້ນວຊິາການ ກໍາ ລງັ ໄດ ້
ຮບັການທບົທວນ ແລະ ແກໄ້ຂ ແລະ ຄາດວົ່ າສົ່ ວນໃຫຍົ່ ຈະໃຫ ້ສໍາ ເລດັໃນທາ້ຍປ  2019. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ການ
ວເິຄາະກົ່ ຽວກບັໂຄງການຫຼກັ ຈະໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃໝົ່  ຄ ດັົ່ ງທ ົ່ ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 2.2. ສໍາ ລບັງບົປະມານເພ ມ້
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(AF), ເພ ົ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຊົ່ ອງຫວົ່ າງ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງທະນາຄານຈະ
ໄດຮ້ບັຄວາມເອາົໃຈໃສົ່ ເປັນພເິສດເພ ົ່ ອຮບັປະກນັການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ :້ 

• ແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຕາມ ທໍາ ມະຊາດ: ກົ່ ຽວກບັທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໃສົ່ ທາງທ າມະຊາດ, ໃນຂະນະດຽວກນັກດົໝາຍປົກປັກ
ຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ປ  (2012) ໄດລ້ະບຸຫຼກັການ, ກດົລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄຸມ້ຄອງ, ການ
ຕດິຕາມ, ການຟ ນ້ຟ  ແລະ ການປອ້ງກນັສິົ່ ງແວດລອ້ມ ລວມທງັການປອ້ງງກນັທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໃສທາງທໍາມະຊາດ
ທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການ, ຊົ່ ອງຫວົ່ າງຈະໄດມ້ ການເພ ົ່ ມເຕ ມໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ
ຂອງທະນາຄານ OP/BP 4.04 (ຕາຕະລາງ2.3).  

• ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າໃນຂະນະດຽວກນັລດັຖະທໍາມະນ ນ ປ  1991 ໄດລ້ະບຸວົ່ າ ບນັດາຊນົເຜົົ່ າມ ສດິທ ົ່ ຈະຮກັສາໄວ ້
ຍງັຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງຕນົ, ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານຂອງທະນາຄານ OP/PB 
4.10 ຈະນ າມາໃຊກ້ບັໂຄງການຍົ່ ອຍຢ ົ່ ໃນຈດຸທ ົ່ ມ ຊົ່ ອງຫວົ່ າງ ແລະ ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ . 

• PCR ສປປ ລາວ ມ ກດົລະບຽບສໍາຫຼບັການປອ້ງກນັຊບັພະຍາກອນດາ້ນວດັທະນະທ າ ລວມທງັມ ດ າລດັ
ວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ມລໍະດກົທາງທໍາມະຊາດ (1997) ແລະ 
ກດົລະບຽບແລະຂໍບ້ງັຄບັທ ົ່ ອງົການ UNESCO ທ ົ່ ໄດກ້ ານດົໄວສ້ າລບັການກໍົ່ ສາ້ງຢ ົ່ ທ ົ່ ຫຼວງພະບາງເຊິົ່ ງທງັ
ສອງເປັນແນວທາງໃນການຫາໂອກາດໃນຊົ່ ວງເວລາການກໍົ່ ສາ້ງ ເຖິົ່ ງຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນ
ງານຂອງທະນາຄານ OP/BP 4.11 ຈະເປັນໂຕເສ ມກບັບນັດາກດົລະຍບຽບຕົ່ າງໆຂອງຊາດໃນບົ່ ອນທ ົ່ ມ 
ຊົ່ ອງຫວົ່ າງໃນປັດຈບຸນັ (ຕາຕະລາງ2. 4).  

• ຊບັພະຍາກອນແຫຼົ່ ງນໍາ້: ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼົ່ ງນໍາ້ (ປ  2017) ໄດກ້ໍານດົໄວວ້ົ່ າ 
ການພດັທະນາທາງນໍາ້ຈະຕອ້ງໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັກດົໝາຍສາກນົ ຫຼ  ສນົທສິນັຍາລະຫວົ່ າງປະເທດ, 
ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານຂອງທະນາຄານ OP/BP 7.50 ຈະຖ ກນ າມາໃຊໂ້ດຍສະເພາະໃນສົ່ ວນທ ົ່

ກົ່ ຽວກບັການແຈງ້ເຕ ອນ ເພ ົ່ ອເສ ມເຂົາ້ກບັກດົໝາຍແຫົ່ ງຊາດ.  
• ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັການວເິຄາະຊົ່ ອງຫວົ່ າງຂອງກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ໃນປັດຈບຸນັກບັ

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານຂອງທະນາຄານ OP/BP 4.12  ແມົ່ ນໄດລ້ະບຸຢ ົ່ ໃນກອບນະໂຍບາຍການຈດັ
ສນັຍກົຍາ້ຍ RPF.              
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ຕາຕະລາງ2.1 ສະຫລ ບຍ ື້ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍດ າເນີນງານ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໂຄງການຍ່ອຍ.  

OP/B
P No. 

ສະຫລ ບຫຍ ື້ ກ່ຽວກັບເຄ ີ່ອງມ ປຸ້ອງກັນ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍດ າເນນີງານອ ີ່ນໆ  

ເນ ື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງ (ກ່ຽວຂອ້ງ/ບ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ) ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ
ແນວໃດ  

ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມກຽ່ວຂ້ອງ 

4.01 ການປະເມີນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ: ການປະເມ ນດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ປະກອບດວ້ຍ ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທໍາມະຊາດ (ອາກາດ, ນໍາ້ ແລະ ດນິ); ທາງ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄນົ; ທາງຊບັພະຍາ
ກອນວດັທະນະທໍາ ທ ົ່ ເປັນວດັຖຸ; ແລະ ດາ້ນບນັຫາສິົ່ ງ
ແວດລອ້ມຂາ້ມເຂດແດນ ແລະ ລະດບັສາກນົ.  

ການປະເມ ນດາ້ນສງັຄມົ (ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບໍົ່ ສະ
ມກັໃຈ,  ປະຊາຊນົພ ນ້ເມ ອງ) ແມົ່ ນ ໄດມ້  ນະໂຍບາຍດໍາ
ເນ ນງານຕົ່ າງຫາກ ແລະ ກໍົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໄຂ ແລະ ຂັນ້ຕອນສະ
ເພາະ ດາ້ນນັນ້ເອງຢ ົ່ ແລວ້.  

ການປະເມ ນເບ ອ້ງຕົນ້ກົ່ ຽວກບັຄວາມສົ່ ຽງລະເບ ດບໍົ່ ທນັ
ແຕກໃນພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່  ສະ  ເໜ  ຫລ  ເປົາ້ໝາຍ 

ກ່ຽວຂ້ອງ 

ເພ ົ່ ອເປັນການກະກຽມການສ ກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ແລະ ການອອກ
ແບບ ເພ ົ່ ອຟ ນ້ຟ  ແລະ ສາ້ງໂຄງລົ່ າງ
ພ ນ້ຖານ ພາຍໃຕອ້ງົປະກອບ 1 

ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ, ເຊິົ່ ງວຽກທ ົ່ ວາງ
ແຜນຈະດໍາເນ ນພາຍໃຕໂ້ຄງການ
ຍົ່ ອຍນ ອ້າດຈະມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງ
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຢົ່ າງ
ຫລວງຫລາຍ ທງັທາງກງົ ແລະ ທາງ
ອອ້ມ ຫ   ອາດມ ຜນົກະທບົແບບສະ
ສມົພາຍໃນພ ນ້ທ ົ່  ຂອງໂຄງການ
ຍົ່ ອຍ ຫຼ  ໃນລະດບັມະຫາພາກ. ດັົ່ ງ
ນັນ້ນະໂຍບາຍດໍາເນ ນງານນ ຈ້  ົ່ ງມ 
ຄວາມກົ່ ຽວຂອ້ງ.    

• I. ໂຄງການ LDRM-AF ແມົ່ ນຕກົຢ ົ່ ໃນ ໂຄງການ ປະ
ເພດ A ໃນການກະກຽມການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້

ແລະ ການສ ກສາອອກແບບ ພາຍໃຕອ້ງົປະກອບ 1. 

• II. ແຜນ ESMP ຈະຖ ກສາ້ງຂ ນ້ ສໍາຫລບັແຕົ່ ລະໂຄງ
ການຍົ່ ອຍ ທ ົ່ ນໍາສະເໜ  ເຊິົ່ ງຈະເປັນວຽກສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງ
ວຽກການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້  ແລະ ຈະລວມເອາົ
ແຜນທ ົ່ ອ ົ່ ນທ ົ່ ຈາໍເປັນ (ແຜນພດັທະນາກຸົ່ ມເຜົົ່ າ  ,ແຜນດໍາ
ເນ ນງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ). 

• III. ເອກກະສານ ESMP ຈະຖ ກເຜ ຍແຜົ່ ຕໍົ່ ສາທາລະ
ນະ ແລະ ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ພອ້ມທງັອງົກອນຈດັຕັງ້ 
ດາ້ນສງັຄມົຕົ່ າງໆ.  

• IV. ຕອ້ງການການເກບັກ ລ້ະເບ ດບໍົ່ ທນັແຕກຈາກອງົການ
ຄຸມ້ຄອງແຫົ່ ງຊາດ (ຄຄຊ) ກົ່ ຽວກບັລະເບ ດບໍົ່ ທນັແຕກ
ໂດຍການຈາ້ງບໍລສິດັທ ົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໄຂແລະມ ໃບອະນຸຍາດ
ໃຫດໍ້າເນ ນການສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມ ນຄວາມສົ່ ຽງທ ົ່ ອາດ
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ຈະລະເບ ດຕກົຄາ້ງຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ເປົາ້ໝາຍ ຫລ  ເຂດທ ົ່ ສະເ
ໜ . 

4.04 ແຫ ີ່ງທີີ່ຢ ູ່ອາໄສຕາມທ າມະຊາດ: ທະນາຄານໂລກ 
ຈະສະໜບັສະໜ ນ ການປົກປັກຮກັສາ, ບ ລະນະ ແລະ 
ຟ ນ້ຟ  ຖິົ່ ນທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສ ແລະ ອງົປະກອບເຫຼົົ່ ານັນ້. ການ
ອະນຸລກັແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ເປັນສິົ່ ງສໍາຄນັ ໃນ
ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ. ແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຕາມທໍາມະ
ຊາດ ຈະປະກອບດວ້ຍ ທ ົ່ ດນິ ແລະ ນໍາ້ (i)  ຊຸມຊນົຊ ວະ
ວທິະຍາຂອງລະບບົນເິວດ ຈະປະກອບດວ້ຍ ຊະນດິພນັ
ພ ດ ແລະ ສດັ ທອ້ງຖິົ່ ນ ເປັນສົ່ ວນຫຼາຍ, ແລະ (ii) 
ກດິຈະກໍາ ຂອງມະນຸດ ຈະບໍົ່ ປົ່ ຽນແປງ ບໍລເິວນ ທ ົ່ ເປັນພ ນ້
ທ ົ່  ທ ົ່ ເຮດັໜາ້ທ ົ່ ຂອງລະບບົນເິວດປະຖມົມະພ ມ.  

ການກະກຽມການສ ກສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ ້ ແລະ ການອອກແບບ ພາຍ
ໃຕ ້ອງົປະກອບທ  1, ວຽກງານຂອງ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ ທ ົ່ ໄດສ້ະເໜ ນັນ້ ອາດ
ຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັ ແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່
ອາໄສ ຕາມເຂດເສ ົ່ ອມຕໍົ່ ຂອງສດັປົ່ າ, 
ປົ່ າຊຸົ່ ມນໍາ້ ແລະ ອົ່ າງໂຕົ່ ງ.  

ການກະກຽມ ESMP ຈະໄດດໍ້າ ເນ ນການກບັທຸກໆໂຄງການ
ຍົ່ ອຍທ ົ່ ຈະຕອ້ງດໍາເນ ນພາຍໃຕອ້ງົປະກອບທ  1  (ປະກອບມ  
ການປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງ, ຄ ກັນ້ນໍາ້, ຄອງລະບາຍ ນໍາ້, ປະຕ ນໍາ້ 
ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນໍາ້): 

ສິົ່ ງນ ຈ້ະເຮດັໃນໄລຍະການກະກຽມຄວາມເປັນໄປໄດແ້ລະ
ການອອກແບບການສ ກສາທ ົ່ ຈະ ດໍາ ເນ ນໂດຍ ບໍລສິດັທ ົ່

ປ ກສາ ດາ້ນ ESMP.ໃນການນໍາໃຊມ້າດຕະການ ເພ ົ່ ອຫຼ ກ
ລຽ້ງ ຫຼ  ປອ້ງກນັ, ຫຸຼດໜອ້ຍ, ຫຸຼດຜົ່ ອ ຫຼ  ການຊດົເຊ ຍ ຕໍົ່ ກບັ
ຜນົກະທບົທາງລບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ແລະ ປັບປຸງປິສດິທິ
ພາບ ໃນການຈດັການທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

4.10 ປະຊານຊົນ ທີີ່ເປັນຊົນເຜົີ່າ ໃນ ສປປ ລາວ, ປະຊານ
ຊນົ ທ ົ່ ເປັນຊນົເຜົົ່ າພ ນ້ເມ ອງ ແມົ່ ນໝາຍເຖງິ ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ.  
ພວກເຂາົຖ ກກໍານດົໃຫເ້ປັນກຸົ່ ມຄນົດາ້ນວດັທະນາະທໍາ 
ແລະ ດາ້ນສງັຄມົ ທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນແອ ແລະ ມ ຄວາມແຕກ
ຕົ່ າງ ທ ົ່ ມ ຄຸນລກັຊະນະສະເພາະຂອງຕວົເອງ ເຊັົ່ ນມ  ການ
ຕດິພນັກນັແບບລວມໝ ົ່  ກບັການຢ ົ່ ອາໃສທ ົ່ ມ ຄວາມແຕກ
ຕົ່ າງດາ້ນພ ມມ ສາດ ຫຼ  ຕດິພນັກບັພ ນ້ທ ົ່ ເຂດແດນຂອງບນັ

ກ່ຽວຂ້ອງ 

ແຂວງອຸດມົໄຊ ,ຫຼວງພະບາງ ແລະ 
ບໍລຄໍິາໄຊແມົ່ ນແຂວງທ ົ່ ມ ກຸົ່ ມຊບົ
ບນັດາເຜົົ່ າ ຫລາຍໆ ເຜົົ່ າ ເຊິົ່ ງຖ ກກໍາ
ນດົໃຫເ້ປັນຄນົຊນົເຜົົ່ າ ພາຍໃຕນ້ະ
ໂຍບາຍ OP 4.10 ຂອງທະນາຄານ

ກອບການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງ ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າສົ່ ວນໜອ້ຍ 
(EGEF) ແມົ່ ນຈະໄດຖ້ ກສາ້ງຂ ນ້ ແລະ ນໍາໃຊ ້ 
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ພະບ ລຸດໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແລະ ກບັຊບັພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດພາຍໃນເຂດທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໃສນ .້  

ໂລກ. ໃນພ ນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການອາດ
ຈະມ ກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າອາໃສຢ ົ່ .  

4.11 ຊັບສິນທາງວັນທະນາທ າ ທເີປັນວັດຖ : ນະໂຍບາຍ
ນ ແ້ມົ່ ນເວົາ້ເຖງິ ການປະຕບິດັຕໍົ່  ຊບັພະຍາກອນດາ້ນວນັທ
ະນະທໍາ ທ ເປັນວດັຖຸ, ເຊິົ່ ງຖ ກກໍານດົໃຫເ້ປັນວດັຖຸ ທ ົ່

ເຄ ົ່ ອນຍາ້ຍໄດ ້ແລະ ບໍົ່ ເຄ ົ່ ອນຍາ້ຍໄດ ້ເຊັົ່ ນ ວດັຖຸສິົ່ ງຂອງ, 
ສະຖານທ ົ່ , ໂຄງສາ້ງ, ໂຄງສາ້ງທ ົ່ ເປັນກຸົ່ ມ, ທວິທດັ ແລະ 
ລກັຊະນະ ດາ້ນທໍາມະຊາດ ທ ົ່ ມ ຄວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນໂບ
ລານນະຄະດ , ດາ້ນປະຫວດັສາດ, ດາ້ນສະຖາປະນກິ, 

ດາ້ນສາດສະໜາ, ດາ້ນຄວາມສວຍງາມ ແລະ ອ ົ່ ນໆ.   

ກ່ຽວຂ້ອງ 

 ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າບໍມ ສະຖານທ ົ່ ດາ້ນວດັ
ທະນາະທໍາທ ົ່ ເປັນວດັຖຸ ນອນໃນພ ້

ນທ ທ ົ່ ສະເໜ ໂຄງການຍົ່ ອຍຢ ົ່ ແຂວງ
ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. 
ເຖງິຢົ່ າງໃດຕາມຢ ົ່ ຫຫຼວງພະບາງຕັງ້
ຢ ົ່ ໃນ ແລະ /ຫຼ ໃກຄ້ຽງເຂດມລໍະດກົ
ໂລກຂອງອງົການ UNESCO ມນັ
ກໍົ່ ມ ຄວາມເປັນໄປໄດວ້ົ່ າ ຈະສາມາດ
ພບົເຫນັ ຊບັພະຍາກອນດາ້ນວດັທະ
ນະທໍາ ການກໍົ່ ສາ້ງໃນຂະນະທ ົ່ ມ ຜນົ
ກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ກບັໂຄງ
ສາ້ງໃນໄລຍະການຂນົສົົ່ ງແລະການ
ປະຕບິດັງານຂອງເຄ ົ່ ອງຈກັໜກັ 
ແລະ ການເຮດັວຽກຂອງ ກໍາ 
ມະກອນ  

ໂດກາດໃນການຄົນ້ຫາຂັນ້ຕອນ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ
ຜນົກະທບົເພ ົ່ ອຫຼ ກລຽ້ງ,ຫຸຼດຜົ່ ອນຂະບວນການຜນົກະທບົ
ທາງລບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ຢ ົ່ ໃນ ຂໍກ້ໍານດົການປອ້ງກນັສິົ່ ງ
ແວດລມ້ ECoP (ເບິົ່ ງໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ  8) ການປະ
ເມ ນຜນົກະທບົຕໍົ່ ມລໍະດກົ (HIA) ແມົ່ ນມ ຄວາມ ຈາໍ ເປັນ 
ສໍາ ລບັໂຄງການຕົ່ າງໆທ ົ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ົ່ ແຂວງຫລວງ
ພະບາງເຊິົ່ ງຫອ້ງການມລໍະດກົໂລກຈະເປັນຜ ທ້ບົທວນແລະ
ຮບັຮອງເອາົ HIA ແລວ້ໃຫອ້ງົການ UNESCO ເພ ົ່ ອທບົ
ທວນແລະກັົ່ ນກອງ / ອະນຸມດັ. 
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ຕາຕະລາງ2.1 (ຕ ີ່.) 

OP/B
P No. 

ສະຫລ ບຫຍ ື້ ກ່ຽວກັບເຄ ີ່ອງມ ປຸ້ອງກັນ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍດ າເນນີງານອ ີ່ນໆ  

ເນ ື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງ (ກ່ຽວຂອ້ງ/ບ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ) ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ
ແນວໃດ  

ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມກຽ່ວຂ້ອງ 

4.12 ການຈັດສນັຍກົຍ້າຍໂດຍບ ີ່ສະມັກໃຈ: ນະໂຍບາຍນ ້

ມ ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອ ເຮດັການແກໄ້ຂ ແລະ ຫລຸດຜົ່ ອນຄວາມ
ສົ່ ຽງຈາກການຍກົຍາ້ຍ, ການສ ນເສຍດນິ, ແລະ ຊບັສບິ
ອ ົ່ ນໆ, ການສ ນເສຍລາຍໄດ ້ ແລະ ສ ນເສຍຮ ບແບບການ
ດໍາລງົຊ ວດິ ທ ົ່ ມ ຜນົມາຈາກການສາ້ງໂຄງການຍົ່ ອຍ. ນະ
ໂຍບາຍນ  ້ຍງັນໍາໃຊ ້ກບັການຫາ້ມການເຂົາ້ຫາ ສວນອຸທະ
ຍານ ແລະ ພ ນ້ທ ົ່ ປົກປອ້ງຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ກໍານດົໄວ ້ເຊິົ່ ງຈະສົົ່ ງຜນົ
ກະທບົທາງລບົຕໍົ່ ຊ ວດິການເປັນຢ ົ່  ຂອງປະຊາຊນົຜ ທ້ ົ່ ຖ ກ
ຍກົຍາ້ຍ. 

ກ່ຽວຂ້ອງ 

ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ ຜນົກະທບົຄາດວົ່ າຈະ
ບໍົ່ ຫລວງຫລາຍ, ແຕົ່ ຈະມ ປະຊາຊນົ 

ແລະ ຄວົເຮ ອນຈາໍນວນໜ ົ່ ງທ ົ່ ຈະໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັການ
ເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ ແລະ ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ
ແບບສມົບຸນ ຈາກການກໍົ່ ສາ້ງຄຸກັນ້
ນໍາ້, ຄອງລະບາຍນໍາ້ ແລະ ວຽກກໍົ່

ສາ້ງອ ົ່ ນໆ.  

ໄດມ້ ການສາ້ງເອກກະສານກອບນະ
ໂຍບາຍດາ້ນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 
RPF ເພ ົ່ ອເປັນ ເອກກະສານ
ແນະນໍາວຽກການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 

ໃຫກ້ບັໂຄງການຍົ່ ອຍ. ດັົ່ ງນັນ້ ນະ

• ແຕົ່ ລະໂຄງການຍົ່ ອຍ ສໍາ ລບັອງົປະກອບ 1 ຈະກະກຽມ
ການສາ້ງແຜນດໍາເນ ນງານດາ້ນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ໂດຍຫຍໍ ້
(ARAP) ເພ ົ່ ອລະບຸບນັຫາທງັໝດົ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການ
ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການຊດົເຊ ຍ ໃຫແ້ກົ່ ປະຊາຊນົ ທ ົ່

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

• ກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງຮຽນ ແມົ່ ນຈະຖ ກກໍານດົໃຫເ້ປັນ
ຫວົຂໍໜ້ ົ່ ງໃນ ARAP ສໍາຫລບັທຸກໆ ສະຖານທ ົ່ ກໍົ່ ສາ້ງ 
ໂດຍຈະມ ຖ ກສາ້ງຂ ນ້ຕາມສະພາບຕວົຈງິພາຍໃນທອ້ງ
ຖິົ່ ນ. 

• ເອກກະສານ ARAP ຂອງແຕົ່ ລະໂຄງການຍົ່ ອຍແມົ່ ນ 

ຈະຖ ກເຜ ຍແຜົ່  ໃນລະດບັທອ້ງຖ ົ່ ນ, ໃນລະດບັປະເທດ 

ແລະ ແລະ ໃນເວບໄຊ ຂອງທະນາຄານໂລກ.  
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ໂຍບາຍດໍາເນ ນງານນ ຈ້  ົ່ ງມ ຄວາມ
ກົ່ ຽວຂອ້ງ. 

7.50 ໂຄງການທີີ່ຕັື້ງຢ ູ່ໃນສາຍນ ື້າສາກົນ: ນະໂຍບາຍນ  ້ນໍາ
ໃຊກ້ບັຊະນດິ ສາຍນໍາ້ສາກນົດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ :້ (a) ທຸກໆ ສາຍນໍາ້
, ຄອງເໝ ອງ, ໜອງ ຫລ  ກະໂຕນໍາ້ອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ມ ລກັຊະນະ
ຄາ້ຍຄ ກນັກບັທ ົ່ ສິົ່ ງກົ່ າວມາ ທ ົ່ ປະກອບເປັນຊາຍແດນລະ
ຫວົ່ າງປະເທດ, ຫລ  ທຸກໆ ແມົ່ ນໍາ້ ຫຼ  ກະໂຕແມົ່ ນໍາ້ ທ ົ່ ໄຫລ
ຜົ່ ານສອງປະເທດ ຫລ  ຫລາຍກົ່ ວານັນ້ ບໍົ່ ວົ່ າປະເທດນັນ້ 

ຈະເປັນສະມະຊກິຂອງທະນາຄານໂລກ ຫຼ  ບໍົ່ ກໍົ່ ຕາມ; ແລະ 
(b) ທຸກໆ ສາຂາແມົ່ ນນໍາ້ ຫຼ  ກະໂຕແມົ່ ນໍາ້ ທ ົ່ ເປັນອງົປະ
ກອບຂອງ ທຸກໆ ສາຍນໍາ້ ທ ົ່ ໄດອ້ະທບິາຍໃນຂໍ ້ (a) ຂາ້ງ
ເທງິ.  

ກ່ຽວຂ້ອງ 

ໂຄງການ SEA DRM ທ ົ່ ນໍາສະເໜ 
ຂ ນ້ແມົ່ ນຈະຖ ກພດັທະນາ ໃນສາຂາ
ຂອງ ແມົ່ ນໍາ້ຂອງ.  

ໃນການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົຂອງ
ທະນາຄານໂລກນ ,້ ບນັດາການສ ກສາດາ້ນເຕກັນກິ ຈະລວມ
ເອາົບນັດາການວເິຄາະ ຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນທ ົ່ ອາດເກ ດ
ຂ ນ້ຍອ້ນໂຄງການນ ,້ ແລະ ການກໍານດົບນັດາມາດຕະການ
ຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທ ົ່ ເປັນໄປໃດ.້ ໜງັສ ແຈງ້ການ ສົົ່ ງເຖງິ 
ປະເທດ ພະມາ້, ກໍາປ ເຈຍ, ໄທ, ຫວງດນາມ, ຈ ນ ແລະ 
ອງົການແມົ່ ນໍາ້ຂອງ. 
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ຕາຕະລາງ 2.2 ການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ກອບດ້ານກົດໝາຍ/ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການກ າເນີນງານ ຂ ື້ທີ 4.01 ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ຫົວຂ ື້ OP 4.01 ກອບດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1. ຂະບວນການປະເມນີທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 

1.1 ການປະເມ ນທາງ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໄດ ້
ສ ກສາອງົປະກອບທາງ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ ໃນ
ລກັສະນະການ
ຮວບຮວມເອາົບນັດາ
ການປະຕບິດັພນັທະ, 
ສນົທສິນັຍາ ແລະ ຂໍ ້

ຕກົລງົ ໃນລະດບັຊາດ 
ແລະ ສາກນົ  

ປະເມ ນຄວາມເໝາະສມົໃນການ
ບງັຄບັໃຊກ້ອບດາ້ນລະບຽບການ 
ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທ ົ່ ລວມເຖງິ ການ
ນໍາໃຊຂໍ້ຕ້ກົລງົ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມສາກນົ ແລະ ຢ ນຍນັວົ່ າ 
ໄດຮ້ບັການເຫນັດ ແລົ່ ວວົ່ າພາກສົ່ ວນ
ລດັຖະບານ ຈະບໍົ່ ມ ສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງ
ກບັວຽກງານທາງດາ້ນການເງນິຂອງ
ໂຄງການ ເຊິົ່ ງຈະເປັນການລະເມ ດ 
ກບັພນັທະລະຫວົ່ າງປະເທດ  

ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 2013: 

• ມາດຕາ 9 - ລດັ ສົົ່ ງເສ ມການພວົພນັຮົ່ ວມມ ກບັ
ຕົ່ າງປະເທດ, ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ ໃນການປົກປັກ
ຮກັສາ ແລະ ບ ລະນະຟ ນ້ຟ  ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ດວ້ຍການ
ແລກປົ່ ຽນບດົຮຽນ, ຂໍມ້ ນຂົ່ າວສານ, ວທິະຍາສາດ, 
ເຕກັໂນໂລຊ ດ ການຍກົລະດບັວຊິາການ, ການເຂົາ້
ຮົ່ ວມ ແລະ ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາ ແລະ ສນັຍາທ ົ່  ສປປ 
ລາວ ເປັນພາຄ .  

ດໍາ ລດັ EIA ປ  2019 (ມາດຕາ 22) ຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ
ໂຄງການ ສໍາ ລບັໂຄງການຂະໜາດໃຫຍົ່ ເພ ົ່ ອດໍາເນ ນການປະ
ເມ ນຜນົກະທບົສະສມົ, ການປະເມ ນຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍ
ແດນໄປປະເທດອ ົ່ ນ, ການປະເມ ນຜນົກະທບົຕໍົ່ ສຸຂະພາບ, 
ຜນົກະທບົຈາກການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະໄພພບິດັ, ຜນົກະທບົທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ 
- ຊາຍ, ຜນົກະທບົຂອງກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ, ແຜນການໄຫຼວຽນດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ການຟ ນ້ຟ ສະມດັຕະພາບໂຄງການບໍົ່ ແຮົ່ , ແລະ 

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP 4.01 
ຈະໄດນໍ້າໄປໃຊ ້ ເພ ົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າ 
ໂຄງການພດັທະນາ ຈະບໍົ່ ລະເມ ດ ບນັດາ
ພນັທະ, ສນົທສິນັຍາ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົຕົ່ າງໆ 
ຫຼ  ບໍົ່ ວົ່ າຈະເປັນຂໍກ້ໍານດົໃນການປະເມ ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຕາມກດົລະບຽບຂອງ
ປະເທດ. 

ນອກຈາດນ ຍ້ງັມ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ປັບປຸງຂ ດຄວາມສາມາດພາຍໃນຂອງ
ບນັດາ ໜົ່ ວຍ ງານຫຼກັ ເພ ົ່ ອຍກົລະດບັ
ຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 
ການບງັຄບັໃຊ ້ ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ 
ເມ ນຜນົM&E ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດໍາ 
ລດັ EIA (2019). 
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ຢົ່ າງ ໜອ້ຍ 3 ທາງເລ ອກ. ນ ແ້ມົ່ ນນອກ ເໜ ອ ໄປຈາກການ
ປະເມ ນຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົທ ົ່ ຈະ ດໍາ ເນ ນ. 
ສໍາ ລບັໂຄງການໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ທ ົ່ ຕັງ້ຢ ົ່ ລຽບແມົ່ ນໍາ້ຂອງຕອ້ງ
ປະຕບິດັຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງອງົ MRC ປ  1995. 

• ;ມາດຕາ 23 ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການກະກຽມແຜນສຸກເສ ນ, 
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ການຫຸຼດຜົ່ ອນອຸບດັຕິ
ເຫດ ແລະ ແຜນການຕອບໂຕ,້ ແຜນການຟ ນ້ຟ ແລະ
ອ ົ່ ນໆ. ມາດຕານ ຍ້ງັໄດ ້ກໍາ ນດົຄວາມ ຈາໍ ເປັນຢ ົ່ ໃນ 2 
ຂັນ້ຕອນຂອງການກະກຽມ ESMP. ຂັນ້ຕອນທໍາ ອດິ
ແມົ່ ນ ດໍາ ເນ ນໃນລະຫວົ່ າງການກະກຽມ ESIA ຫຼ  IEE 
ໃນຂະນະທ ົ່ ໄລຍະທ ສອງໂດຍສຸມໃສົ່ ແຜນການຫຸຼດຜົ່ ອນ
ຜນົກະທບົ (ESMP) ໃນລະຫວົ່ າງການກໍົ່ ສາ້ງ, ການ
ປະຕບິດັງານແລະການປິດໂຄງການ. 

•  

1.2. ການປະເມ ນທາງ
ເລ ອກຂອງໂຄງການ 

ຕອ້ງໄດປ້ະເມ ນຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນ
ການລງົທ ນ, ເຕກັນກິວຊິາການ ແລະ 
ບນັດາທາງເລ ອກຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ລວມທງັ 
ທາງເລ ອກທ ົ່  “ບໍົ່ ມ ການດໍາເນ ນງານ”, 
ຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້, ມາກ
ຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ, ຕົນ້

ດໍາ ລດັ EIA ປ  2019 ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການວເິຄາະຢົ່ າງ ໜອ້ຍ 
3 ທາງເລ ອກ ສໍາ ລບັຂະບວນການ IEE ແລະ EIA. 

ຂໍ ້ ກໍາ ນດົນ ແ້ມົ່ ນສິົ່ ງ ໃໝົ່  ແລະ ເປັນຈດຸເລ ົ່ ມຕົນ້ຂອງການ
ປະຕບິດັວຽກງານສາກນົຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມມນັອາດຈະໃຊເ້ວລາ
ໜອ້ຍໜ ົ່ ງສໍາ ລບັຣົ່ ວຍງານຕົ່ າງໆໃນການສາ້ງຂ ດຄວາມ
ສາມາດຂອງຕນົເພ ົ່ ອປະຕບິດັຂໍ ້ກໍາ ນດົນ ຢ້ົ່ າງມ ປະສດິຕຜິນົ 

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP/BP 
4.01 ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ ເພ ົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈ
ວົ່ າ ການປະເມ ນຜນົກະທບົຜນົກະທບົ ທ ົ່

ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ຈາກໂຄງການ ໄດຮ້ບັການ
ທບົທວນ ບນັດາທາງເລ ອກທ ົ່ ເປັນໄປໄດ ້
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ທ ນໃນການລງົທ ນ ແລະ ຕນົທ ນທ ົ່

ເກ ດຊໍາ້, ຄວາມເໝາະສມົຕໍົ່ ກບັ
ສະພາບທອ້ງຖິົ່ ນ, ສະຖາບນັ
ທອ້ງຖິົ່ ນ, ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ 
ການຕດິຕາມກວດກາ ໂຄງການ.  

ທ ົ່ ລວມໄປທງັ ຕວົເລ ອກ “ທ ົ່ ບໍົ່ ໄດຮ້ບັການ
ດໍາເນ ນງານ”.   

ນອກຈາດນ ຍ້ງັມ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ປັບປຸງຂ ດຄວາມສາມາດພາຍໃນຂອງ
ບນັດາ ໜົ່ ວຍ ງານຫຼກັ ເພ ົ່ ອຍກົລະດບັ
ຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 
ການບງັຄບັໃຊ ້ ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ 
ເມ ນຜນົM&E ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດໍາ 
ລດັ EIA (2019). 
 

ຕາຕະລາງ 2 (ຕ ີ່) 

ຫົວຂ ື້ OP 4.01 ກອບດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1.3 ການຮກັສາ ທ ົ່

ປ ກສາໂຄງການ 

ຜ ກ້ ຢ້ ມ ຕອ້ງມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມກບັຄະນະ
ຜ ຊ້ົ່ ຽວຊານທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ທງັອດິສະຫຼະ ແລະ ສາກນົ ທ ົ່ ຈະ
ໃຫຄໍ້າແນະນໍາໃນທຸກໆດາ້ນ ທ ົ່ ກົ່ ຽວ
ກບັການປະເມ ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ.  

• ມາດຕາ 33 ຂອງ ດໍາ ລດັ EIA ປ  2019 ກໍາ ນດົໃຫມ້ 
ການສາ້ງຕັງ້ຜ ຊ້ົ່ ຽວຊານດາ້ນການປະເມ ນຜນົກະທບົ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ EIA ເຊິົ່ ງປະກອບມ ພະນກັງານທ ົ່ ມ ຄຸນ
ວຸດທຈິາກໜົ່ ວຍງານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຂອງ MONRE ຈະ
ລງົທະບຽນຜ ຊ້ົ່ ຽວຊານເຫລົົ່ ານ .້ ງບົປະມານການປະຕບິດັ
ງານສາມາດມາຈາກຄົ່ າບໍລຫິານຫລ ງບົປະມານໂຄງການ
ລງົທ ນ. 

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP/BP 
4.01 ແລະ ຄໍາແນະ ຂອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ  ເລກທ  8030/ກຊສ 
ຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພ ົ່ ອໃຫຄໍ້າ
ແນະນໍາ ຕໍົ່ ກບັຜ ກ້ ຍ້  ມ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຄໍາ
ແນະນໍາຈາກ ຜ ຊ້ົ່ ຽວຊານທາງດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ເປັນປ ກສາອດິສະຫຼະ 
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• ສໍາລບັໂຄງການທ ົ່ ຊບັຊອ້ນ, DNEP ອາດຈະຮຽກຮອ້ງ
ໃຫ ້PO ວົ່ າຈາ້ງຜ ທ້ ົ່ ປ ກສາໂຄງການເພ ົ່ ອຮບັປະກນັການ
ປະຕບິດັມາດຕະການປົກປອ້ງ 

•  

ແລະ ສາກນົ ທ ົ່ ຈະສາມາດກວດສອບ
ໂຄງການໄດ.້   

2. ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການເພີຍແຜູ່ຂ ື້ມ ນໃຫຸ້ມວນຊົນ 

2.1. ຂະບວນການປະ
ເມ ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຈະ
ຕອ້ງ ລວມເອາົວຽກ
ງານ ການປ ກສາຫາລ  
ແລະ ການເຜ ຍແຜົ່ ຂໍ ້

ມ ນໃຫມ້ວນຊນົ. 

ທະນາຄານ ອາດຈະຕອ້ງການ ການ
ປ ກສາຫາລ  ແລະ ການເຜ ຍແຜົ່ ຂໍມ້ ນ
ໃຫມ້ວນຊນົ, ຖາ້ເຫນັວົ່ າມ ຄວາມ
ຈາໍເປັນ. 

 

ຜ ກ້ ຢ້ ມ ຕອ້ງໄດປ້ ກສາຫາລ  ກບັກຸົ່ ມ
ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທ ົ່ ບໍົ່ ຂ ນ້ກບັ
ລດັຖະບານ ໃນລະດບັທອ້ງຖິົ່ ນ 
(NGOs). 

ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 2013: 

• ມາດຕາ 6 - ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ແລະ ປ ກສາຫາລ ຢົ່ າງເປັນເຈົາ້
ການ ຂອງບຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ໃນການປົກປັກ
ຮກັສາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທໍາມະຊາດ. 

ມາດຕາ 36 ຂອງ ດໍາ ລດັ ການປະເມ ນຜນົກະທບົ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ EIA ປ  2019 ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການມ ສົ່ ວນ
ຮົ່ ວມແລະປ ກສາຫາລ ຈາກປະຊາຊນົຜ ທ້ ົ່ ຖ ກກະທບົ 

•  

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP/BP 
4.01 ທ ົ່ ຈະດໍາເນ ນເພ ົ່ ອໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ໃນ
ວຽກງານປ ກສາຫາລ  ແລະ ເຜ ຍແຜົ່ ຂໍມ້ ນ
ໃຫມ້ວນຊນົ ເຊິົ່ ງໃນນັນ້ຈະຕອ້ງໄດແ້ຈງ້
ໃຫກ້ບັກຸົ່ ມຄນົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທ ົ່ ບໍົ່ ຂ ນ້ກບັ
ລດັຖະບານ ໃນລະດບັທອ້ງຖິົ່ ນ ໄດຮ້ບັຮ  ້
ແລະ ເຂາົຮົ່ ວມ.  

ຕາຕະລາງ 2 (ຕ ີ່) 

ຫົວຂ ື້ OP 4.01 ກອບດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

3. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
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3.1 ຈາໍເປັນທ ົ່ ຈະຕອ້ງ
ມ ການຕດິຕາມ
ກວດກາອດິສະຫຼະ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ 
ຕົ່ າງປະເທດ 

ໃນລະຫວົ່ າງທ ົ່ ດໍາເນ ນໂຄງການ, ຜ ກ້ ້
ຢ ມ ຈະຕອ້ງລາຍງານກົ່ ຽວກບັ ການ
ປະຕບິດັງານທ ົ່ ສອດຄົ່ ອງກບັມາດ
ຕະການ ທ ົ່ ໄດຕ້ກົລງົໄວກ້ບັ
ທະນາຄານ ບນົພ ນ້ຖານການຊອກ
ຫາ ແລະ ຜນົຂອງການປະເມ ນທາງ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເຊິົ່ ງລວມທງັ
ທຸກໆການປະຕບິດັງານ ທ ົ່ ນອນຢ ົ່ ໃນ 
ESMP. 

ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 2013: 

• ມາດຕາ 84 - ອງົການກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຈະ
ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ ສະພາແຫົ່ ງຊາດ, ອງົການ
ກວດກາລດັຖະບານ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ 
ແລະ  ອງົການກວດສອບແຫົ່ ງລດັ. 

ມາດຕາ 52 ຂອງ ດໍາ ລດັວົ່ າດວ້ຍການປະເມ ນຜນົກະທບົ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ EIA ປ  2019 ໄດມ້ອບໃຫບ້ນັດາຂະແໜງ 
ການໃນຂັນ້ສ ນກາງແລະທອ້ງຖິົ່ ນ ດໍາ ເນ ນການກວດກາແລະ
ກວດກາເຕກັນກິ (TMI) ໃນຂະນະທ ົ່ ມາດຕາ 53 ມອບ      
ໝາຍ ໃຫ ້MONRE ແລະ PONRE ເປັນພາກສົ່ ວນທ ສາມ 
ສໍາ ລບັ TMI. ມາດຕາ 54 ຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຄງການສົົ່ ງ
ບດົລາຍງານຂອງ TMI ໃຫໜ້ົ່ ວຍງານຕົ່ າງໆທ ົ່  ສໍາ ຄນັ. ຂໍ ້ກໍາ 
ນດົດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຊດັເຈນດ ກວົ່ າເກົົ່ າ ເມ ົ່ ອທຽບໃສົ່ ເມ ົ່ ອກົ່ ອນ
ນ ,້ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດແລະການເງນິທ ົ່  ຈາໍ ກດັຍງັເປັນສິົ່ ງ
ທາ້ທາຍຫຼກັ. 
 

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP 4.01 
ທ ົ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. PMU ຈະດ າເນ ນ
ການຕດິຕາມກວດກາພາຍໃນ ກົ່ ຽວກບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ລາຍງານການປະຕບິດັງານ
ໃນ ESMMP.  ການຕດິຕາມກວດກາ 
ປະກອບດວ້ຍ ການລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້
, ສະຖານະ ຂອງການດ າເນ ນແຜນການຈດັ
ສນັຍກົຍາ້ຍ, ຂໍມ້ ນທ ົ່ ຕັງ້ ແລະ ຈໍານວນ
ຂອງປະຊາຊນົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ຄົ່ າຊດົ
ເຊ ຍ ທ ົ່ ໄດຈ້ົ່ າຍ ໃນແຕົ່ ລະຫວົໜົ່ ວຍ ແລະ 
ການຊົ່ ວຍເຫຼ ອໃຫກ້ບັ PAHs. ບດົລາຍ
ງານຂອງຜນົການຕດິຕາມກວດກາ ຈະ
ຕອ້ງໄດກ້ະກຽມ ແລະ ສົົ່ ງ ໃນທຸກໆໄຕ
ມາດ. 
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ຕາຕະລາງ 3 ການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ກອບດ້ານກົດໝາຍ/ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການກ າເນີນງານ ຂ ື້ທີ 4.04 ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ຫົວຂ ື້ OP 4.04 ກອບດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1. ການສົີ່ງເສມີການພັດທະນາສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຍ ນຍົງ 

1.1 ນໍາໃຊ ້ ຫຼກັການ
ປອ້ງກນັໄວລ້ົ່ ວງໜາ້ 
ເພ ົ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວົ່ າ 
ພດັທະນາ ຈະມ ຄວາມ
ຍ ນຍງົທາງ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ.  

ທະນາຄານ ສະໜບັສະໜ ນ ແລະ 
ຄາດວົ່ າ ຜ ກ້ ຢ້ ມ ຈະນໍາໃຊ ້ ຫຼກັການ
ປອ້ງກນັໄວລ້ົ່ ວງໜາ້ ເຂົາ້ໃນການຄຸມ້
ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດ 
ເພ ົ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວົ່ າ ໂອກາດໃນການ
ພດັທະນາ ຈະມ ຄວາມຍ ນຍງົທາງ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ.  

ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 2013: 

ມາດຕາ 1 –  ກດົໝາຍສະບບັນ  ້ ກ ານດົຫຼກັການ, ລະບຽບ 
ແລະ ມາດຕະການ ກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ ການ
ປົກປັກຮກັສາດ ການຄວບຄຸມ, ການບ ລະນະຟ ນ້ຟ  
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເພ ົ່ ອໃຫມ້ ຄຸນະພາບ, ຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ 
ແລະ ມນົລະພດິ ທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້ ດວ້ຍການກະທໍາຂອງຄນົ ຫຼ  
ຕາມທໍາມະຊາດ, ແນໃສົ່  ເຮດັໃຫສ້ິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຕມົ 
ແລະ ທໍາມະຊາດ ມ ຄວາມສມົດ ນ, ຍ ນຍງົ, ປົກປັກຮກັສາ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ລວມທງັສຸຂະພາບຂອງຄນົໃນ
ສງັຄມົ ປະກອບສົ່ ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ຂອງຊາດ ແລະ ການຫຸຼດຜົ່ ອນສະພາວະໂລກຮອ້ນ;  

ມາດຕາ 4 - “ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ” ໝາຍເຖງິ ການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄປຄຽງຄ ົ່ ກບັການປົກປັກ
ຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ບໍົ່ ມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ຄນົຮຸົ່ ນຕໍົ່ ໆໄປໃນ
ອະນາຄດົ; 

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP 
4.04 ຈະໄດດໍ້າເນ ນ ເຂົາ້ໃນວທິ ການປອ້ງ
ກນັໄວລ້ົ່ ວງໜາ້ ເພ ົ່ ອໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັຂໍ ້

ກໍານດົຕົ່ າງໆຂອງປະເທດ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັ
ວົ່ າ ການອະນຸລກັ, ການພດັທະນາ, ການ
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ
ທໍາມະ ຊາດ ຈະມ ຄວາມຍ ນຍງົ ແລະ ສມົ
ເຫດສມົຜນົ.  
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ມາດຕາ 6 – ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຕດິພນັກບັ
ການປົກປັກຮກັສາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
ແບບຍ ນຍງົ; 

ມາດຕາ 52 – ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢົ່ າງປະຢັດ, 
ສມົເຫດສມົຜນົ, ມ ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຍ ນຍງົ. 

1.2 ຫຼ ກລົ່ ຽງ ບນັດາ
ການການປົ່ ຽນແປງ ຫຼ  
ການທໍາລາຍ ແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່
ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ
ທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງສ ງ. 

ທະນາຄານ ຈະບໍົ່ ສະໜບັສະໜ ນ
ໂຄງການ, ໃນຄວາມຄດິເຫນັຂອງ
ທະນາຄານ ຖາ້ຫາກວົ່ າໂຄງການ
ປົ່ ຽນແປງ ຫຼ  ທໍາລາຍແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສ
ຕາມທໍາມະຊາດທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງສ ງ. 

ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 2013: 

• ມາດຕາ 7 - ບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ ມ ພນັທະປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ດວ້ຍ
ການປອ້ງກນັ, ປັບປຸງ, ບ ລະນະ ຟ ນ້ຟ , ຄວບຄຸມ, ຕດິຕາມ 
ແລະ ກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ບໍົ່

ສາ້ງຜນົກະທບົ, ບໍົ່ ເຮດັໃຫສ້ິົ່ ງແວດລອ້ມ ເສ ົ່ ອມໂຊມ, ບໍົ່

ສາ້ງ ແລະ ປົ່ ອຍມນົລະພດິ ເກ ນມາດຕະຖານຄວບຄຸມມນົ
ລະພດິ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນະພາບ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແຫົ່ ງ
ຊາດແນໃສົ່ ຮບັປະກນັໃຫສ້ິົ່ ງແວດລອ້ມ ມ ຄຸນະພາບມ ົ່ ດ  
ແລະ ຮບັປະກນັ ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ.  

ເຖງິວົ່ າແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດທ ົ່ ມ 
ຄວາມສົ່ ຽງສ ງ ຈະບໍົ່ ໄດຢ້ ົ່ ໃນບໍລເິວນເຂດ
ກໍົ່ ສາ້ງໂຄງການ, ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນ
ງານ ຂໍທ້  OP/BP 4.04 ຈະຖ ກຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ເພ ົ່ ອແນະນໍາ  ໃນການຫຼ ກລົ່ ຽງ 
ການປົ່ ຽນແປງ ຫຼ  ທໍາລາຍແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສ
ຕາມທໍາມະຊາດ ບໍົ່ ວົ່ າຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ທງັທາງກງົ ແລະ  

ຕາຕະລາງ 3 (ຕ ີ່) 

ຫົວຂ ື້ OP 4.04 ກອບດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1.3 ການນໍາໃຊ ້ ທ ົ່ ດນິ 
ທ ົ່ ໄດປ້ົ່ ຽນແປງຮ ບ

ເມ ົ່ ອໃດກໍຕາມ ທ ົ່ ເຫນັໄດວ້ົ່ າມ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ,້ ໂຄງການ ໃຫສ້ນິເຊ ົ່ ອ

ບໍົ່ ໄດລ້ວມ. ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP/BP 
4.04 ຈະຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພ ົ່ ອໃຫແ້ນົ່
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ແບບການນໍາໃຊແ້ລວ້ 
ຈາກແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສ
ທາງທໍາມະຊາດ ເພ ົ່ ອ
ຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທ ົ່

ອາດຈະເກ ດຂ ນ້.  

ຂອງທະນາຄານ ຈະໃຫສ້ະເພາະທ ົ່

ດນິ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັການປົ່ ຽນ ລກັສະນະ
ການນໍາໃຊທ້ ົ່ ດນິແລວ້. 

ໃຈວົ່ າ ໂຄງການຈະຖ ກອອກແບບມາໃຫຕ້ັງ້
ຢ ົ່ ທ ົ່ ດນິ ທ ົ່ ໄດປ້ົ່ ຽນແປງການນໍາໃຊທ້ ົ່ ດນິ
ແລວ້.  

1.4 ນໍາໃຊທ້ກັສະໃຫ ້        
ເໝາະສມົ ໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນການ
ຫຼ ດຜົ່ ອນ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາ. 
ຈາກຄວາມຊໍານິ
ຊໍານານ. 

ຖາ້ຫາກວົ່ າ ມ ບນັຫາທ ົ່ ອາດຈະເກ ດ
ຂ ນ້ ຕໍົ່ ກບັຄວາມສາມາດຂອງອງົ
ກອນ, ໂຄງການ ປະກອບດວ້ຍ ການ
ພດັທະນາ ສກັກະຍະພາບຂອງອງົ
ກອນ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ 
ເພ ົ່ ອໃຫກ້ານວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫມ້ ປະສດິທພິາບ. 
ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ທ ົ່

ໄດລ້ະບຸໄວ ້ ສໍາລບັໂຄງການ ເພ ົ່ ອ
ເພ ົ່ ມຄວາມອາດສາມາດຂອງອງົກອນ
ທງັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ. 

ບໍົ່ ໄດລ້ວມໃນນະໂຍບາຍ ຫລ  ລະບຽບການ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່

ຕາມ, ຜົ່ ານການລງົທ ນຂອງຄ ົ່ ຮົ່ ວມພດັທະນາການລງົທ ນທ ົ່ ສໍາ
ຄນັ ໄດຖ້ ກສາ້ງຂ ນ້ເພ ົ່ ອດ ງດ ດໃຫຊ້ົ່ ຽວຊານພາຍໃນແລະ
ຕົ່ າງປະເທດເພ ົ່ ມປະສດິຕພິາບໃນການປົກປອ້ງແລະຄຸມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນ ທໍາ ມະຊາດ ແລະ ຄຸນນະພາບສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 
ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ຍອ້ນການພດັທະນາຢົ່ າງໄວວາຂອງ
ປະເທດຈ ົ່ ງຈາໍ ເປັນຕອ້ງເສ ມສາ້ງຂ ດຄວາມສາມາດໃນການ
ແກໄ້ຂມນົລະພດິໃນເຂດຕວົເມ ອງແລະການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງເສດ
ເຫຼ ອໂດຍສະເພາະການຊຸກຍ ໃ້ຫ ້ ອໍາ ນາດການປົກຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນແລະຊຸມຊນົຈດັການສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ. 

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP 
4.04 ຈະຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພ ົ່ ອແນະນໍາ
ຜ ກ້ ຢ້ ມ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຄໍາແນະນໍາຈາກ ຜ ້
ຊົ່ ຽວຊານທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ເປັນ
ປ ກສາອດິສະຫຼະ ແລະ ສາກນົ ທ ົ່ ຈະ
ສາມາດກວດສອບໂຄງການໄດ.້   

2. ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການເພີຍແຜູ່ຂ ື້ມ ນໃຫຸ້ມວນຊົນ 

2.1 ປ ກສາຫາລ  ກບັ
ບນັດາຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດ ້
ສົ່ ວນເສຍ ແລະ ອງົ

ທະນາຄານ ຄາດວົ່ າຜ ກ້ ຢ້ ມ ຈະຄໍານ ງ
ເຖງິມ ມມອງ, ບດົບາດ ແລະ ສດິທ ິ
ຂອງກຸົ່ ມຄນົ ທ ົ່ ລວມທງັ ອງົ

ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 2013: ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP 
4.04 ແລະ ຄໍາແນະ ຂອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ  ເລກທ  8030/ກຊສ ທ ົ່
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ການຈດັຕັງ້ສາກນົທ ົ່ ບໍົ່

ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ທ ົ່  
ສໍາຄນັ ຕະຫຼອດ ຮອດ
ການ ເຜ ຍແຜົ່  ຮົ່ າງ
ແຜນການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົ
ກະທບົ ໃນ 

ການຈດັຕັງ້ສາກນົທ ົ່ ບໍົ່ ຂ ນ້ກບັ
ລດັຖະບານ, ຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ ທ ົ່ ໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການ ໃຫສ້ນິ
ເຊ ົ່ ອຂອງທະນາຄານ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ, ຈະ
ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ ບນັດາກຸົ່ ມຄນົ ໃນການ
ວາງແຜນ, ອອກ 

ມາດຕາ 5 - ລດັ ສົົ່ ງເສ ມການປົກປັກຮກັສາ, ບ ລະນະ
ຟ ນ້ຟ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທໍາມະຊາດ ດວ້ຍການ
ເຜ ຍແຜົ່  ລະບຽບກດົໝາຍ, ຂໍມ້ ນຂົ່ າວສານ ກົ່ ຽວກບັ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ສາ້ງຈດິສໍານ ກຄວາມຮບັຮ  ້ແລະ ສ ກສາ
ອບົຮມົ ລວມທງັປຸກລະດມົບຸກຄນົ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ ໃຫເ້ຫນັໄດ ້
ເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທໍາ
ມະຊາດ ໃນການດໍາລງຊົ ວດິປະຈາໍວນັ, ປະຕບິດັ
ລະບຽບກດົການ, ວທິ ການ ແລະ  

ຈະດໍາເນ ນເພ ົ່ ອໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ໃນວຽກງານ
ປ ກສາຫາລ  ແລະ ເຜ ຍແຜົ່ ຂໍມ້ ນໃຫມ້ວນ
ຊນົ ເຊິົ່ ງໃນນັນ້ຈະຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫກ້ບັກຸົ່ ມ
ຄນົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ 
ອງົການຈດັຕັງ້ທ ົ່ ບໍົ່ ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ໃນ
ລະດບັທອ້ງຖິົ່ ນ ໄດຮ້ບັຮ  ້ແລະ ເຂາົຮົ່ ວມ. 

ຕາຕະລາງ 3 (ຕ ີ່) 

ຫົວຂ ື້ OP 4.04 ກອບດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

2.1 (ຕໍົ່ ) 

ເວລາທ ົ່ ເໝາະສມົ, 
ກົ່ ອນຈະເລ ົ່ ມການປະ
ເມ ນລາຄາ ທ ົ່ ສາມາດ
ເຂົາ້ເຖງິໄດ ້ ໃນຮ ບ
ແບບຂອງຟອມ ແລະ 
ພາສາທ ົ່ ສາມາດ ສ ົ່ ສານ

ແບບ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ
ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົ ໂຄງການ
ດັົ່ ງກົ່ າວນ .້ 

ມາດຕະການ ກົ່ ຽວກບັການປົກປັກຮກັສາ 
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຢົ່ າງເຂັມ້ງວດ.  

ມາດຕາ 6 - ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ແລະ ປ ກສາຫາລ ຢົ່ າງເປັນເຈົາ້
ການ ຂອງບຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ໃນການປົກປັກ
ຮກັສາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທໍາມະຊາດ. 

ມາດຕາ 82 - ເຜ ຍແຜົ່ , ສ ກສາອບົຮມົ, ສາ້ງຈດິສໍານ ກ, 
ນໍາພາ, ປຸກລະດມົຊຸກຍ  ້ແລະ ຂນົຂວາຍປະຊາຊນົ ໃຫ ້
ເປັນເຈົາ້ການ ໃນວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ, ປົກປັກຮກັສາ, 
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ກບັຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ 
ທ ົ່ ສໍາຄນັໄດ.້ 

ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ບ ລະນະຟ ນ້ຟ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ພາຍໃນບາ້ນ. 

ດໍາ ລດັ ວົ່ າດວຍ້ EIA ປ  2019 ຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການປ ກສາ
ຫາລ ຢົ່ າງກວາ້ງຂວາງກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນເຊິົ່ ງເປັນສົ່ ວນ ໜ ົ່ ງ 
ຂອງຂະບວນການ IEE ແລະ EIA. ມາດຕາ 36, 37, 38 
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການປ ກສາຫາລ ກບັ ອໍາ ນາດການປົກຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນແລະຊຸມຊນົໃນຂະນະທ ົ່ ມາດຕາ 63 ແລະ 64 
ຕອ້ງການການເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນ.ມ ຄວາມພະຍາຍາມເພ ົ່ ອສາ້ງຂ ດ
ຄວາມສາມາດໃຫແ້ກົ່ ໜົ່ ວຍງານຕົ່ າງໆເພ ົ່ ອຮບັປະກນັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍ ້ກໍາ ນດົເຫຼົົ່ ານ ຢ້ົ່ າງມ ປະສດິຕຜິນົ. 
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ຕາຕະລາງ 4 ການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ກອບດ້ານກົດໝາຍ/ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການດ າເນີນງານ ຂ ື້ທີ 4.11 ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ຫົວຂ ື້ OP 4.11 ກອບດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1. ການເກັບຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານວັດທະນະທ າທາງກາຍະພາບ 

1.2 ສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງ 
EA, ຖາ້ເປັນໄປໄດ ້
ຄວນຈະມ ການສໍາ
ຫຼວດພາກສະໜາມ 
ໂດຍໃຫຜ້ ຊ້ົ່ ຽວຊານ 
ໄດປ້ ກສາ ກບັ
ພາກສົ່ ວນລດັຖະບານ, 
ອງົການຈດັ ຕັງ້ສາກນົ, 
ຜ ຊ້ົ່ ຽວຊານ ອ ົ່ ນໆ 
ແລະ ປະຊາຊນົ
ທອ້ງຖິົ່ ນ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
ໃນການຮົ່ າງເອກະສານ 
ທ ົ່ ກົ່ ຽວກບັ
ຊບັພະຍາກອນທາງ
ວດັທະນະທໍາ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່
ແລວ້ ແລະ ມ ຄວາມ

ເພ ົ່ ອພດັທະນາ TORs ສໍາລບັ EA, 
ຜ ກ້ ຢ້ ມ ໃຫປ້ ກສາຫາລ  ກບັ 
ທະນາຄານ, ຜ ຊ້ົ່ ຽນຊານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
ແລະ ກຸົ່ ມຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, 
ລະບຸບນັຫາ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນ
ວດັທະນະທໍາທາງກາຍະພາບ ທ ົ່ ຖ ກ
ຮວບຮວມຢ ົ່ ໃນ EA. 

ລດັຖະທໍາມະນ ນ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ 2015: 

ໝວດທ  2, ມາດຕາ 23 - ລດັ ສົົ່ ງເສ ມການເຄ ົ່ ອນໄຫວ
ວດັທະນະທໍາ, ສລິະປະວນັນະຄະດ , ການປະດດິຄດິແຕົ່ ງ, 
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮກັສາມຣໍະດກົທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ, 
ປະຫວດັສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ບ ລະນະ, ປະຕສິງັຂອນ
ວດັຖຸບ ຮານ ແລະ ປ ຊະນ ຍະສະຖານ. 

ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 2013: 

ມາດຕາ 57 - ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ ທ ົ່ ດໍາເນ ນ
ການຜະລດິ, ທຸລະກດິ, ການບໍລກິານ ຫຼ  ກດິຈະການໃດໜ ົ່ ງ 
ທ ົ່ ກໍົ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຜດິຊອບແກໄ້ຂ, 
ບ ລະນະ ຟ ນ້ຟ ຄ ນເຂດ, ສະຖານທ ົ່ ທວິທດັທໍາມະຊາດ, ມຣໍະ
ດກົທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ, ສະຖານທ ົ່ ປະຫວດັສາດ ແລະ 
ວດັຖຸບ ຮານ ທ ົ່ ຖ ກທໍາລາຍ ພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມກວດກາ 
ຂອງອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຂະແໜງການທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງ.   

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP 4.11 
ແລະ ດໍາລດັ ວົ່ າດວ້ຍ ການອະນຸລກັມຣໍະ
ດກົແຫົ່ ງຊາດທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ, 
ປະຫວດັສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ 1997 ຈະ
ຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພ ົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າ ຜ ້
ຊົ່ ຽວຊານສະເພາະທາງ ໃຫມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ 
ໃນການປະເມ ນ ເພ ົ່ ອລະບຸບນັຫາ ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນ
ວດັທະນະທໍາ. 
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ສໍາຄນັ ໃນບໍລເິວນ
ໂຄງການ 

ດໍາລດັ ວົ່ າດວ້ຍ ການອະນຸລກັມຣໍະດກົແຫົ່ ງຊາດທາງດາ້ນ
ວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ 1997: 

ມາດຕາ 15 - ຫາ້ມບຸກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ ກໍົ່ ຄວາມເສຍຫາຍ
ແກົ່ ວດັຖຸບ ຮານ, ສະຖານທ ົ່ ກໍົ່ ສາ້ງສລິະປະ ທ ົ່ ເປັນ
ອະສງັຫາລມິະຊບັ, ສງັຫາລມິະຊບັ ຫຼ  ສະຖານທ ົ່ ທາງທໍາມະ
ຊາດ ທ ົ່ ເປັນມຣໍະດກົແຫົ່ ງຊາດ ຈະແມົ່ ນການກະທໍາ ໂດຍ
ເຈດຕະນາ ຫຼ  ດວ້ຍຄວາມບໍົ່ ລະມດັລະວງັກໍຕາມ. ຫາ້ມປຸກສິົ່ ງ
ກໍົ່ ສາ້ງ, ຮາ້ນອາຫານ ຫຼ  ຈດັສະຖານທ ົ່ ບນັເທ ງ ໃສົ່ ໃນບໍລເິວນ 
ສະຖານທ ົ່ ບ ຮານ ຫຼ  ສະຖານທ ົ່ ທວິທດັທໍາມະຊາດ ທ ົ່ ເປັນ
ມຣໍະດກົແຫົ່ ງຊາດ ເວນັເສຍແຕົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂົ່ າວ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ຫອ້ງການ
ມລໍະດກົໂລກ ຢ ົ່ ທ ົ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ຕາຕະລາງ 4 (ຕ ີ່) 

ຫົວຂ ື້ OP 4.11 ກອບດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1.2 ສໍາລບັ ວດັຖຸ ທ ົ່

ຖ ກຄົນ້ພບົ ໃນລະ
ຫວົ່ ງທ ົ່ ດໍາເນ ນ
ໂຄງການ, ໃຫນໍ້າໃຊ ້
ຂະບວນການ “ຄຸມ້

ຜ ກ້ ຢ້ ມ ຕອ້ງພດັທະນາແຜນຄຸມຄອງ
ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ ທ ົ່

ກວມເອາົມາດຕະການຫຼ ກລົ່ ຽງ ຫຼ  
ຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜນົກະທບົທາງລບົ ທ ົ່ ອາດ
ຈະເກ ດຂ ນ້ຕໍົ່ ກບັຊບັ ພະຍາກອນ

ມາດຕາ 18 - ບຸກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ໃດ ຫາກໄດພ້ບົເຫນັ
ວດັຖຸບ ຮານ, ບ ຮານສະຖານ, ຮົ່ ອງຮອຍປະຫວດັສາດເກົົ່ າແກົ່  
ທ ົ່ ມ ຄຸນຄົ່ າສ ງທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ, ສລິະປະວດັທະນະທໍາ, 
ບ ຮານວທິະຍາ ຕອ້ງແຈງ້ຕໍົ່ ອໍານາດການປົກຄອງ, ຫອ້ງການ
ຖະແຫຼງຂົ່ າວ ແລະ ວດັທະນະທໍາເມ ອງ ຫຼ  ພະແນກຖະແຫຼງ

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP 4.11 
ແລະ ດໍາລດັ ວົ່ າດວ້ຍ ການອະນຸລກັມຣໍະ
ດກົແຫົ່ ງຊາດທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ, 
ປະຫວດັສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ 1997 ຈະ
ຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພ ົ່ ອເປັນແນວທາງ ໃນ
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ຄອງບ ຮານນະຄະດ  
ກໍລະນ ພບົເຫນັແລວ້ 
ຢຸດວຽກໜາ້
ວຽກອ ົ່ ນໆ” ເຂົາ້ໃນ
ແຜນການ ຄຸມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນທາງ
ວດັທະນະທໍາ ຫຼ  ອງົ
ປະກອບທາງດາ້ນຂບັ
ພະຍາກອນທາງ
ວດັທະນະທໍາ ໃນແຜນ
ຄຸມ້ຄອງງແວດລອ້ມ. 

ທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ, ບນັຍດັຂໍ ້
ການຄຸມ້ຄອງບ ຮານນະຄະດ  ກໍລະນ 
ພບົເຫນັແລວ້ ຢຸດວຽກໜາ້
ວຽກອ ົ່ ນໆ,  ສາ້ງທຸກໆມາດຕະການ 
ທ ົ່ ຈາໍເປັນ ທ ົ່ ຈະເສ ມສາ້ງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫກ້ບັອງົກອນ ແລະ ລະບບົ
ການຕດິຕາມກວດກາ ເພ ົ່ ອກວດ
ສອບຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງກດິຈະກໍາ
ເຫຼົົ່ ານັນ້. 

ຂົ່ າວ ແລະ ວດັທະນະທໍາແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດ
ພເິສດ ບົ່ ອນທ ົ່ ວດັຖຸບ ຮານຕັງ້ຢ ົ່  ຫຼ  ຕໍົ່ ກະຊວງຖະແຫຼງຂົ່ າວ 
ແລະ ວດັທະນະທໍາ ພາຍໃນກໍານດົ ສາມວນັ ນບັແຕົ່ ມ ໄ້ດພ້ບົ
ເຫນັເປັນຕົນ້ໄປ. 

ການກະກຽມ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ 
ຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ເພ ົ່ ອ
ຮອງຮບັ ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ 
ທ ົ່ ຖ ກຄົນ້ພບົ ລະຫວົ່ າງການກໍົ່ ສາ້ງ
ໂຄງການ.  

2. ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການເພີຍແຜູ່ຂ ື້ມ ນໃຫຸ້ມວນຊົນ 

2.1 ການເຜ ຍແຜົ່  ແຜນ
ງານການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົ
ກະທບົ ເປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງ
ໃນຂະບວນການ EA 
ຫຼ  ຂະບວນການອ ົ່ ນ ທ ົ່

ທຽບເທົົ່ າ, ເຜ ຍແຜົ່  ໃນ
ໄລຍະເວລາ ທ ົ່ ເໝາະ
ສມົ ກົ່ ອນການປະເມ ນ

ຂະບວນການປ ກສາຫາລ  ຖ ວົ່ າເປັນ
ພາກ ສົ່ ວນ   ໜ ົ່ ງ ໃນຂະບວນການ
ປະເມ ນສິົ່ ງແວດ ລອ້ມ, ໃນຂັນ້ຕອນ
ການປ ກສາຫາລ  ກົ່ ຽວກບັ
ຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນ
ວດັທະນະທໍາ ຈະຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ 
ກຸົ່ ມຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ, ອໍານາດການປົກຄອງລດັ 

ດໍາ ລດັ ວົ່ າດວຍ້ EIA ປ  2019 ຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການປ ກສາ
ຫາລ ຢົ່ າງກວາ້ງຂວາງກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນເຊິົ່ ງເປັນສົ່ ວນ ໜ ົ່ ງ 
ຂອງຂະບວນການ IEE ແລະ EIA. ມາດຕາ 36, 37, 38 
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການປ ກສາຫາລ ກບັ ອໍາ ນາດການປົກຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນແລະຊຸມຊນົໃນຂະນະທ ົ່ ມາດຕາ 63 ແລະ 64 
ຕອ້ງການການເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນ.ມ ຄວາມພະຍາຍາມເພ ົ່ ອສາ້ງຂ ດ
ຄວາມສາມາດໃຫແ້ກົ່ ໜົ່ ວຍງານຕົ່ າງໆເພ ົ່ ອຮບັປະກນັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍ ້ກໍາ ນດົເຫຼົົ່ ານ ຢ້ົ່ າງມ ປະສດິຕຜິນົ. 

ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ຂໍທ້  OP 4.11 
ຈະຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພ ົ່ ອໃຫຄໍ້າແນະນໍາ 
ໃນວຽກງານປ ກສາຫາລ  ແລະ ເຜ ຍແຜົ່ ຂໍ ້

ມ ນໃຫມ້ວນຊນົ ເຊິົ່ ງໃນນັນ້ ຈະຕອ້ງໄດ ້
ແຈງ້ໃຫກ້ບັກຸົ່ ມຄນົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ຈາກໂຄງການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທ ົ່ ບໍົ່ ຂ ນ້
ກບັລດັຖະບານ ໃນລະດບັທອ້ງຖິົ່ ນ ໄດຮ້ບັ
ຮ  ້ແລະ ເຂາົຮົ່ ວມ. 



 

SEA DRM Project – Lao PDR 33 

Environmental and Social Management Framework 

ລາຄາ ຢົ່ າງເປັນທາງ
ການຈະ ເລ ົ່ ມ ທ ົ່

ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ ້ໃນ
ຮ ບແບບຂອງຟອມ 
ແລະ ພາສາທ ົ່ ສາມາດ 
ສ ົ່ ສານກບັຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນ
ຮົ່ ວມ ທ ົ່ ສໍາຄນັໄດ.້ 

ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງ ໃນການຮົ່ າງເອກະສານ ທ ົ່

ກົ່ ຽວກບັຊບັພະຍາກອນທາງ
ວດັທະນະທໍາ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ແລວ້ ແລະ ມ 
ຄວາມສໍາຄນັ ໃນບໍລເິວນໂຄງການ, 
ພອ້ມທງັປະເມ ນຜນົກະທບົ ທ ົ່ ອາດ
ຈະເກ ດຂ ນ້ ແລະ ຊອກຫາທາງ
ເລ ອກທ ົ່ ຈະຫຼ ກລຽ້ງ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນ
ຜນົກະທບົດັົ່ ງກົ່ າວ. 

ຜນົຂອງການສ ກສາອງົປະກອບທາງ
ດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາງ
ວດັທະນະທໍາ ເປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງໃນ
ຂະບວນການ EA ແລະ ຈະເຜ ຍແຜົ່
ພອ້ມກບັບດົລາຍງານການປະເມ ນ
ສິົ່ ງແວດ ລອ້ມ. 
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3. ຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນ 

3.1 ບັນຫາ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶື້ນທາງສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ  
     ພາກສະເພາະຂອງໂຄງການ 
17 ໂຄງການງບົປະມານເພ ມ້ເຕ ມ (LDRM-AF) ເຊິົ່ ງຢ ົ່ ພາຍໃຕກ້ອບເຄ ົ່ ອງມ  ແລະ ກນົໄກແກໄ້ຂການໄກົ່ ເກົ່ ຍຂອງ
ໂຄງການຫລກັ P160930. ກດິຈະກໍາເພ ົ່ ມເຕ ມສົົ່ ງຜນົເຮດັໃຫບໍ້ົ່ ມ ການປົ່ ຽນແປງປະເພດການປົກປອ້ງໂດຍບໍົ່ ມ 
ນະໂຍບາຍໃໝົ່  ທ ົ່ ຖ ກນໍາໃຊ,້ແລະ ບໍົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງໃໝົ່ ທ ົ່ ຄາດຄະເນໄວ,້ ແຜນງານງບົປະມານເພ ມ້ AF ຈະເປັນ
ວຽກທ ົ່ ຄາ້ຍຄ ກນັກບັໂຄງການແມົ່ . ການເພ ົ່ ມແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງເຂົາ້ຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການ 
ແລະ ການກໍົ່ ສາ້ງຄ ກນັນໍາ້ຖວ້ມ ຫລ  ວຽກງານອ ົ່ ນໆຢ ົ່ ພາຍໃຕແ້ຜນງານງບົປະມານເພ ມ້ AF ບໍົ່ ຄາດວົ່ າຈະສາ້ງຄວາມ
ສົ່ ຽງທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃໝົ່  ທງັບໍົ່ ກໍົ່ ໃຫເ້ກ ດນະໂຍບາຍໃໝົ່  ຖາ້ທຽບໃສົ່ ຂອບເຂດວຽກງານເບ ອ້ງ
ຕົນ້ຂອງໂຄງການແມົ່ ບດົ. 

 18 ຄາ້ຍຄ ກບັໂຄງການຫຼກັ ຫຼ  ໂຄງການແມົ່ ບດົ, ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້
ຈາກການລງົທ ນຂອງ ໂຄງການງບົປະມານເພ ມ້ AF ພອ້ມດວ້ຍການເພ ົ່ ມ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ໄດ ້
ກໍານດັໄວຢ້ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການລງົໄປຢຽ້ມຢາມຫຼາຍຄັງ້ ຂອງກດິຈະກໍາທ ົ່ ສະເໜ  ໂດຍການປຽບທຽບສົ່ ວນປະກອບ
ຂອງໂຄງການກບັສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A6 ສໍາ ລບັພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ສະເໜ ຢ ົ່
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ). ເຖງິຢົ່ າງໃດຕໍົ່ ຕາມ.ຜນົສະທອ້ນ ແລະ ຜນົກະທບົທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົແມົ່ ນມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງກນັຢົ່ າງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ ຂ ນ້ຢ ົ່ ກບັປະເພດ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງໂຸຄງການການ
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນຕວົເມ ອງ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ຂອງໂຄງການ. ສໍາລບັການກໍົ່ ສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງ
ລົ່ າງໃໝົ່  ພາຍໃນເມ ອງໄຊ ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ ມ ແນວໂນມ້ເພ ົ່ ອປະຊາຊນົສົ່ ວນໃຫຍົ່ , ຜນົກະທບົ
ທາງລບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ປານກາງ ແລະ ຢ ົ່ ໃນລະດບັທອ້ງຖິົ່ ນ ເຖງິວົ່ າຜນົກະທບົສະສມົຈະບໍົ່ ຫຸຼດລງົກໍຕາມ. ແຕົ່
ວົ່ າ, ສໍາລບັຄນົທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ເປົາ້ໝາຍ ໃນບໍລເິວນ ທ ົ່ ກໍົ່ ສາ້ງສວນສາທາລະນະ 2 ແຫົ່ ງ, ຜນົກະທບົຫຼກັໆ ແມົ່ ນ
ມາຈາກການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ/ຫຼ  ການສ ນເສຍທ ົ່ ດນິ. ດັົ່ ງໃນ ຕາຕະລາງ 3.1 ການຈາໍແນກປະເພດຂອງຜນົ
ກະທບົທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ພາກສະເພາະພ ນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ຈະພຈິາລະນາ ຄວາມສໍາພນັ ຂອງ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມແລະການປົກປອ້ງທາງສງັຄມົທ ົ່ ຮ ຈ້ກັ ສໍາ ລບັອງົປະກອບ 1 ແມົ່ ນໄດລ້ະບຸແລະ
ສນົທະນາໃນພາກ 3.2 ແລະ 3.3 ຂາ້ງລຸົ່ ມນ .້ຕາຕະລາງທ  3.1 ຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ 

ລດ. ກິດຈະກ າຍອ່ຍທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ 

ບັນຫາທາງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີີ່ອາດຈະ
ເກີດ 

ລະດັບຄວາມ
ສ າຄັນ 

1 ຄນັຄ , ປະຕ ນໍາ້ ແລະ ຝາຍ  ມນົລະພດິທາງອາກາດ ແລະ ສຽງ ຕໍົ່ າ 

ມນົລະພດິທາງນໍາ້ ປານກາງ 
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ດນິເຊາະເຈ ົ່ ອນ ປານກາງ 

ການປົ່ ຽນແປງທາງລະບບົອຸທກົກະສາດ ຕໍົ່ າ 

ທໍາລາຍແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຂອງພ ດ ແລະ ສດັ ປານກາງ 

ການຍກົຍາ້ຍທ ົ່ ບໍົ່ ໄດສ້ະໝກັໃຈ  ປານກາງ 

ການຫຍບັຍາ້ຍທ ົ່ ດນິ ປານກາງ 

ການແຜົ່ ກະຈາຍຂອງເຊ ອ້ພະຍາດ ຕໍົ່ າ 

ຄນັຄ  ແລະ ຝາຍ ອາດຈະພງັພງັ ປານກາງ 

ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ ຕໍົ່ າ 

2 ເສັນ້ທາງ ມນົລະພດິທາງຝຸົ່ ນ ແລະ ສຽງ ປານກາງ 

ມນົລະພດິທາງນໍາ້ ປານກາງ 

ການກໍາຈດັສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ ປານກາງ 

ການກໍາຈດັສິົ່ ງເສດເຫຼ ອທ ົ່ ປົນເປ ອ້ນໍາ້ມນັ/ນໍາ້ມນັ ປານກາງ 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ຫຼກັ 

ການຫຍບັຍາ້ຍທ ົ່ ດນິ ປານກາງ 

ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ ປານກາງ 

3 ສວນສາທາລະນະແຄມ
ນໍາ້ 

ມນົລະພດິທາງນໍາ້ ປານກາງ 

ດນິເຊາະເຈ ົ່ ອນ ຕໍົ່ າ 

ນໍາ້ຖວ້ມ ຕໍົ່ າ 

ການປົ່ ຽນແປງທາງລະບບົອຸທກົກະສາດ ຫຼກັ 

ການຍກົຍາ້ຍທ ົ່ ບໍົ່ ໄດສ້ະໝກັໃຈ (ສະເພາະເຂດທ ສາ້ງສວນ
ສາທາລະນະແຄມນໍາ້) 

ຫຼກັ 

ການຫຍບັຍາ້ຍທ ົ່ ດນິ ຫຼກັ 

  

4 ການພດັທະນາວຽກງານ
ກະສກິໍາ 

ມນົລະພດິທາງນໍາ້ ປານກາງ 

ນໍາ້ຖວ້ມ ປານກາງ 

ການປົ່ ຽນແປງທາງລະບບົອຸທກົກະສາດ ປານກາງ 

ທໍາລາຍແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຂອງພ ດ ແລະ ສດັ ຕໍົ່ າ 

ການຍກົຍາ້ຍທ ົ່ ບໍົ່ ໄດສ້ະໝກັໃຈ ປານກາງ 
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ການເຊ ົ່ ອມໂຊມຂອງດນິ ແລະ ທ ົ່ ດນິ (ດນິເຄມັ) ປານກາງ 

5 ບນັຫາສະເພາະທາງ
ສງັຄມົ 

ການສ ນເສຍວທິ ການດໍາລງົຊ ວດິ ປານກາງ 

ການຢຸດສະຫງກັຂອງຊຸມຊນົ ປານກາງ 

ທໍາລາຍພ ນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ເປັນມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ ປານກາງ 

ການເພ ົ່ ມຂ ນ້ຂອງການກ ດກັນ້ ການເຂົາ້ເຖງິທ ົ່ ດນິຂອງ 
ປະຊາຊນົຜ ທ້ ົ່ ບໍົ່ ມ ທ ົ່ ດນິ 

ປານກາງ 

ສ ນເສຍການເຂົາ້ເຖງິແຫຼົ່ ງຊບັພະຍາກອນຊ ວະນານາພນັ 
(ສ າລບັ ອາຫານ, ກດິຈະກ າທາງເສດຖະກດິ ຫຼ  ຢາ) 

ປານກາງ 

ການເພ ົ່ ມຂ ນ້ຂອງອດັຕາການຕດິເຊ ອ້ HIV/AIDS ເນ ົ່ ອງຈາກ
ມ ການຫຼັົ່ ງໄຫຼເຂົາ້ມາເຮດັວຽກຂອງຜ ຄ້ນົ 

ປານກາງ 

6 ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ການເພ ົ່ ມຂ ນ້ຂອງແຮງງານແມົ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ  ປານກາງ 

ການເຂົາ້ເຖງິແຫຼົ່ ງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫຸຼດລງົ ບໍົ່ ວົ່ າຈະ
ເປັນທ ົ່ ດນິ ແລະ ເຄ ົ່ ອງປົ່ າຂອງດງົ (NTFPs)  ສໍາລບັເພດຍງິ 

ຫຼກັ 

ການຕດັສນິໃຈໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໄດຮ້ບັ
ການລະງບັສດິ  

ປານກາງ 

19. ສ າ ລບັອງົປະກອບ 2 ຂອງໂຄງການແມົ່ ບດົ,ຄວນສງັເກດເຫນັວົ່ າ ສິົ່ ງທ ົ່ ເປັນອຸປະສກັຢົ່ າງຍິົ່ ງ ສໍາລບັຍກົລະດບັໄຮ
ໂດຼແມດັ ຄາດວົ່ າຈະມ ໜອ້ຍທ ົ່ ສຸດ ເຊິົ່ ງປະກອບດວ້ຍ ສະຖານ  ອຸຕຸນຍິມົ - ອຸທກົກະສາດ (ເປັນຕົນ້ແມົ່ ນ ເຄ ົ່ ອງເກບັນໍາ້
ຝົນ, ເຄ ົ່ ອງວດັແທກການໄຫຼຂອງແມົ່ ນໍາ້, ພາບຖົ່ າຍທາງດາວທຽມ ໆລໆ). ຖາ້ຫາກມ ການປັບປຸງ ສະຖານ  ອຸຕຸນຍິມົ - 
ອຸທກົກະສາດ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ແລວ້ນັນ້ ໃຫທ້ນັສະໄໝ ກໍສາມາດນໍາມາພຈິາລະນາ ເຂົາ້ໃນອງົປະກອບ “C” ຂອງນະໂຍບາຍ
ກອບການປ້ອງກນັ ຂອງທະນາຄານໂລກ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍຕາມ, ຖາ້ຫາກພຂິາລະນາຈາກ ສະຖານ ໃໝົ່  ທ ົ່ ຖ ກສາ້ງຂ ນ້ ໃນ
ສະຖານທ ົ່ ໃໝົ່  (ເປັນຕົນ້ແມົ່ ນ ສະຖານທ ົ່ ສາທາລະນະ ຫຼ  ສົ່ ວນບຸກຄນົ) ກໍຖ ໄດວ້ົ່ າ ຈດັຢ ົ່ ໃນອງົປະກອບ “B”. 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A3.2 ໃຫຕ້ວົຢົ່ າງ ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ສະເພາະພ ນ້ທ ົ່  ເຊິົ່ ງໄດກ້ານກັົ່ ນຕອງ 
ຈາກນະໂຍບາຍກອບການປ້ອງກນັ ຂອງທະນາຄານໂລກ ເພ ົ່ ອຄດັເລ ອກສະຖານທ ົ່  ທ ົ່ ຈະຕັງ້ສະຖານ  ອຸຕຸນຍິມົ - ອຸທກົ
ກະສາດ. 

3.2 ຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະການຫລ ດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

20. ຄາ້ຍຄ ກນັກບັໂຄງການແມົ່ ບດົ(P160930),ຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແມົ່ ນຈະມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງກນັຢົ່ າງ
ຈະແຈງ້ ຂ ນ້ກບັຊະນດິ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງໜາ້ວຽກສະເພາະ ພອ້ມທງັຂ ນ້ກບັຈດຸທ ົ່ ຕັງ້ຂອງແຕົ່ ລະໂຄງການຍົ່ ອຍ. 
ສໍາລບັວຽກງານການກໍົ່ ສາ້ງ ເພ ົ່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ເຊັົ່ ນ ວຽກກໍົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງ, ວຽກກໍົ່ ສາ້ງຄ 
ກນັນໍາ້, ຄອງລະບາຍນໍາ້, ປະຕ ນໍາ້ ແລະ ວຽກງານກໍົ່ ສາ້ງໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງອ ົ່ ນໆ ເຊັົ່ ນ, ວຽກກໍົ່ ສາ້ງສວນ
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ສາທາລະນະ ແຄມນໍາ້ສອງແຫົ່ ງ, ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໆໃຫຍົ່  ພາຍໃນຕວົເມ ອງ, ຜນົກະທບົດາ້ນລບົທ ົ່ ຈະເກ ດຂ ນ້ແມົ່ ນຈະຢ ົ່
ໃນລະດບັປານກາງ, ແລະ ຈາໍກດັສະເພາະພ ນ້ທ ົ່  ແລະ ກໍົ່ ເປັນຜນົກະທບົແບບຊົົ່ ວຄາວ ແລະ ແບບຖາວອນ.  

21. ມາດຕະການດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເພ ົ່ ອຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ເພ ົ່ ອຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມປະກອບມ : (i) ການກໍານດົຂອບເຂດບນັຫາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ດາ້ນທ ົ່ ດນິ; (ii) 
ການກັົ່ ນຕອງຜນົກະທບົ ດາ້ນລບົ ແລະ ດາ້ນບວກ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້; (iii) ການເຊ ົ່ ອມໂຍງເອາົມາດຕະການຄຸມ້
ຄອງຕົ່ າງໆ ເຂົາ້ໃນການອອກແບບ ແລະ ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການຍົ່ ອຍຢົ່ າງລະອຽດ; (iv) ການ
ເຮດັບດົລາຍງານຜນົກະທບົ ທ ົ່ ມ ຄວາມຊດັເຈນ ແລະ ລະອຽດ; (v) ການກໍານດົແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດ
ກາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ; ແລະ (vi) ການຖົ່ າຍທອດຄວາມຮ  ້ແລະ ການຈດັກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ  ເພ ົ່ ອ
ທບົທວນ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາດ ແລະ/ຫລ  ການເຮດັທດັສະນະສ ກສາ. 

(a) ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນການຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

22. ການຄດັກອງ ແລະ ຄວາມສົ່ ຽງຂອງນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັ: ພາກສົ່ ວນນ  ້ ຈະຫຸຼດລງົຕາມການລະບຸ ແລະ 
ການສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈວົ່ າ ການປະຕບິດັກອບກດົລະບຽບທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ ລວມ
ທງັນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັ ຂອງກຸົ່ ມທະນາຄານໂລກ ໄດຖ້ ກນໍາໃຊໃ້ນຂັນ້ຕອນການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ໃນ
ລະຫວົ່ າງທ ົ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການກວດກາປອ້ງກນັຍງັກາໍນດົວົ່ າມ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ ົ່ ຈະມ ລະເບ ດບໍົ່ ທນັແຕກເປັນ
ໄປໄດຢ້ ົ່ ໃນເຂດພ ນ້ທ ົ່ ເປົາ້ ໝາຍໂຄງການ. ຜນົກະທບົທ ົ່  ສໍາ ຄນັໃນໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງຈະມ ຄ ດັົ່ ງນ :້ 

• ຜນົກະທບົຈາກກດິຈະກໍາກໍົ່ ສາ້ງ: ຄາດວົ່ າ ໂຄງການຄ ມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ຈະມ ຜນົກະທບົຕໍົ່

ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໃນລະດບັປານກາງ ຫາຫຼາຍ ຖາ້ການປະກອບສົ່ ວນທ ົ່ ດນິຖ ກຮຽກຮອ້ງ ເພ ົ່ ອ ບາງ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ຫຼ  ກດິຈະກໍາຕົ່ າງໆ ຖ ກພຈິາລະນາ, ຖາ້ໃນກໍລະນ ນ ,້ ການຫຸຼດຜົ່ ອນ ແລະ ຫຼ  ມາດຕະການ 
ການຊດົເຊ ຍຄົ່ າເສຍຫາຍ ຕອ້ງໄດລ້ະບຸ ໃນແຜນມາດຕະການປອ້ງກນັ ແລະ ຂະບວນການ ໃນບດົ ESMF. 
ບາງຕວົຢົ່ າງ ຜນົສະທອ້ນ ຂອງການກໍົ່ ສາ້ງ ລວມມ :  

o ມນົລະພາວະທາງສຽງ ແລະ ອາກາດ: (ຕວົຢົ່ າງຝຸົ່ ນລະອອງ) ຜນົກະທບົທ ົ່ ຈະເກ ດຂ ນ້ ແມົ່ ນມາ
ຈາກກດິຈະກາໍການກໍົ່ ສາ້ງ. ບນັດາຜນົກະທບົເຫຼົົ່ ານ  ້ສາມາດຈາໍກດັໄດ ້ໂດຍການສາ້ງມາດຕະການ
ຫຸຼດຜົ່ ອນ ເວລາມ ການກໍົ່ ສາ້ງໃກເ້ຂດຊຸມຊນົ ແລະ ເຂດທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໃຫວຕໍົ່ ຊຸມຊນົ. ຕວົຢົ່ າງ 
ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົລວມມ : ກ) ການຫດົນໍາ້ໃສົ່ ເຂດການກໍົ່ ສາ້ງເປັນປະຈາໍ ເພ ົ່ ອ
ຫຸຼດຜົ່ ອນປະລມິານຝຸົ່ ນທ ົ່ ເກ ດຈາກການກໍົ່ ສາ້ງ. ການບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນເຄ ົ່ ອງຈກັກໍົ່ ສາ້ງເປັນ
ປະຈາໍ ຈະຊົ່ ວຍຫຸຼດຜົ່ ອນ ການປົ່ ອຍອາຍຄວນັ. ພາຍຫຼງັກາານກໍົ່ ສາ້ງແລວ້ໃຫປຸ້ກພ ດທດົແທນໃສົ່
ທນັທ  ເພ ອເປັນການຫຸຼດຜົ່ ອນປະລມິານຝຸົ່ ນລະອອງ; ແລະ ຂ) ໃນເວລາກໍົ່ ສາ້ງ, ການໃຊກ້ໍາແພງ
ກັນ້ສຽງໃນເຂດທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໃຫວ ແລະ ຄວບຄຸມເວລາເຮດັວຽກ ຈະຊົ່ ວຍໃນການຫຸຼດຜົ່ ອນ
ມນົລະພາວະທາງສຽງລງົໄດ.້ ມນັມ ຄວາມສໍາຄນັທ ຕອ້ງຄໍານ ງໄວວ້ົ່ າ ມນົລະພາວະ ທາງສຽງ ແລະ 
ທາງອາກາດ ຈະເກ ດຂ ນ້ ຊົົ່ ວຄາວ ແລະ ເປັນບນັຫາກງັວນົໃນໄລຍະສັນ້ ທ ົ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດ.້  
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o ການຫລັົ່ ງໄຫລຂອງຕະກອນ ຈາກເຂດກໍົ່ ສາ້ງ:  ໃນເວລາຝົນຕກົ ອາດເກ ດມ ການເຊາະເຈ ົ່ ອນ ມ 
ການຕກົຕະກອນ ແລະ ສານມນົລະຜດິອ ົ່ ນໆ (ເຊັົ່ ນ: ໄຮໂດ ກາກບອນ, ທາດໂລຫະໜກັ, ແລະ 
ອ ົ່ ນໆ). ການປະຕບິດັວຽກຢົ່ າງມາດຕະຖານໄດລ້ະບຸ ໃນຂໍກ້ໍານດົປະຕບິດັຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
(ECoP) ຄວນໃດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ມ ການບໍາບດັ ກະແສໄຫຼຜົ່ ານຂອງຕະກອນ 
ຈາກເຂດກໍົ່ ສາ້ງ. ການໃຊມ້າດຕະການໃນການຄວບຄຸມຕະກອນ (ຕວົຢົ່ າງ: ຕະໜົ່ າງດກັ
ຈບັຕະກອນ, ອົ່ າງຮອງຮບັຕະກອນ, ໜອງຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ  ຖາວອນທ ົ່ ໃຊເ້ກບັຕະກອນ, ໃຊພ້ ດໃນ
ການດກັຕະກອນ ແລະ ອ ົ່ ນໆ), ໃນເວລາທ ົ່ ດໍາການໄປຢົ່ າງຖ ກຕອ້ງ, ມນັຈະຊົ່ ວຍໃນການປົກປັກ
ຮກັສາຄຸນນະພາບແຫຼົ່ ງນໍາ້ ໃກເ້ຂດລໍາທານ ໃນຊົ່ ວງການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ໃນຊົ່ ວງດໍາເນ ນການ ຂອງ
ວຽກງານປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງ (ເຊັົ່ ນ ຄນັຄ ກນັນໍາ້, ຄອງລະບາຍນໍາ້,ປະຕ ນໍາ້, ຝາຍ ແລະ ສວນ
ສາທາລະນະແຄມນໍາ້) ແລະ ການລເິລ ົ່ ມໂຄງການ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ໃນ
ຕວົເມ ອງ. 

o ສິົ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກການກໍົ່ ສາ້ງ: ມນັເກ ດຂ ນ້ໃນຊົ່ ວງການກໍົ່ ສາ້ງ ລວມເຖງິ ເສດນໍາ້ມນັ ແລະ ສານເຄ
ມ  ເກ ດຂ ນ້ໃນພ ນ້ທ ກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ສຸດທາ້ຍ ແມົ່ ນວທິກິານບໍາບດັ ຫຼ  ຈດັການ ກບັສິົ່ ງເຫຼົົ່ ານ  ້ແລະ 
ວທິ ການແກໄ້ຂ ຕອ້ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຂໍກ້ໍານດົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ.
(ECoP).  ແຫຼົ່ ງທ ມາຂອງບໍົ່ ວດັສະດຸ ຕອ້ງຖ ກສາ້ງຂ ນ້ໃນເຂດກໍົ່ ສາ້ງຄນັຄ  (ຝາຍ). ຖາ້ມ ພອ້ມ, 
ການຈກົບໍົ່ ດນິຄວນໄດນໍ້າໃຊ.້ ຖາ້ການຂຸດບໍົ່ ດນິໃໝົ່ ມ ຄວາມຈາໍເປັນ, ຂະບວນການປອ້ງກນັ ຈະ
ຕອ້ງຖ ກສາ້ງຂ ນ້ໃນບດົ ECoP. 

o ເງ  ົ່ອນໄຂການເຮດັວຽກຂອງແຮງງານ: ຜ ຮ້ບັເໝາົໂຄງການຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍແຮງງານ
ແຫົ່ ງຊາດທ ົ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້ (ສະບບັປັບປຸງໃນປ  2018) ກົ່ ຽວກບັການປະຕບິດັຕໍົ່ ຜ ອ້ອກແຮງງານ
ຂອງພວກເຂາົ. ການຈາ້ງແຮງງານຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານຢ ົ່ ໃນໂຄງການ, ເຊັົ່ ນວົ່ າແມົ່ ຍງິຈະອ ງໃສົ່
ຫຼກັການຂອງການໃຫໂ້ອກາດທ ົ່ ມ ສດິເທົົ່ າທຽມກນັ ແລະ ການປະຕບິດັດວ້ຍຄວາມເປັນທໍາ, 
ແລະຈະບໍົ່ ມ ການຈາໍແນກເຊັົ່ ນ: ການວົ່ າຈາ້ງແລະ ຈາ້ງ, ຄົ່ າຕອບແທນ (ລວມທງັຄົ່ າຈາ້ງ ແລະ 
ສະຫວດັດ ການ), ເງ  ົ່ອນໄຂການເຮດັວຽກເດກັນອ້ຍອາຍຸຕໍົ່ າກວົ່ າ 18 ປ  ແລະ ຕໍົ່ າກວົ່ ານັນ້ຈະບໍົ່ ຮບັ
ມາເຮດັວຽກ ຫລ  ມ ສົ່ ວນພວົພນັກບັໂຄງການໃນລກັສະນະທ ົ່ ອາດຈະເປັນໄພອນັຕະລາຍ ຫຼ  
ແຊກແຊງເຂາົໃນການສ ກສາຂອງເດກັນອ້ຍ ຫຼ  ເປັນອນັຕະລາຍຕໍົ່ ສຸຂະພາບ ຫຼ  ຮົ່ າງກາຍ, ຈດິໃຈ
, ການພດັທະນາທາງຈດິວນິຍານຄຸນນະທໍາ ຫຼ  ສງັຄມົ. 

o ກດົລະບຽບການປະພ ດ (COC) ກົ່ ຽວກບັການສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດທາງເພດ ແລະ ໃຊ ້
ໃນທາງທ ົ່ ຜດິ(SEA)-ຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເພດຍງິ (GBV) ຫຼ  ຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິ ແລະ 
ເດກັນອຍ້ແມົ່ ຍງິ (VAWG). ສນັຍາວຽກງານກໍົ່ ສາ້ງທງັໝດົ. ໃນຊົ່ ວງກົ່ ອນການຄດັເລ ອກ, ຜ ຮ້ບັ 
ເໝາົ ຄວນຈະປະກາດວົ່ າສນັຍາໃດໆໄດຖ້ ກໂຈະ, ຍກົເລ ກ, ຫລ  ພນັທະບດັການປະມ ນທ ົ່ ເອ ນ້
ວົ່ າ, ສໍາລບັເຫດການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ SEA / GBV. ຂໍກ້ໍານດົກົ່ ຽວກບັການປະພ ດຂອງຜ ້
ອອກແຮງງານແມົ່ ນມ ຄວາມຈາໍເປັນແລະຄວນປະກອບຂໍຫ້າ້ມສະເພາະຕໍົ່  SEA, ລວມທງັການ
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ຫາ້ມກດິຈະກໍາ ທາງເພດຕໍົ່ ກບັເດກັນອ້ຍທ ົ່ ຖ ກກໍານດົວົ່ າເປັນຜ ໃ້ດມ ອາຍຸຕໍົ່ າ ກວົ່ າ 18 ປ . 
ມາດຕະຖານດັົ່ ງກົ່ າວນ ຕ້ອ້ງຖ ວົ່ າເປັນມາດຕະຖານແຫົ່ ງຊາດ, ແລະ ນະໂຍບາຍຈະມ ອາຍຸທ ົ່ ແຕກ
ຕົ່ າງກນັຂອງການຍນິຍອມ. ສນັຍາທງັ ໝດົຄວນກໍານດົຄວາມຄາດຫວງັຢົ່ າງຈະແຈງ້ໃນການ
ຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັພນັທະຂອງຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ໃນ SEA ຂອງຕນົ, ໂດຍມ ລະບຽບໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາລບັການລາຍງານໂດຍດົ່ ວນແລະທນັເວລາ ແລະ ເປັນຄວາມລບັຕໍົ່

ລດັຖະບານແລະທະນາຄານໂລກໃນກໍລະນ ທ ົ່ ມ ຂໍກ້ົ່ າວຫາທ ົ່ ຮຸນແຮງ (ຕວົຢົ່ າງການລົ່ ວງລະເມ ດ
ທາງເພດ). 

o ຂໍ ້ ແນະ ນໍາ ກົ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພດາ້ນສຸຂະພາບສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESHS): 
ສອດຄົ່ ອງກບັນະໂຍບາຍການປົກປອ້ງ WB, ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈາໍເປັນຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ ESHS ຕາມ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງລດັຖະບານແລະ / ຫຼ ຜ ທ້ ົ່ ສະໝກັ ເພ ົ່ ອການລງົທ ນຂອງໂຄງການໂດຍການ
ສະໜບັສະໜ ນ ດາ້ນການເງນິຈາກກຸົ່ ມ WB (WBG). ESHS ໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ທົົ່ ວໄປກົ່ ຽວກບັ
ມາດຕະການປອ້ງກນັ ແລະ ລດົມນົລະພດິ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ. ຂໍ ້ກໍາ ນດົ ຕໍົ່ າສຸດທ ົ່ ສະເພາະ ສໍາ ລບັ AF ໄດຖ້ ກລວມເຂົາ້ໃນ ECoP (ເອກະສານ
ຊອ້ນທາ້ຍ 8). 

• ຄຸນລກັສະນະທາງກາຍະພາບ-ວດັທະນະທໍາ ແລະ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວຂອງພ ນ້ທ ົ່ : ສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນໂຮງໝໍ, 
ໂຮງຮຽນ, ວດັ ແລະ ຕະຫຼາດ ທ ົ່ ຢ ົ່ ນອກບໍລເິວນເຂດພ ນ້ທ ົ່ ອະນຸລກັ ເພ ົ່ ອໃຫກ້ານເຮດັວຽກການກໍົ່ ສາ້ງ ບໍົ່ ໃຫມ້ 
ຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັສະຖານທ ົ່ ເຫຼົົ່ ານັນ້. ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ບໍລ ິຄໍາ ໄຊ. ລາຍລະອຽດ ແລະ 
ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMP) ພາກສະເພາະພ ນ້ທ ົ່  ເຊິົ່ ງລວມທງັການຊອກຫາ
ໂອກາດ ແລະ ການອອກແບບທາງວສິະວະກໍາທ ົ່ ດ  (ເຊັົ່ ນ ECoP) ຈະຕອ້ງຖ ກນໍາມາໃຊ ້ ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົ
ກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ຈາກການສະເໜ ໂຄງການຍົ່ ອຍ.;ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາໃນພາກກົ່ ອນ, 
ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດລ້ວມເຂົາ້ເປັນມລໍະດກົໂລກຂອງອງົການ UNESCO ສະນັນ້ການກໍົ່ ສາ້ງໃດໆກໍົ່ ຕອ້ງໄດ ້
ຮບັການທບົທວນ ແລະ ກັົ່ ນຕອງຈາກຫອ້ງການມລໍະດກົໂລກທ ົ່ ຫຼວງພະບາງໂດຍມ ການຊ  ້ ນໍາ ດາ້ນວຊິາການ
ຈາກຊົ່ ຽວຊານຈາກອງົການ UNESCO. ການປະເມ ນຜນົກະທບົຕໍົ່ ມລໍະດກົ (HIA) (ຫຼ ການປະເມ ນ
ຊບັພະຍາກອນວດັທະນະທໍາ ທາງກາຍຍະພາບ) ກົ່ ຽວກບັມລໍະດກົແມົ່ ນມ ຄວາມຈາໍເປັນ ສໍາລບັໂຄງການຕົ່ າງໆ
ຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ມລໍະດກົ ແລະ ເຂດອອ້ມແອມ້ຕວົເມ ອງຫຼວງພະບາງ. ໂຄງການມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອງ້ໃຊ ້ HIA 
ແມົ່ ນຂ ນ້ກບັປະເພດຂອງໂຄງການ. ສໍາ ລບັໂຄງການທ ົ່ ຕັງ້ຢ ົ່ ໃນເຂດມລໍະດກົ, ຄາດວົ່ າໂຄງການຈະມ ຜນົ
ກະທບົຕໍົ່ ພ ມສນັຖານ; ໃນຂະນະທ ົ່ ໂຄງການທ ົ່ ມ ຜນົກະທບົທາງອອ້ມຕໍົ່ ມລໍະດກົຄາດວົ່ າຈະຕອ້ງໄດດໍ້າເນ ນ 
HIA. ໃນເວລາດຽວກນັ, ຂໍມ້ ນຄວນຈະຖ ກແລກປົ່ ຽນກບັສາກນົກົ່ ຽວກບັອານຸສອນສະຖານ (ICOMOS) 
ແລະ ຂັນ້ຕອນທ ົ່ ຈາໍເປັນສໍາລບັການພຈິາລະນາມລໍະດກົຈະຕອ້ງໄດມ້ ການປ ກສາຫາລ . 
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(b) ຜົນກະທົບທາງອ້ອມໃນໄລຍະການດ າ ເນນີງານ  

23. ຜນົກະທບົສະສມົ ຫຼ  ຜນົກະທບົທາງອອ້ມ ແມົ່ ນບນັດາຜນົກະທບົທ ົ່ ເພ ົ່ ມຂ ນ້ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ເມ ົ່ ອໄດ ້
ສາ້ງຂ ນ້ແລວ້ໃນອະດ ດທ ົ່ ຜົ່ ານມາ, ປັດຈບຸນັ ແລະ ຄາດວົ່ າຈະສາ້ງໃນອະນາຄດົອນັໃກ.້ ຜນົກະທບົ ທ ົ່ ຄວນຈະ
ໄດປ້ະເມ ນ ແມົ່ ນຄວາມອາດສາມາດຂອງແຫຼົ່ ງຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ລະບບົນເິວດ ແລະ/ຫຼ  ຊຸມຊນົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົ
ກະທບົ ຈະຮອງຮບັບນັດາຜນົກະທບົດັົ່ ງກົ່ າວນັນ້. ໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ສະເໜ ຢ ົ່ ແຂວງຫລວງພະບາງມ ແນວໂນມ້
ທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປົ່ ຽນແປງຂອງການໄຫຼຂອງນໍາ້ ແລະ ລະດບັນໍາ້ເລ ອ້ຍໆຍອ້ນການດໍາເນ ນງານ
ຂອງໂຄງການໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ທ ົ່ ຕັງ້ຢ ົ່ ຕນັນໍາ້ຂອງ ແລະ ນໍາ້ຄານ ແລະ ທງັຕນັຢ ົ່ ເທງິ ແລະ ລຸົ່ ມຂອງແມົ່ ນໍາ້ສາບ
ຫຼກັ. ໃນໄລຍະການກະກຽມ ESIA ຫຼ  IEE ສໍາ ລບັສະຖານທ ົ່ ເຫຼົົ່ ານ  ້ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສົ່ ໃນການ ກໍາ ນດົ
ຜນົກະທບົທາງ ທໍາ ມະຊາດ ແລະ ທົ່ າແຮງ ແລະ ສະ ເໜ  ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ. ປະສບົການຈາກປະເທດອ ົ່ ນ 
(ໃນປະເທດໄທແລະຫວຽດນາມ) ຊ ໃ້ຫເ້ຫນັວົ່ າການ ນໍາ ໃຊວ້ສິະວະ ກໍາ ທ ົ່ ນຸມ້ນວນ ແລະ ການອອກແບບ
ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ົ່ ທອ້ງຖິົ່ ນແມົ່ ນອາດຈະເປັນທາງອອກທ ົ່ ດ ສໍາລບັການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທາງລບົ. 

3.3 ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ 

24. ມນັອາດຈະມ ຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນສງັຄມົຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານກໍົ່ ສາ້ງໂຄງການ
ຍົ່ ອຍ ຕໍົ່ ຊຸມຊນົ, ຕໍົ່ ປະຊາຊນົກຸົ່ ມຕົ່ າງໆ ແລະ ຕໍົ່ ພະນກັງານຂອງບໍລສິດັຮບັເໝາົກໍົ່ ສາ້ງ. ສິົ່ ງທ ົ່  ສ າ ຄນັທ ົ່ ສຸດແມົ່ ນການ
ເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ, ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ແລະ ຊນົເຜົົ່ າ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົເຫຼົົ່ ານ ໄ້ດມ້ ການ
ກະກຽມມາດຕະການສະເພາະກົ່ ຽວກບັ (RPF ແລະ EGEF) ຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ົ່ ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຂອງ ງບົປະມານເພ ົ່ ມ (AF). ບນັຫາທ ົ່  ສໍາ ຄນັຂອງສງັຄມົສາມາດສະແດງຢ ົ່ ດາ້ນລຸົ່ ມ. 

3.3.1 ການລັົ່ ງໄຫຼເຂົາ້ມາຂອງກ າມະກອນ  

25. ເນ ົ່ ອງຈາກວົ່ າໂຄງການ ເປັນໂຄງການກໍົ່ ສາ້ງໂຍທາ ຈ ົ່ ງມ ຄວາມຈາໍເປັນ ທ ົ່ ຈະນ າເອາົແຮງງານຈາກພາຍນອກເຂົາ້
ມາ ໃນພ ນ້ທ ົ່ . ຄາດວົ່ າແຮງງານຈາກພາຍນອກ ທ ົ່ ຈະຖ ກວົ່ າຈາ້ງໃນໄລຍະການດໍາເນ ນງານໂຄງການ ບໍົ່ ເກ ນ 50 ຄນົ. 
ຈາໍນວນກໍາມະກອນ ທ ົ່ ມາຈາກພາຍນອກຊຸມຊນົ ແມົ່ ນຂ ນ້ກບັທ ົ່ ຕັງ້ຂອງບໍລສິດັຜ ຮ້ບັເໝາົກໍົ່ ສາ້ງ. ຄາດວົ່ າແຮງງານ
ຈາກພາຍນອກ ຈະເປັນກໍາມະກອນພາຍໃນປະເທດ ເຊິົ່ ງມ ພ ນ້ຖານ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ 
ວດັທະນະທໍາ ໃກຄ້ຽງກບັຊຸມຊນົເຈົາ້ບາ້ນ. ຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ຈາກກໍາມະກອນທ ົ່ ມາຈາກພາຍນອກນ  ້
ຈະຖ ກຫຸຼດຜົ່ ອນ ເພາະຈະໃຫວ້ຽກໃນສະເພາະບໍລເິວນຕວົເມ ອງ, ເຊິົ່ ງຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກົ່ ການຈາ້ງ
ງານກໍາມະກອນທອ້ງຖິົ່ ນ (ລວມທງັ ທກັສະ-ສ ມ ແຮງງານ) ແລະ ການຈດັຫາແຫຼົ່ ງທ ົ່ ພກັ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ພກັຜົ່ ອນ
ຢົ່ ອນໃຈ ທ ົ່ ພຽງພໍ. ເນ ົ່ ອງຈາກວົ່ າ ສະຖານທ ົ່ ໃນຕວົເມ ອງ, ຄວນແຍກທ ົ່ ພກັກໍາມະກອນໄວຕ້ົ່ າງຫາກ. ຢົ່ າງໃດກໍດ , 
ກອບການປອ້ງກນັນ  ້ຍງັໃຫຄໍ້າແນະນໍາທ ົ່ ກົ່ ຽວກບັ  ເງ  ົ່ອນໄຂການຈາ້ງງານ ແລະ ການປະຕບິດັຂອງກໍາມະກອນ ໃຫ້
ມ ສາຍສໍາພນັທ ົ່ ດ  ກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ.  

3.3.2 ມາດຕະຖານຫລກັດາ້ນແຮງງານ 
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26 ໃນໂຄງການທ ົ່  ບໍລສິດັຮບັເໝາົກໍົ່ ສາ້ງຫລກັ, ບໍລສິດັຮບັເໝາົກໍົ່ ສາ້ງຍົ່ ອຍ, ແລະ ຜ ສ້ະໜອງວດັສະດຸ ຫຼ  ຜ ້
ໃຫກ້ານບໍລກິານອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ນໍາໃຊແ້ຮງງານຄນົທ ົ່ ມາຈາກກຸົ່ ມຄນົຕົ່ າງໆ, ຄວນຈະມ ການພຈິະ
ລະນາ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າ ການນໍາໃຊແ້ຮງງານນັນ້ແມົ່ ນໄດເ້ຮດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍດາ້ນແຮງງານ ທງັຂອງທອ້ງ
ຖິົ່ ນ ແລະ ຂອງປະເທດ ພອ້ມທງັໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັມາດຕະຖານດາ້ນແຮງງານອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. ໃນສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວ
ຂອ້ງກບັດາ້ນການໃຊແ້ຮງງານຜ ຍ້ງິ ແລະ ເງ  ົ່ອນໄຂການເຮດັວຽກຂອງເຂາົເຈົາ້ນັນ້, ແມົ່ ນຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມມາດ
ຕະຖານຫຼກັດາ້ນແຮງງານ ເຊິົ່ ງລວມມ  ການຫາ້ມການເຮດັການແບົ່ ງແຍກທຸກຮ ບແບບ ລະຫວົ່ າງແມົ່ ຍງິ ແລະ ຜ ້
ຊາຍ ໃນໄລຍະການວົ່ າຈາ້ງ, ພອ້ມທງັໃຫເ້ຮດັວຽກ ແລະ ໄດຮ້ບັຄົ່ າຈາ້ງທ ົ່ ມ ຄວາມສະເໝ ພາບກນັ ລະຫວົ່ າງຍງິ
ຊາຍ. ການພຈິາລະນາດາ້ນອ ົ່ ນໆ ທາງດາ້ນການໃຊແ້ຮງງານ ໃນການພດັທະນາໂຄງການຍົ່ ອຍ ອາດຈະລວມມ  
ຄວາມສໍາພນັໃນການເຮດັວຽກ, ເງ  ົ່ອນໄຂໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ເງ  ົ່ອນໄຂການວົ່ າຈາ້ງ, ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຜ ໃ້ຊ ້
ແຮງງານ, ການບໍົ່ ເຮດັການຈາໍແນກ ແລະ ການໄດຮ້ບັໂອກາດໃນການເຮດັວຽກທ ົ່ ເທົົ່ າທຽມກນັ, ການຖ ກຕດັຖອນ
ຜນົປະໂຫຍດໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ກນົໄກການຮອ້ງຮຽນ, ການປົກປອ້ງສດິທດິາ້ນແຮງງານ (ຕວົຢົ່ າງ, ການນໍາ
ໃຊແ້ຮງງານເດກັ ແລະ ແຮງງານທ ົ່ ຖ ກບງັຄບັ), ດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກຂອງຜ ໃ້ຊ ້
ແຮງງານ, ບນັຫາຄນົງານທ ົ່ ໄດຮ້ບັການວົ່ າຈາ້ງຈາກບຸກຄນົທ ົ່ ສາມ, ລະບບົຕົ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງແຮງງານໃນລະດບັ
ທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ ເນ ົ່ ອງ ຈາກສະພາບຂອງທອ້ງຖິົ່ ນມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງ, ເຊິົ່ ງບນັຫາທງັໝດົນ ອ້າດຈະສະທອ້ນເຖງິນະ
ໂຍບາຍດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດໂດຍລວມ. ນອກຈາກນ ,້ ບນັດາຫຼກັການການປະຕບິດັ, ແຮງງານແຕົ່ ລະຄນົ, ຈະ
ຢ ົ່ ໃນສະຖານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຄວາມສໍາພນັລະຫວົ່ າງຊຸມຊນົກບັແຮງງານທ ົ່ ເຮດັວຽກໃຫຜ້ ຮ້ບັເໝາົກໍົ່ ສາ້ງ, ຜ ຮ້ບັເໝາົ
ຍົ່ ອຍ ແລະ ຜ  ້ສະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ. ສິົ່ ງນ ມ້  ຄວາມສໍາຄນັຫຼາຍຕໍົ່ ຄວາມສົ່ ຽງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຮ ນແຮງ
ທາງເພດ, ແຮງງານເດກັນອ້ຍຫຼ ການລົ່ ວງລະເມ ດສດິທເິດກັ, ການເພ ົ່ ມຂ ນ້ຂອງພະຍາດໂລກເອດ, ແລະ ຫຼ ຄວາມສົ່ ຽງ
ໃນການສ ນເສຍສນິລະທໍາໃນຊຸມຊນົ.  

3.3.3 ການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ  

27.  ປະຊາຊນົ ແລະ ຄວົເຮ ອນບາງຄວົເຮ ອນ ແມົ່ ນຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ອາດຈະຕອ້ງໄດປ້ະລະທ ົ່ ດນິຂອງ
ຕນົເອງເພ ົ່ ອຍກົຍາ້ຍໄປຢ ົ່ ບົ່ ອນໃໝົ່ , ເຊິົ່ ງບົ່ ອນໃໝົ່ ນ ອ້າດຈະເປັນບົ່ ອນຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ  ເປັນບົ່ ອນຖາວອນ. ຜນົກະທບົ
ດາ້ນອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ອາດຈະລວມມ ການຍກົຍາ້ຍເຮ ອນຊານ ຫຼ  ອາຄານຕົ່ າງໆ ໃນໄລຍະຊົົ່ ວຄາວ, ແລະ ກໍົ່

ຈະສາ້ງຄວາມສ ນເສຍຕໍົ່ ຜນົລະປ ກ ແລະ ຕົນ້ໄມທ້ ົ່ ມ ຄົ່ າທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ທ ົ່ ຢ ົ່ ລຽບຕາມແຄມຝັົ່ ງແມົ່ ນໍາ້ ແລະ 
ຕາມຄອງລະບາຍນໍາ້.  

28. ເນ ົ່ ອງຈາກມ ການຄາດການວົ່ າຈະມ ການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ, ກອບນະໂຍບາຍດາ້ນການ
ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF) ທ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັນະໂຍບາຍປອ້ງກນັ OP/BP 4.12 ຂອງທະນາຄານໂລກ ແມົ່ ນໄດຖ້ ກສາ້ງ
ຂ ນ້ເພ ົ່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນເອກກະສານ ESMF ສະບບັນ .້ ນອກຈາກນັນ້, ເນ ົ່ ອງຈາກວົ່ າ ກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າ ອາດຈະ
ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ຫຼ  ທາງດາ້ນລບົ ແລະ ດາ້ນບວກ ເຊັົ່ ນກນັ, ດັົ່ ງນັນ້ ກອບການມ ສົ່ ວນ
ຮົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າ  (EGEF) ເຊິົ່ ງມ ຄວາມກົ່ ຽວຂອ້ງກບັນະໂຍບາຍປອ້ງກນັ OP/BP 4.10 ຂອງທະນາ
ຄານໂລກ ກໍົ່ ໄດຖ້ ກສາ້ງຂ ນ້ໃຫເ້ປັນເອກກະສານຂດັຕດິກບັເອກກະສານ  ESMF ນ ເ້ຊັົ່ ນກນັ.  
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29. ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ພາຍໃນກະຊວງ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (ຍທຂ 

ຢ ົ່ ທ ົ່ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ບໍລ ິ ຄໍາ ໄຊ ແລະ ຫລວງພະບາງ ໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫລ ອດາ້ນວຊິາການຈາກ ພະແນກຄົນ້ຄວາ້
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັໄພໄພພບິດັຂອງສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາທກິານແລະຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI) ແລະ 
ໂດຍການປະສານສມົທບົກບັກະຊວງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງອ ົ່ ນໆ ເຊັົ່ ນ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດ
ລອ້ມ (ກຊສ)   ຈະເປັນແກນນໍາຫລກັ ໃນການວາງແຜນກົ່ ຽວກບັຂັນ້ຕອນການເຮດັການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ ແລະ ຈດັ
ສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຈະເປັນຜ ຮ້ບັປະກນັໃຫມ້ ການເຮດັວຽກ ແລະ ປະສານງານທ ົ່ ດ ລະຫວົ່ າງ ຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນ
ເສຍຈາກໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນຜ ທ້ ົ່ ມ ຄວາມກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການເຮດັການຕດິຕາມ
ກວດກາ. ໃນໄລຍະເລ ົ່ ມຕົນ້ຂອງໂຄງການ, ແມົ່ ນຈະໄດມ້ ການເຮດັການປ ກສາຫາລ ກບັຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍ
ຕົ່ າງໆ ເພ ົ່ ອກໍານດົຫລກັການໃນການວາງແຜນ ແລະ ກໍານດົໜາ້ວຽກ ທງັນ ກ້ໍົ່ ເພ ົ່ ອໃຫສ້າມາດ ລະບຸ ແລະ ຫລຸດຜົ່ ອນ
ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ທ ົ່ ເປັນດາ້ນລບົ ທ ົ່ ມ ສາເຫດມາຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ.  

30. ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຂະແໜງໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ພາຍໃນພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
ໂດຍໄດຮ້ບັການສະສະໜບັສະໜ ນຈາກສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາທກິານແລະຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI)  ຈະເປັນ
ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໃນການສາ້ງ ແຜນດໍາເນ ນງານການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ໂດຍຫຍໍ ້ (abbreviated resettlement 
action plan - ARAP/RAP ເຊິົ່ ງຈະເປັນແຜນໃດນັນ້ແທແ້ມົ່ ນຂ ນ້ກບັຂອບເຂດຜນົກະທບົ ແລະ ຈາໍນວນບຸກ
ຄນົ ແລະ ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ຂໍມ້ ນສົ່ ວນໜ ົ່ ງທ ົ່ ຈະປະກອບເຂົາ້ໃນແຜນ ARAP/RAP ແມົ່ ນຈະໄດມ້າ
ຈາກການເຮດັການສໍາຫລວດ ແລະ ເກບັກໍາຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານ ເຊິົ່ ງອາດຈະລວມມ  ຂໍມ້ ນການປະເມ ນຄົ່ າ ຂອງສບັສນິ 
ແລະ ກໍານດົວົ່ າ ຈະເຮດັການຊດົເຊ ຍໃນລະດບັໃດ, ພອ້ມທງັເຮດັການປະເມ ນວົ່ າການຊດົເຊ ຍ ຈະຢ ົ່ ໃນລະດບັ ທ ົ່

ມ ການຍກົຍາ້ຍແບບຊົົ່ ວຄາວ ຫລ  ແບບຖາວອນ, ແລະ ໃນສະພາບທ ົ່ ມ ການຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງອ ົ່ ນໆ. ການເຮດັການປ ກສາຫາລ  ແລະ ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງມວນຊນົ ຢົ່ າງເປ ດກວ້າງ ແລະ ເຕມັສົ່ ວນ 
ແມົ່ ນເປັນເງ  ົ່ອນໄຂທ ົ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັໃນຂະບວນການສາ້ງແຜນ ARAP/RAP.   

31. ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາທກິານແລະຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI) ໃນນາມທ ົ່ ເປັນອງົກອນທ ົ່ ຖ ກມອບໝາຍໃຫ້
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການນ  ້ຈະເຮດັວຽກຮົ່ ວມນໍາກບັທມິງານຂອງໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຢ ົ່ ໃນ ແຕົ່ ລະແຂວງ. 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາທກິານແລະຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI)  ແມົ່ ນຈະເປັນຜ ຊ້ົ່ ວຍໃນ
ການກະກຽມ, ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທງັກອບ RPF ແລະ  ພາກສະໜາມເຈາະຈົົ່ ງ 
(ຕວົຢົ່ າງ: ເຂດໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ [COI]) ແຜນ ARAP/RAP ທ ົ່ ມ ຄວາມເຈາະຈງົສະເພາະທ ົ່ ຂອງແຕົ່ ລະໂຄງ
ການຍົ່ ອຍ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າທາງໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຢ ົ່ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອຸດມົໄຊ ໄດດໍ້າເນ ນ
ການຢົ່ າງເໝາະສມົຕໍົ່ ບນັຫາການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. ຫຼງັຈາກການຮບັຮອງເອາົ RPF ແລະ  
ARAP/RAP ແລວ້, ຈະໄດມ້ ການພຈິາລະນາ ແລະ ດໍາເນ ນການແກໄ້ຂ ບນັຫາຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້
ໃນ ແຕົ່ ລະການລເິລ ົ່ ມ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ຫຼ  ກດິຈະກໍາຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ (ລວມເຖງິການ
ມອບດນິ) ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. ການໄດຮ້ບັການເຫນັດ  ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນຈາກຄວົເຮ ອນທ ົ່ ໄດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົ ພອ້ມທງັການຊດົເຊ ຍທ ົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິທ ົ່ ຖ ກສ ນເສຍ ແມົ່ ນຕອ້ງໃຫສໍ້າເລດັກົ່ ອນທ ົ່ ຈະມ ການດໍາເນ ນ
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ວຽກກໍົ່ ສາ້ງ ຫລ ຕດິຕາມກອບເວລາທ ົ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ ແລະ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນ ARAP/RAP. ໃນນ ,້ ການນໍາໃຊວ້ທິ 
ທາງແບບມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມແມົ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັ ທງັນ ກ້ໍເພ ົ່ ອເຮດັໃຫຜ້ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ
ຕົ່ າງໆ ພອ້ມທງັບຸກຄນົ ຫລ  ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເຂົາ້ມາມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນໂຄງການ ແລະ ກໍົ່ ເພ ົ່ ອຮບັປະກບັ
ວົ່ າໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ນໍາສະເໜ ຂ ນ້ແມົ່ ນເປັນທ ົ່ ຍອມຮບັຂອງຄນົສົ່ ວນໃຫຍົ່ .    

32. ຂະບວນກັົ່ ນຕອງ ແລະ ທບົທວນ ຄວນຈະຖ ກນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການເຮດັການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ, ການຈດັສນັຍກົ
ຍາ້ຍ ແລະ ຂັນ້ຕອນການວາງແຜນໃນການຊດົເຊ ຍ, ຖາ້ຫາກວົ່ າມນັສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ.້ ຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍຂອງການນໍາ
ໃຊຂ້ະບວນການກັົ່ ນຕອງ ແລະ ທບົທວນ ແມົ່ ນເພ ົ່ ອລະບຸການເວນຄ ນທ ົ່ ດິນິ, ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ບນັຫາ
ການທດົແທນອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍໃນຂອບເຂດພ ນ້ທ ົ່  ແລະ ສດິອໍານາດຂອງໂຄງ
ການ (ເບິົ່ ງເອກກະສານຊອ້ຍທາ້ຍ A4).   ເພ ົ່ ອໃຫກ້ານວາງແຜນໄດມ້ ປະສດິຕພິາບສ ງສຸດ, ການກັົ່ ນຕອງ ແມົ່ ນ
ຄວນຈະເຮດັໃນໄລຍະເລ ົ່ ມຕົນ້ຂອງຂະບວນການ RPF ເພ ົ່ ອໃຫ ້EDPD/PTRI ໄດຮ້ບັຊາບ ແລະ ມ ຂໍມ້ ນທ ົ່ ຈາໍ
ເປັນໃນການສາ້ງແຜນ ARAP ໃນຂອບເຂດພ ນ້ທ ົ່  ແລະ ສດິອໍານາດຂອງໂຄງການ. ໃນການສາ້ງ ARAP/RAP 
ຈາໍເປັນຕອ້ງມ ຂໍມ້ ນທ ົ່ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ເຈາະຈງົສະເພາະພ ນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ລະບຸ: (i) ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະ
ທບົ (ທງັທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ) ຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ; (ii) ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະ
ທບົ ທ ົ່ ມ ສດິໃນການໄດຮ້ບັການຊດົເຊ ຍ ຫຼ  ໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫລ ອ; ແລະ (iii) ຮ ບແບບການຊດົເຊ ຍ ແລະ ການ
ຊົ່ ວຍເຫຼ ອ. ຫລັງຈາກທ ົ່ ສໍາເລດັການສາ້ງ ARAP ແລວ້, ຈະມ ການຍ ົ່ ນສະເໜ ຕໍົ່  DOW-MPWT ເພ ົ່ ອພຈິາລະນາ 
ແລະ ຮບັຮອງ ແລະ ຫລັງຈາກມ ການຮບັຮອງແລວ້ ຈ ົ່ ງນໍາສະ ເໜ ຕໍົ່ ທະນາຄານໂລກ.  

3.3.4 ກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າ 

33. ນະໂຍບາຍດໍາເນ ນງານ OP/BP 4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກແມົ່ ນຖ ກນໍາໃຊໂ້ດຍອ ງໃສົ່ ການສງັເກດເບ ອ້ງຕົນ້ 
ແລະ ຈາກຂໍມ້ ນທ ົ່ ໄດຮ້ບັ. ເພ ົ່ ອໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັນະໂຍບາຍ   OP/BP 4.10 ນ ,້ ກອບການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມ
ບນັດາຊນົເຜົົ່ າ (EGEF) ແມົ່ ນໄດຖ້ ກສາ້ງຂ ນ້ ແລະ ຖ ກນໍາໃຊໃ້ນໂຄງການນ .້ ຈດຸປະສງົຂອງ EGEF ແມົ່ ນເພ ົ່ ອ
ເປັນເຄ ົ່ ອງມ ແນະນໍາໃຫແ້ກົ່ ອງົກອນພາກລດັ, ທ ົ່ ປ ກສາ, ອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ ພອ້ມທງັອງົກອນເອກກະຊນົ 
ແລະ ອງົກອນມວນຊນົອ ົ່ ນໆ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າໄດມ້ ການຍນິຍອມຢົ່ າງເຕມັທ ົ່ ກບັກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າ ແລະ ໄດເ້ອາົ
ເຂາົເຈົາ້ເຂົາ້ຮົ່ ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ການເຮດັແນວນ ອ້າດຈະເຮດັໃຫຜ້ນົກະທບົທ ົ່ ເປັນທາງ
ລບົສາມາດຫລ ກລົ່ ຽງ, ຫລຸດຜົ່ ອນ ຫລ  ແກໄ້ຂໃດ.້ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັກຸົ່ ມບນັດາຊນົ
ເຜົົ່ າ ແມົ່ ນໄດກ້ໍານດົໃຫມ້ ຂະບວນການ ປ ກສາຫາລ ແບບເປັນອດິສະລະ, ແບບແຈງ້ໃຫຮ້ ລ້ົ່ ວງໜາ້ ແລະ ແບບໄດຮ້ບັ
ຮບັຂໍມ້ ນພຽງພໍ ເຊິົ່ ງການເຮດັການປ ກສາລ ແບບນ ຈ້ະນໍາໄປສ ົ່ ການໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນຢົ່ າງກວ້າງຂວາງ ຈາກ
ກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າ ບໍົ່ ວົ່ າກຸົ່ ມຄນົເຫລົົ່ ານັນ້ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຫຼ  ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍກໍົ່ ຕາມ.   
ຫຼກັການຂອງການເຮດັການປ ກສາຫາລ ແບບເປັນອດິສະລະ, ແບບແຈງ້ໃຫຊ້າບລົ່ ວງໜາ້ ແລະ ແບບໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນ
ພຽງພໍ ແມົ່ ນການຮບັຮ ເ້ຖງິສດິທໂິດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ສດິທທິ ົ່ ສ ບທອດກນັມາຂອງກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າທ ົ່ ມ ຕໍົ່ ທ ົ່ ດນິ, 
ຂອບເຂດດນິ ແດນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຂອງເຂາົເຈົາ້, ນອກນັນ້ຍງັແມົ່ ນການຮບັຮ  ້ແລະ ນບັຖ ສດິທອິນັຊອບທໍາ
ຂອງເຂາົເຈົາ້ ພອ້ມທງັງກໍານດົໃຫມ້ ຂະບວນການທ ົ່ ຊົ່ ວຍໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ໃຫໄ້ດມ້ ທາງເລ ອກທ ົ່ ມ ຄວາມສໍາຄນັຕໍົ່ ວທິ ທາງ
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ໃນການການພດັທະນາຂອງເຂາົເຈົາ້ເອງ.  ຜ ກ້ ຢ້ ມເງນິຕອ້ງໄດນໍ້າໃຊວ້ທິ ການປ ກສາຫາລ  ທ ົ່ ມ ຄວາມເໝາະສມົ ຕໍົ່ ຄຸນ
ຄົ່ າດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ພອ້ມທງັວທິ ການດໍາລງົຊ ວດິຂອງ
ເຂາົເຈົາ້. ນອກນັນ້ໃນການອອກແບບວທິ ການໃນການປ ກສາຫາລ  ກໍົ່ ຈະຕອ້ງໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັເປັນພເິສດ ຕໍົ່ ບນັຫາ
ຂອງຜ ຍ້ງິ, ຊາວໜຸົ່ ມ ແລະ ເດກັນອ້ຍທ ົ່ ເປັນຊນົເຜົົ່ າ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນການໄດຮ້ບັໂອກາດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດໃນ
ການພດັທະນາອຂອງກຸົ່ ມຄນົດັົ່ ງກົ່ າວ.  

34. ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາໃນເອກກະສານ EGEF, ຂະບວນການກັົ່ ນຕອງແມົ່ ນສາມາດນໍາໃຊໃ້ນການລະບຸກຸົ່ ມຄນົ 
ແລະ ບຸກຄນົທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນແອອ ົ່ ນໆ ເຊິົ່ ງອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ, ເຊິົ່ ງກຸົ່ ມຄນົເຫລົົ່ ານັນ້ອາດ
ຈະຖ ກມອງຂາ້ມ ຫລ  ບໍົ່ ໄດເ້ອາົເຂົາ້ມາມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນວຽກງານຂອງໂຄງການ. ກຸົ່ ມຄນົຕົ່ າງໆເຫຼົົ່ ານັນ້ ແລະ ກຸົ່ ມຄນົ
ທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນແອ ອາດລວມໄປເຖງິ ກຸົ່ ມຖ ສາດສະໜາສົ່ ວນນອ້ຍ, ບຸກຄນົຜ ຫ້ລ ໄ້ພ, ແລະ ກຸົ່ ມຄນົທ ົ່ ຖ ກຍກົ
ຍາ້ຍ. ບຸກຄນົທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນແອ ອາດຈະລວມມ  ແມົ່ ໝາ້ຍ, ແມົ່ ຍງິທ ົ່ ເປັນຫວົໜາ້ຄອບຄວົ, ລ ກກໍົ່ າພາ້, ຄນົພກິານ
, ຊາວໜຸົ່ ມຍງິຊາຍ. 

35. ຖາ້, ໃນການກັົ່ ນຕອງຫາກພບົວົ່ າໄດມ້ ກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າອາໃສຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ກ ົ່ ມຄນົຊນົເຜົົ່ າ
ເລົົ່ ານັນ້ກມໍ ຄວາມພ ກພນັຢ ົ່ ນໍາກນັແບບລວມໝ ົ່ , ແມົ່ ນຈະໄດສ້າ້ງແຜນ EGDP ແລະ ເອາົນໍາໃຊໃ້ນໂຄງການຍົ່ ອຍ. 
ການກັົ່ ນຕອງຄວນກວດສອບ ຊ ົ່  ແລະ ຈາໍນວນ ຂອງກ ົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ແລະ ເຊັົ່ ນດຽວກບັການເກບັກໍາຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານດາ້ນ
ພນົລະເມ ອງຍງິຊາຍ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ນ A3, ແບບ ຟອມ C).  ແຜນ EGDP ຈະປະກອບມ ຂັນ້ຕອນ, ຂະ
ບວນການ, ໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັງ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ, ພອ້ມທງັງບົປະມານ ທງັນ ກ້ໍົ່

ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ ມາດຕະການທ ົ່ ພຽງພໍໃນການແກ ້ ຫລ  ຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທາງລບົຕໍົ່ ກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າ. 
ແຜນ EGDP ຍງັຊົ່ ວຍຮບັປະກບັວົ່ າ ກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນທ ົ່ ຈາໍເປັນໃນການເຂົາ້ຮົ່ ວມ 
ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ໃນວທິ ໆ  ມ ຄວາມເໝາະສມົກບັວດັທະນະທໍາຂອງເຂາົເຈົາ້. ເນ ອ້ໃນຂອງ 
EGDP ແມົ່ ນໄດອ້ະທບິາຍໃນພາກ 5.4.2. 

3.3.5 ຜນົກະທບົແບບຊົົ່ ວຄາວ ແລະ ນອ້ຍ 

36. ອາດຈະມ ຜນົກະທບົໃນໄລຍະຊົົ່ ວຄາວທ ົ່ ຖ ວົ່ າເປັນຜນົກະທບົທ ົ່ ໜອ້ຍ ຈາກວຽກງານກໍົ່ ສາ້ງໂຄງການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັໃນແຂວງອຸດມົໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ເຊິົ່ ງຜນົກະທບົນັນ້ລວມມ  
ບນັຫາດາ້ນຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ສຽງ ແລະ ບນັຫາພາຫະນະສນັຈອນທ ົ່ ເພ ົ່ ມຂ ນ້ ພອ້ມທງັຈາກແສງໄຟໃນເວລາກາງຄ ນ.  

37. ສົ່ ວນບນັຫາເລ ົ່ ອງຂ ເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ, ມນັອາດຈະມ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິທ ົ່ ເປັນດາ້ນບວກ 
ແລະ/ຫຼ  ອາດຈະມ ຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ຕໍົ່ ທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ຫຼ  ຕໍົ່ ບຸກຄນົທ ົ່ ເຮດັທຸລະກດິກົ່ ຽວກບັສິົ່ ງເສດ
ເຫລ ອ. ດັົ່ ງນັນ້ມນັຈ ົ່ ງຈາໍເປັນ ທ ົ່ ຈະຕອ້ງໄດມ້ ການດໍາເນ ນງານບາງຢົ່ າງເພ ົ່ ອ ຫລ ກລົ່ ຽງຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ຫລ  ຟ ນ້ຟ 
ຊ ວດິການເປັນຢ ົ່  ຕາມນະໂຍບາຍດໍາເນ ນງານດາ້ນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. ການຫລຸດຜົ່ ອນການສາ້ງສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ ແມົ່ ນ
ສົົ່ ງຜນົດ ຕໍົ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ສາ້ງຄວາມປອດໄພຕໍົ່ ຊ ວດິ (ຕວົຢົ່ າງ, ການຫລຸດຜົ່ ອນໂອກາດທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ຈາກສິົ່ ງເສດເຫລ ອ ແລະ ນໍາ້ເປ ້ອນທ ົ່ ຊ ມຜົ່ ານສິົ່ ງເສດເຫລ ອ, ຫລຸດຜົ່ ອນຄວາມຕອ້ງການພ ນ້ທ ົ່ ດນິສໍາຫລບັການຖິມ້
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ສິົ່ ງເສດເຫລ ອ, ຫລຸດຜົ່ ອນຂ ສ້ດັ ບນັດາແມງໄມ ້ແລະ ເຊ ອ້ໂລກ). ນອກຈາກນັນ້, ຍງັມ ຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິຈາກການນໍາເອາົສິົ່ ງເສດເຫລ ອ ກບັຄ ນມາໃຊ ້ຫລ  ກບັມາປັບໃຊ.້ 

3.4 ການພິຈາລະນາດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

38. ພາຍໃຕໂ້ຄງການແມົ່ ບດົ, ແຜນປະຕບິດັງານທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ - ຊາຍ (GAP) ໄດພ້ດັທະນາຂ ນ້ໂດຍມ 
ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອສົົ່ ງເສ ມການເຊ ົ່ ອມໂຍງທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ - ຊາຍເຂົາ້ໃນການວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ແລະ 
ການຕດິຕາມ ປະເມ ນຜນົ M&E. ຢ ົ່ ໃນລະດບັໂຄງການຍົ່ ອຍ, ທ ົ່ ກໍາລງັຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ົ່ ເທດສະບານເມ ອງໄຊ, 
ແຂວງອຸດມົໄຊ ເພ ົ່ ອສົົ່ ງເສ ມການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງແມົ່ ຍງິເຂົາ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດ
ຕະການປົກປອ້ງທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ. ໃນການຝ ກອບົຮມົດາ້ນການປົກປອ້ງ
ຄັງ້ທໍາອດິຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງກາງປ  2018, ຕາງໜາ້ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວ (LWU) ຂອງເມ ອງໄຊໄດມ້ ບດົບາດສ ງຢ ົ່ ໃນກອງ
ປະຊຸມ ແລະ ສະແດງຄວາມເຕມັໃຈທ ົ່ ຈະເປັນຜ ນໍ້າພາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະ ກໍາ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍໂດຍ
ສະເພາະການພວົພນັກບັຊຸມຊນົຢ ົ່ ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິົ່ ນ ຢ ົ່ ພາຍໃຕ ້ໂຄງການງບົປະມານເພ ມ້ AF ນ ,້ ຈະພະຍາຍາມຢ ົ່ ໃນ 
ODXນ  ້ແມົ່ ນຈະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາ ທດົລອງ ເຊິົ່ ງອໍານາດ
ການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນສາມາດຈດັຈັງ້ປະຕບິດັດວ້ຍການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຢົ່ າງຈງິຈງັກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນກົ່ ຽວກບັການ 
ນໍາໃຊວ້ທິ ແກໄ້ຂພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງທໍາມະຊາດ/ສ ຂຽວ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ (ຂອງແຂງ ແລະ ຂອງແຫຼວ). 
ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນມນົລະພດິທາງນໍາ້ ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົົ່ ານ ຍ້ງັຈະຖ ກນໍາໃຊກ້ບັໂຄງການຍົ່ ອຍເພ ົ່ ອນໍາ ສະເໜ  ໃຫຈ້ດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັຢ ົ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງບໍລ ິຄໍາ ໄຊ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 7 ໃຫຂໍ້ມ້ ນ ພ ນ້ຖານກົ່ ຽວກບັກອບ
ກດົ ໝາຍ ແລະ ສະຖາບນັ, ສງັລວມຂໍມ້ ນດາ້ນບດົບາດຍງິ - ຊາຍ ແລະ ຈດຸເຂົາ້ໃນການເຊ ົ່ ອມສານບດົບາດຍງິ - 
ຊາຍຢ ົ່ ໃນວງົຈອນໂຄງການ. ແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນບດົບາດຍງິ - ຊາຍ (GAP) ທ ົ່ ໄດພ້ດັທະນາພາຍໃຕໂ້ຄງການ
ແມົ່ ບດົຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ົ່ ພາຍໃຕຂ້ອງ ງບົປະມານເພ ົ່ ມ (AF). ຜ ຊ້ົ່ ຽວຊານດາ້ນບດົບາດຍງິ - ຊາຍຈະໄດຮ້ບັ
ການລະດມົກໍາລງັຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງທ ົ່ ດໍາເນ ນການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ (ເບິົ່ ງງບົປະມານ 
ESMF). 

4. ກອບການຄ ຸ້ມຄອງດ້ານສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ  

39. ຄາ້ຍຄ ກນັກບັໂຄງການແມົ່ ບດົ LDRM-AF “ຈະສະໜອງທ ນໃນການກໍົ່ ສາ້ງໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານທ ົ່ ສໍາຄນັໃນການ
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ເຊິົ່ ງຈະຊົ່ ວຍຫລຸດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັດາ້ນທໍາມະຊາດ ແລະ ຫຸຼດ
ຜົ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ພອ້ມກນັນັນ້ຍງັຈະຊົ່ ວຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັໃນໄລຍະຍາວ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ບໍລຄິ າໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ເປັນໂຄງການທ ົ່ ຖ ກຄດັເລ ອກ ແລະ 
ນໍາສະເໜ ຕໍົ່ ທະນາຄານໂລກເພ ົ່ ອພຈິາລະນາໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫລ ອ.   ແນວຄວາມຄດິລເິລ ົ່ ມນ  ້ແລະ ວຽກງານຕົ່ າງໆ ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ນໍາສະເໜ ຂ ນ້ນ  ້ແມົ່ ນຈະມ ການສ ບຕໍົ່ ເຮດັການທບົທວນ ແລະ ພຈິາລະນາ, ໂດຍສະ
ເພາະແມົ່ ນທາງດາ້ນຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ພອ້ມດວ້ຍມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ຫລຸດຜົ່ ອນ 
ສອດຄົ່ ອງກບັ ESMF ນ ແ້ລະ RPF ແລະ EGEF ຕາມຄວາມຕອ້ງການ.  
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ຈດຸປະສງົຂອງເອກກະສານ ESMF ແມົ່ ນເພ ົ່ ອໃຊໃ້ນການເຮດັການຄຸມ້ຄອງຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ເຊິົ່ ງຈະເປັນເອກກະສານແນະນໍາ ແລະ ເປັນຂໍມ້ ນໃຫ ້ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນກມົໂຍ
ທາທກິານທາງນໍາ້ ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ ໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼ ອ ທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນຈາກ 
EDPD/PTRI ແລະ ກະຊວງ ຫຼ  ກມົກອງອ ົ່ ນ ໃນການກໍານດົຢົ່ າງເປັນເອກກະພາບຮົ່ ວມກນັກົ່ ຽວກບັຂັນ້ຕອນ 
ແລະ ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ເອກກະສານ ESMF ຈະຊົ່ ວຍອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກໃນການສາ້ງຂັນ້ຕອນ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄຸມ້ຄອງ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ ຈາໍເປັນ (ລວມເຖງິ
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ) ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງການອອກແບບ 
ແລະ ທ ົ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານຍງັບໍົ່ ທນັຮ ລ້ະອຽດ ແລະ ອາດຈະຖ ກປົ່ ຽນແປງໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ
ການ.  ເອກກະສານ ESMF ເປັນເອກກະສານແນະນໍາທ ົ່ ຈາໍເປັນໃນການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົ (ESMP) ແລະ ແຜນອ ົ່ ນໆ ເຊັົ່ ນວົ່ າ EGDP, ແຜນ ARAP/RAP ທ ົ່ ຈະຖ ກໃຊເ້ຂົາ້ໃນການເຮດັການປະ
ເມ ນ ແລະ ການກໍານດົໂຄງການ ໃນເວລາເຮດັການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ ການອອກແບບໂຄງການສໍາເລດັ. 
ເອກກະສານ ESMF ເປັນເອກກະສານແນະນໍາ ແລະ ເປັນເຄ ົ່ ອງຊົ່ ວຍໃນການຕດັສນິໃຈ ສໍາຫລບັ ໜົ່ ວຍງານຈດັ
ຕງັປະຕບິດັໃນ ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ສໍາຫລບັຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍຈາກໂຄງການ 
ແລະ ປະຊາຊນົໃນລະດບັຕົ່ າງໆ.    

40. ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາໃນພາກ 2.1, ມນັມ ແນວໂນມ້ວົ່ າ ໂຄງການ  DRM-AF ໃນ ສປປ ລາວແມົ່ ນຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັ
ການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແບບລະອຽດ (ESIA) ແລະ ກໍົ່ ຕາມ “ຂໍສ້ງັເກດ 1 - 
Remark 1” (ຕວົຢົ່ າງວົ່ າ, ໂຄງການຍົ່ ອຍຫລາຍໆ ໂຄງການ) ແລະ “ຂໍສ້ງັເກດ 4 - ການເຮດັ ESIA ແມົ່ ນຈະໄດ ້
ນໍາໃຊ ້ ESMF ເປັນເອກກະສານແນະນໍາ ແລະ ເປັນເຄ ົ່ ອງມ ຊົ່ ວຍໃນການເຮດັການຕດັສນິໃຈ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າ
ບນັຫາ ແລະ ຄວາມວຕິກົກງັວນົອ ົ່ ນໆ ຂອງຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໃດສ້ົ່ ວນເສຍ ແລະ ປະຊາຊນົຕົ່ າງໆ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ,ການ
ສນົທະນາສຸດທາ້ຍກົ່ ຽວກບັ TOR ກົ່ ຽວກບັການສ ກສາຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກ DNEP / MoNRE. ສໍາ 
ລບັແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນອກ ເໜ ອ ຈາກ ESIA ຈະຕອ້ງໄດກ້ະກຽມ, ການປະເມ ນຜນົກະທບົທາງດາ້ນມລໍະດກົ
ວດັທະນາທໍາ (CHIA) ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂໍບ້ງັຄບັ ແລະ ກດົລະບຽບທ ົ່ ໄດ ້ ກໍານດົໄວໃ້ນມລໍະດກົໂລກຂອງ 
UNESCO. ເພ ົ່ ອປະເມ ນຜນົກະທບົຢົ່ າງມ ປະສດິທພິາບ"ຄຸນຄົ່ າອນັໂດດເດັົ່ ນຢ ົ່ ໃນລະດບັສາກນົ" (OUV) ທ ົ່ ມ 
ມລໍະດກົໂລກ ແລະ ຊ ບ້ອກວທິ ການປະເມນິຜນົກະທບົທາງດາ້ນມລໍະດກົ CHIA ເພ ົ່ ອຕອບສະໜອງ ເງ  ົ່ອນໄຂ
ຂອງມລໍະດກົໂລກ, ICOMOS ຈດັພ ມເຜ ຍແຜົ່ ບດົແນະນໍາ ວທິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ HIA (ບດົແນະ ນ າ ກົ່ ຽວກບັ
ການປະເມ ນຜນົກະທບົຕໍົ່ ມລໍະດກົວດັທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນສມົບດັມລໍະດກົ) ໃນເດ ອນມງັກອນ 2011 (ກະລຸນາເບິົ່ ງ
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A10 ສໍາລບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນການກະກຽມ CHIA. 

41. ຍອ້ນ ESMF ເປັນເອກກະສານແນະນໍາທ ົ່ ປົກຄຸມລວມ, ດັົ່ ງນັນ້ມນັຈ ົ່ ງຕອ້ງຮບັປະກນັວົ່ າ: 

• ໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫລ ອ ທາງດາ້ນວຊິາການ ໄດພ້ຈິາລະນາບນັຫາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ
, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນຕໍົ່ ປະຊາຊນົທ ົ່ ມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງກນັ ເຊິົ່ ງເປັນຜ ທ້ ົ່ ຈະໄດຮບັຜນົກະທບົ ທງັທາງກງົ ຫຼ  ທາງ
ອອ້ມຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ; 
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• ໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫລ ອ ທາງດາ້ນວຊິາການ ໄດພ້ຈິາລະນາຄວາມລະອຽດອົ່ ອນດາ້ນວດັທະນະ
ທໍາສງັຄມົ ແລະ ຄຸນຄົ່ າທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ມ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໆ ເປັນບົ່ ອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; 

• ໃນການກໍານດົ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ, ຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົອາດຈະເກ ດຂ ນ້ໃນໄລ
ຍະການກໍົ່ ສາ້ງ ຫຼ  ໄລຍະການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ, ດັົ່ ງນັນ້ມາດຕະການຫລຸດຜົ່ ອນ ຫລ  ປັບປຸງດາ້ນສິົ່ ງ
ແວດລອ້ມ ທ ົ່    ເໝາະສມົຕອ້ງໄດຖ້ ກອອກແບບຂ ນ້ ພອ້ມກບັແຜນຕດິຕາມກວດກາ ເພ ົ່ ອຕດິຕາມການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັແບບສະເພາະ; 

• ເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັດາ້ນການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົເຊັົ່ ນວົ່ າ as ESMP, EGDP, ARAP ແລະ
the ECoP//CoC and ESHS ແມົ່ ນໄດສ້າ້ງຂ ນ້ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຢົ່ າງຖ ກຕອ້ງ; ແລະ 

• ເອກກະສານ ESMF ຈະໃຫກ້ານຮບັປະກນັວົ່ າ ເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັ ແມົ່ ນໄດຖ້ ກສາ້ງຂ ນ້ ໂດຍໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັ 
ນະໂຍບາຍການດໍາເນ ນງານ ໃນການເຮດັການເມ ນດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ລະບຽບກດົ
ໝາຍທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຕົ່ າງຂອງປະເທດ. 

4.1 ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການຍ່ອຍ  

42. ການສະເໜ ລເິລ ົ່ ມ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ໃນການສາ້ງໂຄງລົ່ າງພ ົ່ ນຖານເພ ົ່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ ທ ົ່ ທາງ
ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ນໍາສະເໜ  ຈະຊົ່ ວຍໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້
ຖວ້ມພາຍໃນເທດສະບານ, ແຂວງອຸດມົໄຊ, ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ. ໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ນໍາສະເໜ ຂ ນ້ນັນ້ແມົ່ ນ
ຈະລວມມ  ການກໍົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງ, ການສາ້ງຄ ກັນ້ນໍາ້, ການອະນາໄມ ແລະ ສອ້ມແປງຄອງລະບາຍນໍາ້, ປະຕ ນໍາ້ 
ແລະ ສວນສາທາລະນາແຄມນໍາ້. ການພດັທະນາໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຈະຊົ່ ວຍປອ້ງກນັພ ນ້ທ ົ່ ໃຈກາງເມ ອງ 
ຈາກການເກ ດໄພນໍາ້ຖວ້ມແບບກະທນັຫນັຢົ່ າງຕໍົ່ ເນ ົ່ ອງ ເຊິົ່ ງສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຢົ່ າງຫລວງຫລາຍ. ນອກນັນ້ໂຄງ
ການຍົ່ ອຍຍງັຈະປະກອບມ ການສາ້ງມາດຕະການຕົ່ າງໆ ລວມເຖງິມາດຕະການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການນໍາໃຊ ້
ແລະ ສາ້ງລະບຽບກົ່ ຽວກບັການກໍານດົຂອບເຂດດນິ. ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງໄພນໍາ້ຖວ້ມແມົ່ ນສ ກສາແນວທາງການ
ໄຫລຂອງນໍາ້ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ຕໍົ່ າ ໃນຂະນະດຽວກນັກໍົ່ ເຮດັການປອ້ງກນັເຂດພ ນ້ທ ົ່ ສ ງ.    

43. ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ ການອອກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ນໍາສະເໜ ຂ ນ້ນັນ້ ແມົ່ ນຈະ
ໄດເ້ຮດັສໍາເລດັໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ກບັກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ເຊິົ່ ງຈະແມົ່ ນ ທມິງານທ ົ່ ໃຫຄ້ວາມຊົ່ ວຍ
ເຫລ ອດາ້ນເຕກັນກິເປັນຜ ເ້ຮດັການສ ກສາ.  

44. ເອກກະສານແນະນໍາໃນການເຮດັການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ ແມົ່ ນຈະເໜັນ້ໃສົ່  ຂັນ້ຕອນໃນການປະກອບສົ່ ວນ ທ ົ່ ດນິ 
ທງັສະມກັໃຈ ແລະ ບໍົ່ ສະມກັໃຈ ໃຫແ້ກົ່  ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ ໃນ ສປປ ລາວ ພອ້ມນັນ້ເອກ
ກະສານນ  ້ ຍງັຈະເຮດັການກໍານດົ ກົ່ ຽວກບັການຊດົເຊ ຍ, ຖາ້ວົ່ າຖ ກນໍາໃຊ.້ ແຜນການຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ (ESMP) ແມົ່ ນຈະປະກອບມ ການກໍານດົຂອບເຂດ ແລະ ກາກກັົ່ ນຕອງຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ນ A3). ແຜນ ESMP ຈະປະກອບມ ຄໍາຖະແຫລງ ໂດຍຫຍໍ ້ທ ົ່ ຢັງ້ຢ ນໃຫເ້ຫນັ
ເຫດຜນົ ໃນການເຮດັການສ ກສາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ການສ ກສາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ສງັຄມົ ຊ ົ່
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ບນັຈເຸອາົ ລກັຊະນະ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ພອ້ມທງັສາ້ງມາດຕະການປອ້ງກນັ 
(ARAP, EGDP, EMP, ແລະ ECoP) , COC GBV and EHS ເພ ົ່ ອພຈິາລະນາ), ເຊິົ່ ງລວມເອາົ ແຜນຕດິຕາກວດກາ 
ແລະ ບນັຈໃຸຫເ້ປັນມາດຕາ ໃນເອກກະສານສນັຍາ ກບັຜ ຮ້ບັເໝາົກໍົ່ ສາ້ງໂຄງການ ທ ົ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ.  

45. ເອກກະສານແນະນໍານ  ້ແມົ່ ນຈະເຮດັໃຫສ້ອດຄົ່ ອງ ກບັນະໂຍບາຍ ຂອງກຸົ່ ມທະນາຄານໂລກທ ົ່ ນໍາໃຊ ້ເຊິົ່ ງຈະ
ຖ ກປະກອບເຂົາ້ເອກກະສານຂໍຕ້ກົລງົ ລະຫວົ່ າງທະນາຄານໂລກ ກບັ ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້.  ມາດຕະການປອ້ງ
ກນັ ທ ົ່ ຈະຮບັປະກນັສດິ ຜນົປະໂຫຍດຂອງກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າ ແມົ່ ນຈະຖ ກປະກອບເຂົາ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນ 
ຂອງແຜນພດັທະນາໂຄງການ.   

46. ການຕດິຕາມກວດກາ ການນໍາໃຊ ້ເອກກະສານແນະນໍາໃນການປອ້ງກນັ ແມົ່ ນຈະເຮດັຢ ົ່ ໃນເທດສະບານເມ ອງ
ໄຊ, ແຂວງອຸດມົໄຊ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມ ອງປາກຊນັ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ພ ນ້ທ ົ່ ອອ້ມຂາ້ງ ເຊິົ່ ງທາງທະ
ນາຄານໂລກຈະເປັນຜ ໃ້ຫທ້ ນ. ເອກກະສານແນະນໍາ ຈະອະທບິາຍຢົ່ າງຈະແຈງ້ກົ່ ຽວກບັການກັົ່ ນຕອງ ແລະ ອະນຸ
ມດັການອອກແບບໂຄງການ. 

4.2 ການກັີ່ນຕອງ ແລະ ການອະນ ມດັ 

47. ການກັົ່ ນຕອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແມົ່ ນໄດຖ້ ກອອກແບບມາເພ ົ່ ອ ລະບຸ ແລະ ບນັທ ກຜນົກະທບົທ ົ່

ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ຈາກການພດັທະນານໂຄງການຍົ່ ອຍ. ການກັົ່ ນຕອງ ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຈະຊົ່ ວຍເຮດັ
ໃຫຜ້ ທ້ ົ່ ເຮດັການຕດັສນິໃຈ ຮບັຊາບ ເຖງິຄວາມຈາໍເປັນໃນການນໍາໃຊມ້າດຕະການ ຫຼ  ຫຼກັການ (ຖາ້ຫາກວົ່ າມ ຜນົ
ກະທບົ), ທ ົ່ ຈະຫລ ກລົ່ ຽງ, ຫລຸດຜົ່ ອນ ຫຼ  ຊດົເຊ ຍ ຜນົກະທບົດາ້ນລບົນັນ້. ໂຄງການຍົ່ ອຍແມົ່ ນຖ ກຈດັປະເພດ
ຕາມຂັນ້ຕອນການກັົ່ ນຕອງ. ຂັນ້ຕອນການກັົ່ ນຕອງຈດັປະເພດໂຄງການອອກເປັນໜ ົ່ ງໃນຈາໍນວນສາມປະເພດ 
ການເຮດັການປະເມ ນດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງທະນາຄານໂລກ  (ປະເພດ A, B, and C) ອ ງຕາມຊະນດິ, ທ ົ່ ຕັງ້, 
ຄວາມລະອຽດອົ່ ອນ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ ພອ້ມທງັລກັສະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດ
ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້. ກອບຄ ມ້ຄອງທາງສງັຄມົ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຕອ້ງການໃຫໂ້ຄງການຍົ່ ອຍ
ທ ົ່ ບໍົ່ ມ ໂຄງຮົ່ າງຊດັເຈນ ແລະ ຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມຍງັບໍົ່ ທນັຮ .້ 

48. ເມ ົ່ ອສະຖານທ ົ່  ແລະ ປະເພດຂອງການລງົທ ນໄດຮ້ບັການລະບຸແລວ້ ESMP ສາມາດເຮດັຂ ນ້ ແລະ ມາດ
ຕະການປອ້ງກນັອ ົ່ ນໆ (ຕວົຢົ່ າງ: ARAP, EGDP, EMP, ແລະ ECoP, CoC and ESHS). ໂຄງການ Lao 
PDR DRM ໄດຖ້ ກຈດັໃນປະເພດ ໂຄງການ B.         ໜົ່ ວຍງານຈຕັັງ້ປະຕບິດັຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ໜົ່
ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຈະເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໃນການກໍານດົ ແລະ ກັົ່ ນຕອງ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A2 ແລະ 
A3 ເພ ົ່ ອເປັນຕວົຢົ່ າງແບບຟອມການກັົ່ ນຕອງ) ໂຄງການຍົ່ ອຍ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າ ເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົທ ມ ຄວາມພຽງພໍ ໄດຖ້ ກນໍາໃຊ.້ ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ຈະເປັນຜ ້
ຮບັຜດິຊອບໃນການກໍານດົ ແລະ ກັົ່ ນຕອງ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າ ເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົທ ມ ຄວາມພຽງພໍ ໄດຖ້ ກນໍາໃຊ.້  ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຈະເປັນຜ ກ້ະກຽມ ລາຍລະອຽດຂອງ
ໂຄງການ (ເບິົ່ ງພາກທ ົ່  0), ເປັນຜ ເ້ຮດັການກັົ່ ນຕອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ເປັນ
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ຜ ປ້ະເມ ນເງ  ົ່ນໄຂຕົ່ າງໆ ໃນການນໍາໃຊເ້ຄ ົ່ ອງມ ຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ ຈາໍເປັນ (ESMP, 
EGDP, ARAP ,ECoP,CoC and ESHS) 1ທຸກໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ຈດັໃນປະເພດ “A” ອ ງຕາມນະໂຍບາຍ
ຂອງທະນາຄານໂລກຈະບໍມ ສດິໃນການສະໜອງທ ນ ຈາກໂຄງການງບົປະມານເພ ົ່ ມ 

49. ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ຈະເຮດັບດົລາຍງານການກວດກາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ ຂອງແຕົ່ ລະວຽກງານຂອງທຸກໂຄງການຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງບດົລາຍງານຄວນປະກອບລວມມ :  (i) ການອະທິ
ບາຍກົ່ ຽວກບັໂຄງການຍົ່ ອຍ; (ii) ການລະບຸພ ົ່ ນທ ົ່ ໂຄງການ ແລະ ຄອບເຂດພ ນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນສດິອໍານາດໃນການດໍາເນ ນ
ງານ (ROI); (iii) ສາ້ງຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານໃຫເ້ປັນຈດຸປຽບທຽບໃນການກໍານດົ ແລະ ປຽບທຽບ ຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະ
ເກ ດຂ ນ້ຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ; (iv) ປະເມ ນຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງ
ການຍົ່ ອຍໃນໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ໄລຍະດໍາເນ ນງານ; (v) ການນໍາເອາົຜ ມ້  ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍ ແລະ ປະຊາຊນົທ ົ່

ມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງກນັເຂົາ້ມາມາເປັນສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການເຮດັການປ ກສາຫາລ  ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ເປ ດເຜ ຍຂໍ ້

ມ ນກົ່ ຽວກບັໂຄງການຕໍົ່ ເຂາົເຈົາ້; ແລະ (vi) ການນໍາໃຊຫ້ລກັການປະຕບິດັດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ECoP) ແລະ/ຫລ  
ການລະບຸມາດຕະການຫລ ກລົ່ ຽງ, ມາດຕະການຫລຸດຜົ່ ອນ, ມາດຕະການແກໄ້ຂ ຫ   ການເຮດັການຊດົເຊ ຍ ແລະ 
ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ເຊັົ່ ນແຜນ  ESMP, EGDP ແລະ ARAP) ຕາມຄວາມຈາໍ
ເປັນ, ພອ້ມກບັການປະກອບເອາົການກໍານດົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ໃນການຕດິຕາມກວດກາ, ການນໍາໃຊງ້ບົປະ
ມານ ແລະ ການນໍາໃຊກ້ນົໄກແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງຮຽນ.   

4.3 ການກ ານົດຂອບເຂດ ບັນຫາດ້ານສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັ ຄົມ  

50. ພາຍໃຕ ້ໂຄງການງບົປະມານເພ ົ່ ມ ການ ຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັໃນ ສປປ ລາວ LDRM-AF ອາດ
ຈະປະກອບວຽກງານກໍົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງເຈ ົ່ ອນ, ການກໍົ່ ສາ້ງຄຸກັນ້ນໍາ້, ສວນສາທາລະນະແຄມນໍາ້, ແລະ ການກໍົ່ ສາ້ງ
ປະຕ ນໍາ້. ນອກຈາກນ  ້ ຍງັຈະມ ການສະໜອງທ ນໃນການຕດິຕັງ້ສະຖານ ອຸຕຸນຍິມົ ເພ ົ່ ອໃຫມ້ ລະບບົເຕ ອນໄພລົ່ ວງ
ໜາ້ທ ົ່ ມ ຄວາມທນັສະໄໝ.  

51. ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມນ  ້ ຈະປະກອບມ ການປັບປຸງໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານເພ ົ່ ອປອ້ງກນັ
ໄພນໍາ້ຖວ້ມ ເຊັົ່ ນວົ່ າການກໍົ່ ສາ້ງຄ ກັນ້ນໍາ້ ແລະ ສອ້ມແປງຄອງລະບາຍນໍາ້ ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແມົ່ ນນນອນໃນ
ພະແນກ ຍທຂ ຂອງແຂວງ ແມົ່ ນຈະເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໃນການເຮດັການວເິຄາະລະດບັ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງບນັຫາ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ. ການວເິຄາະ ຈະຊົ່ ວຍໃຫສ້າມາດກໍານດົ
ວົ່ າ: 

• ໂຄງການຍົ່ ອຍມ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ ົ່ ຈະສາ້ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຫລ ບໍົ່ , ບໍົ່ ວົ່ າງທາງທາງ
ກງົ ຫຼ  ທາງອອ້ມ; 

 
1  ໃນເອກກະສານກອບໜາ້ວຽກຂອງທະນາຄານໂລກ ລະບຸວົ່ າ ທ ົ່ ປ ກສາອດິສະຫລະ ແມົ່ ນຈະຕອ້ງໄດຖ້ ກວົ່ າຈາ້ງມາເພ ົ່ ອ ຊົ່ ວຍໃນການກະກຽມເຄ ົ່ ອງມ ການ
ປອ້ງກນັ (ESMP, EGDP, ARAP and ECoP, etc.) ເຊິົ່ ງຈະສຸມໃສົ່ ໂຄງການຫຍົ່ ອຍໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 
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• ລກັສະນະ ແລະ ວຽກງານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍໃດບໍົ່  ທ ົ່ ຈະພວົພນັເຖງິ ນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຂອງທະນາຄານ
ໂລກໃດໜ ົ່ ງ; ແລະ 

• ມ ວຽກງານ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ທ ົ່ ນໍາສະຂ ນ້ ໃດບໍົ່ ທ  ສາມາດສາ້ງຜນົກະທບົທ ົ່ ໃຫຍົ່ ກົ່ ວາ ທ ົ່ ຈະສາມາດຮບັ
ໄດ ້ ພາຍໃຕເ້ງ  ົ່ອນໄຂການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ ປະເພດ “B” ຂອງທະນາ
ຄານໂລກ. 

52.  ຂະບວນການກັົ່ ນຕອງແມົ່ ນຈະຊົ່ ວຍໃນການກໍານດົລກັຊະນະຂອງຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ໄດ ້ທງັດາ້ນລບົ 
ແລະ ດາ້ນບວກ ທ ົ່ ມ ຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍົ່ ອຍພາຍໃນເຂດພ ນ້ທ ົ່ ໆ ຢ ົ່ ໃນສດິອໍານາດຂອງຕນົ. ເຊິົ່ ງມນັ
ຈະເປັນຂໍມ້ ນໃນການຄດັເລ ອກເອາົເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັ ທ ົ່ ຈາໍເປັນໃນການເຮດັການປະເມ ນຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດ
ຂ ນ້ແບບລະອຽດ. ການຂດັເລ ອກເອາົເຄ ົ່ ອງມ  ຫລ  ມາດຕະການປອ້ງກນັ ໂດຍພ ນ້ຖານແລວ້ແມົ່ ນຂ ນ້ກບັ ລະດບັ 
ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງ ຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ພອ້ມທງັຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນສິົ່ ງ
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ.  ຕາຕະລາງ 4.1 ໄດໃ້ຫກ້ານອະທບິາຍກົ່ ຽວກບັ ການເຮດັການກັົ່ ນຕອງບນັຫາ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ເຊິົ່ ງມ ລະດບັ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ. 

53. ການກັົ່ ນຕອງຢັງ້ຢ ນໃຫຮ້ ບ້ນັຫາ, ຄວາມສົ່ ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົ ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທ ົ່ ສໍາຄນັ ທ ົ່

ໄດລ້ະບຸໃນຂະບວນການກັົ່ ນຕອງ. ໃນໄລຍະການເຮດັການກັົ່ ນຕອງສາມາດ ລະບຸຈດຸເດັົ່ ນຂອງບນັຫາທ ົ່ ອາດຈະ
ເກ ດຂ ນ້ ໃນໄລຍະເລ ົ່ ມຕົນ້ຂອງການພດັທະນາໂຄງການຍົ່ ອຍ ເພ ົ່ ອໃຫຜ້ ວ້າງແຜນ ແລະ ຜ ເ້ຮດັການຕດັສນິໃຈ ສາ
ມາດເຮດັການປົ່ ຽນແປງການອອກແບບຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງຈະຊົ່ ວຍຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້, ແລະ ເປັນໄປໄດວ້ົ່ າ ສະຖານທ ົ່ ຕັງ້ໂຄງການອາດຈະມ ການປົ່ ຽນແປງ. 

54. ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ຈະສາມາດກໍານດົ ລະດບັການນໍາໃຊເ້ຄ ົ່ ອງມ 
ປອ້ງກນັດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທ ົ່ ຈາໍເປັນໃນການເຮດັການປະເມ ນ ແລະ ສະເໜ ມາດຕະການຫລຸດຜົ່ ອນ
ຜນົກະທບົທ ົ່ ພຽງພໍ ເພ ົ່ ອໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັເງ  ົ່ອນໄຂມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ປະເພດໂຄງການ “B” ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ. ເຄ ົ່ ອງມ ປ້ອງກນັດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົອາດຈະລວມມ  ESMP, ARAP, 
EGDPECoP ແລະ CoC.  
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ຕາຕະລາງ4.1  ຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ 

ອ້າງອີງ ຜົນກະທົບ/ບັນຫາ ຄ າເຫັນ / ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ 
ຂອບ
ເຂດ 

ໄລຍະ 
ຂະໜາດ/ 
ຄວາມຮ ນ
ແຮງ 

ຄວາມເປັນ
ໄປໄດຸ້ 

ຄວາມສ າ
ຄັນ 

ດ້ານຊີວະພາບ-ກາຍຍະພາບ ແລະ ເຄມີ 

BPC/1 
ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ຄຸນນະພາບນໍາ້ໜາ້
ດນິ 

ໃນກໍລະນ ມ ການປົ່ ອຍນໍາ້ (ນໍາ້ເປ ອ້ນ) ຈາກກດິຈະ
ກໍາຂອງໂຄງການ ລງົສ ົ່ ຫວ້ຍ ຫຼ  ແມົ່ ນນໍາ້ ໂດຍບໍົ່ ໄດ ້
ເຮດັການບໍາບດັ.   

     

BPC/2 
ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ຄຸນນະພາບນໍາ້ໃຕ ້
ດນິ. 

ຍອ້ນລກັຊະນະຂອງດນິ, ການແຊກຊ ມຂອງນໍາ້
ອາດຈະມ ຕໍົ່ າໃນການທ ົ່ ຈະກໍົ່ ໃຫເ້ກ ດມນົລະພດິຕໍົ່

ນໍາ້ໃຕດ້ນິ.   

     

BPC/3 
ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ວທິ ທາງການລະ
ບາຍນໍາ້ນໍາ້. 

ການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການຫຍົ່ ອຍຈະບໍົ່ ສົົ່ ງຜນົ
ກະທບົຢົ່ າງຫລວງຫລາຍຕໍົ່ ລະບບົລະບາຍນໍາ້ໃນ
ປະຈບຸນັ.  

     

BPC/4 
ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ຄຸນນະພາບອາ
ກາດ 

ເນ ົ່ ອງຈາກຄວາມໄວ ແລະ ແລວທາງຂອງລມົ, ຄຸນ
ນະພາບອາກາດໃນບໍລເິວນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການ ແລະ ບໍ
ລເິວນໄກຄ້ຽງອາດຈະມ ການປົ່ ຽນແປງ.  
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BPC/5 ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ລະດບັສຽງ 
ສຽງຈາກອຸປະກອນກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ຍານພາຫະນະທ ົ່

ນໍາໃຊໃ້ນການກໍົ່ ສາ້ງ ແມົ່ ນສາມາດສາ້ງລະດບັສຽງ
ທ ົ່ ເພ ົ່ ມຂ ນ້ ແລະ ອາດຈະມ ຜນົກະທບົ.  

     

BPC/6 
ການປົ່ ຽນແປງທ ົ່ ມ ຕໍົ່ ສິົ່ ງທ ົ່ ມ ຊ ວດິ
ທາງນໍາ້ 

ໃນກໍລະນ ມ ນໍາ້ມນັ, ນໍາ້ມນັເຄ ົ່ ອງ ແລະ ທາດເຄມ 
ຮົົ່ ວໄຫ,ຼ ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ສິົ່ ງທ ົ່ ມ ຊ ວດິທາງນໍາ້ອາດ
ຈະເກ ດຂ ນ້. 

     

BPC/7 ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ສດັປົ່ າທາງບກົ.  
ຄາດວົ່ າຈະບໍົ່ ມ ສດັປົ່ າທາງບກົ ຫລງັຈາກໄລຍະການ
ກໍົ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ. 

     

BPC/8 
ການປົ່ ຽນແປງທ ົ່ ມ ຕໍົ່ ພະຍາດທ ົ່

ອາດຈະເກ ດຂ ນ້. 

ອາດຈະມ ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊນົ
ທ ົ່ ຢ ົ່  ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການເນ ົ່ ອງຈາກການສ ບດມົເອາົ
ມນົລະພດິທາງອາດກາດທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ.   

     

BPC/9 
ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ການປົກຫຸມ້ຂອງ
ດນິ 

ຈະບໍົ່ ມ ຜນົກະທະທບົທ ົ່ ແນົ່ ນອນ ຫລງັຈາກການກໍົ່

ສາ້ງຂອງໂຄງການພາຍໃນພ ນ້ທ ົ່ .  
     

BPC/10 
ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ພ ນ້ທ ົ່ ຢຸົ່ ອາໃສທາງ
ທໍາມະຊາດ   

ບໍົ່ ມ ຜນົກະທບົໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການ       

ຕາຕະລາງ 8 (ຕ ີ່.) 
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ອ້າງອີງ ຜົນກະທົບ/ບັນຫາ ຄ າເຫັນ / ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ 
ຂອບ
ເຂດ 

ໄລຍະ 
ຂະໜາດ/ 
ຄວາມຮ ນ
ແຮງ 

ຄວາມເປັນ
ໄປໄດຸ້ 

ຄວາມສ າ
ຄັນ 

ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະາທ າ 

SEC/1 
ການປົ່ ຽນແປງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການ
ສ ນເສຍຊບັສນິສົ່ ວນຕວົ ແລະ ຊບັ
ສນິຂອງສົ່ ວນລວມ.  

ບໍົ່ ມ ຜນົກະທບົໃນໄລຍະການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງ
ການ. 

     

SEC/2 
ການປົ່ ຽນແປງທ ົ່ ມ ການສ ນເສຍ
ດນິສົ່ ວນຕວົ ແລະ ດນິສົ່ ວນລວມ. 

ມ ຄວາມເປັນໄປໄດວ້ົ່ າຈະມ ການສ ນເສຍດນິສົ່ ວນ
ຕວົ ແລະ ດນິສົ່ ວນລວມເນ ົ່ ອງຈາກການເຮດັໂຄງ
ການ. 

     

SEC/3 
ການປົ່ ຽນແປງທ ົ່ ມ ການສ ນເສຍວິ
ທ ການທໍາມາຫາກນິ. 

ມ ຄວາມເປັນໄປໄດວ້ົ່ າຈະມ ການສ ນເສຍວທິ ການ
ທໍາມາຫາກນິ ໃນໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ດໍາເນ ນ
ງານຂອງໂຄງການ (ຕວົຢົ່ າງ ການຫາປາ, ການເຮດັ
ການກະເສດໃນບາງພ ນ້ທ ົ່ ). 

     

SEC/4 
ການປົ່ ຽນແປງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ ມໍ
ລະດກົດາ້ນວດັທະນະທໍາ ທ ົ່ ເປັນ
ວດັຖຸ.  

ບໍົ່ ມ ຜນົກະທບົໃນໄລຍະການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງ
ການ. 
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SEC/5 
ການປົ່ ຽນແປງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການ
ຍກົຍາ້ຍດາ້ນວດັຖຸ ແລະ/ຫລ  
ດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະຊາຊນົ 

ບໍົ່ ມ ຜນົກະທບົ.        

SEC/6 
ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ວທິ ທາງການສນັ
ຈອນພາຍໃນທອ້ງຖິົ່ ນ.  

ສໍາຫລບັການພດັທະນາປະເທດໃນອະນາຄດົ, ອາດ
ຈະມ ການປົ່ ຽນແປງວທິ ທາງການສນັຈອນໃນທອ້ງ
ຖິົ່ ນ.  

     

SEC/7 ການປົ່ ຽນແປງດາ້ນການປະມງົ 
ມນົລະພດິທາງນໍາ້, ອາກາດ, ແລະ ສຽງ ອາດສົົ່ ງຜນົ
ກະທບົຕໍົ່ ການເຄ ົ່ ອນຍາ້ຍຂອງປະຊາກອນປາ. 

     

SEC/8 

ການປົ່ ຽນແປງດາ້ນລາຍໄດ ້ຈາກມ 
ລາຍໄດຈ້າກການວົ່ າຈາ້ງພາຍໃນ
ທອ້ງຖິົ່ ນ / ໂອກາດໃນການທໍາມາ
ຫາກນິ. 

ມ ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການມ ລາຍໄດທ້ ົ່ ເພ ົ່ ມຂ ນ້ 

ແລະ ມ ໂອກາດໃນການເຮດັວຽກ ຍອ້ນມ ໂຄງການ
ເກ ດຂ ນ້.  

     

SEC/9 
ການປົ່ ຽນແປງໃນການຄາ້ຂາຍພາຍ
ໃນທອ້ງຖິົ່ ນ / ລາຍໄດ ້ ແລະ ໂອ
ກາດ ຈາກການຄາ້ຂາຍ  

ມ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ ົ່ ຈະມ ລາຍໄດ ້ແລະ ມ ໂອກາດ
ໃນການທໍາມາຫາກນິເພ ົ່ ມຂ ນ້ ຍອ້ນມ ໂຄງການ. . 

     

SEC/10 
ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ຄວາມອົ່ ອນໂຍນ
ທ ົ່ ເບິົ່ ງເຫນັໄດ ້ 

ທວິທດັດາ້ນທໍາມະຊາດແມົ່ ນຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ຈາກການມ ໂຄງການເກ ດຂ ນ້.  
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SEC/11 
ການປົ່ ຽນແປງທ ົ່ ມ ຕໍົ່ ໂຄງລົ່ າງພ ນ້
ຖານຂອງປະຊາຊນົ / ຊບັພະຍາ
ກອນຂອງຊຸມຊນົ. 
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4.4 ການນ າໃຊຸ້ເຄ ີ່ອງມ ປຸ້ອງກັນ  

55. ການສະເໜ ໂຄງການຍົ່ ອຍວົ່ າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນຕວົເມ ອງ ອາດຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການການ າໃຊ ້
ເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັບາງຢົ່ າງ ໃນໄລຍະປະເມ ນ ແລະ ກໍານດົໂຄງການ, ເຊິົ່ ງເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັບາງຢົ່ າງນ  ້ອາດຈະລວມມ  ົ
ESMP ຫຍໍ ້ ສໍາຫລບັວຽກສອ້ມແປງ, ຫຼ  ສະເພາະວຽກກກໍົ່ ສາ້ງທ ົ່ ໃຫຍົ່ ກົ່ ວານັນ້ ອາດຈະຕອ້ງໄດ ້ ESMPs, 
EGDPs, ແລະ ARAP ທ ົ່ ມ ຄວາມຄບົຖວ້ນ ພາຍໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການທ ົ່ ມ ການກໍານດົຢົ່ າງຈະແຈງ້ (ຕວົຢົ່ າງ, ເສັນ້
ເຂດແດນທ ົ່ ເປັນພ ນ້ທ ົ່ ສະຫງວນຂອງແມົ່ ນໍາ້, ແລວທາງກໍົ່ ສາ້ງຄອງນໍາ້, ພ ົ່ ນທ ົ່ ຄຸກັນ້ນໍາ້ ແລະ ສວນສາທາລະນາແຄມ
ນໍາ້). ກດິຈະກໍາທງັໝດົ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍບໍົ່ ວົ່ າຈະເປັນໃນລກັຊະນະໃດ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອງ້ກບັການກໍົ່ ສາ້ງໂຄງລົ່ າງ
ພ ນ້ຖານໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນຕວົເມ ອງ ແມົ່ ນຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມ ເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັ ການຄຸມ້
ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 

4.4.1 ແຜນຄ ຸ້ມຄອງດ້ານສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ 

56. ວຽກງານທງັໝດົຂອງໂຄງການແມົ່  ແລະ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ໃນການການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນ
ຕວົເມ ອງ ຂອງໂຄງການ ຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ ໃນ ສປປ ລາວ ແມົ່ ນຕອ້ງມ   ແຜນ ESMP (ເບິົ່ ງເອກ
ກະສາຊອ້ນທາ້ຍ 4: ແຜນຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ນໍາໃຊໂ້ດຍທົົ່ ວໄປ). ແຜນນ  ້ຈະເປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງສນັຍາ
ການກໍົ່ ສາ້ງກບັຜ ຮ້ບັເໝາົ ເຊິົ່ ງແຜນນ  ້ຈະປະກອບມ  ກນົໄກໃນການດໍາເນ ນງານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໃຫ ້
ມ ຄວາມສອດຄົ່ ອງ, ແລະ ຍງັໃຊເ້ປັນພ ນ້ຖານສນັຍາ ໃນການກວດກາວົ່ າມ  ການປະຕບິດັເງ  ົ່ອນໄຂການດໍາເນ ນງານ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ ດ . ສະເພາະ ສປປ ລາວ, ຍອ້ນເປັນການຟ ນ້ຟ  ຫຼ  ກໍົ່ ສາ້ງໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານໃນການ
ຄຸມ້ຄອງ ຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ພາຍໃນເຂດອະນຸລກັຂອງແມົ່ ນໍາ້ ຫລ  ເປັນເຂດແລວຄອງເມ ອງ, ການນໍາໃຊ ້
ບນັຊ ລາຍການກວດກາ ເຊິົ່ ງເປັນຊະນດິໜ ົ່ ງຂອງແຜນ    ESMP ອາດຈະເປັນເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັທ ົ່ ພຽງພໍດັົ່ ງທ ົ່ ໄດລ້ະ
ບຸໄວໃ້ນຕາຕະລາງ4.2 ຂາ້ງລຸົ່ ມນ .້ 

ຕາຕະລາງ 4.2  ຂະບວນການກັີ່ນຕອງທີີ່ເຈາະຈົງສະເພາະພ ື້ນທີີ່ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ
ກົມໂຍທາທິການທາງນ ື້າ 

ລາຍຊ ີ່ກວດກາການກັີ່ນຕອ່ງ ແມູ່ນ/ບ ີ່
ແມູ່ນ 

ສິີ່ງທີີ່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ດ າເນີນງານ 

ປະກອບມ ການເວນຄ ນທ ດນິ, ການ
ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ, ການສ ນເສຍຊບັສນິ
ໂດຍກງົ, ແລະ ສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ປະຊາ
ຊນົທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ  

ແມົ່ ນ ຖາ້ຫາຜນົກະທບົຫາກຫລວງຫລາຍ (ຕວົຢົ່ າງຜນົກະທບົຫລາຍ ກົ່
ວາ 10 ເປ ເຊນັຂອງຊບັສນິ ຂອງຄວົເຮ ອນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ), 
ພະແນກຄົນ້ຄວາ້ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັໄພພບິດັ ສະບນັ
ຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາທກິານແລະ ຂນົສົົ່ ງ (EDPD/ PTRI) ຈະໃຫກ້ານ
ຊົ່ ວຍເຫຼ ອດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນ ວຊິາການວາງ
ແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍໍ໊າ ກະຊວງໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ DOW-MPWT ໂດຍຜົ່ ານຫນົ່ ວຍງານຄຸມ້
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ຄອງໂຄງການ PMU ຈະຕອ້ງຜົ່ ານການເຫນັດ ຈາກທະນາຄານ
ໂລກ ກົ່ ອນທ ົ່ ຈະເລ ອກເອາົໂຄງການຍົ່ ອຍ. ຄາດວົ່ າຈະມ ການປ ກ
ສາຫາລ ຢົ່ າງກວ້າງຂວາງ ກບັຜ ທ້ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໃນໄລຍະ
ການວາງແຜນ ແລະ ການສາ້ງແຜນ ARAP  ເພ ົ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

ຂອບເຂດຂອງວຽກກໍົ່ ສາ້ງ ຫລາຍ   ກົ່
ວາ ວຽກທ ົ່ ລະບຸໃນການສອມແປງ, 
ຫລ ວົ່ າແມົ່ ນວຽກກໍົ່ ສາ້ງໃໝົ່   

ແມົ່ ນ ຫນົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PMU ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງ
ນໍາ້ DOW-MPWT ຮົ່ ວມກນັກບັ EDPD/PTRI ຈະນໍາໃຊຂໍ້ ້

ແນະນໍາທ ົ່ ເໝາະສມົ. ຖາ້ຫາກຜນົກະທບົຫາກຫລວງຫລາຍ, ກມົ
ໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ຈະເຮດັການແຈງ້ ແລະ ໄດຮ້ບັການເຫນັດ ຈາ
ກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ກົ່ ອນທ ົ່ ຈະເລ ອກເອາົໂຄງ
ການຍົ່ ອຍ.   

ໂຄງການແມົ່ ນຕັງ້ຢ ົ່ ໄກກ້ບັໝ ົ່ ບາ້ນ, ມ 
ທ ົ່ ພກັອາໃສ, ຕະຫລາດ ຫຼ  ສະຖານທ ົ່

ໆ ມ ຄວາມລະອຽດອົ່ ອນອ ົ່ ນໆ (ເຊັົ່ ນ
ວົ່ າ, ໂຮງຮຽນ ຫຼ  ໂຮງໝໍ) ແລະ ບນັ
ຫາຂ ຝຸ້ົ່ ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ
ຖະໜນົຫນົທາງ  ຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງ
ຄນົ.  

ແມົ່ ນ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາທິ
ການແລະຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI) ຮົ່ ວມກບັວຊິາການວາງແຜນ
ຂອງໂຄງການ ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ຈະນໍາໃຊມ້າດຕະ
ການແກໄ້ຂທ ົ່ ເໝາະສມົ ໃນໄລຍະວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງ
ການ. ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ຈະສາ້ງມາດຖານ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຕກັ
ໂນໂລຍ  ທ ົ່ ເໝາະສມົ ໃນການກໍາຈດັຂ ຝຸ້ົ່ ນໃນພ ົ່ ນທ ົ່ ໆ ມ ຄວາມລະ
ອຽດອົ່ ອນ. ຈະມ ການສາ້ງແຜນໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມປອດ
ໄພຂອງທາງເຂົາ້ອອກພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການໃນໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງ, ເຊິົ່ ງລ
ວມເຖງິການປ ກສາຫາລ ກບັອງົກອນທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົ. ການ
ຕດິຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ຂ ຝຸ້ົ່ ນ ແລະ ແລະ ລະດບັສຽງແມົ່ ນ
ຈະເຮດັເປັນໄລຍະ ພອ້ມທງັການຮບັຟັງຄໍາເຫນັ ແລະ ຄໍາຕຊິມົ
ຈາກອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົກໍົ່ ຖ ວົ່ າມ ຄວາມ
ຈາໍເປັນ. ບນັຫາທ ົ່ ລະບຸ ແລະ ບນັທ ກໄວພ້ອ້ມທງັວທິ ການແກໄ້ຂ 
ແມົ່ ນຈະເອາົເຂົາ້ໃນແຜນ ESMP ແລະ ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້
າຂອງໂຄງການ ແລະ ບດົລາຍງານປະຈາໍຫກົເດ ອນ.  

ໂຄງການຕັງ້ຢ ົ່ ໃກກ້ບັເຂດປົ່ າສະ
ຫງວນ ແລະ ເຂດມລໍະດກົທາງດາ້ນ
ວດັທະນະທໍາ ປະມານ 50 ແມດັ 
ແລະ ໂຄງການໄດປ້ະກອບມ ການນໍາ

ແມົ່ ນ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະສະໜບັສະໜ ນຈາກສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາ
ທກິານແລະຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI)ຮົ່ ວມກບັວຊິາການວາງ
ແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ໂດຍຜົ່ ານໜົ່ ວຍ
ງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວົ່ າ ມ ມາດຕະການແກ ້
ໄຂ ແລະ ການດໍາເນ ນງານທ ົ່ ເໝາະສມົ ເພ ົ່ ອຈະແກໄ້ຂບນັຫາດັົ່ ງ
ກົ່ າວ. ຫາ້ມບໍົ່ ໃຫກ້ໍານດົເອາົ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ ້ ເຮດັບໍົ່ ດນິ ແລະ 
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ໃຊສ້ານເຄມ ທ ົ່ ເປັນພດິ ຫລ  ຢາປາບ
ສດັຕ ພ ດ.  

ບໍົ່ ເອາົຫ ນ ແລະ ກໍົ່ ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິຢາງປ ທາງ  ໃນພ ນ້ທ ົ່ ເຂດປົ່ າ
ສະຫງວນ. ໃນແຜນ ESMP ຄວນຈະມ ການກໍານດົ ແລະ ນໍາໃຊ ້
ເງ  ົ່ອນໄຂສະເພາະ ເພ ົ່ ອຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້. 

ມ ຄວາມຈາໍເປັນທ ົ່ ຈະຕອ້ງໄດນໍ້າໃຊ ້
ວດັສະດຸຈາໍນວນຫລວງຫລາຍໃນ
ການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ຕອ້ງໄດເ້ກບັມຽ້ນ
ຢົ່ າງເໝາະສມົ.  

ແມົ່ ນ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະສະໜບັສະໜ ນຈາກສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາ
ທກິານແລະຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI) ຮົ່ ວມກບັວຊິາການວາງ
ແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ໂດຍຜົ່ ານໜົ່ ວຍ
ງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຈະເຮດັການປ ກສາຫາລ ກບັ ກະຊວງ ຍທຂ 
ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ໃນການຊອກຫາສະຖານທ ົ່

ໃນການຂຸດຄົນ້ ວດັສະດຸເພ ົ່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການກໍົ່ ສາ້ງ.  

ຕາຕະລາງ 4.2 (ຕ ີ່.) 

ລາຍຊ ີ່ກວດກາການກັີ່ນຕອ່ງ ແມູ່ນ/ບ ີ່
ແມູ່ນ 

ສິີ່ງທີີ່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ດ າເນີນງານ 

ສອດຄົ່ ອງກບັ ຄວາມຄາດໝາຍທ ົ່ ລະ
ບຸໄວຂ້າ້ງເທງິ ແລະ ຜ ຮ້ບັເໝາົແມົ່ ນ
ຈະຖ ກວົ່ າຈາ້ງໃນການເຮດັວຽກກໍົ່

ສາ້ງ.  

ແມົ່ ນ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະສະໜບັສະໜ ນຈາກສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາ
ທກິານແລະຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI) ຮົ່ ວມກບັວຊິາການວາງ
ແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ໂດຍຜົ່ ານໜົ່ ວຍ
ງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຈະນໍາໃຊ ້ ແຜນ ESMP ຂອງໂຄງການ 
ແລະ ສາ້ງແຜນລະອຽດສະເພາະໂຄງການຍົ່ ອຍ, ເຊິົ່ ງລວມເຖງິ
ມາດຕະການ ແລະ ວທິ ການທ ົ່ ຈາໍເປັນໃນການ ຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະ
ທບົຕໍົ່ ຄວາມປອດໄພຂອງທາງເຂົາ້ໃນພ ນ້ໂຄງການ ໃນໄລຍະການ
ກໍົ່ ສາ້ງ, ຕໍົ່ ການປ ກສາຫາລ ກບັຊຸມຊນົ ແລະ ຕໍົ່ ແຜນເຜ ຍແຜົ່ ຂໍມ້ ນຕໍົ່

ມວນຊນົ. ຈະມ ການເຮດັ ບດົແນະນໍາດາ້ນເຕກັນກິກົ່ ຽວກບັມາດ
ຕະການດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ພອ້ມກບັການເຮດັຝ ກອບົຮມົໃຫໜ້ົ່ ວ
ຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ ພະນກັງານໂຄງການ.     

ກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າ ແມົ່ ນອາໃສຢ ົ່ ໃນ
ພ ນ້ທ ົ່ ໆ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງ
ການ ແລະ ມ ຄວາມຕດິພນັຢ ົ່ ນໍາກນັ
ແບບຮວມໝ ົ່ . 

ແມົ່ ນ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະສະໜບັສະໜ ນຈາກສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາ
ທກິານແລະຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI) ຮົ່ ວມກບັວຊິາການວາງ
ແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ໂດຍຜົ່ ານໜົ່ ວຍ
ງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຈະເຮດັການເຫນັດ ກົ່ ຽວກບັແຜນ EGEF 
ແລະ ຈະສາ້ງມາດຕະການທ ົ່ ເໝາະສມົ ໃນແຜນ ພດັທະນາກຸົ່ ມບນັ
ດາຊນົເຜົົ່ າ.   
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57. ຫລງັຈາກທ ົ່ ຂອບເຂດພ ນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍໄດຖ້ ກລະບຸແລວ້, ແຜນ ESMP ຈະຖ ກສາ້ງຂ ນ້ເພ ົ່ ອກໍານດົ
ຜນົກະທບົໃນໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ໄລຍະການດໍາເນ ນງານ. ການເຮດັການວເິຄາະ, ການອອກແບບ ແລະ ການ
ກະກຽມແຜນ  ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍແມົ່ ນຕອ້ງໄດເ້ຮດັໂດຍໃຫຕ້ດິພນັກບັການອອກແບບຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ແລະ 
ດາ້ນວຊິະວະກໍາ ຂອງແຕົ່ ລະວຽກງານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ. ເນ ົ່ ອງຈາກວົ່ າໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ນໍາສະເໜ ນັນ້ ແມົ່ ນປະ
ກອບມ ການສາ້ງໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານເພ ົ່ ອຄວບຄຸມຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນຕວົເມ ອງ, ການວເິຄາະແມົ່ ນຄວນ
ຈະເໜັນ້ໃສົ່ ບນັຫາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ ກົ່ ຽວກບັຜນົກະທບົຈາກການກໍົ່ ສາ້ງໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານນັນ້ໂດຍ
ກງົ  (ຕວົຢົ່ າງ, ພາຍໃນພ ນ້ທ ົ່ ກໍົ່ ສາ້ງຄ ກັນ້ນໍາ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ, ພາຍໃນແລວທາງຂອງຮົ່ ອງລະບາຍນໍາ້, ຫຼ  ພ ນ້ທ ົ່

ສາ້ງສວນສາທາລະນະແຄມນໍາ້) ພອ້ມທງັຜນົກະທບົຈາກການກໍົ່ ສາ້ງນັນ້.   

58. ແຕົ່ ລະວຽກງານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍປະກອບມ ການວເິຄາະຂໍມ້ ນທ ົ່ ມ  ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກນັຢ ົ່ ກະຈາຍນໍາປະຊາກອນ
ໂດຍລວມ, ບົ່ ອນທ ົ່ ມ ກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າເຕົາ້ໂຮມຢ ົ່ , ບົ່ ອນທ ົ່ ມ ຊຸມຊນົທ ົ່ ມ ລາຍໄດຕ້ໍົ່ າເຕົາ້ໂຮມນໍາກນັຢ ົ່ , ແລວພ ນ້ທ ົ່

ສໍາຄນັໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ມ ການບຸກເບ ກເພ ົ່ ອເຮດັການກໍົ່ ສາ້ງ,  ທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສທາງທໍາມະຊາດທ ົ່ ມ ຄວາມ
ສໍາຄນັ ແລະ ຄວາມລະອຽດອົ່ ອນ, ແມົ່ ນນໍາ້ສາຍຫຼກັ ແລະ ທາງນໍາ້ໄຫລ, ສະຖານທ ົ່ ໆ ເປັນມລໍະດກົທາງວດັທະນະ
ທໍາທ ົ່ ໄດຖ້ ກບນັທ ກໄວ.້ ການວເິຄາະຄວນຈະອ ງໃສົ່ ຂໍມ້ ນການສໍາຫລວດປະຊາກອນທ ົ່ ຫລາ້ສຸດ, ຂໍມ້ ນທ ົ່ ເປັນທາງ
ການທ ົ່ ໄດຈ້າກອງົການຈດັຕັງ້ຕົ່ າງໆ ແລະ ຈາກການລງົເກບັກາໍພາກສະໜາມ. ເອກກະສານກໍານດົຂອບເຂດທ ົ່ ເຈາະ
ຈງົສະເພາະດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແມົ່ ນຈະຖ ກສາ້ງຂ ນ້ ຫລງັຈາກການສໍາຫລວດລະອຽດກົ່ ຽວກບັໂຄງ
ການຍົ່ ອຍສໍາເລດັ.  

59. ເອກກະສານກໍານດົຂອບເຂດທ ົ່ ເຈາະຈງົ ແລະ ສະເພາະດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຈະປະກອບມ : (i) 
ການລະບຸກົ່ ຽວກບັ ບນັຫາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທງັໝດົພາຍໃນຂອບເຂດພ ນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ; (ii)    
ການລະບຸກົ່ ຽວກບັມາດຕະການຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທ ົ່ ກໍານດົເປັນແມດັ ຫຼ  ເປັນກໂິລແມດັ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
ຕາມຂອບເຂດຂອງໂຄງການ; (iii) ເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ປະກອບເອາົມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ຫລຸດຜນົກະທບົ
ເຂົາ້ນໍາ  (ຕວົຢົ່ າງ, ການອອກແບບ, ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ, ຂໍກ້ໍານດົໃນການກໍົ່ ສາ້ງ, ເອກກະສານການປະມ ນ ແຜນ
ພວົພນັກບັຊຸມຊນົ, ອ ົ່ ນໆ); (iv) ອງົກອນທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; (v) ກອບເວລາໃນການຈດັຕັງ້ປະ
ຕບິດັມາດຕະການແກໄ້ຂ ແລະ ຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ (ກົ່ ອນການກໍົ່ ສາ້ງ, ໃນໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງ, ໃນໄລຍະການວາງ
ແຜນ ແລະ ອ ົ່ ນໆ); ແລະ (vi) ແຫລົ່ ງທ ນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ. ເອກກະສານ
ກໍານດົຂອບເຂດຈະຕອ້ງປະກອບມ  ແຜນທ ົ່ ໃນມາດຕາສົ່ ວນທ ົ່ ເໝາະສມົ ແລະ ມ ຕາຕະລາງທ ົ່ ສະຫລຸບລວມບນັຫາ
ເຈາະຈງົທ ົ່ ຈະໄດເ້ຮດັການແກໄ້ຂ  (ຕວົຢົ່ າງ, ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຕາຝັົ່ ງ, ໄພອນັຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດ, ການເຊາະ
ເຈ ົ່ ອນ, ທາງຂາ້ມຮົ່ ອງລະບາຍນໍາ້ ຫຼ  ຫວ້ຍ, ບົ່ ອນທ ົ່ ເປັນຈດຸເດັົ່ ນ, ຄວາມປອດໄພຂອງທາງເຂົາ້ຫາສະຖານທ ົ່ ກໍົ່ ສາ້ງ 
ແລະ ບໍົ່ ດນິ). ໃນທຸກໆ ບນັຫາ ຫຼ  ຄວາມວຕິກົກງັວນົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ ຖ ກລະບຸ ແລະ ເຮດັການ
ປະເມ ນ, ຕອ້ງໄດກ້ໍານດົມາດຕະການແກໄ້ຂ ຫຼ  ຫລຸດຜົ່ ອນ ແລະ ຂັນ້ຕອນການປອ້ງກນັແມົ່ ນຄວນຈະໄດພ້ຈິາລະ
ນາ ໃຫເ້ປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງຫລກັການ ການປະຕບິດັດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ເຊິົ່ ງຈະອະທບິາຍໃນຫວົຂໍລຸ້ົ່ ມ
ນ )້ ແລະ ແຜນພວົພນັກບັຊຸມຊນົ. 
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60. ໂຄງການຍົ່ ອຍ ເພ ົ່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນເທດສະບານເມ ອງໄຊ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ອາດຈະສົົ່ ງ
ຜນົກະທບົເຖງິຊຸມຊທົ ົ່ ອາໃສໃນບໍລເິວນໄກກ້ບັຂອບເຂດພ ນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ ຍອ້ນອາດຈະມ ແຮງງານທ ົ່ ຫລັົ່ ງໄຫລ
ເຂົາ້ມາເຮດັວຽກ, ຍອ້ນການເພ ົ່ ມພາຫະນະສນັຈອນ ແລະ ເຄ ົ່ ອງຈກັຂະໜາດໃຫຍົ່ , ແລະ ອາດຈາກການສ ນຊບັສນິ
ສົ່ ວນຕວົ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ ຄວາມຂດັແຍົ່ ງກບັຊຸມຊນົ. ແຜນ ESMP ຄວນຈະລະບຸເຖງິກນົໄກການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ 
(ຕວົຢົ່ າງ, ໃນຄະນະກໍາມະການຄວນຈະປະກອບມ ນາຍບາ້ນ, ແລະ/ຫຼ  ສະມະຊດິກຂອງຊຸມຊນົ) ເຂົາ້ຮົ່ ວມໃນການ
ແກໄ້ຂບນັຫາທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້ໃນໄລຍະກໍົ່ ສາ້ງໂຄງການ. 

4.4.2 ແຜນພັດທະນາກ ູ່ມບັນດາຊົນເຜົີ່າ 

61. ໃນກໍລະນ ທ ົ່ ກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າຫາກເປັກກຸົ່ ມຄນົທ ົ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ, ແມົ່ ນຕອ້ງໄດ ້
ສາ້ງ ເຄ ົ່ ອງມ ທ ົ່ ເປັນແຜນປອ້ງກນັກຸົ່ ມຄນົເຫລົົ່ ານ .້ ນະໂຍບາຍປອ້ງກນັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ກບັກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າສົ່ ວນໜອ້ຍຂອງ
ທະນາຄານໂລກແມົ່ ນແຜນດໍາເນ ນງານ OP 4.10. ນະໂຍບາຍດໍາເນ ນງານນ ກ້ໍານດົເງ  ົ່ອນໄຂວົ່ າ ຕອ້ງມ ການສາ້ງມາດ
ຕະການສະເພາະ ເພ ົ່ ອປອ້ງກນັຜນົປະໂຫຍດຂອງກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າ2 ຫລ  ປະຊາຊນົບນັດາເຜົົ່ າ ເຊິົ່ ງກຸົ່ ມຄນົເລົົ່ ານ ້

ອາດຈະຖ ກກໍານດົດັົ່ ງນ :້ 

• ລະບຸຕນົເອງວົ່ າເປັນກຸົ່ ມຄນົທ ົ່ ມ ວດັທະນະທໍາຊນົເຜົົ່ າທ ົ່ ມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງ ແລະ ຄນົອ ົ່ ນກໍົ່ ແມົ່ ນຮບັຮ ໃ້ນ
ການລະບຸຕນົເອງນິ;້ 

• ມ ຄວາມຕດິພນັໃນການຢ ົ່ ແບບຮວມໝ ົ່ ພາຍໃນເຜົົ່ າຕນົເອງ ບໍົ່ ວົ່ າຈະອາໃສຢ ົ່ ບົ່ ອນໃດກໍົ່ ຕາມພາຍໃນພ ນ້ທ ົ່

ຂອງໂຄງການ ຫຼ  ອາໃສຢ ົ່ ໃນຂອບເຂດທ ົ່ ເປັນພ ນ້ທ ົ່ ເດ ມຂອງບນັພະບ ລຸດ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການ, ແລະ ມ 
ຄວາມພ ກພນັກບັ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ເຂດທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໃສ ແລະ ພ ນ້ທ ົ່ ນ ;້ 

• ມ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ຮ ດຄອງປະເພນ , ມ ພ ນ້ຖານເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ  ຫລ  ອງົກອນດາ້ນການເມ ອງ 
ທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງ ຫລ  ແຍກອອກຈາກ ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ຂອງກຸົ່ ມຄນົສົ່ ວນໃຫຍົ່ ຂອງສງັຄມົ; 

• ມ ພາສາຊນົເຜົົ່ າ ເຊິົ່ ງໂດຍທົົ່ ວໄປແລວ້ຈະມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງກບັພາສາກາງ ຫລ ພາສາທາງການຂອງປະເທດ. 

62. ມນັມ ຄວາມເປັນໄປໄດວ້ົ່ າໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ນໍາສະເໜ ຂ ນ້ນັນ້ຈະມ ຜນົກະທບົໃນລະດບັປານກາງເຖງິລະດບັຮຸນ
ແຮງ ຕໍົ່ ກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າ ໃນກໍລະນ ທ ົ່ ມ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໂດຍບໍົ່ ສະມກັໃຈ. ການດໍາລງົຊ ວດິ ຂອງປະຊາຊນົບນັ
ດາເຜົົ່ າ ແລະ ຄວາມຜາສຸກ ຂອງພວກເຂາົເຈົາ້ ກໍົ່ ຈະໄດຮ້ບັຄວາມກດົດນັໃນບາງເຂດ ຍອ້ນການອບົພະຍກົເຂົາ້ມາຢ ົ່
ໃນພ ນ້ທ ົ່ ຂອງຕນົເອງຂອງຜ ອ້ ົ່ ນ, ຍອ້ນແຜນການສໍາປະທານພ ນ້ທ ົ່ ປົ່ າ ແລະ ການລະດມົໃຫມ້ ການຍຸດຕເິຮດັໄຮົ່
ແບບເລ ົ່ ອນລອຍ.  

63. ໃນກໍລະນ ຫາກມ ການລະບຸ ວົ່ າມ ກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍ, ຫລກັການລວມຂອງນະໂຍບາຍ
ດໍາເນ ນງານ OP 4.10  ແມົ່ ນຈະຖ ກນໍາໃຊເ້ພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າ: 

 
2 ກຸົ່ ມທາງສງັຄມົ ທ ົ່ ມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງທາງດາ້ນຮ ບແບບທາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ຈາກຊນົເຜົົ່ າທ ົ່ ໂດດເດັົ່ ນໃນຊຸມຊນົ ທ ົ່ ເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ມ ຄວາມສົ່ ຽງ ທ ົ່ ຈະບໍົ່ ໄດຮ້ບັ

ໂອກາດຈາກກດິຈະກໍາການພດັທະນາ.   
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• ກຸົ່ ມຄນົສົ່ ວນນອ້ຍທ ົ່ ເປັນຊນົເຜົົ່ າແມົ່ ນໄດຮ້ບັໂອກາດທ ົ່ ສໍາຄນັ ໃກການເຂົາ້ຮົ່ ວມໃນການວາງແຜນ ທ ົ່ ຈະມ ຜນົ
ກະທບົຕໍົ່ ພວກເຂາົເອງ; 

• ໂອກາດທ ົ່ ຈະສະໜອງໃຫແ້ກົ່ ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າສົ່ ວນນອ້ຍນັນ້ແມົ່ ນໄດພ້ຈິາລະນາ ບນົພ ນ້ຖານຜນົປະໂຫຍດທ ົ່ ສອດ
ຄົ່ ອງກບັວດັທະນະທໍາຂອງເຂາົເຈົາ້; ແລະ  

• ໄດມ້ ການຫລ ກລົ່ ຽງ, ການຫລຸດຜົ່ ອນ ຫຼ  ການແກໄ້ຂ ທຸກໆຜນົກະທບົທາງລບົທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້ຈາກໂຄງການຕໍົ່ ກຸົ່ ມ
ຊນົເຜົົ່ າ.  

64. ເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາ ກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າ (EGDP) ແມົ່ ນເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າມ ການປ ກສາຫາລ  ທ ົ່ ມ 
ຄວາມເໝາະສມົທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ມ ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າໃນການພດັທະນາໂຄງ
ການ. ຖາ້ຫາກອ ງຕາມການຍນິຍອມ ແບບອດິສະຫລະ ແລະ ແບບແຈງ້ໃຫຮ້ ຂໍ້ມ້ ນລົ່ ວງໜາ້ແລວ້, ກຸົ່ ມບນັດາຊນົ
ເຜົົ່ າທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໄດຕ້ກົລງົເຫນັດ ວົ່ າ ໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ນໍາສະເໜ ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດແກົ່ ເຂາົແລວ້, ຈະມ 
ການສາ້ງມາດຕະການ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫລ ອ ໂດຍການປ ກສາຫາລ ກບັ ຜ ອ້ະວຸໂສຂອງເຜົົ່ າ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຈາໍ
ຊຸມຊນົ ແລະ ອງົກອນດາ້ນສງັຄມົ ຫລ ອງົກອນທ ົ່ ບໍົ່ ຫາຜນົປະໂຫຍດອ ົ່ ນໆ. ການຍນິຍອມແບບອດິສະຫລະ ແລະ 
ແຈງ້ໃຫຮ້ ຂໍ້ມ້ ນລົ່ ວງໜາ້ ແລະ ໜາ້ວຽກທ ົ່ ຂ ນ້ແຜນໄວຈ້ະຖ ກບນັຈເຸຂົາ້ໃນແຜນ  EGDP. ການຊົ່ ວຍເຫລ ອແມົ່ ນ
ຈະລວມມ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນອງົກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜ ອ້ະວຸໂສຂອງເຜົົ່ າ, ພອ້ມທງັການຊົ່ ວຍ
ເຫລ ອໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ດາ້ນສງັຄມົທ ົ່ ເຮດັວຽກກົ່ ຽວກບັວຽກງານສະເພາະດາ້ນນ  ້(ເຊັົ່ ນ, ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ, ຖາ້
ມ ) ພາຍໃນໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

65. ຖາ້ຫາກກຸົ່ ມບນັດາຊນົເຜົົ່ າໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງລບົຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ, ບໍົ່ ວົ່ າຈະເປັນຜນົກະທບົຈາກການ
ເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ ຫຼ  ຜນົກະທບົທາງລບົງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງອ ົ່ ນໆ, ແຜນ EGDP ຈະຕອ້ງໄດປ້ະກອບມາດຕະການ, ກດິຈະ
ກໍາ ແລະ ການດໍາເນ ນງານ ທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ ໃນການແກໄ້ຂຜນົກະທບົດາ້ນລບົນັນ້. ການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ
ແມົ່ ນຈະປະກອບໃນບດົ  ກອບນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF).  

66. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ EGDP ແມົ່ ນຈະເຮດັໂດຍຊຸມຊນົ, ໂດຍການຊົ່ ວຍເຫລ ອຈາກໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະ
ຕບິດັໂຄງການ ຂະແໜງຈດັຕັງ້ປະຕະບດັໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ຂອງ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຈະໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼ ອ
ທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ສະສະໜບັສະໜ ນຈາກສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາທກິານແລະຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI)ພ້
ອມທງັອໍານາດການປົກຄອງເມ ອງ ແລະ ສະພາທອ້ງຖິົ່ ນ ໂດຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກ ອງົກອນດາ້ນສງັຄມົ
ຕົ່ າງໆ (ອງົການບໍົ່ ຫວງົຜນົກໍາໄລ) ໃນເວລາໃດທ ົ່ ມ ຄວາມເໝາະສມົ. 

4.4.3 ແຜນດ າເນີນງານການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 

67. ຖາ້ຫາກວົ່ າມ ຈາໍນວນ 50 ຄວົເຮ ອນ (ຫລ  200 ຄນົ) ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ໜອ້ຍກວົ່ າ 10 ເປ ເຊນັຂອງຊບັ

ສນິຜະລດິຕະພນັທ ົ່ ຖ ກສ ນເສຍໄປ ຍອ້ນການພດັທະນາໂຄງການຍົ່ ອຍ,ມາດຕະການປົກປອ້ງທ ົ່  ເໝາະສມົແມົ່ ນ 
ARAP ທ ົ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນ ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ RPF. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ຖາ້ວົ່ າຫຼາຍກວົ່ າ 
50 ຄວົເຮ ອນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ໜອ້ຍ ກວົ່ າ 10 ເປ ເຊນັຂອງຊບັສນິຈະສ ນເສຍຍອ້ນຜນົຂອງການສະ ເໜ  
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ໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ສະເໜ . ອໍານາດການປົກຄອງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງແຜນດໍາເນ ນງານການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍໂດຍຫຍໍ ້(ARAP) ເພ ົ່ ອນໍາສະເໜ ຕໍົ່ ທະນາຄານໂລກ. ແຜນ ARAP ຈະປະກອບມ : (i) ການອະທບິາຍ
ໂດຍຫຍໍກ້ົ່ ຽວກບັໂຄງການຍົ່ ອຍ, ລວມເຖງິທ ົ່ ຕັງ້ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ; (ii) ຫລກັການ ແລະ ຈດຸປະສງົ 
ຂອງການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັັງ້ປະຕບິດັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; (iii) ກອບດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ; (iv) ຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານ
ກົ່ ຽວກບັຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ຄອບຄວົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ; (v) ປະເພດຂອງຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ຄວົ
ເຮ ອນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຕາມລະດບັ ແລະ ຊະນດິຂອງຜນົກະທບົ; (vi) ສດິທໃິນການໄດຮ້ບັການຊດົເຊ ຍ, ໄດ ້
ຮບັເງນິອຸດໜ ນ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫລ ອໃນການຟ ນ້ຟ  ຕາມປະເພດຂອງຜນົກະທບົໃນຕາຕະລາງການຊດົ
ເຊ ຍ; (vii) ຂໍມ້ ນກົ່ ຽວກບັສະຖານທ ົ່ ໆ ຈະຍກົ  ຍາ້ຍໄປຢ ົ່  ພອ້ມດວ້ຍເງ  ົ່ອນໄຂດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົທ ົ່ ມ ຕໍົ່ ຜ ໄ້ດ ້
ຮບັຜນົກະທບົ ແລະ ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ແລະ ຊຸມຊນົເຈົາ້ພາບ; (viii) ໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັງ້ດາ້ນອງົກອນ
ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; (ix) ຂັນ້ຕອນການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 
(x) ຂັນ້ຕອນໃນການແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງຮຽນ; (xi) ງບົປະມານທ ົ່ ຄາດຄະເນ ໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ງບົປະມານ
ປະຈາໍປ ; (xii) ແຜນດໍາເນ ນງານ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; ແລະ (xiii) ການຕດິຕາມກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ ພອ້ມທງັຂັນ້ຕອນການລາຍງານ, ລວມເຖງິຂອບເຂດໜາ້ວຽກ ສໍາຫລບັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະ
ເມ ນພາຍນອກ.  

68. ຜນົກະທບົຖ ວົ່ າມ ໜອ້ຍຖາ້ຫາກວົ່ າ ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ຄອບຄວົທ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ບໍົ່ ໄດຖ້ ກຍກົຍາ້ຍ 
ແລະ ຊບັສນິທ ົ່ ມ ປະໂຫຍດໄດຖ້ ກສ ນເສຍໜອ້ຍກົ່ ວາ  10 ເປ ເຊນັ. 

4.4.4 ຂັື້ນຕອນດ າເນີນງານໃນກ ລະນພົີບເຫັນວັດຖ ບ ຮານ  

69. ໃນການກໍົ່ ສາ້ງໂຄງການຍົ່ ອຍເພ ົ່ ອປອ້ງກນັໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ຄາດວົ່ າຈະບໍົ່ ມ ການພບົເຫນັວດັຖຸບ ຮານ, ໂຄງກະດຸກ 
ຫ   ສິົ່ ງທ ົ່ ວດັຖຸຸດາ້ນວດັທະນະທໍາອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ມ ຄວາມສໍາຄນັ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ມນັກໍົ່ ຍງັມ ໂອກາດໃນການພບົເຫນັ
ສະຖານທ ົ່ ໆ ມ ຄວາມສໍາຄນັດາ້ນວດັທະນະທໍາ (ຕວົຢົ່ າງ, ສະຖານທ ົ່ ສກັສດິ, ປົ່ າຊາ້) ແລະ ສະຖານທ ົ່ ບ ຮານ ຢ ົ່ ໃນ
ພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການ.  

70. ຈດຸປະສງົຂອງ ຂັນ້ຕອນດໍາເນ ນງານໃນກໍລະນ ພບົເຫນັວດັຖຸບ ຮານ ແມົ່ ນເພ ົ່ ອຊົ່ ວຍໃນການກວດກາ, ໃນການ
ລາຍງານ ແລະ ໃນການປອ້ງກນັການລບົກວນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍົ່ ວດັຖຸ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ໆ ເປັນຊບັພະຍາກອນ
ດາ້ນວດັທະນະທໍາ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນຊບັພະຍາກອນດາ້ນວດັທະນະທໍາທ ົ່ ເປັນວດັຖຸ ທ ົ່ ບໍົ່ ເຄ ຍຮ ມ້າກົ່ ອນໆ ການ
ເລ ົ່ ມຕົນ້ວຽກກໍົ່ ສາ້ງ. ຍອ້ນອາດຈະຍງັມ ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ທ  ມ ເຂດທ ົ່ ມ ຄວາມສໍາຄນັ(ເຂດທ ົ່ ຍງັບໍົ່ ທນັຄົນ້ພບົ) ດາ້ນ
ວດັທະນາທໍາທອ້ງຖິົ່ ນ (ເຂດປົ່ າສກັສດິ, ປົ່ າຊາ້) ແລະ ບນັດາເຂດບ ນຮານສະຖານໃນເຂດໂຄງການຍົ່ ອຍ, ກມົໂຍທາ
ທກິານທາງນໍາ້ ຈະຮບັປະກນັ ເອກະສານປະມ ນ ຈະລວມເອາົຂັນ້ຕອນ ແລະມາດຕະການດັົ່ ງລ ົ່ ມນ :້  

• ຢຸດຕກິານກໍົ່ ສາ້ງ ໃນເຂດທ ຄົນ້ພບົເຫນັ; 

• ກໍານດົເຂດ ຫລ  ພ ນ້ທ ົ່  ຄົນ້ຫາ, ຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທ ົ່ ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ 
ຫຼ  ສ ນເສຍ ຕໍົ່ ວດັຖ ທ ຂນົຍາ້ຍໄດ;້  
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• ແຈງ້ໃຫວ້ສິະວະກອນຜ ຄ້ວບຄ ມ ຮບັຮ  ້ແລະ ແຈງ້ເຖງິ ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ົ່ ນ; 

• ໜົ່ ວຍງານຮບັຜດິຊອບທອ້ງຖິົ່ ນ ຈະປະເມ ນສິົ່ ງຄົນ້ພບົເບ ອ້ງຕົນ້, ຜນົການວໄິຈທ ົ່ ຈະດໍາເນ ນໂດຍນກັ
ໂບຮານນະຄະດ ທ ົ່ ຈະປະເມ ນຄວາມສໍາຄນັຂອງການຄົນ້ພບົຕາມຫຼກັການຕົ່ າງໆລວມທງັຄຸົ່ ນຄົ່ າດາ້ນ 
ຄວາມງາມ, ປະຫວັດສາດ, ວທິະຍາສາດ ຫຼ  ຄົນ້ຄວ້າ, ຄຸົ່ ນຄົ່ າດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ;   

• ການຕດັສນິໃຈກົ່ ຽວກບັການຈດັການ ການຄົນ້ພບົນ ຈ້ະຕອ້ງ ດໍາເນ ນການໂດຍໜົ່ ວຍງານທ ົ່

ຮບັຜດິຊອບເຊິົ່ ງອາດເຮດັໃຫເ້ກ ດຮ ບແຍຍການອານຸລກັ, ການຟ ນ້ຟ  ແລະ ການກອບກ ;້  

• ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພ ົ່ ອການຄ ມ້ຄອງ ການຄົນ້ພບົທ ົ່ ສ ົ່ ສານເປັນລາຍລກັອກັສອນ; ແລະ 

• ວຽກງານກໍົ່ ສາ້ງອາດຈະດໍາເນ ນການຕໍົ່ ພາຍຫຼງັຈາກທ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກໜົ່ ວຍງານທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່

ຮບັຜດິຊອບກົ່ ຽວກບັການປົກປອ້ງມລໍະດກົ.   

71. ຜ ຮ້ບັເໝາົການກໍົ່ ສາ້ງຈາໍເປັນທ ົ່ ຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງ ຂັນ້ຕອນດໍາເນ ນງານໃນກໍລະນ ພບົເຫນັວດັຖຸບ ຮານ ໂດຍການ
ປະ ສານສມົທບົກບັກະຊວງທຸະແຫລງຂົ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ການທົ່ ອງທົ່ ຽວ ແລະ ຕອ້ງໄດສ້ອດຄົ່ ອງກບັລະ
ບຽບກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ຈະຕດິຕາມ ຂະບວນການອອກແບບ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 
ແລະ ພາຍຫຼງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຊອກຫາຄວາມເປັນໄປໃດ.້ 

72. ຜ ຮ້ບັເໝາົການກໍົ່ ສາ້ງຈະເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັວົ່ າ ພະນກັງານທ ົ່ ເຮດັວຽກກໍົ່ ສາ້ງຂອງຕນົ ໄດມ້ 
ຄວາມລະມດັລະວງັໃນການກວດຫາ ແລະ ລາຍງານ, ພອ້ມທງັປອ້ງກນັການລບົກວນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍົ່ ວດັ
ຖຸ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ໆ ເປັນຊບັພະຍາກອນດາ້ນວດັທະນະທໍາທ ົ່ ເປັນວດັຖຸ. ເຊິົ່ ງໃນນ  ້ອາດຈະລວມເຖງິການຢຸດເຮດັ
ວຽກ ແລະ ເຮດັການປອ້ງກນັເຂດ ທ ົ່ ຢ ົ່ ໃກກ້ບັຊບັພະຍາກອນດາ້ນວດັທະນະທໍາທ ົ່ ເປັນວດັຖຸ ເພ ົ່ ອປອ້ງກນັຄວາມ
ເສຍຫາຍ, ຈາກນັນ້ກໍົ່ ລາຍງານຕໍົ່ ກບັກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ກົ່ ຽວກບັການພບົ
ເຫນັດັົ່ ງກົ່ າວ.  

73. ຊບັພະຍາກອນດາ້ນວດັທະນະທໍາທ ົ່ ເປັນວດັຖຸທງັໝດົທ ົ່ ພບົເຮດັໃນພ ນ້ທ ົ່ ການກໍົ່ ສາ້ງ ໂດຍພາຍໃຕຄ້ວາມ
ຮບັຜດິຊອບ ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ໂດຍການປະສານງານກບັກະຊວງຖະແຫລງຂົ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ການທົ່ ອງທົ່ ຽວ.  ກະຊວງຖະແຫລງຂົ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ການທົ່ ອງທົ່ ຽວ ຈະເປັນຜ ົ່ ຕດັສນິວົ່ າ ສດິຖໃິນການ
ເປັນເຈົາ້ຂອງ ຊບັພະຍາກອນດາ້ນວດັທະນະທໍາທ ົ່ ເປັນວດັຖຸທ ົ່ ພບົເຫນັນັນ້ ຄວນຈະເປັນຂອງພາກສົ່ ວນໃດ. ການ
ສໍາຫລວດ ແລະ ການປະເມ ນຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ລະເບ ດທ ົ່ ບໍົ່ ທນັແຕກແມົ່ ນຕອ້ງໄດເ້ຮດັ ໂດຍໃຫເ້ປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງໃນການ
ກະກຽມໂຄງການກົ່ ອນທ ົ່ ຈະມ ການກໍົ່ ສາ້ງ ຖາ້ບດົລາຍງານກໍາສໍາຫລວດ ຫາກລະບຸວົ່ າມ ຄວາມສົ່ ຽງໃນການພບົລະ
ເບ ດທ ົ່ ບໍົ່ ທນັແຕກ, ຜ ຮ້ບັເໝາົຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງແຜນສໍາຫລວດ ແລະ ເກບັກ ລ້ະເບ ດທ ົ່ ບໍົ່ ທນັແຕກ ແລະ 
ປະຕບິດັແຜນນ ກ້ບັທຸກໆພ ນ້ທ ົ່ ການກໍົ່ ສາ້ງ ຂອງແຕົ່ ລະໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. ແຜນດັົ່ ງກົ່ າວຄວນປະກອບມ : 
(i) ຂັນ້ຕອນດໍາເນ ນງານແບບລະອຽດ ໃນການລະບຸ, ການປົກປອ້ງ ແລະ ການທໍາລາຍລະເບ ດທ ົ່ ບໍົ່ ທນັແຕກ; ແລະ 
(ii) ແຈງ້ແນວທາງປະຕບິດັ ໃຫກ້ບັພະນກັງານທຸກຄນົ ໃນກໍລະນ ທ ົ່ ພບົເຫນັລະເບ ດທ ົ່ ບໍົ່ ທນັແຕກ.  
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4.4.5 ຫລັກການປະຕິບັດດ້ານສິີ່ງແວດລອ້ມ 

74. ຈດຸປະສງົຂອງການນໍາໃຊຫ້ລກັການປະຕບິດັດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໃນໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້
ຖວ້ມ ແມົ່ ນເພ ົ່ ອເປັນສິົ່ ງແນະນໍາ ໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ຫລຸດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ບນັດາວຽກງານຕົ່ າງໆ ຂອງໂຄງການ (ຕວົຢົ່ າງ. ວຽກປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງ, ວຽກກໍົ່ ສາ້ງຄ ກັນ້ນໍາ້, ວຽກປັບປຸງຄອງລະບາຍ
ນໍາ້, ວຽກສາ້ງປະຕ ກນັນໍາ້ ແລະ ວຽກກໍົ່ ສາ້ງສວນສາທາລະນະແຄມນໍາ້). ເປົາ້ໝາຍສະເພາະຂອງ ຫລກັການປະຕບິດັ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແມົ່ ນເພ ົ່ ອ: (i) ສາ້ງມາດຕະຖານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແບບສະເພາະ ໃຫແ້ກົ່ ໂຄງການ
ກໍົ່ ສາ້ງໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານໃນການຄວບຄຸມໄພນໍາ້ຖວ້ມທ ົ່ ນໍາສະເໜ ຂ ນ້; (ii) ເພ ົ່ ອໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫລ ອດາ້ນເຕກັນກິ; 
(iii) ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າມ ຄວາມເຂົາ້ໃຈໂດຍລວມກົ່ ຽວກບັຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ພອ້ມທງັກໍາ
ນດົ ມາດຕະຖານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ເພ ົ່ ອປອ້ງກນັ ແລະ ຫລຸດຜົ່ ອນຜນົກະທບົນັນ້3; (iv) ເພ ົ່ ອຮບັ
ປະກນັວົ່ າວຊິາການ ແລະ ນາຍຊົ່ າງ ສາມາດຊອກຫາທາງອອກໃຫແ້ກົ່ ບນັຫາທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້ ໃນວຽກງານກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ບໍາ
ລຸງຮກັສາ; ແລະ (v) ຊົ່ ວຍໃນການກະກຽມການປະເມ ນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງໂຄງການ
ຍົ່ ອຍ.  

75. ຜ ນໍ້າໃຊຫ້ລກັການປະຕບິດັຫນາ້ທ ົ່ ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມປະກອບມ : ນກັວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ, ຜ ້
ບໍລຫິານ, ວຊິາການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ນາຍຊົ່ າງ ຈາກກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້, ທ ົ່ ປ ກສາດາ້ນການປະເມ ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ, 
ບໍລສິດັທ ປ ກສາເອກກະຊນົ, ອງົກອນການສ ກສາ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, ບນັດາກະຊວງ ແລະ ບນັດາອງົກອນ
ຂອງລດັ, ແລະ ຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍຈາກໂຄງການ.  

5. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

76. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນຈະເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບລວມທງັໝດົຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະເປັນຜ ເ້ຮດັ
ການປະສານງານລະຫວົ່ າງ ແຕົ່ ລະອງົກອນ ຫລ  ຂະແໜງການ. ສາມກະຊວງຫລກັທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະ
ຕບິດັລວມມ  ກະຊວງ              ຍທຂ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ  (ກຊສ) ແລະ 
ກະຊວງການເງນິ. ສາມກະຊວງນ ຈ້ະແຕົ່ ງຕັງ້ທມິງານ ເພ ົ່ ອຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງ, ການຈດັຊ ຈ້ດັຈາ້ງ, ການ
ຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ ແລະ ວຽກງານດາ້ນການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການ ໂຄງການຈະຖ ກ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມລະບບົຂອງລດັ. ກະຊວງ  ຍທຂຈະຖ ກ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທງັໂຄງການແມົ່  ແລະ ໂຄງການ
ງບົປະມານເພ ມ້ ອງົປະກອບ 1, ເຊິົ່ ງຈະແມົ່ ນກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບ ແລະ ຈະເປັນຜ ວ້າງແຜນ 
ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັອງົປະກອບ 1.   ກຊສ  ຈະຖ ກມອບໝາຍໃຫເ້ປັນອງົກອນຈດັຕັງ້ປະ
ຕບິດັ ອງົປະກອບ 2, ເຊິົ່ ງໃນນ ກ້ມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດຈະເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັອງົປະກອບ 2 ຍົ່ ອຍ ເຊິົ່ ງກົ່ ຽວຂອງ້ກບັການປັບປຸງລະບບົການຄາດຄະເນສະ
ພາບອາກາດ ແລະ ການເຕ ອນໄພລົ່ ວງໜາ້, ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ແລະ ການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຈະເປັນ

 
3 ເນ ົ່ ອງຈາກວົ່ າ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ຈະໄດຈ້ດັຕັ ້ງ້ປະຕບິດັຢ ົ່ ໃນເຂດຕວົເມ ອງ ຫຼ   ເຂດພ ນ້ທ ົ່ ກະສກິໍາ ແລະ ພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ບໍົ່ ໄດນ້ອນຢ ົ່ ໃນປົ່ າສະຫງວນ, ຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້
ຈະໄດສ້ະເໜ ຜົ່ ານ ECoP ຫຼ  ຈະສະເໜ ໃນ EMP.  
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ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໃນວຽກງານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັອງົປະກອບ 2 ຍົ່ ອຍ ຄ ການສາ້ງລະບດົຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ
77. ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາແລວ້ ກະຊວງ ຍທຂ ຈະເປັນອງົກອນຫລກັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງ ອງົປະກອບ 
1, ໂຄງການງບົປະມານເພ ມ້ ເຊິົ່ ງຈະມອບໝາຍໃຫກ້ມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ເປັນຕວົແທນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ຈະສາ້ງຕັງ້ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (PMU) ຂ ນ້ເພ ົ່ ອຮບັຜດິຊອບໃນການດໍາເນ ນງານ
ດາ້ນການປົກປອ້ງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນ ຈາກພະແນກ
ແຜນການ ແລະ ການຮົ່ ວມມ ພາຍໃນກະຊວງ. ໃນໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການຈະປະກອບມ ພະນກັງານທ ົ່ ຮບັຜດິ
ຊອບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ພະນກັງານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການ   ອາດຈະຈາໍເປັນ
ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼ ອດາ້ນວຊິາສະເພາະເພ ົ່ ມເຕ ມ ທງັນ ແ້ມົ່ ນຂ ນ້ກບັປະສບົການ ແລະ 
ຄວາມສໍານານງານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງພະນກັງານຜ ນ້ ັນ້. ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼ ອ
ແມົ່ ນຈະຖ ກເຮດັໂດຍທມິງານທ ົ່ ປ ກສາດາ້ນວຊິາການຂອງໂຄງການ ເຊິົ່ ງທມິງານທ ົ່ ປ ກສານ ຈ້ະເປັນຜ ຊ້ົ່ ວຍໃນການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເງ  ົ່ອນໄຂທ ົ່ ລະບຸໄວໃ້ນກອບ   ESMF ແລະ ໃນຂະນະດຽວກນັກໍົ່ ຈະຮບັຜດິຊອບໃນການສາ້ງ
ຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານໂຄງການໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 
ໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັງ້ນ ໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັແຜນວາດ 1: 

78. ຫລງັຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍໄດຖ້ ກກໍານດົ ແລະ ລະບຸຢົ່ າງຈະແຈງ້ແລວ້, ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງ
ການຂອງ ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ຈະເປັນຜ ຊ້ ແ້ຈງກົ່ ຽວກບັໜາ້ທ ົ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການແຕົ່ ລະໂຄງການຍົ່ ອຍສະເພາະ.   ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການຂອງ ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ 
ຈະເຮດັການທບົທວນບດົລາຍງານ ທ ົ່ ທາງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ເປັນຜ ເ້ຮດັ. 
ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ຈະເປັນຜ ສ້າ້ງທມິງານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ພາຍໃນໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການ ເຊິົ່ ງຈະຮບັຜດິຊອບໃນການສາ້ງຂອບເຂດໜາ້ວຽກປະກອບເຂົາ້ແຜນຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
(ESMP) ພອ້ມທງັສາ້ງ ຂໍກ້ໍານດົໃນການສາ້ງແຜນດໍາເນ ນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໂດຍຫຍໍ ້(ARAP) ແລະ ແຜນ ພດັ
ທະນາກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ (EGDP) ໂດຍການປ ກສາຫາລ ຢົ່ າງໃກຊ້ດິກບັກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້. ແຜນ ESMP ພອ້ມ
ກບັແຜນ ARAP ແລະ EGDP ໂດຍທົົ່ ວໄປແລວ້ແມົ່ ນໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເປັນຜ  ້ເຮດັ ໂດຍການ
ແນະນໍາ ແລະ ຊົ່ ວຍເຫຼ ອຈາກທ ົ່ ປ ກສາຕາມຄວມຈາໍເປັນ. ແຜນ ESMP ແລະ ເອກກະສານອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ເປັນແຜນ         
(ຕວົຢົ່ າງ ແຜນ ARAP ແລະ EGDP) ຈະຖ ກເຜ ຍແຜົ່ ຕໍົ່ ຜ ທ້ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊນົ
ຕົ່ າງໆ ໃນໄລຍະການເຮດັການປ ກສາຫາລ . ບນັຫາ ແລະ ຄໍາເຫນັໃດໆ ທ ົ່ ໄດຈ້ດົບນັທ ກຈາກການເຮດັການປ ກສາ
ຫາລ  ຈະຖ ກປະກອບເຂົາ້ໃນແຜນ. ເອກກະສານທ ົ່ ໄດເ້ຮດັການປັບປຸງ ຈາກການເຮດັການປ ກສາຫາລ  ແມົ່ ນຈະຖ ກ
ເຜ ຍແຜົ່ ຕໍົ່ ມວນຊນົອ ກເທ ົ່ ອໜ ົ່ ງ ແລະ ຈະຖ ກນໍາສົົ່ ງຕໍົ່ ທະນາຄານໂລກ ເພ ົ່ ອທບົທວນ.  
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ແຜນວາດ 1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງສ າຫ ັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ESMF ຂອງອົງປະກອບ 1 ຂອງ
ໂຄງການ SEA  

               DRM ໃນ ສປປ ລາວ. 
79. ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ຈະເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໃນການຕດິຕາມການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັວຽກງານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໃນໄລຍະການປະເມ ນໂຄງການ ການຊົ່ ວຍເຫຼ ອທາງດາ້ນວຊິາ
ການ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນຈາກ EDPD/PTRI.  ບດົລາຍງານການຕດິຕາມນ  ້ແມົ່ ນຈະຖ ກນໍາສົົ່ ງຫາທະນາຄານ
ໂລກ. ຂັນ້ຕອນການດໍາເນ ນງານລະອຽດ ແມົ່ ນໄດລ້ະບຸໃນພາກທ  9.0 ຂອງເອກກະສານສະບບັນ .້ ນອກນັນ້, ກະ
ຊວງ     ຍທຂ, ຂະແໜງເຄຫາ ແລະ ຜງັເມ ອງ ແລະ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແມົ່ ນ
ຈະໄດແ້ຈງ້ໃຫຮ້ບັຊາບ ແລະ ເຂົາ້ຮົ່ ວມໃນທຸກໄລຍະຂອງຂະບວນ   ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອບ  ESMF. ຕາຕະ
ລາງ 10 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັແຕົ່ ລະພາກສວົ່ ນ ແລະ ແຕົ່ ລະຂະແໜງການ ໃນແຕົ່ ລະຂັນ້ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ.   
80. MONRE ແມົ່ ນກມົຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (DNEP) ແລະ ຫອ້ງການກວດກາ
ຊບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດແລະກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ (NEIO). DNEP ຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັການ
ຄຸມ້ຄອງຂະບວນການ ປະເມ ນຜນົກະທບົສິົ່ ງແວດລອ້ມ EIA ຢົ່ າງມ ປະສດິຕຜິນົລວມທງັກວດກາບດົລາຍງານ 
EIA / SIA ແລະ ໃຫຄໍ້າສະເໜ ແນະໃຫລ້ດັຖະມນົຕ ກະຊວງ MoNRE ໃນການອອກ ECC ຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງທ ົ່  
NEIO ຮບັຜດິຊອບໃນການຕດິຕາມແລະ ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫໄ້ປຕາມ ECC.  
81. ດັົ່ ງທ ົ່ ກົ່ າວມາແລວ້ MONRE ຈະເປັນອງົກອນຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໃນອງົປະກອບ 
2, ເຊິົ່ ງໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດັົ່ ງກົ່ າວໄດສ້ະແດງໃນແຜນວາດ 2. ຢ ົ່ ພາຍໃຕໂ້ຄງການແມົ່ ບດົ. ກະຊວງການ
ເງນິ ແລະ ກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດໄດສ້າ້ງຕັງ້ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ PIUs ແລະ ປະຕບິດັ
ງານເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນຄວາມປອດໄພຍອ້ນລະເບ ດບໍົ່ ທນັແຕກ. ຄວາມຕອ້ງການຄວາມປອດໄພ ສໍາ ລບັ
ສົ່ ວນປະກອບອ ົ່ ນໆແມົ່ ນຄາດວົ່ າຈະມ . 
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82.  
ດັົ່ ງນັນ້ການດໍາເນ ນໂຄງການທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ໃນປະຈບຸນັນັນ້ແມົ່ ນໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນ ຈາກທ ມງານທ ົ່ ປ ກສາຂອງ
ສະພາບໍລຫິານຖ ວົ່ າພຽງພໍ ລບັການປະຕບິດັໂຄງການແມົ່  ແລະ ກດິຈະກໍາງບົປະມານເພ ມ້.
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ແຜນວາດ 4. 2 ໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັງ້ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ESMF  
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ຕາຕະລາງ 5.3 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ. 

ສະຖາບັນ/ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ ພາລະບົດບາດ/ອ ານາດ/ຄ າສັີ່ງທີີ່ຖ ກມອບໝາຍ ລະດັບ 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (MoNRE) 

• ເປັນໜົ່ ວຍງານຫຼກັ ທ ົ່ ມ ໜາ້ທ ົ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ບງັຄບັໃຊບ້ນັດານຕິກິໍາ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຄ ຸ້ ມຄອງທ ີ່ ດິ ນ,
ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ; ມ ໜາ້ທ ົ່ ໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ເສ ມສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ. 

• ເປັນໜົ່ ວຍງານຫຼກັກະກຽມ ໃນການສ ກສາ ESMP ແລະ ARAP ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ບນັດາ
ມາດຕະການຫຸຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ. ມ ໜາ້ທ ົ່ ຮບັຮອງໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ ESMP, ARAP ທ ົ່ ມ ຄວາມຈາໍເປັນ
ໃນການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການໃນຂັນ້ຕໍົ່ ໄປ. 

ລະດບັຊາດ 

ກມົນະໂຍບາຍສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ການກວດກາຊບັພະຍາກອນ ທ  າ

ມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ 

ກະຊວງ ກຊສ 

• ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແບະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ຫອ້ງການກວດກາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນໜົ່ ວຍງານຫຼກັໃນການຮບັຜດິຊອບ
ໃນການປະເມ ນຜນົກະທບົສິົ່ ງແລມ້ ແລະ ສງັຄມົ, ສກິສາຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມໃນເບ ອ້ງຕົນ້. ກມົນະ
ນະໂບາຍຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມມ ໜາ້ທ ົ່ ຮບັຮອງໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ ESMP, ARAP 
ທ ົ່ ມ ຄວາມຈາໍເປັນໃນການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການໃນຂັນ້ຕໍົ່ ໄປ.ໃນເມ ົ່ ອມ ຄວາມຈາໍເປັນ ຕອ້ງການໃຊ ້ ESIA  
(ໂຄງການກຸົ່ ມ 2). ສໍາລບັໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ (ກຸົ່ ມ 1) ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການປະເມ ນທາງດາ້ນIEE, ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບໃນການທບົທວນ IEE ແລະ ອອກ ໃນຢັງ້ຢ ນECC, ແລະ ໂດຍຜົ່ ານການຕດິຕາມກວດກາສົ່ ວນທ ົ່ ຍງັ
ເຫຼ ອຂອງພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ. NEIO ມ ໜາ້ທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການ
ກວດກາການປະຕບິດັຕາມ ECC. 

ລະດບັຊາດ 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
(MPWT) 

• ອະນຸມດັ ແລະ ລງົນາມໂຄງການ (ເປັນໜົ່ ວຍງານຫຼກັໃນການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ຂອງໂຄງການພດັທະນາທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ແລະ ຂະບວນການອະນຸມດັ). 
ລະດບັຊາດ 
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ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ (DoW) ຂອງ
ກະຊວງ ຍທຂ 

ສອງພະແນກຂອງ PTIR“ ພະແນກຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນເຕກັນກິເຄຫາຫາຜງັເມ ອງ(DRHU) ແລະ ພະແນກຄົນ້ຄວາ້ສິົ່ ງແວດລອ້ມ
ແລະ ປອ້ງກນັໄຟພບິດັ (EDPD)” ຈະມ ບດົບາດຢົ່ າງຕັງ້ໜາ້ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ LDRM-AF). 
EDPD / PTRI ຈະຊົ່ ວຍເຫຼ ອກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ DOW ຢ ົ່ ໃນໄລຍະທໍາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ESMF ລວມທງັການຄົນ້   ຄ ້
ວາ ແລະ ການຝ ກອບົຮມົກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານໂຄງການຂອງ DOW ແລະ DPWT. 
ໂດຍສະເພາະ, EDPD / PTRI (a) ຈະສະ ໜບັສະໜ ນ DOW / PMU ແລະ DPWT / PIU ລວມທງັດ າເນ ນການປົກປອ້ງ 
(ການປົກປອ້ງ, ESMP, EGDP, ແລະ / ຫຼ  RAP, ແລະອ ົ່ ນໆ) ຕາມທ ົ່ ໄດກ້ໍານດົຢ ົ່ ພາຍໃຕ ້ESMF ເຂົາ້ໃນແຜນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັປະຈາໍ ປ ຂອງໂຄງການແລະ (ຂ) ດໍາ ເນ ນການກວດກາ ແລະ ການລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງານຕາມກດົລະບຽບສອງປິ 
ແລະ ປະຈາໍປ ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESS) ບດົລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາສອງປ ແລະປະຈາໍ ປ  ແລະ ຜນົການ
ຄົນ້ຄວາ້ທ ົ່  ສໍາຄນັຈາກກດິຈະກໍາ ການຄົນ້ຄວາ້ຈະຖ ກແບົ່ ງປັນໃຫກ້ບັ DPWT / PIU, DOW / PMU, ແລະ WB. 
EDPD & DRHU / PTRI ຈະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນ ທາງດາ້ນເຕກັນກິໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສົ່ ຽງໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນຕວົເມ ອງລວມທງັ (ກ) ການວາງແຜນທ ົ່ ມ ຄວາມຢ ດຢຸົ່ ນ, (ຂ) ການພດັທະນາວທິ ແກໄ້ຂການອອກແບບຜງັເມ ອງ
ທ ົ່ ເປັນມດິກບັສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ (c) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການ ດໍາເນ ນງານ ແລະ ການຮກັສາ (O&M) ລະບບົປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມ 

ລະດບັຊາດ 

ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
(DPWT) ຂັນ້ແຂວງ 

• ສາ້ງຕັງ້ໜົ່ ວຍງານຕຸມ້ຄອງໂຄງການ (PMU)ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັສໍາລບັ ສປປ ລາວ 

• ກະກຽມຍຸດທະສາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັ ສໍາລບັ ສປປລາວ ແລະ ໂຄງການ
ງບົປະມານເພິມ້. 

• ດໍາເນ ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ (ລະບຽບກດົໝາຍໃນຂັນ້ສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ). 

• ອະນຸມດັບນັດາກດິຈະກໍາພດັທະນາ. 

• ວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິົ່ ນ. 

ລະດບັ
ທອ້ງຖິົ່ ນ 



 

SEA DRM Project – Lao PDR 71 

Environmental and Social Management Framework 

ກມົເຄຫາ ແລະ ຜງັເມ ອງ (DoUPH) 
ຂອງກະຊວງ ຍທຂ 

• ມ ໜາ້ທ ົ່ ໃນການວາງແຜນພດັທະນາຕວົເມ ອງ ແລະ ພດັທະນານະໂນບາຍ, ກດົລະບຽບ ແລະ ແຜນງານຂອງວຽກ
ງານນໍາ້ປະປາ ແລະ ການລະບາຍນໍາ້, ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ການບໍາບດັນໍາ້ເປ ອ້ນ ໃນຂອບເຂດຕວົເມ ອງ. 

ລະດບັ
ທອ້ງຖິົ່ ນ 

ຫອ້ງການໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
(OPWT)  ຂັນ້ເມ ອງ 

• ປະຕບິດັຕາມຄໍາສັົ່ ງຂັນ້ແຂວງ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ. 

• ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍທງັໃນຂັນ້ສ ນກາງ/ທອ້ງຖິົ່ ນ. 

• ອະນຸມດັບນັດາກດິຈະກໍາພດັທະນາໃນຂັນ້ເມ ອງ. 

• ຈດັສນັຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ. 

• ຍ ົ່ ນຄໍາຮອ້ງຂອງກດິຈະກໍາພດັທະນາ ໄປຍງັ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ. 

• OPWT ມ ໜາ້ທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບຊ  ້ນາໍວຽກງານຂອງຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ທຸກວນັ 

ລະດບັ
ທອ້ງຖິົ່ ນ 

ຂັນ້ບາ້ນ - ນາຍບາ້ນ:  

• ຈດັສນັຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ. 

• ເປັນຜ ປ້ະສານງານກດິຈະກໍາຕົ່ າງໆ ແລະ ລາຍງານຂໍມ້ ນລະຫວົ່ າງ ບາ້ນ ກບັ ຫອ້ງການໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ຂັນ້
ເມ ອງ. 

• ຮົ່ ວມພຈິາລະນາໃນຂະບວນການແກໄ້ຂຂໍ ້ຂ້ດັແຍົ່ ງ ຈາກຂໍສ້ະເໜ ຂອງຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. 

ລະດບັ
ທອ້ງຖິົ່ ນ 

ຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍຂັນ້ທອ້ງຖິົ່ ນ: 
• ອງົການຈດັຕັງ້ປະຊາຄມົພ ນ້ຖານ (CBOs), ຂັນ້ເທດສະບານເມ ອງ, ເມ ອງ ແລະ ບາ້ນ. 

• ຄະນະກໍາມະການ, ສະຫະພນັ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທອ້ງຖາິນອ ົ່ ນໆ ເຊັົ່ ນ: ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິ, ອາສາສະໝກັບາ້ນ
, ຊາວໜຸົ່ ມ, ເຖົາ້ແກົ່ ແນວໂຮມ, ປກສ ບາ້ນ ເປັນຕົນ້. 

ລະດບັ
ທອ້ງຖິົ່ ນ 

ຊຸມກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ: 
• ຖາ້ຫາກວົ່ າ ມ ບນັດາໂຄງການພດັທະນາຕົ່ າງໆ ຕອ້ງຢ ົ່ ໃນເຂດທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຂອງເຂາົເຈົາ້ ຈະຕອ້ງໄດດໍ້າເນ ນ ການຍນິຍອບ

ແບບອດິສະຫຼະ, ກົ່ ອນ ແລະ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນ ກບັກຸົ່ ມຂນົເຜົົ່ າ ກົ່ ອນທ ົ່ ຈະເລ ົ່ ມດໍາເນ ນໂຄງການ. 
ລະດບັ
ທອ້ງຖິົ່ ນ 
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ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ:  
• ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົໃນລະດບັຊາດ, ພາກພ ນ້ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ບໍົ່ ຂ ນ້ກບັ

ລດັຖະບານ ລວມທງັອງົການທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ. 
ລະດບັຊາດ/
ທອ້ງຖິົ່ ນ 



 

 

6. ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ເຜີຍແຜູ່ຂ ື້ມ ນໃຫຸ້ມວນຊນົ  

83. ໂຄງການຈະສະໜບັສະໜ ນວທິ ທາງໃນການປ ກສາຫລ  ແບບມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການດໍາເນ ນໂຄງການ ເຊິົ່ ງການມ 
ສົ່ ວນຮົ່ ວມນ ແ້ມົ່ ນມ ຄວາມໝາຍກບັປະຊາຊນົຕົ່ າງໆ  (ປະຊາຊນົບນັດາເຜົົ່ າ, ກຸົ່ ມຄນົທ ົ່ ອົ່ ອນແອ – ແມົ່ ຍງິ, ຊາວໜຸົ່
ມຍງິ/ຊາຍ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ຄນົສ ງອະຍຸ ແລະ ຄນົພກິານ, ຄນົທ ົ່ ບໍົ່ ມ ດນິຢ ົ່ , ຄນົທຸກຍາກ, ອ ົ່ ນໆ), ອງົກອນທາງສງັ
ຄມົ CSOs (ອງົກອນບໍົ່ ຫວງັຜນົກໍາໄລ, ອງົກອນຂອງຊຸມຊນົປະຈາໍທອ້ງຖິົ່ ນ) ແລະ ຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍອ ົ່ ນໆ. 
ວທິ ທາງນ ມ້  ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອເຮດັໃຫຍ້ກົສ ງຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ເພ ົ່ ມຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງປະຊາຊນົຕົ່ າງໆ ດວ້ຍ
ການເຮດັການຍນິຍອມແບບອດິສະຫລະ, ແບບແຈງ້ໃຫຮ້  ້ລົ່ ວງໜາ້ກົ່ ອນ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ 
ESMF ແລະເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັອ ົ່ ນໆ  (ຕວົຢົ່ າງ ແຜນ ESMP, EGDP, ARAP ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ), ບດົບາດ, 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຄວາມຮບັຮ ຂ້ອງມວນຊນົເຊິົ່ ງຈະເປັນພ ນ້ຖານ ໃນການປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ບນັ
ລຸເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ. ວທິ ທາງໃນການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ແລະ ການປ ກສາຫາລ  ຍງັຈະຊົ່ ວຍໃຫຮ້ບັປະກນັໃຫມ້ 
ການສ ົ່ ສານ ແລະ ປະສານງານທ ົ່ ມ ປະສດິຕພິາບ ກບັຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍ ແລະ ປະຊາຊນົທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັທງັໝົ
ດ ທງັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທອ້ງຖິົ່ ນ. 

84. ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ  ແລະ ການເປ ດໂຕໂຄງການ ແລະ ເອກະສານປອ້ງກນັໄດ ້ດໍາ ເນ ນທງັສອງແຂວງຫຼວງ
ພະບາງໃນວນັທ  15-16 ສງິຫາ 2019 ແລະ ແຂວງບໍລ ິ ຄໍາ ໄຊໃນວນັທ  20-21 ສງິຫາ 2019 ໂດຍມ ທ ມງານ
ໂຄງການປະກອບດວ້ຍກມົໂຍທາທກິານຊາງນໍາ້ ກະຊວງໂຍທາທກິານແລະ ການຂນົສົົ່ ງ ແລະ ການສະ ໜບັສະໜ ນ 
ຈາກ EDPD / PTRI. (ກະລຸນາເບິົ່ ງກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ທ ົ່ ໄດຄ້ດັຕດິມາເປັນນາທ  ສໍາ ລບັແຂວງຫຼວງພະບາງ
ແລະແຂວງບໍລ ິຄໍາ ໄຊ). 

85. ຄວາມຄດິເຫນັທ ົ່ ໄດຮ້ບັໃນກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ຢ ົ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ບໍລ ິ ຄ າ ໄຊບໍົ່ ໄດສ້ົົ່ ງຜນົໃຫມ້ 
ການປັບປຸງເຄ ົ່ ອງມ ປອ້ງກນັ, ແຕົ່ ຂໍຄວາມກະຈົ່ າງແຈງ້ກົ່ ຽວກບັລກັສະນະຂອງໂຄງການ, ຄວາມກະຈົ່ າງແຈງ້ກົ່ ຽວ
ກບັຂັນ້ຕອນ ແລະ ການມ ສດິໄດຮ້ບັການຊດົເຊ ຍ. ນອກຈາກນັນ້, ຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມ ຈາໍ ນວນ ໜ ົ່ ງ ໄດສ້ະ ເໜ  ແລະຍກົ
ໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມ ສໍາ ຄນັຂອງການຝ ກອບົຮມົກົ່ ຽວກບັການປົກປອ້ງສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
ເຊິົ່ ງແມົ່ ນຂໍ ້ກໍາ ນດົໃນ ESMF ນ ,້ ພອ້ມດວ້ຍການຕດິຕາມກວດກາທ ົ່  ຈາໍ ເປັນໃນລະຫວົ່ າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

86.;ຮົ່ າງເອກະສານ ESMF, RPF ແລະ EGEF ໄດມ້ ການໂຄສະນາ (ເປັນພາສາອງັກດິ) ໃນເວບໄຊທ ໌MPWT 
ແລະ ເວບໄຊທຂ໌ອງທະນາຄານໂລກໃນວນັທ  12 ສງິຫາ 2019. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມເອກະສານ ສະບບັຍໍນ້ ຍ້ງັເປັນ
ປະໂຍດໃຫແ້ກົ່ ຜ ອ້ົ່ ານ ກົ່ ຽວກບັກອບນະໂຍບາຍຢ ົ່ ຂາ້ງເທງິນັນ້ ເຊິົ່ ງໄດເ້ຮດັເປັນພາສາລາວ ແລະ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫຜ້ ້
ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການໃນວນັທ  6 ສງິຫາ 2019 ກົ່ ອນການປ ກສາຫາລ ຢ ົ່ ສອງແຂວງເປົາ້ ໝາຍ ຂອງ
ໂຄງການ. ໃບປິວສະ ໜອງ ຂໍມ້ ນກົ່ ຽວກບັໂຄງການ, ຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້, ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ, ຂອບ
ນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລະ GRM. ESMF, RPF ແລະ EGEF ຂັນ້ສຸດທາ້ຍໄດຖ້ ກ
ເປ ດເຜ ຍຄ ນ ໃໝົ່  ໃນປະເທດ (ເປັນທງັພາສາທອ້ງຖິົ່ ນແລະພາສາອງັກດິ) ໃນວນັທ  16 ກນັຍາ 2019 ພອ້ມທງັເວບ
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ໄຊທຂ໌ອງທະນາຄານໂລກໃນວນັທ  18 ກນັຍາ 2019 ພາຍຫຼງັການເກບັກ ຈ້າກທະນາຄານໂລກແລະກົ່ ອນການປະ
ເມ ນຜນົ.  

7. ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຂ ື້ຮອ້ງຮຽນ 

87. ອ ງຕາມມາດຕາທ  25 ຂອງດ າລດັເລກທ  84/ນຍ (ວົ່ າດວ້ຍ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ ປະຊາຊນົ ຈາກໂຄງການພດັທະນາ, ລງົວນັທ  5 ເມສາ 2016) ໄດກ້ໍານດົໃຫບ້ນັດາໂຄງການພດັທະນາ
ຕົ່ າງໆ ສາ້ງກນົໄກໃນ ການແກໄ້ຂບນັດາຂໍຂ້ດັແຍົ່ ງ ໃຫມ້ ປະສດິທພິາບ. ດໍາລດັໄດກ້ໍານດົໃຫຜ້ ພ້ດັທະນາໂຄງການ 
(ເຊັົ່ ນໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂອງຂະແໜງໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອຸດມົໄຊ,ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ) ຮບັຜດິຊອບໃນການປະສານງານແລະເຮດັວຽກຮົ່ ວມກບັພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງອຸດມົໄຊ ສາ້ງກນົໄກການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຮຽນ ແລະ ດໍາເນ ນການແກໄ້ຂບນັຫາຮອ້ງຣຽນ
ນັນ້. ຄໍາຮອ້ງຮຽນຂອງຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ທ ົ່ ມາຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ໂດຍຜົ່ ານຂະບວນການເຈລະ
ຈາ ແລະ ໄກົ່ ເກົ່ ຍເພ ົ່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັການຕກົລງົເຫນັດ  ແລະ ເປັນເອກກະພາບ. ຄໍາຮອ້ງຮຽນທງັ      ໝດົແມົ່ ນຈະໄດ ້
ຮບັດວ້ຍການຂຽນເປັນເປັນໜງັສ  ແລະ ຖາ້ກໍລະນ ມ ການຮອ້ງຮຽນແບບປາກເປົົ່ າ ກໍົ່ ຈະມ ການຈດົບນັທ ກເປັນ ລາຍ
ລກັອກັສອນໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ໆ ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫລ   ຄອບຄວົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເຮດັການຮອ້ງ
ຮຽນ. ຂັນ້ຕອນການແກຄໍ້າຮອ້ງຮຽນ ຂອງຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຄວນຈະລວມເອາົມາດຕະຖານຂັນ້ຕອນການດໍາເນ ນ
ງານທ ົ່      ເໝາະສມົ (ເຊັົ່ ນ ເວລາ ໃນການພຈິາລະນາຄໍາຮອ້ງຮຽນ,  ແລະ ການແກໃ້ຂຄໍາຮອ້ງຮຽນກໍົ່ ຈະມ ການຄດິ
ໄລົ່  ຄົ່ າໃຊ ້ຈົ່ າຍໃດໆ ກບັຜ ທ້ ົ່ ໄດ ້ຮບັຜນົກະທບົ). 

88. ຂໍຮ້ອ້ງຮຽນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຈາກກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ທ ົ່ ມ ຜນົ ມາຈາກກດິຈະກາໍ
ຕົ່ າງໆຂອງ ໂຄງການແມົ່ ນຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ໂດຍຄະນະກໍາມະການແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງຣຽນ ໂດຍຜົ່ ານກນົໄກການແກ ້
ໄຂຂໍຮ້ອ້ງຮຽນຂອງໂຄງການ. ແຕົ່ ວົ່ າ, ຜ ຮ້ອ້ງທຸກຍງັມ ສດິ ທ ົ່ ຈະຂາ້ມຂັນ້ຕອນດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ແລະ ສາມາດຍ ົ່ ນສະ  ເໜ 
ຄໍາຮອ້ງຮຽນຫາໜົ່ ວຍງານຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຂອງຂະແໜງໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ພາຍໃນພະແນກ ຍທຂ 
ແຂວງ ເພ ົ່ ອໃຫແ້ກໄ້ຂໂດຍກງົ ຫຼ  ຜົ່ ານສະພາແຫົ່ ງຊາດ, ຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນແຕົ່ ລະຂັນ້ຕອນ
ຂອງການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຮຽນ, ຈະມ ການບນັທ ກໄວໃ້ນສະມຸດບນັທ ກ ກົ່ ຽວກບັລາຍລະອຽດຂອງການຮອ້ງຮຽນ, 
ລາຍລະອຽດຂອງການປ ກສາຫາລ  ແລະ ຜນົຂອງການແກໄ້ຂ. ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການສົົ່ ງຄໍາຮອ້ງຮຽນ ແລະ ການ
ແກໄ້ຂ ແມົ່ ນຈະໄດລ້າຍງານຕໍົ່  ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຂອງ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ໂດຍຜົ່ ານບດົລາຍ
ງານປະຈາໍເດ ອນ. ເພ ົ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາການຮອ້ງຮຽນ ໃຫມ້ ປະສດິທພິາບ ແລະ ວົ່ ອງໄວ ອາດຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ
ຂັນ້ຕອນດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້  

• ຂັນ້ຕອນທ  1: ຖາ້ຫາກວົ່ າ ຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ບໍົ່ ພໍໃຈກບັແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຫຼ  
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດັົ່ ງກົ່ າວ, ຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ສາມາດສະເໜ ຄໍາຮອ້ງຮຽນ ໂດຍ
ປາກເປົົ່ າ ຫຼ  ການຂຽນເປັນ ລາຍລກັອກັສອນໃຫກ້ບັຄະນະກາໍມະການຂັນ້ບາ້ນ ຫຼ  ຫອ້ງການຈດັສນັ 
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• ຍກົຍາ້ຍຂັນ້ເມ ອງ (DRO). ຖາ້ເປັນການຮອ້ງຮຽນ ໂດຍທາງປາກເປົົ່ າ, ຂັນ້ບາ້ນຈະແກໄ້ຂບນັຫາດັົ່ ງກົ່ າວ
ໃນທນັທ  ແລະ ບນັທ ກໄວ ້ ເປັນລາຍລກັອກັສອນໃນເວລານັນ້ໂລດ. ຄະນະກໍາມະການຂັນ້ບາ້ນ ຫຼ  
ຫອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂັນ້ເມ ອງ ຈະແກ ້ໄຂບນັຫາຄໍາຮອ້ງທຸກ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທດິ;  

• ຂັນ້ຕອນທ  2: ຖາ້ຫາກວົ່ າຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ບໍົ່ ພໍໃຈກບັຜນົການຕດັສນິໃນຂັນ້ຕອນທ  1, 
ຜ ທ້ ົ່ ໄດ ້ ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ສາມາດຍ ົ່ ນອຸທອນຂ ນ້ຫາ ຫອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໂຄງການ 
(PRO) ເພ ົ່ ອໃຫພ້ຈິາລະນາ ແລະ ຕດັສນິຄ ນໃໝົ່ . ຫອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໂຄງການ ຈະພຈິາລະນາ 
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທດິ; 

• ຂັນ້ຕອນທ  3: ຖາ້ຫາກວົ່ າ ຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ບໍົ່ ພໍໃຈກບັຜນົການຕດັສນິໃນຂັນ້ຕອນທ  
2, ຜ ທ້ ົ່  ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ສາມາດຍ ົ່ ນອຸທອນຂ ນ້ຫາ ຄະນະກ າມະການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ
ຂັນ້ແຂວງ ທ ົ່ ເປັນອງົ ການຕຸລາການ ຫຼງັຈາກທ ົ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຕດັສນິຈາກຫອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂັນ້ແຂ
ວງ (PRO). ອງົການຕຸລາການຂັນ້ ແຂວງ (AAO) ສາມາດໃຫຄໍ້າພພິາກສາ ພາຍໃນ 10 ວນັ; ແລະ  

• ຂັນ້ຕອນທ  4: ຖາ້ຫາກວົ່ າ ຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຍງັບໍົ່ ພໍໃຈກບັຜນົພພິາກສາ ທ ົ່ ຕດັສນິໂດຍ
ອງົການ ຕຸລາການຂັນ້ແຂວງ (AAO), ຫຼງັຈາກທ ົ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຕດັສນິ ຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ສາມາດຍ ົ່ ນຟອ້ງ ສານ ທ ົ່ ສານປະຊາຊນົ ອ ງຕາມບນັດານຕິກິໍາ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງ 
ສປປ ລາວ.  

89. DOW ຍງັຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການວາງແຜນແລະການປະຕບິດັມາດຕະການປອ້ງກນັ, ລວມທງັການຝ ກອບົຮມົ
ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກົ່  DOW ແລະ DPWT. ການເຄ ົ່ ອນໄຫວຂອງທ ົ່ ປ ກສາພາຍໃນດາ້ນການ
ປົກປອ້ງຈາໍນວນ 02 ສອງຄນົ (ຜ  ້ໜ ົ່ ງ ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະ ໜ ົ່ ງຄນົ ໃນດາ້ນສງັຄມົ) ຈະ ສໍາ ເລດັຢ ົ່ ໃນ ໃຕມາດ
ທ  Q3 2019 ແລະ ພວກເຂາົຍງັຮບັຜດິຊອບການຝ ກອບົຮມົແລະການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ (ໃນໜາ້ວຽກ) ຂອງ 
EDPD / PTRI, PMU / DOW, ແລະ PIU / DPWT ກົ່ ຽວກບັການວາງແຜນ, ການຕດິຕາມແລະກວດກາ, 
ແລະ ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ / ປ ກສາຫາລ ກບັຂະແໜງການທ ົ່  ສໍາ ຄນັ ແລະ ພາກສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງລວມທງັການເຊ ົ່ ອມ
ໂຍງເຂົາ້ກບັສງັຄມົ. ຢ ົ່ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ງບົປະມານເພ ມ້(AF), ການສາ້ງຂ ດຄວາມສາມາດຈະເລ ົ່ ມຕົນ້ຈດັຕັປ້ະຕິ
ບດັຢ ົ່ ໃນໃຕມາດ Q4 ຂອງປ  2019. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ການຂະຫຍາຍກດິຈະ ກໍາ ຢ ົ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ບໍລ ິ
ຄໍາ ໄຊຈະເພ ົ່ ມປະລມິານວຽກຂອງທ ົ່ ປ ກສາ 2 ຄນົ ແລະ ຈະຕອ້ງມ ການຕດິຕາມ,ປ ກສາຫາລ ກົ່ ຽວກບັບ ລມິະສດິ
ຂອງກດິຈະ ກໍາ ລະຫວົ່ າງ PIU / ຜ ຊ້ົ່ ຽວຊານດາ້ນ DOW, EDPD / PTRI, ແລະ WB ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັການ
ກະກຽມແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການປອ້ງກນັຢົ່ າງທນັການ. ການປະສານງານກົ່ ອນໄວແລະມ ປະສດິຕຜິນົ
ກບັ MONRE ແລະ PONREs ໃນບນັດາແຂວງຂອງໂຄງການແມົ່ ນຖ ວົ່ າມ ຄວາມ ຈາໍ ເປັນ. 

90. ເຖງິວົ່ າ ກະຊວງ ຍທຂ ເປັນກະຊວງຫຼກັທ ົ່ ມ ໜາ້ທ ົ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຮົ່ ວມກບັ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມຊາດ 
ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກະຊວງການເງນິ. ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (PMU) ມ ໜາ້ທ ົ່ ໃນການບໍລຫິານ, ຈດັຊ  ້
ແລະ ຈດັຈາ້ງ, ການເຮດັ ສນັຍາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການຫຍົ່ ອຍ.  ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງ
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ໂຄງການ ຈະດໍາເນ ນການຕດິຕາກວດກາ ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັບນັດາຕວົຊ ວດັປະສດິທພິາບທ ົ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ ແລະ ເຮດັ
ບດົ ລາຍງານຜນົ ແລະ ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງໂຄງການ. ນອກນັນ້ PMU ແລະ EDPD/PTRI ຍງັ ຈະໄດຕ້ດິຕາມ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປະຈາໍວນັຂອງບນັດາຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍ ຂອງໂຄງການ. ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ 
ກະຊວງ ຍທຂ ຈະເຮດັວຽກຮົ່ ວມຢົ່ າງໃກຊ້ດິກບັ ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຂອງພະ ແນກ ຍທຂ ແຂວງ 
ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຈະໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ກບັໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  ກົ່ ຽວກບັທຸກໆ ບນັດາຂໍກ້ໍາ
ນດົ ແລະ ເງ  ົ່ອນໄຂ ໃນໄລະຍະການກະກະຽມ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ແລະ ເຮດັການປະສານງານກບັ
ທະນາຄານໂລກ. ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ຈະມ ໜາ້ທ ົ່ ໃນການຕດິຕາມກວດສອບພາກສະໜາມ ໃນແຕົ່ ລະມ  ້ ແລະ 
ລາຍງານໃຫແ້ກົ່ ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. ນອກຈາກນ ,້ ຍງັຕອ້ງໄດປ້ະສານງານ ກບັບນັດາອໍານາດການປົກ ຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ ເພ ົ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວົ່ າມ ການປະສານງານ ແລະ ຮົ່ ວມມ ທ ົ່ ດ  ແລະ ພອ້ມທງັໄດລ້ະບຸບນັຫາທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້ໃນແຕົ່
ລະບົ່ ອນຂອງ ການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ນໍາສະເໜ ຕໍົ່ ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຂອງກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ແລະ/ຫຼ  ໃນ
ຂັນ້ສ ງກົ່ ວານ .້ ຕາຕະລາງ 9.1 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຫລກັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ESMF ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິບນັ
ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ ົ່ ໃນແຕົ່ ລະໄລຍະຂອງວງົຈອນໂຄງການ. 

7.1 ງົບປະມານໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ESMF 

91. ການໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ESMF ສໍາລບັທງັສອງກດິຈະ ກໍາ ທ ົ່ ຖ ກ ກໍາ ນດົພາຍໃຕໂ້ຄງການແມົ່ ບດົ 
ແລະ ງບົປະມານເພ ມ້ (AF) ແລະ ການເງນິເພ ົ່ ມເຕ ມຈະຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ງບົປະມານປະມານ 0.52 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ. ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ESMF ພາຍໃຕໂ້ຄງການແມົ່ ບດົ ຈາໍ ນວນເງນິເພ ົ່ ມແມົ່ ນ 0,30 ລາ້ນໂດ
ລາເພ ົ່ ອຮບັປະກນັການປະຕບິດັຕາມຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍຕົ່ າງໆພອ້ມທງັໃຫກ້ານຝ ກອບົຮມົ ແລະ 
ການຊ  ້ ນໍາ ເພ ົ່ ມເຕ ມໃຫແ້ກົ່  DPWTs ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. ງບົປະມານທ ົ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ESMF ແມົ່ ນປະມານ 816,000 ໂດລາສະຫະລດັ (ຕາຕະລາງ 9.2). ແຫຼົ່ ງການເງນິເພ ົ່ ອ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ESMF ແລະການກະກຽມແຜນການປອ້ງກນັແມົ່ ນມາຈາກອງົປະກອບ 4, ການຄຸມ້ຄອງ
ໂຄງການ. 

92. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ESMF ໄດອ້ອກແບບມາເພ ົ່ ອສຸມໃສົ່ ການຕດິຕາມກວດກາກດິຈະ ກໍາ ການປອ້ງກນັ  
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົເພ ົ່ ອແນໃສົ່ ຮບັປະກນັວົ່ າໂຄງການຍົ່ ອຍແມົ່ ນສອດຄົ່ ອງກບັຂະບວນການທ ົ່ ແນະນໍາ 
ຢ ົ່ ໃນເອກະສານນ ,້ ແລະ ສໍາ ລບັ EDPD / PTRI ເພ ົ່ ອສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ໂຄງການຝ ກອບົຮມົແລະການສາ້ງຂ ດ
ຄວາມສາມາດໃຫ ້PMU-DOW / MPWT; PIUs ໃນ 3 ແຂວງເປົາ້ ໝາຍ ແລະ ພາກສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງທ ົ່  ສໍາ 
ຄນັ. ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍປະມານລວມທງັການຈາ້ງທ ົ່ ປ ກສາສາກນົ ແລະ ທ ົ່ ປ ກສາພາຍໃນ ຈາໍນວນ 02 ທົ່ ານ ເພ ົ່ ອຊົ່ ວຍ 
EDPD / PTRI ແລະ PIU ຂອງ DOW ແລະ DPWTs ຂອງ 3 ແຂວງເປົາ້ ໝາຍ. 
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ຕາຕະລາງ 9.1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ESMF.  

ວົງຈອນ
ຂອງໂຄງ
ການຍ່ອຍ 

EDPD of PTRI 

 

ກົມໂຍທາທິການ
ທາງນ ື້າ- ໜ່ວຍງານ
ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງ 

ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອ ດົມໄຊ, ໜ່ວຍງານ

ໂຍທາທິການທາງນ ື້າ (ເຈົື້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ) 

ການກັົ່ ນຕອງ ໃຫຄໍ້າແນະນໍາແກົ່ ຜ ຍ້  ົ່ ນສະເໜ ຂໍທ ນ ແລະ 
ຜ ມ້  ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍຕົ່ າງໆ ກົ່ ຽວກບັຂັນ້
ຕອນ ປະຕບິດັ ການປອ້ງກນັສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ 

ທບົທວນ ບນັດາຄໍາຄດິເຫນັ, ຂໍສ້ະເໜ  
ແລະ ກັົ່ ນຕອງ ເພ ົ່ ອຊອກຫາບນັຫາ ທ ົ່ ອາດ
ຈະເກ ດຂ ນ້ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການປອ້ງກນັ 
ພອ້ມທງັໃຫຄໍ້າແນະນໍາແກົ່ ຜ ຍ້  ນສະເໜ ຂໍ
ທ ນ ກົ່ ຽວກບັ ເນ ອ້ຫາຕົ່ າງໃນເອກະສານ
ປອ້ງກນັ ແລະ ມາດຕະການຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຈະໄດ ້
ເຮດັ. 

ເຂົາ້ຮົ່ ວມຢົ່ າງໃກສ້ດິໃນ
ຂະບວນການກບັ 
EDPD 

ປະເມ ນແຕົ່ ລະ ບນັຫາການປົກປອ້ງ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ 
ໃນໄລຍະການກະກຽມ ລວມເຖງິກົ່ ານກັົ່ ນຕອງວົ່ າມ ປະ
ຊາຊນົ ທ ົ່ ເປັນຊນົເຜົົ່ າທ ົ່ ອາໄສຢ ົ່ ບໍົ່ . 

ອະທບິາຍເຖງິ ບນັຫາການປົກປອ້ງ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ 
ໃນແບບຟອມກັົ່ ນຕອງມາດຕະການປອ້ງກນັ ທ ົ່ ຈະຖ ກ
ຄດັຕດິໃສົ່ ບດົສະເໜ ໂຄງການຫຍົ່ ອຍ. 

ການກະກຽມ ໃຫຄໍ້າແນະນໍາກົ່ ຽວກບັບນັຫາການປົກ
ປອ້ງ ຄວາມຈາໍເປັນ. ຄດັເລ ອກ ແລະ ວົ່ າ
ຈາ້ງທ ົ່ ປ ກສາດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັ
ຄມົ ເພ ົ່ ອຊົ່ ວຍໃນການກະກຽມ, ການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ບນັດາ
ເອກະສານປອ້ງກນັຕົ່ າງໆ (ເຊັົ່ ນວົ່ າ as 
ESMP, EGDP, ARAP). 

ເຂົາ້ຮົ່ ວມຢົ່ າງໃກສ້ດິໃນ
ຂະບວນການກບັ 
EDPD 

ດໍາເນ ນການກະກຽມວຽກງານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການປອ້ງ
ກນັດັາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ 
ເຊັົ່ ນ ການເຮດັປ ກສາຫາລ  ກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ/ຫຼ  
ການ ເກບັກໍາຂໍມ້ ນ. ການອອກແບບມາດຕະການປອ້ງ
ກນັ ແລະ ກະກຽມເອກະສານ ເຊັົ່ ນ ESMP, EGDP, 
ແລະ ອ ົ່ ນໆ ຕາມການຕກົລງົກບັກມົໂຍທາທກິານທາງ
ນໍາ້. ຖາ້ ເຫນັວົ່ າມ ຄວາມເໝາະສມົ, ເຜ ຍແຜົ່ ຮົ່ າງ
ເອກະສານການ ປອ້ງກນັຕົ່ າງໆ ແລະ ບດົສະເໜ ໂຄງ
ການຍົ່ ອຍ ໃຫແ້ກົ່ ຊຸມ ຊນົ ກົ່ ອນທ ົ່ ກມົໂຍທາທກິານທາງ
ນໍາ້ ຈະເຮດັການທບົທວນບດົສະເໜ ໂຄງການຍົ່ ອຍນັນ້.  

 ທບົທວນ ບດົສະເໜ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ເພ ົ່ ອ
ເບິົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນການປອ້ງກນັ ແລະ 
ຄວາມສົ່ ຽງທາງສງັຄມົ. 

ປະເມ ນຄວາມຄວາມຄບົຖວ້ນ ແລະ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ຂອງການປະເມ ນ

ເຂົາ້ຮົ່ ວມຢົ່ າງໃກສ້ດິໃນ
ຂະບວນການກບັ 
EDPD 

ຍ ົ່ ນບດົສະເໜ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ທ ົ່ ປະກອບດວ້ຍ ມາດຕະ 
ການການປອ້ງກນັ ແລະ ເອກກະສານທ ົ່ ກົ່ ຽວກບັການ
ປອ້ງກນັອ ົ່ ນໆ ຕາມການຕກົລງົກນັ. ຖາ້ຫາກກມົໂຍທາ
ທກິານທາງນໍາ້ ສະເໜ ໃຫປັ້ບປັບປຸງມາດຕະການປອ້ງ
ກນັ ຫຼ  ປັບປຸງເອກກະສານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໃດໆ ເພ ົ່ ອໃຫ ້
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ນະໂຍບາຍການປ້ອງກນັ ແລະ ຂະບວນ 
ການປ ກສາຫາລ . ຖາ້ເຫນັວົ່ າມ ຄວາມ
ຈາໍເປັນ ເພ ົ່ ອ ສະເໜ ຂັນ້ຕອນຕໍົ່ ໄປ. ປະ
ເມ ນຄວາມຄບົຖວ້ນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປ
ໄດ ້ ຂອງມາດຕະການການປອ້ງກນັ ແລະ 
ບນັດາເອກະສານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຕົ່ າງໆ. ຖາ້
ເຫນັວົ່ າມ ຄວາມຈາໍເປັນ, ແມົ່ ນສະເໜ ໃຫມ້  
ການປົ່ ຽນແປງຕໍົ່ ບນັດາມາດຕະການ ແລະ 
ບນັດາເອກະສານເຫຼົົ່ ານ  ້ແລະ ເຮດັການທບົ
ທວນອ ກເທ ່ ົ່ອໜ ົ່ ງ ກົ່ ອນທ ົ່ ຈະເຮດັການ
ຮບັຮອງສຸດທາ້ຍ.  

ຖາ້ຫາກວົ່ າ ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າຫາກໄດຮ້ບັຜນົກະ
ທບົ (ຕາມນະໂຍບາຍ OP 4.10 ຂອງທະ
ນາຄານໂລກ), ຕອ້ງຮບັປະກນັວົ່ າ ພວກເຂາົ
ໄດຮ້ບັການຍນິຍອມ ແລະ ເຫນັດ ກບັໂຄງ
ການຍົ່ ອຍ ຕາມຫລກັການ “ແບບບໍົ່ ມ ການ
ບງັຄບັ, ແບບແຈງ້ໃຫຊ້າບລົ່ ວງໜາ້ກົ່ ອນ 
ແລະ ແບບໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນພຽງພໍ”.  

ຖາ້ພຈິາລະນາວົ່ າມ ຄວາມເໝາະສມົ, ເຜ ຍ
ແຜົ່ ຂໍມ້ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການປ້ອງກນັໃຫ ້
ແກົ່ ມວນຊນົ ໃນເວບັໄຊຂອງ ກະຊວງ ຍທ
ຂ ຫລງັຈາກໂຄງການໄດຮ້ບັການອຸນຸມດັ
ແລວ້.   

ສອດຄົ່ ອງກບັ ເອກກະສານ ESMF ແລະ ຂໍກ້ໍານດົ
ອ ົ່ ນໆ ຂອງນະໂຍບາຍປອ້ງກນັ ແມົ່ ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ. 
ຈາກນັນ້ແມົ່ ນຍ ົ່ ນບດົສະເໜ ໂຄງການຫຍົ່ ອຍ ພອ້ມ
ດວ້ຍມາດຕະການປອ້ງກນັ ແລະ ເອກກະສານປອ້ງກນັ 
ທ ົ່ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ຄ ນຕາມຄວາມຈາໍເປັນ. ບດົສະເໜ 
ໂຄງການ ແລະ ເອກກະສານປະກອບຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
ຕອ້ງສອດຄົ່ ອງກບັ ທຸກໆນຕິກິໍາ ແລະ ລະບຽບການ
ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ວາງ ອອກ.  

 

ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ 

ຕດິຕາມ ແລະ ທບົທວນ  ເອກະສານກົ່ ຽວ
ກບັນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັ ແລະ ບນັຫາ 
ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ
ຍົ່ ອຍ. ຖາ້ເຫນັວົ່ າມ  ຄວາມຈາໍເປັນ, ສະ    
ເໜ ໃຫ ້ ມ ການແກໄ້ຂມາດຕະການ ການ
ປອ້ງກນັ 

ເຂົາ້ຮົ່ ວມຢົ່ າງໃກສ້ດິໃນ
ຂະບວນການກບັ 
EDPD 

ເຜ ຍແຜົ່ ເອກະສານນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັ ທ ົ່ ເປັນ
ສະບບັ ສມົບ ນ ຕໍົ່ ຊຸມຊນົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. 

ຕດິຕາມກວດກາ, ບນັທ ກ ແລະ ລາຍງານ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັມາດຕະການການປອ້ງກນັ. 

ຫາກກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າຫາກໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ (ຕາມນະ
ໂຍບາຍ OP/BP4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກ), ແມົ່ ນ
ໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ເຂົາ້ມາມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

80 



 

 

ທບົທວນ ແລະ ອະນຸມດັ ແຜນດໍາເນ ນງານ
ທ ົ່  ຖ ກກໍານດົໃຫສ້າ້ງໃນ ໄລະຍະການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

ການປະເມ ນ
ຜນົ 

ໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າການຮວບຮວມ ແລະ ການ
ກວດສອບ ບນັຫາທາງດາ້ນນະໂຍບາຍການ
ປອ້ງກນັທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
ແລະ ຜນົຂອງການປະເມ ນ ແລະ ລາຍງານ
ຜນົ ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ທາ້ຍຂອງໂຄງການ
ຍົ່ ອຍ ລວມມ  ການຖອດຖອນບດົຮຽນທ ົ່

ຜົ່ ານມາຂອງແຕົ່ ລະໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

ເຂົາ້ຮົ່ ວມຢົ່ າງໃກສ້ດິໃນ
ຂະບວນການກບັ 
EDPD 

ປະເມ ນ ການຈດັຕງັປະຕບິດັ ແລະ ໝາກຜນົ ຂອງມາດ
ຕະການການປົກປອ້ງ.  

ຫາກກຸົ່ ມຊນົບນັດາເຜົົ່ າຫາກໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ (ຕາມ
ນະໂຍບາຍ OP/BP4.11 ຂອງທະນາຄານໂລກ), ແມົ່ ນ
ໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ເຂົາ້ມາມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການຕດິຕາມກວດ
ກາ ແລະ ການປະເມ ນ. 

 

ຕາຕະລາງ 9.2 ງົບປະມານໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ 

ລດ. ກິດຈະກ າລາຍລະອຽດ ງົບປະມານ 

  
ມ ນຄ່າ 
ງົບປະມານ
ເດີມ(USD) 

ງົບປະມານ
ເພີື້ມ(USD) 

ງົບປະມານ
ລວມ 

ລະຫັດ
ງົບປະມານ 

A 
ການຄວບຄ ມ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການຝກຶ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບ ESMF 

99.000 
 
85.000 

184.000  

 1 

 EDPD of PTRI  ຈດັໃຫມ້ ການຝ ກອບົຮມົແລະ 
ການດາໍເນ ນການ ຕດິຕາມກວດກາປະຈາໍໄຕມາດ 
ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ກຽມບດົລາຍ
ງານ ປະຈາໍປ  ໃຫແ້ກົ່  ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ຂອງຂະແໜງໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ພະແນກ ຍທຂ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ບລໍຄິໍາໄຊ ໃນໄລຍະ 3 ປ .
ແລະ ເພ ົ່ອ ດາໍ ເນ ນການຝ ກອບົຮມົເພ ົ່ມເຕ ມກົ່ ຽວ
ກບັການປົກປອ້ງທາງສງັຄມົແລະການຕດິຕາມ 
ກວດກາ,, ແລະການລາຍງານ (MFR) ($ 10,000 

/ ປ ) 

39.000 

 
 
 
 
30.000 

 
 
 
 
69.000 

 
 
 
 
1.3.5/2 

 2 
EDPD of PTRI ເຮດັການຕດິຕາມ ກວດກາ ແລະ 
ກະກຽມບດົລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການປອ້ງກນັ ປະຈາໍ 6 ເດ ອນ 

20.000 15.000 35.000 1.3.5/3 
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ໃຫແ້ກົ່  ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ບລໍຄິາໍໄຊ ໃນ
ໄລຍະ 3 ປ . 

 3 

ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງແຂວງ ຫຼວງພະ
ບາງ, ບລໍຄິາໍໄຊ ແລະ ຊຸມຊນົໃນທອງ້ຖິົ່ ນເປັນຜ ້
ດາໍເນ ນການປະເມ ນຜ ຮ້ບັເໝາົປະຈາໍເດ ອນ ແລະ 
ປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ພອ້ມທງັຂຽນບດົລາຍງານ
ປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ແນະນາໍໃນໄລຍະ 3 ປ  
(5.000 ໂດລາສະຫະລດັ/ຄນົ) 

25.000 30.000 55.000 1.3.5/6 

 4 

ຕດິຕາມກດກາ ພອ້ມທງັຂຽນບດົລາຍງານ ໂດຍ
ແມົ່ ນພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິົ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ ແລະ ອາໍນາດການປົກ
ທອ້ງຖິົ່ ນຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການກໍົ່ສາ້ງ ລວມທງັ
ກດິຈະກາໍຕົ່ າງໆຂອງຊຸມຊນົເພ ົ່ອແກໄ້ຂບນັຫາ
ຄວາມປອດໄພໃນທອ້ງຖະໜນົ( 5.000 ໂດລາ
ສະຫະລດັຕໍົ່ຄນົ).   

 10.000 10.000 1.3.5/6 

 5 
ປຶກສາຫາລ ກັບກ ູ່ມຊົນເຜົີ່າ ໃນການ
ກະກຽມ ESMP ແລະ EGDP 

15.000 
 15.000 1.3.5/6 

      

B 
ການພັດທະນາມາດຕະການປຸ້ອງກັນ, ແຜນງານ, 
ວິທີການ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ອ ີ່ນໆ 

320.000 
 
145.000 

 
465.000 

 

 1 

EDPD of PTRI (ຊົ່ ວຍເຫຼ ອທ ົ່ປ ກສາ) ວຽກງານທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການເຮດັ ກລໍະນ ສ ກສາ ແລະ ການ
ຄົນ້ຄວາ້ຕົ່ າງໆ ລວມທງັການຈດັກອງປະຊຸມ ວຊິາ
ການ ເພ ົ່ອສາ້ງບດົແນະນາໍສະເພາະ ໃນຂງົເຂດທ ົ່

ສາໍຄນັດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ (i) ການແບົ່ ງເຂດທ ົ່ດນິ; ແລະ 
(ii) ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຕໍົ່ສະພາບດາ້ນນຕິກິາໍ 
ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສົ່ ຽງຈາກ ໄພພບິດັ. (ລວມທງັກອງປະຊຸມການ
ປ ກສາຫາລ (ລວມທງັກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ແລະ
ຮບັປະກນັ ຄວາມປອດໄພ ($ 30,000 ສາໍລບັ
ແຕົ່ ລະຄນົ) 

 
45.000 

 
 
 
 
60.000 

 
 
 
 
105.000 
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 2 

;EDPD ຂອງ PTRI, DPWT ໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼ ອ
ໂດຍທ ົ່ປ ກສາລະດບັຊາດສອງຄນົ (ສິົ່ ງແວດລອ້ມ
ແລະສງັຄມົ, ໄລຍະສັນ້)ໃນການກະກຽມ
ເອກະສານການປົກປອ້ງຕາມຄວາມຕອ້ງການພອ້ມ
ທງັສາ້ງຄວາມສາມາດດາ້ນການປອ້ງກນັ, ການ
ປ ກສາຫາລ ແລະກອງປະຊຸມ, ການຄຸມ້ຄອງການ
ປົກປອ້ງ, ການຕດິຕາມກວດກາ, ແລະການລາຍ
ງານ (ການຕໍົ່ສນັຍາ ກວມເອາົ ແຂວງLPB ແລະ 
BLKX) 

125,000 50.000 175.000 
1.1.3.5 and 
1.1.3.7 

 3 

ການຮບັສະໝກັ ທ ົ່ປ ກສາສາກນົ (ໂດຍ EDPD 

ຂອງ PTRI) ເພ ົ່ອຊ  ້ ນາໍ ທ ົ່ ປ ກສາພາຍໃນ ແລະ 
ສະຫຸຼບແນວທາງທາງ ດາ້ນວຊິາການ ແລະ ລາຍງານ
ຜນົສາໍເລດັ. 

150.000  150.000 1.1.3.6 

 4 

ວົ່ າຈາ້ງທ ົ່ປ ກສາພາຍໃນ(1 ຫຼ  2 ຄນົ) ທາງດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຂັນ້ສ ງເພ ົ່ອຊົ່ ວຍ 
EDPD/PTRI ໃນການປະຕບິດັການຊ ນ້າໍ, ການ
ຕດິຕາມ, ການຈດັລະບບົເອກະສານ ແລະ ການ
ລາຍງານເປັນ ໄລຍະເວລາ ເວລາ 1 ປ  

 35.000 35.000 1.1.3.6 

C 
ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫຸ້ອົງກອນ ແລະ ການ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ພະນັກງານ  

 
85,000 

 
70.000 

 
155.000 

 

 1 

ຄດັເລ ອກ ແລະ ວົ່ າຈາ້ງຊົ່ ຽວຊານດາ້ນບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ເພ ົ່ອຈດັຝ ກອບົຮມົ ແລະ ແນະນາໍການເຊ ົ່ອມ
ໂຍງບດົບາດຍງິຊາຍເຂົາ້ໃນວຽກງານໂຄງການໃນ
ແຕົ່ ລະໄລຍະ, ພອ້ມທງັຊົ່ ວຍໃນການສາ້ງ
ແຜນການດາໍເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ (GAP), 
ແລະ ແນະນາໍວທິ ທາງໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະ
ເມ ນຜນົແບບມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ໃນໄລຍະການວາງແຜນ
, ການກໍົ່ສາ້ງ, ແລະ ໄລຍະການດາໍເນ ນງານ ແລະ 
ບາໍລຸງຮກັສາ.  

20,000 

 
 
 
 
5.000 

 
 
 
 
25.000 
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 2 
ກອງປະຊຸມສາໍມະນາ ເພ ົ່ອສາ້ງຈດິສາໍນ ກດາ້ນ
ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ເຮດັການວເິຄາະບດົບາດຍງິ

15.000 
 
 

 
 

1.3.5/2 



 

 

ຊາຍ ເພ ົ່ອລະບຸບນັຫາດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ 
ນາໍໃຊຜ້ນົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຈາກການ ວເິຄາະດັົ່ ງກົ່ າວໃນການ
ກາໍນດົມາດຕະການເພ ົ່ອແກໄ້ຂບນັຫາດາ້ນບດົບາດ
ຍງິຊາຍທ ົ່ລະບຸໄວນ້ັນ້ ໂດຍການມ ຕວົຊ ວ້ດັເພ ົ່ອ
ຕດິຕາມຜນົຂອງມນັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນ
ສງັຄມົ ແລະ ບນັດາຄວາມສົ່ ຽງຕົ່ າງໆ ຂອງ
ໂຄງການ; ຝ ກອບົຮມົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດາໍ
ເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ (GAP) ໃຫແ້ກົ່ ພະ
ນກັງານ ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້, ພະນກັງານຂອງ
ອງົກອນທ ົ່ຖ ກມອບໝາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ຕົ່ າງໆ ແລະ ພະນກັງານຂອງໂຄງການທຸກຄນົ. 

 
 
 
 
10.000 
 
 

 
 
 
 
25.000 

 3 

ຈດັຊ ພ້າຫະນະຮບັໃຊສ້າໍລບັກມົ EDPD ແລະ ໃຫ ້
ທ ົ່ປ ກສາດາ້ນຄວາມປອດໄພ ເພ ົ່ອນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປົກປອ້ງດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESS (ເພ ົ່ອດາໍເນ ນການ
ປ ກສາຫາລ , ການເກບັກາໍ ຂໍມ້ ນ ດາ້ນ ESS, ການ
ຊ ນ້າໍ ແລະ ຕດິຕາມ, ແລະອ ົ່ນໆ) 

50,000 

 
 
 
 
52.000 

 
 
 
 
102.000 
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 D 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການບ ລິຫານ (ເອກະສານ, 
ສ າເນົາ, ເອກະສານລາຍງານ, ເຄ ີ່ອງໃຊຸ້
ຫ້ອງການ, ແລະອ ີ່ນໆ…) 

12.000 
 
3.000 

 
15.000 

 
1.3.5/8 

ລວມທັງໝດົ A, B C and D (1.3.5) 516,000 300.000 816.000 1.3.5 
 

 

 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້ື້າຍ 

85 



 

 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A1: ກິດຈະ ກ າ ທີີ່ບ ີ່ມີສິດທຮິັບເງິນເພີີ່ມເຕີມ (AF) 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A2; ເຄ ີ່ອງມ ນະໂຍບາຍການປະເມີນສິີ່ງແວດລ້ອມທົີ່ວໄປ: ແບບຟອມຄັດ
ເລ ອກ 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A3: ແບບຟອມການຄັດເລ ອກສິີ່ງແວດລ້ອມແລະສງັຄົມສະເພາະພ ື້ນທີີ່ 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A3.1 ແບບຟອມຄັດເລ ອກປກົປຸ້ອງສິີ່ງແວດລອ້ມແລະສັງຄົມ 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A3.2 ແບບທົດລອງປົກປຸ້ອງສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມຕົວຢູ່າງສະເພາະ
ກັບສະຖານ ີ

                                 ວິທະຍາສາດອ ຕ ນຍິົມ 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A4 ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມທົີ່ວໄປ (ESMP) 
 
 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A4.1: ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທົີ່ວໄປ (ESMP) 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A5: ແນວທາງສ າລັບແຜນການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງ ຄ ກັນນ ື້າ/ຝາຍ 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A6: ສະ ເໜີ ສະຖານທີີ່ໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃນແຂວງຫ ວງພະບາງແລະບ ລິ 

ຄ າ ໄຊ 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A7: ການປຶກສາຫາລ ແລະການເຊ ີ່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ - ຊາຍ 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A8: ຫ ັກປະຕິບັດດ້ານສິີ່ງແວດລອ້ມທົີ່ວໄປ (ECoP) 
 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A09: ກົດລະບຽບການປະພຶດກ່ຽວກັບຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດແລະການ
ໃຊຸ້ຄວາມຮ ນແຮງ 

                                ຕ ີ່ເດັກນ້ອຍ (CoC) 
 



 

 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A10: ຂັື້ນຕອນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ສ າ ລັບການກະກຽມການປະເມີນຜນົ
ກະທົບຕ ີ່ມ ລະດົກ 

                                ວັດທະນະ ທ າ (CHIA) 

 

ການດ າເນີນງານແບບສະເພາະ ໃນວຽກງານການຊວ່ຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ວຽກງານ
ຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພນ ື້າຖ້ວມສ ກເສີນ 

ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທາງລບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ແລະ/ຫຼ  ເພ ົ່ ອເພ ົ່ ມປະສດິທພິາບ ແລະ ໝາກຜນົຂອງການ
ຊົ່ ວຍເຫຼ ອທາງ ດາ້ນວຊິາການ ພາຍໃຕວ້ຽກງານ ໃນອງົປະກອບທ  1 ຂອງໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ, 
ຄວນດໍາເນ ນບນັດາວຽກງານດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ :້ 

• ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ /ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍງັໄດມ້ ການປະສານງານກບັ EDPD/PTRI ຈະ
ເປັນແກນນໍາໃນການຈດັຝ ກອບົຮມົ ວຽກງານການປອ້ງກນັ ແລະ ຈະເປັນຜ ຮ້ບັຮອງວົ່ າ ຂໍກ້ໍານດົຕົ່ າງໆ 
ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອງ້ກບັວຽກງານການປອ້ງກນັດາ້ນທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງໂຄງການຍອົ່ ຍເພ ົ່ ອ
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ ແມົ່ ນໄດປ້ະກອບເຂົາ້ໃນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນ.   

•  EDPD/PTRI ພອ້ມຈະເປັນແກນນໍາ ໃນການສາ້ງຕັງ້ກນົໄກ ການປະສານງານ ແລະ ຮົ່ ວມມ  ກບັບນັພະ
ແນກການ ແລະ ໜົ່ ວຍງານທ ົ່ ສໍາຄນັ ພາຍໃນ MONRE ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ DNEP/NRIO ທ ົ່ ມ 
ໜາ້ທ ົ່ ຮບັຜດິຂອບກົ່ ຽວກບັ ESIA/IEE, ການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ແລະ ການປົ່ ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດ;  

• ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ /ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການມ ການປະສານງານຢົ່ າງໃກສດິກບັ EDPD/PTRI ຈະ
ເປັນຜ ເ້ຮດັສນັຍາວົ່ າຈາ້ງທ ົ່ ປ ກສາສາກນົ ເພ ົ່ ອສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
(ESMP), ແຜນດໍາເນ ນງານການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ໂດຍຫຍໍ ້ (ARAP), ແຜນພດັທະນາກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ 
(EGDP), ຫລກັການປະຕບິດັດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ECoP), ຄຸົ່ ມ  ການດໍາເນ ນງານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ (ESOM) ແລະ ອ ົ່ ນໆ.           

ສໍາລບັວຽກງານຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມສຸກເສ ນ: ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ / ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງ
ໂຄງການໄດມ້ ການປະສານງານກບັ EDPD/PTRI ຈະໄດກ້ະກຽມພາກໜ ົ່ ງສະເພາະກົ່ ຽວກບັຂໍກ້ໍານດົດາ້ນການ
ປອ້ງກນັເພ ົ່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນຄ ົ່ ມ  ປະຕບິດັງານໃນເວລາສຸກເສ ນ. ມນັມ ຄວາມຈາໍເປັນ ທ ົ່ ຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫກ້ບັໜົ່ ວຍງານ ເພ ົ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວົ່ າສາມາດຄວບຄຸມດ ແລ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ວຽກງານ ການປອ້ງກນັທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທ ົ່ ລະບຸໄວໃ້ນ ESMF, RPF ແລະ EGEF ພອ້ມທງັ

ການສາ້ງ ESMP, EGDP, ARAP, ECoP ແລະ ບນັດາມາດຕະການອ ົ່ ນໆ. ສິົ່ ງທ ົ່ ຄວາມເອາົ ເອາົໃຈໃສົ່ ເປັນພິ
ເສດກໍົ່ ຄ   ກມົໂຍທາທກິານທາງນໍາ້/ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ຈະຕອ້ງໄດຄ້ວບຄຸມ, ຕດິຕາມກວດກາ 
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ແລະ ລາຍງານໃນແຕົ່ ລະເດ ອນ. ຄວນຈະມ ການສະສົົ່ ງເສ ມໃຫ ້ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ, ອງົກອນດາ້ນ
ສງັຄມົ ແລະ ຊຸມຊນົ ເຂົາ້ມາມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການຕດິຕາມກວດກາການດໍາເນ ນງານຂອງຜ ຮ້ບັເໝາົ ໂດຍສະເພາະ 
ແມົ່ ນໃນພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວ ແລະ ມ ຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ການເກ ດມ ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຫລ  ຈາກຄນົງານ 

 

ຂອງໂຄງການເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A1 

  

ໜ້າວຽກທີີ່ຈະບ ີ່ໄດຸ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກງົບປະມານເພີື້ມ 

 

 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A1-1 

Environmental and Social Management Framework 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A1 ໜ້າວຽກທີີ່ຈະບ ີ່ໄດຸ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກໂຄງການຍ່ອຍ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍນ ແ້ມົ່ ນຄາ້ຍຄ ກບັກດິຈະກໍາທ ົ່ ບໍົ່ ເໝາະສມົກບັ ໂຄງການແມົ່ ບດົທ ົ່ ມ ຂໍ ້ກາໍ ນດົເພ ົ່ ມເຕ ມວົ່ າຈະບໍົ່

ອະນຸຍາດກດິຈະ ກໍາ ໃດໆໃນສະຖານທ ົ່ ມລໍະດກົວດັທະນະ ທໍາ ໂດຍບໍົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ. 

ເພ ົ່ ອເປັນການຫຼ ກລຽ້ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປະຊາຊນົ, ບນັດາໜາ້ວຽກຕໍົ່ ໄປນ ແ້ມົ່ ນໄດຍ້ກົເວັນ້ຢົ່ າງ
ຊດັເຈນຈາກການສະໜອງທ ນຈາກ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັຂອງ ສປປ ລາວ: 

- ພ ນ້ທ ົ່ ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ/ຫຼ  ການຮ ຖ້ອນໂຄງສາ້ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສ ກໍົ່ ຄ ເຮ ອນຊານບາ້ນຊົ່ ອງຂອງປະຊາຊນົທ ົ່

ຖ ກຜນົກະທບົຫຼາຍກວົ່ າ 200 ຄນົ ຫຼ   50 ຫຼງັຄາເຮ ອນ 
- ການສາ້ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິົ່ ນລວມທງັປະຊາຊນົກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າທ ົ່ ພວກເຂາົເຈົາ້ບໍົ່ ສາມາດ

ຍອມຮບັໄດ,້ ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ ຈະມ ການສາ້ງມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນທ ົ່ ມ ເຂົາ້ເຈົາ້ເປັນສົ່ ວນຮົ່ ວມ 
- ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼ  ຄວາມສ ນເສຍຕໍົ່ ກບັຊບັສນິທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ, ລວມທງັພ ນ້ທ ົ່ ທາງດາ້ນບ ຮານ

ຄະດ  (ກົ່ ອນປະຫວດັສາດ), ສດັ ພ ດ ດ ກດໍາບນັ, ທາງປະຫວດັສາດ, ທາງສາສະໜາ ແລະ ຄຸນຄົ່ າເອກະລກັ
ທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ 

- ການນໍາໃຊໂ້ຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ົ່ ອເປັນແຮງຈ  ງໃຈ ແລະ/ຫຼ  ເປັນ
ເຄ ົ່ ອງມ ໃນການສົົ່ ງເສ ມ ແລະ/ຫຼ  ການດໍາເນ ນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົແບບບໍົ່ ໄດສ້ະໝກັໃຈ ແລະ 
ເອາົໝ ົ່ ບາ້ນມາລວມກນັ 

- ການຊ ປ້ ນ, ເລ ົ່ ອຍ, ແຮົ່ ໃຍຫນິ, ວດັຖຸລະເບ ດ, ເຄ ົ່ ອງມ ລົ່ າສດັ ແລະ ຈບັປາ ແລະ ການລງົທ ນອ ົ່ ນໆທ ົ່ ເປັນ
ອນັຕະລາຍຕໍົ່ ກບສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

- ການຊ ສ້ານກໍາຈດັສດັຕ ພ ດ, ສານກໍາຈດັແມງໄມ,້ ຢາຂາ້ຫຍາ້ ແລະ ສານເຄມ ອນັຕະລາຍອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ເກ ນກວົ່ າ
ຈາໍນວນທ ົ່ ຈາໍເປັນ ເພ ົ່ ອບໍາບດັພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ການລະບາດ. ຖາ້ຫາກມ ຄວາມຈາໍເປັນໃຊສ້ານກໍາຈດັສດັຕ ພ ດ, 
PMO ຈະອາ້ງອ ງເຖງິ ແຜນການຄຸມ້ຄອງສານກ າຈດັສດັຕ ພ ດ ທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນ ESMF 

- ການດໍາເນ ນການດາ້ນປົ່ າໄມ,້ ລວມທງັການຕດັໄມ,້ ການເກບັຜນົ ຫຼ  ຂະບວນການຂອງເກບັຜນົຜະລດິ
ຈາກປົ່ າທ ົ່ ເປັນໄມ ້ແລະ ບໍົ່ ແມົ່ ນໄມ.້ ເຖິົ່ ງຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ເພ ົ່ ອສົົ່ ງເສ ມໃຫມ້ ການເກບັກົ່ ຽວຜນົຜະລດິຈາກ
ປົ່ າແມົ່ ນໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຖາ້ຫາກວົ່ າສອດຄົ່ ອງກບັແຜນຄຸມ້ຄອງເພ ົ່ ອການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແບບ
ຍ ນຍງົ 

- ການສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ົ່ ບໍົ່ ມ ຄວາມຍ ນຍງົ 
- ການປົ່ ຽນແປງ ຫຼ  ການເຊ ົ່ ອມໂຊມທາງດາ້ນທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສທໍາມະຊາດ 
- ການຜະລດິ ຫຼ  ການຄາ້ໃນທຸກຜະລດິຕະພນັ ຫຼ  ກດິຈະກໍາທ ົ່ ບໍົ່ ຢ ົ່ ໃນພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ  

ບນັດາກດົລະບຽບ ຫຼ  ສນົທສິນັຍາ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົສາກນົ ຫຼ  ອາດມ ການຫາ້ມທາງສາກນົ, ແຮງງານ ແລະ 
ເງ  ົ່ອນໄຂການເຮດັວຽກທ ົ່ ມ ຄວາມອນັຕະລາຍ, ການຂຸດຄົນ້, ຮ ບການທ ົ່ ບໍົ່ ໄດສ້ະໝກັໃຈ ຫຼ  ຖ ກບງັຄບັ
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ຂອງກໍາມະກອນ, ການບງັຄບັໃຊແ້ຮງງານ, ແຮງງານເດກັ ຫຼ  ບນັຫາທ ົ່ ສໍາຄນັດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພຂອງອາຊ ບ 

- ການຄາ້ທຸກຜະລດິຕະພນັ ກບັການສົົ່ ງເສ ມທຸລະກດິໃນດາ້ນການຂຸດຄົນ້ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
- ການກະ ທໍາ ໃດໆຢ ົ່ ໃນເຂດມລໍະດກົວດັທະນະ ທໍາ ຫຼວງພະບາງໂດຍບໍົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດແລະ / ຫລ ມາດ

ຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນທ ົ່  ເໝາະ ສມົ.
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A2 

  

ນະໂຍບາຍການປະເມີນສິີ່ງແວດລ້ອມແບບທົີ່ວໄປ: ແບບ
ການກັີ່ນຕອງ 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A2 ເຄ ີ່ອງມ ນະໂຍບາຍການປະເມີນສິີ່ງແວດລອ້ມທົີ່ວໄປ: ແບບຟອມ
ກັີ່ນຕອງ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍນ  ້ນໍາ ສະ ເໜ  ຮ ບແບບການຄດັເລ ອກທ ົ່ ຄາ້ຍຄ ກບັໂຄງການແມົ່ ບດົທ ົ່ ມ ການປົ່ ຽນແປງເລກັ 
ນອ້ຍເພ ົ່ ອປັບປຸງຄວາມຊດັເຈນ ແລະ ສອດຄົ່ ອງກບັສະຖາບນັໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຂອບເຂດຂອງ Lao SEA-
DRM-AF (ຫຼ  AF) 
ຟອມນ ຖ້ ກນໍາໃຊໜ້ົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພ ົ່ ອກັົ່ ນຕອງບນັຫາມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ 
ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ, ກໍານດົ ປະເພດການຈາໍແນກ, ຮົ່ ວມກບັນະໂຍບາຍຂອງ
ທະນາຄານໂລກ ຈະຖ ກນໍາໃຊ ້ແລະເຄ ົ່ ອງມ ຖ ກກະກຽມເພ ົ່ ອໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

ຊ ີ່ ໂຄງການຍ່ອຍ  

ທີີ່ຕັື້ງ ໂຄງການຍ່ອຍ  

ອົງປະກອບ ໂຄງການຍ່ອຍ  

ປະເພດ/ຂະແໜງ ໂຄງການ

ຍ່ອຍ 

 

ປະເມີນການລົງທຶນ  

ມ ື້ເລີີ່ມຕົື້ນ/ສ າເລັດ  

 

ຄ າຖາມ 

ຄ າຕອບ ຖາ້ແມົ່ ນ 

ນະໂຍບານ
ທະນາຄານ
ໂລກທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຖາ້ແມົ່ ນ 

ເອກະສານທີີ່
ຕ້ອງການ 

ບໍົ່ ຮ  ້ ແມົ່ ນ ບໍົ່  

ໂຄງການຍົ່ ອຍໄດສ້ົົ່ ງຜນົກະທບົຢົ່ າງຫຼວງຫຼາຍຕໍົ່

ສິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໃຫວ4, ມ ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍ ຫຼ  ເປັນປະວດັການ ບໍ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປ
ເກ ນພ ້ນ້ທ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍບໍ?  

ກະລຸນາອະທບິາຍໂດຍຫຍໍ:້  

   OP 4.01  

ການປະເມ ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

 

ປະເພດ A  

ບໍົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໄຂຄບົ
ຖວ້ນໃນການ
ສະໜອງທ ນ 
ເພ ມ້. 

 

4  ຄວາມອົ່ ອນໄຫວ (ຕວົຢົ່ າງ: ຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ ທ ົ່ ຖ ວົ່ າມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວ ຖາ້ມນັເປັນສິົ່ ງທ ົ່ ປົ່ ຽນແປງໃຫ ້ ເກົົ່ າຄ ນບໍົ່ ໄດ ້- ຕວົຢົ່ າງ: ນາໍໄປສ ົ່ ການສ ນເສຍທ ົ່ ຢ ົ່ ທາງທໍ
ມະຊາດຈາໍນວນຫຼາຍ, ຫຼ   ບນັຫາຖ ກກໍານດົໃນ OP 4.04, ທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ; OP 4.36, ປົ່ າໄມ;້ OP 4.10, ຊນົເຜົົ່ າ; OP 4.11, ຊບັພະຍາກອນວດັທະນາ
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ຄ າຖາມ 

ຄ າຕອບ ຖາ້ແມົ່ ນ 

ນະໂຍບານ
ທະນາຄານ
ໂລກທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຖາ້ແມົ່ ນ 

ເອກະສານທີີ່
ຕ້ອງການ 

ບໍົ່ ຮ  ້ ແມົ່ ນ ບໍົ່  

ໂຄງການຍົ່ ອຍໄດສ້ົົ່ ງຜນົກະທບົຢົ່ າງຫຼວງຫຼາຍຕໍົ່

ສງັຄມົທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໃຫວ, ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຫຼ  
ເປັນປະວດັການ ບໍ5? 

ກະລຸນາອະທບິາຍໂດຍຫຍໍ:້ 

 

 

   OP 4.01 

 ການປະເມ ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

 

ປະເພດ A 

ບໍົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໄຂຄບົ
ຖວ້ນໃນການ
ສະໜອງທ ນ 
ເພ ມ້ 

 
ທໍາດາ້ນກາຍະພາບ; ຫຼ  OP 4.12, ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບໍົ່ ສະມກັໃຈ; ຫຼ  ໃນກລໍະນ  ຂອງ OP 4.09, ເວລາທ ົ່ ໂຄງການລວມ ການຜະລດິ, ໃຊ,້ ຫຼ   ການກໍາຈດັ
ຜະລດິຕະພນັຄວບຄ ມສດັຕ ພ ດທ ມ ຜນົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

5  ໂດຍທົົ່ ວໄປ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ທ ົ່ ມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ການຕັງ້ຖິົ່ ນຖານໃໝົ່  ຜນົກະທບົທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຄວນຖ ກຈດັໃນປະເພດ A. ການໃຊຂ້ໍພ້ສິ ດເປັນສິົ່ ງທ ົ່ ຈາໍເປັນໃນການປະເມ ນ
ຄວາມສໍາຄນັທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ຂອງຜນົກະທບົທ ເກ ດຈາກການຕັງ້ຖິົ່ ນຖານໃໝົ່ ເຊິົ່ ງແຕກຕົ່ າງກນັໄປໃນແຕົ່ ລະຂອບເຂດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ເຖງິໂຄງການ
ຍົ່ ອຍ. ໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ຕອ້ງອາໄສການຍາ້ຍຖິົ່ ນຖານ ຂອງຜ ຕ້ ັງ້ຖິົ່ ນຖານຢ ົ່  ຫຼ  ທຸລະກດິ, ເຊັົ່ ນດຽວກບັໂຄງການຍົ່ ອຍ ທ ົ່ ອາດເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົ ສ ນເສຍ ເນ ອ້ທ ົ່  ດນິຫຼາຍ
ກວົ່ າ 10%, ແມົ່ ນຈະຖ ກຈດັໃນປະເພດ A. ຂະໜາດອາດເປັນປັດໄຈ, ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າຈະມ ຜນົກະທບົພຽງເລກັນອ້ຍ. ໂຄງການຍົ່ ອຍ ທ ົ່ ມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ຊຸມຊນົທງັໝດົ ຫຼ   
ກ ົ່ ມຄນົຈາໍນວນຫຼາຍ (ຕວົຢົ່ າງ: ຫຼາຍກວົ່ າ 1000ຄນົ) ອາດຖ ກຈດັໃນປະເພດ A, ໂດຍສະເພາະ ສໍາລບັໂຄງການ ທ ຄວາມສາມາດໃນການການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍງັບໍົ່

ເຂັມ້ແຂງ. ໂຄງການຍົ່ ອຍ ທ ຕອ້ງມ ການຍກົຍາ້ຍຄນົຊນົເຜົົ່ າ, ທ ົ່ ຈະຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິທ ົ່ ດນິດັງ້ເດ ມ ຫຼ   ຊບັພະຍາກອນ, ຫຼ   ພະຍາຍາມກໍານດົ ການປົ່ ຽນແປງສະຖາບນັ
ດັງ້ເດ ມ ຂອງຊນົເຜົົ່ າພ ນ້ເມ ອງ, ແມົ່ ນທຸກຄັງ້ ຈະຖ ກຈດັໃນ ປະເພດ A. 
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ຜນົກະທບົຈະສົົ່ ງຜນົສະທອ້ນເຖງິບໍລເິວນໃກຄ້ຽງບໍົ່  
- ບໍລເິວນທ ົ່ ຢ ົ່ ນອກ ROW - ຫຼ   ສິົ່ ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ເພ ົ່ ອການເຮດັວຽກທາງກາຍະພາບ ແລະ ມ 
ການກະທບົເຖງິສິົ່ ງແວດລອ້ມຢົ່ າງໄຫົ່ ຍຫຼວງທ ົ່ ບໍົ່

ສາມາດປົ່ ຽນແປງໄດ?້  

ກະລຸນາອະທບິາຍໂດຍຫຍໍ:້ 

   OP 4.01  

ການປະເມ ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

 

ປະເພດ A 

ບໍົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນໃນ
ການສະໜອງທ ນ ເພ ມ້ 

ໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ສະເໜ ອາດມ ຜນົກະທບົດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົນອ້ຍທ ົ່ ສຸດຫຼ ບໍົ່ ມ ຜນົ
ກະທບົໃດໆ?6  

ກະລຸນາອະທບິາຍເຫດຜນົໂດຍຫຍໍ:້ 

   OP 4.01  

ການປະເມ ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

 

ປະເພດ C  

ບໍົ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງການດໍາເນ ນ
ງານນອກເໜ ອຈາກການ
ກັົ່ ນຕອງ 

ໂຄງການຍົ່ ອຍບໍົ່ ໄດລ້ະບຸໃວໃ້ນໝວດ A ແລະ C ທ ົ່

ລະບຸໃວຂ້າ້ງເທງິ ?7  

ກະລຸນາອະທບິາຍເຫດຜນົໂດຍຫຍໍ:້ 

   OP 4.01 

 ການປະເມ ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ປະເພດ B  

IEE ຫຼ  ESMP 

ໂຄງການຍົ່ ອຍນ ອ້າດມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ສະພາບແວດ
ລອ້ມຂອງຄນົຫຼ ທໍາມະຊາດທ ົ່ ມ ຈາໍກດັ, ຢ ົ່ ໃນຂອບ
ເຂດນອ້ຍ ແລະ ມ ລກັສະນະຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ  ອາຍຸສັນ້ 
ເປັນສິົ່ ງທ ົ່ ງົ່າຍ ແລະ ລາຄາບໍົ່ ແພງໃນການຄວບຄ ມ? 

   ການປະເມ ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

 

ປະເພດ B  

IEE ຫຼ  ESMP 

ເອກະສານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍໄດມ້ ການລະບຸໃວວ້ົ່ າ
ຈະບໍົ່ ນໍາໃຊວ້ດັສະດຸທ ົ່ ເປັນອນັຕະລາຍ? 

   OP 4.01  

ການປະເມ ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

ປະເພດ B  

IEE ຫຼ  ESMP 

 
6 ຕວົຢົ່ າງຂອງໂຄງການທ ົ່ ມ ຜນົກະທບົນອ້ຍທ ົ່ ສຸດ ຫຼ   ບໍົ່ ມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທ ຕອບສະໜອງ ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການ ບລໍກິານ, ການຊົ່ ວຍເຫຼ  ອດາ້ນເຕກັນກິ, 

ການຊອ້ມແປງໂຄງສາ້ງທ ເສຍຫາຍ ແລະ ອ ົ່ ນໆ;  

7 ໂຄງການທ ົ່ ຕກົຢ ົ່ ໃນ OP 4.01 ເປັນປະເພດ A ຫຼ  C ສາມາດຖ ວົ່ າເປັນປະເພດ B. ຕວົຢົ່ າງປະເພດ B ໂຄງການຍົ່ ອຍລວມມ  ໂຄງການຟ ນ້ຟ ໂຄງສາ້ງພ ນ້ຖານ ຂອງ
ໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ ເຊັົ່ ນການຟ ນ້ຟ ຖະໜນົ ແລະ ບບົນໍາ້ປະປາ, ໂຮງຮຽນຂະໜາດນອ້ຍ, ສ ນປະຖມົພະຍາບານ ແລະ ອ ົ່ ນໆ.  
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SEA DRM Project – Lao PDR A2-2 

Environmental and Social Management Framework 

ໂຄງການຍົ່ ອຍໄດລ້ະບຸວົ່ າຈະມ ການສົົ່ ງສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ 
ອອກນອກພ ນ້ທ ົ່  ຫຼ  ນອກປະເທດບໍົ່ ? 

   OP 4.01  

ການປະເມ ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

 

ປະເພດ B 

ESMP ພອ້ມລາຍ
ລະອຽດ ຜນົກະທບົທ ົ່

ອາດເກ ດຂ ນ້ ທ ົ່ ບົ່ ອນຮອງ
ຮບັສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ  

ໂຄງການຍົ່ ອຍໄດລ້ະບຸວົ່ າຈະມ ການສົົ່ ງສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ 
ອອກນອກພ ນ້ທ ົ່  ຫຼ  ນອກປະເທດ/ທ ົ່ ບໍົ່ ໄດເ້ປັນໄປ
ຕາມສນົທສິນັຍາເຄ ົ່ ອນຍາ້ຍວດັຖຸທ ົ່ ເປັນຜດິແລະສິົ່ ງ
ເສດເຫຼ ອ ຂາ້ມຜົ່ ານຊາຍແດນບໍົ່ ? 

   OP 4.01 ການປະ
ເມ ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 

 

ປະເພດ A  

ບໍົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນໃນ
ການສະໜອງທ ນ ເພ ມ້. 

ໂຄງການຍົ່ ອຍຈະກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການປົ່ ຽນແປງຫຼ 
ການຍົ່ ອຍສະຫຼາຍທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດທ ບໍົ່ ສໍາ
ຄນັຫຼ ບໍົ່ : 
 

   OP 4.04  

ທ ົ່ ຢ ອາໄສຕາມທໍາ
ມະຊາດ 

IEE ຫຼ  ESMP 

ໂຄງການຍົ່ ອຍຈະກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການປົ່ ຽນແປງຢົ່ າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ຫຼ ການຍົ່ ອຍສະຫຼາຍທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຕາມທໍາ
ມະຊາດທ ສໍາຄນັຫຼ ບໍົ່ 8?  

   OP 4.04 ທ ົ່ ຢ 
ອາໄສຕາມທໍາມະ
ຊາດ 

ປະເພດ A 

ບໍົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນໃນ
ການສະໜອງທ ນ ເພ ມ້. 

ມ ຊຸມຊນົກ ົ່ ມຊນົເຜົົ່ າໃດແດົ່ ທ ອາໄສຢ ົ່ ໃນເຂດ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະເຂາົມ ຜນົກະທບົດາ້ນດ  ຫຼ  ບໍົ່ ດ 
ແນວໃດ ຕໍົ່ ການສະເໜ ໂຄງການຍົ່ ອຍ?  

ກະລຸນາອະທບິາຍເຫດຜນົໂດຍຫຍໍ:້ 

   OP 4.10 

 ກ ົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ 

ປະເພດ B 

ແຜນພດັທະນາກ ົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ 

ໂຄງການຍົ່ ອຍຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ຊບັພະຍາກອນ
ທາງວດັທະນາທໍາດາ້ນກາຍະພາບຫຼ ບໍົ່ ?9  

ກະລຸນາອະທບິາຍເຫດຜນົໂດຍຫຍໍ:້ 
 

   OP 4.11 

ຊບັພະຍາກອນ
ທາງວດັທະນາທໍາ  

ປະເພດ A 

ບໍົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນໃນ
ການສະໜອງທ ນ ເພ ມ້ 

 
8 ໂຄງການຍົ່ ອຍມ ການປົ່ ຽນແປງຫຼ  ຍົ່ ອຍສະຫຼາຍຖິົ່ ນທ ົ່ ຢ ົ່ ຕາມທໍາມະຊາດທ ົ່ ສໍາຄນັເຊັົ່ ນການຄ ມ້ຄອງຕາມກດົໝາຍ, ການສະເໜ ຢົ່ າງເປັນທາງການເພ ົ່ ອການປົກປັກຮກັສາ, 

ກໍານດົໂດຍແຫຼົ່ ງທ ົ່ ເຊ ົ່ ອຖ ໄດ ້ສໍາຫຼບັປົກປັກຮກັສາຄ ົ່ ນຄົ່ າຢົ່ າງສ ງ, ຫຼ   ໄດຮ້ບັການຄ ມ້ຄອງໂດຍຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ, ຈະບໍົ່ ມ ສດິໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນການເງນິ.  

9 ຕວົຢົ່ າງຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນາທໍາດາ້ນກາຍະພາບ ແມົ່ ນວດັຖຸບ ຮານ, ສະຖານທ ົ່ ບ ຮານ, ລວມທງັ ພ ນ້ທ ຕວົເມ ອງປະຫວດັສາດ, ອະນຸສອນສະຖານດາ້ນຄວາມ
ເຊ ົ່ ອ, ສຸສານ, ຫຼ   ເຂດ ທ ໃດມ້ ຮບັຮອງຈາກລດັຖະບານ.  
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SEA DRM Project – Lao PDR A2-3 

Environmental and Social Management Framework 

ໂຄງການຍົ່ ອຍກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຫຍບັຍາ້ຍທ ົ່ ດນິ
ແບບບໍົ່ ສະມກັໃຈ, ສ ນເສຍຊບັສນິ ຫຼ  ການເຂົາ້ເຖງິ
ຊບັສນິ, ຫຼ ສ ນເສຍ ແຫຼົ່ ງລາຍຮບັ ຫຼ  ບໍົ່ ທໍາມາຫາກນິ
ຫຼກັ ບໍົ່ ? ກະລຸນາອະທບິາຍເຫດຜນົໂດຍຫຍໍ:້ 
 

   OP 4.12 ການຈດັ
ສນັຍກົຍາ້ຍແບບບໍົ່

ສະມກັໃຈ 

ແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ
ສະບບັຫຍໍ ້

ໂຄງການຍົ່ ອຍອາດມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງປົ່ າໄມ ້ ຫຼ  ສດິທ ິ ແລະ ສະຫວດັດ 
ການຂອງຄນົ ແລະ ລະດບັການເພິົ່ ງພາກບັປົ່ າໄມ;້ 
ການປົກປອ້ງ ຫຼ  ການນໍາໃຊ ້ຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ້ຫຼ  
ການປ ກປົ່ າ ບໍົ່ ?  

ກະລຸນາອະທບິາຍໂດຍຫຍໍເ້ພ ົ່ ອໃຫເ້ຫດຜນົປະເພດ: 
 

   OP4.36  

ປົ່ າໄມ ້

ປະເພດ A 

ບໍົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນໃນ
ການສະໜອງທ ນ ເພ ມ້ 

ໂຄງການອາດມ ຜນົກະທບົສໍາຄນັຫຼ ການປົ່ ຽນແປງທ ົ່

ສໍາຄນັ ຫຼ  ການຍົ່ ອຍສະຫຼາຍ ຂອງປົ່ າທໍາມະຊາດ ຫຼ 
ທ ົ່ ຢ ົ່ ທາງທໍາມະຊາດອ ົ່ ນໆ?  

   OP4.36 

 ປົ່ າໄມ ້

ປະເພດ A 

ບໍົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໄຂຄບົຖວ້ນໃນ
ການສະໜອງທ ນ ເພ ມ້ 
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SEA DRM Project  A2-1 

Environmental and Social Management Framework 

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A3 

  

ແບບການກັີ່ນຕອງພ ື້ນທີີ່ສະເພາະ ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ 
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SEA DRM Project – Lao PDR A3-1 

Environmental and Social Management Framework 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A3.1 ແບບການກັີ່ນຕອງການປຸ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລອ້ມ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍນ  ້ ນໍາ ສະ ເໜ  ຮ ບແບບການຄດັເລ ອກທ ົ່ ຄາ້ຍຄ ກບັໂຄງການແມົ່ ບດົທ ົ່ ມ ການປົ່ ຽນແປງເລກັ
ນອ້ຍເພ ົ່ ອປັບປຸງຄວາມຊດັເຈນແລະສອດຄົ່ ອງກບັສະຖາບນັໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຂອບເຂດຂອງ Lao SEA-
DRM-AF (ຫຼ  AF). 

ແບບການກັົ່ ນຕອງນ  ້PIU/DPWT ຈະເປັນຜ ຕ້ ົ່ ມຂໍມ້ ນໃນຊົ່ ວງເວລາການກ ານດົໂຄງການຍົ່ ອຍ ເພ ົ່ ອໃຫເ້ປັນສົ່ ວນໜ ົ່

ງຂອງແຜນວຽກປະຈາໍປ . ຟອມນ ຈ້ະໄດຖ້ ກເຊນັ ແລະ ຕດິຄດັມາພອ້ມກບັບດົສະເໜ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍຢົ່ າງເໝາະ
ສມົ ຊ ົ່ ງຈະໄດຮ້ບັການທບົທວນໂດຍ MPWT ແລະ/ຫຼ  DoW/PMU.  

ຂ ນ້ກບັລກັສະນະຂອງວຽກງານ, ອດັສໍາ ເນາົໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນ ທໍາ ມະຊາດແລະສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
(MONRE) ແລະ / ຫຼ ພະແນກຊບັພະຍາກອນ ທໍາ ມະຊາດແລະສິົ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ (PONRE) ແລະ ຂະແໜ
ງການອ ົ່ ນໆ (ເຊັົ່ ນຫອ້ງການເມ ອງມລໍະດກົໂລກວດັທະນະ ທໍາ ຫລວງພະບາງ). 

ຟອມ A: ລາຍການກວດກາຫົວຂ ື້ການປຸ້ອງກນັຂອງໂຄງການ  

ແຂວງ: 

 

ເມ ອງ: 

 

ພ ນ້ທ ົ່  – ແຜນທ ົ່ ທ ແນບມາ  

(ເຄ ົ່ ອງໝາຍ ✓) 

 ແມົ່ ນ  ບໍົ່ ແມົ່ ນ 

ຊ ົ່ ຖະໜນົ: ເລກທ ົ່ ຂອງຖະໜນົ:  ເລກທ ົ່ ເຊ ົ່ ອມຕໍົ່ . (ລາຍລະອຽດ) 

ແບບ ຂອງ ວຽກ/ກດິຈະກໍາ  (ເຄ ົ່ ອງ
ໝາຍ ✓) 

 ການສອ້ມແປງຖະໜນົຂອງ
ແຂວງ 

 ການສອ້ມແປງຖະໜນົຂອງເມ ອງ 

 ພ ນ້ທ ົ່ ພາຍໃນ NPA  ພ ນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງ NPA  ພ ນ້ທ ົ່ ໃກຄ້ຽງກບັສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ສໍາຄນັທາງ
ວດັທະນະທໍາ 

ອະທິບາຍຫຍ ື້ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ/ກິດຈະກ າ: [ຕວົຢົ່ າງ ຄວາມຍາວຂອງຖະໜນົ, ຄວາມຕອ້ງການ/ຈດຸປະສງົ
ຂອງໜາ້ວຽກ, ວຽກທ ົ່ ນໍາສະເໜ  (ລາຍການ/ອະທບິາຍ ບນັດາກດິຈະກໍາ), ຈາໍນວນຂອງໝ ົ່ ບາ້ນ (ປະມານ. 
ປະຊາກອນ) ຈນົຮອດຜນົປະໂຫຍດ] 

ລາຍການກວດກາ 

ແມ
ົ່ ນ 

ບໍົ່ ແ
ມົ່ ນ

 

ຄໍາອະທບິາຍ/ຄໍາເຫນັ 

• ໜາ້ວຽກມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ ການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ?     

98 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A3-2 

Environmental and Social Management Framework 

• ໜາ້ວຽກມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ ການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິຈາກ
ປະຊາຊນົຜ ທ້ ົ່ ກໍາລງັນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການກະສກິາໍ (ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ
ພວກເຂາົບໍົ່ ໄດເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ/ມ ໃບຕາດນິ)? 

  ຮບັປະກນັ ການແຍກ
ກຸົ່ ມສນົທະນາຕາມ 
ເພດ ແລະ ອາຍຸ ເພ ົ່ ອ
ການໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນທ ົ່

ຊດັເຈນ 

• ໜາ້ວຽກມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຍ້ກົຍາ້ຍສິົ່ ງປຸກສາ້ງ (ລວມທງັ 
ເຮ ອນ, ຮາ້ນຄາ້, ເຫຼົາ້ເຂົາ້ ແລະ ອ ົ່ ນໆ) ຈາກທາງຫຼງັຂອງຖະໜົ
ນ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ມ ປະຊາຊນົກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າຜ ນ້ເມ ອງອາໄສຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວບໍົ່ ? ຖາ້
ມ , ມ ຈກັຊນົເຜົົ່ າ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ໜາ້ວຽກຕັງ້ຢ ົ່ ໃນ ຫຼ  ໃກກ້ບັພ ນ້ທ ົ່ ທາງວດັທະນະທໍາ/ມລໍະດກົ?    

• ໜາ້ວຽກຕັງ້ຢ ົ່ ໃນ ຫຼ  ໃກກ້ບັພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ເປັນທ ົ່ ຮ ຈ້ກັວົ່ າຈະສົົ່ ງຜນົ
ກະທບົອນັໃຫຍົ່ ຫຼວງຕໍົ່ ກບັປະຊາຊນົໃນພ ນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ໜາ້ວຽກຕັງ້ຢ ົ່ ໃນ ຫຼ  ໃກກ້ບັພ ນ້ທ ົ່ ອະຫວງຫາ້ມ (ຫຼ  ເຂດປອ້ງກນັ
ຂອງພ ນ້ທ ົ່ ຫວງຫາ້ມ)? 

   

• ໜາ້ວຽກຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດບນັຫາດາ້ນຂ ຝຸ້ົ່ ນ? ຖາ້ແມົ່ ນ, ເປັນເວລາ
ຈກັເດ ອນ (ຢ ົ່ ໃນລະດ ໃດ)?  

   

• ໜາ້ວຽກມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດ ້ເປ ດບໍົ່ ດນິ ຫຼ  ບໍົ່ ຫ ນ ໃໝົ່  ເພ ົ່ ອ
ຊມົໃຊ ້ຕ ົ່ ມບໍົ່ ?  

   

• ໜາ້ວຽກຕັງ້ຢ ົ່ ໃກກ້ບັແມົ່ ນໍາ້, ຫວ້ຍນໍາ້ ຫຼ  ທາງໄຫຼຂອງນໍາ້?    

• ໜາ້ວຽກຈະສົົ່ ງຜນົເຮດັໃຫເ້ພ ົ່ ມ ຫຼ  ປົ່ ຽນແປງ ຮ ບແບບຂອງການ
ສນັຈອນບນົທອ້ງຖະໜນົ?  

   

• ໜາ້ວຽກຈະມ ຄວາມຈາໍເປັນໃນການສານເຄມ ທ ົ່ ເປັນພດິ, ຢາຂາ້
ຫຍາ້ ແລະ/ຫຼ  ລະເບ ດ? 

   

• ຂໍມ້ ນອ ົ່ ນໆ: ແຜນທ ົ່ , ຜນົກະທບົ ຫຼ  ບນັຫາເພ ົ່ ມເຕ ມ ແລະ ອ ົ່ ນໆ. ຄວນຈະລະບຸຢ ົ່ ໃນເອກະສອນທ ົ່ ຕດິຄດັ: 
ລາຍການເອກະສານຕດິຄດັ 

ການແຈກຢາຍແບບການກັີ່ນຕອງເບ ີ່ອງຕົື້ນຂອງ ESMF: 

ແຈກຢາຍໃຫກ້ບັ ແມົ່ ນ ບໍົ່ ແມົ່ ນ ວນັທ  

MPWT//EDPD of PTRI    
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DoW/PMU    

MoNRE    

PoNRE    

ພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນໆ (ດັົ່ ງລາຍຊ ົ່

ລຸົ່ ມນ )້ 

   

    

    

    

ແບບການກັີ່ນຕອງເບ ີ່ອງຕົື້ນຂອງ ESMF ຮວບໂຮມ ໂດຍ: 

ຊ ົ່ : ຕໍາແໜົ່ ງ: 

ລາຍເຊນັ: ວນັທ : 

ແບບການກັີ່ນຕອງເບ ີ່ອງຕົື້ນຂອງ ESMF ກວດກາ ໂດຍ: 

ຊ ົ່ : ຕໍາແໜົ່ ງ: 

ລາຍເຊນັ: ວນັທ : 

 

ເອກະສານຕດິຄດັ 

(ສໍາຫຼບັແຜນທ ົ່ , ແຜນວາດ, ຂໍມ້ ນອ ົ່ ນໆ, ບນັຫາ, ຜນົກະທບົ ແລະ ອ ົ່ ນໆ ດັົ່ ງທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວໄວໃ້ນຂໍ ້13 ຂາ້ງເທງິ) 

ຕາມຄວາມຕອ້ງການ 
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ຟອມ B: ແບບການກັີ່ນຕອງການປະເມີນໝວດສິີ່ງແວດລອ້ມ ສ າລັບຕົວເມ ອງ 

ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄ ຸ້ມຄ້ອງຄວາມສ່ຽງຈາກນ ື້າຖວ້ມ  

ແຂວງ: 

 

ເມ ອງ: 

 

ພ ນ້ທ ົ່  – ແຜນທ ົ່ ທ ແນບມາ  

(ເຄ ົ່ ອງໝາຍ ✓) 

 ແມົ່ ນ  ບໍົ່ ແມົ່ ນ 

ການລເິລ ົ່ ມ ຫຼ  ຊ ົ່ ກດິຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ
ຍົ່ ອຍ: 

ການລເິລ ົ່ ມ ຫຼ  ເລກທ 
ກດິຈະກໍາ:  

ເລກທ ົ່ ເຊ ົ່ ອມຕໍົ່ . (ລາຍລະອຽດ) 

ລກັສະນະຂອງໜາ້ວຽກ/ກດິຈະກໍາ  (ເຄ ົ່ ອງ   ໝ
າຍ ✓) 

 ການຍກົລະດບັ/ການສາ້ງໃໝົ່    ການຟ ນ້ຟ  

 ການປັບປຸງ  ການບໍາລຸງຮກັສາ 

ອະທິບາຍຫຍ ື້ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ/ກິດຈະກ າ ແລະ ພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ: [ຕວົຢົ່ າງ ຄວາມຍາວຂອງຕາຝັົ່ ງກັນ້
ນໍາ້ (ຝາຍ), ຄວາມຕອ້ງການ/ຈດຸປະສງົຂອງໜາ້ວຽກ, ວຽກທ ົ່ ນໍາສະເໜ  (ລາຍການ/ອະທບິາຍ ບນັດາກດິຈະກໍາ), 
ຈາໍນວນຂອງໝ ົ່ ບາ້ນ (ປະມານ. ປະຊາກອນ) ຈນົຮອດຜນົປະໂຫຍດ, ອະທບິາຍພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວ ຕາມ
ຫຼກັເກນຂອງຟອມ A] 

 

ຄ າຖາມການກັີ່ນຕອງ 

ແ
ມ
ູ່ນ 

ບ ີ່ແ
ມ
ູ່ນ 

ຄ າອະທິບາຍ/ຄ າ
ເຫັນ 

• ພ ນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການຢ ົ່ ໃນ ຫຼ  ຕດິກບັພ ນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ ບໍ້ົ່ ?    

• ພ ນ້ທ ົ່ ທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ/ມລໍະດກົ    

• ພ ນ້ທ ົ່ ຫວງຫາ້ມ    

• ເຂດປອ້ງກນັຂອງພ ນ້ທ ົ່ ຫວງຫາ້ມ    

• ພ ນ້ທ ົ່ ດນິທາມ    

• ແມົ່ ນໍາ້, ຫວ້ຍນໍາ້ ຫຼ  ທາງໄຫຼຂອງນໍາ້    

• ປາກແມົ່ ນໍາ້    

• ພ ນ້ທ ົ່ ຫວງຫາ້ມ     
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• ພ ນ້ທ ົ່ ປົ່ າຫວງຫາ້ມ    

• ປົ່ າເຫຼົົ່ າຈະຖ ກຜນົກະທບົບໍົ່ ?    

• ມ ພ ດ ຫຼ  ສດັ ຊະນດິທ ຫາຍາກ ຫຼ  ໃກຈ້ະສ ນພນັ ຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການບໍົ່ ?    

• ໂຄງການເພ ົ່ ມທະວ ການເຂາົຫາພ ນ້ທ ົ່ ຫວງຫາ້ມ ຫຼ  ພ ນ້ທ ົ່ ສໍາຄນັຂອງການ
ອະນຸລກັຊ ວະນານາພນັບໍົ່ ? 

   

• ໂຄງການມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຕ້ດັ, ເຕ ມ, ບໍົ່ ຫ ນ ຫຼ  ຂຸດຄົນ້ວດັຖຸ (ຫ ນ
, ແຮົ່ , ຫ ນບດົ, ຊາຍ)? 

   

• ໂຄງການຈະມ ການປົ່ ຽນແປງແມົ່ ນໍາ້ ຫຼ  ທາງໄຫຼຂອງນໍາ້ບໍົ່ ?    

• ໂຄງການຈະເຮດັໃຫກ້ານເຊາະເຈ ົ່ ອນຂອງດນິເພ ົ່ ມຂ ນ້ບໍົ່ ?    

• ໂຄງການມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດບ້ດົຫ ນ ຫຼ  ການນໍາໃຊວ້ດັຖຸະເບ ດ 
(ລະເບ ດ)? 

   

• ໂຄງການຈະເຮດັໃຫມ້ ຂ ຝຸ້ົ່ ນ ຫຼ  ສຽງລບົກວນບໍົ່ ?    

• ໂຄງການມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດສ້າ້ງແຄມ້ພກັສໍາຫຼບັກໍາມະກອນບໍົ່ ?    

• ໂຄງການມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດສ້າ້ງທາງເຂົາ້ເຖງິຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ  ທາງຄຸກ
ຄກັ? 

   

• ໂຄງການມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດສ້າ້ງສາງເຄ ົ່ ອງບໍົ່ ?    

ຂ ື້ມ ນຜົນກະທົບຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 

ຂ ື້ມ ນ ການອະທິບາຍ  

ພ ດທ ົ່ ຈະຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແລວ້ແມົ່ ນພ ດຊະນດິໃດ?  

ເອາົຫຍງັມາປະເມ ນພ ນ້ທ ົ່ ທງັໝດົຂອງຊະນດິພ ດທ ົ່ ຖ ກຜນົກະທບົ?  

ມ ການສະເໜ  ຫຼ  ໂຄງການໃດທ ົ່ ຈະສາ້ງຜນົກະທບົອນັໃຫຍົ່ ຫຼວງເພ ົ່ ມຂ ນ້ບໍົ່  (ຜນົກະທບົ
ສະສມົ)? 

 

ໂຄງການມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ ການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ ຫຼ  ນໍາໃຊທ້ ົ່ ດນິຂອງປະຊາຊນົແບບ
ຊົົ່ ວຄາວບໍົ່ ?  

ຖາ້ແມົ່ ນ, ເຕ ມຂໍມ້ ນໃສົ່  ຟອມ D 

 

ໂຄງການມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສິົ່ ງປຸກສາ້ງບໍົ່ ?  
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ຖາ້ແມົ່ ນ, ເຕ ມຂໍມ້ ນໃສົ່  ຟອມ D 

ໂຄງການໄດຕ້ັງ້ຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່  ຊ ົ່ ງເປັນທ ົ່ ຮ ຈ້ກັຂອງປະຊາຊນົເຜົົ່ າຊນົກຸົ່ ມນອ້ຍວົ່ າພ ນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ
ເປັນບົ່ ອນທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສ ຫຼ  ເພ ົ່ ອການຊມົໃຊ?້ 

ຖາ້ແມົ່ ນ, ເຕ ມຂໍມ້ ນໃສົ່  ຟອມ C 

 

ການຈັດປະເພດຜົນກະທບົຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ 

ອ ງຕາມນຍິາມຂອງຜນົກະທບົໃນຄ ົ່ ມ  ການດໍາເນ ນງານສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ແມົ່ ນປະເພດໃດ? ປະເພດຂອງ 
ໂຄງການ ແມົ່ ນນອນໃນ ປະເພດໃດ? 

 

[      ] ປະເພດ B – ມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມບໍົ່ ຫຼາຍ, ຈໍາເປັນຕອ້ງໄດເ້ຮດັ IEE 

[      ] ປະເພດ C – ມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມເລກັໜອ້ຍ ຫຼ  ບໍົ່ ມ ເລ ຍ, ບໍົ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ຮດັ EA, ຕາມທໍາມະ
ດາແລວ້ຕອ້ງໄດນໍ້າໃຊ ້ESMP ແລະ ຂໍກ້ ານດົທາງເຕກັນກິ 

ຕົວຊີື້ວັດຂອງຄວາມອ່ອນໄຫວພ ື້ນທີີ່ ເບິີ່ງໃນຟອມ B ລ ູ່ມນີື້ 

ແຈກຢາຍໃຫກ້ບັ ແມົ່ ນ ບໍົ່ ແມົ່ ນ ວນັທ  

MPWT/EDPD of PTRI    

DoW/PMU    

MONRE    

PoNRE    

ພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນໆ (ດັົ່ ງລາຍຊ ົ່ ລຸົ່ ມນ )້    

    

    

ແບບການກັີ່ນຕອງ EA ຮວບໂຮມ ໂດຍ: 

ຊ ົ່ : ໜາ້ທ ົ່ : 

ລາຍເຊນັ: ວນັທ : 

ແບບການກັີ່ນຕອງ EA ກວດກາ ໂດຍ: 
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ຊ ົ່ : ໜາ້ທ ົ່ : 

ລາຍເຊນັ: ວນັທ : 
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ຟອມ C:  ຟອມກັີ່ນຕອງກ ູ່ມຊົນເຜົີ່າ ສ າຫ ັບພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງນ ື້າຖ້ວມຕົວເມ ອງ  

ແຂວງ: 

 

ເມ ອງ: 

 

ພ ນ້ທ ົ່  – ແຜນທ ົ່ ທ ແນບມາ  

(ເຄ ົ່ ອງໝາຍ ✓) 

 ແມົ່ ນ  ແມົ່ ນ 

ຊ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍ: ເລກທ ໂຄງການຍົ່ ອຍ:  ເລກທ ົ່ ເຊ ົ່ ອມຕໍົ່ . (ລາຍລະອຽດ) 

ຮ ບແບບຂອງ ວຽກ/ກດິຈະກໍາ  (ເຄ ົ່ ອງໝ
າຍ ✓) 

 ການລເິລ ົ່ ມ ຫຼ  ກດິຈະກໍາ   ການລເິລ ົ່ ມ ຫຼ  ກດິຈະກໍາ 

ອະທິບາຍຫຍ ື້ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ/ກິດຈະກ າ ແລະ ພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ: [ຕວົຢົ່ າງ ຄວາມຍາວຂອງຕາຝັົ່ ງກັນ້
ນໍາ້ (ຝາຍ), ຄວາມຕອ້ງການ/ຈດຸປະສງົຂອງໜາ້ວຽກ, ວຽກທ ົ່ ນໍາສະເໜ  (ລາຍການ/ອະທບິາຍ ບນັດາກດິຈະກໍາ), 
ຈາໍນວນຂອງໝ ົ່ ບາ້ນ (ປະມານ. ປະຊາກອນ) ຈນົຮອດຜນົປະໂຫຍດ, ອະທບິາຍຊຸມຊນົທ ົ່ ຖ ກຜນົກະທບົ] 

ການກັີ່ນຕອງບັນຫາຂອງຊົນເຜົີ່າກ ູ່ມນອ້ຍ (ຮບັປະກນັການຈາໍແນກ ຂໍມ້ ນ ເພດ ແລະ ອາຍຸໃຫເ້ໝາະສມົ) 

ຄ າຖາມການກັີ່ນຕອງ ແມູ່ນ ບ ີ່ແມູ່ນ ຄ າອະທິບາຍ/ຄ າເຫັນ 

• ມ ປະຊາຊນົກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍບໍົ່  
(ຕວົຢົ່ າງ ໂຄງການກໍົ່ ສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງເພ ົ່ ອຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມຕວົເມ ອງ)? 

  ຮບັປະກນັ ການແຍກກຸົ່ ມ
ສນົທະນາຕາມ ເພດ ແລະ 
ອາຍຸ ເພ ົ່ ອການໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນ
ທ ົ່ ຊດັເຈນ 

• ຖາ້ແມົ່ ນ, ມ ຈກັກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ?    

• ພວກເຂາົຢ ົ່ ຮົ່ ວມກນັໃນຊຸມຊນົ ບໍົ່ ມ ປະຊາຊນົກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ? 
  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ພວກເຂາົຍງັຮກັສາໄດຂ້ະນບົທໍານຽມທ ົ່ ຫຼາກຫຼາຍ ຫຼ  
ກດິຈະກໍາທາງເສດຖະກດິ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ຖາ້ແມົ່ ນ,  ຂະນບົທໍານຽມທ ົ່ ຫຼາກຫຼາຍ ຫຼ  ກດິຈະກໍາທາງ
ເສດຖະກດິອາດຈະເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົມ ໂອກາດທຸກຈນົບໍົ່ ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ໂຄງການຈະກ ດກັນ້ກດິຈະກໍາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຫຼ  ສງັ
ບໍົ່ ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 
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• ໂຄງການຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົ ຫຼ  ປົ່ ຽນແປງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ແລະ ວດັທະນະທໍາອນັດ ງາມບໍົ່ ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ໂຄງການຈະສາ້ງຄວາມວຸນ້ວາຍໃຫກ້ບັການດໍາລງົຊ ວດິໃນ
ຊຸມຊນົຂອງເຂາົເຈົາ້ບໍົ່ ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ໂຄງການຈະຊົ່ ວຍເຮດັໃຫສຸ້ຂະພາບ, ການສ ກສາ, 
ກດິຈະກໍາທາງສງັຄມົ, ຊ ວດິການເປັນຢ ົ່  ຫຼ  ຄວາມໝັນ້ຄງົ 
ຂອງເຂາົເຈົາ້ ດ ຂ ນ້ບໍົ່ ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ໂຄງການຈະສົົ່ ງຜນົທາງລບົຕໍົ່  ສຸຂະພາບ, ການສ ກສາ, 
ກດິຈະກໍາທາງສງັຄມົ, ຊ ວດິການເປັນຢ ົ່  ຫຼ  ຄວາມໝັນ້ຄງົ
ຂອງເຂາົເຈົາ້ບໍົ່ ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ໂຄງການຈະປົ່ ຽນແປງ ຫຼ  ທໍາລາຍອງົຄວາມຮ ຂ້ອງເຂາົເຈົາ້
ບໍົ່ ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ໂຄງການຈະກ ດກນັການປະຕບິດັທາງຮ ດຄອງປະເພນ  ຫຼ  
ທໍາລາຍອງົກອນທາງຮ ດຄອງປະເພນ ບໍົ່ ? 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ຖາ້ຫາກຄາດວົ່ າຈະມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ຊນົເຜົົ່ າກຸົ່ ມນອ້ຍ:  
  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ມ ພະນກັງານທ ົ່ ຊໍານານງານຢົ່ າງພຽງພໍຢ ົ່ ໃນ ເພ ົ່ ອກະກຽມ
ການປະເມ ນ ແລະ ກໍານດົມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຢົ່ າງເໝາະ
ສມົ (ກະກຽມແຜນພດັທະນາກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ[EGDP]) 

  ເຊັົ່ ນດຽວກນັ 

• ມ ຄວາມຈາໍເປັນທ ົ່ ຈະຕອ້ງມ ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ສາ້ງ
ຄວາມອາດສາມາດກົ່ ອນທ ົ່ ຈະມ ການກະກຽມແຜນ
ພດັທະນາກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ? 

   

• ໃນກໍລະນ  ການດໍາລງົຊ ວດິຂອງເຜົົ່ າຊນົກຸົ່ ມນອ້ຍທງັໝດົບໍົ່

ໄດຖ້ ກລບົກວນ. ຈະເກ ດມ ການສ ນເສຍ ເຮ ອນ, ທ ົ່ ດນິ, 
ຜນົລະປ ກ, ຕົນ້ໄມ ້ ຫຼ  ການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນຂອງ
ພວກເຂາົ, ຄວບຄຸມ ຫຼ  ນໍາໃຊຄ້ວົເຮ ອນເຜົົ່ າຊນົກຸົ່ ມນອ້ຍ? 

   

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຕ ີ່ກບັປະຊາຊົນກ ູ່ມຊົນເຜົີ່າ  

ໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ 
ຄາດຄະເນຜົນກະທົບທາງ
ບວກ 

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບ
ທາງລົບ 
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ການຈັດປະເພດຜົນກະທບົຈາກໂຄງການຕ ີ່ກັບປະຊາຊົນກ ູ່ມຊົນເຜົີ່າ  

ອ ງຕາມນຍິາມຂອງຜນົກະທບົຢ ົ່ ໃນ ຄ ົ່ ມ  ການຈດັການສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ປະເພດຂອງ ໂຄງການ ແມົ່ ນ
ນອນໃນ ປະເພດໃດ? 

 

[     ] ປະເພດ B – ຜນົກະທບົທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິເທົົ່ ານັນ້, ການດໍາເນ ນການສະເພາະ ຈາໍເປັນ
ຕອ້ງລວມຢ ົ່ ໃນ ARAP 

[     ] ປະເພດ C – ບໍົ່ ມ ຜນົກະທບົ, ບໍົ່ ຈາໍເປັນມ  EGDP ຫຼ  ການດໍາເນ ນການສະເພາະ, ການກໍານດົມາດຕະການ
ຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຕໍົ່ ສງັຄມົແບບທົົ່ ວໄປຕອ້ງໄດນໍ້າໃຊ ້

ແຈກຢາຍໃຫກ້ບັ ແມົ່ ນ ບໍົ່ ແມົ່ ນ ວນັທ  

MPWT    

DoW/PDRD    

MONRE    

ພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນໆ (ດັົ່ ງລາຍຊ ົ່ ລຸົ່ ມນ )້    

    

    

ແບບການກັີ່ນຕອງ IP ຮວບໂຮມ ໂດຍ: 

ຊ ົ່ : ໜາ້ທ ົ່ : 

ລາຍເຊນັ: ວນັທ : 

ແບບການກັີ່ນຕອງ IP ກວດກາໂດຍ: 

ຊ ົ່ : ໜາ້ທ ົ່ : 

ລາຍເຊນັ: ວນັທ : 
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ຟອມ D: ແບບກັີ່ນຕອງການເວນຄ ນທີີ່ດນິ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ສ າຫ ບັການໂຄງການຍ່ອຍ 
ຂອງໂຄງການກ ີ່ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງເພ ີ່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ື້າຖ້ວມຕົວເມ ອງ 

ແຂວງ: 

 

ເມ ອງ: 

 

ທ ົ່ ຕັງ້ – ແຜນທ ົ່ ທ ແນບມາ  

(ເຄ ົ່ ອງໝາຍ ✓) 

 ແມົ່ ນ  ແມົ່ ນ 

ຊ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍ: ເລກທ ໂຄງການຍົ່ ອຍ:  ເລກທ ົ່ ເຊ ົ່ ອມຕໍົ່ . (ລາຍລະອຽດ) 

ລກັສະນະຂອງໜາ້ວຽກ/ກດິຈະກໍາ  

(ເຄ ົ່ ອງໝາຍ ✓) 

 ການລເິລ ົ່ ມ  ໜາ້ວຽກ 

ອະທິບາຍຫຍ ື້ກ່ຽວກັບວຽກ/ໜ້າວຽກ ແລະ ພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ: [ຕວົຢົ່ າງ ຄວາມຍາວຂອງຕາຝັົ່ ງກັນ້ນໍາ້ 
(ຝາຍ), ຄວາມຕອ້ງການ/ຈດຸປະສງົຂອງໜາ້ວຽກ, ວຽກທ ົ່ ນໍາສະເໜ  (ລາຍການ/ອະທບິາຍ ບນັດາກດິຈະກໍາ), 
ຈາໍນວນຂອງໝ ົ່ ບາ້ນ (ປະມານ. ປະຊາກອນ) ທ ົ່ ຖ ກຜນົກະທບົ, ອະທບິາຍຊຸມຊນົທ ົ່ ຖ ກຜນົກະທບົ] 

 

 

ການກັີ່ນຕອງການເວນຄ ນທີີ່ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍກົຍ້າຍ 

ຄ າຖາມການກັີ່ນຕອງ ແມູ່ນ ບ ີ່ແມູ່ນ ຄ າອະທິບາຍ/
ຄ າເຫັນ 

• ມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ ການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິບໍົ່ ?    

• ເປັນທ ົ່ ຮ ຈ້ກັກນັແລວ້ບໍົ່ ວົ່ າຈະມ ການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິ?    

• ເປັນທ ົ່ ຮ ຈ້ກັກນັແລວ້ກົ່ ຽວກບັສະຖານະຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ການ
ຊມົໃຊພ້ ນ້ທ ົ່ ດນິໃນປັດຈບຸນັ? 

   

• ຈະບໍົ່ ມ ຄວາມກງັວນົໃນພ ນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ ຫຼ  ເຂດສະຫງວນຂອງແມົ່ ນໍາ້?    

• ມ ປະຊາຊນົຜ ທ້ ົ່ ບໍົ່ ໄດຂ້ ນ້ບນັຊ ນໍາບາ້ນ ແລວ້ດໍາລງົຊ ວດິ ຫຼ  ຫາລຽ້ງຊ ບຢ ົ່
ໃນພ ນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ ຫຼ  ເຂດສະຫງວນຂອງແມົ່ ນໍາ້? 

   

• ຈະມ ການສ ນເສຍເຮ ອນບໍົ່ ?     

• ຈະມ ການສ ນເສຍທ ົ່ ດນິກະສກິາໍບໍົ່ ?     

• ຈະມ ການສ ນເສຍຜນົລະປ ກ, ຕົນ້ໄມ ້ແລະ ຊບັສນິຄງົທ ົ່ ບໍົ່ ?    
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• ຈະມ ການສ ນເສຍທາງດາ້ນທຸລະກດິ ຫຼ  ວສິາຫະກດິບໍົ່ ?    

• ຈະມ ການສ ນເສຍທາງດາ້ນລາຍຮບັ ແລະ ຊ ວດິການເປັນຢ ົ່ ຂອງປະຊາຊນົ
ບໍົ່ ? 

   

• ປະຊາຊນົຈະສ ນເສຍການເຂົາ້ເຖງິສິົ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການ
ບໍລກິານ ຫຼ  ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດບໍົ່ ?  

   

• ການປົ່ ຽນແປງການນໍາໃຊທ້ ົ່ ດນິຈະກະທບົຕໍົ່ ກບັສງັຄມົ ຫຼ  ກດິຈະກໍາດາ້ນ
ເສດຖະກດິບໍົ່ ? 

   

• ຖາ້ຫາກຄາດການວົ່ າຈະເກ ດຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບໍົ່

ສະໝກັໃຈ:  

   

• ການປະສານງານລະຫວົ່ າງໜົ່ ວຍງານຂອງລດັຖະບານມ ຄວາມຈາໍເປັນຕໍົ່

ກບັການເວນຄ ນທ ົ່ ດນິບໍົ່ ? 

   

• ມ ວຊິາການທ ົ່ ມ ຄວາມຊໍານານງານພຽງພໍຢ ໃນໜົ່ ວຍປະຕບິດັງານສໍາຫຼບ
ການວາງແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການດໍາເນ ນງານບໍົ່ ? 

   

• ມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ
ກົ່ ອນທ ົ່ ຈະມ ການວາງແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການດໍາເນ ນງານບໍົ່ ? 

   

ຂ ື້ມ ນກ່ຽວກັບປະຊາຊົນຜ ຸ້ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ 

ມ ການປະເມ ນວົ່ າ ມ ຈາໍນວນຄວົເຮ ອນໃດບໍົ່  ທ ົ່ ຈະຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ?    

  [   ]  ແມູ່ນ         [   ] ບ ີ່ແມູ່ນ 

ຖາ້ແມົ່ ນ, ມ ຈາໍນວນປະມານຈກັຄວົເຮ ອນ? 

ມ ຄວົເຮ ອນໃດແດົ່ ທ ົ່ ເປັນຄວົເຮ ອນທ ົ່ ອົ່ ອນໄຫວ (ດອ້ຍໂອກາດ) ຕວົຢົ່ າງ ຄວົເຮ ອນທ ົ່  (i) ຫວົໜາ້ຄອບຄວົເປັນ
ແມົ່ ຮາ້ງ ຫຼ  ແມົ່ ໝາ້ຍ ແລະ ມ ລາຍຮບັຕໍົ່ າ; (ii) ມ ຄນົພກິານ ຫຼ  ບຸກຄນົບໍົ່ ສງົປະກອບ; (iii) ມ ຄນົທ ົ່ ຢ ໃຕຕ້ວົຊ ວດັ
ຄວາມທຸກຍາກທ ົ່ ກໍານດົໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະວດັດ ການສງັຄມົ ຫຼ  ບໍົ່ ມ ທ ົ່ ດນິ (ທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສ); (iv) ເປັນຜ ້
ສ ງອາຍຸທ ົ່ ບໍົ່ ມ ວທິ ການທ ົ່ ຈະພດັທະນາໄດ?້  

             [   ]  ແມູ່ນ        [   ] ບ ີ່ແມູ່ນ 

ຖາ້ແມົ່ ນ, ມ ຈາໍນວນປະມານຈກັຄວົເຮ ອນທ  ແມົ່ ນ (i), (ii), (iii) ຫຼ  (iv)? ຄດິໄລົ່ ຈາໍນວນທງັໝດົ ຂອງຄວົເຮ ອນ 
ຂອງແຕົ່ ລະປະເພດ. 

ຖາ້ແມົ່ ນ, ອະທບິາຍຫຍໍກ້ົ່ ຽວກບັສະຖານະຂອງພວກເຂາົ: 
 

 ມ ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ເປັນເຜົົ່ າຊນົກຸົ່ ມໜອ້ຍບໍົ່ ?                                 [   ] ແມູ່ນ                [   ] ບ ີ່ແມູ່ນ 
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ຖາ້ແມົ່ ນ, ອະທບິາຍຫຍໍກ້ົ່ ຽວກບັສະຖານະຂອງພວກເຂາົ: 
 

ການຈັດປະເພດຜົນກະທບົຕ ີ່ການຈັດສັນຍກົຍ້າຍ ຂອງໂຄງການ 

ອ ງຕາມການກັົ່ ນຕອງແມົ່ ນປະເພດໃດ? 

 

[      ]  ປະເພດ B –ມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍບໍົ່ ຫຼາຍ, ມ ຄວາມຈາໍເປັນແຜນການດໍາເນ ນການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍໂດຍຫຍໍ ້

[      ] ປະເພດ C – ມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍບໍົ່ ຫຼາຍ ຫຼ  ບໍົ່ ມ ເລ ຍ, ບໍົ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ຮດັການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ, ຕາມທໍາມະດາແລວ້ການກໍານດົການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຕອ້ງໄດນໍ້າໃຊ ້

ແຈກຢາຍໃຫກ້ບັ ແມົ່ ນ ບໍົ່ ແມົ່ ນ ວນັທ  

MRD/EDPD of PTRI    

MPWT/PMU    

GDR    

MOE    

ພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນໆ (ດັົ່ ງລາຍຊ ົ່ ລຸົ່ ມນ )້    

    

    

ແບບການກັີ່ນຕອງ LAR ຮວບໂຮມ ໂດຍ: 
ຊ ົ່ : ໜາ້ທ ົ່ : 

ລາຍເຊນັ: ວນັທ : 

ແບບການກັີ່ນຕອງ LAR ກວດກາ ໂດຍ: 
ຊ ົ່ : ໜາ້ທ ົ່ : 

ລາຍເຊນັ: ວນັທ : 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A3.2 ແບບການກັີ່ນຕອງ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕົວຢູ່າງສະເພາະ ເພ ີ່ອ
ກ ານົດສະຖານີອ ຕ ນິຍົມອ ທົກກະສາດ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍນ  ້ນໍາ ສະ ເໜ  ແບບຟອມການຄດັເລ ອກທ ົ່ ຄາ້ຍຄ ກບັຮ ບແບບທ ົ່  ນໍາ ໄປໃຊກ້ບັໂຄງການແມົ່  
ບດົ ສໍາ ລບັອງົປະກອບ 2. 

 

ທ ົ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການ…………………………………………………… 

ຜ ຈ້ດັການໂຄງການ: …………………………………………………… 

 

ພາກ A: ອະທບິາຍໂດຍຫຍໍກ້ົ່ ຽວກບັໜາ້ວຽກ 

……………………………………………………………………………… 

 

ພາກ B: ການກໍານດົຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ບນັຫາທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ແມ
ົ່ ນ 

ບໍົ່ ແ
ມົ່ ນ

 

ກາ
ນ

ສງັ
ເກ
ດ

ກາ
ນ 

ຊບັພະຍາກອນຂອງຂະແໜງການ 

ໂຄງການມ ຄວາມຕອ້ງການວດັສະດຸຈາໍນວນຫຼາຍເຂົາ້ໃນການກໍົ່ ສາ້ງຈາກແຫຼົ່ ງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນທອ້ງຖິົ່ ນ (ຊາຍ, ແຮົ່ , ດນິແດງ, ນໍາ້, ໄມສໍ້າຫຼບັການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ 
ອ ົ່ ນໆ)? 

   

ມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ ການອະນາໄມ    

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊ ວະນາໆພນັ 

ໂຄງການຈະເປັນອນັຕະລາຍຕໍົ່ ກບັຊະນດິພ ດພນັທ ົ່ ຫາຍາກ, ທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວງົ່າຍ ແລະ/ຫຼ  
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ທາງດາ້ນນເິວດວທິະຍາ ແລະ ວດັທະນະທໍາທ ົ່ ມ ຄວາມສໍາຄນັບໍົ່ ? 

   

ມ ພ ນ້ທ ົ່ ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວງົ່າຍທ ົ່ ອາດຈະໄດຮບັຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການບໍົ່ ? ປົ່ າໄມ,້ ພ ນ້ທ ົ່ ດນິທາມ (ບ ງ, ແມົ່ ນໍາ້, ພ ນ້ທ ົ່ ນໍາ້ຖວ້ມຕາມລະດ ການ) 

   

ພ ນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ 
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ພ ນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການ (ຫຼ  ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ) ມນັໄດກ້ວມເອາົພ ນ້ທ ົ່ ຫວງຫາ້ມບໍົ່  (ສວນ
ສາທາລະນະແຫົ່ ງຊາດ, ພ ນ້ທ ົ່ ສະຫງວນແຫົ່ ງຊາດ, ປົ່ າສະຫງວນ, ພ ນ້ທ ົ່ ມລໍະດກົໂລກ ແລະ 
ອ ົ່ ນໆ) 

   

ຖາ້ຫາກວົ່ າພ ນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງການຢ ົ່ ນອກພ ນ້ທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ ແຕົ່ ວົ່ າຢ ົ່ ຕດິກບັພ ນ້ທ ົ່ ຫວງຫາ້ມ, ມນັຈະ
ສາມາດສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັລະບບົນເິວດຂອງພ ນ້ທ ົ່ ຫວງຫາ້ມດັົ່ ງກົ່ າວບໍົ່ ? (ຕວົຢົ່ າງ ລບົກວນຕໍົ່

ກບັການບນິຂອງນກົ, ຕໍົ່ ກບັການເຄ ົ່ ອນຍາ້ຍຂອງສດັລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົ) 
   

ທໍລະນ ວທິະຍາ ແລະ ດນິ 

ມ ພ ນ້ທ ົ່ ທາງທໍລະນ ວທິະຍາ ຫຼ  ດນິທ ົ່ ບໍົ່ ມ ຄວາມໝັນ້ຄງົບໍົ່  (ເຊັົ່ ນວົ່ າ ການເຊາະເຈ ົ່ ອນ, ດນິເຈ ົ່ ອນ
, ການທະລົົ່ ມ)? 

   

ມ ພ ນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງແບບຮາ້ຍແຮງບໍົ່ ?    

ຄວາມງດົງາມທາງດາ້ນພ ມມທິດັ 

ໂຄງການຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັຄວາມງດົງາມທາງດາ້ນພ ມມທິດັນັນ້ບໍົ່ ?    

ປະຫວດັສາດ, ວດັຖຸບ ຮານ ຫຼ  ວດັທະນະທໍາ 

ໂຄງການຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັພ ນ້ທ ົ່  ທາງປະຫວດັສາດ, ວດັຖຸບ ຮານ ຫຼ  ວດັທະນະທໍາ ຫຼ  ມ 
ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ ການຂຸດຄົນ້ບໍົ່ ? 

   

ການສ ນເສຍຊບັສນິ ແລະ ສິົ່ ງອ ົ່ ນໆ 

ໂຄງການມ ສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງເຮດັໃຫເ້ກ ດການສ ນເສຍແບບຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ  ແບບຖາວອນ ຂອງທ ົ່ ຢ ົ່
ອາໄສ, ຜນົລະປ ກ, ທ ົ່ ດນິກະສກິໍາ, ຄງັລຽ້ງສດັ, ຕົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກ, ໄມໄ້ຜົ່  ຫຼ  ພ ນ້ທ ົ່ ປົ່ າ ແລະ 
ພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ ເຮ ອນຊານບາ້ນຊົ່ ອງ? 

   

ມນົລະພດິ 

ໂຄງການຈະສົົ່ ງສຽງດງັລບົກວນບໍົ່ ?    

ໂຄງການຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດມ ນໍາ້ເປ ອ້ນ ແລະ ຂ ເ້ຫຍ ອ້ບໍົ່ ?    

ຖາ້ມ , ໂຄງການໄດມ້ ແຜນໃນການຈດັເກບັ ແລະ ກໍາຈດັບໍົ່ ?    

ໂຄງການໄດມ້ ສິົ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງເພ ົ່ ອການຄຸມ້ຄອງບໍົ່ ?    

ໂຄງການຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັຄຸນນະພາບນໍາ້ໜາ້ດນິ, ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະ ແຫຼົ່ ງນໍາ້ດ ົ່ ມບໍົ່ ?    

ໂຄງການຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັບນັຍາກາດບໍົ່ ? (ຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ທາດອາຍອ ົ່ ນໆ)    
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ວຖິ ການດໍາລງົຊ ວດິ  

ໂຄງການຈະເຮດັໃຫວ້ຖິ ການດໍາລງົຊ ວດິຂອງປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິົ່ ນມ ການປົ່ ຽແປງບໍົ່ ?    

ໂຄງການຈະເຮດັໃຫຄ້ວາມບໍົ່ ເທົົ່ າທຽມກນັພາຍໃນສງັຄມົຂະຫຍາຍວງົກວາ້ງອອກບໍົ່ ?     

ໂຄງການຈະສົົ່ ງຜນົໃຫກ້ານໃຊງ້ານທ ົ່ ບໍົ່ ສາມາດເຂົາ້ກນັໄດ ້ ຫຼ  ຄວາມຄດັແຍົ່ ງທາງດາ້ນສງັຄມົ
ລະຫວົ່ າງຜ ຊ້ມົໃຊທ້ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ? 

   

ຄວາມຮບັປະກນັດາ້ນສຸຂະພາບ 

ໂຄງການຈະສົົ່ ງຜນົໃຫເ້ກ ດມ ຄວາມສົ່ ຽງໃນການເກ ດອຸບດັຕເິຫດກບັກໍາມະກອນ ແລະ 
ປະຊາຊນົທົົ່ ວໄປ? 

   

ໂຄງການຈະສົົ່ ງຜນົໃຫເ້ກ ດມ ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນສຸຂະພາບຕໍົ່ ກບັກາໍມະກອນ ແລະ ປະຊາຊນົທົົ່ ວ
ໄປ? 

   

ໂຄງການຈະສົົ່ ງຜນົເຮດັໃຫມ້ ເຊ ອ້ພະຍາດເພ ົ່ ມຂ ນ້?    

ລາຍຮບັຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ 

ໂຄງການຈະຊົ່ ວຍເຮດັໃຫມ້ ວຽກເຮດັງານທໍາບໍົ່ ?    

ໂຄງການຈະຊົ່ ວຍສົົ່ ງເສ ມການເພ ົ່ ມຜນົຜະລດິທາງດາ້ນກະສກິາໍ ແລະ ຜນົຜະລດິດາ້ນອ ົ່ ນໆບໍົ່ ?    

ບດົບາດເພດຍງິ ແລະ ກຸົ່ ມຄນົທ ົ່ ດອ້ຍໂອກາດ    

ໂຄງການຈະຊົ່ ວຍສົົ່ ງເສ ມແບບບ ລະນາການໃຫກ້ບັເພດຍງິ ແລະ ກຸົ່ ມຄນົທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວ
ງົ່າຍ? 

   

ໂຄງການຈະຊົ່ ວຍຊຸກຍ ຄ້ວາມກງັວນົຂອງເພດຍງິ ແລະ ສົົ່ ງເສ ມການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງເພດຍງິ
ເຂົາ້ໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈ? 

   

ການປະຊຸມປ ກສາຫາລ  

ການປະຊຸມປ ກສາຫາລ  ແລະ ການເຂົາ້ຮົ່ ວມຂອງສ ົ່ ມວນຊນົ ແມົ່ ນເປັນທ ົ່ ຮບັຮ ?້ 

ແມົ່ ນ____  ບໍົ່ ແມົ່ ນ___ 

ຖາ້ແມົ່ ນ, ອະທບິາຍມາດຕະການດໍາເນ ນການໂດຍຫຍໍ ້ສໍາຫຼບັຈດຸປະສງົນ .້ 

 

ພາກ C : ການຫຸຼດຜົ່ ອນ 
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SEA DRM Project – Lao PDR A3-17 

Environmental and Social Management Framework 

ສໍາຫຼບັຄໍາຕອບທງັໝດົແມົ່ ນຢ ົ່ ໃນ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ "ແມົ່ ນ" ອະທບິາຍຂັນ້ຕອນດໍາເນ ນການໂດຍຫຍໍ ້ ສໍາຫຼບັ
ຈດຸປະສງົນ  ້

 

ພາກ D: ການຈດັປະເພດ ແລະ ວຽກງານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງໂຄງການ 

 

 ປະເພດຂອງໂຄງການ:         A  (ບໍົ່ ສາມາດສະໜອງທ ນ)   B              C  

  

 

1. ປະເພດ C: ວຽກງານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມຈະບໍົ່ ມ ຄວາມຈາໍເປັນ 

2. ປະເພດ B: ການນໍາໃຊມ້າດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນແບບທໍາມະດາຈະມ ຄວາມພຽງພໍ (ESMP); 

3. ປະເພດ A: ບໍົ່ ສາມາດສະໜອງທ ນ. 

ວຽກງານທ ມ ຄວາມຈາໍເປັນດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ: 

ບໍົ່ ມ ວຽກງານດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ   

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນແບບທໍາມະດາ(ESMP)   
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A4 

  

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມທົີ່ວໄປ(ESMP) 

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A4. ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົທົົ່ ວໄປ (ESMP) 

1. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍນ ສ້ະ ເໜ  ສະພາບແວດລອ້ມທົົ່ ວໄປແລະແຜນການຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ (ESMP) ເພ ົ່ ອ
ຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທາງລບົທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ໃນໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງຄາ້ຍຄ ກບັໂຄງການແມົ່ ບດົ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, 
ບນັຫາເພ ົ່ ມເຕ ມ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຜນົກະທບົທາງລບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ໃນໄລຍະການ
ປະຕບິດັງານຍງັລວມຢ ົ່  (ຕາຕະລາງ A4.1). ຖາ້ຫາກມ ການຈດັສນັທິົ່ ດນິແລະ / ຫຼ ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໃໝົ່ ແມົ່ ນມ 
ຄວາມ ຈາໍ ເປັນຕອ້ງຈົ່ າຍຄົ່ າຊດົເຊ ຍໃຫປ້ະຊາຊນົທ ົ່ ຖ ກກະທບົຈະຕອ້ງໄດຈ້ົ່ າຍກົ່ ອນທ ົ່ ຈະມ ການຕກົລງົ. 

2. ESMP ຍງັຈະປະກອບມ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນເພ ົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນຄວາມປອດໄພຍອ້ນລະເບ ດບໍົ່

ທນັແຕກ ແລະ ບໍົ່ ແຮົ່ ຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຢົ່ າງພຽງພໍ ແລະ ດໍາເນ ນການກົ່ ອນຈະເລ ົ່ ມ
ການກໍົ່ ສາ້ງການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຈາກຄວາມສົ່ ຽງຈາກລະເບ ດບໍົ່ ທນັແຕກແມົ່ ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ 
DPWT ໃນການປ ກສາຫາລ ກບັອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ. ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການ
ເຫຼົົ່ ານ ແ້ມົ່ ນສົ່ ວນ ໜ ົ່ ງ ຂອງຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໂຄງການຍົ່ ອຍ. ຖາ້ມ ອຸບດັຕເິຫດເກ ດຂ ນ້, ເຫດການດັົ່ ງກົ່ າວຕອ້ງໄດລ້າຍງານ
ໃຫ ້ WB ພາຍໃນ 24 ຊົົ່ ວໂມງ ແລະ ຈາໍເປັນຕອ້ງມ ການຕດິຕາມ. 

3. ຄວາມຕອ້ງການສະເພາະ (ໂດຍທົົ່ ວໄປ) ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທາງລບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ຈາກການປະຕບິດັ
ວຽກງານໃນໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງໄດຖ້ ກ ກໍາ ນດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມທົົ່ ວໄປ (ECoP) (ເບິົ່ ງເອກະສານ
ຊອ້ນທາ້ຍ 8) ແລະ ຈະສະຫລຸບເມ ົ່ ອມ ການກໍານດົກດິຈະ ກໍາ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ສະເພາະ ECoP ຍງັໄດລ້ວມເອາົຂໍ ້
ກໍາ ນດົຕໍົ່ າທ ົ່ ສຸດກົ່ ຽວກບັ "ຂັນ້ຕອນການຊອກຫາໂອກາດ" ພອ້ມທງັຂໍ ້ ກໍາ ນດົເພ ົ່ ອແກໄ້ຂສຸຂະພາບແລະຄວາມ
ປອດໄພດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ (ESHS) ເພ ົ່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນເອກະສານ AF. ECoP ສຸດທາ້ຍຈະລວມເຂົາ້
ຢ ົ່ ໃນການປະມ ນແລະເອກະສານສນັຍາ ແລະ DPWT ຈະຮບັປະກນັໃຫຜ້ ຮ້ບັ ເໝາົ ຮບັຮ  ້ແລະ ປະຕບິດັພນັທະ
ເຫຼົົ່ ານ .້ ນອກຈາກນ ເ້ພ ົ່ ອຮບັປະກນັໃຫຜ້ ຮ້ບັ ເໝາົ ແລະ ກໍາມະກອນໄດຮ້ບັຮ ແ້ລະຕັງ້ໃຈທ ົ່ ຈະບໍົ່ ສາ້ງຜນົກະທບົທາງ
ສງັຄມົຕໍົ່ ຊຸມຊນົຢ ົ່ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນ, ກດົລະບຽບທົົ່ ວໄປກົ່ ຽວກບັຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ບດົບາດຍງິ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນ
ແຮງຕໍົ່ ເດກັ (VAC) ກໍົ່ໄດກ້ະກຽມ (ເບິົ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 9). CoC ຍງັຈະຖ ກລວມເຂົາ້ໃນເອກະສານການ
ປະມ ນແລະສນັຍາແລະການປະຕບິດັຕາມ DPWT ຕດິຕາມກວດກາຢົ່ າງໃກຊ້ດິ. 
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4. ສໍາ ລບັເມ ອງຫຼວງພະບາງ,ESMP ຈະລວມເອາົການປະເມ ນຜນົກະທບົທາງມລໍະດກົວດັທະນະ ທໍາ (CHIA) 
ແລະມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນທ ົ່ ຖ ກສະເໜ . ການອະນຸມດັຈາກຫອ້ງການມລໍະດກົໂລກວດັທະນະ ທໍາ ຫຼວງພະບາງ
ແລະ / ຫຼ  UNESCO ແມົ່ ນມ ຄວາມ ຈາໍ ເປັນ. ບດົແນະ ນໍາ ກົ່ ຽວກບັຂັນ້ຕອນແມົ່ ນມ ຢ ົ່ ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
A10. 

5. ສໍາ ລບັໂຄງການຍົ່ ອຍ (ການປອ້ງກນັຕະຝັົ່ ງເຈ ົ່ ອນ ແລະ ປະຕ ນໍາ້) ຕັງ້ຢ ົ່ ລຽບແຄມແມົ່ ນໍາ້ຂອງຢ ົ່ ແຂວງບໍລ ິຄໍາ ໄຊ 
ແລະ ຫຼວງພະບາງພອ້ມທງັເຂດຕອນລຸົ່ ມຂອງນໍາ້ຄານໃນແຂວງຫລວງພະບາງ, ESMP ຍງັຈະກໍານດົໂຄງການ
ຕດິຕາມກວດກາທ ົ່ ມ ປະສດິທຜິນົກົ່ ຽວກບັການພງັທະລາຍຂອງການເຊາະເຈ ົ່ ອນຂອງຕະຝັົ່ ງແມົ່ ນໍາ້. ແລະ ເຂດລຸົ່ ມ
ແມົ່ ນໍາ້ຂອງທ ົ່ ໄດສ້ະເໜ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າການລງົທ ນຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍຈະບໍົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປົ່ ຽນແປງ
ຂອງແລວນໍາ້ທ ົ່ ປົ່ ຽນແປງເລ ອ້ຍໆຍອ້ນການ ດໍາ ເນ ນການຂອງເຂ ົ່ ອນໄຟຟາ້ທ ົ່ ຢ ົ່ ເໜ ອ ແລະ ຕອນລຸົ່ ມ. ຍງັໄດມ້ ຄວາມ
ພະຍາຍາມເພ ົ່ ອ ກໍາ ນດົມາດຕະການດາ້ນວສິະວະ ກາໍ ທ ົ່ ນ ມ້ນວນ (ເຊັົ່ ນ: ການປ ກຫຍາ້ແຝກແລະ / ຫລ ການກໍົ່ ສາ້ງ
ໂຄງສາ້ງທ ົ່ ອົ່ ອນນຸົ່ ມ ໂດຍໃຊວ້ດັສະດຸທອ້ງຖິົ່ ນ) ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນການເຊາະເຈ ົ່ ອນຂອງແມົ່ ນໍາ້ ແລະ ເມ ົ່ ອມ ຄວາມເປັນ
ໄປໄດທ້ ົ່ ຈະເກ ດຕະກອນ.
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SEA DRM Project – Lao PDR A4-1 

Environmental and Social Management Framework   

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A4.1 ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ທົີ່ວໄປ 

ໜ້າວຽກ ຜົນກະທົບທີີ່ອາດເກດີຂຶື້ນ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 

ຊົ່ ວງໄລຍະເວລາການກໍົ່ ສາ້ງ   

ປ ຢາງໜາ້ສນັເຂ ອນສອງ
ຊັນ້ 

• ມນົລະພດິອາດເກ ດຂ ນ້ໄດກ້ບັທາງໄຫຼ
ຂອງນໍາ້ ຫຼ  ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ຈາກຜະລດິຕະ
ພນັ ຫຼ  ສານລະລາຍ 

• ແຈ ້ົ່ ງ ແລະ/ຫຼ  ເຕ ອນ ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ຖ ກຜນົກະທບົ ແລະ ຊຸມຊນົ ກົ່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງໂຄງການ
, ຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້, ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ແລະ ກອບເວລາ ໃນໃບປິວ (ແຜນພບັ) ຂອງ
ໂຄງການທ ົ່ ສະໜອງໃຫກ້ບັປະຊາຊນົ. 

• ມ ການຄວບຄຸມຢົ່ າງເຂັມ້ງວດ ເພ ົ່ ອຫຼ ກເວັນ້ການຮົົ່ ວໄຫຼ ຫຼ  ມ ຂັນ້ຕອນການອະນາໄມຢົ່ າງເໝາະສມົ 

• ໜາ້ວຽກອາດມ ຜນົກະທບົຊົົ່ ວຄາວຕໍົ່

ກບັຊນົລະປະທານ ຫຼ  ການສະໜອງນໍາ້
ໃຊ/້ນໍາ້ດ ົ່ ມ. 

• ຜ ຮ້ບັເໝາົຈະຕອ້ງຄໍານ ງເຖງິການຊມົໃຊນໍ້າ້ຂອງທອ້ງຖິົ່ ນ. 

• ຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ສຽງ ແລະ ການສນັສະເທ ອນ. • ກໍານດົຢ ົ່ ໃນສນັຍາວົ່ າໃຫມ້ ການຫດົນໍາ້. 

• ຄວບຄຸມອຸປະກອນຂອງຜ ຮ້ບັເໝາົ ດາ້ນສຽງ ແລະ ການສນັສະເທ ອນ, ໂດຍສະເພາະ ແມົ່ ນຈດຸທ ົ່ ຢ ົ່
ໃກກ້ບັພ ນ້ທ ົ່ ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. 

• ໜາ້ວຽກການກໍົ່ ສາ້ງຈະຫຼ ກເວັນ້ບໍົ່ ເຮດັເວລາກາງຄ ນ, ຈດຸທ ົ່ ໃກກ້ບັພ ນ້ທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຂອງປະຊາຊນົ. 

• ຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັການສນັຈອນ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພໃນທາງຍົ່ າງ. 

• ຜ ຮ້ບັເໝາົຈະຕອ້ງມ ມາດຕະການຄວບຄຸມການສນັຈອນທ ົ່ ປອດໄພ ແລະ ຈາໍກດັບໍົ່ ມ ການກ ດຂວາງ
ໃນຈດຸການສນັຈອນທ ົ່ ບໍົ່ ໄດມ້ ການກໍົ່ ສາ້ງໃຫດ້ ທ ົ່ ສຸດເທົົ່ າທ ຈະເຮດັໄດ.້ 
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ການຂນົສົົ່ ງວດັສະດຸ • ມນົລະພດິທາງອາກາດ ແລະ ສຽງ ຕໍົ່

ກບັຈດຸທ ົ່ ໃກກ້ບັພ ນ້ທ ົ່ ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 
ແລະ ການເປເພຂອງຖະໜນົຫນົທາງທ ົ່

ມ ຢ ົ່ ແລວ້. 

• ຂ ຝຸ້ົ່ ນຈາກວຽກງານການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ 
ການຂນົສົົ່ ງວດົສະດຸກໍົ່ ສາ້ງ. 

• ຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງລດົຜ ຮ້ບັເໝາົ, ສຽງ ແລະ ນໍາ້ໜກັ ຂອງການບນັທຸກ ແລະ ຄວບຄຸມຂ ຝຸ້ົ່ ນ 
ແລະ ເສດດນິ ໂດຍການມ ຜາ້ປົກຄຸມ ຫຼ  ຫດົນໍາ້ໃຫຊຸ້ົ່ ມໃສົ່ ວດັສະດຸທ ົ່ ຂນົສົົ່ ງ ຖາ້ຫາກມ ຄວາມ
ຈາໍເປັນ. 

• ນໍາໃຊວ້ດັສະດຸການກໍົ່ ສາ້ງທ ົ່ ມ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນເທົົ່ າທ ົ່ ເປັນໄປໄດ ້ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນໄລຍະການຂນົສົົ່ ງ. 

• ຜ ຮ້ບັເໝາົຈະຕອ້ງໄດຫ້ດົນໍາ້ຖະໜນົເປັນປົກກະຕ ິ ເພ ົ່ ອປອ້ງກນັບໍົ່ ໃຫມ້ ຂ ຝຸ້ົ່ ນ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ
ເຂດຊຸມຊນົ ຫຼ  ເຂດໃນເມ ອງ. 

ສາງເກບັວດັສະດຸເພ ົ່ ອ
ກໍົ່ ສາ້ງບົ່ າເຂ ອນ 

• ມນົລະພດິທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ໄດຕ້ໍົ່ ກບັທາງ
ໄຫຼຂອງນໍາ້ ຈາກຂ ເ້ຫຍ ອ້. 

• ຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ໄດຕ້ໍົ່ ກບັ
ຄວາມປອດໄພໃນການຊມົໃຊຖ້ະໜນົ 
ເນ ົ່ ອງຈາກວົ່ າສິົ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກການ
ກໍົ່ ສາ້ງໄດຖ້ ກກໍາຈດັບນົທອ້ງຖະໜນົ. 

• ເລ ອກຈດຸທ ົ່ ຕັງ້ໃນການເກບັຮກັສາວດັສະດຸຢົ່ າງເໝາະສມົ ໃຫໄ້ກຈາກທາງໄຫຼຂອງນໍາ້, 
ຊນົລະປະທານ ຫຼ  ການສະໜອງນໍາ້ໃຊ/້ນໍາ້ດ ົ່ ມ. 

• ຫຼ ກເວັນ້ການລົ່ ວງລໍາ້ບນົທອ້ງຖະໜນົ. 

•  ຮກັສາຕົນ້ໄມໃ້ນລະວົ່ າງການເກບັຮກັສາວດັສະດຸ. 

ການຢ ມພ ນ້ທ ົ່  • ການຢ ມບໍົ່ ຫ ນ ແລະ ບໍົ່ ດນິ ອາດມ ຜນົ
ກະທບົຕໍົ່ ດນິ, ນໍາ້ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

• ທ ົ່ ຕັງ້ຂອງພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ຢ ມ ຫົ່ າງຈາກທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຂອງຊຸມຊນົ ຫຼ  ພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວງົ່າຍ ເຊັົ່ ນວົ່ າ 
ໂຮງໝໍ, ພ ນ້ທ ົ່ ລຽ້ງສດັ ຫຼ  ພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ການຂະຫຍາຍພນັສດັປົ່ າ. 

• ຫຼ ກເວັນ້ພ ນ້ທ ົ່ ທົົ່ ງນາ ຫຼ  ປົ່ າໄມ ້ ໃຫຫຼ້າຍທ ົ່ ສຸດເທົົ່ າທ ົ່ ເປັນໄປໄດ.້ ຈາໍກດັຊົົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກ
ກາງເວນັ ແລະ ຈາໍກດັຂະໜາດ ແລະຄວາມຖ ົ່ ຂອງການລະເບ ດ. 

• ພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ຢ ມ ຈະໄດມ້ ການປັບປຸງຄ ນ ແລະ ປ ກພ ດປົກຄຸມໃສົ່ . 

ໜ້າວຽກ ຜົນກະທົບທີີ່ອາດເກດີຂຶື້ນ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 
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ການຕດິຕັງ້ສະຖານທ ົ່

ເຮດັວຽກ (ຖາ້ມ ຄວາມ
ຈາໍເປັນ) 

• ການຍົ່ ອຍສະຫຼາຍຂອງພ ດປົກຫຸມ້ 

• ມນົລະພດິທາງດນິ ແລະ ນໍາ້ (ຖງັຂ ້

ເຫຍ ອ້, ການຮົົ່ ວໄຫຼຂອງນໍາ້ມນັ) 

• ເລ ອກຈດຸທ ົ່ ຕັງ້ຂອງການຕດິຕັງ້ສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ປະຊາຊນົທ ົ່ ຢ ົ່ ບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ. 

• ພ ນ້ທ ົ່ ສາງນໍາ້ມນັຈະໄດຕ້ັງ້ຢ ົ່ ໃກຈາກແຫຼົ່ ງນໍາ້. 

• ພ ນ້ທ ົ່ ສາງນໍາ້ມນັຈະໄດຕ້ດິຕັງ້ສິົ່ ງທ ົ່ ຮອງຮບັ ເພ ົ່ ອປອ້ງກນັການເກ ດອຸບດັຕເິຫດນໍາ້ມນັຮົົ່ ວໄຫຼສ ົ່
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

• ເສດນໍາ້ມນັຈະຖ ກເກບັໄວ ້ແລວ້ທໍາລາຍຢົ່ າງເໝາະສມົຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍານໍາ້ມນັ. 

• ຫາກເປັນໄປໄດ,້ ການເຕ ມນໍາ້ມນັຈະໄດເ້ຕ ມຢ ົ່ ທ ົ່ ສາງນໍາ້ມນັ ແລະ ຈະບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫເ້ຕ ມຢ ົ່ ພາຍໃນ 
ຫຼ  ຕດິກບັແຫຼົ່ ງນໍາ້. 

• ເມ ົ່ ອວຽກງານສໍາເລດັລງົ, ຜ ຮ້ບັເໝາົຈະຟ ນ້ຟ ພ ນ້ທ ົ່ ໃຫກ້ບັຄ ນສ ົ່ ສະພາບເດ ມ. 

ຄວາມປອດໄພບນົທອ້ງ
ຖະໜນົ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງການສນັຈອນ 

• ອຸບດັຕເິຫດບນົທອ້ງຖະໜນົ ເນ ົ່ ອງ
ຈາກວົ່ າບໍົ່ ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມໄວ
ຂອງລດົໄດ ້ ແລະ ບໍົ່ ປະຕບິດັຕາມປາ້ຍ 
ແລະ ສນັຍານຕົ່ າງໆ 

• ກະກຽມ/ສງັລວມ ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງແຕົ່ ລະໂຄງການຍົ່ ອຍໂດຍການປ ກສາຫາລ ກບັອງົກອນ
ທອ້ງຖິົ່ ນຢົ່ າງໃກຊ້ດິ. 

• ຜ ຮ້ບັເໝາົຄວນຕດິຕັງ້ປາ້ຍສນັຍານການສນັຈອນໃນຊົ່ ວງເວລາການກໍົ່ ສາ້ງ (ຕວົຢົ່ າງວົ່ າ ປາ້ຍທາງເວັນ້) 
ກໍົ່ ສາ້ງທ ົ່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ມ ທາງເວັນ້ທ ົ່ ປອດໄພ ແລະ ມ ພະນກັງານໃຫສ້ນັຍານການສນັຈອນທ ົ່ ພຽງພໍ.  

ຊ່ວງໄລຍະເວລາການກ ີ່ສ້າງ 

ການດໍາເນ ນງານຂອງຄນັ
ຄ ທ ົ່ ຕໍົ່ າຫລ ເຂ ົ່ ອກັນ້ນໍາ້ 

• ອາດຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນ
ພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ບໍົ່ ໄດຮ້ບັການປອ້ງກນັ ແລະ / 
ຫລ ເພ ົ່ ມຜນົກະທບົທາງລບົແລະ / ຫຼ 
ການສ ນເສຍທ ົ່ ບໍົ່ ຄາດຄດິ 

• ພຈິາລະນາຢົ່ າງລະມດັລະວງັຜນົກະທບົນ ຢ້ົ່ າງລອບຄອບໃນໄລຍະການວາງແຜນແລະການອອກ
ແບບຂອງການລງົທ ນເພ ົ່ ອຫລ ກລຽ້ງ / ຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທາງລບົທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ 
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• ດໍາ ເນ ນການວເິຄາະທາງດາ້ນວຊິາການເພ ົ່ ອ ກໍາ ນດົຕວົເລ ອກທ ົ່ ດ ທ ົ່ ສຸດ (ສະຖານທ ົ່ ແລະຄວາມ
ສ ງຂອງເຂ ົ່ ອນແລະອ ົ່ ນໆ) ເພ ົ່ ອຫລ ກລຽ້ງ / ຫຸຼດຜົ່ ອນບນັຫາຕົ່ າງໆພອ້ມທງັ ດໍາ ເນ ນການປ ກສາ
ຫາລ ກບັຄວົເຮ ອນ / ຊຸມຊນົທ ົ່ ຖ ກກະທບົ. 

ການກໍົ່ ສາ້ງ/ ການປະຕບິດັ
ງານຂອງການປອ້ງກນັ
ຕາຝັົ່ ງເຈ ົ່ ອນແລະປະຕ 
ລະບາຍນໍາ້ 

• ສິົ່ ງເຫຼົົ່ ານ ອ້າດຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ຮ ບ
ແບບການເຊາະເຈ ົ່ ອນແລະ / ຫຼ ການ
ຕກົຕະກອນຂອງຕະຝັົ່ ແມົ່ ນໍາ້ທ ົ່ ຢ ົ່ ຕອນ 
ເທງິ ແລະ ຕອນລຸົ່ ມໃນເຂດໂຄງການ
ຍົ່ ອຍ. ຍິົ່ ງໄປກວົ່ ານັນ້, ສໍາ ລບັ
ສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ໄດສ້ະ ເໜ  ຢ ົ່ ແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ, ສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ສະ ເໜ  ອາດຈະ
ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປົ່ ຽນແປງ
ກະການໄຫຼຂອງນໍາ້ເນ ົ່ ອງຈາກການ
ປະຕບິດັງານຂອງເຂ ົ່ ອນໄຟຟາ້ທ ົ່ ຢ ົ່
ເບ ອ້ງເທງິແລະຕອນລຸົ່ ມເຊິົ່ ງສາມາດ
ຫຸຼດຜົ່ ອນເວລາການບໍລກິານຂອງການ
ລງົທ ນທ ົ່ ສະ ເໜ . 

• ວາງແຜນແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕດິຕາມກວດກາທ ົ່ ມ ປະສດິທຜິນົ ສໍາ ລບັການເຊາະ
ເຈ ົ່ ອນຂອງແມົ່ ນໍາ້ຕອນເທງິ ແລະ ເຂດລຸົ່ ມຂອງເຂດໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ສະ ເໜ  ໃນແຂວງຫລວງພະ
ບາງ ແລະ ເຂດລຸົ່ ມນໍາ້ຄານ. ໂຄງການຕດິຕາມກວດກາຄວນຈະສາມາດຕດິຕາມການປົ່ ຽນແປງ
ຂອງກະແສນໍາ້ເຊັົ່ ນດຽວກນັກບັລະດບັນໍາ້ໂດຍໃຊວ້ທິ ງົ່າຍໆແລະການສງັເກດໃນທອ້ງຖິົ່ ນ. ນ ້

ຄວນຈະມ ຄວາມພະຍາຍາມຮົ່ ວມກນັລະຫວົ່ າງ DPWT ແລະ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ 

• ກໍາ ນດົສະຖານທ ົ່ ທດົລອງ 2-3 ແຫົ່ ງເພ ົ່ ອພດັທະນາເຕກັໂນໂລຢ ທ ົ່  ເໝາະ ສມົໃນທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່

ສາມາດຫຸຼດຜົ່ ອນການເຊາະເຈ ົ່ ອນຂອງແມົ່ ນໍາ້ ແລະ ການຕກົຕະກອນດວ້ຍການນໍາໃຊວ້ດັສະດຸ
ທອ້ງຖິົ່ ນ, ວສິະວະ ກໍາ ທ ົ່ ມ ລາຄາຖ ກແລະການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນຢົ່ າງຫາ້ວຫນັ. 
ໃນການວາງແຜນແລະການອອກແບບຈະໄດຜ້ົ່ ານການປ ກສາຫາລ ກນັຢົ່ າງກວາ້ງຂວາງກບັ ໜົ່ ວຍ 
ງານແລະຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ. 

ການປະຕບິດັງານຂອງ
ປະຕ ລະບາຍນໍາ້ 

• ສິົ່ ງນ ອ້າດຈະເຮດັໃຫປ້ະລມິານນໍາ້ 
ແລະ ຄຸນະພາບຂອງນໍາ້ ລະຫວົ່ າງພ ນ້ທ ົ່

ຕອນເທງິ ແລະ  ຕອນລຸົ່ ມທ ົ່ ອາດຈະສົົ່ ງ

• ການປ ກສາຫາລ ຢົ່ າງໃກຊ້ດິຂອງຜ ຊ້ມົໃຊນໍ້າ້ໃນຕອນເທງິ ແລະແຕອນລຸົ່ ມຂອງປະຕ ຈະມ ຄວາມ 
ຈາໍ ເປັນໃນໄລຍະການວາງແຜນ, ການກໍົ່ ສາ້ງ, ແລະການ ດໍາ ເນ ນງານ. 
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ຜນົກະທບົຕໍົ່ ການ ນໍາ ໃຊນໍ້າ້ ຂອງຜ ້
ຊມົໃຊນໍ້າ້ 

• ຖາ້ຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ໃນການ ນໍາ ໃຊນໍ້າ້ ຕອນລຸົ່ ມແມົ່ ນ ESMP ຈະ ກໍາ ນດົມາດຕະການ
ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົນັນ້ 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A5 

  

ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບ ແຜນປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງຄ 
ກັື້ນນ ື້າ/ຝາຍ   
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A5 ຄ ູ່ມ ການປະເມນີຄວາມປອດໄພ ຂອງໂຄງສ້າງເຂ ີ່ອນ (ຄ ກັື້ນນ ື້າ/ຝາຍ) 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍນ ແ້ມົ່ ນຄາ້ຍຄ ກບັໂຄງການແມົ່ ບດົໄດໃ້ຫ ້ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ໃນການກະກຽມມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ
ເມ ົ່ ອການກໍົ່ ສາ້ງຄ ກນັນໍາ້ ແລະ / ແລະການຟ ນ້ຟ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ. 

• ຈ ດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ: 

ຈດຸປະສງົ ຂອງການປະເມ ນຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ົ່ ອນ ແມົ່ ນເພ ົ່ ອເຮດັການເມ ນການກວດກາກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຄຸນ
ນະພາບຂອງເຂ ົ່ ອນ, ເຊິົ່ ງໃນກໍລະນ ຂອງ ໂຄງການ  SEA DRM Project ໃນ ສປປ ລາວ ແມົ່ ນ ອາດຈະບໍົ່ ແມົ່ ນ
ເຂ ົ່ ອນຢົ່ າງເຕມັຮ ບແບບ ແຕົ່ ເປັນການກໍົ່ ສາ້ງທ ົ່ ຄາ້ຍກບັເຂ ົ່ ອນເຊິົ່ ງລວມມ  ການກໍົ່ ສາ້ງຄ ກັນ້ນນໍາ້, ປະຕ ນໍາ້ ແລະ ຝາຍ. 
ວຽກງານນ ແ້ມົ່ ນຈະລວມມ ການເຮດັປະຊຸມເບ ອ້ງຕົນ້ ແລະ ການປະຊຸມສະຫລຸບກບັພະນກັງານທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບກົ່ ຽວ
ກບັ ຄ ກັນ້ນໍາ້/ຝາຍ; ການເຮດັການສໍາຫລວດພາກສະໜາມ; ແລະ ເຮດັລາຍງານກົ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ົ່ ອນ
ກົ່ ຽວກບັສິົ່ ງທ ົ່ ກວດພບົພາກສະໜາມ ພອ້ມທງັໃຫຄໍ້າແນະນໍາ. ຖາ້ຫາກວົ່ າມ ຄວາມຈາໍເປັນ ບດົລາຍງານແມົ່ ນຈະໄດປ້ະ
ກອບ ເອາົກອບໜາ້ວຽກຂອງບນັດາກດິຈະກໍາ ທ ົ່ ໄດເ້ຮດັການຕດິຕາມແບບລະອຽດຕໍົ່ ໄປ   ເພ ົ່ ອໃຫສ້າມາດລະບຸ (ໃນ
ລະດບັການເຮດັການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ)້ ມ ນຄົ່ າໃນການລງົທ ນ ແລະ ມາດຕະການອ ົ່ ນໆທ ົ່ ຈາໍເປັນໃນການຮບັປະ
ກນັຄວາມປອດໄພຂອງຄ ກັນ້ນໍາ້ / ຝາຍ.  

• ຄ ນວ ດທິຂອງຊ່ຽວຊານດ້ານເຂ ີ່ອນ: 

ວຽກງານນ ແ້ມົ່ ນຈະຖ ກດໍາເນ ນໂດຍຊົ່ ຽວຊານດາ້ນເຂ ົ່ ອນເຊິົ່ ງມ ຄວາມເປັນອດິສະຫລະທ ົ່ ພຽງພໍ ທ ົ່ ຖ ກວົ່ າຈາ້ງໂດຍເຈົາ້
ຂອງໂຄງການ ແລະ ມ ຄຸນວທິ,ິ ມ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານ ດາ້ນການອອກແບບ, ການກໍົ່ ສາ້ງ, ການນໍາ
ເນ ນງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ  ຄ ກັນ້ນໍາ້/ຝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນໃນບນັດາປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ. 

• ການສຶກສາສ າຫລວດເງ ີ່ອນໄຂການດ າເນີນງານຂອງເຂ ີ່ອນ: 

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການໆ ກໍົ່ ສາ້ງຄ ກັນ້ນໍາ້/ເຂ ົ່ ອນ ຈະຕອ້ງໄດສ້ະໜອງຂໍມ້ ນໃຫຊ້ົ່ ຽວຊານດາ້ນເຂ ົ່ ອນດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ :້ 

• ປ ທ ົ່ ຈະກໍົ່ ສາ້ງ; 

• ຂະໜາດຂອງຄ ກັນ້ນໍາ້/ຝາຍ: ລວງສ ງ (ແມດັ), ຄວາມຍາວຂອງສນັເຂ ົ່ ອນ (ແມດັ); 

• ຂະໜາດຂອງອົ່ າງເກບັນໍາ້ (ແມດັກອ້ນ); 

• ຊະນດິຂອງຄ ກັນ້ນໍາ້ / ຝາຍ; 

• ຄາດຄະເນ ປະຊາກອນທ ົ່ ດໍາລງົຊ ວດິຢ ົ່ ລຸົ່ ມ ຄຸກັນ້ນໍາ້ ຫຼ  ຝາຍ ລງົໄປ ເຊິົ່ ງຈະມ ຄວາມສົ່ ຽງຖາ້ຫາກ ຄ ກັນ້
ນໍາ້ ຫຼ  ຝາຍ ພງັ ; ແລະ 

• ປະເມ ນລາຄາປົ່ ຽນແທນ. 
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ຊົ່ ຽວຊານດາ້ນເຂ ົ່ ອນຈະເຮດັການປ ກສາຫາລ ກບັເຈົາ້ຂອງໂຄງການກົ່ ຽວກບັການດໍາເນ ນງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາຄ 
ກັນ້ນໍາ້ ແລະ ຝາຍໃນໄລຍະຜົ່ ານມາ ແລະ ໃນປະຈບຸນັ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ:  

• ການຈດົບນັທ ກ ແລະ ລາຍງານຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ; 

• ສະມຸດບນັທ ກການບໍາລຸງຮກັສາ; 

• ການຕດິຕາມກວດກາ; 

• ການກະກຽມເຫດຕໍົ່ ເຫດສຸກເສ ນ; 

• ຊບັພະຍາກອນໃນການດໍາເນ ນງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ (ຕວົຢົ່ າງ ດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນດາ້ນການເງນິ); ແລະ 

ສະພາບຂອງການຕກົຕະກອນ ແລະ ມາດຕະການໃນການເພ ົ່ ມອາຍຸການໃຊງ້ານຂອງ ຄ ກັນ້ນໍາ້ ແລະ ຝາຍ. 

• ການສຶກສາສ າຫລວດ ເງ ີ່ອນໄຂດ້ານໂຄງສ້າງ: 

ຈະມ ການນໍາໃຊບ້ນັຊ ລາຍຊ ົ່ ໃນການເຮດັການກວດກາ ເຊິົ່ ງຂ ນ້ກບັຊະນດິຂອງ ຄ ກັນ້ນໍາ້ ແລະ ຝາຍ. ລາຍລະອຽດຂອງ
ການກວດກາ ແມົ່ ນຈະຢ ົ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຊົ່ ຽວຊານດາ້ນເຂ ົ່ ອນ ເຊິົ່ ງຈະເປັນຜ ເ້ຮດັການສໍາຫລວດສ ກສານ ,້ 
ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ ບດົລາຍງານການກວດສອບຕອ້ງປະກອບດວ້ຍຂໍມ້ ນດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ :້  

• ປ ທ ົ່ ຈະກໍົ່ ສາ້ງ; 

• ຂະໜາດຂອງຄ ກັນ້ນໍາ້/ຝາຍ: ລວງສ ງ (ແມດັ), ຄວາມຍາວຂອງສນັເຂ ົ່ ອນ (ແມດັ); 

• ຂະໜາດຂອງອົ່ າງເກບັນໍາ້ (ແມດັກອ້ນ); 

• ຊະນດິຂອງຄ ກັນ້ນໍາ້ / ຝາຍ; 

• ສະພາບເຕກັນກິຮາກຖານດາ້ນທໍລະນ ສາດ; 

• ການອອກແບບ ໄລຍະຮອບວຽນຂອງການເກ ດນໍາ້ຖວ້ມ (ປ ); 

• ຮ ບແຕມ້ແບບຂອງຄ ກັນ້ນໍາ້ ແລະ ຝາຍ ທ ົ່ ໃຊໃ້ນການກໍົ່ ສາ້ງ; 

• ການປະເມ ນຄວາມເຊ ົ່ ອຖ ໄດຂ້ອງ ຄ ກັນ້ນໍາ້ ແລະ ຝາຍ; 

• ການປະເມ ນຄວາມເຊ ົ່ ອຖ ໄດຂ້ອງທາງລະບາຍນໍາ້ອອກໃນຕ ນເຂ ົ່ ອນ; 

• ການຮົົ່ ວຊ ມ; 

• ການປົ່ ຽນຮ ບຮົ່ າງ, ການຄງົທ ົ່ ຂອງຄ ກັນ້ນໍາ້ ແລະ ຝາຍ; 
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• ສະພາບຄວາມອົ່ ຽງຊນັ / ສະພາບໂຄງສາ້ງທ ົ່ ເປັນສ ມງັ; 

• ການເກບັກກັນໍາ້ຄງົທ ົ່  (m3); 

• ຄາດຄະເນ ປະຊາກອນທ ົ່ ດໍາລງົຊ ວດິຢ ົ່ ລຸົ່ ມ ຄຸກັນ້ນໍາ້ ຫຼ  ຝາຍ ລງົໄປ ເຊິົ່ ງຈະມ ຄວາມສົ່ ຽງຖາ້ຫາກ ຄຸກັນ້
ນໍາ້ ຫຼ  ຝາຍ ພງັ ; ແລະ 

• ປະເມ ນລາຄາປົ່ ຽນແທນ. 

ການສຶກສາສ າຫລວດກອບດ້ານກົດໝາຍ: 

ຊົ່ ຽວຊານດາ້ນເຂ ົ່ ອນຈະຕອ້ງ: 

ປ ກສາຫາລ ກບັອໍານາດການປົກຄອງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ (ຕວົຢົ່ າງ, ຜ ທ້ ົ່ ຮບັຜດິຊອບກົ່ ຽວກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ບນັດາກະຊວງ
ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ພະນກັງານຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ ອງ, ອ ົ່ ນໆ.) ກົ່ ຽວກບັກອບດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ໃນປະຈບຸນັ ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຄວາມປອດໄພຂອງ ຄ ກັນ້ນໍາ້ ແລະ ຝາຍ; 

ສມົທຽບກອບດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍທ ົ່ ມ ຢ ົ່  ແບບເຮດັເປັນຕາຕະລາງພອ້ມດວ້ຍຄໍາເຫນັຕາມສມົຄວນ ກບັເງ  ົ່ອນໄຂສໍາ
ຄນັຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ໄດລ້ະບຸ ເອກະສານຕ ພມິ ເພ ົ່ ອເຜ ຍແຜົ່ ຕໍົ່ ມວນຊນົຂອງ ທະນາຄານໂລກທ ົ່ ມ ຊ ົ່ ວົ່ າ  “ກອບດາ້ນລະບຽບກດົ
ໝາຍ ເພ ົ່ ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ົ່ ອນ – ກໍລະນ ສ ກສາເພ ົ່ ອສມົທຽບ”10;  

ລະບຸເຖງິໂອກາດ ແລະ  ຂ ດຈໍາກດັໃນການບນັລຸ ຕາມເງ  ົ່ອນໄຂສໍາຄນັທ ົ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້ຂອງທະນາຄານໂລກ ; ແລະ 

ຖາ້ຫາກມ ການພຈິາລະນາວົ່ າມ ຄວາມຈາໍເປັນ ແມົ່ ນຕອ້ງໄດສ້າ້ງກອບໜາ້ວຽກ ຂອງແຜນດໍາເນ ນງານເພ ົ່ ອບນັລຸ   ຕາ
ມເງ  ົ່ອນໄຂຂອງທະນາຄານໂລກ ຕາມສະພາບຂອງປະເທດ (ຕວົຢົ່ າງ, ສະພາບດາ້ນນະໂຍບາຍ, ການປະຕຮິ ບດາ້ນອງົ
ກອນ, ການສາ້ງແຮງຈງຸໃຈ, ການປະຕບິດັໃຊລ້ະບຽບກດົໝາຍ, ອ ົ່ ນໆ). 

ບົດລາຍງານຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ີ່ອນ: 

ຊົ່ ຽວຊານດາ້ນເຂ ົ່ ອນຈະສາ້ງບດົລາຍງານດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ົ່ ອນທ ົ່ ປະກອບມ : 

- ການອະທບິາຍກົ່ ຽວກບັຄ ກັນ້ນໍາ້ / ຝາຍ, ການເປັນເຈົາ້ຂອງ  ແລະ ກອບທາງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ; 
- ການປະເມ ນຄວາມປອດໄພຂອງຄ ກັນ້ນໍາ້ / ຝາຍ ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ; 
- ມາດຕະການທ ົ່ ຈາໍເປັນທ ົ່ ເນັນ້ໃສົ່ ບນັດາໂຄງສາ້ງ ທ ົ່ ຈະເຮດັໃຫຄ້ວາມປອດໄພຂອງຄ ກັນ້ນໍາ້ ແລະ ເຂ ົ່ ອນຢ ົ່ ໃນ

ມາດຕະຖານທ ົ່ ຮບັໄດ ້ ລວມມ ການປະເມ ນມ ນຄົ່ າເບ ອ້ງຕົນ້ເພ ົ່ ອສາ້ງຄວາມປອດໄພເຊິົ່ ງລວມມ  3 ປະເພດ: 

 
10 D. Bradlow, et al. (2002), “Regulatory Frameworks for Dam Safety – A Comparative Study”, The 

World Bank Law, Justice, and Development Series. ISBN 0-8213-5191-5. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/785201468763768736/Regulatory-frameworks-for-dam-

safety-a-comparative-study;jsessionid=X9a++3gYaxoCLcYBWB5T+KGa 
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a) ມ ນຄົ່ າໃນເຫດສຸກເສ ນ (ຊ ວດິຂອງຄນົທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນຄວາມສົ່ ຽງແບບທນັທ ທນັໃດ); b) ມ ນຄົ່ າໃນເຫດທ ົ່ ມ 
ຄວາມເລັົ່ ງດົ່ ວນ (ເຫດການອາດຈະມ ຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ຊ ວດິຄນົ, ຕໍົ່ ຊບັສນິໃຫຍົ່ ໆ); ແລະ, c) ມ ນຄົ່ າໃນເຫດການ
ທ ົ່ ມ ຄວາມຍິົ່ ງໃຫຍົ່  (ມ ນຄົ່ າໃນການຟ ນ້ຟ  ເຊິົ່ ງ ເກ ນກົ່ ວາທ ົ່ ຈະສອ້ມແປງໄດ)້; 

- ມາດຕະການທ ົ່ ບໍົ່ ເນັນ້ໃສົ່ ບນັດາໂຄງສາ້ງ  (ການດໍາເນ ນງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ, ການຕດິຕາມກວດກາ, 
ການຝ ກອບົຮມົ, ແຜນຄວາມປອດໄພຂອງ ຄ ກັນ້ນໍາ້ / ຝາຍ) ທ ົ່ ຈະຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພ ົ່ ອເຮດັໃຫ ້ຄ ກັນ້ນໍາ້ 
/ ຝາຍ ມ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມ ຄວາມຍ ນຍງົຫລງັຈາກການຟ ນ້ຟ ; ຄວນຈະມ ການປະຕບິດັຕາມ ນະໂຍບາຍ
ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ົ່ ອນຂອງທະນາຄານ OP/BP 4.37 ແລະ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງ  ບດົຕ ພມິ ເພ ົ່ ອ
ເຜ ຍແຜົ່ ຕໍົ່ ມວນຊນົຂອງທະນາຄານໂລກທ ົ່ ມ ຊ ົ່ ວົ່ າ  “ກອບດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ເພ ົ່ ອຄວາມປອດໄພຂອງ
ເຂ ົ່ ອນ – ກໍລະນ ສ ກສາເພ ົ່ ອສມົທຽບ”; 

- ການປະເມ ນເບ ອ້ງຕນົກົ່ ຽວກບັສະພາບການຕກົຕະກອນຂອງອົ່ າງເກບັນໍາ້ ແລະ ການໃຫຄໍ້າແນະນໍາທ ົ່ ມ ຈດຸປະ
ສງົເພ ົ່ ມອາຍຸການໃຊງ້ານຂອງຄ ກັນ້ນໍາ້ ແລະ; 

- ຝົ່ າຍຊບັພະຍາກອນທ ົ່ ຈາໍເປັນໃນການເຮດັການດໍາເນ ນງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ (ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 
ແລະ ຊບັພະຍາກອນດາ້ນການເງນິ); 

- ການປະເມ ນລວມກົ່ ຽວກບັຄວາມທາ້ທາຍ ແລະ ໂອກາດ ໃນການຄຸມ້ຄອງຄ ກັນ້ນໍາ້ /ຝາຍ; ແລະ 

ກອບໜາ້ວຽກໃນການກຽມການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງວຽກງານການຟ ນ້ຟ  (ທງັເປັນໂຄງງສາ້ງ ແລະ ບໍົ່

ເປັນໂຄງສາ້ງ). 
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ນ ແ້ມົ່ ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ໃໝົ່ .ໃຫ ້ຂໍມ້ ນກົ່ ຽວກບັສະຖານທ ົ່ ຂອງພ ນ້ທ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ສະເໜ ຢ ົ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
(LPB) ແລະ ແຂວງບໍລ ິ ຄໍາ ໄຊ (BKX). ນອກນ ຍ້ງັສະແດງສະຖານທ ົ່ ,ພ ນ້ທ ົ່  ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງເຂດຫຼກັຂອງ
ລະບຽບການມລໍະດກົໂລກຫຼວງພະບາງ. 

ສປປລາວມ ຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມເລ ອ້ຍໆ. ໃນປ  2018, ສປປລາວ ໄດປ້ະສບົກບັໄພນໍາ້ຖວ້ມຢົ່ າງໜກັໜົ່ ວງ ເຊິົ່ ງ
ສົົ່ ງຜນົກະທບົຢົ່ າງຫຼວງຫຼາຍຕໍົ່ ປະຊາຊນົ ແລະ ເສດຖະກດິ. ລມົພາຍຸເຂດຮອ້ນ 2 ແຫົ່ ງແລະເຂ ົ່ ອນເຊປຽນ - ເຊນໍາ້ນອ້ຍ
ແຕກຢ ົ່ ທ ົ່ ແຂວງອດັຕະປ ສົົ່ ງຜນົເຮດັໃຫເ້ກ ດນໍາ້ ຖວ້ມຢົ່ າງກວາ້ງຂວາງໃນຊົ່ ວງເດ ອນກໍລະກດົ ຫາ ເດ ອນກນັຍາ, ສົົ່ ງຜນົ
ກະທບົຕໍົ່ ທຸກໆພາກຢ ົ່ ໃນທົົ່ ວປະເທດ. ການປະເມ ນຜນົກະທບົຫຼງັໄພພບິດັ PDNA ໂດຍລດັຖະບານເປັນຜ ນໍ້າພາຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັຊ ົ່ ງໄດຮ້ບັການສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ຈາກທະນາຄານໂລກ, ສະຫະປະຊາຊາດແລະສະຫະພາບເອ ຣບົ, ຄາດ
ຄະເນຄວາມສ ນເສຍ ແລະ ການສ ນເສຍທງັ ໝດົ ປະມານ 371,5 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຟ ນ້ຟ 
ຄ ນ 520 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ຜນົກະທບົລວມແມົ່ ນເທົົ່ າກບັ 2.1 ສົ່ ວນຮອ້ຍຂອງ GDP ຂອງ ສປປລາວ ສໍາ ລບັປ  
2018, ແລະ 10,2 ສົ່ ວນຮອ້ຍຂອງງບົປະມານປະ ຈາໍ ປ ຂອງ ສປປລາວໃນປ  2018, ນໍາ້ຖວ້ມຢ ົ່ ໃນປ  2018 ນໍ ແ້ມົ່ ນ
ເສຍຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍສ ງທ ົ່ ສຸດໃນຮອບ 10 ປ ທ ົ່ ຜົ່ ານມາ. ນໍາ້ຖວ້ມຍງັໄດສ້ົົ່ ງຜນົກະທບົຢົ່ າງຫຼວງຫຼາຍຕໍົ່ ພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງທາງ
ການຍະພາບດວ້ຍນໍາ້, ຂະແໜງການຂນົສົົ່ ງທາງດົ່ າ້ນສາທາລະນະ ແມົ່ ນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢົ່ າງໜກັໜົ່ ວງ. ຄວາມ
ຕອ້ງການດາ້ນງບົປະມານທງັ ໝດົໃນຂະ ແໜງ ການທາງນໍາ້ ປະມານ 29,4 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 

ແຜນທ ົ່ ກົ່ ຽວກບັສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ສະເໜ  ໃນ ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ 

ສະເໜ  ສະຖານທ ົ່ປະຕ ນໍາ້ເພ ົ່ອປອ້ງກນັຜນົກະທບົ
ຈາກນໍາ້ຖວ້ມຂອງລະດບັນໍາ້ຖວ້ມສ ງໃນນໍາ້ຊນັ, 
ແຂວງບລໍຄິາໍໄຊ 

ສະເໜ ສະຖານທ ົ່ສາໍລບັກໍົ່ສາ້ງການປອ້ງກນັຕະຝັົ່ ງເຈ ົ່ອນຢ ົ່
ແຂວງບລໍຄິາໍໄຊ 

 
 

ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ ໄດສ້ະເໜ  ການປອ້ງກນັຝັົ່ ງແມົ່ ນໍາ້, ການບໍາ 
ບດັນໍາ້ເສຍ, ແລະ ສະຖານທ ົ່ ປະຕ ນໍາ້ 

ແຜນທ ົ່ ການໄຫຼວຽນຂອງນໍາ້ຖວ້ມເປັນເວລາ 20 ປ ແລະ 50 
ປ . ດັົ່ ງຮ ບພາບສະແດງໃຫເ້ຫນັ, ສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ສະເໜ ສໍາ ລບັ
ການປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງແມົ່ ນໍາ້ແມົ່ ນມ ຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້
ຖວ້ມ.ແຫລົ່ ງທ ົ່ ມາ: ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງເກາົຫຼ  
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ກ .1. ເຂດແດງ(ການສະເໜ ລງົທ ນຂອງທະນາຄານ
ໂລກ); ການເຊາະເຈ ົ່ ອນຂອງແມົ່ ນໍາ້ຈາກການເກ ດນໍາ້
ຖວ້ມຄ ນອ ກແລວ້ນບັແຕົ່ ປ  2016 

 

 

 

ການປອ້ງກນັຊວົຄາວທ ົ່ລດັຖບານໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ຢົ່ າງໜອ້ຍ3ຄັງ້ຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ດຽວກນັຕັງ້ແຕົ່  ປ  2006 

 

 

 

ລຽບຕາມແຄມນໍາ້ຄານແມົ່ ນບລໍມິະສດິຂອງ
ລດັຖະບານ. ຄ ດັົ່ ງຮ ບພາບທ ົ່ ໄດລ້ະບຸຢ ົ່ ຕາມແຄມນໍາ້
ບ ອ້ງຂວາແມົ່ ນຕໍົ່ າກວົ່ າແຄມນໍາ້ທາງເບ ອ້ງຊາ້ຍ ແລະ 

ມ ຄວາມ
ສົ່ ຽງທ ົ່ຈະ
ຖ ກນໍາ້

ຖວ້ມ 
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ຈດຸທ ົ່  ສະ ເໜ ກໍົ່ສາ້ງປະຕ ນໍາ້ ຢ ົ່ ລຽບຕາມ Meexali 
Culvert (ເບິົ່ ງຈາກແມົ່ ນໍາ້) 

ຈດຸທ ົ່  ສະ ເໜ ກໍົ່ສາ້ງປະຕ ນໍາ້ ລະບາຍນໍາ້ນໍາ້ຢ ົ່ ລຽບຕາມ  

ຈດຸທ ົ່  ສະ ເໜ ກໍົ່ສາ້ງປະຕ ນໍາ້ ຢ ົ່ ລຽບຕາມຫວ້ຍໄຮ  

 

 

 

 

 

 

. ກົດລະບຽບຂອງເຂດມ ລະດົກໂລກກ່ຽວກັບການກ ານົດເຂດ 

 

;ອ ງຕາມຫອ້ງການມລໍະດກົໂລກຫຼວງພະບາງ 
(WHerO), ມ ຂໍ ້ ກໍາ ນດົກົ່ ຽວກບັການແບົ່ ງເຂດ ເຊັົ່ ນ: 
ເຂດປົ່ າສະຫງວນແມົ່ ນໍາ້ຂອງ-ນໍາ້ຄານ (RB1); ແຄມຝັົ່ ງ
ຂອງນໍາ້ປາ, ນໍາ້ດງົ, ນໍາ້ ຈນັ, ແລະ ຫວ້ຍ ໂຮບ (RB2); 
ແຄມຝັົ່ ງຫວ້ຍມ ດ(RB3), ທົົ່ ງນາ (NA1), ແລະ ພ ເຂາົ-
ປົ່ າໄມ ້(NA) (ເບິົ່ ງຢ ົ່ ແຜນທ ົ່ ຂາ້ງລຸົ່ ມ).     
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A7 

  

ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງຊ ມຊນົແລະ 
ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A7.1 ບັນດາຜ ຸ້ທີີ່ມີສວ່ນໄດຸ້ສ່ວນເສຍທີີ່ສ າຄັນ: ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນແລະ ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ 

1.ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍນ  ້ນ າ ສະ ເໜ  ຄ າ ແນະ ນ າ ສ າ ລບັການປ ກສາຫາລ ກບັຜ ມ້  ສົ່ ວນຮົ່ ວມທ ົ່  ສ າ ຄນັແລະຊຸມ
ຊນົທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ຄາ້ຍຄ ກນັກບັຜ ທ້ ົ່ ອະທບິາຍໄວໃ້ນໂຄງການແມົ່ ບດົ. ມນັຍງັໃຫຂໍ້ມ້ ນພ ນ້ຖານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັດາ້ນ
ການປົກຄອງ ແລະ ສະຖາບນັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັບດົບາດຍງິ - ຊາຍ ພອ້ມທງັຈດຸເລ ມ້ຕນົຂອງການເຊ ົ່ ອມໂຍງບດົບາດ
ຍງິຊາຍຕາມທ ົ່ ໄດ ້ກໍາ ນດົໄວໃ້ນຫາຫຼກັຂອງ ESMF ຂອງໂຄງການແມົ່ ບດົ. ຂໍມ້ ນເຫຼົົ່ ານ ຈ້ະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ
ໃນລະຫວົ່ າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນບດົບາດຍງິ - ຊາຍ (GAP) ເພ ົ່ ອປະຕບິດັໃນໄລຍະ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈດຸສຸມຂອງງບົປະມານເພ ມ້(AF). 

2. ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດສ້ະໜບັສະໜ ນ ໂຄງການ DRM ງບົປະມານເພ ມ້ ແລະ ການດໍາເນ ນງານປັບປຸງ ການ
ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການປ ກສາຫາລ  ແລະ ເຜ ຍແຜົ່ ຂໍມ້ ນ. ການດໍາເນ ນການ ຕອ້ງໄດອ້ ງໃສົ່  ຍຸດທະ
ສາດ, ກດົລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ວທິ ການ ຂອງ ສປປ ລາວ ບວກກບັ ນະໂຍບາຍກອບປອ້ງກນັຂອງທະນາຄານ
ໂລກ (ຖາ້ເຫນັວົ່ າ ຈາໍເປັນ) ສໍາລບັການເຂົາ້ຮົ່ ວມ, ການປ ກສາຫາລ  ແລະ ການເຜ ຍແຜົ່ ຂໍມ້ ນ ກົ່ ຽວກບັນະໂຍບາຍ
ກອບການປອ້ງກນັ ຂອງໂຄງການການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ົ່ ອພນັລະນາ ໃນ 
ESMF, ລວມທງັ ວທິ ການປະຕບິດັໃນກອບໜາ້ວຽກນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF) ແລະ ກອບໜາ້
ວຽກການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ (EGEF).  

3. ໂຄງການ ງບົປະມານເພ ມ້ ຈະຕດິຕາມຂະບວນການໃຫຄໍ້າປ ກສາຫາລ  ໃຫມ້ ຄວາມໝາຍຍິົ່ ງຂ ນ້ ແລະ ຂະບວນ
ການສະໜບັສະໜ ນ ໃນລະດບັສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ, ຊ ມຊນົ ແລະ ພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງອ ົ່ ນໆ. ໂຄງການ ໄດ ້
ຄໍາປ ກສາ ເພ ົ່ ອຊົ່ ວຍໃນການຕດັສນິໃຈ ໂດຍຮບັປະກນັວົ່ າ ປະຊາຊນົ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ ນຂົ່ າວສານ ທາງ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນ ,້ ຍງັໃຫກ້ານຍນິຍອມກົ່ ອນ ແລະ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນ (FPIC) ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຜນົກະທບົທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ (ທງັທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ), 
ຂະບວນການໃຫຄໍ້າປ ກສາ ຄວນແຈງ້ໃຫຮ້  ້ ແລະ ອະທບິາຍເຖງິຄວາມຄດິລເິລ ົ່ ມຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ/ຫຼ  
ກດິຈະກໍາ ທ ົ່ ຈະມ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ຊຸມຊນົ, ການເກບັກໍາຂໍມ້ ນ ຈາກຜນົກະທບົຕໍົ່ ປະຊາກອນ ແລະ ເພດ ທ ົ່  ມ ຄວາມ
ລະອຽດອົ່ ອນຕໍົ່ ວຽກງານປ ກຈດິສໍານ ກ.  

4. ຕາຕະລາງ A7.1  ລາຍຊ ົ່  ອໍານາດການປົກຄອງຂັນ້ສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ, ຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍ, ແລະ 
ພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ມ ສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ ຫຼ  ທາງອອ້ມ ໃນໂຄງການ ແລະ ເຊັົ່ ນດຽວກບັບດົບາດຂອງຕນົ ແລະ 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບ. 
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ຕາຕະລາງທີ A7.1   ຜ ຸ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດຸ້ສວ່ນເສຍ ແລະ ພາກສ່ວນອ ີ່ນໆ 

ລດ. ອົງການຈັດຕັື້ງ ຜ ຸ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດຸ້ສ່ວນເສຍທີີ່ສ າຄັນ 

1 ລດັຖະບານ ແລະ ໜົ່
ວຍງານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (MPWT), ກະຊວງການເງນິ (MoF), 
ກະຊວງວາງແຜນ ແລະ ການລງົທ ນ (MPI), ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (MoNRE), ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (DPWT) 
ໜົ່ ວຍງານ ໂຍທາທກິານທາງນໍາ້ ແຂວງອຸດມົໄຊ,ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ  
ກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ (DoMH), ແລະ ຫອ້ງການປົກຄອງເມ ອງໄຊ, 
ແຂວງອຸດມົໄຊ 

2 ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ອງົການກອງທ ນສາກນົ ເພ ົ່ ອການພດັທະນາກະສກິໍາ (IFAD) 

3 ພາກສົ່ ວນບໍລສິດັ
ເອກະຊນົ 

ພາກສົ່ ວນບໍລສິດັເອກະຊນົ ທ ົ່ ມ ຜ ຊ້ົ່ ຽວຊານທາງເຕກັນກິ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດ, ຄວາມອາດສາມາດ ທາງວສິະວະກໍາ ເພ ົ່ ອໃຊໃ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນ
ການລເິລ ົ່ ມໂຄງການຍົ່ ອຍ. ບນັດາພາກສົ່ ວນເຫຼົົ່ ານ  ້ອາດຈະລວມທງັບໍລສິດັເອກະ
ຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ. 

4 ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງົ
ຄມົ 

ອງົການຈດັຕັງ້ທ ົ່ ບໍົ່ ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ຂັນ້ສາກນົ, ປະເທດ ແລະ ພາກພ ນ້ 
(ອງົການ: Plan International, World Vision, Oxfam Laos, Village 
Focus International),  ອງົກອນທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ
ທອ້ງຖິົ່ ນ. 

5 ຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນ
ເສຍ ຂັນ້ທອ້ງຖິົ່ ນ 

ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ຂັນ້ທອ້ງຖິົ່ ນ ປະກອບດວ້ຍ ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ 
(CBOs), ການປົກຄອງຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມ ອງ, ຂັນ້ບາ້ນ ນາຍບາ້ນ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນໆ. 

6 ສະຖາບນັການສ ກສາ 
ແລະ ຄນົຄວາ້ 

ພາກສົ່ ວນຄົນ້ຄວາ້ທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ (ເຊັົ່ ນ ສະຖາບນັຄຸມ້ຄອງນໍາ້ສາກນົ 
IWMI), ມະຫາວທິະຍາໄລຕົ່ າງໆ (ເຊັົ່ ນ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດລາວ 
[NUoL]) ແລະ ສະຖາບນັອ ົ່ ນໆ. 

7 ຄວົເຮ ອນ ແລະ ຊຸມ
ຊນົ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດ ແລະ ຜນົ
ກະທບົ 

ສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັການປ ກສາຫາລ  ໃນຂັນ້ຊຸມຊນົ ໃນ
ລະຫວົ່ າງທ ົ່ ກະກຽມ ໃນການລເິລ ົ່ ມໂຄງການຍົ່ ອຍ. ນອກຈາກນ ,້ ປະຊາຊນົທ ົ່

ອາດຈະມ ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄວົເຮ ອນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ຈາກໂຄງການ (PAH) ຈະມ ການປ ກສາຫາລ ເຖງິຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ 
ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ. ຄວາມສນົໃຈພເິສດ ແມົ່ ນແນໃສົ່ ກຸົ່ ມ
ປະຊາກອນທ ົ່ ມ ຄວາມແຕກຕົ່ າງ (ເຊັົ່ ນ ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ແລະ ກຸົ່ ມທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງ – 
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ຜ ຍ້ງິ, ໄວໜຸົ່ ມ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ຄນົສ ງອາຍຸ, ຄນົພກິານ, ຜ ທ້ ົ່ ບໍົ່ ມ ທ ົ່ ດນິ, ຄນົທຸກ
ຍາກ) ເພ ົ່ ອໃຫສ້ດິຜນົປະໂຫຍດແກົ່ ເຂາົເຈົາ້ ແລະ ເພ ົ່ ອປອ້ງກນັ ຫຼ  ຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົ
ກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ຕົ່ າງໆ. 

8 ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ຫາກສະເໜ  ແຜນການລເິລ ົ່ ມໂຄງການຍົ່ ອຍ ໃນພ ນ້ທ ົ່  ທ ົ່ ເປັນຊຸມຊນົຂອງບນັດາ
ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ, ຂະບວນການປ ກສາຫາລ ແບບອດິສະຫຼະ, ກົ່ ອນ ແລະ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນ
ຈະຕອ້ງໄດນໍ້າມາໃຊເ້ຂົາ້ໂຄງການ. (ເບິົ່ ງ EGEF). 

 

A7.2 ກົດ ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບສະຖາບັນແຫູ່ງຊາດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ 

5. ໂດຍລວມແລວ້ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ປະກອບກບັຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເສດຖະກດິທ ົ່ ວົ່ ອງໄວ ແມົ່ ນ
ໃດເ້ຮດັໃຫສ້ະຖານະຂອງແມົ່ ນຍງິມ ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂ ນ້ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນຢ ົ່ ໃນຕວົເມ ອງ. ໄດມ້ 
ກອບກດົໝາຍທ ົ່ ມ ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃນການສົົ່ ງເສ ມຄວາມເທົົ່ າທຽມກນັດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍ
ທາງລດັຖະບານໄດມ້ ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕົ່ າງໆ ພອ້ມທງັໄດລ້ງົນາມໃນສນົທສິນັຍາສາກນົ ຕົ່ າງໆ 
ທ ົ່ ສະໜບັສະໜ ນການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມທ ົ່ ສະເໝ ພາບກນັ ລະຫວົ່ າງຍງິຊາຍ ບໍົ່ ວົ່ າທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ດາ້ນສງັຄມົ 
ແລະ ດາ້ນການເມ ອງ.  

6. ລດັຖະທໍາມະນ ນປ  1991 ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັປະກນັສດິສະເໝ ພາບ ລະຫວົ່ າງຍງິຊາຍ (ມາດຕາ 22 ແລະ 
24). ມາດຕາດັົ່ ງກົ່ າວໄດກ້ົ່ າວໄວວ້ົ່ າ “ພນົລະເມ ອງລາວ ທງັສອງເພດແມົ່ ນມ ສດິທ ົ່ ສະເໝ ພາບກນັ ໃນວຽກງານດາ້ນ
ການເມ ອງ, ດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ແລະ ດາ້ນຄອບຄວົ”. ລດັຖະທໍາມະນ ນໄດໄ້ຫສ້ດິອໍານາດແກົ່ ສະຫະພນັແມົ່
ຍງິ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມກາ້ວໜາ້ແກົ່ ແມົ່ ຍງິ (Article 7). ການມ ສດິເທົົ່ າທຽມກນັຂອງແມົ່ ນຍງິ 
ແມົ່ ນໄດຖ້ ກລະບຸໃນກດົໝາຍຄອບຄວົ, ກດົໝາຍທ ົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ, ກດົໝາຍແຮງງານ, ກດົໝາຍການເລ ອກຕັງ້ 
ແລະ ກດົໝາຍອາຍາ. 

7. ສດິທໃິນການສ ບທອດມລໍະດກົ ຂອງຜ ຊ້າຍ ແລະ ຜ ຍ້ງິ ແລະ ການຈດັການດາ້ນຊບັສນິໃນກໍລະນ ມ ການຍົ່ າຫາ້ງ 
ຫລ  ເລ ກລາ້ງ ແມົ່ ນໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນລດັຖະທໍາມະນ ນ  (ມາດຕາ 17), ໃນກດົໝາຍດາ້ນຄອບຄວົ, ກດົໝາຍການສ ບ
ທອດມລໍະດກົ, ກດົ  ໝາຍຊບັບສນິ, ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການພດັທະນາ ແລະ ປົກປອ້ງແມົ່ ຍງິ, ແລະ ກດົໝາຍທ ົ່ ດນິ. 

ຍ ດທະສາດແຫູ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມູ່ຍິງ (2011-2015) 

8. ຍຸດທະສາດແຫົ່ ງຊາດກົ່ ຽວກບັຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ ແມົ່ ນໄດກ້ໍານດົຂ ນ້ເພ ົ່ ອສົົ່ ງເສ ມ ສປປ ລາວ ໃຫເ້ປັນ
ປະເທດ “ ທ ົ່ ມ ຜ ຍ້ງິທງັໝດົມ ຄວາມເພິົ່ ງພໍໃຈທ ົ່ ມ ຄວາມສະເໝ ພາບກບັຜ ຊ້າຍ ແລະ ສາມາດບນັລຸຂ ດຄວາມສາ
ມາດສ ງສຸດຂອງຕນົໃນຊ ວດິ ດາ້ນການເມ ອງ, ດາ້ນເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ, ສງັຄມົ ແລະ ດາ້ນຄອບຄວົ ແລະ 
ກໍົ່ ເພ ົ່ ງພໍໃຈຕໍົ່ ສະພາບທ ົ່ ມ ຄວາມປອດໄພໃນການດໍາລງົຊ ວດິ”. ເປົາ້ໝາຍລວມຂອງຍຸດທະສາດດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນເພ ົ່ ອ: 
ເພ ົ່ ມຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຍອມຮບັຄວາມເທົົ່ າທຽມກນັລະຫວົ່ າງຍງິຊາຍ; ສາມາດເຮດັໃຫແ້ມົ່ ຍງິ ເຂົາ້ຮົ່ ວມໃນສະ
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ຖານະທ ົ່ ເປັນຜ ເ້ຮດັການຕດັສນິໃຈ; ໃຫໂ້ອການແກົ່ ແມົ່ ຍງິ ແລະ ຊາວໜຸົ່ ມຍງິ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການດ ແລດາ້ນສຸກຂະ
ພາບ, ການສ ກສາ, ການຝ ກອບົຮມົ, ການຈາ້ງງານ, ການສາ້ງລາຍໄດ,້ ລະບບົໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານ, ແລະ ການປົກປອ້ງ
ທາງສງັຄມົ; ສົົ່ ງເສ ມໃຫແ້ມົ່ ຍງິຈາກທຸກກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ໄດເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຢົ່ າງກວ້າງຂວາງ ໃນວຽກງານດາ້ນເສດຖຸະກດິ ແລະ 
ການບໍລກິານດາ້ນສງັຄມົຕົ່ າງໆ; ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫເ້ຄ ົ່ ອງມ ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍ
ສະເພາະແມົ່ ນໃຫແ້ກົ່   ຍຸດທະສາດແຫົ່ ງຊາດກົ່ ຽວກບັຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ. ໃນມາດຕະການສະ ໜອງງບົປະ
ມານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຍຸດທະສາດຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ ໄດກ້ໍານດົໄວວ້ົ່ າ ລດັຖະບານເປັນຜ ອ້ອກ ຄໍາແນະນໍາ
ແກົ່  ຂະແໜງການ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນໃນທຸກລະດບັ ໃຫນໍ້າເອາົແຜນດໍາເນ ນງານຍຸດທະສາດແຫົ່ ງ
ຊາດ ກົ່ ຽວກບັຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ ເຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍພດັທະນາຂອງຕນົ ແລະ ໃຫຈ້ດັສນັງບົປະມານ ຈາກງບົ
ປະມານຂອງຕນົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ກະຊວງການເງນິແມົ່ ນຈະເປັນຜ ອ້ອກຄໍາແນະນໍາ ໃນການຈດັສນັກອບງບົ
ປະມານ ແລະ ການໃຊຈ້ົ່ າຍສໍາຫລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຍຸດທະສາດແຫົ່ ງຊາດກົ່ ຽວກບັຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ 
(ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ  ແລະ ທະນາຄານໂລກ 2012). 

ສະຫະພັນແມູ່ຍິງລາວ 

9. ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວຮບັຜດິຊອບໃນການເປັນຕວົແທນແມົ່ ຍງິ ຂອງທຸກກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນ
ການ “ປົກປອ້ງ ສດິທ ິແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງແມົ່ ຍງິ”. ສະຫະພນັແມົ່ ນຍງິໄດມ້  “ເປົາ້ໝາຍດາ້ນຄຸນນະພາບສາມ
ຢົ່ າງ” ທ ົ່ ເປັນແນວທາງ, ເຊິົ່ ງລວມມ  “ເປັນພນົລະເມ ອງທ ົ່ ດ , ເປັນຄນົທ ົ່ ດ ໃນການພດັທະນາ, ແລະ ມ ຄອບຄວົທ ົ່ ມ 
ວດັທະນະທໍາທ ົ່ ດ ”. ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວ ໄດມ້ ຕວົແທນໃນແຕົ່ ລະບາ້ນ, ແລະ ສະມະຊກິຄນົໜ ົ່ ງຂອງ ສະຫະພນັ
ແມົ່ ຍງິຂັນ້ບາ້ນ ແມົ່ ນເປັນຕວົແທນໃຫແ້ມົ່ ຍງິໃນສະພາ ຫລ  ຄະນະກໍາມະການຂັນ້ບາ້ນ. ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິຍງັໄດຮ້ບັ
ໃຊໃ້ນການເປັນຂວົຕໍົ່  ລະຫວົ່ າງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ລດັຖະບານ ແລະ ແມົ່ ຍງິຈາກຕວົເມ ອງ ແລະ ໃນພ ນ້
ທ ົ່ ຊນົນະບດົ ດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິແມົ່ ຍງິໃນລະດບັຊາດ, ລະດບັແຂວງ, ລະດບັເມ ອງ ແລະ ລະດບັບາ້ນ. ສະຫະພນັ
ແມົ່ ຍງິລາວຍງັ ສົົ່ ງເສ ມ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາແມົ່ ຍງິ ໂດຍໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັ
ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັ, ກບັລດັຖຸະທໍາມະນ ນ, ແລະ ກບັລະບຽບກດົໝາຍທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເພ ົ່ ອໃຫຮ້ບັປະກນັ
ສດິທຄິວາມສະເໝ ພາບກນັລະຫລົ່ າງຍງິຊາຍ. ແຜນງານຫລກັໆ ຂອງສະພນັແມົ່ ຍງິ ແມົ່ ນລວມມ ໂຄງການກົ່ ຽວກບັ
ແມົ່ ຍງິ ທ ົ່ ເໜັນ້ໃສົ່ ການສາ້ງລາຍຮບັ, ການທອ້ນຫອມເງນິ, ການສ ກສາ, ດາ້ນໂພສະນາການ, ດາ້ນສຸກຂະພາບຈະ
ເລ ນພນັ, ເຊິົ່ ງໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແລວ້ແມົ່ ນບນັດາອງົກອນຊົ່ ວຍເຫລ ອຕົ່ າງໆ ເປັນຜ ໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜ 
ນ. ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວໄດປ້ະຕບິດັບນັດາໜາ້ວຽກຄົ່ ຽງບົ່ າຄົ່ ຽງໄລົ່  ກບັຄ ົ່ ຮົ່ ວມງານພາກລດັນໍາກນັ ແລະ ກໍົ່ ໄດ ້
ຮົ່ ວມມ ກບັຫລາຍໆ ອງົກອນສາກນົທ ົ່ ບໍົ່ ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ (ibid). 

10. ໃນປ  1997, ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິໄດສ້າ້ງຕັງ້ ສ ນຂໍມ້ ນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ພດັທະນາດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ  
(Gender Resource Information and Development Center — GRID). ໃນນາມທ ົ່ ເປັນສ ນດາ້ນວິ
ຊາການ, ສ ນດັົ່ ງກົ່ າວໄດເ້ຮດັການຝ ກອບົຮມົໃຫບ້ນັດາຄ ຝ ກ ແລະ ນກັວໄິຈ ໃນຂັນ້ສ ນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ. ນອກ
ນັນ້ຍງັໄດສ້າ້ງເອກກະສານການຝ ກອບົຮມົຕົ່ າງໆ ພອ້ມທງັໄດເ້ຮດັການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ວໄິຈດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ໃນ
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ຫລາກຫລາຍຫວົຂໍ,້ ເຊິົ່ ງໄດຖ້ ກເຜ ຍແຜົ່ ຢົ່ າງກວ້າງຂວາງ, ລວມໄປເຖງິການເຜ ຍແຜົ່ ທາງຫໍສະມຸດຫາ້ແຫົ່ ງ ແລະ 
ທາງສ ນ ຂອງຕນົ (ibid). 

ຄະນະກ າມະການແຫູ່ງຊາດ ເພ ີ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມູ່ຍິງ (NCAW) 

11. ຄະນະກ າມະການແຫົ່ ງຊາດ ເພ ົ່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ (NCAW) ແມົ່ ນຮບັຜດິຊອບໃນການກໍານດົ ແລະ 
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍແຫົ່ ງຊາດເພ ົ່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ ພອ້ມທງັເຮດັການສະເໜ  ແລະ ນໍາເອາົວຽກ
ງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍເຂົາ້ໃນທຸກໆ ຂະແໜງການ. ຄະນະກໍາມະການແຫົ່ ງຊາດ ເພ ົ່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ 
ໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ຢົ່ າງເປັນທາງການຕາມດໍາລດັ ຂອງນາຍຍກົລດັຖະມນົຕ  ເລກທ  37 ປ  2003, ເຊ ົ່ ງຄະນະກໍາມະ
ການດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນ ຮອງນາຍຍກົລດັຖະມນົຕ ເປັນປະທານ ແລະ ມ  4 ທົ່ ານທ ົ່ ເປັນຜ ຮ້ອງ: ປະທານສະຫະພນັແມົ່ ຍງິ
ລາວ, ລດັຖະມນົຕ ປະຈາໍສໍານກັງານນາຍຍກົລດັຖະມນົຕ , ລດັຖະມນົຕ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຮອງລດັຖະ
ມນົຕ ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ. ຄະນະກໍາມະການແຫົ່ ງຊາດ ເພ ົ່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິປະກອບມ ສະ
ມາຊກິ 16 ທົ່ ານ ເຊິົ່ ງລວມມ ຮອງລດັຖະມນົຕ ຂອງບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົກອນຕົ່ າງໆ; ຮອງປະທານສະພາສານປະ
ຊາຊນົສ ງສຸດ ແລະ ຫອ້ງການໄອຍະການ; ແລະ ຮອງຜ ວ້ົ່ າການທະນາຄານກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ (ibid). 

12. ອະນຸກໍາມະການ ເພ ົ່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ ແມົ່ ນໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນທົົ່ ວປະເທດ ແລະ ໃນທຸກໆກະ
ຊວງ ແລະ ອງົກອນທ ົ່ ເປັນຂອງລດັໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ນະຄອນຫລວງ, ເຊິົ່ ງໄດສ້າ້ງເຄ ອຂົ່ າຍທ ົ່ ກວ້າງຂວງທ ົ່ ເປັນ
ຈດຸສຸມດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ. ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າສະມາຊກິຂອງອະນຸກໍາມະການປະກອບມ ທງັເພດຊາຍ ແລະ ສະມາຊກິ
ທ ົ່ ເປັນເພດຊາຍສົ່ ວນຫລາຍເລົົ່ ານ  ້ ໄດມ້ ສດິອໍານາດໃນການຕດັສນິໃຈທ ົ່ ດ ພໍ, ແຕົ່ ພວກເຂາົສົ່ ວນຫລາຍກໍົ່ ຍງັຂາດ
ຄວາມສາມາດດາ້ນແນວຄວາມຄດິພ ນ້ຖານກົ່ ຽວກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ແນວຄວາມຄດິໃນການປະກອບເອາົ
ວຽກງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ. ການທ ົ່ ມ ຊບັພະຍາກອນທ ົ່ ມ ຄວາມຈາໍກດັ ພອ້ມທງັການແຂົ່ ງ
ຂນັກນັໃນການພດັທະນາແຕົ່ ລະດາ້ນຂອງແຕົ່ ຂະແໜງການ, ຍິົ່ ງເປັນອຸປະສກັ ເພ ົ່ ມເຕ ມໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ການປະຕບິດັວຽກງານຂອງອະນຸກໍາມະການ. ໃນໄລຍະສອງສາມປ ຜົ່ ານມານ ,້ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການເພ ົ່ ອ
ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ ແລະ ບາງໜົ່ ວຍງານ ຂອງຄະນະອະນຸກໍາມະການເພ ົ່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມົ່ ຍງິ ໄດຮ້ບັ
ການຊົ່ ວຍເຫລ ອຈາກຜ ໃ້ຫທ້ ນ, ແຕົ່ ວົ່ າຍງັມ ຄວາມຈາໍເປັນທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼ ອເພ ົ່ ມເຕ ມ ເພ ົ່ ອສາ້ງຄວາມ
ອາດສາມາດ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັອງົກອນຂອງຕນົ ແລະ ມ ຊບັພະຍາກອນທ ົ່ ພຽງພໍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ົ່ ຂອງຕນົ (ibid).   

A7.3 ສະຫລ ບຂ ື້ມ ນດ້ານບດົບາດຍິງຊາຍໃນ ສປປ ລາວ 

13. ຊົ່ ວງຫວົ່ າງຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວົ່ າງຍງິ - ຊາຍ ນັນ້ໄດຮ້ດັແຄບລງົເປັນສາມລະດບັກົ່ ຽວກບັການລງົທະບຽນ
ການສ ກສາຢ ົ່ ໃນ ສປປ ລາວ, ແຕົ່ ວົ່ າສິົ່ ງທາ້ທາຍແມົ່ ນຍງັຄງົຄາ້ງໃນການສໍາເລດັການສ ກສາ. ປັດໃຈສໍາຄນັສອງ
ປະການຄ ການກໍານດົຮ ບແບບຂອງຄວາມບໍົ່ ສະເໝ ພາບລະຫວົ່ າງຍງິ - ຊາຍ ໃນການສ ກສາ: ເດກັຍງິມກັຈະໃຫຢ້ ົ່
ເຮ ອນຍອ້ນຄວາມກງັວນົທາງດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮບັຜດິຊອບໃນຄວົເຮ ອນໂດຍສະເພາະຖາ້ໂຮງຮຽນ
ມດັທະຍມົໄກຈາກບາ້ນ ພໍົ່ ແມົ່ ຜ ປົ້ກຄອງບໍົ່ ໄດໃ້ຫຄຸ້ນຄົ່ າຕໍົ່ ກບັການສ ກສາສໍາລບັເດກັນອ້ຍແມົ່ ຍງິ ແລະ ໃຫຄ້ວາມ
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ສໍາຄນັກບັເດກັນອ້ຍຜ ຊ້າຍຫຼາຍກວົ່ າ, ໂດຍສະເພາະຖາ້ມຸມມອງນ ເ້ປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງປະເພນ ຂອງພວກເຂາົເຈົາ້, ຫຼ  
ຖາ້ຫາກພໍົ່ ແມົ່ ທຸກຍາກ, ຫລ  ມ ລະດບັສ ກສາ ຕໍົ່ າ ຫລ  ບໍົ່ ມ ເລ ຍ. ເມ ົ່ ອຄດິໄລົ່ ດດັສະນ ຄວາມແຕກຕົ່ າງດາ້ນບດົບາດ
ຍງິ - ຊາຍ ຖ ກ ສໍາລບັການເຂົາ້ໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົໃນກຸົ່ ມແລະສະຖານທ ົ່ ທາງເສດຖະກດິ - 
ສງັຄມົຢ ົ່ ໃນກຸົ່ ມທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັຢ ົ່ ໃນຊົ່ ອງຫວົ່ າງທ ົ່ ກວາ້ງຂວາງທ ົ່ ສຸດໃນດາ້ນ
ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວົ່ າງຍງິ - ຊາຍແມົ່ ນໄດພ້ບົເຫນັເດກັນອ້ຍທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ທ ົ່ ບໍົ່ ມ ຖະໜນົຫນົທາງເຂົາ້
ໄປເຖ ງໂດຍສະເພາະແມົ່ ນເດກັນອ້ຍທ ົ່ ມາຈາກກຸົ່ ມທ ົ່ ບໍົ່ ແມົ່ ນເຜົົ່ າລາວ-ໄຕ  ແມົ່  ແລະ ລ ກຢ ົ່ ໃນຄອບຄວົທ ົ່ ບໍົ່ ໄດຮ້ບັ
ການສ ກສາ ແລະ ເດກັນອ້ຍສໍາລບັຄອບຄວົທ ົ່ ທຸກຍາກທ ົ່ ສຸດ. ຊົ່ ອງຫວົ່ າງນ ມ້  ຫຼາຍຢ ົ່ ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົ: ຕວົຢົ່ າງ: 
ໃນກຸົ່ ມອາຍຸທ ົ່ ທຸກຍາກທ ົ່ ສຸດ, ມ ເດກັນອ້ຍແມົ່ ຍງິຈາໍນວນ 66 ຄນົໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ສໍາລບັເດກັນອ້ຍຜ ້
ຊາຍ ຈາໍນວນ100 ຄນົ. 

14. ສປປລາວ ເປັນໜ ົ່ ງ ໃນປະເທດທ ົ່ ມ ອດັຕາການແຕົ່ ງດອງໄວທ ົ່ ສຸດໃນພາກພ ນ້. ອ ງຕາມຜນົການສ ກສາໃນປ  
2012, ຜ ຍ້ງິໜ ົ່ ງສົ່ ວນສາມແມົ່ ນແຕົ່ ງງານກົ່ ອນອາຍຸ 18 ປ . ໜ ົ່ ງ ສົ່ ວນສບິແມົ່ ນແຕົ່ ງງານກົ່ ອນອາຍຸ 15 ປ . ການ
ແຕົ່ ງງານກົ່ ອນກໍານດົແມົ່ ນກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຖ ພາມານກົ່ ອນກໍານດົ. ໃນປ  2012, ມ  19,4 ສົ່ ວນຮອ້ຍຂອງແມົ່ ຍ ງ
ໄວຈະເລ ນພນັໄດເ້ກ ດລ ກເມ ົ່ ອຮອດອາຍຸ 18 ປ , ໃນຂະນະທ ົ່  3.6 ສົ່ ວນຮອ້ຍໄດເ້ກ ດລ ກເມ ົ່ ອຮອດອາຍຸ 15 ປ . 
ການແຕົ່ ງງານໃນຊົ່ ວງໄວເດກັ ແລະ ການເດກັເກ ດຂອງໄວໜຸົ່ ມແມົ່ ນມ ຜນົກະທບົທາງລບົຕໍົ່ ການສ ກສາ ແລະ 
ໂອກາດໃນການດໍາລງົຊ ວດິຂອງແມົ່ ຍງິ. 

15. ສົ່ ວນແບົ່ ງຂອງແມົ່ ຍງິໃນການຈາ້ງງານແມົ່ ນຢ ົ່ ໃນລະຕໍົ່ າຢ ົ່ ໃນທຸກຂະແໜງການ (ມ 35%),ລວມທງັຂະ ແໜງ ທ ົ່

ບໍົ່ ແມົ່ ນກະສ ິ ກໍາ (ມ 34%). ກງົກນັຂາ້ມ, ໃນບນັດາແຮງງານທ ົ່ ບໍົ່ ໄດຮ້ບັຄົ່ າຕອບແທນຢ ົ່ ໃນຄອບຄວົ (ມ 61%) 
ແມົ່ ນແມົ່ ຍງິໃນປ  2015. 

16. ອດັຕາສົ່ ວນທ ົ່ ເທົົ່ າທຽມກນັຂອງເພດຊາຍແລະເພດຍງິໃນການເຮດັວຽກຂອງປະຊາກອນ ແຕົ່ ໂດຍທົົ່ ວໄປແລວ້
ແມົ່ ຍງິແມົ່ ນຢ ົ່ ໃນລະດບັຕໍົ່ າຂອງຕະຫລາດແຮງງານ. ແມົ່ ຍງິແມົ່ ນຂອ້ນຂາ້ງຖ ກຍກົເວັນ້ຈາກຂະແໜງ ທ ົ່ ເປັນທາງ
ການ ແລະ ການປົກປອ້ງທາງສງັຄມົ. ປະມານ 64% ຂອງ ກໍາມະກອນໃນອາຊ ບປະຖມົ ແລະ 63% ສ າລບັຄນົ
ງານທ ົ່ ເປັນພະນກັງານບໍລກິານ, ຮາ້ນຂາຍເຄ ົ່ ອງ ແລະ ຕະຫລາດຜ ຂ້າຍແມົ່ ນແມົ່ ຍງິ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ຜ ຊ້າຍ
ສົ່ ວນໃຫຍົ່ ເປັນພະນກັງານລດັຖະກອນ, ປະກອບອາຊ ບເປັນຊົ່ າງທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ຂະແໜງການອ ົ່ ນໆ. ເຖງິ
ແມົ່ ນວົ່ າແມົ່ ຍງິມ ບດົບາດທ ົ່ ສໍາ ຄນັໃນການກະສກິາໍ, ແຕົ່ ກໍົ່ ມ ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຄວບຄຸມປັດໃຈນໍາເຂົາ້ດາ້ນກະສກິໍາ 
ແລະ ສນິເຊ ົ່ ອໜອ້ຍກວົ່ າ.  ໃນປ  2010, ແມົ່ ຍງິກວມເອາົພຽງແຕົ່  23 ສົ່ ວນຮອ້ຍຂອງຜ ຈ້າ້ງງານທງັ ໝດົ, ສົ່ ວນ
ຫຼາຍແມົ່ ນບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ, ຫຼາຍກົ່ ວາບໍລສິດັຂະໜາດກາງແລະໃຫຍົ່ . 

17. ແມົ່ ຍງິມ ບດົບາດຫຼາຍຢົ່ າງ ແລະ ເລ ົ່ ມຕົນ້ເຮດັວຽກຕັງ້ແຕົ່ ອາຍຸຍງັນອ້ຍເຊິົ່ ງສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ສະພາບການດໍາລງົ
ຊ ວດິທ ົ່ ດ . ອ ງຕາມການສ ກສາໃນປ  2012/13, ແມົ່ ຍງິໄດໃ້ຊເ້ວລາເກ ອບ 30 ເປ ເຊນັເຂາົໃນການເຮດັວຽກຢ ົ່ ໃນຄວົ
ເຮ ອນ ແລະ ການເຮດັວຽກທ ົ່ ບໍົ່ ໄດຮ້ບັຄົ່ າຈາ້ງໃດໆ, ໃນຂະນະທ ົ່ ຕວົເລກດຽວກນັສໍາລບັຜ ຊ້າຍມ ພຽງແຕົ່  5 ເປ ເຊນັ
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ເທົົ່ ານັນ້. ໃນທຸກໄວອາຍຸ ແລະສະຖານທ ົ່ . ອດັຕາສົ່ ວນຂອງເດກັນອ້ຍແມົ່ ຍງິທ ົ່ ມ ຄວາມກະຕ ລ ລົນ້ທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິແມົ່ ນສ ງກວົ່ າອດັຕາສົ່ ວນຂອງເດກັຊາຍທ ົ່ ມ ຄວາມກະຕ ລ ລົນ້ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

18. ແຮງງານຂອງເພດຍງິທ ົ່ ໄປເຮດັວຽກຢ ົ່ ຕົ່ າງປະເທດມ ຄວາມສົ່ ຽງຫຼາຍກົ່ ວາແຮງງານເພດຊາຍຊາຍ. ອາຍຸສະເລົ່ ຍ
ຂອງແຮງງາານເພດຍງິແມົ່ ນພຽງແຕົ່  16,5 ປ  ໃນຂະນະທ ົ່ ອາຍຸ 21 ປ  ສໍາ ລບັແຮງງານຂອງເພດຊາຍ. ແຮງງານເພດ
ຍງິປະມານ 63 ເປ ເຊນັແມົ່ ນອາຍຸຕໍົ່ າກວົ່ າ 16 ປ , ກງົກນັຂາ້ມກບັ ແຮງງານເພດຊາຍ 14 ສົ່ ວນຮອ້ຍ. ອາຍຸຍງັນອ້ຍ
ເຮດັໃຫເ້ດກັນອ້ຍເພດຍງິມ ຄວາມສົ່ ຽງຫຼາຍຕໍົ່ ການຖ ກໃຊແ້ຮງງານແລະການສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດທາງເພດ. 

19. ໃນປ  2017, ສປປລາວ. ມ ອດັຕາສົ່ ວນຂອງຜຸຍ້ງິສຸງທ ົ່ ສຸດ (27.5 ເປ ເຊນັ) ຢ ົ່ ໃນສະພາແຫົ່ ງຊາດ, ເຊິົ່ ງສ ງກວົ່ າ
ລະດບັສະເລົ່ ຍຂອງໂລກ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ອດັຕາສົ່ ວນຂອງແມົ່ ຍງິໃນສະຖາບນັການຕດັສນິໃຈອ ົ່ ນໆພາຍໃນ
ລດັຖະບານແມົ່ ນຍງັຕໍົ່ າ (5 ສົ່ ວນຮອ້ຍຂອງປ  2012). 

ການສ ກສາຈາກປ  2014 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວົ່ າປະມານ 20 ເປ ເຊນັຂອງແມົ່ ຍງິລາວໄດປ້ະສບົກບັຄວາມຮຸນແຮງທາງ
ຮົ່ າງກາຍ, ທາງເພດສໍາພນັ ຫລ  ທາງດາ້ນຈດິໃຈ. 

20. ສປປລາວ ມ ຄວາມຄ ບໜາ້ ຫຼາຍດາ້ນໃນການປິດຊົ່ ອງຫວົ່ າງການຈາ້ງງານລະຫວົ່ າງຊາຍ ແລະ ຍງິ, ເຊິົ່ ງອດັຕາ
ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງ ກໍາ ລງັແຮງງານເພດຍງິແມົ່ ນ 77 ເປ ເຊນັ (2018). ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມ, ການມ ວຽກເຮດັງານ 
ທໍາ ຂອງແມົ່ ຍງິສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນຢ ົ່ ໃນຂະແໜງກະສກິໍາ (70 ເປ ເຊນັໃນປ  2018). ການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການຈາ້ງ
ງານຂອງແມົ່ ຍງິໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ (ການກໍົ່ ສາ້ງ, ບໍົ່ ແຮົ່ , ການຂຸດຄົນ້, ການຜະລດິ, ແລະ ເຄ ົ່ ອງອຸປະໂພກ
ບໍລໂິພກ) ຍງັເຫລ ອພຽງ 7 ເປ ເຊນັ (2018). ໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດກໍົ່ ໄດສ້ົົ່ ງຜນົກະທບົຫຼາຍຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິ. PDNA 
ສໍາລບັໄພນໍາ້ ຖວ້ມໃນປ  2018 ໄດຊ້ ໃ້ຫເ້ຫນັວົ່ າໄພນໍາ້ ຖວ້ມໄດສ້ົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັການເຂົາ້ເຖງິດາ້ນການບໍລກິານ 
ແລະ ຊບັພະຍາກອນຕົ່ າງໆຂອງແມົ່ ຍງິຍອ້ນວົ່ າຫວົໜາ້ຄວົເຮ ອນແມົ່ ນແມົ່ ຍງິຕອ້ງປະສບົກບັສິົ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍກົ່ ວາຜ ້
ອ ົ່ ນ. ໃນການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ, ກດົໝາຍ ແລະສງັຄມົ. ແມົ່ ຍງິມ ຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນ
ສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະແມົ່ ນຍອ້ນບດົບາດທາງດາ້ນຊ ວະສາດຂອງພວກເຂາົໃນການຜະລດິ; ຍກົຕວົຢົ່ າງ, 37 ສົ່ ວນ
ຮອ້ຍຂອງແມົ່ ຍງິໃນໄວຈະເລ ນພນັໃນສປປລາວປະສບົກບັໂລກເລ ອດຈາງໃນລະດບັປານກາງ. ນອກຈາກນ ,້ ເຊັົ່ ນ
ດຽວກບັສະຖານະການໄພພບິດັອ ົ່ ນໆອ ກ, ໄພນໍາ້ຖວ້ມໃນປ  2018 ໄດເ້ພ ົ່ ມຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ຍອ້ນການແຍກຄອບຄວົ, ການແຕກແຍກຂອງລະບບົປົກປອ້ງຊຸມຊນົ ແລະ ທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສແດອດັຍດັຢຽດຂາດ
ພະນກັງານຮກັສາຄວາມປອດໄພ. ຄວາມຕອ້ງການສະເພາະດາ້ນບດົບາດຍງິ - ຊາຍຍງັຖ ກເບິົ່ ງຂາ້ມຍອ້ນວົ່ າແມົ່ ຍງິ
ມກັຈະຖ ກຍກົເວັນ້ຈາກຂັນ້ຕອນການຕດັສນິໃຈຢ ົ່ ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ລະດບັຊາດກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສົ່ ຽງໄພພບິດັ; ຮ ບແບບນ ໄ້ດຖ້ ກສງັເກດເຫນັອ ກຄັງ້ ຫຼງັຈາກນໍາ້ ຖວ້ມຍອ້ນວົ່ າແມົ່ ຍງິບໍົ່ ໄດຖ້ ກຍກົເວັນ້ຈາກການ
ຕດັສນິໃຈໃນຄົ່ າຍພກັເພ ງ. 
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A7.4 ຈ ດເລີີ່ມຕົື້ນໃນການເຊ ີ່ອມໂຍງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົື້າໃນວົງຈອນຂອງໂຄງການ 

21. ການຮບັປະກນັວົ່ າການປະເມ ນຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ທ ົ່ ໄດລ້ວມເອາົການເຮດັການວເິຄາະດາ້ນສງັຄມົທ ົ່ ມ 
ການໂຕຕ້ອບ ບນັຫາດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແມົ່ ນເປັນອງົປະກອບທ ົ່ ສໍາຄນັຕໍົ່ ທຸກໄລຍະ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ໃນການດໍາ
ເນ ນ     ງານຂອງທະນາຄານໂລກ: ການປະເມ ນ ແບບເບ ອ້ງເທງິ / ມະຫາພາກ (macro-social analysis) (ລະ
ດບັ        ຊາດ, ລະດບັເຂດ ຫລ  ລະດບັຂະແໜງການ), ການເຮດັການປະເມ ນດາ້ນສງັຄມົວທິະຍາ ເຊິົ່ ງໃຫເ້ປັນ
ສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງການປະເມ ນ ແລະ ຂດັເລ ອກໂຄງການ, ແລະ ການປະເມ ນດາ້ນສງັຄມົ ສໍາຫລບັທຸກໂຄງການສະເພາະ
ໃດໜ ົ່ ງທ ົ່ ເຮດັໃນເວລາທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ ໃນໄລຍະຂອງວງົຈອນໂຄງການ (World Bank 2005). 

22. ຈດຸເລ ົ່ ມຕົນ້ຂອງການເຊ ົ່ ອມໂຍງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ໃນໂຄງການກໍົ່ ສາ້ງໂຄງລົ່ າງພ ນ້ຖານ ແມົ່ ນການເຮດັການ
ວເິຄາະດາ້ນບດົບາຍຍງິຊາຍທ ົ່ ຈາໍເປັນ ໃນເວລາທ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ພ ນ້ທ ົ່ ກໍົ່ ສາ້ງໂຄງການຍົ່ ອຍໄດຖ້ ກລະບຸ ແລະ 
ກໍານດົອອກມາແລວ້. ການວເິຄາະດາ້ນບດົບາຍຍງິຊາຍໂດຍລວມແລວ້ ປະກອບມ ການກວດກາເບິົ່ ງ ຜນົກະທບົທ ົ່

ແຕກຕົ່ າງກນັທ  ົ່ ມ ຕໍົ່  ຜຸຍ້ງິ ແລະ ຜຸຊ້າຍ, ເຊິົ່ ງອາດຈະລວມເຖງິການເກບັກໍາຂໍມ້ ນທາງເພດແບບແຍກກນັ ຫຼ  ຂໍມ້ ນ
ດາ້ນເພດທ ົ່ ມ ຄວາມລະອຽດອົ່ ອນ.  ການວເິຄາະດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍຈະໄດສ້ ກສາເບິົ່ ງ ສດິທ ິແລະ ບດົບາດທ ົ່ ແຕກ
ຕົ່ າງກນັຂອງ ຜ ຍ້ງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ, ໂອກາດຂອງຜ ຍ້ງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ພອ້ມກບັຄວາມສໍາພນັ ລະຫວົ່ າງພວກເຂາົເອງ (ຕວົ
ຢົ່ າງ, ຄວາມສໍາພນັດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ລະຫວົ່ າງແມົ່ ຍງິ ແລະ ຜຸຊ້າຍ ທ ົ່ ອງົກອນດາ້ນສງັຄມົເປັນຜ ກ້ໍານດົ
ຂ ນ້ ແລະ ນໍາໃຊ)້. ນອນນັນ້ ຍງັລະບຸກົ່ ຽວກບັຄວາມແຕກຕົ່ າງກນັ ແລະ ເຮດັການສໍາຫລວດເບິົ່ ງວົ່ າ ເປັນຫຍງັຈິົ່ ງມ 
ຄວາມແຕກຕົ່ າງນັນ້, ພອ້ມທງັກໍານດົວົ່ າຄວາມແຕກຕົ່ າງນັນ້ເປັນອຸປະສກັ ຫລ ບໍົ່ ໃນການບນັລຸໝາກຜນົ ຖາ້ເປັນອຸ
ປະສກັແມົ່ ນຍງັຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາເບິົ່ ງວົ່ າມນັສາມາດແກໄ້ຂໄດແ້ນວໃດ (USAID 2011). ຕອ້ງມ ການນໍາສະເໜ ມ
າດຕະການໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ, ພອ້ມທງັການເຮດັການວເິຄາະ ແບບ SMART (ເຈາະຈງົ - (specific), ສາ
ມາດວດັໄດ ້- (measurable), ສາມມາດບນັລຸໄດ ້- (achievable), ກົ່ ຽວຂອ້ງ - (relevant) ແລະ ສາມາດ
ບນັລຸຕາມເວລາທ ົ່ ກໍານດົໄວ ້- (time-bound)) ເພ ົ່ ອເປັນເຄ ົ່ ອງມ ບົົ່ ງບອກ ໃນການຕດິຕາມ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນສງັ
ຄມົທ ົ່ ຄາດໝາຍໄວ ້ພອ້ມທງັຜນົຂອງການພດັທະນາ ແລະ ຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

23. ການເຮດັການວເິຄາະ ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍໃນເວລາທ ົ່ ອອກແບບໂຄງການໃໝົ່  ຫລ  ວຽກງານໂຄງການແມົ່ ນຈະ
ຊົ່ ວຍໃນການ:  

- ວເິຄາະກົ່ ຽວກບັບດົບາຍຍງິຊາຍ ໃນການອອກແບບໂຄງການ.  

- ລະບຸສາເຫດທ ົ່ ເປັນຕົນ້ກໍາເນ ດເຫດການທ ົ່ ມ ຄວາມບໍົ່ ສະເໝ ພາບກນັລະຫວົ່ າງຍງິຊາຍ ໃນສະພາບຂອງ
ໂຄງການນັນ້ໆ ເພ ົ່ ອນໍາເອາົໄປພຈິາລະນາແກໄ້ຂ ໃນການອອກແບບໂຄງການ.  

- ລະບຸຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ບ ລມິະສດິ ທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ ລະຫວົ່ າງຍງິຊາຍ ທງັໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ.  

- ເກບັກໍາຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານກົ່ ຽວດາ້ນເພດແບບແຍກກນັ.  
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- ຫລ ກຫລົ່ ຽງການສາ້ງຄວາມບໍົ່ ສມົດຸນກນັ ຂອງອໍານາດຕາມຮ ດຄອງປະເພນ .  

- ເພ ົ່ ມພ ນໝາກຜນົທ ົ່ ອາດຈະເປັນໄປໃດຂ້ອງໂຄງການໃຫມ້ ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມ ຄວາມຍ ນຍງົ.  

ຂັື້ນຕອນການກະກຽມ ແລະ ການປະເມີນໂຄງການ  

24. ຂັນ້ຕອນນ ແ້ມົ່ ນຂັນ້ຕອນທ ົ່ ເປັນຈດຸເລ ົ່ ມຕົນ້ທ ົ່ ສ າຄນັໃນການເຊ ົ່ ອມໂຍງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ. ສິົ່ ງສ າຄນັກໍຄ ຈະ
ຕອ້ງໄດມ້ ຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ທ ົ່ ດ   ແລະ ຄວາມສໍາພນັທາງສງັຄມົຂອງພວກເຂາົ ເພ ົ່ ອຈະສາມາດ 
ລະບຸບນັຫາດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ປະເມ ນສະພາບແວດລອ້ມທ ົ່ ສາມາດດໍາເນ ນການໄດພ້າຍໃນທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກນັບໂຄງການ. ອ ງຕາມບນັຫາດາ້ນສງັຄມົທ ົ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ຂັນ້ຕອນການເຮດັບດົບນັທ ກແນວຄວາມຄດິ
ຂອງໂຄງການແລວ້, ການປະເມ ນດາ້ນສງັຄມົແບບລະອຽດ ແມົ່ ນຈະໄດເ້ຮດັໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມ ແລະ ປະ
ເມ ນໂຄງການ. ໂດຍທົົ່ ວໄປແລວ້ ຜ ທ້ ົ່ ກ ຍ້  ມເງນິຈະຮບັຜດິຊອບໃນການເຮດັການປະເມ ນດາ້ນສງັຄມົ, ເຖງິແມົ່ ນ
ວົ່ າການວເິຄາະນັນ້ ອາດຈະແມົ່ ນທະນາຄານໂລກເປັນຜ ເ້ຮດັໂດຍກງົ ຫລ  ໃຫຜ້ ອ້  ົ່ ນເຮດັແຕົ່ ເຮດັການປ ກສາຫາລ ກບັ
ທະນາຄານໂລກ. 

25. ມນັມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງໄດມ້ ການດ າເນ ນການແບບສະເພາະ ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການງບົປະມານ
ເພ ມ້ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ເຊິົ່ ງອາດຈະລວມເຖງິການເຮດັການປະເມ ນດາ້ນໄພອນັຕະລາຍ, 
ດາ້ນຄວາມສົ່ ຽງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ເຊິົ່ ງເປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງການປະເມ ນດາ້ນສງັຄມົ. ການປະເມ ນດັົ່ ງກົ່ າວ
ປະກອບມ ຂັນ້ຕອນດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 

- ລະບຸພ ນ້ທ ົ່ ໆ ມ ຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ການເກ ດໄພນໍາ້ຖວ້ມ; 

- ສໍາຫລວດເບິົ່ ງລະບບົການດໍາລງົຊ ວດິຕົ່ າງໆ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ໆ ມ ຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ການເກ ດໄພນໍາ້ຖວ້ມນັນ້ ດວ້ຍ
ການ 

          ພຈິາລະນາເຖງິ ບດົບດົ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງແມົ່ ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ; 

- ສາ້ງຂໍມ້ ນທາງເພດແບບແຍກກນັ ທ ົ່ ລະບຸກົ່ ຽວກບັຄວາມສົ່ ຽງຂອງຊຸມຊນົ ພອ້ມທງັປະເມ ນຄວາມອາດ 

          ສາມາດ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່  ໃນການຕອບໂຕໄ້ພນ ້າຖວ້ມ ແລະ ໄພພບິດັ;  

- ຮບັຮ ກ້ົ່ ຽວກບັຂໍຫ້າ້ມ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ສງັຄມົ ທ ົ່ ແມົ່ ຍງິປະເຊ ນຢ ົ່ ; 

26. ຜນົຂອງການເຮດັການປະເມ ນດາ້ນໄພອນັຕະລາຍ, ດາ້ນຄວາມສົ່ ຽງ ແລະ ດາ້ນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການ
ປະເມ ນດາ້ນສງັຄມົ ແມົ່ ນຈະເປັນຂໍມ້ ນທ ົ່ ສໍາຄນັ ທ ົ່ ຈະປະກອບເຂົາ້ໃນຄ ົ່ ມ  ການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ. ຊົ່ ຽວຊານ
ດາ້ນສງັຄມົທ ົ່  ນໍາໃຊກ້ານປະເມ ນດາ້ນສງັຄມົ ຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມໃນການກະກຽມຄ ົ່ ມ  ການດໍາເນ ນງານຂອງໂຄງການ 
ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າ ຜນົຂອງການວເິຄາະດາ້ນສງັຄມົ ແມົ່ ນຖ ກປະກອບເຂົາ້ໃນຄ ົ່ ມ  ການດໍາເນ ນງານ. ນອກນັນ້ມນັຍງັ
ມ ຄວາມສໍາຄນັທ ົ່ ແມົ່ ຍງິຈະປະກອບສົ່ ວນເຂົາ້ໃນທຸກຂັນ້ຕອນຂອງການວາງແຜນ ແລະ ການເຮດັການຕດັໃຈ ໂດຍ
ສະເພາະແມົ່ ນການປົກປອ້ງອາຫານ, ການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ທງັໃນລະດບັຊາດ ຈນົເຖງິລະດບັທອ້ງຖິົ່ ນ. 
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27. ບນັຫາດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັທ ົ່ ລະບຸໃນ ຕາຕະລາງທ  6. ຄວນຈະ
ປະກອບເຂົາ້ໃນການປະເມ ນດາ້ນສງັຄມົແບບລະອຽດ. 

ຕາຕະລາງ A7.2 ບນັຫາດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍທ ົ່ ຈະຖ ກພຈິາລະນາ ເຊິົ່ ງເປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງຂອງການເຮດັການປະເມ ນ
ດາ້ນສງັຄມົໃນມາດຕະການຫລຸດຜົ່ ອນ ແລະ ປົກປອ້ງອາຫານ. 

ປະເພດ ບັນຫາດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 

ສະພາບດາ້ນສງັຄມົ ແລະ 
ອງົການຈດັຕັງ້ພາຍໃນປະ
ເທດ  

ໄດມ້ ນະໂຍບາຍ ຫຼ  ກດົໝາຍກົ່ ຽວກບັຄວາມເທົົ່ າທຽມ ຫຼ  ຄວາມສະເໝ ພາບທາງ
ເພດບໍົ່  (ກດົໝາຍແຮງງານ, ກດົໝາຍກົ່ ຽວກບັການເປັນເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ ແລະ 
ຊບັສນິ, ການເປ ດບນັຊ ທະນາຄານ, ການຖ ປັດສະປໍ, ການມ ຫອ້ງການສົ່ ວນ
ລວມ)?  

ຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ ໄດ ້
ເຊ ົ່ ມໂຍງເອາົບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍເຂົາ້ນໍາບໍົ່ ? 

ຄວາມເຂົາ້ໃຈກົ່ ຽວກບັ
ຄວາມຈາໍເປັນຂອງປະຊາ
ຊນົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
ເຊິົ່ ງລວມເຖງິ ແມົ່ ຍງິ, ຜ ້
ຊາຍ, ເດກັນອ້ຍ, ແລະ ຜ ້
ອົ່ ອນແອ.  

ທົ່ ານມ ຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານກົ່ ຽວກບັປະຊາກອນ ແລະ ຂໍມ້ ນດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ 
ຂອງ ປະຊນົບໍົ່ , ເຊັົ່ ນວົ່ າ ຂໍມ້ ນກົ່ ຽວກບັການດໍາລງົຊ ວດິ/ອາຊ ບ, ລະດບັລາຍໄດ,້ 
ສະພາບດາ້ນໂພສະນາການ, ການຮ ໜ້ງັສ /ລະດບັການສ ກສາ, ຊນົເຜົົ່ າ ແລະ ສາດ
ສະໜາ, ແລະ ຂໍມ້ ນການວເິຄາະກົ່ ຽວກບັຄວາມສົ່ ຽງຂອງເຂາົເຈົາ້?  

ຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານໄດເ້ຮດັການແຍກ ຕາມເພດ ແລະ ຕາມອາຍຸບໍົ່  (ກໍລະນ ໄດນໍ້າໃຊ)້? 

ທົ່ ານໄດລ້ະບຸຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນ ໃນໄລຍະສັນ້, ໄລຍະປານກາງ ແລະ 
ຍາວ ຕໍົ່ ກບັ     ໝວດທ ົ່ ກົ່ ຽວກບັການດໍາລງົຊ ວດິ, ໝວດທ ົ່ ກົ່ ຽວກບັເພດ, ແລະ 
ໝວດທ ົ່ ມ ເປົາ້ໝາຍເຈາະຈງົອ ົ່ ນໆ ບໍົ່ ?  

ຂໍມ້ ນທ ົ່ ເກບັກໍາໃນໄລຍະການເຮດັການປະເມ ນ ແມົ່ ນໄດແ້ຍນຕາມເພດ, ຕາມ
ກຸົ່ ມມອະຍຸ ແລະ ຕາມກຸົ່ ມເປົາ້ໝາຍບໍົ່ ?  

ທົ່ ານໄດນໍ້າໃຊເ້ຄ ົ່ ອງມ ໃນການປະເມ ນ (ເຊັົ່ ນວົ່ າ ການທບົທວນຂໍມ້ ນທ ົ່ ມາຈາກ
ແຫລົ່ ງທ ສອງ, ການເຮດັການສໍາພາດ ຄວົເຮ ອນ/ຫຼ ຜ ມ້  ຂໍມ້ ນຫລກັ, ແລະ ການ
ເຮດັການສງັເກດ)?  

ກຸົ່ ມເປົາ້ໝາຍຂອງທົ່ ານແມົ່ ນໃຜ? ທົ່ ານໄດສ້າ້ງຂໍກ້ໍານດົໃຫກຸ້ົ່ ມເປົາ້ໝາຍນັນ້ບໍົ່  
ແລະ ເປົາ້ໝາຍນັນ້ແມົ່ ນມ ຄວາມຈະແຈງ້ ແລະ ເຈາະຈງົພຽງພໍບໍົ່  ຕໍົ່ ຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົ
ກະທບົສົ່ ວນໃຫຍົ່ ?  
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ໂຄງການໄດໃ້ຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫລ ອຕໍົ່ ກຸົ່ ມຄນົທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນແອບໍົ່  ເຊັົ່ ນວົ່ າ ຜ ຖ້ ພາ, 
ຜ ທ້ ົ່ ຢ ົ່ ໃນໄລຍະໃຫນ້ມົບຸດ, ເດກັນອ້ຍ, ປະຊາຊນົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ໄດ ້
ຕດິເຊ ົ່ ອ ເຮດັໄອວ  /ເອດ, ຄນົພກິານດ ແລະ / ຫລ  ຄນົທຸກຍາກທ ສຸດ?  

ການວດັຜນົກະທບົ ຂອງ 

ໂຄງການ ທ ົ່ ມ ຕໍົ່   ກຸົ່ ມນົເປົາ້າ
ໝາຍ  

ທົ່ ານໄດມ້ ລະບບົໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົກະທບົຂອງໂຄງການທ ົ່ ມ ຕໍົ່  
ແມົ່ ຍງິ, ຜ ຊາຍ, ເດກັນອ້ຍ, ແລະ ກຸົ່ ມຄນົເປົາ້ໝາຍບໍົ່ , ແລະ ທົ່ ານໄດເ້ຮດັການຕດິ
ຕາມ ແລະ ການປະເມ ນນັນ້ແຍກເປັນສະເພາະກຸົ່ ມບໍົ່ ? 

ທົ່ ານໄດເ້ຮດັການວເິຄາະຜນົຂອງການເຮດັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະ
ເມ ນບໍົ່  ແລະ ທົ່ ານໄດເ້ຮດັການບນັທ ກ ແລະ ເຜ ຍແຜົ່ ຕໍົ່ ຜ ທ້ ົ່ ມ ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍ
ຈາກໂຄງການບໍົ່ ? 

ທົ່ ານໄດເ້ຮດັການຕດິຕາມ ແລະ/ຫລ  ເຮດັການປະເມ ນການປົ່ ຽນແປງ ທ ົ່ ມ ຕໍົ່

ຄວາມອາດສາມາດຂອງແມົ່ ຍງິໃນການມ ສດິອໍານາດໃນການຕດັສນິໃຈ ພາຍໃນ
ຄອບຄວົ ແລະ ໃນຊ ມຊນົບໍົ່ ? 

ທົ່ ານໄດເ້ຮດັການຕດິຕາມ ແລະ/ຫລ  ເຮດັການປະເມ ນການປົ່ ຽນແປງ ທ ົ່ ມ ຕໍົ່ ກຸົ່ ມ
ຄນົເປົາ້ໝາຍ ໃນການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ? 

ທົ່ ານໄດເ້ຮດັການປະເມ ນຜນົກະທບົ ຫລ  ຜນົໄດຮ້ບັ ຫລງັຈາກສ ນ້ສຸດໂຄງການ
ບໍົ່ ? 

ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ໂດຍແມົ່ ຍງິ, ເດກັ
ນອ້ຍຍງິ ແລະ ຜ ດ້ອ້ຍໂອ
ກາດອ ນໆ    

ທົ່ ານໃດໃ້ຫ ້ຜ ຍ້ງິ ແລະ ເດກັຍງິ (ຫຼ  ກຸມ້ຄນົອົ່ ອນແອອ ົ່ ນໆໃນກຸົ່ ມເປົາ້ໝາຍຂອງ
ທົ່ ານ) ໂດຍການໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິ ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສົົ່ ງເສ ມສິົ່ ງແວດລອ້ມ ບົ່ ອນທ ົ່

ຜ ຍ້ງິ ແລະ ເດກັຍງິ (ແລະ ກຸົ່ ມເປົາ້ໝາຍອ ົ່ ນໆ) ຮ ສ້ ກສະດວກ ແລະໝັນ້ໃຈ ໃນ
ການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງເຫຼົົ່ ານັນ້? 

ບນັຫາດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ 
ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ
ຕອບໂຕຕ້ໍົ່ ໄພພບິດັທ ົ່ ມ 
ຄວາມລະອຽດອົ່ ອນ.   

ໄດມ້ ນະໂຍບາຍກົ່ ຽວກບັດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ / ກົ່ ຽວກບັຄວາມຫລາກຫລາຍ 
ບໍົ່ ? ນະໂຍບາຍນ ໄ້ດຖ້ ກເຊ ົ່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຂອງໂຄງ
ການບໍົ່ ? 

ທົ່ ານໄດເ້ຮດັການຝ ກອບົໃຫພ້ະນກັງານ ກົ່ ຽວກບັຄວາມສົ່ ຽງ ຫລ  ຄວາມອົ່ ອນແອ
ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົຕົ່ າງໆທ ົ່ ມ ຕໍົ່ ໄພພບິດັບໍົ່ ?  
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ນະໂຍບາຍກົ່ ຽວກບັດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ / ກົ່ ຽວກບັຄວາມຫລາກຫລາຍຖ ກ
ເຊ ົ່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນ ບດົແນະນໍາ/ເຄ ົ່ ອງມ  ໃນການຄວບຄຸມໄພພບິດັບໍົ່ ?  

ພະນກັງານ ແລະ ຄ ົ່ ຮົ່ ວມງານໄດຖ້ ກມອບໝາຍໃຫຮ້ບັຜດິຊອບໃນການກໍານດົ 
ແລະ ບນັລຸຈດຸປະສງົທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການເຊ ົ່ ມໂຍງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍເຂົາ້ໃນວງົ
ຈອນຂອງໂຄງການບໍົ່ ? 

ທົ່ ານໄດເ້ຮກັານປ ກສາຫາລ ກບັຊົ່ ຽວຊານກົ່ ຽວກບັ ປະຊາຊນົທ ົ່ ເປັນເປົາ້ໝາຍສະ
ເພາະບໍົ່  (ຕວົຢົ່ າງວົ່ າ ແມົ່ ຍງິ, ຜ ພ້ກິານ, ເດກັນອ້ຍ, ຜ ຕ້ດິເຊ  ອ້ເຮດັໄອວ /ໂລກເອດ) 
ໃນເວລາທ ົ່ ທົ່ ານຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັຄໍາແນະນໍາທາງດາ້ນວຊິາການ?  

ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມ ນໂຄງການຂອງທົ່ ານ, ທົ່ ານໄດເ້ຮດັ
ການບນັທ ກເປັນເອກກະສານບໍົ່  ຜນົຂອງການຄົນ້ພບົກົ່ ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງປະຊາຊນົຕົ່ າງໆ ວົ່ າອນັໃດສາມາດບນັລຸໄດ ້ ແລະ ອນັໃດທ ົ່ ບໍົ່ ສາມາດບນັລຸ
ໄດ,້ ແລະ ເອກກະສານນັນ້ໄດຖ້ ກເຜ ຍແຜົ່ ຕໍົ່ ຜ ມ້  ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍຂອງໂຄງການ
ບໍົ່ ? 

ທານໄດເ້ຮດັການບນັທ ກເປັນເອກກະສານບໍົ່  ກົ່ ຽວກບັບດົຮຽນທ ົ່ ຖອດຖອນໄດ ້
ຈາກໂຄງການທ ົ່ ໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼ ອ ແລະ ທົ່ ານໄດເ້ຜ ຍແຜົ່ ບດົຮຽນດັົ່ ງກົ່ າວຕໍົ່ ຜ ທ້ ົ່ ມ 
ສົ່ ວນໄດສ້ົ່ ວນເສຍຂອງໂຄງການບໍົ່ ? 

ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ
ເພ ົ່ ອເຊ ົ່ ອມໂຍງດາ້ນບດົ
ບາດຍງິຊາຍ. 

ຊບັພະຍາກອນຫລາຍກົ່ ວາເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງ ແມົ່ ນຖ ກຈດັສນັໃຫແ້ກົ່ ເດກັນອ້ຍຍງິ ແລະ 
ແມົ່ ຍງິບໍົ່ ? 

ໄດມ້ ງບົປະມານສົ່ ວນໃດສົ່ ວນໜ ົ່ ງບໍົ່ ທ ົ່ ຖ ກຈດັສນັເພ ົ່ ອດໍາເນ ນກດິຈະກໍາທ ົ່ ສົົ່ ງເສ ມ
ຄວາມເທົົ່ າທຽມກບັນຂອງຍງິຊາຍ (ຕວົຢົ່ າງ ການສົົ່ ງເສ ມການເຂົາ້ຫາການບໍລິ
ການ ແລະ ໂອກາດທ ົ່ ເທົົ່ າທຽມກນັ ລະຫວົ່ າງແມົ່ ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ)? 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ 
ຄວາມໂປົ່ ງໃສ  

ທົ່ ານໄດເ້ຮດັການສ ົ່ ສານ ແລະ ເຜ ຍແຜົ່ ຂໍມ້ ນ ໃຫກ້ບັປຊະຊາຊນົທ ຈະໄດຮ້ບັການ
ຊົ່ ວຍເຫລ ອບໍົ່  ເຊິົ່ ງກົ່ ຽວກບັພາລະ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ສດິ ແລະ ສດິທໃິນການ
ໄດຮ້ບັ ຂອງຜ ທ້ ເຂົາ້ຮົ່ ວມ, ແລະ ເປ ດເຜ ຍແຜົ່ ທ ົ່ ໄດນໍ້າໃຊພ້າສາ ແລະ ສ ົ່ ສານແບບ
ທຸກຄນົສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດງ້ົ່າຍບໍົ່ ? 

ທົ່ ານໄດແ້ລກປົ່ ຽນຂໍມ້ ນກົ່ ຽວກບັການກວດພບົໃນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ 
ປະເມ ນໂຄງການໃຫກ້ບັປະຊາຊນົຜ ທ້ ໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼ ອບໍໍ໋?  
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ຂີດຈ າກັດ ແລະ ໂອກາດ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍທີີ່ເປັນໄປໄດຸ້ ໃນໂຄງການປຸ້ອງກັນໄພນ ື້າຖ້ວມ  

28. ໂຄງການທ ົ່ ຖ ກອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພ ົ່ ອປັບປຸງການປອ້ງກນັຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມສົ່ ວນຫລາຍແລວ້
ແມົ່ ນຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ ໃຫກ້ບັຜ ຍ້ງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ແລະ ກໍົ່ ບໍົ່ ແມົ່ ນຜນົປະໂຫຍດທ ົ່ ເປັນທາງບວກ
ສະ  ເໜ ໄປ. ການເຮດັການພຈິາລະນາທ ົ່ ບໍົ່ ພຽງພໍ ຕໍົ່ ຄວາມຈາໍເປັນຂອງຍງິຊາຍ ໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພ
ພບິດັ ສາມາດເຮດັໃຫບ້າງກຸົ່ ມຄນົບໍົ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ຫຼ  ມ ຂ ດຈາໍກດັໃນການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນ ໂດຍບໍົ່ ໄດຕ້ັງ້ໃຈ 
ພອ້ມນັນ້ຍງັຈະເຮດັໃຫເ້ພ ົ່ ມຄວາມທຸກຍາກຫລາຍກົົ່ ວເກົົ່ າອ ກຖາ້ວົ່ າໂຄງການບໍົ່ ໄດອ້ອກ ແບບໃຫຍ້ງິຊາຍ ແລະ ສງັ
ຄມົມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ. ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າໄພພບິດັຈະສາ້ງໄພຂົົົ່ ມຂ ົ່ ຕໍົ່ ຊ ວດິ ແລະ ການເປັນຢ ົ່ ຂອງທຸກໆຄນົ, ແຕົ່ ໄພພບິດັນັນ້ມ 
ແນມໂນມ້ວົ່ າຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັ ຕໍົ່ ປະຊາກອນສະເພາະກຸົ່ ມໃດໜ ົ່ ງ. ທງັນ ກ້ໍົ່ ຍອ້ນວົ່ າ ຄວາມສົ່ ຽງຈາກ
ໄພພບິດັແມົ່ ນເປັນ   ໜາ້ທ ົ່ ຂອງ ‘ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕວົ’ - ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ປະຊາ
ຊນົໃນການແກໄ້ຂໄພພບິດັດວ້ຍມ ຂອງຕນົເອງ. ເຖງິວົ່ າຈະມ ຄວາມສົ່ ຽງທ ົ່ ມ ທງັແມົ່ ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍເປັນຫລກັ, ແຕົ່
ແມົ່ ຍງິກໍົ່ ເປັນຕວົທແທນທ ົ່ ສໍາຄນັໃນການເຮດັການປົ່ ຽນແປງທ ົ່ ເປັນທາງບວກຕໍົ່ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ຫລຸດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ. ການໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ ແລະ ການສົົ່ ງເສ ມການປະກອບສົ່ ວນຢົ່ າງຂະ
ຫຍນັຂນັແຂງຂອງແມົ່ ຍງິ ຕໍົ່ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊນົໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ ຈະຊົ່ ວຍໃຫ້
ແມົ່ ຍງິກາຍເປັນຕວົແທນທ ົ່ ມ ຄວາມຫາ້ວຫນັໃນການປັບຕວົຂອງຊຸມຊນົຕໍົ່ ໄພພບິດັ. ຕາຕະລາງ 7 ສະແດງໃຫເ້ຫນັ
ຄວາມສໍາພນັຂອງບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ ພອ້ມທງັຂ ດຈາໍກດັ ແລະ ໂອກາດທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຄວາມສົ່ ຽງຕົ່ າງໆ, ບນັ
ຫາສົ່ ວນຫລາຍ ແມົ່ ນເກບັກໍາໄດຈ້າກການປ ກສາຫາລ ກບັຊຸມຊນົໃນໄລຍະການລງົເຮດັວຽກພາກສະໜາມ.  

ຕາຕະລາງ A7.3 ບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ, ຂ ດຈາໍກດັ ແລະ ໂອກາດ ທ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ DRM. 

ບັນຫາບົດບາດຍິງ
ຊາຍຫລັກ 

ຂີດຈ າກັດ ໂອກາດ (ແລະ ຄ າແນະນ າ?) 

ການດໍາລງົຊ ວດິ  ແລະ 
ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະ
ບຽງອາຫານ 

ໄພພບິດັແມົ່ ນເພ ົ່ ມວຽກພາຍໃນຄວົ 
ເຮ ອນ ແລະ ວຽກເບິົ່ ງແຍງຮກັສາ
ອ ົ່ ນໆ ໃຫຜ້ ຍ້ງິຢົ່ າງຫລວງຫລາຍ ແລະ 
ກນິເວລາຍາວນານ ເພາະວົ່ າ ຖາ້ເຮ ອນ
ຊານ ແລະ ລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງດາ້ນສງັຄມົ 
ໃນເວລາທ ົ່ ຖ ກທໍາລາຍຈາກໄພພບິດັ 
ແລວ້ ການສອ້ມແປງ ຫລ  ສາ້ງຄ ນໃໝົ່  
ຈະໃຊເ້ວລາດນົ. 

ນໍາສະເໜ ຜະລດິຕະພນັໃໝົ່ , ທກັສະ, 
ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ທ ົ່ ເໝາະສມົກບັຄວາມ
ຈາໍເປັນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຂອງແມົ່ ຍງິ.  

ສົົ່ ງເສ ມເຕກັໂນໂລຊ ທ ຊົ່ ວຍປະຢັດແຮງ
ງານທ ົ່ ມ ຄວາມເໝາະສມົສໍາລບັຜ ຍ້ງິ 
ແລະ ຜ ຊ້າຍ ດວ້ຍການເອາົໃຈໃສົ່ ເປັນພິ
ເສດຕໍົ່  ການຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມເບ ົ່ ອຫນົ່ າຍ
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ໄພທໍາມະຊາດເຮດັໃຫຜ້ ຍ້ງິ ຕອ້ງໄດ ້
ເປັນຜ ຈ້ດັການ ກບັຄວົເຮ ອນທ ົ່ ຖ ກ
ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ເປັນຜ ຟ້ ນ້ຟ ຊ ວດິການ
ເປັນ ຢ ົ່ ຂອງຄອບຄວົ. 

ການຊົ່ ວຍເຫຼ ອຫຼງັໄພພບິດັມກັເນັນ້
ໄປ ໃສົ່ ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ມ  ຫວົໜາ້
ຄອບຄວົ ທ ົ່ ເປັນຜ ຊ້າຍ ໃນການຮອ້ງຂໍ
ການຊົ່ ວຍເຫຼ ອ ຈາກລດັທະບານ ແລະ 
ຈາກພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນໆ ແລະ ໄດມ້ອງ
ຂາ້ມການຮອ້ງຂໍ ແບບຮົ່ ວມກນັລະ
ຫວົ່ າງຍງິ ແລະ ຊາຍ ຕໍົ່ ຊບັສນິຂອງ
ຄອບຄວົ.   

ຜ ຍ້ງິມ ສດິທ ິທ ົ່ ບໍົ່ ມ ຄວາມໝັນ້ຄງົ ຫລ  
ໜາ້ເຊ ົ່ ອຖ  ຕໍົ່ ທ ົ່ ດນິ ແລະ ແຫຼົ່ ງນໍາ້ 
ແລະ ກໍົ່ ມ ອດັຕາຕໍົ່ າໃນການຄອບຄອງ
ຊບັສນິ, ເຊິົ່ ງສົົ່ ງຜນົໃຫແ້ມົ່ ຍງິ ບໍົ່ ມ ຊບັ
ສນິທ ົ່ ຈາໍເປັນເພ ົ່ ອເປັນຫຼກັປະກນັໃນ
ການຢ ົ່ ນ ສະເໜ ຂໍກ ຢ້ ມເງນິ ຈາກສະ
ຖາບນັການເງນິ ທ ົ່ ຖ ກກດົໝາຍ ຫຼ  
ຕກົຢ ົ່ ໃນສະຖານະທ ົ່ ບໍົ່ ມ ເງ  ົ່ອນໃຂຄບົ 
ທ ົ່ ຈະເປັນ ສະມາຊກິ ຂອງກ ົ່ ມ
ຜະລດິຕະພນັ, ກຸົ່ ມການຕະຫຼາດ, ຫຼ  
ສະມາຄມົຜ ນໍ້າໃຊນໍ້າ້. 

ຜ ຍ້ງິມ ອດັຕາການຮ ໜ້ງັສ ຕໍົ່ າກົ່ ວາ, 
ເຊິົ່ ງເຮດັໃຫເ້ຂາົເປັນກ ົ່ ມທ ົ່ ບໍົ່ ສາມາດ 
ຊົ່ ວຍເຫຼ ອໂຕເອງໃດດ້າ້ນເສດຖະກດິ. 

ຜ ຍ້ງິ ໃດຮ້ບັຄົ່ າແຮງງານທ ົ່ ຕໍາກົ່ ວາ 
ແລະ ມ ຄວາມໝັນ້ຄງົໃນວຽກງານ  
ໜອ້ຍກວົ່ າຜ ຊ້າຍ. 

ຂອງແມົ່ ຍງິ ທ ົ່ ມ ຕໍົ່ ວຽກເບ ິົ່ ງແຍງຮກັສາ
ພາຍໃນຄວົເຮ ອນ. 

ສົົ່ ງເສ ມໃຫແ້ມົ່ ຍງິເຂົາ້ ຫລ  ຜະລດິຜນົລະ 
ປ ກ ແລະ ສດັລຽ້ງທ ົ່ ມ ຜນົກໍາໄລ. 

ສົົ່ ງເສ ມໃຫຜ້ ຍ້ງິເຂົາ້ເຖ ງຕະຫຼາດ ແລະ 
ໄດຮ້ບັບດົບາດໃນການເປັນຕົ່ ອງໂສ ້ ທ ົ່ ມ 
ຜນົກໍາໄລຫລາຍຂ ນ້. 

ສົົ່ ງເສ ມໃຫແ້ມົ່ ຍງິໃນການເຂົາ້ເຖງິ ຊບັພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການກ ຢ້ ມທ ນ, 
ການປະກນັໄພ ແລະ ກນົໄກດາ້ນການ
ເງນິຕົ່ າງໆ. 

ຈດັສນັການຄອບຄອງທ ດນິຄ ນ ເພ ົ່ ອເພ ົ່ ມ 
ຄວາມໝັນ້ຄງົ ໃນການຖ ສດິໃຫເ້ທົົ່ າ
ທຽມ ກນັລະຫວົ່ າງຍງິຊາຍ. 

ນໍາສະເໜ ການເກບັກກັອາຫານ ທ ົ່ ມ ການ
ປັບ ຕໍົ່ ສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັ. 

ຮບັຮ  ້ ແລະ ປົກປອ້ງ (ລວມທງັການກໍາ
ນດົ) ການດໍາເນ ກການນໍາໃຊທ້ ົ່ ດນິ ແບບ
ບໍົ່ ເປັນທາງການ. 

ສົົ່ ງເສ ມໃຫແ້ມົ່ ຍງິ ເຂົາ້ເຖງິ ລະບບົການ 
ບໍລກິານທ ົ່ ມ ການຂະຫຍາຍ, ເຂົາ້ເຖງິສນິ 
ເຊ ົ່ ອ ແລະ ແນວພນັພ ດ ແລະ ເຕກັໂນ ໂລ
ຍ ທ ົ່ ເໝາະສມົ. 
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ດາ້ນສຸຂະພາບ ຄວາມບໍົ່ ເທົົ່ າທຽມກນັ ດາ້ນສຸຂະພາບ 
ຂອງຍງິຊາຍ ແມົ່ ນເປັນບນັຫາໃຫຍົ່
ໃນເຂດປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ: 
ຕວົຢົ່ າງ, ການເສຍຊ ວດິຂອງແມົ່ ຍງິ
ໃນການໃຊແ້ຮງງານ ຫຼ  ໃນການເກ ດ
ລ ກ ຍອ້ນຂາດລະບບົຄມົມະນາຄມົ
ຂນົສົົ່ ງ, ນໍາ້ສະອາດ, ຫຼ  ພະລງັງານ. 

ແມົ່ ຍງິແມົ່ ນນ ອດັຕາຄວາມຜດິປົກກະ
ຕດິາ້ນສຸຂະພາບທ ົ່ ສ ງກົ່ ວາ ຍອ້ນພາ
ລະການເບິົ່ ງແຍງຄອບຄວົ (ການຂນົ
ນໍາ້ ແລະ ນໍາ້ມນັ,  ມນົລະພດິທາງອາ
ກາດຈາກຄວັນໄຟໃນການແຕົ່ ງກນິ). 

ອດັຕາຂາດໂພສະນາການຂອງຜ ຍ້ງິ
ແມົ່ ນສ ງກົ່ ວາເນ ົ່ ອງຈາກພວກເຂາົມກັ
ໃຫ ້ ຄອບຄວົກນິອາຫານກົ່ ອນ ແລະ 
ເຂາົຈ ົ່ ງ ຈະກນິສົ່ ວນທ ເຫຼ ອ. 

ຜ ຊ້າຍແມົ່ ນຕກົຢ ົ່ ໃນສະຖານະທ ົ່ ມ 
ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນສຸຂະພາບທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງ
ກນັຖາ້ທຽບໃສົ່ ແມົ່ ຍງິ; ໃວໜ ົ່ ມຊາຍ 
ມ ອດັຕາການຜດິປົກກະຕດິາ້ນສຸຂະ
ພາບ ສ ງກວົ່ າເນ ົ່ ອງຈາກຂາດສຸຂະ
ອານາໃມທ ດ , ຜ ຊ້າຍທ ອບົພະຍບົມາ
ໄປຢ ົ່ ບົ່ ອນອ ົ່ ນ ມ ຄວາມສົ່ ຽງໃນການ
ຕດິເຊ ອ້ເອດ. ອດັຕາການຕາຍຈາກ
ອຸບດັຕເິຫດທາງ ຖະໜນົຂອງຜ ຊ້າຍ
ສ ງກວົ່ າຜ ຍ້ງິ. 

ບດົບາດທາງດາ້ນຮ ດຄອງປະເພນ ສົົ່ ງ
ຜນົກະທບົຕໍົ່   ສຸຂະພາບແມົ່ ຍງິ ຫຼາຍ 
ກົ່ ວາ ຜ ຊ້າຍ. 

ເຮດັການປະເມ ນທ ົ່ ມ ຄວາມລະອຽດ
ອົ່ ອນ ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ກົ່ ຽວກບັບນັ
ຫາດາ້ນສຸຂະພາບ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ 
/ ຫຼ  ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ພາກພ ນ້, ພອ້ມ
ທງັອະທບິາຍຂໍມ້ ນກົ່ ຽວກບັເພດທ ແຍກ
ກນັ, ຄວາມຊົ່ ຽງດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ຜນົ
ຂອງຄວາມແຕກຕົ່ າງ ແລະ ຄວາມສົ່ ຽງ 
ຂອງດນິຟາ້ອາກາດ. 

ສາ້ງແຜນດາ້ນສຸຂະພາບໃນການຫລຸດ
ຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພດິບດັ (DRR) 
ແລະ ໃນການການປັບຕວົຕໍົ່ ການປົ່ ຽນ
ແປງດນິຟາ້ອາກາດ (CCA)  ທ ົ່ ມ ຄວາມ
ລະອຽດອົ່ ອນດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ເຊິົ່ ງ
ອາດຈະປະກອບມ  ການຂະຫຍາຍການ
ປິົ່ ນປົວດາ້ນສຸຂະພາບ, ການເພ ົ່ ມການເຂົາ້
ຫາຄຮ ນກິດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ທົ່ ານໝໍ
ເພ ົ່ ອ ໃຫບໍ້ລກິານ ແກົ່ ຜ ທຸ້ກ. 

ປັບປຸງ ຄວາມກຽມພອ້ມໃນການໃຫກ້ານ
ບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບແກົ່ ມວນຊນົ ໃນ
ກໍລະນ ເກ ດໄພພບິດັ, ເຊິົ່ ງລວມມ  ການ
ຝ ກອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານການແພດ, ສາ້ງ
ບົ່ ອນເກບັມຽ້ນຢາລກັສາທ ົ່ ເປັນພ ນ້ຖານ 
ແລະ ນໍາ້ດ ົ່ ມທ ົ່ ເປັນຂວດ  ພອ້ມທງັສາ້ງ
ລະບບົຂໍມ້ ນຂົ່ າວສານດາ້ນສາທາລະນະ
ສຸກໃຫມ້ວນຊນົ.  

ສາ້ງລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ຖານຂໍມ້ ນ 
ເພ ົ່ ອຕດິຕາມດາ້ນສຸຂະພາບ ພອ້ມທງັ 
ແຈງ້ເຕ ອນລົ່ ວງໜາ້ ກົ່ ຽວກບັໄພພບິດັ 
ເຊິົ່ ງສາມາດຊົ່ ວຍໃນການປັບຕວົ  ຕໍົ່ ຜນົ 
ສະທອ້ນຂອງມນັ. 
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ສະພາບດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົສາ້ງ
ຄວາມຈາໍກດັໃຫແ້ມົ່ ຍງິ ໃນການເຂົາ້ 
ເຖ ງ ການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ. 

ລະດບັການສ ກສາທ ົ່ ຕໍົ່ າ ແມົ່ ນຈາໍກດັ 
ຄວາມສາມາດໃນການເຂົາ້ຫາຂໍມ້ ນ
ດາ້ນ ສຸຂະພາບ. 

ອໍານາດການຕດັສດິໃຈຂອງຜ ຍ້ງິຕໍົ່ າ 
ກວົ່ າກໍາລງັດາ້ນຮົ່ າງກາຍຂອງ ເຂາົ 
ເຮດັໃຫມ້ ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນຕໍົ່ ສຸຂະພາບ
ທ ົ່ ສ ງກົ່ ວາ. 

ຄວາມຈາໍກດັ ໂຄົ່ ງລົ່ າງດາ້ນສາທາລະ 
ນະສຸກ ແລະ ການຂນົສົົ່ ງ ເຮດັໃຫ ້
ຜ ຍ້ງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍມ ຄວາມສົ່ ຽງໃນ
ການເຂົາ້ຫາການປິົ່ ນປົວ. 

ຍອ້ນສະຖານະພາບດາ້ນ
ເສດຖະກດິຕໍົ່ າ ແລະ ໂພສະນາການທ ົ່

ບໍົ່ ດ  ຂອງຜ ຍ້ງິ, ພວກເຂາົມ ຄວາມສົ່ ຽງ
ຕໍົ່ ການຕດິເຊ ອ້ໃດງ້ົ່າຍ ຈາກການປົ່ ຽນ 
ແປງສະພາບ ອາກາດ ແລະ ຈາກຄຸນ
ນະພາບນໍາ້ທ ົ່ ເຊ ົ່ ອມໂຊມລງົ ເຫດການ
ທ ົ່ ຮາ້ຍແຮງເຊັົ່ ນ ຈາກນໍາ້ຖວ້ມ ຫຼ  ໄພ
ແລງ້, ຄ ນ້ຄວາມຮອ້ນ ແລະ ພາຍຸ.  

ສຸຂະພາບ (ຕໍົ່ .) ໄພພບິດັໂດຍສະເຫລົ່ ຍແລວ້ແມົ່ ນໄດ ້
ຂາ້ຊ ວດິແມົ່ ຍງິ ຫລາຍກົ່ ວາຜ ຊ້າຍ, ຫຼ  
ຂາ້ແມົ່ ຍງິທ ົ່ ຍງັມ ອາຍຸນອ້ຍ ກົ່ ວາຜ ້
ຊາຍ. 

 

ໂລກເອດ, ການຕດິເຊ ອ້
ພະຍາດທາງ ເພດສໍາພນັ, 
ແລະ ໂລກຕດິຕໍົ່ ອ ົ່ ນໆ.  

ໂຄງການການກໍົ່ ສ ້ົ່ າງລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງ
ພ ນ້ຖານ ຂະໜາດໃຫົ່ ຍເພ ົ່ ອຫລຸດ
ຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັຈະນໍາ

ເຮດັການເຝິກອບົຮມົ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮ ້
ທ     ເໝາະສມົ ແກົ່ ບໍລສິດັຜ ຮ້ບັເໝາົ. 
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ແຮງງານ ຊາຍ ຈາກຖິົ່ ນຕົ່ າງໆເຂົາ້ມາ
ໃນເຂດໂຄງການຢົ່ າງຫລວງຫລາຍ 
ແລະ ພວກເຂົາ້ກໍົ່ ມ ລາຍຮບັຈາກວຽກ
ທ ົ່ ພວກເຂາົເຮດັ ໃນໂຄງການ ເຊິົ່ ງເງນິ
ທ ົ່ ພວກເຂາົມ ນັນ້ ເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົມ 
ຄວາມສາມາດ ເຂົາ້ເຖງິການໃຊ ້
ບໍລກິານປະເວນ ,  ເຊິົ່ ງມນັເຮດັໃຫມ້ 
ຄວາມສົ່ ຽງໃນການແພົ່ ເຊ ົ່ ອ ທາງເພດ
ສໍາເພນັ ເຊັົ່ ນ ໂລກເຮດັໄອວ  ໄປສ ົ່ ຊາວ
ໜ ົ່ ມທ ົ່ ເປັນຜ ຍ້ງິພາຍໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ຫລ  
ໃນບໍລເິວນໄກຄ້ຽງ ຜ ທ້ ົ່ ຢາກຊອກໂອ
ກາດໃນການ ຫາລາຍໄດຈ້າກການຄາ້
ປະເວນ . 

ແມົ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍຍງິ ຂອງກຸົ່ ມທ ົ່  
ມ ຄວາມອົ່ ອນແອ  (ຄນົທຸກຍາກ, ຄນົ 
ກ ົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ) ອາໃສຢ ົ່ ໃນເຂດຫົ່ າງໄກ 
ຊອກຫຼ ກ ທ ົ່ ຢ ົ່ ໄກເ້ຂດພ ນ້ທ ົ່ ຂອງໂຄງ
ການ ແມົ່ ນມ ຄວາມຊົ່ ຽງສ ງທ ສຸດ ໃນ
ການຕດິເຊ ອ້ເຮດັໄອວ . 

ແມົ່ ຍງິ ແມົ່ ນມ ຄວາມຊົ່ ຽງສ ງໃນການ 
ຕດິເຊ ອ້ ຈາກສາມ ຂອງພວກເຂາົທ ົ່  
ເຮດັ ວຽກເປັນພະນກັງານຂບັລດົ ຫຼ  
ແຮງງານກໍົ່ ສາ້ງຢ ົ່ ບົ່ ອນອ ົ່ ນ ແລະ ກບັ
ມາ ຢາມບາ້ນໂດຍການຕດິເຊ ອ້ຈາກ
ບົ່ ອນ ອ ົ່ ນມາ,  ແລະ ໃນກໍລະນ ນ  ້ແມົ່
ຍງິ ອາດຕອ້ງໃດຮ້ບັພາລະໜກັ ຍິົ່ ງ   
ກົ່ ວາເກົົ່ າອ ກໃນການເບ ົ່ ງແຍງສາມ  ຜ ້
ທ ົ່ ເຈບັປົ່ ວຍຍອ້ນການຕດິເຊ ົ່ ອໂລກ
ຂອງພວກເຂາົ. 

ບນັຈ ຸ ຂັນ້ຕອນປອ້ງກນັ ໂລກ 
HIV/AIDS ແລະ  ໂລກ STI ເຂົາ້ໃນ
ແຜນງານດາ້ນ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ດາ້ນ
ສຸຂະພາບ ໃນການເຮດັວຽກ. 

ແຈກຢາຍຖງົຢາງອານາໄມໃຫຫ້ລາ້ ແລະ 
ຮບັປະກນັວົ່ າມ ຈາໍນວນພຽງພໍໃນພ ນ້ທ 
ໂຄງການ. 

ເຮດັການໂຄສະນາ ການນໍາໃຊຖ້ງົຢົ່ າງ
ອານາໄມ ໃຫກຸ້ົ່ ມທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງສ ງ. 

ເຮດັການໂຄສະນາເພ ົ່ ອສາ້ງຄວາມຮບັຮ  ້
ໃຫແ້ກົ່ ມວນຊນົ, ໂດຍເນັນ້ໃສົ່  ກຸົ່ ມແຮງ
ງານກໍົ່ ສາ້ງ, ສະຖານບນັເທງິ, ສະຖານທ ົ່ ໆ 
ເປັນບົ່ ອນລດົຜົ່ ານ ແລະ ເປັນບົ່ ອນແວົ່
ພກັ ແລະ ຊມຊນົທ ົ່ ມ ຄວາມສົ່ ຽງສ ງ  
(ຕວົຢົ່ າງ, ແມົ່ ຄວົ ໃນເຂດກໍົ່ ສາ້ງ, ຜ ຍ້ງິ
ຊນົເຜົົ່ າ). 

ໃຫກ້ານປ ກສາ ແລະ ໃຫກ້ານບໍລກິານໆ 
ປິົ່ ນປົວ ແກົ່ ພະນກັງານຂບັລດົຂນົສົົ່ ງ, ຜ ້
ໃຫບໍ້ລກິານທາງເພດ, ເມຍ ແລະ ຄ ົ່ ສມົ
ຮດົ ຂອງພະນກັງານຂບັລດົຂນົສົົ່ ງ. 

ເຮດັການປະສານງານກບັອໍານາດການປົກ
ຄອງທົ່ ອງຖິົ່ ນ ຫລ  ໜົ່ ວຍງານທ ົ່ ຮບັຜດິ
ຊອບກົ່ ຽວກບັ ໂລກ ເຮດໄອວ  (ບົ່ ອນໃດ
ທ ົ່ ມ ) ເພ ົ່ ອເຮດັໃຫກ້ານປະຕບິດັງານດາ້ນ
ນ ມ້  ປະສດິຕພິາບສ ງຂ ນ້.  

ສາ້ງໃຫເ້ປັນຄ ົ່ ຮົ່ ວມງານກບັຜ ສ້ະໜອງ 
ດາ້ນສຸຂະພາບພາຍໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ເພ ົ່ ອເຮດັ
ການສາ້ງຄວາມຮບັຮ ໃ້ຫຊຸ້ມຊນົ.  
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ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃຫກ້ບັ ອງົກອນ ທ ົ່

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຂະແໜງການ
ຂນົສົົ່ ງ ໃນການເຊ ົ່ ອມໂຍງວຽກງານການ
ປອ້ງກນັ ໂລກເຮດັໄອວ   ໃນໂຄງການ
ຂນົສົົ່ ງ, ລວມເຖ ງ ການສາ້ງຄ ົ່ ມ  ໃນການ
ປອ້ງກນັໂລກ ເຮດັໄອວ .  

ການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງ ຕໍົ່

ຜ ຍ້ງິ 
ການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງຕໍົ່ ຜ ຍ້ງິ 
(GBV) ສາມາດເປັນບນັຫາໃຫົ່ ຍ 
ຫລງັຈາກເກ ດ ໄພພບິດັ; ມ ຫຼກັຖານ
ຢັງ້ຢ ນວົ່ າ ການໃຊ ້ ຄວາມຮຸົ່ ແຮງກບັ
ຜ ຍ້ງິ ຈາກຜ ຊ້າຍທ ົ່ ເປັນຄນົໄກຊ້ດິ
ຂອງພວກເຂາົ ຫຼ  ຜ ຊ້າຍຄນົອ ົ່ ນ ແມົ່ ນ
ມ ແນມໂນມ້ເພ ົ່ ມຂ ນ້. 

ໃນຄາ້ຍທ ົ່ ເປັນທ ົ່ ພກັສໍາລບັຜ ອ້ບົ
ພະຍບົ ແລະ ຜ ຖ້ ກຍກົຍາ້ຍ, ຜ ຍ້ງິ  
ແລະ ເດກັນອ້ຍຍງິ ມ ຄາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ການ
ຖ ກ ໃຊຄ້ວາມຮຸົ່ ນແຮງເປັນພເິສດ. 

ການອອກແບບບົ່ ອນພກັເຊາົສຸກເສ ນ 
ອາດຈະມ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ງັສອງ
ທາງ ຄ  ອາດຈະເຮດັໃຫກ້ານໃຊ ້
ຄວາມຮຸນແຮງ ກບັແມົ່ ຍງິເພ ົ່ ມຂ ນ້ 
ຫລ  ອາດຈະປອ້ງກນັການໃຊຄ້ວາມ
ຮຸນແຮງກບັແມົ່ ຍງິ.   

ເກບັກໍາຂໍມ້ ນ ກົ່ ຽວກບັການໃຊຄ້ວາມຮຸົ່ ນ 
ແຮງກບັຜ ຍ້ງິ ແລະ ສາ້ງລະບບົເກບັມຽ້ນ 
ແລະ ຮກັສາຂໍມ້ ນນ ຂ້ ນ້ມາ. 

ຊົ່ ວຍເຫຼ ອຜ ທ້ ຕກົເປັນຫຍ ົ່ ອຂອງການໃຊ ້
ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍການໃຫສ້ະຖານທ ົ່

ຫລ ໃ້ພ, ສາ້ງລະບບົໃນການຕດິຕາມ 
ການປິົ່ ນປົວທາງດາ້ນຮົ່ າງກາຍ ແລະ ດາ້ນ
ຈດິໃຈ ທ ົ່ ເປັນຄວາມລບັ. 

ໃຫຜ້ ຊ້າຍມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການເຮດັວຽກ 
ເພ ົ່ ອ ລບົລາ້ງການໃຊຄ້ວວາມຮຸົ່ ນແຮງ     
ກບັຜ ຍ້ງິ ໂດຍການໃຫຕ້ວົຢົ່ າງທ ດ  ໃນ 
ການປະພ ດ ຫລ  ການກະທໍາ ທ ົ່ ບໍົ່ ໃຊ ້
ຄວາມຮຸົ່ ນແຮງ, ປະນາມຜ ຊ້າຍທ ໃຊ ້
ຄວາມຮຸົ່ ນແຮງ, ແລະ ຜກັດນັການ
ຫຸຼດຜົ່ ອນການ ບໍລ ິໂພກເຫຼົາ້ເບຍ. 

ສາ້ງຈດິສໍານ ກ ແລະ ຄວາມຮບັຮ ໃ້ຫທ້ງັ 
ຍງິ ແລະ ຊາຍ ກົ່ ຽວກບັສດິທຂິອງຜ ຍ້ງິ 
ວົ່ າດວ້ຍການດໍາລງົຊ ວດິໂດຍບໍົ່ ມ ການໃຊ ້
ຄວາມຮຸົ່ ນແຮງ ທງັຢ ົ່ ບາ້ນ ແລະ ຢ ົ່
ສະຖານ ທ ສາທາລະນະອ ົ່ ນໆ. 

ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝ ພາບຍງິຊາຍ ໃນ
ການເຂົາ້ຢ ົ່ ສະຖານທ ພກັອາໄສສຸກເສ ນ 
ແລະ ໃນສະຖານທ ົ່ ນັນ້ ຕອ້ງໄດສ້ະໜອງ 
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ຄວາມເປັນສົ່ ວນໂຕ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
ໃຫແ້ມົ່ ຍງິຢົ່ າງພຽງພໍ. 

ສົົ່ ງໃຫມ້ ການສົົ່ ງຜ ທ້ ໃຊຄ້ວາມຮຸົ່ ນ ແຮງ
ກບັຜ ຍ້ງິ ຂ ນ້ສານຕຸລາການເພ ົ່ ອ ໃຫດໍ້າ
ເນ ນຄະດ  ແລະ ລງົໂທດ. 

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການປະສານງານ  
ລະຫົ່ ວາງຊຸມຊນົ, ອງົກອນດາ້ນ ສາທາ 
ລະນະສຸກ ແລະ ສງັຄມົອ ົ່ ນໆ, ຕໍາຫຼວດ, 
ກໍາລງັປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ     
ໜົ່ ວຍງານ ຮກັສາຄວາມຍຸຕທໍິາ, ລວມ
ເຖງິ ລະບຽບກດົໝາຍ ຕາມຮ ດຄອງ
ປະເພນ . 

ຂະບວນວາງແຜນ ແລະ 
ເຮດັການຕດັສນິໃຈ 

ຜ ຍ້ງິມກັຈະຖ ກເບິົ່ ງຂາ້ມ ຫລ  ຖ ກ 
ປະຕເິສດໃຫເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມໃນ ການເຮດັ
ການຕດັສນິໃຈ ຕະຫລອດໄລຍະວງົ
ຈອນການຄ ມ້ຄອງໄພພບິດັ ແລະ ໃນ 
ບນັດານະໂຍບາຍຕົ່ າງໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. 

ປັບປົ່ ຽນເງ  ົ່ອນໄຂໃນການເຂົາ້ຮົ່ ວມ /ການ
ເປັນສະມາຊກິ ແລະ ຫລຸດຜົ່ ອນອຸປະສກັ 
ທ ົ່  ຂດັຂວາງການເຂົາ້ຮົ່ ວມຢົ່ າງຂະຫຍນັ
ຂນັແຂງຂອງແມົ່ ຍງິ ແລະ ການເປັນຜ ນໍ້າ
ໃນການຕດັສນິໃຈຂອງແມົ່ ຍງິ ໃນທຸກ
ລະດບັ.  

ໃຫກ້ານເຝິກອບົຮມົເພ ົ່ ອສາ້ງຄວາມອາດ
ສາມາດ ໃຫແ້ມົ່ ຍງິ ໃຫມ້ ວຊິາສະເພາະ 
ແລະ ເປັນມ ອາຊ ບ ໃນຕໍາແໜົ່ ງທ ສ ງ 
ແລະ ຕໍາແໜົ່ ງຜ ບໍ້ລຫິານຂອງບນັດາຂະ  
ແໜງການ. 

ປັບລໍາດບັຄວາມສໍາາຄນັຂອງແຜນນະໂຍ 
ບາຍ ເພ ົ່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັ ຜນົປະໂຫຍດ 
ຂອງທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ 

ນໍາເອາົ ແມົ່ ຍງິເຂົາ້ມາມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນ
ການ ເຮດັການຕດັສນິໃຈ ໃນການຟ ນ້ຟ  
ແລະ ຄ ມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ. 
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ແຜນດ າເນີນງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

29. ແຜນດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ (GAP) ສະເພາະຂອງໂຄງການ ເປັນເຄ ົ່ ອງມ ທ ົ່ ໃຊ ້ ໃຫໝ້ັນ້ໃຈ ການ
ເຊ ົ່ ອມໂຍງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍໄດຖ້ ກປະກອບເຂົາ້ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັງ້ຕັງ້ປະຕບິດັງານໂຄງການ ຢົ່ າງ
ເປັນຮ ບປະທໍາ ແລະ ຢົ່ າງຈະແຈງ້. ແຜນດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍຂອງໂຄງການ ຈະບໍົ່ ຖ ກແຍກອອກເປັນອງົ
ປະກອບໜ ົ່ ງຂອງໂຄງການ ແຕົ່ ຈະເປັນຜນົສະທອ້ນເຖງິໝາກຜນົຂອງໂຄງການ ແລະ ກໍົ່ ເປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງທ ົ່ ເຊ ົ່ ອມໂຍງ
ເຂົາ້ໃນການອອກແບບໂຄງການ.  

ຈດຸປະສງົລວມຂອງແຜນດໍາເນ ນງານດັົ່ ງກົ່ າວ ແມົ່ ນເພ ົ່ ອສາ້ງກນົໄກຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ສາມາດເຮດັໃຫທ້ງັຜ ຍ້ງິ ແລະ ຊາຍ ມ 
ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການປ ກສາຫາລ  ແລະ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການ. ກນົໄກນ ຈ້ະຖ ກນໍາໃຊໃ້ນລະດບັ ຜ ບໍ້ລຫິານໂຄງການ ແລະ ໃນລະດບັຊຸມຊນົ. ແຜນນ ຈ້ະໄດລ້ະບຸເຖງິ
ໂອກາດທ ົ່ ເທົົ່ າທຽມກນັໃນການເຂົາ້ເຖງິແຜນພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ, ການປັບປຸງຄວາມເທົົ່ າທຽມກນັລະ
ຫວົ່ າງຍງິຊາຍ ແລະ ການໃຫສ້ດິອໍານາດແກົ່ ແມົ່ ຍງິໃນບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຕວົເມ ອງ, ການເພ ົ່ ມຕວົແທນທ ົ່

ເປັນເພດຍງິເຂົາ້ໃນໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ໃນກຸົ່ ມປ ກສາຫາລ  ແລະ ການຈດັຫາວຽກເຮດັງານ
ທໍາ ໃຫກ້ບັເພດຍງິ ໂດຍຜົ່ ານວຽກງານຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ. ແຜນດໍາເນ ນງານ ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍຄວນມ ເປົາ້ໝາຍ 
ແລະ ກໍານດົຂອບເຂດໜາ້ວຽກຊດັເຈນ, ພອ້ມທງັການອອກແບບ ລກັສະນະທາ ດາ້ນເພດ ແລະ ບນັດາຕວົຊ ວ້ດັ
ທາງດາ້ນປະລມິານ ເພ ົ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວົ່ າ ເພດຍງິຈະໄດມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ແລະ ໄດຮ້ບັສດິຜນົປະໂຫຍດ. ເມ ົ່ ອໂຄງການ
ຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັນໍາ້ຖວ້ມໃນຕວົເມ ອງ ເປັນທ ົ່ ຮບັຮ  ້ ແລະ ຖ ກຮບັຮອງແລວ້, ປະເດນັສໍາຄນັຂອງແຜນ 
ດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ຈະຖ ກປະກອບເຂົາ້ໃນຄ ົ່ ມ  ການດໍາເນ ນງານ (Operation Manual)  ແລະ ແຜນ 
ແລະ ລະບຽບການອ ົ່ ນໆ ຂອງໂຄງການ ເພ ົ່ ອໄດຮ້ບັການເຫນັດ  ແລະ ຍອມຮບັ ຈາກໜົ່ ວຍງານທ ົ່ ຕົ່ າງໆ ແລະ ຄ ົ່
ຮົ່ ວມພດັທະນາໂຄງ ການອ ົ່ ນໆ (NERUDP 2012). 

30. ແຜນດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ລວມມ ລາຍລະອຽດຕົ່ າງໆ ດັົ່ ງນ :້ 

• ການກະກຽມ ເພ ົ່ ອດໍາເນ ນການແກໄ້ຂບນັຫາທາງດາ້ນບດົບາຍຍງິ-ຊາຍ ພາຍໃນໂຄງການ; 

• ການນໍານດົ, ເປົາ້ໝາຍ, ການອອກແບບລກັສະນະ ລວມຢ ົ່ ໃນໂຄງການ ເພ ົ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາດາ້ນບດົ
ບາຍຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງຜ ຍ້ງິ ແລະ/ຫຼ  ໃຫເ້ກ ດຜນົ
ປະໂຫຍດທ ົ່ ເປັນຮ ບປະທໍາຕໍົ່  ກບັເພດຍງິ; 

• ບນັດາກນົໄກຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຈະຊົ່ ວຍຮບັປະກນັໃຫມ້ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານທ ົ່ ອອກແບບກົ່ ຽວກບັ
ດາ້ນບດົບາດຍງິ ຊາຍ; ແລະ 

• ການຕດິຕາມກວດກາທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຕວົຊ ວ້ດັຕົ່ າງໆໃນການປະເມ ນ. 

31. ບນັດາເນ ອ້ໃນຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ສໍາຄນັດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ທ ົ່ ລະບຸໃນແຜນດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ຄວນຈະ
ປະກອບເຂົາ້ ໃນຄ ົ່ ມ  ການດໍາເນ ນງານ ແລະ ໃນກອບໜາ້ວຽກການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົ (M&E), 
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ເພ ົ່ ອອະທບິາຍເຖງິ ຜນົໄດຮ້ບັທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ທ ົ່ ຄາດວົ່ າໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການ. ເປົາ້ໝາຍຂອງການປະຕບິດັ
ງານທາງດາ້ນບດົບາຍງິຊາຍ ແລະ ຕວົຊ ວ້ດັຕົ່ າງໆ ຄວນຈະນໍາເຂົາ້ໃນແຕົ່ ລະໄລຍະທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງກນັຂອງວງົຈອນ
ໂຄງການຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານທາງດາ້ນເພດທ ົ່ ແຍກກນັ ແມົ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັທ ົ່ ຈະຊ ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິ
ການປົ່ ຽນແປງ ຕາມໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະເປັນສິົ່ ງອາ້ງອ ງ ໃນການປະເມ ນຜນົໄດຮ້ບັກົ່ ຽວກບັຄວາມ
ເທົົ່ າທຽມດາ້ນເພດ. ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດກົ່ ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງການເຊ ົ່ ອມໂຍງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ
ອາດຈະຈາໍເປັນທ ົ່ ຈະຕອ້ງເອາົເຂົາ້ໃນແຜນດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ.   

ຕົວຊີື້ວັດການໂຕຸ້ຕອບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 

32. ວດັຖຸປະສງົຂອງໂຄງການ, ຕວົຊ ວ້ດັໝາກຜນົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການເຊ ົ່ ອມໂຍງ
ດາ້ນບດົບາດຍງິທ ຖ ກສາ້ງຂ ນ້ນັນ້ ແມົ່ ນຄວນຈະເຮດັຕາມຫລກັການ  ໂດຍນໍາໃຊຫຼ້ກັການ ‘SMART’ (ສະເພາະ
ເຈາະຈງົ, ສາມາດ ວດັແທກໄດ,້ ສາມາດບນັລຸໄດ,້ ມ ຄວາມກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ສາມາດປະຕບິດັໄດໃ້ນເວລາທ ົ່ ກໍານດົ). 
ບາງຕວົຢົ່ າງຂອງຕວົຊ ວ້ດັ SMART ທ ົ່ ໃຊວ້ດັແທກຄວາມຄ ບໜາ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມດາ້ນບດົ
ບາດຍງິຊາຍ ທ ົ່ ສາມາດນໍາມາປັບໃຊ ້ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍປະກອບມ  (ປັບປຸງຈາກ 
ອງົການກາແດງ ແລະ ກາແດງວງົເດ ອນສາກນົ, 2010): 

• ຈາໍນວນ ແລະ ເປ ເຊນັ ລະຫວົ່ າງເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍຕາມກຸົ່ ມທາງສງັຄມົ ທ ົ່ ໄດ ້ເຮດັການປ ກສາຫາ
ລ  ກົ່ ຽວກບັ ແຜນຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຖ ົ່ ຂອງການເຮດັການປ ກສາຫາລ ; 

• ຫຼກັຖານຂອງການເອາົເຂົາ້ມາມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ, ການປົກປອ້ງ ແລະ/ຫຼ  ການປັບປຸງການຖ ສດິຄອບຄອງ
ຂອງເພດຍງິ ທ ົ່ ລະບຸໃນຮົ່ າງ ຫລ  ສະບບັປຸງໃໝົ່  ຂອງບນັດາກດົໝາຍ ຫຼ  ນຕິກິໍາຕົ່ າງໆ; 

• ເປ ເຊນັຂອງຈາໍນວນງບົປະມານທງັໝດົ ທ ົ່ ໃຊໃ້ນກດິຈະກໍາທ ົ່ ເນັນ້ໃສົ່ ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ທ ົ່ ມ 
ເປົາ້ໝາຍໃນການໃຫສ້ດິອໍານາດແກົ່ ແມົ່ ຍງິ; 

• ຈາໍນວນພະນກັງານລດັ ແລະ ພະນກັງານທ ົ່ ເປັນຄ ົ່ ຮົ່ ວມງານອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ເຄ ຍເຮດັການວເິຄາະດາ້ນບດົ
ບາຍດຍງິຊາຍ ແລະ  ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົການອົ່ ອນໄຫວທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ; 

• ການເພ ົ່ ມຈາໍນວນ ຫຼ  ເພ ົ່ ມເປ ເຊນັ ຂອງວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະຕບິດັງານດາ້ນໄພພບິດັ 
ທ ົ່ ໄດລ້ະບຸ ກົ່ ຽວກບັ ຄວາມຕອ້ງການທ ົ່ ເປັນບ ລມິະສດິຕົ່ າງໆ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງແມົ່ ຍງິ 
ແລະ ຜ ຊ້າຍ ແລະ ໄດອ້ອກແບບ ແລະ ໃຫແ້ນວຄວາມຄດິໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ
ຕົ່ າງໆນັນ້, ພອ້ມທງັປະເມ ນຜນົ ຕາມໄລຍະເວລາໃດໜ ົ່ ງທ ົ່ ກໍານດົໄວ;້ 

• ການເພ ົ່ ມຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັ ຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັສດິຜນົປະໂຫຍດທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ  ໃນວຽກງານການປອ້ງ
ກນັ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ
ອ ົ່ ນໆ ; 
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• ຄວາມເພິົ່ ງພໍໃນໃນລະດບັສ ງ ຂອງການໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼ ອ ແກົ່ ຜ ໄ້ດຮ້ບັສດິຜນົປະໂຫຍດ ທງັເພດຍງິ 
ແລະ ຊາຍ; 

• ການເພ ົ່ ມຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັ ຂອງເພດຍງິ ທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນຕໍາແໜົ່ ງທ ົ່ ເປັນຜ ເ້ຮດັ ການຕດັສນິໃຈ ໂດຍສະເພາະ
ໃນບົ່ ອນທ ົ່ ມ ຄວາມບໍົ່ ສມົດຸນກນັທາງເພດໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ົ່ ງແລວ້; ແລະ 

• ການບນັລຸໝາກຜນົໃນການປະຕບິດັຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິແບບສະເໝ ພາບ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ ໃນເງ  ົ່ອນໄຂການ
ວົ່ າຈາ້ງ, ເງ  ົ່ອນໄຂການ ໃຫບໍ້ລກິານ ເປັນຕົນ້. 

ຄວາມຄ ບໜ້າ:  

33. ທຸກໆຂັນ້ຕອນຂອງວງົຈອນການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັການບນັທ ກດັົ່ ງລຸົ່ ມນ :້ 

• ຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັ ຂອງຜ ໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດ ທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ທ ົ່ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນໂຄງຮົ່ າງການຈດັຕັງ້ 
ແລະ ຂະບວນການເຮດັການຕດັສນິໃຈ;  

• ຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັ ຂອງບດົລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ລວມເອາົ ຂໍມ້ ນດາ້ນບດົບາດຍງິ
ຊາຍທ ົ່ ແຍກກນັ, ການວເິຄາະເຖງິຄວາມໝາຍຂອງຂໍມ້ ນນັນ້ ແລະ ລະບຸວທິ ດໍາເນ ນງານໃນການຕດິ
ຕາມ;  

• ຈາໍນວນການຮອ້ງຮຽນ ທ ົ່ ມາຈາກແມົ່ ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ທ ົ່ ໄດລ້າຍງານ ແລະ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ໂດຍ
ຜົ່ ານ ກນົໄກການຮບັເອາົຄໍາຕໍານຕິຊິມົ ແລະ ກນົໄກການຮອ້ງຣຽນ; 

• ການເພ ົ່ ມຂ ນ້ໃນການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ໃນການຄວບຄຸມບນັດາແຜນງານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ໂດຍກຸົ່ ມ
ແມົ່ ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ທ ົ່ ຖ ກມອງຂາ້ມໃນສງັຄມົເປັນໄລຍະເວລາໃດໜ ົ່ ງ; ແລະ 

• ເພ ົ່ ມລະດບັການປ ກຈດິສໍານ ກ, ທກັສະ ແລະ ຄວາມໝັນ້ໃຈ ໃນກຸົ່ ມແມົ່ ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍຄນົທ ົ່ ຖ ກ
ມອງຂາ້ມ ໃນສງັຄມົເປັນໄລຍະເວລາໃດໜ ົ່ ງໃຫພ້ວກເຂົາ້ສາມາດອອກສຽງ ແລະ ໃຊສ້ດິຂອງພວກ
ເຂາົ. 

34. ການຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ (DRR) ແລະ ການກຽມພອ້ມຮບັມ  ຄວນຈະມ ການຕດິຕາມ ແລະ 
ລາຍງານດັົ່ ງນ :້  

• ການເພ ົ່ ມຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັຂອງການປະເມ ນ ຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມບອບບາງດາ້ນໄພ
ອນັຕະລາຍ HVCAs ແລະ ການປະເມ ນຄວາມຕອ້ງການຂອງການແບບມ ສົ່ ວນ ຮົ່ ວມທ ົ່ ປະກອບມ 
ການເກບັກໍາຂໍມ້ ນ ແລະ ການວເິຄາະບນັຫາດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ົ່ ງທ ົ່ ກໍານດົ ໄວ;້ 

• ການເພ ົ່ ມຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັຂອງເພດຍງິ (ຫຼ  ເພດຊາຍ ເມ ົ່ ອເຫນັວົ່ າມ ຄວາມຈາໍເປັນ) ໃນຄະນະກໍາ
ມະການ ໃນການກຽມພອ້ມຮບັມ ກບັໄພພບິດັ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ົ່ ງທ ົ່ ກໍານດົໄວ;້ 
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• ການເພ ົ່ ມຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັ ຂອງເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ ທ ົ່ ເຂົາ້ຮົ່ ວມໃນການຮບັການຝ ກອບົຮມົ 
ແລະ ວາງແຜນ ໃນການກຽມພອ້ມຮບັມ ກບັໄພພບິດັ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ົ່ ງທ ົ່ ກໍານດົໄວ;້ 

• ບນັດາຄວາມຕອ້ງການ ຫຼ  ບຸລມິາສດິຫຼກັ ຂອງແມົ່ ຍງິ ທ ົ່ ໄດປ້ະກອບເຂົາ້ໃນແຜນຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງ
ຈາກໄພພບິດັ ແລະ ແຜນການກຽມພອ້ມຮບັມ ກບັໄພພບິດັ; 

• ຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັ ຂອງແມົ່ ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ທ ົ່ ໄດຮ້ບັຮ  ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກົ່ ຽວກບັລະບບົການແຈງ້ເຕ ອນ
ລົ່ ວງໜາ້ ແລະ ຂໍມ້ ນຄວາມກົ່ ຽວກບັການກຽມພອ້ມຮບັມ ກບັໄພພບິດັ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ົ່ ງທ ົ່

ກໍານດົໄວ;້ ແລະ 

• ຫຸຼດຜົ່ ອນຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັ ຂອງການເສຍຊ ວດິ, ບາດເຈບັ ແລະ ສ ນເສຍຊບັສນິ ລະຫວົ່ າງ ເພດຍງິ 
ແລະ ເພດຊາຍ ຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ົ່ ງທ ົ່ ກໍານດົໄວ.້ 

35. ການຮບັມ ກບັໄພພບິດັ (ບນັດາຕວົຊ ວ້ດັເຫຼົົ່ ານ  ້ ສາມາດນໍາໄຊໃ້ນການກະກຽມຄວາມພອ້ມ ຮບັມ ກບັ
ໄພພບິດັ): 

• ຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັ ຂອງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍງິ ທ ົ່ ມ ຄວາມຮ ສ້ ກວົ່ າສ ນກ ໄ້ພ ແມົ່ ນມ ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດງ້ົ່າຍ; 

• ຈາໍນວນຂອງບນັດາມາດຕະການຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ຖ ກກໍານດົໄວ ້ແລະ ມ ຢ ົ່  ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັໃນການລງົທະບຽນ 
ຜ ທ້ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັສດິຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ໃນການແຈກຢາຍເຄ ົ່ ອງບນັເທາົທຸກ ແມົ່ ນບໍົ່ ໄດຈ້າໍແນກວົ່ າ ເພດ
ຍງິທ ົ່ ເປັນ ຫວົໜາ້ຄອບຄວົ, ສະມາຊກິຄວບຄວົທ ົ່ ເປັນເພດຍງິ ຫຼ  ກຸົ່ ມອ ົ່ ນໆ ເຊັົ່ ນ ຜ ທ້ ົ່ ຄວາມຈາໍກດັໃນ
ການເຄ ອນໄຫວເປັນຕົນ້; ແລະ 

• ການລວມເອາົບນັດາຂໍມ້ ນສົ່ ວນບຸກຄນົຂອງເພດຍງິ  ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນໃນການປອ້ງກນັ ເຂົາ້ໃນ
ການອອກແບບ ແຜນສຸກເສ ນ ແລະ ການເຄ ົ່ ອນຍາ້ຍໄປບົ່ ອນສະຖານທ ົ່ ລບົໄພ ແລະ ບໍລເິວນຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ. 

36. ການຟ ນ້ຟ ຈາກໄພພບິດັ ຈະຕອ້ງມ : 

• ຈາໍນວນ ຫຼ  ເປ ເຊນັ ຂອງຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທ ົ່ ເປັນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍງິ ທ ໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍ
ເຫຼ ອ ໃນການດໍາລງົຊ ວດິ ເຊັົ່ ນ ການໄດຮ້ບັເງນິຈາກການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນໜາ້ວຽກ, ໄດຮ້ບັແກົ່ ນແນວ
ພນັພ ດ, ເຄ ົ່ ອງມ  ແລະ ທ ນຊົ່ ວຍເຫຼ ອອ ົ່ ນໆ ເປັນຕົນ້; 

• ຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງແມົ່ ຍງິແມົ່ ນໄດປ້ະກອບເຂົາ້ໃນການອອກແບບເຮ ອນຊານ 
ແລະ ສະຖານທ ົ່ ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຕົ່ າງໆ; ແລະ 

• ປະລມິານຂອງການເຮດັວຽກ ແລະ ຕາຕະລາງການເຮດັວຽກ ຂອງແມົ່ ຍງິ ແລະ ຊາຍ ໂດຍພຈິາລະເວ
ລາເຮດັໃນການເຮດັແຕົ່ ລະໜາ້ວຽກຂອງພວກເຂາົ. 
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ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານບົດບາຍຍິງ-ຊາຍ 
37. ເພ ົ່ ອເພ ົ່ ມສກັກະຍະພາບ ໃນການເຊ ົ່ ອມໂຍງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍເຂົາ້ໃນວຽກງານຂອງໂຄງການ ປອ້ງກນັໄພນໍາ້
ຖວ້ມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ, ມນັມ ຄວາມສໍາຄນັທ ົ່ ຈະຕອ້ງສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນບດົບາດ
ຍງິຊາຍ ໃຫບ້ນັດາອງົກອນທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເພ ົ່ ອໃຫຮ້ ກົ່ ຽວກບັການເຮດັການວເິຄາະ
ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ, ພອ້ມທງັນໍາໄຊຜ້ນົຂອງການວເິຄາະນັນ້ໃນການອອກແບບການຕອບສະໜອງດາ້ນບດົບາດຍງິ
ຊາຍ. ນອກນັນ້ການສົົ່ ງເສ ມການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແມົ່ ນມ ຄວາມຈາໍເປັນເພ ົ່ ອໃຫສ້າມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ
ດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍຢົ່ າງມ ປະສດິຕພິາບ ໃນໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັ. ອງົກອນທ ົ່ ຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຈະຕອ້ງໄດວ້ົ່ າຈາ້ງ ຊົ່ ຽວຊານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ເພ ົ່ ອໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼ ອດາ້ນວຊິາການໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ, ພອ້ມທງັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ 
(ADB 2013).  
38. ຄາໍແນະນໍາກົ່ ຽວກບັລກັຊະນະການອອກແບບ ເພ ົ່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດທາງດາ້ນບດົບາຍຍງິຊາຍແມົ່ ນມ ດັົ່ ງ
ນ :້   

• ແຕົ່ ງຕັງ້ຜ ຊ້ົ່ ຽວທາງດາ້ນບດົບາຍງິຊາຍ ປະຈາໍຢ ົ່ ໃນໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຫຼ  ໃນທ ມງານຂອງທ ົ່

ປ ກສາ ພອ້ມ ທງັກໍານດົກອບໜາ້ວຽກທ ົ່ ຊດັເຈນໃຫຊ້ົ່ ຽວຊານດັົ່ ງກົ່ າວ; 
• ສາ້ງລະບບົຖານຂໍມ້ ນ ທ ົ່ ແຍກເພດ ເພ ົ່ ອຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົ; 
• ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການ ໃນການຮບັຜດິຊອບຕໍົ່ ກບັບນັຫາ ແລະ ການວເິຄາະດາ້ນບດົ

ບາດຍງິຊາຍ  ໂດຍໜົ່ ວຍງານບໍລຫິານໂຄງການ ຫຼ  ບນັດາທ ົ່ ປ ກສາ, ເຊິົ່ ງລວມທງັ ການຕດິຕາມ
ກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນໃນວຽກງານ ທ ົ່ ມ ແຜນດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິ
ຊາຍລວມຢ ົ່ ; 

• ປ ກຈດິສໍານ ກດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຈດັຝ ກອບົຮມົກົ່ ຽວກບັແຜນດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ໃຫກ້ບັພະນກັງານໂຄງການທຸກຄນົ; 

• ວາງຂໍກ້ໍານດົວົ່ າຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານຂອງໂຄງການ ແລະ ຂໍມ້ ນການລາຍງານຕອ້ງເປັນຂໍມ້ ນທ ົ່ ແຍກເພດ; 
• ຖາ້ອງົກອນທ ົ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕອ້ງການວົ່ າຈາ້ງພະນກັງານໃໝົ່ ເຂົາ້ເຮດັວຽກໃນໂຄງການ 

ແມົ່ ນໃຫເ້ໜັນ້ໃສົ່ ຄດັເລ ອກເອາົເພດຍງິ; 
• ຕັງ້ເປົາ້ໝາຍໃຫມ້ ຕວົແທນຂອງແມົ່ ຍງິຫລາຍຂ ນ້ໃນການເຂົາ້ຮົ່ ວມເຮດັວຽກ ໃນຂັນ້ວຊິາການ ແລະ 

ຂັນ້ຜ ຕ້ດັສນິບນັຫາ ຂອງອງົກອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; 
• ສາ້ງເອກກະສານ ແລະ ຂໍມ້ ນ ເພ ົ່ ອນໍາໃຊໃ້ນວຽກງານປ ກຈດິສໍານ ກດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ໃນ

ການຝ ກອບົຮມົ ກົ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດໍາເນ ນງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ; 
• ເຮດັການຕດິຕາມການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ແບບແຍກເພດ ຂອງບນັດາກດິຈະກໍາພດັທະນາຕົ່ າງໆ ຂອງ

ໂຄງການ; ແລະ 
• ວາງກຸົ່ ມເປົາ້ໝາຍທ ົ່ ເປັນເພດຍງິ ໃຫມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນວຽກງານການຝ ກອບົຮມົ ຖາ້ເຫນັວົ່ າມ ຄວາມເໝ

າະສມົ. 
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 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A8 

  

 ຂ ື້ກ ານົດທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍລວມ(ECOP) 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A8: ຂ ື້ກ ານົດຫ ັກປະຕິບັດດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມໂດຍລວມ(ECoP) 

 ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍນ ແ້ມົ່ ນເລ ົ່ ອງ ໃໝົ່ .ໄດໃ້ຫ ້ຄໍາ ແນະ ນໍາ ກົ່ ຽວກບັສິົ່ ງທ ົ່ ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຕອ້ງເຮດັໃນໄລຍະກໍົ່ ສາ້ງ. ໃນ
ໄລຍະການກະກຽມ ESMP, ການສະຫລຸບສຸດທາ້ຍຂອງ ECoP ພອ້ມທງັ CoC (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 9) ຈະ
ຖ ກລວມເຂົາ້ໃນເອກະສານການປະມ ນແລະສນັຍາ. 

1. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍນ ນ້ າສະເໜ  ECoP ທົົ່ ວໄປຈະສະຫລຸບຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການກະກຽມແຜນການຄຸມ້ຄອງ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ (ESMP) ພາຍໃຕກ້ານສະ ໜອງ ທ ນໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັຂງົເຂດອາຊ 
ຕາເວນັອອກຊົ່ ຽງໃຕ ້ສໍາລບັ ສປປລາວ- ງບົປະມານເພ ົ່ ມເຕ ມ.(LDRM-AF or AF or Project).  ຂໍກ້ໍານດົຫຼກັປະຕບິດັ
ດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມໂດຍລວມ ECoP ລາ້ສຸດ ແມົ່ ນຖ ວົ່ າເປັນສົ່ ວນ ໜ ົ່ ງ ຂອງ ESMP ແລະຈະລວມເຂົາ້ຢ ົ່ ໃນນ
ເອກະສານການປະມ ນ ແລະ ເອກະສານສນັຍາແລະຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈະເປັນສົ່ ວນ ໜ ົ່ ງ ຂອງຄົ່ າໃຊ ້
ຈົ່ າຍຢ ົ່ ໃນສນັຍາ. ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍຈະແຕົ່ ງຕັງ້ໃຫທ້ ົ່ ປ ກສາການຕດິຕາມການກໍົ່ ສາ້ງ (CSC) ແລະ / ຫຼ 
ວສິະວະກອນພາກສະໜາມ ເພ ົ່ ອຊ  ້ນໍາ ແລະຕດິຕາມກວດກາຜ ປ້ະຕບິດັຕາມ ECoP ໃນແຕົ່ ລະວນັຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງທ ົ່ ມອບ 
ໝາຍ ໃຫໜ້ົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (PIU) ໃນແຕົ່ ລະແຂວງດໍາ ເນ ນການກວດກາປະ ຈາໍ ເດ ອນແລະ ການ
ລາຍງານ. ພະແນກນໍາ້ (DoW), ພະແນກຄົນ້ຄວາ້ສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະປອ້ງກນໄພພບິດັ(EDPD) ຂອງສະຖາບນັໂຍທາ
ທກິານແລະຂນົສົົ່ ງ (PTRI), ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ (PONRE / DONRE), ແລະຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນກໍົ່ ສາມາດ 
ດໍາ ເນ ນການຕດິຕາມກວດກາກົ່ ຽວກບັການປະຕບິດັວຽກຂອງຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ໃນແຕົ່ ລະໄລຍະໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ. 

2. ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ແຂວງ DPWT (ເປັນເຈົາ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ) ຈະເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໃນການ
ກະກຽມ ECoP ໃນຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ແລະ ຮບັປະກນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການສອ້ມແປງເສັນ້ທາງ. 
ECoP ທົົ່ ວໄປນ ສ້າມາດແກໄ້ຂໄດເ້ພ ົ່ ອໃຫ ້ເໝາະ ສມົກບັບນັຫາ / ເງ  ົ່ອນໄຂສະເພາະທ ົ່ ສງັເກດເຫນັ / ຕກົລງົເຫນັດ ຢ ົ່
ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການກະກຽມໂຄງການຍົ່ ອຍ ESMP ແລະ ການສະຫຸຼບຜນົສຸດທາ້ຍຂອງ ECoP. 

3. ຂໍກ້ ານດົການປະຕບິດັທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ECoP: ອະທບິາຍເຖງິພນັທະຂອງຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ໃນໄລຍະກໍົ່ ສາ້ງດວ້ຍ
ຈດຸປະສງົ ມ ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທາງລບົທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ໂດຍປົກກະຕຂິອງວຽກງານ ກົ່ ຽວກບັ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະປະຊາຊນົຢ ົ່ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນເຊັົ່ ນ:ການເພ ົ່ ມຂ ນ້ຂອງອາກາດ, ສຽງ, ການສັົ່ ນສະເທ ອນ, ການຜະລດິສິົ່ ງ
ເສດເຫຼ ອ, ຄວາມສົ່ ຽງດາ້ນຄວາມປອດໄພ, ການສນັຈອນໄປມາຢ ົ່ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ອ ົ່ ນໆ ເຊິົ່ ງສາມາດຫຸຼດຜົ່ ອນໄດ ້
ໂດຍການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມທ ົ່ ດ  ແລະ ການປະຕບິດັການກໍົ່ ສາ້ງ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກໍົ່ ຕາມມາດຕະການກົ່ ຽວກບັສະຖານທ ົ່

ອາດຈະຕອ້ງມ ເພ ົ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາພ ນ້ທ ົ່  ສໍາ ລບັໂຄງການຍົ່ ອຍທ ົ່ ຕອ້ງການໃຫມ້ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍສະເພາະຜ ຮ້ບັ 
ເໝາົ ແລະ ສິົ່ ງເຫຼົົ່ ານ ຈ້ະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະທ ົ່ ກະກຽມ ESMP ແລະ ເອກະສານປອ້ງກນັອ ົ່ ນໆ 
(RAP, EGDP). ວທິ ການ ECoP ແມົ່ ນຖ ວົ່ າເປັນການປະຕບິດັທ ົ່ ດ ແລະເປັນທ ົ່ ຍອມຮບັຂອງສາກນົ. ຄາດວົ່ າການ 
ນໍາ ໃຊ ້ ECoP ຈະກາຍເປັນຂັນ້ຕອນມາດຕະຖານທ ົ່ ຈະໄດນໍ້າ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງ DPWT ທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານການກໍົ່ ສາ້ງຖະໜນົ ອ ົ່ ນໆ ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ DPWT. ການດໍາເນ ນງານທ ົ່ ສໍາຄນັຢ ົ່
ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການ ນໍາ ໃຊ ້ECoP ແມົ່ ນເນັນ້ໃຫເ້ຫນັດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ :້ 
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• ຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການກະກຽມ ESMP, ໄດລ້ວມເອາົການກະທໍາ ສະເພາະ ແລະ / ຫຼ ຜນົທ ົ່ ໄດຮ້ບັຈາກ
ການປ ກສາຫາລ  ກບັ ອໍາ ນາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນແລະຊຸມຊນົເຂົາ້ໃນ ECoP ຂັນ້ສຸດທາ້ຍ. ໂດຍອ ງ
ຕາມການປ ກສາຫາລ ເບ ອ້ງຕົນ້ກບັ ອໍາ ນາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຂໍກ້ໍານດົສະເພາະຂອງຊຸມຊນົນັນ້
ໄດລ້ວມເຂົາ້ກບັການດໍາເນ ນການສະເພາະພ ນ້ທ ົ່ ໃນພາກທ ົ່ (2) ຂອງ ECOP ໃນທົົ່ ວໄປ. ສໍາລບັສົ່ ວນນ ້

ສາມາດດດັແກໄ້ດຕ້າມຄວາມ ເໝາະ ສມົ. 

• ຫຼງັຈາກ ESMP ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກ EDPD / PTRI ຫຼ  WB, DPWT ຈະລວມເອາົ ECoP
ເຂົາ້ໃນເອກະສານການປະມ ນ ແລະ ເອກະສານສນັຍາ ແລະ ຮບັປະກນັວົ່ າຜ ປ້ະມ ນ / ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຕອ້ງ
ປະຕບິດັຕໍົ່ ພນັທະດັົ່ ງກົ່ າວ ແລະ ຮ ວ້ົ່ າຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົແມົ່ ນສົ່ ວນໜ ົ່ ງ ຂອງລາຄາ
ການກໍົ່ ສາ້ງ  

• ກົ່ ອນຈະເລ ົ່ ມຕົນ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ DPWT ຈະແຕົ່ ງຕັງ້
ວສິະວະກອນພາກສະໜາມ ຜ  ທ້ ົ່ ມ ຄຸນວຸດທ ິ ຫລ  CSC ຮບັຜດິຊອບໃນການຊ ນໍ້າ ຕດິຕາມ ແລະ 
ກວດກາປະສດິທພິາບການເຮດັວຽກ ຂອງຜ ຮ້ບັເໝາົ ປະຈາໍວນັ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈະເອາົເຂົາ້ຢ ົ່ ໃນບດົລາຍ
ງານຄວາມຄ ບໜາ້ ຂອງການຄວບຄຸມການກໍົ່ ສາ້ງ. DPWT ຈະແຕົ່ ງຕັງ້ພະນກັງານຂອງ ໜົ່ ວຍງານດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ (EDPD / DWPT) ແລະ ຊຸກຍ ໃ້ຫທ້ ົ່ ປ ກສາຕດິຕາມກວດກາກດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (EMC) ເພ ົ່ ອດໍາເນ ນການຕດິຕາມກວດກາແຕົ່ ລະໄລຍະກົ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ວຽກຂອງຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ແລະລາຍງານຜນົ ແລະ ຄໍາຮອ້ງທຸກທ ົ່ ເປັນໄປໄດຈ້າກ ອໍາ ນາດການປົກຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ, ຊຸມຊນົ, ແລະ / ຫຼ ພາກສົ່ ວນກົ່ ຽວຂອ້ງອ ົ່ ນໆ. DPWT ອາດຈະມອບ ໝາຍ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບໃນການລະດມົ EMC ໃຫກ້ບັອງົການຊຸມຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ແລະ / ຫຼ  
PONRE / DONRE. 

4. ຂໍກ້ ານດົມາດຕະຖານທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ EcoP : ຂໍ ້ກໍາ ນດົຂອງ ECoP ແບົ່ ງອອກເປັນ 3 ພາກສົ່ ວນຄ : (1) ການ
ສະໜອງ ແລະ ການວາງແຜນທົົ່ ວໄປ, (2)ການດໍາເນ ນງານສະເພາະສະຖານທ ົ່ , ແລະ (3) ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ວຽກງານ. ພາກທ  (1) ອະທບິາຍເຖງິພາລະບດົບາດ ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ, ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ, 
ແລະ ຫວົໜາ້ຄຸມງານລວມທງັຂໍ ້ກໍາ ນດົພ ນ້ຖານຂອງກຸົ່ ມ WB ແລະຫຼກັການ ສໍາ ລບັຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ເພ ົ່ ອພຈິາລະນາຢ ົ່ ໃນ
ຊົ່ ວງໄລຍະເວລາການວາງແຜນ ຫຼ  ພດັທະນາຂັນ້ຕອນການ ດໍາ ເນ ນງານມາດຕະຖານ (SOP) ຂອງຜ ຮ້ບັ ເໝາົ. ພາກ
ທ  (2) ອະທບິາຍເຖງິຂໍກ້ໍານດົສະເພາະສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ຕອ້ງການ,ຄວາມສນົໃຈເປັນພເິສດເນ ົ່ ອງຈາກຄວາມກງັວນົສະເພາະ
ທ ົ່ ສະແດງອອກມາຈາກອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ / ຫຼ  ຊຸມຊນົ, ບນັຫາປົກກະຕທິ ົ່ ສງັເກດເຫນັຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງ
ໄລຍະການຊ  ້ນໍາ, ແລະ / ຫຼ ບນັຫາສະເພາະຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ . ພາກທ  (3) ອະທບິາຍເຖງິຂໍ ້ກໍາ ນດົມາດຕະຖານໃນລະຫວົ່ າງ
ການປະຕບິດັວຽກງານເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ກບັອາກາດ, ສຽງ, ການສັົ່ ນສະເທ ອນ, ນໍາ້, ແລະອ ົ່ ນໆ
ລວມທງັຕວົຊ ວ້ດັການຕດິຕາມທ ົ່  ສໍາ ຄນັທ ົ່ ສາມາດ ອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກົ່ ການຄວບຄຸມແລະຕດິຕາມຕວົຈງິ. 

5. ຄໍາ ແນະ ນ າ ຕໍົ່ ໄປນ ຈ້ະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ແລະ ຖ ວົ່ າເປັນສົ່ ວນ ໜ ົ່ ງ ຂອງເອກະສານສນັຍາຂອງ
ໂຄງການຍົ່ ອຍທ ຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜ ຮ້ບັ ເໝາົ. 
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ພາກທີ (1): ການສະໜອງ ແລະວາງແຜນທົີ່ວໄປ 
 ພາກ 1.1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ຸ້ຮັບເໝົາ 
6. ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຮບັຜດິຊອບໃນຄວາມພະຍາຍາມທ ົ່ ດ ທ ົ່ ສຸດເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນ ແລະ ຫຼ ກລົ່ ຽງຜນົກະທບົດາ້ນລບົທ ົ່ ອາດຈະ
ເກ ດຂ ນ້ຕໍົ່ ກບັສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໃສຢ ົ່ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນລວມທງັການຈົ່ າຍເງນິຄົ່ າເສຍຫາຍທງັໝດົ ທ ົ່

ອາດຈະເກ ດຂ ນ້.  ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກຂອງຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ແມົ່ ນຈະໄດຮ້ບັການຊ  ້ ນໍາ ແລະຕດິຕາມຢົ່ າງໃກຊ້ດິຈາກ
ຊົ່ ຽວຊານທ ົ່ ປ ກສາດາ້ນການຄວບຄຸມການກໍົ່ ສາ້ງ (CSC) ແລະ / ຫຼ  ວສິະວະກອນພາກສະໜາມທ ົ່ ມ ຄຸນນະພາບທ ົ່ ໄດ ້
ຮບັການແຕົ່ ງຕັງ້ຈາກເຈົາ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ໜົ່ ວຍງານທາງສງັຄມົ ຈາກ ຂະແໜງທາງນໍາ້ຂອງພະແນກໂຍທາທິ
ການ-ຂນົສົົ່ ງ ແຂວງ DWPT (ESU / DPWT). ຜນົຂອງການຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັຕາມ ECoP 
ແມົ່ ນລວມເຂົາ້ເປັນສົ່ ວນ ໜ ົ່ ງ ຂອງບດົລາຍງານຄວາມຄ ບ ໜາ້ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ. ຈະຕອ້ງມ ການປະຕບິດັຕາມ 
ECoP ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການກໍົ່ ສາ້ງ. 

7. ເພ ົ່ ອຄວາມກະຈົ່ າງແຈງ້, ວົ່ າ“ ວຽກງານ” ແລະ / ຫຼ “ ການກໍົ່ ສາ້ງ” ໃນເອກະສານນ ລ້ວມມ ການກະກຽມສະຖານທ ົ່ ທງັ 
ໝດົ, ຮ ຖ້ອນທໍາ ລາຍ, ການ ກໍາ ຈດັສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ, ວດັສະດຸແລະການ ກໍາ ຈດັສິົ່ ງເສດເຫຼ ອແລະກດິຈະ ກໍາ ວສິະວະ ກາໍ 
ແລະການກໍົ່ ສາ້ງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງທງັ ໝດົ. 

ພາຫທີີ່ (1.2);ຂັື້ນຕອນການລາຍງານທີີ່ບ ີ່ສອດຄ່ອງ 

8. ຜ ຮ້ບັເໝາົ (ແລະ ຜ ຮ້ບັເໝາົຍົ່ ອຍຖາ້ມ ) ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ ECoP ສຸດທາ້ຍ. ເພ ົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າໄດມ້ ການດໍາເນ ນ
ການທ ົ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ຂັນ້ຕອນຕົ່ າງໆ ເພ ົ່ ອຫລ ກລຽ້ງຜນົກະທບົທ ົ່ ບໍົ່ ດ ແລະ/ຫຼ ການຟ ນ້ຟ ຄ ນໃໝົ່ ,CSC, ESU / 
DPWT, ແລະ/ ຫຼ  ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍເພ ົ່ ອຊາບພາຍໃນ 24 ຊົົ່ ວໂມງກົ່ ຽວເຫດການທ ົ່ ຮາ້ຍ
ແຮງໃດໆທ ົ່ ບໍົ່ ໄດ ້ ປະຕບິດັຕາມ ECoP ສຸດທາ້ຍຊ ົ່ ງອາດຈະມ ຜນົສະທອ້ນທ ົ່ ຮາ້ຍແຮງ. ໃນກໍລະນ ທ ົ່ ມ ການປະຕບິດັ
ວຽກທ ົ່ ຖ ກຖ ວົ່ າເປັນອນັຕະລາຍບໍົ່ ວົ່ າຈະເປັນໂດຍເຈົາ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ,ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ຫລ  ໜົ່ ວຍ
ງານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງອ ົ່ ນໆ, ຕອ້ງມ ການແກໄ້ຂຢົ່ າງທນັການໂດຍຜ ຮ້ບັ ເໝາົ. ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຕອ້ງບນັທ ກເຫດການຕົ່ າງໆທ ົ່ ເກ ດ
ຂ ນ້ ແລະ ດໍາເນ ນການການແກໄ້ຂຕົ່ າງ. ບນັທ ກກົ່ ຽວກບັສິົ່ ງທ ົ່ ບໍົ່ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມທ ົ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດໃ້ນທາງປະຕບິດັ 
(ບໍົ່ ກໍົ່ ໃຫເ້ກ ດຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ) ຈະຕອ້ງໄດລ້າຍງານໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍເປັນແຕົ່ ລະເດ ອນ. 

9. ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕໍົ່ ກບັການລາຍງານ/ການຮອ້ງທຸກທ ົ່ ສົົ່ ງຕໍົ່ ໂດຍເຈົາ້ຂອງໂຄງການ, ຕໍາ ຫຼວດຫຼ  ໜົ່ ວຍ
ງານອ ົ່ ນໆ (ໂດຍປະຕບິດັຕາມ ຄໍາແນະນໍາ ຈາກຜ ຕ້າງ ໜາ້ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການທ ົ່ ລງົທ ນຕາມຄວາມ ເໝາະ ສມົ) ໂດຍໄວ
ທ ົ່ ສຸດເທົົ່ າທ ົ່ ຈະປະຕບິດັໄດ,້ ພາຍໃນໜ ົ່ ງ ຊົົ່ ວໂມງແຕົ່ ສະເຫມ ພາຍໃນ 24 ຊົົ່ ວໂມງທ ົ່ ໄດຮ້ບັໂດຍຜ ຮ້ບັເໝາົ. CSC / 
ESU ຈະຕດິຕາມແລະ ກວດສອບ ເພ ົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າຜ ເ້ໝາົໄດປ້ະຕບິດັຢົ່ າງເໝາະ ສມົ. ໃນກໍລະນ ທ ົ່  ເໝາະ ສມົ, ການ
ດໍາເນ ນການແກໄ້ຂການອະນຸມດັນັນ້ຕອ້ງມ ຂໍຕ້ກົລງົຈາກ ອໍາ ນາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນແລະ / ຫຼ  ໜົ່ ວຍງານອ ົ່ ນໆຂອງ
ລດັ. ຄວນມ ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າໄດມ້ ການປະຕບິດັຢົ່ າງສມົເຫດສມົຜນົ, ສາມາດ ດໍາ ເນ ນການທ ົ່  
ຈາໍ ເປັນເພ ົ່ ອຫລ ກລຽ້ງການເກ ດຂ ນ້ແລະ / ຫຼ ຄວາມເສຍຫາຍທ ົ່ ຮາ້ຍແຮງ. 

 

ພາກ (1.3) ການພົວພັນກັບ ອ າ ນາດການປກົຄອງທ້ອງຖິີ່ນແລະປະຊາຊົນ 
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10 ກົ່ ອນການລເິລ ົ່ ມກດິຈະ ກ າ ການລງົທ ນຂອງໂຄງການແລະຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການກໍົ່ ສາ້ງ, ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະເຮດັ
ວຽກຢົ່ າງໃກຊ້ດິກບັ ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ໜົ່ ວຍງານອ ົ່ ນໆເພ ົ່ ອຮບັປະກນັໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັລະບຽບການ
ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຍງັຈະໃຫຂໍ້ມ້ ນທ ົ່ ພຽງພໍກົ່ ຽວກບັໂຄງການແກົ່ ມວນຊນົໂດຍສະເພາະ. ສິົ່ ງເຫຼົົ່ ານັນ້ທ ົ່ ອາດຈະເຮດັ
ໃຫຄ້ວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ, ຄວາມກງັວນົໃຈ, ແລະເຂດທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວແລະສະຖານທ ົ່ ເກບັມຽ້ນແລະ
ເຂດຈດັການພເິສດ. ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຈະໃຫຂໍ້ມ້ ນແລະລາຍງານໂທລະສບັ“ ສາຍດົ່ ວນ” ທ ົ່ ມ ພະນກັງານປະຈາໍຢ ົ່ ຕະຫຼອດ
ເວລາໃນຊົົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ. ຂໍມ້ ນກົ່ ຽວກບັສະຖານທ ົ່ ນ ຈ້ະຕອ້ງສະແດງອອກຢົ່ າງເດັົ່ ນຊດັໃນບົ່ ອນເກບັມຽ້ນສະຖານທ ົ່  

ພາກທີີ່ (1.4) ການພົວພັນກັບຊ ມຊົນ  

11. ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຕອ້ງແຕົ່ ງຕັງ້ພະນກັງານຜ ທ້ ົ່ ມ ມະນຸດສ າພນັທ ົ່ ດ ກບັຊຸມຊນົ ໜ ົ່ ງຄນົ, ເຊິົ່ ງຈະສຸມໃສົ່ ການພວົພນັກບັຊຸມ
ຊນົເພ ົ່ ອ 

ໃຫຂໍ້ມ້ ນທ ົ່  ເໝາະສມົ ແລະ ເປັນບນັທດັທໍາອດິຂອງການຕອບສະໜອງ ເພ ົ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທ ົ່ ໜາ້ເປັນຫົ່ ວງ. ຜ ຮ້ບັເໝາົ 
ຈະນໍາໃຊຂ້ັນ້ຕອນທ ົ່ ສມົເຫດສມົຜນົເຂົາ້ໃນການພວົພນັກບັຜ ທ້ ົ່ ຢ ົ່ ອາໃສໃນກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ແລະ ຜ ພ້ກິານ (ຫຼ ກຸົ່ ມບ ລມິະ
ສດິອ ົ່ ນໆຕາມຄວາມ ເໝາະ ສມົ), ເຊິົ່ ງອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທ ົ່ ແຕກຕົ່ າງຈາກຜນົກະທບົຂອງການກໍົ່ ສາ້ງ 

12. ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຈະຮບັປະກນັວົ່ າຜ ທ້ ົ່ ອາໄສຢ ົ່ ໃກຄ້ຽງກບັສະຖານທ ົ່ ກໍົ່ ສາ້ງຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ລົ່ ວງໜາ້ ກົ່ ຽວກບັວຽກ
ງານຕົ່ າງໆ,ລວມທງັໄລຍະເວລາທ ົ່ ຄາດຄະເນໄວ.້ ໃນກໍລະນ ຂອງວຽກທ ົ່ ຕອ້ງການໃນການຮບັມ ກບັເຫດສຸກເສ ນຜ ຢ້ ົ່ ອາ
ໃສໃນທອ້ງຖິົ່ ນຕອ້ງໄດຮ້ບັການແຈງ້ໃຫຊ້າບໃນທນັທ ເທົົ່ າທ ົ່ ຈະເປັນໄປໄດໃ້ນກໍລະນ ສຸກເສ ນ ກໍາລງັເກ ດຂ ນ້. ຜ ທ້ ົ່ ໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ການທາງໂທສບັສາຍດົ່ ວນເຊິົ່ ງຈະປະຕບິດັງານໃນຊົ່ ວງເວລາຊົົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ. “ 
ສາຍດົ່ ວນ” ຈະຖ ກຮກັສາໄວເ້ພ ົ່ ອຈດັການກບັຂໍສ້ງົໃສກົ່ ຽວກບັກດິຈະ ກໍາ ການກໍົ່ ສາ້ງຈາກປະຊາຊນົທົົ່ ວໄປພອ້ມທງັ
ເປັນບົ່ ອນ ທໍາ ອດິຂອງການຕດິຕໍົ່  ແລະ ຂໍມ້ ນໃນກໍລະນ ສຸກເສ ນ. ທຸກໆການໂທຈະຖ ກບນັທ ກເຂົາ້ສ ົ່ ລະບບົພອ້ມກບັ
ຄໍາຕອບທ ົ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ການດໍາເນ ນການ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຂອງຜ ໂ້ທ ແລະ ຄໍາຕອບທ ົ່ ຕອບກບັຢົ່ າງວົ່ ອງໄວ. ສາຍດົ່ ວນຈະມ 
ການໂຄສະນາຢົ່ າງກວາ້ງຂວາງແລະສະແດງຢ ົ່ ໃນປາ້ຍໂຄສະນາ 

13. ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຕອບໂຕ ້ຢົ່ າງວົ່ ອງໄວຕໍົ່ ເຫດການສຸກເສ ນ, ການຮອ້ງທຸກຫຼ ການຕດິຕໍົ່ ອ ົ່ ນໆທ ົ່ ເຮດັຜົ່ ານ“ ສາຍດົ່ ວນ ’ຫຼ  
ວທິ ການທ ົ່ ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັອ ົ່ ນໆແລະປະສານງານຢົ່ າງໃກສ້ດິ ກບັການບໍລກິານສຸກເສ ນ, ອໍານາດການປົກຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ໜົ່ ວຍງານອ ົ່ ນໆ (ອ ງຕາມລາຍຊ ົ່ ຂອງຜ ຕ້ດິຕໍົ່ ທ ົ່ ຖ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້) ຜ ທ້ ົ່ ຈະມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນເຫດການ ຫຼ  
ສະຖານະການສຸກເສ ນ.  

14. ຜ ຮ້ບັເໝາົຈະຄຸມ້ຄອງສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ, ບົ່ ອນພກັເຊາົການເຮດັວຽກ, ແລະ ຄນົງານໃນລກັສະນະເປັນທ ົ່

ຍອມຮບັຂອງຊາວຊາວບາ້ຢ ົ່ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຈະບໍົ່ ສາ້ງຜນົກະທບົທາງສງັຄມົໃດໆເນ ົ່ ອງຈາກກໍາມະກອນກໍົ່ ສາ້ງ, 
ພະນກັງານຫອ້ງການ, ພະນກັງານຂອງຜ ຮ້ບັເໝາົ, ຫຼ ບຸກຄນົອ ົ່ ນໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການທ ົ່ ພບົເຫນັວົ່ າລະເມ ດກດິຈະ 
ກໍາ“ ຂໍຫ້າ້ມ” ທ ົ່ ລະບຸໄວໃ້ນພາກທ  (1.7) ຂາ້ງລຸົ່ ມນ ອ້າດຈະຖ ກປະຕບິດັວໄິນຊ ົ່ ງເລ ມ້ຕັງ້ແຕົ່ ການໃຫຄໍ້າຕໍານຕິຕິຽນແບບ
ງົ່າຍໆຈນົເຖງິການຢຸດຕກິານຈາ້ງງານຂອງເຂາົລາວ (ຊາຍ/ຍງິ) ແມົ່ ນຂ ນ້ກບັຄວາມຮຸນແຮງຂອງການລະເມ ດ. 
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ພາກທີ (1.5) ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂ ື້ແນະນ າ ດ້ານສ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພດ້ານສິີ່ງແວດລອ້ມ 
(EHS) 

15. ສອດຄົ່ ອງກບັນະໂຍບາຍການປົກປອ້ງ WB, ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈາໍເປັນຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ ຄໍາແນະນໍາ ດາ້ນສຸຂະພາບແລະ
ຄວາມປອດໄພດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ (EHSG) ທ ົ່ ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ ສໍາລບັການລງົທ ນຂອງໂຄງການໂດຍການສະໜບັສະໜ ນ 
ດາ້ນການເງນິຈາກກຸົ່ ມ WB (WBG). EHSG ໃຫຄໍ້າແນະນໍາທົົ່ ວໄປກົ່ ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນ
ມນົລະພດິ ແລະ ແນວທາງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທາງດາ້ນສຸຂະພາບແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊນົແລະຊຸມຊນົທ ົ່ ເປັນ
ທ ົ່ ຍອມຮບັຢ ົ່ ໃນດາໂຄງການທ ົ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນ ຈາກທະນາຄານ, ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນ ທ ົ່ ປະເທດທ ົ່ ກ ຢ້ ມ
ເງນິທ ົ່ ບໍົ່ ມ ມາດຕະຖານ, ຫຼ  ໃນເມ ົ່ ອມາດຕະຖານມຮັຕໍົ່ າກວົ່ າມາດຕະຖານສາກນົ ຫລ  ອຸດສາຫະ ກໍາ ໃນທົົ່ ວໂລກ. 
EHSG ໄດແ້ບົ່ ງອອກເປັນສອງພາກສົ່ ວນຄ : ແນວທາງທົົ່ ວໄປກົ່ ຽວກບັການປອ້ງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນທາງດາ້ນສຸຂະພາບ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນມນົລະພດິ, ລວມທງັມາດຕະຖານທົົ່ ວໄປ ທາງດາ້ນຄຸນນະພາບອາກາດແລະນໍາ້ 
ແລະ ການກາໍນດົ ແນວທາງສະເພາະຂອງຂະແໜງ ສໍາລບັໂຄງການພດັທະນາປະເພດຕົ່ າງໆ. ສໍາລບັໂຄງການ, ຜ ຮ້ບັ ເໝົ
າຈະຕອ້ງສາ້ງແຜນ EHS ໂດຍມ ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອ ກໍາ ນດົຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ແລະ ເພ ົ່ ອສາ້ງກນົໄກໃນການຄຸມ້
ຄອງສຸຂະພາບສິົ່ ງແວດລອ້ມແລະ ຄວາມປອດໄພທ ົ່ ດ ຂ ນ້ຂອງກດິຈະກໍາ ຂອງໂຄງການໃນຊົ່ ວງໄລຍະການການກໍົ່ ສາ້ງ. 
ແຜນ ຂອງEHS ຈະບນັຈເຸຂົາ້ໃນຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັງານມາດຕະຖານມາດຕະຖານ (SOPs) ຂອງຜ ຮ້ບັເໝາົ. ຢົ່ າງ
ໜອ້ຍສຸດກດົລະບຽບຂອງ EHS ຕໍົ່ ໄປນ ຈ້ະຖ ກປະຕບິດັຢົ່ າງເຂັມ້ງວດ: 

ກົດລະບຽບໃນຂົງເຂດດ້ານ EHS: 

• ຈດັງກອງປະຊຸມປະຖມົນເິທດກົ່ ຽວກບັ EHS ກົ່ ອນເລ ົ່ ມຕົນ້ເຮດັວຽກ: 

• ການໃສົ່ ອຸປະກອນປອ້ງກນັສົ່ ວນຕວົ (ຖງົມ , ໝວກກນັກະທບົ, ເກ ບປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພ, ເສ ອ້
ສະທອ້ນແສງ, ແວົ່ ນຕາກນັແດດ ແລະອ ົ່  ນໆ); 

• ປະຕບິດັຕາມຂໍຄ້ວາມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ທ ົ່ ສະແດງຢ ົ່ ໃນກະດານແຈງ້ການຂອງ EHS ທ ົ່ ຕດິຕັງ້ຢ ົ່ ໃນ
ສະຖານທ ົ່ ; ອຸບດັຕເິຫດທງັ ໝດົ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການຈະໄດລ້າຍງານໃຫທ້ະນາຄານໂລກພາຍໃນ 24 
ຊົົ່ ວໂມງ; 

• ລາຍງານອຸບດັຕເິຫດທງັ ໝດົໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງທນັທ ; 

• ຮກັສາສິົ່ ງກ ດຂວາງທ ົ່  ເໝາະສມົໄວຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ 

• ຍານພາຫະນະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຂບັຂ ົ່ ດວ້ຍຄວາມໄວທ ົ່ ປອດໄພ, ຈາໍກດັຄວາມໄວຢ ົ່ ໃນ 30 ກໂິລແມດັຕໍົ່

ຊົົ່ ວໂມງ ແລະ ເສັນ້ທາງທ ົ່  ກໍານດົໄວໃ້ນແຜນທ ົ່ ຂອງຜ ຮ້ບັເໝາົ ;ຂໍມ້ ນກົ່ ຽວກບັຜ ທ້ ົ່ ຈະຕດິຕໍົ່ ໃນກໍລະນ ເກ ດ
ອຸບດັຕເິຫດແລະ / ຫຼ ກໍົ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມລໍາຄານທ ົ່ ຮາ້ຍແຮງຕໍົ່ ຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິົ່ ນແລະປະຊາຊນົທົົ່ ວໄປ
ຄວນໄດຮ້ບັການສະ ເໜ  ຢົ່ າງຈະແຈງ້ໃນພາຫານະ; 

• ຜ ຂ້ບັຂ ົ່ ຕອ້ງມ ໃບຂບັຂ ົ່ ທ ົ່ ຖ ກຕອ້ງສໍາລບັປະເພດຂອງພາຫະນະທ ົ່ ເຂາົເຈົາ້ກໍາລບັໃຊງ້ານຢ ົ່ ; 

• ຍານພາຫະນະຕອ້ງຈອດຢ ົ່ ໃນບໍລເິວນທ ົ່ ຈອດລດົທ ົ່  ກໍານດົໄວເ້ທົົ່ ານັນ້; ແລະ 

161 



 

 

• ເກບັກ ລ້ະເບ ດທ ົ່ ຝັງດນິຢ ົ່ ໃນເຂດພ ນ້ທ ົ່ ລງົທ ນຂອງໂຄງການ.  

ສະຫນອງສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ ຂະອານາໄມ: ມາດຕະການຄວນປະກອບມີ: 

• ສະໜອງສິງ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການປິົ່ ນປົວທ ົ່ ພຽງພໍໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານ 

• ສະໜອງ ອາຫານທ ົ່ ຖ ກຫຼກັສຸຂະອະນາໄມໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານ; 

• ສະ ໜອງ ສິົ່ ງອໍານວນຄວາມສະດວກໃນການລະບາຍຄວາມເຢັນແລະຄວາມຮອ້ນໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານ; 

• ການລະບາຍນໍາ້, ທໍົ່ ນໍາ້ເສຍ ແລະ ຖງັບໍາບດັນໍາ້ເປ ອ້ນໃນບໍລເິວນແຄມ. 

ຄວາມປອດໄພ: ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຄວນປະກອບມ : 

• ການເຂົາ້ຮົ່ ວມປະຊຸມເປັນປົກກະຕ ິແລະ ການຄວບຄຸມເວລາຂອງພະນກັງານທຸກຄນົ; 

• ການສະ ໜອງ ນໍາ້ດ ົ່ ມທ ົ່ ສະອາດແລະປອດໄພໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານ; 

• ຈາໍກດັການຖ ອາວຸດ ແລະ ຄວບຄຸມການລົ່ າສດັປົ່ າໂດຍແມົ່ ນພະນກັງານ; 

• ສາ້ງກໍາແພງ/ຮົວ້ອອ້ມໃຫມ້ ທາງເຂົາ້ອອກແຄົ່ ມຢົ່ າງເໝາະ ສມົ. 

ພາກທີີ່ (1.6) ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນ "ໂອກາດໃນການຄົື້ນຫາ" 

16. ຖາ້ຫາກຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຄົນ້ພບົສະຖານທ ົ່ ທາງໂບຮານຄະດ , ທາງປະຫວດັສາດ, ສິົ່ ງທ ົ່ ຍງັຄງົຄາ້ງ ແລະ ວດັຖຸຕົ່ າງໆ, 
ລວມທງັຂຸມຝັງສບົ ແລະ / ຫຼ ຊາກສບົສົ່ ວນບຸກຄນົໃນໄລຍະການຂຸດຫຼ ກໍົ່ ສາ້ງ, ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະ ດໍາ ເນ ນຂັນ້ຕອນດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປ
ນ :້   

• ຢຸດກດິຈະກໍາ ການກໍົ່ ສາ້ງໃນພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ໂອກາດພບົ; 

• ກໍານດົສະຖານທ ົ່ ຫລ ພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ຄົນ້ພບົ;  

• ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພສະຖານທ ົ່ ເພ ົ່ ອປອ້ງກນັຄວາມເສຍຫາຍຫລ ການສ ນເສຍວດັຖຸທ ົ່ ເອາົອອກໄດ.້ 
ໃນກໍລະນ ຂອງວດັຖຸບ ຮານທ ົ່ ສາມາດຖອດອອກໄດຫ້ລ ຊາກທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວ, ຕອ້ງພະຍາຍາມ
ປະຕບິດັໃນຍາມກາງຄ ນຈນົກວົ່ າເຈົາ້ ໜາ້ ທ ົ່ ທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບ ຫຼ  ອງົການຄຸມ້ຄອງວດັທະນະ ທໍາ 
ແຫົ່ ງຊາດເຂົາ້ມາຄວບຄຸມ; 

• ແຈງ້ໃຫວ້ສິະວະກອນໂຄງການ, ຜ ຄຸ້ມງານ (CSC), ແລະ / ຫຼ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ (DPWT) ຊ ົ່ ງຈະແຈງ້
ໃຫອ້ງົການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ພະແນກວດັທະນະ ທໍາແຂວງຊາບທນັທ  (ພາຍໃນ 24 
ຊົົ່ ວໂມງຫຼ  ໜອ້ຍ ກວົ່ າ); 

• ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ພະແນກວດັທະນະ ທໍາ ແຂວງເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບ
ໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ດ ແລສະຖານທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວກົ່ ອນທ ົ່ ຈະຕດັສນິໃຈຕາມຂັນ້ຕອນທ ົ່  ເໝາະສມົຕໍົ່ ໄປ. ສິົ່ ງ
ເລົົ່ ານ ຈ້ະຕອ້ງມ ການປະເມ ນຜນົເບ ອ້ງຕົນ້ຂອງການຄົນ້ພບົທ ົ່ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັໂດຍນກັໂບຮານຄະດ ຂອງ
ອງົການຄຸມ້ຄອງວດັທະນະທໍາ ແຫົ່ ງຊາດ. ຄວາມ ສໍາຄນັຂອງການຄົນ້ພບົຄວນໄດຮ້ບັການປະເມ ນຕາມ
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ມາດຖານຕົ່ າງໆທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັມລໍະດກົດານວດັທະນະ ທໍາ; ສິົ່ ງເຫຼົົ່ ານັນ້ລວມມ ຄຸນຄົ່ າກົ່ ຽວກບັຄວາມ
ງາມ, ທາງປະຫວດັສາດ,ວທິະຍາສາດ ຫລ  ສ ກສາຄົນ້ຄວາ້ດາ້ນຄຸນຄົ່ າທາງເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ; 

• ການຕດັສນິໃຈກົ່ ຽວກບັວທິ ການຈດັການການຄົນ້ພບົຈະຕອ້ງມ ດໍາເນ ນການໂດຍຜົ່ ານໜົ່ ວຍງານທ ົ່ ຊອບ 
ແລະ ພະແນກຖະແຫຼງຂົ່ າວ ແລະ ວດັທະນະ ທໍາ ແຂວງ. ສິົ່ ງເຫຼົົ່ ານ ອ້າດຈະປະກອບມ ການປົ່ ຽນແປງຮ ບ
ແບບ (ເຊັົ່ ນເມ ົ່ ອຄົນ້ພບົສົ່ ວນທ ົ່ ຍງັມ ບໍົ່ ສາມາດເອາົຄ ນໄດເ້ຊິົ່ ງຄວາມ ສໍາ ຄນັທາງດາ້ນວດັທະນະ ທໍາ ຫຼ  
ບ ຮານຄະດ ) ການອະນຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາ, ຟ ນ້ຟ  ແລະ ເກບັກ ;້ 

• ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ສໍາ ລບັການຕດັສນິໃຈຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງການຄົນ້ພບົ
ຕອ້ງໄດຮ້ບັໜງັສ ແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກອງົການຈດັຕັງ້ຖິົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ; 

• ວຽກກໍົ່ ສາ້ງສາມາດດໍາເນ ນການໄດພ້າຍຫຼງັທ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກຣົ່ ວຍງານທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບຢ ົ່ ທອ້ງຖິົ່ ນ ຫລ  
ພະແນກຖະແຫຼງຊົ່ າວ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ແຂວງ ກົ່ ຽວກບັການປົກປອ້ງມລໍະດກົ. 

ພາກທີ (1.7) ຂ ື້ຫ້າມ 

17. ກດິຈະກ າ ຕໍົ່ ໄປນ ແ້ມົ່ ນຖ ກຫາ້ມຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່  ຫລ  ຢ ົ່ ໃກກ້ບັສະຖານທ ົ່ ໂຄງການຍົ່ ອຍ: 

• ການຕດັຕົນ້ໄມດ້ວ້ຍເຫດຜນົໃດກໍົ່ ຕາມ ຢ ົ່ ນອກເຂດກໍົ່ ສາ້ງທ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັ; ການລົ່ າສດັ, ການຫາປາ, 
ການຈບັສດັປົ່ າ ຫລ  ການເກບັພ ດຜກັ; ຊ ສ້ດັປົ່ າເພ ົ່ ອເປັນອາຫານ; ມ ການລົ່ າສດັປົ່ າ (ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ
ນກົ) ຢ ົ່ ໃນແຄົ່ ມ; ການລະເມ ດລົ່ າສດັທ ົ່ ຫວງຫາ້ມຕົ່ າງໆ; ການຫາປາດວ້ຍລະເບ ດ ແລະໃຊສ້ານເຄມ ; ລບົ
ກວນສິົ່ ງໃດສິົ່ ງ ໜ ົ່ ງ ທ ົ່ ມ ຄຸນຄົ່ າດາ້ນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຫລ ປະຫວດັສາດ; 

• ການກໍົ່ ສາ້ງໄຟ; ການນໍາໃຊວ້ດັຖຸທ ົ່ ເປັນສານພດິທ ົ່ ບໍົ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ, ລວມທງັການທາສ ທ ົ່ ເປັນຕວົນໍາ
, ຂ ເ້ຖົົ່ າ, ແລະອ ົ່ ນໆ; ການນໍາໃຊອ້າວຸດປ ນ (ຍກົເວັນ້ຜ ຮ້ກັສາຄວາມປອດໄພທ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ); ການ
ດ ົ່ ມເຫຼົາ້ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານໃນຊົົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ; ຂບັຂ ົ່ ໃນທາງທ ົ່ ບໍົ່ ປອດໄພໃນເສັນ້ທາງທອ້ງຖິົ່ ນ; ແລະ 

• ລາ້ງລດົ ຫລ  ເຄ ົ່ ອງຈກັໃນແມົ່ ນໍາ້ ຫລ  ຫວ້ຍນໍາ້ເຂົາ້ການບໍາລຸງຮກັສາ (ປົ່ ຽນນໍາ້ມນັ ແລະ ເຄ ົ່ ອງກອງ) ຂອງ
ລດົ ແລະ ອຸປະກອນທ ົ່ ຢ ົ່ ນອກເຂດທ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ; ສາ້ງຄວາມເດ ອດຮອ້ນແລະລບົກວນໃນຫລ ໃກ ້
ຊຸມຊນົ; ການຖິມ້ຂ ເ້ຫຍ ອ້ໃນສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ບໍົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ; ຈາໍ ແນກສິົ່ ງເສດເຫຼ ອຫລ ສິົ່ ງເສດເຫຼ ອໃນ
ການກໍົ່ ສາ້ງໂດຍບໍົ່ ຈາໍແນກ; ການຖິມ້ຂ ເ້ຫຍ ົ່ ອສະຖານທ ົ່ ; ການຮົົ່ ວໄຫຼຂອງມນົລະພດິທ ົ່ ອາດເກ ດຂ ນ້, 
ເຊັົ່ ນ: ຜະລດິຕະພນັນໍາ້ມນັ; ການເກບັຟ ນ; ຖົ່ າຍໜກັຫຼ ຖົ່ າຍເບາົນອກສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ໄດ ້ກໍາ ນດົໄວ;້ ແລະ 
ການຈ  ດສິົ່ ງເສດເຫຼ ອແລະ / ຫລ ການລາ້ງພ ດພນັ. 

 ພາກທີ (2) ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງສະຖານທີີ່ 

18. ເພ ົ່ ອຕອບສະໜອງຕໍົ່ ຄວາມກງັວນົຕົ່ າງໆທ ົ່ ສງັເກດແລະ / ຫຼ ສະແດງອອກໂດຍໜົ່ ວຍງານທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົ, 
ໂດຍສະເພາະຜ ຮ້ບັເໝາົຈະຮບັຜດິຊອບປະຕບິດັຕາມ,ແຕົ່ ບໍົ່ ສະເພາະຕໍົ່ ໄປນ :້  
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• ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະຕດິຕັງ້ບົ່ ອນເຮດັວຽກ ຢ ົ່ ບໍລເິວນທ ົ່ ໄກຈາກຈດຸນໍາ້, ເຮ ອນແລະ ພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ຄວາມລະອຽດ
ອົ່ ອນເພ ົ່ ອປ ກສາຫາລ ກບັຊຸມຊນົແລະເຈົາ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ. ຄວນເລ ອກແລະຕດິຕັງ້ອຸປະກອນ
ສຸຂາພບິານທ ົ່ ມ ຄຸນນະພາບດ ຢ ົ່ ໃນບົ່ ອນເຮດັວຽກ 

• ຜ ຮ້ບັເໝາົຈະຈດັການທຸກກດິຈະກໍາ ໂດຍປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ, ກດົລະບຽບແລະ ໃບອະນຸຍາດອ ົ່ ນໆທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັລະບຽບການກໍົ່ ສາ້ງສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ (ສິົ່ ງທ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດແລະບໍົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃນ
ສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ), ແລະ ຈະປົກປອ້ງຊບັສມົບດັຂອງລດັ. ການເຊ ົ່ ອມສະພາບ ແລະ ການທໍາລາຍການ
ຊບັສນິສົ່ ວນຕວົຈະຖ ກຫລ ກລຽ້ງ. ການຈົ່ າຍຄົ່ າຊດົເຊ ຍຄວາມເສຍຫາຍຕໍົ່ ສະຖານທ ົ່ ສາທາລະນະແລະ / 
ຫຼ ຊບັສນິສົ່ ວນຕວົແມົ່ ນ ຈາໍ ເປັນ. ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຈະແຈງ້ຕໍົ່ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍກົ່ ຽວກບັບນັຫາ ແລະ / ຫຼ 
ຄວາມເສຍຫາຍທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ໂດຍບໍົ່ ຄາດຄດິ. 

• .ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຮບັຜດິຊອບໃນການປົກປອ້ງສະພາບແວດລອ້ມຢ ົ່ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນຕາ້ນກບັຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ອາກາດ, ສຽງ
ລບົກວນ, ການສັົ່ ນສະເທ ອນ, ເຊ ອ້ໄຟ ແລະ ນໍາ້ມນັ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼ ອອ ົ່ ນໆທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້ຈາກສະຖານທ ົ່

ເຮດັວຽກ. ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະຈດັການສິົ່ ງເສດເຫຼ ອຢົ່ າງເໝາະສມົແລະບໍົ່ ຫາ້ມໃຫຈ້  ດໃສົ່ ສະຖານທ ົ່  ແລະ ຈະຕ
ອງັຈດັຫາບົ່ ອນເກບັມຽ້ນທ ົ່ ເໝາະສມົ ສໍາລບັວດັສະດຸກໍົ່ ສາ້ງ, ຈດັແຈງບົ່ ອນຈອດລດົແລະການຍາ້ຍເຄ ົ່ ອງ
ຈກັໃນສະຖານທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ. ນໍາ້ມນັແລະ ວດັສະດຸສິົ່ ງເສດເຫຼ ອໃນການກໍົ່ ສາ້ງຕອ້ງໄດຮ້ບັການ ກໍາຈດັຢົ່ າງເ
ໝາະສມົແລະການ ກາໍ ຈດັສິົ່ ງເສດເຫຼ ອແລະການບໍລກິານສຸຂະອະນາໄມໃຫພ້ຽງພໍຢ ົ່ ສະຖານທ ົ່ ກໍົ່ ສາ້ງໃກ ້
ກບັເຂດຜະລດິ. ເພ ົ່ ອປົກປອ້ງດນິ, ໜາ້ ດນິແລະນໍາ້ໃນພ ນ້ທ ົ່ ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະຫລ ກລຽ້ງການປົ່ ອຍນໍາ້ເປ ອ້ນ, 
ນໍາ້ມນັເຄ ົ່ ອງ ແລະ ການປົ່ ອຍມນົລະພດິຊະນດິໃດກໍົ່ ຕາມທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້ຢ ົ່ ໃນໜາ້ດນິ, ໃນພ ນ້ນໍາ້ ຫລ  ພ ນ້ດນິ
, ໃນນໍາ້ເປ ອ້ນ ແລະ ຄອງລະບາຍນໍາ້. ອາດຈະຈາໍເປັນຕອ້ງມ ມາດຕະການຊດົເຊ ຍ 

• ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະຮບັຜດິຊອບໃນການຮກັສາສຸຂະອະນາໄມທ ົ່ ມ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢ ົ່ ໃນ
ສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກລວມທງັການປົກປອ້ງແລະສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງພະນກັງານແລະຜ ້
ອອກແຮງງານ. ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະປອ້ງກນັບໍົ່ ໃຫນໍ້າ້ຂຸົ່ ນຢ ົ່ ໃນຂຸມກໍົ່ ສາ້ງ,ບົ່ ອນຂຸດຄົນ້ຫ ນເພ ົ່ ອຫລ ກລຽ້ງການ
ປົນເປ ອ້ນທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ຈາກຕາຕະລາງນໍາ້ ແລະ ການພດັທະນາທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຂອງແມງໄມທ້ ົ່ ເປັນພາຫາ
ນະໂລກພະຍາດ. ຄວນໃຊວ້ດັສະດຸກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ວທິ ການກໍົ່ ສາ້ງທ ົ່ ປອດໄພ ແລະ ມ ຄວາມຍ ນຍງົ. 

• ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະໃຊຫ້ ນວດັຖຸຕົ່ າງໆຕາມລະບຽບການ ແລະ ຊດົເຊ ຍໂດຍການປ ກຕົນ້ໄມໃ້ນກໍລະນ ທ ົ່ ມ ການ
ຕດັໄມ ້ທໍາລາຍປົ່ າຫຼ  ຕດັຕົນ້ໄມ.້ ເມ ົ່ ອເປັນໄປໄດຜ້ ຮ້ບັເໝາົ ຄວນພດັທະນາແຜນການບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ 
ການບຸກເບ ກປອ້ງກນັໜາ້ດນິຢ ົ່ ໃນໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ປ ກພ ດເພ ົ່ ອເຮດັໃຫພ້ ນ້ຜວິຂອງດນິມ ຄວາມ
ສມົດຸນ, ປົກປັກຮກັສາສດັ ແລະ ພ ດທ ົ່ ມ ຢ ົ່  ແລະ ຮກັສາແຫຼົ່ ງທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສ ທໍາມະຊາດຕາມສາຍນໍາ້, ຄອ້ຍ
ຊນັ, ແລະ ເຂດທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວທາງດາ້ນນເິວດວທິະຍາ. 

• ໃນໄລຍະການກໍົ່ ສາ້ງ, ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະປະຕບິດັຢົ່ າງຈງິຈງັເພ ົ່ ອຄວບຄຸມຂ ຝຸ້ົ່ ນໂດຍ ນໍາ ໃຊນໍ້າ້ ຫລ  ຜົ່ ານ
ວທິ ອ ົ່ ນໆ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ກໍົ່ ສາ້ງຈະຕອ້ງໄດທໍ້າ ຄວາມສະອາດໃນແຕົ່ ລະວນັ. 
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• ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະຕອ້ງເຮດັວຽກຮົ່ ວມກບັ ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຈະລາຈອນໃນ
ທອ້ງຖິົ່ ນຢົ່ າງມ ປະສດິຕພິາບແລະຮບັປະກນັການສນັຈອນທ ົ່ ມ ຄວາມປອດໄພຕາມທອ້ງຖະໜນົຂອງຊາວ
ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຜ ນໍ້າໃຊລ້ດົໃຊຖ້ະໜນົ ຢ ົ່ ໃນຊົ່ ວງໄລຍະການເຮດັວຽກ. ການກໍານດົຄວາມໄວຢ ົ່ ບົ່ ອນເຮດັ
ວຽກ ແລະ ເຂດຊຸມຊນົຈະໄດນໍ້າ ໃຊກ້ບັພາຫະນະທຸກໆຄນັ ແລະ ຄນົຂບັຂອງພວກເຂາົຕອ້ງໄດຮ້ບັການ
ກໍານດົ ແລະ ລງົທະບຽນ ແລະ ຜ ຂ້ບັຂ ົ່ ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົຢົ່ າງຖ ກຕອ້ງ. 

• ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະຕດິຕັງ້ສນັຍາການເຮດັວຽກ, ຮບັປະກນັບໍົ່ ໃຫມ້ ການກ ດຂວາງການເຂົາ້ເຖງິຂອງຜ ປ້ະກອບ
ການຢ ົ່ ໃນໄລຍະມ ການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ / ຫລ  ໃຫທ້າງເຂົາ້ເຖງິທາງເລ ອກໃຫມ້ ຂວົທ ົ່ ຍົ່ າງດວ້ຍຕ ນ ແລະ
ເສັນ້ທາງເຂົາ້ໄປຫາເພ ົ່ ອນບາ້ນທ ົ່ ຢ ົ່ ໃກ ້ແລະ ອດົທນົການກໍົ່ ສາ້ງບົ່ ອນລະບາຍທ ົ່ ເໝາະສມົຢ ົ່ ໃນສະຖານທ . 

• ຜ ຮ້ບັເໝາົ ຈະຕອ້ງເຄາົລບົນບັຖ ສະຖານທ ົ່ ທາງວດັທະນະທໍາ, ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນ
ສົ່ ວນຕວົຂອງແມົ່ ຍງິ ແລະ ຄວົເຮ ອນທ ົ່ ຢ ົ່ ໃກກ້ບັແຄົ່ ມ ແລະ ກໍາຈດັຂ ເ້ຖົົ່ າຢົ່ າງປອດໄພ 

ພາກທີ (3) ວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງແລະຕດິຕາມກວດກາ 

ໝວດ (3.1) ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

19. ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸົ່ ມນ ໃ້ຫຂໍ້ແ້ນະນ າ (ເປັນຕວົຢົ່ າງ) ສ າລບັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຕໍົ່ ຜ ປ້ະຕບິດັງານປະຕບິດັໃນຊົ່ ວງ
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານລວມທງັຕວົຊ ວ້ດັການຕດິຕາມກວດກາທ ົ່  ສໍາ ຄນັເພ ົ່ ອການຊ  ້ ນໍາ ຂອງ CSC / 
ESU. ຂໍ ້ກໍາ ນດົເຫຼົົ່ ານ ຄ້ວນສອດຄົ່ ອງກບັ ESMP.   
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SEA DRM Project – Lao PDR A10-1 
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 ກິດຈະ ກ າ ທີີ່
ກ ີ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນ
ກະທົບ 

ຜ ຸ້ມີສ່ວນໄດຸ້ສວ່ນເສຍ (ຄ ູ່ຮ່ວມງານ) 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

ການຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີື້ວັດ 

 

1 ການສາ້ງຕັງ້ແລະການ
ເຄ ົ່ ອນ ໄຫວວຽກງານ
ຂອງແຄົ່ ມພກັເຊາົ
ຂອງຄນົງານ, 

• ຮບັປະກນັວົ່ າສະຖານທ ົ່ ສໍາລບັການຕັງ້ແຄົ່ ມແມົ່ ນໄດຮ້ບັ
ການອະນຸມດັຈາກໂຄງການ ແລະ ອໍາ ນາດການປົກຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ; ການເລ ອກສະຖານທ ົ່ ຕັງ້ແຄມຄວນຈະເຮດັ
ໄດໂ້ດຍຜົ່ ານການປ ກສາຫາລ ສາມຝົ່ າຍລວມທງັຊຸມຊນົ, 
ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ແລະ ຜ ຕ້າງ ໜາ້ ໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

• ຮບັປະກນັວົ່ າສິົ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຂັນ້ພ ນ້ຖານ
ໃນການຕັງ້ແຄົ່ ມລວມມ ຄວາມປອດໄພ, ຖງັເກບັນໍາ້, 
ວດິຖົ່ າຍ, ນໍາ້ປະປາທ ົ່ ປອດໄພ, ມຸງ້ກນັຍຸງ, ຜາ້ຫົົ່ ມ, 
ເສັນ້ທາງປອດໄພ, ອຸປະກອນປອ້ງກນັອກັຄ ໄພແລະ
ອ ົ່ ນໆ 

• ຮບັປະກນັວົ່ າ (ກ) ພ ນ້ທ ົ່ ບົ່ ອນຖອກນໍາ້,ການປັກຫຼກັ    
ໝາຍ ແລະ ນໍາ້ຈາກພ ນ້ທ ົ່ ບົ່ ອນຖອກ ແລະ ເຮ ອນຄວົ
ແມົ່ ນປົ່ ອຍເປັນຈາໍນວນຫລວງຫລາຍອອກໄປໃສົ່ ໜອງ, 
(ຂ) ຖງັບໍາບດັນໍາ້ເສຍໄດມ້ ການອອກແບບທ ົ່ ເໝາະສມົ
ໄດເ້ອາົໄປນໍາໃຊເ້ຂົາ້ການບໍາບດັນໍາ້ເປ ອ້ນ ແລະ (c) 
ວດິຖົ່ າຍບໍາບດັນໍາ້ເສຍ ແລະ ໜອງທ ົ່ ສາ້ງຂ ນ້ຢ ົ່ ໃນໄລຍະ

ສະຖານທ ົ່ ຂອງແຄົ່ ມບົ່ ອນເຮດັວຽກຂອງ
ໂຄງການຄວນຖ ກສະແດງຢ ົ່ ໃນເອກະສານ
ຈດັຕໍາແໜົ່ ງ. 

 

 

 

ບໍົ່ ມ ການຮອ້ງທຸກຈາກ ອໍາ ນາດການປົກຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ຊາວບາ້ນທ ົ່ ອາໃສຢ ົ່ ໃນ
ທອ້ງຖິົ່ ນຍອ້ນສະຖານທ ົ່  ແລະ ກດິຈະ ກໍາ 
ຂອງແຄົ່ ມພກັເຊາົຂອງ ກໍາມະກອນ.  

 

ການ ດໍາລງົຊ ວດິທ ົ່ ມ ຄວາມປອດໄພແລະ
ສະດວກສະບາຍຂອງພະນກັງານ ແລະ ກໍາ 
ມະກອນ 
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 ກິດຈະ ກ າ ທີີ່
ກ ີ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນ
ກະທົບ 

ຜ ຸ້ມີສ່ວນໄດຸ້ສວ່ນເສຍ (ຄ ູ່ຮ່ວມງານ) 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

ການຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີື້ວັດ 

 

ທ ົ່ ປອດໄພຈາກແຫຼົ່ ງນໍາ້ລໍາທານ ຫລ  ແມົ່ ນໍາ້ທ ົ່ ບກົແຫງ້, 
ແລະ ຢ ົ່  ເໜ ອ ລະດບັນໍາ້ໃຕດ້ນິ 

2    

ສາ້ງຕັງ້ ແລະປະຕບິດັ
ງານການກໍົ່ ສາ້ງວດັສະ
ດຸແລະເດ ົ່ ນເກບັມຽ້ນ
ອຸປະກອນແລະ
ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິ
ສະຖານທ ົ່  

• ຮບັປະກນັວົ່ າສະຖານທ ົ່ ຕົ່ າງໆແມົ່ ນຢ ົ່ ຫົ່ າງໄກຈາກເຂດ
ທ ົ່ ຢ ົ່ ອາໄສ ແລະ ປະຕບິດັເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຝຸົ່ ນ, ສຽງລບົ
ກວນ, ການສັົ່ ນສະເທ ອນ, ມນົລະພດິທາງນໍາ້, ສິົ່ ງເສດ
ເຫຼ ອແລະອ ົ່ ນໆ. 

 ການຄຸມ້ຄອງວຽກທ ົ່ ເໝາະສມົໃນສະຖານທ ົ່

ແລະບໍົ່ ຖ ກຮອ້ງຮຽນຈາກອໍານາດການ
ປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນແລະຜ ທ້ ົ່ ອາໄສ ຢ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່

ດັົ່ ງກົ່ າວl 

 

 

5 ຈາ້ງພະນກັງານຜ ທ້ ົ່ ມ 
ສ ມ ຈາກພາຍນອກ
ທອ້ງຖິົ່ ນ 8 

ຈາ້ງຄນົງານຈາກຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນໃຫຫຼ້າຍເທົົ່ າທ ົ່ ຈະຫຼາຍໄດ.້  ຈາໍນວນ ກໍາມະກອນທອ້ງຖິົ່ ນຢ ົ່ ບົ່ ອນເຮດັ
ວຽກ. 
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 ກິດຈະ ກ າ ທີີ່
ກ ີ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນ
ກະທົບ 

ຜ ຸ້ມີສ່ວນໄດຸ້ສວ່ນເສຍ (ຄ ູ່ຮ່ວມງານ) 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

ການຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີື້ວັດ 

 

6 ຄວາມປອດໄພແລະສຸ
ຂະອະນາໄມຂອງ
ກໍາມະກອນ 

ສະໜອງ ເຄ ົ່ ອງນຸົ່ ງແລະອຸປະກອນປອ້ງກນັໃຫກ້ໍາມະກອນໂດຍ
ສະເພາະຜ ທ້ ົ່ ປະກອບອຸປະກອນທ ົ່ ເປັນອນັຕະລາຍ, (ໝວກ ກນັ
ກະທບົ, ເກ ບຕ ນທ ົ່  ເໝາະ ສມົ) ສໍາ ລບັວຽກງານຊ ມງັ (ເກ ບຍາວ, 

ຖງົມ ), ສໍາ ລບັເຄ ົ່ ອງເຊ ົ່ ອມ (ໜາ້ ຈປໍອ້ງກນັ, ຖງົມ ປຽກ) ແລະ ອ ົ່ ນໆ. 

ເງ  ົ່ອນໄຂການເຮດັວຽກທ ົ່ ປອດໄພ 

7 ນໍາ້ສໍາລບັພະນກັງານ
ເພ ົ່ ອນໍາໃຊບໍ້ລໂິພກ
ແລະເຮດັການກໍົ່ ສາ້ງ 

ສະໜອງນໍາ້ໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ປອດໄພສໍາ ລບັການຊມົໃຊຢ້ ົ່ ສະຖານທ 
ບົ່ ອນເຮດັວຽກ. 

ຜ ຂ້ນົສົົ່ ງນໍາ້ ແລະ ຈກັສ ບນໍາ້ຂອງຜ ຮ້ບັ ເໝາົ 

8 ການຂດັຂວາງການສະ
ໜອງ ນໍາ້ 

ແຈງ້ໃຫຊ້າວບາ້ນ ແລະ ສະໜອງນໍາ້ຕາມຄວາມຕອ້ງການ. ບໍົ່ ມ ການຮອ້ງທຸກຈາກຊາວບາ້ນ 

  9 ບນັຫາສງັຄມົ • ຮບັປະກນັວົ່ າຂໍຂ້ດັແຍົ່ ງກບັຜ ທ້ ົ່ ມ  ອໍາ ນາດ ແລະ ຊຸມຊນົ
ທອ້ງຖິົ່ ນແມົ່ ນຫລ ກລຽ້ງໄດ.້ 

• ຮບັປະກນັວົ່ າໄດມ້ ກອງປະຊຸມກຸົ່ ມຈ  ດສຸມກບັກຸົ່ ມ
ແມົ່ ຍງິ ແລະ ຊາຍເພ ົ່ ອກໍານດົບນັຫາທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັນໍາ້ 

ບໍົ່ ມ ຂໍຂ້ດັແຍົ່ ງທາງສງັຄມົຍອ້ນກດິຈະກໍາ 
ໂຄງການຍົ່ ອຍກບັກໍາ ມະກອນ. 
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 ກິດຈະ ກ າ ທີີ່
ກ ີ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນ
ກະທົບ 

ຜ ຸ້ມີສ່ວນໄດຸ້ສວ່ນເສຍ (ຄ ູ່ຮ່ວມງານ) 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

ການຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີື້ວັດ 

 

ແລະບນັຫາອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

10 ການເກບັຮກັສາວດັຖຸ
ອນັຕະລາຍ (ລວມທງັ
ສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ) 

ສະໜອງ ພ ນ້ເຮ ອນທ ົ່ ໜາແໜນ້ທ ົ່ ສາມາດກນັກະແທກ ແລະ ຖ ກ
ຈາໍກດັບໍລເິວນພ ນ້ທ ົ່ ເກບັມຽ້ນວດັສະດຸທ ົ່ ເປັນອນັຕະລາຍ; ຕດິປາ້ຍ
ແຕົ່ ລະຖງັເພ ົ່ ອຊ ບ້ອກສິົ່ ງທ ົ່ ເກບັໄວພ້າຍໃນ; ຝ ກອບົຮມົໃຫ ້
ພະນກັງານທາງດາ້ນເຕກັນກິການຈດັການທ ົ່ ປອດໄພ. 

ບໍົ່ ມ ໄພອນັຕະລາຍຕໍົ່ ສຸຂະພາບແລະການປົນ
ເປ ອ້ນຂອງນໍາ້ເກ ດຂ ນ້. 

11 ກດິຈະການກໍົ່ ສາ້ງ; 
ການຈດັການນໍາ້ມນັ
ເຊ ອ້ໄຟ, ນໍາ້ມຮັ
ສະກດົແລະນໍາ້ມນັລໍົ່

ລ ົ່ ນ 

• ຮບັປະກນັບໍົ່ ໃຫມ້ ສິົ່ ງເສດເຫຼ ອທ ົ່ ປົນເປ ອ້ນປົ່ ອຍມນົລະ
ພດິຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

• ຮບັປະກນັວົ່ ານໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ,ນໍາ້ມນັແລະສານທ ົ່ ເປັນ
ອນັຕະລາຍອ ົ່ ນໆໄດຈ້ດັການແລະເກບັຮກັສາໄວຕ້າມ
ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພເຊັົ່ ນການບນັຈຂຸັນ້ສອງ  

• ຖງັນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟຄວນຕດິສະຫຼາກ ແລະ ເກບັມຽ້ນໄວ ້
ໃນຝາແລະ ຝາປິດ ໄຟທ ົ່ ບໍົ່ ແນົ່ ນອນແລະອ ົ່ ນໆ 

• ຮບັປະກນັວົ່ າການເຕ ມນໍາ້ມນັຍານພາຫະນະໃຫມ້ ການ
ວາງແຜນບນົພ ນ້ຖານຄວາມຕອ້ງການເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນ
ການຂນົສົົ່ ງ ແລະ ການຮົົ່ ວໄຫຼ ທ ົ່ ມ ໂອກາດສ ງທ ົ່ ສຸດ. 

ບໍົ່ ມ ການຮົົ່ ວໄຫຼຂອງນໍາ້ມນັ 
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 ກິດຈະ ກ າ ທີີ່
ກ ີ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນ
ກະທົບ 

ຜ ຸ້ມີສ່ວນໄດຸ້ສວ່ນເສຍ (ຄ ູ່ຮ່ວມງານ) 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

ການຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີື້ວັດ 

 

• ຮບັປະກນັວົ່ າຍານພະຫານະທ ົ່ ໃຊງ້ານໄດຖ້ ກກວດກາ
ເປັນປົກກະຕກິົ່ ຽວກບັການຮົົ່ ວໄຫຼຂອງນໍາ້ມນັເຊ ອ້ໄຟ, 
ຫລ  ໝໍໄ້ຟ 

12 ການຕດັຕົນ້ໄມໃ້ນທາງ
ທ ົ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການ 

ໃຫໄ້ດຂໍ້ຕ້ກົລງົກບັຊຸມຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ ບໍົ່ ມ ການຮອ້ງທຸກຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງ
ທອ້ງຖິົ່ ນຫລ ຊາວບາ້ນ. 

13 ເຂຸດຊຸມຊນົທ ົ່ ມ ການ
ກໍົ່ ສາ້ງ 

ການອດັແໜນ້ ແລະ ການຫດົນໍາ້ ຫລຸດຜົ່ ອນການເຊາະເຈ ົ່ ອນແລະການລະບາຍ
ຂ ຝຸ້ົ່ ນໃຫໜ້ອ້ຍທ ົ່ ສຸດ 

14 ການຖິມ້ເສດວດັສະດຸ
ທ ົ່ ຖ ກຂຸດ 

ເກບັມຽ້ນວດັຖຸທ ົ່ ຖ ກຂຸດຄົນ້ໄປໃນບົ່ ອນທ ົ່ ບໍົ່ ແມົ່ ນກະສກິໍາ ແລະ ໃນ
ພ ນ້ທ ົ່  ຕໍົ່ າສຸດແລະຫົ່ າງຈາກນໍາ້ພະຍຸ 

ການສ ນເສຍບົ່ ອນຢ ົ່ ອາໄສຕໍົ່ າສຸດ 
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 ກິດຈະ ກ າ ທີີ່
ກ ີ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນ
ກະທົບ 

ຜ ຸ້ມີສ່ວນໄດຸ້ສວ່ນເສຍ (ຄ ູ່ຮ່ວມງານ) 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

ການຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີື້ວັດ 

 

15 

 

ການສ ນເສຍດນິແລະ
ພ ດພນັທ ົ່

ອຸດມົສມົບ ນ; ຜນົ
ກະທບົຕໍົ່ ພ ດພນັ ທໍາ 
ມະຊາດແລະການ
ເຊາະເຈ ົ່ ອນຕາມ
ແຄມນໍາ້ 

ເອາົດນິປ ກຝັງທ ົ່ ຂຸດຈາກບໍໍ໋ດນິ, ເກບັມຽ້ນໄວໃ້ນສະຖານທ ົ່ ບົ່ ອນເໝາະ
ສມົ ແລະ ເມ ົ່ ອການກໍົ່ ສາ້ງ ສໍາເລດັແລວ້, ເອາົດນິຄ ນໃສົ່ ບົ່ ອນເກົົ່ າ. 
ສົ່ ວນດນິທ ົ່ ຍງັເຫຼ ອຄວນເກບັໄວເ້ພ ົ່ ອການຟ ນ້ຟ ສະຖານທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວໃນ
ໄລຍະຕໍົ່ ໄປຂອງການເຮດັວຽກ; ປ ກຕົນ້ໄມຊ້ະນດິຕົ່ າງໆຕາມຄນັຄ ຄ ນ 

ແຄມຝັົ່ ງແມົ່ ນໍາ້ຄງົຕວົແລະປ ກຄ ນໃໝົ່  

16 ການປົ່ ອຍຄວນັແລະ
ຂ ຝຸ້ົ່ ນ 

ລດົບນັທຸກທຸກຄນັທ ົ່ ບນັທຸກວດັສະດຸແມົ່ ນຈະຕອ້ງປົກຄຸມໃນຊົ່ ວງ
ເວລາການຂນົສົົ່ ງ. ການສ ດພົົ່ ນນໍາ້ ຫລ  ວທິ ການອ ົ່ ນໆແມົ່ ນໃຊໂ້ດຍຜ ້
ຮບັເໝາົ ເພ ົ່ ອຮກັສາພ ນ້ທ ົ່ ເຮດັວຽກ, ບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ, ແລະຖະ ໜນົ
, ໃນສະພາບທ ົ່ ບໍົ່ ມ ຂ ຝຸ້ົ່ ນ, ພອ້ມທງັຄວາມໄວຂອງຍານພາຫະນະບໍົ່ ໃຫ ້
ເກ ນ 30 ກ ໂລແມດັ/ ຊົົ່ ວໂມງ. ຍານພາຫະນະຕົ່ າງໆຈະໄດຮ້ບັການ
ຕດິຕາມເປັນປະຈາໍ ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນການປົ່ ອຍຄວນັໃຫໜ້ອ້ຍທ ົ່ ສຸດ. 

ຄວບຄຸມຂ ຝຸ້ົ່ ນແລະຄວນັ 
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Environmental and Social Management Framework   

 ກິດຈະ ກ າ ທີີ່
ກ ີ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນ
ກະທົບ 

ຜ ຸ້ມີສ່ວນໄດຸ້ສວ່ນເສຍ (ຄ ູ່ຮ່ວມງານ) 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

ການຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີື້ວັດ 

 

17 ມນົລະພດິທາງສຽງ ຍານພາຫະນະແລະອຸປະກອນຕົ່ າງໆທ ົ່ ໃຊໃ້ນການຕດິຕັງ້ຕາມຄວາມເ
ໝາະສມົ, ແລະ ມ ຕວົເກບັສຽງທ ົ່ ບໍາລຸງຮກັສາເຄ ົ່ ອງຈກັຢົ່ າງເໝາະສມົ. 

ຂໍຈ້າໍກດັການນໍາໃຊເ້ຄ ົ່ ອງຫຼ ນ້ວທິະຍຸ/ເຄ ົ່ ອງອດັສຽງ. 

ຄວບຄຸມການສາ້ງສຽງລບົກວນຫຼາຍເກ ນໄປ 

18 ການຂຸດຄົນ້ພ ນ້ທ ົ່ ບໍົ່

ດນິ 

ຂຸດບໍົ່ ດນິສ ງສຸດບໍົ່ ເກນິ 0,5 ແມດັ; ມ ຂອບເຂດຄວາມຄອ້ຍຊນັທ ົ່

ເຫມາະສມົ 

ພ ນ້ທ ົ່ ບໍົ່ ດນິໄດຮ້ບັການຟ ນ້ຟ ຕາມທ ົ່ ໄດກ້ໍານດົ 

19 ການຟ ນ້ຟ ບໍົ່ ດນິ ການຟ ນ້ຟ ທ ົ່  ເໝາະ ສມົຂອງບໍົ່ ດນິ; ການກໍາຈດັແລະເກບັຮກັສາຄວາມ
ສ ງຂອງບໍົ່ ດນິປ ກຝັງ 15 ຊມມ ວດັສະດຸອນິຊ ແລະກະຈາຍມນັຄ ນໃນ
ໄລຍະການຟ ນ້ຟ ບໍລເິວນບໍົ່ ດນິ 

ຟ ນ້ຟ ເຂດບໍົ່ ດນິ 

20 ພບົແຫຼົ່ ງໂບຮານຄະດ 
ໃນໄລຍະເຮດັວຽກຢ ົ່
ແຜົ່ ນດນິໂລກ 

ຜ ຈ້ດັການພາກສະໜາມ ໂຄງການຍົ່ ອຍ (CSC ຫຼ ວສິະວະກອນທ ົ່

ຖ ກແຕົ່ ງຕັງ້) ຈະຢຸດການເຮດັວຽກຢ ົ່ ສະຖານທ ົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວແລະແຈງ້ໃຫ ້
ຫວົໜາ້ທ ມງານພາກພ ນ້ແລະພະແນກໂບຮານຄະດ ຊາບທນັທ . 

ບດົລາຍງານຈາກ CSC ຫຼ ຜ ຄຸ້ມງານພາກສະ
ໜາມ, ຊຸມຊນົ, ແລະຜ ຮ້ບັເໝາົ 
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 ກິດຈະ ກ າ ທີີ່
ກ ີ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນ
ກະທົບ 

ຜ ຸ້ມີສ່ວນໄດຸ້ສວ່ນເສຍ (ຄ ູ່ຮ່ວມງານ) 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ 

ການຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີື້ວັດ 

 

21 ຄຸນນະພາບກົ່ ຽວກບັ
ຄວາມງາມ / ທວິທດັ 

• ດໍາເນ ນການສອ້ມແປງສະຖານທ ົ່ ກໍົ່ ສາ້ງ ສໍາເລດັ. 

• ເອາົສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ, ສິົ່ ງເສດເຫຼ ອ, ວດັສະດຸກໍົ່ ສາ້ງທ ົ່ ບໍົ່ ໄດ ້
ໃຊ,້ ແລະ ເອາົສິົ່ ງເສດເຫຼ ອອອກຈາກບົ່ ອນເຮດັວຽກ. 

ຄວາມສະອາດແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮອ້ຍຂອງສະຖານຂອງສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ 
ແລະ ແຄົ່ ມເຮດັວຽກ 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A9 

 ກດົລະບຽບການປະພ ດກົ່ ຽວກບັຄວາມຮຸນແຮງດາ້ນບດົບາດຍງິ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ (CoC)  

 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 09: ກດົລະບຽບການປະພ ດກົ່ ຽວກບັຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ບດົບາດຍງິຊາຍ (GBV) ແລະ
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ (CoC) 

ນ ແ້ມົ່ ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ໃໝົ່ . ມນັຈະຖ ກ ນໍາໄປໃຊກ້ບັຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ແລະ ກໍາມະກອນໃນໄລຍະກໍົ່ ສາ້ງເພ ົ່ ອ
ຮບັປະກນັວົ່ າຜ ຮ້ບັເໝາົ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານຈະບໍົ່ ສາ້ງຜນົກະທບົທາງສງັຄມົທ ົ່  ສໍາ ຄນັຕໍົ່ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ. CoC 
ຈະລວມເຂົາ້ໃນເອກະສານການປະມ ນ ແລະ ສນັຍາແລະການປະຕບິດັຕາມຂໍກ້ໍານດົຂອງມນັຈະຖ ກຕດິຕາມໂດຍ 
ESU / DPWT. 

ພາກນ ໃ້ຫ ້ ຄໍາແນະນໍາ ກົ່ ຽວກບັຕວົຢົ່ າງຂອງຂໍ ້ ກໍານດົທ ົ່ ໄດລ້ວມເຂົາ້ໃນສນັຍາເພ ົ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (GBV) ແລະຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ (VAC) ເຊິົ່ ງເປັນຂໍ ້ກໍານດົໃໝົ່  ທ ົ່ ຈະນໍາ ໃຊ ້
ກບັທຸກໆໂຄງການດວ້ຍການສະໜອງທ ນຂອງ WB. ຕວົຢົ່ າງເຫລົົ່ ານ ໄ້ດ ້ນໍາໃຊກ້ບັຫລາຍໂຄງການຂອງທະນາຄານ
ໂລກໂດຍ MPWT ເຊັົ່ ນ: LRSP2 ແລະ NR13N) ເລ ົ່ ມຕົນ້ປ  2018. ພາກທ  1 ຂອງ A91, A92, A93, A94, 
A95, ແລະ A96 ນໍາ ສະ ເໜ  (i) ເນ ອ້ໃນຕາຕະລາງ, ຈດຸປະສງົ, ຂອບເຂດແລະ ຄໍານຍິາມ; (ii) ຂໍກ້ໍາ ນດົການ
ປະພ ດຕວົຢົ່ າງ; (iii) ແຜນປະຕບິດັງານ; (iv) GRM; (v) ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ; (vi) ຈດຸປະສານງານ; ແລະ (vii) 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 - ຂັນ້ຕອນທ ົ່ ເປັນໄປໄດກ້ານແກໄ້ຂ GBV ແລະ VAC. 

A9.1 ຕາຕະລາງເນ ື້ອໃນ 
2. ເນ ອ້ໃນຕາຕະລາງ, ຈດຸປະສງົ, ຂອບເຂດ, ແລະນຍິາມດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ :້ 

ເນ ອ້ໃນສາລະບານ 

1. ຄວາມເປັນມາ 

2. ຂອບເຂດ 

3. ຄໍານຍິາມ 

4. ຕວົຢົ່ າງຂອງການປະພ ດ  

•  ກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ  

• ການປອ້ງກນັຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດແລະຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ 

• ຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງຜ ຈ້ດັການ  
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• ການປອ້ງກນັຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດແລະຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ 

• ຫຼກັຈນັຍາບນັການປະພ ດຂອງບຸກຄນົ 

• ການປອ້ງກນັຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດແລະຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ  

5. ແຜນປະຕບິດັ  

• ທ ມງານປະຕບິດັຕາມ GBV ແລະ VAC 

• ການຮອ້ງທຸກ: ຂັນ້ຕອນການກົ່ າວຫາ GBV ແລະ VAC  

(c)   ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກກົ່ ຽວກບັ GBV ຫຼ  VAC 

6. GRM  

7. ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ  

8. ຈດຸປະສານງານ GBV ແລະ VAC  

• ມາດຕະການຄວາມຮບັຜດິຊອບ  

• ການຕດິຕາມແລະປະເມ ນຜນົ  

• ຍຸດທະສາດການປ ກຈດິສໍານ ກ  

• ອະນຸສນັຍາການຕອບໂຕ ້  

• ມາດຕະການສະໜບັສະໜ ນຜ ລ້ອດຊ ວດິ  

• ນະໂຍບາຍຂອງຜ ກ້ະທໍາຜດິແລະການຕອບໂຕ ້  

• ການລງົໂທດດາ້ນບໍລຫິານ  

ເອກະສານຄດັຕດິ 1 - ຂັນ້ຕອນທ ົ່ ເປັນໄປໄດສໍ້າລບັການແກໄ້ຂບນັຫາ GBV ແລະ VAC 

------------------------------------ 

ຄວາມເປັນມາ 

3. .ຈດຸປະສງົຂອງກດົລະບຽບການປະພ ດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານເຫຼົົ່ ານ ເ້ພ ົ່ ອປົກປອ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່

ບດົບາດຍງິຊາຍ (GBV) ແລະຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ (VAC) ແມົ່ ນເພ ົ່ ອແນະ ນໍາ ຊຸດຂອງ ຄໍາ ນຍິາມ ຄວາມສໍາຄນັ
, ຕວົຢົ່ າງມາດຕະຖານຂັນ້ຕໍົ່ າສຸດໃນການປະພ ດ, ແລະ ແນວທາງທ ົ່ ສາ້ງກນົໄກໃນການປອ້ງກນັ, ການລາຍງານ ແລະ
ການແກໄ້ຂບນັຫາກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ VAC ຢ ົ່ ໃນສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກແລະໃນຊຸມຊນົອອ້ມຂາ້ງທນັທ . ການ ນໍາ 
ໃຊຫຼ້ກັໃນການປະພ ດ GBV ແລະ VAC ຈະຊົ່ ວຍປອ້ງກນັແລະ / ຫຼ ຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຂອງ GBV ແລະ VAC 
ໃນໂຄງການ. 
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4. ການເຄາົລບົເຊິົ່ ງກນັແລະກນັແລະການປະຕບິດັທ ົ່ ເປັນທໍາລະຫວົ່ າງຜ ທ້ ົ່ ເຮດັວຽກຢ ົ່ ໃນໂຄງການແລະຊຸມ
ຊນົທອ້ງຖິົ່ ນແມົ່ ນມ ຄວາມ ສໍາ ຄນັຕໍົ່ ສະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮດັວຽກແລະການເຮດັວຽກທ ົ່ ປອດໄພ, ມ ຄວາມ
ເຄາົລບົ ແລະ ມ ປະສດິຕພິາບສ ງ. GBV ແລະ VAC ສາມາດເປັນໜ ົ່ ງ ໃນການລະເມ ດທ ົ່ ຮາ້ຍແຮງທ ົ່ ສຸດຂອງການ
ເຄາົລບົແລະການປະຕບິດັທ ົ່ ເປັນທໍາ ເຊິົ່ ງສາມາດເປັນອນັຕະລາຍຕໍົ່ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ, ແລະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຢົ່ າງ
ໃຫຍົ່ ຫຼວງຕໍົ່ ຄວາມໄວວ້າງໃຈແລະການຮົ່ ວມມ ລະຫວົ່ າງທງັສອງຝົ່ າຍ. 

5. ຫຼກັຈນັຍາບນັເຫຼົົ່ ານ ແ້ມົ່ ນໄດຖ້ ກນໍາໃຊກ້ບັທ ົ່ ເຮດັວຽກໂຄງການແລະມ ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອ(i) ສາ້ງຄວາມຮບັຮ ້
ທົົ່ ວໄປກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ VAC; (ii) ຮບັປະກນັຄວາມເຂົາ້ໃຈຮົ່ ວມກນັ; ແລະ (iii) ສາ້ງລະບບົທ ົ່ ຈະແຈງ້ໃນ
ການ ກໍາ ນດົ, ຕອບໂຕ,້ ແລະການລງົໂທດຕໍົ່ ເຫດການ GBV ແລະ VAC.  

6. ຮບັປະກນັໃຫພ້ະນກັງານຂອງໂຄງການທງັໝດົ ເຂົາ້ໃຈຄຸນຄົ່ າຂອງໂຄງການ, ເຂົາ້ໃຈຄວາມຄາດຫວງັຂອງ
ພະນກັງານທຸກຄນົ, ແລະຮບັຮ ເ້ຖງິຜນົສະທອ້ນຂອງການລະເມ ດຄົ່ ານຍິມົເຫຼົົ່ ານ ,້ ຈະຊົ່ ວຍສາ້ງໃຫມ້ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການທ ົ່ ມ ຄວາມລຽບງົ່າຍ, ມ ຄວາມນບັຖ ແລະມ ຜນົຜະລດິຫຼາຍຂ ນ້, ຊົ່ ວຍໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າຈດຸປະສງົຂອງ
ໂຄງການຈະ ບນັລຸໄດ.້ . 

 ຂອບເຂດ 

7. [ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນຮົ່ າງເອກະສານການປະມ ນ.] 

ຄ ານິຍາມ 

8. ນຍິາມຕໍົ່ ໄປນ ໃ້ຊໄ້ດ:້:  

1. ຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ບດົບາດຍງິ - ຊາຍ (GBV): ແມົ່ ນໄລຍະທ ົ່ ໃຊ ້ ສໍາ ລບັການກະ ທໍາ ທ ົ່ ເປັນ
ອນັຕະລາຍທ ົ່ ລະເມ ດຕໍົ່ ຄວາມຕັງ້ໃຈຂອງບຸກຄນົແລະຂ ນ້ຢ ົ່ ກບັຄວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງທາງເພດ
ຊາຍ ແລະ ເພດຍງິທ ົ່ ກໍານດົໂດຍສງັຄມົ (ເຊັົ່ ນ: ບດົບາດຍງິ-ຊາ). ເຊິົ່ ງມນັປະກອບມ ການກະ ທໍາ ທ ົ່

ເປັນການ ທໍາ ຮາ້ຍທາງຮົ່ າງກາຍ, ທາງເພດຫລ ທາງຈດິຫລ ຄວາມທຸກທໍລະມານ, ການຂົົ່ ມຂ ົ່ ຂອງການ
ກະ ທໍາ ດັົ່ ງກົ່ າວ, ການບງັຄບັ, ແລະການຂາດສດິເສລ ພາບອ ົ່ ນໆ. ການກະ ທໍາ ເຫຼົົ່ ານ ສ້າມາດເກ ດຂ ນ້
ໄດໃ້ນທ ົ່ ສາທາລະນະຫຼ ສົ່ ວນຕວົ. 

2. ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ (VAC): ໝາຍເຖງິຄວາມເສຍຫາຍທາງຮົ່ າງກາຍ, ທາງເພດຫຼ ທາງ
ຈດິໃຈຂອງເດກັທ ົ່ ມ ອາຍຸນອ້ຍ (ເຊັົ່ ນວົ່ າອາຍຸຕົ່ ໍົ່ າກວົ່ າ 18 ປ ) ລວມທງັການ ນໍາ ໃຊເ້ພ ົ່ ອຫາຜນົ ກໍາ ໄລ
, ກໍາ ລງັແຮງງານ, ຄວາມເພິົ່ ງພໍໃຈທາງເພດ, ຫຼ  ຫວງັຜນົປະໂຫຍດສົ່ ວນຕວົ  ຫຼ  ການເງນິອ ົ່ ນໆ. 

3. ມາດຕະການຄວາມຮບັຜດິຊອບ: ເປັນມາດຕະການທ ົ່ ວາງໄວເ້ພ ົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມລບັຂອງຜ ລ້ອດ
ຊ ວດິແລະເພ ົ່ ອໃຫຜ້ ຮ້ບັ ເໝາົ, ທ ົ່ ປ ກສາແລະລ ກຄາ້ຮບັຜດິຊອບໃນການສາ້ງລະບບົຍຸດຕ ິທໍາ ໃນການ
ແກໄ້ຂບນັດາກໍລະນ ຂອງ GBV ແລະ VAC. 
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4. ເດກັ: ໃຊແ້ທນກນັໄດກ້ບັ ຄໍາ ສບັທ ົ່ ວົ່ າ "ເດກັນອ້ຍ" ແລະ ໝາຍ ເຖງິບຸກຄນົທ ົ່ ມ ອາຍຸຕໍົ່ າ ກວົ່ າ 18 ປ . 
ນ ແ້ມົ່ ນສອດຄົ່ ອງກບັມາດຕາ 1 ຂອງສນົທສິນັຍາສະຫະປະຊາຊາດວົ່ າດວ້ຍສດິທເິດກັ.  

5. ການປົກປອ້ງເດກັ (CP): ແມົ່ ນກດິຈະ ກໍາ ຫຼ ຂໍລ້ເິລ ົ່ ມທ ົ່ ຖ ກອອກແບບເພ ົ່ ອປົກປອ້ງເດກັຈາກ
ອນັຕະລາຍໃນທຸກຮ ບແບບໂດຍສະເພາະແມົ່ ນເກ ດຂ ນ້ຈາກ VAC.  

6. ການຍນິຍອມ: ເປັນຕວົເລ ອກທ ົ່ ມ ຂໍມ້ ນທ ົ່ ອາ້ງອ ງເຖງິຄວາມສະໝກັ ໃຈ, ການຍອມຮບັຫຼ ຂໍຕ້ກົລງົທ ົ່

ຈະເຮດັບາງສິົ່ ງບາງຢົ່ າງ. ບໍົ່ ມ ການຍນິຍອມເຫນັດ ໃດໆເມ ົ່ ອໄດຮ້ບັການຍອມຮບັຫຼ ຂໍຕ້ກົລງົດັົ່ ງກົ່ າວ
ໂດຍຜົ່ ານການ ນໍາ ໃຊກ້ານນາບຂ ົ່ , ການບງັຄບັໃຊຫ້ລ ການບງັຄບັແບບອ ົ່ ນໆ, ການລກັພາຕວົ, ການສໍ ້

ໂກງ, ການຫຼອກລວງ, ຫລ  ການເວົາ້ທ ົ່ ບໍົ່ ຖ ກຕອ້ງ. ອ ງຕາມສນົທສິນັຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດວົ່ າດວ້ຍ
ສດິທຂິອງເດກັ, ທະນາຄານໂລກຖ ວົ່ າການຍນິຍອມບໍົ່ ສາມາດໃຫໂ້ດຍເດກັນອ້ຍອາຍຸຕໍົ່ າ ກວົ່ າ 18 ປ , 
ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າກດົ ໝາຍ ລະດບັຊາດໄດເ່້ກໍານດົໄວ ້ຂອງປະເທດທ ົ່ ມ ກດົລະບຽບການປະພ ດຖ ກ ນໍາ 
ສະ ເໜ  ມ ອາຍຸຕໍົ່ າ ກວົ່ າ. ຄວາມເຊ ົ່ ອທ ົ່ ຜດິພາດກົ່ ຽວກບັອາຍຸຂອງເດກັແລະການຍນິຍອມຈາກເດກັບໍົ່

ແມົ່ ນການປອ້ງກນັ. 

7. ທ ົ່ ປ ກສາ: ເປັຮບໍລສິດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ຫຼ ສະຖາບນັອ ົ່ ນໆທ ົ່ ໄດຮ້ບັສນັຍາວົ່ າຈະໃຫບໍ້ລກິານໃຫ ້ ຄໍາ 
ປ ກສາໃນແງົ່ຂອງ RAMP-II, ຕໍົ່ ກບັໂຄງການ, ແລະໄດຈ້າ້ງຜ ຈ້ດັການແລະ / ຫຼ ພະນກັງານໃຫເ້ຮດັ
ວຽກນ .້ 

8. ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ: ແມົ່ ນບໍລສິດັ, ບໍລສິດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ຫຼ ສະຖາບນັອ ົ່ ນໆທ ົ່ ໄດຮ້ບັສນັຍາເພ ົ່ ອ ດໍາ ເນ ນວຽກ
ງານພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງໃນແງົ່ຂອງໂຄງການ RAMP-II ແລະໄດຈ້າ້ງຜ ບໍ້ລຫິານແລະ / ຫຼ 
ພະນກັງານໃຫເ້ຮດັວຽກນ .້ ນ ລ້ວມທງັຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຍົ່ ອຍທ ົ່ ຈາ້ງເພ ົ່ ອເຮດັກດິຈະ ກໍາ ຕົ່ າງໆໃນນາມຂອງ
ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ. 

9. ພະນກັງານ: ແມົ່ ນບຸກຄນົທ ົ່ ສະ ເໜ  ການອອກແຮງງານໃຫຜ້ ຮ້ບັ ເໝາົ ຫຼ ທ ົ່ ປ ກສາພາຍໃນປະເທດໃນ
ເວລາເຮດັວຽກຫຼ ຢ ົ່ ນອກບົ່ ອນເຮດັວຽກ, ພາຍໃຕສ້ນັຍາຫລ ການຈດັສນັການຈາ້ງງານແບບບໍົ່ ເປັນທາງ
ການຫຼ ແບບບໍົ່ ເປັນທາງການ, , ໂດຍບໍົ່ ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງຫລ ຊ  ້ ນໍາ ພະນກັງານ
ຄນົອ ົ່ ນໆ. 

10. ຜ ວ້ົ່ າຈາ້ງ: ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ  

11. ຂັນ້ຕອນການກົ່ າວຫາ GBV ແລະ VAC: ແມົ່ ນຂັນ້ຕອນທ ົ່ ໄດ ້ກໍາ ນດົໄວໃ້ນການປະຕບິດັເມ ົ່ ອມ 
ການລາຍງານເຫດການຂອງ GBV ຫຼ  VAC. 
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12. ກດົລະບຽບຂອງ GBV ແລະ VAC: ກດົລະບຽບດັົ່ ງກົ່ າວນ ແ້ມົ່ ນໄດນໍ້າມາໃຊສໍ້າລບັໂຄງການເຊິົ່ ງ
ກວມເອາົຄໍາ ໝັນ້ ສນັຍາຂອງບໍລສິດັ, ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ຈ້ດັການແລະບຸກຄນົທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ GBV ແລະ VAC 

13. ທ ມງານປະຕບິດັຕາມ GBV ແລະ VAC (GCCT): ທ ມງານທ ົ່ ຖ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໂດຍໂຄງການເພ ົ່ ອ
ແກໄ້ຂບນັຫາຕົ່ າງໆກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ VAC. 

14. ກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ (GRM): ເປັນຂະບວນການທ ົ່ ຖ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໂດຍໂຄງການ RAMP-II 
ເພ ົ່ ອຮບັແລະແກໄ້ຂ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກ. 

15. ການແຕົ່ ງຕວົ: ແມົ່ ນພ ດຕ ິກໍາ ທ ົ່ ເຮດັໃຫຜ້ ທ້ ົ່ ກະທໍາຄວາມຜດິງົ່າຍທ ົ່ ຈະຈດັຫາເດກັ ສໍາ ລບັກດິຈະ ກໍາ 
ທາງເພດ. ຕວົຢົ່ າງ, ຜ ກ້ະ ທໍາ ຜດິອາດຈະສາ້ງຄວາມ ສໍາ ພນັຂອງຄວາມໄວວ້າງໃຈກບັເດກັ, ແລະຫຼງັ
ຈາກນັນ້ກໍົ່ ສະແຫວງຫາຄວາມ ສໍາ ພນັທາງເພດນັນ້ (ຕວົຢົ່ າງໂດຍການສົົ່ ງເສ ມຄວາມຮ ສ້ ກຮກັຫຼ ການ
ເປ ດເຜ ຍແນວຄດິທາງເພດຜົ່ ານຮ ບພາບລາມກົ) 

16. ຜ ຈ້ດັການ: ແມົ່ ນບຸກຄນົໃດໜ ົ່ ງ ທ ົ່ ສະ ເໜ  ອອກແຮງງານໃຫຜ້ ຮ້ບັ ເໝາົ ຫຼ ທ ົ່ ປ ກສາ, ຢ ົ່ ໃນຫຼ ນອກ
ສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ, ພາຍໃຕສ້ນັຍາຈາ້ງງານຢົ່ າງເປັນທາງການແລະເພ ົ່ ອແລກກບັເງນິເດ ອນ, ໂດຍມ 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຄວບຄຸມ ຫລ  ຊ ນໍ້າ ກດິຈະ ກໍາ ຂອງທ ມງານຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຫລ ທ ົ່ ປ ກສາ, ພະ
ແນກຫຼ ຄາ້ຍຄ ກນັ, ແລະເພ ົ່ ອຊ  ້ນໍາ ແລະຄຸມ້ຄອງ ຈາໍ ນວນພະນກັງານທ ົ່ ໄດ ້ກໍາ ນດົໄວລ້ົ່ ວງ ໜາ້. 

17. ການແຕົ່ ງຕວົແບບອອນລາຍ:: ແມົ່ ນການສົົ່ ງຂໍຄ້ວາມທາງອ ເລກັໂທຣນກິທ ົ່ ມ ເນ ອ້ໃນທ ົ່ ບໍົ່ ສຸພາບໃຫຜ້ ້
ຮບັທ ົ່ ຜ ສ້ ົົ່ ງເຊ ົ່ ອວົ່ າເປັນເດກັນອ້ຍ, ໂດຍມ ເຈດຕະນາເພ ົ່ ອຢາກຊອກຫາຜ ຮ້ບັໃຫມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ຫຼ  ສົົ່ ງ
ກດິຈະ ກໍາ ທາງເພດກບັບຸກຄນົອ ົ່ ນ, ລວມທງັແຕົ່ ບໍົ່  ຈາໍ ເປັນ ຜ ສ້ົົ່ ງ. 

18. ຜ ກ້ະ ທໍາ ຜດິ: ແມົ່ ນຜ ທ້ ົ່ ກະ ທໍາ ຫຼ ຂົົ່ ມຂ ົ່ ທ ົ່ ຈະກະ ທໍາ ການກະ ທໍາ ຫຼ ການກະ ທໍາ ຂອງ GBV ຫຼ  
VAC. 

19. ອະນຸສນັຍາການຕອບໂຕ:້ ແມົ່ ນກນົໄກທ ົ່ ໄດ ້ກໍາ ນດົໄວໃ້ນການຕອບໂຕຕ້ໍົ່ ກໍລະນ ຂອງ GBV ແລະ 
VAC.  

20. ຜ ລ້ອດຊ ວດິ: ແມົ່ ນຜ ທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງລບົຈາກ GBV ຫຼ  VAC. ແມົ່ ຍງິ, ຜ ຊ້າຍແລະ
ເດກັນອ້ຍສາມາດເປັນຜ ລ້ອດຊ ວດິຈາກ GBV; ເດກັນອ້ຍສາມາດເປັນຜ ລ້ອດຊ ວດິຈາກ VAC  

21. ສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ: ເປັນພ ນ້ທ ົ່ ທ ົ່ ມ ການພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ, ເຊິົ່ ງເປັນສົ່ ວນ ໜ ົ່ ງ ຂອງ
ໂຄງການ. 
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22. ບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ບົ່ ອນເຮດັວຽກ: ແມົ່ ນ 'ເຂດໂຄງການທ ົ່ ມ ອດິທພິນົ' ເຊິົ່ ງເປັນພ ນ້ທ ົ່ , ຕວົເມ ອງຫຼ 
ຊນົນະບດົ, ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍກງົຈາກໂຄງການ, ລວມທງັການຕັງ້ຖິົ່ ນຖານຂອງມະນຸດທງັ ໝດົ 
ທ ົ່ ພບົເຫນັ. 

A9.2 ຕົວຢູ່າງຂອງກດົລະບຽບການປະພຶດ  

9. ໃນພາກນ  ້ນໍາ ສະ ເໜ  ສາມ ຕວົຢົ່ າງຂອງ Code of Conduct ເປັນມາດຕະຖານຕໍົ່ າສຸດສໍາລບັການ ນໍາ 
ໃຊພ້າຍໃຕສ້ນັຍາວົ່ າດວ້ຍວຽກງານກໍົ່ ສາ້ງ ສໍາ ລບັໂຄງການ (RAMP-II). ລະຫດັເຫຼົົ່ ານ ຈ້ະໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນແລະ
ຕກົລງົເຫນັດ ກົ່ ອນເລ ົ່ ມຕົນ້ວຽກງານແລະໄດຮ້ບັການອະນາໄມຂໍມ້ ນຈາກທ ົ່ ປ ກສາການຊ ນໍ້າ. 

 

• ຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງບໍລສິດັ: ໃຫຄໍ້າໝັນ້ ສນັຍາໃຫບໍ້ລສິດັແກໄ້ຂບນັຫາຕົ່ າງໆກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ 
VAC; 

• ຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງຜ ຈ້ດັການ: ຕັງ້ໃຈເປັນຜ ຄຸ້ມ້ຄອງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງ
ບໍລສິດັ, ພອ້ມທງັຜ ທ້ ົ່ ເຊນັໂດຍບຸກຄນົ; ແລະ, 

• ຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງແຕົ່ ລະຄນົ: ຫຼກັຈນັຍາບນັ ສໍາ ລບັທຸກໆຄນົທ ົ່ ເຮດັວຽກໃນໂຄງການ, ລວມທງັຜ ້
ຈດັການ. 

(a) ຫ ັກຈັນຍາບັນຂອງບ ລສິັດ: ການປຸ້ອງກນັຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດແລະການໃຊຸ້ຄວາມຮ ນແຮງ
ຕ ີ່ເດັກ 

10. ໃນສະພາບການຂອງໂຄງການ, ບໍລສິດັມ ຄວາມມຸງ້ ໝັນ້ ທ ົ່ ຈະສາ້ງແລະຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມທ ົ່ ຄວາມຮຸນ
ແຮງໂດຍອ ງໃສົ່ ບດົບາດຍງິຊາຍ (GBV) ແລະຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ (VAC) ບໍົ່ ມ ບົ່ ອນໃດທ ົ່ ພວກເຂາົຈະບໍົ່ ໄດຮ້ບັ
ການຍອມຮບັຈາກພະນກັງານ, ສະມາຄມົ, ຫຼ  ຜ ຕ້າງ ໜາ້ ຂອງບໍລສິດັ. ສະນັນ້, ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກຄນົທ ົ່ ມ ສົ່ ວນ
ຮົ່ ວມໃນໂຄງການໄດຮ້ບັຮ ເ້ຖງິ ຄໍາ ໝັນ້ ສນັຍານ ,້ ແລະເພ ົ່ ອປອ້ງກນັ, ຮບັຮ ແ້ລະຕອບສະ ໜອງ ຕໍົ່ ການກົ່ າວຫາ
ໃດໆກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ VAC, ບໍລສິດັປະຕບິດັຕາມຫຼກັການຫຼກັແລະມາດຕະຖານຕໍົ່ າສຸດດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ .້ ພ ດຕ ິກໍາ 
ທ ົ່ ຈະ ນໍາ ໃຊກ້ບັພະນກັງານຂອງບໍລສິດັ, ສະມາຄມົ, ແລະຜ ຕ້າງ ໜາ້ ລວມທງັຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຍົ່ ອຍ, ໂດຍບໍົ່ ມ ຂໍ ້

ຍກົເວັນ້: 

 

• ບໍລສິດັ - ແລະ ດັົ່ ງນັນ້ພະນກັງານ, ສະມາຄມົ, ແລະຜ ຕ້າງ ໜາ້ ທຸກຄນົຈິົ່ ງຍ ດໝັນ້ ໃນການປະຕບິດັ
ຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິ, ເດກັນອ້ຍ (ຄນົທ ົ່ ມ ອາຍຸຕໍົ່ າກວົ່ າ 18 ປ ), ແລະຜ ຊ້າຍດວ້ຍຄວາມນບັຖ  , ຊນົເຜົົ່ າຫລ ຕົນ້ ກໍາ 
ເນ ດທາງສງັຄມົ, ຊບັສນິ, ຄວາມພກິານ, ການເກ ດ ຫຼ  ສະຖານະພາບອ ົ່ ນໆ. ການກະທໍາ ຂອງ GBV 
ແລະ VAC ແມົ່ ນຜດິຕໍົ່  ຄໍາ ໝັນ້ ສນັຍານ .້ 
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• ຫາ້ມບໍົ່ ໃຫິມ້  ການຂົົ່ ມຂ ົ່ , ຂົົ່ ມເຫງັ, ດ ຖ ກ, ຫຍາບຄາຍ,   ບໍົ່  ເໝາະສມົໃນທາງວດັທະນະທ າ, ຫລ  
ພາສາ ແລະ ພ ດຕກິໍາ ທາງເພດທ ົ່ ຖ ກຫາ້ມໃນໝ ົ່  ພະນກັງານ, ບໍລສິດັ, ແລະຜ ຕ້າງ ໜາ້ ຂອງບໍລສິດັ. 

• ການກະ ທໍາ ຂອງ GBV ຫຼ  VAC ແມົ່ ນການກະ ທໍາ ທ ົ່ ບໍົ່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ເປັນເຫດຜນົຂອງການ
ລງົໂທດດາ້ນບໍລຫິານເຊິົ່ ງອາດຈະປະກອບມ ການລງົໂທດ ແລະ / ຫຼ ການຢຸດເຊາົການຈາ້ງງານ. ທຸກ
ຮ ບແບບຂອງ GBV ແລະ VAC, ລວມທງັການແຕົ່ ງຕວົແມົ່ ນບໍົ່ ສາມາດຍອມຮບັໄດ,້ ບໍົ່ ວົ່ າຈະເປັນ
ສະຖານທ ົ່ ບົ່ ອນເຮດັວຽກ, ສະຖານທ ົ່ ບົ່ ອນເຮດັວຽກ, ຢ ົ່ ແຄມຂອງ ກໍາ ມະກອນຫຼ ຢ ົ່ ເຮ ອນຂອງ 
ກໍາມະກອນ. 

• ນອກ ເໜ ອ ໄປຈາກການລງົໂທດຂອງບໍລສິດັ, ການ ດໍາ ເນ ນຄະດ ຕາມກດົ   ໝາຍ ຕໍົ່ ຜ ທ້ ົ່ ກະ ທໍາ 
GBV ຫຼ  VAC ຈະຖ ກ ດໍາ ເນ ນຄະດ ຕາມຄວາມ ເໝາະ ສມົ. 

• ການຕດິຕໍົ່ ພວົພນັທາງເພດຫຼ ກດິຈະ ກໍາ ກບັເດກັອາຍຸຕໍົ່ າກວົ່ າ 18 ປ  - ລວມທງັຜົ່ ານສ ົ່ ດຈິຕິອນ - ເປັນ
ສິົ່ ງຕອ້ງຫາ້ມ. ຄວາມເຊ ົ່ ອທ ົ່ ຜດິພາດກົ່ ຽວກບັອາຍຸຂອງເດກັບໍົ່ ແມົ່ ນການປອ້ງກນັ. ການຍນິຍອມຈາກ
ເດກັຍງັບໍົ່ ແມົ່ ນການປອ້ງກນັຫຼ ແກຕ້ວົ. 

• ຄວາມມກັທາງເພດ ສໍາ ພນັ- , ການໃຫ ້ຄໍາ ໝັນ້ ສນັຍາ ຫຼ  ໃຫກ້ານປິົ່ ນປົວທ ົ່ ເອ ອ້ ອໍາ ນວຍແມົ່ ນຂ ນ້
ກບັການກະ ທໍາ ທາງເພດ - ຫຼ ຮ ບແບບອ ົ່ ນໆຂອງການດ ຖ ກ,ພ ດຕກິໍາທ ົ່ ເສ ົ່ ອມເສຍ ຫຼ ການເອາົປຽບ.  

• ເວັນ້ເສຍແຕົ່ ວົ່ າຈະໄດຮ້ບັການຍນິຍອມເຫນັດ ຈາກທຸກພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການກະ ທໍາ ທາງ
ເພດ, ການພວົພນັທາງເພດລະຫວົ່ າງພະນກັງານຂອງບໍລສິດັ (ໃນທຸກລະດບັ) ແລະສະມາຊກິຂອງຊຸມ
ຊນົອອ້ມຂາ້ງສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກແມົ່ ນຖ ກຫາ້ມ. ນ ລ້ວມທງັຄວາມ ສໍາ ພນັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການ
ລະງບັ / ຄໍາ ສນັຍາວົ່ າກົ່ ຽວກບັການໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້ຈງິ (ເປັນເງນິຫຼ ບໍົ່ ມ ເງນິ) ໃຫແ້ກົ່
ສະມາຊກິຊຸມຊນົໃນກາແລກປົ່ ຽນກບັເພດ - ກດິຈະ ກໍາ ທາງເພດດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຖ ວົ່ າ“ ບໍົ່ ມ ຄວາມຍນິ
ຍອມ” ໃນຂອບເຂດຂອງຂໍ ້ກ າ ນດົນ .້ 

• ລວມທງັອາສາສະ ໝກັ ແລະຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຍົ່ ອຍໄດຮ້ບັການຊຸກຍ ຢ້ົ່ າງສ ງເພ ົ່ ອລາຍງານການກະ ທໍາ ທ ົ່ ສງົ
ໃສຫຼ ຕວົຈງິຂອງ GBV ແລະ / ຫຼ  VAC ໂດຍເພ ົ່ ອນຮົ່ ວມງານ, ບໍົ່ ວົ່ າຈະຢ ົ່ ໃນບໍລສິດັດຽວກນັຫຼ ບໍົ່ ກໍົ່

ຕາມ. ຕອ້ງມ ການລາຍງານໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັຂັນ້ຕອນການກົ່ າວຫາຂອງ GBV ແລະ VAC. 

• ຜ ບໍ້ລຫິານຕອ້ງລາຍງານການກະ ທໍາ ທ ົ່  ໜາ້ ສງົໄສຫຼ ຕວົຈງິຂອງ GBV ແລະ / ຫຼ  VAC ຍອ້ນວົ່ າ
ພວກເຂາົມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮກັສາ ຄໍາ ໝັນ້ ສນັຍາຂອງບໍລສິດັແລະຖ ບດົລາຍງານໂດຍກງົ
ຂອງພວກເຂາົຮບັຜດິຊອບ. 

• ປະຕບິດັຕາມກດົ ໝາຍ ທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໝດົ, ລວມທງັກດົ ໝາຍ ແຮງງານທ ົ່ ພວົພນັກບັແຮງງານ
ເດກັ. 
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• ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າຫຼກັການຂາ້ງເທງິແມົ່ ນຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢົ່ າງມ ປະສດິທພິາບບໍລສິດັສນັຍາວົ່ າຈະ
ຮບັປະກນັວົ່ າ: 

• ຜ ຈ້ດັການທງັ ໝດົທຸກຄນົ ລງົນາມໃນ ‘ກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງຜ ບໍ້ລຫິານ’ ໂດຍມ ລາຍລະອຽດ
ກົ່ ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເຂາົເຈົາ້ໃນການປະຕບິດັ ຄໍາ ໝັນ້ ສນັຍາຂອງບໍລສິດັແລະການ
ບງັຄບັໃຊຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບໃນ ‘ກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງສົ່ ວນບຸກຄນົ’. 

• ພະນກັງານທຸກຄນົລງົນາມໃນໂຄງການ 'ກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງບຸກຄນົ' ຂອງໂຄງການເຊິົ່ ງ
ຢ ນຢັນຂໍຕ້ກົລງົຂອງພວກເຂາົທ ົ່ ຈະບໍົ່ ເຂົາ້ຮົ່ ວມໃນກດິຈະ ກໍາ ຕົ່ າງໆທ ົ່ ເກ ດຂ ນ້ໃນ GBV ຫຼ  VAC. 

• ການສະແດງບໍລສິດັ ແລະ ຂໍ ້ກໍາ ນດົການປະພ ດຂອງບຸກຄນົທ ົ່  ສໍາ ຄນັ ແລະ ເບິົ່ ງຢົ່ າງຈະແຈງ້ຢ ົ່ ແຄມ
ຂອງກໍາ ມະກອນ ແລະ ຫອ້ງການແລະໃນສະຖານທ ົ່ ສາທາລະນະຂອງສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ. ຕວົຢົ່ າງ
ຂອງພ ນ້ທ ົ່ ປະກອບມ ເຂດລໍຖາ້, ບົ່ ອນພກັຜົ່ ອນແລະຫອ້ງໂຖງຂອງສະຖານທ ົ່ , ເຂດອາຫານທົ່ ຽງ, 
ສຸກສາລາ. 

• ຮບັປະກນັວົ່ າການປະພ ດຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຂໍ ້ກໍາ ນດົການປະພ ດຂອງບຸກຄນົໄດແ້ປເປັນພາສາທ ົ່  ເໝ
າະ ສມົໃນການ ນໍາ ໃຊໃ້ນພ ນ້ທ ົ່ ເຮດັວຽກກໍົ່ ຄ ກບັພະນກັງານສາກນົທ ົ່ ເປັນພາສາ ກໍາ ເນ ດຂອງພວກ
ເຂາົ. 

• ບຸກຄນົທ ົ່  ເໝາະ ສມົໄດຖ້ ກແຕົ່ ງຕັງ້ໃຫເ້ປັນ 'ຈດຸ Focal Point' ຂອງບໍລສິດັເພ ົ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຕົ່ າງໆ
ກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ VAC, ລວມທງັການເປັນຕວົແທນຂອງບໍລສິດັໃນກຸົ່ ມປະຕບິດັຕາມ GBV 
ແລະ VAC (GCCT) ເຊິົ່ ງປະກອບດວ້ຍຕວົແທນຈາກລ ກຄາ້, ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ, ທ ົ່ ປ ກສາການຊ  ້ ນໍາ, 
ແລະຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານທອ້ງຖິົ່ ນ. 

• ສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈວົ່ າແຜນປະຕບິດັງານທ ົ່ ມ ປະສດິທຜິນົໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂ ນ້ໂດຍໃຫ ້ຄໍາ ປ ກສາ
ກບັທ ົ່ ປ ກສາດາ້ນການຊ  ້ນໍາ ແລະ ເຊິົ່ ງປະກອບມ ເປັນຂັນ້ຕໍົ່ າ ສຸດ: 

1. ຂັນ້ຕອນການກົ່ າວຫາ GBV ແລະ VAC ເພ ົ່ ອລາຍງານບນັຫາຕົ່ າງໆກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ 
VAC ຜົ່ ານກນົໄກແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍົ່ ງໂຄງການ (GRM); 

2. ມາດຕະການຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປົກປອ້ງຄວາມລບັຂອງທຸກຄນົທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ; ແລະ 

3. ອະນຸສນັຍາການຕອບໂຕສ້າມາດໃຊໄ້ດກ້ບັຜ ລ້ອດຊ ວດິແລະຜ ກ້ະ ທໍາ ຜດິ GBV ແລະ 
VAC. 

• ບໍລສິດັປະຕບິດັຕາມແຜນປະຕບິດັງານຢົ່ າງມ ປະສດິທພິາບ, ໃຫ ້ ຄໍາ ຄດິເຫນັຕໍົ່  GCCT ເພ ົ່ ອການ
ປັບປຸງແລະປັບປຸງຕາມຄວາມ ເໝາະ ສມົ. 
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• ພະນກັງານທຸກຄນົເຂົາ້ຮົ່ ວມການຝ ກອບົຮມົການແນະ ນໍາ ກົ່ ອນການເລ ົ່ ມຕົນ້ເຮດັວຽກຢ ົ່ ໃນ
ສະຖານທ ົ່ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າພວກເຂາົຄຸນ້ເຄ ຍກບັ ຄໍາ ໝັນ້ ສນັຍາຂອງບໍລສິດັແລະແນວທາງປະຕບິດັ
ຂອງ GBV ແລະ VAC Code ຂອງໂຄງການ. 

• ພະນກັງານທຸກຄນົເຂົາ້ຮົ່ ວມການຝ ກອບົຮມົທ ົ່  ຈາໍ ເປັນສອງຄັງ້ຕໍົ່ ປ  ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາ
ເລ ົ່ ມຕົນ້ຈາກການຝ ກອບົຮມົເປັນຄັງ້ ທໍາ ອດິກົ່ ອນການເລ ົ່ ມຕົນ້ເຮດັວຽກເພ ົ່ ອເສ ມສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ
ກົ່ ຽວກບັກດົລະບຽບ GBV ແລະ VAC Code ຂອງການປະພ ດ. 

  ຊ ີ່ບ ລິສັດ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  ລາຍເຊັນຂອງຜ ຸ້ຕາງໜ້າ ບ ລິສັດ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

  ລາຍເຊັນຂອງຜ ຸ້ຕາງໜ້າ ບ ລິສັດ:: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

  ຫົວຂ ື້:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

  ວັນທີ:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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(b) ຈັນຍາບັນຂອງຜ ຸ້ຈັດການ: ການປຸ້ອງກັນຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດແລະການໃຊຸ້ຄວາມຮ ນແຮງ
ຕ ີ່ເດັກ 

12. ຜ ບໍ້ລຫິານທຸກລະດບັມ  ໜາ້ທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໂດຍສະເພາະໃນການຍ ດໝັນ້ ຄວາມມຸງ້ໝັນ້ຂອງບໍລສິດັໃນ
ການປອ້ງກນັແລະແກໄ້ຂບນັຫາຕົ່ າງໆກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ VAC. ຊ ົ່ ງຫມາຍຄວາມວົ່ າຜ ຈ້ດັການມ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຢົ່ າງຮຸນແຮງໃນການສາ້ງແລະຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມທ ົ່ ປອ້ງກນັ GBV ແລະ VAC. ຜ ຈ້ດັການຕອ້ງ
ສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ແລະສົົ່ ງເສ ມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງບໍລສິດັ. ຕໍົ່ ບນັຫາດັົ່ ງກົ່ າວ, ຜ ຈ້ດັການຕອ້ງ
ຍ ດ ໝັນ້ ຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງຜ ຈ້ດັການນ ແ້ລະຍງັເຊນັຊ ົ່ ໃນການປະພ ດຂອງບຸກຄນົ. ສິົ່ ງນ ເ້ຮດັໃຫພ້ວກເຂາົສະ ໜບັ 
ສະ ໜ ນ ແລະພດັທະນາລະບບົຕົ່ າງຄອົ່ ງໆທ ົ່  ອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກົ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານ
ແລະຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມທ ົ່ ບໍົ່ ເສຍຄົ່ າ GBV ແລະບໍົ່ ມ  VAC ຢ ົ່ ບົ່ ອນເຮດັວຽກແລະໃນຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ. 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບເຫຼົົ່ ານ ລ້ວມມ ແຕົ່ ບໍົ່  ຈາໍ ກດັພຽງແຕົ່ : 

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

• ເພ ົ່ ອໃຫເ້ກ ດປະສດິທຜິນົສ ງສຸດຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຂໍ ້ກໍາ ນດົການປະພ ດຂອງບຸກຄນົ: 

1. ສະແດງຢົ່ າງຈະແຈງ້ກົ່ ຽວກບັກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງບໍລສິດັ ແລະ ສົ່ ວນບຸກຄນົໃນມຸມ
ມອງທ ົ່ ຈະແຈງ້ຢ ົ່ ທ ົ່ ແຄົ່ ມຂອງພະນກັງານ, ຫອ້ງການ, ແລະໃນສະຖານທ ົ່ ສາທາລະນະຂອງ
ສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ. ຕວົຢົ່ າງຂອງພ ນ້ທ ົ່ ປະກອບມ ເຂດລໍຖາ້, ບົ່ ອນພກັຜົ່ ອນ ແລະ ຫອ້ງ
ໂຖງຂອງສະຖານທ ົ່ , ຫອ້ງອາຫານທົ່ ຽງ, ສຸກສາລາ. 

2. ຮບັປະກນັໃຫ ້ສໍາ ເນາົຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຂໍ ້ກໍາ ນດົການປະພ ດຂອງແຕົ່ ລະຄນົຖ ກແປເປັນ
ພາສາທ ົ່  ເໝາະ ສມົໃນການ ນໍາ ໃຊຢ້ ົ່ ໃນພ ນ້ທ ົ່ ເຮດັວຽກກໍົ່ ຄ ສໍາ ລບັພະນກັງານສາກນົທ ົ່ ເປັນ
ພາສາ ກໍາ ເນ ດຂອງພວກເຂາົ.  

• ດວ້ຍວາຈາ ແລະ ຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນອະທບິາຍກົ່ ຽວກບັບໍລສິດັ ແລະ ຂໍ ້ກໍາ ນດົການປະພ ດ
ຂອງບຸກຄນົໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານທຸກຄນົ. 

• ຮບັປະກນັວົ່ າ: 

1. .ພະນກັງານທຸກຄນົລງົນາມໃນ ‘ກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງບຸກຄນົ’, ລວມທງັການ
ຍອມຮບັວົ່ າພວກເຂາົໄດອ້ົ່ ານແລະເຫນັດ ກບັຫຼກັຈນັຍາບນັ. 

2. ລາຍຊ ົ່ ພະນກັງານແລະ ອດັສໍາ ເນາົໃບປະພ ດປະພ ດຂອງບຸກຄນົທ ົ່ ໄດເ້ຊນັກບັແລວ້ນັນ້ມອບ
ໃຫ ້GCCT ແລະ ລ ກຄາ້. 

3. ເຂົາ້ຮົ່ ວມໃນການຝ ກອບົຮມົແລະຮບັປະກນັວົ່ າພະນກັງານຍງັເຂົາ້ຮົ່ ວມດັົ່ ງທ ົ່ ໄດລ້ະບຸໄວຂ້າ້ງ
ລຸົ່ ມນ .້ 
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4. ພະນກັງານມ ຄວາມຄຸນ້ເຄ ຍກບັກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ (GRM) ແລະ ພວກເຂາົ
ສາມາດໃຊມ້ນັເພ ົ່ ອລາຍງານຄວາມກງັວນົຍກົ່ ຽວກບັເຫດການ GBV ຫຼ  VAC. 

5. ສະໜບັສະໜ ນໃຫພ້ະນກັງານລາຍງານຂໍສ້ງົໃສ ຫລ  ຕວົຈງິກົ່ ຽວກບັ GBV ຫຼ  VAC ຜົ່ ານ 
GRM ໂດຍການປ ກຈດິ ສໍາ ນ ກກົ່ ຽວກບັບນັຫາ GBV ແລະ VAC, ເນັນ້ ໜກັ ເຖງິຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານທ ົ່ ມ ຕໍົ່ ບໍລສິດັ ແລະ ປະເທດທ ົ່ ເປັນເຈົາ້ພາບໃນການຈາ້ງງານ, 
ແລະເນັນ້ ໜກັ ເຖງິການເຄາົລບົຄວາມລບັ. 

6. ໃນການປະຕບິດັຕາມກດົ ໝາຍທ ົ່ ບງັຄບັໃຊ ້ແລະ ເພ ົ່ ອຄວາມສາມາດສ ງສຸດຂອງທົ່ ານ, ປ້ອງ
ກນັບໍົ່ ໃຫຜ້ ກ້ະ ທໍາ ຜດິກົ່ ຽວກບັການສະແຫວງຫາຜນົຜນົປະໂຍດທາງເພດ ແລະ ການໃຊໃ້ນ
ທາງທ ົ່ ຜດິຈາກການຖ ກຈາ້ງ, ຈາ້ງຄ ນໃໝົ່  ຫຼ  ນໍາໄປໃຊງ້ານໃໝົ່ . 

7. ຮບັປະກນັວົ່ າເມ ົ່ ອມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການເປັນຫຸນ້ສົ່ ວນ, ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຍົ່ ອຍຫລ ຂໍຕ້ກົລງົທ ົ່

ຄາ້ຍຄ ກນັ, ຂໍຕ້ກົລງົເຫຼົົ່ ານ :້ 
8. ລວມເອາົແນວທາງການປະພ ດຂອງ GBV ແລະ VAC ເພ ົ່ ອເປັນເອກະສານຕດິຄດັ. 

9. ລວມມ ພາສາທ ົ່  ເໝາະ ສມົທ ົ່ ຕອ້ງການໃຫ ້ ໜົ່ ວຍ ງານແລະບຸກຄນົທ ົ່ ເຮດັສນັຍາດັົ່ ງກົ່ າວ, 
ແລະພະນກັງານແລະອາສາສະ ໝກັ ຂອງເຂາົເຈົາ້ປະຕບິດັຕາມຂໍ ້ ກໍາ ນດົການປະພ ດຂອງ
ບຸກຄນົ. 

10. ລະບຸຢົ່ າງແນົ່ ນອນວົ່ າຄວາມລົມ້ເຫຼວຂອງບນັດາໜົ່ ວຍງານ ຫຼ ບຸກຄນົດັົ່ ງກົ່ າວ, ຕາມຄວາມ ເ
ໝາະ ສມົ, ໃນການນໍາໃຊມ້າດຕະການປອ້ງກນັຕໍົ່  GBV ແລະ VAC, ໃນການສ ບສວນຂໍ ້

ກົ່ າວຫາດັົ່ ງກົ່ າວ, ຫຼ  ດໍາ ເນ ນການແກໄ້ຂເມ ົ່ ອ GBV ຫຼ  VAC ເກ ດຂ ນ້ຈະຖ ວົ່ າເປັນພ ນ້ຖານ
ໃຫແ້ກົ່ ການລງົໂທດ ແລະ ການລງົໂທດໂດຍສອດຄົ່ ອງກບັ ຫຼກັການປະພ ດຂອງແຕົ່ ລະຄນົ. 

11. ສະ ໜອງ ຊບັພະຍາກອນໃຫ ້GCCT ເພ ົ່ ອສາ້ງ ແລະ ເຜ ຍແຜົ່ ຂໍລ້ເິລ ົ່ ມກົ່ ຽວກບັຄວາມຮ ສ້ ກ
ພາຍໃນໂດຍຜົ່ ານຍຸດທະສາດການປ ກຈດິ ສໍາ ນ ກພາຍໃຕແ້ຜນປະຕບິດັງານ. 

12. ຮບັປະກນັວົ່ າບນັຫາໃດໆກົ່ ຽວກບັ GBV ຫຼ  VAC ທ ົ່ ມ ການກະ ທໍາ ຂອງ ຕໍາ ຫຼວດຈະໄດ ້
ລາຍງານໃຫລ້ ກຄາ້ ແລະ ທະນາຄານໂລກທນັທ . 

ການຝຶກອົບຮມົ 

1. ຜ ຈ້ດັການທງັ ໝດົ ຕອ້ງເຂົາ້ຮົ່ ວມການຝ ກອບົຮມົໃນຫຼກັສ ດຂອງຜ ບໍ້ລຫິານກົ່ ອນຈະເລ ົ່ ມ
ຕົນ້ເຮດັວຽກຢ ົ່ ໃນສະຖານທ ົ່ ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າພວກເຂາົມ ຄວາມຄຸນ້ເຄ ຍກບັພາລະ
ບດົບາດແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກເຂາົໃນການຍ ດຖ ກດົລະບຽບກົ່ ຽວກບັ GBV 
ແລະ VAC. ການຝ ກອບົຮມົນ ຈ້ະແຍກອອກຈາກຫຼກັສ ດການຝ ກອບົຮມົທ ົ່ ຈາໍເປັນສໍາ
ລບັພະນກັງານທຸກຄນົແລະຈະໃຫຜ້ ບໍ້ລຫິານມ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ການສະ ໜບັ ສະ ໜ 
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ນ ດາ້ນວຊິາການທ ົ່  ຈາໍ ເປັນເພ ົ່ ອເລ ົ່ ມຕົນ້ໃນການສາ້ງແຜນປະຕບິດັງານເພ ົ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ 
GBV ແລະ VAC. 

2. ຮບັປະກນັວົ່ າມ ການໃຫເ້ວລາໃນຊົົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ ແລະ ໃຫພ້ະນກັງານເຂົາ້ຮົ່ ວມ
ໂຄງການທ ົ່  ຈາໍ ເປັນ ເພ ົ່ ອອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກົ່ ການຝ ກອບົຮມົກົ່ ຽວກບັ GBV 
ແລະ VAC ທ ົ່ ມ ຄວາມຈາໍເປັນຕໍົ່ ພະນກັງານທຸກຄນົກົ່ ອນເລ ົ່ ມການເຮດັວຽກຢ ົ່ ສະຖານທ ົ່ . 

3. ຮບັປະກນັໃຫພ້ະນກັງານໄດເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຫຼກັສ ດການຝ ກອບົຮມົແບບບງັຄບັທ ົ່  ຈາໍ ເປັນຂອງ
ພະນກັງານທຸກຄນົ. ຮບັປະກນັການ ສໍາ ຫຼວດຄວາມເພິົ່ ງພໍໃຈເພ ົ່ ອປະເມ ນການຝ ກ
ອບົຮມົແມົ່ ນ ດໍາ ເນ ນໂດຍຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ. 

ການຕອບໂຕຸ້ 

• ຜ ຈ້ດັການຈະສະໜອງຂໍມ້ ນເຂົາ້ໃນລະບຽບຂັນ້ຕອນການອະທບິາຍແລະຕອບໂຕຂ້ອງ GBV ແລະ 
VAC ທ ົ່ ພດັທະນາໂດຍ GCCT, ຕາມຄວາມຕອ້ງການເປັນສົ່ ວນ ໜ ົ່ ງ ຂອງແຜນປະຕບິດັງານທ ົ່ ຖ ກ
ເກບັກ ຄ້ັງ້ສຸດທາ້ຍ. 

• ເມ ົ່ ອໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກບໍລສິດັ, ຜ ຈ້ດັການຈະຍ ດ ໝັນ້ ມາດຕະການຄວາມຮບັຜດິຊອບທ ົ່ ໄດ ້
ກໍາ ນດົໄວໃ້ນແຜນປະຕບິດັງານເພ ົ່ ອຮກັສາຄວາມລບັຂອງພະນກັງານທຸກຄນົທ ົ່ ລາຍງານຫຼ  (ຕາມຂໍ ້

ກົ່ າວຫາ) ລະເມ ດເຫດການຂອງ GBV ແລະ VAC (ເວັນ້ເສຍແຕົ່ ວົ່ າຈະມ ການລະເມ ດຄວາມລບັ
ເພ ົ່ ອປົກປອ້ງບຸກຄນົ ຫລ  ຊບັສນິທ ົ່ ເປັນໄພອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງຫຼ ບົ່ ອນທ ົ່ ກດົ ໝາຍ ກໍາ ນດົໄວ)້. 

• ຖາ້ຜ ຈ້ດັການພດັທະນາຄວາມກງັວນົ ຫຼ  ຄວາມສງົໄສກົ່ ຽວກບັຮ ບແບບຂອງ GBV ຫຼ  VAC ໂດຍ
ພະນກັງານທ ົ່ ເຮດັວຽກກບັຜ ຮ້ບັ      ເໝາົ ຄນົອ ົ່ ນຢ ົ່ ໃນສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກດຽວກນັ. 

• ໃນເມ ົ່ ອມ ການລງົໂທດໄດຮ້ບັການ ກໍາ ນດົແລວ້, ຜ ຈ້ດັການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຄາດວົ່ າຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບ
ເປັນສົ່ ວນຕວົໃນການຮບັປະກນັມາດຕະການດັົ່ ງກົ່ າວຖ ກບງັຄບັໃຊຢ້ົ່ າງມ ປະສດິທຜິນົ, ໃນເວລາ ກໍາ 
ນດົສ ງສຸດ 14 ວນັນບັຕັງ້ແຕົ່ ວນັທ ົ່ ໄດຕ້ດັສນິໃຈລງົໂທດ. 

• ຜ ຈ້ດັການ 17. ຜ ບໍ້ລຫິານທ ົ່ ບໍົ່ ໄດລ້າຍງານ ຫຼ  ປະຕບິດັຕາມຂໍ ້ກໍາ ນດົດັົ່ ງກົ່ າວສາມາດເປັນໄປຕາມມາດ
ຕະການທາງວໄິນ, ຖ ກ ກໍາ ນດົແລະ ນໍາ ໃຊໂ້ດຍ CEO ຂອງບໍລສິດັ, ຜ ອໍ້ານວຍການຝົ່ າຍບໍລຫິານ 
ຫລ  ຜ ຈ້ດັການທ ົ່ ສ ງທ ົ່ ສຸດ. 

1. ຄໍາເຕ ອນທ ົ່ ບໍົ່ ເປັນທາງກນ 

2. ຄໍາເຕ ອນທ ົ່ ເປັນທາງການ 

3. ການສ ນເສຍເງນິເດ ອນສຸງສຸດເຖງິ ໜ ົ່ ງ ອາທດິ. 
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4. ການຢຸດເຊາົການຈາ້ງງານ (ໂດຍບໍົ່ ຕອ້ງຈົ່ າຍເງນິເດ ອນ), ສໍາລບັໄລຍະເວລາຕໍົ່ າ ສຸດ 1 ເດ ອນເຖງິສ ງສຸດ 6 
ເດ ອນ. 

5. ສິນ້ສຸດການວົ່ າຈາ້ງ 

• ໃນທ ົ່ ສຸດ, ຄວາມລົມ້ເຫຼວໃນການຕອບສະໜອງ ຕໍົ່ ກບັກໍລະນ  GBV ແລະ VAC ຢົ່ າງມ ປະສດິຕຜິນົ
ໃນສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກໂດຍຜ ບໍ້ລຫິານຫຼ  CEO ຂອງບໍລສິດັອາດຈະສາ້ງພ ນ້ຖານໃນການ ດໍາ 
ເນ ນການຕາມກດົ ໝາຍ ຂອງເຈົາ້ ໜາ້ ທ ົ່ . 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຮບັຮ ວ້ົ່ າຂາ້ພະເຈົາ້ໄດອ້ົ່ ານຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງຜ ຈ້ດັການທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາຢ ົ່ ຂາ້ງເທງິແລວ້, ຕກົລງົເຫນັດ 
ປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ໃນນັນ້ແລະເຂົາ້ໃຈບດົບາດແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໃນການປອ້ງ
ກນັແລະຕອບສະ ໜອງ ຕໍົ່  GBV ແລະ VAC. ຂອ້ຍເຂົາ້ໃຈວົ່ າການກະ ທໍາ ໃດໆທ ົ່ ບໍົ່ ສອດຄົ່ ອງກບັຫຼກັຈນັຍາບນັ
ຂອງຜ ຈ້ດັການນ ຫຼ້ ຄວາມລົມ້ເຫລວທ ົ່ ຈະປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຂອງຜ ຈ້ດັການນ ອ້າດຈະເຮດັໃຫມ້ ການ
ປະຕບິດັວໄິນ. 

  ລາຍເຊນັ:  _________________________ 

 

  ຊ ົ່  ແລະ ນາມສະກຸນ: _________________________ 

 

  ຫວົຂໍ:້   _________________________ 

 

  ວນັທ :   ______ 

 

(c)ຫຼກັຈນັຍາບນັຂອງສົ່ ວນລະບຸກຄນົ: ການປອ້ງກນັຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດແລະການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ 

ຂາ້ພະເຈົາ້, ______________________________,;ຮບັຮ ວ້ົ່ າການປອ້ງກນັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
(GBV) ແລະການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ເດກັ (VAC) ເປັນສິົ່ ງທ ົ່ ສໍາ ຄນັ. ບໍລສິດັຖ ວົ່ າກດິຈະກໍາ GBV ຫຼ  VAC ແມົ່ ນ
ການກະ ທໍາ ທ ົ່ ບໍົ່ ດ ຂອງພວກເຂາົແລະດັົ່ ງນັນ້ຈ ົ່ ງເປັນພ ນ້ຖານໃຫແ້ກົ່ ການລງົໂທດ, ການລງົໂທດຫຼ ການຢຸດເຊາົການ
ຈາ້ງງານທ ົ່ ເປັນໄປໄດ.້ ທຸກຮ ບແບບຂອງ GBV ຫຼ  VAC ແມົ່ ນບໍົ່ ສາມາດຍອມຮບັໄດຢ້ ົ່ ໃນສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ ຫຼ  ຢ ົ່
ແຄົ່ ມຂອງ ກໍາ ມະກອນ. ການ ດໍາ ເນ ນຄະດ ຕໍົ່ ຜ ທ້ ົ່ ກະ ທໍາ ຜດິ GBV ຫຼ  VAC ອາດຈະຖ ກ ດໍາ ເນ ນຄະດ ຖາ້ ເໝ
າະ ສມົ. 
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ຂ້າພະເຈົື້າຕົກລົງເຫັນດີວາ່ໃນຂະນະທີີ່ເຮັດວຽກໂຄງການຂ້າພະເຈົື້າຈະປະຕິບັດຄ : 

• ປະຕບິດັຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິ, ເດກັນອ້ຍ (ຄນົທ ົ່ ມ ອາຍຸຕໍົ່ າ ກວົ່ າ 18 ປ ), ແລະ ຜ ຊ້າຍດວ້ຍຄວາມນບັຖ ບໍົ່ ວົ່ າຈະ
ເປັນເຊ ອ້ຊາດ, ສ ຜວິ, ພາສາ, ສາດສະ ໜາ, ຄວາມຄດິເຫນັດາ້ນການເມ ອງຫຼ ອ ົ່ ນໆ, ສນັຊາດ, ຊນົເຜົົ່ າ
ຫລ ສງັຄມົ, ຄຸນສມົບດັ, ຄວາມພກິານ, ການເກ ດແລະສະຖານະພາບອ ົ່ ນໆ. 

• ຢົ່ າໃຊພ້າສາຫລ  ການປະພ ດຕໍົ່ ແມົ່ ຍງິ, ເດກັນອ້ຍຫຼ ຜ ຊ້າຍທ ົ່ ບໍົ່ ເໝາະສມົ, ກໍົ່ ກວນ, ດ ຖ ກ, ກະ ທໍາ ຜດິ
ທາງເພດ, ດ ຖ ກຫລ ບໍົ່  ເໝາະ ສມົກບັວດັທະນະ ທໍາ. 

• ບໍົ່ ເຂົາ້ຮົ່ ວມການຕດິຕໍົ່ ທາງເພດສໍາພນັ ຫຼ  ກດິຈະ ກໍາ ກບັເດກັນອ້ຍ ລວມທງັການແຕົ່ ງຕວົ, ຫຼ ການ
ຕດິຕໍົ່ ຜົ່ ານສ ົ່ ດຈິຕິອນ. ຄວາມເຊ ົ່ ອທ ົ່ ຜດິພາດກົ່ ຽວກບັອາຍຸຂອງເດກັບໍົ່ ແມົ່ ນການປອ້ງກນັ. ການຍນິ
ຍອມຈາກເດກັຍງັບໍົ່ ແມົ່ ນການປອ້ງກນັຫຼ ແກຕ້ວົ. 

• ຢົ່ າມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການເອ ອ້ ອໍາ ນວຍທາງເພດ - ຍກົຕວົຢົ່ າງ, ເຮດັ ຄໍາ ສນັຍາຫຼ ການໃຫກ້ານປິົ່ ນປົວ
ທ ົ່ ເອ ອ້ ອໍາ ນວຍແມົ່ ນຂ ນ້ກບັການກະທໍາ ທາງເພດ - ຫຼ ຮ ບແບບອ ົ່ ນໆ ການເສ ົ່ ມເສບ ຫຼ  ພ ດຕກິໍາການ
ສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດ. 

• ເວັນ້ເສຍແຕົ່ ວົ່ າຈະມ ການຍນິຍອມເຫນັດ ຢົ່ າງເຕມັທ ົ່ ຈາກທຸກພາກສົ່ ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ຂອ້ຍຈະບໍົ່ ມ 
ການພວົພນັທາງເພດກບັສະມາຊກິຂອງຊຸມຊນົອອ້ມຂາ້ງ. ນ ລ້ວມທງັຄວາມ ສໍາ ພນັທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ການກກັກນັຫຼ  ຄໍາ ສນັຍາວົ່ າຈະໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດ (ເງນິຫຼ ບໍົ່ ມ ເງນິຕາ) ກບັສະມາຊກິຊຸມຊນົເພ ົ່ ອ
ແລກປົ່ ຽນກບັເພດ - ກດິຈະ ກໍາ ທາງເພດດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຖ ວົ່ າ“ ບໍົ່ ມ ຄວາມຍນິຍອມ” ໃນຂອບເຂດ
ຂອງຂໍ ້ກໍາ ນດົນ .້ 

• ເຂົາ້ຮົ່ ວມແລະມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຢົ່ າງຈງິຈງັໃນການຝ ກອບົຮມົທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂລກເອດສ,໌ ກຸົ່ ມແມົ່ ນຍງິ 
ແລະ ເດກັ ຕາມການສະ ເໜ  ຂອງນາຍຈາ້ງຂອງຂອ້ຍ. 

• ພຈິາລະນາການລາຍງານໂດຍຜົ່ ານກນົໄກການແກໄ້ຂ ຄໍາຮອ້ງທຸກຫລ  ໃຫຜ້ ຈ້ດັການຂອງຂອ້ຍກົ່ ຽວ
ກບັຂໍສ້ງົໄສ ຫລ   ຄວາມຈງິ GBV ຫຼ  VAC ໂດຍເພ ົ່ ອນຮົ່ ວມງານ, ບໍົ່ ວົ່ າຈາ້ງໂດຍບໍລສິດັຂອງຂອ້ຍຫຼ ບໍົ່ , 
ຫຼ  ການລະເມ ດກດົລະບຽບນ .້ 

ສ າລັບບເດັກນ້ອຍທີີ່ມີອາຍ ຕ ີ່ີ່າກວ່າ 18 ປີ  

1. ຫາກເປັນໄປໄດໃ້ຫກ້ວດສອບເພ ົ່ ອຮບັປະກນັວົ່ າມ ຜ ໃ້ຫຍົ່ ອ ກຄນົ ໜ ົ່ ງ ຢ ົ່ ໃນເວລາທ ົ່ ເຮດັວຽກຢ ົ່ ໃກກ້ບັ
ເດກັນອ້ຍ. 

2. ຢົ່ າຊກັຊວນເດກັນອ້ຍທ ົ່ ບໍົ່ ມ ຜ ດ້ ແລ ແລະ ບໍົ່ ໄດກ້ົ່ ຽວຂອ້ງກບັຄອບຄວົເຂົາ້ມາໃນເຮ ອນຂອງຂອ້ຍ, ເວັນ້
ເສຍແຕົ່ ວົ່ າພວກເຂາົຈະມ ຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ການບາດເຈບັຫຼ ຄວາມອນັຕະລາຍທາງຮົ່ າງກາຍ. 
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3. ຢົ່ ານອນຢ ົ່ ໃກເ້ດກັທ ົ່ ບໍົ່ ໄດຮ້ບັການດ ແລເວັນ້ເສຍແຕົ່ ມ ຄວາມ ຈາໍ ເປັນແທ້ໆ , ໃນກໍລະນ ນ ຂ້ອ້ຍຕອ້ງໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດຈາກຜ ຄຸ້ມງານຂອງຂອ້ຍ, ແລະຮບັປະກນັວົ່ າມ ຜ ໃ້ຫຍົ່ ອ ກຄນົ ໜ ົ່ ງ ຖາ້ເປັນໄປໄດ.້ 

4. ນໍາໃຊຄ້ອມພວິເຕ , ໂທລະສບັມ ຖ , ຫລ ວ ດ ໂອແລະກອ້ງດຈິຕິອລຢົ່ າງ ເໝາະ ສມົ, ແລະຢົ່ າຂ ດຮ ດ
ເດກັນອ້ຍ ຫຼ  ເຂົາ້ເຖງິຮ ບພາບລາມກົເດກັຜົ່ ານສ ົ່ ກາງ (ເບິົ່ ງ“ ການ ນ າ ໃຊຮ້ ບພາບຂອງເດກັເພ ົ່ ອຈດຸປະສງົ
ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກ” ຢ ົ່ ຂາ້ງລຸົ່ ມນ )້. 

5. ຫຼ ກລົ່ ຽງການລງົໂທດທາງຮົ່ າງກາຍຫລ ການປະຕບິດັວໄິນຂອງເດກັ. 

6. ຫຼ ກລົ່ ຽງການວົ່ າຈາ້ງເດກັນອ້ຍ ເພ ົ່ ອເຮດັວຽກຢ ົ່ ພາຍໃນເຮ ອນ ຫຼ  ວຽກອ ົ່ ນໆທ ົ່ ບໍົ່ ເໝາະສມົເນ ົ່ ອງຈາກອາຍຸ 
ຫລ  ຢ ົ່ ໃນໄລຍະການພດັທະນາຂອງພວກເຂາົ, ເຊິົ່ ງຂດັຂວາງເວລາຂອງພວກເຂາົທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ສໍາລບັການສ ກສາ 
ແລະ ກດິຈະ ກໍາ ການພກັຜົ່ ອນ, ຫລ  ວົ່ າບົ່ ອນທ ົ່ ເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົມ ຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ການບາດເຈບັ. 

ການ ນ າ ໃຊຸ້ຮ ບພາບຂອງເດັກນອ້ຍເພ ີ່ອຈ ດປະສົງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ 

13. ໃນເວລາຖົ່ າຍຮ ບ ຫຼ  ຖົ່ າຍທໍາ ເດກັເພ ົ່ ອຈດຸປະສງົທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກ, ຂອ້ຍຕອ້ງ: 

• ກົ່ ອນທ ົ່ ຈະຖົ່ າຍຮ ບຫຼ ຖົ່ າຍທໍາເດກັໃຫປ້ະເມ ນ ແລະ ພະຍາຍາມປະຕບິດັຕາມຮ ດຄອງປະເພນ 
ທອ້ງຖິົ່ ນ ຫຼ ຂໍຈ້າໍກດັໃນຖົ່ າຍຊໍາ້ຮ ບພາບສົ່ ວນຕວົ.. 

• ກົ່ ອນທ ົ່ ຈະຖົ່ າຍຮ ບຫຼ ຖົ່ າຍທໍາເດກັຕອ້ງໄດຮ້ບັການຍນິຍອມເຫນັດ ຈາກເດກັ ແລະ ພໍົ່ ແມົ່ ຫຼ ຜ ປົ້ກຄອງ
ເດກັ. ໃນສົ່ ວນນ ຂ້ອ້ຍຕອ້ງອະທບິາຍວົ່ າຈະໃຊຮ້ ບພາບ ຫຼ  ຮ ບເງາົ ແບບໃດ 

• ຮບັປະກນັວົ່ າການຖົ່ າຍຮ ບ, ຟິມວດິ ໂອ ແລະ ດ ວ ດ  ນໍາ ສະ ເໜ  ເດກັນອ້ຍໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົ ແລະ ບໍົ່

ມ ລກັສະນະສົ່ ຽງຫຼ ຍອມອົ່ ອນໄຫວ. 

• ຮບັປະກນັວົ່ າຮ ບພາບເປັນຕວົແທນທ ົ່ ຖ ກຕອ້ງຂອງສະພາບການ ແລະ ຂໍເ້ທດັຈງິ. 

• ຮບັປະກນັວົ່ າຟາຍຊ ົ່ ເອກະສານບໍົ່ ເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນທ ົ່ ລະບຸຂໍມ້ ນກົ່ ຽວກບັເດກັໃນເວລາສົົ່ ງຮ ບພາບທາງອ 
ເລກັໂທຣນກິ. 

ການລົງໂທດ 

14. ຂອ້ຍເຂົາ້ໃຈວົ່ າຖາ້ຂອ້ຍລະເມ ດກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງບຸກຄນົນ ,້ ນາຍຈາ້ງຂອງຂອ້ຍຈະປະຕບິດັ
ວໄິນເຊິົ່ ງປະກອບມ : 

• ຄໍາເຕ ອນທ ົ່ ບໍົ່ ເປັນທາງການ 

• ຄໍາເຕ ອນທ ົ່ ເປັນທາງການ 

• ການສ ນເສຍເງນິເດ ອນສ ງສຸກເຖງິ ໜ ົ່ ງ ອາທດິ. 
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• ການຢຸດເຊາົການຈາ້ງງານ (ໂດຍບໍົ່ ຕອ້ງຈົ່ າຍເງນິເດ ອນ), ສໍາລບັໄລຍະເວລາຕໍົ່ າ ສຸດ 1 ເດ ອນເຖງິສ ງສຸດ 
6 ເດ ອນ. 

• ສິນ້ສຸດການວົ່ າຈາ້ງ 

• ສົົ່ ງຕໍົ່ ໃຫເ້ຈົາ້ທ ົ່  ຕໍາ ຫຼວດຫຼ  ອງົການຈດັອ ົ່ ນໆຕາມທ ົ່ ໄດຮ້ບັການຮບັປະກນັ 

ຂອ້ຍເຂົາ້ໃຈວົ່ າມນັແມົ່ ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂອ້ຍທ ົ່ ຈະຫລ ກລຽ້ງການກະ ທໍາ ຫຼ ພ ດຕ ິກໍາ ທ ົ່ ສາມາດ
ຖ ວົ່ າເປັນ GBV ຫຼ  VAC ຫຼ ລະເມ ດກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງບຸກຄນົນ .້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຍອມຮບັວົ່ າຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ ້
ອົ່ ານກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງບຸກຄນົທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວມາ, ຕກົລງົເຫນັດ ປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ໃນນັນ້ ແລະ 
ເຂົາ້ໃຈເຖງິບດົບາດແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເພ ົ່ ອປອ້ງກນັ ແລະ ຕອບສະ ໜອງ ຕໍົ່  GBV ແລະ 
VAC. ຂອ້ຍເຂົາ້ໃຈວົ່ າການກະ ທໍາ ໃດໆທ ົ່ ບໍົ່ ສອດຄົ່ ອງກບັກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງບຸກຄນົນ ຫຼ້ ການບໍົ່ ໄດ ້
ປະຕບິດັຕາມລະບຽບຫຼກັການຂອງບຸກຄນົນ ອ້າດຈະເຮດັໃຫມ້ ການປະຕບິດັວໄິນ ແລະ ອາດຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕໍົ່

ການຈາ້ງງານຂອງຂອ້ຍ. 

 

  ລາຍເຊນັ:  _________________________ 

 

  ຊ ົ່  ແລະ ນາມສະກຸນ: _________________________ 

 

  ຫວົຂໍ:້   _________________________ 

 

  ວນັທ :   _________________________ 

 

A9.3. ແຜນປະຕິບັດງານ 

(a) ທີມງານປະຕິບັດຕາມ GBV ແລະ VAC 

15. ໂຄງການຈະສາ້ງຕັງ້ 'ທ ມງານປະຕບິດັຕາມ GBV ແລະ VAC' (GCCT). GCCT ຈະປະກອບມ , ຕາມ
ຄວາມ ເໝາະ ສມົກບັໂຄງການ, ຢົ່ າງ ໜອ້ຍ ສ ົ່ ຕວົແທນ ('ຈດຸປະສານງານ') ດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ :້  

• ຜ ຊ້ົ່ ຽວຊານດາ້ນການປົກປອ້ງຈາກລ ກຄາ້; 
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• ຜ ຈ້ດັການອາຊ ບ ດາ້ນສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພດາ້ນ ຈາກຜ ຮ້ບັ ເໝາົ, ຫຼ  ຜ ອ້  ົ່ ນທ ົ່ ມ ໜາ້ ທ ົ່

ຮບັຜດິຊອບໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຂອງ GBV ແລະ VAC ດວ້ຍເວລາ ແລະ ຜ ອ້າວຸໂສເພ ົ່ ອທຸົ່ ມເທ
ໃນຕໍາແໜົ່ ງ; 

• ທ ົ່ ປ ກສາດາ້ນການຊ  ້ນໍາ; ແລະ, 

• ຕວົແທນຈາກຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານໃນທອ້ງຖິົ່ ນທ ົ່ ມ ປະສບົການກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ VAC (‘ຜ ໃ້ຫ ້
ບໍລກິານ’). 

16. ແມົ່ ນໜາ້ ທ ົ່ ຂອງ GCCT ໂດຍໄດຮ້ບັການສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ຈາກຝົ່ າຍບໍລຫິານເພ ົ່ ອແຈງ້ໃຫພ້ະນກັງານ
ຊາບກົ່ ຽວກບັກດິຈະ ກໍາ ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ GCCT. ເພ ົ່ ອໃຫບໍ້ລກິານໃນ GCCT ຢົ່ າງມ ປະສດິທພິາບ
, ສະມາຊກິຕອ້ງໄດຜ້ົ່ ານການຝ ກອບົຮມົຈາກຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານຢ ົ່ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນກົ່ ອນທ ົ່ ຈະເລ ົ່ ມຕົນ້ການມອບ ໝາຍ ຂອງ
ພວກເຂາົເພ ົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າພວກເຂາົມ ຄວາມຮ ສ້ ກກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະການປົກປອ້ງເດກັ. 

 

17. GCCT ຈະຕ້ອງການ: 

• ອະນຸມດັການປົ່ ຽນແປງໃດໆກົ່ ຽວກບັກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງ GBV ແລະ VAC ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ໃນ 
      ເອກະສານນ ,້ ໂດຍມ ການຊ ແ້ຈງຈາກທ ົ່ ປ ກສາດາ້ນການຊ  ້ນໍາ ສໍາ ລບັການປົ່ ຽນແປງດັົ່ ງກົ່ າວ. 
• ກະກຽມແຜນປະຕບິດັງານທ ົ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິຫຼກັຈນັຍາບນັເຊິົ່ ງປະກອບມ : 

1. ຂັນ້ຕອນການກົ່ າວຫາ GBV ແລະ VAC (ເບິົ່ ງ 4.3) 

2. ມາດຕະການຄວາມຮບັຜດິຊອບ (ເບິົ່ ງ 4.4) 

3. ຍຸດທະສາດການສາ້ງຈດິ ສໍາ ນ ກ (ເບິົ່ ງ 4.5) 

4. ອະນຸສນັຍາການຕອບໂຕ ້(ເບິົ່ ງ 4.6) 

• ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແຜນປະຕບິດັງານໂດຍຝົ່ າຍບໍລຫິານບໍລສິດັ; 

• ໄດຮ້ບັຄວາມແຈົ່ ມແຈງ້ຂອງລ ກຄາ້ສໍາ ລບັແຜນ ດໍາ ເນ ນງານກົ່ ອນການລະດມົຢົ່ າງເຕມັທ ົ່ ; 

• ຮບັ ແລະ ຕດິຕາມຄວາມລະອຽດ ແລະ ການລງົໂທດກົ່ ຽວກບັ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ GBV 
ແລະ VAC ທ ົ່ ຕດິພນັກບັໂຄງການ; 

• ຮບັປະກນັວົ່ າສະຖຕິຂິອງ GBV ແລະ VAC ໃນ GRM ແມົ່ ນລາ້ສະໄໝ ແລະ ລວມຢ ົ່ ໃນບດົລາຍ
ງານຂອງໂຄງການປົກກະຕ.ິ 

18. GCCT ຈະຈດັກອງປະຊຸມປັບປຸງປະຈາໍໄຕມາດເພ ົ່ ອປ ກສາຫາລ ກົ່ ຽວກບັວທິ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງ
ດາ້ນຊບັພະຍາກອນແລະການສະໜບັສະໜ ນ GBV ແລະ VAC ຕໍົ່ ພະນກັງານແລະສະມາຊກິຊຸມຊນົ. 
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19. ແຜນປະຕບິດັງານ ແລະ ກດົລະບຽບການປະພ ດຈະຕອ້ງຖ ກສົົ່ ງໄປໃຫທ້ ົ່ ປ ກສາ ISWS ພາຍໃນ 90 ວນັ
ນບັແຕົ່ ວນັລງົລາຍເຊນັສນັຍາ. ວຽກງານຈະບໍົ່ ເລ ົ່ ມຕົນ້ເວັນ້ເສຍແຕົ່ ວົ່ າວສິະວະກອນພໍໃຈກບັມາດຕະການຕົ່ າງໆ, 
ລວມທງັແຜນການ. ການບໍົ່ ປະຕບິດັຕາມພນັທະດັົ່ ງກົ່ າວຄວນສາ້ງພ ນ້ຖານໃຫແ້ກົ່ ການຍກົເລ ກສນັຍາດັົ່ ງກົ່ າວ - ທັງ້
ນ ຈ້ະຖ ກ ກໍາ ນດົໂດຍການຕດັສນິໃຈຂອງບຸກຄນົທ ົ່ ເຮດັສນັຍາແຕົ່ ພຽງຜ ດ້ຽວໃນຂະນະທ ົ່ ມ ຄວາມຕັງ້ໃຈທ ົ່ ຈະ
ຍກົເລ ກສນັຍາດັົ່ ງກົ່ າວຈະແຈງ້ໃຫທ້ ມງານທະນາຄານໂລກພາຍໃນ 60 ວນັນບັຈາກວນັທ ຍກົເລ ກ.  
(b) ການຮອ້ງທ ກ: ຂັື້ນຕອນການກ່າວຫາ GBV ແລະ VAC 

20. ພະນກັງານ, ອາສາສະໝກັ, ທ ົ່ ປ ກສາ ແລະ ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຍົ່ ອຍທງັ ໝດົ ແມົ່ ນໄດຮ້ບັການຊຸກຍ ໃ້ຫລ້າຍງານ
ກໍລະນ ທ ົ່ ສງົໃສວົ່ າເປັນ GBV ຫຼ  VACຢົ່ າງແທຈ້ງິ. ຜ ຈ້ດັການຕອ້ງໄດລ້າຍງານກໍລະນ ທ ົ່ ສງົໃສວົ່ າເກ ດຂ ນ້ຈງິກົ່ ຽວ
ກບັ GBV ແລະ / ຫຼ  VAC ຍອ້ນວົ່ າພວກເຂາົມ  ໜາ້ ທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຍ ດ ໝັນ້ ຄໍາ ໝັນ້ ສນັຍາຂອງບໍລສິດັ
ແລະພວກເຂາົຖ ເອາົລາຍງານໂດຍກງົທ ົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງບຸກຄນົ. 

21. ໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວຈະໃຫຂໍ້ມ້ ນແກົ່ ພະນກັງານແລະຊຸມຊນົກົ່ ຽວກບັວທິ ການລາຍງານກລໍະນ ຂອງການລະເມ ດ
ກດົຈນັຍາບນັຂອງ GBV ແລະ VAC Code ໂດຍຜົ່ ານກນົໄກແກໄ້ຂ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກກົ່ ຽວກບັການຮອ້ງທຸກ 
(GRM). GCCT ຈະຕດິຕາມຄະດ ກົ່ ຽວກບັການລະເມ ດ GBV, VAC ແລະ ຫຼກັຈນັຍາບນັທ ົ່ ຖ ກລາຍງານຜົ່ ານ 
GRM. 

(c) ການແກຸ້ໄຂ ຄ າ ຮ້ອງທ ກກ່ຽວກັບ GBV ຫ   VAC  

22. ສະແດງຂາ້ງລຸົ່ ມນ ສ້ະແດງຂັນ້ຕອນໃນການແກໄ້ຂ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກ. 

A9.4. ກນົໄກແກຸ້ໄຂ ຄ າ ຮອ້ງທ ກກ່ຽວກັບການຮ້ອງທ ກ (GRM) 

23. ໂຄງການ ດໍາ ເນ ນງານກນົໄກແກໄ້ຂ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກ (GRM). ການລາຍງານຂອງ GBV ຫຼ  VAC, ການ
ຮອ້ງທຸກອ ົ່ ນໆ, ຫຼ ຄວາມກງັວນົອ ົ່ ນໆສາມາດສົົ່ ງຜົ່ ານທາງອນິເຕ ເນດັ, ຜົ່ ານທາງໂທລະສບັຫຼ ທາງໄປສະນ , ຫຼ ດວ້ຍ
ຕວົເອງ. 

24. ຜ ປ້ະກອບການ GRM ຈະສົົ່ ງ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ GBV ຫຼ  VAC ໄປຫາ GCCT ເພ ົ່ ອແກໄ້ຂ
ບນັຫາເຫລົົ່ ານັນ້. ອ ງຕາມແຜນປະຕບິດັງານ, GCCT ໂດຍຜົ່ ານທາງຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານແລະຈດຸປະສານງານຈະ ດໍາ 
ເນ ນການສ ບສວນ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກແລະສຸດທາ້ຍໃຫຜ້ ປ້ະກອບການ GRM ແກໄ້ຂ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກ, ຫຼ  ຕໍາ ຫຼວດຖາ້ ຈາໍ 
ເປັນ. ຜ ປ້ະຕບິດັງານ GRM ຈະແຈງ້ໃຫຫ້າຜ ຮ້ອ້ງທຸກກົ່ ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັ, ເວັນ້ເສຍແຕົ່ ວົ່ າມນັໄດຖ້ ກເຮດັໂດຍບໍົ່

ເປ ດເຜ ຍຊ ົ່ . ການຮອ້ງທຸກຕໍົ່ ຜ ຈ້ດັການຫຼ ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານຈະຖ ກສົົ່ ງໂດຍ GRM ເພ ົ່ ອດໍາເນ ນການ. 

25. ຖາ້ຫາກ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກຕໍົ່  GRM ແມົ່ ນເຮດັໂດຍຜ ລ້ອດຊ ວດິ ຫຼ  ໃນນາມຜ ລ້ອດຊ ວດິ, ຜ ຮ້ອ້ງທຸກຈະໄດສ້ົົ່ ງ
ໂດຍກງົຫາຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານເພ ົ່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັການບໍລກິານສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ໃນຂະນະທ ົ່  GCCTດໍາເນ ນການສ ບສວນ 
ຄໍາ ຮອ້ງທຸກໃນແບບຄ ົ່ ຂະໜານ 
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A9.5 ຜ ຸ້ໃຫຸ້ບ ລິການ 

26. ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານແມົ່ ນອງົການຈດັຕັງ້ທອ້ງຖິົ່ ນ (ອາດຈະເປັນອງົການທ ົ່ ບໍົ່ ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ) ເຊິົ່ ງມ ປະສບົ
ການທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈດັຝ ກອບົຮມົໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານ ແລະ ເພ ົ່ ອຊົ່ ວຍເຫຼ ອ ຜ ທ້ ົ່

ລອດຊ ວດິຈາກ GBV ຫຼ  VAC. ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຕອ້ງເຮດັສນັຍາການໃຫບໍ້ລກິານຂອງຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ, ເພ ົ່ ອວົ່ າກໍລະນ  
GBV ແລະ VAC ສາມາດສົົ່ ງຕໍົ່ ໃຫພ້ວກເຂາົໄດຢ້ົ່ າງປອດໄພ. ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານຍງັຈະໃຫກ້ານສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ແລະ 
ຄໍາແນະນໍາໃຫແ້ກົ່ ຈດຸປະສານງານ GBV ແລະ VAC ຕາມຄວາມ ຈາໍ ເປັນ. ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານຈະມ ຜ ຕ້າງ ໜາ້ ໃນ 
GCCT ແລະມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການແກໄ້ຂ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ GBV ຫຼ  VAC. ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານຈະ
ພດັທະນາແລະ ດໍາ ເນ ນການຝ ກອບົຮມົທ ົ່  ຈາໍ ເປັນໃຫແ້ກົ່ ພະນກັງານກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ VAC. 

A9.6.  ຈ ດປະສານງານຂອງ GBV ແລະ VAC 

27. GCCT ຈະສົົ່ ງ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກໄປທ ົ່ ຈດຸປະສານງານທ ົ່  ເໝາະ ສມົ ເພ ົ່ ອການແກໄ້ຂ (ເຊັົ່ ນບນັຫາກບັພະນກັງານ
ຂອງຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຈະໃຫຜ້ ຮ້ບັ ເໝາົ ແກໄ້ຂ; ພະນກັງານທ ົ່ ປ ກສາທ ົ່ ປ ກສາແກໄ້ຂ ແລະ ພະນກັງານລ ກຄາ້ເຈົາ້ຂອງລ ກ
ຄາ້ຕອ້ງແກໄ້ຂ) ແລະ ຈະແນະນໍາໃຫ ້ GCCT ກົ່ ຽວກບັການແກໄ້ຂທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ລວມເຖງິການສົົ່ ງຕໍົ່ ຫາຕໍາ
ຫຼວດຖາ້ຈາໍເປັນ. ພວກເຂາົຈະໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼ ອຈາກຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານຕາມຄວາມ ເໝາະສມົ. 

28. ທຸກໆຈດຸປະສານງານໃນ GCCT ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ເພ ມ້ຂ ດຄວາມສາມາດເພ ົ່ ອແກໄ້ຂ
ບນັຫາກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ VAC. ມນັເປັນສິົ່ ງທ ົ່ ສໍາຄນັຕໍົ່ ກບັພະນກັງານທງັ ໝດົ ຂອງ GRM ແລະ GCCT 192
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ເຂົາ້ໃຈຫຼກັການ ແລະ ຂໍກ້ໍານດົ ທາງດາ້ນຈນັຍາບນັໃນການຈດັການກບັຜ ທ້ ົ່ ລອດຊ ວດິຈາກ GBV ແລະ VAC. 
ບດົລາຍງານທງັ ໝດົ ຄວນເກບັຮກັສາເປັນຄວາມລບັ ແລະ ສົົ່ ງຕໍົ່ ໄປຫາຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານທ ົ່ ເປັນຕວົແທນໃນ GCCT 
ທນັທ . ໃນກໍລະນ  GBV ແລະ VAC ທ ົ່ ຮບັປະກນັການປະຕບິດັຂອງ ຕໍາ ຫຼວດ, ຈດຸປະສານງານຕອ້ງສົົ່ ງຄໍາ
ຮອ້ງທຸກໄປຫາ (i)ອໍານາດການປົກຄອງ; (ii) ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ; ແລະ (iii) ການຄຸມ້ຄອງເພ ົ່ ອ ດໍາ ເນ ນການຕໍົ່ ໄປ. ຜ ວ້ົ່ າ
ຈາ້ງ ແລະ ທະນາຄານໂລກຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ການໂດຍດົ່ ວນ. 

(a) ມາດຕະການຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

29. ;ບດົລາຍງານທງັໝດົ ຂອງ GBV ຫຼ  VAC ຈະໄດຮ້ບັການຈດັການໃນລກັສະນະທ ົ່ ເປັນຄວາມລບັເພ ົ່ ອ
ປົກປອ້ງສດິທຂິອງທຸກຄນົທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. ເພ ົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າຜ ລ້ອດຊ ວດິມຮ ສ້ ກໝັນ້ ໃຈທ ົ່ ຈະເປ ດເຜ ຍປະສບົການ
ຂອງເຂາົເຈົາ້ກົ່ ຽວກບັ GBV ຫຼ  VAC, ລ ກຄາ້, ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ແລະ ທ ົ່ ປ ກສາຕອ້ງຮກັສາຄວາມລບັຂອງພະນກັງານທ ົ່

ແຈງ້ການກະ ທໍາ ຫຼ ໄພຂົົ່ ມຂ ົ່ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ແລະ ພະນກັງານທ ົ່ ຖ ກກົ່ າວຫາວົ່ າມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການກະ ທໍາ ຫຼ 
ໄພຂົົ່ ມຂ ົ່ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ. (ເວັນ້ເສຍແຕົ່ ວົ່ າຈະມ ການລະເມ ດຄວາມລບັເພ ົ່ ອປົກປອ້ງບຸກຄນົຫລ ຊບັສນິຈາກໄພ
ອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງຫລ ຕາມທ ົ່ ກດົ ໝາຍ ກໍາ ນດົໄວ)້. ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ແລະທ ົ່ ປ ກສາຕອ້ງຫາ້ມການ ຈາໍ ແນກ ຫຼ  ການ
ກະທໍາ ທ ົ່ ບໍົ່ ດ ຕໍົ່ ກບັພະນກັງານບນົພ ນ້ຖານຂອງການເປ ດເຜ ຍຜ ລ້ອດຊ ວດິ, ປະສບົການ ຫຼ  ການຮບັຮ ປ້ະສບົການ
ກົ່ ຽວກບັ GBV ຫຼ  VAC (ເບິົ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ສໍາ ລບັຕວົຢົ່ າງຂອງການກະ ທໍາ ເພ ົ່ ອຮກັສາຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບ). 

(b) ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

30. GCCT ຕອ້ງຕດິຕາມກວດກາການຕດິຕາມກໍລະນ ທ ົ່ ມ ການລາຍງານແລະຮກັສາທຸກໆກລໍະນ ທ ົ່ ຖ ກລາຍ
ງານທງັໝດົໃນສະຖານທ ົ່ ລບັແລະປອດໄພ. ການຕດິຕາມກວດກາຕອ້ງເກບັ ກໍາ ຈາໍ ນວນກໍລະນ ໄດລ້າຍງານແລະ
ສົ່ ວນແບົ່ ງຂອງພວກເຂາົທ ົ່ ຖ ກຄຸມ້ຄອງໂດຍ ຕໍາ ຫຼວດ, ອງົກອນເອກະຊນົອ ົ່ ນໆ. 

31. ສະຖຕິເິຫຼົົ່ ານ ຈ້ະຕອ້ງລາຍງານໄປຫາ GRM ແລະ ວສິະວະກອນຜ ຄຸ້ມງານ ເພ ົ່ ອລວບລວມເຂົາ້ໃນການ
ລາຍງານຂອງພວກເຂາົ. 

32. ໃນກໍລະນ  GBV ແລະ VAC ທ ົ່ ຮບັປະກນັການກະ ທໍາ ຂອງ ຕໍາ ຫຼວດ, ລ ກຄາ້ແລະທະນາຄານໂລກຈະ
ຖ ກແຈງ້ໃຫຊ້າບທນັທ . 

(c) ຍ ດທະສາດການປ ກຈດິ ສ າ ນຶກ 

33. ເປັນສິົ່ ງ ສໍາ ຄນັໃນການສາ້ງຍຸດທະສາດການປ ກຈດິ ສໍາ ນ ກກບັກດິຈະ ກໍາ ຕົ່ າງໆ ເພ ົ່ ອສາ້ງຄວາມຮ ສ້ ກຂອງ
ນກັງານກົ່ ຽວກບັ GBV ແລະ VAC ຢ ົ່ ໃນບົ່ ອນເຮດັວຽກແລະຄວາມສົ່ ຽງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ຂໍ ້ກໍາ ນດົຂອງກດົລະບຽບ
ການປະພ ດຂອງ GBV ແລະ VAC, ຂັນ້ຕອນການກົ່ າວຫາ GBV ແລະ VAC, ມາດຕະການຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ແລະ ຂັນ້ຕອນການຕອບໂຕ ້. ຍຸດທະສາດດັົ່ ງກົ່ າວຈະປະກອບດວ້ຍການກໍານດົເວລາ, ເຊິົ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິກດິ
ຈະ ກໍາ ທ ົ່ ລະອຽດອົ່ ອນຕົ່ າງໆໂດຍຜົ່ ານຍຸດທະສາດດັົ່ ງກົ່ າວຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ວນັທ ົ່ ມອບຮບັ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
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(ຄາດຄະເນໄວ)້. ກດິຈະ ກໍາ ຍກົລະດບັຄວາມຮ ອ້າດຈະເຊ ົ່ ອມໂຍງກບັການຝ ກອບົຮມົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜ ໃ້ຫ ້
ບໍລກິານ. 

(d) ຂັື້ນຕອນການຕອບໂຕຸ້ 

34. GCCT ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບໃນການພດັທະນາຂັນ້ຕອນການຕອບໂຕເ້ພ ົ່ ອຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການຂອງໂຄງການ, ສອດຄົ່ ອງກບັກດົ ໝາຍແຫົ່ ງຊາດ ແລະ ຂັນ້ຕອນຕົ່ າງໆ. ຂັນ້ຕອນການຕອບສະ ໜອງ 
ຕອ້ງມ ກນົໄກໃນການແຈງ້ ແລະ ຕອບສະ ໜອງ ຕໍົ່ ຜ ກ້ະ ທໍາ ຜດິຢ ົ່ ໃນບົ່ ອນເຮດັວຽກ (ເບິົ່ ງ 4.8 ສໍາ ລບັນະໂຍບາຍ
ແລະການຕອບໂຕຕ້ໍົ່ ຜ ລ້ະເມ ດ). ຂັນ້ຕອນການຕອບສະໜອງຈະປະກອບມ ຂັນ້ຕອນ GRM ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັການ
ຕອບສະ ໜອງ ທ ົ່ ມ ຄວາມສາມາດແລະເປັນຄວາມລບັຕໍົ່ ການເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ ນຂອງ GBV ແລະ VAC. ພະນກັງານ
ຜ ທ້ ົ່ ເປ ດເຜ ຍກໍລະນ ຂອງ GBV ຫຼ  VAC ຢ ົ່ ໃນບົ່ ອນເຮດັວຽກຈະໄດສ້ົົ່ ງໄປຫາ GRM ເພ ົ່ ອ ດໍາ ເນ ນການຕໍົ່ ໄປ. 

(e) ມາດຕະການຊ່ວຍເຫ  ອຜ ຸ້ລອດຊີວດິ 

35. ຕອບສະ ໜອງຕໍົ່  ການຮອ້ງທຸກຂອງຜ ລ້ອດຊ ວດິຢົ່ າງເໝາະສມົໂດຍເຄາົລບົການເລ ອກຂອງຜ ລ້ອດຊ ວດິ
ເພ ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນໂອກາດໃນການໄດຮ້ບັບາດເຈບັອ ກຄັງ້ແລະເພ ມ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍົ່ ຜ ລ້ອດຊ ວດິ. ສົົ່ ງຜ ທ້ ົ່ ລອດຊ ວດິໄປ
ຫາຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານເພ ົ່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັການບໍລກິານຊົ່ ວຍເຫຼ ອທ ົ່  ເໝາະ ສມົຢ ົ່ ໃນຊຸມຊນົ - ລວມທງັການຊົ່ ວຍເຫຼ ອທາງ
ການແພດ ແລະ ຈດິໃຈ, ຢ ົ່ ບົ່ ອນພກັສຸກເສ ນ, ຄວາມປອດໄພລວມທງັການປອ້ງກນັ ຕໍາ ຫຼວດ ແລະ ການ
ຊົ່ ວຍເຫລ ອດາ້ນດໍາລງົຊ ວດິ - ໂດຍອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕໍົ່ ແລະປະສານງານກບັການບໍລກິານເຫຼົົ່ ານ .້ 
ຜ ທ້ ົ່ ເປັນຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ອາດຈະໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼ ອດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼ ອດາ້ນອ ົ່ ນໆແກົ່ ຜ ທ້ ົ່ ລອດຊ ວດິຈາກ 
GBV ຫຼ  VAC ສໍາ ລບັການບໍລກິານເຫຼົົ່ ານ  ້(ເບິົ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ສໍາ ລບັຕວົຢົ່ າງຂອງການສະ ໜບັ ສະ ໜ 
ນ ດາ້ນການເງນິ). 

36. ຖາ້ຫາກຜ ລ້ອດຊ ວດິເປັນພະນກັງານ, ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງຜ ລ້ອດຊ ວດິ ແລະ ບົ່ ອນເຮດັ
ວຽກໂດຍທົົ່ ວໄປ, ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ, ໂດຍໄດມ້ ການປ ກສາກບັຜ ລ້ອດຊ ວດິ, ຈະປະເມ ນຄວາມສົ່ ຽງຂອງການຖ ກລົ່ ວງ
ລະເມ ດຕໍົ່ ຜ ລ້ອດຊ ວດິ ແລະ ສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກ, ແລະ ສມົເຫດສມົຜນົ ການດດັປັບຕາມຕາຕະລາງການເຮດັວຽກ
ແລະສະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮດັວຽກຕາມຄວາມ ຈາໍ ເປັນ (ເບິົ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ສໍາ ລບັຕວົຢົ່ າງຂອງ
ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ). ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຈະຕອ້ງໃຫເ້ວລາພກັຜົ່ ອນຢົ່ າງພຽງພໍແກົ່ ຜ ລ້ອດຊ ວດິໃນການຊອກຫາ
ການບໍລກິານຫຼງັຈາກປະສບົກບັຄວາມຮຸນແຮງ (ເບິົ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ສໍາ ລບັລາຍລະອຽດ). 

 

 

(f) ນະໂຍບາຍຕ ີ່ຜ ຸ້ກະ ທ າ ຜິດແລະການຕອບໂຕຸ້ 
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37. ຊຸກຍ  ້ແລະ ຮບັເອາົການແຈງ້ເຕ ອນຜົ່ ານ GRM ຈາກພະນກັງານແລະສະມາຊກິຊຸມຊນົກົ່ ຽວກບັຜ ກ້ະ ທໍາ 
ຜດິໃນບົ່ ອນເຮດັວຽກ. ຜົ່ ານ GCCT ແລະ / ຫຼ ຜ ໃ້ຫບໍ້ລກິານ, ຕດິຕາມກວດກາການຮອ້ງທຸກເຫຼົົ່ ານ ,້ສາ້ງຄວາມໝັ ້

ນໃຈວົ່ າຂະບວນການຍຸຕທໍິາຕໍົ່ ກບັຜ ທ້ ົ່ ຖ ກກົ່ າວຫາ, ແລະ ຢ ົ່ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍທອ້ງຖິົ່ ນ. ຖາ້ພະນກັງານໄດລ້ະເມ ດ
ຫຼກັຈນັຍາບນັ, ຜ ຮ້ບັ ເໝາົ ຈະ ດໍາ ເນ ນການເຊິົ່ ງອາດຈະປະກອບມ :...  

• ດໍາ ເນ ນການປະຕບິດັວໄິນຕາມມາດຕະການລງົໂທດຢ ົ່ ໃນກດົ ໝາຍ ການປະພ ດ GBV ແລະ VAC; 

• ລາຍງານຜ ກ້ະ ທໍາ ຜດິຕໍົ່  ຕໍາ ຫຼວດແມົ່ ນໄປຕາມຂະບວນການທາງກດົ ໝາຍ ຢ ົ່ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນ; ແລະ / 
ຫຼ  

• ຖາ້ເປັນໄປໄດໃ້ຫອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຄໍ້າປ ກສາໃຫແ້ກົ່ ຜ ກ້ະທໍາຜດິ 

(g) ການລົງໂທດດ້ານບ ລຫິານ 

38. ໂດຍສອດຄົ່ ອງກບັຫຼກັຈນັຍາບນັ, ພະນກັງານຄນົໃດທ ົ່ ຖ ກລະບຸວົ່ າເປັນຜ ກ້ະ ທໍາ ຜດິດາ້ນ GBV ຫຼ  
VAC ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາມາດຕະການທາງວຊິາການທ ົ່ ສອດຄົ່ ອງກບັມາດຕະການລງົໂທດແລະການ
ປະຕບິດັຕາມທ ົ່ ໄດຕ້ກົລງົໄວໃ້ນກດົລະບຽບການປະພ ດຂອງບຸກຄນົ (ເບິົ່ ງເອກະສານຊອ້ນ 1 ສໍາ ລບັຕວົຢົ່ າງຂອງ
ການລງົໂທດ). ມນັເປັນສິົ່ ງສໍາຄນັທ ົ່ ຈະຕອ້ງຮ ວ້ົ່ າໃນແຕົ່ ລະກໍລະນ , ການລງົໂທດທາງວໄິນແມົ່ ນມ ຈດຸປະສງົເພ ົ່ ອ
ເປັນສົ່ ວນໜ ົ່ ງ ຂອງຂະບວນການທ ົ່ ຢ ົ່ ພາຍໃນນາຍຈາ້ງທງັ ໝດົແມົ່ ນຢ ົ່ ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ຈ້ດັການຂອງຕນົຢົ່ າງເຕມັທ ົ່ , ແລະປະຕບິດັໄປຕາມກດົໝາຍແຮງງານແຫົ່ ງຊາດ .  

39. ຂະບວນການດັົ່ ງກົ່ າວຄາດວົ່ າຈະເປັນອດິສະຫຼະຢົ່ າງເຕມັທ ົ່ ຈາກການສ ບສວນຢົ່ າງເປັນທາງການທ ົ່ ເຈົາ້ ໜາ້ 
ທ ົ່ ຜ ທ້ ົ່ ມ ອໍານາດ (ເຊັົ່ ນ ຕໍາ ຫຼວດ) ອາດຈະຕດັສນິໃຈ ດໍາ ເນ ນການພວົພນັກບັກໍລະນ ດຽວກນັ, ແລະ ສອດຄົ່ ອງກບັ
ກດົ ໝາຍ ແຫົ່ ງຊາດທ ົ່  ບງັຄບັໃຊ.້ ເຊັົ່ ນດຽວກນັ, ມາດຕະການທາງວໄິນພາຍໃນທ ົ່ ຜ ບໍ້ລຫິານຂອງນາຍຈາ້ງອາດຈະ
ຕດັສນິໃຈຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມົ່ ນ  ໝາຍ ຄວາມວົ່ າຈະແຍກຕົ່ າງຫາກຈາກຂໍກ້ົ່ າວຫາຫຼ ການລງົໂທດຕົ່ າງໆທ ົ່ ມ ການ
ສ ບສວນຢົ່ າງເປັນທາງການອາດຈະສົົ່ ງຜນົ (ເຊັົ່ ນການປັບ ໃໝ ເງນິ, ການກກັຂງັແລະອ ົ່ ນໆ). 

 

A9.7. ເອກະສານຄັດຕດິ 1 - ຂັື້ນຕອນທີີ່ເປັນໄປໄດຸ້ ສ າ ລັບການແກຸ້ໄຂບັນຫາ GBV ແລະ VAC 

ມາດຕະການຄວາມຮັບຜດິຊອບໃນການຮກັສາຄວາມລັບສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ໂດຍຜ່ານການກະ ທ າ 
ດັີ່ງຕ ີ່ໄປນີື້: 

1. ແຈງ້ໃຫພ້ະນກັງານທຸກຄນົຮ ວ້ົ່ າຄວາມລບັຂອງຂໍມ້ ນສົ່ ວນຕວົຂອງຜ ລ້ອດຊ ວດິຈາກ 
GBV / VAC ນັນ້ເປັນສິົ່ ງສໍາ ຄນັທ ົ່ ສຸດ. 

2. ໃຫG້CCT ຈດັການຝ ກອບົຮມົກົ່ ຽວກບັການຟັງທ ົ່ ມ ຄວາມເຂົາ້ໃຈແລະບໍົ່ ມ ການຕດັສນິ.  
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3. ປະຕບິດັວໄິນ, ລວມທງັການຖ ກໄລົ່ ອອກ, ຕໍົ່ ຜ ທ້ ົ່ ລະເມ ດຄວາມລບັຂອງຜ ລ້ອດຊ ວດິ (ນ ້

ແມົ່ ນເວັນ້ເສຍແຕົ່ ວົ່ າການລະເມ ດຄວາມລບັແມົ່ ນມ ຄວາມ ຈາໍ ເປັນເພ ົ່ ອປົກປອ້ງຜ ລ້ອດ
ຊ ວດິຫຼ ຄນົອ ົ່ ນຈາກໄພອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງ, ຫຼ ຕາມກດົ ໝາຍ ທ ົ່  ກໍາ ນດົໄວ)້. 

ຂັື້ນຕອນການກ່າວຫາ GBV ແລະ VAC ຄວນກ ານົດ: 

• ຜ ທ້ ົ່ ລອດຊ ວດິສາມາດຊອກຫາຂໍມ້ ນແລະຄວາມຊົ່ ວຍເຫຼ ອຈາກ. 

• ຂະບວນການສໍາລບັສະມາຊກິຊຸມຊນົແລະພະນກັງານທ ົ່ ຈະຍ ົ່ ນ ຄໍາ ຮອ້ງທຸກຜົ່ ານ GRM ຖາ້ຫາກຈະ
ມ ການກົ່ າວຫາ GBV ຫຼ  VAC. 

• ກນົໄກວທິ ການທ ົ່ ສະມາຊກິຊຸມຊນົ ແລະ ພະນກັງານສາມາດເພ ມ້ລະດບັການຮອ້ງຂໍການສະໜບັສະ
ໜ ນ ຫຼ  ແຈງ້ການກົ່ ຽວກບັຄວາມຮຸນແຮງໄດຖ້າ້ວົ່ າຂັນ້ຕອນການລາຍງານບໍົ່ ມ ປະສດິຕຜິນົຍອ້ນຄວາມ
ບໍົ່ ສາມາດຕອບສະໜອງ ຫຼ  ບໍົ່ ຕອບສະ ໜອງ ຫຼ ຖາ້ວົ່ າມ ຄວາມກງັວນົຂອງພະນກັງານບໍົ່ ໄດຮ້ບັການ
ແກໄ້ຂ. 

:ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານການເງິນແລະອ ີ່ນໆ ຕ ີ່ກັບຜ ຸ້ລອດຊີວິດສາມາດປະກອບມີ:  

1. ໃຫເ້ງນິກ ຢ້ ມບໍົ່ ມ ດອກເບຍ້ / ໃຫເ້ງນິກ ດ້ອກເບຍ້ຕໍົ່ າ. 

2. ຈົ່ າຍເງນິເດ ອນລົ່ ວງໜາ້ 

3. ຈົ່ າຍຄົ່ າປິົ່ ນປົວໂດຍກງົ. 

4. ການຈົ່ າຍລົ່ ວງໜາ້ ສໍາລບັຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍປິົ່ ນປົວພະຍາດທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກການປະກນັ
ສຸຂະພາບຂອງພະນກັງານ. 

5. ສະ ໜອງ ຫຼ  ອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົາ້ເຖງິການເບິົ່ ງແຍງເດກັ. 

6. ຈດັໃຫກ້ານຍກົລະດບັຄວາມປອດໄພໃຫກ້ບັເຮ ອນຂອງພະນກັງານ 

7. ຊົ່ ວຍ ການຂນົສົົ່ ງທ ົ່ ປອດໄພໃນການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ຫລ ໄປຫາ
ແລະກບັຈາກທ ົ່ ພກັ. 

ມາດຕະການຊ່ວຍເຫ  ອຜ ຸ້ລອດຊີວິດເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜ ຸ້ລອດຊີວິດສາມາດ
ປະກອບມີ: 

1. ການປົ່ ຽນແປງໃນຊົ່ ວງເວລາຂອງຊົົ່ ວໂມງ ຫຼ  ຮ ບແບບຂອງຊົົ່ ວໂມງແລະ / ຫຼ ຮ ບແບບການ
ປົ່ ຽນວຽກ. 

2. ການອອກແບບຄ ນໃໝົ່  ຫຼ  ປົ່ ຽນແປງ ໜາ້ ທ ົ່ ຂອງພະນກັງານ. 
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3. ປົ່ ຽນເບ ໂທລະສບັຫຼ ທ ົ່ ຢ ົ່ ອ ເມວຂອງພະນກັງານເພ ົ່ ອຫລ ກລຽ້ງການລບົກວນການຕດິຕໍົ່ . 

4. ຍກົຍາ້ຍພະນກັງານໄປສະຖານທ ົ່ ເຮດັວຽກອ ົ່ ນ / ສະຖານທ ົ່ ທາງເລ ອກອ ົ່ ນ. 

5. ຊົ່ ວຍເຫຼ ອການຂນົສົົ່ ງທ ົ່ ປອດໄພໄປ ແລະ ກບັຈາກບົ່ ອນເຮດັວຽກໃນໄລຍະເວລາທ ົ່  ກໍາ 
ນດົ. 

6. ສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ໃຫພ້ະນກັງານໃຊສໍ້າລບັຄໍາ ສັົ່ ງການຄຸມ້ຄອງຊົົ່ ວຄາວຫຼ ອາ້ງອ ງພວກເຂາົ
ເພ ົ່ ອການສະ ໜບັ ສະ ໜ ນ ທ ົ່  ເໝາະ ສມົ. 

7. ປະຕບິດັມາດຕະການອ ົ່ ນໆທ ົ່ ເໝາະສມົລວມທງັມາດຕະການທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ໃນຂໍ ້ ກໍາ ນດົທ ົ່ ມ ຢ ົ່
ແລວ້ ສໍາ ລບັການຈດັຫາງານທ ົ່ ເປັນມດິແລະຄອບຄວົ ແລະ ມ ຄວາມຢ ດຢຸນ 

ອອກຈາກຕົວເລ ອກສ າລັບຜ ຸ້ລອດຊີວິດທີີ່ເປັນພະນັກງານສາມາດປະກອບມີ: 

1. ພະນກັງານທ ົ່ ມ ປະສບົການກົ່ ຽວກບັ GBV ຄວນສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ວນັພກັພເິສດທ ົ່

ໄດຮ້ບັຄົ່ າຈາ້ງເຂົາ້ຮົ່ ວມການນດັ ໝາຍ ທາງການແພດຫຼ ທາງຈດິຕະສາດ, ການ ດໍາ ເນ ນ
ຄະດ ຕາມກດົ ໝາຍ, ການຍກົຍາ້ຍບົ່ ອນຢ ົ່ ບົ່ ອນທ ົ່ ປອດໄພແລະກດິຈະ ກາໍ ອ ົ່ ນໆທ ົ່

ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ GBV. 

2.  ພະນກັງານຜ ທ້ ົ່ ສະ ໜບັ ສະ ໜ ນບຸກຄນົທ ົ່ ປະສບົກບັ GBV ຫຼ  VAC ອາດຈະພກັການ
ດ ແລ, ລວມທງັແຕົ່ ບໍົ່  ຈາໍ ກດັການໄປ ນໍາ ພວກເຂາົໄປທ ົ່ ສານ ຫຼ  ໂຮງ ໝໍ,ຫຼ ເບິົ່ ງແຍງ
ເດກັນອ້ຍ. 

3. ພະນກັງານທ ົ່ ໄດຮ້ບັການວົ່ າຈາ້ງໃນຖານະຊົົ່ ວຄາວສາມາດຮອ້ງຂໍໃຫມ້ ການລາພກັພເິສດທ ົ່

ບໍົ່ ໄດຮ້ບັຄົ່ າຈາ້ງ ຫຼ  ການລາພກັທ ົ່ ບໍົ່ ໄດຮ້ບັຄົ່ າຈາ້ງເພ ົ່ ອປະຕບິດັກດິຈະ ກໍາ ຕົ່ າງໆທ ົ່ ໄດກ້ົ່ າວ
ມາຂາ້ງເທງິ. 

4. ຈາໍນວນເວລາຂອງການພກັຜົ່ ອນທ ົ່ ໄດກ້ໍາ ນດົໄວຈ້ະຖ ກກໍານດັໂດຍສະຖານະການຂອງ
ແຕົ່ ລະບຸກຄນົໂດຍຜົ່ ານການປ ກສາຫາລ ກບັພະນກັງານ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ GCCT ຖາ້ 
ເໝາະ ສມົ.  

 ການລົງໂທດທີີ່ອາດມີຕ ີ່ພະນັກງານຜ ຸ້ທີີ່ເປັນຜ ຸ້ກະ ທ າ ຜິດຕ ີ່ GBV ແລະ VAC ລວມມີ: 

• ຄໍາ ເຕ ອນຢົ່ າງບໍົ່ ເປັນທາງການ 

• ຄໍາ ເຕ ອນຢົ່ າງເປັນທາງການ 

• ການຝ ກອບົຮມົເພ ົ່ ມເຕ ມ 

• ການສ ນເສຍເງນິເດ ອນສ ງສຸດເຖງິ ໜ ົ່ ງ ອາທດິ. 
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• ການຢຸດເຊາົການຈາ້ງງານ (ໂດຍບໍົ່ ຕອ້ງຈົ່ າຍເງນິເດ ອນ), ສໍາລບັໄລຍະເວລາຕໍົ່ າ ສຸດ 1 ເດ ອນເຖງິສ ງສຸດ 
6 ເດ ອນ. 

• ສິນ້ສຸດການວົ່ າຈາ້ງ 

• ສົົ່ ງຕໍົ່ ໃຫເ້ຈົາ້ທ ົ່  ຕໍາ ຫຼວດຫຼ  ອງົການຈດັອ ົ່ ນໆຕາມທ ົ່ ໄດຮ້ບັການຮບັປະກນັ 
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ເອກະສານຄດັຕິດ A10 

  

ຂັື້ນຕອນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສະເໜີ ເພ ີ່ອກະກຽມ
ການປະເມີນຜນົກະທົບທາງມ ລະດົກ ວັດທະນາທ າ 
(CHIA) 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A10: ຂັື້ນຕອນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສະເໜີ ເພ ີ່ອກະກຽມການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕ ີ່ມ ລະດົກ ວດັທະນາທ າ(CHIA) 

ນ ແ້ມົ່ ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ໃໝົ່ . ໄດໃ້ຫ ້ຄໍາ ແນະ ນໍາ ກົ່ ຽວກບັຂັນ້ຕອນ, ການປ ກສາຫາລ ແລະດາ້ນການລາຍງານ 
(ເບິົ່ ງຮ ບ A10.1). ຂອບເຂດຂອງກດິຈະ ກໍາ ຈະຖ ກລະບຸໃນລະຫວົ່ າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງ AF. DPWT 
ປະສານງານຢົ່ າງໃກຊ້ດິກບັແຂວງຫຼວງພະບາງ 
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A10.1:: ແນວທາງການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ CHIA 

 

ການປະເມ ນຜນົກະທບົທ ົ່ ສະ ເໜ  ນັນ້ແມົ່ ນຄວາມປາຖະ ໜາ ທ ົ່ ຈະຕກົລງົຂອບເຂດວຽກທ ົ່  ຈາໍ ເປັນເພ ົ່ ອໃຫວ້ຽກ
ນັນ້ ເໝາະ ສມົ ແລະ ຈະຊົ່ ວຍໃຫມ້ ການຕດັສນິໃຈໄດ.້ ການປະຊຸມປ ກສາຫາລ ໃນເບ ອ້ງຕົນ້ກບັພາກສົ່ ວນ
ກົ່ ຽວຂອ້ງຕົ່ າງໆແມົ່ ນມ ຄວາມ ຈາໍ ເປັນ. 
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ຂອບເຂດການເຮດັວຽກຄວນປະກອບມ ດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນ :້ 
 1. ລາຍລະອຽດຂອງການປົ່ ຽນແປງ ຫຼ  ການພດັທະນາທ ົ່ ສະເໜ ,ໃຫລ້າຍລະອຽດເທົົ່ າທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ໃນເວລາຂຽນ; 
2. ບດົສະຫຸຼບຂອງສະພາບການທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ໃນເວບັໄຊແລະສະພາບແວດລອ້ມຂອງມນັ, ໂດຍອ ງໃສົ່ ຂໍມ້ ນທ ົ່ ປະສານເຂົາ້
ຫາຈດຸນັນ້ໃນເວລາ; 
3. ຄໍາຊ ແ້ຈງຂອງມ ນຄົ່ າທ ົ່ ພົນ້ເດັົ່ ນ 
4. ລາຍລະອຽດຂອງການພຈິາລະນາທາງເລ ອກໃນການປົ່ ຽນແປງ; 
5. ອະທບິາຍວທິ ການແລະຂໍ ້ກ າ ນດົ ສ າ ລບັ HIA ໂດຍລວມ; 
6. ອງົການຈດັຕັງ້ / ຜ ທ້ ົ່ ໃຫຄໍ້າປ ກສາ ແລະ ການໃຫຄໍ້າປ ກສາເພ ມ້ຕ ົ່ ມ; 
7. ການປະເມ ນຫວົຂໍໂ້ດຍການປະເມ ນຫວົຂໍກ້ົ່ ຽວກບັຜນົກະທບົທ ົ່ ສໍາ ຄນັຂອງການພດັທະນາ; ນ ຄ້ວນປະກອບມ : 
o ລາຍລະອຽດ (ເທົົ່ າທ ົ່ ຮ ຈ້ກັ) ຂອງເງ  ົ່ອນໄຂພ ນ້ຖານ; 
o ການພຈິາລະນາເຖງິຜນົກະທບົທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ຈາກການພດັທະນາທ ົ່ ຜນົກະທບົລວມຫຼ ຜນົກະທບົບໍົ່ ໄດຖ້ ກຖ 
ວົ່ າມ ຄວາມ ສໍາ ຄນັ, ເປັນເຫດຜນົຂອງເຫດຜນົທ ົ່ ພວກເຂາົຄວນຈະຖ ກ“ ກໍານດົຂອບເຂດຈາກ HIA; 
o ໃນເມ ົ່ ອທ ົ່ ຜນົກະທບົໂດຍລວມຖ ວົ່ າມ ຄວາມ ສໍາ ຄນັຫຼາຍ, ລາຍລະອຽດຂອງຂໍມ້ ນພ ນ້ຖານທ ົ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ກບັ 
ກໍາ (ລວມທງັວທິ ການແລະພ ນ້ທ ົ່ ການສ ກສາທ ົ່  ເໝາະ ສມົ), ຜ ຮ້ບັມລໍະດກົທ ົ່ ມ ຄວາມອົ່ ອນໄຫວໂດຍສະເພາະ
ແມົ່ ນສິົ່ ງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຄຸນລກັສະນະຂອງ OUV ແລະການສະ ເໜ  ວທິ ການ ສໍາ ຫຼວດ ແລະ ປະເມ ນຜນົທ ົ່ ສະເ
ໜ . 
8. ປະຕທິນິທ ົ່ ມ ການເຈລະຈາເຊິົ່ ງລວມທງັຂະບວນການທງັ ໝດົ, ລວມທງັເສັນ້ຕາຍ ສໍາ ລບັການລາຍງານແລະ
ການປ ກສາຫາລ . 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
ພະແນກ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ        ເລກທ         /ພຍທຂ-ຂຫພບ 

ນະຄອນຫຼວງພະບາງ,ວນັທ      . 
 

ບົດບັນທຶກ 
ກອງປະຊ ມປ ກສາຫາລ ກບັ ບັນດາພະແນກການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາຫ້ອງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ປະຊາຊົນທີີ່ຢ ູ່ຂອງໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ ທີີ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ 
ລະຫວ່າງວັນທີ 15-16/08/2019 

 

- ອ ງຕາມ ທດິຊ ນໍ້າຂອງທົ່ ານລດັຖະມນົຕ  ກະຊວງ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 27/06/2018. 
- ອ ງຕາມ ແຈງ້ການຂອງຫອ້ງການກະຊວງ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ສະບບັເລກທ   14334/ຫກ.ສລ, 

14335/ຫກ.ສລ, ແລະ 14338/ຫກ.ສລ ວນັທ  29/06/2018. 
 
1. ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 
    ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັນໍາ້ຖວ້ມ ແມົ່ ນໄດຮ້ບັເງນິເພ ມ້ຈາກທະນາຄານໂລກ ເຊິົ່ ງເມ ົ່ ອກົ່ ອນແມົ່ ນ
ໄດເ້ຮດັການສ ກສາ ຢ ົ່  ເມ ອງໄຊ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ແລະ ຕກົມາຮອດຕົນ້ປ  2019ທາງທະນາຄານໂລກໄດໃ້ຫເ້ພ ມ້
ເຕ ມ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການໄປສອງແຂວງເພ ມ້ ຄ  ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ເພ ມ້ເຕ ມໃຫ້
ແຂວງອຸດມົໄຊ ໃນບວ້ງທງັຫມດົ 25ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ບວ້ງເງນິເພ ມ້ດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ ແມົ່ ນສຸມໃສົ່ ໃນການ ກໍົ່ ສາ້ງ
ຕາ້ນເຈ ົ່ ອນ ແລະ ປະຕ ກັນ້ນໍາ້ ເຊິົ່ ງສາມາດປິດເປ ດໄດ ້ໃນກໍລະນ ນໍາ້ຖວ້ມຕວົເມ ອງ ແລະ ສາມາດດ ດນໍາ້ອອກໄດ.້ 
ນອກນັນ້ ໂຄງການກໍມ ງບົປະມານຈາໍນວນຫນ ົ່ ງເພ ົ່ ອ ປັບປຸງສວນສາທາລະນະ ພາຍໃນເມ ອງ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ໂຄງການ. 
 
2. ຈ ດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລ  
   ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ໃນຄັງ້ນ  ້ ແມົ່ ນການສະເຫນ ຂໍມ້ ນຂົ່ າວສານຈ ານວນຫນ ົ່ ງໃຫບ້ນັດາພະແນກ, ຫອ້ງການ 
ແລະ ບາ້ນທ ົ່ ຢ ົ່ ຂງົເຂດ ຂອງໂຄງການ ໃຫຮ້ບັຮ ຂໍ້ມ້ ນຂົ່ າວຂອງໂຄງການ, ຊອກຮ ຄ້ວາມຄດິ ແລະ ຄວາມເຈົາ້ໃຈຂອງ
ເຂາົເຈົາ້ຕໍົ່ ກບັໂຄງການ ແລະ ກໍົ່ ມ ການສໍາພາດເພ ມ້ເຕ ມບນັດາບາ້ນ ທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນຂງົເຂດຂອງໂຄງການ ໃນນັນ້ ເລັົ່ ງໃສົ່
ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິເປັນຫລກັ. 
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3. ວິທີຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
   ພະແນກ ຄົນ້ຄວາ້ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັໄພພບິດັ ຂອງ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
ຮົ່ ວມກບັ ກມົ ທາງນໍາ້ ຂ ນ້ສະເຫນ  ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, ສະຖານທ ົ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການ ດວ້ຍຮ ບພາບ ແລະ 
ແຜນທ ົ່ , ພອ້ມນັນ້ ກໍສະເຫນ ຫນາ້ວຽກທ ົ່ ຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊັົ່ ນ: ກອບຫນາ້ວຽກ ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົ, ນະໂຍບາຍກົ່ ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊ ຍ, ກອບຫນາ້ວຽກກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊນົເຜົົ່ າ ໃນກໍລະນ 
ຖ ກກະທບົຮາ້ຍແຮງ. 
   ຫລງັຈາກນັນ້ ກໍໄດສ້ະເຫນ ຄ າຖາມທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃຫຜ້ ທ້ ົ່ ເຂົາ້ຮົ່ ວມມ ຄ າຄດິຄ າ
ເຫນັ ແລະ ສະເຫນ ແຜນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮົ່ ວມກນັໃນຕໍົ່ ຫນາ້. ລາຍລະອຽດຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມ (ໃບຊອ້ນທາ້ຍ 1 ) 
4. ເນ ື້ອໃນຂອງການປຶກສາຫາລ  

- ປັບປຸງນະໂຍບາຍວົ່ າດວ້ຍການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊ ຍ   
+ ສໍາຫລວດເກບັກໍາຂໍມ້ ນຜ ທ້ ົ່ ຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
+ ສາ້ງແຜນຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊ ຍ ພອ້ມງບົປະມານ: 

▪ ສາ້ງລາຄາຫວົຫນົ່ ວຍ 
▪ ສາ້ງມ ນຄົ່ າທດົແທນແຕົ່ ລະ ຄອບຄວົ 
▪ ຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິ  ຊດົເຊ ຍ,  
▪ ການສະເຫນ  ແລະ ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກ 
▪ ການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການ ຂັນ້ບາ້ນ: ເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ສ ນກາງ 
- ປັບປຸງກອບນະໂຍບາຍວົ່ າດວ້ຍຊນົເຜົົ່ າ ໃນກໍລະນ ຖາ້ກະທບົຈາກໂຄງການ (ສາ້ງແຜນຟ ນ້ຟ  ແລະ ປັບປຸງ

ຊວິດິການເປັນຢ ົ່ ຂອງຊນົເຜົົ່ າ)ກໍລະນ  ຖ ກຜນົກະທບົ ເຮດັໃຫມ້ ການຍກົຍາ້ຍ, ສ ນເສຍລາຍໄດ ້ ແລະ 
ແຕະຕອ້ງຜນົປະໂຫຍດຫນກັຫນົ່ ວງ 

- ເສຍຄົ່ າຊດົເຊ ຍ 
- ຟ ນ້ຟ ຊວິດິການເປັນຢ ົ່  
- ສາ້ງອາຊ ບ ໃຫສ້າມາດລຽ້ງກຸມ້ຕນົເອງ 
- ເສຍຄົ່ າປົ່ ວຍການຕົ່ າງໆ ຖາ້ຫາກຖ ກ ຕໍົ່ ຄອບຄວົທ ົ່ ອອົ່ ນແອ 
- ບນັດາທົ່ ານ ຮ ໂ້ຄງການດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ມາກົ່ ອນບໍ? ແລະະ ຮ ມ້າຈາກໃສ 
- ຜົ່ ານມາທາງສະຫະພນັແມົ່ ຍງິມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນໂຄງການໃດບໍົ່ ? ໂຄງການປະເພດໃດ? 
- ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິມ ຈດຸປະສງົຢາກມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນໂຄງການນ ບໍ້ົ່ ? ມ ຫຍງັແດົ່ ? 
- ເລ ອ້ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທົ່ ານກງັວນົບນັຫາໃດແດົ່ ? ໂຄງການນ  ້ ຕອ້ງໄດສ້ ກສາບນັຫາໃດແດົ່  

ເປັນຫລກັ? 
- ເລ ອ້ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ຊຸມຊນົ ຫລ  ບົ່ ອນທໍາມາຫາກນິ ທົ່ ານກງັວນົເລ ອ້ງໃດເປັນຕົນ້ຕົນ້ຕໍ? 
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- ບນັຫາຊນົເຜົົ່ າເດ ທົ່ ານຄດິວົ່ າມ ຜນົກະທບົຫຍງັບໍເປັນຫລກັ? ທົ່ ານມ ວທິ ແກໄ້ຂແນວໃດບໍ? 
- ການຮອ້ງທຸກ ຮອ້ງຟອ້ງ ບນັດາທົ່ ານບໍົ່ ເຂົາ້ໃຈຫຍງັແດົ່ ? 
- ບນັຫາອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ທົ່ ານສນົໃຈອ ກ ມ ຫຍງັແດົ່ ? 

5. ເນ ື້ອໃນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລ ຂອງຜ ຸ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
5.1. ຄໍາເຫນັຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຈາກບນັດາພະແນກການ ແລະ ບນັດາຫອ້ງການຂອງເມ ອງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
- ຕາງຫນາ້ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫຄໍ້າເຫນັວົ່ າ ດນິປຸກສາ້ງລຽບຕາມ

ແຄມນໍາ້ ແມົ່ ນໄດມ້ ການອອກໃບຕາດນິຫົ່ າງຈາກແຄມນໍາ້ 15 ແມດັ ແຕົ່ ດນິລຸົ່ ມນໍາ້ ເຊິົ່ ງຕດິກບັສາຍນໍາ້
ແມົ່ ນຂ ນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງເມ ອງ ໂດຍເມ ອງເປັນຜ ເ້ກບັພາສ  ທ ົ່ ດນິ ແຕົ່ ບໍົ່ ມ ໃບຕາດນິ ມ ແຕົ່
ເອກະສານນໍາໃຊ ້ແລະ ຜົ່ ານທາງແຂວງໄດເ້ຮດັແຈງ້ການໃຫຜ້ ທ້ ົ່ ໃຊດ້ນິແຄມນໍາ້ ແມົ່ ນບໍົ່ ມ ການຊດົເຊ ຍ ຖາ້
ຫາກປຸກສາ້ງສິົ່ ງໃດຫນ ົ່ ງ. 

- ບນັດາຊນົເຜົົ່ າທ ົ່ ອາໄສຢ ົ່ ລຽບຕາມໂຄງການແມົ່ ນບໍົ່ ມ  ຊນົເຜົົ່ າອ ົ່ ນ ສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນເຜົົ່ າລາວລຸົ່ ມ. 
- ປະທານກອງປະຊຸມ ສະເຫນ ໃຫແ້ຈງ້ຜນົຄາດຄະເນທ ົ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການຫລງັຈາກກໍົ່ ສາ້ງສໍາເລດັ

ແລວ້ມ ດາ້ນດ ແນວໃດ ເພ ົ່ ອຈະໄດເ້ຮດັການປ ກສາຫາລ ກບັບາ້ນ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ. 
- ຕາງຫນາ້ ຫອ້ງການທົ່ ອງທົ່ ຽວແຂວງ ໃຫຄໍ້າເຫນັວົ່ າ ການເກບັກໍາຂໍມ້ ນຜ ທ້ ົ່ ຖ ກກະທບົຕອ້ງໄດເ້ກບັກໍາຢົ່ າງ

ລະອຽດ ຫລງັຈາກນັນ້ ຕອ້ງສະຫລຸບປະເພດຜນົກະທບົ ແລະ ເຮດັບດົບນັທ ກຮົ່ ວມກບັເຈົາ້ຂອງຊບັສນິ 
ໂດຍມ ພະຍານທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຮບັຮ  ້ແລະ ເຊນັຮົ່ ວມກນັ ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫມ້ ຂໍຂ້ດັແຍົ່ ງໃນຕໍົ່ ຫນາ້. 

- ສະເຫນ ໃຫໂ້ຄງການ ກໍົ່ ສາ້ງຕາ້ນເຈ ົ່ ອນຕາມນໍາ້ຄານເຮດັເສັນ້ທາງຢ ົ່ ຕາມແລວຂອງຕາ້ນເຈ ົ່ ອນເພ ົ່ ອເຮດັໃຫ ້
ນກັທົ່ ອງທົ່ ຽວສາມາດຍົ່ າງ ທົ່ ຽວຊມົວວິຕາມແມົ່ ນໍາ້ຄານ. 

- ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງມລໍະດກົ ໃຫຄໍ້າເຫນັວົ່ າ ໂຄງການຕັງ້ຢ ົ່ ເຂດຄວບຄຸມມລໍະດກົ ດັົ່ ງນັນ້ ຈ ົ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫ ້
ມ ການສ ກສາຜນົກະທບົ ຕໍົ່ ມລໍະດກົວົ່ າມ ຫຍງັຈະເກ ດຫລງັຈາກສໍາເລດັການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ສໍາຫລວດວົ່ າ
ລຽບຕາມແຄມນໍາ້ ມ ມລໍະດກົອນັໃດແດົ່ ທ ົ່ ຈະຖ ກກະທບົຈາກໂຄງການ. 

- ການປະເມ ນຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງໂຄງການຄວນແຍກອອກຈາກການປະເມ ນຜນົກະທບົຕໍົ່

ມລໍະດກົ. 
- ຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັວຖິ ການດໍາລງົຊວິດິຂອງປະຊາຊນົລຽບຕາມນໍາ້ຄານກໍົ່ ຄວນໄດສ້ ກສາຫາກວົ່ າຖ ກກະທບົ 

ແລະ ພວກເຂາົບໍົ່ ສາມາດສ ບຕໍົ່ ອາຊ ບດັົ່ ງກົ່ າວຕໍົ່ ໄປໄດ.້ 
- ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັນ  ້ແມົ່ ນມ ຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຕອ້ງການຫລາຍ ເພ ົ່ ອຮກັສາຕວົເມ ອງ

ມລໍະດົກົໃນອານາຄດົ ແຕົ່ ຢາກໃຫມ້ ການແຕົ່ ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການປະສານງານຢ ົ່ ແຕົ່ ລະຂັນ້ ເພ ົ່ ອຄວາມ
ສະດວກໃນການເຮດັວຽກຮົ່ ວມກນັ ຢ ົ່ ແຕົ່ ລະໄລຍະ ຂອງໂຄງການ. 

- ລາຄາຫວົຫນົ່ ວຍໃນການຊດົເຊ ຍຄວນເປັນລາຄາພາຍໃນທອ້ງຕະຫລາດ ໃນເວລາດັົ່ ງກົ່ າວ ບໍົ່ ໃຫກ້າຍ ຫກົ
ເດ ອນກົ່ ອນຊດົເຊ ຍ. 
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- ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິກງັວນົວົ່ າ ການປ ກສາຫາລ  ແລະ ຊດົເຊ ຍອາດມ ອຸປະສກັ ເພາະວົ່ າເວລາເຮດັກອງປະຊຸມ
ປ ກສາຫາລ ຂັນ້ບາ້ນ ອາດມ ຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມບໍົ່ ຄບົ ເຮດັໃຫບໍ້ົ່ ມ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ແກົ່ ຍາວໂຄງການ, ການຈດັ
ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ໃນຄັງ້ນ  ້ ແມົ່ ນເຫນັດ  ແລະ ມ ຫມາຍຄວາມສໍາຄນັຫລາຍສໍາລບັບນັດາພະແນກ 
ແລະ ຫອ້ງການທ ົ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມ ສະຫະແມົ່ ຍງິແຂວງກໍົ່ ໄດສ້ະ ເໜ ວົ່ າ: ຜົ່ ານມາແມົ່ ນໄດເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມການ
ເຜ ຍແຜົ່ ກົ່ ຽວກບັໂຄງການນ ມ້າ ຄົ່ າວໆແລວ້ສະເໜ ໃນການປະຊາສໍາພນັໃຫພໍ້ົ່ ແມົ່ ປະຊາຊນົເຂົາ້ໃຈຕ ົ່ ມ
ກົ່ ຽວກບັໂຄງການໂດຍການມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງສະຫະພນັແມົ່ ຍງິແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບາ້ນເພ ົ່ ອການສ ກສາ
ອບົຮມົແນວຄດິໃຫມ້  ການເປ ດກວາ້ງຫຼາຍຂ ນ້. 

- ການວາງແຜນໂຄງການຄວນມ ຮ ບພາບ ຫລ  ແບບສະແດງຢ ົ່ ບໍລເິວນຂອງໂຄງການ ເພ ົ່ ອເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົ 
ແລະ ຜ ອ້ ົ່ ນມ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ສນົໃຈນໍາ 

- ຕາງຫນາ້ ຈາກບໍລສິດັກໍົ່ ສາ້ງຕາຝັົ່ ງເຈ ົ່ ອນປະຈບຸນັຢ ບາ້ນ ຄ ລ ໃຫຄໍ້າເຫນັວົ່ າ: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນເວລາ
ກໍົ່ ສາ້ງມ  ຄ : 1. ການສນັຈອນເພ ົ່ ອຂນົວດັສະດຸເຂົາ້ຫາເຂດຂອງໂຄງການແມົ່ ນຫຍຸງ້ຍາກເພາະເປັນລດົ
ບນັທຸກຫນກັ ເພາະເມ ອງ ໃຫນໍ້າໃຊສ້ະເພາະແຕົ່ ລດົບນັທຸກເບາົເທົົ່ ານັນ້, 2. ບໍົ່ ສາມາດເຮດັວຽກກາງຄ ນໄດ ້
ເພາະມ ນກັທອ້ງທົ່ ຽວຫລາຍ ອນັເປັນອຸປະສກັ ຢາ້ນເກ ດອຸປະຕເິຫດ. ສົ່ ວນຕົນ້ໄມ,້ ຜນົລະປ ກ ແລະ ຮົ່ ອມ
ທາງເຂົາ້ເຮ ອນຂອງປະຊາຊນົ ທ ົ່ ຖ ກກະທບົຈາກໂຄງການແມົ່ ນສາມາດແກໄ້ຂ ແລະ ປະຊາຊນົກໍົ່ ບໍົ່ ຂດັຂອ້ງ
ຫຍງັ, 3. ໃນເວລາອອກແບບແລວ້ບໍົ່ ສາມາດເຮດັຕາມແບບໄດເ້ນ ົ່ ອງຈາກຖານຂອງການອອກແບບແມົ່ ນ
ເລກິ ແຕົ່ ການກໍົ່ ສາ້ງຕວົຈງິບໍົ່ ສາມາດຂຸດໄດເ້ພາະນໍາ້ເລກິ. 

5.2. ຄ າເຫັນຂອງຜ ຸ້ເຂົື້າຮ່ວມຈາກບັນດາບ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ 

- ຕາງຫນາ້ບາ້ນອາໄພ: ແມົ່ ນເຫນັດ  ດນິທ ົ່ ຖ ກກະທບົສົ່ ວນໃຫຍົ່  ແມົ່ ນດນິແຄມນໍາ້ ເຊິົ່ ງເຮດັສວນເປັນບາງ
ຄັງ້ຄາວ. ສະເຫນ ໃຫມ້ ການອອກແບບ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການກໍົ່ ສາ້ງຢົ່ າງເຄັົ່ ງຄດັ. 

- ຕາງຫນາ້ບາ້ນ ໝ ນນາ: ສະເຫນ ໃຫມ້ ການກໍົ່ ສາ້ງ ຈາກບາ້ນອາໄພຈນົເຖງິບາ້ນໝ ນນາ(ສົນ້ຂວົເກົົ່ າ) ຢ ົ່  
ເພາະວົ່ າ ເບ ອ້ງ ບາ້ນ ພນັຫລວງ ແມົ່ ນໄດສໍ້າເລດັການກໍົ່ ສາ້ງແລວ້ ແລະ ສາຍນໍາ້ກະທບົໃສົ່ ເບ ອ້ງກງົກນັຂາ້ມ 
(ບາ້ນ ໝ ນນາ). 

- ຕາງຫນາ້ ບາ້ນ ພນັຫລວງ:  ເຫນັດ ນໍາບາ້ນອ ົ່ ນທ ົ່ ສະເຫນ ຜົ່ ານມາ ແຕົ່ ຢາກສະເຫນ ໃຫມ້ ການ ປັກຫລກັ
ຫມາຍຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ເພ ົ່ ອຈະໄດກ້ະກຽມ ແລະ ເກບັກໍາຂໍມ້ ນທ ົ່ ດນິ ລຽບແຄມນໍາ້ກະກຽມໄວ ້
ໃຫໂ້ຄງການ. ສະເຫນ ໃຫເ້ຮດັຕາ້ນເຈ ົ່ ອນເພ ມ້ເຕ ມຢ ົ່ ເຂດຕໍົ່ ຫນາ້ວດັ ໂພນສະ ອາດ ຫາປາກຫວ້ຍກັງ້ ຕ ົ່ ມ
ເພາະມ ການເຊາະເຈ ົ່ ອນຫລາຍໃນໄລຍະຜົ່ ານມາ. 

- ຕາງໜາ້ບາ້ນຊຽງທອງ: ສະເໜ  ຢາກໃຫມ້ ການກໍົ່ ສາ້ງຈາກປາກຄານລງົຫາ ຂັນ້ໃດວດັຊຽງທອງ(ເບ ອ້ງ
ແຄມນໍາ້ຂອງ) ເພາະເຂດດັົ່ ງກົ່ າວມ ການເຊາະເຈ ົ່ ອນຫຼາຍ. 

- ຕາງຫນາ້ ບາ້ນ ວດັຫນອງ (ບົ່ ອນເຮດັປະຕ ປິດເປ ດນໍາ້): ປະຊາຊນົແມົ່ ນເຫນັດ  ແລະ ເປັນເອກະພາບກບັ
ປະຊາຊນົ. 
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- ຕາງຫນາ້ ບາ້ນ ສາຍລມົ: ສະເຫນ ໃຫກ້ໍົ່ ຕາ້ນເຈ ົ່ ອນເພ ມ້ເຕ ມຢ ົ່ ປາກຫວ້ຍໂຮບເພາະໄລຍະຜົ່ ານມາມ ການ
ເຊາະເຈ ົ່ ອນຮຸນແຮງເຂດວດັພະບາດເຊິົ່ ງເຮດັໃຫເ້ຮ ອນປະຊາຊນົເຈ ົ່ ອນລງົນໍາ້ຫມດົຫລງັ. 

5.3. ຄ າເຫັນຂອງຜ ຸ້ເຂົື້າຮ່ວມຈາກ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງຂອງບັນດາບ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ 

- ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິນະຄອນຫຼວງພະບາງບໍົ່ ເຄ ຍຮ ມ້າກົ່ ອນວົ່ າຈະມ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພ ິ ບດັ
ດັົ່ ງກົ່ າວເກ ດຂ ນ້ຢ ົ່ ທ ົ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຕົ່ ເມ ົ່ ອຮ ວ້ົ່ າຈະມ ໂຄງການເຂົາ້ເຈົາ້ກໍົ່ ກຽມພອ້ມທ ົ່ ຈະໃຫ້
ຄວາມຮົ່ ວມມ ໃນການປຸກລະດມົ ແລະ ສ ກສາອບົຮມົແນວຄດິຂອງພໍົ່ ແມົ່ ປະຊາຊນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈໃນ
ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ ແລະ ເຮດັແນວໃດເພ ົ່ ອຈະໃຫໂ້ຄງການເກ ດຂ ນ້ໂດຍໄວ, 

- ບນັຫາຫຼກັໃນເຂດຕວົເມ ອງນະຄອນຫຼວງພະບາງແມົ່ ນເລ ົ່ ອງການຖິມ້ຂ ເ້ຫຍ ອ້ຊະຊາຍ, ນໍາ້ເສຍໃນຕວົ
ເມ ອງ ແລະ ບນັຫານໍາ້ຖວ້ມໃນທຸກໆປ , 

- ຂໍສ້ະເໜ  ຢາກມ ການກໍົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕະຝັົ່ ງເຈ ົ່ ອນ, ແກໄ້ຂບນັຫານໍາ້ເປ ອ້ນ ແລະ ປັບປຸງທວິທດັແຄມນໍາ້ 
ເພ ົ່ ອເຮດັເປັນບົ່ ອນຄາ້ຂາຍ ຂອງປະຊາຊນົທ ົ່ ອາໃສຢ ົ່ ລຽບຕາມແຄມແມົ່ ນໍາ້ຄານ ແລະ ນໍາ້ຂອງ ໃນຂງົເຂດ
ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. 

6. ຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລ  
    ກອງປະຊຸມໃນຄັງ້ນ ໄ້ດຈ້ດັຂ ນ້ທ ົ່  ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນເວລາ02ມ ,້ ຊ ົ່ ງມ ້

ທ ົ່ 1 ມ ຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຈາກພະແນກການ ແລະ ຫອ້ງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການທງັໝດົ 22 ຄນົ, ເປັນຍງິ 05 ຄນົ, ມ ້

ທ 2 ມ ຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຈາກບນັດາບາ້ນທ ົ່ ຢຸົ່ ໃນໂຄງການຈາໍນວນທງັໝດົ 33 ຄນົ, ເປັນຍງິ 14 ຄນົ. 
- ໃນການປ ກສາຫາລ ກນັໃນຄັງ້ນ ເ້ຫນັວົ່ າທຸກຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງທ ົ່ ຖ ກເຊ ນເຂົາ້ຮົ່ ວມກອງປະ ຊຸມໃນ

ຄັງ້ນ ແ້ມົ່ ນເຫນັດ ເປັນເອກະພາບກນັໃນກອງປະຊຸມໃນຄັງ້ນ ແ້ຕົ່ ລາຍລະອຽດຂອງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ
ແມົ່ ນໃຫມ້ ການສມົທບົເຊິົ່ ງກນັແລະກນັ ເປັນໄປແຕົ່ ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ. 

- ທົ່ ານປະທານກອງປະຊຸມສະເຫນ ໃຫໂ້ຄງການນ  ້ເກ ດຂ ນ້ໄວໆໂດຍສະເພາະແມົ່ ນໃນປ ຊມິາເຖງິນ  ້
- ໂຄງການນ ແ້ມົ່ ນມ ປະໂຫຍດຢົ່ າງຫລວງຫລາຍໃນການພດັທະນາຕວົເມ ອງແບບຍ ນຍງົ 
- ໃຫຜ້ນັຂະຫຍາຍເນ ອ້ໃນ ຈດິໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັງ້ໃຫລ້ງົໄປທົົ່ ວເຖງິປະຊາຊນົທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນຂງົເຂດຂອງ

ໂຄງການ. 
7. ແຜນວຽກໃນຕ ີ່ຫນ້າ 

- ສະເຫນ ໃຫບ້ນັດາບາ້ນ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງເກບັກໍາຂໍມ້ ນເນ ອ້ທ ົ່ ດນິແຄມນໍາ້ເພ ົ່ ອ ຕອບສະຫນອງໃຫໂ້ຄງ ການ
ເພ ມ້ເຕ ມ. 

- ສະເຫນ ໃຫບ້ນັດາບາ້ນ ນໍາເອາົເນ ອ້ໃນຈດິໃຈ ຂອງກອງປະຊຸມຄັງ້ນ ໄ້ປຜນັຂະຫຍາຍລງົສ ົ່ ສະມາຊກິບາ້ນ 
ໃຫທ້ົົ່ ວເຖງິ ເພ ົ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈໄວກ້ົ່ ອນ. 
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- ສະເຫນ ໃຫແ້ຕົ່ ລະພະແນກ ແລະ ຫອ້ງການທ ົ່ ເຂົາ້ຮົ່ ວມກອງປະຊຸມໃນຄັງ້ນ  ້ໃຫມ້ ການປະສານງານກນັຕ ົ່ ມ
ໃນຄັງ້ຕໍົ່ ໆໄປ ພອ້ມກບັຕອບສະຫນອງຂໍມ້ ນທ ົ່ ຈາໍເປັນໃຫໂ້ຄງການ. 
 

ຕາງຫນ້າ ກົມທາງນ ື້າ                    ຕາງຫນ້າສະຖາບັນຄ ົ້ນຄວ້າໂຍທາທກິານ ແລະ ຂ ນ
ສ ົ່ງ 
 
 
 

ຕາງຫນ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຫລວງພະບາງ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
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ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
ພະແນກ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ          
 
 

ບົດບັນທຶກ 

ກອງປະຊ ມປ ກສາຫາລ ກບັ ບັນດາພະແນກການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາຫ້ອງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ປະຊາຊົນທີີ່ຢ ູ່ຂອງໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ ທີີ່ແຂວງ ບ ລິຄ າໄຊ 

ລະຫວ່າງວັນທີ 20-21/08/2019 
 

8. ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 
    ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັນໍາ້ຖວ້ມ ແມົ່ ນໄດຮ້ບັເງນິເພ ມ້ຈາກທະນາຄານໂລກ ເຊິົ່ ງເມ ົ່ ອກົ່ ອນແມົ່ ນ
ໄດເ້ຮດັການສ ກສາ ຢ ົ່  ເມ ອງໄຊ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ແລະ ຕກົມາຮອດຕົນ້ປ  2019ທາງທະນາຄານໂລກໄດໃ້ຫເ້ພ ມ້
ເຕ ມ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການໄປສອງແຂວງເພ ມ້ ຄ  ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ເພ ມ້ເຕ ມໃຫ້
ແຂວງອຸດມົໄຊ ໃນບວ້ງທງັຫມດົ 25ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ບວ້ງເງນິເພ ມ້ດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ ແມົ່ ນສຸມໃສົ່ ໃນການ ກໍົ່ ສາ້ງ
ຕາ້ນເຈ ົ່ ອນ ແລະ ປະຕ ກັນ້ນໍາ້ ເຊິົ່ ງສາມາດປິດເປ ດໄດ ້ໃນກໍລະນ ນໍາ້ຖວ້ມຕວົເມ ອງ ແລະ ສາມາດດ ດນໍາ້ອອກໄດ.້ 
ນອກນັນ້ ໂຄງການກໍມ ງບົປະມານຈາໍນວນຫນ ົ່ ງເພ ົ່ ອ ປັບປຸງສວນສາທາລະນະ ພາຍໃນເມ ອງ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ໂຄງການ. 
9. ຈ ດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລ  
   ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ໃນຄັງ້ນ  ້ ແມົ່ ນການສະເຫນ ຂໍມ້ ນຂົ່ າວສານຈາໍນວນຫນ ົ່ ງໃຫບ້ນັດາພະແນກ, ຫອ້ງການ 
ແລະ ບາ້ນທ ົ່ ຢ ົ່ ຂງົເຂດ ຂອງໂຄງການ ໃຫຮ້ບັຮ ຂໍ້ມ້ ນຂົ່ າວຂອງໂຄງການ, ຊອກຮ ຄ້ວາມຄດິ ແລະ ຄວາມເຈົາ້ໃຈຂອງ
ເຂາົເຈົາ້ຕໍົ່ ກບັໂຄງການ ແລະ ກໍົ່ ມ ການສໍາພາດເພ ມ້ເຕ ມບນັດາບາ້ນ ທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນຂງົເຂດຂອງໂຄງການ ໃນນັນ້ ເລງັໃສົ່
ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິເປັນຫລກັ. 
10. ວິທີຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
   ພະແນກ ຄົນ້ຄວາ້ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັໄພພບິດັ ຂອງ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
ຮົ່ ວມກບັ ກມົ ທາງນໍາ້ ຂ ນ້ສະເຫນ  ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, ສະຖານທ ົ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການ ດວ້ຍຮ ບພາບ ແລະ 
ແຜນທ ົ່ , ພອ້ມນັນ້ ກໍສະເຫນ ຫນາ້ວຽກທ ົ່ ຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊັົ່ ນ: ກອບຫນາ້ວຽກ ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົ, ນະໂຍບາຍກົ່ ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊ ຍ, ກອບຫນາ້ວຽກກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊນົເຜົົ່ າ ໃນກໍລະນ 
ຖ ກກະທບົຮາ້ຍແຮງ. 
   ຫລງັຈາກນັນ້ ກໍໄດສ້ະເຫນ ຄໍາຖາມທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃຫຜ້ ທ້ ົ່ ເຂົາ້ຮົ່ ວມມ ຄ າຄດິຄ າ
ເຫນັ ແລະ ສະເຫນ ແຜນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮົ່ ວມກນັໃນຕໍົ່ ຫນາ້.  
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ກອງປະຊຸມໃນເທ ົ່ ອນ  ້ໄດແ້ບົ່ ງກຸົ່ ມປ ກສາຫາລ ກນັ ພອ້ມກບັວາດແຜນທ ົ່ ນໍຖ້ວ້ມ ຂອງບາ້ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັນໍາ້ຖວ້ມ. 
ລາຍລະອຽດຜ ຸ້ເຂົື້າຮວ່ມ (ໃບຊ້ອນທ້າຍ 1 ) 

 
11. ເນ ື້ອໃນຂອງການປຶກສາຫາລ  

- ກອບຫນາ້ວຽກທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ບວ້ງງບົປະມານເພ ມ້ ໂດຍຫຍໍ ້
- ກອກບຫນາ້ວຽກນະໂຍບາຍວົ່ າດວ້ຍການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊ ຍ   

+ ສໍາຫລວດເກບັກໍາຂໍມ້ ນຜ ທ້ ົ່ ຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
+ ສາ້ງແຜນຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊ ຍ ພອ້ມງບົປະມານ: 

▪ ສາ້ງລາຄາຫວົຫນົ່ ວຍ 
▪ ສາ້ງມ ນຄົ່ າທດົແທນແຕົ່ ລະ ຄອບຄວົ 
▪ ຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິ  ຊດົເຊ ຍ,  
▪ ການສະເຫນ  ແລະ ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກ 
▪ ການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການ ຂັນ້ບາ້ນ: ເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ສ ນກາງ 
- ປັບປຸງກອບນະໂຍບາຍວົ່ າດວ້ຍຊນົເຜົົ່ າ ໃນກໍລະນ ຖາ້ກະທບົຈາກໂຄງການ (ສາ້ງແຜນຟ ນ້ຟ  ແລະ ປັບປຸງ

ຊວິດິການເປັນຢ ົ່ ຂອງຊນົເຜົົ່ າ)ກໍລະນ  ຖ ກຜນົກະທບົ ເຮດັໃຫມ້ ການຍກົຍາ້ຍ, ສ ນເສຍລາຍໄດ ້ ແລະ 
ແຕະຕອ້ງຜນົປະໂຫຍດຫນກັຫນົ່ ວງ 

- ເສຍຄົ່ າຊດົເຊ ຍ 
- ຟ ນ້ຟ ຊວິດິການເປັນຢ ົ່  
- ສາ້ງອາຊ ບ ໃຫສ້າມາດລຽ້ງກຸມ້ຕນົເອງ 
- ເສຍຄົ່ າປົ່ ວຍການຕົ່ າງໆ ຖາ້ຫາກຖ ກ ຕໍົ່ ຄອບຄວົທ ົ່ ອອົ່ ນແອ 
- ບນັດາທົ່ ານ ຮ ໂ້ຄງການດັົ່ ງກົ່ າວນ  ້ມາກົ່ ອນບໍ? ແລະະ ຮ ມ້າຈາກໃສ 
- ຜົ່ ານມາທາງສະຫະພນັແມົ່ ຍງິມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນໂຄງການໃດບໍົ່ ? ໂຄງການປະເພດໃດ? 
- ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິມ ຈດຸປະສງົຢາກມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນໂຄງການນ ບໍ້ົ່ ? ມ ຫຍງັແດົ່ ? 
- ເລ ອ້ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທົ່ ານກງັວນົບນັຫາໃດແດົ່ ? ໂຄງການນ  ້ຕອ້ງໄດສ້ ກສາບນັຫາໃດແດົ່  ເປັນ

ຫລກັ? 
- ເລ ອ້ງຜນົກະທບົຕໍົ່ ຊຸມຊນົ ຫລ  ບົ່ ອນທໍາມາຫາກນິ ທົ່ ານກງັວນົເລ ອ້ງໃດເປັນຕົນ້ຕົນ້ຕໍ? 
- ບນັຫາຊນົເຜົົ່ າເດ ທົ່ ານຄດິວົ່ າມ ຜນົກະທບົຫຍງັບໍເປັນຫລກັ? ທົ່ ານມ ວທິ ແກໄ້ຂແນວໃດບໍ? 
- ການຮອ້ງທຸກ ຮອ້ງຟອ້ງ ບນັດາທົ່ ານບໍົ່ ເຂົາ້ໃຈຫຍງັແດົ່ ? 
- ບນັຫາອ ົ່ ນໆ ທ ົ່ ທົ່ ານສນົໃຈອ ກ ມ ຫຍງັແດົ່ ? 

12. ເນ ື້ອໃນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລ ຂອງຜ ຸ້ເຂົື້າຮ່ວມ 
12.1. ຄໍາເຫນັຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຈາກບນັດາພະແນກການ ແລະ ບນັດາຫອ້ງການຂອງເມ ອງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ 
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- ຕາງຫນາ້ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ຂອງເມ ອງປາກຊນັ ໃຫຄໍ້າເຫນັວົ່ າ: ສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນເຫນັດ ກບັການສະເຫນ 
ຂອງ ໂຄງການເພ ົ່ ອເຮດັຕາ້ນເຈ ົ່ ອນ ແລະ ປະຕ ປິດເປ ດນໍາ້ ເພ ົ່ ອປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມ  ຊ ົ່ ງໄລຍະຜົ່ ານມາການ
ໄກົ່ ເກົ່ ຍ ແມົ່ ນມ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຍອ້ນວົ່ າທາງອໍານາດການປົກຄອງ ຂອງບາ້ນ ແລະ ເມ ອງ ແມົ່ ນບໍົ່ ຮ ມ້ ນ
ແຕົ່ ເບ ອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ການໄກົ່ ເກົ່ ຍກໍົ່ ຊກັຊາ້ ບໍົ່ ໄດຕ້າມແຜນ. 

- ຢາກສະເຫນ ໃຫມ້ ຂໍມ້ ນຂອງໂຄງການເພ ມ້ເຕ ມ ເພ ົ່ ອຈະໄດນໍ້າໄປເຜ ຍແຜົ່ ໃຫລ້ ກບາ້ນເຂົາ້ ແລະ ພອ້ມນ ກ້ໍ
ຂໍໃຫຫ້ມາຍ ຂອງເຂດຂອງໂຄງການ ເພ ົ່ ອໃຫມ້ ຄວາມສະດວກໃນການເກບັກໍາຂໍມ້ ນ 

- ຢາກໃຫສ້າມອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມເຂົາ້ໃນ ວຽກງານການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊ ຍ ພອ້ມນັນ້ 
ກໍົ່ ຢາກໃຫມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມ ການຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ແລະ ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ ຂອງໂຄງການ 

- ສະຫະພນັແມົ່ ຍ ງ ຂອງແຂວງໄດໃ້ຫຄໍ້າເຫນັວົ່ າ: ຜົ່ ານມາແມົ່ ນໄດມ້ ສົ່ ວນຮົ່ ວມເປັນຄະນະຊ ນໍ້າຂອງ
ໂຄງການ ADB ຢ ົ່ ຂັນ້ແຂວງ ແຕົ່ ບໍົ່ ໄດລ້ງົເລກິຢ ົ່ ຂັນ້ພ ນ້ຖານ ສະນັນ້ຈ ົ່ ງບໍົ່ ສາມາດເກບັກ າສະພາບຂອງການ
ຍກົຍາ້ຍ ຫລ  ຊດົເຊ ຍອ ົ່ ນໆ. 

- ຜນົກະທບົສົ່ ວນໃຫຍົ່ ຈາກໂຄງການໄລຍະຜົ່ ານມາ ແມົ່ ນດນິສວນ ແລະ ຮາ້ນຂາຍເຄ ົ່ ອງ ແລະ ອາຊ ບ
ດັົ່ ງກົ່ າວກໍເປັນຂອງເພດຍງິ ດັົ່ ງຢາກໃຫໂ້ຄງການມ ການສາ້ງອາຊ ບເສ ມພວກເຂາົເຈົາ້ ເພ ົ່ ອຊດົເຊ ຍ ຫລ  ສາ້ງ
ອາຊ ບເສ ມ ທດົແທນຜນົກະທບົຕົ່ າງໆ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ 

- ຕາງຫນາ້ ຈາກຫອ້ງການ ພດັທະນາຕວົເມ ອງ ປາກຊນັ: ຢາກໃຫໂ້ຄງການມ ອດັຕາກນິ ໃນການລງົໄກົ່ ເກົ່ ຍ 
ຂໍຂ້ດັຂອ້ງຫມອງໃຈ ຂອງປະຊາຊນົ. 

- ຜນົກະທບົຕໍົ່ ກບັເຮ ອນ, ດນິ ແລະ ຊບັສນິຕົນ້ໄມອ້ ົ່ ນໆ ແມົ່ ນມ ຫລາຍ ແຕົ່ ການຊດົເຊ ຍແມົ່ ນຢາກໃຫ້
ຄດິໄລົ່  ບນົພ ນ້ຖານມ ນຄົ່ າຂອງທອ້ງຕະຫລາດ ແລະ ໃນນັນ້ ຜ ທ້ ົ່ ລະເມ ດໃນການປຸກສາ້ງຢ ົ່ ເຂດສະຫງວນ
ກໍບໍົ່ ສມົຄວນໃຫມ້ ການຊດົເຊ ຍ 

- ຄໍາເຫນັຂອງ ຫວົຫນາ້ ຫອ້ງການ ຍທຂ ເມ ອງປາກຊນັ: ຕາຝັງຕາມລໍາແມົ່ ນໍາ້ ແມົ່ ນມ ການເຊາະເຈ ົ່ ອນ ແລະ 
ງບົປະມານໃນການກໍົ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງ 

- ຫວົຫນາ້ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ: ໃຫຄໍ້າເຫນັວົ່ າໄພພບິດັ ອນັຮາ້ຍກວົ່ າຫມ ົ່ ພາຍໃນແຂວງ ສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນ
ໄພນໍາ້ຖວ້ມ ປະມານ 5 ບາ້ນ ແຕົ່ ບາ້ນດັົ່ ງກົ່ າວກໍບໍົ່ ໄດຍ້ກົຍາ້ຍໄປບົ່ ອນໃຫມົ່  ເພາະເຂາົເຂົາ້ຢ ົ່ ເຮ ອນຮາ້ນທ ົ່

ສ ງ ສມົຄວນ, ພວກເຂາົມ ຄວາມຫຍຸງ້ໃນການໄປມາ ເພ ົ່ ອທ າມາຫາກນິ ແລະ ໄປຕະຫລາດເປັນຕົນ້. 
- ຫວົຫນາ້ຂະແຫນງທາງນໍາ້ໃຫຄໍ້າເຫນັວົ່ າ: ຄວນສາ້ງສ ນບນັເທາົທຸກ ເພ ົ່ ອພກັຜົ່ ອນ ແລະ ເກບັມຽ້ນ

ເຄ ົ່ ອງໃຊສ້ອຍສົ່ ວນຕວົ ໃນໄລຍະເວລາຂອງນໍາ້ຖວ້ມ. 
12.2. ຄໍາເຫນັຕໍົ່ ໂຄງການປັບປຸງທາງ 13 ໃຕ ້
- ຜົ່ ານມາໄດມ້ ຫລາຍບຸກຄນົໃຊດ້ນິຖມົທາງເຂົາ້ເຮ ອນ ຫລ  ກດິຈະກໍາ ຄາ້ຂາຍ ອນັກໍໃຫເ້ກ ດ ນໍາ້ຖວ້ມ

ເຮ ອນໃກຄ້ຽງ ແລະ ສວນຈາໍນວນຫນ ົ່ ງ, ບໍົ່ ຮ ວ້ົ່ າ ການຖມົດນິຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກຂະແຫນ ໂຍທາ
ທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ຫລ  ບໍ? 
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- ຄໍາເຫນັ ຂອງຫວົຫນາ້ ຫອ້ງການ ຍທຂ ເມ ອງ ປາກຊນັ: ຜນົກະທບົຢ ົ່ ລຽບຕາມທາງ 13ເຫນ ອອາດຈະມ 
ຫລາຍຕໍົ່ ກບັ ເນ ອ້ທ ົ່ ດນິປຸກສາ້ງ, ເຮ ອນ, ຮາ້ນຂາຍເຄ ົ່ ອງ ແລະ ຕົນ້ໄມ ້ແຕົ່ ໃນນັນ້ ຜົ່ ານມາກໍົ່ ໄດອ້ອກໃບ
ຕາດນິຢ ົ່ ນອກເຂດສະຫງວນ ຂອງທາງແລວ້, ສະເພາະຜ ທ້ ົ່ ລະເມ ດໃນການປຸກສາ້ງກໍຈະມ ການສ າຫລວດ 
ແລະ ກວດກາຄ ນວົ່ າຈາໍເປັນບໍທ ົ່ ຈະໄດກ້ານຊດົເຊ ຍ. ໃນນັນ້ ຜນົກະທບົຕໍົ່ ລະບບົນໍາ້ປະປາ ແລະ ເສາົໄຟຟາ້
ກໍົ່ ຈະໄດມ້ ການສໍາຫລວດຄ ນຕ ົ່ ມອ ກ. ການຄາດຄະເນມ ນຄົ່ າໃນການຊດົເຊ ຍ ຕອ້ງໄດສ້ມົທບົກບັອໍານາດ
ການປົກຄອງ ເພ ົ່ ອຄາດຄະເນມ ນຄົ່ າຊດົໃຫແ້ທດເຫມາະກບັສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ບໍົ່ ໃຫມ້ ຂໍຂ້ດັແຍົ່ ງຢ ົ່ ຂັນ້
ທອ້ງຖິົ່ ນ 

- ຄວາມສົ່ ຽງຕໍົ່ ກບັອຸປະຕເິຫດໃນເວລາດໍາເນ ຮການກໍົ່ ສາ້ງທາງ 13 ໃຕ ້ ແມົ່ ນລະບບົປາ້ຍເຕ ອນ ທ ົ່ ບໍົ່ ພຽງພໍ
ເພ ົ່ ອນເຕ ອນໃຫຜ້ ຂ້ບັຂ ົ່ ຕາມເສັນ້ທາງ 

- ສະເຫນ ໃຫມ້ ການເຮດັຂວົກວາ້ງກວົ່ າເກົົ່ າເພ ົ່ ອເຊ ົ່ ອມຕໍົ່ ໃສົ່ ເສັນ້ທາງ ຊົ່ ວງທ ົ່ ມ ການຂະຫຍາຍຫນາ້ທາງ ແລະ 
ໃນນັນ້ກໍົ່ ເພ ົ່ ອຫລຸດຜົ່ ອນອຸປຕເິຫດນໍາ 

12.3. ຄໍາເຫນັຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຈາກບນັດາບາ້ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ 
- ຜົ່ ານມາທາງບາ້ນ ແມົ່ ນບໍົ່ ຮ ຂໍ້ມ້ ນຂົ່ າວສານກົ່ ຽວກບັ ໂຄງການໃຫມົ່  ຂອງທາງທະນາຄານໂລກ ດົ່ ງກົ່ າວນ .້ 
- ປະຕ ປິດເປ ດນໍາ້ ຢ ົ່  ບາ້ນປາກປ ງ ແມົ່ ນຍງັບໍົ່ ສາມາດຕນັນໍາ້ຂອງທ ົ່ ໄຫລເຂົາ້ໄດ1້00 ເປ ເຊນັເທ ົ່ ອ ສະເຫນ ໃຫ ້

ມ ການປັບປຸງຄ ນຕ ົ່ ມ 
- ໃນປ  1996 ນໍາ້ແມົ່ ນຖວ້ມຫນກັກວົ່ າຫມ ົ່  ຫລງັຈາກທ ົ່ ມ ການກໍົ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງກໍົ່ ເຮດັນໍາ້ຖວ້ມ ມ ຄວາມຖ ົ່

ດນົກວົ່ າເກົົ່ າ. 
- ໃນປ  2018 ທ ົ່ ຜົ່ ານມາ ນໍາ້ໄດຖ້ວ້ມ ໃຊເ້ວລາ ປະມານ 2 ເດ ອນ ອນັເຮດັໃຫໄ້ຮົ່ ນາ, ຮົວ້ສວນ ແລະ ເຮດັ

ໃຫຜ້ນົລະປ ກ ແລະ ສດັລຽ້ງລົມ້ຕາຍ ເປັນຈາໍນວນຫລາຍ. 
- ເນ ອ້ທ ົ່ ດນິຢ ົ່ ບໍລເິວນປະຕ ນໍາ້ ແມົ່ ນດນິສາທາລະນະລດັ ບໍົ່ ມ ດນິສົ່ ວນບຸກຄນົ ສາມາດເຮດັການກໍົ່ ສາ້ງໄດ ້
- ການກໍົ່ ສາ້ງຕາ້ນເຈ ົ່ ອນ ສົ່ ວນໃຫຍົ່ ອາດຈະກະທບົຕໍົ່ ດນິສວນ ຢ ົ່ ບໍລເິວນແຄມຝັົ່ ງນໍາ້ຂອງ 
- ຄວາມເລກິເວລານໍາ້ຖວ້ມ ແມົ່ ນປະມານ 80ຊມ ເທົົ່ ານັນ້. 
- ນໍາ້ຖວ້ມສົ່ ວນໃຫຍົ່  ແມົ່ ນຖວ້ມໃນລະຫວົ່ າງ ເດ ອນ ກນັຍາ ແລະ ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປ  ໃນນັນ້ ຜນົກະທບົ

ອນັຫລກັ ແມົ່ ນເນ ອ້ທ ົ່ ນາຖ ກເສຍຫາຍ  
- ປະຕ ປິດເປ ດນໍາ້ ທ ົ່ ມ ໃນປະຈບຸນັແມົ່ ນນອ້ຍ ເວລານໍາ້ລງົ ນໍາ້ຈາກຕວົເມ ອງແມົ່ ນໄຫລອອກຊາ້ 
- ປະຕ ປິດເປ ດນໍາ້ ປະຈບຸນັ ແມົ່ ນມ ພຽງແຕົ່ ສາມປະຕ  ເຊິົ່ ງບໍົ່ ພຽງພໍໃນການຕນັນໍາ້,ຕອ້ງການໃຫສ້າ້ງເພ ມ້ອ ກ

ສາມປະຕ ຄ : ຢ ົ່ ຫວ້ຍນໍາ້ແມົ່ ລ ກ, ຫວ້ຍນໍາ້ ສອງແມົ່ ລ ກ ແລະ ຫວ້ຍນາງນ . 
- ນໍາ້ຖວ້ມສາເຫດຍອ້ນມາຈາກນໍາ້ຂອງຍ ົ່ ງເຂົາ້ບໍລເິວນປາກນໍາ້ ທ ົ່ ບໍົ່ ມ ການປິດເປ ດ ເຊິົ່ ງຜົ່ ານມາມ  ແຕົ່ ສາມ

ປະຕ  ແຕົ່ ກໍບໍົ່ ພຽງພໍ ເພ ົ່ ອຄວບຄຸມບໍົ່ ໃຫນໍ້າ້ໄຫລເຂົາ້ໄດ ້
- ການປິດເປ ດ ປະຕ ນໍາ້ທ ົ່ ມ ແລວ້ກໍບໍົ່ ໄດຈ້ດັລະບບົ ເພ ົ່ ອປິດເປ ດໄດຕ້າມປົກກະຕ ິ
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- ຕາງຫນາ້ ບາ້ນ ໂພສ : ເປັນບາ້ນຢ ົ່ ລຽບຕາມລໍານໍາ້ຂອງ ເປັນບາ້ນທ ົ່ ຢ ຫຸຼ້ບ ເຊິົ່ ງນໍາ້ຖວ້ມຍອ້ນຝົນຕກົຫນກັ 
ແລະ ນໍາ້ຊນັໄຫລເຂົາ້ເພ ມ້ທາງຫວ້ຍນາງນ  ເຊິົ່ ງເວລາຝົນຕກົໃນປ ຜົ່ ານມາ ແມົ່ ນກະທບົຕໍົ່ 150 ຄອບຄວົ.  

- ບາ້ນ ປາກຊນັເຫນ ອ: ຜນົກະທບົເນ ົ່ ອງຈາກການກໍົ່ ສາ້ງຕາ້ນເຈ ົ່ ອນແມົ່ ນບໍົ່ ມ ຜນົກະທບົຫຍງັ ເພາະ
ປະຊາຊນົທ ົ່ ປຸກຕ ບ ແລະ ຮາ້ນຂາຍເຄ ົ່ ອສົ່ ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນບໍົ່ ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫປຸ້ກ ແລະ ປຸກກໍົ່ ໄດມ້ ການເຊນັ
ສນັຍາຮົ່ ວມກນັແລວ້ວົ່ າປຸກຊົົ່ ວຄາວ ຖາ້ມ ໂຄງການແມົ່ ນໃຫຍ້ກົຍາ້ຍ ໂດຍບໍົ່ ມ ການຊດົເຊ ຍ.   

- ຜນົກະທບົ ທ ົ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ ໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແມົ່ ນກະທບົຕໍົ່ ຜ ປ້ະກອບອາຊ ບ ລຽ້ງປາ
ກະຊງັ ຕາມແຄມຝັົ່ ງແມົ່ ນນໍາ້ຂອງ. 

- ສະເຫນ ໃຫໂ້ຄງການລເິລ ມ້ໄວໆ ເພ ົ່ ອບໍົ່ ໃຫຕ້າຝັົ່ ງເຈ ົ່ ອນຫລາຍກວົ່ າເກົົ່ າ. 
- ບາ້ນ ໂນນສະອາດ: ການປິດເປ ດນໍາ້ ບໍົ່ ຖ ກກບັເວລານໍາ້ຂ ນ້ ນໍາ້ລງົ 
- ວ ທ  ແລະ ຂັນ້ຕອນໃນຮອ້ງຟອ້ງ ແລະ ແກ ້ໄຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ ແມົ່ ນມ ຄວາມເຂົາ້ ແລະ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້

ໃນກໍລະນ ມ ໂຄງການເກ ດຂ ນ້ 
12.4. ຄໍາເຫນັຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຈາກ ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິຂອງບນັດາບາ້ນທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ 
- ສະເຫນ ຢາກໃຫມ້ ການຝ ກອາຊິ ບ ໃນການລຽ້ງສດັ ແລະ ປ ກຝັງ ໃຫກ້ບັປະຊາຊນົທ ົ່ ຖ ກກະທບົ ຈາກນໍາ້

ຖວ້ມ 
- ຢາກໃຫສ້ະຫະພນັ ແມົ່ ຍງິຂອງບາ້ນ ມ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການຕດິ ກວດກາ ແລະ ແກໄ້ຂ ຄໍາຮອ້ງທຸກຮົ່ ວມກບັ 

ໂຄງການ. 
13. ຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລ  
    ກອງປະຊຸມໃນຄັງ້ນ ໄ້ດຈ້ດັຂ ນ້ທ ົ່  ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນເວລາ02ມ ,້ ຊ ົ່ ງມ ້

ທ ົ່ 1 ມ ຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຈາກພະແນກການ ແລະ ຫອ້ງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການທງັໝດົ 22 ຄນົ, ເປັນຍງິ 05 ຄນົ, ມ ້

ທ 2 ມ ຜ ເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຈາກບນັດາບາ້ນທ ົ່ ຢຸົ່ ໃນໂຄງການຈາໍນວນທງັໝດົ 33 ຄນົ, ເປັນຍງິ 14 ຄນົ. 
- ໃນການປ ກສາຫາລ ກນັໃນຄັງ້ນ ເ້ຫນັວົ່ າທຸກຂະແໜງການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງທ ົ່ ຖ ກເຊ ນເຂົາ້ຮົ່ ວມກອງປະ ຊຸມໃນ

ຄັງ້ນ ແ້ມົ່ ນເຫນັດ ເປັນເອກະພາບກນັໃນກອງປະຊຸມໃນຄັງ້ນ ແ້ຕົ່ ລາຍລະອຽດຂອງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ
ແມົ່ ນໃຫມ້ ການສມົທບົເຊິົ່ ງກນັແລະກນັ ເປັນໄປແຕົ່ ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ. 

- ທົ່ ານປະທານກອງປະຊຸມສະເຫນ ໃຫໂ້ຄງການນ  ້ເກ ດຂ ນ້ໄວໆໂດຍສະເພາະແມົ່ ນໃນປ ຊມິາເຖງິນ  ້
- ໂຄງການນ ແ້ມົ່ ນມ ປະໂຫຍດຢົ່ າງຫລວງຫລາຍໃນການປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາຕວົເມ ອງ ປາກຊນັ 

14. ແຜນວຽກໃນຕໍົ່ ຫນາ້ 
- ສະເຫນ ໃຫບ້ນັດາບາ້ນ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງເກບັກໍາຂໍມ້ ນເນ ອ້ທ ົ່ ດນິແຄມນໍາ້ເພ ົ່ ອ ຕອບສະຫນອງໃຫໂ້ຄງ ການ

ເພ ມ້ເຕ ມ. 
- ສະເຫນ ໃຫບ້ນັດາບາ້ນ ນໍາເອາົເນ ອ້ໃນຈດິໃຈ ຂອງກອງປະຊຸມຄັງ້ນ ໄ້ປຜນັຂະຫຍາຍລງົສ ົ່ ສະມາຊກິບາ້ນ 

ໃຫທ້ົົ່ ວເຖງິ ເພ ົ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈໄວກ້ົ່ ອນ. 
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- ສະເຫນ ໃຫແ້ຕົ່ ລະພະແນກ ແລະ ຫອ້ງການທ ົ່ ເຂົາ້ຮົ່ ວມກອງປະຊຸມໃນຄັງ້ນ  ້ໃຫມ້ ການປະສານງານກນັຕ ົ່ ມ
ໃນຄັງ້ຕໍົ່ ໆໄປ ພອ້ມກບັຕອບສະຫນອງຂໍມ້ ນທ ົ່ ຈາໍເປັນໃຫໂ້ຄງການ. 

 

ຕາງຫນ້າ ກົມທາງນ ື້າ           ຕາງຫນ້າສະຖາບັນຄ ົ້ນຄວ້າໂຍທາທກິານ ແລະ 
ຂ ນສ ົ່ງ 

 

 

 

ຕາງຫນ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງບ ລິຄ າໄຂ 

  

 

 


