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ພາກສະເໜີ
1.

ຈຸດປະສ ົງ ໂຄງການຂະແໜງຂ ົວທາງ 2(LRSP2), ເພື່ ອສ້າງໃຫ້ບ ັນລຸຜ ົນສາເລັ
ໍ ດໂຄງການຂະແໜງຂ ົວ

ທາງ(LRSP2), ເຊິ່ ງກາລ
ໍ ັງໄດ້ມກ
ີ ານກະກຽມ ເພື່ ອສະໜັບສະໜູນ ລ ັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ

ລະບ ົບຕາໜ່າງຂ ົວທາງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດງັ່ ກ່າວ ຈະໃຫ້ທຶນ ແກ່ວຽກງານຂ ົວທາງ ໃນຮູບແບບ

ການບູລະນະເປັນປະຈາໍ ແລະ ເປັນແຕ່ໄລຍະ ແລະ ການປັບປຸງເປັນບາງຈຸດ ເພື່ ອປົກປັກຮ ັກສາລະບ ົບຂ ົວທາງ
ລວມທ ັງການປັບປຸງເປັນຈຸດ ເພື່ ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມແໜ້ນໜາໃນຈຸດທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທັງເສີມສ້າງຄວາມ

ສາມາດຕ້ານທານກ ັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການດງັ່ ກ່າວ ຈະດํາເນີນດ້ວຍວິທີການທີ່ ເປັນລະບ ົບ

ໄປສູກ
່ ານລ ົງທຶນ

ທີ່ ມີຄຮ
ູ່ ວ
່ ມງານ

ໂດຍການ
ໍ ົດຜູສ
້ ະໝ ັກຂໍໂຄງການ

ນາໃຊ້
ໍ ມາດຖານດ້ານວິຊາການ

ແລະ

ສ ັງຄ ົມ. ໂຄງການ ອາດຍ ັງມີກອງທຶນເພີ່ ມເຕີມ ສາລ
ໍ ັບວຽກງານຂ ົວທາງ ທີ່ ຕອບສະໜອງໂດຍ ຜູໃ້ ຫ້ທຶນອື່ ນໆ

ເຊັ່ ນ:

ກອງທຶນພັດທະນາ

ຂອງກຸມ
່ ປະເທດນໍດກ
ິ .(NDF)1,

ທະນາຄານການລ ົງທຶ ນເອີລ ົບ

(EIB)

ແລະ

ສະຫະພັນເອີລ ົບ (EU). ກອບໜ້າວຽກການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມສະບ ັບນີ້ ຈະຖືກນ ໍາໃຊ້ເຂົາ
້ ໃນ

ທຸກໆກິດຈະກາ/ໂຄງການຍ່
ໍ
ອຍໂດຍບໍ່ ມີການຍ ົກເວັນ
້ ວ່າແຫຼງ
່ ທຶນຈະມາຈາກໃສ. ທຸກໆຜູໃ້ ຫ້ທຶນ ທີ່ ສະໜ ັບສະໜູນ

ກິດຈະກາ/ໂຄງການຍ່
ໍ
ອຍ ຈະຕ້ອງປະຕິບ ັດ “ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງ” ກ ັບກອບໜ້າວຽກການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມສະບ ັບ
ນີ.້ ໂຄງການຍ ັງຈະດາເນີ
ໍ ນກິດຈະກາການຊ່
ໍ
ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ

ລວມທ ັງການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ

ດ້ານ

ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ໃນການກະກຽມ ແລະ ປະຕິບ ັດ ການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ພາກລ ັດ ແລະ ເອກະຊ ົນ2 ໂດຍການສຸມໃສ່ສະເພາະ ການແກ້ໄຂສິ່ ງທ້າທາຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ ທີ່ ຕາໜ່າງຂ ົວທາງ ພວມປະເຊີນຢູ.່
2.

ຈຸດປະສ ົງ ການພັດທະນາ ໂຄງການ ແມ ່ນເພື່ ອສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ການຄຸມ
້

ຄອງ ລະບ ົບຂ ົວທາງ ແລະ ການປັບປຸງ ການເຊື່ ອມໂຍງຂອງເສັ້ນທາງທີ່ ສາມາດຕ້ານທານ ກ ັບສະພາບການ

ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນແຂວງທີ່ ໄດ້ຄ ັດເລືອກໄວ້ ແລະ ໃນກໍລະນີວກ
ິ ດ
ິ ການຫຼື ເຫດການສຸກເສີນ ເພື່ ອ
ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ ກ ັບວິກດ
ິ ການ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ.
3.

ໂຄງການດງັ່ ກ່າວໄດ້ຖກ
ື ຄາດຄະເນໄວ້ຈະກາຍເປັນຂະແໜງທີ່ ກວ້າງຂວາງ

ໂດຍມີການລ ົງທຶ ນ -ໂດຍ

ສະເພາະ ການບູລະນະ ປະຈາວ
ໍ ັນ-ໄດ້ຖກ
ື ຂະຫຍາຍໄປທົ່ ວສປປ ລາວ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ກ ສະແດງ

ກ່ຽວກ ັບ ແຜນທີ່ ສະຖານທີ່ ຕງັ້ ແລະລ ັກສະນະພູມສ ັນຖານຫລ ັກ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຜນທີ່ ຕາໜ່າງຂ ົວ

ທາງ. ໃນໄລຍະທີໜຶ່ງ, ຫົກແຂວງ ໄດ້ຖກ
ື ການ
ໍ ົດ ເປັນຜູແ
້ ຂ່ງຂ ັນ ສາລ
ໍ ັບ ໂຄງການທົດສອບຕ ົວແບບ: ຜງສາລີ
້ົ
,
ອຸດ ົມໄຊ, ໄຊຍະບູລ,ີ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ.
1

NDF ໄດ້ສະແດງຄວາມສ ົນໃຈ ໃນການສະໜບ
ັ ສະໜູນ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກ ັບ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແລະ ການພດ
ັ ທະນາເຄື່ ອງມື ອ ັນ

ຈາເປັ
ໍ ນ ເພື່ ອແກ້ໄຂ ບນ
ັ ຫາ ການເຊື່ ອມໂຍງເສັ້ນທາງ ທີ່ ສາມາດຕ້ານທານ ກ ັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ລວມທງັ ການທ ດ
ົ ສອບບາງວຽກງານຂ ົວທາງ
ເພື່ ອທ ດ
ົ ສອບການແກ້ໄຂ
2

ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບ“ບດ
ົ ແນະນາໍ ຊວົ່ ຄາວ ວ່າດ້ວຍ ການນາໃຊ້
ໍ
ນະໂຍບາຍ ການປົກປ້ອງ ສາລ
ໍ ັບກິດຈະກາການຊ່
ໍ
ວຍເຫລືອ ດ້ານວິຊາການ(TA)

ຂອງໂຄງການ

ທະນາຄານ-ການເງິນ ແລະ ກອງທຶນ ຄຸມ
້ ຄອງ ໂດຍທະນາຄານ” ໂຄງການໄດ້ຖກ
ື ຈ ັດແບ່ງ ເປັ ນປະເພດ A ສາລ
ໍ ັບສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປົກປ້ອງ ເນື່ ອງຈາກວ່າ
ກິດຈະກາໍ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບ PPP ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການສະໜບ
ັ ສະໜູນ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້າ ນວິຊາການ ໃນອະນາຄ ົດ ອາດນํາໄປສູບ
່ ນ
ັ ຫາຜ ນ
ົ ກະທບ
ົ ສິ່ ງແວດລ້ອມ
ແລະ/ຫຼື ສ ັງຄ ົມ ສາຄ
ໍ ັນ ໃນກໍລະນີ ກິດຈະກາໍ ເຫລົ່ ານີ້ ໄດ້ຮ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ . ການລ ົງທຶນໃນຂະແໜງຂ ົວທາງຮູບແບບPPP ໃນຕ ົວມ ັນເອງ ແມນ
່ ຢູ່ນອກຂອບ
ເຂດ ຂອງໂຄງການ. ພອ້ມນນ,
ັ້
ການກະກຽມ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້(FS) ແລະ ເຄື່ ອງມື ການປົກປ້ອງ ທີ່ ສອດຄ່ອງກ ັບ ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ ປະເພດ A ສາລ
ໍ ັບ
ໂຄງການNR13 PPP ທີ່ ໄດ້ດາເນີ
ໍ ນຢູ ພາຍໄຕ້ ໂຄງການຂະແໜງຂ ົວທາງ ສປປ ລາວ (LRSP).

3

ອ ົງປະກອບໂຄງການ
4. ອ ົງປະກອບ

1:

ການສ້ອມແປງຂ ົວທາງທີ່ ສາມາດທົນທານຕໍ່ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ:

ລ້ານໂດລາສະຫະລ ັດ

ລວມທັງງບປະມານແຮສຸ
ົ
ກເສີນ).

(US$46.3

ອ ົງປະກອບດງັ່ ກ່າວນີ້ ຈະທດ
ົ ລອງທ ົດສອບວິທີ

ການສ້ອມແປງ ແລະ ຮູບແບບຂອງສ ັນຍາໃນ 6 ແຂວງ ເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມສາມາດທ ົນທານຂອງລະບ ົບຂ ົວ-

ທາງຕໍ່ ກ ັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໂດຍລວມ.

1.1: ການສ້ອມແປງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການປັບປຸງເປັນຈຸດ ເພື່ ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສາມາດທົນທານຕໍ ການປ່ຽນ
ແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ: ເສັ້ນທາງທີ່ ມີຢູແ
່ ລ້ວຫຼ າຍເສັ້ນ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງທີ່ ປູດວ
້ ຍຫີ ນ ແມ ່ນຍ ັງຢູໃ
່ ນ

ສະພາບທີ່ ບໍ່

ສ ໍາລ ັບການບ ໍາລຸງຮ ັກສາແບບປົກກະຕິໃຫ້ໄດ້ປະສິດຕິພາບ.

ໂຄງການຈະດ ໍາເນີນການສ້ອມແປງ

ແບບເປັນໄລຍະ ແລະ ປັບປຸງເປັນຈຸດ ເພື່ ອເຮັດໃຫ້ສະພາບຂອງເສັ້ນທາງກ ັບມາຢູໃ່ ນຈຸດທີ່ ສາມາດຄຸມ
້ ຄອງໄດ້

ຕະຫຼ ອດໄປ ກ ັບການບ ໍາລຸງຮ ັກສາແບບປົກກະຕິ.3 ໃນບ່ອນທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນ, ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ ການປ່ຽນແປງ

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດອາດລວມມີການປັບລະດ ັບຂອງບາງສ່ວນຂອງເສັ້ນທາງທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ ນາຖ້ວມໃຫ້
ໍ້
ສງູ ຂືນ
້ ,

ການປູທາງສ່ວນທີ່ ມີຄວາມຄ້ອຍຊ ັນສູງ ແລະ ສ່ວນທີ່ ຜ່ານຊຸມຊ ົນໃຫຍ່, ການປັບປຸງ ຫຼື ກໍ່ ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນາ,
ໍ້

ແລະ ການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ ສ້າງຕາຝງັ່ ໃຫ້ມ ີຄວາມແໜ້ນໜາ. ພາຍໄຕ້ອ ົງປະກອບນີ,້ ບ ັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງ

ຂ ົວ-ທາງ ອາດໄດ້ຮ ັບພິຈາລະນາ, ເປັນຕນ
້ົ ແມ ່ນການປັບປຸງເຟີນເີ ຈີຂອງເສັ້ນທາງ.

1.2: ການສ້ອມແປງແບບປົກກະຕິ: ໂຄງການຈະເຮັດສ ັນຍາການສ້ອມແປງແບບປົກກະຕິ ສ ໍາລ ັບເສັ້ນທາງຫຼ ວງ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈະນ ໍາສະເໜີສ ັນຍາໃນເຂດພື້ນທີ່ ອື່ ນ ສ ໍາລ ັບເສັ້ນທາງຂນແຂວງ
ັ້
ແລະ ຂນເມືອງ.
ັ້
ຫຼ ງັ ຈາກນນ,
ັ້

ອາດຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນກຸມ
່ ສ ໍາລ ັບທຸກໆເສັ້ນທາງທີ່ ບໍ່ ແມ ່ນຂນແຫ່
ັ້
ງຊາດໃນພື້ນທີ່ ໃດໜຶ່ ງ ເຊັ່ ນ: ຂນເມືອງ
ັ້
ຫຼື

ຂນແຂວງ,
ັ້

ເຂົ້າໃນສ ັນຍາອ ັນໜຶ່ ງເພື່ ອດ ໍາເນີນກິດຈະກ ໍາການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງແບບປົກກະຕິ.

ການອອກແບບ

ສ ັນຍາ, ຮູບແບບຂອງສ ັນຍາ, ແລະ ອື່ ນໆ ຈະໄດ້ຢງຢື
ັ້ ນຄືນໃນເວລາເລີ່ ມຕນຂອງການຈ
້ົ
ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂຄງການ,

ແຕ່ວາ່ ມນຈະກວມເອົ
ັ
າບາງສ່ວນຂອງສ ັນຍາທີ່ ອີງໃສ່ຜ ົນດ ໍາເນີນງານ ທີ່ ອາດຈະຖືກດ ໍາເນີນເພື່ ອເປັນການທົດລອງ.

ກິດຈະກ ໍາຕ່າງໆ ແມ ່ນຈະອີງໃສ່ບ ົດຮຽນທີ່ ໄດ້ຮ ັບຈາກປະສ ົບການຂອງທ້ອງຖິ່ ນ ກ ັບກຸມ
່ ຄ ົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ

ຂະໜາດນ້ອຍ ໃນການສ້ອມແປງຂ ົວ-ທາງໂດຍອີງໃສ່ຊມ
ຸ ຊ ົນ.

1.3: ການອອກແບບ ແລະ ການຄວບຄຸມວຽກວິສະວິກ ໍາ: ອ ົງປະກອບນີ້ ຈະກວມເອົ າການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາ
ການ

ແລະ

ຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍໃນການດ ໍາເນີນງານ

ສ ໍາລ ັບການອອກແບບ

ແລະ

ການຄວບຄຸມກິດຈະການລ ົງທຶ ນ

ຕ່າງໆ, ລວມທັງການຮ ັບປະກ ັນຄຸນນະພາບ ສ ໍາລ ັບວຽກສ້ອມແປງ ແລະ ວຽກປັບປຸງເປັນຈຸດ ໃນແຂວງທີ່ ໄດ້ຄ ັດ

ເລືອກ ພາຍໄຕ້ອ ົງປະກອບ 1.1 ແລະ 1.2.
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ເສັນ
້ ທາງຫຼ າຍແຫ່ງເຫຼ່ ົ ານີ້ ຕ້ອງການໃຫ້ມກ
ີ ານບ ໍາລຸງຮ ັກສາຢ່າງໜັກ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ ເພື່ ອຟື້ ນຟູສະພາບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮ ັບອາດເປັນເສັນ
້

ທາງທີ່ ‘ດີທສຸ
ີ່ ດ’. ນ ັບຕງແຕ່
ັ້
ຂາດງ ົບປະມານ ເພື່ ອສ ໍາເລັ ດວຽກດງັ່ ກ່າວນີໃ້ ນທວ
ົ່ ລະບ ົບ, ຈຸດປະສ ົງແມ ່ນເພື່ ອປັບປຸງຂ ົວ-ທາງໃຫ້ ‘ຍຸຕທ
ິ າ’
ໍ ແລະ ຫຼ ັງ

ຈາກນນັ້ ຈຶ່ ງດ ໍາເນີນການບ ໍາລຸງຮ ັກສາແບບປົກກະຕິທວ
ົ່ ໄປ ເພື່ ອຮ ັກສາສະພາບຂອງເສັນ
້ ທາງນນໃຫ້
ັ້
ດຄ
ີ ເື ກົ່ າ.
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1.4: ການອອກແບບ ແລະ ການຄວບຄຸມວຽກວິສະວິກ ໍາ: ອ ົງປະກອບນີ້ ຈະກວມເອົ າການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາ
ການ

ແລະ

ຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍໃນການດ ໍາເນີນງານ

ສ ໍາລ ັບການອອກແບບ

ແລະ

ການຄວບຄຸມກິດຈະການລ ົງທຶ ນ

ຕ່າງໆ, ລວມທັງການຮ ັບປະກ ັນຄຸນນະພາບ ສ ໍາລ ັບວຽກສ້ອມແປງ ແລະ ວຽກປັບປຸງເປັນຈຸດ ໃນແຂວງທີ່ ໄດ້ຄ ັດ

ເລືອກ ພາຍໄຕ້ອ ົງປະກອບ 1.1 ແລະ 1.2.

5. ອ ົງປະກອບທີ 2: ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນ
ັ : (US$7.9 ລ້ານໂດລາສະຫະລ ັດ ລວມທ ັງ
ງບປະມານແຮສຸ
ົ
ກເສີນ) ເພື່ ອຕອບສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ, ອຸປະກອນຮ ັບໃຊ້, ການຝຶກອ ົບ

ຮ ົມ, ແລະ ມູນຄ່າໃນການດາເນີ
ໍ ນງານສາລ
ໍ ັບ:

2.1. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ຂະແໜງການ: ຈະສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານວິຊາການ
ໃນການແນະນ ໍາ ນະໂຍບາຍ ລະດ ັບສູງ ສ ໍາລ ັບການປັບປຸງ ແລະການກ ໍານ ົດການດ ໍາເນີນງານຍຸດທະສາດຂະແ

ໜງການ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນດ ໍາເນີນງານ ຮອດປີ 2020 ແລະ ພັດທະນາກອບໜ້າວຽກ ການວາງແຜນ

ຍຸດທະສາດ ສ ໍາລ ັບແຂວງທີ່ ໄດ້ຖກ
ື ຄ ັດເລືອກ, ລວມທງັ ການປະເມີນ ແລະ ເພີ່ ມປະສິດທິພາບ ສ ໍາລ ັບການສະໜ

ອງງ ົບປະມານເຂົ້າໃນຂະແໜງການຂ ົວທາງເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການຈ ັດສ ັນຊ ັບພະຍາກອນຫລາຍຂຶນ
້

ເຂົ້າໃນການ

ບູລະນະ, ການປະສ ົມປະສານເຂົ້າກ ັບການປັບຕ ົວເຂົ້າກ ັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແລະ ຄວາມປອດໄພ

ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ການຕິດຕາມກວດກາ, ການທບ
ົ ທວນ ແລະ ການປະ

ເມີນ ເປັນແຕ່ໄລຍະ.

2.2. ການຄຸມ
້ ຄອງລະບ ົບຂ ົວທາງທີ່ ສາມາດຕ້ານທານກ ັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ: ສ ໍາລ ັບ(ກ)
ການອອກແບບ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຂອງສ ັນຍາດ້ານການເງິນຂ ົວທາງ ຂອງຂະແໜງຂ ົວທາງ ພາຍ

ໄຕ້ LRSP2 ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ດີສດ
ຸ ທີ່ ສາມາດຕ້ານທານກ ັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນ
ຟ້າອາກາດ (ຂ) ສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ (i) ໃນການພດ
ັ ທະນາ ແຜນດ ໍາເນີນງານ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ຢ່ໃູ ນ INDC, (ii) ການເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຄະນະກ ໍາມະການຄຸມ
້ ຄອງ

ໄພພິບ ັດແຫ່ງຊາດ, ແລະ (iii)ສະໜັບສະໜູນ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ

ແຜນດ ໍາເນີນງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ , (ຄ) ສະໜັບສະໜູນ

ການດ ໍາເນີນງານ ແຜນທີ່ ເຂດຄວາມສ່ຽງ, ໃຫ້ມ ີຢູ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ (MPI), ເຂົ້າໃນແຜນທີ່

ເຂດທີ່ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ສ ໍາລ ັບການນ ໍາໃຊ້ ຂອງວິສະວະກອນ ໃນການວາງແຜນ ສ ໍາລ ັບການບູລະນະ ພື້ນຖານ

ໂຄງລ່າງ ຫຼື ການລ ົງທຶນ; (ງ)ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ເຄື່ ງມ ື ປະຈຸບ ັນ ສ ໍາລ ັບການວາງແຜນ(ລວມທັງ RMS,
PROMM); (ຈ) ສະໜັບສະໜູນ ການສ ໍາລວດພາກສະໜາມ ປະຈາປີ
ໍ
ເພື່ ອລວມເອົ າຂໍມ
້ ນ
ູ ອ ັນຈາເປັ
ໍ ນ ໃນ

RMS, PROMM ສ ໍາລ ັບການວາງແຜນຄວາມສ່ຽງພື້ນຖານ;(ສ) ສະໜັບສະໜູນ ການທບ
ົ ທວນ ການອອກແບບ,

ມາດຕະຖານ ແລະ ບ ົດແນະນ ໍາປະຈຸບ ັນ ໃນການຮ່ວມມືກ ັບຄູພ
່ ດ
ັ ທະນາອື່ ນໆໃນຂະແໜງ(ເປັນຕນ
້ົ ADB, JICA,
KfW ແລະ ທະນາຄານໂລກ) ເພື່ ອລວມເອົ າອ ົງປະກອບຄວາມສາມາດຕ້ານທານກ ັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງ

ດິນຟ້າອາກາດ

ແລະ

ສ ໍາເລັດເອກະສານສະບ ັບສຸດທ້າຍໃນທົ່ ວປະເທດ;

(ຊ)

ສິ່ ງແວດລ້ອມ ລວມທັງຄູມ
່ ືການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ.

ປັບປຸງເອກະສານດ້ານ

2.3. ການປົກຄອງຂະແໜງການ: (a) ປັບປຸງຖານຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານເຕັ ກໂນໂລຢີ (IRAM) ເພື່ ອ (i) ສະໜັບສະ

ໜູນການຈ ັດຊີຈ
້ ັດຈ້າງ, ການຄຸມ
້ ຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານ ແລະ ເພື່ ອ

ການເກັບຂໍ້ມນ
ູ ແບບອີເລັກໂຕຼນກ
ິ , (ii) ປົກຄຸມເສັ້ນທາງທ້ອງຖິ່ ນ, ແລະ (iii) ສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຖານ
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ຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານເຕັ ກໂນໂລຢີ ໄປສູພ
່ ະແນກ ຍທຂ ແຂວງ;

(b) ຍ ົກລະດ ັບກອງທຶນບູລະນະຂ ົວ-ທາງ ແລະ ລະ

ບ ົບບ ັນຊີຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ການພັດທະນາເຄື່ ອງມືຕິດຕາມລາຍຈ ່າຍ; ແລະ (c) ເສີມສ້າງ

ຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃນການຄວບຄຸມພາຍໃນ ໂດຍຜ່ານ: (i) ການຂະຫຍາຍການນ ໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການກວດກາ

ດ້ານເຕັ ກນິກຂອງຂະແໜງຂ ົວ-ທາງໃຫ້ຂນແຂວງ,
ັ້

(ii)

ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັ ກນິກຂອງ

ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງແຂວງ, ແລະ (iii) ສະໜັບສະໜູນການກວດກາໜ້າວຽກໃນ 6 ແຂວງທ ົດລອງ.

2.4. ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງການ: (a) ຕອບສະໜອງການຝຶກອ ົບຮ ົມດ້ານເຕັ ກນິກ ໃຫ້ແກ່ກະ
ຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ , ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ກ່ຽວກ ັບການອອກ

ແບບ, ການສ້ອມແປງ ແລະ ບ ໍາລຸງຮ ັກສາເສັນ
້ ທາງໃຫ້ສາມາດທົນທານຕໍ່ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ,

ລະບ ົບ ແລະ ເຄື່ ອງມືຄຸມ
້ ຄອງຊ ັບສິນຂ ົວ-ທາງທີ່ ດີກວ່າເກົ່ າ ລວມທັງການເກັບກ ໍາຂໍ້ມນ
ູ , ການຄຸມ
້ ຄອງສ ັນຍາໂດຍ

ອີງໃສ່ຜ ົນງານ (PBC), ແລະ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການຝຶກອ ົບຮ ົມ PBC ໃຫ້ແກ່ຜຮ
້ ູ ັບເໝົ າກໍ່ ສ້າງ ໂດຍການ

ຮ່ວມມືກ ັບສະຖາບ ັນທ້ອງຖິ່ ນ, ອ ົງການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ເປັນຄູຮ
່ ວ
່ ມງານໃນພາກພື້ນ, ແລະ ການພັດທະນາຫຼ ັກສູດການ

ຮຽນ ສ ໍາລ ັບສະຖາບ ັນການສຶກສາຊນສູ
ັ້ ງໃນປະເທດ; (b) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັ ກນິກ ແລະ ການຝຶກອ ົບຮ ົມ

ແກ່ກະຊວງ ຍທຂ, ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງຂ
ັ້ ນຕ່
ັ້ າງໆຂອງລ ັດຖະ

ບານ ສ ໍາລ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂຄງການລ ົງທຶ ນໃນອະນາຄ ົດ ໃນຂະແໜງຂ ົວ-ທາງ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ

ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໜ້າວຽກການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ;
ແລະ (c) ສະໜັບສະໜູນການກະກຽມບ ັນຫາດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຂອງການປັບປຸງເສັ້ນທາງໃນສ່ວນ

ທີ່ ຄ ັດເລືອກຂອງເສັ້ນທາງຫຼ ວງແຫ່ງຊາດເລກທີ່ 13 ເໜື ອ ແລະ 13 ໄຕ້, (d) ປັບປຸງເອກະສານດ້ານສິ່ ງແວດ

ລ້ອມຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທັງຄູມ
່ ືປະຕິບ ັດງານດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ (ESOM).

2.5.

ຄວາມປອດໄພການສ ັນຈອນຕາມເສັ້ນທາງ:

ການຊ່ວຍເຫລືອ

ດ້ານວິຊາການ

ໃຫ້ຄະນະ

ກາມະການ
ໍ
ຄວາມປອກໄພ ການສ ັນຈອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກ ົມຂ ົນສງົ່ ແລະ ການຝຶກອ ົບຮ ົມ ກ່ຽວກ ັບ
ຄວາມປອດໄພ ການສ ັນຈອນ ລວມທ ັງການປັບປຸງ ແລະ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ແຜນດາເນີ
ໍ ນງານ

ຄວາມປອດໄພ ການສ ັນຈອນ ແລະດາເນີ
ໍ ນວຽກງານການສ້າງຈິດສານຶ
ໍ ກ ໃຫ້ມວນຊ ົນ.

6. ອ ົງປະກອບທີ 3: ການຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ: (US$2.9 ລ້ານໂດລາສະຫະລ ັດ ລວມທງັ ງ ົບປະມານແຮສຸກ
ເສີນ) ເພື່ ອສະໜອງທຶນສາລ
ໍ ັບການບໍລກ
ິ ານຂອງທີ່ ປຶ ກສາ, ອຸປະກອນຮ ັບໃຊ້, ແລະ ມູນຄ່າຂອງການດາໍ

ເນີນງານ, ເພື່ ອ: (i) ຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ ແລະ ການປະສານງານສາລ
ໍ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໃນແຕ່ລະວ ັນ,

ແລະ

ການປະສານງານລະຫວ່າງພະແນກການຕ່າງໆທີ່ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂຄງການ;

(ii)

ຕິດຕາມກວດກາ

ແລະ ປະເມີນຜ ົນກິດຈະກາຕ່
ໍ າງໆ ລວມທັງການປະເມີນຜ ົນກະທ ົບ, ແລະ ການປະເມີນຄວາມເພີ່ ພໍໃຈຂອງ

ຜູໄ້ ດ້ຮ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ;

(iii) ກວດກາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານເຕັ ກນິກ; ແລະ (iv) ການສະໜ ັບສະ

ໜູນການໃຫ້ຄາປຶ
ໍ ກສາດ້ານການຈ ັດຊືຈ
້ ັດຈ ້າງ.
7.

ອ ົງປະກອບ 4: ການຕອບໂຕ້ ເຫດການສຸກເສີນ:ນີເ້ ປັນ ‘ອ ົງປະກອບ ສູນ’ (ໂດຍພື້ນຖານ ບໍ່ ມີການຈ ັດ

ສ ັນງບປະມານໃດໆ)
ົ
ຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ມກ
ີ ານຈ ັດສ ັນຄຶນງບປະມານອ
ົ
ັນຮີບດ່ວນ ທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນ ສາລ
ໍ ັບການຟື້ ນຟູ
ເຫດການສຸກເສີນ. ຄູມ
່ ກ
ື ານດາເນີ
ໍ ນ ການຕອບໂຕ້ ເຫດການສຸກເສີນ ຈະນາໃຊ້
ໍ ກ ັບອ ົງປະກອບນີ,້ ລາຍລະອຽດ

6
ການຄຸມ
້ ຄອງການເງິນ, ການຈ ັດຊືຈ
້ ັດຈ້າງ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການກະກຽມ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດອື່ ນໆ ທີ່
ຈາເປັ
ໍ ນ.

ກອບໜ້າວຽກ ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ(ESMF)
8.

ກອບໜ້າວຽກ ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ(ESMF)ໄດ້ຖກ
ື ສ້າງຂຶນ
້ ໂດຍ ກະຊວງໂຍທາທິ

ການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ເຊິ່ ງໄດ້ຮ ັບການປຶ ກສາຫາລືຢາ່ ງໄກ້ຊດ
ິ ກ ັບຊ່ຽວຊານແລະ ທີມງານ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບການປົກ
ປ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ.

ເອກະສານດງັ່ ກ່າວ

ແມ ່ນເປັນເອກະສານແຜນງານລະດ ັບສູງ

ສາລ
ໍ ັບໂຄງການ

LRSP2 ຊື່ ງໄດ້ຮ ັບການສ້າງຂຶນ
້ ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ ງໄດ້ຖກ
ື
ນາມາພິ
ໍ
ຈາລະນາເຂົາ້ ໃນລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລ ັດຖະບານ

ລວມທ ັງຄູມ
່ ກ
ື ານປະຕິບ ັດວຽກງານ

ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ແລະ ປະສ ົບການ ຈາກການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການປົກປ້ອງໂດຍຂະແໜງການ/
ພະນ ັກງານກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ແລະ ບ ັນຫາ ທີ່ ມີຢໃູ່ ນປະຈຸບ ັນຊຶ່ ງຕິດພັນກ ັບ ໂຄງການຂ ົວທາງ

ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສ ົງ ຂອງກອບໜ້າວຽກ ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມສະບ ັບນີ້ ແມ ່ນເພື່ ອການ
ໍ ົດ

ແລະ ແນໃສ່ ບ ັນຫາການປົກປ້ອງ ທີ່ ກະທບ
ົ ໂຄງການ LRSP2ແລະ ເພື່ ອແນໃສ່ການສ້າງເອກະສານ ການປົກ

ປ້ອງ ທີ່ ລະອຽດ ແລະ ຊ ັດເຈນ ຫລາຍຂຶນ
້
ເຊັ່ ນແຜນການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ. ແຜນ

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນແບບຫຍໍ້/ແຜນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນ,

ແຜນ

ພັດທະນາຊ ົນເຜົ່ າ, ອື່ ນໆ ໄດ້ຖກ
ື ສ້າງຂຶນ
້ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ ກ ັບກິດຈະກາວຽກງານຂ
ໍ
ົວທາງສະເພາະທີ່ ຖືກ

ການ
ໍ ົດ.ກອບໜ້າວຽກ ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມໄດ້ກວມເອົ າທຸກດ້ານຂອງໂຄງການ ລວມທ ັງ

ການລ ົງທຶ ນ

ແລະ

ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ

ໂດຍສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບການຕອບສະໜອງການ

ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ເພື່ ອກະກຽມ ແລະ ປະຕິບ ັດ ໂຄງການຂ ົວທາງ ຜ່ານທາງຮູບແບບການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງລ ັດ-ເອກະຊ ົນPPP.
9.

ລະດ ັບເອກະສານ

ການປົກປ້ອງ

ໂຄງການເຫລົ່ ານີໄ
້ ດ້ຖກ
ື ສ້າງຂຶນ
້ ມາສ ໍາລ ັບ

ຫຼື

ໄດ້ຖກ
ື ຄາດຄະເນ

ສອດຄ່ອງກ ັບ ESMF ແລະ ເພື່ ອຕອບສະໜອງລາຍລະອຽດ ທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນໃນການແກ້ໄຂບ ັນຫາການປົກປ້ອງ

ຢ່າງເໝາະສ ົມ ສາລ
ໍ ັບກິດຈະກາການລ
ໍ
ົງທຶນນນ.
ັ້ ເອກະສານນີ້ ໄດ້ຮ ັບການພິຈາລະນາ ເປັນເອກະສານທີ່ ນາໃຊ້
ໍ
ໄດ້ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງ ໂດຍຜ່ານການປຶ ກສາຫາລື ຢ່າງໄກ້ຊດ
ິ ກ ັບ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ ອສ່ອແສງໃຫ້ເຫັ ນ

ການປ່ຽນແປງໃດໜຶ່ ງ ຕໍ່ ແຜນການລ ົງທຶນ, ກ ົດໝາຍລະດ ັບຊາດ, ນະໂຍບາຍທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜູໃ້ ຫ້ທຶນ
ອື່ ນໆ. ການຮ ັບຮອງ ໂດຍທະນາຄານໂລກ ຕໍ່ ການປັບປຸງ ໃດໜຶ່ ງ ແມ ່ນມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ.
ກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຕິດພັນກ ັບການປົກປ້ອງ

ແຜນການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ:
ໍ
10.

ໃນ ສປປ ລາວ, ມີຫລາຍກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີຄວບຄຸມ ການນາໃຊ້
ໍ
ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງ

ຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ(ທີ່
ໍ
ດິນ, ປ່າໄມ ້, ນາ,
ໍ້ ສ ັດນາໍ້ ແລະ ສ ັດປ່າ, ອື່ ນໆ) ແລະ ເຊິ່ ງໄດ້ສາ້ ງຂຶນ
້ ໃນຊຸມ
ທ້າຍປີ 1990;

ມີຫລາຍ

ໄດ້ມກ
ີ ານປບປຸງ

ແລະ/ຫຼືປຽ່ ນແປງ.

ກ ົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍ

ການປົກປັກຮ ັກສາ

7
ສິ່ ງແວດລ້ອມ ສ້າງຂຶນ
້ ໃນປີ 1999 ແລະ ປັບປຸງ ໃນປີ 2012, ໄດ້ການ
ໍ ົດ ຫລ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ
ມາດຕະການ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຟື້ ນຟູ ແລະ ການປົກປ້ອງ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ລວມທ ັງການ

ຄວບຄຸມມນລະພິ
ົ
ດ ແລະ ຂະບວນການປະເມີນຜ ົນກະທ ົບ, ໂດຍສະເພາະຄ ໍາແນະນ ໍາຂະບວນການປະເມີນຜ ົນ
ກະທ ົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມສ ັງຄ ົມ ແລະ ທາມະຊາດ(ESIA)ແລະ
ໍ
ການສຶກສາເບື້ອງຕນ
້ົ ກ່ຽວກ ັບ ຜ ົນກະທບ
ົ ຕໍ່

ສິ່ ງແວດລ້ອມ(IEE) ເຊິ່ ງໄດ້ຖກ
ື ສ້າງຂຶນ
້ ແລະ ນ ໍາໃຊ້ ໃນທ້າຍປີ 2013. ດາລ
ໍ ັດ, ລະບຽບການ ແລະ ບ ົດ

ແນະນາໍ ຈານວນໜຶ່
ໍ
ງ ຍ ັງໄດ້ຮ ັບການສ້າງຂຶນ
້ ແລະ ນ ໍາໃຊ້ ໃນຊຸມທ້າຍປີ 2000 . ລະບຽບການ ແລະ ບ ົດແນະ
ນາໍ ຫລ ັກ ກ່ຽວກ ັບ ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ໍ
ລວມມີ ລະບຽບການ ຂອງ

ກຊສ ກ່ຽວກ ັບ ການປະເມີນຜ ົນກະທ ົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມສ ັງຄ ົມ ແລະ ທາມະຊາດ
ໍ
ແລະ ການສຶກສາເບື້ອງຕນ
້ົ
ກ່ຽວກ ັບ ຜ ົນກະທ ົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ(17 ທັນວາ2013); ບ ົດແນະນາໍ ຂອງ ກຊສ ສາລ
ໍ ັບ ການກະກຽມ ບ ົດລາຍ

ງານການປະເມີນຜ ົນກະທບ
ົ ຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ບ ົດລາຍງານ ການປະເມີນຜ ົນກະທບ
ົ ຕໍ່ ສ ັງຄ ົມ ແລະ ການສຶກສາ
ເບືອ
້ ງຕນ
ົ້ ກ່ຽວກ ັບ ຜນ
ົ ກະທບ
ົ ຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ລວມທັງບ ົດແນະນ ໍາ ວ່າດ້ວຍ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງມວນຊ ົນ
ໃນຂະບວນການປະເມີນຜ ົນກະທບ
ົ ຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ,

ຮ່າງດາລ
ໍ ັດ

ວ່າດ້ວຍ

ການຄວບຄຸມມນລະພິ
ົ
ດ,

ຮ່າງ

ມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລ້ອມ(2009) ແລະ ຮ່າງມາດຕະຖານ ການປ່ອຍມ ົນລະພິ ດ(2009), ກ ົດໝ
າຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ ້(24 ທັນວາ 2007); ກ ົດໝາຍ ສ ັດປ່າ(24 ທັນວາ 2007); ດ ໍາລ ັດ ວ່າດ້ວຍ ປ່າປົກປ້ອງ

(ເລກທີ 33/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ 19/07/2010)ແລະ ດ ໍາລ ັດ ວ່າດ້ວຍ ເຂດປ່າປ້ອງ ສ້າງຂຶນ
້ ໃນປີ 2015(ເລກທີ

134/ລບ,

ລ ົງວ ັນທີ

13/05/2015).

ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ໍ

ແລະ

ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແມ ່ນເປັນ

ກະຊວງຫລ ັກ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ກ ົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮ ັກສາສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ
ລະບຽບການ ແລະ/ຫຼື ບ ົດແນະນ ໍາ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການປົກປ້ອງສ ັງຄ ົມ:
11.

ດາລ
ໍ ັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ

(7 ກໍລະກ ົດ2005). ດາລ
ໍ ັດ ສະບ ັບນີ້ ການ
ໍ ົດ ຫລ ັກການ, ລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຜ ົນ

ກະທ ົບດ້ານລ ົບຕໍ່ ສ ັງຄ ົມ ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ ເກີດຈາກການເວນຄືນທີ່ ດິນ ດ້ວຍ

ຄວາມບໍ່ ສະໝ ັກໃຈ ຫຼື ການຢຶດເອົ າທີ່ ດິນ ແລະ ຊ ັບສິນ ຄ ົງທີ່ ຫຼື ບໍ່ ຄ ົງທີ່ ລວມທ ັງການປ່ຽນແປງ ການນາໃຊ້
ໍ
ດິນ. ການຈາກ
ໍ ັດ ການເຂົາ້ ເຖິງ ຊ ັບພະຍາກອນຊຸມຊ ົນ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ໍ
ທີ່ ຖືກຜ ົນກະທົບ ຕໍ່

ແຫລ່ງທາມາຫາກິ
ໍ
ນ ແລະ

ລາຍຮ ັບ ຂອງຊຸມຊ ົນ.

ດາລ
ໍ ັດສະບ ັບນີ້ ພວມຢູໃ່ ນຂນຕອນການປັ
ັ້
ບປຸງ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງກ ັບອ ົງການຈ ັດຕງັ້ ແລະ ລະບຽບການ ປະຈຸບ ັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກ ັບ ນະໂຍບາຍລ ັດຖະບານ ກ່ຽວ

ກ ັບການແບ່ງຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໃຫ້ທອ
້ ງຖິ່ ນ(ວຽກງານ ສາມສ້າງ). ໂດຍຄາດຄະເນວ່າ ດ ໍາລ ັດ ສະບ ັບປັບປຸງ

ຈະໄດ້ຖກ
ື ຮ ັບຮອງ ຈາກນາຍ ົກລ ັດຖະມນຕີ
ົ
ໃນປີ 2016

8
12.

່ ຊ ົນເຜົ່ າ ໄດ້ຖກ
ື ນາໃຊ້
ໍ
ເພື່ ອການ
ໍ ົດລ ັກສະນະ ອ ັນຫລາກຫລາຍໜຶ່ ງ ຂອງ
ກ
ຸ ່ ມຊ ົນເຜົ່ າ4,ໃນສປປ ລາວກຸມ

ກຸມ
່ ວ ັດທະນະທາ.
ໍ ປະເທດລາວ ໄດ້ຖກ
ື ຮ ັບຮູ້ ເປັນສ ັງຄ ົມ ທີ່ ມີຫລາກຫລາຍຊ ົນເຜົ່ າ ແລະ ມາດຕາ 8 ຂອງ

ລ ັດຖະທາມະນູ
ໍ
ນ

ປີ

1991

ລະບຸໄວ້ວາ່

ກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າທັງໝດ
ົ

ມີສດ
ິ

ໃນການອະນຸລ ັກ

ຮີດຄອງ

ແລະ

ວ ັດທະນະທາໍ ທີ່ ເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ຮີດຄອງ ແລະ ວ ັດທະນະທາໍ ຂອງຊາດ. ຫ້າ່ ມບໍ່ ໃຫ້ມກ
ີ ານຈາແນກ
ໍ

ລະຫວ່າງຊ ົນເຜົ່ າ. ນະໂຍບາຍ ປີ 1992 ກ່ຽວກ ັບ ກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ ການຮ ັບຮູ້ ຄວາມສະເໝີພາບ

ລະຫວ່າງກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ ແລະ ຊິວດ
ິ ການເປັນຢູ່ ຂອງກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ ໄດ້ມກ
ີ ານພັດທະນາ ຂຶນ
້ ເທື່ ອລະກ້າວ ໃນຂະນະ

ດຽວກ ັນ ການສງົ່ ເສີມມໍລະດ ົກດ້ານເອກະລ ັກຂອງຊ ົນເຜົ່ າ ແລະ ເອກະລ ັກດ້ານວ ັດທະນະທາ.
ໍ ແນວລາວສ້າງ

ຊາດ(LFNC) ໄດ້ຈ ັດແບ່ງຊ ົນເຜົ່ າ ອອກເປັນ 49 ຊ ົນເຜົ່ າຫລ ັກ ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ ງປະກອບມີ 4 ພາສາ
ປາກເວົ້າ ຄື: ໄຕ-ກະໄດ, ມອນຂະແມ, ຕີເບດ-ເບີມສ
ີ , ແລະ ມງ-ອິ
້ົ ວມຽນ ເຊິ່ ງໄດ້ກະແຈກກະຈາຍ ຈາກ

ພາກເໜືອ ຫາ ພາກໄຕ້ ຂອງປະເທດ. ໃນຈານວນ
ໍ
4 ພາກ, ພາກເໜື ອ ມີຈານວນເມື
ໍ
ອງສູງສຸດ ໂດຍກຸມ
່

ຊ ົນເຜົ່ າ ປະກອບມີປະມານ 87%ຂອງປະຊາກອນພາກເໜືອ ໃນຂະນະພາກຕາເວັນຕ ົກ ມີຈານວນສູ
ໍ
ງເປັນອ ັນ

ດ ັບສອງ ປະມານ69%ແລະ ຕາມມາດ້ວຍ ພາກໄຕ້ ແລະ ກາງ ເຊິ່ ງແຕ່ລະພາກ ມີປະຊາກອນຊ ົນເຜົ່ າ
ປະມານ 50%5.

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການ ກ່ຽວກ ັບ ບ ົດບາດຍິງຊາຍ:
13.

ໃນ ສປປ ລາວ, ພາຍໄຕ້ ການນາພາ
ໍ
ຂອງຫ້ອງວ່າກນລ ັດຖະບານ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ ່ຍິງ

ລາວ ບ ັນຫາບ ົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຮ ັບຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ບ ົກບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຖກ
ື ເຊີ່ ອມ

ໂຍງເຂົາ້ ໃນ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການ ລວມທ ັງ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສ ັງຄ ົມ ແຫ່ງຊາດຄງັ້

ທີ 8(NSEDP) (2016-2020); ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອສງົ່ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ ່ຍິງ2011-2015.

ຄະນະກາມະການ
ໍ
ແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອສງົ່ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ ່ຍິງ ໄດ້ຖກ
ື ສ້າງຕງຂຶ
ັ້ ນ
້
ໃນປີ 2003ເພື່ ອ

ດາເນີ
ໍ ນນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສງົ່ ເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງບ ົດບາດຍິງຊາຍ ແລະບ ົດບາດຂອງ
ແມ ່ຍິງ.
ນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ ອງມື ການປົກປ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ

ປະເພດໂຄງການ:
14.

ໂຄງການດງັ່ ກ່າວນີ້ ໄດ້ການ
ໍ ົດຢູໃ່ ນປະເພດ "A" ຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ OP/BP 4.01

ກ່ຽວກ ັບການປະເມີນສິ່ ງແວດລ້ອມ, ເນື່ ອງຈາກວ່າຢູພ
່ າຍໄຕ້ອ ົງປະກອບ 2, ໂຄງການອາດຈະໃຫ້ການສະໜ ັບ
4

ຄ ໍາສ ັບໃຊ້ທາງການ ສ ໍາລ ັບການອະທິບາຍ ຄວາມແຕກຕ່າງປະຊາກອນ ຂອງສປປ ລາວ ເຊິ່ ງໄດ້ຖກ
ື ນ ໍາສະເໜີ ໂດຍລ ັດຖະທາມະນູ
ໍ
ນ 1991, ແລະ

ໄດ້ຮ ັບການພິຈາລະນາດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ຕໍ່ ຄວາມໝາຍທີ່ ລະບຸ ເປັນຄ ົນພື້ນເມືອງ ອີງຕາມ OP/BP 4.10.
ຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພນ
ັ ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນດ ໍາເນີນງານ ປີ 2010, 2004.

5

9
ສະໜູນດ້ານເຕັ ກນິກ ເພື່ ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການປົກປ້ອງໃຫ້ແກ່ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່
ເພື່ ອແກ້ໄຂການປັບປຸງຂະແໜງຂ ົວທາງໃຫ້ມປ
ີ ະສິດຕິຜ ົນ,

ລວມທ ັງໂຄງການມີສວ
່ ນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລດ
ັ

ແລະ ເອກະຊ ົນ (PPP) ເຊິ່ ງອາດຈະລວມມີການຍ ົກລະດ ັບ ແລະ ການຟື້ ນຟູເສັ້ນທາງທີ່ ມີຢ.ູ່ ອ ົງປະກອບການ

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັ ກນິກ ອາດລວມມີການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບກິດຈະກາການ
ໍ

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເຊິ່ ງຈະຂືນ
້ ກ ັບຂະໜາດທີ່ ຕ້ອງການສາລ
ໍ ັບການລ ົງທຶນຂອງໂຄງການປະເພດA.

ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ:
15.

ໃນຈານວນ
ໍ
4 ນະໂຍບາຍ ການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ທີ່ ມີຜ ົນຕໍ່ ໂຄງການ ປະກອບມີ ການປະເມີນ

ສິ່ ງແວດລ້ອມ(OP/BP

4.01),

ທີ່ ຢູອ
່ າໄສທາງທາມະຊາດ(OP/BP
ໍ

4.04),

ປ່າໄມ ້(OP/BP

4.36)ແລະ

ຊ ັບພະຍາກອນທາງດ້ານວ ັດທະນະທາ(PCR)
ໍ
(OP/BP 4.11).ມນຖື
ັ ກຈ ັດຢູໃ່ ນປະເພດ "A" ໂດຍສອດຄ່ອງ

ກ ັບ ນະໂຍບາຍທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.01)ກ່ຽວກ ັບ ການປະເມີນສິ່ ງແວດລ້ອມ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ພາຍໄຕ້

ອ ົງປະກອບ 2, ໂຄງການໄດ້ຕອບສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ເພື່ ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດການ
ປົກປ້ອງ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ໃນການແກ້ໄຂ ການລ ົງທຶ ນຂະແໜງຂ ົວທາງ ຢ່າງມີປະ

ສິດທິຜ ົນ ລວມທັງໂຄງການ ຊຶ່ ງອາດຕິດພັນກ ັບການປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະ ຂ ົວທາງທີ່ ມີຢປ
ູ່ ະຈຸບ ັນ.ອ ົງປະກອບ
ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ອາດລວມເອົ າ ການປົກປ້ອງ ດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ທີ່ ຕິດພັນກ ັບ

ກິດຈະກາການສ້
ໍ
າງຄວາມອາດສາມາດ ເຊິ່ ງອາດຂຶນ
້ ກ ັບລະດ ັບຄວາມຕ້ອງການ ສ ໍາລ ັບການລ ົງທຶນ ປະເພດA.

ກິດຈະກາວຽກງານ
ໍ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ຈະສຸມໃສ່ ການບູລະນະຂ ົວທາງ ຢ່າງເປັນປະຈາໍ ແລະ ເປັນ
ແຕ່ໄລຍະ, ລວມທ ັງການປັບປຸງເປັນຈຸດ ເພື່ ອຈະສາມາດ ປັບປຸງ ຄວາມສາມາດຕ້ານທານ ກ ັບສະພາບການ

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຂອງຕາຫນ່າງຂ ົວທາງ. ກິດຈະກາໍ ການ
ລ ົງທຶນ

ອາດລວມເອົ າການຍ ົກລະດ ັບເສັ້ນທາງບາງສ່ວນທີ່ ຖືກນາຖ້
ໍ້ ວມຂ ັງ,

ການປູຢາງເສັ້ນທາງບາງສ່ວນທີ່ ມີ

ຄວາມຄ້ອຍຊ ັນສູງ ແລະ ບາງສ່ວນທີ່ ຜ່ານເຂດຊຸມຊ ົນໜາແໜ້ນ, ກໍ່ ສາ້ ງ/ປັບປຸງ ຮ່ອງລະບາຍນາ,
ໍ້ ປັບປຸງ/ສ້າງ

ໃຫ້ໝນຄ
ັ້ ົງ ເຂດຄ້ອຍຊ ັນ, ອື່ ນໆ. ໂດຍຄາດຄະເນວ່າ ກິດຈະກາທັງໝ
ໍ
ົດ ອາດຈະດາເນີ
ໍ ນ ຢູເ່ ສັ້ນທາງພາຍໃນ

ແລວທາງ ແລະ ອາດພົວພນ
ັ ກ ັບການປັບຄືນແລວທາງເລັ ກນ້ອຍ ເພື່ ອຍ ົກລະດ ັບ ຄວາມປອດໄພຕາມເສັ້ນທາງ
ແລະ/ຫຼືການສ້າງເສັ້ນທາງໃຫ້ໝນຄ
ັ້ ົງ

ທີ່ ສາມາດຕ້ານທານກ ັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ຜ ົນ

ກະທບ
ົ ທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶນ
້ ຈາກກິດຈະກາເຫຼ
ໍ ່ ົ ານີ້ ແມ ່ນຈະມີໜອ
້ ຍ, ເປັນສະເພາະເຂດ, ມີຈາກ
ໍ ັດ, ເກີດຂຶນ
້ ຊ ົວ

ຄາວ ແລະ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນໄດ້. ຜ ົນກະທບ
ົ ທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶນ
້ ລວມມີລະອອງຝຸນ
່ , ສຽງ, ການກີດຂວາງ

ການສ ັນຈອນ, ການກໍ່ ສາ້ ງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜນ
ົ , ອື່ ນໆ. ຈະບໍ່ ມີການອະນາໄມພື້ ນທີ່ ເຂດທີ່ ຢູ່
ອາໄສຕາມທ ໍາມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ.້
16.

ໂດຍພິຈາລະນາວ່າ

ສະຖານທີ່ ຕງໂຄງການຍ່
ັ້
ອຍ

ໂຄງການນີ້

ແມ ່ນເປັນແຜນງານຂະແໜງການໂຄງການໜຶ່ ງ

ແມ ່ນບໍ່ ທັນໄດ້ຮ ັບຮູ້

ທີ່ ໃຫຍ່

ແລະ

ກ່ອນການປະເມີນ,ກອບໜ້າວຽກການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ

ແລະ ສ ັງຄ ົມໄດ້ຖກ
ື ສ້າງຂຶນ
້ ມາ ເພື່ ອຕອບສະໜອງ(i)ການແນະນາໍ ສາລ
ໍ ັບການກນັ່ ຕອງ, ການການ
ໍ ົດ ແລະ

ການແກ້ໄຂ ຜ ົນກະທ ົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຈາກກິດຈະກາໂຄງການ,
ໍ
ແລະ (ii) ໃຫ້ການແນະນາໍ
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ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນວ່າ

ກິດຈະກາໍ

ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ

ສາມາດສາລ
ໍ ັບໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລ ັດ-ເອກະຊ ົນPPP

ໂດຍສະເພາະກິດຈະກາການສ້
ໍ
າງຄວາມອາດ

ແມ ່ນໄດ້ຮ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ

ໂດຍສອດຄ່ອງ

ກ ັບນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ຈ ົນເຖິງລະດ ັບທີ່ ຄາດຄະເນໄວ້ ສາລ
ໍ ັບການລ ົງທຶນ
ປະເພດA.

ກອບໜ້າວຽກ ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ລວມມີຂນຕອນການກ
ັ້
ນັ່ ຕອງ ການປົກ

ປ້ອງ ເຊິ່ ງຖືກອອກແບບມາ ເພື່ ອການ
ໍ ົດ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງ ຜ ົນກະທ ົບດ້ານລ ົບທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶນ
້ ຕໍ່ ກ ັບທີ່ ຢູອ
່ າໄສ

ທາງທາມະຊາດ,
ໍ
ປ່າໄມ ້ ແລະຊ ັບພະຍາກອນທາງດ້ານວ ັດທະນະທາ.ກອບໜ້
ໍ
າວຽກ ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສ ັງຄ ົມຍ ັງລະບຸວາ່ ຂນຕອນ
ັ້
“ການຄນພົ
້ົ ບ ແບບບ ັງເອີນ” ໄດ້ຖກ
ື ລວມເຂົາ້ ໃນຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດສ ັນຍາ.
ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສ ັງຄ ົມ

17.

ມີສອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສ ັງຄ ົມ ທີ່ ມີຜ ົນຕໍ່ ໂຄງການ ປະກອບມີການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນ ແບບບໍ່ ສະ

ໝ ັກໃຈ(OP/BP 4.12)ແລະ ຄ ົນພື້ນເມືອງ(OP/BP 4.10)
18. ການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນ ແບບບໍ່ ສະໝກ
ັ ໃຈOP/BP 4.12): ໂຄງການ ຈະບໍ່ ມີການຍ ັບຍ້າຍຖິ່ ນຖານ. ວຽກງານ
ດງັ່ ກ່າວ ຈະຖືກດາເນີ
ໍ ນ ຢູເ່ ສັ້ນທາງ ທີ່ ມີຢປ
່ ະຈຸບ ັນ ແລະ ອາດລວມເອົ າ ການປັບຄືນແລວທາງ ເລັ ກນ້ອຍ

ໂດຍບໍ່ ມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ບໍ່ ກະທບ
ົ ຕໍ່ ຕນໄມ
້ົ
້ ແລະ ຊ ັບສິນສ່ວນຕ ົວອື່ ນໆ ທີ່ ຢູລ
່ ຽບຕາມເສັ ນທາງ, ແຕ່

ອາດຈະບໍ່ ເກີດມີການສູນເສຍຊ ັບສິນສ່ວນຕ ົວຈານວນຫລາຍ
ໍ

ລວມທງັ ທີ່ ດິນ.

ນະໂຍບາຍນີໄ້ ດ້ເກີດເປັນຜ ົນ

ຂຶນ
້ ຍ້ອນວ່າໂຄງການດງັ່ ກ່າວ ອາດພົວພ ັນກ ັບການເວນຄືນທີ່ ດິນ ຈພນວນເລັ ກນ້ອຍ ສາລ
ໍ ັບການບູລະນະ

ຂ ົວທາງ ໃນບາງເຂດ ບ່ອນທີ່ ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ ສາລ
ໍ ັບຄວາມປອດໄພຕາມເສັ້ ນທາງ ແລະ/ຫຼືຄວາມໝນຄ
ັ້ ົງ
ຂອງເສັ້ນທາງ. ກອບໜ້າວຽກນະໂຍບາຍ ການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນ ໄດ້ຖກ
ື ສ້າງຂຶນ
້
ໂດຍໄດ້ລະບຸ ກ່ຽວກ ັບ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີການ ເພື່ ອຫຼີກລ່ຽງ, ຫລຸດຜ່ອນ ຫຼື ຫລຸດນ້ອຍລງົ ຜ ົນກະທບ
ົ ດ້ານລ ົບ ເຊິ່ ງອາດຈະ

ເກີດຂຶນ
້ ຈາກໂຄງການລ ົງທຶນ ລວມທ ັງຂອບເຂດ ຂອງແຜນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນ ແລະ
ແຜນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນແບບຫຍໍ້ ທີ່ ຈະມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ ໃນກໍລະນີເກີດມີການເວນຄືນ
ທີ່ ດິນ.

ປະຕິບ ັດ

ຄວາມຈາເປັ
ໍ ນໃນການກະກຽມແຜນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນຫຼື
ການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນແບບຫຍໍ້

ແຜນການຈ ັດຕງັ້

ຈະຖືກການ
ໍ ົດລະຫວ່າງການກນ
ັ່ ຕອງການປົກປ້ອງ

ທີ່ ໄດ້ດ ໍາເນີນ

ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ ຂອງແຜນການລ ົງທຶນ ການບູລະນະ ຂ ົວທາງ ຊຶ່ ງຈະໄດ້ຮ ັບການກະກຽມປະຈາປີ
ໍ . ການ

ພິຈາລະນາ ຮ ັບຮອງ ແຜນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນ ຫຼື ແຜນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ການ
ຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນແບບຫຍໍ້ ໂດຍທະນາຄານໂລກ ແມ ່ນມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ.
19.

ອ ົງປະກອບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັ ກນິກຂອງໂຄງການ

ຈະແນໃສ່ເພື່ ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ລວມທງັ ຫ້ອງການຕ່າງໆຢູໃ່ ນຂນແຂວງ
ັ້
ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ

ກວດກາບ ັນຫາສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ທີ່ ຕິດພັນກ ັບໂຄງການ PPP ໃນອະນາຄ ົດ, ລວມທ ັງຄວາມສາ

ມາດໃນການສ້າງ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດແຜນຕ່າງໆ ໂດຍການປະສານສ ົມທົບກ ັບອ ົງການຈ ັດຕງອື່
ັ້ ນໆ ເຊັ່ ນ: ກ
ຊສ. ແຕ່ວາ່ ອ ົງປະກອບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ຈະບໍ່ ໃຫ້ທຶນຮອນ ສ ໍາລ ັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ
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ໄດ້ ຫຼື ການປະເມີນທາງດ້ານວິສະວະກາ,
ໍ ຫຼື ການກະກຽມວຽກງານປົກປ້ອງ ເປັນຕນແມ
້ົ
່ນການສ້າງແຜນຈ ັດ
ສ ັນຍ ົກຍ້າຍ ຫຼື ແຜນຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ PPP ໃນອະນາຄ ົດ.
20.

ຄ ົນພື້ນເມືອງ OP/BP 4.10:ຜູໄ້ ດ້ຮ ັບຜ ົນປະໂຫຍດສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ ່ນຄາດວ່າຈະເປັນກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າສ່ວນ

ໜ້ອຍ ເຊິ່ ງເປັນທີ່ ຮູຈ
້ ັກຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ ວ່າເປັນຊ ົນເຜົ່ າ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ ອນໄຂຄວາມເໝາະສ ົມ ພາຍ

ໄຕ້ນະໂຍບາຍOP/BP 4.10. ຕ ົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ເຜົ່ າມງ,
້ົ ເປົ່ າຂະມຸ, ເຜົ່ າມຽນ, ເຜົ່ າມງກອງ,
ັ
ເຜົ່ າບຣູ ແລະ ເຜົ່ າ

ອື່ ນໆ ທີ່ ກາລ
ໍ ັງດາລ
ໍ ົງຊີວດ
ິ ຢູໃ່ ນບໍລເິ ວນເຂດປ່າສະຫງວນ ຂອງແຂວງຕ່າງໆ. ບ ັນດາຊ ົນເຜົ່ າຕ່າງໆເຫຼ່ ົານີ້ ແມ ່ນ
ຖືກພິ ຈາລະນາວ່າເປັນກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ ເພາະວ່າ ຊີວດ
ິ ການເປັນຢູຂ
່ ອງພວກເຂົາເຈົາ້

ແມ ່ນອາໃສການຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແບບພໍພຽງ. ການປະກ ົດມີກມ
ຸ ່ ຊ ົນເຜົ່ າເຫຼ່ ົ ານີ້ ຈຶ່ ງເຮັດໃຫ້ມນ
ີ ະໂຍ
ບາຍການປົກປ້ອງ. ຜ ົນກະທ ົບຂອງວຽກສ້ອມແປງຂ ົວທາງ ຕໍ່ ກ ັບຊຸມຊ ົນເຫຼ່ ົ ານີ້ ໂດຍທົ່ ວໄປແລ້ວ ແມ ່ນຈະເປັນ

ຜ ົນບວກ; ແຕ່ວາ່ ຖ້າມີຜ ົນກະທົບທີ່ ບໍ່ ດີ ທີ່ ອາດຈະເກີດຂືນ
້ ແມ ່ນຈະໄດ້ຮ ັບການແກ້ໄຂພາຍໄຕ້ກອບນະໂຍບາຍ

ກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ(EGPF)ເຊິ່ ງໄດ້ກະກຽມຂືນ
້ ມາ

ເພື່ ອຕອບສະໜອງວິທີດ ໍາເນີນການ

ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນວ່າຂນຕອນ
ັ້

ຕ່າງໆດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ້ ຖືກດາເນີ
ໍ ນ ຕາມນະໂຍບາຍOP 4.10, ດງັ່ ນີ:້ (i) ການກນັ່ ຕອງກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ; (ii) ການປຶ ກສາ

ຫາລືດວ
້ ຍຄວາມເຫັ ນດີເຫັ ນພ້ອມຮ່ວມກ ັນ ກ ັບກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າຕ່າງໆ ເຊິ່ ງຈະນາໄປສູ
ໍ
ກ
່ ານສະໜ ັບສະໜູນຂອງຊຸມຊ ົນ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ; ແລະ (iii) ການປະເມີນສ ັງຄ ົມແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ (EGDP). ຄວາມ

ຕ້ອງການໃນການກະກຽມແຜນພັດທະນາກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ ຈະໄດ້ການ
ໍ ົດໃນໄລຍະການກວດສອບການປົກປ້ອງ ທີ່ ຈະ

ໄດ້ດ ໍາເນີນ ອ ັນເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນລ ົງທຶນໃນການບູລະນະຂ ົວທາງ ເຊິ່ ງຈະໄດ້ກະກຽມໃນແຕ່ລະປີ ລວມທ ັງ

ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ. ແຜນພັດທະນາກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ ຈາເປັ
ໍ ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການອະນຸມດຈາກທະ
ັ

ນາຄານໂລກ.
21.

ໂຄງການດງັ່ ກ່າວ ຈະບໍ່ ພົວພ ັນກ ັບການຈ ັດຊືຈ
້ ັດຈ້າງ ແລະ/ຫຼືການນາໃຊ້
ໍ
ຢາປາບສ ັດຕູພືດ, ສະນນັ້

ແຜນການຄຸມ
້ ຄອງ ສ ັດຕູພືດ(OP/BP 4.09)ແມ ່ນບໍ່ ມີຜ ົນ. ໂຄງການ ຍ ັງຈະບໍ່ ໄດ້ພວ
ົ ພນ
ັ ກ ັບ ເຂື່ ອນ, ທາງນາໍ້

ສາກ ົນ, ແລະ/ຫຼືພ້ືນທີ່ ເກີດຂໍຜ
້ ິດພາດ, ສະນນັ້ ຄວາມປອດໄພ ຂອງເຂື່ ອນ(OP/BP 4.37), ໂຄງການ ກ່ຽວກ ັບ
ທາງນາສາກ
ໍ້
ົນ(OP/BP 7.50), ແລະ ໂຄງການ ຢູໃ່ ນພື້ນທີ່ ເກີດຂໍຜ
້ ດ
ິ ພາດ(OP/BP 7.60) ຈະບໍ່ ເກີດຜ ົນ.
22.

ນອກຈາກກອບໜ້າວຽກ ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມESMF, ກອບນ້າວຽກ ນະໂຍບາຍ

ການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນRPF ແລະກອບໜ້າວຽກ

ການພັດທະນາຊ ົນເຜົ່ າEGPFທີ່ ກ່າວໄວ້ຂາ້ ງເທິງ,

ໃນລະຫວ່າງ

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂຄງການ ຈະໄດ້ສາ້ ງ ບ ົດແນະນ ໍາສະເພາະ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນ ບ ັນຫາຜ ົນກະທບ
ົ ເພີ່ ມເຕີມ

ລວມທ ັງ(i) ບ ົດແນະນ ໍາສະເພາະ ແລະ /ຫຼື ມາດຕະການ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນ ຜ ົນກະທບ
ົ ດ້ານລບ
ົ (ທາງກ ົງ ແລະ
ທາງອ້ອມ) ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບ ັດວຽກງານ ແລະ ການດາເນີ
ໍ ນງານຂອງເສັ້ນທາງ ທີ່ ຕງຢູ
ັ້ ໃ່ ນ ແລະ/ ຫຼືໄກ້

ກ ັບ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ(NPA)

ແລະ/ຫຼືເຂດປ່າປ້ອງກ ັນແຫ່ງຊາດ (NPFA) ແລະ ເຂດບູລິມະສິດ ທີ່

ຖືກພິຈາລະນາ ເປັນເຂດທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕໍ່ ໄພພິບ ັດທາງທາມະຊາດ,
ໍ
ແລະ (ii)ບ ົດແນະນ ໍາສະເພາະ ກ່ຽວກ ັບ

ການປົກປ້ອງ ໄດ້ຖກ
ື ລວມເຂົາ້ ຢູໃ່ ນຄູມ
່ ກ
ື ານຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດເຫດການສຸກເສີນຂ ົວທາງ.
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ປະສ ົບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ຄູມ
່ ກ
ື ານດ ໍາເນີນງານດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ: ຄູມ
່ ດ
ື າເນີ
ໍ ນງານດ້ານ

ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ (ESOM) ແມ ່ນໄດ້ກະກຽມສ ໍາລ ັບໂຄງການຂະແໜງຂ ົວທາງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ

ໄດ້ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດມາຕງແຕ່
ັ້
ປີ 2009 ເປັນຕນມາ.
ົ້
ໄດ້ມກ
ີ ານທ ົບທວນESOM ສະບ ັບປັບປຸງ (2015) ແລະ
ໄດ້ເຮັດບ ົດລາຍງານການປະເມີນຜ ົນການຝຶກອ ົບຮ ົມ

ໃນໄລຍະກະກຽມກອບໜ້າວຽກການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ

ແລະ ສ ັງຄ ົມ(ESMF) ເຊິ່ ງໄດ້ແນະນາວ່
ໍ າການນ ໍາໃຊ້ ESOM ແມ ່ນຍ ັງບໍ່ ທັນມີປະສIດຕິພາບພໍ ສ ົມຄວນ ເນື່ ອງ

ຈາກເນືອ
້ ໃນທີ່ ຊ ັບຊ້ອນຂອງ ESOM ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດທີ່ ຈາກ
ໍ ັດຂອງພະແນກ ຍທຊ ແລະ ການຍ ົກ
ຍ້າຍຂອງພະນ ັກງານຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ທັງໃນລະດ ັບສູນກາງ ແລະ ຂນທ້
ັ້ ອງຖິ່ ນ.

ການປຶ ກສາຫາລືກ ັບກ ົມຕ່າງໆຂອງ ກຊສ ໄດ້ແນະນ ໍາວ່າກ ົດໝາຍ ແລະ ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດກ່ຽວກ ັບການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດ
ລ້ອມ

ແລະ

ສ ັງຄ ົມຫຼາຍໆສະບ ັບກາລ
ໍ ັງໄດ້ຮ ັບການປັບປຸງຄືນ

ແລະ

ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສາເລັ
ໍ ດໃນລະຫວ່າງປີ

2016-2017. ສະນນັ້ ມນຈຶ່
ັ ງມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນທີ່ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮວ
່ ມມືຢາ່ ງໃກ້

ຊິດກ ັບກ ົມຕ່າງໆຂອງ ກຊສ ແລະ ຕ ົກລ ົງກ່ຽວກ ັບມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆທີ່ ຈະຖືກນ ໍາໃຊ້ສາລ
ໍ ັບຂະ

ແໜງຂ ົວທາງ. ໂຄງການຂະແໜງຂ ົວທາງຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ຈະສະໜ ັບສະໜູນກິດຈະກາຕ່
ໍ າງໆ

ເພື່ ອເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະແຍກ ຍທຂ ແລະ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ຍ ັງຈະຕອບສະໜອງ
ແຫຼງ່ ທຶນຕ່າງໆ ເພື່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມາດຕະການປົກປ້ອງຕ່າງໆ. ໂຄງການ LRSP2

ຍ ັງຈະສະໜ ັບສະໜູນກິດຈະກາຕ່
ໍ າງໆ ເພື່ ອເສີມສ້າງຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກຊ

ສ ເພື່ ອປັບປຸງຄູມ
່ ດ
ື າເນີ
ໍ ນງານດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ໂດຍພິຈາລະນາຜ່ານປະສ ົບການ ແລະ ບ ົດ
ຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ້ຖອດຖອນຈາກການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ລະບ ົບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານປົກປ້ອງ
24.

ລະບ ົບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ : ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ຈະເປັນອ ົງການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ໂດຍ

ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປະສານງານໂດຍລວມຂອງກ ົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື. ກ ົມຂ ົວ-ທາງ ຈະເປັນຜູຮ
້ ັບ
ຜິດຊອບສາລ
ໍ ັບການວາງແຜນ

ແລະ

ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດກິດຈະກາຕ່
ໍ າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບຂ ົວທາງ

ພາຍໄຕ້ອ ົງປະ

ກອບ 1. ກ ົມຂ ົວ-ທາງ ຈະເຮັດວຽກໃນການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ແລະ ໃຫ້ການສະໜ ັບສະໜູນດ້ານເຕັ ກນິກ
ແກ່ ພະແນກ ຍທຂ ໃນແຂວງທີ່ ມີໂຄງການ ທີ່ ມີໜາ້ ທີ່ ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ແລະ ຄວບຄຸມວຽກງານຕ່າງໆ,

ແລະ ກ ັບ ສຍທ ທີ່ ມີໜາ້ ທີ່ ໃນການເກັບກາຂໍ
ໍ ມ
້ ນ
ູ ຊ ັບສິນຂ ົວ-ທາງ ແລະ ການວິເຄາະ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງໂດຍລວມ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ໂດຍອີງຕາມ ESOM ທີ່

ຖືກນ ໍາໃຊ້ສາລ
ໍ ັບໂຄງການ LRSP.ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ ສຍທ ຈະເປັນໜ່ວຍງານຫຼກ
ັ ໃນ

ການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານປົກປ້ອງ. ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຂອງ ຍທຂ ຍ ັງ

ຈະເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນການຕອບສະໜອງການຝຶກອ ົບຮ ົມວຽກງານປົກປ້ອງ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນໃຫ້ມກ
ີ ານເຊື່ ມສານ

ເງື່ ອນໄຂການປົກປ້ອງເຂົາ້ ໃນຮອບວຽນພັດທະນາໂຄງການຂະອໜງຂ ົວ-ທາງ ໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດຕິຜ ົນ, ແລະ ດາໍ
ເນີນກິດຈະກາຄ
ໍ ນຄວ້
້ົ
າຕ່າງໆ ລວມທ ັງການປັບປຸງຄືນຄູມ
່ ດ
ື າເນີ
ໍ ນງານດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ໂດຍ

ການປຶ ກສາຫາລືຢາ່ ງໃກ້ຊດ
ິ ກ ັບ ກຊສ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ ນໆ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ກ ົມຂ ົວ-ທາງ ຈະເປັນຜູ້
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ຮ ັບຜິດຊອບ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນວ່າເງື່ ອນໄຂການປົກປ້ອງຕ່າງໆ ຖືກເຊື່ ອມສານເຂົາ
້ ໃນການວາງແຜນ, ການອອກ
ແບບ ແລະ ວຽກກ່ອນການກໍ່ ສາ້ ງຕ່າງໆຂອງຂ ົວ-ທາງ ລວມທ ັງຂະບວນການປະມູນ ແລະ ກໍ່ ສາ້ ງ. ພະແນກ ຍ

ທຂ ໃນແຂວງທີ່ ມີໂຄງການ ຈະສ້າງຕງໜ່
ັ້ ວຍງານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ສະເພາະສາລ
ໍ ັບຂະແໜງຂ ົວທາງ ເພື່ ອຮ ັບຜິດຊອບສາລ
ໍ ັບວຽກງານປົກປ້ອງຕ່າງໆ. ກ ົມຂ ົນສງົ່ ຈະເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບສາລ
ໍ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້

ບ ັດແຜນງານຄວາມປອດໄພຂອງຂ ົວ-ທາງ ທີ່ ຈະຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດພາຍໄຕ້ໂຄງການນີ.້
25.

ໜ່ວຍປະສານງານການປົກປ້ອງ (SCWG):ສະຖາບ ັນຄນຄວ້
້ົ
າໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ຂອງກະ

ຊວງ ຍທຂ ໂດຍຜ່ານພະແນກປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຈະສ້າງຕງໜ່
ັ້ ວຍປະສານງານການປົກປ້ອງ

ກ່ຽວກ ັບວຽກຂ ົວ-ທາງ

ເພື່ ອອານວຍຄວາມສະດວກການປະສານງານ
ໍ

ແລະ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ

ຕ່າງໆ (ໃນຂນສູ
ັ້ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນ) ຢ່າງມີປະສິດຕິຜ ົນ ກ່ຽວກ ັບການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ

ສາລ
ໍ ັບໂຄງການຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ (ການບູລະນະເສັ້ນທາງດ ການປັບປຸງ, ການຍ ົກລະດ ັບ).
ໜ່ວຍປະສານງານການປົກປ້ອງ ຍ ັງຈະເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນການຊີນ
້ າການວາງແຜນ
ໍ
ແລະ

ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ

ການສຶກສາຕ່າງໆ ລວມທັງກິດຈະກາການສ້
ໍ
າງຂີດຄວາມສາມາດ ແນໃສ່ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນໃຫ້ມກ
ີ ານລວມເອົ າມາດ

ຕະການປົກປ້ອງເຂົາ້ ໃນຮອບວຽນການພັດທະນາໂຄງການໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດຕິຜ ົນ ລວມທັງວຽກງານອື່ ນໆ ທີ່ ຈະ
ຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂດຍພາກສ່ວນເອກະຊ ົນ.
26.

ການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ: ໃນບ ັນດາອ ົງ

ການຈ ັດຕງຫຼ
ັ້ ກ
ັ ຕ່າງໆທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດກອບໜ້າວຽກການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ,

ໜ່ວຍງານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ ສຍທ ເປັນພຽງໜ່ວຍງານດຽວທີ່ ມີຂດ
ີ ຄວາມສາມາດ ແລະ ພະນ ັກ

ງານພຽງພໍ ສາລ
ໍ ັບວຽກງານປົກປ້ອງ ເພື່ ອຄວບຄຸມດູແລການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດເຄື່ ອງມືຂອງວຽກງານປົກປ້ອງສາລ
ໍ ັບ

ໂຄງການ. ເນື່ ອງຈາກມີການປັບປຸງກ ົງຈ ັກການຈ ັດຕງຂອງກະຊວງ
ັ້
ຍທຂ ນ ັບຕງແຕ່
ັ້
ປີ 2012, ພາລະບ ົດບາດ

ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແມ ່ນໄດ້ປຽ່ ນ

ແປງມາຕະຫຼອດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ ສຍທ ແມ ່ນເປັນໜ່ວຍງານ

ຫຼ ັກ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບສາລ
ໍ ັບການປົກປ້ອງດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ສາລ
ໍ ັບກະຊວງ ຍທຂ. ປະຈຸບ ັນ, ພະ

ແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ ສຍທ ມີພະນ ັກງານທັງໝ ົດ 7 ຄ ົນ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບສ ໍາລ ັບໜ້າວຽກປົກ
ປ້ອງທັງໝ ົດ.

ພະນ ັກງານທັງໝ ົດ 7 ທ່ານ ເຫຼ່ ົ ານີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມຄ
ີ ວາມຮູ,້ ປະສ ົບການ ແລະ ຫຼກ
ັ ໝນສູ
ັ້ ງໃນ

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຄູມ
່ ດ
ື າເນີ
ໍ ນງານດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ - ພວກເຂົາຍ ັງມີປະສ ົບການທີ່ ໜັກແໜ້ນ

ໃນການນາໃຊ້
ໍ ເຄື່ ອງມືປກ
ົ ປ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ. ໃນໄລຍະຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂຄງການ LRSP ທີ່ ກາລ
ໍ ັງດາໍ
ເນີນຢູ,່ ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ ສຍທ ໄດ້ຕອບສະໜອງການຝຶກອ ົບຮ ົມກ່ຽວກ ັບການນ ໍາໃຊ້ຄ ູ ່

ມືດາເນີ
ໍ ນງານດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ໃຫ້ແກ່ພະແນກ ຍທຂ ແລະ ພະແນກອື່ ນໆ ທີ່ ສ ໍາຄ ັນຂອງກ ົມ

ຂ ົວທາງ, ແລະ ໄດ້ເລີ່ ມຂະບວນການປັບປຸງຄູມ
່ ດ
ື າເນີ
ໍ ນງານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ. ຈານວນຂອງພະນ
ໍ
ັກ

ງານໃນພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ ສຍທ ແມ ່ນພຽງພໍ ເພື່ ອປະຕິບ ັດຕາມພາລະບ ົດບາດໃນປະຈຸ

ບ ັນ ແຕ່ອາດມີຄວາມຕ້ອງການຊ ັບພະຍາກອນເພີ່ ມຕື່ ມ ສາລ
ໍ ັບໂຄງການ LRSP2 ເພາະວ່າພາລະບ ົດບາດໃນ
ການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານປົກປ້ອງຂອງ ສຍທ ຈະໄດ້ເພີ່ ມຂືນ
້ ຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ. ຂີດຄວາມສາມາດຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງໄດ້ເສີມ
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ຂະຫຍາຍເພີ່ ມຂືນ
້ ຕື່ ມ

ເພື່ ອກະກຽມເຄື່ ອງມືປກ
ົ ປ້ອງ

ແລະ

ຄຸມ
້ ຄອງວຽກທີ່ ຊ ັບຊ້ອນຂືນ
້ ຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ

ເຊັ່ ນ:

ການກະກຽມ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂຄງການມີສວ
່ ນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລ ັດ ແລະ ເອກະຊ ົນ (PPP). ກ່ຽວກ ັບ

ບ ັນຫາດ້ານງບປະມານ,
ົ
ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ ສຍທ ແມ ່ນຍ ັງມີງ ົບປະມານບໍ່ ພຽງພໍ ເພື່ ອ

ຕິດຕາມກວດກາ ທຸກໆໂຄງການຍ່ອຍ ຢ່າງມີປະສິດຕິຜ ົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ພາຍໄຕ້ໂຄງການ LRSP,

ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ ສຍທ ໄດ້ດາເນີ
ໍ ນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງາຍວຽກງານປົກ

ປ້ອງ ແລະ ໄດ້ເຮັດບ ົດລາຍງານປະຈາໍ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈາປີ
ໍ .
27.

ກ ົມຂ ົວ-ທາງ ມີພະນ ັກງານ 3 ທ່ານ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບສ ໍາລ ັບວຽກງານປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແຕ່ວາ່ ມີພະ

ນ ັກງານພຽງຜູດ
້ ຽວທີ່ ມີປະສ ົບການຕ ົງຈິງດ້ານການປົກປ້ອງ. ໃນຂນແຂວງ,
ັ້
ການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
6 ແຂວງທົດລອງ ໄດ້ຊໃີ້ ຫ້ເຫັ ນວ່າ ທຸກໆແຂວງແມ ່ນມີຂດ
ີ ຄວາມສາມາດໃນລະດ ັບໃດໜຶ່ ງ. ໃນແຕ່ລະແຂວງ

ໄດ້ມພ
ີ ະນ ັກງານລະຫວ່າງ 3-7 ຄ ົນ ທີ່ ໄດ້ຜາ່ ນການຝຶກອ ົບຮ ົມກ່ຽວກ ັບຄູມ
່ ດ
ື າເນີ
ໍ ນງານດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ

ສ ັງຄ ົມ, ແລະ / ຫຼື ເຄີຍໄດ້ຮ ັບຜິດຊອບສາລ
ໍ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຄູມ
່ ດ
ື ງັ່ ກ່າວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ມີບາງ

ພະແນກ ຍທຂ ທີ່ ໄດ້ແຕ່ງຕງວິ
ັ້ ສະວະກອນ ສ ໍາລ ັບການຄວບຄຸມດູແລ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້

ບ ັດຄູມ
່ ດ
ື າເນີ
ໍ ນງານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ. ມີ 3 ແຂວງ ໃນຈານວນ
ໍ
6 ແຂວງທົດລອງ ແມ ່ນຍ ັງບໍ່ ທັນໄດ້
ແຕ່ງຕງພະນ
ັ້
ັກງານສາລ
ໍ ັບ ESOM/ວຽກງານການປົກປ້ອງ. ສາລ
ໍ ັບໂຄງການ LRSP2, ທຸກໆພະແນກ DPWT

ໃນແຂວງທີ່ ມີໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ສາ້ ງຕງໜIວຍງານສິ່
ັ້
ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ສ ໍາລ ັບຂະແໜງຂ ົວ-ທາງ. ວິ

ສະວະກອນ 1 ທ່ານ ຈະຖືກແຕ່ງຕງສ
ັ້ ໍາລ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານປົກປ້ອງ. ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການອອກແບບ

ແລະ ຄວບຄຸມດູແລ ຈະຖືກວ່າຈ ້າງເຂົາ້ ມາ ໂດຍການນ ໍາໃຊ້ NDF ການສະໜ ັບສະໜູນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິ

ຊາການ. ຂອບເຂດໜ້າວຽກຂອງທີ່ ປຶ ກສາການອອກແບບ ແລະ ການຄວບຄຸມດູແລໂຄງການ ຈະລວມເອົ າການ

ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ບ ັນຫາຕ່າງໆໃນການຄວບຄຸມດູແລ. ໂຄງການ LRSP2 ຍ ັງຈະລວມມີ

ການຝຶກອ ົບຮ ົມວຽກງານປົກປ້ອງ

ໃຫ້ແກ່ພະນ ັກງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂອງສະຖາບ ັນຄນຄວ້
້ົ
າໂຍທາທິການ

ແລະ

ຂ ົນສງົ່ , ກ ົມຂ ົວ-ທາງ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນໃຫ້ມກ
ີ ານຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດມາດຕະການປົກ
ປ້ອງຢ່າງມີປະສິດຕິຜ ົນ.
28.

ການທ ົບທວນ ແລະ ການຮ ັບຮອງໜ້າວຽກປົກປ້ອງ: ເນື່ ອງຈາກເປັນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີ

ຜ ົນກະທ ົບພຽງເລັ ກໜ້ອຍ ປົກກະຕິແລ້ວ ວຽກສ້ອມແປງຂ ົວ-ທາງ, ຄາດວ່າພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ

ຂອງ ສຍທ ຈະເປັນຜູທ
້ ົບທວນ ແລະ ອະນຸມດເອກະສານການປົ
ັ
ກປ້ອງ (ESMP, EGDP, RAPs) ຂອງ

ໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ

ໂດຍອີງໃສ່ການສະໜ ັບສະໜູນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິ

ຊາການຈາກທະນາຄານໂລກ. ກ ົມຂ ົວ-ທາງ ໂດຍການປຶ ກສາຫາລືກ ັບພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ

ສຍທ ຈະເປັນຜູກ
້ ະກຽມການທ ົບທວນ ແລະ ຮ ັບຮອງແຜນໜ້າວຽກປົກປ້ອງ ສ ໍາລ ັບໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ ທີ່ ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ອະນຸມດຈາກກະຊວງໂຍທາທິ
ັ
ການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃນແຜນວຽກປະຈາປີ
ໍ . ເອກະ

ສານທຸກຢ່າງຈະຖືກເກັບມ ້ຽນຢູໃ່ ນຟາຍຂໍມ
້ ນ
ູ ຂອງໂຄງການ

ສາລ
ໍ ັບການທ ົບທວນຂອງທະນາຄານໂລກໃນພາຍ

ຫຼ ັງ. ສາລ
ໍ ັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ຕ້ອງໄດ້ດາເນີ
ໍ ນການສຶກສາເບືອ
້ ງຕນກ່
້ົ ຽວກ ັບຜ ົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ (IEE), ພະ

ແນກ ຍທຂ ແຂວງ ໂດຍໄດ້ຮ ັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທີ່ ປຶ ກສາ ຈະເປັນຜູກ
້ ະກຽມບດ
ົ ລາຍງານ IEE. ໜ່ວຍງານ
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ສິ່ ງແວດລ້ອມຂອງພະແນກ ຍທຂ ແລະ ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ ສຍທ ຈະທ ົບທວນ ແລະ
ໃຫ້ຄ ໍາເຫັ ນຕໍ່ ກ ັບບ ົດລາຍງານ IEE ທີ່ ກະກຽມໂດຍທີ່ ປຶ ກສາກ່ອນຈະເປັນບ ົດລາຍງານຂນສຸ
ັ້ ດທ້າຍ ເພື່ ອສງົ່ ໃຫ້

ແກ່ພະແນກຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ໍ
ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມແຂວງ ທບ
ົ ທວນ ແລະ ອະນຸມດ.
ັ

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ ການປົກປ້ອງ:ພະແນກໂຍທາທິການ

29.

ແລະ ຂ ົນສງົ່ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ການດາເນີ
ໍ ນໂຄງການຍ່ອຍການບູລະນະຂ ົວທາງ ຈະຮ ັບຜິດຊອບ ການຈ ັດຕງັ້

ປະຕິບ ັດESMP, EGDP ແລະ/ຫຼື RAPs. ການຄວບຄຸມດູແລ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ
ຈະຖືກດາເນີ
ໍ ນ ໂດຍໜ່ວຍງານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ໂດຍການຮ່ວມ

ມື ຢ່າໄກ້ຊດ
ິ ກ ັບ ພະແນກຄຸມ
້ ຄອງຂ ົວທາງ/ກ ົມຂ ົວທາງ ແລະ/ຫຼື ອ ົງການຈ ັດຕງັ້ ອື່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.
ທະນາຄານໂລກ ຈະດາເນີ
ໍ ນ ການຄວບຄຸມດູແລ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການທົບທວນພາຍຫລ ັງ ການ

ປົກປ້ອງ.

ການປຶ ກສາຫາລື ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍ້ ນ
ູ : ການປຶ ກສາຫາລື ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ຂໍມ
້ ນ
ູ ບ ັນຫາການ

30.

ປົກປ້ອງ ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ແມນ
່ ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມESMP, RAP/ARAP
ແລະEGDPແລະ ກິດຈະກາໍ ຕ່າງໆ ຈະຖືກດາເນີ
ໍ ນ ໂດຍໜ່ວຍງານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ພະແນກໂຍທາ
ທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ໂດຍການປຶ ກສາຫາລືກ ັບ ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບ ັນໂຍທາທິການ

ແລະ ຂ ົນສງົ່ . ຜ ົນການຮ ັບຮອງແລວທາງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມວນຊ ົນຮ ັບຊາບ

ຜ່ານທາງເວບໄຊສ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບນ
ັ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດສະເພາະ ກິດຈະກາໍ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ວຽກງານຂ ົວທາງສຸກ

31.

ເສີນ:ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນ ຜ ົນກະທບ
ົ ດ້ານລບ
ົ ທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶນ
້ ແລະ/ຫຼື ເພີ່ ມທະວີ ຜ ົນກະທບ
ົ ດ້ານບວກ ຂອງການ

ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ທີ່ ຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ພາຍໄຕ້ ອ ົງປະກອບທີ 2, ຈະໄດ້ດ ໍາເນີນ ບ ັນດາໜ້າວຽກ ດງັ່
ຕໍ່ ໄປນີ:້
·

ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບ ັນໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ຈະເປັນເຈົາ້ ການ ໃນການ

ຝຶກອ ົບຮ ົມ ການປົກປ້ອງ ແລະ ຮ ັບປະກ ັນວ່າ ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດການປົກປ້ອງທີ່ ຈະແຈ້ງ ສາລ
ໍ ັບການບູລະນະຂ ົວ
ທາງ ຈະຖືກລວມເຂົາ້ ຢູໃ່ ນຂະບວນການນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ.
·

ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບ ັນໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ຈະເປັນເຈົາ້ ການ ໃນການ

ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງຫລ
ັ້
ັກ ໃນການ
ຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການມີສວ
່ ນຮ່ວມລະຫວ່າງລ ັດ-ເອກະຊ ົນ PPPລວມທ ັງການສ້າງຕງັ້ ກ ົນໄກການປະສານ

ງານ ແລະ ການຮ່ວມມື ກ ັບອ ົງການຈ ັດຕງຫລ
ັ້
ັກ ຂອງ ກຊສ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ESIA/IEE, PA/PFA
ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງໄພພິບ ັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;
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·

ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ

ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບ ັນໂຍທາທິການ

ແລະ

ຂ ົນສງົ່ ຍ ັງຕ້ອງສ້າງຕງທີ
ັ້ ມງານ

ປະສານງານເພື່ ອການປົກປ້ອງSCWG ເພື່ ອຮ ັບຜິດຊອບ ການທົບທວນESOMລວມທ ັງການພັດທະນາ

ບ ົດແນະນາສະເພາະ
ໍ
ສາລ
ໍ ັບ(I) ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ວຽກງານຂ ົວທາງ ໃນPA/PFAແລະ ພື້ນທີ່ ທີ່

ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ(II) ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ຄວາມປອດໄພຕາມເສັ້ນທາງ ໂດຍຊຸມຊ ົນ, (III) ການ

ພັດທະນາ ຄຸນນະພາບວ ັດຖຸດບ
ິ ກໍ່ ສາ້ ງທີ່ ດີ(ຫີ ນ, ບໍ່ ດິນ, ອື່ ນໆ), (IV) ການພັດທະນາ ຂະບວນການທົດ

ແທນຄ່າເສຍຫາຍ

ສາລ
ໍ ັບຂະແໜງຂ ົວທາງ,

ແລະ

(V)

ການຄຸມ
້ ຄອງແລວທາງ

ລວມທ ັງການ

ລ ົງທະບຽນ ບ ັນດາກິດຈະກາໍ ທີ່ ມີການບຸກລຸກ. ບ ົດແນະນ ໍາ ດງັ່ ກ່າວ ຈະຖືກພັດທະນາ ຜ່ານກໍລະນີສກ
ຶ

ສາ ແລະ ຜ ົນ ຈະຖືກລວມເຂົາ້ ຢູໃ່ ນ ຄູມ
່ ກ
ື ານຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ
ສະບ ັບປັບປຸງ.
32.

ສາລ
ໍ ັບວຽກງານຂ ົວທາງສຸກເສີນ,ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ

ແລະ

ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບ ັນໂຍທາທິການ

ແລະ

ຂ ົນສງົ່ ຈະສ້າງເປັນພາກໜຶ່ ງ ໂດຍມີຂກ
ໍ້ ານ
ໍ ົດ ການປົກປ້ອງ ລະບຸເຂົ້າຢູໃ່ ນ ຄູມ
່ ກ
ື ານດາເນີ
ໍ ນເຫດການສຸກເສີນ .
33.

ເປັນສິ່ ງຈາເປັ
ໍ ນ

ໃນການດາເນີ
ໍ ນ

ແຜນງານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ

ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການຈ ັດຕງັ້

ປະຕິບ ັດ ແລະ ການສະໜບ
ັ ສະໜູນ ການປົກປ້ອງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແຜນການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ
ການຝຶກອ ົບຮ ົມ ກ່ຽວກ ັບ ການປົກປ້ອງ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ໄດ້ຖກ
ື ນ ໍາສະເໜີເຂົາ້ ຢູໃ່ ນ ກອບໜ້າວຽກ

ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ເພື່ ອອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການກະກຽມ, ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ

ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາESMF, RPF ແລະ EGPF ແລະ ເຄື່ ອງມືສະເພາະ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງມີປະສິດທິ ຜ ົນ.

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດມາດຕະການປ້ອງກ ັນສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະສ ັງຄ ົມ
ການກນັ່ ຕອງ ແລະການຮ ັບຮອງ
34.

ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນວ່າໂຄງການຈະບໍ່ ໃຫ້ທຶນສາລ
ໍ ັບກິດຈະກາ/ໂຄງການຍ່
ໍ
ອຍ

ທີ່ ບໍ່ ມີການກວດສອບພຽງພໍ

·

ກິດຈະກາຂະແໜງຂ
ໍ
ົວ-ທາງ ທີ່ ຈະກໍ່ ໃຫ້ເກີດມີຜ ົນກະທົບທີ່ ບໍ່ ດີ ຕໍ່ ກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າໃນບ້ານ ແລະ / ຫຼື ໃນ

ແລະ ມີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜ ົນກະທົບທີ່ ຄ ົບຖ້ວນ, ກິດຈະກາຕ່
ໍ າງໆລຸມ
່ ນີ້ ຈະບໍ່ ມີສດ
ິ ໄດ້ຮ ັບທຶນຈາກໂຄງການ:

ບ້ານທີ່ ຢູໃກ້ຄຽງ ຫຼື ບໍ່ ສາມາດຍອມຮ ັບໄດ້ຕໍ່ຊຸມຊ ົນກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ ທີ່ ກາລ
ໍ ັງດາລ
ໍ ົງຊີວດ
ິ ຢູໃ່ ນບ້ານ ທີ່ ປະກອບ

ມີຫຼາຍຊ ົນເຜົ່ າຮ່ວມກ ັນ;
·

ກິດຈະກາທີ່
ໍ ກໍ່ ໃຫ້ເກີດມີການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ຊ ັບສິນທາງດ້ານວ ັດທະນະທາ,
ໍ ລວມທັງພື້ນທີ່

ທີ່ ມີຄນ
ຸ ຄ່າທາງດ້ານວ ັດຖຸໂບຮານ(ກ່ອນຍຸກປະຫວ ັດສາດ), ຊາກດຶກດາບ
ໍ ັນ, ປະຫວ ັດສາດ, ສາດສະໜາ

, ວ ັດທະນະທາໍ ແລະ ທໍ າມະຊາດທີ່ ເປັນເອກະລ ັກສະເພາະ;
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ການຈ ັດຊືເ້ ຄື່ ອງຈ ັກຜະລິດໄຟຟ້າ ຫຼືປາທີ່
ໍ້ ໃຊ້ນາມ
ໍ້ ັນແອັ ດຊ ັງ ຫຼື ນາມ
ໍ້ ັນກາຊວນ; ປື ນ, ເຄື່ ອງຈ ັກຕ ັດໄມ ້;

·

ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຂ້າແມງໄມ ້ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອ ັນຕະລາຍອື່ ນໆ ຈານວນຫຼ
ໍ
ວງຫຼາຍ; ແຮ່ເຊືອ
້ ໄຟ

ແລະ ການລ ົງທຶ ນອື່ ນໆ ທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ;

ມີການຫັນປ່ຽນ ຫຼື ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງຖິ່ ນທີ່ ຢູອ
່ າໃສທາມະຊາດ
ໍ
ຫຼື ໃນບ່ອນທີ່ ມີການປົກປັກຮ ັກສາ /

·

ຜ ົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມບໍ່ ຫຼາຍກວ່າຜ ົນເສຍທີ່ ອາດເກີດຂືນ
້ ຢ່າງຈະແຈ ້ງ; ແລະ

ການກໍ່ ສາ້ ງເສັ ນທາງໃໝ່ ແລະ ການຍ ົກລະດ ັບ, ການປັບປຸງ, ແລະ / ຫຼື ການຟື້ ນຟູ ເສັ້ນທາງຂະໜ

·

າດໃຫຍ່ ທີ່ ຖືກຈ ັດຢູໃ່ ນການປະເມີນສິ່ ງແວດລ້ອມປະເພດ A ຕາມນະໂຍບາຍ OP/BP 4.01.
ສາລ
ໍ ັບກິດຈະກາໍ ການບູລະນະຂ ົວທາງທັງໝ ົດ ທີ່ ຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ພາຍໄຕ້ໂຄງການ,ການກນັ່ ຕອງ

35.

ການປົກປ້ອງຈະຖືກດາເນີ
ໍ ນ ໄປຕາມບາດກ້າວ ສາຄ
ໍ ັນດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ້ ດງັ່ ລະບຸໄວ້ໃນຮູບພາບ 1. ເຄື່ ອງມືການປົກ
ປ້ອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະໄດ້ຮ ັບການກະກຽມ ສາລ
ໍ ັບແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍ ສະເພາະ ລວມທງັ ESMPs, RAPs

/ARAPs ແລະ EGDPsໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບຜ ົນການກນັ່ ຕອງ ການປົກປ້ອງ.

ການຄຸມ
້ ຄອງ ສິ່ ງແວດລ້ອມ
36.

ສາລ
ໍ ັບກິດຈະກາໍ ການບູລະນະຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັ່ ນ: ການບູລະນະ ເປັນປະຈາໍ ແລະ ເປັນແຕ່ໄລຍະ,

ECoPທົ່ ວໄປ

ເຊິ່ ງໄດ້ລວມເຂົ້າ

ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ

ຂອງESMFຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານປັບປຸງ

ເພື່ ອສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັ ນ

ກິດຈະກາໍ ແລະ ສະຖານທີ່ ສະເພາະ.
37. ສາລ
ໍ ັບກິດຈະກາໍ ທີ່ ສງົ່ ຜນ
ົ ກະທບ
ົ ຫລວງຫລາຍ ເຊັ່ ນ: ການຟື້ ນຟູບລ
ູ ະນະ, ການປັບແລວທາງ, ວຽກງານທີ່
ຕິດພັນກ ັບຄວາມສາມາດຕ້ານທານກ ັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທຂະໜາດໃຫຍ່:
·

ໃນກໍລະນີ ລະບ ົບຂອງລ ັດຖະບານ ບໍ່ ມີຄວາມຕ້ອງການIEE, ESMPເຊິ່ ງລວມເອົ າECoPທີ່ ສ່ອງແສງໃຫ້

ເຫັ ນ ກິດຈະກາໍ ແລະ ສະຖານທີ່ ສະເພາະ ຂອງວຽກງານ ຈະໄດ້ຖກ
ື ກະກຽມ ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບບ ົດ
ແນະນາໍ ວ່າດ້ວຍ ການກະກຽມESMPຕາມລະບຸໄວ້ໃນESMF;
·

ໃນກໍລະນີ ແມ ່ນມີຄວາມຕ້ອງການIEE, ໄປຄຽງຄູກ
່ ັບESMP ແລະECoPຂ້າງເທິງ, ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມIEE
ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບບ ົດແນະນາໍ ຂອງລ ັດຖະບານ.

ການເວນຄືນທີ່ ດິນ
38.

ໃນກໍລະນີມກ
ີ ານເວນຄືນທີ່ ດິນ ຫຼື ການຍ ົກຍ້າຍຈ ັດສ ັນ, ARAP ຫຼື RAP ຈະໄດ້ຮ ັບການກະກຽມ

ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບ RPF. RPFໄດ້ການ
ໍ ົດຂະບວນການປຶ ກສາຫາລືກ ັບຊຸມຊ ົນແລະ ການເຂົາ້ ຮ່ວມ ຂອງຊຸມ ຊ ົນ

ກ່ຽວກ ັບ ການວາງແຜນ ແລະ ການຕ ັດສິນໃຈ ບ ັນດາກິດຈະກາໍ ຕ່າງໆ ໃນກໍລະນີການເວນຄືນທີ່ ດິນ ແລະ/ຫຼື

ການຍ ັບຍ້າຍ ຊ ັບສິນ ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ. ບ ັນຫາ ທີ່ ອາດຈະຖືກການ
ໍ ົດ ປະກອບມີ ການສູນເສຍທີ່ ດິນ, ຊ ັບສິນ,
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ແລະ/ຫຼືລາຍຮ ັບ

ເນື່ ອງຈາກການປັບປ່ຽນແລວເສັ້ນທາງເລັ ກນ້ອຍ

ເພື່ ອປັບປຸງ

ຄວາມປອດໄພຕາມເສັ້ ນທາງ

ແລະ/ຄວາມທ ົນທານ.
ກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ

39.

ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບຂນຕອນການກ
ັ
ນ
ັ່ ຕອງ ຂອງESMF, ສ ໍາລ ັບແຕ່ລະສະຖານທີ່ ທີ່ ສະເໜີການລ ົງທຶນ,

ຕ້ອງໄດ້ເກັບກາຂໍ
ໍ ມ
້ ນ
ູ ເພື່ ອການ
ໍ ົດວ່າ ມີກມ
ຸ່ ຊ ົນເຜົ່ າ ຫຼື ບໍ່. ໃນກໍລະນີ ມີກມ
ຸ່ ຊ ົນເຜົ່ າ, ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມຂນຕອນ
ັ້

ທີ່ ການ
ໍ ົດໄວ້ຢໃູ່ ນ EGPFແລະ ເຄື່ ອງມືອ ັນເໝາະສມົ (ຕ ົວຢ່າງ EGDP)
40.
·

ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ.

ຫລ ັກການສ ໍາຄ ັນ ໄດ້ການ
ໍ ົວໄວ້ ດລ
ັ່ ມ
ຸ່ ນີ:້
ຊຸມຊ ົນທັງໝ ົດຈະໄດ້ຮ ັບການແກ້ໄຂ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືດວ
້ ຍຄວາມສ້າງສ ັນ ແລະ

ໄດ້ຮ ັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກ ັບ ເຫດຜ ົນ ຄວາມປອດໄພຕາມເສັ້ນທາງ, ແລະ ຈຸດດປະສ ົງຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ, ກິດຈະກາ,
ໍ ຜ ົນປະໂຫຍດທີ່ ຈະໄດ້ຮ ັບ ແລະ ການສູນເສຍທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶນ
້ .
·

ໃນກໍລະນີການສະໜບ
ັ ສະໜູນຈາກຊຸມຊ ົນທັງໝ ົດ

ບໍ່ ໄດ້ຮ ັບການສ້າງຕງຂຶ
ັ້ ນ
້

ບ ົນພື້ນຖານການປຶ ກສາ

ຫາລືດວ
້ ຍຄວາມເຫັ ນດີເຫັ ນພ້ອມຮ່ວມກ ັນ (“free, prior and informed consultations”),

ຊຸມຊ ົນ

ດງັ່ ກ່າວ ແມ ່ນມີສດ
ິ ຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວກ ັບໂຄງການ. ເພື່ ອຈະຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ການສະໜ ັບສະໜູນ

ຈາກຊຸມຊ ົນທັງໝ ົດ ບໍ່ ໄດ້ສາ້ ງຕງຂຶ
ັ້ ນ
້ , ຈະນ ໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທງັ ໝ ົດ ເພື່ ອໃຫ້ມກ
ີ ານເຂົາ້ ຮ່ວມດ້ວຍ

ຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ ຂອງຊຸມຊ ົນທ້ອງຖິ່ ນ, ໂດຍສະເພາະແມ ່ຍິງ ແລະ ກຸມ
່ ຄ ົນທີ່ ບໍ່ ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຕ ົນ
ເອງໄດ້.

·

ຊຸມຊ ົນທັງໝ ົດບໍ່ ວ່າຈະເປັນກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ
ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບລ ັກສະນະວ ັດທະນະທາໍ

ຫຼື

ແລະ

ສະຖານະພາບທາງສ ັງຄ ົມ
ທົ່ ວເຖິງ

ຈະໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນຮູບແບບທີ່

ບ ົນພື້ນຖານການປຶ ກສາຫາລືດວ
້ ຍຄວາມເຫັ ນດີ

ເຫັ ນພ້ອມຮ່ວມກ ັນ(“free, prior and informed consultations”)ແນໃສ່ສາ້ ງການສະໜບ
ັ ສະໜູນ
ຈາກຊຸມຊ ົນຕໍ່ ໂຄງການຍ່ອຍ ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະ ມີຄວາມຍືນຍ ົງ.
·

ທຸກໆຊຸມຊ ົນຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮ ັບຜ ົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ ລວມທັງເປັນ
ຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບ ັດຕໍ່ ລະບຽບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບາລຸ
ໍ ງຮ ັກສາຂ ົວ-ທາງຢ່າງມີຄວາມ

ຍືນຍ ົງ.
·

ໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ ຈະມີຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ຢາ່ ງພຽງພໍ ເພື່ ອສງົ່ ເສີມໃຫ້ແມ ່ຍິງມີບ ົດບາດຢ່າງຕງໜ້
ັ້ າເຂົາ້
ໃນຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື. ໃນໄລຍະຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂຄງການ, ແມ ່ຍິງຈະ: (a) ໄດ້ຮ ັບການປຶ ກສາ

ຫາລື ແລະ ຄວາມກ ັງວ ົນຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮ ັບການແກ້ໄຂ; (b) ໄດ້ຮ ັບໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະ

ຊຸມຂອງຊຸມຊ ົນ, ການສ ົນທະນາກຸມ
່ , ການວາງແຜນ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ, ແລະ (c) ຖືກເປັນຕ ົວ

ແທນທີ່ ເທົ່ າທຽມກ ັນໃນຄະນະກາມະການແກ້
ໍ
ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ່ງ (GRCs).
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ຮູບພາບ 1: ແຜນວາດ ຂະບວນການກນັ່ ຕອງ ການປົກປ້ອງ
ຂນຕອນ
ັ້
1: ການກນັ່ ຕອງ ການປົກປ້ອງ
(ESU/DPWT)ການກນັ່ ຕອງ ການປົກປ້ອງສາລ
ໍ ັບ “ລາຍການດ້າ ນລ ົບ”

ຜ່ານ:

ບໍ່ ຜ່ານ:

ຂນຕອນ
ັ້
2-ການກະກຽມ ເອກະສານການປົກປ້ອງ

ປະຕິເສດ ກິດຈະກາໍ ແລະ/ຫຼ ື ບດ
ົ ສະເໜິ

(ESU/DPWT) ການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການການ
ການ
ໍ ົດບນ
ັ ຫາ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ
ປຶ ກສາຫາລື ກ ັບ ESD/PTRI ແລະ
ພ ົວພນ
ັ ປ່າສະຫງວນ/ປ່າປ້ອງກ ັນ; ຜ ົນກະທບ
ົ ຕໍ່ ທີ່ ຢູ່
ອາໄສ ທາງທາມະຊາດ
ໍ
a; ເຮັດໃຫ້ດນ
ິ ເຈື່ ອນ;

ທີ່

ກະກຽມ ເອກະສານ ການປົກປ້ອງ
ແມນ
່

ຕງໄກ້
ັ້
ກ ັບເຂດວ ັດທະນະທາ,
ໍ ວ ັດ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງ

(ESMP ຫຼເື ອກະສານES, ແລະ/ຫຼ ື
ບດ
ົ ລາຍງານ IEE ) ສາລ
ໍ ັບໂຄງການ
ຍ່ອຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ

ໝໍ l; ແລະ/ຫຼ ື ຕ້ອງການ IEE?

ESMF ແລະເອກະສານ ການປົກ
ປ້ອງ

ບໍ່ ່
ພ ົວພນ
ັ ກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່ າ, ການເວນຄືນທີ່

ແມນ
່

ດິນ ແລະ/ຫລື ການຍ ົກຍ້າ ຍຈ ັດສ ັນ

ປຶ ກສາຫາລື ກ ັບ ESD/PTRIແລະ
ກະກຽມ ເອກະສານ ການປົກປ້ອງ
(ARAP, RAP, ແລະ/ຫຼ ື EGDP) ສາລ
ໍ ັບ
ການ
ໍ ົດ ESMF ແລະເອກະສານການ

ພ ົວພນ
ັ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜ

ແມນ
່

າດນ້ອຍ ແລະ ຫຼື ຂ ົວທາງ?

ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮ ັບຮອງ ເອກະສານ ການ
ປົກປ້ອງ
ESU/PTIທບ
ົ ທວນ
ເອກະສານ ການປົກປ້ອງ
ໂດຍການປຶ ກສາຫາລື ກ ັບ

ໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບ ຂໍ້
ບໍ່

ຂນຕອນ
ັ້
3: ການ

ປົກປ້ອງ
ຮ ັບຮອງສຸດທ້າຍECoPແລະ
ລວມເຂົາ້ ຢູ່ໃນ ເອກະສານການ
ປະມູນ ແລະ ສ ັນຍາ.

ຊ່ຽວຊານ ການປົກປ້ອງ
ທະນາຄານໂລກ ເພື່ ອ
ຮ ັບຮອງແຜນການປົກປ້ອງ
ຢ່າງເປັ ນທາງການ
ESU/PTI ຫຼ ື RMCD/DoR
ໄດ້ຮ ັບການຮ ັບຮອງຈາກ
ທະນາຄານໂລກ ກ່ຽ ວກ ັບ
ESMP, EGDP, RAPs ອື່ ນໆ
ຕາມການເຫັນດີ(ສາມາດ
ທົບທວນພາຍຫລງັ )

ຂນຕອນ
ັ້
4: ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍESU/DPWTແລະ ນາສ
ໍ ງົ່ ບດ
ົ ລາຍງານ
ປະຈາເດື
ໍ ອນ ຫາ ESD/PTRI

ຂນຕອນ
ັ້
5: ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍESD/PTRIແລະ ນາສ
ໍ ງົ່ ບດ
ົ ລາຍ ງານ
ປະຈາຫ
ໍ ົກເດືອນແລະ ປະຈາປີ
ໍ ຫາ ທະນາຄານໂລກ
ESD/PTRI ສ ົມທບ
ົ ຢ່າງໃກ້ສດ
ິ ກ ັບ PONRE/DONRE ດາເນີ
ໍ ນການກວດກາ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ມາດ
ຕະການທ ງັ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ແລະ ລາຍງາຍຕໍ່ WB ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງ ການຊາລະສະສາງ
ໍ
ໃນ
ເວລາໂຄງການສາເລັ
ໍ ດເn ໃນເງື່ ອນໄຂຂອງ DLIs.
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ກິດຈະກາໍ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ
41.

ໃນໄລຍະການອອກແບບ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ກິດຈະກາການຊ່
ໍ
ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ, ບ ົດແນະນາໍ

ຊ ົວຄາວ ວ່າດ້ວຍ ການນ ໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສ ໍາລ ັບກິດຈະກາໍ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການຂອງ
ໂຄງການ ທະນາຄານ-ການເງິນ ແລະ ກອງທຶນ ຄຸມ
້ ຄອງ ໂດຍທະນາຄານ 6ຈະນ ໍາຖືກນ ໍາໃຊ້ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ

ການເຊື່ ອມໂຍງຈຸດປະສ ົງ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ເຂົາ້ ໃນຂະບວນການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ແລະ

ເພື່ ອສງົ່ ເສີມຄວາມໂປ່ງໃສ ຜ່ານການເຂົາ້ ຮ່ວມຂອງຜູມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານໃຫ້ມວນ

ຊ ົນ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການ. ຂອບເຂດໜ້າວຽກທັງໝ ົດ ສາລ
ໍ ັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາ
ການ ພາຍໄຕ້ອ ົງປະກອບທີ 2 ໂດຍສະເພາະຕິດພັນກ ັບ ການຮ່ວມມືພາກລ ັດ-ເອກະຊ ົນPPP ຈະປະຕິບ ັດຕາມ

ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ນາສະເໜີ
ໍ
ໃຫ້ທະນາຄານໂລກ ທົບທວນ.
42.

ແຜນງານການຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈະຖືກດາເນີ
ໍ ນໃນໄລຍະການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້

ບ ັດໂຄງການ ເພື່ ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການປົກປ້ອງ ຂອງພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ

ສຍທ, ກ ົມຂ ົວ-ທາງ, ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ເພື່ ອເສີມຂະຫຍາຍການປະສານງານລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ
ຕ່າງໆຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກະຊວງອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ກິດຈະກາການຊ່
ໍ
ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການດງັ່

ເຫຼ່ ົ ານີ້ ລວມມີ: (i) ດາເນີ
ໍ ນການຝຶກອ ົບຮ ົມໜ້າວຽກການປົກປ້ອງໃຫ້ແກ່ພະນ ັກງານຂອງກະຊວງ ແລະ ພະແນກ

ຍທຂ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄງ/ປີ
ັ້ ; (ii) ເຮັດໃຫ້ອານາດການປົ
ໍ
ກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ (ພຊສ), ອ ົງການຈ ັດຕງສ
ັ້ ັງ
ຄ ົມ, ແລະ / ຫຼື ຊຸມຊ ົນທ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕິດຕາມກວດກາຜ ົນງານຂອງບໍລສ
ິ ັດຮ ັບເໝົ າ ໂດຍສະ

ເພາະໃນເຂດທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮ ັບຜ ົນກະທ ົບຈາກກິດຈະກາໍ ແລະ ຄ ົນງານຂອງໂຄງການ

ຍ່ອຍ; (iii) ທ ົບທວນ ESOM ໂດຍການປຶ ກສາຫາລືຢາ່ ງໃກ້ຊດ
ິ ກ ັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງ ກຊສ ແລະ ພຊສ

ແຂວງ ລວມທ ັງການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອ ົບຮ ົມກ່ຽວກ ັບບ ົດແນະນາສະເພາະຕ່
ໍ
າງໆ ສ ໍາລ ັບວຽກຂ ົວ-ທາງ

(ການປັບປຸງຂ ົວທາງ, ການຍ ົກລະດ ັບຂ ົວທາງ, ແລະ ການຟື້ ນຟູຂ ົວທາງ) ໂດຍສຸມໃສ່ພື້ນທີ່ ສ ໍາຄ ັນດງັ່ ນີ:້ (a)
ວຽກທີ່ ຢູໃ່ ນເຂດປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກ ັນ, ແລະ ບ່ອນທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງອື່ ນໆ, (b) ການນ ໍາໃຊ້ແຫຼງ່ ວ ັດສະດຸກ ໍ່

ສ້າງທີ່ ມີຄນ
ຸ ນະພາບດີ, (d) ສ້າງວິທີການທ ົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ສາລ
ໍ ັບຂະແໜງຂ ົວທາງ, (e) ການຄຸມ
້ ຄອງ
ແລວທາງ ລວມທ ັງການລ ົງທະບຽນກິດຈະກາຕ່
ໍ າງໆທີ່ ໄດ້ດາເນີ
ໍ ນພາຍໃນແລວທາງ, ແລະ (f) ການສ້າງຂີດ

ຄວາມສາມາດຂອງພະນ ັກງານໃນກະຊວງ ຍທຂ ເພື່ ອໃຫ້ສາມາດຄຸມ
້ ຄອງບ ັນຫາສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ

ຂອງໂຄງການ PPP ໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດຕິຜ ົນ. ໜ່ວຍປະສານງານການປົກປ້ອງ (SCWG) ໃນຂະແໜງຂ ົວ-ທາງ
ຈະຖືກສ້າງຕງຂື
ັ້ ນ
້ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນໃຫ້ມກ
ີ ານປະສານງານຢ່າງມີປະສິດຕິຜ ົນ ລະຫວ່າງອ ົງການຈ ັດຕງຕ່
ັ້ າງໆ ໃນ

ໄລຍະການປັບປຸງ ESOM ແລະ ການພັດທະນາບ ົດແນະນາທາງດ້
ໍ
ານເຕັ ກນິກອື່ ນໆ. ທີ່ ປຶ ກສາພາຍໃນປະເທດ

ບ ົດແນະນ ໍາ ຈະນ ໍາໃຊ້ ກ ັບປະເພດການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການTA ດງັ່ ຕໍ່ ປນີ:້ ປະເພດ 1: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມອາດສາມາດ
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ລູກຄ້າ; ປະເພດ 2: ການຊ່ວຍເຫລືອ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ແຜນການ, ຍຸດທະສາດ ຫຼື ກອບດ້ານກ ົດໝາຍ ອື່ ນໆ; ປະເພດ 3:

ການວາງແຜນການນ ໍາໃຊ້ ທີ່ ດິນ ຫຼື ການຄຸມ
້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ(NRM);
ໍ
ປະເພດ 4: ການກະກຽມ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການ
ອອກແບບເຕັກນິກ ຫຼື ກິດຈະກ ໍາ ອື່ ນໆ ທີ່ ສະໜັບສະໜູນໂດຍກ ົງ ການກະກຽມ ໂຄງການລ ົງທຶນ ໃນອະນາຄ ົດ(ທີ່ ໄດ້ຮ ັບ ຫຼື ບໍ່ ໄດ້ຮ ັບ ເງິນທຶນ ຈາກ
ທະນາຄານ)
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/ ຕ່າງປະເທດຈະໄດ້ເຄື່ ອນໄຫວໄປມາ ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼືອພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງ ສຍທ ໃນການ
ດາເນີ
ໍ ນກິດຈະກາການສ້
ໍ
າງຂີດຄວາມສາມາດ ລວມທ ັງການປັບປຸງ ESOM ໂດຍການປຶ ກສາຫາລືກ ັບໜ່ວຍງານ

ຕ່າງໆຂອງ ກຊສ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ.
ການສງົ່ ເສີມ

43.

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ:

ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການທງັ ໝ ົດ

ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບ

ຈະຖືກອອກແບບມາ

OP/BP4.20(ການສງົ່ ເສີມ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ)

ເພື່ ອລວມເອົ າການພິ ຈາລະນາດ້ານບ ົດບາດຍິງ

ຊາຍ ໃນລະຫວ່າງການອອກແບບ ແລະ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ໂຄງການພັດທະນາຂ ົວທາງ ແລະ ບ ັນຫາ
ບ ົດບາດຍິງຊາຍ ສາຄ
ໍ ັນ ຈະຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.

ວຽກສຸກເສີນ
44.

ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນວ່າວຽກສຸກເສີນ

ໄດ້ຮ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ

ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບການປະຕິ ບ ັດການປົກ

ປ້ອງທີ່ ດີ, ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບ ັນໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ຈະຮ ັບປະກ ັນວ່າ ຄູມ
່ ື

ປະຕິບ ັດເຫດການສຸກເສີນ ຈະລວມເອົ າສະເພາະວິທີການໃນການແກ້ໄຂບ ັນຫາການປົກປ້ອງ.

ຜ ົນກະທົບທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶນ
້ ຈາກໂຄງການແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ
45.

ກອບທີ່

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງໂຄງການ ທີ່ ໄດ້ພິຈາລະນາ
2

“ຫຼາຍ”ເພາະວ່າອ ົງປະ

ຂອງໂຄງການຈະໃຫ້ການສະໜ ັບສະໜູນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນການສ້າງຂີດຄວາມ

ສາມາດຂອງກະຊວງ ຍທຂ. ວຽກດງັ່ ກ່າວ ລວມມີກດ
ິ ຈະກາຕ່
ໍ າງໆ ທີ່ ແນໃສ່ເພື່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂຄງການແບບ

ມີສວ
່ ນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລ ັດ ແລະ ເອກະຊ ົນ (PPP) (ປະເພດ A) ໃນອະນາຄ ົດ. ກິດຈະກາການຊ່
ໍ
ວຍເຫຼື ອ
ທາງດ້ານວິຊາການດງັ່ ກ່າວນີ້ ອາດນາໄປສູ
ໍ
ກ
່ ານຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂຄງການ PPP ໃນອະນາຄ ົດ ທີ່ ມີຜ ົນກະທ ົບ

“ສູງ” ຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມໃນເຂດຕອນລຸມ
່ , ເມື່ ອຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ. ຄູມ
່ ປ
ື ກ
ົ ປ້ອງ ເພື່ ອແກ້ໄຂບ ັນຫາ

ທີ່ ກຽວຂ້ອງກ ັບໂຄງການPPP ຍ່ອຍຂອງເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດເລກທີ່ 13 ແມ ່ນກາລ
ໍ ັງໄດ້ຮ ັບການກະກຽມ ພາຍ

ໄຕ້ໂຄງການ LRSP ທີ່ ກາລ
ໍ ັງດາເນີ
ໍ ນຢູນ
່ ອກຂອບເຂດຂອງໂຄງການນີ.້ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງການປົກ

ປ້ອງຂອງກິດຈະກາຕ່
ໍ າງໆ ທີ່ ຈະຖືກຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ພາຍໄຕ້ໂຄງການນີ້ ແມ ່ນສະຫຼຸບໄວ້ລມ
ຸ ່ ນີ:້

46. ຜ ົນກະທົບ ຈາກກິດຈະກາຂ
ໍ ົວທາງ: ຜ ົນກະທບ
ົ ໂດຍລວມ ຈະເປັນດ້ານບວກ ເນື່ ອງຈາກການປັບປຸງການ

ເຂົາ້ ເຖິງເສັ້ນທາງ, ຄວາມປອດໄພຕາມເສັ້ນທາງ, ແລະ ສະຫວ ັດດີພາບ ຂອງປະຊາຊ ົນທ້ອງຖິ່ ນ. ຜ ົນ

ກະທ ົບດ້ານລ ົບໄລຍະສນ
ັ້ ແລະ ຈາກ
ໍ ັດ ຕໍ່ ຊຸມຊ ົນທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ ນ ຈາກກິດຈະກາໍ

ເຫລົ່ ານີ້ ອາດເກີດຂຶນ
້ ຈາກ ການບູລະນະຂ ົວທາງ ແລະ ການປັບປຸງເປັນຈຸດ ເພື່ ອປັບປຸງຂ ົວທາງທີ່ ສາມາດ
ຕ້ານທານກ ັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ຜ ົນກະທ ົບເຫລົ່ ານີ້

ຈະຖືກຈາກ
ໍ ັດ

ຕໍ່ ກ ັບຄວາມ

ປອດໄພຕາມເສັ້ນທາງ, ການລ ົບກວນຊ ົວຄາວ ຂອງການສ ັນຈອນໃນທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຜ ົນກະທບ
ົ ຈາກ
ໍ ັດ ຕໍ່

ຄຸນນະພາບອາກາດ, ສຽງ ແລະ ການສນ
ັ່ ສະເທືອນ, ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງສາມາດຫລຸດຜ່ອນໄດ້ ຜ່ານການນາໃຊ້
ໍ
ຂໍ້

22
ການ
ໍ ົດສະເພາະ ທີ່ ຈະຖືກລວມເຂົາ້ ຢູໃ່ ນ ESMP ແລະ/ຫຼື

ECoPແລະ ການຄວບຄຸມດູແລຢ່າງໄກ້ຊດ
ິ

ຂອງເຈົາ້ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ(ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ )
47. ຜ ົນກະທົບ ຈາກການຕອບໂຕ້ ເຫດການສຸກເສີນ: ເນື່ ອງຈາກວຽກງານຂ ົວທາງ ເປັນວຽກປະຈํາ, ຜນ
ົ
ກະທ ົບທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶນ
້ ຈະເປັນດ້ານບວກ ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ ທີ່ ມີຄວາມສ ໍາຄ ັນ ສ ໍາລບ
ັ ເສັ້ນທາງການ
ຂ ົນສງົ່ . ຜ ົນກະທ ົບດ້ານລ ົບທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶນ
້
ຈະຖືກຫລຸດຜ່ອນ ຜ່ານທາງການລວມເອົ າຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ ດ້າ່ ນ
ການປົກປ້ອງ

ເຂົ້າຢູໃ່ ນ

ຄູມ
່ ປ
ື ະຕິບ ັດການຕອບໂຕ້

ເຫດການສຸກເສີນ

ແລະ

ການຝຶກອ ົບຮ ົມ

ຂອງ

ພະນ ັກງານພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ແລະ ຜູຮ
້ ັບເໝົ າ. ການກວດກາ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ຫລ ັງຈາກ

ເຫດການສຸກເສີນ ຈະດາເນີ
ໍ ນການ ໂດຍພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບ ັນໂຍທາທິ ການ ແລະ
ຂ ົນສງົ່ ສາລ
ໍ ັບກິດຈະກາສຸ
ໍ ກເສີນທັງໝ ົດ
48.

ຜ ົນນກະທບ
ົ ຈາກການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ຂອງອ ົງການຈ ັດຕງ:
ັ້ ໂຄງການກິດຈະກາໍ ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານ

ວິຊາການ ຈະເປັນຜ ົນກະທບ
ົ ດ້ານບວກ ຕໍ່ ກ ັບການວາງແຜນ, ການປັບປຸງ ມາດຕະຖານ ແລະ ລາຍລະອຽດ

ການບູລະນະຂ ົວທາງ ແລະ ການຍ ົກລະດ ັບຄວາມອາດສາມາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່
ແລະ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ກ່ຽວກ ັບ ຄວາມສາມາດຕ້ານທານກ ັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ, ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ໃນເຂດຕ ົວເມືອງທີ່ ຄ ັດເລືອກ ທີ່ ມີອບ
ຸ ັດຕິເຫດການສ ັນຈອນສູງ ແລະ

ແຂວງທີ່ ຄ ັດເລືອກບ່ອນທີ່ ດ ໍາເນີນວຽກງານບູລະນະຂ ົວທາງ.

ເຖິງແມ ່ນວ່າ

ການສະໜບ
ັ ສະໜູນ

ການ

ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ສາລ
ໍ ັບໂຄງການຮ່ວມືລະຫວ່າງພາກລ ັດ-ເອກະຊ ົນ PPP ໃນຂະແໜງການຂ ົວທາງ

ອາດສ້າງຜ ົນກະທ ົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ໃນເມື່ ອໂຄງການໂຄງການຮ່ວມືລະຫວ່າງພາກລ ັດ-ເອກະຊ ົນ

PPP ໄດ້ຮ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ໃນອະນາຄ ົດ, ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ
ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການນາໃຊ້
ໍ ໂຄງການຮ່ວມືລະຫວ່າງພາກລ ັດ-ເອກະຊ ົນPPP ໃນຂະແໜ

ງການຂ ົວທາງ

ຈະຊ່ວຍຍ ົກລະດ ັບຄວາມອາດສາມາດ

ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ

ແລະ

ຂ ົນສງົ່

ໃນ

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການລ ົງທຶ ນ ຜ່ານຂະບວນການ ໂຄງການຮ່ວມືລະຫວ່າງພາກລ ັດ-ເອກະຊ ົນ PPP ລວມ
ທັງ ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ໍ
ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ແລະ

ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປົກປ້ອງ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ທີ່ ເຂັມ
້ ແຂງ.ນອກ
ຈາກນີ,້ ເຄື່ ອງມືປກ
ົ ປ້ອງເພື່ ອແກ້ໄຂບ ັນຫາຂອງໂຄງການ PPP ຍ່ອຍແມ ່ນກາລ
ໍ ັງໄດ້ຮ ັບການກະກຽມ ພາຍໄຕ້

ໂຄງການLRSP ທີ່ ກາລ
ໍ ັງດໍາເນີນຢູ່ ນອກຂອບເຂດຂອງໂຄງການນີ.້
49.

ການປະຕິບ ັດວຽກງານປົກປ້ອງ:ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຜ ົນກະທົບທີ່ ອາດເປັນໄປໄດ້ຈາກໂຄງການໃນອະນາຄ ົດ,

ການປະຕິບ ັດວຽກງານປົກປ້ອງ ດງັ່ ທີ່ ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ1 ຈະຖືກດ ໍາເນີນ:
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ຕາຕະລາງ1.ວິທີການESMF ສ ໍາລ ັບອ ົງປະກອບກິດຈະກາໍ ພາຍໄຕ້ໂຄງການ(LRSP2)
ອງົ ປະກອບ

ກິຈະກ ໍາ ທີ່ ໄດ້ຮ ັບງ ົບປະມານ ຈາກ

ການປະຕິ ບດ
ັ ການປົກປ້ອງ

ກ ໍານ ົດເວລາ ສ ໍາລບ
ັ ການ

ໂຄງການ

ກະກຽມ ແລ ການຈ ັດຕ ງັ ້
ປະຕິ ບດ
ັ

ອ ົງປະກອບທີ

ການບູລະນະຂ ົວ

1:

ທາງທີ່ ສາມາດ
ຕ້ານທານກ ັບ

ການປ໋ຽນແປງ

ສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດ

1.1. ວຽກງານບູລະນະຂ ົວທາງ;

ນ ໍາໃຊ້ ESMF, EGPF, ແລະ

RPF ໃນ

1.2. ການບູລະນະ ເປນແຕ່ໄລຍະ ແລະ

ລະຫວ່າງ

1.3. ການສ້າາງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ໃນການ

ESMP, EGDP, ແລະ/ຫຼ ື RAP/ ARAP.

ການປັບປຸງ ເປັນຈຸດ;

ຕ້ານທານກ ັບສະພາບການປ່ຽນແປງ

ປະຕິບ ັດ
·

ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ

ການກະກຽມ

ແລະ

ໂຄງການຍ່ອຍ

ການຈດຕ
ັ ງັ້

ໂດຍສະເພາະ

ດ ໍາເນີນການຝຶ ກອ ົບຮ ົມ, ຕິດຕາມກວດກາ

ແລະ ການລາຍງານ ການປົກປ້ອງ

1.4. ການອອກແບບ ແລະ ການຄວບຄຸມ

ESMP, EGDPs, RAPs/
ARAPs

ຈະໄດ້ຮ ັບການ

ກະກຽມ

ໃນລະຫວ່າງ

ການຈດຕ
ັ ງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຖຄງ
ການ

ດູແລ ວຽກງານ [ທີ່ ປຶກສາ ແລະ
ມູນຄ່າການດ ໍາເນີນງານ(IOC)]

(ລະບ ົບຂ ົວທາງ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່

ນອນຢູໃ່ ນ ຫ ົກແຂວງ ໂຄງການຕ ົວແບບ)

ອ ົງປະກອບທີ

2.1 ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ຂະ

ທົບທວນESOMໂດຍການປຶ ກສາຫາລືຢາ່ ງ

ຄາມເຂັມ
້ ແຂງ

ກຍທຂ ເພື່ ອໃຫ້ຄ ໍາແນະນ ໍາດ້ານ

ດ ໍາເນີນ ຈານວນ
ໍ
ກໍລະນີສກ
ຶ ສາ ໃນພື້ ນ

2:

ການສ້າງ

ຂອງພາກລ ັດ
(ການ

ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານ
ວິຊາການ/ທີ່
ປຶ ກສາ,

ອຸປະກອນ,

ການຝຶກອ ົບຮ ົມ

ແລະIOC)-ເພື່ ອ

ຍ ົກລະດ ັບຄວາມ
ອາດສາມາດ
ຂອງອ ົງ

ການຈດຕ
ັ ງໃນ
ັ້

ການວາງແຜນ
ແລະ ການ

ວິເຄາະ ຂອງ

ກະຊວງ ຍທຂ

ແໜງການການສະໜັບສະໜູນ

ນະໂຍບາຍຂນສູ
ັ ້ ງສ ໍາລ ັບການນ ໍາເອົາ
ຍຸດທະສາດ ຂະແໜງການ ຮອດປີ

2025ແລະ ແຜນດ ໍາເນີນງານ ຮອດປີ
2020ໃຫ້ສາມາດຈດຕ
ັ ງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໄດ້.

2.2ການຄຸມ
້ ຄອງລະບ ົບຂ ົວທາງ ໃຫ້ສ
ມາດຕ້ານທານກ ັບສະພາບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ເພື່ ອ(i) ພດ
ັ ທະນາລະບ ົບ ແລະ

ເຄື່ ອງມື ທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນເພີ່ ມເຕີມ ສ ໍາລ ັບ

ໄກ ້ຊິດກ ັບ ແຂວງ ແລະ ກຊສ ດ້ວຍການ
ທີ່ ບູລມ
ິ ະສິດ ດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້

(ກ)ປະສ ົມປະສານຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ

ການປົກປ້ອງ

ເຂົາ້ ໃນຂະບວນການນະໂຍບາຍ
ການວາງແຜນ
(ພາກລ ັດ

ແລະ

ແລະ

ການພດ
ັ ທະນາຂ ົວທາງ
ເອກະຊ ົນ)

ການບູລະນະຂ ົວທາງ(ii)

ສ ໍາລ ັບ(i)

ການຍ ົກລະດ ັບ/

ການຟື້ ນຟູເສັນ
້ ທາງ ແລະ (iii) ເສັນ
້ ທາງໃ
ໝ່

(ຂ) ການພດ
ັ ທະນາ ບ ົດແນະນ ໍາສະເພາະ

ການວາງແຜນ, ການຈດບູ
ັ ລມ
ິ ະສິດ,

ສ ໍາລ ັບມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ວຽກງານ

ການຈດຕ
ັ ງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ແລະ ການ

(i) ການປະຕິບ ັດຂອງງຊຸມຊ ົນ ກ່ຽວກ ັບ

ການວາງແຜນງ ົບປະມານ,

ຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ ອຄຸມ
້ ຄອງລະບ ົບ

ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບ ັນ

ໂຍທາທິການ

ແລະ

ຂ ົນສງົ່ ຈະສ້າງຕງັ ້ ທິມ
ງານ

ການປະສານງານ

ການປົກປ້ອງ

ໃນ

ລະຫວ່າງ ການວາງແຜນ
ແລະ ການຈດຕ
ັ ງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ

ກໍລະນີສກ
ຶ ສາ ແລະ ການ

ທົບທວນ ESOM ເພື່ ອ

ຮ ັບປະກ ັນວ່າ

ESOM

ຮູ ້

ພະແນກ

ຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາ
ໍ

ທີ່ ດີ(ຫີ ນ, ບໍ່ ດິນ, ອື່ ນໆ), (iii) ການ

ແລະ

ພດ
ັ ທະນາ ຂະບວນການທົດແທນຄ່າເສຍ

ສ ັງຄ ົມ, ຄຸນນະພາບການຄວບຄຸມ

ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລວທາງ ລວມທັງການຂຶນ
້

ການສ້າງຄວາມສາມາດຕ້ານທານກ ັບ

ແລະ

ຄວາມປອດໄພຕາມເສັນ
້ ທາງ,(ii) ການ

ກຍທຂ, ພຍທຂ ແລະ ຜູຮ
້ ັບເໝົ າ

ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງສ ັນຍາ, ແລະ

ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ

ຈະຖືກຍອມຮ ັບແລະ ຮ ັບ

ພດ
ັ ທະນາ ຄຸນນະພາບຂອງວ ັດສະດຸກສ
ໍ່ າ້ ງ

ໃນການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ

ປະຕິບ ັດ

ຂ ົວທາງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ(PA/PFA),

ຂ ົວທາງ,(ii)ການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ

ດ້ານຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ

ລະຫວ່າງການຈດຕ
ັ ງັ ້

ຫາຍ ສ ໍາລ ັບຂະແໜງຂ ົວທາງ, ແລະ (iv)
ທະບຽນ ກິດຈະກາໍ ທີ່ ດ ໍາເນີນ ພາຍໃນ
ແລວທາງ, ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດ

ດ

ໂດຍ

ແລະ

ສິ່ ງແວດລ້ອມ

ກອງປະເມີນຜ ົນ

ກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສ ັງຄ ົມ
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ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,

ສາມາດ ຂອງພະນ ັກງານ ກຍທຂ ໃນ

ການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ
ຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລ ັດເອກະຊ ົນ (PPP) ຢ່າງພຽງພໍ .

2.3ຂະແໜງການຄຸມ
້ ຄອງສ້າງຄວາມ

ເຂັມ
້ ແຂງ

·

ການຄວບຄຸມພາຍໃນ

ເອກະລາດ ປະຈາປີ
ໍ

ແລະ ລະບ ົບການຄຸມ
້ ຄອງ ການເງິນ

ສ ໍາລ ັບ ມາດ

ຕະການສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ

ຂອງ ກຍທຂ
2.4

ດ ໍາເນີນ ການກວດກາ ດ້ານວິຊາການ

ລະຫວ່າງການຈດຕ
ັ ງັ ້
ປະຕິບ ັດ

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ

ຂະແໜງການ.

ພດ
ັ ທະນາ

ເພື່ ອສືບຕໍ່

ຄວາມອາດສາມາດ

ການ
ອ ົງ

ການຈດຕ
ັ ງັ ້ ຂອງ ກຍທຂ ໃນການ
ກະກຽມການຈດຕ
ັ ງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໂຄງການ
ຮູບແບບPBC

ແລະ

PPP

ຂະແໜງການໃນອະນາຄ ົດ
ສຸດ.

ຂອງ

ໃຫ້ດທ
ີ ີ່

2.5 ຄວາມປອດໄພ ການສ ັນຈອນ

ຕາມເສັນ
້ ທາງ. ເພື່ ອສ້າງຄວາມ

ເຂັມ
້ ແຂງ ດ້ານຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງ ກ ົມຂ ົວທາງ-ກຍທຂ ແລະ

ຄະນະກາມະການ
ໍ
ຄວາມປອດໄພ

ການສ ັນຈອນ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການ
ສ້າງຈິດສ ໍານິກໃຫ້ມວນຊ ົນ

ກ່ຽວກ ັບ

ຄວາມປອດໄພ ການສ ັນຈອນ
ອ ົງປະກອບທີ 3
ການຄຸມ
້ ຄອງ

ອຸປະກອນ,IOC,

ໂຄງການ

ອ ົງປກອບທີ

ການຕອບໂຕ້
ເຫດການສຸກ
ເສີນ

ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ,

4:

·

ໃນບ ົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ

ອື່ ນໆ.

ຄູມ
່ ປ
ື ະຕິບ ັດການຕອບໂຕ້ເຫດການ

·

ລວມເອົາມາດຕະການ

ການປົກປ້ອງ

ເຂົາ້ ໃນຄູມ
່ ືປະຕິບ ັດການຕອບໂຕ້

ເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ດ ໍາເນີນການ

ລະບຸລາຍລະອຽດການຄຸມ
້ ຄອງດ້ານ

ລະຫວ່າງການຈດຕ
ັ ງັ ້
ປະຕິບ ັດ

ລະຫວ່າງການຈດຕ
ັ ງັ ້
ປະຕິບ ັດ

ກວດກາ ພາຍຫລ ັງ

ການເງິນ,ການຈດຊື
ັ ຈ
້ ດຈ
ັ ້າງ, ການປົກ

ທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນ. [ວຽກງານ]

ຂອງ

ໂຄງການ

ສຸກເສີນ ຈະນ ໍາໃຊ້ ກ ັບອ ົງປະກອບນີ,້

ປ້ອງ ແລະການຈດຕ
ັ ງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ອື່ ນໆ

ລວມເອົາການຈດຕ
ັ ງປະຕິ
ັ້
ບ ັດESMF

·

ດ ໍາເນີນ
ປ້ອງ

ການຝຶກອ ົບຮ ົມ

ການປົກ

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ
50.

ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ ຂອງ ESMF ໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດທິຜນ
ົ , ພຍທຂ ຈະການ
ໍ ົດ

ທັງແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ການລາຍງານ.
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ການຕິດຕາມກວດກາ ພາຍໃນ ແລະ ການລາຍງານ:ໃນລະດ ັບໂຄງການຍ່ອຍ,ພະນ ັກງານ ໜ່ວຍງານ

51.

ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ຮ່ວມກ ັບອ ົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຊຸມ

ຊ ົນທ້ອງຖິ່ ນ ຈະຮ ັບຜິດຊອບ ການຕິດຕາມກວດກາ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ທີ່ ໄດ້ຮ ັບຮອງ

ຢູໃ່ ນESMP. ຂໍມ
້ ນ
ູ ການຕິດຕາມກວດກາ ລວມທງັ ຂໍມ
້ ນ
ູ ອື່ ນໆ ທີ່ ໄດ້ເກັບກາໍ ຈາກຜູມ
່ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມອື່ ນໆ ພ້ອມທັງ
ກິດຈະກາໍ ການຕິດຕາມໂຄງການ ຈະຖືກລາຍງານ ໃຫ້ ພຍທຂ ເປັນປະຈາເດື
ໍ ອນ. ພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ

ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບ ັນໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ໂດຍປະສານສ ົມທົບກ ັບ ພະແນກຄຸມ
້ ຄອງຂ ົວທາງ/ກ ົມຂ ົວ
ທາງ ຈະກະກຽມບ ົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ປະຈາຫົກເດື
ໍ
ອນແລະ ປະຈາປີ
ໍ ຈາກບ ັນດາແຂວງ ໃຫ້ ກ ົມ
ຂ ົວທາງ.

ບ ົດລາຍງານເຫລົ່ ານີ້

ຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນເອກະສານ

ເພື່ ອສາມາດເອົ າມາໃຊ້ຄນ
ື ໄດ້

ສະບາຍ ແລະ ໂຕຊີວ
້ ັດ ຈະຖືກລວມເຂົາ້ ໃນລະບ ົບ M&E ໂຄງການ.

ຢ່າງສະດວກ

ການຕິດຕາມກວດກາພາຍນອກ: ການກວດກາ ດ້ານວິຊາການ ເອກະລາດ ປະຈາປີ
ໍ
ຂອງທັງມາດ

52.

ຕະການສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຈະດ ໍາເນີນການ ໂດຍພະແນກສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ/ສະຖາບ ັນໂຍທາ

ທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ໂດຍການປະສານງານຢ່າງໄກ້ຊດ
ິ ກ ັບ ພຊສ/ຫຊສ. ຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຊືອ
້

ເຊີນເອົ າຜູຕ
້ າງໜ້າຈາກຊຸມຊ ົນທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງມະຫາຊ
ັ້
ົນ ເພື່ ອເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຂະບວນການດງັ່ ກ່າວ.
ບ ົດລາຍງານ ການກວດກາ ດ້ານວິຊາການ ຈະໄດ້ນ ໍາສງົ່ ໃຫ້ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ ອເປັນຂໍມ
້ ນ
ູ ແລະ ປະກອບ
ຄາເຫັ
ໍ ນ.

ກ ົນໄກການແກ້ໄຂ ຂໍຄ
້ ັດແຍ່ງ
53. ກ ົນໄກແກ້ໄຂຂໍຄ
້ ັດແຍ່ງ ຂອງໂຄງການ ໄດ້ຖກ
ື ສ້າງຕງຂຶ
ັ້ ນ
້ ແລະ ຈະໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ຢາ່ ງຈະແຈ ງ້ ຢູໃ່ ນຄູມ
່ ື
ການປະຕິບ ັດໂຄງການ.ໜ່ວຍງານ ການປົກປ້ອງ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສງົ່ (ໜ່ວຍງານ
ສິ່ ງແວດລ້ອມ

ແລະ

ສ ັງຄ ົມ/ພຍທຂ)ຈະຮ ັບປະກ ັນວ່າ

ຊຸມຊ ົນທີ່ ໄດ້ຮ ັບຜ ົນກະທ ົບໂດຍທາງກ ົງ

ຈາກ

ໂຄງການ ໄດ້ມຄ
ີ ວາມເຂົາ້ ໃຈ ກ່ຽວກ ັບ ກ ົນໄກການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ່ງ ແລະ ວິທີການເຂົາ້ ເຖິງຢ່າງຄ ົບຖ້ວນ.

ສາລ
ໍ ັບແຕ່ລະແຂວງ, ຈະໄດ້ສາ້ ງຕງັ້ ຄະນະກາມະການແກ້
ໍ
ໄຂຂໍຄ
້ ັດແຍ່ງ ຂຶນ
້ . ໂຄງການຈະນ ໍາໃຊ້ ລະບ ົບ
ການຮ້ອງທຸກ

ແລະ

ຮ້ອງຟ້ອງ

ເຊິ່ ງໄດ້ນ ໍາໃຊ້

ສ ໍາລ ັບໂຄງການຕ່າງໆ

ທີ່ ທະນາຄານໂລກ

ໃຫ້ການ

ຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນວ່າ ໂຄງການ ໄດ້ຮ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບການປະຕິບ ັດ
ດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຢ່າງເໝາະສ ົມ. ລະບ ົບການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຮ້ອງຟ້ອງຈະຖືກນາໃຊ້
ໍ
ເພື່ ອ

ບ ັນທຶກ ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຮ້ອງຟ້ອງ ຢູໃ່ ນລະບ ົບຖານຂໍມ
້ ນ
ູ ກາງ ແລະ ມີການກວດກາ ຄວາມຄືບໜ້າ
ຈ ົນເຖິງການແກ້ໄຂ ຄງສຸ
ັ້ ດທ້າຍ

ການປຶ ກສາຫາລື ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍ້ ນ
ູ

ການປຶ ກສາຫາລື:ໂຄງການໄດ້ດາເນີ
ໍ ນການປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກ ັບ ESMF ສອງຄງ.
ັ້ ການປຶ ກສາຫາລືຄງທ
ັ້ າອິ
ໍ ດ

ໄດ້ຈ ັດຂຶນ
້ ຢູນ
່ ະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ ໃນວ ັນທີ 25 ກຸມພາ 2016 ເພື່ ອແຈ້ງໃຫ້ມວນຊ ົນ, ອ ົງການຈ ັດຕງຫລ
ັ້
ກ
ັ

ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງສ
ັ້ ັງຄ ົມ ກ່ຽວກ ັບ ຈຸດປະສ ົງ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງໂຄງການ ລວມທັງຮ່າງຂອບເຂດໜ້າ

26
ວຽກ ສາລ
ໍ ັບ ESMF, RPF, ແລະ EGPFໃນຂະນະທີ່ ການປຶ ກຫາລືຄງທີ
ັ້ ສອງ ໄດ້ຈ ັດຂຶນ
້ ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງ

ຈ ັນ ໃນວ ັນທີ 29 ເມສາ2016ກ່ຽວກ ັບ ຮ່າງ ESMF, RPF, ແລະ EGPF. ທັງສອງການປຶ ກສາຫາລື ຍ ັງໄດ້ຄ ັດ

ເລືອກເອົ າແຂວງຕ ົວແບບ ບໍລິຄາໄຊ
ໍ
ແລະ ໄຊຍະບູລີ ພ້ອມທັງອ ົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຊຸມຊ ົນ ລວມ
ທັງຊ ົນເຜົ່ າ. ການປຶ ກສາຫາລື ຄງທ
ັ້ າອິ
ໍ ດ ໃນແຂວງບໍລຄ
ິ າໄຊ
ໍ
ແລະ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈ ັດຂຶນ
້ ໃນລະຫວ່າງວ ັນທີ

20-23 ເມສາ2016 ແລະ ບໍລິຄາໄຊໃນລະຫວ່
ໍ
າງ25-27 ເມສາ2016.ນອກຈາກນີ,້ ການປຶ ກສາຫາລືອນໆ
ື່
ກ່ຽວ

ກ ັບຮ່າງກອບໜ້າວຽກການຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ (ESMF), ແຜນ RPF, ແລະ ແຜນ EGPF

ແມ ່ນໄດ້ດາເນີ
ໍ ນໃນອີກ 2 ແຂວງໃນພາກເໜືອ (ແຂວງຫົວພ ັນ ແລະ ແຂວງ ອຸດ ົມໄຊ), ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນຢູອ
່ າໃສ

ຂອງກຸມ
່ ບ ັນດາເຜົ່ າຕ່າງໆ, ໃນວ ັນທີ່ 29 ເດືອນມີຖນ
ຸ າ 2016 ແລະ ວ ັນທີ່ 4 ເດືອນ ກໍລະກ ົດ 2016 ຕາມລ ໍາ
ດ ັບ. ຂໍມ
້ ນ
ູ ທີ່ ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ປຶ ກສາຫາລື ລວມມີ ຈຸດປະສ ົງຂອງໂຄງການ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ,

ແລະ ອ ົງປະກອບຕ່າງໆ, ຜ ົນກະທົບທີ່ ອາດເກີດຂືນ
້ (ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລ ົບ), ແລະ ຮ່າງ ESMF

ລວມທັງຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ຖືກແປເປັນພາສາລາວ ແມ ່ນໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້. ຜ ົນໄດ້ຮ ັບຕ່າງໆ ເຫັ ນວ່າບ ັນ
ດາໜ່ວຍງານ ແລະ ປະຊາຊ ົນຕ່າງໆໃນແຂວງທົດລອງ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜ ັບສະໜູນຢ່າງຕງໜ້
ັ້ າຕໍ່ ກ ັບໂຄງການ

ແລະ ພິຈາລະນາວ່າ ESMF ແມ ່ນມີຄວາມເໝາະສ ົມ ແລະ ສາມາດນ ໍາໃຊ້ຕ ົວຈິງໄດ້. ບ ັນຫາຕນຕໍ
ົ້
ທີ່ ໄດ້ຍ ົກ
ຂືນ
້ ສ ົນທະນາໃນໄລຍະປຶ ກສາຫາລື ລວມມີ ການປະສານງານ ແລະ ການຄວບຄຸມດູແລ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ

ວຽກງານປົກປ້ອງ, ການຄຸມ
້ ຄອງແຫຼງ່ ວ ັດສະດຸກສ
ໍ່ າ້ ງ, ການເກີດຂືນ
້ ຂອງຝຸນ
່ ລະອອງ, ການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ

ແບບປົກກະຕິ,

ຊຸມຊ ົນໄດ້ສະແດງຄວາມຕງໃຈຂອງພວກເຂົ
ັ້
າໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການບໍາລຸງຮ ັກສາເສັ້ນທາງ

ແບບປົກກະຕິ, ການປຶ ກສາຫາລື ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂອງໂຄງການກ່ອນການກໍ່ ສ້າງ, ແລະ ບ ັນຫາອື່ ນໆ.

ບ ັນຫາຕ່າງໆເຫຼ່ ົ ານີແ
້ ມ ່ນໄດ້ຮ ັບການພິຈາລະນາໃນໄລຍະກະກຽມ ESMF, RPF ແລະ EGPF ແລະ ໄດ້ລວມ
ເຂົາ້ ໃນການອອກແບບໂຄງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການສ ົນທະນາກ ັບຕ ົວແທນຂອງປະຊາຊ ົນທີ່ ເປັນຊ ົນເຜົ່ າ ແລະ

ກຸມ
່ ແມ ່ຍິງ ແມ ່ນໄດ້ຢງຢື
ັ້ ນການສະໜ ັບສະໜູນຢ່າງເຕັ ມທີ່ ຂອງພວກເຂົາ. ບ ົດບ ັນທຶກກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື ແມ ່

ນມີຢໃ
ູ່ ນຟາຍເກັບມ ້ຽນເອກະສານ. ເປັນທີ່ ຕ ົກລ ົງກ ັນວ່າ ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການຍ່ອຍສະເພາະ ທີ່ ຈະຖືກນາໍ

ສະເໜີ ຈາກແຂວງ ແລະ ການກະກຽມແຜນຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ຫຼື ແຜນອື່ ນໆຕາມເງື່ ອນໄຂຂອງ ESMF,

ຈະມີການປຶ ກສາຫາລືເພີ່ ມຕື່ ມ ໂດຍການສ ົມທົບກ ັບອານາດການປົ
ໍ
ກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ກ ັບປະຊາຊ ົນທີ່ ອາດຈະ
ໄດ້ຮ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ / ຜ ົນກະທົບ ຈາກໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ.
54.

ການເຜີຍແຜIຂໍມ
້ ນ
ູ :

ຮ່າງ ESMF ລວມທັງແຜນ RPF ແລະແຜນ EGPF ແມ ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ (ເປັນ

ພາສາອ ັງກິດ) ຢູໃ່ ນເວບໄຊ໌ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ເວບໄຊ໌ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນວ ັນທີ່ 11 ເມສາ

2016. ເອກະສານ ESMF, RPF ແລະ EGPF ສະບ ັບສຸດທ້າຍຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຄນ
ື ອີກໃນປະເທດ (ທ ັງພາກ

ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອ ັງກິດ) ລວມທ ັງເວບໄຊ໌ ຂອງທະນາຄານໂລກ ພາຍຫຼ ັງການຮ ັບຮອງຈາກທະນາຄານ
ໂລກ ແລະ ພາຍຫຼງັ ການປະເມີນ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ກ: ແຜນທີ່ ສະແດງທີ່ ຕງ,
ັ້ ອ ົງປະກອບຫັລກ ແລະ ຕາໜ່າງຂ ົວທາງ ຂອງ ສປປ ລາວ

ແຜນທີ່ 1: ທີ່ ຕງແລະ
ັ້
ອ ົງປະກອບຫລ ັກ ຂອງ ສປປ ລາວ
ພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ(NPA

ພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ(NPA

ພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

(NPFA)ແລະ ປ່າຜະລິດ

(NPFA)ແລະ ປ່າຜະລິດ

(NPFA)ແລະ ປ່າຜະລິດ

ພຸມສ ັນຖານ

ບ ັນດາແຂວງໃນສປປ ລາວ

ແຂວງໂຄງການຕ ົວແບບ

ຫຼື NCBA), ປ່າປົກປ້ອງ

ຫຼື NCBA), ປ່າປົກປ້ອງ

(NPA ຫຼື NCBA), ປ່າປົກປ້ອງ

ບໍລິຄ ໍາໄຊ (BKX #3);
ໄຊຍະບູລີ (XYB #15);
ຜງສາລີ
້ົ
(PSL #10);
ອຸດ ົມໄຊ (ODX #8);
ຫົວພັນ(HP#15);
ຊຽງຂວາງ (XK #18);

