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1.0

ຄານາ

້ ນວ
້ ົ່ າກອບການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (EGEF) ສາລັບໂຄງການງ ົບປະມານເພົ່ ມການ
ເອກະສານສະບັບນເອ
ັ ສາລັບ ສປປ ລາວ (LDRM-AF( ແລະ ຈະນາໃຊ້ກບ
ັ ທຸກໆການລົງທືນທົ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການ
ຄຸ ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ

ສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ (WB) ທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບບັນດາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ຕາມທົ່ ໄດ້ກາ ນົດໂດຍນະໂຍບາຍ
ການປົກປ້ອງ ຂອງທະນາຄານໂລກ WB/OP/BP 4.10. ກອບການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (EGEF( ແມົ່ ນ
ັ ການສະໜັບສະໜູນ
ການປັບປຸ ງ (EGEF( ຂອງໂຄງການເດມທົ່ ໄດ້ ຄານຶງເຖິງກິດຈະກາທົ່ ສະເໜ ເພືົ່ອໃຫ້ໄດ້ຮບ

ດ້ານທຶນຮອນພາຍໃຕ ້ໂຄງການງ ົບປະມານເພົ່ ມ (AF( ກອບການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເພົົ່າ (EGEF( ແມົ່ ນ
້
້ ຄອງສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ເຊືົ່ອມໂຍງກັບເຄືົ່ອງມືການຫຼຸດຜົ່ອນຜົນກະທົບໂດຍລວມ ເປັ ນຕົນແມົ່
ນ ກອບການຄຸ ມ

້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ
ັ ສາລັບ ສປປ ລາວ (LDRMສັງຄົມ (ESMF) ສາລັບໂຄງການງ ົບປະມານເພົ່ ມການຄຸ ມ
AF(
ໜົ່ວຍງານຄຸ ້ມຄອງໂຄງການ PMU ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ (DOW)

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ

້
້
ັ ໂຄງການທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງຂອງຂະແໜງທາງນາຂອງພະແນກໂຍທາທິ
(MPWT) ແລະ ໜົ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການ

້
ື ທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກພະແນກຄົນຄວ້
ແລະ ຂົນສົົ່ງແຂວງ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊົ່ວຍເຫຼອ
າທາງດ້ານ
ັ ຂອງສະຖາບັນໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (EDPD / PTRI) ທົ່
ສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸ ມໄພພິບດ
້
ັ ອົງປະກອບສະເພາະແມົ່ ນຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນການປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກອບການມສວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (EGEF(
(ESMF(,

ແລະ ກອບການຄຸ ້ມຄອງສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ລວມທັງການເກັບຮັກສາເອກະສານທົ່ ຖືກຕ້ອງໄວ້ໃນບົ່ອນເກັບມ ້ຽນເອກະສານໂຄງການເພືົ່ອການ

ກວດສອບໂດຍທະນາຄານໂລກ.
້ ວົ່າເປັນເອກະສານດິບ
ເອກະສານສະບັບນຖື

ສາມາດດັດແປງແລະປົ່ຽນແປງໃໝົ່ໄດ້ຕາມສະພາບການ

ແລະ

້ ຮບ
ັ ການປຶ ກສາຫາລືກບ
ັ
ປົ່ຽນແປງຫລືຂອບເຂດຂອງກິດຈະກາ. ການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (EGEF( ນໄດ້
້ ົ່ ໂຄງການ. ມການປຶກສາຫາລືຢົ່າງໃກ ້ຊິດກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ຈາເປັນ
ບັນດາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງຢູົ່ໃນພືນທ
ຕ ້ອງມການປັບປຸ ງໃໝົ່.
1.0 ພາກສະ ເໜ
້ ນກອບວຽກງານການເຂົາຮ
້ ົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (EGEF) ໂຄງການງ ົບປະມານເພືມ
ິ ້ ການ
ເອກະສານສະບັບນແມົ່

ັ ແຫົ່ງສປປລາວ (LDRM-AF): ການສະໜອງທຶນເພົ່ ມເຕມທົ່ ກະກຽມສົມທົບກັບ
ຄຸ ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ
ັ ການສະໜັບສະໜູນ
ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົົ່ງ (MPWT) ຜົ່ານກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ( DOW) ໄດ້ຮບ

ົ່ ງຄົນຄວ້າສິ
ົ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວບຄຸ ມໄພພິບດ
້
້
ັ (EDPD/ PTRI) ເພືົ່ອຂທຶນຊົ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກ
ຈາກກົມຄົນຄວ້າສິ
້
ທະນາຄານໂລກ (WB). ກອບການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ EGEF ໃຫ້ຄາແນະນາກົ່ ຽວກັບຂັນຕອນການມ
ສົ່ວນ
້ ົ່ ຖືກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ(PAP) ຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ, ແລະ ບວນການທົ່ ໃຫ້ປຶກສາ
ຮົ່ວມໃຫ້ແກົ່ ຜູ ທ

SEA DRM Project – Lao PDR
Ethnic Groups Engagement Framework

1

້ ນ, ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ໂຄງການ
ຫາລືລົ່ວງໜ້າໂດຍບເສຍຄົ່າໃຊ້ຈົ່າຍໃດໆ, ແລະ ໃຫ້ຂມູ
ບດ
້ ການຄຸ ມ
້ ຄອງ ໄພພິບດ
ັ ສາລັບ ສປປ ລາວ DRM
ຍົ່ ອຍເພືົ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທຶນພາຍໃຕ້ ໂຄງການເງ ິນເພິມ

1.1

ວັດຖປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆ

ັ ອາຊຕາເວັນອອກສົ່ຽງໃຕສ້ າລັບ ສປປ ລາວ (Lao-DRM )ທົ່ ກາລັງຈັດຕັງ້
ໂຄງການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ

ັ ໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ທຶນຊົ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກທະນາຄານໂລກ (WB) ໂດຍມຈຸດປະສົງ ເພືົ່ອຫຼຸດຜົ່ອນຄວາມສົ່ຽງຈາກ
ປະຕິບດ

ັ , ໂຄງການໄດ້ຮບ
ັ ການ
ໄພນາ້ ຖ້ວມ ແລະ ເພົ່ ມຄວາມສາມາດໃນການຈັດຫາເງ ິນທຶນດ້ານຄວາມສົ່ຽງດ້ານໄພພິບດ
້ ນຍາຈານວນ
ັ ໃນວັນທ 6 ກລະກົດ 2017 ແລະ ມຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທ 11 ຕຸ ລາ 2017, ໂດຍມຄາໝັນສັ
ອະນຸມດ

30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ (PDO) ແມົ່ ນເພືົ່ອຫຼຸດຜົ່ອນຜົນກະທົບຈາກ
້ ວມຢູົ່ ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸ ດມ
ົ ໄຊ (ODX) ແລະ ເພົ່ ມຂດຄວາມສາມາດສາລັບລັດຖະບານແຫົ່ງ ສປປລາວ
ໄພນາຖ້

ິ ມ
ົ ວິທະຍາ ແລະ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບດ
ັ . ໂຄງການປະກອບມ 5 ອົງ
(GoL( ເພືົ່ອໃຫ້ການບລິການດ້ານອຸ ຕຸນຍ
ປະກອບດັົ່ງນ:້

ອົງປະກອບທ 1 - ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນື້າຖ້ວມໃນຕົວເມອງແບບປະສົມປະສານ (13,5
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບນ ້ ໂຄງການດັົ່ງກົ່ າວແມົ່ ນຊົ່ວຍໃນການທົດລອງແນວຄວາມຄິດໃນ
້ ວມແບບຮອບດ້ານໃນຕົວເມືອງໄຊ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້
້
ການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພນາຖ້
ແກົ່ ສະຖາບັນ

້ ົ່ ປະຕິບດ
້
ັ ເພືົ່ອການວາງແຜນໃນການປັ ບຕົວ. ອົງປະກອບທ 1 ແມົ່ ນຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂດຍກົມ
ຂອງອົງການຈັດຕັງທ
ບດ
ທາງນາ້ (DOW( ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT).
ອົງປະກອບທ 2 - ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບເຕອນໄພລ່ວງໜ້າ (10 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ). ເພືົ່ອສະໜັບສະໜູນການກະກຽມພ້ອມ ແລະ ຊົ່ວຍຫລກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູ ນເສຍທົ່
ບົ່ ຈາເປັນ, ໂຄງການສະໜັບສະ ໜູນ ການປັບປຸ ງລະບົບທົ່ ທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບເຕືອນໄພລົ່ວງໜ້າໃນລະດັບຊາດ

້
້ ,ຊິົ່ງຕັງຢູ
້ ົ່ ເມືອງໄຊ. ການລົງທືນທັງສອງປະເພດຈະເປັ ນ
, ພ້ອມການຕິດຕັງທາງກາຍຍະພາບລວມທັ
ງອົ່າງໂຕົ່ ງນາອູ

້
້
ັ ໂດຍກົມອຸ ຕຸນຍ
ິ ມ
ົ
ຕົວຢົ່າງສາລັບເມືອງອືົ່ນໆ ແລະ ອົ່າງນາໃນປະເທດ.
ສົ່ວນປະກອບທ 2 ແມົ່ ນຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ກະສາດ (DMH) ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ (MONRE),
ແລະ ອຸ ທກ

ອົງປະກອບທີ່ 3 - ການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນ ເພີ່ອການປັບຕົວໄພພິບັດ (5ລ້ານໂດລາ
້
້ມຄອງດ້ານການເງ ິນ, ໂຄງການຈະຊົ່ວຍການົດວທການຄວບຄຸ ມ
ສະຫະລັດ). ເພືົ່ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການຄຸ
ັ , ເພືົ່ອພັດທະນາຍຸ ດທະສາດ DRFI ແຫົ່ງຊາດ ແລະ
ໃນການສະໜອງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ

້ ງການປະກັນໄພຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ
້
ັ ພາຍໃຕ້ອງົ ປະກອບ 3, ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂດຍແມົ່ ນກົມສະສົມ
ໃຫ້ການເຂົາເຖິ
ບດ
ແຫົ່ງລັດ (SRD) ) ກະຊວງການເງ ິນ (MOF).
ປະກອບທີ່ 4 - ການສ້າງຄວາມຮຸ້ ແລະ ການປະສານງານ ( 1,5ລ້ານ ໂຄລະສະຫະລັດ) ຈັດຕັງ້
ັ ໂດຍ ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ, ອົງປະກອບທ 4 ;ສະ ໜັບສະໜູນ ການ
ປະຕິບດ

້ ຄອງໂຄງການໂດຍລວມ, ການສຶກສາ ເພືົ່ອການເຊືົ່ອມໂຍງ ກົ່ ຽວກັບການຄຸ ້ມຄອງຄວາມ
ປະສານງານ ແລະ ການຄຸ ມ
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້
້
ັ (DRM( ເຂົາໃນການວາງແຜນ
ັ
ສົ່ຽງໄພພິບດ
ແລະ ການລົງທືນ, ແລະ ການສະ ໜັບ ສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ປະຈາວັນ.
ັ ສັນເອົາຕາມດອກ
ອົງປະກອບທ 5 - ອົງປະກອບການຕອບໂຕ້ສຸກເສນ (US$0). ອົງປະກອບທ 5 ອະນຸຍາດໃຫ້ຈດ

້ ສຸກເສນ ແລະ ການກົ່ ສ້າງຄືນໃໝົ່
ເບ້ຍທົ່ ໄດ້ຮັບຄືນຈາກອົງປະກອບອືົ່ນໆ ເພືົ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຟືນຟູ
ິ ການທົ່ ເໝາະສົມ
ຫຼງັ ຈາກເກດວິກດ

້
ັ ການພັດທະນາໂດຍຮົ່ວມມືກບ
ັ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ກະຊວງຕົ່ າງໆເພືົ່ອຮັບປະກັນການ
ອົງປະກອບນຈະໄດ້
ຮບ
ັ . ສົ່ວນປະກອບ
ປະສານງານທາງນອນໃນລະດັບຊາດໃຫ້ມປະສິດຕິພາບໃນການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບດ
ນບ້ ົ່ ມຄົ່າໃຊ້ຈົ່ າຍຫຍັງເລຍ.

້ ວມຢົ່າງແຜົ່ຫຼາຍ, ເຊິົ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບຢົ່າງຫຼວງຫຼາຍຕົ່ ກັບປະຊາຊົນ
ໃນປ 2018, ສປປລາວໄດ້ປະສົບກັບໄພນາຖ້
ແລະ ເສດຖະກິດ. ເພືົ່ອຊົ່ວຍລົດຊົ່ອງວົ່າງທາງດ້ານການເງ ິນ ແລະ ເພົ່ ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕອບສະໜອງ,

ການຈັດຫາງ ົບປະມານເພົ່ ມເຕມ (AF) ປະມານ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທົ່ ກາລັງສະເໜໃຫ້ອງົ ປະກອບ 1 ຈັດຕັງ້

ັ ກິດຈະກາ ທົ່ ຄ້າຍຄືກນ
ັ ໃນ 2 ແຂວງເພົ່ ມເຕມເຊັົ່ນ: ຫຼວງພະບາງ (LPB) ແລະ ບລິຄາໄຊ (BKX). ລາຍ
ປະຕິບດ
ລະອຽດຂອງອົງປະກອບ 1 ຂອງເອກະສານ AF ແມົ່ ນມໄວ້ໃນພາກ 1.2 ຂ້າງລຸົ່ ມນ.້
1.2 ບັນດາອົງປະກອບ 1 ຂອງ ງົບປະມານເພີ່ມ (AF)
ັ ົ່ ໄປ
ສະເໜໃຫ້ມການຈັດສັນ ງ ົບປະມານເພົ່ ມຕືົ່ມ ຈານວນ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈະໄກເຮັບການຈັດສັນຄືດົ່ ງຕ

ນ:້ (i) ຈາ ນວນ 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ເມືອງໄຊ; (ii) 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກົ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ;

້ ບອົງປະກອບທ 1 - ການຄຸ ມ
້
ແລະ (iii) 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກົ່ ແຂວງບລິຄາໄຊ. ການປົ່ຽນແປງແມົ່ ນຂືນກັ
້ ວມໃນຕົວເມືອງແບບປະສົມປະສານລວມມດັົ່ງນ:້
ຄອງຄວາມສົ່ຽງນາຖ້

້
(ກ( ອົງປະກອບ 1.1 ການລົງທືນດ້ານໂຄງສ້າງ: ການລົງທືນ AF ຈະສະໜັບສະໜູນການກົ່ ສ້າງໂຄງຮົ່າງພືນຖານ
້
້ ວມລວມທັງສິົ່ງທົ່ ໄດ້ຮບ
ົ່ າງເພືົ່ອປ້ອງກັນນາຖ້
ັ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນາ້ ຖ້ວມປ
ຄືນໃໝົ່ ແລະ ກົ່ ສ້າງພືນຖານໂຄງຮ
2018 ແລະ ການກົ່ ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັົ່ ງເຈືົ່ອນ, ການເສມສ້າງການປ້ອງກັນ ແລະ ການກຽມພ້ອມຮັບມືຂອງປະຊາຊົນ
້ ົ່ ຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ
ັ ລວມທັງການນາໃຊ້ມາດຕະການທົ່ ເໝາະສົມຢູົ່ ໃນ 2-3 ເຂດທົດລອງ.
ແລະ ຊັບສິນໃນພືນທ
້
ົ່ າງໃຫ້ແກົ່
ການລວມເອົາການລົງທືນທົ່ ປັ ບຕົວຕົ່ ສະພາບອາກາດຈະຊົ່ວຍເພົ່ ມຄວາມທົນທານຂອງພືນຖານໂຄງລ

ັ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ຊົ່ວຍປົ ກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຊວິດການເປັ ນຢູົ່ ຂອງ
ຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ
້ ົ່ ເປົ າ້ ໝາຍທົ່ ໄດ້ການັດໃນເບືອງຕົ
້ ນສ
້ າລັບ AF
ປະຊາຊົນໃນເຂດທົ່ ມການຂະຫຍາຍຕົວຢົ່າງໄວວາ. ສາມເຂດພືນທ

້ ນໃນລະຫວົ່າງການກະກຽມ ໂຄງການ ງ ົບປະມານເພົ່ ມ AF: (i) ບລິຄາໄຊ, (ii) ແຂວງຫຼວງພະ
ແລະ ຈະຖືກຢັ ງຢື

ົ ໄຊ - ເຊິົ່ງຂອບເຂດຂອງກິດຈະກາ ໂຄງການແມົ່ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຂະຫຍາຍອອກ. ການ
ບາງ, ແລະ (iii) ແຂວງອຸ ດມ

້
້ ຕົ່ ກັບ
້ ວມ, ໂດຍສະເພາະການຟືນຟູ
ົ່ າງປ້ອງກັນນາຖ້
ລົງທືນທົ່ ສະເໜພາຍໃຕ ້ AF ຈະສະໜັບສະໜູນພືນຖານໂຄງລ
ັ ໝາຍ.
ການປັບຕົວຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການກົ່ ສ້າງການປ້ອງກັນຕະຟັົ່ງເຈືົ່ອນ ແລະ / ຫຼ ື ການປັ ກຫຼກ
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(i) ຢຸ່ແຂວງບລິຄາໄຊ ຈະມການລົງທຶນຈາກັດ ເຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍການປ້ອງກັນຕະຟັົ່ງເຈືົ່ອນລຽບຕາມແຄມແມົ່ ນາ້
້ ນ ລວມເຖິງການພັດທະນາສວນສາທາລະນະຂະໜາດນ ້ອຍຢູົ່ ຕາມສະຖານທົ່ ທົ່ ສະເໜ
ຂອງຕອນລຸົ່ ມຂອງປາກນາຊັ
ແລະ

້ ວມທັງສາມແຫົ່ງທົ່ ຕັງຢູ
້ ົ່ ລຽບແຄມມນາພາກໃຕ້
້
້ ວມຈາກແມົ່ ນາ້
ປະຕູ ຄວບຄຸ ມນາຖ້
ທົ່ ກາລັງປະສົບໄປນາຖ້

້ ງມການກະກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືຄວາມສົ່ຽງຈາກນາຖ້
້ ວມ ແລະ ມາດຕະການຕອບໂຕ້ເຊັົ່ນ:
ຂອງ, ນອກຈາກນຍັ
ການສະໜອງເຮືອ ແລະ ອຸ ປະກອນອືົ່ນໆ.

້
(ii) ຢູົ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສະເໜໂຄງລົ່າງພືນຖານ
ລວມທັງການປ້ອງກັນຕາຝັົ່ ງເຈືົ່ອນລຽບຕາມເຂດລຸົ່ ມແມົ່ ນາ້
້
້ າຍ(, ສະຖານທົ່ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືົ່ອນໃນຕົວເມືອງຫຼວງ
ົ່ ວນຂອງຕາຝັົ່ ງເບືອງຊ້
ຄານ (ຕະຟັົ່ງເບືອງຂວາແລະບາງສ
້ ສວນສາທາລະນະແຄມແມົ່ ນາ້ ແລະ ຕິດຕັງປະຕູ
້
ພະບາງລວມທັງການຟືນຟູ
ນາ້ 4 ແຫົ່ງ .. ການປະເມນຜົນຮົ່ວມກັນ

ເພົ່ ມເຕມໂດຍທະນາຄານແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (PWT( ຈະຕ ້ອງມການການົດຂອບເຂດວຽກທົ່
ສາມາດສະໜອງທາງດ້ານການເງ ິນໄດ້.
(iii)

້
້ ວມໄດ້ມການວາງແຜນທົ່ ຈະ
ົ່ າງການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງນາຖ້
ຢຸ່ເມອງໄຊແຂວງອດົມໄຊ, ພືນຖານໂຄງລ

້
ົ່ າງຈະໄດ້
ຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນ 1 ໃນ 20 ປ ຜົນຕອບແທນ ໄລຍະເວລາ.ມາດຕະຖານການອອກແບບ. ພືນຖານໂຄງລ
ັ ການ“ ສ້າງໃຫ້ດກວົ່າເກົົ່າ” ເພືົ່ອຄວາມທົນທານຕົ່ ສະພາບອາກາດໃນໄລຍະຍາວ.
ຮັບການປັບປຸ ງໃຫ້ສອດຄົ່ອງກັບຫຼກ

້ ງການໃນການຍົກຍ ້າຍຈັດສັນຈະໄດ້ຮບ
ັ ບຸ ລມ
ິ ະສິດ. ການວິເຄາະດ້ານການຄຸ ມ
້ ຄອງ
ທາງເລືອກທົ່ ຫຼຸດຜົ່ອນຄວາມຕອ
້ ວມແມົ່ ນໄດ້ດາເນນການກະກຽມໂຄງການຂອງແມົ່ ເຊິົ່ງຖືວົ່າເປັ ນວິທແກ ້ໄຂທົ່ ມຜົນ
ຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພນາຖ້

້ ການ
ປະໂຫຍດສູງ, AF ຈະເສມແຜນການລົງທືນທົ່ ມໂຄງສ້າງລວມທັງການປ້ອງກັນຕະຝັົ່ ງເຈືົ່ອນ, ຄອງກັນນາ,

້ ສະຖານສູ ບນາ,
້ ສວນສາທາລະນະແຄມແມົ່ ນາ້ ແລະ ການປູ ກຕົນໄມ
້
້, ການເພົ່ ມທະວການ
ປັບປຸ ງຄອງ, ປະຕູ ນາ,
ັ ຢູົ່ ເມືອງໄຊ
ລົງທືນເພືົ່ອການປັ ບຕົວຕົ່ ກັບໄພພິບດ

(ຂ( ສົ່ວນປະກອບ 1.2: ການລົງທືນທົ່ ບມໂຄງສ້າງ: ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ. ຄຽງຄູົ່ກັບການລົງທືນທາງ

້
້
ົ່
ົ່ າງພືນຖານທ
ດ້ານກາຍຍະພາບ, ການອອກແບບຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ແລະ ການນາໃຊ້ວິທແກ ້ໄຂພືນຖານໂຄງລ

້
້
ົ່ າງ. ພ້ອມດຽວກັນນ,້ ການ
ເປັນທາມະຊາດ/ສຂຽວຈະຖືກລວມເຂົາໃນການອອກແບບການປັ
ບປຸ ງພືນຖານໂຄງລ
້ ວມໃຫ້ພຽງພ, ພ້ອມທັງ
ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ອຸ ປະກອນການເຕືອນໄພນາຖ້

້
ແຜນສຸ ກເສນໃນທ້ອງຖິົ່ນ, ພ້ອມດ້ວຍການສ້າງຂດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນເພືົ່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມການຄຸ ມ
້
້
ັ ໃຫ້ດຂືນ.
ັ ການປະຕິບດ
ັ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຍົ່ ອຍທົ່ ກາລັງ
ຄອງ ແລະ ກູໄພຈາກໄພພິ
ບດ
ການໃຫ້ປຶກສາຈະໄດ້ຮບ
ດາເນນຢູົ່ຕົ່ ໄປ 1.2. (i) ທົບທວນນະໂຍບາຍການວາງແຜນຜັງເມືອງ ແລະ ກອບວຽກຂອງສະຖາບັນ ສາລັບ

ົ ໄຊ ແລະ ບລິຄາໄຊ. ໜ້າວຽກຫຼກ
ັ ໆ
ສປປລາວ; ແລະ (ii) ສະໜັບສະໜູນ ການວາງແຜນແມົ່ ບົດຂອງແຂວງອຸ ດມ
້
ື
ັ ; (ii) ທົບ
ປະກອບມ: (i) ການົດເງົ່ ອນໄຂໃນການພັ
ດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ຍຸ ດທະສາດການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

້
້
ທວນຄືນວິໄສທັດ, ເປົ າໝາຍ
ແລະຈຸດປະສົງຂອງແຜນແມົ່ ບົດທົ່ ມຢູົ່ ແລ້ວ; (iii) ການກະກຽມແຜນທົ່ ພືນຖານ
GIS
້ ົ່ ; (v) ການພັດທະນາການແບົ່ງເຂດ
ພ້ອມດ້ວຍທຸກແຜນທົ່ ທົ່ ມຢູົ່ກົ່ ອນໜ້ານ;້ (iv) ການປະເມນແບບແຜນຜັງພືນທ

້
ັ
ແຜນທົ່ ດ້ວຍລະຫັດ; ແລະ (vi) ການກະກຽມແຜນໂຄງລົ່າງ; ແລະ (vii) ຮົ່າງແຜນງານໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສາລັບແມົ່ ບົດ.
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(ຄ) ພາຍໃຕ ້ອົງປະກອບຍົ່ ອຍນ,້ AF ຍັງຈະສະໜັບສະໜູນກິດຈະກາທົດລອງທົ່ ສາມາດດາເນນໂດຍອານາດການ

້
້ າຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິົ່ນກົ່ ຽວກັບການນາໃຊ້ວທ
ິ ແກ ້ໄຂພືນຖານ
ປົກຄອງທ້ອງຖິົ່ນດ້ວຍການມສົ່ວນຮົ່ວມຢົ່າງຕັງໜ້

້
້
ັ ພາຍໃຕ້ອງົ ປະກອບຍົ່ ອຍ 1.1 ແລະ / ຫຼພ
ື າຍ
ໂຄງລົ່າງພືນຖານ
/ ສຂຽວທົ່ ສາມາດອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

້ ນກັ
້ ບລັກສະນະ ແລະ ຄົ່າໃຊ້ຈົ່າຍຂອງກິດຈະກາທົ່ ສະເໜ. ອົງປະກອບຍົ່ ອຍ(1.2)ນຈະສະ
້
ໃຕອ້ ງົ ປະກອບຍົ່ ອຍນຂື

ໜັບສະໜູນກິດຈະກາທົ່ ສາມາດສົົ່ງເສມຂະບວນການວາງແຜນແບບມສົ່ວນຮົ່ວມ (ກອງປະຊຸມ, ການສາຫຼວດ ຫຼ ື
້ ນ, ການໄປຢ້ຽມຢາມການສຶກສາແລະອືົ່ນໆ( ເພືົ່ອການົດຄວາມຕ້ອງການບູ ລມ
ິ ະສິດ ແລະ ການ
ການເກັບກາຂມູ
ນ ້ອຍທົ່ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິົ່ນສາມາດ

້
ັ ງານພ້ອມທັງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ການລົງທືນຂະໜາດ
ພັດທະນາແຜນປະຕິບດ
ບດ

້ ົ່ ວມ/ການນາ ຂອງ
ັ ເພືົ່ອການສາທິດ. ການສະໜັບສະໜູນຢົ່າງແຂງແຮງຈາກພາກເອກະຊົນ ແລະ ການເຂົາຮ
ປະຕິບດ
້
ັ ການຊຸກຍູ ້. ຢູົ່ ເມືອງ
ອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົ
ນທົ່ ສາຄັນເຊັົ່ນ: ສະຫະພັນແມົ່ ຍິງລາວ (LWU), ກຸົ່ ມຊາວໜຸົ່ ມຈະໄດ້ຮບ

້ າຍຂອງແມົ່ ນາ້ ມາວ-ຄ ຈະໄດ້ມສົ່ວນຮົ່ວມໃນການສ້າງ
ໄຊ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິົ່ນ 2-3 ແຫົ່ງ ທົ່ ຢູົ່ ແຄມຕະຝັົ່ ງເບືອງຊ້
ັ ງານເພືົ່ອຫ້າມບົ່ ໃຫ້ປົ່ອຍສິົ່ງເສດເຫລືອ (ຂອງແຂງ ແລະ ຂອງແຫຼວ( ລົງສູົ່ ແມົ່ ນາ້ ພ້ອມທັງຈັດຕັງ້
ແຜນການປະຕິບດ
້
້
ັ ການປ້ອງກັນແຄມຝັົ່ ງແມົ່ ນາໃຊ້
ົ່ າງທົ່ ອງໃສົ່ ທາມະຊາດ ແລະ ສຂຽວ. ຢູົ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ປະຕິບດ
ພືນຖານໂຄງລ
້ ົ່ ທົດລອງຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ 2-3 ແຫົ່ງເພືົ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວົ່າການນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂຄງ
, ຄາດວົ່າພືນທ

້
ລົ່າງພືນຖານ
ທົ່ ເປັ ນມິດກັບທາມະຊາດ/ ສຂຽວອົ່ອນ ເພືົ່ອປົ ກປ້ອງຕະຝັົ່ ງເຈືົ່ອນ ຈະມຄວາມພະຍາຍາມເພືົ່ອ
້
ື (ສິົ່ງເສດເຫຼອ
ື ທົ່ ເປັ ນຂອງແຫຼວ ແລະ ຂອງແຂງ( ລົງໃນແມົ່ ນາໂດຍກົ
ຫຼຸດຜົ່ອນການຜະລິດ ແລະ ປົ່ອຍສິົ່ງເສດເຫຼອ
ງ

້ ົ່ ກັບກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າເຫຼົ່ ານ
ົ ້ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ເພືົ່ອຫລກລ້ຽງ, ແລະ ຫຼຸດຜົ່ອນຜົນກະທົບທົ່ ບົ່ ດທົ່ ອາດຈະເກດຂືນຕ
ັ ທະນາກອບການ
ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກຕົ່ ປະຊາຊົນທົ່ ບົ່ ມຕົວຕົນ (OP / BP 4.10), ໄດ້ພດ
້
ົ ໄດ້ຮັ
ມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (EGEF) ເພືົ່ອຮັບປະກັນວົ່າຄົນຊົນເຜົົ່າເຫຼົ່ ານ
ບການພັດທະນາ. ໃຫ້ມການ
ປຶກສາຫາລືຢົ່າງພຽງພ

ແລະ

ັ ການສະໜັບສະໜູນ
ຊົ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮບ

ຢົ່າງກວ້າງຂວາງເພືົ່ອການແຊກແຊງ

ໂຄງການ,ວົ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການທົ່ ເໝາະ ສົມທາງດ້ານວັດທະນະ ທາ ແລະ ຜົນກະທົບ

້
້
ັ ໂຄງການ ແລະ ການ
ທາງລົບທົ່ ອາດຈະຖືກຫຼຸດຜົ່ອນລົງ. EGEF ຈະສ້າງພືນຖານໃຫ້
ແກົ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

້
ັ ຕາມ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນວົ່າໂຄງການຈະແກ ້ໄຂບັນຫາຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່ານແນວໃດ.
EGEF ປະຕິບດ
ກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານແຫົ່ງສປປລາວ (GoL(, ແລະ ນະໂຍບາຍປົ ກປ້ອງຕົ່ ກັບຄົນຊົນເຜົົ່າ ຂອງ ທະນາຄານ
ໂລກ WB (OP / BP. 4.10).
1.3

ນະໂຍບາຍທີ່ນາໃຊຸ້ ຂອງທະນາຄານໂລກ ສາລັບ ຄົນຊົນເຜົີ່າ

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ: ຄົນຊົນເຜົົ່າ (OP/BP 4.10) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການການົດມາດຕະການການວາງ
ແຜນພິເສດເພືົ່ອປົ ກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຊົນເຜົົ່າທົ່ ມເອກະລັກທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະວັດທະນະທາ ທົ່ ແຕກຕົ່ າງ
້ ອ້ ຍໂອກາດຢູົ່ ໃນຂະບວນການ
ຈາກສັງຄົມທົ່ ໂດດເດັົ່ນເຊິົ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມຄວາມສົ່ຽງທົ່ ຈະເປັ ນຜູ ດ
ພັດທະນາ.
ນະໂຍບາຍໄດ້

້ ົ່ ທາງດ້ານພູ ມສາດໂດຍສະເພາະຢູົ່ ໃນລະດັບທົ່ ແຕກຕົ່ າງກັນທາງ
ການົດວົ່າຊົນເຜົົ່າສາມາດຢູົ່ ໃນພືນທ

ັ ົ່ ໄປນ:້
ດ້ານຄຸ ນລັກສະນະຄືດົ່ ງຕ
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(ກ(

ຕິດພັນກັບດິນແດນບັນພະບູ ລຸດ

ແລະ

ຊັບພະຍາກອນ

ົ ;້
ທາມະຊາດໃນເຂດເຫຼົ່ ານ

ົ່ ເປັ ນສະມາຊິກຂອງກຸົ່ ມວັດທະນະທາ ທົ່
ົ ເອງ ແລະ ການລະບຸ ຕວ
ົ ຕົນຂອງຜູ ອ
້ ົ່ ນໃນຖານະທ
ື
ການລະບຸ ຕນ

(ຂ)

ແຕກຕົ່າງ;

(ຄ) ພາສາຊົນເຜົົ່າ, ເຊິົ່ງແຕກຕົ່າງຈາກພາສາກາງຂອງຊາດ; ແລະ ການມສະຖາບັນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ

້ ນສ
້ າລັບການອະນຸມດ
ື
ັ ໂຄງການ, OP / BP 4.10 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຕາມຄດຄອງປະເພນ.ໃນຖານະເປັ ນເງົ່ ອນໄຂເບື
ອງຕົ
້ ນຂົ່າວສານ (FPIC) ກັບກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ໄດ້ຮບ
້ ູ ້ຢື ມດາເນນການຍິນຍອມໂດຍບົ່ ເສຍຄົ່າ, ແຈ ້ງລົ່ວງໜ້າ ແລະ ມຂມູ
ັ
ຜູ ກ
ຜົນກະທົບແລະສ້າງຮູ ບແບບການສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນຢົ່າງກວ້າງຂວາງສາລັບໂຄງການແລະຈຸດປະສົງຂອງມັນ.

ມັນເປັນສິົ່ງສາຄັນທົ່ ຄວນສັງເກດວົ່າ OP / BP 4.10 ໝາຍ ເຖິງກຸົ່ ມສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ, ແລະ ບົ່ ແມົ່ ນກົ່ ຽວກັບ
້ ຂອງ
ຈຸດປະສົງຕົນຕ

ບຸ ກຄົນ.
•

OP

/

BP

4.10

້ ົ່ ວມໃນການວາງແຜນທົ່ ມຜົນ
ັ ໂອກາດທົ່ ມຄວາມ ໝາຍ ເພືົ່ອເຂົາຮ
ເພືົ່ອຮັບປະກັນວົ່າກຸົ່ ມຄົນດັົ່ງກົ່ າວແມົ່ ນໄດ້ຮບ

ກະທົບຕົ່ ພວກ

•ເພືົ່ອຮັບປະກັນວົ່າໂອກາດໃນການໃຫ້ກຸົ່ມດັົ່ງກົ່ າວມຜົນປະໂຫຍດທົ່ ເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທາ;
•

ຄື:

ເຂົາເຈົາ;້
ແລະ

ເພືົ່ອຮັບປະກັນວົ່າຜົນກະທົບຂອງໂຄງການໃດທົ່ ສົົ່ງຜົນກະທົບຕົ່ ພວກເຂົາຈະຖືກຫລກລ້ຽງ ຫລື ຫຼຸດຜົ່ອນຜົນ

ກະທົບ
2.0

ກອບນິຕກ
ິ າ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກມ
ຸ່ ຊົນເຜົີ່າ

2.1

ກອບນິຕກ
ິ າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ

2.1.1 ລັດຖະທາມະນນ ຂອງ ສປປ ລາວ (2015)
ິ າສະເພາະ ສາຫຼບ
ັ ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ, ແຕົ່ ລັດຖະທາມະນູນສະບັບເກົົ່າ ປ 1991 ແລະ ສະບັບປັ ບປຸ ງໃ
ສປປ ລາວ ບົ່ ມນິຕກ
ັ ປ 2015 (ພາກທ ສ, ມາດຕາ 34 – 51( ໄດ້ການົດໄວ້ວົ່າ ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນມສິດ ແລະ ພັນທະ
ໝົ່ ໃນປັ ດຈຸບນ
ທົ່ ເທົົ່າທຽມກັນ ໃນການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ. ລັດຖະທາມະນູນ ໄດ້ການົດວົ່າ ສປປ ລາວ ເປັ ນລັດທົ່ ມ
ຫຼາຍຊົນເຜົົ່າ ແລະ ທຸກເຜົົ່າມສິດເທົົ່າທຽມກັນ.
ມາດຕາ 8 ລະບຸ ໄວ້ວົ່າ:

ັ ນະໂຍບາຍສາມັກຄ ແລະ ສະເໝພາບ ລະຫວົ່ າງຊົນເຜົົ່າຕົ່ າງໆ. ທຸກຊົນເຜົົ່າລ້ວນແຕົ່ ມ
ລັດປະຕິບດ
ສິດປົກປັກຮັກສາ,

ເສມຂະຫຍາຍຮດຄອງປະເພນ ແລະ ວັດທະນາທາອັນດງາມຂອງຕົນ
ແລະ ຂອງຊາດ. ຫ້າມທຸກການກະທາທົ່ ເປັນການ
ແບົ່ ງແຍກ ແລະ ການປະພຶດ ທົ່ ເປັນການ
ຈາແນກລະຫວົ່ າງຊົນເຜົົ່າ. ລັດນາໃຊ້ທຸກມາດຕະການ ເພືົ່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ
ຍົກລະດັບ
້
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທຸກຊົນເຜົົ່າໃຫ້ສູງຂຶນ.
ມາດຕາ 13 ກົ່ າວໄວ້ວົ່າ ລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແມົ່ ນມຈຸດປະສົງ ເພືົ່ອຍົກສູ ງລະດັບຊວິດການເປັ ນຢູົ່ ທັງ
ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ.
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້ າ້ ຄວາມສາຄັນຂອງການສ້າງໂຮງຮຽນ ເພືົ່ອສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ແກົ່ ທຸກຊົນເຜົົ່າ, ໂດຍ
ມາດຕາ 19 ໄດ້ເນັນຢ
ສະເພາະແມົ່ ນ ຊົນເຜົົ່າໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ມາດຕາ 35 ລະບຸ ໄວ້ວົ່າ ພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍບົ່ ຈາແນກຍິງ-ຊາຍ, ຖານະທາງດ້ານສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ,
ຄວາມເຊືົ່ອຖື ແລະ ຊົນເຜົົ່າ ລ້ວນແຕົ່ມຄວາມສະເໝພາບຕົ່ ໜ້າກົດໝາຍ.
2.1.2 ນະໂຍບາຍຂອງຊົນເຜົີ່າກມ
ຸ່ ນ້ອຍ (1992)
ົ ລົງຂອງກົມການເມືອງ ທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານຊົນເຜົົ່າ, ໂດຍສະເພາະ ແມົ່ ນຊົນເຜົົ່າມົງ້ (ນະໂຍບາຍຂອງ
ມະຕິຕກ
້ ສ້າງຕັງເປັ
້ ນ
ຊົນເຜົົ່າມົງ້ ປ 1981) ປັ ບປຸ ງໃນປ 1981 ເປັ ນຖະແຫຼງການທາອິດຂອງນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ ນັບຕັງແຕົ່
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນປ 1975. ໃນນະໂບາຍດັົ່ງກົ່ າວພະຍາຍາມປັ ບປຸ ງສະພາບການ
້ ແລະ ເພົ່ ມຄວາມປອດໄພຂອງຊາດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ໃນປ 1992,
ດາລົງຊວິດຂອງປະຊາຊົນເຜົົ່າມົງ,
ນະໂຍບາຍດັົ່ງກົ່ າວໄດ້ຖືກປັ ບປຸ ງ ແລະ ພັດທະນາກາຍມະຕິຂອງຄະນະກາມະການບລິຫານຂອງພັກ ກາຍເປັນ

້ ກລົງຂອງ ວຽກງານຊົນເຜົົ່າ. ໃນສະໄໝໃໝົ່, ເຊິົ່ງສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກ
ນະໂຍບາຍເຜົົ່າຊົນກຸົ່ ມນ ້ອຍ ພາຍໃຕ້ຂຕົ
້ ົ່ ມມາດຕາທົ່ ລະບຸ ສະເພາະສາຫຼບ
ັ ຊົນເຜົົ່າ, ເປັ ນຄືດົ່ ງມະຕິ
ັ
ົ ລົງບົນ
ຊົນເຜົົ່າ ພາຍໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ໃນນັນບ
ຕກ
້ ງການບລິການດ້ານຕົ່ າງໆ ແລະ ຈະຕ້ອງລຶບລ້າງທຸກ
ັ ການທົ່ ທຸກຊົນເຜົົ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການປັ ບປຸ ງການເຂົາເຖິ
ຫຼກ
ການແບົ່ງແຍກ.
ື ອອກແບບເພືົ່ອ:
ນະໂຍບາຍທົົ່ວໄປຂອງ ລັດຖະບານລາວ ທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ໄດ້ຖກ
▪

ສ້າງຄວາມສານຶກເພືົ່ອຊາດ (ເອກະລັກປະຈາຊາດ);

▪

ຄານຶງເຖິງຄວາມສະເໝພາບລະວົ່າງຊົນເຜົົ່າ;

▪

ເພົ່ ມທະວຄວາມສາມັກຄປອງດອງລະຫວົ່າງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າໃນຖານະເປັ ນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໃຫຍົ່ ຂອງ
ລາວ;

▪

ແກ ້ໄຂບັນຫາແນວຄວາມຄິດທົ່ ແຂງກະດ້າງ

ແລະ

ອາຄາດແຄ້ນ

ແລະ

ຄວາມບົ່ ເທົົ່າທຽມທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທາ;
▪

ື
ປັບປຸ ງເງົ່ ອນໄຂການດ
າລົງຊວິດ ຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ເທືົ່ອລະກ ້າວ

▪

ເສມຂະຫຍາຍ ໃຫ້ກວ້າງໄກທົ່ ສຸ ດເທົົ່າທົ່ ຈະເຮັດໄດ້ ໃນດ້ານມລະດົກອັນດງາມ ແລະ ເອກະລັກ ຂອງແຕົ່
້
ລະກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ປະກອບສົ່ວນ ເຂົາໃນວຽກງານການສ້
າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

້
ນະໂຍບາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ ເຊືອພະຍາດ
ເພືົ່ອໃຫ້ກຸົ່ມຊົນເຜົົ່າໄດ້ມສຸ ຂະພາບທົ່ ດ ແລະ ມ

ື ຍາວ. ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຄາດຫວັງອະນຸຍາດການລົງທຶນທົ່ ເໝາະສົມ ເພືົ່ອຂະຫຍາຍຕາໜົ່າງດ້ານການ
ອາຍຸ ຍນ
້ ອງ.
ເບິົ່ງແຍງສຸ ຂະພາບ ໂດຍ ປະສົມປະສານຢາສະໄໝໃໝົ່ ແລະ ຢາພືນເມື
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້ ນດ້ານຊົນເຜົົ່າທົ່ ເປັ ນພະນັກງານລັດ, ພະນັກງານຊົນເຜົົ່າບານານ, ຄົນພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນ
ການເກັບກາຂມູ
ັ ນະໂຍບາຍ.
ຄອບຄົວທົ່ ເສຍຊວິດໃນກິດຈະກາຕົ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ຮບ

້ ົ່ ຫົ່າງໄກສອກຫຼກ ໂດຍຜົ່ານຫຼາຍວິທການ ໂດຍສະເພາະ ແມົ່ ນ
້ ນຂາວສານໃນພືນທ
ໄດ້ມຄາສັົ່ງໃນການເຜຍແຜົ່ຂມູ
ລາຍການວິທະຍຸ ທົ່ ຈັດເປັ ນພາສາຊົນເຜົົ່າຕົ່າງໆ,

ມແຜນແຜນການສົົ່ງເສມໃຫ້ຊົ່ຽວຊານ

້
້ ົ່ ສາມາດເວົາພາສາ
ຜູ ທ

້ ົ່ ມຄວາມຮູ ດ້ າ້ ນ ວິທະຍາສາດ, ການຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຄາຖາມກົ່ ຄື ບຸ ກຄະລາ
ຊົນເຜົົ່າໄດ້ ແລະ ຜູ ທ
້ ຢູົ່ໃສ, ບົ່ ມ.
ົ ມ
ກອນເຫຼົ່ ານ

ຄະນະກາມະການຊົນເຜົົ່າ ເຊິົ່ງຢູົ່ພາຍໃຕ້ສະພາແຫງຊາດ ມໜ້າທົ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຮົ່າງ ແລະ ປະເມນ ກົດໝາຍ

້
້
ັ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຂອງແຜນພັດທະນາ
ທົ່ ຍືົ່ນສະເໜ ກົ່ ຽວກັບຊົນເຜົົ່າ, ຂົນຂວາຍເພືົ່ອການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບດ

້
້
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ການຄົນຄວ້
າກົ່ ຽວກັບຊົນເຜົົ່າ ແມົ່ ນໜ້າທົ່ ຂອງ ສະຖາບັນເພືົ່ອການຄົນຄວ້
າວັດທະນະທາ ເຊິົ່ງ
ັ ວຽກງານ
ຢູົ່ພາຍໃຕ ້ ກະຊວງຖະແຫຼົ່ງຂົ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທົ່ອງທົ່ຽວ (MoICT). ສະຖາບັນນາທາງສາຫຼບ

້
ຊົນເຜົົ່າ ແມົ່ ນ ອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົ
ນ (ທາງການເມືອງ(, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ເຊິົ່ງມພະແນກວຽກງານດ້ານຊົນເຜົົ່າ.
2.1.3 ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຸ່ງຊາດ ຄັື້ງທ 8 (2016 - 2020)
້ 8 (NSEDP) ເພືົ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້
ຈຸດປະສົົ່ງໂດຍລວມ ຂອງ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫົ່ງຊາດ ຄັງທ
້
ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົນອອກຈາກ
ສະຖານະປະເທດທົ່ ດ້ອຍພັດທະນາ (LDC). ພ້ອມກັບໄດ້ການົດ ສາມ ຜົນຮັບ ແລະ
້
ັ ງານ.
ແຕົ່ ລະຢົ່າງໄດ້ການົດເປົ າໝາຍການປະຕິ
ບດ

້ ເນັນໃສ
້ ົ່ ແຜນ
ໃນຖານະເປັນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼຸດຜົ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໜຶົ່ງໃນນັນໄດ້
້ 8 ແມົ່ ນເພືົ່ອສ້າງບ້ານໃຫ້ມຄວາມເຂັມແຂງ
້
ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫົ່ງຊາດ ຄັງທ
ແລະ ກາຍເປັ ນຕົວ
້ ົ່ ເຫຼົ່ ານ
້
ົ ້ ດ້ວຍຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ປັ ບປຸ ງລະບົບພືນຖານໂຄງ
ເມືອງນ ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ແລະ ມການເຊືົ່ອມຕົ່ ພືນທ

ື ເພົ່ ມເຕມ ແມົ່ ນມຄວາມຈາເປັ ນສາຫຼບ
ັ ກຸົ່ ມຄົນຜູ ທ
້ ົ່ ທຸກຈົນ, ໃນ
ລົ່າງ. ໄດ້ມການລະບຸ ວົ່າ ການພັດທະນາຊົ່ວຍເຫຼອ
້ ົ່ ທົ່ ຍັງຂາດເຂນການເຂົາເຖິ
້
້ ງພືນຖານໂຄງລ
ົ່ າງ, ຕະຫຼາດ ແລະ ການບລິການຕົ່ າງໆ ທົ່ ຍັງເປັ ນອຸ ປະສັກໃນການ
ພືນທ

ພັດທະນາ ແລະ ການຫຼຸດຜົ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ນະໂຍບາຍສະວັດດການສັງຄົມ ແລະ ການຫຼຸດຜົ່ອນຄວາມທຸກ
ັ ການປັ ບປຸ ງ ເພືົ່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕົ່ າງໆ
ຍາກຈະຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ແລະ ແກ ້ໄຂບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຊົນເຜົົ່າຕົ່ າງໆ ເພືົ່ອປັບປຸ ງຮາກຖານຂອງຄົນຮຸົ່ ນໃໝົ່.

້
້ ົ່ ຄວາມສາຄັນໃນການສືບຕົ່ ປັ ບປຸ ງ ແລະ
ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫົ່ງຊາດ ຄັງທ
8 ໄດ້ເນັນໃສ
ພັດທະນາ

້ ນຂົ່າວສານ
ຂມູ

ແລະ

ພາກສົ່ວນວັດທະນະທາ

ໂດຍການເສມຂະຫຍາຍຄຸ ນຄົ່າມູນເຊືອ້

ແລະ

້
ວັດທະນະທາ ບົນພືນຖານຄວາມຫຼ
າກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທາຂອງຊົນເຜົົ່າຕົ່ າງໆ ແລະ ເຜຍແຜົ່ຮດຄອງປະເພນ
ົ ້ ໃນເວທສາກົນ. ແຜນການຫ້າປນ ້ ຍັງຍັງໄດ້ສົ່ ງເສ
ົ ມຄວາມສະເໝພາບລະຫວົ່າງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ໂດຍ
ເຫຼົ່ ານ

້ ແ້ ກົ່ ແລະ
ການສົົ່ງເສມຄວາມຮູ ້ສຶກພາກພູ ມໃຈ ໃນລັກສະນະປະຫວັດສາດຂອງຊົນເຜົົ່າຕົ່ າງໆ ແລະ ອາໄສຜູ ເ້ ຖົາຜູ

້ າ ອາວຸ ໂສ ຂອງເຜົົ່າຕົ່າງໆ ເພືົ່ອສົົ່ງເສມຄວາມສາມັກຄລະຫວົ່າງຄົນໃນຊົນເຜົົ່າ ໃຫ້ເປັ ນການຮັບປະກັນໃນການ
ຜູ ນ
ພັດທະນາ.
SEA DRM Project – Lao PDR
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2.1.4 ກົດໝາຍທີ່ດິນ (2013)
ກົດໝາຍຄຸ ້ມຄອງສິດທິທດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມມ ລັດຖະທາມະນູນປ 2003, ກົດໝາຍຊັບສິນ ປ 1990, ກົດ
ໝາຍວົ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົ ກປ້ອງແມົ່ ຍິງ ປ 2004 ແລະ ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍ ມລະດົກ ແລະ ສິດທິການ
ສືບທອດ ແລະ ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍທົ່ ດິນ ປັ ບປຸ ງ ປ 2013.

ລັດຖະທາມະນູນໄດ້ຮັບຮອງວົ່າ ລັດຈະປົ ກປ້ອງສິດທິດ ້ານຊັບສິນ ແລະ ມລະດົກ ຂອງສົ່ວນບຸ ກຄົນ ແລະ ຂອງ

ສົ່ວນລວມ. ລັດຖະທາມະນູນຍັງໄດ້ການົດວົ່າ ດິນທັງໝົດ ແມົ່ ນ “ມລະດົກຊອງຊາດ” ເຊິົ່ງລັດຈະຮັບປະກັນການ
ຊົມໃຊ້, ການຖົ່າຍໂອນ ແລະ ສິດທິການສືບທອດທົ່ ດິນ ດັົ່ງທົ່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ໃນປ 1990 ໄດ້ມການ
ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍ ຊັບສິນ ແລະ ພ້ອມກັບໄດ້ການົດຊັບສິນເປັ ນ ຫ້າ ປະເພດ ລວມມ: ຊັບສິນແຫົ່ງລັດ,
ຊັບສິນລວມໝູົ່; ຊັບສິນສົ່ວນບຸ ກຄົນ, ຊັບສິນເອກະຊົນ (ເປັ ນຊັບສິນຂອງຫົວໜົ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນ ນອກເໜືອ

ຈາກ ຊັບສິນສະສົມ ຫຼ ື ຊັບສິນສົ່ວນບຸ ກຄົນ( ແລະ ຊັບສິນສົ່ວນຕົວ (ເປັ ນຊັບສິນທົ່ ຊົມໃຊ້ສົ່ວນຕົວ(. ພ້ອມກັນນັນ້
້
້
ິ , ນ ້າ, ປົ່າໄມ ້ ແລະ ສັດປົ່າ ທົ່ ລັດເປັ ນເຈົາຂອງ,
, ກົ່ ຍັງໄດ້ການົດຄວາມເປັນເຈົາຂອງຂອງດິ
ນ, ຊັບພະຍາກອນໃຕ້ດນ
ເຖິງແມົ່ ນວົ່າ ລັດຈະມອບສິດທິໃນການຄອບຄອງ, ນາໃຊ້, ໂອນຖົ່າຍ ແລະ ການສືບທອດ ໃຫ້ແກົ່ ພາກສົ່ວນອືົ່ນໆ
(ລັດຖະທາມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ ປ 2003; ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍທົ່ ດິນ ປ 1990).

ດິນທັງໝົດແມົ່ ນເປັນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ແລະ ລັດຈະຕ້ອງປົ ກປ້ອງສິດທິໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍຮັບປະກັນສິດທິ
ການຊົມໃຊ້, ການຈັບຈອງ, ການຖົ່າຍໂອນ ແລະ ການສືບທອດ. ກົດໝາຍວ້າດ້ວຍທົ່ ດິນ ໄດ້ການົດປະເພດຂອງດິນ

້ ົ່ ນ ້າ, ດິນອຸ ດສາຫະກາ, ດິນຄົມມະນາຄົມ, ດິນວັດທະນະທາ, ດິນຮັກສາຄວາມ
(ດິນກະສິກາ, ດິນປົ່າໄມ ້, ດິນພືນທ
ສະງ ົບ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ດິນກົ່ ສ້າງ( ແລະ ການົດຂອບເຂດສິດທິການຊົມໃຊ້ຂອງດິນແຕົ່ ລະປະເພດ.

້
້ ງກອນພືນຖານ
້ ຄອງການນາໃຊ້ທົ່ ດິນ ແລະ ກອບສາຫຼບ
ັ ການ
ພ້ອມດຽວກັນ, ກົ່ ໄດ້ມການສ້າງຕັງອົ
ໃນການຄຸ ມ

້
ັ ສິດທິການລົງທະບຽນທົ່ ດິນ ແລະ ການົດ
ລົງທະບຽນທົ່ ດິນ. ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍທົ່ ດິນ ໄດ້ສະໜອງພືນຖານສ
າຫຼບ

້ ນເສຍພາສທົ່ ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ. ບຸ ກຄົນ ແລະ ອົງກອນຕົ່ າງໆ ເຂົາເຖິ
້ ງທົ່ ດິນໄດ້ໂດຍຜົ່ານສິດທິການນາໃຊ້
ໃບຢັງຢື
ທົ່ ດິນ.

ວຽກງານໃບຕາດິນທົ່ ຜົ່ານມາ

ໄດ້ມການອອກໃບຕາດິນມອບສິດຊົມໃຊ້ທົ່ ດິນຢົ່າງເປັ ນທາງການແບບ

້ ົ່ ໃນເມືອງ ແລະ ຊານເມືອງ, ສົ່ວນວຽກງານການຈັດສັນທົ່ ດິນ ເພືົ່ອການກະສິກາ ແລະ ທົ່ ດິນ
ຖາວອນ ຢູົ່ໃນພືນທ
້ ົ່
ປົ່າໄມ ້ ໄດ້ມການມອບສິດຊົມໃຊ້ຢົ່າງເປັ ນທາງການແບບຊົົ່ວຄາວ. ການຄອບຄອງທົ່ ດິນໃນຊົນນະບົດ, ທົ່ ເປັ ນພືນທ
ຫົ່າງໄກສອກຫຼກ ແມົ່ ນຍັງບົ່ ທັນໄດ້ມອບຢົ່າງເປັ ນທາງການ.
້ ນ
ັ ຖານສິດນາໃຊ້ແບບຖາວອນ ແລະ ໄດ້ສາ້ ງລະບົບໃບຢັ ງຢື
ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍທົ່ ດິນ ໄດ້ການົດໃຫ້ໃບຕາດິນເປັ ນຫຼກ

້ ນເສຍພາສທົ່ ດິນ( ສາລັບ ດິນກະສິກາ ແລະ ດິນປົ່າໄມ ້, ອະນຸຍາດໃຫ້
ການຊົມໃຊ້ທົ່ ດິນແບບຊົົ່ວຄາວ (ໃບຢັງຢື
ັ ຄາ
ຊົມໃຊ້ທົ່ ດິນດັົ່ງກົ່ າວ, ສາມາດເປັ ນມລະດົກສອບທອດໄດ້ ແຕົ່ບົ່ ສາມາດທົ່ ຈະຖົ່າຍໂອນ, ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫຼ ື ໃຊ້ເປັ ນຫຼກ

ົ ລະເມືອງລາວເຊົົ່າທົ່ ດິນ ຈາກລັດໄດ້ເຖິງ 30
ປະກັນໄດ້. ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍທົ່ ດິນ ຍັງໄດ້ການົດດັົ່ງນ:້ ອະນຸຍາດໃຫ້ພນ

ປ; ອະນຸຍາດໃຫ້ ລັດປົ່ອຍເຊົົ່າ ຫຼ ື ໃຫ້ຕົ່າງຊາດສາປະທານໄດ້; ຫ້າມບົ່ ໃຫ້ມການເກນກາໄລທົ່ ດິນ; ແລະ ຮັບປະກັນ
້ ດແຍົ່ ງໃນການ
ການຊົດເຊ ຍໃນກລະນລັດມການເວນຄືນທົ່ ດິນ. ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍທົ່ ດິນ ຍັງໄດ້ການົດການແກ ້ໄຂຂຂັ
ົ່ ການຄຸ ມ
້ ມລາເນົາ ກົ່ ອນຈະຍືົ່ນເຖິງເຈົາໜ້າທ
້
້ ຄອງທົ່ ດິນທ້ອງຖິົ່ນ ຫຼ ື ກົ່ ອນທົ່ ຈະຍືົ່ນເຖິງສານປະຊາຊົນ.
ຕັງພູ
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້ ນ
ປະຊາຊົນຫຼາຍຊົນເຜົົ່າ ໄດ້ມການນາໃຊ້ທົ່ ດິນ ແລະ ການຄຸ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ເຊິົ່ງມການດັດປັ ບແບບບົ່ ຊາກັ
້ ົ່ ສູງ. ສິົ່ງເຫຼົ່ ານ
້ ມການປະຕິບດ
ົ ໄດ້
ັ ກັນມານັບຫຼາຍເຊັົ່ນຄົນ (ຕົວຢົ່າງວົ່າ ເປັ ນການປະຕິບດ
ັ ຕາມປະເພນ( ແລະ
ໃນພືນທ

ັ ຕາມພິທກາ ແລະ ປະເພນ (Mann and Luangkhot 2008). ການ
ເປັນການຍູ ້ໜຸນໂດຍຜົ່ານທາງການປະຕິບດ
ັ ຕາມ ລະບົບປະເພນ ແລະ ການຈັດສັນທົ່ ມຢູົ່ ຄວບຄູົ່ ໄປກັບລະບົບທົ່ ເປັ ນທາງການ, ທົ່ ໄດ້ມ
ຄຸ ້ມຄອງທົ່ ດິນທົ່ ປະຕິບດ
້
ັ ແບບປະສົມປະສານ
ການລິເລົ່ ມມາແລ້ວກົ່ ອນໜ້ານ ້ ເພືົ່ອເປັ ນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ຕາມ
ລະຫວົ່າງການປະຕິບດ

້ ົ່ ຊົນນະບົດຫຼາຍໆແຫົ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ການຄວບຄຸ ມຊັບ
້ ບກົດໝາຍທົ່ ເປັ ນທາງການ. ໃນພືນທ
ປະເພນ ໃຫ້ເຂົາກັ
້ ຄອງ
ສິນທົົ່ວໄປຂອງຊຸມຊົນ ເຊັົ່ນ: ປົ່າໄມ ້ ຫຼ ື ທົົ່ງຫຍ ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ໄດ້ສາ້ ງກົດລະບຽບທ້ອງຖິົ່ນຂຶນ້ ເພືົ່ອ ຄຸ ມ

ັ ຫຼ ື
ຊັບພະຍາກອນດິນ ແລະ ການຈັດສັນທົ່ ດິນ. ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍ ຊັບສິນ ປ 1990 ໄດ້ຄານຶງເຖິງການຮົ່ວມມືກນ
ັ ສິນຂອງຊຸມຊົນໂດຍທົົ່ວໄປ. ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ເລກທ 88 ປ 2006 ວົ່າດ້ວຍການອອກໃບ
ສິດທິຊບ
້ 7 ໄດ້ລວມມການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ ເພືົ່ອ
ຕາດິນ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫົ່ງຊາດ ຄັງທ

ການຈັດສັນທົ່ ດິນ ໂດຍລັດຖະບານ ໃຫ້ແກົ່ ຊຸມຊົນ (ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ [USAID]
2013).

້ ົ່ ທົ່ ແນົ່ ນອນທາງດ້ານປະເພນທົ່ ເປັ ນພືນທ
້ ົ່ ສັກສິດ
ຫຼາຍຊຸມຊົນຊົນເຜົົ່າໄດ້ມການການົດເປັ ນພືນທ

້ ນສິົ່ງສາຄັນໃນແງົ່ ວດ
ັ ທະນະທາ ທົ່ ຄວນໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ.
ສັກສິດ( ນເປັ

(ປົ່າ

ພາຍໃຕ ້ຮດຄອງປະເພນ ຫຼ ື ບັນດາກົດລະບຽບໃນຊົນນະບົດທົ່ ບົ່ ເປັ ນທາງການ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິົ່ນຕົ່ າງໆ ໄດ້ຄວບຄຸ ມ
້ ົ່ ດິນເຂດສູ ງ, ທົົ່ງຫຍ ້າລ້ຽງສັດ, ການຊົມໃຊ້ປົ່າໄມ ້ຂອງບ້ານ ແລະ ປົ່າສັກສິດ. ສະມາຊິກ
ຊັບສິນທົົ່ວໄປ ລວມມ ພືນທ

ັ ສິດທິການຊົມໃຊ້
ໃນຊຸມຊົນທຸກຄົນ ມສິດຊົມໃຊ້ທົ່ ດິນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອານາດການປົ ກຄອງບ້ານ ອາດຈະໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາມາເປັ ນ
ໃນລັກສະນະດຽວກັນຈາກບັນດາບ້ານອ້ອມຂ້າງ. ລະບົບການຄອບຄອງທົ່ ດິນຊຸມຊົນ ໄດ້ຮບ
ໄລຍະເວລາທົ່ ຍາວນານ ແລະ

ກົດລະບຽບອືົ່ນໆຈາກແຕົ່ລະບ້ານ. ສາລັບການຄອບຄອງທດິນຊຸມຊົນ ແມົ່ ນບົ່ ມ

ຂະບວນການລົງທະບຽນທົ່ ເປັ ນທາງການ

ເຖິງແມົ່ ນວົ່າມັນຈະມຄວາມສາຄັນທາງດ້ານວັດທະນະທາ,

ດ້ານ

ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ກອບຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິົ່ນ (World Bank 2006; Mann and
Luangkhot 2008).

ິ ທິໃຊ້ຜນ
ົ ປະໂຫຍດທົ່ ດິນແບບບົ່ ເປັ ນທາງການ ຫຼ ື ກົດລະບຽບຕາມ
ຫຼາຍໆຄອບຄົວໃນຊົນນະບົດ ອາດມການຖືສດ

ປະເພນ. ສິດທິການນາໃຊ້ທົ່ ດິນແບບນ ້ ຕາມປົ ກແລ້ວ ຈະຢູົ່ ໃນຮູ ບແບບ ດິນລ໊ ອກເຮືອນ, ດິນນາ ຫຼ ື ດິນໄຮົ່. ສິດທິ
ັ ການອະນຸຍາດຈາກອານາດການປົ ກຄອງທ້ອງຖິົ່ນຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖິົ່ນ
ການນາໃຊ້ທົ່ ດິນແບບນ ້ ອາດຈະໄດ້ຮບ
້ ນຄວາມເປັ ນເຈົາຂອງ
້
ຫຼ ື ຮດຄອງປະເພນ ແລະ ກົດລະບຽບອືົ່ນໆ ຈາກແຕົ່ ລະບ້ານ. ນາຍບ້ານອາດຈະອອກໃບຢັ ງຢື

້ ດແຍົ່ ງທົ່ ດິນ ຫຼ ື ນາໃຊ້ໃນຄອບຄົວ
ທົ່ ດິນ ເຊິົ່ງເປັນວິທການທົ່ ບົ່ ຖືກຕ້ອງ ອາດຈະນາໃຊ້ໃນທ້ອງຖິົ່ນ ເພືົ່ອແກ ້ໄຂຂຂັ

້
້ ນການນາໃຊ້ທົ່ ດິນ (LSC)
ເພືົ່ອສະແດງຄວາມເປັນເຈົາຂອງ
ເພືົ່ອສະເໜກັບພາກສົ່ວນລັດ ເພືົ່ອຂອອກໃບຢັ ງຢື
(World Bank 2006; Mann and Luangkhot 2008; GTZ 2009).
້
ົ່ າງສາທາລະນະ ເຊິົ່ງນາມາຍັງ
ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍທົ່ ດິນ ຍັງໄດ້ການົດວົ່າ ໃນກລະນ ມໂຄງການພັດທະນາພືນຖານໂຄງລ

ົ່ ດິນ ມສິດທົ່ ຈະໄດ້ຮບ
້
້
້, ຜົນລະປູ ກ ຫຼ ື ຕຶກອາຄານຂອງເອກະຊົນ, ເຈົາຂອງທ
ັ ການຊົດເຊຍ
ຄວາມສູນເສຍມາສູົ່ ຕົນໄມ
ຕົ່ ກັບຄວາມສູນເສຍດັົ່ງກົ່ າວ.
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2.1.5 ບັນດາເຄີ່ອງມສາກົນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ
ລັດຖະທາມະນູນຂອງ

ສປປ

ລາວ

້ ບຫຼກ
ັ ການປັ ບປຸ ງໃຫ້ເຂົາກັ
ັ ການສິດທິມະນຸດທົ່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ໄດ້ຮບ

ັ ຍາ ແລະ ອະນຸສນ
ັ ຍາສາກົນ ທົ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ລງົ ນາມ. ພາກທ ສົ່ ມາດຕາ 34 ເຖິງ 51 ໄດ້ອະທິບາຍສິດທິ
ສົນທິສນ
້
້ ສິດທິພນຖານ
ື້
ພືນຖານຂອງພົ
ນລະເມືອງລາວ. ນອກນັນ,
ດັົ່ງທົ່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນເຄືົ່ອງມືສາກົນ ແມົ່ ນຈະລວມ ຢູົ່ ໃນ

ກົດໝາຍແຫົ່ງຊາດຫຼາຍສະບັບ ເຊັົ່ນວົ່າ ກົດໝາຍປົ ກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ຂອງເດັກ, 2006 (ເບົ່ ງ
ຕາຕະລາງ ທ1(. ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສ້າງຕັງ້ ສູ ນການຄົນຄວ້າສິດທິມະນຸດແຫົ່ງຊາດ ຢູົ່ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

້
ັ ໃນການສະໜັບສະໜູນ, ສົົ່ງເສມ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ພາຍໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ເຊິົ່ງມຈຸດປະສົງຫຼກ
ບດ

້ ກົ່ ຍັງມໜ້າທົ່ ໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ດາເນນການ ຄົນຄວ້າກົ່
້
ປະເທດ. ພ້ອມກັນນັນ,
ຽວກັບຊົນເຜົົ່າ. ສູ ນດັົ່ງກົ່ າວ
ັ ໂດຍ ດາລັດ ເລກທ 95 ລົງວັນທ 11/07/06 ແລະ ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ເລກທ
ນ ້ ໄດ້ຮັບການອະນຸມດ

້ ນສະມາຊິກ ອົງການແຮງງານສາກົນ (International
137 ລົງວັນທ 24/07/2006. ສປປລາວ ໄດ້ເຂົາເປັ
ັ ຍາ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ເຊິົ່ງ
Labour Organization( ແຕົ່ປ 1964. ປະເທດໄດ້ລງົ ນາມ ໃນ 8 ອານຸສນ

ັ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ, ອານຸສນ
ັ ຍາ 169 ວົ່າດ້ວຍກູົ່ມຊົນເຜົົ່າ ແມົ່ ນຍັງບົ່
ໃນນັນ້ ມ 5 ໃນ 8 ອານຸ ສັນຍາຫຼກ
ທັນໄດ້ລງົ ນາມ.
ຕາະລາງ 1 ສົນທິສນ
ັ ຍາ ແລະ ອະນສັນຍາສາກົນ ໃນ ສປປ ລາວ.
ລາດັບ ຊີ່ຂອງ ສົນທິສັນຍາ
1

ວັນທີ່ລົງນາມ

ັ ຍາສາກົນ ວົ່າດ້ວຍ ສິດທິທາງດ້ານພົນລະ
ສົນທິສນ

ວັນທີ່ຮັບເຂົື້າເປັນ
ພາຄ

7 ທັນວາ 2000

29 ກັນຍາ 2009

ເຮືອນ ແລະ ດ້ານການເມືອງ
2

ັ ຍາ ວົ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງຄົນພິການ
ສົນທິສນ

15 ມັງກອນ 2008

29 ກັນຍາ 2009

3

ັ ຍາສາກົນ ວົ່າດ້ວຍ ການຄຸ ້ມຄອງບົ່
ສົນທິສນ

29 ກັນຍາ 2008

ັ
ຍັງບົ່ ທັນໄດ້ຮບ

ຍັງບົ່ ທັນໄດ້ເຊັນ

ັ
ຍັງບົ່ ທັນໄດ້ຮບ

21 ກັນຍາ 2010

26 ກັນຍາ 2012

ໃຫ້ບຸກຄົນຖືກບັງຄັບສູນຫາຍໄປ
4

ັ ຍາສາກົນ ວົ່າດ້ວຍການປົ ກປ້ອງສິດທິ
ສົນທິສນ
ການເຄືົ່ອນຍ ້າຍແຮງງານ ແລະ ສະມາຊິກໃນ
້
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົາ.

5

ັ ຍາ ວົ່າດ້ວຍ ການຕົ່ ຕ້ານການທາລຸ ນ ແລະ
ສົນທິສນ
ັ ຫຼ ື ການ
ໃຊ້ຄວາມຮັນແຮງອືົ່ນໆ, ການປະຕິບດ
້ ສັກສ
ລົງໂທດທົ່ ໄຮ້ມະນຸດສະທາ ຫຼ ື ການຢາຢ

6

ັ ຍາ ວົ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງເດັກ
ສົນທິສນ

7

ັ ຍາ ວົ່າດ້ວຍ ການລົບລ້າງທຸກຮູ ບແບບ
ສົນທິສນ
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8 ພຶດສະພາ 1991 (a)

11

17 ກລະກົດ 1980

14 ສິງຫາ 1981

ການຈາແນກຕົ່ ເພດຍິງ
8

ັ ຍາສາກົນ ວົ່າດ້ວຍ ສິດທິທາງດ້ານ
ສົນທິສນ

7 ທັນວາ 2000

13 ກຸ ມພາ 2007

ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ
9

ັ ຍາສາກົນ ວົ່າດ້ວຍ ການກາຈັດທຸກຮູ ບ
ສົນທິສນ

22 ກຸ ມພາ 1974 (a)

10

ັ ຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວົ່າດ້ວຍ ການສ ້ 10 ທັນວາ 2003
ສົນທິສນ

29 ກັນຍາ 2009

້
ແບບຂອງການຈາແນກເຊືອຊາດ
ລາດບັງຫຼວງ

11

3.0

ຄາຖະແຫຼງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວົ່າ
້ ອງ
ດ້ວຍສິດທິຂອງຊົນເຜົົ່າພືນເມື

13 ກັນຍາ 2007

ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າທຢ
ີ່ ຸ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ

ັ ການຍອມຮັບຢົ່າງເປັນທາງການຈາກລັດຖະບານ ແຫົ່ງ ສປປ ລາວ. ພວກ
ຢູົ່ ສປປ ລາວ, ມ 49 ຊົນເຜົົ່າ ຊິົ່ງໄດ້ຮບ

ເຂົາຖືກຈັດປະເພດຕາມ 4 ຄອບຄົວທົ່ ເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າ: ຄອບຄົວ ໄຕ-ກາດາຍ ປະກອບມຊົນເຜົົ່າລາວ, ລື,້ ຜູ ໄ້ ທ,

້ ົ່ ຕົ່ າ, ແລະ ກວມເອົາ 67% ຂອງພົນລະເມືອງທັງ ໝົດ. ຄອບຄົວມອນ - ຂະແມປະກອບມກຸົ່ ມຕົ່ າງໆ
ແລະ ກຸົ່ ມພືນທ

້ ຢ້າວ, ແລະກຸົ່ ມ
ເຊັົ່ນ: ເຜົົ່າຂະມຸ , ຂວານ, ແລະ ຊາເຕົາ ເຊິົ່ງກວມເອົາ 23% ຂອງປະຊາກອນທັງ ໝົດ. ກຸົ່ ມເຜົົ່າມົງ,
ຊົນເຜົົ່າມົງ້ - ເຕິນອືົ່ນໆກວມເອົາ 7%, ແລະກຸົ່ ມ ຊິໂນຕບຕັນ ກວມເອົາ 3% ຂອງພົນລະເມືອງແຫົ່ງຊາດ. ໃນທົົ່ວ

້ ກ
ັ ໆນມັ
ປະເທດ, ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າມປະມານ 34% ຂອງພົນລະເມືອງທັງ ໝົດ ຂອງລາວ. ຄອບຄົວພາສາ 4 ພາສາຫຼກ
ຈະຖືກຈັດປະເພດຄືນ ໃໝົ່ ໂດຍອງຕາມ 3 ສະຖານທົ່ ທາງດ້ານພູ ມສັນຖານເຊິົ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບແວດ
ົ ທົ່ ພວກເຂົາອາໄສຢູົ່ , ມ
ລ້ອມທົ່ ເປັນປະເພນ ແລະ ເປັນທົ່ ນິຍມ

້ ກໃຊ້ທົ່ ວໄປໂດຍທັ
້ ຖື
ົ
3 ຂນ
ງພະນັກງານຂອງ

ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນເວລາທົ່ ອະທິບາຍການຈັດປະເພດຂອງບຸ ກຄົນທົ່ ບົ່ ແມົ່ ນ ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າລາວ
້
ັ ແມົ່ ນທຖອຍໃຈຢ
ົ່ າງເປັ ນທາງການ, ພວກມັນຍັງຄົງຖືກ
(ເຖິງແມົ່ ນວົ່າການ ນາ ໃຊ້ສາມປະເພດດັົ່ງກົ່ າວໃນປະຈຸບນ
ັ (:
ນາ ໃຊ້ຢົ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ ສຸ ດໃນການປະຕິບດ

້ ົ່ ຕົ່ າ, ພືນຮ
້ ົ່ ອມພູ
(i) ເຜົົ່າລາວລຸົ່ ມ - ລາວລຸົ່ ມ (ສົ່ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນລາວໄຕ(, ເປັ ນກຸົ່ ມຕາມປະເພນທົ່ ອາໃສຢູົ່ໃນພືນທ

້ ສາດສະໜາພຸ ດ ແລະ ປະສົມປະສານເຂົາໃນເສດຖະກິ
້ ເຊືອຖື
້
ຂອງປະເທດທົ່ ມປະຫວັດສາດການປູ ກເຂົາ,
ດຂອງ
້ ນຂືນກັ
້ ບກຸົ່ ມລາວ - ໄຕ ແລະ ກວມເອົາປະມານ 65% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ
ົ ແມົ່
ຊາດ. ສິົ່ງເຫຼົ່ ານ

້ ( (ສົ່ວນໃຫຍົ່ ແມົ່ ນມອນ - ຂະແມ(, ກຸົ່ ມດັົ່ງເດມສົ່ວນໃຫຍົ່ ມັກດາລົງ
(ii) ລາວເທິງ - ພູ ດອຍ ທົ່ ອາໃສຢູົ່ (ເປນພູ
້ ,
້້
ິ ຢູົ່ຕາມເນນພູ ກາງ ແລະ ສົ່ວນຫຼາຍແມົ່ ນທາການຜະລິດກະສິກາທົ່ ເຮັດໄຮົ່ເລືົ່ອນລອຍ (ປູ ກເຂົາຕາມເປ
ຊິວດ
ນພູ
ປູກສາລ( ລ້ຽງງ ັວຄວາຍຫຼາຍ. ສົ່ວນຫຼາຍແມົ່ ນ ອາໃສຜະລິດຕະພັນປົ່າໄມ ້ ແລະ ມບາງສົ່ວນແມົ່ ນແຍກອອກຈາກ
້ ບວັດທະນະທາ
ວັດທະນະທາເຂດທົົ່ງພຽງ. ຫຼາຍກຸົ່ ມສະແດງລະດັບຄວາມສະນິດສະນົມ ແລະ ການປັ ບຕົວເຂົາກັ
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ໄທ - ລາວ. ບັນດາກຸົ່ ມດັົ່ງກົ່ າວແມົ່ ນປະຊາກອນເດມຂອງອາຊຕາເວັນອອກສົ່ຽງໃຕ້ແລະປະກອບດ້ວຍກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ
ອອສໂຕຼ-ເອເຊຍຕິກ ຫຼ ື ມອນ-ຂະແມ (ປະມານ 25% ຂອງປະຊາກອນທັງ ໝົດ(.
້
(iii) ລາວ ສູງ - ເຂດເນນສູງຂອງລາວ (ຊິໂນ-ຕເບຕັນມຽນມາ ແລະ ມົງ-ເອວມຽນ),
ກຸົ່ ມທົ່ ອາໃສຢູົ່ໃນເຂດພູ ດອຍ

້ ົ່ , ສາລ, ແລະຕາມປະເພນ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ປູ ກຝິົ່ ນ. ຫຼາຍໆກຸົ່ ມ
ມັກເຮັດກະສິກາ ທົ່ ຫັນປົ່ຽນໂດຍສົ່ວນໃຫຍົ່ ປູ ກເຂົາໄຮ
້ ນປະຫວັດສາດທົ່ ຂ້ອນຂ້າງຂືນມາຈາກພາກໃຕ້
້
ນແມົ່
ຂອງຈນແລະຫວຽດນາມແລະມປະມານ

10%

ຂອງ

ປະຊາກອນທັງ ໝົດ.
ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຍັງສູງທົ່ ສຸ ດໃນກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າມອນ - ຂະແມ (42.3%) ແລະ ກຸົ່ ມມົງ້ - ມ ້ຽນ (39,8%). ກຸົ່ ມ

ລາວ - ໄຕໃຫຍົ່ ມອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕົ່ າກວົ່າຊົນເຜົົ່າອືົ່ນໆ (15,4%). ຊົນເຜົົ່າມອນ - ຂະແມມອັດຕາຄວາມທຸກ
ຍາກຫຼາຍກົ່ ວາ 2,5 ເທົົ່າ ຂອງອັດຕາຂອງລາວ - ໄຕ ແລະ ເຫັນວົ່າອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງຂ້ອນຂ້າງຊ້າຖ້າ
້ ົ່ ູອາໄສໃນເຂດທົົ່ງພຽງ(.
ທຽບໃສົ່ຄົນລາວ - ໄຕ (ຜູ ຢ
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ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ທີ່ຄາດວ່າຈະເກດຂື້ນກັບຊົນເຜົີ່າ

ຄາດການວົ່າ ໂຄງການຈະສົົ່ງຜົນກະທົບດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ຈາກຜົນການດາເນນໂຄງການຍົ່ ອຍ ໃນການຢືົ່ ນ

້
້ ເຂືົ່ອນກັນນາ້ ແລະ ປະຕູ ລະບາຍ
ົ່ າງ ຕະຝັ ງກັນເຈືົ່ອນ, ການປັ ບປຸ ງຄອງລະບາຍນາ,
ສະເໜ ການສ້າງພືນຖານໂຄງລ
້ ແລະ ສົ່ວນສາທາລະນະແຄມນາ.
້ ກິດຈະກາຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ການຄຸ ມ
້ ວມ
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຈາກນາຖ້
ນາ,
ັ ໆແລ້ວແມົ່ ນປະຊາຊົນ ເຊິົ່ງວົ່າຊວິດການເປັ ນຢູົ່ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ
ຕົວເມືອງ ຈະສົົ່ງຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍຫຼກ
້
ົ່ າງດັົ່ງກົ່ າວ. ຄາດວົ່າ ການກົ່ ສ້າງ ຂອງ
ທົ່ ຢູົ່ໃນເມືອງ ຈະບົ່ ຖືກລົບກວນຫຼາຍຈາກໂຄງການລົງທຶນສ້າງພືນຖານໂຄງລ

້
້ ວມຕົວເມືອງ ຈະນາມາຍັງຜົນ
ົ່ າງ ດ້ານການຄຸ ມ
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ
ັ ຈາກນາຖ້
ໂຄງການລົງທຶນ ພືນຖານໂຄງລ
ປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຸ ຂະພາບ ແລະ ລະບົບນິເວດ ເຊັົ່ນວົ່າ: ການປ້ອງກັນລານາ້ ຈາກການ
ຕົກຕະກອນ ເນືົ່ອງຈາກການໄຫຼບົ່າຂອງນາ້ ແລະ ການເຊາະເຈືົ່ອນຂອງຕາຝັົ່ ງ, ແລະ ຫຼຸດຜົ່ອນການສູ ນເສຍທາງຊວິດ

້ ວມ. ໂຄງການຈະຊົ່ວຍສ້າງສິົ່ງແວດລ້ອມທົ່ ປອດໄພ, ດ້ານສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມເປັ ນຢູົ່ ທົ່
ແລະ ຊັບສິນ ຈາກນາຖ້

້ ວມແບບກະທັນຫັນ ໃນອະດດທົ່ ຜົ່ານ
້ ົ່ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກເຫດການນາຖ້
ດ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນປະຊາຊົນ ຜູ ທ
ມາ.
້ ບປະເພດ, ຂອບເຂດ ແລະ ທົ່ ຕັງ້
ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະແຕກຕົ່ າງກັນຢົ່າງຊັດເຈນຂຶນກັ
້
້ ວມຕົວເມືອງ. ສາລັບການກົ່ ສ້າງພືນຖານໂຄງລ
ັ ຈາກນາຖ້
ົ່ າງໃໝົ່ຈະເຫັນ
ຂອງໂຄງການຄຸ ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດ

ໄດ້ວົ່າປະຊາຊົນທັງໝົດທົ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມົ່ ນຢູົ່ ໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ໃນວົງທົ່ ຈາກັດ, ເຖິງແນວໃດກົ່ ຕາມ
້ ົ່ ທົ່ ມການ
ຜົນກະທົບສະສົມກົ່ ບົ່ ຄວນຈະມອງຂ້າມ. ເຖິງຢົ່າງໃດກົ່ ຕາມ, ສາລັບປະຊາຊົນທົ່ ດາລົງຊວິດຢູົ່ ພືນທ
້ ຜົນກະທົບຫຼກ
ັ ແມົ່ ນການຍົກຍ ້າຍ ແລະ/ຫຼ ື ການສູ ນເສຍທົ່
ການົດການກົ່ ສ້າງສວນສາທາລະນະຂອງສອງຝັົ່ ງແມົ່ ນາ,

້ ົ່
້ ການປຶກສາຫາລືກບ
້ າອິດ ຢູົ່ແຂວງ, ໄດ້ມການລະບຸ ວົ່າ ບັນດາຄົວເຮືອນທົ່ ຢູົ່ ໃນພືນທ
ັ ຊຸມຊົນຄັງທ
ດິນທາງນາ.
້ ້ອຍ ແລະ ກາມຸ ກ(.
ການົດ ທົ່ ຈະສ້າງສວນສາທາລະນະແຄມນາ້ ແມົ່ ນປະຊາຊົນຊົນເຜົົ່າ (ກຶມມຸ , ຜູ ນ

SEA DRM Project – Lao PDR
Ethnic Groups Engagement Framework

13

5.0

ການກະກຽມການດາເນນການສາຫັບກອບການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົີ່າ

້ ບລະດັບຄວາມສາເລັດໃນການສ້າງຄວາມໝັນໃຈ
້
້ ົ່ ວມຂອງ
ຜົນກະທົບທາງບວກຂອງໂຄງການ ຂຶນກັ
ໃນການເຂົາຮ
້ ົ່ ອົ່ອນແອ (ດ້ອຍໂອກາດ(, ລວມມ ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ, ແມົ່ ຍິງ, ຜູ ເ້ ຖົາ້ ແລະ ໄວໜຸົ່ ມ/ເດັກນ ້ອຍ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ
ກຸົ່ ມຜູ ທ
້ ົ່ ວມຈາກກຸົ່ ມຄົນດັົ່ງກົ່ າວ ໃນຂັນຕອນການອອກແບບ
້
ການເຂົາຮ
ແລະ ວາງແຜນ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ເພືົ່ອ
ໃຫ້ສາມາດຜົ່ານຜົ່າອຸ ປະສັກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທາ.
້ ວມ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ອາດພົວພັນ
ການກົ່ ສ້າງໂຄງການຍົ່ ອຍສວນສາທາລະນະສອງແຫົ່ງ ແລະ ການຫຼຸດຜົ່ອນນາຖ້
້ ົ່
ເຖິງການຄອບຄອງທົ່ ດິນ ແລະ/ຫຼ ື ການຍົກຍ ້າຍ, ເຊິົ່ງເປັ ນຜົນກະທົບທາງລົບຕົ່ ກັບກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກຸົ່ ມຜູ ທ
ອົ່ອນແອ (ດ້ອຍໂອກາດ(. ພາກສົ່ວນທົ່ ສາຄັນ ຂອງກອບການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ ແມົ່ ນເພືົ່ອຮັບປະກັນ
້
້ ບຂັນຕອນຕົ່
້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ແລະ ເຊືົ່ອມເຂົາກັ
ນະໂຍບາຍດ້ານສັງຄົມການປົ ກປ້ອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ໄດ້ຈດ
ບດ
າງໆ ຂອງແຜນ
ແລະ ການມຮົ່ວນຮົ່ວມຂອງທ້ອງຖິົ່ນ ກັບ ຊຸມຊົນ.

້ ົ່ ທົ່ ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າອາໄສຢູົ່
ການດາເນນການກອບການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ ສາລັບບັນດາໂຄງການຍົ່ ອຍໃນພືນທ
້ ົ່ ໂຄງການ ຫຼ ື ການຢູົ່
ຕ ້ອງມ (ກ( ການຄັດເລືອກຂອງກຸົ່ ມທະນາຄານໂລກ ເພືົ່ອລະບຸ ວົ່າ ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຢູົ່ ໃນເຂດພືນທ

້ ຢື
ູ ້ ມທຶນປະຕິບດ
ັ ການປະເມນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ເພືົ່ອປະເມນຜົນກະທົບ ແລະ
ຮົ່ວມກັນແບບເປັນກຸົ່ ມ; (ຂ( ຜູ ກ
ການົດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານວັດທະນະທາຢົ່າງເໝາະສົມ;

(ຄ(

້ ຢື
ູ ້ ມທຶນປະຕິບດ
ັ ການປຶ ກສາຫາລືແບບ
ຜູ ກ

້ ນ (FPICs( ກັບ ຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ ໃນການນາທາງເປດກວ້າງການ
ອິດສະຫຼະ, ກົ່ ອນ ແລະ ໄດ້ຮັບຂມູ
້ ຢື
ູ ້ ມທຶນກະກຽມ ແລະ ເຜຍແຜົ່
ປະກອບສົ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ໃນກິດຈະກາຕົ່າງໆທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ; (ງ( ຜູ ກ

ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົົ່າ (ຫຼ ື ກອບການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ( ເພືົ່ອຕອບໂຈດ ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນຄວາມກັງວົນ
ຂອງຊົນເຜົົ່າ, ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານວັດທະນະທາຢົ່າງເໝາະສົມ, ແລະ ຮັບປະກັນມາດຕະການຫຼຸດຜົ່ອນ
ຜົນກະທົບ.
້ ຢື
ູ ້ ມທຶນໄດ້ລະບຸ ຢົ່ ູ ໃນວັກ (ຂ(, (ຄ( ແລະ
ລະດັບລາຍລະອຽດທົ່ ຈາເປັ ນ ເພືົ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ້ອງການຂອງຜູ ກ

(ງ( ເປັນສັດສົ່ວນກັບຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງໂຄງການທົ່ ໄດ້ຍືົ່ນສະເໜ ແລະ ການທຽບລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ
້ ບກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ບົ່ ວົ່າຈະເປັ ນທັງດ້ານບວກ ຫຼ ື ດ້ານລົບ.
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທົ່ ອາດເກດຂຶນກັ
5.1

ການກັນ
ີ່ ຕອງຕົວແທນຂອງກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ

ທະນະຄານໂລກ ຈະເຮັດການກັົ່ນຕອງກົ່ ອນໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ, ເພືົ່ອການົດວົ່າມກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າອາໄສຢູົ່ ໃນ
້ ົ່ ໂຄງການຫຼບ
ື ົ່ ຫຼ ື ມການຢູົ່ ຮົ່ວມກັນແບບເປັ ນກຸົ່ ມທົ່ ສະໜິດແໜ້ນ. ໂດຍອງໄສ ການຕັດສິນໃຈດ້ານ
ເຂດພືນທ
້ ົ່ ຂອງ
ເຕັກນິກ ຈາກວິຊາການດ້ານສັງຄົມ ທົ່ ມຄຸ ນນະພາບ ມຄວາມຊານານດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ ໃນພືນທ
ໂຄງການ.
OP/BP 4.10 ມຄວາມກົ່ ຽວພັນກັນກັບວິທການ ທົ່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ກອບການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ໃນນ ້
້
ົ່ ນກອງ ວົ່າມໜ້າໃນເຂດ
ຈະຖືກຕິດຕາມໂດຍລຸ ກຄ້າ ໃນການລົງທຶນ ໃຫ້ກຸົ່ມຊົນເຜົົ່າ ທົ່ ຖືກການົດ ໃຂຂັນຕອນກັ
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້ ູ ້ຢື ມທຶນດາເນນການປະເມນທາງສັງຄົມ ເພືົ່ອປະເມນຜົນ
ໂຄງການທົ່ ຈະກົ່ ສ້າງ. ມັນລວມມຄວາມຕ້ອງການທົ່ ຜູ ກ
້ ົ່ ກັບຊົນເຜົົ່າ ແລະ ເພືົ່ອກວດສອບທາງເລືອກ
ກະທົບທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບຈາກໂຄງການທົ່ ອາດຈະເກດຂຶນຕ

້ ົ່ ທົ່ ອາດເກດຜົນກະທົບທາງລົບ, ແລະເພືົ່ອພັດທະນາ ແຜນພັດທະນາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ທົ່ ເປັນ
ຂອງໂຄງການ ສາລັບພືນທ
ມາດຕະການພິເສດ ເພືົ່ອຫຼຸດຜົ່ອນຜົນກະທົບ, ແລະ ມອບຜົນປະໂຫຍດດ້ານວັດທະນາທາທເໝາະສົມ.
5.2

ການປະເມນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ

້
ການປະເມນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ (SIA) ແມົ່ ນຂັນຕອນການທົ
ບທວນ ແລະ ການການົດ ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ
້
ົ່ າງໃນປັ ດຈຸບນ
ັ ຫຼ ື ທົ່ ໄດ້ຍືົ່ນສະເໜໄປແລ້ວ ແລະ ໂຄງການຊົ່ວຍເຫຼອ
ື ອືົ່ນໆ. ອງ
ຂອງໂຄງການກົ່ ສ້າງພືນຖານໂຄງລ

້
້
ຕາມການປະເມນຜົນກະທົບຮົ່ວມືສາກົນ ຈະປະກອບມຂັນຕອນຂອງການວິ
ເຄາະ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການຄຸ ມ

ັ້
ັ້
ຄອງ ຜົນທົ່ ເກດຕາມມາຕົ່ ກັບສັງຄົມທັງທົ່ ໄດ້ຕງໃຈ
ແລະ ບົ່ ໄດ້ຕງໃຈ,
ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ຂອງແຜນ
້
ື ອືົ່ນໆ (ນະໂຍບາຍ, ລາຍການ, ແຜນການ, ໂຄງການຕົ່ າງໆ( ແລະ ທຸກຂັນຕອນການປ
ົ່ ຽນແປງທາງສັງຄົມ
ຊົ່ວຍເຫຼອ
ື ດັົ່ງກົ່ າວ.
ທົ່ ໄດ້ຮ້ອງຂການຊົ່ວຍເຫຼອ

ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມເລິກ ແລະ ປະເພດຂອງການວິເຄາະໃນການປະເມນສັງຄົມ ເປັ ນສັດສົ່ວນກັບທາມະຊາດ ແລະ
້ ບກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ບົ່ ວົ່າຈະເປັ ນຜົນກະທົບທາງບວກ ຫຼ ື ທາງ
ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທົ່ ອາດຈະເກດຂຶນກັ
ລົບ.

ການປະເມນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ

(SIA(

້ ບບົດປະເມນຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ຄວນຈະລວມເຂົາກັ

້ ຄອງສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ (ESIA) ທົ່ ໄດ້ອະທິບາຍຢູົ່ ໃນກອບການຄຸ ມ

ົ ການວິເຄາະ ເພືົ່ອພັດທະນາແຜນການຄຸ ມ
້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ດ້ານສັງຄົມ
ສັງຄົມ ແລະ ນາໃຊ້ຜນ
(SMMP).
້ ົ່
ໃນກລະນທົ່ ຂະບວນການກັົ່ນກອງ ທົ່ ອະທິບາຍໃນຂ ້ 5.1 ລະບຸ ກົ່ຽວກັບການມໜ້າຂອງກູົ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນພືນທ
ັ ການທລະບຸ ໃວ້ໃນ OP
ໂຄງການ, ຂະບວນການປະເມນທາງສັງຄົມສະເພາະດ້ານ ໂດຍສະເພາະຈະດາເນນຕາມຫຼກ
້ ນຂະບວນການເພົ່ ມເຕມ ຂອງຂະບວນການປະເມນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຖືກຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ເພືົ່ອ
4.10. ນແມົ່
ບດ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ. ອົງປະກອບສາຄັນ ຂອງການປະເມນທາງສັງຄົມໂດຍສະເພາະເພືົ່ອຊົນເຜົົ່າ.
a)

້ ົ່ ກັບຂະໜາດຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ, ການທົບທວນກອບໂຄງຮົ່າງຈັດຕັງ້ ເພືົ່ອນາໃຊ້ກັບກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າທ
ຂຶນຢູ
ອາໄສໃນຊຸມຊົນຖືກຜົນກະທົບ. ຕົວຢົ່າງ, ໃດ້ມ ໜົ່ວຍງານຂອງຊຸມຊົນ ຫຼ ື ໂຄງສ້າງການຕັດສິນໃຈ ແລະ
ຄວາມສາພັນຂອງພວກເຂົາກັບໜົ່ວຍງານທ້ອງຖິົ່ນເປັ ນແນວໃດ?

b)

້
ົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບວັດທະນາທາ, ສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ ແລະ
້ ນພືນຖານທ
ການເກັບກາ ແລະ ການວິເຄາະ ຂມູ
ົ່
້ ົ່ ແລະ ດິນແດນ
ການເມືອງຊຸມຊົນ ຂອງ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິົ່ນທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ, ແລະ ຖ້າກົ່ ຽວຂ້ອງກັບເນືອທ
້
ທົ່ ເຂົາຄອບຄອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ທເຂົາໃຊ້ເພິງພາດາລົງຊວິດ. ນອາດມ
ຄວາມກົ່ ຽວຂ້ອງ
ັ ຜົນ
ໂດຍສະເພາະດ້ານການດາລົງຊວິດ ຂອງກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ທົ່ ອາໄສຊັບພະຍາກອນນາ້ ເຊິົ່ງອາດຈະໃດ້ຮບ
ກະທົບຈາກການກົ່ ສ້າງທົ່ ໃດ້ເງນຂາກໂຄງການ.

SEA DRM Project – Lao PDR
Ethnic Groups Engagement Framework

15

c)

້
້ ນພືນຖານ,
້ ສົ່ວນໃດ້ສວົ່ນເສຍ ຈະຖືກການົດໃນຊຸມຊົນທົ່ ໃດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ,
ການນາໃຊ້ຂມູ
ບັນດາຜູ ມ
ແລະ ຂະບວນການທົ່ ສອດຄົ່ອງກັບວັດທະນາທາ ເພືົ່ອການປຶ ກສາຫາລື ກັບກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ໃນລະຫວົ່າງການ
້
້
ັ ຈະຖືກການົດກັບບັນດາຜູ ມ
້ ສົ່ວນໃດ້ສວົ່ນເສຍເຫຼົ່ ານັ
ົ ນ.
ກະກຽມໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

d)

ການປະເມນ, ໂດຍອງໄສການປະກອບຄາເຫັນຢົ່າງອິດສະຫຼະ, ແລະ ການແຈ ້ງການປຶ ກສາຫາລື, ກັບຊົ່ ູ ຸຸມ

ຊົນກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ, ຜົນກະທົບທົ່ ອາດເກດຂຶນ້ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານບວກ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ. ການປະເມນ

້ ຄວາມອົ່ອນໄຫວກັບບຸ ກຄົນທມຄວາມອົ່ອນແອ ໃນຊົ່ ູ ຸູຸມ
ນມ
ຸ ຊົນກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ, ການພິຈາລະນາສະຖານະ
ການທົ່ ແຕກຕົ່າງກັນ, ສາຍສາພັນລະຫວົ່າງທົ່ ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ແລະ ໂອກາດໃນການ
ພັດທະນາທົ່ ຈາກັດ ເວລາທຽບກັບກູົ່ມຄົນອືົ່ນໆ.
e)

້ ນ ກັບຊົ່ ູ ຸຸມຊົນ
ັ ຂມູ
ການການົດ ແລະ ປະເມນຜົນ, ໂດຍອງໄສການແບບອິດສະຫຼະ, ກົ່ ອນ ແລະ ໄດ້ຮບ

ກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ, ເປັນບັນດາມາດຕະການທົ່ ຈາເປັ ນ ເພືົ່ອຫຼກລ້ຽງຜົນກະທົບ, ຫຼ ື ຖ້າບັນດາມາດຕະການດັົ່ງກົ່ າວ
້
ໃຊ້ບົ່ ໃດ້, ການການົດມາດຕະການ ເພືົ່ອຫຼຸດຜົ່ອນ, ຫຼກລ້ຽງ, ຫຼ ື ທົດແທນ ຕົ່ ກັບຜົນກະທົບ, ແລະ ໝັນໃຈ
ັ ຜົນປະໂຫຍດທົ່ ເໝາະສົມພາຍໃຕໂ້ ຄງການຍົ່ ອຍ.
ວົ່າກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ໃດ້ຮບ

5.3

ການຕົກລົງເຫັນດໂດຍບີ່ເສຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂື້ມນ

້
ຶ ຄືຕອ້ ງມຂັນຕອນ
ນະໂຍບາຍດ້ານຊົນເຜົົ່າຂອງທະນາຄານໂລກ ຕົ່ ກັບໂຄງການຍົ່ ອຍທົ່ ທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ທນ
້ ນ ໃນການນາທາງເປດກວ້າງການ
ການຕົກລົງລົງເຫັນດໂດຍບົ່ ໄດ້ເສຍຄົ່າໃຊ້ຈົ່າຍໃດໆເ, ກົ່ ອນ ແລະ ໄດ້ຮັບຂມູ
້ ົ່ ຖືກຜົນກະທົບ. ຜູ ກ
້ ຢື
ູ ້ ມທຶນຈະຕ້ອງໄດ້ນາໃຊ້ວທ
ິ
ປະກອບສົ່ວນດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ຫຼ ື ປະຊາຊົນຜູ ທ

ັ ຜົນກະທົບ ແລະ ອງ
ການ ການປຶກສາຫາລື ທົ່ ແທດເໝາະກັບສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ທົ່ ໄດ້ຮບ

ົ່ ນ, ການອອກແບບວິທການ, ໃຫ້ຄວາມໃສົ່ໃຈເປັ ນພິເສດກັບຄວາມກັງວົນຂອງແມົ່ ຍິງ
ື
ຕາມເງົ່ ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ
້ ງໂອກາດດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ກຸົ່ ມ
ຊົນເຜົົ່າ, ໄວໜຸົ່ ມ ແລະ ເດັກນ ້ອຍ ແລະ ການເຂົາເຖິ
ຊົນເຜົົ່າ.
ັ ການສົນທະນາປຶ ກສາຫາລື ແມົ່ ນພາກສົ່ວນທົ່ ມຢູົ່ ໃນການປະເມນຜົນກະທົບທາງ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເວທສາຫຼບ

້
້ ບຄວາມແຕກຕົ່ າງຂອງພືນທ
້ ົ່
ົ ຂຶນມາ
ສັງຄົມ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການປຶ ກສາຫາລືທົ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍກ
ແມົ່ ນຂຶນກັ
້ ບຮູ ບແບບຂອງຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທົ່ ມ
ໂຄງການ ແລະ ຮູ ບແບບຂອງຜົນກະທົບ. ວິທການທົ່ ນາໃຊ້ແມົ່ ນຂຶນກັ
ຕົ່ ຊຸມຊົນ (ຕົວຢົ່າງ: ຄວາມອົ່ອນໄຫວົ່ (ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ(, ພາສາ ແລະ ການສືສານພົວພັນຮົ່ວມກັບສັງຄົມໃຫຍົ່
ຫຼ ື ຊຸມຊົນໃກ ້ຄຽງ(.
້
ຂັນຕອນການປຶ
ກສາຫາລື ຕ ້ອງຮັບປະກັນ:
▪

ປະຊາຊົນກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າຈະບົ່ ຖືກບບບັງຄັບ, ກົດດັນ ຫຼ ື ຂົົ່ມຂູົ່ ໃນທາງເລືອກການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົາ້

▪

ັ ຫຼ ື ການເລົ່ ມປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກາ
ຄວາມຍິນຍອມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຕ້ອງມຢົ່າງພຽງພກົ່ ອນການອະນຸມດ
້
ໃດໆ ແລະ ເຄົາລົບຄວາມຕ ້ອງການເວລາຂອງຊົນເຜົົ່າຕົ່ ກັບຂັນຕອນການປຶ
ກສາຫາລື/ການຍິນຍອມ
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▪

້ ນຢົ່າງຄົບຖ້ວນກົ່ ຽວກັບ ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ
ປະຊາຊົນກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າຈະຕ ້ອງຮັບຮູ ້ (ມ( ຂມູ

້ ຂ້
ບັນດາກິດຈະກາການພັດທະນາຕົ່ ກັບທົ່ ດິນ, ຊັບພະຍາກອນຕົ່າງໆ ແລະ ຊວິດການເປັ ນຢູົ່ ຂອງເຂົາເຈົາ.
້ ບ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງໂຄງການ ຫຼ ື
ມູນດັົ່ງກົ່ າວປະກອບມ ລັກສະນະ, ຂະໜາດ, ບາດກ ້າວ, ການປນກັ
້ ົ່ ທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ; ການປະ
ກິດຈະກາ; ຈຸດປະສົງ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ; ທ້ອງຖິົ່ນ ແລະ ພືນທ
້ ນດ້
້ ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທາ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງ
ເມນເບືອງຕົ
ຄວາມສົ່ຽງອືົ່ນໆ;

ບຸ ກຄະລາກອນທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບການດາເນນໂຄງການ

ແລະ

ໂຄງການ. ໃນຂະບວນການນ ້ ອາດຈະລວມມທາງເລືອກຂອງການບົ່ ຍິນຍອມ.

້
ຂັນຕອນຕົ່
າງໆຂອງ

ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມສົ່ວນຮົ່ວມ ເປັ ນພາກສົ່ວນ ທົ່ ມຄວາມສາຄັນຫຼາຍ ຕົ່ ກັບຂະບວນການຍິນຍອມ ແລະ
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ຕ້ອງມເອກະສານທົ່ ເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ. ການປຶ ກສາຫາລື ຄວນດາເນນການເປັ ນພາສາ

ທ້ອງຖິົ່ນຕົ່າງໆທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ ເມືົ່ອເຫັນວົ່າຈາເປັ ນ ແລະ ມເວລາໃນການກະກຽມທົ່ ພຽງພ (ຢົ່າງໜ້ອຍ ສອງອາທິດ(
້ ົ່ ວມໃນການປຶ ກສາຫາລືຢົ່າງເຕັມຮູ ບແບບ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ
ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວົ່າທຸກກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ສາມາດເຂົາຮ
ແລະ ການກະກຽມກອບການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ.

ການກະກຽມການປຶ ກສາຫາລື ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ
, ຜົນກະທົບທົ່ ຄາດວົ່າຈະເກດຂຶນ້ ແລະ ສະພາບການຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິົ່ນ. ວິທການປຶ ກສາຫາລືອາດລວມມ:
▪

ການປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ ທັງຈັດຮົ່ວມກັນທັງໝົດ ແລະ ຈັດເປັ ນກຸົ່ ມຍົ່ ອຍ;

▪

້ ົ່ ວມການວາງແຜນ;
ການຈັດກຸົ່ ມສົນທະນາ ແລະ ການເຂົາຮ

▪

້ ນຂົ່າວສານກົ່ ຽວກັບຄອງການແບບເຕັມຮູ ບແບບ (ເອກະສານຂອງໂຄງການ, ບົດລາຍງານການ
ກະຈາຍຂມູ
້
ປະເມນຜົນຕົ່າງໆ(, ໃນຮູ ບແບບທົ່ ເຂົາໃຈງົ່
າຍ ເຊັົ່ນວົ່າ ໂພສ໌ເຕ ແລະ ແຜົ່ນພັບ ແລະ ສຽງພ້ອມກັບຮູ ບພາບ
ທົ່ ເປັນພາສາທ້ອງຖິົ່ນ;

▪

້ ະສານງານຢູົ່ ພາຍໃນຊຸມຊົນ (ບາງການຝຶ ກອົບຮົມ ໃຫ້ມຄວາມເໝາະສົມ ເພືົ່ອເສົ່ ມຂະຫຍາຍ
ການົດຜູ ປ
ັ ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ໃນ
ຄວາມສາມາດ ເພືົ່ອການມສົ່ວນຮົ່ວມໃນການອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ໃຫ້ຈະແຈ ້ງໃຫ້ກບ
ຂະບວນການປຶກສາຫາລື(;

▪

້ ົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ, ອົງກອນເຜົົ່າຊົນກຸົ່ ມນ ້ອຍ (EMOs) ແລະ ອົງກອນ
ການເຂົາຮ
ສັງຄົມທ້ອງຖິົ່ນອືົ່ນໆ ທົ່ ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າລະບຸ ວົ່າຢາກໃຫ້ມາມສົ່ວນຮົ່ວມ;

▪

້ ົ່ ວມຂອງການປຶ ກສາຫາລືແຕົ່ ລະຄັງ້
ໂອກາດການເຂົາຮ
ໂຄງການ.
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ຂອງການກະກຽມ

ແລະ

້
ັ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

5.4

ການກະກຽມແຜນພັດທະນາຊົນເຜົີ່າ

ອງຕາມນະໂຍບາຍ OP/BP 4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກ, ເມືົ່ອການຄັດເລືອກລະບຸ ວົ່າກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຈະມສົ່ວນ
້ ນ
ັ ຂມູ
ຮົ່ວມ, ຜົນຈາກການປະເມນຜົນກະທົບຕົ່ ສັງຄົມ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ກົ່ ອນ ແລະ ໄດ້ຮບ
້
ັ ໂຄງການເພືົ່ອກະກຽມແຜນການພັດທະນາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP)
ຈະໄດ້ນາໃຊ້ໂດຍການົດໜົ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍໂດຍສະເພາະ ແຜນການພັດທະນາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ຈະ

້
້ ຢື
ູ ້ ມທຶນຈະຮັບປະກັນ ຄື: (a( ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ໄດ້ມການສ້າງມາດຕະການຂຶນມາ
ຊຶົ່ງຜູ ກ
ັ ຜົນ
ຈະມວັດທະນະທາ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທົ່ ເໝາະສົມ; (b( ເມືົ່ອກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າໄດ້ຮບ

້
້
ັ ້ ບັນດາຜົນກະທົບດ້ານລົບເຫຼົ່ ານັ
ົ ນຈະຕ້
ັ ການປ້ອງກັນ (ຫຼກເວັນ(,
ກະທົບດ້ານລົບຕາມທົ່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ນນ
ອງໄດ້ຮບ
ັ ການຊົດເຊຍ. ແຜນການພັດທະນາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການກະກຽມ
ຫຼຸດຜົ່ອນ, ບັນເທົາ ຫຼ ື ໄດ້ຮບ
ັ ໃຫ້ເກດຜົນ ແລະ ລະດັບຄວາມລະອຽດແມົ່ ນມຄວາມຫຼາກ
ໃນຮູ ບແບບທົ່ ມຄວາມຢື ດຢຸົ່ ນ ແລະ ສາມາດປະຕິບດ
້ ບໂຄງການທົ່ ເຈາະຈົງ ແລະ ລັກສະນະຂອງຜົນກະທົບທົ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການແກ ້ໄຂ.
ຫຼາຍຂຶນກັ

ຕ ້ອງການຢູົ່ຈຸດໃດ, ແຜນການພັດທະນາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ຄວນຈະລວມມບັນດາອົງປະກອບດັົ່ງຕົ່ ໄປນ ້ ດັົ່ງທົ່ ຕ້ອງການ
(ສັດສົ່ວນຂອງຂອບເຂດ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສົ່ຽງຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ(:
a)

ຄວາມເປັ ນມາຂອງໂຄງການ ແລະ ບົດສະຫຼຸບບັນຫາຕົ່ າງໆທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ;

b)

ິ າ ແລະ ອົງກອນ ທົ່ ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ກບ
ັ ບັນດາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ;
ບົດສະຫຼຸບກອບທາງດ້ານນິຕກ

c)

້
້ ນພືນຖານດ້
ບົດສະຫຼຸບການປະເມນທາງດ້ານສັງຄົມ ລວມມທັງຂມູ
ານປະຊາກອນ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທາ
ແລະ ລັກສະນະດ້ານການເມືອງ ຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ, ທົ່ ດິນ ແລະ ເຂດແດນ ທົ່ ພວກເຂົາ

້
ເປັນເຈົາຂອງສື
ບທອດກັນມາ ຫຼ ື ນາໃຊ້ຕະຫຼອດມາ ຫຼ ື ຄອບຄອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທົ່ ພວກ
ເຂົາໄດ້ເພິົ່ງພາອາໄສ;
d)

້ ນ ກັບປະຊາຊົນກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່
ັ ຂມູ
ບົດສະຫຼຸບຂອງຜົນການປຶກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ ກົ່ ອນ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ໂຄງການຍົ່ ອຍ;
ຖືກຜົນກະທົບ ເຊິົ່ງນາໄປສູົ່ ການສະໜັບສະໜູນໃນວົງກວ້າງສາຫຼບ

e)

້ ນ ກັບກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນ
ັ ຂມູ
ກອບເພືົ່ອຮັບປະກັນ ການປຶກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ ກົ່ ອນ ແລະ ໄດ້ຮບ
້
ັ ບັນດາກິດຈະກາຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ;
ກະທົບ ໃນຊົ່ວງເວລາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

f)

ບັນດາມາດຕະການເພືົ່ອຮັບປະກັນວົ່າປະຊາຊົນກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ັ ຢົ່າງເໝາະສົມ;
ແລະ ສັງຄົມ ຕາມທົ່ ຄວນຈະໄດ້ຮບ

g)

ຄາອະທິບາຍການຈັດຫາບັນດາອົງກອນຕົ່ າງໆ

້
ັ ແຜນການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມ
ເພືົ່ອການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຊົນເຜົົ່າ;
h)

້ ຫຼຸດຜົ່ອນ, ບັນເທົາ ຫຼ ື ຊົດເຊຍຕົ່ ກັບຜົນ;
ບັນດາມາດຕະການ ເພືົ່ອຫຼກເວັນ,
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i)

ການປະເມນມູນຄົ່າ ແລະ ແຜນການເງ ິນ ຂອງ ແຜນການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ;

j)

ກົນໄກການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນທົ່ ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ ຕົ່ ກັບ ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ

k)

້
ັ ການຕິດຕາມກວດກາ, ການປະເມນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ ຂອງ ແຜນການມສົ່ວນ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້ ດ ສາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ທົ່ ສະເພາະເຈາະຈົງ (ແຍກ
ຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ພ້ອມກັບບັນດາຕົວຊວັ
ເປັນແຕົ່ລະຊົນເຜົົ່າ(.

6.0

ການຈັດຕັື້ງອົງກອນ

ື ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ
ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ພ້ອມໃຫ້ການຊົ່ົ່ ວຍເຫຼອ
ສະໜັບສະໜູນຈາກ EDPD / PTRIເຊິົ່ງມໜ້າທົ່ ຮັບຜິດຊອບໜ້າວຽກດ້ານທະໜົນຫົນທາງ, ການພັດທະນາຕົວ

້ ົ່
້
້ ຄອງການສະໜອງນາໃຊ້
ເມືອງ, ການຂົນສົົ່ງທາງນາ້ ແລະ ທາງບົກ ລວມທັງການຄຸ ມ
ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມ ໃນພືນທ
ັ ຄື ກົມຂົວ
ຕົວເມືອງ. ມັນເປັ ນຄວາມກົ່ ຽວຂ້ອງກັບກະຊວງໃຫຍົ່ ປະກອບດ້ວຍບັນດາກົມກອງ ແລະ ສະຖາບັນຫຼກ

້ ກົມພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ກົມອືົ່ນໆ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ມໜ້າທົ່
ທາງ, ກົມໂຍທາທິການທາງນາ,
້ ວມ, ທົ່າເຮືອ ແລະ ການສັນຈອນ, ການຂົນສົົ່ງທາງນາ,
້
ຮັບຜິດຊອບການເຮັດປ້ອງກັນຕາຝັົ່ ງເຈືົ່ອນ ແລະ ໄພນາຖ້
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ຂອງ ສປປ ລາວ
ການກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄາແນະນາ. ໂຄງການງ ົບປະມານເພົ່ ມການຄຸ ມ

ັ ການດາເນນການໂດຍ ໜົ່ວຍງານຄຸ ້ມຄອງໂຄງການ (PMU) ແລະ ພະແນກວິຊາການ ເຊິົ່ງຈະມໜ້າທົ່
ຈະໄດ້ຮບ
ັ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມສອດຄົ່ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ ແລະ ໃຫ້ຄາແນະນາ ດ້ານການປະຕິບດ
ຂອງແຕົ່ລະໜ້າວຽກທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ.

້ ຄອງໂຄງການຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ້
ໜົ່ວຍງານຄຸ ມ

ຈະມໜ້າທົ່

ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງວິທການປ້ອງກັນທາງດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຮົ່ວມກັນ, ໃຫ້ຄາແນະນາ ແລະ ຝຶ ກ
ອົບຮົມ ດ້ານການປ້ອງກັນ ໃຫ້ແກ ພະນັກງານ ພາຍໃນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT(.
້
້ ຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ຂອງ ສປປລາວ ຈະໄດ້ຖກ
ື ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ພາຍໃຕ້
ໂຄງການ’ງ ົບປະມານເພົ່ ມການຄູມ
ບດ
້ ຄອງໂຄງການ
ຂະບວນການຂອງລັດຖະບານລາວ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT( ໜົ່ວຍການຄຸ ມ

້ ໃຫ້ການຊົ່ວຍເຫຼອ
້ ອກແບບ ໂດຍຜົ່ານ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ.
ື ດ້ານວິຊາການ ແລະ ສະໜັບ
PMU ຈະເປັ ນຜູ ອ
້
ັ ຂອງສະຖາບັນໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ
ສະໜູນຈາກພະແນກຄົນຄວ້
າສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວບຄຸ ມໄພພິບດ
(EDPD / PTRI).ໂດຍລວມແລ້ວ ການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ການປະສານງານ ຈະເປັ ນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮົ່ວມມື (DoPC). ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຈະມໜ້າທົ່ ໃນການວາງແຜນ ແລະ
ການດາເນນການບັນດາກິດຈະກາຕົ່າງໆທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ

້ ວມໃນຕົວເມືອງ
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພນາຖ້
ຂອງການຄຸ ມ

້
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ໃນພາກພືນອາຊ
ພາຍໃຕ ້ພາກສົ່ວນທ 1, 2 ແລະ 3 ຂອງ ໂຄງການ ການຄຸ ມ
ຕາເວັນ
້ ນ້ ເພືົ່ອຈັດຕັງປະຕິ
້
ື ຄື ໂຄງການ ໄດ້ສາ້ ງຕັງຂຶ
ັ ແລະ ປະສານງານ ແຜນການ
ອອກສຽງໃຕ ້ ຜົ່ານໂຄງການຊົ່ວຍເຫຼົ່ ອ
ບດ
້ ວມໃນຕົວເມືອງ ໃນລະດັບສູ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ຈະ
ຄຸ ້ມຄອງຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພນາຖ້

້ ນດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ກັບ ໜົ່ວຍງານໂຍທາທິການທາງນາ້ ຂອງ ພະແນກ
ເຮັດໜ້າທົ່ ປະສານງານ ແລະ ສະໜອງຂມູ
ົ ໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ບລິຄາໄຊ ໄດ້ຮບ
ັ ການມອບໝາຍ ໃນການດາເນນ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ແຂວງ ອຸ ດມ
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ວຽກງານຕົ່າງໆ ແລະ ການໃຫ້ຄາແນະນາ. ໜົ່ວຍງານໂຍທາທິການທາງນາ້ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ

້
້
ັ ໂຄງການ (PIU) ເພືົ່ອມໜ້າທົ່ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແລະ ຕິດຕາມ
ຂອງ ແຂວງ ຈະສ້າງ ໜົ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບດ
ກວດກາ ການປ້ອງກັນ ທາງດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ຈະມໜ້າທົ່ ໃນການດາເນນ
ການ

້ ວມໃນຕົວເມືອງ
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພນາຖ້
ວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງການຄຸ ມ

ັ ການ
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮບ

ດາເນນການພາຍໃຕ ້ ໂຄງການຂອງ ສປປ ລາວ.
້ ບການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ປະສົບການທົ່ ເປັ ນມືອາຊບ ໃນດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການດາເນນການປ້ອງ
ຂຶນກັ

ກັນສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ມຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ວົ່າ ພະນັກງານ ຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ແລະ ກົມການຮົ່ວມື
ັ ການຊົ່ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານເຕັກນິກ
ຈະຕ ້ອງການ ການສົົ່ງເສມ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມ ເພົ່ ມເຕມ. ພວກເຂົາ ຄວນຈະໄດ້ຮບ
້ ຄອງດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ທມທຈະຊົ່ວຍໃນການດາເນນການ ດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ຂອງກອບການຄຸ ມ
ລວມທັງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກົ່ ພະນັກງານ ເພືົ່ອແກ ້ໄຂບັນຫາດ້ານການປ້ອງກັນ. ຕາຕະລາງທ 3 ນາສະເໜ

້ ອງຖິົ່ນ ໃນແຕົ່ ລະຂັນ້
ັ ຂອງ PMU ແລະ ການປະສານງານ ໜ້າທົ່ ຮັບຜິດຊອບ ຮົ່ວກັບລະຖະບານ ຂັນທ້
ໜ້າທົ່ ຫຼກ
ຕອນຕະຫຼອດຊົ່ວງອາຍຸ ຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ.

ໜົ່ວຍງານຄຸ ້ມຄອງໂຄງການຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ (ພາຍໃຕ ້ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ( ຈະໃຫ້ຄາ

້ ຄອງຄວາມ
ອະທິບາຍແຕົ່ ລະໜ້າວຽກ ແລະ ໜ້າທົ່ ຮັບຜິດຊອບ ທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບການດາເນນການ ຂອງ ໂຄງການຄຸ ມ

້ ວມ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ຈະທົບທວນຄືນການຄັດເລືອກບົດລາຍງານ ທົ່ ໄດ້ກະກຽມໂດຍ ໜົ່
ສົ່ຽງຈາກໄພນາຖ້
ົ ໄຊ ແລະ ກະກຽມຮົ່າງ ເງົ່ ອນໄຂ
ື
ວຍງານໂຍທາທິການທາງນາ້ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ແຂວງ ອຸ ດມ

້ ຄອງທາງດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຕົ່ າງໆ
ຕົ່ າງໆໃນການອ້າງອງ ຂອງແຜນການຄຸ ມ
ເພືົ່ອການກະກຽມແຜນການຈັດສັນຍົກຍ ້າຍໂດຍຫຍ ້ (ARAP), ຖ້ານາໃຊ້, ແລະ ແຜນພັດທະນາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ

້ ຄອງສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ເອກະສານແຜນການຕົ່ າງໆ
(EGDP), ຕາມຄວາມຈາເປັ ນ. ແຜນການຄຸ ມ
ັ ຜູ ທ
້ ົ່ ມສົ່ວນໄດ້ສົ່ວນເສຍ ໃນຊົ່ວງເວລາການປຶ ກສາຫາລື. ບັນຫາ
(ເຊັົ່ນ ARAP ແລະ EGDP( ຈະໄດ້ຢາຍໃ ຫ້ກບ

ັ ການບັນທຶກ. ເອກະສານ ຈະມສົ່ວນພົວພັນເຖິງການ
ຕົ່ າງໆ ແລະ ການສັງເກດເຫັນ ຈາກການປຶ ກສາຫາລື ຈະໄດ້ຮບ
ັ ທະນາຄານໂລກເພືົ່ອການກວດກາຄືນ.
ເຜຍແຜົ່ສູົ່ ສາທາລະນະຊົນ ແລະ ຍືົ່ນໃຫ້ກບ

້ ຄອງໂຄງການ (ອົງປະກອບ ທ3( ຂອງ ໂຄງການຄຸ ມ
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ໃນພາກພືນ້
ອົງປະກອບການຄູມ
້
ັ ສປປ ລາວ ຈະສະໜັບສະໜູນ ການຄູ ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຂອງ
ອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ສາຫຼບ
ບດ

ໂຄງການຍົ່ ອຍ, ກວມເອົາການອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ໂຄງຮົ່າງຈັດຕັງ້ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນ
ການຄູ ້ມຄອງໂຄງການ, ການປະສານງານ, ວິຊາການ ແລະ ບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ລວມມການຈັດຕັງ້
ັ ກອບການຄູມ
້ ຄອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ມາດຕະການຕົ່ າງໆລວມຢູົ່ ໃນ ແຜນພັດທະນາກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ, ການຕິດຕາມ
ປະຕິບດ
້
ັ ກອບຄຸ ມ
້ ຄອງດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ການປະເມນຜົນ, ແລະ ການລາຍງານ. ຄົ່າໃຊ້ຈົ່າຍໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້ ງກັນສະເພາະເຂດ, ລວມມຄົ່າໃຊ້ຈົ່າຍຂອງພະນັກງານ,
ແລະ ສັງຄົມ ຈະລວມມ ການພັດທະນາ ເຄືົ່ອງມືປອ
ເດນທາງ, ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື, ການແປພາສາ ແລະ ການເຝິ ກອົບຮົົ່ມ. ຄົ່າໃຊ້ຈົ່າຍທັງໝົດທປະເມນໂດຍ
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ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ຄາດຄະເນປະມານເປັ ນ ----------ໂດລາອາເມກາ (ເບິົ່ງໃນຫົວຂ ້
9.4
ຕາຕະລາງ 2 ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫັກ ສາຫັບ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກອບການຄຸ້ມຄອງ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ວົງຈອນຂອງ

ກົມສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວບ

ກົມໂຍທາທິການ
ທາງນື້າ- ໜ່ວຍ

້
ຍທຂ ແຂວງ(ເຈົາຂອງໂຄງການຍົ່
ອຍ -ໜົ່ວຍ
້
ັ ໂຄງການ(
ງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໂຄງການຍ່ອຍ

ຄມໄພພິບັດ

ການກັົ່ນຕອງ

້ ະໝັກ ແລະ ຜູ ທ
້ ົ່
ແນະນາບັນດາຜູ ສ

ຕິດຕາມຢົ່າງໃກ ້ສິດ

ປະເມນການປ້ອງກັນບັນຫາທົ່ ອາດຈະເກດຂຶນ້

ມສົ່ວນໄດ້ສົ່ວນເສຍ ກົ່ ຽວກັບວິທ

ຈາກ EDPD

ກົ່ ອນຂະບວນການກະກຽມ ລວມມການກັົ່ນຕອງ

ການປ້ອງກັນດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ

ງານຄຸ້ມຄອງໂຄງ

ບັນດາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ.
ອະທິບາຍການປ້ອງກັນບັນຫາທົ່ ອາດຈະເກດຂຶນ້

ແລະ ສັງຄົມ.
ທົບທວນທັດສະນະ/ແນວຄວາມ

ໃນແບບການກັົ່ນຕອງການປ້ອງກັນ ຈະຕ້ອງແນບ

ຄິດ ແລະ ກັົ່ນຕອງການປ້ອງກັນ

ມາພ້ອມກັບບົດສະເໜຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ.

ບັນຫາຕົ່າງໆທົ່ ອາດເກດຂຶນ້ ແລະ
້ ະໝັກ ທົ່
ແນະນາບັນດາຜູ ສ

ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະ ແລະ ເນືອ້
ຫາ ຂອງເອກະສານການປ້ອງກັນ

ແລະ ມາດຕະຖານຕົ່າງໆ ເພືົ່ອໄດ້
ຮັບການກະກຽມ.
ການກະກຽມ

້ ະໝັກ ໃນດ້ານ
ແນະນາບັນດາຜູ ສ
ການປ້ອງກັນບັນຫາຕົ່າງໆ ດັົ່ງທົ່
ຕ ້ອງການ.ຮັບສະໝັກ ທົ່ ປຶກສາ

ຕິດຕາມຢົ່າງໃກ ້ສິດ
ຈາກ EDPD

ກະກຽມການປ້ອງກັນດັົ່ງທົ່ ຕ້ອງການ ເຊັົ່ນວົ່າ ການ
ັ ຊຸມຊົນ ແລະ/ຫຼ ື ການເກັບກາຂ ້
ປຶກສາຫາລືກບ
ມູນ.

ດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານ

ອອກແບບມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ກະກຽມ

ສິົ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມເພືົ່ອສະ

ເອກະສານ ເຊັົ່ນວົ່າ ESMP, RAP, EGDP,

ໜັບສະໜູນການກະກຽມ, ຈັດຕັງ້

ົ ລົງກັນກັບ
ECoP, ແລະ ອືນໆ ດັົ່ງທົ່ ໄດ້ຕກ

ັ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ປະຕິບດ

DOW. ຖ້າຫາກເໝາະສົມ ເປດເຜຍຮົ່າງ

ເອກະສານດ້ານການປົກປ້ອງ (ເຊັົ່ນ

ເອກະສານການປ້ອງກັນ ພ້ອມກັບ ບົດສະເໜ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ ຕົ່ ກັບບັນດາຊຸມຊົນທົ່ ຖືກຜົນ

ESMP, EGDP, ARAP).

ກະທົບກົ່ ອນກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ/
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ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ (MPWT/DOW( ຈະ
້ ດທ້າຍ.
ທົບທວນບົດສະເໜເປັ ນຄັງສຸ
ການທົບ

ທົບທວນບົດສະເໜການປ້ອງກັນ

ຕິດຕາມຢົ່າງໃກ ້ສິດ

ທວນຄືນ ແລະ

ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສົ່ຽງດ້ານ

ຈາກ EDPD

ການຮັບຮອງ

ສັງຄົມຂອງບັນດາໂຄງການຍົ່ ອຍ.

ຍືົ່ນບົດສະເໜໂຄງການຍົ່ ອຍ ພ້ອມກັບເອກະສານ
ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ຕາມທົ່ ໄດ້ຕົກລົງໄວ້.
ຖ້າຫາກ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້
ົ່ ມເຕມ ເພືົ່ອໃຫ້ຕົງກັບ ກອບ
້
ດາເນນຂັນຕອນເພ

ປະເມນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ

້ ຄອງສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ
ການຄຸ ມ

ຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ ຂອງຂະບວນ

ການສະໜອງນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ. ຍືົ່ນບົດສະເໜ

ການປະເມນການປ້ອງກັນ ແລະ
ການປຶກສາຫາລື. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ

ອກຄັງ້ ພ້ອມກັບເອກະສານ ແລະ ມາດຕະການ

ຄວາມຈາເປັ ນ.

ແລະ ກົດລະບຽບ ແຫົ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນ ທຸກ

ປະເມນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ

ສະບັບ ຈະໄດ້ຮັບການລວບລວມ ແລະ

ປ້ອງກັນສະບັບປັ ບປຸ ງ ດັົ່ງທຕ້ອງການ. ກົດໝາຍ

ົ່ ນອກ ຖ້າເຫັນວົ່າມ
້
ຂັນຕອນອື

ພິຈາລະນານາໃຊ້.

ຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ ຂອງເອກະສານ

ກະກຽມແຜນງານດັົ່ງທົ່ ຕ້ອງການ ຖ້າຫາກວົ່າ

ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ. ຖ້າ

ໂຄງການຍົ່ ອຍອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕົ່ ອົງກອນຊຸມ

ເຫັນວົ່າມຄວາມຈາເປັ ນ, ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມການດັດແກ ້ໃຫ້ ເໝາະສົມ

ຊົນໃນທ້ອງຖິົ່ນ (ອົງການທົ່ ບົ່ ຫວັງຜົນກາໄລ ແລະ

ແລະ ປະເມນຄືນໃໝົ່ກົ່ ອນການ

ອົງກອນຊຸມຊົນຕົ່ າງໆ[CBOs]).

້ ດທ້າຍ.
ຮັບຮອງຄັງສຸ

ຖ້າຫາກກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (ທຽບກັບ
OP/BP4.10 ຂອງທະນາຄານ
ັ ຜົນກະທົບ, ຕ້ອງໃຫ້
ໂລກ( ໄດ້ຮບ
ພວກເຂົາມຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ
ກົ່ ອນ ແລະ ການຮັບຮອງການຍິນ
ັ ດາກິດຈະກາຂອງ
ຍອມ ໃຫ້ບນ
້
ໂຄງການຍົ່ ອຍມຜົນຕົ່ ກັບເຂົາເຈົາ.
ຖ້າເຫັນວົ່າມຄວາມຈາເປັ ນ, ການ
້ ນການປ້ອງກັນສູົ່
ເຜຍແຜົ່ຂມູ
ສາທາລະນະຊົນ ຢູົ່ໃນ website
ັ ໂຄງການ.
ພາຍຫຼງັ ການອະນຸມດ
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ຕາຕະລາງ 3 (ຕີ່)
ວົງຈອນຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ

ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ,ໜ່ວງານໂຍທາທິ

ຂົນສົີ່ງ / ກົມໂຍທາທິການ

ການທາງນື້າ

ທາງນື້າ

(ຕາມ ເຈົື້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ)

ການຈັດຕັງ້

ໃຫ້ຄາປຶ ກສາ ແລະ ທົບທວນ

ຕິດຕາມຢົ່າງໃກ ້ສິດ

ເຜຍແຜົ່ເອກະສານການປ້ອງກັນສະບັບສຸ ດທ້າຍ ມ

ັ
ປະຕິບດ

ເອກະສານປ້ອງກັນ ແລະ ບັນຫາ

ຈາກ EDPD

ຜົນກະທົບແນວໃດແດົ່ຕົ່ ກັບຊຸມຊົນ.

ຕົ່ າງໆ ຊົ່ວງເວລາການຈັດຕັງ້

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເອກະສານ ໃນ

ັ ໂຄງການຍົ່ ອຍ. ຮຽກຮ້ອງ
ປະຕິບດ

້
ັ ຂອງບັນດາມາດຕະການປ້ອງ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໃຫ້ມການດັດແກ ້ມາດຕະການປ້ອງ

ກັນ.

ກັນ ຖ້າຫາກເຫັນວົ່າຈາເປັ ນ.

ເມືົ່ອກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (ທຽບກັບ OP/BP4.10 ຂອງ

ັ ແຜນ
ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມດ

ັ ຜົນກະທົບ ລວມທັງການ
ທະນາຄານໂລກ( ໄດ້ຮບ

ດາເນນງານ ທົ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ

ມສົ່ວນຮົ່ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການ

້
ັ
ໃນຊົ່ວງເວລາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ປະເມນຜົນ.

ໂຄງການຍົ່ ອຍ.
ການປະເມນຜົນ

ຮັບປະກັນການລວບລວມ ແລະ

ຕິດຕາມຢົ່າງໃກ ້ສິດ

.ຕິດຕາມ ແລະ ປະກອບເອກະສານການຈັດຕັງ້

ການທົບທວນ ການປ້ອງກັນບັນຫາ

ຈາກ EDPD

ັ ມາດຕະການປ້ອງກັນ
ປະຕິບດ

ສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ

ເມືົ່ອກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ (ທຽບກັບ OP/BP4.10( ໄດ້ຮັບ

ຜົນທົ່ ໄດ້ຮັບຢູົ່ ໃນຊົ່ວງເຄິົ່ງກາງ

ຜົນກະທົບ ລວມທັງການມສົ່ວນຮົ່ວມໃນການ ຈັດ

ແລະ ຊົ່ວງສຸ ດທ້າຍ ຂອງການປະ

້
ັ ການຕິດຕາມປະເມນຜົນ ແລະ ຜົນໄດ້
ຕັງປະຕິ
ບດ
ຮັບຂອງມາດຕະການປ້ອງກັນ. ເມືົ່ອກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ

ເມນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ ລວມ

ມ ບົດຮຽນທົ່ ສາມາດຖອດຖອນໄດ້

ັ ຜົນ
(ທຽບກັບ WB OP / BP4.11) ໄດ້ຮບ

ຫຼາຍໆກລະນທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ ໃນດ້ານ

້ ສົ່ວນຮົ່ວມໃນການຝຶ ກຫັດ
ກະທົບ, ໃຫ້ເຂົາເຈົາມ

ຄວາມຍືນຍົງຂອງແຕົ່ລະໂຄງການ

ການປະເມນ

ຍົ່ ອຍ.

7.0

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ

ັ ຂອງ ກອບການມສົ່ວນຮົ່ວມຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ໃນຊົ່ວງເວລາການຈັດຕັງ້
ການຕິດຕາມກວດກາ ແມົ່ ນພາກສົ່ວນຫຼກ
ັ ໂຄງການຄຸ ມ
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ຂອງ ສປປ ລາວ. ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມກວດກາ ປະຈາ
ປະຕິບດ
ັ ການດາເນນການ ເປັນແຕົ່ລະກິດຈະກາທົ່ ໄດ້ລະບຸ ສະເພາະ ເພືົ່ອ:
ເດືອນ, ໄຕມາດ-ແລະ ທຸກໆເຄິົ່ງປຈະໄດ້ຮບ
▪

້
ັ ໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
ປັບປຸ ງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
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▪

ຮັບປະກັນທັງດ້ານຄຸ ນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງຂະບວນການປະເມນດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ;

▪

້
ັ ຖານ ແລະ ປະສິດທິພາບ ບົນພືນຖານການປະເມ
ສ້າງ ພະຍານຫຼກ
ນດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພືົ່ອ
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ຂອງ ສປປ ລາວ;
ໂຄງການຄຸ ມ

▪

້
ັ ບັນດາເຄືົ່ອງມືປອ
້ ງກັນຜົນກະທົບ ແລະ ມາດ
ໃຫ້ໂອກາດໃນການລາຍງານຜົນ ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕະການຫຼຸດຜົ່ອນ.

້
ັ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ, ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ໜົ່ວຍງານຄຸ ມ
້ ຄອງ
ສົ່ວນທົ່ ກົ່ ຽວກັບການສະເໜການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໂຄງການ ຈະດາເນນການຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະກາ ໃນຊົ່ວງເວລາ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ ແລະ
ESMPs/EGDP/ARAP/RAP

ເພືົ່ອການົດຂອບເຂດ

ເພືົ່ອໃຫ້ມາດຕະການຫຼຸດຜົ່ອນ

ັ ການຈັດຕັງ້
ໄດ້ຮບ

້ ົ່ ສາມ ດ້ານຫຼກ
ັ ແລະ ປະສົບຜົນສາເລັດ. ການຕິດຕາມກວດກາຈະເນັນໃສ
ັ , ລວມມ:
ປະຕິບດ
(i)

ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງກາປະຕິບັດງານ:

ເພືົ່ອກວດສອບວົ່າ

ມາດຕະການ

້
ັ . ໃນຊົ່ວງໃລຍະການກະກຽມໂຄງການຍົ່ ອຍ,
ຫຼຸດຜົ່ອນຜົນກະທົບ ໃດ້ມການພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບັນດາວຽກງານຕິດຕາມ

ຈະສູ ມໄສການຮັບປະກັນ

ປະສິດທິພາບຂອງ

ັ
ການປະຕິບດ

້ ຄອງດ້ານ
ກອບຄຸ ມ

ັ ຕາມຂະບວນການ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ໜົ່ວຍງານຄູມ
້ ຄອງໂຄງການ
ສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ປະຕິບດ
ພະນັກງານຊົ່ຽວຊານດ້ານສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຮັບປະກັນການສຶກສາໂຄງການຍົ່ ອຍ ດາເນນໄປຢົ່າງ

ັ ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານໂລກ.
ຖືກຕ ້ອງ ແລະ ວົ່ອງໃວ ໂດຍປະຕິບດ
້
ື
ັ ແຜນດາເນນ
ບັນດາການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໃດ້ ຈະລວມເຖິງ ການປະເມນຜົນ ເງົ່ ອນໃຂໃນການຈັ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
ງານໃນການຈັດສັນຍົກຍ ້າຍ ໂດຍຫຍ ້ ແລະ ກດຈະກາທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ ກັບແຜນພັດທະນາກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ;
▪

້ ຍັງບົ່ ທັນໃດ້ຮບ
ັ ການແກ ້ໄຂບັນຫາໃນລະດັບທ້ອງຖິົ່ນ ແລະ ອາດຕ້ອງ
ບັນດາຄາຮ້ອງທຸກ, ໂດຍສະເພາະຜູ ທ
້ ຄອງທາງສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
ມການແກ ້ໄຂໃນລະດັບທົ່ ສູ ງກວົ່າດັົ່ງທົ່ ການົດໃນກອບຄູມ

▪

ການເຮັດເອກະສານໂຄງການສົມບູ ນວົ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ ້າຍ ແລະ ທົດແທນຄົ່າເສຍຫາຍ ຖ້າສິົ່ງເຫຼົ່ າົ
້ ການນາໃຊ້, ລວມມ ການສູ ນເສຍຊົົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ;
ນມ

▪

ການປະເມນຄຸ ນນະພາບວຽກງານການທົດແທນຄົ່າເສຍຫາຍ ຫຼ ື ມາດຕະການຫຼຸດຜົ່ອນຜົນກະທົບອືົ່ນໆທົ່
້ ນ,
້
້
ກົ່ ຽວຂ້ອງ ນັນຄວນຖື
ກນາໃຊ້ຕາມຄວາມຕອ້ ງຂອງໂຄງການລົງທຶນໃນອານາຄົດທຖືກການົດໄວ້ເບືອງຕົ
ິ ; ແລະ
ເຊິົ່ງລວມເຖິງຜົນກະທົບຕົ່ ວິຖຊິວດ

▪

ມາດຕະການຫຼຸດຜົ່ອນຜົນກະທົບໃນເວລາມການປົ່ຽນແປງຫຼາຍ
ໃນຕົວວັດແທກທອາດຕ້ອງການ
້ ງິ
ແຜນການແຊກແຊງ, ເຊັົ່ນ, ຖ້າປະຊາຊົນກູົ່ມຕົ່ າງໆ (ຄົນຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກູົ່ ມຄົນທມຄວາມອົ່ອນໄຫວ - ຜູ ຍ

້ າວຸ ດໂສ ແລະ ຜູ ເ້ ສຍອົງຄະ, ຜູ ບ
້ ົ່ ມທຢູົ່ໄສ, ແລະ ຜູ ທ
້ ຸກຍາກ, ອືົ່ນໆ( ບົ່ ໄດ້
ແລະ ເດັກນ ້ອຍ ຍິງ/ຊາຍ, ຜູ ອ
ື ຢົ່າງພຽງພ ຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍທມທົ່າແຮງ.
ຮັບການຊົ່ວຍເຫຼອ
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້
ັ ,
ໃນໄລຍະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ການຕິດຕາມຄວນກວມເອົາການກວດສອບລະຫວົ່າງ
ການປະຕິບດ

ການກົ່ ສ້າງ

ົ່ ມການອອກ ແລະ ປະຕິບດ
ື
ັ ຕາມສັນຍາອະນຸຍາດ. ໂຄງການກົ່ ສ້າງທ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ ເພືົ່ອກວດສອບວົ່າເງົ່ ອນໄຂໃດທ
້
ມປະສິດທິພາບ, ການເຄືົ່ອນໄຫວ ແລະ ໄລຍະຮືຖອນ
ຈະເປັ ນຄວາມຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ັ ການຕິດຕາມກວດສອບໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ.
ຂົນສົົ່ງ ແລະ ການປະຕິບດ

້
້
ັ , ການ
(ii) ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ: ເມືົ່ອໂຄງການຢູົ່ໃນລະຫວົ່າງຂັນຕອນການຈັ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕິດຕາມມາດຕະການຫຼຸດຜົ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍຄວນເປັ ນໜ້າທຂອງ ໜົ່ວຍງານການອອກແບບຈັດຕັງ້
ັ . ມການຄາດການໄວ້ວົ່າເອກະສານປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕົ່ ສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະຖືກມອບໃຫ້ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ເ
ປະຕິບດ

້
ັ ເພືົ່ອຈະຕິດຕາມກວດກາຮັບປະກັນວຽກງານດາເນນໄປຕາມ
ໝົາ ແລະ ໜົ່ວຍງານການອອກແບບຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ່ ໄດ້ຕົກລົງກັນແລ້ວວົ່າດ້ວຍບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜົ່ອນຜົນກະທົບ (ລະຫວົ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ
້
ຂັນຕອນທ
ທະນາຄານໂລກ(.
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນຜົນ ຂອງຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈະວັດແທກ ດັົ່ງຕົ່ ໄປນ:້
▪

ຜົນກະທົບເຖິງບຸ ກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຈະໃດ້ມການຮັກສາລະດັບມາດຕະຖານການດາລົງຊວິດ
ື ກວົ່າເກົົ່າ;
ກົ່ ອນຊົ່ວງໂຄງການ, ຫຼດ

▪

ຜົນກະທົບທົ່ ແຕກຕົ່າງກັນທາງເພດ ທົ່ ຄວນຫຼກລ້ຽງ, ຫຼຸດ ຫຼ ື ແກ ້ໄຂ;

▪

ັ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຢົ່າງໜ້ອຍໃຫ້ເທົົ່າຊົ່ວງໄລຍະກົ່ ອນໂຄງການ; ແລະ
ການປັ ບປຸ ງຊຸມຊົນທົ່ ໃດ້ຮບ

▪

້
ການຈັດການຂຂ້ອງໃຈ
ຫຼ ື ຂັດແຍົ່ ງ.

ົ ,້ ກົ່ ອນການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໃດ້ ຈະຕ້ອງລະບຸ :
ເພືົ່ອທົ່ ຈະວັດແທກຜົນກະທົບເຫຼົ່ ານ
▪

້ ດສະເພາະທົ່ ຈະຖືກກວດສອບໂດຍໃຊ້ຂມູ
້ ນແຍກຕາມເພດ;
ໂຕຊວັ

▪

້ ດ ເປັນປະຈາ; ແລະ
ການົດວິທວັດແທກໂຕຊວັ

▪

ັ (ຕົວຢົ່າງ: ຊົ່ວງເຄິົ່ງກາງ ຂອງຂະບວນການແຜນດາເນນງານໃນ
ການົດການຕິດຕາມບັນດາເຫດການຫຼກ
ການຈັດສັນຍົກຍ ້າຍ ໂດຍຫຍ,້ ຖ້ານາໃຊ້(

(iii) ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບສະສົມ: ຜົນກະທົບຕົ່ ສັງຄົມ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ
້
ົ ໄຊ ຈະຖືກຕິດຕາມກວດກາເພືົ່ອພິຈາລະນາຄວາມຄືບໜ້າອືົ່ນໆທົ່ ອາດມຂຶນ.
ທແຂວງອຸ ດມ

ັ້
ົ່ າຊັບສິນທາງປັນຍາມສົ່ວນຮົ່ວມໃນຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ, ກູົ່ ມຜູ ຕ້ ດ
ິ ຕາມຈະ
ເພືົ່ອໃຫ້ໝັນໃຈວ

້
້ ບການປຶ ກສາຫາລື
້ ນພາຍໃນກູົ່
ຖືກຈັດຕັງຂຶ
ມຊົນເຜົາທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ. ອົງປະກອບຂອງກາມະການຊຸດນ ້ ຈະຂຶນກັ
້ ນ ແລະ ຈະສ້າງໜົ່ວຍງານໂຄງຮົ່າງຕັດສິນຂອງຊຸມຊົນກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ,
ແບບອິດສະຫຼະ, ກົ່ ອນ ແລະ ໄດ້ຮັບຂມູ

້ ານົດເລືົ່ອງເພດ ແລະ ຄວາມສົມດຸ ນລະຫວົ່າງກັນ. ກູົ່ ມຕິດຕາມນ ້ ຈະທົບທວນ ບົດລາຍງານ
ຕະຫຼອດເຖິງເຖິງຂກ
ຕິດຕາມທາງສັງຄົມ ແລະ ສິົ່ງ ແວດລ້ອມທົ່ ອະທິບາຍໃວ້.
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8.0

ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ

້ ຄອງໂຄງການ ຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ້ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ຈະ
ໃນຖານະທົ່ ເປັນໜົ່ວຍງານຄຸ ມ

ໄດ້ສ້າງຄະນະກາມະການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ ຮົ່ວມກັບ ຊຸມຊົນກູົ່ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ, ແລະ ຂັນ້ ເມືອງ ຫຼ ື
້
ົ ້ ຈະໄດ້ດາເນນການປະເມນຜົນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການແກ ້ໄຂ
ຂັນແຂວງ.
ຄະນະກາມະການເຫຼົ່ ານ
້ ອງໃຈ ແລະ ການຮ້ອງຮຽນຕົ່າງໆ ແລະ ຄວາມຄັບຂ້ອງໃຈ ຂອງກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ.. ຄະນະກາມະການແກ ້ໄຂຄາ
ບັນຫາຂຂ້
້ າຊຸມຊົນ ແລະ ອົງກອນ
ຮ້ອງຮຽນ ຈະປະກອບມ ຕົວແທນຈາກ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ, ຜູ ນ
້
້ ານ ແລະ ຂັນ້ ເມືອງ ແລະ ເຈົາໜ້
້ າທົ່ ຈາກ ໜົ່ວຍງານ
ຈັດຕັງທາງສັ
ງຄົມ ນອກຈາກນັນ້ ກຍັງມ ຕົວແທນຈາກຂັນບ້

ຄຸ ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ໜົ່ວຍງານການດາເນນການໂຄງການ. ຄະນະກາມະການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ ຈະເຮັດໜ້າທົ່
ເພືົ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາອາຍຸ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ
ລວມທັງໄລຍະເວລາທົ່ ບົກຜົ່ອງໃນໜ້າທົ່ .
ັ
ການປຶກສາຫາລືກບ

ສະມາຊິກກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ

້ ອນຂະບວນການວາງແຜນຂອງ
ັ ຂຶນກົ່
ຈະໄດ້ຈດ

້
້ າໝູົ່ບ້ານ ຈະໄດ້ເຮັດການສາຫຼວດທົ່ ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງ
ໂຄງການ. ກົ່ ອນການເລົ່ ມຕົນໂຄງການຍົ່
ອຍ, ຜູ ນ
້ ົ່ ຖືກຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງ. ຜູ ນ
້ າໝູົ່ບ້ານ ຈະໄດ້ເຮັດການ ການປຶ ກສາຫາລື ກັບ ປະຊາຊົນຜູ ທ
້ ົ່ ຖືກຜົນ
ປະຊາຊົນຜູ ທ
ກະທົບແລະ ຂະບວນການທັງໝົດຈະໄດ້ເຮັດເປັ ນລາຍລັກອັກສອນ.

ັ ການບັນທຶກໃນ
ທຸກໆການຮ້ອງຮຽນຈະຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼ ື ການຮ້ອງຮຽນດ້ວຍປາກເປົົ່ າ ກົ່ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ເວລາ ແລະ ສະຖານທົ່ ຈາກ ສະມາຊິກກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບແລະ ໄດ້ຮັບການບັນທຶກຢົ່າງເໝາະສົມ ຈາກ
ຄະນະກາມະການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ ແຕົ່ລະຂັນ້ (ຊົ່ ຸ ມ, ເມືອງ, ແຂວງ(. ແບບ ຫຼ ື ຟອມ ມໄວ້ເພືົ່ອການບັນທຶກນັນ້
້
ສາມາດພັດທະນາ ໃຫ້ສາມາດເຂົາໃຈງົ່
າຍຕົ່ ກັບການບັນທຶກ. ສະມາຊິກກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບຈະບົ່ ໄດ້ເສຍ
້
ທຸກຄົ່າທານຽມດ້ານການບລິຫານ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນຂັນຕອນຂອງການຮ້
ອງຮຽນ. ການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ ທົ່

ັ ການ ດາເນນການໂດຍການເຈລະຈາ
ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບທຸກຮູ ບແບບຂອງການດາເນນກິດຈະກາໂຄງການຍົ່ ອຍ ຈະໄດ້ຮບ
ກັນ ຈົນເກດມຄວາມເພິົ່ງພໃຈທົ່ ສຸ ດ. ຂະບວນການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ ແມົ່ ນເພືົ່ອສະໜອງ ການການົດເວລາ ແລະ
ກົນໄກຄວາມໂປົ່ງໃສ ເພືົ່ອນາສະເໜ ແລະ ແກ ້ໄຂ ທຸກໆຄວາມຂ້ອງໃຈ ຂອງ ສັງຄົມ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ ທົ່
ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບການດາເນນກິດຈະກາໂຄງການຍົ່ ອຍ.

ຂະບວນການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນນ ້ ບົ່ ໄດ້ໝາຍເຖິງຂະບວນ

ການແກ ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຂອງລັດຖະບານ ຫຼ ື ການສະໜອງກົດໝາຍແຫົ່ງຊາດ ແຕົ່ ວົ່າເປັ ນການແກ ້ໄຂບັນຫາ
ຄວາມຂ້ອງໃຈຕົ່າງໆຂອງສະມາຊິກກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າແລະ ການຮ້ອງຮຽນແບບທັນເວລາ, ເຮັດໃຫ້ພ ້ອມສາມາດດາເນນ

ການໄດ້ ແລະ ຊຸມຊົນກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຂະໜາດທົ່ ແຕກຕົ່າງກັບຄວາມສົ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຈາກການດາເນນ
ກິດຈະກາໂຄງການຍົ່ ອຍ.
້ ົ່ ອສະມາຊິກ ຂອງຊຸມຊົນກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ ນາມາຍັງການ
ແຜນພັດທະນາກູົ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຖືກສ້າງຂຶນເພື
້ າທົ່ ໂຄງການ ທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ ໄດ້ແກ ້ໄຂ. ຂະບວນການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ ຈະຕ້ອງມ
ຮ້ອງຮຽນຕົ່າງໆ ໃຫ້ເຈົາໜ້
ັ ງານທົ່ ເໝາະສົມ, ລວມມເວລາທົ່ ຕ ້ອງການໃນການໃຫ້ຄາຕອບກັບການຮ້ອງຮຽນ ແລະ
ມາດຕະຖານການປະຕິບດ
ບົ່ ມການເກັບຄົ່າທານຽມ ຫຼ ື ຄິດຄົ່າໃຊ້ຈົ່າຍໃດໆກັບປະຊາຊົນ. ແຜນພັດທະນາກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ຄວນຈະການົດ ວິທ
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້
ທາງອືົ່ນໆ ໃຫ້ແກົ່ ຜູ ເ້ ສຍຫາຍ ຖ້າຫາກວົ່າຂັນຕອນຕົ່
າງໆທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ບົ່ ສາມາດທົ່ ຈະນາໃຊ້ໄດ້ຕົ່ ກັບ
ການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນຕົ່າໆ.
ກອບການຄຸ ້ມຄອງທາງສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມມບັນດາລາຍະອຽດ ດ້ານກົນໄກການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ຂອງ ສປປ ລາວ. ການຮ້ອງຮຽນຕົ່ າງໆ ທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ
ຂອງ ໂຄງການຄຸ ມ

ສິົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງ ຫຼ ື ໂດຍທາງອ້ອມ ຈາກການຈັດຕັງ້
ັ ກິດຈະກາໂຄງການຍົ່ ອຍ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການແກ ້ໄຂໂດຍຄະນະກາມະການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ (GRC) ໂດຍ
ປະຕິບດ
້ ຄອງຄວາມສົ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ຂອງ ສປປ ລາວ ມຢູ ໃນແຜນ
ຜົ່ານ ກົນໄກການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ ຂອງ ໂຄງການຄຸ ມ
ວາດ 1.
ເຖິງຢົ່າງໃດກົ່ ຕາມ,

້ ອ້ ງຮຽນມສິດໃນການສະເໜຄາຮ້ອງຮຽນໂດຍກົງ
ຜູ ຮ

ຫາຫ້ອງການໜົ່ວຍງານດາເນນການ

ໂຄງການ ຂອງ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ ຫຼ ື ສະພາແຫົ່ງຊາດ. ດັົ່ງທົ່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ ໃນກົດໝາຍຂອງ

້
ັ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການ
ສປປ ລາວ. ລາຍລະອຽດຂອງແຕລະຂັນຂອງການຮ້
ອງຮຽນ, ການປຶ ກສາຫາລື ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
້ ນທຶກການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ. ສະພາບຂອງການສະເໜຄາ
ບັນທຶກ ແລະ ເກັບເປັ ນລາຍລັກອັກສອນໄວ້ໃນປຶ ມບັ

ຮ້ອງຮຽນ ແລະ ການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ ຈະໄດ້ລາຍງານເປັ ນບົດລາຍງານປະຈາເດືອນໃຫ້ ໜົ່ວຍງານໂຍທາທິການ
ົ ໄຊ. ເພືົ່ອເປັ ນການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນຕົ່ າງໆ ຂອງ
ທາງນາ້ ຂອງ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ ອຸ ດມ
້
ົ່ ງນ:້
ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ ໃຫ້ວົ່ອງໄວ ແລະ ມປະສິດທິພາບ ເຊິົ່ງຈະລວມມຂັນຕອນດັ
▪

້
ຂັນຕອນທ
1: ຖ້າຫາກສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູົ່ມຊົນເຜົົ່າ ບົ່ ເພິົ່ງພໃຈຕົ່ ກັບແຜນການຍົກຍ ້າຍ ຫຼ ື ການ
ດາເນນການ, ເຂົາ ສາມາດຮ້ອງຮຽນເປັ ນຄາເວົາ້ ຫຼ ື ເປັ ນໜັງສື ຕົ່ ກັບຄະນະກາມະການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງ ຂັນ້
້
ເມືອງ ຫຼ ື ຂັນແຂວງ;

▪

້
ຂັນຕອນທ
2: ຖ້າຫາກສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ບົ່ ເພິົ່ງພໃຈຕົ່ ກັບຜົນການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນຢູົ່
້
້
ໃນຂັນຕອນທ
1, ເຂົາເຈົາ້ ສາມາດ ຮ້ອງຮຽນເຖິງ ຕົ່ ກັບຄະນະກາມະການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງ ຂັນໂຄງການ;

▪

້
້
ຂັນຕອນທ
3: ຖ້າຫາກເຂົາ ບົ່ ເພິົ່ງພໃຈຕົ່ ກັບຜົນການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນຢູົ່ ໃນຂັນຕອນທ
2, ເຂົາ ສາມາດ

້
ຮ້ອງຮຽນເຖິງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ ຂັນແຂວງ
ເພືົ່ອຕັດສິນພາຍຫຼງັ ທົ່
້
ໄດ້ຮັບຜົນການປຶ ກສາຫາລືຈາກ ຄະນະກາມະການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງ ຂັນໂຄງການ.
ຄະນະກາມະການຕັດສິນ
ຄວນຈະດາເນນການ ຕັດສິນ ພາຍໃນເວລາ 20 ວັນ.
▪

້
ຂັນຕອນທ
4: ຖ້າຫາກເຂົາເຈົາ້ ຍັງບົ່ ເພິົ່ງພໃຈຕົ່ ກັບຜົນການແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ ຈາກ ຄະນະກາມະການ
ແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນ, ເຂົາເຈົາ້ ສາມາດ ຮ້ອງຟ້ອງ ເຖິງສານໄດ້ ໂດຍອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຕົ່າໆທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ ໃນ ສປປ ລາວ.
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ແຜນວາດ 1 ຂະບວນການຮັບ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄາຮ້ອງ ຂອງປະຊາຊົນ (GRM)

ມາດຕະການແກຸ້ໄຂລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ

ສິື້ນສດ

ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໃຂ

ຖ້າບີ່
ຄະນະກາມະການຮັບແລະແກຸ້ໄຂຄາຮ້ອງ
(ລະດັບໂຄງການ)

ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໃນ

ສິື້ນສດ

10 ວັນ?
ຖ້າບີ່
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ

ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໃນ

ສິື້ນສດ

20 ວັນ?
ຖ້າບີ່

ຖ້າຍັງບີ່ສາມາດ ແກຸ້ໄຂບັນຫາໄດຸ້, ບກຄົນທີ່ຖກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການອາດຕ້ອງອງ
ໃສສິດທິ ພາຍໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແຫຸ່ງ ສປປລາວ ໃນການອ້າງອງ ແລະ ສົງີ່ ໄປຫາສານ
ພິຈາລະນາ.

ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູົ່ມຊົນເຜົົ່າ ສາມາດຮ້ອງຮຽນ ຫຼ ື ຮ້ອງຟ້ອງ ໄດ້ໃນທຸກດ້ານຂອງການອອກແບບ ແລະ ການ
ດາເນນການຂອງ ໂຄງການ. ຟອມ (ແບບຟອມ( ການຕອບກັບຂອງການຮ້ອງຮຽນ ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ພາຍ
ົ ໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ບລິຄາໄຊ ແລະ ບລິເວນໃກ ້ຄຽງ
ໃຕ ້ ໂຄງການແລະ ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ໃນເທດສະບານແຂວງ ອຸ ດມ
SEA DRM Project – Lao PDR
Ethnic Groups Engagement Framework

28

້
ຈະລວມມ ສະຖານທົ່ ຢູົ່ອາໄສຂອງ ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູົ່ ມຊົນເຜົົ່າ, ເພືົ່ອການນາໃຊ້ເຂົາໃນການສະເໜ
ຄາຮ້ອງ

ັ ການອະທິບາຍຢົ່າງຈະແຈ ້ງກົ່ ຽວ
ຮຽນຕົ່າງໆຂອງ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ. ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູົ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະໄດ້ຮບ

້
້ ານ ແລະ ຟອມ
ກັບຂັນຕອນການສະເໜ
ຄາຮ້ອງຮຽນຕົ່າງໆ ທົ່ ໄດ້ກົ່າວມາຂ້າງເທິງນັນ້ ຈາກການປະຊຸມໃນຂັນບ້
້ ນຂົ່າວສານ ແລະ ການສືົ່ສານແລະ ສືົ່ມວນຊົນ ຄວນຈະໄດ້
(ແບບຟອມ( ໃນການຕິດຕົ່ ສືົ່ສານ. ເທັກໂນໂລຢຂອງຂມູ
້ ນຂົ່າວສານ. ທາງເລືອກ ແລະ ຄາເຫັນຕົ່ າງໆ ກົ່ ຽວກັບ ການຈັດສັນຍົກຍ ້າຍ
ຮັບການນາໃຊ້ ເພືົ່ອການເຜຍແຜົ່ຂມູ
້ ົ່ ມຄວາມກັງວົນ ແລະ ອົງກອນຕົ່ າງໆ ໄດ້ນາສະເໜໄປນັນ້ ຄວນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການບັນທຶກເປັ ນລາຍລັກ
ປະຊາຊົນຜູ ທ

ັ ຕາມ
ອັກສອນ ແລະ ໜົ່ວຍງານຈັດສັນຍົກຍ ້າຍໃນລະດັບຕົ່ າງໆ ຄວນຈະນາສະເໜ ແລະ ແກ ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທນ
ເວລາ.
ໜົ່ວຍງານທົ່ ນາສະເໜ ແລະ ແກ ້ໄຂຄາຮ້ອງຮຽນຕົ່ າງໆ ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ ບົ່ ມການ

້
ເກັບຄົ່າທານຽມ ຫຼ ື ຄິດຄົ່າໃຊ້ຈົ່ າຍໃດໆກັບປະຊາຊົນ. ຄົ່າໃຊ້ຈົ່ າຍຕົ່ າງໆທົ່ ເກດຂຶນໃນການຮ້
ອງຮຽນ ຈະເປັ ນຄົ່າໃຊ້
້
ັ ທົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ.
ຈົ່ າຍທົ່ ບົ່ ໄດ້ການົດໃນແຜນໂດຍໜົ່ວຍງານຄຸ ້ມຄອງໂຄງການ ຫຼ ື ໜົ່ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
9.0

ການເຜຍແຜຸ່ໃຫຸ້ກັບກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ ເພີ່ອກະກຽມພາຍໃຕຸ້ກອບການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົີ່າ

້ ຢື
ູ ້ ມທຶນ ເຜຍແຜົ່ ບົດລາຍງານ ປະເມນຜົນກະທົບຕົ່ ສັງຄົມ ແລະ ຮົ່າງຂອງ ແຜນ
OP/BP 4.10 ລະບຸ ໄວ້ວົ່າ ຜູ ກ

້ ົ່ ທເໝາະສົມກັບ
ັ ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ ໂດຍຜົ່ານ ວິທການ ແລະ ພືນທ
ພັດທະນາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ໃຫ້ກບ
ັ ການເຜຍແຜົ່ ໂດຍຜົ່ານ ອົງກອນເຜົົ່າຊົນ
ວັດທະນະທາ. ໃນກລະນ ແຜນພັດທະນາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ, ເອກະສານໄດ້ຮບ

ັ ແຕົ່ ລະຊົນເຜົົ່າ ຜູ ທ
້ ົ່
ກຸົ່ ມນ ້ອຍ (EMOs( ໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພືນ້ ຫຼ ື ລະດັບທ້ອງຖິົ່ນ ທົ່ ເໝາະສົມ ໃຫ້ກບ

້ ົ່ ທົ່ ບົ່ ມ ອົງກອນເຜົົ່າຊົນກຸົ່ ມນ ້ອຍ (EMOs(, ເອກະສານ ອາດ
ຄາດວົ່າຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ໃນພືນທ
ັ ການເຜຍແຜົ່ ໂດຍຜົ່ານ ອົງກອນທາງສັງຄົມອືົ່ນໆ ຕາມຄວາມ
ຈະໄດ້ຮບ

ເໝາະສົມ. ໃນລະດັບທ້ອງຖິົ່ນ, ບົດປະ

ເມນຜົນກະທົບດ້ານສງຄົມ ແລະ ຮົ່າງແຜນພັດທະນາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຖືກເຜຍແຜົ່ ແລະ ແຈກຢາຍ ໃນກອງປະຊຸມ
ສາທະລະນະຊົນ, ອານວຍຄວາມສະດວກຕາມສະຖານທົ່ ແລະ ພາສາ, ແລະ ເວລາທົ່ ເໝາະສົມ ເຖິງ ສະມະຊິກ
ຂອງກູົ່ມຊຸມຊົນຊົົ່ນເຜົົ່າທົ່ ຖືກຜົນກະທົບ.

ັ ໂຄງການຍົ່ ອຍ, ຜູ ກ
້ ູ ້ຢື ມທຶນ ຈະຕ້ອງສົົ່ງ ບົດລາຍງານ ປະເມນຜົນກະທົບຕົ່ ສັງຄົມ ແລະ ຮົ່າງຂອງ
ກົ່ ອນການອະນຸມດ

ັ ທະນາຄານໂລກ ເພືົ່ອທົບທວນຄືນ. ຖ້າຫາກວົ່າທະນາຄານໂລກ ໄດ້ການົດວົ່າ
ແຜນພັດທະນາກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ໃຫ້ກບ
ົ ນ້ ສາມາດຮັບໄດ້ ເພືົ່ອການປະເມນໂຄງການ, ທະນາຄານ ກົ່ ຈະເຜຍແຜສູົ່ ສັງຄົມ ເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄົ່ອງ
ເອກະສານເຫຼົ່ ານັ

້ ງຂມູ
້ ນ ແລະ ຜູ ກ
້ ຢື
ູ ້ ມທຶນ ກົ່ ເຮັດການເຜຍແຜົ່ສູົ່ ກຸົ່ ມຊົນເຜົົ່າ ທົ່
ກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນການເຂົາເຖິ
ັ ກັບຮົ່າງເອກະສານຕົ່າງໆກົ່ ອນໜ້ານ.້
ຖືກຜົນກະທົບ ຄືກນ
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