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ARAP ແຜນດໍາເນີນງານ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ 

CBO ອົງ  ານຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢຊຸມຊົນ 

CRPF   ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ   ານທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 

CSO ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 

DOPF ກົມແຜນການ ແ  ະ   ານເງິນ  

ECoP ຫຼັກການຄ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບກະທັດຫັດ 

EGEF   ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ   ານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ 

EGDP ແຜນການພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົ່າ 

LFND ແນວລາວສ້າງຊາດ 

ESIA   ານປະເມີນຜຜົນ  ະທົບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 

ESMF   ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ  ານຄ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 

ESMP ແຜນ  ານຄ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 

GoL ລັ  ຖະບານ ສປປ ລາວ 

GRM/GRIs ກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທກ/ອົງການແກ້ໄຂການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທກ 

IDA ອົງການພັດທະນາສາກົນ 

MOF   ະຊວງ   ານເງິນ 

MoICT   ະຊວງ ວັດທ,ນາທໍາ   ຖ,ແຫຼງຂ່າວ ແລ, ການທ່ອງທ່ຽວ  

MPI   ະຊວງ ແຜນ  ານ ແລະ   ານລົງທຶນ 

NSEDP ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

OP/BP ນະໂຍບາຍດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ 

PAH ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ 

PAP ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ 

PDO ຈດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ 

PAFO ພະແນ   ກະສິກໍາ-ປາໄມ້ແຂວງ 

PDR ສ     ລາວ 

SA/SIA ການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ 

SMMP ແຜນ  ານ  ວດ  າ ແລະ ຄ້ມຄອງສັງຄົມ 

WB ທະນາຄານໂລກ 
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ໂຄງ  ານ ຜະລິດ  ະສິ  ໍາເປນສິນຄ້າ ໂດຍ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ - ເງ ິນ  ້ຢມ ຈາ  ກ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ຜ່າ   

ອົງ  ານພັດທະນາສາ  ົນ  (IDA) ໃຫ້ແ  ່ ສປປ ລາວ. ກອບນະໂຍບາຍ  ີ້ ແມ່     ະ  ຽມໂດຍ   ົມແຜນ  ານ ແລະ 

ການເງິນງການພາຍໃຕ້ການຊີ້ນກາ ຂອງທ່ານ ໄຊປຼະເດດ ຈຂລະມະນີ   ຫົວໜ້າກົມ ແ,ນການ ແລະ ການເງິນ   ທ່ານ 

ບິນທັງກາວ   ທ່ານ ກ້,ນສະຫວ່າງ ຫງາດໄຊສ,ນ   ຫົວໜ້າທີມຮ່ວມ -ກ່ມທະນາຄານໂລກ   

ໂດຍ  ານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັ  ນິ   ຈາ   ທ່ານ ຕວນອານເລ   ທີ່ປກ,າດ້ານປກປອງ,ັງຄົມ. 

ຜຄ້ຂຽນ ຂໍຂອບໃຈ   ຂ່ມທະນາຄານໂລ   ສກາລັບ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ທ່ານ ບິນທັງ  າວ ແລະ   ່ານ 

  ້ອນສະຫວ່າງ ຫງາດໄຊສອນ   ຫົວໜ,າທີມຮ່ວມ; ທ່ານ ຈັນສ,ມ ມານີທອງ   ຊ່ຽວຊານດ້ານກ,ສິກໍາ   ທ່ານ ສີບນເຮືອງ 

ພັນດານວົງ ຊ່ຽວຊານອາວໂ. ດ້ານປກປອງ.ັງຄົມ   ທ່ານ ນ. ວາ,າພອນ ຮີ,ັນວັດ.ີ,ິ   ຊ່ຽວຊານອາວໂ. 

ດ້ານປ  ປອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍ່ກັບ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານເຕັ  ນິ  . ຜ້ຂຽນ ຂໍຂອບໃຈ ມາຍັງ ອໍານາດ  ານປກຄອງທ້ອງຖິ່ນ   

ພະແນກກະສິກໍາ-,າໄມ້ແຂວງ   ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄ(, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄ()ະບກລີ), ຫ້ອງການກະສິກໍາ-

ປາໄມ້ເມືອງ ,ໍາລັບການປະກອບ,່ວນອັນມີຄ່າ   ບັນດາປະຊາຊົນ-ຊາວນາ   ອງບ້ານຕ່າງໆ ໃນ    ແ  ວງ 

ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມນອັນມີປະໂຫຍດ   ຄວາມຄິດເຫັນ ແລ, ຂໍ້ແນ,ນໍາ ຕໍ່ຜົນກ,ທົບ ທີ່ອາດເປນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງ  ານທີ່ສະເໜີ 

ແລະ ມາດຕະ  ານບັນເທົາຜົນ  ະທົບ  
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1.0 ສະເໜ ີ

ເອ  ະສານສະບັບນີ້ ແມ່ນ   ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ   ານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ EGEF ສໍາລັ   ໂຄງ  ານ 

ຜະລິດ  ະສິ  ໍາເປນສິນຄ້າ (ACP) ເຊິ່ງຖື    ະ  ຽມ ຮ່ວມ  ັບ ກະຊວງກະສິກໍາ-ປາໄມ-້   ົມແຜນ  ານ ແລະ   ານເງິນ 

ໂດຍແມ່ນ ທະນາຄານໂລ  ໃຫ້ທຶນ. ເອ  ະສານສະບັບນີ້   ໍານົດຂໍ້ແນະນໍາ   ່ຽວ  ັບຂະບວນ  ານ ໃຫ້ປະຊາຊົນຖື    ະທົບ 

ເຊິຂງປະກອ,ມີ ກຈງມຊົນເຜົຍາ ເຂົຄາມີສງວນຮງວມກນການປຊກສາຫາລື   ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັຄງປະຕິ,ັດ ໂຄງການຍງອຍ ທີຂ 

ໂຄງ  ານ ຜະລິດກະສິກໍາເປນສິນຄ້າ ຈະໃຫ້ທຶນ. 

1.1 ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ 

ໂຄງ  ານຜະລິດ  ະສິ  ໍາເປນສິນຄ້າ (ACP) ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເພີ່ມ  ານແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງຂະແໜງ  ະສິ  ໍາ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານ   ານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັ  ນິ   ແລະ   ານເງິນ ສໍາລັບເພີ່ມ ຜົນຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າ  ະສິ  ໍາ 

ໃນຕ໋ອງໂສ້ມນຄ່າ ຕາມຍດທ.ສາດ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ   ໂຄງການ ຈ.ສມໃສ່: (i) ເ  ດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດເປນໄປໄດ້ສງ 

ຂອງການພັດທະນາກະສິກໍາ; (ii) ລະບົບປ  ຝງ ທີມ່ີຄວາສາມາ(ເປ)ໄປໄ(້ສງ ສໍາລັບກາ)ຄ້າ   ເຊັ່) ເຂົ້າ, ສາລີ, ,ັກ); (iii) 

ສົ່ງເສີມການດໍາເນີນກ,ສິກໍາມີຄນນ,ພາບດີ   ເຕັກນິກກ,ສິກໍາແບບເປນມິດກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ລະບົບປ  ຝງຕ່າງໆ ເພື່ອ 

ເພີ່ມ  ານຮັບປະ  ັນອາຫານ ແລະ   ານໂພສະນາ  ານ; (iv) ສ້າງຄວາມສາມາດໃ,້ແກ່ກ່ມຊາວນາ   ທລະກິດກະສິກໍາ   

ຜ້ໃຫ້ບໍລິການພາກເອ  ະຊົນ ແລະ ມວນຊົນ (v) ສ້າ   ແລະ ພັດທະນາ 

ພະລັງຄວາ/ສຄາເລັດຮກວ/ກັບໂຄງການຜຈຂໃຫຂທຶນ/ໂຄງການລັດຖະບານອື່ນໆ   ຈງດ,ະສົງ ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ 

(PDO) ແມ່ນ ເພີ່ມ ຕ໋ອງໂສ້ມນຄ່າ  ານຄ້າ ໃນເຂດ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອ  . ໂຄງ  ານ ACP ປະກອບດ້ວຍ    ອົງປະກອບຄື: (1) 

ປບປງຍົ  ລະດັບ ປະສິທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານ  ະສິ  ໍາ; (2) ເພີ່ມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ (3) 

ການຄ້ມຄອງໂຄງການ    

ບັນດາ  ິດຈະ  ໍາ ພາຍໃຕ້ ໂຄງ  ານຜະລິດ  ະສິ  ໍາເປນສິນຄ້າ ປະ  ອບມີດັ່ງລ່ມນີ້  

ອົງປະກອບ ກ   ປ:ບປງຍົກລະດັບ ປະສິທິພາບ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ  

ອົງປະກອບນີ້ ມີຈດປະສົງ ເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງລະບົບການປກຝງ ແລະ ປະກອບມີກິດຈະກໍາດັ່ງລ:ມນີ້    

(i) ອົງ  ານຈັດຕັ້ງ  ານຜະລິດ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ແນວພັນຄນນະພາບດີ;  

(ii) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມ ເພື່ອປບປງຍົ  ລະດັບ   ານດໍາເນີນງານປ  ຝງ ແລະ ເຄື່ອງ  ົນຈັ    ະສິ  ໍາ 

ເພື່,ສົ່ງເສີມການຄ້າ   ການປກພືດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ   ານຜະລິດ  ະສິ  ໍາແບບຍືນຍົງ ແລະ 

ມີຄນນະພາບດີ;  

(iii) ປບປງໂຄງສ້າງຊົນລະປະທານທີ່ມີແແລ້ວ ແລະ ຍົ  ລະດັບ  ານຄ້ມຄອງນໍ້າຊົນລະປະທານ; 
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(iv) ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແ  ່  ່ມຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິ  ຂອງ  ່ມ   

(v) ສ້າງແ,ນທີ່   ປກ/ຼັກໝາຍເຂດແດນ   ລົງທະບຽນດິນຊົນລະປະທານ/ລະບົບຊົນລະປະທານ 

ໃ)ເຂດໂຄງກາ) ໂດຍເຮັດເປ)(ອ)   ບໍ່ແມ່)ເຮັດເປ)ລາຍບກຄົ)).  

  

ອົງປະ  ອບ ຂ: ເພີ່ມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ   

ອົງປະ  ອບນີ້ ມີຈດປະສົງ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຊຸ  ຍ້  ານລົງທຶນ ຂອງພາ  ເອ  ະຊົນ ໃນຕ໋ອງໂສ້ມນຄ່າອາຫານ 

ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ແລະ ປະກອບມີ ກິດຈະກ:າ ດັ່ງລ່ມນີ້     

(i) ສະໜອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້  ່ມຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິ  ຂອງ  ່ມ ເພື່ອສົ່ງເສີມ   ານລົງທຶນ 

ໃນກົນຈ,ກເກ,ບກ້   ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວ  ດ້ານ  ານອົບແຫ້ງ ແລະ   ານເ  ັບມ້ຽນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ 

ການສ/ນເສຍ ກ່ອນ  ຫຼັງການເກັບກ/້; 

(ii) ສະໜອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແ  ່ທລະ  ິດ  ະສິ  ໍາ ເພື່ອ 

ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນ  ານຂັບເຂື່ອນ   ານພັດທະນາຕ໋ອງໂສ້ມນຄ່າ; 

(iii) ຍົ  ລະດັບ ເສັ້ນທາງຊອຍ ເຂົ້າເຖິງເຂດປ  ຝງ ແລະ ເຂດທໍາ  ານຜະລິດ;  

(iv) ຝ  ອົບຮົມ ແລະ ຊ່ວຍ  ານປ  ສາຫາລື   ັບ  ່ມຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິ   ຂອງ  ່ມ 

ເພື່ອສ້າງຄວາມຊໍານານງານດ້ານການບໍ,ິຫານ   ການພັດທະນາທ,ະກິດ   ການຕະຫຼາດ 

ໂດຍຜ່ານການເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍຜົນຜ,ລິດ   ມນຄ່າເພີ່ມ ແລ, ຊື້ຜ,ລິດຕ,ພັນ;  

(v) ຊ່ວຍເຫຼືອ   ະຊວງ  ະສິ  ໍາ-ປາໄມ ້  ກະຊວງອດ,ະຫະກໍາ   ,ະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອົງການເຕັກນິກ 

ໃນການດໍາເນີນງານຄົ້ນຄວ້າຕະ,ຼາດກ່ຽວຂ້ອງ   ວິເຄາະນະໂຍບາຍກະສິກໍາ   

ປບປງຍົ  ລະດັບຄວາມຊາ ໍນານງານບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມຄິດ   

 

ອົງປະກອບ ຄ   ການຄ້ມຄອງໂຄງການ. 

ອົງປະ  ອບນີ້ ຈະສະໜອງມນຄ່າດໍາເນີນໂຄງ  ານ ແລະ ອປະ  ອນ ເພື່ອ  ວດ  າໂຄງການ   ຄ້ມຄອງການເງິນ ,ລະ 

ກິດຈະກໍາການຈັດຊື້-ຈຄາງ ເພື່ອຮັບ,ະກັນ ໃຫຄຖືກຕຄອງກັບ ການ,ຈກ,ງອງສັງຄົມ   ຊ່ວຍເຫຼືອດຄານເຕັກນິກໃນໄລຍະສັກນ ແລະ 

ຍາວ ໃຫ້ແ  ່ທີມງານຄ້ມຄອງໂຄງການ ໃນເຂດ ທ,່ໄດ້ຄັດເລືອກ   ຊ່ວຍເຫຼືອ ວິເ  າະ ແລະ ໂ  ສະນາເຜີຍແຜ່   ວາມເປນຈິງ 

ທີ່  ່ຽວຂ້ອງ  ັບ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ ເຊິ່ງພົວພັນ  ັບ ຮບແບບເຕັ  ນິ   ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ 

ເຊິ່ງຈະນໍາໃຊ້ຮບແບບ ຫຼື ທົດລອງຮບແບບ ພາຍໃຕ້ໂຄງ  ານ. 
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ນະໂຍບາຍປກປອງສັງຄມົ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ: 

.ົນກະທົ,ທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນເປຄນປະໂຫຍດ. ແຕ່ກໍໄດກຄາດການວ່າ ມີ.ົນກະທົ,ດການລົ,ໃນຂອ,ເຂດຈຂາກັດ   

ພາຍໃນທ,ອງຖິ່ນ   ຄ້ມຄ້ອງໄດ້ ແລ. ປບປຽນຄືນໄດ້   ລ່ມນີ້ ແມ່ນ ບັນດານ.ໂຍບາຍປກກປອງສັງຄົມ ແລ. ສິ່ງແວດລ້ອມ 

ຂອງທະນາຄານໂລ   ທີ່  ່ຽວຂ້ອງ: ປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ (OP/BP 4.01), ຄ້ມຄອງສັດຕພືດ (OP 4.09), 

ປະຊາຊົນດັງເດີມ (OP/BP 4.10), ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12), ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ 

(OP/BP 4.37), ທາງເດີນນໍ້າສາກົນ   ສໍາລັ(ການຟ້ນຟຊົນລະ)ະທານ), ຖິ່ນທີ່ຢອາໄສທາງທໍາມະຊາດ (OP/BP 4.04) 

ແລະ ຊັບພະຍາ  ອນທາງວັດທະນາທໍາ (OP/BP 4.11). ໂຄງ  ານຖື  ຈັດຢໃນປະເພດຜົນ  ະທົບ B. 

ໄດ້ມີການ,້າງແຜນທີ່   ປກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ ແລະ ລົງທະບຽນລະບົບຊົນລະປະທານ  ດິນຊົນລະປະທານ ເພາະເປນສ່ວນໜ/່ງ 

ຂອງວຽກງານໂຄງການ   ແຕ່ຄາດການວ່າ ບໍຂມີການ,ກຽນແ,ງ ,ະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ກໍາມະສິດທີ່ດິນ ຍ້ອນວ່າ 

ກາ)ດໍາເ)ີ)ງາ)ແມ່)ປະຕິບັດ ຢບົ)ພື້)(າ)ເປກ)ຕອ)   ບໍ່ແມ່)ເປກ)ລາຍບກຄົ))   ຄາດ  ານວ່າ 

ບໍ່ມີ  ານຫຼັງໄຫຼຂອງແຮງງານ ແລະ   ານນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັ   ຍ້ອນວ່າ   ໍາລັງແຮງງານ ທີ່ຕ້ອງ  ານ ສໍາລັບວຽ  ງານ  ໍ່ສ້າງ 

ແມ່ນນ້ອຍ   ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມາຈາກ,ະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງ ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ອການາດການ,ຂກຄອງກ່ຽວຂ້ອງ 

ສາ.າດກວດກາໄດ້ງ່າຍ   ໂຄງການຈະປະຕິບ3ດຖືກຕ້ອງຕາ. ຂໍ້ແນະນໍາ 3 ຂໍ້ກ່ຽວກ3ບບົດບາດຍິງ-  າຍ 

ທີ່ທະນາຄານໂລກສະເໜີແນະນໍາຄື   (i) ການວິເຄາະ; (ii) ແຜນດໍາເນີນງານ (iii) ແຜນ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 

ຊ່ວງກະກຽ, ໂຄງການ   ໂຄງການຈະກະກຽ, ,າດຕະ/ະເພາະ//ໍາເລັດຮບ ເພື່ອເ/ີ,ໂອກາດ/ະເໝີພາບ ແລະ 

  ານເຂົຈາເຖິງຜົນປະຂຫຍດ ຂອງກມດຍິງຢທາງສະເຍີພາບ ຕຊນ  ັບທຶນຊດວຍເຫຼືອລຕາ ກລະ   ິດຈະ  ຖາອືງນຄ ຂອງຂຄງການ. 

 

1.2 ນະໂຍບາຍປກປອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ   ອງທະນາຄານໂລ   ທ່ີນໍາໃຊ ້ 

ຄາດການ.່າ ຜົນກະທົບທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນເປນປະໂຫຍດ   ແຕ່ກໍໄດ້ຄາດການ.່າ 

ມີ.ົນກະທົ,ດຂານລົ,ໃນຂອ,ເຂດຈຄາກັດ   ພາຍໃນທຂອງຖິ່ນ   ຄຈຂມຄຂອງໄດຂ ແລະ ປ,ປງຽນຄືນໄດຂ. ລຈກມນີ້ ແມກນ 

ບັນດານະໂຍບາຍປ  ປອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງທະນາຄານໂລ   ທີ່  ່ຽວຂ້ອງ: ປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ (OP/BP 

4.01), ຄ້ມຄອງສັດຕພືດ (OP 4.09), ປະຊາຊົນດັງເດີມ (OP/BP 4.10), ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ 

(OP/BP 4.12), ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ (OP/BP 4.37), ທາງເດີນນໍ້າສາກົນ   ສໍາລັ(ການຟ້ນຟຊົນລະ)ະທານ), 

ຖິ່ນທີ່ຢອາໄສທາງທໍາມະຊາດ (OP/BP 4.04) ແລະ ຊັບພະຍາ  ອນທາງວັດທະນາທໍາ (OP/BP 4.11). 

ໂຄງ  ານຖື  ຈັດຢໃນປະເພດຜົນ  ະທົບ B. ໄດ້ມີການ,້າງແຜນທີ່   ປກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ ແລະ 

ລົງທະບຽນລະບົບຊົນລະ,ະທານ/ດິນຊົນລະ,ະທານ ເພາະເ,ນສ່/ນໜຶ່ງ ຂອງ/ຽກງານໂຄງການ   ແຕ່ຄາດການ/່າ 
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ບໍ່ມີການປຽນແປງ ປະເພດ  ານນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ   ໍາມະສິດທີ່ດິນ ຍ້ອນວ່າ   ານດໍາເນີນງານແມ່ນປະຕິບັດ 

ຢຕຍບົນພືຂນຖານເ.ຖນຕອນ   ບຄ່ແມງນເ.ຖນລາ(ບດກຄົນ). ຄາ)ການວງາ ບຄ່ມີການຫຼັງກຫຼຂອງແຮງງານ ແລະ ການນຊາໃຊ້ແຮງານເ)ັກ 

ຍ້ອນວ່າ ກໍາລັງແຮງງານ ທີ່ຕ້ອງການ ,ໍາລັບວຽກງານກໍ່,້າງ ແມ່ນນ້ອຍ   ,່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມາຈາ  ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງ 

ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ອໍານາດການປກຄອງກ່ຽວຂ້ອງ ສາ.າດກວດກາໄດ້ງ່າຍ   ໂຄງການຈະປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາ. 

ຂໍ3ແນະນໍາ    ຂໍ3ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ທະນາຄານໂລກສະເໜີແນະນໍາຄື   (i) ການວິເຄາະ; (ii) ແຜນດໍາເນີນງານ (iii) 

ແຜນ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ຊ,ວງກະກຽມ ໂຄງການ   ໂຄງການຈະກະກຽມ ມາດຕະສະເພາະ  ສໍາເລ/ດຮບ 

ເພືກອເສີມໂອ  າດສະເງີພາບ ແລະ   ານເຂົຂາເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງແມ່ຍິງຢຍາງສະເງີພາບ ຕໍດ  ັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລຊາ ແລະ 

  ິດຈະ  ໍາອື່ນໆ ຂອງໂຄງ  ານ. 

 

ຍ້ອນວ່າ ໂຄງ  ານຍ່ອຍ ທີ່ສະເໜີ ອາດລວມມ ີແຜນ  ານໃໝ່ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນເຂດ ບ່ອນມີ  ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ເ  າະວ່າ 

,ັນດາກິດຈະກໍາໂຄງການໃນລະດັ,ຊາດ   ເຊັ່ນ ການປຽນແປງນະໂ(,າ(, ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະຖາ,ັນ ແລະ 

ກ)ນກໍ່ສ້)ງຄວ)ມສ)ມ)ດ     ອາດກ່ຽວຂ້ອງກກ່ມຊົນເ,ົ່າ   ນະໂຍບາຍປກປອງສັງຄົມ ຂອງກ່ມທະນາຄານໂລກ WBG 

OP/BP 4.10 �ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນໍ.ໃຊ້ກັບໂຄງກ.ນ    ລັດຖະບານ ບໍ່  ອມຮັບ   ໍາວ່າ “ສະຖານະພາບປະຊາຊົນດັງເດີມ” 

ແລະ ໃຊ້ຄໍາວ່າ   ່ມຊົນເຜົ່າແທນ ເພື່ອຈັດ  ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ-ໄຕ   ລັ  ຖະບານ ຍອມຮັບ ທັງໝົດແມ່ນ  າດ  

“ລາວ”, ເທົ່ານັ້ນ.  

ນະໂຍບາຍດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລ     The Wo(ld Bank’s Operational Policy 4.10 (Indigenous 

Peoples) ຕ້ອງ  ານ ສ້າງມາດຕະ  ານແຜນງານສະເພາະ ເພື່ອປ  ປ  ຮັ  ສາ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ  ່ມຊົນເຜົ່າ 

ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ເອ  ະລັ  ທາງວັດທະນາທໍາ ຈາ  ສັງຄົມທີ່ເໜືອກວ່າ, ເຊິ່ງສິ່  ເຫຼົ່ານີ້ 

ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສ່ຽງ ທີ່ຖື  ເສຍຜົນປະໂຫຍດ ໃນຂະບວນການພັດທະນາ     ນະໂ  ບາ   ນິ  າມວ່າ 

  ່ມຊົນເຜົກາສາມາດຖື    ໍານົດ ໃນເຂດພສາດສະເພາະ ໂດຍ  ານປະ  ົດໃຫ້ເຫັນ ລັ  ສະນະອັນແຕ  ຕ່າງດັກງລ່ມນີ:້   

• ຕິດໃ  ້  ັບເຂດແດນບັນພະບລດ ແລະ ຊັບພະຍາ  ອນທໍາມະຊາດໃນເຂດນີ;້  

• ຊີ້ລະບດ້ວຍຕວົເ  ົາເອງ ແລະ  ຊີ້ລະບດ້ວຍສິ່ງອືນ່ໆ ວ່າເປນສະມາຊິ  ຂອງ  ່ມ ທີ່ມີວັດທະນາທໍາແຕ  ຕ່າງ; 

• ພາສາຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງປ    ະຕິແມ່ນແຕ  ຕ່າງຈາ  ພາສາລາວ   

• ມີສະຖາບັນ  ານເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມແບບປະເພນ.ີ  

ຍ້ອນວ່າມັນເປນເງື່ອນໄຂກ່ອນອື່ນໝົດ ສໍາ,ັບອະນມັດໂຄງການ   ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂ,ກ OP 4.10 

(້ອງການປະເ)ດກ້ຢມ   ເຈົ້າຂອງໂຄງການ) ດໍາເນີນການປກສາຫາລ ື   ັບ  ່ມຊົນເຜົ່າ ທີ່ອາດຖືກກະທົບນັ້ນ ຢາງຈ,ງຈັງ   

ອິ  ສະຫຼະ ແລະ ປກສາກ່ອນ; ສ້າງການສະນັບສະນນແບບອີງໃສ່ຊຸມຊົນ ໃ.້ແກ່ກິດຈະກໍາ ແລະ ຈດປະສົງຂອງໂຄງການ   
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ມັນຈໍາເປນ ທີ່ຈະສັງເ  ດວ່າ ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລ   OP 4.10� ອ້າ  ອີ   ເຖິງ ຊຸມຊົນ ແລະ ກ່ມທາງສ,ງຄົມ   

ບໍ່ແມ່ນລາຍບກຄົນ   ບັນດາຈດປະສົງ.ັນຕົ້ນຕໍ ຂອງ ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລ   OP 4.10 ແມ່ນຮັບປະກັນວ່າ: 

•   ຄ່ມດັງງ  ່າວໄດ້ຮັບຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ໂອ  າດຢຂາງຈິງຈັງ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນ  ານວາງແຜນ  ານ  ິດຈະ  ກາ 

ເຊິ່ງກະທົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ; 

• ໄດກພິຈາລະນາ ການສະໜອງໂອກາດໃຫກເຂົາເຈົ້າ ຖືກຕກອງເໝາະສົມກັບ ປະເພນີ  /ັດທະນາທຂາ 

• ໃຫ້ຫຼີ້  ເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບັນເທົາຜົນ  ະທົບ ທີ່ຈະ  ະທົບດ້ານລົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. 

  ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ   ານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ (OP/BP 4.10)   ໍານົດເອ  ະສານແນະນໍາ 

ໃຫຂຜງຂຕັດສິນນະໂຍບາຍ ໃນຂະບວນ  ານ  ະ  ຽມໂຄງ  ານ ເພື່ອຮັບປະ  ັນວກາ ໄດຂພິຈາລະນາຢຄາງລະອຽດ ຕໍ່  ານປຈ  ສາຫາລື 

ແລະ ການມີ.່ວນຮ່ວມຢາງພຽງພໍ ຂອງກ່ມຊົນເຜົ່າ ລວມທັງກ່ມຊົນເຜົ່າ.່ວນນ້ອຍ   .ະນັ້ນ 

ລະດັບ  ານປະເມີນຜົນ  ະທົບສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວນັ້ນ ຈະອີງໃສ່ລັ  ສະນະ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງໂຄງ  ານຍ່ອຍທີ່ສະເໜີ 

ແລະ ຜົນກະທົບ ທີ່ເປນໄປໄດ້ຂ.ງມັນ ຕໍ່ກັບກ່ມຊົນເຜົ່າ     ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ   ານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ EGEF 

  ໍານົດ ຂໍ້ແນະນໍາ ວ່າ ເຮັດແນວໃດ ຜ້ອາດຖື    ະທົບເປນ  ່ມຊົນເຜົ່າ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ 

ຂະບວນການປກ,າຫາລືຢາງອິດ,ະຫຼະ   ຈິງຈັງ   ເຂົ້າຮ່ວມ  ານພັດທະນາ ແລະ   ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ແຜນ  ານເຂົ້າຮ່ວມຂອງ  ່ມຊົນເຜົ່າຂອງໂຄງ  ານຍ່ອຍ ທີ່ຈະໃຫ້ທຶນ ພາຍໃຕ້ໂຄງ  ານ ACP. 

  

2.0   ອບ  ົດໝາຍ ແລະ ຫຼັ    ານ ທີ່  ່ຽວຂ້ອງ  ັບ   ່ມ  ົນເຜົ່າ   

2.1   ອບ  ົດໝາຍ ແລະ ຫຼັ    ານ ທີ່  ່ຽວຂ້ອງ  ັບ   ່ມຊົນເຜົາ່ 

2.1.1 ລັດຖະທໍາມະນນ   ອງ ສປປ ລາວ (2015) 

ສ     ລາວ ບໍ່ມີນິຕິ  ໍາ ສະເພາະ   ່ມຊົນເຜົ່າ. ເຖິງຢາງໃດ ກ9່ຕາ.   ລັດຖະທໍາ.ະນນ1ະ,ັ,ປ 1991 ແລະ 1ະ,ັ,ປດຈ,ັນ 

ທີ່ໄດ້ຮັບ  ານດັດແ  ້    ພາກ 4, (າດຕາ 34-51   ຄໍ້າປ1ກັນວ່າ ປ1ຊາຊົນລາວ ມ5ສິດ ແລ1 ພັນ)1ພື້ນຖານ )5່ຈ1 

ພ.ດທະນາປະເທດ   ລ.ດຖະທໍາມະນນ ກໍານົດ ວ່າ ສປປ ລາວ ເປນລ.ດ ທີ່ມີຫຼາຍເຜົ່າ   

ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງກ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ.  

ມາດຕາ    ກໍານົດວ່າ:  

ລັດ ດໍາເນີນນະໂ  ບາ   ສາມັກຄ ີ ແລະ ສະເໝ.ພາບ ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ    ທ  ຊົນເຜົ່າ 

ລ້ວນແຕ່.ີສິດ,ກກ,ກຮັກສາ   ເສີ.ຂະຫຍາຍຮີດຄອງ,ະເພນີ   ແລະ ວັດທະນາທໍາອັນດີງາ. ຂອງຕົນ ແລະ ຊາດ.  
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ຫ້າມທກການກະທໍາ ທີ່ເປນການແບ່ງແຍກ ແ.ະ ການປະພຶດ ທີ່ເປນການຈໍາແນກ.ະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ   

ລັດນໍາໃຊ້ທ  ມາດຕະ  ານ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົ  ລະດັບ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ  ຊົນເຜົ່າໃຫ້ສງຂຶ້ນ    

ມາດຕາ   3: 1ະບ:ບເ3ດຖະກິດ ຂອງປະເທດ ແມ່ນ ມີຈດປະ3:ງ ປກບປງຍ:ກ1ະດັບໃາດຖານການດໍາ1:ງຊີວິດ ທາງ  ້ານວັ  ຖຸ 

ແລະ ຈິດໃຈ  ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.  

ມາດຕາ   9: ສຄມໃສ່ໃຫກຄວາມສຂາຄັນສກາງໂຮງຮ9ນ :ພື່1ສະໜ1ງການສຶກສາໃຫກແກ່ທຄກຄົນ ໂດຍສະ:ພາະໃນ:ຂດ 

ທີ່ມກີ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍດາໍລົງຊີວິດ.  

ມາດຕາ   5 ປະຊາຊົນລາວ ທັງໝົດ ສະ5ໝ3ພາບ ຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ຈ,າແນກເພດ   ສະຖານະພາບສັງຄົມ   ານສຶ  ສາ   

ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ   ່ມຊົນເຜົ່າ. 

2.1.2 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ (1992) 

ຂໍ້ຕົກ,ົງຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານບັນດາເຜົ່າ   ໂດຍສະເພາະ ເຜົ່າມົ້ງ   )ະໂ(ບ1(ກ່ຽວກັບເ,ົ91ມົ້ງ, ປ8 1981) 

ເຊ1່ງປບປງໃນປ   98   ແມ8ນການຖະແຫຼງນະໂຍບາຍຢາງຈະແຈ9ງເປນຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ ນັບແຕ່ສ້າ  ຕັ້   ສປປ ລາວ 

ໃນປ 1975    ນະໂຍບາຍຍັງ ພະຍາຍາມປບປງຍົ  ລະດັບເງ ື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນມົ້ງ ແລະ 

ເ,ີ່ມຄ.2ມສ1ຫງ ົບແຫ9ງຊ2ດ. ໃນປ 1992   ນະໂຍບາຍໄດ້ຖື  ດັດແ  ້ ແລະ ພັດທະນາມາເປນ ຂໍ້ຕົ  ລົງ 

ຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານງານພັກ   ມາເປນນະໂຍບາຍກ່ຽ,ກັບຊົນເຜົ່າ 

ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກ.ົງກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົກາໃນສະໄໝໃໝ່ ເຊິ່ງເປນຜົນຕໍຂທກເຜົກາໃນທົກວປະເທດ    ບໍ,ມີມາດຕາສະເພາະ   

ມັນເປນ  ານຕົ  ລົງດ້ານຫຼັ    ານ ເຊິ່ງທກເຜົ່າຄວນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລ. ລົບລ້າງການແບ່ງແຍກຊົນເຜົ່າ  � 

ນະ:ຍບາຍທົ່ວໄປຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບກ່ມຊົນເຜົ່າແມ່ນຖືກກໍານົດຄື    

! ສ້າງຄວາມຮ້ສຶກເປນຊາດ;  

! ຮ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບັນດາເຜົ່າ;  

! ສ້າງລະດັບຄວາມສາມັ  ຄີ ລະຫວ່າງ  ່ມຊົນເຜົ່າ ດັ່ງເປນວົງສາຄະນະຍາດຊາດລາວຍິ່ງໃຫຍ່;  

! ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄວາມຄິດແກ້ແຄ້ນ   ຄຽດຊັງ   ຄວາມບໍ່,ະເໝີພາບດ້ານເ,ດຖະກິ   ແລະ ວັ  ທະນາທໍາ; 

! ປບປງຍົກລະດັບ ເງ ື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງ  ່ມຊົນເຜົ່າ ເທື່ອລະ  ້າວ  

! ຂະຫຍາຍມໍລະດົ  ອັນດີງາມ ແລະ ເອ  ະລັ  ຊົນເຜົ່າຂອງແຕ່ລະເຜົ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດ  ອງເ  ົາເຈົ້າ 

ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຕ່າງໆຂອງຊາດ.  

ນະໂຍບາຍຮຽ  ຮ້ອງໃຫ້ ປອງ  ັນ ແລະ ລົບລ້າງພະຍາດອັນຕະລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້  ກ່ມຊົນເຜົຂາມີຄວາມສກ    ັບສກຂະພາບ ແລະ 

ອາຍຍືນຍາວ. 
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ການເກັບກໍາຂໍ້,ນກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າທີ່ເປນພະນັກງານລັດ   ພະນັກງານຊົນເຜົ່າອອກບໍານານ   ພິການ ແລະ 

ຄອບຄົວຂອງຜຄຂເສຍຊີວິດໃນ  ານຕໍງສຄຂ  ຄຂຊາດ ແມກນວຽ  ງານໜຶ່ງ ທີ່ຖື  ຮຽ  ຮຂອງ ໃນນະໂຍບາຍ. 

  ານເຜີຍແຜ່ຂໍກມນໄປສ່ເຂດຮ່າງໄ  ສອ  ຫຼີ້   ແມ່ນໄດ້ຮັບ  ານມອບໝາຍ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍວິທີ ໂດຍສະເພາະ 

ກະຈ.ຍສຽງຜ່.ນວິທະຍເປນພ.ສ.ຊົນເຜົ່.   ມີແຜນ  ານຮຽ  ຮ້ອງ  ານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ້ຊ່ຽວຊານ ເຊິ່ງປາ  ພາສາຊົນເຜົ່   

ແລະ ມີຄ,າມຮ້ ທາງ,ິທະຍາສາດ   ການຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ    ແຕ່ບໍ່ໄດ້  ່າວໄວ້ວ່າ 

ຈະໄດ້ຂໍ້ມນບກຄົນເຫຼົ່ານ.້ຢໃສ    

ຄະນະກກາມະການຊົນເ,ົຄາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບ,ິດຊອບຮ່າງ ແລະ ປະເມີນນິຕິກກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຂ່ມຊົນເ,ົຄາ   

ຊັ  ຊວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ  ານພັດທະນາເສດຖະ  ິດ-ສັງຄົມ   ການຄົ້ນຄວ້າ  ່ຽວ  ັບ  ່ມຊົນເຜົ່າ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ຂອງສະຖາບັ,ຄົ້,ຄວ້າວັດທະ,າທໍາ .າຍໃຕ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ   ວັດທະ,າທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

ສະຖາບັນນໍາພາວຽ  ງານຊົນເຜົ່າ ແມ່ນອົງ  ານຈັດຕັ້  ມວນຊົນ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ວຽ  ງານ   ່ຽວ  ັບ 

ບັນດາເຜົ່າ    

2.1.3 ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ1ມ2ຫ່ງ(າດຄັ້ງທ0່ 8   2016-2020) 

ຈດປະສົງລວມ ຂອງ ແຜນ  ານພັດທະນາເສດຖະ  ິດ-ສັງຄ1ມ2ຫ່ງ(າດຄັ້ງທ0່ 8   2016-2020   (NSEDP)� ແມ່   

ຮັບປະ  ັນວ່າ ສປປ ລາວ ກ້າ.ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດມີການພ3ດທະນາໜ້ອຍທີ່ສດ   ໄດ້ມີການກໍານົດຜົນຮ3ບໄ.້ 3 

ຜົນຮັບ ແລະ ຕັ້  ເປ້າໝາຍການດໍາເນີນງານ. 

ດັຄງເ,ຂນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຍກດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທກກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ   ຈກດສກມຂອງ 

ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ1ມ2ຫ່ງ(າດຄັ້ງທ0່ 8   2016-2020   (NSEDP) ແມ່ນ ເ  ົ້າໂຮມ ແລະ 

ຫັນເອົາບ້ານໃນເຂດຮ່າງໄ  ສອ  ຫຼີ້   ທີ່ມີ  ່ມຊົນເຜົ່າດໍາລົງຊີວິດ ມາເປນເມືອ  ນ້ອຍ ແລະ 

ເຊື່ອ.ຍົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ກັບເສັ້ນທາງຫຼວງ ແລະ  ໂຄງລຂາງ ທີ່ໄດຂປງບປຄງແລຂວ   ແຜນພັດທະນາຍັງກກາວ  ່າ 

ຈຈາເປຍ,ຕງອງມີກາ,ເຂົຂາໄປຊຄວຍເຫຼືອ ກຊຄມທຊກຍາກທີກສຊດ ໃ,ບຄອ,ທີກຂາດເຂີ,ກາ,ເຂົຂາເຖິງໂຄງລຄາງ   ຕະຫຼາດ ແລະ 

  ານບໍລິ  ານ ເຊິ່ງຍັງເປນອປະສັ  ຕໍ່  ານຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່.ນຄວາມທກຍາກ    

ຈາໍເປນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍສະຫວັດດີ  ານສັງຄົມ ແລະ   ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທ  ຍາ  ແບບເໝາະສົມ 

  ັບຄວາມຕ້ອງ  ານສະເພາະ ແລະ ຄວາມສາມາດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ເພື່ອແ  ້ໄຂບັນຫາບົດບາດຍິງ-  າດ 

ລະຫວ່າງກກ່ມຊົນເຜົຄາຕ່າງໆ ເ.ື່ອປຂບປກງທຶນຊັບ.ະຍາກອນມະນກດຂອງຄົນລກ້ນໃໝ່     

 

ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ1ມ2ຫ່ງ(າດຄັ້ງທ0່ 8   2016-2020   (NSEDP) ເໜັ້ນໜັ  ໃສ່ຄວາມສໍາຄັນ 

ຂອງ  ານສືບຕໍ່ປບປງ ແລະ ຍົ  ລະດັບຂະແໜງ  ານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດຖະນາທໍາ 
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ໂດຍ  ານເພີ່ມມງນຄ່າມໍລະດົ  ວັດທະນາທຂາຢຄາງຈິງຈັງ ບົນພື້ນຖານຄວາມຫຼາ  ຫຼາຍທາງດການວັດທະນາທຂາຂອງບັນດາເຜົຈາ 

ແລະ ແລ  ປຽນປະເພນີ ຢລະດ.ບກອງປະຊຸມສາກົນ   � ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ    ປ 

ຍັງສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໂດຍ  ານສົ່ງເສີມຄວາມຮ້ສຶ   

ຮັ  ປະຫວັດສາດຂອງ  ຄ່ມຊົນເຜົຍາຕ່າງໆ ແລະ ອີງໃສ່ ຜງກສງງອາຍຄ ແລະ ຜງກນຂາ ຂັ້ນຮາ  ຖານ ເພື່ອສົຍງເສີມຄວາມເປຊນປ  ແຜ່ນ 

ລະຫວ່າງສະມາຊິ    ່ມຊົນເຜົ່າ ເພື່ອເປນວິທີທາງຮັບປະ  ັນ  ານພັດທະນາ. 

2.1.4 ຂໍ້ແນະນໍາ   ່ຽວ  ັບ  ານປ  ສາຫາລື  ່ມຊົນເຜົ່າ (2012) 

ຂໍ້ແນະນໍາສະບັບໃໝ່   ່ຽວ  ັບ   ານປ  ສາຫາລື   ັບ  ່ມຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງແມ່ນຫ້ອງການແນວລາວສ້າ  ຊາດ 

ເລີ່ມດໍາເນີນງານໃນປ   012   ຖື  ຕ້ອງ  ັບ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລ     ່ຽວ  ັບປະຊາຊົນດັງເດີມ  (OP/BP 4.10).  

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລ   ມີຈດປະສົງຮັບປະ  ັນ ທ    ່ມຊົນເຜົກາທັງໝົດ ຜ້ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫ  ດ ຫຼື 

ຖື    ະທົບດ້ານລົບ ຍ້ອນໂຄງ  ານ ໂດຍບໍ່  ່ຽວ  ັບແຫຼ່ງທຶນ   ແມ່ນມ,ສ່ວນຮ່ວມຢາງເຕັມສ່ວນໃນຂະບວນການປກສາຫາລື 

ຢໃນທ  ບາດ  ້າວ ແຕ່  ານ  ະ  ຽມ ເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.     

2.1.5 ກົດໝາຍທີ່ດິນ (2013) 

ກົດໝາຍ ຄກ້1ຄອງກໍາ1ະສ9ດ ທີ່ດ9ນ ໃນ ສ00 2າ3 2311ີ 2ັດ,ະທໍາ1ະນນ 0ຄ 2003   ກົດໝາຍຊັບສ9ນ 0ຄ 1990   

ກົດໝ4ຍ,ກ,ອງ ແລ2 ພັດທ2ນ4ແມ່ຍິງ , 2004   ກົດໝ4ຍ ມໍລ2ດົກ ແລ2 ພື້ນຖ4ນກ4ນ0ືບມນມໍລ2ດົກ ແລ2 ກົດ   

ໝາຍທີ່ດິນ ສະບັບປບປ  ໃໝ່ ປ 2013   

ລັດຖະທໍາມະນນ ຄໍກາປະກັນວ່າ .ັດຈະປກປອງຊັບສິນ ແ.ະ ສິດທິສືບມນມໍ.ະດົກຂອງບກຄົນ ແ.ະ ອົງການຕ່າງໆ   

ລັດຖະທໍາມະນນ ຍັງປະ  າດວ່າ ດິນທັງໝົດ ເປນ “ມໍລະດົກວົງສາຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ” ແລະ ລັດຮັບປະ  ັນສິດ  ານນໍາ ໃຊ້   

ສິດ  ານໂອນ ແລະ ສືບມນມໍລະດົ   ຕາມທີ່  ົດໝາຍ  ໍານົດໄວ້.  

2.1.6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາອທອນ (2015) 

(ົດໝາຍ   ສະ1ັ1212ງ) (ຊຽ5(ັາ0ຂ(ຍຄ)ຄດາຮຍອງ/(   ກ4(/ີ 012/ສຊ) ກຊິງງສະພາຂຫຊງຊາດຮັ1ຮອງ 5/12/2014 ຂ4ະ 

ດໍາ0ັດປະ,ານປະເ,ດ   2015) ກໍານົດ ຈດປະ2ົ), ຫຼັກການ ແ0ະ (ະບ1ນການ 5້ອ),ກ ແ0ະ 

ແກ້ໄຂປະເພດການຮ້ອງທກ   ການອທອນ ແ,ະ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ເຊິ່ງອາດ ຍ້ອນປະຊາຊົນຮ້ອງທກ   

 

2.1.7 ກົນໝາຍສາກົນ ທີ່  ່ຽວຂ້ອງ 

ລັດຖະທໍາມະນນ   ອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖື  ດັດແ  ້ ເພື່ອບັນຈເອົາຫຼັ    ານສິດທິມະນດ 

ທີ່ໄດ້ສ4ງລວມໄວ້ໃນສົນທິສ4ນຍາສາກົນ ແລະ ບ4ນດາກົດບ4ດຕ່າງໆ ທີ່ ສ,, ລາວ ເ,ນຝກາຍລົງລາຍເຊ4ນ. .າກ 4   ມາດຕາ 

34-51 ອ5,ິ.າຍສິດ,ິພື້ນຖານຂອງປ5ຊາຊົນ1າວ. ນອກຈາກນີ້   ສິດທິພື້ນຖານ ທີ່  ໍານົດໄວ້ໃນ  ົດໝາຍສາ  ົນ 
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ແມຈນຖືກ0ັນ(ຍເຂົ້າກນກົດງາຍແ6ຈງຊາດ ເຊັຕນ ກົດງາຍປດກປຊອງສິດທິ ແລະ 2ົນປະໂ6ຍດຂອງເດັກ, 2006   ເ0ິຂງ,າ,ະລາງ 

   ຕາຕະລາງ 1). ລັດຖະບານ ສ້າງຕັ້ງສນ  ົ້ນ  ວ້າສິດທິມະນດ-ແຫ່  ຊາດ ທີ່ວຽ  ຈັນ 

ເຊິ່ງຈຈດປະສົງຕົນຕຂຂອງສຊນແມ່ນຊ່ວຍເຫຼືອ   ຊຸກຍຊງ ແລະ ຈັດຕັກງປະຕິ,ັດສິດທິມະນຈດ .າຍໃນປະເທດ. 

ຄຊາທີກມອບງາຍຂອງສນ ແມຈນ.ິຈາລະນາ ດຍາເນີນການຄົຂນຄວຊາກຈຽວກັບກດຈມຊົນເຜົຖາ   ສນໄດຊຖືກຮັບຮອງ ໂດຍດຍາລັດເລກທີກ 

95   ລົງວນັທີ 11  7  2006 ແ02 ດໍາ03ດນາຍຍ6ກ03ດຖ2/6ນຕີ 70ກທີ 137 06ງ13ນທີ 24/07/2006. ສ     ລາວ 

ໄດ້ເປນສະມາຊິ   ອົງ  ານແຮງງານສາ  ົນ (ILO) ແຕ່ປ 1964. ເຖິ  ແມ່ນວ່າ ປະທດ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ 

ສົນທິສັນຍາສາກົນທັງໝົດ 8 ສະ(ັ(   ສົນທິສັນຍາ ILO�, ລວມມີ    ສະບັບ ຂອງຈໍານວນ 8 ສະບັບຕົ້ນຕໍ   ສົນທສິັນ  າ 

169 ວ່າດ9ວຍ ປະຊາຊົນດ1ງເດີມ ຍ1ງບໍ່6ດ9ຮ1ບ.1ດຕະຍາບ1ນ    

ຕາຕະລາງ 1 ສົນທິສັນຍາ ແລະ   ົດບັດສາ  ົນ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ລດ ຊືສົນທິສັນຍາສາກົນ ວັນທີ່ເຊັນ 
ວັນທ/ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ/ມ/ຜົນບັງ

ຄັບ 

1  ສິດທິທາງ  ານເມືອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ 7����2000 29���2009 

2 ສິດທິຂອງຜ້ພິການ 15���2008 29���2009 

3 ການປກປອງບກຄົນຈາກການຫາຍສາບສນແບບຖືກບັງຄັບ 29���2008 ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ 

4   ານປ  ປອງສິດທິຂອງ  ໍາມະ  ານເຄື່ອນທີ່ ແລະ 
ສະມາຊິ  ຂອງຄອບຄົວ  

ຍັງບໍ່ເຊັນ ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ 

5 ສະກັດກັ້ນການທໍລະມານ ແລະ ທາລນອ,່ນໆ   
  ານ  ະທໍາບໍ່ມີມະນດສະທໍາ ຫຼື ເຊື່ອມເສຍ  ຽດສັ  ສີ ຫຼື   ານລົງໂທດ 

21���2010 26���2012 

6 ສິດທິຂອງເດັກ   8���1991 (a) 

7 ລົບລ້າງທກຮບແບບການຈໍາແນ   ຕໍ່ແມ່ຍິງ 17���1980 14���1981 

8 ສິດທິທາງດ້ານເສດຖ,ກິດ   ສັງຄົມ ແລ, ວັດທ,ນາທໍາ 7����2000 13���2007 

9 ລົບລ້/ງທກຮບແບບກ/ນຈໍ/ແນກເຊື້ອຊ/ດ/ຜິວພັນ  22���1974 (a) 

10 ສປຊ ຕ້ານ  ານສໍ້ລາດ 10����2003 29���2009 

11 ສປ   - ສິດທິຂອງປະຊາຊົນດັງເດີມ  13/9/2007 

 
 

3.0   ່ມຊົນເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດໂຄງການ 

ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດໜຶ່ງ ໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ມີຄວາມຫຼາ  ຫຼາຍດ້ານຊົນເຜົ່າ ໃນຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້   
ພົນລະເ,ືອງຂອງປະເ(ດ   ປະ,ານ 6,8 ລ້ານຄົນ   ປ 2  15   ສາມາດຈັດ)ບ່ງອອກເປນ    ໝວດ   ໝວດພາສາລາວ-ໄ   
67%, ພາສາມອນ-ຂະແມ 21  , ພາສາ%,ນ-ຕີເ%ດ 3   ແລະ ພາສາມົ້ງ-ວິວ%ຽນ 8  ). ໝວດຊົນເຜົ່າເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ   9 
ເຜົ່າແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີກວ່າ 2     ເຜົ່າຍ່ອຍ   ໂດຍສະເພາະ ໝວ  ພາສາ ລາວ-  -  ໄ   ມີ 8 ຊົນເຜົ່າ, ໝວ  ພາສາ ມອນ -  
  ະແມ ມີ 32 ຊົນເຜົ່າ, ໝວດພາສາ   ີນ -  ຕີເບ   ມີ 7 ຊົນເຜົ່າ ແ  ະ ໝວດພາສາ ມົ້   -  ອີວມຽ   ມີ 2 ຊົນເຜົ່າ  .  
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ໃ. 5 ແ(5ງເປຊຍາຄາ,, ມີ 11 ກງມຊົ.ເ1ົ່າແຕກຕງາງກັ.   ເບິກງຕາຕະລາງ 2 (າ ຂງລງມ). ແຕງລະກງມ ມີລັກສະ.ະສະເ2າະ)ື  

ຕາຕະລາ    2. ກ່ມຊົນເຜົ່,ໃນ 5 ແຂວງເປ5,ໝ,ຍ   2016. 

ກ່ມຊົນເຜົ່າ ຈໍານວນຄົວເຮືອນ ພົນລະເມືອງທັງໝົດ ຈໍານວນແມ່ຍິງ 
ໝວ  ພາສາ ລາວ - ໄຕ     

ລາວລ່ມ 
                                                         

30,910  154,550 77,275 

ຍວນ 
                                                           

1,955  9,775 4,888 

ຜ້ໄທ 
                                                           

1,518  7,590 3,795 

ລື ້
                                                           

1,470  7,350 3,675 

ໄຕ 
                                                                

76  380 190 
ໝວດພາສາ ມົ້   - ອີວມຽນ    

ມົ້ງ 
                                                              

376  1,880 940 

ອິວມຽນ 
                                                                

70  350 175 
ໝວ  ພາສາ ມອນ - ຂະແມ     

ມະກອງ   ບ)() 
                                                              

922  4,610 2,305 

ຂະມ 
                                                              

269  1,345 673 

ກະຕັງ 
                                                                

28  140 70 

ໄພຼ 
                                                                

26  130 65 

ລວມ 37,620 188,100 94,51 
 

ໃນຈໍານວນ 11 ກ່ມຊົນ,ຜົ1າ   6 ກ່ມຊົນເຜົ່າ ຖື    ໍານົດໂດຍ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລ   OP/BP 4.10 ວ່າເປນ 

ປະຊາຊົນດັງເດີ. ເພາະວ່າ ພວກເຂົາຖືກລະບ ໃນເຂດພ.ສາດສະເພາະ ໂດຍ.ີລະດັບລັກສະນະແຕກຕ່າງດັກງກ່າວ.າຂ້າງເທິງ     

  ່ມເຫຼົ່ານີ້ ມີ  ່ມມົ້ງ ແລະ ອິວມຽນ ພາຍໃຕໝ້ວດພາສາ ມົ້   -  ອີວມຽນ    ຂະມ   ມະກອງ   ກະຕັງ ແລະ ໄພຼ ພ,ຍໃຕ້  

ໝວ  ພາສາ ມອນ -  ຂະແມ .   

 

4.0 ຜົນກະທົບທີ່ເປນໄປໄດ ້ຂອງໂຄງການຕໍ່ກ່ມຊົນເຜົ່າ  

4.1 ຜົນກະທົບທີ່ເປນໄປໄດ ້ 

ຄາດການວ່າ .ີຜົນກະທົບດ້ານດີທັງໝົດ ຕໍງປະຊາຊົນ ທີ່.າຈາກກກ່.ຊົນເຜົຄາ   ໂດຍຜ່ານການປກສາຫາລື ແບບກ່ອນອື່ນ   

ອິດສະລະ ແລະ ຢາ  ຈິ  ຈັ  ; ຊາວນາຊົນເ,ົ່າ ຈະມີໂອກາດ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແ,ນການ   ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ກວດກາ ແ.ະ 
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ປະເມີນຜົນໂຄງການ   ພວ  ເຂົາເຈົ້າສາມາດປຂບປງຍົ  ລະດັບຄວາມຮ້ປ  ຝຂງຂອງຕົນເອງ ໂດຍຜ່ານ  ານຝກ  ອົບຮົມ  ະສິ  ໍາ 

ແລະ ປບປງຜົນຜະລິດພືດ ຜ່ານແນວພັນ  ນນະພາບສງ   ຊາວນາ ຈະມ.ໂອກາດປບປງລາ  ໄດ້ 

ໂດຍການປກກ,ືດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ບົນ,ື້ນຖານຄວາມຮກ້ທ້ອງຖິ່ນ   ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຊາວນາຮ່ວມອາຊີບ 

ເພື່ອດໍາເນີນງານແບບ.້ນສ່ວນຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອ.ັບປະກັນປບປງລາຍໄດ້   ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາ   

ຄອງຊົນລະປະທານ ທີ່ໄດ້ປບປງ ເຊິ່ງສະໜອງນໍຂາເ  ົ້າໃສ່ນາ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງເລື່ອງ ການລົ້ວເລວໃການປກພືດ 

ເນື່ອງຈາກຂາດນ.້າ   ກ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ເປນແມ່ຍິງ ຍັງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາ    ານຝກ  ອົບຮົມເລື່ອງໂພສະນາ  ານ 

ເຊິ່ງຈະຖື  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜການ  ານຝງ  ອົບຮົມສົຈງເສີມ  ະສິ  ໍາ ແລະ   ານໂຄສະນາສືສານປຄຽນແປງພືດຕິ  ໍາທາງສັງຄົມ. 

4.2 ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທບົ 

ກ່ຽວກັບ,ົນກະທົບດ້ານລົບ   ການ.ກນ.ບລະນະ ລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ມີ ອາດພົວພັນກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນຢາງຖາວອນ. 

ຜົນ  ະທົບຊົ່ວຄາວຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ   ິດຈະ  ໍາເສີມລາຍໄດ້ ອາດແມ່ນ ຍ້ອນຜົນມາຈາກມົນລະຜິດທາງສິ່ງແວ  ລ້ອມ ແລະ 

.້າມໃຊ້ນໍ້າ ໃນຊ່ວງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ   ຈະພະຍາຍາມທກຢາງ ເພື່ອຫຼີ້ກເ.ັ້ນຜົນກະທົບນັ້ນ. ເຖິງຢາງໃດກໍ່ຕາ,   

ເມື່ອບໍ່ສາມາດຫຼີ້  ເວັ້ນໄດ້ ຕ້ອງ  ະ  ຽມແຜນດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ໃຫ້ຖື  ຕ້ອງ  ັບ   ອບນະໂຍບາຍ 

  ່ຽວ  ັບ  ານທົດແທນຄືນ ແລະ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ຂອງໂຄງ  ານ ເພື່ອຮັບປະ  ັນວ່າ ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ 

ຈະໄດ້ຮັບ  ານທົດແທນ ສໍາລັບຜົນ  ະທົບດ້ານບໍ່ດີ   ສະນັ້ນ ຊີວິດການເປນ,ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ທກຍາກ 

ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ.ອຍ.  

ນອກຈາກ ຜົນກະທົບດ້ານລົບ   ຊາວນາຊົນເຜົກາ ຍັງຈະໄດ້ຮັບຜົນ,ະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ເຊິ່ງຈະຖືກກໍານົດ ໃນລັກສະນະ   

ເໝາະສົມ  ັບວັດທະນາທໍາ ແລະ ຜ່ານ  ານປ  ສາຫາລື ແບບກ,ອນອື່ນ   ອິດສະລະ ແລະ ຢາ  ຈິ  ຈັ     ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ກິດຈະກໍາລວມມີ     

(i) ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້  ່ມຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິ  ຂອງ  ່ມ   

(ii) ສ້າງແ,ນທີ່   ເຂດແດນ ແລະ ທະບຽນ ຂ/ງລະບົບ/ດິນຊົນລະປະທານ ໃນຂ/ບເຂດໂຄງການ 

(ົນພື້ນຖານເຮັດເ)ນລອກ   (ໍ່ແມ່ນຕອນດິນ(ກຄົນ).  

ຢບ່ອນທີ່ ບັນດາ  ິດຈະ  ໍາເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງ,ະຕິບັດ ໃນທີ່ຕັ້ງ ເຊິ່ງໜ້າຈະມີກກ່ມຊົນເຜົ່າໄດ້ຮັບຜົນ,ະໂຫຍດ   

ຈໍາເປຄນຕ້ອງ  ະ  ຽມແຜນ  ານພັດທະນາ  ກ່ມຊົນເຜົງາ ໂດຍອີງໃສ່  ານປະເມີນຜົນ  ະທົບສັງຄົມ ແລະ   ານປ  ສາຫາລື 

,ບບກ່ອນອື່ນ   ຈິງຈັງ ,ລະ ຢາງອິດສະລະ.  

4.3 ມາດຕະການເພີ່ມພນການເຂົ້າເຖິງຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢາ  ສະເໝີພາບ  

ບົນພື້ນຖານການ,ະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ດກາເນີນໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການ   

ໂຄງການອາດຈະດຄາເນີນງານຊກວຍເຫຼືອ)ກາງໆ ເພື່ອຈງດ,ະສົງ, ກ   ຮັບ,ະກັນວກາ ກງກມຊົນເຜົຈາໄດ້ຮັບໂອກາດ 
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ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນການ ແລະ ການຈັ)ຕັ້ງປະຕິ,ັ)ໂຄງການ, ຂ   ຍິງ ແລະ ຊາຍ 

ຂອງກ່ມຊົນເຜົ່າມີໂອ  າດສະເໝີພາບ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງ  ານ ໂດຍຜ່ານແຜນການດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງ-  າຍ ແລະ 

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈາກໂຄງການ     ມາດຕະການເຫຼົ່ານ3້ ຖືກສັງລວມໄວ້ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ    

(ແຜນການດໍາເນີນງານບົດບາດຍ(ງ-ຊາຍ ແລະ ກາ)ກວດກາ   ຈາກບົດລາຍງາ)ກາ)ປະເມີ)ຜົ)ກະທບົສັງຄົມ 

ທີ່ໄດ້ກະກຽມໃຫ້ໂຄງການ. 

4.4 ການສະນັບສະໜນຂອງຊຸມຊົນ ຢາງກວ້າງຂວາງ 

ດ,່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້   ບ,ນດາກິດຈະກໍາໂຄງການ ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານດ,   ໃນບ່ອນມ,ຜົນກະທບົດ້ານບໍ່ດີ ແມ່ນມີໜ້ອ   ແລະ 

ຄຄຂມຄອງໄດຂ ໂດຍຜການການ,ະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ໄດຂ,ະຕິບັດແລຂວ ໃນຊກວງບາດກຂາວກະກຽມໂຄງການ   

ຜຕ້າງໜ້າຂອງ  ່ມຊົນເຜົ່າ ທີ່ແມ່ນ  ່ມຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງອາດຖືກະທົບ ຢນຢນການສະນັບສະໜນອັນກວ້າງຂວາງ  ອງ ເ  ົາເຈົ້າ 

ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັໂຄງານ   ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນ(້າຍ 1, ສັງລວມ,ົນຮັບຂອງການປກສາ1າລື ແລະ 

ບົດລາຍງານການ)ະເມີນສັງຄົມ ສໍາລັບໂຄງການ ເພື່ອລາຍລະອຽດໃນຕໍ່ໜ້າ    

4.5 ກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   ອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ່ມ  ົນເຜົ່າ EGEF 

ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຈະ(ືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ ກ   ປບປກງຍົກລະດັບປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງກະສ)ກໍາ) 

ອາດ  ່ຽວຂ້ອງ  ັບ  ານຄອບຄອງທີ່ດິນຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອປບປງຍົ  ລະດັບຄອງຊົນລະປະທານທີ່ມີ   ສິ່ງນີ້ອ.ດກະທົບກ່ມຊົນເຜົ່. ແລະ 

  ່ມດ້ອຍໂອ  າດອື່ນໆ ທີ່ຢໃນເຂດ ເຊິ່ງດິນຂອງປະຊາຊົນ-ຊົນເຜົ່າ ຕິດແປະ ກັບຄອງຊົນ.ະປະທານທີ່ມີ   ອົງປະກອບສໍາຄັນ ຂອງ  

EGEF ແມ່ນ ຮັບປະ  ັນວ່າ ເງ ື່ອນໄຂຂອງ EGEF ແລະ ນະໂຍບາຍ  ່ຽວ  ັບຄົນດັງເດີມ ຂອງທະນາຄານໂລ   ຖື  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ຮ່ວມກັບຂະບວນ  ານທີ່ມີ ເພື່ອວາງແຜນ  ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ   ານມີສ່ວນຮ່ວມ   ັບ ຊຸມຊົນ.  

  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ EGEF ສງາລັບໂຄງການ(ຂອ( ທີ່ໃຫຄທຶນ ຢຍຈໃນຂອບເຂ) ເຊິ່ງກຊຂມຊົນເຜົຕາອາໄສຢຍຈນັກນ ຈງາເປດນຕຄອງ   ກ) 

ແມ່ນທະນາຄານໂລ     ວດ  າ  ັ່ນ  ອງ ເພື່ອລະບວ່າມີ  ່ມຊົນເຜົ່າຢຫຼືບໍ່ ຫຼື ,ີກາ)(ິດແປະກັບເຂດໂຄງກາ),   ຂ) 

ປະເທດກ້ຢມ   ເຈົ້າຂອງໂຄງກາ(   ດໍາເນີນການປະເມີນ)ົນກະທົບສັງຄົມ ເພື່ອ ປະເມີນ)ົນກະທົບ ທີ່ເປນໄປໄດ້ ແລະ 

ກຄາ,ົ)ຜົ,ປະໂຫ()ອັ,ເກາະສົມຕາມວັ)ທະ,າທຄາ,   ຄ) ເຈົ້າຂອງໂຄງກາ, )ຄາເ,ີ,ກາ,ປງກສາຫາລື ແບບກຂອ,ອື່,, 

ອິດສະລະ   ັບ  ່ມຊົນເຜົ່າຖື    ະທົບ ເພື່ອນໍາໄປສ່   ານຮັບເອົາຄວາມສະນັບສະໜນຢາງກ້ວາງຂວາງ 

ສຄາລັບກິດຈະກຄາໂຄງກາ,ກກຽວຂຂອງ,   ງ) ເຈົ້າຂອງໂຄງກາ, ກະກຽມ ແລະ ເປຈດເຜີ) ແຜ,ກາ,ພັດທະ,າກງກມ(ົ,ເຜົຊາ 

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະ ເຊິ່ງກຂຽວຂ້ອງກັບກຂມຊົນເ,ົຊາ    ສະໜອງ,ົນປະໂຫຍດເກາະສົມຕາມວັດທະນາທງາ ແລະ 

ຮັບປະ  ັນວ່າ ຫຼີ້  ເວັ້ນ ຫ.ື ບັນເທົາຜົນກະທົບດ້ານບໍ່ດີ   ສໍາລັບບັນດາຈດປະສົງເ,ຼົ່ານີ້   ເຈົ້າຂອງໂຄງກາ  ແມ່   

ກະຊວງກະສິກໍາ-  າໄມ້ - ກົ.ແ,ນການ ແ/ະ ການເງິນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບເງ ື່ອນໄຂ/ຄວາ.ຕ້ອງການນີ້   ກົ.ແ,ນການ 

ແລະ   ານເງິນ ຈະແຕ່ງຕັ້ງພະນັ  ງານປ  ປອງສັງຄົມ ຜ້ເຊິ່ງຈະຮັບຜິດຊອບ ປະສານງານຈັດຕັ ້ ປະຕິບັດ 
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ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງກອບນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ ແລະ ຮັບປະ  ັນວ່າ ໄດ້ວາງ ຄວາມຊໍານານອັນຈໍາເປນ 

ເ,ື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ   ການປກສາຫາ.ື ແ.ະ ກະກຽມ ແຜນການ,ັດທະນາກ່ມຊົນເຜົ່າ.     

ລະດັບຄວາມລະອຽດ ທີ່ຈໍາເປນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງ  ານ ດັກງທີ່ໄດ້  າໍນົດໄວ້ໃນ ວັ   (ຂ), (ຄ), ແ  ະ 

  ງ) ແມ່) ເໝາະສົມ ກັບຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອ) ຂອງໂຄງກາ)(ີ່ສະເໜີ ແລະ ເໝາະສົມກັບ ລັກສະ)ະ ແລະ ລະດັບ 

ຂອງຜົນ  ະທົບທີ່ເປນໄປໄດ້ ຕໍ່  ັບ  ່ມຊົນເຜົ່າ - ວ່າມີ   ້ານ  ີ ຫຼື   ້ານລົບ ຫຼື ບໍ.່ 

4.6 ກວດກາກັ່ນກອງການມີໜ້າ ຂອງກ່ມຊົນເຜົ່າ 

ທະນາຄານໂລ   ໄດ້ດໍາເນີນຂະບວນການກວດກາກັ່ນກອງຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນກະກຽມໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຕັ  ສິນວ່າ 

ມີກ່ມຊົນເຜົ່າໃນບັນດາແຂ.ງ ທີ່ຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄງການ   ສິ່ງນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ການຕັດສິນດ້ານເຕັ  ນິ   

ຂອງນັ  ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ເຊິ່ງມີຄນວດທິ ພ້ອມຄວາມຊໍານານງານ    ່ຽວ  ັບ  ່ມວັດທະນາທໍາ ແລະ ສັງຄົມໃນຂົງເຂດ.  

ສະນ,້ນ   ມ,ນກ່ຽວຂ້ອງກ,ບນະໂຍບາຍ OP/BP 4.10 ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບຫຼັ    ານ ທີ່ໄດ້  ໍານົດໄວ້ໃນ EGEF 

ສໍາລັບ  ານລົງທຶນ ເຊິ່ງຈະດໍາເນີນຢກໃນບ່ອນ ທີ່ໄດ້ລະບມີ  ່ມຊົນເຜົຂາ ໃນຂະບວນ  ານ  ວດ  າ  ັຂນ  ອງ ຢກສະຖານທີ່ 

ເຊິ່ງຈ.ມີການຈັດຕັ້ງປ.ຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ   ສິ່  ນີ້ ລວມທັ   ຂໍ້  ໍານົດ ທີ່ເຈົ້າຂອງໂຄງ  ານ 

ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນ,ົນກະທົບສັງຄົມສະເພາະ ເພື່ອປະເມີນ ,ົນກະທົບດ້ານດີ ແລະ ບໍຂດີ ຂອງໂຄງການ ຕໍຂກ່ມຊົນເ,ົກາ   

ເພື່ອ  ວດ  າທາງເລືອ   ໃນບ່ອນທີ່ມີຜົນ  ະທົບດ້ານບໍ່ດີ ແລະ ສ້າງແຜນ  ານພັດທະນາ  ່ມຊົນເຜົ່າ 

ເຊິ່ງແຜນ  ານພັດທະນານັ້ນ   ໍານົດມາດຕະ  ານສະເພາະ ເພື່ອບັນເທົາຜົນ  ະທົບດ້ານບໍ່ດີ ແລະ 

ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດອັນເໝາະສົມຕາມວັດທະນາທໍາມາສ່  ່ .ຊົນເຜົ່າ. ໃນຊ່ວງການຈັ(ຕັ້ງປະຕິບັ(   ຍ້ອນວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍ 

ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງກິດຈະກຂາ)ືກລະບຄ   ຊກຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກ ຈະດຂາເນີນງານຮກວມກັບ 

ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຕັດສິນ  ານມີໜ້າ ຂອງຊຸມຊົນ-ຊົນເຜົ່າ ໃນເຂດໂຄງ  ານຍ່ອຍ.  

4.7 ການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ 

ໃນຊ່ວງການປກສາຫາລື ກັບຊຸມຊົນ ເບື້ອງຕົ້ນ ຢແຂວງ ຄໍາມ່ວນ   ບໍ,ິຄໍາໄຊ ແ,ະ ໄຊຍະບ,ີ   

ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາຂໍຄແນະນໍາດັກງລ່ມນີ້ ເພື່ອບັນເທົາຜົນ  ະທົບດ້ານສັງຄົມ ຕໍຂ  ັບບ  ຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ 

ລວມທັງກ່ມຊົນເຜົ່າຄື:  

! ຈໍາເປນຕ້ອງເກັບກໍາຂໍ້ມນເບື້ອງຕົ້ນ   ຍ້ອນ,່າຂໍ້ມນມືສອງ ບໍ່ທັນກັບສະພາບຕົ,ຈິງ; 

! ມັນຈໍາເປນ ທີ່ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ  ອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 

ໃນ  ານວິເຄາະຜົນ  ະທົບແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ອີງໃສ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັບປະ  ັນວ່າ ປະຊາຊົນຜກ້ດ້ອຍໂອ  າດ ລວມທັ   

  ຂ່ມຊົນເຜົ່າ ແມ່ນບໍງໄດກຖື  ຕັດອອ  ຈາ   ຂະບວນ  ານຕັດສິນໃຈ ທີ່  ່ຽວຂກອງ  ັບ  ານພັດທະນາໃໝ່;  



 

14 
 

! ຖ້າວ່າ ຈໍາເປກນຕ້ອງ ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ສໍາລັ,ກ່ມດ້ອຍໂອກາດ ລວມທັງ ກ່ມຊົນເຜົ່າ   ຄວນເນັ້ນໜັກໃສ່ 

ໂອ  າດທາງ  ານສຶ  ສາ ທີ່ໄດ້ປບປງ ເພື່ອໃຫ້ທາງເລືອ  ດ້ານຊີວິດ  ານເປນຢຍິ່ງຂຶ້ນ ແກ.ເຂົາເຈົ້າ   ຈໍາເປນຕ້ອງ 

ສະໜອງຂໍ້ມນ ແລະ ຂ່າວສານເປນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜ້ອໍານວຍຄວາມສະດວ   

ເຊິ່ງອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການນັ້ນ,   ານປ  ສາຫາລື ຄວນປາກພາສາທ້ອງຖິ່ນ.  

ເມື່ອຊາບແນ່ນອນ ທີ່ຕັ້ງ ຂອງ  ິດຈະ  ກາຍ່ອຍ ແລະ ຢງຈງຢນ  ານມີໜ້າຂອງ  ຂ່ມຊົນເຜົຊາ ໂດຍທີມງານສະພາະ  ິດ 

ຂອງທະນາຄານໂ.ກແ.້ວ    ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂງການ ຈະຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນ ,ົນກະທົບສັງຄົມ. 

ການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມອັນພື້ນຖານ ລວມມີ     

a) ໂອຍອີງໃສ່ ລະດັບໂຄງການຍ່ອຍ ຫຼື ກິດຈະກກາ   ຈະຕ້ອງດກາເນີນການກວດກາໂຄງສ້າງສະຖາບັນ ທີ່ເ,ນຜົນ 

ຕໍ່ກຄ່ມຊົນເຜົຊາ ເຊິ່ງດກາລົງຊີວິດ.ງໃນຊຸມຊົນຖືກກະທົບ   ຕົວ.າງເຊັຊນ ມີອການາດການປກຄອງຊຸມຊົນ ຫຼື 

ໂຄງຮ?າງການຈັດຕັ້ງຕັດສິນໃຈບັນຫາ ຢກໃນຊຸມຊົນບໍ   ແລະ ການພົວພັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ  ຸມ  ົນ 

ກັບອໍານາດການປກຄອງທ້ອງຖິ່ນເປນແນວໃດ     

b) ເກັບກໍາ ແລະ ,ິເຄາະຂໍ້ມນທຽບຖານ ທີ່ກ່ຽ,ຂ້ອງ ກັບລັກສະນະການເມືອງ   ເສດຖະກິດ-ສັງ  ົມ ແລະ 

ວັດທະນາທໍາ   ອງ ຊຸ,ຊົນດັງເດີ,ຖືກກະທົບ   ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ດິນແດນ   ເຂດດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາ,ະຊາດ 

ທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຫຼືບໍ່   ສ.່ງນີ້ ອາດກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ ຖ້າວ່າ ຊີວິດ  ານເປນຢຂອງ  ່ມຊົນເຜົ່າ 

ອາໄສຊັບພະຍາ  ອນນໍກາ ເຊິ່ງອາດຖື    ະທົບ ຍ້ອນວຽ  ງານ  ໍ່ສ້າງ ທີ່ໂຄງ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ.  

c) ໂດຍນໍາໃຊ້ ຂໍ້,ນທຽບຖານນີ້   ຈະລະບພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນເສ   ແລະ ໄດ້ ສໍາຄັນ ຂອງໂຄງ  ານ 

ພາຍໃນຊຸມຊົນຖື    ະທົບ ແລະ ຮ່ວມ  ັບພາ  ສ່ວນໄດ້ - ເສຍ ລະບ ຂະບວນ  ານອັນເໝາະສົມ 

ຕາມວັດທະນາທໍາ ເພື່ອປງ  ສາຫາລື  ັບ  ຄກມຊົນເຜົຈາ ໃນຊກວງ  ະ  ຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ  ານຍກອຍ.  

d) ໂດຍອີງໃສ່ ການປກສາຫາລືກ່ອນ ແລະ ,າງອິດສະລະ   ປະເມີນຜົນກະທົບກັບ ຊຸມຊົນ-ຊົນເຜົ່າຖື    ະທົບ 

ກ່ຽວກັບຜົນ  ະທົບດ້ານດີ ແລະ ບໍ່ດີ ທີ່ອາດເ  ີດຂຶ້ນ ຍ້ອນໂຄງການຍ່ອຍ   ການປະເມີນນີ. 

ຄວນຈະເປນເລື່ອງລະອຽດອ່ອນ ຕໍກ  ັບຄວາມດ້ອຍໂອ  າດຂອງຊຸມຊົນ  ່ມຊົນເຜົ່າ 

ເຊິ່ງຄວນພິຈາ,ະນາສະພາບແວດ,້ອມອັນແຕກຕ່າງ   ການຕິດແປາະກັບທີ່ດິນ ແ,ະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ   

  ານຈໍາ  ັດເຂົ້າເຖິງໂອ  າດ    ານພັດທະນາ ເຊິ່ງໄດ້ສົມທຽບກັບກ່ມຊົນເຜົ່າອື່ນໆ. 

e) ໂດຍອີງໃສ່ການປກສາຫາລື   ່ອນ ແລະ ຢາງອິດສະລະ ກັບຊຸມຊົນກ່ມຊົນເຜົ່າຖືກກະທົບ   ກໍານົດ ແລະ ປະເມີນ 

ມາດຕະການອັນຈໍາເປກນ ເພື;ອຫຼີ້ກເວັ້ນຜົນກະທົບດ້ານບໍ່ດີ ຫຼື ຖ້າວ່າ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດເປກນໄປໄດ້   

ກໍານົດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ   ບ,ນເທົາ ຫຼ ື ທົດແທນຄືນ ຜົນ  ະທົບ ແລະ ຮັບປະ  ັນວ່າ 

ກ່ມຊົນເຜົາ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເໝາະສົມຕາມວັດທະນາທໍາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຍ.ອຍ    
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4.8 ຂະບວນ  ານປ  ສາຫາລື ຈິງຈັງ   ກ່ອນອື,ນ ແລະ ຢາງອິດສະລະ 

ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລ     ່ຽວ  ັບ  ່ມຊົນເຜົ່າ ແມ່ນ  ໍານົດໃຫ້ມີຂະບວນການປກ,າຫາລື ຈິງຈັງ     ່ອນອື່ນ ແລະ 

ຢຂາງອິດສະລະ ເຊິ່ງຂະບ/ນການການນັ້ນ ຈະນກາໄປສຄ່ການໄດ້ຮັບຄ/າມຊ່/ຍເຫຼືອ  ສະນັບສະໜຄນຢຂາງກ/້າງຂ/າງ 

ຈາກກກ່ມຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການ ທີ່ທະນາຄານໂ.ກໃຫ້ທຶນ ຫຼື ໂຄງການທີ່ສ້າງຜົນກະທົບ   

ເຈົ້າຂອງໂຄງ  ານ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ ວິທີ  ານປ  ສາ ເຊິ່ງເໝາະສົມ  ັບຄ່ນຄ່າວັດທະນາທໍາ ແລະ ສັງ  ົມ 

ຂອງກກ່ມຊົນເຜົຂາຖືກກະທົບ ແລະ ເງ ື່ອນ;ຂທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ   ໃນການກໍານົດວິທີການເຫຼົຂານີ້ 

ຈົກງເອົາໃຈໃສ່ການ,ີສ່ວນຮ່ວ, ຂອງແ,່ຍິງ   ຊາວໜ່,   ເດັກ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 

ໂອກາດການພັດທະນາ. 

ເວທສີໍາລັບ  ານປ  ສາຫາລື ແມ່ນພາ  ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ  ານປະເມີນຜົນ  ະທົບສັງຄົມ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງ  ານປ  ສາຫາລື 

ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດນັ້ນ ຈະຕ້ອ  ປບປຽນ ໄປຕາມ ໂຄງ  ານສະເພາະ ແລະ ລັ  ສະນະຂອງຜົນ  ະທົບ ທີ່ຈະຖື  ແ  ້ໄຂ. 

ວິ,ີການ,ີ່ນງາໃຊຄ ຈຄອງຕຄອງອີງໃສຂປະເພດຊຸມຊົນຖືກກະ,ົບ ໂດ(ໂຄງການສະເພາະ   ເຊັຈນ ຄວາມດຄອ(ໂອກາດຂອງເຂົາເຈົກາ, 

ພາສາ ແລະ ປະຕິ  ິລິຍາທີ່ມີ ກັບສັງຄົມ ຫຼື ຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງເຊິ່ງມີອິດທິ)ົນເໜືອກວ່າ  . 

ຂະບວນ  ານປ  ສາຫາລື ທີ່ຕ້ອງ  ານ ເພື່ອຮັບປະ  ັນວ່າ: 

! ກ່ມຊົນເຜົ່າ ບ,່ຖືກຂົ່ມຂ່   ບັງຂັບ   ກົດດັນ ຕໍ່  ັບ ທາງເລືອ  ພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ; 

! ໃຫ້ປກສາຫາລື ກັບກ່ມຊົນເຜົ່າ   ່ອນ  ານອະນມັດ ຫຼື ເລີ່ມກິດຈະກໍາ   ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບ 

ຖືກຕ້ອງກັບຂະບວນການຍິນຍອມ  ການປກ/າຫາລື ກັບຊົນເຜົ່າ   

!   ່ມຊົນເຜົ່າ ມີຂໍ້ມນພຽງພໍ   ່ຽວ  ັບ ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນ  ະທົບຂອງ  ິດຈະ  ໍາ ທີ່ໄດ້ສະເໜີ ຕໍ່ກັບດິນແດນ   

ຊັບພະຍາ  ອນ ແລະ ຊີວິດ  ານເປນຢຂອງເຂົາເຈົ້າ   ຄວນສະໜອງຂໍ້ມນ ກ່ຽວກັບປະ,ພດ   ຂະໜາດ   ບາດກ້າວ   

ການປບປຽນ   ຂອບເຂດ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຫຼື ໂຄງການ ທີ່,ະເໜີ   ຈດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ໄລຍະເວລາ   

;ຂດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ;ນື້ອທີ່ຖືກກະທົບ; ການ,ະ;ມີນຂັ້ນຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບສັງຄົມ   ສິ່ງແວດລ້ອມ   

ວັດທະນາທໍາ ແລະ ເ,ດຖະກິດ ທີ່ອາດຖືກກະທົບ ລວມທັງຄວາມ,່ຽງ   

ບກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນໂຄງການ   ລະບຽບຫຼັກການ ທີ່ໂຄງການອາດກໍໃຫ້ເກີດມີ   ຂະບວນ  ານນີ້ 

ອາດລວມທັງທາງເລືອ   ທີ່ຈະປ  ສາຫາລື.  

ວິທີ  ານປ  ສາຫາລື ອາດລວມມີ: 

!   ອງປະຊຸມຮ່ວມ  ັບຊຸມຊົນ ທັງໝົດ ແລະ ປະຊຸມເປນ  ່ມຍ່ອຍ; 

! ປ  ສາຫາລືເປນ  ່ມ ແລະ ດໍາເນີນ  ານວາງແຜນ  ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ  
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! ແຈກຍາຍຂໍ້ມນໂຄງການຢາງລະອຽດ   ເອກະ,ານໂຄງການ, (ົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ   ອື່ນໆ)�

ໃນຮບແບບງ່າຍດາຍ ເຊັກນ ພາບ   ແຜ່ນເຈ້ຍ ແລະ ວັດສະດ,ະຈັກຕາ ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ ພາສາທ້ອງຖິ່ນ; 

! ລະບຄ ບຄກຄົນ (ີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ ພາຍໃນຊຸມຊົນ   ອາດສະໜອງການຝງກອົບຮົມອັນເກາະສົມ ເພື່ອເສີມຄວາມສາມາດ 

  ອງເ  ົາເຈົ້າ ເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ຢາງຈິງຈັງ ໃນຂະບວນ  ານປ  ສາຫາລື); 

! ໃຫ້ມີສ່ວ)ຮ່ວມຂອງຜ້)ໍາກ່ມຊົ)ເຜົ່າ   (້າມີ), ໃຫ້ມີ ແ)ວ,າວສ້າງຊາດແຂວງ ຫຼື ເມືອງ ແ,ະ 

ອົງ  ານຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໂດຍແມ່ນ  ່ມຊົນເຜົ່າເປນຜ້ລະບ ຍ້ອນວ່າມັນສໍາຄັນ ສໍາລັບເປນຕົວແທນຜົນປະໂຫ  ດ 

ຂອງເຂົາເຈົ້າ  

! ໂອ  າດເຂົ້າຮ່ວມປກ  ສາຫາລື ຢແຕ່ລະບາດ  ້າວ ຂອງ  ານ  ະ  ຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ  ານ. 

ເພື່ອກະກຽມກອບນະໂຍບາຍສະບັບນີ້   ໄດ້ດກາເນີນການ,ກສາຫາລື ເບື້ອງຕົ້ນ ກັບ ຊຸມຊົນ   ອການາດການ,ຄກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 

ຂ(ງ ບໍລິຄໍາໄຊ   5-6 ແລ, 13 ກັ)ຍາ  , 1ຊຍ,ບລີ 8-9 ກັນຍາ   ແ)ະ ຄໍາມ່ວນ 16-18 ຕລາ  . 

ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງ  ານປຂ  ສາຫາລື ພ້ອມ  ັບບັນຊີລາຍຊື່ຜກ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນສະແດງໄວ້ໃນເອ  ະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. 

4.9   ານ  ະ  ຽມ ແຜນ  ານພັດທະນາ  ່ມຊົນເຜົ່າ  

ອີງຕາມ ນະໂຍບາຍ  ອງທະນາຄານ(ລກ    OP/BP 4.10��ຕອນເວລາກວດກາກັ;ນກອງ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄືຈະມີກ່ມຊົນເຜົ;າ   

ໃຫ້ອົງ  ານ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ນໍາໃຊ້ຂະບວນການປກສາຫາ,ື ກ່ອນອື່ນ   ຈິງຈັງ   ອິດສະ,ະ ແ,ະ ຄວາມເປນຈິງ 

ຈາກການປະເມີນຜົນ  ະທົບທາງສັງຄົມ ເພື່ອ  ະ  ຽມແຜນ  ານພັດທະນາ  ່ມຊົນເຜົ່າ ສະເພາະໂຄງ  ານຍ່ອຍ 

ທ.່ກະທົບຕໍ່ກ່ມຊົນເຜົ່າ   ແຜນການພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົ່າ EGDP ຈະສ້າງມາດຕະ  ານ ໂດຍຜ່ານມາດຕະ  ານນັ້ນ 

ເຈົ້າຂອງໂຄງ  ານ ຈະຕ້ອງຮັບປະ  ັນວ່າ (ກ)   ່ມຊົນເຜົ່າຖື    ະທົບ ຍ້ອນໂຄງ  ານ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະ  ິດ-

ສັງຄົມຢາງເໝາະສົມ  ັບວັດທະນາທໍາ (ຂ) ;ມື່ອຜົນກະທົ,ດ້ານລົ,(ໍງກ່ມຊົນ;ຜົ່າ )ືກລະ,; (້ອງປກອງກັນ  ຫຼີ້ກ;ວັ້ນ), 

ຫຼຸດຜ່ອນ   ບັນເທົາ ຫຼື ທົດແທນ ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານ, ້  ຄວນກະກຽມ .ຜນການພັດທະນາ  ່ມຊົນເຜົ່າ ໃນລັ  ສະນະສົມເຫດຜົນ 

ແລະ ປກບປຽນຕາມສະພາບໄດ້   ລະດັບຄວາມລະອຽດ ຂອງແຜນ ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ ;ຄງການສະເພາະ ແລະ ປະເພດຜົນກະທົບ 

ທີ່ຈະຖືກແກ້ໄຂ   ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງບັນຈເອົາແຜນການ.ັດທະນາກ່ມຊົນເຜົກາເຂົ້າໃນການອອກແບບໂຄງການ     

ແຜນ  ານພັດທະນາ  ່ມຊົນເຜົ່າ ຄວນບັນຈກເອົາຫ:ັກການພື້ນຖານລກ່ມນີ້ ຍ້ອນວ່າມັນຈໍາເ,ຂນ ເຊັຄນ: ຂອບເຂດ   ຜົນ,ະໂຫຍດ   

ຜົນ  ະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງໂຄງ  ານຍ່ອຍ 

a) ລາຍລະອຽດ   ິດຈະ  ໍາ ຫຼື ໂຄງ  ານຍ່ອຍ ແລະ ລາຍລະອຽດສັງລວມ ບັນຫາ ທີ່ພົວພັນ  ັບ  ກ່ມຊົນເຜົ່າ; 

b) ສັງລວມ  ອບນິຕິ  ໍາ ແລະ ສະຖາບັນ   (ົງການຈ)ດຕ)້ງ) ທີ່ມີຜົນຕໍ່ກມຊົນເຜົ່າ; 
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c) ສັງລວ,ການປະເ,ີນຜົນກະທົບສັງຄົ, ລວ,ທັງຂໍ້,ນທຽບຖານ ກ່ຽວກັບລັກສະນະການເ,ືອງ   ວັດທະນາທໍາ   

ສັງຄົມ ແລະ ພມສາດ ຂອງກ່ມຊົນເຜົຂາຖືກກະທົບ   ດິນແດນ ແລະ ເຂດແດນ ເຊິ່ງພວກເຂົາເ,ກນເຈົ້າຂອງ   

ຄອບຄອງ ແລະ ນກາໃຊ້ ຕາມປະ;ພນີ ຫຼື ຮີດຄອງ   ຊັບພະຍາກອນທກາມະຊາດ ທີ່;ຂົາ;ຈົ້າອາໄສ; 

d) ສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ  ານປ  ສາຫາລື ແບບຈິງຈັງ ແລະ ອິດສະລະ   ັບ   ່ມຊົນເຜົ່າຖື    ະທົບ 

ເຊິ່ງ  ານປຂ  ສາຫາລື ແມ່ນນໍາໄປສກ່ ໄດ້ຮັບ  ານສະນັບສະໜກນຢາງ  ວ້າງຂວາງ ສໍາລັບ ໂຄງ  ານຍ່ອຍ; 

e)   ອບນະໂຍບາຍ ເພື່ອຮັບປະ  ັນ   ານປກ  ສາຫາລື ຢາງຈິງຈັງ ແລະ ອິດສະລະ   ັບ  ່ມຊົນເຜົ່າ ຖື    ະທົບ 

ໃນຊວ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການຍ່ອຍ; 

f) ມາດຕະ  ານຮັບປະ  ັນວ່າ   ່ມຊົນເຜົ່າຖື    ະທົບ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ດ້ານເສດຖະ  ິດ-ສັງ  ົມ 

ເຊິ່ງເໝາະສົມກັບວັດທະນາທໍາ; 

g) ລາຍລະອຽດ   ານ  ະ  ຽມອົງ  ານຈັດຕັ້ງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ  ານພັດທະນາ  ່ມຊົນເຜົ່າ; 

h) ມ,ດຕະກ,ນຫຼີ້ກເວັ້ນ   ບັນເທົ,   ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ທົດແທນຄືນ ຜົນ  ະທົບເສຍຫາຍ; 

i) ປະເມີນມນຄ່າ ແລະ ແຜນ  ານເງິນ ສໍາລັບ ແຜນ  ານພັດທະນາ  ່ມຊົນເຜົ່າ; 

j     ່ມຊົນເຜົ່າຖື    ະທົບ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ  ົນໄ    ານຮ້ອງທ  ໄດ້   

k) ຕິດຕາມກວດກາ   ປ,ເມີນຜົນ ແລ, ລາຍງານຜົນ ຂອງ   ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ  ານພັດທະນາ  ່ມຊົນເຜົ່າ 

ພ້ອມກັບຕົວຊີວ້ັດສະເ(າະ   ແຍກຈໍານວນກ່)ຊົນເຜົ່າ). 

4.10   ວດ  າ ແລະ ອະນມັດ ແຜນການພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົ່   (EGDP) 

ເມື່ອ ພະແນ    ະສິ  ໍາ-ປາໄມ້ແຂວງ ສໍາເລັດ ແຜນການພັດທະນາ ກກ່ມຊົນເຜົຄາ ສໍາລັ,ໂຄງການຍ່ອຍ   ຈໍາເປຂນຕ້ອງສົຄງ 

ແຜນ  ານພັດທະນາ   ່ມຊົນເຜົ່າ ເຖິງທະນຄານໂລ   ເພື່ອ  ວດ  າ ແລະ ອະນມັດ ກ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   ຈໍາ.ປນຕ້ອງ 

ເປດເຜີຍ ແຜນ  ານພັດທະນາຊົນເຜົ່າ ດັ່ງ  ່າວ ລົງເວບໄຊ ຂອງ   ະຊວງ  ະສິ  ໍາ-ປາໄມ,   ພະແນກກະສິກໍາ-

ປາໄມ້ແຂວງ/ເມືອງ. 

 

5.0 ກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  

  ະຊວງ   ະສິ  ໍາ-ປາໄມ,້   ົມແຜນ  ານ ແລະ   ານເງິນ ເປນຜ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງ  ານຜະລິດ  ະສິ  ໍາເປນສິນຄ້າ 

ໂດຍ  ານຮ່ວມມືຢາງໃ  ້ສິດ  ັບ   ະຊວງອດສະຫະ  ໍາ ແລະ   ານຄ້າ (MOIC). ຢ,ລະດັບແຂວງ   ພະແນກກະສິກໍາ-

ປາໄມ້ແຂວງ ຮ່ວມມື  ັບ ພະແນ  ອດສະຫະ  ໍາ ແລະ   ານຄ້າແຂວງ ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ິດຈະ  ໍາໂຄງ  ານ   

ພະນັ  ງານ ທີ່ໄດ້ຮັບ  ານແຕ່ງຕັ້ງຈາ     ົມແຜນ  ານ ແລະ   ານເງິນ ຈະເປນຜ້  ະ  ຽມ ເຄື່ອງມືປ  ປອງສັງຄົມ (ESMF, 
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CRPF ແລະ EGDF) ແລະ ໃຫ້ຖືກຕ້.ງກັບ ລະບົບການກວດກາ ແລະ ລາຍງານ   ໃນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ   

ພະນັກງານຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ-ປາໄມ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ຖື  ແຕ່ງຕັ້ງ ຕ້ອງຮັບປະ  ັນ   ານຈັດຕັ,ງປະຕິບັດ   ກວດກາ 

ແລະ ການລາຍງານ ກ່ຽ.ກັບຄ.າມຖືກຕ້ອງຂອງການປກປອງສັງຄົມຕາມຫຼັກການ   ຮັບປະກັນ ນໍາໃຊ້ 

ຄວາ,ສາ,າດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປກປອງສັງຄົ,   ທີ,ງານປກປອງສັງຄົ, ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ 

ຕ້ອງສະໜອງການ(ກອົບຮົມ   ໂດຍ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານເຕັ  ນິ   ຈາ  ຊ່ຽວຊານດ້ານປ  ປອງສັງຄົມ ທີ່   ົມແຜນ  ານ ແລະ 

  ານເງິນ ໄດ້ຮັບບັນຈ). ນອກຈາກນີ້   ຊ່ຽ.ຊານດ້ານປກປອງສັງຄົ, ແລະ ສິ່ງແ.ດລ້ອ, ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ຍັງຈະສະໜອງຂໍກແນະນໍາ ແລະ   ານຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ທີມງານປ  ປອງສັງຄົມ 

ໂດຍຜ່ານຊຸດຝກອົບຮົ.ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ   ທີມງານປ  ປອງສັງຄົມ (ໂດຍການຊ່ວຍເ  ຼືອ 

ຈາກທີ່ປກສາດ້ານການປກປອງສັງຄົມ) ຕ້ອງເຮັດເອ  ະສານ   ່ຽວ  ັບ  ານ  ວດ  າຄວາມຖື  ຕ້ອງດ້ານ  ານປ  ປອງສັງຄົມ 

ແລະ ສະຖານະພາບຄວາມເປນຈິງ ແລະ ສົ່ງເອ  ະສານນີ້ ເຖິງທະນາຄານໂລ   ເພື່ອ  ວດ  າ.   ວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ແລະ 

ໜ້າທ3່ລະອຽດ ຂອງທ3ມງານປກກປອງ.ັງຄົມ ແຕ່ລະຂັ້ນ ແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ 3 ຂ້າງລ່ມ    



 

19 
 

ຕາຕະລາງ 3   ວາມຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMF. 

ວົງຈອນໂຄງການ   ະຊວງ   -ປ/ກົມແຜນການ-ການເງິນ ພະແນ     -ປ ແຂວງ ໄຊຍະບລີ   ວຽງຈ,ນ   
ກໍາແພງວຽງຈ,ນ   ບໍລິຄໍາໄຊ   ຄໍາມ່ວນ 

ກວດກາກັ່ນກອງ ແນະນໍາຜ້ຮ້ອງຂໍ ແລະ ພາ  ສ່ວນອື່ນໆ 
  ່ຽວ  ັບຫຼັ    ານປ  ປອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ກວດຄືນແນວຄວາມຄິດ ແລະ   ັ່ນ  ອງບັນຫາສັງຄົມ 
ທີ່ເປນໄປໄດ້ ແລະ ແນະນໍາຜ້ຮ້ອງຂໍ ກ່ຽວກັບລັກ,ະນະ   
ເນື້ອໃນ ຂອງເອ  ະສານປ  ປອງສັງຄົມ ແລະ 
ມາດຕະການທີ່ຈະກະກຽມ. 
ໃນ  ໍລະນີ ຊຸມຊົນ-ຊົນເຜົ່າ   ຊ່ຽວຊານພັດທ,ນາສັງຄົມ-
ທີມງານສະເພາະກິດຂອງທະນາຄານໂລກເປນຜ້ດໍາເນີນການ
ກັ່ນກອງການມີໜ້າຂອງກ່ມຊົນເຜົ່າໃນເຂດໂຄງການຍ່ອຍ.  

ປະເມີນບັນຫາ  ານປ  ປອງສັງຄົມ ທີ່ອາດເປນໄປໄດ້ 
ໃນຂບວນ  ານ  ະ  ຽມແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ 
ລວມທັງການກັ່ນກອງການມີໜ້າ ຂອງກ່ມຊົນເຜົ່າ. 
ບັນຍາຍບັນຫາ  ານປ  ປອງສັງຄົມ ທີ່ເປນໄປໄດ້ 
ລົງໃນແບບຟອມ  ັ່ນ  ອງບັນຫາສັງຄົມ 
ເຊິ່ງຈະຊ້ອນທ້າຍໄປກັບການສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ. 

  ະ  ຽມ ແລະ 
ປະເມີນ 

ແນະນໍາ ຜ້ຮ້ອງຂໍ   ່ຽວ  ັບບັນຫາ  ານປ  ປອງສັງຄົມ-
ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມ  ວາມຈໍາເປນ 

ດໍາເນີນການກະກຽມ-  ານປ  ປອງສັງຄົມ 
ຕາມລະບຽບຫຼັ    ານ ເຊັ່ນ ປະເມີນຜົນ  ະທົບສັງຄົົມ ແລະ 
ປກສາຫາລື ກັບຊຸມຊົນທ້.ງຖິ່ນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມນ    
ອອ  ແບບມາດຕະ  ານປ  ປອງສັງຄົມ ແລະ 
  ະ  ຽມເອ  ະສານເຊັ່ນ ECoP, ESMP, ARAP, 
EGDP,�ໂດຍຕົ  ລົງ  ັບ MAF/DOPF.  
ຖ້າ,່າ ຈໍາເປນ   ໃຫ້ເປດເຜີຍເອກະສານປກປອງສັງຄົມ 
ພ້ອມ  ັບ  ານສະເໜີໂຄງ  ານຍ່ອຍ ໃຫ້ຊຸມຊົນຖື    ະທົບ 
  ່ອນ  ວດ  າຄືນ  ານສະເໜີໂຄງ  ານຍ່ອຍຂັ້ນສດທ້າຍຕໍ່ 
MAF/DOPF. 

  ານ  ວດ  າຄືນ 
ແລະ   ານອະນມັດ 

  ວດ  າຄືນ  ານສະເໜີໂຄງ  ານຍ່ອຍ   ່ຽວ  ັບຜົນ  ະທົບ 
ແລະ   ວາມສ່ຽງດ້ານສັງ  ົມ ແລະ ການປກປອງສັງຄົມ. 

ປະ/ມີນຄວາມພຽງພໍຄນນະພາບ  ປະລິມານ ແລະ 
ຄວາມສາມາດເປນໄປໄດ້ ຂອງ  ານປະເມີນ-
  ານປ  ປອງສັງຄົມ ແລະ ຂະບວນ  ານປ  ສາຫາລ ື  
ຖ້າຈໍາເປນ   ຮ້,ງຂໍບາດກ້າວຕໍ່ໄປ. 

ປະ/ມີນຄວາມພຽງພໍຄນນະພາບ  ປະລິມານ ແລະ 
ຄວາມສາມາດເປນໄປໄດ້   ອງມາດຕະການປ  ປອງສັງຄົມ 
ແລະ ເອກະສານ. ຖ,າຈໍາເປ.ນ   
ຮ້ອງຂໍດັດແປງຕາມຄວາມເໝາະສົມຕໍ່  ັບເອ  ະສານເຫຼົ່ານີ້ 
ແລະ ປະເມີນຄືນ   ່ອນ  ານອະນມັດຂັ້ນສດທ້າຍ. 
ຖ້າວ່າ   ່ມຊົນເຜົ່າ ຖື    ະທົບ (ທຽບເທົ່າ WB OP/BP 
4.10), ໃຫສ້ືບຫາ  ໍ້ມນຄວາມຈິງ ວ່າ 
ເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບຢາງຈິງຈັງ ແລະ ຮັບຮ້  ່ອນແລ້ວ 
ຕໍ່ກິດຈະກໍາໂຄງການຍອ່ຍ ທີ່  ະທົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. 
ຖ້າລະບຽບການກໍານົດ   ໃ,້ເປດເຜີຍຂໍ້ມນ 
ທີ່  ່ຽວຂ້ອງ  ັບ  ານປ  ປອງສັງຄົມ ລົງໃນເວບໄຊ ພາຍຫຼັງ 
ການອະນມັດໂຄງການຍ່ອຍ. 

ສົ່ງເອ  ະສານສະເໜີໂຄງ  ານຍ່ອຍ 
ພ້ອມ  ັບມາດຕະ  ານປ  ປອງສັງຄົມ ແລະ ເອ  ະສານ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກ.ນ   ຖ້າວ່າ ກົມແຜນການ 
,ລະ ການເງິນຂໍຮ້ອງ   ໃຫ້ດໍາເນີນບາດ  ້າວເພີ່ມຕື່ມ 
ເພື່ອໃຫ້ຖື  ຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂໍ້  ໍານົດ  EGEG ແ  ະ 
ນະໂຍບ.ຍປກປອງສັງຄົມ   ໃຫ້ສົ່ງເອກະສ.ນສະເໜີຄືນໃໝ່ 
ພ້ອມ  ັບເອ  ະສານ ແລະ ມາດຕະ  ານປ  ປອງສັງຄົມ 
ທີ່ໄດ້ດັດແກ້ ຕາມຄວາມຈໍາ.ປນ   ທັງໝົດ ໃຫ້ຖື  ຕ້ອງ  ັບ 
ລະບຽບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ. 
ກະກຽມແຜນດໍາເນີນງານ ຕາມຕ້ອງ  ານ 
ຖ້າວ່າໂຄງ  ານຍ່ອຍອາດຈະມີຜົນ  ະທົບຕໍ່ 
ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   ວດ  າ ແລະ ທົບທວນຄືນ ເອ  ະສານປ  ປອງສັງ  ົມ 
ແລະ ບັນຫາ ໃນຊ່ວງ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງ  ານຍ່ອຍ. 
ຖ້າຈໍາເປນ   ໃຫ້ຮ້ອງຂໍປບປຽນ,າດຕະການປກປອງສັງຄົ,. 

  ວດ  າຄືນ ແລະ ອະນມັດແຜນດໍາເນີນງານ 
ທີ່ຈໍາເປນຕ້ອງ  ະ  ຽມ 
ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ 

ເປດເຜີຍເອກະສາ(ປກປອງສັງຄົມສະ)ັ)ສົມ)(   ຖ້າມີ) 
ຕໍ່ຊຸມຊົນຖືກກະທບົ. 

ຖ້າວ່າກ່(ຊົນເຜົ່າຖືກກະທົບ   ທຽບເທົ່າ WB OP/BP 
4.10),�
ໃຫ້ບັນຈເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນ  ານດໍາເນີນວຽ  ງານ  ວດ  າ 
ແລະ ປະເມີ  ຜົ  ແບບມີສ່ວ  ຮ່ວມ. 

ການປະເມີນຜົນ ຮັບປະ  ັນວ່າໄດ້ບັນຈ ແລະ   ວດ  າຄືນ ບັນຫາ ແລະ 
ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ  ານປ  ປອງສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ ແລະ   ານປະເມີນຜົນ 
ໂຄງການຍ່,ຍໃນໄລຍະກາງ ແລະ ສົມບນ   ລວມທັງ 
ບົ  ຮຽນທີ່ທອ  ຖອນໄ  ້    ່ຽວ  ັບ ຄວາມຍືນຍົງ 
ຂອງແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍ. 

ປະເມີນ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນຮັບຂອ   
ມາດຕະການປກປອງສັງຄົມ. 
ຖ້າວ່າກ່(ຊົນເຜົ່າຖືກກະທົບ   ທຽບເທົ່າ WB OP/BP 
4.10),�
ໃຫ້ບັນຈເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນ  ານດໍາເນີນວຽ  ງານ  ວດ  າ 
ແລະ ປະເມີ  ຜົ  ແບບມີສ່ວ  ຮ່ວມ. 
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6.0   ະ  ຽມ  ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີ  ຜົ    

  ານ  ວດ  າ ແມ່ນອົງປະ  ອບສໍາຄັນ ຂອງ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   ານປ  ປອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່  ແວດລ້ອມ 

ໃນຊກວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   ໃຫ້ເຮັດບົດ.າຍງານປະຈຄາໄຕມາດ ແ.ະ ເຄິ່ງປງ ຕໍຈກິດຈະກຄາສະເພາະ ເພື່ອຈະ: 

! ປບປງຍົ  ລະດັບ  ານດໍາເນີງານວຽ  ງານຄ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; 

! ຮັບປະ  ັນປະສິທິຜົນ ແລະ ຄນນະພາບ ຂອງຂະບວນ  ານປະເມີນສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; 

! ສ້າງ  ານປະເມີນສັງຄົມ ທີ່ອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຫຼັ  ຖານ ໃຫ້ແ  ່ໂຄງ  ານ; 

! ສະໜອງຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ,າດຕະການບັນເທົາທີ່ໄດ້ສະເໜີ   ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນຮັບ 

ຂອງການປກປອງສັງຄົມ    

ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ,ະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ສະເໜີ   ກະຊວງ ກ-ປ ແລະ   ົມ ແຜນ  ານ ແລະ ການເງິນ 

DOPF/MAF ຈະດໍາເນີນວຽ  ງານ  ວດ  າ ໃນຊ່ວງສຶ  ສາຄວາມສາມາດເປນໄປໄດ້ ແລະ ບັນດາເອ  ະສານ  

ESMPs/EGDP/ARAP/RAP ເພື່ອຕັດສິນ ຂອບເຂດ ເຊິ່ງມາດຕະ  ານບັນເທົາຜົນ  ະທົບ 

ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ.:ນ   ການກວດກາ ຕ້3ງສກມໃສ່ 3 ຂ:ງເຂດສໍາຄັນດັຂງລກ່ມນີ້:  

(i) ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ: ເພື່ອພິສດວ່າ ມາດຕະ  ານລດຜ່ອນຜົນ  ະທົບ ທີ່  ໍານົດນັ້ນ 

ໄດ້ຮັບ  ານເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖື  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນຊ່ວງບາດກ້າວກະກຽມ   ວຽກງານກວດກາຄວາມຖືກຕ້,ງ ຈະສມໃສ່ 

ຮັບປະ  ັນ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMF ຢາງ,ີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາ,ລະບຽບຫຼັກການ   ຊ່ຽວຊານ 

ດ້ານ  ານປ  ປອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ DOPF/MAF ຕ້ອງຮັບປະ  ັນວ່າ   ານສຶ  ສາໂຄງ  ານຍ່ອຍ 

ຖື  ດໍາເນີນ  ານ ຢາງ   ເໝາະສົມ   ມີປະສິດທິ,ົນ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກການຂອງລັດຖະບານ ແລະ 

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ. 

ນອກຈາກນີ້   ການສຶກສາຄ,າມສາມາດເປນໄປໄດ້ ຍັງລ,ມທັງການປະເມີນເງື່ອນໄຂ 

ສໍາລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ິດຈະ  ໍາທີ່  ່ຽວຂ້ອງ  ັບ ARAP ແລະ EGDP; 

!   ານຮ້ອງທ   ໂດຍສະເພາະ   ານຮ້ອງທ   ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ  ານແ  ້ຢໃນລະດັບທ້ອ  ຖິ່ນ ເຊິ່  ອາດຈໍາເປນ 

ທີ່ຕ້ອງແ  ້ໄຂໃນລະດັບສງ  ວ່າ ດັ່ງທີ່ໄດ້  ໍານົດໄວ້ ໃນເອ  ະສານ ESMF; 

! ໃຫ້ເຮັ(ເປຂນເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສກາເລັ( ຂອງການທົ(ແທນຄືນ ແລະ ການຈັ(ສັນຍົກຍ້າຍ   )້າມີ) 

ລວມທັງການສນເສຍ ຊັບສິນຖາວ.ນ ແລະ ຊົ່ວຄາວ    

! ປະເມີນ ຄນນະພາບຂອງ  ານທົດແທນຄືນ ຫຼື ມາດຕະ  ານບັນເທົາຜົນ  ະທົບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ   ຼື 

ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ/ື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້/ງ ເຊິ່ງ/າດນໍາໃຊ້ ຖືກຕ້/ງສ/ດຄ່/ງກັບ ເງ ື່/ນໄຂ  ຂໍກກໍານົດ 
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ຂອງໂຄງ  ານລົງທຶນ ໃນອານາຄົດ ທີ່ອາດເປນໄປໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ  ານລະບໃນເບື້ອງຕົ້ນ 

ລວມທັງຜົນ  ະທົບຕໍ່ຊີວິດ  ານເປນຢ  

! ມາດຕະ  ານບັນເທົາຜົນ  ະທົບ ໃນເມື່ອມີ  ານປບປຽນຫຼາຍໃນຕົວຊີ້ວັດ ເຊິ່ງອາດຕ້ອງ  ານ-

ການເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອທາງຍດທະສາດ   ຕົວ,:າງ: (ະຊາຊົນຕ່າງໆ   ກ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ກ່ມດ້ອຍໂອກາດ - ແມ່ຍິງ   

ຊາຍໜ່ມ/ຍິງໜ່ມ, ເດັກ, ຄົນແກ່ຊະ/າ, ຄົນ,ິການ, ຄົນບໍ່ມີດິນຢກ, ຄົນ)ກຍາກ ແ/ະ ອື່ນໆ   

ບໍ່ໄດ້ຮັບ  ານຊ່ວຍເຫຼືອພຽງພໍຈາ   ໂຄງ  ານຍ່ອຍ ທີ່ເປນໄປໄດ.້ 

 

7.0 ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທກ 

ສ້າງກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທກຢຊຸມຊົນຖື    ະທົບ ໂດຍອີງໃສ່ຄະນະ  ກາມະ  ານ ຫຼື ໜ່ວຍງານໄ  ່ເ  ່ຍທີ່ມີ ຢຄລະດັບບ້ານ 

ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ,ຂໃນທກກບ້ານ   ຫ້ອງການຍກຕິທໍາເມືອງ   ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປາໄມ້ເມືອ   ແລະ 

ສະພ,ປະຊ,ຊົນຂັ້ນແຂວງ   ພະແນກກະສິກໍ,-ປາໄມ້ແຂວງ. ຈະນໍາໃຊ້ບັນດາ ອົງ  ານແ  ້ໄຂ  ານຮ້ອງທ  ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ 

ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງ  ານດັ່ງ  ່າວ ດໍາເນີນ  ານແ  ້ໄຂ   ານຮ້ອງທ   ທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ,ົງການດັ່ງກ່າວ ຮັບ   ປ.ເມີນ 

ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ການແກ້ໄຂ ຄໍາຮ້ອງທກ   ຄວາມບໍ່,ໍໃຈ   ຄວາມຂັດຂ້ອງ ຂອງຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ 

ໃຫ້ຖື  ຕ້ອງ  ັບ   ົດໝາ) ວ່າດ້ວ)ການ 5ກ້ໄຂ (ໍາ1ທ1ນ   02ບັບປ 2015). ໜ່ວຍງານໄ  ່ເ  ່ຍ ຢລະດັບບ້ານ 

ຈະປະກອ,ດກວ) .ງກນຂາຂອງກ່ມ(ົນເ.ົຈາ, ຫົວໜກາໜ່ວ)ໄກ່ເກ່),ການ ຫຼື .ງກອາວໂສ   ແນວໂຮມ,ການ). ,ັນດາ 

ອົງ  ານແ  ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ  ເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສະມາຊິ   ຊຸມຊົນ  ່ມຊົນເຜົ່າ 

ໃນຊ່ວງຕະຫຼອດໄລຍະຂອງໂຄງ  ານຍ່ອຍ ລວມທັງໄລຍະຄໍ້າປະ  ັນດ້ານເຕັ  ນິ  -  ານເປເພເສຍຫາຍ 

  ຄໍ້າ(ະກັນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ນັບແຕ່ມື້ມອບ-ຮັບຈາກຜ້ຮັບເໝ)າກໍ່ສ້າງ). 

ໃຫ້ດໍາເນີນ  ານປ  ສາຫາລື   ັບສະມາຊິ   ຂອງຊຸມຊົນ  ່ມຊົນເຜົກາຖື    ະທົບ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການວາງແຜນການ   

ກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນ ໂຄງການຍ່ອຍ   ຜ້ນໍາຊຸມຊົນ ຈະຕ້ອງ,ກກສາຫາລື ກັບສະມາຊິກ ຊຸມຊົນຖືກກະທົບ ແລະ 

ຂ.ບວນການທັງໝົດ ຕ້ອງຖືກບັນທຶກເປນເອກ.ສານ    

ໃຫ້ລາຍງານເປນລາຍເດືອນ   ່ຽວ  ັບ ສະຖານະພາບຂອງ  ານຮ້ອງທ   ທີ່ໄດ້ຍື່ນ ແລະ   ານແ  ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ   ເຖິ   

ພະແນກກະສິກໍາ-ປາໄມ້ ແຂວງ   ເພື່ອຈະ ແ  ້ໄຂ  ານຮ້ອງທກໃຫ້ໄ, ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ   ຄົ,ເຮືອນ ແລະ ບກຄົນ 

ຖື    ະທົບ ອາດປະຕິບັດຕາມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂະບວນ  ານດັ່ງລ່ມນີ້: 

! ບາດກ້າວ 1: ຖ້າ ຄົ/ເຮືອນ  ບກຄົນຖືກກະທົບ ບໍກພໍໃຈ ກັບ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະແຜນ 

ການ   ຄົວເຮືອນ/ບກຄົນຖືກກະທົບ /າມາດຕໍຄວ່າ,າກເ,ກຂາ ຫຼື ຂຽນເ,ນຄໍາຮ້ອງ ເຖິງ ຄະນະ  ໍາມະ  ານ ຫຼື 

ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ   ຖ້າວ່າ ເປນການຮ້ອງທກແບບປາກເປ,່າ - ຄະນະ  ໍາມະ  ານ ຫຼື ໜ່ວຍໄ  ່ເ  ່ຍບ້ານ 
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ເຮັດເປນເອກະສານ   ຄະນະກໍາມະການ .ຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ ຄວນແກ້ໄຂ ຄໍາຮ້ອງທກ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫຼື   5 

ຕາມປະຕິຖິນ; 

! ບາດກ້າວ 2: ຖ້າ ຄົ/ເ1ືອນ/,ກຄົນຖືກກະທົ, ,ໍ່ພໍໃຈ ກັ, ຜົນ1ັ,ຂອງ,າດກ້າ/ 1   ຄົ/ເ1ືອນ/,ກຄົນຖືກກະທົ, 

ສາມາດຢ່ນຄໍາຮ້ອງທ  ເຖິງ ຫ້ອງ  ານຍຕິທໍາເມືອງ ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງ  ານກະສິກໍາ-ປາໄມ້ເມືອງ   

ຫ້ອງ  ານຍຕິທໍາເມືອງ ຄວນຕັດສິນບັນຫາ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫ21   5 ຕາມປະຕິຖິນ; 

! ບາດກ້າວ 3: ຖ້າ ຄົ/ເຮືອນ/,ກຄົນຖືກກ2ທົ, ,ໍ່ພໍໃຈ ກັ, ຜົນຮັ,ຂອງ,າດກ້າ/ 2    

ຄົວເຮືອນ  ບກຄົນຖືກກ/ທົບ ສາມາດຢ່ນຄໍາຮ້ອງທກເຖິງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍຜ່ານ ພະແນ    ະສິ  ໍາ-

ປາໄມແ້ຂ2ງ   ອົງການໄກ່ເກ່ຍ.ກາຍບໍລິຫານ ຄ2ນຕັດສິນ ບັນຫາພາຍໃນ 20 2ັນ ຕາ0ປະຕິຖິນ  

! ບາດກ້າວ 4: ຖ້າ ຄົວເຮືອນ  ບກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບຜົນການຕັດ/ິນ ຂອງອົງການໄກ່ເກ່ຍຝາຍບໍລິຫານ   ຖ້າ 

ຄົວເຮືອນ  ບກຄົນຖືກກະທົບ ສາມາດຟອງສານ ຕາມກົດໝາຍ ແ/ະ ກົດ/ະບຽບຂອງ ສປປ /າວ.  
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ໂຄງຮ່າງ 1 ຂະບວນ  ານ ຂອງ  ົນໄ  ແ  ້ໄຂ  ານຮ້ອງທ   

 

 

8.0 ກະກຽມການເປດເຜີຍຂໍ້ມນທີ່ກະກຽມໃຫ້ກ່ມຊົນເຜົ່າພາ  ໃຕ້ 

ກອບນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ  ່ມຊົນເຜົ່າ EGEF 

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລ   OP/BP 4.10 ຕ້ອງ  ານໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງ  ານ ເປດເຜີຍບົດລາຍ  ານ 

  ານປະເມີນຜົນ  ະທົບສັງຄົມ ແລະ ຮ່າງແຜນ  ານພັດທະນາ  ກ່ມຊົນເຜົ່າ ໃຫ້ແ  ່  ກມຊົນເຜົ່າຖື    ະທົບ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີ  ານ 

ແ  ະ ສະຖານ ທີ່ເໝາະສົມກ.ບວ.ດທະນາທໍາ   ໃນກໍລະນີ ແຜນການພ.ດທະນາກ່ມຊົນເຜົ່າ EGDP   ແມ່ນ DOPF, PAFOs 

ແລະ DAFOs ເປນຜ້ເຜີຍແຜ່ ເຖິງ  ່ມຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງອາດຖກືໂຄງການກໍ່ຜົນກ,ທົບ. ໃນບ່ອນທ.່ຈໍາເປນ   

ການເຜີຍແຜ່ເອກະ.ານດັກງກ່າວ ອາດນໍາໃຊ້ ຫ້ອງການແນວລາວ.້າງຊາດ ຂັ້ນແຂວງ ຫຼື ເມືອງ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະ.ົມ    

ຢໃນລະດັບ ໃຫ້ເປດເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານຜົນ  ະທົບສັງຄົມ ແລະ ຮ່າງ ແຜນ  ານພັດທະນາ  ່ມຊົນເຜົ່າ 

ຖ້າບໍ່ສິ້ນສດ 

ຖ້າບໍ່ສິ້ນສດ 
 

ຖ້າບໍ່ສິ້ນສດ 
 

ສິ້ນສດ 

ສິ້ນສດ 

ແ  ້ໄຂຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຜ່ານ ຄະນະ  ໍາມະ  ານ ຫຼື ໜ່ວຍໄ  ່ເ  ່ຍບ້ານ 

ແກ້ໄຂ ໃນ   5 ວັນ 

ແ  ້ໄຂຂັ້ນ ໂດຍຫ້ອງ  ານຍຕິທໍາເມືອງ ຜ່ານ  ານປ  ສາ  ັບ ຫ້ອງ  ານ  ະສິ  ໍາ-
ປາໄມ້ເມືອງ  

ແກ້ໄຂ ໃນ   5 ວັນ 
 

ແ  ້ໄຂຂັ້ນ ສະພາປະຊາຊົນ  ັ້ນແ  ວງ ໂດຍປກສາກັບ ພະແນກກະສິກໍາ-
ປາໄມ້ແຂວງ 

ແກ້ໄຂ ໃນ 2   ວັນ ສິ້ນສດ 
 

ຖ້າ ຍັງບໍ່ສາມາດແ  ້ໄຂ - ຄົ/ເຮືອນ/,ກຄົນຖືກກະທົ,   ສາມາດໃຊ້ສິດຕົນເອງ ຟອງສານ ຕາມກົດໝາຍ 
  ອງ ສປປ ລາວ 
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ຢໃນກອງປະຊຸມມວນຊົນທົ່ວໄປ   ດໍາເນີນເປນພາສາທ້ອງຖິ່ນ   ,ສະຖານທີ່ ແລະ ເວລາອັນເໝາະສົມຕໍກສະມາຊິກ 

ຂອງຊຸມຊົນກ່ມຖືກກະທົບ.  

ກ່ອນການອະນມັດໂຄງການຍ່ອຍ   ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງ,ົ່ງບົດລາຍງານ  ານປະເມີນຜົນ  ະທົບສັງຄົມ ແລະ ຮ່າງແຜນ 

ການພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົ່າ EGDP ເຖ.ງທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກວດກາຄືນ   ຖ້າວ່າ ທະນາຄານໂລ   ຕັດສິນວ່າ 

ເອກະສາ,ຖືກຕຄອງ ສງາລັບກາ,ພິຈາລະ,າໂຄງກາ,   ທະ,າຄາ,ໂລກຈະ ເປຊດເຜີຍຂກຍມຈ,ສຈຂມວ,ຊົ, ໃຫຄຖືກຕຄອງຕາມ 

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລ     ່ຽວ  ັບ   ານເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມນ ແລະ 

ເຈົ້າຂອງໂຄງການເປດເຜີຍຂໍ້ມນເຖິງກ່ມຊົນເຜົ່າຖືກກະທົບ ໃນຮບແບບລັ  ສະນະດຽວ  ັນ 

ຕາມບັນດາເອກະສານສະບັບຮ່າງໃນເບື້ອງຕົ້ນ      

 

9.0 ງ ົບປະມານ 

ງ ົບປະມານ ທີ່ປະເມີນໄວ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   ອບນະໂຍບາຍ  ານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ  ກ່ມຊົນເຜົຂາ EGEF ແ  ະ 

ບັນດາໂຄງ  ານຍ່ອຍ ທີ່  ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນ USD 13,000 (ຕາຕະລາ   ຕາຕະລາງ 4). ແຫຼ4ງເງ ິນທຶນມາຈາກ ອົງປ,ກອບ 4   

ບໍລິຫານ-ຄ້ມຄອງໂຄງການ.  

ຕາຕະລາງ 4    ົບປະມນ ສໍາລັບຈັດຕັ້  ປະຕິບັດ EGEF ແລະ ໂຄງ  ານຍ່ອຍ 

ລດ. ລາຍການລະອຽດ ມນຄ່າ (USD) 

1 
ປ  ສາຫາລື   ັບ  ່ມຊົນເຜົ່າໃນເວລາ  ະ  ຽມ ESMP & 

(EGDP) 
3,000 

2 ບັນຈທີ່(ກສາ)າຍໃນ  ບໍ່(ະຈໍາ)ກະກຽມ EGDPs & EMSPs  3,500 

3 ລົ  ຕິດຕາມ &�ຊ່ວຍ    ແຂວງ   3,500 

4 
ບັນຈທີ່ປ  ສາພາຍໃນ ດໍາເນີນ  ານ  ວດ  າ &�ປະເມີ  ຜົ    
EGDPs  

3,000 

 ລວມ  13,000 

 

ໃນເວລານີ້   ບໍ່ສາມາດປ,ເມີນງ ົບປ,ມານສໍາລັບ ສໍາລັບຈັດຕັ້ງປ,ຕິບັດ EGDPs ເຊິ່ງຍັງຈະຖື    ະ  ຽມໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຍ້ອນວ່າ 

ຍັງບໍ່ຮ້ທີ່ຕັ້ງອັນແນ່ນອນຂອງບັນດາໂຄງ  ານຍ່ອຍ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດຕັດສິນຜົນ  ະທົບຂອງມັນຕໍ່  ັບຊຸມຊົນ-ຊົນເຜົ່າ. 

ງ ົບປະມານເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖື  ສ້າງຂຶ້ນ ໃນຊ່ວງ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີແຫຼ່ງທຶນຈາ   ອົງປະ  ອບ  ບໍລິຫານ-

ຄ້ມຄອງໂຄງການ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 – ສັງລວມຜົນຮັບຂອງການປກສາຫາລື  

 

ລດ ແຂວງ ເວລາ ສະຖານທີ ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຜົນຮັບຂອງການປກສາຫາລື 
1 ບໍລິຄໍາໄຊ 6���2017, 

8:00 ເຊົ້າ 

 

ຫ,ປະຊຸມບ້ານຫົວນາ   

ເມືອງບໍລິຄັນ 

! ບ້ານ: 23 ຄົນ   

ລວມທັງຜ້ຕາງ,້າຈາກ ລາວລ່ມ   

ມົ້ງ ແລະ   ະມ.  

! ຜ້ຕາງໜ້າບ້ານ  

! ຜ້ຕາງໜ້າ ຫ້ອງ  ານ  ະສິ  ໍາ  

ປາໄມ້ແຂວງ/ເມືອງ 

! ຜົນ  ະທົບທີ່ເປນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງ  ານ   ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມຕົກລົງວ່າ 

ຜົນກ.ທົບຂອງໂຄງການເປນຜົນດີ ແລ. ເຫັນດີກັບຜົນກ.ທົບ   

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຮ້ຜົນ  ະທົບດ້ານລົບ ທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານປ  ປອງສັງຄົມກ່າວເຖິງ   

ທ  ຄົນຕົ  ລົງວ່າ ຜົນ  ະທົບດ້ານລົບເປນພຽງໄລຍະຊົ່ວຄາວ ແລະ ມີເຫດຜົນ. 

! ກາ)ເບີກຈ່າຍ(ົດແ()ຄື)   (ີ່ດິ)): ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຂ່າວ    ໍ້ມນ 

ກ່ຽ.ກັບຫຼັກການທົດແທນຄືນ ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ພາຍຕັ້ງໂຄງການນີ້   

ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບບັນຫານີ້. 

! ອົງການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທກ   ເພື່ອຈະແ  ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ   ແລະ ຜົນ  ະທົບດ້ານລົບ 

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວ.ຕົກລົງວ່າ ປຂກກະຕິຈະໄປພົບນາຍບ້ານ ເປກນຜ້ທໍາອິດ ທີ່ຈະຕິດຕໍ່   

ຖ້າວ່າບັນຫາ  ່ຽວຂ້ອງ  ັບຊົນລະປະທານ ຜ້ຮ້ອງທ  ຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງທ  ໄປຍັງ 

ກກ່ມຜຂ້ນໍາໃຊ້ນໍາ. ໃນກໍລະນີ ຜຂ້ຮ້ອງທກກ ,ໍ່.ໍໃຈຕໍ່ຜົນການແກ້ໄຂ,ັນຫາ ໂດຍນາຍ,້ານ   

ຕົ)ຈະຍື່)ບັ)ຫາໄປຍັງຫົວໜ້າກ່ມຊົ)ເຜົ່າ   (້າວ່າຕົ)ເປ)ສະມາຊິກກ່ມຊົ)ເຜົ່າ)   ຼື 

ຍື່ນບັນຫາເຖິງຜ້ນໍາຂັ້ນເມືອງ   

! ພາສາທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການປກສາຫາລື: ຜເ້ຂົ້າຮ່ວມຖ,ກຖາມ   ຖ້າເປນກ່ມຊົນເຜົາ 
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ລດ ແຂວງ ເວລາ ສະຖານທີ ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຜົນຮັບຂອງການປກສາຫາລື 
ເຂົາຢາ  ໃຫ້  ານປ  ສາຫາລື ເປນພາສາຊົນເຜົ່າຂອງຕົນ   ກ່ມຊີ້ໃຫ.ເຫັນວ່າ 

ຢາກໃຫ້ເຮັດເປນພາສາລາວ. 

! ການສະນັບສະໜນຂອງຊຸມຊົນ: ດັ່ງທີ່ກ່າ,ເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ   

ຊຸມຊົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ເລີ່ມໂຄງການ ແລະ ຕ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄ.ໆ   

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ  ອງປະຊຸມ  ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜ້ນໍາຂອງ  ່ມມົ້ງ 

ເຊິ່ງຮ່ວມ  ອງປະຊຸມປ  ສາຫາລືແບບແຍ    ັນ ຢນຢນວ່າ 

ສະນັບສະນນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

2 ໄຊຍະບລ ີ 8:00 ເຊົ້າ, ���

8��� 2017 

ບ້ານທາດ   

ເມືອງຊຽງຮ່ອນ 

! ປະມານກວ່າ 170+   ລວມມີ 9 

ຄົນ ຈາກກ່ມເຜົ່າມົ,ງ   11 ຄົນ 

ຈາກ ກ່ມຂະມ  � 1�   ົນ 

ຈາ  ເຜົ່າລື້ແລະ 

ສ່ວນທີ່1ຫ0ື+ປະມານກວ່າ 100   

ມາຈາ  ເຜົ່າ ຍວນ. 

! ຜົນ  ະທົບທີ່ເປນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງ  ານ   ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມຕົ  ລົງວ່າ 

ຜົນ  ະທົບຂອງໂຄງ  ານເປນຜົນດີ ແລະ ເຫັນດີ  ັບ ຜົນ  ະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ 

ສິ່ງແ.ດລ້ອມ ທີ່ເປນຜົນດີ ດັ່ງບັນຍາຍ    ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ຜົນກະທົບດ້ານລົບ ທີ່ເປນໄປໄດ້ 

ໃນແງ່ ສັງ  ົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ດັ່ງທີ່ໄດສ້ະເໜີ.  

! ການຄອບຄອງທີ່ດິນ. ຄອງຫຼັ້  ໃນເຂດນີ້ ຜ່ານດິນຊຸມຊົນ ແລະ ຄອງສໍາຮອງ 

ກະທົບດິນຄົວເຮືອນເປນລາຍບກຄົນ   ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດວ່າ ຜົນປະໂ.ຍດ 

ທີ່ໄດ້ຈາ    ານປບປງຍົ  ລະດັບໂຄງ  ານຊົນລະປະທານ ແມ່ນສໍາຄັນ  ວ່າ 

ຜົນກະທົບຄອບຄອງທີ່ດິນ. ຜ້ເຂົ້າຮ່ວ.ຍິນດີ ຈະ.ອບດິນຖືກກະທົບຂອງຕົນໃຫ້ໂຄງການ   

ເມື່ອໄດກຮັບຟງງຫຼັ    ານທົດແທນຄືນຂອງໂຄງ  ານ ຜຂກເຂົ້າຮ່ວມຢຄນຢງນວ່າ ຕົນເຂົ້າໃຈ ແລະ 

ເຫັນດີກັບຫຼັກການ   ພວກເຮົາສ.ນັບສ.ໜນໂຄງການ ດ້ວຍເຫດນັ້ນແລ້ວ 
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ລດ ແຂວງ ເວລາ ສະຖານທີ ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຜົນຮັບຂອງການປກສາຫາລື 
ພວກເຮົາຈິ່ງມາປະຊຸມທີ່ນີ້. 

! ອົງການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອທກ. ປະຊາຊົນ  ຊົນເຜົ່າ ຍືນ  ໍາຮ້ອງທກເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ   

ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄປຫາຫົວໜ້າ  ່ມຊົນເຜົ່າ  

! ການເຂົ້າຮ່ວມ. ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມຖືກຖາມ   ແມ່ຍິງຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການຝກອົບຮົມໄດ້ບ: 

  ເຊັ່ນແບບປະຊຸ. 1 ວັນ) ຜ້ເຂົ້າ1່ວ.)ອບວ່າໄ(້.  ນອກຈາກນີ້ 

ຍັງສາມາດຊຸກຍ້ປະຊາຊົນ  ຊົນເຜົ່າໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໂຄງການ ໂດຍ  ໍານົດ  ິດຈະ  ໍາ 

ທີ່ເໝາະສົມ  ັບວັດທະນາທໍາ ແລະ   ານປ  ຝງຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

! ບົດບາດຍິງ  ຊາຍ. ແມ່ຍິງກ່ຽວຂ້ອງກັ(ການປກພືດ   ປກ, ດໍາ ແ,ະ ເກັບກ້) ແລະ ລ້ຽງສັດ   

ຜກ້ຊາຍເຮັດວຽ  ຫຼາຍ  ວ່າ   ັບເລື່ອງຄວບຄມສັດຕກພືດ ແລະ   ານໃສ່ຝນ 

ເຊິ່ງເປນວຽກງານໜ.ກ   ຜ້ຊາຍເປນຜ້ປະສານງານເອົານໍ້າ ກ.ບສະມາຊິກໃນກ່ມຜ້ໃຊ້ນໍ້າ 

ເພື່ອຮັບປະກັນນໍ້າພຽງພໍຕໍ່ກັບພືດຂອງຕົນ.  

! ການສະນັບສະໜນຂອງຊຸມຊົນ. ດັ່ງທີ່  ່າວເຖິງຜົນ  ະທົບດ້ານດີ ຕໍ່ສັງຄົມ ແ  ະ 

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງໂຄງ  ານສໍາຄັນ  ວ່າຜົນ  ະທົບດ້ານລົບທີ່ຈໍາ  ັດ   

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມຊີ້ແຈ້ງ ໂດຍ  ານຍົ  ມືສະນັບສະໜນ   ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ  ານ. 

3 ໄຊຍະບລ ີ 10:00 ເຊົ້າ, �����

8���2017 

ບ້ານດອນຕານ   

ເມືອງຊຽງຮ່ອນ 

! ປະມານ   26 

ຄົນເຂົ້າຮ່ວມກັານປກສາຫາລື   ມ. 

     ່ມຊົນເຜົ່າໃນບ້ານ 

! ຜົນ  ະທົບທີ່ເປນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງ  ານ   

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟງ  ານສະເໜີຜົນ  ະທົບທີ່ເປນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງ  ານ ແລະ 

ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບຜົນກະທົບທີ່ເປນໄປໄດ.້ 
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ລດ ແຂວງ ເວລາ ສະຖານທີ ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຜົນຮັບຂອງການປກສາຫາລື 
ທີ3ເຂົ້າ,່ວມປະຊຸມ: ລາວ 3 ຄົນ   

ລື້ 100 ຄ,ນ   ມ,້ງ 5 ຄ,ນ   ຂະມ 

11 ຄົນ   ໄພຼ 2 ຄົນ   ຍວນ 6 

ຄົນ 

! ການຄອບຄອງທີ່ດິນ. ຜ່ານມາ   ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້,.ບການທົດແທນຄືນ. 

ເຂົາເຈົ້າເຄີຍ.ອບດິນ   ພາຍຫຼັງຮັບຟງຫຼັກການທົດແທນຄືນ ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ 

ພາຍໃຕ້ໂຄງ  ານນີ້ ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕົ  ລົງເຫັນດີ   

! ອົງການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອທກ. ,້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຄີຍສະເໜີຄໍາຮ້ອງທກ ຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ   

ແມ່ນແຕກ່່ມຊົນເຜົ່າເຄີຍກໍເຊັ່ນກັນ. 

! ການສະນັບສະໜນຂອງຊຸມຊົນ. ດັ່  ທີ່ໄດ້ສະເໜີ 

ຜົນກະທົບທັງໝົດຂອງໂຄງການໃນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແ,ດລ້ອມ   

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ  ອງປະຊຸມປ  ສາຫາລື ຢ້ງຢນ 

  ານສະນັບສະໜນຂອງຕົນຕໍ່  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍ  ານຍົ  ມືເຫັນດີ 

4 ບໍລິຄໍາໄຊ 13���2017 ບ້ານສີສົມໄຊ   

ເມືອ  ທ່າພະບາດ  

! ມີຜ5ເຂົ້າຮ່ວມ 25 ຄົ(   2ມ່ຍິງ 7 

ຄົນ  , )ີ 3 ກ່)ຊົນເຜົ3,ເຂົ້,ຮ່ວ), 

ລວມທັ   ,ຜົ່າກະຕັງ 7 ຄົນ   ໄຕ 

  2 ຄົນ ແລະ ລາວ 6 ຄົນ   

! ຜົນ  ະທົບທີ່ເປນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງ  ານ. � ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕົ  ລົງວ່າ 

ໂຄງ  ານອາດມີຜົນ  ະທົບດ້ານດີ ແລະ ເຫັນດີ  ັບ ຜົນ  ະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ 

ສິ່  ແວດລ້ອມ ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນຍາຍ    ພວ  ເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈ ຜົນ  ະທົບດ້ານລົບ ທີ່ເປນໄປໄດ້ 

ໃນແງ່ສັງ  ົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີ; ໃນເລື່ອງຜົນ  ະທົບດ້ານລົບ 

ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ໃນຊ່ວງ  ານ  ໍ່ສ້າງ ລົດບັນທ  ແລ່ນຜ່ານທົ່ງນາ ແລະ 

ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍມັດເຂົ້າ. 

! ການຄອບຄອງທີ່ດິນ. ຜ່າ  ມາ ບໍ່ມ ີ ານທົດແທນຄືນ   ານຄອບຄອງທີ່ດິນ 

ເພື່.ການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ   ຄົວເຮື.ນຖືກກະທົບ 
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ລດ ແຂວງ ເວລາ ສະຖານທີ ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຜົນຮັບຂອງການປກສາຫາລື 
ປະສົງມອບດິນຂອງຕົນໃຫ້ແ  ່  ານ  ໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ເພາະວ່າ ພວ  ເຂົາ 

ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ   ານເຂົ້າເຖິງນໍ້າ ເຊັ່ນ ສາມາດປກພ.ດຫຼາຍຊະນິດໃນໜຶ່ງປ   

ຊາວນາເຂົ້າໃຈວ່າ   ານເຂົ້າເຖິງຊົນລະປະທານ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ  ຶ້ນ 

ເມື່ອສົມທຽບກັບປະຊາຊົນຜ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊົນ.ະປະທານ    ມນຄ່າທົ່ງນາ 

ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ຢແຕ່ລ.ແຫ່ງ   ຕົວຢາງ ດິນຢເສັ້ນທາງຫຼວງ ແມ່ນແພງ 

ເມື່ອສົມທຽ)ກັ)ທົ່ງ(າ ເຊິ່ງ)ໍ່ມີເສັ້(ທາງເຂົ້າເຖິງ   ເຊິ່ງຖືກກວ່າ)   ຖ້າມີການທົດແທນຄືນ 

ດິນນາຖືກກະທົບ, ຊາວນາມັກການທົດແທນຄືນຕາມມນຄ່າລາຄາຕະຫຼາດ. 

! ອົງການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອທກ. ຖ້າມີຄວາມຄັດແຍ່ງຢຊຸມຊົນ   ຊາວນາຈ,ຍື່ນ 

ຄໍາຮ້ອງທກຂອງຕົນ ໄປຍັງຫ້ອງການບ້ານ ແທນການຍື່ນໄປໃຫ້ຫົ.ໜ້າກ່ມຊົນເຜົ່າ    

ພວ  ເຂົາສະເໜີວ່າ ຄໍາຮ້ອງທ   ຄວນຖື  ແ  ້ໄຂ ໂດຍຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງລັດ.  

! ການເຂົ້າຮ່ວມ. ປດຈບັນ   ານວາງແຜນ  ິດຈະ  ໍາຢລະດັບບ້ານ 

ແມ່ນນໍາໃຊ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ   ອົງການຈັດຕັ້ງມ,ຫາຊົນ ເຊັ່ນ ຊາວໜ່ມ   

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ທີ່ປ  ສາບ້ານ 

ຄວນເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການວາງແຜນການກິດຈະກໍາຂ.ງໂຄງການ   ຢລະດັບຄົວເຮື.ນ 

ສະມາຊິ  ຄອບຄົວທັງໝົດ ຄວາມເຂົ້າຮ່ວມ      

! ບົດບາດຍິງ  ຊາຍ. ບັນດາ  ິດຈະ  ໍາປ  ຝງ ທີ່ດໍາເນີນ  ານໂດຍແມ່ຍິງ ລວມມີ 

ປກກ້າດການາ   ກະກຽ,ໜາດປກ ແລະ ເກັບກ່ຽ.. ຜ້ຊາຍ ຕົ້ນຕໍແ,່ນຮັບຜິດຊອບໃສ່ຝ ຸນ   



 

30 
 

ລດ ແຂວງ ເວລາ ສະຖານທີ ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຜົນຮັບຂອງການປກສາຫາລື 
,ວ່ານກ້າ   ກະກຽມດິນນາປກເຂົ້າ ລວມທັງປານຄັນນາ  

! ການແບ່ງແຮງງານ. ການຕັດສິນ:ລື່ອງຄອ,ຄົວ   ໃຜຕັດສິນໃຈ: ແມ່(ິງ, ຜ້ຊາ( ຫຼື 

ທັງສອງ)  

! ການໃຊ້ຈ່າຍ   ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ  ານໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ. 

! ການປກຝງ   ທັງສອງ   ຍິງ  ຊາຍ   ມີສ່)ນຮ່)ມ ໃນ)ຽກງານປກຝງ 

! ສຂະພາບ: ໂດ  ທົ່ວໄປ ແມຍ່ິງຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງລກ   ຊອກຢ.ປ່  ປວ ແລະ 

ພາຜ້ເຈັບໄປໂຮງໝ ໍແມ່ນຜ້  າຍ   

! ການສຶກສາຂອງລກ   ຕາມຫຼັ    ານ ແມ່ຍິງພາລ  ໄປໂຮງຮຽນ   ແຕ່ຜ້ຊາຍ ກ.ມີສ່ວນຮ່ວມ   

! ຊົນລະປະທານ:  ປດຈບັນ .ະມາຊິກ ຂອງກ່ມຜ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າ .່ວນຫຼາຍແມ່ນ ຜ້ຊາຍ   

ແຕ່ກາ)ອາ)າໄມຄອງຊົ)ລະປະ(າ) ແມ່) (ັງສອງ   ຍິງ ແລະ ຊາຍ)  

! ການສະນັບສະໜນຂອງຊຸມຊົນ. ດັ່ງທີ່ກ່າວໄວ້   ຜົນກະທົບທັງໝົດ ຂ,ງໂຄງການແມ່ນ ດີ   

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ  ານປ  ສາຫາລື ຢ້ງຢນ ການສະນ.ບສະໜນ ຂອງຕົນ ຕໍ່ການຈ.ດຕ.້ງປະຕິບ.ດ   

ເຂົາເຈົ້າ ຄອງຄອຍໂຄງການ   ຫ,ັງໄດ້ຮັບການຊ່,ຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ ແ  ະ 

ເຂົ້າເຖິງໂຄງລ່າງ  ະສິ  ໍາ ທີ່ໄດ້ປບປງ. 
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ເອ  ະສານຊ້ອນທ້າຍ  2 - ເນື້ອໃນພື້ນ  ານ ສໍາລັບ ແຜນ  ານພັດທະນາ  ່ມຊົ  ເຜົ່າ  

ສັງລວມການບໍລິຫານງານ  

ພາກນີ້ໃຫ້ບັນຍາຍໂດຍຫຍໍງ ກກຽວກັບຄວາມເປຄນຈິງອັນຕົ້ນຕໍ   ການຄົ້ນພົບເຫັນ ຈາກການປະເມີນ,ົນກະທົບສັງຄົມ ແລະ 
ການດຄາເນີນງານ )ີ່ໄດ້ແນະນຄາ ເພື່ອຄງ້ມຄອງຜົນກະ)ົບດ້ານລົບ   (້າມີ) ແລະ ວຽກງານການຊກວຍເຫຼືອພັດ)ະນາ )ີ່ໄດ້ສະເໜີ 
ບົນພື້ນຖານ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ  ານປະເມີນຜົນ  ະທົບສັງຄົມ.  

I. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ  

ພາກ,ີ້ ສະໜອງລາ(ລະອຽ)ທົງວໄປ ຂອງຈຂ)ປະສົງຂອງໂຄງກາ,, ອົງປະກອບ, ຜົ,ກະທົບ)ກາ,ລົບທີ່ເປຄ,ໄປໄ)ກ   ຖກາມີ) 
ໃນລະດັບ.ຄງການ ແລະ .ຄງການຍ່ອຍ   ລະບໃຫ້ຈະແຈ້ງຜົນ  ະທົບດ້ານລົບໃນສອງລະດັບ    ໂຄງ  ານ ແລະ ໂຄງ  ານຍ່ອຍ. 

II.   ອບນິຕິ  ໍາ ແລະ ອົງ  ານຈັດຕັ້ງ ທີ່ນໍາໃຊ້ກັບປະຊາຊົນ  ຊົນເຜົ່າ   

III. ລາຍລະອຽດ ຂອງປະຊາຊົນເຂດໂຄງ  ານຍ່ອຍ   

! ຂໍ້ມນທຽບຖານ ກ່ຽວກັບລັກສະນະ ,ົນລະເມືອງ   ສັງຄົມ   ວັດທະນາ ແລະ ການເມືອງ ຂອງປະຊາຊົນ  ຊົນເຜົ່າອາດຖື    ະທົບ 
ຫຼື   ຸມ  ົນ  ຊົນເຜົ່າ. 

! ການຜະລິດ   ລະບົບຊີ,ິດການເປນຢ   ລະບົບໃບຕາດິນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນ  ຊົນເຜົ່າ ອາໄສ   ລ,ມທັງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າເ,ິ່ງ,າອາໄສ   ລວມ(ັງຊັບສິ)(ົ່ວໄປ, ຖ້າມີ)  

! ປະເພດ ຂອງກິດຈະກຄາລາຍໄດຂເພີ່ມ   ລວມທັງ ແຫຼກງລາຍໄດຂ   ແຍກເປຈນລາຍສະມາຊິກຄອ,ຄົວ ແລະ ວຽກຕາມລະດງການ; 

! ໄພທໍາມະຊາດປະຈໍາປກ ເຊິ່ງອາດສົຄງຜົນ  ະທົບຕໍງຊີວິດ  ານເປຂນຢ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າ; 

! ສາຍການ,ົວ,ັນຊຸມຊົນ   )ຶນສັງຄົມ, ສາຍ,ົວ,ັນຄອບຄົວ, (າໜ່າງສັງຄົມ ອື່ນໆ) 

IV. ການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ  

ພາກນີ້ບັນຍາຍ:  

! ວິທີ  ານປ  ສາຫາລື ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເພື່ອຮັບປະ  ັນ   ານປ  ສາຫາລື ຢາງຈິງຈັງ ແລະ ປ  ສາ  ່ອນ   ັບປະຊາຊົນ  
ຊົນເຜົ່າຖື    ະທົບ ໃນເຂດໂຄງ  ານຍ່ອຍ. 

! ສັງລວມ  ານປ  ສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນ  ຊົນເຜົ່າຖືກກະທົບ   ຜົນຮັບລ.ມມີ ສອງ ຂົງເຂດ:    

! ຜົນ  ະທບົທີ່ເປນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງ  ານຍ່ອຍ   ດ້ານດີ ແລະ ດ້ານລົບ ຕໍ່ກັບຊີວິດການເປ:ນຢ ຂອງປະຊາຊົນ    ົນເຜົ່າ 
ໃ(ເຂດໂຄງກາ(   ທັງກົງ ແລະ ທາງອ້ອ)); 

! ແຜນດໍາເນີນມາດຕະການ ເພື່ອຫຼີ້ກເວັ້ນ   ຫຼຸດຜ່ອນ   ບັນເທົາ ຫຼື ທົດແທນ ຜົນກ,ທົບດ້ານລົບ  
! ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ປະຊາຊົນ    ົນເຜົ່າ ສໍາລັບ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາ  ໂຄງ  ານ ໃນວຽ  ງານພັດທະນາ 

ທີ່ປະ(ົງມອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ   ຈົ່ງ  ົ້ນ  ວ້າຫາ ໂດຍຜ່ານ   ານປະເມີນຄວາມຕ້ອງ  ານ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 
ໃນຊ່ວງການປະເມີນ)ົນກະທົບສັງຄົມ     
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! ແຜນດໍາເນີນມາດຕະການ ເພື່ອຮັບປະ  ັນ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນເຂດໂຄງ  ານຍ່ອຍ ວ່າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະ  ິດ ເໝາະສົມຕາມ ວັດທະນາທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ   ,ວມທັງ ມາດຕະການເພີ່ມຄວາມສາມາດ 
ຂອງອົງການຈັດ(ັ້ງປະ(ິບັດໂຄງການຂັ້ນທ້ອງ)ິ່ນ   ໃນບ່ອນຈໍາເປນ). 

V. ການເປດເຜີຍຂໍ້ມນ   ການປກສາຫາລື ແລ, ການເຂົ້າຮ່ວມ:  

ພາ  ນີ້ ຈະປະ  ອບມ:ີ 

a) ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຂະບວນການເປດເຜີຍຂໍ້ມນ   ການປກ,າຫາລື ແລະ ການມີ,່ວນຮ່ວມ ກັບປະຊາຊົນ  
ຊົນເຜົ່າຖື    ະທົບ ເຊິ່ງຖື  ນໍາເນີນ  ານ ໃນຊ່ວງ  ະ  ຽມໂຄງ  ານ ແລະ ປ  ສາຫາລື  ັບເຂົາເຈົ້າ;  

b) ສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ   ່ຽວ  ັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງ  ານປະເມີນຜົນ  ະທົບດ້ານສັງຄົ ແລະ ລະບຄວາມຂັດຂ້ອງ 
ທີ່ຍົ  ຂືຶ້ນ ໃນຊວ່ງ  ານປຂ  ສາຫາລື ແລະ ບັນຫາເຫຼົຄານີ້ ໄດກຮັບ  ານແ  ກໄຂແນວໃດ ໃນ  ານອອ  ແບບໂຄງ  ານ; 

c) ໃນ  ໍລະນີ   ິດຈະ  ໍາຂອງໂຄງ  ານ ເຊິ່ງຈໍາເປກນຕ້ອງມີ  ານເຂົ້າເຖິງ ແລະ   ານສະນັນສະໜນ ທີ່ອີງໃສ່ຊຸມຊົນຢາງກວ້າງຂວາງ   
ໃຫ້ເຮັດເປນເອ  ະສານ   ່ຽວ  ັບຂະບວນ  ານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຈາ    ານປ  ສາຫາລື   ັບຊຸມຊົນ  ຊົນເຜົ່າຖື    ະທົບ ແລະ 
  ານຕົ  ລົງໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດກຮັບຈາ     ານປງ  ສາຫາລື   ່ຽວ  ັບ  ິດຈະ  ໍາໂຄງ  ານ ແລະ ມາດຕະ  ານປຈ  ປຄອງສັງຄົມ 
ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງກິດຈະກໍ.ດັ່ງກ່.ວ.  

d) ບນັຍາຍ  ົນໄ     ານປ  ສາຫາລື ແລະ   ານມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ໃນຊ່ວງ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະ  ັນ 
ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ  ຊົນເຜົ່າ ໃນຊ່ວງ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   

e) ຢ້ງຢນ  ານເປດເຜີຍ ເອ  ະສານ EGDP   )ະບັບຮ່າງ ແ(ະ )ະບັບ)ົມບນ) ຕໍ່ຊຸມຊົນ  ຊົນເຜົ່າຖືກກະທົບ. 

VI. ການກໍ່ສ້າງຄວາມສາມາດ   ພາກ)ີ້ກໍາ)ົດ ມາດ(ະກາ) ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດດ້າ)ເ(ັກ)ິກ, ກົດໝາຍ ແ,ະ ສັງຄົມ   ກ) 
ອໍານາດ  ານປ  ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນ  ານແ  ້ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຊົນ  ຊົນເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດໂຄງ  ານ   ຂ) ອົງກາ)ຈັດ(ັ້ງກ່ມຊົ)ເຜົ່າ 
ໃນຂອບເຂດໂຄງ  ານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປນຕົວແທນຢາ  ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ ປະຊາຊົນ  ຊົນເຜົ່າຖືກກະທົບ. 

VII. ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທກ:  ພາ  ນີ້ ບັນຍາຍລະບຽບຫຼັ    ານ ແ  ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ   ຂອງປະຊາຊົນ  ຊົນເຜົ່າຖ.ກກະທົບ   ພ້ອມນີ້ 
ຍັງອະທິບາຍ ເຮັດແນວໃດຈິ່ງ.າມາດເຂົ້າເຖິງລະບຽບຫຼັັກການ   ນອກຈາກນີ້ ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທກກ ຍັງອະທິບາຍ 
  ານເຂົ້າເຖິງຫຼັ    ານ ບົນພື້ນຖານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຕໍ່ປະ  າ  ົນ    ົນເຜົ່າ ແລະ ເໝາະສົມ  ັບວັດທະນາທໍາ ແລະ ບົດບາດຍິງ  ຊາຍ. 

VIII. ການກະກຽມສະຖາບັນ: ພາ  ນີ້ ບັນຍາຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ  ານ  ະຽມສະຖາບັນ ແລະ   ົນໄ  ດໍາເນີນມາດຕະ  ານຕ່າງໆ  
ຂອງເອ  ະສານ EGDP. ພ້ອມນີ້ ມັນຍັງບັນຍາຍ ຂະບວນ  ານບັນຈອົງ  ານຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງ  ານພັດທະນາ 
ໃນ  ານດໍາເນີນມາດຕະ  ານ ຂອງເອ  ະສານ EGDP. 

IX.   ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນ   ພາ  ນີ້ ບັນຍາຍ   ົນໄ   ແລະ ຫຼັ  ໝາຍ ທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ໂຄງ  ານ ເພື່ອ  ວດ  າ ແລະ 
ປະເມີນຜົນ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   EGDP. ມັນຍັງລະບ   ານ  ະ  ຽມ     ານປ  ສາຫາລື ແລະ   ານມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນ  
ຊ,ນເຜ,່າຖືກກະທ,ບ ໃນການກະກຽມ   ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານ  ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 

X. ງ ົບປະມານ ແລະ   ານເງິນ:  ພາ  ນີ້   ໍານົດງ ົບປະມານຕາມລາຍ  ານ ໃຫ້ແ  ່  ິດຈະ  ໍາທັງໝົດ ທີ່ໄດ້  ໍານົດໄວ້ ໃນເອ  ະສານ  
EMDP. 

ເອ  ະສານຊ້ອນທ້າຍ ແຜນ  ານພັດທະນາ  ່ມຊົນເຜົ່າ EGDP  
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ       ບົດບັນທຶ   ຂອງ  ານປ  ສາຫາລື ແລະ ບັນຊີຜ້ເ  ົ້າຮ່ວ    
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