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ບດົສງັລວມຫຍໍ ້

ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົນີ ້ (ກອບວຽກESMF)ໄດຖ້ ກກະກຽມເພ ິ່ ອເປັນເອກະສານປະກອບໃຫ້

ກບັບດົສະເໜີ “ໂຄງການສ ົິ່ງເສມີລະບບົກະສ ກາໍຕໍິ່ ກບັການປບັໂຕເຂົ້າກບັການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດເພ ິ່ ອປບັປ ງການຄ ໍາ້

ປະກນັສະບຽງອາຫານໃຫແ້ກິ່ຊ ມຊນົທີິ່ ມຄີວາມສິ່ຽງທີິ່ ສ ດໃນ ສປປ ລາວ” (ໂຄງການ) ໂດຍລດັຖະບານສປປລາວໃຫກ້ບັ

ກອງທຶນສຂີຽວ (Green Climate Fund). ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່າໂຄງການນີໄ້ດຮ້ບັການສະນບັສະໜນູຈາກອງົການສະຫະປະຊາ

ຊາດເພ ິ່ ອການພດັທະນາ (ອງົການ UNDP) ໃນຖານະທີິ່ ເປັນໜິ່ວຍງານທີິ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກກອງທຶນນີ ້ (GCF 

Accredited Entity), ໂຄງການນີໄ້ດຖ້ ກຄດັກອງໂດຍອີງໃສິ່ມາດຕະຖານຂ ັນ້ຕອນການຄດັກອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະ

ສງັຄມົຂອງອງົການ UNDP ແລະ ເຫັນວິ່າເປັນໂຄງການທີິ່ ມຄີວາມສິ່ຽງໃນລະດບັກາງ (ປະເພດໂຄງການ B ໂດຍອີງ

ຕາມທະນາຄານໂລກ/ອງົການຮິ່ວມມ  ດາ້ນການເງ  ນສາກນົ). ດ ັິ່ງນ ັນ້, ຈ ິ່ງໄດມ້ກີານກະກຽມກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົນີຂ້ຶນ້ມາສາໍລບັໂຄງການນີ.້   

ກມົຄ ມ້ຄອງໄພພ ບດັ ແລະ ການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ (ກພປ) ພາຍໃຕກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ ງ

ແວດລອ້ມໃນຖານະອງົການຖ ກຮບັມອບໝາຍເປັນຜູປ້ະສານງານໃນລະດບັຊາດ (National Designated Authority) 

ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມໃ້ນຖານະເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັ, ທງັສອງກະຊວງຈະໄດມ້ໜີາ້ທີິ່ ເພ ິ່ ອເປັນ “ກອງເລຂາໃຫ້

ກບັລດັຖະບານໃນການຄ ມ້ຄອງມະຫາພາກກິ່ຽວກບັການພດັທະນາດາ້ນກະສ ກາໍ ແລະ ປິ່າໄມເ້ພ ິ່ ອນາໍພາຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັ

ໂຄງການ. ຈະມກີານສາ້ງຕ ັງ້ໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການເຊ ິ່ ງຈະຊິ່ວຍສະນບັສະໜນູກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

ແລະ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກະຊວງກະສ ກາໍ ແລະ ປິ່າໄມ ້ ໃນການດາໍເນນີໂຄງການ ແລະ ປະຕ ບດັຕາມກອບວຽກ

ESMF ນີ.້ 

 

ໂຄງການນີຈ້ະໄດເ້ຮັດວຽກກບັຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງກງົຈາໍນວນ 200,000 ຄນົແລະທາງອອ້ມອີກ 400,000 ຄນົ

ໃນ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍຂອງສປປລາວເຊ ິ່ ງເປັນເຂດທີິ່ ມຄີວາມອິ່ອນໄຫວຕໍິ່ ກບັສະພາບເຫດການທີິ່ ຮ ນແຮງເນ ິ່ ອງຈາກການປິ່

ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການນີຈ້ະໄດເ້ສີມສາ້ງຄວາມທນົທານຂອງທງັ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍໂດຍຜິ່ານການຄ ມ້ຄອງ

ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ແບບຮອບດາ້ນເຊ ິ່ ງເອົາໃຈໃສິ່ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຂອງຄນົແລະໃນວຽກງານກະສ ກາໍ, ແລະຈະເປັນກນັຊນົໃນການ

ຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົຂອງສະພາບອາກາດທີິ່ ຮ ນແຮງ, ການປບັປ ງຄ ມນະພາບນ ໍາ້, ການສະໜອງແນວພນັພ ດທີິ່ ທນົຕໍິ່ ກບັສະ

ພາບອາກາດໄດດ້,ີການຝຶກອບົຮມົແລະບນັດາກ ດຈະກາໍທີິ່ ເອົາໃຈໃສິ່ບດົບາດຍ ງ-ຊາຍ. ໂຄງການນີຈ້ະຊິ່ວຍໃຫຊ້ ມຊນົສາ

ມາດຈດັການກບັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຫຼ ລະດແູລງ້ທີິ່ ແກິ່ຍາວໂດຍການຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມອິ່ອນໄຫວຂອງຊ ມຊນົ, ຄນົແລະຊບັສ ນຂອງ

ພວກເຂົາ.  

 

ໂຄງການນີມ້ທີິ່າແຮງທີິ່ ຈະສາ້ງຜນົກະທບົທາງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົໃນລະດບັປານກາງ, ເຊ ິ່ ງລວມມຜີນົກະທບົຕໍິ່

ກບັຄ ນນະພາບຂອງນ ໍາ້ເນ ິ່ ອງງຈາກການເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍຂອງຕະກອນໃນຊິ່ວງໄລຍະຂອງການບລູະນະແລະ ປບັປ ງໜອງເກບັ

ນ ໍາ້, ເຊ ິ່ ງອາດຈະເຮັດໃຫມ້ສີຽງດງັແລະຄ ນນະພາບຂອງອາກາດກອໍາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໄປນາໍ. ໄດມ້ກີານສະເໜີມາດ

ຕະການທີິ່ ເໝາະສມົເພ ິ່ ອຮບັມ  ກບັບນັຫາເຫົຼິ່ ານີ.້ ຜນົກະທບົຂະໜາດນອ້ຍລວມມສີ ິ່ ງເສດເຫຼ ອທີິ່ ເພີິ່ ມຂຶນ້.ເຖ ງວິ່າໂຄງການຈະ

ໄດມ້ກີານສາ້ງທະນາຄານແນວພນັຂຶນ້ມາກຕໍາມໂຄງການຈະໃຫຮ້ບັປະກນັວິ່າຈະບໍິ່ ມແີນວພນັພ ດທີິ່ ໄດຮ້ບັການປ ງແຕິ່ງທາງ

ພນັທ ກາໍແລະຈະນາໍໃຊແ້ນວພນັທີິ່ ມຖີ ິ່ ນກາໍເນດີມາຈາກທອ້ງຖ ິ່ ນເທົິ່ ານ ັນ້.   

 

ໂຄງການນີຈ້ະບໍິ່ ໄດມ້ກີານເອົາຕອນດ ນຫຼ ສາ້ງໃຫມ້ກີານຍາ້ຍຖ ິ່ ນ. ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່າມຄີນົຊນົເຜົິ່ າອາໃສຢູິ່ໃນແຂວງເປົາ້ໝາຍ

ໂຄງການໄດມ້ຈີດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ ເພ ິ່ ອຂໍເອົາຄວາມສະໝກັໃຈໃນການເຂົ້າຮິ່ວມ, ແລະໄດມ້ກີານກະກຽມກອບວຽກ

ຕິ່າງຫາກສາໍລບັກ ິ່ມຄນົຊນົເຜົິ່ າເຊ ິ່ ງເປັນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (ຄ) ຂອງເອກະສານໂຄງການທງັໝດົ. ໂຄງການຍງັໄດ້
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ສາ້ງກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈເພ ິ່ ອຮບັມ  ກບັການການຮອ້ງຮຽນຫຼ ບນັຫາຕິ່າງໆທີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໃນຊິ່ວງໄລຍະ

ຂອງໂຄງການ. ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈນີຈ້ະເປັນໄປຕາມຂະບວນການປກົປ້ອງຂອງສປປລາວແລະອງົການ

UNDP.  

 

ກອບວຽກESMFນີຍ້ງັໄດສ້ະເໜີທາງເລ ອກເພ ິ່ ອຫີຼກລຽ້ງຫຼ ມາດຕະການໃນການຫຼຼຸດຜິ່ອນທີິ່ ແທດເໝາະເພ ິ່ ອຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະ

ທບົຂອງໂຄງການໃຫຢູ້ິ່ໃນລະດບັທີິ່ ຍອມຮບັໄດ.້ ເຖ ງຢິ່າງໃດກດໍໂີຄງການນີຄ້າດວິ່າຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນສ ິ່ ງແວດ

ລອ້ມແລະສງັຄມົທີິ່ ສາໍຄນັທີິ່ ສາມາດບນັລ ໄດໃ້ນລະດບັທົິ່ວໄປ. 

 

ການວາງງບົປະມານສາໍລບັກ ດຈະກາໍດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະການນາໍໃຊມ້າດຕະການການຫຼຼຸດຜິ່ອນຕິ່າງໆເພ ິ່ ອເພີິ່ ມພນູຜນົ

ກະທບົດາ້ນບວກໃຫກ້ບັ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍໃນສປປລາວແມ ິ່ນເປັນການລງົທຶນໃນອະນາຄດົເພາະມນັຈະຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມ

ຮບັຜ ດຊອບທາງສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຕໍິ່ ກບັຊ ມຊນົ, ໃນລະດບັແຂວງແລະໃນລະດບັຊາດ. ຜນົໄດຮ້ບັສ ດທາ້ຍຂອງງບົ

ປະມານນີແ້ມ ິ່ນຈະສາ້ງໃຫມ້ນີ ໍາ້ທີິ່ ສະອາດ, ດ ນທີິ່ ມຄີ ນນະພາບເພີິ່ ມຂຶນ້ແລະ ສານເຄມໜີອ້ຍລງົ, ພ ດທີິ່ ມຄີວາມທນົທານຂຶນ້

ຕໍິ່ ກບັຜນົກະທບົຂອງການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ, ລະບບົນ ເວດທີິ່ ແຂງແຮງ, ຊ ມຊນົທີິ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດແລະການ

ປບັປ ງໂດຍລວມຕໍິ່ ກບັຄ ນນະພາບຊວີ ດຂອງປະຊາກອນ.  ການລງົທຶນໃນອະນາຄດົໃຫກ້ບັທງັ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍຖາ້ຫາ

ວິ່າໄດປ້ະຕ ບດັຕາມເອກະສານໂຄງການຢິ່າງຖ ກຕອ້ງແລວ້ຈະໃຫຜ້ນົໄດຮ້ບັທີິ່ ດແີລະຕ ົນ້ທຶນໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງ

ການນີກ້ໍິ່ຈະຫຼຼຸດລງົ. 
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1 ພາກສະເໜີ 

1. ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົນີ(້ກອບວຽກESMF)ໄດຖ້ ກກະກຽມເພ ິ່ ອເປັນເອກະສານປະກອບ

ໃຫກ້ບັບດົສະເໜີໂຄງການ“ສ ົິ່ງເສມີລະບບົກະສ ກາໍຕໍິ່ ກບັການປບັໂຕເຂົ້າກບັການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດເພ ິ່ ອປບັປ ງການ

ຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໃຫແ້ກິ່ຊ ມຊນົທີິ່ ມຄີວາມສິ່ຽງທີິ່ ສ ດໃນສປປລາວ” (ໂຄງການ) ໂດຍລດັຖະບານຂອງສປປລາວໃຫ້

ກບັກອງທຶນສີຂຽວ (Green Climate Fund). ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່າໂຄງການນີໄ້ດຮ້ບັການສະນບັສະໜນູຈາກອງົການ UNDP

ໃນຖານະທີິ່ ເປັນໜິ່ວຍງານທີິ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກກອງທຶນນີ,້ ໂຄງການນີໄ້ດຖ້ ກຄດັກອງໂດຍອີງໃສິ່ມາດຕະຖານຂ ັນ້

ຕອນການຄດັກອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຂອງອງົການ UNDP ແລະເຫັນວິ່າເປັນໂຄງການທີິ່ ມຄີວາມສິ່ຽງໃນລະ

ດບັກາງ (ປະເພດຂໂດຍອີງຕາມທະນາຄານໂລກ/ອງົການຮິ່ວມມ  ດາ້ນການເງ  ນສາກນົ). ດ ັິ່ງນ ັນ້, ຈ ິ່ງໄດມ້ກີານກະກຽມ

ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົນີຂ້ຶນ້ມາສາໍລບັໂຄງການນີ.້   

1.1 ຄວາມເປັນມາ 

2. ໂດຍຜິ່ານການສະນບັສະໜນູຈາກອງົການUNDP, ລດັຖະບານລາວໄດສ້າ້ງໂຄງການປບັໂຕເຂົ້າກບັການປິ່ຽນແປງດ ນ

ຟ້າອາກາດນີຂ້ຶນ້ມາເພ ິ່ ອຍ ິ່ ນຂໍທຶນຈາກກອງທຶນສຂີຽວໂຄງການນີຈ້ະເສີມສາ້ງຄວາມທນົທານໃຫກ້ບັຊ ມຊນົທີິ່ ມຄີວາມອິ່ອນ

ໄຫວຕໍິ່ ກບັຜນົກະທບົຂອງການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດໃນ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍ (ຄາດວິ່າຈະມ ີ200,000 ຄນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍທາງກງົແລະ 400,000 ຄນົໂດຍທາງອອ້ມ), ເຊ ິ່ ງລວມມແີຂວງ: ຫວົພນັ, ຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ອ ດມົໄຊແລະຜ ົງ້ສາລີໃນ

ທາງພາກເໜ ອ, ແຂວງສາລະວນັແລະສະຫວນັນະເຂດໃນທາງພາກໃຕຂ້ອງລາວ.   

3. ສປປລາວເປັນປະເທດທີິ່ ບໍິ່ ມທີາງອອກສູິ່ທະເລແລະ ຕ ັງ້ຢູິ່ທະວບີອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕເ້ຊ ິ່ ງມຊີາຍແດນຕ ດຈອດກບັ

ປະເທດກາໍປເູຈຍ, ຈນີ, ພະມາ້, ໄທແລະຫວຽດນາມ. ຮບູທີ 1 ສະແດງໃຫເ້ຫນັທີິ່ ຕ ັງ້ຂອງສປປລາວຮິ່ວມກບັອີກບາງປະ

ເທດໃນອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ.້ 

 

 
ຮູບທີ 1: ແຜນທີິ່ ປະເທດລາວ 
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4. ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່າເສດຖະກ ດຂອງສປປລາວຈະມກີານເຕບີໂຕຢິ່າງຄງົທີິ່ ກຕໍາມ, ປະເທດລາວຍງັຖ ວິ່າເປັນປະເທດທີິ່ ດອ້ຍພດັ

ທະນາ, ເປັນປະເທດທີິ່ ມລີາຍຮບັຕ ໍິ່າແລະມບີນັຫາທາງດາ້ນການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ. ປະເທດລາວຖ ກຈດັຢູິ່ໃນອນັ

ດບັ 141 ໃນ 181 ປະເທດທີິ່ ຢູິ່ໃນດດັຊະນກີານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດຂອງປີ 2014, ແລະດດັຊະນກີານອດຶ

ຫ ວໂລກປີ 2015 ສາໍລບັສປປລາວແມ ິ່ນຢູິ່ທີິ່  28.5 ເຊ ິ່ ງໝາຍຄວາມວິ່າປະເທດລາວມບີນັຫາການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາ

ຫານໃນລະດບັທີິ່ ໜາ້ເປັນຫິ່ວງ. ຍງັມສີ ິ່ ງທາ້ທາຍອນັໃຫຍິ່ຫຼວງສາໍລບັປະເທດລາວໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການຄ ໍາ້ປະກນັສະ

ບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການເກ ອບເຖ ງ 44% ຂອງເດັກທີິ່ ມອີາຍ ຕ ໍິ່າກ ິ່ວາ 5 ປີແມ ິ່ນເຕັ້ຍແລະປະມານ 27% ແມ ິ່ນມ ີ

ນ ໍາ້ໜກັຕ ໍິ່າກ ິ່ວາມາດຕະຖານ.   

5. ປະມານ 80% ຂອງປະຊາກອນລາວແມ ິ່ນອາໃສຢູິ່ໃນເຂດຊນົນະບດົແລະ ການຜະລ ດກະສ ກາໍຍງັສຶບຕໍິ່ ເປັນຂະແໜງ

ການທີິ່ ກວມເອົາຫຼາຍກິ່ວາ 75% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ. ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່າເສດຖະກ ດຂອງສປປລາວໃນຊ ມປີຜິ່ານມາຈະມີ

ການຂະຫຍາຍຕວົແລະເຕີບໂຕຢິ່າງໄວວາກໍິ່ຕາມ, ຄວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວິ່າງບນັດາແຂວງຕິ່າງໆກຍໍງັຄງົມຢີູິ່ໂດຍສະ

ເພາະແມ ິ່ນເຂດເນນີສງູໃນແຂວງພາກເໜ ອທີິ່ ຍງັເປັນເຂດທີິ່ ທ ກຍາກແລະອິ່ອນໄຫວທີິ່ ສ ດໃນປະເທດ. ປະຊາກອນທີິ່ ຍງັອາ

ໃສຢູິ່ໃນຄວາມທ ກຍາກ (ຜູທີ້ິ່ ມລີາຍຮບັຕ ໍິ່າກ ິ່ວາ $1.25/ມ )້ ໃນທົິ່ວປະເທດມ ີ 28% ໃນປີ 2013 ເຊ ິ່ ງຫຼຼຸດລງົຈາກ 41% 

ໃນປີ 2003. ໃນທດົສະວດັທີິ່ ຜິ່ານມາສປປລາວ ມຄີວາມກາ້ວໜາ້ໃນຫຼາຍຕວົຊີວ້ດັດາ້ນເສດຖະກ ດແລະສງັຄມົເຖ ງແມ ິ່ນ

ວິ່າຈະມບີນັຫາການເຕີບໂຕທີິ່ ຊກັຊາ້ຂອງເສດຖະກ ດໂລກແລະໄພພ ບດັທາງທາໍມະຊາດກຕໍາມ. ອີງຕາມບດົລາຍງານການ

ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດປີ 2015 ໄດໃ້ຫຮູ້ວ້ ິ່າ ປະຊາກອນລາວ 30.3% ຍງັອາໃສຢູິ່ກອ້ງເສັ້ນຄວາມທ ກຍາກທາງ

ລາຍຮບັ, 65% ຍງັມລີາຍຮບັຕ ໍິ່າກ ິ່ວາ $2/ມ ,້ ແລະ 36.8% ຍງັອາໃສຢູິ່ໃນຄວາມທ ກຍາກທີມຫຼີາກຫຼາຍມ  ຕ . ການເຕີບ

ໂຕຂອງຍອດຜະລ ດຕະພນັພາຍໃນຫຼ  GDP ແມ ິ່ນປະເມນີຢູິ່ທີິ່  8% ໃນສກົປີ 2014-2015.  

1.2 ພາບລວມຂອງໂຄງການ 

6. “ໂຄງການສ ົິ່ງເສີມລະບບົກະສ ກາໍຕໍິ່ ກບັການປບັໂຕເຂົ້າກບັການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດເພ ິ່ ອປບັປ ງການຄ ໍາ້ປະກນັສະ

ບຽງອາຫານໃຫແ້ກິ່ຊ ມຊນົທີິ່ ມຄີວາມສິ່ຽງທີິ່ ສ ດໃນສປປລາວ” ຈະໄດມ້ກີານລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍິ່ໃນການສາ້ງຄວາມຕາ້ນ

ທານຂອງລະບບົການຜະລ ດກະສ ກາໍຕໍິ່ ກບັການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດໂດຍຜິ່ານວ ທີການຕິ່ອງໂສມ້ນູຄິ່າ ແລະໃນຂະນະ

ດຽວກນັກຈໍະໄດສ້າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັການບໍລ ການກະສ ກາໍທີິ່ ເອົາໃຈໃສິ່ຕໍິ່ ກບັບນັຫາດ ນຟ້າອາກາດ, ແລະຮບັປະກນັ

ຄວາມຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງຂອງການບໍລ ການຂອງລະບບົນ ເວດ. ຈະລວມມກີານຂະຫຍາຍອອກສູິ່ວງົກວ້າງວ ທີການແລະເຕັກໂນໂລຊທີີິ່

ໄດຮ້ບັການພ ສດູວິ່າໄດຜ້ນົຈ ງໃຫກ້ບັປະຊາກອນທີິ່ ອີງໃສິ່ການຜະລ ດກະສ ກາໍໃນເຂດຊນົນະບດົໃນ 6 ແຂວງທີິ່ ມຄີວາມ

ອິ່ອນໄຫວທີິ່ ສ ດຂອງສປປລາວ: ອ ດມົໄຊ, ຫວົພນັ, ຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ຜ ົງ້ສາລີ, ສະຫວນັນະເຂດ, ແລະສາລະວນັ. ຮບູທີ 2 

ສະແດງໃຫເ້ຫັນທີິ່ ຕ ັງ້ຂອງ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍໂຄງການ. 
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ຮູບທີ 2ທີິ່ ຕ ັງ້ຂອງ 6 ແຂວງເປ້ົາໝາຍໂຄງການ 

7. ທງັ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍແມ ິ່ນມຄີວາມອິ່ອນໄຫວສງູຕໍິ່ ກບັໄພພ ບດັທາງສະພາບພມູອາກາດເຊັິ່ ນ: ນ ໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້

ທີິ່ ແກິ່ຍາວເນ ິ່ ອງຈາກວິ່າທີິ່ ຕ ັງ້ຂອງແຂວງເອງເຊ ິ່ ງມ ີ4 ແຂວງທີິ່ ຢູິ່ໃນເຂດເນນີສງູແລະ 2 ແຂວງຢູິ່ໃນເຂດຕ ໍິ່າທ ົິ່ງພຽງ. ຕວົ

ຢິ່າງ: ໃນປີຜິ່ານມາເຂດພາກເໜ ອຂອງລາວໄດມ້ຫີ ມະຕກົແລະນ ໍາ້ໝອກຄາ້ງເປັນເວລາເກ ອບເຖ ງ 15 ມ ເ້ຊ ິ່ ງເປັນຄ ັງ້ທາໍ

ອ ດທີິ່ ເກດີຂຶນ້ຫຼ ມກີານລາຍງານວິ່ານ ໍາ້ໝອກຄາ້ງໄດເ້ຮັດໃຫພ້ ດເສຍຫາຍແລະສດັລຽ້ງຈາໍນວນຫຼາຍເສຍຊວີ ດເພາະພວກມນັ

ບໍິ່ ສາມາດຕາ້ນທານກບັຜນົກະທບົຂອງສະພາບການທາງພມູອາກາດໂຕນີໄ້ດ.້ 

8. ປະຊາກອນຊນົເຜົິ່ າທີິ່ ອາໃສຢູິ່ໃນເຂດເນນີສງູໂດຍທົິ່ວໄປແລວ້ຈະບໍິ່ ແມ ິ່ນກ ິ່ມຄນົລາວ-ໄຕ, ແລະປະຊາກອນກ ິ່ມນີກ້ມໍ ີ

ຄວາມອິ່ອນໄຫວຫຼາຍກິ່ວາເພາະພວກເຂົາຍງັຍດຶອາຊບີການເຮັດໄຮິ່ໃສິ່ເຂດຄອ້ຍຊນັເປັນຫຼກັແລະອາໃສຢູິ່ໃນເຂດຫິ່າງໄກ

ສອກຫີຼກທີິ່ ຍງັບໍິ່ ທນັມພີ ນ້ຖານໂຄງລິ່າງທີິ່ ດ ີແລະການເຂົ້າເຖ ງຊບັພະຍາກອນຕິ່າງໆກຍໍງັຈາໍກດັ. 

 

1.3 ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການ 

9. ຈ ດປະສງົຫຼກັຂອງໂຄງການແມ ິ່ນເພ ິ່ ອເສີມສາ້ງຄວາມຕາ້ນທານຕໍິ່ ກບັການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດໃຫກ້ບັຊ ມຊນົຊາວກະ

ສ ກອນຂະໜາດນອ້ຍໃນເຂດທີິ່ ມຄີວາມອິ່ອນໄຫວທີິ່ ສ ດຂອງສປປລາວເພ ິ່ ອໃຫບ້ນັລ ເປົາ້ໝາຍການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ

ແລະໂພສະນາການ. ໂຄງການທີິ່ ສະເໜີມານີຈ້ະໄດມ້ໝີາກຜນົຄ ດ ັິ່ງນີ:້     

a/ກ. ໝາກຜນົທີ 1: ເສີມສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັສະຖາບນັໃຫເ້ຂມ້ແຂງໃນການບໍລ ການທີິ່ ເອົາໃຈໃສິ່ບດົ

ບາດຍ ງ-ຊາຍໃຫກ້ບັຊ ມຊນົເພ ິ່ ອປບັປ ງການກຽມຄວາມພອ້ມຮບັມ  ກບັຄວາມສິ່ຽງແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງຊ ມ

ຊນົໃນການປບັໂຕ. ກ ດຈະກາໍພາຍໃຕໝ້າກຜນົທີ 1 ປະກອບມ:ີ  

(i) ການພດັທະນາແລະເຜີຍແຜິ່ການບໍລ ການຂໍມ້ນູຂິ່າວສານສະພາບອາກາດແລະຄາໍແນະນາໍກິ່ຽວກບັ

ການປບັໂຕທີິ່ ມປີະສ ດທ ພາບທາງຕ ົນ້ທຶນສາໍລບັການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານແລະໂພສະນາການໃນ

ລະດບັຊາດແລະໃນຂ ັນ້ແຂວງ. ພາຍໃຕກ້ ດຈະກາໍນີ,້ ໂຄງການຈະໄດນ້າໍໃຊວ້ ທີການທີິ່ ໄດຮ້ບັການທດົ

ສອບໃນການສາໍຫຼວດຄວົເຮ ອນທີິ່ ເອົາໃຈໃສິ່ບດົບາດຍ ງ-ຊາຍແລະການວ ເຄາະຄວາມອິ່ອນໄຫວແບບມີ



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 
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ສິ່ວນຮິ່ວມເພ ິ່ ອເຮັດໃຫຊ້ ມຊນົສາມາດເຂົ້າຮິ່ວມໃນການກາໍນດົມາດຕະການຄ ມ້ຄອງຄວາມສິ່ຽງທາງສະ

ພາບພມູອາກາດທີິ່ ເອົາໃຈໃສິ່ບດົບາດຍ ງ-ຊາຍ; ແລະ 

(ii) ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງການບໍລ ການຊ ມຊນົທີິ່ ເອົາໃຈໃສິ່ບດົບາດຍ ງ-ຊາຍເພ ິ່ ອພດັທະນາຮບູ

ແບບການທາໍມາຫາກ ນທີິ່ ເອົາໃຈໃສິ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ. ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະສ ມໃສິ່ການເຜີຍແຜິ່ຂໍມ້ນູ

ຕິ່າງໆເພ ິ່ ອໃຫຜູ້ຜ້ະລ ດ, ຜູທີ້ິ່ ມສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງແລະພະນກັງານສ ົິ່ງເສີມ ສາມາດເຂົ້າເຖ ງຂໍມ້ນູທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ

ໄດຫຼ້າຍຂຶນ້ເພ ິ່ ອໃຫຮ້ບັປະກນັວິ່າຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທ ກຄນົມຂໍີມ້ນູທາງດາ້ນສະພາບອາກາດທີິ່ ທນັເວ

ລາເພ ິ່ ອຍກົສງູຊວີ ດການເປັນຢູິ່ຂອງເຂົາເຈົາ້.   

b/ຂ. ໝາກຜນົທີ 2: ການລງົທຶນໃສິ່ຕິ່ອງໂສມ້ນູຄິ່າເພີິ່ ມຂອງຜະລ ດຕະພນັກະສ ກາໍທີິ່ ທນົທານຕໍິ່ ກບັການປິ່ຽນ

ແປງດ ນຟ້າອາກາດແລະມຄີວາມຍ ນຍງົເພ ິ່ ອສະໜບັສະຫນ ນການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານແລະໂພສະນາການ. 

ກ ດຈະກາໍປະກອບມ:ີ   

(i) ການແນະນາໍວ ທີການຄ ມ້ຄອງປດັໃຈນາໍເຂົ້າໃນການຜະລ ດທີິ່ ເອົາໃຈໃສິ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດເຂົ້າ

ໃນລະບບົການຜະລ ດ. ໂຄງການຈະເຮດັວຽກຮິ່ວມກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງໃນລະບບົການຜະລ ດແນວພນັ

ໂດຍນາໍໃຊແ້ນວພນັຂອງທອ້ງຖ ິ່ ນແລະຂອງຊາວກະສ ກອນເອງເພ ິ່ ອປບັປ ງຕິ່ອງໂສກ້ານສະໜອງແນວ

ພນັທີິ່ ມແີນວພນັທີິ່ ຫຼາກຫຼາຍແລະທນົທານ,ແລະເປັນການປບັປ ງຊີວະນານາພນັດາ້ນກະສ ກາໍ. ການສາ້ງ

ລະບບົການຜະລ ດແນວພນັຈະນາໍໃຊວ້ ທີການແບບໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ. ບາ້ນແລະເມ  ອງຈະເປັນຜູ້

ກາໍນດົເອງວິ່າມຊີາວກະສ ກອນຜູໃ້ດແດິ່ທີິ່ ສນົໃຈແລະຢາກເຂົ້າຮິ່ວມໃນການຜະລ ດແນວພນັເພ ິ່ ອຮບັປະ

ກນັວິ່າພວກເຂົາຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຝຶກອບົຮມົໃນໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນນີ.້  

(ii) ການສາ້ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການເຊ ິ່ ອມສານຂອງລະບບົການຜະລ ດເພ ິ່ ອເພີິ່ ມສະມດັຕະພາບ 

ແລະລາຍຮບັໃຫກ້ບັບນັດາແຂວງທີິ່ ມຄີວາມອິ່ອນໄຫວ. ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະໄດສ້ ມໃສິ່ຕິ່ອງໂສມ້ນູຄິ່າທີິ່ ມຢີູິ່

ແລວ້ນ ັນ້ໂດຍສະເພາະແມ ິ່ນເຂົ້າແລະສາລີໃນຂະນະດຽວກນັກສໍ ົິ່ງເສີມໃຫມ້ຕີິ່ອງໂສມ້ນູຄິ່າອນັໃໝິ່ໂດຍ

ຜິ່ານວ ທີການໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນເພ ິ່ ອສາ້ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນແຫຼິ່ງລາຍຮບັແລະໂພສະນາ

ການໃນລະບບົການປກູຝງັ-ລຽ້ງສດັແບບປະສມົປະສານ. ຈະໄດມ້ກີານວ ເຄາະຕະຫຼາດຂອງທອ້ງຖ ິ່ ນ

ແລະຄວາມສນົໃຈຂອງຊາວກະສ ກອນ.  ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍໂຄງການທີິ່ ໄດປ້ະສບົຜນົສາໍ

ເລັດຢູິ່ໃນລາວ ແລະຈະໄດລ້ວມເອົາເຕັກນ ການວ ທີການປກູພ ດ-ຕ ົນ້ໄມ-້ສດັລຽ້ງ, ການລຽ້ງສດັນ ໍາ້, 

ການສ ົິ່ງເສີມການລຽ້ງປາຢູິ່ໃນນາເຂົ້າ, ການລຽ້ງກບົແລະການລຽ້ງປາໃສິ່ໜອງ, ການເຮັດລະບບົກະສ 

ກາໍປິ່າໄມເ້ພ ິ່ ອເປັນສ ນຄາ້ເພ ິ່ ອເພີິ່ ມລາຍຮບັແລະເຮັດໃຫດ້ ນມກີານຢູິ່ໂຕ.    

(iii) ເສີມສາ້ງກນົໄກທາງການເງ  ນຂອງທອ້ງຖ ິ່ ນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງເພ ິ່ ອການຂະຫຍາຍລະບບົການຜະລ ດ

ແບບປະສມົປະສານ.ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະສ ມໃສິ່ການສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົການຜະລ ດທີິ່ ທນົທານມຄີວາມຍ ນຍງົໃນ

ໄລຍະຍາວໂດຍການສະໜອງການເຂົ້າເຖ ງການເງ  ນຊນົນະບດົເຊ ິ່ ງປນັເຄ ິ່ ອງມ  ໃນການຂະຫຍາຍລະບບົ

ການຜະລ ດແບບປະສມົປະສານ. ໃນປະຈ ບນັມກີອງທຶນບາ້ນປະມານ 5,000 ແຫິ່ງໃນສປປລາວ, ແຕິ່

ສິ່ວນໃຫິ່ຍຍງັບໍິ່ ໄດຮ້ບັການລງົຖະບຽນຢິ່າງເໝາະສມົເທ ິ່ ອ.ການບໍລ ການທາງການເງ  ນຂ ັນ້ພ ນ້ຖານແມ ິ່ນ

ຈະໄດເ້ຮັດຜິ່ານທະນານຄານບາ້ນຈາໍນວນ 501 ແຫິ່ງໃຫກ້ບັສະມາຊ ກຫຼາຍກິ່ວາ 50,000 ຄວົເຮ ອນ

ໃນເຂດຊນົນະບດົຫິ່າງໄກສອກຫີຼກ. ໂຄງການຈະໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນການສາ້ງການບໍລ ການ

ນີຂ້ຶນ້ມາ.     

c/ຄ. ໝາກຜນົທີ 3: ການຄ ມ້ຄອງອິ່າງໂຕິ່ງເພ ິ່ ອສາ້ງຄວາມຍ ນຍງົໃຫກ້ບັປະສ ດທ ພາບຂອງດ ນຕໍິ່ ກບັການປິ່ຽນ

ແປງດ ນຟ້າອາກາດ. ກ ດຈະກາໍປະກອບມ:ີ   
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(i) ການວາງແຜນການນາໍໃຊທີ້ິ່ ດ ນແບບມສີິ່ວນຮິ່ວມໃນລະດບັອິ່າງໂຕິ່ງແລະທນົທານຕໍິ່ ກບັສະພາບປິ່ຽນ

ແປງດ ນຟ້າອາກາດເຊ ິ່ ງຈະເປັນສິ່ວນໜຶິ່ ງໃນການກະຈາຍອາໍນາດການຕດັສ ນໃຈການນາໍໃຊທີ້ິ່ ດ ນໃຫກ້ບັ

ຊ ມຊນົ.ພາຍໃຕກ້ ດຈະກາໍນີຈ້ະໄດມ້ກີານສາ້ງຄະນະກາໍມະການອິ່າງໂຕິ່ງທີິ່ ມາຈາກຫຼາຍພາກສິ່ວນໃຫ້

ກບັອິ່າງໂຕິ່ງທີິ່ ໄດຖ້ ກຄດັເລ ອກມາຈາກທງັ 6 ເມ  ອງເພ ິ່ ອໃຫຜູ້ທີ້ິ່ ມສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົລວມທງັຊາວ

ບາ້ນ, ຕວົແທນຜູທ້າໍການຜະລ ດ, ບໍລ ສດັເອກະຊນົທີິ່ ດາໍເນນີທ ລະກ ດໃນຂງົເຂດນ ັນ້, ແລະພະນກັງານ

ລດັໄດຮ້ ິ່ວມກນັຄ ມ້ຄອງການເຂົ້າເຖ ງຊບັພະຍາກກອນທາໍມະຊາດ, ວາງແຜນແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັກິ່ຽວ

ກບັການນາໍໃຊທີ້ິ່ ດ ນ. ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່າມຫຼີາຍກິ່ວາໜຶິ່ ງບາ້ນທີິ່ ອາໃສອິ່າງໂຕິ່ງດຽວກນັນ ັນ້ໂຄງການຈະໄດມ້ ີ

ການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການອິ່າງໂຕິ່ງເພ ິ່ ອເປັນເວທີໃຫກ້ບັຊາວບາ້ນໄດຮ້ ິ່ວມກນັຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາ

ກອນ ແລະແກໄ້ຂບນັຫາຂໍຄ້ດັແຍິ່ງທີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໃນການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນໃຫດ້ຂີຶນ້ກ ິ່ວາເກົິ່ າ.  

(ii) ການລະບາຍນ ໍາ້ແລະກນົໄກການສະໜອງນ ໍາ້ໃຊໃ້ນເຂດທີິ່ ມຄີວາມຜນັຜວນສງູທາງດາ້ນປະລ ມານ

ນ ໍາ້ຝນົຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນຂ ັນ້ອິ່າງໂຕິ່ງນອ້ຍ.ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະໄດມ້ກີານສາ້ງໜອງເກບັນ ໍາ້ຂະໜ

າດນອ້ຍແລະກນົໄກການລະບາຍນ ໍາ້ເຊ ິ່ ງເປັນສິ່ວນໜຶິ່ ງໃນມາດຕະການຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມສິ່ຽງທາງດາ້ນອ 

ທກົກະສາດຈາກການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດແລະໂຄງການຍງັຈະໄດປ້ບັປ ງການຊມຶລງົ

ດ ນຂອງນ ໍາ້ ແລະເພີິ່ ມປະລ ມານນ ໍາ້ໃຫວ້ຽກງານການຜະລ ດກະສ ກາໍໃນລະດແູລງ້. ກ ດຈະກາໍທີິ່ ເວ້ົາມາ

ຈະລວມມກີານສາ້ງອິ່າງດ ນເພ ິ່ ອເກບັນ ໍາ້ໂດຍຜິ່ານວ ທີການຈດັສນັພມູສນັຖານໃນເຂດທີິ່ ມຄີວມດນັທາງ

ທາໍມະຊາດຢູິ່ແລວ້, ເຊ ິ່ ງຈະເຮັດໜາ້ທີິ່ ປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໃນລະດຝູນົອີກດວ້ຍ. ອິ່າງດ ນເກບັນ ໍາ້ນີຈ້ະ

ໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງໂດຍການປກູພ ດໃສິ່ອອ້ມແອມ້ແລະມຄີອງລະບາຍນ ໍາ້ຕາມແຮງໂນມ້ຖິ່ວງແລະຈະ

ໄດຖ້ ກນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນວຽກງານຊນົລະປະທານເຊ ິ່ ງຈະອີງໃສິ່ການວ ເຄາະຄວາມຕອ້ງການແລະຄວາມເປັນ

ໄປໄດໃ້ນຂ ັນ້ທອ້ງຖ ິ່ ນໂດຍຄາໍນງຶເຖ ງຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ຢູິ່ທາງລ ິ່ມນາໍອີກ. ຄວາມສາມາດໃນ

ການເກບັກກັນໍາ້ຂອງອິ່າງນີແ້ມ ິ່ນຢູິ່ທີິ່ ປະມານ 3,000-4,000 ແມດັກອ້ນ. ການຊອກສະຖານທີິ່ ອິ່າງ

ເກນັນ ໍາ້ແມ ິ່ນຈະເປັນໜາ້ທີິ່ ຂອງກມົນ ໍາ້;    

(iii) ເອົາການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊ ມຊນົໃນການວາງແຜນແລະການຄ ມ້ຄອງປິ່າໃນເຂດດ ນເສ ິ່ ອມໂຊມ

ໂດຍຜິ່ານການສາ້ງກນົໄກກິ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດແລະແຮງຈງູໃຈທີິ່ ຈະແຈງ້. ວຽກໃນການເພີິ່ ມປະລ ມານ

ຂອງນ ໍາ້ຈະໄດເ້ຮັດຮິ່ວມກບັຄວາມພະຍາຍາມໃນການກາໍນດົເປົາ້ໝາຍທີິ່ ກວ້າງຂຶນ້ (ຕວົຢິ່າງໃນເຂດດ ນ

ກະສ ກາໍ) ເພ ິ່ ອຟ ້ນຟຄູວາມອ ດມົສມົບນູຂອງດ ນໃຫມ້ປີະສ ດທ ຜນົສງູສ ດ, ມຄີວາມທນົທານແລະຍ ນຍງົ

ຫຼາຍທີິ່ ສ ດ. ໜາ້ວຽກລວມມກີານລະດມົຊ ມຊນົໃນການສາ້ງສວນປກູແບບນາຂ ັນ້ໄດສາໍລບັບິ່ອນທີິ່ ເຮັດ

ໄດໂ້ດຍການນາໍໃຊພ້ ດແລະໄມໃ້ຫໝ້າກເພ ິ່ ອຫຼຼຸດຜິ່ອນການເຊະເຈ ິ່ອນຂອງດ ນ, ການໄຫຼຂອງຕະກອນ, 

ການຕກົຕະກອນຂອງແຫຼິ່ງນ ໍາ້, ແລະຮິ່ອງຊນົລະປະທານລວມທງັການເພີິ່ ມການເກບັກກັອາຍກາກໂບ

ນ ກ. ກ ດຈະກາໍນີຄ້າດວິ່າຈະໄດຟ້ ້ນຟເູນ ອ້ທີິ່ ດ ນປະມານ 40,000 ເຮັກຕາ (ຫຼ  ປະມານ 4% ຂອງ

ເນ ອ້ທີິ່ ປິ່າເສ ິ່ ອມໂຊມໃນເມ  ອງທີິ່ ໄດຖ້ ກຄດັເລ ອກມາ) ໂດຍຜິ່ານວ ທີການກະສ ກາໍປິ່າໄມແ້ລະການຟ ້ນຟູ

ປິ່າທາງທາໍມະຊາດເຊ ິ່ ງເປັນສິ່ວນຫນ  ິ່ ງໃນມາດຕະການຕາ້ນດ ນເຈ ິ່ອນ. ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະໄດເ້ຮັດຮິ່ວມກບັ

ກ ິ່ມຊ ມຊນົແລະກ ິ່ມປິ່າໄມຂ້ ັນ້ບາ້ນໃນລະດບັອິ່າງໂຕິ່ງເຊ ິ່ ງຢູິ່ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຈາກກະຊວງຊບັພະຍາ

ກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ.້ 

10. ກ ດຈະກາໍເຫົຼິ່ ານີຈ້ະປະກອບມທີງັການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດເປັນສິ່ວນໃຫິ່ຍແລະວຽກງານດາ້ນກນົຈກັນາໍ. ທີິ່ ສາໍຄນັ

ໄປກວິ່ານ ັນ້ໂຄງການໄດຖ້ ກອອກແບບມາເພ ິ່ ອຈດັຕ ັງ້ກ ດຈະກາໍທີິ່ ຈະສາ້ງໃຫມ້ຜີນົກະທບົທາງບວກໂດຍຜິ່ານການພດັທະນາ

ແຜນງານປບັປ ງຊວີ ດການເປັນຢູິ່ ແລະກຽມຄວາມພອ້ມໃຫກ້ບັຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໃຫມ້ຄີວາມຕາ້ນທານຕໍິ່ ກບັການປິ່ຽນ

ແປງດ ນຟ້າອາກາດ.  
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1.4 ການປະເມນີຄາມສິ່ຽງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

11. ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່າໂຄງການນີໄ້ດຮ້ບັການສະນບັສະໜນູຈາກອງົການUNDPເຊ ິ່ ງເປັນໜິ່ວຍງານທີິ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກ

ກອງທຶນສຂີຽວ, ໂຄງການນີໄ້ດຖ້ ກຄດັກອງໂດຍອີງໃສິ່ມາດຕະຖານດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຂອງອງົການUNDP 

ແລະເຫັນວິ່າເປັນໂຄງການທີິ່ ມຄີວາມສິ່ຽງໃນລະດບັກາງ (ປະເພດຂໂດຍອີງຕາມທະນາຄານໂລກ/ອງົການຮິ່ວມມ  ດາ້ນການ

ເງ  ນສາກນົ). ການສນົທະນາກິ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົແມ ິ່ນມຢີູິ່ໃນກອບວຽກການຄດັກອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັ

ຄມົເຊ ິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນເຫດຜນົວິ່າຍອ້ນຫຍງັໂຄງການນີຈ້  ິ່ ງຖ ກຈດັວິ່າມຄີວາມສິ່ຽງປານກາງ, ເຊ ິ່ ງມລີາຍລະອຽດຄ ດ ັິ່ງລ ິ່ມ

ນີ:້  

12. ການປະເມນີຜນົກະທບົໄດເ້ຮັດຂຶນ້ໂດຍການນາໍໃຊຂ້ ັນ້ຕອນການຄດັກອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຂອງອງົການ 

UNDP ເພ ິ່ ອປະເມນີຄວາມເປັນໄປໄດທີ້ິ່ ຈະເກດີຂຶນ້ (ຄາດວິ່າຈະເກດີ, ມຄີວາມເປັນໄປໄດສ້ງູ, ມຄີວາມເປັນໄປໄດປ້ານ

ກາງ, ເປັນໄປໄດໜ້ອ້ຍ) ແລະຜນົກະທບົຂອງຄວາມສິ່ຽງ (ຮ ນແຮງຫຼາຍ, ຮ ນແຮງ, ປານກາງ, ເລັກໜອ້ຍ, ບໍິ່ ສາໍຄນັ). 

ຫລງັຈາກນ ັນ້ກໄໍດໃ້ຫຄ້ະແນນຄວາມສາໍຄນັຕໍິ່ ກບັຜນົກະທບົທີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໄດ ້(ບໍິ່ ສາໍຄນັ, ຕ ໍິ່າ, ປານກາງ, ສງູແລະສງູຫຼາຍ 

ຄະແນນ ຈດັອນັດບັ 

5 ຄາດວິ່າຈະເກດີ 

4 ມຄີວາມເປັນໄປໄດສ້ງູວິ່າຈະເກດີ 

3 ມຄີວາມເປັນໄປໄດປ້ານກາງ 

2 ມຄີວາມເປັນໄປໄດໜ້ອ້ຍ 

1 ໜອ້ຍຫຼາຍ 

ຕາຕະລາງ 1 ຈດັອນັດບັຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຄວາມສິ່ຽງ 

 

ຄະແນນ ອນັດບັ ຄາໍນ ຍາມ 

5  ຮ ນແຮງຫຼາຍ ມຜີນົກະທບົທາງລບົທີິ່ ຮ ນແຮງຕໍິ່ ກບັມະນ ດແລະ/ຫຼ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ. ຜນົກະທບົ

ທາງດາ້ນຂະໜາດແລະຂອບເຂດທີິ່ ສງູ (ຕວົຢິ່າງ: ຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັເນ ອ້ທີິ່

ທາງພມູສນັຖານທີິ່ ກວ້າງ, ປະຊາກອນຈາໍນວນຫຼາຍໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ຜນົ

ກະທບົທີິ່ ຂາ້ມຊາຍແດນ, ຜນົກະທບົແບບສະສມົ) ແລະໄລຍະເວລາ (ຕວົ

ຢິ່າງ: ມໄີລຍະຍາວ, ເປັນການຖາວອນແລະ/ຫຼ ປິ່ຽນກບັຄ ນບໍິ່ ໄດ)້; ພ ນ້ທີິ່ ທີິ່

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົລວມມພີ ນ້ທີິ່ ທີິ່ ມຄີ ນຄິ່າສງູແລະຄວາມອິ່ອນໄຫວ (ຕວົຢິ່າງ: 

ລະບບົນ ເວດທີິ່ ສາໍຄນັ,ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສຂອງພ ດແລະສດັທີິ່ ສາໍຄນັ); ຜນົກະທບົ

ທາງລບົຕໍິ່ ກບັສ ດທ , ດ ນດອນ, ຊບັພະຍາກອນແລະເຂດແດນຂອງຄນົ

ພ ນ້ເມ  ອງ; ມກີານຍກົຍາ້ຍຫຼ ຍາ້ຍຖ ິ່ ນຖານຂອງຄນົເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ; ມີ

ການປດົປິ່ອຍອາຍພ ດເຮ ອນແກວ້ຈາໍນວນຫຼາຍ; ຜນົກະທບົທີິ່ ເກດີຂຶນ້ອາດ

ສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມຄດັແຍິ່ງຂອງສງັຄມົ.   

4  ຮ ນແຮງ ຜນົກະທບົທາງລບົຕໍິ່ ກບັຄນົແລະ/ຫຼ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມໃນລະດບັກາງຫາສງູ, ໃນ

ດາ້ນຂອບເຂດແລະໄລຍະເວລາແມ ິ່ນມຈີາໍກດັກິ່ວາຜນົກະທບົທີິ່ ຮ ນແຮງຫຼາຍ 

(ຕວົຢິ່າງ: ຜນົກະທບົທີິ່ ສາມາດຄາດເດົາໄດ,້ ສິ່ວນໃຫຍິ່ແມ ິ່ນຊ ົິ່ວຄາວ, 

ແລະປິ່ຽນກບັຄ ນໄດ)້. ຜນົກະທບົທີິ່ ອາດເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການທີິ່ ອາດຈະ

ກະທບົຕໍິ່ ກບັສ ດທ ມະນ ດ, ດ ນດອນ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ເຂດແດນ

, ແລະການດາໍລງົຊວີ ດຂອງຄນົພ ນ້ເມ  ອງແມ ິ່ນອາດມຄີວາມຮ ນແຮງ.   
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3  ປານກາງ ຜນົກະທບົທີິ່ ມຂີະໜາດຕ ໍິ່າ, ຈາໍກດັທາງດາ້ນຂອບເຂດ (ພ ນ້ທີິ່ ສະເພາະໃດ

ໜຶິ່ ງ) ແລະໄລຍະເວລາ (ຊ ົິ່ວຄາວ), ແລະສາມາດຫີຼກລຽ້ງໄດ,້ ຄ ມ້ຄອງໄດ້

ແລະ/ຫຼ ຫຼຼຸດຜິ່ອນໄດໂ້ດຍມາດຕະການທີິ່ ບໍິ່ ຊບັຊອ້ນແລະຍອມຮບັໄດ.້   

2  ເລັກໜອ້ຍ ຜນົກະທບົມຈີາໍກດັທາງດາ້ນຂະໜາດ (ຕວົຢິ່າງ: ພ ນ້ທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ

ແມ ິ່ນນອ້ຍ, ຈາໍນວນຄນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົກໜໍອ້ຍ) ແລະໄລຍະເວລາ 

(ສ ັນ້), ສາມາດຫີຼກລຽ້ງໄດ,້ ຄ ມ້ຄອງ, ແລະຫຼຼຸດຜິ່ອນໄດຢ້ິ່າງງ ິ່າຍດາຍ.  

1  ບໍິ່ ສາໍຄນັ ບໍິ່ ສາໍຄນັຫຼ ບໍິ່ ມຜີນົກະທບົທາງລບົເລີຍຕໍິ່ ກບັຊ ມຊນົ, ບ ກຄນົ, ແລະ/ຫຼ ຕໍິ່ ກບັ

ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ຕາຕະລາງ 2ການຈດັອນັດບັດາ້ນຜນົກະທບົຂອງຄວາມສິ່ຽງ 

 

 

ຕາຕະລາງ 3 ຕາຕະລາງຂ ັນ້ຕອນການຄດັກອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຂອງອງົການ UNDP 

 

13. ໃນເວລາທີິ່ ມກີານປະເມນີຄວາມສິ່ຽງນ ັນ້ທ ກກ ດຈະກາໍໂຄງການໄດຖ້ ກປະເມນີລວມທງັກ ດຈະກາໍພ ນ້ຖານໂຄງລິ່າງທງັ

ໜກັແລະເບົາ, ກ ດຈະກາໍຊວີ ກການເປັນຢູິ່. ມາດຕະການສະເພາະຂອງແຕິ່ລະອນັເຊັິ່ ນ:ນ ໍາ້, ການເຊາະເຈ ິ່ອນຂອງດ ນ, 

ສຽງແລະອ ິ່ ນໆລວມທງັມາດຕະການໃນການຫຼຼຸດຜິ່ອນໄດຖ້ ກປະເມນີແລະລວມເອົາເຂົ້າໃນກອບວຽກESMFນີ.້   

 

 

 

 

 

  

ຄວາມເປັນໄປໄດ ້

ສີຂຽວ = ຕ ໍິ່າ, ສີເຫຼ ອງ = ປານກາງ, ສແີດງ = ສງູ 

ຜນົກະ

ທບົ 
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ກ ດຈະກາໍ ຜນົກະທບົທີິ່ ຍງັບໍິ່ ໄດຮ້ບັການຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົ

ກະທບົທີິ່ ຈະເກດີຂຶນ້ 

ມາດຕະການຫີຼກລຽ້ງຫຼ ຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດແ້ລະຜນົ

ກະທບົຫລງັຈາກໄດປ້ະຕ ບດັ

ມາດຕະການດ ັິ່ງກ ິ່າວ 

ການສາ້ງແລະເຜີຍແຜິ່ການບໍລ 

ການຂໍມ້ນູຂິ່າວສານສະພາບອາ

ກາດແລະຄາໍແນະນາໍກິ່ຽວກບັການ

ປບັຕວົທີິ່ ມປີະສ ດທ ພາບທາງຕ ົນ້

ທຶນສາໍລບັການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງ

ອາຫານແລະໂພສະນາການໃນລະ

ດບັຊາດແລະຂ ັນ້ແຂວງ 

ໜາ້ວຽກສາໍລບັກ ດຈະກາໍນີແ້ມ ິ່ນອີງໃສິ່ຂໍມ້ນູທີິ່ ມຢີູິ່

ແລວ້ແລະການເກບັກາໍຂໍມ້ນູກ ິ່ຽວກບັສະພາບພມູອາ

ກາດ. ສະນ ັນ້ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະບໍິ່ ໄດສ້າ້ງໃຫມ້ຜີນົກະ

ທບົຫຼາຍ. ການເຂົ້າຮິ່ວມຂອງກ ິ່ມເປົາ້ໝາຍທ ກກ ິ່ມ

ແມ ິ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນເພາະວິ່າບິ່ອນໃດທີິ່ ຍງັບໍິ່ ທນັ

ໄດເ້ຮັດອາດຈະສາ້ງໃຫມ້ຄີວວາມບໍິ່ ພໍໃຈທາງສງັ

ຄມົ.  

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 1  

ຜນົກະທບົ: 1  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 

ຕອ້ງມກີານປຶກສາຫາລ ກບັຊ ມຊນົເພ ິ່ ອຮບັ

ປະກນັການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊ ມຊນົ. ຖາ້

ໄດເ້ຮັດແບບນີແ້ລວ້ ບນັຫາດາ້ນສ ິ່ ງແວດ

ລອ້ມແລະສງັຄມົກຈໍະບໍິ່ ເກດີຂຶນ້  

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 1  

ຜນົກະທບົ: 1  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັການບໍ

ລ ການຊ ມຊນົທີິ່ ເອົາໃຈໃສິ່ບດົບາດ

ຍ ງ-ຊາຍເພ ິ່ ອພດັທະນາຮບູແບບ

ການທາໍມາຫາກ ນທີິ່ ເອົາໃຈໃສິ່ສະ

ພາບພມູອາກາດ.  

ວຽກນີແ້ມ ິ່ນການເອົາແມ ິ່ຍ ງເຂົ້າມາມສີິ່ວນຮິ່ວມໃນ

ບນັດາກ ດຈະກາໍທງັຫຼາຍຂອງໂຄງການນີ.້ ແມ ິ່ຍ ງ

ແມ ິ່ນມບີດົບາດທີິ່ ສາໍຄນັໃນການຜະລ ດກະສ ກາໍ

ແລະຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນອາຫານ, ມຄີວາມຮູ້

ທີິ່ ສາໍຄນັກິ່ຽວກບັການນາໍໃຊດ້ ນ, ນ ໍາ້, ແນວພນັ

ແລະຊບັພະຍາກອນອ ິ່ ນໆຢິ່າງຍ ນຍງົ. ເຖ ງຢິ່າງ

ນ ັນ້ກດໍແີມ ິ່ຍ ງຍງັມກີານເຂົ້າເຖ ງແຫຼິ່ງທຶນ, ການຝຶກ

ອບົຮມົ, ແລະຊບັພະຍາກອນດ ນທີິ່ ໜອ້ຍກິ່ວາເພດ

ຊາຍ.  

ຜນົກະທບົຫຼກັທີິ່ ກ ິ່ຽວພນັກບັກ ດຈະກາໍນີແ້ມ ິ່ນຜູຊ້າຍ

ເອງອາດບໍິ່ ເຕັມໃຈອະນ ຍາດໃຫແ້ມ ິ່ຍ ງມບີດົບາດ

ໃນການເປັນຜູນ້າໍຫຼາຍຂຶນ້.    

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 2  

ຜນົກະທບົ: 1  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 

ກິ່ອນທີິ່ ຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັກ ດຈະກາໍຄວນ

ໃຫຮ້ບັປະກນັການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງເພດຍ ງ

ແລະເພດຊາຍແມ ິ່ນເທົິ່ າທຽມກນັໃນທ ກກ ດ

ຈະກາໍໂຄງການ. ອີກຢິ່າງໜຶິ່ ງໂຄງການ

ເອງຄວນໃຫຮ້ບັປະກນັວິ່າໄດເ້ຮັດການປະ

ເມນີຂໍມ້ນູທີິ່ ແຍກເພດແລະມກີານວ ເຄາະ

ບດົບາດຍ ງ-ຊາຍ. ໂຄງການຕອ້ງໃຫຮ້ບັ

ປະກນັການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງແມ ິ່ຍ ງໃນການ

ກາໍນດົການປະຕ ບດັທີິ່ ດເີລີດໃນກ ດຈະກາໍ

ການຜະລ ດກະສ ກາໍແລະກະຕ ນ້ໃຫມ້ວີຽກ

ເຮັດງານທາໍທີິ່ ບໍິ່ ແມ ິ່ນແບບດ ັິ່ງເດມີໂດຍ

ຜານແຜນວຽກຕິ່າງໆ. ລວມໄປເຖ ງການ

ປະເມນີການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງແມ ິ່ຍ ງໃນ

ການລຽ້ງສດັແລະອ ິ່ ນໆກິ່ອນຈະມກີານວາງ

ແຜນມາດຕະການຕິ່າງໆ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 1  

ຜນົກະທບົ: 1  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 
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ກ ດຈະກາໍ ຜນົກະທບົທີິ່ ຍງັບໍິ່ ໄດຮ້ບັການຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົ

ກະທບົທີິ່ ຈະເກດີຂຶນ້ 

ມາດຕະການຫີຼກລຽ້ງຫຼ ຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດແ້ລະຜນົ

ກະທບົຫລງັຈາກໄດປ້ະຕ ບດັ

ມາດຕະການດ ັິ່ງກ ິ່າວ 

ການແນະນາໍວ ທີການຄ ມ້ຄອງປດັ

ໃຈນາໍເຂົ້າໃນການຜະລ ດທີິ່ ເອົາໃຈ

ໃສິ່ສະພາບດ ນຟ້າອາຫາກເຂົ້າໃນ

ລະບບົການຜະລ ດ. 

ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະລວມມກີານຄ ົນ້ຄ ົວ້າແລະສະໜອງຂໍ້

ມນູທີິ່ ສາໍຄນັສາໍລບັວ ທີການທີິ່ ມປີະສ ດທ ພາບໃນ

ການປບັລະບບົການຜະລ ດກະສ ກາໍ, ການປກູພ ດ

ໝນູວຽນແລະການລຽ້ງສດັທີິ່ ມກີານປບັໂຕເຂົ້າກບັ

ສະພາບຂອງພາກພ ນ້ແລະຕະຫຼາດເຂດນ ັນ້.  

ອາດມຜີນົກະທບົທີິ່ ສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດຫຼ້າຍອນັທີິ່

ກ ິ່ຽວຂອ້ງກບັກ ດຈະກາໍນີ.້ ອນັທາໍອ ດ, ຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ປະກນັວິ່າຈະບໍິ່ ມກີານນາໍໃຊແ້ນວພນັທີິ່ ມກີານປບັ

ແຕິ່ງທາງພນັທ ກາໍ. ອນັທີສອງກ ດຈະກາໍນີອ້າດ

ຕອ້ງໄດອ້ີງໃສິ່ການຊອກຫາຄວາມຮູຈ້າກຜູຜ້ະລ ດ

ໃນທອ້ງຖ ິ່ ນລວມທງັຄນົຊນົເຜົິ່ າເພ ິ່ ອໃຫເ້ຂົ້າໃຈກິ່ຽວ

ກບັມາດຕະການໃນການປບັໂຕຂອງພ ດໃຫມ້ ີ

ຄວາມທນົທານຕໍິ່ ກບັສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ. ໂຄງ

ການຕອ້ງໄດດ້າໍເນນີຢູິ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທີິ່ ມ ີ

ການຄວບຄ ມເພ ິ່ ອບໍິ່ ໃຫມ້ກີານຫຼຼຸດລອດຂອງແນວ

ພນັທີິ່ ບໍິ່ ຕອ້ງການ. ໂດຍປາດສະຈາກແວດລອ້ມທີີີິ່ ມ ີ

ການຄວບຄ ມແລວ້ອາດມຄີວາມສິ່ຽງທີິ່ ແນວພນັ

ຕິ່າງໆເຫົຼິ່ ານ ັນ້ຫຼຼຸດລອດໄປສູິ່ລະບບົນ ເວດເຊ ິ່ ງຈະ

ສາ້ງຜນົກະທບົຂະໜາດນອ້ຍແລະໃນໄລຍະເວລາ

ທີິ່ ສ ັນ້.   

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 1  

ຜນົກະທບົ: 3  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 

 

ຕອ້ງໄດຫີຼ້ກລຽ້ງການປິ່ອຍແນວພນັທີິ່ ບໍິ່ ໄດມ້ ີ

ການຄວບຄ ມ. ທ ກວຽກຕອ້ງໄດຮ້ບັການ

ອະນ ມດັດາ້ນຈນັຍາບນັ. ຕອ້ງໄດມ້ກີານ

ປຶກສາຫາລ ກບັຊ ມຊນົກິ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງ

ການຂອງເຂົາເຈົາ້ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັວິ່າພ ດທີິ່

ຈະເອົາມາປກູແມ ິ່ນຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ້

ປກູແທ.້  

 

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 1  

ຜນົກະທບົ: 1  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 
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ກ ດຈະກາໍ ຜນົກະທບົທີິ່ ຍງັບໍິ່ ໄດຮ້ບັການຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົ

ກະທບົທີິ່ ຈະເກດີຂຶນ້ 

ມາດຕະການຫີຼກລຽ້ງຫຼ ຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດແ້ລະຜນົ

ກະທບົຫລງັຈາກໄດປ້ະຕ ບດັ

ມາດຕະການດ ັິ່ງກ ິ່າວ 

ການສາ້ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະ

ການເຊ ິ່ ອມສານຂອງລະບບົການ

ຜະລ ດເພ ິ່ ອເພີິ່ ມສະມດັຕະພາບ 

ແລະລາຍຮບັໃຫກ້ບັບນັດາແຂວງທີິ່

ມຄີວາມອິ່ອນໄຫວ. 

ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົກະທບົດາ້ນສ ິ່ ງແວດ

ລອ້ມແລະສງັຄມົຂອງກ ດຈະກາໍນີມ້ ີແມ ິ່ນຄາ້ຍຄ 

ກບັກ ດຈະກາໍທີິ່ ຜິ່ານມາ.  

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 1  

ຜນົກະທບົ: 3  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 

ຄ ກບັຂາ້ງເທ ງ ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 1  

ຜນົກະທບົ: 1  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 

ເສີມສາ້ງກນົໄກທາງການເງ  ນຂອງ

ທອ້ງຖ ິ່ ນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງເພ ິ່ ອການຂະ

ຫຍາຍລະບບົການຜະລ ດແບບປະ

ສມົປະສານ. 

 

ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະສ ມໃສິ່ການສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົການຜະ

ລ ດທີິ່ ທນົທານມຄີວາມຍ ນຍງົໃນໄລຍະຍາວໂດຍ

ການສະໜອງການເຂົ້າເຖ ງການເງ  ນຊນົນະບດົເຊ ິ່ ງ

ປນັເຄ ິ່ ອງມ  ໃນການຂະຫຍາຍລະບບົການຜະລ ດ

ແບບປະສມົປະສານສູິ່ວງົກວ້າງ.  

ຜນົກະທບົທາງກງົຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມແມ ິ່ນອາດຈະ

ບໍິ່ ມແີຕິ່ກຂໍຶນ້ກບັວິ່າເງ  ນທຶນນ ັນ້ຈະໄດຖ້ ກນາໍໃຊຄ້ 

ແນວໃດ. ມນັອາດຈະມຜີນົກະທບົທາງອອ້ມເຊັິ່ ນ

ການນາໍໃຊເ້ຄມທີີິ່ ສງູເກນີຂະໜາດແລະອ ິ່ ນໆ.  

ດາ້ນສງັຄມົອາດຈະມຜີນົກະທບົຕໍິ່ ກບັຄນົ/ກ ິ່ມຄນົ

ຊນົເຜົິ່ າທີິ່ ບໍິ່ ໄດເ້ຂົ້າຮິ່ວມໃນກ ດຈະກາໍ, ເຊ ິ່ ງອາດ

ສາ້ງໃຫມ້ກີານຄດັແຍິ່ງກນັລະຫວິ່າງຜູທີ້ິ່ ບໍິ່ ໄດຮ້ບັ

ທຶນ.  

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 2 

ຜນົກະທບົ: 3  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ປານ

ກາງ 

 

ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັວິ່າຜນົກະທບົທາງອອ້ມດາ້ນ

ສ ິ່ ງແວດລອ້ມນ ັນ້ຈະບໍິ່ ເກດີຂຶນ້ທ ກກ ດຈະ

ກາໍໃນການໃຫທຶ້ນຄວນລວມເອົາການເຮັດ

ສນັຍາທີິ່ ມຂໍີກ້າໍນດົໃນການນາໍໃຊເ້ງ  ນທຶນ 

ເພ ິ່ ອຫາ້ມເຮັດກ ດຈະກາໍໃດໜຶິ່ ງທີິ່ ສ ົິ່ງຜນົກະ

ທບົບໍິ່ ດ,ີ ປຽບທຽບໃສິ່ສ ິ່ ງທີິ່ ຫາ້ມໂດຍທະນາ

ຄານທ ລະກ ດ. ອນັທີສອງເງ  ນທຶນຕອ້ງບໍິ່

ໄດຖ້ ກນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນກ ດຈະກາໍທີິ່ ບໍິ່ ເປັນມ  ດຕໍິ່

ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ໃນດາ້ນສງັຄມົຕອ້ງມກີນົໄກແກໄ້ຂບນັຫາ

ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໃຫກ້ບັຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະ

ໂຫຍດທງັໝດົເຊ ິ່ ງຈະເປັນການຫຼຼຸດຜິ່ອນ

ຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 2 

ຜນົກະທບົ: 1  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 

 

ການວາງແຜນການນາໍໃຊທີ້ິ່ ດ ນ

ແບບມສີິ່ວນຮິ່ວມແລະທນົທານຕໍິ່

ກບັສະພາບດ ນຟ້າອາກາດໃນລະ

ດບັອິ່າງໂຕິ່ງເຊ ິ່ ງຈະເປັນສິ່ວນໜຶິ່ ງ

ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະສາ້ງໃຫມ້ຜີນົກະທບົດາ້ນສ ິ່ ງແວດ

ລອ້ມແລະສງັຄມົຫຼາຍອນັ. ອນັທີໜຶິ່ ງແມ ິ່ນການນາໍ

ໃຊນ້ ໍາ້ທີິ່ ຫຼາຍເກນີໄປເຊ ິ່ ງຈະສ ົິ່ງຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັຄ 

ນະພາບຂອງນ ໍາ້ແລະການສນູເສຍຂອງຕະກອນຖາ້

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 2 

ຜນົກະທບົ: 3  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ປານ

ກາງ 

ເພ ິ່ ອຫີຼກລຽ້ງຜນົກະທບົດ ັິ່ງກ ິ່າວຄວນມກີານ

ທດົສອບການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ທີິ່

ດໃີນຂ ັນ້ນອ້ຍໆກິ່ອນເພ ິ່ ອຮບັປະກນັວິ່າມນັ

ຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດກິ່ອນທີິ່ ຈະຂະຫຍາຍ

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 2 

ຜນົກະທບົ: 2  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 

 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 

20 
 

ກ ດຈະກາໍ ຜນົກະທບົທີິ່ ຍງັບໍິ່ ໄດຮ້ບັການຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົ

ກະທບົທີິ່ ຈະເກດີຂຶນ້ 

ມາດຕະການຫີຼກລຽ້ງຫຼ ຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດແ້ລະຜນົ

ກະທບົຫລງັຈາກໄດປ້ະຕ ບດັ

ມາດຕະການດ ັິ່ງກ ິ່າວ 

ໃນການກະຈາຍອາໍນາດການຕດັ

ສ ນໃຈການນາໍໃຊທີ້ິ່ ດ ນໃຫກ້ບັຊ ມ

ຊນົ. 

 

 

ຫາກບໍິ່ ມກີານວາງແຜນທີິ່ ຖ ກຕອ້ງເໝາະສມົ. ອນັທີ

ສອງມຄີວາມເປັນໄປໄດທີ້ິ່ ຈະນາໍໃຊນ້ ໍາ້ທີິ່ ມສີານເມ ີ

ຄ ວລ້ີເຈ ອປນົຢູິ່ນາໍ.  

ຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົອາດລວມມຄີນົຊນົເຜົິ່ າບໍິ່ ໄດ້

ເຂົ້າຮິ່ວມໃນຂະບວນການສາ້ງລະບບົ. ນອກຈາກ

ນ ັນ້ຍງັມຄີວາມເປັນໄປໄດທີ້ິ່ ພວກເຂົາຈະບໍິ່ ໄດຮ້ບັ

ການຊິ່ວຍເຫຼ ອ.   

 

 

 

ໄປສູິ່ວງົກວ້າງໃນຫຼາຍໆພາກພ ນ້. ປະສບົ

ການແລະບດົຮຽນທີິ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກບນົ

ດາໂຄງການອ ິ່ ນໆໃນພາກພ ນ້ກສໍາໍຄນັເຊັິ່ ນ

ດຽວກນັ.  

ໃນເວລາທີິ່ ສາ້ງວ ທີການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາ

ກອນນໍາ້ທີິ່ ດນີ ັນ້ຕອ້ງໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລ 

ກບັຊ ມຊນົເພ ິ່ ອເຂົ້າໃຈຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງເຂົາເຈົາ້. ຖາ້ເຮັດແນວນີແ້ລວ້ຈະສາ້ງ

ໃຫມ້ກີານແກໄ້ຂບນັຫາທີິ່ ຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງ

ທ ກຄນົເປັນເຈົາ້ຂອງຮິ່ວມກນັແລະຈະໄດ້

ນາໍເອົາໄປປະຕ ບດັ.  

ກນົໄກການລະບາຍນ ໍາ້ແລະ ການ

ສະໜອງນ ໍາ້ໃຊໃ້ນເຂດທີິ່ ມຄີວາມ

ຜນັຜວນສງູທາງດາ້ນປະລ ມານນ ໍາ້

ຝນົຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນ

ຂ ັນ້ອິ່າງໂຕິ່ງນອ້ຍ. 

 

ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະໄດມ້ກີານສາ້ງໜອງເກບັນ ໍາ້ແລະ

ອາດມກີານປ ດທາງເພ ິ່ ອໃຫເ້ຂົ້າເຖ ງແຫຼິ່ງນ ໍາ້. 

ນອກນ ັນ້ຍງັມກີານເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍຂອງຕະກອນອອກ

ຈາກສະພາບແວດລອ້ມຂອງພວກມນັ, ເຊ ິ່ ງອາດ

ສາ້ງໃຫມ້ກີານເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍຂອງການບໍລ ການຕິ່າງໆ.  

ກ ດຈະກາໍນີຈ້ະບໍິ່ ສ ົິ່ງຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັອນັໃດຫຼາຍ

ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່າໜອງເກບັນ ໍາ້ຈະໄດຖ້ ກລບົກວນຕາມ

ຂະບວນການທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງທີິ່ ຄນົສາ້ງຂຶນ້. 

ມຜີນົກະທບົຫຼາຍອນັທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງກບັໜາ້ວຽກນີເ້ຊັິ່ ນ

ການເຊາະເຈ ິ່ອນຂອງດ ນແລະການເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍຕະ

ກອນໃນໄລຍະຝນົຕກົແລະອາດຈະສາ້ງໃຫມ້ຂີີຝ້  ິ່ນ

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 5 

ຜນົກະທບົ: 3  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ປານ

ກາງ 

 

ກອບວຽກນໄີດກ້າໍນດົມາດຕະການຫຼຼຸດຜິ່ອນ

ທີິ່ ເໝາະສມົໄວ,້ ເຊ ິ່ ງມາດຕະການຫຼຼຸດຜິ່ອນ

ທີິ່ ເໝາະສມົທີິ່ ສ ດແມ ິ່ນໃຫຮ້ບັປະກນັວິ່າບໍິ່

ໃຫເ້ຮັດກ ດຈະກາໍກໍິ່ສາ້ງໃດໆໃນຊິ່ວງໄລຍະ

ທີິ່ ມຝີນົຕກົເຊ ິ່ ງອາດຈະເຮັດໃຫມ້ກີານໄຫລ

ຂອງຕະກອນ ແລະການເຊາະເຈ ິ່ອນຫຼາຍ

ຂຶນ້. ທ ກວຽກງານຕອ້ງໄດປ້ະຕ ບດັຕາມ

ແຜນການຄວບຄ ມດາ້ນການເຊາະເຈ  ິ່ອນ, 

ການລະບາຍນ ໍາ້ແລະການຄວບຄ ມຕະ

ກອນ. ອກີຢິ່າງໜຶິ່ ງກ ິ່ອນທີິ່ ຈະເລີິ່ ມວຽກ

ໃດໆກຕໍາມຕອ້ງໄດມ້ກີານທດົສອບຕະ

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 3 

ຜນົກະທບົ: 2  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ປານ

ກາງ 
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ກ ດຈະກາໍ ຜນົກະທບົທີິ່ ຍງັບໍິ່ ໄດຮ້ບັການຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົ

ກະທບົທີິ່ ຈະເກດີຂຶນ້ 

ມາດຕະການຫີຼກລຽ້ງຫຼ ຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດແ້ລະຜນົ

ກະທບົຫລງັຈາກໄດປ້ະຕ ບດັ

ມາດຕະການດ ັິ່ງກ ິ່າວ 

ເຊ ິ່ ງສ ິ່ ງຕິ່າງໆເຫົຼິ່ ານີຈ້ະສ ົິ່ງຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັຄ ນນະ

ພາບຂອງນ ໍາ້, ຜນົກະທບົທາງສຽງຈາກການນາໍໃຊ້

ລດົໜກັແລະລດົຈກົ, ອາດມກີານຮ ົິ່ວໄຫຼຂອງສານ

ເຄມແີລະນ ໍາ້ມນັ, ແລະຜນົກະທບົອ ິ່ ນໆທີິ່ ອາດເກດີ

ຂຶນ້ໄດ.້ ໃນໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງອາດເຮັດໃຫຄ້ນົບໍິ່ ສາ

ມາດເດນີທາງໄປມາໃນເຂດນ ັນ້ໄດ.້ 

 

ກອນເພ ິ່ ອຊອກຫາສານປນົເປ ້ນກ ິ່ອນ. 

ຖາ້ຫາກພບົວິ່າຕະກອນມສີານເຄມປີນົເປ ້ນ

ຢູິ່ນ ັນ້ຕອ້ງໄດຢ້ ດວຽກແລະມກີານແກໄ້ຂທີິ່ ເ

ໝາະສມົເພ ິ່ ອຫຼຼຸດຜິ່ອນການປດົປິ່ອຍທາດ

ໂລຫະຕິ່າງໆລງົສູິ່ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ. ຕອ້ງໄດ້

ສາ້ງໃຫມ້ຕີະກອນເພີິ່ ມເຕີມສາໍລບັຊ ມຊນົ

ເພ ິ່ ອເຮັດສວນຜກັຄວົເຮ ອນ. ຕອ້ງໄດມ້ ີ

ການປກູພ ດ ຫຼ ຕ ົນ້ໄມໃ້ສິ່ຄ ນໃນເຂດພ ນ້ທີິ່

ໃຫໄ້ວເທົິ່ າທີິ່ ຈະໄວໄດເ້ພ ິ່ ອຫຼຼຸດຜິ່ອນການ

ເຊາະເຈ ິ່ອນ ແລະການສນູເສຍຂອງຕະ

ກອນ.    

ເອົາການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊ ມຊນົ

ໃນການວາງແຜນແລະການຄ ມ້

ຄອງປິ່າໃນເຂດທີິ່ ມດີ ນເສ ິ່ ອມໂຊມ

ໂດຍຜິ່ານການສາ້ງກນົໄກດາ້ນຜນົ

ປະໂຫຍດແລະແຮງຈງູໃຈທີິ່ ຈະ

ແຈງ້. 

 

ກ ດຈະກາໍນີລ້ວມມກີານປກູປິ່າຄ ນໃໝິ່ແລະການ

ສາ້ງອາຊບີອ ິ່ ນໆເຊ ິ່ ງບໍິ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ອົາຕອນ

ດອນຫຼ ມກີານຍາ້ຍຖ ິ່ ນຖານ.  

ວຽກທີິ່ ຜິ່ານມາຂອງ NAFເຊ ິ່ ງໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ

ເຖ ງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົທີິ່

ສາໍຄນັຂອງກ ດຈະກາໍນີ.້ ເຖ ງຢິ່າງໃດກຕໍາມມນັກໍ

ອາດຈະມຄີວາມເປັນໄປໄດທີ້ິ່ ຈະມຜີນົກະທບົທງັ

ດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຫາກບໍິ່ ໄດຮ້ບັການ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັຢິ່າງຖ ກຕອ້ງ.  

ໃນດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລວ້ຜນົກະທບົລວມມກີານ

ເຊາະເຈ ິ່ອນຂອງດ ນທີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໄດແ້ລະການ

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 3 

ຜນົກະທບົ: 3  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ປານ

ກາງ 

 

 

ຖາ້ຫາກມກີານປະຕ ບດັມາດຕະການ

ຫຼຼຸດຜິ່ອນທີິ່ ເໝາະສມົດ ັິ່ງທີິ່ ໄດກ້າໍນດົໃນ

ກອບວຽກESMFລວມທງັແຜນEDSCP,

ຜນົກະທບົທີິ່ ຈະເກດີຂຶນ້ກຈໍະຫຼຼຸດຜິ່ອນລງົ

ຫຼາຍ. ຄວນມກີານສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ

ໃຫກ້ບັຜູທີ້ິ່ ຕອ້ງໄດເ້ຮັດການຟ ້ນຟຄູ ນແລະ

ເຮັດການຕ ດຕາມເພາະທ ກການຟ ້ນຟຄູ ນ

ແລະການຕ ດຕາມຄວນປະຕ ບດັຕາມມາດ

ຕະຖານດາ້ນອ ດສາຫະກາໍທີິ່ ດ.ີ  

 

ຄວາມເປັນໄປໄດ:້ 2 

ຜນົກະທບົ: 2  

ລະດບັຄວາມສິ່ຽງ: ຕ ໍິ່າ 
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ກ ດຈະກາໍ ຜນົກະທບົທີິ່ ຍງັບໍິ່ ໄດຮ້ບັການຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົ

ກະທບົທີິ່ ຈະເກດີຂຶນ້ 

ມາດຕະການຫີຼກລຽ້ງຫຼ ຫຼຼຸດຜິ່ອນ ຄວາມເປັນໄປໄດແ້ລະຜນົ

ກະທບົຫລງັຈາກໄດປ້ະຕ ບດັ

ມາດຕະການດ ັິ່ງກ ິ່າວ 

ເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍຂອງຕະກອນໃນຊິ່ວງຝນົຕກົແລະຈະ

ເຮັດໃຫມ້ຂີີຝ້  ິ່ນເຊ ິ່ ງສ ິ່ ງເຫົຼິ່ ານີຈ້ະເຮັດໃຫມ້ຜີນົກະທບົ

ຕໍິ່ ກບັຄ ນນະພາບຂອງນ ໍາ້, ສຽງລບົກວນຈາກການ

ນາໍໃຊເ້ຄ ິ່ ອງຈກັ, ຄວາມເປັນໄປໄດທີ້ິ່ ຈະມກີານຮ ົິ່ວ

ໄຫຼຂອງສານເຄມແີລະປ ຍ, ແລະຜນົກະທບົອ ິ່ ນໆ. 

ໃນດາ້ນສງັຄມົກ ດຈະກາໍນີຈ້ະສາ້ງໃຫມ້ກີານປິ່ຽນ

ແປງດາ້ນຊວີ ດການເປັນຢູິ່ໂດຍການເຂົ້າເຖ ງດ ນບໍ

ລ ເວນນ ໍາ້ແລະກ ດຈະກາໍໃນແຕິ່ລະວນັ. ສະນ ັນ້ຈ ິ່ ງ

ມຄີວາມຈາໍເປັນທີິ່ ຕອ້ງໄດເ້ຮັດການປະເມນີຢິ່າງຖ ກ

ຕອ້ງກິ່ອນຈະເຮັດກ ດຈະກາໍໃດໆກຕໍາມລວມທງັ

ການພດັທະນາແຜນການສາ້ງອາຊບີໂດຍສະເພາະ

ແມ ິ່ນເຂດພ ນ້ທີິ່  ທີິ່ ປະຊາຊນົຕອ້ງໄດປ້ບັການດາໍລງົ

ຊວີ ດຂອງເຂົ້າເຈົາ້ເພ ິ່ ອເຮັດກ ດຈະກາໍແບບໃໝິ່.  
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ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 

23 
 

1.4.1 ສມົມ ດຖານທີິ່ ເປັນພ ້ນຖານສາໍລບັການພດັທະນາກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັ

ຄມົ 

14. ສມົມ ດຖານທາງລ ິ່ມນີໄ້ດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ໃນການກະກຽມກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົນີ ້

a/ກ. ຈະບໍິ່ ມກີ ດຈະກາໍໃດທີິ່ ຈະເຮັດໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍຖ ິ່ ນຖານແລະ/ຫຼ ຄວາມຕອ້ງການເອົາດ ນດອນ;  

b/ຂ. ການປຶກສາຫາລ ທ ກອນັໃນຊິ່ວງໄລຍະຂອງການຂຽນບດົສະເໜີໂຄງການນີແ້ມ ິ່ນເປັນໄປຕາມວ ທີການໃຫຄ້ວາມ

ຍ ນຍອມທີິ່ ເປັນອ ດສະຫຼະກິ່ອນການຕດັສ ນໃຈບນົພ ນ້ຖານຂໍມ້ນູທີິ່ ພຽງພໍ (Free, Prior and Informed 

Consent);  

c/ຄ. ໂດຍອີງໃສິ່ການປຶກສາລ ໃນຮບູການນີເ້ຮັດໃຫກ້ ິ່ມຊນົເຜົິ່ າທງັໝດົຮບັເອົາໂຄງການດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ;  

d/ງ. ຈະບໍິ່ ມແີນວພນັທີິ່ ໄດຮ້ບັການດດັແປງທາງພນັທ ກາໍແລະ/ຫຼ ພ ດທີິ່ ບໍິ່ ໄດມ້າຈາກຖ ິ່ ນກາໍເນດີໃນທອ້ງຖ ິ່ ນ ຖ ກນາໍໃຊ້

ເຂົ້າໃນໂຄງການນີ;້  

e/ຈ. ຈະມພີຽງແຕິ່ແນວພນັທີິ່ ມາຈາກຖ ິ່ ນກາໍເນດີໃນທອ້ງຖ ິ່ ນເທົິ່ ານ ັນ້ທີິ່ ຈະຖ ກນາໍໃຊໃ້ນກ ດຈະກາໍຊວີ ດການເປັນຢູິ່;  

f/ສ. ວດັສະດ ທ ຢິ່າງທີິ່ ຖ ກນາໍອອກຈາກສະໜາມວຽກຈະໄດຮ້ບັການປບັປ ງຄ ນເພ ິ່ ອຈາໍກດັຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັສະພາບແວດ

ລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ;  

g/ຊ. ຕວົຢິ່າງ: ນາໍເອົານ ໍາ້ມາໃຊຄ້ ນໃໝິ່ໃນລະບບົການຜະລ ດກະສ ກາໍຫລງັຈາກທີິ່ ໄດມ້ກີານປບັປ ງຄ ນນະພາບນ ໍາ້;  

h/ຍ. ຈະບໍິ່ ມກີ ດຈະກາໍໃດເກດີຂຶນ້ຢູິ່ໃນເຂດປິ່າປ້ອງກນັຫຼ ເຂດທີິ່ ມຄີວາມລະອຽດອິ່ອນ;  

i/ດ. ຈະບໍິ່ ມກີ ດຈະກາໍໃດເກດີຂຶນ້ໃກກ້ບັສະຖານທີິ່ ເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານແລະ/ຫຼ ສະຖານທີິ່ ສາໍຄນັທາງວດັທະນະທາໍ;  

j/ຕ. ຈະໄດມ້ກີານຄວບຄ ມການເຊາະເຈ ິ່ອນແລະການເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍຕະກອນທີິ່ ເໝາະສມົໃນທ ກໄລຍະຂອງໂຄງການ;  

k/ຖ. ຈະບໍິ່ ມກີານປິ່ອຍມນົລະພ ດແລະ/ຫຼ ສານເຄມ.ີ  

1.4.2 ຈ ດປະສງົແລະເປ້ົາໝາຍຂອງກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

15. ກອບວຽກESMFນີແ້ມ ິ່ນເຄ ິ່ ອງມ  ໃນການຄ ມ້ຄອງຄ ມ້ຄອງເພ ິ່ ອໃຊເ້ຂົ້າໃນການຊິ່ວຍຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມ

ແລະສງັຄມົຂອງໂຄງການໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດ, ແລະເປັນການກາໍນດົຈ ດປະສງົດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົນາໍອີກ. ເພ ິ່ ອໃຫຮ້ບັປະ

ກນັວິ່າໂຄງການຈະສາມາດບນັລ ຈ ດປະສງົດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົໄດນ້ ັນ້ກອບວຽກ ESMFນີຈ້ະໄດຖ້ ກນາໍໃຊໂ້ດຍຜູຈ້ດັ

ຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການໃນການຈດັໂຄງຮິ່າງການເຮັດວຽກແລະຄວບຄ ມການປ້ອງກນັດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສງັ

ຄມົ ເພ ິ່ ອຫີຼກລຽ້ງຫຼ ຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົຕໍິ່ ກບັສະພາບແວດລອ້ມແລະຕໍິ່ ກບັຊ ມຊນົ.  

16. ຈ ດປະສງົດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຂອງໂຄງການມດີ ັິ່ງຕໍິ່ ໄປນີ:້  

a/ກ. ປບັປ ງຄວາມພອ້ມຂອງນ ໍາ້ໃນເຂດເປົາ້ໝາຍໂຄງການແລະນາໍສະເໜີມາດຕະການໃນການອະນ ລກັນ ໍາ້;  

b/ຂ. ຈດັຫາພ ດທດົແທນແລະທະນາຄານເມດັພນັທີິ່ ມແີຫຼິ່ງກາໍເນດີໃນທອ້ງຖ ິ່ ນ;  

c/ຄ. ຈດັຫາລະບບົການເຕ ອນໄພລິ່ວງໜາ້ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ມີາດຕະການທີິ່ ພຽງພໍກິ່ອນເຫດການໃດໜຶິ່ ງຈະເກດີຂຶນ້

ເພ ິ່ ອຮບັຮອງວິ່າຈະສາມາດສາ້ງມາດຕະການວາງແຜນຮບັມ  ໃນໄລຍະສ ັນ້ແລະກາງໄດ;້  
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d/ງ. ສ ົິ່ງເສີມໃຫເ້ກດີມກີານຈດັການຄ ມ້ຄອງທີິ່ ດໂີດຍຜິ່ານການວາງແຜນແລະການປບັປ ງຢິ່າງຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງກິ່ຽວກບັການປະ

ຕ ບດັດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົແລະຜນົກະທບົຂອງການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ;  

e/ຈ. ຫຼຼຸດຜິ່ອນໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດຫຼ ປ້ອງກນັບນັຫາມນົລະພ ດທາງດ ນ, ອາກາດ, ນ ໍາ້ໂດຍການນາໍໃຊສ້ານເຄມໃີຫໜ້ອ້ຍ

ລງົ;  

f/ສ. ປກົປ້ອງພ ດພນັພ ນ້ເມ  ອງແລະສດັນານາຊະນ ດແລະລະບບົນ ເວດທີິ່ ສາໍຄນັ;  

g/ຊ. ປກົປ້ອງສະຖານທີິ່ ເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານ ແລະສະຖານທີິ່ ສາໍຄນັທາງວດັທະນະທາໍ;  

h/ຍ. ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝີພາບຍ ງ-ຊາຍແລະການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງທງັສອງເພດໃນທ ກຂ ັນ້ຕອນຂອງໂຄງການ;  

i/ດ. ປະຕ ບດັຕາມກດົໝາຍ, ກດົລະບຽບແລະມາດຕະຖານໃນການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມຂອງສປປລາວ;  

j/ຕ. ນາໍໃຊວ້ ທີການທີິ່ ດທີີິ່ ສ ດທີິ່ ຈະເຮັດໄດເ້ພ ິ່ ອປ້ອງກນັຫຼ ຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່

ສ ດ;  

k/ຖ. ອະທ ບາຍຂະບວນການຕ ດຕາມທີິ່ ຈາໍເປັນເພ ິ່ ອຊອກຫາຜນົກະທບົທີິ່ ມຕໍີິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມ;ແລະ 

l/ທ. ນາໍສະເໜີພາບລວມດາ້ນພນັທະໜາ້ທີິ່ ຂອງກມົຄ ມ້ຄອງໄພພ ບດັແລະການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດພາຍໃນກະ

ຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມໃນຖານະທີິ່ ເປັນໜິ່ວຍງານທີິ່ ໄດຮ້ບັການແຕິ່ງຕ ັງ້ແຫິ່ງຊາດ, ໜາ້ທີິ່

ຂອງກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມໃ້ນຖານະທີິ່ ເປັນຝິ່າຍຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການ, ແລະໜາ້ທີິ່ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາ

ຊາດເພ ິ່ ອການພດັທະນາ, ແລະຜູຮ້ບັເໝົາຕິ່າງໆກິ່ຽວກບັພນັທະທາງສ ິ່ ງແວດລອ້ມ.   

17. ກອບວຽກESMFນີຈ້ະໄດຮ້ບັການປບັປ ງໂດຍໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການ/ຜູຮ້ບັເໝົາໂດຍການປຶກສາຫາລ ກບັພະນກັງານ

ຂອງອງົການ UNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມເ້ພ ິ່ ອລວມເອົາ

ການປິ່ຽນແປງເຂົ້າໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການລະອຽດ.     

1.4.3 ບນັຫາທີິ່ ດ ນ 

18. ມກີ ດຈະກາໍຂອງໂຄງການຫຼາຍຢິ່າງລວມທງັການປບັປ ງອິ່າງເກບັກກັນ ໍາ້ທີິ່ ມຢີູິ່ແລວ້ນ ັນ້ ທີິ່ ຈະໄດດ້າໍເນນີຢູິ່ໃນດ ນຂອງລດັ

ຖະບານ.  

19. ກ ດຈະກາໍບາງຢິ່າງເຊັິ່ ນການນາໍໃຊແ້ນວພນັປກູແມ ິ່ນຈະເກດີຂຶນ້ໃນດ ນຂອງບ ກຄນົແລະ/ຫຼ ດ ນທີິ່ ໄດຖ້ ກອະນ ມດັໃຫກ້ບັກ ິ່ມ

ຕິ່າງໆໂດຍລດັຖະບານລາວເຊັິ່ ນ: ກ ິ່ມຄນົຊນົເຜົິ່ າ. ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່າໃນເວລານີຍ້ງັບໍິ່ ທນັມຂໍີຕ້ກົລງົເຫັນດຢີິ່າງຊດັເຈນກຕໍາມຈະໄດມ້ ີ

ການປຶກສາຫາລ ກບັຜູທີ້ິ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົເພ ິ່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຕກົລງົເຫັນດແີບບສະໝກັໃຈ ໃນການປະຕ ບດັ

ກ ດຈະກາໍໂຄງການໃນຕອນດ ນຂອງເຂົາເຈົາ້. ໃນບິ່ອນທີິ່ ບໍິ່ ໄດກ້ານເຫັນດນີາໍນ ັນ້ຈະບໍິ່ ມກີ ດຈະກາໍໂຄງການໃດເກດີຂຶນ້. ເມ  ິ່ອພ 

ຈາລະນາເຖ ງລກັສະນະຂອງກ ດຈະກາໍແລວ້ເຫັນວິ່າຈະບໍິ່ ໄດມ້ກີານຈ ິ່າຍຄິ່າຊດົເຊຍີໃດໆເກດີຂຶນ້.  

1.4.4 ກ ິ່ມຄນົພ ້ນເມ  ອງແລະຄນົຊນົເຜົິ່ າ 

20. ໄດມ້ກີານວ ເຄາະແລະ ປຶກສາຫາລ ກ ິ່ຽວກບັຄວາມເປັນໄປໄດທີ້ິ່ ກ ດຈະກາໍຂອງໂຄງການຈະໄດເ້ອົາກ ິ່ມຄນົພ ນ້ເມ  ອງຫຼ ຄນົ

ຊນົເຜົິ່ າເຂົ້າມາຮິ່ວມນາໍ. ລດັຖະບານລາວໄດຖ້ ເອົາຄນົພ ນ້ເມ  ອງຄ ກນັກບັຄນົຊນົເຜົິ່ າ. 
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21. ສປປລາວເປັນປະເທດໜຶິ່ ງໃນທະວບີອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕທີ້ິ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງພາສາແລະສິ່ວນໃຫຍິ່ໄດຈ້ດັຢູິ່ໃນ 3 

ຊນົເຜົິ່ າຫຼກັໂດຍອີງຕາມພມູສນັຖານຂອງເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສເຊັິ່ ນ: ລາວລ ິ່ມ, ລາວເທ ງ, ແລະລາວສງູ. ໄດມ້ກີານຈດັຄ ນໃໝິ່ທີິ່ ມ ີ

ຄວາມຊດັເຈນຫຼາຍຂຶນ້ເພ ິ່ ອແບິ່ງປະຊາກອນລາວອອກເປັນ 4 ຕະກ ນພາສາເຊັິ່ ນ: ລາວໄຕ, ມອນ-ຄະແມ, ຈນີ-ຕ ເບດ, ແລະ

ມ ົງ້-ມຽ້ນ.  

22. ມພີຽງແຕິ່ 49 ຊນົເຜົິ່ າທີິ່ ໄດຖ້ ກຮບັຮູຢ້ິ່າງເປັນທາງການໂດຍລດັຖະບານລາວ, ແຕິ່ຕວົເລກໂຕຈ ິ່ງແມ ິ່ນອາດມເີຖ ງ 237 

ຊນົເຜົິ່ າໂອຍອີງຕາມບດົລາຍງານຂອງອງົການ UNDP ຫຼ ອາດມຮີອດ 240 ຊນົເຜົິ່ າບນົພ ນ້ຖານພາສາທີິ່ ແຕກຕິ່າງກນັພາຍໃນ 

4 ຕະກ ນພາສາຫຼກັ. ໂດຍອີງຕາມກະຊວງຖະແລງຂິ່າວແລະວດັທະນະທາໍຄນົລາວລ ິ່ມ (ໂດຍການປະເມນີແມ ິ່ນນມຢີູິ່ປະມານ 

30% ຫາ 60% ຂອງປະຊາກອນ) ແລະກ ິ່ມນອ້ຍອ ິ່ ນໆທີິ່ ເວ້ົາພາສາໄຕແມ ິ່ນມຢີູິ່ປະມານ 69% ຂອງປະຊາກອນລາວທງັໝດົ

ແລະຈະອາໃສຢູິ່ໃນເຂດທົິ່ງພຽງເປັນສິ່ວນໃຫຍິ່. ຄນົສິ່ວນໃຫຍິ່ຈາກກ ິ່ມນີແ້ມ ິ່ນຖ ສາດສະໜາພ ດເປັນຫຼກັ. ກ ິ່ມໃຫຍິ່ອນັດບັສອງ

ແມ ິ່ນລາວເທ ງເຊ ິ່ ງກວມເອົາປະມານ 25%, ອາໃສຢູິ່ໃນເຂດທີິ່ ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັປານກາງແລະເວ້ົາພາສາມອນ-ຄະແມ. ເຖ ງ

ແມ ິ່ນວິ່າບາງເຜົິ່ າຈະຖ ກສາດສະໜາພ ດກຕໍາມຄນົສິ່ວນໃຫຍິ່ຍງັຄງົຖ ຜີປິ່າຜີດງົເປັນຫຼກັ.     

23. ຊນົເຜົິ່ າລາວສງູແມ ິ່ນອາໃສຢູິ່ໃນເຂດພດູອຍເປັນຫຼກັແລະຖ ກແບິ່ງອອກເປັນຫຼາຍໆກ ິ່ມຂຶນ້ກບັຕະກນູພາສາຈ ນ-ຕ ເບດແລະ

ມ ົງ້-ມຽ້ນ, ລວມທງັຄນົມ ົງ້ (ມຽ້ວ), ຄນົຢ້າວ (ມຽ້ນ), ໄຕດາໍ, ດາວ, ສານ, ລ ້ແລະຄາໍມ . ເມ  ິ່ອລວມກນັແລວ້ກ ິ່ມ ຊນົເຜົິ່ າເຫົຼິ່ ານີ້

ມປີະມານ 10% ຂອງປະຊາກອນທົິ່ວປະເທດ 

24. ໃນດາ້ນສາດສະໜາແລວ້ການຖ ຜີປິ່າຜີດງົຍງັມຫຼີາຍໃນກ ິ່ມຄນົຊນົເຜົິ່ າໃນເຂດພດູອຍໃນເວລາດຽວກນັກມໍຄີນົທີິ່ ຖ ສາດສະໜ

າຄຼ ສທີິ່ ອາໃສຢູິ່ໃນວຽງຈນັແລະບາງຄນົກຖໍ ສາດສະໜາມ ດສະລ ມໃນເຂດຊາຍແດນທີິ່ ໃກກ້ບັພະມາ້. ມຄີນົຈນີແລະຄນົຫວຽດນາມ

ປນົຢູິ່ນາໍເຊ ິ່ ງໂຕເລກຢູິ່ທີິ່ ປະມານ2000ຫາ3000 ຄນົ.   

25. ໄດມ້ກີານກະກຽມກອບວຽກການວາງແຜນສາໍລບັກ ິ່ມຄນົຊນົເຜົິ່ າເຊ ິ່ ງເປັນເອກະສານຕິ່າງຫາກ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI 

(ຄ)ຂອງເອກະສານໂຄງການທງັໝດົ)  

1.5 ພາບລວມຂອງການຈດັຕ ັງ້ທາງສະຖາບນັເພ ິ່ ອກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະ

ສງັຄມົ 

26. ກິ່ອນທີິ່ ຈະມກີ ດຈະກາໍໃດໆເກດີຂຶນ້ ັນ້ກອບວຽກESMFນີຈ້ະໄດຖ້ ກນາໍມາປະເມນີໃນໂຄງການຍິ່ອຍແຕິ່ລະອນັໂດຍກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ,້ ແລະອງົການ UNDP. ກອບວຽກESMFນີໄ້ດກ້າໍ

ນດົຄວາມສິ່ຽງທີິ່ ອາດເປັນໄປໄດຕໍ້ິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົແລະໄດວ້າງຍ ດທະສາດອອກມາເພ ິ່ ອຈດັການກບັຄວາມສິ່ຽງເຫົຼິ່ າ

ນ ັນ້ແລະຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົທີິ່ ບໍິ່ ພຶງປາດຖະໜາໃຫຕ້ ໍິ່າທີິ່ ສ ດ. ອີກຢິ່າງໜຶິ່ ງກອບວຽກນີຍ້ງັມກີນົໄກການການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່

ພໍໃຈສາໍລບັຜູທີ້ິ່ ອາດໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການນາໍອີກ.   

27. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຈ້ະມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການຊີ້

ນາໍກອບວຽກESMFນີ.້ ໂດຍການເຫັນດຮີບັຮອງເອົາກອບວຽກນີຂ້ອງທງັສອງກະຊວງອງົການ UNDPຈະໃຫຮ້ບັປະກນັວິ່າ

ກອບວຽກນີມ້ເີນ ອ້ໃນພຽງພໍແລະໄດຖ້ ກປະຕ ບດັຕາມ. ຫນິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັປະກນັວິ່າຜູຮ້ບັເໝົາໄດປ້ະຕ 

ບດັມາດຕະການແກໄ້ຂໃຫທ້ນັກບັເວລາ. ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຮບັຜ ດຊອບຂອງແຕິ່ລະຫນິ່ວຍງານມຄີ ດ ັິ່ງລ ິ່ມນີ.້  

1.5.1 ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ 

28. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແມ ິ່ນກະຊວງຫຼກັທີິ່ ຮບັຜ ດຊອບການຄ ມ້ຄອງ, ປກົປ້ອງ, ຟ ້ນຟ,ູ 

ແລະນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ດ ນ, ນ ໍາ້, ອາ



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
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ກາດ, ຊວີະນາໆພນັ, ແລະແຮິ່ທາດຕິ່າງໆ. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມຍງັມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບຕໍິ່ ກບັ

ການຄ ມ້ຄອງໄພພ ບດັທາໍມະຊາດ, ການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ, ວຽກງານອ ຕ ນ ຍມົແລະອ ທກົກະສາດໃນທົິ່ວປະເທດ. ກມົສ ົິ່ງ

ເສີມຄ ນນະພາບສ ິ່ ງແວດລອ້ມມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການພດັທະນາບນັດານະໂຍບາຍລະດບັຊາດແລະມາດຖານທີິ່ ກ ິ່ຽວພນັກບັ

ການປະເມນີສ ິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍ ດທະສາດ, ການຄວບຄ ມມນົລະພ ດແລະການຈດັການສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອ.  ກມົຄ ມ້ຄອງໄພພ ບດັ

ແລະການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດມພີາລະບດົບາດໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍແລະແຜນປະຕ ບດັສະເພາະດາ້ນໃນຂງົເຂດການ

ປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດແລະການຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມສິ່ຽງໄພພ ບດັລວມທງັການເຊ ິ່ ອມສານເອົາການຄ ມ້ຄອງໄພພ ບດັທາງທາໍມະ

ຊາດແລະການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດເຂົ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົຂອງຊາດ. ກມົຄ ມ້ຄອງໄພພ ບດັແລະການ

ປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດຍງັມໜີາ້ທີິ່ ເບ ິ່ ງກ ິ່ຽວກບັນະໂຍບາຍດາ້ນໄພພ ບດັທາງທາໍມະຊາດ, ການປ້ອງກນັແລະການຫຼຼຸດຜິ່ອນ, 

ສິ່ວນກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົແມ ິ່ນມໜີາ້ທີິ່ ໃນການບນັເທົາທ ກແລະການຟ ້ນຟຄູ ນໃໝິ່.   

29. ກມົຄ ມ້ຄອງໄພພ ບດັແລະການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດເປັນຈ ດປະສານງານຫຼກັໃຫກ້ບັກອບວຽກເຊັນໄດວິ່າດວ້ຍການ

ຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມສິ່ຽງໄພພ ບດັ, ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະທງັເປັນໜິ່

ວຍງານທີິ່ ໄດຮ້ບັການແຕິ່ງຕ ັງ້ແຫິ່ງຊາດສາໍລບັກອງທຶນສີຂຽວນີ.້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມເຮັດວຽກ

ກບັທອ້ງຖ ິ່ ນໂດຍຜິ່ານພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ, ແລະຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

ແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມເມ  ອງ.   

30. ກອງປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົແມ ິ່ນຮບັຜ ດຊອບສາໍລບັການທບົທວນຄ ນແລະອະນ ມດັໂຄງການ

ຕິ່າງໆທີິ່ ຕອ້ງໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົໃນສປປລາວ.   

31. ກມົຈດັສນັແລະພດັທະນາທີິ່ ດ ນມໜີາ້ທີິ່ ຮບັຜ ດຊອບໃນການຈດັສນັ ແລະພດັທະນາທີິ່ ດ ນຢູິ່ໃນສປປລາວ. ກມົນີຍ້ງັຮບັຜ ດ

ຊອບວຽກ:   

a/ກ. ເຮັດການຄ ົນ້ຄວ້າແລະສາ້ງນະໂຍບາຍ, ຍ ດທະສາດ, ກດົລະບຽບທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງໃນການຈດັສນັ ແລະການພດັທະ

ນາທີິ່ ດ ນ; 

b/ຂ. ຄ ມ້ຄອງ, ສາໍຫຼວດແລະສາ້ງແຜນການຈດັສນັທີິ່ ດ ນ, ຈດັແບິ່ງປະເພດການນາໍໃຊທີ້ິ່ ດ ນ, ກາໍນດົເຂດສະປະທານ;  

c/ຄ. ສາ້ງແຜນແມ ິ່ບດົໃຫກ້ບັທ ກຂ ັນ້;  

d/ງ. ອອກໃບສາໍຫຼວດທີິ່ ດ ນ, ໃບນາໍໃຊທີ້ິ່ ດ ນແລະໃບຢັງ້ຢ ນການພດັທະນາທີິ່ ດ ນ;  

e/ຈ. ຕ ດຕາມແລະປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັການວາງແຜນນາໍໃຊທີ້ິ່ ດ ນ; ແລະ 

f/ສ. ປະກອບຄາໍຄ ດເຫັນທາງວ ຊາການແລະເຂົ້າຮິ່ວມການແກໄ້ຂບນັຫາການຈດັສນັທີິ່ ດ ນ, ການຄ ມ້ຄອງແລະການ

ປກົປ້ອງຮິ່ວມກບັຂະແໜງການທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຢິ່າງໃກຊ້ ດ.  

32. ກມົຄ ມ້ຄອງທີິ່ ດ ນແມ ິ່ນຮບັຜ ດຊອບໃນການສາ້ງ, ເຜີຍແຜິ່ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັນະໂຍບາຍ, ກດົລະບຽບແລະຍ ດທະສາດ

ຕິ່າງໆໃນການຄ ມ້ຄອງທີິ່ ດ ນ. ເວ້ົາສະເພາະກມົນີແ້ມ ິ່ນຮບັຜ ດຊອບ:   

a/ກ. ສະໜບັສະໜນູແຜນການຄ ມ້ຄອງທີິ່ ດ ນທ ົິ່ວປະເທດ;  

b/ຂ. ສາ້ງນະໂຍບາຍທີິ່ ດ ນລະດບັຊາດແລະແຜນແມ ິ່ບດົລະດບັຊາດວິ່າດວ້ຍທີິ່ ດ ນ;  

c/ຄ. ຕ ດຕາມແລະຄ ມ້ຄອງການສາໍຫຼວດທີິ່ ດ ນເພ ິ່ ອອອກການສາໍປະທານດ ນ, ສາ້ງແຜນທີິ່ , ແລະເກບັຄິ່າບໍລ ການອີງ

ຕາມກດົລະບຽບ. 
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d/ງ. ອອກສ ດທ ການໃຊປ້ະໂຫຍດທີິ່ ດ ນແລະສນັຍາການໂອນທີິ່ ດ ນຂອງລດັຖະບານມາເປັນຂອງເອກະຊນົຫຼ ການສາໍ

ປະທານ, ລວມທງັປະສານງານກບັຂະແໜງການທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງແລະອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖ ິ່ ນເພ ິ່ ອໂຄສະນາກິ່ຽວກບັ

ການລງົທະບຽນທີິ່ ດ ນ, ແລະການຕມີນູຄິ່າດ ນ. 

1.5.2 ກະຊວງກະສ ກາໍ-ປິ່າໄມ ້

33. ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຈ້ະເປັນຄູິ່ຮ ິ່ວມງານຫຼກັໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການນີ.້ ກະຊວງນີຈ້ະຮບັຜ ດຊອບໃນການ

ຈດັຕ ັງ້ບນັດາກ ດຈະກາໍຕິ່າງໆໃນຂະແໜງການກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມລ້ວມທງັປິ່າສະຫງວນ, ປິ່າປ້ອງກນັແລະປິ່າຜະລ ດ. ກະຊວງ

ກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຈ້ະໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນການຄ ມ້ຄອງໂຄງການແລະການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການໂດຍນາໍໃຊພ້ະ

ນກັງານວ ຊາການແລະລະບບົຕິ່າງໆຂອງກະຊວງ.  

34. ພາຍໃນກະຊວງເອງ, ໜິ່ວຍງານຫຼກັໃນການດາໍເນນີໂຄງການແມ ິ່ນສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວ້າກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມແ້ຫິ່ງຊາດ (ສຄກ

ປ) ເຊ ິ່ ງໄດຖ້ ກສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນປີ 1999 ໂດຍການລວມເອົາບນັດາສນູຄ ົນ້ຄວ້າໃນຫຼາຍຂະແໜງການເຊັິ່ ນພ ດ, ສດັ, ປະມງົແລະ

ປິ່າໄມເ້ຂົ້າຮວມກນັ. ສຄກປປະກອບມ ີ3 ພະແນກຫຼກັ: 

a/ກ. ພະແນກແຜນການແລະການຮິ່ວມມ  ;  

b/ຂ. ພະແນກຄ ົນ້ຄວ້າແລະຄ ມ້ຄອງຖານຂໍມ້ນູ; ແລະ 

c/ຄ. ພະແນກພດັທະນາຍ ດທະສາດ.  

35. ສຄກປເຄີຍເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການ “ການປບັໂຕດາ້ນກະສ ກາໍຕໍິ່ ກບັການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດຫຼ ໂຄງການ 

IRAS” ເຊ ິ່ ງໄດຮ້ບັທຶນຊິ່ວຍເຫຼ ອຈາກກອງທຶນສ ິ່ ງແວດລອ້ມໂລກຜິ່ານອງົການ UNDPDໂຄງການ IRAS ໄດສ້ີ ້ນສ ດລງົໃນປີ 

2015 ພອ້ມກບັຄວາມສາໍເລັດຫຼາຍຢິ່າງແລະຄວາມອາດສາມາດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການຂອງຄສກປກເໍພີິ່ ມຂຶນ້ສງູ. ທີິ່

ສາໍຄນັຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການດ ັິ່ງກ ິ່າວໄດນ້າໍມາຕໍິ່ ຍອດເພ ິ່ ອຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນໂຄງການກອງທຶນສີຂຽວນີ.້ ຄສກປຍງັມສີນູຄ ົນ້

ຄວ້າອີກ 9 ແຫິ່ງສາໍລບັຂະແໜງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ.້  

36. ພະແນກກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມແ້ຂວງແລະຫອ້ງການກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມເ້ມ  ອງແມ ິ່ນໄດສ້ ມໃສິ່ການຄ ມ້ຄອງປິ່າໄມແ້ລະການ

ຜະລ ດກະສ ກາໍທ ກຊະນ ດ. ພະແນກກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ ້ຂອງແຂວງອ ດມົໄຊແລະສະຫວນັນະເຂດຈະເປັນສນູກາງປະສານງານ

ໃນເຂດພາກເໜ ອແລະເຂດພາກໃຕຕ້າມລາໍດບັເພ ິ່ ອປະສານງານດາ້ນກ ດຈະກາໍໃນແຂວງອ ິ່ ນໆ.  

37. ກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນແມ ິ່ນອງົການວາງແຜນຫຼກັໃນສປປລາວເຊ ິ່ ງມໜີາ້ທີິ່ ຮບັຜ ດຊອບໃນການວາງແຜນເສດ

ຖະກ ດ-ສງັຄມົໂດຍຜິ່ານກມົແຜນການ. ກມົແຜນການໄດສ້າ້ງຂໍແ້ນະນາໍໃນການວາງແຜນ, ແນະນາໍໃຫກ້ະຊວງອ ິ່ ນເພ ິ່ ອວາງ

ແຜນ 5 ປີແລະປະຈາໍປີຂອງຕນົ (ລວມທງັແຜນງານການລງົທຶນ), ອອກແບບຟອມວາງແຜນແລະມາດຖານຢິ່າງລະອຽດ, 

ແລະຕ ດຕາມປະເມນີຜນົຂະບວນການວາງແຜນໃນທົວ້ປະເທດ. ກມົຮິ່ວມມ  ສາກນົໃນກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນມໜີາ້ທີິ່

ຮບັຜ ດຊອບໃນການປະສານງານການຊິ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນການພດັທະນາຢູິ່ໃນສປປລາວ.  

1.5.3 ບນັດາກມົ, ພະແນກການຕິ່າງໆ 

38. ພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍສາມສາ້ງຂອງລດັຖະບານ, ບນັດາກະຊວງໃນຂ ັນ້ສງູກາງເຊັິ່ ນ: ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

ແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມມ້ຫີອ້ງການໃນຂ ັນ້ແຂວງແລະເມ  ອງດ ັິ່ງທີິ່ ໄດກ້ ິ່າວໄວໃ້ນຂາ້ງເທ ງ. ພະແນກ

ກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມແ້ຂວງແລະຫອ້ງການກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມເ້ມ  ອງຂອງທງັ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍໄດເ້ຂົ້າຮິ່ວມຢິ່າງເຕັມສິ່ວນໃນ

ຂະບວນການພດັທະນາບດົສະເໜີໂຄງການ, ການອອກແບບໂຄງການ, ການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງແລະການປະ
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ເມນີຄວາມອາດສາມາດ. ຢູິ່ໃນຂ ັນ້ບາ້ນນາຍບາ້ນໄດເ້ຂົ້າຮິ່ວມແລະມບີດົບາດໃນການຊີນ້າໍໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ຕິ່າງໆເຊັິ່ ນໜິ່ວຍ

ງານໄກິ່ເກ ິ່ຍຂ ັນ້ບາ້ນແລະຄະນະກາໍມະການໄພພ ບດັຂ ັນ້ບາ້ນ.    

1.5.4 ສນູກາງສະຫະພນັແມ ິ່ຍ ງລາວແລະ ສນູກາງຊາວຫນ ິ່ມປະຊາຊນົປະຕ ວດັລາວ 

39. ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົລວມທງັສະຫະພນັແມ ິ່ຍ ງລາວແລະຊາວຫນ ິ່ມລາວຈະມສີິ່ວນສາໍຄນັໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງ

ການນີໃ້ຫສ້າໍເລັດ. ນອກຈາກຈະຊິ່ວຍສະໜບັສະໜນູບນັດາກ ດຈະກາໍຕິ່າງໆຂອງລດັຖະບານແລວ້ສະຫະພນັແມ ິ່ຍ ງຍງັໄດເ້ຂົ້າ

ຮິ່ວມໃນການກະກຽມໂຄງການນີໂ້ດຍການຈດັກ ດຈະກາໍການວາງແຜນແບບມສີິ່ວນຮິ່ວມໂດຍຜິ່ານເຄ ອຂິ່າຍໃນທົິ່ວປະເທດຂອງ

ສະຫະພນັແມ ິ່ຍ ງຈາກຂ ັນ້ສນູກາງລງົຮອດຂ ັນ້ທອ້ງຖ ິ່ ນ.  

40. ສະຫະພນັແມ ິ່ຍ ງລາວຈະມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັກອບວຽກESMFນີໂ້ດຍການປະກອບສິ່ວນສ ບຕໍິ່ ໃຫຄ້າໍ

ແນະນາໍແລະຂໍສ້ະເໜີແນະເພ ິ່ ອເຮັດໃຫກ້ ດຈະກາໍຕິ່າງໆມຄີວາມເອົາໃຈໃສິ່ດາ້ນບດົບາດຍ ງ-ຊາຍ, ນາໍພາການປຶກສາຫາລ ກບັ

ກ ິ່ມແມ ິ່ຍ ງ, ເຂົ້າຮິ່ວມການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດແລະການປກູຈ ດສາໍນກຶກິ່ຽວກບັການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດແລະແມ ິ່ຍ ງ; 

ຊິ່ວຍໃນການເຜີຍແຜິ່ຂໍມ້ນູ, ປກູຈ ດສາໍນກຶກິ່ຽວກບັການຜະລ ດກະສ ກາໍທີິ່ ປບັໂຕໃສິ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ, ນາໍເອົາປະສບົການ

ທີິ່ ມມີາແຕິ່ດນົນານເພ ິ່ ອຊິ່ວຍໃນການສາ້ງຕ ັງ້ທະນາຄານບາ້ນ,ເຮັດວຽກຮິ່ວມກບັທະນາຄານແຫິ່ງສປປລາວໃນການສ ົິ່ງເສີມວຽກ

ການເງ  ນຈ ນລະພາກໃຫກ້ບັຊາວກະສ ກອນເພ ິ່ ອລງົທຶນເຂົ້າໃນຕິ່ອງໂສມ້ນູຄິ່າເພີິ່ ມອນັໃໝິ່, ສະໜບັສະໜນູໃນການເຮັດກະສ ກາໍ-

ປິ່າໄມໂ້ດຍການສາ້ງຕ ັງ້ໜານກາ້ເບຍ້ໄມທີ້ິ່ ສາມາດຍ ນຍງົໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງ.     

1.5.5 ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັແລະການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ 

41. ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມໄ້ດຈ້ດັຕ ັງ້ໂຄງການຫຼາຍໂຄງການໂດຍຜິ່ານການຊິ່ວຍເຫຼ ອດາ້ນການພດັທະນາຈາກຕິ່າງປະ

ເທດ, ເງ  ນທຶນຊິ່ວຍເຫຼ ອລາ້ແລະເງ  ນກູຢ້ ມ. ໃນປະຈ ບນັກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມກ້າໍລງັຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການຂອງແຜນ

ງານກະສ ກາໍແລະການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໂລກໂດຍຜິ່ານອງົການກອງທຶນກະສ ກາໍສາກນົຈາໍນວນ $30 ລາ້ນໂດລາ້. ກະ

ຊວງເອງໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖ ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການໃຫຍິ່ເຊ ິ່ ງໃນໄລຍະຜິ່ານມາກະຊວງກະສ ກາໍ

ໄດປ້ະຕ ບດັ 2 ໂຄງການທີິ່ ໄດຮ້ບັເງ  ນຊິ່ວຍເຫຼ ອຈາກກອງທຶນສ ິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ: ໂຄງການປບັໂຕດາ້ນກະສ ກາໍຕໍິ່ ກບັການປິ່ຽນ

ແປງດ ນຟ້າອາກາດແລະໂຄງການຊວີະນານາພນັກະສ ກາໍ. ທງັສອງໂຄງການໄດຮ້ບັເງ  ນຊິ່ວຍເຫຼ ອລວມກນັປະມານ 7 ລາ້ນໂດ

ລາ້.  

42. ໄດມ້ກີານເຮັດວ ທີການໂອນເງ ນແບບກມົກຽວ (Harmonized Approach to Cash Transfers)ໃຫກ້ບັສຄກປໃນປີ 

2015 (ການປະເມນີແບບຈ ນລະພາກ), ເຊ ິ່ ງອີງຕາມການຈດັອນັດບັຄວາມສິ່ຽງທີິ່ ມຕີ ັງ້ແຕິ່ຕ ໍິ່າ, ປານກາງ, ສາໍຄນັ, ແລະສງູນ ັນ້, 

ຄິ່າສະເລິ່ຍດາ້ນຄວາມສິ່ຽງສາໍລບັທງັ 9 ຂງົເຂດແມ ິ່ນປານກາງ. ໄດມ້ກີານປະເມນີແບບເກົິ່ າຄ ນອີກໃນລະຫວິ່າງເດ ອນມງັກອນ

ຫາມນີາ 2017 ສາໍລບັໂຄງການກອງທຶນສີຂຽວໂດຍສະເພາະ.  

2 ກອບວຽກທາງກດົໝາຍແລະ ການຈດັຕ ັງ້ດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

2.1 ນ ຕ ກາໍ, ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການ 

43. ນ ຕ ກາໍຕິ່າງໆທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການປະກອບມ:ີ  

a/ກ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍສດັນ ໍາ້ແລະສດັປິ່າປີ 2007;  

b/ຂ. ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍການສາ້ງຕ ັງ້ປິ່າຫງວນແຫິ່ງຊາດປີ 1993;  

c/ຄ. ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມປີ 2005;  
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d/ງ. ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ແລະການເຄ ິ່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກາໍມະການສ ິ່ ງແວດລອ້ມແຫິ່ງຊາດປີ 2009;  

e/ຈ. ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍການຄວບຄ ມການເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍສດັແລະຜະລ ດຕະພນັສດັປີ 2012;  

f/ສ. ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍ, ປະຫວດັສາດແລະທາງທາໍມະຊາດປີ 1997; 

g/ຊ. ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍປິ່າປ້ອງກນັ ປີ 2010;  

h/ຍ. ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍສ ດທ ຂອງຄນົພ ການປີ 2001;  

i/ດ. ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍກອງທຶນປະກນັສງັຄມົສາໍລບັພະນກັງານລດັຖະກອນປີ 1993;   

j/ຕ. ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍກອງທຶນປະກນັສງັຄມົສາໍລບັພະນກັງານບໍລ ສດັເອກະຊນົປີ 2000;  

k/ຖ. ກດົໝາຍປິ່າໄມປີ້ 2007 ແລະ ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັກດົໝາຍປິ່າໄມ;້ 

l/ທ. ກດົໝາຍແຮງງານປີ 2006; 

m/ນ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍທີິ່ ດ ນປີ 2003 ແລະ ດາໍລດັວິ່າດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັກດົໝາຍທີິ່ ດ ນ;  

n/ບ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍກະສ ກາໍປີ 2009;  

o/ປ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການພດັທະນາແລະປກົປ້ອງແມ ິ່ຍ ງປີ 2004;  

p/ຜ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມປີ 2012;  

q/ຝ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການສ ົິ່ງເສີມສ ຂະອະນາໄມ, ການປ້ອງກນັພະຍາດແລະສ ຂະພາບປີ 2001;   

r/ພ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍມລໍະດກົຂອງຊາດປີ 2005;;  

s/ຟ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການປກົປ້ອງສ ດທ ແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງເດັກນອ້ຍປີ 2007;  

t/ມ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍນ ໍາ້ແລະຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ປີ 2001 ແລະດາໍລດັວິ່າດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍ

ນ ໍາ້ແລະຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ປີ 2001;  

u/ຢ. ຄາໍສ ັິ່ງນາຍກົລດັຖະມນົຕວີິ່າດວ້ຍການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໄກິ່ເກ ິ່ຍຂ ັນ້ບາ້ນ, ມງັກອນ 2016 

ແລະການຕດັສ ນໃຈຂອງກະຊວງຍ ດຕ ທາໍໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໄກິ່ເກ ິ່ຍຂ ັນ້ບາ້ນ, ມ ຖ ນາ 2016;   

v/ຣ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍມລໍະດກົຂອງຊາດ;  

w/ລ. ລະບຽບການວິ່າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງເຂດປກົປກັຮກັສາຊວີະນານພນັຂອງຊາດ; ແລະ 

x/ວ. ລະບຽບການວິ່າດວ້ຍຂ ັນ້ຕອນການອະນ ມດັໂຄງການກນົໄກການພດັທະນາສະອາດປີ 2007.   

44. ຂໍມ້ນູທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນ ຕ ກາໍຕິ່າງໆ ແມ ິ່ນຢູິ່ຂາ້ງລ ິ່ມນີ.້  

2.1.ລດັຖະທາໍມະນນູ 

45. ລດັຖະທາໍມະນນູແຫິ່ງສປປລາວໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອົາໃນປີ 1991 ເຊ ິ່ ງເປັນການຮວບຮວມເອົາສ ດທ ແລະພນັທະພ ນ້ຖານ

ຂອງລດັແລະພນົລະເມ  ອງ.ລດັຖະທາໍມະນນູໄດກ້ ິ່າວໄວວ້ິ່າພນົລະເມ  ອງລາວທ ກຄນົມສີ ດໃນການສກຶສາ, ສ ຂະພາບ, ການນາໍ

ໃຊແ້ລະການເປັນເຈົາ້ຂອງທີິ່ ດ ນ, ທາງເລ ອກ, ແລະການພດັທະນາເສດຖະກ ດໂດຍບໍິ່ ຈາໍແນກຍ ງ-ຊາຍ, ສາດສະໜາ, ຖານະ

ທາງສງັຄມົ, ການສຶກສາ, ຄວາມເຊ ິ່ ອຖ ແລະຊນົເຜົິ່ າ; ແລະມອີ ດສາລະພາບໃນການນບັຖ ສາດສະໜາ, ໃນການປາກເວ້ົາ, ໃນ



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
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ການຮວມຊ ມນ ມ ຫຼ ປະທ້ວາງແບບສນັຕ . ພນົລະເມ  ອງທ ກຄນົມສີ ດໃນການເຮັດວຽກແລະເລ ອກອາຊບີຂອງຕນົ. ມາດຕາ 8 

ແລະມາດຕາ 22 ໄດຮ້ບັປະກນັບໍິ່ ໃຫມ້ກີານຈາໍແນກດາ້ນຊນົເຜົິ່ າຫຼ ການຈາໍແນກທາງເພດ.  

46. ມາດຕາ 19 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫທ້ ກອງົການຈດັຕ ັງ້ແລະພນົລະເມ  ອງທ ກຄນົ ຕອ້ງປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງ

ແວດລອ້ມແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ: ຊບັພະຍາກອນທີິ່ ຢູິ່ເທ ງດ ນແລະຢູິ່ໃຕດ້ ນ, ປິ່າໄມ,້ ສດັ, ແຫຼິ່ງນ ໍາ້ແລະຊ ັນ້ບນັຍາ

ກາດ. ມາດຕານີແ້ມ ິ່ນສາໍຄນັຫຼາຍສາໍລບັການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມ.  

47. ມາດຕາ 70 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູສະບບັນີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫລ້ດັມສີ ດແລະໜາ້ທີິ່ ຄ ດ ັິ່ງລ ິ່ມນີ:້  

(3) ກາໍນດົແຜນຍ ດທະສາດ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົ ແລະ ແຜນງບົປະມານແຫິ່ງລດັ ແລວ້ສະເໜີຕໍິ່ ສະພາແຫິ່ງ

ຊາດເພ ິ່ ອພ ຈາລະນາແລະອະນ ມດັ; 

(5)  ອອກດາໍລດັ, ມະຕ ກ ິ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງລດັ, ຄ ມ້ຄອງເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົ, ແລະການຄ ມ້ຄອງດາ້ນວ ທະຍາສາດເຕັກໂນ

ໂລຊ,ີຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ວຽກງານປ້ອງກນັຊາດປ້ອງກນັຄວາມສະງບົແລະການຕິ່າງປະເທດ 

2.1.2 ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມປີ 2012 

48. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມໄດວ້າງກອບວຽກສາໍລບັການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນສ ິ່ ງແວດລອ້ມເຊ ິ່ ງມ ີ

ຈ ດປະສງົໃນການອະນ ລກັຮກັສາແລະອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫຍ້ ນຍງົ. ກະຊວງຊບັ

ພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມຈະໄດອ້ອກໃບຢັງ້ຢ ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມສາໍລບັໂຄງການທີິ່ ໄດສ້າໍເລັດຂະບວນການປະເມນີ

ຜນົກະທບົທາງສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະປະສານງານກບັພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງເພ ິ່ ອຕ ດຕາມປະເມນີຜນົການປະຕ ບດັຕວົຈ ງ. ຜູທີ້ິ່ ຂໍ

ເຮັດໂຄງການຕອ້ງໄດສ້ ົິ່ງບດົລາຍງານການຕ ດຕາມເປັນປະຈາໍໃຫກ້ບັກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍ

ອີງໃສິ່ແຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະການຕ ດຕາມດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມ.  

49. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມກາໍນດົຫຼກັການ, ກດົລະບຽບແລະມາດຕະການໃນການຄ ມ້ຄອງ, ຕ ດ

ຕາມ, ຟ ້ນຟແູລະປກົປ້ອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມເພ ິ່ ອເປັນການປກົປ້ອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊວີະນານາ

ພນັ, ແລະເພ ິ່ ອຮບັປະກນັການພດັທະນາເສດຖະກ ດສງັຄມົຂອງຊາດໃນທ ດຍ ນຍງົ. ການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມລວມເອົາ

ທ ດກ ດຈະກາໍທີິ່ ປະກອບສິ່ວນເຂົ້າໃນການປກົປ້ອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ຮບັປະກນັວິ່າສ ິ່ ງແວດລອ້ມແມ ິ່ນສະອາດແລະປາດສະຈາກມນົ

ລະພ ດ,ຫີຼກລຽ້ງຜນົກະທບົທາງລບົຕໍິ່ ກບັຄນົ, ສດັ, ພ ດແລະສ ຂະພາບຂອງລະບບົນ ເວດ. ລດັຖະບານໄດຊ້ີນ້າໍແລະໃຫກ້ານສະ

ໜບັສະໜນູການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍການສະໜອງຂໍມ້ນູທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ, ປກູຈ ດສາໍນກຶຂອງມວນຊນົກິ່ຽວກບັຄວາມສາໍ

ຄນັຂອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມຕໍິ່ ກບັຊວີ ດປະຈາໍວນັຂອງພວກເຂົາ, ແລະສ ົິ່ງເສີມການປະຕ ບດັຕາມຢິ່າງເຄັິ່ ງຄດັຕໍິ່ ກບັນະໂຍບາຍແລະນ ຕ 

ກາໍສ ິ່ ງແວດລອ້ມຂອງສປປລາວ. ພນົລະເມ  ອງລາວທ ກຄນົ, ຄນົຕິ່າງດາ້ວທີິ່ ອາໃສຢູິ່ໃນລາວທ ກຄນົ, ຄນົທີິ່ ບໍິ່ ມສີນັຊາດຫຼ ຄນົ

ຕິ່າງປະເທດທີິ່ ໄດພ້ວົພນັກບັການຜະລ ດ ຫຼ ການບໍລ ການໃດໜຶິ່ ງຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມ.    

50. ມາດຕາ 30 ຂອງກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມ (ສະບບັປບັປ ງປີ 2012)  ໄດຖ້ ເອົາການລບົກວນ

ເຊັິ່ ນສຽງດງັ, ແສງໄຟ, ກ ິ່ນເໝັກ, ການສ ັິ່ນສະເທ ອນແລະຄວາມຮອ້ນທີິ່ ມຄີິ່າເກນີມາດຕະຖານຄ ນນະພາບສ ິ່ ງແວດລອ້ມແຫິ່ງ

ຊາດ ເປັນແຫຼິ່ງມນົລະພ ດສ ິ່ ງແວດລອ້ມ.  

51. ບດົບນັຍດັກິ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົແມ ິ່ນມຢີູິ່ໃນກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງ

ແວດລອ້ມແລະດາໍລດັແລະແນວທາງຂອງລດັຖະມນົຕ,ີ ໃນທາງລ ິ່ມນີ:້  
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2.1.3 ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍປິ່າໄມປີ້ 2007 

52. ກດົໝານຍວິ່າດວ້ຍປິ່າໄມປີ້ 2007 ມຫຼີກັການ, ລະບຽບການແລະມາດຕະຖານໃນການນາໍໃຊດ້ ນເຂດປິ່າແລະຊບັພະຍາ

ກອນປິ່າໄມ.້ກດົໝາຍນີໄ້ດກ້າໍນດົຄວາມຮບັຜ ດຊອບແລະບດົບາດຂອງອາໍນາດການປກົຄອງໃນຫຼາຍຂ ັນ້ໃນການຄ ມ້ຄອງ, ຄວບ

ຄ ມແລະກວດກາປິ່າໄມ.້ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບຫຼກັໃນການຄ ມ້ຄອງປິ່າໄມແ້ມ ິ່ນໄດຖ້ ກມອບໃຫກ້ບັກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມແ້ລະ

ຫອ້ງການຕິ່າງໆຂອງກະຊວງໃນຂ ັນ້ແຂວງແລະຂ ັນ້ເມ  ອງແລະລວມທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ບາ້ນນາໍອກີ.  

2.1.4 ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍທີິ່ ດ ນປີ 2003 

53. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍທີິ່ ດ ນປີ 2003 ເປັນກດົໝາຍທີິ່ ສາໍຄນັໃນການຄ ມ້ຄອງທີິ່ ດ ນ. ຂໍແ້ນະນາໍຂອງລດັຖະມນົຕເີລກທີ 564 

ໄດລ້ວມເອົາມາດຖານຕິ່າງໆໃນການອອກໃບຕາດ ນບ ກຄນົແລະລວມຫມູ ິ່ຫຼ ຊ ມຊນົ, ເຊ ິ່ ງແຕກຕິ່າງຈາກສະບບັທີິ່ ກ ິ່ອນໃນການ

ອອກໃບຕາດ ນລວມຫມູ ິ່ຫຼ ດ ນຊ ມຊນົ.  

2.1.5 ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍກະສ ກາໍ ປີ1999 

54. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍກະສ ກາໍໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ຫຼກັການ, ກດົລະບຽບແລະມາດຕະການກິ່ຽວກບັການຜະລ ດກະສ ກາໍເຊ ິ່ ງເປັນພ ນ້ຖານ

ເສດຖະກ ດຂອງສປປລາວ.ກດົໝາຍນີລ້ວມເອົາການຄ ມ້ຄອງແລະການຮກັສາມນູເຊ ອ້ການຜະລ ດກະສ ກາໍ, ຊ ກຍູສ້ ົິ່ງເສີມແລະ

ຂະຫຍາຍການຜະລ ດກະສ ກາໍເພ ິ່ ອໃຫຄ້ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອານແລະການຜະລ ດເປັນສ ນຄາ້, ສາ້ງເງ  ິ່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫກ້ບັການສາ້ງແລະການຂະຫຍາຍອ ດສາຫະກາໍແປຮບູສ ນຄາ້ກະສ ກາໍ, ປະກອບສິ່ວນເຂົ້າໃນການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກ ດ

ແຫິ່ງຊາດ, ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົຮ ັິ່ງມຂີຶນ້, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫປ້ະເທດຊາດ, ແລະປ້ອງກນັຄວາມເສຍຫາຍແລະໄພອນັຕະ

ລາຍຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມ.  ບ ກຄນົແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫເ້ຮັດກ ດຈະກາໍກິ່ຽວກບັກະສ ກາໍ ບໍິ່ ມສີ ດໃນການຝງັ

ກບົຫຼ ຂ ດຈກົດ ນກະສ ກາໍບໍິ່ ວິ່າຈະຢູິ່ໃນຮບູການໃດກຕໍາມທີິ່ ຈະເຮັດດ ນກະສ ກາໍປິ່ຽນແປງຕິ່າງຈາກສະພາບເດມີໂດຍປາດສະຈາກ

ການໄດຮ້ບັໃບອະນ ຍາດຈາກໜິ່ວຍງານກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມກ້ ິ່ອນ.    

 

2.1.6 ກດົໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍຂອງສປປລາວວິ່າດວ້ຍນ ໍາ້ໜາ້ດ ນ 

55. ໃນເດ ອນພະຈ ກປີ 1994, ກະຊວງອ ດສາຫະກາໍແລະຫດັຖະກາໍໃນຕອນນ ັນ້ໄດອ້ອກຂໍກ້າໍນດົເລກທີ 180ວິ່າດວ້ຍການ

ປິ່ອຍຂອງເສຍຈາກອ ດສາຫະກາໍ.ມາດຕາ 4 ຂອງຂໍກ້າໍນດົນີໄ້ດອ້ະທ ບາຍເຖ ງມາດຕະຖານຄວາມເຂັມ້ຂ ນ້ຂອງອ ດສາຫະກາໍ

ບາງຊະນ ດເຊັິ່ ນ: ໂຮງງານນ ໍາ້ຕານ, ໂຮງງານຜາ້ແພແລະຕດັຍ ບ, ໂຮງງານເຈຍ້, ໂຮງຂາ້ສດັແລະມາດຕະຖານການປິ່ອຍນ ໍາ້

ເສຍອ ິ່ ນໆ (ມາດຕະຖານທົິ່ວໄປຂອງນ ໍາ້ເສຍ, ມາດຕະຖານສະເພາະຂອງນ ໍາ້ເສຍ, ໂຮງງານຜະລ ດຖິ່ານແບດເຕລ້ີີ). 

56. ໃນເດ ອນມງັກອນປີ 2001, ສນູສ ຂະພາບສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະນ ໍາ້ສະອາດພາຍໃນກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດອ້ອກຂໍແ້ນະ

ນາໍພ ນ້ຖານວິ່າດວ້ຍຄວາມຮູກ້ ິ່ຽວກບັຄ ນນະພາບນ ໍາ້. ຂໍແ້ນະນາໍນີປ້ະກອບມ:ີ 

a/ກ. ວ ທີການສ ົິ່ງເສີມການຄວບຄ ມຄ ນນະພາບນ ໍາ້ດ ິ່ ມ; 

b/ຂ. ບາດກາ້ວໃນການຄວບຄ ມຄ ນນະພາບນ ໍາ້;  

c/ຄ. ການນາໍໃຊແ້ຫຼິ່ງນ ໍາ້ຈາກທາໍມະຊາດ;  

d/ງ. ແຫຼິ່ງນ ໍາ້ທາໍມະຊາດແລະອງົປະກອບຂອງມນັ;  

e/ຈ. ຄ ນລກັສະນະພ ເສດຂອງມນັ; 

f/ສ. ແຫຼິ່ງນ ໍາ້ເສຍຈາກອ ດສາຫະກາໍແລະກະສ ກາໍ;  

g/ຊ. ວ ທີການປບັປ ງຄ ນນະພາບນ ໍາ້;  
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h/ຍ. ວ ທີການເອົາຕວົຢິ່າງນ ໍາ້ອອກບໍິ່ ; ແລະ 

i/ດ. ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບຂອງນ ໍາ້ດ ິ່ ມ.  

57. ໃນເດ ອນຕ ລາປີ 2003, ກະຊວງສາທາລະນະສ ກໄດອ້ອກດາໍລດັເລກທີ 953ວິ່າດວ້ຍມາດຕະຖານຄ ນນະພາບຂອງນໍາ້ດ ິ່ ມ

ແລະມາດຕະຖານໃນການກວດສອບຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ 

2.1.7 ມລໍະດກົເກ ົິ່າແກິ່ໂບຮານແລະທາງວດັທະນະທາໍ 

58. ນະໂຍບາຍຫຼກັໃນການຄ ມ້ຄອງມລໍະດກົເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານແລະທາງວດັທະນະທາໍຂອງສປປລາວແມ ິ່ນດາໍລດັປະທານປະເທດ

ວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍ, ປະຫວດັສາດ, ແລະມລໍະດກົທາງທາໍມະຊາດໃນປີ 1997ເຊ ິ່ ງໄດວ້າງ

ໃຫເ້ຫັນບນັດາລະບຽບການແລະມາດຕະການໃນການຄ ມ້ຄອງ, ການອະນ ລກັ, ການປກົປ້ອງ, ແລະການນາໍໃຊມ້ລໍະດກົຂອງ

ຊາດ. ດາໍລດັນີຍ້ງັໄດລ້ວມເອົາການສ ົິ່ງເສີມໃຫສ້ບັສ ນທີິ່ ສາມາດເຄ ິ່ ອນຍາ້ນໄດແ້ລະບໍິ່ ສາມາດເຄ ິ່ ອນຍາ້ນໄດແ້ລະມຄີ ນຄິ່າທາງ

ປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍ, ຫຼ ທາໍມະຊາດໃຫໄ້ດຮ້ບັສະຖານະພາບມລໍະດກົແຫິ່ງຊາດ.   

59. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍມລໍະດກົແຫິ່ງຊາດປີ 2005 ກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ, ແລະມາດຕະການກິ່ຽວກບັຄ ມ້ຄອງ, ນາໍໃຊ,້ 

ປກົປກັຮກັສາ, ອະນ ລກັ, ບລູະນະ ແລະປະຕ ສງັຂອນມລໍະດກົແຫິ່ງຊາດກຄໍ ກາໍນດົສ ດ, ໜາ້ທີິ່ ແລະພນັທະຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້

ລດັ, ສງັຄມົແລະບ ກຄນົເພ ິ່ ອຮກັສາໄວເ້ຊ ິ່ ງຄ ນຄິ່າຂອງມລໍະດກົແຫິ່ງຊາດທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ, ປະຫວດັສາດແລະທາໍມະ        

ຊາດ.  

60. ລດັຖະບານລາວຊ ກຍູໃ້ຫມ້ກີານຂຶນ້ທະບຽນສະຖານທີິ່ ມລໍະດກົແຫິ່ງຊາດທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ, ປະຫວດັສາດແລະທາໍມະ

ຊາດທີິ່ ມບີ ກຄນົຫຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ເປັນເຈົາ້ຂອງ. ລດັຖະບານລາວໄດເ້ຮັດການສາໍຫຼວດແລະເກບັທອ້ນເອົາວດັຖ ຫລງັຈາກນ ັນ້ກໍ

ປະເມນີ, ຈດັປະເພດ, ແລະຂຶນ້ທະບຽນ,ເຊ ິ່ ງລະບຽບການໃນການຂຶນ້ທະບຽນມຄີ ດ ັິ່ງນີ:້  

61. ມລໍະດກົແຫິ່ງຊາດລະດບັທ້ອງຖ ິ່ ນໃຫຂ້ຶນ້ທະບຽນກບັພະແນກຖະແຫຼງຂິ່າວແລະວດັທະນະທາໍແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

62. ມລໍະດກົແຫິ່ງຊາດລະດບັຊາດໃຫຂ້ຶນ້ທະບຽນກບັກະຊວງຖະແຫຼງຂິ່າວແລະວດັທະນະທາໍ; ແລະ 

63. ມລໍະດກົແຫິ່ງຊາດລະດບັໂລກໃຫຂ້ຶນ້ທະບຽນກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຕາມການສະເໜີຂອງລດັຖະບານສປປ

ລາວ. 

2.2 ຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

64. ສປປລາວໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ກອບວຽກສາໍລບັການພ ຈາລະນາບໍິ່ ພຽງແຕິ່ໂຄງການທີິ່ ສ ົິ່ງຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ

ເທົິ່ ານ ັນ້ແຕິ່ລວມທງັການປະເມນີຜນົກະທບົແບບສະສມົນາໍອີກ. ນ ຕ ກາໍທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງລວມມ:ີ  

a/ກ. ກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມປີ 2012;  

b/ຂ. ຂໍແ້ນະນາໍວິ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມປີ 2012;  

c/ຄ. ຄາໍສ ັິ່ງລດັຖະມນົຕວີິ່າດວ້ຍຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຂອງໂຄງການລງົທຶນປີ 

2013;  

d/ງ. ຄາໍສ ັິ່ງລດັຖະມນົຕວີິ່າດວ້ຍການສຶກສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມເບ ອ້ງຕ ົນ້ຂອງໂຄງການລງົທຶນປີ 2013;  

e/ຈ. ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕວີິ່າດວ້ຍການຮບັຮອງແລະປະກາດລາຍຊ ິ່ ໂຄການລງົທຶນທີິ່ ຕອ້ງໄດດ້າໍເນນີການສຶກສາ

ສ ິ່ ງແວດລອ້ມເບ ອ້ງຕ ົນ້ແລະການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົປີ 2013;  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
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f/ສ. ດາໍລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕີເລກທີ 84 ວິ່າດວ້ຍການຈ ິ່າຍທດົແທນຄ ນແລະການຍາ້ຍຖ ິ່ ນຖານຂອງປະຊາຊນົທີິ່ ໄດ້

ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການພດັທະນາໃນປີ 2016;  

g/ຊ. ຂໍແ້ນະນາໍໃນການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງສງັຄມົໃນຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມປີ 2013. 

65. ກອງປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົພາຍໃນກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມມໜີາ້ທີິ່

ຮບັຜ ດຊອບຊີນ້າໍລວມໃນກຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ.ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດ

ລອ້ມການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ແວດລອ້ມແມ ິ່ນເປັນພນັທະໜາ້ທີິ່ ອນັໜຶິ່ ງ. 

66. ໃນຊ ມປີຜິ່ານມາໄດມ້ກີານປິ່ຽນແປງຫຼາຍຢິ່າງກິ່ຽວກບັຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມໃນສປປລາວ. ລະ

ບຽບການອນັທາໍອ ດໃນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແມ ິ່ນອອກ ໃນປີ 2000 ແລະມກີານປບັປ ງເປັນດາໍລດັວິ່າດວ້ຍ

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນປີ 2010.  ດາໍລດັນີໄ້ດມ້ກີານກາໍນດົປະເດັນຕິ່າງໆແລະຜນົທີິ່ ຄາດວິ່າຈະໄດຮ້ບັໃນ

ຂ ັນ້ຕອນຕິ່າງໆ (ໄລຍະກິ່ອນການກໍິ່ສາ້ງ,ໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ, ໄລຍະການດາໍເນນີງານ, ແລະໄລຍະປ ດໂຄງການ), ແລະໄດເ້ອົາໃຈ

ໃສິ່ປະເພດໂຄງການລງົທຶນ 2 ປະເພດທີິ່ ຕອ້ງໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົດ ັິ່ງນີ:້   

a/ກ. ປະເພດທີ 1: ໂຄງການລງົທຶນຂະໜາດນອ້ຍຫຼ ສາ້ງຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງົຄມົພຽງໜອ້ຍດຽວ

ແມ ິ່ນໃຫເ້ຮັດການສຶກສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມເບ ອ້ງຕ ົນ້.  

b/ຂ. ປະເພດທີ 2: ໂຄງການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍິ່ແລະມຄີວາມຊບັຊອ້ນຫຼ ຈະສາ້ງຜນົກະທບົອນັໃຫຍິ່ຫຼວງຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງ

ແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຕອ້ງໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ. 

67. ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕວີິ່າດວ້ຍການຮບັຮອງແລະປະກາດລາຍຊ ິ່ ໂຄການລງົທຶນທີິ່ ຕອ້ງໄດດ້າໍເນນີການສຶກສາສ ິ່ ງແວດ

ລອ້ມເບ ອ້ງຕ ົນ້ແລະການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົໄດມ້ລີາຍຊ ິ່ ໂຄງການທີິ່ ຈດັຢູິ່ໃນປະເພດທີ 1 ແລະປະ

ເພດທີ 2. ໂດຍອີງຕາມດາໍລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕີວິ່າດວ້ຍການທດົແທນຄ ນແລະການຍາ້ຍຖ ິ່ ນຖານຂອງປະຊາຊນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົຈາກໂຄງການພດັທະນາ, ທ ກໂຄງການທີິ່ ຕອ້ງໄດມ້ກີານຍາ້ຍຖ ິ່ ນຖານຫຼ ການຈ ິ່າຍຄິ່າຊດົເຊຍີຄ ນ, ແລະໂຄງການໄຟຟ້າ

ນ ໍາ້ຕກົທີິ່ ມຂີະໜາດຫຼາຍກິ່ວາ 15 ເມກາວດັຕອ້ງໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ.   

68. ໃນເດ ອນທນັວາປີ 2013 ໄດມ້ກີານຜິ່ານດາໍລດັຂອງລດັຖະມນົຕ ີ 2 ສະບບັເພ ິ່ ອຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັບດົບນັຍດັຂອງມາດຕາ 

21 ແລະ 22 ໃນກດົໝາຍວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມ (ສະບບັປບັປ ງ) ເລກທີ 29 ປີ 2012 ເຊ ິ່ ງທງັສອງດາໍລດັ

ນີແ້ມ ິ່ນເວ້ົາກິ່ຽວກບັຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລ້ອມແລະສງັຄມົສາໍລບັໂຄງການລງົທຶນ, ແລະຂໍແ້ນະນາໍກິ່ຽວກບັ

ຂະບວນການສຶກສາສ ິ່ ງແວດລ້ອມເບ ອ້ງຕ ົນ້ສາໍລບັໂຄງການລງົທຶນແລະກ ດຈະກາໍຕິ່າງໆ. ເອກະສານເຫົຼິ່ ານີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ

ຄວາມແຕກຕິ່າງລະຫວິ່າງການສກຶສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມເບ ອ້ງຕ ົນ້ແລະຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ. ດາໍລດັເຫຼ ົິ່ານີ້

ແມ ິ່ນກິ່ຽວພນັກບັດາໍລດັວິ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມປີ 2010. 

69. ຂໍແ້ນະນາໍໃນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມປີ 2012 ໄດລ້ວມເອົາບດົບນັຍດັທີິ່ ລະອຽດສາໍລບັການກະກຽມບດົ

ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະການສຶກສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມເບ ອ້ງຕ ົນ້. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

ແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມເປັນຜູສ້າ້ງຂໍແ້ນະນາໍສະບບັນີໂ້ດຍອີງໃສິ່ການປຶກສາຫາລ ກບັບນັດາກະຊວງ, ພະແນກແຂວງ, ຜູສ້າ້ງໂຄງ

ການ, ທີິ່ ປຶກສາແລະໄດຮ້ບັການຊິ່ວຍເຫຼ ອທາງວ ຊາການ. 

70. ໄດມ້ຄີາໍນ ຍາມຫຼາຍອນັທີິ່ ລວມເອົາການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງປະຊາຊນົເຊັິ່ ນວາ:  

a/ກ. ການເອົາເຂົ້າມາຮິ່ວມ - ເຊ ິ່ ງແມ ິ່ນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ແລະເຜີຍແຜິ່ຂໍມ້ນູກ ິ່ຽວກບັໂຄງການລງົທຶນແລະເກບັ

ກາໍຄາໍຄ ດເຫັນຈາກຄນົຫຼ ກ  ິ່ມຄນົທີິ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ຜູທີ້ິ່ ຈະໄດຜ້ນົປະໂຫຍດນາໍໂຄງການ, ຫຼ ຜູທີ້ິ່ ມ ີ

ຄວາມສນົໃຈໃນໂຄງການ. ຄາໍຄ ດເຫັນຈະໄດຖ້ ກນາໍມາໃຊເ້ປັນບິ່ອນອີງໃນການກະກຽມແລະດາໍເນນີການສຶກສາສ ິ່ ງ
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ແວດລອ້ມເບ ອ້ງຕ ົນ້, ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ຫຼ  ແຜນການຄ ມ້ຄອງແລະຕ ດຕາມດາ້ນ

ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ. ການເອົາເຂົ້າມາຮິ່ວມແມ ິ່ນສາມາດເປັນແບບກອງປະຊ ມກບັບນັດາຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງໃນ

ທ ກໆຂ ັນ້, ຫຼ ກບັຜູທີ້ິ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການລງົທຶນໃນທ ກຊິ່ວງໄລຍະຂອງໂຄງການ.   

b/ຂ. ຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ - ແມ ິ່ນບ ກຄນົ, ນ ຕ ບ ກຄນົ, ຫຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼ ອາດຈະ

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການລງົທຶນບໍິ່ ວິ່າຈະເປັນທາງກງົຫຼ ທາງອອ້ມ. ຄນົເຫົຼິ່ ານ ັນ້ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍ

ການເສຍເນ ອ້ທີິ່ ດ ນແບບຖ ກກດົໝາຍ, ການປິ່ຽນແປງປະເພດຂອງດ ນ, ແລະຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັລະບບົນ ເວດແລະສ ງ

ແວດລອ້ມໃນເຂດຖ ິ່ ນຖານຂອງເຂົາເຈົາ້; ແລະ 

c/ຄ. ຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງ - ຄນົ, ກ ິ່ມຄນົຫຼ ຊ ມຊນົທີິ່ ບໍິ່ ໄດຢູ້ິ່ໃນທີມງານຫຼກັຂອງການດາໍເນນີງານໂຄງການເຊ ິ່ ງອາດຈະ

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼ ມຜີນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງອາດລວມມບີ ກຄນົ, ທ ລະກ ດ, ຊ ມຊນົຫຼ ລດົຖະ

ບານໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖ ິ່ ນ.   

71. ໂຄງການບໍິ່ ໄດມ້ຄີວາມຈາໍເປັນທີິ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດການສຶສາສ ິ່ ງແວດລອ້ມເບ ອ້ງຕ ົນ້ແລະ/ຫຼ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດ

ລອ້ມ.   

 

2.3 ຂໍຕ້ກົລງົຫຼາຍຝິ່າຍແລະສນົທ ສນັຍາດວ້ຍຊວີະນານາພນັ 

72. ລດັຖະບານລາວໄດລ້ງົນາມເປັນພາຄີໃນ 105 ຂໍຕ້ກົລງົແລະສນົທ ສນັຍາໃນລະດບັສາກນົແລະພາກພ ນ້ທີິ່ ກ ິ່ຽວພນັກບັການ

ປກົປ້ອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ. ຕວົຢິ່າງລວມມ:ີ 

a/ກ. ສນົທ ສນັຍາຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດວິ່າດວ້ຍການຕໍິ່ ຕາ້ນການປິ່ຽນສະພາບເປັນທະເລຊາຍ;  

b/ຂ. ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ;  

c/ຄ. ອະນ ສນັຍາກຽວໂຕວິ່າດວ້ຍ ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍການປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ;  

d/ງ. ສນົທ ສນັຍາບາໂຊວິ່າດວ້ຍການຄວບຄ ມການເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍຂາ້ມຊາຍແດນຂອງສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອອນັຕະລາຍແລະ ວ ທີ

ການກາໍຈດັ;  

e/ຈ. ສານເຄມແີລະຢາປາບສດັຕພູ ດໃນການຄາ້ສາກນົ;  

f/ສ. ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍການປກົປ້ອງມລໍະດກົໂລກທາງວດັທະນະທາໍແລະທາໍມະຊາດ; 

g/ຊ. ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊວີະນານາພນັ;  

h/ຍ. ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍການລບົລາ້ງທ ກຮບູການຈາໍແນກຕໍິ່ ກບັແມ ິ່ຍ ງ;  

i/ດ. ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍສ ດທ ທາງການເມ  ອງຂອງແມ ິ່ຍ ງ;  

j/ຕ. ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍການປກົປ້ອງແລະການສ ົິ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການສະແດງອອກທາງວດັທະນະທາໍ;  

k/ຖ. ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍສ ດທ ເດັກ;  

l/ທ. ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍຄນົພ ການ;  

m/ນ. ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍທີິ່ ຈບັຕອ້ງບໍິ່ ໄດ;້  

n/ບ.ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍການຄາ້ສາກນົໃນຊະນ ດສດັປິ່າແລະພ ດປິ່າທີິ່ ໃກຈ້ະສນູພນັ;  
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o/ປ. ສນົທ ສນັຍາວິ່າດວ້ຍດ ນບໍລ ເວນນ ໍາ້;  

p/ຜ. ສນັທ ສນັຍາສາກນົວິ່າດວ້ຍສ ດທ ທາງເສດຖະກ ດ, ສງັຄມົແລະວດັທະນະທາໍ;  

q/ຝ. ສນົທ ສນັຍາສາກນົວິ່າດວ້ຍການລບົລາ້ງທ ກຮບູການຈາໍແນກທາງເຊ ອ້ຊາດ;  

r/ຟ. ສນົທ ສນັຍາມອນທີຼໂອວິ່າດວ້ຍສານທາໍລາຍຊ ັນ້ໂອໂຊນ; 

s/ພ. ສນົທ ສນັຍາລອດເຕດາໍວິ່າດວ້ຍຂ ັນ້ຕອນວ ທີການໃຫຄ້ວາມຍ ນຍອມທີິ່ ເປັນອ ດສະຫຼະກິ່ອນການຕດັສ ນໃຈບນົພ ນ້

ຖານຂໍມ້ນູທີິ່ ພຽງພໍກິ່ຽວກບັສານເຄມທີີິ່ ເປັນອນັຕະລາຍ; 

t/ມ. ສນົທ ສດັຍາສະຕອກໂຮມວິ່າດວ້ຍສານຜ ດທີິ່ ຕກົຄາ້ງຍາວນານ; ແລະ 

u/ຢ. ສນົທ ສນັຍາວຽນນາວິ່າດວ້ຍການປກົປ້ອງຊ ັນ້ໂອໂຊນ.  

3 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັແລະການດາໍເນນີງານ 

3.1 ໂຄງຮິ່າງໃນການຄ ມ້ຄອງແລະຄວາມຮບັຜ ດຊອບທົິ່ວໄປ 

73. ໂຄງຮິ່າງຂອງໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງກາງຂ ັນ້ສງູແມ ິ່ນສະແດງຢູິ່ໃນຮບູທີ 3 ພອ້ມທງັບດົບາດຫຼກັ. ຮບູທາງລ ິ່ມນີໄ້ດສ້ະ

ແດງໃຫເ້ຫັນໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ຂອງໂຄງການສະແດງໃຫເ້ຫັນສາຍພວົພນັລະຫວິ່າງອງົການຈດັຕ ັງ້ທີິ່ ເປັນຫຼກັທີິ່ ຈະໄດເ້ຂົ້າ

ຮິ່ວມໃນການດາໍເນນີໂຄງການແລະບນັດາໜິ່ວຍງານຕິ່າງໆທີິ່ ຈະໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນໂຄງການ, ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕອ້ງການໂຄງ

ການຂອງອງົການ UNDP ຄ ດ ັິ່ງນີ:້   

a/ກ. ຜູບໍ້ລ ຫານໂຄງການ (Executive) (ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ)້:ເປັນຕວົແທນເຈົາ້ຂອງໂຄງການໃນການເປັນ

ປະທານຂອງກ ິ່ມ; 

b/ຂ. ຜູສ້ະໜອງຂ ັນ້ສງູ (Senior Supplier) (ອງົການUNDP): ບ ກຄນົຫຼ ກ  ິ່ມຄນົທີິ່ ເປັນຕວົແທນດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ

ໃຫກ້ບັພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງໃນການສະໜອງທຶນຮອນໃຫກ້ບັໂຄງການທີິ່ ມກີານຮິ່ວມທຶນ ແລະ/ຫຼ ເຕັກນ ກວ ຊາການໃຫ້

ກບັໂຄງການ.ໜາ້ທີິ່ ຫຼກັຂອງຜູສ້ະໜອງຂ ັນ້ສງູພາຍໃນຄະນະນີແ້ມ ິ່ນເພ ິ່ ອໃຫຂໍ້ແ້ນະນາໍກິ່ຽວກບັຄວາມເປັນໄປໄດດ້າ້ນ

ເຕັກນ ກຂອງໂຄງການ; ແລະ 

c/ຄ. ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂ ັນ້ສງູ(Senior Beneficiary) (ກະຊວງແຜນການ/ ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ ້ / ກະ

ຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ): ບ ກຄນົຫຼ ກ  ິ່ມຄນົທີິ່ ເປັນຕວົແທນດາ້ນຜນົປະໂຫຍດໃຫກ້ບັຜູທີ້ິ່ ຈະ

ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສ ດທາ້ຍຈາກໂຄງການ.ໜາ້ທີິ່ ຫຼກັຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂ ັນ້ສງູໃນຄະນະນີແ້ມ ິ່ນໃຫຮ້ບັປະກນັ

ວິ່າຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການແມ ິ່ນສາມາດບນັລ ໄດແ້ທຈ້າກມ ມມອງຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດນາໍໂຄງການ.  
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ຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການ 

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂ ັນ້ສງູ 

ກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນ, ກະຊວງກະສ ກາໍແລະ

ປິ່າໄມ.້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດ

ລອ້ມ 

ຜູບໍ້ລ ຫານໂຄງການ: 

ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ ້

 

ຜູສ້ະໜອງຂ ັນ້ສງູ 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ິ່ ອການພດັທະນາ 

(ປະກອບມ ີຫວົໜາ້ອງົການ, ຝິ່າຍດາໍເນນີງານ, 

ແລະຝິ່າຍແຜນງານ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທີ 3ໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການ 

 

3.1.1 ຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການແລະຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂ ັນ້ສງູ 

74. ຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການ(Project Steering Committee)ຈະໄດຖ້ ກສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ແລະປະກອບມພີະນກັງານອາວ ໂສໂດຍ

ຜິ່ານການແຕິ່ງຕ ັງ້ມາຈາກກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ,້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ອາໍນາດການປກົ

ຄອງຂ ັນ້ທອ້ງຖ ິ່ ນ, ໜິ່ວຍງານທີິ່ ໄດຮ້ບັການແຕິ່ງຕ ັງ້ແຫິ່ງຊາດແລະຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງອ ິ່ ນໆເຊັິ່ ນ: ກມົຮິ່ວມມ  ສາກນົຂອງກະຊວງ

ແຜນການແລະການລງົທຶນແລະຫອ້ງການປະຈາໍປະເທດຂອງອງົການ UNDP.   

ໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ຂອງໂຄງການ 

ຝິ່າຍຮບັປະກນັຄ ນນະພາບໂຄງການ 

ອງົການUNDP (ຫອ້ງການປະຈາໍປະເທດ, 

ຫອ້ງການປະຈາໍພາກພ ້ນຢູິ່ບາງກອກ, ຫອ້ງ

ການໃຫຍິ່ຢູິ່ນ ວຢອກ)  

ໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຂ ັນ້ສງູກາງຢູິ່ທີສຄກປ 

ຫວົຫນາ້ໂຄງການ, ຜູປ້ະສານງານລະດບັຊາດ, ຫວົຫນາ້

ທີປຶກສາ, ພະນກັງານຕ ດຕາມປະເມນີຜນົ, ພະນກັງານ

ຝິ່າຍດາໍເນນີງານ, ຫວົໜາ້ທີມດາ້ນວ ຊາການຈາກFAO 

ຄູິ່ຮ ິ່ວມງານຝິ່າຍລດັ 

ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ,້ ພະແນກ

ກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ,້ ຫອ້ງການກະສ 

ກາໍແລະປິ່າໄມ,້ ກະຊວງຊບັພະຍາ

ກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ພະແນກຊບັ, ຫອ້ງການຊບັ, ກະຊວງ

ແຜນການແລະການລງົທຶນ, ແລະອ ິ່ ນໆ 

ຄະນະວ ຊາການ 

ສຄກປ, ກມົຄ ມ້ຄອງ

ໄພພ ບດັແລະການ

ປິ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາ

ກາດ, ກມົກອງອ ິ່ ນໆ

ຂອງລດັ. ຄູິ່ຮ ິ່ວມງານ

ດາ້ນວ ຊາການ 

ປະສານງານຜູ ້

ໃຫທຶ້ນ 

ເປັນປະທານໂດຍ

ກະຊວງກະສ ກາໍ

ແລະປິ່າໄມ ້

ຫນິ່ວຍງານຄ ມ້

ຄອງພາກສະໜາມ 

ຜູປ້ະສານງານ

ແລະພະນກັງານ

ພາກສະໜາມ 

ຄູິ່ຮ ິ່ວມງານອ ິ່ ນໆ 

ສຍລ, ຊປປລາວ, 

ສະມາຄມົ, ແລະ

ອງົການ INGOs 

8 ເມ  ອງເປ້ົາໝາຍໃນເຂດພາກເໜ ອ 

ຫອ້ງການພາກສະໜາມຢູິ່ແຂວງອ ດມົໄຊ 

 4 ເມ  ອງເປ້ົາໝາຍໃນເຂດພາກໃຕ ້

ຫອ້ງການພາກສະໜາມຢູິ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
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3.1.2 ໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການ 

75. ໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການ (Project Management Unit) ຈະຖ ກສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະ

ຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມເ້ຊ ິ່ ງຈະມບີດົບາດຫຼກັດ ັິ່ງທີິ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນໂຄງຮິ່າງການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການ

ໂດຍສະເພາະແມ ິ່ນຜູປ້ະສານງານລະດບັຊາດ (National Project Coordinator). 

76. ຜູປ້ະສານງານລະດບັຊາດຈະຮບັຜ ດຊອບວຽກງານໂຄງການແບບມ ຕໍ້ິ່ ມ  ໃ້ນນາມຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

ແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມພ້າຍໃຕກ້ອບວຽກທີິ່ ວາງໄວໂ້ດຍຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການ. ໜາ້ທີິ່ ຂອງຜູປ້ະສານ

ງານລະດບັຊາດຈະສ ້ນສ ດລງົ ຫລງັຈາກທີິ່ ມກີານສາໍເລັດແລະສ ົິ່ງບດົລາຍງານການປະເມນີທາ້ຍໂຄງການແລະເອກະສານອ ິ່ ໆທີິ່

ທາງກອງທຶນສຂີຽວແລະອງົການ UNDP ຕອ້ງການ. ຜູປ້ະສານງານລະດບັຊາດຈະຮບັຜ ດຊອບການຄ ມ້ຄອງໂຄງການໄປແຕິ່

ລະມ  ແ້ລະເຮັດການຕດັສ ນໃຈຕິ່າງໆສາໍລບັໂຄງການເພ ິ່ ອໃຫຮ້ບັປະກນັວິ່າໂຄງການໄດສ້າ້ງຜນົໄດຮ້ບັຕາມທີິ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນເອກະ

ສານໂຄງການແລະໄດຕ້າມມາດຕະຖານດາ້ນຄ ນນະພາບພາຍໃນໄລຍະເວລາແລະງບົປະມານທີິ່ ກາໍນດົໄວ.້   

3.1.3 ການຮບັປະກນັຄ ນນະພາບຂອງໂຄງການ 

77. ໜາ້ທີິ່ ຂອງອງົການ UNDP ໃນການຮບັປະກນັຄ ນນະພາບຂອງໂຄງການແມ ິ່ນເພ ິ່ ອສະໜບັສະໜນູຄະນະຂອງໂຄງການ

ໂດຍເຮັດໜາ້ທີິ່ ໃນການຕ ດຕາມໂຄງການແບບອ ດສະລະບດົບາດນີຈ້ະເຮັດໃຫຮ້ບັປະກນັໄດກ້ານບນັລ ວຽກງານທີິ່ ສາໍຄນັຂອງ

ໂຄງການຈະມກີານຄ ມ້ຄອງທີິ່ ດ.ີ ການຮບັປະກນັໂຄງການຕອ້ງເປັນວຽກອ ດສະລະຈາກຜູປ້ະສານງານລະດບັຊາດສະນ ັນ້ຄະນະ

ຊີນ້າໍໂຄງການຈະບໍິ່ ສາມາດມອບໝາຍຄວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການຮບັປະກນັໂຄງການໃຫກ້ບັຜູປ້ະສານງານລະດບັຊາດໄດ,້ 

ແລະອງົການ UNDPເອງໃນຖານະທີິ່ ເປັນຜູສ້ະໜອງຂ ັນ້ສງູຈະເປັນຜູຮ້ບັຜ ດຊອບວຽກງານນີໃ້ຫກ້ບັໂຄງການເພ ິ່ ອໃຫຮ້ບັປະກນັ

ວິ່າໂຄງການໄດເ້ຮັດຕາມຂໍແ້ນະນາໍແລະປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍແລະຂ ັນ້ຕອນຂອງກອງທຶນສີຂຽວແລະຂອງອງົການ UNDP. 

78. ໂດຍທົິ່ວໄປແລວ້ພະນກັງານແຜນງານແລະ/ຫຼ ພະນກັງານຕ ດຕາມປະເມນີຜນົຂອງອງົການ UNDP ຈະເປັນຜູຮ້ບັຜ ດຊອບ

ວຽກຮບັປະກນັຄ ນະພາບໂຄງການໃນນາມຂອງອງົການ UNDP.   

3.2 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັ ແລະການບໍລ ຫານໂຄງການ 

3.2.1 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການ 

79. ໂຄງການນີຈ້ະຖ ກຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂດຍກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າ

ໄມໂ້ດຍຜິ່ານກມົແລະຫອ້ງການຕິ່າງໆທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ, ແລະຍງັຈະໄດມ້ກີານຮິ່ວມມ  ກບັອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ແຂວງ, ອງົການທີິ່

ບໍິ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ(NGOs) ແລະຊ ມຊນົນາໍອີກ. 

3.2.2 ການບໍລ ຫານຂອງກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

80. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມໃນຖານະທີິ່ ເປັນໜິ່ວຍງານທີິ່ ໄດຮ້ບັການແຕິ່ງຕ ັງ້ແຫິ່ງຊາດ, ແລະກະ

ຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມໃ້ນນາມໜິ່ວຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການທງັສອງກະຊວງມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັ

ກອບວຽກESMFນີໂ້ດຍຜິ່ານອງົການຈດັຕ ັງ້ທີິ່ ປະຕ ບດັວຽກງານໂຄງການ.  

81. ກອບວຽກESMFຈະເປັນສິ່ວນໜຶິ່ ງຂອງເອກະສານທີິ່ ປະກອບເຂົ້າໃນການປະມນູຕິ່າງໆ.  ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະ

ຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມມ້ຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການທບົທວນຄ ນຫຼ ປບັປ ງເອກະສານນີໃ້ນໄລ

ຍະໂຄງການ, ແລະຈະເປັນຄວາມຮບັຜ ດຊອບຂອງພະນກັງານທີິ່ ຖ ກມອບໝາຍເປັນຄນົຮບັປະກນັວິ່າເອກະສານນີແ້ມ ິ່ນໄດຖ້ ກ

ປບັປ ງ.   



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 
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82. ອງົການ UNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມມ້ຄີວາມຮບັ

ຜ ດຊອບໃນການຊອກຫາຄາໍແນະນາໍດາ້ນວ ຊາການຕໍິ່ ກບັບນັຫາດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົໃຫກ້ບັອງົການທີິ່ ປະຕ ບດັວຽກງານ

ໂຄງການ (Delivery Organisation)ຕວົຢິ່າງ: ຜູຮ້ບັເໝົາແລະ/ຫຼ ອງົການNGOsແລະສາໍລບັຜູທີ້ິ່ ຮບັຜ ດຊອບການຕ ດຕາມ

ແລະລາຍງານດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍ

ແລະປິ່າໄມຈ້ະໄດມ້ກີານປະເມນີການປະຕ ບດັງານດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຂອງອງົການທີິ່ ປະຕ ບດັວຽກງານໂຄງການ 

(ຕວົຢິ່າງ: ຜູຮ້ບັເໝົາ) ເຊ ິ່ ງເປັນຜູຮ້ບັຜ ດຊອບໃນການດາໍເນນີງານຂອງແຕິ່ລະອງົປະກອບຂອງໂຄງການເພ ິ່ ອຮບັປະກນັການປະ

ຕ ບດັຕາມກອບວຽກນີ.້  ໃນຊິ່ວງໄລຍະການດາໍເນນີງານໂຄງການອງົການທີິ່ ປະຕ ບດັວຽກງານໂຄງການ ຈະຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມ

ຮບັຜ ດຊອບຕໍິ່ ກບັກອບວຽກESMF ນີ,້ ລວມທງັພະນກັງານທ ກຄນົທີິ່ ເຮັດວຽກໃຫໂ້ຄງການກຕໍອ້ງໄດມ້ຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນ

ການປ້ອງກນັຫຼ ຈາໍກດັຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດ. 

83. ພະນກັງານພາກສະໜາມ(Field Officer)ມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການກວດສອບແຕິ່ລະມ   ້ທາງຜນົກະທບົຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ

ຂອງໂຄງການຫຼ ບິ່ອນທີິ່ ມກີານກໍິ່ສາ້ງ. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມຕອ້ງໄດມ້ກີານກວດກາຄ ນໂດຍ

ການເຮັດການກວດສອບປະຈາໍເດ ອນ.  

84. ອງົການທີິ່ ປະຕ ບດັວຽກງານໂຄງການເຊັິ່ ນຜູຮ້ບັເໝົາຕອ້ງໄດມ້ກີານຮກັສາບນັທຶກດາ້ນການບໍລ ຫານແລະບນັທຶກດາ້ນສ ິ່ ງ

ແວດລອ້ມທ ກອນັໄວເ້ຊ ິ່ ງອາດຈະລວມທງັບດົບນັທຶກການຮອ້ງຮຽນແລະມາດຕະການໃນການແກໄ້ຂຕ ົນ້ເຫດຂອງການຮອ້ງຮຽນ

ນ ັນ້. 

85. ອງົການທີິ່ ປະຕ ບດັວຽກງານໂຄງການມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການປະຕ ບດັຕາມກອບວຽກESMF ນີ.້ 

3.2.3 ຂ ັນ້ຕອນການປະຕ ບດັງານດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມ,ແຜນ/ຄາໍແນະນາໍສະເພາະດາ້ນກິ່ຽວກບັວຽກແລະສະ

ໜາມວຽກ 

86. ຂ ັນ້ຕອນການປະຕ ບດັງານດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມປະກອບມວີ ທີການເຊ ິ່ ງໄດອ້ະທ ບາຍວິ່າຈ ດປະສງົຂອການຄ ມ້ຄອງບນັຫາສ ິ່ ງ

ແວດລອ້ມໃດໜຶິ່ ງນ ັນ້ຈະສາມາດບນັລ ໄດຄ້ ແນວໃດ, ແລະລວມເອົາລາຍລະອຽດທີິ່ ຈາໍເປັນທີິ່ ເຈາະຈງົໃສິ່ກ ດຈະກາໍຫຼ ສະຖານທີິ່

ວຽກທີິ່ ມກີານກໍິ່ສາ້ງທີິ່ ຕອ້ງໄດປ້ະຕ ບດັຕາມ.ຈະໄດມ້ກີານອອກແຜນວຽກ ແລະຂໍແ້ນະນາໍສະເພາະແລະຄວນປະຕ ບດັຕາມວຽກທີິ່

ເຄີຍປະສບົຜນົສາໍເລັດທີິ່ ຜິ່ານມາໃນໂຄງການທີິ່ ຄາ້ຍກນັຂອງອງົການ UNDP, ລດັຖະບານລາວ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍ

ມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ.້ 

 

3.2.4 ການລາຍງານເຫດການທີິ່ ເກດີຂຶນ້ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມ 

87. ຖາ້ມເີຫດການໃດໜຶິ່ ງເກດີຂຶນ້ລວມທງັການບໍິ່ ປະຕ ບດັຕາມຂ ັນ້ຕອນຂອງກອບວຽກESMFນີ ້ຕອ້ງໄດມ້ກີານບນັທຶກລາຍລະ

ອຽດຕິ່າງໆໂດຍນາໍໃຊແ້ບບຟອມບນັທຶກເຫດການ. ສາໍລບັເຫດການທີິ່ ກໍິ່ ໃຫເ້ກດີຫຼ ອາດມທີິ່າແຮງທີິ່ ຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຫຼ ເປັນ

ອນັຕະລາຍຕໍິ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມນ ັນ້ພະນກັງານພາກສະໜາມຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ປ້ະສານງານໂຄງການລະດບັຊາດຮບັຮູໃ້ຫໄ້ວທີິ່ ສ ດ. 

ອງົການປະຕ ບດັວຽກງານໂຄງການຫຼ ຜູຮ້ບັເໝົາຕອ້ງໄດຢ້ ດຕ ວຽກງານຊ ົິ່ວຄາວຈນົກິ່ວາຈະມກີານແກໄ້ຂໃຫສ້າໍເລັດ ອີງຕາມ

ການອະນ ມດັຈາກກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ.້ 

 

3.2.5 ລາຍການກວດສອບດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມປະຈາໍວນັແລະປະຈາໍອາທ ດ 

88. ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ (camp officer) ທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງໄດມ້ກີານບນັທຶກຂໍມ້ນູລາຍການດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມປະຈາໍ

ວນັໃນແຕິ່ລະພ ນ້ທີິ່ ເຮັດວຽກແລະ ມກີານເກບັຮກັສາໄວ.້ ລາຍການດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມປະຈາໍອາທ ດກຕໍອ້ງໄດມ້ກີານບນັທຶກແລະ

ຈະລວມມບີນັຫາຕິ່າງໆທີິ່ ໄດພ້ບົພ້ໍໃນລາຍການສ ິ່ ງແວດລອ້ມປະຈາໍວນັ. ລາຍການທີິ່ ເຮັດແລວ້ນ ັນ້ຕອ້ງໄດສ້ ົິ່ງໄປໃຫກ້ະຊວງຊບັ



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 

39 
 

ພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມເ້ພ ິ່ ອຄ ົນ້ຄ ົວ້າແລະຕ ດຕາມນາໍຖາ້ຫາກວິ່າມບີນັຫາ

ເກດີຂຶນ້.  

 

3.2.6 ການແກໄ້ຂໃຫຖ້ ກຕອ້ງ 

89. ຕອ້ງມກີານບນັທຶກທ ກເຫດການທີິ່ ເປັນການລະເມດີຫຼ ບໍິ່ ປະຕ ບດັຕາມກອບວຽກESMFນີໃ້ນລາຍການກວດສອບດາ້ນສ ິ່ ງ

ແວດລອ້ມປະຈາໍອາທ ດ. ໂດຍອີງຕາມຄວາມໜກັຫນິ່ວງຂອງບນັຫາທີິ່ ພບົພ້ໍພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມອາດຈະສະເໜີວ ທີການ

ແກໄ້ຂໃຫຖ້ ກຕອ້ງໃນບດົລາຍງານການກວດສອບປະຈາໍອາທ ດໄດເ້ລີຍຖາ້ບນັຫາມນັບໍິ່ ຮ ນແຮງ, ເຊ ິ່ ງຈະໄດມ້ກີານຕ ດຕາມ

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນມາດຕະການການແກໄ້ຂໃຫຖ້ ກຕອ້ງທ ກອນັໂດຍນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທີິ່ ໄດບ້ນັທຶກມາ. ຕອ້ງໄດມ້ກີານແຈງ້ໃຫກ້ະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຮ້ບັຮູທ້ ກເຫດການທີິ່ ເປັນການບໍິ່ ປະຕ ບດັຕາມ

ກອບວຽກESMFນີແ້ລະມາດຕະການໃນການແກໄ້ຂໃຫຖ້ ກຕອ້ງ.   

 

3.2.7 ການທບົທວນແລະການກວດສອບ 

90. ທ ກໆສອງເດ ອນພະນກັງານຂອງອງົການUNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງ

ກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຕ້ອ້ງໄດມ້ກີານທບົທວນຄ ນກອບວຽກESMF ແລະຂ ັນ້ຕອນຕິ່າງໆຂອງມນັເພ ິ່ ອເປັນການປບັປ ງເອກະສານ

ໃຫສ້ະທອ້ນເຫັນເຖ ງຄວາມຮູຫຼ້ ຂໍມ້ນູໃຫມ ິ່ທີິ່ ໄດໃ້ນຊິ່ວງໄລຍະຂອງການດາໍເນນີໂຄງການຫຼ ຊິ່ວງໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງຕິ່າງໆເພ ິ່ ອເບ ິ່ ງ

ວິ່າຄິ່ານ ຍມົຂອງຊ ມຊນົມກີານປິ່ຽນແປງຄ ແນວໃດ.   

91. ຈະຕອ້ງມກີານທບົທວນແລະມກີານດດັແກກ້ອບວຽກESMFນີຖ້າ້ຫາກວິ່າ:  

a/ກ. ມກີານປິ່ຽນແປງຕໍິ່ ກບັສະພາບສ ິ່ ງແວດລອ້ມຫຼ ວ ທີການປະຕ ບດັດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມທີິ່ ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັໂດຍທົິ່ວ

ໄປ; ຫຼ  

b/ຂ. ມຄີວາມສິ່ຽງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມອນັໃໝິ່ຫຼ ທີິ່ ໄດເ້ຄີຍກາໍນດົມາກິ່ອນແລວ້; ຫຼ  

c/ຄ. ຂໍມ້ນູທີິ່ ໄດຈ້າການຕ ດຕາມແລະເຝ້ົາລະວງັໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວິ່າ ຕອ້ງໄດມ້ກີານດດັແກມ້າດຕະການໃນການ

ຄວບຄ ມໃນປະຈ ບນັເພ ິ່ ອໃຫມ້ປີະສ ດທ ຜນົ; ຫຼ  

d/ງ. ມກີານນປິ່ຽນແປງດາ້ນນ ຕ ກາໍສ ິ່ ງແວດລອ້ມທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ; ຫຼ  

e/ຈ. ມກີານຂໍຮອ້ງຈາກອາໍນາດການປກົຄອງທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ; ຫຼ  

f/ສ. ການປິ່ຽນແປງຕິ່າງໆຕອ້ງໄດເ້ຮັດຮິ່ວມກບັພະນກັງານຂອງອງົການ UNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

ແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ.້ ເມ  ິ່ອມກີານປບັປ ງແລວ້ພະນກັງານໃນພາກສະໜາມທ ກຄນົ

ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮູກ້ ິ່ຽວກບັການປບັປ ງນີໂ້ດຍຜິ່ານການປະຊ ມຫຼ  ເຮັດຫນງັສ ແຈງ້ການ. 

3.3 ການຝຶກອບົຮມົ 

92. ອງົການທີິ່ ປະຕ ບດັວຽກງານໂຄງການມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການສາ້ງລະບບົເພ ິ່ ອໃຫພ້ະນກັງານທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ, ຜູຮ້ບັເໝົາ

ແລະຜູເ້ຮັດວຽກອ ິ່ ນໆຮບັຮູກ້ ິ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົລວມທງັກອບວຽກESMFນີສ້າໍລບັການກໍິ່ສາ້ງ

ຕິ່າງໆ.  

93. ພະນກັງານໂຄງການທ ກຄນົຕອ້ງໄດເ້ຂົ້າຮິ່ວມການປະຖມົນ ເທດເຊ ິ່ ງລວມເອົາທງັວຽກງານດາ້ນສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, 

ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະວດັທະນະທາໍ.  
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94. ພະນກັງານຜູທີ້ິ່ ຕອ້ງໄດດ້າໍເນນີກ ດຈະກາໍທີິ່ ອາດກໍິ່ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຫຼ ຄວາມເສຍຫາຍທີິ່ ຮ ນແຮງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມນ ັນ້ຕອ້ງ

ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົສະເພາະດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມທີິ່ ກ ິ່ຽວພນັກບັໜາ້ວຽກນ ັນ້ (ຕວົຢິ່າງ: ການຈດັການກບັວດັສະດ ທີິ່ ເປັນອນັຕະ

ລາຍ).  

4 ວຽກງານການສ ິ່ ສານ 

4.1 ການປຶກສາຫາລ ແລະການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

95. ກອບວຽກESMFນີໄ້ດລ້ວມເອົາການປຶກສາຫາລ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການຈາກຫຼາຍພາກສິ່ວນເຊັິ່ ນ: ບນັດາກມົ

ຕິ່າງໆ, ກ ິ່ມທ ລະກ ດ, ອງົການ NGOs, ແລະສະມາຊ ກຂອງຊ ມຊນົແລະໂຄງການກໄໍດຖ້ ກຮບັຮອງຈາກລດັຖະບານ.ນອກນ ັນ້

ກຍໍງັໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລ ໃນພາກສະໜາມຢິ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊິ່ວງໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ (ລວມທງັຊິ່ວງໄລຍະໂຄງ

ການໂຕກິ່ອນ) ແລະກຄໍາດວິ່າຈະສ ບຕໍິ່ ເຮັດການສນົທະນາກບັບນັດາຊ ມຊນົທີິ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. ໂດຍອີງຕາມ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງຊ ມຊນົແລວ້ໂຄງການນີຄ້າດວິ່າຈະຖ ກຍອມຮບັຢິ່າງເຕັມທີິ່ ໂດຍຊ ມຊນົ.   

96. ອງົການ UNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຈ້ະໄດພ້ດັທະ

ນາແລະເຜີຍແຜິ່ການປບັປ ງຕິ່າງໆຂອງໂຄງການເປັນປະຈາໍເພ ິ່ ອເຮັດໃຫຜູ້ທີ້ິ່ ມສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູທີິ່ ແທດເໝ

າະກິ່ຽວກບັສະຖານະຂອງໂຄງການເຊ ິ່ ງອາດຈະເຮັດຜິ່ານສ ິ່ ຕິ່າງໆເຊັິ່ ນ: ສ ິ່ ງພ ມ, ວ ທະຍ , ສ ິ່ ທາງສງັຄມົອອນລາຍ ຫຼ ບດົລາຍ

ງານທາງການ. ຕອ້ງໄດມ້ກີານເຜີຍແຜິ່ເລກໂທລະສບັໃນຊິ່ວງໄລຍະໂຄງການເພ ິ່ ອເປັນບິ່ອນຕ ດຕໍິ່ ພວົພນັຖາ້ມຄີນົຢາກຖາມຄາໍ

ຖາມ, ແຈງ້ຄວາມກງັວນົຫຼ ຮອ້ງຮຽນ, ແລະຕອ້ງໄດມ້ກີານບນັທຶກທ ກຄາໍຖາມ, ຄວາມກງັວນົແລະການຮອ້ງຮຽນ ແລະ ແຈງ້ໃຫ້

ຜູຈ້ດັການສານຍງານໄດຮ້ບັຮູນ້າໍ. ທ ກໆເອກະສານຕອ້ງໄດເ້ຜີຍແຜິ່ເປັນພາສາອງັກ ດແລະສະພາສາລາວ. 

97. ໃນບິ່ອນທີິ່ ໄດມ້ກີານຍກົບນັຫາຂອງຊ ມຊນົຂຶນ້ມານ ັນ້ຕອ້ງໄດມ້ກີານບນັທຶກຂໍມ້ນູດ ັິ່ງລ ິ່ມນີ:້ 

a/ກ. ເວລາ, ວນັທີແລະເນ ອ້ໃນຂອງຄາໍຖາມ, ຄວາມກງັວນົຫຼ ການຮອ້ງຮຽນ;  

b/ຂ. ປະເພດຂອງການສ ິ່ ສານ (ຕວົຢິ່າງ: ໂທລະສບັ, ຫນງັສ , ຫຼ ຕ ດຕໍິ່ ສິ່ວນບ ກຄນົ);  

c/ຄ. ຊ ິ່ , ທີິ່ ຢູິ່ແລະເບໂີທຕ ດຕໍິ່ ;  

d/ງ. ມກີານຕອບຫຼ ການກວດສອບອນັໃດແດິ່ຫລງັຈາກທີິ່ ມກີານຍກົບນັຫາຂຶນ້ມາ (ຄາໍຖາມ, ຂໍກ້ງັວນົຫຼ ການຮຽກຮອ້ງ

ຕໍິ່ ວິ່າ); ແລະ 

e/ຈ. ມກີານດາໍເນນີການແລະຊ ິ່ ຂອງຜູທີ້ິ່ ເຮັດການດາໍເນນີການນ ັນ້. 

98. ຄາໍຖາມ, ຂໍກ້ງັວນົຫຼ ການຮອ້ງຮຽນບາງອນັອາດຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາຍາວນານໃນການແກເ້ຊ ິ່ ງຈະມກີານແຈງ້ໃຫຜູ້ທີ້ິ່ ຮອ້ງຮຽນ

ມາໄດຮ້ບັຮູກ້ ິ່ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການແກໄ້ຂບນັຫາ. ຈະໄດມ້ກີານກວດສອບທ ກໆຄາໍຖາມ, ຄວາມກງັວນົຫຼ ການຮອ້ງຮຽນ

ແລະໃຫຄ້າໍຕອບຕໍິ່ ກບັຜູທີ້ິ່ ຮອ້ງຮຽນມາໃຫທ້ນັເວລາ.  ກອບວຽກESMFນີໄ້ດລ້ວມເອົາກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈຢູິ່

ນາໍເພ ິ່ ອແກໄ້ຂບາງບນັຫາທີິ່ ອາດຈະບໍິ່ ສາມາດໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໄດຢ້ິ່າງໄວວາ.   

99. ພະນກັງານທີິ່ ໄດຮ້ບັການແຕິ່ງຕ ັງ້ຈາກໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຫຼ ຜູຮ້ບັເໝົາມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການທບົທວນຄ ນຄາໍ

ຖາມ, ຄວາມກງັວນົຫຼ ການຮອ້ງຮຽນທ ກອນັແລະຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມຄ ບໜາ້ໃນການແກໄ້ຂແຕິ່ລະອນັ.    
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4.2 ການບນັທຶກການຮອ້ງຮຽນ ແລະກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ 

100. ໃນໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການໃດກຕໍາມຈະມຄີນົຫຼ ກ  ິ່ມຄນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍທາງກງົຫຼ ທາງ

ອອ້ມຈາກກ ດຈະກາໍຂອງໂຄງການ. ບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈທີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້ແມ ິ່ນກິ່ຽວພນັກບັບນັຫາທາງສງັຄມົເຊັິ່ ນ: ມາດຖານທີິ່ ເ

ໝາະສມົໃນການເຂົ້າຮິ່ວມແລະສ ດທ ຕິ່າງໆທີິ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັ, ການຢ ດຊະງກັຂອງການບໍລ ການ, ການສນູເສຍການທາໍມາຫາກ ນ

ແບບຊ ົິ່ວຄາວຫຼ ຖາວອນແລະບນັຫາທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົອ ິ່ ນໆ.    ບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈທາງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມອາດມີ

ເຊັິ່ ນ: ຂີຝ້  ິ່ນທີິ່ ຫຼາຍເກນີໄປ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍິ່ ກບັພ ນ້ຖານໂຄິ່ງລິ່າງເນ ິ່ ອງຈາກການສ ັິ່ນສະເທ ອນແລະການຂນົສ ົິ່ງວດັສະດ ສາໍ

ລບັການກໍິ່ສາ້ງ, ສຽງດງັລບົກວນ, ການສນັຈອນທີິ່ ຕ ດຄດັ, ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ເທ ງດ ນແລະ ໃຕດ້ ນທີິ່ ຫຼຼຸດລງົບໍິ່ ວິ່າຈະເປັນດາ້ນ

ຄ ນນະພາບຫຼ ປະລ ມານໃນຊິ່ວງໄລຍະການຟ ້ນຟດູ ນໃກນ້ ໍາ້, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍິ່ ກບັສວນຄວົແລະດ ນກະສ ກາໍ, ແລະອ ິ່ ນໆ. 

101. ຖາ້ຫາກມສີະຖານະການດ ັິ່ງກ ິ່າວເກດີຂຶນ້ແລວ້ຕອ້ງໄດມ້ກີນົໄກໃດໜຶິ່ ງເພ ິ່ ອໃຫຜູ້ທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົນ ັນ້ສາມາດໄດຮ້ບັການ

ແກໄ້ຂບນັຫາດ ັິ່ງກ ິ່າວຮິ່ວມກບັພະນກັງານຂອງໂຄງການໄດຢ້ິ່າງມປີະສ ດທ ພາບ, ບໍິ່ ລາໍອຽງ, ໂປິ່ງໃສ, ທນັເວລາແລະມກີານໃຊ້

ງບົປະມານຢິ່າງມປີະສ ດທ ຜນົ. ເພ ິ່ ອໃຫບ້ນັລ ຕາມຈ ດປະສງົນີຈ້  ິ່ ງໄດມ້ກີານລວມເອົາກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ 

(Grievance Redress Mechanism) ເຂົ້າຢູິ່ໃນກອບວຽກESMFສາໍລບັໂຄງການນີ.້  

102. ໂຄງການນີຈ້ະອະນ ຍາດໃຫຜູ້ທີ້ິ່ ມກີານຮອ້ງຮຽນຫຼ ຮູສ້ຶກວິ່າຕນົເອງໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການສາມາດແຈງ້ຄວາມ

ກງັວນົຫຼ ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈຂອງຕນົຜິ່ານຂະບວນການທີິ່ ເໝາະສມົໄດ.້ ການບນັທຶກການຮອ້ງຮຽນແລະ ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາ

ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈທີິ່ ໄດລ້ະບ ໄວຢູ້ິ່ໃນກອບວຽກESMFນີຈ້ະໄດຖ້ ກນາໍໃຊເ້ປັນສິ່ວນໜຶິ່ ງຂອງໂຄງການ ເພ ິ່ ອໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງ

ໄດຢ້ິ່າງທິ່ວງທນັ, ເຂົ້າເຖ ງໄດ,້ ຍ ດຕ ທາໍແລະມປີະສ ດທ ຜນົໃຫກ້ບັຜູທີ້ິ່ ມສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງໂດຍສະເພາະແມ ິ່ນກ ິ່ມຄນົທີິ່ ອິ່ອນໄຫວຜູ້

ທີິ່ ບໍິ່ ສາມາດເຂົ້າເຖ ງຂະບວນການທາງກດົໝາຍໄດດ້.ີ 

 

103. ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່າບນັຫາການຮອ້ງຮຽນຕໍິ່ ວິ່າຫຼາຍອນັຈະສາມາດຖ ກແກໄ້ຂໄດທ້ນັທີກຕໍາມການບນັທຶກການຮອ້ງຮຽນແລະກນົ

ໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໃນກອບວຽກນີສ້ ົິ່ງເສີມໃຫໄ້ດມ້າເຊ ິ່ ງການແກບ້ນັຫາທີິ່ ຍອມຮບັໄດຕໍ້ິ່ ທ ກຝິ່າຍ. ການບນັທຶກ

ການຮອ້ງຮຽນແລະກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໃນກອບວຽກນີໄ້ດຖ້ ກອອກແບບມາເພ ິ່ ອ: 

a/ກ. ໃຫກ້າຍເປັນຂະບວນການທີິ່ ຖ ກຕອ້ງເພ ິ່ ອເປັນການສາ້ງຄວາມເຊ ິ່ ອໝັນ້ລະຫວິ່າງຜູທີ້ິ່ ມສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງນາໍກນັແລະ

ຮບັຮອງວິ່າຄວາມກງັວນົຂອງເຂົາເຈົາ້ຈະໄດຮ້ບັການປະເມນີຢິ່າງໂປິ່ງໃສແລະຍ ດຕ ທາໍ.   

b/ຂ. ເຮັດໃຫຜູ້ມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງສາມາດເຂົ້າເຖ ງຂະບວນການບນັທຶກການຮອ້ງຮຽນ(Complaints Register) ແລະ

ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ ແລະໃຫກ້ານຊິ່ວຍເຫຼ ອຢິ່າງພຽງພໍສາໍລບັຜູທີ້ິ່ ປະສບົສ ິ່ ງກດີຂວາງໃນການຍກົ

ບນັຫາຂຶນ້ມາໃນອະດດີ;   

c/ຄ. ໃຫຄ້ວາມຊດັເຈນກິ່ຽວກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແລະໃຫຄ້ວາມກະຈ ິ່າງແຈງ້ປະ

ເພດຂອງຜນົໄດຮ້ບັຕໍິ່ ກບັບ ກຄນົຫຼ ກ  ິ່ມຄນົ; 

d/ງ. ຮບັປະກນັການຈດັການແກໄ້ຂທີິ່ ເປັນທາໍຕໍິ່ ກບັຜູທີ້ິ່ ມຂໍີສ້ງົໃສຫຼ ມຄີວາມບໍິ່ ພໍໃຈໂດຍມຮີບູການແບບທາງການແລະຕໍິ່

ເນ ິ່ ອງເຊ ິ່ ງຈະຕອ້ງມຄີວາມເປັນທາໍມກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ແ້ລະ ມຄີວາມເຄົາລບົຕໍິ່ ກບັຜູທີ້ິ່ ຮອ້ງຮຽນມາ;  

e/ຈ. ໃຫວ້ ທີການທີິ່ ໂປິ່ງໃສໂດຍການແຈງ້ໃຫຜູ້ທີ້ິ່ ຮອ້ງຮຽນມານ ັນ້ໄດຮ້ບັຮູກ້ ິ່ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການແກບ້ນັຫາ, 

ຂໍມ້ນູທີິ່ ໄດຖ້ ກນາໍໃຊໃ້ນຊິ່ວງການປະເມນີຂໍສ້ງົໃສແລະຂໍມ້ນູກ ິ່ຽວກບັກນົໄກທີິ່ ຈະໄດນ້າໍໃຊເ້ພ ິ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ; 

f/ສ. ສາ້ງໃຫມ້ກີານຮຽນຮູແ້ລະການປບັປ ງຢິ່າງຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງຂອງກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ.ໂດຍຜິ່ານການປະ

ເມນີຢິ່າງຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງນ ັນ້ອາດຈະຫຼຼຸດຜິ່ອນການຮອ້ງຮຽນແລະບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈລງົໄດ.້  
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104. ມາດຖານທີິ່ ເໝາະສມົສາໍລບັກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈລວມມ:ີ  

a/ກ. ຜນົກະທບົດາ້ນລບົທາງເສດຖະກ ດ, ສງົຄມົຫຼ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມທີິ່ ເຫັນວິ່າເກດີຂຶນ້ຕໍິ່ ກບັບ ກຄນົແລະ/ຫຼ ກ  ິ່ມຄນົ, ຫຼ 

ຄວາມກງັວນົກິ່ຽວກບັທິ່າແຮງທີິ່ ຈະສາ້ໃຫມ້ຜີນົກະທບົໃດໜຶິ່ ງ; 

b/ຂ. ຕອ້ງໄດລ້ະບ ຢິ່າງຈະແຈງ້ປະເພດຂອງຜນົກະທບົທີິ່ ເກດີຂຶນ້ຫຼ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ໄດ,້ ແລະຄາໍອະທ ບາຍວິ່າໂຄງ

ການໄດເ້ປັນສາເຫດຫຼ ອາດຈະສາ້ງໃຫຜ້ນົກະທບົນີເ້ກດີຂຶນ້ແນວໃດ; ແລະ 

c/ຄ. ບ ກຄນົແລ/ະຫຼ ກ  ິ່ມຄນົທີິ່ ແຈງ້ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈເຊ ິ່ ງໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼ ມຄີວາມສິ່ຽງທີິ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ; ບ ກຄນົຫຼ 

ກ  ິ່ມຄນົທີິ່  ສະແດງເອກະສານເປັນຕວົແທນສ ດຜນົປະໂຫຍດໃຫກ້ບັບ ກຄນົຫຼ ກ  ິ່ມຄນົທີິ່ ກາໍລງັໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼ ອາດຈະ

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.   

105. ຊ ມຊນົແລະຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງອ ິ່ ນໆສາມາດຍກົບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈຫຼ ຄວາມເປັນກງັວນົ ໃຫກ້ບັກະຊວງຊບັພະຍາກອນ

ທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມໄ້ດຕ້ະຫຼອດເວລາ. ຊ ມຊນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົນ ັນ້ຄວນໄດຮ້ບັຂໍ້

ມນູກ ິ່ຽວກບັບດົບນັຍດັຕິ່າງໆຂອງກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄນົນີລ້ວມທງັກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາ

ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແລະວ ທີການໃນການຮອ້ງຮຽນ. 

 

4.2.1 ການບນັທຶກການຮອ້ງຮຽນ 

106. ຈະໄດມ້ກີານສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົການບນັທຶກການຮອ້ງຮຽນໃຫກ້າຍເປັນສິ່ວນໜຶິ່ ງຂອງໂຄງການເພ ິ່ ອເກບັກາໍປະເດັນຄວາມກງັ

ວນົທີິ່ ຊ ມຊນົໄດຍ້ກົຂຶນ້ມາໃນຊິ່ວງໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ, ແລະຕອ້ງໄດມ້ກີານແຈງ້ໃຫກ້ບັອງົການUNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນ

ທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມໃ້ຫຮ້ບັຮູພ້າຍໃນ 24 ຊ ົິ່ວໂມງລງັຈາກທີິ່ ໄດຮ້ບັການຮອ້ງຮຽນ

ນ ັນ້ເພາະຈະໄດນ້າໍເອົາບນັຫາມາກວດສອບ. ຖາ້ພບົເຫັນການປະຕ ບດັກິ່ຽວກບັການສໍ້ລາດບງັຫຼວງເກດີຂຶນ້ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້

ອງົການUNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຮ້ບັຮູເ້ພ ິ່ ອຂໍຄາໍຄ ດ

ເຫັນຫຼ ທ ດຊີນ້າໍ.  

107. ໃນບິ່ອນທີິ່ ເຮັດໄດນ້ ັນ້ທີມງານໂຄງການຕອ້ງພະຍາຍາມແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໃຫໄ້ວເພ ິ່ ອຫີຼກລຽ້ງບໍິ່ ໃຫບ້ນັຫາມນັໃຫຍິ່

ຂຶນ້. ແຕິ່ຖາ້ບໍິ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດແ້ລວ້ກຕໍອ້ງໄດເ້ອົາຂຶນ້ສູິ່ຂ ັນ້ຕໍິ່ ໄປ.  

108. ບດົສະລ ບຫຍໍກ້ ິ່ຽວກບັລາຍການຂອງການຮອ້ງຮຽນທີິ່ ໄດຮ້ບັລວມທງັເນ ອ້ໃນລາຍລະອຽດຂອງມນັ ຕອ້ງໄດເ້ອົາເຂົ້າໃນ

ບດົລາຍງານປະຈາໍ 6 ເດ ອນ.   

 

4.2.2 ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ 

109. ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໄດຖ້ ກອອກແບບມາໃຫເ້ປັນກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາທີອີງໃສິ່ຄວາມພະຍາຍາມ

ໂດຍສະໝກັໃຈແລະມຄີວາມຈ ງໃຈນາໍກນັແຕິ່ບໍິ່ ໄດມ້າແທນທີິ່ ຂະບວນການທາງກດົໝາຍ ເພາະກນົໄກນີຈ້ະພາຍາຍາມແກໄ້ຂບນັ

ຫາຫຼ ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈທີິ່ ທ ກຝິ່າຍສາມາດຍອມຮບັໄດ.້ ເມ  ິ່ອເວລາມກີານແຈງ້ຂໍສ້ງົໃສຫຼ ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈມາທ ກພາກສິ່ວນຕອ້ງໄດລ້ງົມ  

ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະບໍິ່ ຄວນພະຍາຍມາທີິ່ ຈະດງຶຖິ່ວງຫຼ ກດີຂວາງບໍິ່ ໃຫມ້ກີານແກໄ້ຂທີິ່ ຍອມຮບັໄດຕໍ້ິ່ ທ ກຝິ່າຍ.   

110. ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການໃຫໄ້ປໄດດ້ແີລະການແກໄ້ຂບນັຫາໄດທ້ນັຕາມເວລາແລະມປີະສ ດທ ຜນົນ ັນ້

ໄດມ້ກີານສາ້ງກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈນີຂ້ຶນ້ມາເພ ິ່ ອຊິ່ວຍໃຫພ້ະນກັງານໂຄງການສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍ

ໃຈຂອງຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງໄດ.້ 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
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111. ທ ກການຮອ້ງຮຽນກິ່ຽວກບັບນັຫາດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົສາມາດສ ົິ່ງມາໄດໂ້ດຍການບອກພະນກັງານພາກສະໜາມ

ທາງໂທລະສບັຫຼ ທາງກິ່ອງຮບັຄາໍຄ ດເຫັນຫຼ ຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫກ້ບັອງົການUNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະ

ຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຫຼ້ ຜູຮ້ບັເໝົາກໍິ່ສາ້ງ. ສິ່ວນສາໍຄນັຂອງກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມ

ບໍິ່ ພໍໃຈນີແ້ມ ິ່ນວິ່າຜູດ້າໍເນນີໂຄງການແລະຜູຮ້ບັເໝົາກໍິ່ສາ້ງຕອ້ງໄດມ້ກີານບນັທຶກແລະຮກັສາການຮອ້ງຮຽນທີິ່ ໄດຮ້ບັໃນຫອ້ງການ

ພາກສະໜາມແຕິ່ລະບິ່ອນ, ພອ້ມທງັໃຫຄ້ວາມເຄົາລບົແລະປະຕ ບດັຕໍິ່ ກບັຜູທີ້ິ່ ຮອ້ງຮຽນນ ັນ້ຢິ່າງສ ພາບ. ຜູດ້າໍເນນີໂຄງການແລະ

ຜູຮ້ບັເໝົາກໍິ່ສາ້ງຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊຄ້ວາມພະຍາມາທ ກອນັທີິ່ ເປັນໄປໄດໃ້ນການແກໄ້ຂບນັຫາໃນຄວາມສາມາດຂອງຕນົ. ເຖ ງຢິ່າງ

ໃດກຕໍາມຖາ້ຫາກມບີນັຫາທີິ່ ຊບັຊອ້ນແລະເກນີຄວາມສາມາດຂອງກນົໄກນີແ້ລວ້ບນັຫາດ ັິ່ງກ ິ່າວຈະຖ ກສ ົິ່ງມາໃຫຄ້ະນະກາໍມະ

ການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈເຊ ິ່ ງຈະເປັນໜາ້ທີິ່ ຮບັຜ ດຊອບຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະ

ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມໃ້ນກນັແກໄ້ຂບນັຫາດ ັິ່ງກ ິ່າວຜິ່ານຂະບວນການທີິ່ ເໝາະສມົ.     

112. ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໄດຖ້ ກອອກແບບມາເພ ິ່ ອຮບັປະກນັວິ່າບ ກຄນົຫຼ ກ  ິ່ມຄນົຈະບໍິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງ

ການເງ  ນໃນຂ ັນ້ຕອນຂອງການຮອ້ງຮຽນ. ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈຈະຮບັຜ ດຊອບຄິ່າໃຊຈ້ ິ່າຍທີິ່ ສມົເຫດສມົຜນົໃນ

ການເລ ອກເອົາຜູທີ້ິ່ ມຄີ ນວ ດທ ທີິ່ ພຽງພໍເພ ິ່ ອມາຊິ່ວຍເຫຼ ອກະກຽມການຮອ້ງຮຽນຫຼ ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໃຫຖ້ ກຕອ້ງ. ໃນກລໍະນທີີິ່ ການຮອ້ງ

ຮຽນຫຼ ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈນ ັນ້ບໍິ່ ສມົເຫດສມົຜນົກນົໄກນີກ້ໍິ່ຈະບໍິ່ ຮບັຜ ດຊອບຄິ່າໃຊຈ້ ິ່າຍນີ.້   

113. ຕອ້ງໄດມ້ກີານສະແດງຂໍມ້ນູກ ິ່ຽວກບັກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແລະວ ທີການແຈງ້ຕິ່າງໆໃຫຜູ້ທີ້ິ່ ມສີິ່ວນກິ່ຽວ

ຂອ້ງກບັໂຄງການໄດຮ້ບັຮູ.້  

114. ຈະໄດມ້ກີານແຕິ່ງຕ ັງ້ພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົປ້ອງ(Safeguards officer)ໃນໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການ

ເພ ິ່ ອເປັນຜູຮ້ບັຜ ດຊອບຫຼກັຕໍິ່ ກບັກບັກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈນີ.້ ລາຍລະອຽດໜາ້ວຽກສາໍລບັຕາໍແຫນິ່ງນີ ້ (ຈະມີ

ການດດັແປງຕາມເວລາ) ລວມມຄີວາມຮບັຜ ດຊອບຫຼກັຄ ດ ັິ່ງລ ິ່ມນີ:້  

a/ກ. ປະສານງານກບັຄະນະແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈກິ່ອນການເລີິ່ ມການກໍິ່ສາ້ງເພ ິ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ;  

b/ຂ. ເປັນຜູປ້ະສານງານໃນໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການກິ່ຽວກບັການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແລະອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການແກໄ້ຂບນັຫານ ັນ້ໃນໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການ;  

c/ຄ. ສາ້ງຄວາມຮບັຮູຄ້ວາມເຂົ້າໃຈກິ່ຽວກບັກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈນີໃ້ຫກ້ບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງທ ກຄນົ

ໂດຍການເຮັດວຽກປກູຈ ດສາໍນກຶ; 

d/ງ. ຊິ່ວຍໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໂດຍການປະສານງານກບັພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ;  

e/ຈ. ຮກັສາຂໍມ້ນູກ ິ່ຽວກບັບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແລະການແກໄ້ຂບນັຫາດ ັິ່ງກ ິ່າວ; 

f/ສ. ຕ ດຕາມກ ດຈະກາໍຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ ້

ຕໍິ່ ກບັບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ; ແລະ 

g/ຊ. ກະກຽມບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ປະຈາໍເດ ອນ/ໄຕມາດ. 

 

115. ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແບບ 2 ລະດບັ ໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ເພ ິ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຕິ່າງໆໃນໂຄງການນີ.້ ລະດບັທີ

ໜຶິ່ ງຂອງການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແມ ິ່ນເຮັດຢູິ່ໃນຫນິ່ວຍງານໄກິ່ເກ ິ່ຍຂ ັນ້ບາ້ນເຊ ິ່ ງໄດຖ້ ກສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນປີ 1997 ພາຍໃຕ້

ຄາໍສ ັິ່ງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ (ຄາໍສ ັິ່ງນາຍກົລດັຖະມນົຕີໃນການສ້າງຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການໜິ່ວຍງານໄກິ່ເກິ່ຍຂ ັນ້ບ້ານ) ແລະ ຂອງ

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງຍ ດຕ ທາໍ. ຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການທ ກຄນົຈະໄດຮ້ບັຊາບວິ່າພວກເຂົາສາມາດຮອ້ງຮຽນຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 
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ໄດຢູ້ິ່ບິ່ອນໃດແດິ່ແລະໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຈະເປັນຜູເ້ກບັກາໍການແຈງ້ນ ັນ້ຈາກຈ ດຕິ່າງໆເປັນປກົກະຕ ແລະບນັທຶກໄວ,້ 

ຫລງັຈາກນ ັນ້ກຈໍະມກີານປະສານງານກບັຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ອ້ງຮຽນມານ ັນ້ເພ ິ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ. ພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກປກົປ້ອງຂອງ

ໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຈະໄດປ້ະສານກ ດຈະກາໍຕິ່າງໆໃນຂ ັນ້ບາ້ນເພ ິ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາແລະຈະເປັນຜູປ້ະສານງານໃນເລ ິ່ ອງ

ນີ.້ ປະທານ (ຮອງນາຍບາ້ນ)  ຫຼ ຮອງປະທານ (ໃນກລໍະນປີະທານບໍິ່ ຢູິ່) ເຊ ິ່ ງຜູຕ້າງໜາ້ໃຫກ້ບັໜິ່ວຍງານໄກິ່ເກ ິ່ຍຈະໄດປ້ະ

ສານງານກບັຜູຈ້ດັການຝິ່າຍວຽກການປກົປ້ອງແລະບດົບາດຍ ງ-ຊາຍ(Safeguards and Gender Manager) ຂອງໜິ່ວຍ

ງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການແລະຮິ່ວມກນັກບັຫອ້ງການປກົຄອງບາ້ນ, ອງົການUNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງ

ແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມໃ້ນການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈນ ັນ້. ພະນກັງານທີິ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຂອງໜິ່ວຍ

ງານໄກິ່ເກ ິ່ຍຂ ັນ້ບາ້ນຈະໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົທີິ່ ພຽງພໍໃນຂ ັນ້ຕອນຂອງການແກໄ້ຂບນັຫາເພ ິ່ ອໃຫສ້າມາດສ ບຕໍິ່ ລະບບົນີໄ້ດເ້ອງ

ໃນອະນາຄດົ.  

116. ການຮອ້ງຮຽນແມ ິ່ນສາມາດເຮັດໄດໂ້ດຍການບອກພະນກັງານພາກສະໜາມ, ທາງໂທລະສບັ, ທາງກິ່ອງຮບັຄາໍຄ ດເຫັນຫຼ 

ຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫກ້ບັອງົການUNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ 

ກາໍແລະປິ່າໄມຫຼ້ ຜູຮ້ບັເໝົາກໍິ່ສາ້ງ.ຜູທີ້ິ່ ຢາກຮອ້ງຮຽນອາດຈະຕ ດຕໍິ່ ພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົປ້ອງແລະຂໍໃຫເ້ກບັເປັນ

ຄວາມລບັກໄໍດຖ້າ້ຫາກຕອ້ງການ. ໃນກລໍະນທີີິ່ ມກີານຂໍໃຫເ້ກບັເລ ິ່ ອງເປັນຄວາມລບັ (ໂດຍບໍິ່ ມກີານເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຂອງຜູຮ້ອ້ງ

ຮຽນໃຫກ້ບັອງົການUNDP, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ,້ ແລະ/ຫຼ ຜູຮ້ບັ

ເໝົາກໍິ່ສາ້ງ), ພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົປ້ອງຕອ້ງໄດທ້ບົທວນເບ ິ່ ງບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈທີິ່ ແຈງ້ມາແລະ ສນົທະນາປຶກ

ສາຫາລ ກບັຜູຮ້ອ້ງຮຽນ, ແລະກາໍນດົວ ທີການວິ່າຈະເຮັດແນວໃດເພ ິ່ ອໃຫໂ້ຄງການຊິ່ວຍໃນການແກໄ້ຂບນັຫາແຕິ່ຍງັຮກັສາໄວ້

ເຊ ິ່ ງຄວາມລບັຂອງຜູຮ້ອ້ງຮຽນ.   

117. ຫລງັຈາກທີິ່ ໄດມ້ກີານຮບັການແຈງ້ບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແລວ້ພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົປ້ອງຕອ້ງໄດອ້ອກຫນງັ

ສ ຮບັຮູບ້ນັຫາໃນທນັທີ. ພະນກັງານພດັທະນາຊ ມຊນົທີິ່ ໄດຮ້ບັການແຈງ້ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈນ ັນ້ຕອ້ງໄດພ້ະຍາຍາມຊອກຫາຂໍມ້ນູພ ນ້

ຖານທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແລະຜູຮ້ອ້ງຮຽນແລວ້ແຈງ້ໃຫກ້ບັພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົປ້ອງໃນໜິ່ວຍງານ

ຄ ມ້ຄອງໂຄງການໃຫຮ້ບັຊາບໃນທນັທີ. 

118. ໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຈະເກບັຮກັສາການບນັທຶກການແກໄ້ຂການຮອ້ງຮຽນຕໍິ່ ວິ່າຫຼ ບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ ໄວຢູ້ິ່ຂ ັ ້

ນແຂວງ. ການເກບັຮກັສາບດົບນັທຶກຕິ່າງໆທີິ່ ເກບັກາໍຈາກໜິ່ວຍງານທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງແມ ິ່ນໜາ້ທີິ່ ຮບັຜ ດຊອບຂອງໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງ

ໂຄງການ.  

119. ຫລງັຈາກທີິ່ ມກີານບນັທຶກການຮອ້ງຮຽນແລວ້ພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົປ້ອງຕອ້ງໄດມ້ກີານສຶກສາຢິ່າງລະອຽດ

ແລະສ ົິ່ງຕໍິ່ ໃຫກ້ບັພະນງັານທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງໂດຍລະບ ວນັທີໃນການຕອບແລະແກໄ້ຂບນັຫາ. ພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົ

ປ້ອງຈະໄດພ້ບົກບັຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼ ຜູທີ້ິ່ ຮອ້ງຮຽນເຂົ້າມາແລະຫລງັຈາກນ ັນ້ກພໍະຍາຍາມຫາທາງອອກ. ຖາ້ຫາກຈາໍເປັນພະ

ນກັງານທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງອາດຕອ້ງໄດປ້ະຊ ມກບັຜູມ້ ີິ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເພ ິ່ ອຊອກຫາທາງອອກຕໍິ່ ກບັບນັຫາແລະສາ້ງແຜນໃນການແກ້

ໄຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ. ຕອ້ງມກີານບນັທຶກກອງປະຊ ມກນັ ແລະການຕດັສ ນໃຈທີິ່ ເກດີຂຶນ້. ທ ກໆກອງປະຊ ມທີິ່ ເຊ ິ່ ອມໂຍງກບັ

ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄາມບໍິ່ ພໍໃຈລວມທງັກອງປະຊ ມຂອງຄະນະກາໍມະການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈຕອ້ງໄດຮ້ບັການບນັ

ທຶກທ ກຄ ັງ້. ພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົປ້ອງສາໍລບັກນົໄກແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈຈະໄດເ້ຂົ້າຮິ່ວມໃນທ ກກ ດຈະກາໍ

ຢິ່າງກະຕ ລ ລ ົນ້. 

120. ຈະໄດມ້ກີານສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການປະຕ ບດັໂຄງການຂ ັນ້ຊ ມຊນົ (ໜິ່ວຍງານໄກິ່ເກ ິ່ຍຂ ັນ້ບາ້ນ) ເພ ິ່ ອຊີນ້າໍກນົໄກການ

ແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໃນລະດບັທາໍອ ດ. ຄະນະກາໍມະການປະຕ ບດັໂຄງການຂ ັນ້ຊ ມຊນົຈະລວມມ:ີ 

a/ກ. ຮອງນາຍບາ້ນເພ ິ່ ອເປັນຕວົແທນຂອງບາ້ນ 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 

45 
 

b/ຂ. ຕວົແທນຈາກໜິ່ວຍງານກະສ ກາໍ-ປິ່າໄມໃ້ນບາ້ນ 

c/ຄ. ຕວົແທນຈາກສະຫະພນັແມ ິ່ຍ ງບາ້ນ 

d/ງ. ຕວົແທນຈາກແນວລາວສາ້ງຊາດບາ້ນ 

e/ຈ. ຕວົແທນຂອງຊນົເຜົິ່ າຂຶນ້ກບັຊນົເຜົິ່ າຂອງຜູຮ້ອ້ງຮຽນ 

121. ການແກໄ້ຂບນັຫາໃນລະດບັທາໍອ ດແມ ິ່ນຈະໃຫສ້າໍເລັດພາຍໃນ 15 ວນັເຮັດວຽກແລະຈະໄດມ້ກີານແຈງ້ກບັຜູຮ້ອ້ງຮຽນ

ໃຫຮູ້ກ້ ິ່ຽວກບັຄາໍຕອບໂດຍຜິ່ານແບບຟອມເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ. ຂະບວນການແກໄ້ຂບນັຫາຕອ້ງເປັນໄປຕາມກນົໄກແກໄ້ຂບນັຫາ

ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈນີ ້ແລະ ເປັນແບບບໍິ່ ເປັນທາງການແລະທ ກຝິ່າຍມຄີວາມຈ ງໃຈນາໍກນັ. ນອກຈາກນ ັນ້ກນົໄກແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່

ພໍໃຈຈະຕອ້ງໃຫບ້ນັລ ຜນົຮບັທີິ່ ທ ກຝິ່າຍຮບັຍອມຮບັໄດ.້    

122. ຖາ້ຫາກວິ່າບນັຫາບໍິ່ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂພາຍໃນໄລຍະເວລາທີິ່ ກາໍນດົໄວໄ້ດຕ້າມຄວາມພໍໃຈຂໍຜູຮ້ອ້ງຮຽນແລວ້, ບນັຫາ

ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈນີຈ້ະຖ ກໂອນໄປໃຫກ້ນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາໃນລະດບັຕໍິ່ ໄປ. ຖາ້ຫາກວິ່າພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົ

ປ້ອງແລະບດົບາດຍ ງ-ຊາຍໝັນ້ໃຈວິ່າຈະສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາພາຍໃນ 5 ວນັເຮັດວຽກໄດ,້ ພະນກັງານດ ັິ່ງກ ິ່າວສາມາດຕດັສ ນ

ໃຈທີິ່ ຈະເກບັບນັຫາໄວໃ້ນລະດບັທາໍອ ດໂດຍການແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຮຽນໄດຮ້ບັຮູ.້ ເຖ ງຢິ່າງໃດກຕໍາມຖາ້ຫາກຜູຮ້ອ້ງຮຽນຂໍໃຫມ້ ີ

ການໂອນໄປລະດບັຕໍິ່ ໄປເພ ິ່ ອແກໄ້ຂແລວ້ບນັຫາດ ັິ່ງກ ິ່າວຕອ້ງໄດຖ້ ກໂອນໄປໃຫຂ້ ັນ້ຕໍິ່ ໄປ, ຫຼ ໃນກລໍະນໃີດກຕໍາມຖາ້ຫາກບນັຫາ

ບໍິ່ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂພາຍໃນ 20 ມ ເ້ຮັດວຽກແລວ້ບນັຫາດ ັິ່ງກ ິ່າວຈະຕອ້ງໄດຖ້ ກໂອນໄປລະດບັທີສອງ.   

123. ທ ກການຮອ້ງຮຽນກິ່ຽວກບັການສໍ້ລາດບງັຫຼວງຫຼ ການປະຕ ບດັທີິ່ ຂາດຈນັຍາບນັແມ ິ່ນຕອ້ງໄດໂ້ອນໄປໃຫໜ້ິ່ວຍງານຮບັຜ ດ

ຊອບການຕາ້ນການສໍ້ລາດບງັຫຼວງ, ອງົການກວດສອບແຫິ່ງລດັຂອງລດັຖະບານລາວ, ແລະຫອ້ງການກວດສອບພາຍໃນອງົ

ການ UNDP ຢູິ່ນ ວຢອກທນັທີ. 

124. ຄະນະກາໍມະການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈເຊ ິ່ ງຈະໄດຖ້ ກສາ້ງຕ ັງ້ໃນຂ ັນ້ເມ  ອງ ຈະໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໃນລະ

ດບັທີສອງ. ຄະນະກາໍມະການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໃນແຕິ່ລະເມ  ອງເປົາ້ໝາຍນ ັນ້ຈະໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ໂດຍການເຊນີຂອງອາໍ

ນາດການປກົຄອງເມ  ອງ (ເຈົາ້ເມ  ອງ) ເຊ ິ່ ງຈະເປັນປະທານຂອງຄະນະນີ.້  

125. ໂຄງຮິ່າງຂອງຄະນະມ:ີ  

a/ກ. ເຈົາ້ເມ  ອງເປັນປະທານ 

b/ຂ. ພະນກັງານກະສ ກາໍ-ປິ່າໄມເ້ມ  ອງ 

c/ຄ. ນາຍບາ້ນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ 

d/ງ. ຕວົແທນຈາກສະຫະພນັແມ ິ່ຍ ງເມ  ອງແລະ 

e/ຈ. ພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົປ້ອງ 

 

126. ພະນກັງານຮບັຜ ດຊອບວຽກການປກົປ້ອງຈາກໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຈະໄດປ້ະສານງານກບັເຈົາ້ເມ  ອງໃນການສາ້ງ

ຄະນະນີຂ້ຶນ້ມາສາໍລບັແຕິ່ລະເມ  ອງ/ແຂວງແລະ ເປັນຜູອ້ອກໃບແຈງ້ການເອີ້ນປະຊ ມໃນເວລາຈາໍເປັນ. 

127. ລາຍລະອຽດໜາ້ວຽກສາໍລບັຄະນະແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈປະກອບມ:ີ  

a/ກ. ໃຫກ້ານຊິ່ວຍເຫຼ ອແກິ່ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ; 
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b/ຂ. ຈດັບລູ ມະສ ດບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແລະແກໄ້ຂໃຫໄ້ວທີິ່ ສ ດ; 

c/ຄ. ໃຫຂໍ້ມ້ນູກບັໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງກະສ 

ກາໍແລະປິ່າໄມຕໍ້ິ່ ກບັບນັຫາທີິ່ ຮ ນແຮງໃຫໄ້ວທີິ່ ສ ດ;  

d/ງ. ປະສານງານກບັບ ກຄນົຫຼ ກ  ິ່ມຄນົທີິ່ ຮອ້ງຮຽນແລະຊອກຫາຂໍມ້ນູທີິ່ ຖ ກຕອ້ງແລະທນັເວລາໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ; 

e/ຈ. ສຶກສາບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈທີິ່ ມກັເກດີຂຶນ້ແລະເຮັດຂໍສ້ະເໜີແນະໃຫກ້ບັໜິ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການ,ຄະນະຊີນ້າໍ

ໂຄງການລະດບັຊາດແລະຂ ັນ້ເມ  ອງກິ່ຽວກບັມາດຕະການປ້ອງກນັເພ ິ່ ອບໍິ່ ໃຫເ້ກດີຂຶນ້ອີກ. 

 

128. ຄະນະກາໍມະການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈຈະໄດຈ້ດັກອງປະຊ ມກບັຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼ ຜູທີ້ິ່ ຮອ້ງຮຽນແລະພະນກັ

ງານທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງເພ ິ່ ອພະຍາຍາມຊອກຫາທາງອອກທີິ່ ຍອມຮບັໄດຕໍ້ິ່ ທ ກຝິ່າຍ. ຄະນະກາໍມະການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈຕອ້ງ

ໄດມ້ກີານບນັທຶກກອງປະຊ ມ.   

129. ຄະນະກາໍມະການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈຈະໄດສ້ ິ່ ສານຢິ່າງເປັນທາງການຂໍສ້ະເໜີໃນການແກໄ້ຂບນັຫາໃຫກ້ບັຜູຮ້ອ້ງ

ຮຽນ. ຖາ້ຫາກຜູຮ້ອ້ງຮຽນມຄີວາມພໍໃຈກບັຂໍສ້ະເໜີນ ັນ້ແລວ້ຈະໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັຕາມຂໍສ້ະເໜີດ ັິ່ງກ ິ່າວແລະການຮອ້ງ

ຮຽນກຖໍ ວິ່າສ ້ນສ ດໄປ. ຖາ້ຫາກຜູຮ້ອ້ງຮຽນບໍິ່ ພໍໃຈຕໍິ່ ກບັຂໍສ້ະເໜີດ ັິ່ງກ ິ່າວຄະນະກາໍມະການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈອາດຈະທບົ

ທວນຂໍສ້ະເໜີຄ ນເພ ິ່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມກງັວນົທີິ່ ຍງັເຫຼ ອຂອງຜູຮ້ອ້ງຮຽນຫຼ ແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຮຽນຮບັຊາບວິ່າບໍິ່ ມຂໍີສ້ະເໜີອນັໃດອີກ

ແລວ້ທີິ່ ຄະນະດ ັິ່ງກ ິ່າວຄ ດວິ່າເປັນໄປໄດ.້ ຜູຮ້ອ້ງຮຽນອາດຕດັສ ນໃຈນາໍໃຊຂ້ະບວນການທາງກດົໝາຍຖາ້ຫາກຍງັບໍິ່ ທນັພໍໃຈຕໍິ່ ກບັ

ການແກໄ້ຂບນັຫາ.  

130. ເພີິ່ ມເຕມີໃສິ່ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໃນລະດບັໂຄງການແລະໃນລະດບັຊາດແລວ້, ຜູຮ້ອ້ງຮຽນຍງັມທີາງ

ເລ ອກໃນການເຂົ້າເຖ ງກນົໄກຄວາມຮບັຜ ດຊອບຂອງອງົການ UNDP ທີິ່ ມທີງັໜາ້ທີິ່ ໃນການເບ ິ່ ງແຍງການປະຕ ບດັຕາມແລະ

ບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ. ໜິ່ວຍງານກວດສອບການປະຕ ບດັຕາມກດົລະບຽບດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ (Social and 

Environmental Compliance Unit) ຈະໄດເ້ຮັດການສ ບສວນທ ກການຮອ້ງຮຽນຖາ້ຫາກວິ່າມາດຕະຖານຫຼ ຂ ັນ້ຕອນການ

ກວດສອບຫຼ ຄາໍໝັນ້ສນັຍາດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຂອງອງົການ UNDP ບໍິ່ ໄດຮ້ບັການປະຕ ບດັຢິ່າງເຕັມທີິ່ ຫຼ ໄດສ້າ້ງໃຫມ້ ີ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍິ່ ກບັຄນົແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ.  ໜິ່ວຍງານກວດສອບການປະຕ ບດັຕາມກດົລະບຽບດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັ

ຄມົ ຕ ັງ້ຢູິ່ໃນຫອ້ງການກວດສອບແລະສ ບສວນ. ຊ ມຊນົຫຼ ບ ກຄນົທີິ່ ກງັວນົວິ່າຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຂອງອງົການ 

UNDP ສາມາດເຂົ້າເຖ ງບດົລາຍງານການກວດສອບການປະຕ ບດັຕາມກດົລະບຽບ. ໜິ່ວຍງານກວດສອບການປະຕ ບດັກດົລະ

ບຽບດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົມໜີາ້ທີິ່ ໃນການສຶບສວນແບບເອກະລາດແລະ ເປັນກາງກິ່ຽວກບັການຮອ້ງຮຽນຂອງຄນົທີິ່ ໄດ້

ຮບັຜນົກະທບົ  ແລະລາຍງານຜນົຂອງການສ ບສວນແລະຂໍສ້ະເໜີແນະຕິ່າງໆໃຫສ້ງັຄມົໄດຮ້ບັຮູ.້  

131. ກນົໄກການຕອບສະໜອງຜູທີ້ິ່ ມສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງ(Stakeholder Response Mechanism) ຈະໃຫໂ້ອກາດແກິ່ຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົໃນທອ້ງຖ ິ່ ນໄດເ້ຮັດວຽກກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງຄນົອ ິ່ ນໃນການແກໄ້ຂບນັຫາກິ່ຽວກບັຜນົກະທບົດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະ

ສງົຄມົທີິ່ ມາຈາກໂຄງການຂອງ ອງົການ UNDP. ກນົໄກການຕອບສະໜອງຜູທີ້ິ່ ມສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງແມ ິ່ນມຈີ ດປະສງົເພ ິ່ ອເສີມ

ການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງເຊ ິ່ ງເປັນສ ິ່ ງຈາໍເປັນສາໍລບັອງົການ UNDP ແລະຄູິ່ຮ ິ່ວມງານໃນທ ກໄລຍະຂອງໂຄງ

ການ. ຊ ມຊນົແລະບ ກຄນົສາມາດຂໍໃຫເ້ອົາຂະບວນການກນົໄກການຕອບສະໜອງຜູທີ້ິ່ ມສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງໃນເວລາທີິ່ ມກີານນາໍໃຊ້

ມາດຕະຖານສາໍລບັການຄ ມ້ຄອງໂຄງການແລະການຮບັປະກນັຄ ນນະພາບແລະບໍິ່ ພໍໃຈກບັຜນົຂອງມນັ (ໃນກລໍະນທີີິ່ ກນົໄກກ້ານ

ແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈໃນລະດບັໂຄງການບໍິ່ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາໄດ)້. ໃນເວລາທີິ່ ມກີານສ ົິ່ງຄາໍຮອ້ງຫາກນົໄກການຕອບສະ



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 

47 
 

ໜອງຜູທີ້ິ່ ມສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງນ ັນ້, ຜູປ້ະສານງານຂອງອງົການ UNDP ໃນປະເທດ, ພາກພ ນ້ແລະຫອ້ງການໃຫຍິ່ຈະໄດເ້ຮັດວຽກ

ຮິ່ວມກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງແລະຄູິ່ຮ ິ່ວມງານປະຕ ບດັໂຄງການເພ ິ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາດ ັິ່ງກ ິ່າວ. ທິ່ານສາມາດເຂົ້າເບ ິ່ ງ

www.undp.org/secu-srmເພ ິ່ ອຊອກຂໍມ້ນູເພີິ່ ມຕ ິ່ ມ. ແບບຟອມທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງແມ ິ່ນຕ ດຄດັຢູິ່ໃນຕອນທາ້ຍຂອງກອບວຽກESMF

ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ 2. 

5 ຕວົຊີວ້ດັທີິ່ ສາໍຄນັດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

132. ພາກນີໄ້ດກ້າໍນດົເອົາຕວົຊີວ້ດັທີິ່ ສາໍຄນັດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົສາໍລບັໂຄງການແລະໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຈ ດປະສງົ

ໃນການຄ ມ້ຄອງຂອງແຕິ່ລະອນັ, ຜນົກະທບົທີິ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ໄດ,້ ກ ດຈະກາໍການຄວບຄ ມແລະມາດຖານການປະຕ ບດັງານ

ດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ກິ່ຽວກບັການປະເມນີຕວົຊີວ້ດັດ ັິ່ງກ ິ່າວ (ຕວົຢິ່າງ: ການກວດສອບ).  

133. ພາກນີຍ້ງັໄດເ້ນັນ້ໜກັເພີິ່ ມເຕີມຄວາມຈາໍເປັນໃນການຕ ດຕາມແລະລາຍງານການປະຕ ບບດັງານດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍມີ

ຈ ດປະສງົເພ ິ່ ອສ ິ່ ໃຫເ້ຫັນເຖ ງຜນົສາໍເລັດແລະຄວາມລ ົມ້ເຫຼວຂອງຂ ັນ້ຕອນການຄວບຄ ມ, ແຍກເອົາປະເດັນບນັຫາທີິ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການແກໄ້ຂແລະກາໍນດົມາດຕະການທີິ່ ຈະຊິ່ວຍໃຫມ້ກີານປບັປ ງຢິ່າງຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງໃນຂະບວນການຕິ່າງໆຂອງການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ.   

5.1 ສະພາບພມູອາກາດ 

134. ສປປລາວມສີະພາບພມູອາກາດຮອ້ນລະດຝູນົເລີິ່ ມຕ ັງ້ແຕິ່ເດ ອນພຶດສະພາຫາເດ ອນຕ ລາ, ລະດໜູາວແຕິ່ເດ ອນພະຈ ກຫາ

ເດ ອນກ ມພາ, ຍາມຮອ້ນແລະແຫງ້ແລງ້ແຕິ່ເດ ອນມນີາຫາເມສາ. ໂດຍທົິ່ວໄປແລວ້ລມົມລໍະສ ມຈະເກດີຂຶນ້ໃນເວລາດຽວກນັໃນ

ທົິ່ວປະເທດເຖ ງແມ ິ່ນວິ່າເວລາດ ັິ່ງກ ິ່າວອາດແຕກຕິ່າງກນັຢິ່າງຫຼວງຫຼາຍກຕໍາມ.   

135. ອ ນຫະພມູສະເລິ່ຍໜາວສ ດແມ ິ່ນຢູິ່ໃນເດ ອນມງັກອນເຊ ິ່ ງຢູິ່ແຂວງຫຼວງພະບາງມອີ ນຫະພມູຢູິ່ທີິ່  20.5°C (ຕ ໍິ່າສ ດ 

0.8°C), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັຢູິ່ທີິ່  20.3°C (ຕ ໍິ່າສ ດ 3.9°C), ແລະປາກເຊຢູິ່ທີິ່  23.9°C (ຕ ໍິ່າສ ດ 8.2°C). ເດ ອນເມສາ

ແມ ິ່ນເດ ອນທີິ່ ຮອ້ນເອ້ົາທີິ່ ສ ດເຊ ິ່ ງມອີ  ນຫະພມູສະເລິ່ຍຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງຢູິ່ທີິ່  28.1°C (ສງູສ ດ 44.8°C), ແລະນະຄອນ

ຫຼວງວຽງຈນັ (39.4°C). ອ ນຫະພມູແມ ິ່ນແຕກຕິ່າງກນັໄປອີງຕາມລະດບັຄວາມສງູເຊ ິ່ ງຈະມອີ ນຫະພມູສະເລິ່ຍຫຼຼຸດລງົປະມານ  

1.7°C/ຕໍິ່ ຄວາມສງູ 300 ແມດ. ສະນ ັນ້ໃນເຂດພພູຽງແລະພສູງູແມ ິ່ນມອີ  ນຫະພມູຕໍິ່ ກ ິ່ວາອ ນຫະພມູໃນເຂດທົິ່ງພຽງແຖວວຽງຈນັ.         

136. ໃນເດ ອນທນັວາປີ 2013 ແລະເດ ອນມງັກອນ 2016ໄດມ້ຫີ ມະຕກົໃນທາງພາກເໜ ອຂອງສປປລາວເຊ ິ່ ງເປັນປະກດົການ

ທີິ່ ບໍິ່ ເຄີຍມມີາກິ່ອນໜາ້ນີ.້ ຂງົເຂດນ ັນ້ແມ ິ່ນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກນ ໍາ້ຄາ້ງເຊ ິ່ ງເຮັດໃຫມ້ຄີວາມເສຍຫາຍຕໍິ່ ກບັພ ດແລະສດັລຽ້ງກໍ

ລ ົມ້ຕາຍເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫລາຍເນ ິ່ ອງຈາກອ ນຫະພມູທີິ່ ຫຼຼຸດລງົຫຼາຍ.  

137. ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົແມ ິ່ນແຕກຕິ່າງກນັໄປຕາມແຕິ່ລະພາກປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົຫຼາຍທີິ່ ສ ດແມ ິ່ນ 3,700ມມ/ປີ ຢູິ່ທີິ່ ເຂດພພູຽງບໍ

ລະເວນແຂວງຈາໍປາສກັ. ສະຖານເີກບັນ ໍາ້ຝນົຢູິ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດໄດບ້ນັທຶກປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົສະເລິ່ຍຢູິ່ທີິ່  1,440ມມ/ປີ, 

ວຽງຈນັໄດຮ້ບັນ ໍາ້ຝນົຢູິ່ທີິ່  1,700ມມ/ປີ, ສິ່ວນຫຼວງພະບາງແມ ິ່ນ 1,360ມມ/ປີ. ຫຼາຍໆຄ ັງ້ທີິ່ ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົແມ ິ່ນບໍິ່ ພຽງພໍສາໍ

ລບັການປກູເຂົ້າແລະປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົສະເລິ່ຍທີິ່ ຂອ້ນຂາ້ງສງູນ ັນ້ໃນຄວາມເປັນຈ ງແລວ້ອາດຈະມຝີນົຕກົພຽງເຄ ິ່ ງດຽວຫຼ ຕ ໍິ່າກ ິ່ວາ

ປກົກະຕ ເຮັດໃຫຜ້ນົຜະລ ດເຂົ້າຕກົຕ ໍິ່າ.  

138. ຮບູທີ 4, ຮບູທີ 5, ຮບູທີ 6, ແລະຮບູທີ 7 ແມ ິ່ນເສັ້ນສະແດງອ ນຫະພມູແລະປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົ ສາໍລບັແຂວງຫຼວງນ ໍາ້

ທາ, ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດແລະປາກເຊໃນໄລຍະ 30 ປີຕາມລາໍດບັ. ຕາຕະລາງ 4, 5, 6, 7 ແມ ິ່ນໃຫຂໍ້ມ້ນູເປັນ

ຕວົເລກໃນເຂດດຽວກນັແລະໄລຍະເວລາດຽວກນັ. 

 

http://www.undp.org/secu-srm
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ຮບູທີ 4ເສັນ້ສຟ້ີາອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ  (ອງົສາເຊ), ເສັນ້ສແີດງອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍສງູສ ດ (ອງົສາເຊ), ທິ່ອນສີຂຽວ

ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົທງັໝດົ (ມມ) ສາໍລບັແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ 

 

ຕາຕະລາງ 4 ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ (ອງົສາເຊ), ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍສງູສ ດ (ອງົສາເຊ), ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົທງັໝດົ 

(ມມ) ສາໍລບັແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ 

ເດ ອນ ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັ 

ສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ(C) 

ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັ 

ສະເລິ່ຍສງູສ ດ(C) 

ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົ 

ສະເລິ່ຍ(ມມ) 

ສະເລິ່ຍຈາໍນວນມ  ້

ທີິ່ ມຝີນົ 

ມງັກອນ 12.8  26.4  17  5  

ກ ມພາ 12.7  28.7  32.8  4  

ມນີາ 15.1  31.1  67.8  7  

ເມສາ 19  32.3  107  11  

ພຶດສະພາ 21.6  313.4  232.1  18  

ມ ຖ ນາ 23.1  31  192.9  20  

ກລໍະກດົ 23.1  30  326  24  

ສ ງຫາ 22.9  30  278.5  24  

ກນັຍາ 21.7  35  168.9  15  

ຕ ລາ 20.1  29.6  119.9  11  

ພະຈ ກ 16.6  27.3  45.9  7  

ທນັວາ 14  25  34.9  7  
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ຮບູທີ5ເສັນ້ສຟ້ີາອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ  (ອງົສາເຊ), ເສັນ້ສີແດງອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍສງູສ ດ (ອງົສາເຊ), ທິ່ອນສຂີຽວ

ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົທງັໝດົ (ມມ) ສາໍລບັແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 

ຕາຕະລາງ 5 ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ (ອງົສາເຊ), ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍສງູສ ດ (ອງົສາເຊ), ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົທງັໝດົ 

(ມມ) ສາໍລບັແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ເດ ອນ ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັ 

ສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ(C) 

ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັ 

ສະເລິ່ຍສງູສ ດ(C) 

ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົ 

ສະເລິ່ຍ(ມມ) 

ສະເລິ່ຍຈາໍນວນມ  ້

ທີິ່ ມຝີນົ 

ມງັກອນ 14.2  27.7  13.5  1  

ກ ມພາ 15.1  30.9  16.1  3  

ມນີາ 17.9  33.5  33.7  4  

ເມສາ 21.3  34.6  94.1  9  

ພຶດສະພາ 23.4  33.8  149.2  15  

ມ ຖ ນາ 24.3  32.5  177.3  15  

ກລໍະກດົ 24  31.6  223.8  19  

ສ ງຫາ 23.6  31.4  226.5  20  

ກນັຍາ 22.9  31.7  165.8  14  

ຕ ລາ 21  30.9  107  9  

ພະຈ ກ 17.9  28.8  28.2  4  

ທນັວາ 14.4  26.5  13  1  

     

 

ຮບູທີ6ເສັນ້ສຟ້ີາອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ  (ອງົສາເຊ), ເສັນ້ສີແດງອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍສງູສ ດ (ອງົສາເຊ),ທິ່ອນສີຂຽວປະ

ລ ມານນ ໍາ້ຝນົທງັໝດົ (ມມ) ສາໍລບັແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

 

ຕາຕະລາງ 6 ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ (ອງົສາເຊ), ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍສງູສ ດ(ອງົສາເຊ), ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົທງັໝດົ 

(ມມ) ສາໍລບັແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ເດ ອນ ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັ ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັ ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົ ສະເລິ່ຍຈາໍນວນມ  ້
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ສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ(C) ສະເລິ່ຍສງູສ ດ(C) ສະເລິ່ຍ(ມມ) ທີິ່ ມຝີນົ 

ມງັກອນ 14.9  29.3  3.7  1  

ກ ມພາ 17.7  31.4  17.3  3  

ມນີາ 21.3  33.8  31.9  3  

ເມສາ 23.9  35  90.8  7  

ພຶດສະພາ 24.6  33.3  168.3  14  

ມ ຖ ນາ 24.8  32  262.5  16  

ກລໍະກດົ 24.2  31.3  219  18  

ສ ງຫາ 24  30.6  343.4  19  

ກນັຍາ 23.5  31.1  219  14  

ຕ ລາ 21.4  30.5  86.6  8  

ພະຈ ກ 17.6  28.8  6.8  2  

ທນັວາ 14.7  27.7  2.4  1  

 

 

 ຮບູທີ 7 ເສັນ້ສຟ້ີາອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ (ອງົສາເຊ), ເສັນ້ສີແດງອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍສງູສ ດ (ອງົສາເຊ), 

ທິ່ອນສີຂຽວປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົທງັໝດົ (ມມ) ສາໍລບັເມ  ອງປາກເຊ 

 

ຕາຕະລາງ 7 ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ (ອງົສາເຊ), ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັສະເລິ່ຍສງູສ ດ(ອງົສາເຊ), ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົທງັໝດົ 

(ມມ) ສາໍລບັເມ  ອງປາກເຊ 

ເດ ອນ ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັ 

ສະເລິ່ຍຕ ໍິ່າສ ດ(C) 

ອ ນຫະພມູປະຈາໍວນັ 

ສະເລິ່ຍສງູສ ດ(C) 

ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົ 

ສະເລິ່ຍ(ມມ) 

ສະເລິ່ຍຈາໍນວນມ  ້

ທີິ່ ມຝີນົ 

ມງັກອນ 18.2  31.4  1.8  0  

ກ ມພາ 20.8  32.9  16.3  1  

ມນີາ 23.6  34.7  25  4  

ເມສາ 25.2  35  75.2  9  

ພຶດສະພາ 24.9  33.2  245  18  
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ມ ຖ ນາ 24.6  31.2  323.6  22  

ກລໍະກດົ 24.2  30.5  433.6  24  

ສ ງຫາ 24.2  30.2  467.5  25  

ກນັຍາ 23.8  30.3  308.7  20  

ຕ ລາ 22.7  30.8  115.9  14  

ພະຈ ກ 20.7  30.6  29.8  5  

ທນັວາ 18.6  30.1  2  1  

 

5.2 ລະບບົນ ເວດ 

5.2.1 ຄວາມເປັນມາ 

139. ສປປລາວມຄີວາມຫຼາກລາຍດາ້ນຊວີະນານາພນັທີິ່ ສງູລວມທງັສະຖານທີິ່ ມລໍະດກົໂລກແລະດ ນບໍລ ເວນນ ໍາ້ທີິ່ ຈດັຢູິ່ໃນສນົທ 

ສຍັຍາວິ່າດວ້ຍດ ນບໍລ ເວນນ ໍາ້. 

140. ປິ່າໄມຢູ້ິ່ໃນສປປລາວມສີດັປິ່າອາໃສຢູິ່ເປັນຈາໍນວຍຫຼາຍ. ເຂດພາກເໜ ອຂອງລາວແມ ິ່ນມປີິ່າຝນົເຂດຮອ້ນຢູິ່ນາໍເຊ ິ່ ງອ ດມົ

ໄປດວ້ຍປິ່າທີິ່ ມໃີບຂຽວຕະຫຼອດ, ປິ່າປຽກຊ ິ່ມແລະປິ່າດງົດ ບປະສມົ. ໃນທາງພາກໃຕຂ້ອງລາວແມ ິ່ນມຕີ ົນ້ໄມປ້ະເພດປິ່ຽນໃບປີ

ລະເທ ິ່ ອ.    

141. ໃນປິ່າປຽກຊ ິ່ມມຫີຍາ້ທີິ່ ມຂີະໜາດສງູແລະຫຍາ້ປກົຄ ມໜາ້ດ ນໄວຕ້ ົນ້ໄມສ້ິ່ວນໃຫຍິ່ຈະມກີານເຕີບໂຕດ,ີ ມໄີມປ້ິ່ອງ, ຟ ິ່ມ

ໄມ,້ ແລະກວ້ຍປິ່າຢູິ່ເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ. ສປປລາວ ຍງັມພີນັກວ້ຍໄມແ້ລະຕ ົນ້ຕານຫຼາຍຮອ້ຍຊະນ ດນາໍອີກ.   

142. ສດັປິ່າໃນສປປລາວລວມມປີະເພດສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົປະມານ 200 ຊະນ ດ, ປະເພດສດັເລ ອຄານແລະສດັເຄ ິ່ ງບກົເຄ ິ່ ງ

ນ ໍາ້ກມໍປີະມານຊ ໍິ່າໆກນັ, ແລະມນີກົຫຼາຍກິ່ວາ 700 ຊະນ ດ.   ສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົທີິ່ ມຫຼີາຍແມ ິ່ນຈາໍພວກງວົປິ່າ, ກວາງ, ຫມີ

ແລະລີງ. ສດັທີິ່ ໃກຈ້ະສນູພນັລວມມຈີາໍພວກຊາ້ງ, ແຮດ, ເສ ອ, ແລະງວົປິ່າອີກຫຼາຍຊະນ ດ, ລີງ, ແລະຊະນ ີ (ເບ ິ່ ງທາງລ ິ່ມ). 

ມສີດັຫຼາຍຊະນ ດເຊັິ່ ນຊາ້ງ, ຫມແີພນດາ້ແດງ, ປາບກຶ, ເສ ອ, ແລະຈາໍພວກເສ ອດາວແມ ິ່ນມຄີວາມສິ່ຽງທີິ່ ໄກຈ້ະສນູພນັເນ ິ່ ອງ

ຈາກມກີານຄ ດຄ ົນ້ປິ່າແລະຊບັພະຍາກອນບໍິ່ ແຮິ່ເປັນຈາໍນວຍຫຼາຍໂດຍປະເທດໃກຄ້ຽງ. 

143. ບນັຊແີດງຂອງອງົການສາກນົເພ ິ່ ອການອະນ ລກັທາໍມະຊາດແບະຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ (IUCN) ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວິ່າມ ີ

ສດັປິ່າປະມານ 165 ຊະນ ດແລະພ ດອີກ 30 ຊະນ ດໃນສປປລາວໄດຈ້ດັຢູິ່ໃນລາຍການສິ່ຽງໃກຈ້ະສນູພນັສງູ, ໄກຈ້ະສນູພນັ, 

ມຄີວາມສິ່ຽງ.     

144. ສດັຈາໍພວກງູ, ກະປອມ, ກບົ, ແລະກບັແກແ້ມ ິ່ນມຫຼີາຍ. ບນັດານກົກະຈ ບ, ນກົຫວົຂວານ, ນກົປິ່າແມ ິ່ນອາໃສຢູິ່ຕາມງ ິ່າ

ໄມແ້ລະພ ນ້ດ ນຂອງປິ່າ. ມນີກົເປັນຈາໍນວນຫຼາຍຊະນ ດທີິ່ ອາໃສຢູິ່ເຂດທົິ່ງພຽງ, ແລະຍງັມນີກົອີກຫຼາຍຊະນ ດທີິ່ ກາໍລງັຖ ກຄ ກຄ

າມເຊັິ່ ນ: ຈາໍພວກນກົຍາງແລະນກົກະສາ.   

145. ຢູິ່ໃນລາວມປີະຊາກອນຊະນຂີອ້ນຂາ້ງຫຼາຍແລະຫຼາກຫຼາຍເຖ ງ 6 ຊະນ ດ, ເຊ ິ່ ງເປັນຮອງພຽງແຕິ່ປະເທດອ ນໂດເນເຊຍ

ເທົິ່ ານ ັນ້. ຢູິ່ລາວຍງັມຊີະນຈີາໍພວກອາໃສຢູິ່ປາຍຕ ົນ້ໄມ ້ (Nomascus)ເຊ ິ່ ງໄດຮ້ບັໄພຄ ກຄາມຢິ່າງຫຼາຍ, ແລະມຊີະນດີາໍ 

(Nomascus concolor) ທີິ່ ຈດັຢູິ່ໃນລາຍການສິ່ຽງໃກຈ້ະສນູພນັສງູຂອງອງົການ IUCN, ສາໍລບັຊະນແີກມ້ຂາວທາງພາກໃຕ ້

(Nomascus siki)ແລະພາກເໜ ອ (Nomascus leucogenys) ກຖໍ ກຈດັຢູິ່ໃນລາຍການໃກຈ້ະສນູພນັແລະສິ່ຽງໄດຈ້ະສນູພນັ

ສງູຕາມລາໍດບັ. ຂໍມ້ນູກ ິ່ຽວກບັຊະນແີກມ້ຂາວພາກໃຕ,້ ບິ່ອນທີິ່ ຢູິ່ອາໃສແລະການແຈກຢາຍຂອງພວກມນັແມ ິ່ນຍງັມໜີອ້ຍ  
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5.2.2 ປິ່າສະຫງວນແຫິ່ງຊາດ 

146. ປິ່າສະຫງວນແຫິ່ງຊາດແມ ິ່ນພ ນ້ທີິ່ ເຂດປກົປ້ອງ  ແລະຍງັມເີຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົອີກຫຼາຍແຫິ່ງ (Important 

Bird Areaຫຼ  IBA)ໃນສປປລາວ, ເຊ ິ່ ງມປີິ່າສະຫງວນແຫິ່ງຊາດທງັໝດົ 21 ແຫິ່ງກວມເອົາເນ ອ້ທີິ່  29,775 ກມ2 ເປັນເນ ອ້ທີິ່

ປກົປ້ອງ. ໃນປະຈ ບນັກາໍລງັມກີານສະເໜີຂໍສາ້ງປິ່າສະຫງວນອີກ 10 ແຫິ່ງ, ເຊ ິ່ ງມຫຼີາຍແຫິ່ງເບ ິ່ ງຄ ວິ່າຈະໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງ

ຢິ່າງເປັນທາງການຈາກທາງລດັຖະບານລາວແລວ້. ຮບູທີ 8 ແມ ິ່ນສະແດງໃຫເ້ຫັນເຂດປິ່າສະຫງວນ ແລະເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍ

ຄນັຂອງນກົໃນສປປລາວ.  

 

 

 ຮບູທີ 8 ເຂດປິ່າສະຫງວນ ແລະເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງ (IBAs) 

5.2.3 ແຂວງອ ດມົໄຊ 

147. ປິ່າໄມໃ້ນແຂວງອ ດມົໄຊແມ ິ່ນອ ດມົສມົບນູເນ ິ່ ອງຈາກສະພາບພມູອາກາດຂອງແຂວງເຊ ິ່ ງມໄີມປ້ິ່ອງ ແລະພ ດຫຼາຍຊະນ ດ

(ລວມທງັກວ້ຍໄມ)້ ຢູິ່ໃນເຂດນີໄ້ມເ້ນ ອ້ແຂງເຊັິ່ ນໄມສ້ກັແລະຈາໍພວກໄມແ້ຕມ້ຄີວາມສາໍຄນັຫລາຍເພະເປັນແຫິ່ລງລາຍຮບັຫຼກັໃຫ້

ກບັປະຊາຊນົພາຍໃນແຂວງ.   
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148. ມປີິ່າສະຫງວນ ແລະປິ່າປ້ອງກນັອີກຫຼາຍແຫິ່ງຢູິ່ໃນແຂວງອ ດມົໄຊລວມທງັເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົໃນເຂດເທ ງ

ແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງເຊ ິ່ ງກວມເອົາເນ ອ້ທີ 10,980 ຮຕແລະມຄີວາມຍາວກວມເອົາແຂວງອ ດມົໄຊ, ບໍິ່ ແກວ້ແລະໄຊຍະບລີູ.  ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາ

ໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົແມ ິ່ນຕ ັງ້ຢູິ່ຄວາມສງູປະມານ 300 – 400 ມເໜ ອໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ. ພາຍໃນເຂດ IBA  ນີມ້ຊີ ິ່ອງທາງນ ໍາ້ທີິ່

ເປີດ, ມຂີີຊ້າຍແລະຫີນແຫິ່ໃນຊິ່ວງລະດແູລງ້, ແລະມໂີຂດຫີນທີິ່ ປກົຄ ມດວ້ຍພ ດ. ສາຍພນັນກົທີິ່ ພບົເຫັນຢູິ່ໃນເຂດ IBAນີລ້ວມ

ມນີກົນາງນວນສີດາໍ (Sterna acuticauda), ນກົ Phalacrocorax carbo, ນກົຫວົຂວານສີເທົິ່ າ (Vanellus cinereus), 

ນກົຈ ບປະເພດ Saxicola jerdoniແລະRiparia paludicola, ນກົປະເພດVanellus duvaucelii, ນກົຂະໜາດນອ້ຍປະ

ເພດ Glareola lacteal, ແລະພວກຫິ່ານນ ໍາ້Anser cygnoides. 

 

5.2.4 ແຂວງຫວົພນັ 

149. ປິ່າສະຫງວນແຫິ່ງຊາດນ ໍາ້ເອັດພເູລີຍແລະປິ່າສະຫງວນແຫິ່ງຊາດນ ໍາ້ຊາໍແມ ິ່ນຕ ັງ້ຢູິ່ແຂວງຫວົພນັ, ແລະໃນແຂວງນີກ້ມໍ ີ

ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົຫຼາຍແຫິ່ງນາໍອີກ. 

150. ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົນ ໍາ້ເນນີຂອງປິ່ານ ໍາ້ເອັດແມ ິ່ນຢູິ່ຕ ດກບັປິ່າສະຫງວນແຫິ່ງຊາດປິ່າສະຫງວນນ ໍາ້ເນນີມເີນ ອ້ທີິ່  

85,450 ຮຕແລະຕ ັງ້ຢູິ່ຄວາມສງູລະຫວິ່າງ 800–1,500ມເໜ ອໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ. ແຫຼິ່ງທີິ່ ຢູິ່ອາໃສຂອງພ ດແລະສດັແມ ິ່ນມກີານປະ

ສມົປະສານລະຫວິ່າງຕ ົນ້ໄມຊ້ະນ ດໃບລ ົິ່ນແລະຕ ົນ້ໄມບ້ຂຽວຕະຫຼອດ, ແລະຍງັມໄີມປ້ິ່ອງແລະໄມຈ້າໍພວກໄມແ້ປກນາໍອີກ. ເຂດ

ທີິ່ ມກີານຖາງແມ ິ່ນໄດຖ້ ກປິ່ຽນແທນເປັນທົິ່ງຫຍາ້.ຊະນ ດພນັນກົທີິ່ ສາໍຄນັປະກອບມຈີາໍພວກນກົເງ  ອກ (Buceros bicornis) 

ແລະນກົກະແຕນຈາໍພວກAlcedo hercules.     

151. ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົຕາມເຂົາພເູລີຍແມ ິ່ນຢູິ່ໃນປິ່າສະຫງວນນ ໍາ້ເອັດພເູລີຍເຊ ິ່ ງຕ ດກບັເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັ

ຂອງນກົນ ໍາ້ເນນີ.ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົພເູລີຍແມ ິ່ນຍາວຢຽດໄປເຖ ງແຂວງຫຼວງພະບາງມເີນ ອ້ທີິ່  60,070 ຮຕຢູິ່ໃນ

ຄວາມສງູລະຫວິ່າງ 700–1,800ມເໜ ອໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ. ແຫຼິ່ງທີິ່ ຢູິ່ອາໄສຂອງພ ດແລະສດັແມ ິ່ນປະສມົປະສານກນັຂອງຕ ົນ້ໄມຊ້ະ

ນ ດໃບລ ົິ່ນແລະຕ ົນ້ໄມບ້ຂຽວຕະຫຼອດເຄ ິ່ ງໜຶິ່ ງ, ເຂດປິ່າຂຽວຕາມສນັພແູລະທົິ່ງຫຍາ້. ຊະນ ດພນັນກົທີິ່ ສາໍຄນັລວມມນີກົນອ້ຍປະ

ເພດSitta Formosa, ນດົເງ  ອກປະເພດAceros nipalensis, ນກົກະແຕນຈາໍພວກAlcedo Hercules, ແລະນກົກະຈ ບສີ

ເຫຼ ອງປະເພດPhylloscopus cantator. ມເີຕົິ່ າ 4 ສາຍພນັແລະສດັຈາໍພວກມກີບີຕນີ 2 ສາຍພນັທີິ່ ໄດຮ້ບັການຢ ນຢນັແລວ້. 

152. ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົນ ໍາ້ຊາໍຕ ັງ້ຢູິ່ໃນປິ່າສະຫງວນນ ໍາ້ຊາໍໃນເນ ອ້ທີິ່  70,000 ຮຕ, ເຊ ິ່ ງມຄີວາມສງູຢູິ່ໃນລະດບັ 

300–1,800ມເໜ ອໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ. ພມູສນັຖານຂອງເຂດນີແ້ມ ິ່ນເປັນເຂດຮິ່ອມພແູລະພຕູ ໍິ່າ. ສະຖານທີິ່ ຢູິ່ອາໃສຂອງພ ດແລະ

ສດັລວມມປີິ່າດ ບແຫງ້, ປິ່າປະສມົຂອງຕ ົນ້ໄມຊ້ະນ ດໃບຫລ ົິ່ນ, ແລະປິ່າເທ ງພເູຂົາ. ຊະນ ດພນັນກົທີິ່ ສາໍຄນັມນີກົນອ້ຍປະເພດ

Sitta Formosa, ນກົເງ  ອກສີນ ໍາ້ຕານAnorrhinus tickelli, ນກົເງ  ອກປະເພດ Buceros bicornis, ນກົ Picus rabieri, 

ນກົປະເພດ Aceros nipalensis.  

 

5.2.5 ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

153. ແຂວງສະຫວນັນະເຂດມີິ່ປິ່າປ້ອງກນັທີິ່ ສາໍຄນັຫຼາຍແຫິ່ງລວມທງັດ ນບໍລ ເວນນ ໍາ້ 2 ແຫິ່ງທີິ່ ຈດັຢູິ່ໃນສນົທ ສຍັຍາວິ່າດວ້ຍ

ດ ນບໍລ ເວນນ ໍາ້ເຊ ິ່ ງມ:ີ  

154. ດ ນບໍລ ເວນນ ໍາ້ບງຶຂຽດໂງງ້ 

155. ດ ນບໍລ ເວນນ ໍາ້ເຊຈາໍພອນ 

156. ຮບູທີ 9 ສະແດງໃຫເ້ຫັນທີິ່ ຕ ັງ້ຂອງດ ນບໍລ ເວນນ ໍາ້ 2 ແຫິ່ງນີ.້  
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ຮບູທີ 9ດ ນບໍລ ເວນນ ໍາ້ໃນສນົທ ສນັຍາດ ນບໍລ ເວນນ ໍາ້ RAMSAR ໃນສປປລາວ 

157. ແຂວງສະຫວນັນະເຂດມປີິ່າສະຫງວນທີິ່ ສາໍຄນັຫຼາຍແຫິ່ງເຊັິ່ ນ: ປິ່າສະຫງວນເຊບ ັງ້ນວນທາງທ ດໃຕ,້ ປິ່າສະຫງວນດງົພູ

ວຽງທາງທ ດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ,້ ແລະປິ່າສະຫງວນພຊູາງຮທີາງທ ດເໜ ອ. ປິ່າສະຫງວນພຊູາງຮປີນັພຫີູນຊ ິ່ ງເປັນທີິ່ ຮູກ້ນັດສີາໍ

ລບັວດັທະນະທາໍຂອງຄນົພໄູທ. ປິ່າສະຫງວນດງົພວູຽງແມ ິ່ນຮູກ້ນັດໃີນນາມຂອງປິ່າເກົິ່ າແກິ່ມຕີ ົນ້ໄມສ້ງູໃຫຍິ່, ໜອງນ ໍາ້ສກັສ ດ

ແລະພະທາດອີຮງັ. ປິ່າເຂດນີຍ້ງັເປັນທີິ່ ຮູຈ້ກັກ ິ່ຽວກບັສດັທີິ່ ໃກຈ້ະສນູພນັເຊິ່ນຈາໍພວກລະມງັ, ຄິ່າງເທົິ່ າ, ແລະນກົເງ  ອກເຊ ິ່ ງຫາ

ບິ່ອນອ ິ່ ນໄດຍ້າກ. 

 

5.2.6 ແຂວງສາລະວນັ 

158. ມປີິ່າປ້ອງກນັທີິ່ ສາໍຄນັຫຼາຍແຫິ່ງໃນແຂວງສາລະວນັຄ ດ ັິ່ງລ ິ່ມນີ:້ 

159. ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົເຊຊບັໃນປິ່າສະຫງວນເຊຊບັ,ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສຂອງນກົເຊຊບັນີມ້ເີນ ອ້ທີິ່ ທງັໝດົ 113,000 

ຮຕແລະກວມເອົາສອງແຂວງຄ ສາລະວນັແລະເຊກອງ, ຕ ັງ້ຢູິ່ລະດບັຄວາມສງູ 400–2,100ມ ເໜ ອໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ. ປິ່າເຂດນີ້

ເປັນປິ່າດ ບແຫງ້, ປິ່າໄມແ້ປກ, ປິ່າດ ບຂຽວເຄ ິ່ ງໜຶິ່ ງ, ປິ່າເທ ງພ,ູ ແລະ ທົິ່ງຫຍາ້.ພ ດສອງສາຍພນັທີິ່ ເກດີຢູິ່ໃນນີລ້ວມມFີokienia 

hodginsii ແລະPinus dalatensis.ສາໍລບັຊະນ ດພນັນກົລວມມນີກົກະແຕນຈາໍພວກAlcedo Hercules, ນກົ Sitta 

solangiae, ແລະນກົ Rheinardia ocellata. ມສີດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົຫຼາຍຊະນ ດລວມທງັສດັວານອນອກີສອງຊະນ ດ. ໄດມ້ ີ

ການພບົເຫັນເຕົິ່ າໜຶິ່ ງສາຍພນັໃນປິ່າສະຫງວນແຫິ່ງນີ.້ 

160. ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົຕາມສາຍແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງຈາກພຊູຽງທອງຮອດສີິ່ ພນັດອນມເີນ ອ້ທີປະມານ 34,200 ຮຕ, 

ເຊ ິ່ ງມເີນ ອ້ທີິ່ ປະມານ 10,000 ຮຕທີິ່ ກວມເອົາກບັປິ່າສະຫງວນພຊູຽງທອງທີິ່ ມເີນ ອ້ທີິ່ ທງັໝດົ 120,000 ຮຕ. ຄວາມສງູຂອງ
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ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົເຂດນີແ້ມ ິ່ນຢູິ່ປະມານ 40–50ມເໜ ອໜາ້ນ ໍາ້ທະເລແລະພມູສນັຖານມລີກັສະນະແບບແຄມນ ໍາ້, 

ເກາະຫີນ, ຫາດຊາຍທີິ່ ຖ ກນ ໍາ້ຖວ້ມຕາມລະດກູານ, ເກາະດອນຂະໜາດຕ ໍິ່າທີິ່ ມພີ ດປກົຫ ມ້,ຫາດຊາຍ, ຂີຊ້າຍເປັນແລວ. ໄດມ້ ີ

ການຄ ົນ້ພບົຮງັນກົນາງນວນປະເພດSternula albifrons, ນກົປະເພດGlareola lacteal, ນກົປະເພດ Vanellus 

duvaucelii, ນກົແອິ່ນປະເພດ Hirundo smithii, ແລະນກົປະເພດ Sterna aurantia.  

161. ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົພຊູຽງທອງ (ເນ ອ້ທີິ່  36,650 ຮຕ) ແມ ິ່ນຕ ັງ້ຢູິ່ໃນປິ່າສະຫງວນພຊູຽງທອງ. ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາ

ໃສທີິ່ ສາໍຄນັຂອງນກົພຊູຽງທອງນີລ້ວມເອົາແຂວງສາລະວນັແລະຈາໍປາສກັເຊ ິ່ ງຕ ັງ້ຢູິ່ຄວາມສງູລະຫວິ່າງ 40–500ມທ ງໜາ້ນ ໍາ້

ທະເລມພີມູສນັຖານທີິ່ ມລີກັສະນະເນນີພຕູ ໍິ່າ, ເຂດທົິ່ງພຽງ, ມແີມ ິ່ນ ໍາ້, ແລະລາໍທານຕາມລະດກູານ. ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສຂອງພ ດ

ແລະສດັເປັນປະກອບດວ້ຍຕ ົນ້ໄມຊ້ະນ ດໃບລ ົິ່ນເຂດຮອ້ນແຫງ້ແລງ້, ຕ ົນ້ໄມຊ້ະນ ດໃບລ ົິ່ນເຂດຮອ້ນຊ ິ່ມ, ປິ່າຝນົແບບເຄ ິ່ ງ, ປິ່າ

ປະສມົແລະທົິ່ງຫຍາ້ແບບເປີດ. ຊະນ ດພນັນກົທີິ່ ສາໍຄນັມໄີກ ິ່ຟ້າLophura diardi, ນກົປະເພດPicus rabieri, ນກົຍ ງສີຂຽວ

Pavo muticus, ແລະນກົປະເພດMacronous kelleyi.  

162. ປິ່າສະຫງວນເຊບ ັງ້ນວນມເີນ ອ້ທີິ່  1260 ກມ2ແລະກວມເອົາທງັແຂວງສາລະວນັແລະສະຫວັນນະເຂດ, ແລະຕ ັງ້ຢູິ່ໃນ

ຄວາມສງູ 200-1000ມເໜ ອໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ. ພ ນ້ທີິ່ ນີເ້ປັນແນວຮາບພຽງໂດຍສະເພາະແມ ິ່ນເຂດທີິ່ ຕ ໍິ່າກ ິ່ວາ 400ມໃນທາງທ ດເໜ 

ອແລະທ ດໃຕຂ້ອງນ ໍາ້ບ ັງ້ນວນ; ສິ່ວນທາງກາງຂອງແມ ິ່ນ ໍາ້ໄຫຼຜິ່ານຮິ່ອມພແູລະໃນທາງທ ດຕາເວັນອອກເປັນແມ ິ່ນ ໍາ້ທີິ່ ມຫີ ບເຂົາກ້

ວາງ. ປິ່າໄມເ້ປັນລກັສະນະປິ່າຂຽວແກິ່, ປິ່າປະສມົຕ ົນ້ໄມຊ້ະນ ດໃບລ ົິ່ນແລະປະເພດປິ່າທາໍມະຊາແບບອ ິ່ ນໆ, ແລະ 87% ຂອງ

ເນ ອ້ທີິ່ ສະຫງວນໄວແ້ມ ິ່ນເປັນປິ່າ.ຄນົຊນົເຜົິ່ າທີິ່ ອາໃສໃນເຂດປິ່ານີໄ້ດມ້ກີານເກບັຊອກເຄ ິ່ ອງປິ່າເຊັິ່ ນນ ໍາ້ຢາງ, ປາສາໍລບັເສດຖະ

ກ ດແບບກ ມ້ຢກູ  ມ້ກ ນ, ແລະພວກເຂົາຍງັມກີານລຽ້ງສດັແລະເຮັດໄຮິ່ນາໍອີກ.  

163. ໂຄງການນີຈ້ະບໍິ່ ໄດນ້າໍໄປຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໃນເຂດພ ນ້ທີິ່ ລະອຽດອິ່ອນທີິ່ ກ ິ່າວວມາຂາ້ງເທ ງນີ.້  

 

5.2.7 ມາດຖານການປະຕ ບດັງານ 

164. ມາດຖານການປະຕ ບດັງານ (Performance Criteria)ຂາ້ງລ ິ່ມນີແ້ມ ິ່ນໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ເປັນສິ່ວນໜຶິ່ ງຂອງໂຄງການ:  

a/ກ. ຈະບໍິ່ ມກີານຕດັຕ ົນ້ໄມນ້ອກເຂດທີິ່ ໄດຮ້ບັປະນ ຍາດໃຫຖ້າງ;  

b/ຂ. ປກູຕ ົນ້ໄມໃ້ສິ່ຄ ນໃຫໄ້ວທີິ່ ສ ດຫລງັຈາກທີິ່ ວຽກທ ກຢິ່າງສ ້ນສ ດ;  

c/ຄ. ບໍິ່ ໃຫມ້ກີານສນູເສຍປິ່າດ ັິ່ງເດມີ ອນັເປັນຜນົມາຈາກກ ດຈະກາໍການຕດັໄມອ້ອກແລະການຟ ້ນຟຄູ ນ;  

d/ງ. ບໍິ່ ໃຫມ້ຜີນົກະທບົທີິ່ ເປັນອນັຕະລາຍຕໍິ່ ກບັສະພາບແວດລອ້ມທາງນ ໍາ້ແລະແຫຼິ່ງທີິ່ ຢູິ່ອາໃສຂອງສດັຢູິ່ເທ ງບກົ;  

e/ຈ. ບໍິ່ ໃຫມ້ກີານນາໍເອົາວດັຊະພ ດອນັໃໝິ່ເຂົ້າມາໃນພ ນ້ທີິ່ ຍອ້ນກ ດຈະກາໍຂອງໂຄງການ; ແລະ 

f/ສ. ບໍິ່ ໃຫມ້ກີານເພີິ່ ມຫຼ  ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງວດັຊະພ ດທີິ່ ມຢີູິ່ແລວ້ບໍິ່ ວິ່າຈະພາຍໃນຫຼ ພາຍນອກໂຄງການກຕໍາມ

ຍອ້ນກ ດຈະກາໍການກໍິ່ສາ້ງຂອງໂຄງການ.  

5.2.8 ການຕ ດຕາມ 

165. ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ແຜນງານຕ ດຕາມພ ດແລະສດັ (ຕາຕະລາງ 8). 

166. ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດການຕ ດຕາມວດັຊະພ ດແລະມມີາດຕະການທີິ່ ເໝາະສມົຖາ້ຫາກພບົເຫັນສາຍພນັທີິ່ ມາຈາກບິ່ອນອ ິ່ ນຫຼ ມ ີ

ພ ດ.  
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167. ໃນໄລຍະຂອງການເຮັດວຽກນ ັນ້ອງົການທີິ່ ປະຕ ບດັວຽກງານໂຄງການຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານລາຍງານປະຈາໍອາທ ດໃຫກ້ບັກະ

ຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມເ້ພ ິ່ ອອະທ ບາຍກິ່ຽວກບັ:  

a/ກ. ການບໍິ່ ປະຕ ບດັຕາມ (ຄດັ) ຕໍິ່ ກບັກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄນົນີ;້  

b/ຂ. ພ ນ້ທີິ່ ທີິ່ ໄດຮ້ບັການຟ ້ນຟໃູນຊິ່ວງໄລຍະຂອງວຽກໃນອາທ ດຜິ່ານມາ; ແລະ 

c/ຄ. ລາຍລະອຽດຂອງມາດຕະການແກໄ້ຂທີິ່ ໄດເ້ຮັດ.  

 

5.2.9 ການລາຍງານ 

168. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຕ ດຕາມພ ດແລະສດັທ ກອນັຫຼ ເຫດການທີິ່ ເກດີຂຶນ້ທ ກຢິ່າງຕອ້ງໄດມ້ກີານເກບັກາໍແລະລາຍງານຕາມທີິ່

ໄດແ້ຈງ້ໄວໃ້ນກອບວຽກESMFແລະຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍ

ແລະປິ່າໄມຮ້ບັຮູຂໍ້ສ້ງົໃສກິ່ຽວກບັການຕາຍຂອງສດັແລະບິ່ອນທີິ່ ພ ດຕິ່າງໆໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢິ່າງໜກັຫນິ່ວງ.  
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ຕາຕະລາງ 8ມາດຕະການໃນການຄ ມ້ຄອງພ ດແລະສດັ 

ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມລາຍງານ 

FF1. ການສນູເສຍທີິ່ ຢູິ່

ອາໄສແລະການລບົ

ກວນຕໍິ່ ສດັ 

FF1.1 ຈາໍກດັການຕດັຕ ົນ້ໄມແ້ລະຫຼຼຸດຜິ່ອນການລບົກວນ

ບິ່ອນຢູິ່ອາໃສຂອງສດັໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດໂດຍຜິ່ານການປກົ

ປ້ອງແລະການຄ ມ້ຄອງຮກັສາປິ່າໄມໄ້ວໃ້ຫພ້ຽງພໍ 

ໃນຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ  ປະຈາໍວນັແລະມກີານບນັ

ທຶກ 

FF1.2: ຫຼຼຸດຜິ່ອນລະດບັສຽງແລະແສງໄຟໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດ

ໃນພ ນ້ທີິ່ ໃກຄ້ຽງບິ່ອທີິ່ ມຄີວາມລະອຽດອິ່ອນ 

ໃນຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ  ປະຈາໍວນັແລະມກີານບນັ

ທຶກ 

FF1.3: ຮບັປະກນັວິ່າພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມທ ກຄນົຮູ້

ຈກັເຖ ງເຂດທີິ່ ມຄີວາມລະອຽດອິ່ອນດາ້ນທີິ່ ຢູິ່ອາໃສຂອງພ ດ

ແລະສດັແລະຄວາມຈາໍເປັນໃນການປກົປ້ອງເຂດເຫົຼິ່ ານີ.້  

ໃນຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍວນັແລະມກີານບນັ

ທຶກ 

FF1.4 ຫຼຼຸດຜິ່ອນການລບົກວນໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດຕໍິ່ ກບັພ ດ

ແລະສດັໃນເຂດກໍິ່ສາ້ງແລະ ມກີານຊິ່ວຍເຫຼ ອສດັທີິ່ ໄດຮ້ບັ

ບາດເຈັບຫຼ ສນູເສຍພໍິ່ ແມ ິ່ໃນຊິ່ວງໄລຍະໂຄງການ 

ໃນຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍວນັແລະມມີກີານບນັ

ທຶກແລະລາຍງານ 

FF1.5 ໃນບິ່ອນທີິ່ ຈາໍເປັນແລະເຮັດໄດ,້ ໃຫເ້ຄ ິ່ ອນຍາ້ຍ

ສດັອອກຈາກພ ນ້ທີິ່ ບິ່ອນເຮັດວຽກໄປຢູິ່ປິ່າປກົປ້ອງທີິ່ ໃກທີ້ິ່

ສ ດ 

ໃນຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍວນັແລະມກີານຮກັ

ສາບນັທຶກໄວ,້ ລາຍງານ 

FF1.6 ໃນບິ່ອນທີິ່ ມວີຽກດ ນ, ຕອ້ງໄດຟ້ ້ນຟຄູ ນໂດຍການ

ເອົາແນວພນັພ ດຂອງທອ້ງຖ ິ່ ນມາປກູໃສິ່ເພ ິ່ ອສາ້ງໃຫເ້ປັນ

ແຫຼິ່ງທີິ່ ຢູິ່ອາໃສຂອງສດັ 

ໃນຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍວນັແລະມກີານຮກັ

ສາບນັທຶກໄວ,້ ລາຍງານ 

FF2. ການແນະນາໍພ ດ

ແລະວດັຊະພ ດເຂົ້າມາ

FF2.1: ປະຕ ບດັແຜນການຄວບຄ ມການເຊະເຈ ິ່ອນການ

ລະບາຍນ ໍາ້ແລະການຄວບຄ ມຕະກອນ (EDSCP) ເພ ິ່ ອ

ກ ິ່ອນແລະຊວິ່ງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ມກີານບນັທຶກ 
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ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມລາຍງານ 

ໃນພ ນ້ທີິ່  ຫຼຼຸດຜິ່ອນການກະຈາຍໂຕຂອງວດັຊະພ ດຜິ່ານການເຊະ

ເຈ ິ່ອນແລະຕະກອນທີິ່ ໄຫຼລງົສູິ່ທາງນ ໍາ້.   

FF2.2: ປກູປິ່າຄ ນໃສິ່ພ ນ້ທີິ່ ທີິ່ ຖ ກລບົກວນໂດຍນາໍໃຊຊ້ະ

ນ ດພນັພ ດຂອງທອ້ງຖ ິ່ ນທີິ່ ໃຫຄ້ ນຄິ່າສງູດາ້ນທີິ່ ຢູິ່ອາໃສ 

ຊວິ່ງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ໃນເວລາທີິ່ ຕອ້ງການແລະມີ

ການບນັທຶກ 

FF2.3: ຫຼຼຸດຜິ່ອນການລບົກວນໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດຕໍິ່ ກບັພ ດທີິ່

ເຫຼ ອຢູິ່ໂດຍສະເພາະແມ ິ່ນຕ ົນ້ໄມທີ້ິ່ ເປັນຮ ົິ່ມ 

ຊວິ່ງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານບນັ

ທຶກ 

FF2.4: ແນວພນັທີິ່ ເອົາມາໃຊຕ້ອ້ງບໍິ່ ມວີດັຊະພ ດປນົມານາໍ ການດາໍເນນີການ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ມກີານບນັທຶກ 

FF2.5 ຕ ົນ້ໄມນ້ອ້ຍແລະຝ ິ່ມໄມຕ້ອ້ງໄດຖ້ ກຍາ້ຍອອກໄປ

ແທນທີິ່ ຈະເປັນຕ ົນ້ໄມໃ້ຫຍິ່ 

ຊວິ່ງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ຜູຄ້ ມປະຈາໍສະນາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານບນັ

ທຶກ 

FF2.6: ຕອ້ງໄດມ້ກີານຄວບຄ ມວດັຊະພ ດທີິ່ ເປັນໄພຕໍິ່ ສ ິ່ ງ

ແວດລອ້ມຫຼ ວດັຊະພ ດອນັຕະລາຍໃນຊິ່ວງໄລຍະຂອງການ

ດາໍເນນີໂຄງການ 

ຊິ່ວງໄລຍກໍິ່ສາ້ງແລະຫລງັກໍິ່

ສາ້ງ 

ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍອາທ ດແລະມກີານ

ບນັທຶກ 
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5.3 ນ ໍາ້ໃຕດ້ ນ 

5.3.1 ຄວາມເປັນມາ 

169. ໂດຍທົິ່ວໄປແລວ້ນ ໍາ້ໃຕດ້ ນຖ ວິ່າເປັນຊບັພະຍາກອນທີິ່ ຍງັບໍິ່ ທນັໄດຖ້ ກນາໍໃຊຫຼ້າຍໃນສປປລາວ.ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່ານ ໍາ້ໃຕດ້ ນ

ຈະເປັນແຫຼິ່ງນ ໍາ້ໃຊຫຼ້ກັໃນເຂດຊນົນະບດົກຕໍາມຄວາມເຂົ້າໃຈກິ່ຽວກບັຫຼ ການຕ ດຕາມຄ ນະພາບແລະປະລ ມານຂອງນ ໍາ້ໃຕ້

ດ ນກຍໍງັມໜີອ້ຍຢູິ່.ມາຮອດປະຈ ບນັຍງັບໍິ່ ທນັມວີ ທີການທີິ່ ເປັນລະບບົຫຼ ໃນລະດບັຊາດໃນການກາໍນດົຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໃຕ້

ດ ນເຊ ິ່ ງກໝໍາຍຄວາມວິ່າການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ ນໃນການສະໜອງນ ໍາ້ໃຊນ້ ັນ້ເປັນທາງເລ ອກທີິ່ ຍງັມຄີວາມສິ່ຽງສງູ.  

170. ໄດມ້ກີານສຶກສາຫຼາຍອນັກິ່ຽວກບັນ ໍາ້ໃຕດ້ ນລວມທງັຄະນະກາໍມະການແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງ (1986)  ເຊ ິ່ ງໄດສ້ງັເກດເຫັນ

ວິ່າສປປລາວຖ ກແບິ່ງອອກເປັນສອງພ ນ້ທີິ່ ທາງທໍລະນວີ ທະຍາ. 

171. ພາຍໃນເຂດນີໄ້ດມ້ກີານແບິ່ງແຫຼິ່ງນ ໍາ້ພ ນ້ດ ນ(aquifer)ເປັນ 3 ລະບບົ:  

172. ແຫຼິ່ງນ ໍາ້ພ ນ້ດ ນຂອງອານາມຽນ (Annamian)  ເຊ ິ່ ງເປັນລະບບົປິ່ອຍນ ໍາ້ລງົໃສິ່ແມ ິ່ນ ໍາ້ໃນທອ້ງຖ ິ່ ນຫຼ ສາຂາແມ ິ່ນ ໍາ້. 

ແຫຼິ່ງນ ໍາ້ພ ນ້ດ ນນີບໍ້ິ່ ໄດເ້ປັນສິ່ວນໜຶິ່ ງຂອງລະບບົການໄຫຼວຽນນ ໍາ້ຂອງພາກພ ນ້ແລະຈະບໍິ່ ນາໍເອົາມນົລະພ ດມາໃສິ່ລະບບົນ ໍາ້

ໃຕດ້ ນໃນພາກພ ນ້.ຄ ນະພາບຂອງນ ໍາ້ແມ ິ່ນຂອ້ນຂາ້ງດແີລະສາມາດນາໍມາດ ິ່ ມໄດແ້ຕິ່ກມໍທີາດເຫັຼກຂອ້ນຂາ້ງຫຼາຍ. ຄວາມສາ

ມາດໃນການຜະລ ດນ ໍາ້ແມ ິ່ນ 5 ລ ດ/ວ ນາທີ;  

173. ກ ິ່ມແຫຼິ່ງນ ໍາ້ພ ນ້ດ ນປະເພດອ ນໂດຊນີຽນເຊ ິ່ ງມກີານໄຫຼໃນລະດບັພາກພ ນ້ລວມທງັໂຂດຫີນປະເພດອ ນໂດຊນີຽນໂມ

ເຢັນນ ດແລະຊ ບເປີລີເອີ ້ (Indonisian Moyennes and Superieures) ລະບບົເຫົຼິ່ ານີແ້ມ ິ່ນຫາກເໍກດີໃໝິ່ແລະສິ່ວນ

ໃຫຍິ່ເປັນຕະກອນຈາກນ ໍາ້ຈ ດແຕິ່ກມໍເີຂດນ ໍາ້ເຄັມແລະສິ່ວນຂອງນ ໍາ້ເກ ອຢູິ່ນາໍ. ຜນົຜະລ ດນ ໍາ້ແມ ິ່ນມເີຖ ງ 12-14 ລ ດຕໍິ່

ວ ນາທີ; ແລະ 

174. ແຫຼິ່ງນ ໍາ້ພ ນ້ດ ນທີິ່ ເປັນເຂດດ ນຜ ິ່ຍກ ິ່ຽວເນ ິ່ ອງມາຈາກການມາທບັຖມົຂອງຕະກອນຂອງແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງບໍິ່ ໄດຈ້ດັໃຫ້

ເປັນແຫຼິ່ງນ ໍາ້ພ ນ້ດ ນຫຼາຍປານໃດ.  

175. ການປະເມນີນ ໍາ້ໃຕດ້ ນໃນລະດບັພາກພ ນ້ພຽງອນັດຽວແມ ິ່ນການສກຶສາໃນແຂວງສາລະວນັແລະຈາໍປາສກັໂດຍການ

ໃຫທຶ້ນຂອງອງົການ JICA, ແລະໄດມ້ກີານສຶກສາຫຼາຍອນັແລະການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ ນເພ ິ່ ອສະໜອງນ ໍາ້ໃຊໃ້ຫກບັຕວົເມ  ອງ

ແລະຍງັໄດມ້ກີານຂ ດເຈະນ ໍາ້ສາ້ງຫຼາຍຮອ້ຍແຫິ່ງໃນທົິ່ວປະເທດເພ ິ່ ອສະໜອງນ ໍາ້ໃຊໃ້ນເຂດຊນົນະບດົ. ໂດຍທົິ່ວໄປແລວ້ຂໍ້

ມນູກ ິ່ຽວກບັນ ໍາ້ສາ້ງທີິ່ ຖ ກຂ ດເຈາະສາໍລບັສະໜອງນ ໍາ້ໃຊໃ້ນຊນົນະບດົຈະລວມມສີະຖານທີິ່ ຕ ັງ້, ຄວາມເລ ກ, ປະເພດໂປ້ມ

ນ ໍາ້ທີິ່ ໃຊແ້ລະລະດບັນ ໍາ້ໃຕດ້ ນ. ການບນັທຶກທາງດາ້ນທໍລະນວີ ທະຍາແລະການທດົສອບຜນົຜະລ ດຂອງນ ໍາ້ແມ ິ່ນໄດເ້ຮັດ

ເປັນບາງຄ ັງ້ຄາວໃນບິ່ອນທີິ່ ເຮັດໄດ ້ແຕິ່ຫຼາຍຄ ັງ້ກມໍຂໍີມ້ນູທີິ່ ບໍິ່ໜາ້ເຊ ິ່ ອຖ ປານໃດ. 

176. ໂຄງການນີບໍ້ິ່ໜາ້ຈະມກີານແຕະຕອ້ງເຖ ງນ ໍາ້ໃຕດ້ ນເພາະວິ່າໂຄງການຈະບໍິ່ ໄດມ້ກີານດດູເອົານ ໍາ້ໃຕດ້ ນມາໃຊແ້ລະຍ ິ່ ງ

ໄປກິ່ວານ ັນ້ວຽກດ ນທ ກອນັຈະຂ ດລງົເລ ດກສ ດພຽງແຕິ່ 4ມເທົິ່ ານ ັນ້.  .  

5.3.2 ມາດຖານການປະຕ ບດັງານ 

177. ມາດຖານການປະຕ ບດັງານທາງລ ມ້ນີແ້ມ ິ່ນຖ ກຕ ັງ້ຂຶນ້ມາໃຫກ້ບັໂຄງການ:  

a/ກ. ຈະບໍິ່ ໃຫຄ້ ນະພາບແລະປະລ ມານຂອງນ ໍາ້ໃຕດ້ ນຫຼຼຸດລງົອນັເປັນຜນົມາຈາກການກໍິ່ສາ້ງແລະກ ດຈະກາໍດາໍ

ເນນີງານຕິ່າງໆທີິ່ ຢູິ່ໃກເ້ຂດໂຄງການ;  ແລະ 

b/ຂ. ຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັ ແຜນການຄວບຄ ມການເຊະເຈ ິ່ອນການລະບາຍນ ໍາ້ແລະການຄວບຄ ມຕະກອນ 

(EDSCPs) ໃຫມ້ປີະສ ດທ ຜນົແລະມາດຕະການອ ິ່ ນໆເພ ິ່ ອເປັນການປກົປ້ອງນ ໍາ້ໃຕດ້ ນ. 

178. ໂດຍການປະຕ ບດັຕາມມາດຕະການຄ ມ້ຄອງທີິ່ ໄດລ້ະບ ຢູິ່ໃນກອບວຽກESMFນີໂ້ຄງການຈະບໍິ່ ໄດສ້າ້ງຜນົກະທບົທີິ່

ໃຫຍິ່ຫຼວງອນັໃດຕໍິ່ ກບັຄ ນະພາບນ ໍາ້. 
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5.3.3 ການຕ ດຕາມ 

179. ອີງໃສິ່ຕາຕະລາງ 9 ສາໍລບັການຕ ດຕາມນ ໍາ້ໃຕດ້ ນ.  

180. ໃນຊິ່ວງໄລຍະໂຄງການຕອ້ງໄດມ້ກີານປະເມນີເບ ອ້ງຕ ົນ້ຄ ນະພາບນ ໍາ້ໃຕດ້ ນແລະຫລງັຈາກນ ັນ້ຕອ້ງໄດປ້ະເມນີອີກ

ຢິ່າງໜອ້ຍທ ກສອງເດ ອນ. ການປະເມນີເບ ອ້ງຕ ົນ້ຕອ້ງຄອບຄ ມຄິ່າຕວົຊີວ້ດັຕິ່າງໆໃຫໄ້ດກ້ວາ້ງທີິ່ ສ ດ (ຄວາເລ ກຂອງນ ໍາ້, 

ຄິ່າຄວາມເປັນກດົເປັນດິ່າງ pH, ຄິ່າ DO, ການປະຈ ໄຟຟ້າ, ທາດໄນເຕດຼ, ທາດຟດົສະຟໍ, ທາດໂຄລໍຟອມ, ໂລຫະໜກັ, 

ຄວາມຂ ນ້, ສານໄຮໂດຣກາກບອນ) ເພ ິ່ ອໃຫຂໍ້ມ້ນູພ ນ້ຖານແລະຢ ນຢນັຄວາມເໝາະສມົສາໍລບັການນາໍໃຊທີ້ິ່ ຕອ້ງການ. ສາໍ

ລບັຕວົຊີວ້ດັໃນການຕ ດຕາມຕໍິ່ ມາແມ ິ່ນຈະໄດຖ້ ກກາໍນດົອີງຕາມຄວາມຕອ້ງການຕວົຈ ງ. 

181. ຕອ້ງໄດມ້ກີານຕ ດຕາມແບບຕໍິ່ ເນ ິ່ ອງແລະເປັນປະຈາໍເຊ ິ່ ງເປັນສິ່ວນໜຶິ່ ງຂອງການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ບາດານ. 

 

5.3.4 ການລາຍງານ 

182. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຕ ດຕາມຄ ນນະພາບນ ໍາ້ບາດານຫຼ ເຫດການໃດໆທີິ່ ເກດີຂຶນ້ກຕໍາມຕອ້ງໄດມ້ກີານບນັທຶກແລະລາຍ

ງານຕາມທີິ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນກອບວຽກ ESMF ນີ,້ຕອ້ງມກີານແຈງ້ໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ

ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ ້ຮບັຮູໃ້ນທນັທີກິ່ຽວກບັຂໍສ້ງົໃສເລ ິ່ ອງຜນົເສຍທາງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມຫຼ ລະດບັຄ ນນະພາບ

ນ ໍາ້ມຄີິ່າສງູເກນີເກນທີິ່ ກາໍນດົໄວ.້ 
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ຕາຕະລາງ 9ມາດຕະການຄ ມ້ຄອງນ ໍາ້ໃຕດ້ ນ 

ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະລາຍງານ 

GW 1: ການເພີິ່ ມຂຶນ້ຂອງ

ມນົລະພ ດໂດຍລວມ, ໄຮ

ໂດຣກາກບອນ, ໂລຫະ

ແລະສານເຄມອີ ິ່ ນໆເຂົ້າໄປ

ໃນແວດລອ້ມນ ໍາ້ໃຕດ້ ນ 

GW1.1: ເຮັດການຕ ດຕາມຄ ນນະພາບນ ໍາ້ໃຕດ້ ນແລະເທ ງ

ໜາ້ດ ນເປັນປະຈາໍໃນບິ່ອນທີິ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ້ິ່ານ ໍາ້ໃຕ້

ເດ ນຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົລວມທງັການປະເມນີການປິ່ຽນແປງ

ດາ້ນຄ ນະພາບນ ໍາ້ໃຕດ້ ນ 

ໃນທ ກໄລຍະ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜ

າມ 

,  

GW1.2: ປ້ອງກນັບໍິ່ ໃຫນ້ ໍາ້ໜາ້ດ ນທີິ່ ມສີານເຄມປີນົເປ ້ອນຊມຶ

ຜິ່ານບໍິ່ ນ ໍາ້ບາດານແລະນ ໍາ້ສາ້ງລງົສູິ່ແຫຼິ່ງນ ໍາ້ໃຕດ້ ນໂດຍສະ

ເພາະໃນຊິ່ວງໄລຍະຂອງການຂ ດເຈາະນ ໍາ້ບາດານແລະວຽກ

ໂຄງລິ່າງຕິ່າງໆທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ, ປ້ອງກນັການໄຫຼອອກ ແລະນ ໍາ້

ຖວ້ມ ແລະຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງໃຫສ້ະອາດ.  

ໃນທ ກໄລຍະ ພະນກັງານທ ກຄນົ ປະຈາໍອາທ ດ 

GW1.3: ເຂດພ ນ້ທີິ່ ຈດັສນັໄວສ້າໍລບັເກບັຮກັສານ ໍາ້ເຊ ອ້ໄຟ, 

ສານເຄມຫຼີ ຂອງແຫຼວທີິ່ ເປັນພ ດຕອ້ງມຖີານອດັແຫນນ້ເພ ິ່ ອບໍິ່

ໃຫສ້ານຕິ່າງໆໄຫຼຊຶມຜິ່ານໄດແ້ລະຕອ້ງອອ້ມດວ້ຍຄກູນັນ ໍາ້

ເພ ິ່ ອກກັການຮ ົິ່ວໄຫຼຕິ່າງໆ.ການຕ ິ່ ມເຊ ອ້ໄຟຫຼ ນ ໍາ້ມນັຕອ້ງເຮັດ

ຢູິ່ບິ່ອນທີິ່ ຫິ່າງໄກຈາກແຫຼິ່ງນ ໍາ້.   

ໃນທ ກໄລຍະ ພະນກັງານທ ກຄນົ ປະຈາໍອາທ ດແລະຕອ້ງໄດ້

ລາຍງານໃຫກ້ບັກະຊວງ

ຊບັແລະກະຊວງກະສ ກາໍ-

ປິ່າໄມ,້ ອງົການ UNDP 

GW1.4: ກວດກາຍານພາຫະນະທ ກຊະນ ດ, ເຄ ິ່ ອງມ  ແລະ

ຂອບເຂດສາງວດັສະດ ຕິ່າງໆປະຈາໍວນັເພ ິ່ ອຊອກຫາເບ ິ່ ງ

ການຮ ົິ່ວໄຫຼຂອງນ ໍາ້ມນັແລະສານເຄມທີີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໄດ.້ 

ການຕ ິ່ ມນ ໍາ້ມນັຕອ້ງເຮັດຢູິ່ບິ່ອນທີິ່ ຈດັໄວໃ້ຫເ້ທົິ່ ານ ັນ້ແລະໃຫ້

ຫິ່າງໄກຈາກແຫຼິ່ງນ ໍາ້.  

ໃນທ ກໄລຍະ ພະນກັງານທ ກຄນົ ປະຈາໍວນັແລະມກີານບນັ

ທຶກ 
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ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະລາຍງານ 

GW1.5: ຫຼຼຸດຜິ່ອນການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້, ຢາປາບສດັຕູ

ພ ດແລະສານເຄມອີ ິ່ ນໆໃຫຕ້ ໍິ່າທີິ່ ສ ດເພ ິ່ ອຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົຕໍິ່

ກບັຄ ນະພາບຂອງນ ໍາ້ແລະສດັ. ໃຫໃ້ຊສ້ະເພາະຕາມການ

ແນະນາໍເທົິ່ ານ ັນ້ 

ໃນທ ກໄລຍະ ພະນກັງານທ ກຄນົ ປະຈາໍອາທ ດແລະຕອ້ງໄດ້

ລາຍງານໃຫກ້ບັກະຊວງ

ຊບັແລະກະຊວງກະສ ກາໍ-

ປິ່າໄມ,້ ອງົການ UNDP 
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5.4 ນ ໍາ້ເທ ງດ ນ 

5.4.1 ຄວາມເປັນມາ 

183. ສປປລາວມຊີບັພະຍາກອນນ ໍາ້ຈ ດທີິ່ ມຄີ ນະພາບດແີລະອ ດມົສມົບນູນ ໍາ້ຖ ວິ່າເປັນສິ່ວນທີິ່ ສາໍຄນັສາໍຂອງຊວີ ດແລະ

ວດັທະນະທາໍຂອງຄນົລາວແລະປະກອບສິ່ວນເຂົ້າໃນເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາເສດຖະກ ດສງັຄມົຂອງຊາດ. ຄວາມຮ ັິ່ງມ ີ

ຂອງສປປລາວແມ ິ່ນຕ ດພນັກບັນ ໍາ້ແລະແຜນພດັທະນາທ ກຢິ່າງແມ ິ່ນຂຶນ້ກບັຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ບໍິ່ ດາ້ນໃດກດໍາ້ນໜຶິ່ ງ. ການ

ປະກອບສິ່ວນຂອງຂະແໜງນ ໍາ້ແມ ິ່ນຜິ່ານບນັດາຂະແໜງການຍິ່ອຍເຊັິ່ ນ: ຊນົລະປະທານ, ພະລງັງານໄຟຟ້າ, ການເດນີ

ເຮ ອ, ການປະມງົ, ການສະໜອງນ ໍາ້ໃຊໃ້ນຕວົເມ  ອງແລະໃນຊນົນະບດົເຊ ິ່ ງຂະແໜງການຍິ່ອຍນີເ້ປັນຜູທີ້ິ່ ຊມົໃຊນ້ ໍາ້ຫຼາຍທີິ່

ສ ດແລະການຊມົໃຊນ້ ໍາ້ໃນຂະແໜງການຍິ່ອຍນີກ້ໄໍດເ້ພີິ່ ມຂຶນ້ຢິ່າງຫຼວງຫຼາຍ.   

184. ປະລ ມານນ ໍາ້ທີິ່ ໄຫຼຢູິ່ໃນສປປລາວມປີະມານ 270 ຕ ແ້ມດັກອ້ນ, ຫຼ ທຽບເທົິ່ າເກ ອບ 35% ຂອງປະລ ມານນ ໍາ້ທງັໝດົ

ທີິ່ ໄຫຼລງົສູິ່ອິ່າງແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງ. ການແຈກຢາຍປະຈາໍເດ ອນຂອງການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ໃນລາວແມ ິ່ນເປັນໄປຕາມຮບູແບບການຕກົ

ຂອງຝນົປະມານ 80% ຂອງນ ໍາ້ຝນົແມ ິ່ນຕກົໃນຊິ່ວງລະດຝູນົ (ພຶດສະພາຫາຕ ລາ) ແລະ 20% ໃນລະດແູລງ້ແຕິ່ພະຈ ກ

ຫາເມສາ. ສາໍລບັແມ ິ່ນ ໍາ້ບາງສາຍໃນເຂດພາກກາງແລະພາກໃຕຂ້ອງປະເທດ (ໂດຍສະເພາະແມ ິ່ນເຊບ ັງ້ໄຟ, ເຊບ ັງ້ຫຽງ

ແລະເຊໂດນ) ປະລ ມານການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ໃນລະດຄແລງ້ແມ ິ່ນໜອ້ຍລງົ: ປະມານ 10 ຫາ 15% ຂອງການໄຫຼປະຈາໍປີ. 

ແມ ິ່ນ ໍາ້ທີິ່ ຢູິ່ນອກອິ່າງແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງເຊ ິ່ ງໄຫຼຜິ່ານປະເທດຫວຽດນາມລງົສູິ່ທະເລຈນີໃຕລ້ວມມນີ ໍາ້ມາ, ນ ໍາ້ຊມັແລະນ ໍາ້ເນ ອນ. ຂໍ້

ມນູທີິ່ ມໜີອ້ຍກິ່ຽວກບັແມ ິ່ນ ໍາ້ເຫົຼິ່ ານີໄ້ດເ້ຮັດໃຫມ້ຂໍີຈ້າໍກດັໃນການປະເມນີທິ່າແຮງຂອງແມ ິ່ນ ໍາ້ເຫົຼິ່ ານີ.້   

185. ປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົສະເລິ່ຍຕໍິ່ ປີແມ ິ່ນຈາກ 1300ມມໃນເຂດຮິ່ອມພທູາງພາກເໜ ອເຖ ງ 3700ມມ/ປີໃນເຂດທີິ່ ມຄີວາມ

ສງູໃນພາກໃຕ,້ ເຊ ິ່ ງກຕໍງົກບັປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົຕໍິ່ ປີທີິ່  434 ຕ ແ້ມດັກອ້ນ (ມ3)ເຊ ິ່ ງປະມານເຄ ງໜຶິ່ ງແມ ິ່ນໄຫຼຫນ.ີ ແຫຼິ່ງສະໜ

ອງນ ໍາ້ຈ ດທີິ່ ຜະລ ດຄ ນໃໝິ່ໄດຕໍ້ິ່ ປີແມ ິ່ນ 270 ຕ ແ້ມດັກອ້ນຫຼ ປະມານ 600,000 ແມດັກອ້ນຕໍິ່ ຄນົ. ມປີະມານ 60% ຂອງ

ປະຊາກອນໃນເມ  ອງແລະ 51%ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຊນົນະບດົສາມາດເຂົ້າເຖ ງນ ໍາ້ສະອາດໄດ.້  

186. ຂະແໜງທີິ່ ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຫຼາຍທີິ່ ສ ດແມ ິ່ນກະສ ກາໍກວມເອົາ 82%, ຕາມມາດວ້ຍອ ດສາຫະກາໍ 10% ແລະຊມົໃຊໃ້ນຄວົ

ເຮ ອນ 8%. ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຂອງຂະແໜງການອ ິ່ ນຍງັບໍິ່ ທນັໄດຮ້ບັຄວາມສນົໃຈພໍປານໃດ. ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃນຂະແໜງການ

ກະສ ກາໍປະກອບມຊີນົລະປະທານ, ການປະມງົ, ນ ໍາ້ທີິ່ ໃຊເ້ຂົ້າໃນການປກູຝງັ-ລຽ້ງສດັ. ນອກຈາກນ ັນ້ນ ໍາ້ຍງັໄດຖ້ ກນາໍໃຊ້

ເຂົ້າໃນການຜະລ ດພະລງັງານໄຟຟ້ານາໍອີກເຊ ິ່ ງສປປລາວມທີິ່າແຮງໃນການຜະລ ດພະລງັານໄຟຟ້າເຖ ງ 26,500 ເມກາວດັ

ແຕິ່ໃນປະຈ ບນັກາໍລງັການຜະລ ດຕວົຈ ງໄດພ້ຽງແຕິ່ 5% ຂອງທິ່າແຮງທງັໝດົເທົິ່ ານ ັນ້.  

187. ປະລ ມານນ ໍາ້ທີິ່ ມຫຼີາຍໃນສປປລາວໂດຍສະເພາະລະດຝູນົໄດສ້າ້ງເງ  ິ່ອນໄຂສະດວກໃຫກ້ບັການເດນີທາງທາງນ ໍາ້, 

ການພດັທະນາອ ດສາຫະກາໍແລະການສະໜອງນ ໍາ້ໃຊ.້ 

 

5.4.2 ແມ ິ່ນ ໍາ້ສາຍຫຼກັ 

188. ນອກຈາກແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງທີິ່ ເປັນຊາຍແດນລະຫວິ່າງປະເທດລາວກບັອີກຫຼາຍປະເທດແລວ້, ນ ໍາ້ອຖູ ວິ່າເປັນແມ ິ່ນ ໍາ້ທີິ່ ຍາວ

ທີິ່ ສ ດໃນເຂດພາກເໜ ອຂອງລາວ. ນ ໍາ້ອມູຕີ ົນ້ກາໍເນດີທີິ່ ບາ້ນລານຕ ງໃຫຍິ່ໃກກ້ບັຊາຍແດນລາວ-ຈນີແລະໄຫຼລງົໃຕເ້ຊ ິ່ ງມ ີ

ຄວາມຍາວທງັໝດົ 390 ກມຈນົເຖ ງຈ ດຈອດໃສິ່ແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງ. ເນ ອ້ທີິ່ ຮບັນ ໍາ້ທງັໝດົແມ ິ່ນ 25,000 ກ ໂລຕາແມດ (ກມ2)

ກວມເອົາແຂວງຜ ົງ້ສາລີ, ໜຶິ່ ງສິ່ວນສາມຂອງແຂວງອ ດມົໄຊ, ແລະເຄ ິ່ ງໜຶິ່ ງຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ. ປະລ ມານນ ໍາ້

ປິ່ອຍປະຈາໍປີແມ ິ່ນ  12,276,964,800 ແມດັກອ້ນ.   

189. ນ ໍາ້ຊວງມຄີວາມຍາວ 150ກມແລະມຕີ ົນ້ກາໍເນດີໃກບ້າ້ນສບົກອກເຊ ິ່ ງມຄີວາມສງູ 1482ມເໜ ອໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ. ນ ໍາ້

ຊວງແມ ິ່ນໄຫຼຈາກທ ດໃຕຫ້າທ ດຕາເວັນຕກົປະມານ 50ກມ: ຫລງັຈາກນ ັນ້ກປໍິ່ຽນໄປທາງທ ດຕາເວັນຕກົແລະສ ດທາ້ຍໄປ

ທາງທ ດໃຕ-້ຕາເວັນຕກົແລະລງົສູິ່ແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງ. ເນ ອ້ທີິ່ ຮບັນ ໍາ້ທງັໝດົມ ີ5,800 ກ ໂລຕາແມດັ(Km2) ແລະ 75%ຂອງອິ່າງ

ຮບັນ ໍາ້ເປັນເຂດພ,ູ ແລະອ ກ 29% ເປັນເຂດຜາ. ປະລ ມານນ ໍາ້ປິ່ອຍປະຈາໍປີແມ ິ່ນ 3,654,076,320 ແມດັກອ້ນ.  
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190. ແມ ິ່ນ ໍາ້ເຊບ ັງ້ຫຽງແມ ິ່ນຕ ັງ້ຢູິ່ທາງພາກໃຕຂ້ອງລາວແລະຕ ດຈອດກບັອິ່າງເຊບ ັງ້ໄຟເຊ ິ່ ງຍາວໄປຫາທາງພາກເໜ ອ. ທງັ

ສອງອິ່າງຖ ວິ່າເປັນອິ່າງທີິ່ ໃຫຍິ່ທີິ່ ສ ດໃນປະເທດລາວ. ເຊບ ັງ້ຫຽງແມ ິ່ນມຕີ ົນ້ກາໍເນດີຢູິ່ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດໃນເຂດຄວາມ

ສງູ 1,000 – 2,000ມເຊ ິ່ ງໄຫຼລງົທາງທ ດຕາເວັນຕກົກບັອີກ 9 ສາຂາຫຼກັ, ຫລງັຈາກນ ັນ້ກໄໍຫຼລງົສູິ່ແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງປະມານ 

90ກມລ ິ່ມແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.  ເຊບ ັງ້ຫຽງມຄີວາມຍາວ 3442ກມແລະເນ ອ້ທີິ່ ຮບັນ ໍາ້ທງັໝດົໃນຈ ດທີິ່ ເຊ ິ່ ອມຈອດກບັ

ແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງແມ ິ່ນ  21,516  ກ ໂລຕາແມດັແລະປະລ ມານນ ໍາ້ປິ່ອຍປະຈາໍປີແມ ິ່ນ 15,673,392,000 ແມດັກອ້ນ.  

191. ຮບູທີ 10 ແມ ິ່ນ ໍາ້ສາຍຫຼກັໃນ ສປປ ລາວ. 

 
ຮບູທີ 10ແມ ິ່ນ ໍາ້ສາຍຫຼກັໃນສປປລາວ 

5.4.3 ບນັຫາດາ້ນຄ ນະພາບຂອງນ ໍາ້ 

192. ລດັຖະບານລາວໄດກ້າໍນດົບນັຫາຫຼາຍຢິ່າງທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງກບັສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອແລະມນົລະພ ດທາງນ ໍາ້ໃນເຂດຕວົເມ  ອງໃຫຍິ່ 

(ເຂດທີິ່ ມຄີນົອາໃສຢູິ່ຫຼາຍ, ໂຮງແຮມ, ໂຮງຫມແໍລະສນູກາງບນັເທ ງຕິ່າງໆ) ນອກຈາກນ ັນ້ບນັຫາມນົລະພ ດທາງນ ໍາ້ຈາກ
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ຂະແໜງກະສ ກາໍແລະອ ດສາຫະກາໍລວມທງັການຂ ດຄ ົນ້ບໍິ່ ແຫິ່ກໜໍາ້ເປັນຫິ່ວງເຊ ິ່ ງບນັຫາຕິ່າງໆເຫົຼິ່ ານີກ້ປໍະກດົໃຫເ້ຫັນຈະ

ແຈງ້ຂຶນ້ເວລາທີິ່ ກ ດຈະກາໍເຫົຼິ່ ານີມ້ກີານຂະຫຍາຍໂຕ. ແຕິ່ເຖ ງຢິ່າງໃດກຕໍາມບນັຫາຫຼກັທີິ່ ໜາ້ເປັນຫິ່ວງແມ ິ່ນການເຊ ິ່ ອມໂຊມ

ລງົຂອງນ ໍາ້ທາໍມະຊາດແລະອິ່າງໂຕິ່ງຈາກການສະສມົຂອງຕະກອນ, ດ ນເຈ ິ່ອນ, ແລະການຕດັໄມ.້ ການນາໍໃຊສ້ານເຄມທີີ

ບໍິ່ ໄດມ້ກີານຄວບຄ ມໄດສ້າ້ງໃຫມ້ຜີນົກະທບົອນັໃຫຍິ່ຫຼວງຕໍິ່ ກບັສາຍນ ໍາ້. 

193. ຢູິ່ໃນເຂດໂຕເມ  ອງ ສານພ ດທີິ່ ມາຈາກທອ້ງຖະຫນນົ, ເຂດອ ດສະຫະກາໍແລະເຂດການຄາ້ແລະເຂດສິ່ວນບ ກຄນົໄດ້

ໄຫຼລງົສູິ່ຮ ິ່ອງນ ໍາ້ແລະແມ ິ່ນ ໍາ້ໃນທີິ່ ສ ດ. ຂີເ້ຫຍ ອ້, ຂີຝ້  ິ່ນແລະຂີດ້ ນ, ນ ໍາ້ມນັແລະກາແລັດ, ຝ ິ່ນນອ້ຍໆທີິ່ ອອກມາຈາກຢາງລດົ

ຍນົ, ຝ ິ່ນຈາກໂລຫະ, ແກວ້ແລະພລາສຕ ກຈາກລດົແລະສານຕະກິ່ວາແມ ິ່ນສານພ ດທີິ່ ພບົເຫັນໄດທ້ ົິ່ວໄປ. ເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສ

ຂອງຄນົແລະເຂດພ ນ້ທີິ່ ເປີດໂລິ່ງໄດສ້າ້ງໃຫມ້ຕີະກອນແລະສານອາຫານຕິ່າງໆ. ທໍິ່ ລະບາຍນ ໍາ້ໃນຕວົເມ  ອງຍງັໄດນ້າໍເອົາ

ການປິ່ອຍນ ໍາ້ເສຍຈາກໂຮງງານອ ດສາຫະກາໍ, ນ ໍາ້ເປ ້ອນຈາກຖງັວ ດຖິ່າຍແລະນ ໍາ້ທີິ່ ລ ົນ້ໃນຊິ່ວງທີິ່ ມຝີນົ.  

194. ໂດຍທົິ່ວໄປແລວ້ຂໍມ້ນູດານສ ິ່ ງແວດລອ້ມນ ໍາ້ແມ ິ່ນຍງັຂາດເຂນີຢູິ່ໃນສປປລາວ. ຕວົເມ  ອງໃຫຍິ່ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍໂຕ

ອອກເນ ິ່ ອງຈາກມກີານຫລ ັິ່ງໄຫຼຂອງຄນົເຂົ້າມາຢູິ່ໃນຕວົເມ  ອງຫຼາຍຂຶນ້ບວກກບັລະບບົຮິ່ອງລະບາຍນ ໍາ້ທີິ່ ບໍິ່ ພຽງພໍນ ັນ້ເຮັດໃຫ້

ປະລ ມານຂອງນ ໍາ້ເສຍເພີິ່ ມຂຶນ້ເຊ ິ່ ງໄຫຼຜິ່ານຮິ່ອງທາໍມະຊາດແລະຮິ່ອງລະບາຍນ ໍາ້ທີິ່ ຄນົສາ້ງຂຶນ້ລງົສູິ່ເຂດພ ນ້ທີິ່ ຕ ໍິ່າເຊັິ່ ນດ ນໃກ້

ນ ໍາ້ໂດຍບໍິ່ ມກີານບາໍບດັເລີຍ. ຜນົທີິ່ ຕາມາກຄໍ  ແມ ິ່ນ ໍາ້ບາງສາຍທີິ່ ຢູິ່ໃກຫຼ້ ຢູິ່ໃນຕວົເມ  ອງ ເປ ະເປ ້ອນມມີນົລະພ ດ. 

195. ໂດຍທົິ່ວໄປແລວ້ຄ ນນະພາບຂອງແມ ິ່ນ ໍາ້ຢູິ່ໃນລາວແລະຂອງແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງແມ ິ່ນຖ ວິ່າຢູິ່ໃນລະດບັດອີີງຕາມມາດຕະຖານ

ສາກນົລະດບັຂອງອກົຊແີຊນແມ ິ່ນມສີງູແລະຄວາມເຂັມ້ຂ ນ້ຂອງສານອາຫານແມ ິ່ນມຕີ ໍິ່າ. ຕະກອນແມ ິ່ນແຫຼິ່ງມນົລະພ ດຫຼກັ

ທີິ່ ສ ົິ່ງຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັແມ ິ່ນ ໍາ້ການຕກົຕະກອນໃນສາຂາແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງແມ ິ່ນມຕີິ່າງກນັປະມານ 41 ໂຕນ/ກມ2/ປີ ຫາ 345 

ໂຕນ/ກມ2/ປີ. ສາຂາແມ ິ່ນ ໍາ້ແລະສາຍນ ໍາ້ທີິ່ ມຕີະກອນປນົຢູິ່ນາໍສງູມເີຊບ ັງ້ຫຽງ, ເຊໂດນ, ນ ໍາ້ອແູລະເຂດຕອນເທ ງກບັຕອນ

ລ ິ່ມຂອງແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງ. 

196. ບໍິ່ ໄດມ້ກີານເກບັກາໍຂໍມ້ນູພ ນ້ຖານສະເພາະສາໍລບັເມ  ອງທີິ່ ຈະມໂີຄງການນີແ້ຕິ່ກ ິ່ອນຈະມກີານເລີິ່ ມວຽກນ ັນ້ຈະໄດມ້ ີ

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູພ ນ້ຖານເພ ິ່ ອສາ້ງລະບບົການຕ ດຕາມທີິ່ ເໝາະສມົ.  

 

5.4.4 ມາດຖານການປະຕ ບດັງານ 

197. ມາດຖານການປະຕ ບດັງານທາງລ ິ່ມນີແ້ມ ິ່ນຖ ກສາ້ງຂຶນ້ມາເພ ິ່ ອການກໍິ່ສາ້ງຕິ່າງໆຂອງໂຄງການ: 

a/ກ. ບໍິ່ ໃຫຄ້ ນນະພາບນ ໍາ້ຫຼຼຸດລງົຫຼາຍເນ ິ່ ອງຈາກການກໍິ່ສາ້ງແລະດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ;  

b/ຂ. ຄ ນນະພາບນ ໍາ້ຕອ້ງໄດຕ້າມເງ  ິ່ອນໄຂມາດຕະຖານທີິ່ ໄດອ້ະນ ມດັໂດຍອງົການ UNDP,  ກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມແ້ລະ/ຫຼ ກມົອ ິ່ ນໆທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ, ຫຼ 

ຖາ້ບໍິ່ ມກີານຕ ັງ້ເງ  ິ່ອນໄຂຂຶນ້ມາຄ ແນວນ ັນ້ກຕໍອ້ງໄດປ້ະຕ ບດັຕາມວ ທີການທີິ່ ບໍິ່ ເຮັດໃຫຄ້ ນນະພາບນ ໍາ້ເຊ ິ່ ອມລງົ;  

c/ຄ. ຈະບໍິ່ ໃຫມ້ຜີນົກະທບົເກດີຂຶນ້ນອກເຂດເຮັດວຽກ; ແລະ 

d/ງ. ຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັແຜນວຽກEDSCPs ໃນພ ນ້ທີິ່ ເຮັດວຽກໃຫມ້ປີະສ ດທ ຜນົ 

 

5.4.5 ການຕ ດຕາມ 

198. ການມຄີ ນນະພາບນ ໍາ້ທີິ່ ຕອບສະໜອງຕາມຈ ດປະສງົໃນການນາໍໃຊນ້ ັນ້ຖ ວິ່າເປັນສ ິ່ ງທີິ່ ສາໍຄນັ.ຄ ນນະພາບນ ໍາ້ແມ ິ່ນ

ສາມາດສ ົິ່ງຜນົກະທບົຕໍິ່ ການເຕີບໂຕຂອງພ ດ, ສ ຂະພາບສດັ, ຄ ນະພາບດ ນ, ອ ປະກອນການຜະລ ດແລະການຊມົໃຊໃ້ນ

ຄວົເຮ ອນ. ຄ ນນະພາບຂອງແຫຼິ່ງນ ໍາ້ແມ ິ່ນມຄີວາມແຕກຕິ່າງກນັອອກໄປຂຶນ້ກບັສະພາບອາກາດແລະປດັໃຈພາຍນອກອ ິ່ ນໆ

ນາໍອີກ.  

199. ການລະເຫີຍອາຍແມ ິ່ນເພີິ່ ມປະລ ມານສະສມົຂອງເກ ອແຕິ່ການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ອາດເຮັດໃຫປ້ະລ ມານເກ ອຈາງລງົແຕິ່ກບັ
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ເພີິ່ ມການເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍຂອງຕະກອນແລະຝ ິ່ນເຄມ,ີ ຝ ິ່ນຄອກຫຼ ການໄຫຼໜີຂອງສານອາຫານ. ນອກຈາກນ ັນ້ຍງັມຄີວາມເປັນ

ໄປໄດຂ້ອງຜນົກະທບົຂອງສານເມຄີ ວລ້ີຈາກດ ນນາໍອີກ.  

200. ການຕ ດຕາມຄວນເຮັດເປັນປະຈາໍແລະເລ ້ອຍໆໃນຊິ່ວງລະດແູລງ້ຫຼ ຊິ່ວງທີິ່ ມພີາວະຂາດຄວາມຊ ມຊ ິ່ ນເປັນເວລາດນົ.  

201. ຕາຕະລາງ 10ແມ ິ່ນສະແດງໃຫເ້ຫັນການຕ ດຕາມທີິ່ ຕອ້ງໄດເ້ຮັດ. 

 

5.4.6 ການລາຍງານ 

202. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຕ ດຕາມຄ ນະພາບນ ໍາ້ ຫຼ ເຫດການໃດໆທີິ່ ເກດີຂຶນ້ກຕໍາມຕອ້ງໄດມ້ກີານບນັທຶກແລະລາຍງານ

ຕາມທີິ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນກອບວຽກ ESMF ນີ,້ຕອ້ງມກີານແຈງ້ໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະ

ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຮ້ບັຮູໃ້ນທນັທີກິ່ຽວກບັຂໍສ້ງົໃສເລ ິ່ ອງຜນົເສຍທາງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມຫຼ ລະດບັຄ ນນະພາບນ ໍາ້ 

ມຄີິ່າສງູເກນີເກນທີິ່ ກາໍນດົໄວ.້ 
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ຕາຕະລາງ 10ມາດຕະການຄ ມ້ຄອງຄ ນະພາບນ ໍາ້ 

ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ 

ລາຍງານ 

W1: ສານປນົເປ ້ອນ

ແລະມນົລະພ ດໃນລະບບົ

ນ ໍາ້ໜາ້ດ ນເພີິ່ ມຂຶນ້ 

W1.1: ສາ້ງແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັແຜນວຽກ EDSCP ໃນບິ່ອນທີິ່ ມ ີ

ການກໍິ່ສາ້ງເພ ິ່ ອຄວບຄ ມການລະບາຍຂອງນ ໍາ້, ຕະກອນແລະດ ນເຊາະ

ເຈ ິ່ອນແລະເກບັຮກັສາບນັດາວດັສະດ ຕິ່າງໆລວມທງັຂີດ້ ນໄວໃ້ຫດ້ໃີນ

ຊິ່ວງໄລຍະໂຄງການ. ຕອ້ງໄດມ້ກີານກວດກາມາດຕະການຂອງແຜນ 

EDSCP ເປັນປະຈາໍເພ ິ່ ອຮບັປະກນັວິ່າເຄ ິ່ ອງມ  ຕິ່າງໆເຮັດວຽກໄດ້

ປກົກະຕ ແລະມປີະສ ດທ ພາບດ.ີ  

ກິ່ອນຈະມວີຽກດ ນ 

 

ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ 

 

ໃນໄລຍະຂອງການສາ້ຕ ັງ້

ເບ ອ້ງຕ ົນ້ແລະຫລງັຈາກ

ນ ັນ້ແມ ິ່ນອີງໃສິ່ຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງກະຊວງຊບັ, 

ກະຊວງກະສ ກາໍ, ແລະ

ອງົການ UNDP 

W1.2: ເຂດພ ນ້ທີິ່ ຈດັສນັໄວສ້າໍລບັເກບັຮກັສາເຊ ອ້ໄຟ, ນ ໍາ້ມນັ, ສານ

ເຄມຫຼີ ຂອງແຫຼວທີິ່ ເປັນພ ດຕອ້ງມຖີານອດັແໜນ້ເພ ິ່ ອບໍິ່ ໃຫສ້ານຕິ່າງໆ

ໄຫຼຊຶມຜິ່ານໄດແ້ລະຕອ້ງອອ້ມດວ້ຍຄກູນັນ ໍາ້ເພ ິ່ ອກກັການຮ ົິ່ວໄຫຼຕິ່າງໆ.  

ການຕ ິ່ ມນ ໍາ້ມນັຕອ້ງເຮັດຢູິ່ໄກຈາກແຫຼິ່ງນ ໍາ້. 

ທ ກໆໄລຍະ 

 

ພະນກັງານທ ກຄນົ 

 

ປະຈາໍອາທ ດແລະລາຍ

ງານໃຫກ້ບັກະຊວງຊບັ, 

ກະຊວງກະສ ກາໍ, ແລະ

ອງົການ UNDP  

W1.3: ເຮັດການຕ ດຕາມຄ ມນະພາບນ ໍາ້ໜາ້ດ ນເປັນປະຈາໍໃນເຂດພ ນ້

ທີິ່ ທີິ່ ນ ໍາ້ໜາ້ດ ນອາດໄດຮ້ບັຜນົກະທບົລວມທງັການປະເມນີການ

ປິ່ຽນແປງຕໍິ່ ກບັຄ ນະພາບນ ໍາ້ໜາ້ດ ນນາໍ. 

ທ ກໄລຍະ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ 

 

ປະຈາໍອາທ ດແລະຕາມ

ຄວາມຕອ້ງການ, ລາຍ

ງານໃຫກ້ບັກະຊວງຊບັ, 

ກະຊວງກະສ ກາໍ, ແລະ

ອງົການ UNDP  

W1.4: ຈດັຕາຕະລາງວຽກເປັນຂ ັນ້ຕອນເພ ິ່ ອຮບັປະກນັວິ່າໄດມ້ກີານ

ປກູພ ດໃສິ່ຄ ນໃນເຂດທີິ່ ໄດຮ້ບັການລບົກວນໃຫໄ້ວທີິ່ ສ ດຫລງັຈາກທີິ່

ຫີຼກລຽ້ງການເຮັດວຽກດ ນ

ເປັນຈາໍນວນຫຼາຍໃນຊິ່ວງ

ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ 

ກະຊວງຊບັແລະກະຊວງ

ມກີານບນັທຶກ 
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ແລວ້ວຽກເພ ິ່ ອໃຫພ້ ນ້ທີິ່ ດ ັິ່ງກ ິ່າວສະຖຽນ ລະດຝູນົ ກະສ ກາໍ 

W1.5: ບໍິ່ ໃຫເ້ກບັວດັສະດ ກໍິ່ສາ້ງໄວໃ້ກກ້ບັແຫຼິ່ງນ ໍາ້ເຊ ິ່ ງອາດຈະມີ

ໂອກາດທີິ່ ວດັສະດ ເຫົຼິ່ ານີໄ້ຫຼລງົໄປໃສິ່ນ ໍາ້. ຕອ້ງໄດມ້ກີານຍາ້ຍເຄ ິ່ ອງມ  

ການກໍິ່ສາ້ງໃຫໄ້ກຈາກແຫຼິ່ງນ ໍາ້ກ ິ່ອນຈະເລີກວຽກໃນແຕິ່ລະມ  ຫຼ້ ຖາ້ຫາກ

ມກີານຄາດການວິ່າຈະມຝີນົຕກົແຮງ. 

ທ ກໄລຍະ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ມກີານບນັທຶກລາຍວນັ 

 

W1.6: ຮບັປະກນັວິ່າຕະກອນທີິ່ ມສີານພ ດຕກົຄາ້ງນ ັນ້ຈະບໍິ່ ຖ ກປິ່ອຍ

ລງົສູິ່ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ທ ກໄລຍະ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ມກີານບນັທຶກລາຍວນັ 
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5.5 ຄ ນະພາບຂອງອາກາດ 

5.5.1 ຄວາມເປັນມາ 

203. ຍງັບໍິ່ ທນັໄດມ້ກີານປະເມນີແບບສະເພາະດາ້ນຄ ນນະພາບອາກາດໃນກອບວຽກ ESMFນີເ້ທ ິ່ ອ.  ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່າການ

ພດັທະນາທາງຕວົເມ  ອງແລະອ ດສາຫະກາໍຍງັມຈີາໍກດັເຮັດໃຫຄ້າດວິ່າອາກາດຍງັມຄີ ນນະພາບຂອ້ນຂາ້ງດ.ີພ ນ້ທີິ່ ໂຄງການ

ສິ່ວນໃຫຍິ່ແມ ິ່ນບາ້ນຫຼ ໃນເຂດຊນົນະບດົແລະມນົລະພ ດທາງອາກາດສິ່ວນໃຫຍິ່ແມ ິ່ຂີຝ້  ິ່ນເພາະສງັເກດໄດໃ້ນຊິ່ວງໄລຍະ

ຂອງການລງົໄປຢ້ຽມຢາມຊ ມຊນົຫຼາຍຄ ັງ້.  

204. ທ ກວຽກການກໍິ່ສາ້ງແມ ິ່ນມທີາງແຮງກໍິ່ໃຫເ້ກດີມນົລະພ ດຫຼ ຄວາມລາໍຄານທາງອາກາດໄດ.້ໃນໂຄງການນີວ້ຽກການ

ກໍິ່ສາ້ງແມ ິ່ນມຈີາໍກດັຍກົເວັນ້ການເຮັດອິ່າງເກບັກກັນ ໍາ້. 

205. ພະນກັງານທີິ່ ເຮັດວຽກກໍິ່ສາ້ງແລະການດາໍເນນີງານຕອ້ງໄດເ້ຂົ້າໃຈແລະຄ ນ້ເຄີຍກິ່ຽວກບັວ ທີການຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົ

ຕໍິ່ ກບັຄ ນນະພາບຂອງອາກາດໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດແລະຮູຈ້ກັຂ ັນ້ຕອນລະບຽບການກໍິ່ສາ້ງທີິ່ ລະບ ໄວໃ້ນກດົໝາຍ, ດາໍລດັ

ຂອງສປປລາວຫຼ ການປະຕ ບດັທີິ່ ດຂີອງສາກນົ.  

 

5.5.2 ມາດຖານໃນການປະຕ ບດັງານ 

206. ມາດຖານໃນການປະຕ ບດັງານທາງລ ິ່ມນີແ້ມ ິ່ນຖ ກກາໍນດົຂຶນ້ມາເພ ິ່ ອການກໍິ່ສາ້ງທີິ່ ໂຄງການຈະເຮັດ:  

a/ກ. ການປິ່ອຍຂີຝ້  ິ່ນ/ຂີໄ້ງ ິ່ຕອ້ງບໍິ່ ສາ້ງໃຫມ້ຜີນົກະທບົຫຼ ຄວາມລາໍຄານດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມ; 

b/ຂ. ປະຕ ບດັມາດຕະການຕິ່າງໆໃນທ ກເວລາເພ ິ່ ອຊິ່ວຍຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົຕໍິ່ ຄ ນນະພາບຂອງອາກາດທີິ່ ມາຈາກ

ວຽກການກໍິ່ສາ້ງຫຼ ການດາໍເນນີງານຕິ່າງໆໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດ; ແລະ 

c/ຄ. ມາດຕະການແກໄ້ຂໃຫຖ້ ກຕອ້ງຂອງການຮອ້ງຮຽນຕອ້ງໃຫເ້ກດີຂຶນ້ພາຍໃນ 48 ຊ ົິ່ວໂມງ.  

 

5.5.3 ການຕ ດຕາມ 

207. ໄດມ້ກີານສາ້ງແຜນການຕ ດຕາມຄ ນະພາບທາງອາກາດທີິ່ ເປັນມາດຕະຖານສາໍລບັໂຄງການນີ ້ (ຕາຕະລາງ 11) 

ຕອ້ງໄດມ້ກີານທບົທວນຄ ນແລະປບັປ ງແຜນງານນີທ້ ກໆສອງເດ ອນ. ທີິ່ ສາໍຄນັ: 

a/ກ.ຕອ້ງມກີານສງັເກດກິ່ຽວກບັການກາໍຈດັຂີຝ້  ິ່ນໂດຍພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມເປັນປະຈາໍວນັແລະພະນກັງານ

ຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ກຊູວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ,້ ແລະອງົການUNDPໃນ

ເວລາລງົໄປກວດພາກສະໜາມ; ແລະ 

b/ຂ. ຕອ້ງມກີານຕ ດຕາມການປິ່ອຍຄວນພ ດຈາກເຄ ິ່ ອງຈກັແລະພາຫະນະ, ຖາ້ເຫັນວິ່າມກີານປິ່ອຍອອກມາຫຼາຍ

ເກນີໄປກຕໍອ້ງໄດມ້ກີານວດັແທກຄິ່າ. 

 

5.5.4 ການລາຍງານ 

208. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຕ ດຕາມຄ ນະພາບຂອງອາກາດຫຼ ເຫດການໃດໆທີິ່ ເກດີຂຶນ້ກຕໍາມຕອ້ງໄດມ້ກີານບນັທຶກແລະລາຍ

ງານຕາມທີິ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນກອບວຽກ ESMFນີ,້ຕອ້ງມກີານແຈງ້ໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ

ແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຮ້ບັຮູທ້ນັທີກ ິ່ຽວກບັຂໍສ້ງົໃສເລ ິ່ ອງຜນົເສຍທາງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມຫຼ ລະດບັຄ ນນະພາບ

ອາກາດນ ັນ້ມຄີິ່າສງູເກດີເກນທີິ່ ກາໍນດົໄວ.້
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ຕາຕະລາງ 11ມາດຕະການຄ ມ້ຄອງຄ ນະພາບອາກາດ 

ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ 

ລາຍງານ 

A.1 ການເພີິ່ ມຂຶນ້ຂອງລະດບັ

ຂີຝ້  ິ່ນໃນບິ່ອນທີິ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົຈາກຂີຝ້  ິ່ນ 

 

A1.1: ຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັມາດຕະການຄ ມ້ຄອງຂີຝ້  ິ່ນໃຫມ້ປີະ

ສ ດທ ຜນົໃນທ ກພ ນ້ທີິ່ ໃນຊິ່ວງໄລຍະການອອກແບບ, ກໍິ່ສາ້ງ

ແລະດາໍເນນີງານ. 

ກິ່ອນແລະຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ພະນງັການທ ກຄນົ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

A1.2: ຈາໍກດັຄວາມໄວຂອງລດົເທ ງຫນົທາງແລະທາງທີິ່ ໃຊ້

ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ. 

ຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

A1.3: ຄ ມ້ຄອງກ ດຈະກາໍທີິ່ ກໍິ່ ໃຫເ້ກດີຂີຝ້  ິ່ນໃຫດ້ເີພ ິ່ ອ

ຮບັປະກນັບໍິ່ ສາ້ງໃຫມ້ມີນົລະພ ດທາງສ ິ່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດທີິ່ ມ ີ

ຄວາມລະອຽດອິ່ອນ 

ຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

A1.4: ການກໍິ່ສາ້ງຕອ້ງຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມສິ່ຽງທີິ່ ກ ິ່ຽວພນັກບັ

ສະພາບຟ້າຝນົ (ຕ ດຕາມພະຍາກອນອາກາດ)  

ຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

A1.5: ຈດັຕາຕະລາງວຽກງານໃຫດ້ເີພ ິ່ ອຮບັປະກນັຫຼຼຸດຜິ່ອນ

ການລບົກວນຕໍິ່ ກບັພ ດແລະຂີດ້ ນໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດ 

ໃນຊິ່ວງໄລຍະທງັໝດົຂອງການກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

A1.6: ເກບັວດັສະດ ໄວໃ້ຫໄ້ກຈາກບິ່ອນທີິ່ ມຄີວາມສິ່ຽງວິ່າຈະ

ໄດຮ້ບັຂີຝ້  ິ່ນໃຫຫຼ້າຍທີິ່ ສ ດແລະມແີນວປກົຄ ມໄວໃ້ຫເ້ໝາະສມົ 

ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

A1.7: ຊອກຫາແຫິ່ລງນ ໍາ້ທີິ່ ມຄີ ນະພາບດໃີນການກາໍຈດັຂີຝ້  ິ່ນ 

(ຫດົນ ໍາ້)ແລະປະຕ ບດັຕາມຂໍຫ້າ້ມດາ້ນຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້

ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ
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ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ 

ລາຍງານ 

ຕິ່າງໆ ບນັທຶກ 

A1.8: ຈດັຕາຕະລາງໃນການປກູພ ດຄ ນໃສິ່ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັ

ອດັຕາການລອດຕາຍຂອງພ ດ 

ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ມກີານບນັທຶກ 

A1.9: ມກີານປກົຖງັຂີເ້ຫຍ ອ້ແລະຕ ັງ້ຖງັໄວໃ້ຫໄ້ກຈາກເຂດທີິ່

ມຄີວາມລະອຽດອິ່ອນ 

ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ມກີານບນັທຶກ 

A2. ການເພີິ່ ມຂຶນ້ຂອງ

ອາຍຄວັນທີິ່ ມາຈາກພາຫະນະ

ແລະເຄ ິ່ ອງຈກັ 

 

A2.1 ມອດຈກັລດົຫຼ ເຄ ິ່ ອງຈກັໃນເວລາທີິ່ ບໍິ່ ໄດໃ້ຊງ້ານ ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

A2.2 ນາໍໃຊພ້າຫະນະສາໍລບັວຽກຢູິ່ບິ່ອນເຮັດວຽກເທົິ່ ານ ັນ້ ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

A2.3 ຮບັປະກນັການບາໍລ ງຮກັສາພາຫະນະສາໍລບັການ

ກໍິ່ສາ້ງທ ກຄນັ, ເຄ ິ່ ອງຈກັທ ກອນັເພ ິ່ ອໃຫໃ້ຊວ້ຽກໄດຕ້າມ

ມາດຕະຖານທີິ່ ຖ ກອອກແບບມາ 

ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

A2.4 ພດັທະນາແລະຈດັການປະຖມົນ ເທດໃຫກ້ບັ

ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມທ ກຄນົເຊ ິ່ ງລວມມມີາດຕະການ

ສາໍລບັການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມໃນພາກສະໜາມ 

ກິ່ອນແລະໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

A2.5 ຈດັສະຖານທີິ່ ສາໍລບັເກບັມຽ້ນພາຫະນະແລະເຄ ິ່ ອງຈກັ ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ
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ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ 

ລາຍງານ 

ໄວໃ້ຫໄ້ກຈາກບິ່ອນທີິ່ ມຄີວາມລະອຽດອິ່ອນ ບນັທຶກ 

A2.6 ຕ ັງ້ທໍິ່ ປິ່ອຍຄວັນໃຫໄ້ກຈາກພ ນ້ດ ນ ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 
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ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 

73 
 

5.6 ສຽງລບົກວນແລະການສ ັິ່ນສະເທ ອນ 

5.6.1 ຄວາມເປັນມາ 

209. ໃນການພດັທະນາກອບວຽກ ESMF ນີຍ້ງັບໍິ່ ໄດມ້ກີານປະເມນີແບບສະເພາະກິ່ຽວກບັສຽງດງັເທ ິ່ ອເນ ິ່ ອງຈາກວິ່າການ

ພດັທະນາທາງຕວົເມ  ອງແລະອ ດສາຫະກາໍຍງັມຈີາໍກດັເຮັດໃຫຄ້າດວິ່າບນັຫາສຽງລບົກວນຍງັຂອ້ນຂາ້ງຕ ໍິ່າ.  

210. ວຽກກໍິ່ສາ້ງແລະການດາໍເນນີງານທ ກອນັມທີິ່າແຮງທີິ່ ຈະສາ້ງຄວາມລາໍຄານທາງສຽງໄດ.້ການສ ັິ່ນສະເທ ອນທີິ່ ລບົກວນ

ຊາວບາ້ນທີິ່ ຢູິ່ໃກຄ້ຽງແລະເຂດທີິ່ ຢູິ່ອາໃສຂອງພ ດແລະສດັອາດເກດີຂຶນ້ໄດຍ້ອ້ນການນາໍໃຊເ້ຄ ິ່ ອງມ  ທີິ່ ສາ້ງໃຫມ້ແີຮງສ ັິ່ນ

ສະເທ ອນ. ແຕິ່ໃນໂຄງການນີຈ້ະບໍິ່ ມກີານໃຊລ້ະເບດີເຂົ້າໃນການກໍິ່ສາ້ງ.  

211. ການນາໍໃຊເ້ຄ ິ່ ອງຈກັຫຼ ອ  ປະກອນຕິ່າງໆທີິ່ ກໍິ່ ໃຫມ້ສີຽງດງັອາດສາ້ງຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະຜູທີ້ິ່ ຢູິ່ອາໃສໃນ

ເຂດນ ັນ້ຖາ້ຫາກບໍິ່ ໄດຮ້ບັການຄ ມ້ຄອງທີິ່ ເໝາະສມົ. 

212. ຜູຮ້ບັເໝົາກໍິ່ສາ້ງຕອ້ງໄດເ້ຂົ້າໃຈແລະຄ ນ້ເຄີຍກບັວ ທີການຄວບຄ ມເຄ ິ່ ອງຈກັທີິ່ ມສີຽງດງັແລະຂ ັນ້ຕອນການກໍິ່ສາ້ງທີິ່

ລະບ ໄວໃ້ນກດົໝາຍຂອງສປປລາວ, ຫຼ ການປະຕ ບດັທີິ່ ດຂີອງສາກນົຖາ້ຫາກຍງັບໍິ່ ໄດນ້າໍໃຊນ້ ຕ ກາໍໃດໆເທ ິ່ ອ. 

213. ມກີານໃຫລ້າຍລະອຽດກິ່ຽວກບັເຄ ິ່ ອງຈກັລວມທງັລະດບັສຽງຂອງເຄ ິ່ ອງຈກັແລະຄາໍແນະນາໍໃນກິ່ຽວກບັການຫຼຼຸດຜິ່ອນ

ສຽງດງັ. ແຫຼິ່ງທີິ່ ມາຂອງສຽງທີິ່ ສາມາດເກດີໄດໃ້ນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງລວມມ:ີ  

a/ກ. ເຄ ິ່ ອງຈກົດ ນສາໍລບັຍາ້ຍເອົາຕະກອນຂີຕ້ມົອອກແລະຟ ້ນຟອູິ່າງເກບັນ ໍາ້;  

b/ຂ. ລດົຂນົເຄ ິ່ ອງ;  

c/ຄ. ໂປ້ມນ ໍາ້; ແລະ 

d/ງ. ເຄ ິ່ ອງມ  ທີິ່ ໃຊໄ້ຟຟ້າແລະເຄ ິ່ ອງອດັ.  

 

5.6.2 ມາດຖານການປະຕ ບດັງານ 

214. ມາດຖານການປະຕ ບດັງານທາງລ ິ່ມນີແ້ມ ິ່ນສາ້ງຂຶນ້ເພ ິ່ ອນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນການກໍິ່ສາ້ງຂອງໂຄງການ: 

a/ກ. ສຽງດງັຈາກການກໍິ່ສາ້ງແລະການດາໍເນນີງານຕອ້ງບໍິ່ ສາ້ງໃຫມ້ຜີນົກະທບົຫຼ ຄວາມໜາ້ລາໍຄານໃນສະຖານທີິ່

ລະອຽດອິ່ອນຕໍິ່ ກບັສຽງ;  

b/ຂ. ປະຕ ບດັມາດຕະການຕະຫຼອດເວລາໃນການຫຼຼຸດຜິ່ອນສຽງດງັຈາກການກໍິ່ສາ້ງ;  

c/ຄ. ບໍິ່ ໃຫມ້ຄີວາມເສຍຫາຍເກດີຂຶນ້ນອກເຂດເຮັດວຽກຍອ້ນແຮງສ ັິ່ນສະເທ ອນຈາກການກໍິ່ສາ້ງຫຼ ດາໍເນນີງານ;  

d/ງ. ປະຕ ບດັມາດຕະການແກໄ້ຂຕໍິ່ ກບັການຮອ້ງຮຽນພາຍໃນ 48 ຊ ົິ່ວໂມງ.  

 

5.6.3 ການຕ ດຕາມ 

215. ໄດມ້ກີານສາ້ງແຜນການຕ ດຕາມສຽງດງັທີິ່ ເປັນມາດຕະຖານສາໍລບັໂຄງການນີ ້(ຕາຕະລາງ 12) ຕອ້ງໄດມ້ກີານທບົ

ທວນຄ ນແລະປບັປ ງແຜນງານນີທ້ ກໆສອງເດ ອນ.ທີິ່ ສາໍຄນັແມ ິ່ນຜູຄ້ ມງານຕອ້ງໄດ:້ 

a/ກ. ຮບັປະກນັວິ່າເຄ ິ່ ອງຈກັແລະກນົຈກັໄດຮ້ບັການບາໍລ ງຮກັສາເປັນປະຈາໍເພ ິ່ ອນາໍໃຊຢ້ິ່າງເໝາະສມົ 

b/ຂ. ຄວນເຮັດວຽກທີິ່ ອາດກໍິ່ໃຫເ້ກດີສຽງດງັໃນເວລາວຽກຕອນກາງເວັນເທົິ່ ານ ັນ້ . 
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5.6.4 ການລາຍງານ 

216. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຕ ດຕາມສຽງດງັ ຫຼ ເຫດການໃດໆທີິ່ ເກດີຂຶນ້ກຕໍາມຕອ້ງໄດມ້ກີານບນັທຶກແລະລາຍງານຕາມທີິ່ ໄດ້

ລະບ ໄວໃ້ນກອບວຽກ ESMFນີ.້ຕອ້ງມກີານແຈງ້ໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະ

ສ ກາໍແລະປິ່າໄມຮ້ບັຮູທ້ນັທີກ ິ່ຽວກບັຂໍສ້ງົໃສເລ ິ່ ອງຜນົເສຍທາງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມຫຼ ລະດບັຄິ່າສຽງມຄີິ່າສງູເກນີເກນທີິ່ ກາໍນດົ

ໄວ.້ 
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ຕາຕະລາງ 12ມາດຕະການຄ ມ້ຄອງສຽງດງັແລະການສ ັິ່ນສະເທ ອນ 

ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ 

ລາຍງານ 

 

N1. ລະດບັສຽງດງັທີິ່ ເພີິ່ ມຂຶນ້ 

 

N1.1: ຄດັເລ ອເອົາເຄ ິ່ ອງມ  ອ ປະກອນສາໍລບັວຽກສະເພາະລວມທງັໂປິ່ມ

ນ ໍາ້ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັການຫຼຼຸດຜິ່ອນສຽງດງັໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດໃນຊິ່ວງໄລຍະການ

ກໍິ່ສາ້ງແລະດາໍເນນີງານ. 

ທ ກໄລຍະ ຜູຮ້ບັເໝົາ ມກີານບນັທຶກ 

N1.2: ຕ ດຕ ັງ້ເຄ ິ່ ອງມ  ໃນການຫຼຼຸດສຽງດງັສະເພາະເຊັິ່ ນ: ໂຕຫຼຼຸດສຽງຫຼ ໂຕ

ປ ດສຽງໃສບິ່ອນເຮັດວຽກແລະໃສິ່ອ ປະກອນຕິ່າງໆ. 

ກິ່ອນແລະໃນຊິ່ວງໄລຍະ

ກໍິ່ສາ້ງ 

ຜູຮ້ບັເໝົາ ມກີານບນັທຶກ 

N1.3 ຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມຈາໍເປັນໃນການສາ້ງສຽງດງັໃຫໄ້ດຫຼ້າຍທີິ່ ສ ດແລະ

ປະຕ ບດັວຽກງານທີິ່ ມສີຽງດງັໃນຊິ່ວງກາງເວັນ 7 ໂມງເຊ້ົາຫາ 5.30 

ແລງ. 

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

N1.4: ປຶກສາຫາລ ກບັຄນົທີິ່ ຢູິ່ໃກຄ້ຽງກິ່ອນມກີານລງົມ  ກໍິ່ສາ້ງໂດຍ

ສະເພາະຖາ້ຈະເຮັດວຽກທີິ່ ມສີຽງດງັໃນຊິ່ວງນອກໂມງການຕອນກາງເວັນ. 

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

N1.5 ຄວນມຍີ ດທະສາດໃນການຄວບຄ ມສຽງເຊັິ່ ນປິ່ຽນແທນຄ ິ່ ອງມ  ຫຼ 

ເຄ ິ່ ອງຈກັທີິ່ ສາ້ງສຽງດງັເກນີໄປ 

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

N1.6 ມກີານໃສິ່ແນວກ ັນ້ສຽງດງັຊ ົິ່ວຄາວໃນບິ່ອນທີິ່ ອາດສາ້ງຜນົກະທບົ

ໃຫກ້ບັຄນົເຂດນ ັນ້ 

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜ

າມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

N1.7 ມກີານລາຍງານທ ກການຮອ້ງຮຽນຕໍິ່ ວິ່າຫຼ ການບໍິ່ ປະຕ ບດັຕາມໃນ

ການຄວບຄ ມສຽງໂດຍອີງໃສິ່ຂ ັນ້ຕອນການລາຍງານເຫດການໃນສະໜາມ

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜ

າມ 

ມກີານບນັທຶກ 
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ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ 

ລາຍງານ 

ເຮັດວຽກພອ້ມທງັສງັລວມລງົໃນບດົບນັທຶກ. 

N1.8 ຜູຮ້ບັເໝົາຕອ້ງຈດັການຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ບັພະນກັງານຂອງຕນົເພ ິ່ ອ

ເພີິ່ ມຄວາມຮບັຮູກ້ ິ່ຽວກບັຄວາມຈາໍເປັນໃນການຫຼຼຸດຜິ່ອນສຽງທີິ່ ດງັເກນີໄປ

ໃນການເຮັດວຽກຕວົຈ ງໂດຍຜິ່ານການປະຕ ບດັມາດຕະການຕິ່າງໆ 

ກິ່ອນແລະໃນຊິ່ວງໄລຍະການ

ກໍິ່ສາ້ງ 

ຜູຮ້ບັເໝົາ ມກີານບນັທຶກ 

N2. ການສ ັິ່ນສະເທ ອນຈາກ

ການກໍິ່ສາ້ງ 

 

N2.1: ລະບ ສະຖານທີິ່ , ໂຄງສາ້ງແລະທີິ່ ຢູິ່ອາໃສຂອງສດັທີິ່ ອາດຈະອິ່ອນ

ໄຫວຕໍິ່ ກບັຜນົກະທບົຂອງການສ ັິ່ນສະເທ ອນຈາກການກໍິ່ສາ້ງແລະດາໍເນນີ

ງານ 

ກິ່ອນແລະໃນຊິ່ວງໄລຍະ

ກໍິ່ສາ້ງ 

ຜູຮ້ບັເໝົາ ມກີານບນັທຶກ 

N2.2: ອອກແບບມາດຕະການຫຼຼຸດຜິ່ອນຊ ົິ່ວຄາວແລະຖາວອນຕໍິ່ ກບັການ

ສ ັິ່ນສະເທ ອນແລະສຽງດງັຈາກການກໍິ່ສາ້ງແລະດາໍເນນີງານ.  

ກິ່ອນການກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ມກີານບນັທຶກ 

N2.3: ມກີານລາຍງານທ ກເຫດການ, ການຮອ້ງຮຽນຕໍິ່ ວິ່າຫຼ ການບໍິ່

ປະຕ ບດັຕາມມາດຕະການທີິ່ ກ ິ່ຽວາໍນກບັການສ ັິ່ນສະເທ ອນໂດຍອີງໃສິ່ຂ ັນ້

ຕອນການລາຍງານເຫດການໃນສະໜາມເຮັດວຽກພອ້ມທງັສງັລວມລງົໃນ

ບດົບນັທຶກ. 

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜ

າມ 

ມກີານບນັທຶກ 

N2.4: ໃນຊິ່ວງໄລຍະຂອງການກໍິ່ສາ້ງຕອ້ງໄດມ້ມີຕີະການທີິ່ ເປັນ

ມາດຕະຖານເພ ິ່ ອຊອກຫາແລະປກົປ້ອງການບໍລ ການຕິ່າງໆທີິ່ ຢູິ່ໃຕດ້ ນ

ຈາກຜນົກະທບົຂອງການສ ັິ່ນສະເທ ອນໃນການກໍິ່ສາ້ງແລະດາໍເນນີງານ. 

ໃນໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍສະໜ

າມ 

ມກີານບນັທຶກ 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 

77 
 

5.7 ແຜນການຄວບຄ ມການເຊາະເຈ ິ່ອນ, ການລະບາຍນ ໍາ້ແລະການຄວບຄ ມຕະກອນ  

5.7.1 ພມູສນັຖານ, ທໍລະນວີ ທະຍາແລະດ ນ 

217. ສປປລາວມເີນ ອ້ທີິ່ ທງັໝດົ 236,800 ກ ໂລຕາແມດັເຊ ິ່ ງເນ ອ້ທີິ່ ສິ່ວນໃຫຍິ່ເປັນພເູຂົາກວມເອົາ 70% ແລະປິ່າໄມ ້

ກວມເອົາ 46% ຂອງເນ ອ້ທີິ່ ທງັໝດົ. ມແີມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງໄຫຼຜິ່ານເຊ ິ່ ງມຄີວາມຍາວ 1,865 ກມແລະເປັນຊາຍແດນກບັປະເທດ

ໄທ (1835 ກມ).    

218. ພມູສນັຖານຂອງລາວເປັນເຂດພເູຊ ິ່ ງມສີາຍພຫຼູວງໃນທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜ ອແລະພາກຕາເວັນອອກແລະ

ສາຍພຫຼູວງພະບາງໃນພາກຕາເວັນຕກົສຽງເໜ ອແລະອີກຫຼາຍສາຍພທີູິ່ ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັສງູ.  ໂດຍທິ່ວົໄປແລວ້ຄວາມສງູ

ແມ ິ່ນ 500ມພອ້ມກບັສາຍນ ໍາ້ຕາມຮິ່ອມພແູລະເຂດທົິ່ງພຽງຫລາຍແຫິ່ງທີິ່ ມທີິ່າແຮງສາໍລບັການຜະລ ດກະສ ກາໍ.  ພມູ

ສນັຖານເຂດພສູງູແມ ິ່ນຍາວຢຽດໄປທາງພາກເໜ ອຂອງສປປລາວຍກົເວັນ້ທ ົິ່ງພຽງວຽງຈນັແລະທົິ່ງພຽງທົິ່ງໃຫຫີ້ນໃນເຂດພູ

ພຽງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ.  

219. ໃນທາງພາກໃຕຂ້ອງລາວແມ ິ່ນມເີຂດດ ນທົິ່ງພຽງກວ້າງຢູິ່ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດແລະຈາໍປາສກັເຊ ິ່ ງເໝາະສມົກບັ

ການປກູເຂົ້າແລະລຽ້ງສດັ. ແຂວງຄາໍມ ິ່ວນສິ່ວນໃຫຍິ່ແລະເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງບນັດາແຂວງພາກໃຕແ້ມ ິ່ນເປັນເຂດພ.ູ 

ທົິ່ງຮາບແລະດ ນເປັນພກັ (ຂ ັນ້ໄດ) ຕາມແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງແລະສາຂາແມ ິ່ນ ໍາ້ອ ິ່ ນໆແມ ິ່ນກວມເອົາພຽງແຕິ່ 20% ຂອງເນ ອ້ທີິ່ ດ ນ. 

220. ພມູສນັຖານຂອງແຂວງອ ດມົໄຊແມ ິ່ນເປັນພຂູອ້ນຂາ້ງຫຼາຍມຄີວາມສງູປະມານ 300–1,800ມເໜ ອໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ,ມີ

ແມ ິ່ນ ໍາ້ປະມານ 60 ສາຍທີິ່ ໄຫຼຜິ່ານອ ດມົໄຊລວມທງັນ ໍາ້ພາກ, ນ ໍາ້ແຊ, ນ ໍາ້ແບງ, ນ ໍາ້ກແໍລະນ ໍາ້ງາ. ນ ໍາ້ກໄໍດໄ້ຫຼຜິ່ານເມ  ອງ

ໄຊເຊ ິ່ ງເປັນເມ  ອງຫຼວງຂອງແຂວງ.  

221. ມເີນ ອ້ທີິ່ ດ ນພຽງແຕິ່ 44% ຂອງເນ ອ້ທີິ່ ດ ນທງັໝດົໃນສປປລາວທີິ່ ຖ ກຈດັໃຫເ້ປັນດ ນທີິ່ ສາມາດທາໍການຜະລ ດໄດ.້

ເນ ອ້ທີິ່ ປິ່າໄມໄ້ດຫຼ້ຼຸດລງົຢິ່າງຫຼາຍນບັຕ ັງ້ແຕິ່ຊ ມປີ 1970 ເນ ິ່ ອງຈາກການຕດັໄມເ້ພ ິ່ ອການຄາ້ແລະການຂະຫຍາຍເນ ອ້ທີິ່ ການ

ເຮັດໄຮິ່ຂອງປະຊາຊນົ.  .  

222. ຢູິ່ໃນສປປລາວມ ີ3 ເຂດດ ນກະສ ກາໍຕາມພມູອາກາດອີງຕາມພມູສນັຖານ, ທໍລະນວີ ທະຍາແລະດ ນເຊ ິ່ ງມ:ີ  

223. ເຂດພໃູນພາກເໜ ອເຊ ິ່ ງເປັນເຂດທີິ່ ເຕັມໄປດວ້ຍພຜູາທີິ່ ສງູຫຼາຍກິ່ວາ 1000ມ,ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັສງູກບັມສີະພາບພມູ

ອາກາດແບບຊ ິ່ມຫາແຫງ້ແລງ້ຂອງເຂດຮອ້ນ.ເຂດນີມ້ປີະລ ມານນ ໍາ້ຝນົລະຫວິ່າງ1,500 - 2,500ມມແລະມລີະດແູລງ້ທີິ່

ເຢັນກິ່ວາເຂດອ ິ່ ນ. ດ ນແມ ິ່ນຂອ້ນຂາ້ງຈະອິ່ອນແລະມທີາດອາຫານທີິ່ ຕ ໍິ່າເນ ິ່ ອງຈາກມກີານຊະລາ້ງດ ນທີິ່ ສງູແລະມຄີວາມເປັນ

ກດົສງູ. ດ ນເຂດນີມ້ຄີວາມສາມາດໃນການເກບັຮກັສານ ໍາ້ໄວໄ້ດຕ້ ໍິ່າສະນ ັນ້ຈ ິ່ ງບໍິ່ ເໝາະສມົສາໍລບັກະສ ກາໍແບບສ ມ. ການເຮັດ

ໄຮິ່ແມ ິ່ນໃນຮບູແບບຖາງແລວ້ຈດູແລະປະໃຫເ້ປັນປິ່າເລົິ່ າຫລງັຈາກປກູແລວ້.  

224. ເຂດດ ນເນນີເຖ ງພໃູນພາກກາງແລະພາກໃຕເ້ຊ ິ່ ງມລີະດບັຄວາມສງູປະມານ 500 - 1,000ມແລະມບີາງບິ່ອນທີິ່ ສງູ

ຫຼາຍກິ່ວາ 2000ມ. ເຂດນີແ້ມ ິ່ນມຄີວາມຄອ້ຍຊນັປານກາງເປັນສິ່ວນໃຫຍິ່ຖາ້ທຽບໃສິ່ເຂດໃນທາງພາກເໜ ອ.ເຂດນີແ້ມ ິ່ນນ

ໄດຮ້ບັອ ດທ ພນົຈາກລມົມລໍະສ ມຕາເວັນຕກົສຽງໃຕເ້ຊ ິ່ ງເຮັດໃຫມ້ຝີນົຕກົໜກັໃນຊິ່ວງລະດຝູນົປະລ ມານນ ໍາ້ຝນົໂດຍສະເລິ່ຍ

ແມ ິ່ນ 2,500 to 3,500ມມ. ດ ນແມ ິ່ນຄາ້ຍຄ ກບັດ ນທີິ່ ຢູິ່ທາງພາກເໜ ອຍກົເວັນ້ດ ນເຂດພພູຽງບໍລະເວນໃນເຂດໃຕສ້ ດເຊ ິ່ ງ

ມຄີວາມເປັນກດົຕ ໍິ່າກ ິ່ວາແລະເປັນດ ນທີິ່ ມໂີຄງສາ້ງດເີຮັດໃຫສ້າມາດເກບັກກັແລະລະບາຍນ ໍາ້ໄດດ້.ີ 

225. ເຂດທົິ່ງພຽງຕາມແຄມແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງແລະສາຂາແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງຢູິ່ໃນເຂດພາກກາງແລະພາກໃຕເ້ຊ ິ່ ງມປີະຊາກອນລາວຫຼາຍ

ກິ່ວາ 50% ອາໃສຢູິ່.ເຂດນີລ້ວມມທີ ົິ່ງພຽງວຽງຈນັ, ທົິ່ງພຽງຂະໜາດນອ້ຍໃນແຂວງບໍລ ຄາໍໄຊແລະທາງຕອນເໜ ອຂອງ

ແຂວງຄາໍມ ິ່ວນ, ທົິ່ງພຽງຂະໜາດໃຫຍິ່ໃນທາງພາກໃຕຂ້ອງແຂວງຄາໍມ ິ່ວນແລະພ ນ້ທີິ່ ສິ່ວນໃຫຍິ່ຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ

, ທົິ່ງພຽງຂະໜາດນອ້ຍໃນແຂວງຈາໍປາສກັ, ສາລະວນັແລະອດັຕະປ . ເຂດນີແ້ມ ິ່ນມຄີວາມອ ດມົສມົບນູທີິ່ ສ ດສາໍລບັການ

ຜະລ ດໃນສປປລາວມພີມູອາກາດແບບເຂດຮອ້ນຊ ິ່ມເຊ ິ່ ງເຮັດໃຫມ້ປີະລ ມານນ ໍາ້ຝນົສະເລິ່ຍຕໍິ່ ປີ  1,500 ຫາ 2,000ມມ.  

226. ໂຄງການນີຈ້ະໄດຖ້ ກດາໍເນນີຢູິ່ 6 ແຂວງຂອງລາວໂຄງການຈະບໍິ່ ໄດສ້າ້ງໃຫມ້ກີານປິ່ຽນແປງທາງດາ້ນພມູສນັຖານ
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ໃຫຍິໆ່ ອນັໃດ. ເຖ ງຢິ່າງໃດກຕໍາມໂຄງການອາດສາ້ງໃຫມ້ກີານປິ່ຽນແປງທາງພ ນ້ທີິ່ ນອ້ຍໆລວມທງັການເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍຕະກອນ

ແລະດ ນສາໍລບັວຽກທີິ່ ກ ິ່ຽວພນັການກບັສາ້ງອິ່າງເກບັກກັນ ໍາ້.  

 

5.7.2 ມາດຖານການປະຕ ບດັງານ 

227. ມາດຖານການປະຕ ບດັງານໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ມາສາໍລບັໂຄງການ:  

a/ກ. ບໍິ່ ໃຫມ້ກີານສະສມົຂອງຕະກອນໃນສະພາບແວດລອ້ມຂອງນ ໍາ້ແລະ/ຫຼ ນ ໍາ້ເທ ງໜາ້ດ ນແລະ/ຫຼ ນ ໍາ້ໃຕດ້ ນອນັ

ເປັນຜນົມາຈາດການກໍິ່ສາ້ງແລະການດາໍເນນີງານ;  

b/ຂ. ບໍິ່ ໃຫຄ້ ນນະພາບນ ໍາ້ເຊ ິ່ ອມລງົບໍິ່ ວິ່າຈະຢູິ່ໃນຫຼ ນອກສະໜາມເຮັດວຽກກຕໍາມ; 

c/ຄ. ຕອ້ງໄດມ້ມີາດຕະການຄວບຄ ມການເຊາະເຈ ິ່ອນ, ການລະບາຍນ ໍາ້ແລະການຄວບຄ ມຕະກອນສາໍລບັນ ໍາ້ທີິ່

ຈະໄຫຼອອກຈາກພ ນ້ທີິ່ ໂຄງການແລະ/ຫຼ ໄຫຼເຂົ້າໃນລະບບົນ ໍາ້ໃຕດ້ ນ; 

d/ງ. ບໍິ່ ໃຫມ້ກີານເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍດ ນທີິ່ ມກີານປນົເປ ້ອນອອກຈາກສະໜາມເຮັດວຽກເດັດຂາດ% ແລະ 

e/ຈ. ຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັແຜນ EDSCP ໃຫມ້ປີະສ ດທ ຜນົ. 

228. ໂດຍການປະຕ ບດັຕາມມາດຕະການຄ ມ້ຄອງທີິ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກອບESMFນີຈ້ະຮບັປະກນັໄດວ້ິ່າການກໍິ່ສາ້ງແລະ

ການດາໍເນນີງານຕິ່າງໆຂອງໂຄງການຈະບໍິ່ ສາ້ງໃຫມ້ຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງໃດໆໃນວງົກວ້າງຈາກການເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍ

ຂອງຕະກອນ.  

 

5.7.3 ການຕ ດຕາມ 

229. ແຜນຕ ດຕາມການຄວບຄ ມຕະກອນທີິ່ ເປັນມາດຕະຖານໄດຖ້ ກສາ້ຂຶນ້ມາໃຫກ້ບັໂຄງການ (ຕາຕະລາງ 13) ເຊ ິ່ ງ

ຕອ້ງໄດມ້ກີານທບົທວນຄ ນແລະປບັປ ງແຜນດ ັິ່ງກ ິ່າວໃນທ ກໆ 2 ເດ ອນຫລງັຈາກທີິ່ ແຜນອອກ. ພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມ

ຕອ້ງໄດ:້  

a/ກ.ເຮັດການກວດກາສະໜາມວຽກປະຈາໍອາທ ດຫຼ ຫລງັຈາກທີິ່ ມຝີນົຕກົຫຼາຍກິ່ວາ 20ມມໃນໄລຍະເວລາ 24 

ຊ ົິ່ວໂມງ;  

b/ຂ. ເອົາຕວົຢິ່າງດ ນມາກວດສອບຫາສານປນົເປ ້ອນເປັນປະຈາໍ;  

c/ຄ. ສາ້ງລາຍການກວດສອບຂຶນ້ມາສາໍລບັສະໜາມວຽກຂອງຕນົເພ ິ່ ອເກບັກາໍບນັທຶກທ ກການລະເມດີ

ມາດຕະຖານຂອງກອບວຽກESMFຫຼ ແຜນການ EDSCPs; ແລະ 

d/ງ. ມກີານແຈງ້ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການກວດສອບແລະ/ຫຼ ທດົສອບຄ ນະພາບຂອງນ ໍາ້ແລະຮບັປະກນັວິ່າບນັຫາ

ຕິ່າງໆທີິ່ ກ ິ່ຽວພນັກບັຄວາມລ ົມ້ເຫຼວໃນການຄວບຄ ມຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂແລະມຂີະບວນການທີິ່ ກຽມພອ້ມເພ ິ່ ອ

ຮບັປະກນັວິ່າຄວາມລ ົມ້ເຫຼວທີິ່ ຄາ້ຍກນັນ ັນ້ຈະບໍິ່ ເກດີຂຶນ້ອີກ.   

5.7.4 ການລາຍງານ 

230. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຕ ດຕາມຄວບຄ ມຕະກອນ ແລະ ການເຊາະເຈ ິ່ອນ ຫຼ ເຫດການໃດໆທີິ່ ເກດີຂຶນ້ກຕໍາມຕອ້ງໄດມ້ ີ

ການບນັທຶກແລະລາຍງານຕາມທີິ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນກອບວຽກ ESMF,ຕອ້ງມກີານແຈງ້ໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

ແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຮ້ບັຮູທ້ນັທີກ ິ່ຽວກບັຂໍສ້ງົໃສເລ ິ່ ອງຜນົເສຍທາງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມຫຼ ລະ

ດບັຄິ່າການເຊາະເຈ ິ່ອນ ແລະ ຕະກອນມຄີິ່າສງູເກນີເກນກາໍນດົ . 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
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ຕາຕະລາງ 13ມາດຕະການຄວບຄ ມການເຊາະເຈ ິ່ອນ, ຕະກອນແລະການລະບາຍນ ໍາ້ 

ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ 

ບດັ 

ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ

ລາຍງານ 

 

E1: ການສນູເສຍຂີດ້ ນແລະ

ຕະກອນສາ້ງຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັ

ລະບບົນ ໍາ້ເທ ງດ ນແລະນ ໍາ້ໃຕ້

ດ ນຈາກວຽກດ ນ 

 

E1.1: ສາ້ງແລະປະຕ ບດັແຜນ EDSCP ສາໍລບັວຽກເທ ງໜາ້ດ ນທ ກອນັ, ວຽກຕາຝ ັິ່ງ

ກນັເຈ ິ່ອນແລະສາໍລບັວຽກທີິ່ ມກີານນາໍໃຊເ້ຄ ິ່ ອງກນົຈກັ, ການຂາ້ມແມ ິ່ນ ໍາ້ແລະການເຮັດ

ທາງໄຫຼຜິ່ານຂອງນ ໍາ້ຝນົ 

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ມກີານບນັທຶກ 

E1.2: ຮບັປະກນັມກີານຕ ດຕ ັງ້ເຄ ິ່ ອງມ  ຄວບຄ ມການຊາະເຈ ິ່ອນແລະຕະກອນ, ມກີານ

ກວດສອບແລະບາໍລ ງຮກັສາເຄ ິ່ ອງມ  ດ ັິ່ງກ ິ່າວເປັນປະຈາໍ 

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ມກີານບນັທຶກ 

E1.3: ວາງຕາຕະລາງວຽກໃຫດ້ເີພ ິ່ ອຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົຕໍິ່ ກບັພ ນ້ທີິ່ ທີິ່ ຕອ້ງມກີານຖາງ

ອອກແລະເຮັດໃຫດ້ ນໄດຮ້ບັການເປີດອອກ 

ກິ່ອນແລະໃນໄລຍະ

ກໍິ່ສາ້ງ 

ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ມກີານບນັທຶກ 

E1.4: ລວມເອົາການອອກແບບແລະທີິ່ ຕ ັງ້ສາໍລບັສະແດງມາດຕະການຊ ົິ່ວຄາວແລະ

ຖາວອນຂອງແຜນ EDSC  ໃສິ່ໃນພ ນ້ທີິ່ ທີິ່ ໄດຮ້ບັການເປີດອອກແລະສາຍລະບາຍນ ໍາ້

ທງັໝດົ. ຕອ້ງໄດເ້ຮັດກິ່ອນມກີານກໍິ່ສາ້ງແລະຕອ້ງຢູິ່ໃນສະໜາມໃນຊິ່ວງໄລຍະວຽກ.  

ກິ່ອນແລະໃນໄລຍະ

ການກໍິ່ສາ້ງ 

ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ມກີານບນັທຶກ 

E1.5: ຈດັຕາຕະລາງວຽກເພ ິ່ ອຮບັປະກນັວິ່າການລບົກວນຕໍິ່ ກບັພ ດແລະວຽກດ ນແມ ິ່ນ

ໄດເ້ຮັດໃນຊິ່ວງທີິ່ ມຝີນົຕກົໜອ້ຍແລະລມົໃບໍິ່ ແຮງ.   

ກິ່ອນແລະໃນໄລຍະ

ການກໍິ່ສາ້ງ 

ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ມກີານບນັທຶກ 

E1.6: ໃນຊິ່ວງການປກູພ ດໃສິ່ຄຶນນ ັນ້ຖາ້ຕອ້ງໄດເ້ປີດໜາ້ດ ນກຄໍວນໂຮມດ ນຊ ັນ້ເທ ງໄວ້

ເປັນກອງແລະດ ນທີິ່ ເອົາອອກນ ັນ້ຕອ້ງໄປໃສິ່ເຂດທາໍການຜະລ ດຄ ນ.   

ກິ່ອນແລະໃນໄລຍະ

ການກໍິ່ສາ້ງ 

ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ມກີານບນັທຶກ 

E1.7: ຈດັຕາຕະລາງວຽກເພ ິ່ ອຫຼຼຸດຜິ່ອນໄລຍະເວລາຂອງການໂຮມດ ນຊ ັນ້ເທ ງໄວເ້ປັນ

ກອງໃຫມ້ໜີອ້ຍທີິ່ ສ ດ,ມກີານປກູພ ດໃສິ່ກອງດ ນ ັນ້ຖາ້ຫາກວິ່າຕອ້ງເກບັຮກັສາກອງດ ນໄວ້

ເປັນເວລາດນົນານ.  

ໃນໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ມກີານບນັທຶກ 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 
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ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ 

ບດັ 

ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ

ລາຍງານ 

E1.8: ຈດັສະຖານທີິ່ ຕ ັງ້ກອງດ ນໃຫໄ້ກຈາກທາງນ ໍາ້ໄຫຼ, ທາງຜິ່ານນ ໍາ້, ແລະເຂດທີິ່ ມ ີ

ຄວາມລະອຽດອິ່ອນ.  

ກິ່ອນແລະໃນໄລຍະ

ການກໍິ່ສາ້ງ 

ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ມກີານບນັທຶກ 

E1.9: ອອກແບບມາດຕະການຄ ມ້ຄອງນ ໍາ້ຝນົເພ ິ່ ອຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງ

ນ ໍາ້ຝນົແລະຫີຼກລຽ້ງການໄຫຼແບບຫຼາຍໆບາດດຽວ 

ທ ກໄລຍະ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ມກີານບນັກກຶ 

E1.10: ລວມເອົາຝາຍນ ໍາ້ໃນເຂດສາຍຮິ່ອງນ ໍາ້ໃນບິ່ອນທີິ່ ຈາໍເປັນເພ ິ່ ອຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມ

ໄວຂອງການໄຫຼແລະເຮັດໃຫຕ້ະກອນໄດຊ້ມຶຜິ່ານລງົສູິ່ດ ນ. ມກີານກວດກາແລະບາໍລ ງ

ຮກັສາຝາຍເປັນປະຈາໍ 

ກິ່ອນແລະໃນໄລຍະ

ການກໍິ່ສາ້ງ 

ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ມກີານບນັທຶກ 

E1.11: ມກີານປກົໜາ້ດ ນດວ້ຍພ ດເພ ິ່ ອຄວບຄ ມການເຊາະເຈ ິ່ອນແລະການໄຫຼ

ຂອງຕະກອນແລະໃນບິ່ອນທີິ່ ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັ (ອີງຕາມສະຖານທີິ່ )  ຄວນເຮັດຮ ົວ້ກນັ

ພ ເສດໃນຊິ່ວງໄລຍະທີິ່ ມຝີນົຫຼາຍ 

ໃນໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ມກີານບນັທຶກ 

E1.12: ເຮັດຄກູ ັນ້ພາຍໃນເຂດດ ນໃກນ້ ໍາ້ຫຼ ສາຍຫວ້ຍນ ໍາ້ຫຼ ອອ້ມແອມ້ເຂດທີິ່ ມຄີວາມ

ອິ່ອນໄຫວແລະອນັຕະລາຍຕາມຄວາມຈາໍເປັນ 

ໃນໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ມກີານບນັທຶກ 

E1.13: ປກູຫຍາ້ກນັຊນົເປັນແລວບິ່ອນທີິ່ ຈາໍເປັນໃນຊິ່ວງໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງເພ ິ່ ອ

ຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຂອງນ ໍາ້ 

ໃນໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ມກີານບນັທຶກ 

E1.14: ຕ ດຕ ັງ້ຮ ົວ້ກນັຕະກອນຫຼ ມໂີຄງສາ້ງຄາ້ຍກນັເພ ິ່ ອປ້ອງກນັການເພີິ່ ມຂຶນ້ຂອງ

ການສະສມົຕະກອນ 

ໃນໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ມກີານບນັທຶກ 

E1.15: ເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍຕະກອນໃນບິ່ອນທີິ່ ມຫຼີາຍເກນີໄປ (ຕວົຢິ່າງ: ອິ່າງຕະກອນ, ຝາຍ ໃນໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ມກີານບນັທຶກ 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 
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ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ 

ບດັ 

ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ

ລາຍງານ 

ນ ໍາ້) ເມ  ິ່ອຈາໍເປັນເພ ິ່ ອເຮັດໃຫສ້ະຖານທີິ່ ນ ັນ້ສາມາດຍດຶຢູິ່ໄດ ້

E2: ການປນົເປ ້ອນຂອງດ ນ 

 

E2.1: ຖາ້ຫາກສງົໃສຫຼ ພບົເຫັນການປນົເປ ້ອນລວມທງັຢູິ່ນອກເຂດໂຄງການໃຫເ້ຮັດ

ການທດົສອບທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງແລະປະຕ ບດັການກວດກາການປນົເປ ້ອນໃນສະໜາມວຽກ

ເບ ອ້ງຕ ົນ້ໄລຍະທີ 1. ຜູຮ້ບັເໝົາຕອ້ງໄດຢ້ ດວຽກຖາ້ຫາກພບົການປນົເປ ້ອນໂຕໃໝິ່ແລະ

ຕອ້ງໄດເ້ລີິ່ ມຂ ັນ້ຕອນມາດຕະການຄ ມ້ຄອງແລະຂໍຄາໍແນະນາໍ/ອະນ ຍາດ/ອະນ ມດັ 

(ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ).  

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

E2.2: ເຮັດຕາມການປະຕ ບດັທີິ່ ດສີາໍລບັການເຄ ິ່ ອນຍາ້ຍແລະນາໍເອົາດ ນ/ວດັຖ ທີິ່ ມກີານ

ປນົເປ ້ອນຈາກສະໜາມວຽກໄປກາໍຈດັລວມທງັດ ນປນົເປ ້ອນຍອ້ນໂຄງການ 

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທຖກ

ຄນົ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

E2.3: ມມີາດຕະການຄ ມ້ຄອງເພ ິ່ ອຮບັປະກນັບໍິ່ ໃຫນ້ ໍາ້ໄຫຼໄປໃສິ່ບິ່ອນທີິ່ ມກີານປນົເປ ້ອນ 

(ລວມທງັວດັຖ ຕິ່າງໆທີິ່ ມກີານປນົເປ ້ອນຍອ້ນໂຄງການ) ແລະໃຫນ້ ໍາ້ໄຫຼໄປບິ່ອນທີິ່ ໝ ັນ້

ຄງົເພ ິ່ ອປິ່ອຍລງົສູິ່ທາໍມະຊາດ 

ໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທຖກ

ຄນົ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

E2.4: ຫີຼກລຽ້ງການນາໍເອົາວດັສະດ  (ດ ນ) ຈາກຂາ້ງນອກທີິ່ ບໍິ່ ມເີອກະສານຢັງ້ຢ ນເຂົ້າ

ມາໃນສະໜາມເພ ິ່ ອຫີຼກລຽ້ງບໍິ່ ໃຫເ້ກດີມກີານປນົເປ ້ອນ.ຖາ້ຫາກບໍິ່ ສາມາດເອົາດ ນຢູິ່ໃນສະ

ໜາມມາເຕີມໃສິ່ແລວ້ຕອ້ງໄດມ້ກີານທດົສອບດ ນກິ່ອນໂດຍອີງໃສິ່ເຕັກນ ກທາງທໍລະນີ

ສາດ.  

ໃນໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

E3: ການກາໍຈດັດ ນ/ຕະກອນ

ທີິ່ ມປີະລ ມານເກນີ 

E3.4: ດ ນແລະຕະກອນທີິ່ ຂ ດອອກຈາກໜອງ/ອິ່າງໃນຊິ່ວງການຟ ້ນຟນູ ັນ້ແມ ິ່ນສາມາດ

ເອົາໄປໃຊເ້ປັນປະໂຫຍດຄ ນໄດຕ້ວົຢິ່າງ: ນາໍເອົາໄປໝກັແລວ້ໃຊໃ້ນການຜະລ ດສວນ

ຄວົແຕິ່ຕອ້ງໄດມ້ກີານທດົສອບຄວາມເໝາະສມົຂອງດ ນແລະຕະກອນກິ່ອນເອົາໄປນາໍ

ໄລຍະຂອງການ

ກໍິ່ສາ້ງແລະດາໍເນນີ

ງານ 

ພະນກັງານທ ກຄນົ ຮກັສາການບນັທຶກ 
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ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ 

ບດັ 

ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ

ລາຍງານ 

 ໃຊ.້   
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5.8 ການຄ ມ້ຄອງຂີເ້ຫຍ ອ້ (ສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອ) 

5.8.1 ຄວາມເປັນມາ 

231. ໃນນາມໜິ່ວຍງານທີິ່ ໄດຮ້ບັການແຕິ່ງຕ ັງ້ແຫິ່ງຊາດແລະໜິ່ວຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການ, ກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຕ້າມລາໍດບັໄດສ້ ົິ່ງເສີມໃຫມ້ວີ ການຈດັການ

ຄ ມ້ຄອງຂີເ້ຫຍ ອ້ທີິ່ ດ.ີ ລາໍດບັການຈດັການແລະຫຼກັການໃນການຄ ມ້ຄອງຂີເ້ຫຍ ອ້ເພ ິ່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົໄດຮ້ບັທີິ່ ດຈີະມຄີ ດ ັິ່ງນີ:້  

a/ກ. ຫີຼກລຽ້ງການສາ້ງຂີເ້ຫຍ ອ້ (ຫີຼກລຽ້ງການນາໍໃຊວ້ດັສະດ ທີິ່ ບໍິ່ ຈາໍເປັນເຂົ້າໃນໂຄງການ) 

b/ຂ. ການນາໍເອົາສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອມາໃຊຄ້ ນໃໝິ່ (ການນາໍໃຊວ້ດັສະດ ຄ ນໃໝິ່ແລະຫຼຼຸດຜິ່ອນການຖ ມ້) ລວມ

ທງັຕະກອນຈາກການຟ ້ນຟດູ ນໃກນ້ ໍາ້ແລະຫວ້ຍນ ໍາ້. 

c/ຄ. ການນາໍເອົາສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອມາລີໄຊເຄີ້ນ (ເຊັິ່ ນ: ກະປອງ, ກະຕ ກແລະອ ິ່ ນໆ); ແລະ 

d/ງ. ການກາໍຈດັຂີເ້ຫຍ ອ້ທີິ່ ຖ ກວ ທີ (ຕອ້ງນາໍເອົາຂີເ້ຫຍ ອ້ທີິ່ ຍິ່ອຍສະຫຼາຍໄດເ້ອງແລະ/ຫຼ ຂີເ້ຫຍ ອ້ທີິ່ ມສີ ິ່ ງປນົເປ ້ອນ

ໄປຖ ມໃສິ່ກອງຂີເ້ຫຍ ອ້ໃນບິ່ອນທີິ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດເທົິ່ ານ ັນ້). 

232. ຂີເ້ຫຍ ອ້ທີິ່ ຈະໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໃນຊິ່ວງໂຄງການຄາດວິ່າຈະມສີ ິ່ ງເສດເຫຼ ອຂອງຕະກອນ, ຕະກອນທີິ່ ອາດມກີານປນົເປ ້ອນ

ແລະສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກການກໍິ່ສາ້ງເຊັິ່ ນ: 

a/ກ. ສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກດ ນທີິ່ ຂ ດຂຶນ້ມາເຊ ິ່ ງບໍິ່ ເໝາະສມົໃນການນາໍເອົາໄປໃຊຄ້ ນ 

b/ຂ. ຕ ົນ້ໄມແ້ລະພ ດທີິ່ ຕອ້ງໄດມ້ກີານຍາ້ຍອອກເພ ິ່ ອເຮັດວຽກດ ນ 

c/ຄ. ສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກການບາໍລ ງຮກັສາເຄ ິ່ ອງຈກັ.ເນ ິ່ ອງຈາກວິ່າຈະໄດມ້ກີານນາໍໃຊເ້ຄ ິ່ ອງມ  ແລະກນົຈກັໜກັໃນ

ຊິ່ວງໄລຍະໂຄງການຈະມກີານສາ້ງສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອຈາໍພວກຂອງແຫຼວອນັຕະລາຍຈາກການອານະໄມ, ສອ້ມແປງ

ແລະບາໍລ ງຮກັສາອ ປະກອນກນົຈກັເຫົຼິ່ ານີ.້ ຕອ້ງໄດມ້ກີານຄ ມ້ຄອງແລະກາໍຈດັການຮ ົິ່ວໄຫຼຂອງນ ໍາ້ມນັຢູິ່ໃນສະໜ

າມວຽກໃຫເ້ໝາະສມົ.    

d/ງ. ສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອປະເພດຂອງແຫຼວທີິ່ ບໍິ່ ອນັຕະລາຍຈາກການຊມົໃຊຂ້ອງພະນກັງານເຊັິ່ ນ: ຫອ້ງນ ໍາ້ແລະອ ິ່ ນໆ; 

ແລະ 

e/ຈ. ສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອທ ົິ່ວໄປລວມທງັໂລຫະແລະຂີເ້ຫຍ ອ້ທີິ່ ຍິ່ອຍສະຫຼາຍໄດ.້ 

233. ພະນກັງານຕອ້ງໄດເ້ຂົ້າໃຈແລະຄ ນ້ເຄີຍກບັວ ທີການຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົຂອງການຕດັຕ ົນ້ໄມຕໍ້ິ່ ກບັເຂດທີິ່ ເຮັດວຽກເພ ິ່ ອ

ຫຼຼຸດຜິ່ອນຜນົກະທບົຂອງໂຄງການໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດສາໍລບັວຽກໃນການຟ ້ນຟເູຂດທີິ່ ໄດຖ້ ກລບົກວນ. ເມ  ິ່ອເຮັດແບບນີແ້ລວ້ໂຄງ

ການຈະບໍິ່ ສາ້ງຜນົກະທບົຈາກຂີເ້ຫຍ ອ້ຫຼາຍປານໃດ.    

 

5.8.2 ມາດຖານການປະຕ ບດັງານ 

234. ມາດຖານການປະຕ ບດັງານທາງລ ິ່ມນີຖ້ ກກາໍນດົມາສາໍລບັໂຄງການ:  

a/ກ. ຫຼຼຸດຜິ່ອນການສາ້ງສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອຫຼ ຂີເ້ຫຍ ອ້ໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດໂດຍຜິ່ານການປະຕ ບດັລາໍດບັຊ ັນ້ໃນການຈດັການຂີ້

ເຫຍ ອ້ທີິ່ ດ ີ(ຫີຼກລຽ້ງ, ຫຼຼຸດຜິ່ອນ, ນາໍເອົາມາໃຊຄ້ ນ, ແລະການລີໄຊເຄີ້ນ) 

b/ຂ. ບໍິ່ ໃຫພ້ະນກັງານພາກສະໜາມຖ ມ້ຂີເ້ຫຍ ອ້ສະຊາຍໃນເຂດໂຄງການແລະເຂດອອ້ມແອມ້ໂຄງການ 

c/ຄ. ບໍິ່ ໃຫມ້ກີານຮອ້ງຮຽນທີິ່ ກ ິ່ຽວກບັການສາ້ງຂີເ້ຫຍ ອ້ຫຼ ການຄ ມ້ຄອງຂີເ້ຫຍ ອ້. 

d/ງ. ຂີເ້ຫຍ ອ້ທ ກອນັຈາກຫອ້ງນ ໍາ້ເຄ ິ່ ອນທີິ່ ໃນສະໜາມຈະຕອ້ງໄດຖ້ ກນາໍອອກໄປກາໍຈດັຢູິ່ນອກສະໜາມໂດຍຜູ້

ຮບັເໝົາທີິ່ ມໃີບອະນ ຍາດ. 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 

84 
 

e/ຈ. ມກີານທອ້ນໂຮມ, ຈາໍກດັຫຼ ນາໍເອົາສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອນ ໍາ້ມນັໄປລີໄຊເຄີ້ນນອກສະໜາມເຮັດວຽກໂດຍບໍລ ສດັ

ນ ໍາ້ມນັຫຼ ສ ົິ່ງອອກໄປລີໄຊເຄີ້ນຢູິ່ບິ່ອນອ ິ່ ນ.  

 

5.8.3 ການຕ ດຕາມ 

235. ແຜນງານການຕ ດຕາມການຄ ມ້ຄອງຂີເ້ຫຍ ອ້ຫຼ ສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ສາໍລບັໂຄງການ (ຕາຕະລາງ 14) ຕອ້ງ

ໄດມ້ກີານທບົທວນຄ ນແລະປບັປ ງແຜນງານນີທ້ ກໆສອງເດ ອນຫລງັຈາກທີິ່ ມແີຜນອອກມາ.   

 

5.8.4 ການລາຍງານ 

236. ຕອ້ງມກີານແຈງ້ໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ ້ຮບັຮູ້

ທນັທີກ ິ່ຽວກບັຂໍສ້ງົໃສເລ ິ່ ອງຜນົເສຍທາງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມຫຼ ລະດບັຂີເ້ຫຍ ອ້ສງູເກນີເກນກາໍນດົ. 
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ຕາຕະລາງ 14ມາດຕະການໃນການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອ (ຂີເ້ຫຍ ອ້) 

ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດ

ຊອບ 

ການຕ ດຕາມແລະ

ລາຍງານ 

 

WT1: ການຜະລ ດຂີເ້ຫຍ ອ້

ແລະການນາໍໃຊ້

ຊບັພະຍາກອນເກນີຄວາມ

ຈາໍເປັນ 

 

WT1.1: ຄວນເລ ອກເອົາວດັສະດ ກໍິ່ສາ້ງທີິ່ ສາມາດຫຼຼຸດຜິ່ອນການສາ້ງຂີເ້ຫຍ ອ້ໂດຍ

ທາງກງົຫຼ ທາງອອ້ມ 

ກິ່ອນແລະໃນໄລຍະການ

ກໍິ່ສາ້ງ 

ຜູຮ້ບັເໝົາ ມກີານບນັທຶກ 

WT1.2: ຕອ້ງມກີານເກບັມຽ້ນຂີເ້ຫຍ ອ້ໃນແຕິ່ລະວນັເວັນ້ເສຍແຕິ່ຈະມກີານມອບໃຫ້

ບໍລ ສດັຈາກທາງນອກມາມຽ້ນໃຫ.້  

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

WT1.3: ຕອ້ງນາໍໃຊວ້ດັສະດ ກໍິ່ສາ້ງໃຫໄ້ດປ້ະໂຫຍດສງູສ ດແລະມນີະໂຍບາຍການລີ

ໄຊເຄີ້ນໃນບິ່ອນທີິ່ ເຮັດໄດ ້

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

WT1.4: ຄວນມກີານແຍກປະເພດຂີເ້ຫຍ ອ້ຕະຫຼອດເວລາ, ເຊັິ່ ນ: ຂີເ້ຫຍ ອ້ຄວົເຮ ອນ

ທົິ່ວໄປ, ສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອຈາການກໍິ່ສາ້ງແລະຂີເ້ຫຍ ອ້ທີິ່ ມກີານປນົເປ ້ອນ. ຕອ້ງມກີານຈດັ

ສະຖານທີິ່ ຊ ົິ່ວຄາວໃນສະໜາມເຮັດວຽກເພ ິ່ ອຈດັການກບັຂີເ້ຫຍ ອ້ຫຼາຍປະເພດເຫົຼິ່ ານີ ້

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

WT1.5: ຂີເ້ຫຍ ອ້ທີິ່ ມກີານປນົເປ ້ອນຕອ້ງໄດເ້ອົາໄປກາໍຈດັຢູິ່ບິ່ອນທີິ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດ

ເທົິ່ ານ ັນ້ 

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

WT1.6: ຄວນເກບັແຍກຂີເ້ຫຍ ອ້ທີິ່ ສາມາດນາໍເອົາໄປລີໄຊເຄີ້ນໄດ ້(ລວມທງັນ ໍາ້ມນັ

ແລະສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອຈາກການກໍິ່ສາ້ງ) ແລະຕອ້ງກາໍຈດັໃຫຖ້ ກວ ທີ. 

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

WT1.7: ຕອ້ງມກີານປ ດສະໜາມຂີເ້ຫ ້ຍອເພ ິ່ ອຮບັປະກນັວິ່າສດັປິ່າຈະບໍິ່ ສາມາດເຂົ້າ

ເຖ ງໄດ ້

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັ 

WT1.8: ການກາໍຈດັຫຼ ຖ ມ້ຂີເ້ຫຍ ້ອຕອ້ງປະຕ ບດັຕາມກດົລະບຽບຂອງລດັຖະບານ ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ ປະຈາໍອາທ ດແລະມີ
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ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດ

ຊອບ 

ການຕ ດຕາມແລະ

ລາຍງານ 

ລາວ ສະໜາມ ການບນັທຶກ 

WT1.9: ຕອ້ງໄດມ້ກີານແກໄ້ຂໂດຍທນັທີຫາພບົເຫັນການຮ ົິ່ວໄຫຼຂອງນ ໍາ້ມນັຫຼ 

ນ ໍາ້ມນັຫລໍິ່ ລ ້ນຈາກພາຫະນະ 

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

WT1.10: ຖາ້ເປັນໄປໄດກ້ານບາໍລ ງຮກັສາແລະສອ້ມແປງຂະໜາດໃຫຍິ່ຄວນເຮັດຢູິ່

ນອກສະໜາມ 

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

WT1.11: ໃນບິ່ອນທີິ່ ເຮັດໄດຄ້ວນເກບັນ ໍາ້ມນັແລະສານເຄມໄີວຢູ້ິ່ສາງລວມສນູ:ເຊັິ່ ນ

ປໍາ້ນ ໍາ້ມນັ. 

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

WT1.12: ເກບັຮກັສານ ໍາ້ມນັແລະສານເຄມໄີວຢູ້ິ່ສະໜາມພຽງໜອ້ຍດຽວ ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍບນັວ, ມກີານ

ບນັທຶກແລະລາຍງານ

ເຫດການຕິ່າງໆ 

WT1.13: ເກບັແລະຂນົສ ົິ່ງສ ິ່ ງເສດເຫຼ ອຂອງນ ໍາ້ມນັຫຼ ນ ໍາ້ມນັຫລໍິ່ ລ ້ນໃຫກ້ບັຜູທີ້ິ່ ຈະ

ເອົາໄປລີໄຊເຄີ້ນຫຼ ສະໜາມຈດັການຂີເ້ຫຍ ອທີິ່ ໄດຮ້ບັການມອບໝາຍໃຫໄ້ວເທົິ່ າທີິ່ ຈະ

ໄວໄດ ້

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

WT1.14: ຜະລ ດຕະພນັອນັຕະລາຍທີິ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ກບັມຽ້ນໄວໃ້ນພາກສະໜາມ

ຕອ້ງໄດຖ້ ກເກບັຮກັສາໄວໃ້ຫດ້ໂີດຍອີງຕາມກດົລະບຽບຂອງລດັຖະບານລາວ 

ໃນຊິ່ວງກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 
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5.9 ການຄ ມ້ຄອງທາງສງັຄມົ 

5.9.1 ຄວາມເປັນມາ 

237. ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີິ່ ດອ້ຍພດັທະນາ ມລີາຍຮບັຕ ໍິ່າແລະມປີນັຫາທາງດາ້ນການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ. ປະ

ເທດລາວຖ ກຈດັຢູິ່ໃນອນັດບັ 141 ໃນ 181 ປະເທດ ທີິ່ ຢູິ່ໃນດດັຊະນກີານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດຂອງປີ 2014, 

ແລະຄິ່າດດັຊະນກີານອຶດຫ ວໂລກປີ 2015 ສາໍລບັສປປລາວແມ ິ່ນ 28.5 ນ ັນ້ໝາຍຄວາມວິ່າປະເທດລາວມບີນັຫາການຄ ໍາ້

ປະກນັສະບຽງອາຫານທີິ່ ໜາ້ເປັນຫິ່ວງ. ຍງັມສີ ິ່ ງທາ້ທາຍອນັໃຫຍິ່ຫຼວງສາໍລບັປະເທດລາວໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການຄ ໍາ້ປະ

ກນັສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການ, ເກ ອບເຖ ງ 44% ຂອງເດັກທີິ່ ມອີາຍ ຕ ໍິ່າກ ິ່ວາ 5 ປີແມ ິ່ນເຕັ້ຍແລະປະມານ 27% 

ແມ ິ່ນມນີ ໍາ້ໜກັຕ ໍິ່າກ ິ່ວາມາດຕະຖານ.  

238. ປະມານ 80% ຂອງປະຊາກອນລາວແມ ິ່ນອາໃສຢູິ່ໃນເຂດຊນົນະບດົແລະ ການຜະລ ດກະສ ກາໍຍງັສຶບຕໍິ່ ເປັນຂະແໜ

ງການທີິ່ ກວມເອົາຫຼາຍກິ່ວາ 75% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ. ເຖ ງແມ ິ່ນວິ່າເສດຖະກ ດຂອງສປປລາວໃນຊ ມປີຜິ່ານມາຈະມີ

ການຂະຫຍາຍຕວົແລະເຕີບໂຕຢິ່າງໄວວາກໍິ່ຕາມ, ຄວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວິ່າງບນັດາແຂວງຕິ່າງໆກຍໍງັຄງົມຢີູິ່ໂດຍສະ

ເພາະແມ ິ່ນເຂດເນນີສງູໃນແຂວງພາກເໜ ອທີິ່ ຍງັເປັນເຂດທີິ່ ທ ກຍາກແລະອິ່ອນໄຫວທີິ່ ສ ດໃນປະເທດ. ປະຊາກອນທີິ່ ຍງັອາ

ໃສຢູິ່ໃນຄວາມທ ກຍາກ (ຜູທີ້ິ່ ມລີາຍຮບັຕ ໍິ່າກ ິ່ວາ $1.25/ມ )້ ໃນທົິ່ວປະເທດມ ີ 28% ໃນປີ 2013 ເຊ ິ່ ງຫຼຼຸດລງົຈາກ 41% 

ໃນປີ 2003.  

239. ບນັດາ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍໂຄງການແມ ິ່ນມຄີວາມອິ່ອນໄຫວທາງດາ້ນເສດຖະກ ດສງັຄມົເຊ ິ່ ງມສີາຍພວົພນັໂດຍກງົ

ກບັຄວາມຫາໄກສອກຫີຼກ, ສະພາບພມູອາກາດແລະພມູສນັຖານ, ຂາດການຄ ໍາ້ປະກນັທາງສະບຽງອາຫານ. ເມ  ິ່ອເບ ິ່ ງຕາມ

ທດັສະນະຂອງຕິ່ອງໂສມ້ນູຄິ່າແລວ້ຄວົເຮ ອນທີິ່ ຢູິ່ໃນແຂວງຫິ່າງໄກສອກຫີຼກແມ ິ່ນຍງັນາໍໃຊປ້ ຍໃຊຝ້ ິ່ນໃນປະລ ມານທີິ່ ໜອ້ຍ

ແລະບາ້ນກມໍສີ ິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນຊນົລະປະທານຫຼາຍກິ່ວາໃນຂະນະທີິ່ ຄວົເຮ ອນຢູິ່ເຂດທົິ່ງຮາບແມ ິ່ນນາໍໃຊ້

ປ ຍໃຊຝ້ ິ່ນແລະເຄ ິ່ ອງຈກັ (ລດົໄຖນາເດນີຕາມ)ໃນປະລ ມານທີິ່ ຫຼາຍກິ່ວາແຕິ່ມຊີນົລະປະທານໜອ້ຍກິ່ວາ.  ການນາໍໃຊ້

ປດັໃຈນາໍເຂົ້າໃນການຜະລ ດແມ ິ່ນພວົພນັໂດຍກງົກບັເສັ້ນທາງລດົທີິ່ ສາມາດເຂົ້າເຖ ງບາ້ນ. ຈາໍນວນຜູປ້ກູເຂົ້າໃນເຂດທົິ່ງ

ພຽງແມ ິ່ນມຫຼີາຍກິ່ວາແລະການປກູພ ດສາໍຮອງກມໍຫຼີາກຫຼາຍຊະນ ດກິ່ວາເມ  ິ່ອທຽບໃສິ່ລະບບົກະສ ກາໍເຂດເນນີສງູ.  ເພ ິ່ ອ

ເປັນການທດົແທນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພ ດທີິ່ ມຕີ ໍິ່າກ ິ່ວານ ັນ້ຄວົເຮ ອນໃນເຂດເນນີສງູຈ ິ່ງມກັທີິ່ ຈະລຽ້ງສດັເອົາໄວເ້ຊັິ່ ນສດັປີກ, 

ຫມ,ູ ງວົແລະຄວາຍເປັນຕ ົນ້. 

240. ມໜີອ້ຍກິ່ວາ 50% ຂອງບາ້ນໃນ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍສາມາດເຂົ້າເຖ ງສ ນເຊ ິ່ ອເພ ິ່ ອຊິ່ວຍໃນການທາໍມາຫາກ ນຂອງ

ເຂົາເຈົາ້. ເຖ ງວິ່າເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທີິ່ ເຕັຍ້ແລະມນີ ໍາ້ໜກັໜອ້ຍກິ່ວາມມາດຕະຖານຈະສງູຫຼາຍໃນທງັ 6 ແຂວງເປົາ້ໝ

າຍເປີເຊັນດ ັິ່ງກ ິ່າວແມ ິ່ນມສີງູທີິ່ ສ ດຢູິ່ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ, ອ ດມົໄຊແລະຫວົພນັ,ມປີະມານເຄ ິ່ ງໜຶິ່ ງຫຼ ໜອ້ຍກິ່ວາເຄ ິ່ ງໜຶິ່ ງຂອງບາ້ນ

ທງັໝດົໃນສາມແຂວງນີສ້າມາດເຂົ້າເຖ ງຕະຫຼາດໄດຕ້ະຫຼອດທງັປີຖາ້ຄ ດເປັນເປີເຊັນແມ ິ່ນ 34%, 48% ແລະ 54% ຕາມ

ລາໍດບັ. ອດັຕາການຮູຫ້ນງັສ ຂອງແມ ິ່ຍ ງແມ ິ່ນມຕີ ໍິ່າກ ິ່ວາຜູຊ້າຍເຮັດໃຫແ້ມ ິ່ຍ ງມຄີວາມອິ່ອນໄຫວຫຼາຍກິ່ວາເພາະພວກເຂົາບໍິ່

ສາມາດເຂົ້າຮິ່ວມໄດດ້ເີທົິ່ າທີິ່ ຄວນໃນຂະບວນການຫນັການຜະລ ດແບບກ ມ້ຢູິ່ກ  ມ້ກ ນມາເປັນການຜະລ ດເປັນສ ນຄາ້ເພ ິ່ ອຍກົ

ສງູການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ.  

241. ສປປລາວເປັນປະເທດໜຶິ່ ງໃນທະວບີອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕທີ້ິ່ ມຄີວາມຫຼາກລາຍທາງພາສາຫຼາຍທີິ່ ສ ດແລະສິ່ວນໃຫ

ຍິ່ໄດຈ້ດັຢູິ່ໃນ 3 ຊນົເຜົິ່ າຫຼກັໂດຍອີງຕາມພມູສນັຖານຂອງທີິ່ ຢູິ່ອາໃສເຊັິ່ ນ: ລາວລ ິ່ມ, ລາວເທ ງ, ແລະລາວສງູ. ໄດມ້ກີານ

ຈດັຄ ນໃໝິ່ທີິ່ ມຄີວາມຊດັເຈນຫຼາຍຂຶນ້ເພ ິ່ ອແບິ່ງປະຊາກອນລາວອອກເປັນ 4 ຕະກ ນພາສາເຊັິ່ ນ: ລາວໄຕ, ມອນ-ຄະແມ, 

ຈນີ-ຕ ເບດ, ແລະມ ົງ້-ມຽ້ນ.  ໄດມ້ກີານກະກຽມແຜນຄ ມ້ຄອງກ ິ່ມຊນົເຜົິ່ າຕິ່າງຫາກສາໍລບັໂຄງການນີ.້  

242. ໂຄງການນີຈ້ະບໍິ່ ສາ້ງໃຫມ້ກີານຍາ້ຍຖ ິ່ ນຖານແບບບໍິ່ ສະໝກັໃຈຫຼ ການເອົາຕອນດ ນຈາກປະຊາຊນົເຖ ງແມ ິ່ນວິ່າ

ກ ດຈະກາໍບາງສິ່ວນອາດຈະກະທບົຕໍິ່ ກບັດ ນດອນຂອງຊາວບາ້ນໃນຊິ່ວງໄລຍະຂອງການກໍິ່ສາ້ງກຕໍາມແຕິ່ກເໍປັນພຽງໄລຍະ

ຊ ົິ່ວຄາວເທົິ່ ານ ັນ້.  
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5.9.2 ມາດຖານການປະຕ ບດັງານ 

243. ມາດຖານການປະຕ ບດັງານຂາ້ງລ ມ້ນີແ້ມ ິ່ນຖ ກກາໍນດົມາເພ ິ່ ອໂຄງການ: 

a/ກ. ໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລ ກບັຊ ມຊນົແລະອງົປະກອບຕິ່າງໆຂອງໂຄງການແມ ິ່ນຖ ກອອກແບບມາໂດຍການມີ

ສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊ ມຊນົໃນຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງການ;  

b/ຂ. ມຕີວົແທນຂອງຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງທ ກກ ິ່ມເຂົ້າຮິ່ວມຢິ່າງເໝາະສມົ 

c/ຄ. ຫີຼກລຽ້ງຜນົກະທບົທາງລບົຕໍິ່ ກບັຊ ມຊນົໃນຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງແລະດາໍເນນີງານ,ໃນບິ່ອນທີິ່ ເຮັດບໍິ່ ໄດແ້ມ ິ່ນໃຫ້

ຈາໍກດັຜນົກະທບົໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດ, ຟ ້ນຟຄູ ນຫຼ ມກີານຊດົເຊຍີສາໍລບັຜນົກະທບົທີິ່ ເກດີຂຶນ້.  

d/ງ. ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍຈະບໍິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົດາ້ນລບົ (ແຜນຄ ມ້ຄອງແບບສະເພາະຢູິ່ທາງດາ້ນລ ິ່ມ) 

e/ຈ. ສ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຊ ມຊນົຈະໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງແລະຊ ມຊນົຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ໂດຍລວມຈາກໂຄງການ 

f/ສ.ໄດມ້ກີານສາ້ງກນົໄກຮ້ບັມ  ກບັການຮອ້ງຮຽນຫຼ ບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈແລະຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຄ ມ້ຄອງຢິ່າງຈ ງຈງັ 

g/ຊ. ຈະບນັລ ຜນົປະໂຫຍດທາງສງັຄມົໃຫໄ້ດໃ້ນໄລຍະຍາວ 

244. ຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖ ິ່ ນແລະສະມາຊ ກຂອງຊ ມຊນົມບີດົບາດຫຼກັໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັແລະການຕ ດຕາມ

ໂຄງການ.  

245. ການປຶກສາຫາລ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງຈະສ ບຕໍິ່ ໃຍຊິ່ວງໄລຍະການດາໍເນນີໂຄງການເພ ິ່ ອຊິ່ວຍຮບັປະກນັໃຫວ້ິ່າຜູມ້ ີ

ສິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັຮູແ້ລະເຂົ້າໃຈກິ່ຽວກບັໂຄງການ, ຄວາມຄ ບໜາ້ແລະການປິ່ຽນແປງຕິ່າງໆທີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໃນໂຄງການ. 

ການສ ບຕໍິ່ ປຶກສາຫາລ ຍງັຈະຊິ່ວຍໃຫເ້ຫັນບນັຫາໃນເວລາທີິ່ ເກດີຂຶນ້.  

246. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຈ້ະຮບັຜ ດຊອບໃນການໃຫຄ້າໍ

ແນະນາໍແລະການບໍລ ການດາ້ນເຕັກນ ກະສ ກາໍໃຫກ້ບັຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖ ິ່ ນ,ຮບັຜ ດຊອບໃນການແຈກຢາຍ

ປດັໃຈການຜະລ ດຫຼ ໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົດາ້ນວ ຊາການແລະເປັນກອງສະນບັສະຫນນູໃຫກ້ບັການເຮັດກ ດຈະກາໍຕິ່າງໆ.   

 

5.9.3 ການລາຍງານ 

247. ຕອ້ງໄດເ້ກບັຮກັສາແລະລາຍງານປະຈາໍເດ ອນບດົບນັທຶກການປຶກສາຫາລ ຕິ່າງໆ. 

248. ຕອ້ງໄດມ້ກີານແຈງ້ໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຮ້ບັຮູ້

ກ ິ່ຽວກບັການເຫດການຂອງການຮອ້ງຮຽນຫຼ ຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈຂອງຊ ມຊນົຫຼ ບ ກຄນົແລະຮບັປະກນັປະຕ ບດັຕາມກນົໄກການແກ້

ໄຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ.  
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ຕາຕະລາງ 15ມາດຕະການຄ ມ້ຄອງທາງສງັຄມົ 

ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ

ລາຍງານ 

SM1: ການຄດັແຍິ່ງກນັໃນໄລຍະ

ຍາວທີິ່ ພວົພນັກບັການແບິ່ງປນັຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ 

 

SM 1.1: ມກີານປຶກສາຫາລ ກບັຊ ມຊນົກິ່ຽວກບັຈ ດປະສງົແລະຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງການປິ່ຽນແປງການນາໍໃຊທີ້ິ່ ດ ນ 

ກິ່ອນການກໍິ່ສາ້ງ ກະຊວງຊບັແລະ

ກະຊວງກະສ ກາໍ 

ມກີານບນັທຶກ 

SM 1.2: ຂໍເອົາການສະນບັສະຫນນູຈາກຊ ມຊນົຕໍິ່ ກບັການປິ່ຽນແປງ

ການນາໍໃຊທີ້ິ່ ດ ນ 

ກິ່ອນການກໍິ່ສາ້ງ ກະຊວງຊບັແລະ

ກະຊວງກະສ ກາໍ 

ມກີານບນັທຶກ 

SM 1.3: ຮບັປະກນັການປະຕ ບດັຕາມຂະບວນການຂອງກນົໄກ

ການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ 

ໃນທ ກໄລຍະ ກະຊວງຊບັແລະ

ກະຊວງກະສ ກາໍ 

ມກີານບນັທຶກ 

SM2: ປະຊາຊນົເກດີຄວາມລາໍ

ຄານເນ ິ່ ອງຈາກການກໍິ່ສາ້ງແລະ

ການດາໍເນນີງານ (ເຊັິ່ ນ:ສຽງດງັ, 

ຂີຝ້  ິ່ນ, ແລະອ ິ່ ນໆ)  

 

SM 2.1: ມກີານປຶກສາຫາລ ກບັຊ ມຊນົກິ່ອນຈະເຮັດກ ດຈະກາໍໃດໜຶິ່

ງ 

ກິ່ອນການກໍິ່ສາ້ງ ກະຊວງຊບັແລະ

ກະຊວງກະສ ກາໍ 

ມກີານບນັທຶກ 

SM 2.2: ຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັແຜນການຄ ມ້ຄອງທີິ່ ເໝາະສມົ (ການຄ ມ້

ຄອງອາກາດ, ສຽງດງັ, ແຜນ EDSCP, ແລະຂີເ້ຫຍ ອ້ຂອງກອບ

ວຽກ ESMF ນີ.້  

ໄລຍະກໍິ່ສາ້ງແລະດາໍເນນີ

ງານ 

ຜູຊ້ີນ້າໍໃນສະໜາມ, 

ກະຊວງຊບັແລະ

ກະຊວງກະສ ກາໍ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

SM 2.3: ຮບັປະກນັການປະຕ ບດັຕາມຂະບວນການຂອງກນົໄກ

ການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ 

ໃນທ ກໄລຍະ ກະຊວງຊບັແລະ

ກະຊວງກະສ ກາໍ 

ມກີານບນັທຶກ 

SM3: ການຄດັແຍິ່ງການແບິ່ງປນັ

ນ ໍາ້ 

 

SM 3.1: ມກີານປຶກສາຫາລ ກບັຊ ມຊນົກິ່ຽວກບັລະບບົການສະໜອງ

ນ ໍາ້ເພ ິ່ ອການຜະລ ດກະສ ກາໍ, ຈ ດປະສງົແລະການຄ ມ້ຄອງລະບບົ 

ກິ່ອນການກໍິ່ສາ້ງ ກະຊວງຊບັແລະ

ກະຊວງກະສ ກາໍ 

ມກີານບນັທຶກ 

SM 3.2: ສາ້ງແຜນຄ ມ້ຄອງການສະໜອງນ ໍາ້ເພ ິ່ ອການຜະລ ດ ກິ່ອນການກໍິ່ສາ້ງ ກະຊວງຊບັແລະ ມກີານບນັທຶກ 
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ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ

ລາຍງານ 

ກະສ ກາໍທີິ່ ມກີານເຫັນດກີ ິ່ຽວກບັການແບິ່ງປນັນ ໍາ້ ກະຊວງກະສ ກາໍ 

SM 3.3: ຮບັປະກນັການປະຕ ບດັຕາມຂະບວນການຂອງກນົໄກ

ການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ 

ໃນທ ກໄລຍະ ກະຊວງຊບັແລະ

ກະຊວງກະສ ກາໍ 

ມກີານບນັທຶກ 
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5.10 ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍແລະເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານ 

5.10.1 ຄວາມເປັນມາ 

249. ສປປລາວມສີະຖານທີິ່ ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍແລະເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານທີິ່ ສາໍຄນັຫຼາຍແຫິ່ງທ ົິ່ວປະເທດເຊ ິ່ ງຈະໄດມ້ກີານ

ອະທ ບາຍສະຖານທີິ່ ສາໍຄນັບາງບິ່ອນຢູິ່ທງັ 6 ແຂວງໃນທາງລ ິ່ມ.  

 

5.10.2 ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ 

250. ແຂວງຜ ົງ້ສາລີມສີະຖານທີິ່ ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍແລະເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານທີິ່ ສາໍຄນັຫຼາຍແຫິ່ງໃນທົິ່ວແຂວງ, ມ:ີ  

251. ວດັອໃູຕຢູ້ິ່ທີິ່ ບາ້ນອໃູຕຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ໂດຍພະຍາຈກັກະວດັຕີລາຊາແລະມອີາຍ ປະມານ 500 ປີ; ຫໍທານແກວ້ທີິ່ ຢູິ່ໃນວດັ

ນີເ້ປັນບິ່ອນຢູິ່ຂອງພະພ ດທະຮບູເຊ ິ່ ງຫໍນີໄ້ດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ໂດຍຂີຕ້ມົແລະມກີານຕບົແຕິ່ງຫຼາຍອນັທີິ່ ຍງັຢູິ່ໃນຮບູຊງົເກົິ່ າ. ເສົາ

ໄມຂ້ອງວດັແມ ິ່ນໜນູໂດຍກອ້ນຫີນເຊ ິ່ ງໄດຖ້ ກອອກແບບມາຢິ່າງສວຍງາມແລະແຕິ່ງແຕມ້ໂດຍຮບູພາບຂອງມດີສ ັນ້, ມດີ

ຍາວ, ດອກໄມແ້ລະທ ງຕິ່າງໆ, ແລະທງັໝດົແມ ິ່ນຖ ກແກະສະຫຼກັໃສິ່ໄມ.້ ຍງັມສີານເຈົາ້ທີິ່ ສາ້ງດວ້ຍດ ນຈີິ່ຢູິ່ພາຍໃນວດັເຊ ິ່ ງ

ຄນົລ ້ຈະເອີ້ນວິ່າ “ອໂູບສດົ”.  

252. ວດັຫຼວງອເູໜ ອເປັນວດັທີິ່ ເກົິ່ າແກິ່ແລະມຄີນົສກັກາລະບຊູາຫຼາຍວດັນີໄ້ດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ປະມານ 500 ປີກ ິ່ອນຢູິ່ບາ້ນອເູ

ໜ ອ. ວດັມຫີລງັຄາສອງຊ ັນ້ຕາມສະຖາປດັຕ ຍະກາໍຂອງຄນົລ ້ເຊ ິ່ ງໄດຕ້ບົແຕິ່ງວດັໂດຍການນາໍໃຊເ້ຕັກນ ກສ ນລະປະທາງ

ພ ນ້ເມ  ອງແລະມພີະພ ດທະຮບູອງົໃຫຍິ່ແລະອງົນອ້ຍພາຍໃນວດັ.      

253. ພະທາດພໄູຊເຊ ິ່ ງຕ ັງ້ຢູິ່ເຖ ງຜາແລະສາມາດເຂົ້າເຖ ງໄດໂ້ດຍການຍິ່າງຂຶຂ້ ັນ້ໄດປະມານ 400 ຂ ັນ້. 

 

5.10.3 ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ 

254. ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາມສີະຖານທີິ່ ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍແລະເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານທີິ່ ສາໍຄນັຫຼາຍແຫິ່ງໃນທົິ່ວແຂວງ, ມ:ີ  

255. ເມ  ອງສ ງເປັນເມ  ອງຮກັສາການໃນອະດດີແລະເປັນດາ້ນໜາ້ທາງພາກເໜ ອໃນຊິ່ວງໄລຍະການປກົຄອງຂອງຝຼ ັິ່ງເຊ ິ່ ງ

ເປັນເມ  ອງທີິ່ ຮູຈ້ກັກນັດໃີນຖານະຂອງສນູກາງອາລ ຍະທາໍເກົິ່ າແກິ່ຂອງຄນົສ ບສອງປນັນາແລະມຄີາ້ຍທະຫານແລະຕ ກເກົິ່ າ

ແກິ່ໃນຍ ກອານານ ຄມົທີິ່ ສາມາດຊອກເຫັນໄດ.້ ຄນົສ ບສອງປນັນາໄດຍ້າ້ຍຖ ິ່ ນຖານໄປຢູິ່ແຂວງຢນູໜານໃນທາງພາກໃຕ້

ຂອງຈນີ. ເມ  ອງສ ງມວີດັທີິ່ ເກົິ່ າແກິ່ຫຼາຍຫຼາຍຮບູແບບຫຼາຍແຫິ່ງແຕິ່ວິ່າມຫຼີາຍບິ່ອນໄດຖ້ ກທາໍລາຍໃນຊິ່ວງສງົຄາມ.  

256. ເມ  ອງສ ງມວີດັທງັໝດົປະມານ 20 ແຫິ່ງ, ວດັສ ງໃຈ (ຫຼ ວດັຊຽງໃຈ) ເຊ ິ່ ງຕ ັງ້ຢູິ່ທາງຫລງັຂອງບາ້ນພກັເມ  ອງສ ງເປັນ

ວດັອາຮາມທີິ່ ຕບົແຕິ່ງລາໍລຶກເຖ ງຄວາມຊງົຈາໍຊອງຄາລີບຽນແລະມພີ ພ ດຕະພນັທີິ່ ມເີຄ ິ່ ອງມຄີິ່າຫຼາຍອນັຕໍິ່ ກບັຄນົທອ້ງຖ ິ່ ນ.  

257. ອີກວດັໜຶິ່ ງທີິ່ ສາໍຄນັແມ ິ່ນວດັນ ໍາ້ແກວ້ພະວ ຫານໃນເມ  ອງມກັເປັນອາຄານທີິ່ ມຫີລງັຄາແບບຫຼາຍຊ ັນ້ຕາມແບບສະບບັ

ຂອງພາກເໜ ອຂອງລາວແຕິ່ເຮ ອນສິ່ວນໃຫຍິ່ແມ ິ່ນມ ງດວ້ຍຫລງັຄາໂລຫະແລະຄານໄມເ້ຊ ິ່ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນເຖ ງຄວາມ

ຂາດແຄນໃນເຂດນີ.້ ພະພດູທະຮບູມສີີທອງແລະມກັມຫີຂູະໜາດໃຫຍິ່ຍາວເຊ ິ່ ງມກັເຫັນໄດທ້ ົິ່ວໄປໃນເຂດຊສີວງບານນາໃນ

ປະເທດຈນີ, ແລະລດັສານໃນປະເທດພະມາ້.    

258. ຫໍພ ພ ດຕະພນັຫຼວງນ ໍາ້ທາຕ ັງ້ຢູິ່ເມ  ອງຫຼວງຂອງແຂວງເປັນພ ພ ດຕະພນັທີິ່ ກ ິ່ຽວກບັມະນ ດວ ທະຍາເປັນສິ່ວນໃຫຍິ່ເຊ ິ່ ງມ ີ

ການວາງສະແດງເຄ ິ່ ອງໃຊແ້ລະເຄ ິ່ ອງນ ິ່ງຮ ົິ່ມຂອງຄນົຊນົເຜົິ່ າເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ. ເຄ ິ່ ອງໃຊປ້ະກອບມຈີາໍພວກກອງທອງແດງ

, ຜາ້ແພ, ເຄ ິ່ ອງປັນ້ດ ນເຜົາ, ເຄ ິ່ ອງມ  , ເຄ ິ່ ອງໃຊໃ້ນເຮ ອນ, ອາວ ດທີິ່ ເຮັດດວ້ຍມ  , ແລະເຄ ິ່ ອງທີິ່ ກ ິ່ຽວກບັພະພ ດທະເຈົາ້.  

 

5.10.4 ແຂວງອ ດມົໄຊ 

259. ແຂວງອ ດມົໄຊມສີະຖານທີິ່ ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍແລະເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານທີິ່ ສາໍຄນັຫຼາຍແຫິ່ງໃນທົິ່ວແຂວງ, ມ:ີ  

260. ເມ  ອງຫຼາເປັນເສັ້ນທາງສະແຫວງບ ນທີິ່ ສາໍຄນັຂອງພະພ ດທະສາດສະໜາ, ມທີາດໄຊມງົຄນົລດັຕະນະທີິ່ ມພີະພ ດທະ
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ຮບູທີິ່ ມຄີນົເຄົາລບົນບັຖ ເປັນຈາໍນວນຫຼາຍເຊ ິ່ ງມອີາຍ ປະມານ 400 ປີແລະເວ້ົາກນັວິ່າມພີະລງັສກັສ ດ.     

261. ຖ ໍາ້ຈອມອິ່ອງເຊ ິ່ ງເປັນຖ ໍາ້ທີິ່ ມຄີວາມຍາວແລະໃຫຍິ່ທີິ່ ສ ດໃນປະເທດລາວຕ ັງ້ຢູິ່ບາ້ນຈອມອິ່ອງປະມານ 45 ກມໄປທາງ

ທ ດຕາເວັນຕກົສຽງເໜ ອຂອງແຂວງອ ດມົໄຊໄດມ້ກີານສາໍຫຼວດຖ ໍາ້ດ ັິ່ງກ ິ່າວໂດຍທີມສາໍຫຼວດໃນປີ 2009, 2010 ແລະ 

2011 ແລະມກີານລາຍງານວິ່າຖ ໍາ້ນີມ້ຄີວາມຍາວເຖ ງ 18.4ກມ , ເປັນຖ ໍາ້ທີິ່ ຍາວອນັດບັທີ 9 ໃນເຂດອາຊຕີາເວັນ

ອອກສຽງໃຕ.້ ຖ ໍາ້ມຂີະໜາດຄວາມກວາ້ງປະມານ 20 – 25ມແລະຄວາມສງູ 20 – 30ມມທີາງເຂົ້າຢູິ່ 2 ທາງຄ ທາງນ ໍາ້

ແລະທາງທີິ່ ເປັນຫີນຟອດຊ ວ, ທງັສອງທາງມາມາຈອດໃສິ່ຫອ້ງໂຖງໃຫຍິ່ທີິ່ ຢູິ່ໃນຖ ໍາ້ເຊ ງມຄີວາມຍາວ 100ມ, ຄວາມກວ້າງ 

20ມ,  ແລະຄວາມສງູ 30 – 50ມ. ໃນຖ ໍາ້ມນີ ໍາ້ຫວ້ຍໃນທາງທ ດເໜ ອເຊ ິ່ ງໄຫຼອອກໄປທາງທ ດໃຕ.້  ໃນຊິ່ວງໄລຍະ

ສງົຄາມອ ນດຈູນີນ ັນ້ຊາວບາ້ນໄດໃ້ຊຖ້ ໍາ້ນີເ້ປັນບິ່ອນລ້ີໄພຈາກລະເບດີແລະພວກເຂົາເຊ ິ່ ອວິ່າການສວດມນົຫາພະພ ດທະເຈົາ້

ໄດຊ້ິ່ວຍປກົປ້ອງພວກເຂົາຈາກລກູລະເບດີ. ສະນ ັນ້ປະຊາຊນົຈ ິ່ງໄດພ້າກນັຕ ັງ້ຊ ິ່ ຖ ໍາ້ນີວ້ ິ່າພະເຈົາ້ຄາໍຕນັຊ ິ່ ງພະເຈົາ້ໝາຍເຖ ງ

ພະພ ດທະເຈົາ້ແລະຄາໍຕນັໝາຍເຖ ງແນວປ້ອງກນັມ ີິ່ມຄີິ່າ.  

 

5.10.5 ແຂວງຫວົພນັ 

262. ແຂວງຫວົພນັມສີະຖານທີິ່ ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍແລະເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານທີິ່ ສາໍຄນັຫຼາຍແຫິ່ງໃນທົິ່ວແຂວງເຊ ິ່ ງມ:ີ  

263. ວຽງໄຊທີິ່ ຮູກ້ນັດໃີນນາມເມ  ອງຖ ໍາ້ລ້ີເປັນໝາກຫວົໃຈຂອງການເຄ ິ່ ອນໄຫວຕໍິ່ ຕາ້ນໃນຊິ່ວງປີ 1964–75 ແລະມີ

ປະຊາກອນປະມານ 20,000 ຄນົທີິ່ ອາໃສຢູິ່ໃນຖ ໍາ້ເຊ ິ່ ງມສີ ິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກເຊັິ່ ນ: ຫອ້ງການ, ໂຮງຫມ,ໍ ວດັ, 

ຕະຫຼາດ, ໂຮງຮຽນ, ແລະສນູກາງບນັເທີງຕິ່າງໆ.;  

264. ວດັໂພໄຊຫຼ ວດັໂພໄຊສະນະຣາມຕ ັງ້ຢູິ່ນອກເມ  ອງຊາໍເໜ ອ. ອ ດທະຍານໂບຮານຫີນຕ ັງ້ໄດຖ້ ກບນັທຶກເຂົ້າເປັນ

ມລໍະດກົໂລກຂອງອງົການອ ຍເນສໂກ ້ (UNESCO) ເຊ ິ່ ງເປັນໜຶິ່ ງໃນສະຖານທີິ່ ສາໍຄນັຍ ກກິ່ອນປະຫວດັສາດໃນທາງພາກເ

ໜ ອຂອງສປປລາວສະຖານທີິ່ ນີມ້ອີາຍ ປະມານ 2000 ປີ,ປະກອບມຫີີນຕ ັງ້ແລະຫີນຂະໜາດໃຫຍິ່. ມກີານຄ ົນ້ພບົສະຖານທີິ່

ແຫິ່ງນີໃ້ນປີ 1931. ຄນົທອ້ງຖ ິ່ ນຈະກິ່າວເຖ ງວິ່າເປັນເສົາຫີນຕ ັງ້ເຊ ິ່ ງຍງັເປັນທີິ່ ຮູຈ້ກັກນັໃນຊ ິ່ ຂອງເສົາຫີນໃຫຍິ່ຂອງລາວເຊ ິ່ ງ

ມຫີີນທີມຄີວາມສງູ 2ມຢູິ່ເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ.   

265. ນ ໍາ້ຮອ້ນອອກບໍິ່ ນ ໍາ້ເມ  ອງຕ ັງ້ຢູິ່ກາງຮິ່ອມທງົນາທາງໄປຊາໍເໜ ອແລະມນີ ໍາ້ຕກົຕາດຫວ້ຍຢາດຢູິ່ໃກ ້ໆ . ນ ໍາ້ອອກບໍິ່ ນີ້

ເປັນແຫຼິ່ງໃຫກ້ບັນ ໍາ້ຫວ້ຍສາຍນອ້ຍ. ໃນບາ້ນຫວຍ້ຢາດໄດມ້ກີານນາໍເອົາຊ ນ້ສິ່ວນຂອງເຮ ອບ ນຕກົແລະເສດໂລຫະຈາກ

ສງົຄາມມາເຮັດເປັນສາຍແອວ.  

 

5.10.6 ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

266. ແຂວງສະຫວນັນະເຂດມສີະຖານທີິ່ ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍແລະເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານທີິ່ ສາໍຄນັຫຼາຍແຫິ່ງໃນທົິ່ວແຂວງ

ເຊ ິ່ ງມ:ີ  

267. ພະທາດອ ນຮງັຢູິ່ບາ້ນທາດເຊ ິ່ ງພະທາດນີໄ້ດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ປະມານ 2000 ປີກ ິ່ອນເພ ິ່ ອເປັນອະນ ສອນໃຫກ້ບັການມາ

ຢ້ຽມຢາມຂອງພະພ ດທະເຈົາ້ໃນເວລາທີິ່ ເພ ິ່ ນເປັນແຂກຂອງເຈົາ້ສ ມ  ຕາທາໍຂອງນະຄອນສີໂຄດຕະບອງ. ເຈົາ້ໄຊເສດຖາທ 

ລາດໄດບ້ລູະນະພະທາດນີຄ້ ນໃໝິ່ໃນປີ 1548. ໃນແຕິ່ລະປີຈະມບີ ນປະເພດນຈີດັຂຶນ້ໃນວນັພະຈນັເຕັມດວງມ  ທ້າໍອ ດຂອງປີ

ປະຕ ທ ນດວງຈນັ.  

268. ວດັໄຊຍະພມູຕ ັງ້ຢູິ່ບາ້ນໄຊຍະພມູແຄມຝ ັິ່ງແມ ິ່ນ ໍາ້ຂອງວດັນີໄ້ດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ໃນຊິ່ວງປີ 1542ແລະເປັນສນູກາງຂອງ

ສາດສະໜາພ ດແລະມອີາຮາມທີິ່ ໃຫຍິ່ທີິ່ ສ ດໃນລາວເຊ ິ່ ງມສີ ນລະປະແລະສະຖາປະຕ ຍະກາໍທີິ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນຍ ກຕ ົນ້ໆຂອງ

ນະຄອນສະຫວນັນະເຂດ. 

269. ເຮ ອນຫີນແມ ິ່ນສານເຈົາ້ຢູິ່ບາ້ນດງົດອກໄມໄ້ດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ໃນຍ ກຂອງຂອມເພ ິ່ ອເປັນກຽດໃຫກ້ບັລາດຊະອານະຈກັສີ

ໂຄດຕະບອງ. ເຮ ອນຫີນຕ ັງ້ຢູິ່ຫິ່າງຈາກເມ  ອງໄຊພທູອງປະມານ 15 ກມແລະຫິ່າງຈາກເມ  ອງຄນັທະບລີູ 66 ກມ.   



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 

93 
 

270. ພະທານໂພິ່ນຖ ກສາ້ງຂຶນ້ໃນລະຫວິ່າງປີ 500 ຫາ 700. ມບີ ນປະເພນປີະຈາໍປີໃນວນັພະຈນັເຕັມດວງມ  ທ້າໍອ ດຂອງ

ອີງຕາມປີປະຕ ທ ນຕາມດວງເດ ອນເພ ິ່ ອເປັນການຖະຫວາຍເຄ ິ່ ອງບນັນາການໃຫກ້ບັພະຊວີະແລະພະເຈົາ້ຂອງສາດສະໜາ

ຮ ນດບູາງອງົ.  

271. ເນ ິ່ ອງຈາກໜາ້ວຽກຕິ່າງໆຂອງໂຄງການແລວ້ຄາດຄະເນວິ່າຈະບໍິ່ ມຜີນົກະທບົໃດໆຕໍິ່ ກບັສະຖານທີິ່ ມລໍະດກົເກົິ່ າແກິ່

ໂບຮານນີ.້  

 

5.10.7 ມາດຖານໃນການປະຕ ບດັວຽກງານ 

272. ມາດຖານປະຕ ບດັວຽກງານຂາ້ງລ ິ່ມນີແ້ມ ິ່ນຖ ກກາໍນດົຂຶນ້ເພ ິ່ ອໂຄງການນີ:້ 

a/ກ. ຈະບໍິ່ ສາ້ງໃຫມ້ຜີນົກະທບົຕໍິ່ ກບັສະຖານທີິ່ ມລໍະດກົເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານ, ທາງວດັທະນະທາໍແລະຫຼ ທາງພ ນ້ເມ  ອງ

ທີິ່ ສາໍຄນັ;  

b/ຂ. ຄ ມ້ຄອງສະຖານທີິ່ ມລໍະດກົເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານ, ທາງວດັທະນະທາໍແລະຫຼ ທາງພ ນ້ເມ  ອງທີິ່ ສາໍຄນັ; 

c/ຄ. ໃນບິ່ອນທີິ່ ມກີານພດັທະນາສະໄໝໃໝິ່ປະສມົປນົກບັເຂດປະເພນດີ ັິ່ງເດມີ, ຈະຕອ້ງໄດດ້ງຶເອົາຊ ມເຂົາເຂົ້າ

ມາມບີດົບາດເພ ິ່ ອຢັງ້ຢ ນຕວົເລ ອກດາ້ນການພດັທະນາໃນອະນາຄດົທີິ່ ພວກເຂົາຕອ້ງການແລະຍງັເປັນການປກົ

ປ້ອງເຂດທີິ່ ມຄີວາມສາໍຄນັທາງວດັທະນະທາໍສະນ ັນ້ມນັຈ ິ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນທີິ່ ຕອ້ງໄດເ້ອົາຄນົພ ນ້ເມ  ອງເຂົ້າມາຮິ່ວມ

ນາໍ.   

d/ງ. ເຮັດວຽກກບັຊ ມຊນົເພ ິ່ ອຈາໍແນກໃຫໄ້ດລ້ະຫວິ່າງເຂດທີິ່ ມຄີວາມສາໍຄນັເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານແລະເຂດທີິ່ ມຄີວາມ

ສາໍຄນັທາງປະເພນ ີ (ການນາໍໃຊແ້ລະຮບູແບບທາງກາຍະພາບ) ໃນແຕິ່ລະຊ ມຊນົໃນຊິ່ວງໄລຍະການກໍິ່ສາ້ງຂອງ

ໂຄງການ; ແລະ 

e/ຈ. ມກີານຕ ດຕາມ. 

 

273. ຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖ ິ່ ນແລະສະມາຊ ກຊ ມຊນົມບີດົບາດຫຼກັໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັແລະຕ ດຕາມໂຄງການ.  

274. ສຶບຕໍິ່ ການປຶກສາຫາລ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງເພ ິ່ ອຊິ່ວຍຮບັປະກນັວິ່າພວກເຂົາຮບັຮູກ້ ິ່ຽວກບັໂຄງການ, ຄວາມຄ ບໜາ້

ແລະການປິ່ຽນແປງຕິ່າງໆມນັຍງັຈະຊິ່ວຍໃຫສ້າມາດຊອກຮູບ້ນັຫາໃນເວລາທີິ່ ມບີນັຫາເກດີຂຶນ້.  

275. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມຈ້ະຮບັຜ ດຊອບໃນການໃຫຄ້າໍ

ແນະນາໍແລະການບໍລ ການວຽກສ ົິ່ງເສີມໃຫກ້ບັຜູທີ້ິ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖ ິ່ ນຮບັຜ ດຊອບໃນການແຈກຢາຍປດັໃຈ

ການຜະລ ດຫຼ ໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົດາ້ນວ ຊາການແລະເປັນກອງສະນບັສະຫນນູໃຫກ້ບັການເຮັດກ ດຈະກາໍຕິ່າງໆ.  

5.10.8 ການລາຍງານ 

276. ຕອ້ງໄດມ້ກີານຮກັສາແລະລາຍງານບດົບນັທຶກການປຶກສາຫາລ ທ ກອນັເປັນປະຈາໍເດ ອນ. 
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ຕາຕະລາງ 16ມລໍະດກົເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານແລະທາງວດັທະນະທາໍ 

ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະ

ລາຍງານ 

CH1: ຄວາມເສຍຫາຍຫຼ ການລບົ

ກວນຕໍິ່ ກບັສະຖານທີິ່ ມລໍະດກົທາງ

ວດັທະນະທາໍ, ພ ນ້ເມ  ອງແລະເກົິ່ າ

ແກິ່ໂບຮານທີິ່ ສາໍຄນັໃນຊິ່ວງວຽກ

ດ ນແລະກ ດຈະກາໍອ ິ່ ນໆ 

 

CH1.1: ຖາ້ຫາກມສີະຖານທີິ່ ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍ, ພ ນ້ເມ  ອງ

ແລະເກົິ່ າແກິ່ໂບຮານທີິ່ ສາໍຄນັໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການແມ ິ່ນໃຫ້

ຢ ດເຊົາວຽກງານທີິ່ ກາໍລງັເຮັດຢູິ່ໃນສະໜາມໃນທນັໃດແລະປຶກສາຫາລ 

ກບັພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງເຊັິ່ ນ: ຫໍພ ພ ຕະພນັ, ກ ິ່ມເຈົາ້ຂອງທາງ

ປະເພນ,ີ ອງົການ  UNDP, ກະຊວງຊບັ, ກະຊວງກະສ ກາໍ, ແລະ

ນກັໂບຮານຄະດທີີິ່ ຊອກໄດໃ້ນຊິ່ວງການປະຕ ບດັໂຄງການ 

ກິ່ອນແລະໃນຊິ່ວງໄລຍະ

ກໍິ່ສາ້ງ 

ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍວນັ, ຮກັສາ

ການບນັທຶກແລະແຈງ້

ໃຫອ້ງົການ  UNDP, 

ກະຊວງຊບັ, ກະຊວງ

ກະສ ກາໍຮບັຮູຖ້າ້ພບົ

ເຫັນ 

 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນກບັກອງທຶນສຂີຽວ 

95 
 

5.11 ມາດຕະການຄ ມ້ຄອງວຽກງານສ ກເສນີ 

277. ໃນສະຖານະການທີິ່ ມເີຫດການໃດໜຶິ່ ງເກດີຂຶນ້ເຊ ິ່ ງອາດຮດັໃຫມ້ຄີວາມເສຍຫາຍທີິ່ ໜກັຫນິ່ວງຕໍິ່ ກບັສ ຂະພາບ, ຄວາມ

ປອດໄພແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ (ໄພພ ບດັ), ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຕອບໂຕສ້ ກເສີນຫຼ ຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັແຜນການຮບັມ  ໃຫໄ້ວເທົິ່ າທີິ່

ຈະໄວໄດເ້ພ ິ່ ອຫຼຼຸດຜິ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມໃຫໜ້ອ້ຍທີິ່ ສ ດ.  

278. ອງົການປະຕ ບດັໂຄງການຈະຕອ້ງໄດລ້ວມເອົາແຜນຕອບໂຕສ້ ກເສີນເຂົ້າໃນໂຄງການເພ ິ່ ອເປັນການປະຕ ບດັຕາມ

ນະໂຍບາຍດາ້ນຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີິ່ ເຮັດວຽກແລະດາ້ນສ ສ ຂະພາບຂອງອງົການປະຕ ບດັໂຄງການເອງແລະກດົໝ

າຍຂອງສປປລາວ.  

 

5.11.1 ມາດຖານການປະຕ ບດັງານ 

279. ມາດຖານການປະຕ ບດັງານລ ິ່ມນີແ້ມ ິ່ນຖ ກກາໍນດົໃຫກ້ບັໂຄງການ:  

a/ກ. ບໍິ່ ໃຫມ້ອີກັຄີໄພເກດີຂຶນ້;  

b/ຂ. ບໍິ່ ໃຫມ້ຄີວາມລ ົມ້ເຫຼວຂອງໂຄງສາ້ງຂອງອິ່າງເກບັນ ໍາ້;  

c/ຄ. ບໍິ່ ໃຫມ້ກີານຮ ົິ່ວໄຫຼຂອງສານເຄມຫຼີ ນ ໍາ້ມນັ;  

d/ງ. ບໍິ່ ໃຫມ້ອີ  ປະຕ ເຫດທີິ່ ສາມາດຫີຼກລຽ້ງຫຼ ປ້ອງກນັໄດ;້  

e/ຈ. ໃຫກ້ານຊິ່ວຍເຫຼ ອຕອບໂຕທີ້ິ່ ທິ່ວງທນັແລະມປີະສ ດທ ຜນົຕໍິ່ ກບັເຫດການທີິ່ ອາດເຮັດໃຫມ້ຄີວາມສິ່ຽງຕໍິ່ ກບັ

ສ ຂະພາບຂອງປະຊາຊນົ, ຄວາມປອດໄພຫຼ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ; ແລະ 

f/ສ. ຫຼຼຸດຜິ່ອນໄພອນັຕະລາຍຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມເນ ິ່ ອງມາຈາກເຫດການທີິ່ ບໍິ່ ສາມາດຄາດການໃຫໄ້ດຫຼ້າຍທີິ່ ສ ດ. 

 

5.11.2 ການຕ ດຕາມ 

280. ແຜນງານຕ ດຕາມການຕອບໂຕສ້ ກເສີນໄດຖ້ ກພດັທະນາຂຶນ້ສາໍລບັໂຄງການນີ ້ (ຕາຕະລາງ 17),ຕອ້ງມກີານທບົ

ທວນຄ ນແລະປບັປ ງແຜນງານນີທ້ ກໆສອງເດ ອນ. ທີິ່ ສາໍຄນັພະນກັງານປະຈາໍສະໜາມຕອ້ງໄດມ້ກີານການກວດສອບເບ ິ່ ງ

ເປັນປະຈາໍວນັແລະລາຍງານໃຫກ້ບັກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງກະສ ກາໍແລະປິ່າໄມ,້ 

ແລະພະນກັງານອງົການUNDP ເປັນປະຈາໍອາທ ດ (ໜອ້ຍສ ດ)  ຖາ້ຫາກມກີານລະເມດີຕໍິ່ ກບັກອບວຽກESMFນີ.້   

 

5.11.3 ການລາຍງານ 

281. ຕອ້ງມກີານແຈງ້ໃຫພ້ະນງັານຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແລະສ ິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງກະສ ກາໍແລະ

ປິ່າໄມ,້ ແລະອງົການUNDP ຮບັຊາບໃນທນັທີເມ  ິ່ອມເີຫດການສ ກເສີນເກດີຂຶນ້ລວມທງັໄຟໄຫມຫຼ້ ເຫດການຕໍິ່ ກບັສ ຂະພາບ

ຂອງຄນົຫຼ ເຫດການທີິ່ ອາດສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມເສຍຫາຍຕໍິ່ ກບັສ ິ່ ງແວດລອ້ມ. 
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ຕາຕະລາງ 17ມາດຕະການຄ ມ້ຄອງເຫດການສ ກເສນີ 

ບນັຫາ ກ ດຈະກາໍໃນການຄວບຄ ມ (ແລະແຫຼິ່ງ)  ເວລາໃນການປະຕ ບດັ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ການຕ ດຕາມແລະລາຍ

ງານ 

E1. ຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັຍ ດທະສາດ

ການປ້ອງກນັແລະຄ ມ້ຄອງອກັຄີ

ໄພແລະເຫດການສ ກເສີນ 

 

E1.1: ມກີານອອກແບບສະຖານທີິ່ ເກບັຮກັສາຂອງແຫຼວທີິ່ ສາມາດຕ ດໄຟ

ແລະໄຫມໄ້ດງ້ ິ່າຍໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານສາກນົທີິ່ ເໝາະສມົ 

ກິ່ອນແລະຊິ່ວງໄລຍະກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

E1.2: ຕອ້ງມຖີງັດບັເພ ງປະຈາໍຢູິ່ສະໜາມວຽກ ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ຜູຮ້ບັເໝົາ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

E1.3: ບໍິ່ ອະນ ຍາດໃຫມ້ກີານຈດູໄຟແບບເປີດຢູິ່ໃນເຂດພ ນ້ທີິ່ ຂອງ

ໂຄງການ 

ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

E1.4: ກິ່ອນຈະເລີິ່ ມການກໍິ່ສາ້ງຕອ້ງມກີານຕ ດຕ ັງ້ເຄ ິ່ ອງມ  ສ ິ່ ສານແລະວ ທີ

ການຮບັມ  ກບັເຫດສ ກເສີນ 

   

E1.5: ມກີານຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ບັພະນກັງານກິ່ຽວກບັການກຽມຄວາມພອ້ມ

ແລະຕອບໂຕສ້ ກເສີນ (ລວມທງັດາ້ນສ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນ

ສະໜາມວຽກ)  

ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

E1.6: ກວດກາແລະຕ ິ່ ມອ ປະກອນເຄ ິ່ ອງມ  ໃນການປະຖມົພາຍະບານ

ເບ ອ້ງຕ ົນ້ 

ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານປະຈາໍ

ສະໜາມ 

ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 

E1.7: ມກີານນາໍໃຊເ້ຄ ິ່ ອງປ້ອງກນັ ໃນຊິ່ວງການກໍິ່ສາ້ງ ພະນກັງານທ ກຄນົ ປະຈາໍວນັແລະມກີານ

ບນັທຶກ 
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6 ງບົປະມານໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນ

ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

282. ໄດມ້ກີານກະກຽມງບົປະມານໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັກອບວຽກ ESMF ຄ ດ ັິ່ງລ ິ່ມນີ:້  

ລາຍການ ມນູຄິ່າ 

ການປບັປ ງແລະກວດສອບກອບວຽກ ESMF $10,000  

ຄິ່າໃຊຈ້ ິ່າຍທົິ່ວໄປຂອງກອບວຽກ ESMF $20,000  

ການຕ ດຕາມດາ້ນນ ເວດ (ມ ີ20 ແຫິ່ງ - ການປະເມນີ 2 ຄ ັງ້ໃນຊິ່ວງ 6 ປີ)  $60,000  

ການຕ ດຕາມຄ ນນະພາບນ ໍາ້ (ມກີານຕ ດຕາມຕະຫຼອດ 6 ປີ)  $180,000  

ການວ ເຄາະຕວົຢິ່າງນ ໍາ້ໃນຫອ້ງແລັບ (ມກີານຕ ດຕາມຕະຫຼອດ 6 ປີ)  $60,000  

ການທດົສອບຕວົຢິ່າງຕະກອນຢູິ່ພາກສະໜາມ (ມກີານຕ ດຕາມຕະຫຼອດ 6 ປີ)  $90,000  

ການວ ເຄາະຕວົຢິ່າງຕະກອນຢູິ່ຫອ້ງແລັບ(ມກີານຕ ດຕາມຕະຫຼອດ 6 ປີ)   $90,000  

ການຄວບຄ ມການເຊາະເຈ ິ່ອນ, ການລະບາຍນ ໍາ້ແລະການຄວບຄ ມຕະກອນ(ລວມທງັຕະກອນທີິ່

ເປັນອນັຕະລາຍແລະອ ິ່ ນໆ)  

$60,000  

ກອງປະຊ ມກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງແລະກ ິ່ມຄນົຊນົເຜົິ່ າ $120,000  

ກນົໄກການແກໄ້ຂບນັຄວາມບໍິ່ ພໍໃຈ $60,000  

ລວມທງັໝດົ $750,000  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ຂໍມ້ນູການປຶກສາຫາລ ກບັຊ ມຊນົແລະຜູມ້ສີິ່ວນ

ກິ່ຽວຂອ້ງ 

 

ກະລ ນາເບ ິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ - 1)  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ຂໍແ້ນະນາໍໃນການຍ ນຄາໍຮອ້ງຕໍິ່ ກບັໜິ່ວຍງານ

ຕ ດຕາມດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົແລະ/ຫຼ ກນົໄກການຕອບສະໜອງຕໍິ່

ກບັຜູມ້ສີ ິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງ 

 

ຂໍແ້ນະນາໍໃນການຍ ນຄາໍຮອ້ງຕໍິ່ ກບັໜິ່ວຍງານຕ ດຕາມດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

(SECU) ແລະ /ຫຼ ກນົໄກການຕອບສະໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີ ິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງ 

 

ຈ ດປະສງົຂອງແບບຟອມນີ ້

- ຖາ້ຫາກທິ່ານນາໍໃຊແ້ບບຟອມນີກ້ະລ ນາຂຽນຄາໍຕອບຂອງທິ່ານເປັນໂຕສີດາໍໃຫຍິ່ເພ ິ່ ອໃຫຕ້ິ່າງຈາກຄາໍຖາມຂອງ

ແບບຟອມ 

- ການນາໍໃຊຟ້ອມນີແ້ມ ິ່ນແນະນາໍແຕິ່ບໍິ່ ຈາໍເປັນວິ່າຕອ້ງເຮັດ. ແບບຟອມຍງັສາມາໃຊເ້ປັນແນວທາງໃນການຮິ່າງ

ຄາໍຮອ້ງຕິ່າງໆໄດອ້ີກ 

 

ແບບຟອມນີແ້ມ ິ່ນມຈີ ດປະສງົເພ ິ່ ອຊິ່ວຍໃນການ:  

(1) ຍ ິ່ ນຄາໍຮອ້ງເມ  ິ່ອທິ່ານເຊ ິ່ ອວິ່າອງົການ UNDP ບໍິ່ ປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍຫຼ ຄາໍໝັນ້ສນັຍາດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະ

ສງັຄມົຂອງຕນົເອງແລະອາດເຮັດໃຫທ້ິ່ານໄດຮ້ບັຄວາມອນັຕະລາຍຈາກການເມນີເສີຍນີ.້ຄາໍຮອ້ງນີສ້າມາດລ ເລີິ່ ມ

‘ການທບົທວນຄ ນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍ’ ເຊ ິ່ ງເປັນການສ ບສວນສອບສວນແບບເອກະລາດດາໍເນນີການ

ໂດຍໜິ່ວຍງານຕ ດຕາມດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົພາຍໃນຫອ້ງການການກວດສອບແລະສ ບສວນສອບສວນ

(ຫອ້ງການ SECU) ຂອງອງົການUNDP ເພ ິ່ ອໃຫຮູ້ວ້ ິ່າໄດມ້ກີານລະເມດີນະໂຍບາຍແລະຄາໍໝັນ້ສນັຍາຕິ່າງໆ

ຂອງອງົການ  UNDP ຫຼ ບໍິ່ ແລະກາໍນດົມາດຕະການເພ ິ່ ອແກໄ້ຂການລະເມດີເຫົຼິ່ ານີ.້ຫອ້ງການ SECU ຈະໄດ້

ປະສານງານກບັທິ່ານໃນຊິ່ວງໄລຍະຂອງການທບົທວນຄ ນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍເພ ິ່ ອຊອກຮູສ້ະຖານະ

ການຄວາມຈ ງ. ທິ່ານຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ກິ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັຂອງການທບົທວນນີ.້    

ແລະ/ຫຼ  

 

(2) ການຍ ິ່ ນຄາໍຮອງ້ສາໍລບັ “ການຕອບສະໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງ” ຂອງອງົການUNDPເມ  ິ່ອທິ່ານເຊ ິ່ ອວິ່າ

ໂຄງການຂອງ  UNDP ໄດສ້າ້ງໃຫມ້ຜີນົກະທບົດາ້ນລບົທາງສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຕໍິ່ ກບັທິ່ານເອງແລະທິ່ານ

ຢາກເລີິ່ ມຂະບວນການໃນການນາໍເອົາຊ ມຊນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົແລະຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງອ ິ່ ນໆ (ຕວົຢິ່າງ: 

ລດັຖະບານ, ອງົການ  UNDP, ແລະອ ິ່ ນໆ) ມາຮິ່ວມກນັແກໄ້ຂບນັຫາ. ອງົການ UNDP ປະຈາໍປະເທດ

ຈາໍເປັນຜູນ້າໍພາຂະບວນການຕອບສະໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງນີຫຼ້ ຜິ່ານຫອ້ງການໃຫຍິ່ຂອງອງົການ  

UNDP. ພະນກັງານຂອງອງົການ UNDP ຈະໄດມ້ກີານສ ິ່ ສານກບັທິ່ານເຊ ິ່ ງເປັນສິ່ວນໜຶິ່ ງຂອງການຕອບສະໜ

ອງນີເ້ພ ິ່ ອຊອກຫາຄວາມຈ ງແລະຊອກຫາທາງອອກ. ຖາ້ຈາໍເປັນຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການພາກສິ່ວນອ ິ່ ນ

ອາດເຂົ້າຮິ່ວມນາໍ.  
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ຖາ້ຫາກທິ່ານຍງັບໍິ່ ທນັໄດພ້ະຍາຍາມແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມກງັວນົໂດຍການສະເໜີໄປຫາຕວົແທນລດັຖະບານແລະພະນກັງານ

ອງົການ UNDP ທີິ່ ຮບັຜ ດຊອບໂຄງການນີທ້ິ່ານຄວນຈະລອງເຮັດເບ ິ່ ງກ ິ່ອນທີິ່ ຈະເຮັດຄາໍຮອ້ງໃຫກ້ບັກນົໄກການຕອບສະໜ

ອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງຂອງອງົການ UNDP.  

 

ການເກບັຮກັສາຄວາມລບັ:ຖາ້ທິ່ານເລ ອກທີິ່ ຈະນາໍໃຊຂ້ະບວນການທບົທວນຄ ນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍແລວ້ທິ່ານ

ອາດຈະຢາກຮກັສາຂໍມ້ນູຂອງທິ່ານໄວເ້ປັນຄວາມລບັ (ເຊ ິ່ ງຈະມພີຽງແຕິ່ທີມງານທີິ່ ຈະເຮັດການທບົທວນເທົິ່ ານ ັນ້ທີິ່ ຮ ູ)້. ຖາ້

ທິ່ານເລ ອກທີິ່ ຈະນາໍໃຊກ້ນົໄກການຕອບສະໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງທິ່ານສາມາດຮກັສາຂໍມ້ນູຂອງທິ່ານໄວເ້ປັນຄວາມ

ລບັໄດໃ້ນຊິ່ວງການກວດສອບແລະປະເມນີເບ ອ້ງຕ ົນ້. ຖາ້ຫາກຄາໍຮອ້ງຂອງທິ່ານມມີນູຄວາມຈ ງແລະການປະເມນີເບ ອ້ງຕ ົນ້

ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວິ່າການຕອບສະໜອງແມ ິ່ນເໝາະສມົພະນກັງານອງົການ UNDPຈະໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລ ກບັທິ່ານກິ່ຽວກບັຂໍສ້ະເ

ໜີຕິ່າງໆແລະຈະໄດປຶ້ກສາວິ່າຄວນຈະເກບັຮກັສາເລ ິ່ ອງດ ັິ່ງກ ິ່າວໄວເ້ປັນຄວາມລບັຫຼ ບໍິ່ ແລະຈະຕອ້ງເຮັດວີ ທີໃດໃນການເກບັ

ຮກັສາຂໍມ້ນູຂອງທິ່ານໃຫເ້ປັນຄວາມລບັ.  

ຄາໍແນະນາໍ 

ໃນເວລາທີິ່ ທິ່ານຍ ິ່ ນຄາໍຮອ້ງນ ັນ້ກະລ ນາຂຽນຂໍມ້ນູໃຫຫຼ້າຍເທົິ່ າທີິ່ ຈະຫຼາຍໄດຖ້າ້ຫາກທິ່ານສ ົິ່ງແບບຟອມທີິ່ ບໍິ່ ສມົບນູຜິ່ານອີເມວ

ໂດຍບໍິ່ ໄດຕ້ ັງ້ໃຈຫຼ ມຂໍີມ້ນູເພີິ່ ມເຕີມທີິ່ ທິ່ານຢາກຂຽນໃສິ່ຕ ິ່ ມໃຫທ້ິ່ານສ ົິ່ງອີເມວອະທ ບາຍເຖ ງການປິ່ຽນແປງກພໍຽງພໍແລວ້.    

 

ຂໍມ້ນູຂອງທິ່ານ 

ທິ່ານເປັນ….…  

1. ບ ກຄນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການທີິ່ ໄດຮ້ບັການຊິ່ວຍເຫຼ ອຈາກອງົການ UNDP ແມ ິ່ນຫຼ ບໍິ່?   

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ  ແມ ິ່ນ:   ບໍິ່ ແມ ິ່ນ:  

 

2. ຕວົແທນທີິ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍສ ດຈາກບ ກຄນົຫຼ ກ  ິ່ມທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ?  

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ  ແມ ິ່ນ:   ບໍິ່ ແມ ິ່ນ:  

ຖາ້ທິ່ານເປັນຕວົແທນທີິ່ ໄດຮ້ບັມອບສ ດໃນການຍ ິ່ ນເລ ິ່ ອງຂໍໃຫ້ທິ່ານເອົາຊ ິ່ ຂອງຄນົທງັໝດົທີິ່ ທິ່ານເປັນຕວົແທນໃຫ້ພ້ອມກບັ

ເອກະສານການມອບສ ດໃຫ້ທິ່ານເປັນຕວົແທນພວກເຂົາເຈົາ້ໂດຍການຕ ດຄດັເອກະສານໃສິ່ແບບຟອມນີ.້ 

3. ຊ ິ່ :  

4. ນາມສະກ ນ:  

5. ມຂໍີມ້ນູອ ິ່ ນໆອີກບໍິ່ ທີິ່ ສາມາດລະບ ຕວົຕນົຂອງທິ່ານ:  

6. ທີິ່ ຢູິ່ທາງໄປສະນ:ີ  

7. ອີເມວ:  

8. ເລກໂທລະສບັ (ພອ້ມກບັລະຫດັປະເທດ):):  

9. ທີິ່ ຢູິ່ຂອງທິ່ານ:  

10. ເມ  ອງທີິ່ ໃກທີ້ິ່ ສ ດ: 

11. ຄາໍແນະນາໍການເພີິ່ ມເຕີມໃນການຕ ດຕໍິ່ ທິ່ານ: 

12. ປະເທດ: 

 

 

 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
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ທິ່ານຕອ້ງການການຊິ່ວຍເຫຼ ອອນັໃດຈາກອງົການ UNDP: ການທວົທວນຄ ນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍແລະ/ຫຼ ການ

ຕອບສະໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງ 

ທິ່ານມ ີ4 ຕວົເລ ອກ:  

• ຍ ິ່ ນຄາໍຮອງເພ ິ່ ອຂໍໃຫມ້ກີານທບົທວນຄ ນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍ;  

• ຍ ິ່ ນຄາໍຮອ້ງເພ ິ່ ອຂໍໃຫມ້ກີານຕອບສະໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງ; 

• ຍ ິ່ ນຄາໍຮອ້ງເພ ິ່ ອຂໍເຮັດທງັສອງອນັເລີຍ ການທບົທວນຄ ນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍແລະການຕອບ

ສະໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງ;  

• ບອກວິ່າທິ່ານບໍິ່ໝ ັນ້ໃຈວິ່າທິ່ານຢາກໃຫມ້ກີານທບົທວນຄ ນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍຫຼ ການຕອບສະ

ໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງເພ ິ່ ອໃຫທ້ງັສອງໜິ່ວຍງານພ ຈາລະນາເລ ິ່ ອງຂອງທິ່ານ.  

13. ທິ່ານມຄີວາມກງັວນົວິ່າຄວາມລ ົມ້ເຫຼວຂອງອງົການ UNDP ໃນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍ ຫຼ ຄາໍໝັນ້ສນັຍາດາ້ນ

ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົກາໍລງັສ ົິ່ງຜນົເສຍ ຫຼ ອາດສາ້ງໃຫມ້ຜີນົກະທບົຕໍິ່ ກບັທິ່ານແລະຊ ມຊນົຂອງທິ່ານແມ ິ່ນບໍິ່?  

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ  ແມ ິ່ນ:   ບໍິ່ ແມ ິ່ນ:  

 

14.ທິ່ານຕອ້ງການໃຫເ້ກບັຊ ິ່ ຂອງທິ່ານໄວເ້ປັນຄວາມລບັຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການທບົທວນດາ້ນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍ

ບາຍຫຼ ບໍິ່?  

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ  ແມ ິ່ນ:   ບໍິ່ ແມ ິ່ນ:  

ຖາ້ທິ່ານຕອ້ງການໃຫມ້ກີານເກບັເປັນຄວາມລບັກະລ ນາລະບ ເຫດຜນົວິ່າຍອ້ນຫຍງັ:  

 

15. ທິ່ານຕອ້ງການທີິ່ ຈະເຮັດວຽກຮິ່ວມກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງພາກສິ່ວນອ ິ່ ນ ເຊັິ່ ນ: ລດັຖະບານ, ອງົການ UNDP, ແລະ

ອ ິ່ ນໆຫຼ ບໍິ່ ເພ ິ່ ອຮິ່ວມກນັແກໄ້ຂຄວາມກງັວນົກິ່ຽວກບັຜນົກະທບົຫຼ ຄວາມສິ່ຽງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົທີິ່ ທິ່ານເຊ ິ່ ອວິ່າທິ່ານ

ກາໍລງັພບົພ້ໍຢູິ່ຍອ້ນມໂີຄງການຂອງ UNDP?  

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ  ແມ ິ່ນ:   ບໍິ່ ແມ ິ່ນ:  

 

16. ທິ່ານຕອ້ງການໃຫເ້ກບັຊ ິ່ ຂອງທິ່ານໄວເ້ປັນຄວາມລບັໃນຊິ່ວງໄລຍະຂອງການປະເມນີໃນເບ ອ້ງຕ ົນ້ຫຼ ບໍິ່?  

 

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ  ແມ ິ່ນ:   ບໍິ່ ແມ ິ່ນ:  

ຖາ້ທິ່ານຕອ້ງການໃຫມ້ກີານເກບັເປັນຄວາມລບັກະລ ນາລະບ ເຫດຜນົວິ່າຍອ້ນຫຍງັ: 

 

17. ຄາໍຮອ້ງເພ ິ່ ອຂໍການຕອບສະໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງຈະໄດຖ້ ກດາໍເນນີໂດຍຜິ່ານຫອ້ງການຂອງອງົການ UNDP 

ປະຈາໍປະເທດເວັນ້ເສຍແຕິ່ວິ່າທິ່ານຈະໄດແ້ຈງ້ເຈດຈາໍນງົໃຫຄ້າໍຮອ້ງຂອງທິ່ານໄດຮ້ບັການຈດັການໂດຍຫອ້ງການໃຫຍິ່ຂອງ

ອງົການ UNDP. ທິ່ານຕອ້ງການໃຫຫ້ອ້ງການໃຫຍິ່ຂອງອງົການ UNDP ຈດການກບັເລ ິ່ ອງນີຫຼ້ ບໍິ່?  

 

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ  ແມ ິ່ນ:   ບໍິ່ ແມ ິ່ນ:  

ຖາ້ທິ່ານບອກວິ່າແມ ິ່ນກະລ ນາແຈງ້ໃຫຮ້ວູ ິ່າຍອ້ນສາເຫດໃດຫອ້ງການໃຫຍິ່ຂອງອງົການ  UNDP  ຈ ິ່ງຄວນຈດັການກບັຄາໍ

ຮອ້ງຂອງທິ່ານ: 

 

 

18. ທິ່ານຕອ້ງການຂໍເຮັດທງັ ການທບົທວນຄ ນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍແລະການຕອບສະໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ສີິ່ວນກິ່ຽວ
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ຂອ້ງທງັສອງອນັເລີຍແມ ິ່ນຫຼ ບໍິ່?  

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ  ແມ ິ່ນ:   ບໍິ່ ແມ ິ່ນ:  

 

19. ທິ່ານບໍິ່ໝ ັນ້ໃຈວິ່າທິ່ານຕອ້ງການໃຫມ້ ີການທບົທວນຄ ນການປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍຫຼ ການຕອບສະໜອງຕໍິ່ ກບັຜູມ້ ີ

ສິ່ວນກິ່ຽວຂອ້ງແມ ິ່ນຫຼ ບໍິ່?  

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ  ແມ ິ່ນ:   ບໍິ່ ແມ ິ່ນ:  

 

ຂໍມ້ນູກ ິ່ຽວກບັໂຄງການຂອງອງົການ UNDP  ທີິ່ ທິ່ານມຄີວາມກງັວນົນາໍ, ແລະ ລກັສະນະຂອງຄວາມກງັວນົຂອງທິ່ານ: 

 

20. ໂຄງການທີິ່ ອງົການ UNDP ສະໜບັສະໜນູໂຕໃດ ທີິ່ ທິ່ານມຄີວາມກງັວນົວນົນາໍ? (ຖາ້ຮູຈ້ກັ): 

21. ຊ ິ່ ໂຄງການ (ຖາ້ຮູຈ້ກັ): 

22. ກະລ ນາໃຫຄ້ອະທ ບາຍສ ັນ້ໆກິ່ຽວກບັຄວາມກງັວນົຂອງທິ່ານຕໍິ່ ກບັໂຄງການ. ຖາ້ທິ່ານມຄີວາມກງັວນົວິ່າອງົການ 

UNDP ຈະບໍິ່ ສາມາດປະຕ ບດັຕາມນະໂຍບາຍຫຼ ຄາໍໝັນ້ສນັຍາຂອງອງົການດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ, ແລະທິ່ານສາ

ມາດບອກໄດວ້ິ່າມນັແມ ິ່ນນະໂຍບາຍຫຼ ຄາໍໝັນ້ສນັຍາໂຕໃດກະລ ນາໃຫທ້ິ່ານບອກ (ແຕິ່ບໍິ່ ແມ ິ່ນສ ິ່ ງທີິ່ ຈາໍເປັນ). ກະລ ນາອະທ 

ບາຍກິ່ຽວກບັປະເພດຂອງຜນົກະທບົດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົທີິ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ຫຼ ທີິ່ ໄດເ້ກດີຂຶນ້ແລວ້. ຖາ້ທິ່ານຕອ້ງ

ການເນ ອ້ທີິ່ ຂຽນເພີິ່ ມໃຫທ້ິ່ານຕ ດຄດັເປັນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອົາກໄໍດ.້ ທິ່ານອາດເລ ອກຂຽນເປັນພາສາໃດກໄໍດ ້

 

 

 

 

23. ທິ່ານໄດມ້ກີານປຶກສາຄວາມກງັວນົຂອງທິ່ານກບັຕວົແທນພາກລດັຖະບານແລະພະນກັງານຂອງອງົການ UNDP ທີິ່

ຮບັຜ ດຊອບໂຄງການນີແ້ລວ້ຫຼ ຍງັ? ອງົການທີິ່ ບໍິ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ?  

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ ໄດປຶ້ກສາແລວ້:   ຍງັບໍິ່ ທນັໄດປຶ້ກສາ:  

 

ຖາ້ທິ່ານຕອບວິ່າແມ ິ່ນກະລ ນາບອກຊ ິ່ ຂອງພະນກັງານທີິ່ ທິ່ານໄດລ້ມົກ ິ່ຽວກບັຄວາມກງັວນົຂອງທິ່ານ 

 

ຊ ິ່ ນາມສະກ ນ ຕາໍແຫນິ່ງ ວນັທີໄດພ້ວົພນັ ຄາໍຕອບຈາກບ ກຄນົ

ດ ັິ່ງກ ິ່າວ 

 

24. ມຜີູໃ້ດຫຼ ກ  ິ່ມໃດອີກບໍິ່ ທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການນີ?້  

ໃຫທ້ິ່ານຂຽນ “X” ໃສິ່ທາງຂາ້ງຂອງຄາໍຕອບຂອງທິ່ານ  ແມ ິ່ນ:   ບໍິ່ ແມ ິ່ນ:  

 

 

 

 

25. ກະລ ນາບອກຊ ິ່ ແລະ/ຫຼ ລາຍລະອຽດຂອງບ ກຄນົຫຼ ກ  ິ່ມທີິ່ ສະໜບັສະໜນູຄາໍຮອ້ງນີ ້



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VI (b/ຂ) ກອບວຽກການຄ ມ້ຄອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
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ຊ ິ່ ນາມສະກ ນ ຕາໍແຫນິ່ງ ຂໍມ້ນູຕ ດຕໍິ່ ພວົພນັ 

 

 

ກະລ ນາຕ ດຄດັເອກະສານທີິ່ ທິ່ານຕອ້ການຈະສ ົິ່ງໃຫຫ້ອ້ງການ SECU  ແລະ/ຫຼ ຫອ້ງການSRM ພອ້ມກບັອີເມວຂອງ

ທິ່ານ. ຖາ້ຫາກວິ່າທິ່ານບໍິ່ ສາມາດສ ົິ່ງເອກະສານທ ກຢິ່າງໃນອີເມວດຽວໄດທ້ິ່ານສາມາດສ ົິ່ງເປັນຫຼາຍອເີມວກໄໍດ.້ 

 

ການຍ ິ່ ນເອກະສານແລະການຊິ່ວຍເຫຼ ອ 

ໃນທ ກຂ ັນ້ຕອນການຍ ິ່ ນໃບຄາໍຮອ້ງຖາ້ທິ່ານຕອ້ງການການຊິ່ວຍເຫຼ ອກະລ ນາຕ ດຕໍິ່ : project.concerns@undp.org 

mailto:project.concerns@undp.org

