ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

ຂໍ້ມນ
ູ ໂຄງການ
ຂໍ້ມນ
ູ ໂຄງການ
1. ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບກະສິກໍາຕໍ່ກັບການປັບໂຕເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດເພື່ອປັບປຸງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມຄ
ີ ວາມສ່ຽງ
ທີ່ສຸດໃນ ສປປລາວ

2. ເລກທີໂຄງການ
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3. ທີ່ຕັ້ງ(ລະດັບໂລກ/ພາກພື້ນ/ປະເທດ)

ສປປລາວ

Part A/ພາກ ກ. ການເຊື່ອມເອົາຫັກການລວມເຂົ້າໃນການເສີມສ້າງຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະສັງຄົມ
ຄໍາຖາມທີ 1: ໂຄງການໄດ້ມກ
ີ ານເຊື່ອມເອົາຫັກການລວມເຂົ້າໃນການເສີມສ້າງຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຄືແນວໃດ?

ອະທິບາຍຫຍໍ້ກຽ່ ວກັບວ່າໂຄງການໄດ້ເຊື່ອມເອົາວິທີການທາງສິດທິມະນຸດຄືແນວໃດແດ່
ໂຄງການຈະສຸມໃສ່ການລົງທຶນເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ
ການບໍລກ
ິ ານກະສິກໍາທີ່ເອົາໃຈໃສ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດໃນ
6 ແຂວງທີ່ອ່ອນໄຫວຫາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ: ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຫວງນໍ້າທາ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ. ມີ
ການປະເມີນວ່າປະມານ 44% ຂອງເດັກນ້ອຍລາວທີ່ມອ
ີ າຍຸຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີແມ່ນເຕ້ຍ ແລະ ອີກ 27% ແມ່ນມີນໍ້າໜັກ ໜ້ອຍກ່ວາມາດ
ຕະຖານ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າຫາຍອັນໃນບັນດາຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກໍຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການເຂົ້າເຖິງ
ຍັງມີສູງລະຫວ່າງແຂວງທີ່ທຸກຍາກແລະແຂວງທີ່ບໍ່ທຸກຍາກ.

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຊ້າລົງຍ້ອນ

ວ່າມີຄົນຈໍານວນຫາຍທີ່ບໍ່ເຄິນຖືກຈັດຢູໃ
່ ນປະເພດຄົນທຸກຍາກໃນການປະເມີນຄັ້ງຜ່ານມາໄດ້ກັບລົງໄປຢູ່ຄວາມທຸກຍາກຄືນ, ຍ້ອນ
ສະພາບຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ຄົວເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ຢໃ
ູ່ ນລາວພົບພໍ້ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການພັດທະນາທ່າມກາງເຫດການບໍ່

ເອື້ອອໍານວຍຈາກທາງພາຍນອກເຊັ່ນ: ການຂະຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກີດໂລກທີ່ຊ້າລົງ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼຸດລົງຈາກຕະຫາດຕ່າງ
ປະເທດແລະການທ່ອງທ່ຽວແລະໄພອັນຕະລາຍຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຈາກນໍ້າມືຂອງມະນຸດ. ໂຄງການນີ້ຈະໄດ້
ເສີມສ້າງຄວາມທົນທານຂອງຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສຸດຂອງສປປລາວເພື່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ໄດ້ການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນານການໃນໄລຍະຍາວ.

ເພື່ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຕ້ານທານນັ້ນຊຸມຊົນຕ້ອງ

ສາມາດບັນລຸການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານບໍ່ວ່າຈະຢູໃ
່ ນສະຖານນະການໃດກໍຕາມແລະບໍ່ກ່ຽວກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ. ຍຸດທະສາດຫັກໃນການປັບໂຕສໍາລັບລະບົບການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ທີ່
ມີຄວາມທົນທານນັ້ນປະກອບມີການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍໃຫ້ກັບແຫ່ງທີ່ມາຂອງອາຫານແລະແຫຸ່ງລາຍຮັບ,
ແລະສັດລ້ຽງທີ່ສູງຂຶ້ນແລະມີການເພີ່ມມູນຄ່າ.

ຜົນຜະລິດຂອງພືດ

ໂຄງການຈະໄດ້ຂະຫຍາຍໃນວົງກ້ວາງວິທີການແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ປະສົບຜົນສໍາ

ເລັດຕົວຈິງ ເຂົ້າໃນລະບົບການທໍາມາຫາກິນໃນຊົນນະບົດທີ່ອີງໃສ່ກະສິກໍາເປັນຫັກໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ.

ອະທິບາຍຫຍໍ້ວາ່ ໂຄງການຈະໄດ້ປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແລະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍງິ ໄດ້ຄື
ແນວໃດ

ໂຄງການຈະໄດ້ນໍາເອົາມາໃຊ້ວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບສໍາລັບການສໍາຫວດຄົວເຮືອນທີ່ແຍກເພດຍິງ-ຊາຍແລະການປະເມີນ
ຄວາມອ່ອນໄຫວແບບມີສ່ວນຮ່ວມລວມທັງ ‘ການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ການປະເມີນແບບຮອບດ້ານຕໍ່ກັບຄວາມທົນທານຂອງຊາວ
ກະສິກອນ ແລະ ຜູລ
້ ້ຽງສັດ’ (Self-evaluation and Holistic Assessment of climate Resilience of farmers and
Pastoralists),

ເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກຫາຍມິຕິເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການກໍານົດວິທີການຫຼຸດ

ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ວິທີການທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານສົ່ງເສີມຈະ
ໄດ້ຖືກນໍາມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຮັບຮູຄ
້ ວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສະເພາະຂອງແມ່

ຍິງ ແລະ ໄວຫຸ່ມແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິທີການນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນເວລາທີ່ມກ
ີ ານບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະພາບອາກາດ. ການ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະພາບອາກາດຈະສ້າງແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ

ໃຫ້ກັບແມ່ຍິງທີ່ເຮັດການຜະລິດເພື່ອເປັນການປັບປຸງ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການຮັກສາການດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ຄົງຢູ່

ແລະ

ເປັນການຮັບມືກັບໄພອັນຕະລາຍທາງພູມອາ

ກາດ. ກົງກັນຂ້າມກັບການເຂົ້າຮ່ວມໃນວົງຈອນການຜະລິດພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນສໍາລັບວິທີການຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າແລ້ວແມ່ຍິງຈະໄດ້

1

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

ເຂົ້າຮ່ວມໃນວົງຈອນແຕ່ລະອັນຂອງຕ່ອງໂສ້ຈາກການຜະລິດຈົນເຖິງການຊົມໃຊ້, ຈາກການຜະລິດ ລວມມີກ່ອນການຜະລິດ, ໄລ
ຍະຂອງການຜະລິດ, ເກັບກ່ຽວ, ເກັບຮັກສາກ, ຊົມໃຊ້ໃນຂັ້ນຄົວເຮືອນ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫາດເພື່ອເສີມສ້າງເຄື່ອຂ່າຍໃຫ້ເຂັ້ມ
ແຂງເຊິ່ງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເສີມຂະຫຍາຍຕົ້ນທຶນທາງສັງຄົມນໍາອີກດ້ວຍ. ເພື່ອຮັກສາແຮງຈູງໃຈໃນການສ້າງ
ຄວາມຫາກຫາຍນັ້ນ ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ວິທີການແຕ່ງກິນຈະຊ່ວຍຊຸກຍູໃ
້ ຫ້ແມ່ຍິງສ້າງຄວາມຫາກຫາຍ
ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍເພີ່ມການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການໃນລະດັບຄົວ.
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໄດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາໂຄງການນີ້,ພວກເຂົາຈະໄດ້ເປັນຜູ້ອໍານວຍໃນການເຂົ້າເຖິງການເງິນຈຸນ
ລະພາກໃຫ້ກັບແມ່ຍິງເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອັນໃໝ່ທີ່ໂຄງການຈະມາສົ່ງເສີມ. ການເຂົ້າເຖິງແຫຸ່ງທຶນນີ້ຈະມີ
ທັງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງການເງິນເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ກັບແມ່ຍິງໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາສ້າງລາຍ
ໄດ້ອື່ນໆອີກ. ຊາວກະສິກອນເອງກໍຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສັນຍາສອງສົ້ນ. ການຝຶກອົບຮົມແລະການເຂົ້າ

ເຖິງການເງິນຈຸນລະພາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ມາເຊິ່ງຄວາມເປັນອິດສະຫະພາບ, ອໍານາດໃນການຊື້, ແລະການສຶກສາທີ່ດີຂຶ້ນສໍາ
ລັບລູກຫານແລະພວກເຂົາເອງ.

ອະທິບາຍຫຍໍ້ກຽ່ ວກັບວ່າໂຄງການໄດ້ເສື່ອມເອົາຄວາມຍືນຍົງທາງສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າຄືແນວໃດ
ໂຄງການຈະໄດ້ຂະຫຍາຍວິທີການທີ່ປະສົບຜົນສະເລັດໃນລະດັບອ່າງໂຕ່ງໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການໂຮງຮຽນຊາວກະສິກອນ ແລະ
ວຽກງານສົ່ງເສີມໂດຍອີງໃສ່ຊາວກະສິກອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ແບ່ງປັນຊັບພະ
ຍາກອນຢ່າງຍືນຍົງໂດຍຜ່ານວິທີການຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. ວິທີການນີ້ລວມມີການນໍາສະເຫນີການປະຕິບັດກະສິກໍາທີ່ເອົາໃຈໃສ່ການປ່
ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຂົ້າໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທັງຫມົດ; ເພີ່ມການອະນຸລັກດິນ, ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເຄມີ, ເພີ່ມການເກັບກັກອາຍ
ກາກໂບນິກ (ອາຍກາກໂບນິກທຽບເທົ່າ ໃນປະລິມານ 553,555 ໂຕນ/ປີ), ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງນໍ້າ, ແລະ ປັບປຸງຊົນລະປະ
ທານ ແລະ ການລະບາຍນໍ້າ. ບາງທາງອອກທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມມີ: ການຜະລິດທີ່ບໍ່ມກ
ີ ານພວນດິນບວກກັບການການ
ປົກໜ້າດິນ ແລະການປູກພືດທີ່ຫາກຫາຍ (ການປູກພືດໝູນວຽນ, ການປູກພືດສະຫັບ) ຈະເປັນການປົກປ້ອງດິນໄດ້ດີ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີ
ການຮັກສາຄວາມຊຸຸ່ມຂອງດິນໄວ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນແລະການໄຫໜີຂອງທາດອາຫານ, ການນໍາໃຊ້ມູນສັດແລະຝຸ່ນ
ບົ່ມແທນປຸຍເຄມີຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນເທົ່ານັ້ນມັນຍັງຊ່ວຍກັກເກັບອາຍພິດເຮືອນແກ້ວນໍາອີກ (ຈໍາພວກໄນທລັສ
ອອກໄຊແລະເມເຕນ), ຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ເປັນການເພີ່ມສານອາຫານໃຫ້ດິນທີ່ມສ
ີ ານອາຫານຢູ່ໜ້ອຍ; ການ
ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງນໍ້າໂດຍການປະຕິບັດການຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານແລະການຄວບຄຸມສັດຕູພືດທາງຊີວະວິ
ທະຍາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພືດຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃຫ້ປອດໄພໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການເຕີບໂຕ; ວິທີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າແບບໃໝ່ຈະ
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຮັກສາຜະລິດຕະພາບຂອງດິນຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊັ່ນວ່າ: ການຄວບຄຸມການປ່ອຍນໍ້າ
ຕາມພູມສັນຖານແລະປັບປຸງຊົນລະປະທານ, ໜອງເກັບກັກນໍ້າແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຫດການນໍ້າຖ້ວມ.ຈະມີປະ
ລິມານນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົນະລິດກະສິກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຈະມີຊັບພະຍາກອນນໍ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄຸ

ນະພາບຂອງດິນກໍເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນແລະບັນດາກິດຈະກໍາເຫົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານ
ຊີວະນານາພັນ. ໂຄງການຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ລວມທັງການປູກແບບຂັ້ນໃດໂດຍນໍາໃຊ້ພືດແລະໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນແລະການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ. ກິດຈະກໍາກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນກັບເກັບກັກອາຍກາກໂບນິກທຽບເທົ່າ 774,108 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ.

Part B/ພາກ ຂ. ການກໍານົດ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຄໍາຖາມ 2: ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງ

ຄໍາຖາມ 3: ລະດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສ່ຽງດ້ານ

ຄໍາຖາມ 6: ມີການປະເມີນແລະ

ແວດລ້ອມແລະສັງຄົມມີອັນໃດທີ່

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມມີຄແ
ື ນວໃດ?

ມາດຕະການຄຸມ
້ ຄອງທາງດ້ານ

ເປັນໄປໄດ້ແດ່?

ໝາຍເຫດ: ອະທິບາຍຫຍໍ້ຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມທີ່ໄດ້

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມຂໍ້ 4 ແລະ 5 ກ່ອນໄປຕອບຄໍາ
ຖາມຂໍ້ 6.

ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມອັນໃດ
ແດ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດແລະ/ຫືຕ້ອງ

2

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

ກໍານົດໃນເອກະສານຕິດຄັດ 1 -ລາຍ

ການເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດ

ການກວດສອບຄວາມສ່ຽງຖ້າຕອບວ່າ

ເປັນໄປໄດ້ (ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງໃນ

ແມ່ນ. ຖ້າບໍ່ມຄ
ີ ວາມສ່ຽງຖືກກໍານົດຂຶ້ນ

ລະດັບປານກາງແລະສູງ)

ມາໃນເອກະສານຕິດຄັດນັ້ນໃຫ້ໃສ່ວ່າ

“ບໍ່ມຄ
ີ ວາມສ່ຽງ” ແລະຂ້າມໄປຄໍາຖາມ
ຂໍ້ທີ 4 ແລະໃຫ້ເລືອກ “ຄວາມສ່ຽງມີ
ຕໍ່າ”. ຄໍາຖາມຂໍ້ທີ 5 ແລະ 6 ແມ່ນບໍ່
ຈໍາເປັນສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ຕໍ່າ.

ຄໍາອະທິບາຍຂອງຄວາມສ່ຽງ

ຜົນກະທົບ

ຄວາມສໍາຄັນ

ແລະ

ກາງ, ສູງ)

(I)

ໂອກາດ

(ຕໍ່າ, ປານ

ຄໍາຄິດເຫັນ

SESA ກະລຸນາຄໍານຶງໄວ້ສະເໝີ

ວ່າການປະເມີນຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຜົນກະ

ໄປໄດ້ (P)
I=3

ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງທາງພັນທຸກໍາ

P=2

ແລະ/ຫືແນວພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກທ້ອງ

ທົບແລະຄວາມສ່ຽງທຸກອັນທີ່ເປັນໄປ
ໄດ້
ປານກາງ

ມີຜົນກະທົບຫາຍອັນທີ່ກ່ຽວ

ບໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ໄດ້ຮັບການ

ພັນກັບກິດຈະກໍານີ້. ອັນທໍາ

ປັບແຕ່ງທາງພັນທຸກໍາ. ນໍາໃຊ້ແນວ

ໄດ້ຮັບການທົດສອບໃສ່ໃນ

ນັ້ນໃນສວນກ້າເບັ້ຍ. ຄວນເກັບແນວ

ແນວພັນແລະຫລັງຈາກນັ້ນ

ຄົນຊົນເຜົ່າແລະມີການຕິດເຄື່ອງກາ

ກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບສິ່ງ

ລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ. ຄວນເລັ່ງໃສ່

ນໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ຫາຍເກີນ

ຕໍ່າ. ຄວນມີການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຜະ

ອິດ, ການປ່ອຍແນວພັນທີ່ບໍ່

ຖິ່ນເຂົ້າໃນທະນາຄານແນວພັນແລະ
ໃນສວນກ້າເບ້ຍ

ສວນກ້າແລະທະນາຄານ

ລົງສູ່ການຜະລິດຈະສົ່ງຜົນ

ແວດລ້ອມ. ອັນທີສອງ, ການ

ເມື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບບັນຫາທາງ

ຕ້ອງການແລະການສະໜອງຂອງ

ຄົນປະຕິເສດທີ່ຈະບໍ່ນໍາໃຊ້

ອັນສຸດທ້າຍ, ຜູ້ຜະລິດທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າ

ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາເລື່ອງຄວາມ
ແນວພັນຊະນິດໃດຫຶ່ງ.

ເຖິງທະນາຄານແນວພັນແລະສວນ

ກັບພືດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊິ່ງອາດ

ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ໂຄງການ ຈະນໍາໃຊ້ໂຄງ

ຍາດຫືການລະບາດຂອງສັດ

ເພື່ອທົດສອບແນວພັນ ແລະ ອອກ

ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການຟື້ນ

ກິດຈະກໍາທີ່ສະເໜີເຂົ້າໃນບົດໂຄງ

ການເຮັດວຽກດິນເພື່ອເຄື່ອນ

ຈາກຫາຍໆໂຄງການທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນ

ຕູພືດ.

P=3

ຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບແນວພັນແລະ

ແນວພັນໂຕໃໝ່. ອັນທີສອງ,

ຈະສ້າງໃຫ້ມີການຕິດພະ

ນໍ້າ

ພືດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສານເຄມີທີ່

ອື່ນໆແລະການນໍາໃຊ້ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້

ແນວພັນໂຕໃໝ່ອາດບໍ່ເຂົ້າ

ຕະກອນໃນຊ່ວງການຟື້ນຟູໜອງເກັບ

ໝາຍໄວ້ ແລະເກັບຮັກສາໄວ້ໃນແວດ

ລ້ອມລວມທັງຄຸນນະພາບ

ສັງຄົມແລ້ວອາດມີຜູ້ປູກບາງ

ປານກາງ

ພັນກັບຜູ້ປູກໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນລວມທັງ

ລິດເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງນໍ້າ.

I=3

ພັນທີ່ມີແຫຸ່ງກໍາເນີດຈາກທ້ອງຖິ່ນເທົ່າ

ໄປຕົວຢ່າງໃນສວນກ້າຈະສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດ

ຄວາມສ່ຽງທີ 2: ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ

ແລະການຄຸມ
້ ຄອງໃນການອອກແບບ
ໂຄງການ. ຖ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ESIA ຫື

ຄວາມເປັນ

ຄວາມສ່ຽງທີ 1: ການນໍາໃຊ້ແນວພັນ

ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປະເມີນ

ຟູໜອງເກັບກັກນໍ້າຕ້ອງໄດ້ມີ

ກ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄັດແຍ່ງໃຫ້
ຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆ
ໃບຢັ້ງຢືນໂດຍລັດຖະບານລາວ.

ການນີ້ແມ່ນຕໍ່ຍອດຈາກປະສົບການ

ຍ້າຍຕະກອນໃນເຂດທີ່ມີນໍ້າ

ຢູ່ລວມທັງໂຄງການຂອງທະນາຄານ

ອງຄືນໃໝ່. ວຽກດິນຈະມີ

ການ IFAD, FAO ແລະ ອົງການ

ແລະຖ້າຫາກເກັບຮັກສາບໍ່

ໄດ້ເຮັດຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດແລະມີ

ແລະເຮັດການອອກແບບໜ
ການເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນ

ພັດທະນາອາຊີ, ທະນາຄານໂລກ, ອົງ
UNDP. ກິດຈະກໍາໃນອະດີດຜ່ານມາ

3

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

ຖືກວິທີແລ້ວ ຕະກອນອາດ

ການນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ

ຈະມີການເຄື່ອນຍ້າຍເປັນ

ສໍາລັບການຟື້ນຟູໜອງເກັບນໍ້າໃນບັນ

ກາດຫລືໄຫໄປທາງເທິງດິນ

ມາໃຊ້ໃນໂຄງການນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ (ມີ

ແບບມົນລະພິດທາງອາ
ໃນຊ່ວງຝົນຕົກ.

ດາໂຄງການເຫົ່ານັ້ນແລະຈະຖືກນໍາ
ການປັບປຸງຕາມຄວາມເປັນຈິງ).

ໂດຍການເຮັດຕາມການປະຕິບັດທີ່
ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລ້ວນັ້ນໂຄງ

ການຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ຈະສ້າງ
ຂຶ້ນ.
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຕະກອນຈະບໍ່

ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານການເຄື່ອນເຫນັງ

ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະສ້າງໃຫ້ມີຜົນກະທົບ
ອັນໃຫຍ່ຫວງ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່
ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມແຜນການຄວບຄຸມ

ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຕະກອນແລະ
ຕິດຕັ້ງແລວກັ້ນຕະກອນເພື່ອຈໍາກັດ
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນຈາກ

ສະໜາມວຽກ. ອີກຢ່າງຫຶງ, ຄວນ

ເຮັດວຽກດິນໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງແລະ
ບີບອັດໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ

ເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ. ແຜນການ
ຄວນລວມເອົາການຕິດຕັ້ງແລວກັ້ນ

ຕະກອນແລະການວາງຖານໄວ້ຢ່າງ
ໄວ. ຜົນກະທົບເຫົ່ານີ້ຈະຖືກຈໍາກັດຢູ່
ໃນຊ່ວງໄລຍະ ແລະສະຖານທີ່ຂອງ
ການຟື້ນຟູໜອງເກັບນໍ້າເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມສ່ຽງທີ່ 3: ການປົນເປື້ນຂອງ

I=3

ແຫ່ງນໍ້າ

P=2

ປານກາງ

ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການຟື້ນ

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທາງເທິງເພື່ອຮັບປະ

ຟູໜອງເກັບນໍ້ານັ້ນອາດມີ

ກັນວ່າສານປົນເປື້ອນບໍ່ໄຫເຂົ້າ

ການເຮັດວຽກດິນເພື່ອອອກ

ການສ້າງແຜນການຕິດຕາມຄຸນນະ

ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີ

ທາງນໍ້າຫືລະບົບນໍ້າໃຕ້ດິນຕ້ອງໄດ້ມີ

ແບບໜອງເກັບນໍ້າຄືນໃໝ່,

ພາບນໍ້າແລະການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເພື່ອຮັບ

ປົດປ່ອຍສານເຄມີ, ທາດອາ

ໃດໆລົງໃສ່ນໍ້າ. ແຜນນີ້ລວມມີການ

ກອນໄຫເຂົ້າສູ່ທາງນໍ້າຫືລະ

ເຄື່ອນຍ້າຍແລະຈັດແຜນຫລີກລ້ຽງ

ວຽກ.

ການຄາດຄະເນວ່າຝົນຈະຕົກຕ້ອງໄດ້

ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການ
ຫານ, ໂລຫະໜັກຈາກຕະ

ບົບນໍ້າໃຕ້ດິນໃນຊ່ວງໄລຍະ

ປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການປ່ອຍສານເຄມີ
ທົດສອບຕະກອນກ່ອນຈະມີການ

ການເຮັດວຽກໃນມື້ຝົນຕົກ. ຖ້າຫາກມີ
ມີການເອົາວັດສະດຸມາປູວາງໄວ້ທາງ
ກ້ອງກ່ອນຈະມີການຂຸດຂຶ້ນມາເພື່ອ

ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມັນໄຫຊຶມລົງລະບົບ

ນໍ້າໃຕ້ດິນ. ຈະມີການອອກແບບການ
ຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າເພື່ອຊອກຫາ
ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ແລະ

ມີການວາງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງແລະ
ປະຕິບັດແທນທີ່ຈະຖ້າໃຫ້ເຫດການ
ເກີດຂຶ້ນກ່ອນແລ້ວຈິ່ງແກ້.

4

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

ຄວາມສ່ຽງທີ 4: ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ

I=2

ຕະກອນໃນຊ່ວງການປູກພືດຄືນໃສ່

P=2

ໃນລະບົບນິເວດ

ຕໍ່າ

ໃນຊ່ວງການປູກຕົ້ນໄມ້ແລະ

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການເຄື່ອນ

ການປູກປ່າຄືນນັ້ນອາດຕ້ອງ

ຍ້າຍຂອງຕະກອນໃນຊ່ວງການປູກ

ເຂດພື້ນທີ່ນັ້ນກັບມາສະຖຽນ

ປະກັນວ່າຕະກອນຈະບໍ່ຖືກລົມພັດໄປ

ໄດ້ເຮັດວຽກດິນເພື່ອເຮັດໃຫ້

ຕົ້ນໄມ້ແລະການປູກປ່າຄືນ. ເພື່ອຮັບ

ຄືນ. ການຂຸດເຈາະຮູຕ່າງໆ

ຫືນໍ້າໄຫພັດໄປນັ້ນມັນມີຄວາມຈໍາ

ຂອງຕະກອນ.

ການຄວບຄຸມຕະກອນແລະຕິດຕັ້ງ

ຈະເຮັດໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ

ເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການກະກຽມແຜນນ
ແລວກັ້ນຕະກອນເພື່ອຈໍາກັດການເໜັ
ງຕີງຂອງມັນ. ແຜນນີ້ຄວນລວມເອົາ
ການຕັ້ງແລວກັ້ນຕະກອນເພື່ອຫຼຸດ

ຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ

ແລະມີການປົກໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຮັດໄດ້.
ຄວາມສ່ຽງທີ 5: ສຽງລົບກວນຈາກ
ການກໍ່ສ້າງ

I=1

P=1

ຕໍ່າ

ຈະເກີດມີສຽງດຽງໃນການນໍາ

ຜູ້ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງຄວນພິຈາລະນາບ່ອ

ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່

ຊຸມຊົນ. ຈໍາກັດສຽງດັງໃຫ້ມີພຽງແຕ່

ໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ

ກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ
ແລະເຂດທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ.

ນທີ່ອາດໄດ້ຮັບສຽງລົບກວນລວມທັງ
ເຄື່ອງຈັກນ້ອຍໃນການກະກຽມແຜ່ນ
ຮອງຖັງນໍ້າແລະເຄື່ອງມືໄຟຟ້າເພື່ອ

ສ້າງຖັງນໍ້າ. ສໍາລັບການຟື້ນຟູເຂດດິນ
ໃກ້ນໍ້າແມ່ນອາດຈະມີສຽງດັງມາຈາກ

ການນໍາໃຊ້ລົດຈົກແລະລົດຂົນສົ່ງຕະ
ກອນອອກຈາກໜອງເກັບນໍ້າ. ໃນ
ບ່ອນທີ່ຈໍາເປັນຄວນມີການຕິດຕັ້ງ

ແນວກັ້ນສຽງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບໍ່ໃຫ້ສຽງ

ດັງໄປຮອດຊຸມຊົນ. ສຽງຈະມີຜົນກະ
ທົບໃນໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມສ່ຽງທີ 6: ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າບໍ່ໄດ້

I=2

ເຂົ້າຮ່ວມນໍາ

P=2

ຕໍ່າ

ສປປລາວມີເກືອບ 240 ຊົນ

ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມຄົນຊົນ

ເຜົ່າເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານ

ເຜົ່າໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ, ແລະຄວນມີ

ແຕ່ 49 ຊົນເຜົ່າກໍຕາມ. ກຸ່ມ

ກອບແຜນວຽກສໍາລັບກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ

ແຂວງເປົ້າໝາຍໂຄງການ.

ການແລະຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ສາຫາລືກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າຢ່າງ

ໄດ້ຫາຍພໍສົມຄວນ.ຈະບໍ່ມີການກີດ

ຈະຮັບຮູ້ເປັນທາງການພຽງ
ຊົນເຜົ່າແມ່ນມີຢູ່ໃນທັງ 6

ຄວາມລົ້ມເຫວໃນການປຶກ

ເຕັມທີ່ອາດເກີດໃຫ້ມີຄວາມ
ຂັດແຍ່ງໃນພາຍຫລັງ.

ການສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາລືໃນຕໍ່ໜາ
້ .
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນສໍາລັບໂຄງ
ບັດເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້
ກັ້ນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄົນພື້ນເມືອງ

ຫື ຄົນຊົນເຜົ່າໃນ ທຸກກິດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການ.

ຄໍາຖາມທີ 4: ປະເພດຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການໂດຍລວມແມ່ນໂຕໃດ?
ໃຫ້ເລືອກເອົາອັນດຽວ (ກະລຸນາເບິ່ງ SESP ສໍາລັບຂໍ້ແນະ
ນໍາ)

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ

ຄວາມສ່ຽງປານກາງ

ຄໍາຄິດເຫັນ

☐
X

ໂຄງການຈະໄດ້ມີການສ້າງແລະປັບ
ປຸງໜອງເກັບນໍ້າເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີ

ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ. ຖ້າ

ເຮັດວຽກເຫົ່ານີ້ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ຈະ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໄດ້. ໂຄງ

ການຍັງຈະໄດ້ເອົາກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າເຂົ້າ
ມາຮ່ວມນໍາ (ໃນສປປລາວຄົນພື້ນ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

ເມືອງແລະຄົນຊົນເຜົ່າແມ່ນອັນດຽວ
ກັນ)

ຄວາມສ່ຽງສູງ

☐

ຄໍາຖາມທີ 5: ອີງຕາມຄວາມສ່ຽງແລະປະເພດຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ກໍານົດມາ, ມີຄວາມຈໍາ
ເປັນຂອງກອບວຽກ SESPອັນໃດແດ່ທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ?
ໃຫ້ໝາຍໃສ່ທຸກຫ້ອງທີ່ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ

ຄໍາຄິດເຫັນ

ຫັກການທີ 1: ສິດທິມະນຸດ

☐

ຫັກການທີ 2: ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-

X

ຊາຍແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍງິ

ໂຄງການໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ສຸມ
ໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເປັນຫັກເຊິ່ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ມີການຍົກສູງບົດບາດຂອງ

ເພດຍິງໃນໂຄງການແລະໃນຊຸມຊົນ.
ຈະບໍ່ມີການຈ້າງງານເດັກນ້ອຍ (ເດັກ
ຍິງ ຫື ເດັກຊາຍ)ເຮັດວຽກ.

1. ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນແລະການຄຸມ
້ ຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

X

ໂຄງການໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີ

ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າແລະເສີມສ້າງຄວາມ
ທົນທານຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ. ໂຄງການອາດຈະມີຜົນປະ

ທົບຂະໜາດນ້ອຍໃນໄລຍະສັ້ນຕໍ່ກັບ
ໜອງເກັບນໍ້າທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ. ທີ່ສໍາ

ຄັນໂຄງການມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະປັບປຸງ
ລະບົບນິເວດນີ້ໃນເວລາອັນສັ້ນ, ແຕ່
ຈະເປັນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງ

ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານ
ບວກຕໍ່ກັບຊີວະນາໆພັນໄດ້. ຈະບໍ່ມີ

ການບຸກລຸກ ເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ສໍາຄັນ
ຂອງສັດໃກ້ ສູນພັນ ຫື ສັດທີ່ໄດ້ຮັບ

ການປົກປ້ອງ. ໂຄງການຈະບໍ່ມີການ
ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸພັນທຸກໍາ ຫື ການເອົາ

ວັດສະດຸພັນທຸກໍາອອກມາ ແລະ ຈະບໍ່
ມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາງ

ພັນທຸກໍາ ແບບການຄ້າ. ຈະບໍ່ມີການ

2. ການຫຼຸດຜ່ອນແລະການປັບໂຕຕໍ່ກບ
ັ ການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດ

ສະໜັບ ສະໜູນການປູກຢາສູບ.

X

ໂຄງການຈະບໍ່ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີການປ່ອຍ
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈໍານວນຫວງ

ຫາຍ. ການປ່ອຍແມ່ນຈະຈໍາກັດໃສ່

ສະເພາະວຽກຟື້ນຟູໜອງເກັບນໍ້າເທົ່າ
ນັ້ນ. ສ່ວນກິດຈະກໍາໂຄງການໂຕອື່ນ
ແມ່ນສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງ

ດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນໂດຍການເກັບກັກ
ອາຍກາກໂບນິກ. ຈະບໍ່ມີການຕັດ ຫື

ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້, ເຂດອ່າງໂຕ່ງ ຫື ດິນ

ເຂດນໍ້າ ເຊື່ອມໂຊມລົງ. ໂຄງການຈະ
ມີ ກິດຈະກໍາໃນການຟື້ນຟູຄືນອ່າງ
ໂຕ່ງ ແລະ ການປູກປ່າຄືນ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
3. ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ, ຄວາມປອດໄພແລະສະ

☐

4. ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ

☐

5. ການຍົກຍ້າຍແລະການຍ້າຍຖິ່ນຖານແລະ

☐

ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

ພາບຂອງການເຮັດວຽກ

ການ

ຈະບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍ ຫື ຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ຂອງປະຊາຊົນທີ່ກໍາລັງອາໃສຢູ່ໃນ

ເຂດແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝ
າຍ.

6. ຄົນພື້ນເມືອງ

X

ສປປລາວມີເກືອບ 240 ຊົນເຜົ່າເຖິງ

ແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈະຮັບຮູ້ເປັນທາງ
ການພຽງແຕ່ 49 ຊົນເຜົ່າກໍຕາມ. ໄດ້ມີ
ການປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃນ

ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍແລະໄດ້ມີການ
ສ້າງກອບວຽກດ້ານກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ.

ຈະບໍ່ມີການຈໍາກັດການປະ ກອບສ່ວນ
ຂອງຄົນພື້ນເມືອງ ຫື ຄົນຊົນເຜົ່າໃນ
ການເຂົ້າເຖິງການນໍາ ໃຊ້ທີ່ດິນຕາມ

7. ການປ້ອງກັນມົນລະພິດແລະການໃຊ້ຊບ
ັ ພະ

☐

ປະເພນີສືບທອດກັນ.

ຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ລົງຊື່ເຊັນ
ລາຍເຊັນ

ຜູປ
້ ະເມີນQA

ວັນທີ

ຄໍາອະທິບາຍ

ພະນັກງານອົງການUNDPທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ
ພະນັກງານແຜນງານ. ລາຍເຊັນສຸດທ້າຍແມ່ນໝາຍເຖິງ ໄດ້ມກ
ີ ານຢືນ
ຢັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າSESP ໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ
ຢ່າງພຽງພໍແລ້ວ.

ຜູອ
້ ະນຸມັດQA

ຜູຈ
້ ັດການອາວຸໂສຂອງອົງການUNDP, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຮອງອໍານວຍ
ການປະຈໍາອົງການ UNDP ໃນປະເທດ(DCD), ອໍານວຍການປະຈໍາ
ປະເທດ (CD), ຮອງຜູຕ
້ າງໜ້າ (DRR), ຜູ້ຕາງໜ້າ (RR). ຜູ້ອະນຸມັດ
QA ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຄົນດຽວກັນກັບຜູ້ປະເມີນ QA. ລາຍເຊັນສຸດທ້າຍແມ່ນ
ຢືນຢັນວ່າໄດ້ມີການກວດແຜນ SESP ຢ່າງລະອຽດກ່ອນຈະສົ່ງໃຫ້ກັບ
PAC.

ປະທານPAC

ປະທານPAC ຂອງອົງການUNDP. ໃນບາງກໍລະນີປະທານ PAC
ອາດເປັນຜູ້ດຽວກັນກັບຜູ້ອະນຸມັດ QA. ລາຍເຊັນສຸດທ້າຍແມ່ນການຢືນ
ຢັນວ່າ SESP ໄດ້ຖເື ປັນສ່ວນຫຶ່ງຂອງການປະເມີນໂຄງການແລະຖື
ວ່າຢູໃ
່ ນຄໍາແນະນໍາຂອງ PAC.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

ເອກະສານຕິດຄັດSESP 1. ລາຍການກວດສອບດ້ານຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ

ລາຍການກວດສອບຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ດາ້ ນສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ຫັກການທີ1: ດ້ານສິດທິມະນຸດ

ຄໍາຕອບ

1. ໂຄງການອາດນໍາໄປສູຜ
່ ົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມເພິງພໍໃຈດ້ານສິດທິມະນຸດ (ພົນລະເຮືອນ, ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງ

ບໍ່

(ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ)

ຄົມຫືວັດທະນະທໍາ) ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດຫືບໍ່?
2. ມີໂອກາດທີ່ໂຄງການຈະສ້າງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມຫືມີການຈໍາແນກຕໍ່ກັບກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍສະ
ເພາະກຸ່ມຄົນທຸກຍາກຫືກຸ່ມຄົນທີ່ຍັງດ້ອຍໂອກາດຫືບໍ່?

ບໍ່

1

3. ໂຄງການອາດຈະຈໍາກັດການມີຂອງຊັບພະຍາກອນ, ຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນແລະການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ

ບໍ່

ຫືການບໍລິການອັນເປັນພື້ນຖານໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບບຸກຄົນຫືກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດຫືບໍ່?
4. ມີໂອກາດທີ່ໂຄງການຈະບໍ່ລວມເອົາຜູ້ມີ່ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍສະເພະແມ່ນກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ໃນ

ບໍ່

ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ອາດຈະສົງຜົນກະທົບຕໍ່ກຸ່ມຄົນເຫົ່ານັ້ນຫືບໍ່?
5. ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະນັກງານບໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງໄດ້ໃນໂຄງການຫືບໍ່?

ບໍ່

6. ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຜຖ
ູ້ ືສິດຄອບຄອງບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງຕົນເອງຫືບໍ່?

ບໍ່

7. ຊຸມຊົນຫືບຸກຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີການຍົກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດຕໍ່ກັບໂຄງການ ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງຂະບວນ

ບໍ່

8. ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ໂຄງການຈະເຮັດໃຫ້ການຄັດແຍ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ/ຫືຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບກຸ່ມຊຸມ

ບໍ່

ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫືບໍ່?

ຊົນຫືບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຫືບໍ່.

ຫັລກການທີ2: ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍງິ
1. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ໂຄງການຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແລະ/ຫືຕໍ່ກັບສະຖານະການ

ບໍ່

2. ໂຄງການຈະໄປສ້າງຄືນການຈໍາແນກຕໍ່ກັບເພດຍິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການອອກແບບແລະຈັດຕັ້ງປະ

ບໍ່

3. ມີກຸ່ມແມ່ຍິງຫືຜູ້ນໍາແມ່ຍິງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຕໍ່ກັບໂຄງການໃນ

ບໍ່ມີ

ຂອງແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງຫືບໍ່?

ຕິບັດໂຄງການຫືການເຂົ້າເຖິງໂອກາດແລະຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຫືບໍ່?

ຊ່ວງໄລຍະຂອງຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບຜູມ
້ ີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມກັງວົນນີ້ໄດ້ຖືກລວມຢູ່ໃນບົດສະເຫນີໂຄງການ
ແລະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຫືບໍ່?
4. ໂຄງການອາດຈະໄປຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງໃນການນໍາໃຊ້, ພັດທະນາແລະປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາ

ບໍ່

ມະຊາດເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງບົດບາດຂອງແມ່ຍິງແລະຂອງຜູ້ຊາຍໃນການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງສິ່ງ
ແວດລ້ອມຫືບໍ່?

ຕົວຢ່າງ: ກິດຈະກໍາທີ່ອາດນໍາໄປສູຄ
່ ວາມເສື່ອມໂຊມຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫືຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຊຸມຊົນ
ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດແລະຄວາມຜາສຸກນັ້ນຫຼຸດລົງ

ຫັກການທີ3: ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ຄໍາຖາມໃນການຄັດກອງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ລວມເອົາ
ຄໍາຖາມທີ່ເປັນມາດຕະຖານສະເພາະຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ມາດຕະຖານທີ 1: ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນແລະການຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ
1.1 ໂຄງການອາດສ້າງໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສ (ເຊັ່ນ: ເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ສໍາຄັນ, ເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສທາງທໍາມະຊາດ
, ເຂດທີ່ຢອ
ູ່ າໃສທີ່ໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງ) ແລະ/ຫືລະບົບນິເວດແລະການບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດຫືບໍ່?

ບໍ່

ຕົວຢ່າງ: ການສູນເສຍເຂດທີ່ຢອ
ູ່ າໃສ, ການຫັນສະພາບ ຫືການເສື່ອມໂຊມລົງ, ການແບ່ງອອກເປັນຕອນເປັນຕອນ, ການ

1

້ ຊາດ, ຊ ົນເຜົໍ່ າ, ເພດ, ອາຍຸ, ພາສາ, ຄວາມພິການ, ຄວາມ ັກທາງເພດ, ສາດສະໜາ, ຄວາມຄິດເຫັ ນທາງການເມອງແລະ
ຫາ້ ມມີການຈາແນກຕໍ່ ກ ັບເຊອ

ດາ້ ນອໍ່ ນໆ, ຖິໍ່ ນກາເນີດທາງຊາດສ ັງຄ ົມຫພູມສ ັນຖານ, ຊ ັບສິນ, ການເກີດມາເປັນຄ ົນພ້ນເມອງຫກຸມຄ
ໍ່ ົນຊ ົນເຜົໍ່ າສວ
ໍ່ ນນອ
້ ຍ. ການອາ້ ງອີງເຖິງ “ເພດຍິງ
ແລະເພດຊາຍ” ຫທີໍ່ ຄາ້ ຍຄກ ັນແມນໃຫ
ເ້ ຂົາ້ ໃຈວາໍ່ ແມຍິ
ໍ່
ໍ່ ງແລະຜູ້ຊາຍ, ເດັກນອ
້ ຍຍິງແລະເດັກນອ
້ ຍຊາຍ, ແລະອີກກຸມອ
ໍ່ ໍ່ ນໆທີໍ່ ໄດຮ
້ ັບການຈາແນກເນໍ່ ອງ
້ ເຊັໍ່ ນ: ຄ ົນທີໍ່ຜໍ່າຕ ັດປໍ່ຽນເພດແລະຜູ້ທໍ່ ີຮ ັກຮວ
ຈາກຄວາມມ ັກທາງເພດຂອງເຂົາເຈົນ
ໍ່ ມເພດ. .

8

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

ປ່ຽແປງດ້ານອຸທົກກະສາດ.
1.2 ກິດຈະກໍາໂຄງການຈະໄດ້ໄປເຮັດຢູໃ
່ ນເຂດຫືໃກ້ເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ສໍາຄັນແລະ/ຫືເຂດທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນດ້ານສິ່ງ

ແວດລ້ອມລວມທັງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍ (ເຂດອານຸລັກທໍາມະຊາດ, ປ່າສະຫງວນ), ເຂດທີ່ຖືກສະເຫນີ

ແມ່ນ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ຫືເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແລະ/ຫືຄົນພື້ນເມືອງຫືຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນຫືບໍ່?

1.3 ໂຄງການຈະໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບເຂດ

ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ລະບົບນິເວດ, ແລະ/ຫືຊີວິດການເປັນຢູ່ຫືບໍ່? (ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກວ່າການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງດິນແມ່ນອາດມີ

ບໍ່

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລ້ວ, ໃຫ້ໄປເບິ່ງມາດຕະຖານທີ 5)
1.4 ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຈະໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບສິ່ງມີຊີວິດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຫືບໍ່?

ບໍ່

1.5 ໂຄງການຈະໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງໃນການແຜ່ກະຈາຍຊະນິດພັນພືດຕ່າງຖິ່ນ ຫືບໍ່?

ບໍ່

1.6 ໂຄງການຈະໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ປ່າທໍາມະຊາດ, ການພັດທະນາປ່າປູກ, ຫືການຟື້ນຟູປ່າຫືບໍ່?

ແມ່ນ

1.7 ໂຄງການຈະໄດ້ມີການຜະລິດແລະ/ຫືການເກັບກູ້ປະຊາກອນປາຫືສັດນໍ້າຊະນິດອື່ນໆຫືບໍ່?

ບໍ່

1.8 ໂຄງການຈະມີການຂຸດຄົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່, ການປ່ຽນທິດຫືການເກັບກັກເອົານໍ້າເທິງໜ້າດິນຫືນໍ້າໃຕ້ດິນຂະໜາດໃຫຍ່ຫື

ບໍ່

ບໍ່?

ຕົວຢ່າງ: ການເຮັດເຄື່ອນ, ອ່າງເກັບນໍ້າ, ການພັດທະນາອ່າງໂຕ່ງ, ການດູດເອົານໍ້າໃຕ້ດິນ
1.9 ໂຄງການຈະໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາງພັນທຸກໍາຫືບໍ່? (ເຊັ່ນ: ການເກັບຫືເກັບກ່ຽວ, ການພັດທະນາທາງການ

ບໍ່

1.10 ໂຄງການຈະໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມກັງວົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂ້າມຊາຍແດນຫືໃນລະດັບໂລກຫືບໍ່?

ບໍ່

1.11 ໂຄງການຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດກິດຈະກໍາການພັດທະນາທີ່ຕາມມາເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ບໍ່

ຄ້າ)

ແລະສັງຄົມທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຫືໂຄງການອາດຈະສ້າງໃຫ້ມີຜົນກະທົບສະສົມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມີຢູ່ຫື ໄດ້ມີການວາງແຜນ
ເອົາໄວ້ໃຮຂົງເຂດນັ້ນແລ້ວຫືບ?
ໍ່

ຕົວຢ່າງ, ເສັ້ນທາງໃໝ່ທີ່ຕັດຜ່ານດິນເຂດປ່າຈະສ້າງໃຫ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ (ເຊັ່ນ: ການ

ຕັດໄມ້, ວຽກດິນ, ອາດມີການຍ້າຍຖິ່ນຂອງສັດປ່າ). ທາງເສັ້ນໃໝ່ນີ້ອາດເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີການບຸກລຸກ
ດິນແດນມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູໂ່ ດຍຜິດກົດໝາຍຫືໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີການພັດທະນາດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນມາກ່ອນ

ຕາມເສັ້ນທາງນີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູໃ່ ນເຂດທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ. ຜົນກະທົບເຫົ່ານີ້ແມ່ນເປັນແບບທາງອ້ອມ ແລະລະ
ດັບທີ່ສອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ອີກຢ່າງຫຶ່ງຖ້າຫາກມີການພັດທະນາໃນເຂດດິນປ່າດຽວກັນທີ່ໄດ້ມີແຜນໄວ້

ແລ້ວນັ້ນອາດຈະສ້າງໃຫ້ມີຜົນກະທົບແບບສະສົມຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ (ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫຶ່ງຂອງໂຄງ
ການດຽວກັນກໍຕາມ) ແລະຕ້ອງໄດ້ມີການພິຈາລະນາເຊັ່ນກັນ.

ມາດຕະຖານທີ 2: ການຫຼຸດຜ່ອນແລະການປັບໂຕຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
2.1 ໂຄງການຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ເປັນຈໍານວນຫາຍ2ຫືອາດເຮັດໃຫ້ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ

ບໍ່

2.2 ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການຈະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ແມ່ນ

2.3 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫືບໍ່ ທີ່ໂຄງການຈະເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ບໍ່

ກາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຫືບໍ່?
ຫືບ?
ໍ່

ອາກາດບໍ່ວ່າຈະທາງກົງຫືທາງອ້ອມໃນປະຈຸບັນຫືໃນອະນາຄົດ (ຫືທຮ
ີ່ ູ້ກັນໃນນາມຂອງການປັບໂຕທີ່ຜິດວິທີ)?

ຕົວຢ່າງ: ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນອາດກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການພັດທະນາໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບນໍ້າຖ້ວມຫາຍຂຶ້ນ,
ເຊິ່ງອາດເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງປະຊາກອນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພນໍ້າຖ້ວມ.
ມາດຕະຖານທີ 3: ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ, ຄວາມປອດໄພແລະສະພາບຂອງການເຮັດວຽກ
3.1 ຈະມີອົງປະກອບອັນໃດຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ການດໍາເນີນງານ, ຫືການສິ້ນສຸດໂຄງການສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ

ບໍ່

ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຫືບໍ່?
3.2 ໂຄງການຈະສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແລະຄວາມປອດໄພເນື່ອງຈາກມີການຂົນສົ່ງ, ການເກັບ

ບໍ່

ຮັກສາໄວ້, ການນໍາໃຊ້ແລະ/ຫືການກໍາຈັດຂອງອຸປະກອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫືມພ
ີ ິດ (ຕົວຢ່າງ: ລະເບີດ, ເຊື້ອໄຟແລະສານ
ເຄມີອື່ນໆໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການກໍ່ສ້າງແລະການດໍາເນີນງານ)?

3.3 ໂຄງການຈະມີການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ຫືບ(ໍ່ ເຊັ່ນວ່າ:ເຄື່ອນ, ຖະຫົນ, ຕຶກອາຄານ)?

ບໍ່

2

ເມໍ່ ອເວົ້າເຖິງການປອ
ັບການປອ
ໍ່ ຍອາຍກາກໂບນິກເປັນຈານວນຫາຍໂດຍທົໍ່ ວໄປແມນເວົ
ໍ່ ້າກຽວກ
ໍ່
ໍ່ ຍທີໍ່ ຫາຍກວ
ໍ່ າ 25,000 ໂຕນຕໍ່ ປີ (ທັງຈາກແຫລງໍ່ ທາງກ ົງ

້ ນະນາກຽວກ
້ ນ
ແລະທາງອອ
ູ ເພີໍ່ ມເຕີມກຽວກ
ັບການຫລຸດຜອ
ັບການປອ
້ ມ). [ຂແ
ໍ່
ໍ່ ນແລະການປັບໂຕຕໍ່ ການປໍ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດໃ້ ຫຂ
້ ມ
ໍ່
ໍ່ ຍອາຍພິດເຮອນ
ແກວ
້ .]

9

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

3.4 ຖ້າຫາກມີຄວາມລົ້ມເຫວທາງດ້ານໂຄງສ້າງແລ້ວຈະສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນບໍ່? (ເຊັ່ນວ່າ: ຕຶກ

ບໍ່

ອາຄານພັງລົງມາ)
3.5 ໂຄງການມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຫືສ້າງໃຫ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ, ການຊຸດໂຕລົງ,

ບໍ່

ດິນຖະຫລົ່ມ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ນໍ້າຖ້ວມຫືສະພາບຮຸນແຮງທາງອາກາດຫືບ?
ໍ່
3.6 ໂຄງການຈະສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທາງສຸຂະພາບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ (ເຊັ່ນ: ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກນໍ້າຫືພະຫະອື່ນໆຫືພະຍາດຕິດ

ບໍ່

ຕໍ່ເຊັ່ນໂລດເອດສ) ຫືບໍ່?
3.7 ໂຄງການຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດ

ບໍ່

ວຽກເນື່ອງຈາກໄພອັນຕະລາຍທາງກາຍະພາບ, ເຄມີ, ຊີວະພາບ, ແລະຄື້ນວິທະຍຸ ໃນຊ່ວງກໍ່ສ້າງ, ການດໍາເນີນງານ, ຫື
ການສິ້ນສຸດໂຄງການຫລືບ?
ໍ່

3.8 ໂຄງການໄດ້ລວມເອົາການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຫືອາຊີບທີ່ອາດຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະ

ຖານແຮງງານຂອງຊາດຫືຂອງສາກົນ (ເຊັ່ນວ່າ: ຫັກການແລະມາດຕະຖານຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ, ຫືສົນທິສັນຍາທີ່

ບໍ່

ເປັນພື້ນຖານຕ່າງໆ) ຫືບໍ່?
3.9 ໂຄງການຈະມີການນໍາໃຊ້ພະນັກງານປ້ອງກັນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງ

ບໍ່

ຊຸມຊົນຫືບຸກຄົນ (ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກທີ່ພຽງພໍຫືອາດບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່) ຫືບໍ່?
ມາດຕະຖານທີ 4: ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ
4.1 ໂຄງການຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີກິດຈະກໍາທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບສະໜາມເຮັດວຽກ, ໂຄງສ້າງ, ຫືວັດຖຸທີ່ມີຄຸ່ນ

ຄ່າທາງປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ, ສິນລະປະ, ປະເພນີຫືສາດສະໜາຫືວັດທະນະທໍາໃນຮູບແບບທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ (ເຊັ່ນ:

ບໍ່

ຄວາມຮູ້, ນະວັດຕະກໍາ, ການປະຕິບັດ) ຫືບໍ່? (ໝາຍເຫດ: ໂຄງການທີ່ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງໃນການປົກປ້ອງແລະອານຸລັກມໍລະ
ດົກທາງວັດທະນະທໍາອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ບຕ
ໍ່ ັ້ງໃຈກໍອາດເປັນໄປໄດ້)

4.2 ໂຄງການໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ແລະ/ຫືທຈ
ີ່ ັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ເພື່ອການຄ້າຫືວັດ
ຖຸປະສົງອື່ນຫືບ?
ໍ່

ບໍ່

ມາດຕະຖານທີ 5: ການຍົກຍ້າຍແລະ ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ
5.1 ໂຄງການຈະເຮັດໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍແບບເຕັມຫືບາງສ່ວນແລະ ຊົ່ວຄາວຫືຖາວອນບໍ່?

ບໍ່

5.2 ໂຄງການຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍທາງເສດຖະກິດ (ເຊັ່ນ: ການສູນເສຍຊັບສິນຫືການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ

ບໍ່

5.3 ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ໂຄງການຈະນໍາໄປສູກ
່ ານຍົກຍ້າຍອອກແບບບັງຄັບບໍ່?3

ບໍ່

5.4 ໂຄງການຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຖືຄອງທີ່ດິນແລະ/ຫືສິດທິຕໍ່ຊັບສິນຂອງຊຸມຊົນແລະ/ຫືສິດທິຕາມປະເພນີຂອງຊຸມ

ບໍ່

ເນື່ອງຈາກມີການເອົາດິນດອນຫືການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງ-ເຖິງຈະບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາບກໍ່ຕາມ)?

ຊົນ ຕໍ່ກັບທີ່ດິນ, ເຂດແດນແລະ/ຫືຊັບພະຍາກອນຫືບໍ່?
ມາດຕະຖານທີ6: ຄົນພື້ນເມືອງ (ຄົນຊົນເຜົ່າ)

6.1 ມີຄົນພື້ນເມືອງໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການຫືບໍ່ (ລວມທັງເຂດທີ່ໂຄງການຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃສ່)?

ແມ່ນ

6.2 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫືບໍ່ທີ່ໂຄງການຫືບາງສ່ວນຂອງໂຄງການຈະໄປຕັ້ງຢູໃ
່ ນຕອນດິນແລະເຂດແດນທີ່ຄົນພື້ນເມືອງ

ແມ່ນ

6.3 ໂຄງການຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິດທິມະນຸດ, ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ເຂດແດນ, ແລະວິຖີການດໍາລົງຊີວິດ

ບໍ່

ອ້າງກໍາມະສິດໃນການຖືຄອງ?

ແບບປະເພນີຂອງຄົນພື້ນເມືອງ (ບໍ່ກ່ຽວວ່າຄົນພື້ນເມືອງຈະມີການຖືຄອງພື້ນທີ່ເຫົ່ານັ້ນແບບຖືກກົດໝາຍຫືບໍ່, ໂຄງການຈະ
ໄປຕັ້ງຢູ່ໃນຫືນອກເຂດແດນຜູທ
້ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອາໃສຢູ່, ຫືຄົນພື້ນເມືອງໄດ້ຖືກຍອມຮັບເປັນຄົນພື້ນເມືອງໃນປະເທດນັ້ນ
ຍັງເປັນຄໍາຖາມຢູ່ກໍຕາມ) ຫືບໍ່?

ຖ້າຕອບວ່າແມ່ນສໍາລັບຄໍາຖາມ 6.3 ນີ້ແລ້ວຜົນກະທົບຂອງຄວາມສ່ຽງຖືວ່າເປັນໄປໄດ້ທຈ
ີ່ ະມີຄວາມໜັກໜ່ວງແລະ/ຫືຮຸນ
ແຮງແລະໂຄງການຈະໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນປະເພດມີຄວາມສ່ຽງປານກາງຫືມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

6.4 ໄດ້ຂາດການປຶກສາຫາລືທີ່ເຫມາະສົມທາງວັດທະນະທໍາໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸການຂໍ FPIC ໃນເລື່ອງທີ່ອາດຈະ
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດ, ດິນດອນ,ຊັບພະຍາກອນ, ເຂດແດນແລະການດໍາລົງຊີວິດແບບປະເພນີຂອງ

ບໍ່

ຄົນຊົນເຜົ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫືບໍ່?
6.5 ໂຄງການໄດ້ລວມເອົາການນໍາໃຊ້ແລະ/ຫືການພັດທະນາທາງທຸລະກິດຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່ໃນຕອນດິນຫື

ບໍ່

ເຂດດິນທີ່ຄົນພື້ນເມືອງອ້າງສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຫືບໍ່?
6.6 ຄົນພື້ນເມືອງຈະໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກແບບບັງຄັບ ຫືຍ້າຍແບບຫມົດກ້ຽງຫືເປັນການຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາບຫືເສດຖະ

ບໍ່

3

້ ທີໍ່ ກຽໍ່ ວຂອ
ການຍ ົກຍາ້ ຍອອກແບບບ ັງຄ ັບລວມມີການກະທາແລະ/ຫການລະເວັນ
້ ງກ ັບການຍາ້ ຍອອກແບບບ ັງຄ ັບຫບໍ່ ສະໝ ັກໃຈຂອງບຸກຄ ົນ, ກຸມຄ
ໍ່ ົນ, ຫ

້ ກ ັບເຮັດໃຫຄ
ຊຸມຊ ົນຈາກເຮອນແລະ/ຫດິນດອນແລະຊ ັບພະຍາກອນຊ ັບສ ົມບ ັດ ທີໍ່ ພວກເຂົາຖຄອງຢູຫ
ໍ່ ຂນ
້ ວາມສາມາດຂອງບຸກຄ ົນ, ກຸມຫ
ໍ່ ຊຸມຊ ົນທີໍ່ອາໃສຢູໍ່
ໃນສະຖານທີໍ່ ນນຫລຸ
ດລ ົງໂດຍບໍ່ ມີການຈ ັດສ ັນແລະການເຂົາ້ ເຖິງການປອ
ັ້
້ ງກ ັນທາງກ ົດໝາຍແລະອໍ່ ນໆທີໍ່ ເຫມາະສ ົມ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI (a/ກ) ກອບວຽກການຄັດກອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນກັບກອງທຶນສີຂຽວ

ກິດສ່ວນໃດສ່ວນຫຶ່ງ ລວມທັງການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງດິນດອນ, ເຂດແດນແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຫືບໍ່?
6.7 ໂຄງການຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບບູລິມະສິດການພັດທະທີ່ຄົນພື້ນເມືອງກໍານົດຂຶ້ນມາເອງຫືບໍ່?

ບໍ່

6.8 ໂຄງການຈະກະທົບຕໍ່ກັບການຢູ່ລອດທາງກາຍະພາບແລະວັດທະນະທໍາຂອງຄົນພື້ນເມືອງຫືບໍ່?

ບໍ່

6.9 ໂຄງການຈະມີຜົນກະທົບໃສ່ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາຂອງຄົນພື້ນເມືອງລວມທັງການນໍາເອົາຄວາມຮູ້ແລະການປະຕິ

ບໍ່

ບັດຂອງທອງຖິ່ນມານໍາໃຊ້ຫເື ຮັດໃນຮູບແບບເປັນການຄ້າຫືບໍ່?

ມາດຕະຖານທີ 7: ການປ້ອງກັນມົນລະພິດແລະການນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທະພາບ
7.1 ໂຄງການຈະສ້າງໃຫ້ມີການປ່ອຍມົນລະພິດໃສ່ສິ່ງແວດລ້ອມເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາວັນຫືບໍ່ປະຈໍາ

ບໍ່

7.2 ໂຄງການຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອຫືສງິ່ ເສດເຫືອ (ທັງເປັນອັນຕະລາຍແລະບໍ່ອັນຕະລາຍ) ຫືບໍ່?

ບໍ່

7.3 ໂຄງການຈະໄດ້ລວມເອົາການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການປ່ອຍ, ແລະ/ຫືການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ຫືວັດສະດຸອັນຕະລາຍຫືບໍ່?

ບໍ່

ວັນເຊິ່ງອາດນໍາໄປສູ່ຜົນກະທົບທາງລົບໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ, ແລະ/ຫືຂ້າມຊາຍແດນຫືບໍ່?

ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີຫືວັດສະດຸຕ່າງໆທີ່ໂຄງການສະເໜີມາແມ່ນພາຍໃຕ້ລາຍການຫ້າມຂອງສາກົນຫືກໍາລັງຈະຖືກຢຸດນໍາ
ໃຊ້ບ?
ໍ່

ຕົວຢ່າງ, ສານ DDT, PCBs ແລະສານເຄມີອື່ນໆທີ່ຢໃູ່ ນລາຍການຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນເຊັ່ນສົນທິສັນຍາສະຕອກໂຮມ
ວ່າດ້ວຍສານພິດທີ່ຕົກຄ້າງຍາວນານຫືສົນທິສັນຍາມອນທີໂອ.

7.4 ໂຄງການຈະລວມເອົາການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫືສຸຂະພາບຄົນຫືບໍ່?

ບໍ່

7.5 ໂຄງການຈະລວມເອົາກິດຈະກໍາທີ່ຕ້ອງມີການຊົມໃຊ້ວັດຖຸດິບ, ພະລັງງານ, ແລະ/ຫືນໍ້າເປັນຈໍານວນຫວງຫາຍຫືບໍ່?

ບໍ່
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