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ສະຫ ຼຸບຫຍ ໍ້ 

E1. ຄວາມເປນັມາຂອງໂຄງການ 

 ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ), ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນໄລຍະ 10 

ປີຜ່ານມາ (ກ່ອນໂຄວ ດ-19) ໄດ້ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຄ ນນະພາບສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຊຼຸດໂຊມລົງ 

ແລະ ການຜະລ ດຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອເພີິ່ມຂຶີ້ນ ໃນຂະນະທີິ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານ ກະຊວງ 

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ), ກະຊວງໂຍທາທ ການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (ຍທຂ) ແລະ 

ກອງທຶນປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ (EPF) ໄດ້ກະກຽມໂຄງການຄຼື ໂຄງການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ 

(EWMP) ເພຼືິ່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການໂດຍທະນາຄານໂລກ (WB). ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະໄດຮ້ັບການ

ປະຕ ບັດໃນປີ 2023 ຫາ 2029 ດ້ວຍມູນຄ່າລວມທັງໝົດແມ່ນ 45.08 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  ຈ ດປະສົງ ແລະ 

ກ ດຈະກ າຂອງໂຄງການແມ່ນໄດລ້ະບ ໄວ້ໃນພາກທີ 2 ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. 

 ກອບວຽກທາງດາ້ນສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ຂອງ WB ຈະຖຼືກນ າໃຊ້ກັບໂຄງການ. 

ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການທີິ່ກ າລັງດ າເນີນງານຢູຂ່ອງ WB, ທີມງານທີິ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຖຼືກລະດົມເພຼືິ່ອກະກຽມເອກະສານ ESF ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນສ າລັບໂຄງການ ທີິ່ປະກອບ 

ດ້ວຍແຜນພັນທະທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESCP), ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

(SEP), ແລະ ກອບວຽກທາງດ້ານການຄ ້ມຄອງ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF), ການປະເມີນຜົນກະທົບ 

ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການຄ ້ມຄອງສັງຄົມ (SIA-SMP), ແລະ Pre-ESIA (PESIA) ສ າລັບ 

ສະໜາມທີິ່ຖຼືກຄັດເລຼືອກໄວ້. ຂອບເຂດຂອງ ESCP, SEP, ESMF, ແລະ SIA-SMP ຈະກວມເອົາ 

ອົງປະກອບທັງໝົດ ໃນຂະນະທີິ່ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ (Pre-

ESIA) ຈະກວມເອົາພຽງແຕອົ່ງປະກອບ 3. ເອກະສານນີີ້ແມ່ນ ESMF ຂອງໂຄງການ EWMP ເຊ ິ່ງຈະກວມ 

ເອົາອົງປະກອບຂອງໂຄງການທັງໝົດ. 

E2. ຈ ດປະສງົ ແລະ ກ ດຈະກ າຂອງໂຄງການ 

ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາໂຄງການຫ ັກ (PDO) ຂອງໂຄງການ EWMP ແມ່ນເພຼືິ່ອເສີມສ້າງລະບົບ 

ການປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ປັບປ ງການຄ ້ມຄອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຂອງເທດສະບານໃນເມຼືອງທີິ່ເລຼືອກໃນ ສປປ ລາວ, 

ແລະ ສະໜອງການຕອບໂຕ້ຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສ ດທ ພາບໃນກ ລະນີເກີດວ ກ ດການ ຫ ຼື ພາວະສ ກເສີນ. 

ຜົນສ າເລັດຂອງ PDO ຈະຖຼືກວັດແທກໂດຍ ຕົວຊີີ້ວັດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

• ລະບົບການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ (ພາກປະຕ ບັດ) ໄດ້ຮັບການປັບປ ງ (ຄະແນນ) 

• ເພີິ່ມທະວີການຄ ້ມຄອງການເກບັຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຂອງເທດສະບານຈາກບັນດາຄອບຄົວ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທ ລະກ ດໃນ
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ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (ສ່ວນຮ້ອຍ) 

• ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ນ າມາໃຊ້ໃໝ່, ຍ່ອຍສະຫ າຍ ແລະ/ຫ ຼື ບ າບັດເພຼືິ່ອຫ ຼຸດປະລ ມານການກ າຈັດສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ (ເປີເຊັນ) 

• ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພ ດເຮຼືອນແກ້ວສ ດທ  (metric ໂຕນ/ປີ) 

ກ ດຈະກ າຂອງໂຄງການຈະປະຕ ບັດໂດຍຜ່ານ 5 ອົງປະກອບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

• ອງົປະກອບທ ີ 1: ການຈດັຕັີ້ງປະຕ ບດັນະໂຍບາຍ ແລະ ການເພີິ່ມຄວາມອາດສາມາດ ( 12.12 
ລາ້ນໂດລາ) . ອົງປະກອບນີີ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ກອບວຽກຂອງສະຖາບັນ, ແລະ 

ຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດຖະບານສູນກາງ (ໂດຍສະເພາະ ກຊສ ແລະ ຍທຂ) 

ຮັບຜ ດຊອບດ້ານເຕັກນ ກວ ຊາການ ແລະ ການບ ລ ຫານຕ່າງໆຂອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ມົນລະພ ດ, ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ, 

ແລະ ການຄ ້ມຄອງຈັດການກັບພາດສະຕ ກ, ລວມທັງການລ ເລີິ່ມກົນໄກການສະຫນອງການຈັບຄູ່ 

ກັບຂະແໜງການເອກະຊົນທີິ່ຄດັເລຼືອກໄວ້. ບັນດາກ ດຈະກ າຕ່າງໆຈະໄດ້ຮັບການປະຕ ບດັໂດຍອົງການ

ຮັບຜ ດຊອບໂດຍຜ່ານ 5 ອົງປະກອບຍ່ອຍດັົ່ງນີີ້: ອົງປະກອບ ຍ່ອຍ C1A: (ນະໂຍບາຍ ແລະ 

ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ EIA/IEE/SEA, ການຈັດ 

ການຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ເປັນພ ດ ແລະ ອັນຕະລາຍ (THW); ອົງປະກອບຍ່ອຍ C1C: 

(ການປະຕ ບັດຕາມ ECC ແລະ ກອບການຕ ດຕາມກວດກາມົນລະພ ດ) ; ອົງປະກອບຍ່ອຍ C1D 

(ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດ 

ທະນາຄວາມທົນທານຕ ໍ່ກາກບອນຕໍ່ າ); ແລະ ອົງປະກອບຍ່ອຍ C1E: (ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສະຫນັບ 

ສະຫນູນດ້ານຄວາມອາດສາມາດໃນນະໂຍບາຍດ້ານພາດສະຕ ກ ແລະ ນ ຕ ກ າ). 

• ການສະໜບັສະໜນູທນຶສມົທບົ (LEMGP): ກ ດຈະກ າການສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບ (ເອີີ້ນວ່າ 

ແຜນງານການສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບໃຫ້ແກ່ SMEs ກຽ່ວກັບການຄ ້ມຄອງ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ິ່ງ

ເສດເຫ ຼືອ ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຫ ຼື LEMGP) ເປັນການພະຍາຍາມໃນການລ ເລີິ່ມການມີສ່ວນພົວພັນ 

ຢ່າງຫ້າວຫັນກັບວ ສາຫະກ ດ ແລະ ທ ລະກ ດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEBs) 

ທີິ່ສາມາດສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ຫ ຼື ວ ທີແກ້ໄຂຕົວຈ ງສ າລັບ ແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ຮີບດ່ວນທີິ່ສ ດກ່ຽວກັບການ

ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງມປີະສ ດທ ຜົນ, ການຜະລ ດສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ຄ ນນະພາບ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ສ ິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຄວບຄ ມມົນລະພ ດໂດຍຄ ານຶງເຖ ງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ກາລະໂອກາດໃຫ້ 

SMEB ທີິ່ໄດຮ້ັບການຄັດເລຼືອກ ສຼືບຕ ໍ່ດ າເນີນທ ລະກ ດພາຍຫ ັງໂລກລະບາດໂຄວ ດ-19 ແລະ 

ປະກອບສ່ວນຊຼຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກ ດສູ່ທ ດທາງການເຕີບໂຕສີຂຽວ. 

• ອງົປະກອບ 2: ການສະຫນບັສະຫນູນລວມ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດສ າລບັລດັຖະບານ ແລະ ເທດສະ
ບານທອ້ງຖ ິ່ນ (4.5 ລາ້ນໂດລາ) . ອົງປະກອບນີີ້ເພຼືິ່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ແລະ ສະຖາບັນທ້ອງຖ ິ່ນຕ່າງໆ ໃນການແກ້ໄຂນະໂຍບາຍການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ພລາສຕ ກ ແລະມົນ

ລະພ ດ ອົງປະກອບນີີ້ຈະສະຫນັບສະຫນູນລັດຖະບານທ້ອງຖ ິ່ນ ໃນການກະກຽມທີິ່ດີກວ່າ ສ າລັບການ 

ລົງທຶນພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ 3. ສາມອົງປະກອບຍ່ອຍຄຼື: ອົງປະກອບຍ່ອຍ C2A: (ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ 
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖ ິ່ນກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມູນດ້ານສ ິ່ງເສດເຫລຼືອ ແລະ ມົນລະພ ດ 
ແລະ ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບ ລ ການສ ິ່ງດ້ານເສດເຫ ຼືອ ); ອົງປະກອບຍ່ອຍ C2B: (ໂຄງການ 
GCB ແລະ 3R ບວກກບັການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສ າລັບການປະຕ ບັດນະໂຍບາຍ NPAP / 
ພາດສະຕ ກຢູ່ໃນເມຼືອງເປົົ້າຫມາຍ ); ແລະ ອົງປະກອບຍ່ອຍ C2C: (ສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມຼືພາກເອ
ກະຊົນ ແລະ ສາທາລະນະ ແລະ ການເພີິ່ມທະວີການບ ລ ການດ້ານສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການກູ້ຄຼືນຄ່າໃຊຈ້່າຍ ). 

• ອງົປະກອບທ ີ3: ການລງົທນຶພຼືີ້ນຖານໂຄງລາ່ງໃນການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ພລາສຕ ກ ($ 24.62 
ລາ້ນ) . ອົງປະກອບນີີ້ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການລົງທຶນພຼືີ້ນຖານ 

ໂຄງລ່າງໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ລວມທັງການສະໜອງສ ນຄ້າ, ການບ ລ ການ, ການບ ລ ການທີິ່ປຶກສາ 

ທີິ່ຕ້ອງການ ເພຼືິ່ອປະຕ ບັດການອອກແບບລະອຽດ, ການກະກຽມເອກະສານການປະມູນໂດຍພ ຈາລະນາ 

ເຖ ງການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການກວດກາວຽກງານກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການຟ ົ້ນຟູ. ອົງປະກອບທີ 3 

ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການລົງທຶນພຼືີ້ນຖານໂຄງລ່າງຄຼືນໃໝ່ໃນ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ລວມທັງ (i) ສະຖານີຂົນສົົ່ງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອແຫ່ງໃໝ່ ຢູ່ ເມຼືອງນາຊາຍທອງ ; (ii) 

ປັບປ ງບູລະນະສະຖານທີຟ ື້ນຟ ອຸປະກອນຢູ່ຫ ັກ 16 ໃນເມຼືອງ ໄຊທານ ີ ; ແລະ (iii) ການຟ ົ້ນຟູບາງສ່ວນ 

ຂອງສະຖານທ ິ່ຖ ິ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວຢູ່ຫ ັກ 32 ເມຼືອງໄຊທານ ີ. 

• ອງົປະກອບທີ 4: ການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານໂຄງການ ($ 3.81 ລາ້ນ) . ອົງປະກອບນີີ້ 
ຈະສ ມໃສ່ການປະສານງານ ລະຫວ່າງກະຊວງຕ່າງໆ, ການລາຍງານຄວາມຄຼືບຫນ້າ ແລະ ການຕ ດຕາມ 

ແລະ ປະເມີນຜົນ. ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄ ້ມຄອງ 

ຈະປະກອບດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນສ າລັບ 

ໂຄງການທີິ່ສະເຫນີ, ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມຼືຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ ກລະດັບ. ສອງອົງປະກອບ 

ຍ່ອຍຄຼື: ອົງປະກອບຍ່ອຍ C4A: (ການຄ ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການບ ລ ຫານ) ແລະ ອົງປະກອບ ຍ່ອຍ 

C4B: (ການສຼືິ່ສານ, ການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ EPF ). 

• ອງົປະກອບ 5. ອງົປະກອບທາງດາ້ນການຕອບໂຕເ້ຫດສ ກເສນີທີິ່ອາດຈະເກດີຂຶີ້ນ ( CERC). 

ອົງປະກອນີີ້ຈະສະຫນອງການຕອບໂຕ້ທັນທີຕ ໍ່ກັບວ ກ ດການ ຫ ຼື ເຫດສ ກເສີນທ ິ່ອາດເປັນໄປໄດ້, 

ຕາມຄວາມຈ າເປັນ ໂດຍການໃຫ້ GOL ຮ້ອງຂ ໃຫ້ທະນາຄານໂລກຈັດສັນກອງທຶນໂຄງການ ເພຼືິ່ອ 

ສະຫນັບສະຫນູນ  ການຕອບໂຕ້ສ ກເສີນ ແລະ ການຟ ົ້ນຕົວ . 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 1, ກ ດຈະກ າຂອງໂຄງການຈະຖຼືກຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ທີິ່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວ ຊາການ (TA) ໃນຂະນະທີິ່ກ ດຈະກ າບາງຢ່າງເຊັົ່ນ: 

ກ ດຈະກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າ (C1A) ແລະ ແຜນການປະຕ ບັດການດ້ານພາດສະຕ ກແຫ່ງຊາດ 

(NPAP) (C1E). ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຍ້ອນງົບປະມານມີຈ າກັດ, ຄາດວ່າກ ດຈະກ າດັົ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ດ າເນີນຢູ່ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງ. ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 2, ກ ດຈະກ າຂອງ ໂຄງການຈະຖຼືກດ າເນີນຢູ່ 

ໃນພຼືີ້ນທີິ່ສະເພາະ ທີິ່ຈະຖຼືກກ ານົດໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ ຕາມຈ ດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດ 

ຂອງກ ດຈະກ າຍ່ອຍ (C2A, C2B, ແລະ C2C). ພຼືີ້ນທີິ່ກ ດຈະກ າຈະຈ າກັດຢູ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, 

ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອ ດົມໄຊ . 

ອົງປະກອບທີ 3 ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການລົງທຶນພຼືີ້ນຖານໂຄງລ່າງຄຼືນໃໝ ່

ທີິ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມຼືອງ ໄຊທານ ີແລະ ເມຼືອງນາຊາຍທອງ . ໃນເມຼືອງໄຊທານີ ມີສະຖານທີິ່ສະເພາະ 2 

ແຫ່ງຄຼື: ຈ ດໜຶິ່ງ ຢູ່ຫ ັກກ ໂລແມັດ 32 (ບ່ອນຖົມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ) ແລະ ອີກຈ ດໜຶິ່ງຢູ່ບ່ອນເກັບມ້ຽນຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ 

ທີິ່ມີຢູ່ຫ ັກ 16 ຢູ່ ເມຼືອງນາຊາຍທອງ , ສະຖານທີິ່ສະເພາະ ແລະ ກ ດຈະກ າກ າລັງຢູ່ໃນຂັີ້ນຕອນການພ ຈາລະນາ. 

ລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມສາມາດເບ ິ່ງໄດຢູ້ໃ່ນ Pre-ESIA ແລະ SIA-SMP. ເງຼືິ່ອນໄຂພຼືີ້ນຖານດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ສັງຄົມ (E&S) ຂອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ອ ດົມໄຊ ແລະ 3 

ສະຖານທີິ່ທີິ່ຈະລົງທຶນພາຍໃຕ້ C3 ແມ່ນໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນພາກທີ 3. 

E3. ຈ ດປະສງົ ແລະ ຂອບເຂດຂອງ ESMF 

ESMF ນີີ້ກ ານົດຫ ັກການ, ກົດລະບຽບ, ຄ າແນະນ າ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການປະເມີນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທັງຫມົດ ໂດຍອີງໃສ່ຂ ໍ້ມູນທີິ່ມີຢູ່ 

ໃນປະຈ ບັນ ຈາກເອກະສານການປະເມີນໂຄງການ (PAD), ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ (Pre-FS 

ຂອງການລົງທຶນທີິ່ສະເໜີພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 3, Pre-ESIA ໄດ້ດ າເນີນການສ າລັບສະຖານທີິ່ສະເພາະຢູ່ຫ ັກ 32 

ຂອງອົງປະກອບ 3 ແລະ SIA ໄດ້ດ າເນີນການສ າລັບອົງປະກອບທັງຫມົດ . ESMF ມ ມາດຕະການ ແລະ ກອບ

ຫນ້າວຽກໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ, ບົດບັນຍັດສໍາລັບການຄາດຄະເນ ແລະ ງົບປະມານ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມາດຕະການດັັ່ງກ່າວ ແລະ ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງການ ຫ ຼື ອົງການທ ິ່ຮັບຜ ດຊອບການຈັດຕັິ້ງປະຕ ບັດກ ດ
ຈະກໍາ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ. ESMF ໄດ້ຖຼືກກະກຽມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກອບ

ວຽກງານດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ (ESSs) ທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. 

E 4. ຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທບົທາງລບົທາງດາ້ນ E&S ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການແມ່ນແບ່ງອອກເປັນຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ 

ຜົນກະທົບຂອງ E&S ດັົ່ງທີິ່ສະເໜີມາຂ້າງລ ່ມນີີ້. 

ຜົນກະທບົທາງບວກ: 

ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະສຼືບຕ ໍ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານເພຼືິ່ອເສີມສ້າງລະບົບການປົກປັ

ກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ປັບປ ງການຄ ້ມຄອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຂອງເທດສະບານໃນເມຼືອງທີິ່ເລຼືອກໄວ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 

ໃຫ້ການຕອບໂຕ້ຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສ ດທ ພາບໃນກ ລະນີເກີດວ ກ ດການ ຫ ຼື ເຫດສ ກເສີນ ຕ ໍ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບ 

ທີິ່ສ າຄັນທີິ່ມີຢູ່ ແລະ/ຫ ຼື ທີິ່ຜ່ານມາ. ໂຄງການທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ WB ພ້ອມທັງການລ ເລີິ່ມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ 

ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພຼືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາບູລ ມະສ ດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ພາດສະຕ ກ ຢູ່ ສປປ 

ລາວ. ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຮ່ວມມຼືຂອງ 

ພາກສ່ວນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທົົ່ວຂງົເຂດບູລ ມະສ ດຂອງບັນດາຂະແໜງການສ າຄັນຂອງ ກສຊ, ຍທຂ, EPF ແລະ 

ລັດຖະບານທ້ອງຖ ິ່ນທີິ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລຼືອກ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບໃນການຄ ້ມຄອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ. 

ຜົນປະໂຫຍດຫ ັກຈາກການປະຕ ບັດໂຄງການໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມປັບປ ງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ 

ການຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະການປ້ອງກັນສ ິ່ງແວດລ້ອມ (EIA, IEE, SEA, 3R, GCB, ແລະ 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານການຈັບຄູ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມຂອງລາວ (LEMGP)) ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທ ີ

1 ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ. ອ ານາດການປົກຄອງທີິ່ໄດຮ້ັບການປະຕ ບັດຕາມຂ ໍ້ທີ 2 ແມ່ນຈະ

ສະໜັບສະໜູນການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຕົວເມຼືອງ ແລະ ການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວບຄ ມມົນລະພ ດ

ໂດຍທາງອ້ອມ ເຊ ິ່ງຈະສົົ່ງຜົນກະທົບທາງອ້ອມຕ ໍ່ຄ ນນະພາບສ ຂະພາບຂອງຜູຢູ້່ອາໄສ, ເຮັດໃຫ້ມສີ ຂະພາບແຂງແຮງ, 

ປະຢັດເງ ນໃນການປ ິ່ນປົວສ ຂະພາບ ແລະ ຊ່ວຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກໃນຕົວເມຼືອງ. ການ 

ຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດກົດລະບຽບຂອງ SEA ເຊັົ່ນດຽວກັນກບັເຄຼືິ່ອງມຼືອຼືິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ISP-LUP ແລະ 

ມາດຕະການຄວບຄ ມມົນລະພ ດຈະປະກອບສ່ວນ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ແລະ ສົົ່ງເສີມ 

ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ອົງການຂະແຫນງການ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ 

ກ່ຽວກັບວ ທີການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ. ການຈັດຕັິ້ງປະຕ ບັດອົງປະກອບທ  4 ຈະສຼືບຕໍໍ່ເພ ິ່ມທະວ ຄວາມອາດສາມາດຂອງ 

EPFO ເພຼືິ່ອດຶງດູດຜູທ້ີິ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫ ັກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການສະໜັບສະໜູນດ້ານແຫ ່ງທຶນໃນປະເທດ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດຫ າຍຂຶິ້ນ. 

ການລົງທຶນຂອງໂຄງການ EWMP ທ ິ່ສະເໜ ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທ  3 ແນໃສ່ປັບປ ງການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດ
ເຫ ຼືອໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໂດຍຜ່ານວ ທ ການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອແບບປະສົມປະສານ ເຊ ິ່ງລວມມ ການຍົກ
ລະດັບການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ສະຖານທ ິ່ກໍາຈັດຂ ິ້ເຫຍຼືິ້ອຢູູ່ບ່ອນຖ ິ້ມຂ ິ້ເຫຍຼືິ້ອກ ໂລແມັດ 32 ທ ິ່ມ ຢູູ່ແລ້ວ, 
ການສ້າງສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອແບບປະສົມປະສານຢູູ່ສະຖານນ ຂົນຖ່າຍຢູູ່ ກມ16 
ທ ິ່ມ ຢູູ່ແລ້ວ ແລະ ສະຖານ ຂົນຖ່າຍແຫ່ງໃໝ່ ທ ິ່ເມຼືອງນາຊາຍທອງ. 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດ າເນີນງານຂອງສະຖານທີິ່ຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອໃໝ່ທັງ 2 ແຫ່ງ ທີິ່ສະເໜີພາຍໃຕ້ສະໜາມ 

ຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ກມ 32 ໂຄງການຈະຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມບາງຢ່າງ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການກ າຈັດ 

ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ທີິ່ເຂົີ້າມາໃນບອ່ນຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອໃນອະນາຄົດ. ບ່ອນຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອໃຫມ່ທີິ່ສະເຫນີ ປະກອບມີການ 

ຮວບຮວມ ແລະ ບ າບັດນ ໍ້າເສຍ, ເຊ ິ່ງເມຼືິ່ອຄ ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ຈະຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນມົນລະພ ດ 

ຂອງນໍ້ າຫນ້າດ ນໃນປະຈ ບັນທີິ່ລະບາຍອອກຈາກສະຖານທີິ່ຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

ທາງລົບທີິ່ເກີດຈາກການລະບາຍນໍ້ າເປ ົ້ອນໃນພຼືີ້ນທີິ່ກະສ ກ າ. ຄວາມສ່ຽງດ້ານສ ຂະພາບຂອງມະນ ດ ອັນເນຼືິ່ອງ 

ມາຈາກການບ ລ ໂພກນ ໍ້າທີິ່ເກດີຈາກນ ໍ້າເສຍ/ນ ໍ້າເປ ົ້ອນຈາກບອ່ນຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຈະຫ ຼຸດລົງເຊັົ່ນກັນ. ໂດຍລວມແລ້ວ, 

ເມຼືິ່ອປຽບທຽບກັບ ສະຖານະການ "ບ ໍ່ເຮັດຫຍັງ", ການປັບປ ງການກ າຈັດສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ການເກັບຂີີ້ເຫຍຼືິ່ອ ແລະ 

ການບ າບັດນ ໍ້າເສຍ ແລະ ການກ າຈັດສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອລວມທັງການຢ ດເຊົາການເຜົາໄຫມຂ້ີີ້ເຫຍຼືີ້ອແບບເປີດ, ການປົກ 

ຫ ້ມຂອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອປະຈ າວັນ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຊະຊາຍ - ຄາດວາ່ຈະຊ່ວຍຫ ຼຸດກ ິ່ນເໝັນ, 

ມົນລະພ ດທາງອາກາດ ແລະ ນ ໍ້າ ແລະ ປັບປ ງສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສ າລັບພະນັກງານເກັບມ້ຽນຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ 

ແລະ ຄົນເກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ມີແນວໂນ້ມທີິ່ຈະມີຜົນປະໂຫຍດໃນລະດັບໂລກ ແລະ ພາກພຼືີ້ນທີິ່ສ າຄັນ 

ຈາກການປັບປ ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາບທີິ່ມີການຫ ຼຸດລົງຂອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ (ພາດສະຕ ກ) ທີິ່ເຂົີ້າໄປໃນມະຫາສະຫມ ດ 

ແລະ ການປ່ອຍ GHG ອອກສູ່ບັນຍາກາດ. 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຄາດວ່າຈະເປັນຜູ້ທີິ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ປະມານ 

1 ລ້ານຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປັບປ ງລະບົບການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ອີກ 820,000 ຄົນໃນ 

ແຂວງອ ດົມໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປັບປ ງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, 

ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ,້ ນ ຕ ກ າ, ສະຖາບັນທີິ່ເຂັີ້ມແຂງຂຶີ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດທີິ່ເພີິ່ມຂຶີ້ນ 

ຂອງພະແນກ SWM ຕາມອົງປະກອບ 1 ແລະ 2. 

ຜູ້ເກັບມ້ຽນຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ 264 ຄົນຢູ່ບ່ອນຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຫ ັກ 32 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກ 

ການປັບປ ງສະພາບການເຮັດວຽກ ຢູ່ບ່ອນຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ ທີິ່ສະໜອງ 

ໃຫ້ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີິ່ຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອຕາມແຜນຂອງ 

ເມຼືອງນາຊາຍທອງ ແລະ ຫ ັກ 16. ປະຈ ບັນແມ່ຍ ງ ແລະ ກ ່ມທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຄຼືອຂ່າຍການເກັບ, 

ການຄັດແຍກ ແລະ ການກ າຈັດສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ບ ໍ່ເປັນທາງການ (ແລະ ຢ່າງເປັນທາງການ) ຈະຖຼືກຕັີ້ງເປັນເປົົ້າໝາຍ 

ໂດຍສະເພາະເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົີ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງທັກສະ ແລະ ໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມ 

ຄຼືນໃໝ,່ ໂດຍມີເປົົ້າໝາຍລວມເອົາຄົນງານນອກລະບົບເຂົີ້າໃນລະບົບການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ເປັນທາງການ 

ແລະ ການກ ານົດການດ າເນີນງານທີິ່ເປັນທາງເລຼືອກ ແລະ/ຫ ຼື ທົດແທນການທ າມາຫາກ ນ. 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ຄົນທ ກຍາກ ແລະ ຜູທ້ ກຍາກໂດຍສະເລ່ຍ 10% ຂອງປະຊາກອນ. ມີແນວໂນ້ມທີິ່ຈະປະສົບຜົນກະທົບ 

ທາງບວກທີິ່ສ າຄັນຂອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ເກັບ, ການເຜົາໄຫມ້ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຫ ຼຸດລົງ, ມົນລະພ ດຫ ຼຸດລົງ, ແລະ ການກ າຈັດສ ິ່ງເສດ 

ເຫ ຼືອຂອງສ ຂາພ ບານ. 

ຜົນກະທບົທາງລບົໂດຍລວມ / ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ການຫ ຼຸດຜອ່ນທີິ່ສະເຫນີ 

 ໂດຍລວມແລ້ວ, ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຖຼືກຈັດປະເພດເປັນໂຄງການທີິ່ມີຄວາມສຽ່ງສູງ. ອົງປະກອບຂອງ 

ໂຄງການມຮີູບແບບຄວາມສ່ຽງທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

(E&S) ຂອງອົງປະກອບທີ 1, 2 ແລະ 4 ຖຼືກຈັດເປັນລະດັບຕ ໍ່າຫາປານກາງ ໃນຂະນະທີິ່ ອົງປະກອບທີ 3 

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຖຼືກຈັດປະເພດເປັນຈ ານວນຫ າຍເຖ ງສູງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນມົນລະພ ດທີິ່ກ າລັງ 

ເກີດຂຶີ້ນຢູ່ບ່ອນຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ຫ ັກ 32 ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຖ້າການພ ຈາລະນາ ແລະ ການປະຕ ບັດ E&S 

ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງກ ດຈະກ າ ລວມທັງການອອກແບບລາຍລະອຽດບ ໍ່ພຽງພ . 

 ດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດຢ່າງມີປະສ ດທ ພາບຂອງເຄຼືິ່ອງມຼື ESF ທີິ່ເໝາະສົມ ແລະ ມາດຕະການອອກ 

ແບບທີິ່ພຽງພ ສ າລັບສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດການຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຕາມທີິ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນ Pre-ESIA, 

ຄວາມສ່ຽງຂອງ E&S ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບຈາກກ ດຈະກ າຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ້. 

 ຄວາມສຽ່ງ E&S ສ າລບັອງົປະກອບ 1, 2, ແລະ 4 

ຄວາມສ່ຽງ E&S ສ າລັບອງົປະກອບ 1, 2 ແລະ 4 ແມ່ນຖຼືວ່າຕ ໍ່າຫາປານກາງ. ກ ດຈະກ າທີິ່ 

ຈະປະຕ ບັດພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ 1, 2 ແລະ 4 ຈະຖຼືກຈ າກັດພຽງແຕ່ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວ ຊາການ (TA); 

ການຈັດຊຼືີ້ອ ປະກອນ ແລະ ສ ນຄ້າ/ອ ປະກອນອຼືິ່ນໆ; ການພັດທະນານະໂຍບາຍ; ການຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຼຸມ, ແລະ 

ການສ້າງຄວາມສາມາດອຼືິ່ນໆ; ແລະ ອາດເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະມີການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫ ຼື ການຟ ົ້ນຟູວຽກງານໂຍທາ 

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ/ຫ ຼື ນ້ອຍຫ າຍ; SMEs ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າແບບຈບັຄ ່ (Matching Grant). ກ ດຈະກ າ 

ທີິ່ສະເຫນ ີ ພາຍໃຕ້ C1 ແລະ C2 ຈະສ້າງຜົນກະທົບທາງບວກຕ ໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ GOL ເພຼືິ່ອປັບປ ງ 

ການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອໂດຍລວມ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມີຄວາມສຽ່ງທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ 

ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ສະຫ ຼຸບຂ້າງລ ່ມນີີ້: 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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• ຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງຼືິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ຂ ໍ້ຂັດແຍງດ້ານແຮງງານ ຂອງການແພລະບາດ 

ຂອງພະຍາດຕ ດຕ ໍ່ (ເຊັົ່ນ: Covid-19) ຂອງ ພະນັກງານໂຄງການ 1. ສ ິ່ງເຫ ົົ່ານີີ້ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ 

ໂດຍຜ່ານການປະຕ ບັດ LMP (ເອກະສານຄັດຕ ດ 1 ຂອງ SIA-SMPs); 

• ພຶດຕ ກ າທີິ່ບ ໍ່ເຫມາະສົມຂອງພະນັກງານໂຄງການໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລຼື 

ແລະການເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊຼຸມຊນົ ຫ ຼື ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນພາກສະຫນາມ. ນີີ້ສາມາດຈັດການໄດ້ໂດຍຜ່ານ 

ກາ ປະຕ ບັດກົດລະບຽບການປະພຶດແບບງ່າຍໆກຽ່ວກັບ SEA/SH ແລະ VAC (ເອກະສານຄັດຕ ດ 3B 

ຂອງ SIA-SMPs); 

• ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການລົບກວນຊົົ່ວຄາວທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ OHS, CHS ແລະ ການສ້າງຂີີ້ຝ ່ນ ແລະ 

ສ ິ່ງລົບກວນອັນເນຼືິ່ອງມາຈາກການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫ ຼື ການຟ ົ້ນຟູວຽກງານໂຍທາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ/ຫ ຼື 

ນ້ອຍຫ າຍ ລວມທັງການຕ ດຕັີ້ງ ສະຖານີກວດກາຄ ນນະພາບສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ອັນນີີ້ຈະຖຼືກຫ ຼຸດຜ່ອນໂດຍ 

ESCOP ແບບງ່າຍດາຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6) 

• ໂດຍອີງຕາມຂະໜາດ, ສະຖານທີິ່ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງ LEMGP ພາຍໃຕ້ C1B ແລະ 2B 

ຈະຖຼືກລະບ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ, ຄວາມສ່ຽງຂອງ E&S ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ 

ຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມຂອງລາວ (LEMGP) ໄດ້ຖຼືກຈັດປະເພດ 

ໃນລະດັບຕ ໍ່າຫາປານກາງ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ . ເງຼືິ່ອນໄຂ, ຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງດ້ານແຮງງານ 

ຂອງພະຍາດຕ ດຕ ໍ່ ແລະ ການລົບກວນຊົົ່ວຄາວທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັ OHS, CHS ແລະ ການຜະລ ດຂີີ້ຝ ່ນ 

ແລະ ສ ິ່ງລົບກວນເນຼືິ່ອງຈາກການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ / ຫ ຼື ການຟ ົ້ນຟູຂອງວຽກງານ ສ້າງກ ໍ່ ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ / 

ຫ ຼື ຂະຫນາດນ້ອຍຫ າຍ. ນີີ້ຈະຖຼືກຫ ຼຸດຜ່ອນໂດຍຜ່ານບັນຊີລາຍຊຼືິ່ຂອງລາຍການ ທີິ່ບ ໍ່ມີເງຼືິ່ອນໄຂ 

ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3B) ທີິ່ຈະນ າໃຊ້ກັບໂຄງການເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ 

ຂ ໍ້ກ ານົດສະເພາະ (ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ສະເພາະສະຖານທີິ່ ແລະ / ຫ ຼື ການກະກຽມ 

ແຜນການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ (ESMP) ຂອງກ ດຈະກ າທີິ່ສະເຫນີ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5B). 

ວ ທີການທີິ່ຄ້າຍຄຼືກັນຈະເຮັດສ າລັບກ ດຈະກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 3R, GCB ແລະ NPAP ເພຼືິ່ອປະຕ ບັດ 

ໃນເຂດທີິ່ເລຼືອກ ແລະ ກ ດຈະກ າຈະຖຼືກວາງແຜນ ແລະ ດ າເນີນການປຶກສາຫາລຼືຢ່າງໃກ້ຊ ດ 

ກັບອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ. 

 

1 ESS2ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ກ ານົດສີິ່ປະເພດຂອງພະນັກງານໂຄງການແມ່ນຈັດເປັນກ ່ມແຮງງານໂດຍກົງ, ພະນັກງານທີິ່ມີສັນຍາ, 

ພະນັກງານສະຫນອງຂັີ້ນພຼືື້ນຖານ, ພະນັກງານຊຼຸມຊົນ ແລະ ການບ ລ ການປະຊາຊົນ ຄ ານ ຍາມຂອງພະນັກງານ ໂຄງການແມ່ນ 

ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນເອກະສານຄັດຕ ດ 1 LMP ຂອງ SIA-SMP. 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ຄວາມສຽ່ງ E&S ສ າລບັອງົປະກອບ 3: 

ອົງປະກອບທີ 3 ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການລົງທຶນພຼືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ

ການນໍາມາໃຊ້ຄຼືນໃຫມ່ ຢູູ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ລວມທັງ (i) ສະຖານີຂົນສົົ່ງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອແຫ່ງໃໝ່ ຢູ່ 

ເມຼືອງນາຊາຍທອງ ; (ii) ປັບປ ງບູລະນະ ຢ ູ່ສະຖານທີີ່ການກ ້ຄຼືນວັດສະດຸ ຫ ັກ 16 ເມຼືອງ ໄຊທານີ ; ແລະ (iii) 

ການຟ ົ້ນຟູບາງສ່ວນຂອງສະຖານທ ິ່ຖ ິ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວຢູ່ຫ ກັ 32 ເມຼືອງໄຊທານີ . 

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບໂດຍລວມຂອງ C3 ໄດ້ຖຼືກຈັດປະເພດເປັນຈ ານວນຫ າຍ ໂດຍຄ ານຶງ 

ເຖ ງລະບຽບການຈ າກັດ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ບັນຫາ E&S ທີິ່ສ າຄັນຢ່າງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງເຊັົ່ນ: 

ຄ ນນະພາບນໍ້ າຫນ້າດ ນ     ແລະ  ໃຕ້ດ ນ ຊຼຸດໂຊມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນນໍ້ າ ແລະ ກະສ ກ າ ຍ້ອນການ 

ຮົົ່ວໄຫລຂອງນໍໍ້າເປ ື້ອນ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ເປັນພ ດລົງສ ່ດ ນ, ຊັບພະຍາກອນນໍ້ າ; ມົນລະພ ດທາງອາກາດ ແລະ ກ ິ່ນ 

ລວມທັງມົນລະພ ດທາງອາກາດຈາກໄຟໄຫມ້ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ; ສ ຂະພາບບ ໍ່ດີ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂາພ ບານ, ແລະ 

ອຼືິ່ນໆ. 

ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S ຈາກໂຄງການຈະຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ້, 

Pre-ESIA ໄດ້ຖຼືກກະກຽມສ າລັບກ ດຈະກ າຂອງໂຄງການຢູ່ສະຖານຖິື້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຫ ັກ 32 ໂດຍອີງໃສ່ການອອກ 

ແບບເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້. Pre-ESIA ພົບ ຖິື້ມສະຖານວາ່ ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ກມ 32 

ໃນປັດຈ ບັນມີບັນຫາດ້ານ E&S ທີິ່ສ າຄັນເຊັົ່ນ: ຄ ນນະພາບນໍ້ າຫນ້າດ ນ ແລະ ໃຕ້ດ ນ ຊຸດໂຊມ  ແລະ 

ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນນໍ້ າ ແລະ ກະສ ກ າເນຼືິ່ອງຈາກການຮົົ່ວໄຫລຂອງນໍໍ້າເສຍ/ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ເປັນສານພ ດ 

ເຂົີ້າໄປໃນດ ນ, ຊັບພະຍາກອນນໍ້ າ; ມົນລະພ ດທາງອາກາດ ແລະ ກ ິ່ນ ລວມທັງມົນລະພ ດທາງອາກາດຈາກ 

ໄຟໄຫມ ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ; ສ ຂະພາບບ ໍ່ດີ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂາພ ບານ ແລະ ອຼືິ່ນໆ ດ້ວຍການ ງປະຕິບັດຈັດຕັື້  

ໂຄງການ, ຜົນກະທົບຈາກສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ເຂົີ້າມາໃນອານາຄົດ ຄາດວ່າຈະຫ ຼຸດລົງເມຼືິ່ອທຽບໃສ່ສະຖານະການ 

“ທີິ່ບ ໍ່ມີໂຄງການ” ເນຼືິ່ອງຈາກການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ຈະມາເຖ ງໃນອະນາຄົດດີຂຶື້ນ ແລະ ການແຍກ ຂີື້ເຫຍຼືື້ອ  

ຢູ່ກ ໂລແມັດທີ 16 ແລະ ນາຊາຍທອງ .  

ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ຍ້ອນວາ່ງົບປະມານຂອງໂຄງການທີິ່ມີຢູ່ໃນປັດຈ ບັນ ສາມາດກວມເອົາພຽງແຕ່ບາງສ່ວນ 

ຂອງ ການຟ ົ້ນຟ ູ ສະໜາມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຂອງກ ໂລແມັດ 32, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມກ່ອນໂຄງການ 

ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີິ່ ກມ 32 ຈະບ ໍ່ຖຼືກແກ້ໄຂ. ໃນແງ່ຂອງກ ດຈະກ າໂຄງການ ທີິ່ສະເຫນ ີ

ຢູ່ສະໜາມຖິື້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ກມ 32 ທີິ່ອະທ ບາຍໄວ້ໃນການອອກແບບເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, 

Pre-ESIA ໄດ້ກ ານົດຂ ໍ້ບົກຜອ່ງຈ ານວນຫນຶິ່ງໃນການອອກແບບທີິ່ສະເຫນີເຊ ິ່ງອີງຕາມ Pre-ESIA ຕ້ອງໄດ້ຮັບ 

ການປັບປ ງ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງ E&S ແລະ ຜົນກະທົບແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ້. 

ການອອກແບບທີິ່ບ ໍ່ພຽງພ ທີິ່ຖຼືກກ ານົດໄວ້ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ສະສົມສູງຈາກການປະຕ ບັດການກ າຈັ



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ດສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ບ ໍ່ມີສ ຂາພ ບານກ່ອນໂຄງການ ແລະ ກ ດຈະກ າສະຫນັບສະຫນູນອຼືີ່ນໆຂອງໂຄງການ, 

ດັົ່ງນັີ້ນເຮັດໃຫ້ສ ິ່ງແວດລ້ອມຊຼຸດໂຊມລົງ. ຜົນກະທົບເຫ ົົ່ານີີ້ມີແນວໂນ້ມທີິ່ ຂຶື້ນເກີດຈະ ຢ່າງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, 

ແລະ ຮ້າຍແຮງຂຶີ້ນໂດຍຄວາມສ່ຽງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມຕາມບ ລ ບົດ (ຕົວຢ່າງ: ອ ນຫະພູມສູງຜ ດປົກກະຕ , ນ ໍ້າຖ້ວມ 

ແລະ ອຼືິ່ນໆ) ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖາບັນ (ເຊັົ່ນ: ຂ ໍ້ຈ າກັດດ້ານຄວາມສາມາດທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບການດ າເນີນງານ 

ຂອງສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການຂາດແຄນງບົປະມານ). ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນ 

ວ່າຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S ຈາກໂຄງການທີິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນ Pre-ESIA ຈະຖຼືກແກ້ໄຂຢ່າງ 

ຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຫ ຼຸດລົງໃນລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ້, ການປັບປ ງການອອກແບບເບຼືິ້ອງຕົິ້ນຄວນຮັບປະກັນວ່າມ ການ
ພ ຈາລະນາຢູ່າງພຽງພໍກຽ່ວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜົນກະທົບຂອງ E&S ທ ິ່ອາດຈະມາຈາກກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການແມ່ນເປັນທ ິ່ຍອມຮັບໄດ.້ 

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S ທ ິ່ສາໍຄນັ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນທ ິ່ສະເຫນ ຂອງ C3 ແມ່ນສະຫນອງ

ໃຫ້ຢູູ່ໃນພາກ 4.3.2 ໃນຂະນະທ ິ່ລາຍລະອຽດໄດ້ຖຼືກສະຫນອງໃຫ້ຢູູ່ໃນ Pre-ESIA ແລະ SIA-SMP ແບບເປັນ
ເອກະສານແຍກຕ່າງຫາກ 

 

E6. ຂັີ້ນຕອນ ESMF 

ESMF ອະທ ບາຍຂັີ້ນຕອນສ າລັບ (i) ການກວດກາ E&S ແລະ ຂ ໍ້ແນະນ າກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດທີິ່ 

ລະບ ໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4; ແລະ (ii) ຄ າແນະນ າສ າລັບການກະກຽມ ESIA ແລະ ESMP ຂອງ 

ສະຖານທີິ່ສະເພາະ ທີິ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 ລວມທັງຂ ໍ້ມູນທີິ່ຈ າເປັນ, ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີິ່ຈ າເປັນສ າລັບພະນັກງານໂຄງການ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ 

ໃນການຕ ດຕາມ ESMP. ການຈັດການທາງດ້ານສະຖາບັນສ າລັບໂຄງການໃນລະດັບ ຍທຂ ແລະ ລັດຖະບານ, 

ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບທີິ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ, ຍັງໄດ້ຖຼືກອະທ ບາຍຢູ່ໃນພາກທີ 6 ຂອງບົດລາຍງານນີີ້. 

E7. ການຈດັວາງການຈດັຕັີ້ງປະຕ ບດັ 

ກຊສ ຈະເປັນອົງການນ າພາສ າລັບອົງປະກອບ 1 ແລະ 2, ຍທຂ ຈະເປັນອົງການນ າພາສ າລັບອົງປະກອບ 

3, ແລະ EPF ຈະເປັນອົງການນ າພາສ າລັບອົງປະກອບ 4. ກ ດຈະກ າຂອງໂຄງການຈະຖຼືກປະຕ ບັດ ໂດຍຫ າຍ 

ອົງການພາຍໃຕ້ ກຊສ, ຍທຂ ແລະ EPF ແລະພາຍໃຕ້ MPI, MEM, ແລະ NUOL. 

ໜວ່ຍງານປະສານງານໂຄງການ EPF (PCU). PCU ຈະຖຼືກສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນຢູ່ທີິ່ EPF ເພຼືິ່ອສະຫນັບ 

ສະຫນູນການຄ ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເບ ິ່ງແຍງການປະຕ ບັດອົງປະກອບ 1, 2 ແລະ 4. PCU ໄດ້ຖຼືກສະເຫນີ 

ໃຫ້ປະກອບມີ: ທີິ່ປຶກສາດ້ານວ ຊາການ (CTA), ທີມງານ FM, ທີມງານ M&E, ທີມງານປ້ອງກັນ E&S, 

ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ. 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ຄະນະກ າມະການໂຄງການ ຍທຂ ແລະ PMU . ຍທຂ ຈະ ສ້າງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການ ເພຼືິ່ອກວດກາ 

ການປະຕ ບັດກ ດຈະກ າພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ  3. ຄະນະກ າມະການດັົ່ງກ່າວ ຈະເປັນປະທານໂດຍຮອງລັດຖະມົນຕີ 

ຂອງ ຍທຂ ແລະ ປະກອບມີຜູ້ອ ານວຍການ (DGs) ແລະ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ (DDGs) ຂອງກົມແຜນການ ແລະ 

ການເງ ນ (DPF ) ,ກົມເຄຫາ ແລະ ວາງແຜນຕົວເມຼືອງ ຂອງ ຍທຂ (DHUP), ສະຖາບັນໂຍທາທ ການ ແລະ 

ຂົນສົົ່ງ (PTI) ແລະ ພະແນກໂຍທາທ ການ ແລະ ຂົນສົົ່ງທ້ອງຖ ິ່ນ (DPWT). MPWT PMU 

ຈະປະກອບດ້ວຍພະນັກງານວ ຊາການຂອງ DHUP, DPC ແລະ PTI. ຍທຂ ຈະສຼືບຕ ໍ່ປຶກສາຫາລຼືກ່ຽວກບັ 

ການຈັດການ ແລະ ເງຼືິ່ອນໄຂກອບໜ້າວຽກຂອງຄະນະກ າມະການໂຄງການ ແລະ ຈະຢ ນຢັນຕ ໍ່ກັບທີມງານ WB. 

ການຈັດການການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ESMF ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ MPWT PMU ແລະ EPF PCU. 

MPWT PMU ຈະຮັບຜ ດຊອບການວາງແຜນ, ການຊີີ້ນ າ, ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ 

ການປະຕ ບັດ ESMF ສ າລັບ C3 ໃນຂະນະທີິ່ EPF PCU ຈະຮັບຜ ດຊອບການວາງແຜນ, ການຊີີ້ນ າ, 

ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານການປະຕ ບັດ ESMF ສ າລັບ C1 ,2 , 4. 

E8. ການໃຫຄ້ າປກຶສາ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຜູມ້ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ 

ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມເຄຼືິ່ອງມຼື ESF, ການສົນທະນາກ ມ່ຈ ດສ ມ (FGD) ໄດ້ດ າເນີນໃນວັນທີ 11 

ສ ງຫາ 2022 ໂດຍທີິ່ປຶກສາຂອງ EPF ຮ່ວມກັບພະນັກງານວ ຊາການຈາກ EPFO, NRERI ແລະ PTI ຢູ່ບ້ານ 

ນາຜາສ ກ , ສະຖານທີິ່ຖ ີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ຫ ັກ 32 ແລະ ບ້ານນາໄຮ (ສະຖານີຂົນສົົ່ງຂີິ່ເຫຍຼືີ້ອ ຫ ັກ16. ) ມີຜູເ້ຂົີ້າຮ່ວມ 

ທັງໝົດ 82 ທ່ານ, ຍ ງ 52 ທ່ານ. ການສ າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນຫ ັກ ໄດ້ດ າເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09-16 ສ ງຫາ 2022 

ໂດຍມີຕົວແທນຫ ັກທັງໝົດ 22 ທ່ານ (ຍ ງ 9 ທ່ານ) ຈາກ DOE, DINE, NRERI, PTI, DHUPD, 

VCOMS, Small B ແລະ ໂຮງໝໍເມຼືອງ ໄຊທານີ . ຜົນສະຫ ຼຸບຂອງການສ າພາດຜູ້ໃຫຂ້ ໍ້ມູນຫລັກ (KII) ແລະ 

FGD ໄດ້ຖຼືກສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນພາກທີ 7 ໃນຂະນະທີິ່ລາຍຊຼືິ່ຜູ້ເຂົີ້າຮວ່ມໄດ້ຖຼືກສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນ SEP 

ລວມທັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສ າຫ ວດລວມທັງແບບສອບຖາມທີິ່ນ າໃຊ້. ຮ່າງເອກະສານ ESF (ESCP, 

SEP, ESMF, SIA-SMP ແລະ Pre-ESIA) ຈະຖຼືກເປີດເຜີຍ ໃນວັນທີ 16 ພະຈ ກ 2022 ແລະ 

ປຶກສາຫາລຼືໃນລະດັບສູນກາງ ໃນວັນທ ີ 30 ພະຈ ກ 2022. ລາຍລະອຽດ ຈະຖຼືກລະບ ໄວ້ໃນແຜນການມີ 

ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP). ). 

E9. ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂອ້ງໃຈ 

ກົນໄກການຮ້ອງທ ກ ພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນໂດຍທັນທີ, ນ າໃຊ້ຂະບວນການທີິ່ເຂົີ້າໃຈໄດ້ທີິ່ 

ເຫມາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ສາມາດເຂົີ້າເຖ ງໄດ້ໂດຍບ ໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍ. ການຮ້ອງທ ກສາມາດຖຼືກສົົ່ງ 

ໄດ້ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນຶິ່ງເຊຼືິ່ອວ່າໂຄງການດັົ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບທີິ່ບ ໍ່ດີຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ ຼື ຄ ນນະພາບຊີວ ດ 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ຂອງເຂົາເຈົີ້າ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະສົົ່ງຄ າຄ ດເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າ. GRM ໄດ້ຖຼືກອະທ ບາຍຢ່າງລະອຽດ 

ໃນ SEP ຂອງໂຄງການ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໃນ ESMF. 

ໃນໂຄງການ EWMP ຄາດວ່າຈະມີ 5 ປະເພດຂອງການຮ້ອງທ ກ: 

• ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເວນຄຼືນທີິ່ດ ນ, ທີິ່ປະຕ ບັດຕາມແຜນປະຕ ບັດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 

GRM (ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນ RPF ຂອງໂຄງການ). 

• ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ກ່ຽວກັບຊົນເຜົົ່າທີິ່ອາດຈະຖຼືກຍົກເວັີ້ນຈາກກ ດຈະກ າຂອງໂຄງການ, ການຕ ດພັນກັບທີິ່ດ ນ, 

ການປະຕ ບັດວັດທະນະທ າທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລະດັບການຮູ້ຫນັງສຼືຕ ິ່  າ, ບ ໍ່ຮູ້ພາສາລາວ. 

• ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ (GBV), ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ 

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (SEA/SH); ແລະ ຄວາມຮ ນແຮງ ຕ ໍ່ເດັກນ້ອຍ (VAC). 

• ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ (ລວມທັງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ, ສ ຂະພາບ, ຄ້າຍພກັຂອງພະນັກງານ, ມົນລະພ ດ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ອຼືິ່ນໆ). 

ບາງອັນອາດຈະສະເພາະຕ ໍ່ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ. 

• ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ (ລາຍລະອຽດໃນ LMP ຂອງໂຄງການ). 

ລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມແມ່ນສະໜອງຢູ່ໃນ SEP. 

E10. ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ 

ການຕ ດຕາມກວດກາແມ່ນວ ທີການຮັບປະກັນມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນໄດຮ້ັບການປະຕ ບັດຕາມ ESMF 

ແລະ ESCP ແລະ ມີປະສ ດທ ຜົນ ແລະ ຍັງເພຼືິ່ອຮັບປະກັນການປະຕ ບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ ESF . 

ບົດລາຍງານການຕ ດຕາມກວດກາເຄ ິ່ງປີຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕ ບັດເພຼືິ່ອ: 

• ປັບປ ງການປະຕ ບັດການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; 

• ຮັບປະກັນປະສ ດທ ພາບ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງຂະບວນການປະເມີນສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; 

• ສ້າງຫ ັກຖານ- ແລະ ຜົນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; ແລະ 

• ໃຫ້ໂອກາດໃນການລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນໃນ ESMPs 

ໃນອະນາຄົດ ແລະ ເອກະສານອຼືິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. 

ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນການປະຕ ບັດຂ ໍ້ກ ານົດຂອງ ESMF ຢ່າງມີປະສ ດທ ຜົນ, MPWT PMU 

ຈະຮັບຜ ດຊອບໃນການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານຂອງ C3 ໃນຂະນະທີິ່ EPF PCU ຈະຮັບຜ ດຊອບ 

ໃນການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານສ າລັບ C1 ,2 ,4 ໃຫ້ກັບ WB. ລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະ 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ລາຍງານຈະປະກອບມີ ທັງການຕ ດຕາມພາຍໃນ ແລະ ການລາຍງານໂດຍແຕ່ລະ PMU ແລະ ການຕ ດຕາມ ແລະ 

ລາຍງານໂຄງການໂດຍລວມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ WB. 

E11. ງບົປະມານ 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ກາໍນົດທັງຫມົດທີິ່ຖຼືກທົບທວນແມ່ນຄາດຄະເນຢູ່ທີິ່ USD1 .202 .500 ບວກກບັຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 

ຂອງມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນສະເພາະໃນ ESMPs, ARAPs ແລະ EGEPs (ຖ້າມີ). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບ 

ການປະຕ ບັດ ESMF ສ າລັບ C1 ,2 & 4 ແມ່ນປະມານ USD 606,000 ໃນຂະນະທີິ່ສ າລັບ C3 ແມ່ນ ປະມານ 

USD596,500 ລວມທັງຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍສ າລບັການສຶກສາ ESIA ແບບລະອຽດ. ກອງທຶນຈະມາຈາກການ 

ຄ ້ມຄອງ ໂຄງການຂອງອົງປະກອບ 4 (C4) ສ າລັບ C1, 2, 4 ໃນຂະນະທີິ່ສ າລັບ C3 ແມ່ນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງງົບ 

ປະມານ C3. ງົບປະມານນີີ້ເປັນພຽງການຄາດການເທົົ່ານັີ້ນ ແລະ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປັບປ ງຕຼືິ່ມອີກໃນ 

ໄລຍະການກະກຽມ ESIA ແບບລະອຽດ  ສ າລັບອົງປະກອບ 3 ແລະ ESMPs ສະເພາະຂອງສະຖານທີິ່. ຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍໃນການ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ   ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍ ແມ່ນຈະເປັນຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງລັດຖະບານລາວ (GOL) ຖ້າ

ຈ າເປັນ. ນອກຈາກນີີ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປະຕ ບັດມາດຕະການ E & S ໂດຍຜູ້ຮັບເຫມົາຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ສັນຍາ 

ຂອງຜູ້ຮັບເຫມົາ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບການຕ ດຕາມກວດກາພາຍນອກສ າລັບ C1 ,2 & 4 ຈະຖຼືກຄ ້ມຄອງພາຍໃຕ້ 

ງົບປະມານ ການຄ ້ມຄອງໂຄງການຂອງ EPFO PMU ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບການຕ ດຕາມກວດກາ 

ພາຍນອກສ າລັບ C3 ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ງົບປະມານ MPWT PMU. ງົບປະມານຄາດຄະເນສ າລັບ ARAP/RAP 

ລວມທັງການຟ ົ້ນຟູຊີວ ດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ເກັບສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ຈະຖຼືກຢ ນຢັນໃນລະຫວ່າງຂັີ້ນຕອນຂອງ ESIA 

ແບບລະອຽດຈະຮັບຜ ດຊອບໂດຍ MPWT ຖ້າມີ. ເບ ິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ລາຍລະອຽດຂອງງົບປະມານ 

ການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ESMF ທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້. 

E12. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ແລະ ເອກະສານຄດັຕ ດ 

 ບັນຊີລາຍຊຼືິ່ຕ ໍ່ໄປນີີ້ແມ່ນເອກະສານຂອງ ESMF ແລະ ເອກະສານຄັດຕ ດຂອງ SIA-SMP 

ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນ ເອກະສານແຍກຕາ່ງຫາກ. 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຊອງ ESMF ສະໜອງໃຫໃ້ນສະບບັທ ີII: 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ລາຍລະອຽດໂຄງການ 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ລາຍລະອຽດຂອງກອບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ 

• ເອກະສານຄັດຕ ດ 3A ເງຼືິ່ອນໄຂການຄັດເລຼືອກສະຖານທີິ່ແຍກຕ່າງຫາກສ າລັບ ເມຼືອງນາຊາຍທອງ ແລະ 

ສະຖານທີິ່ກ ໍ່ສ້າງໃໝ່ 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3B ລາຍການ ມາດຕະຖານສ າລັບ ເງຼືິ່ອນໄຂທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ/ 

ເງຼືິ່ອນໄຂທາງລົບສ າລັບ C1,2 & 4 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 ຄ າແນະນ າສ າລັບການກວດກາຜົນກະທົບ ES ແລະ ຂອບເຂດສ າລັບ C1,2 & 

4 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5A ຄ າແນະນ າສ າລັບການກະກຽມ ESIA ສະເພາະສະໜາມ ແລະ ESMP ສ າລັບ 

C3 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5B ຄ າແນະນ າສ າລັບການກະກຽມ ESMP ສະເພາະສະຖານທີິ່ສ າລັບ C1, 2 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6 ຂ ໍ້ປະຕ ບັດແບບງ່າຍດາຍດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສ າລັບ C1, 2 

ກວມເອົາຫ ັກຈັນຍາບັນຂອງ SEA/SH ແລະ VAC 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7: ລາຍລະອຽດຂອງງົບປະມານທີິ່ຄາດຄະເນ 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8: ຮ່າງ TOR ສ າລັບທີິ່ປຶກສາສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ - ນ າໃຊ້/ດັດແກ້ກັບ EPF 

PCU ແລະ MPWT PMU ທັງໝົດ. 

ເອກະສານຄດັຕ ດ ທີິ່ສະໜອງໃຫຢູ້ໃ່ນ SIA-SMP ແບບແຍກຕາ່ງຫາກ: 

• ເອກະສານຄັດຕ ດ 1A: ຂັີ້ນຕອນການຄ ້ມຄອງ ແຮງງານ (LMP) ກັບຂັີ້ນຕອນການຮ້ອງທ ກ ຂອງຜູ້ອອກ 

ແຮງງານສ າລັບ C3 

• ເອກະສານຄັດຕ ດ 1B: ຂັີ້ນຕອນການຄ ້ມຄອງແຮງງານ (LMP) ກັບຂັີ້ນຕອນການຮ້ອງທ ກ ຂອງຜູ້ອອກ 

ແຮງງານສ າລັບ C1,2 & 4 

• ເອກະສານຄັດຕ ດ 2: ແຜນສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊຼຸມຊົນ (CHSP) ສ າລັບອົງປະກອບທັງໝົດ 

• ເອກະສານຄັດຕ ດ 3A: ຕົວຢ່າງຫ ັກຈັນຍາບັນກ່ຽວກັບ SEA/SH ແລະ VAC ສ າລັບ C3 

• ເອກະສານຄັດຕ ດ 3B: ຕົວຢ່າງຫ ັກຈັນຍາບັນ ກ່ຽວກັບ SEA/SH ແລະ VAC ສ າລັບ C1,2,4 

• ເອກະສານຄັດຕ ດ 4: ກອບນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (RPF) (ລວມທັງການຟ ົ້ນຟູຊີວ ດການເປັນຢູ ່

ສ າລັບຜູ້ເກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ) 

• ເອກະສານຄັດຕ ດ 5: ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGEF) 

 

 


