
 

 

 

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 

************ 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 

 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອຂອງລາວ ( P175996 ) 

 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສງັຄມົ ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງສງັຄມົ (SIA-SMP) 

 

(ບດົສະຫ ຼຸບຫຍ ໍ້ສ າລບັການເປດີເຜຍີຂມໍນູ ແລະ ປກຶສາຫາລຼືກບັມວນຊນົ) 

 

ກະກຽມໂດຍ: 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ວນັທ ີ14 ພະຈກິ 2022 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
 

 

 

ບົດລາຍງານຫ ັກ SIA-SMP  ໜ້າ 2ຂອງ13 

ສະຫ ຼຸບຫຍ ໍ້  

E1. ຄວາມເປນັມາຂອງໂຄງການ 

 ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ), ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນໄລຍະ 10 

ປີຜ່ານມາ (ກ່ອນໂຄວິດ-19) ໄດ້ສົົ່ງຜົນໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຄ ນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຊຼຸດໂຊມລົງ 

ແລະ ການຜະລິດຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອເພີິ່ມຂຶີ້ນ ໃນຂະນະທີິ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານ ກະຊວງ 

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (ຍທຂ) ແລະ 

ກອງທຶນປົກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ (EPF) ໄດ້ກະກຽມໂຄງການຄຼື ໂຄງການຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ 

(EWMP) ເພຼືິ່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການໂດຍທະນາຄານໂລກ (WB). ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະໄດຮ້ັບການ

ປະຕິບັດໃນປີ 2023 ຫາ 2029 ດ້ວຍມູນຄ່າລວມທງັໝົດແມ່ນ 45.08 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  ຈ ດປະສົງ ແລະ 

ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການແມ່ນໄດລ້ະບ ໄວ້ໃນພາກທີ 2 ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. 

 ກອບວຽກທາງດາ້ນສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ຂອງ WB ຈະຖຼືກນ າໃຊ້ກັບໂຄງການ. 

ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການທີິ່ກ າລັງດ າເນີນງານຢູຂ່ອງ WB, ທີມງານທີິ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຖຼືກລະດົມເພຼືິ່ອກະກຽມເອກະສານ ESF ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນສ າລັບໂຄງການ ທີິ່ປະກອບ 

ດ້ວຍແຜນພັນທະທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESCP), ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

(SEP), ແລະ ກອບວຽກທາງດ້ານການຄ ້ມຄອງ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 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 ໃນຂະນະທີິ່ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ (Pre-

ESIA) ຈະກວມເອົາພຽງແຕອົ່ງປະກອບ 3. ເອກະສານນີີ້ແມ່ນ ESMF ຂອງໂຄງການ EWMP ເຊິິ່ງຈະກວມ 

ເອົາອົງປະກອບຂອງໂຄງການທັງໝົດ. 

E2. ຈ ດປະສງົ ແລະ ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການ 

ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາໂຄງການຫ ັກ (PDO) ຂອງໂຄງການ EWMP ແມ່ນເພຼືິ່ອເສີມສ້າງລະບົບ 

ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ປັບປ ງການຄ ້ມຄອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຂອງເທດສະບານໃນເມຼືອງທີິ່ເລຼືອກໃນ ສປປ ລາວ, 

ແລະ ສະໜອງການຕອບໂຕ້ຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນກ ລະນີເກີດວິກິດການ ຫ ຼື ພາວະສ ກເສີນ. 

ຜົນສ າເລັດຂອງ PDO ຈະຖຼືກວັດແທກໂດຍ ຕົວຊີີ້ວັດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

• ລະບົບການປົກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ (ພາກປະຕິບັດ) ານໄດ້ຮັບກ ປັບປ ງ (ຄະແນນ) 

• ເພີິ່ມທະວີການຄ ້ມຄອງການເກບັຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຂອງເທດສະບານຈາກບັນດາຄອບຄົວ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດໃນ
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ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (ສ່ວນຮ້ອຍ) 

• ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ນ າມາໃຊ້ໃໝ່, ຍ່ອຍສະຫ າຍ ແລະ/ຫ ຼື ບ າບັດເພຼືິ່ອຫ ຼຸດປະລິມານການກ າຈັດສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ (ເປີເຊັນ) 

• ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮຼືອນແກ້ວສ ດທິ (metric ໂຕນ/ປີ) 

ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຈະປະຕິບັດໂດຍຜ່ານ 5 ອົງປະກອບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

• ອງົປະກອບທີ 1: ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ການເພີິ່ມຄວາມອາດສາມາດ ( 12.12 
ລາ້ນໂດລາ) . ອົງປະກອບນີີ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ກອບວຽກຂອງສະຖາບັນ, ແລະ ຄວາມສາມາດ 

ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດຖະບານສູນກາງ (ໂດຍສະເພາະ ກຊສ ແລະ ຍທຂ) ຮັບຜິດຊອບດ້ານເຕັກນິກ 

ວິຊາການ ແລະ ການບ ລິຫານຕ່າງໆຂອງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ມົນລະພິດ, ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ, ແລະ ການຄ ້ມຄອງຈັດການ 

ກັບພາດສະຕິກ, ລວມທັງການລິເລີິ່ມກົນໄກການສະຫນອງການຈັບຄູ່ ກັບຂະແໜງການເອກະຊົນທີິ່ຄັດ 

ເລຼືອກໄວ້. ບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆຈະໄດຮ້ັບການປະຕິບັດໂດຍອົງການຮັບຜິດຊອບໂດຍຜ່ານ 5 ອົງປະກອບ

ຍ່ອຍດັົ່ງນີີ້: ອົງປະກອບ ຍ່ອຍ C1A: (ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານຄວາມ 

ສາມາດຂອງສະຖາບັນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ EIA/IEE/SEA, ການຈັດ ການຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ 

ທີິ່ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ (THW); ອົງປະກອບຍ່ອຍ C1C: (ການປະຕິບັດຕາມ ECC ແລະ 

ກອບການຕິດຕາມກວດກາມນົລະພິດ) ; ອົງປະກອບຍ່ອຍ C1D (ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ 

ການສະຫນັບສະຫນູນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດ ທະນາຄວາມທົນທານຕ ໍ່ກາກບອນຕໍ່ າ); 

ແລະ ອົງປະກອບຍ່ອຍ C1E: (ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສະຫນັບ ສະຫນູນດ້ານຄວາມອາດສາມາດໃນ 

ນະໂຍບາຍດ້ານພາດສະຕິກ ແລະ ນິຕິກ າ). 

• ການສະໜບັສະໜນູທນຶສມົທບົ (LEMGP): ກິດຈະກ າການສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບ (ເອີີ້ນວ່າ 

ແຜນງານການສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບໃຫ້ແກ່ SMEs ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ິ່ງ

ເສດເຫ ຼືອ ຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຫ ຼື LEMGP) ເປັນການພະຍາຍາມໃນການລິເລີິ່ມການມີສ່ວນພົວພັນ 

ຢ່າງຫ້າວຫັນກັບວິສາຫະກິດ ແລະ ທ ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEBs) 

ທີິ່ສາມາດສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ຫ ຼື ວິທີແກ້ໄຂຕົວຈິງສ າລັບ ແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ຮີບດ່ວນທີິ່ສ ດກ່ຽວກັບການ

ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງມປີະສິດທຜິົນ, ການຜະລິດສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ຄ ນນະພາບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຄວບຄ ມມົນລະພິດໂດຍຄ ານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ກາລະໂອກາດໃຫ້ 

SMEB ທີິ່ໄດຮ້ັບການຄັດເລຼືອກ ສຼືບຕ ໍ່ດ າເນີນທ ລະກິດພາຍຫ ັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະ ປະກອບ 

ສ່ວນຊຼຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດສູ່ທິດທາງການເຕີບໂຕສີຂຽວ. 

• ອງົປະກອບ 2: ການສະຫນບັສະຫນນູລວມ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດສ າລບັລດັຖະບານ ແລະ ເທດສະ
ບານທອ້ງຖິິ່ນ (4.5 ລາ້ນໂດລາ) . ອົງປະກອບນີີ້ເພຼືິ່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
 

 

 

ບົດລາຍງານຫ ັກ SIA-SMP  ໜ້າ 4ຂອງ13 

ແລະ ສະຖາບັນທ້ອງຖິິ່ນຕ່າງໆ ໃນການແກ້ໄຂນະໂຍບາຍການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ພລາສຕິກ ແລະມົນລະ

ພິດ ອົງປະກອບນີີ້ຈະສະຫນັບສະຫນູນລັດຖະບານທ້ອງຖິິ່ນ ໃນການກະກຽມທີິ່ດີກວ່າ ສ າລັບການ 

ລົງທຶນພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ 3. ສາມອົງປະກອບຍ່ອຍຄຼື: ອົງປະກອບຍ່ອຍ C2A: (ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ 
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິິ່ນກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມູນດ້ານສິິ່ງເສດເຫລຼືອ ແລະ ມົນລະພິດ 
ແລະ ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບ ລິການສິິ່ງດ້ານເສດເຫ ຼືອ ); ອົງປະກອບຍ່ອຍ C2B: (ໂຄງການ 
GCB ແລະ 3R ບວກກັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສ າລັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ NPAP / 
ພາດສະຕິກຢູ່ໃນເມຼືອງເປົົ້າຫມາຍ ); ແລະ ອົງປະກອບຍ່ອຍ C2C: (ສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມຼືພາກເອ
ກະຊົນ ແລະ ສາທາລະນະ ແລະ ການເພີິ່ມທະວີການບ ລິການດ້ານສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການກູ້ຄຼືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ). 

• ອງົປະກອບທ ີ 3: ການລງົທນຶພຼືີ້ນຖານໂຄງລາ່ງໃນການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ພລາສຕກິ ($ 24.62 
ລາ້ນ) . ອົງປະກອບນີີ້ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການລົງທຶນພຼືີ້ນຖານ 

ໂຄງລ່າງໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ລວມທັງການສະໜອງສິນຄ້າ, ການບ ລິການ, ການບ ລິການທີິ່ປຶກສາ 

ທີິ່ຕ້ອງການ ເພຼືິ່ອປະຕິບັດການອອກແບບລະອຽດ, ການກະກຽມເອກະສານການປະມູນໂດຍພິຈາລະນາ 

ເຖິງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການກວດກາວຽກງານກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການຟ ົ້ນຟູ. ອົງປະກອບທີ 3 

ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການລົງທຶນພຼືີ້ນຖານໂຄງລ່າງຄຼືນໃໝ່ໃນ 

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

ປັບປ ງບູລະນະສະຖານທີຟ ື້ນຟູອຸປະກອນຢູ່ຫ ັ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 ລະຫວ່າງກະຊວງຕາ່ງໆ, ການລາຍງານຄວາມຄຼືບຫນ້າ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນຜົນ. ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕບິັດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄ ້ມຄອງ 

ຈະປະກອບດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນສ າລັບ 

ໂຄງການທີິ່ສະເຫນີ, ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມຼືຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ ກລະດັບ. ສອງອົງປະກອບ 

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

C4B: (ການສຼືິ່ສານ, ການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ EPF ). 

• ອງົປະກອບ 5. ອງົປະກອບທາງດາ້ນການຕອບໂຕເ້ຫດສ ກເສນີທີິ່ອາດຈະເກດີຂຶີ້ນ ( CERC). 

ອົງປະກອນີີ້ຈະສະຫນອງການຕອບໂຕ້ທັນທີຕ ໍ່ກັບວິກິດການ ຫ ຼື ເຫດສ ກເສີນທ ິ່ອາດເປັນໄປໄດ,້ 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ຕາມຄວາມຈ າເປັນ ໂດຍການໃຫ້ GOL ຮ້ອງຂ ໃຫ້ທະນາຄານໂລກຈັດສັນກອງທຶນໂຄງການ ເພຼືິ່ອ 

ສະຫນັບສະຫນູນ  ການຕອບໂຕ້ສ ກເສີນ ແລະ ການຟ ົ້ນຕົວ . 

ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 1, ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຈະຖຼືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ທີິ່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການ (TA) ໃນຂະນະທີິ່ກິດຈະກ າບາງຢ່າງເຊັົ່ນ: 

ກິດຈະກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າ (C1A) ແລະ ແຜນການປະຕິບັດການດ້ານພາດສະຕິກແຫ່ງຊາດ 

(NPAP) (C1E). ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຍ້ອນງົບປະມານມີຈ າກັດ, ຄາດວ່າກິດຈະກ າດັົ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ດ າເນີນຢູ່ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງ. ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 2, ກິດຈະກ າຂອງ ໂຄງການຈະຖຼືກດ າເນີນຢູ່ 

ໃນພຼືີ້ນທີິ່ສະເພາະ ທີິ່ຈະຖຼືກກ ານົດໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕາມຈ ດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດ 

ຂອງກິດຈະກ າຍ່ອຍ (C2A, C2B, ແລະ C2C). ພຼືີ້ນທີິ່ກິດຈະກ າຈະຈ າກັດຢູ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, 

ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອ ດົມໄຊ . 

ອົງປະກອບທີ 3 ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການລົງທຶນພຼືີ້ນຖານໂຄງລ່າງຄຼືນໃໝ່ 

ທີິ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມຼືອງ ໄຊທານ ີ ແລະ ເມຼືອງນາຊາຍທອງ . ໃນເມຼືອງໄຊທານີ ມີສະຖານທີິ່ສະເພາະ 2 

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

ທີິ່ມີຢູ່ຫ ັກ 16 ຢູ່ ເມຼືອງນາຊາຍທອງ , ສະຖານທີິ່ສະເພາະ ແລະ ກິດຈະກ າກ າລັງຢູ່ໃນຂັີ້ນຕອນການພິຈາລະນາ. 

ລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມສາມາດເບິິ່ງໄດຢູ້ໃ່ນ Pre-ESIA ແລະ SIA-SMP. ເງຼືິ່ອນໄຂພຼືີ້ນຖານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ 

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

ສະຖານທີິ່ທີິ່ຈະລົງທຶນພາຍໃຕ້ C3 ແມ່ນໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນພາກທີ 3. 

E3. ຈ ດປະສງົ ແລະ ຂອບເຂດຂອງ SIA-SMPs 

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ (SIA) ສະຫນອງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະເພຼືິ່ອນ າໃຊ້ໃນການກະກຽມເຄຼືິ່ອງມຼື 

ESF ອຼືິ່ນໆ. SIA ກວມເອົາອົງປະກອບຂອງໂຄງການທັງຫມົດ, ລວມທັງອົງປະກອບ 1 ,2 & 4 (C1,2 & 4) 

ທີິ່ຈະປະຕິບັດໂດຍຜ່ານ EPF ແລະ ອົງປະກອບ 3 (C3) ທີິ່ຈະປະຕິບັດໂດຍ MPWT. SIA (i) ອະທິບາຍ 

ພຼືີ້ນຖານສັງຄົມແຫ່ງຊາດທົົ່ວໄປທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ C1 ,2 & 4 ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບພຼືີ້ນຖານສັງຄົມໂດຍຫຍ ໍ້ສ າລັບ   

ກມ32 (ໃນຂະນະທີິ່ລາຍລະອຽດແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນການສຶກສາກ່ອນ ESIA); (ii) ກ ານົດ ແລະ 

ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ; ແລະ (iii) ສະເໜີມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ. 

ອີງຕາມການຄົີ້ນພົບຂອງໂຄງການ SIA, ແຜນການຄ ້ມຄອງສັງຄົມ (SMP) ໄດ້ກະກຽມເພຼືິ່ອຄ ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ 

ແລະ ຜົນກະທົບທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕ ໍ່ຜົນກະທົບຕ ໍ່ກ ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກ ່ມທີິ່ມີ 

ຄວາມສ່ຽງ ລວມທັງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ. ແຜນການຄ ້ມຄອງສັງຄົມ (SMP) ກ ານົດມາດຕະການ 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
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ຄ ້ມຄອງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີິ່ລະບ ໄວ້ໃນ SIA ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຄ າແນະນ າສ າລບັການເພີິ່ມປະສິດທິພາບ 

ສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ. SMP ຖຼືວ່າເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງກອບການຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ (ESMF) ແລະ SMP ແລະ ແຜນການຕິດຕາມ ແລະ ແຜນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈະຖຼືກຈັດຕັີ້ງ 

ປະຕິບັດເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ESMF. SMP ປະກອບມີເຄຼືິ່ອງມຼື ESF ຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 A ຂັີ້ນຕອນການຄ ້ມຄອງແຮງງານ (LMP) ກັບຂັີ້ນຕອນການຮ້ອງທ ກຂອງຜູ້ອອກ 

ແຮງງານສ າລັບ C3; 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1B ຂັີ້ນຕອນການຄ ້ມຄອງແຮງງານ (LMP) ກັບຂັີ້ນຕອນການຮ້ອງທ ກຂອງຜູ້ອອກ 

ແຮງງານສ າລັບ C1,2 &4; 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ແຜນສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊຼຸມຊົນ (CHSP) ສ າລັບອົງປະກອບ 

ທັງໝົດ; 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3A ຫ ັກຈັນຍາບັນກ່ຽວກບັ SEA/SH ແລະ VAC ສ າລັບ C3; 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3A ຫ ັກຈັນຍາບັນກ່ຽວກບັ SEA/SH ແລະ VAC ສ າລັບ C1,2 &4; 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 ກອບນະໂຍບາຍການຍົກຍາ້ຍຈັດສັນ (RPF) (ລວມທັງການຟ ົ້ນຟູຊີວິດ 

ການເປັນຢູ)່; ແລະ 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 ກຶບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ( EGEF ). 

E4. ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສງັຄມົໃນທາງບວກ ແລະ ທາ່ແຮງ ແລະ ຜນົກະທບົທາງລບົ 

ຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມຂອງໂຄງການແມ່ນແບ່ງອອກເປັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມໃນທາງບວກ ແລະ 

ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ ດັົ່ງທີິ່ນ າສະເຫນີຂ້າງລ ່ມນີີ້. 

ຜົນກະທບົທາງສງັຄມົໃນທາງບວກ 

 ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງຂອງລັດຖະບານ ເພຼືິ່ອເສີມສ້າງລະບົບ 

ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ປັບປ ງການຄ ້ມຄອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຂອງເທດສະບານໃນຕົວເມຼືອງທີິ່ເລຼືອກໃນ ສປປ 

ລາວ, ແລະ ໃຫ້ການຕອບໂຕ້ຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນໃນກ ລະນີເກີດວິກິດການ ຫ ຼື ການເກີດເຫດສ ກເສີນ 

ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຫ ັກໆຂອງໂຄງການທີິ່ມີຢູ່ ແລະ/ຫ ຼື ທີິ່ຜ່ານມາ. ທຶນຈາກ WB ພ້ອມທັງການລິເລີິ່ມນະໂຍບາຍ, 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ລະບຽບການ, ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພຼືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາບູລິມະສິດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແລະ 

ພາດສະຕິກ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 

ແລະ ການຮ່ວມມຼືຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທົົ່ວຂົງເຂດບູລິມະສິດຂອງບັນດາຂະແໜງການສ າຄັນຂອງອົງການ 

MONRE, MPWT, EPF, ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິິ່ນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລຼືອກທີິ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄ ້ມຄອງ 

ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ. 

ຜົນປະໂຫຍດຫ ັກຈາກການດ າເນີນໂຄງການໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມປັບປ ງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ 

ການຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະການປ້ອງກັນສິິ່ງແວດລ້ອມ (EIA, IEE, SEA, 3R, GCB, ແລະ ໂຄງການ

ການສະໜັບສະໜູນທຶນສົມທົບໃຫ້ແກ່ SMEs ກ່ຽວກບັການຄ ້ມຄອງ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ຼືອ

(LEMGP) ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 1 ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິິ່ນ. ອ ານາດ

ການປົກຄອງທີິ່ໄດຮ້ັບການປະຕິບັດຕາມອົງປະກອບທີ 2 ແມ່ນຈະສະໜັບສະໜູນການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຕົວ

ເມຼືອງ ແລະ ການຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວບຄ ມມົນລະພິດໂດຍທາງອ້ອມ ເຊິິ່ງຈະສົົ່ງຜົນກະທົບທາງອ້ອມຕ ໍ່

ຄ ນນະພາບສ ຂະພາບຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ເຮັດໃຫ້ມີສ ຂະພາບແຂງແຮງ, ປະຢັດເງິນໃນການປ ິ່ນປົວສ ຂະພາບ ແລະ ຊ່ວຍ

ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກໃນຕົວເມຼືອງ. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງ SEA ເຊັົ່ນດຽວ 

ກັນກັບເຄຼືິ່ອງມຼືອຼືິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບ ISP-LUP ແລະ ມາດຕະການຄວບຄ ມມົນລະພິດຈະປະກອບສ່ວນ 

ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ແລະ ສົົ່ງເສີມຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ອົງການຂະ 

ແຫນງການ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດ ຕັີ້ງປະຕິບັດ . ເພຼືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ 

ຂອງຄວາມສາມາດຂອງ EPFO ເພຼືິ່ອມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີິ່ສ າຄັນ ແລະ ດຶງດູດແຫ ່ງທຶນ ສະຫນັບ

ສະຫນູນເພີິ່ມເຕີມ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. 

ການລົງທຶນຂອງໂຄງການ EWMP ທີິ່ສະເໜີພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 3 ແນໃສ່ປັບປ ງການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດ 

ເຫ ຼືອໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໂດຍຜ່ານວິທີການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອແບບປະສົມປະສານ ເຊິິ່ງລວມມີການຍົກ 

ລະດັບການຄ ້ມຄອງ ແລະ ກ າຈັດສິິ່ງເສດເຫ ຼືອຢູ່ສະຖານຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຫ ັກ 32 ທີິ່ມີຢູແ່ລ້ວ, ການສ້າງສິິ່ງອ ານວຍ 

ຄວາມສະດວກ ໃນການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອແບບປະສົມປະສານຢູ່ສະຖານຂີົນຍ້າຍຫ ັັກ 16 ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ 

ສະຖານີຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໝ່ທີິ່ ເມຼືອງນາຊາຍທອງ. 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຄາດວ່າຈະເປັນຊາວນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ປະມານ 1 

ລ້ານຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປັບປ ງລະບົບການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ, ແລະ ອີກ 820,000 ຄົນໃນ 
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ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
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ແຂວງອ ດົມໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປັບປ ງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ການຕິດ 

ຕາມ. ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້, ນິຕິກ າ, ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ກັບສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມສາມາດເພີິ່ມຂຶີ້ນຂອງ 

ພະແນກ SWM ຕາມອົງປະກອບ 1 ແລະ 2. 

ຜູ້ເກັບມ້ຽນຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຈ ານວນ 264 ຄົນຢູ່ບ່ອນຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ກມ-32 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກ 

ການປັບປ ງສະພາບການເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະທີິ່ສະໜອງ 

ໃຫ້ໂດຍຜ່ານໂຄງການ, ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີິ່ຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອຕາມແຜນຂອງ ເມຼືອງນາ 

ຊາຍທອງ ແລະ ກມ 16. ປະຈ ບັນແມ່ຍິງ ແລະ ກ ່ມທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຄຼືອຂ່າຍການເກັບກ າ, 

ການຄັດແຍກ ແລະ ການກ າຈັດສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ບ ໍ່ເປັນທາງການ (ແລະ ຢ່າງເປັນທາງການ) ຈະຖຼືກຕັີ້ງເປົົ້າໝາຍໂດຍ 

ສະເພາະເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົີ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງທັກສະ ແລະ ໂອກາດການຝຶກອົບຮົມຄຼືນໃໝ່, 

ໂດຍມີເປົົ້າໝາຍລວມເອົາຄົນງານນອກລະບົບເຂົີ້າໃນລະບົບການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ເປັນທາງການ ແລະ ກ ານົດ. 

ການດ າເນີນການດ າເນີນຊວີິດທາງເລຼືອກ ແລະ/ຫ ຼື ການທົດແທນ. 

ຄົນທ ກຍາກ ແລະ ຜູທ້ ກຍາກໂດຍສະເລ່ຍ 10% ຂອງປະຊາກອນ. ມີແນວໂນ້ມທີິ່ຈະປະສົບຜົນກະທົບ 

ທາງບວກ ທີິ່ສ າຄັນຂອງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ເກັບ, ການເຜົາໄຫມ້ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຫ ຼຸດລົງ, ມົນລະພິດຫ ຼຸດລົງ ແລະ ການກ າຈັດສິິ່ງເສດ 

ເຫ ຼືອຂອງສ ຂາພບິານ. 

ຜົນກະທບົທາງລບົໂດຍລວມ / ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ການຫ ຼຸດຜອ່ນທີິ່ສະເຫນີ 

 ໂດຍລວມແລ້ວ, ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຖຼືກຈັດປະເພດເປັນໂຄງການທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ອົງປະກອບຂອງ 

ໂຄງການມຮີູບແບບຄວາມສ່ຽງທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

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

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຖຼືກຈັດປະເພດເປັນຈ ານວນຫ າຍເຖິງສູງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມນ່ຍ້ອນມົນລະພິດທີິ່ກ າລັງ 

ເກີດຂຶີ້ນຢູ່ບ່ອນຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ຫ ັກ 32 ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຖ້າການພິຈາລະນາ ແລະ ການປະຕິບັດ E&S 

ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງກິດຈະກ າ ລວມທັງການອອກແບບລາຍລະອຽດບ ໍ່ພຽງພ . 

 ດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງເຄຼືິ່ອງມຼື ESF ທີິ່ເໝາະສົມ ແລະ ມາດຕະການອອກ 

ແບບທີິ່ພຽງພ ສ າລັບສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດການຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຕາມທີິ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນ Pre-ESIA, 

ຄວາມສ່ຽງຂອງ E&S ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບຈາກກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ້. 

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



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
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• ຄວາມສ່ຽງ E&S ສ າລັບອົງປະກອບ 1, 2 ແລະ 4 ແມ່ນຖຼືວ່າຕ ໍ່າຫາປານກາງ. ກິດຈະກ າທີິ່ 

ຈະປະຕິບັດພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ 1, 2 ແລະ 4 ຈະຖຼືກຈ າກັດພຽງແຕ່ ການຊວ່ຍເຫ ຼືອດ້ານວຊິາການ (TA); 

ການຈັດຊຼືີ້ອ ປະກອນ ແລະ ສິນຄ້າ/ອ ປະກອນອຼືິ່ນໆ; ການພັດທະນານະໂຍບາຍ; ການຝຶກອົບຮົມ, 

ກອງປະຊຼຸມ, ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດອຼືິ່ນໆ; ແລະ ອາດເປັນໄປໄດທ້ີີ່ຈະມີການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫ ຼື 

ການຟ ົ້ນຟູວຽກງານໂຍທາ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ/ຫ ຼື ນ້ອຍຫ າຍ; SMEs ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າແບບຈັບຄູ ່

(Matching Grant). ກດິຈະກ າ ທີິ່ສະເຫນີ ພາຍໃຕ້ C1 ແລະ C2 ຈະສ້າງຜົນກະທົບທາງບວກ 

ຕ ໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ GOL ເພຼືິ່ອປັບປ ງ ການຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອໂດຍລວມ. 

ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ສະຫ ຼຸບຂາ້ງລ ່ມນີີ້:  

• ຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງຼືິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ຂ ໍ້ຂດັແຍງດ້ານແຮງງານ ຂອງການແພລະບາດ 

ຂອງພະຍາດຕິດຕ ໍ່ (ເຊັົ່ນ: Covid-19) ຂອງ ພະນັກງານໂຄງການ 1 . ສິິ່ງເຫ ົົ່ານີີ້ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ 

ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດ LMP (ເອກະສານຄັດຕິດ 1 ຂອງ SIA-SMPs); 

• ພຶດຕິກ າທີິ່ບ ໍ່ເຫມາະສົມຂອງພະນັກງານໂຄງການໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລຼື 

ແລະ ານກ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊຼຸມຊນົ ຫ ຼື ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນພາກສະຫນາມ. ນີີ້ສາມາດຈັດການໄດ້ໂດຍຜ່ານ ກາ 

ປະຕິບັດກົດລະບຽບການປະພຶດແບບງ່າຍໆກ່ຽວກັບ SEA/SH ແລະ VAC (ເອກະສານຄັດຕິດ 3B ຂອງ 

SIA-SMPs); 

• ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການລົບກວນຊົົ່ວຄາວທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ OHS, CHS ແລະ ການສ້າງຂີີ້ຝ ່ນ ແລະ 

ສິິ່ງລົບກວນອັນເນຼືິ່ອງມາຈາກການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫ ຼື ການຟ ົ້ນຟູວຽກງານໂຍທາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ/ຫ ຼື 

ນ້ອຍຫ າຍ ລວມທັງການຕິດຕັີ້ງ ສະຖານີກວດກາຄ ນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ. ອັນນີີ້ຈະຖຼືກຫ ຼຸດຜ່ອນໂດຍ 

ESCOP ແບບງ່າຍດາຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6 ຂອງ ESMF) 

• ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອດາ້ນສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ຂອງລາວ (LEMGP) ທີິ່ຈະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ C1B ແລະ 2B ແມ່ນຕ ໍ່າ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ສະພາບການເຮັດວຽກ, ການຂັດແຍ້ງດ້ານແຮງງານ ການສົົ່ງຕ ໍ່ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ ແລະ ການລົບກວນຊົົ່ວຄາວທີິ່ 

 

1 ESS2ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ກ ານົດສີິ່ປະເພດຂອງພະນັກງານໂຄງການແມ່ນຈັດເປັນກ ່ມແຮງງານໂດຍກົງ, ພະນັກງານທີິ່ມີສັນຍາ, 

ພະນັກງານສະຫນອງຂັີ້ນພຼືື້ນຖານ, ພະນັກງານຊຼຸມຊົນ ແລະ ການບ ລິການປະຊາຊົນ ຄ ານິຍາມຂອງພະນັກງານ ໂຄງການແມ່ນ 

ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນເອກະສານຄັດຕິດ 1 LMP ຂອງ SIA-SMP. 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ກ່ຽວຂ້ອງກັບ OHS ແລະ CHS ເນຼືິ່ອງຈາກການກ ໍ່ສ້າງ. ແລະ/ຫ ຼື ການຟ ົ້ນຟູວຽກງານໂຍທາຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ/ຫ ຼື ຂະໜາດນ້ອຍຫ າຍ. ນີີ້ ຈະຖຼືກຫ ຼຸດຜ່ອນໂດຍຜ່ານບັນຊີລາຍຊຼືິ່ຂອງລາຍການທີິ່ບ ໍ່ມີເງຼືິ່ອນໄຂ 

ທີິ່ຈະນ າໃຊ້ກັບໂຄງການເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຂ ໍ້ກ ານົດສະເພາະ (ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ສະຖານທີິ່ສະເພາະ ແລະ / ຫ ຼື ການກະກຽມແຜນການຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ (ESMP) ຂອງກິດຈະກ າ 

ທີິ່ສະເຫນີ. ຈະຖຼືກປະຕິບັດສ າລັບກິດຈະກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 3R, GCB, ແລະ NPAP ທີິ່ຈະປະຕິບັດ 

ຢູ່ໃນເຂດທີິ່ເລຼືອກ ແລະ ກິດຈະກ າຈະຖຼືກວາງແຜນ ແລະ ດ າເນີນການປຶກສາຫາລຼືຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບອ ານາດ 

ການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນ. 

ຄວາມສຽ່ງທາງສງັຄມົສ າລບັອງົປະກອບ 3: 

ອົງປະກອບທີ 3 ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການລົງທຶນພຼືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ

ການນໍາມາໃຊ້ຄຼືນໃຫມ່ ຢູູ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ລວມທັງ (i) ສະຖານີຂົນສົົ່ງຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ ເມຼືອງ 

ນາຊາຍທອງ ; (ii) ປັບປ ງບູລະນະ ຢູູ່ສະຖານທີີ່ການກູ້ຄຼືນວັດສະດຸ ຫ ັກ 16 ເມຼືອງ ໄຊທານີ ; ແລະ (iii) 

ການຟ ົ້ນຟູບາງສ່ວນຂອງສະຖານທ ິ່ຖ ິ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວຢູ່ຫ ກັ 32 ເມຼືອງໄຊທານີ . 

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບໂດຍລວມຂອງ C3 ໄດ້ຖຼືກຈັດປະເພດເປັນຈ ານວນຫ າຍ ໂດຍຄ ານຶງ 

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

ຄ ນນະພາບນໍ້ າຫນ້າດິນ     ແລະ  ໃຕ້ດິນ ຊຼຸດໂຊມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນນໍ້ າ ແລະ ກະສິກ າ ຍ້ອນການ 

ຮົົ່ວໄຫລຂອງນ ໍ້າເປ ື້ອນ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ເປັນພິດລົງສູ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນນໍ້ າ; ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ກິິ່ນ 

ລວມທັງມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກໄຟໄຫມ້ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ; ສ ຂະພາບບ ໍ່ດີ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂາພິບານ, ແລະ 

ອຼືິ່ນໆ. 

ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ E&S ຈາກໂຄງການຈະຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ້, 

Pre-ESIA ໄດ້ຖຼືກກະກຽມສ າລັບກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຢູ່ສະຖານຖ ື້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຫ ັກ 32 ໂດຍອີງໃສ່ການອອກ 

ແບບເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້. Pre-ESIA ພົບ ຖ ື້ມສະຖານວາ່ ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ກມ 32 

ໃນປັດຈ ບັນມີບັນຫາດ້ານ E&S ທີິ່ສ າຄັນເຊັົ່ນ: ຄ ນນະພາບນໍ້ າຫນ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ດິນ ຊຸດໂຊມ  ແລະ 

ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນນໍ້ າ ແລະ ກະສິກ າເນຼືິ່ອງຈາກການຮົົ່ວໄຫລຂອງນ ໍ້າເສຍ/ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ເປັນສານພິດ 

ເຂົີ້າໄປໃນດິນ, ຊັບພະຍາກອນນໍ້ າ; ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ກິິ່ນ ລວມທັງມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກ ໄຟໄຫມ 

ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ; ສ ຂະພາບບ ໍ່ດີ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂາພິບານ ແລະ ອຼືິ່ນໆ ດ້ວຍການ ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ  ໂຄງການ, 

ຜົນກະທົບຈາກສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ເຂົີ້າມາໃນອານາຄົດ ຄາດວ່າຈະຫ ຼຸດລົງເມຼືິ່ອທຽບໃສ່ສະຖານະການ “ທີິ່ບ ໍ່ມີໂຄງການ” 



 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
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ເນຼືິ່ອງຈາກການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ຈະມາເຖິງໃນອະນາຄົດດີຂຶື້ນ ແລະ ການແຍກ ຂີື້ເຫຍຼືື້ອ  ຢູ່ກິໂລແມັດທີ 16 

ແລະ ນາຊາຍທອງ .  

ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ຍ້ອນວ່າງບົປະມານຂອງໂຄງການທີິ່ມີຢູ່ໃນປັດຈ ບັນ ສາມາດກວມເອົາພຽງແຕ່ບາງສ່ວນ 

ຂອງ ການຟ ົ້ນຟ ູ ສະໜາມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຂອງກິໂລແມັດ 32, ຜນົກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມກ່ອນໂຄງການ 

ຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີິ່ ກມ 32 ຈະບ ໍ່ຖຼືກແກ້ໄຂ. ໃນແງ່ຂອງກິດຈະກ າໂຄງການ ທີິ່ສະເຫນ ີ

ຢູ່ສະໜາມຖ ື້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ກມ 32 ທີິ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນການອອກແບບເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, 

Pre-ESIA ໄດ້ກ ານົດຂ ໍ້ບົກຜ່ອງຈ ານວນຫນຶິ່ງໃນການອອກແບບທີິ່ສະເຫນີເຊິິ່ງອີງຕາມ Pre-ESIA ຕ້ອງໄດ້ຮັບ 

ການປັບປ ງ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງ E&S ແລະ ຜົນກະທົບແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ້. 

ການອອກແບບທີິ່ບ ໍ່ພຽງພ ທີິ່ຖຼືກກ ານົດໄວ້ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ສະສົມສູງຈາກການປະຕິບັດການກ າຈັດ

ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອທີິ່ບ ໍ່ມີສ ຂາພບິານກ່ອນໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າສະຫນັບສະຫນູນອຼືີ່ນໆຂອງໂຄງການ, ດັົ່ງນັີ້ນເຮັດໃຫ້ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມຊຼຸດໂຊມລົງ. ຜົນກະທົບເຫ ົົ່ານີີ້ມີແນວໂນ້ມທີິ່ ຂຶື້ນເກີດຈະ ຢ່າງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ແລະ 

ຮ້າຍແຮງຂຶີ້ນໂດຍຄວາມສ່ຽງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມຕາມບ ລິບົດ (ຕົວຢ່າງ: ອ ນຫະພູມສູງຜິດປົກກະຕິ, ນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ 

ອຼືິ່ນໆ) ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖາບັນ (ເຊັົ່ນ: ຂ ໍ້ຈ າກັດດ້ານຄວາມສາມາດທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການດ າເນີນງານ 

ຂອງສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ການຂາດແຄນງບົປະມານ). ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນ 

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

ແລະ ຫ ຼຸດລົງໃນລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ້, ການປັບປ ງການອອກແບບເບຼືິ້ອງຕົິ້ນຄວນຮັບປະກັນວ່າມ ການພ ຈາລະນາຢູ່າງ
ພຽງພໍກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງ 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. ແຜນການຄ ມ້ຄອງສງັຄມົ (SMPs) 

SMPs ກ ານົດມາດຕະການຄ ້ມຄອງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີິ່ລະບ ໄວ້ໃນ SIA ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ 

ຄ າແນະນ າສ າລັບການເພີິ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ. 

SMPs ປະກອບມີເອກະສານດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: ຂັີ້ນຕອນການຄ ້ມຄອງແຮງງານ (LMP), ກບັຂັີ້ນຕອນການ 

ຮ້ອງທ  ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ; ແຜນສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊຼຸມຊົນ (CHSP); ກົດລະບຽບການປະພຶດ 

(COC) ກ່ຽວກັບການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (SEA/SH) ແລະ ຄວາມຮ ນແຮງ ຕ ໍ່ 
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ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
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ເດັກນ້ອຍ (VAC); ກອບນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (RPF) (ລວມທັງການຟ ົ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່); ແລະ 

ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ (EGEF). 

ຂັີ້ນຕອນໂດຍລວມສ າລັບ SMP ແມ່ນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງຂັີ້ນຕອນທີິ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນ ESMF (ພາກທີ 5). 

E7. ການໃຫຄ້ າປກຶສາ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຜູມ້ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ 

ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມເຄຼືິ່ອງມຼື ESF, ການສ າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນຫ ັກ (KII) ແລະ ການສົນທະນາກ ່ມ  

ສຸມດຈຸ  (FGD) ກັບບັນດາພະແນກການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນໄດ້ດ າເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 ຫາ 16 

ສິງຫາ 2022. ຈ ດປະສົງສະເພາະຂອງການປຶກສາຫາລຼືແມ່ນເພຼືິ່ອ: 

• ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນດາຫົວໜວ່ຍປະຕິບັດໂຄງການທີິ່ສ າຄັນ ເພຼືິ່ອປະເມີນການຈັດຕັີ້ງ ແລະ 

ຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ; 

• ນ າສະເຫນີຈ ດປະສົງຕົີ້ນຕ ຂອງ EWMP ແລະ ລາຍລະອຽດໂຄງການໂດຍຫຍ ໍ້ຂອງມັນ; 

• ສະແຫວງຫາການສະຫນັບສະຫນູນຂອງເຂົາເຈົີ້າກ່ຽວກບັການພັດທະນາ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການ; 

• ເກັບກ າຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂາົເຈົີ້າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລົບທີິ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ EWMP 

ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຄ າແນະນ າ ແລະ ຄ າຄ ດຄ າເຫັນຂອງເຂົາເຈົີ້າ. 

ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລຼືກ ່ມຈ ດສ ມ (FGD) ໄດ້ດ າເນີນໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022 ໂດຍທີິ່ປຶກສາຂອງ 

EPF ຮ່ວມກັບ ພະນັກງານວິຊາການຈາກ EPFO, NRERI ແລະ PTI ຢູ່ບ້ານ ນາຜາສ ກ , 

ສະຖານທີີ່ຖ ື້ມຂີື້ເຫຍຼືອ ຫ ັກ  32 ແລະ ບ້ານນາໄຮ (ສະຖານີຂົນຍ້າຍ ກມ  16) ໂດຍມີຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົດ 82 ທ່ານ. 

ໃນນັີ້ນ, ຍິງ 52 ຄົນ. ການສ າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນຫ ັກ ໄດ້ດ າເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09 ຫາ 16 ສິງຫາ 2022 

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

VCOMS, Small B, ແລະ ໂຮງໝໍເມຼືອງ ໄຊທານ ີ (ຕາຕະລາງ 7-1). PONRE ຂອງນະຄອນຫ ວງ VTE 

ໄດ້ເລຼືິ່ອນການສ າພາດຂອງເຂົາເຈົື້າແຕ່ໃຫ້ຄ າຕອບເປັນລາຍລກັອັກສອນກັບທີມງານທີິ່ປຶກສາ. ຜົນສະຫ ຼຸບຂອງ KII 

ແລະ FGD ໄດ້ຖຼືກສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນພາກທີ 7 ໃນຂະນະທີິ່ລາຍຊຼືິ່ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມໄດ້ຖຼືກສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນ SEP 

ລວມທັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສ າຫ ວດລວມທັງແບບສອບຖາມທີິ່ໃຊ້. 

E8. ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂອ້ງໃຈ 
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ກອງທຶນປກົປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທະນາຄານໂລກ 
 

ໂຄງການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ສປປ ລາວ ( P175996 ) 
 

 

 

ບົດລາຍງານຫ ັກ SIA-SMP  ໜ້າ 13ຂອງ13 

ກົນໄກການຮ້ອງທ ກ ພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນໂດຍທັນທີ, ນ າໃຊ້ຂະບວນການທີິ່ເຂົີ້າໃຈໄດ້ທີິ່ 

ເຫມາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບ ໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການຮ້ອງທ ກສາມາດຖຼືກສົົ່ງ 

ໄດ້ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນຶິ່ງເຊຼືິ່ອວ່າໂຄງການດັົ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບທີິ່ບ ໍ່ດີຕ ໍ່ຊຼຸມຊົນ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ ຼື ຄ ນນະພາບຊີວິດ 

ຂອງເຂົາເຈົີ້າ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະສົົ່ງຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າ. GRM ໄດ້ຖຼືກອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ ໃນ 

SEP ຂອງໂຄງການ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໃນ ESMF. 

ໃນໂຄງການ EWMP ຄາດວ່າຈະມີ 5 ປະເພດຂອງການຮ້ອງທ ກ: 

• ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເວນຄຼືນທີິ່ດິນ, ທີິ່ປະຕິບັດຕາມແຜນປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 

GRM (ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນ RPF ຂອງໂຄງການ). 

• ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ກ່ຽວກັບຊົນເຜົົ່າທີິ່ອາດຈະຖຼືກຍົກເວັີ້ນຈາກກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ, ການຕິດພັນກັບທີິ່ດິນ, 

ການປະຕິບັດວັດທະນະທ າທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລະດັບການຮູ້ຫນັງສຼືຕ ິ່  າ, ບ ໍ່ຮູ້ພາສາລາວ. 

• ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ (GBV), ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ 

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

• ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ລວມທັງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ, ສ ຂະພາບ, ຄ້າຍພກັຂອງພະນັກງານ, ມົນລະພິດ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ອຼືິ່ນໆ). 

ບາງອັນອາດຈະສະເພາະຕ ໍ່ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ. 

• ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ (ລາຍລະອຽດໃນ LMP ຂອງໂຄງການ). 

 

 

E9. ການຕດິຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ງບົປະມານ 

 

ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ບົດລາຍງານທາງສັງຄົມ ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງ ESMF 

(ພາກທ  9) ໃນຂະນະທ ິ່ຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການປະຕ ບັດ SMP ແມ່ນລວມຢູູ່ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ESMF (ພາກທ  10). 


