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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
-----===000===----ຫອງການລັດຖະບານ
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງ່ ແວດລອມ
ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ
ຂ້ແນະນາ:





ຄາຮອງສາມາດຍື່ນເປັນພາສາລາວ.
ບັນທັດຖານທີ່ຈະໄດທຶນມີດັ່ງຕ່ໄປນີ້: (a) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງ ລັດຖະບານ/ແຂວງ; (b)
ຖືກກັບໜຶ່ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍອຍຂອງ
ກປສ
(ໜາວຽກນະໂຍບາຍແລະ
ສາງຄວາມສາມາດ,
ຊີວະນາໆພັນ,
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຄຸມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້າ, ຄຸມຄອງທີ່ດິນ); (c) ບ່ມີກິດຈະກາທີ່ເກືອດຫາມ.
ໂຄງການຍອຍ, ຖາແມນຫຼາຍປີ, ຈະໄດຕອງມີຜົນງານທີ່ດີເພື່ອຈະຕ່ໃນປີຕ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານປະຈາປີພົວພັນກັບທຶນ,
ການຄຸມ ຄອງ ແລະຜົນໄດຮັບໃນປີນັ້ນ ຊຶ່ງໄດການົດໄວ.

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍຂອງກປສ:
1. ຊື່ ແລະ ທີຢ
່ ູຂອງຜູສະເໜີຈດ
ັ ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ( ພຊສ ແຂວງຫຼວງນ້າທາ ). ຖະໜົນ 6 ພືດສະພາ ບານ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍອຍ:
ອຸດົມສີນ, ເມືອງ ຫຼວງນ້າທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້າທາ.
ໂທລະສັບ: 086 212149.
2. ຊື,່ ໜາທີ,່
ບອນພົວພັນລະອຽດ
ຈຸດປະສານງານຜູສະເໜີ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍອຍ:

ທ. ແສງອາລຸນ ສຸວັນ ຫົວໜາໜວຍງານຄວບຄຸມມົນລະພິດ
ໂທລະສັບ: 086 212149; ມືຖື: 020 55121338.
ອີເມວ: sengaloun.SOUVANH@gmail.com

3. ລະດັບພືນ
້ ທີ່ຂອງ
ໂຄງການຍອຍ

 ລະດັບສາກົນ.
 ລະດັບສູນກາງ / ລະດັບຊາດ.
 ລະດັບແຂວງ, ກະລຸນາ ໃຫບອກຊື່ແຂວງ: ແຂວງ ຫຼວງນ້າທາ.
 ລະດັບເມືອງ, ກລນ ໃຫບອກຊື່ເມືອງ: ເມືອງ ຫຼວງນ້າທາ, ເມືອງ ສີງ, ເມືອງ ລອງ,
ເມືອງ ວຽງພູຄາ ແລະ ເມືອງ ນາແລ.

4. ຊືໂ່ ຄງການຍອຍ

ສາງຄວາມສາມາດໃຫແກພະນັກງານວິຊາການ
ສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ.

(ອາດຫຼາຍກວາ 1 ທາງເລືອກ)

5. ຈານວນທຶນທີຂ
່ :(ງບໂດຍປະມານ
ເປັນເງິນກີບ)

6. ກອງທຶນຍອຍຂອງກປສທີໃ່ ຫ
ທຶນ: (ໃຫໝາຍເອົາ 1 ທາງ

ເລືອກ)

400 ລານກີບ
 ນະໂຍບາຍ
 ຊີວະນາໆພັນ
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ
 ຄຸມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້າ
 ຄຸມຄອງທີ່ດິນ

7. ໜາວຽກສະຖາບັນ ຫຼຂ
ື ະແໜງ  ສະພາບລວມຂອງຂະແໜງສິງ່ ແວດລອມ:
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ການທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບໂຄງການຍອຍ,
ສິງ່ ທາທາຍແລະບູລມ
ິ ະສິດ

(ອະທິບາຍກຽວກັບໜາທີ່ຂອງຜູສະເໜີ,
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜາວຽກທີ່ເຮັດ
ໃນປະຈຸບັນທີ່ພົວພັນກັບປາສະຫງວນ,
ສັດປາ, ສິ່ງແວດລອມ, ການປອງກັນທາງ
ສັງຄົມ, ສີ່ງທາທາຍ, ບູລິມະສິດທີ່
ຕອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການ
ແກໄຂບູລິມະສິດ ແລະຂ້ຄົງຄາງດັ່ງກາວ).

ແຂວງຫຼວງນ້າທາຕັ້ງຢູທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ມີເນືອ
້ ທີ່
9,325 ກິໂລແມັດ ໃນນັນ
້ ເນືອ
້ ທີ່ເຂດພູດອຍກວມ 85% ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງກວມ
15% ມີ 5 ເມືອງ ແລະ ມີຊາຍແດນເຊືອ
່ ມຕ່ກບ
ັ ແຂວງ ແລະ ປະເທດໃກຄຽງດັ່ງນີ້:
- ທິດເໜືອຕິດກັບ ສປ ຈີນ ຍາວ 140 ກມ.
- ທິດໃຕຕິດກັບ ແຂວງບ່ແກວ ຍາວ 100 ກມ.
- ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຍາວ 230 ກມ.
- ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ປະເທດມຽນມາ ຍາວ 130 ກມ.
ພຊສ ແຂວງ ແມນການຈັດຕັ້ງໜື່ງໄດສາງຂຶນ
້ ໃນປີ 2012 ເປັນ
ເສນາທິການໃຫແກ ກຊສ ແລະ ຫອງວາການປົກຄອງ ແຂວງ ມີໜາທີ່ຄຸມຄອງມະຫາ
ພາກຂັ້ນແຂວງ ກຽວກັບຄຸມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລອມ, ຜັນ
ຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ, ປະຈຸບນ
ັ
ພຊສ ແຂວງປະກອບມີ 10 ຂະແໜງການ, ມີພະນັກງານ
ລັດຖະກອນຂັ້ນແຂວງ 71 ຄົນ, ຍິງ 26 ຄົນ, ພະນັກງານ 95% ມີ 2 ຄົນ.
ໃນນັນ
້ , ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ເປັນຂະແໜງໜື່ງ ທີ່ນອນ ໃນລະບົບ
ໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃຫແກ ພຊສ ມີໜາທີ່ໃນການຄຸມຄອງ,
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ລະບົບນິເວດ
ໃນທອງຖີ່ນຂອງ ຕົນ ໃຫມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ; ເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນການທົບທວນ
ບົດລາຍງານການສຶກສາສິ່ງແວດລອມເບືອ
້ ງຕົນ
້
ແລະ
ບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມ ພອມທັງຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການ
ປອງກັນແລະຫດຜອນຜົນກະທົບຕ່ສງິ່ ແວດລອມແລະສັງຄົມ,
ແຜນຄຸມຄອງສິ່ງ
ແວດລອມແລະສັງຄົມ
ຂອງໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນແຂວງ;
ຕິດຕາມກວດກາ
ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລອມຂອງແຂວງ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງນ້າ, ດິນ, ອາກາດ ແລະ
ສຽງ
ໃຫມີສະພາບສິ່ງແວດລອມຢູໃນເກນມາດຕະຖານສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ;
ພອມທັງ ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ ສາງຈິດສານຶກ ໃຫມວນຊົນເຂົ້າຮວມ ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ການປົກປັກຮັກສາສິງ່ ແວດລອມ,
ການຄຸມຄອງໄພພິບດ
ັ
ແລະ
ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ....
ປັດຈຸບນ
ັ
ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ມີພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ
ອາສາສະໝັກທັງໝົດ 11 ຄົນ; ພະນັກງານລັດຖະກອນ 9 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ,
ອາສາສະໜັກ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ມີ 3 ໜວຍງານຄື: ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ
ສິ່ງແວດລອມ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມ-ສັງຄົມ.
 ໜາທີຂ
່ ອງຂະແໜງສິງ່ ແວດລອມ:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ,
ຂ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄາສັ່ງ, ແຈງການ, ບົດແນະນາລະບຽບການຕາງໆຂອງກະຊວງ,
ອົງການ ປົກຄອງ ແຂວງ ແລະ ພະແນກການ ໃຫມີສດ
ິ ທິຜນ
ົ .
2. ສາງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໄລຍະສັນ
້ ,
ໄລຍະກາງແລະໄລຍະຍາວ
ກຽວກັບການຄຸມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ ເພືອ
່ ສະເໜີຂນ
ັ້ ເທິງພິຈາລະນາ.
3. ຄຸມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ລະບົບ
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

ນິເວດ ໃນທອງຖິ່ນຂອງຕົນໃຫມີຄວາມສົມບູນ.
ເຂົາ້ ຮວມໃນຂະບວນການທົບທວນ
ບົດລາຍງານການສຶກສາສິ່ງແວດລອມ
ເບືອ
້ ງຕົນ
້ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ ສິ່ງແວດລອມ, ພອມທັງ
ຕິດຕາມ ແລະ ຮວມຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ມາດຕະ ການປອງ
ແລະ ຫດຜອນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແຜນການຄຸມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ລົງທຶນພາຍໃນ ແຂວງ.
ສະເໜີສາງຕັ້ງໜວຍງານຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມຢູຂນ
ັ້ ເມືອງ ທີມ
່ ີໂຄງການລົງທຶນ
ຂະໜາດໃຫຍ ຫຼື ໂຄງການທີ່ມຄ
ີ ວາມສະລັບສັບຊອນ ຫຼື ເມືອງທີ່ມີຫຼາຍ
ໂຄງການລົງທຶນຢູນາກັນ.
ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິງ່ ແວດລອມຂອງແຂວງ,
ຄອບຄຸມມົນລະພິດ
ທາງນ້າດິນ, ອາກາດແລະສຽງໃຫມີລະພາບສິ່ງແວດລອມຢູໃນເກນມາດຕະຖານ
ສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ.
ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ສາງຈິດສານຶກໃຫມວນຊົນເຂົ້າຮວມ ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ການປົກປັກຮັກສາສິງ່ ແວດລອມ, ການຄຸມຄອງໄພພິບດ
ັ ແລະ
ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ.
ເຂົາ້ ຮວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຍຸດທະສາດ
ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ,
ແຜນງານແຫງຊາດ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປຽນແປງດິນຟາ ອາກາດ,
ດາເນີນການດາເນີນການສົ່ງເສີມການນາໃຊກົນໄກ ການພັດທະນາ ສະອາດ ແລະ
ມາດຕະການຕາງໆ ເພື່ອຫດຜອນ ການປອຍທາດອາຍ ພິດເຮືອນແກວ.
ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນຍຸດທະສາດໃນການຮັບມື ກັບໄພພິບດ
ັ ທາມະຊາດ ເພືອ
່
ສະກັດກັນ
້ ແລະ ຫດຜອນໄພພິບດ
ັ ຕາງໆ.
ເກັບກາ, ຄຸມຄອງ, ເຜີຍແຜ ແລະ ນາໃຊລະບົບຂ້ມນ
ູ -ຂາວສານ ກຽວກັບ
ສິ່ງແວດລອມ, ໄພພິບດ
ັ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ.
ສາງແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງບປະມານຂອງຂະແໜງເພືອ
່ ສະເໜີ
ເຂົາ້ ແຜນການຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລອມ.
ສາງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກ່ສາງ ແລະ ບາລຸງ ພະນັກງານ
ທາງດານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນາໃຊພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການ
ຂອງຕົນ.
ຄົນ
້ ຄວານາສະເໜີການປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍຕ່ຜູທີ່ມຜ
ີ ົນງານ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ວິໄນຕ່
ຜູກະທາຜິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງ.
ພົວພັນຮວມມືກບ
ັ ປະເທດຕາງໆ ແລະ ບັດດາອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນທັງ ພາຍໃນ
ແລະຕາງປະເທດເພືອ
່ ຂົນຂວາຍເອົາທຶນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫແກວຽກງານສິ່ງແວດລອມຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັນ
້ ເທິງ.
ປະຕິບດ
ັ ໝາທີ່ອນ
ື່ ໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາພະແນກ.

 ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈຸບນ
ັ :
ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ມີໂຄງການຮາງການຈັດຕັ້ງເຊັນ
່ : ຫົວໜາຂະແໜງ,
ຮອງຂະແໜງ, ໜວຍງານ ແລະ ວິຊາກາານ, ມີການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຕາມສິດ - ພາລະບົດບາດ
ຂອງຕົນ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັນ
້ ເທີງ. ໃນນັນ
້ ຂະແໜງສິ່ງແວດ ລອມ
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ຍັງມີອປ
ຸ ະກອນຕາງໆຈານວນໜື່ງ ທີ່ນາໃຊເຂົາ້ ໃນ ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານ ເຊັນ
່ :
ໂຕະນັ່ງ, ຄອມພີວເຕີຕັ້ງໂຕະ 3 ໜວຍ, ປຣີນເຕີ 2 ໜວຍ, ເຊີ່ງ ເຫັນວາຍັງ
ມີຄວາມຈາກັດ ເພືອ
່ ສະໜັບສະໜູນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມ
ພອມນັນ
້ ງບປະມານປະຈາປີທໄີ່ ດຈາກລັດກມີຈາກັດຫຼາຍ.
 ສິງ່ ທາທາຍ ແລະ ບູລມ
ິ ະສິດຄວາມຕອງການຂອງຂະແໜງ:
ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມ (ທົບ
ທວນບົດ, ຕິດຕາມ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ) ຍັງຈາກັດ, ສວນຄວາມຮູຄວາມສາ
ມາດໃນການຄົ້ນຄວາມາດຕະການແກໄຂຍັງຈາກັດ ແລະ ຍັງບ່ທນ
ັ ມີ ລະບົບ
ການຝຶກອົບຮົມຢາງຈິງຈັງ ລວມທັງການຄຸມຄອງ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາ ໂຄງການ
ພັດທະນາແລະກິດຈະການຕາງໆ, ຄຽງຄູກນ
ັ ນີ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ
ຍັງຕ່າເພາະຍັງຂາດ ເງື່ອນໄຂພືນ
້ ຖານແລະທິດທາງແຜນການທີ່ຈະແຈງ ແລະ ກົນໄກ
ການປະສານງານກັບພາກສວນ ທີກຽວຂອງ.
ສະນັນ
້ ,
ບູລິມະສິດຄວາມຕອງການແມນຈາເປັນຕອງໄດມີການປັບປຸງ
ຄວາມສາມາດ
ໃຫແກວິຊາການຂັນ
້ ແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງ,
ເຊິ່ງຍັງຂາດຄວາມຮູ
ຄວາມສາມາດ ໂດຍພືນ
້ ຖານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມສັງຄົມແລະ
ທາມະຊາດ ຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ໃນທົ່ວແຂວງ.
 ຮູບແບບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ .
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມແຂວງສົມທົບກັບ
ຫອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລອມເມືອງ
ເພືອ
່ ແບງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບແຕລະຂັນ
້
ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ
ກິດຈະກາເປັນແຕລະໄລຍະ.
8. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງານຍອຍ
(ໃຫຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ)

ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫພະນັກງານວິຊາການຂັນ
້ ແຂວງ ແລະ ຂັນ
້ ເມືອງ
ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງໂຄງການ
ລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກາ, ອຸດສາຫະກາ ແລະ ພະລັງງານ-ບ່ແຮ.

9. ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ
ແລະຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ
ທີສ
່ ະໜັບສະໜູນ ໂດຍໂຄງການ
ຍອຍ (ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງ

ໂຄງການຍອຍນີ້ໄດສະໜັບສະໜູນບັນດາຍຸດທະສາດແຫງຊາດທີ່ສາຄັນຕາງໆດັ່ງລຸມນີ:້
 ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດແຕນີ້ ເຖີງ ປີ 2020 ເພື່ອໃຫມີສິ່ງແວດລອມທີ່
ດີ.
 ທິດທາງແຜນການຂອງພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລອມ
ແຂວງ ຫຼວງນ້າທາ 2016 – 2020.
 ແຜນຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມຮອບດານ ISP ຂອງແຂວງ.
 ການປະເມີນສິ່ງແວດລອມແບບຍຸດທະສາດ SEA ຂອງແຂວງ.

10.
ຜົນຮັບລະດັບພາກພືນ
້
ແລະ ລະດັບໂລກທີໂ່ ຄງການຍອຍ
ສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ປະກອບສວນ

1. ໂຄງການສາງຄວາມສາມາດດານການສຶກສາປົກປອງສັງຄົມເຂົາ້ ໃນການຮຽນ
ການສອນ. ຄສຄ, ມຊ.
2. ໂຄງການສາງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງດານການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມສັງຄົມແລະທາມະຊາດ ໂຄງການ ຄສລ 2 (LENS II )
ກປສສ.
3. ໂຄງການສາງຄວາມອາດສາມາດ ທາງດານວິທະຍາການ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ

ແຂວງຖາເປັນໄປໄດ).

(ເຊັ່ນ: ການຮວມມືລະຫວາງຊາດ,
ການແລກປຽນຄວາມຮູ, ປອງກັນ
ການຄາ-ຂາຍສັດປາທີ່ຜິດກົດໝາຍ
ໃນເຂດພາກພື້ນ).
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ຕ່ສິ່ງແວດລອມ.
11.
ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ຜົນຮັບຂອງໂຄງ
ການຍອຍ (ຂຽນລາຍການຕົວຊີ້ວັດ

ຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດຮັບໂຄງການຍອຍມີດັ່ງນີ້:
1. ຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ໂດຍວັດແທກຕາມຈານວນພະນັກງານທີ່ໄດເຂົາ້ ໃນ
ຜົນຮັບ. ພອມທັງອະທິບາຍຕົວຊີ້ວັດຜົນ
ຊຸດຮຽນສາເລັດ ກຽວກັບການປະເມີນຜົນສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລະ
ຮັບສະເພາະຂອງໂຄງການຍອຍ. ຜົນຮັບ
ບຽບກົດໝາຍກຽວຂອງ,
ແລະຜົນກະທົບ ເປັນຜົນປະໂຫຍດໄລຍະ
2. ຖານຂ້ມູນໄດຮັບການສາງຂຶນ
້ ແລະ ເຄືອ
່ ນໄຫວໄດ.
ຍາວ ໃດໜຶ່ງສະເພາະກຽວກັບສິ່ງຂອງຫຼື
ການບລິການຕ່ກຸມຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍ
ດເປົ້າໝາຍ).

12.
ຜົນໄດຮັບຕົນ
້ ຕຂອງໂຄງ 1. ພະນັກງານວິຊາການທີ່ໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ
ກຽວກັບ
ການຍອຍ (ສິ່ງຂອງຫຼືການບລິການທີ່
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ຈານວນ
ໄດຮັບຈາກການກະທົບໃສຂອງໂຄງການ
35 ຄົນ ( ໃນນັນ
້ ມີແມຍິງ 20% ).
(ໂຕຂັບເຄື່ອນການສະໜອງ) ເຊັ່ນ:
2. ມີກົດລະບຽບ, ແບບຟອມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ມີຖານຂ້ມູນໃນການ
ຈານວນພະນັກງານທີ່ໄດຝືກ, ເອກະສານ
ເກັບກາເຂົາ້ ລະບົບຄອມພີວເຕີ.
ຄູມື ເປັນຈານວນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດສາງຂຶ້ນ)
3. ພະນັກງານທີ່ກຽວຂອງໃນແຂວງ ໄດຮັບການຍົກລະດັບ, ມີຄວາມເຂົາ້ ໃຈກຽວກັບນິ
ຕິກາ ແລະ ວິທີຄຸມຄອງການປະເມີນຜົນກະທົບ ລວມທັງການທົດແທນຄາເສຍ
ຫາຍ ແລະ ຍົກຍາຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ແລະ ການໄກເກຍບັນຫາ.
4. ມີຖານຂ້ມູນໂຄງການພັດທະນາ.
13. ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກາ (ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກາທີ່ຈະເຮັດໃຫເກີດຜົນໄດຮັບຂາງເທີງ. ບ່ຄວນໃຫຫຼາຍກວາ 5 ອົງ
ປະກອບ (ເບີ່ງລາຍລະອຍດຢູໃນແຜນວຽກ ແລະ ງບປະມານປະຈາປີຂັດຕິດ).

ອົງປະກອບ
ອົງປະກອບທີ 1:
ປັບປຸງຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງພະນັກງານ.

ກິດຈະກາຕົນ
້ ຕ
ກິດຈະກາ 1.1 ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ
ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ

ໂຄງການເພືອ
່ ເຮັດໃຫ

ພາກສວນກຽວຂອງມີຄວາມຮັບຮູ, ເຂົາ້ ໃຈ ແລະ ໃຫຄວາມ ຮວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ໃຫມີຜົນສາເລັດເປັນຢາງດີ. ໄລຍະເວລາ ຈັດກອງປະຊຸມ 1 ວັນ ມີຜູເຂົ້າ
ຮວມ ປະມານ 30 ຄົນ ເຂົ້າຮວມ ໄດມີການຮັບຮູ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈເປັນເອກກະພາບ
ກັນ.
ກິດຈະກາ 1.2 ກອງປະຊຸມປະຈາປີ
ເຂົ້າຮວມປະຊຸມປະຈາປີ ແລະ ແລກປຽນບົດຮຽນກັບແຂວງທີ່ມີໂຄງການແບບ
ດຽວກັນ ປີລະຄັ້ງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2016, ແຂວງບ່ແກວ ປີ 2017, ແຂວງຜົ້ງ
ສາລີ ປີ 2018 ແລະ ອຸດົມໄຊ 2019 ປີລະ 03 ຄົນ).
ກິດຈະກາ 1.3 ຝຶກອົບຮົມກຽວກັບການຄຸມຄອງໂຄງການຍອຍ
ພະນັກງານໂຄງການຕອງໄດເຂົາ້ ຮວມຝຶກອົບຮົມກຽວກັບການຄຸມຄອງ
ໂຄງການຍອຍຈານວນ 04 ຄົນ ກອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ.
ກິດຈະກາ

1.4

ເຂົາ້ ຮວມກອງປະຊຸມຜູມສ
ີ ວນຮວມ
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ສິງ່ ແວດລອມ.
ຄະນະໂຄງການ ນາໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົາ້ ຮວມປະຊຸມຜູມີສວນຮວມຂອງ
ກປສ ໃນແຕລະປີ ຈັດໂດຍ ກປສ ຈານວນ 05 ຄົນ, ໃນປີ 2017.
ກິດຈະກາ 1.5 ເຜີຍແຜລະບຽບກົດໝາຍໃຫເມືອງ
ພຊສ ເຜີຍແຜລະບຽບ ກົດໝາຍກຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດ
ລອມ ໃຫພະນັກງານເມືອງ 1 ວັນ.
ກິດຈະກາ 1.6 ຝຶກອົບຮົມ ສວ ຢູແຂວງອືນ
່
ພະນັກງານ ຂສວ ແຂວງ 03 ຄົນ ເຂົ້າຮວມການຝຶກອົບຮົມສິ່ງແວດລອມໄລຍະ
ສັນ
້ 5 ວັນ ຈັດໂດຍ ມຊ ຢູແຂວງພາກເໜືອ 1 ເທື່ອ ແນໃສຍົກລະດັບວິຊາການຫຼາຍ
ຂຶນ
້ .
ກິດຈະກາ 1.7 ຝຶກອົບຮົມ ສວ ຢູແຂວງຕົນເອງ
ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ພຊສ ແຂວງ ໂດຍສົມທົບ ຄສວ, ມຊ ຈັດການຝຶກອົບ
ຮົມວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມ

ໄລຍະສັນ
້
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ວັນ

ໃຫແກພະນັກງານຂັນ
້ ແຂວງ ແລະ ຂັນ
້ ເມືອງ ແນໃສຍົກລະດັບດານວິຊາການໃຫພະ
ນັກງານຫຼາຍຂຶນ
້ ປະມານ 30 ຄົນ.
ກິດຈະກາ 1.8 ຝຶກອົບຮົມໃຊຖານຂ້ມນ
ູ
ພະນັກງານ ຂສວ ແຂວງ 03 ຄົນ ເຂົ້າຮວມຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັນ
້ 5 ວັນ ຈັດ
ໂດຍ ກປສສ ຢູນະຄອນຫຼວງ ການນາໃຊຖານຂ້ມູນໂຄງການພັດທະນາ.
ອົງປະກອບທີ 2:
ສະໜັບສະໜູນ
ການປະເມີນຜົນ

ກິດຈະກາ 2.1 ຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາ/ຈັດກອງປະຊຸມກັບຜູພດ
ັ ທະນາ
ພຊສ

ແຂວງ

ຈະໄດລົງຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາທີ່ມີບນ
ັ ຫາສິ່ງແວດລອມ

ພອມທັງຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູພັດທະນາ

ເພື່ອເປັນການ

ແລກປຽນຄວາມຄິດເຫັນ ລະຫວາງ ພາກລັດກັບໂຄງການພັດທະນາ ໃນການຄຸມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອອນ) ລວມທັງສັງລວມການຕິດຕາມ
ເຂົາ້ ໃນຖານຂ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ຢາງສະໝ່າສະເໝີ.
ອົງປະກອບທີ 3: ບລິຫານ ແລະ
ການບລິຫານ
ແລະ
ຄຸມຄອງໂຄງການຈະໄດປະຕິບດ
ັ ຕາມຄູມກ
ື ານຈັດຕັ້ງ
ຄຸມຄອງໂຄງການ
ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລວມທັງການຄຸມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້ - ຈັດຈາງ ແລະ ການ
ກວດກາຕິດຕາມ. ສາງຄວາມເຂົາ້ ໃຈຮວມກັນກັບທີມງານ ແລະ ຜູຊນ
ີ້ າ ກຽວກັບຮູບ
ແບບ ແລະ ວິທກ
ີ ານຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍອຍ, ໝາກຜົນ ແລະ ຜົນໄດຮັບທີຕ
່ ອງ
ສາເລັດ. ການຝືກອົບຮົມ ແລະ ສາງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຍອຍ ລວມທັງ
ບັນຊີ

ແລະ

ການຕິດຕາມກວດກາ
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ຄວາມຄືບໜາກິດຈະກາທີ່ໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ລວມທັງຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ແລະຜົນທີ່ໄດ
ຮັບແລະການເງິນ ( ລວມທັງການຈັດຊື້ ) ຈະໄດເຮັດ ແລະ ສົ່ງໃຫຫອງການ ກປສ
ຕາມທຶນທີ່ໄດຮັບ ແລະ ຂຶນ
້ ແຜນການງວດຕ່ໄປ ໂດຍອີງໃສແຜນລວມ.
14. ຜູເປົາ້ ໝາຍ
ທີໄ່ ດຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ພະນັກງານລັດ
ຈານວນທັງໝົດ (___195____) ແມຍິງ (__34__)
ລະດັບສູນກາງ (________) ແມຍິງ (_____)
ລະດັບແຂວງ (____45___) ແມຍິງ (___14___)
ລະດັບເມືອງ (___140___) ແມຍິງ (___18___)
□ຊຸມຊົນທອງຖີ່ນ ( 10 ບານ), ຈານວນຄົນ ( 10 ຄົນ) ແມຍິງ (2 ຄົນ )
□ນັກສຶກສາ (_____) ແມຍິງ (___)
□ມວນຊົນທົ່ວໄປ
□ພາກສວນເອກຊົນ: 10

15. ມື້ເລີ່ມໂຄງການ

1 / 5 / 2016

16. ມື້ປດ
ິ ໂຄງການ (ໄລຍະໂຄງການ
ເປັນປີ)

31 /12 / 2020 (4.7ປີ)

17. ຜູຮວມທຶນ

(ແຫຼ່ງແລະຈານວນເປັນໂດລາລວມທັງ
ທຶນປະກອບສວນເປັນວັດຖຸ ແລະ ແຮງ
ງານ ເຊິ່ງອາດແຍກສະເພາະຕ່ແຕລະອົງ
ປະກອບຖາເປັນໄປໄດ)

ທຶນປະກອບສວນຂອງລັດຖະບານໄລຈາກຄາປະກອບສວນຂອງພະນັກງານ ແລະ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໂດຍທີ່ບເ່ ປັນເງິນສົດ ປະມານ 70 ລານກີບ.

18. ໂຄງການ/ແຜນງານເສີມໃສສິງ່ 
ໄດລິເລີມ
່ ຫຼື ກາລັງດາເນີນ
(ຊື່, ແຫຼ່ງທຶນ, ສາຍພົວພັນ)



ໂຄງການສາງຄວາມສາມາດດານການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມຂອງ ຄະ
ນະວິທະຍາສາດສິງ່ ແວດລອມ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ
ໂຄງການສາງຄວາມສາມາດດານການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມຂອງ ຄະ
ນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ
ໂຄງການສາງຄວາມສາມາດດານການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມຂອງ ກປ
ສສ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສາງຖານຂ້ມູນ

19. ກົນໄກການຈັດຕັງ້ ໂຄງການຍອຍ
a) ອະທິບາຍໂຄງຮາງການຄຸມຄອງໂຄງການຍອຍ.
b) ພະນັກງານແລະການຊວຍເຫຼືອທາງວິຊາການທີ່ຕອງການເພີ່ມເຕີມ ໃນດານໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫໂຄງການຍອຍທີ່ສະເໜີມາ ໄດຮັບຜົນ
ສາເລັດ (ເປັນຕົ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊີການເງີນ….).

a) ອະທິບາຍໂຄງຮາງການຄຸມຄອງໂຄງການຍອຍ.
ໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງຂອງໂຄງການຍອຍ ຈະປະກອບມີ ຜູຊີ້ນາໂຄງການ, ຫົວໜາໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ. ຜູ
ຊີ້ນາໂຄງການ ຈະແມນຄະນະພະແນກ ເປັນຜູຊີ້ນາໂຄງການຍອຍໂດຍລວມ ແຕບ່ໄດປະຕິບັດ ໂຄງການຕົວຈິງ. ສວນຫົວ
ໜາໂຄງການຍອຍ ຈະໄດມີການແຕງຕັ້ງມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີ້ເປັນສວນໃຫຍ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກັບທີມງານວິຊາການ.
ວິ ຊ າການຈະເປັນ ພະນັ ກ ງານພະແນກ ຫຼື ຂະແໜງ ເຊິ່ ງຕອງມີ ຜູ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບວິຊ າການ ແລະ ບັນ ຊີ -ການເງີນ . ນອກນີ້
ພະນັກງານຈັດຈາງ - ຈັດຊື້ ຂອງ ກປສ ຈະໄດໃຫການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພະນັກງານຫອງການເມືອງ ຍັງຈະໄດເຂົາ້ ຮວມ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາດັ່ງກາວ.
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ບັນດາພະນັກງານທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫເຮັດວຽກໂຄງການຍອຍນີຈ
້ ະໄດການົດເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຢາງຄັກແນໂດຍ
ສະເພາະຫົວໜາໂຄງການ, ຮອງຫົວໜາໂຄງການ, ວິຊາການ ແລະ ບັນຊີ-ການເງິນ. ການປະເມີນຜົນງານຂອງພະນັກງານ
ຂອງພະນັກງານທີມງານໂຄງການຕອງໄດເຮັດເພືອ
່ ເບິ່ງວາພະນັກງານມີຄວາມຈາເປັນໃນການຝຶກວຽກງານໃດໜື່ງສະເພາະ ຫຼື
ໜາວຽກເພີ່ມເຕີມ ເພືອ
່ ໃຫເຮັດວຽກໄປຕາມໜາທີ່.
ໂຄງຮາງການຈັດຕັງ້ :
-

ຜູຊີ້ນາໂຄງການ: ຄະນະພະແນກ
ຄະນະບລິຫານງານໂຄງການ: ຫົວໜາໂຄງການ, ຮອງຫົວໜາໂຄງການ
ທີມງານວິຊາການ: ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ໜວຍງານສິ່ງແວດລອມ ຫຊສ ເມືອງ
ທີມງານການເງີນ: ບັນຊີ ແລະ ການເງີນ
ຜູຊນ
ີ້ າໂຄງການ
ຄະນະພະແນກ

ຄະນະບລິຫານງານໂຄງການ
-

ຫົວໜາໂຄງການ
ຮອງຫົວໜາໂຄງການ

ວິຊາການ
-

ການເງີນ
-

ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ, ພຊສ

-

ໜວຍງານສິ່ງແວດລອມ, ຫຊສ

ບັນຊີ
ການເງີນ

20. ງບປະມານລວມ

ສະເໜີງບປະມານ ແລະ ຂັດຕິດກັບບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍ (ເບີ່ງຮາງທີ່ໄດຂັດຕິດມາພອມນີ້). ໃນບົດສະເໜີນີ້ຈະສະແດງໃຫເຫັນພຽງແຕ
ງບປະມານສັ ງລວມຂອງໂຄງການຍອຍ. ສັ ງເກດວາເມື່ ອ ໂຄງການຍອຍຈະໄດຖື ກ ຮັ ບ ຮອງໝົ ດໄລຍະໂຄງການຍອຍທັ ງໝົ ດ ແຕຫຼັ ງຈາກປີທີ 1,
ທຶນຮອນຈະປອຍໃຫນັ້ນ ແມນອີງໃສຜົນງານໃນປີຜ ານມາ, ອີງໃສຄາດໝາຍທີ່ການົດໃນແຜນປີທີ່ໄດຖືກຮັບຮອງເອົາ (ເບີ່ງຂ້ 24).ສາລັບໂຄງການ
ຍອຍທີໄ່ ດຮັບຮອງແລວຫອງການກປສຈະເປັນຜູເຮັດແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈາງຕາງໆ.

ອົງປະກອບ (ບ່ເກີນ 5 ອົງປະກອບລວມທັງການຄຸມ
ຄອງໂຄງການ)

201516

201617

201718

201819

201920

ທຶນຈາກ
ກປສ

ທຶນສົມ
ທົບ

ອົງປະກອບ 1. ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະ
ນັກງານ

21

14

62

22

2

121

-

ອົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບສະໜູນການປະເມີນຜົນ

34

34

34

34

34

170

-
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ອົງປະກອບ 3. ບລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງໂຄງການ
ລວມມູນຄາພື້ນຖານ
ຄາແຮສຸກເສີນ (5%)
ລວມຍອດ

46

7

15

7

15

90

70

101

55

111

63

51

381

70

5

3

6

3

3

19

-

106

58

117

66

54

400

70

21. ຄວາມຍືນຍົງ
ອະທິບາຍຜົນໄດຂອງໂຄງການຍອຍຈະມີສຶບຕ່ ຫຼື ຮັກສາໄວ ຫຼັງໂຄງການສີ້ນສຸດ.

ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກາໂຄງການຍອຍ ແມນການມີບຸກຄະລະກອນ, ມີກົນໄກ, ແບບແຜນລະບົບການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ມີເຄືອ
່ ງມືທີ່ສາມາດນາໃຊຕ່ໄປ. ດັ່ງນັນ
້ , ພະນັກງານຜູປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຕອງແມນພະນັກງານລັດ. ໃນນັນ
້ ,ອາດ
ມີການການົດເອົາຜູທີ່ສາມາດສອນຄົນອື່ນມີຄວາມຮູ
ພອມນັນ
້ ,

ແລະ

ປະສົບການອາດຈັດໃຫມີການຝຶກເພີ່ມເຕີມສະເພາະ.

ພະນັກງານໜຸມນອຍກ່ຕອງໄດຈັດໃຫມາເຮັດວຽກໃນທີມ

ເພື່ອໃຫເຂົາເຈົາ້ ໄດມີໂອກາດໃນການຮຽນຮູ.

ແນນອນ, ກົນໄກ, ລະບົບ ແລະ ເຄືອ
່ ງມືທີ່ໄດສາງຂຶນ
້ ຈະຖືກນາໃຊ ແລະ ປັບປຸງ ເພື່ອເຮັດໃຫການປະສານງານ ແລະ
ຮວມມືຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມຂອງ ໂຄງການລົງທຶນໃຫມີປະສິດທິພາບດີຂນ
ຶ້ .

22. ການປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍປອງກັນສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ.

ກວດກາເບີ່ ງວາມີ ຄ ວາມຕອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ ມຄອງສິ່ ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົ ມ ຫຼື ບ່ (ກອບແຜນຄຸ ມຄອງສິ່ ງແວດລອມ ແລະ
ສັງຄົມ ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ ທີ່ເວັບໄຊ ກປສ.

ກິດຈະກາຂອງໂຄງການແມນພົວພັນກັບການກ່ສາງຄວາມອາດສາມາດ, ການປະສານງານ ແລະ ຮວມມື ໂດຍມີ
ກອງປະຊຸມຮວມກັນ,
ກິດຈະການຕາງໆ

ມີການວາງແຜນແລະປະຕິບດ
ັ ການຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມຂອງໂຄງການລົງທຶນ
ພາຍໃນແຂວງ.

ແລະ

ໃນການກວດສອບຕາມລາຍການໂຄງການທີ່ບສ
່ ະໜັບສະໜູນນັນ
້ ເຫັນວາບ່ໄດມີ

ໂຄງການໃດທີ່ເຫັນວາມີຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ສະນັນ
້ , ໂຄງການຍອຍນີ້ ບ່ໄດມີກດ
ິ ຈະກາອັນໃດ ທີ່
ອາດສາງ ຫຼື ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ສງິ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແຕຢາງໃດ.

23. ການມີສວນຮວມຂອງຊຸມຊົນ ລວມທັງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບບານ

ເບີ່ງຕາມເອກະສານແນະນາ ກຽວກັບຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ ໃນແຜນການມີສ ວນຮວມຂອງຊຸມຊົນ ຊື່ງສາມາດຄົ້ນຫາໄດທີ່ເວັບໄຊ ກປສ.

ຊຸມຊົນ ຈະມີສວນຮວມເຂົາ້ ໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການວາງແຜນຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມ ສັງຄົມ ແລະ
ທາມະຊາດ ທີ່ຈະເຮັດຮວມກັບຫອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມເມືອງ, ອານາດການປົກຄອງ
ທອງຖິ່ນ ( ໂດຍ ສະເພາະແມຍິງ, ຊາວໜຸມ, ຊົນເຜົ່າ) ໂດຍຮູບແບບການປຶກສາຫາລື ແລະ ສາພາດ, ເພືອ
່ ເຮັດໃຫແນວໃດ
ຊາວບານ ຈະເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸມຄອງຫຼາຍກວາເກົ່າ, ສິດນາໃຊ ແລະ ໜາທີ່ປກ
ົ ປອງ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ເປັນຕົ້ນ. ແນໃສ
ເຮັດໃຫຊຸມຊົນໄດເຂົ້າຮວມໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມດວຍຄວາມສະໝັກໃຈໃນຂົງເຂດໂຄງການດັ່ງກາວ.

24. ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ການເຊືອ
່ ມສານ)
ອະທິບາຍກຽວກັບໂຄງການຍອຍໄດຍີນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ ຕ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕໂຄງການ.
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