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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ

-----===000===-----

ຫອງການລດັຖະບານ

ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິງ່ແວດລອມ

ແບບຟອມບດົສະເໜໂີຄງການ

ຂ້ແນະນາ:
 ຄາຮອງສາມາດຍື່ນເປັນພາສາລາວ.
 ບັນທັດຖານທ່ີຈະໄດທຶນມີດັ່ງຕ່ໄປນ້ີ: (a) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງ ລັດຖະບານ/ແຂວງ; (b)

ຖືກກັບໜ່ຶງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍອຍຂອງ ກປສ (ໜາວຽກນະໂຍບາຍແລະ ສາງຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພັນ,
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຄຸມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້າ, ຄຸມຄອງທ່ີດິນ); (c) ບ່ມີກິດຈະກາທ່ີເກືອດຫາມ.

 ໂຄງການຍອຍ, ຖາແມນຫຼາຍປີ, ຈະໄດຕອງມີຜົນງານທ່ີດີເພື່ອຈະຕ່ໃນປີຕ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານປະຈ າປີພົວພັນກັບທຶນ,
ການຄຸມ ຄອງ ແລະຜົນໄດຮັບໃນປີນ້ັນ ຊຶ່ງໄດການົດໄວ.

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍຂອງກປສ:
1. ຊື່ ແລະ ທີຢູ່ຂອງຜສູະເໜຈີດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອຍ:

ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ( ພຊສ ແຂວງຫຼວງນ້າທາ ). ຖະໜົນ 6 ພືດສະພາ ບານ
ອດຸົມສນີ, ເມືອງ ຫຼວງນ້າທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້າທາ.
ໂທລະສັບ: 086 212149.

2. ຊື,່ ໜາທີ,່
ບອນພວົພນັລະອຽດ
ຈດຸປະສານງານຜສູະເໜີ
ຈດັຕັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຍອຍ:

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

3. ລະດບັພືນ້ທີ່ຂອງ
ໂຄງການຍອຍ
(ອາດຫຼາຍກວາ 1 ທາງເລືອກ)

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

4. ຊືໂ່ຄງການຍອຍ ສາງຄວາມສາມາດໃຫແກພະນກັງານວຊິາການ ໃນການປະເມນີຜນົກະທບົດານ
ສິງ່ແວດລອມ ແລະ ສງັຄມົ.

5. ຈານວນທນຶທີຂ່:(ງບໂດຍປະມານ
ເປັນເງິນກີບ)

400 ລານກີບ

6. ກອງທນຶຍອຍຂອງກປສທີໃ່ຫ
ທນຶ: (ໃຫໝາຍເອາົ 1 ທາງ
ເລອືກ)

 ນະໂຍບາຍ
 ຊີວະນາໆພັນ
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ
 ຄຸມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້າ
 ຄຸມຄອງທ່ີດິນ

7. ໜາວຽກສະຖາບນັ ຫຼຂືະແໜງ  ສະພາບລວມຂອງຂະແໜງສິງ່ແວດລອມ:
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ການທີພ່ວົພນັກບັໂຄງການຍອຍ,
ສິງ່ທາທາຍແລະບລູມິະສດິ
(ອະທິບາຍກຽວກັບໜາທ່ີຂອງຜູສະເໜີ,
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜາວຽກທ່ີເຮັດ
ໃນປະຈຸບັນທ່ີພົວພັນກັບປາສະຫງວນ,
ສັດປາ, ສິ່ງແວດລອມ, ການປອງກັນທາງ
ສັງຄົມ, ສີ່ງທາທາຍ, ບູລິມະສິດທ່ີ
ຕອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການ
ແກໄຂບູລິມະສິດ ແລະຂ້ຄົງຄາງດັ່ງກາວ).

ແຂວງຫຼວງນ້າທາຕັ້ງຢທິູດຕາເວນັຕົກສຽງເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ມເີນືອ້ທ່ີ
9,325 ກິໂລແມັດ ໃນນັນ້ເນືອ້ທ່ີເຂດພູດອຍກວມ 85% ແລະ ເຂດທ່ົງພຽງກວມ
15% ມີ 5 ເມືອງ ແລະ ມຊີາຍແດນເຊືອ່ມຕ່ກບັແຂວງ ແລະ ປະເທດໃກຄຽງດັ່ງນີ້:
- ທິດເໜືອຕດິກັບ ສປ ຈນີ ຍາວ 140 ກມ.
- ທິດໃຕຕິດກັບ ແຂວງບແ່ກວ ຍາວ 100 ກມ.
- ທິດຕາເວນັອອກຕິດກັບ ແຂວງອດຸົມໄຊ ຍາວ 230 ກມ.
- ທິດຕາເວນັຕົກຕິດກັບ ປະເທດມຽນມາ ຍາວ 130 ກມ.

ພຊສ ແຂວງ ແມນການຈັດຕັ້ງໜ່ືງໄດສາງຂຶນ້ໃນປີ 2012 ເປນັ
ເສນາທິການໃຫແກ ກຊສ ແລະ ຫອງວາການປົກຄອງ ແຂວງ ມີໜາທ່ີຄຸມຄອງມະຫາ
ພາກຂັ້ນແຂວງ ກຽວກັບຄຸມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລອມ, ຜັນ
ຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລດັ ເພືອ່ຮັບປະກນັການພັດທະນາແບບ
ຍນືຍົງ, ປະຈບຸນັ ພຊສ ແຂວງປະກອບມີ 10 ຂະແໜງການ, ມພີະນກັງານ
ລດັຖະກອນຂັ້ນແຂວງ 71 ຄົນ, ຍິງ 26 ຄົນ, ພະນັກງານ 95% ມີ 2 ຄົນ.

ໃນນັນ້, ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ເປນັຂະແໜງໜ່ືງ ທ່ີນອນ ໃນລະບບົ
ໂຄງຮາງການຈດັຕັ້ງ ແລະ ເປນັເສນາທິການໃຫແກ ພຊສ ມີໜາທ່ີໃນການຄຸມຄອງ,
ປົກປກັຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ລະບບົນິເວດ
ໃນທອງຖ່ີນຂອງ ຕົນ ໃຫມີຄວາມອດຸົມສົມບນູ; ເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນການທົບທວນ
ບດົລາຍງານການສກຶສາສິ່ງແວດລອມເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ບດົລາຍງານການປະເມນີ
ຜົນກະທົບຕສ່ິ່ງແວດລອມ ພອມທັງຕິດຕາມກວດກາການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັມາດຕະການ
ປອງກນັແລະຫດຜອນຜົນກະທົບຕ່ສິງ່ແວດລອມແລະສັງຄມົ, ແຜນຄຸມຄອງສິ່ງ
ແວດລອມແລະສັງຄົມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນແຂວງ; ຕດິຕາມກວດກາ
ຄນຸນະພາບສິ່ງແວດລອມຂອງແຂວງ, ຄວບຄມຸມນົລະພິດທາງນ້າ, ດນິ, ອາກາດ ແລະ
ສຽງ ໃຫມີສະພາບສິ່ງແວດລອມຢູໃນເກນມາດຕະຖານສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ;
ພອມທັງ ຊກຸຍູ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ ສາງຈດິສານຶກ ໃຫມວນຊນົເຂົ້າຮວມ ແລະ
ຈດັຕັ້ງປະຕບິດັການປກົປກັຮັກສາສິງ່ແວດລອມ, ການຄຸມຄອງໄພພບິດັ ແລະ
ການປບັຕວົເຂົ້າກບັການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ....

ປດັຈບຸນັ ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ມີພະນກັງານລດັຖະກອນ ແລະ
ອາສາສະໝັກທັງໝົດ 11 ຄນົ; ພະນັກງານລດັຖະກອນ 9 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ,
ອາສາສະໜັກ 2 ຄນົ, ຍິງ 1 ຄນົ, ມີ 3 ໜວຍງານຄ:ື ສົ່ງເສີມຄນຸນະພາບ
ສິ່ງແວດລອມ, ຄວບຄຸມມນົລະພິດ ແລະ ປະເມນີຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມ-ສັງຄົມ.

 ໜາທ່ີຂອງຂະແໜງສິງ່ແວດລອມ:
1. ຈດັຕັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ,

ຂ້ຕົກລງົ, ມະຕິ, ຄາສັ່ງ, ແຈງການ, ບດົແນະນາລະບຽບການຕາງໆຂອງກະຊວງ,
ອົງການ ປົກຄອງ ແຂວງ ແລະ ພະແນກການ ໃຫມີສດິທິຜນົ.

2. ສາງແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ ໃນການຈດັ
ຕັ້ງປະຕບິດັໄລຍະສັນ້, ໄລຍະກາງແລະໄລຍະຍາວ ກຽວກບັການຄຸມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ ເພືອ່ສະເໜີຂັນ້ເທິງພິຈາລະນາ.

3. ຄຸມຄອງ, ປົກປກັຮກັສາສິ່ງແວດລອມ, ຊບັພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ລະບບົ
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ນິເວດ ໃນທອງຖ່ິນຂອງຕົນໃຫມີຄວາມສົມບນູ.
4. ເຂົາ້ຮວມໃນຂະບວນການທົບທວນ ບດົລາຍງານການສຶກສາສິ່ງແວດລອມ

ເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທົບຕ່ ສິ່ງແວດລອມ, ພອມທັງ
ຕິດຕາມ ແລະ ຮວມຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັມາດຕະ ການປອງ
ແລະ ຫດຜອນຜນົກະທົບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແຜນການຄຸມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ລົງທຶນພາຍໃນ ແຂວງ.

5. ສະເໜີສາງຕັ້ງໜວຍງານຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມຢູຂັນ້ເມອືງ ທີມ່ີໂຄງການລົງທຶນ
ຂະໜາດໃຫຍ ຫືຼ ໂຄງການທ່ີມຄີວາມສະລບັສບັຊອນ ຫືຼ ເມືອງທ່ີມີຫຼາຍ
ໂຄງການລົງທຶນຢູນາກັນ.

6. ຕິດຕາມກວດກາຄນຸນະພາບສິງ່ແວດລອມຂອງແຂວງ, ຄອບຄຸມມນົລະພິດ
ທາງນ້າດນິ, ອາກາດແລະສຽງໃຫມີລະພາບສິ່ງແວດລອມຢູໃນເກນມາດຕະຖານ
ສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ.

7. ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມວຊິາການ ແລະ ສາງຈດິສານກຶໃຫມວນຊນົເຂົ້າຮວມ ແລະ
ຈດັຕັ້ງປະຕບິດັການປກົປັກຮັກສາສິງ່ແວດລອມ, ການຄຸມຄອງໄພພບິດັ ແລະ
ການປບັຕວົເຂົ້າກບັການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ.

8. ເຂົາ້ຮວມການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ,
ແຜນງານແຫງຊາດ ໃນການປບັຕວົເຂົ້າກບັສະພາບການປຽນແປງດນິຟາ ອາກາດ,
ດາເນີນການດາເນີນການສົ່ງເສມີການນາໃຊກນົໄກ ການພດັທະນາ ສະອາດ ແລະ
ມາດຕະການຕາງໆ ເພື່ອຫດຜອນ ການປອຍທາດອາຍ ພິດເຮອືນແກວ.

9. ຈດັຕັ້ງປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດໃນການຮບັມື ກບັໄພພບິດັທາມະຊາດ ເພືອ່
ສະກດັກັນ້ ແລະ ຫດຜອນໄພພິບດັຕາງໆ.

10. ເກບັກາ, ຄຸມຄອງ, ເຜີຍແຜ ແລະ ນາໃຊລະບບົຂ້ມນູ-ຂາວສານ ກຽວກບັ
ສິ່ງແວດລອມ, ໄພພບິດັ ແລະ ການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ.

11. ສາງແຜນການເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງບປະມານຂອງຂະແໜງເພືອ່ສະເໜີ
ເຂົາ້ແຜນການຂອງພະແນກຊບັພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລອມ.

12. ສາງແຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ກສ່າງ ແລະ ບາລຸງ ພະນັກງານ
ທາງດານວິຊາສະເພາະ ແລະ ນາໃຊພະນັກງານລດັຖະກອນ ໃນຂະແໜງການ
ຂອງຕນົ.

13. ຄົນ້ຄວານາສະເໜີການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ຜູທ່ີມຜີົນງານ ແລະ ປະຕບິດັວໄິນຕ່
ຜູກະທາຜິດຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີ່ກຽວຂອງ.

14. ພົວພນັຮວມມືກບັປະເທດຕາງໆ ແລະ ບດັດາອົງການຈດັຕັ້ງ ສາກົນທັງ ພາຍໃນ
ແລະຕາງປະເທດເພືອ່ຂນົຂວາຍເອາົທຶນ, ເຕັກນກິ, ວຊິາການເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫແກວຽກງານສິ່ງແວດລອມຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັນ້ເທິງ.

15. ປະຕບິດັໝາທ່ີອືນ່ໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາພະແນກ.

 ຄວາມອາດສາມາດໃນປດັຈບຸນັ:
ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ມໂີຄງການຮາງການຈັດຕັ້ງເຊັນ່: ຫົວໜາຂະແໜງ,

ຮອງຂະແໜງ, ໜວຍງານ ແລະ ວຊິາກາານ, ມກີານແບງຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ໃນການເຄືອ່ນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ ວຽກງານວຊິາສະເພາະ ຕາມສດິ - ພາລະບດົບາດ
ຂອງຕນົ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັນ້ເທີງ. ໃນນັນ້ຂະແໜງສິ່ງແວດ ລອມ



ESIA

4

ຍັງມອີປຸະກອນຕາງໆຈານວນໜ່ືງ ທ່ີນາໃຊເຂົາ້ໃນ ການເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານ ເຊັນ່:
ໂຕະນັ່ງ, ຄອມພີວເຕີຕັ້ງໂຕະ 3 ໜວຍ, ປຣນີເຕີ 2 ໜວຍ, ເຊີ່ງ ເຫັນວາຍັງ
ມີຄວາມຈາກດັ ເພືອ່ສະໜັບສະໜູນການເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມ
ພອມນັນ້ງບປະມານປະຈາປີທ່ີໄດຈາກລດັກມີຈາກັດຫຼາຍ.

 ສິງ່ທາທາຍ ແລະ ບລູມິະສດິຄວາມຕອງການຂອງຂະແໜງ:
ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມ (ທົບ

ທວນບດົ, ຕິດຕາມ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ) ຍັງຈາກດັ, ສວນຄວາມຮຄູວາມສາ
ມາດໃນການຄົ້ນຄວາມາດຕະການແກໄຂຍັງຈາກັດ ແລະ ຍັງບ່ທັນມີ ລະບບົ
ການຝຶກອບົຮົມຢາງຈິງຈັງ ລວມທັງການຄຸມຄອງ ຕດິຕາມກວດກາບນັດາ ໂຄງການ
ພັດທະນາແລະກດິຈະການຕາງໆ, ຄຽງຄູກນັນີ ້ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການ
ຍັງຕ່າເພາະຍັງຂາດ ເງ່ືອນໄຂພືນ້ຖານແລະທິດທາງແຜນການທ່ີຈະແຈງ ແລະ ກນົໄກ
ການປະສານງານກບັພາກສວນ ທີກຽວຂອງ.

ສະນັນ້, ບລູິມະສດິຄວາມຕອງການແມນຈາເປນັຕອງໄດມກີານປບັປຸງ
ຄວາມສາມາດ ໃຫແກວຊິາການຂັນ້ແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງ, ເຊິ່ງຍັງຂາດຄວາມຮູ
ຄວາມສາມາດ ໂດຍພືນ້ຖານໃນການປະເມນີຜນົກະທົບຕສ່ິ່ງແວດລອມສັງຄົມແລະ
ທາມະຊາດ ຂອງບັນດາໂຄງການພດັທະນາ ໃນທ່ົວແຂວງ.

 ຮບູແບບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.
ພະແນກຊບັພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມແຂວງສົມທົບກັບ

ຫອງການຊບັພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລອມເມອືງ ເພືອ່ແບງຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບແຕລະຂັນ້ ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາໃນການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັ
ກິດຈະກາເປນັແຕລະໄລຍະ.

8. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງານຍອຍ
(ໃຫຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ)

ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫພະນກັງານວຊິາການຂັນ້ແຂວງ ແລະ  ຂັນ້ເມອືງ
ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຂອງໂຄງການ
ລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກາ, ອຸດສາຫະກາ ແລະ ພະລັງງານ-ບແ່ຮ.

9. ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ
ແລະຍດຸທະສາດຂອງລດັຖະບານ
ທີສ່ະໜບັສະໜນູ ໂດຍໂຄງການ
ຍອຍ (ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງ
ແຂວງຖາເປັນໄປໄດ).

ໂຄງການຍອຍນີ້ໄດສະໜັບສະໜູນບັນດາຍດຸທະສາດແຫງຊາດທ່ີສາຄັນຕາງໆດັ່ງລຸມນີ:້
 ຍດຸທະສາດສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດແຕນີ້ ເຖີງ ປີ 2020 ເພື່ອໃຫມີສິ່ງແວດລອມທ່ີ

ດ.ີ
 ທິດທາງແຜນການຂອງພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລອມ

ແຂວງ ຫຼວງນ້າທາ 2016 – 2020.
 ແຜນຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມຮອບດານ ISP ຂອງແຂວງ.
 ການປະເມນີສິ່ງແວດລອມແບບຍດຸທະສາດ SEA ຂອງແຂວງ.

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພືນ້
ແລະ ລະດບັໂລກທີໂ່ຄງການຍອຍ
ສະໜບັສະໜນູ ຫືຼ ປະກອບສວນ
(ເຊັ່ນ: ການຮວມມືລະຫວາງຊາດ,
ການແລກປຽນຄວາມຮູ, ປອງກັນ
ການຄາ-ຂາຍສັດປາທ່ີຜິດກົດໝາຍ
ໃນເຂດພາກພື້ນ).

1. ໂຄງການສາງຄວາມສາມາດດານການສກຶສາປົກປອງສັງຄົມເຂົາ້ໃນການຮຽນ -
ການສອນ. ຄສຄ, ມຊ.

2. ໂຄງການສາງຄວາມເຂັມ້ແຂງດານການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັວຽກງານການປະເມນີ
ຜົນກະທົບຕສ່ິ່ງແວດລອມສງັຄົມແລະທາມະຊາດ ໂຄງການ ຄສລ 2 (LENS II )
ກປສສ.

3. ໂຄງການສາງຄວາມອາດສາມາດ ທາງດານວິທະຍາການ ໃນການປະເມນີຜນົກະທົບ
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ຕ່ສິ່ງແວດລອມ.
11. ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງ
ການຍອຍ (ຂຽນລາຍການຕົວຊີ້ວັດ
ຜົນຮັບ. ພອມທັງອະທິບາຍຕົວຊີ້ວັດຜົນ
ຮັບສະເພາະຂອງໂຄງການຍອຍ. ຜົນຮັບ
ແລະຜົນກະທົບ ເປັນຜົນປະໂຫຍດໄລຍະ
ຍາວ ໃດໜ່ຶງສະເພາະກຽວກັບສິ່ງຂອງຫືຼ
ການບລິການຕ່ກຸມຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍ
ດເປົ້າໝາຍ).

ຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດຮັບໂຄງການຍອຍມີດັ່ງນີ້:
1. ຜູໄດຮບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກົງ ໂດຍວດັແທກຕາມຈານວນພະນກັງານທ່ີໄດເຂົາ້ໃນ

ຊດຸຮຽນສາເລັດ ກຽວກັບການປະເມນີຜົນສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລະ
ບຽບກົດໝາຍກຽວຂອງ,

2. ຖານຂມູ້ນໄດຮບັການສາງຂຶນ້ ແລະ ເຄືອ່ນໄຫວໄດ.

12. ຜນົໄດຮບັຕົນ້ຕຂອງໂຄງ
ການຍອຍ (ສິ່ງຂອງຫືຼການບລິການທ່ີ
ໄດຮັບຈາກການກະທົບໃສຂອງໂຄງການ
(ໂຕຂັບເຄື່ອນການສະໜອງ) ເຊັ່ນ:
ຈານວນພະນັກງານທ່ີໄດຝືກ, ເອກະສານ
ຄູມື ເປັນຈານວນໃດໜ່ຶງທ່ີໄດສາງຂຶ້ນ)

1. ພະນກັງານວຊິາການທ່ີໄດຮບັການຝກຶອບົຮົມການປະຕບິດັຕົວຈິງ ກຽວກບັ
ການປະເມນີຜົນກະທົບຕສ່ິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ ຂອງໂຄງການລງົທຶນ ຈານວນ
35 ຄົນ ( ໃນນັນ້ມແີມຍິງ 20% ).

2. ມີກົດລະບຽບ, ແບບຟອມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ມີຖານຂມູ້ນໃນການ
ເກບັກາເຂົາ້ລະບບົຄອມພີວເຕີ.

3. ພະນກັງານທ່ີກຽວຂອງໃນແຂວງ ໄດຮບັການຍົກລະດບັ, ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈກຽວກບັນິ
ຕິກາ ແລະ ວທີິຄຸມຄອງການປະເມນີຜົນກະທົບ ລວມທັງການທົດແທນຄາເສຍ
ຫາຍ ແລະ ຍົກຍາຍຈດັສນັປະຊາຊນົ ແລະ ການໄກເກຍບນັຫາ.

4. ມີຖານຂມູ້ນໂຄງການພັດທະນາ.

13. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກາ (ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກາທ່ີຈະເຮັດໃຫເກີດຜົນໄດຮັບຂາງເທີງ. ບ່ຄວນໃຫຫຼາຍກວາ 5 ອົງ
ປະກອບ (ເບີ່ງລາຍລະອຍດຢູໃນແຜນວຽກ ແລະ ງບປະມານປະຈາປີຂັດຕິດ).

ອງົປະກອບ ກດິຈະກາຕົນ້ຕ
ອງົປະກອບທ ີ1:
ປບັປຸງຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງພະນັກງານ.

ກດິຈະກາ 1.1 ກອງປະຊມຸເປດີໂຄງການ
ເປດີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜແຜນການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັ ໂຄງການເພືອ່ເຮດັໃຫ

ພາກສວນກຽວຂອງມີຄວາມຮບັຮ,ູ ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ໃຫຄວາມ ຮວມມື ໃນການຈດັຕັ້ງ
ປະຕບິດັໃຫມີຜົນສາເລດັເປນັຢາງດີ. ໄລຍະເວລາ ຈດັກອງປະຊຸມ 1 ວນັ ມຜີູເຂົ້າ
ຮວມ ປະມານ 30 ຄົນ ເຂົ້າຮວມ ໄດມີການຮັບຮູ ແລະ ເຂົາ້ໃຈເປນັເອກກະພາບ
ກັນ.

ກດິຈະກາ 1.2 ກອງປະຊມຸປະຈາປີ
ເຂົ້າຮວມປະຊຸມປະຈາປີ ແລະ ແລກປຽນບດົຮຽນກບັແຂວງທ່ີມີໂຄງການແບບ

ດຽວກັນ ປີລະຄັ້ງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2016, ແຂວງບ່ແກວ ປີ 2017, ແຂວງຜົ້ງ
ສາລີ ປີ 2018 ແລະ ອຸດົມໄຊ 2019 ປີລະ 03 ຄົນ).

ກດິຈະກາ 1.3 ຝກຶອບົຮມົກຽວກບັການຄຸມຄອງໂຄງການຍອຍ
ພະນກັງານໂຄງການຕອງໄດເຂົາ້ຮວມຝຶກອບົຮົມກຽວກບັການຄຸມຄອງ

ໂຄງການຍອຍຈານວນ 04 ຄົນ ກອນການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ.

ກດິຈະກາ 1.4 ເຂົາ້ຮວມກອງປະຊມຸຜມູສີວນຮວມ ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາ
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ສິງ່ແວດລອມ.
ຄະນະໂຄງການ ນາໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົາ້ຮວມປະຊມຸຜູມີສວນຮວມຂອງ

ກປສ ໃນແຕລະປີ ຈດັໂດຍ ກປສ ຈານວນ 05 ຄນົ, ໃນປີ 2017.

ກດິຈະກາ 1.5 ເຜຍີແຜລະບຽບກດົໝາຍໃຫເມອືງ
ພຊສ ເຜີຍແຜລະບຽບ ກດົໝາຍກຽວກບັການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດ

ລອມ ໃຫພະນັກງານເມືອງ 1 ວນັ.

ກດິຈະກາ 1.6 ຝກຶອບົຮມົ ສວ ຢູແຂວງອືນ່
ພະນກັງານ ຂສວ ແຂວງ 03 ຄນົ ເຂົ້າຮວມການຝຶກອບົຮົມສິ່ງແວດລອມໄລຍະ

ສັນ້ 5 ວນັ ຈດັໂດຍ ມຊ ຢແູຂວງພາກເໜືອ 1 ເທ່ືອ ແນໃສຍົກລະດບັວຊິາການຫຼາຍ
ຂຶນ້.

ກດິຈະກາ 1.7 ຝກຶອບົຮມົ ສວ ຢູແຂວງຕນົເອງ
ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ພຊສ ແຂວງ ໂດຍສົມທົບ ຄສວ, ມຊ ຈດັການຝຶກອບົ

ຮົມວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລອມ ໄລຍະສັນ້ 5 ວນັ
ໃຫແກພະນກັງານຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ແນໃສຍົກລະດບັດານວຊິາການໃຫພະ
ນັກງານຫຼາຍຂຶນ້ ປະມານ 30 ຄນົ.

ກດິຈະກາ 1.8 ຝກຶອບົຮມົໃຊຖານຂມ້ນູ
ພະນກັງານ ຂສວ ແຂວງ 03 ຄນົ ເຂົ້າຮວມຝຶກອບົຮົມໄລຍະສັນ້ 5 ວນັ ຈັດ

ໂດຍ ກປສສ ຢນູະຄອນຫຼວງ ການນາໃຊຖານຂມູ້ນໂຄງການພັດທະນາ.

ອງົປະກອບທ ີ2:
ສະໜັບສະໜູນ
ການປະເມນີຜົນ

ກດິຈະກາ 2.1 ຕດິຕາມໂຄງການພດັທະນາ/ຈດັກອງປະຊມຸກບັຜພູດັທະນາ
ພຊສ ແຂວງ ຈະໄດລົງຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາທ່ີມີບນັຫາສິ່ງແວດລອມ

ພອມທັງຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກືັບຜູພັດທະນາ ເພື່ອເປນັການ
ແລກປຽນຄວາມຄດິເຫັນ ລະຫວາງ ພາກລັດກບັໂຄງການພດັທະນາ ໃນການຄຸມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຈດຸດີ ແລະ ຈຸດອອນ) ລວມທັງສັງລວມການຕິດຕາມ
ເຂົາ້ໃນຖານຂມູ້ນ ແລະ ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ຢາງສະໝ່າສະເໝີ.

ອງົປະກອບທ ີ3: ບລິຫານ ແລະ
ຄຸມຄອງໂຄງການ

ການບລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງໂຄງການຈະໄດປະຕບິດັຕາມຄູມກືານຈດັຕັ້ງ
ປະຕບິດັໂຄງການລວມທັງການຄຸມຄອງການເງິນ, ການຈດັຊື້ - ຈດັຈາງ ແລະ ການ
ກວດກາຕິດຕາມ. ສາງຄວາມເຂົາ້ໃຈຮວມກັນກບັທີມງານ ແລະ ຜຊູີນ້າ ກຽວກັບຮບູ
ແບບ ແລະ ວິທີການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັໂຄງການຍອຍ, ໝາກຜົນ ແລະ ຜນົໄດຮບັທ່ີຕອງ
ສາເລັດ. ການຝືກອບົຮົມ ແລະ ສາງລະບບົການເຮດັວຽກຂອງໂຄງການຍອຍ ລວມທັງ
ບນັຊີ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແມນມີຄວາມຈາເປັນ. ບດົລາຍງານ
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ຄວາມຄບືໜາກດິຈະກາທ່ີໄດຈດັຕັ້ງປະຕິບດັລວມທັງຕົວຊີວ້ດັແລະຜົນທ່ີໄດ
ຮບັແລະການເງິນ ( ລວມທັງການຈດັຊື້ ) ຈະໄດເຮດັ ແລະ ສົ່ງໃຫຫອງການ ກປສ
ຕາມທຶນທ່ີໄດຮບັ ແລະ ຂຶນ້ແຜນການງວດຕ່ໄປ ໂດຍອີງໃສແຜນລວມ.

14.ຜເູປົາ້ໝາຍ
ທີໄ່ດຮບັຜນົປະໂຫຍດ

ພະນກັງານລດັ
ຈານວນທັງໝົດ (___195____) ແມຍິງ (__34__)
ລະດັບສູນກາງ (________) ແມຍິງ (_____)
ລະດັບແຂວງ (____45___) ແມຍິງ (___14___)
ລະດບັເມອືງ (___140___) ແມຍິງ (___18___)
□ຊຸມຊົນທອງຖ່ີນ ( 10 ບານ), ຈານວນຄົນ ( 10 ຄົນ) ແມຍິງ (2 ຄນົ )
□ນັກສຶກສາ (_____) ແມຍງິ (___)
□ມວນຊນົທ່ົວໄປ
□ພາກສວນເອກຊົນ: 10

15.ມື້ເລີ່ມໂຄງການ 1 / 5 / 2016
16.ມື້ປດິໂຄງການ (ໄລຍະໂຄງການ

ເປັນປີ)
31 /12 / 2020 (4.7ປີ)

17.ຜູຮວມທນຶ
(ແຫ່ຼງແລະຈານວນເປັນໂດລາລວມທັງ
ທຶນປະກອບສວນເປັນວັດຖຸ ແລະ ແຮງ
ງານ ເຊິ່ງອາດແຍກສະເພາະຕ່ແຕລະອົງ
ປະກອບຖາເປັນໄປໄດ)

ທຶນປະກອບສວນຂອງລດັຖະບານໄລຈາກຄາປະກອບສວນຂອງພະນັກງານ ແລະ
ສະຖານທ່ີເຮດັວຽກ ໂດຍທ່ີບເ່ປນັເງິນສດົ ປະມານ 70 ລານກີບ.

18.ໂຄງການ/ແຜນງານເສມີໃສສິງ່
ໄດລເິລີມ່ ຫືຼ ກາລງັດາເນນີ
(ຊື່, ແຫ່ຼງທຶນ, ສາຍພົວພັນ)

 ໂຄງການສາງຄວາມສາມາດດານການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມຂອງ ຄະ
ນະວິທະຍາສາດສິງ່ແວດລອມ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ

 ໂຄງການສາງຄວາມສາມາດດານການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມຂອງ ຄະ
ນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ

 ໂຄງການສາງຄວາມສາມາດດານການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມຂອງ ກປ
ສສ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສາງຖານຂ້ມູນ

19.ກນົໄກການຈດັຕັງ້ໂຄງການຍອຍ

a) ອະທິບາຍໂຄງຮາງການຄຸມຄອງໂຄງການຍອຍ.
b) ພະນັກງານແລະການຊວຍເຫືຼອທາງວິຊາການທ່ີຕອງການເພີ່ມເຕີມ ໃນດານໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫໂຄງການຍອຍທ່ີສະເໜີມາ ໄດຮັບຜົນ

ສາເລັດ (ເປັນຕົ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊີການເງນີ….).
a) ອະທບິາຍໂຄງຮາງການຄຸມຄອງໂຄງການຍອຍ.

ໂຄງຮາງການຈດັຕັ້ງຂອງໂຄງການຍອຍ ຈະປະກອບມີ ຜູຊີ້ນາໂຄງການ, ຫົວໜາໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ. ຜູ
ຊີ້ນາໂຄງການ ຈະແມນຄະນະພະແນກ ເປັນຜູຊີ້ນາໂຄງການຍອຍໂດຍລວມ ແຕບ່ໄດປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ. ສວນຫົວ
ໜາໂຄງການຍອຍ ຈະໄດມີການແຕງຕັ້ງມາຮບັຜິດຊອບວຽກງານນີ້ເປນັສວນໃຫຍ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກັບທີມງານວິຊາການ.
ວິຊາການຈະເປັນພະນັກງານພະແນກ ຫືຼ ຂະແໜງ ເຊິ່ງຕອງມີຜູຮັບຜິດຊອບວິຊາການ ແລະ ບັນຊີ-ການເງີນ. ນອກນີ້
ພະນັກງານຈັດຈາງ - ຈັດຊື້ ຂອງ ກປສ ຈະໄດໃຫການສະໜັບສະໜນູ ແລະ ພະນັກງານຫອງການເມືອງ ຍັງຈະໄດເຂົາ້ຮວມ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາດັ່ງກາວ.



ESIA

8

ບນັດາພະນກັງານທ່ີຖືກມອບໝາຍໃຫເຮດັວຽກໂຄງການຍອຍນີຈ້ະໄດການດົເງ່ືອນໄຂການເຮດັວຽກຢາງຄັກແນໂດຍ
ສະເພາະຫົວໜາໂຄງການ, ຮອງຫົວໜາໂຄງການ, ວຊິາການ ແລະ ບນັຊ-ີການເງິນ. ການປະເມນີຜົນງານຂອງພະນກັງານ
ຂອງພະນັກງານທີມງານໂຄງການຕອງໄດເຮດັເພືອ່ເບິ່ງວາພະນກັງານມີຄວາມຈາເປນັໃນການຝຶກວຽກງານໃດໜ່ືງສະເພາະ ຫຼື
ໜາວຽກເພີ່ມເຕີມ ເພືອ່ໃຫເຮດັວຽກໄປຕາມໜາທ່ີ.

ໂຄງຮາງການຈດັຕັງ້:
- ຜູຊີ້ນາໂຄງການ: ຄະນະພະແນກ
- ຄະນະບລິຫານງານໂຄງການ: ຫົວໜາໂຄງການ, ຮອງຫົວໜາໂຄງການ
- ທີມງານວຊິາການ: ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ ພຊສ ແຂວງ ແລະ ໜວຍງານສິ່ງແວດລອມ ຫຊສ ເມອືງ
- ທີມງານການເງີນ: ບນັຊີ ແລະ ການເງີນ

20.ງບປະມານລວມ
ສະເໜີງບປະມານ ແລະ ຂັດຕິດກັບບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍ (ເບີ່ງຮາງທ່ີໄດຂັດຕິດມາພອມນີ້). ໃນບົດສະເໜີນີ້ຈະສະແດງໃຫເຫັນພຽງແຕ

ງບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍອຍ. ສັງເກດວາເມ່ືອໂຄງການຍອຍຈະໄດຖືກຮັບຮອງໝົດໄລຍະໂຄງການຍອຍທັງໝົດ ແຕຫັຼງຈາກປີທີ 1,
ທຶນຮອນຈະປອຍໃຫນັ້ນ ແມນອີງໃສຜົນງານໃນປີຜານມາ, ອີງໃສຄາດໝາຍທ່ີການົດໃນແຜນປີທ່ີໄດຖືກຮັບຮອງເອົາ (ເບ່ີງຂ້ 24).ສາລັບໂຄງການ
ຍອຍທ່ີໄດຮັບຮອງແລວຫອງການກປສຈະເປັນຜູເຮັດແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈາງຕາງໆ.

ອົງປະກອບ (ບເ່ກີນ 5 ອົງປະກອບລວມທັງການຄຸມ
ຄອງໂຄງການ)

2015-
16

2016-
17

2017-
18

2018-
19

2019-
20

ທຶນຈາກ
ກປສ

ທຶນສົມ
ທົບ

ອົງປະກອບ 1. ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະ
ນັກງານ

21 14 62 22 2 121 -

ອົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບສະໜນູການປະເມີນຜົນ 34 34 34 34 34 170 -

ຜູຊີນ້າໂຄງການ
ຄະນະພະແນກ

ຄະນະບລຫິານງານໂຄງການ
- ຫົວໜາໂຄງການ
- ຮອງຫົວໜາໂຄງການ

ວຊິາການ
- ຂະແໜງສິ່ງແວດລອມ, ພຊສ
- ໜວຍງານສິ່ງແວດລອມ, ຫຊສ

ການເງນີ
- ບັນຊີ
- ການເງີນ
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ອົງປະກອບ 3. ບລິຫານ ແລະ ຄຸມຄອງໂຄງການ 46 7 15 7 15 90 70

ລວມມູນຄາພື້ນຖານ 101 55 111 63 51 381 70

ຄາແຮສຸກເສີນ (5%) 5 3 6 3 3 19 -

ລວມຍອດ 106 58 117 66 54 400 70

21.ຄວາມຍນືຍງົ

ອະທິບາຍຜົນໄດຂອງໂຄງການຍອຍຈະມີສຶບຕ່ ຫືຼ ຮັກສາໄວ ຫັຼງໂຄງການສີ້ນສຸດ.
ຄວາມຍນືຍົງຂອງກດິຈະກາໂຄງການຍອຍ ແມນການມີບຸກຄະລະກອນ, ມີກົນໄກ, ແບບແຜນລະບບົການເຮດັ

ວຽກ ແລະ ມີເຄືອ່ງມືທ່ີສາມາດນາໃຊຕ່ໄປ. ດັ່ງນັນ້, ພະນັກງານຜູປະຕິບດັໂຄງການຕອງແມນພະນກັງານລດັ. ໃນນັນ້,ອາດ
ມີການການດົເອາົຜູທ່ີສາມາດສອນຄນົອື່ນມຄີວາມຮູ ແລະ ປະສບົການອາດຈດັໃຫມີການຝຶກເພີ່ມເຕີມສະເພາະ.
ພອມນັນ້, ພະນັກງານໜຸມນອຍກຕ່ອງໄດຈດັໃຫມາເຮດັວຽກໃນທີມ ເພື່ອໃຫເຂາົເຈົາ້ໄດມີໂອກາດໃນການຮຽນຮ.ູ
ແນນອນ, ກົນໄກ, ລະບບົ ແລະ ເຄືອ່ງມືທ່ີໄດສາງຂຶນ້ ຈະຖືກນາໃຊ ແລະ ປບັປຸງ ເພື່ອເຮດັໃຫການປະສານງານ ແລະ
ຮວມມືຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມຂອງ ໂຄງການລົງທຶນໃຫມີປະສດິທິພາບດຂີຶນ້.

22.ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປອງກນັສິງ່ແວດລອມ ແລະ ສງັຄມົ.
ກວດກາເບີ່ງວາມີຄວາມຕອງການກະກຽມ ແຜນຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫືຼ ບ່ (ກອບແຜນຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ

ສັງຄົມ ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ ທ່ີເວັບໄຊ ກປສ.
ກິດຈະກາຂອງໂຄງການແມນພົວພນັກັບການກ່ສາງຄວາມອາດສາມາດ, ການປະສານງານ ແລະ ຮວມມື ໂດຍມີ

ກອງປະຊຸມຮວມກນັ, ມີການວາງແຜນແລະປະຕິບດັການຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕາງໆ ພາຍໃນແຂວງ. ໃນການກວດສອບຕາມລາຍການໂຄງການທ່ີບສ່ະໜັບສະໜູນນັນ້ເຫັນວາບ່ໄດມີ
ໂຄງການໃດທ່ີເຫັນວາມຜີົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ. ສະນັນ້, ໂຄງການຍອຍນີ້ ບ່ໄດມີກດິຈະກາອັນໃດ ທ່ີ
ອາດສາງ ຫືຼ ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ສິງ່ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແຕຢາງໃດ.

23.ການມສີວນຮວມຂອງຊມຸຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບານ
ເບີ່ງຕາມເອກະສານແນະນາ ກຽວກັບຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ ໃນແຜນການມີສວນຮວມຂອງຊຸມຊົນ ຊື່ງສາມາດຄົ້ນຫາໄດທ່ີເວັບໄຊ ກປສ.
ຊຸມຊນົ ຈະມສີວນຮວມເຂົາ້ໃນການປກຶສາຫາລື ແລະ ການວາງແຜນຄຸມຄອງສິ່ງແວດລອມ ສັງຄົມ ແລະ

ທາມະຊາດ ທ່ີຈະເຮດັຮວມກັບຫອງການຊບັພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມເມືອງ, ອານາດການປກົຄອງ
ທອງຖ່ິນ ( ໂດຍ ສະເພາະແມຍິງ, ຊາວໜຸມ, ຊນົເຜ່ົາ) ໂດຍຮບູແບບການປກຶສາຫາລ ືແລະ ສາພາດ, ເພືອ່ເຮດັໃຫແນວໃດ
ຊາວບານ ຈະເປນັເຈົ້າການໃນການຄຸມຄອງຫຼາຍກວາເກົ່າ, ສດິນາໃຊ ແລະ ໜາທ່ີປກົປອງ ຂອງເຂາົເຈົາ້ ເປນັຕົ້ນ. ແນໃສ
ເຮດັໃຫຊຸມຊນົໄດເຂົ້າຮວມໃນການປກົປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມດວຍຄວາມສະໝັກໃຈໃນຂົງເຂດໂຄງການດັ່ງກາວ.

24.ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (ການເຊືອ່ມສານ)

ອະທິບາຍກຽວກັບໂຄງການຍອຍໄດຍີນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ ຕ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕໂຄງການ.
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