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ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ກຽ່ວກບັ

ກອບການຄຸມ້ຄອງສ່ິງແວດລອ້ມ ແລະ
ສງັຄມົ

ຂອງໂຄງການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ແລະ
ອອກໃບຕາດນິແບບເປັນລະບບົ (ESLRP)

22 - 23 ກມຸພາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ກມົທ່ີດນິ, ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ
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ເນື້ອໃນການປຶກສາຫາລື

• ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກຳ ຂອງ ໂຄງການ ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ແລະ ອອກໃບຕາດນິແບບເປັນລະບບົ (ESLRP);

• ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ດ້ານສິ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຈາກກດິຈະກຳຂອງ ໂຄງການ ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ແລະ ອອກໃບຕາດນິແບບເປັນລະບບົ
(ESLRP)

• ແຜນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມກອບ ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ລວມມີ:
o ກອບນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF);
o ແຜນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງບນັດາພາກສວ່ນຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ (SEP);
o ກອບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນເຜ່ົາ (EGDF); ແລະ
o ແຜນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ (LMP).

• ສົນທະນາປຶກສາຫາລື
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“ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ມເີປົາ້ໝາຍທ່ີຈະຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິໃຫ້ໄດ້ 1.2 ລ້ານ ຕອນ
ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ສາໍເລັດໃນທ້າຍປີ 2025”

ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍຜາ່ນ ກຊສ ໄດຂ້ໍກ ູຢື້ມຈາກທະນາຄານໂລກເພ່ືອ ຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັໃຫບ້ນັລວຸດັຖປຸະສງົຂອງໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ.

ໂຄງການ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນແບບ
ເປັນລະບົບ  (ESLRP)
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ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ

ໂຄງການນີ້ ມຈີດຸປະສງົ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ ລດັຖະບານລາວ ໃນການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ແລະ ອອກໃບຕາດນິ
ແບບເປັນລະບບົ ແລະ ປບັປງຸການໃຫບໍ້ລິການກຽ່ວກບັທ່ີດນິ, ນບັທງັການປບັປງຸ ແລະ ກໍ່ສາ້ງອາຄານຫອ້ງການ.
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ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຂອງໂຄງການ

ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ ງບົປະມານ (USD)

ອງົປະກອບ ທີ 1: ການຂຶນ້ທະບຽນສດິການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແບບເປັນລະບບົ 20.5 ລາ້ນ

1.1 ການຂຶນ້ທ່ີດນິແບບເປັນລະບບົ 19.6 ລາ້ນ

1.2 ການຝຶກອບົຮມົ, ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການວາ່ຈາ້ງຊຽ່ວຊານ 0.9 ລາ້ນ

ອງົປະກອບ ທີ 2: ຄວາມທນັສະໄໝ ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ສ ົ່ງມອບໃບກາໍມະສດິທ່ີດນິ 6.2 ລາ້ນ

2.1 ສາ້ງສນູບໍລິການ ແລະ ປບັປງຸລະບບົການໃຫບໍ້ລິການ ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ 2.8 ລາ້ນ

2.2 ການສະແກນ, ການຄດັລອກ ແລະ ນາໍເຂ້ົາຂໍມ້ນູທ່ີດນິ ສູລ່ະບບົດຈິຕິອັລ 0.6 ລາ້ນ

2.3 ການພດັທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜລ່ະບບົ Lao LandReg 2.8 ລາ້ນ

ອງົປະກອບ ທີ 3: ການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກອບນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ 1.2 ລາ້ນ

ອງົປະກອບ ທີ 4: ການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການ 3.4 ລາ້ນ

ອງົປະກອບ ທີ 5: ການຮບັມກືບັການເກດີກລໍະນສີກຸເສນີ* 0.0 ລາ້ນ

*ສະເພາະງບົປະມານ ໃນອງົປະກອບທີ 5 ຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້ດັສນັເທ່ືອ

Component 1
65%

Component 2
20%

Component 3
4%

Component 4
11%
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ພ້ືນທ່ີເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ

ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ 7 ເມອືງ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ 3 ເມອືງ

ແຂວງໄຊສມົບນູ 3 ເມອືງ

ແຂວງບໍລ ິຄາໍໄຊ 7 ເມອືງ

ແຂວງຄາໍມວ່ນ 3 ເມອືງ

ແຂວງສາລະວນັ 3 ເມອືງ

ແຂວງເຊກອງ 4 ເມອືງ

ແຂວງອດັຕະປື 5 ເມອືງ

ແຂວງວຽງຈນັ 11 ເມອືງ

ແຂວງອດຸມົໄຊ 7 ເມອືງ

ແຂວງບໍ່ ແກວ້ 5 ເມອືງ

ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ 3 ເມອືງ

ແຂວງຈາໍປາສກັ 6 ເມອືງ

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 3 ເມອືງ

ລດ ແຂວງເປ້ົາໝາຍ ເມອືງເປ້ົາໝາຍ
ຈາໍນວນບາ້ນ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັ
ໄດອ້ອກໃບຕາດນິ

ບາ້ນ ຕອນດນິ

1 ນະຄອນຫຼວງ ໄຊທານ,ີ ສງັທອງ, ປາກງ ື່ມ 58 18,857

2 ວຽງຈນັ ໂພນໂຮງ, ແກວ້ອດຸມົ, ວຽງຄາໍ, ທລຸະຄມົ, ວງັວຽງ, ຫີນເຫີບ, ເມອືງ
ເຟືອງ, ເມອືງໝ່ືນ, ຊະນະຄາມ, ກາສ,ີ ເມອືງແມດ

361 96,983

3 ເຊກອງ ລະມາມ, ທາ່ແຕງ, ກະລຶມ, ດາກຈງຶ 9 4,586

4 ຈາໍປາສກັ ປະທມຸພອນ, ໂພນທອງ, ຈາໍປາສກັ, ສຂຸມຸາ, ມນູລະປະໂມກ, ເມອືງ
ໂຂງ

600 67,849

5 ສາລະວນັ ເລ່ົາງາມ, ວາປີ, ຄງົເຊໂດນ 21 7,606

6 ອດັຕະປື ໄຊເສດຖາ, ສາມກັຄໄີຊ, ສະໜາມໄຊ, ຊານໄຊ, ພວູງົ 11 8,289

7 ສະຫວນັນະເຂດ ອທຸມຸພອນ, ສອງຄອນ, ໄຊພທູອງ 60 23,434

8 ຄາໍມວ່ນ ຫີນບນູ, ຍມົມະລາດ, ເຊບ ັງ້ໄຟ 114 31,175

9 ບໍລິຄາໍໄຊ ປາກຊນັ, ທາ່ພະບາດ, ປາກກະດງິ, ບໍລິຄນັ, ຄາໍເກດີ, ວຽງທອງ, ໄຊພູ
ທອງ

124 58,070

10 ອດຸມົໄຊ ເມອືງໄຊ, ເມອືງຫຼາ, ເມອືງແບງ່, ເມອືງຮນຸ, ເມອືງງາ, ເມອືງໝ້ໍ, ປາກ
ແບງ່

29 7,000

11 ໄຊສມົບນູ ທາ່ໂທມ, ລອ້ງຊານ, ລອ້ງແຈງ້ 58 18,409

12 ຫຼວງພະບາງ ເມອືງງອຍ, ປາກແຊງ, ວຽງຄາໍ 122 7,300

13 ບ່ໍແກວ້ ຫວ້ຍຊາຍ, ຕ ົນ້ເຜ້ິງ, ຜາອດຸມົ, ປາກທາ, ເມອືງເມງິ 30 5,000

14 ຫຼວງນ ໍາ້ທາ ຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ເມອືງສງິ, ເມອືງລອງ 17 3,727

15 ຜ ົງ້ສາລີ ຜ ົງ້ສາລີ, ເມອືງໃໝ,່ ເມອືງຂວາ, ສາໍພນັ, ບນຸເໜືອ, ບນຸໃຕ,້ ຍອດອູ 40 6,487

ນະຄອນຫຼວງ 3 ເມອືງ
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ຄວາມສ່ຽງຫລັກໆ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ

ໂຄງການຈະສະໜອງຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ ຕໍ່ສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄົມ ໂດຍຈະໄດປ້ບັປງຸລະບົບການຄຸ້ມຄອງທ່ີດນິ ໃຫມີ້ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນລະບົບ ດວ້ຍການນາໍໃຊລ້ະບົບໄອທີ ເຂ້ົາໃນວຽກ
ງານເກບັກາໍຂໍ້ມູນແບບຄົບຊດຸ (ຂໍ້ມູນສາໍມະໂນທີ່ດນິ, ການເຊົ່າ ແລະ ສາໍປະທານ, ການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດນິ, ຈດົທະບຽນທ່ີດນິ, ການປະເມີນລາຄາທ່ີດິນ) ເພື່ອຮັບປະກັນສິດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຂອງປະຊາຊົນ, 
ຫລຸດຜ່ອນຂ້ໍຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທ່ີດິນ, ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບຈາກທ່ີດິນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການດັ່ງກາ່ວນີ້ ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນໂຄງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດການນຳໃຊ້ດິນ ແລະ ຖືວ່າເປັນໂຄງການທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕາມຄຳນຍິາມຂອງ ທະນາຄານໂລກ ທ່ີອາດຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີ
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜນົກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໂດຍຜາ່ນຄຸນລກັສະນະຂອງກດິຈະກາໍບາງຢາ່ງດັ່ງນີ້:

• ການສ້າງລະບົບ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດນິ, ຜນົກະທົບທ່ີຈະເກດີຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮບູແບບສດິຂອງການນຳໃຊທ່ີ້ດນິ ໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະສດິການນຳໃຊຕ້າມຮດີຄອງ
ປະເພນີ ຂອງບາງກຸ່ມຄົນ ອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການຂ້ຶນທະບຽນ;

• ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປບັປງຸຫອ້ງການ ທ່ີຈະສ້າງໃຫ້ເປັນສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີດິນ ແລະ ການບໍລິການການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດນິ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ຈະສົ່ງຜນົກະທົບຕໍ່ກບັການສາ້ງມົນລະ
ພດິ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສຽງ, ແຮງສັ່ນສະເທືອນ, ມົນລະພິດທາງນໍ້າ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ເປັນຕົ້ນ;

• ກິດຈະກຳການລົງສຳຫຼວດວັດແທກຕອນດິນ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນ, ອາດຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສ້າງແຮງກົດດັນຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມສຽ່ງຕໍ່ລະເບີດທ່ີຍັງບ່ໍທັນ ໃນບາງພື້ນທ່ີ;

• ການຄຸ້ມຄອງພະຍາດອາຊີບ, ສຸຂະພາບ-ຄວາມປອດໄພຂອງພະນກັງານໂຄງການ, ຜູ້ຮບັເໝາົກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຊຸມຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆ, ຄວາມສະເໝພີາບທາງດາ້ນບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ, ຄວາມຮນຸແຮງທາງດາ້ນເພດ ທ່ີມີຕໍ່ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ;

• ການສື່ສານ ແລະ ການໃຫ້ຂ້ໍມູນ ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດການນຳໃຊ້ທ່ີດິນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ສິດນຳໃຊ້ທ່ີດິນແບບຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍໃນການຖືສິດນຳໃຊ້ທ່ີດິນ, ເຊິ່ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ບ່ໍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຕໍ່ກັບຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນໄດ້ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີມີການຕກົລົ່ນໃນການສະເໜສີດິ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ທ່ີຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

7

ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍລວມ

ການສາ້ງສ່ິງເສດເຫືຼອ

ລບົກວນພ້ືນທ່ີປ່າໄມ ້ ແລະ ແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງສດັປ່າ

ຮບູແບບການນາໍໃຊທ່ີ້ດິນ

ບນັຫາທາງດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງໂຄງການ

ຄວາມຮນຸແຮງທາງເພດ

ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍ (ທ່ີຈບັຕອ້ງໄດ້ ແລະ ບ່ໍສາມາດຈບັຕອ້ງໄດ)້
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ເປົ້າໝາຍຂອງເຄື່ອງມືຂອງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

§ ການກ່ັນກອງ ທາງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ການປະເມີນຜົນກະທົບ) ລວມເຖິງການປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາພາກສ່ວນທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຖືກອອກແບບ ເພ່ືອລະບຸ ແລະ ລາຍງານຄວາມສ່ຽງ ທ່ີອາດຈະເກີດຜົນກະທົບ ຈາກການສະເໜີ ການລິເລ່ີມ
ໂຄງການ. 

§ ການກ່ັນກອງ ແຈ້ງໃຫ້ ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ແລະ ສະໜີຂ້ໍກັງວົນ ຕ່ໍກັບບັນດາພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ 
ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ:

o ຫີຼກລ້ຽງ ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ເຖິງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ.
o ຈໍາກັດ ຫືຼ ທົດແທນ ໃຫ້ແກ່ຜົນກະທົບດ້ານລົບ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ຊີວິດການເປັນຢູ່ບຸກຄົນທ່ີຖືກຜົນກະທົບ ຈະບ່ໍທຸກຍາກກວ່າ
ເກ່ົາ ໃນລະດັບກ່ອນມີໂຄງການ .

o ເພ່ີມຜົນກະທົບດ້ານບວກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.

9

ເປົ້າໝາຍຂອງເຄື່ອງມືຂອງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຕໍ່)

§ ເນ້ືອໃນເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນເປັນເງ ື່ອນໄຂນະໂຍບາຍ ທ່ີທະນາຄານໂລກ ຈະສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງ ນິໃຫ້ໂຄງການ ESLR. 
§ ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງທະນາຄານໂລກ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງ
ລັດຖະບານ ເຊ່ັນ:
o ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ, 2013.
o ດຳລັດ ເລກທີ 21/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ້ອມ, 2019
o ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນສ່ີງແວດລ້ອມເບ້ືອງຕ້ົນ ເລກທີ 8029 ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ເລກທີ 8030/ກຊສ, 2013. 

o ດໍາລັດ ເລກທີ 84/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, 2016.
o ຄູ່ມືແນະນໍາການປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, 2013.
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ເຄື່ ອງມ ື ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທ່ີ
ຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ຮາ່ງເອກະສານເຫ່ົຼານ ັນ້ສາມາດເບິ່ ງໄດໃ້ນ: http://www.monre.gov.la/home/

ກອບນະໂຍບາຍພດັທະນາກຸມ່ຊນົເຜ່ົາ (EGDF)

ກອບນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF)

ແຜນການຄຸມ້ຄອງແຮງງານ ຫລື ບກຸຄະລາກອນ (LMP)

ແຜນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ (SEP)

ແຜນການຄວາມຮບັຜິດຊອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ (ESCP)

11

ການສນົທະນາປຶກສາຫາລື

1. ທາ່ນມຄີວາມຄດິແນວໃດກຽ່ວກບັໂຄງການນີ?້ ເປັນໂຄງການ ທ່ີອາດຈະມຄີວາມສຽ່ງ ແລະ ມຜີນົກະທບົ

ຕ່ໍກບັ ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະ ສງັຄມົ (ທງັທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ) ຄແືນວໃດ? 

2. ທາ່ນຄດິວາ່ມາດຕະການຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງ ESF (ບນັດາເອກະສານຄຸມ້ຄອງ

ໂຄງການ) ທ່ີໄດກ້ະກຽມນີແ້ມນ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສມົ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົທ່ີເກດີ
ຂຶນ້ຈາກໂຄງການແລວ້ບ່ໍ?

3. ທາ່ນມຄີາໍແນະນາໍຫືຼ ຄາໍເຫັນກຽ່ວກບັເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການເພ່ີມເຕມີ

ຫຍງັອກີບ່ໍ?

12
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ການປຶກສາຫາລື, ສອ່ງແສງ ແລະ ຂໍຂ້ອ້ງໃຈ
ເພ່ີມເຕມີ

ການສອ່ງແສງ, ຄາໍເຫັນ ແລະ ຄາໍສະເໜີທ່ີພວົພນັ ກບັໂຄງການນີ ້ສາມາດສ ົ່ງມາກອ່ນ ຫືຼ ຫຼງັ ການຈດັ

ກອງປະຊຸມປຶກສາລື ໂຄງການ ແລະ ບ່ໍໃຫເ້ກນີວນັທີ ວນັທີ 23 ກມຸພາ 2021 ຜາ່ນຊອ່ງທາງລຸມ່ນີ:້ 

ສ ົ່ງຂໍຄ້ວາມຫາເບໂີທ ວອດແອັບ : +856 20 5882 6885 ຫືຼ +856 20 2223 2707

ສ ົ່ງຄາໍເຫັນຕາ່ງໆ ເຂ້ົາກຸມ່ວອດແອັບ: “ESLRP’s ESMF” 

ບນັດາຄາໍເຫັນ, ສອ່ງແສງ, ຂໍຂ້ອ້ງໃຈເພ່ີມເຕມີ ແມນ່ສາມາດສ ົ່ງຫາຕາມກນົໄກການແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງ

ໂຄງການ. 

ໂຄງການນີແ້ມນ່ຄຸມ້ຄອງ ໂດຍໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (PMU) ທ່ີປະຈາໍຢູກ່ມົທ່ີດນິ, ກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ
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ທີມງານການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ
ສງັຄມົຂອງ ໂຄງການ ESLR

ຊື່ ຕາໍແໜ່ງ ຕິດຕ່ໍ

ທາ່ນ ອານງົສອນ ພມົມະຈນັ ຫວົໜາ້ກມົທ່ີດນິ anongsone@gmail.com

ທາ່ນ ພອນທິບ ໜ່ໍແກວ່ ຫວົໜາ້ພະແນກ ຈດັຕ ັງ້ phnokeo@gmail.com
ທາ່ນ ບວົວນັ ຄາໍພິລາວງົ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີດນິ 020 5572 0275

ທາ່ນນາງ ມາລີນາ ໄຊຍະວງົ ຫວົໜາ້ທີມງານວຊິາການ ພະແນກ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີດນິ 020 2949 4328

ທາ່ນ ບນຸລວນ ໂລມະນີ ຫວົໜາ້ທີມງານວຊິາການ ພະແນກ ຂຶນ້ທະບຽທ່ີດນິ 020 5257 7567

ທາ່ນນາງ ທອງວນັ ແກວ້ບນຸພນັ ວຊິາການ ພະແນກ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີດນິ 020 2203 3305

ທາ່ນ ປອ. ພວູຽງ ວງົສຽງເດອືນ ວຊິາການ 020 5882 6885

ທາ່ນ ປອ. ລີລາວ ບວົປາວ ຊຽ່ວຊານອະວໂຸສດາ້ນສງັຄມົຂອງໂຄງການ lilaonengwa@gmail.com

ທາ່ນ ພອນສະຫວນັ ຈນັທະວງົ ວຊິາການສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ chanthavong08@gmail.com
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ຂໍຂອບໃຈ
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