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ແຜນຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍໂດຍຫຍໍ້
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ອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ມີຊຸມຊົນເປັນຖານ

CSO

ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ

DDMCC

ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

DIA

ອົງກອນທີີ່ຖກມອບໝາຍໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

DMH

ກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົບກະສາດ

DoPC

ກົມແຜນການ ແລະ ການ ຮ່ວມມ

DoR

ກົມຂົວທາງ

DOW

ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ

DPWT

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ

DRM

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

DRR

ການຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ECoP

ຫລັກການປະຕິບັດດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ

EGEF

ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ

EGDP

ແຜນພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ

EMO

ອົງການຊົນເຜົົ່າສ່ວນໜຸ້ອຍ

ESIA

ການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
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ກອບຄຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
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ແຜນຄຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

GoL
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ຄະນະກາມາການ ແກຸ້ໄຂຂໍ້ຮຸ້ອງຮຽນ

IDA

ອົງກອນການພັດທະນາສາກົນ

MOF

ກະຊວງການເງີນ

MoICT

ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

MONRE

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ

MPI

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ

MPWT

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ

NSEDP

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ

OP/BP

ນະໂຍບາຍດາເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ
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PAH

ຄົວເຮອນທີີ່ຖກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ

PAP

ບກຄົນທີີ່ຖກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ

PDO

ເປົ້າໝາຍພັດທະນາໂຄງການ

PDoNRE

ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແຂວງ

PDR

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ

PIU

ໜ່ວຍງານຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ

PMU

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

RPF

ກອບນະໂຍບາຍດຸ້ານການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ

SEA DRM

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນພາກອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕຸ້

SIA

ການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ

SMMP

ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດຸ້ານສັງຄົມ

USAID

ອົງການຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພີ່ອການພັດທະນາສາກົນ

WB

ທະນາຄານໂລກ

WBG

ກ່ມທະນາຄານໂລກ
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ຄາຂອບໃຈ
ບົດລາຍງານ ກອບການປ້ອງກັນ ສະບັບນີື້ ໄດຸ້ຖກພັດທະນາຂື້ນ ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດ ໃນພາກພນ
ື້ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEA DRM) ທີີ່ໄດຸ້ຮັບທນກູຸ້ຢືມຈາກ ກ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໂດຍ
ຜ່ານກອງທນພັດທະນາສາກົນ (IDA) ໃຫຸ້ແກ່ ສາມ ປະເທດ ທີີ່ຢໃູູ່ ນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຄ ສປປ ລາວ, ລາຊາ
ອານາຈັກກາປູເຈຍ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມຸ້າ. ບົດລາຍງານ ສະບັບນີື້ ຮ່າງຂື້ນ ໂດຍ ກົມ ໂຍທາທິການທາງນ້າ (DoW) ຂອງ
ສປປ ລາວ ປະກອບດຸ້ວຍ ທ່ານ ຄາແສງ ອາລີ (ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ ພະແນກປ້ອງກັນຕາຝັັ່ງ ແລະ ນາ້ ຖຸ້ວມ(, ແລະ ທ່ານ ພິມ
ມະສອນ ແສງສລິຍະວົງ (ວິຊາການ( ພາຍໃຕຸ້ການຊີື້ນາຂອງ ທ່ານ ຮ່ງຫຸ້າ ແສງເມອງ (ຫົວໜຸ້າກົມ ໂຍທາທິການທາງນ້າ( ແລະ
ຮ່ວມກັບ ວິຊາການຂອງ ບລິສັດທີີ່ປຶກສາ ເຮັດເຟລ໌ດ ແມ່ຂອງ ເຊິີ່ງປະກອບດຸ້ວຍ ທ່ານ ຈິມ ຮາມິນຕັນ, ທ່ານ ຈິມ ເວັບ, ທ່ານ
ວົງເພັດ ສຂະວົງສາ, ທ່ານ ອານັນ ໄຊຍະວົງ ແລະ ທ່ານນາງ ດາຣິນ ແຮັນເດີສັນ.
ຂຂອບໃຈມາຍັງ ກ່ມທະນາຄານໂລກ ທີີ່ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ດຣ. ເຮັນຣິເກຸ້ ເບຣທ (ຫົວໜຸ້າທີມງານ(,
ທ່ານ ສີບນເຮອງ ພະນະນວົງ (ຊ່ຽວຊານ ທາງດຸ້ານການປ້ອງກັນ ທາງສັງຄົມ( ແລະ ທ່ານ ພີເຕີ ຄາວຟອດ (ຊ່ຽວຊານ ທາງ
ດຸ້ານການປ້ອງກັນ ທາງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ(. ຂຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ເປັນຕົນແມ່ນ ທ່ານຮອງເຈົື້າເມອງ
ເມອງໄຊ ເທດສະບານແຂວງອດົມໄຊ ທີີ່ສະຫະເວລາອັນມີຄ່າ ເຂົື້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລ ແລະ ບັນດາຕົ ວແທນ ຈາກບຸ້ານ
ນາສາວ ແລະ ນາເລົົ່າ ທີີ່ໃຫຸ້ການຮ່ວມມ ໃນການສະແດງຄາຄະດເຫັນ ແລະ ສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີີ່ອາດຈະເກິດຂື້ນ
ຈາກການກໍ່ສຸ້າງໂຄງການ.
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1.0

ຄານາ

ເອກະສານສະບັບນີື້ ແມ່ນກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ ສາຫັບສະເໜີ ໂຄງການ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEA DRM) ໄດຸ້ກະກຽມຮ່ວມກັບ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ໂດຍຜ່ານ ກົມໂຍທາ
ທິການທາງນ້າ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບທນກູຸ້ຢືມ ຈາກທະນາຄານໂລກ. ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ ໄດຸ້ໃຫຸ້ຄາແນະນາຂັື້ນຕອນ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຜູຸ້ທຄ
ີີ່ າດວ່າຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບປະກອບດຸ້ວຍ ສີ່ມວນຊົນທົົ່ວໄປ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຂະບວນການ
ເສລີພາບ, ກ່ອນ ແລະ ການົດ ການປຶກສາຫາລ, ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍ່ອຍ ເພີ່ອການໄດຸ້ຮບ
ັ
ທນພາຍໃຕຸ້ ໂຄງການ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້.

1.1

ວັດຖຸປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆ

ກ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໄດຸ້ພິຈາລະນາ ງົບປະມານເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົື້າ ໃນໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດ ໃນ
ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEA DRM) ເປົ້າໝາຍເພີ່ອຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ເກີດຈາກໄພນ້າຖຸ້ວມ ແລະ ສົົ່ງເສີມ
ທາງດຸ້ານງົບປະມານເຂົື້າໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ໃນພາກພື້ນແມ່ນ້າຂອງ ຕອນລ່ມ.
ຈດປະສົງໃນການສະເໜີ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດ ໃນພາກພນ
ື້ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຈະໄດຸ້ຮັບທນກູຸ້
ຢືມຈາກ ກູ່ມຂອງທະນາຄານໂລກ (WBG) ໂດຍຜ່ານກອງທນພັດທະນາສາກົນ (IDA) ຈະຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດໂຄງການໃນ ສາມ
ປະເທດ ທີີ່ຢູູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຄ ສປປ ລາວ, ລາຊາອານາຈັກກາປູເຈຍ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມຸ້າ.
ໂຄງການ ນີື້ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ບນ
ັ ດາປະເທດທີີ່ຕິດກັບແມ່ນ້າຂອງ ທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາເບີ່ອງຕົື້ນນັນ
ື້ ໃຫຸ້ບນ
ັ ລ ແລະ ຂະຫຍາຍໝາກຜົນ ໃນ
ສາມ ປະເດັນ ທີີ່ສາຄັນດັງົ່ ນີື້ ການລົງທນໃສ່ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດນ້າຖຸ້ວມ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
ແລະ ທາງດຸ້ານການບລິຫານການເງິນ ແລະ ອົງປະກອບເພີ່ອຮັບມກັບເຫດການສກເສີນ ໂດຍການຈັດສັນງົບປະມານຊົົ່ວຄາວ
ເທົົ່າກັບສູນ.
ວັດຖຸປະສົງໂດຍລວມຂອງໂຄງການ SEA DRM ຂອງ ສາມ ປະເທດ ແມ່ນ “ເພີ່ອສົົ່ງເສີີ່ມ ແລະ ຮ່ວມມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ໃນລະດັບພາກພນ
ື້ ”. ທັງ ສາມ ປະເທດ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ໄດຸ້ມີ
ການພັດທະນາ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ເປັນຈານວນຫວງຫາຍ ເພີ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບວັດຖູປະສົງຂອງໂຄງການ ທີຈ
ີ່ ະຕຸ້ອງໄດຸ້
ປະເມີນ ແລະ ພິຈາລະນາເລີ່ອງການລະດົມທນຮອນ ໃນຕໜ
ໍ່ ຸ້າ.
ສະເພາະ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຄງການ DRM ໄດຸ້ມີຈດປະສົງການພັດທະນາໂຄງການ (PDO) ເພີ່ອ “ຊ່ວຍຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຈາກໄພນ້າຖຸ້ວມ ແລະ ເຊີ່ອມໂຍງທ່າແຮງໃນການລະດົມທນຮອນ ເຂົື້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃນພາກພນ
ື້ ແມ່ນ້າ
ຂອງ”.

1.2

ບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆ

ໂຄງການ SEA DRM ສະເພາະ ໃນ ສປປ ລາວ ໃດຸ້ລວມມີ 5ອົງປະກອບ ດັົ່ງນີື້:

ອົງປະກອບ 1: ການຄມ
ຸ້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພນ້າຖຸ້ວມ ໃນຕົວເມອງ
ອົງປະກອບນີື້ ລວມມີການອອກແບບການລົງທນທີີ່ເປັນ ໂຄງສຸ້າງ ແລະ ບໍ່ມີໂຄງສຸ້າງ ເພີ່ອເສີມສຸ້າງລະບົບຄວາມຍດຍ່ນໃນ
ການຮັບມກັບໄພນ້າຖຸ້ວມ ພາຍໃນແຂວງອດົມໄຊ. ໂດຍສະເພາະ, ໃນເທດສະບານເມອງ ເມອງໄຊ ແລະ ຕົວເມອງໃກຸ້ຄຽງ.
ການລົງທນໃສ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພນ້າຖຸ້ວມ ໃນຕົວເມອງ ຈະໄດຸ້ຖກສະເໜີຂື້ນ ໃນ
ເທດສະບານເມອງ ຂອງແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ຕົວເມອງໃກຸ້ຄຽງ ທີລ
ີ່ ວມທັງ ການລົງທນໃສ່ ການກສ
ໍ່ ຸ້າງລະບົບກັນຕາຝັັ່ງເຈີ່ອນ
, ຄັນຄູກັນນ້າ, ຄອງລະບາຍນ້າ, ປະຕູນ້າ, ຝາຍກັື້ນນ້າ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມແມ່ນ້າ. ບັນດາໂຄງລ່າງດັງົ່ ກ່າວ ຈະຊ່ວຍ
ປ້ອງກັນຕົວເມອງ ຈາກໄພນ້າຖຸ້ວມ ທີີ່ເກີດຂື້ນກະທັນຫັນ ໃນລະດູຝນຂອງທກໆປີ. ໜ່ວຍງານທີີ່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍດາເນີນ
ໂຄງການ (DIA) ຂອງໂຄງການ ແມ່ນເປັນໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ (DoW) ຢູູ່ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT).
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ອົງປະກອບ 2 : ການຄມ
ຸ້ ຄອງລະບົບ ອຕນິຍມ
ົ ແລະ ອທົກກະສາດ ທີທ
ີ່ ັນສະໄໝ ແລະ ການຄມ
ຸ້ ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ
ອົງປະກອບນີື້ ຈະປະກອບດຸ້ວຍ ການຈັດຫາທນຮອນ ສາລັບມາດຕະການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການເພີີ່ມປະສິດທິພາບ
ແລະ ການສຸ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃນການພະຍາກອນ, ການແຈຸ້ງເຕອນ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
(DRM) ພາຍໃນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (MoNRE). ອົງປະກອບນີື້ ແບ່ງອອກເປັນ ສອງ ອົງ
ປະກອບຍ່ອຍຄ: ກ( ການສຸ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃນການພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ລະບົບການແຈຸ້ງເຕອນ ຂອງກົມອຕນິຍົມ
ແລະ ອທົກກະສາດ (DMH) ໃນການຄາດຄະເນນ້າຖຸ້ວມ ທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເສີມສຸ້າງລະບົບການແຈຸ້ງເຕອນ; ແລະ ຂ(
ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສົົ່ງເສີມບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານ DRM ພາຍໃນ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ
ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (DDMCC).

ອົງປະກອບ 3: ການສະໜອງທນໃນການຄມ
ຸ້ ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ແລະ ການຮັບປະກັນ
ອົງປະກອບນີື້ ຈະປະກອບດຸ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫອທາງດຸ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ເພີ່ອເພີີ່ມຄວາມຍດຍູ່ນເຂົື້າໃນການລະດົມ
ທນຮອນ ໃນ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບບັນຫາທາງດຸ້ານຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ແມ່ນໜຸ້າທີີ່ຂອງລັດບານ ສປປ ລາວ ໃນການສະໜອງທນຮອນທີີ່ຈາເປັນ ເຂົື້າຊ່ວຍເຫອຫັງເກີດໄພພິບັດ. ອົງປະກອບນີື້ ແບ່ງ
ອອກເປັນ ສາມ ອົງປະກອບຍ່ອຍຄ: ກ( ການຊ່ວຍເຫອທາງດຸ້ານວິຊາການ ໃນການຈັດຫາທນຮອນ ໃສ່ໃນວຽກງານການຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນລະດັບຊາດ ເພີ່ອພັດທະນາຍດທະສາດການປ້ອງກັນ ທາງດຸ້ານການເງິນແຫ່ງຊາດ ທີີ່ສາມາດ
ປະສານສົມທົບກັບທນຮອນ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນພາກພື້ນ. ຍດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ຈະຕຸ້ອງສຸ້າງຂື້ນໂດຍ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຈາກການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃຫຸ້ແກ່ກະຊວງການເງິນ (MoF) ແລະ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທນ (MPI); ຂ( ການສຸ້າງຕັື້ງກອງທນປະກັນໄພທາງດຸ້ານໄພພິບັດໃນອາຊີ (ADRIF) ເພີ່ອເປັນການ
ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີີ່ຖກຈັດຂື້ນໂດຍກົນໄກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນພາກພື້ນ; ແລະ ຄ(
ທນຮອນຂອງລັດຖະບານບາງສ່ວນ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ແບ່ງປັນໃຫຸ້ກັບ ADRIF.

ອົງປະກອບ 4: ການບລິຫານໂຄງການ
ອົງປະກອບນີື້ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ, ຈະປະກອບດຸ້ວຍວິຊາການ ແລະ
ພະນັກງານທີີ່ສາມາດມອບໝາຍໜຸ້າທີີ່ໃຫຸ້ໄດຸ້ ຜູຸ້ທີີ່ຈະເຮັດໜຸ້າທີີ່ໃນໜ່ວຍງານບລິຫານໂຄງການ (PMU) ຈາກໜ່ວຍງານທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ອົງປະກອບ ບລິຫານໂຄງການ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນເລີ່ອງງົບປະມານ ແລະ ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການ
ພັດທະນາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ແລະ ຈັດວາງໜຸ້າທີີ່ຂອງພະນັກງານ ທີີ່ລວມທັງ ການຈັດຊື້ຈັດຈຸ້າງ, ການບລິຫານ
ການເງິນ. ການຄຸ້ມຄອງບັນຫາການປ້ອງກັນ, ກວດສອບທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ສຸ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານ ຕິດຕາມ
ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານໂຄງການ.

ອົງປະກອບ 5 : ພາກສ່ວນຮັບມກັບເຫດການສກເສີນ
“ອົງປະກອບ ເທົົ່າກັບສູນ” ນີື້ ຈະຊ່ວຍຈັດສັນງົບປະມານໄດຸ້ວ່ອງໄວ ໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບຂະບວນການຟືົ້ນຟູສກເສີນ ແລະ ການ
ບູລະນະສິງີ່ ປກສຸ້າງ ໃນກລະນີທີີ່ມີການປະກາດວ່າ ມີໄພພິບັດເກີດຂື້ນ. ອົງປະກອບນີື້ ຈະເປັນການເບີກຈ່າຍ ເຂົື້າໃນບັນຊີທີີ່
ເປັນຜົນບວກຂອງອປະກອນ ແລະ/ຫ ວຽກສະເພາະ. ອປະກອນ, ການບລິການ ແລະ ມູນຄ່າຂອງການດາເນີນງານສກເສີນ ເພີ່ອ
ຟືົ້ນຟູສກເສີນ. ຄູ່ມການດາເນີນງານ ເພີ່ອຮັບມກັບເຫດການສກເສີນ ຈະນາໃຊຸ້ຢູູ່ໃນອົງປະກອບນີື້, ເຊິີ່ງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້ຈັດຈຸ້າງ, ການປກປ້ອງ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ອນ
ີ່ ໆ ທີີ່ສາຄັນ ເພີ່ອຍີ່ນສະ
ເໜີ ແລະ ໄດຸ້ຖກອະນມັດຈາກ ທະນາຄານໂລກ ກ່ອນທີີ່ຈະມີການເບີກຈ່າຍ.
ຂອບເຂດການລົງທນເຫົົ່ານີື້ ຈະໄດຸ້ຮັບການພິຈາລະນາໄຕ່ຕອງໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການກະກຽມໂຄງການ. ຫັກການໃນການ
ເລອກແມ່ນປະກອບມີດັົ່ງນີ:ື້ (ກ( ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບ; (ຂ( ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍນຍົງ; (ຄ( ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການ
ຫຸດຜ່ອນຄວາມທກຍາກ; (ງ( ທ່າແຮງ/ມູນຄ່າເພີີ່ມ; (ຈ( ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ (ດຸ້ານການເມອງ, ງົບປະມານ, ການຈັດຕັງື້
ປະຕິບັດ, ມາດຕະຖານ(; (ສ( ຄວາມພຸ້ອມຂອງທີມງານ ແລະ (ຊ( ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸ້ອງຖິີ່ນ
ບັນດາເອກະສານສາຄັນອີ່ນໆ ຈະຖກພັດທະນາຂື້ນມາສະເພາະ ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ທີີ່ລວມມີ ການປະ
ເມີນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບື້ອງຕົື້ນ (PESA), ກອບໜຸ້າວຽກ ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
(ESMF), ກອບການຄຸ້ມຄອງຊົນເຜົົ່າ (EGEF) ແລະ ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ (RPF). ບົດການປະເມີນຜົນ
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ກະທົບສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບື້ອງຕົື້ນ ຂອງໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບນີື້ ແມ່ນໄດຸ້ລວມເອົາ ອົງ
ປະກອບທີ 1 ແລະ 2 ດັງົ່ ທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາເບື້ອງຕົື້ນນັນ
ື້ . ສ່ວນອົງປະກອບອີ່ນໆ ແມ່ນບໍ່ໄດຸ້ລວມຢູູ່ໃນເອກກະສານ ສະບັບບນີື້
(ເຊັົ່ນ ອົງປະກອບທີ 3 ແລະ 4) ຫ ຈະແຍກປະຕິບັດຢູູ່ໃນສັນຍາສະບັບອນ
ີ່ (ເຊັນ
ົ່ ອົງປະກອບທີ 5).

1.3

ບັນດານະໂຍບາຍທີນ
ີ່ າໃຊຸ້ ຂອງທະນາຄານໂລກ

ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້, ພື້ນທີີ່ສ່ຽງໄພຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເປັນ
ພື້ນທີີ່ ທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສດສາຫັບການການລົງທນສະເພາະ. ລະດັບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບຕໍ່ສງິີ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກ
ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຂື້ນກັບທີີ່ຕັື້ງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ. ການກໍ່ສຸ້າງສວນສາທາລະນະ ສອງຝາກ
ແມ່ນ້າ ແລະ ມາດຕະການລິເລີີ່ມການຫຸດຜ່ອນນ້າຖຸ້ວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ເພີ່ອດາເນີນການພາຍໃຕຸ້ ພາກສ່ວນທີີ່ 1 ອາດຈະ
ພົວພັນເຖິງຜົນກະທົບດຸ້ານກາມະສິດທີີ່ດນ
ິ ແລະ/ຫ ການຍົກຍຸ້າຍ ຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ (ລວມມີ ຂະມ, ໄທດາ ແລະ ຜູຸ້ນຸ້ອຍ( ອີງ
ຕາມການປຶກສາຫາລໃນເບື້ອງຕົນ
ື້ ກັບຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບ (ປະຊາຊົນ( ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການລົງທນ, ໂຄງການຈະປະຕິບັດ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ: ຄົນຊົນເຜົົ່າ (OP/BP 4.10) ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ (OP/BP
4.12( ແລະ ຕາມ ຫຸ້າ ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກ: ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (OP/BP 4.01),
ແຫ່ງທີີ່ຢູູ່ອາໄສ່ທາງທາມະຊາດ (OP/BP 4.04), ຊັບພະຍາກອນທາງດຸ້ານວັດທະນາທາ (OP/BP 4.11), ແລະ ໂຄງການ
ທາງນ້າສາກົນ (OP/BP 7.50).
ຕາມການສະເໜີກິດຈະກາຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ອາດຈະລວມຢູູ່ໃນການລິເລີີ່ມ
ໂຄງການຍ່ອຍ ທີີ່ໄດຸ້ຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ ຢູູ່ໃນພື້ນທີີ່ທີກ່ມຊົນເຜົົ່າອາໄສຢູູ່ໃນປັດຈບັນ ແລະ ເນີ່ອງຈາກວ່າບັນດາກິດຈະກາຂອງ
ໂຄງການລະດັບຊາດ (ຕົວຢູ່າງ: ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ, ການສຸ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ແກ່ອົງກອນ(
ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບກ່ມຊົນເຜົົ່າ, OP/BP 4.10 ມາດຖານນະໂຍບາຍທີີ່ໃຊຸ້ກັບໂຄງການ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບໍ່
ໄດຸ້ຈັດສະຖານະຂອງຊົນເຜົົ່າພື້ນເມອງ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບໍ່ໃຫຸ້ມີການແບ່ງແຍກຊົນຊາດຊົນເຜົົ່າ ຄໃຫຸ້ມີພຽງ
ຊົນຊາດດຽວ ຄ ຊົນຊາດລາວ.
ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ມີຄູ່ມແນະນາ (OP/BP 4.10) ເພີ່ອເປັນເຄີ່ອງມໃນການຕັດສິນໃຈ ກ່ອນຂັື້ນຕອນ
ການກະກຽມໂຄງການ ເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າການພິຈາລະນາທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໃນການປຶກສາຫາລ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊົນເຜົົ່າ, ລວມທັງຊົນເຜົົ່າກ່ມນຸ້ອຍ. ດັົ່ງນັນ
ື້ , ລະດັບຂອງການປະເມີນຜົນທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແມ່ນຂື້ນກັບ ສະພາບແວດລຸ້ອມ ແລະ
ຂະໜາດ ຂອງການສະເໜີການລິເລີີ່ມໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊົນເຜົົ່າ. ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ໃຫຸ້
ທິດແນະນາ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລແບບອິດສະຫະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້
ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການດາເນີນການຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບທນພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ໃນຂະນະທີີ່ແຜນການລົງທນທີີ່ບມ
ໍ່ ີໂຄງສຸ້າງ (ພາຍໃຕຸ້ ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.2( ຈະກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫອ ດຸ້ານ
ເຕັກນິກ, ບາງແຜນງານ ຫ ບັນດາການສກສາ ໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ພາຍໃຕຸ້ອົງປະກອບ ນີື້ (ເຊັົ່ນ ການວາງແຜນການນາ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫ ການອອກແບບ ການລົງທນສີຂຽວ( ອາດນາໄປສູ່ການປູ່ຽນແປງ ການໃຊຸ້ປະໂຫຍດທີີ່ດິນ ທີີ່ອາດສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່
ການດາລົງຊີວດ
ິ ຫ ສະພາບແວດລຸ້ອມ ຂອງ ຊຸມຊົນຊົນເຜົົ່າ. ດັົ່ງນັນ
ື້ ແຜນ ແລະ ບັນດາການສກສານີື້ ຈະປະເມີນຜົນກະທົບ ທີີ່
ອາດເກີດຂື້ນ ກັບ ຊຸມຊົນຊົນເຜົົ່າ ແລະ ລວມທັງມາດຕະການທີີ່ເໝາະສົມ ເພີ່ອ ແກຸ້ໄຂ ບັນຫາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຊ່ຽງທີີ່
ອາດເກີດຂື້ນ (ແລະ ເພີີ່ມຜົນປະໂຫຍດ ທີີ່ເໝາະສົມ ທາງດຸ້ານວັດທະນາທາ( ຕາມຄວາມຈາເປັນ. ບັນດາ TORs ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ
ສາລັບບັນດາ ກິດຈະການີື້ ຈະລວມທັງຂໍ້ການົດທີີ່ຜົນນາໃຊຸ້ ໃນບັນດາສິີ່ງເຫົົ່ານີື້.
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2.0 ກອບນິຕິກາ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງກັບ ກມ
່ ຊົນເຜົົ່າ
2.1

ກອບນິຕກ
ິ າທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂຸ້ອງກັບ ກມ
່ ຊົນເຜົາົ່

2.1.1 ລັດຖະທາມະນູນ ຂອງ ສປປ ລາວ (2015)
ສປປ ລາວ ບໍ່ມີນິຕິກາສະເພາະ ສາຫັບກ່ມຊົນເຜົົ່າ, ແຕ່ ລັດຖະທາມະນູນສະບັບເກົົ່າ ປີ 1991 ແລະ ສະບັບປັບປງໃໝ່ ໃນ
ປັດຈບັນ ປີ 2015 (ພາກທີ ສີ, ມາດຕາ 34 – 51( ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ວ່າ ປະຊາຊົນລາວທກຄົນມີສິດ ແລະ ພັນທະທີີ່ເທົົ່າທຽມ
ກັນ ໃນການພັດທະນາສຸ້າງສາປະເທດຊາດ. ລັດຖະທາມະນູນ ໄດຸ້ການົດວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນລັດທີີ່ມີຫາຍຊົນເຜົົ່າ ແລະ ທກ
ເຜົົ່າມີສິດເທົົ່າທຽມກັນ.
ມາດຕາ 8 ລະບໄວຸ້ວ່າ:

ລັດປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍສາມັກຄີ ແລະ ສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ. ທກຊົນເຜົົ່າລຸ້ວນແຕ່ມີສິດປກປັກ
ຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທາອັນດີງາມຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຊາດ. ຫຸ້າມທກ
ການກະທາທີີ່ເປັນການ
ແບ່ງແຍກ ແລະ ການປະພດ ທີີ່ເປັນການຈາແນກລະຫວ່າງຊົນເຜົົ່າ. ລັດນາໃຊຸ້
ທກມາດຕະການ ເພີ່ອຜັນຂະຫຍາຍ
ແລະ ຍົກລະດັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທກຊົນເຜົົ່າໃຫຸ້ສູງຂື້ນ.
ມາດຕາ 13 ກ່າວໄວຸ້ວ່າ ລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແມ່ນມີຈດປະສົງ ເພີ່ອຍົກສູງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູູ່ ທັງທາງດຸ້ານ
ວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ.
ມາດຕາ 19 ໄດຸ້ເນັື້ນຢື້າຄວາມສາຄັນຂອງການສຸ້າງໂຮງຮຽນ ເພີ່ອສະໜອງການສກສາໃຫຸ້ແກ່ທກຊົນເຜົົ່າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຊົນເຜົົ່າໃນເຂດຊົນນະບົດ.
ມາດຕາ 35 ລະບໄວຸ້ວ່າ ພົນລະເມອງລາວ ໂດຍບໍ່ຈາແນກຍິງ-ຊາຍ, ຖານະທາງດຸ້ານສັງຄົມ, ລະດັບການສກສາ, ຄວາມເຊີ່ອຖ
ແລະ ຊົນເຜົົ່າ ລຸ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໜ
ໍ່ ຸ້າກົດໝາຍ.

2.1.2 ນະໂຍບາຍຂອງຊົນເຜົາົ່ ກມ
່ ນຸ້ອຍ (1992)
ມະຕິຕົກລົງຂອງກົມການເມອງ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ວຽກງານຊົນເຜົົ່າ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊົນເຜົົ່າມົື້ງ (ນະໂຍບາຍຂອງ ຊົນເຜົົ່າ
ມົື້ງ ປີ 1981) ປັບປງໃນປີ 1981 ເປັນຖະແຫງການທາອິດຂອງນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ ນັບຕັື້ງແຕ່ສຸ້າງຕັື້ງເປັນ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນປີ 1975. ໃນນະໂບາຍດັົ່ງກ່າວພະຍາຍາມປັບປງສະພາບການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຜົົ່າ
ມົື້ງ, ແລະ ເພີີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຊາດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ໃນປີ 1992, ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ຖກປັບປງ ແລະ
ພັດທະນາກາຍມະຕິຂອງຄະນະກາມະການບລິຫານຂອງພັກ ກາຍເປັນນະໂຍບາຍເຜົົ່າຊົນກ່ມນຸ້ອຍ ພາຍໃຕຸ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ວຽກ
ງານຊົນເຜົົ່າ. ໃນສະໄໝໃໝ່, ເຊິງີ່ ສາມາດນາໃຊຸ້ໄດຸ້ກັບທກຊົນເຜົົ່າ ພາຍໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ໃນນັນ
ື້ ບໍ່ມີມາດຕາທີີ່ລະບ
ສະເພາະສາຫັບຊົນເຜົົ່າ, ເປັນຄດັງົ່ ມະຕິຕົກລົງບົນຫັກການທີີ່ທກຊົນເຜົົ່າ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປັບປງການເຂົື້າເຖິງການບລິການ
ດຸ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຈະຕຸ້ອງລບລຸ້າງທກການແບ່ງແຍກ.
ນະໂຍບາຍທົົ່ວໄປຂອງ ລັດຖະບານລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ມຊົນເຜົົ່າ ໄດຸ້ຖກອອກແບບເພີ່ອ:
▪

ສຸ້າງຄວາມສານກເພີ່ອຊາດ (ເອກະລັກປະຈາຊາດ);

▪

ຄານງເຖິງຄວາມສະເໝີພາບລະວ່າງຊົນເຜົົ່າ;

▪

ເພີີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງລະຫວ່າງກ່ມຊົນເຜົົ່າໃນຖານະເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໃຫຍ່ຂອງລາວ;

▪

ແກຸ້ໄຂບັນຫາແນວຄວາມຄິດທີີ່ແຂງກະດຸ້າງ ແລະ ອາຄາດແຄຸ້ນ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົົ່າທຽມທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
ວັດທະນະທາ;

▪

ປັບປງເງ ີ່ອນໄຂການດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ ເທີ່ອລະກຸ້າວ
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▪

ເສີມຂະຫຍາຍ ໃຫຸ້ກວຸ້າງໄກທີີ່ສດເທົົ່າທີີ່ຈະເຮັດໄດຸ້ ໃນດຸ້ານມລະດົກອັນດີງາມ ແລະ ເອກະລັກ ຂອງແຕ່ລະກ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົື້າໃນວຽກງານການສຸ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ນະໂຍບາຍຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ ເຊື້ອພະຍາດ ເພີ່ອໃຫຸ້ກ່ມຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ມີສຂະພາບທີີ່ດີ ແລະ ມີອາຍຍນ
ຍາວ. ລັດຖະບານລາວ ໄດຸ້ຄາດຫວັງອະນຍາດການລົງທນທີີ່ເໝາະສົມ ເພີ່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງດຸ້ານການເບິງີ່ ແຍງສຂະພາບ
ໂດຍ ປະສົມປະສານຢາສະໄໝໃໝ່ ແລະ ຢາພື້ນເມອງ.
ການເກັບກາຂໍ້ມູນດຸ້ານຊົນເຜົົ່າທີີ່ເປັນພະນັກງານລັດ, ພະນັກງານຊົນເຜົົ່າບານານ, ຄົນພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີີ່
ເສຍຊີວິດໃນກິດຈະກາຕ່າງໆຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບນະໂຍບາຍ.
ໄດຸ້ມີຄາສັົ່ງໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂາວສານໃນພນ
ື້ ທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫີກ ໂດຍຜ່ານຫາຍວິທີການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນລາຍການ
ວິທະຍທີີ່ຈັດເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ, ມີແຜນແຜນການສົົ່ງເສີມໃຫຸ້ຊ່ຽວຊານ ຜູຸ້ທີີ່ສາມາດເວົື້າພາສາຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ ແລະ ຜູຸ້ທີີ່ມີ
ຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານ ວິທະຍາສາດ, ການຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຄາຖາມກໍ່ຄ ບກຄະລາກອນເຫົົ່ານີື້ມີຢູູ່ໃສ, ບໍ່ມີ.
ຄະນະກາມະການຊົນເຜົົ່າ ເຊິີ່ງຢູູ່ພາຍໃຕຸ້ສະພາແຫງຊາດ ມີໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮ່າງ ແລະ ປະເມີນ ກົດໝາຍທີີ່ຍີ່ນສະເໜີ
ກ່ຽວກັບຊົນເຜົົ່າ, ຂົນຂວາຍເພີ່ອການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ການ
ຄົື້ນຄວຸ້າກ່ຽວກັບຊົນເຜົົ່າ ແມ່ນໜຸ້າທີີ່ຂອງ ສະຖາບັນເພີ່ອການຄົື້ນຄວຸ້າວັດທະນະທາ ເຊິີ່ງຢູູ່ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງຖະແຫ່ງຂ່າວ,
ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (MoICT). ສະຖາບັນນາທາງສາຫັບວຽກງານຊົນເຜົົ່າ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັງື້ ມະຫາຊົນ (ທາງ
ການເມອງ(, ແນວລາວສຸ້າງຊາດ, ເຊິງີ່ ມີພະແນກວຽກງານດຸ້ານຊົນເຜົົ່າ.

2.1.3 ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັງື້ ທີ 8 (2016 - 2020)
ຈດປະສົົ່ງໂດຍລວມ ຂອງ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 (NSEDP) ເພີ່ອຮັບປະກັນ ໃຫຸ້ ສປປ ລາວ
ຫຸດພົື້ນອອກຈາກ ສະຖານະປະເທດທີີ່ດຸ້ອຍພັດທະນາ (LDC). ພຸ້ອມກັບໄດຸ້ການົດ ສາມ ຜົນຮັບ ແລະ ແຕ່ລະຢູ່າງໄດຸ້ການົດ
ເປົ້າໝາຍການປະຕິບັດງານ.
ໃນຖານະເປັນຍດທະສາດການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫຸດຜ່ອນຄວາມທກຍາກ, ໜີ່ງໃນນັນ
ື້ ໄດຸ້ເນັນ
ື້ ໃສ່ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັງື້ ທີ 8 ແມ່ນເພີ່ອສຸ້າງບຸ້ານໃຫຸ້ມີຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ກາຍເປັນຕົວເມອງນຸ້ອຍໃນຊົນນະບົດ
ແລະ ມີການເຊີ່ອມຕໍ່ພື້ນທີີ່ເຫົົ່ານີື້ ດຸ້ວຍຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ປັບປງລະບົບພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງ. ໄດຸ້ມີການລະບວ່າ ການ
ພັດທະນາຊ່ວຍເຫອເພີີ່ມເຕີມ ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນສາຫັບກ່ມຄົນຜູຸ້ທີີ່ທກຈົນ, ໃນພນ
ື້ ທີີ່ ທີີ່ຍັງຂາດເຂີນການເຂົື້າເຖິງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ, ຕະຫາດ ແລະ ການບລິການຕ່າງໆ ທີີ່ຍັງເປັນອປະສັກໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຫຸດຜ່ອນຄວາມທກຍາກ.
ນະໂຍບາຍສະວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການຫດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມທກຍາກຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປັບປງ ເພີ່ອຄວາມຕຸ້ອງການຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນດຸ້ານຕ່າງໆ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ເພີ່ອປັບປງ
ຮາກຖານຂອງຄົນຮ່ນໃໝ່.
ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັງື້ ທີ 8 ໄດຸ້ເນັນ
ື້ ໃສ່ຄວາມສາຄັນໃນການສບຕໍ່ປັບປງ ແລະ ພັດທະນາ ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ພາກສ່ວນວັດທະນະທາ ໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍຄນຄ່າມູນເຊື້ອ ແລະ ວັດທະນະທາ ບົນພນ
ື້ ຖານຄວາມຫາກ
ຫາຍທາງດຸ້ານວັດທະນະທາຂອງຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຮີດຄອງປະເພນີເຫົົ່ານີື້ ໃນເວທີສາກົນ. ແຜນການຫຸ້າປີນີື້ ຍັງຍັງໄດຸ້
ສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ໂດຍການສົົ່ງເສີມຄວາມຮູຸ້ສກພາກພູມໃຈ ໃນລັກສະນະປະຫວັດສາດ
ຂອງຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ອາໄສຜູຸ້ເຖົື້າຜູຸ້ແກ່ ແລະ ຜູນ
ຸ້ າ ອາວໂສ ຂອງເຜົົ່າຕ່າງໆ ເພີ່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຄົນໃນ
ຊົນເຜົົ່າ ໃຫຸ້ເປັນການຮັບປະກັນໃນການພັດທະນາ.

2.1.4 ກົດໝາຍທີດ
ີ່ ນ
ິ (2013)
ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງສິດທິທີດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມມີ ລັດຖະທາມະນູນປີ 2003, ກົດໝາຍຊັບສິນ ປີ 1990, ກົດໝາຍວ່າ
ດຸ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປກປ້ອງແມ່ຍິງ ປີ 2004 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ມລະດົກ ແລະ ສິດທິການສບທອດ ແລະ ກົດໝ
າຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ປັບປງ ປີ 2013.
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ລັດຖະທາມະນູນໄດຸ້ຮັບຮອງວ່າ ລັດຈະປກປ້ອງສິດທິດຸ້ານຊັບສິນ ແລະ ມລະດົກ ຂອງສ່ວນບກຄົນ ແລະ ຂອງສ່ວນລວມ.
ລັດຖະທາມະນູນຍັງໄດຸ້ການົດວ່າ ດິນທັງໝົດ ແມ່ນ “ມລະດົກຊອງຊາດ” ເຊິີ່ງລັດຈະຮັບປະກັນການຊົມໃຊຸ້, ການຖ່າຍໂອນ
ແລະ ສິດທິການສບທອດທີດ
ີ່ ນ
ິ ດັງົ່ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. ໃນປີ 1990 ໄດຸ້ມີການປະກາດໃຊຸ້ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຊັບສິນ
ແລະ ພຸ້ອມກັບໄດຸ້ການົດຊັບສິນເປັນ ຫຸ້າ ປະເພດ ລວມມີ: ຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ຊັບສິນລວມໝູ່; ຊັບສິນສ່ວນບກຄົນ, ຊັບສິນ
ເອກະຊົນ (ເປັນຊັບສິນຂອງຫົວໜ່ວຍທລະກິດເອກະຊົນ ນອກເໜອຈາກ ຊັບສິນສະສົມ ຫ ຊັບສິນສ່ວນບກຄົນ( ແລະ ຊັບສິນ
ສ່ວນຕົວ (ເປັນຊັບສິນທີີ່ຊົມໃຊຸ້ສ່ວນຕົວ(. ພຸ້ອມກັນນັນ
ື້ , ກໍ່ຍັງໄດຸ້ການົດຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງຂອງດິນ, ຊັບພະຍາກອນໃຕຸ້ດິນ
, ນື້າ, ປູ່າໄມຸ້ ແລະ ສັດປູ່າ ທີີ່ລດ
ັ ເປັນເຈົື້າຂອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຈະມອບສິດທິໃນການຄອບຄອງ, ນາໃຊຸ້, ໂອນຖ່າຍ ແລະ
ການສບທອດ ໃຫຸ້ແກ່ພາກສ່ວນອີ່ນໆ (ລັດຖະທາມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2003; ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ປີ 1990).
ດິນທັງໝົດແມ່ນເປັນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ແລະ ລັດຈະຕຸ້ອງປກປ້ອງສິດທິໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍຮັບປະກັນສິ ດທິການ
ຊົມໃຊຸ້, ການຈັບຈອງ, ການຖ່າຍໂອນ ແລະ ການສບທອດ. ກົດໝາຍວຸ້າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ໄດຸ້ການົດປະເພດຂອງດິນ (ດິນກະສິກາ
, ດິນປູ່າໄມຸ້, ດິນພນ
ື້ ທີນ
ີ່ ື້າ, ດິນອດສາຫະກາ, ດິນຄົມມະນາຄົມ, ດິນວັດທະນະທາ, ດິນຮັກສາຄວາມສະງົບ ແລະ ປ້ອງກັນ
ປະເທດ ແລະ ດິນກໍ່ສຸ້າງ( ແລະ ການົດຂອບເຂດສິດທິການຊົມໃຊຸ້ຂອງດິນແຕ່ລະປະເພດ. ພຸ້ອມດຽວກັນ, ກໍ່ໄດຸ້ມີການສຸ້າງຕັງື້
ອົງກອນພື້ນຖານ ໃນການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ແລະ ກອບສາຫັບການລົງທະບຽນທີີ່ດນ
ິ . ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ໄດຸ້ສະ
ໜອງພນ
ື້ ຖານສາຫັບສິດທິການລົງທະບຽນທີີ່ດນ
ິ ແລະ ການົດໃບຢັົ້ງຢືນເສຍພາສີທີີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ. ບກຄົນ ແລະ ອົງ
ກອນຕ່າງໆ ເຂົື້າເຖິງທີີ່ດິນໄດຸ້ໂດຍຜ່ານສິດທິການນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ . ວຽກງານໃບຕາດິນທີີ່ຜ່ານມາ ໄດຸ້ມີການອອກໃບຕາດິນມອບ
ສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນຢູ່າງເປັນທາງການແບບຖາວອນ ຢູູ່ໃນພນ
ື້ ທີີ່ໃນເມອງ ແລະ ຊານເມອງ, ສ່ວນວຽກງານການຈັດສັນທີີ່ດນ
ິ ເພີ່ອ
ການກະສິກາ ແລະ ທີີ່ດນ
ິ ປູ່າໄມຸ້ ໄດຸ້ມີການມອບສິດຊົມໃຊຸ້ຢູ່າງເປັນທາງການແບບຊົົ່ວຄາວ. ການຄອບຄອງທີີ່ດນ
ິ ໃນຊົນນະບົດ
, ທີີ່ເປັນພື້ນທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫີກ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດຸ້ມອບຢູ່າງເປັນທາງການ.
ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ໄດຸ້ການົດໃຫຸ້ໃບຕາດິນເປັນຫັກຖານສິດນາໃຊຸ້ແບບຖາວອນ ແລະ ໄດຸ້ສຸ້າງລະບົບໃບຢັງົ້ ຢືນການ
ຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນແບບຊົົ່ວຄາວ (ໃບຢັງົ້ ຢືນເສຍພາສີທີີ່ດິນ( ສາລັບ ດິນກະສິກາ ແລະ ດິນປູ່າໄມຸ້, ອະນຍາດໃຫຸ້ຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ດັງົ່ ກ່າວ
, ສາມາດເປັນມລະດົກສອບທອດໄດຸ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດທີີ່ຈະຖ່າຍໂອນ, ໃຫຸ້ເຊົົ່າ ຫ ໃຊຸ້ເປັນຫັກຄາປະກັນໄດຸ້. ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່
ດິນ ຍັງໄດຸ້ການົດດັງົ່ ນີື້: ອະນຍາດໃຫຸ້ພົນລະເມອງລາວເຊົົ່າທີີ່ດິນ ຈາກລັດໄດຸ້ເຖິງ 30 ປີ; ອະນຍາດໃຫຸ້ ລັດປູ່ອຍເຊົົ່າ ຫ ໃຫຸ້
ຕ່າງຊາດສາປະທານໄດຸ້; ຫຸ້າມບໍ່ໃຫຸ້ມີການເກນກາໄລທີີ່ດນ
ິ ; ແລະ ຮັບປະກັນການຊົດເຊີ ຍໃນກລະນີລດ
ັ ມີການເວນຄນທີີ່ດນ
ິ .
ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ຍັງໄດຸ້ການົດການແກຸ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຕັື້ງພູມລາເນົາ ກ່ອນຈະຍີ່ນເຖິງເຈົື້າໜຸ້າທີີ່ການຄຸ້ມຄອງທີີ່
ດິນທຸ້ອງຖິີ່ນ ຫ ກ່ອນທີຈ
ີ່ ະຍີ່ນເຖິງສານປະຊາຊົນ.
ປະຊາຊົນຫາຍຊົນເຜົົ່າ ໄດຸ້ມີການນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ເຊິີ່ງມີການດັດປັບແບບບໍ່ຊ້າກັນໃນພນ
ື້ ທີີ່ສູງ.
ສິີ່ງເຫົົ່ານີື້ໄດຸ້ມີການປະຕິບດ
ັ ກັນມານັບຫາຍເຊັົ່ນຄົນ (ຕົວຢູ່າງວ່າ ເປັນການປະຕິບັດຕາມປະເພນີ( ແລະ ເປັນການຍູຸ້ໜນໂດຍ
ຜ່ານທາງການປະຕິບດ
ັ ຕາມພິທີກາ ແລະ ປະເພນີ (Mann and Luangkhot 2008). ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນທີີ່ປະຕິບັດຕາມ
ລະບົບປະເພນີ ແລະ ການຈັດສັນທີີ່ມີຢູູ່ຄວບຄູ່ໄປກັບລະບົບທີີ່ເປັນທາງການ, ທີີ່ໄດຸ້ມີການລິເລີີ່ມມາແລຸ້ວກ່ອນໜຸ້ານີື້ ເພີ່ອເປັນ
ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ແບບປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງການປະຕິບດ
ັ ຕາມປະເພນີ ໃຫຸ້ເຂົື້າກັບກົດໝາຍທີີ່ເປັນທາງການ. ໃນພນ
ື້ ທີີ່
ຊົນນະບົດຫາຍໆແຫ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ການຄວບຄມຊັບສິນທົົ່ວໄປຂອງຊຸມຊົນ ເຊັົ່ນ: ປູ່າໄມຸ້ ຫ ທົົ່ງຫຍຸ້າລຸ້ຽງສັດ ແລະ ໄດຸ້
ສຸ້າງກົດລະບຽບທຸ້ອງຖິີ່ນຂື້ນ ເພີ່ອ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນດິນ ແລະ ການຈັດສັນທີີ່ດນ
ິ . ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຊັບສິນ ປີ 1990
ໄດຸ້ຄານງເຖິງການຮ່ວມມກັນ ຫ ສິດທິຊັບສິນຂອງຊຸມຊົນໂດຍທົົ່ວໄປ. ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 88 ປີ 2006
ວ່າດຸ້ວຍການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 7 ໄດຸ້ລວມມີການອອກໃບຕາດິນຊຸມ
ຊົນ ເພີ່ອການຈັດສັນທີີ່ດນ
ິ ໂດຍລັດຖະບານ ໃຫຸ້ແກ່ຊຸມຊົນ (ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ [USAID]
2013). ຫາຍຊຸມຊົນຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ມີການການົດເປັນພື້ນທີີ່ທີີ່ແນ່ນອນທາງດຸ້ານປະເພນີທີີ່ເປັນພື້ນທີີ່ສກ
ັ ສິດ (ປູ່າສັກສິດ( ນີື້ເປັນ
ສິີ່ງສາຄັນໃນແງ່ວດ
ັ ທະນະທາ ທີີ່ຄວນໄດຸ້ຮັບການເຄົາລົບ.
ພາຍໃຕຸ້ຮີດຄອງປະເພນີ ຫ ບັນດາກົດລະບຽບໃນຊົນນະບົດທີີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຊຸມຊົນທຸ້ອງຖິີ່ນຕ່າງໆ ໄດຸ້ຄວບຄມຊັບສິນທົົ່ວ
ໄປ ລວມມີ ພື້ນທີີ່ດິນເຂດສູງ, ທົົ່ງຫຍຸ້າລຸ້ຽງສັດ, ການຊົມໃຊຸ້ປູ່າໄມຸ້ຂອງບຸ້ານ ແລະ ປູ່າສັກສິດ. ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນທກຄົນ
ມີສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອານາດການປກຄອງບຸ້ານ ອາດຈະໄດຸ້ຮັບສິດທິການຊົມໃຊຸ້ ໃນລັກສະນະດຽວກັນຈາກ
ບັນດາບຸ້ານອຸ້ອມຂຸ້າງ. ລະບົບການຄອບຄອງທີີ່ດນ
ິ ຊຸມຊົນ ໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາມາເປັນໄລຍະເວລາທີີ່ຍາວນານ ແລະ ກົດ
ລະບຽບອີ່ນໆຈາກແຕ່ລະບຸ້ານ. ສາລັບການຄອບຄອງທີດນ
ິ ຊຸມຊົນ ແມ່ນບໍ່ມີຂະບວນການລົງທະບຽນທີີ່ເປັນທາງການ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າມັນຈະມີຄວາມສາຄັນທາງດຸ້ານວັດທະນະທາ, ດຸ້ານການເມອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ກອບຂອງຊຸມຊົນທຸ້ອງຖິີ່ນ
(World Bank 2006; Mann and Luangkhot 2008).
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ຫາຍໆຄອບຄົວໃນຊົນນະບົດ ອາດມີການຖສິດທິໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ດນ
ິ ແບບບໍ່ເປັນທາງການ ຫ ກົດລະບຽບຕາມປະເພນີ.
ສິດທິການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແບບນີື້ ຕາມປກແລຸ້ວ ຈະຢູູ່ໃນຮູບແບບ ດິນລ໊ອກເຮອນ, ດິນນາ ຫ ດິນໄຮ່. ສິດທິການນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ
ແບບນີື້ ອາດຈະໄດຸ້ຮັບການອະນຍາດຈາກອານາດການປກຄອງທຸ້ອງຖິີ່ນຕາມກົດລະບຽບທຸ້ອງຖິີ່ນ ຫ ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ
ກົດລະບຽບອີ່ນໆ ຈາກແຕ່ລະບຸ້ານ. ນາຍບຸ້ານອາດຈະອອກໃບຢັົ້ງຢືນຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ ເຊິງີ່ ເປັນວິທີການທີີ່ບໍ່ຖກຕຸ້ອງ
ອາດຈະນາໃຊຸ້ໃນທຸ້ອງຖິີ່ນ ເພີ່ອແກຸ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ດິນ ຫ ນາໃຊຸ້ໃນຄອບຄົວ ເພີ່ອສະແດງຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງ ເພີ່ອສະເໜີກັ ບ
ພາກສ່ວນລັດ ເພີ່ອຂອອກໃບຢັົ້ງຢືນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ (LSC) (World Bank 2006; Mann and Luangkhot 2008; GTZ
2009).

ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ຍັງໄດຸ້ການົດວ່າ ໃນກລະນີ ມີໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະ ເຊິີ່ງນາມາຍັງຄວາມ
ສູນເສຍມາສູ່ຕົື້ນໄມຸ້, ຜົນລະປູກ ຫ ຕກອາຄານຂອງເອກະຊົນ, ເຈົາື້ ຂອງທີີ່ດິນ ມີສິດທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕໍ່ກັບຄວາມສູນ
ເສຍດັົ່ງກ່າວ.

2.1.5 ບັນດາເຄອ
ີ່ ງມສາກົນທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂຸ້ອງ
ລັດຖະທາມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ຮັບການປັບປງໃຫຸ້ເຂົື້າກັບຫັກການສິດທິມະນດທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນສົນທິສັນຍາ ແລະ
ອະນສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ລົງນາມ. ພາກທີ ສີີ່ ມາດຕາ 34 ເຖິງ 51 ໄດຸ້ອະທິບາຍສິດທິພື້ນຖານຂອງພົນລະເມອງ
ລາວ. ນອກນັນ
ື້ , ສິດທິພນ
ື້ ຖານ ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນເຄີ່ອງມສາກົນ ແມ່ນຈະລວມ ຢູູ່ໃນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດຫາຍສະບັບ ເຊັົ່ນ
ວ່າ ກົດໝາຍປກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ຂອງເດັກ, 2006 (ເບີີ່ງຕາຕະລາງ ທີ1(. ລັດຖະບານລາວ ໄດຸ້ສຸ້າງຕັື້ງ ສູນ
ການຄົນຄວຸ້າສິດທິມະນດແຫ່ງຊາດ ຢູູ່ໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ເຊິີ່ງມີຈດປະສົງຫັກໃນການສະໜັບສະໜູນ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ດຸ້ານສິດທິມະນດ ພາຍໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ພຸ້ອມກັນນັນ
ື້ , ກໍ່ຍັງມີໜຸ້າທີີ່ໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ດາເນີນ
ການ ຄົື້ນຄວຸ້າກ່ຽວກັບຊົນເຜົົ່າ. ສູນດັງົ່ ກ່າວນີື້ ໄດຸ້ຮັບການອະນມັດ ໂດຍ ດາລັດ ເລກທີ 95 ລົງວັນທີ 11/07/06 ແລະ ດາ
ລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 137 ລົງວັນທີ 24/07/2006. ສປປລາວ ໄດຸ້ເຂົື້າເປັນສະມາຊິກ ອົງການແຮງງານສາກົນ
(International Labour Organization( ແຕ່ປີ 1964. ປະເທດໄດຸ້ລົງນາມ ໃນ 8 ອານສັນຍາ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ
ເຊິີ່ງ ໃນນັນ
ື້ ມີ 5 ໃນ 8 ອານ ສັນຍາຫັກ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ, ອານສັນຍາ 169 ວ່າດຸ້ວຍກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນ
ໄດຸ້ລົງນາມ.

ຕາະລາງ 1 ສົນທິສນ
ັ ຍາ ແລະ ອະນສັນຍາສາກົນ ໃນ ສປປ ລາວ.
ລາດັບ

ຊີ່ຂອງ ສົນທິສັນຍາ

1

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍ ສິດທິທາງດຸ້ານພົນລະເຮອນ ແລະ 7 ທັນວາ 2000
ດຸ້ານການເມອງ

29 ກັນຍາ 2009

2

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ສິດທິຂອງຄົນພິການ

15 ມັງກອນ 2008

29 ກັນຍາ 2009

3

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງບໍ່ໃຫຸ້ບກຄົນ
ຖກບັງຄັບສູນຫາຍໄປ

29 ກັນຍາ 2008

ຍັງບໍ່ທັນໄດຸ້ຮັບ

4

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍການປກປ້ອງສິດທິ ການ
ເຄີ່ອນຍຸ້າຍແຮງງານ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງ
ເຂົາເຈົື້າ.

ຍັງບໍ່ທັນໄດຸ້ເຊັນ

ຍັງບໍ່ທັນໄດຸ້ຮັບ

5

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ການຕໍ່ຕຸ້ານການທາລນ ແລະ ໃຊຸ້
ຄວາມຮັນແຮງອີ່ນໆ, ການປະຕິບັດ ຫ ການລົງໂທດທີີ່ໄຮຸ້
ມະນດສະທາ ຫ ການຢ້າຢີສັກສີ

21 ກັນຍາ 2010

26 ກັນຍາ 2012

6

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ສິດທິຂອງເດັກ

7

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ການລົບລຸ້າງທກຮູບແບບການຈາແນກ
ຕເໍ່ ພດຍິງ

17 ກລະກົດ 1980

14 ສິງຫາ 1981

8

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍ ສິດທິທາງດຸ້ານ
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ

7 ທັນວາ 2000

13 ກມພາ 2007

9

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍ ການກາຈັດທກຮູບແບບ
ຂອງການຈາແນກເຊື້ອຊາດ

10

ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດຸ້ວຍ ການສໍ້ລາດບັງ
ຫວງ
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ວັນທີລ
ີ່ ງົ ນາມ

ວັນທີຮ
ີ່ ບ
ັ ເຂົາື້ ເປັນພາຄີ

8 ພດສະພາ 1991 (a)

22 ກມພາ 1974 (a)

7

10 ທັນວາ 2003

29 ກັນຍາ 2009

11

ຄາຖະແຫງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດຸ້ວຍສິດທິ
ຂອງຊົນເຜົົ່າພື້ນເມອງ

13 ກັນຍາ 2007

3.0 ກມ
່ ຊົນເຜົາົ່ ທີຢ
ີ່ ໃູູ່ ນພື້ນທີໂີ່ ຄງການ
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີີ່ມີຊົນເຜົົ່າຫາຍທີີ່ສດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕຸ້. ປະຊາກອນທົົ່ວປະເທດມີປະມານ
6.8 ລຸ້ານຄົນ ສາມາດແບ່ງຊົນເຜົາົ່ ເປັນ ສີີ່ ໝວດພາສາ: ໝວດພາສາ ລາວ-ໄຕ (67%(, ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ (21%(,
ໝວດພາສາ ມົື້ງ-ອິວມຽນ (8%( ແລະ ໝວດພາສາ ຈີນ-ຕີເບດ (3%(. ໃນບັນດາກ່ມເຫົົ່ານີື້ປະກອບມີ 49 ຊົນເຜົົ່າ ແລະ
ຫາຍກວ່າ 200 ຊົນເຜົົ່າຍ່ອຍ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໝວດພາສາ ລາວ-ໄຕ ປະກອບມີແປດຊົນເຜົົ່າ, ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ
ມີ 32 ຊົນເຜົົ່າ, ໝວດພາສາ ມົື້ງ-ອິວມຽນ ມີ 2 ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຈີນ-ຕີເບດ ມີ 7 ຊົນເຜົົ່າ.
ແຂວງ ອດົມໄຊ, ມີປະມານ 12 ຊົນເຜົົ່າ, ຊີ່ງເຜົົ່າທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສດແມ່ນ ເຜົົ່າກມມ. ອີງຕາມຫຸ້ອງການປກຄອງແຂວງ, ເຜົົ່າກມມ
ແມ່ນເຜົົ່າທີີ່ນອນໃນໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ ປະກອບມີ ກມມລື້, ກມມຂອງ, ກມມອູ, ກມມບິດ ລວມເປັນປະມານ 60%
ຂອງຈານວນປະຊາກອນ. ຊົນເຜົົ່າມົື້ງຂາວ, ເປັນເຜົົ່າທີີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງໃນຊົນເຜົົ່າມົື້ງ ກວມເອົາ 14% ຂອງເຜົົ່າມົື້ງ. ເຜົົ່າ
ໄຕດາ, ເປັນເຜົົ່າທີີ່ນຸ້ອຍກວ່າໝູ່ ເປັນເຜົົ່າໜີ່ງທີີ່ນອນໃນ ເຜົົ່າ ໄຕ-ກະໄດ ກວມເອົາ 2% ຂອງ ເຜົົ່າ ໄຕ-ກະໄດ. ບັນດາເຜົົ່າ
ອີ່ນໆທີີ່ຢູູ່ໃນແຂວງ ຍັງມີ ເຜົົ່າ ອາຄາ (ໄຕດາ ແລະ ໄຕຂາວ(, ຜູຸ້ນຸ້ອຍ (ຜູຸ້ຊາງ, ຜູຸ້ກອງແຊັດ ແລະ ຜູຸ້ຍົດ(,ລາວຮຍ (ຫເອີື້ນວ່າ
“ເລນເຕັນ”(, ພວນ, ລີ, ຢັງ, ໂຄ ແລະ ໂຮ (ພະແນກຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ອດົມໄຊ(. ມີ ສິບ
ສອງ ຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ມີພາສາ, ວັດທະນະທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ທີີ່ເປັນຂອງຕົນເອງ.
ມີໜີ່ງ ບຸ້ານ ທີີ່ໄດຸ້ການົດ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ບຸ້ານ ນາສຸ້າວ, ມີເຜົົ່າກມມ, ເຜົົ່າຜູຸ້ນຸ້ອຍ ແລະ
ເຜົົ່າ ຂະມ. ບຸ້ານ ທີສອງ ແມ່ນບຸ້ານ ນາເລົາ ແລະ ມີບັນດາຊົນເຜົົ່າ ດັງົ່ ຕາຕະລາງ 2 ລ່ມນີ:ື້
.

ຕະຕະລາງ 2 ບັນດາຊົນເຜົາົ່ ໃນ ບຸ້ານ ນາເລົາ, ເມອງ ອດົມໄຊ, ແຂວງ ອດົມໄຊ, 2016
ຊົນເຜົົ່າ

ຈານວນຄອບຄົວ

ຈານວນປະຊາກອນ

ຈານວນຜູຸ້ຍິງ

ລາວ ລ່ມ

13

64

38

ໄຕດາ

1

5

2

253

1182

663

ກມມ

5

54

20

ມົື້ງ

3

27

14

ຮໍ້

12

132

47

ຜູຸ້ນຸ້ອຍ

12

111

35

ລວມ

299

1,575

819

ລື້

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສອງ ຊົນເຜົົ່າ ໃຫຍ່ ທີີ່ອາໄສຢູູ່ແຂວງອດົມໄຊ ຄ ເຜົົ່າກມມ ແລະ ເຜົົ່າມົື້ງ ດຸ້ານລ່ມນີື້ ແມ່ນໄດຸ້ມາຈາກ ບົດສກ
ສາ ສິດທິດຸ້ານທີີ່ດນ
ິ ແລະ ຊັບສິນ ຕາມຈາຮີດປະເພນີຂອງແມ່ຍິງ ຫ ລະບົບ ຂະນົບທານຽມປະເພນີ ຂອງ ຫຸ້າ ຊົນເຜົົ່າ ໃນ
ສປປ ລາວ (Mann and Luangkhot, 2008).
ເຜົົ່າ ກມມ ເປັນເຜົົ່າທີີ່ມີມາຕັື້ງແຕ່ດົນນານຢູູ່ທາງພາກເໜອຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ໃນປັດຈບັນພວກເຂົາ ໄດຸ້ມີການຕັື້ງຖິີ່ນ
ຖານຢູູ່ທົົ່ວທກແຂວງທາງພາກເໜອ ແລະ ແຂວງ ບລິຄາໄຊ. ຕໍ່ມາແມ່ນລາວລ່ມ, ເປັນເຜົົ່າ ທີີ່ມີຈານວນປະຊາກອນຫາຍກວ່າ
ໝູ່ ໃນປະເທດ. ເຜົົ່າກມມ ມີຫາຍເຜົົ່າທີີ່ຍ່ອຍອອກຢູູ່ແບບເປັນກ່ມຮ່ວມກັນ ລວມມີ ເຜົົ່າຣອກ, ເຜົົ່າລູ, ເຜົົ່າອູ ແລະ
ເຜົົ່າຄຣອງ. ເຜົົ່າກມມ ປກຄອງກັນດຸ້ວຍຄວາມເຊີ່ອຖ, ທັງດຸ້ານຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົົ່ວ, ເຊິີ່ງມີບດ
ົ ບາດພນ
ື້ ຖານຕໍ່ກັບກົດ
ໝາຍປະເພນີ. ຄວາມເຊີ່ອຖຂອງຊົນເຜົົ່າກມມ ໄດຸ້ມີບົດບາດຕໍ່ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງເຜົົ່າ, ສິດທິການນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ແລະ ຊັບ
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ສິນ ແລະ ການປູ່ຽນແປງທີີ່ກະທົບກັບສາຍສາພັນລະຫວ່າງ ເຜົົ່າກມມ ກັບ ໂລກພາຍນອກ ແມ່ນມີມາຕັື້ງແຕ່ດົນນານ. ລະດັບ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມເຊີ່ອ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງແຕ່ລະກລະນີ ຜູຸ້ຍິງ ແລະ ຜູຸ້ຊາຍ - ບາງຄວາມເຊີ່ອ ຫ ສາສະໜາ ກໍ່
ນັບຖເປັນບາງເຂດ ທີີ່ເປັນພື້ນທີີ່ສະເພາະຂອງໃຜລາວ ແລະ ບາງຄວາມເຊີ່ອຖກໍ່ພົວພັນກັບອານາດການປກຄອງ ຫ ຜູນ
ຸ້ າດຸ້ານ
ສາສະໜາ. ຄວາມເຊີ່ອຖວິນຍານ (ເຊີ່ອຖຜີ( ມີບົດບາດຕໍ່ກິດຈະວັດປະຈາວັນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ກິດຈະກາໃນແຕ່ລະລະດູການ
, ສິດທິໃນຊັບສິນ ແລະ ຄວາມສາພັນດຸ້ານ ເພດ. ຄວາມເຊີ່ອຖອີ່ນໆກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງເຮອນ ແລະ ວິນຍານຂອງບັນພະບູ
ລດ ຜູຸ້ທີີ່ຄ່ອຍປກປັກຮັກສາຄອບຄົວໃຫຸ້ຢູດີມີແຮງ. ສດທຸ້າຍ ແມ່ນຄວາມເຊີ່ອຖສ່ວນບກຄົນ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບຜີຢ້າວຜີເຮອນ.
ໃນແຕ່ລະເຜົົ່າຍ່ອຍອາດຈະປະກອບມີຫາຍ ຕະກນ ຫ ເອີື້ນວ່າ “ຕະ”. ຊີ່ຂອງ ຕະ ເປັນສິງີ່ ທີີ່ບົົ່ງບອກວ່າກົກເຄົື້າຂອງພວກເຂົາ
ແມ່ນມາຈາກ ທາມະຊາດ, ຫ ສັດ ຫ ນົກ ຊີ່ງວ່າຕະກນຈະບົງົ່ ບອກ, ຕາມທາມະດາແລຸ້ວຈະຫຸ້າມບໃໍ່ ຫຸ້ກ່ຽວພັນເຖິງ ຫບູຊາ.
ກມມລື້ ຢູູ່ອດົມໄຊ, ອາດຈະມີ ຕະ ຕມອງ (ເປັນຊີ່ເຫງັນຊະນິດໜງີ່ (, ຕວະ (ເປັນຊີ່ຜັກກູດຊະນິດໜງີ່ (, ຕກອກ (ເປັນຊີ່ນກ
ົ (
ແລະ ຊີ່ອີ່ນໆ. ຫບູຊາເປັນສິີ່ງສັກສິໃນເຮອນ ແລະ ສາຍສາພັນຂອງ “ຕະ” ແມ່ນຂນ
ື້ ກັບຄອບຄົວທີີ່ເດັກນຸ້ອຍເກີດ. ສາຍສາພັນ
ຂອງ “ຕະ” ເປັນຕົວການົດທາງເລອກໃນການແຕ່ງງານ ແລະ ພົວພັນເຖິງສິດທິທາງຊັບສິນ.
ເຜົົ່າ ມົງື້ ຂາວ ແມ່ນເຜົົ່າຍ່ອຍຂອງຊົນເຜົົ່າມົື້ງ ທີີ່ມີຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈບັນ. ນອກຈາກ ເຜົົ່າກມມ ແລຸ້ວ, ເຜົົ່າມົື້ງ ກໍ່ເປັນ
ເຜົົ່າໜີ່ງ ທີີ່ມີຈານວນປະຊາກອນຫາຍ. ຕົື້ນກາເນີດຂອງເຜົົ່າມົື້ງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດຸ້ມີການອົບພະຍົບມາຈາກປະເທດຈີນ
ໃນຕົນ
ື້ ສະຕະວັດທີ 19. ສາເຫດທີີ່ເຜົົ່າມົື້ງໄດຸ້ມີການອົບພະຍົບ ຕາມການເລົົ່າຂານ ແລະ ຄົນ
ື້ ຄວຸ້າ ເຊີ່ອກັນວ່າໃນປະຫວັດສາດ
ເຜົົ່າມົື້ງ ແລະ ເຜົົ່າຫານ ຂອງຈີນ ເກີດມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ, ບໍ່ຍອມຮັບໃນການເກັບພາສີ
ແລະ ປະຕິເສດການຮ່ວມມກັບເຜົົ່າ ຫານ ຂອງຈີນ. ການອົບພະຍົບຂອງເຜົົ່າມົື້ງໃນປັດຈບັນ ມີຢູູ່ທົົ່ວທກແຂວງທາງພາກເໜອ
ຂອງ ສປປ ລາວ, ທາງພາກໃຕຸ້ຂອງ ຢນນານ ປະເທດຈີນ, ທາງພາກເໜອຂອງ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.
ຕາມປກກະຕິແລຸ້ວ ຊົນເຜົົ່າມົື້ງຈະຕັື້ງຖິີ່ນຖານຢູູ່ໃນພື້ນທີີ່ສູງ, ແລະ ຊົນເຜົົ່າມົື້ງຈະມັກຝັງສົບຢູູ່ທີີ່ຈອມພູ. ມົື້ງຂາວ ມີຊີ່ສຽງໃນ
ການເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເມີ່ອບໍ່ດນ
ົ ມານີື້ຢູູ່ທີີ່ແຂວງອດົມໄຊ ໄດຸ້ຮັບການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ. ມົື້ງຂາວ ຍັງມີຕະກນ ຫ
ເຊັງ (ຕົວຢູ່າງ: ຕົວ, ວ, ຊົງ, ມົວ, ລີ, ວາ, ຢາ, ຮາ, ຈາ ແລະ ກູ(. ເຊັງ ເປັນຕົວການົດເຂດແດນດຸ້ານສິດທິທີີ່ດນ
ິ ແລະ ຊັບ
ສິນ, ແລະ ປກປ້ອງບົດບາດຂອງເພດຊາຍ ເປັນດັົ່ງຜູຸ້ຄວບຄມສິດທິທາງເລອກຂອງເພດຍິງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູຸ້ຍິງຄົນໃດ ຫ
ເວລາໃດ ຈະແຕ່ງງານ.

4.0 ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ທີຄ
ີ່ າດວ່າຈະເກີດຂື້ນກັບຊົນເຜົາົ່
ຄາດການວ່າ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຈາກນ້າຖຸ້ວມຕົວເມອງຂອງແຂວງອດົມໄຊ ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບດຸ້ານບວກ
ແລະ ດຸ້ານລົບ ຈາກຜົນການດາເນີນໂຄງການຍ່ອຍ ໃນການຢືື່ນສະເໜີ ການສຸ້າງພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງ ຕະຝັງກັນເຈີ່ອນ, ການ
ປັບປງຄອງລະບາຍນ້າ, ເຂີ່ອນກັນນ້າ ແລະ ປະຕູລະບາຍນ້າ, ແລະ ສ່ວນສາທາລະນະແຄມນ້າ. ກິດຈະກາຂອງໂຄງການຍ່ອຍ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຈາກນ້າຖຸ້ວມຕົວເມອງ ຈະສົົ່ງຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍຫັກໆແລຸ້ວແມ່ນປະຊາຊົນ ຜູຸ້ທີີ່ອາໄສຢູູ່ໃນ
ເທດສະບານເມອງໄຊ ເຊິີ່ງວ່າຊີວິດການເປັນຢູູ່ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນທີີ່ຢູູ່ໃນເມອງ ຈະບໍ່ຖກລົບກວນຫາຍຈາກໂຄງການ
ລົງທນສຸ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດັົ່ງກ່າວ. ຄາດວ່າ ການກໍ່ສຸ້າງ ຂອງ ໂຄງການລົງທນ ພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງ ດຸ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດຈາກນ້າຖຸ້ວມຕົວເມອງ ຈະນາມາຍັງຜົນປະໂຫຍດດຸ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຂະພາບ ແລະ ລະບົບນິເວດ ເຊັົ່ນ
ວ່າ: ການປ້ອງກັນລານ້າ ຈາກການຕົກຕະກອນ ເນີ່ອງຈາກການໄຫບ່າຂອງນ້າ ແລະ ການເຊາະເຈີ່ອນຂອງຕາຝັັ່ງ, ແລະ
ຫຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ຈາກນ້າຖຸ້ວມ. ໂຄງການຈະຊ່ວຍສຸ້າງສິີ່ງແວດລຸ້ອມທີີ່ປອດໄພ, ດຸ້ານສຂະພາບ
ແລະ ຄວາມເປັນຢູູ່ທີີ່ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນ ຜູຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການນ້າຖຸ້ວມແບບກະທັນຫັນ ໃນອະດີດທີີ່
ຜ່ານມາ.
ຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສິງີ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະແຕກຕ່າງກັນຢູ່າງຊັດເຈນຂື້ນກັບປະເພດ, ຂອບເຂດ ແລະ ທີີ່ຕັື້ງຂອງ
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຈາກນ້າຖຸ້ວມຕົວເມອງ. ສາລັບການກໍ່ສຸ້າງພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງໃໝ່ໃນເທດສະບານ ເມອງ
ໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ບລິເວນໃກຸ້ຄຽງ, ຈະເຫັນໄດຸ້ວ່າປະຊາຊົນທັງໝົດທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບປານກາງ ແລະ
ໃນວົງທີີ່ຈາກັດ, ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ຜົນກະທົບສະສົມກໍ່ ບໍ່ຄວນຈະມອງຂຸ້າມ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສາລັບປະຊາຊົນທີີ່ດາລົງ
ຊີວິດຢູູ່ພື້ນທີີ່ ທີີ່ມີການການົດການກໍ່ສຸ້າງສວນສາທາລະນະຂອງສອງຝັງັ່ ແມ່ນ້າ, ຜົນກະທົບຫັກ ແມ່ນການຍົກຍຸ້າຍ ແລະ/ຫ
ການສູນເສຍທີີ່ດິນທາງນ້າ. ການປຶກສາຫາລກັບຊຸມຊົນຄັື້ງທາອິດ ຢູູ່ແຂວງ, ໄດຸ້ມີການລະບວ່າ ບັນດາຄົວເຮອນທີີ່ ຢູູ່ໃນພື້ນທີີ່
ການົດ ທີີ່ຈະສຸ້າງສວນສາທາລະນະແຄມນ້າ ແມ່ນປະຊາຊົນຊົນເຜົົ່າ (ກມມ, ຜູຸ້ນຸ້ອຍ ແລະ ກາມກ(.
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5.0 ການກະກຽມການດາເນີນການສາຫບ
ັ ກອບການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ
ຜົນກະທົບທາງບວກຂອງໂຄງການ ຂື້ນກັບລະດັບຄວາມສາເລັດໃນການສຸ້າງຄວາມໝັື້ນໃຈ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມຂອງກ່ມຜູຸ້ທີີ່
ອ່ອນແອ (ດຸ້ອຍໂອກາດ(, ລວມມີ ກ່ມຊົນເຜົົ່າ, ແມ່ຍິງ, ຜູຸ້ເຖົື້າ ແລະ ໄວໜ່ມ/ເດັກນຸ້ອຍ. ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການເຂົື້າຮ່ວມຈາກ
ກ່ມຄົນດັງົ່ ກ່າວ ໃນຂັື້ນຕອນການອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ເພີ່ອໃຫຸ້ສາມາດຜ່ານຜ່າອປະສັກທາງ
ດຸ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທາ.
ການກໍ່ສຸ້າງໂຄງການຍ່ອຍສວນສາທາລະນະສອງແຫ່ງ ແລະ ການຫຸດຜ່ອນນ້າຖຸ້ວມ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີີ່ຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ
ພາຍໃຕຸ້ ພາກສ່ວນ ທີ 1 ອາດພົວພັນເຖິງການຄອບຄອງທີີ່ດນ
ິ ແລະ/ຫ ການຍົກຍຸ້າຍ, ເຊິີ່ງເປັນຜົນກະທົບທາງລົບຕກ
ໍ່ ັບກ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກ່ມຜູຸ້ທີີ່ອ່ອນແອ (ດຸ້ອຍໂອກາດ(. ພາກສ່ວນທີີ່ສາຄັນ ຂອງກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ ແມ່ນເພີ່ອ
ຮັບປະກັນນະໂຍບາຍດຸ້ານສັງຄົມການປກປ້ອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ ໄດຸ້ຈດ
ັ ຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ແລະ ເຊີ່ອມເຂົື້າກັບຂັື້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງແຜນ
ແລະ ການມີຮ່ວນຮ່ວມຂອງທຸ້ອງຖິີ່ນ ກັບ ຊຸມຊົນ.
ການດາເນີນການກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ ສາລັບບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃນພື້ນທີີ່ ທີີ່ກ່ມຊົນເຜົົ່າອາໄສຢູູ່ຕຸ້ອງມີ (ກ(
ການຄັດເລອກຂອງກ່ມທະນາຄານໂລກ ເພີ່ອລະບວ່າ ກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຢູູ່ໃນເຂດພື້ນທີີ່ໂຄງການ ຫ ການຢູູ່ຮ່ວມກັນແບບເປັນກ່ມ;
(ຂ( ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທນປະຕິບັດການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ ເພີ່ອປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ການົດຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານ
ວັດທະນະທາຢູ່າງເໝາະສົມ; (ຄ( ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທນປະຕິບດ
ັ ການປຶກສາຫາລແບບອິດສະຫະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂໍ້ມູນ (FPICs(
ກັບ ຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບ ໃນການນາທາງເປີດກວຸ້າງການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ໃນກິດຈະກາຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ
ໂຄງການ; (ງ( ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທນກະກຽມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົົ່າ (ຫ ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ( ເພີ່ອຕອບ
ໂຈດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມກັງວົນຂອງຊົນເຜົົ່າ, ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານວັດທະນະທາຢູ່າງເໝາະສົມ, ແລະ
ຮັບປະກັນມາດຕະການຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ.
ລະດັບລາຍລະອຽດທີຈ
ີ່ າເປັນ ເພີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທນໄດຸ້ລະບຢູູ່ໃນວັກ (ຂ(, (ຄ( ແລະ (ງ( ເປັນ
ສັດສ່ວນກັບຄວາມຊັບຊຸ້ອນຂອງໂຄງການທີີ່ໄດຸ້ຍີ່ນສະເໜີ ແລະ ການທຽບລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການທີີ່ອາດເກີດຂື້ນກັບກ່ມຊົນເຜົົ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທັງດຸ້ານບວກ ຫ ດຸ້ານລົບ.

5.1

ການກັນ
ົ່ ຕອງຕົວແທນຂອງກມ
່ ຊົນເຜົາົ່

ທະນະຄານໂລກ ຈະເຮັດການກັນ
ົ່ ຕອງກ່ອນໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ, ເພີ່ອການົດວ່າມີກ່ມຊົນເຜົົ່າອາໄສຢູູ່ໃນເຂດພື້ນທີີ່
ໂຄງການຫບໍ່ ຫ ມີການຢູູ່ຮ່ວມກັນແບບເປັນກ່ມທີີ່ສະໜິດແໜຸ້ນ. ໂດຍອີງໄສ ການຕັດສິນໃຈດຸ້ານເຕັກນິກ ຈາກວິຊາການ
ດຸ້ານສັງຄົມ ທີີ່ມີຄນນະພາບ ມີຄວາມຊານານດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ ໃນພື້ນທີີ່ຂອງໂຄງການ.
OP/BP 4.10 ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນກັບວິທີການ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນນີຈ
ື້ ະຖກ

ຕິດຕາມໂດຍລກຄຸ້າ ໃນການລົງທນ ໃຫຸ້ກ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຖກການົດ ໃຂຂັື້ນຕອນກັົ່ນກອງ ວ່າມີໜຸ້າໃນເຂດໂຄງການທີີ່ຈະ
ກໍ່ສຸ້າງ. ມັນລວມມີຄວາມຕຸ້ອງການທີີ່ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທນດາເນີນການປະເມີນທາງສັງຄົມ ເພີ່ອປະເມີນຜົນກະທົບທັງທາງບວກ ແລະ
ທາງລົບຈາກໂຄງການທີີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ກັບຊົນເຜົົ່າ ແລະ ເພີ່ອກວດສອບທາງເລອກຂອງໂຄງການ ສາລັບພື້ນທີີ່ທີີ່ອາດເກີດ
ຜົນກະທົບທາງລົບ, ແລະເພີ່ອພັດທະນາ ແຜນພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ເປັນມາດຕະການພິເສດ ເພີ່ອຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ແລະ
ມອບຜົນປະໂຫຍດດຸ້ານວັດທະນາທາທີເໝາະສົມ.

5.2

ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ

ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ (SIA) ແມ່ນຂັື້ນຕອນການທົບທວນ ແລະ ການການົດ ຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ ຂອງ
ໂຄງການກໍ່ສຸ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນປັດຈບັນ ຫ ທີີ່ໄດຸ້ຍີ່ນສະເໜີໄປແລຸ້ວ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫອອີ່ນໆ. ອີງຕາມການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຮ່ວມສາກົນ ຈະປະກອບມີຂັື້ນຕອນຂອງການວິເຄາະ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຜົນທີີ່ເກີດຕາມມາຕໍ່ກັບ
ສັງຄົມທັງທີີ່ໄດຸ້ຕັື້ງໃຈ ແລະ ບໍ່ໄດຸ້ຕັື້ງໃຈ, ທັງດຸ້ານບວກ ແລະ ດຸ້ານລົບ ຂອງແຜນຊ່ວຍເຫອອີ່ນໆ (ນະໂຍບາຍ, ລາຍການ,
ແຜນການ, ໂຄງການຕ່າງໆ( ແລະ ທກຂັື້ນຕອນການປູ່ຽນແປງທາງສັງຄົມທີີ່ໄດຸ້ຮຸ້ອງຂການຊ່ວຍເຫອດັົ່ງກ່າວ.
ຄວາມກວຸ້າງ, ຄວາມເລິກ ແລະ ປະເພດຂອງການວິເຄາະໃນການປະເມີນສັງຄົມ ເປັນສັດສ່ວນກັບທາມະຊາດ ແລະ ຂອບເຂດ
ຂອງຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທີີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບກ່ມຊົນເຜົົ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນກະທົບທາງບວກ ຫ ທາງລົບ. ການປະເມີນ
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ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ (SIA( ຄວນຈະລວມເຂົື້າກັບບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ
(ESIA) ທີີ່ໄດຸ້ອະທິບາຍຢູູ່ໃນກອບການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ນາໃຊຸ້ຜົນການວິເຄາະ ເພີ່ອພັດທະນາ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ດຸ້ານສັງຄົມ (SMMP).
ໃນຊ່ວງເວລາການປຶກສາຫາລກັບຊຸມຊົນໃນເບື້ອງຕົນ
ື້ ຢູູ່ທີີ່ ແຂວງ ອດົມໄຊ, ສິີ່ງທີີ່ໄດຸ້ມາ ແມ່ນການສະເໜີວິທີການ ເພີ່ອ
ຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຕກ
ໍ່ ັບປະຊາຊົນ/ຕໍ່ກັບເຮອນຊານບຸ້ານຊ່ອງ ຊງີ່ ລວມມີຫາຍຊົນເຜົົ່າ:
▪

ການເກັບກາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນທີີ່ສດ ເນີ່ອງຈາກວ່າ ຂໍ້ມູນມສອງບໍ່ຄ່ອຍຈະໄດຸ້ຮັບການດັດແກຸ້ທັນ
ເຫດການ.

▪

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນທຸ້ອງຖິີ່ນ ຕາມພື້ນຖານການວິເຄາະຜົນກະທົບ ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນໃນການ
ຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ອ່ອນແອ (ດຸ້ອຍໂອກາດ(, ລວມມີບັນດາກ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນຂະບວນ
ການຕັດສິນໃຈທີີ່ກ່ຽວຂອງກັບການພັດທະນາໃໝ່.

▪

ຖຸ້າຫາກຈາເປັນຕຸ້ອງມີການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ອ່ອນແອ (ດຸ້ອຍໂອກາດ( ລວມທັງກມ
່ ຊົນເຜົົ່າ ຄວນ
ເອົາໃຈໃສ່ປັບປງໂອກາດການເຂົື້າເຖິງການສກສາ ແລະ ສະໜອງທາງເລອກດຸ້ານການດາລົງຊີວດ
ິ ແກ່ເຂົາເຈົື້າໃຫຸ້
ຫາຍຂື້ນ.

▪

ການຝຶກອົບຮົມສຸ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບການຫດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນ ໃນການ
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

▪

ການສະໜອງ ຫ ການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນພາສາທຸ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຜູຸ້ທີີ່ໃຫຸ້ການອະທິບາຍ
ກ່ຽວກັບໂຄງການຄວນຈະເວົື້າເປັນພາສາທຸ້ອງຖິີ່ນ.

ໃນກລະນີທີີ່ຂະບວນການກັນ
ົ່ ກອງ ທີີ່ອະທິບາຍໃນຂໍ້ 5.1 ລະບກ່ຽວກັບການມີໜຸ້າຂອງກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນພື້ນທີີ່ໂຄງການ,
ຂະບວນການປະເມີນທາງສັງຄົມສະເພາະດຸ້ານ ໂດຍສະເພາະຈະດາເນີນຕາມຫັກການທີລະບໃວຸ້ໃນ OP 4.10. ນີື້ແມ່ນ
ຂະບວນການເພີີ່ມເຕີມ ຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຖກຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ ເພີ່ອໂຄງການຍ່ອຍ. ອົງປະກອບ
ສາຄັນ ຂອງການປະເມີນທາງສັງຄົມໂດຍສະເພາະເພີ່ອຊົນເຜົົ່າ.
a)

ຂນ
ື້ ຢູູ່ກັບຂະໜາດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ການທົບທວນກອບໂຄງຮ່າງຈັດຕັງື້ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ກັບກູ່ມຊົນເຜົົ່າທີອາໄສໃນ
ຊຸມຊົນຖກຜົນກະທົບ. ຕົວຢູ່າງ, ໃດຸ້ມີ ໜ່ວຍງານຂອງຊຸມຊົນ ຫ ໂຄງສຸ້າງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມສາພັນຂອງ
ພວກເຂົາກັບໜ່ວຍງານທຸ້ອງຖິີ່ນເປັນແນວໃດ?

b)

ການເກັບກາ ແລະ ການວິເຄາະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບວັດທະນາທາ, ສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມອງ
ຊຸມຊົນ ຂອງ ຊຸມຊົນທຸ້ອງຖິີ່ນທີີ່ຖກຜົນກະທົບ, ແລະ ຖຸ້າກ່ຽວຂຸ້ອງກັບເນື້ອທີີ່ ແລະ ດິນແດນ ທີີ່ເຂົາຄອບຄອງ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ທີເຂົາໃຊຸ້ເພິງພາດາລົງຊີວດ
ິ . ນີື້ອາດມີຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງໂດຍສະເພາະດຸ້ານການດາລົງຊີວດ
ິ
ຂອງກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ອາໄສຊັບພະຍາກອນນ້າ ເຊິີ່ງອາດຈະໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສຸ້າງທີີ່ໃດຸ້ເງີນຂາກໂຄງການ.

c)

ການນາໃຊຸ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ, ບັນດາຜູຸ້ມີສ່ວນໃດຸ້ສວ່ນເສຍ ຈະຖກການົດໃນຊຸມຊົນທີີ່ໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ
ຂະບວນການທີີ່ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນາທາ ເພີ່ອການປຶກສາຫາລ ກັບກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ
ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ ຈະຖກການົດກັບບັນດາຜູຸ້ມີສ່ວນໃດຸ້ສວ່ນເສຍເຫົົ່ານັື້ນ.

d)

ການປະເມີນ, ໂດຍອີງໄສການປະກອບຄາເຫັນຢູ່າງອິດສະຫະ, ແລະ ການແຈຸ້ງການປຶກສາຫາລ, ກັບຊູຸ່ມຊົນກູ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ, ຜົນກະທົບທີີ່ອາດເກີດຂນ
ື້ ແລະ ຜົນກະທົບດຸ້ານບວກ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ການປະເມີນນີື້ມີຄວາມອ່ອນ
ໄຫວກັບບກຄົນທີມີຄວາມອ່ອນແອ ໃນຊູູຸມ
່ ຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ, ການພິຈາລະນາສະຖານະການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສາຍສາ
ພັນລະຫວ່າງທີດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາທີີ່ຈາກັດ ເວລາທຽບກັບກູ່ມ
ຄົນອີ່ນໆ.

e)

ການການົດ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ໂດຍອີງໄສການແບບອິດສະຫະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂໍ້ມູນ ກັບຊູຸ່ມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ,
ເປັນບັນດາມາດຕະການທີີ່ຈາເປັນ ເພີ່ອຫີກລຸ້ຽງຜົນກະທົບ, ຫ ຖຸ້າບັນດາມາດຕະການດັງົ່ ກ່າວໃຊຸ້ບໍ່ໃດຸ້, ການການົດ
ມາດຕະການ ເພີ່ອຫຸດຜ່ອນ, ຫກ
ີ ລຸ້ຽງ, ຫ ທົດແທນ ຕໍ່ກບ
ັ ຜົນກະທົບ, ແລະ ໝັນ
ື້ ໃຈ ວ່າກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃດຸ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດທີີ່ເໝາະສົມພາຍໃຕຸ້ໂຄງການຍ່ອຍ.
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5.3

ການປຶກສາຫາລແບບອິດສະຫະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮບ
ັ ຂມ
ໍ້ ນ
ູ

ນະໂຍບາຍດຸ້ານຊົນເຜົົ່າຂອງທະນາຄານໂລກ ຕໍ່ກັບໂຄງການຍ່ອຍທີີ່ທະນາຄານໂລກໄດຸ້ໃຫຸ້ທນ ຄຕຸ້ອງມີຂັື້ນຕອນການປຶກສາ
ຫາລແບບອິດສະຫະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂໍ້ມູນ ໃນການນາທາງເປີດກວຸ້າງການປະກອບສ່ວນດຸ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ຫ
ປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ຖກຜົນກະທົບ. ຜູກ
ຸ້ ູຸ້ຢືມທນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ນາໃຊຸ້ວິທີການ ການປຶກສາຫາລ ທີີ່ແທດເໝາະກັບສັງຄົມ ແລະ
ວັດທະນະທາຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ອີງຕາມເງ ີ່ອນໄຂຂອງທຸ້ອງຖິີ່ນ, ການອອກແບບວິທີການ, ໃຫຸ້ຄວາມ
ໃສ່ໃຈເປັນພິເສດກັບຄວາມກັງວົນຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົົ່າ, ໄວໜ່ມ ແລະ ເດັກນຸ້ອຍ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງໂອກາດດຸ້ານການ
ພັດທະນາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ກ່ມຊົນເຜົົ່າ.
ຕາມປກກະຕິແລຸ້ວ ເວທີສາຫັບການສົນທະນາປຶກສາຫາລ ແມ່ນພາກສ່ວນທີີ່ມີຢູູ່ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ
ຂອບເຂດຂອງການປຶກສາຫາລທີີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຍົກຂື້ນມາ ແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພື້ນທີີ່ໂຄງການ ແລະ ຮູບແບບຂອງ
ຜົນກະທົບ. ວິທີການທີີ່ນາໃຊຸ້ແມ່ນຂື້ນກັບຮູບແບບຂອງຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທີີ່ມີຕໍ່ຊຸມຊົນ (ຕົວຢູ່າງ: ຄວາມອ່ອນໄຫວ່
(ຄວາມດຸ້ອຍໂອກາດ(, ພາສາ ແລະ ການສສານພົວພັນຮ່ວມກັບສັງຄົມໃຫຍ່ ຫ ຊຸມຊົນໃກຸ້ຄຽງ(.
ຂັື້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ຕຸ້ອງຮັບປະກັນ:
▪

ປະຊາຊົນກ່ມຊົນເຜົົ່າຈະບໍ່ຖກບີບບັງຄັບ, ກົດດັນ ຫ ຂົົ່ມຂູ່ ໃນທາງເລອກການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົື້າ

▪

ຄວາມຍິນຍອມຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຕຸ້ອງມີຢູ່າງພຽງພກ່ອນການອະນມັດ ຫ ການເລີີ່ມປະຕິບັດກິດຈະກາໃດໆ ແລະ
ເຄົາລົບຄວາມຕຸ້ອງການເວລາຂອງຊົນເຜົົ່າຕໍ່ກັບຂັື້ນຕອນການປຶກສາຫາລ/ການຍິນຍ

▪

ປະຊາຊົນກ່ມຊົນເຜົົ່າຈະຕຸ້ອງຮັບຮູຸ້ (ມີ( ຂໍ້ມູນຢູ່າງຄົບຖຸ້ວນກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງບັນດາ
ກິດຈະກາການພັດທະນາຕໍ່ກັບທີີ່ດນ
ິ , ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ແລະ ຊີວດ
ິ ການເປັນຢູູ່ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ຂໍ້ມູນດັງົ່ ກ່າວ
ປະກອບມີ ລັກສະນະ, ຂະໜາດ, ບາດກຸ້າວ, ການປີົ້ນກັບ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງໂຄງການ ຫ ກິດຈະກາ; ຈດປະສົງ
ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ; ທຸ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພນ
ື້ ທີີ່ ທີີ່ຖກຜົນກະທົບ; ການປະເມີນເບື້ອງຕົື້ນດຸ້ານເສດຖະກິດ,
ສັງຄົມ, ວັດທະນະທາ ແລະ ຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ລວມທັງຄວາມສ່ຽງອີ່ນໆ; ບກຄະລາກອນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ
ການດາເນີນໂຄງການ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ໃນຂະບວນການນີື້ ອາດຈະລວມມີທາງເລອກຂອງການ
ບໍ່ຍິນຍອມ.

ການປຶກສາຫາລ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນພາກສ່ວນ ທີີ່ມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ຕໍ່ກັບຂະບວນການຍິນຍອມ ແລະ ຂະບວນ
ການປຶກສາຫາລ ຕຸ້ອງມີເອກະສານທີີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ການປຶກສາຫາລ ຄວນດາເນີນການເປັນພາສາທຸ້ອງຖິີ່ນຕ່າງໆທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເມີ່ອເຫັນວ່າຈາເປັນ ແລະ ມີເວລາໃນການກະກຽມທີີ່ພຽງພ (ຢູ່າງໜຸ້ອຍ ສອງອາທິດ( ຈະຕຸ້ອງຮັບປະກັນວ່າທກກ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ສາມາດເຂົື້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລຢູ່າງເຕັມຮູບແບບ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການກະກຽມກອບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ.
ການກະກຽມການປຶກສາຫາລ ຕຸ້ອງພິຈາລະນາໃຫຸ້ຮອບຄອບ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ຜົນ
ກະທົບທີີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂື້ນ ແລະ ສະພາບການຂອງຊຸມຊົນໃນທຸ້ອງຖິີ່ນ. ວິທີການປຶກສາຫາລອາດລວມມີ:
▪

ການປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ ທັງຈັດຮ່ວມກັນທັງໝົດ ແລະ ຈັດເປັນກ່ມຍ່ອຍ;

▪

ການຈັດກ່ມສົນທະນາ ແລະ ການເຂົື້າຮ່ວມການວາງແຜນ;

▪

ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄອງການແບບເຕັມຮູບແບບ (ເອກະສານຂອງໂຄງການ, ບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຜົນຕ່າງໆ(, ໃນຮູບແບບທີີ່ເຂົື້າໃຈງ່າຍ ເຊັົ່ນວ່າ ໂພສ໌ເຕີ ແລະ ແຜ່ນພັບ ແລະ ສຽງພຸ້ອມກັບຮູບພາບທີີ່ເປັນພາສາ
ທຸ້ອງຖິີ່ນ;

▪

ການົດຜູຸ້ປະສານງານຢູູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ (ບາງການຝຶກອົບຮົມ ໃຫຸ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ເພີ່ອເສີີ່ມຂະຫຍາຍຄວາມ
ສາມາດ ເພີ່ອການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ໃຫຸ້ຈະແຈຸ້ງໃຫຸ້ກັບກ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລ(;

▪

ການເຂົື້າຮ່ວມຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຖກຜົນກະທົບ, ອົງກອນເຜົົ່າຊົນກ່ມນຸ້ອຍ (EMOs) ແລະ ອົງກອນສັງຄົມ
ທຸ້ອງຖິີ່ນອີ່ນໆ ທີີ່ກ່ມຊົນເຜົົ່າລະບວ່າຢາກໃຫຸ້ມາມີສ່ວນຮ່ວມ;
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▪

ໂອກາດການເຂົື້າຮ່ວມຂອງການປຶກສາຫາລແຕ່ລະຄັື້ງ ຂອງການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ.

ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ການປຶກສາຫາລ ໄດຸ້ລະບໃວຸ້ໃນ ພາກ 7.0 ຂອງບົດລາຍງານກອບຄຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ແລະ ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A10, A12, ແລະ A13. ມັນລວມມີ ກອງປະຊູມ ເບື້ອງຕົນ
ື້ ທີີ່ວຽງຈັນ ວັນທີ 9 ເດອນ
ພດສະພາ ປີ2016, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຄັື້ງທາອິດ ທີີ່ວຽງຈັນ ວັນທີ 20 ເດອນ ມິຖຸນາ ປີ 2016, ການປຶກສາຫາລຂັື້ນ
ເມອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ລະຫວ່າງວັນທີ 21 ຫາ 24 ເດອນ ມິຖຸນາ ປີ 2016 ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຄັື້ງທີສອງ ທີີ່ວຽງຈັນ
ວັນທີ 22 ເດອນ ກັນຍາ ປີ 2016. ກ່ອນໜຸ້າ ສອງອາທິດ ຂອງ ແຕ່ລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ທັງສອງຄັື້ງ ແມ່ນໄດຸ້ມີການ
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວບົດລາຍງານປ້ອງກັນຜົນກະທົບ ທັງເປັນ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ໃນເວບໄຊຸ້.

5.4

ການກະກຽມແຜນພັດທະນາຊົນເຜົາົ່

ອີງຕາມນະໂຍບາຍ OP/BP 4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກ, ເມີ່ອການຄັດເລອກລະບວ່າກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ, ຜົນຈາກ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການປຶກສາຫາລແບບອິດສະຫະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຈະໄດຸ້ນາໃຊຸ້ໂດຍການົດໜ່
ວຍງານປະຕິບດ
ັ ການ ເພີ່ອກະກຽມແຜນການພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ຍ່ອຍໂດຍສະເພາະ. ແຜນການພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ຈະໄດຸ້ມີການສຸ້າງມາດຕະການຂື້ນມາ ຊີ່ງຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທນຈະ
ຮັບປະກັນ ຄ: (a( ກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະມີວັດທະນະທາ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
ສັງຄົມທີີ່ ເໝາະສົມ; (b( ເມີ່ອກ່ມຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບດຸ້ານລົບຕາມທີີ່ໄດຸ້ລະບໄວຸ້ນນ
ັື້ ບັນດາຜົນກະທົບດຸ້ານລົບເຫົົ່ານັນ
ື້
ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປ້ອງກັນ (ຫກ
ີ ເວັື້ນ(, ຫດ
ຸ ຜ່ອນ, ບັນເທົາ ຫ ໄດຸ້ຮັບການຊົດເຊີຍ. ແຜນການພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ
(EGDP) ຄວນໄດຸ້ຮັບການກະກຽມໃນຮູບແບບທີີ່ມີຄວາມຢືດຢູ່ນ ແລະ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໃຫຸ້ເກີດຜົນ ແລະ ລະດັບຄວາມ
ລະອຽດແມ່ນມີຄວາມຫາກຫາຍຂື້ນກັບໂຄງການທີີ່ເຈາະຈົງ ແລະ ລັກສະນະຂອງຜົນກະທົບທີີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂ.
ຕຸ້ອງການຢູູ່ຈດໃດ, ແຜນການພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ ຄວນຈະລວມມີບັນດາອົງປະກອບດັງົ່ ຕໍ່ໄປນີື້ ດັົ່ງທີີ່ຕຸ້ອງການ (ສັດສ່ວນ
ຂອງຂອບເຂດ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຂອງໂຄງການຍ່ອຍ(:
a) ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ ແລະ ບົດສະຫຸບບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ມຊົນເຜົົ່າ;
b) ບົດສະຫຸບກອບທາງດຸ້ານນິຕກ
ິ າ ແລະ ອົງກອນ ທີີ່ສາມາດນາໃຊຸ້ໄດຸ້ກັບບັນດາກ່ມຊົນເຜົົ່າ;
c) ບົດສະຫຸບການປະເມີນທາງດຸ້ານສັງຄົມ ລວມມີທັງຂໍ້ມູນພື້ນຖານດຸ້ານປະຊາກອນ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທາ ແລະ

ລັກສະນະດຸ້ານການເມອງ ຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຖກຜົນກະທົບ, ທີີ່ດນ
ິ ແລະ ເຂດແດນ ທີີ່ພວກເຂົາເປັນເຈົື້າຂອບສບ
ທອດກັນມາ ຫ ນາໃຊຸ້ຕະຫອດມາ ຫ ຄອບຄອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີີ່ພວກເຂົາໄດຸ້ເພິີ່ງພາອາໄສ;

d) ບົດສະຫຸບຂອງຜົນການປຶກສາຫາລແບບອິດສະຫະ ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂໍ້ ມູນ ກັບປະຊາຊົນກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນ

ກະທົບ ເຊິງີ່ ນາໄປສູ່ການສະໜັບສະໜູນໃນວົງກວຸ້າງສາຫັບໂຄງການຍ່ອຍ;

e) ກອບເພີ່ອຮັບປະກັນ ການປຶກສາຫາລແບບອິດສະຫະ ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂໍ້ມູນ ກັບກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບ ໃນ

ຊ່ວງເວລາການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ບັນດາກິດຈະກາຂອງໂຄງການຍ່ອຍ;

f)

ບັນດາມາດຕະການເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນກ່ມຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ
ຕາມທີີ່ຄວນຈະໄດຸ້ຮັບຢູ່າງເໝາະສົມ;

g) ຄາອະທິບາຍການຈັດຫາບັນດາອົງກອນຕ່າງໆ ເພີ່ອການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ;
h) ບັນດາມາດຕະການ ເພີ່ອຫີກເວັື້ນ, ຫດ
ຸ ຜ່ອນ, ບັນເທົາ ຫ ຊົດເຊີຍຕໍ່ກັບຜົນ;
i)

ການປະເມີນມູນຄ່າ ແລະ ແຜນການເງິນ ຂອງ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ;

j)

ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນທີີ່ສາມາດນາໃຊຸ້ໄດຸ້ ຕໍ່ກັບ ກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບ

k) ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ການຕິດຕາມກວດກາ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ ຂອງ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ກ່ມຊົນເຜົົ່າ ພຸ້ອມກັບບັນດາຕົວຊີື້ວັດ ສາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ທີີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ (ແຍກເປັນແຕ່ລະຊົນເຜົົ່າ(.
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6.0 ການຈັດຕັື້ງອົງກອນ
ໃນ ສປປ ລາວ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງົ່ (MPWT( ມີໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໜຸ້າວຽກດຸ້ານທະໜົນຫົນທາງ, ການ
ພັດທະນາຕົວເມອງ, ການຂົນສົງົ່ ທາງນ້າ ແລະ ທາງບົກ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການສະໜອງນ້າໃຊຸ້ ແລະ ສຂະອະນາໄມ ໃນ
ພື້ນທີີ່ຕົວເມອງ. ມັນເປັນຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກະຊວງໃຫຍ່ ປະກອບດຸ້ວຍບັນດາກົມກອງ ແລະ ສະຖາບັນຫັກ ຄ ກົມຂົວທາງ
, ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ, ກົມພັດທະນາຕົວເມອງ ແລະ ກົມອີ່ນໆ. ກົມໂຍທາທິການທາງນື້າ ມີໜາຸ້ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບການເຮັດ
ປ້ອງກັນຕາຝັັ່ງເຈີ່ອນ ແລະ ໄພນ້າຖຸ້ວມ, ທ່າເຮອ ແລະ ການສັນຈອນ, ການຂົນສົົ່ງທາງນ້າ, ການກວດກາ ແລະ ໃຫຸ້ຄາແນະນາ.
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ຢູູ່ທີີ່ເທດສະບານເມອງໄຊ ແຂວງ ອດົມໄຊ ໂຄງການຍ່ອຍການຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ້າຖຸ້ວມຈະໄດຸ້ຮັບການດາເນີນການໂດຍ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMU) ແລະ ພະແນກວິຊາ
ການ ເຊິີ່ງຈະມີໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ ແລະ ໃຫຸ້ຄາແນະນາ ດຸ້ານການປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມ
ສອດຄ່ອງຂອງແຕ່ລະໜຸ້າວຽກທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ
ຈະມີໜຸ້າທີີ່
ຮັບຜິດຊອບໃນການສຸ້າງວິທີການປ້ອງກັນທາງດຸ້ານສິງີ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຮ່ວມກັນ, ໃຫຸ້ຄາແນະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
ດຸ້ານການປ້ອງກັນ ໃຫຸ້ແກ ພະນັກງານ ພາຍໃນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT(.
ໂຄງການຄູຸ້ມຄອງຄວາມຊ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປລາວ ຈະໄດຸ້ຖກຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດພາຍໃຕຸ້ຂະບວນການຂອງລັດຖະບານ
ລາວ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT( ຈະເປັນຜູຸ້ອອກແບບການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ (DIA( ໂດຍຜ່ານ ກົມໂຍທາ
ທິການທາງນ້າ. ໂດຍລວມແລຸ້ວ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະສານງານ ຈະເປັນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ (DoPC). ກົມໂຍທາທິການທາງນື້າ ຈະມີໜຸ້າທີີ່ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການດາເນີນການບັນດາ
ກິດຈະກາຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມອງ ພາຍໃຕຸ້ພາກສ່ວນທີ 1, 2 ແລະ 3
ຂອງ ໂຄງການ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫີ່ອ ຄ
ໂຄງການ ໄດຸ້ສຸ້າງຕັື້ງຂື້ນ ເພີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ແລະ ປະສານງານ ແຜນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມອງ
ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທຸ້ອງຖິີ່ນ. ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ ຈະເຮັດໜຸ້າທີີ່ ປະສານງານ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນດຸ້ານເຕັກນິກໃຫຸ້
ກັບ ໜ່ວຍງານໂຍທາທິການທາງນ້າ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງົ່ ແຂວງ ອດົມໄຊ ໄດຸ້ຮັບການມອບໝາຍ ໃນ
ການດາເນີນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ການໃຫຸ້ຄາແນະນາ. ໜ່ວຍງານໂຍທາທິການທາງນ້າ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົົ່ງ ແຂວງ ອດົມໄຊ ຈະສຸ້າງ ໜ່ວຍງານຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ (PIU) ເພີ່ອມີໜຸ້າທີີ່ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາ ການປ້ອງກັນ ທາງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ ຈະມີໜຸ້າທີີ່ໃນການດາເນີນ
ການ ວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການດາເນີນການ
ພາຍໃຕຸ້ ໂຄງການຂອງ ສປປ ລາວ.
ຂື້ນກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະສົບການທີີ່ເປັນມອາຊີບ ໃນດຸ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການດາເນີນການປ້ອງກັນ
ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ວ່າ ພະນັກງານ ຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ ແລະ ກົມການຮ່ວມ ຈະຕຸ້ອງການ
ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພີີ່ມເຕີມ. ພວກເຂົາ ຄວນຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອດຸ້ານເຕັກນິກ ທີມທີຈະຊ່ວຍໃນການ
ດາເນີນການ ດຸ້ານຄວາມຕຸ້ອງການ ຂອງກອບການຄຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ ເພີ່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາດຸ້ານການປ້ອງກັນ. ຕາຕະລາງທີ 3 ນາສະເໜີໜຸ້າທີີ່ຫັກ ຂອງ DIA ແລະ ການປະສານງານ
ໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ຮ່ວກັບລະຖະບານ ຂັື້ນທຸ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຕະຫອດຊ່ວງອາຍຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານ
ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກ່ມຊົນເຜົົ່າ.
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ (ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ( ຈະໃຫຸ້ຄາອະທິບາຍ
ແຕ່ລະໜຸ້າວຽກ ແລະ ໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການດາເນີນການ ຂອງ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ້າ
ຖຸ້ວມໃນຕົວ ຢູູ່ໃນ ເມອງ ໄຊ, ແຂວງ ອດົມໄຊ. ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ ຈະທົບທວນຄນການຄັດເລອກບົດລາຍງານ ທີີ່ໄດຸ້
ກະກຽມໂດຍ ໜ່ວຍງານໂຍທາທິການທາງນ້າ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ແຂວງ ອດົມໄຊ ແລະ ກະກຽມຮ່າງ
ເງ ີ່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການອຸ້າງອີງ ຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງທາງດຸ້ານສິງີ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການດຸ້ານຕ່າງໆ
ເພີ່ອການກະກຽມແຜນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍໂດຍຫຍໍ້ (ARAP), ຖຸ້ານາໃຊຸ້, ແລະ ແຜນພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP),
ຕາມຄວາມຈາເປັນ. ແຜນການຄມ
ຸ້ ຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ເອກະສານແຜນການຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ ARAP ແລະ
EGDP( ຈະໄດຸ້ຢາຍໃ ຫຸ້ກັບຜູທ
ຸ້ ີີ່ມີສ່ວນໄດຸ້ສ່ວນເສຍ ໃນຊ່ວງເວລາການປຶກສາຫາລ. ບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ການສັງເກດເຫັນ
ຈາກການປຶກສາຫາລ ຈະໄດຸ້ຮັບການບັນທກ. ເອກະສານ ຈະມີສ່ວນພົວພັນເຖິງການເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊົນ ແລະ ຍີ່ນໃຫຸ້
ກັບທະນາຄານໂລກເພີ່ອການກວດກາຄນ.
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ອົງປະກອບການຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ (ອົງປະກອບ ທີ3( ຂອງ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນພາກພື້ນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ສາຫັບ ສປປ ລາວ ຈະສະໜັບສະໜູນ ການຄູຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ,
ກວມເອົາການອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ ໂຄງຮ່າງຈັດຕັງື້ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການ
ປະສານງານ, ວິຊາການ ແລະ ບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ລວມມີການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ກອບການຄູມ
ຸ້ ຄອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ມາດ
ຕະການຕ່າງໆລວມຢູູ່ໃນ ແຜນພັດທະນາກູ່ມຊົນເຜົົ່າ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການລາຍງານ. ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ
ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ກອບຄຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະລວມມີ ການພັດທະນາ ເຄີ່ອງມປ້ອງກັນສະເພາະ
ເຂດ, ລວມມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງພະນັກງານ, ເດີນທາງ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ, ການແປພາສາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົົ່ມ. ຄ່າໃຊຸ້
ຈ່າຍທັງໝົດທີປະເມີນໂດຍ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ ແມ່ນປະມານ 205,000 ໂດລາເມລິກາ (ເບິີ່ງໃນ
ຫົວຂໍ້ 9.4 ຂອງບົດກອບຄຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ( ເຊິີ່ງຈະໃດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍການລວມກັນ
ຂອງ ສະມາຄົມພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຫາແຫ່ງທນ ຈາກອົງປະກອບຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ.

ຕາຕະລາງ 3 ໜຸ້າທີຮ
ີ່ ບ
ັ ຜິດຊອບຫກ
ັ ສາຫບ
ັ ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ກອບການຄມ
ຸ້ ຄອງສິງີ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ວົງຈອນຂອງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງົ່ / ກົມໂຍທາທິການ

ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ,ໜ່ວງານໂຍທາທິການທາງນາ້

ໂຄງການຍ່ອຍ

ທາງນາ້

(ຕາມ ເຈົາື້ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ)

ການກັົ່ນຕອງ

ແນະນາບັນດາຜູຸ້ສະໝັກ ແລະ ຜູຸ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດຸ້ສ່ວນ

ປະເມີນການປ້ອງກັນບັນຫາທີີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ກ່ອນ

ເສຍ ກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ

ຂະບວນການກະກຽມ ລວມມີການກັົ່ນຕອງບັນດາ

ແລະ ສັງຄົມ.

ກ່ມຊົນເຜົົ່າ.

ທົບທວນທັດສະນະ/ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກັົ່ນຕອງ

ອະທິບາຍການປ້ອງກັນບັນຫາທີີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ໃນ

ການປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ອາດເກີດຂື້ນ ແລະ

ແບບການກັົ່ນຕອງການປ້ອງກັນ ຈະຕຸ້ອງແນບມາ

ແນະນາບັນດາຜູຸ້ສະໝັກ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບລັກສະນະ

ພຸ້ອມກັບບົດສະເໜີຂອງໂຄງການຍ່ອຍ.

ແລະ ເນື້ອຫາ ຂອງເອກະສານການປ້ອງກັນ ແລະ
ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເພີ່ອໄດຸ້ຮັບການກະກຽມ.
ການກະກຽມ

ແນະນາບັນດາຜູຸ້ສະໝັກ ໃນດຸ້ານການປ້ອງກັນບັນຫາ

ກະກຽມການປ້ອງກັນດັົ່ງທີີ່ຕຸ້ອງການ ເຊັົ່ນວ່າ ການ

ຕ່າງໆ ດັົ່ງທີີ່ຕຸ້ອງການ.

ປຶກສາຫາລກັບຊຸມຊົນ ແລະ/ຫ ການເກັບກາຂໍ້ມູນ.
ອອກແບບມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ກະກຽມ
ເອກະສານ ເຊັົ່ນວ່າ ESMP, RAP, EGDP,
ECoP, ແລະ ອນໆ ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນກັບ DOW.
ຖຸ້າຫາກເໝາະສົມ ເປີດເຜີຍຮ່າງເອກະສານການປ້ອງ
ກັນ ພຸ້ອມກັບ ບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ ຕໍ່ກັບບັນດາ
ຊຸມຊົນທີີ່ຖກຜົນກະທົບກ່ອນກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົົ່ງ/ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ
(MPWT/DOW( ຈະທົບທວນບົດສະເໜີເປັນຄັື້ງ
ສດທຸ້າຍ.

ການທົບທວນຄນ

ທົບທວນບົດສະເໜີການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ ແລະ

ຍີ່ນບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ ພຸ້ອມກັບເອກະສານ

ແລະ ການຮັບຮອງ

ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສັງຄົມຂອງບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ.

ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ຕົກລົງໄວຸ້. ຖຸ້າ

ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ຂອງ

ຫາກ ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ ຮຽກຮຸ້ອງ ໃຫຸ້ດາເນີນ

ຂະບວນການປະເມີນການປ້ອງກັນ ແລະ ການປຶກສາ
ຫາລ. ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີຂັື້ນຕອນອີ່ນອີກ ຖຸ້າເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈາເປັນ.
ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ຂອງ
ເອກະສານ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ. ຖຸ້າເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈາເປັນ, ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການດັດແກຸ້ໃຫຸ້ ເໝ

SEA DRM Project – Lao PDR
Ethnic Groups Engagement Framework

15

ຂັື້ນຕອນເພີີ່ມເຕີມ ເພີ່ອໃຫຸ້ຕົງກັບ ກອບການຄຸ້ມ
ຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການສະໜອງ
ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ. ຍີ່ນບົດສະເໜີອີກຄັື້ງ ພຸ້ອມກັບ
ເອກະສານ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນສະບັບປັບປງ
ດັົ່ງທີຕຸ້ອງການ. ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ ແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ທຸ້ອງຖິີ່ນ ທກສະບັບ ຈະໄດຸ້ຮັບການ
ລວບລວມ ແລະ ພິຈາລະນານາໃຊຸ້.

າະສົມ ແລະ ປະເມີນຄນໃໝ່ກ່ອນການຮັບຮອງຄັື້ງສດ

ກະກຽມແຜນງານດັົ່ງທີີ່ຕຸ້ອງການ ຖຸ້າຫາກວ່າ

ທຸ້າຍ.

ໂຄງການຍ່ອຍອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອົງກອນຊຸມຊົນ

ຖຸ້າຫາກກ່ມຊົນເຜົົ່າ (ທຽບກັບ OP/BP4.10 ຂອງ

ໃນທຸ້ອງຖິີ່ນ (ອົງການທີີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກາໄລ ແລະ ອົງ

ທະນາຄານໂລກ( ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຕຸ້ອງໃຫຸ້ພວກ
ເຂົາມີຄວາມເປັນອິດສະຫະ ກ່ອນ ແລະ ການຮັບຮອງ
ການຍິນຍອມ ໃຫຸ້ບັນດາກິດຈະກາຂອງໂຄງການຍ່ອຍ
ມີຜົນຕໍ່ກັບເຂົາເຈົື້າ.
ຖຸ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນການ
ປ້ອງກັນສູ່ສາທາລະນະຊົນ ຢູູ່ໃນ website ພາຍຫັງ
ການອະນມັດໂຄງການ.
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ກອນຊຸມຊົນຕ່າງໆ[CBOs]).

ຕາຕະລາງ 3 (ຕ)ໍ່
ວົງຈອນຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງົ່ / ກົມໂຍທາທິການ
ທາງນາ້

ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ,ໜ່ວງານໂຍທາທິການທາງນາ້
(ຕາມ ເຈົາື້ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ)

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

ໃຫຸ້ຄາປຶກສາ ແລະ ທົບທວນເອກະສານປ້ອງກັນ ແລະ

ເຜີຍແຜ່ເອກະສານການປ້ອງກັນສະບັບສດທຸ້າຍ ມີຜົນ

ບັນຫາຕ່າງໆ ຊ່ວງເວລາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ກະທົບແນວໃດແດ່ຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ.

ຍ່ອຍ. ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການດັດແກຸ້ມາດຕະການປ້ອງ

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເອກະສານ ໃນ

ກັນ ຖຸ້າຫາກເຫັນວ່າຈາເປັນ.

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອງບັນດາມາດຕະການປ້ອງ

ທົບທວນ ແລະ ອະນມັດແຜນດາເນີນງານ ທີີ່ຈະຕຸ້ອງ

ກັນ.

ໄດຸ້ກະກຽມໃນຊ່ວງເວລາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

ເມີ່ອກ່ມຊົນເຜົົ່າ (ທຽບກັບ OP/BP4.10 ຂອງ

ໂຄງການຍ່ອຍ.

ທະນາຄານໂລກ( ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມທັງການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະ
ເມີນຜົນ.

ການປະເມີນຜົນ

ຮັບປະກັນການລວບລວມ ແລະ ການທົບທວນ ການ

ປະເມີນຄ່າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງ

ປ້ອງກັນບັນຫາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຜົນ

ມາດຕະການປ້ອງກັນ.

ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຢູູ່ໃນຊ່ວງເຄິີ່ງກາງ ແລະ ຊ່ວງສດທຸ້າຍ ຂອງ

ເມີ່ອກ່ມຊົນເຜົົ່າ (ທຽບກັບ OP/BP4.10 ຂອງ

ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ ລວມມີ
ບົດຮຽນທີີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດຸ້ຫາຍໆກລະນີທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນດຸ້ານຄວາມຍນຍົງຂອງແຕ່ລະໂຄງການ
ຍ່ອຍ.

ທະນາຄານໂລກ( ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມທັງການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະ
ເມີນຜົນ.

7.0 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນພາກສ່ວນຫັກຂອງ ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນຊ່ວງເວລາການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ. ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມກວດກາ ປະຈາເດອນ, ໄຕມາດ-ແລະ
ທກໆເຄິີ່ງປີຈະໄດຸ້ຮັບການດາເນີນການ ເປັນແຕ່ລະກິດຈະກາທີີ່ໄດຸ້ລະບສະເພາະ ເພີ່ອ:
▪

ປັບປງການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ໃນການຄຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;

▪

ຮັບປະກັນທັງດຸ້ານຄນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງຂະບວນການປະເມີນດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;

▪

ສຸ້າງ ພະຍານຫັກຖານ ແລະ ປະສິດທິພາບ ບົນພນ
ື້ ຖານການປະເມີນດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພີ່ອໂຄງການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ;

▪

ໃຫຸ້ໂອກາດໃນການລາຍງານຜົນ ຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ບັນດາເຄີ່ອງມປ້ອງກັນຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການ
ຫຸດຜ່ອນ.

ສ່ວນທີີ່ກ່ຽວກັບການສະເໜີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຈະດາເນີນການຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະກາ
ໃນຊ່ວງເວລາ
ການສກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້
ແລະ
ESMPs/EGDP/ARAP/RAP ເພີ່ອການົດຂອບເຂດ ເພີ່ອໃຫຸ້ມາດຕະການຫດ
ຸ ຜ່ອນ ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ
ປະສົບຜົນສາເລັດ. ການຕິດຕາມກວດກາຈະເນັນ
ື້ ໃສ່ ສາມ ດຸ້ານຫກ
ັ , ລວມມີ:
(i) ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງກາປະຕິບັດງານ: ເພີ່ອກວດສອບວ່າ ມາດຕະການຫດ
ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບ ໃດຸ້ມີ
ການພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ. ໃນຊ່ວງໃລຍະການກະກຽມໂຄງການຍ່ອຍ, ບັນດາວຽກງານຕິດຕາມ ຈະສູມໄສການ
ຮັບປະກັນ ປະສິດທິພາບຂອງ ການປະຕິບດ
ັ ກອບຄຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂະບວນການ.
ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ ໜ່ວຍງານຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ ພະນັກງານຊ່ຽວຊານດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຮັບປະກັນ
ການສກສາໂຄງການຍ່ອຍ ດາເນີນໄປຢູ່າງຖກຕຸ້ອງ ແລະ ວ່ອງໃວ ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ
ນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານໂລກ.
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ບັນດາການສກສາຄວາມເປັນໄປໃດຸ້ ຈະລວມເຖິງ ການປະເມີນຜົນ ເງ ີ່ອນໃຂໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານໃນການ
ຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ກດຈະກາທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ກັບແຜນພັດທະນາກູ່ມຊົນເຜົົ່າ;
▪

ບັນດາຄາຮຸ້ອງທກ, ໂດຍສະເພາະຜູຸ້ທີຍັງບໍ່ທັນໃດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂບັນຫາໃນລະດັບທຸ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ອາດຕຸ້ອງມີການ
ແກຸ້ໄຂໃນລະດັບທີີ່ສູງກວ່າດັົ່ງທີີ່ການົດໃນກອບຄູຸ້ມຄອງທາງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;

▪

ການເຮັດເອກະສານໂຄງການສົມບູນວ່າດຸ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ
ການນາໃຊຸ້, ລວມມີ ການສູນເສຍຊົົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ;

▪

ການປະເມີນຄນນະພາບວຽກງານການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫ ມາດຕະການຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບອີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ
ນັນ
ື້ ຄວນຖກນາໃຊຸ້ຕາມຄວາມຕຸ້ອງຂອງໂຄງການລົງທນໃນອານາຄົດທີຖກການົດໄວຸ້ເບື້ອງຕົື້ນ, ເຊິີ່ງລວມເຖິງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ວິຖີຊິວິດ; ແລະ

▪

ມາດຕະການຫດ
ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບໃນເວລາມີການປູ່ຽນແປງຫາຍ ໃນຕົວວັດແທກທີອາດຕຸ້ອງການແຜນການແຊກ
ແຊງ, ເຊັນ
ົ່ , ຖຸ້າປະຊາຊົນກູ່ມຕ່າງໆ (ຄົນຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກູ່ມຄົນທີມຄ
ີ ວາມອ່ອນໄຫວ - ຜູຸ້ຍິງ ແລະ ເດັກນຸ້ອຍ ຍິງ/
ຊາຍ, ຜູຸ້ອາວດໂສ ແລະ ຜູຸ້ເສຍອົງຄະ, ຜູຸ້ບໍ່ມີທີຢູູ່ໄສ, ແລະ ຜູຸ້ທກຍາກ, ອີ່ນໆ( ບໍ່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອຢູ່າງພຽງພ
ຈາກໂຄງການຍ່ອຍທີມີທ່າແຮງ.

ແລະ

ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ

ຖຸ້າສິີ່ງເຫົົ່ານີື້ມີ

ໃນໄລຍະການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ , ການປະຕິບດ
ັ ການຕິດຕາມຄວນກວມເອົາການກວດສອບລະຫວ່າງ ການກໍ່ສຸ້າງໂຄງການຍ່ອຍ
ເພີ່ອກວດສອບວ່າເງ ີ່ອນໄຂໃດທີີ່ມີການອອກ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມສັນຍາອະນຍາດ. ໂຄງການກໍ່ສຸ້າງທີມີປະສິດທິພາບ,
ການເຄີ່ອນໄຫວ ແລະ ໄລຍະຮື້ຖອນ ຈະເປັນຄວາມຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງົ່ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ການ
ຕິດຕາມກວດສອບໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ.
(ii) ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ: ເມີ່ອໂຄງການຢູູ່ໃນລະຫວ່າງຂັື້ນຕອນການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ , ການຕິດຕາມມາດຕະການ
ຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍຄວນເປັນໜຸ້າທີຂອງ ໜ່ວຍງານການອອກແບບຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ. ມີການຄາດການໄວຸ້
ວ່າເອກະສານປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະຖກມອບໃຫຸ້ຜູຸ້ຮັບເໝົາ ແລະ ໜ່ວຍງານການອອກແບບຈັດ
ຕັື້ງປະຕິບດ
ັ
ເພີ່ອຈະຕິດຕາມກວດກາຮັບປະກັນວຽກງານດາເນີນໄປຕາມຂັື້ນຕອນທີີ່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນແລຸ້ວວ່າດຸ້ວຍບັນດາມາດ
ຕະການຫດ
ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບ (ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ(.
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຂອງຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈະວັດແທກ ດັງົ່ ຕໍ່ໄປນີື້:
▪

ຜົນກະທົບເຖິງບກຄົນ, ຄົວເຮອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຈະໃດຸ້ມີການຮັກສາລະດັບມາດຕະຖານການດາລົງຊີວິດ ກ່ອນຊ່ວງ
ໂຄງການ, ຫດີກວ່າເກົົ່າ;

▪

ຜົນກະທົບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງເພດ ທີີ່ຄວນຫີກລຸ້ຽງ, ຫດ
ຸ ຫ ແກຸ້ໄຂ;

▪

ການປັບປງຊຸມຊົນທີີ່ໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຢູ່າງໜຸ້ອຍໃຫຸ້ເທົົ່າຊ່ວງໄລຍະກ່ອນໂຄງການ; ແລະ

▪

ການຈັດການຂໍ້ຂຸ້ອງໃຈ ຫ ຂັດແຍ່ງ.

ເພີ່ອທີີ່ຈະວັດແທກຜົນກະທົບເຫົົ່ານີື້, ກ່ອນການສກສາຄວາມເປັນໄປໃດຸ້ ຈະຕຸ້ອງລະບ:
▪

ໂຕຊີື້ວັດສະເພາະທີີ່ຈະຖກກວດສອບໂດຍໃຊຸ້ຂໍ້ມູນແຍກຕາມເພດ;

▪

ການົດວິທີວດ
ັ ແທກໂຕຊີື້ວດ
ັ ເປັນປະຈາ; ແລະ

▪

ການົດການຕິດຕາມບັນດາເຫດການຫັກ(ຕົວຢູ່າງ: ຊ່ວງເຄິງີ່ ກາງ ຂອງຂະບວນການແຜນດາເນີນງານໃນການຈັດສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ ໂດຍຫຍໍ້, ຖຸ້ານາໃຊຸ້(

(iii) ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບສະສົມ: ຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິງີ່ ແວດລຸ້ອມ ຈາກໂຄງການຍ່ອຍ ທີແຂວງອດົມໄຊ
ຈະຖກຕິດຕາມກວດກາເພີ່ອພິຈາລະນາຄວາມຄບໜຸ້າອີ່ນໆທີີ່ອາດມີຂື້ນ.
ເພີ່ອໃຫຸ້ໝັື້ນໃຈວ່າຊັບສິນທາງປັນຍາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ກູມ
່ ຜູຸ້ຕິດຕາມຈະຖກຈັດຕັງື້
ຂື້ນພາຍໃນກູ່ມຊົນເຜົາທີີ່ຖກຜົນກະທົບ. ອົງປະກອບຂອງກາມະການຊຸດນີື້ ຈະຂື້ນກັບການປຶກສາຫາລແບບອິດສະຫະ, ກ່ອນ
ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຈະສຸ້າງໜ່ວຍງານໂຄງຮ່າງຕັດສິນຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ, ຕະຫອດເຖິງເຖິງຂໍ້ການົດເລີ່ອງເພດ ແລະ
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ຄວາມສົມດນລະຫວ່າງກັນ. ກູ່ມຕິດຕາມນີື້ ຈະທົບທວນ ບົດລາຍງານຕິດຕາມທາງສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງ ແວດລຸ້ອມທີີ່ອະທິບາຍ
ໃວຸ້.

8.0 ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ
ໃນຖານະທີີ່ເປັນໜ່ວຍງານປະຕິບດ
ັ ການ ຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນ້າ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ຈະໄດຸ້ສຸ້າງຄະນະ
ກາມະການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ ຮ່ວມກັບ ຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບ, ແລະ ຂັນ
ື້ ເມອງ ຫ ຂັື້ນແຂວງ. ຄະນະ
ກາມະການເຫົົ່ານີື້ ຈະໄດຸ້ດາເນີນການປະເມີນຜົນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການແກຸ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂຸ້ອງໃຈ ແລະ ການ
ຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຄັບຂຸ້ອງໃຈ ຂອງກ່ມຊົນເຜົົ່າ.. ຄະນະກາມະການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ ຈະປະກອບມີ ຕົວແທນຈາກ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮອນທີີ່ຖກຜົນກະທົບ, ຜູນ
ຸ້ າຊຸມຊົນ ແລະ ອົງກອນຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ ນອກຈາກນັື້ນ ກຍັງມີ ຕົວແທນ
ຈາກຂັື້ນບຸ້ານ ແລະ ຂັື້ນ ເມອງ ແລະ ເຈົື້າໜຸ້າທີີ່ຈາກ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານການດາເນີນການໂຄງການ.
ຄະນະກາມະການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ ຈະເຮັດໜຸ້າທີີ່ ເພີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮອນທີີ່ຖກຜົນກະທົບ
ຕະຫອດໄລຍະເວລາອາຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ລວມທັງໄລຍະເວລາທີີ່ບົກຜ່ອງໃນໜຸ້າທີີ່.
ການປຶກສາຫາລກັບ ສະມາຊິກກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບ ຈະໄດຸ້ຈດ
ັ ຂື້ນກ່ອນຂະບວນການວາງແຜນຂອງ ໂຄງການ. ກ່ອນ
ການເລີີ່ມຕົື້ນໂຄງການຍ່ອຍ, ຜູຸ້ນາໝູ່ບຸ້ານ ຈະໄດຸ້ເຮັດການສາຫວດທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ຖກຜົນກະທົບໂດຍ
ທາງກົງ. ຜູນ
ຸ້ າໝູ່ບຸ້ານ ຈະໄດຸ້ເຮັດການ ການປຶກສາຫາລ ກັບ ປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ຖກຜົນກະທົບແລະ ຂະບວນການທັງໝົດຈະໄດຸ້
ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ທກໆການຮຸ້ອງຮຽນຈະຕຸ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ການຮຸ້ອງຮຽນດຸ້ວຍປາກເປັ່າ ກໍ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການບັນທກໃນເວລາ ແລະ
ສະຖານທີີ່ ຈາກ ສະມາຊິກກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບແລະ ໄດຸ້ຮັບການບັນທກຢູ່າງເໝາະສົມ ຈາກ ຄະນະກາມະການແກຸ້ໄຂ
ຄາຮຸ້ອງຮຽນ ແຕ່ລະຂັື້ນ (ຊຸ່ມ, ເມອງ, ແຂວງ(. ແບບ ຫ ຟອມ ມີໄວຸ້ເພີ່ອການບັນທກນັນ
ື້ ສາມາດພັດທະນາ ໃຫຸ້ສາມາດ
ເຂົື້າໃຈງ່າຍຕໍ່ກັບການບັນທກ. ສະມາຊິກກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບຈະບໍ່ໄດຸ້ເສຍທກຄ່າທານຽມດຸ້ານການບລິຫານ ແລະ ກົດ
ໝາຍ ໃນຂັື້ນຕອນຂອງການຮຸ້ອງຮຽນ. ການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບທກຮູບແບບຂອງການດາເນີນກິດຈະກາ
ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໄດຸ້ຮັບການ ດາເນີນການໂດຍການເຈລະຈາກັນ ຈົນເກີດມີຄວາມເພິີ່ງພໃຈທີີ່ສດ. ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄາ
ຮຸ້ອງຮຽນ ແມ່ນເພີ່ອສະໜອງ ການການົດເວລາ ແລະ ກົນໄກຄວາມໂປູ່ງໃສ ເພີ່ອນາສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂ ທກໆຄວາມຂຸ້ອງໃຈ
ຂອງ ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການດາເນີນກິດຈະກາໂຄງການຍ່ອຍ. ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນນີື້ ບໍ່
ໄດຸ້ໝາຍເຖິງຂະບວນການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງຮຽນຂອງລັດຖະບານ ຫ ການສະໜອງກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວ່າເປັນການແກຸ້ໄຂ
ບັນຫາຄວາມຂຸ້ອງໃຈຕ່າງໆຂອງສະມາຊິກກ່ມຊົນເຜົົ່າແລະ ການຮຸ້ອງຮຽນແບບທັນເວລາ, ເຮັດໃຫຸ້ພຸ້ອມສາມາດດາເນີນການ
ໄດຸ້ ແລະ ຊຸມຊົນກ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຂະໜາດທີີ່ແຕກຕ່າງກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຈາກການດາເນີນກິດຈະກາໂຄງການ
ຍ່ອຍ.
ແຜນພັດທະນາກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຖກສຸ້າງຂື້ນເພີ່ອສະມາຊິກ ຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ ຖກຜົນກະທົບ ນາມາຍັງການຮຸ້ອງຮຽນ
ຕ່າງໆ ໃຫຸ້ເຈົື້າໜຸ້າທີີ່ໂຄງການ ທີກ
ີ່ ່ຽວຂຸ້ອງ ໄດຸ້ແກຸ້ໄຂ. ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ ຈະຕຸ້ອງມີມາດຕະຖານການປະຕິບດ
ັ
ງານທີີ່ເໝາະສົມ, ລວມມີເວລາທີີ່ຕຸ້ອງການໃນການໃຫຸ້ຄາຕອບກັບການຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ ບໍ່ມີການເກັບຄ່າທານຽມ ຫ ຄິດຄ່າ
ໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆກັບປະຊາຊົນ. ແຜນພັດທະນາກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ຄວນຈະການົດ ວິທີທາງອີ່ນໆ ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ເສຍຫາຍ ຖຸ້າຫາກວ່າຂັື້ນຕອນ
ຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໂຄງການ ບສ
ໍ່ າມາດທີີ່ຈະນາໃຊຸ້ໄດຸ້ຕໍ່ກັບການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນຕ່າໆ.
ກອບການຄຸ້ມຄອງທາງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມມີບັນດາລາຍະອຽດ ດຸ້ານກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ ຂອງ
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ. ການຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບບັນຫາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ຈາກກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງ ຫ ໂດຍທາງອຸ້ອມ ຈາກການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກາໂຄງການຍ່ອຍ ຈະ
ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໂດຍຄະນະກາມະການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ (GRC) ໂດຍຜ່ານ ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ ຂອງ
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ມີຢູໃນແຜນວາດ 1.
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນມີສິດໃນການສະເໜີຄາຮຸ້ອງຮຽນໂດຍກົງ ຫາຫຸ້ອງການໜ່ວຍງານດາເນີນການໂຄງການ ຂອງ
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ ຫ ສະພາແຫ່ງຊາດ. ດັງົ່ ທີີ່ໄດຸ້ລະບໄວຸ້ ໃນກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ລາຍລະອຽດ
ຂອງແຕລະຂັື້ນຂອງການຮຸ້ອງຮຽນ, ການປຶກສາຫາລ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ຈະໄດຸ້ຮັບການບັນທກ ແລະ ເກັບເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ໄວຸ້ໃນປຶົ້ມບັນທກການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ. ສະພາບຂອງການສະເໜີຄາຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ ຈະໄດຸ້ລາຍ
ງານເປັນບົດລາຍງານປະຈາເດອນໃຫຸ້ ໜ່ວຍງານໂຍທາທິການທາງນ້າ ຂອງ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ ອດົມ
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ໄຊ. ເພີ່ອເປັນການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮອນທີີ່ຖກຜົນກະທົບ ໃຫຸ້ວ່ອງໄວ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ ເຊິີ່ງຈະລວມມີຂັື້ນຕອນດັົ່ງນີ:ື້
▪

ຂັື້ນຕອນທີ 1: ຖຸ້າຫາກສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ບໍ່ເພິີ່ງພໃຈຕໍ່ກັບແຜນການຍົກຍຸ້າຍ ຫ ການດາເນີນການ,
ເຂົາ ສາມາດຮຸ້ອງຮຽນເປັນຄາເວົື້າ ຫ ເປັນໜັງສ ຕກ
ໍ່ ັບຄະນະກາມະການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງ ຂັື້ນເມອງ ຫ ຂັື້ນແຂວງ;

▪

ຂັື້ນຕອນທີ 2: ຖຸ້າຫາກສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ບໍ່ເພິີ່ງພໃຈຕກ
ໍ່ ັບຜົນການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນຢູູ່ໃນຂັື້ນ
ຕອນທີ 1, ເຂົາເຈົື້າ ສາມາດ ຮຸ້ອງຮຽນເຖິງ ຕໍ່ກັບຄະນະກາມະການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງ ຂັື້ນໂຄງການ;

▪

ຂັື້ນຕອນທີ 3: ຖຸ້າຫາກເຂົາ ບໍ່ເພິີ່ງພໃຈຕໍ່ກັບຜົນການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນຢູູ່ໃນຂັື້ນຕອນທີ 2, ເຂົາ ສາມາດຮຸ້ອງ
ຮຽນເຖິງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ຂັື້ນແຂວງ ເພີ່ອຕັດສິນພາຍຫັງທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນການ
ປຶກສາຫາລຈາກ ຄະນະກາມະການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງ ຂັື້ນໂຄງການ. ຄະນະກາມະການຕັດສິນ ຄວນຈະດາເນີນການ
ຕັດສິນ ພາຍໃນເວລາ 20 ວັນ.

▪

ຂັື້ນຕອນທີ 4: ຖຸ້າຫາກເຂົາເຈົື້າ ຍັງບໍ່ເພິີ່ງພໃຈຕໍ່ກັບຜົນການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ ຈາກ ຄະນະກາມະການແກຸ້ໄຂຄາ
ຮຸ້ອງຮຽນ, ເຂົາເຈົື້າ ສາມາດ ຮຸ້ອງຟ້ອງ ເຖິງສານໄດຸ້ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າໆທີກ
ີ່ ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນ
ສປປ ລາວ.
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ແຜນວາດ 1 ຂະບວນການຮັບ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງ ຂອງປະຊາຊົນ (GRM)

ມາດຕະການແກຸ້ໄຂລະດັບທຸ້ອງຖິນ
ີ່

ສິື້ນສດ

ໄດຸ້ຮບ
ັ ການແກຸ້ໃຂ

ຖຸ້າບໍ່
ຄະນະກາມະການຮັບແລະແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງ
(ລະດັບໂຄງການ)

ໄດຸ້ຮບ
ັ ການແກຸ້ໄຂໃນ

ສິື້ນສດ

10 ວັນ?
ຖຸ້າບໍ່
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລຸ້ອມ
ແຂວງ

ໄດຸ້ຮບ
ັ ການແກຸ້ໄຂໃນ

ສິື້ນສດ

20 ວັນ?
ຖຸ້າບໍ່

ຖຸ້າຍັງບສ
ໍ່ າມາດ ແກຸ້ໄຂບັນຫາໄດຸ້, ບກຄົນທີຖ
ີ່ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການອາດຕຸ້ອງອີງໃສສິດທິ ພາຍໃຕຸ້
ກົດໝາຍ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໃນການອຸ້າງອີງ ແລະ ສົງົ່ ໄປຫາສານພິຈາລະນາ.

ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ສາມາດຮຸ້ອງຮຽນ ຫ ຮຸ້ອງຟ້ອງ ໄດຸ້ໃນທກດຸ້ານຂອງການອອກແບບ ແລະ ການດາເນີນການ
ຂອງ ໂຄງການ. ຟອມ (ແບບຟອມ( ການຕອບກັບຂອງການຮຸ້ອງຮຽນ ຈະໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ພາຍໃຕຸ້ ໂຄງການແລະ
ສາມາດນາໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນເທດສະບານ ເມອງ ໄຊ ແຂວງ ອດົມໄຊ ແລະ ບລິເວນໃກຸ້ຄຽງ ຈະລວມມີ ສະຖານທີີ່ຢູູ່ອາໄສຂອງ
ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ, ເພີ່ອການນາໃຊຸ້ເຂົື້າໃນການສະເໜີຄາຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆຂອງ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ. ສະມາຊິກ
ຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະໄດຸ້ຮັບການອະທິບາຍຢູ່າງຈະແຈຸ້ງກ່ຽວກັບຂັື້ນຕອນການສະເໜີຄາຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາ
ຂຸ້າງເທິງນັື້ນ ຈາກການປະຊຸມໃນຂັື້ນບຸ້ານ ແລະ ຟອມ (ແບບຟອມ( ໃນການຕິດຕໍ່ສີ່ສານ. ເທັກໂນໂລຢີຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແລະ ການສີ່ສານແລະ ສີ່ມວນຊົນ ຄວນຈະໄດຸ້ຮັບການນາໃຊຸ້ ເພອ
ີ່ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ທາງເລອກ ແລະ ຄາເຫັນ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ ໄດຸ້ນາສະເໜີໄປນັື້ນ ຄວນຈະໄດຸ້ຮັບ
ການບັນທກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໜ່ວຍງານຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍໃນລະດັບຕ່າງໆ ຄວນຈະນາສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາໃຫຸ້
ທັນຕາມເວລາ.
SEA DRM Project – Lao PDR
Ethnic Groups Engagement Framework

21

ໜ່ວຍງານທີນ
ີ່ າສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮອນທີີ່ຖກຜົນກະທົບ ບໍ່ມີການເກັບຄ່າ
ທານຽມ ຫ ຄິດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆກັບປະຊາຊົນ. ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂື້ນໃນການຮຸ້ອງຮຽນ ຈະເປັນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີີ່ບໍ່ໄດຸ້ການົດ
ໃນແຜນໂດຍອົງກອນຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

9.0 ການເຜີຍແຜ່ໃຫຸ້ກບ
ັ ກມ
່ ຊົນເຜົົ່າ ເພອ
ີ່ ກະກຽມພາຍໃຕຸ້ກອບການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ຂອງຊົນເຜົາົ່
OP/BP 4.10 ລະບໄວຸ້ວ່າ ຜູຸ້ກູຸ້ຢມ
ື ທນ ເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຮ່າງຂອງ ແຜນພັດທະນາກ່ມ

ຊົນເຜົົ່າ ໃຫຸ້ກັບ ກ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖກຜົນກະທົບ ໂດຍຜ່ານ ວິທີການ ແລະ ພື້ນທີີ່ ທີເໝາະສົມກັບວັດທະນະທາ. ໃນກລະນີ ແຜນ
ພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ, ເອກະສານໄດຸ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ໂດຍຜ່ານ ອົງກອນເຜົົ່າຊົນກ່ມນຸ້ອຍ (EMOs) ໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບ
ພາກພື້ນ ຫ ລະດັບທຸ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ເໝາະສົມ ໃຫຸ້ກັບແຕ່ລະຊົນເຜົົ່າ ຜູທ
ຸ້ ີີ່ຄາດວ່າຈະຖກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ໃນພນ
ື້ ທີີ່ ທີີ່ບໍ່ມີ
ອົງກອນເຜົົ່າຊົນກ່ມນຸ້ອຍ (EMOs), ເອກະສານ ອາດຈະໄດຸ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ໂດຍຜ່ານ ອົງກອນທາງສັງຄົມອີ່ນໆ ຕາມຄວາມ
ເໝາະສົມ. ໃນລະດັບທຸ້ອງຖິີ່ນ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສງຄົມ ແລະ ຮ່າງແຜນພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຖກເຜີຍແຜ່ ແລະ
ແຈກຢາຍ ໃນກອງປະຊຸມສາທະລະນະຊົນ, ອານວຍຄວາມສະດວກຕາມສະຖານທີີ່ ແລະ ພາສາ, ແລະ ເວລາທີີ່ເໝາະສົມ ເຖິງ
ສະມະຊິກ ຂອງກູ່ມຊຸມຊົນຊົົ່ນເຜົາົ່ ທີີ່ຖກຜົນກະທົບ.
ກ່ອນການອະນມັດໂຄງການຍ່ອຍ, ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທນ ຈະຕຸ້ອງສົງົ່ ບົດລາຍງານ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສງັ ຄົມ ແລະ ຮ່າງຂອງ ແຜນ
ພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃຫຸ້ກັບ ທະນາຄານໂລກ ເພີ່ອທົບທວນຄນ. ຖຸ້າຫາກວ່າທະນາຄານໂລກ ໄດຸ້ການົດວ່າ ເອກະສານ
ເຫົົ່ານັື້ນ ສາມາດຮັບໄດຸ້ ເພີ່ອການປະເມີນໂຄງການ, ທະນາຄານ ກໍ່ຈະເຜີຍແຜສູ່ສັງຄົມ ເພີ່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ
ທະນາຄານໂລກ ໃນການເຂົື້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທນ ກໍ່ເຮັດການເຜີຍແຜ່ສູ່ກ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຖກຜົນກະທົບ ຄກັນກັບຮ່າງ
ເອກະສານຕ່າງໆກ່ອນໜຸ້ານີ.ື້

10.0 ງົບປະມານ
ງົບປະມານທີີ່ຄາດວ່າຈະໃຊຸ້ໃນການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ກອບການຄຸ້ມຄອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ
65,000 ໂດລາອາເມລິກາ (ຕາຕະລາງ 4(. ແຫງ່ ເງີນທນແມ່ນມາຈາກອົງປະກອບທີ 4, ການຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ.

ປະມານ

ຕາຕະລາງ 4 ລາຍການງົບປະມານ ເພອ
ີ່ ຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ກອບການຄມ
ຸ້ ຄອງຊົນເຜົາົ່ ແລະ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ.
ລາດັບ

ລາຍການ

ລາຄາເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ (USD)

1

ປຶກສາຫາລຮ່ວມກັບ ກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ເພີ່ອ ກະກຽມ ແຜນຄູຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາກູ່ມຊົນເຜົົ່າ

20,000

2

ນາໃຊຸ້ບັນດາທີີ່ປຶກສາໃນປະເທດ (ບໍ່ເຕັມເວລາ( ເພີ່ອກະກຽມແຜນພັດທະນາກູ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີີ່ກ່ຽວກັບ ແຜນຄູຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

30,000

3

ນາໃຊຸ້(ຖຸ້າຈາເປັນ( ບກຄົນທີໃດຸ້ສອງພາສາເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ກູ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ, ຄົວເຮອນທີີ່ຖກຜົນກະທົບ ໃນຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງຮຽນ

5,000

4

ນາໃຊຸ້ທີີ່ປຶກສາໃນປະເທດ ເພີ່ອປະຕິບັດການປະເມີນຜົນບັນດາແຜນພັດທະນາ
ກູ່ມຊົນເຜົົ່າ

10,000

ລວມ

65,000

ໃນເວລານີື້ ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນເພີ່ອການກະກຽມຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາກ່ມຊົນເຜົົ່າ, ເນີ່ອງຈາກວ່າ ທີີ່ຕັື້ງ ທີີ່ແນ່ນອນ
ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ແລະ ບັດາຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນຊົນເຜົົ່າ, ຍັງບໍ່ທັນໄດຸ້ການົດ. ງົບປະມານເຫົົ່ານີື້ ຈະຖກພັດທະນາຂື້ນ ໃນ
ຊ່ວງຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ , ແລະ ຈະໄດຸ້ຮັບການສະໜອງທນ ຈາກອົງປະກອບທີ4 (ການຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ(.
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