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CD  ການພັດທະນາຊຸມຊົນ 
CDD  ການພັດທະນາທີ່ຂັບເຂ່ືອນໂດຍຊຸມຊົນ 
CRPF  ກອບການທົດແທນຄືນ  ແລະ ການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ 
DSPPO ບົດສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍຂ້ັນເມືອງ 
DRM  ການຄຸ"ມຄອງຄວາມສ�ຽງດ#ານໄພພິບັດ 
ECOP  ມາດຕາການບັນເທົາຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
EG  ຊົນເຜ່ົາ 
EGDP  ແຜນການພັດທະນາເຊົາເຜ່ົາ 
EGDF  ກອບວຽກການພັດທະນາຊົນເຜ່ົາ 
EGPF  ກອບນະໂຍບາຍໃຫ"ແກ=ຊົນເຜ່ົາ 
EIA  ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ 
EMP  ແຜນການຄຸ"ມຄອງສ່ິງແວດລ#ອມ 
ESMF  ກອບການຄຸ"ມຄອງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ 
EU  ໝ�ວຍງານວິສະວະກ*າ 
FRALA       ກອບວຽກສ*າລັບການຍົກຍ#າຍຖິນ່ຖານ ແລະ ສິດຄອບຄອງທ່ີດິນ ແລະ ຊັບສິນ 
FRM  ກົນໄກປະກອບຄ*າຄິດເຫັນ ແລະ ການແກ"ໄຂຂ*້ຂັດແຍ=ງ 
FRC  ຄະນະກ*າມະການປະກອບຄ*າຄິດເຫັນ ແລະ ການແກ"ໄຂ#ຂ*້ຂັດແຍ=ງ 
IEC  ຂ*້ມູນຂ�າວສານ, ການສຶກສາ ແລະ ປະຊາສ*າພັນ 
IEE  ການປະເມີນຜົນສ່ິງແວດລ#ອມເບ້ືອງຕ້ົນ 
ISPPF  ບົດສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍດ#ານໂຄງລ�າງພ້ືນຖານ 
JSDF  ກອງທຶນພັດທະນາສັງຄົມຂອງຢ່ີປຸ=ນ 
KSPPO ບົດສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍຂ້ັນກຸ=ມບ#ານ 
LA  ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ 
LARAP ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ/ແຜນວຽກການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ 
LA/RR  ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ ຫຼື ບົດລາຍງານການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ 
M&E  ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ 
MIS  ລະບົບການຄຸ"ມຄອງຂ*້ມູນຂ�າວສານ 
MRC  ຄະນະກ*າມາທິການແມ=ນ*້າຂອງ 
NTFP   ເຄ່ືອງປ=າຂອງດົງ 
OAAs  ສັດນ*້າຊະນິດອ່ືນໆ 
O&M   ການຄຸ"ມຄອງນ*າໃຊ" ແລະ ບູລະນະສ#ອມແປງໂຄງການຍ�ອຍ 
OP  ນະໂຍບາຍການດ*າເນີນງານ (ຂອງທະນາຄານໂລກ) 
POM  ຄູ=ມືຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 
PAP  ບຸກຄົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
PDO  ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການພັດທະນາໂຄງການ 
PMO  ຫ#ອງການສ*ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 
PMP  ແຜນການຄຸ"ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ 
PMT  ຄະນະຄຸ"ມຄອງໂຄງການ (ຫ#ອງການ PRF ສູນກາງ) 
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PRF  ກອງທຶນຫລຸດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກ 
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RAP  ແຜນວຽກການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ 
SESG  ບົດແນະນ*າການປ"ອງກັນສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ 
SPPF  ບົດສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍ 
TSPPF ບົດສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍດ#ານຝຶກອົບຮົມ 
UXO  ລະເບີດທີ່ຍັງບ*່ທັນແຕກ 
VNPA  ການປະເມີນບູລິມະສິດຄວາມຕ#ອງການຂ້ັນບ#ານ 
WB  ທະນາຄານໂລກ 
WREA  ອົງການບ*ລິຫານຊັບພະຍາກອນນ*້າ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ 
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ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້1 

 

 

ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທີ    I I I I ::::    ກອງກອງກອງກອງທຶທທຶຶທຶນຫລດຸຜ�ອນຄວາມທກຸຍາກນຫລດຸຜ�ອນຄວາມທກຸຍາກນຫລດຸຜ�ອນຄວາມທກຸຍາກນຫລດຸຜ�ອນຄວາມທກຸຍາກ    ໄລຍະໄລຍະໄລຍະໄລຍະທີທທີີທີ    III (III (III (III (ທທທທລຍລຍລຍລຍ    3)3)3)3)    
ພາກສະເໜີພາກສະເໜີພາກສະເໜີພາກສະເໜີ    

ກອງທຶນຫລຸດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະທ ີ3 (ທລຍ 3) ຈະສ#າງຕ້ັງຂ້ືນບົນພ້ືນຖານປະສົບການ ແລະ ຜົນສ*າ ເລັດຂອງ 
ທລຍ 2, ແນໃສ=ເຮັດໃຫ"ຊຸມຊົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ�າງໄກສອກຫລີກໄດ"ເຂ້ົາເຖິງການບ*ລິ ການດ#ານຕ�າງໆ, 
ດ່ັງນ້ັນ ທລຍ 3 ຈະໄດ"ສ#າງຂ້ືນບົນພ້ືນຖານປະສົບການທີ່ສ*າຄັນຈາກ ທລຍ 2 ດ່ັງທີ່ໄດ"ກ�າວມາຂ#າງເທິງ. 
1.1.1.1. ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3333    ::::        

ປັບປຸງທາງດ#ານພ້ືນຖານໂຄງລ�າງເພ່ືອຊ�ວຍໃຫ"ຊຸມຊົນທຸກຍາກໃນຂອບເຂດພ້ືນທ່ີເປ້ົາໝາຍຂອງທລຍໄດ" 
ເຂ້ົາເຖິງການບ*ລິການໃນດ#ານຕ�າງໆໂດຍພ້ືນຖານ. 

2.2.2.2. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ....    
ທລຍ 3 ຈະເອົາໃຈໃສ=ສ#າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ#ານການສ#າງແຜນພັດທະນາແຕ=ລຸ=ມຂ້ືນເທິງ ແລະ ການສ#າງຄວາມ

ເຂ້ັມແຂງໃຫ"ແກ=ອ*ານາດການປົກຄອງທ#ອງຖິ່ນ ບົນພ້ືນຖານປະສົມການຈາກ ທລຍ 2, ຊອກຫາຈຸດແຂງຂອງຊຸມຊົນເພ່ືອ
ປັບປຸງໂຄງລ�າງພ້ືນຖານການເຂ້ົາເຖິງການບ*ລິການຂອງຜູ"ທຸກຍາກ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ=ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ"ດີຂ້ຶນ. 
ທລຍ 3 ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຢູ= 10 ແຂວງເປ້ົາໝາຍທີ່ ທລຍ 2 ກ*າລັງຈັດ ຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໃນປະຈຸບັນ. 
ທລຍ 3 ຈະມີກ*ານົດເວລາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 3 ປີ ແລະ ມີອົງ ປະ ກອບຂອງໜ#າວຽກ 4 ດ#ານ ຕາມ
ງ_ບປະມານທີ່ຜູ" ໃຫ"ທຶນໄດ"ສະໜອງໃຫ" ລາຍລະອຽດມີດ່ັງລຸ=ມນ້ີ: 

 

ອງົປະກອບອງົປະກອບອງົປະກອບອງົປະກອບ    1: 1: 1: 1: ງ_ບປະມານສ*າລບັງ_ບປະມານສ*າລບັງ_ບປະມານສ*າລບັງ_ບປະມານສ*າລບັວຽກງານວຽກງານວຽກງານວຽກງານພັພພັັພັດທະນາຊມຸຊນົດທະນາຊມຸຊນົດທະນາຊມຸຊນົດທະນາຊມຸຊນົ    ((((ໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍ))))    
ສືບຕ*່ໃຫ"ການຊ�ວຍເຫລືອດ#ານວິຊາການ ແລະ ການຄຸ"ມຄອງບ*ລິຫານ ໃຫ"ແກ=ຂ້ັນບ#ານໃນການວາງແຜນພັດທະນາ

ບ#ານ (VDP) ບົນພ້ືນຖານການວາງແຜນແບບມີສວນຮ�ວມແຕ=ລຸ=ມຂ້ືນເທິງ. ສ#າງແຜນການພັດທະນາຂ້ັນບ#ານ (VDP) 5 
ປີຕິດຕ*່ກັນ ແລ"ວສັງລວມເປັນແຜນພັດທະນາຂ້ັນກຸ=ມບ#ານ (KDP), ຄັດເລືອກຕົວແທນບ#ານໃນກອງ ປະຊຸມວາງແຜນຂ້ັນ 
ກຸ=ມບ#ານ. ຜູ"ປະສານງານກຸ=ມບ#ານ (KBF) ຈະສືບຕ*່ຮັບຜິດຊອບນ*າພາດ*າເນີນການວາງແຜນຂ້ັນບ#ານໂດຍການຊ�ວຍ ເຫລືອ 
ຈາກຕາງໜ#າຫ#ອງການຕ�າງໆຂ້ັນເມືອງ ເຊ່ັນ: ຫ#ອງການແຜນການ, ຫ#ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຫ#ອງການສະຫະພັນ 
ແມ=ຍິງ, ຫ#ອງການຊາວໜຸ=ມ ແລະ ພະນັກງານພັດທະນາ ຊຸມຊົນຂ້ັນເມືອງຂອງ ທລຍ. ໂຄງການຕົວແບບທີ່ປະສົບຜົນສ*າ 
ເລັດໂດຍການນ*າໃຊ"ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ‘‘ການພດັທະນາໂດຍຊມຸຊນົເປນັເຈົາ້ການການພດັທະນາໂດຍຊມຸຊນົເປນັເຈົາ້ການການພດັທະນາໂດຍຊມຸຊນົເປນັເຈົາ້ການການພດັທະນາໂດຍຊມຸຊນົເປນັເຈົາ້ການ‘ ຫລື Deepen Community 
Driven Development (DCDD) ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ ີ 2 ຈະຖືກສືບຕ*່ນ*າໃຊ"ເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນທຸກໆ
ເມືອງເປ້ົາໝາຍຂອງ ທລຍ ໄລຍະທີ 3. 

ງ_ບປະມານສ*າລັບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍ ຈະຖືກຈັດສັນໃຫ"ແຕ=ລະກຸ=ມບ#ານໃນເມືອງເປ້ົາໝາຍຂອງ ທລຍ 
ໂດຍການຄັດເລືອກບຸລິມະສິດໂຄງການຍ�ອຍ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະ 3 ປີ ຊ່ຶງບຸລິມະ ສິດດ່ັງກ�າວຈະຜ�ານ
ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາຂ້ັນກຸ=ມບ#ານ. ງ_ບປະມານໂດຍສະເລ=ຍແຕ=ລະກຸ=ມບ#ານຈະໄດ"ຮັບ 40,000 ໂດລາຕ*່ປີ ແລະ 
ຈະໄດ"ຮັບ 120,000 ໂດລາຕ*່ 3 ປີ. ຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນ ທລຍ ໄລຍະທ ີ2, ໂຄງການຍ�ອຍແມ=ນໄດ"ຮັບງ_ບປະ 
ມານ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປັນລາຍປີ, ໂດຍການຄັດເລືອກຢູ=ຂ້ັນກຸ=ມບ#ານອີງຕາມຂ*ມູ້ນການວາງແຜນຂ້ັນກຸ=ມບ#ານ, 
ການຄັດເລືອກຕົວແທນບ#ານ. ກິດຈະກ*າທີ່ຈະໄດ"ຮັບການສະໝັບສະໝູນພາຍໃຕ"ງ_ບປະມານຂອງໂຄງການຍ�ອຍຕ#ອງຢູ=ໃນ
ລາຍການທີ່ໂຄງການຍ�ອຍໃຫ"ການສະໝັບສະໝູນ. ສືບຕ*່ໃຫ" ນ*າໃຊ"ໂຕເລກເພດານງ_ບປະມານໂຄງການຍ�ອຍ 60,000 ໂດ
ລາ. ພະນັກງານ ທລຍ ເມືອງ ແລະ ພະນັກງານພາກລັດຈະໄດ"ສືບຕ*່ໃຫ"ການຊ�ວຍເຫລືອທາງດ#ານວິຊາການ ເພ່ືອຊ�ວຍກຸ=ມ
ບ#ານກ*ານົດໂຄງການຍ�ອຍໃຫ"ມີຜົນປະ ໂຫຍດໃຫ"ທັງໝົດກຸ=ມບ#ານດ#ວຍການນ*າໃຊ"ແຜນທີ່ພັດທະນາກຸ=ມບ#ານ. ພາຍໃຕ"ໂຄງ 
ການ ທລຍ ໄລຍະທ ີ 3, ຈະເອົາໃຈໃສ=ສ່ົງເສີມວຽກງານບູລະນະສ#ອມແປງໂຄງການຍ�ອຍພ້ືນຖານໂຄງລ�າງທີ່ມີຢູ=ໃນປະຈຸ 
ບັນຄືກັບໂຄງການທີກ່*່ສ#າງໃໝ= ຫລື ໂຄງການສ#ອມແປງເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ". ການຕິດຕາມໂຄງການຍ�ອຍໄລຍະເຄ່ິງປີ (ທຸກໆ 
6 ເດືອນ) ທີ່ຈະໄດ"ປະຕິບັດໃນ ທລຍ ໄລຍະທ ີ2 ເປັນການແນະນ*າໃຫ"ບ#ານຂ້ືນແຜນໄລຍະສ້ັນ/ໄລຍະຍາວໃນການເກັບ
ເງີນເພ່ືອສ#ອມແປງໂຄງການຍ�ອຍທີ່ມີຄວາມຕ#ອງການສ#ອມແປງ. ວຽກງານບູລະນະສ#ອມແປງຈະໄດ"ຮັບການສະໝັບສະ
ໜູນພາຍໄຕ"ງ_ບປະມານຂອງໂຄງການຍ�ອຍ ທັງໂຄງການກ*່ສ#າງໃໝ= ຫລື ສ#ອມແປງ. ສະໜັບສະໜູນການທົດ ລອງນ*າໃຊ"
ໜ�ວຍງານຮັບຜິດຊອບສ#ອມແປງຂະໝາດນ#ອຍ (Mrico-Enterpries) ເພ່ືອຊຸກຍູ"ວຽກງານບູລະນະສ#ອມແປງ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້2 

 

 

ໂຄງການຍ�ອຍພ້ືນຖານໂຄງລ�າງໂດຍສະເພາະແມ=ນໂຄງການຍ�ອຍທາງຊົນນະບົດຊ່ຶງຈະໄດ"ສະໜັບສະໝູນໂດຍຜ�ານງ_ບ 
ປະມານຂອງໂຄງການຍ�ອຍ. 

 

ອງົປະກອບທີອງົປະກອບທີອງົປະກອບທີອງົປະກອບທີ    2:2:2:2:    ການການການການສ#າງຄວາມສາມາດໃຫ"ແກ=ຊມຸຊນົສ#າງຄວາມສາມາດໃຫ"ແກ=ຊມຸຊນົສ#າງຄວາມສາມາດໃຫ"ແກ=ຊມຸຊນົສ#າງຄວາມສາມາດໃຫ"ແກ=ຊມຸຊນົ    ແລະແລະແລະແລະ    ອ*ານາດການປກົຄອງທ#ອງຖິນ່ອ*ານາດການປກົຄອງທ#ອງຖິນ່ອ*ານາດການປກົຄອງທ#ອງຖິນ່ອ*ານາດການປກົຄອງທ#ອງຖິນ່    ((((ການສ#າງຄວາມເຂັມ້ແຂງການສ#າງຄວາມເຂັມ້ແຂງການສ#າງຄວາມເຂັມ້ແຂງການສ#າງຄວາມເຂັມ້ແຂງ    ແລະແລະແລະແລະ    
ການຮຽນຮູ"ການຮຽນຮູ"ການຮຽນຮູ"ການຮຽນຮູ"))))    

ສືບຕ*່ສ#າງຄວາມສາມາດໃຫ"ແກ=ຊຸມຊົນ ແລະ ອ*ານາດການປົກຄອງທ#ອບຖິ່ນ ດ#ານການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ"ມຄອງການ
ວາງແຜນພັດທະນາແບບມີສ�ວນຮ�ວມໃນຂ້ັນທ#ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນ້ັນກ*່ຍັງຈະສະໜັບສະໜູນງ_ບປະມານການຝຶກອົບຮົມໃຫ"ແກ=
ຊຸມຊົນ, ພະນັກງານ ທລຍ, ພະນັກງານຈາກຂະແໜງການກ�ຽວຂ#ອງ, ການຈັດຊ້ືອຸປະກອນ, ການວ�າຈ#າງທີ່ປືກສາຈາກພາຍນອກ 
ແລະ ງ_ບປະມານສ*າຮອງສ*າລັບມນູຄ�າບ*ລິຫານອ່ືນໆທີ່ອາດຈະເພ້ີມຂ້ຶນ. 

ໃນຂ້ັນບ#ານ: ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນການສ#າງຄວາມສາມາດໃຫ"ແກ=ນາຍບ#ານ ແລະ ຜູ"ປະສານງານກຸ=ມບ#ານ ຜ�ານຂ້ັນ
ຕອນການວາງແຜນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ການຄຸ"ມຄອງບ*ລິຫານ, ກອງປະຊຸມປະສານງານ ແລະ ວາງແຜນ ຂ້ັນເມືອງ, ການ
ຕິດ ຕາມກວດກາໂຄງການຍ�ອຍ. ພ#ອມກັນນ້ັນກ*່ຍັງໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນການສ#າງຄວາມສາມາດ ດ#ານວິຊາການ, ຄວາມ
ສາມາດດ#ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ"ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ, ການຄຸ"ມ ຄອງນ*າໃຊ" ແລະ 
ບູລະນະສ#ອມແປງໂຄງ ການຍ�ອຍພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ ແຕ=ລະຂະແໜງການ ໃຫ"ແກ=ເຂົາເຈ້ົາຕ່ືມອີກ. 

ຂ້ັນເມືອງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ: ສືບຕ*່ສ#າງຄວາມສາມາດໃຫ"ແກ=ອ*ານາດການປົກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການກ�ຽວຂ#ອງຂອງ 
ລັດ ໃນການຊ�ວຍເຫລືອຊຸມຊົນຜູ"ທຸກຍາກ ແລະ ຊຸກຍູ"ຂະບວນການພັດທະນາຊຸມຊົນ. ພ#ອມດຽວກັນກ*່ຍັງ ຈະສະໜັບສະໝູນ
ງ_ບປະມານດ#ານວິຊາການ ແລະ ດ#ານການຄຸ"ມຄອງບ*ລິຫານ ໃຫ"ແກ=ອ*ານາດການປົກຄອງຂ້ັນເມືອງ ເພ່ືອພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ
ແຜນພັດທະນາຂ້ັນເມືອງ (DDP) ບົນພ້ືນຖານການອ*ານວຍຄວາມສະດວກຈາກພະນັກງານ ທລຍ ເມືອງ, ແຜນພັດທະນາຂ້ັນ 
ກຸ=ມບ#ານ, ສືບຕ*່ນ*າໃຊ"ຄະນະປະສານງານຂ້ັນເມືອງທີ່ມີຢູ=ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການມ ີສ�ວນຮ�ວມຂອງຕົວແທນຂ້ັນກຸ=ມບ#ານ. 

ຂ້ັນສູນກາງ: ສະໜັບສະໝູນງ_ບປະມານສ*າລັບການສ#າງຄວາມສາມາດດ#ານການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃຫ"ແກ=ພະນັກ 
ງານ ທລຍ, ຈັດ ແລະ ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມສ*າມະນາ ຫລື ວຽກງານຕ�າງໆ ທີ່ກ�ຽວຂ#ອງກັບການສ#າງຄວາມສາ ມາດໃຫ"ແກ�
ພະນັກ ງານ. ງ_ບປະມານກ�ຽວກບັການສ່ົງເສີມການປະສານງານກບັບັນດາກະຊວງ ແລະ ຄູ=ຮ�ວມພັດທະນາອ່ືນໆທີ່ເຮັດວຽກໃນ
ຂົງເຂດພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສ ປປ ລາວ. ງ_ບປະມານສ*າລັບວຽກງານຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານ ແລະ ວຽກງານ
ສືກສາຄ້ົນ ຄ#ວາຕ�າງໆ. 

  
ອງົປະກອບທີອງົປະກອບທີອງົປະກອບທີອງົປະກອບທີ    3: 3: 3: 3: ການຄຸ"ມຄອງການຄຸ"ມຄອງການຄຸ"ມຄອງການຄຸ"ມຄອງໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການ    

ສະໜັບສະໜູນງ_ບປະມານສ*າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກ*າຕ�າງໆຂອງ ທລຍ 3 ເຊ່ັນ: ເງິນເດືອນຂອງ ພະນັກງານ 
ຂ້ັນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ"ຫ#ອງການ, ງ_ບປະມານບ*ລິຫານ, ການບັນຊີ, ການຈັດຊ້ື, ການຄຸ"ມຄອງການເງີນ, 
ການກວດສອບພາຍໃນ, ການກວດສອບຈາກພາຍນອກ ແລະ ວຽກງານອ່ືນໆທີ່ເຫັນວ�າມີຄວາມຈ*າເປັນສະເພາະດ#ານ. 
 

ອງົປະກອບທີອງົປະກອບທີອງົປະກອບທີອງົປະກອບທີ    4: 4: 4: 4: ກດິຈະກ*າສົງ່ເສມີກດິຈະກ*າສົງ່ເສມີກດິຈະກ*າສົງ່ເສມີກດິຈະກ*າສົງ່ເສມີໂພສະນາການໂພສະນາການໂພສະນາການໂພສະນາການ    ແລະແລະແລະແລະ    ປັບປງຸຊວີດິການເປນັຢູ=ປັບປງຸຊວີດິການເປນັຢູ=ປັບປງຸຊວີດິການເປນັຢູ=ປັບປງຸຊວີດິການເປນັຢູ=....    
ສືບຕ*່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານສ#າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ"ກຸ=ມຊ�ວຍເຫລືອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ (ກສກ) ໃນ 150 ບ#ານ ດ#ວຍ

ຮູບແບບການສະໜອງທືນສະໜັບສະໜູນດ#ານແນວພັນ: (1). ລິເລ່ີມ ຫລື ພັດທະນາກິດຈະກ*າດ#ານໂພສະນາການ ແລະ ປັບປຸງ
ຊີ ວິດການເປັນຢູ=ເຊ່ັນ: ການລ#ຽງສັດນ#ອຍ (ເຊ່ັນ:ການລ#ຽງສັດປີກ, ປາ, ກົບ) ສ*າລັບບ*ລິໂພກໃນຄອບຄົວ. (2). ສ່ົງເສີມຄວາມ
ຮູ"ດ#ານອ່ືນໆທີ່ກ�ຽວຂ#ອງກັບກິດຈະກ*າປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ= ລວມທັງການນ*າໃຊ"ທຶນ ແລະ ການຜະລິດແບບໝູນວຽນ, (3). 
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກິດຈະກ*າດ່ັງກ�າວ. ນອກຈາກນ້ັນກ*່ແມ=ນການ ສະໜອງ ຄວາມຮູ"ດ#ານໂພສະນາການໃຫ"ແກ=ສະ
ມະສິກ ກສກ. ແຕ=ວ�າອົງປະກອບດ່ັງກ�າວນ້ີຈະບ*່ໃຫ"ການສະໜັບສະ ໜູນການກ*່ສ#າງສູນໂພສະນາການຂ້ັນບ#ານ (VNC) ຫລື 
ສະໜອງ ທຶນສ*າລັບການເຮັດອາຫານເສີມຄືກັບ ທລຍ ໄລຍະ ທ ີ2. 
 
 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້3 

 

 

ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທີ    II. II. II. II. ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍ    ແລະແລະແລະແລະ    ລະບຽບຫລກັການລະບຽບຫລກັການລະບຽບຫລກັການລະບຽບຫລກັການ    
ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍປກົປກົປກົປກົປ"ອງປ"ອງປ"ອງປ"ອງຂອງຂອງຂອງຂອງທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກວ�າດ#ວຍ ການປະເມນີດ#ານວ�າດ#ວຍ ການປະເມນີດ#ານວ�າດ#ວຍ ການປະເມນີດ#ານວ�າດ#ວຍ ການປະເມນີດ#ານສິ່ງແວດລ#ອມສິ່ງແວດລ#ອມສິ່ງແວດລ#ອມສິ່ງແວດລ#ອມ ((((ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ* ້4.01)4.01)4.01)4.01) 

 

ຫົວຂ*້ 4.01 (ການປະເມີນຜົນດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ) ສ*າລັບເງ່ືອນໄຂຂອງການປ"ອງກັນສ່ິງແວດລ#ອມໃນ ໝວດ ‘B‘ ຂອງ
ໂຄງການເຊ່ິງມັນຮຽກຮ#ອງໃຫ"ມກີານສະເໜີແຜນການຄຸ"ມຄອງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ (ບຈສ) ເຊ່ິງອອກແບບໃຫ"ມີການຫລຸດຜ�ອນ
ຜົນກະທົບດ#ານລົບຕ*່ກັບໂຄງການ. ຜ�ານການທົບທວນຄືນຫົວຂ*້ທີພົ່ວພັນເຖິງການປ"ອງກັນດ່ັງກ�າວ ແລະ ປະສົບການຈາກການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ຈ່ຶງສະເໜີວ�າວຽກງານຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບຕ*່ສ່ິງແວດລ#ອມ ຢູ=ໃນຄູ=ມືການປ"ອງກັນດ#ານ
ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມຂອງ ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ນ້ັນມີຄວາມສົມບູນແລ"ວ ແຕ=ເຖິງຢ=າງໃດກ*່ຕາມມັນຍັງຮຽກຮ#ອງໃຫ"ມີລາຍ
ລະອຽດເພ້ີມເຕີມ ເພ່ືອເຮັດໃຫ"ມຄີວາມສະດວກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ=ໃນຂ້ັນທ#ອງຖິ່ນ ແລະ ມີລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ=ມນ້ີ.  
 

ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍປກົປກົປກົປກົປ"ອງປ"ອງປ"ອງປ"ອງຂອງຂອງຂອງຂອງທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກວ�າດ#ວຍການຢູ=ອາໃສຕາມທ*າມະຊາດວ�າດ#ວຍການຢູ=ອາໃສຕາມທ*າມະຊາດວ�າດ#ວຍການຢູ=ອາໃສຕາມທ*າມະຊາດວ�າດ#ວຍການຢູ=ອາໃສຕາມທ*າມະຊາດ ((((ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ* ້4.04)4.04)4.04)4.04) 
 ອີງຕາມການຄາດຄະເນ, ມີຊຸມຊົນຈ*ານວນນ່ຶງທີ່ຈະໄດ"ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ທລຍ 3 ອາໃສຢູ=ໃນຂອບເຂດປ=າສະ 
ຫງວນແຫ=ງຊາດ. ອາດຈະມກີານລົບກວນເລັກໜ#ອຍ ແລະ ຜົນກະທົບໃດນ່ຶງເກີດຂ້ືນໃນລະຫວ�າງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ 
ການຄຸ"ມຄອງໂຄງການຍ�ອຍ. ເຖງິຢ=າງໃດກ*່ຕາມ, ອາດຈະມີຜົນກະທົບພຽງເລັກໜ#ອຍ ແລະ ຜົນກະທົບດ່ັງກ�າວສາມາດຫລຸດ 
ຜ�ອນໄດ" ໂດຍຜ�ານການນ*າໃຊ"ການ ມາດຕະການມາດຕະການມາດຕະການມາດຕະການຫລດຸຜ�ອນຫລດຸຜ�ອນຫລດຸຜ�ອນຫລດຸຜ�ອນຜົນກະທບົໃນເວລາຈດັຕັ້ງປະຕບິດັຜົນກະທບົໃນເວລາຈດັຕັ້ງປະຕບິດັຜົນກະທບົໃນເວລາຈດັຕັ້ງປະຕບິດັຜົນກະທບົໃນເວລາຈດັຕັ້ງປະຕບິດັ (ECOP) ທີ່ໄດ"ສັງລວມຢູ=ໃນ
ກອບການຄຸ"ມຄອງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ. ກອບການຄຸ"ມຄອງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມລວມມີຂະບວນການພິ 
ຈາລະນາດ່ັງນ້ີ (i) ບຸລິມະສິດ/ກດິຈະກ*າທີ່ສະເໜີມີຜົນກະທົບຕ*ກ່ານຢູ=ອາໃສຕາມທ*າມະຊາດຫຼາຍໜ#ອຍຊ*່າໃດ ແລະ (ii) ຫຼີກ
ລ#ຽງການປ=ຽນແປງ ຫຼື ການເຊ່ືອມໂຊມທີ່ສ*າຄັນຕ*່ການຢູ=ອາໃສຕາມທ*າມະຊາດ. 
  
ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍປກົປກົປກົປກົປ"ອງປ"ອງປ"ອງປ"ອງຂອງຂອງຂອງຂອງທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກວ�າດ#ວຍ ການວ�າດ#ວຍ ການວ�າດ#ວຍ ການວ�າດ#ວຍ ການຄວບຄມຸຄວບຄມຸຄວບຄມຸຄວບຄມຸຢາປາບສດັຕພູດື ຢາປາບສດັຕພູດື ຢາປາບສດັຕພູດື ຢາປາບສດັຕພູດື ((((ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້    4.09)4.09)4.09)4.09) 

ທລຍ 3 ຈະບ*່ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນການນ*າໃຊ" ຫຼື ການຈັດຊ້ືຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ສານເຄມີຕ�າງໆ ທີ່ກ*່ໃຫ" ເກີດອັນ 
ຕະລາຍຊ່ຶງຕ#ອງໄດ"ນ*າໃຊ"ງ_ບປະມານສູງໃນການບ*າບັດພ້ືນທີ່ທີ່ໄດ"ຮັບຜົນກະທົບ. ທລຍ 3 ຈະສືບຕ*່ສະໜັບສະໜູນການກະສິກ*າ 
ປອດສານພິດ ພາຍໃຕ"ກິດຈະກ*າປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ=. ເຖິງຢ=າງໃດກ*່ຕາມ, ກິດຈະກ*າປັບປຸງຊີ ວິດການເປັນຢູ= ແລະ ການຟ້ືນຟູ 
ຫຼື ກ*່ສ#າງລະບົບຊົນລະປະທານແບບໄຫລເອງ ອາດນ*າໄປສູ=ການນ*າໃຊ"ຢາປາບສັດຕູພືດໃນອະນາຄົດ ຫຼື ການຄວບຄຸມການນ*າໃຊ"
ຢາປາບສັດຕູພືດໃນປະຈຸບັນ.ຕ#ອງມີການປະເມີນການນ*າໃຊ"ຢາໃຊ"ຢາປາບສັດຕູພືດໃນຂ້ັນຕອນການກັ່ນກອງໂຄງການຍ�ອຍ. 
ຕ#ອງ ລະບຸແຜນການຄຸ"ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ເຂ້ົາເປັນເງ່ືອນ ໄຂນ່ຶງເພ່ືອຮັບປະກັນນວ�າ ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ນ*າໃຊ"ມີຜົນກະທົບຕ*່
ສ່ິງແວດລ#ອມໜ#ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ນອນຢູ=ໃນລາຍ ການທີ່ໄດ"ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຫ"ນ*າໃຊ"ຢູ=ໃນປະເທດ. 
 

ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍປກົປກົປກົປກົປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ�າດ#ວຍປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ�າດ#ວຍປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ�າດ#ວຍປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ�າດ#ວຍປ=າປ=າປ=າປ=າໄມ"ໄມ"ໄມ"ໄມ"    ((((ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້    4.36)4.36)4.36)4.36) 
ເປັນນະໂຍບາຍທີ່ສ*າຄັນຫລາຍ ເນ່ືອງຈາກວ�າ ບ#ານເປ້ົາໝາຍຈ*ານວນນ່ຶງທີ່ ທລຍ 3 ຈະໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນ ແມ=ນ 

ນອນຢູ=ໃນຂອບເຂດການຈັດສັນປ=າໄມ" ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍຢູ=ບາງບ#ານອາດມີຜົນກະທົບຕ*່ສະພາບຄວາມສົມ 
ບູນຂອງປ=າໄມ". ອີງຕາມການທົບທວນມາດຕາການປົກປ"ອງສ່ິງແວດລ#ອມພົບວ�າ,ໃນ ທລຍ 2 ໄດ"ມກີານຍົກລະດັບ ທາງກວຽນ
ຈ*ານວນ 22 ໂຄງການຍ�ອຍ ຢູ=ໃນຂອບເຂດປ=າດ່ັງກ�າວ. ອີງຕາມການກັ່ນກອງເຫັນວ�າ ຜົນກະທົບຕ*່ສ່ິງແວດລ#ອມຈາກໂຄງການ
ຍ�ອຍດ່ັງກ�າວແມ=ນມີຂະໜາດນ#ອຍ ແລະ ໄດ"ນ*າໃຊ"ມາດຕາການແກ"ໄຂເພ່ືອຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທບົດ່ັງກ�າວຢ=າງເໜາະສົມແລ"ວ 
ແລະ ບັນຫານການຕັດໄມ"ຢູ=ຂອບເຂດປ=າຈັດສັນກ*່ໝົດໄປ. ເຖິງຢ=າງໃດກ*່ຕາມ ຄວນເອົາໃຈໃສ=ບັນຫາ ອ່ືນໆຂອງໂຄງການຍ�ອຍ 
ຕ່ືມອີກ ເພ່ືອຮັບປະກັນບ*່ໃຫ"ຜົນກະທົບດ#ານລົບເກີດຂ້ືນກັບສະພາບຄວາມສົມບູນຂອງປ=າໄມ". 
 

ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍປກົປກົປກົປກົປ"ອງຂອງທະນາຄານປ"ອງຂອງທະນາຄານປ"ອງຂອງທະນາຄານປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກວ�າໂລກວ�າໂລກວ�າໂລກວ�າດ#ວຍດ#ວຍດ#ວຍດ#ວຍເຂືອ່ນເຂືອ່ນເຂືອ່ນເຂືອ່ນ ((((ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້    4.37)4.37)4.37)4.37) 
ນະໂຍບາຍປົກປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກວ�າດ#ວຍເຂ່ືອນ ມຄີວາມສ*າຄັນສ*າລັບ ທລຍ 3, ເນ່ືອງຈາກວ�າການສະ ໜັບສະ 

ໜູນໃຫ"ມີກ*່ສ#າງຝາຍນ*້າລ້ົນຂະໜາດນ#ອຍ ເປັນການຄວບຄຸມປະລິມານການໄຫລຂອງນ*້າໃນຫ#ວຍ. ການກ*່ສ#າງຝາຍແມ=ນຈັດຢູ=
ໃນກຸ=ມເຂ່ືອນຂະໜາດນ#ອຍຕາມທີ່ໄດ"ກ*ານົດຢູ=ໃນນະໂຍບາຍ,ສ*າລັບມາດຕາການຄວາມປອດໄພທີ່ວິຊາການໄດ"ກ*ານົດໃນຂ້ັນ 
ຕອນການອອກແບບນ້ັນເວລາດ*າເນີນການກ*່ສ#າງຕ#ອງໄດ"ປະຕິບັດຕາມຢ=າງເຄ່ັງຄັດ. ທລຍ ຕ#ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນຕ�າງໆ 
ທີ່ໄດ" ລະບຸໄວ"ໃນປ້ືມຄູ=ມກືານຈັດການວຽກງານປົກປ"ອງຜົນກະທບົຕ*່ສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ຢ=າງເຄ່ັງຄັດເພ່ືອ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້4 

 

 

ເຮັດໃຫ"ການກ*່ສ#າງຝາຍນ*້າລ້ົນມີຄວາມຮັບປະກັນ ຕາມຫົວຂ*້ 4.37. ພ#ອມນ້ັນລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງການກ*່ສ#າງ
ຝາຍນ*້າລ້ົນທີ່ນ*າໃຊ" ຢູ=ໃນພາກເອກະສານເພ່ີມເຕີມທ ີ4 ຕາຕະ ລາງທີ 4.8. 
 

ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍປກົປກົປກົປກົປ"ອງປ"ອງປ"ອງປ"ອງຂອງຂອງຂອງຂອງທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກວ�າດ#ວຍ ການຍກົຍ#າຍຖິນ່ຖານແບວ�າດ#ວຍ ການຍກົຍ#າຍຖິນ່ຖານແບວ�າດ#ວຍ ການຍກົຍ#າຍຖິນ່ຖານແບວ�າດ#ວຍ ການຍກົຍ#າຍຖິນ່ຖານແບບບບບບ*ສ່ະໝກັໃຈບ*ສ່ະໝກັໃຈບ*ສ່ະໝກັໃຈບ*ສ່ະໝກັໃຈ ((((ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້    4.12)4.12)4.12)4.12) 
ນະໂຍບາຍການດ*າເນີນງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຫົວຂ* ້ 4.12: ວ�າດ#ວຍການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານແບບບ*່ສະໝັກໃຈ ໄດ"

ຖືກລິເລ້ີມສ*າລັບໂຄງການນ້ີ. ນະໂຍບາຍດ່ັງກ�າວໄດ"ໃຫ"ລາຍລະອຽດບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ບົດແນະນ*າ ເພ່ືອໃຫ"ສອດຄ�ອງໃນ
ສະຖາບັນຕ�າງໆ ທີ່ເຂ້ົາຮ�ວມໃນການຮັບເອົາທີ່ດິນແບບບ*່ສະໝັກໃຈ ແລະ ຂ*້ຈ*າກັດຂອງການເຂ້ົາເຖິງສວນສາທາລະນະທີ່ໄດ"
ລະບຸຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຂດປ"ອງກັນ ເຊ່ິງເປັນຜົນມາຈາກການວາງແຜນການນ*າໃຊ"ທີ່ດິນ, ປ=າໄມ", ການແບ=ງເຂດແດນ ແລະ 
ເມື່ອມີຄົນທ#ອງຖິ່ນ ຫຼື ຊົນເຜ່ົາສ�ວນນ#ອຍຮ�ວມຢູ=ນ*າ. ຫົວຂ*້ 4.12 ແນໃສ=ເພ່ືອຫຼີກລ#ຽງການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານແບບບ*່ສະໝັກໃຈ 
ຫຼື ຈ*າກັດ ແລະ ຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕ*່ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ. ມັນເປັນການສ່ົງເສີມການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງຄົນທີ່ຖືກ
ຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານໃນການວາງແຜນການຍົກຍ#າຍ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.ມັນຍັງເປັນຈຸດປະສົງທາງດ#ານເສດຖະກິດຕ້ົນຕ*ເພ່ືອ
ຊ�ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ຖືກຍົກຍ#າຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອປັບປຸງ ຫຼ ືຢ=າງໜ#ອຍຮັກສາລະດັບລາຍຮັບ ແລະ ມາດຕະຖານຊີວິດການ
ເປັນຢູ=ຂອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຫຼັງຈາກການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ. ນະໂຍບາຍອະທິບາຍມາດຕະການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຍົກຍ#າຍຖິ່ນ
ຖານເຊ່ິງຜູ"ຢືມກະກຽມເຄ່ືອງມກືານວາງແຜນການຍົກຍ#າຍທີ່ພຽງພ*ກ�ອນການປະເມີນຜົນໂຄງການໄດ"ສະເໜີຂອງທະນາຄານ
ໂລກ.   

ກ�ຽວກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການຈ*າກັດໃນການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ນະໂຍບາຍຕ�າງໆຮຽກ ຮ#ອງໃຫ"ມີ
ການໃຫ"ຄ*າປຶກສາຢ=າງໃກ"ຊິດ ກບັປະຊາຊົນທີ່ໄດ"ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບທົບລົບທີ່ອາດເກີດຂ້ືນ ໂດຍ
ການໃຫ"ຄວາມເອົາໃຈໃສ=ພິເສດຕ*ບັ່ນຫາຊົນເຜ່ົາ, ສິດສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ກຸ=ມທີມ່ີຄວາມອ�ອນໄຫວ.ນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານ້ີຍັງຈ*າ
ເພາະຄວາມຕ#ອງການ ສ*າລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນທຶນຮອນຢ=າງພຽງພ* ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ. 
 

ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍປກົປກົປກົປກົປ"ອງປ"ອງປ"ອງປ"ອງຂອງຂອງຂອງຂອງທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກ ວ�າດ#ວຍວ�າດ#ວຍວ�າດ#ວຍວ�າດ#ວຍຜູ"ດ#ອຍໂອກາດຜູ"ດ#ອຍໂອກາດຜູ"ດ#ອຍໂອກາດຜູ"ດ#ອຍໂອກາດ ((((ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້    4.10)4.10)4.10)4.10) 
ນະໂຍບາຍການດ*າເນີນງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຫົວຂ* ້4.10 (ວ�າດ#ວຍຜູ"ດ#ອຍໂອກາດ) ຮຽກຮ#ອງໃຫ"ມີມາດຕະການ

ວາງແຜນພິເສດທີ່ຕ#ອງໄດ"ຮັບການສ#າງຕ້ັງຂ້ືນ ເພ່ືອປ"ອງກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ"ດ#ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທ*າ ທີ່
ແຕກຕ�າງຈາກສັງຄົມໂດດດ�ຽວ ເຊ່ິງອາດເຮັດໃຫ"ພວກເຂົາມີຄວາມອ�ອນໄຫວເປັນຄົນອັບປະໂຫຍດໃນຂະບວນການພັດທະນາ. 
ນະໂຍບາຍດ່ັງກ�າວໃຫ"ນິຍາມຊົນເຜ່ົາທີ່ສາມາດໄດ"ຖກືລະບຸ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດພູມມິສາດທີມ່ີລັກສະນະສະເພາະດ່ັງລຸ=ມນ້ີ: 

- ດ*າລົງຊີວິດໃນພ້ືນທີ່ຕາມບັນພະບຸລຸດ ແລະ ນ*າໃຊ"ຊັບພະຍາກອນທ*າມະຊາດໃນເຂດນ້ີ; 
- ມີລັກສະນະສະເພາະຕົວ ແລະ ຮັບຮູ"ໄດ"ໂດຍຄົນອ່ືນວ�າເປັນສະມາຊິກຂອງຊົນເຜ່ົາທີ່ມີວັດທະນະທ*າທີ່ແຕກຕ�າງກັນ; 

ມີພາສາທ#ອງຖິ່ນ,ປົກກະຕິຈະແຕກຕ�າງຈາກພາສາກາງ; ແລະ 
- ມີໜ#າໃນສະຖາບັນທາງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງຕາມປະເພນີ.  

ຍ#ອນມີຄວາມສ*າຄັນສ*າລັບການອະນຸມັດໂຄງການ, ຫົວຂ* ້ 4.10 ຮຽກຮ#ອງຜູ"ຢືມເງີນດ*າເນີນການໂດຍບ*່ຄິດຄ�າໃຊ"ຈ�າຍ, 
ກ�ອນ ແລະ ການໃຫ"ຄ*າປຶກສາທີ່ຖືກແຈ"ງ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ"ໃນການສ່ົງຜົນກະທົບຕ*່ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ສ#າງຕ້ັງການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກຊຸມຊົນຢ=າງກວ#າງຂວາງ ເພ່ືອຈຸດປະສົງ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ*າຂອງໂຄງການ. ມັນມຄີວາມສ*າຄັນໃນການສັງເກດວ�າ 
ຫົວຂ*້ 4.10 ອ#າງອີງໃສ=ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ຊຸມຊົນທ#ອງຖິ່ນ ແລະ ບ*ໝ່າຍເຖິງບຸກຄົນ. ຈຸດປະສົງຕ້ົນ ຕ*ຂອງ ຫົວຂ*້ 4.10 ມີດ່ັງລຸ=ມ
ນ້ີ: 

- ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າຊົນເຜ່ົາດ�ັງກ�າວແມ=ນສາມາດຮັບເອົາກາລະໂອກາດສ*າຄັນໃນການວາງແຜນເຊ່ິງສ່ົງຜົນກະທົບຕ*່
ເຂົາເຈ້ົາ; 

- ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າບັນດາກາລະໂອກາດໃນການສະໜອງໃຫ"ຊົນເຜ່ົາມີຜົນປະໂຫຍດເໝາະສົມດ#ານວັດ ຖະນະທ*າໄດ"ຮັບ
ການພິຈາລະນາ; ແລະ  

- ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າ ຜົນກະທົບຂອງທຸກໂຄງການເຊ່ິງສ່ົງຜົນກະທບົຕ*່ພວກເຂົາຖືກຫີຼກລ#ຽງຫຼືບ*່ດ່ັງນ້ັນກ*່ຖືກຈ*າ ແລະ 
ຫລຸດຜ�ອນ. 

  



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້5 

 

 

ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍປົກປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ�າດ#ວຍປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ�າດ#ວຍປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ�າດ#ວຍປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ�າດ#ວຍແຫແຫແຫແຫລ�ງວດັທະນະທ*າວດັທະນະທ*າວດັທະນະທ*າວດັທະນະທ*າ    (ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້    4.11)    
ຢູ=ໃນນະໂຍບາຍການດ*າເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ ຫົວຂ* ້ 4.11 ໄດ"ສະໜັບສະໜູນໃຫ"ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ" ຮັບທຶນ 

ຊ�ວຍເຫລືອ ໃຫ"ມກີານຫລີກຫລ�ຽງ ຫລື ຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບຕ*ແ່ຫລ�ງວັດທະນະທ*າຈາກການໂຄງການພັດທະນາ. ຜົນກະທົບ
ດ່ັງກ�າວເກີດຂ້ຶນຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກ*າຂອງໂຄງການ,ລວມທັງມາດຕາການຫລຸດຜ�ອນ,ຈະບ*ລ່ະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ 
ຂອງຝ=າຍກູ"ຢືມ ຫລື ເປັນຂ*້ຜູກມດັ ພາຍໃຕ"ຂ*້ຕົກລົງສົນທິສັນຍາສາກົນວ�າດ#ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ#ອມ. 

ໃນ ທລຍ 3 ຈະຕ#ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການດ*າເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກຫົວຂ*້ 4.11 ດ#ວຍຄວາມ ໄດ"ເອົາໃຈ 
ໃສ=. ພາຍໃຕ#ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍຂອງ ທລຍ 2,  ການປຶກສາຫາລືຢ=າງໄກ"ຊິດກັບຂ້ັນທ#ອງຖິ່ນ ກ�ຽວກັບການຫລີກ 
ຫລ�ຽງຜົນກະທົບຕ*່ແຫລ�ງວັດທະນາທ*າທີ່ສ*າຄັນ ໄດ"ດ*າເນີນການແຕ=ເລ່ີມຕ້ົນໂຄງການ. ນອກຈາກນ້ັນ ກ*່ບ*່ມີກ*ລະນີໃດທີ່ໄດ"ຮັບ 
ການບັນທຶກວ�າມີຜົນກະທົບຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກ*າຂອງໂຄງການ. 
 

ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍປກົປກົປກົປກົປ"ອງປ"ອງປ"ອງປ"ອງຂອງຂອງຂອງຂອງທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກທະນາຄານໂລກ    ວ�າດ#ວຍທາງນ*າ້ສາກນົວ�າດ#ວຍທາງນ*າ້ສາກນົວ�າດ#ວຍທາງນ*າ້ສາກນົວ�າດ#ວຍທາງນ*າ້ສາກນົ ((((ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້ຫວົຂ*້    7.50)7.50)7.50)7.50) 
ນະໂຍບາຍປົກປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ�າດ#ວຍທາງນ*້າສາກົນ (ຫົວຂ*້.7.50) ແມ=ນມີຄວາມສ*າຄັນ ເນ່ືອງ ຈາກວ�າ 

ທລຍ 3 ຈະໃຫ"ທຶນສະໜັບສະໜູນລະບົບສະໜອງລະບົບນ*້າລິນຂະນາດນ#ອຍ ຫຼື ລະບົບຊົນລະປະທານຂະ ໜາດນ#ອຍ ທີ່ນ*າ
ໃຊ"ນ*້າຈາກແມ=ນ*້າ ຊ່ຶງໄຫຼລົງສູ=ແມ=ນ*້າຂອງ, ແມ=ນ*້າສາກົນ. ເພ່ືອເປັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ດ່ັງກ�າວ ທລຍ ຈະໄດ"ສະເໜີ 
ໃຫ"ທະນາຄານໂລກ ແຈ"ງໃຫ"ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ=ຕາມແຄມແມ=ນ*້າຂອງ ເຊ່ັນ: ຈີນ, ມຽນມ#າ, ໄທ, ກ*າປູເຈ"ຍ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ຕາມ ຄວາມຮຽກຮ#ອງຕ#ອງການທີໄ່ດ"ລະບຸໄວ"ໃນ ຫົວຂ*້/BP 7.50. 
 

ລະບຽບຫຼກັການຂອງລັດຖະບານກ�ຽວກບັລະບຽບຫຼກັການຂອງລັດຖະບານກ�ຽວກບັລະບຽບຫຼກັການຂອງລັດຖະບານກ�ຽວກບັລະບຽບຫຼກັການຂອງລັດຖະບານກ�ຽວກບັການປະເມນີດ#ານສິງ່ແວດລ#ອມ ການປະເມນີດ#ານສິງ່ແວດລ#ອມ ການປະເມນີດ#ານສິງ່ແວດລ#ອມ ການປະເມນີດ#ານສິງ່ແວດລ#ອມ ((((EIA)))) 
ລະບຽບຫຼັກການສ*າຄັນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ກ�ຽວຂ#ອງກັບການປະເມີນດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ແມ=ນຄ*າສ່ັງແນະນ*າຂອງກະ 

ຊວງຊັບພະຍາກອນທ*າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ (ກຊສ) ວ�າດ#ວຍ ການສຶກສາຜົນກະທົບດ#ານສ່ິງແວດ ລ#ອມເບ້ືອງຕ້ົນ 
(IEE) ສະບັບ ເດືອນທັນວາ 2013, ອິງຕາມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແຫ=ງ ສ ປປ ລາວ, ສະບັບເລກທ ີ02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 
06/05/2003, ກົດໝາຍວ�າດ#ວຍການປ"ອງກັນສ່ິງແວດລ#ອມ ສະບັບເລກທ ີ 02/99/ ສພຊ ລົງວັນທີ 03/04/1999. 
ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕ*ຂອງນິຕິກ*າດ່ັງກ�າວ ແມ=ນເພ່ືອວາງບັນດາຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ວ�າດ#ວຍການສ#າງຕ້ັງ, ໜ#າທີ່, 
ການຄຸ"ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ກ�ຽວກັບການປະເມີນຜົນທາງດ#ານສ່ິງ ແວດລ#ອມ ແລະ ພ#ອມທັງຮັບປະກັນວ�າ ທຸກໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງ ລັດ, ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ທີ່ດ*າເນີນວຽກງານໃນ ສປປ ລາວ ຊ່ຶງໄດ"ສ#າງ ຫຼື ອາດຈະສ#າງຜົນ
ກະທົບທາງ ດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ, ມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບໃນການນ*າໃຊ"ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການຫຼີກຫລ�ຽງ 
ແລະ ຫລຸດ ຜ�ອນຜົນກະທົບທາງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຊອກຫາວິທີການໃນການຈ*າກັດ ແລະ 
ຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງ ແວດລ#ອມຈາກໂຄງການລົງທຶນ (ລາຍລະອຽດຢູ=ເອກະຊານຊ#ອນທ#າຍທີ 6). 

ອີງຕາມຄ*າສ່ັງແນະນ*າຂອງລັດຖະບານ ກຸ=ມທ ີ 1 ວ�າດ#ວຍ ການສຶກສາຜົນກະທົບດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມເບ້ືອງຕ້ົນ (IEE) 
ກ�ຽວກັບ ໂຄງການພັດທະນາການ ຊ່ຶງມີຜົນບັງຄັບໃຊ"ສ*າລັບ ການລົງທຶນໃສ=ໂຄງການຂະໜາດນ#ອຍ ຫລື ມີຜົນກະທົບທາງດ#ານ 
ສ່ິງ ແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນລະດັບໜ#ອຍ ກ*່ຕ#ອງໄດ"ດ*າເນີນການປະເມີນຜົນເບ້ືອງຕ້ົນ. ຄ*າສ່ັງແນະ ນ*າຂອງລັດຖະບານ 
ກຸ=ມທ ີ 2 ວ�າດ#ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ຊ່ຶງມ ີ ຜົນໄດ"ບັງຄັບໃຊ" ສ*າລັບ 
ໂຄງການຂະ  ໜາດໃຫຍ� ຫລື ມີຜົນກະທົບທາງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນລະດັບຮ#າຍແຮງຕ#ອງໄດ"ດ*າເນີນການປະ 
ເມີນ ຜົນກະທົບ ດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງໄດ"ອອກຄ*າສ່ັງແນະນ*າດ່ັງ ກ�າວ ເພ່ືອນ*າໄປຈັດຕ້ັງ ປະຕິບັດ 
ຢ=າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຮັບປະ ກັນໃຫ" ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ສ*າລັບໂຄງການທ່ີຕ#ອງໄດ" ດ*າເນີນການປະເມີນຜົນເບ້ືອງຕ້ົນ (IEE). 
ສ*າລັບໂຄງການທີ່ຕ#ອງການປະເມນີຜົນກະທົບທາງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົບແບບຄົບຊຸດ (ESIA) ຈະບ*່ໃຫ"ການ ສະໜັບ 
ສະໜູນ ແລະ ລາຍການທີ ່ບ*່ສະໜັບ ສະໜູນ (ເອກະສານຊ#ອນທ#າຍ 1) ກ*່ນອນຢູ=ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການດ່ັງກ�າວດ#ວຍ. 
 

ນະໂຍບາຍລດັຖະບານນະໂຍບາຍລດັຖະບານນະໂຍບາຍລດັຖະບານນະໂຍບາຍລດັຖະບານ,    ລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ບດົແນະນ*າວ�າດ#ວຍສິດຄອບຄອງທີດ່ນິ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ບດົແນະນ*າວ�າດ#ວຍສິດຄອບຄອງທີດ່ນິ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ບດົແນະນ*າວ�າດ#ວຍສິດຄອບຄອງທີດ່ນິ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ບດົແນະນ*າວ�າດ#ວຍສິດຄອບຄອງທີດ່ນິ ແລະ ການຍກົຍ#າຍຖນິຖານການຍກົຍ#າຍຖນິຖານການຍກົຍ#າຍຖນິຖານການຍກົຍ#າຍຖນິຖານ. 
 ລະບຽບຫລັກການ ກ�ຽວກັບ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍ#າຍຖິ່ນ
ຖານຂອງ ສ ປປ ລາວ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ"ຢູ=ໃນກົດໝາຍ, ດ*າລັດ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການຕ�າງໆ ດ່ັງຕ*່ໄປນ້ີ: (ກ) ລັດຖະທ*າມະນູນ 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້6 

 

 

ປີ 1991; (ຂ) ກົດໝາຍທີ່ດິນ ປີ 20031; (ຄ) ກົດໝາຍທາງຫວຼງ ປີ 1999; (ງ) ດ*າລັດຂອງນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ�າດ#ວຍ
ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ"ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ ການພັດທະນາ (ສະບັບເລກທ ີ192/
ນຍ, ລົງວັນທີ 7/7/2005); (ຈ) ລະບຽບຫຼັກການສ*າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ*າລັດ ວ�າດ#ວຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ການ
ຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານຂອງປະຊາຊົນທີໄ່ດ"ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະ ນາ (ສະບັບເລກທີ 2432/ອວຕສ, ລົງວັນທີ 
11/11/2005) ດ*າລັດວ�າດ#ວຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ (CAR) ແລະ (ສ) ບົດແນະນ*າທາງດ#ານວິຊາ
ການຂອງດ*າລັດ (CAR) ທີ່ປັບປຸງໃນ ປີ 2011. ຄ*າສ່ັງແນະນ*າວ�າ ດ#ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ 
(EIA) ສະບັບປັບປຸງໃໝ= ແລະ ຄ*າ ສ່ັງແນະນ*າ ວ�າດ#ວຍການປະ ເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມເບ້ືອງຕ້ົນ (IEE) 
ສະບັບປັບປຸງໃໝ= ປີ 2013 2  ໄດ"ຖືກເຜີຍແຜ= ແລະ ເປັນບັນທັດຖານ ບັງຄັບໃຊ"ຢ=າງກວ#າງຂວາງໃຫ"ແກ=ບັນດາໂຄງການ 
ພັດທະນາ ເພ່ືອນ*າໄປປະເມີນຜົນ ແລະ ວາງແຜນ /ຈັດຕ້ັງປະ ຕິບັດ ມາດຕາການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບທາງດ#ານສັງຄົມ ໃນຂົງ 
ເຂດທີ່ຮຽກຮ#ອງຕ#ອງການ. ຈາກການຕີລາຄາຄຸນລັກສະນະ ແລະ ກອບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ ເຫັນວ�າຄ*າສ່ັງແນະນ*າ 
ວ�າດ#ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມ ເບ້ືອງຕ້ົນ (IEE) ດ່ັງກ�າວຂ#າງເທິງມີຄວາມກ�ຽວຂ#ອງ ແລະ ແທດເໝາະທີ່ສຸດ 
ສ*າລັບນ*າໃຊ"ໃນ ທລຍ 3. ບັນດາຄ*າສ່ັງ ແນະນ*າ ແລະ ດ*າລັດຕ�າງໆ ຂອງທ�ານນາຍົກລັດຖະມນົຕີ, ພ#ອມນ້ັນ ກະຊວງຊັບ 
ພະຍາກອນທ*າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ (MONRE) ທີ່ຖືກສ#າງຕ້ັງ ຂ້ຶນໃນປີ 2012 ກ*່ໄດ"ອອກກົດໝາຍວ�າດ#ວຍ ຜູ"ໄດ"ຮັບ 
ຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ#ອງໃຫ"ມ ີ ສ�ວນຮ�ວມຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ການຕິດ 
ຕາມປະ ເມີນຜົນ.  

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ*າມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ (MONRE) ຕະຫລອດຮອດ ກົມປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງ 
ແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມ (DESIA) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ດ*າລັດວ�າດ#ວຍການທົດແທນ
ຄືນ ແລະ ການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ (CAR); ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA); ຄ*າສ່ັງ 
ແນະນ*າວ�າດ#ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມເບ້ືອງຕ້ົນ (IEE) ໂດຍການໃຫ"ຄ*າປຶກສາຢ=າງໃກ"ຊິດກັບບັນດາອົງການ ຈັດ
ຕ້ັງ ແລະ ແຂວງຕ�າງໆ. 

 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການຂອງຂອງຂອງຂອງລດັຖະບານລດັຖະບານລດັຖະບານລດັຖະບານ    ວ�າດ#ວຍຊົນເຜົາ່ວ�າດ#ວຍຊົນເຜົາ່ວ�າດ#ວຍຊົນເຜົາ່ວ�າດ#ວຍຊົນເຜົາ່     
ລັດຖະທ*າມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ, ຖກືຮັບຮອງໃນປີ 1991 ນ*າໃຊ"ຄ*າສັບທີ່ວ�າພົນລະເມືອງທກຸຊົນຊາດຊົນເຜ່ົາໃນ

ເອກະສານດ່ັງກ�າວ. ມັນຮັບຮູ"ຄວາມຕ#ອງການສະເພາະເພ່ືອຮ�ວມມື ແລະ ຄວາມເປັນຫ�ວງເປັນໄຍນ*າຊົນເຜ່ົາໃນການພັດທະນາ
ນະ ໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການໃນທຸກຂະແໜງການ. ມັນຍັງໄດ"ຢືນຢັງຄວາມຕ້ັງໃຈເພ່ືອເພ້ີມທະວີສິດທິຂອງທຸກຊົນເຜ່ົາໃນສະໄໝ
ປະ ຊຸມ, ກອງປະຊຸມ, ດ*າລັດ ແລະ ກົດໝາຍຕ�າງໆນັບແຕ=ຊຸມປີ 1980 (ມາດຕາ 8 ແລະ 22). ມາດຕາ 75 ຂອງລັດຖະທ*າ
ມະນູນໄດ"ລະບຸສະເພາະວ�າ ‘ພາສາ ແລະ ຕົວໜັງສືລາວແມ=ນພາສາທາງການ‘.  

ນະໂຍບາຍຊົນເຜ່ົາສ�ວນນ#ອຍ ປີ 1992 ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ�ຽວຂ#ອງກັບຊົນເຜ່ົາສ�ວນນ#ອຍ ໄດ"ລະບຸ 3 ພາກ ສ�ວນສ*າ
ຄັນດ່ັງນ້ີ: (ກ) ເພ້ີມທະວີພ້ືນຖານທາງດ#ານການເມືອງ, (ຂ) ເພ້ີມການຜະລິດ ແລະ ເປີດກວ#າງຊ�ອງທາງການກະຈາຍ ເພ່ືອເຫັນ
ປ=ຽນຈາກເສດຖະກິດກຸ"ມຢູ=ກຸ"ມກນິ ເປັນເສດຖະກິດຕະຫາຼດ, ແລະ (ຄ) ເອົາໃຈ ໃສ=ຂະຫຍາຍການສຶກສາ, ສາທາ ແລະ ຜົນປະ 
ໂຫຍດທາງສັງຄົມອ່ືນໆ. ສ່ິງທີກ່�ຽວຂ#ອງໂດຍກົງຕ*່ນະໂຍບາຍ ປີ 1992 ໄດ"ກ�າວໄວ"ວ�າ ສປປ ລາວ ຕ#ອງໃຫ"ເຜ່ົາສ�ວນນ#ອຍຢຸດ
ເຊົາບັນດາກິດຈະກ*າ ທີ່ກ�ຽວຂ#ອງກັບການຖາງປ=າເຮັດໄຮ= ເພ່ືອກ#າວໄປສູ=ການດ*າລົງຊີວິດແບບຄົງທີ່ ເຊ່ິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການ
ເຮັດກະສິກ*າໃນຮູບແບບອ່ືນແມ=ນມີປະສິດທິພາບສູງກວ�າການຖາງປ=າເຮັດໄຮ=. ໂດຍພ້ືນຖານ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາວ�າຊົນເຜ່ົາ
ເຂດພູດອຍສ�ວນຫຼາຍ (ໂດຍສະເພາະລວມມີເຜ່ົາກຶມ່ມ ຸ ແລະ ເຜ່ົາມົ້ງ) ຖືວ�າ ‘ປະເພນີການທ*າມາຫາກິນແມ=ນສ່ົງຜົນກະທົບຕ*່
ຮູບແບບຂອງການຜະລິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ‘. ໃນທາງປະຕິ ບັດ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ"ວ�າມັນບ*່ທັນສອດຄ�ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ເພ່ືອປ=ຽນ
ທັງໝົດຮີດເກົ່າຄອງເດີມ‘ຂອງຊົນເຜ່ົາຍ#ອນມີເນ້ືອທີ່ການຜະລິດທີຈ່*າກັດໃນເຂດທ່ົງພຽງຂອງປະເທດລາວເພ່ືອຈະເຮັດການ
ຜະລິດກະສິກ*າແບບເຂດພູດອຍ.  

                                                 
1111ກດົໝາຍທ່ີດນິ ສະບບັເລກທີ ກດົໝາຍທ່ີດນິ ສະບບັເລກທີ ກດົໝາຍທ່ີດນິ ສະບບັເລກທີ ກດົໝາຍທ່ີດນິ ສະບບັເລກທີ 04/04/04/04/ນຍລງົວນັທີນຍລງົວນັທີນຍລງົວນັທີນຍລງົວນັທີ    21 21 21 21 ຕລຸາຕລຸາຕລຸາຕລຸາ    2003 2003 2003 2003 ແທນທ່ີກດົໝາຍສະບບັກອ່ນ ສະບບັເລກທີ ແທນທ່ີກດົໝາຍສະບບັກອ່ນ ສະບບັເລກທີ ແທນທ່ີກດົໝາຍສະບບັກອ່ນ ສະບບັເລກທີ ແທນທ່ີກດົໝາຍສະບບັກອ່ນ ສະບບັເລກທີ 01/01/01/01/ນຍລງົວນັທີ ນຍລງົວນັທີ ນຍລງົວນັທີ ນຍລງົວນັທີ 12 12 12 12 ເມສາເມສາເມສາເມສາ    1997.1997.1997.1997.    
2222ກດົໝາຍທ່ີດນິ ສະບບັເລກທີ ກດົໝາຍທ່ີດນິ ສະບບັເລກທີ ກດົໝາຍທ່ີດນິ ສະບບັເລກທີ ກດົໝາຍທ່ີດນິ ສະບບັເລກທີ 04/04/04/04/ນຍລງົວນັທີນຍລງົວນັທີນຍລງົວນັທີນຍລງົວນັທີ    21 21 21 21 ຕລຸາຕລຸາຕລຸາຕລຸາ    2003 2003 2003 2003 ແແແແທນທ່ີກດົໝາຍສະບບັກອ່ນ ສະບບັເລກທີ ທນທ່ີກດົໝາຍສະບບັກອ່ນ ສະບບັເລກທີ ທນທ່ີກດົໝາຍສະບບັກອ່ນ ສະບບັເລກທີ ທນທ່ີກດົໝາຍສະບບັກອ່ນ ສະບບັເລກທີ 01/01/01/01/ນຍລງົວນັທີ ນຍລງົວນັທີ ນຍລງົວນັທີ ນຍລງົວນັທີ 12 12 12 12 ເມສາເມສາເມສາເມສາ    1997.1997.1997.1997.    



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້7 

 

 

ບົດແນະນ*າ ວ�າດ#ວຍການໃຫ"ຄ*າປຶກສາກັບກຸ=ມຊົນເຜ່ົາແຫ=ງຊາດ ໄດ"ລິເລ້ີມໂດຍ LFNC ໃນປີ 2013 ໂດຍສອດຄ�ອງ
ກັບບົດແນະນ*າການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງມະຫາຊົນແຫ=ງຊາດ, ປີ 2012. ບົດແນະນ*າການໃຫ"ຄ*າປຶກສາຕ*່ຊົນ ເຜ່ົາສະໜອງບັນດາ
ຫຼັກ ການ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແບບອິດສະຫຼະ, ກ�ອນ ແລະ ແຈ"ງການຍິນຍອມ ແລະ ການ
ໃຫ"ຄ*າປຶກ ສາທີ່ມີຄວາມໝາຍກັບຊົນເຜ່ົາສ�ວນນ#ອຍທັງໝົດ ທີ່ອາດໄດ"ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາຂອງເອກະຊົນ. 
ບັນດາຫຼັກ ການ ແລະ ຂ້ັນຕອນສ*າຄັນສ*າລັບການໃຫ"ຄ*າປຶກສາແກ=ຊົນເຜ່ົາ ໃນບົດແນະນ*ານ້ີໄດ"ຖືກຮັບຮອງເອົາເຂ້ົາໃນທລຍ 
ໄລຍະທີ 2ເຄ່ືອງມກືານປົກປ"ອງຂອງທຶນສະໜັບສະໜູນເພ້ີມເຕີມ (ກອບການຄຸ"ມຄອງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ, 
CDRF ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍຊົນເຜ່ົາ). 
 
ການຄຸ"ມຄອງການຄຸ"ມຄອງການຄຸ"ມຄອງການຄຸ"ມຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການ    

ກອງທຶນຫລຸດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ມີໜ#າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ຂອງ 
ທລຍ 3 ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ�ອງທາງດ#ານການປົກປ"ອງສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ. ພະນັກງານ ທລຍ ທຸກຄົນລ#ວນແຕ= 
ມີປະສົບການກ�ຽວກັບການປະຕິບັດກອບນະໂຍບາຍການປົກປ"ອງ ທັງໃນດ#ານປະຕິບັດການ ແລະ ການລາຍງານ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ=ນພະນັກງານວິຊາການຂອງ ທລຍ ນັບແຕ=ຂ້ັນສູນກາງ ຮອດ ຂ້ັນເມືອງ ແມ=ນມີຮັບ ຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ກອບນະໂຍບາຍການປົກປ"ອງສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ. ໃນແຕ=ລະເມືອງເປ້ົາໝາຍຂອງ ທລຍ ພະນັກງານວິຊາການ 1 ທ�ານ 
ຈະເປັນຮັບ ຜິດຊອບວຽກງານສ*າຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ກວດ ສອບຜົນກະທົບທາງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ປະ 
ຕິບັດມາດຕະການເພ່ືອຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບປະມານ 8 ໂຄງການຍ�ອຍຕ*່ປີ. ນອກຈາກນ້ັນຍັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການພິຈາລະນາ 
ຄັດເລືອກໂຄງຍ�ອຍ ໂດຍອີງໃສ=ລາຍການທີ່ໂຄງການບ*່ໃຫ"ການສະໝັບສະໜູນ ເປັນເຄ່ືອງມືໃນການກັນຕອງ, ຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ຮັບປະກັນວ�າມາດຕະການຫລຸດ ຜ�ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມ ຈະໄດ"ຮັບການປະຕິບັດຖກືຕ#ອງຕາມກ*ານົດເວລາ, ສອດຄ�ອງ 
ກັບ (ECOP) ປະກອບເຂ້ົາໃນເອກະສານສັນຍາຂອງຜູ"ຮັບເໝົາ ເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາໃຫ"ຖກືຕ#ອງຕາມກອບນະໂຍບາຍ. 

ພະນັກງານວິຊາການ ທລຍ ເມືອງ ຍັງມີນ#າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກອບນະໂຍບາຍການທົດແທນຄືນ ແລະ 
ການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ ໂດຍການປະສານສົມທົບຢ=າງໃກ"ຊິດ ກັບພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງ ເກັບ ກ*າກ*ລະນີຕ�າງໆຂອງ 
ການປະຕິບັດ ມາດຕາການຫລຸດຜ�ອນການສູນເສຍທີ່ດິນ/ຊັບສິນທີ່ເກີດຂ້ຶນ ແລະ ຍ#ອນຜົນໄດ"ຮັບຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງ 
ການຍ�ອຍ. ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ຂ້ັນສູນກາງ ຮອດ ຂ້ັນເມືອງ ມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບການມີສ�ວນຮ�ວມໃນຂະບວນການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ລວມທັງການໃຫ"ຄ*າປຶກສາ ແລະ ການເຂ້ັາຮ�ວມຂອງຊົນເຜ່ົາ ທັງໃນຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ 
ແລະ ຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກອບວຽກການພັດທະນາຊົນ 
ເຜ່ົາ. ໃນກ*ລະນີຜົນກະທົບທາງລົບອາດເກີດຂ້ືນ, ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ຈະປະສານສົມທົບກບັພະນັກງານວິຊາການ ເພ່ືອ
ຊອກຫາວິທີການເພ່ືອຫຼີກຫລ�ຽງ, ຈ*າກັດ ແລະ ຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບດ່ັງກ�າວ. ອີງຕາມຜົນການປະເມີນຜົນສິງແວດລ#ອມ, ພະ 
ນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນຂ້ັນເມືອງ ຕ#ອງຮ�າງບົດລາຍງານ ກ�ຽວກັບ ການຈັດສັນທ່ີດິນ ຫລື ການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ແຜນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຍົກຍ#າຍຈັດສັນ ສ່ົງໃຫ"ຄະນະຄຸ"ມຄອງໂຄງການຍ�ອຍ ເພ່ືອຂ*ການອະນຸມດັ. ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມ
ຊົນຂ້ັນເມືອງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕາການປົກປ"ອງທາງສັງຄົມ ໂດຍການມ ີ
ສ�ວນຮ�ວມຂອງຊຸມຊົນ, ຜູ"ຮັບເໜົາ ແລະ ຜູ"ປະສານງານກຸ=ມບ#ານ. 

ຢູ=ຂ້ັນບ#ານ, ທີມງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນບ#ານ ຮັບຜິດຊອບກ�ຽວກັບຄວາມສອດຄ�ອງຂອງກອບນະໂຍບາຍການປົກປ"ອງ
ດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຖານະຕາງໜ#າໃຫ"ຊຸມຊົນທີ່ໄດ"ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ທີມງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນບ#ານລວມມີ
ຕົວແທນບ#ານ ຊ່ຶງຄັດເລືອກໂດຍຊາວບ#ານເອງ ແລະ ຕົວແທນຈາກແນວໂຮມ ແລະ ສະຫະພັນແມ=ນຍິງ. ການປຶກສາຫາລືກ�ຽວ
ກັບການນ*າໃຊ"ຊັບພະຍາກອນຂອງໂຄງການແມ=ນອີງຕາມກອງປະຊຸມເປີດກວ#າງໃນຊຸມຊົນ.ເພ່ືອຊຸກຍູ"ໃຫ"ຊົນເຜ່ົາສ�ວນນ#ອຍໄດ"ມີ 
ສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ=ນກຸ=ມຊົນເຜ່ົາທີ່ຢູ=ໃນລະດັບ ຄຸ"ມບ#ານ ທລຍ 2 ຈ່ຶງໄດ"ແຍກການຈັດກອງປະຊຸມສະ 
ເພາະກັບເຂົາເຈ້ົາ ກ�ອນຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ#າງການຕັດສິນ ໃນລະດັບບ#ານ. ພະນັກວິຊາການ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງ 
ທລຍ ຈະເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມເປີດກວ#າງດ່ັງກ�າວ ສ*າ ລັບບ#ານໃດທີ່ຈະມກີານອອກແບບໂຄງການຍ�ອຍ, ຄາດວ�າຈະມີຜົນ
ກະທົບທາງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ນ*າໃຊ"ມາດຕະການຫລຸດຜ�ອນ ລວມທັງການປະກອບສ�ວນແບບສະໝັກໃຈ 
ໄດ"ຖືກຈັດຂ້ືນເພ່ືອຮັບເອົາຄ*າຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ. ກ�ອນກອງປະຊຸມເປີດກວ#າງ, ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ 
ທລຍ ຈະພົບປະກັບຄອບຄົວທີ່ໄດ"ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການຢ້ັງຢືນການຂປະກອບສ�ວນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຜູ"ທີ່ໄດ"ຮັບຜົນກະທົບ
ຈະລາຍ ງານໃຫ"ແນວໂຮມ ແລະ ສະຫະພັນແມ=ຍິງບ#ານ. ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ທລຍ ຈະຕ#ອງໄດ"ປະສານງານຢ=າງໄກ"ສິດ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້8 

 

 

ກັບແນວໂຮມບ#ານ ໂດຍຜ�ານທີມງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບ#ານ. ທີມງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນບ#ານຈະໄດ"ຮັບບົດລາຍງານກ�ຽວກັບຜົນ
ກະທົບສ່ິງ ແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ຫລື ໂດຍກົງຈາກປະສານງານກຸ=ມບ#ານ. 

ຢູ=ຂ້ັນກຸ=ມບ#ານ ຜູ"ປະສານງານກຸ=ມຈະຊ�ວຍໃຫ"ຄວາມສະດວກໃນການຈັດກອງປະຊຸມຊຸມຕ�າງໆ, ເປັນຂົວຕ*່ ລະ ຫວ�າງ 
ພະນັກງານ ທລຍ ຂ້ັນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດຂ້ັນຕອນການຢ້ັງຢືນ ການປະກອບສ�ວນແບບສະໝັກໃຈ 
ກ�ອນການເລ້ີມຕ້ົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍ. ຜູ"ປະສານງານກຸ=ມບ#ານມີສິດລາຍງານ ໃຫ"ພະນັກ ງານ ທລຍ ເມືອງ ເພ່ືອເລ່ືອນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍ ຖ#າຫາກຂະບວນການປະກອບສ�ວນແບບສະໝັກໃຈ ຍັງບ*່ສ*າເລັດຕາມກອບນະໂຍບາຍການ
ທົດແທນຄືນ ແລະ ການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ.  
 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້9 

 

 

ໂຄງຮ�າງການຈດັຕັງ້ຂອງກອງທນຶຫລດຸຜ�ອນໂຄງຮ�າງການຈດັຕັງ້ຂອງກອງທນຶຫລດຸຜ�ອນໂຄງຮ�າງການຈດັຕັງ້ຂອງກອງທນຶຫລດຸຜ�ອນໂຄງຮ�າງການຈດັຕັງ້ຂອງກອງທນຶຫລດຸຜ�ອນ
ຄຄຄຄວາມທຸວາມທຸວາມທຸວາມທຸກກກກຍາກຍາກຍາກຍາກ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

DED  

ED 

Engineering   
DIV    

CD  
DIV  

F&A  
DIV  

M&E 
DIV  

HR Unit   Internal Audit Unit  Procurement Unit  

LONG Team  Provincial Coordinator  

District Coordinator  
( Engineer or  CD Officer )  

Engineer  CD Officer  Finance Officer  

            VillageVillageVillageVillage     LevelLevelLevelLevel     
Kum Ban Coordinators  

(1 male, 2 females)  

ອາໍນວຍການອາໍນວຍການອາໍນວຍການອາໍນວຍການ    

ຮອງອາໍນວຍການຮອງອາໍນວຍການຮອງອາໍນວຍການຮອງອາໍນວຍການ    

ທ່ີປຶກສທ່ີປຶກສທ່ີປຶກສທ່ີປຶກສາອາວໂຸສາອາວໂຸສາອາວໂຸສາອາວໂຸສ    

ພນ. ວສິະວະກອນພນ. ວສິະວະກອນພນ. ວສິະວະກອນພນ. ວສິະວະກອນ    ພນ. ພນຊພນ. ພນຊພນ. ພນຊພນ. ພນຊ    ພນ. ກງບຫພນ. ກງບຫພນ. ກງບຫພນ. ກງບຫ    ພນ. ຕປພນ. ຕປພນ. ຕປພນ. ຕປ    ໜວ່ຍງານ ຈຕໜວ່ຍງານ ຈຕໜວ່ຍງານ ຈຕໜວ່ຍງານ ຈຕ    ໜວ່ຍງານ ກວດກາບນັຊີໜວ່ຍງານ ກວດກາບນັຊີໜວ່ຍງານ ກວດກາບນັຊີໜວ່ຍງານ ກວດກາບນັຊີ    ໜວ່ຍງານ ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງໜວ່ຍງານ ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງໜວ່ຍງານ ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງໜວ່ຍງານ ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ    

ຜູ້ປະສານງານປະຈາໍແຂວງຜູ້ປະສານງານປະຈາໍແຂວງຜູ້ປະສານງານປະຈາໍແຂວງຜູ້ປະສານງານປະຈາໍແຂວງ    ຄະນະ ຄະນະ ຄະນະ ຄະນະ LONGLONGLONGLONG    

ວສິະວະກອນວສິະວະກອນວສິະວະກອນວສິະວະກອນ    ພະນກັງານພນຊພະນກັງານພນຊພະນກັງານພນຊພະນກັງານພນຊ    ພະນກັງານຕປພະນກັງານຕປພະນກັງານຕປພະນກັງານຕປ    ພະນກັງານ ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງພະນກັງານ ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງພະນກັງານ ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງພະນກັງານ ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ    ພະນກັງານກງບຫພະນກັງານກງບຫພະນກັງານກງບຫພະນກັງານກງບຫ    

ເລຂາເລຂາເລຂາເລຂາ    ຄນົຂບັລດົຄນົຂບັລດົຄນົຂບັລດົຄນົຂບັລດົ    

ວສິະວະກອນວສິະວະກອນວສິະວະກອນວສິະວະກອນ    ພະນກັງານ. ພນຊພະນກັງານ. ພນຊພະນກັງານ. ພນຊພະນກັງານ. ພນຊ    

    
ພະນກັງານການເງນິພະນກັງານການເງນິພະນກັງານການເງນິພະນກັງານການເງນິ    

    

ລະດບັບາ້ນລະດບັບາ້ນລະດບັບາ້ນລະດບັບາ້ນ    

ຄະນະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂ ັນ້ບາ້ນຄະນະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂ ັນ້ບາ້ນຄະນະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂ ັນ້ບາ້ນຄະນະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂ ັນ້ບາ້ນ    ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງບາ້ນຜູຕ້າງໜາ້ຂອງບາ້ນຜູຕ້າງໜາ້ຂອງບາ້ນຜູຕ້າງໜາ້ຂອງບາ້ນ    ການແກໄ້ຂຄາໍຄດິເຫັນຂອງບາ້ນການແກໄ້ຂຄາໍຄດິເຫັນຂອງບາ້ນການແກໄ້ຂຄາໍຄດິເຫັນຂອງບາ້ນການແກໄ້ຂຄາໍຄດິເຫັນຂອງບາ້ນ    

ຜູ້ປະສານງານປະຈາໍເມອືງຜູ້ປະສານງານປະຈາໍເມອືງຜູ້ປະສານງານປະຈາໍເມອືງຜູ້ປະສານງານປະຈາໍເມອືງ    
ວສິະວະກອນ ຫືຼ ພະນກັງານ ພນຊວສິະວະກອນ ຫືຼ ພະນກັງານ ພນຊວສິະວະກອນ ຫືຼ ພະນກັງານ ພນຊວສິະວະກອນ ຫືຼ ພະນກັງານ ພນຊ    

ຜູ້ປະສານງານປະຈາໍຄຸມ້ບາ້ນຜູ້ປະສານງານປະຈາໍຄຸມ້ບາ້ນຜູ້ປະສານງານປະຈາໍຄຸມ້ບາ້ນຜູ້ປະສານງານປະຈາໍຄຸມ້ບາ້ນ    
(ຊາຍ 1, ຍງິ 2)(ຊາຍ 1, ຍງິ 2)(ຊາຍ 1, ຍງິ 2)(ຊາຍ 1, ຍງິ 2)    



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້10 

 

 

ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທີ    III: III: III: III: ປະສບົປະສບົປະສບົປະສບົການການການການ    ການການການການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັຜ�ານມາຈດັຕັ້ງປະຕບິດັຜ�ານມາຈດັຕັ້ງປະຕບິດັຜ�ານມາຈດັຕັ້ງປະຕບິດັຜ�ານມາຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    2222    
 
 ຜົນກະທົບໂດຍລວມຂອງໂຄງການ: ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໄດ"ດ*າເນີນ ລະຫວ�າງ ການຈັດຕັ້ງປະຕ ິ
ບັດວຽກ ງານ ທລຍ 2 ໄດ"ສະແດງໃຫ"ເຫັນວ�າ ບ*່ມີຜົນກະທົບດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມຖືກຍົກຂ້ຶນ. ທລຍ ໄດ" 
ໃຫ"ທຶນສະໜອງທຶນ ໃຫ"ແກ=ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງຂະໜາດນ#ອຍ ເຊ່ັນ: ໂຮງຮຽນ, ຕະຫລາດ, ສຸກສາລາ, 
ຂົວຈົມ, ທາງເຂ້ົາບ#ານ, ນ*້າປະປາ, ສ່ິງອ*ານວຍຄວາມໃນການເກັບກັກນ*້າ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ (ຝາຍນ*້າລ້ົນ), 
ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ= ເຊ່ັນ: ການ ລ#ຽງສັດ (ການລ#ຽງປາ, ການລ#ຽງສັດປີກ), ການປູກພືດສວນຄົວ ແລະ 
ອ່ືນໆ. ການສະໜອງນ*້າສະອາດ (ການສ#າງຄວາມເຂ້ັມ ແຂງ, ບ*່ນັບວຽກງານກ*່ສ#າງ). ຕາຕະລາງລຸ=ມນ້ີໄດ"ສະແດງລາຍ 
ລະອຽດຈ*ານວນໂຄງການຍ�ອຍ ແລະ ແຍກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຂະແໜງການ ໂດຍແບ=ງສັດສ�ວນເປັນເປີເຊັນ ທ່ີ 
ທລຍ ໄດ"ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:    
 

ຂະແໝງການ ຮອບວຽນ 9 
(2011-12) 

ຮອບວຽນ 10 
(2012-13) 

ຮອບວຽນ 11 
(2013-14) 

ຮອບວຽນ12 
(2014-15) 

ລວມ ເປີເຊັນ 

ກະສິກ*າ ແລະ ປ=າໄມ" 19 18 38 41 116 8.1% 
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 73 94 119 165 451 31.6% 
ພະລັງງານ ແລະ ບ*ແຮ= 3 7 6 2 18 1.3% 
ສາທາລະນະສຸກ 10 22 23 23 78 5.5% 
ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂົນສ່ົງ 45 107 57 75 284 19.9% 
ນ*້າ ແລະ ສຸກຂະອະນະໄມ 112 145 90 132 479 33.6% 

ລວມ 262 393 333 438 1426 100% 
ຂ*ມູ້ນໄດ"ຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປນັປກົກະຕິສ*າລບັໂຄງການຍ�ອຍທງັໜົດຂ*ມູ້ນໄດ"ຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປນັປກົກະຕິສ*າລບັໂຄງການຍ�ອຍທງັໜົດຂ*ມູ້ນໄດ"ຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປນັປກົກະຕິສ*າລບັໂຄງການຍ�ອຍທງັໜົດຂ*ມູ້ນໄດ"ຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປນັປກົກະຕິສ*າລບັໂຄງການຍ�ອຍທງັໜົດ    
 
ການການການການເກບັກູ"ເກບັກູ"ເກບັກູ"ເກບັກູ"ລະເບດີລະເບດີລະເບດີລະເບດີທີຍ່ງັບ*່ທນັແຕກທີຍ່ງັບ*່ທນັແຕກທີຍ່ງັບ*່ທນັແຕກທີຍ່ງັບ*່ທນັແຕກ:::: 

ການພິຈາລະນາເບ້ືອງຕົ້ນຍັງຕ#ອງການປະເມີນກຽວກັບລູກລະເບີກທ່ີບ*ທັນແຕກຕົກຄ#າງ (UXOs) ແລະ 
ຄວາມອັນຕະ ລາຍທ່ີລະເບີດເຫ່ົຼານ້ັນອາດສ່ົງຜົນຕ*່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍ. ມີຫຼາຍເມືອງທ່ົວ ສ ປປ ລາວ 
ຍັງໄດ"ຮັບຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດທ່ີຍັງບ*່ທັນແຕກ ເຊ່ິງອາດຈະຕ#ອງການໃຫ"ມີການເກັບກູ"ໃນຕອນຕົ້ນຂອງບັນດາ
ກິດຈະກ*າຂອງໂຄງການຍ�ອຍ.  

ທລຍ ຈະສືບຕ*່ປຶກສາຫາລືກັບອົງການເກັບກູ"ລະເບີດທ່ີຍັງບ*່ທັນແຕກໃນ ສ ປປ ລາວ, ຊຸມຊົນພາຍໃນບ#ານ 
ແລະ ອ*ານາດການປົກຄອງ ໃນຊ�ວງຂຽນບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ"ດ#ານວິຊາການຂອງໂຄງການຍ�ອຍ ເພ່ືອສຶກສາລະ
ດັບຄວາມຮ#າຍແຮງຂອງລູກລິເບີກທ່ີມີຢູ=ໃນສະຖານທ່ີຈະກ*່ສ#າງ (ບ*່ມີລູກລະເບີດຕົກຄ#າງ, ປານກາງ ຫລື ສູງ). ໃນ 
10 ແຂວງເປ້ົາໝາຍຂອງ ທລຍທ່ີກ*າລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ=ມີ 7 ແຂວງ ທ່ີມີລູກລະເບີກຕົກຄ#າງ. ບັນດາແຂວງທ່ີມີຜົນ
ກະ ທົບຈາກການຕົກຄ#າງຂອງລູກລະເບີດໂດຍທ່ົວໄປແລ"ວຈະຕ#ອງໄດ"ກັ່ນຕອງໃຫ"ລະອຽດ. ໃນເຂດທ່ີບ*່ມີລູກລະເບີດ
ທ່ີບ*່ທັນແຕກຕົກຄ#າງແມ=ນໃຫ"ດ*າເນີນການກ*່ສ#າງໂຄງການຍ�ອຍເລີຍໂດຍບ*່ຈ*າເປັນຕ#ອງເຮັດການກັ່ນຕອງ. 

ກ�ອນການອອກແບບຂອງໂຄງການຍ�ອຍ ໃນບ#ານປ້ົາໝາຍໃໝ=ທ່ີ ທລຍ ຍັງບ*່ໄດ"ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາກ�ອນ, ປົກ 
ກະຕິແລ"ວ ທລຍ ຈະຕ#ອງໄດ"ຕິດຕ*່ກັບໜ�ວຍງານ ເກັບກູ"ລະເບີດເພ່ືອເອົາຂ*້ມູນ. ໜ�ວຍງານເກັບກູ"ລະເບີດ ມີແຜນທ່ີ
ຂອງເສ້ັນທາງການຖ້ິມລະເບີດທ່ີໃຊ"ໃນລະຫວ�າງສົງຄາມ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງມືໃນການກ*ານົດຂອບເຂດຄວາມສ�ຽງໄວ"ກ�ອນ
ລ�ວງໜ#າ. ທລຍ ຈະໄດ"ປະສານກັບທີມງານຂອງອົງການເກັບກູ"ລະເບີດ ເພ່ືອເກັບກູ"ລະເບີດໃນຈຸດທ່ີມີຄວາມຕ#ອງການ 
ແລະ ຖ#າຕ#ອງການເກັບກູ"ໃນພ້ືນທ່ີໃດນ່ຶງຈະຕ#ອງໄດ"ສະເໜີຫາອົງການເກັບກູ"ລະເບີດ ເພ່ືອເອົາເຂ້ົາແຜນປະຈ*າປີ. ໃນ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້11 

 

 

ກ*ລະນີພົບເຫັນລູກລະເບີດໃນຊວງກ*າລັງຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຈະຕ#ອງໄດ"ພົວພັນຫາອົງການເກັບກູ"ລະເບີດ ແລະ ທ*າລາຍ 
ເພ່ືອຄວາມປອດໄພ 
 
ຊນົເຜົາ່, ຊນົເຜົາ່, ຊນົເຜົາ່, ຊນົເຜົາ່, ບດົບາດບດົບາດບດົບາດບດົບາດຍງິຍງິຍງິຍງິ----ຊາຍ ແລະ ກຸ=ມຊາຍ ແລະ ກຸ=ມຊາຍ ແລະ ກຸ=ມຊາຍ ແລະ ກຸ=ມຜູ"ດ#ອຍໂອກາດຜູ"ດ#ອຍໂອກາດຜູ"ດ#ອຍໂອກາດຜູ"ດ#ອຍໂອກາດ::::    

ທລຍ 2 ໄດ"ອອກແບບເພ່ືອປົກປ"ອງຜົນປະໂຫຍດໃຫ"ແກ=ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນໄດ"ຖືກອອກ
ແບບ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງຊົນເຜ່ົາ. ເຖິງຢ=າງໃດກ*່ຕາມ, ການປະເມີນດ#ານວິຊາການ ແລະ ການສັງເກດ
ການ ໃນຊ�ວງການລົງ ພາກສະໜາມ ຍັງເຫັນວ�າ ມີຄວາມຈ*າເປັນຕ#ອງເອົາໃຈໃສ=ເພ້ີມເຕີມ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າ
ປະຊາຊົນຊົນເຜ່ົາ, ແມ=ຍິງ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ"ດ#ອຍໂອກາດ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຂະບວນການຂະບວນການ ທລຍ 
ຫລາຍຂ້ຶນ ແລະ ຄວນໄດ"ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຂ້ືນຈາກປະຈຸບັນ.   

ພາຍໃຕ"ທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງ ທລຍ 3, ຈະສືບຕ*່ເພ່ີມຄວາມເອົາໃຈໃສ= ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າ ຄະນະຄຸ"ມຄອງ 
ໂຄງການ ຂ້ັນສູນກາງ ຮອດ ທ#ອງຖ່ິນ ຈະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ=າງຈະແຈ"ງກ�ຽວກັບຊົນເຜ່ົາ, ໂດຍແມ=ນສ່ິງທ່ີພົວພັນຕ*່ຜົນ
ກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລົບຂອງບັນດາໂຄງການຍ�ອຍ, ລວມທັງຄວາມການແກ"ໄຂບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບ ລະ 
ຫວ�າງ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜູ"ດ#ອຍໂອ ກາດ. ຂອບນະໂຍບາຍກ�ຽວກັບຊົນເຜ່ົາ (EGPF) ໄດ"ຖືກປັບປຸງ ເພ່ືອນ*າໃຊ"ເປັນ
ມາດຕະການ ແລະ ໃຫ"ຄ*າປຶກສາແກ=ກຸ=ມຊົນເຜ່ົາ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍ.     
 
ສດິຄອບຄອງທີດ່ນິສດິຄອບຄອງທີດ່ນິສດິຄອບຄອງທີດ່ນິສດິຄອບຄອງທີດ່ນິ::::        

ບ*່ມີການຍົກຍ#າຍຖ່ິນຖານ ຫືຼ ການຄອບຄອງທ່ີດິນທ່ີມີຂະໜາດໃຫຍ� ເກີດຂ້ືນພາຍໃຕ"ໂຄງການ ທລຍ 2, 
ແຕ=ການກ*່ສ#າງພ້ືນຖານໂຄງລ�າງຂອງຊຸມຊົນ ອາດຕ#ອງການຂະໜາດຂອງທ່ີດິນທ່ີຈ*າກັດ. ການປະກອບສ�ວນແບບສະ
ໝັກໃຈຖືກນ*າໃຊ"ເປັນຂະບວນການນ່ຶງທ່ີໄດ"ປະຕິບັດໃນ ທລຍ 2 ແລະ ຈະສືບຕ*່ນ*າໃຊ"ໃນ ທລຍ 3. CRPF ຈະ
ຖືກປັບ ປຸງເພ່ືອແນະນ*າບັນດາຫັຼກການ ແລະ ຂ້ັນຕອນ ກ*ລະນີມີຜົນກະທົບຕ*່ຊັບສິນຕົວ ຊ່ຶງເປັນການ ປະກອບ 
ສ�ວນແບບສະໝັກໃຈ.ສ*າລັບເງ່ືອນໄຂໃນການປະກອບສ�ວນແບບສະໝັກໃຈໃດນ່ຶງທ່ີບ*່ສອດຄ�ອງຈະໄດ"ປັບປຸງໃຫ" 
ແທດເໝາະຕາມ ທ່ີໄດ"ລະບຸໄວ"ໃນ CRPF. ຈະບ*່ໄດ"ຮັບການອະນຸ ຍາດໃຫ"ມີການຍົກຍ#າຍຖ່ິນຖານ ແລະ ການ
ຍົກຍ#າຍບ#ານເຮືອນ ແລະ ກິດຈະການໃດນ່ຶງ, ພ#ອມນ້ັນບັນຫາດ່ັງກ�າວແມ=ນນອນຢູ=ໃນ‘ລາຍການທ່ີໂຄງການບ*່ໃຫ"ການ
ສະໜັບສະໜູນ‘. 
 
ແຫຼງ່ແຫຼງ່ແຫຼງ່ແຫຼງ່ກ*າເນດີທາງວດັທະນາກ*າເນດີທາງວດັທະນາກ*າເນດີທາງວດັທະນາກ*າເນດີທາງວດັທະນາທ*າທ*າທ*າທ*າ::::    

ໂຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ໄລຍະງ_ບປະມານເພີມ, ບັນຫາທີ່ເກີດຂ້ືນກ�ຽວແຫຼ່ງກ*າເນີດທາງວັດທະນາທ*າ ແມ=ນຫລຸດລົງ
ດ#ວຍການປະສານສົມທົບໃນການວາງແຜນໃຫ"ຫລີກຫລ�ຽງພ້ືນທີທີມ່ີຄວາມສ�ຽງ ເພ່ືອຮັບປະກັນບ*່ໃຫ"ເກີດຜົນກະທົບຕ*່ແຫຼ່ງກ*າ 
ເນີດທາງວັດທະນາທ*າ. ການປະເມີນຜົນທາງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ ໄດ"ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຊ�ວງການກະກຽມ ທລຍ 3 
ແລະ ບ*່ມີໂຄງການຍ�ອຍໃດຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທີ່ມີແຫຼ່ງກ*າເນີດທາງວັດທະນາທ*າ. ນອກນ້ັນ, ແມ=ນບ*່ມກີ*ລະນີໃດ
ເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ#ໂຄງການຍ�ອຍ ທລຍ 2. ສະນ້ັນໃນ ທລຍ 3 ຈະໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກ*າ ໃນຂອບເຂດພ້ືນທີ່ ແລະ 
ຂະໜາດທີ່ຄືກັນກັບທີ່ໄດ"ປະຕິບັດມາໃນ ທລຍ 2, ຊ່ຶງຄິດວ�າຈະບ*່ມີກ*ລະນີໃດໆເກກີດຂ້ຶນໃນໂຄງການຍ�ອຍ ທລຍ 3. ຢ=າງໃດກ*່
ຕາມ ຕ#ອງມີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ່ັງກ�າວເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ"ແກ=ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນ ທລຍ 3. ມາດຕາການບັນເທົາຜົນ
ກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ (ECOP) (ຕາຕະລາງ 4.6 ໃນເອກະສານຊ#ອນທ#າຍ4) ໄດ"ຮັບການພັດທະນາ
ຂ້ືນພາຍໃຕ# ທລຍ 2 ແລະ ຈະໄດ"ສືບຕ*່ນ*າໃຊ"ໃນບ�ອນທີ່ເຫັນວ�າ ຈະມກີານປ=ຽນແປງທາງດ#ານແຫຼ່ງກ*າເນີດທາງວັດທະນາທ*າ ຊ່ຶງ
ບ*ໄດ"ລະບຸໃນຊ�ວງການວາງແຜນ. 
 
ເຂດປ=າສະຫງວນເຂດປ=າສະຫງວນເຂດປ=າສະຫງວນເຂດປ=າສະຫງວນ: : : :     

ເປັນນະໂຍບາຍທີ່ສ*າຄັນຫລາຍ ເນ່ືອງຈາກວ�າ ບ#ານເປ້ົາໝາຍຈ*ານວນນ່ຶງທີ່ ທລຍ 3 ຈະໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນ ແມ=ນ 
ນອນຢູ=ໃນຂອບເຂດປ=າສະຫງວນແຫ=ງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍບາງໂຄງການອາດຈະມີ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້12 

 

 

ຜົນກະທົບທາງລົບຕ*່ເຂດສະຫງວນດ່ັງກ�າວ. ນະໂຍບາຍດ່ັງກ�າວຈະຖກືນ*າໃຊ"ເພ່ືອຮັບປະກັນການເຂ້ົາໄປລົບກວນໃນເຂດປ=າສະ 
ຫງວນ, ລວມທັງເຂດທີກ່*ານົດໃຫ"ເປັນເຂດສະຫງວນ ຫລື ສະເໜີເປັນເຂດສະຫງວນແຫ=ງຊາດ, ຊ່ຶງຈະບ*່ອະນຸຍາດເຂ້ົາໄປທ*າ
ລາຍຕ້ົນໄມ"ຫວງຫ#າມໃນເຂດປ=າສະຫງວນ ຫລື ການສ#າງເສ້ັນທາງເຂ້ົາຫາເຂດສະຫງວນ. ພາຍໃຕ"ທລຍ 2, ໂຄງການກ*່ສ#າງ
ເສ້ັນທາງຈ*ານວນນ່ຶງໄດ"ຖືກຍົກເລີກ ເພ່ືອຫລີກຫລ�ຽງຜົນກະທົບ. ຢ=າງໄດກ*່ຕາມ ການທົບທວນຄືນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມໃນ 
ທລຍ 2 ພົບວ�າ ມີໂຄງການຍ�ອຍສ#ອມແປງທາງຈ*ານວນ 22 ໂຄງການ (ມີຜົນກະທົບຫລາຍກ�ວາ 1% ຂອງຈ*ານວນໂຄງການທັງ
ໝົດທີ່ໄດ"ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ) ໄດ"ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ=ໃນຂອບເຂດປ=າສະຫງວນ. ຜົນກະທົບດ່ັງກ�າວຈັດຢູ=ໃນລະດັບເລັກນ#ອຍ 
ເນ່ືອງຈາກວ�າເປັນໂຄງການຍົກລະດັບທາງກວຽນ ໂດຍໄດ"ຮັບການກັ່ນກອງຢ=າງຖືກຕ#ອງຕາມມາດຕາການບັນເທົາຜົນກະທົບດ#ານ
ສ່ິງແວດລ#ອມ (ECOP) ໃນຕອນການວາງແຜນເປັນທີ່ຮຽບຮ#ອຍແລ"ວ. ສະນ້ັນ ພາຍໃຕ" ທລຍ 3 ຈະສືບຕ*່ບ*່ອະນຸມັດໂຄງການ
ຍ�ອຍທາງ ທີ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ=ໃນຂອບເຂດ ແລະ ລຽບຕາມຊາຍແດນເຂດປ=າສະຫງວນ ທັງນ້ີເພ່ືອຫລີກລ#ຽງຜົນກະທົບ. 
ນອກຈາກນ້ັນ ໃນ ທລຍ 2 ມ ີ56 ໂຄງການຍ�ອຍທີ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ=ໃນເຂດປ=າສະຫງວນ (ການກ*່ສ#າງໂຮງຮຽນ, ນ*້າລິນ ແລະ
ຊົນລະປະທານຂະໜາດນ#ອຍ), ຜົນກະທົບເລ່ົານ້ັນແມ=ນເປັນຜົນກະທົບລະດັບໜ#ອຍ ຊ່ຶງຜ�ານຂະບວນການກັ່ນຕອງຢ=າງຖືກຕ#ອງ 
ແລະ ໄດ"ເອົາເຂ້ົາໃນແຜນການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບໃນໄລຍະວາງແຜນໂຄງການ ໂດຍໄດ"ຊອກຫາມາດຕາການຫລຸດຜ�ອນຜົນ
ກະທົບໃຫ"ໜ#ອຍລົງ. ເຖິງຢ=າງໄດກ*່ຕາມ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍທີ່ສ#າງຜົນກະທົບດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມດ່ັງກ�າວຂ#າງເທິງ
ນ້ັນ ຕ#ອງໄດ"ນ*າໃຊ" ມາດຕະການບັນເທາົຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການບັນເທາົຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການບັນເທາົຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການບັນເທາົຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ(ECOP)(ECOP)(ECOP)(ECOP)    ໃຫ"ເໝາະສົມເຂ້ົາໃນທກຸ
ປະເພດໂຄງການຍ�ອຍທີ່ຢູ=ໃນເຂດປ=າສະຫງວນຢ=າງເຄັງຄັດ. 
 
ດ່ັງທີ່ກ�າວມາຂ#າງເທິງ ໃນ ທລຍ 2 ມີການຍົກລະດັບທາງຢູ=ໃນເຂດປ=າສະງຫວນ ຈ*ານວນ 22 ໂຄງການ ຊ່ຶງໂຄງການເຫລ່ົານ້ັນ
ແມ=ນຈັດຢູ=ໃນລາຍການທີ່ບ*່ອະນຸຍາດ. ດ່ັງນ້ັນ, ຕ#ອງມີແຜນການປະຕິບັດງານຢ=າງຮີບດ�ວນສ*າລັບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ທລຍ 3  

ກດິຈະກ*າກດິຈະກ*າກດິຈະກ*າກດິຈະກ*າ    ໜ#າທີ່ໜ#າທີ່ໜ#າທີ່ໜ#າທີ່ຮບັຜິດຊອບຮບັຜິດຊອບຮບັຜິດຊອບຮບັຜິດຊອບ    ກ*ານດົເວລາກ*ານດົເວລາກ*ານດົເວລາກ*ານດົເວລາ    
ສ*າຫລວດ  ແລະ ເກັບກ*າຂ*້ມູນເພ່ືອສະ  
ເໜີຂ*ການອະນຸມັດກິດຈະກ*າ 

ທລຍ, ທະນາຄານໂລກ,ທີ່ປຶກສາຈາກ
ຕ�າງປະເທດ 

ເດືອນມີນາ 2016 

ຍ່ືນໜັງສືສະເໜີ (ກະກຽມຂ*້ມູນເພ່ີມ
ເຕີມ ກ*ລະນີມກີານແນະນ*າໃຫ"ປັບປຸງ) 

ທລຍ ເດ່ືອນພຶດສະພາ 2016 

ທົບທວນຄືນ ແລະ ປະກອບຄ*າເຫັນ ທີມງານທະນາຄານໂລກ ເດືອນມີທຸນາ 2016 
ສະເໜີຮ�າງແຜນກິດຈະກ*າ ທລຍ 3 
ເພ່ືອຂ*ການອະນຸມັດ  

ທລຍ/ ທີມງານທະນາຄານໂລກ ເດ່ືອນສິງຫາ 2016 

ວຽກດັງ່ກ�າວຈະໄດ"ກວດກາວຽກດັງ່ກ�າວຈະໄດ"ກວດກາວຽກດັງ່ກ�າວຈະໄດ"ກວດກາວຽກດັງ່ກ�າວຈະໄດ"ກວດກາ    ແລະແລະແລະແລະ    ຕດິຕາມໂດຍຊ�ຽວຊານສິງ່ແວດລ#ອມຕດິຕາມໂດຍຊ�ຽວຊານສິງ່ແວດລ#ອມຕດິຕາມໂດຍຊ�ຽວຊານສິງ່ແວດລ#ອມຕດິຕາມໂດຍຊ�ຽວຊານສິງ່ແວດລ#ອມ    ແລະແລະແລະແລະ    ພະນກັງານພະນກັງານພະນກັງານພະນກັງານານວຊິາການານວຊິາການານວຊິາການານວຊິາການຂອງ ຂອງ ຂອງ ຂອງ ທລຍທລຍທລຍທລຍ....    
 
ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮບັປະກນັຮບັປະກນັຮບັປະກນັຮບັປະກນັຂອງເຂື່ຂອງເຂື່ຂອງເຂື່ຂອງເຂື່ອນອນອນອນ: : : :     

ນະໂຍບາຍກ�ຽວກັບເຂ່ືອນແມ=ນໄດ"ນ*າໃຊ"ຢູ=ໃນ ທລຍ 2 ແລະ ໃນໄລຍະງ_ບປະມານເພ່ີມ, ການກ*່ສ#າງທຸກປະເພດຢູ=ໃນ
ແມ=ນ*້າ/ຫ#ວຍນ*້າ ທີ່ຈ*າກັດການໄຫລຂອງນ*້າ ເພ່ີນຈັດໂຄງການປະເພດນ້ີວ�າແມ=ນເຂ່ືອນ. ອີງໃສ=ຂ*້ມູນໂຄງການຍ�ອຍຜ�ານມາ ເຫັນ 
ວ�າ ມກີານກ*່ສ#າງໂຄງການຊົນລະປະທານ ແລະ ລະບົບນ*້າລີນ ຊ່ຶງໂຄງການເຫລ່ົານ້ີໄດ"ຈັດຢູ=ໃນປະເພດການກ*່ສ#າງເຂ້ືອນ ແລະ 
ຕ#ອງໄດ"ປະຕິບັດຕາມມາດຕາການປົກປ"ອງສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ທລຍ ກ*່ໄດ"ມກີົນໄກ ສ*າລັບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ 
ຄວາມຮັບປະກັນໃນການກ*່ສ#າງ ລວມທັງກອບການຄຸ"ມຄອງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ (ESMF) (ຕາຕະລາງ 4.8 ໃນ
ພາກເພ່ີມເຕີມ 4). ສະນ້ັນ ຈ່ຶງມີການກ*່ສ#າງ ແລະ ສ#ອມແປງ ໂຄງການຍ�ອຍຊົນລະປະທານ (ຝາຍນ*້າລ້ົນ) ຈ*ານວນ 32 ໂຄງ 
ການ, ໃນນ້ັນກ*່ສ#າງໃໝ= 28 ໂຄງການ ແລະ ສ#ອມແປງ 4 ໂຄງການ. ສ*າລັບການກ*່ສ#າງນ*້າລີນ ຊ່ຶງແມ=ນລັກສະນະການກ*່ສ#າງຝາຍ
ຂະໜາດນ#ອຍ ມີຈ*ານວນ 243 ໂຄງການ ແລະ 137 ໂຄງການແມ=ນການສ#ອມແປງ. ມາດຕາການຄວາມປອດໄພຂອງ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດ່ັງກ�າວ ໄດ"ຖືກຕິດຕາມຢູ=ໃນລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ໃນປະຈຸບັນໄດ"ບັນຈຸເຂ້ົາໃນກອບ
ການຄຸ"ມຄອງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ (ESMF) ແລ"ວ, ນອກຈາກນ້ັນກ*ບ່*່ມກີ*ລະນີໃດກ�ຽວກັບບັນຫາຜົນກະທົບດ#ານ
ສ່ິງແວດລ#ອມໄດ"ຮັບການລາຍງານ. 
 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້13 

 

 

ການຢູ=ການຢູ=ການຢູ=ການຢູ=ອາໃສຕາມທ*າມະຊາດອາໃສຕາມທ*າມະຊາດອາໃສຕາມທ*າມະຊາດອາໃສຕາມທ*າມະຊາດ::::    
ມີຄວາມຈ*າເປັນຕ#ອງນ*າໃຊ"ກອບນະໂຍບາຍດ່ັງກ�າວ ເນ່ືອງຈາກວ�າມີຜົນກະທົບເລັກນ#ອຍຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງ 

ການຍ�ອຍ ແລະ ເປັນຜົນກະທົບສະເພາະ. ໃນ ທລຍ 2, ວິທີການກັ່ນຕອງ ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດ 
ລ#ອມໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ (ECOP) ແມ=ນໄດ"ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ=າງເໝາະສົມ. ເຄ່ືອງມືດ່ັງກ�າວແມ=ນໄດ"ຖືກນ*າໃຊ"ຢ=າງ
ເຂ້ັມງວດ ມີການຄຸ"ມຄອງຢ=າງຖກືຕ#ອງເພ່ືອຫລີກຫລ�ຽງ, ຫລຸດຜ�ອນໃນເວລາອອກແບບ ເພ່ືອຮັບປະກັນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະ
ເກີດຂ້ືນໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ທລຍ 3. ໃນຄູ=ມືຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ OP4.04, ທລຍ ຈະຕ#ອງໄດ"ປັບປຸງແຜນການຄຸ"ມຄອງ
ສ່ິງແວດລ#ອມສ*າລັບທຸກປະເພດໂຄງການຍ�ອຍໃນຂອບເຂດປ=າສະຫງວນແຫ=ງຊາດຊ່ຶງລວມມີການຄຸ"ມຄອງ ແລະ ການນ*າ 
ໃຊ"ມາດຕາການ ເພ່ືອຫລຸດຜ�ອນ. ທລຍ ຈະໄດ"ຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກບັແຜນການຄຸ"ມຄອງສ່ິງແວດລ#ອມ (EMP) ພາຍໃຕ"ການສະ
ໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ພ#ອມທັງການສ#າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຕິດຕາມກວດກາໃນພ້ືນທີທີ່ມີຄວາມສ�ຽງ. 
 
ໂຄງການທີມ່ຜີນົກະທບົສະເພາະໂຄງການທີມ່ຜີນົກະທບົສະເພາະໂຄງການທີມ່ຜີນົກະທບົສະເພາະໂຄງການທີມ່ຜີນົກະທບົສະເພາະ....    

ວຽກການກ*່ສ#າງຂະໜາດນ#ອຍສ�ວນຫລາຍແມ=ນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍຜູ"ຮັບເໝົາ ໃນບາງໂຄງການກ*່ໄດ"ນ*າໃຊ#ແຮງງານຊຸມ
ຊົນໃນທ#ອງຖິ່ນເອງ. ໂຄງການກ*ສ່#າງທີ່ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູູນໂດຍ ທລຍ ແມ=ນເປັນປະເພດໂຄງລ�າງຂະໜາດນ#ອຍມີຂອບເຂດ
ຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມຈ*າກັດ. ຕາຕະລາງຂ#າງລຸ=ມນ້ີແມ=ນສັງລວມບັນຫາສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ສ*າຄັນ ແລະ ວິທີການ
ຫລຸດຜ�ອນໃນຊ�ວງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ທລຍ 2.  

ການລົງທືນໃສ=ກິດຈະກ*າ/ໂຄງການຍ�ອຍ ທີ່ພົວພັນກັບການກ*່ສ#າງ ຫລື ການປ=ຽນແທນທີ່ດິນ ຫລື ການນ*າໃຊ"ນ*້າທີກ່* ່
ໃຫ"ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕ*່ສ່ິງແວດລ#ອມ. ທີ່ຕ້ັງ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການດ່ັງກ�າວນ້ັນ ເປັນປັດໃຈສ*າຄັນ, ມາດຖານຕ�າງໆ 
ສ*າລັບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໄດ"ຖືກສ#າງຂ້ຶນ ແລະ ໄດ"ນ*າໃຊ"ໃນ ທລຍ 2 ແລ"ວ, ພ#ອມນ້ັນກ*່ຈະສືບຕ*່ນ*າໃຊ"ໃນ ທລຍ 3 ຊ່ຶງມີບາງພາກ
ໄດ"ລະທິບາຍເພີມເຕີມກ�ຽວກັບວິທີການກັ່ນຕອງ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສະເພາະສ*າລັບແຕ=ລະປະເພດຂອງວຽກກ*່ສ#າງ. 

ຂ້ັນຕອນທີ່ສ*າຄັນກ�ຽວກັບການປະເມີນຜົນສ່ິງແວດລ#ອມທີ່ນ*າໃຊ"ໃນ ທລຍ 2 ແມ=ນແບບຟອມການກັ່ນກອງ ທີ່ນອນ 
ຢູ=ໃນມາດຕາການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມ (ECOP) ແລະ ລາຍການທີບ່*່ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ຶງເປັນແບບ 
ຟອມເກົ່າຂອງ (ESMF) ທີ່ນ*າໃຊ"ໃນ ທລຍ 2. ແບບຟອມດ່ັງກ�າວໄດ"ຖືກນ*າໃຊ"ກັບທຸກໆໂຄງການຍ�ອຍທີ່ມີຜົນກະທົບໃນ 
ທລຍ 2. ໃນຂ້ັນຕອນວາງແຜນສ*າລັບ ທລຍ 2 ແລະ ໄລຍະງ_ບປະມານເພ່ີມ, ຊ�ຽວຊານສະພາບແວດລ#ອມຂອງຜູ"ໃຫ"ທຶນ ແລະ 
ເຈ້ົາຂອງໂຄງການໄດ"ມີການທົບທວນຄືນ ແລະ ເຫັນວ�າ ຄວນມີການປັປປຸງບາງບັນຫາດ່ັງລຸ=ມນ້ີ: 

• ເພ່ືອໃຫ"ເກີດປະສິດຜົນຕ#ອງນ*າໃຊ"ແບບຟອມ ຕ້ັງແຕ=ໄລຍະວາງແຜນໂຄງການ, ແຕ=ວ�າບ*່ໄດ"ມີການຕິດຕາມກວດກາຕາມ
ຮອບວຽນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ, ນອກຈາກນ້ັນກ*່ບ*ມ່ີລະບົບການບັນທຶກ ແລະ ຕິດຕາມບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດ
ຊ�ວງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. 

• ຈຸດທີ່ຈະເກີດຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍບ*່ໄດ"ຖືກບັນທຶກເຂ້ົາໃນຂ້ັນຕອນການຕິດຕາມ. 
• ເຈ້ົາຂອງໂຄງການຈະຕ#ອງໄດ"ລະບຸໃຫ"ຜູ"ຮັບເໝົາປະຕິບັດຕາມເງ່ືອນໄຂການປ"ອງກັນສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມໃສ=ໃນ

ສັນຍາການກ*່ສ#າງ. 
• ຍັງບ*່ເຂ້ົາໃຈການບັນທຶກຂ*້ມູນ ຜົນກະທົບ ແລະ ປະເພດຂອງຜົນກະທົບສະເພາະລົງໃນແບບຟອມສ່ິງແວດລ#ອມ. 

 
ບັນຫາດ່ັງກ�າວຂ#າງເທິງນ້ັນ ໄດ"ຍົກຂ້ືນເພ່ືອທົບທວນລະບົບທີ່ໄດ"ສ#າງຂ້ືນ ເພ່ືອກັ່ນກອງນ*າໃຊ"ໃນ ທລຍ 2. ສ່ິງທີ່ສ*າຄັນ

ທີ່ສຸດແມ=ນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຄົບຊຸດຈະຕ#ອງໄດ"ດ*າເນີນແຕ=ເລີມຕ້ົນ ເພ່ືອໃຫ"ຮັບຮູ"ບັນຫາສ່ິງແວດລ#ອມທົ່ວໄປ, ຜົນກະທົບດ#ານ
ສ່ີງແວດລ#ອມ, ປະເພດຜົນກະທບົສະເພາະອາດຈະເກີດຂ້ືນກັບແຕ=ລະປະເພດ ແລະ ຂະໜາດໂຄງການຍ�ອຍ ທລຍ ແລະ ວິທີ
ການຫລຸດຜ�ອນ. ແບບຟອມໃໜ=ແມ=ນໄດ"ນ*າໃຊ"ເຮັດທົດລອງ ແລະ ໄດ"ຮັບຄ*າເຫັນຈາກຜູ"ເຂ້ົາຮ�ວມປະຊຸມ. ວິຊາການ ທລຍ 
ຈາກແຕ=ລະແຂວງປະມານ 60 ທ�ານໄດ"ເຂ້ົາຮ�ວມຝຶກອົບຮົມ (ສະເລຍ 6 ຄົນ/ແຂວງ) ຈັດເປັນ 4 ພາກໃນທົ່ວປະເທດ. ທົບ
ທວນການນ*າໃຊ" ແລະ ເອກະສານຕິດຕາມສ່ິງແວດລ#ອມແມ=ນໄດ"ທົດລອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນ ທລຍ 2 ໄລຍະງ_ບປະມານ
ເພ່ີມ. ກອງປະຊຸມຕິດຕາມການນ*າໃຊ"ແມ=ນໄດ"ເຮັດຢູ=ວຽງຈັນ ຜົນໄດ"ຮັບເປັນທີ່ໜ#າພ*ໃຈ. 

 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້14 

 

 

ສັງເກດເຫັນວ�າໂຄງການຍ�ອຍທີ ່ ທລຍ 2 ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ກ*່ສ#າງສ*າເລັດໄປແລ"ວນ້ັນ ມີຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມ
ພຽງເລັກນ#ອຍ ແຕ=ກ*່ບ*່ເຫັນມີບົດບັນທຶກສ່ິງແວດລ#ອມ. ຜົນກະທບົທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບໂຄງການຍ�ອຍແຕ=ລະຂະແໜງການ ທີ່ ທລຍ 2 
ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນ ໄດ"ສັງລວມໃນຕາຕະລາງລຸ=ມນ້ີ: 

    
ຂະແໜງການຂະແໜງການຂະແໜງການຂະແໜງການ    ສງັລວມຜນົກະທບົແຕ=ລະປະເພດສງັລວມຜນົກະທບົແຕ=ລະປະເພດສງັລວມຜນົກະທບົແຕ=ລະປະເພດສງັລວມຜນົກະທບົແຕ=ລະປະເພດ    

ກະສິກ*າ ແລະ ປາໄມ" - ແຜນການຄຸ"ມຄອງອ�າງໂຕ=ງ 
- ປ"ອງກັນພະຍາດ (ໄຂຍຸງ) 
- ມົນລະພິດ 
- ການສັນຈອນຂອງສັດນ*້າ 
- ການຕັດຕ້ົນໄມ" ໂດຍບ*່ມີການປູກທົດແທນຄືນ 

ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ - ການຕັດຕ້ົນໄມ" ໂດຍບ*່ມີການປູກທົດແທນຄືນ 
- ການເຊາະເຈ່ືອນ 
- ການຄຸ"ມຄອງສ່ິງເສດເຫລືອ (ຈາກການກ*່ສ#າງ) 
- ສຽງດັງ/ຄຸນນະພາບອາກາດ (ໄລຍະກ*່ສ#າງ) 

ພະລັງງານ ແລະ ບ*ແຮ= - ການຕັດຕ້ົນໄມ"ຕາມແລວກ*່ສ#າງ 
- ແຜນການນ*າໃຊ"ທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ 
- ກິດຈະກ*ທີ່ປະຕິບັດເປັນຕົກກະຕິ 
- ສະຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
- ການຄຸ"ມຄອງສ່ິງເສດເຫລືອ (ຈາກການກ*່ສ#າງ) 

ສາທາລະນະສຸກ - ການຕັດຕ້ົນໄມ" ໂດຍບ*່ມີການປູກທົດແທນຄືນ 
- ການເຊາະເຈ່ືອນ 
- ການຄຸ"ມຄອງຂ້ີເຫຍ່ືອ (ຈາກການກ*່ສ#າງ) 
- ສຽງດັງ/ຄຸນນະພາບອາກາດ (ໄລຍະກ*່ສ#າງ) 
- ບັນຫາກິ່ນ 
- ການຄຸ"ມຄອງຂ້ີເຫຍ່ືອ ( ຈາກການຄຸ"ມຄອງນ*າໃຊ") 

ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂົນສ່ົງ - ການຕັດຕ້ົນໄມ" ໂດຍບ*່ມີການປູກທົດແທນຄືນ 
- ການເຊາະເຈ່ືອນ 
- ບັນຫາອ�າງໂຕ=ງ 
- ຜົນກະທົບທາງນ*້າ (ການໄຫລ ແລະ ປະລິມານນ*້າ) 
- ການສັນຈອນຂອງສັດນ*້າໄລຍະກ*່ສ#າງ 

ນ*້າ ແລະ ສຸກຂະອະນະໄມ - ການເຊາະເຈ່ືອນ 
- ມົນລະຜິດ ແລະ ກິ່ນເໜັນ 
- ພະຍາດຕິດຕ*່ (ໄຂ"ຍຸງ) 
- ຄຸນນະພາບຂອງນ*້າ 

 
ໃນ ທລຍ 2 ແລະ ໄລຍະງ_ບປະມານເພ່ີມ, ກົນໄກການກັ່ນກອງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ທີ່ມີຢູ=ແມ=ນໄດ"ປັບປຸງໃຫ"ດີຂ້ືນ 

ແລະບາງທີຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມອາດຈະເກີດຂ້ືນພາຍໃຕ#ໂຄງການຍ�ອຍຂອງ ທລຍ. ເອກະສານໄດ"ຖກືສ#າງຂ້ືນ
ບົນພ້ືນຖານການປະເມີນຜົນສ່ິງແວດລ#ອມໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ວຽກງານທີ່ດ*າເນີນງານຢູ=ຄືກັນກັບເຄ່ືອງມືການກັ່ນຕອງ,ໃນຂ້ັນ
ຕອນການວາງແຜນໃນເບ່ືອງຕ້ົນຂອງທຸກໆໂຄງການຍ�ອຍຂອງ ທລຍ ແລະ ເຄ່ືອງມືຕິດຕາມໃນຊ�ວງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຈົນເຖິງ
ສ*າເລັດ.ການຝຶກອົບຮົມແບບເລັງລັດແມ=ນໄດ"ຈັດໃຫ"ພະນັກງານທລຍຢູ= 4 ແຂວງໂດຍມີຜູ"ເຂ້ົາຮ�ວມຈາກ 10 ແຂວງຂອງ ທລຍ 
ທົ່ວປະ ເທດ ແລະ ເຄ່ືອງມືໄດ"ຖືກປັບປຸງຕາມທີ່ໄດ"ເຮັດທົດລອງ. ຜົນໄດ"ຮັບໃນເບ່ືອງຕ້ົນ, ລະບົບລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້15 

 

 

ແມ=ນໄດ"ປັບປຸງ ແລະ ສືບຕ*່ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄືນໃຫ"ແກ=ພະນັກງານ ທລຍ ຂ້ັນຕອນການກັ່ນ
ກອງແມ=ນບັນທຶກທົບກະທົບທີ່ຮ#າຍແຮງ, ຊອກຫາວິທີຫລຸດຜ�ອນ ແລະ ຫລີກຫລ�ຽງກ�ອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ເຄືອງມືການ
ຕິດຕາມແມ=ນໄດ"ຖືກພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໃນ ທລຍ 2 ແລະ ໄລຍະງ_ບປະມານເພ່ີມ ຊ່ຶງໄດ"ກະກຽມເອກະສານຄຸ"ມຄອງໃໝ= 
ເພ່ືອຮັບປະກັນການຕິດຕາມ ແລະ ສືບຕ*່ປະເມີນຜົນໃນໄລຍະຍການກ*່ສ#າງ ແລະ ບ*່ພຽງແຕ=ຈຸດເລີມຕ້ົນ. ບັນຫາທີ່ບ*່ຄາດຄິດໃວ"
ອາດຈະເກີດຂ້ືນແລະ ລາຍງານຕາມການຫລຸດຜ�ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ"ຜົນກະທົບຫລຸດລົງ. 
 
ພາຍໄຕ"ທລຍ 3, ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ (ECOP)ຈະໄດ"ເຊືອມສານເຂ້ົາກັບ
ວຽກກ*່ສ#າງແລະໃນເວລາທີ່ເໜາະສົມ, ລວມເຂ້ົາໃສຄູ=ມືຄຸ"ມຄອງແລະນ*າໃຊ"ແລະວິທີການທີ່ໄດ"ຕົກລົງກັບບ#ານ. ໃນເວລາກ*່ສ#າງ
ຕ#ອງໄດ"ຫລີກລ#ຽງການຕັດຕ້ົນໄມ",ການປູກຕ້ົນໄມ"ຄືນຕ#ອງໃຫ"ເປັນປະເພດຄ#າຍຄືກັນໃນເວລາປູກຕ#ອງໃຫ"ຢູ=ສະຖານທີ່ເໜາະສົມ
ເພ່ືອທົດແທນຕ້ົນໄມ"ທີ່ເສຍໄປ. 
 
ການການການການປບັປງຸຊວີດິການເປນັປບັປງຸຊວີດິການເປນັປບັປງຸຊວີດິການເປນັປບັປງຸຊວີດິການເປນັຢູ=ຢູ=ຢູ=ຢູ=    
ການຄຸ"ມຄອງຢາປາບສດັຕພູດືການຄຸ"ມຄອງຢາປາບສດັຕພູດືການຄຸ"ມຄອງຢາປາບສດັຕພູດືການຄຸ"ມຄອງຢາປາບສດັຕພູດື::::    

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍ�ອຍດ#ານຊົນລະປະທານ (ກ*່ສ#າງໃໝ= ແລະ ການຟ້ືນຟູຄືນ) ອາດນ*າໄປສູ=ການນ*າ
ໃຊ"ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຄະນະທີ່ຄວາມຮູ"ທາງດ#ານການປ"ອງກັນ ໃນການໃຊ"ສານເຄມີແມ=ນມີຄວາມສ*າຄັນສ*າລັບຊາວກະສິກອນ. 
ການປະເມີນສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມ=ນໄດ"ເຮັດໃນໄລຍະກະກຽມເຫັນວ�າບ*່ຜົນກະທົບທີ່ຮ#າຍແຮງລວມທັງການນ*າໃຊ"ຢາ
ປາບສັດຕູພືດ ຫລື ການນ*າໃຊ"ປຸຍເຂ້ົາໃນພ້ືນທີໂຄງການ. ທລຍ 3 ຈະສືບຕ*່ສະໜອງຄວາມຮູ"ພ້ືນຖານ ກ�ຽວກັບ ທາງເລືອກສ*າ
ລັບການພັດທະນາກະສິກ*າ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ*າປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ=. ຈຸດປະສົງແມ=ນເພ່ືອເລັງໃສ=ການສ່ົງເສີມການປູກຜັກ
ປອດສານພິດ ເພ່ຶອສະແດງໃຫ"ເຫນັວ�າມັນມີປະສິດຕິຜົນສູງ. ເພ່ືອໃຫ"ສອດຄ�ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກວ�າ ການຄຸ"ມ
ຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ (ຫົວຂ*້ 4.09), ແຜນການຄຸ"ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດແບບງ�າຍດາຍ ໄດ"ຮັບການກະກຽມ ແລະ ມັນຈະ
ຖືກນ*າໃຊ"ກັບບັນດາກິດຈະກ*າ/ບັນດາໂຄງການຍ�ອຍ ທີ່ລວມເຂ້ົາໃນລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ=. 
 
ນ*າ້ ແລະ ສຂຸນ*າ້ ແລະ ສຂຸນ*າ້ ແລະ ສຂຸນ*າ້ ແລະ ສຂຸະອະນະະອະນະະອະນະະອະນະໄມໄມໄມໄມ::::    

ທຍລ 3 ຈະສະໜອງການບ*ລິການດ#ານການອ*ານວຍຄວາມສະດວກ ກ�ຽວກັບວຽກງານນ*້າ ແລະ ສຸຂະອະນະໄມ 
(WSP). ໃນ ທລຍ 2, ທລຍ 3 ຈະສະໜັບສະໜູນທຶນພຽງແຕ=ຄ�າໃຊ"ຈ�າຍໃນການເດີນທາງ, ອັດຕາກິນຢູ= ແລະ ພັກເຊົາໃຫ"ແກ=
ຜູ"ປະສານງານຂ້ັນຊຸມຊົນ ແລະ ຈະບ*່ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນການກ*່ສ#າງວິດຖ�າຍ-ເຊ່ິງຈະຕ#ອງໃຊ"ທຶນຂອງຊາວບ#ານເອງ, ເອກະ 
ສານອ#າງອີງຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າຊາວບ#ານຈະສ#າງວິດຖ�າຍ ໂດຍສອດຄ�ອງກັບນະໂຍບາຍການປ"ອງກັນສ່ິງແວດ 
ລ#ອມຂອງທະນາຄານໂລກ. 

ທີມງານທະນະຄານໂລກໄດ"ຕິດຕາມລະບົບນ*້າ ແລະ ສຸຂານະໄມທີ່ໄດ"ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນໃນພ້ືນທີ່ໂຄງການໄດ"
ສະແດງໃຫ"ເຫັນວ�າມກີານພົວພັນກັບສ່ິງແວດລ#ອມເລັກນ#ອຍ. ການຕິດຕ້ັງລະບົບວິດຊຶມໂດຍປະຕິບັດຕາມຄູ=ມື ໂດຍສະເພາະ
ແມ=ນການຮັກສາໄລຍະຫ�າງຈາກແຫຼ່ງນ*້າເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ". ການຢ"ຽມຢາມຈຸດສາທິດຂອງຜູ"ຮັບເໜົາໃຫ"ເຫັນການຄຸ"ມຄອງສ່ິງເສດ
ເຫຼືອທີ່ດີ ແລະ ການຄວບຄຸມມນົລະພິດຈາກແຫຼ່ງນ*າໃຊ"ນ*້າມັນໃນຄວາມຕ#ອງການການຜະລິດ ໂດຍຜ�ານການເອົາມານ*ານ*້າມັນ
ຈາກອູ=ສ#ອມແປງລົດກັບມານ*າໃຊ"ຄືນໃໝ=. ພ#ອມດຽວກັນນ້ັນ, ໃນການຄຸ"ມຄອງດ#ານການສ*າພາດ ແລະ ການສາທິດຂອງເຈ້ົາຂອງ
ສາມາດທ*າຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ=າງຄົບຖ#ວນກ�ຽວກັບຄວາມຕ#ອງການໃນການຕິດຕ້ັງ. ລວມໃນນ້ີແມ=ນຄວາມຕ#ອງການໃນການຮັກສາ
ໄລ ຍະຫ�າງທີ່ໄດ"ລະບຸໄວ"ຂ#າງເທິງ ແລະ ເໝາະສົມກັບທ*່ສ່ົງເພ່ືອລະບາຍອາຍແກັດອອກຈາກລະບົບໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ເໝາະ
ສົມ.  

ອົງການນ*້າສະອາດປະຈຸບັນໄດ"ຖືກພັດທະນາມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
(ECOP) ສ*າລັບການກ*່ສ#າງວິດຊຶມ ແລະ ບົດແນະນ*າສ*າລັບການເຂ້ົາຮ�ວມຂອງຊົນເຜ່ົາ ເຊ່ິງຊ�ຽວຊານດ#ານການປ"ອງກັນຂອງ
ທະນາຄານໂລກເຫັນວ�າສອດຄ�ອງກັບ ຫົວຂ*້ 4.01 . ການທົບທວນກອບການຄຸ"ມຄອງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມລວມມີ
ການຂະຫຍາຍ ມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈັດຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈັດຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈັດຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈັດຕັງ້ປະຕບິດັ    (ECOP)(ECOP)(ECOP)(ECOP)    ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າການກ*່ສ#າງ 
ແລະ ການຄຸ"ມຄອງວິດຊຶມ ອາດໄດ"ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຮູບແບບຂອງຄວາມຍືນຍົງທາງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ໂຄງການ ທລຍ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້16 

 

 

ຈະບ*ໍ່ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນດ#ານງ_ບປະມານໃນການກ*່ສ#າງວິດຖ�າຍໃຫ"ແຕ=ລະຫລັງຄາເຮືອນ.ໃນບາງກ*ລະນີແມ=ນສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ, PPE ແລະ ເກີດທີ່ຮັບປະກັນ/ເຄ່ືອງມືຊ�ວຍເຫຼືອສຸກເສີນໃນຂົງເຂດການຜະລິດ ອາດໄດ"ຮັບການປັບປຸງ ແລະ 
ຊ�ຽວຊານທີ່ປຶກສາຈາກທະນາຄານໂລກ ໄດ"ມີບົດບາດອັນເຂ້ັມແຂງໃນການສ່ົງເສີມມາດຕາການດ#ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ 
ໄພຢູ=ຂອງບ*ລິສັດຜູ"ສະໜອງ. 
 
ພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີIV: IV: IV: IV: ຫຼກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນຫຼກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນຫຼກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນຫຼກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການການການການຫລດຸຫລດຸຫລດຸຫລດຸຜ�ອນຜນົກະທບົຜ�ອນຜນົກະທບົຜ�ອນຜນົກະທບົຜ�ອນຜນົກະທບົຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    3333    

ເນ່ືອງຈາກວ�າ ທລຍ 3 ຈະສືບຕ*່ໃຫ"ການສະໜັບນະໜູນດ#ານການເງິນກັບບັນດາກິດຈະກ*າຊະນິດດຽວກັນ ແລະ ຮັກສາ
ເພດານເງິນຊ�ວຍເຫຼືອລ#າ (60,000 ໂດລາສະຫະລັດ), ຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບໄດ"ຖືກຄາດຄະເນວ�າຄ#າຍຄືກັບ
ສ່ິງທີ່ເຄີຍມີປະສົບການມາແລ"ວ ພາຍໃຕ"ໂຄງການ ທລຍ 2. ຈາກການຄາດຄະເນເຫັນວ�າ ຈະບ*່ມີຜົນກະທົບເກີດຂ້ືນພາຍໃຕ" 
ທລຍ 3. ຈະບ*່ອະນຸຍາດໃຫ"ມີການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານຂອງຄົວເຮືອນ ຫຼ ືກິດຈະການ ສ*າລັບການກ*່ສ#າງ, ການປັບປຸງ ຫຼ ືການຟ້ືນຟູ
ພ້ືນຖານໂຄງລ�າງຂອງຊຸມຊົນ, ຜົນກະທົບດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມຕ້ົນຕ* ເບ່ິງຄືວ�າຈະເກີດຂ້ືນ, ໂດຍການໃຫ"ເງິນລົງທຶນຕ*່ການລົງທຶນ
ຂະໜາດນ#ອຍ (ສະເລ=ຍ 43,000 ໂດລາສະຫະລັດ), ເຖິງແມ=ນວ�າມີຜົນກະທົບໜ#ອຍຄາດວ�າຈະຖືກຈ*າກັດ, ຫລຸດຜ�ອນ ແລະ 
ທົດແທນຄືນກັບການຄຸ"ມຄອງຮ�ວມມກືັນໃນຂ້ັນຕອນການຄຸ"ມຄອງ. ກິດຈະກ*າທີ່ສະໜັບສະໜູນດ#ານໂພສະນາການພັດທະນາ
ການປັບປຸງຊີວິດເປັນຢູ=ທີ່ສ່ົງຜົນກະທົບໃສ=ສ່ິງແວດລ#ອມຈະບ*່ໃຫ"ການສ່ົງເສີມ. ພາຍໄຕ"ທລຍ 2 ແລະໄລຍະເພີມງ_ບປະມານ, 
ວຽກການກ*່ສ#າງໃໜ=ຫລືສ#ອມແປງສ່ິງທີ່ມີຢູ=ແມ=ນບ*່ອະນຸຍາດ.ທລຍ 3 ຈະບ*່ຈັດຊ້ື ແລະ ສ່ົງເສີມການນ*າໃຊ"ຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ 
ແລະ ປຸຍເຄມີ ເຊ່ິງຈະສືບຕ*່ເອົາເຂ້ົາໃນລາຍການທີ່ບ*່ສະໜັບສະໜູນຂອງ ທລຍ 2. ອາດຈະສ່ົງເສີມການເຮັດກະສິກ*າແບບ
ປອດສານ ພິດ. ເຖິງຢ=າງໃດກ*່ຕາມ, ຊາວນາທີ່ໄດ"ຮັບຜົນປະໂຫຍຈາກໂຄງການດອາດນ*າໃຊ"ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາກ*າຈັດ 
ວັດສະພືດ ແລະ ຢາຂ#າແມງໄມ". ທລຍ 3 ຈະສືບຕ*່ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ"ຄ*າແນະນ*າແກ=ຊາວກະສິກ*າ ກ�ຽວກັບ ການນ*າໃຊ"ຢາຢ=າງ
ຖືກຕ#ອງ ແລະ ຈະສ່ົງເສີມວິທກີານປູກຜັກປອດສານພິດ ເພ່ືອຄວບຄຸມຢ=າຂ#າແມງໄມ" ແລະ ການນ*າໃຊ"ປຸຍທ*າມະຊາດ. 

ການຮ�ວມມກືັບໂຄງການນ*້າ ແລະ ສຸຂານາໄມ (WSP) ຈະບ*່ມຜົີນກະທົບທາງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ. ທລຍ 3 ຈະອ*າ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ"ແກ=ຊາວບ#ານທີ່ໄດ"ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ#າງວິດຊຶມແບບງ�າຍດາຍ, ຖ#າຫາກພວກເຂົາເລືອກຈະເຮັດ
ຄືແນວນ້ັນພາຍໃນໝູ=ບ#ານຂອງພວກເຂົາ. ທຶນທລຍ 3 ຈະບ*່ສະໜັບສະໜູນຄ�າໃຊ"ຈ�າຍໃນການກ*່ສ#າງວິດຖ�າຍ ຫຼື ກ*່ສ#າງ
ວິດຖ�າຍໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ແຕ= ທລຍ 3 ຈະໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນພຽງຄ�າເດີນທາງຂອງຜູ"ປະສານງານ ແລະ ຕົວແທນ
ຂອງບ#ານ ເພ່ືອເຂ້ົາຮ�ວມການຝຶກອົບຮົມດ#ານສະຂານາໄມຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ອ*ານວຍຄວາມສະດວກໃນກິດຈະກ*າການປ=ຽນພຶດຕິ
ກ*າການນ*າໃຊ"ວິດຖ�າຍຂອງຊຸມຊົນ. ຜູ"ສະໜອງໃນບາງແຂວງໄດ"ພິຈາລະນາຄວາມສອດຄ�ອງທາງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ພົບວ�າ
ມີຄວາມສາມາດ. ແນະນ*າ ແລະ ສຸກຍູ"ວຽກງານການຕິດຕາມຂອງຜູ"ສະໜອງໃຫ"ຫລາຍຂ້ືນລວມທັງທົບທວນສັນຍາຕ�າງໆ.  

ກິດຈະກ*າທີ່ປະຕິບັດພາຍໄຕ"ງ_ບປະມານເພ່ີມ ເພ່ືອປັບປຸງໂຕຊ້ີວັດດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມຂອງໂຄງການ: (ກ) ປັບປຸງລະບົບ
ການລາຍງານ ແລະ ການບັນທຶກຂອງບັນຫາການປ"ອງກັນທີ່ກ�ຽວຂ#ອງ; (ຂ) ການນ*າໃຊ"ມາດຕະການປ"ອງກັນຢ=າງເປັນລະບົບທີ່
ໄດ"ສະໜອງໃຫ"ໃນກອບການຄຸ"ມຄອງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ (ນ*າໃຊ" ECOP ແລະ ແຜນການຄຸ"ມຄອງຢາປາບສັດຕູ
ພືດ); (ຄ) ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ"ແກ=ພະນັກງານວິຊາການ ເພ່ືອຕິດຕາມຄວາມສອດຄ�ອງທາງດ#ານການປ"ອງກັນພາຍໃຕ"ການສະ
ໜັບສະໜູນກິດຈະກ*າຕ�າງໆຂອງໂຄງການຢ=າງໜ#ອຍ 1 ຄ້ັງຕ*່ປີ; (ງ) ເຊ່ືອມໂຍງບັນດາກິດຈະກ*າຂອງ ທລຍ 2 ໃນການປົກປັກ
ຮັກສາທ*າມະຊາດໃນພ້ືນທີ່ໃກ"ຄຽງ, ການຢູ=ອາໃສຕາມທ*າມະຊາດ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ*້າ ເພ່ືອເພ້ີມທະວີຜົນກະທົບທາງ
ບວກ ພາຍໃຕ"ກິດຈະກ*າທີ ່ທລຍ ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນ. 

ທລຍ 3 ຈະສ#າງລະບົບການຕິດຕາມສ່ິງແວດລ#ອມໃຫ#ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຈະສືບຕ*່ນ*າໃຊ" (ECOP) ຕ້ັງແຕ=ເລ້ີມຕ້ົນ. 
ຄາດວ�າໃນກາງປີ 2016 ການທບົທ�ວນໄລຍະກາງຈະໄດ"ປະເມີນທັງສອງລະບົບທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຂອງລະບົບໃໜ=ໃນການຄຸ"ມຄອງ 
ແລະການລາຍງານຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທີມງານແຂວງ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຮູບແບບໃໝ�. ດ່ັງທີ່ກ�າວມາຂ#າງ
ເທິງນ້ັນ ,ແມ=ນໄດ"ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນ ທລຍ 3. ນອກນ້ັນຕ#ອງໄດ"ເອົາໃຈໃສ=ກັບໂຄງການຢູ=ໃນ ຫລື ຢູ=ໄກ"ກັບເຂດປ=າສະຫງວນ
ແຫ=ງຊາດເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ"ມີຜົນກະທົບໜ#ອຍ ແລະ ມີວິທກີານຄຸ"ມຄອງ ແລະ ລາຍງານທີ່ດີ. ຜ�ານການທົບທວນເຫັນວ�າ
ໂຄງການຍົກລະດັບເສ້ັນທາງຢູ=ໃນເຂດປ=າສະຫງວນມີ 22 ໂຄງການຍ�ອຍໃນຈ*ານວນໂຄງການທັງໜົດ 1,400 ໂຄງການຍ�ອຍທີ່
ໄດ"ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.ລາຍການໂຄງການຍ�ອຍທີ່ບ*່ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນແມ=ນໄດ"ເອົາໃຈໃສ=ໃນການນ*າໃຊ" ແລະ ຕິດຕາມຢ=າງ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້17 

 

 

ໃກ"ຊິດ ເພ່ືອບ*່ໃຫ"ມີໂຄງ ການເສ້ັນທາງຢູ=ໃນເຂດປ=າສະຫງວນ ຫລື ເສ່ືອມຕ*່ເສ້ັນທາງເຂ້ົາຫາເຂດປ=າສະຫງວນ. ໝາຍຄວາມວ�າ
ທຸກໆໂຄງການຍ�ອຍທີ່ຢູ=ໃກ"ເຂດປ=າສະຫງວນແຫ=ງຊາດແມ=ນຕ#ອງໄດ"ຂຽນແຜນການຄຸ"ມຄອງສ່ິງແວດລ#ອມກ�ອນມກີານກ*່ສ#າງ. 
    
ການປະຕບິດັເພືອ່ເພີມ້ທະວກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປ"ອງກນັຢ=າງມປີະສດິທພິາບການປະຕບິດັເພືອ່ເພີມ້ທະວກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປ"ອງກນັຢ=າງມປີະສດິທພິາບການປະຕບິດັເພືອ່ເພີມ້ທະວກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປ"ອງກນັຢ=າງມປີະສດິທພິາບການປະຕບິດັເພືອ່ເພີມ້ທະວກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປ"ອງກນັຢ=າງມປີະສດິທພິາບ....    

ຄາດວ�າ ທລຍ 3 ຈະຍັງຄົງສະໜັບສະໜູນດ#ານພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ, ແຕ=ຈະຢູ=ໃນວົງຈ*າກັດ. ສ*າລັບມາດຕະການການ
ຫລຸດຜ�ອນຍັງຈະປະຕິບັດຄືກັບໂຄງການ ທລຍ 2. ຂ#າງລຸ=ມນ້ີແມ=ນການສະຫrບບັນດາມາດຕະການ ເພ່ືອປັບປຸງຜົນງານການປ"ອງ
ກັນຂອງ ທລຍ ໂດຍອິງໃສ=ຂ*້ມູນໄດ"ຮັບຕົວຈິງໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ທລຍ 2 . 

• ປັບປຸງ "ລາຍການທີ່ບ*່ສະໜັບສະໜູນ" ເພ່ືອໃຫ"ແນ=ໃຈວ�າປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍ ແລະ
ສ#າງ "ລາຍການໂຄງການຍ�ອຍທີໃ່ຫ"ການສະໜັບສະໜູນ" ເພ່ືອຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບທາງອ#ອມໄປ ຄຽງຄູ=ກັບສົງເສີມ
ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທ*າມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງສີງແວດລ#ອມ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຊິວິດການເປັນຢູ=ຂອງຊຸມຊົນ. 

• ແນະນ*າລາຍລະອຽດ ກ�ຽວກັບ ວິທີການນ*າໃຊ"ມາດຕາການປົກປ"ອງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ີງ ແວດລ#ອມ ເຂ້ົາໃນຂະບວນ
ການວາງແຜນຂອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ (ເອກະສານຊ#ອນທ#າຍທີ 2); 

• ປັບປຸງຜະສິດທິພາບຂອງລະບົບການກັ່ນຕອງ ແລະ ບັນທກື ຢູ=ໃນຂ້ັນທ#ອງຖີ່ນ ໂດຍການສະໜອງ ລາຍການລະອຽດ
ຂອງການພິຈາລະນາ ບັນຫາການປ"ອງກັນດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ີງແວດລ#ອມ ແລະ ແບບຟອມໃນການຕິດຕາມ (ເອກະ 
ສານຊ#ອນທ#າຍທີ 3) ໄປພ#ອມໆກັນກັບວິທກີານນ*າໃຊ"ມາດຕາການປົກປ"ອງທີ່ລະອຽດ ມາດຕະການຫລຸດຜ�ອນາຜົນ
ກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມ (ECOP) ສ*າລັບທຸກໆປະເພດຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍ (ເອກະສານຊ#ອນທ#າຍທ ີ
4); 

• ສ່ົງເສີມການປຸງຈິດສ*ານຶກ ແລະ ໃຫ"ຄວາມຮູ"ແກ=ພະນັກງານ ທລຍ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຜູ"ນ*າຊຸມຊົນ/ຜູ"ປະສານງານ 
ເພ່ືອໃຫ"ເຂ້ົາໃຈເຖີງເງ່ືອນໄຂທີ່ອາດສ່ົງຜົນຕ*່ຜົນກະທົບທາງລົບຕ*່ (ສັງຄົມ ແລະ ສ່ີງແວດລ#ອມ) ຂອງການພັດທະນາ
ພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ, ໂດຍສະເພາະແມ=ນເສ້ັນທາງ ແລະ ຂົວ, ແລະ ໄປພ#ອມໆກັນກັບການ ເງ່ືອນໄຂໃນການສ່ົງເສີມໃຫ"ມີ
ຜົນກະທົບທາງດ#ານບວກຕ*່ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທ*າມະຊາດ, ສ່ີງແວດລ#ອມພາຍໃນທ#ອງຖີ່ນ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ=ຂອງຊຸມຊົນ. 

• ສ່ົງເສີມການຮ�ວມມກືັບທ#ອງຖີ່ນຢ=າງຫ#າວຫັນ ໃນຂອບເຂດຂອງການຫລຸດຜ�ອນເງ່ືອນໄຂທີ່ກ*່ໃຫ"ເກີດຜົນກະທົບທາງ
ລົບຕ*່ກັບສ່ີງແວດລ#ອມ ແລະ ສ່ົງເສີມເງ່ືອນໄຂໃນການກ*່ໃຫ"ເກີດຜົນກະທົບທາງດ#ານບວກຜ�ານຂະບວນການເສີມສ#າງ
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ກິດຈະກ*າຕ�າງໆຂອງຂະບວນການທັງຮຽນທັງເຮັດ ແລະ ຊ່ືສານໃນຊຸມຊົນ. 

• ທລຍ/ຄະນະຄຸ"ມຄອງໂຄງການ ທລຍ ຂ້ັນສູນກາງ ຈະເປັນຜູ"ສະໜອງການຝືກອົບຮົມຕ�າງໆ ແລະ ການກະຕຸກຊຸກຍູ"ໃຫ" 
ແກ=ຫ#ອງການ ທລຍ ຢູ=ໃນຂ້ັນທ#ອງຖີ່ນເປັນໄລຍະ ເພ່ືອໃຫ"ເຂົາເຈ້ົາເລ່ົານ້ັນສາມາດສະໜອງຂ*້ມູນຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວ ຂ#ອງກັບ
ວຽກງານປ"ອງກັນດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ີງແວດລ#ອມ ຂອງໂຄງການຍ�ອຍໃນລະຫວ�າງຂະບວນການວາງແຜນ ໄປພ#ອມໆ
ກັນກັບການເກັບກ*າຂ*້ມູນຕ�າງໆຕາມຄວາມເມາະສົມ. 

• ທລຍ/ຄະນະຄຸ"ມຄອງໂຄງການ ທລຍ ຂ້ັນສູນກາງ ຈະລວມເອົາພາກສ�ວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ວຽກງານປ"ອງກັນສັງຄົມ 
ແລະ ສ່ີງແວດລ#ອມ ຢູ=ໃນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ#າ ແລະ ຮັບປະກັນການປະສານສົມທົບກນັຂອງແຕ=ລະໜ�ວຍ
ງານລວມທັງໜ�ວຍງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ; 

• ທະນາຄານໂລກຈະທວນຄືນ, ສ່ົງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ລວມທັງການຝືກອົບຮົມດ#ານການ
ປ"ອງກັນດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ີງແວດລ#ອມ ກ*ລະນີຈ*າເປັນ. 

 
ຂັນ້ຕອນການຈດັຕັ້ຂັນ້ຕອນການຈດັຕັ້ຂັນ້ຕອນການຈດັຕັ້ຂັນ້ຕອນການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຍ�ອຍງປະຕບິດັໂຄງການຍ�ອຍງປະຕບິດັໂຄງການຍ�ອຍງປະຕບິດັໂຄງການຍ�ອຍ    
ລາຍການທີບ່*່ລາຍການທີບ່*່ລາຍການທີບ່*່ລາຍການທີບ່*່ໃຫ"ການໃຫ"ການໃຫ"ການໃຫ"ການສະໜບັສະໜນູສະໜບັສະໜນູສະໜບັສະໜນູສະໜບັສະໜນູ    

ເພ່ືອຫລີກລ#ຽງເງ່ືອນໄຂທີ່ຈະກ*ໃ່ຫ"ເກີດຜົນກະທົບທາງດ#ານລົບຕ*່ຊຸມຊົນ ແລະ ສ່ີງແວດລ#ອມພາຍໃນທ#ອງຖີ່ນ ຂອງ 
ທລຍ ໄລຍະທີ 2 ຈ່ືງໄດ"ມີການກະກຽມລາຍການທີ່ບ*່ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ/ຫລື ກິດຈະກ*າທີ່ບ*່ສາມາດສະໜອງ ງ_ບປະ 
ມານໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂອງ ທລຍ ໄລຍະທ ີ2 (ສ່ີງທີ່ບ*່ໃຫ"ການອະນຸມັດ ຫລື "ລາຍການທີບ່*່ສະໜັບ ສະໜູນ") ຊ່ືງໄດ"
ສ#າງຂ້ືນເພ່ືອເປັນລາຍການປະກອບເຂ້ົາໃນການພິຈາລະນາເລືອກໂຄງການ ແລະ ອີກດ#ານນ່ືງກ*່ ແມ=ນໄດ"ສ#າງ "ລາຍການທາງ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້18 

 

 

ເລືອກ" ເພ່ືອເປັນບ�ອນອີງ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ"ການຄັດເລືອກໂຄງການມີເງ່ືອນໄຂໃນ ໃນທາງບວກຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ກິດຈະກ*າຂອງ ທລຍ. ລາຍລະອຽດຕ�າງໆແມ=ນໃຫ"ເບ່ີງຕາມເອກະສານຊ#ອນທ#າຍທີ 1 ແລະ ລາຍການຕ�າງໆເລ່ົານ້ີ ຈະເອົາເຂ້ົາ
ບັນຈຸຢູ=ໃນປ້ືມຄູ=ມືຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. 
 
ຂັນ້ຕອນຂັນ້ຕອນຂັນ້ຕອນຂັນ້ຕອນການການການການກັນ່ກັນ່ກັນ່ກັນ່ກກກກອງອງອງອງ    ແລະແລະແລະແລະ    ທວນຄືນກອບນະໂຍບາຍການປກົປ"ອງທວນຄືນກອບນະໂຍບາຍການປກົປ"ອງທວນຄືນກອບນະໂຍບາຍການປກົປ"ອງທວນຄືນກອບນະໂຍບາຍການປກົປ"ອງ        

ເພ່ືອໃຫ"ມີຜົກກະທົບນ#ອຍທີ່ສຸດ ຕ*່ສ່ີງແວດລ#ອມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ, ທລຍ ຈ່ີງໄດ"ລວມເອົາເງ່ືອນ ໄຂ
ຕ�າງໆຂອງວຽກງານປ"ອງກັນດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ີງແວດລ#ອມເຂ້ົາໃນຂະບວນການວາງແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດໂຄງການຍ�ອຍຂອງ 
ທລຍ (ເອກະສານຊ#ອນທ#າຍ 2) ແລະ ໄດ"ມກີານສະໜອງຄູ=ມີທາງດ#ານວິຊາການ (ເບ່ີງເອ ກະສານຊ#ອນທ#າຍ 3, 4 ແລະ 5). 
ໃນນ້ີເພ່ືອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ"ຂະບວນການພິຈາລະນາ ແລະ ປະເມີນເງ່ືອນ ໄຂຜົນກະທົບຂອງໂຄງການກ�ອນການອະນຸມັດ
ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ເພ່ືອເປັນການຫລຸດຜ�ອນເງ່ືອນໄຂທີ່ຈະ ສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຂອງໂຄງການໃນເວລາສ*າຫລວດ, 
ກ*່ສ#າງ, ຈັດຄຸ"ມຄອງນ*າໃຊ" ແລະ ບູລະນະສ#ອມແປງ, ຂະບວນການໃນການວາງແຜນຕ�າງໆໄດ"ສະແດງດ່ັງລຸ=ມນ້ີ: 
    
ບາດກ#າວທີບາດກ#າວທີບາດກ#າວທີບາດກ#າວທີ    (1) (1) (1) (1) ໄລຍະການໄລຍະການໄລຍະການໄລຍະການກ*ານດົກ*ານດົກ*ານດົກ*ານດົໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍ    

ການກັ່ນກອງໂຄງການຍ�ອຍຈະຕ#ອງຢູ=ບົນພ້ືນຖານຂອງທ�າແຮງຜົນກະທົບດ#ານສະພາບແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມແລະອີງ
ຕາມນະໂຍບາຍປົກປ"ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົດຫມາຍຂອງ ສ ປປ ລາວ. 
 
ການພຈິາລະນາໃນລາຍການທີບ່*ສ່ະໜບັສະໜນູ ແລະ ການພຈິາລະນາໃນລາຍການທີບ່*ສ່ະໜບັສະໜນູ ແລະ ການພຈິາລະນາໃນລາຍການທີບ່*ສ່ະໜບັສະໜນູ ແລະ ການພຈິາລະນາໃນລາຍການທີບ່*ສ່ະໜບັສະໜນູ ແລະ ລາຍກລາຍກລາຍກລາຍການທີສ່ະໜບັສະໜນູານທີສ່ະໜບັສະໜນູານທີສ່ະໜບັສະໜນູານທີສ່ະໜບັສະໜນູ:::: ກ�ອນການອະນຸມັດໂຄງການຍ�ອຍຕ�າງໆ ພະ 
ນັກງານ ທລຍ ໄດ"ມກີານຈັດກອງປະຊຸມຫລາຍຄ້ັງ ເຊ່ັນ: ຂ້ັນບ#ານ, ຂ້ັນກຸ=ມບ#ານ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ, ໂດຍຢູ=ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມ
ດ່ັງກ�າວນ້ີ ພະນັກງານ ທລຍ ຕ#ອງໄດ" ແນະນ*າເຖີງເງ່ືອນໄຂທີ່ກ*່ໃຫ"ເກີດຄວາມສ�ຽງຕ*່ສ່ີງແວດລ#ອມຂອງແຕ=ລະໂຄງການ, ປູກຝັງ 
ຈິດສ*ນຶກໃຫ"ຊຸມຊົນ ກ�ຽວກັບ ການນ*າໃຊ"ຊັບພະຍາກອນທ*າມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ"ຊຸມຊົນເອົາໃຈໃສ=ຕ*່ ການປົກ
ປັກຮັກສາສ່ີງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງລວມເອົາຂ*້ມູນທີ່ຕ້ັງເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງທຸກໆໂຄງການ; ຕົວຢ=າງ: ເນ້ືອທີ່ດີນອະນຸຍາດນ*າ
ໃຊ"ໃນປະຈຸບັນ, ເຂດຫວງຫ#າມຕ�າງໆ ແລະ ອ່ືນໆ. ຖ#າຫາກພົບເຫນັການ ຄັດເລືອກໂຄງການຖ#ານອນຢູ=ໃນລາຍການກິດຈະກ*າທີ່
ບ*່ສະໜັບສະໜູນ "ລາຍການທີ່ບ*ສ່ະໜັບສະໜູນ" ຕ#ອງໄດ" ຖືກພິຈາລະນາຕັດອອກຈາກລາຍການ ຫລື ບ*່ລວມເອົາຢູ=ໃນລາຍ 
ການກິດຈະກ*າທີ່ຈະເອົາໄປພິຈາລະນາ. ແຕ=ຖ#າຫາກນອນຢູ=ໃນ "ລາຍການທີ່ສະໜັບສະໜູນ " ກິດຈະກ*າເຫລ່ົານ້ັນສາມາດສະເໜີ
ເພ່ືອພິຈາລະນາໄດ". 

ໃນ ທລຍ 2 ບົດສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍ ແລະ ແບບຟອມຕິດຕາມສ່ິງແວດລ#ອມ ໃນເອກະສານຊ#ອນທ#າຍ 3 (A3.1 
ແລະ A3.2) ແມ=ນໄດ"ຖືກນ*າໃຊ"ເຂ້ົາໃນ ທລຍ 3 ອ່ິງໃສ=ຂະໜາດ ຫລື ຈຸດທີ່ຕ້ັງຄືກັນກັບການປະເມີນສ່ີງແວດລ#ອມ ແລະ 
ສັງຄົມແລະ ການຕິດຕາມແຕ=ລະຮອບວຽນ (ເອກະສານຊ#ອນທ#າຍ 3) ແມ=ນການກະກຽມກ�ອນການຈັດຕ້ັງປະຕ້ັງປະຕິບັດກັບ
ໂຄງການທີ່ຫລາຍກ�ວາຄວາມຕ#ອງການຂອງລັດຖະບານ. ໃນໄລຍະເລ່ີມຕ້ົນຂອງ ທລຍ 3 ແມ=ນຕ#ອງການແບບດ*າເນີນ IEE ໃນ
ຮູບແບບຂອງລັດຖະບານ (ເອກະສານຊ#ອນທ#າຍ 6 ສະບັບພາສາລາວ) . 
 ການປະເມີນແບບງາຍດາຍ ແລະ ການກ*ານົດຜົນກະທົບ ແລະ ວິທີການຫລຸດຜ�ອນຈະດ*າເນີນການໂດຍພະນັກງານ 
ທລຍ ໃນຂ້ັນທ#ອງຖີ່ນ ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບທມີງານ ທລຍ ສູນກາງ ຕ#ອງໄດ"ເຮັດການປະເມີນຜົນດ#ານສ່ີງແວດລ#ອມແບບ
ກະທັດຮັດ ແລະ ການກ*ານົດຕົວວັດແທກເພ່ືອ ຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບ (ເອກະສານຊ#ອນທ#າຍ 4 ແລະ 5). ຮ�າງບົດລາຍງານຕ#ອງ
ໄດ"ທວນຄືນ ແລະ ປືກ ສາຫາລືກັບທີມງານຂອງບ#ານ ແລະ ຜູ"ຮ�ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດຜູ"ອ່ືນໆ ເພ່ືອນ*າເອົາເນ້ືອໃນຈິດໃຈເລ່ົານ້ັນ 
ເຂ້ົາຢູ=ໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ເອົາເຂ້ົາໃນມາດຕະການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບ. ສ່ີງຕ#ອງການສະເພາະ (ຄວາມຊ*ານິຊ*າ 
ນານດ#ານວິສະວະກ*າ ແລະ ການບ*ລິຫານຈັດການທີ່ດີ) ຊ່ືງຈະປະກອບເຂ້ົາຢູ=ໃນການປະມູນ, ເອກະສານຜູກພັນສັນຍາ, ການຕິດ 
ຕາມການປະຕິບັດໜ#າວຽກຂອງຜູ"ຮັບເໝົາ ແລະ ການປະຕິບັດງານ. ຮ�າງບົດລາຍງານຈະໄດ"ສ່ົງຫາອ*ານາດການປົກຄອງທ#ອງຖີ່ນ
ເພ່ືອຮັບຮອງເອົາ, ບົດລາຍງານ ຍັງຈະຕ#ອງໄດ"ສ່ົງຫາທະນາຄານໂລກເພ່ືອເປັນບ�ອນອ#າງອີງໃນການຕິດຕາມໃນຂ້ັນຕ*່ໄປ. 

((((ກກກກ))))    ການການການການກັນ່ກອງກັນ່ກອງກັນ່ກອງກັນ່ກອງດ#ານສງັຄມົດ#ານສງັຄມົດ#ານສງັຄມົດ#ານສງັຄມົສງັຄມົ:  ສງັຄມົ:  ສງັຄມົ:  ສງັຄມົ:  ພະນັກງານ ທລຍ ຢູ=ໃນຂ້ັນທ#ອງຖີ່ນຕ#ອງໄດ"ພິຈາລະນາຄວາມຕ#ອງການໃນ
ການນ*າໃຊ"ທີ່ດີນ, ການຍົກຍ#າຍຖີ່ນຖານ ແລະ ກຸ=ມຄົນຫລືຄອບຄົວຜູ"ດ#ອຍໂອກາດ. ທຸກໆໂຄງການທີ່ຕ#ອງການນํາ
ໃຊ"ເນ້ືອທີ່ດີນຂອງກຸ=ມຄົນຫລືຄອບຄົວຜູ"ດ#ອຍໂອກາດ ເຊ່ັນ: (ຄົວເຮືອນທຸກຍາກທີມ່ີຫົວໜ#າຄອບຄົວເປັນເພດຍີງ, ຄົວ
ເຮືອນທຸກຍາກທີມ່ີຄົນເຖົ້າແກ=ເປັນສະມາຊິກຂອງຄົວເຮືອນ, ຄົນພິການ ແລະ/ຫລື ເດັກນ#ອຍ) ຕ#ອງໄດ"ການປະເມີນ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້19 

 

 

ດ#ານສັງຄົມ ແລະ ກະກຽມແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຍົກຍ#າຍຖີ່ນຖານຕາມກອບນະໂຍບາຍການທົດແທນຄືນ 
ແລະ ການຍົກຍ#າຍຖີ່ນຖານ ແລະ/ຫລື ປືກສາຫາລືກັບຊ�ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ. 
((((ຂຂຂຂ) ) ) ) ການນ*າໃຊ"ການນ*າໃຊ"ການນ*າໃຊ"ການນ*າໃຊ"ມາດຕະການມາດຕະການມາດຕະການມາດຕະການຫລດຸຜ�ອນຫລດຸຜ�ອນຫລດຸຜ�ອນຫລດຸຜ�ອນຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈັຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈັຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈັຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈັດຕັງ້ປະຕບິດັດຕັງ້ປະຕບິດັດຕັງ້ປະຕບິດັດຕັງ້ປະຕບິດັ    (ECOP)(ECOP)(ECOP)(ECOP): : : : ສ*າລັບວຽກງານ
ນ້ີ ແມ=ນງ�າຍດາຍກ�ວາການປະເມນີເພ່ືອກ*ານົດຂະໜາດຂອງໂຄງການ, ພະນັກງານ ທລຍ ຢູ=ຂ້ັນທ#ອງຖີ່ນ ຕ#ອງໄດ"ເຮັດ
ການປະເມີນແບບກະທັດຮັດ ແລະ ກ*ານັດມາດຕະການເພ່ືອຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບຕ*່ສ່ີງແວດລ#ອມ ຕາມລະຫັດຂອງ
ລະດັບຜົນກະທົບ ຊ່ືງໄດ"ສ#າງຂ້ືນສ*າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພ້ືນຖານໂຄງ ລ�າງຂະໜາດນ#ອຍ ເຊ່ັນ: ການກ*່ສ#າງທາງ, ຊົນ
ລະປະ ທານ, ນ*້າສະອາດ ແລະ ອາຄານທີມ່ີຄວາມສ�ຽງນ#ອຍ (ເອກະສານຊ#ອນທ#າຍທີ 4). ທກຸໆເອກະສານທີ່
ກ�ຽວຂ#ອງຕ#ອງໄດ"ກັບໄວ"ກັບເອກະສານຂອງໂຄງການຍ�ອຍ ເພ່ືອເປັນບ�ອນອ#າງອີງໃນການກວດກາຂອງ ທລຍ ຂ້ັນສູນ
ກາງ ແລະ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນໂອກາດຕ*່ໄປ. 

 
ບາດກ#າວທີບາດກ#າວທີບາດກ#າວທີບາດກ#າວທີ    (2) (2) (2) (2) ໄລຍະການອອກແບບໂຄງການຍ�ອຍໄລຍະການອອກແບບໂຄງການຍ�ອຍໄລຍະການອອກແບບໂຄງການຍ�ອຍໄລຍະການອອກແບບໂຄງການຍ�ອຍ    
(ກ) ໂຄງການຍ�ອຍຕ�າງໆທີ່ໄດ"ຮັບຈາກການນ*າສະເໜີຂອງຊາວບ#ານ ແລະ ທຸກໂຄງການທີ່ໄດ"ຄັດເລືອກ ລະຫວ�າງກອງປະຊຸມຂ້ັນ
ກຸ=ມບ#ານ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ ຈະໄດ"ນ*າມາສ*າຫລວດອອກແບບໂດຍຊາວບ#ານ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ#ານວິຊາການຈາກຫ#ອງການ
ກ�ຽວຂ#ອງຂ້ັນເມືອງ ແລະ ຈາກທີມງານ ທລຍ. ຊ່ືງມາດຕະການໃນການຫລຸດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຜົນກະທົບຕ*່ສ່ີງແວດລ#ອມກ*່ຈະ
ໄດ" ຮວມເຂ້ົາເປັນເອກະສານອັນໜ່ຶງ ໃນຂ້ັນຕອນສຸດທ#າຍຂອງການອອກແບບໂຄງການ. 
(ຂ) ບົດນ*າສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍ (ເອກະສານຊ#ອນທ#າຍ 3) ຈະນ*າໃຊ"ເປັນເອກະສານໃນການສ*າຫວຼດອອກແບບ ຊ່ືງລວມມີທັງ
ການປະເມີນແບບຮີບດ�ວນ ຕາມເງ່ືອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ"ຢູ=ໃນຂ້ັນຕອນທີ (1) ຂ#າງເທີງນ້ັນ ຊ່ືງທີມງານກ�ຽວຂ#ອງຕ#ອງໄດ"ກວດກາຢ=າງ 
ລະອຽດວ�າມີຄວາມສ�ຽງໃດແດ�ທີ່ອາດເກີດຂ້ືນຕ່ືມ. ທມີງານ ທລຍ ໃນຂ້ັນທ#ອງຖີ່ນຕ່ືມແບບຟອມ ໂດຍອີງໃສ=ຄວາມປະສົບ 
ການຂອງຊາວບ#ານ, ຕາມການສັງເກດການໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ການຕາມປືກສາຫາລືກັບພະນັກງານພາກລັດ (ຕົວຢ=າງ: ການ
ພິຈາລະນາຄືນວ�າໂຄງການທີ່ຈະນ*າໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ນ້ັນບ*່ໄປຕ້ັງຢູ=ເຂດຫວງຫ#າມເປັນຕ້ົນ). ຢູ=ໃນຂ້ັນຕອນນ້ີ ໂຄງການຍ�ອຍທີ່
ນອນຢູ=ໃນ "ລາຍການທີ່ບ*່ສະໜັບ ສະໜູນ" ແມ=ນຈະບ*່ໄດ"ຖກືພິຈາລະນາເອົາມາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຕ=ມີພຽງແຕ=ໂຄງການທີ່ນອນຢູ=
ໃນ "ລາຍການທາງເລືອກ" ເທົ່ານ້ັນຈະໄດ"ຮັບການພິຈາລະນາ.  
 
(ງ) ຮ�າງສັນຍາການກ*່ສ#າງຈະໄດ"ຮັບການເພ້ີມເຕີມບາງລາຍການໜ#າວຽກ ເຊ່ິງມີລາຍລະອຽດກ�ຽວກັບຂ*້ຕົກລົງຕ�າງຂອງການຮັບ   
ເໝົາທີ່ກ�ຽວຂ#ອງກັບການປົກປັກຮັກສາສ່ີງແວດລ#ອມ. ທັງຝ=າຍຂອງ ທລຍ ກ*່ຈະໄດ"ກະກຽມເງ່ືອນໄຂຂອງສັນຍາລະຫວ�າງຊຸມ
ຊົນ ແລະ ທລຍ ເຊ່ັນດຽວກັນ ຕ*ກ່ັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປັກຮັກສາສ່ີງແວດລ#ອມ. 
 
ບາດກ#າວບາດກ#າວບາດກ#າວບາດກ#າວທີທທີີທີ    (3) (3) (3) (3) ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ�ອຍໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ�ອຍໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ�ອຍໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ�ອຍ    
(ກ) ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບຕ*່ສ່ີງແວດລ#ອມ ໄປຄຽງຄູ=ກັນກັບການຕິດຕາມ, ການກວດກາການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ສ່ົງຜົນຕ*່ສ່ີງແວດລ#ອມ ແມ=ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ໂດຍການຊ�ວຍເຫລືອຂອງພະນັກ 
ງານຫ#ອງການຊັບພະຍາກອນນ*້າ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ. ການຝືກອົບຮົມ ແລະ ປູກສ#າງຈິດສ*ານືກຂອງຊຸມຊົນຕ*່ກັບກິດຈະກ*າ
ຕ�າງໆ ທີ່ຈະຊ�ວຍໃຫ"ຊຸມຊົນມີຄວາມລະມັດລະວັງຕ*່ຄວາມສ�ຽງ ຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຕ*່ສ່ີງແວດລ#ອມ ແລະ ເພ່ືອ
ເປັນການເສີມສ#າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຊຸມຊົນໃນການກວດກາຜູ"ຮັບເໝົາເພ່ືອ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ"ສອດຄ�ອງກັບຂ*້
ບັງຄັບຕ�າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາສ່ີງແວດລ#ອມ. ເຄ່ືອງມືສ*າລັບວຽກງານຂ*້ມູນຂ�າວສານການສືກສາ ແລະ ປະຊາສ*າພັນ ໄດ"ຖກື
ປັບປຸງກ�ອນທີ່ຈະເລ່ີມຕ້ົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການຢູ=ໃນທລຍ 2 ແລະ ການຝືກອົບຮົມຕ�າງໆກ�ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສ່ີງ
ແວດລ#ອມຈະໄດ" ຈັດຂ້ືນໂດຍທີມງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ທລຍ ຂ້ັນສູນກາງ ຢູ=ໃນຂ້ັນຕອນກະກຽມໂຄງການ ແລະ ລະຫວ�າງ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ�ອຍ. 
(ຂ)ໃນຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ຫ#ອງການກ�ຽວຂ#ອງຕ#ອງໄດ"ຕິດຕາມຢ=າງເປັນປົກກະຕິ ເພ່ືອຫລຸດ 
ຜ�ອນຜົນກະທົບຕ*່ສ່ີງແວດລ#ອມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບຕ*່ສ່ີງແວດລ#ອມ. ເມື່ອ
ຜູ"ຮັບເໝົາເຊັນສັນຍາກັບຊຸມຊົນ ການກວດກາຄ້ັງສຸດທ#າຍຕ#ອງປະຕິບັດ ກ�ອນການມອບໂຄງການໃຫ"ຊຸມຊົນ, ທຸກໆຂ້ັນຕອນ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເຊ່ັນ: ຈາກຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ, ການລົງມືກ*່ສ#າງ ແລະ ມອບ-ຮັບໂຄງການ ຕ#ອງໄດ"ບັນທຶກໄວ"ໃນແບບ 
ຟອມຕິດຕາມການປະຕິບັດດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມສະບັບປັບປຸງໃໝ=. ພະນັກງານ ທລຍ ຕ#ອງນ*າໃຊ"ແບບຟອມສະເພາະ ເພ່ືອ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້20 

 

 

ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງໜ#າວຽກໃນເວລາການລົງກວດກາພາກສະໜາມ ສົມທົບກັບ ການນ*າໃຊ"ແບບຟອມຕິດຕາມ ແລະ 
ກວດກາດ#ານສ່ີງແວດລ#ອມ (ເບ່ີງເອກະສານຊ#ອນທ#າຍທີ 3, 3.2). 
 
ຄວາມຕ#ອງການທາງດ#ານປ"ອງກນັສິງ່ແວດລ#ອມຄວາມຕ#ອງການທາງດ#ານປ"ອງກນັສິງ່ແວດລ#ອມຄວາມຕ#ອງການທາງດ#ານປ"ອງກນັສິງ່ແວດລ#ອມຄວາມຕ#ອງການທາງດ#ານປ"ອງກນັສິງ່ແວດລ#ອມ    ໃນໜ#າວຍກດ#ານໃນໜ#າວຍກດ#ານໃນໜ#າວຍກດ#ານໃນໜ#າວຍກດ#ານວສິະວະກ*າວສິະວະກ*າວສິະວະກ*າວສິະວະກ*າ    
ໃນ ທລຍ 3, ວຽກງານວິໃຈຕ�າງໆຈະໄດ"ດ*າເນີນການຕ*່ເຊ່ັນ: ການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ການກວດສອບດ#ານ
ວິຊາການ ຊ່ຶງວຽກດ່ັງກ�າວແມ=ນການສືບຕ*່ປະຕິບັດຮ�ວມກັບອົງການນ*້າ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ (ອົງການນ*້າສະອາດ) ທີ່ຂ້ືນກັບ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ພ#ອມນ້ັນກ*່ຈະໄດ"ສືບຕ*່ເຜີຍແຜ=ວຽກງານຢຸດຕິການຖ�າຍຊະຊາຍ (Open Defecation Free ຫລ ື
ODF). ທລຍ 3 ຈະບ*່ໃຫ"ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການວິໃຈ ເນ່ືອງຈາກຄາດວ�າ ຈະບ*່ມີບັນຫາຜົນກະທົບດ#ານ
ສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມເກດີ. ເຖິງຢ=າງໃດກ*່ຕາມ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດ່ັງກ�າວຕ#ອງສອດຄ�ອງກັບນະໂຍບາຍປົກ
ປ"ອງສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງທະນະຄານໂລກ. ມາດຕາການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມ (ECOP) ໄດ"ຮັບການ 
ປັບປຸງ ໃນ ທລຍ 2 ແລະ ໄລຍະງ_ບປະມານເພ່ີມ ຊ່ຶງຈະສືບຕ*່ນ*າໃຊ"ສ*າລັບການຮ�ວມມືກັບນ*້າສະອາດ. ນອກຈາກນ້ັນກ* ່
ຈະມກີານຮ�ວມມກືັບຄູ=ຮ�ວມພັດທະນາອ່ືນທີ່ມີຮູບແບບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທີ່ຄ#າຍຄືກັນຕ່ືມອີກໂດຍແມ=ນການສະໜອງເຕົາ 
ສ*າລັບປຸງແຕ=ງອາຫານ (Cookstove) ເຊ່ິງທີມງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນບ#ານ ແລະ ຜູ"ປະສານງານກຸ=ມບ#ານ ຈະຊ�ວຍແນະນ*າ
ກ�ຽວກັບວິທກີານນ*າໃຊ" (Cookstove4). ຖ#າຫາກມກີານຮ�ວມມກືັນ, ທລຍ 3 ຈະບ*່ສະໜອງງ_ບປະມານສ*າລັບຊ້ືເຕົາ ດ່ັງກ�າວ. 
ອີງຕາມຮູບແບບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ຖ#າການຮ�ວມມືດ່ັງກ�າວໄດ"ຮັບການອະນຸມັດ, ກິດຈະກ*າດ່ັງກ�າວຈະລວມເຂ້ົາໃນວຽກຂອງ 
ທລຍ 3, ແຕ= ທລຍ ຈະບ*່ໃຫ"ທນືໃນການຈັດຊ້ືເຕົາດ່ັງກ�າວ. ທລຍ ອາດຈະເລ່ີມຕ້ົນການຮ�ວມມກືບັຄູ=ຮ�ວມພັດທະນາອ່ືນໆໃນ
ຊ�ວງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ 3,  ແນວໃດກ*່ຕາມ ທລຍ ຕ#ອງແຈ"ງໃຫ"ທະນະຄານໂລກຊາບ ກ�ຽວກັບ ການຮ�ວມມື
ດ່ັງກ�າວ ແລະ ຊອກຫາວິທີທາງຮ�ວມມືທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ, ສ#າງເອກະສານຮັບຮອງ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພ່ືອຫລີກຫລ�ຽງ 
ຊ�ອງວ�າງທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນະຄານໂລກກ�ອນຈະເລ່ີມຕ້ົນຮ�ວມມືກັບຄູ=ຮ�ວມພັດທະ 
ນາດ່ັງກ�າວ. 
 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, , , , ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ    

ຕາຕະລາງຂ#າງລຸ=ມນ້ີ ແມ=ນສັງລວມມາດຕາການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານຂອງ ທລຍ 
ໄລຍະທີ 2 ທີ່ພົວພັນເຖີງ ກອບການຄຸ"ມຄອງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ີງແວດລ#ອມ. ພະນັກຂອງ ທລຍ ນັບແຕ=ຂ້ັນສູນກາງ ຮອດຂ້ັນ
ເມືອງ ແມ=ນມີຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກອບນະ ໂຍບາຍການປົກປ"ອງສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ. ໃນແຕ=ລະ
ເມືອງເປ້ົາໝາຍຂອງ ທລຍ ພະນັກງານວິຊາການ 1 ທ�ານ ຈະເປັນຮັບ ຜິດຊອບວຽກງານສ*າຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ກວດສອບ
ຜົນກະທົບທາງດ#ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະ ການເພ່ືອຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບ ປະມານ 8 ໂຄງການ
ຍ�ອຍຕ*່ປີ. ນອກຈາກນ້ັນຍັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການພິຈາລະນາຄັດເລືອກໂຄງ ຍ�ອຍ ໂດຍອີງໃສ=ລາຍການທີ່ໂຄງການບ*່ໃຫ"ການສະ
ໝັບສະໜູນ ເປັນເຄ່ືອງມືໃນການກັນຕອງ, ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນວ�າມາດຕະການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມ 
ຈະໄດ"ຮັບການປະຕິບັດຖືກຕ#ອງຕາມກ*ານົດເວລາ, ສອດຄ�ອງກັບ (ECOP) ປະກອບເຂ້ົາໃນເອກະສານສັນຍາຂອງຜູ"ຮັບເໝົາ 
ເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາໃຫ"ຖກືຕ#ອງຕາມກອບນະໂຍບາຍ. ໃນປະຈຸບັນ ທລຍ ປັບປຸງລາຍການກວດກາສ*າລັບວຽກກ*່ສ#າງເຊ່ິງລວມ
ທັງລາຍການກວດກາສ*າລັບຜູ"ຮັບເໜົາ ມາດຕະການມາດຕະການມາດຕະການມາດຕະການຫລດຸຜ�ອນຫລດຸຜ�ອນຫລດຸຜ�ອນຫລດຸຜ�ອນຜົນກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜົນກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜົນກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜົນກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ    (ECOP) (ECOP) (ECOP) (ECOP) ເຊິງ
ຈະກວດກາ ແລະ ຕ່ືມຂ*້ມູນໂດຍພະນັກງານວິຊາການຂ້ັນເມືອງ (ວິຊາການທລຍຂ້ັນເມືອງ). ວິຊາການ ທລຍ ແຂວງ ຈະຕິດ 
ຕາມກວດກາວຽກກ*່ສ#າງຕາມແຜນ ແລະ ວິຊາການ ທລຍ ຂ້ັນສູນກາງ ເລືອກກວດກາສະເພາະບາງໂຄງການ. ລາຍການວຽກ
ກ*່ສ#າງທີ່ໄດ"ຂ້ືນແຜນເປັນສ�ວນໜ່ຶງຂອງການຕິດຕາມຜົນງານດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ. ທມີງານພັດທະນາຊຸມຊົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບ 
ປະກັນການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານການປ"ອງກັນທາງສັງຄົມໄດ"ຕາມຄວາມຕ#ອງການ. ທີມງານພັດທະນາຊຸມຊົນຂ້ັນເມືອງ
ຈະຊ�ວຍໃນການກະກຽມການທດົແທນຄືນ, ເຊ່ິງຈະໄດທົບທວນໂດຍທີມງານບ*ລິຫານໂຄງການກ*່ຄືກັນກັບທີມງານທະນາຄານ
ໂລກ. ໃນກ*່ລະນ້ີມີການປະກອບສ�ວນຊັບສິນ ຫລື ທີ່ດິນ ຈະຕ#ອງໄດ"ສ#າງບົດບັນທຶກຂ*້ຕົກລົງ ແລະ ປະກອບເຂ້ົາໃສ=ບົດສະເໜີ
ໂຄງການຍ�ອຍ. 

ບົດແນະນ*າຕ*່ໄປນ້ີຈະສືບຕ*່ຖືກນ*າໃຊ"ພາຍໃນ ທລຍ 3 .  
    



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້21 

 

 

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    2. 2. 2. 2. ຄ*າແນະນ*າສ*າລັບບນັຫາການຄ*າແນະນ*າສ*າລັບບນັຫາການຄ*າແນະນ*າສ*າລັບບນັຫາການຄ*າແນະນ*າສ*າລັບບນັຫາການປ"ອງກັນປ"ອງກັນປ"ອງກັນປ"ອງກັນ    ແລະ ການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັແລະ ການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັແລະ ການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັແລະ ການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັ    
ຜນົກະທບົດ#ານລບົຜນົກະທບົດ#ານລບົຜນົກະທບົດ#ານລບົຜນົກະທບົດ#ານລບົທີສ່*າຄນັທີສ່*າຄນັທີສ່*າຄນັທີສ່*າຄນັ    ຄວາມຕ#ອງການດ#ານມາດຕະການໃນການ ຄວາມຕ#ອງການດ#ານມາດຕະການໃນການ ຄວາມຕ#ອງການດ#ານມາດຕະການໃນການ ຄວາມຕ#ອງການດ#ານມາດຕະການໃນການ 

ຫລດຸຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຫລດຸຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຫລດຸຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຫລດຸຜ�ອນຄວາມສ�ຽງ    
ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ    

(1) ການສູນເສຍທີ່ດີນ ຫຼື ຊັບ
ພະ ຍາກອນ ທັງແບບຖາວອນ 
ແລະ ຊ່ົວຄາວ ຂອງແຕ=ລະ
ຄອບຄົວ ລວມທັງຂ*້ຈ*າກັດ ຂອງ
ການເຂ້ົາເຖີງ
ຊັບພະຍາກອນທ*າມະຊາດ ແລະ/
ຫລື ການກີດຂວາງການຍົກ ຍ#າຍ
ຂອງຄົນ ແລະ ສັດ (ລວມທັງ
ກິດຈະກ*າການປ"ອງກັນເວນ 
ຍາມ). 

ກ*ານົດຄວາມຕ#ອງການທີ່ດີນ ແລະ ຮູບແບບທີ່
ຕ#ອງການ, ເຈ້ົາຂອງ ແລະ/ຫລື ຫວົ ຂ*້ອ່ືນໆ ແລະ 
ກະກຽມແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດການຍົກຍ#າຍ
ຖີ່ນຖານ (ຜຈຍ) ເພ່ືອທົດ ແທນຄືນ ແລະ/ຫລື 
ຊ�ວຍໃນການຕິດຕາມ ກອບນະໂຍບາຍໃນການ
ທົດແທນຄືນ ແລະ ການຍົກຍ#າຍຖີ່ນຖານ 
(ກນທຍ) ສํາລັບ ສປປ ລາວ. 
 
ໂຄງການຍັງສະໜັບສະໜູນການປູກຝັງຈິດສ*າ 
ນືກຂອງຜູ"ທີ່ໄດ"ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
ກ�ຽວກັບຂະບວນການສະແດງຄ*າຄິດເຫັນ ແລະ 
ແກ"ໄຂຂ*້ຂັດແຍ=ງ ແລະ ສ#າງຄວາມອາດ ສາມາດ 
ໃຫ"ກຸ=ມຄົນເລ່ົານ້ັນເພ່ືອເຂ້ົາມີສ�ວນ ເປັນຄະນະ
ຂອງຂະບວນການສະແດງຄ*າຄິດເຫັນ ແລະ ແກ"
ໄຂຂ*້ຂັດແຍ=ງ ຕາມພາລະບົດ ບາດທີ່ຕ#ອງການ 
ແລະ ລວມທັງແກ"ໄຂກັບ ການສະແດງຄ*າຄິດ
ເຫັນຜ�ານສ່ືຕ�າງໆ, ການ ບັນທກື, ການລາຍງານ 
ແລະ ການຕິດຕາມ ຕ* ່ການນ*າສະເໜີສ່ີງທີ່ຂ*ການ
ແກ"ໄຂ. 

ປືກສາຫາລືກັບທະນາຄານໂລກ, 
ຕ#ອງມີເອກະສານທີຖ່ືກຕ#ອງ ແລະ 
ການກວດກາຈາກທະນາ ຄານໂລກ
ອາດມີຄວາມຈ*າເປັນ. 

(2) ເງ່ືອນໄຂທີ່ກ*່ໃຫ"ເກີດຂ*້ຂັດ 
ແຍ=ງທາງດ#ານສັງຄົມຈາກຜູ=ຄຸ"ມ 
ຄອງ ແລະ ນ*າໃຊ"ທີ່ດີນ ແລະ 
ຫລື ສິດໃນການນ*າໃຊ"ນ*້າ ຫລື 
ກ�ຽວກັບການຂັດແຍ=ງທາງດ#ານ 
ສັງຄົມ. 

ມາດຕະການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທບົສ*າລັບວຽກ 
ງານແກ"ໄຂຂ*້ຂັດແຍ=ງ ຜ�ານຂະບວນການປືກສາຫາ 
ລືຮ�ວມກັບຜູ"ຮ�ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຊຸມ
ຊົນທີ່ຢູ=ໃນພ້ືນທີ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງ ການ, ໂດຍ
ທົ່ວໄປແລ"ວການອີງໃສ=ຊຸມຊົນ ແລະ ການບ*ລິ 
ຫານແບບລວມສູນ ບ*່ໄດ"ປະຖີ້ມການມີສ�ວນ
ຮ�ວມຈາກສ່ືຕ�າງໆຈາກພາກສ�ວນພາຍນອກ. 
 
ເຮັດສັນຍາກັບຊາວບ#ານໃນການຊົມໃຊ"ຊົບພະຍາ 
ກອນຕ�າງໆ. 
ນ*າໃຊ"ລະບົບການສະແດງຄ*າເຫັນ ແລະ ແກ"ໄຂ 
ຂ*້ຂັດແຍ=ງທີ່ມີແລ"ວຢູ=ໃນຊຸມຊົນ ເຊ່ັນ: ເຖົ້າແກ=
ແນວໂຮມ ທີ່ໄດ"ຮັບການນັບຖືຈາກຊຸມຊົນ ຫລື 
ຜູ"ນ*າຊົນເຜ່ົາຕ�າງໆ 

ຖ#າຫາຂ*້ຂັດແຍ=ງມີຫລາຍຂ້ືນຕ*່ ການ
ປັບປຸງຊ້ີວິດການເປັນຢູ= ຫລື 
ເງ່ືອນໄຂດ*າລົງຊີວິດຂອງແມ=ຍີງ ຫລື 
ຂອງຄອບຄ*າທຸກຍາກຢູ=ໃນ ຂອບ
ເຂດຂອງໂຄງການຍ�ອຍ ຫລື ມຜົີນ
ກະທົບກັບວຽກງານ ການເມືອງ ຫລື 
ຍ່ີງເພ່ີມການ ຂັດແຍ=ງຂ້ືນ ຕ#ອງໄດ"ມີ
ການ ລາຍງານຫາທະນາຄານໂລກ 

(3)  ຜົນກະທົບຄືນຕ*່ຊົນເຜ່ົາ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂະບວນການປະເມີນທາງ 
ດ#ານສັງຄົມຜ�ານການສົນທະນາແບບເປີດ ກ#ວາງ, 
ແບບເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ແບບແຈ"ງ ການ ແລະ 
ຖ#າຫາກຈ*າເປັນຕ#ອງໄດ"ກະກຽມ ແຜນການ
ພັດທະນາສ*າລັບຊົນເຜ່ົາ (ຜພຊ)  

ປຶກສາຫາລືດ#ານວິຊາການຮ�ວມທມີ
ງານທະນາຄານໂລກກ�ອນ, ສ*າລັບ 
ດ#ານຄວາມຖືກຕ#ອງຂອງເອກະສານ 
ທະນາຄານຈະກວດກາຕາມຫລັງ 
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ໂຄງການຈະໄດ"ເອົາໃຈໃສ=ຊຸກຍູ" ແລະ ປູກຈິດສ*າ 
ນຶກໃຫ"ຜູ"ໄດ"ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການຈັດຕ້ັງປະ 
ຕິບັດໂຄງການ, ກ�ຽວກັບ ກົນໄກສະແດງຄ*າຄິດ
ເຫັນ  ແລະ ແກ"ໄຂຂ*້ຂັດແຍ=ງ (ກສກ) ແລະ ສ#າງ
ຄວາມສາມາດໃຫ"ຄະນະຮັບຜິດຊແບ (ກສກ) ທີ່
ມີຢູ=ແລ"ວ ລວມທັງການແກ"ໄຂຄ*າຮ#ອງທຸກ ຈາກ
ບຸກຄົນ ແລະ/ຫລື ຊົນເຜ່ົາ, ການບັນທືກ, ການ
ລາຍງານ ແລະ ການຕິດຕາມກ*ກ່ບັບັນຫາ ທີ່ສະ  
ເໜີການປັບປຸງ. 

 
 

(4) ຖ#າມີທ�າອ�ຽງໃນການເພ່ີມ 
ການນ*າໃຊ"ຢາປາບສັດຕູພືດ 
ແລະ/ຫລື ສານເຄມທີີ່ອາດມີ ຜົນ
ຮ#າຍຕ*່ຄຸນນະພາບຂອງດີນ, ຄຸນ
ນະພາບຂອງນ*້າ ແລະ/ຫລື ຜູ"ນ*າ
ໃຊ"ນ*້າຢູ=ດ#ານໃຕ"ກະແສ. 

ຕ#ອງຈ*າກັດການນ*າໃຊ"ຢາປາບສັດຕູພືດເປັນຈ*າ 
ນວນຫລວງຫລາຍ; ຕ#ອງໄດ"ເຮັດແຜນກ�ຽວກັບ 
ການຄວບຄຸມກ�ຽວກັບເຄມີປາບສັດຕູພືດແລະ 
ສະໜອງການ ຝືກອົບຮົມໃຫ"ຊາວກະສິກອນ 
ແລະ ຊາວປາມົງ 

 

(5) ມີຄວາມສ�ຽງຕ*ກ່ັບລະເບີດ 
ບ*່ທັນແຕກບ*່? UXO 

ຖ#າຫາກມີຄວາມສ�ຽງ, ຕ#ອງໄດ"ປະສານກັບ 
ໜ�ວຍງານກ�ຽວຂ#ອງເພ່ືອເຮັດການເກັບກູ"ກ�ອນ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກ*າ. 

ທີມງານ ທລຍ ເປັນຜູ"ນ*າພາ ໃນການ
ເຮັດໃຫ"ພ້ືນທີ່ຂອງ ໂຄງການມີຄວາມ
ປອດໄພ. 

(6) ການກ*່ສ#າງຝາຍກັນນ*້າຈະ
ເຮັດໃຫ"ນ*້າປ=ຽນແລວ ຫລື ຈ*າກັດ
ການໄຫລຂອງນ*້າ 

ຖ#າມ,ີໃຫ"ຕິດຕາມເອກະສານຊ#ອນທ#າຍ 7 ວິຊາການ ທລຍ ຕ#ອງຕິດຕາມຄວາມ
ປອດໄພຂອງຝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບ
ທາງສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ 

(7) ກິດຈະກ*າໂຄງການຍ�ອຍ ທີ່
ອາດຈະເປັນເຫດໃຫ"ມີຜົນກະ 
ທົບຕ*່ອາກາດ, ມີສຽງລົບກວນ, 
ແລະ/ຫລື ນ*້າເປີເປ້ືອນ, ດີນ 
ເຈ່ືອນ, ແລະ/ຫລື ມີຄວາມ ສ�ຽງ
ຕ*່ສຸຂະພາບ ຫລື ມີຜົນກະ ທົບຕ*່
ຜູ"ຊົມໃຊ"ນ*້າຢູ=ປາຍນ*້າ. 

‘ ຕ#ອງໄດ"ເອົາໃຈໃສ=ວຽກງານດ#ານວິສະວະກ*າ 
ແລະ /ຫລື ການເອົາໃຈໃສ=ຕ*່ການຕິດຕາມ ແລະ 
ຊ້ີນ*າໆພາລວມທັງການຮ�ວມ ປືກສາຫາລືກັບຊຸມ
ຊົນຢ=າງເປັນປະຈ*າ. 
‘ ຢູ=ໃນສັນຍາຕ#ອງໄດ"ລວມມີຫົວຂ*້ທີ່ຕ#ອງລະບຸ
ໄວ"ກ�ຽວກັບ "ການຄ້ົນພົບໂດຍບັງເອີນ" 

ທີມງານ ທລຍ ຢູ=ໃນຂ້ັນທ#ອງຖີ່ນ 
ແລະ ທີມງານບ*ລິຫານທລຍຈະຕ#ອງ
ແນ=ໃຈວ�າມີວິທີການຫລຸດຜ�ອນທີ ່   
ເໝາະສົມແລະການນ*າໃຊ"ວັດສະດຸ
ການກ*່ສ#າງຖກືຕ#ອງກັບກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການແລະມາດຕະການ
ກ�ຽວກັບຄວາມປອດໄພແມ=ນ
ໄດ"ລວມເຂ້ົາໃນສັນຍາຂອງຜູ"ຮັບເໜົາ
ແລະ ຜູ"ຮັບເໜົາໃດ"ນ*າໃຊ"ຢ=າງມີ
ປະສິດຕິຜົນແລະວິທີການຫລຸດ 
ຜ�ອນ. ຫ#າມບ*່ໃຫ"ນ*າໃຊ"ວັດສະດຸໃຍ
ຫີນ (Asbesto) ເຂ້ົາໃນການກ*ສ່#າງ 
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ພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີIV: IV: IV: IV: ການການການການເຜຍີແຜ=ວຽກງານປກົປ"ອງຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມເຜຍີແຜ=ວຽກງານປກົປ"ອງຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມເຜຍີແຜ=ວຽກງານປກົປ"ອງຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມເຜຍີແຜ=ວຽກງານປກົປ"ອງຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ#ອມ    ແລະແລະແລະແລະ    ສງັຄົມສງັຄົມສງັຄົມສງັຄົມ    
ໃນເວລາການກະກຽມທລຍ 2 ແລະ ໄລຍະງ_ບປະມານເພ່ີມ, ໄດ"ຈັດການສ*າມະນາ ກ�ຽວກັບ ກອບການຄຸ"ມຄອງດ#ານສັງຄົມ 
ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ ທີ່ປາກເຊ, ແຂວງຈ*າປາສັກ ວັນທີ 18 ມີນາ 2015; ຢູ=ແຂວງອຸດົມໄຊ ວັນທີ 20 ມີນາ 2015 ແລະຈັດຢູ=
ວຽງຈັນ ວັນທີ 23 ມີນາ 2015. ຜູ"ເຂ້ົາຮ�ວມຈະໄດ"ຮັບຂ*້ມູນຂ�າວສານກ�ຽວກັບງ_ບປະມານຂອງໂຄງການຍ�ອຍຢູ=ຂ້ັນບ#ານ,ຜົນ
ການປະເມີນຜົນກະທົບແລະວິທກີານຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບ, ແລະກົນໄກແກ"ໄຂຂ*້ຄັດແຍ=ງ. ບັນດາຫົວໜ#າພະແນກຂອງ ທລຍ 
ສູນກາງ ໄດ"ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມດ່ັງກ�າວ ເພ່ືອຕອບຄ*າຖາມ ແລະ ປະກອບຄ*າເຫັນ. ທລຍ 3, ການປຶກສາຫາລືຮອບໃໜ=ຈະໄດ"
ຈັດຂ້ືນໃນເວລາທີ່ເໜາະສົມ ແລະ ໃນປີ 2016, ບົດບັນທຶກແຕ=ລະຄ້ັງຈະໄດ"ເກັບມ#ຽນເພ່ືອເປັນບ�ອນອີງ. 
 
ການຝກຶອບົຮມົການປ"ອງກນັການຝກຶອບົຮມົການປ"ອງກນັການຝກຶອບົຮມົການປ"ອງກນັການຝກຶອບົຮມົການປ"ອງກນັສິງ່ແວດລ#ອມສິງ່ແວດລ#ອມສິງ່ແວດລ#ອມສິງ່ແວດລ#ອມ    ແລະແລະແລະແລະ    ສງັຄົສງັຄົສງັຄົສງັຄົມມມມ    

ທລຍ ຈະສືບຕ*່ຈັດຕ້ັງການຝຶກອົບຮົມໃຫ"ແກ=ທມີງານ ທລຍ ກ�ຽວກັບ ການນ*າໃຊ"ການນ*າໃຊ"ກອບການຄຸ"ມຄອງດ#ານ
ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ#ອມ, ກອບການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຍົກຍ#າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ກອບວຽກການພັດທະນາຊົນເຜ່ົາ, ແມ=ນ
ໄດ"ນ*າໃຊ"ລາຍການກວດກາທີ່ແຕກຕ�າງກັນ, ການກັ່ນກອງ ແລະ ແບບຟອມລາຍງານ, ຕາຕະລາງຜົນກະທົບດ#ານສະພາບແວດ
ລ#ອມ ແລະ ມາດຕະການໃນການຫລຸດຜ�ອນດ່ັງທີ່ໄດ"ສະແດງໃຫ"ເຫັນໃນມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ#ອມໃນເວລາ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ (ECOP) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ການຝຶກອົບຮົມການປ"ອງກັນໃຫ"ແກ=ພະນັກງານ ທລຍ ໃນປີ 2015 ກັບ 10 
ແຂວງເປ້ົາໝາຍຂອງ ທລຍ ທີ່ກ*າລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ=. ຄ*າຄິດເຫັນດ່ັງກ�າວແມ=ນໄດ"ສັງລວມເຂ້ົາໃສ=ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຢູ=
ວຽງຈັນ ໃນເດືອນມັງກອນ 2015 ເຊ່ິງລວມມີຄ*າຄິດເຫັນກ�ຽວກບັການປ"ອງກັນສ່ິງແວດລ#ອມ, ທລຍ 3 ຈະໄດ"ຕິດຕາມ ແລະ
ສັງລວມເຂ້ົາໃສ=ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານ. ການຝຶກອົບຮົມຄວນໄດ"ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເປັນພາກສ�ວນໜ່ຶງ
ຂອງການຝຶກອົບຮົມທັງໝົດຂອງພະນັກງານ ທລຍ ຜ�ານຂະບວນການຂອງ ທລຍ. ງ_ບປະມານໄດ"ຈັດສັນໃຫ"ພຽງພ*ສ*າລັບການ
ຝຶກອົບຮົມການປ"ອງກັນສ*າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ�ອນ (ເຊ່ິງພາກງ_ບປະມານ). ການຫລຸດຜ�ອນບັນດາກິດ
ຈະກ*າປ"ອງກັນໃນລະຫວ�າງການກ*່ສ#າງຈະເປັນສ�ວນໜ່ຶງຂອງຄ�າໃຊ"ຈ�າຍໃນການກ*່ສ#າງ. 
 
ດ#ານດ#ານດ#ານດ#ານງ_ບປະມານງ_ບປະມານງ_ບປະມານງ_ບປະມານ    

ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ສ*າລັບຂ້ັນຕອນການຕັດສິນໃຈແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ມີຄວາມໂປ=ງໃສ ເຊ່ິງລວມ
ມີຊົນເຜ່ົາ, ລວມທັງການຈ*າກັດຜົນກະທົບທາງລົບຕ*່ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ, ມັນຍັງເປັນພາກສ�ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ັນຕອນຄຸນນະພາບ
ຂອງ ທລຍ. ຍ#ອນແນວນ້ັນ, ທນຶທລຍ 3 ຈະສືບຕ*່ໃຫ"ທຶນທີ່ສ*າຄັນສ*າລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ. ທລຍ ຍັງຮັບຮູ"
ຄວາມຍືນຍົງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ເປັນປັດໃຈສ*າຄັນຕ້ົນຕ*ສ*າລັບການຫລຸດຜ�ອນຄວາມທຸກຈົນແບບຍືນຍົງ ແລະ ຈະສືບຕ*່ສ#າງ
ຄວາມຮັບຮູ"ສ*າລັບສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດພ້ືນຖານສ*າລັບຄວາມຍືນຍົງດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມ ພາຍໃຕ"ທຶນ 
ທລຍ 3 . 

ດ່ັງທີ່ຕາຕາລາງຄັດຕິດລຸ=ມນ້ີໄດ"ສະແດງໃຫ"ເຫັນ ທຶນສະໜັບສະໜູນເພ້ີມເຕີມປະມານ 300,000 ໂດລາສະຫະລັດ ສ*າ
ລັບການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເຄ່ືອງມືການປ"ອງກັນຂອງໂຄງການ, ເຊ່ິງປະມານ 3% ໄດ"
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການພັດທະນາສາກົນ. ມັນເປັນທີສັ່ງເກດວ�າການໃຊ"ຈ�າຍຕົວຈິງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປ"ອງ
ກັນ ຈະສູງກວ�າຫຼາຍ. ມີຫຼາຍກດິຈະກ*າຂອງ ທລຍ ລວມທັງຫຼາຍຮູບແບບຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປ"ອງກັນ ຫຼ ື ການຕິດ 
ຕາມ. ຕົວຢ=າງ, ການຕິດຕາມຂອງ ການໃສ=ລະຫັດຜົນກະທົບດ#ານສ່ິງແວດລ#ອມຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປັນສ�ວນໜ່ຶງຂອງການຊ້ີນ*າ
ທັງໝົດ ຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງ ການຍ�ອຍ. ການຝຶກອົບຮົມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງຄະນະຂ້ັນບ#ານວ�າດ#ວຍຂ້ັນຕອນການ
ມີສ�ວນຮ�ວມມີຫຼາຍຈຸດປະສົງເຊ່ິງການປ"ອງກັນແມ=ນມີພຽງອັນດຽວ. ຄ�າໃຊ"ຈ�າຍຂອງກອງປະຊຸມການກວດສອບຈະກວມເອົາ
ຮູບແບບຂອງການປ"ອງກັນ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການບ*່ປ"ອງກັນ. ນັບແຕ=ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປ"ອງກັນ ແລະ ການຕິດຕາມ ແມ=ນ
ໄດ"ເຂ້ົາຮ�ວມໄປໃນຫຼາຍກິດຈະກ*າຂອງໂຄງການ, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຕີລາຄາງ_ບປະມານ ເຊ່ິງຈະໃຊ"ຈ�າຍໃນທຶນສະໜັບສະ
ໜູນເພ້ີມເຕີມຢ=າງດຽວ ແລະ ພຽງແຕ=ສ*າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປ"ອງກັນ ແລະ ຄວາມສອດຄ�ອງ.     
 
 
 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້24 

 

 

ງ_ບປະມານການງ_ບປະມານການງ_ບປະມານການງ_ບປະມານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອບນະໂຍບາກອບນະໂຍບາກອບນະໂຍບາກອບນະໂຍບາຍຍຍຍການການການການປກົປກົປກົປກົປ"ອງປ"ອງປ"ອງປ"ອງ    ຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    3333    
ການຝຶກອົບຮົມຄືນໃຫ"ແກ=ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂ້ັນບ#ານ (VIT) ໃນຂ້ັນຕອນການມີສ�ວນ
ຮ�ວມ ລວມທັງການເຂ້ົາຮ�ວມຂອງຊົນເຜ່ົາ $20,882  
ກອງປະຊຸມການກວດສອບຂ້ັນບ#ານ $71,518  
ການຝຶກອົບຮົມກອບນະໂຍບາຍການປົກປ"ອງໃຫ"ແກ=ພະນັກງານ ທລຍ $183,593  
ຜະລິດເຄ່ືອງມືກະຈາຍຂ*້ມູນຂ�າວສານ, ການສຶກສາ, ປະຊາສ*າພັນ ສ*າລັບວຽກງານປົກປ"ອງ $11,000  
ລວມທັງໝົດ $286,993  
 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ    ຂອງ ສປປ ລາວຂອງ ສປປ ລາວຂອງ ສປປ ລາວຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້ 25 
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າຍ: 1: 1: 1: 1        ລາຍການທີບ່�ໃ່ຫ�ການສະໜບັສະໜູນລາຍການທີບ່�ໃ່ຫ�ການສະໜບັສະໜູນລາຍການທີບ່�ໃ່ຫ�ການສະໜບັສະໜູນລາຍການທີບ່�ໃ່ຫ�ການສະໜບັສະໜູນ    
    

ເພ່ືອຫລີກຫລ�ຽງຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ
ອມ ແລະ ຊຸມຊົນ, ທລຍ 3 ຈະບ�່ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກ�າດ່ັງລຸ+ມນ້ີ 
(ລາຍການທ່ີບ�່ສະໜັບສະໜູນ): 

(1) ¡¾− ö̈¡ É̈¾¨ Áì½/¹ìõ ¡¾−´É¾¤À»õº− ¹ìõ ê÷ì½¡ò©ທີ່«¾¸º−. 
(2) ການນ�າໃຊ�ທຶນ ທລຍ ຫລື ໂຄງການຍ�ອຍ ເປັນສ່ິງຊັກຈູງ ແລະ/ຫລື ເປັນເຄ່ືອງມືທີ່ຊຸກຍູ� ແລະ/ຫລື ຊຸກຍູ�ໃຫ�ມີ

ການຍົກຍ
າຍຖິ່ນຖານຂອງຊຸມຊົນໃນທ
ອງຖິ່ນ ແລະ ການເຕ້ົາໂຮມບ
ານ. 
(3) ¡¾−Ä©É´¾¢º¤ê†©ò− §‡¤ ó́°ö−¡½êö®ªÒ¡ñ®¯½§¾§ö−¹ì¾¨¡¸È¾ 200 £ö− ¹ìõ 40 £º®£ö¸. 
(4) ¡¾−ª̃¤«…−«¾−ÃÏÈ ¹ìõ ¡¾−¢½¹¨¾¨«…−«¾−ເດີມê† ó́µøÈແລ�ວ (ໃນເຂດສະຫງວນ) ດ່ັງທີໄ່ດ�ກ�ານົດໃນ

ດ�າລັດຂອງລັດຖະບານ (ຕາຕະລາງ 3 ກອບນະໂຍບາຍການປົກປ�ອງສ່ິງແວດລ
ອມ ແລະ ສັງຄົມ). 
(5) °ö−¡½êö®©É¾−ìö®ê†º¾©À¡ó©¢›−¡ñ®¡÷È´§ö−À°‰¾µøÈ²¾¨Ã−®É¾− Áì½/¹ìõ µøÈ®É¾−Ã¡É£¼¤ ¹ìõ °ö−¡½ 

êö®ê†ຊົນເຜ່ົາສ�ວນໜ
ອຍ ຊ່ຶງ©¿ìö¤§ó ò̧©µøÈÃ−®É¾−ê†´ó¹ì¾¨§ö−À°‰¾ບ�່ຍອມຮັບ. 
(6) ການສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການປ+ຽນແປງບຸລິມະສິດ ທີຊຸ່ມຊົນໄດ�ຄັດເລືອກໃນກອງປະຊຸມຂ້ັນກຸ+ມບ
ານ 

ໂດຍບ�່ມີການປຶກສາຫາລືກັບເຂົາເຈ້ົາ, ຄະນະນຄຸ�ມຄອງໂຄງການຕ
ອງໄດ�ທົບທວນຄືນ ແລະ ໃຫ�ຄວາມກະຈ�າງ 
ແຈ�ງ. 

(7) °ö−À¦¨¹¾¨ ¹ìõ £¸¾´¦ø−À¦¨ ¢º¤§ñ®ສົມບັດê¾¤ ņ̃©ê½−½ê¿ §‡¤ì¸´ ó́¦½«¾−ê†®ø»¾− 
(¡Èº−¯½¹ ņ̃©¦¾©), §¾¡©ô¡©¿®ñ−, ¯½¹ ņ̃©¦¾©, ¦¾©¦½Î¾, ņ̃©ê½−½ê¿ Áì½ ¦½«¾−ê† ê† 
´ó£÷−£È¾ê¾¤ê¿´½§¾©ê†ມີìñ¡ສະນະສະເພາະ. 

(8) ການບຸກລຸກແຫລ�ງທ�າມະຊາດທີ່ເປັນເຂດຫວງຫ
າມ ຊ�ຶ່ບ�່ສາມາດຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບໄດ� ແລະ ຈະມີຜົນກະທົບ
ທາງລົບຕ�່ການດ�າລົງຊີວິດຂອງກຸ+ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ຜູ�ດ
ອຍໂອກາດ. 

(9) ¡¾−¡Ò¦É¾¤ê¾¤ÃÏÈ, ¡¾−¦Éº´Á¯¤ê¾¤, ø̄µ¾¤ ¹ìõ ການ ö̈¡ì½©ñ®ê¾¤ທຸກປະເພດ Ã−À¢©ສະຫງວນ 
Áì½ µøÈÃ−À¢©ສະຫງວນທີມ່ີໃນ¯½¥÷®ñ− ¹ìõ À¢©ທີ່ໄດ�ສະເໜີໃຫ�ເປັນເຂດຫງວນ. 

(10) ¡¾−§œ ȭ−; Àì̂º¨Ä³³É¾; ແຜ+ນລຽບທີ່ມີສານໄຍຫີນ (asbestos); Áì½ ¡¾−ìö¤ທຶນº̂−Åê†¡ÒÃ¹ÉÀ¡ó© 
£¸¾´À¦¨¹¾¨ ¹ìõ ºñ−ª½ì¾¨ªÒ¦…¤Á¸©ìÉº´;  

(11) ການຈັດຊ້ືÉµ¾ປາບ¦ñ©ªø²õ© Áì½ ¦ñ©, µ¾¢É¾Á´¤Ä É́, µ¾¢É¾¹ É̈¾ Áì½ ¦¾−À£ ó́ê†À ñ̄−ºñ−ª½ì¾¨ 
¥¿−¸−¹ì¾¨ ເພ່ືອເອົາເຂ້ົາມານ�າໃຊ�. À«ò¤µÈ¾¤Ã©¡Òª¾´«É¾ຫາກມ¡ີ¾−ບຸກລຸກ¢º¤¦ñ©ຕູພືດ Áì½ ²õ© 
ທີ່ບ�່ມີປະໂຫຍດປົກຄຸມÀ¡ó©¢›− Á È́−º½−÷¨¾©Ã¹É−¿ໃຊ�ຕາມຄວາມເໝາະສົມ Áì½ ຢາປາບສັດຕູພືດດ່ັງ 

ກ�າວ ຕ
ອງໄດ�ຮັບ¡¾−ìö¤ê½®¼− ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ�ນ�າໃຊ�ໃນ ¦¯¯ ì¾¸, ພ
ອມກັນນ້ັນກ�່ຕ
ອງ±ô¡ºö®»ö´ 
Ã¹ÉÁ¡È§¾¸¡½¦ò¡º− ¡È¼¸¡ñ® ¡¾−−¿Ã§Éê†¯º©Ä² ແລະ ສອດຄ�ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ ທະນະຄານ

ໂລກ ແລະ ການຈັດຊ້ື (ທະນາຄານໂລກຈະຕ
ອງໄດ�ມກີານກວດກາ). 
(12) ¡¾−ªñ©Ä´É,  ¡¾−À¡ñ®À£̂º¤ È̄¾¢º¤©ö¤ ¹ìõ °½ìò©ª½²ñ−ê†À»ñ©¥¾¡Ä´É. À«ò¤µÈ¾¤Ã©¡Òª¾´ ¡¾− 

À¡ñ®À£̂º¤ È̄¾À£̂º¤©ö¤ ¹ìõ °½ìò©ª½²ñ−ê†À»ñ©¥¾¡Ä´É ຈະÄ©É»ñ®ການº½−÷¨¾© «É¾¹¾¡ດ�າເນີນການ 

Ä¯£¼¤£øÈກັບ Á°−¡¾−£÷É´£º¤−¿Ã§É§ñ®²½¨¾¡º−Á®® ṏ− ö̈¤.  
(13) ¡¾−¢÷©£í−§ñ®²½¨¾¡º−ê¿´½§¾©Á®®®Ò ṏ− ö̈¤. 
(14) ¡¾−−¿À¢í¾²ñ−²õ© ¹ìõ ¦ñ© ຈາກທ
ອງຖິ່ນອ່ືນ, ຍົກເວ້ັນແນວ²ñ−À¹ì‰¾−̃− ó́£¸¾´Ã¡É£¼¤ ¹ìõ ó́µøÈÃ− 

¦½²¾®Á¸©ìÉº´ê†£É¾¨£õ¡ñ− Áì½ ®ÒÀ ñ̄−ºñ−ª½ì¾¨  



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ    ຂອງ ສປປ ລາວຂອງ ສປປ ລາວຂອງ ສປປ ລາວຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້ 26 

(15) ¡¾− È̄¼−Á¯¤ ¹ìõ ¡¾−À¦̂º´ໂຊມ¢º¤ê¿´½§¾©ê†¦¿£ñ− ¹ìõ °ö−Ä©É»ñ®¥¾¡¡¾−º½−÷ìñ¡ Áì½ / 
¹ìõ °ö−©ó©É¾−¦…¤Á¸©ìÉº´¹¾¡®Ò£÷É´¡ñ®¦…¤ê†º¾©¦ø−À¦¨Ä¯. 

(16) ການຜະລິດ ຫລື ການຄ
າຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫລື ກິດຈະກ�າທີ່ຜິດຕ�່ກົດໜາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫລື ລະບຽບ
ຫລັກການ ຫລື ສົນທິສັນຍາ ຫລື ຂ�້ຫ
າມຕ�າງໆຂອງສາກົນ. 

(17) ແຮງງານ ແລະ ເງ່ືອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ພົວພັນກັບວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ລະເບີດ, ນ�າໃຊ�ແຮງງານແບບບ�່ສະມັກໃຈ
, ແຮງງານແບບບັງຄັບ ຫລື ຄວາມປອດໄພຕ�່ສຸກຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕ�າງໆ. 

(18) ການຄ
າຂາຍຜະລິດຕະພັນຕ�າງໆທີ່ເປັນການທ�າລາຍສ່ິງແວດລ
ອມ ຫລື ເຮັດໃຫ�ມກີານປ+ຽນແປງພຶດຕິກ�າຕ�່
ສັງຄົມ. 

(19) ໂຄງການຍ�ອຍທີ່ຕ
ອງການປະເມນີຜົນກະທົບດ
ານສ່ິງແວດລ
ອມແບບຄົບຊຸດ ຈະບ�່ໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ ລວມ
ທັງໂຄງການຍ�ອຍ ທີ່ນ�າໃຊ�ວັດຖອັຸນຕະລາຍ (ລວມທັງສານໄຍຫນີ) ຫລື ເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອ່ືນໆ. 

 
ລາຍການທີໃ່ຫ�ການສະໜບັສະໜູນລາຍການທີໃ່ຫ�ການສະໜບັສະໜູນລາຍການທີໃ່ຫ�ການສະໜບັສະໜູນລາຍການທີໃ່ຫ�ການສະໜບັສະໜູນ....    
1. ສ່ົງເສີມການຮັກສາວັງສະຫງວນແຫລ�ງຂະຫຍາຍພັນປາ 
2. ສ່ົງເສີມການປູກຕົ້ນໄມ�ຄືນ ແລະ ປູກພືດທົດແທນຄືນ 
3. ສ່ົງເສີມການປົກປັກຮັກສາແຫລ�ງນ�້າ ຫລື ຕົ້ນນ�້າ 
4. ປູກຈິດສ�ານຶກ ແລະ ສ
າງຄວາມເປັນເຈ້ົາການໃຫ�ຊຸມຊົນເພ່ືອປ�ອງກັນ ແລະ ຄຸ�ມຄອງເຂດປ+າໄມ�, ເຂດປ+າຊຸ+ມ

ຊ້ືນ, ສັດປ+າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ 
5. ສ່ົງເສີມການນ�າໃຊ�ຝຸ+ນຈາກທ�າມະຊາດ/ຢາຂ
າແມງໄມ�ທ່ີເຮັດຈາກທ�າມະຊາດແທນສານເຄມີ 
6. ສ່ົງເສີມການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ�ມີລາຍຮັບເພ່ີມຂ້ືນ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ແຮງງານຖືກບັງຄັບໝາຍຄວາມວ�າ ການອອກແຮງງານ ຫລື ການບ�ລິການແບບບ�່ສະໝັກໃຈ, ແມ+ນແຮງງານທີ່ແຍກອອກຈາກແຕ+ລະ

ແຮງງານ ຫລື ການປັບໃໜ+. 
6 ການນ�າໃຊ�ແຮງງານເດັກໝາຍຄວາມວ�າການວ�າຈ
າງແຮງງານເດັກ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທາງດ
ານເສດຖະກິດ, ຫລື ຄວາມເປັນ
ອັນຕະລາຍ ຫລື ກີດກັນການພັດທະນາການສຶກສາຂອງເດັກ, ຫລື ເປັນອັນຕະລາຍຕ�່ສຸຂະພາບເດັກ, ພິການ, ດ
ານຈິດໃຈ,ຄວາມ
ໂສກເສ້ົາ ຫລື ການພັດທະນາສັງຄົມ.  



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)         
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)       ໜາ້ 
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ເອກະສານຊ	ອນທ	າຍເອກະສານຊ	ອນທ	າຍເອກະສານຊ	ອນທ	າຍເອກະສານຊ	ອນທ	າຍ    2222: : : : ການເຊືອ່ມໂຍງການເຊືອ່ມໂຍງການເຊືອ່ມໂຍງການເຊືອ່ມໂຍງການການການການປກົປກົປກົປກົປ�ອງສິງ່ແວດລ	ອມປ�ອງສິງ່ແວດລ	ອມປ�ອງສິງ່ແວດລ	ອມປ�ອງສິງ່ແວດລ	ອມ    ເຂົາ້ກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຂົາ້ກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຂົາ້ກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຂົາ້ກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    3. 3. 3. 3. ການເຊືອ່ມໂຍມການປ�ອງກນັສິງ່ແວດລ	ອມການເຊືອ່ມໂຍມການປ�ອງກນັສິງ່ແວດລ	ອມການເຊືອ່ມໂຍມການປ�ອງກນັສິງ່ແວດລ	ອມການເຊືອ່ມໂຍມການປ�ອງກນັສິງ່ແວດລ	ອມ    ເຂົາ້ກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຂົາ້ກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຂົາ້ກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຂົາ້ກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    

ຮອບວຽນຮອບວຽນຮອບວຽນຮອບວຽນຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    ຫວົຂ'ທ້ີພ່ວົພນັກບັການປ�ອງກນັສິງ່ແວດລ	ອມຫວົຂ'ທ້ີພ່ວົພນັກບັການປ�ອງກນັສິງ່ແວດລ	ອມຫວົຂ'ທ້ີພ່ວົພນັກບັການປ�ອງກນັສິງ່ແວດລ	ອມຫວົຂ'ທ້ີພ່ວົພນັກບັການປ�ອງກນັສິງ່ແວດລ	ອມ    ການລາຍງານການລາຍງານການລາຍງານການລາຍງານ    ຄວາມຮບັຜດິຊອບຄວາມຮບັຜດິຊອບຄວາມຮບັຜດິຊອບຄວາມຮບັຜດິຊອບ    
1. ສະເໝີກ.ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງ 

ທລຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ�ພະ 
ນັກງານທລຍ, ອ'ານາດການປົກ 
ຄອງຖ	ອງຖິ່ນ, ອາສາສະມັກ
ແລະ ຊຸມຊົນ 

ໃຫ�ຄວາມຮູ�ກ.ຽວກັບບັນຫາສ'າຄັນ ແລະ ຄວາມຕ	ອງການໃນການຫລຸດຜ.ອນ
(ລາຍການບ'່ໃຫ�ການສະໝັບສະໜູນ, ຄູ8ມືແນະນ'າສິ່ງແວດລ	ອມ ແລະສັງຄົມ 
ລວມທັງກອບການຍົກຍ	າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ການຈັດຫາທີ່ດິນ ແລະ ສັບສິນ
(FRALA). ການທົດແທນຄື້ນ/ລະບຽບການປະກອບສ.ວນແບບສະມັກໃຈ,
ຫລຸດຜ.ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕ'່ກັບແຫ8ລງທະມະຊາດ ແລະ ລວມທັງຜູ�ດ	ອຍ
ໂອກາດໃນສັງຄົມ 

ກອງປະຊຸມ ແລະ ແບບຟອມຝຶກ
ອົບຮົມ (PDKV_MT) ແບບ 
ຟອມລາຍງານກອງປະຊຸມ. ແບບ 
ຟອມປະເມີນຜົນຝຶກອົບຮົມ. 

ພະແນກ CD & TA  
ໝ.ວຍງານ CD & TA 
ຂັ້ນແຂວງ 
ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນເມືອງ 

ຝຶກອົບຮົມໃຫ�ຜູ�ປະສານງານກຸ8ມ
ບ	ານ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ 

ໃຫ�ຄວາມຮູ�ກ.ຽວກັບລາຍການໃຫ�ການສະໝັບສະໜູນ ແລະ ການພົວພັນທາງ
ດ	ານຜົນປະໂຫຍດໃຫ�ຊຸມຊົນ ແລະ ບັນຫາສ'າຄັນ ແລະ ຄວາມຕ	ອງການໃນ
ການຫລຸດຜ.ອນ (ລາຍການບ'່ໃຫ�ການສະໝັບສະໝູນ), ESMF, CRPF 
ແລະ EGDF ລວມທັງ FRALA, ການທົດແທນຄືນ/ລະບຽບການປະກອບ 
ສ.ວນແບບສະມັກໃຈ, ການຫລຸດຜ.ອນຜົນກະທົບຕ'່ສັບພະຍາກອນທ'າມະຊາດ
ແລະ ລວມທັງກຸ8ມດ	ອຍໂອກາດ) 

 ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນເມືອງ 

ຝຶກອົບຮົມໃຫ�ຕົວແທນກຸຸ8ມບ	ານ
ແລະ ທີມງານກຸ8ມ 

ຝຶກອົບຮົມກ.ຽວກັບລາຍການໃຫ�ການສະໜັບສະໝູນ, ESMF,CRPF 
ແລະ EGDF (FRALA, ລະບົບການທົດແທນຄືນ, ແຫ8ລງວັດທະນາທ'າ, 
ລວມທັງກຸ8ມຜູ�ດ	ອຍໂອກາດ), ກ.ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ກຸ8ມຜູ�ດ	ອຍ
ໂອກາດເປັນເລືອງລະອຽດອ.ອນ (ພະນັກງານ ທລຍ ເປັນຜູ�ອ'ານວຍຄວາມ
ສະດວກ), ຄວາມຢືນຍົງຂອງການຄຸ�ມຄອງແຫ8ລງທ'າມະຊາດ ແລະ ປະເພດ
ກີດຂະກ'າທີ່ປ�ອງກັນ 

 ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນເມືອງ 

2. ປະເມີນບຸລິມະສິດ 
ຄວາມຕ	ອງການຂັ້ນບ	ານ 

ທົບທວນ ESMF, CRPF ແລະ EGDF (FRALA, ລະບົບການທົດ
ແທນຄືນ/ລະບຽບການປະກອບສ.ວນແບບສະໝັກໃຈ, ວິທີການຫລຸດຜ.ອນ
ຜົນກະທົບແຫ8ລງທ'າມະຊາດ, ລວມທັງກຸ8ມຜູ�ດ	ອຍໂອກາດ), ສະເໜີກ.ຽວກັບ
ລາຍ ການທີ່ບ'່ໃຫ�ສະໜັບສະໜູນ, ກວດກາຄວາມເປັນໄປໄດ�ຂອງໂຄງການ
ຍ.ອຍທີ່ຄັດເລືອກໂດຍຊຸມຊົນ ອິງໃສ8ຄູ8ມືປ�ອງກັນສິ່ງແວດລ	ອມແລະສັງຄົມ 

ກອງປະຊຸມ ແລະ ແບບຟອມຝຶກ
ອົບຮົມ(PDKV_MT)ແບບຟອມ
ລາຍງານກອງປະຊຸມ (ຈ'ານວນບັນ 
ຫາຜົນກະທົບສິງແວດລ	ອມ ແລະ
ສັງຄົມທີ່ໄດ�ກ'ານົດ 

ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນເມືອງ 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)         
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)       ໜາ້ 
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3. ກອງປະຊຸມການວາງແຜນແບບ
ມີສ.ວນຮ.ວມ ຢູ8ຂັ້ນກຸ8ມບ	ານ     
(ວາງແຜນ 4 ປີ ແລະ ມີການ
ທົບທວນຄືນປະຈ'າປີ 

ທົບທວນປະເພດໂຄງການທີ່ບ'່ໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ, ຄູ8ມືການປ�ອງກັນສິ່ງ 
ແວດລ	ອມ ແລະ ສັງຄົມ (FRALA), ລະບົບການທົດແທນຄືນ/ລະບຽບການ
ປະກອບສ.ວນແບບສະໝັກໃຈ, ວິທີການຫລຸດຜ.ອນຜົນກະທົບແຫ8ລງທ'າມະ
ຊາດ, ລວມທັງກຸ8ມຜູ�ດ	ອຍໂອກາດ). ການຄັດເລືອກໂຄງການຍ.ອຍເພື່ອສະເໜີ
(ສ'າລັບຂົວ, ຊົນລະປະທານ, ແລະ ລົບບົບນ'້າລິນທີ່ຕ	ອງການເວລາໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ໂດຍສະເພາະການອອກແບບນ'້າແມ8ນຕ	ອງການສ'າຫລວດ
ລະດູຝົນ ແລະ ລະດູແລ�ງ, ໂຄງການຍ.ອຍນີ້ຈະລວມມີວຽກສ'າຫລວດສະເພາະ 

ກອງປະຊຸມ ແລະ ແບບຟອມຝຶກ
ອົບ ຮົມ (PDKV_MT) 
ລາຍການຜູ�ລົງທະບຽນ (ຈ'ານວນ
ຂອງກຸ8ມບ	ານທີ່ຮັບຄ'າຮ	ອງທຸກ 
ແລະ ແກ�ໄຂຂ'້ຄັດແຍ8ງຢູ8ກອງ
ປະຊຸມສະເໜີໂຄງຮ.າງໂຄງການ
ຍ.ອຍ 
 

ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນເມືອງ 

4. ການອອກແບບ ແລະ ການກະ 
ກຽມໂຄງການຍ.ອຍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ກອງປະຊຸມຂັ້ນເມືອງເພື່ອ
ຮັບຮອງແຜນການດທະນາ

ສ'າຫລວດ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ	ອມແບບງ.າຍດາຍ ຫລື ປະ
ເມີນແຫ8ລງວັດທະນາທ'າ (ໃນເວລາມີຄວາມຈ'າເປັນ), ລາຍການກວດກາສິ່ງ 
ແວດລ	ອມ, ລວມທັງລາຍການກວດກາແຫ8ລງວັດທະນະທ'າ (ປ8າສັກສິດ, ວັດ,
ປ8າຊ	າ), ໃຫ�ຄວາມຮູ�ທົ່ວໄປກ.ຽວກັບການອອກແບບເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມປອກໄພ,
ເອກະສານທີ່ຕ	ອງການ (ແບບຟອມການປະກອບສ.ວນ ແລະ ການທົດແທນ
ຄືນ) ຂອງການຍົກຍ	າຍ, ການຈດັຫາທີ່ດິນ ແລະ ການປະກອບສ.ວນແບບສະ 
ມັກໃຈອື່ນໆ (ຖ	າມີ) ແລະການຄິດໄລ8ການຈ.າຍທົດແທນຄືນໂດຍຊຸມຊົນ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ສະເໜີແບບ,ງQບປະມານ,ການປະກອບສ.ວນຂອງຊຸມຊົນ, ການທົດແທນຄືນ,
ການຈັດຫາທີ່ດິນ, ບົດລາຍງານການຍົກຍ	າຍຖິ່ນຖານ (ຖ	າມີ), ວິທີການຈັດຊື,້

ບົດສະເໜີໂຄງການຍ.ອຍກ.ຽວກັບ
ຝຶກອົບຮົມ (TSPPF),ບົດສະເໜີ
ໂຄງການຍ.ອຍກ.ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງ
ລ.າງ(ISPPF), ແບບຟອມການປະ 
ກອບສ.ວນແລະການທົດແທນຄືນ,
ແບບຟອມລາຍງານການຈັດຫາທີ່
ດິນ ແລະ ຍົກຍ	າຍຖິ່ນຖານ,ແບບ 
ຟອມປະເມີນຜົນສິ່ງແວດລ	ອມ
ແບບງ.າຍດາຍ,ແບບຟອມປະເມີນ
ຜົນແຫ8ລງວັດທະນະທ'າ, 
ການອອກແບບບົດສະເໜີໂຄງການ
ຍ.ອຍທີ່ມີຜົນກະທົບກັບຄວາມ
ຕ	ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ
ບຸລິມະສິດ,ແມ8ນເປັນໄປໄດ�ຕາມ 
ESMF, CRPF ແລະ EGDF 
ແບບຟອມກອງປະຊຸມແລະຝຶກ
ອົບຮົມ(PDKV_MT)  
 
ແບບຟອມກອງປະຊຸມແລະຝຶກອົບ 

ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນເມືອງ (ທລຍແຂວງຈະ
ເປັນຜູ�ຊ.ວຍໃນບາງຂັ້ນຕອນທີ່
ສ'າຄັນ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)         
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)       ໜາ້ 
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ຂັ້ນກຸ8ມບ	ານ ແຜນການທົດແທນຄືນ, ແຜນຄຸ�ມຄອງນ'າໃຊ�, ລາຍການກວດກາດ	ານສັງຄົມ
ແລະ ສິ່ງແວດລ	ອມ(ລາຍລະອຽດການປະເມີນຜົນຖ	າຈ'າເປັນ) 
 

ປຶກສາຫາລ ື ແລະ ຢັ້ງຢື້ນຂະໜາດຂອງໂຄງລ.າງ, ການປະກອບສ.ວນຂອງຊຸມ
ຊົນແລະ ການຈັດການໆທົດແທນຄືນ 
 

ຢັ້ງຢືນໂດຍວິຊາການທລຍໃນລັກສະນະການອອກແບບມາດຕະຖານຂອງ 
ທລຍ, ທົບທວນຄືນຈ'ານວນຜູ�ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຍກົຍ	າຍຖິ່ນຖານ
ແລະ ການຈັດສັນທີ່ດິນ(ຖ	າມີ) 
 

ທົບທວນບັນຫາທີ່ສ'າຄັນທີ່ພົວພັນກັບການປ�ອງກັນສິ່ງແວດລ	ອມໂດຍທີມງານ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ 

ຮົມ(PDKV_MT)  
ບົດສະເໜີໂຄງການຍ	ອຍ 
 
ທາງເລືອກສຸດທ	າຍຕ'່ກັບການອອກ
ແບບກ.ອນການຄັດເລືອກໂຄງການ,
ປຶກສາຫາລືແລະອະນຸມັດ 

 
 
ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນສູນກາງ,ຂັ້ນແຂວງແລະ
ຂັ້ນເມືອງ 

6. ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະບັດ ສະເໜີແບບ,ງQບປະມານ, ການປະກອບສ.ວນຂອງຊຸມຊົນ, ການທົດແທນຄືນ,
ການຈັດຫາທີ່ດິນ, ບົດລາຍງານການຍົກຍ	າຍຖິ່ນຖານ(ຖ	າມີ), ວິທີການຈັດຊື້,
ແຜນການທົດແທນຄືນ, ແຜນຄຸ�ມຄອງນ'າໃຊ�, ລາຍການກວດກາດ	ານສັງຄົມ
ແລະ ສິ່ງແວດລ	ອມ(ລາຍລະອຽດການປະເມີນຜົນຖ	າຈ'າເປັນ) 
 

ປຶກສາຫາລ ືແລະ ຢັ້ງຢື້ນຂະໜາດຂອງໂຄງລ.າງ, ການປະກອບສ.ວນຂອງຊຸມ
ຊົນ ແລະ ການຈັດການໆທົດແທນຄືນ 
 

ຢັ້ງຢືນໂດຍວິຊາການ ທລຍ ໃນລັກສະນະການອອກແບບມາດຕະຖານ
ຂອງທລຍ, ທົບທວນຄືນຈ'ານວນຜູ�ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຍກົຍ	າຍຖິ່ນ
ຖານ ແລະ ການຈັດສັນທີ່ດິນ(ຖ	າມີ) 

ແບບຟອມກອງປະຊຸມແລະຝຶກ
ອົບຮົມ(PDKV_MT)  
 
ທາງເລືອກສຸດທ	າຍຕ'່ກັບການອອກ
ແບບກ.ອນການຄັດເລືອກໂຄງການ,
ປຶກສາຫາລືແລະອະນຸມັດ 

ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນສູນກາງ,ຂັ້ນແຂວງ ແລະ
ຂັ້ນເມືອງ 

7. ຝຶກອົບຮົມໃຫ�ທີມງານຈັດຕັ້ງ
ປະ ຕິບັດ ແລະ ຄຸ�ມຄອງນ'າໃຊ�
ຂັ້ນກຸ8ມ ແລະ ບ	ານ (ກ.ຽວກັບ
ເຕັກ ນິກການກ'່ສ	າງແລະ
ກວດກາ) 

ລະບຽບ ແລະ ຫລັກການທີ່ພົວພັນເຖິງແຕ8ລະປະເພດພື້ນຖານໂຄງລ.າງ: ຝຶກ
ອົບຮົມກ.ຽວກັບການກວດກາທາງດ	ານການເງີນ, ການກາພື້ນຖານໂຄງລ.າງເປັນ
ປົກກະຕິໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

ແບບຟອມກອງປະຊຸມແລະຝຶກ
ອົບຮົມ(PDKV_MT)  
ແບບຟອມປະເມີນການຝຶກອົບຮົມ 

ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນເມືອງ 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)         
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)       ໜາ້ 
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8. ຕິດຕາມແລະກວດກາ
ໂຄງການຍ.ອຍ ໂດຍທີມ
ງານກວດກາທານດ	ານຄຸນ
ນະພາບ 

ລົງຢ�ຽມຢາມສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຄງການຍ.ອຍ, ກວດກາທາງດ	ານວິຊາການຄັ້ງສຸດ
ທ	າຍ 

ແບບຟອມລາຍງານກວດກາຄັ້ງສຸດ
ທ	າຍ 

ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນເມືອງ ລົງກວດກາເປັນ
ປະຈ'າ, ພະນັກງານ CD & 
TA ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ 
ຂັ້ນເມືອງ ລົງກວດກາຄັ້ງສຸດ
ທ	າຍ 

9. ມອບຮັບໂຄງການຍ.ອຍ
ຢ8າງເປັນທາງການ 

   

10. ທົບທວນການວາງແຜນ
ພັດທະນາ (ຂັ້ນຕອນ 3) 
ແລະ ປະເມີນກິດຈະກ'າ
ໃນປີຜ.ານມາ. 

ປຶກສາຫາລືກ.ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ.ານມາທັງໜົດ(ລວມທັງຕົວຊີ້ວັດ
ການພັດທະນາທີ່ສ'າຄັນ), ສະເໜີຜົນການແກ�ໄຂຂ'້ຄັດແຍ8ງທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ 
ວາງແຜນແກ�ໄຂບັນຫາ 

ແບບຟອມກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມ(PDKV_MT)  
ແບບຟອມປະເມີນການຝຶກອົບຮົມ 
 
ທົບທວນບັນຫາການປ�ອງກັນສິ່ງ 
ແວດລ	ອມທີ່ພົບໃນໄລຍະການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ(ຖ	າມີ) 

ພະນັກງານ CD & TA 
ຂັ້ນເມືອງ 

ການປະເມີນຜົນຈາກໜ.ວຍງານ
ເອກະລາດ 

ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການກວດສອບທາງດ	ານວິຊາການຈາກໜ.ວຍງານ
ເອກະລາດແມ8ນໄດ�ເຮັດເປັນປົກກະຕິ. ການປະເມີນຜົນນີ້ລວມມີການປະເມີນ
ທາງດ	ານວິຊາການ ທລຍ 

ບົດລາຍງານປະເມີນຜົນກັບການ
ກ'ານົດຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ	ອມ
ແລະ ໄດ�ນ'າສະເໜີວິທີການຫລຸດ 
ຜ.ອນ, ກິດຈະກ'າສົ່ງເສີມສິ່ງ ແວດ
ລ	ອມໃລະຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

ທີ່ປຶກສາຈາກພາຍນອກ 

 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)  ໜາ້ 
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ເອກະສານຊ	ອນທ	າຍເອກະສານຊ	ອນທ	າຍເອກະສານຊ	ອນທ	າຍເອກະສານຊ	ອນທ	າຍ    3333. . . . ບດົສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍບດົສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍບດົສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍບດົສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍ    ແລະແລະແລະແລະ    ແບບຟອມຕິດຕາມແບບຟອມຕິດຕາມແບບຟອມຕິດຕາມແບບຟອມຕິດຕາມ    

1. ໃນເອກະສານຊ	ອນທ	າຍນີ້ໄດ"ປະກອບແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍແບບງ�າຍດາຍ ແລະ ແບບຟອມຕິດຕາມເພ່ືອໃຫ"ຄ(າ

ແນະນ(າໃນການກັ່ນກອງ ແລະ ການເກັບມ	ຽນເອກະສານ. ຄູ,ມືແນະນ(າສ(າລັບການປະເມີນຜົນກະທບົໂຄງການຍ�ອຍແມ,ນຢູ,ໃນ

ເອກະສານຊ	ອນທ	າຍ 4. 

A.3.1 A.3.1 A.3.1 A.3.1 ບດົສະເໜໂີຄງການຍ�ອຍບດົສະເໜໂີຄງການຍ�ອຍບດົສະເໜໂີຄງການຍ�ອຍບດົສະເໜໂີຄງການຍ�ອຍ....    

ກກກກ....    ຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ	ອມຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ	ອມຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ	ອມຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ	ອມ    ປະເມນີຜນົກະທບົດ	ານປະເມນີຜນົກະທບົດ	ານປະເມນີຜນົກະທບົດ	ານປະເມນີຜນົກະທບົດ	ານ
ສິງ່ແວດລ	ອມສິງ່ແວດລ	ອມສິງ່ແວດລ	ອມສິງ່ແວດລ	ອມ    ((((ໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍ����))))    

ການປ,ຽນແປງອາດຈະເກີດຂື້ນໃນນ(້າໃຊ" ແລະ ແຫລ�ງນ(້າ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
ເຂດສະຫງວນ ຫລື ເຂດທ່ີສະເໜີໃຫ"ເປັນເຂດສະຫງວນ ຈາກລັດຖະບານ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
ການເກັບກູ"ແບບຢືນຍົງ/ ການນ(າໃຊ"ເຄ່ືອງປ,າຂອງດົງ, ປາ ແລະ ສິ່ງທ່ີມີຊີວິດອາໃສຢູ,ໃນນ(້າ ແລະ ອື່ນໆ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
ສົ່ງເສີມການປ"ອງກັນແຫລ�ງກ(າເນີດທາງທ(າມະຊາດ (ນ(້າ, ປ,າ, ດິນ, ຊີວະນາໆພັນ) ແລະ ແຫລ�ງທີ່ຢູ,ຂອງ
ສັດ 

ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 

ສົ່ງເສີມການອະນະໄມ, ສຸກຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພເສ້ັນທາງ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
ລູກລະເບີດທ່ີບ(່ທັນແຕກທີ່ມີຢູ,ໃນປະຈຸບັນ (UXO) ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
ວັດຖຸບູຮານ, ທາດເກົ່າ, ສະຖານທ່ີສວຍງາມ ແລະ ສ່ິງທີ່ມີຄຸນຄ�າສູງ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
ແລະ ອື່ນໆໃຫ"ລະບຸ __________________________________________     
        
    
ຂຂຂຂ. . . . ຜນົກະທບົຈາການຄວບຄມຸຢາປາບສດັຕພູດືຜນົກະທບົຈາການຄວບຄມຸຢາປາບສດັຕພູດືຜນົກະທບົຈາການຄວບຄມຸຢາປາບສດັຕພູດືຜນົກະທບົຈາການຄວບຄມຸຢາປາບສດັຕພູດື    

ປະເມນີຜນົກະທບົກ�ຽວກບັປະເມນີຜນົກະທບົກ�ຽວກບັປະເມນີຜນົກະທບົກ�ຽວກບັປະເມນີຜນົກະທບົກ�ຽວກບັ
ຢາປາບສດັຕພູກືຢາປາບສດັຕພູກືຢາປາບສດັຕພູກືຢາປາບສດັຕພູກື    ((((ໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍ����))))    

ການຈັດຊື້ຢາປາບສັດຕູພືດ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
ຝຶກອົບຮົມການນ(າໃຊ"ຢາປາບສັດຕູພືດ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
ສົ່ງເສີມການນ(າໃຊ"ຝຸ,ນທ(າມະຊາດ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
ອື່ນໆໃຫ"ລະບຸ _________________________________________     
        
    
ຄຄຄຄ. . . . ການຈດັຫາທີດ່ນິການຈດັຫາທີດ່ນິການຈດັຫາທີດ່ນິການຈດັຫາທີດ່ນິ    ແລະແລະແລະແລະ    ການຍກົຍ	າຍຈດັສນັການຍກົຍ	າຍຈດັສນັການຍກົຍ	າຍຈດັສນັການຍກົຍ	າຍຈດັສນັ    

ຈດັກອງປະຊມຸສະເພາະແລະຈດັກອງປະຊມຸສະເພາະແລະຈດັກອງປະຊມຸສະເພາະແລະຈດັກອງປະຊມຸສະເພາະແລະ
ນ(າໃຊ"ແບບຟອມການນ(າໃຊ"ແບບຟອມການນ(າໃຊ"ແບບຟອມການນ(າໃຊ"ແບບຟອມການ

ປະກອບສ�ວນປະກອບສ�ວນປະກອບສ�ວນປະກອບສ�ວນແລະທດົແທນແລະທດົແທນແລະທດົແທນແລະທດົແທນ
ຄນືຄນືຄນືຄນື    

ໂຄງການຍ�ອຍລວມທັງການປະກອບສ�ວນແບບສະໝັກໃຈ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
     
 ສະເໜີບດົລາຍງານການຈດັສະເໜີບດົລາຍງານການຈດັສະເໜີບດົລາຍງານການຈດັສະເໜີບດົລາຍງານການຈດັ

ສນັທີດ່ິນແລະການຍກົຍ	າຍສນັທີດ່ິນແລະການຍກົຍ	າຍສນັທີດ່ິນແລະການຍກົຍ	າຍສນັທີດ່ິນແລະການຍກົຍ	າຍ
ຈດັສນັຈດັສນັຈດັສນັຈດັສນັ    

ໂຄງການຍ�ອຍລວມທັງການຍກົຍ	າຍຖິນຖານແບບສະໝັກໃຈມີຫລາຍກ�ວາ 100 ຄົນ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 
ໂຄງການຍ�ອຍລວມທັງການຍກົຍ	າຍຖິນຖານແບບສະໝັກໃຈຕ(່າສຸດນຶ່ງຫລັງຄ�າເຮືອນ ຫລ ືຫລາຍກ�ວາ 
10% ຂອງຫລັງຄາເຮືອນ 

ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 

ໂຄງການຍ�ອຍລວມທັງມກີານຍົກຍ	າຍຫລາຍກ�ວາ 5 ຫລັງຄາເຮືອນຫລືໂຄງສ	າງເຮືອນ ຖ	າແມ,ນໃຫ"ໝາຍ� 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)  ໜາ້ 

 

 

 

32 

A.3.2  A.3.2  A.3.2  A.3.2  ແບບຟອມຕດິຕາມແບບຟອມຕດິຕາມແບບຟອມຕດິຕາມແບບຟອມຕດິຕາມ    ແລະແລະແລະແລະ    ກວດກາສິງ່ແວດລ	ອມກວດກາສິງ່ແວດລ	ອມກວດກາສິງ່ແວດລ	ອມກວດກາສິງ່ແວດລ	ອມ    

ກອງທນຶຫລດຸຜ�ອນຄວາມທກຸຍາກກອງທນຶຫລດຸຜ�ອນຄວາມທກຸຍາກກອງທນຶຫລດຸຜ�ອນຄວາມທກຸຍາກກອງທນຶຫລດຸຜ�ອນຄວາມທກຸຍາກ....    

ແບບຟອມປະເມນີແບບຟອມປະເມນີແບບຟອມປະເມນີແບບຟອມປະເມນີສີ່ສີສ່ີ່ສີ່ງງງງແວດລ	ອມສ(າລັບໂຄງການຍ�ອຍແວດລ	ອມສ(າລັບໂຄງການຍ�ອຍແວດລ	ອມສ(າລັບໂຄງການຍ�ອຍແວດລ	ອມສ(າລັບໂຄງການຍ�ອຍ....    

I.I.I.I. ການປະເມີນການປະເມີນການປະເມີນການປະເມີນສີ່ສີສ່ີ່ສີ່ງງງງແວດລ	ອມໃນເບືອ້ງຕົ້ນແວດລ	ອມໃນເບືອ້ງຕົ້ນແວດລ	ອມໃນເບືອ້ງຕົ້ນແວດລ	ອມໃນເບືອ້ງຕົ້ນ....    

1. ປະເພດໂຄງການຍ�ອຍ / ລະຫັດ:__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ຊື່ບ	ານທ່ີໄດ"ຮັບໂຄງການ:__________________________________________________________ 

ເມືອງ / ແຂວງ: ____________________________________________________________ 

2. ຊື່, ທ່ີຢູ,ແລະເບີໂທ (ຖ	າມີ) ຂອງທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ	ານ: _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. ລາຍລະອຽດໂຄງການຍ�ອຍ: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. ຜົນປະໂຫຍດຄາດວ�າຈະໄດ"ຮັບ: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)  ໜາ້ 
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5. ຈ(ານວນຜູ"ໄດ"ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. ກິດຈະກ(າທ່ີຈະເຮັດພາຍໃຕ"ໂຄງການຍ�ອຍ(ອະທິບາຍຫນ	າວຽກຫລັກທີ່ຈະເຮັດ,ຖ	າຈ(າເປັນຕ	ອງຂຽນຕື່ມໃຫ"ຂຽນໃສ,ເຈ"ຍແລ"ວ

ຄັດຕິດດ	ານຫລັງເອກະສານ) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

7. ວັດສະດຸຕົ້ນຕ(ສ(າລັບກ(່ສ	າງແລະໃຫ"ລະບຸແຫລ�ງທີ່ມາຂອງວັດສະດຸຈະ

ກ(່ສ	າງ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)  ໜາ້ 
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8. ຄາດຄາດຄາດຄາດຫວງັຫວງັຫວງັຫວງັຈະຈະຈະຈະສ(ສ(ສ(ສ(າາາາເລດັເລດັເລດັເລດັ((((ວນັທີເ່ລີ່ມວນັທີເ່ລີ່ມວນັທີເ່ລີ່ມວນັທີເ່ລີ່ມຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້////ວນັທີສ່(າເລດັວນັທີສ່(າເລດັວນັທີສ່(າເລດັວນັທີສ່(າເລດັ))))::::_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9 .9 .9 .9 .ແຕ"ມແຜນວາດທີຕ່ັງ້ໂຄງການຍ�ອຍແຕ"ມແຜນວາດທີຕ່ັງ້ໂຄງການຍ�ອຍແຕ"ມແຜນວາດທີຕ່ັງ້ໂຄງການຍ�ອຍແຕ"ມແຜນວາດທີຕ່ັງ້ໂຄງການຍ�ອຍເພືອ່ເພືອ່ເພືອ່ເພືອ່ສະສະສະສະແດງແດງແດງແດງໃຫ"ໃຫ"ໃຫ"ໃຫ"ເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັຜນົຜນົຜນົຜນົອັນຕະລາຍອັນຕະລາຍອັນຕະລາຍອັນຕະລາຍຕ(ສ່ີງ່ແວດລ	ອມທີຈ່ະເກດີຂືນ້ຕ(ສ່ີງ່ແວດລ	ອມທີຈ່ະເກດີຂືນ້ຕ(ສ່ີງ່ແວດລ	ອມທີຈ່ະເກດີຂືນ້ຕ(ສ່ີງ່ແວດລ	ອມທີຈ່ະເກດີຂືນ້    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

10.10.10.10. ການນ(າໃຊ"ທີດ່ນິການນ(າໃຊ"ທີດ່ນິການນ(າໃຊ"ທີດ່ນິການນ(າໃຊ"ທີດ່ນິໃນໃນໃນໃນບ(ລິບ(ລິບ(ລິບ(ລິເວນເວນເວນເວນອ	ອມຂ	າງອ	ອມຂ	າງອ	ອມຂ	າງອ	ອມຂ	າງສິງ່ສິງ່ສິງ່ສິງ່ກ(ສ່	າງກ(ສ່	າງກ(ສ່	າງກ(ສ່	າງທີອ່າດຈະກ(ໃ່ຫ"ເກດີຜນົກະທບົກບັສີງ່ແວດລ	ອມທີອ່າດຈະກ(ໃ່ຫ"ເກດີຜນົກະທບົກບັສີງ່ແວດລ	ອມທີອ່າດຈະກ(ໃ່ຫ"ເກດີຜນົກະທບົກບັສີງ່ແວດລ	ອມທີອ່າດຈະກ(ໃ່ຫ"ເກດີຜນົກະທບົກບັສີງ່ແວດລ	ອມ: : : :     

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)  ໜາ້ 
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11.11.11.11. ຜນົຜນົຜນົຜນົກະທບົກະທບົກະທບົກະທບົສີ່ສີສ່ີ່ສີ່ງງງງແວດແວດແວດແວດລ	ອມລ	ອມລ	ອມລ	ອມທີ່ທີທ່ີ່ທີ່ສ(າສ(າສ(າສ(າຄນັຄນັຄນັຄນັ::::    

ລະດັບຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ	ອມຕ(່ໄປນ້ີຈະກ(ໃ່ຫ"ເກີດມີຜົນກະທົບຕ(່ໂຄງການຍ�ອຍ:  

ກ – ມີຜົນກະທົບຫນ	ອຍແລະສາມາດຄວບຄຸມໄດ" 

ຂ – ມີຜົນກະທົບລະດັບກາງ 

ຄ – ມີຜົນກະທົບລະດັບຮ	າຍແຮງ 

 

ທິວທັດທ(າມະຊາດທ່ີສວຍງາມ 

 

 

ກະສິກ(າແລະປ,າໄມ" 

 

ຄຸນນະພາບອາກາດ 

 

ຕົ້ນກ(າເນີດຊີວະນາໆພັນແລະ

ວັດທະນະທ(າ 

 

ທ(ລະນີວິທະຍາ/ດິນແລະແຫລ�ງ

ກ(າເນີດແຮ,ທາດ 

 

ວັດສະດຸທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ 

 

ອຸທົກກະສາດ/ຄຸນນະພາບນ(້າ 

 

 

ການນ(າໃຊ"ທ່ີດິນ / ການວາງແຜນ 

 

ສຽງດັງ 

 

ປະຊາກອນ / ການປຸກສ	າງ 

 

ການຂົນສ່ົງ / ການສັນຈອນ 

 

ລຸກລະເບີດບ(່ທັນແຕກ 

 

ການຈັດການກັບສ່ີງເສດເຫລືອ 

 

ປ,າປ"ອງກັນ/ປ,າຫວງຫ	າມ 

 

ອື່ນໆ…(ໃຫ"ອະທິບາຍ) 
……………………… 

    
ທກຸໆໂຄງການທີຢູ່,ໃນຫລໃືນຂອບເຂດປ,າສະຫງວນແຫ,ງຊາດແມ,ນຕ	ອງໄດ"ມແີຜນການຄຸ"ມຄອງສິງ່ແວດລ	ອມທກຸໆໂຄງການທີຢູ່,ໃນຫລໃືນຂອບເຂດປ,າສະຫງວນແຫ,ງຊາດແມ,ນຕ	ອງໄດ"ມແີຜນການຄຸ"ມຄອງສິງ່ແວດລ	ອມທກຸໆໂຄງການທີຢູ່,ໃນຫລໃືນຂອບເຂດປ,າສະຫງວນແຫ,ງຊາດແມ,ນຕ	ອງໄດ"ມແີຜນການຄຸ"ມຄອງສິງ່ແວດລ	ອມທກຸໆໂຄງການທີຢູ່,ໃນຫລໃືນຂອບເຂດປ,າສະຫງວນແຫ,ງຊາດແມ,ນຕ	ອງໄດ"ມແີຜນການຄຸ"ມຄອງສິງ່ແວດລ	ອມ    
ແລະແຜນການຫລດຸຜ�ອນໃນເວລາວາງແຜນແລະແຜນການຫລດຸຜ�ອນໃນເວລາວາງແຜນແລະແຜນການຫລດຸຜ�ອນໃນເວລາວາງແຜນແລະແຜນການຫລດຸຜ�ອນໃນເວລາວາງແຜນ....    
    
    
    
    
    
    



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)  ໜາ້ 
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12. ສ(າລັບປະເພດ ຂຂຂຂ    ແລະ ຄຄຄຄ, ໃຫ"ອະທິບາຍວິທີການຫລຸດຜ�ອນຂ	າງລຸ,ມນີ້ແລະໃຫ"ປະຕິບັດຕາມ ECOP ໃນຕາຕະລາງ 

4.1 - 4.5 ພາຍໃຕ"ຂ(້ A3.2 ຂອງ ESMF ທີ່ເຫມາະສົມ (ຖ	າມີຜົນກະທົບຫລາຍຂ(,້ ສາມາດຂຽນໃສ,ຕາຕະລາງໄດ"). 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

13.13.13.13. ໄດ"ມກີານປກຶສາຫາລກື�ຽວກບັສນັຍາກບັຜູ"ຮບັເຫມາົບ(່ໄດ"ມກີານປກຶສາຫາລກື�ຽວກບັສນັຍາກບັຜູ"ຮບັເຫມາົບ(່ໄດ"ມກີານປກຶສາຫາລກື�ຽວກບັສນັຍາກບັຜູ"ຮບັເຫມາົບ(່ໄດ"ມກີານປກຶສາຫາລກື�ຽວກບັສນັຍາກບັຜູ"ຮບັເຫມາົບ(່????    

ໄດ"ປຶກສາ____________________________________ບ(່ໄດ"ປຶກສາ_______________________ 

ວັນທ່ີທີ່ປຶກສາຫາລ_ື___________________________________ 

ບັນຫາອ່ືນໆທີ່ໄດ"ຍົກຂຶ້ນ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັ    

    

__________________               __________________               ___________________          

   ວິຊາການ ທລຍ ເມືອງ              ນາຍບ	ານ    ຜູ"ຮັບເຫມົາ 

 

 

 

 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)  ໜາ້ 
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II.II.II.II. ການປະເມີນສິງ່ແວດລ	ອມໄລຍະກາງການປະເມີນສິງ່ແວດລ	ອມໄລຍະກາງການປະເມີນສິງ່ແວດລ	ອມໄລຍະກາງການປະເມີນສິງ່ແວດລ	ອມໄລຍະກາງ    

14. ການປະເມີນໄລຍະກາງໃຫ"ລະບຸວັນທີ/ ຜູ"ເຂ້ົາຮ�ວມ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາຜົນກະທົບສີ່ງແວດລ	ອມ ແລະ ການຫລຸດຜ�ອນ. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ລລລລ////ດດດດ    ລາຍການກວດກາລາຍການກວດກາລາຍການກວດກາລາຍການກວດກາສິງ່ສິງ່ສິງ່ສິງ່ແວດລ	ອມແວດລ	ອມແວດລ	ອມແວດລ	ອມ    ໄດ"ໄດ"ໄດ"ໄດ"    / / / / ບ(ໄ່ດ"ບ(ໄ່ດ"ບ(ໄ່ດ"ບ(ໄ່ດ"    ຫມາຍເຫດຫມາຍເຫດຫມາຍເຫດຫມາຍເຫດ    

1 ການປະຕິບັດຕາມແຜນມາດຕະການລົດຜົນກະທົບ

ທ່ີກ(າຫນົດ ແລະ ມາດຕະການທາງດ	ານສີ່ງແວດ

ລ	ອມ 

  

2 ສ	າງບົດບັນທຶກສ່ິງແວດລ	ອມທ່ີເປັນມົນລະພິດເຊັ່ນ: 

ຂີ້ຝຸ,ນ, ນ(້າເປັນພິດ, ສຽງດັງ 

  

3 ການບຸກລຸກເຂົ້າຫາເຂດທ່ີຢູ,ອາໃສຂອງສັດ ແລະ ຊັບ

ສົມບັດທາງວັດທະນະທ(າ 

  

4 ການນ(າໃຊ"ກົນຈັກກ(່ສ	າງ ແລະ ສ	ອມແປງທ່ີບ(່

ເຫມາະສົມເຊັ່ນ: ນ(້າມັນ ແລະ ນ(້າມັນເຄ່ືອງເສດ

ເຫລືອ 

  

5 ໄດ"ເກີດມີການຮ	ອງຟ"ອງ   

6 ການກ(າຈັດຂອງເສດເຫລືອຈາກການກ(່ສ	າງ   

7 ເຮັດທາງເຂົ້າຊົ່ວຄາວຖ	າມີຄວາມຈ(າເປັນ   

8 ການປ"ອງກັນການເຈ່ືອນສ(າລັບການນ(າໃຊ,ບ(່ດິນ   

9 ເຮັດທາງລະບາຍນ(້າຊົ່ວຄາວຫລືຝາຍກັກນ(້າຖ	າມີ

ຄວາມຈ(າເປັນ 

  

10 ມີບົດລາຍງານການກວດກາການເກັບກູ"ລະເບີດບ(່?   

 

ລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັ    

__________________               __________________               ___________________   

    ວິຊາການທລຍເມືອງ                ນາຍບ	ານ    ຜູ"ຮັບເຫມົາ 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)  ໜາ້ 
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III.III.III.III. ການປະເມີນສິງ່ແວດລ	ອມໄລຍະສດຸທ	າຍການປະເມີນສິງ່ແວດລ	ອມໄລຍະສດຸທ	າຍການປະເມີນສິງ່ແວດລ	ອມໄລຍະສດຸທ	າຍການປະເມີນສິງ່ແວດລ	ອມໄລຍະສດຸທ	າຍ    

15. ການປະເມີນໄລຍະສຸດທ	າຍ: (ວັນທີ/ຜູ"ເຂ້ົາຮ�ວມ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາສ່ີງແວດລ	ອມແລະການຫລຸດຜ�ອນ) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ລລລລ////ດດດດ    ລາຍການກວດກາສິງ່ລາຍການກວດກາສິງ່ລາຍການກວດກາສິງ່ລາຍການກວດກາສິງ່ແວດລ	ອມແວດລ	ອມແວດລ	ອມແວດລ	ອມ    ໄດ"ໄດ"ໄດ"ໄດ"    / / / / ບ(ໄ່ດ"ບ(ໄ່ດ"ບ(ໄ່ດ"ບ(ໄ່ດ"    ຫມາຍເຫດຫມາຍເຫດຫມາຍເຫດຫມາຍເຫດ    

1 ການປະຕິບັດຕາມແຜນມາດຕະການລົດຜົນກະທົບທ່ີກ(າຫນົດ ແລະ 

ມາດຕະການທາງດ	ານສີ່ງແວດລ	ອມ 

  

2 ສ	າງບົດບັນທຶກສ່ິງແວດລ	ອມທ່ີເປັນມົນລະພິດເຊັ່ນ: ຂ້ີຝຸ,ນ, ນ(້າເປັນພິດ, 

ສຽງດັງ 

  

3 ການບຸກລຸກເຂົ້າຫາເຂດທ່ີຢູ,ອາໃສຂອງສັດ ແລະ ຊັບສົມບັດທາງ

ວັດທະນະທ(າ 

  

4 ການນ(າໃຊ"ກົນຈັກກ(່ສ	າງ ແລະ ສ	ອມແປງທ່ີບ(່ເຫມາະສົມເຊ່ັນ: ນ(້າມັນ

ແລະ ນ(້າມັນເຄື່ອງເສດເຫລືອ 

  

5 ໄດ"ເກີດມີການຮ	ອງຟ"ອງ   

6 ການອະນາໄມສະຖານທ່ີກ(່ສ	າງເມ່ືອສ(າເລັດວຽກ   

7 ການກ(າຈັດຂອງເສດເຫລືອຈາກການກ(່ສ	າງ   

8 ເຄື່ອນຍ	າຍ ແລະ ການທັບມ	າງທາງເຂົ້າຊ່ົວຄາວເວລາວຽກສ(າເລັດ   

9 ການປ"ອງກັນການເຈ່ືອນສ(າລັບການນ(າໃຊ"ບ(່ດິນ   

10 ເຄື່ອນຍ	າຍ ແລະການທັບມ	າງທາງລະບາຍນ(້າຊ່ົວຄາວ ຫລື ຝາຍກັກນ(້າ

ເວລາວຽກສ(າເລັດ 

  

11 ເຄື່ອນຍ	າຍສະຖານທີ່ພັກຊ່ົວຄາວເວລາວຽກສ(າເລັດ   

12 ມີບົດລາຍງານການກວດກາການເກັບກູ"ລະເບີດບ(່?   

    

ລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັ    

    

__________________               __________________               ___________________                  

ວິຊາການ ທລຍ ເມືອງ      ນາຍບ	ານ    ຜູ"ຮັບເຫມົາ 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 
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ເອກະສານຊ	ອນທ	າຍ ເອກະສານຊ	ອນທ	າຍ ເອກະສານຊ	ອນທ	າຍ ເອກະສານຊ	ອນທ	າຍ 4444. . . . ວິທີການຫລຸດຜ�ອນຜົນກະທົບແບບງາຍດາຍ ສ�າລັບໂຄງການຂະໜາດນ	ອຍ 
1.1.1.1. ເອກກະສານນ້ີແມ%ບົດແນະນ�າວິຊາການ ເພື່ອການປະເມີນຜົນກະທົບແບບງ�າຍດາຍ ແລະ ມາດຕະການບັນ

ເທົ່າຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ�ອຍ. ພາກທີ A4.1ໃຫ-ຄ�າແນະນ�າກ�ຽວກັບມາດຕະຖານປະຕິບັດທາງສິ່ງແວດລ	ອມ

ເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ    (ECOP) (ECOP) (ECOP) (ECOP) ສ�າລັບວຽກກ�່ສ	າງທ່ີໄດ-ກ�ານົດໃນໄລຍະສະເໜີໂຄງການຍ�ອຍ    ((((ກ�ານົດຈຸດທ່ີຕັ້ງ),),),),    

ການກ�່ສ	າງ    ແລະ ການຄຸ-ມຄອງນ�າໃຊ-. . . . ພາກທີ A4.2 A4.2 A4.2 A4.2 ໃຫ-ຄ�າແນະນ�າຄູ%ມີສ�າລັບໂຄງການໃຫ%ຍ    

ພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີພາກທ ີAAAA4.14.14.14.1    ມາດຕະຖານປະຕິບັດທາງສ່ິງແວດລ	ອມເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ECOP)(ECOP)(ECOP)(ECOP) 
 
ຕາຕະລາງທີ ຕາຕະລາງທີ ຕາຕະລາງທີ ຕາຕະລາງທີ  A4.1ECOP ສາໍຫຼບັການປບັປງຸເສັ້ນເສັ້ນເສັ້ນເສັ້ນທາງ    ລວມມ:ີ : : : ຂວົຂະໜາດນອ້ຍ,,,,    ທ່ໍ ແລະ ຍລົະດບັ
ທາງກວຽນໃນຂ ັນ້ບາ້ນ    ແລະ    ຊມຸຊນົ....    

ບນັຫາທ່ີສາໍຄນັຕອ້ງໄດ້
ປຶກສາຫາລ ື

ມາດຕະການບນັເທົາ ຫມາຍເຫດ 

ສະຖານທ່ີສະຖານທ່ີສະຖານທ່ີສະຖານທ່ີ      
- ເຂດອະນລຸກັ ບ່ໍຂາ້ສດັ  

ບ່ໍຈບັຈອງທ່ີດນິ  
ບ່ໍຕດັຕ ົນ້ໄມ ້  
ຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍື່ ອ  
ບ່ໍຕ ັງ້ແຄມ້  

- ເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມ ລະບບົລະບາຍນ ໍາ້ທ່ີພຽງພໍ  
ມາດຕະການຈດັການນ ໍາ້ຖວ້ມທ່ີເຫມາະສມົ  

- ເຂດພ ູ ອອກແບບຄວາມເນນີນອ້ຍກວາ່ 17%  
ລະບາຍດາ້ນຂາ້ງ  
ປອ້ງກນັການເຊາະເຈື່ອນ  
ຮອ່ງລະບາຍນ ໍາ້ (ແບບງາ່ຍດາຍ)  

- ເຂດຊມຸຊນົ ຈາໍກດັຄວາມໄວ  
ຄວບຄມຸຝຸນ່  
ປອ້ງກນັອບຸດັຕເິຫດ  

- ທ່ີດນິ ບດົບນັທືກກອງປະຊມຸແກໄ້ຂບນັຫາ ຄດັຕດິ  
ເຂດທ່ີສາໍຄນັທາງວດັທະນາທາໍ, ປະຫວດັສາດ ແລະ 
ອື່ນ… 

 

-ເຂດວາງໄຂ ່ ແລະ ທາງ
ຜາ່ນຂອງປາ 

ຫີຼກຫຼຽ່ງ ຜນົກະທບົ ເຊ່ັນ: ຖິມ້ເສດເຫລືອ, ຕໍໄມ ້
ຊຶ່ ງກໍ່ໃຫ້ເກດີຕະກອນ ແລະ ອອກແບບທ່ີເຫມາະສມົ 
 

 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 
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ໄລຍະການກໍ່ສາ້ງໄລຍະການກໍ່ສາ້ງໄລຍະການກໍ່ສາ້ງໄລຍະການກໍ່ສາ້ງ      
- ການເປິດບ່ໍດນິ ເລືອກສະຖານທ່ີທ່ີເຫມາະສມົ  

ຫີຼກຫຼຽ່ງການສາ້ງເປິດຫລມຸໃຫມ ່  
ຖມົຄນືຕາມການແນະນາໍ   

- ການເຊາະເຈອືນ ອອກແບບການປອ້ງກນັການເຊາະເຈື່ອນ  
ສາ້ງລະບຽບການບາໍລງຸຮກັສາ  

- ຂີເ້ຫຍືອ້ ຈດັເກບັ ແລະ ຖິມ້ຢາ່ງເປັນລະບບົ  
- ນ ໍາ້ມນັທ່ີຖິມ້ແລວ້  ບ່ໍຖິມ້ໃສແ່ມນ່ ໍາ້  
- ທ່ີພກັ ໄດຮ້ບັການເຫັນດຈີາກຊມຸຊນົ  

ມນີ ໍາ້ສະອາດ, ມຸງ້, ສວ້ມຖາ່ຍ   
-ສາງເກບັເຄອືງ ຢູບໍ່ລິເວນທ່ີເຫມາະສມົ ສານເຄມ ີແລະ ວດັຖທ່ີຸເປັນ 

ອນັຕະລາຍ ເກບັໃນທ່ີປອດໄພ 
 

ໄລຍະດາໍເນນີງານໄລຍະດາໍເນນີງານໄລຍະດາໍເນນີງານໄລຍະດາໍເນນີງານ      
- ສາທາລະນະສກຸ, 
ຄວາມປອດໄພຂອງທາງ, 
ແລະ ຜນົກະທບົທາງ
ສງັຄມົໃນບາ້ນ  

ປຶກສາຫາລື ແລະ ສາ້ງມາດຕະການຮວ່ມກບັຊຸມຊນົ  

- ຄວບຄມຸຄວາມໄວ,  ສາ້ງມາດຕະການຄຸມ້ຄອງຄວາມໄວ  
- ຄວບຄມຸຝຸນ່ ຄວບຄມຸຄວາມໄວ, ຫດົນ ໍາ້, ປກູຕ ົນ້ໄມ,້ ປຫູນາ້ທາງ   
- ອບຸດັຕິເຫດ ປກູຈດິສາໍນກຶ ໂດຍຮວ່ມມກືບັ ປກສ  

 
ຕາຕະລາງທີຕາຕະລາງທີຕາຕະລາງທີຕາຕະລາງທີ A4.2ECOP ສາໍຫຼບັນ ໍາ້ປະປາບາ້ນ    (<1,000 ຜູຊ້ມົໃຊ)້, ລລລລວມທງັນ ໍາ້ນ ໍາ້ນ ໍາ້ນ ໍາ້ສາ້ງ, ນ ໍາ້ບາດານ, 
ແລະລະບບົນ ໍາ້ລິນ     

ບນັຫາ ມາດຕະການບນັເທົາ ຫມາຍເຫດ 
Location Location Location Location       
-ທ່ີດນີ ບດົບນັທືກຄດັຕດິກບັໃບຕາດນີ  
-ເຂດປອ້ງກນັ ອະນມຸດັຈາກຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ  
-ເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມ  ສກືສາ ແລະ ອອກແບບ  
-ການປອ້ງກນັແຫຼງ່ນ ໍາ້  ສາ້ງລະບຽບການ ແລະ ຫຼກັການ  
-ເຂດຊມຸຊນົ ສາ້ງລະບຽບການຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້  



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 
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-ໄກກ້ບັເຂດຖິມ້ຂິເ້ຫຍືອ້ ການກວດການ ໍາ້  
ການກໍ່ສາ້ງການກໍ່ສາ້ງການກໍ່ສາ້ງການກໍ່ສາ້ງ      
-ຂີເ້ຫຍື່ ອ ເກບັ ແລະ ຖີມ້ຢາ່ງເຫມາະສມົ  
-ນ ໍາ້ມນັເຄອືງ ບ່ໍໃຫຖ້ີມ້ໃສ ່ນ ໍາ້ສາ້ງ ຫືຼ ແມນ່ ໍາ້  
-ທ່ີພກັເຊົາ ທອ້ງຖິ່ນເຫັນດ ີ  

ມນີ ໍາ້ສະອາດ, ມຸງ້, ແລະ ສວ້ມ ທ່ີເຫມາະສມົ.   
-ສາງເກບັເຄອືງກໍ່ສາ້ງ ເກບັມຽ້ນໃນເຂດທ່ີເຫມາະສມົ ໂດຍສະເພາະສານເຄ

ມ ີ 
 

ການດາໍເນນີງານການດາໍເນນີງານການດາໍເນນີງານການດາໍເນນີງານ      
-ການປນົເປ້ືອນຂອງນ ໍາ້ ສາ້ງມາດຕະການປອ້ງກນັທາງປະລິມານ ແລະ ຄນຸ

ນະພາບເຮັດຮ ົວ້ອອ້ມ ກອ໊ກນ ໍາ້  
 

 

 
ຕາຕະລາງທີ ຕາຕະລາງທີ ຕາຕະລາງທີ ຕາຕະລາງທີ  A4.3 ECOP ລະບບົຊນົລະປະທານ (<150 ha): ຝາຍ, ຄອງເໝືອງຄອງເໝືອງຄອງເໝືອງຄອງເໝືອງ, ແລະ    ອາ່ງ
ກບັນ ໍາ້    (ໃຊເ້ພ່ືອລຽ້ງສດັ)    

ບນັຫາຫຼກັ ມາດຕະການຫຸຼດຜອ່ນ ຫມາຍເຫດ 
ສະຖານທ່ີສະຖານທ່ີສະຖານທ່ີສະຖານທ່ີ      
ຜນົກະທບົຕອນລຸມ່   
- ກະທບົຜູໃ້ຊນ້ ໍາ້ ການປຶກສາຫາລກືບັຊມຸຊນົ  
- ປຍຸ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກບາ້ນ  

ແນະນາໍໃຫຊ້ມຸຊນົຊາບ  
- ເຊາະເຈອືນ ອອກແບບໃຫເ້ຫມາະສມົ  
- ກ ັນ້ທາງຜາ່ນຂອງປາ ເຮັດຂ ັນ້ໃດປາ ໂດຍປຶກສາຫາລືກບັຊມຸຊນົ  
ຜນົກະທບົຕອນເທິງ   
- ຄວາມປອດໄພໃນເຂດອາ່ງ
ເກບັນ ໍາ້ 

ຕ ັງ້ປ້າຍປອ້ງກນັ  

- ການປກົປອ້ງປາ ສາ້ງເຂດສະຫງວນ, ເຮັດຂ ັນ້ໃດປາ  
- ການປອ້ງກນັນ ໍາ້ ສາ້ງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ  
ໄລຍະກໍ່ສາ້ງໄລຍະກໍ່ສາ້ງໄລຍະກໍ່ສາ້ງໄລຍະກໍ່ສາ້ງ      

 - ບ່ໍດນິ ເລືອກເຂດທ່ີເຫມາະສມົ  
ບ່ໍຂດຸໃຫມ ່  
ຖມົຄນື  



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 
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 - ເຂດເຈອືນ ອອກແບບຄວາມເນນີທ່ີເຫມາະສມົ  
ສາ້ງຂະບວນການບາໍລງຸຮກັສາ  

 - ຂີເ້ຫຍືອ້ ເຂດຖີມ້ຂີເ້ຫຍືອ້  
ນາໍກບັມາໃຊໃ້ຫມ ່  

 - ນ ໍາ້ມນັທ່ີໄຊແ້ລວ້ ບ່ໍຖິມ້ລງົນ ໍາ້  
 - ທ່ີພກັເຊົາ ຊມຸຊນົເຫັນດ ີ  

ມວີດິຖາ່ຍ ແລະ ບ່ໍຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້   
 ສາງເກບັເຄອືງ ເກບັໄວບ້ອ່ນທ່ີເຫມາະສມົ   

ການດາໍເນນີງານການດາໍເນນີງານການດາໍເນນີງານການດາໍເນນີງານ      
 ການນາໍໃຊຢ້າປາບ

ສດັຕພືຶູດ  
ຝືກອບົຮມົການນາໍໃຊ ້  
ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊ ້ສານທ່ີບ່ໍມເີຄມ ີ  

 
ຕາຕະລາງທີ ຕາຕະລາງທີ ຕາຕະລາງທີ ຕາຕະລາງທີ  A4.4ECOP ສາໍຫຼບັອາຄານ    (ໂຮງຮຽນ, ຕະຫຼາດ, ສກຸສາລາ, ຫອ້ງປະຊຸມບາ້ນ, ສິ່ ງອ ໍສິ່ ງອ ໍສິ່ ງອ ໍສິ່ ງອາໍາາາ
ນນນນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສກຸຂະອານາໄມ) 

ບນັຫາບນັຫາບນັຫາບນັຫາ    ມາດຕະການບນັເທົາມາດຕະການບນັເທົາມາດຕະການບນັເທົາມາດຕະການບນັເທົາ    ຫມາດເຫດຫມາດເຫດຫມາດເຫດຫມາດເຫດ    
ສດິນາໍໃຊດ້ນີ ໃບຢັງ້ຢືນ  
ລະບບົນ ໍາ້ ສກືສາ ແລະ ອອກແບບລະອຽດ  
ລະບບົລະບາຍ ອອກແບບເຫມາະສມົ  
ສະຖານທ່ີສະຖານທ່ີສະຖານທ່ີສະຖານທ່ີ      
ດນິເຈອືນ ອອກແບບ ແລະ ປອ້ງກນັເຈອືນໃຫເ້ຫມາະສມົ  
ການກໍ່ສາ້ງການກໍ່ສາ້ງການກໍ່ສາ້ງການກໍ່ສາ້ງ      
ຂີເ້ຫຍືອ້ ເກບັ ແລະ ຖິມ້ຢາ່ງເປັນລະບບົ  
ຄວາມປອດໄພ ຝືກອບົຮມົ  
ການດາໍເນນີງານການດາໍເນນີງານການດາໍເນນີງານການດາໍເນນີງານ      
ການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ ແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການ  

ຈດັສນັສະຖານທ່ີ  
ແຍກປະເພດ  
ສາ້ງລະບຽບການ  

ລະບບົນ ໍາ້ແລະລະບາຍ ສກຶສາ ແລະ ອອກແບບເພ່ືອປອ້ງກນັແມນ່ ໍາ້ ແລະ
ນ ໍາ້ໄຕດ້ນິ 

 

 
 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 
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ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ 4.4.4.4.5555    ECOP ECOP ECOP ECOP ແຫລ່ງວດັທະນາທາໍ (ມກີານປຽ່ນແປງທ່ີພບົເຫັນສະເພາະ)    
ບນັຫາບນັຫາບນັຫາບນັຫາ    ວທີິການຫລດຸຜອ່ນວທີິການຫລດຸຜອ່ນວທີິການຫລດຸຜອ່ນວທີິການຫລດຸຜອ່ນ    ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ    

ພບົເຫັນການປຽ່ນແປງແຫລງ່ 
ວດັທະນາທາໍ 

ຕອ້ງໄດລ້າຍງານໃຫທີ້ມງານທະນາຄານໂລກ 
ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢາ່ງຮບີດວ່ນ. ໃນ
ກໍ່ລະນີເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍກບັສິ່ ງທ່ີພບົເຫັນ, 
ໃຫຢ້ດຸການເຮັດວຽກໃນເຂດດ ັວ່ກາ່ວທນັທີ 
ແລະ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງ 
ສ ປປ ລາວ WB OP 4.11 

ໃຫເ້ບິງລາຍລະອຽດໃນວທີິ 
ການກວດກາໃນເອກະສານ
ຊອນທາ້ຍ5, ພາກ 5.2 

 
ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    4.4.4.4.6666    ລະບົບການຕິດຕ້ັງຫ	ອງນ�າ້ນ�າ້ນ�າ້ນ�າ້ 
ECOP    ແມ%ນໄດ-ນํາ້ແມ%ນໄດ-ນํາ້ແມ%ນໄດ-ນํາ້ແມ%ນໄດ-ນํາ້ໃຊ-ກບັໃຊ-ກບັໃຊ-ກບັໃຊ-ກບັນ�າ້ນ�າ້ນ�າ້ນ�າ້ສະອາດ ແລະ ຜູ-ຕອບສະໝອງ ຫ	ອງນํາ້ໃນເຂດພືນ້ທີໂ່ຄງການສະອາດ ແລະ ຜູ-ຕອບສະໝອງ ຫ	ອງນํາ້ໃນເຂດພືນ້ທີໂ່ຄງການສະອາດ ແລະ ຜູ-ຕອບສະໝອງ ຫ	ອງນํາ້ໃນເຂດພືນ້ທີໂ່ຄງການສະອາດ ແລະ ຜູ-ຕອບສະໝອງ ຫ	ອງນํາ້ໃນເຂດພືນ້ທີໂ່ຄງການ. 

ບນັຫາໂຄງການບນັຫາໂຄງການບນັຫາໂຄງການບນັຫາໂຄງການ    ວທິກີານຫລດຸຜ�ອນວທິກີານຫລດຸຜ�ອນວທິກີານຫລດຸຜ�ອນວທິກີານຫລດຸຜ�ອນ    ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ    
ຈດຸທີຕ່ັງ້ຈດຸທີຕ່ັງ້ຈດຸທີຕ່ັງ້ຈດຸທີຕ່ັງ້      
ຊບັຊບັຊບັຊບັສນິທີດ່ິນສນິທີດ່ິນສນິທີດ່ິນສນິທີດ່ິນ ບດົບນັທກຶກອງປະຊມຸກ�ຽວກບັການ ແກ-ໄຂຂ�ຄ້ດັແຍງ ແລະ ບດົບນັທກຶກອງປະຊມຸກ�ຽວກບັການ ແກ-ໄຂຂ�ຄ້ດັແຍງ ແລະ ບດົບນັທກຶກອງປະຊມຸກ�ຽວກບັການ ແກ-ໄຂຂ�ຄ້ດັແຍງ ແລະ ບດົບນັທກຶກອງປະຊມຸກ�ຽວກບັການ ແກ-ໄຂຂ�ຄ້ດັແຍງ ແລະ 

ຕດິຄດັໃບຢັງ້ຢືນທີດ່ນິຕດິຄດັໃບຢັງ້ຢືນທີດ່ນິຕດິຄດັໃບຢັງ້ຢືນທີດ່ນິຕດິຄດັໃບຢັງ້ຢືນທີດ່ນິ 
 

ການປ-ອງກນັແຫ%ລງນ�າ້ການປ-ອງກນັແຫ%ລງນ�າ້ການປ-ອງກນັແຫ%ລງນ�າ້ການປ-ອງກນັແຫ%ລງນ�າ້ ອງິຕາມປືມ້ຄູ%ມກື�ານດົອງິຕາມປືມ້ຄູ%ມກື�ານດົອງິຕາມປືມ້ຄູ%ມກື�ານດົອງິຕາມປືມ້ຄູ%ມກື�ານດົ.ຂມຸວດິຈະຕ	ອງຢູ%ຮ�າງຈາກ ແຂມຸວດິຈະຕ	ອງຢູ%ຮ�າງຈາກ ແຂມຸວດິຈະຕ	ອງຢູ%ຮ�າງຈາກ ແຂມຸວດິຈະຕ	ອງຢູ%ຮ�າງຈາກ ແຫລ�ຫລ�ຫລ�ຫລ�ງນ�າ້ ງນ�າ້ ງນ�າ້ ງນ�າ້ 15
ມ ມ ມ ມ  

 

ໄລຍະກ�ສ່	າງໄລຍະກ�ສ່	າງໄລຍະກ�ສ່	າງໄລຍະກ�ສ່	າງ      
ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ ອງິຕາມຄູ%ມກືານຜະລດິ ແລະ ຕດິຕັງ້ອງິຕາມຄູ%ມກືານຜະລດິ ແລະ ຕດິຕັງ້ອງິຕາມຄູ%ມກືານຜະລດິ ແລະ ຕດິຕັງ້ອງິຕາມຄູ%ມກືານຜະລດິ ແລະ ຕດິຕັງ້  
ຂີເ້ຫຍອືທົວ່ໄປຂີເ້ຫຍອືທົວ່ໄປຂີເ້ຫຍອືທົວ່ໄປຂີເ້ຫຍອືທົວ່ໄປ ການເກບັຮກັສາໃຫ-ມ�ສມົ ແລະ ເຜາົການເກບັຮກັສາໃຫ-ມ�ສມົ ແລະ ເຜາົການເກບັຮກັສາໃຫ-ມ�ສມົ ແລະ ເຜາົການເກບັຮກັສາໃຫ-ມ�ສມົ ແລະ ເຜາົ(ໃນສະຖານ ທີ ່ກ�ານດົໄວ-ໃນສະຖານ ທີ ່ກ�ານດົໄວ-ໃນສະຖານ ທີ ່ກ�ານດົໄວ-ໃນສະຖານ ທີ ່ກ�ານດົໄວ-)  
ການເກບັຮກັສາວດັສະດກຸ�ສ່	າງການເກບັຮກັສາວດັສະດກຸ�ສ່	າງການເກບັຮກັສາວດັສະດກຸ�ສ່	າງການເກບັຮກັສາວດັສະດກຸ�ສ່	າງ ສາງເກບັເຄືອ່ງຕ	ອງຢູ%ສະຖານທີທ່ີເ່ໜາະສມົສ�າລບັ ວດັສະດແຸຕ%ສາງເກບັເຄືອ່ງຕ	ອງຢູ%ສະຖານທີທ່ີເ່ໜາະສມົສ�າລບັ ວດັສະດແຸຕ%ສາງເກບັເຄືອ່ງຕ	ອງຢູ%ສະຖານທີທ່ີເ່ໜາະສມົສ�າລບັ ວດັສະດແຸຕ%ສາງເກບັເຄືອ່ງຕ	ອງຢູ%ສະຖານທີທ່ີເ່ໜາະສມົສ�າລບັ ວດັສະດແຸຕ%

ລະປະເພດຕ	ອງເອາົໃຈໃສ%ໃນການຊືເ່ຄອືງວດັສະດຸລະປະເພດຕ	ອງເອາົໃຈໃສ%ໃນການຊືເ່ຄອືງວດັສະດຸລະປະເພດຕ	ອງເອາົໃຈໃສ%ໃນການຊືເ່ຄອືງວດັສະດຸລະປະເພດຕ	ອງເອາົໃຈໃສ%ໃນການຊືເ່ຄອືງວດັສະດຸທີເ່ປນັທີເ່ປນັທີເ່ປນັທີເ່ປນັ
ອນັຕະລາຍ ອນັຕະລາຍ ອນັຕະລາຍ ອນັຕະລາຍ ຫລ ືຫລ ືຫລ ືຫລ ືສິງ່ເສດເຫລອືສິງ່ເສດເຫລອືສິງ່ເສດເຫລອືສິງ່ເສດເຫລອື 

 

ການປງຸທີພ່ກັການປງຸທີພ່ກັການປງຸທີພ່ກັການປງຸທີພ່ກັເຊາົ ເຊາົ ເຊາົ ເຊາົ (ເມືອ່ຈ�າເປັນເມືອ່ຈ�າເປັນເມືອ່ຈ�າເປັນເມືອ່ຈ�າເປັນ) ຕ	ອງມຂີ�ຕ້ກົລງົກ�ອນກັບຊມຸຊນົຕ	ອງມຂີ�ຕ້ກົລງົກ�ອນກັບຊມຸຊນົຕ	ອງມຂີ�ຕ້ກົລງົກ�ອນກັບຊມຸຊນົຕ	ອງມຂີ�ຕ້ກົລງົກ�ອນກັບຊມຸຊນົ,ໃຫ-ບ�ລກິານນ�າ້ໃຫ-ບ�ລກິານນ�າ້ໃຫ-ບ�ລກິານນ�າ້ໃຫ-ບ�ລກິານນ�າ້,ໃຫ-ມງຸກນັຍງຸໃຫ-ມງຸກນັຍງຸໃຫ-ມງຸກນັຍງຸໃຫ-ມງຸກນັຍງຸ, 
ແລະ ສກຸຂະອະນະໄມແລະ ສກຸຂະອະນະໄມແລະ ສກຸຂະອະນະໄມແລະ ສກຸຂະອະນະໄມ (ຫ	ອງນ�າ້ຫ	ອງນ�າ້ຫ	ອງນ�າ້ຫ	ອງນ�າ້,ສະຖານທີຖ່ມີຂີເ້ຫລອື ແລະ ສະຖານທີຖ່ມີຂີເ້ຫລອື ແລະ ສະຖານທີຖ່ມີຂີເ້ຫລອື ແລະ ສະຖານທີຖ່ມີຂີເ້ຫລອື ແລະ 
ອືນ່ໆອືນ່ໆອືນ່ໆອືນ່ໆ) ເຮອືນສາງທີດ່ເີພືອ່ເກບັຮກັສາ ແລະ ປ-ອງກນັມອດ ແລະ ເຮອືນສາງທີດ່ເີພືອ່ເກບັຮກັສາ ແລະ ປ-ອງກນັມອດ ແລະ ເຮອືນສາງທີດ່ເີພືອ່ເກບັຮກັສາ ແລະ ປ-ອງກນັມອດ ແລະ ເຮອືນສາງທີດ່ເີພືອ່ເກບັຮກັສາ ແລະ ປ-ອງກນັມອດ ແລະ 
ພະພະພະພະຍຍຍຍາດອືນ່ໆາດອືນ່ໆາດອືນ່ໆາດອືນ່ໆ. 

 

ໄລຍະການຄຸ-ມຄອງໄລຍະການຄຸ-ມຄອງໄລຍະການຄຸ-ມຄອງໄລຍະການຄຸ-ມຄອງ      
ສານເຈອືປົນໃນນ�າ້ສານເຈອືປົນໃນນ�າ້ສານເຈອືປົນໃນນ�າ້ສານເຈອືປົນໃນນ�າ້ ສ	າງວທິກີານປ-ອງກນັປະລມິານ ແລະ ຄນຸນະພາບນ�າ້ຈາກແສ	າງວທິກີານປ-ອງກນັປະລມິານ ແລະ ຄນຸນະພາບນ�າ້ຈາກແສ	າງວທິກີານປ-ອງກນັປະລມິານ ແລະ ຄນຸນະພາບນ�າ້ຈາກແສ	າງວທິກີານປ-ອງກນັປະລມິານ ແລະ ຄນຸນະພາບນ�າ້ຈາກແຫຼ່ຫຼຫ່ຼ່ຫຼ່ງງງງ

ນ�າ້ນ�າ້ນ�າ້ນ�າ້. ຮັບປະກນັໃຫ-ຢູ%ໃນໄລຍະຮ�າງ ຮັບປະກນັໃຫ-ຢູ%ໃນໄລຍະຮ�າງ ຮັບປະກນັໃຫ-ຢູ%ໃນໄລຍະຮ�າງ ຮັບປະກນັໃຫ-ຢູ%ໃນໄລຍະຮ�າງ 15ມ ຈາກບ�ອນ ນ�າໃຊ-ນ�າ້ມ ຈາກບ�ອນ ນ�າໃຊ-ນ�າ້ມ ຈາກບ�ອນ ນ�າໃຊ-ນ�າ້ມ ຈາກບ�ອນ ນ�າໃຊ-ນ�າ້,
ໃຫ-ມຮີົວ້ປ-ອງກນັ ແລະ ໃຫ-ມຮີົວ້ປ-ອງກນັ ແລະ ໃຫ-ມຮີົວ້ປ-ອງກນັ ແລະ ໃຫ-ມຮີົວ້ປ-ອງກນັ ແລະ ແຍກອອກຖ	າຕ	ອງການແຍກອອກຖ	າຕ	ອງການແຍກອອກຖ	າຕ	ອງການແຍກອອກຖ	າຕ	ອງການ 

 

ລະບບົເຮັດໃຫ-ແຫ-ງລະບບົເຮັດໃຫ-ແຫ-ງລະບບົເຮັດໃຫ-ແຫ-ງລະບບົເຮັດໃຫ-ແຫ-ງ ຮບັປະກນັວ�າຮບັປະກນັວ�າຮບັປະກນັວ�າຮບັປະກນັວ�າວດິວດິວດິວດິຖ�າຍຖ�າຍຖ�າຍຖ�າຍຈະຈະຈະຈະແຫ-ງແຫ-ງແຫ-ງແຫ-ງໃນ ໃນ ໃນ ໃນ ລະຫ�ວາງ ລະຫ�ວາງ ລະຫ�ວາງ ລະຫ�ວາງ 8-10 ປ ີ ແລະ ປ ີ ແລະ ປ ີ ແລະ ປ ີ ແລະ 
ຕ	ອງຕ	ອງຕ	ອງຕ	ອງປະຕບິັດຕາມ ຄູ%ມ ື ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະຕບິັດຕາມ ຄູ%ມ ື ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະຕບິັດຕາມ ຄູ%ມ ື ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະຕບິັດຕາມ ຄູ%ມ ື ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍກດົໝາຍກດົໝາຍກດົໝາຍແຫ%ງ ສ ປປ ແຫ%ງ ສ ປປ ແຫ%ງ ສ ປປ ແຫ%ງ ສ ປປ 
ລາວລາວລາວລາວ 

 

 
 
 



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 
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ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ ຕາຕະລາງ 4.4.4.4.7777    ລາຍການກວດກາຄນຸນະພາບລາຍການກວດກາຄນຸນະພາບລາຍການກວດກາຄນຸນະພາບລາຍການກວດກາຄນຸນະພາບ----ການກ�ສ່	າງຝາຍກນັນ�າ້ການກ�ສ່	າງຝາຍກນັນ�າ້ການກ�ສ່	າງຝາຍກນັນ�າ້ການກ�ສ່	າງຝາຍກນັນ�າ້    
ລາຍການກວດກາຈະຕ	ອງໄດ-ສ�າເລັດກ�ອນວຽກທ່ີຜ�ານມາສ�າເລັດ.ລາຍການກວດກາອື່ນໆຈະຕ	ອງເອົາໂຮມເຂົ້າກັນ ແລະ ໃຫ-ສ�າເລັດ
ໃນເວລາດຽວກັນ 
ລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບ: : : : ການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍ----ການອອກແບບ ແລະ ຈດັຊື້ການອອກແບບ ແລະ ຈດັຊື້ການອອກແບບ ແລະ ຈດັຊື້ການອອກແບບ ແລະ ຈດັຊື້    
ສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີ::::________________________________________________________________________________    
ໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍ::::____________________________________________________________________________    

ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້::::    ____________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________    

ລາຍການກວດ ລາຍການກວດ ລາຍການກວດ ລາຍການກວດ 
ການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີ::::    1111    

ໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິ    ເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນ////
ເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີ    

ຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັ    

    

    

    

1.1.1.1. ການອອກແບບ ການອອກແບບ ການອອກແບບ ການອອກແບບ 

ໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍ    

ແບບຟອມມາດຕະຖານ ພາກທີ 1 (ສ�າຫລວດ-8 ຟອມ), 
ພາກທີ 2 (ອອກແບບ-5ຟອມ) ສ�າເລັດ. ກວດກາໂດຍ
ວິຊາການ ໜ	າ 1,2 ຂອງ ຟອມມາດຕະຖານ 

ຟອມມາດ 
ຕະຖານ 

  

ມາດຕະຖານກ�ານົດ ແລະ ແບບແຕ-ມ ທີ່ອະນຸມັດ ໂດຍ
ກະຊວງ 

   

ຖ	າແບບແຕ-ມມາດຕະຖານຫລືຂ�້ກ�າ ນົດໄດ-ດັດແກ- ຫລືມີ
ແບບແຕ-ມ ແລະ ຂ�້ກ�ານົດເຕັກນິກ ສະເພາະ ທ່ີໄດແຍກ
ອອກ, ສະນັ້ນແບບແຕ-ມທ່ີໄດ-ດັດ ແກ-ສະເພາະຈະຕ	ອງໄດ-
ອະນຸມັດຈາກ ຫົວໜ	າພະແນກວິສະວະກ�າ. 

   

ການອອກແບບ ແລະ ຂ�້ກ�ານົດເຕັກນິກຈະຕ	ອງໄດ-ກວດກາ
ໂດຍວິຊາການແຂວງ,ແລະຕ	ອງໃຫ-ຖືກຕ	ອງຕາມແບບ
ມາດຕະຖານຂອງ ທລຍ 

ອິງຕາມຄູ%
ມື ແນະນ�າ 
ທາງດ	ານ
ວິຊາການ 

  

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

    

2.2.2.2. ກະກຽມເອກະສານກະກຽມເອກະສານກະກຽມເອກະສານກະກຽມເອກະສານ

ການປະມູນການປະມູນການປະມູນການປະມູນ    

ກວດກາເອກະສານການປະມູນຄ່ັງສຸດທ	າຍໂດຍວິຊາການ. 
ຂະໜາດຕ	ອງຖືກຕ	ອງທັງໜົດ. ທາງເລືອກການກ�່ສ	າງຖືກ 
ຕ	ອງ.ໃບຄດໄລ%ບ�ລິມາດຖືກຕ	ອງກັບແບບ.ການດັດແກ- ທັງ
ໜົດແມ%ນໄດ-ເອົາເຂົ້າແລະຕາມທີ່ຕົກລົງໃນໄລຍະສະເໜີ
ໂຄງການຍ�ອຍມີຜົນສະທ	ອນຕ�່ກັບເອກະສານການ ປະມູນ 

   

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍ 

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

3.3.3.3. ການມອບສັນຍາການມອບສັນຍາການມອບສັນຍາການມອບສັນຍາ    ຟອມມາດຕະຖານ ພາກທ ີ 3.2 ຫາ 3.5 ປະກອບຟອມ
ໂດຍວິຊາການ (ປະເມີນດ	ານເຕັກນິກ) ກວດກາໂດຍ ວິສະ 
ວະກອນ ໜ	າ 2 ແລະ 3 ຂອງແບບມາດຕະຖານ 

ແບບຟອມ
ມາດຕະ 
ຖານ 

  

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍ 

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: : : : ________________________________________    

ກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍ: : : :     
    

    
ຊື້ຊືຊ້ື້ຊື້:___________________:___________________:___________________:___________________ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: _______________: _______________: _______________: _______________ວນັທີວນັທີວນັທີວນັທີ: __________: __________: __________: __________    
    
    
    



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 

 

45    

ລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບ: : : : ການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍ----ເຂົາ້ຫາສະໜາມເຂົາ້ຫາສະໜາມເຂົາ້ຫາສະໜາມເຂົາ້ຫາສະໜາມ,,,,ແຜນ ແລະ ວັດສະດຸແຜນ ແລະ ວັດສະດຸແຜນ ແລະ ວັດສະດຸແຜນ ແລະ ວັດສະດຸ    
    
ສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີ:____________________:____________________:____________________:____________________    
ໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍ:___________________:___________________:___________________:___________________    

ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້: : : : ____________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________    

ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   
ການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີ::::    1111    

ໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິ    ເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນ////
ເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີ    

ຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັ    

    

4.4.4.4. ການເຂົາ້ຫາສະໜການເຂົາ້ຫາສະໜການເຂົາ້ຫາສະໜການເຂົາ້ຫາສະໜ

າມກ�່ສ	າງາມກ�່ສ	າງາມກ�່ສ	າງາມກ�່ສ	າງ    

ຜູ-ຮັບເໜົາກ�່ສ	າງທາງເຂົ້າຫາສະໜາມກ�່ສ	າງອະນຸມັດໂດຍ 
ອ�ານາດການປົກຄອງຖ	ອງຖິນ 

   

ສະຖານທີ່ເກັບມ	ຽນວັດສະດຸ ແລະ ທ່ີພັກຂອງກ�າມະກອນ 
ທີ່ໄດ-ຕົກລົງ. 

   

ສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ນ�້າ ແລະ ສຸກຂະອະນາ ໄມສ�າ 
ລັບກ�າມະກອນໃຫ-ເໝາະສົມ, ຈຸດທີ່ຕ້ັງຫ	ອງນ�້າຊົ່ວຄາວ, 
ຂ�້ຕົກລົງຂອງຊຸມທ່ີຈະປະກອບສ�ວນນ�້າດ່ືມ. 

   

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

    

    

    

5.5.5.5. ການສະໜາມກ�ສ່	າງ ການສະໜາມກ�ສ່	າງ ການສະໜາມກ�ສ່	າງ ການສະໜາມກ�ສ່	າງ 

ແລະ ແຜນຜງັແລະ ແຜນຜງັແລະ ແຜນຜງັແລະ ແຜນຜງັ    

ຈຸດທ່ີຕັ້ງຟາຍ ແລະ ແຜນຜັງທີ່ໄດ-ຕົກລົງກັນກັບວິສະວະ 
ກອນ. ຈຸດອ	າງອິງແມ%ນກ�ານົດ ແລະ ຕົກລົງລະດັບສຸດທ	າຍ 

ຕາມຂ�້
ກ�ານົດເຕັກ 
ນິກ 

  

ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນຟາຍທ່ີໄດ-ກ�ານົດ ແລະ ຕົກລົງກັບ 
ວິສະວະກອນ 

ຕາມຂ�້
ກ�ານົດເຕັກ 
ນິກ 

  

ຂຸມບ�ດິນທົດລອງຈະໄດ-ເຈາະກວດກາຄວາມຕ	ອງການ
ຄວາມເລີກຂອງຮາກຖານ 

ຕາມຂ�້
ກ�ານົດເຕັກ 
ນິກ 

  

ທາງເວ້ັນນ�້າຈະຕ	ອງໄດ-ກ�່ສ	າງ ຫລື ເຂື່ອນຕັນນ�້າຊົວຄາວ 
ຈະຕ	ອງໄດ-ເຫັນດີຈາກ ວິສະວະກອນ 

ຕາມຂ�້
ກ�ານົດເຕັກ 
ນິກ 

  

ຜູ-ຮັບເໜົາຈະໄດ-ເຄ່ືອນຍ	າຍກົນຈັກຕາມລາຍການໃນສັນຍາ ຕາມສັນ 
ຍາ 

  

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ທີທ່ີ່ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍ 

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

    

    

    
6.6.6.6. ວັດສະດຸກ�ສ່	າງວັດສະດຸກ�ສ່	າງວັດສະດຸກ�ສ່	າງວັດສະດຸກ�ສ່	າງ    

ຊາຍຫຍາບ ຂະໜາດ 1- 5 ມມ ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ຊາຍເມັດແລບບ�່ມີດິນດາກປົນ ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ຫີນຂະໜາດ 1x2 ຊມ (<2.5 ມມ) ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ຫີນຂະໜາດ 15x20 ຊມ ແມ%ນຫີນແຂງ     

ສີມັງ ສ�າລັບປະສົມເບຕົງ ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 
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ນ�້າສ�າລັບປະສົມເບຕົງ(ຜູ-ຮັບເໜົາຕ	ອງຮັບຜິດຊອບ) 
ສະອາດ ແລະ ບ�່ມີຂ້ີຕົມປະສົມ 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ເຫັລກ-ຂະໜາດຕາມຂ	ກ�ານົດ 
6 ມມ   = 0.222 ກລ/ມ 
10 ມມ = 0.617 ກລ/ມ 
12 ມມ = 0.888 ກລ/ມ 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍຕ	ອງການຂອງ ທລຍ 

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

ຮູບຖ�າຍຮູບຖ�າຍຮູບຖ�າຍຮູບຖ�າຍ: : : : ພາບລວມສະໜາມກ�ສ່	າງພາບລວມສະໜາມກ�ສ່	າງພາບລວມສະໜາມກ�ສ່	າງພາບລວມສະໜາມກ�ສ່	າງ    
    
ກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍ: : : :     
    

    
ຊື້ຊືຊ້ື້ຊື້:___________________:___________________:___________________:___________________ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: _______________: _______________: _______________: _______________ວນັທີວນັທີວນັທີວນັທີ: : : : ________________________________________    

 
ລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບ: : : : ການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍ----ການຂດຸການຂດຸການຂດຸການຂດຸ,,,,ວຽກຮາກຖານວຽກຮາກຖານວຽກຮາກຖານວຽກຮາກຖານ,,,,ວຽກພື້ນ ແລະ ຝາຂ	າງວຽກພື້ນ ແລະ ຝາຂ	າງວຽກພື້ນ ແລະ ຝາຂ	າງວຽກພື້ນ ແລະ ຝາຂ	າງ    
ສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີ:____________________:____________________:____________________:____________________    
ໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍ:___________________:___________________:___________________:___________________    

ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້: _______________________: _______________________: _______________________: _______________________    
____________________________________________________________________________________________________________________    

ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   
ການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີ: : : : 1111    

ໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິ    ເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນ////
ເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີ    

ຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັ    

    

7.7.7.7. ການຂດຸການຂດຸການຂດຸການຂດຸ    

ຄວາມສູງຂອງພື້ນຝາຍ ຕາມການຕົກລົງຂອງ ວິຊາການ ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິດ 

  

ການຂຸດຕາມຄວາມເລັກທ່ີຕ	ອງການ.ຄວາເລີກການຂຸດ
ກວດກາໂດຍວິສະວະກອນ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ໃຫ-ເຖິງດິນ
ແຂງ 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິດ 

  

ຮອງຂອງຟາຂຸດ(5 ຄອງ) ແບບແຕ-ມ   
ຂະໜາດທັງໜົດ ແລະ ແຜນຜັງຈະໄດ-ກວດກາໂດຍ ວິຊາ
ການ 

ແບບແຕ-ມ   

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

    

    

    

    

    

8.8.8.8. ຮາກຖານ ແລະ ພືນ້ຮາກຖານ ແລະ ພືນ້ຮາກຖານ ແລະ ພືນ້ຮາກຖານ ແລະ ພືນ້    

ທາງເລືອກ1. ຮາກຖານຟາຍກ�່ສ	າງດ	ວຍຫີນພູກັບປະ ທາຍ
ສີມັງ ແລະ ເບຕົງເສີມເຫັລກ 
ທາງເລືອກ 2. ໂຄງສ	າງທັງໜົດເປັນເບຕົງເສີມເຫລັກ 

ແບບແຕ-ມ   

ທາງເລືອກ1. ຊັ້ນນຶ່ງເບຕົງເສີມເຫລັກໃສ%ພື້ນ 
ທາງເລືອກ 2. ຊັ້ນສອງເບຕົງເສີມເຫລັກໃສ%ພື້ນ 

ແບບແຕ-ມ   

ທາງເລືອກ1 ແລະ 2 ດ	ານໜ	າ ແລະ ຫລັງຮາກຟາຍ ດ	ວຍ
ເບຕົງ ເສີມເຫລັກເສີມເຫລັກ 2 ຊັ້ນ 

ແບບແຕ-ມ   

ທາງເລືອກ1. ຮາກຟາຍ ກ�່ສ	າງດ	ວຍຫີນພູ ແລະ ປະທາຍ
(ເບຕົງທ�າມະດາ) 
ທາງເລືອກ 2. ຮາກຟາຍ ກ�່ສ	າງດ	ວຍເບຕົງເສີມເຫັລກ 2 
ຊັນ  

ແບບແຕ-ມ   

ເບຕົງເສີມເຫລັກທັງໜົດແມ%ນໃສ%ເຫລັກ ປ-ອງອ	ອຍ     ແບບແຕ-ມ   



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 

 

47    

12 @ 200ມມ ຕານາງລວດ  
ດ	ານໝ	າ ແລະ ດ	ານຫລັງ ຂອງ ຮາກຟາຍຂຸດລົງ ໃຫ-ເລີກ 
ຕາມແບບແຕ-ມ. ຫ	າມດັດແກ-ແບບແຕ-ມກ�ອນຈະໄດ-ຮັບ 
ອະນຸຍາດຈາກ ວິສະວະກອນ ຊົນລະປະທານ ຂອງ ທລຍ 

ແບບແຕ-ມ   

ພື້ນເບຕົງຈະໃຊ-ສ�ວນປະສົມ 1:3:5 ແລະ ຄວາມໜ	າຕ�າ 
ສຸດ 10ຊມ . ຕ�າແໜນດ	ວຍເຄືອງຈີ້ເບຕົງ 

ແບບແຕ-ມ   

ຂ�້ຄວນລະວັງ: ກວດກາການປະສົມເບຕົງ,ການສັ່ນ 
ສະເທືອນ ແລະ ການເກັບຕົວຢ%າງຈະຕ	ອງໄດ-ເຮັດ ກ�ອນ 
ການ ເທເບຕົງ. 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

    
ຮູບພາບຮູບພາບຮູບພາບຮູບພາບປະກອບປະກອບປະກອບປະກອບ: : : : 1111. . . . ແຜນຜງັສະໜາມແຜນຜງັສະໜາມແຜນຜງັສະໜາມແຜນຜງັສະໜາມ, , , , 2.2.2.2.    ການຂດຸຂຸມກະກຽມການຂດຸຂຸມກະກຽມການຂດຸຂຸມກະກຽມການຂດຸຂຸມກະກຽມ,,,,ເຫລກັຮາກຖານເຫລກັຮາກຖານເຫລກັຮາກຖານເຫລກັຮາກຖານ    
    
    
ກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍ:  :  :  :  ຊື້ຊືຊ້ື້ຊື້: __________________: __________________: __________________: __________________ລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັ:_____________________:_____________________:_____________________:_____________________ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ________________________________________________________________________________    

 
ລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບ: : : : ການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍ----ປະຕູນ�າ້ ແລະ ການຖົມດິນຫລງັຟາຍປະຕູນ�າ້ ແລະ ການຖົມດິນຫລງັຟາຍປະຕູນ�າ້ ແລະ ການຖົມດິນຫລງັຟາຍປະຕູນ�າ້ ແລະ ການຖົມດິນຫລງັຟາຍ    
ສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີ:____________________:____________________:____________________:____________________    
ໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍ:___________________:___________________:___________________:___________________    

ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້: _______________________: _______________________: _______________________: _______________________    
____________________________________________________________________________________________________________________    

ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   
ການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີ::::    1111    

ໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິ    ເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນ////
ເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີ    

ຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັ    

    

    

9.9.9.9. ຟາດ	ານຂ	າງຟາດ	ານຂ	າງຟາດ	ານຂ	າງຟາດ	ານຂ	າງ    

ທາງເລືອກ 1 ແລະ 2 ແມ%ນນ�າໃຊ- ເບຕົລເສີມ ເຫລັກ,
ເສີມເຫັລກ 2 ຊັ້ນ 

ແບບແຕ-ມ   

ເບຕົງເສີມເຫລັກທັງໜົດແມ%ນໃສ%ເຫລັກ ປ-ອງອ	ອຍ 
12 @ 200ມມ ຕານາງລວດ  

ແບບແຕ-ມ   

ຟາກັນຊືມກ�່ສ	າງທາງເທິງ ຮາກຟາຍ ແບບແຕ-ມ   
ຟາດ	ານຂ	າງຟັງເຂົ້າໄປຂ	າງຂອງຮອງ ເບ່ິງຕາມຮູບແຕ-ມ ແບບແຕ-ມ   
ສ�ວນປະສົມ 1:2:4 ຕາມບ�ລິມາດ.ເບຕົງຕ�າແໜ-ນດ	ວຍ 
ເຄ່ືອງສັນສະເທືອນ 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ວຽກແບບຮັກສາໄວ- 4 ວັນ ແລະ ເບຕົງຕ	ອງຮັກສາໃຫ-ມີ 
ຄວາມ ຊຸ%ມຕະຫລອດ 3 ວັນ 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: : : : ________________________________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

ໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິ    ເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນ////
ເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີ    

ຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັ    

    

    

ປະຕູຕັນນ�້າເຮັດດ	ວຍໄມ-ເນ້ືອແຂງ ແບບແຕ-ມ   
ເຫລັກໂຕ U ເປັນເຫັລກອັດແຮງ ເພ່ືອເຮັດລ	ອງປະຕູ ແບບແຕ-ມ   
ປະຕູຕິດຕັ້ງ 2 ຊັ້ນ ແບບແຕ-ມ   
ສ�ວນປະສົມ 1:2:4 ຕາມບ�ລິມາດ.ເບຕົງຕ�າແໜ-ນດ	ວຍ ຂ�້ກ�ານົດ   



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 
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10.10.10.10. ການກ�ສ່	າງປະຕນູ�າ້ການກ�ສ່	າງປະຕນູ�າ້ການກ�ສ່	າງປະຕນູ�າ້ການກ�ສ່	າງປະຕນູ�າ້    ເຄ່ືອງສັນສະເທືອນ 
 

ເຕັກນິກ 

ວຽກແບບຮັກສາໄວ- 4 ວັນ ແລະ ເບຕົງຕ	ອງຮັກສາໃຫ-ມີ 
ຄວາມ ຊຸ%ມຕະຫລອດ 3 ວັນ 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 
 

  

ຈຸດທ່ີຕັ້ງປະຕູຕ	ອງໄດ-ກວດກາໂດຍວິສະວະກອນ 
 

ແບບແຕ-ມ   

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

ໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິ    ເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນ////
ເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີ    

ຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັ    

    

11.11.11.11. ເບຕງົຮອງພືນ້ເບຕງົຮອງພືນ້ເບຕງົຮອງພືນ້ເບຕງົຮອງພືນ້    

ຈຸດທ່ີຕັ້ງ,ຂະໜາດ, ແລະຮ�າງຂອງ ເບຕົງຮອງພື້ນ ຈະໄດ-
ກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດໂດຍ ວິສະວະກອນ 

ແບບແຕ-ມ   

ເບຕົງເສີມເຫັລກ ແລະ ແບບຈະຕ	ອງໄດ-ກວດກາໂດຍ 
ວິສະວະກອນກ�ອນຈະເທ 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ສ�ວນປະສົມ 1:2:4 ຕາມບ�ລິມາດ.ເບຕົງຕ�າແໜ-ນດ	ວຍ 
ເຄ່ືອງສັນສະເທືອນ 
 

ແບບແຕ-ມ   

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທີວັນທີວັນທີວັນທີ    : __________: __________: __________: __________    

ໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິ    ເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນ////
ເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີ    

ຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັ    

    

    

12.12.12.12. ການຖົມຄນືການຖົມຄນືການຖົມຄນືການຖົມຄນື    

ດິນສ�າລັບຖົມຄືນຈະຕ	ອງໄດ-ກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດໂດຍ 
ວິສະວະກອນ. ການຕ�າແໜ-ນດິນຄວາມໜາຂອງຊ້ັນ < 
100 ມມ ລ	ອມຟາຍ ແລະ ດ	ານຫລັງຟາປີກ 

ແບບແຕ-ມ   

ດິນຖົມຈະຕ	ອງສູງກ�ວາຟາປີກ ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ຂຸມລະບາຍນ�້າຊົວຄາວທ່ີກ�່ສ	າງໂດຍຜູ-ຮັບເໜົາໃນຊ�ວງກ�່ 
ສ	າງຈະໄດ-ຖົມຄືນ ແລະຕ�າແໜ-ນ 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ເຄ່ືອງມືຕ�າແໜ-ນດ	ວຍມື ຫລື ເຄື່ອງຈັກຕ�າແໜ-ນ ແບບແຕ-ມ   
ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

 
ຮູບພາບປະກອບຮູບພາບປະກອບຮູບພາບປະກອບຮູບພາບປະກອບ: 1. ຮູບສານເຫລັກຟາປີກ , 2. ເຫລັກປະຕູ, 3. ອຸປະກອນຕ�າແໜ-ນ 
    
    
ກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍ:  :  :  :  ຊື້ຊືຊ້ື້ຊື້: __________________: __________________: __________________: __________________ລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັ:_____________________:_____________________:_____________________:_____________________ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ________________________________________________________________________________    
    
    
    



ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                     ໜາ້ 

 

49    

ລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສ�າລັບ: : : : ການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍການກ�ສ່	າງຝາຍ----ວຽກສ�າເລດັວຽກສ�າເລດັວຽກສ�າເລດັວຽກສ�າເລດັ,,,,ມອບຮບັ ແລະ ສ	ອມແປງມອບຮບັ ແລະ ສ	ອມແປງມອບຮບັ ແລະ ສ	ອມແປງມອບຮບັ ແລະ ສ	ອມແປງ    
ສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີສັນຍາເລກທີ:____________________:____________________:____________________:____________________    
ໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍໂຄງການຍ�ອຍ:___________________:___________________:___________________:___________________    

ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້ຈຸດທີຕ່ັງ້: _______________________: _______________________: _______________________: _______________________    
____________________________________________________________________________________________________________________    

ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   ລາຍການກວດ   
ການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີການ�າ້ເບີ: 1: 1: 1: 1    

ໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິ    ເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນ////
ເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີ    

ຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັ    

    

13.13.13.13. ວຽກສ�າເລດັວຽກສ�າເລດັວຽກສ�າເລດັວຽກສ�າເລດັ    

ອະນະໄມເສດຂ້ີເຫຍືອສະໜາມກ�່ສ	າງ ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ອຸປະກອນກ�່ສ	າງ ແລະ ວັດສະດຸ ເຄ່ືອນຍ	າຍອອກສະໜາມ ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ລາຍການເສຍຫາຍຈະຕ	ອງລາຍໃຫ-ທີມງານບົວລະບັດ ຂັ້ນ
ບ	ານ ແລະ ຜູ-ຮັບເໜົາ 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: : : : ________________________________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

ໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິ    ເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນ////
ເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີ    

ຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັ    

    

14.14.14.14. ການມອບຮັບການມອບຮັບການມອບຮັບການມອບຮັບ    

ທຸກວຽກທ່ີມີຄວາມເສຍຫາຍທີໄດ-ກ�ານົດເວລາກວດກາສ�າ 
ເລັດຈະຕ	ອງໄດ-ສ	ອມແປງຄືນໂດຍຜູ-ຮັບເໜົາ 

ຂ�້ກ�ານົດ 
ເຕັກນິກ 

  

ທຸກໆຂ�້ຕົກລົງເພື່ອໃຫ-ວຽກເພ້ີມສ�າເລັດຈະຕ	ອງໄດ-ຂຽນ 
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ-ທີມງານບ	ານ ແລະ ຜູ-ຮັບເໜົາ 

   

ທີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຈະຕ	ອງ ໄດ-
ເຊັນເພື່ອຢ້ັງຢືນວຽກສ�າເລັດທັງໜົດ 

   

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

ໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກໜ	າວຽກ    ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ    ບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິບ�ອນອງິ    ເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນເລີມ້ຕ້ົນ////
ເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີເຫນັດີ    

ຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັຄ�າເຫນັ    

    

15.15.15.15. ວຽກສ	ອມແປງວຽກສ	ອມແປງວຽກສ	ອມແປງວຽກສ	ອມແປງ    

ຄູ%ມືສ	ອມແປງ(ສ�າລັບວຽກທາງ) ຈະໄດ-ເອົາໃຫ- VIMT    
ລະບຽບການຄຸ-ມຄອງນ�າໃຊ- ແລະ ຂ�້ຕົກລົງ ໂດຍຊຸມ ຊົນ 
ເອງຈະໄດ-ສ	າງຂື້ນ. ທີມງານ ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ 
ສ	ອມແປງຈະໄດ-ຕັ້ງຂື້ນ ແລະ ກວດກາໂດຍ ວິສະວະກອນ 

   

ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່ຂ	ອຍໄດ-ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ�າສິງ່ທີກ່�າວມາຂ	າງເທງິນັນ້ຖກືຕ	ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕກັນກິ ທີ່
ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ ຕ	ອງການຂອງ ທລຍ     

ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່ຊື້ ່: ____________: ____________: ____________: ____________    
ລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນລາຍເຊັນ: ________: ________: ________: ________    
ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ: __________: __________: __________: __________    

 
ຮູບພາບປະກອບຮູບພາບປະກອບຮູບພາບປະກອບຮູບພາບປະກອບ: 1. ຮູບສະໜາມສ�າເລັດການກ�່ສ	າງຟາຍ 
    
    
ກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍກວດກາໂດຍ:  :  :  :  ຊື້ຊືຊ້ື້ຊື້: : : : ________________________________________________________________________ລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັລາຍເຊນັ:_____________________:_____________________:_____________________:_____________________ວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີວັນທ ີ________________________________________________________________________________    
    

 



ກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ    ສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
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ພາກເພມີເຕມີພາກເພມີເຕມີພາກເພມີເຕມີພາກເພມີເຕມີ    5.5.5.5.    ການປະຕິບດັທາງດ�ານວິສະວະກ0າທີດ່ີການປະຕິບດັທາງດ�ານວິສະວະກ0າທີດ່ີການປະຕິບດັທາງດ�ານວິສະວະກ0າທີດ່ີການປະຕິບດັທາງດ�ານວິສະວະກ0າທີດ່ີ    ແລະແລະແລະແລະ    ບາງວທິກີານວດັແທກເພືອ່ຫລດຸຜ#ອນຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ�ອມບາງວທິກີານວດັແທກເພືອ່ຫລດຸຜ#ອນຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ�ອມບາງວທິກີານວດັແທກເພືອ່ຫລດຸຜ#ອນຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ�ອມບາງວທິກີານວດັແທກເພືອ່ຫລດຸຜ#ອນຜນົກະທບົສິງ່ແວດລ�ອມ    
ການປະຕິບດັທາງດ�ານວສິະວະທີດ່ີການປະຕິບດັທາງດ�ານວສິະວະທີດ່ີການປະຕິບດັທາງດ�ານວສິະວະທີດ່ີການປະຕິບດັທາງດ�ານວສິະວະທີດ່ີ    ແລະແລະແລະແລະ    ການເກບັຮກັສາການເກບັຮກັສາການເກບັຮກັສາການເກບັຮກັສາ    

ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການເກັບຮັກສາລວມທັງການເກັບຮັກສາທ່ີເໝາະສົມ, ການນ0າໃຊ
, ການອະນະໄມແລະການທ0າລາຍວັດສະ
ດຸກ0່ສ�າງຕ#າງໆໃນໄລຍະການກ0່ສ�າງທ່ີຈະເປັນອັນຕະລາຍແກ:ມະນຸດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕ0່ສິ່ງແວດລ�ອມ. ການປະຕິບັດທ່ີດີໃນ
ການເກັບຮັກສາດັ່ງລຸ:ມນ້ີມັນຕ�ອງການສ0າລັບທຶນ M-IWRM-ທັງໝົດ 

ສິງ່ທີຄ່ວນສິງ່ທີຄ່ວນສິງ່ທີຄ່ວນສິງ່ທີຄ່ວນເຮດັເຮດັເຮດັເຮດັ::::    

1. ຈ0າກັດເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມໄວ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊຸມຊົນໜາແໜ
ນ; 
2. ຫລີກລ#ຽງການຂຸດດິນ ແລະ ຖ້ີມສິ່ງເສດເຫລືອໃນບ#ອນທີ່ເຫມາະສົມ; 
3. ຫລີກຫລ#ຽງການຂຸດບ0່ດິນໃໝ: ແລະ ຖົມຄືນໃຫ
ດີ ; 
4. ຫFດຜ#ອນບັນຫາການຈະລາຈອນ, ຝຸ:ນ ແລະ ສຽງ; 
5. ຮັກສາວັດຖຸ ແລະ ພາຫະນະການກ0່ສ�າງ; 
6. ຕິດຕັ້ງປ
າຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ແຈ
ງໃຫ
ປະຊາຊົນຊາບ ; 
7. ຫີຼກຫ່ຼຽງ ການປ:ອຍນ0້າມັນ ແລະ ສານພິດ ຊະຊາຍ, ລວມທັງການຂົນສົ່ງ ແລະ ເກັບມ�ຽນທີ່ປອດໄພ;    
8. ເກັບຮັກສາວັດສະດຸກ0່ສ�າງໃຫ
ດ ີ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງກ0າມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນ (ເກັບມ�ຽນສິ່ງເສດ

ເຫລືອໃຫ
ດີ ເພ່ືອເຮັດໃຫ
ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກສະອາດ ແລະ ປອດໄພ; ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ
ມຄອງສິ່ງເສດເຫລືອ; ຈັດແຈງ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ເກັບມ�ຽນອຸປະກອນກ0່ສ�າງໃຫ
ດີ. ກ0ານົດຈຸດຖື້ມຂ້ີເຫຍື່ອ ແລະ ຈັດຫາຖັງເກັບຂ້ີເຫຍື່ອ; ເກັບ
ມ�ຽນອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸກ0່ສ�າງໃຫ
ເປັນລະບຽບ ແລະ ກຽມພ�ອມໃຊ
ງານ ໂດຍສະເພາະແມ:ນສິ່ງໃດ ຄວນເກັບ
ມ�ຽນຢູ:ໃນສ�າງ ແລະ ສ່ິງໃດຄວນເກັບມຽ້ນຢູ:ນອກສ�າງ; ວັດສະດຸຕ�ອງຢູ:ຫ#າງຈາກຫລັງຄາເປີດຕ0າສຸດ 2 ແມັດ, ຂຸດຮ#ອງ 
ລະບາຍນ0້າ, ຖອນຕະປູອອກຈາກໄມ
ແບບ, ຈັດສັນທາງພາຍໃນແຄ
ມກ0່ສ�າງໃຫ
ສະດວກ ບ0່ໃຫ
ມີສ່ິງກີດຂວາງ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ:ນບ0ລິເວນທ່ີມີກົນຈັກໜັກ ຫລື ຈຸດທ່ີສາຍລວດຈ#ອງວັດສະດຸໜັກ, ຮັບປະກັບການປິດຝາພາຊະນະບັນຈຸອຸປະ 
ກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືສ0າລັບການກ0່ສ�າງ, ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມອດໄຟໃນສະໜາມ ແລະ ຮັບປະກັນວ#າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ເຂົ້າເຖິງໄດ
ງ#າຍ ແລະ ອື່ນໆ) 

9. ຮັບປະກັນໃຫ
ມີນ0້າສະອາດໃຊ
, ມີວິດຖ#າຍ ແລະ ມຸ
ງ ໃຫ
ແກ:ກ0າມະກອນ. 
10. ຫີຼກຫ່ຼຽງ ບັນຫາທາງຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ວັດທະນະທ0າ ລະຫວ#າງ ກ0າມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ�ອງຖິ່ນ. 

ສິງ່ທີບ່0ຄ່ວນເຮດັສິງ່ທີບ່0ຄ່ວນເຮດັສິງ່ທີບ່0ຄ່ວນເຮດັສິງ່ທີບ່0ຄ່ວນເຮດັ::::    

1. ການເຮັດໃຫ
ສ່ິງເສດເຫລືອຈາກການກ0່ສ�າງຊະຊາຍ ໃນຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ຫ�າມສັດເຂົ້າໃນສະຖານທ່ີກ0່ສ#າງ. ເກັບ
ມ�ຽນວັດສະດຸກ0່ສ�າງໄວ
ບ#ອນທີ່ເຫມາະສົມ.  

2. ຖ້ິມສ່ິງຂອງຊະຊາຍ.  
3. ຢ:າຍົກຫືຼປັບອຸປະກອນ ໂດຍໃຊ
ສາຍຂອງມັນເອງ  
4. ຫີຼກຫ່ຼຽງ ການເກີດໄຟ   
5. ບ0່ໃຫ
ມກີານລ#າສັດໂດຍ ກ0າມະກອນໃນເຂດ ປ:າປ
ອງກັນ  

    

    

    



ກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ    ສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
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ແຈ
ງແຈ
ງແຈ
ງແຈ
ງການການການການພິພພິິພິເສດເສດເສດເສດສ0າສ0າສ0າສ0າຫຼບັ ວດັຖຸຫຼບັ ວດັຖຸຫຼບັ ວດັຖຸຫຼບັ ວດັຖຸໄວໄວໄວໄວໄຟໄຟໄຟໄຟ::::    

1. ຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟ ເຊ່ັນ: ນ0້າມັນແອດຊັງ, ນ0້າມັນ, ສານທ0າຄວາມສະອາດໄກ
ກັບວັດຖຸອື່ນ. 
2. ຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟໃນບ#ອນເກັບມ�ຽນທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ຕິດປ
າຍຄັກແນ:. 
3. ຖ້ິມ ວັດຖຸໄວໄຟ ໃນເຂດທີ່ຖຶກອະນຸມັດ. 
4. ຮັກສາຖັງນ0້າມັນທ່ີເຕັມໃນທາງປີ້ນກັບ. 
5. ຮັກສາຖັງນ0້າມັນທ່ີເປົ່າຫວ#າງແຍກຕ#າງຫາກ. 
6. ຕິດປ
າຍຫ�າມສູບຢາ, ຫ�າມປະກາຍໄຟ ໃນເຂດທີ່ມີການຮັກສາວັດຖໄຸວໄຟ. 
7. ຮັກສາກະປ:ອງກາດ ໃນທາງປ້ິນກັບ. 
8. ຮັກສາກະປ:ອງທີ່ເປ່ົາຫວ#າງ ຈາກກະປ:ອງທີ່ເຕັມ. 
9. ເຮັດໃຫ
ບ#ອນ ເກັບມ�ຽນມີລົມລ#ວງ. 
10. ຮັບປະກັນໃຫ
ບ#ອນປິດເປິດໄຟ ມສ່ິີງປົກປິດໃນເຂດ ທ່ີເກັບມ�ຽນວັດຖຸໄວໄຟ. 

 

5.2 ລະບຽບການດັ່ງຕ0ໄ່ປນີ້ແມ:ນະລວມໃນສັນຍາຂອງທຸກໆວຽກວິສະວະກ0າ: 

ຖ�າຜູ
ຮັບເຫມົາພົບເຫັນສະຖານທ່ີບູຮານ , ປະຫວັດສາດ, ວັດຖຸ, ປ:າຊ�າ, ໃນລະຫວ#າງການກ0່ສ�າງ, ຜູ
ຮັບເຫມາະຈະຕ�ອງ: 

- ຍຸດເຊົາການກ0່ສ�າງໃນພ້ືນທ່ີຈະມີການປ:ຽນແປງ; 

- ກ0ານົດຂອບເຂດຄ້ົນພົບຫລືພ້ືນທ່ີພົບພ0; 

- ຮັບປະກັນບ0່ໃຫ
ມີການທ0າລາຍແລະລັກລອບຫລືເຄືອນຍ�າຍວັດຖຸດ່ັງກ#າວ, ຖະມີວັດຖຸມີຄ#າ ແມ:ນຈະຕ�ອງມີ
ພະນັກງານເຝົ້າຍາມຈົນກວ#າພະນັກງານທີກ່#ຽວຂ�ອງຈະມາຮັບຜິດຊອບ ຫລືອົງການຄຸ
ມຄອງມ0ລະດົກໂລກເປັນຜູ

ຮັບຜິດຊອບ; 

- ແຈ
ງໃຫ
ພະນັກງານສ່ິງແວດລ�ອມໂຄງການ ແລະວິສະກອນໂຄງການຜູ
ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນທ�ອງຖ່ິນແລະພະແນ
ກວັດທະນະທ0າ ແຂວງ (ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ) 

- ອ0ານາດການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນແລະພະແນກວັດທະນະທ0າແຂວງ ຈະຕ�ອງຮັບຜິດຊອບ ປົກປັກຮັກສາ ເຂດດ່ັງກ#າວ 
ແລະຊ້ີນ0າການປະຕິບັດລະບຽບການທ່ີເໝາະສົມ ແລະລາຍງານຫາຂ້ັນສູນກາງ . ຄວາມສ0າຄັນຂອງການຄົ້ນພົບ 
ແມ:ນຈະມີການປະເມິນຕາມມາດຕະຖານ, ຄວາມສ0າຄັນທາງປະຫວັດສາດແລະເສດຖະກດິສັງຄົມ; 

- ການຕັດສິນມອບສ່ິງທ່ີພົບເຫັນຈະຕ�ອງອິງຕມທິດຂອງ ຫນ#ວຍງານທີ່ກ#ຽວຂ�ອງ ແລະ ພະແນກວັດທະນະທ0າ ແຂວງ. 
ເຊັ່ນ:ປ:ຽນແປງແຜນຜັງ , ການອະນຸລັກ, ຮັກສາ, ຟ້ືນຟູແລະ ການເກັບກູ
; 

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທິດຊ້ີນ0າກ#ຽວກັບການຄຸ
ມຄອງສິ່ງທ່ີຄົ້ນພົບແມ:ນຈະຕ�ອງມີການຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍ
ອ0ານາດການປົກຄອນທ�ອງຖ່ິນ ແລະ  

- ວຽກກ0່ສ�າງ ສາມາດສືບຕ0່ໄດ
ພາຍຫຼັງທ່ີໄດ
ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ອ0ານາດການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນທີ່ກ#ຽວຂ�ອງ ແລະ ພະແນ
ກວັດທະນະທ0າ ກ#ຽວກັບການປ
ອງກັນ ສະຖານທີມ່0ລະດົກ. 

 

 



ກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ    ສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
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((((ກກກກ) ) ) ) ຜນົສະທ�ອນຂອງສິງ່ແວດລ�ອມແລະວທິກີານຫລດຸຜ#ອນສ0າລບັໂຄງການຍ#ອຍກ0ສ່�າງເສັ້ນທາງຜນົສະທ�ອນຂອງສິງ່ແວດລ�ອມແລະວທິກີານຫລດຸຜ#ອນສ0າລບັໂຄງການຍ#ອຍກ0ສ່�າງເສັ້ນທາງຜນົສະທ�ອນຂອງສິງ່ແວດລ�ອມແລະວທິກີານຫລດຸຜ#ອນສ0າລບັໂຄງການຍ#ອຍກ0ສ່�າງເສັ້ນທາງຜນົສະທ�ອນຂອງສິງ່ແວດລ�ອມແລະວທິກີານຫລດຸຜ#ອນສ0າລບັໂຄງການຍ#ອຍກ0ສ່�າງເສັ້ນທາງ    

ກດິຈະກ0າກດິຈະກ0າກດິຈະກ0າກດິຈະກ0າ    ຜນົສະທ�ອນທີສ່0າຄນັຜນົສະທ�ອນທີສ່0າຄນັຜນົສະທ�ອນທີສ່0າຄນັຜນົສະທ�ອນທີສ່0າຄນັ    ວທິກີານຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
ວທິກີານຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
ວທິກີານຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
ວທິກີານຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
    
ໄລຍະວາງແຜນໄລຍະວາງແຜນໄລຍະວາງແຜນໄລຍະວາງແຜນ,,,,ອອກແບບແລະຈດັສນັທີດ່ນິອອກແບບແລະຈດັສນັທີດ່ນິອອກແບບແລະຈດັສນັທີດ່ນິອອກແບບແລະຈດັສນັທີດ່ນິ    
ກ0ານົດມາດຖານການ
ອອກແບບ 

ຖ�າມາດຕະຖານສູງເກີນວຽກດິນຈະສາມາດ
ກ0່ໃຫ
ເກີດຜົນສະທ�ອນຫລາຍຢ:າງ(ເບງິກິດຈະກ0າ
ພາຍໄຕ
ການກ0່ສ�າງ) 

ກ0ານົດມາດຕະຖານໃຫ
ເໝາະສົມສ0າລັບປະເພດຂອງເສັ້ນທາງ,
ປະລິມານການສັນຈອນແລະພູມສັນຖານ,ຈຸດປະສົງຂອງ
ໂຄງການ 

ການອອກແບບ-ທ່ົວໄປ ຄວາມຕ�ອງການຂອງດິນອາດມີຜົນກະທົບຕ0່
ປະຊາຊົນ 

ຫFດຜ#ອນຄວາມຕ�ອງການທີ່ດິນແລະການຍົກຍ�າຍຈັດສັນໃນ
ເຂດແລວທາງທ່ີເລືອກໄວ
 

 ອາຄານທ່ີມີຢູ:,ການກ0່ສ�າງພາຍໃນບ0ລິເວັນ
ໂຄງການອາດມີຜົນສະທ�ອນ 

ຕ�ອງໄດ
ມີການເຈລະຈາໃນການອອກແບບໃຫ
ເໝາະສົມຫລື
ການແກ
ໄຂບັນຫາດ�ວຍການທົດແທນຄືນຈະບ0່ສົ່ງຜົນໃຫ
ມີ
ຄວາມລ0າບາກໃຫ
ປະຊາຊົນ 

 ເຮັດວຽກກ#ຽວກັບທາງ,ຂົວແລະທ0່ສາມາດມີຜົນ
ສະທ�ອນໃຫ
ກັບຕົ້ນໄມ
ທີ່ມີຢູ: 

ຫFດຜ#ອນຜົນກະທົບກັບຕ້ົນໄມ
ແລະການປູກພືດຄືນໃໜ:ໃນ
ເວລາວຽກສ0າເລັດ 

 ທາງຊົນນະບົດແລະຂົວອາດກ0່ໃຫ
ເກີດມີຜົນ
ກະທົບກັບສັດປ:າ,ປ:າໃໝ: ,ວັດທະນາທ0າແລະ
ອື່ນໆ 

ຄວນຫຼີກລ�ຽງພື່ນທ່ີດັ່ງກ#າວໃນເວລາອອກແບບ 

 ເສ້ັນທາງ,ຂົວແລະທ0່ສາມາດກ0່ໃຫ
ເກີດອຸບັດຕິ
ເຫດໃນການແລນລົດດ�ວຍຄວາມໄວຕ0່ຜູ
ນ0າໃຊ

ເສ້ັນທາງ,ປະຊາຊົນໃນທ�ອງຖິນແລະສັດ 

ຕິດຕ້ັງປ
າຍຫ�າມແລະປ
າຍສັນຍານເຕືອນເພື່ອຄວບຄຸມສັດລຽງ
ໃນບ#ອນມີຄວາມຈ0າເປັນແລະຕ�ອງມີການປຶກສາຫາລືໃນການ
ອອກແບບເປັນປະຊາຊົນໃນທ�ອງຖິນ. 

ການອອກແບບ-ລະບົບ
ລະບາຍນ0້າ 

ສາມາດດັດແປງລະບົບທາງນ0້າທີ່ມີຜົນສະທ�ອນ
ໃຫ
ນ0້າຖ�ວມແລະລະບົບລະບາຍທ່ີມີຢູ: 

ຮັບປະກັນທ0່ລະບາຍນ0້າ,ຂົວແລະເສັ້ນທາງອອກແບບໃຫ
ເໝາະ
ສົມເພ່ືອຫFດຜ#ອນຜົນສະທ�ອນທາງນ0້າ 

 ສາມາດເຮັດໃຫ
ເກີດມີຜົນກະທົບທາງລົບກ#ຽວ
ກັບການໃຫຼຂອງນ0້າແລະກ0ໃຫ
ການກັດເຊາະ
ແລະດິນເຈື່ອນ 

ຮັບປະກັນການອອກແບບໄດ
ຮັບການປັບປຸງລະບົບລະບາຍນ0້າ
ດ�ວຍການປັບປຸງບັນຫາທີ່ມີຢູ:ເຊັ່ນປັບປຸງການກັດເຊາະ,ເຊິ່ງຈະ
ຕ�ອງໄດ
ກວດກາໃນລະຊ#ວງລະດູຝົນ. ລວມທັງການປູກໄມ
ໃນ
ບ#ອນທີ່ສາມາດອອກແບບໄດ
 

ການກະກຽມການກ0ສ່�າງການກະກຽມການກ0ສ່�າງການກະກຽມການກ0ສ່�າງການກະກຽມການກ0ສ່�າງ    
ເຄື່ອນຍາຍກົນຈັກ ມົນລະຜິດທາງອາກາດແລະແລະສຽງສ0າລັບ

ບ�ານທ່ີຍົກຍ�າຍຢູ:ໃກ
ຄຽງ 
ຄວບຄຸມການແລນລົດດ�ວຍໄວຂອງຜູ
ຮັບເໜົາແລະສຽງດັງ 

ເຄືອນຍ�າຍແຮງງານ ການນ0າເອົາແຮງງານຂ�າງນອກເຂົ້າມາສາມາດ
ກ0່ໃຫ
ເກີດມີຜົນກະທົບທາງລົບທາງດ�ານ
ສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີການຂອງຊຸມຊົນໃນ
ທ�ອງຖ່ິນ 

ຜູ
ຮັບເໝົາຄວນນ0າໃຊ
ແຮງງານໃນທ�ອງຖິນຖ�າເປັນໄປໄດ
 

 ແກ
ໄຂບັນຫາທ່ີເກີດຈາກສິ່ງເປືອນເປີພາຍ 
ໃນບ�ານແລະສິ່ງເສດເຫລືອ 

ຜູ
ຮັບເໝົາຕ�ອງໄດ
ຕິດຕ້ັງແລະຮັກສາລະບົບຂຸມວິດແລະລະບົບ
ເກັບຮັກສາຂອງເສດເຫືຼອ 

 ການນ0າໃຊ
ໄມ
ຈ0ານວນຫຼາຍເພ່ືອເຮັດຟືນທີ່ບ0່
ສາມາດຄວບຄຸມໄດ
ໃນທີ່ພັກ/ແຄ
ມ 

ຜູ
ຮັບເໝົົາຕ�ອງຕອບສະໜອງນ0າ ້ມັນຫຼືອ້ືນໆເພື່ອແຕ:ງກິນແລະ
ເຮັດຄວາມຮ�ອນໃນທ່ີພັກ/ແຄ
ມ 

 ຖ�າເປັນໄປໄດ
ທີ່ພັກຂອງກ0າມະກອນຄວນ
ກ0່ສ�າງເປັນທ່ີພັກຖາວອນ 

ຜູ
ຮັບເໝົາຕ�ອງໄດ
ເຄືອນຍ�າຍທີ່ພັກກ0າມະກອນອອກພາຍຫັຼງ
ສ0າເລັດສັນຍາກ0່ສ�າງ 

 ເປັນໄປໄດ
ຈະມີການລາ ້ສັດເພ່ືອເປັນອາຫານ ຫ�າມເຂົາໄປລົບກວນສະຖານທ່ີຢູ:ຂອງສັດຜູ
ຮັບ 
ເໝົາຕ�ອງຮັບຜິດຊອບຕ0່ກ0າມະກອນຂອງລາວ 

ການກ0່ສ�າງທີ່ພັກເພື່ອ
ດ0າເນີນງານແລະເຮືອນ
ສ�ອມແປງ 

ມົນລະຜິດທາງອາກາດ, ແລະສຽງສ0າລັບບ�ານ
ທີ່ຍົກຍ�າຍຢູ:ໃກ
ຄຽງ 

ສະຖານທີ່ຕ້ັງແຄ
ມແລະເຮືອນສ�ອມແປງຕ�ອງຢູ:ຮ#າງຈາກທ່ີພັກ
ຂອງຊຸມຊົນ 

 ອາດເປັນໄປໄດ
ນ0້າໜ�າດິນແລະນ0້າໄຕດິນຈະ ເກັບເອົານ0້າມັນເສຍແລະນ0າໃຊ
ຄືນ.ຫີຼກລຽ້ງບ0ໍ່ໃຫ
ຖອກນ0້າມັນ



ກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ    ສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     

ກອງທນຶຫລດຸຜ#ອນຄວາມທກຸກອງທນຶຫລດຸຜ#ອນຄວາມທກຸກອງທນຶຫລດຸຜ#ອນຄວາມທກຸກອງທນຶຫລດຸຜ#ອນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                       ໜາ້ 53 

ເຈືອປົນດ�ວຍນ0້າມັນ,ນ0້າມັນເຄືອງແລະນ0້າມັນ
ໃນບ0ລິເວນເດີນ 

ໄປທ່ົວບ0ລິເວນແຄ
ມແລະຕ�ອງມີຮ#ອງອ�ອມບ0ລິເວນດັ່ງກ#າວເພື່ອ
ໃຫ
ໃຫຼລົງຂຸມ,ຕ�ອງມີປະຕູເພື່ອເປີດນ0້າມັນ 

 ອາດເປັນໄປໄດ
ນ0້າໄຕ
ດິນແລະນ0້າໜ�າດິນອາດ
ປົນເປືື້ອນດ�ວຍຢູ:ປູທາງຫຼືສານລະເຫີຍຕ#າງໆ 

ຫຼີກລຽ້ງບ0ໍ່ໃຫ
ຖອກນ0້າມັນໄປທ່ົວບ0ລິເວນແຄ
ມແລະຕ�ອງມີຮ#ອງ
ອ�ອມບ0ລິເວນດັ່ງກ#າວເພື່ອໃຫ
ໃຫຼລົງຂຸມ,ຕ�ອງມີປະຕູເພື່ອເປີດ
ນ0້າມັນ 

 ການຕັດຕົ້ນໄມ
ເພ່ືອໃຊ
ເຮັດຟືນສ0າລັບຕົ້ມຢາງ
ແລະກ�ອນຫີນ 

ຫ�າມຜູ
ຮັບເໝົານ0າເອົາໄມ
ມາຕົ້ມຫືຼເຜົາທຸກປະເພດຂອງວັດສະດຸ 

ການດ0າເນີນງານໃນບ0ດິນ ສຽງດັງ,ສັ່ນສະເທືອນແລະຂີ້ຟຸ:ນສາມາດເປັນ
ຜົນສະທ�ອນໃຫ
ຜູ
ທີ່ຢູ:ອາໃສໄກ
ຄຽງຫຼືພ້ືນ
ທີ່ອື່ນໆ 

ຈຸດທ່ີຕັ້ງເຄື່ອງຈັກຕ�ອງຢູ:ຮ#າງໄກຈາກທ່ີຢູ:ອາໃສ:ຂອງປະຊາຊົນຫືຼ
ພື້ນທ່ີມີຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ�ອມເຊ່ັນ: ໂຮງໝ0,ສະຖານທີ່
ລຽງສັດຫຼືສະຖານທ່ີເພ່ືອພະພັນສັດປ:າ. ລວມທັງຕ�ອງຫີຼກລຽງ
ເຂດການຜະລິດຫຼືເຂດປ:າເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ
.ກ0າຈັດໂມງເຮັດ
ວຽກໃນເວລາກາງເວັນແລະກ0ານົດເວລາເພ່ືອລະເບີດຫີນ 

 ປ:ຽນແປງແລວນ0້າອາດເຮັດໃຫ
ມີຜົນສະທ�ອນ
ໃຫ
ປາໃນພື້ນທ່ີ 

ປຶກສາຫາລືສະເໜີຈຸດທີ່ຕ້ັງໃໝ:ກັບຊຸມຊົນ/ຊາວປະໂມງແລະ
ໃຫ
ຜູ
ຮັບເໝົາຮັບຮູ
ໃນການສະເໜີໃໝ: 

ໄລຍະການກ0່ສ�າງ   
 ສຽງດັງແລະການສັນສະເທືອນ,ໂດຍສະເພາະ

ຖ�າມີວຽກດິນລວມທັງວຽກລະເບີກຫີນ,
ສາມາດເກີດມີຜົນສະທ�ອນກັບຊຸມຊົນຢູ:ໄກ

ຄຽງຫຼືສະຖານທ່ີອື້ນໆ 

ກ0າຈັດໂມງເຮັດວຽກໃນເວລາກາງເວັນແລະກ0ານົດເວລາເພື່ອ
ລະເບີດຫີນຢູ:ບ#ອນໄກ
ຄຽງທ່ີຢູ:ອາໃສ:ຂອງຊຸມຊົນ(ໂດຍ
ສະເພາະໂຮງໝ0),ສະຖານທີ່ລຽງສັດຫືຼສະຖານທີ່ເພື່ອພະພັນ
ສັດປ:າທ່ີຢູ:ໄກ
ຄຽງ. 

 ສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດທ່ີມີຢູ:ຫຼື
ຮ#ອງຮອຍວັດທະນະທ0າທ່ີບ0່ສາມາດຂຸດຄົ້ນ 

ຜູ
ຮັບເໝົາຕ�ອງຮັບປະກັນວ#າສ່ິງເລ່ົານ້ັນແມ:ນໄດ
ລາຍງານແລະ
ປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ 

ວຽກງານປັບປຸງລະບົບ
ລະບາຍນ0້າ 

ວຽກງານດ່ັງກ#າວສາມາດເຮັດໃຫ
ມີຜົນ
ສະທ�ອນຊົວຄາວກັບວຽກງານຊົນລະປະທານ
ຫຼືການນ0າໃຊ
ນ0້າເພື່ອຊັກລ�າງ 

ຮັບປະກັນວ#າຜູ
ຮັບເໝົາຈະຕ�ອງເອົາມາພິຈາລະນາກັບຜູ
ນ0າໃຊ

ນ0້າ.ຮ#ອງລະບາຍນ0້າຊົວຄາວຈະຕ�ອງໄດ
ກ0່ສ�າງຂ້ືນ 

 ມີຜົນສະທ�ອນຕ0່ກັບຄວາມປອດໄພການ
ສັນຈອນແລະຜູ
ນ0າໃຊ
ເສ້ັນທາງ 

ຜູ
ຮັບເໝົາຕ�ອງຄວບຄຸມການຈັນຈອນດ�ວຍຄວາມປວດໄພເທ່ົາ
ທີ່ຈະເຮັດໄດ
ແລະຕ�ອງໃຫ
ມີຜົນກະທົບຕ0່ການສັນຈອນໝ�ອຍ
ເທ່ົາທີ່ຈະເຮັດໄດ 

ປູຢາງໝ�າທາງ ອາດມີມົນລະຜິດຕາມທາງນ0້າຫືຼນ0້າໄຕດິນ
ດ�ວຍຢາງປູທາງຫຼືສານລະເຫຫີຍ 

ຄວບຄຸມແລະຫ�າມບ0່ໃຫ
ສາດນ0້າມັນເສຍໄປທົ່ວບ0ລິເວນເຮັດ
ວຽກຫຼືຕ�ອງໄດ
ອະນາໄມທັນທີພາຍຫລັງເຮັດວຽກສ0າເລັດໃນ
ລະດູຝົນ 

ຂົນສົ່ງວັດສະດຸກ0່ສ�າງ
ໂຄງການຍ#ອຍ 

ມົນລະຜິດທາງອາກາດແລະສຽງດັງຕ0່ຊຸມຊົນ
ທີ່ຢູ:ໄກ
ຄຽງແລະເຮັດໃຫ
ເສ້ັນທາງທີ່ມີຢູ:ເສຍ
ຫາຍ 

ຄວບຄຸມການແລນລົດໄວຂອງຜູ
ຮັບເໝົາ,ສຽງດັງ ,ນ0້າໝັກ
ບັນທຸກ, ຄວບຄຸມຂ້ີຝຸ:ນແລະຂີ້ຝຸ:ນປິວອອກຈາກລົດໃນເວລາບ0່
ມີຫຍັງປົກຫຼືວັດສະດຸປຽກ.ຄວນກ0່ສ�າງເສັ່ນທາງຊົວຄາວຖ�າ
ຈ0າເປັນ. ຄວນນ0າໃຊ
ວັດສະດຸທອ�ງຖິ່ນໃນການກ0່ສ�າງໃສ:ບ#ອນທ່ີ
ເຮັດໄດ
ເພື່ອຫFດຜ#ອນການຂົນສົ່ງທາງໄກ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ    ສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     

ກອງທນຶຫລດຸຜ#ອນຄວາມທກຸກອງທນຶຫລດຸຜ#ອນຄວາມທກຸກອງທນຶຫລດຸຜ#ອນຄວາມທກຸກອງທນຶຫລດຸຜ#ອນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF III)(PRF III)(PRF III)(PRF III)                                                                                                       ໜາ້ 54 

    
((((ຂຂຂຂ) ) ) ) ຜົນສະທ�ອນທາງສິງ່ແວດລ�ອມແລະວທິກີານຫFດຜ#ອນສ0າລບັວຽກອາຄານຜົນສະທ�ອນທາງສິງ່ແວດລ�ອມແລະວທິກີານຫFດຜ#ອນສ0າລບັວຽກອາຄານຜົນສະທ�ອນທາງສິງ່ແວດລ�ອມແລະວທິກີານຫFດຜ#ອນສ0າລບັວຽກອາຄານຜົນສະທ�ອນທາງສິງ່ແວດລ�ອມແລະວທິກີານຫFດຜ#ອນສ0າລບັວຽກອາຄານ((((ຕະຫາຼດຕະຫາຼດຕະຫາຼດຕະຫາຼດ,,,,ໂຮງຮຽນໂຮງຮຽນໂຮງຮຽນໂຮງຮຽນ,,,,ສກຸສາລາແລະອືນ່ໆສກຸສາລາແລະອືນ່ໆສກຸສາລາແລະອືນ່ໆສກຸສາລາແລະອືນ່ໆ))))    

ກດິຈະກ0າກດິຈະກ0າກດິຈະກ0າກດິຈະກ0າ    ຜນົສະທ�ອນທີ່ສ0າຄນັຜນົສະທ�ອນທີ່ສ0າຄນັຜນົສະທ�ອນທີ່ສ0າຄນັຜນົສະທ�ອນທີ່ສ0າຄນັ    ວທິີການຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
ວທິີການຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
ວທິີການຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
ວທິີການຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
    
ກ#ອນການກ0ສ່�າງເລີ້ມຕົນ້ກ#ອນການກ0ສ່�າງເລີ້ມຕົນ້ກ#ອນການກ0ສ່�າງເລີ້ມຕົນ້ກ#ອນການກ0ສ່�າງເລີ້ມຕົນ້    
ການຕີດິນຈີ - ລົບກວນການທ່ີຢູ:ອາໃສຂອງສັດ 

- ເສຽເນື້ອທ່ີດິນ 
- ດິນເຊາະເຈ່ືອນ 
- ມົນລະຜິດທາງອາການຈາກຂີ້ຝຸ:ນ 
- ມີຄວາມດັນຕ0່ແຫ:ງນ0້າທ່ີມີຢູ: 

ຈັດສັນສະຖານທ່ີຟາມໃໝ: 
ຖ�າເປັນໄປໄດ
ຄວນໃຊ
ສີມັງເປັນກ�ອນແທນ 
 
 
ເປີດບ0ນ0້າບາດານ 

ການເຜົາດິນຈີ - ທ0າລາຍປ:າໄມ
 
- ມົນລະຜິດຄວນ 

ພາຍຫັຼງທີ່ຕັດໄມ
(ປູກໄມ
ທົດແທນ) ກ0ານົດເນື້ອທີ່ສ0າລັບກ0່ສ�າງ
(ໂຮງຮຽນ,ສຸກສາລາ,ຕະຫຼາດແລະອ່ືນໆດ�ວຍການແບງປັນພື້ນ
ທີ່ປູກໃຫ
ຊຸມຊົນ 

ໄລຍະການກ0ສ່�າງໄລຍະການກ0ສ່�າງໄລຍະການກ0ສ່�າງໄລຍະການກ0ສ່�າງ 
ການກ0່ສ�າງວິສະວະກ0າ - ສຽງແລະມົນລະພິດທາງອາກາດ 

- ມີຄວາມດັນຕ0່ແຫ:ງນ0້າທ່ີມີຢູ: 
ສ�າງແຫຼງນ0້າເພີມຖ�າເປັນໄປໄດ
 

 ກ0່ສ�າງບ0ດິນ ໃນພ້ືນທີ່ທ່ີເໝາະສົມ 
ຊ#າງໄມ
 ການຕັດໄມ
 

ສຽງດັງ 
ການຕອບສະໜອງໄມ
ຈາກຊຸມຊົນຈະຕ�ອງ 
ໄດ
ຮັບການອະນຸມັດຈາກອ0ານາດການປົກຄອງບ�ານ 
 
ນ0າໃຊ
ວັດສະດຸອື່ນໆ(ໄມ
ໄພ,ເຫັຼກ,ເບຕົງເສີມເຫລັກ) 
 
ພາຍຫລັງທີ່ຕັດໄມ
ແລ
ວ(ປູກປ:າຄືນໃໝ:)ກ0ານົດພ້ືນທີ່ປຸກສ�າງ
(ໂຮງຮຽນ,ສຸກສາລາ,ຕະຫຼາດແລະອ່ືນໆ)ດ�ວຍການແບງປັນ
ພື້ນທ່ີປູກໃຫ
ຊຸມຊົນ 

ການນ0າໃຊ
ແຮງງານ ອາໂຈມແລະຂອງເສຍ ຕອບສະໝອງວິດຖ#າຍ 
ການດ0າເນນີງານການດ0າເນນີງານການດ0າເນນີງານການດ0າເນນີງານ 
ຕອບສະໜອງໂຕະເຮັດ
ວຽກ /ເຄື່ອງເຝີນິເຈີ 

ການຕັດໄມ
 ການຕອບສະໜອງໄມ
ຈາກຊຸມຊົນຈະຕ�ອງ 
ໄດ
ຮັບການອະນຸມັດຈາກອ0ານາດການປົກຄອງບ�ານ 
 
ນ0າໃຊ
ວັດສະດຸອື່ນໆ(ໄມ
ໄພ,ເຫັຼກ,ເບຕົງເສີມເຫລັກ) 
 
ພາຍຫລັງທີ່ຕັດໄມ
ແລ
ວ(ປູກປ:າຄືນໃໝ:)ກ0ານົດພ້ືນທີ່ປຸກສ�າງ
(ໂຮງຮຽນ,ສຸກສາລາ,ຕະຫຼາດແລະອ່ືນໆ)ດ�ວຍການແບງປັນ
ພື້ນທ່ີປູກໃຫ
ຊຸມຊົນ 

ການທ0າລາຍອຸປະກອນ
ການແພດທ່ີໃສ
ແລ
ວ 

ສິ່ງແວດລ�ອມອ�ອມຂ�າງອາດຈະເຈືອປົນມົນ
ລະພິດ 

ໂຄງການກ0່ສ�າງສຸກສາລາຄວນລວມມີເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍືອ 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



ກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ    ສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
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ກດິຈະກ0າກດິຈະກ0າກດິຈະກ0າກດິຈະກ0າ    ຜນົສະທ�ອນທີ່ສ0າຄນັຜນົສະທ�ອນທີ່ສ0າຄນັຜນົສະທ�ອນທີ່ສ0າຄນັຜນົສະທ�ອນທີ່ສ0າຄນັ    ວທິີການຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
ວທິີການຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
ວທິີການຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
ວທິີການຫລດຸຜ#ອນອາດເປນັໄປໄດ
    
ຈຸດທີ່ຕັ້ງ - ເສຍພື້ນທີ່ດິນ 

- ດິນເຊາະເຈື່ອນ 
- ຜົນກະທົບທາງທິວທັດທ0າມະຊາດແລະ

ຄວາມງານ 

ປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ 
ຍ�າຍຈຸດທີ່ຕ້ັງ 
ພື້ນທ່ີ(ປູກຕ້ົນໄມ
/ພຶດຕ#າງ) 

ການເຈາະບາດານ - ລົບກວນທາງໄຫຼຂອງນ0້າ,ການຂະຫຍາຍ
ພັນຂອງສັດນ0້າ 
- ລົບກວນທາງສັງຄົມຈາກກ0າມະກອນກ0່ສ�າງ 
- ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງການກ0່ສ�າງ 
- ນ0າເອົາພະຍາດໃໝ:ເຂົ້າມາ(STD) 

- ປູກພືດແທນຄືນ 
- ຈັດສັນທ່ີພັກໃຫ
ກ0າມະກອນໃຫ
ຢູ:ຮ#າງຈາກບ�ານປະຊາຊົນ

ເພື່ອຫFດຜ#ອນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ 

ການຕິດຕັ້ງປ0້າດູດນ0້າ - ນ0້າໄຕ
ດິນແລະນ0້າໜ�າດິນຈະເຈືອປົນດ�ວຍ
ນ0້າມັນ,ນ0້າມັນເຄ່ືອງແລະອື່ນໆ 

- ຕ�ອງອິງໃສ:ປະສົບການຂອງຊ#າງເຈາະສະເພາະ 
- ສ�າງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ 

ວຽກວິສະວະກ0າ - ນ0້າເສຍ 
- ຂີ້ເຫືຍອ 

- ທ0າລາຍຂີ້ເຫືຍອໃຫ
ເໝາະສົມ 
- ລະບົບລະບາຍນ0້າແລະຂຸມດູດຊືມ 

ການປະຕິບັດງານ - ບວກນ0້າສາມາດເປັນບ#ອນແພ:ພະຍາດ 
(ໝອນນ0້າ,ຍຸງແລະອື່ນໆ) 
- ນ0້າອາດຈະເຈືອປົນໃນເວລາຂົນສ່ົງຫືຼເກັບ

ໄວ
 
- ການຮົ່ວຊືມຂອງນ0້າມັນອາດຈະເຈືອປົນເຂ້ົາ

ກັບນ0້າ 
- ຫFດຄຸນນະພາບຂອງນ0້າລົງເນ່ືອງຈາກມີທາດ

ອື່ນເຈືອປົນ 
- ດູດນ0້າໄຕດິນຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ
ລະດັບ

ນ0້າໄຕ
ດິນລົດລົງ 
- ລົບກວນລະບົບການໄຫລຂອງນ0້າ 

- ປະສານງານກັບອົງການສຸກຂະອະນະໄມ 
ແລະສຸກຂະພາບການສຶກສາ 
 
- ຮັບປະກັນໃຫ
ຄວາມສະດວກນ0າການຄຸ
ມຄອງແລະນ0າໃຊ
 

(ລວມທັງພະນັກງານແລະການຝຶກອົບຮົມໃຫ
ຊຸມຊົນ) 
 

    
((((ຄຄຄຄ) ) ) ) ຜົນກະທບົທາງບວກແລະວທິກີານຫFດຜ#ອນສ0າລບັວຽກຊນົລະປະທານຜົນກະທບົທາງບວກແລະວທິກີານຫFດຜ#ອນສ0າລບັວຽກຊນົລະປະທານຜົນກະທບົທາງບວກແລະວທິກີານຫFດຜ#ອນສ0າລບັວຽກຊນົລະປະທານຜົນກະທບົທາງບວກແລະວທິກີານຫFດຜ#ອນສ0າລບັວຽກຊນົລະປະທານຂະໜາດນ�ອຍຂະໜາດນ�ອຍຂະໜາດນ�ອຍຂະໜາດນ�ອຍ    

ຜນົກະທບົທາງບວກຜນົກະທບົທາງບວກຜນົກະທບົທາງບວກຜນົກະທບົທາງບວກ    ວທິີການຫFດຜ#ອນວທິີການຫFດຜ#ອນວທິີການຫFດຜ#ອນວທິີການຫFດຜ#ອນ    
ການເຊາະເຈືອນຂອງດິນ - ອອກແບບໃຫ
ເໝາະສົມແລະວາງແລວນ0້າບ0່ໃຫ
ມີຄວາມເນີນເກີນໄປ 

- ປັບລະດັບໜ�າດິນໃຫ
ເໝາະສົມ 
- ອອກແບບພູສັນສານຕາມເນີນຊັນເພື່ອຫFດຜ#ອນການເຊາະເຈ່ືືອນຕາມໝາ ້ດິນ 
- ຮັກສາພຶດຫ�ຍາຕາມໜ�າດິນ 

ນ0້າລ#ອກດິນໄວ
 - ລະບຽບການນ0້າໃຊ
ນ0້າເພ່ືອບ0່ໃຫ
ການຫົດນ0້າຫລາຍເກີນໄປ 
- ຕິດຕ້ັັງແລະຮັກສາລະບົບລະບາຍນ0້າໃຫ
ພຽງພ0 
- ນ0າໃຊ
ຮ#ອງນ0້າຫລືທ0່ລະບາຍນ0້າເພື່ອປ
ອງກັນການຮົ່ວຊືມ 
- ຄິດໄລ:ຄວາມຕ�ອງການການສົ່ງນ0້າຂອງຊົນລະປະທານໃຫ
ເໝາະສົມ 

ດິນທີ່ມີຄວາມເຄັມ - ກວດກາເພ່ືອຫລີກລ�ຽງເກັບກັກນ0້າ 
- ເພ່ືອສະລ�າງຄວາມເຄັມດ�ວຍການສະດິນເປັນໄລຍະ 
- ເກັບກ#ຽວພຶດກະສິກ0າດ�ວຍເຄື່ອງຮ#ອນ 

ເກີດການກັດເຊາະຂອງຮ#ອງນ0້າ - ອອກແບບລະບົບຄອງນ0້າໃຫ
ຫລຸດຜ#ອນຄວາມສຽງ 
- ຄອງນ0້າຄວນນ0າໃຊ
ຫີນກ0່ 

ຮ#ອງນ0້າອຸດຕັນດ�ວຍດິນຕົກຕະກອນ - ວັດແທກການຫລຸດຜ#ອນການເຊາະເຈື່ອນຢູ:ສະໝາມ 
- ອອກແບບແລະຄຸ
ມຄອງຄອງນ0້າໃຫ
ມີການຕົກຕະກອນໜ�ອຍທ່ີສຸດ 
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- ໃຫ
ມີທາງເຂ້ົາຫາຄອງນ0້າເພື່ອເຄ່ືອນຍ�າຍວັດສະພຶດແລະການຕົກຕະກອນຂອງດິນ 
ສະລ�າງສານອາຫານຈາກດິນ - ຫຼີກລ�ຽງການຫົດນ0້າຫລາຍເກີນໄປ 

- ທົດແທນສານອາຫານດ�ວຍການໃສ:ປຸຍແລະປູກພຶດໝູນວຽກ 
- ຄິດໄລ:ຄວາມຕ�ອງການຂອງປຸຍໃຫ
ເໝາະສົມ 

ການງອກງາມຂອງພຶດໃນນ0້າແລະການ
ຂະຫຍາຍພັນຂອງວັດສະພືດ 

- ນ0າໃຊ
ປຸຍໃຫ
ເໝາະສົມ(ເວລາແລະຈ0ານວນ) 

ຄອງນ0້າອຸດຕັນດ�ວຍວັດສະພຶດ - ອອກແບບແລະຄວບຄຸມຄອງນ0້າເພື່ອໃຫ
ວັດສະພຶດເກີດໝ�ອຍລົງ 
- ໃຫ
ມີທາງເຂ້ົາຫາຄອງນ0້າເພື່ອອານາໄມແລະເຄື່ອນຍ�າຍວັດສະພືດ 

ເຊື່ອມຄຸນນະພາບຂອງແມ:ນ0້າຕ0າກ#ວານ0້າ
ຊົນລະປະທານແລະເຈືອປົນກັບນ0້າໄຕ

ດິນ(ຄວາມເຄັມຂອງນ0້າສູງຂ້ືນ,ສານ
ອາຫານ,ສານເຄມີກະສິກ0າ) ທີ່ມີຜົນ
ສະທ�ອນຕ0່ປາແລະຜູ
ນ0າໃຊ
ນ0າຫລັງຝາຍ 

- ປັບປຸງລະບົບການຄຸ
ມຄອງນ0້າ;ປັບປຸງລະບົບກະສິກ0າແລະຄວບຄຸມຜົນຜະລິດ (ໂດຍສະເພາະ
ຢາຂ�າແມງໄມ
ແລະປຸຍເຄມີ) 

- ປະກອບມາດຕະຖານຂອງຄຸນນະພາບນ0້າ 

ນ0້າເຄັມຊືມເຂົ້າຫາລະບົບຂອງນ0້າຈືດ - ຈຸດທ່ີຕັ້ງຂອງຮ#ອງນ0້າ 
- ຄຸ
ມຄອງນ0້າໃຫ
ເໝາະສົມ 

ຫFດຜ#ອນການໄຫຼຂອງນ0້າໄຕ
ກະແສເຊິ່ງ
ຈະເກີດມີນ0້າຖ�ວມພື້ນທີນ0າໃຊ
,ນ0້າຖ�ວມ
ເຂດຊີວະນາໆພັນ, ຕາມລ0າແມ:ນ0້າແລະ
ປາກອ#າວໃຫ
ປາເຂົ້າ,ຜູ
ນ0າໃຊ
ນ0້າ,ເຮັດໃຫ

ສິ່ງເປີເປືອນເຈືອຈາງລົງ 

- ໂຄງການຍ#ອຍຈະໄດ
ປ:ຽນແປງຈຸດທ່ີຕັ້ງຫລືອອກແບບຄືນໃໝ: 
- ສ�າງກົດລະບຽບເພື່ອການຫລຸດຜ#ອນຜົນສະທ�ອນ 
- ທົດແທນຄືນໃນບ#ອນທ່ີສາມາດເຮັດໄດ
 

ການລຸກລ0າເຂົ້າຫາເຂດໝອງບຶງແລະເຂດ
ຊີວະນາໆພັນອື່ນໆ 

- ຄັດເລືອກຈຸດທ່ີຕັ້ງໂຄງການຍ#ອຍເພ່ືອຫລີກລ�ຽງຫລືຫລຸດຜ#ອນການເຂ້ົາລົບກວນໃນພື້ນທ່ີທີ່ມີ
ຄວາມຊ#ຽງ 

- ສ�າງຕັ້ງສະຖານທີ່ທົດແທນຄືນຫລືເຂດສະຫງວນ 
ຮັກສາຮ#ອງຮອຍປະຫວັດສາດ,
ວັດທະນະທ0າຫລືທິວທັດທ0າມະຊາດທີ່
ສວຍງານ 

- ຄັດເລືອກຈຸດທີຕັ້ງໂຄງການຍ#ອຍໃຫ
ປ
ອງກັນການເສຍຫາຍ. 
- ກອບກູ
ຫລືປ
ອງກັນສະຖານທ່ີທາງວັດທະນະທ0າ 

ການປ:ຽນແປງຫລືການສູນເສຍພຶດຈາກ
ນ0້າຖ�ວມແລະລົບກວນຊີວະນາໆພັນຕາມ
ແຄມນ0້າ (ຕົວຢ:າງ: ປ:າຊາຍເລັນ) 

- ຄັດເລືອກຈຸດທ່ີຕັ້ງໂຄງການຍ#ອຍເພ່ືອຫລຸດຜ#ອນຜົນກະທົບໃນພ້ືນທ່ີຮັກສາໃໝ: 
- ກ0ານົດຂອບເຂດແລະລະບຽບການເພື່ອໃຫ
ມີບັນຫາໝ�ອຍລົງໃນການຂະຫຍາຍຕົວຖ�າເປັນໄປ

ໄດ
 
ນ0າເອົາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນ0້າເຂົ້າມາຫລື
ພະຍາດທີ່ຕິດພັນກັບນ0້າ 

- ນ0າໃຊ
ຄອງປະທາຍຫລືທ0່ເພື່ອຫລຸດຜ#ອນຄວາມໄວຂອງນ0້າ 
- ຫລີກລ�ຽງການຕົກຕະກອນຫລືໃຫ
ນ0້າເຄື່ອນທີ່ຊ�າລົງ 
- ຕິດຕ້ັັງປະຕູນ0້າຢູ:ຈຸດສຸດທ�າຍຂອງຄອງເພື່ອໃຫ
ໃຫລສຸອອກໄປ 
- ນ0້າທີ່ເຕີມໃນບ0ດິນຕ�ອງໄດ
ລະບາຍອອກໄປຕາມຄອງນ0້າແລະເສ້ັນທາງ 
- ກວດກາຄຸນນະພາບນ0້າ 
- ພະຍາດ/ເຊື້ອໂລກແລະການປິ່ນປົວ 

ຕິດເຊ້ືອພະຍາດແລະມີບັນຫາດ�ານ
ສຸກຂະພາບຈາກການນ0າໃຊ
ນ0້າທ່ີບ0ໄດ
ຄຸນ
ນະພາບຈາກຄອງຊົນລະປະທານ 

- ບ0າບັດນ0້າເສຍ(ກ0່ສ�າງບ0ນ0້າໃຫ
ນ0້າຕົກຕະກອນກ#ອນການນ0າໃຊ
) 
- ສ�າງລະບຽບການແລະກ0ານົດມາດຕະຖານການນ0າໃຊ
ນ0້າເສຍ 

ແກ
ໄຂຂ0້ຄັດແຍ:ງການນ0າໃຊ
ນ0້າຫລາຍ
ເກີນໄປແລະເຮັດໃຫ
ການແຈກຍາຍນ0້າ
ໄປຫາແຕ:ລະຈຸດບ0ພຽງພ0 

- ໝາຍຄວາມວ#າຕ�ອງຮັບປະກັນການແຈກຢາຍນ0້າໃຫ
ພຍງພ0ລະຫ#ວາງຜູ
ນ0າໃຊ
ແລະຕິດຕາມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນບ0່ມີສານເຈືອປົນ 

- ສ�າງຕັ້ງສະມາຄົມນ0າໃຊ
ນ0້າໃຫ
ມີປະສິດຕິຜົນ 
ດູດນ0້າໄຕ
ດິນຂື້ນມາໃຊ
ຫລາຍເກີນໄປ - ກ0ານົດຂອບເຂດການດູດນ0້າເພ່ືອບ0່ໃຫ
ມັນຫລາຍເກີນໄປ(ຜະລິດໃຫ
ປອດໄພ)  (ອັດຕາການ

ໄຫລ) 
ບັນຫາພາຍນອກພາຍນອກບັນຫາພາຍນອກພາຍນອກບັນຫາພາຍນອກພາຍນອກບັນຫາພາຍນອກພາຍນອກ     
ເຊື່ອມຄຸນນະພາບຂອງນ0້າຫລືເຮັດໃຫ
ນ0້າ - ຄວບຄຸມການນ0າໃຊ
ດິນໃນຂອບເຂດພື້ນທ່ີຮັບນ0້າ 



ກອບວຽກການຄຸ
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ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
ມຄອງສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງກອບວຽກການຄຸ
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ໃຫຼບ0ໍ່ໝັນຄົງໂດຍຜູ
ນ0າໃຊ
ດິນຢູ:ໜ�າຝາຍ
ແລະເຮັດໃຫ
ເກີດການດັກເຊາະ 

- ຄວບຄຸມບ0່ໃຫ
ແຫລ#ງນ0້າເປືອນເປີ 
- ບ0າບັດນ0້າກ#ອນການນ0າໃຊ
 

ການກ0່ສ�າງເຄືອນເທິງແມ:ນ0້າເຮັດໃຫ
ນ0້າ
ເສຍຫລືອ#າງເກັບນ0້າໃນບ0ລິເວັນກິດຈະກ0າ
ຂອງໂຄງການຍ#ອຍເກີດຂ້ືນ 

- ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອນຫລືອ#າງເກັບນ0້າກ#ອນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ#ອຍ 

 

    
 



1 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ    ເລກທີ 8029/ກຊສ 
       ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ17 ທັນວາ 2013 

 
ຄາໍແນະນາໍ 

ຂະບວນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກຽ່ວກບັ ຜນົກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລອ້ມ  
ຈາກໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕ່າງໆ 

- ອີງຕາມມາດຕາ 21 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ ີ
29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 

- ອີງຕາມດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄ ິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທີ 435/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2011.  
 
ລັດຖະມນົຕ ີວາ່ການ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ອອກຄາໍແນະນາໍ: 

 
ພາກທ ີI 

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫລກັການ 
1.1 ຈຸດປະສົງ ຂອງຄາໍແນະນາໍ 

ຄໍາແນະນໍາ ສະບັບນີື້ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ເນ ື້ອໃນທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 21 
ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 
2012 ເພ ິ່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ທຸກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ທີິ່ດໍາເນີນການຢ ພ່າຍໃນ ສປປ ລາວ ທີິ່ກໍິ່ໃຫ້ເກີດ ຫລ  ຈະກໍິ່ໃຫ້ເກີດ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ໃນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕັື້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ເຂົື້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫມ້ີ
ຄວາມຍ ນຍົງ, ການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດປັບຕົວ ເຂົື້າກັບສະພາບໂລກຮ້ອນ. 
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1.2  ຫລກັການ ຂະບວນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກຽ່ວກບັ ຜົນກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທນຶ ແລະ 
ກິດຈະການຕາ່ງໆ 

 ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ດັິ່ງນີື້: 

- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການດໍາເນີນຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ 
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບຢັື້ງຢ ນ
ກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ    
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ  ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນ ຈະດໍາເນີນການກໍິ່ສ້າງ 
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເໜີມານັື້ນ; 

- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງດໍາເນີນ ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ 
ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບບັນດາເນ ື້ອໃນທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວໃ້ນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ລວມທັງ ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ 
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອ ິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

- ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ຕ້ອງດໍາເນີນການໂດຍ ຜ ້ບໍລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນ ຫລ  ຕ່າງປະເທດ ທີິ່ໄດ້ສ້າງຕັື້ງ ແລະ ດໍາເນີນການ 
ສອດຄ່ອງກັບ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 44 ແລະ ມາດຕາ 45; 

- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກັບ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິິ່ນຂັື້ນຕ່າງໆ, ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊຶິ່ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ
ເຂັື້ມງວດ ຕາມຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ແລະ ບົດແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ລວມທັງ ລະບຽບກົດ
ໝາຍອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
ພ້ອມທັງ ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍິ່ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ 
ທີິ່ເກີດຂຶື້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ໄປຕະຫລອດໄລຍະເວລາການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາ
ເນີນໂຄງການ; 

- ໃນກໍລະນີທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງການມອບເຫມົາຕໍິ່ໃຫ້ຜ ອ້ ິ່ນ ດໍາເນີນກິດຈະການໃດຫນຶິ່ງຂອງໂຄງການ 
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງກໍານົດເນ ື້ອໃນ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ມາດ
ຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ເຂົື້າໃນສັນຍາຮັບເຫມົາ
ຕໍິ່ ເພ ິ່ອໃຫ້ຜ ້ຮບັເຫມົາຕໍິ່ ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັິ່ງກ່າວ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ແຕ ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ 
ຍັງຕ້ອງໄດ້ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ສໍາລັບການດໍາເນີນການ ຫລ  ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຕໍິ່ການປະຕິບັດ
ກິດຈະການໃດຫນຶິ່ງຂອງຜ ້ຮັບເຫມົາຕໍິ່ ທີິ່ເປັນສາຍເຫດ ເຮັດໃຫ້ ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ໃນໄລຍະການກໍິ່ສ້າງ ຫລ  ການດໍາເນີນ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຖ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຫັນວ່າ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ບໍິ່ໄດ້ກໍານົດບັນດາມາດຕະການ ໃນການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຢ່າງ
ພຽງພໍ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຫລ  ບໍິ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍ, ພະແນກຊັບ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ/ນະຄອນ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບບັນຫານັື້ນ 
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ພ້ອມທັງ ກໍານົດເວລາ ໃຫເ້ຈົື້າຂອງໂຄງການ ປັບປຸງແຜນການດັິ່ງກ່າວ ແລ້ວສົິ່ງໃຫ້ ພາກສ່ວນຕົນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ຄ ນໃໝ່; 

- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ມອບໂອນກໍາມະສິດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງຕົນ (ເຈົື້າຂອງໂຄງ 
ການເກົິ່າ) ໃຫ້ຜ ອ້ ິ່ນ (ເຈົື້າຂອງໂຄງການໃໝ່) ຕ້ອງກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃສ່ໃນສັນຍາມອບໂອນກໍາມະສິດ ກ່ຽວກັບ 
ມາດຕະການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດ 
ຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທີິ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໄປແລ້ວ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ 
ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃຫເ້ຈົື້າຂອງໂຄງການໃໝ່ ສ ບຕໍິ່ນໍາໄປຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຈົນສໍາເລັດຕາມແຜນການກໍານົດໄວ້; 

- ໃນໄລຍະ 6  ເດ ອນ ກ່ອນສິື້ນສຸດໄລຍະເວລາການລົງທຶນ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສະເຫນີຕໍິ່ ພະແນກຊັບ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເພຶິ່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັື້ງປະຕິ 
ບັດມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ. ໃນກໍລະນ ີ ໄດ້ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດທຸກມາດຕະການ ແລະ ບໍິ່ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຄົງ
ຄ້າງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ອອກໜັງສ ຢັື້ງຢ ນ
ການເຫັນດີ ໃຫ້ແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກຍັງມີບັນຫາຄົງຄ້າງຢ  ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ແນະນໍາໃຫເ້ຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ ໄປສ ບຕໍິ່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນຫາຄົງຄ້າງເຫລົິ່ານັື້ນ ໃຫ້ສໍາເລັດເສຍກ່ອນ ຈຶິ່ງຖ ວ່າເຈົື້າຂອງໂຄງການໄດ້ສິື້ນສຸດ
ພັນທະ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ; 

- ໃນກໍລະນີທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງການຂະຫຍາຍໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ບໍິ່ວ່າໃນລັກສະ 
ນະຂອງການດໍາເນີນໂຄງການໃນບ່ອນໃຫມ່ ເຊັິ່ນ ການສ້າງຕັື້ງບ່ອນດໍາເນີນທຸລະກິດໃນບ່ອນໃຫມ່ ຫລ  ການຂະຫຍາຍ
ພ ື້ນທີິ່ ແລະ ຂະຫນາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການດັິ່ງກ່າວ ກມໍີພັນທະ ຕ້ອງໄດ້
ດໍາເນີນຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນກໍລະນີ ຫາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ 
ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນທີິ່ກໍາລັງສະເໜີການຂະຫຍາຍນັື້ນ ຈັດເຂົື້າຢ ່ໃນປະເພດໂຄງການ ກຸ່ມ 1 ໂດຍຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ
ການຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ພ້ອມທັງຕ້ອງໄດ້ຮັບ ໃບຍັື້ງຍ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶິ່ງ 
ຈະສາມາດໄດ້ລິເລິິ່ມ ການດໍາເນີນການຂະຫຍາຍ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ດັິ່ງກ່າວໄດ້.   
 

ພາກທ ີII 
ຂະບວນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກບັ ຜົນກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

 
2.1 ການກັິ່ນຕອງ ໂຄງການລົງທນຶ ແລະ ກິດຈະການຕາ່ງໆ  
ການກັິ່ນຕອງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເປັນຂັື້ນຕອນທໍາອິດ ຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນກະ 

ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶິ່ງເປັນຂັື້ນຕອນສໍາຄັນໃນການພິຈາລະນາເບີິ່ງວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະກິດຈະການຕ່າງໆທີິ່ສະເໜີ
ມານັື້ນ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ບໍິ່ ຫລ ບໍິ່ ຊຶິ່ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ 
ການດໍາເນີນການກັິ່ນຕອງ ໂຄງການລົງທຶນ ຫລ ກິດຈະການຕ່າງໆ ມີຄ ດັິ່ງລຸ່ມນີື້: 

- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເພ ິ່ອເປັນພ ື້ນຖານບ່ອນອີງ ໃນ
ການກັິ່ນຕອງ ວ່າໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນທີິ່ສະເໜີມານັື້ນ ຈະຈັດເຂົື້າຢ ່ໃນປະເພດໂຄງການ ທີິ່
ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະດັບໃດ;  
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- ໃນກໍລະນີທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆໃດຫນຶິ່ງ ບໍິ່ມຢີ ໃ່ນບັນຊີ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ຈະນໍາໃຊ້ ມາດຕະຖານສົມທຽບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຈາກການນໍາເອົາຂໍື້ມ ນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການລົງທຶນ ມາກັິ່ນ
ຕອງ ວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເໜີມານັື້ນ ຈະຕົກຢ ໃ່ນບັນຊີກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ 
ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບໃດ ຈຶິ່ງມີຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ   
ເໝາະສົມ ຫລ  ບໍິ່ມຄີວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

- ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຜ່ານການກັິ່ນຕອງ ຫາກເຫັນວ່າ ບໍິ່ຕອ້ງດໍາເນີນ ການປະ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ຈະໄດ້
ກໍານົດເງ ິ່ອນໄຂ ຫລ ຂໍື້ກໍານົດໃດໜຶິ່ງອອກ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ນໍາໄປຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ກວດກາ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ. 
 

2.2 ບນັຊີໂຄງການລົງທນຶ ແລະ ກດິຈະການຕາ່ງໆ  
 ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ຄ : 

- ກຸ່ມ 1:  ເປັນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກດິຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຄາດຄະເນຈະມຜີົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ໜ້ອຍ ຫລ  ບໍິ່ຮຸນແຮງ ຊຶິ່ງຕ້ອງດໍາເນີນຂະບວນການ
ສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

- ກຸ່ມ 2:  ເປັນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກດິຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຄາດຄະເນຈະມຜີົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຫລ  ຮຸນແຮງ ຊຶິ່ງຕ້ອງດໍາເນີນຂະ
ບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ. 

ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ແມ່ນມໃີນຂໍື້ຕົກລົງຕາງຫາກ ຂອງ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

 
2.3 ບດົລາຍງານການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜນົກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລອ້ມ (ບສຕສ) 

 ພາຍຫລັງການກັິ່ນຕອງ ຫາກເຫັນວ່າໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະເໜີມານັື້ນ ຕົກຢ ໃ່ນ ກຸ່ມ 1, 
ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ບສຕສ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການ ດັິ່ງນີື້: 

- ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ກໍາ 
ນົດໄວ້ໃນ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ແລະ ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອ ິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ປະ 
ກອບເຂົື້າເປັນພາກຫນຶິ່ງໃນ ບສຕສ ໂດຍຕ້ອງດໍາເນີນການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເນ ື້ອໃນລະອຽດ ທີິ່ລະບຸໄວ້ ໃນພາກທີ II 
ຂໍື້ 2. 5 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ແລະ ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຕ້ອງສ້າງ ບສຕສ ເປັນພາສາລາວ ຈຶິ່ງຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ການພິຈາລະນາອອກ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອຮັບຮອງເອົາ ບສຕສ ດັິ່ງກ່າວ. 
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2.4  ການທບົທວນ ບດົລາຍງານການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລອ້ມ  
  ການທົບທວນ ບສຕສ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນ ດັິ່ງນີື້: 

- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສົິ່ງຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມທັງ ບສຕສ ທີິ່ປະກອບທັງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ສະບັບປັບປຸງສຸດທ້າຍ ຈາກບັນດາຄໍາເຫັນ ທີິ່ໄດ້ຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ   
ຂັື້ນບ້ານ/ເມ ອງ ຈໍານວນ 1 ຊຸດ ໃຫ ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ພ້ອມທັງ ຄັດຕິດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ໃນແຕ່ລະຄັື້ງ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍລາຍເຊັນຢັື້ງຢ ນຂອງຜ ສ້້າງ 
ບົດບັນທຶກ, ຜ ້ຕາງໜ້າເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະ 
ຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການກວດກາ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຂອງ ບສຕສ ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ ແລະ ແຈ້ງໃຫເ້ຈົື້າຂອງໂຄງການ ເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນດັິ່ງນີື້: 

ກ. ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການສົິ່ງ ບສຕສ ຈໍານວນ 15 ຊຸດ ຫລ ຫລາຍກ່ວານັື້ນ ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ ພ້ອມດ້ວຍເອກະ 
ສານໃນຮ ບແບບອິເລັກໂຕຣນິກ ໃນກໍລະນີເຫັນວ່າບົດລາຍງານດັິ່ງກ່າວ ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ເພ ິ່ອໃຫ້ 
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນ ທົບທວນ; 

ຂ. ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ປັບປຸງໃນກໍລະນີທີິ່ເຫັນວ່າ ບສຕສ ຍັງບໍິ່ມຄີວາມຖ ກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລ້ວນໍາສະເໜີ  
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່; 

- ການທົບທວນ ບສຕສ ຕ້ອງດໍາເນີນການ ໃຫສ້ໍາເລັດພາຍໃນ 40 ວັນລັດຖະການ ນັບຕັື້ງແຕວ່ັນທີິ່ເຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ ສົິ່ງເອກະສານຄົບຖ້ວນ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ້າງເທີງນີື້ ໂດຍບໍິ່ນັບໄລຍະເວລາທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ນໍາເອົາ
ເອກະສານກັບໄປປັບປຸງຄ ນໃໝ່ ຊຶິ່ງມີລາຍລະອຽດໃນການທົບທວນ ດັິ່ງນີື້: 

ກ.  ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງນໍາສົິ່ງ ບສຕສ 
ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະການ ໃຫ້ຂະແໜງການຕາ່ງໆ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນ
ຮ່ວມອ ິ່ນ ທີິ່ເຫນັວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ິ່ອຄົື້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ; 

ຂ. ຂະແໜງການຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ/ນະຄອນ; ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ເມ ອງ/ເທດສະບານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ຕ້ອງສໍາເລັດການຄົື້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ 
ພາຍໃນ 20 ວັນລັດຖະການ ຖັດຈາກວັນສິື້ນສຸດສົິ່ງເອກະສານ ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 
ຂໍື້ ກ ເທີງນີື້ ແລະ ຕ້ອງສົິ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນກັບຄ ນ ໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ຖ້າພາກສ່ວນໃດ ຫາກບໍິ່ໄດ້ສົິ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນຕາມວນັເວລາໄດ້ກໍານົດໄວ້ 
ຈະຖ ວ່າພາກສ່ວນນັື້ນ ແມ່ນເຫັນດີ ນໍາ ບສຕສ ດັິ່ງກ່າວ; 

ຄ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບເຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ ຕ້ອງຈັດຕັື້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຂັື້ນເມ ອງ/ແຂວງ ຂຶື້ນ ຕາມວັນເວລາທີິ່ເໝາະສົມ ໃນຊ່ວງໄລ 
ຍະເວລາທົບທວນ ເພ ິ່ອໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຊີື້ແຈງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ບສຕສ ໂດຍມີຕາງໜ້າ ກະຊວງ
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ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແຂວງ/ນະຄອນ; 
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ແລະ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ລວມທັງ ພາກສ່ວນອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ນອກນີື້ ຍັງສາມາດ ຈັດ
ຕັື້ງກອງປະຊຸມວິຊາການຂຶື້ນ ລວມທັງ ການລົງກວດກາພາກສະໜາມເພີິ່ມເຕີມ ໄດ້ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ; 

ງ.  ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ບົນພ ື້ນຖານບັນດາຄໍາເຫັນຕ່າງໆ ທີິ່
ໄດ້ຮັບເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ໄດ້ຈາກກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັື້ນຕ່າງໆ ບວກ
ກັບການສຶກສາຄົື້ນຄ້ວາດ້ວຍຕົນເອງ ຕ້ອງສໍາເລັດພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ ໃນການພິຈາລະນາ ບສຕສ 
ຕາມກໍລະນີໃດໜຶິ່ງ ດັິ່ງນີື້: 
 ອອກໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງ ບສຕສ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາ

ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໂດຍຜ່ານການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງການນໍາ ແຂວງ/ນະຄອນ ໂດຍ
ສະເພາະ ປະທານຄະນະກໍາມະການສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເສຍກ່ອນ; 

 ປະກອບຄໍາເຫນັ ໃຫເ້ຈົື້າຂອງໂຄງການ ນໍາເອົາ ບສຕສ ດັິ່ງກ່າວ ໄປປັບປຸງຄ ນ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ພິຈາລະ 
ນາຄ ນໃໝ່; 

 ປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ສ ບຕໍິ່ສ້າງ ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ຫລ  ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ ມີຄວາມສະຫລັບ
ສັບຊ້ອນຫລາຍ ຫລ  ມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ; 

 ປະຕເິສດ ບສຕສ ໃນກໍລະນີທີິ່ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ 
ພິຈາລະນາວ່າ ຜົນການສຶກສາ ຫລ ຜົນການທົບທວນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຈະເກີດຂຶື້ນມຢີ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍ
ແຮງ ຊຶິ່ງບໍິ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງ ແລະຫລຸດຜ່ອນໄດ້ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສະ 
ເຫນີມານັື້ນ ຫລ  ເປັນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆບໍິ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແຫ່ງຊາດ ຫລ  ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ໃນເວລາແຈ້ງຜົນການທບົທວນ 
ບສຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການຊາບ ໃນກໍລະນໃີດໜຶິ່ງທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍື້ ງ 
ເທີງນີື້ ກໍຕ້ອງໄດ້ສໍາເນົານໍາສົິ່ງ ໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນ ໃນລະດັບທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບ ແລະ ຕິດຕາມນໍາ. 

 
2.5  ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄມົ ແລະ ທາໍມະຊາດ (ຜຄຕສ) 

  ການສ້າງ ຜຄຕສ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດ  ດັິ່ງນີື້: 
- ຕ້ອງສ້າງ ຜຄຕສ ປະກອບເຂົື້າໃນ ບສຕສ ແຕ່ໃຫແ້ຍກອອກເປັນສະບັບໜຶິ່ງຕາງຫາກ ໂດຍດໍາເນີນການໃຫ້

ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂັື້ນຕອນຕ່າງໆທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທ ີ II, ຂໍື້ 2.5 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ແລະ ບົດ
ແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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- ຕ້ອງສ້າງ ຜຄຕສ ເປັນພາສາລາວ ຈຶິ່ງຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ການພິຈາລະນາອອກ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງເອົາແຜນການດັິ່ງກ່າວ; 

- ໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດ ອນ ກ່ອນເຂົື້າສ ່ໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສະຫລຸບຕີລາຄາ ຜົນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ກໍິ່ສ້າງ ພ້ອມທັງ ປັບປຸງແຜນການດັິ່ງກ່າວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ພະແນກຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ິ່ອພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາກ່ອນ ຈຶິ່ງດໍາເນີນ
ແຜນການດັິ່ງກ່າວໄດ້. 
 

2.6 ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກບັສິິ່ງແວດລອ້ມ 
 ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໜັງສ ຮັບຮອງເອົາ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດ 
ຈະການຕ່າງໆ ໂດຍແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນ
ຜ ພ້ິຈາລະນາ ອອກໃບຢັື້ງຢ ນດັິ່ງກ່າວ. 
 ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການປະຕິບັດເງ ິ່ອນໄຂ ຂອງໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັິ່ງນີື້:  

- ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ມຜີົນໃຊ້ໄດ້ ນັບຕັື້ງແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບຢັື້ງຢ ນດັິ່ງກ່າວເປັນຕົື້ນໄປ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຜ ້
ທີິ່ໄດ້ຮັບໃບຢັື້ງຢ ນ ຫາກບໍິ່ດໍາເນີນກິດຈະການໃດໆ ໄປຕາມແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ເປັນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ກໍຄ  ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສະຫລຸບຕີລາຄາ
ວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ ບໍິ່ມີຄວາມຄ ບໜ້າແຕຢ່່າງໃດ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພາຍ
ໃນກໍານົດ 2 ປີ, ໃບຢັື້ງຢ ນດັິ່ງກ່າວກໍຈະຕົກໄປ. 

ໃນກໍລະນີຜ ທ້ີິ່ໄດ້ຮັບໃບຢັື້ງຢ ນ ຫາກມີຈຸດປະສົງ ສ ບຕໍິ່ດໍາເນີນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ 
ຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຄ ນໃໝ່ ນໍາ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ/ນະຄອນ ແຕບ່ໍິ່ເກີນ ໜຶິ່ງຄັື້ງ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເອກະສານຕ່າງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວ
ກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໄປແລ້ວ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາຂໍື້ມ ນຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບການຕົວຈິງ ເພ ິ່ອພິຈາລະນາກ່ອນ ການອອກໃບຢັື້ງຢ ນສະບັບໃໝ່ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ; 

- ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບຮອງ ບສຕສ ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໄຊ້ໄດ້ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາຂອງ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ ແຕ່ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມດັິ່ງກ່າວ ຈະຖ ກຍົກເລີກໄປເຊັິ່ນດຽວ
ກັນ ຖ້າຫາກຕົກໃນກໍລະນີ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ຜຄຕສ ຖ ກຍົກເລີກ ຫລ  ບໍິ່ໄດ້ຮັບການຕໍິ່ອາຍຸ; 

- ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ຜຄຕສ ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 2-5 ປີ ຕາມແຕ່ 
ການກໍານົດ ໂດຍ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວແຕ່ລະ
ຂະໜາດຜົນກະທົບ ຂອງແຕ່ລະປະເພດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດຕໍິ່ອາຍໄຸດ້ ໄປເປັນແຕ່
ລະໄລຍະຈົນຮອດໄລຍະສິື້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ.  

 ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງ ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຜຄຕສ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ແລ້ວນໍາສະເໜີ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາ 
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ລະນາຮັບຮອງເອົາກ່ອນ ຈຶິ່ງສາມາດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕໍິ່ອາຍຸໃບຢັື້ງຢ ນ. ການພິຈາລະນາ ຕ້ອງສໍາເລັດພາຍໃນ 15 
ວັນລັດຖະການ ສໍາລັບຂໍື້ສະເໜີຂກໍານອະນຸມັດຕໍິ່ໃບຢັື້ງຢ ນ ຕໍິ່ ຜຄຕສ ໂດຍບໍິ່ນັບທັງໄລຍະເວລາທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການນໍາ
ເອົາເອກະສານໄປປັບປຸງ; 

- ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເງ ິ່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພ ິ່ອເປັນພັນທະໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການນໍາ
ເອົາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັື້ມງວດ; 

- ໃນກໍລະນີທີິ່ພົບວ່າເຈົື້າຂອງໂຄງການ ບໍິ່ປະຕິບັດບັນດາເງ ິ່ອນໄຂ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນຕົື້ນເຫດພາໃຫເ້ກີດມີ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາ
ມະຊາດຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍ
ຕາມການເຫັນດີຂອງຂັື້ນເທີງ ມີສິດເລີກຖອນ ຫລ ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ ຫລ  ມີສິດສະເໜີ ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນໃນລະດັບທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາການເລີກຖອນ ໃບທະບຽນສໍາປະທານ ຫລ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
ໃນກໍລະນີ ຫາກເກີດມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຮຸນແຮງ 
ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ; 

- ຂັື້ນຕອນການພິຈາລະນາ ເລີກຖອນ ຫລ  ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັິ່ງນີື້: 

 ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ອອກໃບຢັື້ງຢ ນ ຈະເປັນຜ ້
ອອກໜັງສ ແຈງ້ການເຕ ອນເຈົື້າຂອງໂຄງການ ເພ ິ່ອໃຫ້ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 90 ວັນ 
ນັບຕັື້ງແຕວ່ັນເວລາອອກແຈ້ງການເປັນຕົື້ນໄປ ພ້ອມທັງ ເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການ; 

 ຖ້າຫາກເຈົື້າຂອງໂຄງການ ບໍິ່ໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາດັິ່ງກ່າວແລ້ວ, ພະແນກຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະແຈ້ງເຕ ອນເປັນຄັື້ງທີສອງ 
ເພ ິ່ອໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງແກໄ້ຂ ແລະ ປັບປຸງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 60 ວັນ ນັບຕັື້ງແຕ່ວັນເວລາ
ອອກແຈ້ງການເປັນຕົື້ນໄປ ພ້ອມທັງ ເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການຕ ິ່ມອີກ; 

 ຫລັງຈາກນັື້ນ ຖ້າຫາກເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຍັງບໍິ່ປະຕິບັດພາຍໃນກໍານົດເວລາດັິ່ງກ່າວແລ້ວ, ພະແນກຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶິ່ງອອກໜັງສ ແຈ້ງການເລີກຖອນ 
ຫລ  ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດ 
ຈະການຕ່າງໆນັື້ນ ພ້ອມທັງ ມີສິດສັິ່ງຢຸດກິດຈະການທີິ່ເປັນສາຍເຫດຕົື້ນຕໍ ເຮັດໃຫເ້ກີດມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຮຸນແຮງນັື້ນ ໂດຍໄດ້ມີການປະສານ
ສົມທົບ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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2.7 ການອອກ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກບັສິິ່ງແວດລອ້ມ ຕໍິ່ໂຄງການລົງທນຶ ແລະ ກິດຈະການຕາ່ງໆ ທີິ່ກາໍລງັເຄ ິ່ອນໄຫວ 
 ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ກໍາລັງເຄ ິ່ອນໄຫວ ການກໍິ່ສ້າງ ຫລ  ການດໍາເນີນໂຄງການ ແຕ່
ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຮັບ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ ້ຕ້ອງປະຕິບັດ ຄ ດັິ່ງນີື້: 
 - ໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເກັບກໍາຂຶື້ນບັນຊີປະເພດໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ກໍາລັງເຄ ິ່ອນໄຫວ ທີິ່ຈັດຢ ໃ່ນ ກຸ່ມ 1 ຫລ  ກ ຸ່ມ 2 ທີິ່ຢ ໃ່ນຂົງເຂດທ້ອງຖິິ່ນຕົນ ແລ້ວ
ສົິ່ງໃຫ ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນ 90 ວັນລັດຖະການ ຫລັງຈາກຄໍາແນະນໍາ
ສະບັບນີື້ມີຜົນສັກສິດໃນການໃຊ້ບັງຄັບ; 
 -  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງພິຈາລະນາຕາມເງ ິ່ອນໄຂໃດໜຶິ່ງ ດັິ່ງລຸ່ມນີື້: 

 ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ບໍິ່ມີຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ ສ ບຕໍິ່ ດໍາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ບາງຂໍື້ແນະນໍາໃດໜຶິ່ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເອົາ
ໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໂດຍສໍາເນົານໍາສົິ່ງໜັງສ ແຈ້ງການດັິ່ງກ່າວ ຫາອົງການຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນຊາບ; 

 ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງ
ໂຄງການ ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ສໍາ
ເລັດພາຍໃນ ຂອບເຂດ 120 ວັນລັດຖະການ ແລະ ຖ້າຫາກບໍິ່ສໍາເລັດ ຕາມວັນເວລາທີິ່ກໍານົດໄວ້, ເຈົື້າ
ຂອງໂຄງການນັື້ນ ຈະຖ ກປະຕບິັດມາດຕະການຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 92, 93, 94, 95, 96 
ແລະ 97 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 29 /ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012 ແລ້ວແຕ່ກໍລະນ;ີ 

 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັື້ນ
ສ ນກາງ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ຕ້ອງທົບທວນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການໄດ້ສະເໜີມາ ໂດຍນໍາໃຊເ້ວລາທີິ່ເໝາະສົມ ໃນການພິຈາ 
ລະນາແຜນການດັິ່ງກ່າວ ແລະ ຜົນການພິຈາລະນານີື້ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫເ້ຈົື້າຂອງໂຄງການຊາບຢ່າງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ແລະ ສໍາເນົານໍາສົິ່ງໜັງສ ແຈ້ງການດັິ່ງກ່າວ ຫາອົງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນຊາບ. 
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2.8  ໜາ້ທີິ່ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກບັຜນົ
ກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

 ໃນຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງມີໜ້າທີິ່ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັິ່ງນີື້: 

- ສຶກສາສະພາບລວມດ້ານກາຍະພາບ, ຊິວະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພ້ອມທັງ ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶື້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະກິດຈະ 
ການຕ່າງໆຂອງຕົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍື້ມ ນທີິ່ໄດ້ຈາກຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ແຫລ່ງອ ິ່ນ ລວມທັງ ຂໍື້
ມ ນຈາກການເກັບກໍາຢ ພ່າກສະໜາມຕົວຈິງ ແລະ ຈາກການປຶກສາຫາລ ກັບຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມ
ອ ິ່ນ ທັງໃນລະດັບຂັື້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ; 

- ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍກົງ ໃນການທົບທວນ ບສຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ດໍາເນີນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງມວນຊົນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ພາກທີ II ຂໍື້ 2.10, ຂໍື້ 2.11 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ແລະ ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເຂັື້ມງວດ ໂດຍປາດສະຈາກ ການຂົິ່ມຂ ,່ ການບີບບັງຄັບ, ການໃຊ້
ກໍາລັງ, ໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ຕົວະຍົວະຫລອກລວງ; 

- ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍກົງ ໃນການທົບທວນ ບສຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າໆຂອງຕົນ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ ່
ລະດັບຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະຂັື້ນສ ນກາງ ຕາມທີິ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ 
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການດໍາເນີນການ ເພ ິ່ອຊີື້ແຈງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ແຜນການພັດທະນາໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ, ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງ ສັງລວມ ແລະ ບັນທຶກຄໍາເຫັນຕ່າງໆ ຈາກຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລ  ເພ ິ່ອປະກອບເຂົື້າໃນ ບສຕສ; 

- ສ້າງ ບສຕສ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍ ຜຄຕສ ທີິ່ລະບຸໄວ້ ທັງມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ; 

- ຈັດຕັື້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຂັື້ນບ້ານ/ເມ ອງ, ຂັື້ນເມ ອງ/ແຂວງ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂຶື້ນ ຕາມຄວາມຈໍາ
ເປັນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ຮັບຜິດ 
ຊອບໂດຍກົງ ໃນການທົບທວນ ບສຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າໆຂອງຕົນ ເພ ິ່ອຜ່ານ ບສຕສ ໂດຍ
ມີຕາງໜ້າທຸກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບຂັື້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນໃນແຕ່ລະຂັື້ນ ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະ 
ຊຸມໃນແຕ່ລະຄັື້ງຢ່າງເໝາະສົມ, ເຊັິ່ນ: ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນສ ນກາງ ແລະ 
ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນໃນແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມທັງ ຜ ມ້ີ
ສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ; 

- ປັບປຸງ ແລະ ນໍາສະເໜີ ບສຕສ ສະບັບປັບປຸງສຸດທ້າຍ ໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການທົບທວນ ບສຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າໆ
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ຂອງຕົນ ທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ກ່ອນເລີິ່ມລົງມ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນ ແລະ 
ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ; 

- ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັື້ມງວດ ຕໍິ່ກັບບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ຜຄຕສ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ ຂອງ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ປັບປຸງຄ ນ ຜຄຕສ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະກະກຽມຂໍອະນຸມັດການຕໍິ່ອາຍຸ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວ
ກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຮັບຮອງ ຜຄຕສ ນໍາ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

2.9 ໜາ້ທີິ່ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການລັດ ທີິ່ຕິດພນັກບັ ຂະບວນການສກຶສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກຽ່ວ
ກັບຜນົກະທບົຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ຂະແໜງການລັດ ທີິ່ຕິດພັນກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບມ ີ
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊຶິ່ງໜ້າທີິ່ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ມີຄ : 

ກ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີຫນ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັິ່ງນີື້: 
- ສ້າງນິຕກິໍາ, ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ລວມທັງ ປຶື້ມຄ ມ່ ຕ່າງໆ ທີິ່ຕິດພັນກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງ

ຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອນໍາໃຊໃ້ນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ; 
- ຍົກລະດັບວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

ຂອງ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ; 
- ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທບົທວນ ບົດລາຍງານການສຶກສາ

ເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ;  
-  ສ້າງບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 

ມາດຕະຖານ ໃນການສົມທຽບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ສໍາລບັ 
ການກັິ່ນຕອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການສຶກສາ
ເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີ ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ກວມລວມເອົາຜົນກະ 
ທົບໃນຂົງເຂດພ ື້ນທີິ່ສອງແຂວງຂຶື້ນໄປ ຄ ພິຈາລະນາໃຫ້ແຂວງໃດ ເປັນເຈົື້າການ ໃນການທົບທວນ ແລະ ອອກໃບຢັື້ງ 
ຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມຕໍິ່ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ; 

-  ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຂັື້ນເມ ອງ/ແຂວງ ກ່ຽວກັບການທົບທວນ ບສຕສ; 
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- ໃຫ້ການຮ່ວມມ  ແລະການຊ່ວຍເຫລ ອອັນອ ິ່ນເພີິ່ມເຕີມ ຖ້າຫາກ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ຖ້າມຂີໍື້ສະເໜີມາ ທີິ່ຕິດພັນກັບຂະບວນການ ສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບສຕສ ແລະ 
ຜຄຕສ. 

 
ຂ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ມີໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ດັິ່ງນີື້: 
- ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບສຕສ ແກ່ເຈົື້າຂອງ

ໂຄງການ; 
-  ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ  ແລະອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການລົງສໍາຫລວດ, ການເກັບກໍາຂໍື້ມ ນໃນຂອບເຂດ ແຂວງ/ນະຄອນ ຂອງຕົນ 
ເພ ິ່ອສ້າງ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ແລະ ດາໍເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ກັບຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມ
ອ ິ່ນ; 

- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແກເ່ຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັື້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜຂ່ໍື້ມ ນຂ່າວສານ, ປຸກລະດົມ ຜ ໄ້ດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ເຂົື້າໃຈເຖງິຈຸດປະສົງ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶື້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆນັື້ນ; 

-  ເປັນເຈົື້າການຫລັກ ໃນການທົບທວນ ແລະ ອອກ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ບສຕສ ແລະ 
ຜຄຕສ; 

-  ເຂົື້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ທັງເປັນເຈົື້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລ  ຂັື້ນຕ່າງໆ ໃນການທົບທວນ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ; 

- ສະເໜີຂັື້ນເທງີ ແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ  ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັື້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຂຶື້ນຕາມ
ຄວາມຈໍາເປັນ, ເປັນຕົື້ນ: ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ, ໜ່ວຍງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ, 
ໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ອ ິ່ນໆ; 

- ຮັບຄໍາສະເໜີ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ 
ບສຕສ ພ້ອມທັງ ແກ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ່ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຂະບວນ
ການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ການນໍາແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 
ຄ. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ມີໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບ ດັິ່ງນີື້: 
- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ແກເ່ຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການລົງສໍາຫລວດ, ເກັບກໍາຂໍື້ມ ນ ໃນຂອບເຂດເມ ອງ/ເທດສະບານຂອງຕົນ 
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ເພ ິ່ອດໍາເນີນຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລ  
ກັບ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມສີ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ; 

- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແກເ່ຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັື້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜຂ່ໍື້ມ ນຂ່າວສານ, ປຸກລະດົມຜ ໄ້ດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ເຂົື້າໃຈເຖງິຈຸດປະສົງ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶື້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

-  ເຂົື້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍິ່ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ພ້ອມທັງ ເປັນ
ເຈົື້າພາບຮ່ວມນໍາ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດກອງປະ 
ຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັື້ນຕ່າງໆ ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມ ອງ/ເທດສະບານ ແລະ 
ບ້ານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ິ່ອ ຜ່ານ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ສະບັບທໍາອິດ ແລະ ສະບັບປັບປຸງ; 

- ສະເໜີຂັື້ນເທງີ ແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ  ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັື້ນເມ ອງ/ເທດສະບານ ຂຶື້ນຕາມ
ຄວາມຈໍາເປັນ, ເປັນຕົື້ນ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ, ໜ່ວຍງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ, ໜ່ວຍ
ງານຕິດຕາມກວດກາ, ອ ິ່ນໆ; 

- ຮັບຄໍາສະເໜ ີ ຈາກຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ 
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ແກ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ່ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

-  ສະຫລຸບ ແລະ  ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການສຶກສາ
ເບ ື້ອງຕົື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ການນໍາເມ ອງ/ເທດສະບານ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 
ງ. ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ ມີໜາ້ທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັິ່ງນີື້: 

- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແລະອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການລົງສໍາຫລວດ, ການເກັບກໍາຂໍື້ມ ນໃນຂອບເຂດ ບ້ານ ຂອງຕົນ ເພ ິ່ອສ້າງ ບສຕສ 
ແລະ ຜຄຕສ ແລະ ດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກັບ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ; 

- ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ  ແກ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັື້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜຂ່ໍື້ມ ນຂ່າວສານ, ປຸກລະດົມຜ ໄ້ດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ໃຫເ້ຂົື້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງ, ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະ 
ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶື້ນຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ເຂົື້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະຄົື້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນຕໍິ່ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ແລະ ຕັື້ງໜ້າເຂົື້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນແຕ່ລະຂັື້ນ; 

-  ສະເໜີຂັື້ນເທີງແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັື້ນບ້ານຂຶື້ນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ; 
- ຮັບຄໍາສະເໜ ີ ຈາກຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ແກ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ່ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 
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- ສະຫລຸບ ແລະລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການສຶກສາ
ເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ປະທານບ້ານ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 
ຈ. ຂະແຫນງການອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ມີໜ້າທີິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັິ່ງນີື້: 
- ເຂົື້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ແລະ ຄົື້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍິ່ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ແລະ ຕັື້ງໜ້າເຂົື້າ

ຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ໃນຂັື້ນຕ່າງໆ; 
- ປະກອບວິຊາການ ເຂົື້າໃນໜ່ວຍງານວິຊາການ ຫລ  ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຂັື້ນຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີ; 
- ເຂົື້າຮ່ວມນໍາຄະນະຄົື້ນຄ້ວາ ແກໄ້ຂຂໍື້ຂັດແຍ່ງ ທີິ່ຕິດພັນກັບຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ

ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕົນ. 
 

2.10 ການມສີ່ວນຮວ່ມຂອງ ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ຜ ມ້ສີວ່ນຮ່ວມອ ິ່ນ 
ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ທີິ່ຕິດພັນກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະ 

ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີສ່ວນຮ່ວມ ດັິ່ງນີື້: 
-  ໄດ້ຮັບຂໍື້ມ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ແຜນການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຜົນປະໂຫຍດ

ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ, ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີິ່ຈະເກີດຈາກໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

-  ໃຫ້ຄວາມຮວ່ມມ  ແລະສະຫນອງຂໍື້ມ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາ
ມະຊາດຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ໃນບໍລິເວນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ແລະເຂດໃກ້ຄຽງ ເພ ິ່ອປະກອບຂໍື້ມ ນສ້າງ 
ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ; 

-  ໄດ້ຮັບຂໍື້ມ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ລວມທັງ ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບຫນ້າໃນການຈັດຕັື້ງປະ 
ຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ; 

-  ເຂົື້າຮ່ວມລົງກວດກາພາກສະໜາມ ພ້ອມທັງເປັນເຈົື້າການ ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນຂັື້ນຕ່າງໆ ເພ ິ່ອ
ປະກອບຄໍາເຫນັຕໍິ່ການສ້າງ ແລະ ທົບທວນ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ; 

- ສະເຫນີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍິ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນແຕ່ລະຂັື້ນ ເພ ິ່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຜົນກະ 
ທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ປະກອບສ່ວນ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ 
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມີໜ້າທີິ່ລາຍງານ ໃຫຂ້ະແໜງການຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນຕາມລໍາດັບ ຮັບຊາບ ໃນເມ ິ່ອຫາກເຫັນວ່າ ມີບັນຫາທາງດ້ານສິິ່ງ
ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ເກີດຂຶື້ນ. 
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2.11 ຂັື້ນຕອນການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ 
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການທົບ

ທວນ ແລະ ອອກໃບຢັື້ງຢ ນສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງເອົາ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ມີຫນ້າທີິ່ດໍາເນີນຂະບວນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ກັບຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ  ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງ 
ຖິິ່ນແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຊຶິ່ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂັື້ນຕອນຂອງຂະບວນ
ການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ  ດັິ່ງນີື້: 

- ໃນໄລຍະເກັບກໍາຂໍື້ມ ນເພ ິ່ອສ້າງ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ, ຕ້ອງມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ໂດຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຫລາຍຮ ບການ ທັງເປັນ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາທອ້ງ 
ຖິິ່ນ ເພ ິ່ອຊີື້ແຈງອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງ ຮັບຟັງຄໍາເຫັນຂອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ; 

- ໃນໄລຍະການສ້າງແລະທົບທວນ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ, ຕ້ອງມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັື້ນບ້ານ/ເມ ອງ 
ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ/ແຂວງ ຕາມຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອເປດີໂອກາດໃຫ ້ຜ ້
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ ຮ່າງ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ສະບັບທໍາອິດ ຈົນ
ເຖີງສະບັບປັບປຸງຂັື້ນສຸດທ້າຍ ຂອງ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ; 

- ໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົື້ນດໍາເນີນການໂຄງການ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມອ ິ່ນຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຕ່າງໆໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຊຶິ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບ
ຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພ້ອມນີື້ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງເງ ິ່ອນໄຂເພ ິ່ອ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ສາມາດເຂົື້າເຖີງຂໍື້ມ ນທົິ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 

- ໃນໄລຍະກະກຽມປິດໂຄງການ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ
ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ການຈະດໍາເນີນການປິດ ແລະ ຟ ື້ນຟ ພ ື້ນທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ພ້ອມ
ທັງ ຕ້ອງໃຫສ້ິດ ຜ ໄ້ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມອ ິ່ນ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບັນຫາ
ຄົງຄ້າງ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
ຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາການລົງທຶນ, ໂດຍຖ ເປັນເງ ິ່ອນໄຂຫນຶິ່ງ ກ່ອນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາການອອກໜັງສ ຢັື້ງຢ ນ ການເຫັນດີ ການສິື້ນ
ສຸດໂຄງການ. 

 
2.12 ພນັທະໃຊຈ້າ່ຍຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ  
ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ມີພັນທະ ໃນການສະຫນອງງົບປະມານທີິ່ພຽງພໍ ສໍາລັບທຸກການໃຊຈ້່າຍ ດັິ່ງນີື້: 

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶິ່ງດໍາເນີນການໂດຍທັງ
ຝ່າຍເຈົື້າຂອງໂຄງການ, ຜ ້ບໍລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ເປັນຕົື້ນ: ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບ ການລົງ
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ກວດກາພາກສະໜາມ, ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜປ່ະຊາສໍາພັນ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຂັື້ນບ້ານ/ເມ ອງ, ຂັື້ນເມ ອງ/ແຂວງ, 
ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີິ່ຕິດພັນກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ; 

- ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສໍາລັບການອອກໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶິ່ງເຈົື້າຂອງໂຄງການ
ຕ້ອງຈ່າຍພຽງຄັື້ງດຽວ ໃນເວລາຮັບເອົາໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ
ຂອງຕົນ. ນອກນີື້ ຕ້ອງຈ່າຍພຽງແຕ່ຄ່າທໍານຽມ ໃນຊ່ວງໄລຍະເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຂໍຕໍິ່ອາຍນໍຸາໃຊ້ຂອງໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍິ່ ຜຄຕສ; 

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ ້ ຜຄຕສ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ໂດຍລວມເອົາທັງ ພັນທະຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ພັນທະຂອງອົງການຈັດຕັື້ງລັດ;  

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂຕ່າງໆທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນໃບຢັື້ງ 
ຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍລວມເອົາທັງການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍເຈົື້າຂອງໂຄງການ, ການຕິດຕາມກວດກາໂດຍ 
ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ຕາມເນ ື້ອໃນທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທີ II ຂໍື້ 2.18 ແລະ ຂໍື້ 2.19 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ຊຶິ່ງ 
ລວມເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ, ພາຫະນະທີິ່ຈໍາເປັນ ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດ 
ກາໃຫແ້ກ່ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

2.13 ການຄຸ້ມຄອງຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບລໍກິານ 
 ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ອອກ ແລະ ອະນຸມັດ ການຕໍິ່ອາຍ ຸ
ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີໜາ້ທີິ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ນໍາເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕາມອັດຕາທີິ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ. 
 ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕ້ອງໄດ້ມອບເຂົື້າງົບປະມານແຫ່ງລັດທັງໝົດ. ຖ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງການໃຊຄ້່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງໄດ້ຂຶື້ນ
ແຜນການນໍາໃຊ້ ເພ ິ່ອນໍາສະເໜີຂັື້ນເທີງ ພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  
 

2.14 ການສະຫນອງຂໍື້ມ ນ 
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັກສາ, ສ້າງ, ປັບປຸງຄ ນໃຫ້ທັນສະໄຫມ ແລະ ນໍາສົິ່ງໂດຍກົງທຸກຂໍື້ມ ນທີິ່ຕິດພັນກັບຂະ

ບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກໃນການທົບທວນ ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ຫລ 
ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງຕົນ ລວມທັງ ຂໍື້ມ ນໃນຮ ບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. 

- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ສໍາລັບຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ຄວາມຊັດເຈນ, ຄວາມຄົບຖ້ວນ
ແລະ ຄວາມໜ້າເຊ ິ່ອຖ ຂອງຂໍື້ມ ນທີິ່ຕິດພັນກັບ ຂະບວນການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທັງ
ຫມົດ ທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ເປັນຜ ້ສ້າງຂຶື້ນ. 
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2.15 ການລາຍງານ 
ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາການລົງທຶນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້

ປະຕິບັດພັນທະ ໃນການສ້າງ ແລະ ນໍາສົິ່ງບົດລາຍງານ ດັິ່ງນີື້: 
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະ ນໍາສົິ່ງ ບົດລາຍງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ, ເຊັິ່ນ: ເປັນປະຈໍາເດ ອນ, ປະ

ຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ຕາມທີິ່ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ກັບແຕ່ລະ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດ 
ຈະການຕ່າງໆ ຊຶິ່ງໃນບົດລາຍງານ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເນ ື້ອໃນສໍາຄັນ ດັິ່ງນີື້: 

 ຄວາມຄ ບຫນ້າ, ການລະເມີດ ຫລ  ຄວາມບົກຜ່ອງ ລວມທັງ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ ໃນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ລວມທັງ ບັນດາເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ໃນສັນຍາອ ິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

 ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການໄດ້ພົບພໍື້ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ມາດຕະການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຕ່າງໆ; ແລະ 

 ສະພາບການອ ິ່ນ ທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ. 
- ສໍາລັບບົດລາຍງານທີິ່ຕິດພັນກັບ ບສຕສ ແມ່ນໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການນໍາສົິ່ງໂດຍກົງ ເຖີງພະແນກຊັບພະຍາກອນ

ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຈໍານວນ 3 ຊຸດ ຫລ  ຫລາຍກວ່ານັື້ນ ຫາກມີການ
ຮ້ອງຂໍເພີິ່ມເຕີມ. 

- ສໍາລັບເຫດການອຸປະຕິເຫດ ຫລ ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງ ການລະເມີດໃດຫນຶິ່ງຂອງ
ເຈົື້າຂອງໂຄງການທີິ່ເກີດຂຶື້ນ ແລະສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຢ່າງ
ຮຸນແຮງ, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງ ແລະນໍາສົິ່ງບົດລາຍງານ ພາຍໃນ 24 ຊົິ່ວໂມງ ນັບຕັື້ງແຕ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໄດ້
ຮັບຮ ເ້ຫດການເຫລົິ່ານັື້ນເກີດຂຶື້ນ ໃຫ ້ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໃນ
ແຕ່ລະຂັື້ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບຢ່າງທັນການ. 
 

2.16 ການເປດີເຜຍຂໍື້ມ ນ ສ  ່ສາທາລະນະ 
- ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເປີດເຜຍຂໍື້ມ ນສ ່ສາທາລະນະ ສໍາລັບຂໍື້ມ ນທີິ່ຕິດພັນກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການ, ຜນົກະທົບຕໍິ່

ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ພັນທະ ແລະມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ບສຕສ ແລະ ຜຄຕສ ລວມທັງ ບົດລາຍງານອ ິ່ນ ທີິ່
ເຈົື້າຂອງໂຄງການໄດ້ສ້າງ ແລະ ນໍາສົິ່ງອົງການຈັດຕັື້ງລັດ, ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຕ່າງໆ, ງົບປະມານທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການຈະສະຫນອງ ສໍາລບັ ວຽກງານການສຶກສາເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ງົບປະມານ ສໍາລັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ 
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ, ການລະເມີດພັນທະ ຫລ  ມາດຕະການໃດຫນຶິ່ງໂດຍເຈົື້າ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ຂໍື້ມ ນອ ິ່ນ ທີິ່ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ກໍານົດໃຫ້ຕ້ອງເປີດເຜີຍ. 
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- ຂໍື້ມ ນທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຕໍິ່ສາທາລະນະ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາລາວ 
ແລະ ອາດເປັນທັງພາສາທ້ອງຖິິ່ນໃຫໄ້ດ້ຫລາຍທີິ່ສຸດ. 

- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ ແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດພິຈາລະນາ ໃນ
ການສະຫງວນສິດເປີດເຜີຍຂໍື້ມ ນຂ່າວສານ ທີິ່ຕິດພັນກັບ ສິດສ່ວນບຸກຄົນ, ສິດທາງດ້ານຊັບສິນ ຫລ  ສິດທາງດ້ານການ
ຄ້າຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ. 

- ໃນກໍລະນີທີິ່ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ບໍິ່ຕ້ອງການເປີດເຜີຍຂໍື້ມ ນຂ່າວສານໃດຫນຶິ່ງ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ້າງເທິງນີື້, 
ເຈ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງເຮັດຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມທັງ ຄັດຕິດຂໍື້ມ ນຂ່າວສານດັິ່ງກ່າວ ສະເຫນີເຖີງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ 
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພາຍໃນ 25 ວັນລັດຖະການ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ 
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະພິຈາລະນາວ່າ ຂໍື້ມ ນຂ່າວສານທັງຫມົດ ຫລ ສ່ວນໃດ
ສ່ວນຫນຶິ່ງ ທີິ່ສະເຫນີມານັື້ນ ຖ ເປັນຂໍື້ມ ນຂ່າວສານທີິ່ບໍິ່ເປີດເຜີຍ ຫລ ບໍິ່. ຖ້າຫາກຕົກໃນກໍລະນີຂໍື້ມ ນຂ່າວສານທີິ່ບໍິ່ເປີດ
ເຜີຍ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ ເປັນຄວາມລັບຕາມກໍານົດເວລາທີິ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນ ລະຫວ່າງ ພະແນກຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແຂວງ/ນະຄອນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ. 

 
2.17 ການຈດັຕັື້ງ ການຕິດຕາມກວດກາ 

 ການຈັດຕັື້ງ ການຕິດຕາມກວດກາ ປະກອບດ້ວຍ: 
 - ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍເຈົື້າຂອງໂຄງການ; 
 - ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ຊຶິ່ງປະກອບມີ: 

 ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ທີິ່ເປັນຂະແໜງການຫລັກ 
ເຮັດໜ້າທີິ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາໂດຍກົງ ຕໍິ່ກັບເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ ້
ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບສຕສ; 

 ຂະແໜງການອ ິ່ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ. 
 

2.18 ການຕດິຕາມກວດກາ ໂດຍເຈົື້າຂອງໂຄງການ 
-  ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ມີພັນທະເປັນເຈົື້າການຫລັກ ກ່ອນພາກສ່ວນອ ິ່ນໝົດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ

ໂດຍມີການສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດ 
ຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ 
ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕາມທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນ ຜຄຕສ ແລະ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ 
ມະຊາດແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ/ນະຄອນ ຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມທີິ່ກໍານົດໄວໃ້ນ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ.  

-  ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ບສຕສ ຕ້ອງສ້າງຕັື້ງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ໜ່ວຍງານ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ຂັື້ນໂຄງການຂຶື້ນ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການເຮັດໜ້າທີິ່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດ 
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ຕາມກວດກາ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, 
ການເຮັດປະຊາສໍາພັນ ຕາມທີິ່ ເຈົື້າຂອງໂຄງການຕົນ ຖ ກມອບໝາຍຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຢ່າງມປີະສິດທິຜົນ.  

 
2.19 ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍອົງການຈດັຕັື້ງລດັ 
ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ແມ່ນເຮັດໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ ທີິ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ

ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ແລະ 
ເງ ິ່ອນໄຂຕ່າງໆທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຶິ່ງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ
ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ມຄີ : 

ກ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ມີໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ ດັິ່ງນີື້: 
- ເປັນເຈົື້າການຫລັກ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່

ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບສຕສ ໂດຍລວມ
ເອົາທັງ ການລງົພາກສະຫນາມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການຄົື້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍິ່ບົດລາຍ
ງານສະພາບການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ; 

- ແບ່ງຂັື້ນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ງົບປະມານຕາມຄວາມເໝາະສົມໃຫ ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ແລະ ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ບ້ານ ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບສຕສ; 

-  ຄົື້ນຄ້ວາ ແລະນໍາສະເໜີຂັື້ນເທີງ ແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ, ໜ່ວຍງານການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມກັບມວນຊົນ ຂັື້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຂຶື້ນຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການເຮັດປະຊາສໍາພັນ; 

- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາ
ແຂວງ/ນະຄອນ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີື້ນໍາ ເປັນ
ແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ 

- ປະຕິບັດຫນ້າທີິ່ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັື້ນເທີງ ໃຫ້ພະແນກຕົນຮັບ 
ຜິດຊອບ. 

 
ຂ. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ/ເທດສະບານ ມີໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ 

ດັິ່ງນີື້: 
- ເປັນໃຈກາງຫລັກ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່

ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບສຕສ ໃນຂອບ
ເຂດເມ ອງຕົນຖ ກແບ່ງປັນຮັບຜິດຊອບ; 

-  ຄົື້ນຄ້ວາ ແລະນໍາສະເໜີຂັື້ນເທີງ ແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ຂັື້ນເມ ອງ/ເທດສະບານ
ຂຶື້ນຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງ ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ; 
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- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາເມ ອງ/
ເທດສະບານ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເພ ິ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້
ທິດຊີື້ນໍາ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ 

- ປະຕິບັດຫນ້າທີິ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັື້ນເທີງ ໃຫ້ຫ້ອງການຕົນ
ຮັບຜິດຊອບ.  

 
ຄ. ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ ມີໜາ້ທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ ດັິ່ງນີື້: 

- ເປັນໃຈກາງຫລັກ ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະກອບໃນ ບສຕສ ໃນຂອບ
ເຂດບ້ານຕົນຖ ກແບ່ງປັນຮັບຜິດຊອບ; 

-  ຄົື້ນຄ້ວາ ແລະນໍາສະເໜີຂັື້ນເທີງ ແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການຂັື້ນບ້ານ ຂຶື້ນຖ້າເຫັນວ່າ
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ; 

- ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ການນໍາບ້ານ 
ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ/ເທດສະບານ ເພ ິ່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫທ້ິດຊີື້ນໍາ 
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ແລະ 

- ປະຕິບັດຫນ້າທີິ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັື້ນເທີງ ໃຫ້ຫນ່ວຍງານຕົນຮັບ 
ຜິດຊອບ. 

 
ງ. ຂະແໜງການອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ ມໜີ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາ ດັິ່ງນີື້: 
-  ເຂົື້າຮ່ວມນໍາຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍມີຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນການຈັດຕັື້ງຫລັກ ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ ້ ຜຄຕສ ທີິ່ປະ 
ກອບໃນ ບສຕສ ທີິ່ຕິດພັນກັບຂອບເຂດຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ; 

-  ຄົື້ນຄ້ວາປະກອບວິຊາການ ເຂົື້າໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການຂັື້ນຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີ; 
-  ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການ ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃນຂອບເຂດ ຂະ  

ແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ການນໍາຂະແໜງການຕົນ ຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 
- ສໍາລັບຂະແໜງການທີິ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໂຄງການລົງທຶນ ຫລ ກິດຈະການຕ່າງໆ ນອກຈາກ ມີໜ້າທີິ່ເຂົື້າຮ່ວມ

ນໍາຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍມີຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນການ 
ຈັດຕັື້ງຫລັກ ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນຍັງສາມາດເຮັດໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ
ໂດຍກົງ ບົນພ ື້ນຖານໄປຕາມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕນົວາງອອກ; 
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2.20 ຂອບເຂດສດິຂອງ ອົງການຈັດຕັື້ງລດັ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ  
 ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ມີຂອບເຂດສິດ ດັິ່ງນີື້: 

- ມີສິດສົິ່ງພະນັກງານ ຫລ  ທີິ່ປຶກສາຂອງຕົນ ເຂົື້າໃນພ ື້ນທີິ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຫລ  ຫ້ອງ 
ການເຮັດວຽກຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໃນເວລາໃດກໍິ່ໄດ້ ໃນເມ ິ່ອໄດ້ສົິ່ງໜັງສ ແຈ້ງການເຖີງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຮັບຊາບໄວ້
ກ່ອນໜ້າແລ້ວ, ຍົກເວັື້ນໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ທີິ່ມີທ່າອ່ຽງຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຢ່າງຮຸນແຮງ ແມ່ນມີສິດເຂົື້າໃນພ ື້ນທີິ່ດັິ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍບໍິ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສົິ່ງໜັງສ ແຈ້ງການ
ລ່ວງຫນ້າ; 

- ມີສິດບັນທຶກພາບ ແລະ ສຽງ, ນໍາຕົວຢ່າງທີິ່ເກັບໄດ້ຈາກໂຄງການ ເພ ິ່ອນໍາເອົາມາທົດສອບ, ກວດສອບຄອມ 
ພິວເຕ ີ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ິ່ອງມ ຕ່າງໆຂອງເຈົື້າຂອງໂຄງການ, ກວດກາເອກະສານທັງຫມົດ, ສໍາພາດພະນັກງານ ແລະ 
ອ ິ່ນໆ ທີິ່ເຫັນວາ່ມຄີວາມຈໍາເປັນ ແລະ ເຫມາະສົມ; 

- ໃນກໍລະນີຮັບຮ ້ວ່າ ເຈົື້າຂອງໂຄງການບໍິ່ປະຕິບັດພັນທະ ໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ
ກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ຜຄຕສ ແລະ 
ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ອົງການຈັດຕັື້ງລັດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີສິດ ໃນການອອກ
ໜັງສ ແຈ້ງການເຕ ອນໄປຍັງເຈົື້າຂອງໂຄງການ ແລະ ແຈ້ງບອກໃຫ້ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການແນະນໍາທີິ່
ມີໃນໜັງສ ແຈ້ງການເຕ ອນ ຢ່າງເຄັິ່ງຄັດ ແລະ ຖ້າຫາກເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຍັງບໍິ່ປະຕິບັດຕາມ ແມ່ນ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ
ເລີກຖອນ ຫລ  ສັິ່ງລະງັບການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ໃບຢັື້ງຢ ນກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມ
ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທ ີII ຂໍື້ 2.6 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້. 

 
ພາກທ ີIII 

ບົດບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 
 

3.1 ການຈັດຕັື້ງປະຕບິັດ 
 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມອບໝາຍໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ/ນະຄອນ ເປັນໃຈກາງຫລັກ ໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາ 
ສະບັບນີື້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 
 ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຈົິ່ງຮັບຮ  ້ແລະ 
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ຢ່າງເຂັື້ມງວດ. 
 ຂະແໜງການ ທີິ່ເປັນເຈົື້າຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫມ້ີງົບປະມານ ໃນຂະບວນການສຶກສາ
ເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ສໍາລບັໂຄງການລົງທຶນ ຫລ  ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ. 
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3.2 ຜນົສັກສດິ 
 ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບຕັື້ງແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົື້ນໄປ ແລະ ຂໍື້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດ ແລະ 
ລະບຽບການໃດ ທີິ່ຂັດກັບຄໍາແນະນໍາສະບັບນີື້ ລ້ວນແຕ່ຖ ກຍົກເລີກ. 
 
           ລັດຖະມນົຕ ີວາ່ການ 
            ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
             ນ ລນິ ສນິບັນດດິ 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້ 80 

    
ເອກະສານຊ
ອນທ
າຍເອກະສານຊ
ອນທ
າຍເອກະສານຊ
ອນທ
າຍເອກະສານຊ
ອນທ
າຍ: : : : 7777    ໂຄການກ�ສ່
າງຟາຍໂຄການກ�ສ່
າງຟາຍໂຄການກ�ສ່
າງຟາຍໂຄການກ�ສ່
າງຟາຍ    

ໂຄງການກ�່ສ
າງຝາຍນ�້າລ້ົນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ທລຍ ສ�ວນຫລາຍເປັນໂຄງສ
າງຂະໜາດນ
ອຍ ຊ່ຶງມີມູນຄ�າຕ�່າກ�
ວາ 50,000 ໂດລາສະຫະລັດ. ຕາມປົກກະຕິຝາຍນ�້າລ້ົນຈະສະໜອງຜົນປະໂຫຍດໃຫ/ແຕ1ບ
ານດ�ຽວ, ແຕ1ບາງຄ້ັງກ�່ມີຫລາຍ
ບ
ານ. ໂຄງການກ�່ສ
າງຝາຍນ�້າລ້ົນ ສ�ວນຫລາຍ ຈະປະກອບດ
ວຍ: ໂຕຝາຍ ແລະ ຄອງເໝືອງ ເພ່ືອສະໜອງນ�້າໃຫ/ ບ
ານທ�າ
ການຜະລິດ, ແຕ1ສ�ວນຫລາຍຝາຍນ�້າລ້ົນຈະເຮັດໜ
າທີ່ເກັບກັກນ�້າໃນຫ
ວຍເພ່ືອນ�າໃຊ/ໃນລະດູແລ/ງ ສ�າລັບການ ປູກຝັງ 
ແລະ ລ
ຽງສັດ. 
 

ຝາຍ  ແລະ ອາຄານຄວບຄຸມນ�້າ ແມ1ນເບຕົງເສີມເຫລັກ ຫລື ເບຕົງທ�າມະດາ ມີຄວາມກວ
າງບ�່ເກີນ 10 ແມັດ, 
ສູງ 1 -1.5 ແມັດ, ປະຕູນ�້າແມ1ນເຮັດດ
ວຍໄມ/ເພ່ືອຄວບຄຸມການຕົກຕະກອນຢູ1ໜ
າຟາຍ. ສ�າລັບຄອງເໝືອງແມ1ນ ມີທັງ
ຄອງດາດ ແລະ ຄອງດິນ ຊ່ຶງມີຄວາມກວ
າງປະມານ 1 ແມັດ. ຂະໜາດຂອງຝາຍແມ1ນຂ້ືນກັບເພດານງ<ບປະມານຂອງກຸ1ມ
ບ
ານບ�່ເກີນ 60,000 ໂດລາສະຫະລັດ.  
 

ອີງຕາມກອບນະໂຍບາຍ ຫົວຂ�້ 4.37 ວ�າດ
ວຍມາດຕາການຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນ ໄດ/ກ�ານົດວ�າ: ເຂ່ືອນທີ່ມີ 
ຄວາມສູງບ�່ເກີນ 15 ແມັດ ເອ້ີນວ�າເຂ່ືອນຂະໜາດນ
ອຍ ຊ່ຶງ ບ�່ສາມາດຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການເກັບກັກນ�້າຂ້ຶນຕ່ືມ 
ໄດ/ ກ�່ຕ
ອງໄດ/ນ�າໃຊ/ມາດຕາການຄວາມປອດໄພ ໂດຍແມ1ນວິສະວະກອນທີ່ມີຄວາມຮູ/ ແລະ ປະສົບການສູງເປັນຜູ/ອອກ 
ແບບ. ໂຄງການກ�່ສ
າງຝາຍນ�້າລ້ົນທີ່ ທລຍ ໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນກ�່ຈັດຢູ1ໃນປະເພດດ່ັງກ�າວ. ການນ�າໃຊ/ມາດຕາການ 
ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນດ່ັງກ�າວຂ
າງເທິງ ລວມທັງການປະເມີນຜົນກະທົບດ
ານສ່ິງແວດລ
ອມ EA ຂອງໂຄງການຍ�ອຍ 
ແມ1ນການພິຈາລະນາວ�າ: ກ�ລະນີທີ່ໂຄງສ
າງຂອງເຂ່ືອນມີການເສຍຫາຍ ຈະມີຜົນກະທົບທາງຕ�່ຊຸມຊົນ ແລະ ຊັບສິນຂອງ 
ເຂົາເຈ້ົາລະດັບໃດ ລວມທັງໂຄງການຍ�ອຍ ຫລື ກິດຈະກ�າທີ່ ທລຍ ໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນ. ທລຍ ໄດ/ນ�າໃຊ/ແບບມາດ 
ຖານສ�າລັບການກ�່ສ
າງຝາຍ ຊ່ຶງແມ1ນແບບມາດຖານ ຂອງກົມຊົນລະປະທານ, ຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ1າໄມ/ ມາເປັນບ�ອນອີງ
ໂດຍການດັດແກ/ໃຫ/ແທດເໝາະກັບສະພາບໂຕຈິງຂອງຫ
ວນນ�້າ ໂດຍສະເພາະແມ1ນ ຄວາມກວ
າງ ແລະ ຄວາມເລິກ. ກ�ລະ 
ນີທີ່ບ�່ສາມາດນ�າໃຊ/ແບບມາດຖານດ່ັງກ�າວໄດ/ໂດຍກົງ, ວິຊາການ ທລຍ ເມືອງ ແລະ ວິຊາການຈາກຂະແໜງການກ�ຽວຂ
ອງ
ຈະຮ�ວມກັນອອກແບບຕາມບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີ່ເຄີຍນ�າໃຊ/ຜ�ານມາ ແລ/ວນ�າໄປກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດຈາກ 
ຫ
ອງການກະສິກ�າ ແລະ ປ1າໄມ/ເມືອງ ໂດຍສົມທົບກັບວິຊາການ ທລຍ ຂ້ັນແຂວງ. ກ�ອນການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ
າງ, ແບບແຕ/ມກ�່ 
ສ
າງ ແລະ ມາດຖານເຕັກນິກ ຕ
ອງໄດ/ຮັບການກວດກາ, ອະນຸມັດ ແລະ ຈ�້າກາໂດຍກົມຊົນລະປະທານ, ກະຊວງກະສິກ�າ 
ແລະ ປ1າໄມ/. ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງມີປ້ືມຄູ1ມືສ�າລັບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດ
ານຊົນລະປະທານ ທີ່ປະກອບດ
ວຍຝາຍປະເພດ 
ຕ�າງໆ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານຂະໜາດນ
ອຍ. ການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ
າງ ແມ1ນນ�າໃຊ/ຮູບແບບການປະມູນ ແລະ ວ�າຈ
າງຜູ/
ຮັບເໜົາເປັນຜູ/ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ທີມງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນບ
ານມີໜ
າທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸມງານກ�່ສ
າງ ແລະ ຖ
າເປັນໂຄງການ
ໃຫຍ� ຕ
ອງໄດ/ຈ
າງວິຊາການຊົນຊຸມປະຈ�າສະໜາມ ເພ່ືອກວດກາໜ
າວຽກປະຈ�າວັນຂອງຜູ/ຮັບເໜົາ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ
າ
ຂອງ ວຽກໃຫ/ ວິຊາການ ທລຍ ເມືອງ ຊ່ຶງມີໜ
າທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸມງານກ�່ສ
າງ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງວຽກ ແລະ 
ວິຊາການ ທລຍ ເມືອງ ຕ
ອງລົງກວດກາວຽກພາກສະໜາມປະຈ�າອາທິດ.  

ໃນເບ້ືອງຕ້ົນວິຊາການ ທລຍ ເມືອງ ຈະໄດ/ກັ່ນກອງຜົນກະທົບດ
ານສ່ິງແວດລ
ອມ ໂດຍນ�້າໃຊ/ແບບຟອມ ESMF 
ສະບັບປັບປຸງທີ່ມີລາຍລະອຽດ ກ�ຽວກັບ ການກັ່ນກອງໂຄງການຍ�ອຍ ແລະ ປະເພດຜົນກະທົບດ
ານສ່ິງແວດລ
ອມ ທີ່
ສອດຄ�ອງກັບຄູ1ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫົວຂ�້ 4.01. ຈາກການກັ່ນກອງພົບວ�າ: ມີຜົນກະທົບຕ�່ສ່ິງແວດລ
ອມພຽງເລັກນ
ອຍ 
ແລະ ສາມາດຄຸ/ມຄອງໄດ/ ແມ1ນໃຫ/ດ�າເນີນການປະເມີນສ່ິງແວດລ
ອມເບ້ືອງຕ້ົນ IEE, ສ�າລັບການປະເມີນສ່ິງແວດລ
ອມ
ແບບຄົບຊຸດຈະໄດ/ນ�າໃຊ/ ຖ
າຜົນກະທົບທີ່ກ�າວມາຂ
າງເທິງນ້ັນຢູ1ໃນເງ່ືອນໄຂທີ່ໄດ/ກ�ານົດໃນ ESMF. ໂຄງການກ�່ສ
າງ
ຝາຍນ�້າລ້ົນທັງໝົດໃນ ທລຍ 2 ແມ1ນມີການປະເມີນສະເພາະແຕ1 IEE ຊ່ຶງມີການກ�ານົດຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕາການ
ຫລຸດຜ�ອນ ຕາມຂ້ັນຕອນຕ�າງໆຂອງ ESMF. ສ�າລັບ ECOP ແມ1ນໄດ/ຮັບການປັປບຸງ (ລາຍລະອຽດຢູ1ໃນຕາຕະລາງ 
4.3, ເອກະສານຊ
ອນທ
າຍ 4) ແລະ ຈະສືບຕ�່ນ�າໃຊ/ເຂ້ົາໂຄງການຍ�ອຍຂອງ ທລຍ ທັງໜົດ ລວມທັງການກ�່ສ
າງຝາຍນ�້າລ້ົນ
ທີ ທລຍ 3ຈະໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນ.  

 
 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້ 81 

ໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ວິຊາການ ທລຍ ເມືອງ ຕ
ອງນ�າໃຊ/ລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບ ຫລື 
Quality Checklists (ໃນຕາຕະລາງ 4.8 ຂອງ ESMF) ເພ່ືອໃຫ/ສອດຄ�ອງກັບແບບແຕ/ມກ�່ສ
າງ ແລະ ມາດຖານ
ເຕັກນິກ, ວິຊາການຊຸມຊົນ ຕ
ອງນ�າໃຊ/ປ້ືມຕິດຕາມພາກສະໜາມ ເພ່ືອບັນທຶກໜ
າວຽກປະຈ�າວັນ ແລະ ໃຫ/ຄ�າແນະນ�າແກ1ຜູ/
ຮັບເໜົາ. ກ�ອນຈະມີການເບີກຈ�າຍ ງ<ບປະມານການກ�່ສ
າງໃຫ/ແກ1ຜູ/ຮັບເໝົາ ທີມງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນບ
ານ, ວິຊາການ 
ທລຍ ເມືອງ ແລະ ວິຊາການຈາກຂະແໜງການກ�ຽວຂ
ອງ, ວິຊາການຈາກຫ
ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດເມືອງ ຕ
ອງ
ກວດກາຄຸນນະ ພາບຂອງໜ
າວຽກ, ມີໃບຢ້ັງຢືນການປະຕິບັດ ECOP ແລະ ມີໃບຢ້ັງຢືນໜ
າວຽກທີ່ໄດ/ປະຕິບັດສ�າເລັດ. 
 
 

ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ທລຍ ໄດ/ໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນການກ�່ສ
າງຝາຍ ແລະ ຍັງຈະສືບຕ�່ໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນ
ການກ�່ສ
າງຝາຍຂະໜາດນ
ອຍປະມານ 10 ໂຄງການຍ�ອຍຕ�່ປີ ເພ່ືອສະໜອງນ�້າໃຫ/ສະເພາະແຕ1ບ
ານເປ້ົາໝາຍດຽວ ຫລື 
ຫລາຍບ
ານ.  ຄວາມໜາແໜ/ນຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຫ�າງໄກສອກຫລີກຂ
ອນຂ
າງຕ�່າ, ການລົງທຶນໃສ1ໂຄງການຊົນລະປະ 
ທານຂອງ ທລຍ ເຫັນວ�າບ�່ສູງ ເຖິງວ�າຈະມີການສືບຕ�່ຕິດຕາມ ເພ່ືອປະເມີນຜົນກະທົບ ທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການອ່ືນໆທີ່ຢູ1ໄກ/ 
ຄຽງ ຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນກ�ອນໂຄງການດ່ັງກ�າວ. ເຖິງຢ1າງໃດກ�່ຕາມ ທລຍ ກ�່ໄດ/ສືບຕ�່ໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການກ�່ສ
າງນ�້າ ລິນ 
ຈ�ານວນ 137 ໂຄງການ, ໂຄງການເຫລ່ົານ້ີໄດ/ຈັດຢູ1ໃນປະເພດເຂ່ືອນ ເນ່ືອງຈາກຫົວງານນ�້າລິນໄດ/ຖືກສ
າງຂ້ຶນເພ່ືອ ເກັບ
ກັກນ�້າ. ທລຍ ໄດ/ໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການນ�້າລິນ 243 ໂຄງການ, ໃນນ້ັນມີໂຄງການສ
ອມແປງປະມານ 137 
ໂຄງການ. 
 
ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງຕາຕະລາງ    1: 1: 1: 1: ຈ�ານວນຈ�ານວນຈ�ານວນຈ�ານວນ    ແລະແລະແລະແລະ    ປະເພດຝາຍນ�້າລົ້ນປະເພດຝາຍນ�້າລົ້ນປະເພດຝາຍນ�້າລົ້ນປະເພດຝາຍນ�້າລົ້ນ    ທີ່ທີທ່ີ່ທີ່    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    2 2 2 2 ໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນ    
 

ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການກ�່ສ
າງກ�່ສ
າງກ�່ສ
າງກ�່ສ
າງ    ແລະແລະແລະແລະ    ຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານ    ຈ�ານວນໂຄງການຍ�ອຍຈ�ານວນໂຄງການຍ�ອຍຈ�ານວນໂຄງການຍ�ອຍຈ�ານວນໂຄງການຍ�ອຍ    
ການກ�່ສ
າງຊົນລະປະທານ 7 
ການກ�່ສ
າງຝາຍ 19 
ການສ
ອມແປງຝາຍ 2 
ການກ�່ສ
າງຄັນຄູກັ້ນນ�້າ 2 
ການສ
ອມແປງຄັນຄູກັ້ນນ�້າ 2 
ລວມທັງໝົດ 32 
 
ໄລຍະຫລັງການກ�່ສ
າງໄລຍະຫລັງການກ�່ສ
າງໄລຍະຫລັງການກ�່ສ
າງໄລຍະຫລັງການກ�່ສ
າງ    

ທລຍ ໄດ/ສ
າງປ້ືມຄູ1ມື ການຄຸ/ມຄອງນ�າໃຊ/  ແລະ ບູລະນະສ
ອມແປງ ໂຄງການຍ�ອຍ ຊ່ຶງໄດ/ແຈກຍາຍໃຫ/
ພະນັກງານ ທລຍ ແຕ1ລະເມືອງແລ/ວ. ໃນນ້ັນໄດ/ມີການລົງຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກງານດ່ັງກ�າວຢູ1 2 ໂຄງການ 
ຍ�ອຍພາຍຫລັງທ່ີສ�າເລັດການກ�່ສ
າງ. ການດ�າເນີນການດ່ັງກ�າວແມ1ນເປັນການຮ�ວມມືທ່ີດີກັບກັບອ�ານາດການ
ປົກຄອງຂ້ັນເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ�າງໆ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ ເມືອງ, ເພ່ືອຊອກຫາບົດຮຽນທ່ີເປັນປະໂຫຍດ. 
ນອກຈາກນ້ັນກ�່ແມ1ນຮ�ວມກັນກ�ານົດຄວາມຕ
ອງການຝຶກອົບຮົມໃນຊ�ວງລົງພາກສະໜາມ ເພ່ືອນ�າໃຊ/ເຂ້ົາໃນ
ໂຄງການຍ�ອຍ.  
 

ໃນການລົງພາກສະໜາມ ຍັງຄົງມີການກວດກາບັນຫາດ
ານສ່ິງແວດລ
ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ືນ
ຈາກການກ�່ສ
າງຝາຍນ�້າລ້ົນ. ລວມທັງການຄວບຄຸມການຕົກຕະກອນທ່ີເໝາະສົມ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າສອດຄ�ອງ 
ກັບກັບຄູ1ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຮັບປະກັນວ�ານ�້າທ່ີຖືກເກັບກັນໄວ/ດ
ານເໜືອກະແສຈະບ�່ເປັນບ�ອນເພາະພັນ 
ຫລື ແພ1ເຊ່ືອພະຍາດໄຂ/ຍຸງ ແລະ ອ່ືນໆ. ເນ່ືອງຝາຍ ທ່ີ ທລຍ ໃຫ/ການສະໜັບສະໜູນ ແມ1ນມີຂະໜາດນ
ອຍ ຈະ
ບ�່ມີບັນຫາກ�ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງນ�້າ. ເຖິງຢ1າງໃດກ�່ຕາມ ຕ
ອງຮັບປະກັນວ�າມີການກວດກາຕົວຢ1າງນ�້າ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມຜົນການວິໃຈຈາກຫ
ອງທົດລອງ ຈ່ຶງຈະເປັນທ່ີຍອມຮັບໄດ/. 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້ 82 

ເອກະສານເອກະສານເອກະສານເອກະສານຊ	ອນຊ	ອນຊ	ອນຊ	ອນທ	າຍທ	າຍທ	າຍທ	າຍ    8888: : : : ແຜນການແຜນການແຜນການແຜນການຄຸ�ມຄອງຄຸ�ມຄອງຄຸ�ມຄອງຄຸ�ມຄອງຢາຢາຢາຢາປາບປາບປາບປາບສດັສດັສດັສດັຕູຕຕູູຕູພດືພດືພດືພດື    (PMP)(PMP)(PMP)(PMP)    
ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງຄວາມຮູ�ພື້ນຖານ ກ,ຽວກັບ ການນ.າໃຊ�ມາດຕາການປົກປ�ອງດ	ານສ່ິງແວດລ	ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ�

ແກ3ພະນັກງານຂອງລັດ ນັບແຕ3ຂ້ັນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ພະນັກງານ ທລຍ, ທ່ີປຶກສາ, ທີມງານຂັ້ນກຸ3ມບ	ານ, ຂ້ັນບ	ານ, 
ພາກສ,ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມອື່ນໆ ຢ3າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ,ອງກັບຄູ3ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງທະນາຄານ
ໂລກ ຫົວຂ.້ທີ 4.09. ແຜນງານດ່ັງກ,າວໄດ�ຖືກບັນຈຸເຂ້ົາໃນໜ	າວຽກຕ,າງໆທ່ີ ທລຍ ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ3ລະຮອບວຽນ ເຊ່ັນ: ຂັ້ນ
ຕອນການວາງແຜນ, ການຮັບຮອງໂຄງການ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ,ອຍ. ແຜນງານ
ຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ (PMP) ໄດ�ອະທິບາຍລະອຽດ ກ,ຽວກັບ ການນ.າເຂ້ົາ ແລະ ນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ພ	ອມ
ທັງກ.ານົດມາດຕາການຫລຸດຜ,ອນຜົນກະທົບຈາກການນ.າໃຊ�ຜະລິດ ຕະພັນດ່ັງກ,າວ ຊຶ່ງພົວພັນກັບ ລາຍການທ່ີບ.່ໃຫ�ການສະໜັບສະ
ໜູນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິທີການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດຢ3າງຖືກວິທີ. ແຜນງານຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ (PMP) ໄດ�ຖືກນ.າໃຊ�
ພາຍໃຕ�ກອບນະໂຍບາຍການຄຸ�ມຄອງສ່ິງແວດ ລ	ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ຂອງໂຄງການຄ.້າປະກັນທາງດ	ານສະບຽງອາຫານເຂດ
ເນີນສູງ (LUFSIP) ຊຶ່ງຈະໄດ�ປັບປຸງ ແລະ ນ.າໃຊ�ເຂົ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ. ໃນ ທລຍ 3, ແຜນງານຄຸ�ມຄອງ
ຢາປາບສັດຕູພືດ (PMP) ຈະຖືກນ.າໃຊ�ເຂ້ົາໃນໂຄງການຍ,ອຍດ	ານກະສິກ.າ ພາຍໃຕ�ອົງປະກອບທີ 1 ແລະ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການ
ເປັນຢູ3 ຊຶ່ງເປັນໂຄງການທົດລອງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກອງທຶນພັດທະນາສັງຄົມແຫ3ງປະເທດຍີ່ປຸ3ນ (JSDF). ນອກຈາກນີ ້ແຜນ
ງານ (PMP) ຈະໄດ�ນ.າໃຊ�ຮ,ວມກັບກອບນະໂຍບາຍປົກປ�ອງອ່ືນໆ ທີ່ໄດ�ຮັບການປັບປຸງເພ່ືອນ.າໃຊ�ໃນ ທລຍ 3 ເຊັ່ນ: ກອບການຄຸ�ມ
ຄອງດ	ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ	ອມ (ESMF), ກອບການທດົແທນຄືນ ແລະ ການຍົກຍ	າຍຖ່ິນຖານ (CRPF) ແລະ ກອບ
ນະໂຍບາຍໃຫ�ແກ3ຊົນເຜົ່າ (EGPF). 
 

ການລົງຢ�ຽມຢາມບ	ານເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ,າ: ບ.່ມີການນ.າໃຊ�ປຸຍເຄມ ີແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ເຂົ້າໃນ
ການປູກພືດຜັກສວນຄົວພາຍໃນບ	ານດດ່ັງກ,າວ. ຢູ3ບາງບ	ານໄດ�ມີການທົດລອງນ.າເອົາພືດຈາກທ.າມະຊາດໃນທ	ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ເຄືອ
ເຂົາຮ. ມາປະສົມກັບ ນ.້າຕານ ແລະ ນ.້າ ແລ�ວປະໄວ� ເພື່ອຜະລິດເປັນນ.້າສະກັດຂັບໄລ3ສັດຕູພືດໃນສວນຄົວ ຊ່ຶງນ.້າສະກັດດັ່ງກ,າວບ.່ໄດ�
ໃຊ�ຂ	າສັດຕູພືດ ແຕ3ເປັນຂັບໄລ3ພວກມັນໃຫ�ອອກຈາກສວນຄົວ, ວິທີການດັ່ງກ,າວບ.່ມີຜົນກະທົບໃດໆຕ.່ພືດຜັກ ແລະ ລົດຊາດຂອງ
ມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຊາວບ	ານຍັງໄດ�ນ.າເອົາມູນສັດມານ.າໃຊ�ເປັນຝຸ3ນຄອກຕ່ືມອີກ, ຢູ3ບາງບ	ານໄດ�ນ.າມູນສັດມາຜ,ານກ.າມະວິທີການ
ຜະລິດ ເພື່ອທົດລອງຜະລິດຝຸ3ນຄອກໃສ3ສວນຄົວ ໂດຍນ.າໃຊ�ມູນຂອງແບ� ຊ່ຶງຫາໄດ�ງ,າຍພາຍໃນບ	ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 

ພະນັກງານ ທລຍ ນັບແຕ3ຂັ້ນສູນກາງ ຮອດ ທ	ອງຖິ່ນ ແມ3ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ�ມກີານນ.າໃຊ�ແຜນ
ງານຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ (PMP) ຢ3າງຖືກຕ	ອງ ແລະ ປະກອບເອກະສານດ່ັງກ,າວໃຫ�ຄົບຖ	ວນ ຄັດຕິດໄວ�ໃນບົດສະເໜີ
ໂຄງການຍ,ອຍ ເພື່ອສະດວກໃນການກວດກາຂອງທະນາຄານໂລກ, ເອກະສານດ່ັງກ,າວຕ	ອງມີຂ.້ມູນຖືກຕ	ອງ ແລະ ຄົວຖ	ວນ 
ສາມາດນ.າໃຊ�ເພື່ອປັບປຸງໃຫ�ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໄດ�. ການປຶກສາຫາລືຢ3າງໄກ�ຊິດ ກັບ ຜູ�ໃຫ�ທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ3ນ 
ທະນາຄານໂລກ ກ,ຽວກກັບ ການປັບປຸງແຜນງານດັ່ງກ,າວ ເມ່ືອເຫັນວ,າມີຄວາມຈ.າເປັນ. 
 
ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທີ    I I I I ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍ    ແລະແລະແລະແລະ    ລະບຽບຫລກັການລະບຽບຫລກັການລະບຽບຫລກັການລະບຽບຫລກັການ    
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ    ວ,າດ	ວຍການຄຸ�ມຄອງສດັຕພູດືວ,າດ	ວຍການຄຸ�ມຄອງສດັຕພູດືວ,າດ	ວຍການຄຸ�ມຄອງສດັຕພູດືວ,າດ	ວຍການຄຸ�ມຄອງສດັຕພູດື    (op 4.09)(op 4.09)(op 4.09)(op 4.09)    

ນະໂຍບາຍດັ່ງກ,າວມີຈຸດປະສົງເພ່ືອຫລຸດຜ,ອນ ແລະ ຄຸ�ມຄອງຄວາມສ,ຽງດ	ານສິ່ງແວດລ	ອມ ແລະ ສຸຂະພາບ ທ່ີກ,ຽວຂ	ອງ
ກັບການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຕອບສະໜອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນດ	ານຄວາມປອດໄພ, ການຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ	ອມຢ3າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນ ທລຍ 1 ບ.່ໄດ�ມີການຊຸກຍູ�ໃຫ�ນ.າມໃຊ�ໃນນະໂຍບາຍ op 4.09 ເນື່ອງຈາກວ,າ 
ກິດຈະກ.າຂອງ ທລຍ ບ.່ໄດ�ກ,ຽວຂ	ອງ ແລະ ບ.່ໄດ�ສະໜັບສະໜູນໃຫ�ມີການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີໃດໆ. ແຕ3ວ,າເມື່ອ
ທົບທວນຄືນ ກ,ຽວກັບ ນະໂຍບາຍປົກປ�ອງສ່ິງແວດລ	ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນ ທລຍ 1 ໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ,າ: ການສະໜັບສະໜູນ
ໂຄງລ,າງດ	ານກະສິກ.າ ອາດນ.າໄປສູ3ການນ.າໃຊ�ປຸຍເຄມີ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ໂດຍທາງອ	ອມ ຢູ3ບາງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ. ຈຸດທ່ີແຕກຕ,າງ
ຈາກ ທລຍ 1, ທລຍ 2 ໄດ�ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກ.າປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ3 ຂອງຊຸມຊົນໃນພື້ນທ່ີເປ້ົາໝາຍ ຜ,ານກອງທຶນພັດທະນາ
ສັງຄົມແຫ3ງປະເທດຍີ່ປຸ3ນ  (JSDF) ໃນຮູບແບບໂຄງການທົດລອງ ເພ່ືອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ3ຂອງຜູ�ທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ ຢ3າງມີ
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ. 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້ 83 

 
ໃນຂະນະທີ່ ທລຍ ບ.່ໄດ�ສະໜັບສະໜູນການຈັດຊ້ື ແລະ ນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ຊຶ່ງນອນໃນລາຍການທີ່ບ.່

ໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ ກ.່ບ.່ໝາຍຄວາມວ,າຈະຈ.າກັດການນ.າໃຊ�ສານເຄມີ ຂອງຊາວກະສິກອນໄດ�ທັງໝົດ. ໂດຍສະເພາະການກ.່ສ	າງ 
ແລະ ການຟ້ືນຟູໂຄງການຊົນລະປະທານ, ການຕອບສະໜອງຜະລິດຕະພັນດ	ານກະສິກํາ ແລະ/ຫລື ຄວບຄຸມພະຍາດຕ,າງໆຂອງ
ພືດ ແລະ ສັດ ກ.່ລ	ວນແລ�ວແຕ3 ກ,ຽວຂ	ອງ ກັບການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ /ຫລື ການຈັດຊ້ືຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາປາບວັດ
ສະພືດຕ,າງໆ. ເພ່ືອຫລຸດຜ,ອນຜົນກະທົບດັ່ງກ,າວຂ	າງເທິງ ຈ່ຶງໄດ�ສ	າງລະບຽບຫລັກການ ແລະ ຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍ
ລະອຽດ ກ,ຽວກັບ ແຜນງານຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ (PMP) ສ.າລັບຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ /ຫລື ສານເຄມີທ່ີເປັນ
ອັນຕະລາຍ  ໄປພ	ອມໆກັບການສະໜອງຄວາມຮູ� ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ,ຽວກັບ ຜົນກະທົບດ	ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ/ຫລື ເມ່ືອໃດຈຶ່ງຈະນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ.າປອດສານພິດ ທ່ີ
ຫລາກຫລາຍ ປ3ຽນແທນການນ.າໃຊ�ສານເຄມີ. ທລຍ 2 ໄດ�ເຮັດວຽກຢ3າງໄກ�ຊິດກັບ ຂະແໜງກະສິກ.າ ກ,ຽວກັບ ການນ.າໃຊ�ເຕັກໂນ
ໂລຊກີະສິກ.າແບບອະນຸລັກ ທ່ີກະຊວງກະສິກ.າ ແລະ ປ3າໄມ� (MAF) ໄດ�ອະນຸມັດໃຫ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃນປີ 2006 ເພ່ືອປະຕິບັດໃນ
ທຸກຂົງເຂດວຽກງານດ	ານກະສິກ.າ. 
 
ລະບຽບຫລກັການຂອງລດັຖະບານຂອງລະບຽບຫລກັການຂອງລດັຖະບານຂອງລະບຽບຫລກັການຂອງລດັຖະບານຂອງລະບຽບຫລກັການຂອງລດັຖະບານຂອງ    ສສສສ    ປປປປປປປປ    ລາວລາວລາວລາວ    ທີພ່ວົພນັກັທີພ່ວົພນັກັທີພ່ວົພນັກັທີພ່ວົພນັກັບບບບ    ແຜນງານຄຸ�ມຄອງຢາປາບສດັຕພູດືແຜນງານຄຸ�ມຄອງຢາປາບສດັຕພູດືແຜນງານຄຸ�ມຄອງຢາປາບສດັຕພູດືແຜນງານຄຸ�ມຄອງຢາປາບສດັຕພູດື....    

ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2000 ອົງການຮ,ວມມືສາກົນແຫ3ງປະເທດ ຍ່ີປຸ3ນ (JICA) ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ 
(FAO) ໄດ�ສະໜັບສະໜູນໃຫ� ກະຊວງກະສິກ.າ ແລະ ປ3າໄມ� (MAF) ສ	າງລະບຽບ ວ,າດ	ວຍ ການຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນ ສ 
ປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 0886/MAF ແລະ ສະບັບປະຈຸບັນ ທ່ີສ	າງຂ້ຶນ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປ ີ2011 ເຂ້ົາໃນກົດລະບຽບ 
ສະບັບເລກທີ 2860/MAF (ລາຍລະອຽດເບ່ິງໃນເອກະສານຊ	ອນທ	າຍທີ 2). ໃນການປັບ ປຸງລະບຽບດ່ັງກ,າວ ແມ3ນໄດ�ອີງໃສ3ຄ.າ
ເຫັນຂອງອົງການອານາໄມໂລກ (WHO) ກ,ຽວກັບການຈັດແບ3ງປະເພດຄວາມອັນຕະລາຍ ຈາກການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຂ.້
ແນະນ.າ ການຈັດແບ3ງປະເພດ ທ່ີສ	າງຂ້ຶນ ໃນສົກປີ 1994-1995. ໃນປີ 2010 ລັດຖະບານແຫ3ງ ສ ປປ ລາວ ໄດ�ອອກຄ.າສ່ັງ
ແນະນ.າ ໃຫ�ບັນດາບ.ລິສັດທີ່ນ.າເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຝຸ3ນເຄມີ ຕ	ອງໄດ�ຜ,ານການຈົດທະບຽນທັງໝົດ, ຊຶ່ງການຈົດທະບຽນ 
ການນ.າເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ3ນໄດ�ຮັບການປັບປຸງ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2010 ໂດຍອີງຕາມກົດລະບຽບສະບັບປັບປຸງໃໝ3. 
ກົມປກູຝັງ (DoA) ພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ.າຂອງ ກະຊວງກະສິກ.າ ແລະ ປ3າໄມ� (MAF) ມີໜ	າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມການນ.າໃຊ� 
ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີທຸກປະເພດ. 
ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທີ    II II II II ຄ.າແນະນ.າຄ.າແນະນ.າຄ.າແນະນ.າຄ.າແນະນ.າ    ແລະແລະແລະແລະ    ມາດຕາການຫລດຸຜ,ອນຜນົກະທບົມາດຕາການຫລດຸຜ,ອນຜນົກະທບົມາດຕາການຫລດຸຜ,ອນຜນົກະທບົມາດຕາການຫລດຸຜ,ອນຜນົກະທບົ    
ຄ.າແນະນ.າທີ່ຄ.າແນະນ.າທີ່ຄ.າແນະນ.າທີ່ຄ.າແນະນ.າທີ່ກ,ຽວຂ	ອງກບັກ,ຽວຂ	ອງກບັກ,ຽວຂ	ອງກບັກ,ຽວຂ	ອງກບັ    ການນ.າໃຊ�ຢາປາບສດັຕພູດືການນ.າໃຊ�ຢາປາບສດັຕພູດືການນ.າໃຊ�ຢາປາບສດັຕພູດືການນ.າໃຊ�ຢາປາບສດັຕພູດື    ແລະແລະແລະແລະ    ປຍຸປຍຸປຍຸປຍຸເຄມີເຄມີເຄມີເຄມີ    

ແຜນງານຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ (PMP) ໄດ�ຮັບການປັບປຸງຂຶ້ນເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໂຄງການຍ,ອຍຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ອົງການທ່ີຈັດຕ້ັງຕ,າງໆ ຊຶ່ງມີໜ	າທ່ີຊຸກຍູ�ໃຫ�ການປະຕິບັດແຜນງານດ່ັງກ,າວ ໃຫ�ສອດຄ,ອງກັບຂ.້ແນະນ.າຂອງ ທະນາຄານໂລກ ຫົວຂ.້ 
4.09. ຜົນກະທົບຈາກການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຝຸ3ນເຄມີ ຄາດວ,າຈະສາມາດຫລຸດຜ,ອນ ແລະ ຈ.າກັດໄດ� ໃນໄລຍະການວາງ
ແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ,ອຍ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ�ວຊາວກະສິກອນສ,ວນຫລາຍ ນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ຢ3າງ
ແພ3ຫລາຍ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ່ີ ທລຍ ບ.່ໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ. ເຖິງຢ3າງໃດກ.່ຕາມ, ພະນັກງານຂອງ ທລຍ ຕະຫລອດຮອດຊຸມຊົນ ຕ	ອງ
ມີຄວາມຮູ� ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກ,ຽວກັບ ກິດຈະກ.າຕ,າງໆ ທ່ີຊ,ວຍຊຸກຍູ�ໃຫ�ຊຸມຊົນ ຫລຸດຜ,ອນການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ. 
 

ກິດຈະກ.າທີ ່ທລຍ 3 ຈະໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ຶງມີຄວາມເປນັໄປໄດ�ວ,າຈະມີການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄ
ມ ີມີດັ່ງນ້ີ: 

• ການກ.່ສ	າງ ແລະ ຟື້ນຟູໂຄງລ,າງ ກ,ຽວກັບຊົນລະປະທານ ອາດຈະນ.າໄປສູ3ການນ.າໃຊ� ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ໂດຍ

ທາງອ	ອມ, ຊ່ຶງຊາວກະສິກອນຈະນ.າໃຊ�ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ,າວ ເມື່ອຕ	ອງການຢາກເພີມ້ປະລິມານຂອງຜົນຜະລິດໃຫ�ໄດ�

ຫລາຍຂ້ຶນ ໂດຍນ.າໃຊ�ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເທ່ົາເດີມ. ຊຶ່ງມັນສະແດງໃຫ�ເຫັນຢ3າງຈະແຈ�ງວ,າ: ເມື່ອ 

ມີນ.້າສ.າລັບທ.າການການຜະລິດ ກ.ຈ່ະເປັນການສ	າງໂອກາດໃນການເພາະປູກຫລາຍຂຶ້ນ. 



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້ 84 

• ໂຄງການທົດລອງ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ3 ແລະ ໂພສະນາການ ຊ່ຶງຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍການຄັດເລືອກຈ.ານວນຜູ�

ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນຮູບແບບການສ	າງຕົວແບບດ	ານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ3ຂອງຊຸມຊົນ ໃນຊົນນະບົດຢ3າງມີປະ

ສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ. ກິດຈະກ.າດ່ັງກ,າວຈະຊຸກຍູ�ໃຫ�ຊຸມຊົນ ສ	າງຂ.້ຜູກພັນສັນຍາ ກັບ ຜູ�ສະໜອງຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ 

ປຸຍເຄມີ ທີ່ມີໃນທ	ອງຖິ່ນ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃນການຜະລິດກະສິກ.າ ເຊັ່ນ: ການປູກເຂົ້າ, ພືດຜັກສວນຄົວ, 

ການປູກໄມ�ອຸດສາຫະກ.າ, ການລ	ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ. 

 
ຈາກປະສົບການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ຫລາຍບ	ານເປົ້າໝາຍໄດ�ນ.າໃຊ� ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ເຂົ້າໃນ

ການຜະລິດກະສິກ.າ ແລະ ການປູກຢາງພາລາ ຊຶ່ງໄດ�ສ	າງມົນລະມິດລົງສູ3ຫ	ວຍນ.້າທ່ີຢູ3ໄກ�ຄຽງ. 
 
ມາດຕາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພືອ່ຫລດຸຜ,ອນຜນົກະທບົມາດຕາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພືອ່ຫລດຸຜ,ອນຜນົກະທບົມາດຕາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພືອ່ຫລດຸຜ,ອນຜນົກະທບົມາດຕາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພືອ່ຫລດຸຜ,ອນຜນົກະທບົ    

ຜົນກະທົບຈາກການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ທ່ີອາດຈະເກີດຂຶນໃນ ທລຍ 3, ສາມາດຫລຸດຜ,ອນ ແລະ ຈ.າ
ກັດໄດ� ໃນໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ,ອຍ. ການຈັດກອງປະຊຸມຢູ3ຂັ້ນກຸ3ມບ	ານ ແລະບ	ານ ຈະເປັນໂອກາດ
ໃນການແນະນ.າໃຫ�ຊຸມຊົນເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຊຸກຍູ�ໃຫ�ປະຕິບັດກິດຈະກ.າທີ່ສ່ົງເສີມໃຫ�ການຍົກລະດັບຜົນກະທົບທີ່ເປັນທາງບວກ 
ໂດຍສະເພາະແມ3ນຂັ້ນຕອນກອງປະຊຸມວາງແຜນ ແລະ ຄັດເລືອກໂຄງການຍ,ອຍ. ແຜນການຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ຈະນ.າໃຊ�ໃນ
ຊ,ວງການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນ ທລຍ 3 ໄດ�ສັງລວມໄວ�ດ່ັງນີ້: 
 
ກກກກ). ). ). ). ຂ.ຫ້າມຂ.ຫ້າມຂ.ຫ້າມຂ.ຫ້າມຕ,າງໆຕ,າງໆຕ,າງໆຕ,າງໆ    

ເພ່ືອຫລຸດຜ,ອນຜົນກະທົບຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ, ການຈັດຊື້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ3ນຈັດຢູ3ໃນຂ.້ຫ	າມ ຊຶ່ງໄດ�ລະບຸໄວ�ໃນ 
ລາຍການທ່ີ ທລຍ ບ.່ໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ. 
 

ຂຂຂຂ). ). ). ). ການຝກຶອບົຮມົໃຫ�ແກ3ພະນກັງານການຝກຶອບົຮມົໃຫ�ແກ3ພະນກັງານການຝກຶອບົຮມົໃຫ�ແກ3ພະນກັງານການຝກຶອບົຮມົໃຫ�ແກ3ພະນກັງານ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    
ໃນ ທລຍ 3 ຈະສືບຕ.່ສະໜອງຄວາມຮູ�ພືນຖານ ກ,ຽວກັບ ທາງເລອືກຕ,າງໆ ໃນການພັດທະນາວຽກງານກະສິກ.າ ແລະ/ຫລື 

ກິດຈະກ.າປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ3, ລວມທັງການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ສານພິດຕ,າງຈາກສານເຄມີຢ3າງຖືກວິທີ. ງZບປະສານສ.າ
ລັບຝຶກອົບຮົມໃຫ�ແກ3ພະນັກງານຂອງ ທລຍ ໄດ�ຖືກຈັດສັນໄວ�ສະເພາະ ເພ່ືອໃຫ�: (1). ເຂົ້າໃຈກ,ຽວກັບນະໂຍບາຍການຄຸ�ມຄອງຢາ
ປາບສັດຕູພືດ (ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານແຫ3ງ ສ ປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ); (2). ມີຄວາມຮູ�ພື້ນຖານ ກ,ຽວກັບ 
ສິ່ງທ່ີຈະເປັນຜົນກະທົບຕ.່ສ່ິງແວດລ	ອມ ແລະ ສຸຂະພາບ ຈາກການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ແລະ (3). ສະໜອງຄວາມ
ຮູ�ພ້ືນຖານ ກ,ຽວກັບ ວິທີການການປ�ອງກັນ ລວມທັງເຂ້ົາໃຈລາຍການທ່ີຢູ3ໃນຂ.້ຫ	າມ ສ.າລັບຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ຂອງ ສ 
ປປ ລາວ, ວິທີການປ�ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ,ອນຜົນກະທົບດ	ານລົບຈາກການນ.າໃຊ� ແລະ ອ່ືນໆ (ການຝຶກອົບຮົມໃຫ�ພະນັກງານ 
ສາມາດປະຕິບັດພ	ອມກັບຫົວຂ.້ອື່ນໆໄດ�). ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ,າວຈະຈັດສະເພາະແຕ3ບ	ານທ່ີໄດ�ຮັບໂຄງການຍ,ອຍ ຊ່ຶງກ,ຽວຂ	ອງກບັ
ການນ.າໃຊ�ປຸຍເຄມ,ີ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ/ຫລື ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະຫລາຍຕ,າງໆ. 

 

ຄຄຄຄ).).).).    ສະໜອງຄວາມຮູ�ໃຫ�ແກ3ຊາວກະສກິອນສະໜອງຄວາມຮູ�ໃຫ�ແກ3ຊາວກະສກິອນສະໜອງຄວາມຮູ�ໃຫ�ແກ3ຊາວກະສກິອນສະໜອງຄວາມຮູ�ໃຫ�ແກ3ຊາວກະສກິອນ    
ກ,ອນຈະຈັດກອງປະຊຸມແນະນ.າໂຄງການຍ,ອຍ ຢູ3ຂ້ັນກຸ3ມບ	ານ, ຕ	ອງເອົາແຜນການຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ (PMP)  

ເປັນຫົວຂ.້ນຶ່ງ ເພ່ືອນ.າສະເໜີໃນກອງປະຊຸມແນະນ.າໂຄງການຂັ້ນບ	ານ. ເນື່ອງຈາກການສະໜັບສະໜູນໂຄງລ,າງດ	ານກະສິກ.າ ຈະໃຫ�
ບຸລິມະສິດແກ3ບ	ານທ່ີສະໜັບສະໜູນໂຄງລ,າງດ	ານກະສິກ.າ ແລະ ກິດຈະກ.າປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ3, ການຝຶກອົບຮົມ ກ,ຽວກັບ ແຜນ
ງານດັ່ງກ,າວ ຈະດ.າເນີນຢູ3ໃນຂົງເຂດດ່ັງລຸ3ມນີ້: 

• ການຝຶກອົບຮົມ ກ,ຽວກັບ ການຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ: ມີຈຸດປະສົງເພ່ືອສະໜອງຄວາມຮູ�ພ້ືນຖານໃຫ�ແກ3ຊາວ

ກະສິກອນ ທີ່ເປັນກຸ3ມເປົ້າໝາຍ ໃຫ�ເຂ້ົາໃຈກ,ຽວກັບລາຍການ ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ບ.່ໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ, ຜົນກະທົບ

ຈາກການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ທັງຕ.່ສ່ິງແວດລ	ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ວິທີຫລຸດ ຜ,ອນຜົນກະທົບ

ຈາກການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ເມື່ອມີຄວາມຈ.າເປັນຕ	ອງນ.າໃຊ�ຢູ3ບາງພື້ນທີ່. ນອກຈາກນ້ັນ ກ.່ເປັນການໃຫ�



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້ 85 

ຂ.້ມູນແກ3ຊາວກະສິກອນ ໃຫ�ຮູ�ວ,າ ລັດຖະບານຈະບ.່ສະໜັບສະໜູນໃຫ�ນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ໃນການ

ຜະລິດກະສິກ.າທຸກຮູບແບບ, ແຕ3ຈະປ3ຽນເປັນຮູບແບບການຜະລິດກະສິກ.ແບບອະນຸລັກ. ຢ3າງໃດກ.ຕ່າມ ຢາປາບສັດຕູພືດ 

ແລະ ປຸຍເຄມີ ໄດ�ຖືກນ.າໃຊ�ຢ3າງແພ3ຫລາຍໃນ ສ ປປ ລາວ ຊຶ່ງຈະນ.າໄປສູ3ການນ.າໃຊ�ໃນບາງກ.ລະນີ ເພ່ືອບ.່ໃຫ�ມີຜົນກະທົບ

ຕ.່ຜະລິດຕະພັນດ	ານກະສິກ.າ. ທລຍ 3 ຈະບ.່ສະໜັບສະໜູນການຈັດຊ້ືຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ. ບ	ານທີ່ໄດ�ຮັບການ

ສະໜັບສະໜູນໂຄງລ,າງດ	ານກະສິກ.າ ແລະ ກິດຈະກ.າປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ3 ໂດຍຜ,ານກອງທຶນພັດທະນາສັງຄົມແຫ3ງ

ປະເທດຍີ່ປຸ3ນ (JSDF) ອົງການຕ	ອງໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມແຜນງານຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ຕາມທ່ີລະບຸໄວ�ໃນ ແຜນ

ງານ (PMP). 

• ຝຶກອົບຮົມລະບຽບຫລັກການຂອງລັດຖະບານ: ສ ປປ ລາວ ມີປະສົບການຢ3າງຫລວງຫລາຍ ກ,ຽວກັບ ການນ.າໃຊ�ຢາປາບ

ສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ ແລະ ຈາກປະເທດເພ່ືອບ	ານໄກ�ຄຽງ. ໃນ ທລຍ 2 ແລະ ໄລຍະງZບປະມານເພີ່ມ ໄດ�ຈັດຝຶກ

ອົບຮົມຊາວກະສິກອນ ທ່ີເປັນກຸ3ມເປ້ົາໝາຍ ກ,ຽວກັບ ລະບຽບຫລັກການ ວ,າດ	ວຍ ການຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ສະບັບ

ເລກທີ 2860/MAF ກ,ອນທ່ີຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຍ,ອຍ ແລະ ຄຸ�ມຄອງ ເພ່ືອໃຫ�ສອດຄ,ອງກັບນະໂຍບາຍການປົກ

ປ�ອງຂອງ ທະນາຄານໂລກ ຫົວຂ.້ 4.09 ວ,າດ	ວຍການຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ. 

• ການຝຶກອົບຮົມທາງດ	ານເຕັກນິກ: ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ,າວມີຈດຸປະສົງເພ່ືອເຮັດໃຫ�ຊາວກະສິກອນ ທ່ີເປັນກຸ3ມເປ້ົາໝາຍ ມີ

ຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດ ສະເພາະດ	ານ ກ,ຽວກັບ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຄວາມຊ.ານານໃນການນ.າໃຊ� ເຊ່ັນ: ລາຍການທີ ່ ສ 

ປປ ລາວ ບ.່ອະນຸຍາດໃຫ�ນ.າໃຊ�, ລະດັບຂອງຜົນກະທົບດ	ານລົບຂອງລາຍການທ່ີບ.່ອະນຸຍາດໃຫ�ນ.າໃຊ�, ວິທີການນ.າໃຊ�, 

ວິທີປ�ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ,ອນຜົນກະທົບເວລານ.າໃຊ�, ວິທີການເກັບຮັກສາກ,ອນ ແລະ ຫລັງນ.າໃຊ� ແລະ ອ່ືນໆ. ດ່ັງນ້ັນ ຄູ

ຝຶກຕ	ອງແມ3ນພະນັກງານຈາກ ພະແນກກະສິກ.າ ແລະ ປ3າໄມ�ແຂວງ (PAFO) ຫລື ຫ	ອງການ ກະສິກ.າ ແລະ ປ3າໄມ�ເມືອງ 

(DAFO) ທ່ີມີຄວາມຮູ�ດ	ານນີ້ດີ, ຊ່ຶງ ທລຍ ຈະສະໜອງງZບປະມານໃນການເດີນທາງ ແລະ ອັດຕາກິນໃຫ�ແກ3ຄູຝກຶດັ່ງກ,າວ

ຕາມນະໂຍບາຍ ໃນກ.ລະນີມີຄວາມຕ	ອງການ. 

• ການຈັດຊ້ື, ເກັບຮັກສາ ແລະ ນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ: ການຈັດຊື້, ເກັບຮັກສາ ແລະ ຕິດຕາມການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ 

ໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການຄ.້າປະກັນທາງດ	ານສະບຽງອາຫານເຂດເນີນສູງ (LUPSIF) ພາຍໃຕ�ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມປູກຝັງ (DOA), ຊຶ່ງກົມປູກຝັງໄດ�ປະຕບັິດຢ3າງເຂັ້ມງວດ ຕາມມາດຕາທ ີ 18 ແລະ 19 ຂອງ

ລະບຽບຫລັກການຂອງ ກະຊວງກະສິກ.າ ແລະ ປ3າໄມ� ສະບັບເລກທີ 2860/MAF ວ,າດ	ວຍ ການຈັດຊ້ືຢາປາບສັດຕູພືດ; 

ມາດຕາທີ 21 ແລະ 22 ວ,າດ	ວຍການຂົນສ່ົງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົ່ງຢາປາບສັດຕູພືດຜ,ານຊາຍແດນລະຫວ,າງ

ປະເທດ; ມາດຕາທີ 23 ແລະ 24 ວ,າດ	ວຍມາດຕາການຄວາມປອດໄພຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ. ກົມປກູຝັງ ຫລື ຜູ�ນ.າໃຊ� ຈະ

ຕ	ອງອີງໃສ3 ມາດຕາການເພ່ີມເຕມີ ຄື: ມາດຕາທ ີ25 ແລະ 26 ວ,າດ	ວຍການເກັບຮັກສາ ແລະ ນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ. 

• ການຕິດຕາມການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ: ເນື່ອງຈາກເປັນການຕິດຕາມກິດຈະກ.າປກົກະຕິຂອງໂຄງການຍ,ອຍ ທະນາ ຄານ

ໂລກ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ ຈະສືບຕ.່ຕິດຕາມສະພາບການປ3ຽນແປງກ,ຽວກັບການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍເຄມີ 

ທີ່ຕິດພັນກັບກິດຈະກ.າຂອງໂຄງການຍ,ອຍ. ແຜນງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ່ັງກ,າວ ອາດຈະມີການປັບປຸງໃດນ່ຶງສະເພາະ 

ເພ່ືອໃຫ�ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ. 

 
ການການການການສົງ່ສົງ່ສົງ່ສົງ່ເສມີເສມີເສມີເສມີການຜະລດິກະສກິ.າທີປ່ອດສານເຄມີການຜະລດິກະສກິ.າທີປ່ອດສານເຄມີການຜະລດິກະສກິ.າທີປ່ອດສານເຄມີການຜະລດິກະສກິ.າທີປ່ອດສານເຄມີ    

ທລຍ 3 ຍັງຄົງກ.າກົດໃຫ�ມກີານສ່ົງເສີມການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ	ອມ ເມ່ືອເຫັນວ,າມີຄວາມເປັນໄປໄດ�, ການ 
ເຊ່ືອມໂຍງເຕັກນິກການກະສກິ.າແບບອະນຸລັກເຂ້ົາກັບວຽກງານພັດທະນາກະສິກ.າຂອງ ທລຍ ແມ3ນຄວາມມຸ�ງ ຫວັງໃນ 
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນໃຫ�ດີຂຶ້ນ. ຈາກປະສົບການ ໂຄງການຍ,ອຍຂອງ ທລຍ ທັງໝົດແມ3ນຕັ້ງຢູ3ໃນເຂດ
ຫ,າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ການນ.າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນທ.າມຊາດເປັນຫລັກ ຈະກາຍເປັນວິກິດການນ່ຶງໃນການດ.າດົງຊີວິດ ແລະ ການ
ຫລຸດຜ,ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ	າຫາກເຂດສະຫງວນ ຫລື ແຫລ,ງກ.າເນີດທາງທ.າມະຊາດ ຢູ3ບ.ລິເວນໄກ�ຄຽງ, ມີຄວາມຈ.າ



ກອບກອບກອບກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວວຽກການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ    (ESMF) (ESMF) (ESMF) (ESMF)     
ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ    ໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີໄລຍະທີ    3 3 3 3 (PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້ 86 

ເປັນຕ	ອງມີການປະຕິບັດມາດຕາການດັ່ງກ,າວ ເພື່ອຫລຸດຜ,ອນຜົນກະທົບ ແລະ/ຫລື ສົ່ງເສີມຜົນກະ ທົບທາງບວກ ຕະຫລອດຮອດ
ຂະບວນການພັດທະນາທີ່ຂັບເຂື່ອນໂດຍຊຸມຊົນກ.່ຕ	ອງໄດ�ນ.າໃຊ�ເຊັ່ນດຽວກັນ. ກ,ຽວກັບ: ເຕັກນິກກະສິກ.າແບບອະນຸລັກ ຕ	ອງໄດ�ນ.າ
ແນະນ.າໃຫ�ຊຸມຊົນໃນພ້ືນທ່ີເປ້ົາໝາຍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ. ໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພະນັກງານ ທລຍ ແລະ 
ພະນັກງານກະສິກ.າເມືອງ ຕ	ອງວາງແຜນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ�ແກ3ຊາວກະສິກອນໄປພ	ອມກັນ. 
 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ    ແລະແລະແລະແລະ    ງZບປະມານງZບປະມານງZບປະມານງZບປະມານ    
ກກກກ).).).).    ການວາງແຜນການວາງແຜນການວາງແຜນການວາງແຜນ    ແລະແລະແລະແລະ    ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ    

ໃນການປະສານສົມທົບກັບ ພະນັກງານຫ	ອງການກະສິກ.າ ແລະ ປ3າໄມ�ເມືອງ, ພະນັກງານ ທລຍ ສູນກາງ ຈະຮັບຜິດຊອບ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ� ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ທລຍ ເມືອງ, ຜູ�ປະສານງານກຸ3ມບ	ານ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມແນະນ.າໂຄງການ ແລະ 
ກອງປະຊຸມວາງແຜນ. ສ.າລັບງZບປະມານຝຶກອົບຮົມ ແມ3ນລວມຢູ3ໃນມູນຄ,າຂອງໂຄງການ ຫລື ຢູ3ໃນບ	ວງສ	າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ. 
 
ຂຂຂຂ). ). ). ). ການຕດິຕາມການຕດິຕາມການຕດິຕາມການຕດິຕາມ    

ພະນັກງານ ທລຍ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈະເຮັດວຽກຮ,ວມກັບ ພະນັກງານຈາກຂະແໜງການກະສິກ.າ ແລະ ປ3າໄມ� ໃນ
ການຕິດຕາມ ການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ຂອງຊຸມຊົນ ລວມທັງ: (1). ຮັບປະກັນວ,າການຈັດຊ້ືຢາປາບສັດຕູພືດ ບ.່ນອນໃນລາຍການ
ທີ່ ທລຍ ບ.່ໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ ທີ່ລະບຸໃນເອກະສານຊ	ອນທ	າຍ 1; (2). ຮັບປະກັນວ,າການຈັດຊື້ຢາປາບສັດຕູພືດ ຖືກເກບັ
ຮັກສາ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເຖິງທ່ີໝາຍ ຢ3າງຖືກວິທີ; (3). ຮັບປະກັນວ,າຜູ�ນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ,ອນຈະມີ
ການແຈກຢາຍ; (4). ຕິດຕາມການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃຫ�ສອດຄ,ອງກກັບລະບຽບຫລັກການຂອງ ກະຊວງກະສິກ.າ ແລະ ປ3າໄມ�  
ສະບັບເລກທີ 2860/MAF (ລາຍລະອຽດຢູ3ໃນເອກະສານຊ	ອນທ	າຍທີ 2). ທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ 
ຈະດ.າເນີນກິດຈະກ.າທ່ີຮ,ວມມືກັບ ຂະແໜງການກະສິກ.າ ໃນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ�ທຸກໆ 6 ເດືອນ ເພ່ືອທົບທວນ ການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໃຫ�ສອດຄ,ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ທຶນ. ທະນາຄານໂລກ ຈະນ.າໃຊ�ຄູ3ມືແນະນ.າ ການນ.າໃຊ�
ແຜນການຄຸ�ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ເປັນມາດຖານເພ່ືອຕິດຕາມການນ.າໃຊ�ຢາປາບສັດຕູພືດພາຍໃຕ�ກິດຈະກ.າຂອງໂຄງການຍ,ອຍ ໃຫ�
ສອດຄ,ອງກັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ,າວ. 
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ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຍາກຍາກຍາກ(PRF (PRF (PRF (PRF IIIIII)II)II)II)  ໜາ້                  
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¦¾ê¾ì½−½ìñ© ¯½§¾êò¯½Äª ¯½§¾§ö−ì¾¸ 

¦ñ−ªò²¾® Àº¡½ì¾© ¯½§¾êò¯½Äª Àº¡½²¾® ¸ñ©ê½−½«¾¸º− 

 
 

¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́               Àì¡êó 2860 /¡¯ 
         −½£º−¹ì¸¤¸¼¤¥ñ−, ¸ñ−êó 11 ò́«÷−¾ 2010 

 
¢Óªö¡ìö¤ 

¢º¤ìñ©«½´ö−ªó 
Ȩ̀¾©É¸¨ ¡¾−£÷É´£º¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©Ã− ¦¯¯ ì¾¸ 

 

Œ ºó¤ª¾´¡ö©Ï¾¨¸È¾©É¸¨¡½¦ò¡¿ ¦½®ñ®Àì¡êó 01/98. ¦²§, ìö¤¸ñ−êó 10 ª÷ì¾ 1998; 
Œ ºó¤ª¾´¡ö©Ï¾¨¸È¾©É¸¨¡¾− ȫ¡ ñ̄¡»ñ¡¦¾¦…¤Á¸©ìÉº´ ¦½®ñ®Àì¡êó 02/99/¦²§, 

ìö¤¸ñ−êó 3 À´¦¾ 1999; 
Œ ºó¤ª¾´¡ö©Ï¾¨¸È¾©É¸¨¡¾− ȫ¡£º¤êÉº¤«…− ¦½®ñ®Àì¡êó 03/¦²§, ìö¤¸ñ−êó 21 ª÷ì¾ 

2003. 
Œ ºó¤ª¾´¡ö©Ï¾¨¸È¾©É¸¨º¾¹¾− ¦½®ñ®Àì¡êó 04/¦²§, ìö¤¸ñ−êó 15 ²ô©¦½²¾ 2004; 
Œ ºó¤ª¾´©¿ìñ©¢º¤−¾ ö̈¡ìñ©«½ ö́−ªó  ¸È¾©É¸¨¡¾−¥ñ©ª̃¤ Áì½ À£̂º−Ä¹¸¢º¤ ¡½§¸¤ 

¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ ¦½®ñ®Àì¡êó 148/−¨, ìö¤¸ñ−êó 10 ²ô©¦½²¾ 2007.   
 

ìñ©«½ ö́−ªó¸È¾¡¾− ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ ºº¡¢Óªö¡ìö¤: 
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Ï¸©êó I 
¹ìñ¡¡¾−ê‰¸Ä¯ 

 
´¾©ª¾ 1. ¥÷©¯½¦ö¤ 

À²̂º¡¿−ö©Íñ¡¡¾−, ì½®¼®¡¾−, ´¾©ª½«¾− Áì½ ´¾©ª½¡¾−ªÈ¾¤Å Ã−¡¾−£÷É´£º¤ 
®ñ−©¾¡ò©¥½¡¿ ê†¡È¼¸¢Éº¤¡ñ®µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ã− ¦¯¯ ì¾¸ À²̂º ȫ¡ É̄º¤¦÷¢½²¾® ¢º¤£ö−, 
¦ñ©, ²õ© Áì½ ȫ¡ ñ̄¡»ñ¡¦¾¦…¤Á¸©ìÉº´ Ã¹É¦º©£Èº¤¡ñ®¡¾−¯½ªò®ñ© ²ñ−ê½ ¡¾−»È¸´´õ 
ì½¹¸È¾¤¯½Àê© Áì½ ì½®¼®¡¾−¦¾¡ö−ê† ¦¯¯ ì¾¸ À ñ̄−²¾£ó. 

 
´¾©ª¾ 2.  À í̄¾Ï¾¨ 

 ¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−šÃ§ÉÀ ñ̄−À£̂º¤ ṍÃ−¡¾−£÷É´£º¤, ªò©ª¾´, ¡¸©¡¾¡¾−°½ìò©, −¿À¢í¾Œ 
¦‰¤ºº¡, ¥¿ÎÈ¾¨, ¢ö−¦‰¤, À¡ñ®»ñ¡¦¾, −¿Ã§É, ê¿ì¾¨, «™´µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©Ã¹É«õ¡ªÉº¤ª¾´ 
¹ìñ¡¸ò§¾¡¾− Ã¹É ó́£¸¾´¯º©Ä²ªÒ¦÷¢½²¾®¢º¤£ö−, ¦ñ©, ²õ© Áì½ ȫ¡ ñ̄¡»ñ¡¦¾ 
¦…¤Á¸©ìÉº´, Á−Ã¦ÈÀ»ñ©Ã¹É¡¾−−¿Ã§É, ¡¾−À£̂º−Ä¹¸¢º¤¹ö¸ÎÈ¸¨ê÷ì½¡ò© Áì½ 
¡ò©¥½¡¾−©É¾−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ä©É©¿À−ó−Ä¯ª¾´¹ìñ¡¡¾−, ì½®¼® Áì½ ´¾©ª½¡¾− 
Ã−¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š. 

 
´¾©ª¾ 3. ¡¾−º½êò®¾¨£¿¦ñ®  

£¿¦ñ®ªÈ¾¤Å ê†−¿Ã§ÉÃ−¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š ó́£¸¾´Ï¾¨©„¤−š : 
 
µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ï¾¨À«ò¤¦¾−²ò©Ã©Î‡¤ Íõ ¦È¸−¯½¦ö´¢º¤¦¾−²ò©ªÈ¾¤Å ê† ó́ 

À í̄¾Ï¾¨À²̂º¡¾− É̄º¤¡ñ−, ¡¿¥ñ© Íõ £¸®£÷´¦ñ©ªø²õ©Ã©Î‡¤, §‡¤ì¸´êñ¤²¾¹½−¿À§œº 
²½¨¾©¢º¤£ö− Íõ ²½¨¾©¦ñ©, ²õ©ê†®ÒªÉº¤¡¾− Íõ ®ñ−©¾¦ñ©ê†À ñ̄−¦¾À¹© À»ñ©Ã¹ÉÀ¡ó©£¸¾´ 
ºñ−ª½ì¾¨ Íõ ìö®¡¸− Ã−Äì¨½À¸ì¾¢º¤¡¾−°½ìò©, ¡¾− ÷̄¤ÁªÈ¤, ¡¾−À¡ñ®»ñ¡¦¾, 
¡¾−¢ö−¦‰¤ Íõ ¡¾−£É¾¢¾¨º¾¹¾−, °½ìò©ª½²ñ−¡½¦ò¡¿, Ä É́ Áì½ °½ìò©ª½²ñ−Ä É́ Íõ 
º¾¹¾−¦ñ©, Íõ  ®ñ−©¾¦¾−²ò©ê†¡¿¥ñ© À¹ñ®, Ïñ© Íõ ¦ñ©ªø²õ©º̂−Å ê†´¾ìö®¡¸−¦ñ©ìÉ¼¤. 
µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ñ̈¤ì¸´êñ¤®ñ−©¾¦¾−²ò© ê† ó́À í̄¾Ï¾¨À²̂º−¿Ã§ÉÀ¢í¾ Ã−¡¾−£¸®£÷´ 
¡¾−¥½Àìó−Àªó®Âª¢º¤²õ© À§„−: À»ñ©Ã¹ÉÃ®²õ©Í‰−, Ã®²õ©Á¹É¤ Íõ À»ñ©Ã¹ÉÏ¾¡Ä É́−Éº¨ Íõ 

É̄º¤¡ñ−Ï¾¡Ä É́Í‰−¡Èº−¦÷¡, −º¡−š, ñ̈¤ì¸´ ó́®ñ−©¾¦¾−À£ ó́ê†−¿Ã§É¡ñ®²õ©¡Èº− Íõ Íñ¤ 
À¡ñ®¡È¼¸À²̂º É̄º¤¡ñ−°ö−°½ìò©¥¾¡¡¾−À¦̂º´£÷−−½²¾®ìö¤Ã−Äì¨½À¡ñ®»ñ¡¦¾ Áì½ ¢ö−¦‰¤; 

µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©ê† ö̈¡Àìó¡−¿Ã§É Ï¾¨À«ò¤ µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©§‡¤«õ¡¹É¾´¦¿ìñ®ê÷¡¡¾− 
−¿Ã§É Â©¨ì½®¼®¡¾−, À²̂º ȫ¡ É̄º¤¦÷¢½²¾®¢º¤£ö−, ¦ñ© Áì½ ȫ¡ ñ̄¡»ñ¡¦¾ ¦…¤Á¸©ìÉº´. 
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Ã−−š ñ̈¤ì¸´êñ¤ µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© §‡¤«õ¡¯½ªòÀ¦© ¥¾¡¡¾−»ñ®»º¤Ã¹É−¿Ã§É, Íõ ö̈¡Àìó¡ 
¡¾−¥¿ÎÈ¾¨ Â©¨°øÉ°½ìò© Íõ ¥¾¡ºö¤¡º−ê†¡È¼¸¢Éº¤ ê† ó́Íñ¡«¾−ê†Á¥È´Á¥É¤; 

²õ©ê†®ÒªÉº¤¡¾− Ï¾¨À«ò¤²õ©ê†®ÒÁ È́−²õ©À í̄¾Ï¾¨Ã−¡¾− ø̄¡;  
°øÉ¯½¡º®¡¾−©É¾−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ï¾¨À«ò¤®÷¡£ö−, −òªò®÷¡£ö− Íõ ºö¤¡¾−¥ñ©ª̃¤ 

êñ¤²¾¨Ã− Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© ê†©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©, °½ìò©, ¯½¦ö´ Íõ À»ñ©¡¾−ª½Í¾© 
¡È¼¸¡ñ®µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©;  

°øÉ£É¾¢¾¨ Ï¾¨À«ò¤®÷¡£ö−, −òªò®÷¡£ö− Íõ ºö¤¡¾−¥ñ©ª̃¤ êñ¤²¾¨Ã− Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© ê† 
©¿À−ó−ê÷ì½¡ò© À»ñ©¡¾−£É¾¢¾¨ §‡¤ì¸´êñ¤ ¡¾−¦‰¤ºº¡, ¡¾−−¿À¢í¾ Áì½ ¡¾−¥¿ÎÈ¾¨µøÈ 
²¾¨Ã−¯½Àê©; 

¦ø©¯½¦ö´ Ï¾¨À«ò¤¡¾−¯½¦ö´¥¾¡¦¾−²ò©Í¾¨§½−ò©  À²̂ºÀ»ñ©Ã¹É°½ìò©ª½²ñ− 
ó́¯½¦ò©êò°ö−¦¿ìñ®À í̄¾Ï¾¨ ¢º¤°øÉ−¿Ã§É; 

¦¾−ºº¡ìò© Ï¾¨À«ò¤²¾¡¦È¸−ê† ó́¯½ªò¡òìò¨¾ê¾¤§ó¸½¸òê½¨¾ ¢º¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©;  
¡¾−¥ö©ê½®¼− Ï¾¨À«ò¤¢½®¸−¡¾−Ã−£¸¾´»ñ®°ò©§º®¢º¤ìñ©«½®¾−ì½©ñ®§¾© 

Íõ º¿−¾©ì½©ñ®²¾¡²œ− º½−÷¨¾©Ã¹É¢¾¨ Áì½ −¿Ã§Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© §‡¤ªò©ª¾´©É¸¨ 
¡¾−¯½À ó́−°ö−ê¾¤¡¸É¾¤¡È¼¸¡ñ®¢Ó ǿ− ¢È¾¸¦¾−ê¾¤©É¾−¸òê½¨¾¦¾© À²̂º¦½Á©¤Ã¹ÉÀ¹ñ−¸È¾ 
°½ìò©ª½²ñ−−̃− ó́¯½¦ò©êò²¾® À²̂º ®ñ−ì÷ª¾´®ñ−©¾À í̄¾Ï¾¨ Áì½ ®ÒÀ»ñ©Ã¹ÉÀ¡ó©£¸¾´¦È¼¤ªÒ 
¦÷¢½²¾®¢º¤£ö−, ¦ñ© Íõ ¦…¤Á¸©ìÉº´; 

¦½¹ì¾¡ Ï¾¨À«ò¤¦…¤¢¼−, ¦…¤²ò´ ¹ìõ »ø®ÁªÉ´ê†ªò©, ¹ìõ ¹Éº¨ ´¾²Éº´¡ñ®µ¾¯¾® 
¦ñ©ªø²õ© ¹ìõ ²¾§½−½®ñ−¥÷µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©Â©¨¡ö¤ Áì½ ¡ðÀ§„−©¼¸¡ñ−¡ñ®¡¾−ªò©¢É¾¤−º¡ 
²¾§½−½®ñ−¥÷ ¹ìõ ¦…¤¹÷É´¹Ò²¾§½−½®ñ−¥÷µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©À²̂º¢¾¨ È̈º¨; 

°øÉ°½ìò© Ï¾¨À«ò¤®ðìò¦ñ© ¹ìõ ¯½§¾§ö−ê‰¸Ä¯ ¹ìõ ²¾¡¦È¸−Àº¡½§ö− ¹ìõ ¦È¸−®÷¡£ö− 
Ã©Î‡¤ ê†²ö¸²ñ−¡ñ®ê÷ì½¡ò© ¹ìõ ¯½ªò®ñ©ÎÉ¾ê†¥½ê¾¤¡ö¤ ¹ìõ °È¾−ªö¸Áê−Ã©Î‡¤ ¹ìõ 
²¾¨ÃªÉ¡¾−£÷É´£º¤Â©¨®÷¡£ö− Íõ ²¾¨ÃªÉ¦ñ−¨¾¡ñ®®÷¡£ö−¡È¼¸¡ñ®¡¾−°½ìò©¦¾−ºº¡ìò© 
¹ìõ ¡¾−¡½¡¼´¦ø©µ¾ ¹ìõ °½ìò©ª½²ñ−¢º¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©; 

¡¾−¥¿ÎÈ¾¨ Ï¾¨À«ò¤¢½®¸−¡¾−¦½Îº¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Â©¨°È¾−À¦̃−ê¾¤¡¾−£É¾ 
À¢í¾¦øÈª½¹ì¾©²¾¨Ã− ¹ìõ ªÈ¾¤¯½Àê©; 

¡¾−Â£¦½−¾  Ï¾¨À«ò¤¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−¢¾¨ Áì½ −¿Ã§É ¡È¼¸¡ñ®µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ©É¸¨ 
¦…¤²ò´ Áì½ ¡¾−¦̂¦¾−ê¾¤ºóÀìñ¡Âªë−ò¡, ÁªÉ´¦ñ−¨¾ìñ¡, ¡¾−¸¾¤¦½Á©¤, ¡¾−Ã¹É¢º¤ 
¢ñ¸−, ¡¾−¦¾êò© Íõ ¡¾−Ã§É£¸¾´À¸í¾;  

º÷¯½¡º− É̄º¤¡ñ−ªö¸ Ï¾¨À«ò¤À£̂º¤−÷È¤, ¸ñ©«÷ ¹ìõ º÷¯½¡º−ê† É̄º¤¡ñ−¥¾¡¡¾−¦¿²ñ© 
¡ñ®µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©Â©¨¡ö¤Ã−À¸ì¾¯½ªò®ñ© Áì½ −¿Ã§É;  
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¡¾−ê¿ì¾¨«™´ Ï¾¨À«ò¤¸òêó¡¾−¯½ªò®ñ©Ã©Î‡¤À²̂ºÀ»ñ©Ã¹É®ÒÄ©É−¿´¾Ã§Éºó¡, ª̃¤Ã¥ 
ê¿ì¾¨ Íõ Á¨¡ È̄¼¸¦…¤À¦©À¹ìõº¢º¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©, ²¾§½−½®ñ−¥÷ê†Ã§ÉÁìÉ¸ Áì½ 
¦…¤ ȫ−À œ̄º−©É¸¨µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©; 

¦¾−²ò©ªö¡£É¾¤ Ï¾¨À«ò¤ ¦¾−²ò©ê†Ä©É¸òÄ¥ºº¡´¾ ê† ó́µøÈ−¿º¾¹¾−, ¦ò−£É¾¡½¦ò¡¿, 
º¾¹¾−¦ñ© §‡¤ ó́°ö−À−̂º¤´¾¥¾¡¡¾−−¿Ã§Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©;  

£¸¾´¦È¼¤ Ï¾¨À«ò¤¡¾−−¿Ã§Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©Ã©Î‡¤ ê†º¾©¥½ ó́°ö−¡½êö®ªÒ ¦÷¢½²¾® 
¢º¤£ö−, ¦ñ© Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´; 

£¸¾´À ñ̄−²ò© Ï¾¨À«ò¤¡¾−¡¿−ö©ì½©ñ®£¸¾´»÷−Á»¤¢º¤¦¾−À£ ó́ ê†À ñ̄−ºñ−ª½ì¾¨ 
Íõ ¦É¾¤£¸¾´À¦ñ¼¹¾¨ ê¾¤©É¾−£÷−¦ö´®ñ©¦½ìóì½¸òê½¨¾ Íõ §ó¸½¸òê½¨¾ ¢º¤¦…¤ê† ó́§ó¸ò©;  

¡¾− É̄º¤¡ñ−²õ©Á®®¯½¦ö´¯½¦¾− Ï¾¨À«ò¤¡¾−²ò¥¾ì½−¾¸òêó¡¾−£¸®£÷´¦ñ©ªø²õ© 
ê† ó́µøÈ ©É¸¨£¸¾´ì½ ñ́©ì½¸ñ¤,  ¡¾−ì¸´Àºö¾®ñ−©¾´¾©ª½¡¾−ê†ÀÏ¾½¦ö´ À²̂º¦½¡ñ©¡̃− 
¡¾−¢½¹¨¾¨ªö¸¢º¤¯½§¾¡º−¦ñ©ªø²õ©  À²̂ºÀ»ñ©Ã¹Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Áì½ ¡¾−−¿Ã§É 
¸òêó¡¾−º̂−Å µøÈÃ−ì½©ñ®À¦©«½¡ò©ê†¦ö´À¹©¦ö´°ö− Áì½ À²̂ºÍÐ©°Èº− Íõ À»ñ©Ã¹É£¸¾´¦È¼¤ªÒ 
¦÷¢½²¾®¢º¤£ö− Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´ÎÉº¨ìö¤. ¡¾− É̄º¤¡ñ−²õ©Á®®¯½¦ö´¯½¦¾− Á È́− 
À−̃−Ã¦È¡¾− ø̄¡²õ©Ã¹É¦ö´®ø−Á¢¤Á»¤ Â©¨¡¾−ìö®¡¸−ì½®ö®−òÀ¸©Ã¹ÉÎÉº¨ê†¦÷© Áì½ §÷¡ ø̈É 
¡ö−Ä¡¡¾−£¸®£÷´¦ñ©ªø²õ©Â©¨ê¿´½§¾©;  

 ¦ñ©ªø¢º¤¦ñ©ªø²õ©Ã−ê¿´½§¾© Ï¾¨À«ò¤À§œº²½¨¾© Áì½ Á´¤Ä É́À ñ̄−¯½Â¹¨© 
ê†£¸®£÷´¦ñ©ªø²õ©Â©¨ê¿´½§¾© À§„−:  Á´¤¡ò−Á´¤, Á´¤¡¾±¾¡ Áì½ À§œº²½¨¾©ªÈ¾¤Å. 

 
´¾©ª¾ 4.  ¢º®À¢©¡¾−−¿Ã§É 

¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š −¿Ã§É¦¿ìñ®®÷¡£ö−, −òªò®÷¡£ö− Áì½ ê÷¡¡¾−¥ñ©ª̃¤ê†-¡È¼¸¢Éº¤-
¡ñ®¡¾−°½ìò©, −¿À¢í¾, ¦‰¤ºº¡, ¥¿ÎÈ¾¨,  −¿Ã§É , ¢ö−¦‰¤, À¡ñ®»ñ¡¦¾, ê¿ì¾¨«™´µ¾-¯¾®-¦ñ©ªø-
²õ©  µøÈ  ¦¯¯ ì¾¸. 

 
Ï¸©êó II 

¡¾−©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
 
´¾©ª¾  5.  ¡¾−©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 

®÷¡£ö− ¹ìõ −òªò®÷¡£ö− ê† ó́¥÷©¯½¦ö¤µ¾¡©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©¡È¼¸-¡ñ®µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
ªÉº¤¨̂−£¿»Éº¤°È¾−¢½ÁÎ¤¡¾−¡½¦ò¡¿ Áì½ ¢½ÁÎ¤¡¾−º̂−ê†¡È¼¸¢Éº¤ À²̂º¢ðº½−÷¨¾©  
©¿-À−ó−-ê÷ì½-¡ò© -Áì½ ¢ð-¥ö©ê½®¼−-¸ò-¦¾¹½-¡ò© −¿¢½ÁÎ¤¡¾−º÷©¦½¹½¡¿ Áì½ ¡¾−£É¾ 
ª¾´ê†¡¿−ö©Ä¸ÉÃ−¡ö©Ï¾¨¸È¾©É¸¨¸ò¦¾¹½¡ò©. 
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´¾©ª¾ 6.  Ã®º½−÷¨¾©−¿À¢í¾, ¦‰¤ºº¡ Áì½ ¢¾¨µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 

®÷¡£ö− Íõ −òªò®÷¡£ö−ê† ó́¥÷©¯½¦ö¤µ¾¡Ä©ÉÃ®º½−÷¨¾©−¿À¢í¾ Íõ ¦‰¤ºº¡µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
ªÉº¤¨̂−£¿»Éº¤¹¾¢½ÁÎ¤¡¾− ø̄¡±ñ¤ ¡Èº− ¡¾−−¿À¢í¾ Íõ ¦‰¤ºº¡ 3 ņ̃−ìñ©«½¡¾−, ¦¿ìñ® 
¢¾¨ªÉº¤¡Èº− 20 ņ̃− .  

 
´¾©ª¾ 7.  ¡¾−®ñ−êô¡  

®÷¡£ö− ¹ìõ −òªò®÷¡£ö−ê†−¿À¢í¾, ¦‰¤ºº¡, °½ìò©, À¡ñ®»ñ¡¦¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ªÉº¤ 
®ñ−êô¡¡È¼¸¡ñ®¯½ìò´¾−¢º¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©êñ¤Ïö© Áì½ ¢Ó ǿ−º̂−Åê†¡È¼¸¢Éº¤À²̂º−¿Ã§É 
À ñ̄−¢Ó ǿ−©É¾−¦½«òªò ¦½Îº¤Ã¹ÉÁ¡È¸¼¡¤¾−¡¾−£÷É´£º¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©. 

 
´¾©ª¾  8.  ²ñ−ê½¢º¤°øÉ ¯½¡º®¡¾−©É¾− µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 

°øÉ¯½¡º®¡¾−©É¾−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ªÉº¤»ñ®¯½¡ñ−£¸¾´¯º©Ä² À²̂º¹ì÷©°Èº− 
£¸¾´¦È¼¤ªÒ¦÷¢½²¾®¢º¤£ö−, ¦ñ© Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´. Ã−¡ðì½−óê†µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ¦É¾¤ 
£¸¾´À¦¨¹¾¨Á¡È£ö−, ²õ©, ¦ñ© Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´ °øÉ©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©ªÉº¤»ñ®°ò©§º® 
ªÒ¡ö©Ï¾¨.  

°øÉ©¿À−ó−ê÷ì½¡ò©µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ªÉº¤Ã¹É¡¾−»È¸´ ṍ¡ñ®²½−ñ¡¤¾−¸ò§¾¡¾− ¢º¤ 
ÎÈ¸¨¤¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©,  ¦½Îº¤®ñ−©¾Àº¡½¦¾− Áì½ ®ö©®ñ−êô¡ 
ª¾´¡¾−¢ð»Éº¤ Áì½ º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡Ã¹ÉÁ¡È¡¾−¯½ªò®ñ©¤¾−¢º¤ÎÈ¸¨¤¾−©„¤¡È¾¸. 

 
Ï¸©êó III 

¡¾−¥ö©ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
 

´¾©ª¾ 9.  ¡¾−¥ö©ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©  
µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ê†°½ìò©, −¿À¢í¾Œ¦‰¤ºº¡, ¥¿ÎÈ¾¨ Áì½ −¿Ã§É Ã− ¦¯¯ ì¾¸ 

ªÉº¤Ä©É¥ö©ê½®¼−−¿ ¡ö´ ø̄¡±ñ¤, ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́.  
  

´¾©ª¾ 10.  µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©ê† ö̈¡À¸˜−¡¾−¥ö©ê½®¼− 
µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ê†®Ò¥¿À ñ̄−ªûº¤¥ö©ê½®¼− ó́©„¤−š: 

1. µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ê†¦½¡ñ©¥¾¡²õ© §‡¤®Ò ó́¡¾−®ñ−¥÷¦½À²¾½À²̂º¥¿ÎÈ¾¨;  
2. µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© −¿Ã§ÉÀ¢í¾Ã−¡¾−£í−£É¸¾, êö©ìº¤, ¸¾¤¦½Á©¤, §È¸¨À¹ìõº Áì½ 

»ñ®Ã§É²¾¨Ã−Â£¤¡¾−Ã©Î‡¤¢º¤ìñ©«½®¾−, ÁªÈµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©©„¤¡È¾¸ ªÉº¤Ä©É 
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¥ö©ê½®¼− Áì½ º½−÷¨¾©¥¿ÎÈ¾¨ ¥¾¡ºö¤¡¾−£÷É´£º¤¢º¤¯½Àê©°øÉ°½ìò© ¹ìõ 
¦‰¤ºº¡ Áì½ ªÉº¤°È¾−¡¾−¡¸©¡¾¥¾¡¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́. 

 
´¾©ª¾ 11. À¤̂º−Ä¢¢º¤¡¾−¢ð¥ö©ê½®¼− 

®÷¡£ö− ¹ìõ −òªò®÷¡£ö−ê†¥½¢ð¥ö©ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ªÉº¤ ó́À¤̂º−Ä¢©„¤−š:  
1. °øÉê†Ä©É»ñ®Ã®º½−÷¨¾©ª¾´ê†¡¿−ö©Ä¸ÉÃ−´¾©ª¾ 19  ¢º¤¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š; 
2. µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©ê†¥½−¿À¢í¾ªÉº¤Ä©É¥ö©ê½®¼−¥¾¡¯½Àê©¦‰¤ºº¡. 

 
´¾©ª¾ 12.  £¿»Éº¤¢ð¥ö©ê½®¼− 

£¿»Éº¤¢ð¥ö©ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ¯½¡º®©É¸¨®ñ−©¾Àº¡½¦¾− ©„¤−š:  
1. ¦¿-À−ö¾Ã®ê½®¼−¸ò¦¾¹½¡ò©;  
2. ¦¿À−ö¾Ã®ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ¥¾¡¯½Àê©¦‰¤ºº¡ ¹ìõ /Áì½ ¯½Àê©ªí−¡¿À−ó©; 
3. Ã®´º®¦ò©Ã¹É¥ö©ê½®¼−¥¾¡®ðìò¦ñ©°½ìò© ¹ìõ ¯½Àê©¦‰¤ºº¡; 
4. £øÈ ṍ¡¾−−¿Ã§Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©; 
5. ªö¸µÈ¾¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©. 

 
´¾©ª¾ 13.  ¡¾−²ò¥¾ì½−¾¥ö©ê½®¼−  

¡ö´ ø̄¡±ñ¤ ªÉº¤²ò¥¾ì½−¾¥ö©ê½®¼− ¹ìõ ¯½ªòÀ¦©¡¾−¥ö©ê½®¼− ²¾¨Ã−¡¿−ö© 
À¸ì¾ 30 ¸ñ− ìñ©«½¡¾− −ñ®ÁªÈ¸ñ−Ä©É»ñ®£¿»Éº¤À ñ̄−ªí−Ä¯, Ã−¡ðì½−ó¯½ªòÀ¦©  ¡ö´ ø̄¡±ñ¤ 
ªÉº¤-Á¥É¤ À¹©°ö−À ñ̄−ì¾ -̈ìñ¡-ºñ¡¦º−Ã¹É-°øÉ-»Éº¤-¢ð-§¾®. 

 
´¾©ª¾ 14.  Ã®ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 

Ã®ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Á È́−Àº¡½¦¾−ê¾¤¡¾− §‡¤ºº¡Ã¹ÉÂ©¨ ¡ö́ ø̄¡±ñ¤,  
¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ §‡¤ ó́º¾ ÷̈¡¾−−¿Ã§É 2 ó̄. «É¾ ó́¥÷©¯½¦ö¤µ¾¡¦õ®ªÒ, À¥í¾¢º¤ 
ê½®¼−ªÉº¤¨̂−£¿»Éº¤¢ðªÒê½®¼−−¿¡ö´ ø̄¡±ñ¤ ¡Èº−Ïö©º¾ ÷̈ 2 À©õº−. £¿»Éº¤ Áì½ 
¡¾−²ò¥¾ì½−¾ªÒê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ã¹É¯½ªò®ñ©ª¾´´¾©ª¾ 12 Áì½ 13  ¢º¤ 
¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š.  

 

´¾©ª¾ 15.  ¡¾−«º−Ã®ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
Ã®ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ¦¾´¾©«º−Ä©É¡Èº−Ïö©º¾ ÷̈−¿Ã§É Â©¨¹ö¸ÎÉ¾ 

¡ö´ ø̄¡±ñ¤, ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ Ã−¡ðì½−óÃ©-Î‡¤-©„¤−š: 
• ó́ -¡¾−ì½-À ó́©- ¢Óªö¡ìö¤-¦½®ñ®-−š ¹ìõ ì½®¼®-¡ö©Ï¾ -̈ê†-¡È¼¸¢Éº¤-µÈ¾¤-»É¾ -̈Á»¤ -Â© -̈°øÉ-«õ      

Ã®ê½®¼− ¹ìõ ªö¸-Áê−-ê†-«õ¡-´º®-Ï¾ -̈¢º¤-°øÉ¡È¼¸; 
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• µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ®Ò ó́¯½¦ò©êò²¾® ¹ìõ ®Ò«õ¡ªÉº¤ª¾´ê†¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã− Ã®ê½®¼−; 
• µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©«õ¡¦„¤«º−ºº¡¥¾¡ª½¹ù¾©; 
• Ã−¡ðì½−ó ìö®ìÉ¾¤Ã®ê½®¼−, ¡ö´ ø̄¡±ñ¤ ªÉº¤¡¿−ö©Äì¨½À¸ì¾Ã¹ÉÀÏ¾½¦ö´ À²̂º¡¾− 

¥¿ÎÈ¾¨ Áì½ ¡¾−−¿Ã§É°½ìò©ª½²ñ−©„¤¡È¾¸Ã¹ÉÏö©Ä¯; 
 

¡¾−«º−Ã®ê½®¼− ªÉº¤Ä©ÉÁ¥É¤Ã¹É²¾¡¦È¸−ê†¡È¼¸¢Éº¤§¾®.  
 

´¾©ª¾ 16.  ÎÈ¸¨¤¾−ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
ÎÈ¸¨¤¾−ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© À ñ̄−ÎÈ¸¨¤¾−Î‡¤µøÈ²¾¨ÃªÉ¡¾−£÷É´£º¤ ¢º¤ 

¡ö´ ø̄¡±ñ¤, ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́, §‡¤ ó́¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê†ªí−ªð ©„¤−š: 
1. êö®ê¸−£õ− £¿»Éº¤¢ð¥ö©ê½®¼− Áì½ ²ò¥¾ì½−¾¥ö©ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©;  
2. êö®ê¸−£õ−®ñ−§ó¡¾−¥ö©ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© µÈ¾¤À ñ̄− ȫ¡¡½ªòÀ²̂ºÃ¹É»øÉ¸È¾µ¾¯¾® 

¦ñ©ªø²õ©ÀÍ‰¾−̃− ñ̈¤µøÈÃ−À¤̂º−Ä¢ê†Ä©É¡¿−ö©Ä¸É ®ö−²œ−«¾−¢Ó ǿ− ê¾¤©É¾−¸òê½¨¾¦¾© 
¦½®ñ®ÍÉ¾¦÷©; 

3. »¼®»¼¤ Áì½ »ñ®»º¤Àºö¾¦½¹ì¾¡µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©; 
4. ¯½ªò®ñ©-¦ò© -Áì½ ÎÉ¾-ê†-º̂−Å ª¾´ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä¸É-Ã−-ì½®¼®-¡ö©Ï¾¨. 

 
 

Ï¸©êó IV 

¡¾−£÷É´£º¤¡¾−°½ìò©, −¿À¢í¾, ¦‰¤ºº¡, ¥¿ÎÈ¾¨, ¢ö−¦‰¤,  
À¡ñ®»ñ¡¦¾ Áì½ ¦‰¤°È¾−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©  

 
´¾©ª¾  17.   ¡¾−°½ìò© 

®÷¡£ö−, −òªò®÷¡£ö− Íõ ¡¾−¥ñ©ª̃¤ êñ¤²¾¨Ã− Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© ê† ó́¥÷©¯½¦ö¤ °½ìò© 
µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ªÉº¤Ä©ÉÀ»ñ©£¿»Éº¤ ²Éº´êñ¤®ö©¸ò²¾¡À¦©«½¡ò© Áì½ Àªñ¡−ò¡¡¾−°½ìò© 
ªÒ ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ Áì½ ¢½ÁÎ¤¡¾−º̂−ê†¡È¼¸¢Éº¤.  

 
´¾©ª¾  18.   ¡¾−−¿À¢í¾ Áì½ ¦‰¤ºº¡  

µ¾-¯¾®-¦ñ©ªø-²õ©-ê†Ä©É¥ö©ê½®¼−ÁìÉ¸Àê‰¾−̃− ¥‡¤¦¾´¾©−¿À¢í¾ ¹ìõ ¦‰¤-ºº¡. Ã¹É¨̂− 
£¿»Éº¤¢ð¥ö©ê½®¼−−¿¡ö´ ø̄¡±ñ¤, ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ -Áì½ È̄¾-Ä É́ Áì½ ªÉº¤-Ä©É¯½ªò®ñ©-ª¾ -́
ì½®¼®-¡ö©Ï¾ -̈ê†-¡È¼¸¢Éº¤, ö̈¡À¸˜−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©ê†-¡¿−ö©Ä¸ÉÃ−´¾©ª¾ 10 ¢º¤¢Óªö¡ìö¤ 
¦½®ñ®−š.  
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´¾©ª¾ 19. ¡¾−¥¿ÎÈ¾¨ Íõ ¢¾¨µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
°øÉ-¥¿ÎÈ¾¨ Íõ -¢¾ -̈µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ© ªÉº¤ ó́À¤̂º−Ä¢©„¤−š: 

1. ªÉº¤Ä©É»ñ®¡¾−±ô¡ºö®»ö´ Áì½ ó́Ã®µ̃¤µõ−¡È¼¸¡ñ®µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ;  
2. ªÉº¤ ó́£øÈ ṍ£¸¾´¯º©Ä², ò̧êó¡¾−−¿Ã§Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©  À²̂ºÁ−½−¿°øÉ−¿Ã§ÉÄ©ÉµÈ¾¤«õ¡ªÉº¤  

»ñ®¯½¡ñ−®ÒÃ¹É À ñ̄−-ºñ−-ª½-ì¾ -̈ªÒ-°øÉ-Ã¡É-£¼¤  ¹ìõ ¦…¤Á¸©ìÉº´; 
3. ªÉº¤ ó́ ¸ñ©«÷º÷¯½¡º− É̄º¤¡ñ−»È¾¤¡¾¨ À²̂º¥¿ÎÈ¾¨ Ã¹ÉÁ¡È°øÉ§œµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©; 
4. ¡¾−À¡ñ®»ñ¡¦¾ªºÉ¤¯½ªò®ñ©ª¾´ ´¾©ª¾  21  ¢º¤¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−šµÈ¾¤À£„¤£ñ©; 
5. °øÉ¥¿ÎÈ¾¨ªÉº¤ ó́¡¾−®ñ−êô¡¡¾−¦„¤§œ Áì½ ¡¾−¥¿ÎÈ¾¨. 

 
¢Ó¹É¾´¦¿ìñ®°øÉ¥¿ÎÈ¾¨ Íõ ¢¾¨µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ó́©„¤−š:  

1. ¥¿ÎÈ¾¨µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Â©¨®Ò ó́Ã®º½−÷¨¾© ¥¾¡²¾¡¦È¸−ê†¡È¼¸¢Éº¤; 
2. ¢¾¨µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© §‡¤: 

• µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©ê†®ÒÄ©É¥ö©ê½®¼− Ã− ¦¯¯ ì¾¸; 
• ¡¾¨À¢©º¾ ÷̈¡¾−−¿Ã§É ¹ìõ À¹ñ−¸È¾°ò© ȫ¡¡½ªò À§„−: ªò©¡ñ−, À ñ̄−¡Éº−Ã¦, 

À ñ̄−¸÷É−, È̄¼−¦ó Áì½ º̂−Å ¹ìõ ²¾§½−½®ñ−¥÷Áª¡ Íõ »‰¸; 
• ®Ò ó́À£̂º¤Ï¾¨ ¹ìõ À£̂º¤Ï¾¨«õ¡ê¿ì¾¨ ê†®Ò¦¾´¾©ºÈ¾−ºº¡Ä©É; 
• ó́¡¾− È̄¼−«È¾¨ ¹ìõ Á®È¤¢¾¨. 

 
´¾©ª¾ 20.  ¡¾−¢ö−¦‰¤ 

-°øÉ-¢ö−-¦‰¤-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©-£¸−-¯½-ªò-®ñ©-©„¤-−š : 
1) ¡¾−-¢ö−-¦‰¤-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©§½-−ò©-©¼¸ ¹ìõ ¹ì¾ -̈§½-−ò©  ì¸ -́¡ñ−À¡ó−¡¸È¾ 1.000 ìò© 

(¢º¤-Á¹ì¸)  ¹ìõ 1.000 ¡ò-Âì-¡ë¾´ (¢º¤-Á¹É¤) ªûº¤- ó́-Àº-¡½-¦¾−−¿-¦‰¤ ´º®-Ã¹É-°øÉ-
¢ñ®ìö©-»ñ¡-¦¾-Ä¸û  À²̂º-¦½©¸¡Ã−-¡¾−¡¸©-¡¾-¢º¤²½-−ñ¡-¤¾−ê†-¡È¼ -̧¢Éº¤,-   Àº-¡½-¦¾−-
©„¤-¡È¾¸- ªÉº¤- ó́-À−œº-Ã−-ì¾ -̈ì½-º¼©  ©„¤-−š: 

1. §̂,  ê†-µøÈ Áì½ À®ó-Âê-ì½-¦ñ® ¢º¤-°øÉ-¥É¾¤-¢ö−-¦‰¤ Áì½ °øÉ-¢ö−-¦‰¤; 
2. §̂-¦¾- ñ́− ¹ìõ §̂-ê¾¤-À£- ó́-¢º¤-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©ê†-¢ö−-¦‰¤; 
3. -̄½-À²©-²¾-§½-−½-ê†-Ã§É-®ñ−-¥÷ µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ© Áì½ ºñ©-ª¾-¦È¸−-£¸¾ -́À¢̃ -́¢÷É−; 
4. ¯½-ìò-´¾−-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©; 
5. ò̧-êó-¯½-ªò-®ñ©-¡ð-ì½-−ó ó́-À¹©-¦÷¡-À¦ó−  À§„−: Áª¡,  »‰¸, §ô´, ªö¡À»È¼;   
6. Ã−-¡ð-ì½-−ó µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ© ê†-¢ö−-¦‰¤-À¡ó− 1.000 ìò© ¹ìõ 1.000 ¡ò-Âì¡ë¾´ ªÉº¤-

ó́-Àº-¡½-¦¾−-¦½-Á©¤-¢Ó- ǿ−-£¸¾ -́¯º©-Ä² ¢º¤-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ© ê†--¢ö−-¦‰¤                  
( Material  Safety Data  Sheet ); 
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3)  ¡¾−-¢ö−-¦‰¤-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©  §‡¤- ó́--£¸¾ -́À ñ̄−-²ò©Ã−-ì½-©ñ®  Ia ¹ìõ Ib À¡ó−¡¸È¾ 1.000 ìò© 
¹ìõ 1.000 ¡ó-Âì¡ë¾´ ªÉº¤-Ã¹É- ó́-£¿-Àªõº−À ñ̄−-ºñ¡-¦º−¦ó-Á©¤£¿¸È¾ “ ¸ñ©-«÷-À ñ̄−-²ò© “ 
Áì½ ó́-À£̂º¤-Ï¾¨¹ö¸-¡½-Â¹ì¡ ¡ñ® ¡½-©ø¡-Ä¢È¸-¦ó-Á©¤¢½-Î¾©-Ã¹ È̈, À¹ñ−-Ä©É-¤È¾¨  
ªò©©É¾−Íñ¤ Áì½ ©É¾−¢É¾¤-êñ¤-¦º¤-©É¾−¢º¤¨¾−-²¾-¹½-−½ê†-Ã§É-¢ö−-¦‰¤-; 

4)  ªÉº¤-ì½-®÷-¥÷©-Ï¾ -̈¯¾ -̈ê¾¤- ¢º¤-¡¾−-¢ö−-¦‰¤-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©; 
5)  Ã¹É£ññ©-Àìõº¡-°øÉ-¢ñ®-¢†¨¾−-²¾-¹½-−½¢ö−-¦‰¤  ê†- ó́-£¸¾ -́¦¾-´¾©-£¸®-£÷´¨¾−-²¾-¹½-−½  ê†-¢ö−-

¦‰¤-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©-Ä©É-µÈ¾¤-¯º©-Ä²; 
6) ®Ò£¸−¢ö−¦‰¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ȫ−¡ñ®¦…¤ê† ó́§ó¸ò© Áì½ ¸ñ©«÷¦…¤¢º¤º̂−Å. 
 

´¾©ª¾ 21. ¡¾−À¡ñ®»ñ¡¦¾  
«É¾À¡ñ®»ñ¡¦¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Í¾¨¡¸ú¾ 10 ìò© Íõ 10 ¡òÂì¡ë¾´ ¦½«¾−ê†À¡ñ®»ñ¡¦¾ 

µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ªÉº¤: 
1) ª̃¤µøÈÃ−²œ−ê†−Õ®Ò«É¸´, ¹È¾¤¥¾¡Á¹ìÈ¤−Õ, ê†µøÈº¾Ã¦¢º¤£ö− Áì½ £º¡¦ñ©ìÉ¼¤ µÈ¾¤ÎÉº¨ 

100 Á ñ́©; 
2) À¡ñ®»ñ¡¦¾Ä¸É®Èº−ê† ó́ Â£¤¦É¾¤ÁÎÉ−ÎÉ¾, ºñ©Á¥® Áì½ Ã¦È¡÷−Á¥ ²Éº´êñ¤ªò© É̄¾¨Àªõº−;  
3) À¡ñ®»ñ¡¦¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ä¡¥¾¡ÁÍÈ¤£¸¾´»Éº− ¹ìõ ¡¾¤Á©©Â©¨¡ö¤; 
4) À¡ñ®»ñ¡¦¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Â©¨Á¨¡ºº¡¥¾¡ ¦ò−£É¾º̂−Å;  
5) ¥ñ©-¸¾¤-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ© -ª¾ -́¯½-À²© Áì½ ì½©ñ®£¸¾´ºñ−ª½ì¾¨;  
6) À¡ñ®»ñ¡¦¾ µøÈ-Ã−-²¾-§½-−½-À©ó -́¢º¤-®ð-ìò-¦ñ©-°øÉ-°½-ìò©²Éº´ªò©¦½Í¾¡; 
7) - ó́ -¸ñ©-«÷-ê†- ó́-£÷−-¦ö -́®ñ© ©ø©§ñ®-¢º¤-Á¹ì¸- À§„−: «È¾−©¿, ¢š-Àì̂º¨, ©ò−§¾¨; 
8) »ñ¡¦¾²œ−¹Éº¤Ã¹É¦½º¾© Áì½ Á¹É¤, À»ñ©£¸¾´¦½º¾©ê÷¡Å£̃¤ À´̂º ó́µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 

ªö¡À»„¼,  »‰¸ Íõ §ô´ ¥¾¡²¾§½−½®ñ−¥÷; 
9) - ó́ -¦½-®ø Áì½ −Õ À²̂º-ê¿-£¸¾ -́¦½-º¾©  À´̂º¦¿-²ñ©¡ñ®µ¾¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©; 
10) −¿Ã§É «É¾− ¹ìõ ¯¾Áìñ© À²̂ºÀ ñ̄−®Èº−¸¾¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Áì½ ®Ò£¸−À¡ñ®»ñ¡¦¾µ¾¯¾® 

¦ñ©ªø²õ© Ä¸É²œ−¹Éº¤; 
11) À¡ñ®»ñ¡¦¾²¾§½−½®ñ−¥÷À ‰̄¾Ã−®Èº−ê†¯º©Ä² ¥ö−¡¸È¾¥½−¿Ä¯ê¿ì¾¨«™´. 

 
´¾©ª¾  22.   ¡¾−¦‰¤°È¾− 

µ¾-¯¾®-¦ñ©ªø-²õ©-ê÷¡§½−ò© ê†-¦‰¤°È¾− ¦¯¯ ì¾¸ -Ã¹É¯½ªò®ñ©-ª¾ -́¦ñ−¨¾¦º¤-±È¾¨ ¹ìõ 
¹ì¾ -̈±È¾¨ ê† ¦ ¯ ¯ ì¾¸ -À ñ̄−-²¾£ó.  
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Ï¸©êó V 

¡¾−−¿Ã§É Áì½ ¡¾−ê¿ì¾¨«™´µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
 

´¾©ª¾  23.    ¡¾−−¿Ã§Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
®÷¡£ö− ê†ªÉº¤¡¾−−¿Ã§Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ªÉº¤ ó́£¸¾´»øÉ ¡È¼¸¡ñ®£÷−ìñ¡¦½−½ ¢º¤ 

µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Áì½ ªÉº¤Ä©ÉÀºö¾Ã¥Ã¦È ªÒ®ñ−©¾¸òêó¡¾−©„¤−š:  
1. −¿Ã§É ò̧êó¡¾− É̄º¤¡ñ−²õ©Á®®¯½¦ö´¯½¦¾− Â©¨À−̃−Ã¦È¡¾−−¿Ã§É¦ñ©ªøê¿´½§¾©¢º¤ 

¦ñ©ªø²õ© À²̂º£¸®£÷´ Áì½ ¡¿¥ñ©¦ñ©ªø²õ©; 
2. −¿Ã§Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ã¹É«õ¡ªÉº¤ª¾´À í̄¾Ï¾¨¡¾−−¿Ã§É Áì½ ¯½ªò®ñ©Ã¹É«õ¡ªÉº¤ª¾´ 

ò̧êóê†¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−¦½¹ì¾¡;  
3. Ã¦Èº÷¯½¡º− É̄º¤¡ñ−ªö¸ê÷¡£̃¤Ã−À¸ì¾−ÕÃ§É, °øÉÃ§ÉÁ»¤¤¾− ªÉº¤¦½Îº¤º÷¯½¡º− 

É̄º¤¡ñ−ªö¸ê†ÀÏ¾½¦ö´ ì¸´êñ¤¥ñ©¡¾−±ô¡ºö®»ö´ ò̧êó−¿Ã§ÉÃ¹ÉÁ¡È°øÉ-ºº¡-Á»¤-¤¾− ê†¥½-−¿-
Ã§Éµ¾-¯¾®-¦ñ©ªø-²õ©; 

4. »ñ®¯½¡ñ−®ÒÃ¹ÉÀ¡ó© ó́°ö−¡½êö®ê†À ñ̄−ºñ−ª½ì¾¨ªÒ £ö−, ¦ñ©,  Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´;  
5. ì¾¨¤¾−¦½²¾®¡¾−¡È¼¸¡ñ®º÷¯½ªòÀ¹© ¹ìõ À¹©¡¾−Ã©Î‡¤ê†º¾©À ñ̄−ºñ−ª½ì¾¨ À−̂º¤ 

¥¾¡¡¾−−¿Ã§Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©Ã¹É¢½ÁÎ¤¡¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤§¾®êñ−êó.  
 

´¾©ª¾ 24.    ¡¾−ê¿ì¾¨ Áì½ «™´µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
°½ìò©ª½²ñ−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ê†®ÒÄ©É´¾©ª½«¾−, ¯º´, Ïö©º¾ ÷̈¡¾−−¿Ã§É, ¦…¤À¦© 

À¹ùõº ¢º¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© §‡¤ì¸´êñ¤ ²¾§½−½®ñ−¥÷À ‰̄¾ ªÉº¤ê¿ì¾¨ Íõ ±ñ¤-©ò−Ã−-¢º®-À¢©-
²œ−ê†ÅÄ©É»ñ®º½−÷¨¾© Â©¨®Ò-¦É¾¤-°ö−-¡½êö®-ªÒ-¦…¤-Á¸©-ìÉº´, À ñ̄−²œ−ê†»¾®²¼¤, ®ÒµøÈÀÎõº 
ÁÍÈ¤−Õ Áì½ ¹È¾¤Ä¡¥¾¡−Õ¦É¾¤ Íõ −Õ-®¾-©¾−  Áì½ ¯½ªò®ñ©ª¾´Íñ¡¸ò§¾¡¾− ê†ºö¤¡¾− 
§ñ®²½¨¾¡º−−Õ Áì½¦…¤Á¸©ìÉº´Ä©É¡¿−ö©Ä¸É.    

Ï¸©êó VI 
¡¾−¹÷É´¹Ò, ¡¾−ªò©¦½¹ù¾¡ Áì½ ¡¾−Â£¦½−¾  

 
´¾©ª¾  25. ¡¾−¹÷É´¹Ò 

µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ªÉº¤µøÈÃ−²¾§½−¾®ñ−¥÷À©ó´ §‡¤ ó́£¸¾´¯º©Ä²Ã−À¸ì¾−¿À¢í¾, ¢ö−¦‰¤, 
À¡ñ®»ñ¡¦¾ ¹ìõ ¥¿ÎÈ¾¨ Áì½ »ñ®¯½¡ñ−Ã¹É ó́£¸¾´¯º©Ä²Ã−À¸ì¾−¿Ã§É À²̂º É̄º¤¡ñ−£¸¾´ 
ºñ−ª½ì¾¨ ªÒ¦÷¢½²¾®¢º¤£ö−, ¦ñ© Áì½ ȫ¡ ñ̄¡»ñ¡¦¾¦…¤Á¸©ìÉº´. 
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´¾©ª¾  26. ¡¾−ªò©¦½¹ì¾¡ 
1.  ê÷¡°½ìò©ª½²ñ−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ê†-−¿-À¢í ¾ Íõ ¦‰¤-ºº¡ Áì½ ¥¿ÎÈ¾¨ Ã− ¦¯¯ ì¾¸ ªÉº¤-

«õ¡®ñ−-¥÷-Ã−²¾-§½-−½ ªò©-©É¸ -̈¦½-¹ì¾¡§‡¤- ó́-À£̂º¤Ï¾¨ Áì½ ¢Ó-£¸¾ -́À ñ̄−²¾¦¾ì¾¸ 
¹ìõ/Áì½ ²¾¦¾ºñ¤¡ò© ©„¤-−š: 
1.1.  §̂-ê¾¤-¡¾−-£É¾¢º¤°½-ìò©-ª½-²ñ−;  
1.2.  §̂-ˆ-À£- ó́ (§̂¦¾ ñ́−), ¦ø©¯½¦ö´ Áì½ £¸¾´À¢̃´¢÷É−¢º¤-¦¾−-À£- ó́-ê†-ºº¡-ìò©; 
1.3.  À í̄ ¾-Ï¾ -̈¢º¤-¡¾−-Ã§É À§„−: §½−ò©²õ© Áì½ ¦ñ©ªø²õ©; 
1.4-. ºñ©ª¾¡¾−−¿Ã§É Áì½ ¸òêó¡¾−−¿Ã§É 
1.5.  À£̂º¤-Ï¾¨ Áì½ ¢Ó£¸¾´ ©„¤Ã−¢Ó 2 ¢º¤´¾©ª¾−š; 
1.6.  ¯½-Â¹¨©, ¸ò-êó-Ã§É, ¸ò-êó-À¡ñ®-»ñ¡-¦¾, ¸ò-êó-¯½-ªò-®ñ© ¡È¼¸-¡ñ®-²¾§½-−½-®ñ−-¥÷ Áì½ ¡¾−-

É̄º¤-¡ñ−-¡¾−-ºñ−-ª½-ì¾¨ Íõ £¸¾ -́À¦ -̈¹¾¨; 
1.7. Äì¨½µ÷©À§ö¾−¿Ã§É ¡Èº−¡¾−À¡ñ®¡È¼¸; 
1.8.  £¿-Àªõº−; 
1.9.  º¾-¡¾−-Ä©É»ñ®-²ò©,  ¡¾−-Á¡É-²ò©À®œº¤-ªí −, £¿-Á−½-−¿ ¦¿-ìñ®-Á²©; 
1.10. ì½©ñ®£¸¾´ºñ−ª½ì¾¨¢º¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©; 
1.11. §̂-°øÉ-°½-ìò©; 
1.12. ¢½-Î¾©-®ñ−-¥÷; 
1.13. ņ̃− À©õº− - ó̄ ê†-°½-ìò© Íõ Ïö©-º¾- ÷̈-¡¾−-−¿-Ã§É ; 
1.14. Àì¡-ê½-®¼−- µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©. 
 

2.   ¦½-¹ì¾¡-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©-ªÉº-¤- ó́-À£̂º¤-Ï¾¨ Áì½ ¢Ó-£¸¾ -́©„¤-−š: 
2.1. µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ© ê†- ó́-£¸¾ -́À ñ̄−-²ò© µøÈ-Ã−-ì½-©ñ®  Ia  Ã¹É-Ã§É-À£̂º¤-Ï¾¨ ¹ö¸-¡½-

Â¹ì¡ ¡ñ®-¡½-©ø¡-Ä¢È-¸ ²Éº -́©É¸ -̈¢Ó-£¸¾ -́¸È¾ “ ²ò©-»É¾ -̈Á»¤-¦ø¤ ” Áì½ -ªÉº¤- ó́- 
²¾®-¦½-Á©¤-£¿-Àªõº−-ªÈ¾¤Å ª¾ -́¢Ó 3  µøÈ-Ã−Á«®-¦ó-Á©¤. 

2.2. µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ© ê†- ó́-£¸¾ -́À ñ̄−-²ò© µøÈ-Ã−-ì½-©ñ®   Ib Ã¹É-Ã§É-À£̂º¤-Ï¾¨ ¹ö¸-¡½-
Â¹ì¡ ¡ñ®-¡½-©ø¡-Ä¢È-¸ ²Éº -́©É¸ -̈¢Ó-£¸¾ -́¸È¾ “ ²ò©-»É¾ -̈Á»¤- ” Áì½ -ªÉº¤- ó́-²¾®-
¦½-Á©¤-£¿-Àªõº−-ªÈ¾¤Åª¾ -́¢Ó 3 µøÈ-Ã−-Á«®¦ó-Á©¤. 

2.3. µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ© ê†- ó́-£¸¾ -́À ñ̄−-²ò© µøÈ-Ã−-ì½-©ñ® II Ã¹É-Ã§É-À£̂º¤-Ï¾¨      ¹ö¸-¡½-
Â¹ì¡ ¡ñ®-¡½-©ø¡-Ä¢È-¸²Éº -́©É¸ -̈¢Ó-£¸¾ -́¸È¾ “ ºñ−-ª½-ì¾ -̈” Áì½- ªÉº¤- ó́-²¾®-¦½-
Á©¤-£¿-Àªõº−-ªÈ¾¤Å ª¾ -́¢Ó 3 µøÈ-Ã−- Á«®-¦ó-À¹ìõº¤. 

2.4 µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ© ê†- ó́-£¸¾ -́À ñ̄−-²ò© µøÈ-Ã−-ì½-©ñ®  III  Ã¹É- ó́-¢Ó-£¸¾ -́¸È¾  “ ì½-¸ñ¤- ” 
Áì½ -ªÉº¤- ó́-²¾®-¦½-Á©¤-£¿-Àªõº−-ªÈ¾¤Å ª¾ -́¢Ó 3 µøÈ-Ã−- Á«®¦ó-³É¾-Á¡È. 
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3.  Ã¹É-Ã§É-²¾®-©„¤-ªÒÄ -̄−š  À²̂º-À ñ̄−-¡¾−-¦½-Á©¤-£¿-Àªõº−Ã−-¡¾−-Ã§É Áì½ ì½- ñ́©-ì½-¸ñ¤-      
ºñ−-ª½-ì¾ -̈¥¾¡-µ¾-¯¾®-¦ñ©-ªø-²õ©: 

 

3.1  Ï¾ -̈£¸¾ -́¸È¾ -Ã¹É-À¡ñ®-»ñ¡¦¾-Ä¡-¥¾¡- À©ñ¡−Éº¨.  
  

3.2                 Ï¾ -̈£¸¾ -́¸È¾ -Ã¹É- ê¿-£¸¾ -́¦½º¾©-Íñ¤-¥¾¡-¡¾−-Ã§É. 

3.3                  Ï¾ -̈£¸¾ -́ ¸È¾-À ñ̄−-ºñ−ª½ì¾ -̈ªÒ-¦ñ©ìÉ¼¤. 
 

3.4                 Ï¾ -̈£¸¾ -́¸È¾ -À ñ̄−-ºñ−ª½ì¾ -̈ªÒ¯¾ -Áì½ ¦ñ©-−Õ ¹É¾´«º¡-
ìö¤-−Õ. 

 
3.5   Ã¹ÉÃ§É²¾®ªÈ¾¤Å ©„¤ªÒÄ¯−š ª¾´ìñ¡¦½−½ ¢º¤°½ìò©ª½²ñ− µøÈÃ−¡º® §‡¤ ó́  

¢Ó£¸¾´¸È¾ “¡¾−¯½¦ö´”  Íõ   “¡¾−Ã§É” ÁìÉ¸ÁªÈ¡ðì½−ó©„¤−š: 
 

3.5.1   Ï¾ -̈£¸¾ -́¸È¾ Ã¦Èº÷¯½¡º− É̄º¤¡ñ−ª¾. 
 

3.5.2  Ï¾ -̈£¸¾ -́¸È¾ Ã¦Èº÷¯½¡º− É̄º¤¡ñ−©ñ¤    Áì½ ¯¾¡. 
 

3.5.3   Ï¾ -̈£¸¾ -́¸È¾ Ã¦ÈÎÉ¾¡¾¡ É̄º¤¡ñ−º¾¨²ò©. 
 

3.5.4   Ï¾ -̈£¸¾ -́¸È¾ Ã¦È«ö¤ ṍ É̄º¤¡ñ−¡¾−¦¿²ñ©. 
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3.5.5   Ï¾ -̈£¸¾ -́¸È¾ Ã¦È§÷© É̄º¤¡ñ− µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
    Ã−À¸ì¾¦ó©µ¾ Íõ Ã§Éµ¾. 

3.5.6   Ï¾ -̈£¸¾ -́¸È¾ Ã¦ÈÀ¡ó®Â®¡ É̄º¤¡ñ−ªó−. 
 

´¾©ª¾  27. ¡¾−Â£¦½−¾ 
®÷¡£ö− ¹ìõ −òªò®÷¡£ö− ¦¾´¾©Â£¦½−¾ Ã− ¦¯¯ ì¾¸ Ä©É¦½À²¾½ÁªÈµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 

ê†Ä©É¥ö©ê½®¼−ÁìÉ¸Àê‰¾−̃−. 
¹É¾´Á−½−¿ Ã¹É−¿Ã§É¦ø¤¡È¸¾ºñ©ª¾ê†¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−¦½Í¾¡ Áì½ ¹É¾´Â£¦½−¾À¡ó− 

£¸¾´¥ò¤  ¹ìõ ®Ò«õ¡ªÉº¤ª¾´£÷−ìñ¡¦½−½¢º¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© §‡¤À»ñ©Ã¹É°øÉ§œ ¹ìõ °øÉ−¿Ã§û 
À¢í¾Ã¥°ò©. 

 
Ï¸©êó VII 

¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¾−¡¸©¡¾ 
 

´¾©ª¾ 28.  ¡¾−£÷É -́£º¤ -Áì½ ¡¸©¡¾-µ¾-¯¾®-¦ñ©ªø-²õ© 
ºö¤¡¾− £÷É -́£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾ -Á È́−¢½ÁÎ¤¡¾−¡½¦ò¡¿ ¯½¡º®-©É¸¨: 

Œ  ¡ö´ ø̄¡±ñ¤, ¡½§¸¤ ¡½¦ò¡¿ -Áì½ È̄¾-Ä É́;  
Œ ²½-Á−-¡¡½¦ò¡¿ -Áì½ È̄¾-Ä É́ Á¢¸¤ ¹ìõ −½£º−;  
Œ ¹Éº¤¡¾−¡½¦ò¡¿ -Áì½ È̄¾-Ä û́ -À ṍº¤ ¹ìõ Àê©¦½®¾−;  

 ¢½ÁÎ¤¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¾−¡¸©¡¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ¦¾´¾© ÁªÈ¤ª̃¤ÎÈ¸¨¤¾− 
¡¸©¡¾ §‡¤¯½¡º®©É¸¨²½−ñ¡¤¾−¸ò§¾¡¾− ê†Ä©É»ñ®¡¾−±ô¡ºö®»ö´¥¾¡¡ö´ ø̄¡±ñ¤. 

 
´¾©ª¾ 29. ¡¾−¡¸©¡¾-µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 

¡¾−¡¸©¡¾-µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Á È́−-¡¾−-ªò©-ª¾´¡¸©¡¾-¡¾−-À£̂º−-Ä¹¸-¡È¼¸-¡ñ®¡¾− 
°½ìò©, −¿À¢í¾, ¦‰¤ºº¡, ¥¿ÎÈ¾¨, Â£¦½−¾, À¡ñ®»ñ¡¦¾, −¿Ã§É Áì½ ê¿ì¾ -̈µ¾¯¾®¦ñ©ªø 
²õ©ê†-À¦ -̈£÷− ¹ìõ ¦…¤À¦©À¹ìõº¢º¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ì¸´êñ¤²¾§½−½®ñ−¥÷ê†-Ä©É-−¿-Ã§É-µ¾-¯¾®-
¦ñ©ªø-²õ©Ï-ö©-ÁìÉ¸Ã−³¾´ ø̄¡²õ©¢º¤®÷¡£ö−, Â£¤¡¾− ø̄¡²õ©ª¾´¦ñ−¨¾, Ã−²œ−ê†¦¿¯½ê¾− 
À²̂º¡¾−¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́, ¦¿−ñ¡¤¾−¢º¤ºö¤¡¾−¥ñ©ª̃¤êñ¤²¾¨Ã− Áì½ ªÈ¾¤¯½Àê© 
À²̂ºÃ¹É-«õ¡-ªÉº¤-ª¾ -́ì½-®¼®-¡ö©-Ï¾¨ Ã− ¦ -̄ -̄ ì¾¸.  
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´¾©-ª¾ 30.  »ø®-¡¾−¡¸©-¡¾-µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 
¡¾−¡¸©-¡¾-µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ó́-¦¾´»ø®-¡¾−-©„¤-−š: 

1. ¡¾−¡¸©-¡¾-ª¾ -́ì½-®ö®- ȫ-¡-¡½-ªò; 
2. ¡¾−¡¸-©¡¾Â© -̈Á¥É¤-Ã¹É-»øÉ-ìÈ¸¤-¹−É¾; 
3. ¡¾−¡¸©-¡¾-Á®®-¡½-êñ−-¹ñ−. 

¡¾−¡¸©-¡¾-ª¾ -́ì½-®ö®- ȫ¡-¡½-ªò Á È́−-¡¾−¡¸©-¡¾ê†©-¿-À−ó−-Ä -̄ª¾ -́Á°−-¡¾− µÈ¾¤À ñ̄−-
¯½¥¿ Áì½ ó́-¡¿-−ö©-À¸-ì¾-ºñ−-Á−È−º− §‡¤ªÉº¤¯½ªò®ñ©µÈ¾¤ÎÉº¨ Î‡¤ÀêˆºªÒ ó̄. 

¡¾−¡¸©-¡¾-Â© -̈Á¥É¤-Ã¹É-»øÉ-ìÈ¸¤-¹−É¾ Á È́−-¡¾−¡¸©-¡¾-−º¡-Á°−-¡¾−-À´̂º-À¹ñ−-¸È¾- ó́-
£¸¾ -́¥¿-À ñ̄−-§‡¤-ªÉº¤-Á¥É¤-Ã¹É-°øÉ-ê†-¥½-«õ¡¡¸©-¡¾-§¾®-ìÈ¸¤-¹−É¾. 

¡¾−¡¸©-¡¾-Á®®-¡½-êñ−-¹ñ−- Á È́−¡¾−¡¸©-¡¾Â© -̈»ó®©-È¸−-§‡¤-®Ò-Ä©É-Á¥É¤-Ã¹É-°øÉ-ê†-¥½-«õ¡ 
¡¸©-¡¾-§¾®-ìÈ¸¤¹−É¾. 

Ã−-¡¾−©-¿-À−ó−-¡¾−¡¸©-¡¾-µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©  À¥ í¾-¹−É¾-ê†-¡¸©-¡¾-ªÉº¤-¦½-Á©¤-Ã®µ̃¤µõ−-
¡¾−-ÁªÈ¤ª̃¤ -Áì½ ®ñ©¯½¥¿ªö¸-¢º¤-ªö−Ã¹É-°øÉ-ê†-«õ¡-¡¸©¡¾-§¾®-- Áì½ Ã¹É-«õ¡-ªÉº¤-ª¾´ê†-Ä©É-
¡¿−ö©-Ä¸É-Ã−-ì½®¼®-¡ö©Ï¾ -̈Àê‰¾-−̃−.  

 
´¾©ª¾ 31.  ¦ò© -Áì½ ÎÉ¾-ê† ¢º¤ ¡ö´ ø̄¡±ñ¤ 

-Ã−-¡¾−-¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©-¸¼¡-¤¾−-£÷É -́£º¤ -Áì½ ¡¸©¡¾-µ¾-¯¾®-¦ñ©ªø-²õ© ¡ö´ ø̄¡±ñ¤ ó́-¦ò© -
Áì½ ÎÉ¾-ê†©„¤−š : 
1. £í−£¸É¾- Áì½ °ñ−¢½¹¨¾¨−½-Â¨®¾¨, ì½®¼®-¡ö©Ï¾¨¡È¼¸-¡ñ®¸¼¡¤¾−--£÷É -́£º¤ -Áì½ 

¡¸©¡¾-µ¾-¯¾®-¦ñ©ªø-²õ©- -ÁìÉ¸-¦½-ÀÎó-ªÒ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ À²̂º²ò¥¾ì½−¾-
»ñ®»º¤; 

2. Â£¦½−¾À°ó¨Á°È Áì½ ¦ô¡¦¾ºö®»ö´ ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¡È¼¸¡ñ®¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾ 
µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©; 

3. ¯½¦¾−¦ö -́êö®-¡ñ®-²¾¡-¦È¸−-¡È¼¸-¢Éº¤ -Áì½ ºö¤¡¾− ȫ¡£º¤êÉº¤«…−Ã−-¡¾−-£÷É -́£º¤ -Áì½ 
¡¸©¡¾-µ¾-¯¾®-¦ñ©ªø-²õ©; 

4. ¥ö©ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ª¾´ê†¡¿−ö©Ä¸ÉÃ−²¾¡êó III Áì½ êö®ê¸−£õ−®ñ−§ó¡¾− 
¥ö©ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Áì½ ®ñ−§óµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©ê† ö̈¡Àìó¡−¿Ã§É µÈ¾¤À ñ̄− ȫ¡¡½ªò; 

5. ªò©ª¾´ ¡¸©¡¾ ¡¾−º½−÷¨¾©−¿À¢í¾ Áì½ ¦‰¤ºº¡µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©; 
6. -¡Ò¦É¾¤, ö̈¡-ì½-©ñ®-®÷¡£½ì¾¡º− ê†»ñ®°ò©§º®¸¼¡¤¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾µ¾¯¾® 

¦ñ©ªø²õ© ê¾¤©É¾−¡¾−À ṍº¤Á−¸£ò©, £÷−¦ö´®ñ©, ¥ñ−¨¾ê¿ Áì½ ¸ò§¾¦½À²¾½;  
7. ¡¿−ö©´¾©«¾− Áì½ À£̂º¤Ï¾¨¢º¤²½−ñ¡¤¾−¡¸©¡¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©;  
8. ¦½Îº¤¡¾−±ô¡ºö®»ö´Ã¹ÉÁ¡È°øÉ£É¾¢¾¨À²̂ºÃ¹É ó́£¸¾´»øÉ²œ−«¾−¡È¼¸¡ñ®µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 

Áì½ £¸¾´ºñ−ª½ì¾¨¢º¤ ñ́−; 
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9. ²ö¸²ñ−»È¸´ ṍ¡ñ®ªÈ¾¤¯½Àê© ¡È¼¸¡ñ®¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©; 
10. ì¾¨¤¾−¦½²¾®¡¾− ¡È¼¸¡ñ®¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©¸¼¡¤¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾µ¾¯¾® 

¦ñ©ªø²õ©Ã−¢º®À¢©ê‰¸¯½Àê© Ã¹É¡½§¸¤ ¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ §¾®µÈ¾¤À ñ̄− ȫ¡¡½ªò; 
11. ̄ ½ªò®ñ©¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê†º̂−Åª¾´ê†-Ä©É-¡¿−ö©-Ä¸É-Ã−-ì½®¼®--¡ö©Ï¾¨. 

 
´¾©ª¾ 32.   ¦ò© -Áì½ ÎÉ¾-ê† ¢º¤ ²½Á−¡ ¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ Á¢¸¤ Áì½ −½£º− 

Ã−-¡¾−-¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©-¸¼¡-¤¾−-£÷É -́£º¤ -Áì½- ¡¸©¡¾-µ¾-¯¾®-¦ñ©ªø-²õ© ²½Á−¡¡½¦ò¡¿ 
Áì½ È̄¾Ä É́ Á¢¸¤ Áì½ −½£º− ó́ ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† ©„¤−š: 
1. §š−¿¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ ¡È¼¸¡ñ®¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾µ¾¯¾® 

¦ñ©ªø²õ© ²¾¨Ã−Á¢¸¤¢º¤-ªö−; 
2. ºº¡Ã®º½−÷¨¾©−¿À¢í¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ã¹ÉÁ¡È®÷¡£ö− ¹ìõ −òªò®÷¡£ö− ê†Ä©É¥ö©ê½®¼− 

µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ¹ìõ Ã¹É®÷¡£ö−, −òªò®÷¡£ö− ê†ªÉº¤¡¾−À ñ̄−ªö¸Áê−¥¿ÎÈ¾¨µ¾¯¾® 
¦ñ©ªø²õ©ê†Ä©É¥ö©ê½®¼−ÁìÉ¸ Áì½ ªÉº¤®ö−²œ−«¾−£¸¾´ªÉº¤¡¾−¢º¤¡¾−−¿Ã§É ²¾¨ 
Ã−Á¢¸¤¢º¤ªö− À²̂ºÍó¡À¸̃−¡¾−¦½Îº¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©À¡ó−£¸¾´¥¿À ñ̄−, §‡¤¥½−¿ 
Ä¯¦øÈ®ñ−¹¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©ê†Ïö©º¾ ÷̈¡¾−−¿Ã§É;  

3. ºº¡Ã®º½−÷¨¾©¢¾¨ Áì½/Íõ −¿À¢í¾ µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ã¹ÉÁ¡È®÷¡£ö− Íõ −òªò®÷¡£ö− 
À´̂º«õ¡ªÉº¤ª¾´À¤̂º−Ä¢©É¾−ê÷ì½¡ò©; 

4. ©¿À−ó−¡¾−¡¸©¡¾»É¾−¢¾¨µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ã−Á¢¸¤¢º¤ªö− Ã¹É¯½ªò®ñ©ª¾´´¾©ª¾ 
30 ¢º¤¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š; 

5. ¦É¾¤²½−ñ¡¤¾−¸ò§¾¡¾−¡¸©¡¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©  À²̂ºÀ£̂º−Ä¹¸¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ© ¸¼¡¤¾− 
Ã¹É¦¿Àìñ©  ª¾´¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š;  

6. ¦½ÀÎóªÒìñ©«½ ö́−ªó¸È¾¡¾−¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ À²̂ºÁªÈ¤ª̃¤À¥í¾ÎÉ¾ê†¡¸©¡¾ 
µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©Ã−À¢©²œ−ê†Åªö−»ñ®°ò©§º®; 

7. ¯½¦¾−¦ö´êö®¡ñ®²¾¡¦È¸−º̂−ê†¡È¼¸¢Éº¤ Ã−¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾µ¾¯¾® 
¦ñ©ªø²õ©; 

8. ì¾ -̈¤¾− ¡È¼¸¡ñ®¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©¸¼¡¤¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ã¹É 
¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ §¾®µÈ¾¤À ñ̄− ȫ¡¡½ªò-; 

9. ¯½ªò®ñ©¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê†º̂−Å ª¾ -́¡¿−ö©-Ä¸É-Ã−-ì½®¼®-¡¾−-¡ö©Ï¾¨. 
 
´¾©ª¾ 33. ¦ò© -Áì½ ÎÉ¾-ê† ¢º¤ ¹Éº¤¡¾−¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́À ṍº¤ Áì½ Àê©¦½®¾− 

¹Éº¤¡¾−¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ À ṍº¤ ó́ ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† ©„¤−š: 
1. ¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨¡È¼¸¡ñ®¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ê†µøÈ 

Ã−£¸¾´»ñ®°ò©§º®¢º¤ªö−; 
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2. ¯½¦¾−¦ö´êö®¡ñ®²¾¡¦È¸−º̂−ê†¡È¼¸¢Éº¤Ã−¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©; 
3. ì¾¨¤¾−¡È¼¸¡ñ®¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©¸¼¡¤¾−£÷É´£º¤ Áì½ ¡¸©¡¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Ã¹É 

²½Á−¡¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́§¾® µÈ¾¤À ñ̄− ȫ¡¡½ªò; 
4. ¯½ªò®ñ©¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê†º̂−Å ª¾´ê†¡¿−ö©-Ä¸É-Ã−-ì½®¼®-¡ö©Ï¾¨. 

 
´¾©ª¾ 34.  ¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê†¢º¤ÎÈ¸¨¤¾−¡¸©¡¾-µ¾-¯¾®-¦ñ©ªø-²õ© 

ÎÈ¸¨¤¾−¡¸©¡¾ ó́¦ò© Áì½ ÎÉ¾ê† ©„¤−š: 
1. Á¥É¤Ã¹É°øÉ£É¾¢¾¨§¾® ¡È¼¸¡ñ®À−œºÃ−¢º¤¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š; 
2. Ã−¡¾−¡¸©¡¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ²½−ñ¡¤¾−¡¸©¡¾ªÉº¤¦½Á©¤Ã®ÁªÈ¤ª̃¤ ªÒ°øÉ¢¾¨ 

µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Áì½ ªÉº¤¯½ªò®ñ©µÈ¾¤ÀÏ¾½¦ö´ Áì½ À£„¤£ñ© ª¾´ì½®¼®¡ö©Ï¾¨; 
3. ¡¸©¡¾À ñ̄−ÁªÈì½Äì¨½ ª¾´£¸¾´ÀÏ¾½¦ö´  ¦¿ìñ®ê÷¡²¾¡¦È¸−ê†¡È¼¸¢Éº¤¡ñ®¡¾− 

−¿À¢í¾, ¦‰¤ºº¡, ÷̄¤ÁªÈ¤, ¹÷É´¹Ò, ¹÷É´¹Ò£õ−, ªò©¦½¹ì¾¡, À¡ñ®»ñ¡¦¾, ¥¿ÎÈ¾¨,  Â£¦½−¾ 
Áì½ −¿Ã§É À²̂ºÃ¹É-«õ¡-ªÉº¤-ª¾ -́ì½-®¼®-¡ö©-Ï¾¨ Ã− ¦- -̄ -̄ ì¾¸; 

4. ¡¸©¡¾Ã®µ̃¤µõ−ªÈ¾¤Å ¡È¼¸¡ñ®°½ìò©ª½²ñ−, Ã®º½−÷¨¾©, Ã®ê½®¼−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©, 
ê½®¼− ò̧¦¾¹½¡ò©, ®ö©®ñ−êô¡ ¹ìõ Àº¡½¦¾−º̂−Å ¹ìõ Ã®º½−÷ ñ́©¥¾¡ê¾¤¡¾− ¹ìõ 
£¿¦„¤²¾¨ÃªÉ¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š; 

5. ¦÷È´À¡ñ®ªö¸µÈ¾¤µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ¹ìõ ņ̃©«÷Ã©Î‡¤ ê†²ö¸²ñ−¡ñ®µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© À²̂º ò̧Ä¥ 
£÷−−½²¾®; 

6. ô̈© ņ̃©«÷º÷¯½¡º−, µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©, Àº¡½¦¾−, ®ö©®ñ−êô¡ ¹ìõ Àº¡½¦¾−º̂−Å 
ê†®Ò«õ¡ªÉº¤, ó́¡¾−ì½À ó́©ì½®¼®¡¾−ª¾´ê†¡¿−ö©Ä Ȩ́Ã−¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š, §‡¤À¥í¾ÎÉ¾ê† 
¡¸©¡¾ ªÉº¤:  
Œ ´º®®ö©®ñ−êô¡ì¾¨¡¾−¦ò−£É¾ê†«õ¡ ô̈© Ã¹ÉÀ¥í¾¢º¤¦ò−£É¾;  
Œ   ¦‰¤¢º¤¡¾¤£õ−Ã¹ÉÀ¥í¾¢º¤ À´̂º¡¸©¦º®¦¿Àìñ©, ö̈¡À¸̃−µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©ê†°ò©      

¡ö©Ï¾ -̈Â©¨ ó́£¿¦„¤ ¹ìõ £¿§š¢¾©¢º¤¦¾−−̃−,  ªÉº¤−¿Ä¯ê¿ì¾¨«™´ ª¾´ê†¡¿−ö© 
Ä Ȩ́Ã−´¾©ª¾ 24 ¢º¤¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š; 

7. ¯½ªò®ñ©ªö−Àº¤Ã¹ÉÀÏ¾½¦ö´ ©É¸¨£¸¾´»ñ®°ò©§º®À²̂ºªò©ª¾´°øÉì½À ó́©; 
8. ì¾¨¤¾−°ö−¡¾−¡¸©¦º®Ã¹É ¹ö¸ÎÉ¾²½Á−¡¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ Áì½ ¹ö¸ÎÉ¾¡ö´ ø̄¡±ñ¤ 

§¾®.  
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Ï¸©êó VIII 
£È¾ê¿−¼´ Áì½ £È¾®ðìò¡¾−  

 
´¾©ª¾ 35. £È¾ê¿−¼´ Áì½ £È¾®ðìò¡¾− 

£È¾ê¿−¼´ Áì½ £È¾®ðìò¡¾− ¦¿ìñ®Ã®ê½®¼− ¹ìõ Ã®º½−÷¨¾©ªÈ¾¤Å ¡È¼¸¡ñ®µ¾¯¾® 
¦ñ©ªø²õ© Ã¹É¯½ªò®ñ©ª¾´ìñ©«½®ñ− ñ̈©¢º¤¯½ê¾−¯½Àê© ¡È¼¸¡ñ®£È¾ê¿−¼´ Áì½ 
£È¾®ðìò¡¾− ê†¯½¡¾©Ã§ÉÃ−ÁªÈì½Äì¨½. 

 
Ï¸©êó IX 

−½-Â¨®¾ -̈ªÒ-°øÉ- ó́-°ö−¤¾− Áì½ ´¾©-ª½¡¾−-ªÒ-°øÉ-ì½-À ó́©  
 
´¾©ª¾ -36. −½-Â¨®¾ -̈ªÒ-°øÉ- ó́-°ö−¤¾− 

®÷¡£ö−, −òªò®÷¡£ö− Íõ ¡¾−¥ñ©ª̃¤ ê† ó́°ö−¤¾−©óÀ©„−Ã−¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©¢Óªö¡ìö¤ 
¦½®ñ®−š ¥½Ä©É»ñ®¡¾− É̈º¤ ð̈ Áì½ ¯½ªò®ñ©−½Â¨®¾¨ª¾´£¸¾´ÀÏ¾½¦ö´ ª¾´¡¾− 
¡¿−ö©¢º¤¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́. 

 
´¾©ª¾ 37.  −½Â¨®¾¨ªÒ²½−ñ¡¤¾−¦ñ¤¡ñ©¹Éº¤¸òÄ¥µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© 

²½−ñ¡¤¾−¦ñ¤¡ñ©ìñ©«½®¾−ê†À»ñ©¸¼¡¡ñ®µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© ªÒÀ−̂º¤¡ñ−¹É¾ ó̄¢›−Ä¯ ªÉº¤ 
Ä©É»ñ® ì½®º®À®̃¼®¿−¾− ª¾´ê†¡¿−ö©Ä¸ÉÃ−´¾©ª¾ 59 ¢º¤¡ö©Ï¾¨Á»¤¤¾−. 

   
´¾©ª¾ 38. ´¾©-ª½¡¾−ªÒ°øÉ-ì½-À ó́© 

®÷¡£ö−, −òªò®÷¡£ö− Íõ ¡¾−¥ñ©ª̃¤Ã©Î‡¤ ¹¾¡ì½À ó́©¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š ¥½«õ¡¦ô¡¦¾ 
ºö®»ö´, ¡È¾¸Àªõº−, ñ̄®ÄÏ Áì½ ìö¤Âê©ª¾´¡ðì½−óÎñ¡ Íõ À®ö¾ ©„¤ì÷È´−š:  
°øÉì½À ó́©£̃¤êó 1: ô̈© ¦ò−£É¾, ¦ô¡¦¾ºö®»ö´ Áì½ ®ñ−êô¡Ä¸ÉÃ− œ̄´ªò©ª¾´; 
°øÉì½À ó́©£̃¤êó 2: ô̈©¦ò−£É¾ Áì½ ñ̄®ÃÏ 50% ¢º¤ ǿ−£È¾¦ò−£É¾ª¾´êÉº¤ª½Í¾© Áì½ 

®ñ−êô¡Ä¸ÉÃ− œ̄´ªò©ª¾´; 
°øÉì½À ó́©£̃¤êó 3: ô̈©¦ò−£É¾ Áì½ ñ̄®ÃÏ¦º¤Àê‰¾¢º¤ ǿ−£È¾¦ò−£É¾ª¾´êÉº¤ª½Í¾©, 

®ñ−êô¡Ä¸ÉÃ− œ̄´ªò©ª¾´, ¦ö´êö® Áì½ ¦½ÀÎó¢½ÁÎ¤¡¾−ê†¡È¼¸¢Éº¤ 
¦„¤µ÷©À§ö¾§‰¸£¾¸ Íõ ò̄©¡ò©¥½¡¾−ª¾´ÁªÈì½¡ðì½−ó. 
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¡¾−ì½À ó́©®Ò¸È¾ ¥½À ñ̄−£̃¤êó 1, 2 Íõ 3 ¡ðª¾´ «É¾¹¾¡¦‰¤°ö−¡½êö®ºñ−»É¾¨Á»¤ªÒ 
¦÷¢½²¾® Áì½ §ó¸ò©¢º¤£ö−, ¦ñ©, ²õ© Íõ ¦…¤Á¸©ìÉº´ ªÉº¤«õ¡©¿À−ó−£½©óª¾´ì½®¼® 
¡ö©Ï¾¨.  

 
®÷¡£ö−, −òªò®÷¡£ö− Íõ ¡¾−¥ñ©ª̃¤Ã©Î‡¤ ê†Ä©É»ñ®°ö−À¦ñ¼¹¾¨¥¾¡¡¾−−¿À¢í¾, ¦‰¤ºº¡, 

°½ìò©, ¹÷É´¹Ò ¹ùõ À¡ñ®»ñ¡¦¾µ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ©ê†®ÒÀÏ¾½¦ö´ Áì½ À ñ̄−ºñ−ª½ì¾¨ªÒ¦÷¢½²¾® 
¢º¤£ö−, ¦ñ© Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´ ¹ùõ Ä©É»ñ®£¸¾´ºñ−ª½ì¾¨¥¾¡¡¾−−¿Ã§É ¢º¤£ö−º̂− 
§‡¤®ÒÄ©É»ñ®º½−÷¨¾©¥¾¡ê¾¤¡¾− ªÉº¤Ä©É»ñ®¡¾−êö©Áê−£õ−Â©¨ ¡¾−ªñ©¦ò−¢º¤¦¾−. 

 
 Ã−¡ðì½−ó ó́£È¾Ã§É¥È¾¨Ã−¡¾−ê¿ì¾¨ Íõ ¦‰¤¡ñ®£õ−¯½Àê©¦‰¤ºº¡ °øÉì½À ó́©ªÉº¤ 
»ñ®°ò©§º®êñ¤Ïö©. 

 
Ï¸©êó X 

®ö©®ñ− ñ̈©¦÷©êÉ¾¨ 
 
´¾©ª¾  39.  ¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ© 

´º®Ã¹É ¡ö´ ø̄¡±ñ¤, ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́ À ñ̄−À¥í¾¡¾−°ñ−¢½¹¨¾¨ Áì½- ¯½¦¾−-
¦ö´êö®-¡ñ®-²¾¡¦È¸−-ê†-¡È¼¸¢Éº¤  ¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š-Ã¹É- ó́-¯½¦ò©êò-°ö−.  

 
´¾©ª¾ 40.  °ö−-¦ñ¡¦ò© 

¢Óªö¡ìö¤-¦½®ñ®-−š ó́-°ö−-¦ñ¡¦ò© Áì½ Ã§ÉÄ©É −ñ®ÁªÈ ņ̃−êó ìö¤-ì¾ -̈À§ñ−-À ñ̄−ªí−-Ä¯.  
¢Ó¡¿−ö©, ®ö©®ñ− ñ̈©Ã© ê†¢ñ©¡ñ® ¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®−š ìÉ¸−ÁªÈ«õ¡ ö̈¡Àìó¡. 

 
ìñ©«½ ö́−ªó¸È¾¡¾− ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ Áì½ È̄¾Ä É́  
 
 
 -À§ñ−-Â©¨:   êÈ¾− ¦ó-ª¾-À»„¤ ë¾-§½-²ö− 
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ເອກະສານຊ	ອນທ	າຍເອກະສານຊ	ອນທ	າຍເອກະສານຊ	ອນທ	າຍເອກະສານຊ	ອນທ	າຍ    8888.2.2.2.2 : List of eligible and banned Pesticide in Lao PDR. May 2010 - List of eligible and registered pesticides 

No Common name a.i (%) Trade name 
Type of 

application 
Countries 
of origin 

Toxicity 
class 

1 2,4- D  80% Zico 80 WP Herbicide Vietnam WHO II 
2 2,4-D dimethy Lammonium 84% Dee Jai Herbicide Thai WHO II 
3 2,4-D dimethyl ammonium 82.1% Obet Herbicide Thai WHO II 

4 

2,4-D dimethyl ammonium 84% B K Amin Herbicide Thai WHO II EPA 
II 

5 2.4 D 60% ZICO 720 SL Herbicide Vietnam WHO II 
6 2.4 D 48% Zico 48 SL Herbicide Vietnam WHO II 

7 

45% buprofezin + 15% 
Imidacloprid 

60% 
DIFLOWER ® 
600WP 

Insecticide Vietnam WHO U 

8 Abamectin 1.80% Khum Pleum Insecticide Thai EPA IV 

9 Abamectin 1.8% Coundown  Insecticide Thai EPA IV 

10 

Abamectin 1.8%-3.6%-
5% 

DIBAMEC®1.8EC-
3.6EC-5WG 

Insecticide Vietnam EPA IV 

11 abamectin  1.8% Intake Insecticide Thai EPA IV 

12 
Abamectin 0.9% + Bacillus 
thuringensis 1.15 

2% ABT 2 WP  Insecticide China EPA IV 

13 Acetochlor 50% Dibstar 50 EC Herbicide Vietnam WHO III 

14 
Acetochlor 80% Saicoba 80 EC Herbicide Vietnam WHO III 

15 
Acting    AI-Net  Acting 

Plant Growth 
regulator 

Thai   

16 Agrio-streptomycin 72% Agrio-streptomycin Bactericide China   

17 Alachlor 48% Anchor  Herbicide Israel WHO III 

18 Alpha cypermethrin 5% Sapen-Alpha 5 EC Insecticide Vietnam WHO II 
19 Alpha-Cypermethrin 2% Dominex Insecticide Thai WHO II 
20 Alpha-Cypermethrin 5% DANTOX®5EC Insecticide Vietnam WHO II 

21 
Ametryn 50%,80% Sametrin 50 WP, 80 

WP 
Herbicide Vietnam WHO III 

22 Atrazine  80% Mizin 80 WP Herbicide Vietnam WHO U 

23 
Atrazine  90% B K Mac P 90WG Herbicide Thai WHO U EPA 

III 

24 
Azoxystrobin + Propiconazole 32,5 % Saiprobin 325 SC Fungicide Vietnam WHO U 

25 Bensulfuron methyl 10% Beron 10 WP Herbicide Vietnam WHO U 
26 Bifenthrin 24% Biflex - TC Termiticide Thai WHO II 
27 Bifenthrin 0.50% Fentax 10 WP Insecticide Thai WHO II 
28 Bifenthrin 1.25% Bistar- D Insecticide Thai WHO II 
29 Bifenthrin+Malathion 2%+40% Bistar - M Insecticide Thai WHO II 
30 buprofezin 40% Lang van Insecticide Thai WHO U 
31 Butachlor 5%-10% DIBUTA®60 EC Herbicide Vietnam WHO U 

32 Butachlor  60% Butaxim 60 EC Herbicide Vietnam 
WHO U 

 
33 Butachlor + Propanil 70% Por Jai  Herbicide Thai WHO U 
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34 
Butachlor+Bensulfuron 
Methyl 

21%+4% ALOHA®25WP Herbicide Vietnam WHO III 

35 Carbendazim 50% Sabay Dee Fungicide Thai WHO U 

36 
Carbendazim 

50% 
DIBAVIL® 50FL -
50WP Fungicide 

Vietnam WHO U 

37 Carbendazim  50% 
Carbendazim 500 
FL Fungicide Vietnam WHO U 

38 Carbendazim  50% 
Carbendazim 50 
WP Fungicide Vietnam WHO U 

39 Carbendazim + Mancozeb 6.2%+73.8% C M plus Fungicide Thai WHO U 

40 Carbosulfan 20% Kanir Insecticide Thai WHO II 

41 Cartap 95% Big cock 95 SP Insecticide China WHO II 
42 Cartap 4% Big cock 4 G Insecticide China WHO II 
43 Cartap hydrochloride  50% Chodsanit Insecticide Thai WHO II 

44 Chlorothalonil 75% Mention Fungicide Thai WHO U 

45 Chlorothalonil 53.0% Daconil 720 SC Fungicide Japan WHO U 

46 Chlorpyifos methyl 3% Sago-Super 3 G Insecticide Vietnam WHO U 

47 Chlorpyifos methyl 20% Sago-Super 20EC Insecticide Vietnam WHO U 
48 Chlorpyrifos 40% Temsoob Insecticide Thai WHO II 
49 Chlorpyrifos 40% Casto Insecticide Thai WHO II 

50 Chlorpyrifos 40% CJ - 40 Insecticide Thai WHO II 

51 
Chlorpyrifos Ethyl + 
Cypermethrin 

532g/l+55g/l 
Golden dragon 585 
EC 

Insecticide Vietnam WHO U 

52 Chlorpyrifos+cypermethrin 50%+5% New teen 55 Insecticide Thai WHO II 

53 Chorothalonil 75% Chorothalonil Fungicide China WHO II 

54 Copper hydroxide 77% Microbucob Fungicide Thai WHO III 

55 Copper Oxycloride 85% Saicoxy 85 WP Fungicide Vietnam WHO III 

56 
Cyhalofop-Butyl 10% , 20% 

Sagolince 100 
EC,200 EC 

Herbicide Vietnam WHO U 

57 
Cyhalofop-Butyl + 
Pyribenzoxim 

50% + 20% Sagoshots 70 EC Herbicide Vietnam WHO U 

58 Cymoxanyl + Mancozeb  8% + 64% Saicymance 72 WP Fungicide Vietnam WHO III 

59 Cypermethrin 10% Jud Hai Insecticide Thai WHO II 

60 Cypermethrin 35% Rup four 35 Insecticide Thai WHO II 

61 Cypermethrin 5%-10%-25% 
DANTOX®5EC-
10EC-25EC Insecticide Vietnam WHO II 

62 Cypermethrine 25% Secsaigon 25 EC Insecticide Vietnam WHO II 

63 Cypermethrine 10% Secsaigon 10 EC Insecticide Vietnam WHO II 

64 Cypermethrine 5% Sec saigon 5 EC Insecticide Vietnam WHO II 

65 Cypermethrine 50% Secsaigon 50 EC Insecticide Vietnam WHO II 

66 Cyst-Forming protozaon 200,000-§ò¦ªþ Prorodent Rodenticide Thai   

67 
Denotefuran + Imidacloprid  

5%+15% 
EXPLORER ® 
200WP 

Insecticide Vietnam WHO II 
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68 Diazinon 10% Diaphos 10 G Insecticide Vietnam WHO II 

69 Diazinon 50% Diaphos 50 EC Insecticide Vietnam WHO II 

70 Dimethoate 40% Dimenate 40 EC Insecticide Vietnam WHO II 

71 
Dimethoate + Fenvalerate 21.5% +3.5% Febis 25 EC Insecticide Vietnam WHO II 

72 
dinotefuran 20% Sagoshin 20 WP Insecticide Vietnam WHO U 

73 
Diuron 80% Ansaron 80 WP Herbicide Vietnam WHO U 

74 

Effective Microorganism ( 
EM) 

5% GENO-MI® 5 SL 
Plant Growth 
regulator 

Vietnam   

75 
Emamectin + Benzoate 5%+2% 

COMDA     
5WDG,2EC,2SC, 
5EC,5SC 

Insecticide Vietnam WHO II 

76 
Emamectin benzoate  0.20% 

Emamectin 
benzoate  

Insecticide China 
WHO III 

77 
Ethephon 2,5% Sagolatex 2.5 PA 

Plant Growth 
regulator 

Vietnam   

78 Fenobucard 50% Bascide 50 EC Insecticide Vietnam WHO II 

79 Fipronil 5% Sagofipro 5 SC  Insecticide Vietnam WHO II 

80 
Fipronil 5%-0.3%-

80% 
LEGEND®5SC-

0.3G-800WG 
Insecticide Vietnam WHO II 

81 Fluazifop-p-butyl 15% Hekio Herbicide Thai WHO III 

82 
Flumetralin 25% Flumetralin 

Plant Growth 
regulator 

China WHO U 

83 Fomesafen 25% Dilamma Herbicide Thai WHO III 
84 Fosetyl aluminium 80% Kan Aeng  Fungicide Thai WHO U 

85 
Fosetyl aluminium 80% 

Alpine 80 WP; 80 
WDG 

Fungicide Vietnam WHO U 

86 Fosetyl aluminium 80% DIBAJET®80WP Fungicide Vietnam WHO U 

87 Glyphosate 41% Lyphoxim 41 SL Herbicide Vietnam WHO III 
88 Glyphosate IPA Salt 48% Dibphosate 480 SL Herbicide Vietnam WHO III 

89 

Glyphosate 
isoproylammonium 

48% Burn up  48 Fungicide Thai 
WHO III 

90 
Glyphosate 
isoproylammonium 

48% Glyfosate 48 
Herbicide Thai 

WHO III 

91 
Glyphosate 
isoproylammonium salt 

48% Grafic Herbicide 
Thai 

WHO III 

92 
Glyphosate 
isoproylammonium salt 48% Baca up 48 

Herbicide Thai 
WHO III 

93 

Glyphosate 
isoproylammonium salt 

48% Baka up 48 
Herbicide Thai 

WHO III 

94 
Greenfast    AI-Net  Greenfast 

Plant Growth 
regulator 

Thai   

95 haloxyfop-R-methylester 10.8% Hork Herbicide Thai WHO II 
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96 
Hexaconazole 5%,10% 

Saizole 5SL, 
10EC,10SC 

Fungicide Vietnam WHO U 

97 
Hexaconazole 

5%-10% 
DIBAZOLE ® 5 
SC-10SL Fungicide 

Vietnam WHO U 

98 Imidacloprid 10% Saimida 100 SL Insecticide Vietnam WHO II 

99 
Imidacloprid 5%-10%-70% 

ARMADA®50EC-
100SL-100EC-
100WG-700WG 

Insecticide Vietnam WHO II 

100 Imidacloprid  50% Imidacloprid  Insecticide China WHO II 
101 Iprobenfos 50% Kisaigon 50 EC Insecticide Vietnam WHO III 
102 Iprobenfos+ Tricyclazole 14%+6% Lua vang 20 WP Fungicide Vietnam WHO III 
103 isoxaflutole 75% Balance Herbicide Thai EPA III 

104 Lamda Cyhalothrin 2,5 % Vovinam Insecticide Vietnam WHO II 
105 Magnesium Phosphide 66% MAGTOXIN Fumigant  Germany EPA 1 
106 Malathion 73% Malate 73 EC Insecticide Vietnam WHO III 
107 Mancozeb 80% Dipomate 80 WP Fungicide Vietnam WHO U 
108 Mancozeb 80% Kroche  Fungicide Thai WHO U 

109 Mancozeb  25% Khob Jai Fungicide Thai WHO U 

110 
Mepiquat chloride 97% Animat 97 WP Plant Growth 

regulator 
China WHO III 

111 Metalaxyl 25% Chiket Fungicide Thai WHO III 
112 Metalaxyl  25% Chud Jen Fungicide Thai WHO II 
113 Metalaxyl + Mancozeb 8% + 64% Mexyl MZ 72 WP Fungicide Vietnam WHO II 
114 Metsulfuron Methyl 20% DANY®25 DF Herbicide Vietnam WHO III 

115 
N - ONE   AI-Net N- One 

Plant Growth 
regulator 

Thai   

116 
N- TWO   AI-Net N- Two 

Plant Growth 
regulator 

Thai   

117 N-Function    AI-Net N-Function 
Plant Growth 
regulator Thai   

118 
Nitrogen 4% GENO-SUPER 

Plant Growth 
regulator 

Vietnam   

119 
Nitrogen 21% GENO-N-SUA 

Plant Growth 
regulator 

Vietnam   

120 Pacecilomyces lilacinus 50% Palila 500 WP Fungicide China   

121 
Paclobutrazol 15% Saigon P1 15 WP 

Plant Growth 
regulator 

Vietnam WHO III 

122 Pendimethalin 330g/l Pendimethalin Herbicide China WHO III 

123 Phosalone + Cypernethrin 17,5% + 3% Sherzol 205 EC Insecticide Vietnam WHO II 
124 Pretilachlor 30% Venus 300 EC Herbicide Vietnam WHO U 
125 Propanil 36% Protocom Herbicide USA WHO III 
126 Propiconazole+Prochloraz 49% Sai Jai Fungicide Thai WHO II 
127 Propineb 70% Saitracone 70 WP Fungicide Vietnam WHO U 

128 Pyrazosulfuran ethyl 60% Red dragon60WDG Herbicide Vietnam WHO U 

129 Pyribenzoxim  3% Pyanchor 3 EC  Herbicide Vietnam   
130 Quinalphos 25%-5% FAIFOS®25EC-5G Insecticide Vietnam WHO II 
131 Quinclorac 50% DANY®25 DF Herbicide Vietnam WHO U 

132 
Seaweed Extract 6% GENO-ROOTS 

Plant Growth 
regulator 

Vietnam   
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133 Sulfur 80% Sulox 80 WP Fungicide Vietnam WHO U 

134 
Tebuconazole 2,5% + 4,5 % 

Saifolicer 250 WG, 
430 SC 

Fungicide Vietnam WHO III 

135 
Tebuconazole + 
Trifloxystrobin 

5% + 2.5 % Sainative 750 WG Fungicide Vietnam WHO III 

136 
Temephos 1% 

Chemfleetsan 
dagarid 

Insecticide 
Thai 

WHO U 
137 Thiophanate methyl 70% Thio - M 70 WP Fungicide Vietnam WHO U 
138 Thiophanate methyl 50% Thio-M 500 FL Insecticide Vietnam WHO U 

139 
Thiophanate methyl + 
Tricyclazole 

36%+14% Pysaigon 50 WP Fungicide Vietnam WHO U 

140 
Tricyclazole 20% + 75 % 

Trizole 20WP, 
75WP.75WG 

Fungicide Vietnam WHO II 

141 Validamycin  5% Vanicide 5 SL Fungicide Vietnam WHO U 

142 Validamycin  3% Kwan Jai Fungicide Thai WHO U 

143 Validamycin A 5% Vanicide 5 WP Fungicide Vietnam WHO U 

144 Validamycin A 3% vanicide 3 SL Fungicide Vietnam WHO U 
 
 

List of banned pesticides 
Insecticides and acaricides  

1. Aldrin 
2. BHC 
3. Chlordane 
4. Chlordimeform 
5. Chlorfenvinphos 
6. Chlorthiophos 
7. Cyhexatine 
8. DDT 
9. Dieldrin 
10. Dimefox 
11. Dinitrocresol 
12. Demeton 
13. Endrin 
14. Endosulfan 
15. Ethyl Parathion 
16. EPN 
17. Heptachlor 
18. Hexachloro cyclohexane 
19. Leptophos 
20. Lindane 
21. Methamidophos 
22. Methomyl 
23. Methyl parathion 
24. Monocrotophos 
25. Pholy chlorocamphene 
26. Phorate 
27. Schradan 
28. TEPP 
29. Toxaphene 
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Fungicides 

30. Binapacryl 
31. Captafol 
32. Cycloheximide 
33. Mercury and  mercury compounds 
34. MEMC 
35. PMA 
36. Selenium compound 

 
Rodenticides 

37. Chlorobenzilate 
38. Sodium fluoasetate 

 
Herbicides 

39. 2,4,5 -T 
40. Dinoseb 
41. Dinoterb acetate / Dinitrobutyphenol 
42. Paraquat 
43. Sodium chlorate 

 
Fumigants  

44. EDB 
45. Ethylene oxide 
46. Methyl bromide 

 
Others 

47. Arsenic compound  
48. Calcium arsenate   - Herbicide, rodenticide, molluscicide, insecticide  
49. DBCP   - Nematocidide 
50. Daminozide   - Plant growth regulators  
51. Fluoroacetamide - Insectide, rodenticide  
52. Oxamyl   - Insecticide, acaricide, termiticide  
53. Phosphamidon  - Insecticide, nematodicide   
54. Sodium Arsenite  - Insecticide, fungicide, herbicide, rodenticide 
55. Thallium ( i ) sulfate)  - Rodenticide, insecticide  

 



POVERTY REDUCTION FUND (PRF) 

www.prflaos.org | info@prflaos.org



ຫ້ອງການ ທລຍ ສູນກາງ
ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ

ຖະໜົນນາໄຮ່ດຽວ, ບ້ານສີສະຫວາດໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ,

P.O BOX 4625, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

www.prf laos.org

+856 021 261 481
info@prf laos.org
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GOVERNMENT’S OFFICE
National Committee for Rural Development 
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Nahaidiao Road,  
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