
 

 

 

ມາດມາດມາດມາດຕະຕະຕະຕະການການການການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັກນັກນັກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຜນົກະທບົຕ່ໍຜນົກະທບົຕ່ໍຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ        

((((ຄນົທອ້ງຖິ່ ນໂດຍກາໍເນດີຄນົທອ້ງຖິ່ ນໂດຍກາໍເນດີຄນົທອ້ງຖິ່ ນໂດຍກາໍເນດີຄນົທອ້ງຖິ່ ນໂດຍກາໍເນດີ))))    

    

ປຶ ້ ້ປຶ ້ ້ປຶ ້ ້ປຶ ້ ້ມມມມສງັສງັສງັສງັລວມລວມລວມລວມແນວທາງແນວທາງແນວທາງແນວທາງປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່  ໄດ ້ ໄດ ້ ໄດ ້ ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຜນົຜນົຜນົຜນົ        

ໃນໃນໃນໃນການວາງການວາງການວາງການວາງແຜນແຜນແຜນແຜນແລະປະຕບິດັແລະປະຕບິດັແລະປະຕບິດັແລະປະຕບິດັງານ  ງານ  ງານ  ງານ      

    

ຮ່າງຮ່າງຮ່າງຮ່າງເອກະສານເອກະສານເອກະສານເອກະສານຄົນ້ຄວາ້ ຄົນ້ຄວາ້ ຄົນ້ຄວາ້ ຄົນ້ຄວາ້     

 

ສະສະສະສະບບັດດັບບັດດັບບັດດັບບັດດັແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກ ້ມຖຸິນາ ມຖຸິນາ ມຖຸິນາ ມຖຸິນາ 2013201320132013    

    

 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

 

 

ຮາ່ງເອກະສານສະບບັນີກ້ະກຽມໂດຍພະນກັງານຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ.ີ ມນັບ່ໍແມນ່ການແກໄ້ຂປະເດັນຕາ່ງໆ 

ໂດຍລະອຽດຫືຼຢ່າງຂາດຕວົ. ການຕຄີວາມໝາຍແລະເນືອ້ໃນຕາ່ງໆໃນເອກະສານນີແ້ມນ່ບ່ໍໄດຈ້າໍເປັນສະເໝີໄປວາ່ ມນັ

ແມນ່ທດັສະນະຂອງສະພາຜູວ້າ່ການທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີຫືຼ ທດັສະນະຂອງບນັດາລດັຖະບານທ່ີພວກເຂົາຕາງໜາ້

ໃຫ.້ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊບ່ໍີຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມ້ນູທ່ີຢູ່ໃນເອກະສານທ່ີຖກືແປນີ ້ແລະ ບ່ໍຮບັຜິດຊອບຕ່ໍ

ຜນົສະທອ້ນຈາກການນາໍໃຊເ້ອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ. ການນາໍໃຊຄ້າໍສບັ "ປະເທດ" ບ່ໍໄດໝ້າຍເຖງິການຕດັສິນຂອງທະນາຄານ

ພດັທະນາອາຊວີາ່ມນັເປັນສະຖານະພາບທາງກດົໝາຍ ຫືຼ ສະຖານະພາບອື່ ນໆຂອງອານາເຂດໃດໜ່ຶງ. 



ii 
 

ອກັສອນອກັສອນອກັສອນອກັສອນຫຍໍ ້ຫຍໍ ້ຫຍໍ ້ຫຍໍພ້າສາພາສາພາສາພາສາອງັກດິອງັກດິອງັກດິອງັກດິແປແປແປແປເປນັເປນັເປນັເປນັພາສາພາສາພາສາພາສາລາວລາວລາວລາວ    

ADB - ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

ASI - ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ 

BCS - ສຽງສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົ 

CSO - ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ 

DMC - ປະເທດສໍາມະຊກິກໍາລງັພດັທະນາ 

ESMS - ລະບບົຄຸມ້ຄອງສີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

FI - ສື່ ກາງການເງນີ 

GFN - ວທິກີານເຈລະຈາດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ 

GRM - ກນົໄກແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກ 

ILO - ອງົການແຮງງານສາກນົ 

IP - ຄນົທອ້ງຖິ່ ນ/ຄນົພືນ້ເມອືງ 

IPO - ອງົການຈດັຕັງ້ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ 

IPP - ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 

IPPF - ຂອບການວາງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 

IPSA - ການວເິຄາະຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສງັຄມົເບືອ້ງຕົນ້ 

M&E - ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

MFF - ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການສະໜອງເງນິຫຼາຍງວດ 

MRM - ກອງປະຊຸມທບົທວນການຄຸມ້ຄອງ 

PMU - ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

PPMS - ລະບບົຄຸມ້ຄອງຜນົການປະຕບິດັງານຂອງໂຄງການ 

PRA - ການປະເມນີຜນົໃນລກັສະນະກະທດັຮດັແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 

SIA - ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ 

SPRSS - ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍສງັເຂບ ແລະ ຍຸດທະສາດດາ້ນສງັຄມົ 

SPS - ຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ (ປ ີ2009) 

SR1 - ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ    1: ດາ້ນສີ່ ງແວດລອ້ມ    

SR2 - ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ 2: ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ 

SR3 - ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ 3: ຄນົທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍກໍາເນດີ/ຄນົພືນ້ເມອືງ 

TA - ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ 

UNDRIP - ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດວ້ຍສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງ/ຄນົທອ້ງຖິ່ ນໂດຍກໍາເນດີ 
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ສາລະບານສາລະບານສາລະບານສາລະບານ    

I. ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍານໍານໍານໍານໍາ 6 

ກ.... ຈດຸປະສງົ    6666 

II. ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ, ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍກ້າໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົນະນະນະນະໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍ, ຂອບຂອບຂອບຂອບເຂດວຽກເຂດວຽກເຂດວຽກເຂດວຽກງານງານງານງານ ແລະ ລະບຽບແລະ ລະບຽບແລະ ລະບຽບແລະ ລະບຽບຫຼກັການຫຼກັການຫຼກັການຫຼກັການນນນນະະະະໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍຂອງຂອງຂອງຂອງ ເອດີເອດີເອດີເອດບີີບີບີບ ີ 8 

ກ.... ຈດຸປະສງົດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນນະໂຍບາຍ    ----    ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົປ ີ2009    8888 

ຂ.... ຂອບເຂດແລະຂໍກ້ໍານດົດາ້ນນະໂຍບາຍ    8888 

ຄ.... ລະບຽບຫຼກັການລະດບັນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ    10101010 

ງ.... ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ    12121212 

ຈ.... ມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃນຮອບວຽນໂຄງການຂອງ    ເອດບີ ີ   14141414 

III. ການການການການກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກຸ່ມຄນົພືນ້ກຸ່ມຄນົພືນ້ກຸ່ມຄນົພືນ້ກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ 17 

ກ.... ການກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງພາຍໄຕບ້ດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ    17171717 

ຂ.... ການກໍານດົຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ    18181818 

ຄ.... ການກໍານດົລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ    21212121 

ງ.... ການຮບັຮູສ້ະຖານະພາບປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ພາຍໄຕລ້ະບຽບກດົໝາຍ ພາຍໃນປະເທດ    23232323 

IV. ການຄດັການຄດັການຄດັການຄດັເລອືກເລອືກເລອືກເລອືກ ແລະແລະແລະແລະ ການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຜນົຜນົຜນົຜນົກະທບົກະທບົກະທບົກະທບົ 27 

ກ.... ການດໍາເນນີການຄດັເລອືກໂຄງການ    27272727 

ຂ.... ການກໍານດົປະເພດຂອງຜນົກະທບົ    28282828 

ຄ.... ສຽງສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົມຄີວາມຈາໍເປນັບໍ????    30303030 

V. ການການການການປກຶສາປກຶສາປກຶສາປກຶສາຫາລືຫາລືຫາລືຫາລ,ື ການການການການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມ, ການການການການເຜີເຜີເຜີເຜຍີຍຍຍແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນຂ່າວສານມູນຂ່າວສານມູນຂ່າວສານມູນຂ່າວສານ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການການການການໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ຍຄໍາເກ່ຍຄໍາເກ່ຍຄໍາເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກຮອ້ງທຸກຮອ້ງທຸກຮອ້ງທຸກ 31 

ກ.... ການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍແມ່ນຫຍງັ????    31313131 

ຂ.... ຕາງໜາ້ຫຼຕືວົແທນປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ    37373737 

ຄ.... ວທິກີານເຈລະຈາດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ    38383838 

ງ.... ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ    40404040 

ຈ.... ການເຜຍີແຜ່ແຜນປ້ປ້ປ ້ປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫສ້າທາລະນະຊນົ    41414141 

ສ.... ກນົໄກຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກຂອງໂຄງການ    41414141 

ຊ.... ແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດ ີສໍາລບັ ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ    42424242 

ຍ.... ລະບບົຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັຂອງເອດບີ ີ   46464646 

VI. ການການການການປປປປະະະະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະທບົທາງກະທບົທາງກະທບົທາງກະທບົທາງສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ 48 

A.A.A.A. ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ    48484848 

ຂ.... ເຂດໂຄງການ    ແລະ ເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ    49494949 

ຄ.... ປະເພດ ແລະ ລກັສະນະຂອງຜນົກະທບົທີ່ ມ ີຕ່ໍ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ    51515151 

ງ.... ອງົປະກອບຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ    54545454 
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ຈ.... ການເກບັກໍາ ແລະ ວເິຄາະຂໍມູ້ນ    57575757 

ສ.... ການລາຍງານ ກ່ຽວກບັ ຜນົຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ    60606060 

ຊ.... ຄວາມຈາໍເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງມຊ່ີຽວຊານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ    60606060 

VII. ການການການການວາງວາງວາງວາງແຜແຜແຜແຜນນນນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົການປອ້ງກນັຜນົກະທບົການປອ້ງກນັຜນົກະທບົການປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົສໍາລບັປະຊາຊນົສໍາລບັປະຊາຊນົສໍາລບັປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ 62 

ກ.... ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການວາງແຜນ ສໍາລບັແຕ່ລະຮູບແບບການກູຢ້ມື    62626262 

ຂ.... ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ    63636363 

ຄ.... ຂອບການວາງແຜນ ສໍາລບັ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ    75757575 

ງ.... ລະບບົຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ    ແລະ ສງັຄມົ    77777777 

ຈ.... ການກວດສອບວຽກງານດາ້ນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ    77777777 

ສ.... ຕາຕະລາງສງັລວມຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ    78787878 

VIII. ບນັບນັບນັບນັຫາທີ່ຫາທີ່ຫາທີ່ຫາທີ່ ຕດິຕດິຕດິຕດິພນັພນັພນັພນັກບັການກບັການກບັການກບັການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທົບດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທົບດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທົບດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງບສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງບສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງບສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 84 

ກ.... ການປບັປຸງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ    84848484 

ຂ.... ການແກໄ້ຂຜນົກະທບົທີ່ ບ່ໍໄດຄ້າດຄະເນໄວ ້   84848484 

ຄ.... ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ    85858585 

IX. ການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມກວດຕາມກວດຕາມກວດຕາມກວດກາກາກາກາການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງລບັຄນົພືນ້ເມອືງລບັຄນົພືນ້ເມອືງລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 88 

ກ.... ການຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື////ລູກຄາ້    88888888 

ຂ.... ການລາຍງານ    93939393 

ຄ.... ການປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ແລະການປະເມນີຜນົຂັນ້ສຸດທາ້ຍ    93939393 

ງ.... ການກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍເອດບີີ    94949494 

X. ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສະໝກັສະໝກັສະໝກັສະໝກັໃຈໃຈໃຈໃຈຂອງຂອງຂອງຂອງຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງແລະຊຸມເມອືງແລະຊຸມເມອືງແລະຊຸມເມອືງແລະຊຸມຊນົສ່ຊນົສ່ຊນົສ່ຊນົສ່ວນວນວນວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍໃນຍໃນຍໃນຍໃນການການການການໃຫ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫຂໍ້ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນ 94 

ກ.... ຄວາມສະໝກັໃຈແລະສຽງສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍ    94949494 

ຂ.... ຜູກູ້ຢ້ມື////ລູກຄາ້ແລະການສະໜບັສະໜນູຈາກຊມຸຊນົສ່ວນໃຫ່ຍ    101101101101 

ຄ.... ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີໃີນການຮບັປະກນັໃຫໄ້ດຮ້ບັຄວາມສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ    104104104104 

ງ.... ຜນົສະທອ້ນຂອງການທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍ    105105105105 
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1.1.1.1. ບນັຊລີາຍການກດິຈະກໍາການລງົທນຶຕອ້ງຫາ້ມຂອງເອດບີ ີ   

2.2.2.2. ສະພາບລວມຂອງຄນົພືນ້ເມອືງຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດ    

3.3.3.3. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນລະດບັພາກພືນ້: : : : ບນັຊລີາຍການ ແລະບ່ອນເຂົາ້ຫາຂໍມູ້ນ ((((links)links)links)links)    

4.4.4.4. ການຈດັປະເພດຜນົກະທບົທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງ     

5.5.5.5. ເຄື່ ອງມສໍືາລບັປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງໃນແຕ່ລະຮູບແບບການກູຢ້ມື    

6.6.6.6. ໂຄງຮ່າງແຜນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ     

7.7.7.7. ບນັຊລີາຍການກວດສອບເພື່ ອປະເມນີຄວາມຄບົຖວ້ນຂອງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ    
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8.8.8.8. ໂຄງຮ່າງເອກະສານຂອບເຂດການວາງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງບນັຊລີາຍການກວດສອບເພື່ ອປະ

ເມນີຄວາມຄບົຖວ້ນຂອງເອກະສານຂອບແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ        

9.9.9.9. ໂຄງຮ່າງລະບບົຄຸມ້ຄອງດາ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ    

10.10.10.10. ຕວົຢ່າງເອກະສານໜາ້ວຽກ ຂອງຊ່ຽວຊານພາຍນອກ ສໍາລບັຢັງ້ຢນືຜນົການຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັ 

ຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຕວົຢ່າງຂອງຕວົຊີວ້ດັໃນການຕດິຕາມ     

11.11.11.11. ວທິກີານບນັລຸແລະທບົທວນການສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍ    

12.12.12.12. ປະຊາກອນພືນ້ເມອືງໃນຮອບວຽນໂຄງການຂອງເອດບີ ີ   

    

ບນັບນັບນັບນັນານານານານຸນຸນຸນຸກມົ ແລະ ເອກມົ ແລະ ເອກມົ ແລະ ເອກມົ ແລະ ເອກະກະກະກະສານສານສານສານອາ້ງອາ້ງອາ້ງອາ້ງອງີອງີອງີອງີ 
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I.I.I.I. ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍານາໍນາໍນາໍນາໍ    

ກກກກ....    ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ    

1. ສະພາບໍລຫິານ (Board of Directors) ການທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ເອດບີ)ີ ໄດອ້ະນຸມດັຮບັຮອງເອາົບດົຖະ-

ແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ1 ໃນເດອືນກໍລະກດົປ ີ 2009 ຊຶ່ ງເປນັເອກະສານທີ່ ມຜີນົນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄຸມ້

ຄອງທຸກວຽກງານຂອງເອດບີທີີ່ ຕດິພນັກບັການປອ້ງກນັຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃນປະເທດສະມາຊກິກໍາລງັ

ພດັທະນາ (DMCs). ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົປະທບົມຜີນົນໍາໃຊໃ້ນແຕ່ວນັທ ີ 20 ມງັກອນ 

2010 ເປນັຕົນ້ມາ. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັ

ການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ2ຈາໍນວນສາມສະບບັຂອງເອດບີຄີ:ື ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍຄນົພືນ້ເມອືງ 

ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ ແລະ ໄດຮ້ບີໂຮມເອາົເນືອ້ໃນຂອງສາມນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ນີ ້

ເຂົາ້ກນັໃຫເ້ປນັຂອບນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຮອບດາ້ນສະບບັດຽວເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງ, ເໝາະສມົ ແລະ ມີ

ປະສດິທພິາບສູງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ.  

2.  ປຶມ້ສງັລວມແນວທາງປະຕບິດັສະບບັນີເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການລະດບັນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັ

ຜນົກະທບົທີ່ ຕດິພນັກບັຄນົພືນ້ເມອືງກໍ່ ຄແືນວທາງປະຕບິດັທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົດຈີາໍນວນໜຶ່ ງ. ເອກະສານສະບບັນີບ່ໍ້ມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະ

ປ່ຽນແປງລະບຽບຫຼກັການທີ່ ມ ິຢູ່ີແລວ້ນັນ້ຫຼສືາ້ງນະໂຍບາຍໃໝ່. ແຕ່ວ່າ ເອກະສານສະບບັນີ ້ ແນ່ໃສ່ຍກົລະດບັຄວາມເປນັໄປໄດ ້

ໃຫໂ້ຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກ ເອດບີສີາມາດບນັລຸຈດຸປະສງົດາ້ນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ/ຄນົທອ້ງຖີ່ ນໂດຍກໍາ 

ເນດີດັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົ, ໂດຍຜ່ານການປບັປຸງຄວາມຖກືຕອ້ງຈດັເຈນ, ສະເໜຄໍີາແນະ 

ນໍາເພີ່ ມຕື່ ມທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ແນະນໍາແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດ ີ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການ

ປອ້ງກນັຜນົກະທບົ. ປຶມ້ສງັລວມແນວທາງປະຕບິດັສະບບັນີເ້ປນັເອກະສານສງັລວມບດົຮຽນຂອງເອດບີ ີ ທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການວາງ

ແຜນແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ອງີຕາມແນວທາງປະຕບິດັທີ່

ໄດຮ້ບັຜນົດໃີນລະດບັສາກນົທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກທະນາຄານພດັທະນາພະຫຸພາຄ.ີ ເອກະສານສະບບັນີບ່ໍ້ໄດແ້ນ່ໃຫມ້ລີກັສະນະຕາຍຕວົ 

ແລະ ສະເພາະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໃນເທົ່ ານັນ້.  

3. ເອກະສານສະບບັນີໄ້ດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອໃຫພ້າກສ່ວນຕ່ໍໄປນີນໍ້າໃຊ:້ ພະນກັງານ ເອດບີ ີແລະ ທີ່ ປກຶສາ; ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກ

ຄາ້ ແລະ ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ; ແລະ ລູກຄາ້ພາກເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ເພື່ ອການພດັທະນາອື່ ນໆລວມ ມອີງົການ

ຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັ (NGOs) ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງຕ່າງໆ (IPOs). ເອກະສານສະບບັນີ ້ຖວ່ືາເປນັເອກະສານສະ

ບບັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະອງີຕາມບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກການນໍາໃຊ ້ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ.  

ຂຂຂຂ. ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງຮ່າງຮ່າງຮ່າງຮ່າງຂອງຂອງຂອງຂອງເອກະສານເອກະສານເອກະສານເອກະສານ 

4. ປຶມ້ສງັລວມແນວທາງປະຕບິດັສະບບັນີປ້ະກອບມທີງັໝດົ 10 ພາກ. ພາກຕ່ໍໄປແມ່ນພາກທ ີ II ຊຶ່ ງຈະສະເໜ ີ ກ່ຽວກບັ 

ຈດຸປະສງົດາ້ນນະໂຍບາຍ, ການກະຕຸນ້ດາ້ນລະດບັນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດວຽກງານກໍ່ ຄລືະບຽບຫຼກັການດາ້ນນະໂຍບາຍ 

                                                           
1ເອດບີ.ີ 2009. ບດົຖະແຫງຼນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ.ມານລິາ. 
2 ເອດບີ.ີ 1995. ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ; ເອດບີ.ີ1998.ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍຄນົພືນ້ເມອືງ; ແລະ ເອດບີ.ີ 

2002.ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
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ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການດໍາເນນີງານຂອງ ເອດບີ.ີ ພາກທ ີIII 

ເຖງິພາກທ ີX ຈະບນັຍາຍຢ່າງລະອຽດ ແຕ່ລະບາດກາ້ວໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທາງດາ້ນວຊິາການທີ່ ຕດິພນັ

ກບັການປກົປອ້ງ/ປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ເປນັຕົນ້ແມ່ນຄໍາອະທບິາຍກ່ຽວກບັແນວຄວາມຄດິ, ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ

ກນັ, ກດິຈະກໍາ, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດຈີາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ຫຼຄືວນປະຕບິດັຕາມ. ພາກທ ີIII ຈະ

ສນົທະນາ ກ່ຽວກບັ ວທິກີານກໍານດົກຸ່ມຄນົທີ່ ຄວນໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາໃຫເ້ປນັກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ ພາຍໄຕຂໍ້ກ້ໍານດົຂອງບດົຖະ

ແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ - ຊຶ່ ງເປນັບນັຫາທີ່ ມຄີວາມທາ້ທາຍທີ່ ສຸດໃນການດໍາເນນີງານ. ພາກທ ີIV ຈະສະ

ເໜຂີັນ້ຕອນໃນການຄດັເລອືກ ແລະ ຈດັປະເພດຜນົກະທບົໂຄງການທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ອະທບິາຍຄວາມໝາຍຄວາມ

ສໍາຄນັຂອງຜນົກະທບົໂຄງການທີ່ ມຕ່ໍີຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ທີ່ ດນິດັງ້ເດມີ. ພາກທ ີ V ຈະອະທບິາຍຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການທາງດາ້ນການມສ່ີວນຮ່ວມແລະການປກຶສາຫາລວືຽກງານປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ, ແນວຄວາມຄດິຂອງການປກຶສາຫາລື

ຢ່າງມຄີວາມໝາຍ ແລະ ການເຈລະຈາແບບມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການເຜຍີແຜ່

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ. ພາກທ ີ VI ຈະສນົທະນາອງົປະກອບ ແລະ ວທິກີານສໍາຄນັຕົນ້ຕໍໃນການປະ

ເມນີຜນົຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງ. ພາກທ ີ VII ຈະເນັນ້ໜກັໃສ່ການສາ້ງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ 

ເມອືງແລະອະທບິາຍຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການວາງແຜນສໍາລບັແຕ່ລະຮູບແບບການກູຢ້ມື. ພາກທ ີ VIII ຈະສະ

ເໜບີນັຫາຕ່າງໆ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ພາກທ ີ IX ອະທບິາຍຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການດາ້ນການຊຸກຍູຕ້ດິຕາມ ການຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະ ພາກທ ີX ຈະສະເໜຄໍີາ

ແນະນໍາ ກ່ຽວກບັໄລຍະເວລາ ແລະ ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອຂໍຄວາມເຫນັດເີຫນັພອ້ມດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈຈາກຊຸມຊນົ

ພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ.  
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ສິສ່ິສ່ ິສ່ ິ່ ງງງງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່:   :   :   :   ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍກ້ະຕຸກກະຕຸກກະຕຸກກະຕຸກຊຸກຍູ ້ຊຸກຍູ ້ຊຸກຍູ ້ຊຸກຍູດ້າ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນນະນະນະນະໂຍບາຍພາຍໂຍບາຍພາຍໂຍບາຍພາຍໂຍບາຍພາຍໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕ ້

ບດົຖະບດົຖະບດົຖະບດົຖະແຫຼແຫຼແຫຼແຫຼງນະງນະງນະງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ    

• ຜນົກະທບົ ທາງບວກ  ແລະ/ຫຼ ືທາງລບົ 

• ຜນົກະທບົ ທາງກງົ  ແລະ/ຫຼ ືທາງອອ້ມ 

• ຜນົກະທບົ ທີ່ ເປນັນາມມະທໍາ ແລະ ຮູບປະທາໍ 

II.II.II.II. ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົ,,,, ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍກ້າໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົນະນະນະນະໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍ, , , , ຂອບຂອບຂອບຂອບເຂດວຽກເຂດວຽກເຂດວຽກເຂດວຽກງານງານງານງານ    ແລະແລະແລະແລະ    ລະບຽບລະບຽບລະບຽບລະບຽບຫຼກັການຫຼກັການຫຼກັການຫຼກັການນນນນະະະະໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍຂອງຂອງຂອງຂອງ    

ເອດີເອດີເອດີເອດບີີບີບີບ ີ   

ກກກກ....    ຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົຈດຸປະສງົດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນນະນະນະນະໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍ    ----    ບດົບດົບດົບດົຖະຖະຖະຖະແຫຼແຫຼແຫຼແຫຼງງງງນະນະນະນະໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍມາດມາດມາດມາດຕະຕະຕະຕະການການການການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັກນັກນັກນັຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົປີປປີີປ ີ   2009 2009 2009 2009     

5. ຈດຸປະສງົດາ້ນນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ຫລ ື ຄນົທອ້ງຖິ່ ນໂດຍກໍາເນດີທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົຖະ

ແຫຼງນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົປ ີ2009 ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ໂຄງການຕ່າງໆໄດຖ້ກືອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນົ

ພືນ້ຖານລະບຽບຫຼກັການທີ່ ສົ່ ງເສມີເອກະລກັ, ກຽດສກັສ,ີ ສດິທມິະນຸດ, ຮູບແບບການດໍາລງົຊວິດິແລະເອກະລກັດາ້ນວດັທະນະ 

ທໍາຂອງຄນົພືນ້ເມອືງກໍ່ ຄສືິ່ ງທີ່ ພວກເຂາົກໍານດົໄວ.້ ສະນັນ້ຄນົພືນ້ເມອືງຄວນໄດຮ້ບັສດິທດິັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ຮບັຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົທີ່ ເໝາະສມົຕາມຮດີຄອງປະເພເນ,ີ  

• ບ່ໍໄດຮບັຜນົກະທບົທາງລບົຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ແລະ 

• ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ໃນໂຄງການທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍພວກເຂາົ.  

6. ຄວາມຈາໍເປນັຂອງວຽກງານປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ແມ່ນການຍອມຮບັຕ່ໍກບັສະພາບການທາງປະຫວດັສາດ

ທີ່ ມລີກັສະນະພເິສດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ພວົພນັກບັຂະບວນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ປະຫວດັສາດການ

ພດັທະນາທີ່ ຕດິພນັກບັການຈາໍແນກແລະການແບ່ງແຍກ ເຮດັໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງຖກືປະປ່ອຍໄວໃ້ຫເ້ປນັຄນົກຸ່ມນອ້ຍຂອງສງັຄມົທີ່

ພວກເຂາົດໍາລງົຊດິວດິຢູ່. ສະນັນ້ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົປະເຊນີກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໂດຍກງົໃນການດໍາລງົຊວິດິ ແລະ ການ

ພດັທະນາຕນົເອງ. ນອກນັນ້ ການພດັທະນາໃນປະຈບຸນັຍງັເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົພບົຄວາມທຸກຍາກແລະຖກືແບ່ງແຍກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

ໃນໄລຍະຫຼາຍປຜ່ີານມາ, ໂຄງການພດັທະນາຕ່າງໆ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບີດັໃນເຂດພືນ້ທີ່  ທີ່ ມປີະຊາຊນົພືນ້ເມອືງດໍາລງົຊວິດິຢູ່ 

ແຕ່ວ່າໂຄງການເຫຼົ່ ານັນ້ທີ່ ສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍວດັທະນະທໍາ ແລະ ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຂອງພວກເຂາົບ່ໍມກັຈະເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ແກໄ້ຂ

ບນັຫາທີີ່ ກະທບົຕ່ໍພວກເຂາົຢ່າງເໝາະສມົແລະພຽງພໍ.  

7. ຍອ້ນສາເຫດເຫຼົ່ ານີແ້ລວ້, ມນັຈຶ່ ງຮຽກຮອ້ງເຖງິຄວາມເອາົໃຈໃສ່ແບບພເິສດເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັການແບ່ງ

ແຍກຄນົພືນ້ເມອືງ ໂດຍການເອາົພວກເຂາົລວມເຂົາ້ໃນຂະບວນການການວາງແຜນຍຸດທະສາດທີ່ ສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັຄວາມຕອ້ງ 

ການແລະຄຸນຄ່າຂອງພວກເຂາົ. ການເອາົໃຈໃສ່ພເິສດແລະການພວົພນັກບັພວກເຂາົຄວນເລີ່ ມຕົນ້ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມໂຄງການທີ່ ອາດ 

ມຜີນົກະທບົຕ່ໍພວກເຂາົກໍ່ ຄ ື ຂັນ້ຕອນການກໍານດົແນວຄວາມຄດິຂອງໂຄງການ ແລະ ສບືຕ່ໍພວົພນັວຽກງານກບັພວກເຂາົຕະ 

ຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ.  

ຂຂຂຂ....    ຂອບຂອບຂອບຂອບເຂດເຂດເຂດເຂດແລະແລະແລະແລະຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍກ້າໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນນະນະນະນະໂຍບາໂຍບາໂຍບາໂຍບາຍຍຍຍ    

8. ວຽກງານການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງຈະໄດຖ້ກືກໍານດົຂຶນ້ຖາ້ຫາກວ່າ ໂຄງການໃດໜຶ່ ງມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງບ່ໍວ່າ

ຈະເປນັຜນົກະທບົທາງກງົ, ທາງອອ້ມ, ທາງບວກຫຼທືາງລບົກໍ່ ຕາມ:  

• ກຽດສກັສ,ີ ສດິທມິະນຸດ, ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ ຫຼ ື

ວດັທະນະທໍາ (ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີທ້ີ່ ເປນັນາມມະທໍາ ຫລເືບິ່ ງ

ບ່ໍເຫນັດວ້ຍສາຍຕາ ແມ່ນເນືອ້ໃນຈດິໃຈ ຂອງເອກະ

ລກັຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ); ຫຼ ື
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• ຂອບເຂດຊາຍແດນຫຼຊືບັພະຍາກອນທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນຮຸບປະທໍາ ຫລ ື

ທີ່ ສາມາດເບິ່ ງເຫນັດວ້ຍສາຍຕາແມ່ນເອກະລກັຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ).  

9. ນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຈະມຜີນົນໍາໃຊ ້ແລະ ປະຕບິດັຢ່າງເປນັເອກະພາບກນັໃນທຸກໆໂຄງການທີ່ ມີ

ຜນົກະທບົຕ່ໍທີ່ ດນິທີ່ ຖວ່ືາເປນັພືນ້ທີ່ ບນັພະບຸລຸດ;3 ໝາຍເຖງິທີ່ ດນິທີ່ ຄນົພືນ້ເມອືງຄອບຄອງນໍາໃຊໃ້ນຕວົຈງິ ແລະ ນໍາໃຊເ້ປນັ

ບ່ອນຢູ່ອາໄສຫຼ ືເປນັບ່ອນຜະລດິກະສກິໍາ; ທີ່ ດນິທີ່ ຄນົພືນ້ເມອືງນໍາໃຊເ້ປນັສະຖານທີ່ ຕກັນໍາ້ ຫຼ ືເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ; ຫຼ ືທີ່ ດນິທີ່

ຄນົພືນ້ເມອືງເປນັເຈ ົາ້ຂອງ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງມໃີບຕາດນິທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍສໍາລບັເນືອ້ທີ່

ດນິ ຫຼ ື ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປອ້ງກນັ 

ຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ.  

10. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະຕບິດັໃນທຸກໆໂຄງການແລະ ອງົປະກອບ

ໃດໜຶ່ ງຂອງໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກ ເອດບີ ີແລະ/ຫຼ ື ໂຄງການທີ່ ຄຸມ້ຄອງໂດຍພາກລດັແລະໂດຍພາກເອກະຊນົ. ບ່ໍວ່າໂຄງການ

ເຫຼົ່ ານັນ້ຈະໄດຮ້ບັທນຶຈາກ ເອດບີ,ີ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້, ຫຼ ື ຄູ່ຮ່ວມສມົທບົທນຶກໍ່ ຕາມ.4ເອດບີຈີະບ່ໍໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູໂຄງການທີ່

ບ່ໍຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົ,5 ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ 

ໂຄງການອື່ ນໆ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບ ໃນນັນ້ລວມທງັລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ປະເທດເຈົາ້ພາບເປນັ

ປະເທດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ມພີນັທະພາຍໄຕກ້ດົໝາຍສາກນົ. ນອກຈາກນັນ້, ເອດບີຈີະບ່ໍໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູກດິຈະກໍາ

ທີ່ ໄດຮ້ບັການລະບຸໄວໃ້ນບນັຊລີາຍການກ່ຽວກບັການລງົທນຶຕອ້ງຫາ້ມ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ1).    

11. ຄຽງຄູ່ກນັນີ,້ ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຍງັມຜີນົນໍາໃຊກ້ບັກດິຈະກໍາກະກຽມໂຄງການທີ່ ຢູ່

ໃນຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານຫຼທືີ່ ສໍາເລດັແລວ້ແຕ່ວ່າແນ່ໃສ່ຂໍທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກ ເອດບີ ີ (ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ສມົເຫດສມົ

ຜນົ). ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ກດິຈະກໍາເຫຼົ່ ານີໝ້າຍເຖິງິກດິຈະກໍາ ຫຼ ືວຽກງານທີ່ ເກດີຂຶນ້ກ່ອນຈະໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກ ເອດບີ.ີ 

ກດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານີອ້າດຈະບ່ໍຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົ. ຖາ້ວ່າ

ຕກົໃນກໍລະນດີັ່ ງກ່າວນີ,້ ເອດບີຈີະດໍາເນນີການທບົທວນຄນືຢ່າງລະອຽດ ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມການກະກຽມໂຄງການ ເພື່ ອກໍານດົວ່າມີ

ຄໍາຮອ້ງທຸກທີ່ ມຄີວາມພົນ້ເດັ່ ນຫຼມືກີານດໍາເນນີການທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ ປອ້ງ 

ກນັຜນົກະທບົຫຼບໍື.  

12. ໃນກໍລະນທີີ່ ກດິຈະກໍາກະກຽມໂຄງການບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງສອດຄ່ອງກບັຂໍກ້ໍານດົໃນບດົຖະແຫຼງນະໂຍ 

ບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົ, ເອດບີສີາມາດບງັຄບັໃຫດໍ້າເນນີມາດຕະການດດັແກ ້ ເພື່ ອເຮດັໃຫໂ້ຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ຕອບສະໜອງ 

ແລະ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັການຂອງບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ. ຖາ້ຫາກພບົວ່າມບີນັຫາພົນ້

                                                           
3 ເນືອ້ທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດໝາຍເຖງິ ພືນ້ທີ່ , ຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ລະບບົການປກົຄອງພາຍໃນກຸ່ມຄນົຊນົເຜົ່ າໃດໜຶ່ ງ. ທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດ 

ແມ່ນທີ່ ດນິທີ່ ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງອາ້ງສດິຄວາມເປນັເຈົາ້ຂອງຊຶ່ ງວ່າພວກເຂາົໄດຄ້ອບຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຢ່້າງຕ່ໍເນື່ ອງ ເປນັໄລຍະເວລາຫາຼຍຊົ່ ວຄນົຈນົເຖງິປະຈຸ

ບນັ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຈາໍເປນັທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ອຸປະກອນ. ເຖງິແມ່ນວ່າການຄອບຄອງຫຼນືາໍໃຊ ້ ຖກືຢຸດເຊາົຍອ້ນສາເຫດດງັຕ່ໍໄປນີກ້ໍ່

ຕາມ: ສງົຄາມ, ຖກືຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໂດຍຖກືບງັຄບັ,  ຖກືສໍໂ້ກງ, ຖກືລກັ, ຫຼຍືອ້ນວ່າຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຍອ້ນຂໍ ້

ຕກົລງົດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈກບັພາກລດັ ແລະ ບຸກຄນົ/ບໍລສິດັເອກະຊນົ.  
4 ຄໍາວ່າ “ອງົປະກອບໂຄງການ” ບ່ໍໄດໝ້າຍເຖງິ ແລະ ລວມເອາົກດິຈະກາໍທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູໃຫເ້ປນັພາກສ່ວນໃດໜຶ່ ງຂອງໂຄງການ ແລະ

ສະນັນ້ຈຶ່ ງບ່ໍໄດຢູ່້ໃນໄຕກ້ານຄວບຄຸມ ຫຼ ື ແຊກແຊງຈາກຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ແລະ ເອດບີ.ີ ເອດບີຈີະດໍາເນນີການທບົທວນຄນືຢ່າງລະອຽດ ເພື່ ອກາໍນດົລະດບັ

ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອື່ ນໆທີ່ ອາດມຕ່ໍີ ເອດບີ ີໃນນາມທີ່ ເປນັອງົການຈດັຕັງ້ໜຶ່ ງ.  
5 ເບິ່ ງfootnote ທ ີ 1 ໃນເອະສານຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົພາກທ ີ 3: ການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ, ເອກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍ 3.  
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ເດັ່ ນ, ເອດບີຈີະປະສານສມົທບົກບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າມາດຕະການບນັເທາົ ແລະ/ຫຼ ືມາດຕະການດຸນດ່ຽງດາ້ນຜນົ

ປະໂຫຍດ ໄດຮ້ບັການການກໍານດົ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ເຫນັດເີປນັເອກະພາບຮ່ວມກນັ. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້, 

ການດໍາເນນີການເຫຼົ່ ານີມ້ຄີວາມສໍາຄນັຕ່ໍວຽກງານທບົທວນຄນືຂອງ ເອດບີ ີ ເພື່ ອປະເມນີຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ຈາກ

ໂຄງການ; ເຖງິແມ່ນວ່າກດິຈະກໍາກະກຽມໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ບ່ໍໄດແ້ນ່ໃສ່ຂໍທນຶຈາກ ເອດບີກີໍ່ ຕາມ.  

13. ຕວົຢ່າງ: ໂຄງການພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ເສດຖະກດິສງັຄມົແບບຮອບດາ້ນຂອງ ເອດບີຢູ່ີປະເທດຫວຽດນາມ,6  

ຕວົເມອືງແຫ່ງໜຶ່ ງຂອງແຂວງລານຊງົ (ດົ່ ງດັງ້) ໄດດໍ້າເນນີການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ວຽກກໍ່ ສາ້ງຈາໍນວນໜຶ່ ງໃນເຂດໂຄງການໄດ ້

ສໍາເລດັຮຽບຮອ້ຍແລວ້ໃນໄລຍະສອງສາມປຜ່ີານມາ - ກ່ອນໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຖກືພຈິາລະນາ - ບນົພືນ້ຖານຄວາມຄຸມ້ຄ່າທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິ (ຕວົເມອືງດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນເມອືງຊາຍແດນ). ລດັຖະບານ, ຊຶ່ ງເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂດຍ

ລວມການກະກຽມໂຄງການ, ໄດກ້ໍານດົມາດຕະການບນັເທາົ ເພື່ ອແກໄ້ຂຂໍຄ້ງົຄາ້ງຈາກກດິຈະກໍາທີ່ ຜ່ານມາແລວ້ນັນ້ ແລະ ດດັແກ ້

ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງ ເອດບີ.ີ ມາດຕະການດັ່ ງກ່າວນັນ້ປະກອບມທີງັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະ 

ແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈຊຶ່ ງວ່າ ແຜນການເຫຼົ່ ານີກ້າຍເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ແລະ ແຜນ 

ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ. ມາດຕະການແກໄ້ຂລວມມມີາດຕະການບນັເທາົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດເພີ່ ມຕື່ ມ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການກ່ອນໜາ້ນີ ້ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເທົ່ າທຽມກນັກບັປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ຈະຖກືກະທບົຈາກໂຄງການໃໝ່.  

ຄຄຄຄ....    ລະບຽບລະບຽບລະບຽບລະບຽບຫຼກັການຫຼກັການຫຼກັການຫຼກັການລະດບັລະດບັລະດບັລະດບັນະນະນະນະໂຍບາຍກ່ຽວໂຍບາຍກ່ຽວໂຍບາຍກ່ຽວໂຍບາຍກ່ຽວກບັການກບັການກບັການກບັການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕໍ່ກນັຜນົກະທບົຕໍ່ກນັຜນົກະທບົຕໍ່ກນັຜນົກະທບົຕໍ່ ຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

14. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ (Safeguard Policy Statement ຫລ ື SPS) ກໍານດົ

ລະບຽບຫຼກັການກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງໃນທຸກໆໂຄງການທີ່ ເອດບີມີສ່ີວນພວົພນັ (ໜາ້ 18 ຂອງບດົຖະແຫຼງນະ

ໂຍບາຍ) ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້      

1. ເຮດັການກັ່ ນຕອງໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມເພື່ ອກໍານດົວ່າ (1) ມຄີນົພືນ້ເມອືງດໍາລງົຊດິວດິຢູ່ ຫຼ ື ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ

ພວົພນັກບັເຂດໂຄງການຫຼບໍື; ແລະ (2) ມຄີວາມເປນັໄປໄດຫຼ້ບໍືທີ່ ໂຄງການຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ.  

2. ດໍາເນນີການປະເມນີກ່ຽວກບັຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ບດົບາດຍງິຊາຍບນົພືນ້ຖານຄວາມເໝາະສມົທາງ

ດາ້ນຮດີຄອງປະເພນີ7 ຫຼ ື ນໍາໃຊວ້ທິກີານອື່ ນໆທີ່ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ ເພື່ ອປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງ, ທງັທາງລບົແລະທາງບວກ, ທີ່ ອາດຈະເກດີຈາກການດໍາເນນີໂຄງການ. ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງລະອຽດ 

ແລະ ສມົບູນຕ່ໍກບັທາງເລອືກທີ່ ຄນົພືນ້ເມອືງສະເໜ ີແລະ ຕອ້ງການ, ໃນລະດບັທີ່ ຫຼາຍກວ່າຂໍກ້ໍານດົດາ້ນຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງໂຄງການແລະການອອກແບບມາດຕະການບນັເທາົ. ຕອ້ງກໍານດົຜນົປະໂຫຍດທາງເສດຖະກດິ 

ແລະ ສງັຄມົ ໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົບນົພືນ້ຖານຄວາມເໝາະສມົທາງຮດີຄອງປະເພນ,ີ ບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ແລະ ປາດສະຈາກການຈາໍແນກ. ຄຽງຄູ່ກບັມາດຕະການຫຼກີລຽ້ງ, ຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ/ຫຼ ື ບນັເທາົຜນົ

ກະທບົທາງລບົທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງໃຫເ້ຫຼອືໜອ້ຍທີ່ ສຸດ.  

3. ດໍາເນນີການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍກບັຊຸມຊນົຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ 

ຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອຂໍຄວາມຮ່ວມມ ື ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກພວກເຂາົໃນວຽກງານດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

                                                           
6 ເອດບີ.ີ 2010. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງວຊິາການ ແກ່ປະເທດຫວຽດນາມ ສໍາລບັ ການພດັທະນາ ໂຄງການພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ເສດຖະກດິສງັຄມົ

ແບບຮອບດາ້ນ - ໂດຍ: ວຽດທຼ,ີ ຮຸ່ງເຢນັ ແລະ ດົ່ ງດັງ້.ມານລິາ.  
7 ເຖງິແມ່ນວ່າ ເອກະສານ SPS ໃຊຄໍ້າວ່າ “ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ” ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ໃນເອກະສານສະບບັນີ ້ ໃຊຄໍ້າວ່າ “ການປະເມນີ ກ່ຽວກບັ ຜນົ

ກະທບົທາງສງັຄມົ” (ASI) ເພື່ ອບນັຍາຍເຖງິຂັນ້ຕອ້ນທີ່ ຈາໍເປນັໃນການວາງແຜນປກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຊຶ່ ງເປນັບນັຫາທີ່ ບ່ໍຄວນສບັສນົກບັບດົລາຍງານ

ການປະເມນີຜນົດາ້ນສງັຄມົ.  
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(1) ການອອກແບບ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມຊຸກຍູເ້ພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຜນົກະທບົທາງລບົຫຼ,ື ໃນ

ກໍລະນທີີ່ ບ່ໍສາມາດຫຼີກ້ລຽ້ງໄດ,້ ດໍາເນນີມາດຕະການບນັເທາົ, ຊດົເຊຍີ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົໃຫເ້ຫຼອື

ໜອ້ຍທີ່ ສຸດ; ແລະ (2) ການກໍານດົຜນົປະໂຫຍດໂຄງການ ສໍາລບັ ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົບນົ

ພືນ້ຖານຄວາມເໝາະສມົທາງດາ້ນຮດີຄອງປະເພນ.ີ ເພື່ ອຍກັລະດບັການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຕັງ້ໜາ້ຂອງປະຊາ 

ຊນົພືນ້ເມອືງ, ໂຄງການທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍພວກເຂາົຕອ້ງຍກົລະດບັດາ້ນຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃຫເ້ໝາະສມົ 

ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຮດີຄອງປະເພນ ີ ແລະ ບດົບາດຍງິຊາຍ. ຕອ້ງສາ້ງກນົໄກການໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ ໃຫ ້

ເໝາະສມົກບັຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ບດົບາດຍງິຊາຍ ເພື່ ອຮບັຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ແກໄ້ຂຄ້ວາມກງັວນົໃຈຂອງ

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.  

4. ຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຫນັດດີວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈຈາກຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາ

ໂຄງການດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ (1) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນໃຫ ້

ເປນັສນິຄາ້; (2) ການຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບອອກຈາກທີ່ ດນິປະເພນຫຼີທືີ່ ດນິຕາມຮດີຄອງຄວາມເຊື່ ອ; ແລະ 

(3) ການພດັທະນາແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ພາຍໃນເນືອ້ທີ່ ດນິປະເພນ ີ ໃຫເ້ປນັການຄາ້ຊຶ່ ງຈະສົ່ ງຜນົ

ກະທບົຕ່ໍວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ ຫຼ ື ການນໍາໃຊທ້າງດາ້ນວດັທະນະທໍາ,  ພທິກີານທາງສາດສະໜາ ຫຼ ື ຄວາມ

ເຊື່ ອທີ່ ບົ່ ງບອກເຖງິເອກະລກັ ແລະ ຊຸມຊນົຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍການນໍາ

ໃຊນ້ະໂຍບາຍ, ການເຫນັດດີວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໝາຍເຖິງິການ

ເຫນັດທີີ່ ເປນັສຽງສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ, ໂດຍຜ່ານການປກຶສາຫາລກືບັແຕ່ລະບຸກຄນົ ແລະ/ຫຼ ື

ຕາງໜາ້ຊຸມຊນົທີ່ ຖກືຍອມຮບັ, ທີ່ ສະໜບັສະໜນູກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການໃດໜຶ່ ງ. ສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່

ສະໜບັສະໜນູໂຄງການສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດ ້ ເຖງິແມ່ນວ່າບຸກຄນົຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຫຼ ື ກຸ່ມຄນົບາງກຸ່ມຂດັຄາ້ນ

ກດິຈະກາໍໂຄງການກໍ່ ຕາມ.  

5. ຫຼກີລຽ້ງໃຫຫຼ້າຍທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະສາມາດເຮດັໄດໃ້ນການເຂົາ້ເຖງິເຂດຫວງຫາ້ມ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍທາງວດັຖຸ 

ອອກຈາກເຂດປກົປກັຮກັສາແລະ ແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໃນກໍລະນທີີ່ ບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດ,້ ຕອ້ງ

ຮບັປະກນັວ່າຊຸມຊນົຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 

ການຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ ແລະ ການປະເມນີຜນົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ພາຍໃນເຂດພືນ້ທີ່

ແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ກ່ຽວກບັການແບ່ງບນັຜນົປະໂຫຍດໃຫໄ້ດຮ້ບັຢ່າງສະເໝພີາບກນັ.  

6. ກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງບນົພືນ້ຖານຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີ ກ່ຽວກບັ ຜນົ

ກະທບົທາງສງັຄມົໂດຍຜ່ານຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທາງວຊິາການຈາກທີ່ ປກຶສາທີ່ ມປີະສບົການ ແລະ ຄຸນະວຸດ ແລະ 

ບນົພືນ້ຖານພູມປນັຍາຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້

ເມອືງປະກອບມຂີອບເຂດການປກຶສາຫາລກືບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະ

ຕບິດັໂຄງການ; ກໍານດົມາດຕະການເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສມົ 

ແລະ ແທດເໝາະກບັຮດີຄອງປະເພນ;ີ ກໍານດົມາດຕະການບນັເທາົ, ຫຼກີລຽ້ງ, ຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ຊດົເຊຍີຜນົ

ກະທບົຕ່າງໆທີ່ ເປນັທາງລບົ. ນອກນັນ້ລວມເອາົຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການ

ດໍາເນນີການໄກ່ເກ່ຍ; ຄ່ຽງຄູ່ກບັການກໍານດົງບົປະມານແລະໄລຍະເວລາໃຫເ້ໝາະສມົ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ມາດຕະການເຫຼົ່ ານັນ້.  

7. ເຜຍີແຜ່ຮ່າງແຜນສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ລວມທງັບດົບນັທກຶການປກຶສາຫາລ ືແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີ 

ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົທາງສງັຄມົພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ເໝາະສມົ, ກ່ອນການຕລີາຄາໂຄງການຂອງເອດບີ,ີ 

ຕອ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ທຸກຄນົເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນໍາໃຊພ້າສາທີ່ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງແລະພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວ 
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ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ສະຫຼຸບສະຫຼຸບສະຫຼຸບສະຫຼຸບລວມພລວມພລວມພລວມພາລະາລະາລະາລະບດົບາດບດົບາດບດົບາດບດົບາດ    ແລະໜາ້ແລະໜາ້ແລະໜາ້ແລະໜາ້ທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມ

ຮບັຮບັຮບັຮບັຜດິຜດິຜດິຜດິຊອບຂອງຊອບຂອງຊອບຂອງຊອບຂອງເອດີເອດີເອດີເອດບີີບີບີບ ີ   

• ຄດັເລອືກໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ ອກາໍນດົ ບນັຫາທີ່ ຕດິພນັການຄນົ

ພືນ້ເມອືງ ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການກາໍນດົໂຄງການ  

• ດໍາເນນີການທບົທວນ ຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜູ ້

ກູຢ້ມື/ລູກຄາ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຫຼີກ້ລຽ້ງ ຫຼ ື ຫຼຸດຜ່ອນ 

ຜນົກະທບົທາງລບົ  

• ທບົທວນ ຄວາມສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການ

ມສ່ີວນຮ່ວມ, ການປະເມນີ, ການເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານ,  

ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ  

• ກາໍນດົ ຄວາມເປນັໄປໄດໃ້ນການໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູ  

• ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງ ຜູກ້ຢູມື/ລູກຄາ້ ກ່ຽວກບັ

ການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ  

• ເຜຍີແຜ່ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ/ຂອບ 

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຫລ(ືIPP/IPPF) 

ຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງ ເອດບີ ີ 

• ຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ IPP/IPPF 

• ກາໍນດົຂັນ້ຕອນ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ຈາກການສະໜບັສະໜນູຊຸມ

ຊນົໂດຍລວມ ຢູ່ໃນໂຄງການຈາໍນວນໜຶ່ ງ 

ຂອ້ງສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດ.້ ຫຼງັຈາກນັນ້ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສະບບັສມົບູນ ແລະ ສະບບັ

ປບັປຸງຕອ້ງໄດຮ້ບັເຜຍີແຜ່ ໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຮບັຮູອ້ກີຄັງ້ໜຶ່ ງ.  

8. ກະກຽມແຜນປະຕບິດັງານກ່ຽວກບັການມອບສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິປະເພນໃີຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອບເຂດທີ່ ດນິຫຼເືນືອ້ທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດທີ່ ໂຄງການມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຄ:ື (1) ກດິຈະກໍາ

ພວົພນັໃນການກໍານດົສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິແລະກໍານດົເຂດແດນໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍອງີຕາມເຂດ

ແດນທີ່ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງເປນັເຈ ົາ້ຂອງ, ຄອບຄອງຫຼນໍືາໃຊຕ້າມປະເພນ;ີ ແລະ (2) ການເຂົາ້ຄອບຄອງນໍາ

ໃຊທ້ີ່ ດນິໂດຍບ່ໍ ໄດຮ້ບັຄວາມສະໝກັໃຈຈາກປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.  

9. ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍນໍາໃຊທ້ີ່ ປກຶສາທີ່ ມປີະສບົການ 

ແລະ ຄຸນນະວຸດ; ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕດິຕາມແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ຖາ້ມຄີວາມເປນັໄປໄດ;້ ແລະປະເມນີຄນືວ່າຈດຸ 

ປະສງົແລະຄາດໝາຍຜນົໄດຮ້ບັຂອງແຜນສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຖກືບນັລຸ ແລະ ປະສບົຜນົສໍາເລດັຫຼບໍື. ນອກ 

ນັນ້ຕອ້ງເຜຍີແຜ່ບດົລາຍງານຜນົການຕດິຕາມໃຫທຸ້ກໆພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຮບັຮູ.້  

 

15. ບນົພືນ້ຖານລະບຽບຫຼກັການເຫຼົ່ ານີ,້ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການສະເພາະທີ່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງຕອບສະໜອງໃຫສ້ອດ 

ຄ່ອງໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ ້ ເອກະສານຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພາກທ ີ 3: ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຊຶ່ ງເປນັໜຶ່ ງໃນບດົຖະແຫຼງນະ

ໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ. ພາກຕ່ໍໄປນີຈ້ະສນົທະນາກ່ຽວກບັຄໍາແນະນໍາທາງວຊິາການ ແລະ ແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດ ີ

ໃນການການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງສຸດ.  

ງງງງ....    ພາລະພາລະພາລະພາລະບດົບາດບດົບາດບດົບາດບດົບາດ    ແລະແລະແລະແລະ    ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທີ່ ຄວາມທີ່ ຄວາມທີ່ ຄວາມທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບ    

1.1.1.1.    ເອດີເອດີເອດີເອດບີ ີບ ີບ ີບ ີ    

16. ເອດບີມີໜີາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຄດັເລອືກໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ ອກໍານດົໃຫໂ້ຄງການເຫຼົ່ ານັນ້ຕອບສະໜອງຕາມຂໍ ້

ກໍານດົດາ້ນນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ (ພາກທ ີ IV). ການ 

ກັ່ ນຕອງໂດຍເອດບີປີະກອບມກີານທບົທວນ ແລະຈດັປະເພດໂຄງ 

ການໃນໄລຍະຕົນ້ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົ

ຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ໃນໄລຍະການກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ເອດບີມີໜີາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນ

ການດໍາເນນີການທບົທວນຄນື ຂັນ້ຕອນທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜູກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້ຢ່າງລະອຽດ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຂ້ັນ້ຕອນເຫຼົ່ ານັນ້ສອດ

ຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງ ເອດບີ.ີ ໃນນັນ້ການທບົທວນຄນືລວມທງັ

ການທບົທວນຜນົຂອງການປະເມນີ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນ

ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ 

ແລະ ແຜນການຕ່າງ ເພື່ ອຮບັ ປະກນັວ່າມາດຕະການປກົປອ້ງຖກື

ກໍານດົຂຶນ້ ເພື່ ອຫຼີກ້ລຽ້ງ, ຫຸຼດຜ່ອນ, ບນັເທາົ ແລະ ຊດົເຊຍີຜນົ

ກະທບົທາງລບົທີ່ ມຕ່ໍີສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຄຽງຄູ່ກບັການກໍານດົ

ຜນົປະໂຫຍດໃຫເ້ໝາະຕາມ ຮດິຄອງປະເພນ.ີ  
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ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ສະຫຼຸສະຫຼຸສະຫຼຸສະຫຼຸບລວມພາລະບລວມພາລະບລວມພາລະບລວມພາລະບດົບາດບດົບາດບດົບາດບດົບາດ    ແລະແລະແລະແລະ ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່

ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບຂອງຂອງຂອງຂອງຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູກູ້ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ມືຢມືຢມືຢມື////ລູກລູກລູກລູກຄາ້ຄາ້ຄາ້ຄາ້    

• ພວົພນັວຽກງານ ກ່ຽວກບັ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ໃນໄລຍະລິ່

ເລີ່ ມໂຄງການ  

• ປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ  

• ເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງຮບັຮູ ້ 

• ກະກຽມ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ/ຂອບວຽກ 

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (IPP/IPPF)  

• ສາ້ງຕັງ້ກນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກແລະການຕດິຕາມຜນົ

ກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມໂຄງການ  

• ປະສານສມົທບົກບັເອດບີ ີ ກ່ຽວກບັ ການທບົທວນ/ກວດ 

ກາເອກະສານຕ່າງໆ  

• ເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາ ແລະ ເອກະ 

ສານຕ່າງໆ 

• ຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກບັ ລະບຽບກດົໝາຍ

ພາຍໃນປະເທດ  

• ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກບັຜນົກະ 

ທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະເອກະສານຂອບການວາງແຜນ

ປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຢ່າງພຽງພໍ - ຄ:ື 

ມງີບົປະມານ, ມກີານຕດິຕາມ, ມທີີ່ ປກຶສາສນັຍາຈາ້ງ ຢ່າງ 

ພຽງພໍ  

17. ເອດບີຄີວນກໍານດົຄວາມເປນັໄປໄດໃ້ນການສະໜອງທນຶສະໜບັສະໜນູ ແລະ ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ພາລະ

ບດົບາດຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລຸກຄາ້ ໃນການສະໜອງງບົປະມານ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

ນອກນັນ້ ເອດບີຍີງັມໜີາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂັນ້ຕອນໃນການຂໍການ

ສະໜບັສະໜນູສ່ວນຫຼາຍຈາກຊຸມຊນົຕ່ໍກບັໂຄງການໃດໜຶ່ ງ8ຄຽງຄູ່ກບັການປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂັນ້ຕອນ

ດັ່ ງກ່າວນັນ້. ເອດບີຄີວນຊ່ວຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ໃນການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ຊີນໍ້າວຽກ

ງານການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ. (ເອດບີ ີ ເຜຍີແຜ່ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົ/ແລະຂອບເຂດ

ການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນຜນົການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ບດົລາຍງານຜນົຈາກການຕດິຕາມ 

ຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງ ເອດບີ)ີ.  

18. ຖາ້ຫາກວ່າ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງຂໍຜູ້ກມດັທາງລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຕດິພນັກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງ ເປນັຕົນ້ແມ່ນຂໍກ້ໍານດົທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົ ແລະ ຂອບເຂດການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ 

ຫຼລືະບບົຄຸມ້ຄອງທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; ເອດບີຈີະກໍານດົມາດຕະການແກໄ້ຂແລະສມົທບົກບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ເພື່ ອ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງ. ຖາ້ຫາກວ່າ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຍງັຄງົບ່ໍສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງ, ເອດບີສີາມາດນໍາໃຊມ້າດ

ຕະການທາງກດົໝາຍ ເປນັຕົນ້ແມ່ນຢຸດການໃຫທ້ນຶຊົ່ ວຄາວ, ຍກົເລກີການໃຫທ້ນຶຫຼ ືເລັ່ ງໃຫມ້ກີານໃຊແ້ທນເງນິກູຢ້ມືໄວຂຶນ້ກວ່າ

ເກົ່ າບນົພືນ້ຖານຂໍກ້ໍານດົໃນຂໍຜູ້ກມດັສນັຍາກູຢ້ມືຂອງ ເອດບີ.ີ ກ່ອນຈະດໍາເນນີມາດຕະການເຫຼົ່ ານີ,້ ເອດບີຄີວນນໍາໃຊວ້ທິກີານ

ອື່ ນໆເສຍກ່ອນເພື່ ອປບັປຸງໃຫສ້ະພາບການເປນັທີ່ ເພິ່ ງພໍໃຈແກ່ໝດົທຸກຝ່າຍເຊັ່ ນວ່າດໍາເນນີການເຈລະຈາຕ່ໍລອງກບັທຸກພາກສ່ວນ.  

2.2.2.2.    ຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູກູ້ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ມືຢມືຢມືຢມື////ລູກລູກລູກລູກຄາ້ຄາ້ຄາ້ຄາ້    

19. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ມໜີາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການປະເມນີ

ໂຄງການ ແລະ ຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະກຽມ

ແຜນປກົປອ້ງ ແລະ ພວົພນັກບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໂດຍຜ່ານ

ທາງການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ

ດວ້ຍຄວາມຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈບນົພືນ້ຖານລະບຽບຫຼກັການ ແລະ 

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທຸກຂໍ ້ ດັ່ ງລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານນະໂຍບາຍ 

ກ່ຽວກບັ ການປກົປອ້ງ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງສະໜອງທຸກເອກະສານທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ - ເປນັຕົນ້ແມ່ນບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ, ແຜນ 

ປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ/ຂອບວຽກແຜນ ປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ບດົລາຍການລງົຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ - ໃຫເ້ອດີ

ບ ີເພື່ ອທບົທວນແລະກວດກາ.  

20. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງດໍາເນນີງານໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບ

ກດົໝາຍມາດຕະຖານແລະຂໍກ້ໍານດົຕ່າງໆຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບ, ລວມ

ທງັພນັທະຂອງປະເທດທີ່ ມຕ່ໍີກດົໝາຍສາກນົ. ນອກຈາກນັນ້ ຜູກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການປກົປອ້ງທີ່ ເປນັເອກະພາບ

ກບັເອດບີເີພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍລະບຽບຫຼກັການລະດບັນະໂຍບາຍ ແລະ 

                                                           
8 ເບິ່ ງ footnote ທ ີ1 ໃນເອກະສານຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງພາກທ ີ3, ຂໍຈ້:ໍ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການສະເພາະ    
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ການການການການປກຶສາປກຶສາປກຶສາປກຶສາຫາລືຫາລືຫາລືຫາລຢ່ືາງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍ    

ການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ ມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ສຸດ ໃນ

ການກາໍນດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ ຢ່າງເໝາະສມົ; ການອອກແບບ 

ແລະ ຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການ

ປະເມນີຜນົກະທບົ; ການກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາ 

ລບັຄນົພືນ້ເມອືງ; ການສາ້ງຕັງ້ກກົໄກການໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ 

ແລະ ການຕດິຕາມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາ ລບັຄນົພືນ້ເມອືງ; 

ແລະ ຂໍຄວາມສະໜບັສະໜນູໂຄງການສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ. 

ໃນບາງກລໍະນ,ີ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

(ສໍາ ລບັ ປະເພດໂຄງການຜ່ານອງົການສື່ ກາງດາ້ນການເງນິ) ແລະ 

ຂອບເຂດການວາງແຜນປກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ (IPPF) ຈາໍ

ເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ເພື່ ອໂຄງການອື່ ນໆ ເຊັ່ ນວ່າ ປະ

ເພດໂຄງການກູຢ້ມືເພື່ ອປບັປຸງຂະແໜງການ ແລະ ປະເພດ

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການເງນິແບບຫາຼຍອງົປະກອບ (MFF) 

(ພາກທ ີVII).  

ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວແ້ລວ້ນັນ້.  

21. ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຜູຮ້ບັເໝາົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການທີ່ ຕກົລງົກນັແລວ້ນັນ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ; ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ 

ຄວນລະບຸຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງໄວໃ້ນເອກະ ສານການປະມູນ ແລະ ສນັຍາກໍ່ ສາ້ງຖາ້ ເອດບີ ີ

ແລະ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັ. ໃນກໍລະນ ີ ເນືອ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງມຄີວາມແຕກຕ່າງກບັບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົແລະຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການດາ້ນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຂອງ ເອດບີ;ີ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ແລະ ເອດບີຈີະຮ່ວມກນັກໍານດົ ແລະ ເປນັເອກະພາບກນັ 

ກ່ຽວກບັ ມາດຕະການສະເພາະເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງຢ່າງສມົບູນກບັບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງ 

ກນັຜນົກະທບົແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຂອງ ເອດບີ.ີ  

ຈຈຈຈ....    ມາດມາດມາດມາດຕະຕະຕະຕະການການການການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກັກັກັກນັຜນົກະທບົຕໍ່ນຜນົກະທບົຕໍ່ນຜນົກະທບົຕໍ່ນຜນົກະທບົຕໍ່ ປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງໃນເມອືງໃນເມອືງໃນເມອືງໃນຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການຂອງຂອງຂອງຂອງ    ເອດີເອດີເອດີເອດບີີບີບີບ ີ   

22. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທົ່ ວໄປຂອງ ເອດບີ ີ ແມ່ນຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານປອ້ງກນັຜນົກະທບົປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃນ

ແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການຂອງ ເອດບີ.ີ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຈາໍນວນໜຶ່ ງຕອ້ງປະຕບິດັໃນໜຶ່ ງຂັນ້ຕອນຫຼຫຼືາຍ

ກວ່ານັນ້ພາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ (ເບິ່ ງແຜນວາດ 1). ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກ ແລະ ຈດັປະເພດ

ໂຄງການເປນັຂັນ້ຕອນຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ມຄີວາມສໍາຄນັເທົ່ າທຽມກນັ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ; ຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລື

ຢ່າງມຄີວາມໝາຍກໍ່ ເປນັອກີໜຶ່ ງຂັນ້ຕອນທີ່ ມລີກັສະນະຕ່ໍເນື່ ອງ (ພາກທ ີV).  

23. ການກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ (ພາກທ ີ III). ທມີງານໂຄງການຂອງ ເອດບີ,ີ ໂດຍຜ່ານການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນວຊິາ

ການຈາກທີ່ ປກຶສາທີ່ ມຄີວາມຮູແ້ລະປະສບົການ, ຈະກໍານດົວ່າມກຸ່ີມປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ດໍາລງົຊວິດິໃນເຂດໂຄງການຫຼບໍື. ຈາກ

ນັນ້ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົຈະເປນັພືນ້ຖານເພື່ ອນໍາໃຊຄໍ້າວ່າ “ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ” ໃນໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການ

ສະໜບັສະໜນູຈາກເອດບີ.ີ ທມີງານໂຄງການເອດບີຈີະປກຶສາຫາລກືບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັວ່າຄນົກຸ່ມໃດທີ່ ຈະຖກືກໍານດົເປນັ 

ຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັນໍາໃຊເ້ປນັເປົາ້ໝາຍໃນບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ (Safeguard Policy 

Statement ຫລ ືSPS).  

24. ພາຍຫຼງັຈາກກໍານດົປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງແລວ້, ວງົຈອນ

ໂຄງການຂອງເອດບີຈີະປະກອບມ ີ4 ໄລຍະທີ່ ພວົພນັກນັ (ຈະອະທ ິ

ບາຍເພີ່ ມຕື່ ມໃນພາກຕ່ໍໄປ).  

25. ການຄດັເລອືກ ແລະ ຈດັປະເພດໂຄງການ. ກດິຈະກໍາເຫຼົ່ າ

ນີ ້ແມ່ນໜາ້ທຄີວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ເອດບີ ີ ເປນັຕົນ້ຕໍ ແລະ ເປນັ

ວຽກງານປິ່ ນອອ້ມຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ຈາກ

ໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເໜ ີ ຫຼ ື ໂຄງການທີ່ ຈະໄດຮ້ບັທນຶກໍ່ ໄດ.້ ການ 

ຈດັປະເພດໂຄງການຈະບ່ໍສາມາດສໍາເລດັໄດຖ້າ້ຫາກບ່ໍມຂໍີມູ້ນພຽງພໍ. 

ຜູນໍ້າຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງສາມາດປະກອບສ່ວນ

ໃນການສນົທະນາດາ້ນແນວຄວາມຄດິໂຄງການ. ຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວ
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ນີເ້ປນັຂັນ້ຕອນທີ່ ຊ່ວຍກໍານດົຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້

ເມອືງ.  

26. ການອອກແບບ. ຕາມປກົກະຕແິລວ້, ການວາງແຜນ ແລະອອກແບບແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົພືນ້-

ເມອືງແມ່ນໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້. ສ່ວນເອດບີມີໜີາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັວ່າແຜນເຫຼົ່ າ-

ນັນ້ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງຕນົ ແລະ ຢັງ້ຢນືວ່າຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ມຄີວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ການຈດັປະເພດໂຄງການໂດຍເອດບີຊ່ີວຍກໍານດົລະດບັການກະ-

ກຽມເອກະສານຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ແຕ່ວ່າການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍນັນ້ເປນັພາລະບດົບາດຕົນ້ຕ່ໍຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໃນ

ທຸກໆກໍລະນທີີ່ ໂຄງການສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.  

27. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້. ຂັນ້ຕອນນີຈ້ະຮບັປະກນັວ່າ ແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົ 

ພືນ້ເມອືງຈະໄດຮ້ບັການດດັແກ,້ ຖາ້ມຄີວາມຈາໍເປນັ, ຫຼງັຈາກໄດຮ້ບັການອອກແບບຢ່າງລະອຽດ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງ

ລະມດັລະວງັແລະສມົບູນແບບ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊງ້ບົປະມານຢ່າງພຽງພໍກໍ່ ຄກືານກໍານດົຂັນ້ຕອນໃນການດດັແກແ້ລະອອກແບບ

ໃຫເ້ໝາະສມົ. ຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລ,ື ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກທີ່ ຖກືກໍານດົຂຶນ້ໃນໄລຍະ

ການອອກແບບໂຄງການນັນ້ຈະສບືຕ່ໍປບັປຸງ ແລະ ດດັໃຫດ້ຂີຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. ເອດບີ,ີ ໂດຍສມົທບົກບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້, ຈະຮບັ

ປະກນັໃຫມ້ກີານຕດິຕາມໃນແຕ່ລະໄລຍະແລະດດັແກແ້ຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຕາມຄວາມເໝາະສມົ 

ຄຽງຄູ່ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການແກໄ້ຂທີ່ ເຫນັວ່າຈາໍເປນັຕະຫຼອດໄລຍະການດໍາເນນີໂຄງການ ແລະ ກ່ອນໄລຍະສິນ້ສຸດ

ໂຄງການ.  

28. ໄລຍະສິນ້ສຸດໂຄງການ. ເອດບີຈີະຂຽນບດົລາຍງານສິນ້ສຸດໂຄງການ ຫຼ ື ບດົລາຍງານປະຈາໍປສີະບບັເພີ່ ມຕື່ ມ. ບດົລາຍ

ງານດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະສະແດງໃຫເ້ຫນັຜນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະ ບດົ ຮຽນທີ່

ຖອດຖອນໄດ.້ ຕາມປກົກະຕແິລວ້, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຍງັຄງົສບືຕ່ໍຕດິຕາມພາຍໃນອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົ. ຖາ້ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍ

ເປນັ, ເອດບີຈີະລງົຕດິຕາມແຕ່ລະເຂດໂຄງການຈາໍນວນ 2 ຄັງ້ພາຍຫຼງັໂຄງການສິນ້ສຸດປະມານ 1 ແລະ 2 ປ ີເພື່ ອປະເມນີຄວາມ

ຢນືຍງົຂອງມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.     
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ແຜນແຜນແຜນແຜນວາດວາດວາດວາດ    1: 1: 1: 1: ການການການການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມືເມືເມືເມອືງ ອງ ອງ ອງ (IPP) (IPP) (IPP) (IPP) ໃນໃນໃນໃນຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການຂອງ ຂອງ ຂອງ ຂອງ ເອດີເອດີເອດີເອດບີີບີບີບ ີ

  

 

ແນວ

ຄວາມ

ຄດິໂຄງ

ການ 

ຄດັ

ເລອືກ

ແລະຈດັ

ປະເພດ 

ບ່ໍມີ

ມາດ

ຕະການ 

ກະກຽມ 

ESMS 

ຈດັຕັງ້

ປະຕິ

ບດັແລະ

ຕດິຕາມ 

ຕດິ

ຕາມ

ພາຍ

ໃນ 

ຕດິ

ຕາມ

ພາຍ

ນອ

ກ 

ດດັ 

ແກ ້

ແຜນ 

IPP 

ຕດິ

ຕາມ

ຄວາມ

ຄບືໜາ້

ແລະຊີ ້

ນໍາເປນັ

ປກົກະ

ຕ ິ

ແຜນ 

IPP 

ສໍາ

ເລດັ 

ປກຶສາຫາ

ລບືນັຫາ

ຄນົພືນ້

ເມອືງ 

ສາ້ງຂັນ້

ຕອນ

ການປກຶ

ສາຫາລື

ແລະການ

ມສ່ີວນ

ຮ່ວມ 

ສາ້ງຄະນະ

ກາໍມະການທີ່

ປກຶສາເອກະ

ລາດ (ຖາ້

ເປນັໂຄ

ງການສບັສນັ

ແລະລະ

ອຽດອ່ອນ) 

ສື່ ສານ, ຮບັ

ຄໍາຮອ້ງ

ທຸກແລະ

ສຕ່ໍືເຜຍີແຜ່

ຂໍມູ້ນຂ່າວ

ສານ 

ບນັລຸ 

BCS ສໍາ

ລບັໂຄງ

ການຈາໍ

ນວນໜຶ່ ງ 

ດໍາເນນີ

ການເຈ

ລະຈາ 

GFN 

(ຖາ້ຈາໍ

ເປນັ) 

ເຜຍີ

ແຜ່ຂໍ ້

ມູນ

ຂ່າວ

ສານ 

ການການການການປະປະປະປະ

ເມນີເມນີເມນີເມນີ

ສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ

ແລະແລະແລະແລະ

ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມທຸກທຸກທຸກທຸກ

ຍາກຍາກຍາກຍາກ    ເບືອ້ງເບືອ້ງເບືອ້ງເບືອ້ງ

ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ 

(IPSA)   

ບດົລາຍງານການສິນ້

ສຸດໂຄງການ 

• ຜນົສໍາເລດັວຽກ

ງານ IPP ບດົ

ຮຽນທີ່ ຖອດ

ຖອນໄດ ້

 

 

 ກາໍນດົ

ຊຸມຊນົ

ທີ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົກະ

ທບົ 

ປະເມນີ

ຜນົກະ

ທບົທາງ

ສງັຄມົ 

ສາ້ງກນົ

ໄກໄກ່

ເກ່ຍຄໍາ

ຮອ້ງ

ທຸກ 

ກາໍນດົ

ມາດຕະ

ການບນັ

ເທາົແລ

ະຜນົປະ

ໂຫຍດ 

ກາໍ

ນດົ

ງບົ

ປະ

ມານ, 

ການ

ເງນິ 

ຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ

ແລະກາໍ

ນດົແຜນ

ປະຕບິດັ

ງານ 

ການການການການ

ກະກະກະກະ

ກຽກຽກຽກຽ

ມມມມ

ແຜນແຜນແຜນແຜນ    

IPPIPPIPPIPP 

 

ປະ

ເພດ

ຄໍ 

ປະ

ເພດ 

FI 

ປະເພດ

ກຫໍຼຂໍື 

ໄລໄລໄລໄລຍະການຍະການຍະການຍະການ

ຈດັຈດັຈດັຈດັປປປປະະະະເພດເພດເພດເພດ 
ໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະການການການການ

ກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົ 
ໄລໄລໄລໄລຍະການຍະການຍະການຍະການອອກອອກອອກອອກ

ແບບແບບແບບແບບ 
ໄລໄລໄລໄລຍະການຍະການຍະການຍະການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້

ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັ 
ໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະສິນ້ສິນ້ສິນ້ສິນ້

ສຸດສຸດສຸດສຸດໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງ

ການການການການ 

ຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ

ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ 

    

ກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍ 

    

ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາ

ລືລືລືລຢ່ືາງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມ

ໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍ 

    

ຜນົຜນົຜນົຜນົອອກອອກອອກອອກ 

ດດັແກ ້

ການ

ອອກ

ແບບ 

ແກໄ້ຂຜນົ

ກະທບົທີ່ ບ່ໍ

ໄດຄ້າດ

ໝາຍໄວ ້

 

ສບືຕ່ໍການປກຶສາຫາລຢ່ືາງຕ່ໍ

ເນ ື່ ອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍ 

ແຜນແຜນແຜນແຜນການການການການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍກນັຜນົກະທບົຕ່ໍກນັຜນົກະທບົຕ່ໍກນັຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ 

• ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ 

• ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການປກຶສາຫາລ ືແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ 

• ຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ 

• ມາດຕະການບນັເທາົຜນົກທບົທາງລບົ 

• ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ 

• ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ 

• ການຕດິຕາມ, ການລາຍງານ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 

• ການກະກຽມອງົການຈດັຕັງ້ 

• ງບົປະມານ ແລະການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິ 
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III.III.III.III. ການການການການກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

ກກກກ....    ການການການການກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງພາຍເມອືງພາຍເມອືງພາຍເມອືງພາຍໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕບ້ດົບດົບດົບດົຖະຖະຖະຖະແຫຼແຫຼແຫຼແຫຼງນະງນະງນະງນະໂຍບໂຍບໂຍບໂຍບາຍາຍາຍາຍມາດມາດມາດມາດຕະຕະຕະຕະການການການການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັກນັກນັກນັຜນົກະທບົຜນົກະທບົຜນົກະທບົຜນົກະທບົ    

29. ຄໍານຍິາມຄນົພືນ້ເມອືງ/ຄນົທອ້ງຖິ່ ນໂດຍກໍາເນດີໂດຍທົ່ ວໄປ ແລະ ແບບຮອບດາ້ນບ່ໍສາມາດກໍານດົໄດຍ້ອ້ນຄວາມ

ສບັສນົຕວົຈງິທາງດາ້ນສງັຄມົ ໃນພາກພືນ້ອາຊ ີ ແລະປາຊຟີກິ. ຄໍາສບັແລະນຍິາມ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງແລະຖກືນໍາໃຊມ້ຄີວາມ

ແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມແຕ່ລະປະເທດ, ສະຖານທີ່ ແລະແຕ່ລະກຸ່ມ. ໂດຍຮບັຮູວ່້າມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການກໍານດົຄໍານຍິາມດັ່ ງກ່າວ

ນີ,້ ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຈຶ່ ງນໍາໃຊຄໍ້າສບັໃນລະດບັການປະຕບິດັງານເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫນ້ະ

ໂຍບາຍຖກືນໍາໃຊຢ່້າງເໝາະ ສມົໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິພາຍໃນໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກ ເອດບີ.ີ  

30. ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ນເອກະສານສະບບັນີ,້ ຄໍາວ່າ “ຄນົພືນ້ເມອືງ” ໄດຮ້ບັການນໍາໃຊໃ້ຫມ້ຄີວາມໝາຍທົ່ ວໄປທີ່ ໝາຍເຖງິກຸ່ມ

ຄນົໃດໜຶ່ ງທີ່ ມເີອກະລກັ, ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດ, ມສີງັຄມົແລະວດັທະນະທໍາ ທີ່ ປະກອບມ ີ 4 ລກັສະນະທີ່ ແຕກຕ່າງກນັດັ່ ງລຸ່ມ

ນີ:້  

(i) ມເີອກະລກັເປນັຂອງຕນົເອງ  ເນື່ ອງຈາກວ່າ ສະມາຊກິຂອງກຸ່ມທີ່ ມວີດັທະນະທໍາພືນ້ເມອືງແບບສະເພາະກຸ່ມ 

ແລະ ເອກະລກັດັ່ ງກ່າວນີຖ້ກືຮບັຮູຈ້າກຄນົກຸ່ມອື່ ນ;  

(ii) ມຄີວາມຜູກພນັກບັທີ່ ພກັອາໄສທາງພູມສີາດ ຫຼ ື ເຂດແດນບນັພະບຸລຸດ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ມແີຫ່ຼງຊບັ 

ພະຍາກອນທໍາມະຊາດພາຍໃນເຂດແດນບນັພະບຸລຸດ ແລະ ເຂດທີ່ ພກັອາໄສ;  

(iii) ມປີະເພນ,ີ ວດັທະນະທໍາ, ເສດຖະກດິ ຫຼ ື ສະຖາບນັປກົຄອງທີ່ ແຍກອອກຈາກສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະ 

ທໍາທົ່ ວໄປ; ແລະ 

(iv) ມພີາສາປາກເວົາ້ສະເພາະ, ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ຈະແຕກຕ່າງຈາກພາສາທາງການທີ່ ນໍາ ໄຊທ້ົ່ ວໄປພາຍໃນປະເທດ ຫຼ ື

ພາກພືນ້.  

31. ສະນັນ້ກຸ່ມວດັທະນາທໍາສງັຄມົໃດໜຶ່ ງຕອ້ງມທີງັ ເອກະລກັ ແລະຄວາມດອ້ຍໂອກາດກ່ອນຈະສາມາດນໍາໃຊເ້ປນັເປົາ້

ໝາຍຂອງຂໍນ້ດົດາ້ນຍະໂຍບາຍ ກ່ຽວກບັ ການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຫລປືກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນບດົຖະແຫຼງ 

ນະໂຍຍາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ (SPS) ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກ ເອດບີ ີ(ພາກທ ີIII).  

32. ຄນົພືນ້ເມອືງສາມາດເປນັກຸ່ມຄນົໃດໜຶ່ ງພາຍໃນປະເທດສະມາຊກິກໍາລງັພດັທະນາຂອງ ເອດບີ,ີ ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນຊນົເຜົ່ າ, 

ຄນົກຸ່ມນອ້ຍ, ປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ, ແລະ ອື່ ນໆ, ຕາບໃດທີ່ ກຸ່ມຄນົເຫຼົ່ ານັນ້ຄອບຄອງລກັສະນະສະເພາະທີ່ ແຕກຕ່າງກນັດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸ

ໄວໃ້ນບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ SPS. ຕວົຢ່າງຈາໍນວນໜຶ່ ງຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຈາກປະເທດສະມາຊກິກໍາລງັພດັທະນາ ລະບຸ

ໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2.  

33. ເພື່ ອກໍານດົວ່າປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແມ່ນປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງພາຍໄຕນ້ະໂຍບາຍ SPS ຫຼບໍືນັນ້, 

ຕອ້ງດໍາເນນີການປະເມນີຄວາມສອດຄ່ອງ ຕາມມາດຖານ 4 ລກັສະນະສະເພາະຂາ້ງເທງິນັນ້, ຄຽງຄູ່ກບັລະດບັຄວາມດອ້ຍ

ໂອກາດຂອງກຸ່ມຄນົເຫຼົ່ ານັນ້. ໂດຍການສມົທບົກບັ ທີ່ ປກຶສາທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການ, ຕາງໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ປະຊາຊນົພືນ້

ເມອືງ, ນກັສກຶສາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ລງົເລກິວຽກງານນີ ້ ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມການກະກຽມໂຄງການຈະຊ່ວຍໄດຢ່້າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການກໍານດົ

ກຸ່ມປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃຫສ້ອງຄ່ອງ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນນະໂຍບາຍ SPS. ຖາ້ວ່າການປະເມນີດັ່ ງກ່າວນີຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ
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ກໍກກໍໍກໍລະລະລະລະນສີກຶສານສີກຶສານສີກຶສານສີກຶສາ: : : : ການການການການກາໍນດົກຸ່ມຊນົກາໍນດົກຸ່ມຊນົກາໍນດົກຸ່ມຊນົກາໍນດົກຸ່ມຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າໂກໂກໂກໂກຕູຕູຕູຕູ, , , , ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຊງົນໍາ້ຕກົຊງົນໍາ້ຕກົຊງົນໍາ້ຕກົຊງົບູງບູງບູງບູງ    4, 4, 4, 4, ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຫວຽດນາມຫວຽດນາມຫວຽດນາມຫວຽດນາມ    

ໂຄງການກູຢ້ມືເລກທ ີ 2429-VIE ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໃນປີ 2008. ໂຄງການນີປ້ະກອບມກີານກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິໄຟຟາ້ຂະໜາດ 156 ເມກາ້ວດັ 

ແລະກໍ່ ສາ້ງອາ້ງເກບັນໍາ້ຂະໜາດ 110 ແມດັ ໃສ່ແມ່ນໍາ້ຊງົບຸງ. ເຂດໂຄງການແມ່ນໜຶ່ ງໃນເຂດພືນ້ທີ່  ທີ່ ມຄີວາມທຸກຍາກທີ່ ສຸດ ແລະ ເປນັເຂດຫ່າງໄກທີ່ ສຸດ

ຂອງພາກກາງ ປະເທດຫຽດນາມຊຶ່ ງເປນັເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າໂກຕູອາໄສຢູ່ເປນັສ່ວນໃຫ່ຍ. ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນີມ້ກີານພວົພນັກບັພາຍນອກໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ເຊັ່ ນພວົ

ພນັກບັຊນົເຜົ່ າຄນີທີ່ ເປນັຊນົເຜົ່ າທີ່ ກວມເອາົເນືອ້ທີ່ ສ່ວນໃຫ່ຍຂອງປະເທດ.  

ຊນົເຜົ່ າໂກຕູມເີອກະລກັຂອງຕນົເອງທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກຊນົເຜາົຄນີ ແລະຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆທີ່ ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງ. ຊນົເຜົ່ າໂກຕູມຄີວາມຜູກພນັຢາງໄກຊ້ດິກບັທີ່

ດນິ ແລະປ່າໄມ ້ເປນັເວລາຫາຼຍຊົ່ ວຄນົມາແລວ້. ພວກເຂາຍງັຄງົມວີຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຕາມຮດີຄອງປະເພນບີນົພືນ້ຖານການຜະລດິກະສກິາໍແບບພໍກຸມ້ກນິ 

ແລະການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຊຶ່ ງເປນັແຫຼ່ ງລາຍຮອບຕນົຕໍຂອງພວກເຂາົ. ເຊນັດຽວກນັກບັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍອື່ ນໆທີ່ ດໍາລງົຊວິດິໃນພາກກາງຂອງປະເທດ, 

ພວກເຂາົມລີກັສະນະທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ການລຽ້ງສດັມຄີວາມສໍາຄນັ ແຕ່ວ່າຜນົຜະລດິຢູ່ໃນລະດບັຕ່ໍາ;  

• ການເຂົາ້ເຖງິຕະຫາຼດ ແລະການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ຢູ່ໃນລະດບັມາດຕະຖານທີ່ ຕ່ໍາ;  

• ການລ່າສດັ ແລະ ການຖ່າງປາເຮດັໄຮ່ ມຄີວາມສໍາຄນັຕ່ໍການຮບັປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ;  

• ການຜະລດິຫດັຖະກາໍ ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການພດັທະນາ; 

• ການຖ່າງປ່າເຮດັໄຮ່ເກນີຂອບເຂດເຫນັໄດຈ້າກພູຫວົໂລນ້ ຈາໍນວນໜຶ່ ງ;  

• ການຄາ້ຂາຍ ຍງັເປນັຮູບແບບການແລກປ່ຽນຕາມຄຸນຄ່າທາງວດັທະນະທາໍ; ສະນັນ້ ລາຄາຈຶ່ ງຕ່ໍາກວ່າລາຄາຕາມທອ້ງຕະຫາຼດ ແລະຄາ້ຂາຍບນົ

ພືນ້ຖານຄວາມຈາໍເປນັ ແລະ ສຸກເສນີ, ແທນທີ່ ຈະເປນັການອອມຊບັ; ແລະ  

• ອດັຕາການຕດິພະຍາດຕ່າງໆ ຍງັຢູ່ໃນລະດບັສູງ.  

ຊນົເຜົ່ າໂກຕູອາໄສຢູ່ໃນເຮອືນຖາວອນ ແລະ ລວມກນັເປນັໝູ່ ບາ້ນໜຶ່ ງຖວ່ືາເປນັຫວົໜ່ວຍສງັຄມົໜຶ່ ງ. ລະບບົສາດສະໜາຂອງພວກເຂາົ ແມ່ນການເຊື່ ອ

ຖວ່ືາບ່ໍມພີະເຈົາ້ອງີຕາມຫຼກັການຄວາມເຊື່ ອໃນຈກັກະວານພະເຈົາ້ສ່ວນຕວົ, ການໃຊເ້ວດມນົ ແລະ ພທິກີາໍທາງສາດສະໜາ. ພວກເຂາົຈດັພທິສີະເຫຼມີສະ

ລອງໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ການຜະລດິກະສກິາໍ ໂດຍການຕກົແຕ່ງເຮອືນ, ເລົ່ າເລື່ ອງ, ຫຼ ິນ້ດນົຕ,ີ ເຕັນ້ລໍາ, ຮອ້ງເພງ ໃນຈດຸໃຈກາງຂອງແຕ່ລະບາ້ນ - ເອີນ້ວ່າ 

ເຮອືນກນູຫຼ ືເຮອືນຊຸມຊນົ. ຊນົເຜົ່ າໂກຕູມພີາສາປາກເວົາ້ເປນັຂອງຕນົເອງ.  

 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ 2008. ໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຊງົບຸງ 4 (ທນຶກູຢ້ມືເລກທ ີ2429-VIE, ອະນຸມດັໃນວນັທ ີ26 ມຖຸິນາ)  

ຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກ ແລະ ຈດັປະເພດໂຄງການ, ວຽກງານນີຈ້ະເປນັຈດຸລຸ່ມຕົນ້ ແລະ ຕວົເຊື່ ອມຕ່ໍໃຫທ້ມີງານອອກແບບ

ໂຄງການສບືຕ່ໍວຽກງານນີໃ້ນບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ.  

ຂຂຂຂ....    ການການການການກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມແຕກແຕກແຕກແຕກຕ່າງຕ່າງຕ່າງຕ່າງຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

34. ເພື່ ອໃຫມ້ລີກັສະນະພືນ້ເມອືງ, ກຸ່ມຄນົວດັທະນະທໍາສງັຄມົໃດໜຶ່ ງຄວນຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັ ເອກະລກັສະເພາະຂອງຕນົ 

ໂດຍປະກອບມ ີ 4 ລກັສະນະທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຂາ້ງເທງິນັນ້. ໃນບາງກໍລະນ,ີ ລກັສະນະສະເພາະໃດໜຶ່ ງອາດຈະມຫຼີາຍກວ່າລກັສະ

ນະດາ້ນອື່ ນໆ. ສະນັນ້ການນໍາໃຊມ້າດຖານເຫຼົ່ ານີຄ້ວນມລີກັສະນະເປດີກວາ້ງບ່ໍຕາຍໂຕ - ແທນທີ່ ຈະຈາໍກດັແຕ່ດາ້ນຄວາມໝາຍ - 

ເພື່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັແຕ່ລະສະພາບການພາຍໃນປະເທດຫຼຂືງົເຂດໃດໜຶ່ ງ.  

1.1.1.1. ການການການການກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົເອກະລກັສະເອກະລກັສະເອກະລກັສະເອກະລກັສະເພາະເພາະເພາະເພາະຂອງຂອງຂອງຂອງຕນົຕນົຕນົຕນົ    ແລະແລະແລະແລະ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັການການການການຮບັຮບັຮບັຮບັຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູຈ້າກຈາກຈາກຈາກຄນົຄນົຄນົຄນົກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມອື່ ນີອື່ ນີອື່ ນີອື່ ນີ    

    

35. ໂດຍລວມແລວ້, ເອກະລກັທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາສງັຄມົຂອງກຸ່ມຄນົໃດໜຶ່ ງຄວນຈະໄດຮ້ບັບນັຍາຍແລະພນັລະນາ

ໂດຍກຸ່ມຄນົເຫຼົ່ ານັນ້. ລກັສະນະສະເພາະຂອງຕນົ ແມ່ນມາດຖານຕົນ້ຕໍໃນການກໍານດົວ່າເປນັກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງຫຼບໍື. ຮູບປະທໍາເຫຼົ່ າ

ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສໍາຄນັແລະຄວາມຈາໍເປນັໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ມສີາຍພວົພນັທີ່ ດກີບັຫວົໜາ້ຊຸມຊນົ ແລະອງົການ
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ປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    ຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ເຂດເຂດເຂດເຂດພູດພູດພູດພູດອຍຈດິຕະກອງອຍຈດິຕະກອງອຍຈດິຕະກອງອຍຈດິຕະກອງ, , , , ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດບງັບງັບງັບງັກາກາກາກາລາລາລາລາເທດເທດເທດເທດ    

ພືນ້ທີ່ ທີ່ ມຄີວາມໝາແໜນ້ຂອງຄນົພືນ້ເມອືງຫາຼຍທີ່ ສຸດຂອງປະເທດບງັກາລາເທດ ແມ່ນເຂດພືນ້ພູດອຍຈດິຕາກອງ (CHT) ຕັງ້ຢູ່ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງ

ໄຕຂ້ອງປະເທດຊຶ່ ງມຊີາຍແດນເຊື່ ອມຕ່ໍກບັປະເທດອນິເດຍ ແລະ ປະເທດມຽນມາ້.  

ຄນົພືນ້ເມອືງເຂດນີປ້ະກອບມ ີ12 ຊນົເຜົ່ າ. ແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າມພີາສາປາກເວົາ້ເປນັຂອງຕນົເອງທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກພາສາກາງ. ພວກເຂາົກາໍນດົຕນົເອງວ່າເປນັຄນົ

ພືນ້ເມອືງຢູ່ເຂດນີ ້ແລະມຄີວາມຜູກພນັກບັທີ່ ດນິ. ພວກເຂາົມຮີດີຄອງປະເພນເີປນັຂອງຕນົເອງ, ມລີະບບົການປກົຄອງ ແລະ ສະຖາບນັທາງປະເພນ.ີ  

ຊນົເຜົ່ າຈກັມາ ເປນັອກີໜຶ່ ງຊນົເຜົ່ າທີ່ ມຂີະໜາດໃຫ່ຍກວ່າໝູ່  ແລະ ມຊີນົເຜົ່ າຕານຈນັເກຍ (ກຸ່ມຍ່ອຍທີ່ ແຍກອອກຈາກຊນົເຜົ່ າຈກັມາ) ມພີາສາປາກເວົາ້

ເປນັຂອງຕນົເອງທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກພາສາບງັກາຼ, ເຖງິແມ່ນວ່າມຄີວາມຄາ້ຍຄກືນັກໍ່ ຕາມ. ຊນົເຜົ່ າທີ່ ມຂີະໜາດໃຫ່ຍຮອງລງົມາ ແມ່ນເຜົ່ າມາມາຊຶ່ ງເປນັເຜົ່ າທີ່

ເວົາ້ພາສາມຽນມາ້ ແລະ ຊນົເຜົ່ າຕຼປູີລາທີ່ ປາກພາສາບໂບໂດ. ຊນົເຜົ່ າທງັ 4 ເຜົ່ ານີກ້ວມເອາົ 88 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຄນົພືນ້ເມອືງທງັໝດົໃນເຂດ CHT.  

ກຸ່ມຄນົທີ່ ມຂີະໜາດນອ້ຍລງົມາລວມມ ີ ເຜົ່ າບໍ, ເຜົ່ າປານກວົ ແລະ ເຜົ່ າລູໄຊຊຶ່ ງວ່າພວກເຂາົໃຊພ້າສາຈນີກາງ; ສ່ວນວ່າ ເຜົ່ າກມູ ີ ແລະເຜົ່ າຄະຍງັ ໃຊ ້

ພາສາຈນີໄຕ;້ ແລະເຜົ່ າມະຣູ ແລະ ເຜົ່ າຈກັ ໃຊພ້າສາທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກພາກສ່ວນອື່ ນໆຄພືາສາເບມີາ້-ຕເິບດ.  

ນອກນັນ້ຊນົເຜົ່ າເຫຼ ົ່ ານີຍ້ງັມຄີວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນສາດສະໜາ. ເຜົ່ າຈກັມາ ແລະເຜົ່ າມາມາ ຖສືາດສະໜາພຸດ ໃນຂະນະທີ່ ເຜົ່ າຕຼປູີລາສ່ວນໃຫ່ຍຖື

ສາດສະໜາຮນິດູ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ ງຖສືາດສະໜາຄຼດິຕຽນ. ສໍາລບັ ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍລງົນອ້ຍ ເຊັ່ ນເຜົ່ າລູໄຊ ແລະ ເຜົ່ າບໍສ່ວນໃຫ່ຍຖສືາດສະໜາຄຼດິຕຽນ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ 2011. ຄູ່ມປືະຕບິດັງານຂະແໜງການສກຶສາ.ມານລິາ 

 

ຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງ ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມການກໍານດົໂຄງການ (ໃນໄລຍະກໍານດົແນວຄວາມຄດິ, ຖາ້ເປນັໄປໄດ)້.  

36. ກຸ່ມຄນົໃດໜຶ່ ງສາມາດກໍານດົຕນົເອງໃນນາມທີ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງຊນົເຜົ່ າທີ່ ມຊີື່ ເປນັຂອງຕນົເອງຫຼ ື ຖກືຮບັຮູຈ້າກ

ພາກສ່ວນອື່ ນໆວ່າມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມຄນົອື່ ນໆ ທີ່ ມຊີື່ ຄກືນັ. ທງັສອງກໍລະນນີີອ້າດຈະພາໃຫເ້ກດີຄວາມຂດັແຍງ້ ກ່ຽວກບັ

ການກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ແຕ່ລະກໍລະນທີີ່ ກ່າວມານີ ້ ແມ່ນມຄີວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ອາດຈະເປນັກຸ່ມຄນົພືນ້

ເມອືງ ໄດທ້ງັສອງ.  

37. ສະນັນ້ໃນກໍລະນນີີຄ້ວນປະສານສມົທບົພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເປນັຕົນ້ແມ່ນກຸ່ມຄນົທອ້ງຖິ່ ນ, ກຸ່ມຄນົທີ່ ຢູ່ບາ້ນໄກຄ້ຽງ

ກບັຜູກ້ໍານດົຕນົເອງວ່າເປນັຄນົພືນ້ເມອືງ, ອໍານາດການປກົຄອງ, ນກັສກຶສາຄົນ້ຄາ້, ແລະ ຊ່ຽວຊານ. ນອກນັນ້ບດົລາຍງານ

ຈາໍນວນໜຶ່ ງຈາກພາກເອກະຊນົກໍ່ ສາມາດເປນັໃຊເ້ປນັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ ໃນການກໍານດົກຸ່ມຄນົ (ໃນບາງຄັງ້ບດົລາຍງານ

ເຫຼົ່ ານີອ້າດຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຊອກຫາ). ທງັສອງກຸ່ມທີ່ ຮອ້ງຕນົວ່າເປນັຄນົພືນ້ເມອືງ ຫຼ ື ກຸ່ມຄນົທີ່ ພາກສ່ວນອື່ ນໆຮອ້ງ

ວ່າເປນັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງເອີນ້ວ່າເປນັຄນົພືນ້ເມອືງສະເໝໄີປ ແຕ່ວ່າຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດໃຊຄໍ້າສບັທີ່ ນໍາໃຊພ້າຍ

ໃນປະເທດຕນົເອງ ເພື່ ອໝາຍເຖງິທງັສອງກຸ່ມຄນົດັ່ ງກ່າວນັນ້.  

2.2.2.2.    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຜູກຜູກຜູກຜູກພນັກບັພນັກບັພນັກບັພນັກບັທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ດນິ ດນິ ດນິ ດນິ ແລະແລະແລະແລະ////ຫຼືຫຼ ືຫຼ ືຫຼ ື   ເຂດເຂດເຂດເຂດແດນຊຸມແດນຊຸມແດນຊຸມແດນຊຸມຊນົ ຊນົ ຊນົ ຊນົ     

38. ຄວາມຜູກພນັຊຸມຊນົໝາຍເຖງິຄວາມຜູກພນັຂອງກຸ່ມຄນົໃດໜຶ່ ງທີ່ ມີຕ່ໍີທີ່ ດນິ ແລະ ເຂດແດນທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ

ສງັຄມົຊຶ່ ງວ່າເປນັສິ່ ງທີ່ ເກດີຈາກການຢູ່ອາໄສ ແລະ ການດໍາລງົຊວິດິຢູ່ເຂດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວນັນ້ ເປນັໄລຍະເວລາຫຼາຍຊົ່ ວຄນົ ແລະ

ເກບັບນັທກຶໄວເ້ປນັນຄວາມຊງົຈາໍ9ຂອງກຸ່ມຄນົເຫຼົ່ ານັນ້. ຄວາມຜູກພນັສາມາດເປນັຮູບແບບກາຍະພາບ (ເຊັ່ ນ: ທີ່ ພກັພກັອາໄສ 

ພາຍໃນເຂດໂຄງການ), ຮູບແບບທາງອາລມົຈດິ/ຈດິວນິຍານ ຫຼ ືທາງປະຫວດັສາດ (ຄວາມຊງົຈາໍ). ເຖງິແມ່ນວ່າກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ 

ຈະບ່ໍໄດດໍ້າລງົຊວິດິຢູ່ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົກໍ່ ຕາມ, ພວກເຂາົສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຜູກພນັຊຸມຊນົຂອງຕນົທີ່

                                                           
9 ບ່ໍມຄໍີານຍິາມເປນັທາງການ ສໍາລບັ ຄໍາວ່າ “ຄວາມຊງົຈາໍໃນການດໍາລງົຊວິດິ”. ເພື່ ອນາໍໃຊເ້ອກະສານສະບບັນີຄ້ວາມຊງົຈາໍໃນການດໍາລງົຊວິດິໝາຍເຖງິ 

ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ ຄນົອາວຸໂສຂອງຊຸມຊນົຈື່ ໄດ ້ແລະ ມປີະສບົການ ຫຼ ືຄວາມຊງົຈາໍຂອງບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງທີ່ ມອີາຍຸສູງກວ່າໝູ່ ໃນຊຸມຊນົທີ່ ຍງັມຊີວິດິຢູ່.  



20 

ສະສະສະສະຖາຖາຖາຖາບນັບນັບນັບນັການການການການປກົຄອງທາງປກົຄອງທາງປກົຄອງທາງປກົຄອງທາງປະປະປະປະເພນີເພນີເພນີເພນ ີ   ຂອງຂອງຂອງຂອງປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

ລກັສະນະສໍາຄນັອນັໜຶ່ ງຂອງຊນົເຜົ່ າເຂດພູພອຍຈດິຕາກອງຢູ່ປະເທດບງັ

ກາລາເທດ ແມ່ນລະບບົອໍານາດການປກົຄອງທາງປະເພນທີີ່ ຍງັຄງົສບືຕ່ໍດໍາ

ເນນີງານ ແລະ ຕາງໜາ້ຊນົເຜົ່ າໃນລະດບັການປກົຄອງ ແຕ່ລະຂັນ້. ເຜົ່ າ

ຈກັມາ, ເຜົ່ າມາມາ ແລະ ເຜົ່ າຕຼປູິຣາມລີະບບົອໍານາດການປົກຄອງ

ແບບສາຍຂວາງທີ່ ມສີາມລະດບັ ເປນັເວລາຍາວນານມາແລວ້ ຕັງ້ແຕ່ສະ

ໄໝລະບອບການປກົຄອງໂດຍປະເທດມງົໂກນ.  

ລະບບົການປກົຄອງດັ່ ງກ່າວນີປ້ະກອບມລີະບບົໜນູວຽນ,ມຊູາ ແລະ ປາ

ຣາ (ບາ້ນ), ຊຶ່ ງວ່າແຕ່ລະພາກສ່ວນມລີະບບົອໍານາດການປກົຄອງທາງປະ

ເພນເີປນັຂອງຕນົເອງ. ຜູນ້າໍລະດບັສູງສຸດແມ່ນຫວົໜາ້ກຸ່ມໂບມງົ, ຈກັມາ 

ແລະ ມອງ. ໜຶ່ ງໃນພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ

ອໍານາດການປກົຄອງ ແມ່ນສົ່ ງເສມີການສກຶສາ, ການບໍລກິານສຸຂະພາບ 

ແລະ ການພດັທະນາອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປນັຂອງສະມາຊກິຂອງຕນົ.  

ຫວົໜາ້ກຸ່ມຫຼຫືວົໜາ້ມູຊາ ແມ່ນອໍານາດການປກົຄອງຮອງລງົມາຈາກຜູນ້າໍ

ສູງສຸດ. ເຖງິແມ່ນວ່າຄວາມຮບັຜດິຊອບຕົນ້ຕໍຂອງພວກເຂາົແມ່ນ ກ່ຽວ

ກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ການເກບັ

ພາສ,ີ ແຕ່ວ່າພວກເຂາົຍງັມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານການພດັທະນາທງັ

ໝດົພາຍໃນເຂດມຊູາ (ບາ້ນ).  

ອໍານາດການປກົຄອງລະດບັຕ່ໍາສຸດຂອງຊນົເຜົ່ າ ແມ່ນ ກາບາຣິ ຂັນ້ບາ້ນ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ 2011. ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊຂ້ະແໜງການສກຶສາ.ມານລິາ.  

 

ມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກບັກຸ່ມພືນ້ເມອືງກຸ່ມອື່ ນໆ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການນໍາໃຊພ້ນັເຂົາ້ໃນການ

ຜະລດິຕາມລະດູການຫຼວືງົຈອນການດໍາລງົຊວິດິ. ຄຽງຄູ່ກນັນີ,້ ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຈະມຜີນົ

ນໍາໃຊທ້ນັທີ່  ກບັກຸ່ມຄນົທີ່ ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນໃນການລຽ້ງສດັ ຫຼ ື ເຕກັນກິໃນການດໍາລງົຊວິດິທີ່ ຈາໍເປນັຊຶ່ ງວ່າສິ່ ງເຫຼົ່ ານີຈ້ະໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົຈາກກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການ.  

39. ເຂດແດນຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງບ່ໍພຽງແຕ່ໝາຍເຖງິ ທີ່ ດນິ ແລະ ແຫ່ຼງຊບັພະກອນທໍາມະຊາດທີ່ ບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງພາຍ

ໃນຊຸມຊນົ ຫຼ ື ຊຸມຊນົຖກືໍາມະສດິຄອບຄອງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ວ່າຍງັກວມເອາົທີ່ ດນິສ່ວນລວມ ແລະ ຊບັພະ 

ຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ ນໆທີ່ ບຸກຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ຊຸມຊນົເປນັເຈ ົາ້ຂອງທີ່ ເອີນ້ວ່າຊບັສນິຂອງຊຸມຊນົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນທີ່ ດນິ

ສ່ວນລວມ, ແມ່ນໍາ້ລໍາເຊ ແລະ ອື່ ນໆທີ່ ມຢູ່ີໃນເຂດໂຄງການ.  

40. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົອາດຈະມຜີນົບງັຄບັໃຊກ້ບັກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ບ່ໍສາມາດສະແດງ

ໃຫເ້ຫນັ ຄວາມຜູກພນັຊຸມຊນົທີ່ ມຕ່ໍີທີ່ ດນິ ແລະ ເຂດແດນ ພາຍໃນເຂດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ້ນວ່າອາດຈະເກດີຈາກຄວາມ

ເຂັ່ ງຂດັຂອງກດົລະບຽບພາຍໃນຊຸມຊນົ ແລະ ຂໍກ້ໍານດົຈາກບນັພະບຸລຸດຂອງພວກເຂາົ. ກດົລະບຽບຊຸມຊນົທີ່ ເຂັ່ ງຂດັນີອ້າດຈະ

ເກດີຈາກຄວາມຂດັແຍງ້,ໂຄງການຂອງລດັຖະບານທີ່ ດໍາເນນີການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍໝກັໃຈ, ການຖກືຢດຶກໍາມະສດິຄອບ

ຄອງນໍາໃຊ ້ຫຼ ືເຫດການໄພທໍາມະຊາດຕ່າງໆ. 

41. ເຖງິແມ່ນວ່າບ່ໍມຄີນົຢຸ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ໂຄງການກໍ່ ຕາມ, ພາກສ່ວນທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍໄປແລວ້ນັນ້ອາດຈະຍງັຄງົມີ

ຄວາມຜູກພນັທາງດາ້ນຈດິວນິຍານຫຼຄືວາມຜູກພນັໃນຮູບແບບອື່ ນໆກບັເຂດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວນັນ້ ແລະ ອາດຈະຍງັຕອ້ງກບັຄນືມາ

ອກີ. ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ເກາະບານານາຊຶ່ ງເປນັເກາະແຫ່ງໜຶ່ ງຂອງເມອືງກຣິບິາຕ ີ ໃນພາກພືນ້ປາຊຟີກິ. ເຖງິແມ່ນວ່າຊນົເຜົ່ າບານານາບ່ໍໄດ ້

ດໍາລງົຊວິດິໃນເກາະນັນ້ແລວ້ກໍ່ ຕາມຍອ້ນວ່າເກາະແຫ່ງນັນ້ຖກື

ທໍາລາຍທາງດາ້ນລະບບົນເິວດ ແລະ ການຄາ້, ແຕ່ວ່າພວກເຂາົ

ຍງັຄງົມຕີາງໜາ້ທາງດາ້ນເມອືງ ໃນເມອືງກຣິບິາຕ ີ (ຊຶ່ ງຕາງໜາ້

ໂດຍຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົໃນປະເທດຟຈິ)ິ ແລະ ຮຽກຮອ້ງ

ຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ໃນສດິທຄິອບຄອງທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດຂອງພວກ

ເຂາົ.10 

42. ໃນກໍລະນອີື່ ນໆທີ່ ກຸ່ມຄນົໃດໜຶ່ ງໄດດໍ້າລງົຊວິດິເປນັ

ເວລາຍາວນານ ແຕ່ຖກືຍກົຍາ້ຍອອກຈາກເຂດໂຄງການ, ພວກ

ເຂາົສາມາດໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫມ້ເີອກະລກັທາງດາ້ນວດັທະນະ

ທໍາສງັຄມົ ໃນເຂດດັ່ ງກ່າວນັນ້ຢ່າງບ່ໍມກີໍານດົ ແລະ ມສີະຖາ

ບນັທາງສງັຄມົຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນກໍລະນຊີນົ

ເຜົ່ າຕາຈກິ ແລະ ອຸດສະເບກທີ່ ດໍາລງົຊງິວດິເປນັເວລາຍາວນານ 

ໃນ ປະເທດສາທາລະນະລດັເຄຈີ ີ ແລະ ຊຸມຊນົກຣິບິາຕ ີ ໃນ

ເກາະໂຊໂລມອນ ແລະ ວານວົຕູ.  

3.3.3.3.    ສະສະສະສະຖາຖາຖາຖາບນັບນັບນັບນັການການການການປກົປກົປກົປກົຄອງທາງຄອງທາງຄອງທາງຄອງທາງປະປະປະປະເພນ ີເພນ ີເພນ ີເພນ ີ    

                                                           
10 ເບິ່ ງຂໍມ້ນູເພີ່ ມຕື່ ມໄດ ້ທີ່ ເວບັໄຊh້ttp://www.banaban.com/ 
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ພາສາພາສາພາສາພາສາຂອງຂອງຂອງຂອງປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງຢູ່ເມອືງຢູ່ເມອືງຢູ່ເມອືງຢູ່ແຂວງແຂວງແຂວງແຂວງ ຢູນານຢູນານຢູນານຢູນານ    ປະປະປະປະເທດຈນີເທດຈນີເທດຈນີເທດຈນີ    

ຊນົເຜົ່ າໄບ ເປນັຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງທີ່ ດໍາລງົຊວິດິຢູ່ເຂດດາລຊີຶ່ ງເປນັເຂດສູ

ນກາງຂອງລາດຊະອານາຈກັບູຮານນານຊາວດາລ.ີ ໃນນັນ້ 65% ຂອງ

ພວກເຂາົ ແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດນະຄອນດາລ.ີ  

ພວກເຂາົມພີາສາປາກເວົາ້ເປນັຂອງຕນົເອງ ແລະ ນອກນັນ້ຍງັປະດດິຕວົ 

ອກັສອນຂອງຕນົເອງ ສໍາລບັ ການຂຽນຊຶ່ ງອາ້ງອງີມາຈາກຕວົອກັສອນ 

ຮານ. ໃນຂະນະທີ່ ພືນ້ຖານເສດຖະກດິຕາມປະເພນຂີອງພວກເຂາົ ອງີ

ໃສ່ການກະສກິາໍ ແລະ ຫາປາ, ໃນປະຈບຸນັພວກເຂາົໄດຂ້າ້ມຜ່ານຢ່າງ

ເຂັມ້ແຂງ ເຂົາ້ສູ່ກດິຈະກາໍການຄາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 

ທີ່ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງວ່ອງໄວ.  

ຄຽງຄູ່ກນັນີ,້ ຊນົເຜົ່ ານາຊ;ິ ຊຶ່ ງເປນັກຸ່ມຄນົທີ່ ສາ້ງຕວົອກັສອນທີ່ ເປນັ

ເຄື່ ອງໝາຍຂອງຕນົເອງຂຶນ້ໃນໄລຍະຫາຼຍພນັປຜ່ີານມາ; ໄດປ່້ຽນແປງ

ມານາໍໃຊພ້າສາຈນີມາດາຣນິ ເປນັພາສາຫຼກັໃນການສື່ ສານພາຍໃນຊນົ

ເຜົ່ າຂອງພວກເຂາົ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ 2011. ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊວ້ຽກງານ ກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ຂະ

ແໜງຂນົສົ່ ງ. ມານລິາ.  

43. ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງສາມາດສະແດງໃຫເ້ຮາົເຫນັ ເອກະລກັທີ່ ແຕກຕ່າງ ທາງດາ້ນການປກົຄອງ, ສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ 

ແລະວດັທະນະທໍາຊຶ່ ງເປນັຕວົກໍານດົຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ພວກເຂາົກບັ ກຸ່ມຄນົອື່ ນໆພາຍໃນເຂດ ແລະ ປະເທດທີ່ ພວກເຂາົ

ດໍາລງົຊວິດິຢູ່. ຮດີຄອງປະເພນ ີ ແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງພວກ

ເຂາົ ຈະຕອບສະໜອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ

ໃນຕວົຈງິ ແລະ ປດັໄຈພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັໃນໄລຍະເວລາໃດ

ໜຶ່ ງ. ສະນັນ້ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຈ ິ່ ງປະກອບມສີະຖາບນັການ

ປກົຄອງ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມລີກັສະນະແຕກຕ່າງກນັໄປ. 

ຍອ້ນວ່າຄນົພືນ້ເມອືງຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໄດຮ້ບັອດິທພິນົຈາກໂຄງ 

ການພດັທະນາຕ່າງທີ່ ເກດີຂຶນ້ອອ້ມຂາ້ງພວກເຂາົ, ຈ ຶ່ ງພາໃຫມ້ີ

ສະຖາບນັທາງວດັທະນະທໍາ ເກດີຂຶນ້ໃໝ່ - ຍອ້ນວ່າ ເພື່ ອ

ດດັສມົໃຫເ້ຂົາ້ກບັວດັທະນະທໍາ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ສິ່ ງທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃໝ່ເຫຼົ່ ານີຈ້ະບ່ໍ

ຖວ່ືາເປນັມາດຖານໃນການຕດັສນິວ່າພວກເຂາົບ່ໍມສີະຖານະ

ເປນັກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ. ສະຖາບນັທາງວດັທະນະທໍາຂອງຊນົ

ເຜົ່ າຢູ່ເຂດພູດອຍຈດິຕາກອງປະເທດບງັກາລາເທດແມ່ນຕວົ

ຢ່າງໜຶ່ ງທີ່ ຕກົຢູ່ໃນກໍລະນນີີ.້  

4.4.4.4.    ພາສາພາສາພາສາພາສາປາກປາກປາກປາກເວົາ້ສະເວົາ້ສະເວົາ້ສະເວົາ້ສະເພາະ ເພາະ ເພາະ ເພາະ     

44. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້, ພາສາປາກເວົາ້ຂອງກຸ່ມວດັທະນະທໍາສງັຄມົຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກພາສາກາງທີ່ ໃຊພ້າຍໃນປະເທດ

ໃດໜຶ່ ງ. ນອກນັນ້, ການອອກສຽງອາດຈະມສໍີານຽງເປນັຂອງຕນົເອງ ຫຼ ືແຕກຕ່າງຈາກພາສາອື່ ນໆຊຶ່ ງເປນັສິ່ ງບົ່ ງບອກໃຫຮູ້ວ່້າຊຸມ

ຊນົດັ່ ງກ່າວນີມ້ ີ ເອກະລກັສະເພາະ. ຫຼາຍໆກຸ່ມຍງັມເີອກະລກັເປນັຂອງຕນົເອງ ເຖງິແມ່ນວ່າ ປະຊາກອນຂອງພວກເຂາົ ໃຊຫຼ້າຍ

ພາສາປາກເວົາ້. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນພາສາປາກເວົາ້ບ່ໍຖວ່ືາເປນັບນັຫາສໍາຄນັ ຫຼ ື ຍງັມຄີນົຈາໍນວນໜອ້ຍທີ່ ນໍາ

ໃຊພ້າສາທອ້ງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນວ່າຢູ່ແຂວງຢູ່ນານ ປະເທດສາທາລະນະລດັປະຊາຊນົຈນີ (ສປຈນີ), ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໃຊ ້

ພາສາຈນີກາງໃນການປາກເວົາ້ (ເຖງິແມ່ນຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັຮກັສາ ແລະ ນໍາໃຊພ້າສາຂອງຕນົເອງກໍ່ ຕາມ).  

ຄຄຄຄ....    ການການການການກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົລະດບັລະດບັລະດບັລະດບັຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມດອ້ຍດອ້ຍດອ້ຍດອ້ຍໂອກາດໂອກາດໂອກາດໂອກາດ    

45. ໜຶ່ ງໃນມາດຖານທີ່ ໃຊໃ້ນການກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ ສໍາລບັ ໃນໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກ ເອດບີແີມ່ນການກໍານດົວ່າກຸ່ມ

ຄນົທີ່ ມວີດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົໃດໜຶ່ ງມລີະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດຫຼບໍື (ຄຽງຄູ່ກບັປດັໄຈທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງເທງີນັນ້). ຍອ້ນວ່າຄນົພືນ້

ເມອືງມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມຄນົສ່ວນໃຫ່ຍຂອງສງັຄມົ, ພວກເຂາົມກັຈະຖກືແບ່ງແຍກທາງດາ້ນສງັຄມົ, ມຄີວາມດອ້ຍໂອ

ກາດຍອ້ນການຖກືຈາໍແນກ ແລະ ມຄີວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ໃນການເຂົາ້ເຖງິຫຼ ືໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກກາ

ລະໂອກາດຈາກໂຄງການພດັທະນາຍອ້ນເອກະລກັສະເພາະທາງສງັຄມົຂອງພວກເຂາົ. ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂາົມຄີວາມແຕກຕ່າງຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍທາງດາ້ນລະບບົເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ, ເອກະລກັ ແລະ ສະຖາບນັທາງສງັຄມົ; ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຈາໍນວນຫຼວງ

ຫຼາຍສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມດອ້ຍໂອກາດທີ່ ຕດັພນັກບັຕວົຊີວ້ດັການພດັທະນາທາງສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ, ການເມອືງ ແລະ

ຄຸນນະພາບຊວິດິ.  
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ເອກະລກັເອກະລກັເອກະລກັເອກະລກັ    ແລະແລະແລະແລະ ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມດອ້ຍດອ້ຍດອ້ຍດອ້ຍໂອກາດໂອກາດໂອກາດໂອກາດ    ----    ກລໍະນີກລໍະນີກລໍະນີກລໍະນທີີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າຕາຕາຕາຕາມິມິມິມນິຄວນມີນຄວນມີນຄວນມີນຄວນມີ

ຖານະຖານະຖານະຖານະເປນັເປນັເປນັເປນັ    ““““ຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ” ” ” ” ແລະແລະແລະແລະ    ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆບ່ໍຄວນບ່ໍຄວນບ່ໍຄວນບ່ໍຄວນໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຖານະຖານະຖານະຖານະ

ດັ່ ງກ່າວດັ່ ງກ່າວດັ່ ງກ່າວດັ່ ງກ່າວນີ ້ນີ ້ນີ ້ນີ ້   

ໜຶ່ ງສ່ວນຫາ້ຂອງປະຊາກອນປະເທດສລີງັກາ ແມ່ນຄນົເຜົ່ າຕາມນິຊຶ່ ງ

ເປນັກຸ່ມຄນົທີ່ ອບົພະຍບົມາຈາກປະເທດອນິເດຍແຜ່ນດນິໃຫ່ຍ. ພວກ

ເຂາົມຄີວາມຜູກພນັກບັເຂດແດນທີ່ ເປນັເກາະດອນຂອງພວກເຂາົເປນັ

ເວລາຍາວນານ ແຕ່ວ່າບ່ໍແມ່ນທງັໝດົທີ່ ມຄີວມຄດິແບບນີ.້  

ຄນົຕາມນິລານການ, ກວມເອາົສອງສ່ວນສາມຂອງເຜົ່ າຕາມນິທງັໝດົທີ່

ອາໄສຢູ່ໃນເກາະ, ເປນັຄນົໃຊພ້າສາອງັກດິໃນການສື່ ສານ, ຖສືາດສະໜາ

ຄຼດິຕຽນ, ມຄີວາມຮັ່ ງມ ີ ແລະ ເຊືອ້ມສານເຂົາ້ໃນກຸ່ມຄນົສນິກາລດິທີ່

ເປນັຄນົກຸ່ມໃຫ່ຍໄດຢ່້າງວ່ອງໄວ.  

ແຕ່ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມກນັ, ຄນົຕາມນີ ເອດສະເຕດ ເປນັປະຊາກອນທີ່

ປູກຕົນ້ຊາໃນປະຈບຸນັ ຫຼ ື ກາໍເນດີຈາກກຸ່ມຄນົທີ່ ເຮດັວຽກການປູກ

ຕົນ້ຊາຍງັຄງົຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊພ້າສາ, ສາດສະໜາ, ແລະ ຮດີຄອງປະ

ເພນຂີອງຊນົເຜົ່ າຕາມນິ ຂອງພວກເຂາົໄວ.້  

ໂຄງການພດັທະນາ ພາຍໃນປະເທດສລີງັກາທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຊນົເຜົ່ າ 

ສອງຊນົເຜົ່ ານີຕ້ອ້ງພຈິາລະນາ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົຕ່າງໆທີ່ ມຄີວາມ

ແຕກຕ່າງກນັ. ທງັສອງກຸ່ມຄ ືກຸ່ມຕາມນິລານການ ແລະ ກຸ່ມຕາມນິ ເອດ

ສະເຕດສາມາດຕອບສະໜອງຕາມມາດຖານທີ່ ໜຶ່ ງ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຜູກ

ພນັດາ້ນເຂດແດນ. ແຕ່ວ່າບ່ໍຕອບສະໜອງກບັມາດຖານອື່ ນໆ - ເຊັ່ ນ 

ມາດຖານດາ້ນເອກະລກັສະເພາະຕວົ ແລະ ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ. 

ອງີຕາມລະບຽບຫຼກັການໃນບດົຖະແຫງຼນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງ 

ກນັຜນົກະທບົ, ກຸ່ມຕາມນິເອດສະເຕດມໂີອກາດຫຼາຍກວ່າກຸ່ມຕາ

ມນິລານການທີ່ ຈະໄດຮ້ບັສະຖານະເປນັຄົນ້ພືນ້ເມອືງ.  

ໃນໂຄງການພດັທະນາການປູກຝັ່ ງຂອງ ເອດບີປີ ີ2002, ກຸ່ມຕາມນິເອດ

ສະເຕດກາຍເປນັກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ສະນັນ້ຈຶ່ ງໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ພເິສດຈາກໂຄງການ.     

    

46. ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງປະກອບ

ຈາກຫຼາຍໆປດັໄຈທີ່ ພວົພນັກນັ. ນອກຈາກ ປດັໄຈດາ້ນເສດ 

ຖະກດິ, ສງັຄມົແລະການເມອືງແລວ້, ຍງັປະກອບມປີດັໄຈ

ດາ້ນສະຖຕິ ິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ອງີຕາມປດັໄຈດາ້ນເສດຖະ 

ກດິ, ຄນົພືນ້ເມອືງສ່ວນໃຫ່ຍຈະເປນັຄນົມຖີານະທຸກຍາກຖາ້

ທຽບສງັຄມົສ່ວນໃຫ່ຍ ແລະ ມກັຈະບ່ໍມສ່ີວນຮ່ວມໃນກດິຈະ

ກໍາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການເງນິ. ອງີຕາມປດັໄຈດາ້ນ

ສງັຄມົ, ພາກເຂາົອາດຈະຖກືແບ່ງແຍກອອກຈາກການຕດິຕ່ໍພວົ 

ພນັໃນຊວິດິປະຈາໍວນັກບັສງັຄມົສ່ວນໃຫ່ຍຍອ້ນບ່ອນຢູ່ອາໄສ

ຕັງ້ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ຫຼ ື ບ່ໍສາມາດສື່ ສານຜ່ານພາສາ ຫຼ ື ຮູບ

ແບບການສື່ ສານອື່ ນໆທີ່ ຄນົສ່ວນໃຫ່ຍນໍາໃຊ.້ ອງີຕາມປດັໄຈ

ດາ້ນການເມອືງ, ຄນົພືນ້ເມອືງອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັສດິທ ິ ໃນການ 

ສະແດງອອກເທົ່ າທີ່ ຄວນໃນກງົຈກັການປກົຄອງ ຫຼ ືໃນອງົການ

ຈດັຕັງ້ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ. ໃນດາ້ນສະຖຕິ,ິ ຄນົພືນ້ເມອືງພບົ

ຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະຖກືຖບັຖົ ້ມ້ທາງດາ້ນຕວົເລກຈາກກຸ່ມຄນົ

ສ່ວນໃຫ່ຍຂອງສງັຄມົ. ໃນດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ວຖິກີານດໍາລງົ

ຊວິດິ ແລະ ການກະສກິໍາແບບພ່ໍກຸມ້ກນິອາດຈະຖກືຂົ່ ມຂູ່ຍອ້ນ

ວ່າມກີານປ່ຽນແປງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຕດິພນັການດໍາ

ລງົຊວິດິຂອງພວກເຂາົ.  

47. ໃນຂະນະທີ່ ແມ່ຍງິ, ເດກັນອ້ຍ, ຜູສູ້ງອາຍຸ ແລະ ຄນົ

ທຸກຍາກສ່ວນຫຼາຍປະເຊນີກບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດທາງສງັຄມົ 

ແລະ ເສດຖະກດິ; ນຍິາມຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກບັ ລະດບັຄວາມ

ດອ້ຍໂອກາດຊໍາ້ພດັກໍານດົຕາມສະພາບກຸ່ມຄນົ ໃນສງັຄມົໂດຍ

ລວມ. ແມ່ຍງິ ແລະ ຄນົທຸກຍາກ ແລະ ຄນົກຸ່ມອື່ ນໆ ຊຶ່ ງ

ເປນັໜຶ່ ງອງົປະກອບຂອງສງັຄມົໂດຍລວມຈະໄດຮ້ບັປະເມນີລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດພາຍໄຕກ້ດິຈະກໍາການປະເມນີ ກ່ຽວກບັ

ຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ, ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ. ສະນັນ້ພາຍຫຼງັທີ່ ມກີານກໍານດົຄນົພືນ້ເມອືງແລວ້, ໂຄງການຕອ້ງ

ດໍາເນນີການປະເມນີດາ້ນຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ (ASI) ຊຶ່ ງຈະປະກອບມຜີນົກະທບົ ກ່ຽວກບັ ຄວາມດອ້ຍໂອກາດພາຍໃນແຕ່

ລະກຸ່ມຄນົໃນສງັຄມົ (ພາກທ ີVI).  

48. ເພື່ ອປະເມນີລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ, ພວກເຮາົບ່ໍຄວນຄໍານງຶພຽງແຕ່ຖານະໃນປະຈບຸນັຂອງພວກ

ເຂາົ ແຕ່ວ່າຕອ້ງເບິ່ ງຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນພາໃຫເ້ກດີມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດໃນອະນາຄດົຍອ້ນຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງໃນດາ້ນຕ່າງໆທີ່ ເກດີຈາກຜນົອອກຂອງໂຄງການ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ. 

ໜຶ່ ງມຸມມອງຂອງຄວາມດອ້ຍໂອກາດຄຄືວາມສ່ຽງທີ່ ພາໃຫມ້ຄີວາມດອ້ຍໂອກາດ - ຫຼ ື ເຮດັໃຫຄ້ວາມດອ້ຍໂອກາດມລີະດບັສູງ

ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ - ຍອ້ນວ່າຄນົພືນ້ເມອືງອາດຈະບ່ໍສາມາດປບັຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ ໂຄງການສົ່ ງເສມີ. ການປ່ຽນແປງ

ເຫຼົ່ ານີບ່ໍ້ມຄີວາມແທດເໝາະກບັຄນົພືນ້ເມອືງ ແຕ່ວ່າສງັຄມົສ່ວນໃຫ່ຍຈະເຫນັວ່າເປນັການປ່ຽນແປງທາງບວກ. ຜນົກະທບົ ແລະ

ຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວນີສ້າມາດສົ່ ງຜນົສະທອ້ນທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ. ຕວົຢ່າງຜນົສະທອ້ນທາງກງົ: ແບ່ງແຍກຄນົ
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ພືນ້ເມອືງອອກຈາກການສບືຕ່ໍນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງພວກເຂາົ. ຕວົຢ່າງຜນົສະທອ້ນທາງອອ້ມ: ການສອນພາສາກາງໃຫຄ້ນົພືນ້

ເມອືງອາດຈະສົ່ ງສະທອ້ນໃຫພ້າສາ ແລະ ການສື່ ສານທີ່ ໃຊພ້າສາຊນົເຜົ່ າ ເຊື່ ອມໂຊມ.  

ງງງງ....    ການການການການຮບັຮບັຮບັຮບັຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູສ້ະຖານະພາບສະຖານະພາບສະຖານະພາບສະຖານະພາບປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    ພາຍພາຍພາຍພາຍໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕລ້ະບຽບກດົໝາຍລະບຽບກດົໝາຍລະບຽບກດົໝາຍລະບຽບກດົໝາຍ    ພາຍພາຍພາຍພາຍໃນໃນໃນໃນປປປປະະະະເທດເທດເທດເທດ    

49. ໃນຂະບວນການກໍານດົວ່າກຸ່ມໃດຄວນຈະໄດຮ້ບັສະຖານະພາບເປນັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລຸກຄາ້ຕອ້ງຄໍານງຶ

ເຖງິລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນປະເທດຂອງຕນົ (ລວມທງັກດົປະເພນ)ີ ແລະ ພນັທະຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບທີ່ ມຕ່ໍີ

ກດົໝາຍສາກນົ ກ່ຽວກບັ ຄນົພືນ້ເມອືງ. ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີສ້າມາດຊ່ວຍຫວົໜາ້ທມີງານ ແລະ ພະນກັງານອອກແບບໂຄງການ ໃນການ

ກໍານດົເອກະລກັສະເພາະ ແລະ ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ ຂອງກຸ່ມຄນົໃດໜຶ່ ງທີ່ ມວີດັທະນະທໍາສງັຄມົ ເປນັຂອງຕນົເອງ. 

1.1.1.1.    ລະບບົນຕິິລະບບົນຕິິລະບບົນຕິິລະບບົນຕິກິາໍກາໍກາໍກາໍ    ແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງຊາດ ແລະຊາດ ແລະຊາດ ແລະຊາດ ແລະ    ລະບບົລະບບົລະບບົລະບບົການການການການປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົພາຍພາຍພາຍພາຍໃນໃນໃນໃນປະປະປະປະເທດ ເທດ ເທດ ເທດ     

50. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຕົນ້ຕໍສໍາລບັນກັວາງແຜນໂຄງການທີ່ ເປນັຜູກ້ໍານດົເອກະລກັ ແລະ ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ ແມ່ນສະຖານະ

ພາບທາງກດົໝາຍຂອງກຸ່ມຄນົຕ່າງໆທີ່ ມຢູ່ີລະບຽບກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດສະມາຊກິກໍາລງັພດັທະນາຂອງ ເອດບີ.ີ ໃນບາງປະ

ເທດ ກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການລະບຸໄວໃ້ນລດັຖະທໍາມະນນູເຊັ່ ນວ່າ ລດັຖະທໍາມະນນູຂອງປະເທດອນິເດຍກໍານດົບນັຊິລີາຍ 

ການຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລດັຖະທໍາມະນນູຂອງປະເທດປາກດິສະຖານກໍ່ ກາໍນດົເຂດແດນການປກົຄອງຊນົເຜົ່ າໃນ

ລະດບັແຂວງ ແລະ ເຂດສູນກາງ. ນອກນັນ້ໃນບາງປະເທດມແີຜນພດັທະນາແຫ່ງຊາດທີ່ ລະບຸກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງໄວຢ່້າງຊດັເຈນ 

ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ແຜນພດັທະນາແຫ່ງຊາດໄລຍະ 20ປຂີອງປະເທດຟຈິ ິແລະ ແຜນງານພດັທະນາແຫ່ງຊາດເລກທ ີ135 ຂອງປະເທດ

ຫວຽດນາມ) ໃນຂະນະທີ່ ປະເທດອື່ ນໆມລີະບບົນຕິກິໍາຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ບນັຫານີ ້ ເຊັ່ ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດິທຂິອງຄນົພືນ້

ເມອືງ ປະເທດຟລິບິປນິ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປກົຄອງຕນົເອງຂອງຊນົເຜົ່ າໃນແຕ່ລະພາກພືນ້ປະເທດສປຈນີ. ເອກະສານ

ເຫຼົ່ ານີສ້າມາດນໍາໃຊເ້ປນັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນໃນການກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດໂຄງການ.  

51. ໃນບາງປະເທດມກີະຊວງ ຫຼ ື ອງົການຈດັຕັງ້ທາງນຕິກິໍາ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານທີ່ ຕດິພນັກບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍສະເພາະ 

ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນກະຊວງເຂດພູດອຍຈດິຕາກອງປະເທດບງັກາລາເທດ, ຄະນະກໍາມະທກິານແຫ່ງຊາດດາ້ນຊນົເຜົ່ າປະເທດຈນີ, ຄະນະ

ກໍາມະທກິານແຫ່ງຊາດດາ້ນຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍປະເທດຫວຽດນາມ  ແລະ ກມົປະສານງານຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດປະ

ເທດຫວຽດນາມ. ອງົການຈດັຕັງ້ເຫຼ ົ່ ານີສ້າມາດສະໜອງຂໍມູ້ນ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາໍນວນໜຶ່ ງ ແກ່ນກັວາງແຜນໂຄງການ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນການກໍານດົວ່າມກຸ່ີມຄນົໃດແດ່ທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. ສໍາລບັ ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ ກ່ຽວກບັ 

ລະບບົນຕິກິໍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ມຢູ່ີໃນປະເທດສະມາຊກິກໍາລງັພດັທະນາຂອງ ເອດບີ,ີ ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 ແລະ 3.  

52. ຖາ້ຫາກວ່າ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິໍາຂອງປະເທດໃດໜຶ່ ງມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາເປນັຢ່າງດ,ີ ເອດີ

ບຈີະພຈິາລະນາສບືຕ່ໍສະໜບັສະໜນູລະບຽບກດົໝາຍຂອງປະເທດສະມາຊກິກໍາລງັພດັທະນາ ເພື່ ອຍກົລະດບັ ແລະ ນໍາໃຊ ້

ລະບບົທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ນັນ້ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງກວ່າເກົ່ າ ຄຽງຄູ່ກບັນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຂອງຕນົ. ສິ່ ງນີຈ້ະ

ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຕົນ້ທນຶ, ຍກົລະດບັຄວາມເປນັເຈ ົາ້ການ ແລະ ຂະຫຍາຍຜນົກະທບົຂອງໂຄງການໃນໄລຍະຍາວ. ເຖງິແມ່ນວ່າ 

ເອດບີຈີະໃຫກ້ານສບືຕ່ໍສະໜບັສະໜນູວຽກງານປບັປຸງ ແລະ ການນໍາໃຊລ້ະບບົປກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມພີາຍໃນປະ

ເທດສະມາຊກິ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຄຽງຄູ່ກບັການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ, ແຕ່ວ່າເອດບີຈີະຮບັປະກນັວ່າການນໍາໃຊລ້ະບບົ

ປກົປອ້ງພາຍໃນປະເທດສະມາຊກິຈະບ່ໍເຮດັໃຫຜ້ນົໄດຮ້ບັຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຕນົຫຸຼດ

ໜອ້ຍລງົ. ຍຸດທະສາດຂອງ ເອດບີ ີ ກ່ຽວກບັ ການປບັປຸງ ແລະ ນໍາໃຊລ້ະບບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົເຫຼົ່ ານີຈ້ະເນັນ້ໜກັໃສ່ ແຕ່ລະ
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ໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການຊຶ່ ງຄວນຈະຖກືລະບຸໄວ ້ ຢ່າງຊດັເຈນໃນເອກະສານກະກຽມໂຄງການ ແລະ ບດົລາຍງານຜນົການທບົ

ທວນໂຄງການ.11 

2.2.2.2.    ກດົກດົກດົກດົປະປະປະປະເພນ ີເພນ ີເພນ ີເພນ ີ    

53. ກຸ່ມຄນົທີ່ ອາດຈະຖວ່ືາເປນັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງສາມາດມຮີດີຄອງປະເພນ ີ ແລະ ປະຫວດັສາດທີ່ ກວາ້ງຂວາງຊຶ່ ງຈະສ່ອງ

ແສງໃຫເ້ຫນັລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ເອກະລກັຂອງພວກເຂາົ. ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດມີ

ຄວາມຖກືຕອ້ງລະບຽບຕາມກດົໝາຍ ຫຼ ື ບໍນັນ້, ພວກເຮາົຕອ້ງ ອງີຕາມການສກຶສາ ກ່ຽວກບັ ສງັຄມົວທິະຍາ ແລະ ຊາດພນັວິ

ທະຍາ (ລວມທງັ ເອກະສານທາງປະຫວດັສາດ) ຊຶ່ ງຈະສາມາດຊີທ້ດິແຍງທາງ ໃຫເ້ຫນັບາງລກັສະນະຂອງສະຖານະພາບຄນົພືນ້

ເມອືງ; ແລະ ອງີໃສ່ສາຍສໍາພນັຄອບຄວົ ແລະ ພ່ໍແມ່, ການສບືທອດມູນມລໍະດກົ, ການແກໄ້ຂຂໍ້ຂ້ດັແຍງ້, ການຮກັສາຄວາມຍຸຕິ

ທໍາ, ຫຼ ື ການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ  - ທີ່ ສາມາດຫຼບ່ໍືສາມາດຮບັຮູຢ່້າງເປນັທາງການ ໃນລະບຽບກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ, ຫຼອືາດຈະຮບັ

ຮູພ້ຽງແຕ່ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ ງເທົ່ ານັນ້. ກດົປະເພນຈີະສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຜູກພນັ ແລະ ສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັວດັທະນະທໍາປະຊາ 

ຊນພົືນ້ເມອືງຫຼາຍກວ່າກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ.  

54. ຕວົຢ່າງອື່ ນໆ ກ່ຽວກບັ ກດົໝາຍທີ່ ຕດິພນັກບັຄນົພືນ້ເມອືງສາມາດຊອກຫາໄດຈ້າກແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຂ່າວສານການຄຸມ້ຄອງ

ຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມຢູ່ີພາຍໃນເຂດແດນ ແລະ ພືນ້ທີ່ ເຂດອະນຸລກັ. ໜຶ່ ງໃນວທິກີານປະຕບິດັງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບສູງ ແມ່ນການນໍາ

ໃຊລ້ະບບົຊາຊຢູ່ິເມອືງໂມລູຄາດປະເທດອນິໂດເນເຊຍຊຶ່ ງເປນັບ່ອນທີ່ ຊນົເຜົ່ າ ເກວງັ (ສະຖາບນັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ) ສາ້ງຕັງ້ຊຸມ

ຊນົຂອງຕນົຂຶນ້ ເພື່ ອເຕົາ້ໂຮມກນັ ແລະ ຮ່ວມກນັຄຸມ້ຄອງການລຽ້ງປາ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆທີ່ ມຢູ່ີຕາມແຄມຝັ່ ງທະເລ.12 

55. ໜຶ່ ງໃນການຮບັຮູກ້ດົປະເພນຢ່ີາງເປນັທາງການໃນລະດບັສູງສຸດ ແມ່ນຂໍກ້ໍານດົທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນລດັຖະທໍາມະນນູຂອງປະ

ເທດອນິເດຍກ່ຽວກບັກດົປະເພນຂີອງຊນົເຜົ່ ານາກາ ແລະ ມໂີຊທີ່ ຢູ່ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອື. ການຮບັຮູດ້ັ່ ງກ່າວນັນ້ລວມ

ເອາົນຕິກິໍາກ່ຽວກບັກໍາມະສດິຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊບັສນິສ່ວນບຸກຄນົ.13ຫຼາຍໆປະເທດໃນພາກພືນ້ປາຊຟີກິສະ 

ໜບັສະໜນູກດົປະເພນຢ່ີາງເຕມັທີ່  ໃນວຽກງານອອກກໍາມະສດິທີ່ ດນິ, ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ ແລະ ລະບບົການປກົຄອງ 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນປະເທດຟຈີ,ິ ປະເທດໄມໂຄຼເນເຊຍ, ປະເທດປາປວົນວິຈເິນຍ, ປະເທດຊາມວົ, ເກາະໂຊໂລມອນ, ແລະປະເທດວນັ

ນວົຕູ.14ນອກນັນ້ປະເທດບງັກາລາເທດຍງັຮບັຮອງເອາົຢ່າງເປນັທາງການ ອໍານາດການປກົຄອງທີ່ ປະກອບມຫີວົໜາ້ ຕາມປະ

ເພນລີະດບັສູງສຸດຈາໍນວນ 3 ທ່ານ ແລະ ຫວົໜາ້ມວົຊາຈາໍນວນ 380 ທ່ານ ທີ່ ປກົຄອງຊນົເຜົ່ າເຂດພູດອຍຈດິຕາກອງ.15 

56. ອກີໜຶ່ ງຕວົຢ່າງທີ່ ດ ີ ແມ່ນຄະນະກໍາມະທກິານປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງປະເທດໄທຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ເພື່ ອພວົພນັໂດຍ

ກງົກບັຄະນະກໍາມະການປະຕຮູິບແຫ່ງຊາດ. ຄະນະກໍາມະທກິານນີ ້ກໍ່ ຕັງ້ໃນເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງຄນົກາເຣນັ ເປນັສ່ວນໃຫ່ຍຊຶ່ ງເປນັ

                                                           
11 ເບິ່ ງ footnote 1, ຫຍໍໜ້າ້ທ6ີ8. 
12 H. H. MuXiuping ແລະ Eliza Kissya ພອ້ມກບັ Yanes. 2010. ພູມປັນຍາພືນ້ເມອືງ ແລະ ກດົໝາຍປະເພນ ີໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍ

ມະຊາດ: ປະສບົການຢູ່ແຂວງຢູ່ນານ, ປະເທດຈນີ ແລະ ເມອືງຮາຣູກປູະເທດອນິໂດເນເຊຍ.ປະເທດໄທ: ມນູລະນທິຄິນົພືນ້ເມອືງອາຊ.ີ  
13 R. J. Roy. 2005. ກດົໝາຍປະເພນ ີແລະ ຄນົພືນ້ເມອືງໃນພາກພືນ້ອາຊ,ີ ບດົລາຍງານ:ກຸ່ມສດິທຄິນົກຸ່ມນອ້ຍສາກນົ: ລອນດອນ. ໜາ້ທ ີ11.  
14 R. Plant. 2002. ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ແລະ ການລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ, ພາກພືນ້ປາຊຟີກິ. ເອດບີ:ີ ມານລິາ.  
15 R. J. Roy, Pratikar Chakma, ແລະ Shirin Lira. 2010. ສງັລວມຂໍມ້ນູ ກ່ຽວກບັ ກດົໝາຍລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ ແລະ ຄນົພືນ້

ເມອືງຢູ່ປະເທດບງັກາລາເທດ.ຊາຣາບູນ ໂປຼກາຊານ:ີ ເມອືງດາກາ້. ໜາ້ທ ີ31 -32.  
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ພາກສ່ວນທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັກນົໄກ ໃນການສາ້ງຕັງ້ຫອ້ງການເມອືງ, ແລະ ຕ່ໍມາຫອ້ງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ກາຍເປນັອງົຈດັຕັງ້ທີ່ ເປນັຕວົ

ແທນເປນັປາກເປນັສຽງ ໃຫຄ້ນົກາເຣນັ ກ່ຽວກບັ ການພດັທະນາເມອືງຂອງພວກເຂາົ.16 

57. ໃນປະເທດຟລິບິປນິ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດິທຂິອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງສະບບັປີ 1997 ກໍານດົກນົໄກການປກຶສາ

ຫາລກືບັຫວົໜາ້ສູງສຸດຕາມປະເພນ,ີ ຜູອ້າວຸໂສ ແລະ ຕວົແທນຕາງໜາ້ກຸ່ມແມ່ຍງິ ແລະ ຊາວໝຸ່ມ ແຕ່ລະເກນອາຍຸ. ກດົໝາຍ

ສະບບັນີ ້ ແມ່ນຄໍາແນະນໍາ ໃຫຄ້ະນະກໍາມະທກິານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັ ຄນົພືນ້ເມອືງ ກ່ຽວກບັ ບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັສດິທຜິນົປະ

ໂຫຍດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.17ເຖິງິແມ່ນວ່າລດັຖະບານຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຮບັຮູກ້ດົປະເພນຢ່ີາງເປນັທາງການ

ແລວ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າ ໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິຍງັພບົຄວາມທາ້ທາຍຈາໍນວນໜຶ່ ງ.  

58. ໂດຍບ່ໍຄໍານງຶເຖິງິສະຖານະພາບທາງການຂອງກດົປະເພນ,ີ ຊຸມຊນົຄນົພືນ້ເມອືງຈະກໍານດົກດົລະບຽບຮບັໃຊພ້າຍໃນກຸ່ມ

ພວກເຂາົ. ສະນັນ້ພະນກັງານ ເອດບີຄີວນພຈິາລະນາບນັຫານີ ້ໃນເວລາອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົ

ຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.  

59. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ການຕຄີວາມໝາຍຂອງກດົປະເພນ ີ ໂດຍແຕ່ລະກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງຍງັບ່ໍທນັເປນັເອກະພາບກນັ - ບາງ

ກຸ່ມສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ, ກຸ່ມອື່ ນໆປະຕເິສດບນັຫານີ,້ ບາງກຸ່ມບ່ໍສນົໃຈຕຄີວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ປະເພນ”ີ. ກໍລະນນີີ ້

ເກດີຂຶນ້ເລື່ ອຍໆ ໃນເຂດເມລາເນເຊຍຊຶ່ ງເປນັບ່ອນທີ່ ມກັເກດີຂໍຂ້ດັແຍງ້ ລະຫວ່າງ ຊຸມຊນົໄກຄ້ຽງ ກ່ຽວກບັ ທີ່ ດນິ ແລະ

ຊບັພະຍາກອນ. ຊຸມຊນົແຕ່ລະກຸ່ມຂຶນ້ກບັຊນົເຜົ່ າດຽວກນັຊື່ ວ່າຊນົເຜົ່ າຄຼານ (ວານໂຕກ). ການດໍາເນນີ ASI ຄວນພຈິາລະນາ

ທຸກໆຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ທດັສະນະ ເພື່ ອຢັງ້ຢນືການຕຄີວາມໝາຍທາງປະເພນທີີ່ ມຢູ່ີໃນຊຸມຊນົ ດວ້ຍຄວາມເປນັກາງ ແລະ

ຍຸຕທໍິາ, ຄຽງຄູ່ກບັການຮບັປະກນັວ່າ ຂັນ້ຕອນຕ່າງໆທີ່ ມຄີວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ລະອຽດອ່ອນ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະບດັເຂົາ້ໃນການ

ປະເມນີຄວາມຖກືຕອ້ງ ຂອງການຕຄີວາມໝາຍ.  

3.3.3.3.    ສນົທສິນັຍາສນົທສິນັຍາສນົທສິນັຍາສນົທສິນັຍາສາກນົ ສາກນົ ສາກນົ ສາກນົ     

60. ໃນຂັນ້ຕອນກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງພາຍໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງ ໂຄງການທີ່ ມຕ່ໍີພວກເຂາົ, ເອດບີ ີແລະ 

ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນຈະພຈິາລະນາເຖງິຄວາມມຸງ້ໝັນ້ຂອງລດັຖະບານ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົທີ່ ມຕ່ໍີສນົທະສນັຍາ

ສາກນົ. ພວກເຂາົອາດຈະລວມພນັທະເຫຼົ່ ານີເ້ຂົາ້ເປນັຂໍຜູ້ກມດັສນັຍາທາງກດົໝາຍເຊັ່ ນວ່າສນົທສິນັຍາຂອງອງົການແຮງງານສາກນົ 

ເລກທ ີ 107 ປ1ີ957 ວ່າດວ້ຍການປກົປອ້ງ ແລະ ເຊື່ ອມສານປະຊາກອນພືນ້ເມອືງ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ເຄິ່ ງຊນົເຜົ່ າ ເຂົາ້

ໃນສງັຄມົພາຍໃນປະເທດ, ສນົທສິນັຍາຂອງ ອງົການແຮງງານສາກນົ ເລກທ ີ 169 ປ ີ 1989 ວ່າດວ້ຍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ   

ຊນົເຜົ່ າ, ແລະ ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍການລບົລາ້ງທຸກຮູບແບບການຈາໍແນກເຊືອ້ຊາດເຜົ່ າພນັ ປ ີ 1965.18ມພີຽງສນົທສິນັຍາ 

ອງົການຈດັຕັງ້ແຮງງານສາກນົ (ILO) ສອງສະບບັເທົ່ ານັນ້ທີ່ ໃຊເ້ປນັຂໍຕ້ກົລງົຜູກມດັ ລະຫວ່າງ ປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສະເພາະກບັ

ສດິທປິະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ພາຍໃນກຸ່ມປະເທດສະມາຊກິ ມປີະເທດບງັກາລາເທດ, ປາກດິສະຖານ ແລະ ປະເທດອນິເດຍ ໃຫ ້

ສດັຕາບນັສນົທສິນັຍາເລກທ ີ 169 ໂດຍບ່ໍມຂໍີຍ້ກົເວັນ້ວ່າເປນັໂຄງການຂອງພາກລດັຫຼເືອກະຊນົຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ສນັທສິນັຍາດັ່ ງກ່າວນີ ້ໃນນາມທີ່ ຕນົເອງເປນັສະມາຊກິສນັທສິນັຍາ.  

                                                           
16 ອງົການ UNHCR. 2011. ບດົລາຍງານສະບບັສມົບູນຜນົການຄົນ້ຄວາ້ ກ່ຽວກບັ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ສດິທກີານມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ

ຕດັສນິບນັຫາ; ບດົລາຍງານຂອງຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກບັ ສດິທຂິອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. UNHRC/18/42. 
17 ອງົການແຮງງານສາກນົ. 2009. ສດິທຂິອງຄນົຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຄນົພືນ້ເມອືງ ໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ: ຄໍາແນະນາໍ ສໍາລບັ ສນັທສີນັຍາ ILO ເລກທ ີ169. 

ເມອືງເຈນັນວິາ.  
18 ມະຕຕິກົລງົໃນກອງປະຊຸມສະມດັຊາໃຫ່ຍສະຫາປະຊາຊາດ ເລກທ ີ2106 ລງົວນັທ ີ21 ທນັວາ 1965 (ບາງຄັງ້ໝາຍເຖງິ CERD) 
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ສນົທສິນັສນົທສິນັສນົທສິນັສນົທສິນັຍາຍາຍາຍາສາກນົກ່ຽວສາກນົກ່ຽວສາກນົກ່ຽວສາກນົກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

• ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດວ້ຍສດິທຂິອງປະຊາ 

ຊນົພືນ້ເມອືງ (UN-DRIP) (2007) 

• ສນົທສິນັຍາຂອງອງົການແຮງງານສາກນົ ເລກທ ີ 107 ວ່າ

ດວ້ຍການປກົປອ້ງ ແລະ ເຊື່ ອມສານປະຊາກອນພືນ້ເມອືງ 

ແລະ ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ເຄິ່ ງຊນົເຜົ່ າ ເຂົາ້ໃນສງັຄມົ ພາຍໃນປະ

ເທດ (1957)  

• ສນົທສິນັຍາຂອງອງົການແຮງງານສາກນົ ເລກທ ີ169 ວ່າດວ້ຍ 

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ (1989)  

• ສນົທສິນັຍາສາກນົ ວ່າດວ້ຍການລບົລາ້ງທຸກຮູບແບບການ ຈາໍ

ແນກເຊືອ້ຊາດ (UN, 1965) 

• ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການປກົປອ້ງມລໍະດກົໂລກທາງທາໍມະ

ຊາດແລະວດັທະນະທາໍ (ສນົທສິນັຍາມລໍະດກົໂລກ) (1972)  

• ສນົທສິນັຍາ ການປກົປອ້ງມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍ ທີ່ ບ່ໍ

ເປນັຕວົຕນົ (2003) 

• ສນົທສິນັຍາ ວ່າດວ້ຍການປກົປອ້ງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມຫາຼກ

ຫາຼຍຂອງການສະແດງອອກທາງວດັທະນະທາໍ (2005) 

 

61. ກອງປະຊຸມສະມດັຊາໃຫ່ຍສະຫະປະຊາຊາດ ນໍາໃຊມ້ະ 

ຕຕິກົລງົທີ່ ບ່ໍມຂໍີຜູ້ກມດັທາງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດິທປິະຊາຊນົພືນ້

ເມອືງໃນປ ີ 2007 (ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ 2 ສໍາລບັ ຂໍມູ້ນ

ເພີ່ ມຕື່ ມ ກ່ຽວກບັລາຍຊື່ ປະເທດສະມາຊກິກໍາລງັພດັທະນາ 

(DMCs) ຂອງເອດບີທີີ່ ລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງເອາົ UNDRIP). 

ນອກນັນ້ຍງັມສີນົທສິນັຍາສໍາຄນັອກີ 3 ສະບບັກ່ຽວກບັ ມລໍະດກົ 

ໂລກໂດຍສະເພາະກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ທີ່ ຕອ້ງການສຽງສະໜບັ

ສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ. ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍ ການປກົປອ້ງ

ມລໍະດກົໂລກທາງທໍາມະຊາດແລະວດັທະນະທໍາ ຫຼ ື ທີ່ ຄນົສ່ວນ

ຫຼາຍເອີນ້ວ່າສນົທສິນັຍາມລໍະດກົໂລກ (1972) ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການນໍາ 

ໃຊຢ່້າງກວາ້ງຂວາງໂດຍທຸກໆປະເທດທີ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງ ເອດບີ.ີ   

62. ສນົທສິນັຍາຫຼາ້ສຸດຈາໍນວນ 2 ສະບບັກ່ຽວກບັວດັທະນະ

ທໍາພືນ້ເມອືງ ແລະ ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ໄດຮ້ບັສດັຕາບນັຈາກບນັ

ດາປະເທດສະມາຊກິອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອວດັທະນະທໍາ, 

ວທິະຍາສາດແລະການສກຶສາຄ:ື ສນົທສິນັຍາການປກົປອ້ງວດັທະ 

ນະທໍາທີ່ ບ່ໍເປນັຕວົຕນົ (2003) ໄດຮ້ບັສດັຕາບນັຈາກ 143 ປະເທດພາຍໃນ 190 ປະເທດສະມາຊກິທງັໝດົ; ແລະ ສນົທສິນັຍາ

ວ່າດວ້ຍ ການປກົປອ້ງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວດັທະນະທໍາພາສາປາກເວົາ້ (2005) ໄດຮ້ບັສດັຕາບນັຈາກ 117 ປະ

ເທດສະມາຊກິ.  
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IV.IV.IV.IV.     ການຄດັການຄດັການຄດັການຄດັເລອືກເລອືກເລອືກເລອືກ    ແລະແລະແລະແລະ ການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຜນົຜນົຜນົຜນົກະທບົກະທບົກະທບົກະທບົ    

63. ພະນກັງານເອດບີຈີະຄດັເລອືກ ແລະ ຈດັປະເພດແຕ່ລະໂຄງການເພື່ ອກໍານດົລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົທີ່

ອາດຈະມຕ່ໍີປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃນຂັນ້ຕອນລິ່ ເລີ່ ມການກະກຽມໂຄງການ, ໃນເວລາທີ່ ມຂໍີມູ້ນຂ່າວສານພຽງພໍ. ການຈດັປະເພດ

ໂຄງການແມ່ນຂັນ້ຕອນຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດຕ້ະຫຼອດເວລາອງີຕາມການເຫນັດຈີາກຫວົໜາ້ຫອ້ງການຜດິຊອບ 

ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເອດບີ ີ ແລະ ໃນເວລາທີ່ ມຂໍີມູ້ນຂ່າວສານລະອຽດກວ່າເກົ່ າ ແລະ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ ຂັນ້ຕອນກະກຽມໂຄງ

ການມຄີວາມຄບືໜາ້. ເອດບີຈີະດໍາເນນີການຄດັເລອືກ ແລະ ການຈດັປະເພດໂຄງການໂດຍມຈີດຸປະສງົດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

(i) ເພື່ ອກໍານດົລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ອາດຈະມຕ່ໍີປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງ; 

(ii) ເພື່ ອກໍານດົລະດບັການປະເມນີ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງດາ້ນຊບັພະຍາກອນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການປກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ; ແລະ 

(iii) ເພື່ ອກໍານດົຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງ.  

ກກກກ....    ການການການການດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີການການການການຄດັເລອືກຄດັເລອືກຄດັເລອືກຄດັເລອືກໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ    

64. ພະນກັງານເອດບີຈີະນໍາໃຊແ້ບບຟອມການຄດັເລອືກ ແລະ ຈດັປະເພດໂຄງການເພື່ ອຊ່ວຍດໍາເນນີວຽກງານນີ ້ (ເອກະ

ສານຊອ້ນທາ້ຍ 4). ພະນກັງານເອດີບີຕີອ້ງກໍານດົຄວາມສ່ຽງແລະຜນົກະທບົທຸກອນັທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້

ເມອືງໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມໂຄງການໂດຍມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຊກັຊາ້ ໃນການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ເພື່ ອອະນຸຍາດໃຫມ້ີ

ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ວທິກີານຢ່າງພຽງພໍ. ທງັສອງສິ່ ງນີແ້ມ່ນປດັໄຈສໍາຄນັເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານອອກແບບ ແລະ ສກຶສາໂຄງ

ການມຄີວາມຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົ. ນອກນັນ້ພວກມນັຍງັຊ່ວຍກໍານດົຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃຫມ້ຄີວາມຖກືຕອ້ງຊດັ

ເຈນຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າໂດຍຜ່ານການປກຶສາຫາລກືບັຫວົໜາ້ກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກກະຊວງອອ້ມຂາ້ງ ແລະ ຂະ

ແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກໂຄງການຄວນສາມາດຢນືຢນັສະຖານະພາບຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຄຽງຄູ່ກນັ

ນັນ້ກໍ່ ຮບັປະກນັວ່າ ທດັສະນະຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ກ່ຽວກບັ ການຄວາມເໝາະສມົໃນການກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງມຄີວາມສອດ

ຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງເອດບີ.ີ ຊ່ຽວຊານລະດບັທອ້ງຖິ່ ນສາມາດປະກອບສ່ວນໃນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂັນ້ຕອນເຫຼົ່ ານີ.້  

65. ໂຄງການຕ່າງຈະຖກືຈດັປະເພດໄວຊ້ົ່ ວຄາວໃນໄລຍະຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນເບືອ້ງຕົນ້ 

ແລະ ຈະຖກືຢັງ້ຢນືອກີເທື່ ອໜຶ່ ງໃນກອງປະຊຸມທບົທວນລະດບັຜູບໍ້ລຫິານ (MRM) ຫຼ ື ກອງປະຊຸມທບົທວນລະດບັວຊິາການ 

(SRM) ສໍາລບັ ໂຄງການສະໜອງທນຶໃຫພ້າກລດັ ຫຼ ື ໃນກອງປະຊຸມທບົທວນໂດຍຄະນະກໍາມະການດາ້ນການລງົທນຶ ສໍາລບັ 

ໂຄງການສະໜອງທນຶໃຫພ້າກເອກະຊນົ. ສະນັນ້ໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນສະໜອງຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ບດົລາຍງານຕ່າງໆ ຫຼື

ຊຸມຊນົທີ່ ຄວນພຈິາລະນາໃຫເ້ປນັກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດໂຄງການບນົພືນ້ຖານຂໍກ້ໍານດົນະໂຍບາຍລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລະດບັ

ຊາດ, ຂໍມູ້ນຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຂໍມູ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເຂດໂຄງການ ແລະ ຂໍມູ້ນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ນອກນັນ້ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໃນການຈດັປະເພດໂຄງການ, ໃນກດິຈະກໍາທບົທວນຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການ (ສໍາ

ລບັໂຄງການຂອງພາກລດັ), ຫຼກືດິຈະກໍາທບົທວນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງໂຄງການ (ສໍາລບັ ໂຄງການຂອງພາກເອກະຊນົ) ຈະເປນັ

ການປະກອບສ່ວນທີ່ ດອີນັໜຶ່ ງໃນການກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ.  



28 

ລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮາ້ຍຮາ້ຍຮາ້ຍຮາ້ຍແຮງແຮງແຮງແຮງຂອງຂອງຂອງຂອງຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົ: : : : ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົລລລລະະະະດບັດບັດບັດບັ    

ຕວົຢ່າງຂອງແຕ່ລະລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົ ອາດມຫີາຼຍຮູບ

ແບບ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ໃນກລໍະນທີີ່ ໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົໃດໜຶ່ ງ ມກີານເວນຄນືທີ່ ດນິຫຼ ື

ເຂດປ່າໄມທ້ີ່ ຂະໜາດໃຫ່ຍ ຊຶ່ ງຜນົສະທອ້ນໃຫຊ້າວບາ້ນ ເຮດັໃຫພ້

ວກເຂາົ ບ່ໍສາມາດສບືຕ່ໍວຖິກີານດໍາລງົຊວີດິຕາມຮດີຄອງປະເພນທີີ່

ປະປະຕບິດັໃນປະຈບຸນັ (ນີແ້ມ່ນຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ ກ່ຽວກບັສດິທິ

ທາງປະເພນ ີໃນການນາໍໃຊ ້ແລະ ເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນ

ທາໍມະຊາດ, ຜນົກະທບົ ກ່ຽວກບັ ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ ແລະ ວດັ

ທະນະທາໍ).  

• ໃນກລໍະນທີີ່ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິປູນຊເີມນັ ປ່ຽນແປງສະ

ຖານະພາບຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ຈາກການເປນັຊາວຜະລດິກະສິ

ກາໍແບບພໍກຸມ້ກນິ ແລະ ຄນົເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລວ້ກາຍມາເປນັ

ກາໍມະກອນໂຮງງານ. (ນີແ້ມ່ນຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ ດາ້ນລະບບົປະ

ກນັສງັຄມົ ແລະ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ).  

• ໃນກລໍະນທີີ່ ການປູກຝັ່ ງໃນເຂດແດນສະເພາະຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ 

ຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນເຮດັໃຫມ້ຍີກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ

ໃຫອ້ອກຈາກສະຖານທີ່ ພກັອາໄສຂອງພວກເຂາົ ທີ່ ເປນັພາກສ່ວນ

ໜຶ່ ງຂອງເຂດແດນຊຸມຊນົ (ນີແ້ມ່ນຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ ທາງດາ້ນ

ຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ) 

• ໃນກລໍະນທີີ່ ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍກໍ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ ເປນັສາ

ເຫດເຮດັໃຫແ້ຫຼ່ ງນໍາ້ສໍາຄນັຂອງຊຸມຊນົ ໄດຮ້ບັການປນົເປືອ້ນ ຊຶ່ ງສົ່ ງ

ຜນົສະທອ້ນເຮດັໃຫມ້ພີະຍາດຕດິຕ່ໍທາງນໍາ້ ພາຍໃນຊຸມຊນົພືນ້

ເມອືງ (ນີແ້ມ່ນຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ ທາງດາ້ນສຸຂະພາບ) 

• ໃນກລໍະນທີີ່ ໂຄງການສກຶສາໂຄງການໜຶ່ ງ ພຽງແຕ່ສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊ ້

ພາສາກາງໃນການສດິສອນຫຼກັສູດການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ, ສິ່ ງນີພ້າ

ໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງສູນເສຍຄວາມຊໍານຊໍິານານໃນການໃຊພ້າສາທອ້ງ

ຖິ່ ນຂອງຕນົ (ນີແ້ມ່ນຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ ທາງດາ້ນການສກຶສາ).  

• ໃນກລໍະນທີີ່ ໂຄງການກະສກິາໍປ່າໄມ ້ ຈາໍກດັບ່ໍໃຫຊຸ້ມຊນົພືນ້ເມອືງ 

ເຂົາ້ນາໍໃຊປ່້າໄມທ້ີ່ ພວກເຂາົ ຈາໍເປນັຕອ້ງນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດໍາລງົຊີ

ວດິປະຈາໍວນັ ແລະ ເປນັປ່າໄມທ້ີ່ ພວກເຂາົນາໍໃຊມ້າຫາຼຍຊົ່ ວຄນົ

ແລວ້ ເຊັ່ ນ: ລ່າສດັ, ເກບັຫວາຍ, ໝາກໄມ ້ແລະເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຊະ

ນດິອື່ ນໆ (ນີແ້ມ່ນຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ ທາງດາ້ນການຄອບຄອງນາໍ

ໃຊຕ້າມປະເພນ ີ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍ

ມະຊາດ).  

• ໃນກລໍະນທີີ່ ໂຄງການຊນົລະປະທານໂຄງການໜຶ່ ງ ບ່ໍຄໍານງຶເຖງິ ລະ

ບບົຊນົລະປະທານທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊ ້

ແລະ ແຈກຈ່າຍນໍາ້ຂອງຊຸມຊນົ (ນີແ້ມ່ນຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງທາງ

ດາ້ນພູມປນັຍາ ແລະ ສະຖາບນັການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ).  

 

66. ໜຶ່ ງໃນແນວທາງໃນການປະຕບິດັທີ່ ດແີມ່ນການປກຶສາຫາລກືບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຄ:ື ອງົການຈດັຕັງ້ປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງ (IPOs), ຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັທີ່ ດນິ, 

ອໍານາດການປກົຄອງບາ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ ກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການ

ຄດັເລອືກ ເພື່ ອຢັງ້ຢນືວ່າປະເພດຜນົກະທບົທີ່ ກໍານດົໄວນ້ັນ້ 

ຖກືຕອ້ງຫຼບໍື. ສິ່ ງນີຖ້ວ່ືາເປນັກວດກາຄນືວ່າຄໍາຄດິເຫນັຂອງຜູ ້

ກູຢ້ມື/ລູກຄາ້ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຕວົຈງິ ຫຼ ືບໍ. ການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາເຫຼົ່ ານີໃ້ນປະຈບຸນັຈະເປນັປະໂຫຍດ

ໃນໄລຍະຕ່ໍໄປຄໄືລຍະກະກຽມ ແລະ ການອອກແບບໂຄງ

ການໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການ

ປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ. ຂະບວນການເຫຼົ່ ານີສ່້ວນຫຼາຍ

ແລວ້ລິ່ ເລີ່ ມໂດຍການຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັເອດບີໃີນໄລຍະຂັນ້

ຕອນການຄດັເລອືກ ແລະຈດັປະເພດໂຄງການ.  

ຂຂຂຂ....    ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນົນົນົນດົປະດປະດປະດປະເພດເພດເພດເພດຂອງຂອງຂອງຂອງຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົ    

67. ເອດບີຈີດັປະເພດໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເໜອີງີຕາມ

ຜນົກະທບົຂອງແຕ່ລະໂຄງການ (ປະເພດ ກ ໍ ເຖງິ ຄໍ) ຫຼ ື ອງີ

ຕາມຮູບແບບການລງົທນຶ (ເຊັ່ ນ: ໂຄງການສື່ ກາງທາງການເງນິ 

(FI)) ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການປະການປະການປະການປະເພດກໍເພດກໍເພດກໍເພດກ.ໍ ມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່  

ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ. ຕອ້ງສາ້ງແຜນ 

IPP, ລວມທງັດໍາເນນີການປະເມນີ ASI;  

• ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການປະການປະການປະການປະເພດຂໍເພດຂໍເພດຂໍເພດຂໍ. ມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່

ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ມລີກັສະ

ນະຈາໍກດັ. ຕອ້ງສາ້ງແຜນ IPP, ລວມທງັ

ດໍາເນນີການປະເມນີ ASI;  

• ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການປະການປະການປະການປະເພດຄໍເພດຄໍເພດຄໍເພດຄໍ. ຄາດຄະເນວ່າຈະບ່ໍສົ່ ງ

ຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ. ບ່ໍຮຽກຮອ້ງ

ໃຫສ້າ້ງແຜນການ ແລະ ມກີດິຈະກໍາຫຍງັ

ໝດົ; ແລະ 

• ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການປະການປະການປະການປະເພດເພດເພດເພດສືສ່ືສ່ ືສ່ ື່ ກາງກາງກາງກາງທາງທາງທາງທາງການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ    (FI)(FI)(FI)(FI). 

ແມ່ນໂຄງການລງົທນຶຂອງເອດບີທີີ່ ໃຫທ້ນຶ

ແກ່ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ ງ ຫຼ ື ໃຫທ້ນຶຜ່ານສື່

ກາງທາງການເງນິອືີ່ ນໆ. ຕອ້ງສາ້ງລະບບົ

ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
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68. ໃນກລໍະນໂີຄງການໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ມຫຼີາຍອງົປະກອບ ແລະ ແຕ່ລະອງົປະກອບມຜີນົກະທບົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ຕ່ໍ ປະຊາຊນົພືນ້

ເມອືງ. ໃນການຈດັປະເພດໂຄງການລກັສະນະນີຈ້ະກໍານດົ ໂດຍອງີຕາມອງົປະກອບທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົສູງສຸດຊຶ່ ງວ່າຈະວດັແທກຈາກ

ລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົ ແລະ ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.  

69. ລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງ19ແມ່ນປະເມນີຈາກປດັໄຈຂາ້ງລຸ່ມນີ:້   

• ສດິທຕິາມປະເພນໃີນການນໍາໃຊ ້ແລະ ເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ;  

• ຖານະທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ;  

• ຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງວດັທະນະທໍາ ແລະ ຊຸມຊນົ;  

• ຖານະທາງດາ້ນສງັຄມົ, ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ, ການສກຶສາ ແລະ ສຸຂະພາບ; ແລະ 

• ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ.  

70. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົມຜີນົບງັຄບັໃຊໃ້ນລະດບັຊຸມຊນົຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ, ບ່ໍແມ່ນ

ລາຍບຸກຄນົຫຼລືະດບັຄວົເຮອືນ. ສິ່ ງສໍາຄນັແມ່ນເພື່ ອກໍານດົຜນົກະທບົຕ່າງໆຂອງໂຄງການທີ່ ຕດິພນັ 5 ບນັຫາຂາ້ງເທງີນັນ້ວ່າເປນັ

ຜນົກະທບົທາງລບົ, ໃນລະດບັປານກາງ ຫຼ ື ບ່ໍມຜີນົກະທບົ, ຫຼ ືຜນົກະທບົທາງບວກຕ່ໍຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ. ໃນກລໍະນທີີ່ ຜນົກະທບົ

ໂຄງການເປນັຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ມລີກັສະນະກວາ້ງຂວາງໃນລະດບັຊຸມຊນົຫຼກຸ່ືມຍ່ອຍຂອງຊຸມຊນົ (ບ່ໍແມ່ນລະດບັບຸກຄນົ 

ຫຼ ື ຄວົເຮອືນ); ໂຄງການເຫຼົ່ ານັນ້ຈະຖກືຈດັຢູ່ໃນປະເພດໂຄງການສົ່ ງຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ (ໂຄງການປະເພດກ)ໍ. ໃນລກັນະດຽວ

ກນັຖາ້ວ່າໂຄງການໃດໜຶ່ ງຫາກສົ່ ງຜນົກະທບົຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ມລີກັສະນະຈາໍກດັ (ໃນລະດບັຊຸມຊນົຫຼກຸ່ືມຍ່ອຍຂອງຊຸມຊນົທີ່ ປະ

ກອບມຫຼີາຍຄວົເຮອືນ ຫຼ ືຫຼາຍບຸກຄນົ); ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຖກືຈດັຢູ່ໃນປະເພດທີ່ ມຜີນົກະທບົຈາໍກດັ (ໂຄງການປະເພດຂໍ).  

71. ໂຄງການທີ່ ມປີະຊາຊນົພືນ້ເມອືງເປນັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຕົນ້ຕ່ໍສາມາດເປນັໂຄງການທີ່ ຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້

ເມອືງ, ເປນັໂຄງການທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດທີ່ ບ່ໍເໝາະສມົທາງວດັທະນະທໍາ, ຫຼເືປນັໂຄງການທີ່ ຊຸມຊນົຄນົພືນ້ເມອືງ 

ບ່ໍສາມາດດູດຊມຶຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການໄດຫຼ້າຍເທົ່ າກບັກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປຂອງສງັຄມົທີ່ ບ່ໍແມ່ນຄນົພືນ້ເມອືງ. ສະນັນ້ຄວາມສ່ຽງ

ທີ່ ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງບວກ ໃນຫາ້ຈດຸທກ່ີາວໄວຂ້າ້ງເທງີນັນ້ ໃນລະດບັຊຸມຊນົ ຫຼ ື ລະດບັກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊຸມຊນົຈະຖວ່ືາ

ເປນັຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ (ໂຄງການປະເທດກ). ນອກນັນ້ຍງັມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ວ່າຄນົພືນ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຈະ

ບ່ໍສາມາດປບັຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງໃນດາ້ນໃດດາ້ນໜຶ່ ງພາຍໃນຫາ້ຈດຸຂາ້ງເທງີນັນ້; ແລະ ສິ່ ງນີຈ້ະເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົຕກົຢູ່ໃນ

ຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ - ຈ ຶ່ ງສະຫຸຼບໄດວ່້າໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີສ້ົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົໃນລະດບັຮາ້ຍ

ແຮງ. ໃນກໍລະນທີີ່ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງບວກໃນຫາ້ດາ້ນຂາ້ງເທງີນັນ້ບ່ໍມຂີະໜາດກວາ້ງຂວາງ ໃນລະດບັຊຸມ

ຊນົຫຼກຸ່ືມຍ່ອຍຊຸມຊນົ, ຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວນີຖ້ວ່ືາເປນັຜນົກະທບົທີ່ ມລີະດບັຈາໍກດັ (ໂຄງການປະເພດຂ).  

72. ເຖງິແມ່ນວ່າການຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກໂຄງການທີ່ ສມົບູນນັນ້ຄວນກໍານດົປະເພດໂຄງການກໍ່ ຕາມ; ແຕ່ວ່າຂໍມູ້ນທີ່ ຈະ

ເກບັໃນໄລຍະການປະເມນີ ຫຼ ື ໃນໄລຍະທບົທວນຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ບິ່ ງຄນືປະເພດໂຄງການທີ່ ກໍານດົໄວ ້

ແລວ້ນັນ້. ຖາ້ວ່າຜນົກະທບົໃນປະຈບຸນັມລີກັສະນະຮາ້ຍແຮງ, ຕອ້ງດໍາເນນີການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ເພີ່ ມຕື່ ມ - ຊຶ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົ

ສະທອ້ນເຮດັໃຫກ້ານກະກຽມໂຄງການມຄີວາມຊກັຊາ້. ສະນັນ້ມນັຈຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປນັຄກືານຄດັເລອືກໂຄງການຕອ້ງມຄີວາມ

ຖກືຕອ້ງຊດັເຈນຫຼາຍທີ່ ສຸດ ເທົ່ າທີ່ ຈະເຮດັໄດ.້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຄວນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກ ເອດບີ ີ ໃນ

ໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມຖາ້ວ່າມຂໍີຂ້ອ້ງໃຈຫຼບ່ໍືແນ່ໃຈກ່ຽວກບັບນັຫາໃດໜຶ່ ງ.  

                                                           
19ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດຈະອະທບິາຍໃນຫຍໍໜ້າ້ທ ີ45-48.  
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73. ຍອ້ນວ່າການກໍານດົຜນົກະທບົທີ່ ມລີະດບັຮາ້ຍແຮງນັນ້ບ່ໍຂຶນ້ກບັຈາໍນວນຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົພຽງຢ່າງດຽວ; ສະນັນ້ 

ມນັຈຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັ ໃນການປະສານສມົກບັຊ່ຽວຊານທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການ ເພື່ ອໃຫຄໍ້າແນະນໍາໃນການຕດັສນິວ່າຜນົ

ກະທບົໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ມລີະດບັຮາ້ຍແຮງ ຫຼ ື ບໍ. ນອກຈາກແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຂອງ ເອດບີ ີ ແລວ້, ອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ ແລະ 

ອງົການຈດັຕັງ້ອື່ ນໆສາມາດປະກອບສ່ວນຂໍມູ້ນຈາໍນວໜຶ່ ງ. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ແມ່ນສາມາດຊອກຫາໄດຈ້າກທີ່ ປກຶສາພາຍໃນ

ປະເທດ ຫຼ ື ນກັສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ມຄີວາມລຶງ້ເຄຍີກບັເຂດໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົເອງ ຫຼ ື ວດັທະນະທໍາຂອງພວກ

ເຂາົ ຫຼ ືພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ເຄຍີເຮດັວຽກກບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງມາກ່ອນ.  

ຄຄຄຄ....    ສຽງສຽງສຽງສຽງສະໜບັສະໜບັສະໜບັສະໜບັສະສະສະສະໜນູໜນູໜນູໜນູຈາກຈາກຈາກຈາກຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົມີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມຈາໍຈາໍຈາໍຈາໍເປນັເປນັເປນັເປນັບໍບໍບໍບໍ????    

74. ສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ (BCS) ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາເຖງິຄວາມສໍາຄນັ. BCS ມຄີວາມຈາໍ

ເປນັຍອ້ນວ່າເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການກະກຽມໂຄງການ ສໍາລບັ ທຸກໆໂຄງການ ແລະ ການລງົທນຶ (ພາຍໄຕທຸ້ກໆຮູບແບບການ

ໃຫທ້ນຶສະໜບັໜນູ) ທີ່ ມກີດິຈະກໍາ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

• ການພດັທະນາດາ້ນການຄາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັພູມບນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາຂອງປະ 

ຊາຊນົພືນ້ເມອືງ;  

• ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຄນົພືນ້ເມອືງອອກຈາກທີ່ ດນີປະເພນ ີຂອງພວກເຂາົ; ຫຼ ື

• ການພດັທະນາດາ້ນການຄາ້ທີ່ ຕດິພນັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດພາຍໃນທີ່ ດນິປະເພນທີີ່ ນໍາໃຊໂ້ດຍຄນົພືນ້

ເມອືງທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ ຫຼ ືການນໍາໃຊທ້າງດາ້ນຈດິວນິຍານ, ພທິກິໍາທາງສາດສະໜາ 

ແລະ ທາງວດັທະນະທໍາທີ່ ເປນັເອກະລກັຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ.  

75. ສໍາລບັ ການນໍາໃຊໃ້ນລະດບັນະໂຍບາຍ, BCS ຈາກຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໝາຍເຖງິທດັສະນະ

ສ່ວນລວມຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ໂດຍຜ່ານຜູຕ້າງໜາ້ທີ່ ຖກືຮບັຮູ ້ຫຼ ືບຸກຄນົຈາໍນວນໜຶ່ ງ, ກ່ຽວກບັ ກດິຈະກໍາ

ຂອງໂຄງການໃດໜຶ່ ງ. BCS ສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດ ້ເຖງິແມ່ນບຸກຄນົຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຫຼ ືກຸ່ມຄນົໃດໜຶ່ ງຂອງຊຸມຊນົປະຕເິສດທີ່ ຈະເຫນັ

ດກີໍ່ ຕາມ. ສໍາລບັ ກດິຈະກໍາໂຄງການທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ີ BCS, ຕອ້ງມຫຼີກັຖານຢັງ້ຢນື ເປນັຕົນ້ແມ່ນບດົບນັທກຶຂັນ້ຕອນ ແລະ

ຜນົອອກຈາກການປກຶສາຫາລ.ື (ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ ກ່ຽວກບັ BCS ມຢູ່ີພາກທ ີX)  
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ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ຂັນ້ຕອນຂັນ້ຕອນຂັນ້ຕອນຂັນ້ຕອນໃນໃນໃນໃນການການການການດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີກດິຈະກາໍກດິຈະກາໍກດິຈະກາໍກດິຈະກາໍສົ່ ງສົ່ ງສົ່ ງສົ່ ງເສມີເສມີເສມີເສມີການການການການມີມີມີມີ

ສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມ    

ແລກແລກແລກແລກປ່ຽນປ່ຽນປ່ຽນປ່ຽນຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ ສານ ສານ ສານ     

• ກອງປະຊຸມສໍາມະນາແບບບ່ໍເປນັທາງການ, ສະເໜຂໍີມ້ນູ

ຂ່າວສານ, ກອງປະຊຸມກບັມະຫາຊນົ, ແລະ ວາງສະແດງຂໍມ້ນູ

ຂ່າວສານ  

• ແປເອກະສານເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຜຍີແຜ່ເອກະສານຕ່າງໆ 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ແຜ່ນພບັ, ໃບແຈງ້ຂ່າວ, ແລະ ອື່ ນໆ 

• ລງົໂຄສະນາໃນໜງັສພືມິທອ້ງຖິ່ ນ  

ປກຶສາປກຶສາປກຶສາປກຶສາຫາລ ືຫາລ ືຫາລ ືຫາລ ື    

• ຈດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ືກບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

• ລງົຢຽ້ມຢາມ ແລະ ສໍາພາດບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໃນແຕ່

ລະຂັນ້ຕອນການກະກຽມໂຄງການ  

• ຈດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜ່ຢູ່ສະໂມສອນບາ້ນ ແລະ ກະຈ່າຍສຽງ

ຜ່ານວທິະຍຸ (ຖາ້ເປນັໄປໄດ)້  

ການການການການຕັຕັຕັຕດັດດດສນິສນິສນິສນິບນັຫາບນັຫາບນັຫາບນັຫາຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມກນັ ກນັ ກນັ ກນັ     

• ດໍາເນນີການສໍາຫວຼດ ແລະ ປະເມນີຜນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ  

• ປະເມນີກຸ່ມຄນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ  

• ຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ທດັສະນະສກຶສາ ເພອືສນົທະນາ 

ແລະ ກາໍນດົຈດຸຢນື, ບຸລມິະສດິ, ແລະ ພາລະບດົບາດ  

• ຈດັກອງປະຊຸມ ແກໄ້ຂຂໍ້ຂ້ດັແຍງ້, ຊອກຫາຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ, 

ສົ່ ງເສມີຄວາມເປນັເຈົາ້ການຂອງແມ່ຍງິ  

• ເຜຍີແຜ່ ແລະ ທບົທວນ ຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ດດັແກຕ້າມ

ຄວາມເໝາະສມົ  

• ສາ້ງຕັງ້ ຄະນະກາໍມະນາຮ່ວມ ຫຼ ື ໜ່ວຍງານສະເພາະກດິ ທີ່ ມ ີ

ຕາງໜາ້ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ  

ການການການການເສມີເສມີເສມີເສມີສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງຄວາມຮູ ້ຄວາມຮູ ້ຄວາມຮູ ້ຄວາມຮູຄ້ວາມຄວາມຄວາມຄວາມສາມາດ ສາມາດ ສາມາດ ສາມາດ     

• ກະຈ່າຍອໍານາດລງົສູ່ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ໂດຍ

ເອາົຊຸມຊນົເປນັພືນ້ຖານ  

• ມອບໝາຍອໍານາດໃນການຕດັສນິບນັຫາ ໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ທອ້ງ

ຖິ່ ນ ຫຼ ືອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ  

• ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ກດົໝາຍໃຫອ້ງົການ

ຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

• ຊີນ້າໍການໂອນມອບ ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການປກົ

ປກັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ  

• ສະໜບັສະໜນູ ແນວຄດິລິ່ ເລີ່ ມ ກ່ຽວກບັ ການຊ່ວຍເຫຼອືຕນົ

ເອງຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ  

• ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມໃຫເ້ໝາະສມົໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍ  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ 1994. ການເຊື່ ອມສານຂະບວນການພດັທະນາແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ.ມານລິາ.  

V.V.V.V. ການການການການປກຶສາປກຶສາປກຶສາປກຶສາຫາລືຫາລືຫາລືຫາລ,ື , , , ການການການການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມ, , , , ການການການການເຜີເຜີເຜີເຜຍີຍຍຍແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນຂ່າວສານມູນຂ່າວສານມູນຂ່າວສານມູນຂ່າວສານ    ແລະແລະແລະແລະ    ການການການການໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ເກ່ເກ່ເກ່ຍຍຍຍຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຮອ້ງທຸກຮອ້ງທຸກຮອ້ງທຸກຮອ້ງທຸກ    

76. ການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ ລະຫວ່າງ ຜູກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້ ແລະ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົກໍ່ ຄື

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແມ່ນເນືອ້ໃນຈດິໃຈ

ຂອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຂອງ ເອດບີ.ີ ວຽກງານເຫຼົ່ ານີ ້ ເລີ່ ມຕົນ້ຈາກ

ການຄດັເລອືກ ແລະ ຈດັປະເພດໂຄງການ, ແລະ ສບືຕ່ໍໃນ

ຂັນ້ຕອນການອອກແບບ, ການທບົທວນໂຄງການ, ການຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັ ແລະ ຂັນ້ຕອນການສິນ້ສຸດໂຄງການ. ວຽກງານເຫຼົ່ າ

ນີຍ້ງັເປນັພືນ້ຖານໃນການສາ້ງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັ 

ຄນົພືນ້ເມອືງໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົແລະ ພຽງພໍ; ຊ່ວຍປບັປຸງ

ກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົ; ແລະ ຖາ້ຫາວຽກງານນີໄ້ດ ້

ຮບັການກໍານດົຂືນ້ຢ່າງສໍາເລດັຜນົ, ຈະຊ່ວຍຍກົລະດບັຄວາມ

ຢນືຍງົຂອງການຈດັຕັງ້ປະ ຕບິດັໂຄງການ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າມິ

ການຕດິຕາມ ແລະ ການດໍາເນນີໂຄງການຢ່າງມປີະສດິທພິາບ.  

77. ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການປກຶສາຫາລຕືອ້ງໄດຮ້ບັ

ບນັທກຶໄວຢ່້າງເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພໍຍອ້ນວ່າບດົບນັທກຶເຫຼົ່ າ

ນີຈ້ະສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງການສາຍພວົພນັກບັ

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ: ດທີີ່ ສຸດ, ການປກຶສາຫາລຄືວນດໍາເນນີໄດ ້

ໃນຂັນ້ຕອນລິ່ ເລີ່ ມໂຄງການ ໃນໄລຍະການຮ່າງບດົສະເໜໂີຄງ 

ການ, ແລະ ໃນໄລຍະການແຈງ້ໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ

ຮບັຮູ ້ກ່ຽວກບັ ໂຄງການ, ແລະ ໃນໄລຍະທາບທາມ ແລະ ສງັ

ລວມທດັສະນະຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ຫຼັ່ ງຈາກນັນ້ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍເລີ່ ມຕົນ້ຈາກສມົ 

ທບົກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ນໍາເອາົທດັສະນະຂອງພວກ

ເຂາົເຂົາ້ໃນການການອອກແບບ, ການວາງແຜນແລະການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

ກກກກ....    ການການການການປກຶສາປກຶສາປກຶສາປກຶສາຫາລືຫາລືຫາລືຫາລຢ່ືາງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນ

ຫຍງັຫຍງັຫຍງັຫຍງັ????    

78. ອງີຕາມບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັ 

ຜນົກະທບົແລວ້, ການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍແມ່ນຂະ

ບວນການດັ່ ງລຸ່ມນີ:້     
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• ລິ່ ເລີ່ ມໃນໄລຍະຕົນ້ຂອງການກະກຽມໂຄງການ ແລະສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ;  

• ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງພຽງພໍແລະທນັເວລາ. ຕອ້ງເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິໄດ ້

ທນັທ ີໂດຍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ;  

• ຈດັຕັງ້ປະບດັໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ປາດສະຈາກການຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ຄວາມຢາ້ນກວົ;  

• ຕອ້ງຕອບສະໜອງ ແລະ ມຄີວາມເໝາະສມົດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ, ຕອ້ງດດັປບັໃຫແ້ເທດເໝາະກບັກຸ່ມຄນົ

ດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຄນົພກິານ; ແລະ 

• ສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການສງັລວມເອາົທດັສະນະທງັໝດົຈາກປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ພາກສ່ວນ

ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້ເປນັພືນ້ຖານໃນການຕດັສນິບນັຫາ ເປນັຕົນ້ແມ່ນບນັຫາ ກ່ຽວກບັ ການອອກແບບ

ໂຄງການ, ມາດຕະການບນັເທາົ, ການດຸ່ນດ່ຽງໂອກາດແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ, ແລະການຈດັຕັງ້ປະ 

ຕບິດັໂຄງການ. 

79. ຈດຸປະສງົຂອງການປກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແມ່ນການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໃຫຢູ່້ບນົພືນ້ຖານ

ຄວາມເຄາົລບົປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ຢ່າງເຕມັສ່ວນຕ່ໍກບັເອກະລກັ, ກຽດສກັສ,ີ ສດິທມິະນຸດ, ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ ແລະ ເອກະລກັ

ທາງວດັທະນະທໍາຂອງພວກເຂາົ (ອງີຕາມສິ່ ງທີ່ ພວກເຂາົເອງເປນັຜູກ້ໍານດົຂຶນ້) ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງ

ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົທີ່ ເໝາະສມົວດັທະນະທໍາຂອງພວກເຂາົ; ບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນຈາກຜນົກະທບົທາງລບົຂອງໂຄງການ; 

ແລະ ສາມາດມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍພວກເຂາົ. ການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ - ຊຶ່ ງຈະ

ໄດຮ້ບັການວເິຄາະລະອຽດໃນຫຍໍຈ້າໍນວນໜຶ່ ງຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ - ຈະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ ້ ເອດບີ ີ ແລະ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ປະສບົຜນົສໍາ

ເລດັຕາມຈດຸປະສງົ.  

1.1.1.1.    ລິລ່ ິລ່ ິລ່ ິ່ ເລີ່ເລີ່ເລີ່ເລີ່ ມມມມໃນໃນໃນໃນໄລຍະໄລຍະໄລຍະໄລຍະເລີ່ເລີ່ເລີ່ເລີ່ ມຕົນ້ ມຕົນ້ ມຕົນ້ ມຕົນ້ ແລະແລະແລະແລະ    ສບືສບືສບືສບືຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍເນື່ ອງ ເນື່ ອງ ເນື່ ອງ ເນື່ ອງ     

80. ແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດສີະເໜວ່ີາການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການປກຶສາຫາລຕືອ້ງເລີ່ ມຕົນ້ໃນຂັນ້ຕອນກໍານດົແນວຄວາມ

ຄດິຂອງໂຄງການຊຶ່ ງເປນັໄລຍະທີ່  ເອດບີ ີ ມໂີອກາດທີ່ ຈະສນັຍາຈາ້ງຊ່ຽວຊານດາ້ນ IP ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລະດບັຊາດ ເພື່ ອ

ຊ່ວຍຄດັເລອືກ ແລະ ກໍານດົຜນົກະທບົ. ຂະບວນການນີສ້າມາດເປນັພືນ້ຖານ ໃຫກ້ານປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ ໃນໄລຍະ

ກະກຽມໂຄງການ.  

81. ເພື່ ອໃຫສ້າມາດສົ່ ງຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫສ້ະມາຊກິຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົທາງລບົຂອງ

ໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການບນັເທາົທີ່ ຖກືນໍາສະເໜ;ີ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນລິ່ ເລີ່ ມການປກຶສາຫາລ ື ໃນຂັນ້ຕອນລິ່ ເລີ່ ມ ເທົ່ າທີ່

ສາມາດເຮດັໄດຍ້ອ້ນວ່າຊຸມຊນົໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນໄວເທົ່ າໃດ, ພວກເຂາົຈະຮູສ້ກຶມຄີວາມໜັນ້ໃຈຫຼາຍຂຶນ້ເທົ່ ານັນ້. ການປກຶສາຫາລໃືນ

ໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມຍງັຈະຊ່ວຍໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຮບັຮູລ່້ວງໜາ້ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມກງັວນົຂອງຊຸມຊນົ.  

82. ການປກຶສາຫາລຂືອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກບັຄນົພືນ້ເມອືງ ແມ່ນຂະບວນການສນົທະນາແບບໂຕຕ້ອບຈາກທງັສອງຝ່າຍ ທີ່

ປະກອບມແີຕ່ລະກຸ່ມຄນົພາຍໃນສງັຄມົ. ການປກຶສາຫາລມືຄີວາມຈາໍເປນັຕະຫຼອດໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະ 

ຕບິດັ ໂດຍການເຂົາ້ຫາຊຸມຊນົເພື່ ອຂໍຄໍາຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັ ເອກະສານໂຄງການທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆກ່ຽວຂອ້ງ 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນແຜນ IPP. ພາຍຫຼງັທີ່ ໂຄງການເລີ່ ມຕົນ້, ການປກຶສາຫາລກືໍ່ ຍງັຄງົສບືຕ່ໍຄເືກົ່ າ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຈະສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງ ໃນດາ້ນການດຸ່ນດ່ຽງຜນົປະໂຫຍດ ຫຼ ື ມາດຕະການບນົເທາົ, ແລະ ກດິຈະກໍາຕດິຕາມປະເມນີຜນົ. ການປກຶສາຫາລ ື

ລະຫວ່າງ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ແລະ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕອ້ງໄດຮ້ບັການບນັທກຶໄວໃ້ຫເ້ປນັ

ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  
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83. ວທິກີານອນັໜຶ່ ງທີ່ ສາມາດໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປບັປຸງການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ ແລະ ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຕະຫຼອດໄລຍະ 

ການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແມ່ນການຮ່ວມເຮດັວຽກກບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນການອອກແບບ

ວທິກີານປກຶສາຫາລ ື ແລະ ກໍານດົຂັນ້ຕອນການມສ່ີວນຮ່ວມ. ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງສາມາດສະເໜວີທິກີານຕ່າງໆທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກ

ວທິກີານທົ່ ວໄປ, ທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ ສໍາລບັ ຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົ. 20ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີສ້າມາດສາ້ງຜນົດຕີະຫຼອດໄລຍະ

ຮອບວຽນໂຄງການ ໂດຍການສະເໜທີດັສະນະ ແລະ ທາງເລອືກ ໃນການປະເມນີຜນົກະທບົ, ການພດັທະນາກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຄໍາ

ຮອ້ງທຸກ (GRM) ແລະ ຂັນ້ຕອນໃນການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້.  

2.2.2.2.    ເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວຂອ້ງ    ຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງທນັທນັທນັທນັເວລາ ເວລາ ເວລາ ເວລາ ແລະແລະແລະແລະ    ເປນັເປນັເປນັເປນັຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ມ ີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ໃຈໃຈໃຈໃຈງ່າຍ ງ່າຍ ງ່າຍ ງ່າຍ ແລະແລະແລະແລະ    ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຖງິເຖງິເຖງິເຖງິໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດທ້ນັທ ີທນັທ ີທນັທ ີທນັທ ີ    

84. ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຢ່າງທນັເວລາ ໝາຍຄວາມວ່າ ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຄວນເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນໂຄງການທີ່ ມຄີວາມ

ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ ຮບັຮູຈ້າກພວກເຂາົຢ່າງລະອຽດກ່ອນໜາ້ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຈະຕດັສນີບນັຫາໃດໜຶ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພວກເຂາົ. 

ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈິ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ ໃນໄລຍະກ່ອນການອອກແບບ ແລະ ໃນໄລຍະອອກແບບແຜນ IPP. ສະນັນ້ 

ມນັຈິ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ສໍາລບັ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ທີ່ ຈະແລກປ່ຽນຂໍສ້ະເໜແີນະ ແລະ ບດົສະຫຸຼບສໍາຄນັ ກ່ຽວກບັ ຜນົການປະ

ເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົກບັປະຊາກອນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ໃນບາງກໍລະນທີີ່ ເໝາະສມົ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ (ລວມທງັປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງ) ຄວນນໍາໃຊແ້ນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດ ີໃນການອອກແບບການປະເມນີຜນົກະທບົ.  

85. ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພໍ, ຈາໍເປນັຕອ້ງສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ແລກປ່ຽນກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງານຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ການວາງແຜນເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈຮູບແບບ ແລະ ຂອບເຂດ

ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ແລະ ໃຫພ້ວກເຂາົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັໂຄງການຢ່າງມຄີວາມໝາຍ. ຂໍມູ້ນທີ່ ແລກ 

ປ່ຽນກບັຊຸມຊນົຄວນປະກອບມຂໍີມູ້ນດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ຂະແໜງການ, ຂອບເຂດວຽກງານ, ໄລຍະເວລາຂອງກດິຈະກໍາ ຫຼ ືໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເໜ;ີ  

• ເຫດຜນົຂອງກດິຈະກໍາ ແລະ/ຫຼ ືໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເໜ;ີ  

• ການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ

ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ອາດຈະມຕ່ໍີປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ການແລກປ່ຽນດາ້ນຜນົປະໂຫຍດທີ່ ມຄີວາມສະເໜີ

ພາບ;  

• ກຸ່ມຄນົ ແລະ ສະຖານທີ່ ສະເພາະທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ;  

• ທາງເລອືກ ຫຼ ືທາງອອກທີ່ ມ ີສໍາລບັ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ;  

• ພະນກັງານ ຫຼ ື ພາກສ່ວນທີ່ ຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (ລວມມປີະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, 

ພະນກັງານຈາກພາກເອກະຊນົ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າສງັລວມ, ພະນກັງານລດັຖະກອນ);  

• ຂັນ້ຕອນທີ່ ໂຄງການກໍານດົຂຶນ້ ເພື່ ອໃຫມ້ກີານປກຶສາຫາລຢ່ືາງຕ່ໍເນື່ ອງ; ແລະ 

• ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ (GRM) ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້.  

86. ເພື່ ອໃຫຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານ ສາມາດເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິທນັທ,ີ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຕ່າງໆຕອ້ງໄດຮ້ບັການສື່ ສານຢ່າງເໝາະ

ສມົກບັວດັທະນະທໍາຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຄນົຂອງສງັຄມົ. ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນຕອ້ງມວີທິກີານສະເພາະ ສໍາລບັ ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫແ້ມ່

ຍງິ ແລະ ຄນົທຸກຍາກ. ພາສາ ຫຼ ືວທິກີານສົ່ ງຄວາມຮູ ້ກ່ຽວກບັ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຄວນຈະໄດຮ້ບັການກໍານດົໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໃນ

                                                           
20 R. Howitt. 2001. ທດັສະນະໃໝ່ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ: ຄວາມຍຸຕທິາໍ, ຄວາມຢນືຍງົ ແລະ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ເມອືງລອນດອນ: 

ສໍານກັພມິຣູດເລດຊ.໌ ໜາ້ທ ີ335.  
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ໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍເຫດເຫດເຫດເຫດໃນໃນໃນໃນການການການການປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັຕວົຕວົຕວົຕວົຈງິຈງິຈງິຈງິ    ----        ບາດບາດບາດບາດກາ້ວກາ້ວກາ້ວກາ້ວເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອຮບັຮບັຮບັຮບັປະປະປະປະກນັກນັກນັກນັກາກາກາການນນນມີມີມີມີ

ສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຂອງຂອງຂອງຂອງແມ່ແມ່ແມ່ແມ່ຍງິໃນຍງິໃນຍງິໃນຍງິໃນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການຍກົຍກົຍກົຍກົຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຈດັຈດັຈດັຈດັສນັສນັສນັສນັ    

• ສມົທບົກບັແມ່ຍິ່ ງທີ່ ມາຈາກຫາຼຍກຸ່ມທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິສງັຄມົ ໂດຍຜ່ານການກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ື ກ່ຽວ

ກບັ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  

• ຈດັກອງປະຊຸມ ແລະ ດໍາເນນີການປກຶສາຫາລ ື ໃນເວລາທີ່ ແມ່

ຍງິເຫນັວ່າມຄີວາມສະດວກທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານມີ

ສ່ວນຮ່ວມໄດຮ້ບັປະໂຫຍດສູງສຸດ  

• ກາໍນດົສະຖານທີ່ ປະຊຸມ ອງີຕາມການກາໍນດົຂອງແມ່ຍງິ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັວ່າ ພວກເຂາົສາມາດປະກອບສ່ວນຄໍາຄດິເຫນັ 

ໂດຍບ່ໍມຄີວາມຢາ້ນກວົ  

• ພຈິາລະນາ ຄດັເລອືກເອາົຜູດໍ້າເນນີກອງປະຊູມທີ່ ເປນັເພດຍງິ ຫຼ ື

ສມົທບົກບັສະຫະພນັແມ່ຍງິ - ໃນຮູບແບບທາງກາງ ແລະ ບ່ໍ

ເປນັທາງການ.  

• ເຮດັວຽກກບັແມ່ຍງິ ໂດຍມກີານປອ້ງກນັ ໃນນາມທີ່ ເປນັບຸກຄນົ

ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ  

• ຈດັປະຊຸມກບັແມ່ຍງິຕ່າງຫາກ ຫຼງັຈາກສິນ້ສຸດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ

ແລວ້  

• ໃຫແ້ມ່ຍງິມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຕດິ

ຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ  

• ບນັທກຶທຸກກດິຈະກາໍການມສ່ີວນຮ່ວມ  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ 2003. ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ - ບນັຊລີາຍການກວດສອບ

ກ່ຽວກບັ ບດົບາດຍງິຊາຍ. ມານລິາ 

ໄລຍະກະກຽມໂຄງການ. ຄວນນໍາໃຊວ້ທິກີານສະເພາະຂຶນ້ກບັແຕ່ລະເນືອ້ໃນຂອງໂຄງການ. ບ່ໍຄວນຈາໍກດັວທິກີານເຜຍີແຜ່ໃຫຢູ່້

ໃນຮູບແບບບດົລາຍງານ, ແຜ່ນພບັ ແລະ ກອງປະຊຸມພຽງເທົ່ ານັນ້ - ຊຶ່ ງວ່າ, ຖາ້ນໍາໃຊ,້ ຮູບການເຫຼົ່ ານີຄ້ວນເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ ນຖາ້

ວ່າຊຸມຊນົຕອ້ງການ. ນອກຈາກນັນ້, ແຜນວາດ, ຮູບພາບ, ເລົ່ າເລື່ ອງ ແລະ ແຜນທີ່ ຍງັສາມາດນໍາໃຊເ້ປນັເຄື່ ອງມສືົ່ ງຄວາມຮູຂໍ້ມູ້ນ

ຂ່າວສານໄດເ້ປນັຢ່າງດ.ີ ເຕກັໂນໂລຊສີະໄໝໃໝ່ເຊັ່ ນການສນົທະນາກນັຜ່ານລະບບົອນິເຕເີນດັ, ແຜນທີ່ ຜ່ານດາວທຽມ Google, 

ເວບັໄຊທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ອື່ ນໆສາມາດໃຊເ້ປນັເຄື່ ອງມ ືແລະ ເໝາະສມົ ສໍາລບັ ບາງກຸ່ມຄນົຂອງສງັຄມົເຊັ່ ນຊາວໝຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມໄວ

ກາງຄນົ.  

3.3.3.3.    ປາດປາດປາດປາດສະສະສະສະຈາກຈາກຈາກຈາກການການການການຂົ່ ມຂົ່ ມຂົ່ ມຂົ່ ມຂູ່ ແລະຂູ່ ແລະຂູ່ ແລະຂູ່ ແລະ    ການການການການເຮດັເຮດັເຮດັເຮດັໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫຢ້າ້ນຢາ້ນຢາ້ນຢາ້ນກວົ ກວົ ກວົ ກວົ     

87. ການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງຢູ່ບນົພືນ້

ຖານຄວາມສະໝກັໃຈ ແລະ ບ່ໍມຂີອບເຂດຈາໍກດັ, ປາດສະຈາກ

ການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ ຫຼ ື ຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະຖກືແກເ້ຜດັ 

ແລະຕອ້ງຈດັໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ມໂີຄງໂປ່ງໄສ. ມຫຼີາຍປດັ

ໄຈທີ່ ຖວ່ືາເປນັການຂົ່ ມຂູ່ເຊັ່ ນວ່າມກີອງກໍາລງັປະກອບອາວຸດ, ຕໍາ

ຫຼວດ, ທະຫານ, ນກັການເມອືງທອ້ງຖິ່ ນ, ພະນກັງານຈາກຫອ້ງ

ການລດັຖະບານ, ຫຼ ື ຄນົແປກໜາ້ທີ່ ບ່ໍຮູວ່້າມພີາລະບດົຫຍງັເຂົາ້

ຮ່ວມໃນການສນົທະນາ. ການນໍາໃຊພ້າສາກາງໃນການສື່ ສານໂດຍ

ປາດສະຈາກແປເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງເໝາະສມົ ຫຼ ື ການນໍາ

ໃຊຜູ້ດໍ້າເນນີກອງປະຊຸມທີ່ ຊຸມຊນົບ່ໍລຶງ້ເຄຍີມາກ່ອນກໍ່ ຖວ່ືາເປນັ

ການຂົ່ ມຂູ່ປະເພດໜຶ່ ງຍອ້ນວ່າພວກເຂາົອາດຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງ

ທາງດາ້ນຖານະທາງເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ, ເພດເຜົ່ າ, ອາຍຸ 

ແລະ ອາຊບີ. ເຊັ່ ນດຽວກບັກບັສະຖານທີ່ ຈດັກອງປະຊຸມ (ເຊັ່ ນ

ວ່າຢູ່ຫອ້ງການປກົຄອງເມອືງຫ່າງໄກຈາກບາ້ນຂອງປະຊາຊນົ). 

ປດັໄຈເຫຼົ່ ານີສ້າມາດກາຍເປນັສິ່ ງກດີຂວາງການອອກຄໍາຄດິເຫນັ, 

ການສະແດງຄວາມກງັວນົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜຕ່ີາງໆທີ່ ສ່ອງແສງ

ເຖງິທດັສະນະຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ຕາງໜາ້ພາກສ່ວນ

ອື່ ນໆຂອງສງັຄມົໃນການອອກແບບໂຄງການ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ 

ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ.  

4.4.4.4.    ກາກາກາການນນນຕອບຕອບຕອບຕອບສະສະສະສະໜອງໜອງໜອງໜອງ    ແລະແລະແລະແລະ    ຄຄຄຄວາມເໝາະວາມເໝາະວາມເໝາະວາມເໝາະສມົສມົສມົສມົ

ດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນບດົບດົບດົບດົບາດບາດບາດບາດຍງິຍງິຍງິຍງິຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ; ; ; ; ແລະແລະແລະແລະ    ການການການການດດັດດັດດັດດັແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກໃ້ຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫເ້ໝາະເໝາະເໝາະເໝາະສມົສມົສມົສມົກບັກບັກບັກບັກຸ່ກຸ່ກຸ່ກຸ່ມມມມຄນົຄນົຄນົຄນົດອ້ຍດອ້ຍດອ້ຍດອ້ຍໂອໂອໂອໂອກາດກາດກາດກາດ    ແລະແລະແລະແລະ    ຄນົຄນົຄນົຄນົພິພິພິພກິານ ການ ການ ການ     

88. ແມ່ຍງິພືນ້ເມອືງເປນັຄນົກຸ່ມໜຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດໃນຫຼາຍໆດາ້ນຍອ້ນບນັຫາດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຖານະຕາ

ມຮດີຄອງປະເພເນຂີອງພວກເຂາົ. ສະຖານະພາບ ແລະ ບດົບາດໃນສງັຄມົຂອງແມ່ຍງິສບືຕ່ໍປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະຂຶນ້ກບັພາ

ລະບດົບາດ ແລະ ອາຊບີທີ່ ພວກເຮາົເຮດັ. ແມ່ຍງິຊນົເຜົ່ າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ ເປນັຕວົແທນທີ່ ມຄີວາມຫາ້ວຫນັທີ່

ສຸດໃນການປ່ຽນແປງ, ແລະ ພວກເຂາົເປນັກຸ່ມຄນົມທ່ີາແຮງ ແລະ ຄວາມສນົໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງົຄມົຂອງຕນົເອງ. 
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89. ສິ່ ງກດີຂວາງທາງວດັທະນະທໍາກໍ່ ເປນັອຸປະສກັໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຄນົພກິານໃນການ

ຕດັສນິບນັຫາລະດບັຊຸມຊນົເຊັ່ ນແມ່ຍງິ, ຄວົເຮອືນທີ່ ມແີມ່ຍງີ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເປນັຫວົໜາ້ຄອບຄວົ. ແມ່ຍງິຈາໍນວນໜຶ່ ງອາດຈະບ່ໍ

ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫອ້ອກສຽງໃນກອງປະຊຸມບາ້ນ ແລະ ພີ່ ນອ້ງທີ່ ເປນັເພດຊາຍມກັຈະອອກສຽງ ແລະ ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ

ແທນພວກເຂາົ. ຄອບຄວົທີ່ ມແີມ່ຍງິ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເປນັຫວົໜາ້ຄອບຄວົ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດແ້ຕ່ງງານ ຫຼ ື ບ່ໍມລູີກ, 

ອາດຈະຖກືຈາໍແນກ ແລະ ຄວາມຄດິເຫນັຂອງພວກເຂາົອາດຈະບ່ໍຖກືຍອມຮບັຈາກພາກສ່ວນອື່ ນພາຍໃນຊຸມຊນົ. ສິ່ ງກດີຂວາງ

ທາງວດັທະນະທໍາເຫຼົ່ ານີ,້ ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ, ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາເຂົາ້ໃນ

ການອອກແບບວທິກີານ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປກຶສາຫາລ ືແລະ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ບນັ

ຫາເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງດໍາເນນີການດວ້ຍຄວາມລະມດັລະວງັທີ່ ສຸດ - ບາງຄັງ້ຖາ້ເນັນ້ໜກັໃສ່ບນັຫາເຫຼົ່ ານີຫຼ້າຍເກນີໄປມນັອາດຈະກາຍ

ເປນັການສາ້ງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍບຸກຄນົທີ່ ຕອ້ງການຊ່ວຍເຫຼອື.  

90. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ບນັຫາການມສ່ີວນຮ່ວມເປນັບນັຫາທີ່ ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນ, ເຖງິແມ່ນວ່າຈະໃຊເ້ວລາຫຼາຍກໍ່ ຕາມແຕ່

ວ່າກໍ່ ຍງັມວີທິກີານແກໄ້ຂສິ່ ງກດີຂວາງເຫຼົ່ ານີໂ້ດຍປາດສະຈາກຂໍຂ້ດັແຍງ້ກບັຮດີຄອງປະເພນທີອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເຫດການອດັຕະລາຍ

ທີ່ ຕດິພນັການມສ່ີວນຮ່ວມ. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊຸມຊນົ, ເຊັ່ ນວ່າແມ່ຍງິພືນ້ເມອືງ, ທີ່ ອາດຈະຖກືຈາໍແນກອອກ 

ຈາກຂະບວນການຕດັສນິບນັຫາດາ້ນປະເພນສີາມາດແກໄ້ຂໄດໂ້ດຍຜ່ານວທິກີານຈດັກອງປະຊຸມກບັກຸ່ມແມ່ຍງິສະເພາະ, ກດິຈະ

ກໍາມ່ວນຊື່ ນ ແລະ ດນົຕຫຼີງືານບຸນປະເພນ.ີ ກດິຈະກໍາປກຶສາຫາລ ື ລະຫວ່າງ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກບັແມ່ຍງິພືນ້ເມອືງ ແລະ ການສົ່ ງ

ເສມີການສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂາົອາດຈະຕອ້ງມສີນັຍາຈາ້ງຜູດໍ້າເນນີກອງປະຊຸມເປນັເພດຍງິ ແລະ ວຊິາການທີ່ ມປີະສບົການ. 

ໂດຍຜ່ານສນັຍາຈາ້ງດັ່ ງກ່າວນີຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດຄດັເລອືກ ແລະ ອອກແບບມາດຕະການບນັເທາົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຢ່າງ

ເໝາະສມົເພື່ ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການພືນ້ຖານຂອງແມ່ຍງິກໍ່ ຄຜູືຊ້າຍ. ສໍາລບັ ກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອກາດກຸ່ມອື່ ນໆເຊັ່ ນກຸ່ມ

ຄນົທຸກຍາກຕອ້ງດໍາເນນີການປກຶສາຫາລແືບບແຍກຕ່າງຫາກໂດຍປາດສະຈາກການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງພະນກັງານລະດບັສູງເພື່ ອໃຫໄ້ດ ້

ພາບລວມ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຈາໍເປນັພືນ້ຖານຂອງພວກເຂາົ.  

5.5.5.5.    ການສງັລວມຄວາມຄດິເຫນັທງັໝດົ ເຂົາ້ເປນັພືນ້ຖານໃນການຕດັສນິບນັຫາ  

 

91. ຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລຕືອ້ງແມ່ນການຮບັຟງັທຸກໆມຸມມອງ ແລະ ທດັສະນະຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ ສະໜບັສະໜນູຫຼ ື

ພາກສ່ວນທີ່ ຄດັຄາ້ນໂຄງການ. ການປກຶສາຫາລຈືະບ່ໍມຄີວາມໝາຍ, ຖາ້ມພີຽງແຕ່ຮບັຟງັແຕ່ວ່າບ່ໍມກີານແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈແລະ 

ຄວາມກງັວນົໂດຍການສງັລວມເອາົຄວາມຄດິເຫນັຕ່າງໆເຂົາ້ເປນັພືນ້ຖານໃນຕດັສນິບນັຫາ ກ່ຽວກບັ ການອອກແບບ ແລະຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການ. ທຸກໆຄໍາຄດິເຫນັຕອ້ງໄດຮບັການພຈິາລະນາໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໃນເວລາຕດັສນິບນັຫາ ກ່ຽວກບັ ການອອກ

ແບບ, ກດິຈະກໍາທີ່ ຖກືນໍາສະເໜ,ີ ມາດຕະການບນັເທາົກໍ່ ຄຜືນົປະໂຫຍດສະສມົຕ່າງໆຕອ້ງສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັໃນແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  
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ການການການການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມໂດຍປາດໂດຍປາດໂດຍປາດໂດຍປາດສະສະສະສະຈາກຈາກຈາກຈາກຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຢາ້ນຢາ້ນຢາ້ນຢາ້ນກວົກວົກວົກວົ: : : : ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງຈາກຈາກຈາກຈາກໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການຈາໍຈາໍຈາໍຈາໍນວນນວນນວນນວນໜຶ່ ງໜຶ່ ງໜຶ່ ງໜຶ່ ງຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ແຂວງແຂວງແຂວງແຂວງຢູຢູຢູຢູນານປະນານປະນານປະນານປະເທດເທດເທດເທດຈນິຈນິຈນິຈນິ    

ໃນໂຄງການພດັທະນາລາງລດົໄຟດາລລີຈິຽງ, ອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ ອງົກອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໄດຕ້ດິຕ່ໍພວົພນັຄະນະກາໍມະທກິານຊນົ

ເຜົ່ າຂອງນະຄອນຫວຼງດາລ ີ ແລະ ຮ່ວມກນັສາ້ງແຜນສະເໜຂໍີຄວາມສະໝກັໃຈໃນການໃຫຂໍ້ມ້ນູຈາກຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຈາໍນວນໜຶ່ ງໂດຍຜ່ານຕາງໜາ້ຂອງ

ຊນົເຜົ່ າເຫຼ ົ່ ານັນ້. ຄະນະກາໍມະທກິານໄດໄ້ດນ້າໍພາສະມາຊກິຂອງຕນົລງົຢຽ້ມຢາມບາ້ນຊນົເຜົ່ າ, ຈດັກອງປະຊຸມໃຫ່ຍລະດບັບາ້ນ ແລະ ຢຽ້ມຢາມຄວົ

ເຮອືນຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ການປກຶສາຫາລໄືດຖ້ກືດໍາເນນີເປນັພາສາຍາຍ ແລະ ພາສານາຊເີພື່ ອວ່າທຸກທອ້ງຖິ່ ນໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູເ້ຖົາ້ອາວຸໂສສາມາດເຂົາ້ໃຈຂໍ ້

ມນູຂ່າວສານ ແລະ ປະກອບສ່ວນຄໍາຄດິເຫນັຂອງຕນົ. ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນປະຊາຊນົມຄີວາມກງັວນົວ່າ ການສາ້ງອຸບໂມງຈະເຮດັໃຫບ້າ້ນຂາດນໍາ້ໃຊ,້ ທາໍລາຍ 

ເຟງັຊຸຍຂອງພວກເຂາົ ແລະ ບງັຄບັໃຫພ້ວກເຂາົຍາ້ຍວດັ ຫຼ ື ຂຸມຝັ່ ງສບົບນັພະບຸລຸດ - ຊຶ່ ງຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນເຮດັໃຫພ້ວກພບົກບັໂຊກຮາ້ຍ. ບນັຫາເຫຼ ົ່ າ

ນີໄ້ດຮ້ບັການອະທບິາຍລະອຽດເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ ນໂດຍບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການ.  

ການປກຶສາຫາລຈືະນາໍພາໃຫມ້ກີານດດັແກແ້ຜນການໃນການສາ້ງທາງລດົໄຟ. ເສັນ້ທາງລດົໄຟດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະເຊື່ ອມຕ່ໍສອງເມອືງທີ່ ມຄີວາມໂດດເດັ່ ນດາ້ນ

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຢູນານຄເືມອືງດາລ ີ ແລະ ເມອືງລຈິຽງ. ຢູ່ຝັ່ ງຕາເວນັຕາົຂອງເຂດເອກີຫາຍລາເຄຂີອງເທດສະບານເມອືງດາລເີປນັເມອືງບູຮານ. 

ຝັ່ ງຕາເວນັຕກົເປນັເຂດທີ່ ມປີະຊາກອນອາໄສຢູ່ຢ່າງຫວຼງຫາຼຍ ແລະ ເປນັພາກສ່ວນທີ່ ຕອ້ນຮບັນກັທ່ອງທ່ຽວໃນຂະນະທີ່ ຝັ່ ງຕາເວນັອອກເປນັເຂດທີ່ ມປີະ

ຊາກອນຈາໍນວນໜອ້ຍ ແລະ ເປນັຄນົທຸກຍາກ ແລະ ມນີກັທ່ອງທ່ຽວຈາໍນວນໜຶ່ ງເທົ່ ານັນ້ທີ່ ມາເຂດນີ.້ ບນົພືນ້ຖານຄວາມຄຸມ້ຄ່າ, ເສັນ້ທາງລດົໄຟ ຄາດ

ວ່າຈະໄດຮ້ບັການກໍ່ ສາ້ງຢູ່ຝັ່ ງຕາເວນັຕກົ. ແຕ່ວ່າໃນຕວົຈງິແລວ້ເສັນ້ທາງລດົໄຟຖກືກໍ່ ສາ້ງຢູ່ຝັ່ ງຕາເວນັອອກຊຶ່ ງເປນັບ່ອນທີ່ ໂຄງການສາ້ງທາງລດົໄຟດັ່ ງ   
ກ່າວນັນ້ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ຄີວາມສະເໝພີາບທາງສງັຄມົ.  

ໃນລກັສະນະດຽວກນັນີ,້ ໂຄງການນໍາ້ປະປາກູ່ ມງິກາຊຸຍລາຍໃນໄລຍະທາໍອດິມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະສາ້ງຫນົທາງເຊື່ ອມຕ່ໍຈາກທາງຫວຼງເຖງິເຂດກໍ່ ສາ້ງໂດຍທະ

ລຸຜ່ານບາ້ນແຫ່ງໜຶ່ ງທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າຫຸຍອາໄສຢູ່. ຜ່ານການປກຶສາຫາລ,ື ຊາວບາ້ນມຄີວາມກງັວນົວ່າຫນົທາງທີ່ ຈະສາ້ງນັນ້ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທອ້ນຕ່ໍວຖິກີານດໍາ

ລງົຊວິດິທີ່ ສະຫງບົງຽບຂອງພວກເຂາົ ແລະ ພວກເຂາົກໍ່ ບ່ໍສະໝກັໃຈທີ່ ຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນວຽກງານໂຄງການ. ສະນັນ້ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈິ່ ງປ່ຽນເປນັ

ການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງອອ້ມບາ້ນຂອງພວກເຂາົແທນ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ 2011.  ການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍປກົປອ້ງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍໃນໂຄງການຂນົສົ່ ງໃນປະເທດຈນີ, ຂະບວນການຮຽນຮູຈ້າກແຂວງຢູນານ.ມານລິາ.  

92. ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ທດັສະນະທີ່ ແຕກຕ່າງກນັອາດຈະເກດີມາຈາກຄວາມຂດັແຍງ້ພາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊຸມຊນົ 

ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊຸມຊນົ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົຕວົຈງິ ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ຄາດຄະເນ

ໄວອ້ງີຕາມເຂດແດນທີ່ ພວກເຂາົດໍາລງົຊວິດິຢູ່ ແລະ ທດັສະນະທີ່ ຂດັແຍງ້ພາຍໃນຊຸມຊນົເອງວ່າຜນົກະທບົອນັໃດສໍາຄນັກວ່າກນັ. 

ຊຸມຊນົໂດຍລວມອາດຈະມທີດັສະນະທີ່ ແຕກຕ່າງກນັເຊັ່ ນວ່າເຂດຊາຍແດນໃດຂອງບາ້ນທີ່ ຄວນຈະຈດັສນັໃຫເ້ປນັເຂດໂຄງການ, 

ຊຶ່ ງຈະກາຍເຂດທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ຄວນສະໜອງເຮອືນຊະນດິໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍ, ຄວນມແີຜນງານຊະ

ນດິໃດເພື່ ອປບັປຸງຊວິດິຄວາມເປນັຢູ່. ຄໍາຕອບຕ່ໍກບັຄໍາຖາມເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງໄດຮ້ບັການປະກອບໃສ່ໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ 

ການສາ້ງແຜນປອ້ງກນັຜນົ ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  
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ກໍກກໍໍກໍລະລະລະລະນີນີນີນສີກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາ: : : : ຮບັຮບັຮບັຮບັປະປະປະປະກນັໃນກນັໃນກນັໃນກນັໃນການການການການພິພິພິພຈິາຈາຈາຈາລະລະລະລະນານານານາທຸກທຸກທຸກທຸກຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຄດິຄດິຄດິຄດິເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັ    ແລະແລະແລະແລະ ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊເ້ປນັເປນັເປນັເປນັພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ຖານຖານຖານຖານໃນໃນໃນໃນການການການການຕດັຕດັຕດັຕດັສນິສນິສນິສນິບນັບນັບນັບນັຫາຫາຫາຫາ, , , , ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການໄຟການໄຟການໄຟການໄຟຟາ້ຟາ້ຟາ້ຟາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ເທນີເທນີເທນີເທນີ    2 2 2 2 ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດ    ສສສສປປປປປປປປ    ລາວລາວລາວລາວ    

ໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 ໄດສຸ້ມໝດົທຸກຄວາມສາມາດເຂົາ້ໃນການເຕົາ້ໂຮມ ແລະ ສງັລວມຄໍາຄດິເຫນັຕ່າງໆເຂົາ້ໃນຂະບວນການອອກແບບ, ກດິຈະກາໍການປກົ

ປອ້ງ, ການວາງແຜນ ແລະ ການກາໍນດົມາດຕະການຕ່າງໆ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີຮ້ບັປະກນັວ່າທຸກໆຊນົເຜົ່ າທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເປນັຕົນ້ແມ່ນຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ດອ້ຍ

ໂອກາດມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປກຶສາຫາລ ືແລະ ແຊກແຊງການອອກແບບໂຄງການ.  

ກດິຈະກາໍ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ໂຄງການນໍາໃຊປ້ະກອບມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີການການການການສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກັກັກ ັກບັບບບຊນົຊນົຊນົຊນົຊາຊາຊາຊາດດດດຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຖວ່ືາເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປກຶສາຫາລ ືເພື່ ອກາໍນດົລກັສະນະ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆ 

ທີ່ ຕດິພນັການວຖິີການດໍາລງົຊວິດິ, ພາສາປາກເວົາ້, ຕົນ້ກາໍເນດີ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ບດົບາດຍງິຊາຍ, ວດັທະນະທໍາທາງວດັຖຸ ແລະ ການປກົ

ຄອງ ເພື່ ອກາໍນດົແຕ່ລະກຸ່ມຄນົ;  

• ດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີການການການການສນົສນົສນົສນົທະທະທະທະນານານານາສະສະສະສະເພາະເພາະເພາະເພາະກຸ່ມ ກຸ່ມ ກຸ່ມ ກຸ່ມ ພາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ເພື່ ອເປນັການສົ່ ງເສມີໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມ ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຄາດຫວັງ 

ແລະ ຄວາມກງັວນົຂອງພວກເຂາົ ກ່ຽວກບັ ຮູບແບບໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົ;  

• ດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີການການການການສນົສນົສນົສນົທະທະທະທະນານານານາແບບແບບແບບແບບແຍກແຍກແຍກແຍກສະສະສະສະເພາະ ເພາະ ເພາະ ເພາະ ສໍາລບັ ແຕ່ລະກຸ່ມຊນົເຜົ່ າທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ກຸ່ມສນົທະນາທີ່ ມຂີະໜາດນອ້ບກວ່າ ຈະສົ່ ງ

ເສມີໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມກາ້ສະແດງຄດິເຫນັ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ.  

• ປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລ ືກບັທຸກກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  ທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ.  

• ສນົສນົສນົສນົທະທະທະທະນານານານາ ກບັຫວົໜາ້ຊຸມຊນົຕາມປະເພນ ີແລະ ສາດສະນາ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ໂຄງການຢູ່ບນົພືນ້ຖານການເຄາົລບົ ຄວາມເຊື່ ອຖທືາງສາດສະໜາ ຂອງ

ຊຸມຊນົ ແລະ ພຈິາລະນາບນັຫາເຫຼົ່ ານີ ້ເຂົາ້ໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການກາໍນດົມາດຕະການບນັເທາົ;  

• ດໍາເນນີການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລ ື 3 ຄັງ້ ກບັປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນການອອກແບບ ເພື່ ອເປີດໂອ

ກາດໃຫພ້ວກເຂາົ ມຂໍີສ້ະເໜ ີແລະ ສະແດງຄໍາຄດິເຫນັ ແນ່ໃສ່ປບັປຸງຮູບແບບໂຄງການ ແລະ ຮບັຮູຄ້ວາມກງັວນົຂອງພວກເຂາົ;  

• ຈດັຈດັຈດັຈດັກອງກອງກອງກອງປະປະປະປະຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່    ແລະແລະແລະແລະ    ປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ືລ ືລ ືລ ື ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການບນັ

ເທາົ, ມາດຕະການຊດົເຊຍີ, ແລະ ການປວົແປງຊວິດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ;     

• ແປແປແປແປເປນັເປນັເປນັເປນັພາພາພາພາສາສາສາສາລາວລາວລາວລາວ. . . . ແປບດົສະຫຸຼບ ແລະ ເນືອ້ໃນຕ່າງຂອງແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ແຜນພດັທະນາສງັຄມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປນັພາສາລາວ ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້

ໃນການປກຶສາຫາລ,ື ກອງປະຊຸມ, ການສນົທະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມສະເພາະກຸ່ມ; ແລະ  

• ເປດີໂອກາດ ສໍາລບັ ດດັດດັດດັດດັແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກມ້າດມາດມາດມາດຕະຕະຕະຕະການການການການບນັບນັບນັບນັເທາົເທາົເທາົເທາົ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການພືນ້ຖານຂອງແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າ ພາຍໃນເຂດໂຄງການ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ 2005. ໂຄງການຜະລດິ ໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 (ທນຶກູຢ້ມືເລກທ ີ7210-LAO, ອຸນະມດັວນັທ ີ4 ເມສາ).  

93. ຜູກຸ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ມຫຼີາຍໆວທິກີານທີ່ ສາມາດນໍາໃຊເ້ພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຄໍາຄດິເຫນັຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການພຈິາ

ລະນາ ແລະ ນໍາໃຊເ້ປນັພືນ້ຖານການອອກແບບໂຄງການ. ການສົ່ ງເສມີໃຫພ້ວກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງປະກອບສ່ວນໃນການແຜນ

ງານການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການປກຶສາຫາລຂືອງຊຸມຊນົພວກເຂາົເອງກໍ່ ເປນັວທິກີານໜຶ່ ງທີ່ ສາມາດລະດມົຄວາມຄດິໃໝ່ໆທີ່

ແຕກຕ່າງຈາກວທິກີານທົ່ ວໄປຈາກຄນົພາຍນອກ. ກຸ່ມດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ບຸກຄນົອື່ ນໆຈະມວີທິກີານສື່ ສານແບບເປນັກນັເອງ 

ແລະ ກາຍເປນັວທິກີານທີ່ ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. ການເນັນ້ໜກັໃສ່ການສື່ ສານໂດຍຜ່ານສາຍພວົພນັຕ່າງໆທີ່ ບ່ໍເປນັ

ທາງການ (ເຊັ່ ນສາຍພວົພນັວຽກງານ, ການກຸສນົ, ການບໍລກິານ, ເຄື່ ອຄ່າຍແຮງງານ) ທີ່ ມພີາຍໃນຊຸມຊນົ, ແທນທີ່ ຈະສື່ ສານຜ່ານ

ລະບບົໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປນັທາງການ, ຈະຊ່ວຍກະຈ່າຍຂໍມູ້ນໄດດ້ຂີຶນ້ ແລະ ເຂົາ້ເຖງີບຸກຄນົກ່ຽວຂອ້ງ. ແນວທາງປະຕບິດັທີ່

ດອີກີວທິໜີຶ່ ງແມ່ນການນໍາໃຊຮູ້ບແບບການສື່ ສານທີ່ ມຫຼີາຍຮູບການເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິທຸກກຸ່ມ ແລະ ທຸກຂັນ້ຂອງຊຸມຊນົ.  

ຂຂຂຂ....    ຕາຕາຕາຕາງງງງໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຫຼ ືຫຼ ືຫຼ ືຫຼຕືວົຕວົຕວົຕວົແທນແທນແທນແທນປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

94. ໜຶ່ ງໃນບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັການດໍາເນນີກດິຈະກໍາປກຶສາຫາລກືບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງແມ່ນການກໍານດົບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມ

ເໝາະສມົທີ່ ຈະເປນັຜູຕ້າງໜາ້ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຄວນສາມາດມສ່ີວນຮ່ວມໂດຍຜ່ານໂຄສກົ ຫຼ ື ຕວົແທນທີ່

ພວກເຂາົເລອືກດວ້ຍຕນົເອງພາຍໃນຊຸມຊນົ, ຊຶ່ ງອາດຈະຄນົດຽວກນັກບັຄນົທີ່ ເປນັຫວົໜາ້ກຸ່ມ ຫຼ ື ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານບໍລຫິານທີ່

ເປນັທາງການ. ໃນຂະນະທີ່ ຫວົໜາ້ທາງການເຫຼົ່ ານີ ້ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັຕາງໜາ້ຊຸມຊນົ, ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງສາມາດສະເໜເີອາົຫວົໜາ້

ດາ້ນຈດິວນິຍານຫຼທືາງສາດສະໜາ, ຄະນະກໍາມະນາກຸ່ມຄນົສູງອາຍຸ, ຫຼ ື ຫວົໜາ້ເຜົ່ າ ເພື່ ອເປນັຕວົແທນພວກເຂາົກໍ່ ໄດ.້ ຜູກູ້ ້
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ການການການການນາໍນາໍນາໍນາໍນດົນດົນດົນດົຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍຂອງຄວາມຂອງຄວາມຂອງຄວາມຂອງຄວາມຂັຂັຂັຂດັດດດແຍງ້ແຍງ້ແຍງ້ແຍງ້ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕ່ໍ ຕ່ໍ ຕ່ໍ ຕ່ໍ     
    

ຄວາມຂດັແຍງ້ຕົນ້ຕ່ໍແມ່ນກລໍະນທີີ່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຍອມຮບັ

ວ່າການຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງບ່ໍມຄີວາມຄບື

ໜາ້; ກລໍະນທີີ່ ຄວາມຂດັແຍງ້ມຄີວາມຮູນແຮງ ແລະ ສບັສນົ

ພຽງພໍທີ່ ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືເພີ່ ມຕື່ ມຈາກພາກສ່ວນໃຫ ້

ມາຊ່ວຍແກໄ້ຂ; ແລະ ກລໍະນທີີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ຈາກ

ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຊຶ່ ງຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນໃຫໂ້ຄງການມຄີວາມຊກັ

ຊາ້ ຫຼ ືຖກືຍກົເລກີ.  

ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ການການການການດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີການການການການປກຶສາຫາລືປກຶສາຫາລືປກຶສາຫາລືປກຶສາຫາລຢ່ືາງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມປີະສດິທພິາບກບັປະສດິທພິາບກບັປະສດິທພິາບກບັປະສດິທພິາບກບັປະຊາປະຊາປະຊາປະຊາຊນົຊນົຊນົຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

• ຮບັປະກນັວ່າ ທຸກໆກຸ່ມພາຍໃນຊຸມຊນົ, ລວມທງັກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອກາດ, ໄດຮ້ບັການລວມໃນກດິຈະກາໍການປຶກສາຫາລ.ື  

• ດຸ່ນດ່ຽງໃຫເ້ໝະສມົ ກ່ຽວກບັ ເລື່ ອງບດົບາດຍງິຊາຍ, ລະດບັລາຍຮບັ ແລະ ເກນອາຍຸ ຂອງ “ຕວົແທນ” ທີ່ ມາຈາກແຕ່ລະກຸ່ມ.  

• ຕອ້ງຍອມຮບັວ່າ ໃນບາງກລໍະນ ີອາດຈະມຄີວາມຫາຼກຫາຼຍທາງດາ້ນຄວາມຄດິ ພາຍໃນຊຸມຊນົໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ມທີດັສະນະແຕກຕ່າງກນັ ກ່ຽວກບັ

ໂຄງການພດັທະນາ.  

• ປະຊຸມແບບແຍກເປນັແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍທີ່ ມຄີວາມຄດິຄາ້ຍຄກືນັ (ກຸ່ມແມ່ຍງິ, ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ກຸ່ມຄນົສູງອາຍຸ, ກຸ່ມຫວົໜາ້ຊນົ

ເຜົ່ າ, ກຸ່ມຄນົທຸກຍາກ ແລະ ກຸ່ມອື່ ນໆ) ກ່ອນຈະມກີອງປະຊຸມໃຫ່ຍລະດບັບາ້ນ.  

• ຮບັປະກນັ ແລະ ຮບັຮອງວ່າ ລາຍຊື່ ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມແຕ່ລະຄນົ ໄດຮ້ບັການເກບັຮກັສາໄວເ້ປນັຢ່າງດ;ີ ສິ່ ງນີ ້ ຈະຊ່ວຍມກີານສນົທະນາ ແລະ

ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັຢ່າງເປນັເອກະລາດ ແລະ ຈະເຮດັໃຫຜ້ນົໄດຈ້າກການປກຶສາລມືຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຫາຼຍຂຶນ້.  

• ໃນລກັສະນະດຽວກນັນີ,້ ຖາ້ຫາກວ່າປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ຫຼ ື ກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ ຕອ້ງການໃຫຮ້ກັສາລາຍຊື່ ຂອງພວກເຂາົໄວເ້ປນັຄວາມລບັ, 

ຕອ້ງມມີາດຕະການເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ທດັສະນະ, ຄວາມຄດິເຫນັ, ຫຼ ືການປະເມນີຂອງພວກເຂາົ ບ່ໍຖກືລາຍງານໄປສະຖານທີ່ ອື່ ນ. 

• ໃນກລໍະນທີີ່ ສຽງສ່ວນຫາຼຍຂອງຊຸມຊນົ ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານຮກັສາລາຍຊື່ ບຸກຄນົ ໄວເ້ປນັຄວາມລບັ; ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ມອີງົກອນທີ່ ເຊື່ ອຖື

ໄດ ້ຢັງ້ຢນືສຽງສ່ວນຫາຼຍດັ່ ງກ່າວນັນ້.  

• ນາໍໃຊຜູ້ດໍ້າເນນີກອງປະຊຸມທີ່ ເປນັມອືາຊບີ, ຄວນເປນັຜູທ້ີ່ ຮູພ້າສາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ມຄີວາມຮູູກ່້ຽວວດັທະນະທໍາຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.  

• ສະໜອງຊບັພະຍາກອນຕາມຄວາມເໝາະສມົ (ອາຫານ, ທີ່ ພກັ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການເດນີທາງ, ແລະ ອື່ ນໆ) ເພື່ ອວ່າ ປະຊາຊນົ ສາມາດ

ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ ຢູ່ໄກຈາກບາ້ນຂອງພວກເຂາົ ຫຼ ື ຕວົແທນຂອງຊຸມຊນົສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ ຈດັຢູ່ເທດສະບານເມອືງ, 

ແຂວງ ຫຼ ືນະຄອນຫຼວງ; ຄຽງຄູ່ກນັນີ ້ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ມກີານບໍລກິານແປພາສາໃຫພ້ວກເຂາົໃນເວລາປກຶສາຫາລ.ື  

 
ຢມື/ລູກຄາ້ສາມາດປກຶສາກບັອງົການຈດັຕັງ້ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ເຮດັວຽກໃນເຂດໂຄງການ ເພື່ ອຂໍຄໍ້າເຫນັຈາກພວກເຂາົ ກ່ຽວ

ກບັ ບນັຫານີ.້  

95. ໃນກໍລະນທີີ່ ໂຄງການມທ່ີາອ່ຽງຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຫຼາຍກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ, ຂັນ້ຕອ້ນການປກຶສາຫາລຕືອ້ງປະກອບມຜູີ ້

ເຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ແຕ່ລະກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ. ຈາໍນວນຄນົພາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມນັນ້ຄວນໃຫມ້ສີດັສ່ວນເໝາະສມົອງີຕາມຜນົກະທບົຂອງ

ໂຄງການທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້ກບັແຕ່ລະກຸ່ມ. ແຕ່ລະກຸ່ມສາມາດມຫີວົໜາ້ກຸ່ມເພື່ ອເຮດັໜາ້ທີ່ ລາຍງານຜນົການຄົນ້ຄວາ້ພາຍໃນກຸ່ມຂອງ

ຕນົ.   

96. ຕອ້ງອະທບິາຍຢ່າງເໝາະສມົວ່າຜູໃ້ດເປນັຕວົແທນໃຫກຸ່້ມໃດ ເພື່ ອຫຼີກ້ລຽ້ງເຫດການບ່ໍຍອມຮບັຜນົການຄົນ້ຄວ້າພາຍ

ໃນກຸ່ມ ແລະ ການປກຶສາຫາລໃືນໄລຍະຕ່ໍມາ. ນອກນັນ້ສິ່ ງຍງັຈະມຜີນົສະທອ້ນຕ່ໍການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ, ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ. 

ຄຄຄຄ....    ວິວິວິວທິີທີທີທກີານການການການເຈເຈເຈເຈລະລະລະລະຈາຈາຈາຈາດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍຄຄຄຄວາມວາມວາມວາມເຊື່ ອເຊື່ ອເຊື່ ອເຊື່ ອໜັນ້ໜັນ້ໜັນ້ໜັນ້ເຊິ່ ງເຊິ່ ງເຊິ່ ງເຊິ່ ງກນັກນັກນັກນັ    ແລະແລະແລະແລະ    ກນັກນັກນັກນັ    

97. ຖາ້ຫາກວ່າຕກົໃນກລໍະນທີີ່ ບ່ໍສາມາດຕກົລງົກນັໄດ ້ ຫຼ ື ມີ

ຄວາມຂດັແຍງ້ຕົນ້ຕ່ໍກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ກ່ຽວກບັ ກດິຈະກໍາ, ອງົ

ປະກອບ ຫຼ ືແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຂອງໂຄງ

ການ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດນໍາໃຊລ້ະບບົການເຈລະຈາດວ້ຍຄວາມ 

ເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ (GFN). ຄວາມຂດັແຍງ້ຕົນ້ຕໍອາດຈະເກດີ

ຈາກມາດຕະການບນັເທາົ ຫຼ ື ມາດຕະການດຸ່ນດຽງທາງດາ້ນຜນົປະ

ໂຫຍດ ຫຼ ືຂອບເຂດຂອງໂຄງການ. ຕວົຢ່າງ: ໃນໂຄງການໜຶ່ ງອາດຈະບ່ໍ

ສາມາດຕກົລງົກນັບ່ໍໄດ ້ກ່ຽວກບັ ສະຖານທີ່ ຕັງ້ທີ່ ຢູ່ອາໄສບ່ອນ ໃໝ່ທີ່ ຈະ

ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົ; ໃນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຫນົທາງອາດຈະບ່ໍເປນັເອ
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ບນັບນັບນັບນັຊີຊີຊີຊລີາຍລາຍລາຍລາຍການກວດການກວດການກວດການກວດສອບສອບສອບສອບ    ກ່ກ່ກ່ກ່ຽວຽວຽວຽວກບັກບັກບັກບັ ການການການການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມ, , , , ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລ ື   ແລະແລະແລະແລະ    ການການການການເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານສານສານສານ    

• ມກີານບນັລະຍາຍ ກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູໃຫຊຸ້ມຊນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ດໍາເນນີໃນໄລຍະ

ກະກຽມໂຄງການບໍ? 

• ມກີານສະໜອງຂໍມ້ນູ ກ່ຽວກບັ ບດົສະຫຼຸບຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ທດັສະນະຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ໄດຮ້ບັໃນໄລຍະການປະເມນີຜນົກະ

ທບົດາ້ນສງັຄມົບໍ?  

• ໄດມ້ກີານກາໍນດົຄວາມກງັວນົໃຈຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ຄວາມກງັວນົເຫຼ ົ່ ານັນ້ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ເອາົເຂົາ້ໃນການ

ອອກແບບໂຄງການບໍ? 

• ສໍາລບັ ກດິຈະກາໍທີ່ ຕອ້ງການສຽງສ່ວນຫາຼຍຈາກຊຸມຊນົ (BCS), ຂັນ້ຕອນ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປກຶສາຫາລ ືກບັ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ລວມທງັຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ມາດຕະການປກົປອ້ງ,  ໄດຮ້ບັການບນັທກຶໄວຢ່້າງເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພໍບໍ?  

• ກນົໄກການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການປກຶສາຫາລ ື ທີ່ ຖນືາໍໃຊໃ້ນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໄດຮ້ບັການບນັລະຍາຍຢ່າງຄບົຖວ້ນສມົ

ບູນບໍ?  

• ໄດມ້ກີານຢັງ້ຢນື ແລະ ກາໍນດົວທິກີານເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານ ໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄວໃ້ນແຜນ IPP ບໍ? 

• ແຜນ IPP ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ແລະ ເຜຍີແຜ່ໃນເວບັໄຊຂ້ອງ ເອດບີ ີບໍ?  

 

ກະພາບ ກ່ຽວກບັ ເສັນ້ທາງທີ່ ຈະສາ້ງໃນພືນ້ທີ່ ໃດໜຶ່ ງ; ແລະ ອກີໜຶ່ ງຕວົຢ່າງອາດຈະ ກ່ຽວກບັ ການຊດົເຊຍີຄອືາດຈະມເີຫດການ

ທີ່ ມກຸ່ີມຄນົຈາໍນວນໜຶ່ ງມາຂໍຄ່າຊດົເຊຍີຫຼງັຈາກສິນ້ສຸດກໍານດົເວລາແລວ້ແຕ່ວ່າພວກເຂາົຖກືຕອ້ງຕາມມາດຖານຂອງຄນົທີ່ ຈະໄດ ້

ຮບັຄ່າຊດົເຊຍີທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນງານປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ຂອງໂຄງການ. ນອກນັນ້ການເຈລະຈາGFN ຍງັຖວ່ືາເປນັບາດກາ້ວ

ສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປນັໃນຂະບວນການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ.  

98. ວທິກີານເຈລະຈາແບບເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ແມ່ນການຮ່ວມກນັຄົນ້ຄວາ້ບນັຫາພົນ້ເດັ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ 

ລະຫວ່າງ ກຸ່ມບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໂດຍມຈີດຸປະສງົຕົນ້ຕໍເພື່ ອແກໄ້ຂ ແລະ ເຫນັດຢ່ີາງ

ເປນັເອກະພາບກນັກ່ຽວກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວນັນ້. ກ່ຽວກບັເອກະສານບນັທກຶຂັນ້ຕອນເຈລະຈາ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ, ການເຈລະຈາ 

ແບບເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ ສ່ວນໃຫ່ຍແລວ້ປະກອບມອີງົປະກອບດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ມຄີວາມສະໝກັໃຈທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຂັນ້ຕອນ ແລະ ພອ້ມທີ່ ຈະປະຊຸມອງີຕາມຄວາມເໝາະສມົດາ້ນເວລາ ແລະ

ຄວາມຖີ່ ;  

• ມກີານສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ຈາໍເປນັ ຢ່າງພຽງພໍເພື່ ອໃຫກ້ານເຈລະຈາມຄີວາມກຽມພອ້ມລ່ວງໜາ້;  

• ມກີານຄົນ້ຄວາ້ບນັຫາທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນອງີຕາມລະດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ;  

• ນໍາໃຊຂ້ັນ້ຕອນທີ່ ຍອມຮບັຈາກທງັສອງຝ່າຍເຂົາ້ໃນການເຈລະຈາຊຶ່ ງໃນບາງຄັງ້ສາມາດນໍາໃຊຜູ້ດໍ້າເນນີກອງປະຊຸມທີ່ ເປນັ

ບຸກຄນົທີ່ ສາມຈາກພາກສ່ວນອື່ ນ (ເຊັ່ ນວ່າຈາກອງົການຈດັຕັງ້ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້ທອ້ງຖິ່ ນໃດໜຶ່ ງ);  

• ມຄີວາມສະໝກັໃຈທີ່ ຈະປ່ຽນແປງຈດຸຢນື ແລະ ດດັແກຂໍ້ສ້ະເໜຕ່ີາງໆທີ່ ກໍານດົໄວແ້ລວ້ນັນ້ຖາ້ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ້

(ລວມທງັການພຈິາລະນາຄນື ກ່ຽວກບັ ມາດຕະການບນັເທາົ ແລະ ທາງເລອືກທີ່ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງການ); ແລະ 

• ເປດີໂອກາດໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງມເີວລາພຽງພໍໃນການຕດັສນິບນັຫາ.  

99. ພາຍຫຼງັທີ່ ສງັເກດເຫນັວ່າມບີນັຫາສໍາຄນັທີ່ ຄວນຖກືແກໄ້ຂ (ຫຼ ື ຄວນກໍານດົສຽງສ່ວນຫຼາຍ), ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງແຈງ້

ໃຫປ້ະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮບັຮູວ່້າ ຈະນໍາໃຊວ້ທິກີານຕດັສນິແບບອງີຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນ

ພະຍາຍາມອະທບິາຍເນືອ້ໃນທີ່ ເປນັຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ ແລະ ເນືອ້ໃນທີ່ ບ່ໍສາມາດຕກົລງົກນັໄດພ້າຍໃນຊຸມຊນົ ເພື່ ອຈະເລີ່ ມການ

ເຈລະຈາຕ່ໍລອງ ກ່ຽວກບັ ລາຍຊລີາຍການຢ່າງຈະແຈງ້ທີ່ ຕອ້ງຄວາມເປນັເອກະພາບກນັໃນກອງປະຊຸມ. ໂດຍນໍາໃຊບ້ນັຊລີາຍການ

ດັ່ ງກ່າວນັນ້ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດຂໍຄໍາຄດິເຫນັຈາກຊ່ຽວຊານ ຫຼ ື ນໍາໃຊຜູ້ດໍ້າເນນີກອງປະຊຸມທີ່ ເປນັບຸກຄນົທີ່ ສາມ, ທີ່ ໄດຮ້ບັການ
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ເຫນັດຈີາກທງັສອງຝ່າຍ. ຕອ້ງມກີານຕດັສນິໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມການກະກຽມໂຄງການວ່າຈະນໍາໃຊຮູ້ບແບບສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນການ

ຕດັສນິບນັຫາ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າມເີວລາພຽງພໍ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມຕວົຈງິ ຄຽງຄູ່ກບັການຈດັສນົງບົປະມານຢ່າງເໝາະສມົ.  

100. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນບນັທກຶການເຈລະຈາກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງເປນັຕົນ້ແມ່ນບດົຢັງ້ຢນືຄວາມສະໝກັໃຈຂອງພວກ

ເຂາົໃນການມສ່ີວນຮ່ວມການເຈລະຈາ ແລະ ຜນົສໍາເລດັຂອງການເຈລະຈາ (ຫຼໃືນທາງກງົກນັຂາ້ມ). ຜນົກະທບົຕ່ໍກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອ

ກາດພາຍໃນຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງຄວນໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງເໝາະສມົໃນການສນົທະນາ ແລະ ບດົບນັທກຶ. ເອກະສານຕວົ

ຢ່າງເປນັຕົນ້ແມ່ນບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ, ຈດົໝາຍແຈງ້ຈດຸປະສງົ, ບດົຖະແຫຼງຫຼກັານຮ່ວມກນັ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ເປນັລາຍລກັ

ອກັສອນ. ຄວນລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ - ລວມມບີດົສະຫຸຼບ ກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນ ແລະ ບດົລາຍງານລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ການມສ່ີວນ

ຮ່ວມ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ (ທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ ແລະ ບ່ໍປະສບົສໍາເລດັ)ຈາກການດໍາເນນີວທິກີານ GFN - ໃນແຜນ IPP ເພື່ ອເປນັ

ການຢັງ້ຢນືໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ.  

ງງງງ....    ການການການການເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານສານສານສານໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫແ້ກ່ແກ່ແກ່ແກ່ປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    ທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົ    

101. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ປກຶ

ສາຫາລ ືກບັ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ກ່ຽວກບັ ຄາດຄະເນຜນົກະທບົຂອງ ໂຄງການຢ່າງ

ເໝາະສມົ. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງດັ່ ງກ່າວນີແ້ນ່ໃສ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫການຕດິຕ່ໍພວົພນັເພື່ ອສາ້ງ ແລະ ຮກັສາສາຍສໍາພນັທີ່

ດກີບັຊຸມຊນົຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ.  

102. ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຢ່າງທນັເຫດການ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເໜໃີຫປ້ະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ຄວນເປນັພາ

ສາທີ່ ພວກເຂາົເຂົາ້ໃຈ, ນີແ້ມ່ນຂໍບ້ງັຄບັອນັໜຶ່ ງ. ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານແມ່ນໝາກຫວົໃຈຂອງການປກຶສາຫາລ ືແລະ ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມ. ໃນກໍລະນແີຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະ ເອກະສານລະອຽດອື່ ນໆ, ຂໍມູ້ນທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ຈະເຜຍີ

ແຜ່ໃຫປ້ະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຄວນລາຍງານໃນຮູບແບບສງັລວມໂດຍຫຍໍ.້ ເອກະສານດັ່ ງກ່າວນັນ້ຕອ້ງປະກອບມຂໍີກ້ໍານດົ ແລະ ສິ່ ງທີ່

ຄົນ້ພບົທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະຄວນສະໜອງຂໍມູ້ນໃນຮູບແບບແຜ່ນພບັທີ່ ເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງຈະແຈງ້ຊຶ່ ງເປນັເອກະສານທີ່ ບນັ

ຍາຍ ກ່ຽວກບັ ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ມາດຕະການບນັເທາົທີ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລວມທງັຂໍມູ້ນຕດິຕ່ໍພວົພນັ ສໍາລບັ ສົ່ ງຄໍາຮອ້ງທຸກ 

ແລະ ຂໍຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມກ່ຽວກບັໂຄງການ.  

103. ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍບຸກຄນົບ່ໍຮູໜ້ງັສ;ື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ສາມາດນໍາໃຊຮູ້ບການເຜຍີແຜ່ຜ່ານຮູບພາບ 

ແລະ ບດົສະເໜປີາກເປົ່ າເພື່ ອເຜຍີແຜ່ແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ໃນກໍລະນທີີ່ ບ່ໍມພີາສາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ເປນັ

ລກັອກັສອນ; ມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈະອະທບິາຍຂໍຄ້ວາມໃນຮູບພາບ ຫຼ ືໂປດສະເຕເີປນັພາສາກາງແຕ່ວ່າ ໃນເວລານໍາສະເໜ ີ ຫຼ ື

ອະທບິາຍປາກເປົ່ າ ຕອ້ງເວົາ້ເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ ນ.  

104. ເພື່ ອເປນັການສົ່ ງເສມີໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ມກີານເຜຍີແຜ່ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ; ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນເຜຍີແຜ່ແຜນປອ້ງ 

ກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ເປນັສະບບັເຕມັ ແລະ ສະບບັຫຍໍ ້- ທີ່ ເປນັສະບບັຕົນ້ ແລະ ສະບບັປບັປຸງ - ພາຍໃນຊຸມຊນົ. 

ຍາມ ໃດໂຄງການກໍ່ ຕອ້ງຊອກວທິກີານເຜຍີແຜ່ທີ່ ດທີີ່ ສຸດເພື່ ອກະຈ່າຍຂໍມູ້ນໃຫກ້ວາ້ງຂວາງທີ່ ສຸດໂດຍຜ່ານຫຼາຍຮູບແບບເພື່ ອແນ່ໃສ່

ໃຫມ້ລີະດບັສູງກວ່າຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂັນ້ພືນ້ຖານ (ເຊັ່ ນ:ວາງສະແດງເອກະສານໂຄງການໃນຫອ້ງສະໝຸດປະຈາໍໝູ່ ບາ້ນ), 

ສົ່ ງແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫປ້ະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໂດຍກງົ, ຕດິ

ແຜ່ນພບັ ແລະ ໂປດສະເຕໄີວໃ້ນກະດາ້ນຂ່າວບາ້ນ, ເຜຍີແຜ່ໃນກອງປະຊຸມບາ້ນ ຫຼ ືແຈກຍ່າຍແຜ່ນພບັໃຫແ້ຕ່ລະຄວົເຮອືນ. ເອ

ກະສານສະບບັຫຍໍຄ້ວນປະກອບມຂໍີມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການໂດຍຫຍໍ;້ ລະບຸຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້, ມາດຕະການບນັເທາົ
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ບນັບນັບນັບນັຊີຊີຊີຊລີາຍລາຍລາຍລາຍການກວດການກວດການກວດການກວດສອບສອບສອບສອບ: : : : ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກໃນໃນໃນໃນການການການການໄກໄກໄກໄກເກ່ເກ່ເກ່ເກ່ຍຍຍຍຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງທຸກທຸກທຸກທຸກ    

• ມຂໍີມ້ນູກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນໃນການໄກ່ເກ່ຍຄໍາ

ຮອ້ງທຸກສໍາລບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທໄີດຮ້ບັຜນົກະ

ທບົ ແລວ້ບໍ?  

• ຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັວ່າຂັນ້ຕອນເຫຼົ່ ານັນ້ມຄີວາມເໝາະ

ສມົທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ບໍ?  

ທີ່ ໂຄງການຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ; ລະບຸຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ (GRM); ແລະ ຂໍມູ້ນຕດິຕ່ໍ

ພວົພນັຂອງຫອ້ງການໂຄງການເພື່ ອຂໍຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ.  

ຈຈຈຈ....    ການການການການເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜນແຜນແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະແລະແລະແລະ    ເອກເອກເອກເອກະະະະສານສານສານສານທີ່ ກ່ຽວທີ່ ກ່ຽວທີ່ ກ່ຽວທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫ ້ຂອ້ງໃຫ ້ຂອ້ງໃຫ ້ຂອ້ງໃຫສ້າສາສາສາທາທາທາທາ

ລະລະລະລະນະນະນະນະຊນົຊນົຊນົຊນົ    

105. ໃນຂະນະທີ່ ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄວນໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ໃຫ ້

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ; ຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາ 

ລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ຂອບເຂດການວາງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັ 

ຄນົພືນ້ເມອືງແລະບດົລາຍງານຜນົການຕດິຕາມຊຸກຍູໃ້ນເວບັໄຊຂ້ອງເອ

ດບີຕີອ້ງໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ໃຫສ້າທາລະນະຊນົຮບັຮູເ້ຊັ່ ນກນັ. ຜູກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງສົ່ ງເອກສານຂາ້ງລຸ່ມນີໃ້ຫເ້ອດບີເີພື່ ອເຜຍີແຜ່ໃນເວບັ

ໄຊຂ້ອງເອດບີ:ີ21 

• ຮ່າງແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ 

ເມອືງ ຫຼ ື ຂອບເຂດການວາງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼ ືທງັສອງສະບບັ) ທີ່ ປະກອບມີ

ບດົລາຍງານ ASI ທີ່ ຮບັຮອງໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ອນໄລຍະການລງົຕລີາຄາໂຄງການຂອງເອດບີ;ີ  

• ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສະບບັສຸດທາ້ຍໃນໄລຍະສິນ້ສຸດໂຄງການ;  

• ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສະບບັໃໝ່ ຫຼ ືສະບບັປບັປຸງ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານທີ່ ໄດຮ້ບັກາ

ນດດັແກທ້ີ່ ຂຽນຂືນ້ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ຖາ້ມ;ີ ແລະ 

• ບດົລາຍງານຜນົການຕດິຕາມຊຸກຍູ.້  

106. ໄລຍະເວລາ ສໍາລບັ ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນໂຄງການໃຫມ້ະຫາຊນົແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ຄວນໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່. 

ພາຍຫຼງັເອດບີທີບົທວນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ/ຂອບວຽກແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 

(IPP/IPPF)  ແລວ້, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງດດັແກແ້ຜນດັ່ ງກ່າວຖາ້ມຄໍີາເຫນັຈາກ ເອດບີ.ີ ຈາກນັນ້ໃຫຕ້ອ້ງສົ່ ງແຜນ IPP/IPPF 

ສະບບັດດັແກເ້ຖງິລດັຖະການ ພາຍໃນ 5 ວນັກ່ອນໄລຍະການຕລີາຄາໂຄງການຂອງເອດບີຫຼີກ່ືອນໄລຍະກະກຽມໂຄງການທີ່ ຄາ້ຍ

ຄກືນັນີເ້ຊັ່ ນ: ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມທບົທວນໂຄງການໂດຍຄະນະກາໍມະການດາ້ນການລງົທນຶ ຫຼ ື ລະດບັຜູບໍ້ລຫິານ, ເພື່ ອຮບັປະ

ກນັວ່າຂໍມູ້ນເຫຼົ່ າຈະຖກືເຜຍີແຜ່ໃນເວບັໄຊຂ້ອງ ເອດບີພີາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ເໝາະສມົ.  

ສສສສ....    ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກຂະຂະຂະຂະບວນບວນບວນບວນການການການການໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ເກ່ເກ່ເກ່ຍຍຍຍຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງທຸກຂອງທຸກຂອງທຸກຂອງທຸກຂອງໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ    

107. ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍແມ່ນຂັນ້ຕອນຕອບຮບັຄໍາຮອ້ງທຸກຈາກບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ກ່ຽວກບັ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການຍກົ

ຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໜກັໃຈ ແລະ ຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ຄໍາຮອ້ງທຸກແມ່ນເລື່ ອງທີ່ ປາດສະຈາກບ່ໍໄດໃ້ນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການທີ່ ຕດິພນັກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ - ຝ່າຍສະໜບັສະໜນູໂຄງການທີ່ ມາຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກສາມາດຢນືຄໍາ

ຮອ້ງທຸກໄດເ້ຊັ່ ນກນັ. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຈະຮອ້ງທຸກ ກ່ຽວກບັ ການທີ່ ບ່ໍໄດຮັບັຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັ ໂຄງ

ການຢ່າງພຽງພໍ ແລະຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ, ຄວາມບ່ໍເຂົາ້ໃຈເນືອ້ໃນໂຄງການ, ບ່ໍເພງິພໍໃຈ ກ່ຽວກບັ ຄ່າຊດົເຊຍີ ຫຼ ື ແຜນງານ

                                                           
21 ເບິ່ ງ footnote 1, ເອກະສານຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງພາກທ ີ3, ຫຍໍໜ້າ້ທ ີ20.  
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ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່        ----ການການການການເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານສານສານສານ    

• ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າການເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ໃຫປ້ະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕະຫອຼດ

ໄລຍະຮອບວຽນການວາງແຜນແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ

ການ.  

• ນາໍໃຊຫ້າຼຍຮູບການໃນການເຜຍີແຜ່ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມກວາ້ງ

ຫາຼຍເທົ່ າທີ່ ຈະເປນັໄປໄດ.້  

• ນາໍໃຊແ້ຜ່ນພບັ, ແຜນທີ່ , ແຜນວາດ, ກດິຈະກາໍມ່ວນຊື່ ນ, 

ວທິະຍຸ ແລະ ເປນັພາສາ ທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົກບັວດັທະ

ນະທາໍ.  

• ເອາົໃຈໃສ່ຂໍກ້າໍນດົແລະຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການກ່ຽວກບັ 

ການເຜຍີແຜ່ແຜນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ 

ເມອືງແລະ ເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ - ໂດຍສະເພາະຂໍ ້

ກາໍນດົ ກ່ຽວກບັ ໄລຍະເວລາໃນການກວດແກ ້ແລະ ເອາົລງົ

ເວບັໄຊ.້  

ປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່, ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ພວກເຂາົຄດິວ່າບ່ໍເໝາະສມົທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ການປະພດຶຕນົຂອງພະນກັງານ

ໂຄງການ. ການຕອບຮບັຄໍາຮອ້ງທຸກຢ່າງທນັເຫດການນັນ້ມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫລຸ້ລ່ວງ ແລະ ສໍາ

ເລດັຕາມເວລາທີ່ ກໍານດົໄວ.້ ສໍາລບັ ກນົໄກໄກ່ເກ່ຽທີ່ ຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໄຕໂ້ຄງການໃດໜຶ່ ງ; ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ຕອ້ງມີ

ງບົປະມານພຽງພໍເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຄະນະກໍາມະການຮບັຜດິຊອບວຽກງານໄກ່ເກ່ຍ. 

108. ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍແມ່ນໜາ້ທີ່ ຄວມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໃນລະດບັໂຄງການ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕດິ

ຕາມກວດກາໂດຍເອດບີ ີ (ຍອ້ນວ່າເປນັຂໍກ້ໍານດົອນັໜຶ່ ງໃນນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົຂອງເອດບີ)ີ. ກກົໄກໄກເກ່ຍແມ່ນຂັນ້ຕອນ

ທີ່ ຕອ້ງຖກືບນັທກຶໄວ ້ ກ່ຽວກບັ ການຕອບຮບັ, ການປະເມນີ ແລະ ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຈາກບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງ

ການ. ນອກນັນ້ມນັຍງັສາມາດໃຊເ້ປນັມາດຕະການຕອບຮບັບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ຢຸ່ອາໄສ ແລະ ຄໍາຮອ້ງທຸກ

ກ່ຽວກບັ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ກນົໄກດັ່ ງກ່າວນີສ້າມາດນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການແກໄ້ຂທຸກໆຄວາມກງັວນົໃຈຂອງຊຸມຊນົທີ່ ມຕ່ໍີໂຄງການທີ່ ຢູ່

ພາຍໄຕນ້ະໂຍບາຍຂອງເອດບີ ີ ກ່ຽວກບັ ການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ຢູ່ອາໄສແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ ແລະ ການ

ປກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.  

109. ສິ່ ງສໍາຄນັອກີສິ່ ງໜຶ່ ງສໍາລບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ແມ່ນການສາ້ງຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລ ື ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ມປີະສດິທພິາບ

ແລະ ຢ່າງມຄີວາມໝາຍໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້. ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຄວນໄດຮ້ບັກໍານດົຂືນ້ຈາກຂັນ້ຕອນ ແລະ ຄວາມຈາໍເປນັພືນ້ຖານຂອງ

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຕາມຄວາມເປນັຈງິ.  

ຊຊຊຊ....    ແນວແນວແນວແນວທາງທາງທາງທາງປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ດີດີດີດ ີ   ສໍາສໍາສໍາສໍາລັລັລັລບັບບບ    ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ເກ່ເກ່ເກ່ຍຍຍຍຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງທຸກທຸກທຸກທຸກ    

110. ແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດ ີ ກ່ຽວກບັ ບນັຫານີປ້ະກອບມ ີ 7 ຫຼກັການຕົນ້ຕ່ໍໃນການສາ້ງ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກນົໄກ

ໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກ.  

1.1.1.1.    ຂະຂະຂະຂະໜາດໜາດໜາດໜາດ    ແລະແລະແລະແລະ    ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນຂອງຂອງຂອງຂອງກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກ            

111. ຂະໜາດ ແລະ ຂັນ້ຕອນຂອງກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຄວນມີ

ຄວາມເໝາະສມົກບັລະດບັຂອງຜນົກະທາງລບົຂອງໂຄງການດັ່ ງທີ່

ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວບ້ດົລາຍງານຜນົການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນ 

ສງັຄມົ. ສໍາລບັ ໂຄງການປະເທດກ;ໍ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງສາ້ງກນົໄກ

ໄກ່ເກ່ຍຂຶນ້ໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ ແລະ ຮກັສາໄວຈ້ນົເຖງິ

ໄລຍະສິນ້ສຸດໂຄງການເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ໂີຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ທີ່

ສມົບູນຄຽງຄູ່ກບັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່

ຈະແຈງ້ ສໍາລບັ ການປະສານງານກບັຊຸມຊນົ ແລະ ການແກໄ້ຂຄໍາ

ຮອ້ງທຸກ (ດັ່ ງຕວົຢ່າງໃນແຜນວາດທ ີ2 ແລະ 3). ນີແ້ມ່ນແນວທາງ

ປະຕບິດັທີ່ ດໃີນການກໍານດົໃຫຕ້ວົແທນຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງມພີາລະ

ບດົບາດໃນຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ.  
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ແຜນແຜນແຜນແຜນວາດວາດວາດວາດ    1: 1: 1: 1: ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ເກ່ເກ່ເກ່ຍ ຍ ຍ ຍ ສໍາສາໍສາໍສາໍລັລັລັລບັບບບ    ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນນນນາາາາຊນົຊນົຊນົຊນົນນນນະະະະບົບົບົບດົດດດເຂດເຂດເຂດເຂດພູພູພູພູດອຍດອຍດອຍດອຍຈດິຈດິຈດິຈດິຕະຕະຕະຕະກອງກອງກອງກອງໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະສອງສອງສອງສອງ, , , , ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດບັບັບັບງັງງງກາກາກາກາລາລາລາລາເທດເທດເທດເທດປີປປີີປີ    2011201120112011    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ກະຊວງຮບັຜດິຊອບເຂດພູດອຍຈດິຕະກອງ. 2011. ແຜນພດັທະນາປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ສໍາລບັ ໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົເຂດພູດອຍຈດິຕະ

ກອງໄລຍະສອງ ປະເທດບງັກາລາເທດ. ມານລິາ: ເອດບີ.ີ  

ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼຖືກື

ເວນຄນືທີ່ ດນິ  

ສົ່ ງຄໍາຮອ້ງເຖງິ ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍ 

(GRC) ໂດຍຜ່ານອງົການບ່ໍສງັກດັລດັ(INGO) 

ສະສະສະສະມາມາມາມາຊກິຄະຊກິຄະຊກິຄະຊກິຄະນະນະນະນະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະການການການການ ໄກ່ເກ່ຍ ໄກ່ເກ່ຍ ໄກ່ເກ່ຍ ໄກ່ເກ່ຍ    GRCGRCGRCGRC 
 RO, (PMU, HDC) 

 ຕວົແທນ INGO  

• ປະທານ, UP/ຫວົໜາ້ຊຸມຊນົ  

• ຕວົແທນບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

• ທີ່ ປກຶສາດາ້ນກດົໝາຍ  

ຮບັຄໍາຮອ້ງທຸກໂດຍ GRC ແລະ ອອກໜງັສື

ອາ້ງອງີເຖງິ PVM MIS 

ຄໍາຮອ້ງຢູ່ພາຍໄຕອໍ້ານາດຕດັສນິຊີ ້

ຂາດ (ADRFs) ຫຼ ືພາຍໄຕກ້ດົ

ໝາຍ LA ທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ 

ຄໍາຮອ້ງບ່ໍຢູ່ພາຍໄຕອໍ້ານາດຕດັສນິຊີຂ້າດ ຫຼ ື

ກດົໝາຍ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັການໄກ່ເກ່ຍ ອງີ

ຕາມນະໂຍບາຍ RAP  

ສົ່ ງຕ່ໍ DC / ຫວົໜາ້ວງົ /RHDC 

ບ່ໍໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ 
ກວດສອບໂດຍຫວົ

ໜາ້ວງົ  

ຮບັຟງັຄໍາຕດັສນິຈາກ GRC ພາຍໃນ 

15 ວນັຫຼງັຈາກຢນືຄໍາຮອ້ງ 

ສະເໜຄ່ີາຊດົເຊຍີ / ຜນົອອກຂອງຄໍາ

ຮອ້ງ ກ່ຽວກບັ ການວຽນຄນືທີ່ ດນິ  

ປະຕເິສດຄ່າຊດົເຊຍີທີ່ ຖກືນໍາສະເໜ ີ 

RO ເພື່ ອອະນຸມດັຄ່າຊດົ

ເຊຍີ/ເພື່ ອຕດັສນິຊີຂ້າດ

ກ່ຽວກບັການເວນຄນືທີ່

ດນິ  

ສົ່ ງໃຫສ້ານເມອືງ

ເປນັຜູຕ້ດັສນິ 

INGO ເພື່ ອ

ເບກີຈ່າຍ 
DC ເພື່ ອປະຕບິດັການ

ເວນຄນືທີ່ ດນິ 

ຊອກຫາວທິແີກ ້

ໄຂຕາມກດົໝາຍ 

ຍອມຮບັຄໍາຕດັ

ສນິ 
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112. ສໍາລບັໂຄງກາປະເພດກໍ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານເພື່ ອຮບັ ແລະ ຕອບຄໍາຮອ້ງທຸກ. ຜູກ່້ຽວຄວນຈະເປນັ

ຄນົທີ່ ເຄຍີຮບັໜາ້ທີ່ ວຽກງານດັ່ ງກ່າວນີມ້າກ່ອນ, ຄວນເປນັຄນົທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ ແລະ ປະສບົການໃນການການເຮດັວຽກກບັຊູມຊນົ 

ແລະ ຄວນເປນັຄນົທີ່ ຊຸມຊນົໃຫຄ້ວາມນບັຖທືີ່ ມຄີວາມເປນັທໍາ ແລະ ເອກະລາດ.  

113. ໃນໂຄງການປະເພດຂໍ; ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນແຕ່ງຕັງ້ຜູປ້ະສານງານສະເພາະ, ເຊັ່ ນວ່າຜູປ້ະສານງານຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ເພື່ ອໃຫ ້

ຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ຊຸມຊນົສາມາດສະເໜຄໍີາຮອ້ງຂອງພວກເຂາົໄດໂ້ດຍກງົ. ຍກົເວັນ້ໃນກລໍະນໂີຄງການທີ່ ບ່ໍມຄີວາມສບັສນົ; ຂັນ້

ຕອນໄກ່ເກ່ຍຄວນປະກອບມຂີັນ້ຕອນຮບັເອາົຄໍາຮອ້ງທຸກ, ບນັທກຶ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຂອງຜູມ້າຢນືຄໍາຮອ້ງທຸກພາຍໃນໄລຍະເວ

ລາທີ່ ເໝາະສມົ. ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຄວນມເີອກະລາດທີ່ ຈະຢນືຄໍາຮອ້ງທຸກ ໂດຍປາກເປົ່ າ ແລະ ໃນພາສາຂອງເຂາົເອງ, 

ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການບນັທກຶສຽງໄວ ້ແລະ ລງົບນັທກຶເປນັເອກະສານໂດຍຜ່ານຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຂອງຜູປ້ະສານງານຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ.  

    2.2.2.2.    ການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍພວົພວົພວົພວົພນັກບັພນັກບັພນັກບັພນັກບັປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ  ເມອືງ  ເມອືງ  ເມອືງ      

114.  ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນຊອກຫາທຸກວທິທີາງເພື່ ອໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກຕ່າງ ໂໆດຍການປະສານສມົທບົກບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົ. ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກຕອ້ງມລີກັສະນະເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ສໍາລບັ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ຕອ້ງເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 

ແຜນແຜນແຜນແຜນວາດວາດວາດວາດ1111    : : : : ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ຍຄໍາເກ່ຍຄໍາເກ່ຍຄໍາເກ່ຍຄໍາຮອ້ຮອ້ຮອ້ຮອ້ງງງງທຸກທຸກທຸກທຸກຂອງຂອງຂອງຂອງໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການໄຟໄຟໄຟໄຟຟາ້ຟາ້ຟາ້ຟາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ເທນີເທນີເທນີເທນີ    2, 2, 2, 2, ປະປະປະປະເທດສເທດສເທດສເທດສປປປປປລາວປລາວປລາວປລາວ    

    

ແຜນແຜນແຜນແຜນວາດຂັນ້ວາດຂັນ້ວາດຂັນ້ວາດຂັນ້ຕອນໄກ່ຕອນໄກ່ຕອນໄກ່ຕອນໄກ່ເກ່ຽເກ່ຽເກ່ຽເກ່ຽຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງທຸກ ທຸກ ທຸກ ທຸກ     

((((ຄດັຄດັຄດັຄດັອອກອອກອອກອອກມາມາມາມາຈາກຈາກຈາກຈາກສນັສນັສນັສນັຍາສໍາຍາສໍາຍາສໍາຍາສໍາປະປະປະປະທານທານທານທານ)))) 

ແຜນແຜນແຜນແຜນວາດວາດວາດວາດການການການການແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂບນັບນັບນັບນັຫາ ຫາ ຫາ ຫາ     

((((ທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ນາໍນາໍນາໍນາໍໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊໃ້ນໃນໃນໃນໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລ)ື))) 

 

 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບໍລສິດັຜະລດິໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2. 2005. ແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ສໍາລບັ ໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 ໃນ ປະເທດ ສປປ ລາວ. ມານລິາ: ເອດບີ.ີ  
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ພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະ

ຢນືຄໍາຮອ້ງເຖງິຄະນະ

ກວດກາ 

ພາກສ່ວນທີ່

ພາກສ່ວນທີ່

ສົ່ ງຄໍາຮອ້ງເຖງິຄະນະ

ພາກສ່ວນທີ່

ຄໍາ ໜ່ວຍງານບໍລສິດັ

ໄຟຟາ້ນໍາ້

ພາກສ່ວນທີ່

ສົ່ ງຂຶນ້ແຂວງ / 

ກວດກາ 
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ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ຽເກ່ຽເກ່ຽເກ່ຽທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ມ ີມີມີມປີະປະປະປະສດິສດິສດິສດິທີທີທີທພີາບໃນພາບໃນພາບໃນພາບໃນໂຄໂຄໂຄໂຄງງງງການການການການສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງທາງທາງທາງທາງລດົລດົລດົລດົໄຟໄຟໄຟໄຟດາດາດາດາລລີິລລີິລລີິລລີິ

ຈຽງປຈຽງປຈຽງປຈຽງປະະະະເທດຈນີເທດຈນີເທດຈນີເທດຈນີ    

ຂັນ້ຕອນໄກເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກຂອງໂຄງການນີໄ້ດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້

ຂຶນ້ພາຍໃນຫອ້ງການລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ, ຊຶ່ ງມຄີວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການຄທຸືກຄໍາຮອ້ງຕອ້ງຖກືບນັທກຶໄວຢ່້າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ 

ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັແກໄ້ຂທນັທ.ີ ຖາ້ວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຍງັມຄີ

ວາມລັ່ ງເລທີ່ ຈະຢນືຄໍາຮອ້ງທຸກຜ່ານກນົໄກດັ່ ງກ່າວນີ;້ ຄະນະກາໍມະ

ນາກວດສອບຈາກພາຍນອກຈະຈດັກອງປະຊຸມຢ່າງເປນັປກົກະ

ຕກິບັກຸ່ມຕ່າງໆໃນຊຸມຊນົເພື່ ອຮບັຟງັຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະລາຍງານຢ່າງ

ທນັເຫດການເຖງິອໍານາດການປກົຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພອ້ມທງັຕດິຕາມ

ເບິ່ ງມາດຕະການແກໄ້ຂ. ຖາ້ວ່າບຸກຄນົທອ້ງຖິ່ ນບ່ໍສາມາດຢນືຄໍາຮອ້ງ

ທຸກຂອງຕນົເຖງິບໍລສິດັທາງລດົໄຟຢູນານພາກຕາເວນັຕກົ. ພວກເຂາົ

ຍງັມອີກີຫາຼຍຊ່ອງທາງທີ່ ສາມາດສະແພງຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ຄໍາຮອ້ງ

ທຸກຂອງຕນົ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບໍລສິດັທາງລດົໄຟຢູ່ນຍານພາກຕາເວນັຕກົ. 2004. ແຜນພດັ

ທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ: ໂຄງການສາ້ງທາງລດົໄຟດາລລີຈິຽງຢູ່ປະເທດຈນີ. 

ມານລິາ: ເອດບີ.ີ  

ຕອ້ງສື່ ສານເນືອ້ໃນການໄກ່ເກ່ຍໃຫປ້ະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຮບັຮູຢ່້າງເປນັປກົກະຕ.ິ ນອກນັນ້ຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຍຕອ້ງເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງ

ຂອງແຜນການສື່ ສານ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ (ເບິ່ ງລາຍລະອຽດເພີ່ ມຕື່ ມຢູ່ຫຍໍໜ້າ້ທ ີ101 - 104).  

3.3.3.3.    ການການການການເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຖງິເຖງິເຖງິເຖງິປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

115. ໃນເວລາອອກແບບຂັນ້ຕອນໄກເກ່ຍ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງປະເມນີວທິກີານເຂົາ້ເຖງິປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງບ່ໍວ່າດາ້ນສະຖານ

ທີ່ ຕດິຕ່ໍພວົພນັກໍ່ ຄດືາ້ນດາ້ນຂນົສົ່ ງ ແລະ ຖະໜນົຫນົທາງ; ນອກນັນ້ຄວນເອາົໃຈໃສ່ ກ່ຽວກບັ ລະດບັຄວາມຮູໜ້ງັສ,ື ລະດບັພາ

ສາປາກເວົາ້ແລະລະດບັການສກຶສາຂອງພວກເຂາົ; ຄຽງຄູ່ກບັການເຂົາ້ເຖງິໂຄງລ່າງພືນ້ຖານດາ້ນການສື່ ສານທາງການຕ່າງໆ (ເຊັ່ ນ 

ໂທລະສບັ, ອເີມວ ແລະ ອນີເຕເີນດັ). ການສົ່ ງເສມີໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕ່າງໆໝາຍເຖງິພນັທະອນັໜຶ່ ງຂອງຜູ ້

ກູຢ້ມື/ລູກຄາ້ໃນການຮບັຜດິຊອບຄ່າໃຊຈ່້າຍຢ່າງມເີຫດຜນົໃນການ

ຢນືຄໍາຮອ້ງທຸກເປນັຕົນ້ແມ່ນຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການເດນີທາງ ແລະ ຄ່າ

ແຮງງານທີ່ ເສຍໄປ. ຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຍຕອ້ງກໍານດົລະອຽດວ່າໃຜສາ

ມາດຢນືຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ຂໍກ້ໍານດົດາ້ນການປກົປອ້ງຄວາມລບັຂອງ

ຄນົທີ່ ຢນືຄໍາຮອ້ງທຸກ.  

4.4.4.4.    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມເໝເໝເໝເໝາາາາະະະະສມົສມົສມົສມົທາງວດັທາງວດັທາງວດັທາງວດັທະທະທະທະນະນະນະນະທໍາທໍາທໍາທໍາ    ແລແລແລແລະະະະ    ຮດີຮດີຮດີຮດີ

ຄອງຄອງຄອງຄອງປະປະປະປະເພເພເພເພນ ີນ ີນ ີນ ີ    

116. ການອອກແບບກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິປດັໄຈດາ້ນ

ວດັທະນະທໍາຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ຂໍກ້ໍານດົຕາມຮດີຄອງ

ປະເພນໃີນການສະເໜ ີ ແລະ ແກໄ້ກບນັຫາໃດໜຶ່ ງທີ່ ເກດີຂຶນ້. ລະ

ບບົການແກໄ້ຂບນັຫາຂອງຊຸມຊນົສາມາດເປນັທ່າແຮງທີ່ ດໃີນການ

ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກໃນເບືອ້ງຕົນ້. ຖາ້ວາໂຄງການສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍກຸ່ມ

ຄນົທີ່ ມຄີຍາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ; ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຈາໍ

ເປນັຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິຈດຸນີ ້ ແລະ ລວມເຂົາ້ໄວໃ້ນວທິກີານແກໄ້ຂເພື່ ອ

ໃຫແ້ທດເໝາະກບັແຕ່ລະກຸ່ມຄນົ (ລວມທງັກຸ່ມແມ່ຍງີ) ໃນເວລາທີ່ ພວກເຂົາ້ສະເໜຄໍີາຮອ້ງທຸກ.  

117. ຄໍາຮອ້ງທຸກຄວນຈະເປນັການລາຍງານແບບປາກເປົ່ າ, ແທນທີ່ ຈະເປນັລາຍລກັອກັສອນ; ສະມາຊກິຊຸມຊນົສ່ວນຫຼາຍ

ແລວ້ມກັຈະລາຍງານສິ່ ງທີ່ ພວກເຂາົບ່ໍເພງິພໍໃຈຫຼຄືວາມຮູສ້ກຶ ກ່ຽວກບັ ຄໍາຮອ້ງທຸກຜ່ານລະບບົທີ່ ຢູ່ນອກໂຄງການ. ສະນັນ້ຜູກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້ຄວນຊອກຫາວທິກີານເກບັກໍາຂໍມູ້ນຄໍາຄດິເຫນັເຫຼົ່ ານີຂ້ອງຊຸມຊນົເພື່ ອສາ້ງກນົໄກຮອງຮບັເຊັ່ ນວ່າສາ້ງລະບບົຮບັຄໍາຮອ້ງ

ທຸກແບບປາກເປົ່ າ (ໃນບ່ອນທີ່ ຜູປ້ະສານງານທອ້ງຖິ່ ນສາມາດບນັທກຶຄໍາຮອ້ງທຸກປາກເປົ່ າໃຫເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ) ແລະ ວທິີ

ການອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການ. ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ກໍລະນຜີນົກະທບົຈາກໂຄງການນໍາ້ງ ື່ມ 3, ຊາວບາ້ນຊຽງເດດັປະເທດສປປລາວ, ໄດ ້

ສາ້ງຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກຂອງບາ້ນຂຶນ້ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ໂຄງການເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຄໍ້າຄດິເຫນັຂອງພວກເຂາົຖກືນໍາໃຊ ້

ເຂົາ້ໃນການຕດັສນິບນັຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊາວບາ້ນຊນົເຜົ່ າກະມຸ. ຂັນ້ຕອນເຫຼົ່ ານີເ້ປດີໂອກາດໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດຮບັຮອງ ແລະ

ຢຸດໂອກາດທີ່ ຄນົລາວທີ່ ມາຈາກພາຍນອກໃນການຮຽກຮອ້ງຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ສິ່ ງນີກ້າຍເປນັສິ່ ງທີ່ ສາ້ງຄວາມໜັນ້ໃຈ

ໃຫຊ້າວບາ້ນຢ່າງທີ່ ບ່ໍໄດຄ້າດຄະເນ ໄວກ່້ອນ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມສະໝກັໃຈຂອງຊາວບາ້ນໃຫສູ້ງກວ່າເກົ່ າໃນການໃຫຄ້ວາມ

ຮ່ວມມກືບັໂຄງການ.  
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118. ວທິກີານຂາ້ງເທງີນັນ້ມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍຍອ້ນວ່າສະມາຊກິຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງສ່ວນຫຼາຍບ່ໍມກັແກໄ້ຂບ້ນັຫາ ຫຼ ື ຄໍາ

ຮອ້ງທຸກຜ່ານຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຍທີ່ ເປນັທາງການໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກໍລະນທີີ່ ມຄີວາມແຕກໂຕນທາງດາ້ນຖານະໃນສງັຄມົ ລະ

ຫວ່າງ ພວກເຂາົແລະຕວົແທນຈາກໂຄງການ ຫຼ ືໃນກໍລະນທີີ່ ພວກເຂາົບ່ໍສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ ້ຫຼ ືປາກພາສາກາງບ່ໍໄດ.້  

5.5.5.5.    ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ເກ່ເກ່ເກ່ຍຍຍຍທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ມ ີມີມີມປີະປະປະປະສດິສດິສດິສດິທິທິທິທພິາບ ພາບ ພາບ ພາບ     

119. ໜດົທຸກໆຄໍາຮອ້ງທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ຖກືແກໄ້ຂຄວນຈະໄດຮ້ບັບນັທກຶ ແລະ ລາຍງານກບັຄນືຫາຊຸມຊນົຢ່າງທນັເຫດການ. 

ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍທີ່ ມປີະສດິທພິາບນັນ້ຕອ້ງສະໜອງຂໍມູ້ນປບັປຸງໃໝ່ ກ່ຽວກບັ ກດິຈະກໍາຂອງຕນົໃຫຊຸ້ມຊນົຮບັຮູຄ້ຽງຄູ່ກບັການສະ

ໜອງຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຄາດຫວງັຈາກຂັນ້ຕອນການໄກ່ເກ່ຍທີ່ ສາມາດເຮດັໄດ ້ແລະ ທີ່ ເຮດັບ່ໍໄດ,້ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຄໍາຮອ້ງ

ທຸກນັນ້ໄດຮ້ບັການແກແ້ບບໃດ ແລະ ເກບັຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ຄໍາຄດິເຫນັຂອງປະຊາຊນົທີ່ ມຕ່ໍີວທິກີານແກໄ້ຂເຫຼົ່ ານັນ້ເພື່ ອສບືຕ່ໍປບັ

ປຸງກນົໄກໄກ່ເກ່ຍໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ. ໃນບາງຄັງ້ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກຂອງຊຸມຊນົຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຕດັສນິໃຈຈາກຂັນ້ເທງີ, ທີ່

ໃຊເ້ວລາຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ສະນັນ້ຂໍມູ້ນຕວົຈງິເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງສື່ ສານກບັຄນືໃຫຊຸ້ມຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະ

ທບົໃຫຮ້ບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈວ່າຄໍາຮອ້ງທຸກຂອງພວກກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນແກໄ້ຂ.  

6.6.6.6.    ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮບັຮບັຮບັຮບັຜດິຜດິຜດິຜດິຊອບຊອບຊອບຊອບລະລະລະລະອຽດອຽດອຽດອຽດ    ແລະແລະແລະແລະ    ຈະຈະຈະຈະແຈງ້ແຈງ້ແຈງ້ແຈງ້    

120. ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍທີ່ ດນີ ັນ້ຕອ້ງສາ້ງ ແລະ ຮກັສາໄວໃ້ນໂຄງການຮ່າງການຈດັຕັງ້ທີ່ ມສີາຍການພວົພນັ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັ

ຜດິຊອບທີ່ ລະອຽດ ແລະ ຊດັເຈນສໍາລບັການປະສານງານກບັຊມຸຊນົ ແລະ ການແກຄໍ້າຮອ້ງທຸກ. ບຸກຄນົ ຫຼ ືຈດຸຕດິຕ່ໍພວົພນັຈະ

ມປີະສດິທພິາບກໍ່ ຕ່ໍເມ ື່ ອວ່າບຸກຄນົເຫຼົ່ ານັນ້ມຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື ຜ່ານການຝກຶອບົຮມົ, ມຄີວາມຮູ ້ ແລະ ເປນັກນັເອງກບັບຸກຄນົທີ່

ມາຮອ້ງທຸກໂດຍບ່ໍກ່ຽວວ່າບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະເປນັຄນົຊນົເຜົ່ າໃດ, ເພດໃດ ຫຼ ືສາດສະໜາໃດ.  

7.7.7.7.    ການການການການປກົປກົປກົປກົປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງເໝາະເໝາະເໝາະເໝາະສມົ ສມົ ສມົ ສມົ     

121. ນກັວາງແຜນໂຄງການຄວນເອາົໃຈໃສ່ ກ່ຽວກບັ ມາດຕະການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂດຍລະບບົການປກົຄອງ 

ຫຼ ື ອໍານາດຕຸລາການທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ພາຍໃນປະເທດເພອືວ່າປອ້ງກນັບ່ໍກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຂອງໂຄງການກາຍເປນັສິ່ ງກດີຂວາງການເຂົາ້ເຖງິ

ກນົໄກພາຍໃນຂອງແຕ່ລະປະເທດໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາ. ວທິກີານ ແລະ ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີມາດຕະການພາຍໃນປະເທດຄວນຖກື

ອະທບິາຍໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃຫຮ້ບັຮູ.້ ກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກຂອງໂຄງການຕອ້ງມລີະບບົປກົປອ້ງບຸກຄນົທີ່ ມີ

ຮອ້ງທຸກເພື່ ອບ່ໍໃຫພ້ວກເຂາົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການແກເ້ຜດັໃນອະນາຄດົ.  

ຍຍຍຍ....    ລະລະລະລະບບົຄວາມບບົຄວາມບບົຄວາມບບົຄວາມຮບັຮບັຮບັຮບັຜດິຜດິຜດິຜດິຊອບຊອບຊອບຊອບຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມກນັກນັກນັກນັຂອງເອຂອງເອຂອງເອຂອງເອດີດີດີດບີີບີບີບ ີ       
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ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ເກ່ເກ່ເກ່ຍຍຍຍຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຮອ້ງທຸກຮອ້ງທຸກຮອ້ງທຸກຮອ້ງທຸກ: : : : ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ນໍ ້ນໍ ້ນໍ ້ນໍາ້າາາເທນີເທນີເທນີເທນີ    2, 2, 2, 2, ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດ    ສປປລາວສປປລາວສປປລາວສປປລາວ    

ໂຄງການນີມ້ຜີນົກະທບົຂະໜາດກວາ້ງຂວາງຕ່ໍຊຸມຊນົ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ສນັຍາກູຢ້ມືຮຽກຮອ້ງຄ ື“ບຸກຄນົ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ

ໂຄງການຈະຕອ້ງສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຍຢ່າງເຕມັສ່ວນ”. ຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຍຈະທບົທວນ ແລະ ຕດັສນິຄໍາຮອ້ງທຸກຕ່າງໆທີ່ ຖກືຮອ້ງຮຽນຈາກ

ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ບາດກາ້ວໃນການຢນືຄໍາຮອ້ງທຸກມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  
 

ບາດກາ້ວບາດກາ້ວບາດກາ້ວບາດກາ້ວ1111: ຊາວບາ້ນທີ່ ບ່ໍເພິ່ ງພໍໃຈກະກຽມໃບຢນືຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລວ້ສົ່ ງໃຫຄ້ະນະກາໍມະການບາ້ນທີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ບາດກາ້ວບາດກາ້ວບາດກາ້ວບາດກາ້ວ2222: ຄະນະກາໍມະການບາ້ນທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮບັເອາົໃບຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄວນຈະສໍາເລດັການສບືສວນພາຍໃນ 15 ວນັນບັຈາກມືຮ້ບັຄໍາຮອ້ງ. ຫຼງັ

ຈາກ 15 ວນັ, ຊາວບາ້ນທີ່ ຮອ້ງທຸກ ເຂົາ້ພບົຄະນະກາໍມະການບາ້ນ ເພື່ ອຟງັຜນົ. ຖາ້ເຫນັວ່າຄໍາຕອບ ເປນັທີ່ ເພິ່ ງພໍໃຈ; ຈະປດິຄໍາຮອ້ງທຸກ. ຖາ້ບ່ໍເປນັທີ່ ເພິ່ ງ

ພໍໃຈ; ຄໍາຮອ້ງທຸກດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະຖກືສົ່ ງເຖງິຄະນະຮບັຜດິຊອບຂັນ້ຕ່ໍໄປ.     

ບາດກາ້ວບາດກາ້ວບາດກາ້ວບາດກາ້ວ3333: ຄະນະກາໍມະການບາ້ນທຜີິດິຊອບວຽກງານຄໍາຮອ້ງທຸກຈະສົ່ ງໃບຄໍາຮອ້ງທຸກ ເຖງິຄະນະກາໍມະການຂັນ້ເມອືງ; ຊຶ່ ງຈະປະສານສມົທບົກບັ ໂຄງ

ການພດັທະນາແມ່ນໍາ້ຕອນລຸ່ມ, ບໍລສິດັໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ (RMU); ຈະໃຊເ້ວລາສບືສວນຕື່ ມອກີ 15 ວນັ. 

ຈາກນັນ້ທງັສາມພາກສ່ວນນີຈ້ະແຈງ້ຜນົໃຫຊ້າວບາ້ນທີ່ ຮອ້ງທຸກ. ຖາ້ຊາວບາ້ນເພິ່ ງພໍໃຈກບັຜນົການຕດັສນິ, ຖວ່ືາເປນັການປດິຄໍາຮອ້ງທຸກ. ຖາ້ບ່ໍເພິ່ ງພໍ

ໃຈກບັຄໍາຕດັສນິ; ບນັຫາດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຖກືສົ່ ງຕ່ໍໃຫຂ້ັນ້ຕ່ໍໄປ ເພື່ ອຄົນ້ຄວ້າ. ບາງຄັງ້ອາດຈະສົ່ ງ ໂດຍຜ່ານສານປະຊາຊນົຂັນ້ເມອືງ.  

ບາດກາ້ວບາດກາ້ວບາດກາ້ວບາດກາ້ວ4444: ສານປະຊາຊນົ ແລະ ເຈົາ້ແຂວງ/ປະທານຄະນະກາໍມະການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ໄດຮ້ບັເອກະສານຄໍາຮອ້ງທຸກ. ຖາ້ຜນົໄດຮ້ບັຍງັຄງົບ່ໍເປນັທີ່ ເພິ່ ງພໍ

ໃຈ, ກລໍະນດີັ່ ງກ່າວນີຈ້ະສົ່ ງຕ່ໍໃຫຂ້ັນ້ສຸດທາ້ຍ.  

ບາດກາ້ວບາດກາ້ວບາດກາ້ວບາດກາ້ວ5555: ສານປະຊາຊນົຂັນ້ແຂວງຈະເປນັຜູຕ້ດັສນິຂັນ້ສຸດທາ້ຍທີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊຢ່້າງເປນັທາງການ.  

ສ່ວນຫາຼຍແລວ້ ຄໍາຮອ້ງທຸກ ແມ່ນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໃນບາດກາ້ວທ ີ 3. ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະບານ ເປນັຜູນ້າໍພາໃນການກາໍນດົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຍ, ບໍລສິດັໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 (NTPC) ເປນັພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບສະໜອງການທນຶສະໜບັສະໜນູຢ່າງພຽງພໍ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ກດິຈະກາໍດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

• ກາໍນດົຕາຕະລາງດໍາເນນີງານ (ຂັນ້ບາ້ນ, ເມອືງ  ແລະ ແຂວງ);  

• ກາໍນດົໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້, ຂັນ້ຕອນດໍາເນນີງານ, ອຸປະກອນສື່ ສານ;  

• ກາໍນດົຄູ່ຮ່ວມມຝ່ືາຍລດັຖະບານ ທີ່ ເໝາະສມົ;  

• ກາໍນດົ ເອກະສານໜາ້ວຽກ ໃຫແ້ຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານ;  

• ກາໍນດົງບົປະມານ ເພື່ ອສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງ ຕາມຄວາມຈາໍເປນັ;  

• ຈດັຝກຶອບົຮມົ ໃຫ ້່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂັນ້ເມອືງ; ແລະ 

• ຊີນ້າໍການຝກຶອບົຮມົ DWG ໃຫຜູ້ປ້ະສານງານຂັນ້ບາ້ນ.  
•  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບໍລສິດັໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2. 2005. ແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ຂອງໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2, ປະເທດ ສປປ ລາວ. ມານລິາ: ເອດບີ.ີ  

. 

 

122. ກນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັຂອງ ເອດບີ ີ ເປດີໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການທີ່ ໄດທ້ນຶ

ຈາກ ເອດບີສີາມາດສົ່ ງຄໍາຮອ້ງທຸກເຖງິ ເອດບີ ີ ໂດຍກງົ (ຊຶ່ ງເປນັກນົໄກແຍກອອກຢ່າງສິນ້ເຊງີ ຈາກກນົໄກໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮອ້ງທຸກຊຶ່ ງ

ເປນັຂັນ້ຕອນທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂດຍລດັຖະບານ). ກນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ ເປນັຂັນ້ຕອນເອກະລາດທີ່ ເປດີໂອກາດໃຫ້

ທຸກພາກສ່ວນສະແດງຄໍາຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັ ບນັຫາຂອງພວກເຂາົ ແລະ ຊອກວທິທີາງແກໄ້ຂ. ນອກນັນ້ຍງັສາມາດໃຊເ້ປນັ

ສະຖານທີ່ ລາຍງານກໍລະນທີີ່ ມກີານລະເມດີລະບຽບຫຼກັການຂອງເອດບີ.ີ ກນົໄກດັ່ ງກ່າວນີມ້ ີ 2 ໄລຍະທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຄ:ື ໜຶ່ ງ; 

ການແກໄ້ຂບນັຫາ, ນໍາພາໂດຍຜູດໍ້າເນນີການແກໄ້ຂພເິສດຂອງ ເອດບີ,ີ ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ

ໂຄງການ ໃນການຊອກາວທິທີາງແກໄ້ຂບ້ນັຫາ. ສອງ; ແມ່ນການທບົທວນ ແລະ ສບືສວນ ທີ່ ນໍາພາໂດຍຄະນະກໍາມະການ

ເອກະລາດຈາໍນວນ 3 ທ່ານຊຶ່ ງຈະເປນັຜູດໍ້າເນນີການສບືສວນສອບສວນກໍລະນກີານລະເມດີລະລຽບຫຼກັການຂອງ ເອດບີ ີ

ເປນັຕົນ້ແມ່ນລະບຽບຫຼກັກການ ກ່ຽວກບັ ການປກົປອ້ງທີ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນທາງລບົຮາ້ຍແຮງທີ່ ອນັຕະລາຍຕ່ໍປະຊາຊນົ ໂດຍກງົ. 

ກນົໄກນີຈ້ະກໍານດົຂໍສ້ະເໜ ີແລະ ວທິທີາງເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານດໍາເນນີງານຕ່າງໆສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັການຂອງເອດບີ.ີ  
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ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ການການການການປປປປະະະະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະທບົກະທບົກະທບົກະທບົທາງທາງທາງທາງສງັຄມົທີ່ສງັຄມົທີ່ສງັຄມົທີ່ສງັຄມົທີ່ ມ ີມີມີມຕ່ໍີຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຄນົຄນົຄນົຄນົ

ພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

• ລວມເອາົກຸ່ມປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ສໍາຄນັ ເຂົາ້ໃນການອອກ

ແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍການປະເມນີຜນົກະ 

ທບົດາ້ນສງັຄມົ - ພວກເຂາົສາມາດຄດິ “ອອກນອກກອບ”.  

ລວມເອາົຕາງໜາ້ຈາກຊຸມຊນົຕ່າງໆ ເຂົາ້ຝກຶອບົຮມົສາ້ງຄວາມ

ຮູທ້າງວດັທະນະທາໍ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນ ີ ຂອງທມີງານປະ

ເມນີ. 

• ເລີ່ ມຕົນ້ຂະບວນການນີ ້ ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມໂຄງການ ແລະ ຈດັ

ສນັເວລາ ແລະ ທນຶຮອນໃຫພ້ຽງພໍ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ການດໍາ

ເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັຜນົ

ກະທບົຕວົຈງິ.  

• ກາໍນດົເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ຢ່າງ

ລະມດັລະວງັ 

• ດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະເມນີແບບລຽບງ່າຍ ແຕ່ວ່າ ຄບົຖວ້ນ. 

• ການວເິຄາະດາ້ນຄຸນະພາບຈະມຜີນົໄດຮ້ບັຫາຼຍກວ່າ, ມສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນລະດບັສູງ ແລະ ມຄີວາມຢນືຍງົ (ຂືນ້ກບັການຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັ) ຫາຼຍກວ່າ ການວເິຄາະດາ້ນປະລມິານ.  

 

VI.VI.VI.VI.  ການການການການປປປປະະະະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະທບົທາງກະທບົທາງກະທບົທາງກະທບົທາງສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ    

A.A.A.A.    ການການການການປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະທບົກະທບົກະທບົກະທບົທາງທາງທາງທາງສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ    (ASI)(ASI)(ASI)(ASI)        

123. ກດິຈະກາໍ ASI ແມ່ນການວເິຄາະທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັ ໃນ

ການກະກຽມເອກະສານແຜນການປບັປຸງຊວິດິຄວາມເປນັຢູ່ຂອງ

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ກດິຈະກໍານີ ້ ເປນັກດິຈະກໍາວິ

ເຄາະ ຫຼ ື ການຄາດຄະເນລ່ວງໜາ້ - ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຜນົ

ສະທອ້ນທາງລບົ ແລະ ທາງບວກທີ່ ຄາດຄະເນໄວແ້ລະບ່ໍໄດຄ້າດ 

ຄະເນໄວກ່້ອນ - ກ່ຽວກບັການພດັທະນາ ແລະ ຂະບວນການປ່ຽນ

ແປງທາງສງັຄມົທີ່ ເກດີຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ອງີຕາມ

ມຸມມອງການປກົປອ້ງສງັຄມົແລວ້, ເປົາ້ໝາຍຂອງການປະເມນີ 

ຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົໃນໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູ

ຈາກ ເອດບີ ີແມ່ນເພື່ ອແຈງ້ຮູບແບບແລະການດໍາເນນີງານໂຄງການ

ທີ່ ຖກືນໍາສະເໜເີພື່ ອໃຫຜ້ນົກະທບົທາງລບົໄດຮ້ບັການຫຼກີລຽ້ງ 

ແລະຄຸມ້ຄອງຢ່າງເໝາະສມົທາງວດັທະນະທໍາ. ແຕ່ວ່າຖາ້ຜນົກະ 

ທບົທາງລບົບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດ;້ ຜນົກະທບົເຫຼົ່ ານັນ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການບນັເທາົ ຫຼ ື ຫຸຼດຜ່ອນໃຫເ້ຫຼອືໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ເພື່ ອໃຫພ້າກສ່ວນ

ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກ

ໂຄງການ. 

124. ໃນກໍລະນຂີັນ້ຕອນຄດັເລອືກຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າໂຄງການອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ 

ມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົພາກສະໜາມ, ຊຶ່ ງອາດຈະເປນັ

ສ່ວນໜຶ່ ງການການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ ຫຼ ື ເປນັກດິຈະກາໍດ່ຽວກໍ່ ໄດ.້ ຄວາມລະອຽດ ແລະ ຄວາມເລກິເຊງິຂອງ 

ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຈະຂຶນ້ກບັລະດບັຄວາມສບັສນົ ແລະ ຮູບແບບຂອງໂຄງການ (ໄລຍະສັນ້ ຫຼ ືຍາວ, ທາງກງົ ຫຼ ື

ທາງອອ້ມ, ທາງບວກ ຫຼ ືທາງລບົ) ແລະ ລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົທີ່ ມຕ່ໍີປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.   

125. ກ່ອນການດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ,ຈະມກີານດໍາເນນີການວເິຄາະທາງສງັຄມົ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ

ເບືອ້ງຕົນ້,22ຊຶ່ ງແມ່ນການປະເມນີຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້

ຂອງໂຄງການ. ກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຈະຢັງ້ຢນື ແລະ ຂະຫຍາຍບດົວເິຄາະ ກ່ຽວກບັ ການສໍາຫຼວດສງັຄມົ

ຢ່າງລະອຽດ. ນອກນັນ້ກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຄວນກໍານດົປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງພາຍໃນເຂດໂຄງການ ແລະ 

ເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (ຄວາມແຕກຕ່າງ ກ່ຽວກບັ ບນັຫານີຈ້ະໄດຮ້ບັການອະທບິາຍໃນພາກຕ່ໍໄປ) ແລະ ປະເມນີ

ລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົ. ສະນັນ້ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງເກບັແລະວເິຄາະຂໍມູ້ນໃໝ່ ແລະ ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ ດັ່ ງຂາ້ງລຸ່ມ

ນີລ້ວມທງັກໍານດົຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ຍງັບ່ໍທນັຖກືເລອືກໃນການດໍາເນນີການວເິຄາະສງັຄມົ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກເບືອ້ງຕົນ້:  

                                                           
22ບາງຄັງ້ກດິຈະກາໍນີ ້ເອີນ້ວ່າການວເິຄາະທາງສງັຄມົ.  
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• ກາລະໂອກາດ, ສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົສະທອ້ນ ຕ່ໍຄນົດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຄນົທຸກຍາກ 

ທີ່ ຕດິພນັການການດໍາເນນີກໂຄງການ, ບ່ໍວ່າພວກເຂາົຈະເປນັປະຊາຊນົພືນ້ເມອງ ຫຼ ືບໍກໍ່ ຕາມ;  

• ສາ້ງຂະບວນການແບບມສ່ີວນຮ່ວມໃນການອອກແບບໂຄງການ; ແລະ 

• ກະກຽມມາດຕະການອອກແບບແນ່ໃສ່ບນັລຸຄາດຄະເນຜນົອອກດາ້ນການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ຫຼກີລຽ້ງ ຫຼ ື

ບນັເທາົຄວາມສ່ຽງທາງສງັຄມົໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

126. ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄຽງຄູ່ກບັກດິຈະກໍາການວິ

ເຄາະທາງສງັຄມົໂດຍລວມ (ຊຶ່ ງເປນັກດິຈະກໍາທີ່ ກວມເອາົບນັຫາທາງສງັຄມົໂດຍລວມ).  

127. ຖາ້ຫາກວ່າຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ມຕ່ໍີປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃດໜຶ່ ງ ມຄີວາມຮາ້ຍແຮງ ແລະ ມຄີວາມສໍາຄນັໃນ

ລະດບັສູງກວ່າຜນົກະທບົທີ່ ມຕ່ໍີຊຸມຊນົອື່ ນໆ ແລະ ຜນົກະທບົເຫຼົ່ ານັນ້ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ມີາດຕະການສະເພາະເພື່ ອແກໄ້ຂ; ຜູກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້ສາມາດຕດັສນິໃຈດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົພາຍໃນກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງດັ່ ງກ່າວນັນ້. ກດິຈະກາໍນີຈ້ະເປນັ

ຕວົກໍານດົ ເພື່ ອໃຊເ້ປນັເປນັພືນ້ຖານໃນການຂຶນ້ງບົປະມານ ແລະ ໄລຍະເວລາໃຫພ້ຽງພໍໃນການດໍາເນນີງານ.  

128. ໃນຂະນະທີ່ ເນືອ້ໃນຂອງກດິຈະກາໍການປະເມນີອາດຈະຊໍາ້ຊອ້ນກນັ; ການດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ 

ແລະ ການວເິຄາະທາງສງັຄມົຈະໄດຮ້ບັຜນົອອກທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຖາ້ວ່າຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົ ເປນັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທງັໝດົ. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີສງັຄມົໂດຍລວມ ແມ່ນບດົສະຫຸຼບຍຸດທະນາສາດ

ທາງສງັຄມົ ແລະການລບົລາ້ງຄວາມທຸກຈນົຊຶ່ ງຈະເປນັເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງບດົລາຍງານ ແລະ ຂໍສ້ະເໜຂີອງທ່ານປະທານ 

(RRP). ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ບດົລາຍງານການປເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົກ່ຽວກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງສາມາດດໍາເນນີໃນໄລຍະ

ການດໍາເນນີການປະເມນີທາງສງັຄມົໂດຍລວມ ຫຼ ື ດໍາເນນີເປນັກດິຈະກໍາຕ່າງຫາກກໍ່ ໄດຊ້ຶ່ ງຈະກາຍເປນັເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.   

ຂຂຂຂ....    ເຂດເຂດເຂດເຂດໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການ    ແລະແລະແລະແລະ    ເເເເຂດຂດຂດຂດທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຜນົຮບັຜນົຮບັຜນົຮບັຜນົກະທບົກະທບົກະທບົກະທບົຈາກຈາກຈາກຈາກໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການ    

129. “ເຂດໂຄງການ” ໝາຍເຖງິສະຖານທີ່ ສະເພາະຂອງໂຄງການ ເຊັ່ ນວ່າ ໂຮງງານຜະລດິໄຟຟາ້, ເສັນ້ທາງນໍາສົ່ ງໄຟຟາ້, ອຸບ

ໂມງ, ທາງເຂົາ້ສະຖານທີ່ ກໍ່ ສາ້ງ, ຂຸມດນິ ແລະ ບ່ອນຖິມ້ຂີເ້ຫຍື່ ອ. “ເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ” ມຄີວາມໝາຍ

ກວາ້ງຂວາງກວ່າ ແລະ ບ່ໍພຽງແຕ່ໝາຍເຖງິສະຖານທີ່ ສະເພາະຂອງໂຄງການ ແຕ່ຍງັໝາຍເຖງິສະຖານທີ່ ໂຄງການທີ່ ກວາ້ງຂວາງ

ກວ່າທີ່ ໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິຜນົສະທອ້ນ (ທງັທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ). ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ເປນັບ່ອນປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງອາໄສ

ຢູ່ຖກືຈດັສນັໃຫເ້ປນັບ່ອນກໍ່ ສາ້ງທາງຜ່ານຫຼອ່ືາງເກບັນໍາ້ເງ ື່ອນໄຟຟາ້; ພືນ້ທີ່ ປດິມາແຕ່ຕົນ້ກໍາເນດີ ຫຼ ືເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີຂອງຄນົ

ພືນ້ເມອືງຈະໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນຈາກການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງການຈາໍລະຈອນ, ການຍກົຍາ້ຍຂອງຄນົພາຍນອກເຂົາ້ມາຕັງ້ຖິ່ ນຖານ

ໃໝ່ຫຼກືານນໍາໃຊງ້ບົປະມານທີ່ ສຸງກວ່າເກົ່ າ ເຂົາ້ໃນການກໍ່ ສາ້ງໃນສະຖານທີ່ ໃດໜຶ່ ງ. ຂະໜາດຄວາມກວ້າງໃຫ່ຍຂອງເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົ ແມ່ນຂຶນ້ກບັແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ຂະແໜງການ.  

130. ເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການອາດມຄີວາມຍາວຫຼາຍກໂິລເມດັຈາກເຂດໂຄງການ. ເຊັ່ ນວ່າ ໂຄງການໜຶ່ ງຢູ່ພາກ

ຕາເວນັຕກົຂອງປະເທດຈນີ, ຜນົການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົຂອງໂຄງການປບັປຸງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ (ເພື່ ອດດັແປງຖະໜນົ

ສອງເລນ ໃຫເ້ປນັທາງດ່ວນ) ບ່ໍພຽງແຕ່ລວມເອາົເຂດບາ້ນທີ່ ຖະໜນົຕດັຜ່ານເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ວ່າຍງັເອາົທີ່ ດນິຫ່າງຈາກຂອບທາງທງັ

ສອງຝາກຈາໍນວນ 10 ກໂິລເມດັ. ສະນັນ້ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຂອງໂຄງການນີ ້ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອວດັແທກຜນົກະທບົ

ຈາກການກໍ່ ສາ້ງທາງດ່ວນທີ່ ມຕ່ໍີການອບົພະຍບົຂອງປະຊາກອນໂຕແກະ ໃຫອ້ອກຫ່າງຈາກເຂດດໍາລງົຊວິດິຂອງຊຸມຊນົກາຊາ.   
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131. ນອກນັນ້, ໃນໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຂະໜາດໃຫ່ຍເຂດຜນົກະທບົອາດຈະກວມເຂດກອ້ງເຂື່ ອນ ຫຼ ື ເຂດອ່າງໂຕ່ງຊຶ່ ງເປນັ

ບ່ອນທີ່ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງດໍາລງົຊວິດິຢູ່ ແລະ ອາດຈະມໄີລຍະຫ່າງຈາກໂຮງງານຜະລດິໄຟຟາ້ເປນັໄລຍະຫຼາຍສບິກໂິລເມດັ. ໃນ

ກລໍະນນີີກ້ດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫເ້ປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຂະບວນການປະ

ເມນີດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

132. ຜນົກະທບົໂຄງການສາມາດສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຂາ້ມຊາຍ

ແດນຂອງປະເທດ. ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນໂຄງການສາ້ງເສັນ້ທາງເຊື່ ອມຕ່ໍ

ແບບຮອບດາ້ນຂອງແຂວງຢູ່ນານ (2011-2015) ມເີປົາ້ໝາຍ

ເພື່ ອພດັທະນາລະບບົຂນົສົ່ ງທາງບກົແບບຮອ້ບດາ້ນ ສໍາລບັ 

ການຂະຫຍາຍຕວົທາງແບບຢຍືຍງົຂອງແຂວງ. ໃນເຂດໂຄງ

ການຕົນ້ຕ່ໍ, ຊຶ່ ງຕັງ້ຢູ່ໄກກ້ບັປະເທດມຽນມາ້, ມີປີະຊາຊນົພືນ້

ເມອືງຫຼາຍຊນົເຜົ່ າດໍາລງົຊວິດິຢູ່ທງັສອງຝັ່ ງຊາຍແດນເຊັ່ ນວ່າ ມີ

ພຽງແຕ່ຊນົເຜົ່ າດາຍເທົ່ ານັນ້ທີ່ ອາໄສຢູ່ແຂວງຢູ່ນານແຕ່ວ່າຍງັມີ

ຊນົເຜົ່ າຊານໃນປະເທດມຽນມາ້ຊຶ່ ງມຈີາໍນວນປະມານເຄິ່ ງລາ້ນ

ຄນົ. ຊນົເຜົ່ າດາຍ ແລະ ຊນົເຜົ່ າຊານມພີາສາ, ງານບຸນປະເພນ,ີ 

ແລະ ວດັທະນະທໍາ, ດໍາລງົຊວິດິຮ່ວມກນັພາຍໃນຊຸມຊນົ ຫຼ ື

ຮ່ວມກນັກບັຊຸມຊນົໄກຄ້ຽງທີ່ ດໍາລງົຊວິດິຢູ່ຕາມເສັນ້ຊາຍແດນ

ສາກນົ.  

133. ສະນັນ້ບນັຫາຂາ້ງເທງີນັນ້ຈງຶເປນັຂໍມູ້ນສໍາຄນັ ສໍາລບັ

ນກັວາງແຜນເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຜ້ນົກະທບົຂອງໂຄງການສົ່ ງຜນົ

ສະທອ້ນພາຍໃນຂອບເຂດຊາຍແດນ ຂອງປະເທດຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກ

ຄາ້ເທົ່ ານັນ້. ເຖງິແມ່ນວ່າຜນົກະທບົຈາໍນວນໜຶ່ ງອາດຈະຂາ້ມ

ຊາຍແດນໄປປະເທດໄກຄ້ຽງ (ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງຈາໍນວນໜຶ່ ງ) ເຊັ່ ນວ່າໃນແຜນງານ “ຕວົແບບ” ການພດັທະນາອະນຸພາກພືນ້ລຸ່ມແມ່ນໍາ້ຂອງ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໄດ ້

ອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ຢ່າງລະມດັລະວງັເພື່ ອໃຫແ້ຕ່ລະອງົປະກອບໂຄງການມກີານປະສມົປະສານ

ກນັ. ແຕ່ວ່າຍງັຄງົຮກັສາລະບບົປກົປອ້ງພາຍໃນປະເທດໄວໃ້ນການດໍາເນນີງານ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຈາກໂຄງການ.  

ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົເຂດນດົເຂດນດົເຂດນດົເຂດຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົຂອງຂອງຂອງຂອງໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ: : : : ປະປະປະປະສບົສບົສບົສບົການການການການຈາກຈາກຈາກຈາກໂຄໂຄໂຄໂຄງງງງການການການການສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງ

ທາງທາງທາງທາງລດົລດົລດົລດົໄຟໄຟໄຟໄຟດາດາດາດາລີລີລີລ-ີ---ລິລິລິລຈິຽງຈຽງຈຽງຈຽງ    

ຍອ້ນວ່າໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີເ້ປນັໂຄງການທາໍອດິທີ່ ເປດີເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ຍງັບ່ໍ

ທນັມທີາງລດົໄຟ, ຜນົກະທບົໂຄງການຈິ່ ງໄດັຮ້ບັການຄາດຄະເນວ່າຈະ

ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນໂດຍກງົເຖງິເຂດພືນ້ທີ່ ອື່ ນທີ່ ບ່ໍແມ່ນເຂດໂຄງການ. ສະ

ນັນ້ການປະເມນີຜນົກບັທາງສງັຄມົຈຶ່ ງຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ພີ່ ມຕື່ ມທີ່ ເອີນ້ວ່າ 

“ເຂດແດນຂອງການວເິຄາະ”.  

ເຂດໂຄງການໄດຮ້ບັການກາໍນດົຂືນ້ຍອ້ນວ່າເສັນ້ທາງລດົໄຟຂອງໂຄງ

ການທີ່ ຖກືນາໍສະເໜນີີແ້ລ່ນຜ່ານ, ແລະ ກວມເອາົພືນ້ທີ່ ຂອງ 3 ມນົ

ທນົຄ:ື ເມອືງດາລ ີ (ທຽບເທົ່ າລະດບັມນົທນົ) ແລະ ມນົທນັເຫຈງິໃນ

ນະຄອນຫວຼງດາລບີາຍ, ແລະ ເມອືງລຈິຽງໃນນະຄອນຫວຼງລຈິຽງ.  

ເຂດແດນຂອງການວເິຄາະລວມທງັໝດົມ ີ 7 ມນົທນົໄກຄ້ຽງທີ່ ຂຶນ້ກບັ

ຫາ້ນະຄອນຫວຼງທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການທງັທາງກງົ ແລະ

ທາງອອ້ມອງີຕາມລະບບົເສັນ້ທາງຂນົສົ່ ງທາງບກົຂອງບໍລສິດັທາງລດົ

ໄຟດາລ-ິລຈິຽງ ທີ່ ວາງແຜນໄວແ້ລວ້ນັນ້. ແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມ

ນອ້ຍຖກືເລອືກເປນັເຂດແດນຂອງການວເິຄາະ ແລະ ເປນັໜຶ່ ງກດິຈະ

ກາໍທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການທບົທວນຄນືຢ່າງລະອຽດທາງດາ້ນຜນົກະທບົຂອງ

ໂຄງການທີ່ ມຕ່ໍີປະຊາກອນພືນ້ເມອືງ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບໍລສິດັທາງລດົໄຟຢູ່ນານພາກຕາເວນັຕກົ. 2004. ແຜນພດັທະນາ

ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ: ໂຄງການສາ້ງທາງລດົໄຟດາລ-ີລຈິຽງປະເທດຈນີ. ມານລິາ: 

ເອດບີ.ີ  
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ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົເຂດເຂດເຂດເຂດທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ໄດຜ້ນົໄດຜ້ນົໄດຜ້ນົໄດຜ້ນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົຈາກໂຄງຈາກໂຄງຈາກໂຄງຈາກໂຄງການການການການ    ແລະແລະແລະແລະ    ປະປະປະປະຊາຊາຊາຊາຊນົຊນົຊນົຊນົທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົ: : : : ປະປະປະປະສບົສບົສບົສບົການການການການຈາກຈາກຈາກຈາກໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການຜະການຜະການຜະການຜະລດິລດິລດິລດິອາຍອາຍອາຍອາຍແກັແກັແກັແກສັສສສ    LNG LNG LNG LNG ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງທງັທງັທງັທງັກູປ້ະກູປ້ະກູປ້ະກູປ້ະເທດເທດເທດເທດ

ອນິອນິອນິອນິໂດເນໂດເນໂດເນໂດເນຊຍຊຍຊຍຊຍ    

ກ່ຽວກບັ ວທິກີານກາໍນດົເຂດ ແລະ ປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການແມ່ນສາທດິໃຫເ້ປນັຢ່າງຊດັເຈນຈາກປະສບົການຂອງໂຄງການຜະລດິ

ອາຍແກສັ LNG ເມອືງທງັກູທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກເອດບີ.ີ ຜນົກະທບົທາງກງົ ທີ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາທາງວດັຖຸຂອງໂຄງການແມ່ນ

ຜນົສະທອ້ນຂອງຂອບເຂດໄລຍະໂຄງການຫຼກືານເຂົາ້ເຖງິອ່າວທະເລ (ທ່າຈດຸກາໍປັ່ ນ).  

ບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້ນັນ້ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ສດິທທິີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ; ສດິທິ

ແລະ ປະເພນຂີອງຊຸມຊນົອາດດັ ແລະ ຫາກູລ້າຢດັ; ຂອບເຂດໄລຍະ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກເສັນ້ທາງຂນົສົ່ ງທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໃໝ່.  

ສະນັນ້ໂຄງການຈິ່ ງໄດກ້າໍນດົໂຄງຮ່າງຂອງເຂດ ແລະ ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນແຕ່ລະຂັນ້ ອງີຕາມຜນົກະທບົ ແລະ ຂອບເຂດໄລຍະດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ຂັນ້ແຂວງ: ມໜີາ້ທີ່ ວຽກງານທີ່ ສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັການໄຫວຼຽນຂອງລາຍຮບັທີ່ ກາໍເນດີຈາກໂຄງການ ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນແຜນງານພດັທະນາໃນທົ່ ວແຂ

ວງ.  

ຂັນ້ຫວົໜາ້ພາກພືນ້: ພາກພືນ້ສະເພາະມຜີນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງກງົທີ່ ເກດີຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນລະດບັທີ່ ສູງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ.  

ຂັນ້ຫວົໜາ້ພືນ້ທີ່ : ການຄຸມ້ຄອງຂັນ້ນີແ້ມ່ນເນັນ້ໜກັສະເພາະໃສ່ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍສໍາຄນັຂອງແຜນງານ, ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ 

ມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົທາງລບົ. ເນືອ້ໃນພືນ້ຖານຂອງລະດບັການບໍລຫິານໃນຂັນ້ນີແ້ມ່ນເນັນ້ໜກັໃສ່ສາຍພວົພນັໂດຍກງົ ລະຫວ່າງ ໂຄງການ 

ແລະ ຊຸມຊນົປາປວົ. ໂດຍການເນືອ້ໃນວຽກງານນີ,້ ໂຄງການກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການການພດັທະນາຕວົແບບທີ່ ຫາ້ວຫນັ ແລະ ຢນືຍງົ ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍ

ໄປທົ່ ງພາກພືນ້.  

ຂັນ້ບາ້ນທີ່ ໄດຮັບັຜນົກະທບົ ໂດຍກງົ: ຈາໍນວນ 9 ບາ້ນທີ່ ໄດຮັບັຜນົກະທບົໂດຍກງົຈາກໂຄງການຊຶ່ ງຈະກາຍເປນັບາ້ນທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄວາມເອາົໃຈໃສ່ເປນັພິ

ເສດໃນດາ້ນມາດຕະການບນັເທາົ ແລະ ການພດັທະນາຢ່າງເຂັມ້ຂຸນ້.  

ບາ້ນຍກົຍາ້ຍທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ: ມພີຽງບາງກຸ່ມພາຍໃນບາ້ນເຫຼົ່ ານັນ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໂດຍກງົ, ຈາໍນວນ 3 ບາ້ນ (ບາ້ນຍກົຍາ້ຍມາໃໝ່ 1 ບາ້ນ ແລະ 
ບາ້ນເກົ່ າ 2 ບາ້ນ) ແມ່ນໄດຜ້ນົກະທບົໂດຍກງົ ແລະ ຢ່າງສະເພາະເຈາະຈງົຈາກການພດັທະນາໂຄງການ. 

ແຜນ IPP ປະກອບມ ີ14 ແຜນງານພດັທະນາດາ້ນສງັຄມົທີ່ ແນ່ໃສ່ແຕ່ລະຂັນ້ທີ່ ກ່າວໄວຂ້າ້ງເທງີນັນ້ ໃຫມ້ລີະດບັການດໍາລງົຊວິດິທີ່ ດຂີຶນ້ຊຶ່ ງເປນັແຜນງານ

ທີ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາເພື່ ອສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ເພື່ ອແກໄ້ຂຜນົກະທບົທາງລບົຂອງໂຄງການ, ແລະ 

ເພື່ ອແກໄ້ຂບ້ນັຫາຕ່າງໆທີ່ ຕດິພນັການການດໍາລງົຊວິດິຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: BP Beran Ltd. 2005. ແຜນງານພດັທະນາສງັຄມົແບບຮອບດາ້ນ: ໂຄງການຜະລດິອາຍແກສັ LNG ເມອືງທງັກູປ້ະເທດອນິໂດເນເຊຍ.ມານລິາ: ເອດບີ.ີ  

ຄຄຄຄ....    ປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດ    ແລະແລະແລະແລະ    ລກັລກັລກັລກັສະສະສະສະນະນະນະນະຂອງຂອງຂອງຂອງຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ມີມີມີມ ີ   ຕໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍ່ ປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

1.1.1.1.    ປະປະປະປະເພດ ເພດ ເພດ ເພດ     

134. ຜນົກະທບົຈາໍນວນໜຶ່ ງສາມາດເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ ແລະ ຈາໍນວນໜຶ່ ງຈະເປນັປະເພດແບບນາມມະທໍາ. ກດິຈະ

ກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຈະຊ່ວຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດກໍານດົວ່າໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເໜນີັນ້ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົດັ່ ງ

ຕ່ໍໄປນີຫຼ້ບໍື:  

(i) ວດັທະນະທໍາ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອຖຂືອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ (ເຊັ່ ນ: ວທິກີານລຽ້ງລູກ, ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ສາຍ

ພວົພນັ, ການປກົຄອງພາຍໃນຄອບຄວົ, ເລື່ ອງສຸຂະພາບ, ການສກຶສາ, ການຈດັພທິກິໍາຕ່າງໆ);  

(ii) ລະບບົການດໍາລງົຊວິດິຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ (ເຊັ່ ນ: ລະບບົການຜະລດິສະບຽງອາຫານ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັ

ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຫດັຖະກໍາ ແລະ ການຄາ້, ສະຖານະດາ້ນການຈາ້ງງານ, ຮູບແບບການອອ້ມສບັ); 

ແລະ 

(iii) ທີ່ ດນິ ແລະ/ຫຼ ືເຂດຊາຍແດນ ຫຼ ືຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດທີ່ ມພີາຍໃນທີ່ ດນິຫຼເືຂດ

ຊາຍແດນທີ່ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງເປນັເຈ ົາ້ຂອງ, ນໍາໃຊ,້ ຄອບຄອງຫຼອືາ້ງວ່າເປນັເຂດພືນ້ທີ່ ບນັພະບຸລຸດຂອງ

ພວກເຂາົ.  
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2.2.2.2.    ລກັລກັລກັລກັສະສະສະສະນະ ນະ ນະ ນະ     

135. ຜນົກະທບົທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ. ກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຄວນເປນັຕວົກໍານດົຜນົກະທບົທາງ

ກງົ ແລະ ທາງອອ້ມທີ່ ມຕ່ໍີປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. “ຜນົກະທບົທາງກງົ” ໝາຍເຖງິຜນົໄດຮ້ບັທນັທທີນັໃດ ທີ່ ເກດີຈາກກດິຈະກໍາໂຄງ

ການທີ່ ມສີາເຫດຕົນ້ຕ່ໍມາຈາກການອອກແບບໂຄງການ. “ຜນົກະທບົທາງອອ້ມ” ໝາຍເຖງິຜນົກະທບົທງັໝດົຂອງໂຄງການທີ່ ບ່ໍ

ແມ່ນທາງກງົ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜນົກະທບົທີ່ ມໄີລຍະຫ່າງໄກ ຫຼ ື ຜນົສະທອ້ນທີ່ ຕດິພນັທາງດາ້ນການຍະພາບ, ດາ້ນລະບບົນິ

ເວດວທິະຍາ ຫຼ ືດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ. ຜນົກະທບົທາງອອ້ມມກັຈະຖກືເອີນ້ວ່າຜນົກະທບົສໍາຮອງ ຫຼ ືຜນົກະທບົຂັນ້ທສີາມຂຶນ້

ກບັຈາໍນວນບາດກາ້ວລະຫວ່າງສາເຫດຕົນ້ຕ່ໍ ແລະ ຜນົກະທບົຂັນ້ສຸດທາ້ຍ.  

136. ຕວົຢ່າງຜນົກະທບົທາງກງົ:  

• ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງໃໝ່ໂຄງານໜຶ່ ງໄດຮ້ບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເຂດຫ່າງໄກສກຶຫຼກີ ແລະ ເຄິ່ ງຫ່າງໄກສອກ

ຫຼກີຊຶ່ ງກາຍສາເຫດເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນຕດິຕ່ໍພວົພນັໂດຍກງົກບັຄນົພາຍນອກ; 

• ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງຫຼວງຊ່ວຍຫຸຼດໄລຍະເວລາໃນການເດນີທາງແຕ່ວ່າສົ່ ງຜນົສະທອ້ນໃຫອ້ດັຕາການຕາຍບນົ

ທອ້ງຖະໜນົດັ່ ງກ່າວມລີະດບັສູງຂຶນ້; ແລະ 

• ອດັຕາປະລະການຮຽນຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຫຸຼດລງົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງ

ການປບັປຸງທກັສະການຂຽນ ແລະ ອ່ານ. 

137. ຕວົຢ່າງຜນົກະທບົທາງອອ້ມ:  

• ຄນົທີ່ ຕັງ້ຖິ່ ນຖານໃໝ່ສາມາດເຂົາ້ເຖງິເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິມາກ່ອນຊຶ່ ງສາມາດພາໃຫມ້ກີານປ່ຽນ

ແປງວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນຢ່ີາງໄວວາ;  

• ອດັຕາການຈາ້ງງານໃນເຂດຊນົນະບດົມລີະດບັສູງຂືນ້ຍອ້ນວ່າມກີານຈາ້ງຄນົພາຍນອກ ຫຼ ືຊາວບາ້ນທີ່ ມາຈາກ

ບາ້ນໄກຄ້ຽງໂດຍບໍລສິດັທາງການຄາ້ຕາມແຄມທາ;  

• ອດັຕາການຄາ້ມະນຸດທີ່ ເປນັແມ່ຍງິພືນ້ເມອືງມລີະດບັສູງຂຶນ້ຕາມເຂດບາ້ນແຄມທາງ;  

• ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຂອງອດັຕາຜູຕ້ດິເຊື່ ອໂລກເອດໃນກຸ່ມປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຍອ້ນວ່າມກີານເຄອືນໄຫວຂອງ

ຜູຂ້ບັຂີ່ ຕາມທາງດ່ວນ; ແລະ 

• ຊາວໜຸ່ມມກິານເຄື່ ອນຍາ້ຍອອກຈາກບາ້ນເພື່ ອຊອກວຽກເຮດັງານທໍາ.  

138. ຜນົກະທບົໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ.ຜນົກະທບົບົ່ ມຊອ້ນທີ່ ອາດຈະເກດີກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຄວນຈະໄດຮ້ບັ

ການປະເມນີໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນສໍາຄນັຂອງໂຄງການເປນັຕົນ້ແມ່ນໄລຍະການອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນ, ໄລຍະການກໍ່

ສາ້ງ, ໄລຍະດໍາເນນີງານ ແລະ ໄລຍະມອບວຽກທີ່ ສໍາເລດັໃຫເ້ຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ຫຼ ືໄລຍະສີນ້ສຸດໂຄງການ. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ກດິຈະ

ກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົສາມາດກໍານດົຜນົກະທບົໃນໄລຍະສັນ້ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະວາງແຜນ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງ.  

139. ອກີຕວົຢ່າງໜຶ່ ງ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົໄລຍະສັນ້ ແມ່ນອຸປະສກັທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ສງັຄມົໃນຊຸມຊນົຍອ້ນວ່າເຄື່ ອນ

ຍາ້ຍເຂົາ້ອອກເປນັຈາໍນວນຫຼາຍຂອງຄນົພາຍນອກໃນໄລຍະການກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິໄຟຟາ້ ແລະ ສະຖານຮບັໃຊຕ່້າງໆ. ຜນົກະ

ທບົໃນໄລຍະຍາວໃນໄລຍະການກໍ່ ສາ້ງລວມມກີານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຄອບຄວົຈາໍນວນໜຶ່ ງຍອ້ນວ່າມກີານເຂົາ້ຄອບຄອງທີ່ ດນິຂອງ

ພວກເຂາົ. ຜນົກະທບົໃນໄລຍະທີ່ ຍາວກວ່ານີແ້ມ່ນຄວາມຮູສ້ກຶປກົກະຕໃິນໄລຍະຫຼງັການກສໍາ້ງ ຫຼ ືພາຍຫຼງັການດໍາເນນີງານ ແລະ

ແມກ້ະທັງ້ໃນໄລຍະຫຼງັການສິນ້ສຸດສນັຍາກໍ່ ສາ້ງ. ຜນົກະທບົເຫຼົ່ ານີລ້ວມທງັການປ່ຽນແປງຂອງລະບບົການຜະລດິ ແລະ ວຖິກີານ
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ຜນົກະທບົທາງກງົຜນົກະທບົທາງກງົຜນົກະທບົທາງກງົຜນົກະທບົທາງກງົ    ແລະແລະແລະແລະ    ທາງອອ້ມທາງອອ້ມທາງອອ້ມທາງອອ້ມ, , , , ໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ    2, 2, 2, 2, ປະເທດປະເທດປະເທດປະເທດ    ສປສປສປສປປລາວປລາວປລາວປລາວ    

ໂຄງການນໍາ້ເທນີ 2 ເປນັໂຄງການຕວົແບບໜຶ່ ງທີ່ ຜນົກະທບົທາງສງັຄມົບ່ໍແມ່ນຜນົສະທອ້ນທາງກງົຈາກກດິຈະກາໍໂຄງການແຕ່ວ່າເກດີຈາກຜນົກະທບົດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການນີປ້ະສບົການທີ່ ໄດຮ້ບັຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງພຈີາລະນາໃຫມ້ກີານປະເມນີ ກ່ຽວກບັ 
ຜນົກະທບົໃນຫາຼຍດາ້ນ ເພື່ ອໃຊເ້ປນັແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ ສໍາລບັ ຜນົກະທບົບົ່ ມຊອ້ນທາງສງັຄມົ ແລະ ໃຊເ້ປນັຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ໃນການກາໍນດົມາດຕະການປກົປອ້ງ

ທາງສງັຄມົ. ມາດຖານທີ່ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການກາໍນດົຜນົກະທບົຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂະແໜງການ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ອງີຕາມການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງ

ແວດລອ້ມເບືອ້ງຕົນ້.  

ເຂດກອ້ງເຂດກອ້ງເຂດກອ້ງເຂດກອ້ງໂຮງງານໂຮງງານໂຮງງານໂຮງງານຜະລດິຜະລດິຜະລດິຜະລດິໄຟຟາ້ ໄຟຟາ້ ໄຟຟາ້ ໄຟຟາ້     

ຜນົກະທບົທີ່ ມຕ່ໍີເຂດພືນ້ທີ່ ກອ້ງໂຮງງານໄຟຟາ້ ໄດຮ້ບັການຄາດຄະເນວ່າຈະເລີ່ ມຕົນ້ໃນໄລຍະຫວົໜ່ວນເພວຕັນ້ເລີ່ ມທາໍງານ, ຊຶ່ ງຈະເພີ່ ມຈາໍນວນ

ຫວົໜ່ວຍເພວຕັນ້ຂຶນ້ ໃນໄລຍະທີ່ ມນັເຮດັທາໍງານອອນລາຍ, ແລະ ຜະລດິກະແສນໍາ້ຢ່າງຫວຼງລງົແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟ. ບໍລມິາດນໍາ້ທີ່ ປ່ອຍອອກຈາກ

ໂຄງການຈະດດັແກ ້ກະແສນໍາ້ຕາມທາໍມະຊາດ ໃນແມ່ນໍາ້ຊຶ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົທງັທາງລບົ ແລະ ທາງບວກ ຕ່ໍ 71 ໝຸ່ບາ້ນຕາມລໍາແມ່ນໍາ້ ໃນໄລຍະ 

175 ກໂິລເມດັ ຈາກແມ່ນໍາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ.  

ເຂດເຂດເຂດເຂດກອ້ງກອ້ງກອ້ງກອ້ງເຂື່ ອນເຂື່ ອນເຂື່ ອນເຂື່ ອນໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ນານານານາກາຍ ກາຍ ກາຍ ກາຍ     

ຜນົກະທບົກອ້ງເຂື່ ອນນາກາຍ ໄດຮ້ບັຄາດຄະເນວ່າຈະເລີ່ ມຕົນ້ໃນໄລຍະປດິອຸບໂມງກັນ້ນໍາ້ ໂດຍຈະເຮດັໃຫບໍ້ລມິາດນໍາ້ທີ່ ປ່ອຍລງົແມ່ນໍາ້ເທນີຫຼຸດລງົ. 

ກະແສນໍາ້ດັ່ ງກ່າວນີມ້ລີກັສະນະມຈາໍກດັໃນການຄອບຄຸມໂດຍພະນກັງານ. ກະແສນໍາ້ທາງທາໍມະຊາດທີ່ ຫຼຸດລງົນັນ້ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຢ່າງໃຫ່ຍຫວຼງທີ່ ສຸດ 

ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນໄລຍະ 12 ກໂິລເມດັ ລະຫວ່າງ ເຂື່ ອນນາກາຍ ແລະ ຫວ້ຍນໍາ້ປາວ. ເຖງິແມ່ນວ່າບ່ໍມກີານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບຖາວອນ ຫຼ ື ສາ້ງບາ້ນຂືນ້

ໃໝ່ຕາມລໍາແມ່ນໍາ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າຈາໍນວນຫາຼຍຄວົເຮອືນທີ່ ອາໄສຢູ່ບາ້ນໄກຄ້ຽງສາມາດນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະມງົ. ຜນົກະທບົເຫຼ ົ່ ານີມ້ຄີວາມສໍາຄນັ ຍອ້ນ

ວ່າປະຊາກອນປາສ່ວນໃຫ່ຍໃນປະຈບຸນັອາດຈະຫຼຸດລງົຢ່າງຫວຼງຫາຼຍຍອ້ນວ່າກະແສນໍາ້ຕົນ້ຕ່ໍຫຼຸດລງົ ແລະ ສະນັນ້ຈະພາໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງທາງດາ້ນທີ່ ຢູ່

ອາໄສຕາມທາໍມະຊາດ. ຈາໍນວນ 37 ບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ຕາມແຄມຕາມຫວ້ຍຕ່າງໆຕາມລໍາແມ່ນໍາ້ເທນີ ລະຫວ່າງ ເຂື່ ອນນາກາຍ ແລະ ຫວົອ່າງເທນີຫນີບູນຈະ

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

ເຂດເຂດເຂດເຂດຕອນຕອນຕອນຕອນເທີເທີເທີເທງີອ່າງງອ່າງງອ່າງງອ່າງເກບັເກບັເກບັເກບັນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນານານານາກາຍ ກາຍ ກາຍ ກາຍ     

ຜນົກະທບົເຂດຕອນເທງີອ່າງເກບັນໍາ້ນາກາຍ ໄດຮ້ບັການຄາດຄະເນວ່າຈະເກດີໃນໄລຍະການປດິອຸບໂມງກັນ້ນໍາ້. ການແຜ່ຂະຫຍາຍພນັຂອງປາ ໃນ

ແມ່ນໍາ້ເທນີອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໂດຍການປດິເຂື່ ອນນາກາຍ, ເຖງິແມ່ນວ່າການແຜ່ຂະຫຍາຍພນັຂອງປາພບົອຸປະສກັແລວ້ຈາກເຂື່ ອນແມ່ນໍາ້ເທນີ

ຫນີບູນ. ຈາໍນວນ 31 ບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ຕາມລໍາແມ່ນໍາ້ເທນີຫຼຢູ່ືຕາກຫວ້ຍຕ່າງໆທີ່ ຢູ່ຕອນເທງີຂອງອ່າງເກບັນໍາ້ນາກາຍ ແມ່ນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບໍລສິດັໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2. ແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຂອງໂຄງານໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 ຢູ່ປະເທດສປປລາວ. ມານລິາ: ເອດບີ.ີ 

ດໍາລງົຊວິດິຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃນບ່ອນທີ່ ຢູ່ອາໄສໃໝ່ຍອ້ນວ່າມກີານສູນເສຍທີ່ ດນິທີ່ ເຄຍນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປູກຝງັ ແລະ ລຽ້ງ

ສດັ ຫຼ ື ພບົອຸປະສກັກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິພືນ້ທີ່ ປ່າໃນປະຈບຸນັ. ຜນົກະທບົໄລຍະຍາວສ່ວນຫຼາຍຈະມລີກັສະນະເປນັຜນົກະທບົ

ຖາວອນ ແລະ ບ່ໍສາມາດປວົແປງໃຫເ້ປນັຄເືກົ່ າໄດ.້    

140. ແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດອີນັໜຶ່ ງແມ່ນການເປດີໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນນກັສກຶສາ ແລະ ຫວົ

ໜາ້ຊນົເຜົ່ າທອ້ງຖິ່ ນ) ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ. 

ຕວົຢ່າງ: ຜ່ານການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າຈາໍນວນໜຶ່ ງຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ “ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ” ມກີານ

ເປດີກວາ້ງດາ້ນວໄິສທດັ ແລະ ມຄີວາມຮູຫຼ້າຍຂຶນ້ໃນການປະເມນີຜນົຜນົກະທບົໃດໜຶ່ ງ ແລະ ກາຍເປນັເປນັແຮງບນັດານໃຈໃຫ້

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງສ່ວນໃຫ່ຍໃນອະນາຄດົ. ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ດັ່ ງກ່າວນີຍ້ງັພບົວ່າມກີານປບັປຸງດາ້ນການວາງແຜນ, ການປະ

ສານງານໃນໄລຍະຍາວພາຍຫຼງັທີ່ ມກີານຮ່ວມມຢ່ືາງເຕມັສ່ວນກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ແທນທີ່ ຈະຖວ່ືາພວກເຂາົເປນັ “ປດັໄຈເພີ່ ມ
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ຕື່ ມໃນຂະບວນການພດັທະນາເທົ່ ານັນ້”. ການປະເມນີຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົສະສມົແມ່ນໝາກຫວົໃຈໃນການ

ທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົບົ່ ມຊອ້ນເຊັ່ ນວ່າແຮງບນັດາ້ນໃຈ, ປະຕກິລິຍິາໂຕຕ້ອບ ແລະ ການນໍາໃຊ.້23 

141. ຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ທາງບວກ. ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍປກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງແມ່ນເພື່ ອອອກແບບ ແລະ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການບນົພືນ້ຖານຄວາມເຄາົລບົຢ່າງເຕມັສ່ວນຕ່ໍກບັເອກະລກັ, ສດິທມິະນຸດ, ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ ແລະ ຮດີ

ຄອງປະເພນທີີ່ ພວກເຂາົກໍານດົໄວເ້ພື່ ອວ່າພວກເຂາົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຢ່າງເໝາະສມົທາງວດັທະນະ

ທໍາ; ເພື່ ອວ່າພວກເຂາົຈະບ່ໍໄດຜ້ນົສະທອ້ນຈາກຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ເກດີຈາກໂຄງການ; ແລະ ເພື່ ອວ່າພວກເຂາົສາມາດມສ່ີວນ

ຮ່ວມຢ່າງຕັງ້ໜາ້ໃນໂຄງການທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍພວກເຂາົ.  

142. ນອກເໜອືຈາກຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະ ທາງລບົແລວ້, ກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຄວນທບົທວນ

ຄນືທາງດາ້ນຕົນ້ທນຶ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການ. ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຕອ້ງສາມາດກໍານດົທດັສະນະ ແລະ 

ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ຊອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ກ່ຽວກບັ ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ. ເຖງິແມ່ນວ່າຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດຈະແຈງ້ວ່າໂຄງ

ການພດັທະນາຈະມຜີນົກະທບົທາງບວກຕ່ໍຊວິດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃນດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົໂດຍລວມ; ແຕ່ວ່າ ປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົອາດຈະບ່ໍເຫນັຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ອາດຈະບ່ໍສະໝກັໃຈເຂົາ້ຮ່ວມໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

143. ສິ່ ງສໍາຄນັ ສໍາລບັ ໂຄງການແມ່ນການກໍານດົຜນົກະທບົທາງບວກທີ່ ສາມາດເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າຜນົກະ

ທບົເຫຼົ່ ານັນ້ໄດຮ້ບັການສະເໜຢ່ີາງລະອຽດຄກັແນ່ ແລະ ສນົທະນາກບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ໃນບາງກລໍະນ ີ ຜນົກະທບົ

ທາງບວກຕ່ໍຊວິດິຄວາມເປນັຢູ່ຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໂດຍລວມອາດຈະກາຍເປນັຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ຄາດບ່ໍເຖງິ ສໍາລບັ ຊຸມຊນົ

ເຫຼົ່ ານັນ້ ຫຼ ື ອງີຕາມທດັສະນະຂອງພວກເຂາົ. ເຫດຜນົອນັໜຶ່ ງແມ່ນ: ເຖງິແມ່ນວ່າຄນົທົ່ ວໄປຄດິວ່າການໂຄງການພດັທະນາທີ່ ດີ

ສາ້ງຜນົກະທບົທາງບວກໃຫແ້ກ່ການສກຶສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການດໍາລງົຊວິດິຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງແຕ່ວ່າຜນົກະທບົເຫຼົ່ ານີອ້າດ

ຈະເປນັການແຊກແຊງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍກບັປະເພນກີານດໍາລງົຊວິດິ, ສດິທຂິອງພວກເຂາົ, ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 

ຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງບຸນທາງວດັທະນະທໍາ, ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລະບບົຊ່ວຍເຫຼອືກນັພາຍໃນສງັຄມົຂອງພວກເຂາົ.  

ງງງງ....    ອງົອງົອງົອງົປະປະປະປະກອບກອບກອບກອບຂອງຂອງຂອງຂອງການການການການປະປະປະປະເມນີຜນົເມນີຜນົເມນີຜນົເມນີຜນົກະກະກະກະທບົທາງທບົທາງທບົທາງທບົທາງສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົ    

144. ກດິຈະກໍາປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ - ສາມາດເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນກດິຈະກໍາວເິຄາະທາງສງັຄມົຂອງໂຄງການ ຫຼ ື ສາ

ມາດເປນັກດິຈະກໍາທີ່ ແຍກຕ່າງຫາກກໍ່ ໄດ ້- ມອີງົປະກອບດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ການວເິຄາະ ກ່ຽວກບັ ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ທາງນຕິກິໍາ ແລະ ຂອງສະຖາບນັ ທີ່ ຕດິ

ພນັກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດໂຄງການ;  

• ການກໍານດົ ແລະ ຢັງ້ຢນືສະຖານະພາບຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະ

ທບົຈາກໂຄງການ;  

• ລາຍລະອຽດມາດຖານທາງເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ;  

                                                           
23 H. Ross. 1990. ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົໃນລະດບັຊຸມຊນົ: ຂອບເຂດວຽກງານ ສໍາລບັ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ບດົທບົທວນການປະເມນີຜນົ

ກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ.10. 185–193. 
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ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄມົທີ່ຄມົທີ່ຄມົທີ່ຄມົທີ່ ມ ີມີມີມຕ່ໍີຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

• ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຂອງຄນົ - ວທິກີານດໍາລງົຊວິດິ, ເຮດັ

ວຽກ, ທ່ຽວຫຼິນ້ ແລະ ພວົພນັເຊິ່ ງກນັແລະກນັ ໃນຊວິດິປະ

ຈາໍວນັ  

• ວດັທະນະທາໍຂອງພວກເຂາົ - ຄວາມເຊື່ ອຖໃືນສິ່ ງດຽວກນັ, 

ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ຄຸນຄ່າທາງຈດິໃຈ ແລະ ພາສາປາກເວົາ້ ຫຼ ື

ສໍານຽງ  

• ຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົ - ຄວາມຮ່ວມກນັ, ຄວາມໜັນ້ຄງົ, 

ລກັສະນະ, ການບໍລກິານ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ  

• ລະບບົການເມອືງ ແລະ ການປກົຄອງ - ລະດບັການມສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນການຕດັສນິບນັຫາຂອງຄນົໃນສງັຄມົ, ລະດບັປະ

ຊາທປິະໄຕທີ່ ມໃີນຊຸມຊນົ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ນາໍໃຊ ້

ເຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍນີ ້ 

• ສະພາບແວດລອ້ມຂອງພວກເຂາົ - ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ 

ແລະນໍາ້ ທີ່ ຊຸມຊນົນາໍໃຊ;້ ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ

ອາຫານທີ່ ພວກເຂາົບໍລໂິພກ; ລະດບັຄວາມສ່ຽງ ຫຼ ື ລະດບັ

ອນັຕະລາຍ, ຂີຝຸ່້ນ ແລະ ລະດບັສຽງ ທພີວກເຂາົໄດຮ້ບັ, 

ຄວາມພຽງພໍດາ້ນສຸຂະພບິານ, ຄວາມປອດໄພທາງກາຍະ

ພາບ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຄອບຄຸມຊບັພະຍາກອນ  

• ສຸຂະພາບ ແລະ ການດໍາລງົຊວິດິຂອງພວກເນາົ - ສຸຂະພາບ 

ແມ່ນສະພາບທາງກາຍະພາບ, ຈດິໃຈ, ສງັຄມົ ແລະ ຄຸນນະ

ພາບຊວິດິ ແລະ ຈດິໃຈ, ບ່ໍແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ບ່ໍມພີະ

ຍາດຫຼຄືວາມອ່ອນແອ ເທົ່ ານັນ້ 

• ສດິຄອບຄອງຊບັສນິສ່ວນຕວົ ແລະ ສ່ວນລວມ - ໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງເສດຖະກດິ ຫຼ ືມີ

ຕກົຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດ ຊຶ່ ງໃນນັນ້ 

ອາດລວມທງັການລະເມດີສດິທເິສລພີາບຂອງພວກເຂາົເຈົາ້.  

• ຄວາມຢາ້ນກວົ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງເຂົາ້ເຈ ົາ້ - ແມ່ນ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງເຂາົເຈົາ້ ກ່ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພ, ການ

ຢາ້ນກວົ ກ່ຽວກບັ ອະນາຄດົຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຄວາມຄາດ

ຫວງັໃນອະນາຄດົຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ອະນາຄດົຂອງລຸກ

ຫາຼນຂອງພວກເຂາົ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: PT Kaltim Prima Coal. (ບ່ໍມວີນັທ)ີ. ຄູ່ມສໍືາລບັໂຄງ

ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່.  

• ການປະເມນີ ກ່ຽວກບັ ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານຊຸມຊນົຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການບໍລກິານທາງສງັຄມົ ແລະ 

ເສດຖະກດິ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະ ທີ່ ດນິຂອງພວກເຂາົ ແລະ ລະບບົການອອກນໍາ

ໃຊທ້ີ່ ດນິ;  

• ການປະເມນີ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ, ທາງລບົ ແລະ ທາງບວກ, ໄລຍະສັນ້ ແລະ 

ໄລຍະຍາວທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍຖານະທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ສງັຄມົຂອງຄນົ

ພືນ້ເມອືງ ແລະ ຜນົກະທບົອື່ ນໆຂອງໂຄງການທີ່

ມຕ່ໍີລະບບົການດໍາລງົຊວິດິ, ຮດີຄອງປະເພນ ີ

ແລະ ເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງພວກເຂາົ;  

• ການປະເມນີ ແລະ ການຢັງ້ຢນືຄວາມດອ້ຍ

ໂອກາດຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ.  

• ການປະເມນີທີ່ ເອາົໃຈບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ 

ເພື່ ອສກຶສາເບິ່ ງທດັສະນະຂອງຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົໂຄງການທີ່ ມີ

ຕ່ໍພວກເຂາົ;  

• ລາຍງານ ກ່ຽວກບັ ການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມ

ໝາຍກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

ກ່ຽວກບັ ການດໍາເນນີກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົ 

ກະທບົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ຄໍາແນະນໍາເພື່ ອໃຫກ້ານ

ປກຶສາຫາລເືໝາະສມົຕາມຮດີຄອງປະເພນໃີນ

ໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

• ຄໍາແນະນໍາສໍາລບັວທິກີານທີ່ ເໝາະສມົຕາມ

ຮດີຄອງປະເພນ ີ ເພື່ ອລວມເອາຈາໍນວນປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງເຂົາ້ໃນການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ໂຄງການຢ່າງເໝາະສມົ;  

• ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລບັ ແຜນການບນັເທາົທີ່ ເໝາະສມົ

ຕາມຮດີຄອງປະເພນ,ີ ຖາ້ຜນົກະທບົທາງລບົບ່ໍ

ສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດ,້ ໃຫລ້ວມເອາົມາດຕະການ

ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍທີ່ ດນິຂອງປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດພາຍ

ໃນເຂດແດນຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ;  

• ຄໍາແນະນໍາດາ້ນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທາງ

ດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການເສມີສາ້ງຄວາມ

ສາມາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອແກໄ້ຂ

ບນັຫາ ແລະ ຂໍຂ້ອ້ງໃຈທີ່ ຕດິພນັກບັກດິຈະກໍາໂຄງການ; ແລະ 

• ການກໍານດົຕວົຊີວ້ດັທີ່ ເໝາະສມົຕາມຮດີຄອງປະເພນໃີນການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ.  
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145. ປະເພດ, ຄວາມເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງການວເິຄາະສໍາລບັການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຕອ້ງມຄີວາມເໝາະ 

ສມົກບັລກັສະນະ ແລະຂະໜາດຂອງຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຕ່ໍຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ. ສະຖຕິ ິແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັ ໃນການ

ປະເມນີດັ່ ງກ່າວນີມ້ຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມແຕ່ລະໂຄງການ. ທງັຈາໍນວນຕວົເລກຊຸມຊນົທີ່ ລວມເຂົາ້ໃນການປະເມນີຜນົກະ 

ທບົດາ້ນສງັຄມົແລະ ຫວົຂໍທ້ີ່ ຈະສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັລກັສະນະ ແລະ ລະດບັຄວາມສບັສນົຂອງໂຄງການ ແລະ ຜນົ

ກະທບົຂອງໂຄງການທີ່ ມຕ່ໍີປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.  

146. ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົໂດຍສະເພາະນັນ້ຕອ້ງຈດັການໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂັນ້ຕອນ 5 ຫຼ ື 6 ຂັນ້ຕອນ ທີ່ ເລີ່

ມຕົນ້ຈາກການກໍານດົຂອບເຂດການປະເມນີຈນົເຖງິການວເິຄາະປະເມນີຜນົ. ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມໝາຍ ແລະ ເໝາະສມົກບັ

ວດັທະນະທໍາ ໃນເວລາເອາົປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງເຂົາ້ໃນທຸກການດໍາເນນີການປະເມນີ; ມຫຼີາຍຈດຸທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ. ໃນ

ໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້; ການຮບັຟງັຢ່າງເປນັທາງການ, ສົ່ ງເອກະສານກ່ຽວຂອ້ງໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນ ຫຼ ື ກໍານດົກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ສໍາລບັ ການ

ປກຶສາຫາລສືາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທີ່ ເປນັປະໂຫຍດໃນ ການກໍານດົຂອບເຂດ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ, ສງັຄມົ, 

ພູມສີາດ ແລະ ດາ້ນລະບບົນເິວດ ສໍາລບັ ການປະເມນີ. ບນັຫາດາ້ນພາສາ ແລະ ວດັທະນະທໍາຈາໍເປນັໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ໃນ

ຂັນ້ຕອນນີ.້ ຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີອ້າດຈາໍເປນັຕອ້ງຈດັພມິເປນັຫຼາຍພາສາ, ນໍາໃຊພ້າສາແປ ໃນກອງປະຊຸມກບັຊຸມຊນົ ແລະສນັຍາຈາ້ງ

ຊ່ຽວຊານດາ້ນວດັທະນະທໍາ ໃນການກໍານດົຂັນ້ຕອນ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຍຸຕທໍິາ, ເຂົາ້ເຖງິໄດງ່້າຍ ແລະ ມຄີວາມທົ່ ວເຖງິ. 

ໃນກໍລະນທີີ່ ຂາດຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ; ຈາໍເປນັຂະຫຍາຍເວລາອອກໃຫພ້ຽງພໍ ສໍາລບັ ກດິຈະກໍາສາ້ງຄວາມເຊື່ ອ

ໜັນ້. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງດຸນດ່ຽງຢ່າງເໝະສມົ ລະຫວ່າງ ເວລາທີ່ ເສຍໄປໃນການເນັນ້ໜກັກດິຈະກໍາສາ້ງ

ຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ ຜນົປະໂຫຍດໂຄງການມຄີວາມຊກັຊາ້ ຫຼ ືຢຸດສະຫງກັ.24 

                                                           
24 R. Howitt. 2002. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍແມ່ນຊ່ຽວຊານ ໃນການດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົ. London: 

Routledge.  
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ຈດຸຈດຸຈດຸຈດຸທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວຄວຄວຄວນເອາົນເອາົນເອາົນເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ຍຸດຍຸດຍຸດຍຸດທະທະທະທະສາດສາດສາດສາດການການການການສໍາສໍາສໍາສໍາຫວຼດຫວຼດຫວຼດຫວຼດ    ແລະແລະແລະແລະ ການການການການສື່ ສານສື່ ສານສື່ ສານສື່ ສານແບບແບບແບບແບບມີມີມີມີ

ສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມ    ສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັ ການການການການປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະທບົກະທບົກະທບົກະທບົທາງທາງທາງທາງສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ    

• ກາໍນດົຂອບເຂດການປະເມນີ ແບບເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ ບ່ໍຕາຍໂຕ 

ແນ່ໃສ່ໃຫສ້ະມາຊກິຊຸມຊນົທງັໝດົ ສາມາດເຂົາ້ໃຈ ແລະ ໃຫ ້

ພວກສະໜອງເວລາໃນການປະຊຸມຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິແລະ ຕັງ້ໜາ້ 

ເພື່ ອຮບັຟງັການລາຍງານກບັຄນືໃຫຊຸ້ມຊນົ ກໍ່ ຄກືານແຈງ້ໃຫພ້ວກ

ເຂາົຮບັຮູ ້ກ່ຽວກບັ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ.  

• ປກຶສາຫາລກືບັຫວົໜາ້ຊຸມຊນົ ແລະ ສະມາຊກິ ກ່ຽວກບັ ວທິກີານ

ສໍາຫວຼດໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິໄດ ້- ຕວົຢ່າງ: ທາງເລອືກໜຶ່ ງ

ສໍາລບັ ວທິກີານສໍາຫວຼດ ແມ່ນການປກຶສາຫາລ ື ແລະ ຈດັກອງ

ປະຊຸມເຜຍີແຜ່, ເລົ່ າເລື່ ອງ ແລະ ເລົ່ າຄນືປະຫວັດສາດ ເພື່ ອ

ຊອກຫາ ແລະ ປະເມນີຜນົກະທບົ.  

• ສບືສວນສອບສວນ ແລະ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງຊຸມຊນົ ກ່ຽວກບັ

ການເກບັຮກັສາຄວາມລບັ ແລະ ຄວາມເປນັສ່ວນຕວົ ກ່ອນຈະເລີ່

ມຕົນ້ການສໍາຫວຼດ.  

• ສື່ ສານຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ ເປນັກນັເອງ ໂດຍນາໍໃຊຄໍ້າສບັພາສາອງັ

ກດິ, ພາສາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສໍານຽງທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ.  

• ຖາ້ນາໍໃຊແ້ບບສອບຖາມ ຫຼ ື ແບບຟອມສໍາຫວຼດ,ນາໍໃຊເ້ຕກັນກິ

ການສໍາພາດແບບເຄິ່ ງທາງການ ແລະ ຈດັກຸ່ມສນົທະນາລງົເລກິ

ບນັຫາ ໂດຍນາໍໃຊຮູ້ບການດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄໍາຖາມເປດີ 

ແລະ ຄໍາຕອບເປດີກວາ້ງ ແລະ ສະແດງຄໍາຄດິດວ້ຍຄວາມສະໝກັ

ໃຈ.  

• ຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັຄນົທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົເປນັຜູດໍ້າເນນີກອງ

ປະຊຸມ ແລະ ພາສາແປ ເພື່ ອສະເໜ ີແລະ ບນັທກຶຂໍມ້ນູ ໃນກອງ

ປະຊຸມກບັຊຸມຊນົ.  

• ນາໍໃຊວ້ທິກີານສະເໜແີບບປາກເປົ່ າ ແລະ ຮູບພາບທີ່ ບ່ໍມຄີວາມ

ສບັສນົ, ແຜນທີ່  ແລະ ຮູບຖ່າຍ ເພື່ ອສື່ ສານ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົ, 

ແທນທີ່ ຈະເປນັເອກະສານທາງກາງ, ສະຖຕິ ິ ແລະ ເສັນ້ກາຼບ ທີ່ ມ ີ

ຄວາມສບັສນົ.  

• ໃຫເ້ວລາສະມາຊກິຊຸມຊນົຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົມຄີວາມ

ເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວ ແລະ 

ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດທບົທວນ ແລະ ພຈິາລະນາ ຄໍາຕອບຂອງ

ພວກເຂາົຕ່ໍກບັບດົສະເໜໂີຄງການ.  

• ຮບັປະກນັວ່າ ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ບດົລາຍງານທງັໝດົ ກ່ຽວກບັ

ຂັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ເປນັລາຍລກັອກັສອນ 

ຫຼ ື ສະແດງເປນັພາສາທີ່ ສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດ ້ ແລະ ເຜຍີແຜ່ ໂດຍນາໍ

ໃຊຮູ້ບການທີ່ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ສໍາລບັ ໝດົທຸກຄນົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນໃນ

ກອງປະຊຸມບາ້ນ ແລະ ບດົສະເໜປີາກເປົ່ າ ແນ່ໃສ່ຄນົທີ່ ບ່ໍຮູໜ້ງັສ.ື  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: K.Lahiri-Dutt, A. Nair and S. Dowling. 2008. ການປະ

ເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ: ຄູ່ມ ືສໍາລບັ ໂຄງການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່. ເມອືງເຄນເບລີາ້: 

ແຜນງານຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນໃນພາກພືນ້ອາຊ-ີປາຊຟີກິ.  

 

147. ການປະເມນີ ASI ຄວນເນັນ້ໜກັໃຫຫຼ້າຍທີ່ ສຸດ ເພື່ ອ

ແນ່ໃສ່ບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັທາງບວກທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ

ເສດຖະກດິຄຽງຄູ່ກບັການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທາງສງັຄມົ

ໃຫເ້ຫຼອືໜອ້ຍທີ່ ສຸດ. ສິ່ ງເຫຼົ່ າຄວນໄດຮ້ບັການຕອກຢໍາ້ ແລະ 

ສບືຕ່ໍພາຍຫຼງັທີ່ ປກຶສາ ແລະ ຜູຂ້ຽນບດົລາຍງານສິນ້ສຸດໜາ້ທີ່

ແລວ້. ນອກນັນ້ສິ່ ງຍງັເປນັການເນັນ້ໜກັເຖງິຄວາມຈາໍເປນັໃນ

ການສາ້ງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫຢູ່້ບນົ

ພືນ້ຖານການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປະເມນີ 

ຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ, ໂດຍຜູກ້ະທໍາກໍ່ ຄຜູືຖ້ກືກະທໍາ. “ປະຊາ 

ຊນົພືນ້ເມອືງສາມາດເປນັວສິະວະກອນອອກແບບ, ແທນທີ່ ຈະ

ເປນັຜູຮ້ບັ, ການປ່ຽນແປງ”.25 

ຈຈຈຈ....    ການເກບັກາໍການເກບັກາໍການເກບັກາໍການເກບັກາໍ    ແລະແລະແລະແລະ    ວເິຄາະຂໍມູ້ນວເິຄາະຂໍມູ້ນວເິຄາະຂໍມູ້ນວເິຄາະຂໍມູ້ນ    

148. ມຫຼີາຍເຄື່ ອງມ ື ແລະ ວທິກີານ (ຫຼ ື ຮູບການ) ທີ່

ສາມາດນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ (ເບິ່ ງຂໍ ້

ມູນເພີ່ ມຕື່ ມໃນເອກະສານອາ້ງອງີ ຢູ່ທາ້ຍເອກະສານສະບບັນີ)້. 

ໃນບາງຄັງ້ພວກເຮາົຈາໍເປນັຕອ້ງນໍາເຄື່ ອງມຫຼືາຍກວ່າໜຶ່ ງອນັ - 

ໃນຕວົຈງິແລວ້ຄວນນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ເຂົາ້ໃນການກວດ

ສອບແລະຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນ ແລະ ສມົມຸດຖານ.  

149. ແຕ່ລະຮູບການຈະມວີທິກີານຂອງໃຜຂອງມນັ ໃນ

ການເກບັກໍາ ແລະ ວເິຄາະຂໍມູ້ນ. ການເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ແມ່ນອງີ

ຕາມແບບສອບຖາມດາ້ນປະລມິານ ແລະ ດາ້ນຄຸນນະພາບທີ່ ມີ

ທງັຄໍາຖາມເປດີແລະຄໍາຖາມປດິ. ບາງຮູບການອາດຈະປະກອບ

ມຫຼີາຍກວ່າໜຶ່ ງວທິກີານເກບັຂໍມູ້ນ. ການປະສມົປະສານວທິີ

ການເກບັຂໍມູ້ນ ເປນັຮູບການທີ່ ມປີະໂຫຍດ ເປນັຕົນ້ແມ່ນແບບ

ສອບຖາມດາ້ນປະລມິານທີ່ ອງີຕາມກຸ່ມຕວົຢ່າງ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມ

ເຂົາ້ໃຈໂດຍລວມ ກ່ຽວກບັ ຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ການວເິຄາະ

ດາ້ນຄຸນນະພາບ ກ່ຽວກບັ ບນັຫາສໍາຄນັໃດໜຶ່ ງ. ນອກນັນ້ວທິີ

ເກບັກໍາຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມເໝະສມົຍງັຂຶນ້ກບັຈາໍນວນ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ນັນ້ (ເຊັ່ ນວ່າຂໍມູ້ນມສືອງ), 

ໄລຍະເວລາ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ມໃີນການເກບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ    

(ເຊັ່ ນ: ຂໍມູ້ນມໜືຶ່ ງ).  

                                                           
25 C. O'Faircheallaigh. 1996. ເຮດັໃຫກ້ານປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົມປີະສດິທພິາບ: ວທິກີານເກບັຂໍມ້ນູບນົພືນ້ຖານການເຈລະຈາຕ່ໍລອງກບັ

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ເມອືງ Brisbane: ສູນການປກົຄອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຫ່ງຊາດປະເທດອດົສະຕາລ,ີ ມະຫາວທິະຍາໄລກບິຟດິ. 
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150. ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ ກ່ຽວກບັ ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການທີ່ ຈະໃຊອ້ະທບິາຍສະພາບເສດຖະກດິສງັຄມົ “ໂດຍ

ປາດສະຈາກໂຄງການ” ສາມາດເກບັກໍາຈາກແຫ່ຼງຂໍມູ້ນມສືອງ, ໂດຍການປະກອບເພີ່ ມຕື່ ມກບັຂໍມູ້ນມໜືຶ່ ງຖາ້ເຫນັວ່າຈາໍເປນັ. 

ຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານັນ້ຄວນຈະເປນັຂໍມູ້ນແຍກເພດເຜົ່ າອງີຕາມກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົ ແລະ 

ການວເິຄາະບດົບາດຍງິຊາຍສາມາດລວມເຂົາ້ເປນັຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທີ່ ກາໍນດົຊາດເຜົ່ າ, ເພດ, ພາສາ, ຊນົຊັນ້ ຫຼ ື ຕວົກໍານດົທາງ

ສງັຄມົອື່ ນໆທີ່ ຈດັປະເພດຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

151. ນອກນັນ້ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຍງັສາມາດນໍາໃຊເ້ປນັຕວົຊີວ້ດັ ສໍາລບັ ວຽກງານຕດິຕາມ ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນຕວົຊີວ້ດັທີ່ ແນະນໍາໂດຍຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໂດຍກງົ. ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຄວນໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກກດິຈະກໍາວິ

ເຄາະພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງເລກິເຊງິຊຶ່ ງຈະເປນັຕວົໄຈແ້ຍກກຸ່ມຊຸມຊນົ ແລະ ສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕົນ້ຕ່ໍກບັໂຄງກນ ແລະ ວິ

ເຄາະວ່າຜນົປະໂຫຍດຂອງພວກເຂາົຈະຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການໜອ້ຍຫຼາຍຊ່ໍາໃດ. ຜ່ານກດິຈະກໍານີອ້າດສາມາດກໍານດົວທິີ

ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຕ່ໍຕາ້ນໂຄງການຄຽງຄູ່ກບັການເພີ່ ມຈາໍນວນຜູສ້ະໜບັສະໜນູໂຄງການ. ນອກຈາກຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ

ໂຄງການແລວ້, ພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ, ກຸ່ມສາດສະໜາ ຫຼ ື ກຸ່ມນກັສກຶສາຄຽງຄູ່

ກບັອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆ. ສະນັນ້ການວເິຄາະຕອ້ງເບິ່ ງລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການຮ່າງການຈດັຕັງ້ທີ່ ຕດິ

ພນັການລະບບົການປກົຄອງທີ່ ຈະມຜີນົໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຊຸມຊນົ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ .  

152. ການວເິຄາະພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຂດັແຍງ້ພາຍໃນຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຊຶ່ ງ

ຈະເປນັສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍການມສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການ. ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ ໃນກໍລະນທີີ່ ມແີບ່ງແຍກລຸນ້ຄນົໃນສງັຄມົຫຼກືານບ່ໍແນ່ໃຈ

ກ່ຽວກບັ ບນັຫາໃດໜຶ່ ງທີ່ ພວັພນັກບັສງັຄມົພາຍນອກ. ເນື່ ອງຈາກວ່າມກີານວເິຄາະກຸ່ມຍ່ອຍຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ການວິ

ເຄາະລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດສາມາດເຮດັໃຫພ້ວກເຮາົກໍານດົກຸ່ມຍ່ອຍຂອງປະຊາກອນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຊຶ່ ງແມ່ນກຸ່ມທີ່ ມີ

ຄວາມສາມາດຈາໍກດັໃນການເຂົາ້ເຖງິ, ມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂອກາດໃນການພດັທະນາ. ສິ່ ງນີອ້າດເກດີມາ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງພວກເຂາົ, ການຖຈືາໍແນກພາຍໃນສງັຄມົ, ລະດບັການສກຶສາ ແລະ

ສຸຂະພາບ ແລະ/ຫຼ ືຄວາມດອ້ຍໂອກາດດາ້ນອື່ ນໆທເີກດີຈາກການຖກືຈາໍແນກ.  

153. ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົສາມາດກວດສອບຄວາມຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ ໂດຍນໍາໃຊ ້4 ຮູບການດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

1.1.1.1.    ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນເສດເສດເສດເສດຖະຖະຖະຖະກດິກດິກດິກດິສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົ    

154. ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົແມ່ນເປນັຂໍມູ້ນສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ສໍາລບັ ອອກແບບໂຄງການ ແລະ ເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ໃຊ ້

ເປນັມາດຖານໃນການຕດິຕາມຜນົກະທບົທາງສງັຄມົທີ່ ເກດີຈາກການເນນີໂຄງການທີ່ ມຕ່ໍີແຕ່ະລະກຸ່ມຄນົ. ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວນີປ້ະ

ກອບມຂໍີມູ້ນສໍາຄນັດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ການກໍານດົແຕ່ລະກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາກອນກຸ່ມອື່ ນໆທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ

ໂຄງການ;  

• ການກໍານດົກຸ່ມຍ່ອຍພາຍໃນຊຸມຊນົທີ່ ອາດຈະມຄີວາມຕອ້ງການພືນ້ຖານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ; 

ແລະ 

• ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການພືນ້ຖານ, ຄໍາຮຽກຮອ້ງ, ອຸປະສກັ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມລວມ 

ແລະ ກຸ່ມຍ່ອຍທີ່ ພວົພນັກບັໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເໜ.ີ  
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155. ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກແຫ່ຼງຂໍມູ້ນມສືອງເຊັ່ ນສະຖຕິ,ິ ບດົລາຍງານລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ເອກະສານ

ໃນຂງົເຂດການສກຶສາ. ແຕ່ວ່າແຫ່ຼງຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີສ່້ວນຫຼາຍແລວ້ແມ່ນຂໍມູ້ນເກົ່ າ ແລະ ບ່ໍຄບົຖວ້ນສມົບູນຫຼຂືາດຂໍມູ້ນສະເພາະ ກ່ຽວ

ກບັ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ສະນັນ້ການວເິຄາະໂຄງການຕອ້ງທບົທວນຄນືກ່ຽວກບັຄວາມພຽງພໍ,  ຄວາມເໝາະສມົ ແລະຖາ້ຈາໍເປນັ

ຕອ້ງມກີານເກບັຂໍມູ້ນມໜືຶ່ ງເພີ່ ມຕື່ ມໂດຍເຮດັການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມສະເພາະໂຄງການ ຫຼ ື ຜ່ານກດິຈະກໍາສໍາຫຼວດຊນົນະບດົ

ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. ເນືອ້ໃນແລະ ຂອບເຂດຂໍມູ້ນຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໄປອງີຕາມບນັຫາແລະຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້.  

2.2.2.2.    ການການການການສໍາສໍາສໍາສໍາຫຼວດຫຼວດຫຼວດຫຼວດ    ແລະແລະແລະແລະ    ເກບັເກບັເກບັເກບັກາໍກາໍກາໍກາໍຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນຊນົມູນຊນົມູນຊນົມູນຊນົນະນະນະນະບດົ ບດົ ບດົ ບດົ ແບບແບບແບບແບບມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມ ຮ່ວມ ຮ່ວມ ຮ່ວມ     

156. ວທິກີານນີແ້ມ່ນວທິກີານ ແລະ ເຕກັນກິຈາໍນວນໜຶ່ ງເພື່ ອສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃນການວເິຄາະບນັ

ຫາຂອງຕນົເອງ ແລະ ໃນການປະກອບສ່ວນໃນການແກໄ້ຂບ້ນັຫາ. ເຕກັນກິເຫຼົ່ ານີເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ການວເິຄາະແບບປະຈກັຕາ ແລະ

ປາກເປົ່ າເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າການສນົທະນາ ແລະ ການເກບັຂໍມູ້ນມຄີວາມໂປງໄສ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ແຕ່ລະກຸ່ມ. ວທິກີານສໍາຫຼວດນີແ້ມ່ນເປນັປະໂຫຍດຫຼາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈບນັຫາທີ່ ປະຊາຊນົພືນ້

ເມອືງປະເຊນີ ແລະ ທດັສະນະຂອງພວກເຂາົ ກ່ຽວກບັ ວທິກີານແກໄ້ຂ. ເຕກັນກິຈາໍນວນໜຶ່ ງລວມມດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ ສໍາພາດຜູໃ້ຫຂໍ້ ້

ມູນຕົນ້ຕ່ໍ, ຈດັກຸ່ມຄົນ້ຄວ້າ, ເດນີສໍາຫຼວດ, ສາ້ງແບບຈາໍລອງ ແລະ ແຕມ້ແຜ່ນທີ່ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ຈດັລໍາດບັຄວາມຮັ່ ງມ ີ ຫຼື

ຄວາມຕອ້ງການ, ເລົ່ າປະຫວັດຄວາມເປນັມາ ແລະ ການວເິຄາະທ່າອ່ຽງ. ເຕກັນກິເຫຼົ່ ານີສ້າມາດນໍາໃຊໂ້ດຍປະສມົປະສານກນັກບັ

ຂໍມູ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ ຫຼ ືວທິກີານດາ້ນປະລມິານເຊັ່ ນວ່າການສໍາຫຼວດຄວົເຮອືນ.  

3.3.3.3.    ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນຄວາມູນຄວາມູນຄວາມູນຄວາມມມມສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງ    ແລະແລະແລະແລະ    ຄວາຄວາຄວາຄວາມມມມດອ້ຍດອ້ຍດອ້ຍດອ້ຍໂອໂອໂອໂອກາດ ລະກາດ ລະກາດ ລະກາດ ລະດບັດບັດບັດບັໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     

157. ເຄື່ ອງມນືີແ້ມ່ນເຄື່ ອງມໃືນການກໍານດົກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດສູງສຸດພາຍໃນກຸ່ມປະຊາກອນພາຍໃນເຂດໂຄງການ; 

ການກໍານດົຄວາມສ່ຽງສໍາຄນັທີ່ ກະທບົພວກເຂາົ; ອດັຕາປກົຄຸມ ແລະ ປະສດິທພິາບ ຂອງກນົໄກຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ ມໃີນປະຈຸ

ບນັ (ທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການໃນລະດບັຄວົເຮອືນ/ຊຸມຊນົ ແລະ ທີ່ ເປນັທາງການທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກພາກລດັ ແລະ ພາກ

ເອກະຊນົ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັ); ແລະ ກາລະໂອກາດໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບນົເທາົຜນົກະທບົຕ່ໍກຸ່ມຄນົ

ດອ້ຍໂອກາດໂດຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກນົໄກແບບໃໝ່. ຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີຄ້ວນອງີຕາມຜນົການທບົທວນຂໍມູ້ນມສືອງ, ການສໍາ

ພາດພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ການຈດັກຸ່ມຄົນ້ຄວ້າ/ສໍາພາດສະເພາະກຸ່ມ ຫຼ ືການສໍາຫຼວດກຸ່ມຕວົຢ່າງພາຍໃນກຸ່ມທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

4.4.4.4.    ກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງ  ຢ່າງ  ຢ່າງ  ຢ່າງ      

158. ວທິກີານຊຸມຕວົຢ່າງຕາມເຂດພືນ້ທີ່ ແມ່ນການຄດັເລອືກຊຸມຊນົເພື່ ອລວມເຂົາ້ໃນການປະເມນີ ASI. ວທິກີານນີອ້ງີໃສ່

ການຄາດຄະເນກອບຂອງຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ການເກບັກໍາຕວົແທ່ນກຸ່ມຕວົຢ່າງ - ຕາມປກົກະຕແິລວ້ຈາໍຢູ່ປະ

ມານ 10% - 20% ຈາກແຕ່ລະຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ກຸ່ມທາງສງັຄມົຂອງພວກເຂາົ. ໃນກລໍະນທີີ່ ຜນົກະທບົບ່ໍມີ

ຄວາມຮາ້ຍແຮງ, ກຸ່ມຕວົຢ່າງປະມານ 10%-20% ຂອງຊຸມຊນົຈາໍນວນໜຶ່ ງເທົ່ ານັນ້ (ແທນທີ່ ຈະມາຈາກທຸກພາກສ່ວນ) ກໍ່ ຖວ່ືາ

ພຽງພໍ. ແຕ່ວ່າໃນກລໍະນທີີ່ ຜນົກະທບົຢູ່ໃນລະດບັຮາ້ຍແຮງ, ຄວນຈະຄດັເລອືກກຸ່ມຊຸມຊນົສະເພາະແຕ່ລະຈດຸປະສງົໂຄງການອງີ

ຕາມ: ປະເພດຂອງຜນົກະທບົທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ (ຕວົຢ່າງ: 10%-20% ຂອງຊຸມຊນົສູນເສນການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງນໍາ້, 10%-20% 

ຂອງພວກເຂາົພບົຄວາມເສຍຫາຍຍອ້ນວ່າບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ແລະ 10%-20% ຂອງພວກເຂາົໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົຈາກການສູນເສຍທີ່ ດນິເຮດັການຜະລດິກະສກິໍາ); ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງກຸ່ມປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງພາຍໃນເຂດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງ

ກ່າວນັນ້;26ລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົ (ເຊັ່ ນວ່າ 20% ຫຼ ື30% ຂອງຊຸມຊນົຖກືຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ຢູ່ອາໄສໃໝ່, ແຕ່

                                                           
26ອງີຕາມໂຄງການໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ໃນບ່ອນທີ່ ປະກອບມ ີ10% - 20% ຂອງກຸ່ມຕວົຢ່າງມາຈາກເຜົ່ າມົງ້, ເຜາົໄຕ, ເຜົ່ າຫວຽດ ແລະ ເຜົ່ າບຣວົ.  
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ວ່າມພີຽງ 10%ຂອງຊຸມຊນົເທົ່ ານັນ້ທີ່ ບ່ໍຖກືຍກົຍາ້ຍ); ແລະ ປດັໄຈທາງສງັຄມົ ແລະ ສະພາບການອື່ ນໆເຊັ່ ນ ປະສບົການທີ່ ໄດຮັບັ

ຈາກໂຄງການທີ່ ຜ່ານມາ, ລະດບັຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ລະດບັຄວາມທຸກຍາກ.  

ສສສສ....    ການການການການລາຍລາຍລາຍລາຍງານງານງານງານ    ກ່ຽວກບັກ່ຽວກບັກ່ຽວກບັກ່ຽວກບັ    ຜນົຜນົຜນົຜນົຂອງຂອງຂອງຂອງການການການການປປປປະະະະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົ    

159. ການລາຍງານຜນົຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ຕອ້ງປະກອບມພີາກໜຶ່ ງທີ່ ເວົາ້ ກ່ຽວກບັ ວທິກີານເກບັແລະ ວິ

ເຄາະຂໍມູ້ນຊຶ່ ງເປນັພາກທີ່ ອະທບິາຍຄວາມເປນັມາ ແລະ ພືນ້ຖານໃນການຕດັສນິວ່າເປນັຫຍງັຈ ຶ່ ງໃຊວ້ທິກີານດັ່ ງກ່າວນັນ້. ຖາ້ການ

ອອກແບບໂຄງການຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າໂຄງການອາດຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 3 ກດິຈະກໍາທີ່ ຕດິພນັກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການເຖງິຄວາມ

ຄດິເປນັລວມໝູ່ ຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ,27ຊຶ່ ງຕອ້ງຖກືລະບຸໄວໃ້ນບດົລາຍງານ.  

160. ເຖງິແມ່ນວ່າກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ ເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການວເິຄາະທາງສງັຄມົຂອງໂຄງການ ຫຼ ືບໍ

ກໍ່ ຕາມ, ຜນົຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົກ່ຽວກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງໄດຮ້ບັການສະຫຸຼບໄວໃ້ນແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

ຊຊຊຊ....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຈາໍຈາໍຈາໍຈາໍເປນັເປນັເປນັເປນັທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ຈະຈະຈະຈະຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງມີມີມີມຊ່ີຽວຊ່ຽວຊ່ຽວຊ່ຽວຊານໃນຊານໃນຊານໃນຊານໃນການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັການການການການປະປະປະປະເມນີຜນົເມນີຜນົເມນີຜນົເມນີຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄົຄົຄົຄມົມມມ    

161. ບດົຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຮຽກຮອ້ງວ່າກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ 

ຕອ້ງໄດຮ້ບັການດໍາເນນີໂດຍຊ່ຽວຊານທີ່ ມຄີວາມຮູແ້ລະ ປະສບົການ. ນອກເໜອືຈາກຄວາມຮູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການຝກຶອບົຮມົວຊິາ

ການທີ່ ເປນັທາງການແລວ້, ປະສບົການຂອງຊ່ຽວຊານຕອ້ງກ່ຽວຂອ້ງກບັການວຽກງານກບັ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຢ່າງໄກຊ້ດິໂດຍ

ຜ່ານກດິຈະກໍາສໍາຫຼວດຂໍມູ້ນ ແລະ ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້, ຢ່າງໜອ້ຍທີ່ ສຸດ, ຕອ້ງເຄຍີເຮດັວຽກກບັຊນົເຜົ່ າພາຍໃນເຂດໂຄງການ ຫຼ ື

ຊນົເຜົ່ າທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ ກ່ຽວກບັ ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆແມ່ນສະມາຊກິຊຸມຊນົເອງຊຶ່ ງເປນັຜູທ້ີ່ ອອກຈາກຊຸມ

ຊນົ ແລະ ຜ່ານການສກຶສາຮ່ໍາຮຽນຢູ່ພາຍນອກລະບບົຮດີຄອງປະເພນ ີ ແລະ ນກັວໄິຈທາງສງັຄມົຈາກສະຖາບນັການສກຶສາ ຫຼ ື

ພາກເອກະຊນົ (ເຊັ່ ນຂະແໜງບໍແຮ່, ປ່າໄມ)້ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີ່ ປະຈາໍການຢູ່ໃນຊຸມຊນົ. ຄວາມສາມາດຕ່ໍາສຸດພາຍໃນກຸ່ມຂອງ

ຊ່ຽວຊານຕອ້ງມຄີນົໜຶ່ ງສາມາດສື່ ສານໃນພາສາທອ້ງຖິ່ ນກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ.  

162. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະບ່ໍມ ີ “ຄວາມຮູ”້ ເທົ່ າກບັຊ່ຽວຊານພາຍນອກກໍ່ ຕາມ, ບາງຄນົ ຫຼ ື ບາງກຸ່ມທີ່ ພາຍໃນຊຸມຊນົນັນ້ເອງສາ

ມາດປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົໄດໂ້ດຍຮ່ວມປະສານສມົທບົກບັຊ່ຽວຊານການປະເມນີຜນົ 

ກະທບົດາ້ນສງັຄມົ. ສິ່ ງນີຈ້ະຊ່ວຍປປັປຸງການວເິຄາະໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຜນົກະທບົໃນໄລຍະ

ຜ່ານມາທີ່ ພວກເຮາົບ່ໍເຫນັ.  

                                                           
27 ເບິ່ ງ footnoteທ ີ1, ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງພາກທ ີ3, ໜາ້ທ ີ30-36.  



61 

ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ຫຼກັຫຼກັຫຼກັຫຼກັການການການການດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີງານງານງານງານ    ກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກບັກບັກບັກບັ    ພູມພູມພູມພູມປນັປນັປນັປນັຍາຍາຍາຍາທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິ່ ນໃນຖິ່ ນໃນຖິ່ ນໃນຖິ່ ນໃນການການການການປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົ    

• ດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີການເນນີການເນນີການເນນີການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຮ່ວມຢ່າງຮ່ວມຢ່າງຮ່ວມຢ່າງມີມີມີມຄີວາມໝາຍຄວາມໝາຍຄວາມໝາຍຄວາມໝາຍ    ແລະແລະແລະແລະ    ດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມໜັນ້ໜັນ້ໜັນ້ໜັນ້ໃຈໃຈໃຈໃຈ:::: ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ຕອ້ງມຄີວາມໝາຍ ແລະ

ພວກເຂາົຕອ້ງມຄີວາມໜັນ້ໃຈວ່າການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພວກເຂາົ ມຄີວາມສໍາຄນັ. ນກັພດັທະນາ ຄວນຈະເປນັຈາກປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ຢ່າງ

ເປນັປກົກະຕ ິແລະ ອະທບິາຍວ່າຄໍາຄດິເຫນັຂອງພວກເຂາົ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາໃນຮູບການໃດ ແລະ ໄດລ້ວມເຂົາ້ໃນວຽກງານການປະເມນີ

ຜນົກະທບົ ຫຼ ືບໍ.  

• ເຮດັເຮດັເຮດັເຮດັໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫຂ້ັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄມົ ມີຄມົ ມີຄມົ ມີຄມົ ມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມໂປງໂປງໂປງໂປງໄສ ແລະໄສ ແລະໄສ ແລະໄສ ແລະ    ເປດີກວາ້ງເປດີກວາ້ງເປດີກວາ້ງເປດີກວາ້ງ: ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງມສິດິໂດຍກງົ ທີ່ ຈະຮບັຮູເ້ປນັຢ່າງດ ີ

ກ່ຽວກບັ ການຕດັສນິບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັທີ່ ດນີຕາມປະເພນຂີອງພວກເຂາົ. ນກັພດັທະນາ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ ມພີາລະບດົບາດ ທີ່

ຈະລວມເອາົປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງເຂົາ້ໃນຂະບວນການຕດັສນິບນັຫາ. ພນັທະດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັສູງກວ່າມາດຕະຖານທີ່ ສະເໜເີຖງິ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສ່ວນຫາຼຍແມ່ນພວົພນັກ່ຽວວທິກີານສື່ ສານ ທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກວທິກີານທີ່ ນາໍໃຊກ້ບັພາກສ່ວນອື່ ນ.  

• ເປນັເປນັເປນັເປນັເອເອເອເອກະກະກະກະພາບພາບພາບພາບກນັ ກ່ຽວກນັ ກ່ຽວກນັ ກ່ຽວກນັ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັ    ລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັຂອງຂອງຂອງຂອງກາກາກາການນນນມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມ: ຮູບແບບການມສ່ີວນຮ່ວມມຫີາຼຍຮູບແບບ ເລີ່ ມຕົນ້ຈາກການສະແດງຄໍາຄດິເຫນັ 

ຈນົເຖງິການຮ່ວມໃຊອໍ້ານາດໃນການຕດັສນິບນັຫາ. ນກັພດັທະນາ ແລະ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ (ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ, ໃນບາງກລໍະນທີີ່

ເໝາະສມົ) ຄວນຮ່ວມກນັກາໍນດົລະດບັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ວຖິທິາງການສື່ ສານໃນຂາ້ງໜາ້. ນກັພດັທະນາ ບ່ໍຄວນອາ້ງວ່າຕນົເອງຮູວ້ິ

ທ ີແລະ ລະດບັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມ ທີ່  ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງການ.  

• ຮັຮັຮັຮບັບບບປະປະປະປະກນັກນັກນັກນັເລື່ ອງເລື່ ອງເລື່ ອງເລື່ ອງບດົບດົບດົບດົບາດບາດບາດບາດຍງິຍງິຍງິຍງິຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ:ແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ມບີດົບາດສໍາຄນັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ໃນວດັທະນະທາໍຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອຶງ ແລະ ມີ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນສະຖານທີ່  ແລະ ມນູຄ່າມລໍະດກົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ສິ່ ງສໍາຄນັແມ່ນພວກເຮາົ ຄໍານຶ່ ງເຖງິສອງບນັຫານີ ້ ຊຶ່ ງມນັຮຽກຮອ້ງ

ໃຫມ້ກີານເກບັກາໍຂໍມ້ນູເພີ່ ມຕື່ ມ ກ່ຽວກບັ ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ຈາກແຕ່ລະກຸ່ມຜູຊ້າຍ ແລະ ແມ່ຍງິ.  

• ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫເ້ວເວເວເວລາລາລາລາໃນໃນໃນໃນການການການການຄົນ້ຄົນ້ຄົນ້ຄົນ້ຄດິຄດິຄດິຄດິ:::: ຕອ້ງສງັເກດໃຫເ້ຫນັຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງເລກິເຊງິ ກ່ຽວກບັ ທດັສະນະທີ່ ມກັຈະສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ລະຫວ່າງ ຄນົ

ພືນ້ເມອືງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ສະເໜໂີຄງການ. ຈົ່ ງລະມດັລະວງັກລໍະນດີັ່ ງກ່າວນີ ້ ແລະ ຕອ້ງເປນັເອກະພາບຮ່ວມກນັ ກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນໃນ

ການໃຫເ້ວລາຄົນ້ຄດິ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມຂດັແຍງ້ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ ງຂອງໂຄງການ.  

• ຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຄໍາຄໍາຄໍາຄໍານງຶນງຶນງຶນງຶເຖງິເຖງິເຖງິເຖງິຮດີຮດີຮດີຮດີຄຄຄຄອງອງອງອງປປປປະະະະເພເພເພເພນພີືນ້ນພີືນ້ນພີືນ້ນພີືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ: : : : ນາໍໃຊວ້ທິກີານແບບມສ່ີວນຮ່ວມບນົພືນ້ຖານຮດີຄອງປະເພນພີືນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ການປະພດຶ ແລະ ຂັນ້

ຕອນການຕດັສນິບນັຫາ. ຕວົຢ່າງ: ໃນບາງຊຸມຊນົ ອາດຈະບ່ໍມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈະຂດັຄາ້ນຄນົສູງອາຍຸໃນທີ່ ສາທາລະນະ. ຄວາມມດິງຽບ

ໃນກອງປະຊຸມ ອາດໝາຍເຖງິຄວາມບໍເຫນັດ ີ ແທນທີ່ ຈະເປນັການເຫນັດເີປນັເອກະພາບ. ບາງສງັຄມົ ຕດັສນິບນັຫາ ອງີຕາມສຽງສ່ວນຫາຼຍ 

ແລະ ບາງຄັງ້ ຕວົແທນຂອງພວກເຂາົອາດຈະບ່ໍສາມາດຕດັສນິໃຈແທນໄດໃ້ນສະຖານທີ່ ປະຊຸມ.  

• ສະສະສະສະໜອງໜອງໜອງໜອງນາຍນາຍນາຍນາຍພາພາພາພາສາສາສາສາແປແປແປແປ    ຫຼ ືຫຼ ືຫຼ ືຫຼ ື   ແປແປແປແປເອກເອກເອກເອກະະະະສານສານສານສານເປນັເປນັເປນັເປນັພາພາພາພາສາສາສາສາທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິ່ ນຖິ່ ນຖິ່ ນຖິ່ ນ: ລະບບົຄວາມເຊື່ ອທອ້ງຖິ່ ນຂອງຊາວຕາເວນັຕກົ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ນີາຍພາສາແປທີ່

ມຄີວາມຮູ,້ ຮູພ້າສາ ແລະ ຮູສ້ະພາບການ ເພື່ ອນາໍໃຊພູ້ມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເພື່ ອໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຮບັຮູ ້

ຄວາມຮູຂ້ອງຊາວຕາເວນັຕກົ. ຄນົພືນ້ເມອືງອາດຈະສະແດງຄວາມຄດິເຫນັຂອງຕນົ ໃນລກັສະນະ ແລະ ຮູບແບບທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກຊາວຕາ

ເວນັຕກົເຊັ່ ນ ໂດຍຜ່ານການເລົ່ າເລື່ ອງ ແທນທີ່ ຈະເປນັປະໂຫຍກທາງກງົ. ສະນັນ້ ຄວນຢືນຢນັຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ໃນການສື່

ສານ. ຄວນມກີານແປພາສາໃນເວລາດໍາເນນີກອງປະຊຸມ.  

• ການການການການປກົປກົປກົປກົປອ້ງບ່ໍປອ້ງບ່ໍປອ້ງບ່ໍປອ້ງບ່ໍໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫມ້ກີານມກີານມກີານມກີານທາໍທາໍທາໍທາໍລາຍລາຍລາຍລາຍ: : : :  ສາ້ງລະບບົປກົປອ້ງ ເພື່ ອປອ້ງກນັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄວາມເປນັທາໍ 

ເຊັ່ ນ: ຍອ້ນວ່າພວກເຂາົບ່ໍຍອມຮບັລະບບົຊດົເຊຍີຊບັພະຍາກອນ ແບບຈ່າຍເປນັເງນິ ຫຼ ືທີ່ ມລີາຄາຖກື.  

• ນາໍນາໍນາໍນາໍໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊພູ້ມພູມພູມພູມປນັປນັປນັປນັຍາຍາຍາຍາທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິ່ ນຖິ່ ນຖິ່ ນຖິ່ ນຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມຄີຄຄຄວາມວາມວາມວາມຮບັຮບັຮບັຮບັຜດິຜດິຜດິຜດິຊອບຊອບຊອບຊອບ: ການຮກັສາພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການນາໍໃຊຢ່້າງບ່ໍຖກື

ຕອ້ງສາມາດເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົສະທອ້ນຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ຕ່ໍ ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ພູມປນັຍາເຫຼ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນໄດຮ້ບັການປະຕບິດັມາແຕ່ກາໍເນນີ ແລະ 

ໄດຮັບັການຖ່າຍທອດຈາກປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ເຖງິລຸນ້ລູກລຸນ້ຫາຼນ. ນກັພດັທະນາຕອ້ງຫຼກີລຽ້ງ ທີ່ ຈະແລກປ່ຽນ ແລະ ເຜຍີແຜ່ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ 

ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ບ່ໍຄວນນາໍໃຊພ້ວກມນັເຂົາ້ແຊກແຊງກດິຈະກາໍຕ່າງໆຂອງຊຸມຊນົ.  

• ນາໍນາໍນາໍນາໍໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊພູ້ມພູມພູມພູມປນັປນັປນັປນັຍາຍາຍາຍາທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິ່ ນຖິ່ ນຖິ່ ນຖິ່ ນພາຍພາຍພາຍພາຍໃນໃນໃນໃນຂອບຂອບຂອບຂອບເຂດເຂດເຂດເຂດຂອງຂອງຂອງຂອງພວກພວກພວກພວກມນັມນັມນັມນັ: ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃຫບ້ອກພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນໃຫນ້ກັພດັທະນາຮບັຮູ ້ ພຽງແຕ່

ກ່ຽວກບັບນັຫາ ແລະ ເວລາສະເພາະໃດໜຶ່ ງເທົ່ ານັນ້. ນກັພດັທະນາ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ ບ່ໍຄວນພະຍາຍາມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫຼ ືນາໍໃຊ ້

ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນດັ່ ງກ່າວນັນ້ ໃນລະບບົນເິວດວທິະຍາ, ສະຖານທີ່  ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.  

• ວາງວາງວາງວາງແຜນແຜນແຜນແຜນລ່ວງລ່ວງລ່ວງລ່ວງໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້: ລວມເອາົພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຕດັສນິບຫັນາຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ເຂົາ້ໄວໃ້ນການປະເມນີຜນົກະທບົ 

ເປນັວຽກງານທີ່ ໃຊເ້ວລາຫາຼຍ. ນກັພດັທະນາຄວນເລີ່ ມຕົນ້ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວນີ ້ໃນໄລຍະລເິລີ່ ມ, ດທີີ່ ສຸດແມ່ນກ່ອນຂັນ້ຕອນອະນຸມດັໂຄງ

ການ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົດາ້ນການປະເມນີຜນົກະທບົ. 2009. ເຄາົລບົຄນົພືນ້ເມອືງແລະພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ: ຫຼກັການແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດໃີນລະດບັສາກນົ. ຟາ

ໂກ. 
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ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ການວາງການວາງການວາງການວາງແຜນແຜນແຜນແຜນປກົປກົປກົປກົປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

• ວາງແຜນໃຫເ້ປນັລະບບົໃນໄລຍະຕົນ້ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າ ແຕ່

ລະການມສ່ີວນຮ່ວມນຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ 

ຜ່ານກະກຽມເປນັຢ່າງດ ີ 

• ຢັງ້ຢນືຄນືໃໝ່ ປະເພດຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ດດັປບັຖາ້

ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັ 

• ຮບັປະກນັວ່າທຸກໆຂັນ້ຕອນການກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະ 

ທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (ເຊັ່ ນ: ການປກຶສາຫາລ,ື ການປະ 

ເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົແລະອື່ ນໆ) ໄດຮ້ບັການຈດົບນັທກຶໄວ ້

ເປນັຢ່າງດ ີ 

• ຮບັປະກນັວ່າຕາຕະລາງແລະຂໍມ້ນູຕ່າງໆມຄີວາມຖກືຕອ້ງຊດັເຈນ 

ແລະ ນາໍສະເໜ ີເປນັແຕ່ລະປະເທດ  

• ຕອ້ງເຜຍີແຜ່ທຸກໆເອກະສານ ແລະ ຂໍມ້ນູ ກບັຄນືໃຫຊຸ້ມຊນົພືນ້

ເມອືງ ໂດຍຜ່ານຮູບການທີ່ ເໝາະສມົ  

• ສົ່ ງຕ່ໍຄໍາຖາມຕ່າງໆໃຫ ້ ເອດບີ ີ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ເພື່ ອຂໍຄໍ້າຊີ ້

ນາໍ ແລະຄໍາອະທບິາຍເພີ່ ມຕື່ ມ ກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍທກ່ີຽວຂອ້ງ  

• ຕອ້ງກາໍນດົເວລາໃຫພ້ຽງພໍໃນການຈດົບນັທກຶເອກະສານການປະ

ເມນີ ແລະ ທບົທວນຄນື  ແລະ ດດັແກຖ້າ້ເປນັໄປໄດ ້

• ເອກະສານທີ່ ໄດຮ້ບັການດດັແກ ້ ຕອ້ງຖກືເຜຍີແຜ່ໃນເວໄັຊ ້ ຂອງ 

ເອດບີ ີກ່ອນກອງປະຊຸມທວນທວນໂຄງການໂດຍຄະນະບໍລຫິານ.  

 

VII.VII.VII.VII.     ການການການການວາງວາງວາງວາງແຜນແຜນແຜນແຜນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົການປອ້ງກນັຜນົກະທບົການປອ້ງກນັຜນົກະທບົການປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາສໍາສໍາສໍາລບັລບັລບັລບັປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

ກກກກ....    ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການວາງແຜນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການວາງແຜນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການວາງແຜນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການວາງແຜນ    ສໍາລບັແຕ່ລະສໍາລບັແຕ່ລະສໍາລບັແຕ່ລະສໍາລບັແຕ່ລະຮູບແບບການກູຢ້ມືຮູບແບບການກູຢ້ມືຮູບແບບການກູຢ້ມືຮູບແບບການກູຢ້ມື    

163. ບດົຖະແຫ່ຼງການນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົມຜີນົນໍາໃຊໃ້ນທຸກ ໂໆຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກເອດບີ.ີ 

ຂຶນ້ກບັແຕ່ລະໂຄງການ,ຮູບການກູຢ້ມືສາມາດເປນັເຄື່ ອງມກືໍານດົ 

ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ ເອດບີທີີ່ ຕດິພນັ

ກບັການວາງແຜນ ແລະ ປະເມນີຜນົການປກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້

ເມອືງເປນັຕົນ້ແມ່ນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, 

ຂອບເຂດແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ວຽກງານ

ກວດສອດຄວາມສອດຄ່ອງດາ້ນການປກົປອ້ງທາງສງັຄມົ ແລະ 

ຕາຕະລາງສງັລວມຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

(ຕາຕະລາງ 1).  

164. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທົ່ ວໄປຂອງນະໂຍບາຍມາດ 

ຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົໃນດາ້ນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ນະໂຍບາຍ ແມ່ນອງີໃສ່ພທິກີານທີ່ ໃຊໃ້ນການກະກຽມ ແລະ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການກູຢ້ມືມາດຕະຖານທົ່ ວໄປ. ສໍາລບັ 

ໂຄງການປະເພດກໍ ແລະ ຂໍ,ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງກະກຽມແຜນ 

ປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງເພື່ ອກໍານດົແລະປະເມນີ 

ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ແລະ ຈາກນັນ້ພະນກັງານເອດບີຈີະ

ກວດກາ ແລະ ຜ່ານເອກະສານດັ່ ງກ່າວນັນ້ກ່ອນຄະນະຜູອໍ້ານວຍ

ການຈະອະນຸມດັໂຄງການ.28 

165. ເປນັເວລາຫຼາຍປແີລວ້ທີ່ ເອດບີນໍີາໃຊຫຼ້າຍຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເງນິ, ແທນທີ່ ຈະເປນັເງນິກູຢ້ມືໃຫໂ້ຄງການ

ໃດໜຶ່ ງພຽງແຕ່ຮູບແບບດຽວເທົ່ ານັນ້, ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການພດັທະນາແບບຢນືຍງົຢູ່ໃນບນັດາປະ 

ເທດສະມາຊກິທີ່ ກໍາລງັພດັທະນາ. ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການເງນິເຫຼົ່ ານີປ້ະກອບມຄີ:ື ການໃຫກູ້ຢ້ມືເພື່ ອພດັທະນາ 

ນະໂຍບາຍ, ການໃຫກູ້ຢ້ມືເພື່ ອປບັປຸງ ຂະແໜງການ, ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການເງນິແບບຫຼາຍອງົປະກອບ (MFFs), 

ເງນິກູ ້ ສໍາລບັ ໂຄງການໃນເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຄວາມຂດັແຍ່ງ, ໂຄງການທີ່ ມສີຶ່ ກາງການເງນິຫຼາຍຝ່າຍ (FIs) ແລະ 

ການເງນິວສິະຫະກດິທົ່ ວໄປ.   

                                                           
28ຂັນ້ຕອນຕ່າງໆທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນພາກກ່ອນໜາ້ນີ ້ ແມ່ນອງີໃສ່ແຕ່ລະລກັສະນະຂອງໂຄງການສະເພາະໃດໜຶ່ ງເຊັ່ ນ: ໂຄງການດ່ຽວ (ສ່ວນຫາຼຍແລວ້ຈະບ່ໍມີ

ຫາຼຍໆປະກອບອງົປະກອບ); ໂຄງການພືນ້ທີ່ ສຂີຽວ (ໂຄງການໃໝ່, ແທນທີ່ ຈະແມ່ນໂຄງທີ່ ກາໍລງັນາໍເດນີຢູ່ໃນປະຈບຸນັ); ກະກຽມກ່ອນໄດຮ້ບັການ

ອະນຸມດັຈາກຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ ີ (ສະຖານທີ່ ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍຕົນ້ຕ່ໍຕອ້ງໄດຮ້ບັການກາໍນດົຂຶນ້ ກ່ອນມກີານອະນຸມດັຈາກຜູອໍ້າ

ນວຍການ); ໂຄງການລງົທນຶໂດຍກງົ (ທີ່ ບ່ໍຜ່ານສື່ ກາງການເງນິ); ແລະ ໂຄງການລງົທນຶທົ່ ວໄປ (ແທນທີ່ ຈະເປນັໂຄງການການເງນິວສິະຫະກດິ).  
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166. ພາກຕ່ໍໄປນີຈ້ະເວົາ້ກ່ຽວກບັວທິກີານ ແລະ ເຄື່ ອງມຕ່ີາງໆສໍາລບັການວາງແຜນ ແລະ ການປກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຢູ່

ໃນແຕ່ລະຮູບແບບການກູຢ້ມື ແລະ ໂຄງການທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. (ເອກະສານຊທ້າ້ຍທ ີ 5 ສະຫຸຼບໃຫເ້ຫນັໄລຍະເວລາ, ຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ຂໍກ້ໍານດົດາ້ນນະໂຍບາຍ).  

ຂຂຂຂ....    ແຜນແຜນແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມືເມືເມືເມອືງອງອງອງ    

167. ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ (IPP) ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັກະກຽມ ສໍາລບັ ທຸກໆໂຄງການທີ່ ຖກື

ຈດັເປນັໂຄງການປະເພດກໍ ຫຼ ື ປະເພດຂໍດາ້ນຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະເປນັຜນົກະທບົທາງບວກກໍ່ ຕາມ,

ໂຄງການຕອ້ງມມີາດຕະການບນັເທາົຄວາມສ່ຽງຄປືະາຊນົພືນ້ເມອືງອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ປບັປຸງການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂາົໂດຍການກະຈ່າຍຜນົປະໂຫຍດໂຄງການຢ່າງສະເໜພີາບກນັ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົສະທອ້ນທີີ່ ອາດຈະເກດີ

ຂືນ້ຄກືານເຮດັໃຫຊຸ້ມຊນົມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງສົ່ ງແຜນດັ່ ງກ່າວນີ ້ ໃຫເ້ອດບີກ່ີອນ

ຄະນບໍລຫິານຈະຕດັສນິໃຫມ້ກີານສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ.  

168. ໃນໄລຍະຕົນ້, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດກໍານດົຄວາມຮຽນຮອ້ງຕອ້ງການ ແລະ ລາຍລະອຽດ ດາ້ນການປກົປອ້ງປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງຫາຍຫຼງັຈາກຄດັເລອືກ ແລະ ຈດັປະເພດໂຄງການ. ໃນຂະນະທີ່ ການອອກແບບໂຄງການມຄີວາມຄບືໜາ້, ຕອ້ງມກີານ

ປກຶສາລ ືແລະ ປະເມນີຜນົກະທບົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງແລະຕັງ້ໜາ້ເພື່ ອກໍານດົຂອບເຂດຂອງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົ ພືນ້ເມອືງ. 

ໃນຂັນ້ຕອນນີຕ້ອ້ງເຮດັການປະເມນີຄນືໃໝ່ກ່ຽວກບັປະເພດຂອງຜນົກະທບົທີ່ ມຕ່ໍີປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. (ໂຄງປະກອບຂອງ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ6. ບນັຊລີາຍການກວດສອບ, ບນັຊລີາຍການຄໍາ 

ຖາມເພື່ ອປະເມນີວ່າມຂໍີມູ້ນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄບົຖວ້ນຫຼບໍືກ່ອນທີ່ ຈະສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຢູ່ໃນ

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 7).  

ຕາຕຕາຕຕາຕຕາຕະລາງ ະລາງ ະລາງ ະລາງ 1111    : : : : ປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍເຫຼອືເຫຼອືເຫຼອືເຫຼອືທາງທາງທາງທາງການການການການເງນິ ເງນິ ເງນິ ເງນິ ແລະແລະແລະແລະ    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຮຽກຮອ້ງຮຽກຮອ້ງຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນການປກົການປກົການປກົການປກົປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມ ືເມ ືເມ ືເມອືງ ອງ ອງ ອງ     

ຮູບຮູບຮູບຮູບແບບແບບແບບແບບ

ການກູ ້ການກູ ້ການກູ ້ການກູຢ້ມື  ຢມື  ຢມື  ຢມື      

ຄວາຄວາຄວາຄວາມຮຽກມຮຽກມຮຽກມຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງການ ຕອ້ງການ ຕອ້ງການ ຕອ້ງການ     ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍກ້າໍນດົດາ້ນກາໍນດົດາ້ນກາໍນດົດາ້ນກາໍນດົດາ້ນນະນະນະນະໂຍບາຍ ໂຍບາຍ ໂຍບາຍ ໂຍບາຍ     ໄລຍະໄລຍະໄລຍະໄລຍະເວລາ  ເວລາ  ເວລາ  ເວລາ      

ການການການການໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫກູ້ ້ກູ ້ກູ ້ກູ ້

ຢມື ເພື່ ອຢມື ເພື່ ອຢມື ເພື່ ອຢມື ເພື່ ອ

ພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາ

ນະນະນະນະໂໂໂໂຍຍຍຍບາຍ ບາຍ ບາຍ ບາຍ     

    

ຕາຕະລາງຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົ  

ໂຄງການປະເພດ ກ ໍຫຼ ືຂໍ ທງັໝດົ ທີ່ ເປນັໂຄງການຊ່ວຍ

ເຫຼອືເພື່ ອພດັທະນານະໂຍບາຍ  

ກ່ອນການອະນຸມດັທນຶກູຢ້ມື ຈາກຄະນະຜູອໍ້າ

ນວຍການຂອງ ເອດບີ ີ

       

ການການການການໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫກູ້ ້ກູ ້ກູ ້ກູ ້

ຢມື ເພື່ ອຢມື ເພື່ ອຢມື ເພື່ ອຢມື ເພື່ ອ

ປບັປບັປບັປບັປຸງປຸງປຸງປຸງຂະຂະຂະຂະ----

ແໜງແໜງແໜງແໜງການ ການ ການ ການ     

ຂອບເຂດການວາງແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (IPPF) 

ສໍາລບັທຸກໆອງົປະກອບທງັ

ໝດົຂອງໂຄງການ 

ໂຄງການທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ   
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ຕາຕຕາຕຕາຕຕາຕະລາງ ະລາງ ະລາງ ະລາງ 1111    : : : : ປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍເຫຼອືເຫຼອືເຫຼອືເຫຼອືທາງທາງທາງທາງການການການການເງນິ ເງນິ ເງນິ ເງນິ ແລະແລະແລະແລະ    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຮຽກຮອ້ງຮຽກຮອ້ງຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນການປກົການປກົການປກົການປກົປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມ ືເມ ືເມ ືເມອືງ ອງ ອງ ອງ     

ຮູບຮູບຮູບຮູບແບບແບບແບບແບບ

ການກູ ້ການກູ ້ການກູ ້ການກູຢ້ມື  ຢມື  ຢມື  ຢມື      

ຄວາຄວາຄວາຄວາມຮຽກມຮຽກມຮຽກມຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງການ ຕອ້ງການ ຕອ້ງການ ຕອ້ງການ     ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍກ້າໍນດົດາ້ນກາໍນດົດາ້ນກາໍນດົດາ້ນກາໍນດົດາ້ນນະນະນະນະໂຍບາຍ ໂຍບາຍ ໂຍບາຍ ໂຍບາຍ     ໄລຍະໄລຍະໄລຍະໄລຍະເວລາ  ເວລາ  ເວລາ  ເວລາ      

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງ (IPP) ສໍາລບັ ໂຄງການຍ່ອຍ

ທີ່ ເປນັຕວົຢ່າງ  

ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ   

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງສໍາລບັ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ເປນັ

ໂຄງການຕ່ໍຈາກໂຄງການເທງີນັນ້  

ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ຫຼງັຈາກຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງ ເອດບີ ີ

ອະນຸມດັທນຶກູຢ້ມືແລວ້  

       

ຮູບຮູບຮູບຮູບແບບແບບແບບແບບ

ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມ

ຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍເຫຼອືເຫຼອືເຫຼອືເຫຼອື

ດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນການການການການ

ເງນິເງນິເງນິເງນິແບບແບບແບບແບບ

ຫາຼຍຫາຼຍຫາຼຍຫາຼຍອງົອງົອງົອງົ

ປະປະປະປະກອບ ກອບ ກອບ ກອບ 

(MFF)(MFF)(MFF)(MFF)    

ສໍາລບັໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນການເງນີ 

ແບບຫລາຍອງົປະກອບທງັໝດົ 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນການເງນີແບບຫລາຍອງົປະກອບ 

ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ  

ກ່ອນຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ ີ

ອະນຸມດັເງນິໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນການເງນີ 

ແບບຫລາຍອງົປະກອບ  

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງສໍາລບັເງນິພູດທໜີຶ່ ງ  

ພູດເງນິທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ 

(ໂຄງການປະເພດ ກ ໍແລະ ຂໍ)  

 

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງສໍາລບັເງນິພູດຕ່ໍມາ  

ພູດເງນິໃນໄລຍະຕ່ໍມາ ທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍ

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ (ໂຄງການປະເພດ ກ ໍແລະ ຂໍ) 

ພາຍຫຼງັ ຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດ ີ

ອະນຸມດັ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນການເງນີ 

ແບບຫລາຍອງົປະກອບ ແຕ່ວ່າກ່ອນການ

ອະນຸມດັແຕ່ະລະພູດເງນິ  

       

ເເເເງນິງນິງນິງນິກູ ້ກູ ້ກູ ້ກູ ້   ສໍາສໍາສໍາສໍາ----

ລບັລບັລບັລບັ    ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງ----

ການການການການໃນໃນໃນໃນ

ເຂດເຂດເຂດເຂດທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້

ຮບັຮບັຮບັຮບັຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະ----

ທບົທບົທບົທບົຈາກຈາກຈາກຈາກ

ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຂດັຂດັຂດັຂດັ

ແຍ່ງແຍ່ງແຍ່ງແຍ່ງ    

ຂອບເຂດແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັ

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ 

ໂຄງການປະເພດ ກ ໍແລະ ຂໍ.   

ແຜນແຜນ ປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັ

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ  

ໂຄງການຍ່ອຍ/ອງົປະກອບໂຄງການ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍ

ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ  

 

       

ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່

ມ ີມີມີມສີຶສ່ ຶສ່ ຶສ່ ຶ່ ກາງກາງກາງກາງ

ການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ

ຫາຼຍຫາຼຍຫາຼຍຫາຼຍຝ່າຍ ຝ່າຍ ຝ່າຍ ຝ່າຍ 

(FIs)(FIs)(FIs)(FIs)    

    

ລະບບົຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ (ESMS) 

ການລງົທນຶ ໂດຍນາໍໃຊທ້ນຶຂອງ ເອດບີ ີທີ່ ຄາດຄະເນວ່າ

ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົທາງສງັຄມົ.  

ການກະກຽມ ລະບບົຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ມຄີວາມເປນັເອກະພາບຮ່ວມກນັ 

ກ່ອນ ຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ ີ

ອະນຸມດັ, ລະບບົຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ໄດຮ້ບັການນາໍໃຊກ່້ອນການເບກີ

ຈ່າຍຄັງ້ທີ່ ໜຶ່ ງ  



65 

ຕາຕຕາຕຕາຕຕາຕະລາງ ະລາງ ະລາງ ະລາງ 1111    : : : : ປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍເຫຼອືເຫຼອືເຫຼອືເຫຼອືທາງທາງທາງທາງການການການການເງນິ ເງນິ ເງນິ ເງນິ ແລະແລະແລະແລະ    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຮຽກຮອ້ງຮຽກຮອ້ງຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນການປກົການປກົການປກົການປກົປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມ ືເມ ືເມ ືເມອືງ ອງ ອງ ອງ     

ຮູບຮູບຮູບຮູບແບບແບບແບບແບບ

ການກູ ້ການກູ ້ການກູ ້ການກູຢ້ມື  ຢມື  ຢມື  ຢມື      

ຄວາຄວາຄວາຄວາມຮຽກມຮຽກມຮຽກມຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງການ ຕອ້ງການ ຕອ້ງການ ຕອ້ງການ     ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍກ້າໍນດົດາ້ນກາໍນດົດາ້ນກາໍນດົດາ້ນກາໍນດົດາ້ນນະນະນະນະໂຍບາຍ ໂຍບາຍ ໂຍບາຍ ໂຍບາຍ     ໄລຍະໄລຍະໄລຍະໄລຍະເວລາ  ເວລາ  ເວລາ  ເວລາ      

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງ 

ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ 

(ໂຄງການປະເພດ ກໍ)  

ຫາຍຫຼງັ ຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ ີ

ອະນຸມດັໂຄງການ FI ແຕ່ວ່າ ກ່ອນການ

ອະນຸມດັໂຄງການຍ່ອຍ  

ບດົລາຍງານການປະເມນີທາງສງັຄມົ ອງີ

ຕາມລະບຽບຫຼກັານຂອງລດັຖະບານ  

ໂຄງການຍ່ອຍປະເພດ ຂໍ.  ຫຼງັຈາກ ຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ ີ

ອະນຸມດັໂຄງການ FI  ແຕ່ວ່າກ່ອນການ

ອະນຸມດັໂຄງການຍ່ອຍ  

       

ການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິວິວິວິວິ

ສະສະສະສະຫະຫະຫະຫະກດິກດິກດິກດິ

ທົ່ ວທົ່ ວທົ່ ວທົ່ ວໄປ  ໄປ  ໄປ  ໄປ      

    

ການກວດສອບ ESMS ຂອງວສິະຫະ

ກດິ  

ໂຄງການກນເງນິວສິະຫະກດິ ປະເພດ ກ ໍແລະ ຂໍ ທງັ

ໝດົ, ໂຄງການສະໜບັສະໜນູກອງທນຶດໍາເນນີງານ ຫຼ ື

ຫຸນ້    

ກ່ອນ ຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ ີ

ອະນຸມດັທາງການເງນິ  

ແຜນປະຕບິດັງານມາດຕະການດດັແກ ້

ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ 

ການກວດສອບເພື່ ອກາໍນດົບນັຫາທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັນະ

ໂຍບາຍປກົປອ້ງ ຂອງ ເອດບີ ີ

 

       

ຮູບຮູບຮູບຮູບແບບແບບແບບແບບ

ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມ

ຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍເຫຼອືເຫຼອືເຫຼອືເຫຼອື

ທາງທາງທາງທາງກກກການານານານ

ເງນິອື່ ນໆ ເງນິອື່ ນໆ ເງນິອື່ ນໆ ເງນິອື່ ນໆ     

ກວດສອບ ກ່ຽວກບັ ການປກົປອ້ງດາ້ນ

ສງັຄມົ  

ພາຍໄຕສ້ນັຍາກໍ່ ສາ້ງ ຫຼ ືກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ປະເພດ 

ກ ໍແລະ ຂໍ ຫຼ ືຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ 

 

ແຜນປະຕບິດັງານມາດຕະການດດັແກ ້

ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ  

ການກວດສອບເພື່ ອກາໍນດົບນັຫາທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັນະ

ໂຍບາຍປກົປອ້ງ ຂອງ ເອດບີ ີ

 

 

1.1.1.1.    ການການການການນໍານໍານໍານໍາໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊຜ້ນົຜນົຜນົຜນົການການການການປະປະປະປະເມີເມີເມີເມນີຜນົນຜນົນຜນົນຜນົກະທບົກະທບົກະທບົກະທບົທາງທາງທາງທາງສງັຄມົ ສງັຄມົ ສງັຄມົ ສງັຄມົ ແລະແລະແລະແລະ    ການການການການປກຶສາປກຶສາປກຶສາປກຶສາຫາລືຫາລືຫາລືຫາລຢ່ືາງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມໝາຍ ໝາຍ ໝາຍ ໝາຍ     

169. ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແມ່ນອງີຕາມສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົຈາກການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົກ່ຽວ

ກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງກໍ່ ຄກືານປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ (ແລະ ບາງຄັງ້ລວມທງັການເຈລະຈາບແບບເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັ 

ແລະກນັ). ແຜນດັ່ ງກ່າວນີລ້ວມມສີິ່ ງຄົນ້ພບົທີ່ ສໍາຄນັຕນົຕໍ, ບດົສະຫຼບ ແລະ ຂໍສ້ະເໜ ີ ໃນພາກໜຶ່ ງຂອງແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (ເບິ່ ງບດົຄດັຕດິໃນເອກະສານການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ).29ມາດຕະການປບັປຸງ ແລະ 

ບນັເທາົທີ່ ອະທຍິາຍໃນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄວນສະແດງໃຫເ້ຫນັມາດຕະການຕອບໂຕຢ່້າງເໝາະສມົຕ່ໍ

ກບັສິ່ ງຄົນ້ພບົ ແລະ ຄວນຈະຢູ່ພາຍໄຕຂ້ອບເຂດຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຄງການ.  

170. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການທີ່ ມີຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ; ໜຶ່ ງໃນແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດແີມ່ນຜູກູ້ ້

ຢມື/ລຸກຄາ້ຕອ້ງຢັງ້ຢນືດາ້ນເນື ້ອຶໃນ ແລະ ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍຜ່ານການ

ປກຶສາຫາລກືບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ, ກດິຈະກໍາທີ່ ກໍາລງັດໍາເນນີຢູ່, ການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ, 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນກອງປະຊຸມສໍາມະນາກບັຕວົແທນຈາກຊຸມຊນົຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຫຼ ື ກຸ່ມທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທີ່ ລະກໍານດົໄວໃ້ນບດົ

ລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຫຼົ່ ານັນ້ ແມ່ນເວທທີີ່ ສະເໜອີງົປະກອບສໍາຄນັຂອງແຜນປອ້ງ 

                                                           
29 ເບິ່ ງ footnote 1, ເອກະສານຄດັຕດິໃສ່ເອກະຊອ້ນທາ້ຍ 3, ທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃໝ່ແລວ້ກາຍເປນັເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ10 ໃນເອກະສານສະບບັນີ.້  
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ກລໍະນີກລໍະນີກລໍະນີກລໍະນສີກຶສາສກຶສາສກຶສາສກຶສາ: : : : ຄວາມໝາຍຄວາມໝາຍຄວາມໝາຍຄວາມໝາຍຄວາຄວາຄວາຄວາມສໍາຄນັມສໍາຄນັມສໍາຄນັມສໍາຄນັຂອງຂອງຂອງຂອງແຜນແຜນແຜນແຜນພດັພດັພດັພດັທະນາທະນາທະນາທະນາຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍ, , , , ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ໄຟຟາ້ນໍາ້ໄຟຟາ້ນໍາ້ໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີເທນີເທນີເທນີ    2 2 2 2 ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດ    ສປປສປປສປປສປປ    ລາວລາວລາວລາວ    

ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງຕດັສນິໃຈກະກຽມ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ (EMDP) ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສູງສຸດ 

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

ແຜນດັ່ ງກ່າວນັນ້ກວມເອາົພືນ້ທີ່ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາໍນວນ 2 ແຫ່ງ - ຄ:ື ທົ່ ງພຽງນາກາຍ ແລະ ເຂດກອ້ງເຂື່ ອນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການກໍ່ ສາ້ງ -  

ເພື່ ອຕອບຮບັກບັການພດັທະນາທີ່ ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນທາງວດັທະນະທາໍຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ເປົາ້ໝາຍລວມ ແມ່ນເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຜນົກະທບົທາງ

ລບົຂອງໂຄງການ, ແລະ ຖາ້ຫຼກີລຽ້ງບ່ໍໄດ,້ ຕອ້ງຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບນັເທາົຜນົກະທບົເຫຼ ົ່ ານັນ້ ໂດຍຜ່ານການຊດົເຊຍີຢ່າງເປນັທາໍ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ; 

ປບັປຸງມາດຕະຖານຊວິດິຄວາມເປນັຢູ່ຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ຢູ່ອາໄສໃໝ່ຕາມທົ່ ງພຽງນາກາຍ; ແລະ ຮບັປະກນັວ່າຊນົເຜົ່ າກຸ່ມ

ນອ້ຍທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນທີ່ ດນິ (ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ) ແລະ ເຂດກອ້ງເຂື່ ອນ (ສ່ວນຫາຼຍຢູ່ຕາມເຂດພືນ້ທີ່ ເຊບັັງ້ໄຟ) ໄດຮ້ບັການປກຶສາຫາລຢ່ືາງພຽງພໍ, ໄດຮ້ບັ

ການຊດົເຊຍີຢ່າງເຕມັສ່ວນ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຕັງ້ໜາ້ໃນກດິຈະກາໍບນົເທາົຜນົກະທບົ.  

ປະຊາຊນົທງັໝດົທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໃນເຂດທົ່ ງພຽງນາກາຍຖກືຈດັຢູ່ໃນປະເພດຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍອງີຕາມແຜນປະບດັງານດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ; 

ປະມານ 10% ຂອງປະຊາຊນົຕາມລໍາແມນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟ ແລະ ປະມານ 45% ຂອງທີ່ ດນິກອ້ງເຂື່ ອນ ເປນັທີ່ ດນິຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ - ສະນັນ້ຈິ່ ງຈາໍເປນັ

ຕອ້ງມແີຜນແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍສະບບັນີເ້ປນັແຜນການທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການຂອງທະນາຄານໂລກ (ນະໂຍບາຍດາ້ນການດໍາເນນີງານ ເລກທ ີ 4.10: ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ເອດບີ ີ (ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກບັ ຄນົພືນ້

ເມອືງປີ 1998). ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັບນົພືນ້ຖານການປຶກສາຫາລລ່ືວງໜາ້ 

ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫມ້ກີານວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມ ແບບສ່ວນຮ່ວມຄຽງຄູ່ກບັການຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ສົ່ ງເສມີ

ໃຫກ້ານພດັທະນາປະກອບສ່ວນປບັປຸງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ.  

ຄໍາແນະນາໍ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ຕດິພນັກບັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ແມ່ນອນັດຽວກນັກບັສິ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ; ເຖງິ

ຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ  ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ເປນັແຜນທີ່ ລະອຽດຫາຼຍກວ່າ ແລະ ເປນັແຜນທີ່ ສະເໜພີືນ້ຖານໃນການກາໍນດຂໍສ້ະເໜ ີ

ແລະ ບດົສະຫຼຸບ. ຂັນ້ຕອນວທິກີານປະຕບິດັແບບຮອບດາ້ນ ແມ່ນມຜີນົນາໍໃຊ ້ ໃນຍຸດທະສາດ “ການເຊື່ ອມສານ” ວຽກງານຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ວທິີ

ການປກຶສາຫາລ ືແລະ ວາງແຜນທີ່ ເໝາະສມົທາງວດັທະນະທາໍ ໄດຮ້ບັການນາໍໃຊໃ້ນແຕ່ລະຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບໍລສິດັໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2. 2005. ແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 ປະເທດສປປລາວ.ມານລິາ: ເອດບີ.ີ  

ກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫຄ້ນົທີ່ ໄດຮ້ບັກະທບົເພື່ ອທາບຖາມ, ຂໍຄໍາເຫນັ ແລະ ສນົທະນາ. ໃນກໍລະນທີີ່ ກດິຈະກາໍ

ໂຄງການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຂໍຄວາມສະໜກັໃຈຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ - ສະນັນ້ຕອ້ງສະເໜຂໍີ BCS ເສຍກ່ອນ - 

ການປກຶສາຫາລເືຫຼົ່ ານີຊ່້ວຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໃນການຢັງ້ຢນືວ່າຊຸມຊນົສະໝກັໃຈທີ່ ຈະໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ.ື (ພາກທ ີX ຈະສນົທະນາ

ເພີ່ ມຕື່ ມ ກ່ຽວກບັ ບນັຫານີ)້.  

2.2.2.2.    ການການການການຮບັຮບັຮບັຮບັປະກນັປະກນັປະກນັປະກນັໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫມ້ຜີນົມຜີນົມຜີນົມຜີນົປະປະປະປະໂຫຍໂຫຍໂຫຍໂຫຍດທີ່ດທີ່ດທີ່ດທີ່ ເໝາະເໝາະເໝາະເໝາະສມົສມົສມົສມົຕາມຕາມຕາມຕາມປະປະປະປະເພນ ີເພນ ີເພນ ີເພນ ີ    

171. ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງລະບຸຜນົປະໂຫຍດສະສມົທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົທີ່ ຄໍານງຶເຖງິ

ພາສາປາກເວົາ້, ການປະຕບິດັຕາມຮດີຄອງປະເພນ,ີ ຄວາມເຊື່ ອຖສືາດສະໜາ ແລະ ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. 

ຕວົຢ່າງ: ໃນໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ພນືຖານ, ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກກດິຈະກໍາສະໜອງປຶມ້

ອ່ານທີ່ ເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ ນ, ພວກເຮາົສາມາດນໍາໃຊຕ້ວົຢ່າງນີ ້ເຂົາ້ໃນໂຄງການອື່ ນໆທີ່ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ.  

172. ອກີຕວົຢ່າງໜຶ່ ງແມ່ນກດິຈະກໍາການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ການດໍາເນນີທຸລະກດິຕອ້ງໄດຮ້ບັການອອກແບບຢ່າງລະມດັລະ 

ວງັເພື່ ອຄໍານງຶເຖງິຄວາມກ່ຽວພນັຂອງຍາດຕພິີ່ ນອ້ງພາຍໃນກຸ່ມສະມາຊກິ. ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນໃນຊຸມຊນົຈາໍນວນໜຶ່ ງຊາວປາປາວພາກຕາ

ເວນັຕກົ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຜະລດິອາຍແກສ ໌ LPG ເມອືງຖງັກູ.້ ປະຊາຊນົທີ່ ເປນັພີ່ ນອ້ງກນັ ຫຼ ື ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມພາຍ

ໃນຊຸມຊນົອາດຈະພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການສະເໜຂໍີຈ່າຍຄ່າບໍລກິານ ຫຼ ື ສນິຄາ້ຈາກກຸ່ມຄນົທີ່ ອາວຸໂສກວ່າພວກເຂາົ. ສະນັນ້ 

ກດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງຄໍານງຶເຖງິມາດຕະການກະກຽມຄວາມພອ້ມໃຫສ້ງັຄມົ, ຊີແ້ຈງພາລະບດົແລະໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ

ແຕ່ລະທ່ານທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ.  



67 

ກລໍະນສີກຶສາກລໍະນສີກຶສາກລໍະນສີກຶສາກລໍະນສີກຶສາ: : : : ການການການການປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງຊວິດິຊວິດິຊວິດິຊວິດິຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມເປນັເປນັເປນັເປນັຢູ່ແລະຢູ່ແລະຢູ່ແລະຢູ່ແລະແບ່ງປນັແບ່ງປນັແບ່ງປນັແບ່ງປນັຜນົປະຜນົປະຜນົປະຜນົປະໂຫຍໂຫຍໂຫຍໂຫຍດດດດ, , , , ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ຊງົຊງົຊງົຊງົບຸງບຸງບຸງບຸງ    4 4 4 4 ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຫວຽດນາມຫວຽດນາມຫວຽດນາມຫວຽດນາມ    

ໂຄງການນີປ້ະກອບມກີານກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິໄຟຟາ້ຂະໜາດ 156 ເມກາ້ວດັ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງອາ້ງເກບັນໍາ້ຂະໜາດ 110 ແມດັ ໃສ່ແມ່ນໍາ້ຊງົບຸງຊຶ່ ງເປນັພືນ້

ທີ່ ທີ່ ມຄີວາມທຸກຍາກທີ່ ສຸດ ແລະ ເປນັທີ່ ຫ່າງໄກທີ່ ສຸດຂອງພາກກາງ ປະເທດຫຽດນາມຊຶ່ ງເປນັເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າໂກຕູອາໄສຢູ່ເປນັສ່ວນໃຫ່ຍ. ຊນົ

ເຜົ່ າກຸ່ມນີມ້ກີານພວົພນັກບັພາຍນອກໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ເຊັ່ ນກບັຊນົເຜົ່ າຄນີທີ່ ເປນັຊນົເຜົ່ າທີ່ ກວມເອາົເນືອ້ທີ່ ສ່ວນໃຫ່ຍຂອງປະເທດ. 

ຈດຸປະສງົລວມຂອງແຜນພດັທະນາຊວິດິການເປນັຢູ່ພາຍໄຕໂ້ຄງການນີແ້ມ່ນຟືນ້ຟູລາຍຮບັຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ປບັປຸງລະບບົການດໍາລງົຊວິດິຂອງບາ້ນທີ່

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາໍນວນ 4 ບາ້ນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍບາ້ນເຈົາ້ພາບປາປງັ ແລະ ກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍໄດ.້ ຮດີຄອງປະເພນແີລະ ວດັທະນະທາໍ 

ກໍ່ ຄຄືວາມອາດສາມາດໃນການດູດຊມຶຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຂອງກຸ່ມແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ແມ່ນຖກືນາໍໃຊເ້ປນັພືນ້ຖານໃນການພດັທະນາແຜນງານ

ປບັປຸງຊວິດິຄາມເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ.  

ເພື່ ອເປນັການປບັປຸງຊວິດິຄວາມເປນັຢູ່ຂອງຄວົຄອບຊນົເຜົ່ າ ໂກຕູ, ປະຊາຊນົຊນົເຜົ່ າໂກຕູ ໄດກ້າໍນດົກດິຈະກາໍສໍາຄນັໃນການຍກົລະດບັຊວິດິຄວາມເປນັ

ຢູ່ ໂດຍຕວົເຂາົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນກດິຈະກາໍດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ການພດັທະນາ ແລະ ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ ແນ່ໃນ່ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິເຂົາ້ໃນການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້

ແບບຢນືຍງົ;  

• ແຜນງານການຂະຫຍາຍການຜະລດິກະສກິາໍ ທີ່ ແທດເໝາະກບັວດັທະນະທໍາ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ສໍາລບັ ວຽກງານປູກຝັ່ ງ, ລຽ້ງສດັ ແລະ

ການປະມງົ;  

• ການພດັທະນາ ແຜນງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາເຂດປ່າປະຈາໍບາ້ນ;  

• ກດິຈະກາໍອນືໆທີ່ ບ່ໍແມ່ນການຜະລດິກະສກິາໍ; ແລະ   

• ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ເຜົ່ າ ໂກຕູ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໂດຍຜ່ານການປະກອບສ່ວນຈາກຊຸມຊນົ.  

ເຖງິແມ່ນກດິຈະກາໍລິ່ ເລີ່ ມ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືລ່າ, ແຕ່ວ່າ ໃນອະນາດຄດົຫວງັວ່າກອງທນຶ ສໍາລບັ ການປບັປຸງຊວິດິ

ຄວາມເປນັຢູ່ຈະມຈີາໍນວນເພີ່ ມຕື່ ມ ໂດຍຊຸມຊນົເອງຊຶ່ ງໄດມ້າຈາກລາຍຮບັທີ່ ຫຸນ້ສ່ວນຂອງໂຄງການ. ໂດຍຜ່ານການປກຶສາຫາລລືະດບັນະໂຍບາຍ ກ່ຽວ

ກບັ ໂຄງການນີ,້ ເອດບີ ີ ແລະ ລດັຖະບານຕກົລງົເປນັເອກະພາບກນັ ກ່ຽວກບັ ຫຼກັການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ. ງບົປະມານຈາໍນວນໜງຶ ໄດຮ້ບັການ

ອະນຸມດັເພື່ ອສາ້ງຄູ່ມ ືກ່ຽວກບັ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຈະທດົລອງນາໍໃຊໃ້ນໂຄງການໄຟຟາ້ວູອອງ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: 2008. ໂຄງການໄຟຟາ້ຊງົບຸງ 4 (ທນຶກູຢ້ມືເລກທ ີ2429-VIE). ມານລິາ 

173. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນດດັປບັຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ໃຫມ້ຄີວາມແທດເໝາະກບັຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງ. ສະນັນ້ຄວນປກຶສາຫາລກືບັຜູອ້າວຸໂສຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຍາດຕພິີ່ ນອ້ງກ່ອນກດິຈະກໍາຕົນ້ຕ່ໍຂອງໂຄງການຈະເລີ່ ມຕົນ້ ຫຼ ື

ພາຍຫຼງັຈາກຊຸມຊນົໄດເ້ຮດັຂັນ້ຕອນການຕດັສນິບນັຫາ ຕາມຮດີຄອງປະເພນຂີອງພວກເຂາົເສຍກ່ອນ.  

174. ນອກນັນ້ຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຄວນຢູ່ບນົພືນ້ຖານຂອງຮດີຄອງປະເພນ ີ ແຕ່ວ່າຕອ້ງເປນັຮດີຄອງປະເພນທີີ່ ມ ີ

ຄວາມຢນືຍງົ, ເຊັ່ ນວ່າການຈດັສນັທີ່ ດນິ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ກ່ອນຈະນໍາໃຊຮູ້ບແບບການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ ຫຼ ືການບໍລກິານທາງ

ສງັຄມົທີ່ ເອາົເສດຖະກດິເປນັພືນ້ຖານ. ກ່ອນອື່ ນໝດົ,ແຜນງານປບັປຸງຊວິດິຄວາມເປນັຢູ່ຄວນກໍານດົກດິຈະກໍາປບັປຸງຄຸນນະພາບ

ຊວິດິທີ່ ປະຊາຊນົເລີງ້ເຄຍີ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການປູກພດືຜກັ ຫຼ ື ຕົນ້ໄມກ້ນິໝາກຊະນດິທີ່ ມຢູ່ີໃນທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ປະຊາຊນົຈະບໍລໂິພ

ກຫຼກືານລຽ້ງສດັທີ່ ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງອາໄສອາຫານຈາກພາຍນອກ. ສໍາລບັ ຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍຊຶ່ ງເປນັຄນົທີ່ ເພິ່ ງພາອາໄສເຄື່ ອງ

ປ່າຂອງດງົ; ສິ່ ງສໍາຄນັແມ່ນຕອ້ງຄໍານງຶ ກ່ຽວກບັ ການເຂົາ້ເຖງິປ່າໄມຊ້ຶ່ ງເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນງານປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່.  

 

175. ໃນເວລາຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດສູ່ປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນເຄາົລບົຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງວດັທະ 

ນະທໍາຂອງຊຸມຊນົຄນົພືນ້ເມອືງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພທິກີໍາທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັທາງປະເພນທີີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫກ້ານຕັງ້ປະຕບິດັ

ກດິຈະກາໍໂຄງການໃນເວລາທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກພທິກີໍາດັ່ ງກ່າວນັນ້. ຕວົຢ່າງ ກດິຈະກໍາທໍາຄວາມສະອາດແຫ່ຼງນໍາ້ຄວນຄໍານງຶວ່າ

ແຫ່ຼງນໍາ້ແຫ່ງນັນ້ຂຶນ້ກບັຊຸມຊນົດຽວຫຼບໍື ແລະ ຄວນຫຼກີລຽ້ງການຕກັນໍາ້ຈາກບ່ໍນໍາ້ ຫຼ ືສະຖານທີ່ ໃດໜຶ່ ງຕາມແມ່ນໍາ້ທີ່ ຖວ່ືາເປນັສະ

ຖານທີ່ ສກັສດິ. ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັບ່ອນຢູ່ອາໄສໃໝ່ກໍ່ ເຊັ່ ນດຽວກນັຄວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັອງີຕາມພທິກີໍາທາງສາດສະໜາ, ຕາມ
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ຮບັປະກນັຮບັປະກນັຮບັປະກນັຮບັປະກນັຜນົຜນົຜນົຜນົປະປະປະປະໂຫຍໂຫຍໂຫຍໂຫຍດດດດ    ແລະແລະແລະແລະ    ຫຼຸດຜ່ອນຫຼຸດຜ່ອນຫຼຸດຜ່ອນຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຜນົກະທບົຜນົກະທບົຜນົກະທບົທາງທາງທາງທາງລບົລບົລບົລບົ    ໃນໃນໃນໃນໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການການການການການສກຶສາສກຶສາສກຶສາສກຶສາໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການໜຶ່ ງຢູ່ໜຶ່ ງຢູ່ໜຶ່ ງຢູ່ໜຶ່ ງຢູ່ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດບງັບງັບງັບງັກາກາກາກາລາລາລາລາເທດເທດເທດເທດ    

ສ່ວນຫາຼຍແລວ້ຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ທາງບວກຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຈະຂຶນ້ກບັສະຖານທີ່  ສໍາລບັ ສາ້ງໂຮງຮຽນໃໝ່ ແລະ ສະຖານທີ່  ສໍາລບັ

ຂະຫຍາຍ ແລະ ປວົແປງ.  

ຖາ້ວ່າມຜີນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງ ຫຼ ືຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົ, ແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້ຜີນົປະໂຫຍດທີ່ ເໝາະສມົກບັວດັທະນະ 

ທາໍ, ກມົການສກຶສາຊນັປະຖມົຈງິຄດັເລອືກ, ອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກກໍ່ ສາ້ງບນົພືນ້ຖານຫຼກັການດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ເຕົາ້ໂຮມຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທງັໝດົ ພອ້ມທງັອງົການຈດັຕັງ້ຂອງພວກເຂາົ ເຂົາ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນ, ຄດັເລອືກ ແລະ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກຂະຫຍາຍ/ປບັປຸງໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ ຕັງ້, ສະຖານທີ່ ປຸກສາ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ຫພໍກັຫຼງັໃໝ່ ສະລບັນກັຮຽນ ແລະ ຄູ

ອາຈານ;  

• ຄດັເລອືກ, ຮ່ວມກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ຢ່າງລະມດັລະວງັ ກ່ຽວກບັ ວຽກກໍ່ ສາ້ງ ສໍາລບັ ໂຮງຮຽນທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ນັນ້ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕັງ້ ແລະ

ສະຖານທີ່ ປຸກສາ້ງໂຮງຮຽນຫຼງັໃໝ່ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ທຸກພາກສ່ວນເຂົາ້ໃຈໂດຍພືນ້ຖານ ກ່ຽວກບັ ລກັສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜນົ

ກະທບົ ຄຽງຄູ່ກບັທາງເລອືກອື່ ນໆ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງ ຫຼ ືຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົເຫຼ ົ່ ານັນ້;  

• ໃນກລໍະນທີີ່ ບ່ໍມທີາງເລອືກອື່ ນໆ ແລະ ຜນົກະທບົທາງລບົບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດ;້ ຕອ້ງປະສານສມົທບົກບັປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ອງົການ

ຈດັຕັງ້ອື່ ນໆທີ່ ຮບັຜດິຊອບດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ຄວາມກງັວນົຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ ຢ່າງທນັເຫດການ ເພື່ ອດໍາເນນີການປະເມນີຜນົ

ກະທບົຕົນ້ຕ່ໍ;     

• ຈດັຕັງ້ປະຕບີດັໜາ້ວຽກທີ່ ຈາໍເປນັ ເພື່ ອກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມມີາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົທີ່ ສຸດ ເພື່ ອບນັເທາົ 

ຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ, ຖາ້ມກີາລະໂອກາດ, ພດັທະນາມາດຕະການປບັປຸງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໂດຍລວມ; ແລະ     

• ຫາ້ມເລີ່ ມຕົນ້ວຽກກໍ່ ສາ້ງ ໃນກລໍະນທີີ່ ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມໜັນ້ໃຈ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການ ຫຼ ືຍງັບ່ໍທນັມສີຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນ

ໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ.     

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກະຊວງການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົແລະມະຫາຊນົ. 2010. ຂອບເຂດການປກົປອ້ງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ ປະເທດບງັ

ກາລາເທດ. ມານລີາ: ເອດບີ ີ 

ຮດີຄອງຢູ່ບາ້ນຕົນ້ກໍາເນດີ ແລະ ພືນ້ທີ່ ທີ່ ຍກົຍາ້ຍໄປຢູ່ໃໝ່. ບາງຄັງ້ອາດຈະມວີນັ ຫຼ ືເວລາສະເພາະທີ່ ປະຊາຊນົເຊື່ ອວ່າບ່ໍເໝາະສມົ

ໃນການຍກົຍາ້ຍຫຼສືາ້ງເຮອືນໃໝ່ຫຼສືາ້ງສະຖານທີ່ ອື່ ນໆພາຍໃນຊຸມຊນົ.  

176. ຂະໜາດແລະລກັສະນະຂອງຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການພດັທະນາທີ່ ລວມໄວໃ້ນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົ 

ພືນ້ເມອືງຈະມຂໍີມູ້ນແຕກຕ່າງກນັໄປ. ສິ່ ງສໍາຄນັ ແມ່ນການຊອກຫາທາງເລອືກ ແລະ ເອກະພາບທາງເລອືກເຫຼົ່ ານັນ້ກບັປະຊາຊນົ

ພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ໃນຂະນະທີ່ ໂຄງການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ຜີນົປະໂຫຍດຜນົປະ

ໂຫຍດຕ່ໍປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ; ສໍາລບັໂຄງການຂະໜາດໃຫ່ຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນພຈິາລະນາກໍານດົກດິຈະກໍາຢ່າງຄບົຖວ້ນຮອບ 

ດາ້ນໃຫເ້ປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຜນົປະໂຫຍດລະດບັຊຸມຊນົ ຫຼ ື ພາກພືນ້. ວທິກີານນີຈ້ະເປດີໂອກາດໃຫໂ້ຄງການໄດຮ່້ວມມກືບັ

ກະຊວງທີ່ ຮບັຜດິຊອບຄນົພືນ້ເມອືງ, ຖາ້ມ;ີ ຫຼ ື ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນແລະພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ມພີາລະບດົ ກ່ຽວກບັ ແຜນ

ງານພດັທະນາປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມກນັ, ຖາ້ໃນກດິຈະກາໍການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົພບົວ່າອງົການ

ຈດັຕັງ້ພາກລດັທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານພດັທະນາປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງບ່ໍມພີາລະບດົທາງກດົໝາຍ, ທາງສງັຄມົ ແລະ ຄວາມສາມາດ

ດາ້ນນຊິາການ, ນກັວາງແຜນຕອ້ງກໍານດົກດິຈະກໍາເພື່ ອຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ເຫຼ ົ່ ານັນ້.   

177. ຂືນ້ກບັແຕ່ລະໂຄງການ, ມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈະມອບໝາຍໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ຊຸມຊນົລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ອງົການ

ຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ມປີະສບົການ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັສື່ ກາງ ແລະ ຜ່ານການຮບັຮອງຈາກທຸກ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ. ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄວນລະບຸພາລະບດົ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູທ້ີ່

ເປນັສື່ ກາງຢ່າງລະອຽດຊດັເຈນ, ພອ້ມທງັງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັຕາຕະລາງໄລຍະເວລາວຽກທີ່

ຈະດໍາເນນີ ແລະ ງບົປະມານແຕ່ລະກດິຈະກໍາ.  
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3.3.3.3.    ການການການການຫຼກີຫຼກີຫຼກີຫຼກີລຽ້ງລຽ້ງລຽ້ງລຽ້ງ, , , , ຫຸຼດຜ່ຫຸຼດຜ່ຫຸຼດຜ່ຫຸຼດຜ່ອນ ອນ ອນ ອນ ແລະແລະແລະແລະ    ບນັບນັບນັບນັເທາົ ຜນົເທາົ ຜນົເທາົ ຜນົເທາົ ຜນົກະທບົກະທບົກະທບົກະທບົທາງທາງທາງທາງລບົ ລບົ ລບົ ລບົ     

178. ໃນກໍລະນທີີ່ ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າມຜີນົກະທບົທາງລບົຈາກໂຄງການ, ແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄວນລະບຸມາດຕະການຫຼກີລຽ້ງຜນົກະທບົທາງລບົເຫຼົ່ ານັນ້. ມາດຕະການເຫຼົ່ າລວມທງັ ການດດັແກຮູ້ບ

ແບບໂຄງການ ຫຼ ື ປ່ຽນເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫຼ ື ກໍານດົເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາຄນືໃໝ່ ເພື່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັ

ເວລາຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ຖາ້ຫາກວ່າຜນົກະທບົທາງລບົບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດ,້ ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ 

ເມອືງຕອ້ງກໍານດົມາດຕະການ, ໂດຍຜ່ານການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍກບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ບນັເທາົຜນົ

ກະທບົເຫຼົ່ ານັນ້ ແລະ ຕອ້ງມມີາດຕະການຊດົເຊຍີໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

179. ມາດຕະການບນັເທາົລວມທງັຂໍກ້າໍນດົວ່າ: ກດິຈະກໍາ ຫຼ ື ເຂດໂຄງການຈະບ່ໍຢູ່ໃນສະຖານທີ່  ຫຼ ື ເປນັອຸປະສກັ ສໍາລບັ 

ການເຂົາ້ເຖງິສະຖານທີ່  ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັທາງເສດຖະກດິ ແລະ ສາດສະໜາ; ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັໂຄງການຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ໃນພາສາຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຫລຊືນົເຜົ່ າ; ແລະ ພະນກັງານກໍາມະກອນກໍ່ ສາ້ງຂອງ

ໂຄງການຕອ້ງສະແດງເຄາົລບົຮດີຄອງປະເພນຂີອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງຫລຊືນົເຜົ່ າ.  

180. ເພື່ ອແກໄ້ຂຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ມຕ່ໍີປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັ 

ຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ເອາົໃຈໃສ່ບນັຫາດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ການອອກແບບໂຄງການຕອ້ງຄໍານງຶເຖິງິທກັສະແລະຄວາມຮູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທອ້ງ

ຖິ່ ນຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງ. ການອອກແບບຕອ້ງອງີຕາມຈດຸແຂງຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້

ເມອືງກໍ່ ຄອືງົການຈດັທາງສງັຄມົແລະວດັທະນະທໍາ ແລະພູມບນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ. ກດິຈະກໍາທີ່ ເປນັປະໂຫຍດອກີ

ກດິຈະກໍາໜຶ່ ງແມ່ນການກໍານດົວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ ຖກືນໍາສະເໜໂີດຍໂຄງການນັນ້ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຫຼ ື

ເປນັຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົພືນ້ເມອືງຫຼບໍື. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ຄຽງຄູ່ກບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານັນ້, ນກັ

ອອກແບບແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄວນລະມດັລະວງັຄມືກັຈະມຄີວາມຂດັແຍງ້ທາງ

ທດັສະນະພາຍໃນກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ ກ່ຽວສິ່ ງທີ່ ພວກເຂາົ “ຕອ້ງການ”, ສະນັນ້ຕອ້ງພຈິາລະນາຢ່າງຮອບ

ຂອບກ່ຽວກບັບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັຄວາມຂດັແຍງ້ ແລະຄວາມກດົດນັພາຍໃນຊຸມຊນົ.  

• ການສາ້ງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄວນຄໍານງຶເຖງິຄວາມຕອ້ງການຂອງແມ່ຍງິພືນ້ເມອືງ

ວ່າພວກເຂາົມເີປົາ້ໝາຍການພດັທະນາສະເພາະກຸ່ມແມ່ຍງິຫຼບໍືຫຼຄືວນມມີາດຕະການພເິສດເພື່ ອເອາົຊະນະ

ອຸປະສກັທີ່ ຕດິພນັກບັການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງເຕນັສ່ວນຂອງແມຍງິໃນຂັນ້ຕອນການຕດັສນິບນັຫາ.  

• ຖາ້ເໝາະສມົ, ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄວນລວມມມີາດຕະການສໍາລບັການຮບັຮູ ້ ແລະ

ຈດັສນັສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕາມປະເພນຄີນືໃໝ່;  

• ໃນກໍລະນທີີ່ ຍງັບ່ໍທນັມປີະສບົການແລະຄວາມຮູໃ້ນໄລຍະຜ່ານມາໃນການເຮດັວຽກກບັຄນົພືນ້ເມອືງຢ່າງສໍາ

ເລດັຜນົ; ຄວນດໍາເນນີການທດົລອງຂະໜາດນອ້ຍ ແລະປະເມນີຄນືກ່ອນຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເຕນັສ່ວນ.  

• ໃນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຈາໍເປນັຕອ້ງມກີດິຈະກໍາເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫພ້ະນກັງານ

ໂຄງການ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງ ແລະການຕດິຕ່ໍພວົພນັ

ກບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

• ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາໍນວນໜຶ່ ງຈາກ

ໂຄງການ, ພວກເຮາົຕອ້ງຫຼກີລຽ້ງ ກດິຈະກໍາທີ່ ສາ້ງໃຫຊຸ້ມຊນົມຄີວາມເອືອ້ຍອງີໃສ່ໂຄງການແຕ່ວ່າຕອ້ງສາ້ງ

ຄວາມເປນັເຈ ົາ້ການພາຍໃນຊຸມຊນົແທນກດິຈະກໍາເຫຼົ່ ານັນ້. ສິ່ ງນີສ້າມາດເຮດັໄດໂ້ດຍຜ່ານການກະກຽມຍຸດ 
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ບນັຊລີາຍການບນັຊລີາຍການບນັຊລີາຍການບນັຊລີາຍການກວດກວດກວດກວດສອບສອບສອບສອບແຜນແຜນແຜນແຜນ    IPP: IPP: IPP: IPP: ງບົປະມານງບົປະມານງບົປະມານງບົປະມານ    ແລະແລະແລະແລະແຫຼ່ ງທນຶແຫຼ່ ງທນຶແຫຼ່ ງທນຶແຫຼ່ ງທນຶ    

• ມງີບົປະມານສໍາລບັແຕ່ລະລາຍການບນັຊ ີຂອງແຕ່ລະ

ກດິຈະກາໍ ພາຍໄຕແ້ຜນປອ້ງກບັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົ 

ພືນ້ເມອືງບໍ? 

• ມງີບົປະມານ ພຽງພໍສໍາລບັກດິຈະກາໍ ຂາ້ງລຸ່ມນີບໍ້:  

o ກດິຈະກາໍທງັໝດົພາຍໄຕແ້ຜນ IPP (ເຖງິແມ່ນວ່າ

ຈະຢູ່ພາຍໄຕອ້ງົປະກອບ/ອງົການຈດັຕັງ້ອື່ ນກໍ່ ຕາມ)  

o ປບັປຸງແຜນ IPP (ການສໍາຫວຼດ, ແລະອື່ ນໆ) 

o ຂະບວນການປກຶສາຫາລ ືແລະການມສ່ີວນຮ່ວມ 

o ສະໜບັສະໜນູສະຖາບນັ (ໜ່ວຍງານປົກປອ້ງ, 

ພະນກັງນ, ຝກຶອບົຮມົ, ຄ່າເດນີທາງ) 

o ຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ແລະລາຍງານ 

o ຮ່ວງເງນິແຮ (10%) 

• ມກີນຈດັສນັງບົປະມານໄວໃ້ນແຕ່ລະປບໍີ?  

• ໄດມ້ກີານກາໍນດົແຫຼ່ ງທນຶ ແລະໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ໃນການຈດັສນັງບົປະມນ ອະນຸມດັແລະນາໍສົ່ ງງບົປະມານ 

ບໍ? 

ທະສາດໄລຍະສິນ້ສຸດການສະໜບັສະໜນູ ແລະມອບວຽກບໍາລຸງຮກັສາສິ່ ງປຸກສາ້ງພາຍໃນຊຸມຊນົຄນືໃຫຊຸ້ມ

ຊນົພືນ້ເມອືງ.  

4.4.4.4.    ການການການການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະແລະແລະແລະຄ່າຄ່າຄ່າຄ່າໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊຈ່້າຍຈ່າຍຈ່າຍຈ່າຍແລະງບົປະມານຂອງແລະງບົປະມານຂອງແລະງບົປະມານຂອງແລະງບົປະມານຂອງແຜນແຜນແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ        

181. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງຈດັສນັງບົປະມານຂອງໂຄງການ ເພື່ ອແບກຮບັຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ທຸກໆມາດຕະການຫຼກືດິຈະກໍາທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຮຽກຮອ້ງ

ເຖງິກອ້ນທນຶສະໜບັສະໜນູ. ໃນຕວົຈງິແລວ້, ການຕອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽນຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມື

ອງຄວນເປນັພາລະດາ້ນງບົປະມານຂອງໂຄງການ, ແທນທີ່ ຈະເອືອ້ຍອງີໃສ່ແຕ່ແຜນງານພດັທະນາຂອງລດັຖະບານເທົ່ ານັນ້. ຍິ່ ງໄປ

ກວ່ານັນ້, ໂຄງການຕອ້ງສະໜອງລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັແຫ່ຼງງບົປະມານສະໜບັສະໜນູກດິຈະກໍາປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງຍອ້ນ

ວ່າອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັອື່ ນໆອາດຈະຕອ້ງການຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີເ້ພື່ ອ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາທີ່ ແຕກຕ່າງ ແລະອາດຈະເປນັພາກສ່ວນ

ໜຶ່ ງຂອງແຜນງານພດັທະນາລວມຂອງລດັຖະບານໃນເຂດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງ 

ກ່າວນັນ້. ຄວາມມຸງ້ໝັນ້ຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບການດໍາ

ເນນີກດິຈະກໍາ ພາຍໄຕແ້ຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 

ຄວນສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມມຸງ້ໝັນ້ຂອງຕນົ ໂດຍການສະໜອງທນຶ

ສະໜບັສະໜນູ ແລະເຊັ່ ນດຽວກນັຕອ້ງລະບຸໄວໃ້ນແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

182. ຕາມປກົກະຕແິລວ້, ງບົປະມານສໍາລບັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະ 

ທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຂອງໂຄງການໄຟຟາ້ຂະໜາດໃຫ່ຍຕອ້ງມີ

ຈາໍນວນພຽງພໍສໍາລບັການສາ້ງແລະບນັຈພຸະນກັງານເຂົາ້ໜ່ວຍງານບໍລິ

ຫານວຽກປອ້ງກນັຜນົກະທບົ (ຖາ້ເໝາະສມົ), ກດິຈະກາໍຝກຶອບົຮມົ

ແລະເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດ, ທີ່ ລວມເອາົອງົການຈດັຕັງ້ NGOs ຫຼ ື

IPOs ເຂົາ້ນໍາ, ແລະຕດິຕາມປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ນອກນັນ້ຄວນຈດັສນັ

ຮ່ວງເງນິແຮໄວສໍ້າລບັດດັແກງ້ບົປະມານປະຈາໍປ.ີ  

183. ຍອ້ນວ່າການຈດັຕັງ້ປະຕບີດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປກຶສາຫາລຢ່ືາງຕ່ໍເນື່ ອງກບັ

ຄນົພືນ້ເມອືງ; ຕອ້ງຂຶນ້ງບົປະມານໄວ ້ ສໍາລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີການປກຶສາຫາລ ື ແລະຂັນ້ຕອນໄກເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນໂຄງການທີ່ ມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ. ປະສບົການທີ່ ຜ່ານມາສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າມຫຼີາຍໂຄງການຄາດຄະເນງບົປະມານ

ສໍາລບັການປກຶສາຫາລກືບັຄນົພືນ້ເມອືງໄວຕ່ໍ້າເກນີໄປ. ບນັຫານີ ້ ເກດີຂຶນ້ຍອ້ນວ່າປະຊາຊນໍົາຈວນໜຶ່ ງອາດຈະບ່ໍສາມາດຕດິ

ຕ່ໍພວົພນັໄດຫຼ້ ື ບ່ໍສາມາດເກບັຂໍມູ້ນໄດຍ້ອ້ນວ່າພວກເຂາົດໍາລງົຊວິດິຢູ່ຫ່າງໄກຈາກກນັແລະກນັ ໃນພູມສນັຖານທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກແລະ

ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ.  

184. ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  - ບດົສະຫຸຼບແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ ຕອ້ງສາມາດນໍາໃຊໄ້ດໃ້ນຕວົຈງິ. ສ່ວນ

ຫຼາຍພວກເຮາົມກັນໍາໃຊແ້ຜນວາດແກນຊາດ (Gantt chart) ເປນັເຄື່ ອງມຊ່ືວຍໃນການສນົທະນາ.ເຄື່ ອງມດືັ່ ງກ່າວນີຕ້ອ້ງເປນັ

ເຄື່ ອງມທືີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັ ລໍາດບັເຫດການ ແລະໄລຍະເວລາຂອງກດິຈະກາໍທີ່ ວາງແຜນໄວ ້ ສໍາລບັການປກຶສາຫາລ,ື ການສື່ ສານ 
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ແລະການມສ່ີວນຮ່ວມ; ຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກ; ການເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດ, ແລະການກໍ່ ສາ້ງ. ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄວນ

ຈະກໍານດົໂຄງຮ່າງຂອງກດິຈະກໍາໄລຍະກະກຽມ ແລະກດິຈະກໍາຕົນ້ຕ່ໍໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບີດັກໍ່ ຄກືດິຈະກໍາຫຼງັຈາກສິນ້ສຸດ

ໂຄງການ. ແຜນດັ່ ງກ່າວນີຕ້ອ້ງປະກອບມໄີລຍະເວລາແລະຈດຸວດັແທກຄວາມຄບືໜາ້ທີ່ ຂາດບ່ໍໄດ.້ ແຜນ IPP ລະອຽດອາດຈະ

ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ເີຄອືງມບໍືລຫິານໂຄງການ ເພື່ ອປະເມນີຈດຸວດັຄວາມຄບືໜາ້, ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າກດິຈະກໍາເຫຼົ່ ານີໄ້ດຮ້ບັບຸລມິະສດິ

ດາ້ນງບົປະມານ ແລະຖກືເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງເໝາະສມົ.  

5.5.5.5.    ແຜນແຜນແຜນແຜນປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັງານ ກ່ຽວງານ ກ່ຽວງານ ກ່ຽວງານ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັການການການການຮບັຮບັຮບັຮບັຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູສ້ດິສດິສດິສດິຄອບຄອບຄອບຄອບຄອງຄອງຄອງຄອງທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ດນິດນິດນິດນິຕາມຕາມຕາມຕາມປະປະປະປະເພນີເພນີເພນີເພນຢ່ີາງຖກືຕອ້ງຢ່າງຖກືຕອ້ງຢ່າງຖກືຕອ້ງຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມຕາມຕາມຕາມກດົໝກດົໝກດົໝກດົໝາຍ າຍ າຍ າຍ     

185. ນະໂຍບາຍ SPS ລະບຸໄວວ່້າ “ຖາ້ໂຄງການໃດໜຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກາໍທີ່ ມຄີວາມຮບີດ່ວນ ໃນການກໍານດົສດິຄອບ

ຄອງທີ່ ດິນິແລະເຂດຊາຍແດນ ໃຫຮ້ບັຮູຢ່້າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍທີ່ ຄນົພືນ້ເມອືງເປນັເຈ ົາ້ຂອງຕາມວດັທະນະທໍາຫຼນໍືາໃຊຫຼ້ຄືອບ

ຄອງຕາມປະເພນ ີ ເຊັ່ ນວ່າໂຄງການອອກໃບຕາດນິຫຼກືານເວນຄນືທີ່ ດນິ; ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງລວມເອາົແຜນປະຕບິດັງານກ່ຽວ

ກບັການຮບັຮູສ້ດິຕາມປະເພນຢ່ີາງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໃນເລື່ ອງທີ່ ດນິ, ເຂດຊາຍແດນ ແລະເຂດພືນ້ທີ່ ບນັພະບຸລຸດຂອງຄນົພືນ້

ເມອືງ ເຂົາ້ໄວໃ້ນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.”30 

186. ການຮບັຮູຂ້າ້ງເທງີນັນ້ອາດຈະໃຊເ້ວລາຫຼາຍກວ່າ ໄລຍະຂອງໂຄງການ. ຕາມປກົກະຕແິລວ້, ແຜນປະຕບິດັງານຈະໄດ ້

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ແຕ່ວ່າກໍ່ ສາມາດດໍາເນນີຄຽງຄູ່ກນັໄປ. ນະໂຍບາຍ SPS 

ກໍານດົໄວວ່້າການຮບັຮູສ້ດິຕາມປະເພນ ີຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍສາມາດເປນັຫຼາຍຮູບແບບດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ການຮບັຮູສ້ດິຕາມປະເພນ ີຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຢ່າງສມົບູນແບບ ໃນເລື່ ອງລະບບົຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ

ຕາມປະເພນໃີນປະຈບຸນັຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ; ແລະ 

• ການປ່ຽນສດິນໍາໃຊຕ້າມປະເພນມີາເປນັສດິຄອບຄອງແບບບຸກຄນົຫຼ ືແບບລວມໝູ່ .  

187. ຖາ້ຫາກວ່າ 2 ທາງເລອືກຂາ້ງເທງີນັນ້ບ່ໍມຄີວາມເປນັໄປໄດພ້າຍໄຕກ້ດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ; ແຜນ IPP ຕອ້ງປະກອບ

ມແີຜນປະຕບິດັງານກ່ຽວກບັການຮບັຮູສ້ດິຜູນໍ້າໃຊຫຼ້ເືບິ່ ງແຍງຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຢ່າງບ່ໍມກີໍານດົຫຼ ື ໄລຍະຍາວທີ່ ສາມາດຕ່ໍ

ອາຍຸໄດ.້ ນອກຈາກນັນ້, ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ມພີາໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ຂັນ້ຕອນການຮບັຮູສ້ດິຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຕອ້ງ

ໄດຮ້ບັສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ (BCS) (ພາກທ ີ10).  

188. ຄວາມພະຍາຍາມກ່ຽວກບັການຮບັຮູຢ່້າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍບ່ໍຄວນຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົ ໃນຈາໍນວນຫຼາຍກວ່າ

ຜນົປະໂຫຍດ. ຕວົຢ່າງການຈດັສນັການຄອບຄອງທີ່ ດນິໃຫຖ້ກືກດົໝາຍອາດຈະເຮດັໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງ ຕອ້ງໄດເ້ສຍພາສີ

ອາກອນຫຼຄ່ືາກວດກາທີ່ ດນິ. ນອກນັນ້ພວກເຂາົຍງັຕອ້ງພຈິາລະນາເລື່ ອງກດົປະເພນ ີ ແລະການປະຕບິດັຕາມປະເພນ ີ ຄຽງຄູ່ກບັ

ການສະໜບັສະໜນູທອ້ງຖິ່ ນຫຼປືບັປຸງລະບບົກໍານດົສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ. ການຄອບຄອງທີ່ ດນີແບບລວມໝູ່  ແມ່ນ

ອກີໜຶ່ ງທາງເລອືກ (ຫຼ ືແມ່ນທາງເລອືກເພີ່ ມຕື່ ມ) ສໍາລບັການກໍານດົສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິແບບບຸກຄນົ. ສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່

ແມ່ນຄວນຫຼກີລຽ້ງຫຼຄືວນມຂີັນ້ຕອນຄຸມ້ຄອງຄໍາຮຽກຮອ້ງທີ່ ຂດັແຍງ້ກນັ. ຖາ້ເປນັໄປໄດ,້ ການຈດັສນັການຄອບຄອງທີ່ ດນິໃຫ ້

ຖກືກດົໝາຍນັນ້ຕອ້ງເປນັໝາກຫວົໃຈຂອງລະບບົການວາງແຜນລະດບັມະຫາພາກເຊັ່ ນນະໂຍບາຍການນໍາໃຊນໍ້າ້, ການລງົທນຶໃສ່

                                                           
30 ເບິ່ ງ footnote ທ1ີ, ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງພາກທ ີ3, ຫຍໍໜ້າ້ທ2ີ7. 
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ບນັຫາພາວະໂລກຮອ້ນ ແລະຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ການປບັປຸງແບບແຜນການປກົຄອງ  ແລະການປບັປຸງຊວິດິ

ຄວາມເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ.31 

6.6.6.6.    ການການການການສົ່ ງສົ່ ງສົ່ ງສົ່ ງແຜນ ແຜນ ແຜນ ແຜນ ປອ້ງກນັຜົປອ້ງກນັຜົປອ້ງກນັຜົປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງນກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງນກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງນກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງເຖງິ ເຖງິ ເຖງິ ເຖງິ ເອດີເອດີເອດີເອດບີ ີບ ີບ ີບ ີ    

189. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງສົ່ ງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ/ຂອບແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 

ສະບບັຮ່າງທີ່ ໜຶ່ ງໃຫເ້ອດບີຊີຶ່ ງເປນັຜູກ້ວດກາເອກະສານແລະສະເໜຄໍີາຄດິເຫນັເພີ່ ມຕື່ ມ. ຈາກນັນ້ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ດດັແກເ້ອກະ 

ສານອງີຕາມຄໍາຄດິເຫນັ ແລະສົ່ ງເອກະສານສະບບັດດັແກໃ້ຫ ້ເອດບີ ີເພື່ ອຮບັຮອງເອາົ. ເຖງິແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງ 

ກນັຜນົກະທບົ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກວດກາເອກະສານກ່ອນກອງປະຊຸມທບົທວນຂອງຄະນະບໍລຫິານ, ຊຶ່ ງເປນັໜຶ່ ງໃນແນວທາງ

ປະຕບິດັທີ່ ດ;ີ ຕອ້ງໃຫເ້ວລາ ເອດບີຢ່ີາງໜອ້ຍ 1 ອາທດິສໍາລບັກວດແກແ້ລະທບົທວນເອກະສານ. ຫຼງັຈາກ ເອດບີຮີບັຮອງເອາົ

ແລວ້, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງເຜຍີແຜ່ເອກະສານດັ່ ງກ່າວນັນ້ພາຍໃນປະເທດຂອງຕນົເອງ ແລະເຜຍີແຜ່ໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົ (ພາກທ ີ VIII). ຄຽງຄູ່ກນັນີ,້ ເອດບີຈີະເອາົເອກະສານດັ່ ງກ່າວນັນ້ ເຜຍີແຜ່ຜ່ານທາງເວບັໄຊຂ້ອງຕນົພາຍໃນໄລຍະເວລາ 

5 ວນັກ່ອນກອງປະຊຸມທບົທວນລະດບັຜູບໍ້ລຫິານ.  

190. ຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງໃຫເ້ວລາປະມານ 4-5 ອາທດິ (ຄວນໃຫເ້ວລາຍາວກວ່ານີຖ້າ້ເປນັໄປໄດ)້ ນບັຈາກມືທ້ີ່  ເອດບີ ີ ໄດຮ້ບັ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສະບບັຮ່າງຈນົເຖງິມືທ້ີ່  ເອດບີທີບົທວນເອກະສານສະບບັສຸດທາ້ຍ. ຍອ້ນວ່າປະເທດ

ສະມາຊກິ (DMC) ຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມເລືງ້ເຄຍີກບັຂັນ້ຕອນການກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ 

ເມອືງ, ເປນັຕົນ້ແມ່ນໄລຍະເວລາແລະຂັນ້ຕອນການກວດກາເອກະສານ. ຍອ້ນວ່າເອກະສານຈາໍນວນໜຶ່ ງບ່ໍຈາໍເປນັໃນທາງ

ການສໍາລບັນະໂຍບາຍພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຂາົ ແລະກອບກດົໝາຍ; ສະນັນ້ ເອດບີຄີວນແນະນໍາຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ກ່ຽວກບັ

ຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວນີ ້ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມ.  

7.7.7.7.    ໃນໃນໃນໃນກໍກກໍໍກໍລະລະລະລະນທີີ່ນທີີ່ນທີີ່ນທີີ່ ບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການແຜນປອ້ງກນັຜນົຫະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແຜນປອ້ງກນັຜນົຫະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແຜນປອ້ງກນັຜນົຫະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແຜນປອ້ງກນັຜນົຫະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ    

191. ໃນຂະນະທີ່  ໂຄງການປະເພດກ ໍ ແລະຂໍຕອ້ງສາ້ງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ແຕ່ວ່າແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ ສະບບັແຍກອອກຕ່າງຫາກກໍ່ ບ່ໍມຄີວາມຈາໍເປນັຖາ້ວ່າ ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ຕກົຢູ່ໃນ 2 ມາດຖານຕ່ໍໄປ

ນີ:້ ມຄີນົພືນ້ເມອືງເທົ່ ານັນ້ຫຼຜູືໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຄນົພືນ້ເມອືງ; ແລະຖາ້ວ່າໂຄງການຄາດຄະເນ

ວ່າຈະມແີຕ່ຜນົກະທບົທາງບວກເທົ່ ານັນ້.  

192. ເຫດການດັ່ ງກ່າວນີອ້າດຈະເກດີຂຶນ້, ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ, ໂຄງການສຸຂະພບິານແລະນໍາ້ປະປາພາໃຫເ້ກດີມຜີນົປະໂຫຍດແຕ່

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຄນົພືນ້ເມອືງກວມເອາົເປເີຊນັສ່ວນໃຫ່ຍ. ອກີໜຶ່ ງຕວົຢ່າງແມ່ນ ໂຄງການສກຶສາຫຼ ືໂຄງການສາທາລະນະສຸກ 

ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສະເພາະຢູ່ແຕ່ພາຍໃນແຂວງຈາໍນວໜຶ່ ງຫຼ ື ເມອືງຈາໍນວໜຶ່ ງທີ່ ມປີະຊາກອນຊນົເຜົ່ າຫຼຄືນົພືນ້ເມອືງ ອາ

ໄສຢູ່ເປນັສ່ວນໃຫ່ຍ. 

193. ເຖງິແມ່ນວ່າໄດເ້ຊື່ ອມສານອງົປະກອບຕ່າງຂອງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງເຂົາ້ໃນການອອກແບບ

ໂຄງການ ເພື່ ອລບົລາ້ງຄວາມຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ແີຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແບບແຍກຕ່າງຫາກ, ແຕ່ວ່າໂຄງການຍງັ

ຈາໍເປນັຕອ້ງຕອບສະໜອງ ແລະເຊື່ ອມສານອງົປະກອບຕົນ້ຕ່ໍຂອງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ໂດຍສະເພາະ

                                                           
31 ອງົການສາກນົເພື່ ອການພດັທະນາຂອງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ (USAID). 2011. ສດິຄອບຄອງ ແລະຄນົພືນ້ເມອືງ: ຄວາມສໍາຄນັຂອງການກາໍນດົ

ເຂດຊາຍແດນດວ້ຍຕນົເອງ ແລະສດິນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດອື່ ນໆ.ເອກະສານແຈງ້ຂ່າວກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນແລະສດິ

ໃນການຄອບຄອງຊບັສນິ#13 
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ແມ່ນບດົສະຫຸຼບຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ, ແລະແຜນການເພື່ ອການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍແບບຕ່ໍ

ເນື່ ອງ, ບດົສງັລວມມາດຕະການທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ ແລະການກດິຈະກໍາຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ ເຂົາ້ໄວໃ້ນບດົສກຶສາຄວາມ

ເປນັໄປໄດຂ້ອງໂຄງການຫຼ ືເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ.32 

8.8.8.8.    ຄະນະຄະນະຄະນະຄະນະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະການການການການທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ປກຶສາປກຶສາປກຶສາປກຶສາເອກະລາດ ເອກະລາດ ເອກະລາດ ເອກະລາດ (IAP)(IAP)(IAP)(IAP)    

194. ໂຄງການທີ່ ເອດບີເິຫນັວ່າມຄີວາມສ່ຽງສູງຫຼສືາມາດຕດິຕ່ໍຫຼມືສ່ີວນພວົພນັກບັຜນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົທີ່

ມຄີວາມຮາ້ຍແຮງ, ມຫຼີາຍດາ້ນແລະມຄີວາມກຽ້ວພນັກນັ. ໂຄງການດັ່ ກງກ່າວນີ ້ ແມ່ນໂຄງການທີ່  “ມຄີວາມສບັສນັລະດບັ

ສູງແລະມຄີວາມລະອຽດອ່ອນ” (ໂຄງການປະເພດຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ, ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4). ໂຄງການເຫຼົ່ ານີ,້ 

ນະໂຍບາຍ SPS ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ພວົພນັກບັຄະນະກໍາມະນາທີ່ ປກຶສາເອກະລາດ (IAP) ໃນໄລຍະການກະກຽມ 

ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.33ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 ຊຶ່ ງເປນັໂຄງການທີ່ ມກີານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຄນົພືນ້ເມອືງ ໃນ

ຈາໍນວນຫຼາຍ ແລະເປນັອຸປະສກັໃຫກ້ານດໍາລງົຊວິດິຂອງປະຊາຊນົຢ່າງຮາ້ຍແຮງ.  

195. ເປົາ້ໝາຍຂອງຄະນະກໍາມະການທີ່ ປກຶສາເອກະລາດ (IAP) ແມ່ນເພື່ ອຢັງ້ຢນື ແລະລາຍງານຢ່າງຖກືຕອ້ງແລະເປນັ

ທໍາກ່ຽວກບັຄວາມສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ ເອດບີ ີ ແລະລດັຖະບານປະເທດເຈົາ້ພາບ; ຄຽງຄູ່ກບັການຍກົ

ລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ໃນການບນັທກຶ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ກບັສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ແລະສງັຄມົ. ນອກນັນ້ຄະນະທີ່ ປກຶສາເອກະລາດ ຍງັມໜີາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ສະໜອງວຊິາການໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ເພື່ ອ

ແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ສບັສນົແລະມຄີວາມຂດັແຍງ້ຢ່າງທນັເຫດການ ແລະ ເພື່ ອບນັລຸຄາດໝາຍຕາມແຜນປກົປອ້ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ

ສງັຄມົ. ໃນກໍລະນທີີ່ ໂຄງການຮ່ວມມກືບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ແນວທາງວທິກີານປະຕບິດັທີ່ ດສໍີາລບັຄະນະ IAP ແມ່ນການປະສານສບົ

ທບົກບັສະມາຊກິຂອງຕນົທີ່ ມຄີວາມຮູ ້ ແລະປະສບົການດາ້ນປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ. ຄຽງຄູ່ກນັນີ,້ ສະມາຊກິສາມາດເປນັຫວົໜາ້

ລະດບັປະເທດຫຼອືະນຸພາກພືນ້ຈາກຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ, ກດົໝາຍຫຼສືະຖາບນັຂະໜາດໃຫ່ຍອືື່ ນໆ ເຊັ່ ນວ່າ ໃນໄລຍະ

ໜຶ່ ງສະມາຊກິຄະນະທິ່ ປກືສາເອກະລາດຂອງໂຄງການຜະລດິອາຍແກສ ໌ LPG ເມອືງຖງັກູປ້ະກອບມ ີ ທ່ານທຸດ, ສະມາຊດິ

ວຸທສິະພາ ແລະຫວົໜາ້ທາງສາດສະໜາທີ່ ມຕີົນ້ກໍາເນດີເປນັຄນົພືນ້ເມອືງ.34 

196. ພາລະບດົບາດລວມຂອງຄະນະ IAP ແມ່ນການສະໜອງຈດຸປະສງົ, ຄວາມສະເໜພີາບ ແລະຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ເປນັທໍາກ່ຽວ

ກບັຂັນ້ຕອນກະກຽມ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການກໍານດົບນັຫາຕົນ້ຕ່ໍທີ່ ພາໃຫມ້ຄີວາມກງັວນົກບັຜນົກະທບົ

ຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ; ແລະໃຫຄໍ້າປກຶສາເອກະລາດ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕດັສນິບນັຫາທີ່ ສບັສນົແລະມີ

ຄວາມຂດັແຍງ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າມາດຕະການທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນັນ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງ.  

197. ເອກະສານໜາ້ວຽກຂອງຄະນະ IAP ແມ່ນມຄີວາມສະເພາະແຕ່ລະໂຄງການ  ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍແລວ້ຈະປະກອບມໜີາ້

ວຽກດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ສາ້ງລະບບົລງົຕດິຊຸກຍູພ້າກສະໜາມໃຫມ້ຄີວາມໂປງໄສ ແລະໜກັແໜນ້;  

• ສາ້ງລະບບົຂັນ້ຕອນການລາຍງານທີ່ ຈະແຈງ້ຊດັເຈນທີ່ ມອບໝາຍໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫ ້ IAP ເປນັຜູ ້

ຮບັຮອງເນືອ້ຂັນ້ສຸດທາ້ຍ;  

                                                           
32 ເບິ່ ງເອກສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ6. 
33 ເບິ່ ງ footnote ທ ີ1, ເອກະສານຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທ ີ3, ຫຍໍໜ້າ້ທ ີ19 ແລະຫຍໍໜ້າ້ທ ີ56.  
34 ເອດບີ.ີ2005. ໂຄງການຜະລດິອາຍແກສ ໌LNG ເມອືງຖງັກູ ້(ທນຶກູຢ້ມືເລກທ7ີ244-INO, ອະນຸມດັວນັທ ີ14 ທນັວາ). ມານລິາ.   
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ບນັຊີບນັຊີບນັຊີບນັຊລີາຍການລາຍການລາຍການລາຍການກວດກວດກວດກວດສອບສອບສອບສອບແຜນແຜນແຜນແຜນ    IPP: IPP: IPP: IPP: ການການການການກະກຽມກະກຽມກະກຽມກະກຽມອງົການອງົການອງົການອງົການ

ຈດັຕັງ້ຈດັຕັງ້ຈດັຕັງ້ຈດັຕັງ້    ແລະແລະແລະແລະການການການການຍກົຍກົຍກົຍກົລະດບັລະດບັລະດບັລະດບັຂດີຂດີຂດີຂດີຄຄຄຄວາມວາມວາມວາມສາມາດສາມາດສາມາດສາມາດ    

• ການກະກຽມອງົການຈດັຕັງ້, ໜາ້ທີ່ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບ ແລະກນົໄກໃນການດໍາເນນີມາດຕະການ

ຕ່າງໆ ໄດຮ້ບັການກາໍນດົໄວແ້ລວ້ບໍ ແລະມພີຽງພໍບໍ? 

• ຂັນ້ຕອນສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມກບັອງົການ

ຈດຕັງ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ NGO ໃນການດໍາເນນີມາດ

ຕະການຕ່າງໆທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນ IPP ໄດຮ້ບັການ

ອະທບິາຍຢ່າງຊດັເຈນ ແລະພຽງພໍບໍ?  

• ມມີາດຕະການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດໃຫ ້

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ ບໍ? 

• ມມີາດຕະການສາ້ງຄວາມເຂົມ້ແຂງໃຫອ້ງົການ

ຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງ ພາຍໃນເຂດໂຄງການ ເພື່ ອໃຫ ້

ພວກເຂາົ ສາມາດເປນັຕວົແທນຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບຫາຼຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ບໍ? 

• ສາ້ງ ແລະຜູກມດັໂດຍພທິກີານດໍາເນນີງານທີ່ ຈະແຈງ້ຊດັເຈນຊຶ່ ງເປນັເຄື່ ອງມໃີນການກໍານດົສາຍພວົພນັບະ

ຫວ່າງຄະນະທີ່ ປກືສາເອກະລາດ (IAP) ກບັພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະອະນຸຍາດໃຫຜູ້ຊ້ີນໍ້າຄະນະ 

IAP ກວດກາຕດິຕາມ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງກໍລະນຄີວາມຂດັແຍງ້ທາງຜນົປະໂຫຍດ; ແລະ 

• ສົ່ ງບດົລາຍງານ ເຖງິຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ແລະ ເອດບີຄີຽງຄູ່ກບັການເຜຍີແຜ່ໃຫສ້າທາລະນະຊນົຮບັຮູ.້  

198. ຄະນະທີ່ ປກຶສາເອກະລາດແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ ຖກືມອບໝາຍ ແລະສນັຍາຈາ້ງ ໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ໂດຍຜ່ານການປກຶສາ

ຫາລກືບັ ເອດບີ.ີ ເອດບີອີາດຈະສະເໜລີາຍຊື່ ສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະການດັ່ ງກ່າວນີ.້ ໂຄງການອາດຕອ້ງຮບັຮອງເອາົການຊີ ້

ນໍາລວມໂດຍກງົຈາກເພີ່ ມຕື່ ມ ຈາກເອດບີ,ີ ຫອ້ງການລດັຖະບານ ແລະອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຕ່າງໆ.  

9.9.9.9.    ການການການການກະກຽມກະກຽມກະກຽມກະກຽມອງົການອງົການອງົການອງົການຈດັຕັງ້ ຈດັຕັງ້ ຈດັຕັງ້ ຈດັຕັງ້ ແລະການແລະການແລະການແລະການຍກົຍກົຍກົຍກົລະດບັລະດບັລະດບັລະດບັຂດີຂດີຂດີຂດີຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສາມາດສາມາດສາມາດສາມາດ    

199. ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້ມກີານກະກຽມຢ່າງໜກັແໜນ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າມຄີວາມສາມາດພຽງພໍ ແລະມຄີວາມມຸງ້ໝັນ້ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທີ່

ຮບັຜດິຊອບການຄຸມ້ຄອງແລະວາງແຜນວຽກງານກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ເຖງິແມ່ນວ່າມອີງົການຈດັຕັງ້ສະເພາະທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ວຽກງານຄນົພືນ້ເມອືງຫຼ ື ກດິຈະກໍາແລະໂຄງການພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ແຕ່ວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງສາ້ງຄວາມສາມາດ

ທອ້ງຖິ່ ນ. ສິ່ ງນີສ້າມາດເຮດັໄດໂ້ດຍການຝກຶອບົຮມົອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ຫຼໜ່ືວຍງານທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່ (ເບິ່ ງຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມໃນ

ຫຍໍໜ້າ້ຕ່ໍໄປ). ໃນຂະນະທີ່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບສາ້ງໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ ແລະສະໜອງທນຶຮອນຢ່າງພຽງພໍ, ເອດີ

ບຄີວນປະເມນີເບິ່ ງຄວາມພຽງພໍດາ້ນຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ແລະໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການ

ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ.  

200. ສໍາລບັໂຄງການຈາໍນວນໜຶ່ ງ, ການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງສາມາດຖກືຊີນໍ້າ ແລະຄຸມ້ຄອງ ໂດຍຜ່ານຊ່ຽວຊານດາ້ນປກົ

ປອ້ງຫຼໜ່ືວຍງານດາ້ນການປກົປອ້ງທີ່ ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (MPU). ຂະໜາດແລະລະດບັຄວາມ

ສບັສນົຂອງໂຄງການຈະເປນັຕວົກໍານດົວ່າຄວນມຊ່ີຽວຊານພຽງຄນົ

ດຽວຫຼໜ່ືວຍງານທີ່ ມຊ່ີຽວຊານຈາໍນວນຫຼາຍທ່ານ ແລະພະນກັງານອື່ ນໆ.  

201. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ຈະເປນັສິ່ ງທີ່ ດຖີາ້ບນັຈຊຸ່ຽວຊານ/ໜ່ວຍງານ

ດາ້ນການປກົປອ້ງ ເຂົາ້ໄວໃ້ນສະຖານບນັດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ

ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ນັນ້ ເພື່ ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ ໃນຂະນະດຽວກນັກໍ່ ເປນັ

ບໍລຫິານແບບລວມສູນສໍາລບັໂຄງການ. ໃນໄລຍະການອອກແບບ

ໂຄງການ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ແລະທມີງານໂຄງການຂອງ ເອດບີຄີວນ

ຕດັສນິໃຈວ່າໜ່ວຍງານດາ້ນການປກົປອ້ງທາງສງັຄມົມຄີວາມຈາໍເປນັຫຼບໍື 

ແລະຊອກຫາວທິກີານເຊື່ ອຶມສານ ເຂົາ້ອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ແລະໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເໜ.ີ ໃນກໍລະນທີີ່

ໂຄງການມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ຕດິພນັກບັການຍກົຍາ້ຍ

ຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ, ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ ເມອືງ 

ຄວນຈະໄດຮ້ບັຈດັຕັງ້ປະຕບີດັໂດຍໜ່ວຍງານດຽວກນັກບັ ໜ່ວຍງານທີ່

ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ.  
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202. ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະກຸ່ມຄນົຕ່າງໆພາຍໃນຊຸມຊນົ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ ແລະ 

NGO ຄວນໄດຮ້ບັການລວມເຂົາ້ໄວໃ້ນຄະນະຄຸມ້ຄອງແຜນປອ້ງກນັຜນົ ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ ເມອືງແລະວຽກງານອື່ ນໆທີ່ ຕດິ

ພນັກບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ດທີີ່ ສຸດການມສ່ີວນຮ່ວມແລະການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍແລະຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຕອ້ງດໍາເນນີໃນໄລຍະເລີ່

ມຕົນ້, ຕອ້ງປະກອບມກີນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກ, ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ແລະການຕດິຕາມກວດກາ.  

203. ສິ່ ງສໍາຄນັສໍາລບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ທີ່ ຈະຕອ້ງປະເມນີ ແລະພດັທະນາກດິຈະກໍາເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ 

IPO, ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫພ້ວກເຂາົປະສບົຜນົສໍາເລດັ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ໂຄງການ, ເອດບີ,ີ ແລະຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກ

ຄາ້ອາດຈະເປນັຕອ້ງສະໜອງທນຶຮອນ ແລະໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ (TA). ແຜນງານຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຄວນ

ແນ່ໃສ່ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃຫມ້ໄີລຍະຍາວກວ່າໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ. ແຜນງານດັ່ ງກ່າວນີອ້າດປະກອບມ ີແຜນປບັ

ປຸງການປ່ຽນແປງດາ້ນໂຄງການຮ່າງການຈດັຕັງ້ພາຍໃນຊຸມຊນົ, ກໍ່ ຄ ືຄວາມມຸງ້ໝັນ້ໃນການສະໜອງທນຶຮອນ ຢ່າງຢນືຍງົ.  

204. ຕວົຢ່າງໜຶ່ ງທີ່ ດ ີ ກ່ຽວກບັ ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະສະຖາບນັຂອງໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້

ງ ື່ມ 3 ຢູ່ປະເທດສປປລາວ. ຍອ້ນວ່າ ໂຄງການນີເ້ປນັໂຄງການທີ່ ມຄີວາມສບັສນົ ແລະຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັ BCS ຈາກຊຸມຊນົພນື

ເມອືງຈາໍນວນໜຶ່ ງ; ສະນັນ້ ໂຄງການຈຶ່ ງສາ້ງທມີງານປກົປອ້ງທາງສງັຄມົຂຶນ້ຊຶ່ ງປະກອບມພີະນກັງານພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດທີ່ ມີ

ປະສບົການ; ພະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ເປນັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັກດິຈະກໍາປກຶສາຫາລແືລະການມສ່ີວນຮ່ວມ; ທີ່ ປກຶສາ

ຮບັຜດິຊອບກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍ; ແລະອງົກອນຕດິຕາມເອກະລາດ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມໂປງໄສ ແລະ

ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້. ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມມຝ່ືາຍລດັຖະບານ ໂດຍຜ່ານອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ

ຂອງລດັຖະບານ.  

ຄຄຄຄ....    ຂອບຂອບຂອບຂອບການວາງການວາງການວາງການວາງແຜນແຜນແຜນແຜນ    ສໍາລບັ ປະຊາຊນົສໍາລບັ ປະຊາຊນົສໍາລບັ ປະຊາຊນົສໍາລບັ ປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

205. ແຕ່ລະໂຄງການທີ່ ຕກົຢູ່ໃນ 4 ປະເພດຄ:ື - ການໃຫກູ້ຢ້ມືເພື່ ອປບັປຸງຂະແໜງການ, ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການ

ເງນິແບບຫຼາຍອງົປະກອບ (MFFs), ເງນິກູສໍ້າລບັໂຄງການໃນເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຄວາມຂດັແຍ່ງແລະຮູບແບບການເງນິ

ອື່ ນໆລວມມໂີຄງການທີ່ ປະກອບມໂີຄງການຍ່ອຍຫຼມືຫຼີາຍອງົປະກອບທີ່ ໄດຖ້ກືກໍານດົຂຶນ້ ຫຼງັຈາກມກີານອະນຸມດັຈາກຄະນະຜູ ້

ນໍານວຍການຂອງເອດບີ ີ - ຍອ້ນວ່າໂຄງການເຫຼົ່ ານີອ້າດຈະປະກອບມຫຼີາຍໂຄງການຍ່ອຍຫຼຫຼືາຍອງົປະກອບທີ່ ຈະຖກືກໍານດົຂຶນ້

ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ:ີ  

206. ຂອບເຂດແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງເປນັເອກະສານແນະນໍາ ກ່ຽວກບັການຄດັເລອືກແລະຈດັປະເພດ, 

ການປະເມນີ, ການວາງແຜນ, ການກະກຽມອງົການຈດັຕັງ້ກ່ຽວຂອ້ງແລະກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນອື່ ນໆທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັພາຍຫຼງັທີ່ ໄດມ້ກີານກໍານດົອງົປະກອບໂຄງການຫຼໂືຄງການຍ່ອຍໃນ ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (ເອກະສານຊອ້ນ

ທາ້ຍ 8 ຈະເວົາ້ເພີ່ ມຕື່ ມກ່ຽວກບັໂຄງຮ່າງຂອງຂອບແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ບນັຊລີາຍການກວດສອບເພື່ ອ

ປະເມນີວ່າຂໍມູ້ນຢູ່ໃນເອກະສານຂອບແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງນັນ້ພຽງພໍຫຼບໍືແມ່ນເວົາ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນ

ທາ້ຍ 9).  

207. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງໃຫສໍ້າເລດັຜນົນັນ້ຂຶນ້ກບັຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມມຸງ້ໝັນ້ແລະ 

ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ຕ່ໍກບັເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງຂອງເອດບີ.ີ ສະນັນ້ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມ

ສາມາດຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດຄຽງຄູ່ກບັການກວດສອບຢ່າງໄກຂ້ອງເອດບີ.ີ 

ເພື່ ອເປນັການກໍານດົວ່າ ໄດມ້ກີານນໍາໃຊຂ້ອບເຂດນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງຢ່າງພຽງພໍແລະເໝາະສມົຫຼບໍືນັນ້, ເອດບີຈີະດໍາເນນີການ
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ປະເມນີຄວາມມາດສາມາດຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຜນົກະທບົແລະຄວາມສ່ຽງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັ

ຄມົກໍ່ ຄກືານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວງາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ ເອດບີ.ີ ໃນກລໍະນທີີ່ ມຄີວາມແຕກ

ຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງເອດບີແີລະລະບຽບກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດຫຼມືຊ່ີອງຫວ່າງພາຍໃນຄວາມຮູຄ້ວາມ

ສາມາດຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້; ຂອບເຂດການປກົປອ້ງຄວນຈະລວມມຂໍີມູ້ນລະອຽດກ່ຽວກບັມາດຕະການທີ່ ຈະແກໄ້ຂຄ້ວາມແຕກ

ຕ່າງແລະຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົ່ ານັນ້ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຫຼກັການ, ນະໂຍບາຍແລະຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະບດັຢ່າງ

ສໍາເລດັຜນົ.  

208. ທນຶກູຢ້ມືເພື່ ອພດັທະນາຂະແໜງການ. ນອກຈາກເອກະສານຂອບແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລວ້, 

ໂຄງການຍ່ອຍຈາໍນວນໜຶ່ ງໂຄງການຫຼຫຼືາຍກວ່ານັນ້ຈະໄດຮ້ບັການປະເມນີເພື່ ອກໍານດົຕວົແບບ ສໍາລບັການວາງແຜນ ແລະການປກົ

ປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງເພື່ ອນ◌ໍາໃຊໃ້ນໂຄງການຍ່ອຍໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ. ພາຍໃນແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍ (ບາງຄັງ້ອາດຈະມຈີາໍນວນຫຼາຍ

ກວ່າໜຶ່ ງໂຄງການຍ່ອຍ); ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ ກ່ອນຈະມກີານອະນຸມດັທນຶ

ກູຢ້ມືເພື່ ອພດັທະນາຂະແໜງການ ຈາກຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ.ີ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງທີ່

ຖກືກໍານດົຂຶນ້ ໃນໄລະຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາຂະແໜງການ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງສາ້ງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົ 

ສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະເອບີຕີອ້ງກວດແກເ້ອກະສານດັ່ ງກ່າວນັນ້ອງີຕາມເອກະສານຂອບເຂດແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົ ສໍາລບັ 

ຄນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ທງັສອງຝ່າຍຄ ືເອດບີແີລະຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ເຫນັດຮ່ີວມກນັແລວ້ນັນ້.  

209. ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການເງນິແບບຫຼາຍອງົປະກອບ (MFFs).ໂຄງການຮູບແບບ MFFແມ່ນໂຄງການທີ່ ຈະບ່ໍ

ຖກືຄດັເລອືກແລະຈດັປະເພດອງີຕາມຜນົກະທບົຂອງໂຄງການລວມແຕ່ວ່າຈະຖກືຈດັປະເພດອງີຕາມຜນົກະທບົຈາກແຕ່ລະພູດ

ເງນິ. ໂຄງການ MFFສາມາດນໍາໃຊເ້ປນັເຄື່ ອງມໃືນການສະໜອງທນຶໃຫໂ້ຄງການອື່ ນໆພາຍໄຕແ້ຜນການລງົທນຶພາຍໃນຂະແໜງ

ການໃດໜຶ່ ງຫຼຫຼືາຍຂະແໜງການຫຼໂືຄງການຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ ມແີຕ່ລະອງົປະກອບຕົນ້ຕ່ໍທີ່ ປະກອບມແີຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄລຍະ

ຍາວ. ນອກນັນ້, ໂຄງການຮູບແບບນີຍ້ງັສາມາດນໍາໃຊເ້ປນັເຄື່ ອງມໃືນການສະໜອງການເງນິໃຫແ້ຕ່ລະສນັຍາຜູກມດັໄລຍະຍາວໃນ

ໂຄງການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວນີຫຼ້ໂຶຄງການດ່ຽວຂະໜາດໃຫ່ຍ. ສໍາລບັພູດເງນິປະເພດກໍແລະຂໍ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງກະກຽມແຜນປອ້ງ 

ກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ; ສໍາລບັພູດເງນິທີ່ ຜ່ານສື່ ກາງທາງການເງນິ (FI), ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງກະກຽມລະບບົ ESMS.  

210. ທນຶກູຢ້ມືສໍາລບັເຫດການສຸກເສນີ. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັໄພບິດັແລະເຫດການສຸກເສນີຂອງເອດບີ ີ (2004) ອະນຸຍາດ

ໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງສາມາດດດັປບັດາ້ນຂັນ້ຕອນໃນການຕອງສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງນະໂຍບາບດາ້ນ

ການປກົປອ້ງ,ແຕ່ວ່າຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຈາໍເປນັຕອ້ງອະທບິາຍເຫດຜນົໃນການດດັປບັລະບຽບຂັນ້ຕອນທົ່ ວໄປແລະຕາຕະລາງເວລາໃນ

ການກະກຽມໂຄງການສໍາລບັເຫດສຸກເສນີ. 

211. ເງນິກູສໍ້າລບັໂຄງການໃນເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຄວາມຂດັແຍ່ງ.ໃນກລໍະນທີີ່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ບ່ໍສາມາດສາ້ງ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງທນັກບັກໍານດົເວລາເພື່ ອໃຫຄ້ະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີອີະນຸມດັ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລຸກ

ຄາ້ສາມາດສົ່ ງເອກະສານຂອບເຂດແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແທນແຜນການປກົປອ້ງດັ່ ງກ່າວນັນ້ເພື່ ອໃຊເ້ປນັເອ

ກະສານອະນຸມດັໂຄງການ. ແຕ່ວ່າຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງອະທບິາຍເຫດຜນົໃນການປ່ຽນແປງຈາກລະບຽບຫຼກັການທີ່ ກໍານດົໄວ.້ ເຖງິ

ຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງໄດຮ້ບັການກກຽມໃຫສໍ້າເລດັອງີຕາມຂອບເຂດ ແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ຖກືອະນຸມດັແລວ້ນັນ້ແລະສົ່ ງໃຫຄ້ະນະຜູອໍ້ານວຍການອະນຸມດັ ກ່ອນຈະມກີານເລີ່ ມຕົນ້ຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັກດິຈະກໍາຕວົຈງິຢູ່ພາກສະໜາມ. 
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212. ໂຄງການຍ່ອຍຫຼອືງົປະກອບໂຄງການທີ່ ຖກືໍານດົຂຶນ້ຫຼງັຈາກມກີານອະນຸມດັຈາກຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ.ີຖາ້

ຫາກຄາດຄະເນວ່າ ໂຄງການເຫຼົ່ ານີຈ້ະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍໍຄນົພືນ້ເມອືງໃນລະດບັໜອ້ຍ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດສົ່ ງເອກະສານຂອບ

ເຂດແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫເ້ອດບີກີໍ່ ໄດ,້ ແທນທີ່ ຈະເປນັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ; 

ແຕ່ວ່າຕອ້ງອະທບິາຍເຫດຜນົທີ່ ພາໃຫປ່້ຽນແປງຈາກລະບຽບຫຼກັການ. ການວາງແຜນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງແລະການປະເມນີ

ທາງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລະອະນຸມດັກ່ອນຈະມກີານເລີ່ ມຕົນ້ກດິຈະກໍາຕງົຈງິຢູ່ພາກສະ

ໜາມ ພາຍໄຕພ້າກສ່ວນໃດໜຶ່ ງທີ່ ຂຶນ້ກບັໂຄງການຍ່ອຍຫຼອືງົປະກອບໃດໜຶ່ ງຂອງໂຄງການທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ; 

ສ່ວນວຽກກໍ່ ສາ້ງອື່ ນໆສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ລຍີຖາ້ເປນັອງົປະກອບທີ່ ບ່ໍມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ.  

ງງງງ....    ລະບບົລະບບົລະບບົລະບບົຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດແວດແວດແວດລອ້ມລອ້ມລອ້ມລອ້ມ    ແລະແລະແລະແລະ    ສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ    

213. ໃນຂະນະທີ່ ໂຄງການກູຢ້ມືຕາມປກົກະຕ ິແມ່ນການລງົທນຶໂດຍກງົ; ໂຄງການກູຢ້ມືຜ່ານສື່ ກາງການເງນິຖວ່ືາເປນັການລງົ

ທນຶທາງອອ້ມ. ເອດບີສີະໜອງທນຶໃຫສ້ະຖາບນັສື່ ກາງທາງການເງນິທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມາດຖານເພື່ ອໃຫປ່້ອຍເງນິກູຢ້ມື, ບນົພືນ້ຖານ

ຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂາົເອງ, ຕ່ໍໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍສອດຄ່ອງກບັມາດຖານ. ເຖງິ

ແມ່ນວ່າເອດບີບ່ໍີມພີາລະບດົບາດໃນການຊີນໍ້າໂຄງການຍ່ອຍດັ່ ງກ່າວນັນ້ໂດຍກງົ, ແຕ່ວ່າເອດບີມີຄີວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັໃນ

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົພາຍໃນໂຄງການຍ່ອຍເຫຼົ່ ານັນ້.  

214. ສະຖາບນັສື່ ກາງທາງເງນິຈາໍເປນັຕອ້ງມລີະບບົ ESMS ຫຼ ື ສາ້ງຂຶນ້ໃໝ່ໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັລກັສະນະ

ແລະຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການໃນທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້ຄຽງຄູ່ກບັການຮກັສາລະບບົດັ່ ງກ່າວນີໄ້ວໃ້ຫເ້ປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງລະບບົການຄຸມ້

ຄອງລວມ. ກ່ອນຈະມກີານອະນຸມດັຈາກຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ;ີ ເອດບີແີລະສະຖາບນັສື່ ກາງທາງການເງນິຕອ້ງເປນັເອ

ກະພາບກນັ ກ່ຽວກບັລະບບົຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົແລະຂັນ້ຕອນສໍາລບັເອດບີທີີ່ ຈະດໍາເນນີການສອບໂຄງການຍ່ອຍ. 

ລະບບົ ESMS ທີ່ ເປນັເພິ່ ງພໍໃຈຕ່ໍເອດບີຈີະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍສະຖາບນັສື່ ກາງທາງການເງນິກ່ອນຈະມກີານ

ເບກີຈ່າຍເງນິພູດທໍາອດິເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໂຄງການຍ່ອຍ. ຖາ້ວ່າເປນັໂຄງການປະເພດ ກ ຫຼ ື ຂ, ຕອ້ງສົ່ ງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະ 

ທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫເ້ອດບີກ່ີອນຈະອະນຸມດັໂຄງການຍ່ອຍໃດໜຶ່ ງ. (ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 10 ສໍາລບັຂໍມູ້ນກ່ຽວ

ກບັໂຄງຮ່າງຂອງລະບບົ ESMS).  

215. ການສະໜບັສະໜນູການເງນິໃຫວ້ສິະຫະກດິທົ່ ວໄປ.35ໂຄງການໃນຮູບແບບນີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກວດສອບລະບບົ 

ESMS ຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ແລະບດົບາດການດໍາເນນີງານຂອງບໍລສິດັໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາແລະໃນປະຈຸ

ບນັທຽບໃສ່ມາດຖານຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງເອດບີ.ີ ຖາ້ຫາກວ່າການກວດສອບພບົເຫນັບນັຫາໃດໜຶ່ ງເປນັຕົນ້ແມ່ນບນັ

ຫາກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ, ຕອ້ງກໍານດົມາດຕະກະການແກໄ້ຂ ແລະກໍານດົໄລຍະເວລາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງ

ເໝາະສມົເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸແລະສອດຄ່ອງກບັຈດຸປະສງົ, ລະບຽບຫຼກັການແລະຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນນະໂຍບາຍ 

SPS ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ. ແຜນດໍາເນນີງານດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຕອ້ງເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນລະບບົ ESMSຂອງວສິະຫະ

ກດິຂອງລູກຄາ້. ວຽກງານກວດສອບແລະແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການແກໄ້ຂຕອ້ງໄດຮ້ບັການກໍານດົຂຶນ້ ກ່ອນຈະມກີານອະ

ນຸມດັຈາກຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີ.ີ  

ຈຈຈຈ....    ການກວດການກວດການກວດການກວດສອບສອບສອບສອບວຽກວຽກວຽກວຽກງາງາງາງານນນນດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນການການການການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັຜນົກະທບົດາ້ນກນັຜນົກະທບົດາ້ນກນັຜນົກະທບົດາ້ນກນັຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ    
                                                           
35ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິໃຫວ້ສິະຫະກດິທົ່ ວໄປໝາຍເຖງິເງນິກູຢ້ມືແລະ/ຫຼກືານລງົທນຶໃຫຫ້ວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ບ່ໍໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັອງົປະກອບ

ຂອງໂຄງການ. ສໍາລບັການສະໜບັສະໜນູການເງນິໃຫວ້ສິະຫະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການອງົການປະກອບໂຄງການໃດໜຶ່ ງ, 

ຕອ້ງຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ເຊັ່ ນດຽວກບັກບັໂຄງການທົ່ ວໄປ. ຄຽງຄູ່ກບັການສາ້ງແລະດໍາເນນີການ ESMS.  
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216. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນພາກເອກະຊນົ; ເອດບີສີະໜບັສະໜນູໂຄງການທີ່ ກໍາລງັດໍາເນນີວຽກກໍ່ ສາ້ງແຕ່ວ່າວຽກກໍ່ ສາ້ງໄດດ້ັ່ ງ

ກ່າວນັນ້ອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງສອດຄ່ອງກບັລະບະບຽບຫຼກັານດາ້ນການປກົປອ້ງ. ໂຄງການທີ່ ຕກົໃນກລໍະນດີັ່ ງ

ກ່າວນັນ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດສອບວຽກດາ້ນການປກົປອ້ງທາງສງັຄມົເພື່ ອກໍານດົໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັ

ການ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງຂອງ ເອດບີທີີ່ ກໍານດົໄວສ້ະລບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ແລະເພື່ ອກໍານດົແລະວາງ

ແຜນມາດຕະການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັຄວາມສອດຄ່ອງ.  

217. ໃນກລໍະນທີີ່  ເອດບີພີບົວ່າການຈດັຕງັປະຕບິດັບ່ໍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັການ; ແຜນການແກໄ້ຂ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກະ

ກຽມໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ແລະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກເອດບີ.ີ ແຜນດັ່ ງກ່າວນັນ້ຕອ້ງປະກອບມມີາດຕະການແກໄ້ຂ, ງບົປະ

ມານສໍາລບັມາດຕະການເຫຼົ່ ານັນ້ແລະຂອບເຂດໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນນີການເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງ. ການກວດສອບວຽກງານດາ້ນ

ການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະ, ຖາ້ເປນັໄປໄດ,້ ແຜນການແກໄ້ຂຕອ້ງໄດຮ້ບັການກໍານດົຂຶນ້ກ່ອນຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງເອດບີໃີຫ ້

ການອະນຸມດັໂຄງການ.  

218. ຖາ້ຫາກວ່າ ກດິຈະກໍາໂຄງການມກີານພວົພນັກບັການຍກົລະດບັຫຼກືານຂະຫຍາຍສິ່ ງປຸກສາ້ງໃດໜຶ່ ງທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະ

ທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງມກີານວາງແຜນແລະດໍາເນນີກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົສະເພາະ 

ກດິຈະກໍາພາກຂະຫຍາຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງກໍ່ ຄວືຽກງານກວດສອບດາ້ນຜນົກະ

ທບົທາງສງັຄມົ.  

ສສສສ....    ຕາຕາຕາຕາຕະຕະຕະຕະລາງລາງລາງລາງສງັສງັສງັສງັລວມຜນົລວມຜນົລວມຜນົລວມຜນົກະກະກະກະທົທົທົທບົບບບທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົ    

219. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກໍານດົຕາຕະລາງສງັລວມຜນົກະທບົທາງສງັ

ຄມົສໍາລບັໂຄງການກູຢ້ມືເພື່ ອປບັປຸງນະໂຍບາຍເພື່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັຜນົກະທບົຕົນ້ຕ່ໍທາງສງັຄມົທີ່ ເກດີມາຈາກໂຄງການກູຢ້ມືດັ່ ງ

ກ່າວນັນ້. ໂດຍມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກໂຄງການມາດຕະຖານທົ່ ວໄປ, ໂຄງການໃນຮູບແບບນີຈ້ະບ່ໍສ່ວນກ່ຽວພນັສະເພາະກບັກດິ

ຈະກໍາໂຄງການແຕ່ວ່າເປນັວຽກປະຕຮູິບນະໂຍບາຍທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍຂະແໜງການແລະເສດຖະກດິໂດຍລວມຂອງປະເທດໃດ

ໜຶ່ ງ.  
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ກໍກກໍໍກໍລະລະລະລະນີນີນີນສີກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາ: : : : ການການການການແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການໂດຍການໂດຍການໂດຍການໂດຍຜ່ານຜ່ານຜ່ານຜ່ານແຜນແຜນແຜນແຜນການແລະຂອບການແລະຂອບການແລະຂອບການແລະຂອບເຂດເຂດເຂດເຂດແຜນແຜນແຜນແຜນການການການການປກົປກົປກົປກົປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ, , , , ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິອາຍອາຍອາຍອາຍແກແກແກແກສ໌ສ໌ສ ໌ສ ໌   LPG LPG LPG LPG ຖງັຖງັຖງັຖງັກູ ້ກູ ້ກູ ້ກູ.້ . . .     

ໂຄງການນີໄ້ດສ້າ້ງເອກະສານປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ກ່ຽວພນັກນັຈາໍນວນ 2 ສະບບັ. ສະບບັທີ່ ໜຶ່ ງແມ່ນແຜນງານປກົປອ້ງສງັຄມົແບບຮອບດາ້ນ - ທຽບ

ເທົ່ າກບັແຜນປົກປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ - ເພື່ ອແກໄ້ຂຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງແລະບນັຫາອື່ ນໆທີ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາສງັຄມົໃນໄລຍະການກໍ່ ສາ້ງໂຄງ

ການແລະໄລຍະຂາ້ມຜ່ານເຂົາ້ສູ່ການດໍາເນນີໂຄງການ (2006-2010).  

ແຜນປກົປອ້ງສງັຄມົແບບຮອບດາ້ນກາໍນດົລະບຽບຫຼກັການໃນການແຈງ້ການແລະສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄນົພືນ້ເມອືງໃນການກະກຽມ ແລະຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; ການສົ່ ງຜນົປະໂຫຍດໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງ; ແລະການປກົປອ້ງພວກເຂາົຈາກຜນົກະທບົທາງລບົຂອງໂຄງການ. ນອກນັນ້ແຜນດັ່ ງກ່າວຍງັ

ລະບຸຜນົກະທບົ ແລະຄວາມສ່ຽງຕົນ້ຕ່ໍທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ກບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

ແຜນງານດັ່ ງກ່າວນັນ້ໄດຮ້ບັການກະກຽມຂຶນ້ພາຍໄຕເ້ງ ື່ອນໄຂຂອງລະບຽບກດົໝາຍປກົຄອງຕນົເອງແບບພເິສດຂອງປະເທດປາປວົ (1999), ຊຶ່ ງເປນັກດົ

ໝາຍການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ແນ່ໃສ່ການຮບັຮູ,້ ປອ້ງກນັແລະພດັທະນາສດິທຜິນົປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ. ລະບບົນຕິກິາໍທີ່ ມຄີວາມເອືອ້ອໍາ

ນວຍຊ່ວຍໃຫມ້ເິງ ື່ອນໄຂໃນການຜ່ານການສາ້ງສະພາປະຊາຊນົປາປວົ (ປະທານສະພາແມ່ນຄນົຊນົເຜົ່ າປາປວົຮກັຢັດ) ຊຶ່ ງມຕີວົແທນຈາກແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າພືນ້

ເມອືງ.  

ເອກະສານທີ່ ສອງຂອບເຂດການພດັທະນາຄນົພືນ້ເມອືງ (IPSF), ຊຶ່ ງເປນັເອກະສານທີ່ ໃຊໃ້ນການແກໄ້ຂບນັຫາກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ບ່ໍໄດຄ້າດຄະເນ

ໄວແ້ລະບນັຫາກ່ຽວກບັການພດັທະນາສງັຄມົອື່ ນໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ. ເອກະສານ IPDF ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຮບັຮູວ່້າໃນຕະ

ຫອຼດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການແລະອາຍຸຂອງເງນິກູຢ້ມືທີ່ ຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປກາຍໄລຍະການວາງແຜນງານປກົປອ້ງສງັຄມົແບບຮອບດາ້ນ, ແລະຮບັຮູ ້

ວ່າສະພາບແວດລອ້ມທາງເສດຖະກດິສງັຄມົບ່ໍໄດຄ້າດຄະເນໄດ.້  

ເອກະສານ IPDF ມອີງົປະກອບດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ ຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕວົແບບຮອບດາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຮ່ວມກນັລະຫວ່າງ UNDP ກບັລດັຖະ

ບານ ເພື່ ອແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປະຊາກອນ, ເພື່ ອສະໜບັສະໜບູການສາ້ງແຜນພດັທະນາລະດບັພາກພືນ້ແລະເພື່ ອຍກົລະ

ດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ; ການສາ້ງແຜນງານປຸກລະດມົລະດບັຊຸມຊນົໃຫມ້ກີານປະກອບສ່ວນໃນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້

ຖານທາງສງັຄມົຂະໜາດນອ້ຍຢູ່ 9 ບາ້ນທີ່ ຢູ່ພາຍໃນເຂດໂຄງການ; ແຜນການສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບຂັນ້ພືນ້ຖານທີ່ ເນັນ້ໜກັໃສ່ສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັ, ການຄ

ວບຄຸມພະຍາດໄຂຍຸ້ງ, ການປິ່ ນປວົແລະຫຼຸດຜ່ອນພະຍາດປອດແຫງ້, ແລະການປອ້ງກນັເຊືອ້ພະຍາດໂລກເອດ; ວຽກງານປະກນັສງັຄມົລະດບັຊຸມຊນົ; 

ການເງນິຈລຸະພາກ, ແລະແຜນງານພດັທະນາທຸລະກດິ SME (ຮ່ວມກບັ USAID); ບດົສະເໜໂີຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ະຖາບນັແລະອງົການ

ຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ; ແລະກາໍນດົຄວາມໝາຍຂອງກນົໄກແລະສະຖານທີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານແລະກນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງ

ທຸກແລະແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້.  

ອງີຕາມເອກະສານ IPDF ແລວ້, ຫຼງັຈາກປ ີ2010 ໂຄງການແລະລດັຖະບານຈະສະໜອງການສະໜບັສະໜນູຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໃກວ້ຽກງານພດັທະນາເສດຖະ

ກດິສງັຄມົບນົພືນ້ຖານການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ ແລະຄວາມສ່ຽງ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: BP Beran Ltd. 2005. ແຜນງານປກົປອ້ງສງັຄມົແບບຮອບດາ້ນ: ໂຄງການຜະລດິອາຍແກສ ໌LPG ເມອືງຖງັກູປ້ະເທດອນິໂດເນເຊຍ.ມານລິາ: ເອດບີ.ີ  

 

220. ນອກນັນ້, ບດົຖະແຫ່ຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັ

ຄມົ ທີ່ ອາດຈະເກດີມາຈາກມາດຕະການປບັປຸງລະດບັນະໂຍບາຍທີ່ ຕດິພນັກບັໂຄງການທນຶກູຢ້ມືເພື່ ອພດັທະນານະໂຍບາຍແລະ

ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກໍານດົມາດຕະການບນັເທາົຢ່າງເໝາະສມົແລະເຊື່ ອມສານເຂົາ້ເປນັຂໍຜູ້ກມດັໃນສນັຍາກູຢ້ມື. ການດໍາເນນີ 

ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຕອ້ງເນັນ້ໜກັໃສ່ມາດຕະການລະດບັນະໂຍບາຍທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກທນຶກູ ້

ຢມືດັ່ ງກ່າວນັນ້. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄຄາ້ຈະຕອງ້ກະກຽມຕາຕະລາງສງັລວມຜນົກະທບົທາງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຈະເກດິຈາກແຕ່

ລະມາດຕະການລະດບັນະໂຍບາຍ, ຄຽງຄູ່ກບັມາດຕະການບນັເທາົຢ່າງເໝາະສມົ. ຕາຕະລາງດັ່ ງກ່າວນັນ້ຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັຕວົ

ຊີວ້ດັດາ້ນຄຸນນະພາບຂອງແຕ່ລະລໍາດບັຂອງຜນົກະທບົທີ່ ຈດັລຽງຕາມລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງແລະສະເໜເີຫດຜນົໂດຍຫຍໍທ້ີ່ ໃຊ ້

ໃນການຕດັສນິບນັຫາ. ເອດບີຈີະຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ເປນັພາກສ່ວນທີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມນີຜນົກະທບົທາງ

ສງັຄມົທີ່ ອາດຈະເກດີຈາກແຕ່ລະນະໂຍບາຍ, ແຜນການຫຼແືຜນງານແລະທາງເລອືກອື່ ນໆຢ່າງເປນັລະບບົ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງກໍາ

ນດົຕາຕະລາງມາດຕະການລະດບັນະໂຍບາຍໃຫສໍ້າເລດັກ່ອນຄະນະຜູອ້◌ໍານວຍການຂອງເອດບີຈີະອະນຸມດັໂຄງການ.  
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ການກການກການກການກ◌າໍ◌າໍ◌າໍ◌າໍນດົຜນົນດົຜນົນດົຜນົນດົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງລບົຂອງລບົຂອງລບົຂອງລບົຂອງໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາທາງທາງທາງທາງລດົລດົລດົລດົໄຟໄຟໄຟໄຟດາດາດາດາລີລີລີລ-ີ---ລິລິລິລຈິຽງຈຽງຈຽງຈຽງ    

ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງລບົທາງສງັຄມົຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າຄຽງຄູ່ກບັຜນົປະໂຫຍດໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັການໂຄງການ, ຍງັມຜີນົ

ກະທບົທາງລບົໃນທາງອອ້ມຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ເປນັທີ່ ຍອມຮບັກນັແລວ້ວ່າມາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົທາງວດັທະນະທາໍແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ສຸດໃນການຫຼກີ

ລຽ້ງຫຼບືນັເທາົບນັຫາທີ່ ໄດຮ້ບັການກາໍນດົຂຶນ້ໃນໄລຍະການປກຶສາຫລກືບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, ພະນກັງານລດັຖະກອນທອ້ງຖິ່ ນແລະອງົການ NGO.  

 

ຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງລບົ ທີ່ລບົ ທີ່ລບົ ທີ່ລບົ ທີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັກາກາກາກາ

ນດົນດົນດົນດົໄວ ້ໄວ ້ໄວ ້ໄວ ້    

ຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າກຸ່ກຸ່ກຸ່ກຸ່ມມມມນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ     ມາດມາດມາດມາດຕະຕະຕະຕະການການການການບນັບນັບນັບນັເທາົ ເທາົ ເທາົ ເທາົ     

((((ໃນໃນໃນໃນປະປະປະປະຈຸຈຸຈຸຈບຸນັ ຫຼ ືທີ່ບນັ ຫຼ ືທີ່ບນັ ຫຼ ືທີ່ບນັ ຫຼ ືທີ່ ຖກືຖກືຖກືຖກືສະສະສະສະເໜີເໜີເໜີເໜ)ີ)))    ເຂດເຂດເຂດເຂດໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ    ຂອບຂອບຂອບຂອບເຂດເຂດເຂດເຂດການການການການວິວິວິວເິຄາະ ເຄາະ ເຄາະ ເຄາະ     

1. 1. 1. 1. ເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍພວົພວົພວົພວົພນັພນັພນັພນັກບັກບັກບັກບັນກັນກັນກັນກັທ່ທ່ທ່ທ່ອອອອງງງງທ່ຽວທ່ຽວທ່ຽວທ່ຽວ, , , , ຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູປ້ະປະປະປະກອບກອບກອບກອບການ ແລະ ກາໍການ ແລະ ກາໍການ ແລະ ກາໍການ ແລະ ກາໍມະມະມະມະກອນກອນກອນກອນຈາກຈາກຈາກຈາກພາຍນອກ ພາຍນອກ ພາຍນອກ ພາຍນອກ     

1.1 ເຮດັໃຫວ້ດັທະນະທາໍຂອງຊນົ

ເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍອ່ອນແອ ຍອ້ນວ່າ 

“ຕື່ ນສງັຄມົ”  

ຊນົເຜົ່ າບາຍ ແລະຊນົເຜົ່ ານາຊ ີ

ໄດປ້ບັຕວົເຂົາ້ການສະພາບການ

ເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປະຊາກອນ 

ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ (ແຕ່ວ່າ ຈາໍ

ນວນໜຶ່ ງຍງັມຄີວາມກງັວນົຢູ່); 

ຊນົເຜົ່ າລຊູີ ແລະຊນົເຜົ່ າຢ ີບ່ໍໄດັ ້

ຮບັຜນົກະທບົຫາຼຍ ຍອ້ນວ່າ 

ພວກເຂາົດໍາລງົຊວິດິຢູ່ເຂດຫ່າງ

ໄກສອກຫຼກີ.  

ປະຊາກອນຊນົເຜົ່ າໂມຊູ, ປູມ ີ

ແລະ ຊງັ ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດ 

ແຕ່ວ່າ ສະພາບການນີເ້ກດີຂຶນ້

ມາກ່ອນແລວ້ ສະນັນ້ຜນົກະ

ທບົສະສມົທີ່ ເກດີຈາກໂຄງການ 

ຈຶ່ ງບ່ໍຖວ່ືາມຄີວາມສໍາຄນັ  

1) ຝກຶອບົຮມົພະນກັງານນາໍທ່ຽວ ເພື່ ອໃຫ ້

ເຜຍີແຜ່ໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວຮບັຮູກ່້ຽວກບັ 

ຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງວດັທະນະທາໍໃນເຂດ

ພືນ້ທີ່ ຂອງພວກເຂາົ  

2) ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ຕ່ໍກບັພດຶຕິ

ກາໍທີ່ ມຄີວາມຂດັແຍງ້ກບັວດັທະນະທາໍທອ້ງ

ຖິ່ ນ  

3) ສາ້ງວຽກເຮດັງານທາໍໃຫຄ້ນົທອ້ງຖິ່ ນໃນຂະ

ແໜງທ່ອງທ່ຽວ  

1.2 ການເຂົາ້ເຖງິຢາເສບຕດິ ແລະ

ພະຍາດຕດິຕ່ໍ  

ໜດົທຸກຄນົ ແຕ່ວ່າອດັຕາການ

ລະບາດຍງັບ່ໍທນັສູງ  

ໝດົທຸກຄນົ ແລະຈາໍນວນໜຶ່ ງມີ

ຄວາມສ່ຽງສູງ ຍອ້ນວ່າຂາດ

ການສກຶສາແລະຄວາມຕື່ ນໂຕ  

1) ແຜນງານປິ່ ນປວົແລະສາ້ງຄວາມຕື່ ນຕວົ

ຂອງລດັຖະບານ  

2) ໂຄງການເຊື່ ອມສານວຽກງານ ກ່ຽວກບັ

ການປອ້ງກນັແລະເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານກ່ຽວ

ກບັໂລກເອດ  

1.3 ຊາວໜຸ່ມເຂົາ້ເຖງິພດຶຕກິາໍທີ່ ມ ີ

ຄວາມຂດັແຍງ້ກບັວດັທະນະທາໍ

ສງັຄມົ ແລະເຮດັໃຫໂ້ຄງສາ້ງວດັ

ທະນະທາໍຄອບຄວົອ່ອນແອ. 

ສ່ວນຫາຼຍແມ່ນຢູ່ເຂດສູນກາງ

ຕວົເມອືງຂອງເມອືງດາລ ີແລະ

ລຈິຽງ  

ໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະຕວົ

ເມອືງໃຫ່ຍ, ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ 

ໄດປ້ະເຊນີກບັໄພຂົ່ ມຂູ່ເຫຼ ົ່ ານີ ້

ແລວ້ 

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົຄຸນຄ່າທາງວດັ

ທະນະທາໍ ໂດຍຜ່ານການສກຶສາ ແລະການອະ

ນຸລກັມລໍະດກົວດັທະນະທາໍ.  

2. 2. 2. 2. ການການການການເວນເວນເວນເວນຄນືຄນືຄນືຄນືທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ດນິ ສໍາດນິ ສໍາດນິ ສໍາດນິ ສໍາລບັລບັລບັລບັ

ສາ້ງສະສາ້ງສະສາ້ງສະສາ້ງສະຖາຖາຖາຖານ ີແລະນ ີແລະນ ີແລະນ ີແລະທາງທາງທາງທາງລດົລດົລດົລດົໄຟໄຟໄຟໄຟ    

ຜນົກະທບົ ສ່ວນຫາຼຍແມ່ນເກດີ

ກບັຊນົເຜົ່ າບາຍ ແລະຄນົຊນົ

ເຜົ່ ານາຊ ີແລະລຊູີຈາໍນວນໜຶ່ ງ 

ບ່ໍມຜີນົກະທບົທາງກງົ  ສາ້ງແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ເພື່ ອແກໄ້ຂຜນົກະ

ທບົ 

3. 3. 3. 3. ການການການການທາໍທາໍທາໍທາໍລາຍ ຫຼ ືຄວາມລາຍ ຫຼ ືຄວາມລາຍ ຫຼ ືຄວາມລາຍ ຫຼ ືຄວາມເຊື່ເຊື່ເຊື່ເຊື່ ອມອມອມອມ

ໂຊມຂອງວດັໂຊມຂອງວດັໂຊມຂອງວດັໂຊມຂອງວດັຖຸຖຸຖຸຖຸແລະແລະແລະແລະສະສະສະສະຖານຖານຖານຖານທີ່ ບູທີ່ ບູທີ່ ບູທີ່ ບູ

ຮານ ໂດຍຮານ ໂດຍຮານ ໂດຍຮານ ໂດຍຈາໍຈາໍຈາໍຈາໍນວນນວນນວນນວນທ່ອງທ່ອງທ່ອງທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວທ່ຽວທ່ຽວທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່

ເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມຂຶນ້ ຂຶນ້ ຂຶນ້ ຂຶນ້     

ຕວົເມອືງເກົ່ າລຈິຽງ, ພູເຂາົມງັ

ກອນຫມິະ, ແລະທະເລສາບ

ເອຫີາຍ  

ທະເລສາບລູກ,ູ ແມ່ນໍາ້ແລະພູ

ເຂາົທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງຈດິໃຈ  

1) ເຂດລຈິຽງ ແມ່ນເຂດອະນຸລກັຮຽບຮອ້ຍ

ແລວ້ ຍອ້ນວ່າເປນັເຂດມລໍະດກົທາງວດັທະ

ນະທາໍຂອງອງົການ UNESCO 

2) ສະຖານທີ່ ອື່ ນໆ ຮຽກຮອ້ງມກີານບງັຄບັໃຊ ້
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ລະບຽບກດົໝາຍ 

4. 4. 4. 4. ການການການການແຂ່ງແຂ່ງແຂ່ງແຂ່ງຂນັຂນັຂນັຂນັໃນໃນໃນໃນການການການການ

ຊອກວຽກຊອກວຽກຊອກວຽກຊອກວຽກເຮດັເຮດັເຮດັເຮດັງານງານງານງານທາໍ ກັທາໍ ກັທາໍ ກັທາໍ ກບັບບບຄນົຄນົຄນົຄນົ

ພາຍນອກພາຍນອກພາຍນອກພາຍນອກ; ; ; ; ການການການການແຂ່ງແຂ່ງແຂ່ງແຂ່ງຂນັລະຂນັລະຂນັລະຂນັລະຫວ່າງຫວ່າງຫວ່າງຫວ່າງ

ຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູປ້ະປະປະປະກອບກອບກອບກອບການການການການທ ້ທ ້ທ ້ທອ້ງອງອງອງຖິ່ ນ ກັຖິ່ ນ ກັຖິ່ ນ ກັຖິ່ ນ ກບັບບບຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູປ້ະປະປະປະ

ກອບກອບກອບກອບການການການການຈາກຈາກຈາກຈາກພາຍນອກ ໃນພາຍນອກ ໃນພາຍນອກ ໃນພາຍນອກ ໃນການການການການ

ສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງທຸທຸທຸທຸລະລະລະລະກດິກດິກດິກດິໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່    

ຊນົເຜົ່ າບາຍ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້

ດ,ີ ສ່ວນຊນົເຜົ່ ານາຊ ີຈດັຕັງ້ປະ

ຕບິດັບ່ໍໄດດ້ປີານໃດ  

ຊນົເຜົ່ າຊງັ, ໂມຊູ ແລະອື່ ນໆ ມີ

ຄວາມກງັວນົ.  

1) ຝກຶອບົຮມົທກັສະໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ

ການສກຶສາຊັນ້ສູງ ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ນັນ້ (ສະຖາບນັ

ການທ່ອງທ່ຽວແລະວດັທະນະທາໍເມອືງລິ

ຈຽງ)  

2) ຝກຶອບົຮມົໃຫຜູ້ປ້ະກອບການທອ້ງຖິ່ ນ  

5. 5. 5. 5. ເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາເສດເສດເສດເສດຖະຖະຖະຖະກດິ ກດິ ກດິ ກດິ 

ແລະແລະແລະແລະການການການການພັພັພັພດັດດດທະທະທະທະນານານານາຕວົຕວົຕວົຕວົເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ----    

ຄ່າຄ່າຄ່າຄ່າຄອງຄອງຄອງຄອງຊບີຊບີຊບີຊບີສູງສູງສູງສູງຂຶນ້ ຂຶນ້ ຂຶນ້ ຂຶນ້     

ສິ່ ງນີ ້ເກດີຂຶນ້ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ 

ໃນເມອງດາລ ີແລະລຈິຽງ; ມນັ

ສາມາດເກດີຂຶນ້ໃນເມອືງເຫກັ

ກງິ ໄດເ້ຊັ່ ນກນັ  

ເຂດດັ່ ງກ່າວນີ ້ເປນັເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີ ແລະມຕີວົເມອືງນອ້ຍ

ທີ່ ມອຸີດສະຫະກາໍຈາໍນວນ

ໜອ້ຍ, ແທນທີ່ ຈະເປນັເຂດ

ທ່ອງທ່ຽວແລະການບໍລກິານ  

1) ປະຊາກອນເຮດັການເຄື່ ອນຍາ້ຍເຂົາ້ສູ່ຕວົ

ເມອືງ ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ  

2) ຊນົເຜົ່ ານາຊ ີເຫນັວ່າການຂະຫຍາຍຕວົ

ຂອງເມອືງລຈິຽງມຄີວາມສໍາຄນັ ຍອ້ນວ່າ 

ພວກເຂາົຖວ່ືາເປນັນະຄອນຫວຼງທີ່ ເປນັສູນ

ກາງທາງວດັທະນະທາໍ ແລະທຸລະກດິຂອງ

ພວກເຂາົ  
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ກໍກກໍໍກໍລະລະລະລະນີນີນີນສີກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາ: : : : ຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົແລະມາດທບົແລະມາດທບົແລະມາດທບົແລະມາດຕະຕະຕະຕະການບນັການບນັການບນັການບນັເທາົເທາົເທາົເທາົ, , , , ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການໄຟໄຟໄຟໄຟຟາ້ຟາ້ຟາ້ຟາ້ຊອງຊອງຊອງຊອງບູງບູງບູງບູງ    4, 4, 4, 4, ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຫວຽດຫວຽດຫວຽດຫວຽດນາມນາມນາມນາມ 

ໂຄງການນີປ້ະກອບມກີານກໍ່ ສາ້ງເຄື່ ອງຜະລດິໄຟຟາ້ຂະໜາດ 156 ເມກາວດັແລະອ່າງເກບັນໍາ້ຄອນກຼດີຂະໜາດ 110 ເມດັກອ້ນໃນແມ່ນໍາ້ຊອງບູງຊຶ່ ງຕັງ້ຢູ່ພາຍໃນເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່

ມຄີວາມທຸກຍາກທີ່ ສຸດແລະຫ່າງໄກສອກຫຼກີທີ່ ສຸດຂອງປະເທດຫວຽດນາມ. ເຂດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວນີສ່້ວນໃຫ່ຍແມ່ນເປນັເຂດທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າໂກຕູອາໄສຢູ່ຊຶ່ ງເປນັຊນົເຜົ່ າທີ່ ບ່ໍມກີານຕດິ

ຕ່ໍພວົພນັໜອ້ຍທີ່ ສຸດກບັຄນົຊນົເຜົ່ າຄນີຊຶ່ ງເປນັຊນົເຜົ່ າສ່ວນໃຫ່ຍຂອງປະເທດ.  

ຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົ....ໂຄງການນີຈ້ະສົ່ ງຜນົກະທບົໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໝູ່ ບາ້ນຊນົເຜົ່ າໂກຕູຈາໍນວນ 4 ບາ້ນປະກອບມ ີ206 ຄວົເຮອືນ; ແລະພາໃຫມ້ກີານສູນເສຍທີ່ ດນິຜະລດິກະສິ

ກໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັສູນກາງຊມຸຊນົຊຶ່ ງເປນັສະຖານທີ່ ມໂີຮງຮຽນແລະສຸກສາລາ. ນອກນັນ້ໂຄງການນຍີງັສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍທີ່ ດນິຜະລກິະສກິໍາຂອງອກີ 3 ບາ້ນທີ່

ມຊີນົເຜົ່ າໂກຕູອາໄສຢູ່ເປນັສ່ວນໃຫ່ຍໂດຍການເວນຄນືທີ່ ດນິເພື່ ອໃຊເ້ປນັະສຖານທີ່ ກໍ່ ສາ້ງ ແລະສາຍນໍາສົ່ ງໄຟຟາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັໂຄງການ.  

ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລຢືາງຢາງຢາງຢາງເໝາະເໝາະເໝາະເໝາະສມົສມົສມົສມົກບັກບັກບັກບັວດັວດັວດັວດັທະທະທະທະນະນະນະນະທາໍທາໍທາໍທາໍ....ການປກຶສາຫາລເືບືຶອ້ງຕົນ້ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກບັກຸ່ມຕວົຢ່າງຈາກຊຸມຊນົແລະບາ້ນທີ່ ອາໄສຢູ່ຕາມລໍາແມ່ນໍາ້ແລະເນັນ້ໃສ່

ເນືອ້ໃນແຜນພດັທະນາແຫ່ງຊາດ. ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີສ້າ້ງພືນ້ຖານໜກັແໜນ້ສໍາລບັຍຸດທະສາດການມສ່ີວນຮ່ວມພາກລະອຽດແລະພາກຂະຫຍາຍຊຶ່ ງຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະການ

ກະກຽມແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແລະແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ກວມເອາົເປົາ້ໝາຍຄບືາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົແລະພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຫຼກັການສູງສຸດກ່ຽວກບັປກຶ

ສາຫາລກືບັຊຸມຊນົແມ່ນແນ່ໃສ່ໃຫມ້ເີໝາະສມົຕາມວດັທະນະທໍາ, ຊຶ່ ງເປນັຫຼກັານສົ່ ງເສມີບ່ໍໃຫມ້ກີານຈາໍແນກແລະມຄີວາມເປດີກວາ້ງ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຕັງ້ໜາ້, ເອາົໃຈໃສ່

ບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍແລະມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງມຄີວາມໝາຍໃນຂະບວນການອອກແບບມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົ. ຜນົອອກທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການປກຶສາຫາລກືບັຊາວບາ້ນ

ແມ່ນມກີານຕດັສນິບນັຫາຮ່ວມກນັກ່ຽວກບັສະຖານທີ່ ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັບາ້ນແລະການຂໍອະນຸຍາດຈາກຊຸມຊນົເຈ ົາ້ພາບ (ຊນົເຜົ່ າປາປງັ) ເພື່ ອຮບັເອາົຊາວບາ້ນທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍ, ການ

ອອກແບບເຮອືນ, ແຜນຜງັບາ້ນແລະອງົປະກອບຂອງແຜນງານພດັທະນາຊວິດິຄວາມເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ.  

ມາດມາດມາດມາດຕະຕະຕະຕະການການການການບນັບນັບນັບນັເທາົເທາົເທາົເທາົ....ໂຄງການຈະສາ້ງໂຮງຮຽນປະຖມົຈາໍນວນ 1 ຫຼງັໃຫແ້ຕ່ລະບາ້ນ. ສູນກາງຊຸມຊນົຈະຖກືສາ້ງຂຶນ້ໃໝ່ຢູ່ເຂດປາດແີລະສູນການຊຸມຊນົຍ່ອຍຈະຖກືສາ້ງຂຶນ້ຢູ່

ເຂດປາປງັ. ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົແລະສຸກສາລາຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ໃໝ່ຢູ່ເຂດປາດແີລະປາປງັ. ສະນັນ້ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົບາ້ນປາປງັຊຶ່ ງເປນັບາ້ນເຈ ົາ້ພາບໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ເຊັ່ ນກນັເປນັຕົນ້ແມ່ນໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ທີ່ ດນິ, ນໍາ້ປະປາ, ແລະລະບບົຊນົລະປະທານ. ບຸກຄນົທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍແລະຊາວບາ້ນເຈ ົາ້ພາບໄດຮ່້ວມກນັອອກແບບ ແລະວາງແຜນ

ບາ້ນຢ່າງລະອຽດ. ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ຈດຸທີ່ ຕັງ້ແລະທດິທາງຂອງແຕ່ລະສິ່ ງປຸກສາ້ງພາຍໃນຊຸມຊນົໄດຮ້ບັການກໍານດົໂດຍຜ່ານການປກຶສາຫາລກືບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົກ່ອນຈະ

ມກີານກໍ່ ສາ້ງຕວົຈງິ. ການສາ້ງເຮອືນຢູ່ຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກທມີງານໂຄງການ. ນອກນັນ້ ໂຄງການຍງັສາ້ງທາງເຂົາ້ບາ້ນເສັນ້ໃໝ່ແລະໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂອງບາ້ນອກີ

ຈາໍນວນໜຶ່ ງ.  

ລກັລກັລກັລກັສະສະສະສະນະນະນະນະສໍາສໍາສໍາສໍາຄນັຄນັຄນັຄນັຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕໍຕໍຕໍຕໍ.ການປະເມນີຜນົກະທບົແລະມາດຕະການບນັເທາົໄດຮ້ບັການປບັປຸງໂດຍ:  

• ຕອບສະໜອງ ແລະເຫນັຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ ທີ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາທີ່ ສອດຄ່ອງກບັວດັທະນະທໍາ ຂອງບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ;  

• ປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ ແລະມາດຖານການດໍາລງົຊວິດິ ຂອງຄນົຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ແລະບຸກຄນົອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຢ່າງເອາົ

ໃຈໃສ່ ແລະໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ;  

• ສະໜອງແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການປກົປອ້ງ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ຕ່ໍຜນົກະທບົທາງລບົຂອງໂຄງການ; ແລະ  

• ຮບັປະກນັວ່າ ໄດມ້ກີານປກຶສາຫາລກືບັບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຢ່າງສມົບູນແບບ ແລະເປີດໂອກາດໃຫພ້ວກເຂາົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕດັສນິບນັຫາ ທີ່ ມຜີນົກະ

ທບົກບັພວກເຂາົ.  

ຍາມໃດໂຄງການກໍ່ ຮບັປະກນັວ່າແຜນພດັທະນາຊນົເຜາົກຸ່ມນອ້ຍແລະຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນົພືນ້ຖານຮູບແບບວທິກີານທີ່ ເປນັເອກະພາບກນັລະ

ຫວ່າງຜູສ້ະໜບັສະໜນູໂຄງການແລະຊາວບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ທຸກພາກສ່ວນເຫນັດເີປນັເອກະພາບກນັວ່າກຸ່ມພດັທະນາແລະການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັລະດບັບາ້ນຈະໄດຮ້ບັ

ການສາ້ງຂຶນ້ພາຍໃນແຕ່ລະບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ; ໂດຍການນໍາພາຈາກນາຍບາ້ນ; ແລະລວມມຕີວົແທນຈາກຂະແໜງສາທາ, ຜູອ້າວຸໂສແລະແມ່ຍງິກໍ່ ຄ ືຜູດໍ້າເນນີກດິຈະກໍາລະ

ດບັຊຸມຊນົ.  

ກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນາ ແລະນາ ແລະນາ ແລະນາ ແລະການການການການຍກົຍກົຍກົຍກົຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຈດັຈດັຈດັຈດັສນັສນັສນັສນັຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ບາ້ນ ບາ້ນ ບາ້ນ ບາ້ນ ມພີາລະບດົບາດແລະໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັກຸ່ມນໍາພາ ພາຍໃນບາ້ນ ແລະເປນັຜູສ້ ື່ ສານ ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະຄໍາຮອ້ງຈາກຊຸມຊນົ ເຖງິພະນກັງານໂຄງການ ແລະໜ່ວນງານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຂອງ

ໂຄງການ;  

• ຕດິຕາມກດິຈະກໍາການວາງແຜນພດັທະນາສະຖານທີ່  ແລະລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ ໃຫຊຸ້ມຊນົຮບັຮູ ້ຢ່າງເປນັປກົກະຕ;ິ  

• ເກບັຂໍມູ້ນຄວາມຕອ້ງການ ກ່ຽວກບັການປຸກສາ້ງເຮອືນຊານ ແລະກດິຈະກໍາອື່ ນໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັການແຜນພດັທະນາສະຖານທີ່  ຈາກແຕ່ລະຄວົເຮອືນ;  

• ຈດັກອງປະຊຸມບາ້ນ ເພື່ ອແຈງ້ການໃຫສ້ະມາຊກິຊຸມຊນົທຸກທ່ານຮບັຮູ ້ ກ່ຽວກບັສດິທຂິອງພວກເຂາົ ແລະກນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກ. ຕອ້ງຈດັກອງປະຊຸມແຍກ

ຕ່າງກນັ ລະຫວ່າງກຸ່ມຜູຊ້າຍ ແລະແມ່ຍງິ.  

• ປະສານງານກບັໜ່ວຍງານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກບັສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຍກົຍາ້ຍ;  

• ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ທີ່ ຕດິພນັການການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະຄ່າຊດົເຊຍີ ຫຼ ືແຈງ້ໃຫພ້ະນກັງານໂຄງການ ແລະໜ່ວຍງານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຮບັຮູ ້ ກ່ຽວກບັຂໍຂ້ດແຍງ້ທີ່ ມີ

ຄວາມສບັສນົ ທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ຈາກຂັນ້ເທງີ;  

• ຊ່ວຍເຫຼອືພະນກັງານໂຄງການ ແລະໜ່ວຍງານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕດິຕາມປະເມນີຜນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັກດິຈະກໍາຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ.  

• ຊ່ວຍເຫຼອື ໜ່ວຍງານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາປວົແປງຊວິດິການເປນັຢູ່ ຂັນ້ບາ້ນ;  

• ສະໜອງຄໍາຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ໃຫພ້ະນກັງານໂຄງການ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ;ິ  

• ປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຂອງຊຸມຊນົ ເພື່ ອໃຊເ້ປນັຂໍມູ້ນສະໜບັສະໜນູຂະບວນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະເພື່ ອແຈງ້ໃຫໜ່້ວຍງານຍກົຍາ້ນຈດັສນັ ຮບັຮູ;້  ແລະ  

• ລາຍງານຢ່າງເປນັປກົະຕ ິ ໃຫບຸ້ກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທງັໝດົ ກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການວາງແຜນພດັທະນາສະຖານທີ່ , ກດິຈະກໍາຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ 

ວຽກງານປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ 2008. ໂຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ຊອງບູງ 4  (ເງນິກູຢ້ມືເລກທ2ີ429-VIE ອະນຸມດັໃນວນັທ2ີ6 ມຖຸິນາ). ມານລີາ. 
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ກໍກກໍໍກໍລະລະລະລະນີນີນີນສີກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາ: : : : ການການການການຮບັຮບັຮບັຮບັປະປະປະປະກນັກນັກນັກນັໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫມ້ີມີມີມກີານການການການໃຊມ້າໃຊມ້າໃຊມ້າໃຊມ້າດດດດຕະຕະຕະຕະການການການການແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງເໝາເໝາເໝາເໝາສມົສມົສມົສມົກບັກບັກບັກບັວດັວດັວດັວດັທະທະທະທະນະນະນະນະທາໍທາໍທາໍທາໍ, , , , ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການໄຟການໄຟການໄຟການໄຟຟາ້ຟາ້ຟາ້ຟາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ເທນີເທນີເທນີເທນີ    2 2 2 2 ປະປະປະປະເທດສເທດສເທດສເທດສປປປປປປປປ    ລາວລາວລາວລາວ    

ຜ່ານການວາງແຜນແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 ເຮດັໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງມປີະສບົການທີ່ ອຸດມົສມົບນົດາ້ນການນາໍກດົມາດຕະ

ການທີ່ ເໝາະສມົທາງວດັທະນະທາໍເຂົາ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆທຕີດິພນັກບັຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ. ແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ (EMDP) 

ຂອງໂຄງການນີໄ້ດກ້າໍນດົບນັຫາສະເພາະເຈາະຈງົແລະມາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົກບັວດັທະນະທາໍດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ກາກາກາການນນນດໍາດໍາດໍາດໍາລງົລງົລງົລງົຊິຊິຊິຊວິດິວດິວດິວດິ. ແຜນ EMDP ເປນັແຜນການອນັໜຶ່ ງທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຄາ້ຍຄກືນັ ແລະແຕກຕ່າງກນັ ຂອງແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າ ໃນດາ້ນ

ການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ. ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ສໍາລບັປະຊາຊນົຊນົເຜົ່ າ ທີ່ ບ່ໍມທີກັ

ສະ ແລະເຕກັໂນໂລຊ ີ ທຽບເທົ່ າກບັຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາຍິ່ ງຈະເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດໃນລະດບັສູງ

ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ຖາ້ຫາກວ່າ ບ່ໍມມີາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການຝກຶອບົຮມົເພີ່ ມຕື່ ມ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຢ່າງໄກຊ້ດິ ໃນໄລ

ຍະຂາ້ມຜ່ານ.  

• ສດິສດິສດິສດິຄອບຄອບຄອບຄອບຄອບຄອບຄອບຄອບທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ດນິດນິດນິດນິ. ແຜນ EMDP ຊ່ວຍແກໄ້ຂບນັຫາ ກ່ຽວກບັການຄໍາ້ປະກນັສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິຂອງຊຸມຊນົ ແລະສດິໄລຍະຍາວ ໃນ

ການນາໍໃຊຊ້ບັພະກອນຕ່າງໆ ທີ່ ຊຸມຊນົໄດຍ້ກົຂຶນ້ມາເປນັບນັຫາ. ເອກະສານນຕິກິາໍ, ໃບຕາດນິ ແລະການສະເໜລີະບຽບກດົໝາຍທີ່ ຈາໍເປນັ 

ແລະລະດບັເປົາ້ໝາຍໃນການຄໍາ້ປະກນັສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນ ທີ່ ມຢູ່ີຕາມທົ່ ງພຽງນາກາຍ ຂອງລູກຄນົຖກືຍກົຍາ້ຍ ແລະ

ການປອ້ງກນັບ່ໍໃຫຖ້ກືທາໍລາຍຈາກຄນົພາຍນອກ.  

• ການການການການຍກົຍກົຍກົຍກົຍາ້ຍ ແລະຍາ້ຍ ແລະຍາ້ຍ ແລະຍາ້ຍ ແລະການການການການຄັຄັຄັຄດັເລອືກດເລອືກດເລອືກດເລອືກບ່ອນບ່ອນບ່ອນບ່ອນຢູ່ອາຢູ່ອາຢູ່ອາຢູ່ອາໄສໄສໄສໄສໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່. ການຍກົຍາ້ຍໝູ່ ບາ້ນ ໃຫຢູ່້ພາຍໃນ ຫຼ ື ໃຫຢູ່້ໄກທ້ີ່ ສຸດ ກບັເຂດຊາຍແດນການປກົຄອງ, 

ພືນ້ທີ່ ວດັທະນະທາໍ ແລະຈດິວນິຍານ ເພື່ ອຮກັສາຄວາມລຶງ້ເຄຍີກບັທີ່ ດນິ ແລະຊບັພະຍາກອນ ກໍ່ ຄ ື ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກສບັ

ສນົທາງສງັຄມົ ແລະຄວາມແຕກແຍກທາງວດັທະນະທາໍ ໃນໄລຍະການຍກົຍາ້ນຈດັສນັ ແລະປວົແປງວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຄນືໃໝ່. ມາດຕະ

ການສະເພາະ ໃນການແຍກແຕ່ລະຊຸມຊນົ ແລະຍກົຍາ້ຍຊນົເຜົ່ າໄຕ ໄປຢູ່ບາ້ນແຫ່ງໜຶ່ ງຂອງແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ໄດຮ້ບັການວາງແຜນໄວ.້  

• ເຄາົເຄາົເຄາົເຄາົລບົລບົລບົລບົຮດີຮດີຮດີຮດີຄອງຄອງຄອງຄອງປະປະປະປະເພນີເພນີເພນີເພນພີືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ. ແຜນ EMDP ຮບັປະກນັວ່າ ຂະບວນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ໄດຄໍ້ານງຶເຖງິ ແລະເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນກດິຈະ

ກາໍວດັທະນາຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ພທິກີາໍທາງສາດສະໜາ ແລະຈດິວນິຍານ ສໍາລບັບູຊາພະເຈົາ້, ເຂດສກັສດິຂອງພະເຈົາ້ ແລະບນັພະ

ບຸລຸດ; ການກາໍນດົແຜນຜງັບາ້ນ ແມ່ນອງີຕາມສາຍພວົພນັຍາດຕພິີ່ ນອ້ງ ແລະສະມາຊກິຊນົເຜົ່ າ;  ການອອກແບບເຮອືນຊານ; ແລະ ການສາ້ງ

ຄນືໃໝ່ ສູນກາງສະຖານທີ່ ສກັສດິທາງສາດສະໜາ ແລະຈດິວນິຍານຂອງບາ້ນ ແລະອງົການຈດັຕັງ້ຂອງບາ້ນທີ່ ກາໍນດົຂຶນ້ໃໝ່ ຫຼ ື ປ່ຽນແທນ

ກບັສິ່ ງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ.  

• ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລແືບບແບບແບບແບບເປດີກວາ້ງເປດີກວາ້ງເປດີກວາ້ງເປດີກວາ້ງ.ການວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະປກຶສາຫາລ ືໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ ແລະຖກືວ່າເປນັໝາກຫວົໃຈຂອງ

ແຜນ EMDP ແລະແຜນພດັທະນາສງັຄມົ. ຄວາມກງັວນົ ແລະຄວາມຄາດຫວງັຂອງຜູທ້ໄີດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄດຮ້ບັການເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນ

ການວາງແຜນໂຄງການ ແລະເປນັປດັໄຈສໍາຄນັໃນການອອກແບບໂຄງການ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການກາໍນດົສະຖານຍກົຍາ້ຍ, ທາງເລອືກໃນການ

ປບັປຸງຊວິດິຄວາມເປນັຢູ່ ແລະທາງເລອືກຂອງມາດຕະການບນັເທາົ.  

• ມຕີວົມຕີວົມຕີວົມຕີວົແທນແທນແທນແທນຈາກຈາກຈາກຈາກແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະອງົອງົອງົອງົການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະເພເພເພເພນີນີນີນ.ີ ແຜນ EMDP ເນັນ້ໜກັໃສ່ພາລະບດົບາດ ແລະໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ 

ແລະບຸກຄນົ ເພື່ ອອ◌ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຂ້ະບວນການຍກົຍຍ້ຈດັສນັຂັນ້ບາ້ນ ແລະຂັນ້ຄອບຄວົ. ຕໍາແໜ່ງການນໍາທີ່ ເປນັທາງການ 

ແລະຜູນ້າໍທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການ ແລະຊ່ຽວຊານດາ້ນພທິກີາໍທາງສາດສະໜາ ເປນັພາກສ່ວນສໍາຄນັ ໃນການວາງແຜນແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ 

EMDP ແລະແຜນພດັທະນາສງັຄມົ. ນອກນັນ້ ແຜນ EMDP ຍງັເປນັແຜນສົ່ ງເສມີໃຫຕ້ວົແທນຈາກແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າ ມບີດົບາດໃນການຕດັ

ສນິບນັຫາ ຢູ່ຂນັເມອືງ.   

• ການການການການຍກົຍກົຍກົຍກົລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັຂດີຂດີຂດີຂດີຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສາສາສາສາມາດມາດມາດມາດຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງເໝາະເໝາະເໝາະເໝາະສມົສມົສມົສມົກບັກບັກບັກບັວດັວດັວດັວດັທະທະທະທະນະນະນະນະທາໍທາໍທາໍທາໍ. ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ ແລະການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ະຖາ

ບນັທອ້ງຖິ່ ນ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະບດັ ຜ່ານການຝກຶອບົຮມົ ແລະສະໜບັສະໜນູ ໃນຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫວ້ທິກີານ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ມຄີວາມເໝາະສມົທາງວດັທະນະທາໍ. ນອກນັນ້ ແຜນ EMDPຍງັເປນັແຜນທີ່ ເນັນ້ໃສ່ການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຊ່ຽວ

ຊານດາ້ນການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ພາຍໃນໂຄງການ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບໍລສິດັໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2. 2005. ແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຂອງໂຄງການນໍາ້ເທນີ 2 ປະເທດ ສປປລາວ. ມານລິາ: ເອດບີ.ີ  
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VIII.VIII.VIII.VIII. ບນັບນັບນັບນັຫາທີ່ຫາທີ່ຫາທີ່ຫາທີ່ ຕດິຕດິຕດິຕດິພນັພນັພນັພນັກບັການກບັການກບັການກບັການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັແຜນບດັແຜນບດັແຜນບດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ        

221. ບາດກາ້ວສໍາຄນັຕົນ້ຕ່ໍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫສໍ້າເລດັຜນົແມ່ນຮບັປະກນັ

ວ່າອງົກອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ/ຄຸມ້ຄອງໂຄງການໃນກລໍະນທີີ່ ເປນັໂຄງການຂອງລດັຖະບານຫຼລູືກຄາ້ໃນກລໍະນທີີ່ ເປນັໂຄງການພາກເອ

ກະຊນົມຄີວາມກຽມພອ້ມ. ອງົການຈດັຕັງ້ເຫຼ ົ່ ານີຕ້ອ້ງມພີະນກັງານພຽງພໍແລະມເີຄື່ ອງມຄືບົຖວ້ນກ່ອນທີ່ ຈະເລີ່ ມຕົນ້ຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ. ສໍາລບັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ຕາຕະລາງເວລາຂອງວຽກກໍ່ ສາ້ງຕອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການເວນຄນືທີ່ ດນິແລະການ

ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ບາດກາ້ວສໍາຄນັຕົນ້ຕ່ໍອກີອນັໜຶ່ ງແມ່ນການປບັປຸງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົ 

ສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ຖາ້ເຫນັວ່າຈາໍເປນັ, ອງີຕາມການອອກແບບແລະງບົປະມານໃນການແກໄ້ຂຜນົກະທບົແລະກດິຈະກໍາປກຶສາ

ຫາລກືບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ສໍາລບັໂຄງການສາທາລະນະສຸກ, ສກຶສາແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; ການປະສານງານ

ລະຫວ່າງອງົກອນຄຸມ້ຄອງ/ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຫຼລູືກຄາ້ຊຶ່ ງເປນັຝ່າຍໜຶ່ ງແລະອກີຝ່າຍໜຶ່ ງແມ່ນພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ສະໜອງ

ການບໍລກິານໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັແລະຕອ້ງດໍາເນນີການປະສານງານກນັໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້.  

ກກກກ....    ການການການການປບັປບັປບັປບັປຸງປຸງປຸງປຸງແຜນແຜນແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃນໃນໃນໃນໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັ    

222. ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງອາດຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງຫຼງັຈາກທີ່ ມກີານອອກແບບຢ່າງລະອຽດ

ທາງດາ້ນວສິະວະກໍາຂອງໂຄງການແລະຖາ້ຫາກວ່າມກີານປ່ຽນແປງຂອບເຂດເອກະສານໂຄງການທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້

ເມອືງໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ຂໍມູ້ນລະອຽດທາງດາ້ນວສິະວະກໍາແລະການອອກແບບທາງດາ້ນວຊິາການສໍາລບັການປະ

ມູນ ແລະ/ຫຼວືຽກກໍ່ ສາ້ງພາຍໄຕສ້ນັຍາກໍ່ ສາ້ງໃດໜຶ່ ງສາມາດຖເືປນັສະບບັສຸດທາ້ຍໄດກ້ໍ່ ຕ່ໍເມ ື່ ອວ່າທນຶກູຢ້ມືໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ

ຈາກເອດບີ.ີ ສະນັນ້ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຈ ຶ່ ງຕອ້ງຖກືປບັປຸງເພື່ ອດດັແກໃ້ຫສ້ອດຄ່ອງກບັສິ່ ງທີ່ ປ່ຽນແປງ. 

ທຸກໆການປ່ຽນແປງໃນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກເອດບີກ່ີອນຈະມກີານເລີ່ ມ

ຕົນ້ເຊນັສນັຍາວຽກກໍ່ ສາ້ງຫຼກືດິຈະກໍາອື່ ນໆທີ່ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັແລະຈາກນັນ້ຕອ້ງເຜຍີແຜ່ຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງເອດບີ.ີ 

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສະບບັດດັແກກ້ໍ່ ເຊັ່ ນດຽວກນັຕອ້ງເຜຍີແຜ່ໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮບັຮູ.້  

223. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ທຸກໆການປ່ຽນແປງຂະໜາດໃຫ່ຍກ່ຽວກບັຂອບເຂດໜາ້ວຽກໂຄງການຮຽກຮອ້ງໃຫທ້ມີງານໂຄງການ

ຂອງເອດບີດໍີາເນນີການຄດັເລອືກ ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງຄນືໃໝ່ແລະມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈະຈດັປະເພດໂຄງ

ການຄນືໃໝ່. ຖາ້ຫາກວ່າພາຍຫຼງັການຄດັເລອືກໂຄງການຖກືຈດັເປນັໂຄງການປະເພດກໍຫຼຂໍື, ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ປບັ

ປຸງຫຼກືະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄນືໃໝ່ແລະສົ່ ງໃຫເ້ອດບີເີພື່ ອເຜຍີແຜ່ຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງຕນົ. ນອກນັນ້ຜູ ້

ກູຢ້ມື/ ລູກຄາ້ຕອ້ງເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

ຂຂຂຂ....    ການການການການແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທີ່ ບ່ໍທີ່ ບ່ໍທີ່ ບ່ໍທີ່ ບ່ໍໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຄ້າດຄາດຄາດຄາດຄະຄະຄະຄະເນເນເນເນໄວ ້ໄວ ້ໄວ ້ໄວ ້   

224. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງມຄີວາມລະມດັລະວງັກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງຂອດເຂດໜາ້ວຽກຂອງໂຄງການຍອ້ນວ່າມນັຈະກ່ຽວ

ຂອ້ງກບັຜນົກະທບົທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ. ຜນົກະທບົທີ່ ບໍໄດຄ້າດຄະເນໄວອ້າດຈະເກດີຂຶນ້ໃນກໍ

ລະນທີີ່ ພບົວ່າມຄີນົພືນ້ເມອືງກຸ່ມໃໝ່ອາໄສຢູ່ເຂດພືນ້ທີ່ ໂຄງການໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫຼ ື ພວົວ່າລະດບັຫຼປືະເພດຂອງຜນົກະທບົມີ

ການປ່ຽນແປງ. ບນັຫາທໍາອດິທີ່ ກ່າວມານັນ້ອາດຈະພບົເຫນັໄດງ່້າຍແລະມຄີວາມຊດັເຈນຍອ້ນວ່າກຸ່ມຄນົໃດໜຶ່ ງສາມາດຮອ້ງຮຽນ

ວ່າພວກເຂາົເປນັຄນົພືນ້ເມອືງ.  
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ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ກາກາກາການນນນຍກົຍກົຍກົຍກົລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັຂດີຂດີຂດີຂດີຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສາສາສາສາມາດມາດມາດມາດກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຄນົຄນົຄນົຄນົ

ພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງໃນເມອືງໃນເມອືງໃນເມອືງໃນໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ    

• ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະການປະກອບສ່ວນຂອງຄນົ

ພືນ້ເມອືງ, ພດັທະນາກດິຈະກາໍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທີ່ ມ ີ

ຄວາມສາມາດຜະລດິໄດ ້ແລະປະສບົຜນົສໍາເລດັ.  

• ມຄີວາມຫາ້ວຫນັ ແລະສົ່ ງເສມີ ຄວາມຮູສ້ກຶ “ຄວາມ

ເປນັເຈົາ້ການຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ”.  

• ຄນົພືນ້ເມອືງຈະເປນັພາກສ່ວນທີ່ ຮູດ້ທີ ີ່ ສຸດ ກ່ຽວກບັ

ຄວາມຕອ້ງການ, ຈດຸແຂງ ແລະຈດຸອ່ອນຂອງພວກເຂາົ.  

• ວທິກີານເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ສາ

ມາດໃຊເ້ປນັເຄື່ ອງມສືົ່ ງເສມີໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງດໍາເນນີງານ

ດວ້ຍຕວົເຂາົໄດດ້ທີີ່ ສຸດ.  

• ທຸກໆກດິຈະກາໍໂຄງການ ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັ

ວດັທະນະທາໍຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ (ຕວົຢ່າງ: ພາສາປາກ

ເວົາ້, ເນືອ້ໃນຂອງຂໍມ້ນູ, ໄລຍະເວລາ, ບຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້

ຮ່ວມ).  

• ຕອ້ງເຄາົລບົ ສະຖາບນັ, ຂັນ້ຕອນ ແລະໂຄງຮ່າງການ

ຈດັຕັງ້ທອ້ງຖິ່ ນ  ແລະຖາ້ມຄີວາມເໝາະສມົ ຍຸດທະ

ສາດ ຕອ້ງສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີ.້  

• ກດິຈະກາໍຝກຶອບົຮມົ ຄວນຈະດໍາເນນີແບບມສ່ີວນຮ່

ວມ ແລະ “ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດໃ້ນຕວົຈງິ”. ເປົາ້ໝາຍການ

ຝກຶອບົຮມົແມ່ນ ໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງ ສາມາດນາໍໃຊໃ້ນໄດ ້

ໃນຕວົຈງິແລະກ່ຽວພນັກບັການດໍາລງົຊວິດິຂອງພວກ

ເຂາົ ແລະ ສໍາມະນາກອນຕອ້ງເຫນັການຝກຶອບົຮມົ ມີ

ຄວາມເໝາະສມົກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ພວກເຂາົເປນັຕວົ

ແທນ.  

• ຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ “ຂັນ້ຕອນທີ່ ດ”ີ ແມ່ນປດັໄຈສໍາ

ຄນັ.  

• ທດັສະນະກ່ຽວກບັວທິກີານແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ ສ່ວນຫາຼຍ

ແລວ້ ຈະເປນັປະໂຫຍດ ຖາ້ມອບອໍານາດໃຫຜູ້ຄ້ດັຄາ້ນ 

ຊຶ່ ງເປນັວທິກີານແປກໃໝ່ ພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງຊຸມ

ຊນົ/ອງົການຈດັຕັງ້, ຫຼ ື ລະຫວ່າງຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະອງົ

ການຈດັຕັງ້ເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ທະນາຄານໂລກ. (ບ່ໍມວີນັເດອືນປ)ີ. ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມ

ສາມາດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ. 

225. ໃນກລໍະເທງີນັນ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງປະເມນີລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົແລະກໍານດົມາດຕະການຫູດ

ຜ່ອນຜນົກະທບົເຫຼົ່ ານັນ້ຄຽງຄູ່ກບັການຮບັປະກນັວ່າຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການໄປຮອດໄປເຖງິຊຸນຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢ່າງ

ແທຈ້ງິ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນກວດກາແລະຊອກຫາຜນົກະທບົທີ່ ບ່ໍໄດຄ້າດຄະເນໄວຢ່້າງເປນັປກົກະຕແິລະຈດົບນັທກຶຜນົກະທບົ

ເຫຼົ່ ານັນ້ໄວໃ້ນບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ. ຂໍມູ້ນຂ່າວສານເຫຼົ່ ານີສ້າມາດເປນັພືນ້ຖານໃຫຄ້ະນະບໍລິ

ຫານໂຄງການແລະພາກສ່ວນຕດັສນິບນັຫາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບນັຫາຈາໍເປນັກ່ຽວກບັການປກຶສາຫາລຫຼືປືບັປຸງແຜນປອ້ງກນັ 

ຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫເ້ໝາະສມົກບັຕວົຈງິ.  

ຄຄຄຄ....    ການການການການຍກົຍກົຍກົຍກົລະລະລະລະດັດັດັດບັບບບຂດີຂດີຂດີຂດີຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສາສາສາສາມາດມາດມາດມາດ    

226. ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດ

ຕອບສະໜອງວຽກງານປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງໄດຢ່້າງມປີະສດິທິ

ພາບ; ປະເທດສະມາຊກິ DMC ສາມາດສະເໜຂໍີຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື

ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຈາກເອດບີຊີຶ່ ງອາດຈະເປນັໜຶ່ ງໃນຮູບ

ແບບການຊ່ວຍເຫຼອືດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົນຕິກິໍາລະດບັ

ທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອສາ້ງໃຫມ້ກີານຮບັຮູຢ່້າງເປນັທາງ

ການກ່ຽວກບັລະບບົສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິປະເພ

ນຂີອງຄນົພືນ້ເມອງ;  

• ປບັປຸງລະດບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄນົ

ພືນ້ເມອືງໃນຂະບວນການພດັທະນາໂດຍຜ່ານ

ການເຊື່ ອມສານທດັສະນະຂອງຄນົພືນ້

ເມອືງເຂົາ້ໃນການອອກແບບແຜນງານພດັທະ

ນາແລະຍຸດທະສາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກ

ຍາກຄຽງຄູ່ກບັການເປດີໂອກາດໃຫພ້ວກເຂາົ

ໄດັຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກແຜນງານພດັທະນາ 

ຢ່າງເຕມັສ່ວນໂດຍຜ່ານການປະຕຮູິບນະໂຍ

ບາຍແລະລະບບົນຕິກິໍາ, ການເສມີສາ້ງຄວາມ

ສາມາດ, ການປກຶສາຫາລແືລະມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງ

ມຄີວາມໝາຍແລະການໃຫອ້◌ໍານາດໃນການ

ຕດັສນັບນັຫາ; 

• ສະໜບັສະໜນູບຸລມິະສດິໃນການພດັທະນາ

ຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍຜ່ານແຜນງານທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍ

ລດັຖະບານໂດຍຮ່ວມມກືບັຄນົພືນ້ເມອືງ;  

• ເອາົໃຈໃສ່ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ

ຊາຍແລະບນັຫາຂອງຄນົແຕ່ລະລຸນ້ ທີ່ ມຢູ່ີພາຍ

ແຕ່ລະກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງເປນັຕົນ້ແມ່ນຄວາມ
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ຕອ້ງການພເິສດຂອງແມ່ຍງິ, ເດກັນອ້ຍ, ຊາວໜຸ່ມຊນົເຜົ່ າ;  

• ກະກຽມຂໍມູ້ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມກບັຄນົພືນ້ເມອືງເພື່ ອບນັທກຶ ວດັທະນະທໍາ, ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້, ບດົບາດ

ຍງິຊາຍ, ຄວາມຄດິເຫນັຂອງແຕ່ລະລຸນ້ຄນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ສະຖາບນັທອ້ງຖິ່ ນ, ລະບບົການຜະ

ລດິ, ຄວາມເຊື່ ອຖທືາງສາດສະໜາ, ແລະຮູບແບບການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ;  

• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຊຸ້ມຊນົພືນ້ເມອືງແລະອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົມຄີວາມກຽມ

ພອ້ມ, ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ, ແລະປະເມນີຜນົ ໂຄງການພດັທະນາ;  

• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫພ້າກລດັທີ່ ຮບັຜດິຊອບການສະໜອງການບໍລກິານຕ່າງໆໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງ;  

• ຮກັສາແລະເຄາົລບົພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນເປນັຕົນ້ແມ່ນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນສດິທກ່ິຽວກບັຊບັສນິແລະ

ພູມປນັຍາ; ແລະ 

• ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫມ້ກີານຮ່ວມມພືາຍໃນອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງ, ອງົ

ການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົແລະອງົການຈດັຕັງ້ພາກເອກະຊນົເພື່ ອເປນັການສົ່ ງເສມີວຽກງານພດັທະນາຄນົພືນ້

ເມອືງ.  
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ການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງສອດສອດສອດສອດຄ່ອງຄ່ອງຄ່ອງຄ່ອງກບັກບັກບັກບັວດັວດັວດັວດັທະທະທະທະນນນນະະະະທາໍທາໍທາໍທາໍ, , , , ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງທາງທາງທາງທາງລດົລດົລດົລດົໄຟດາໄຟດາໄຟດາໄຟດາລີລີລີລ-ີ---ລິລິລິລຈິຽງຈຽງຈຽງຈຽງ, , , , ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຈນີຈນີຈນີຈນີ. . . .     

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ໂຄງການຮຽກຮອ້ງໃຫບໍ້ລສິດັຜູຮ້ບັເໝດົທງັໝດົ “ສົ່ ງເສມີສາຍພວົພນັທີ່ ດກີບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ” ເຊັ່ ນວ່າສະເໜີ

ແບ່ງປນັຢາສູບໜຶ່ ງກອກ, ຖາມສະບາຍດຫີຼສືະແດງທ່າທາງເຄາົລບົເລກັນອ້ຍລວ້ນແລວ້ແຕ່ເປນັຜນົດຢ່ີາງຫຼວງຫາຼຍ ທີ່ ເປນັການປະກອບສ່ວນໃນການໄດ ້

ຮບັຄວາມຮ່ວມມແືລະຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄນົທອ້ງຖິ່ ນ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ຖາ້ຫາກວ່າຊາວບາ້ນບ່ໍໄດຮ້ບັການເຄາົລບົແລວ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກໍ່ ຈະ

ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ.  

ຜູຮ້ບັເໝາົຢູ່ເມອືງຊງົກຸຍເປນັແບບຢ່າງທີ່ ດຫີາຼຍໃນການເຄາົລບົຊາວບາ້ນ. ໃນເວລາທີ່ ຄວົເຮອືນໃດໜຶ່ ງພບົວ່າຕົນ້ໄມກ້ນິໝາກຂອງພວກເຂາົຢູ່ໃນແລວ

ການກໍ່ ສາ້ງແລະຈະຕອ້ງຖກືຕດັລງົ, ຜູຮ້ບັເໝາົຈະໃຊລ້ດົຈກັເພື່ ອຈກົເອາົດນິແລະຕົນ້ໄມທ້ງັໝດົໄປປູກໄວບ່້ອນໃໝ່. ໃນເວລາທີ່ ຊາວບາ້ນຕອ້ງການຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼອືປບັປຸງຫນົທາງຂອງພວກເຂາົ, ຜູຮ້ບັເໝາົຈະພະຍາຍາມຊ່ວຍຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ. ໃນເວລາໃດກໍ່ ຕາມທີ່ ຊນົເຜົ່ າສະເລມີສະຫອຼງວນັພກັຫຼບຸືນ

ປະເພນ,ີ ຜູຮ້ບັເໝາົຈະສົ່ ງຕາງໜາ້ບໍລສິດັແລະມຂີອງຂວັນເລກັນອ້ຍປະກອບໃນງານບຸນດັ່ ງກ່າວ. ສະນັນ້ໃນເວລາຊາວບາ້ນມຄີວາມດໃີຈແລະຮູວ່້າຕນົເອງ

ໄດຮ້ບັຄວາມເຄາົລບົ, ຈຶ່ ງພາໃຫມ້ສີາຍສໍາພນັທີ່ ດແີລະຜູຮ້ບັເໝາົບ່ໍພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນເວລາສນົທະນາແລະຕກົລງົເປັນເອກະພາບໄດງ່້າຍຂຶນ້ກ່ຽວກບັ

ບນັຫາທີ່ ຕດິພນັການວຽກກໍ່ ສາ້ງ.  

ອກີໜຶ່ ງບໍລສິດັຮບັເໝາົຢູ່ເມອືງເຟງັກຸ່ຍ, ນະຄອນຫວຼງດາລມີຄີວາມເຊື່ ອໜັນ້ວ່າທຸກໆຢ່າງຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຕາມສດິແລະພນັທະສນັຍາຢ່າງເຂັ່ ງ

ຂດັດັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານສນັຍາກໍ່ ສາ້ງ. ມາດຕາກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີແລະການຈ່າຍຄນືເງນິແມນລະບຸໄວຢ່້າງຈະແຈງ້ໃນສນັຍາແຕ່ວ່າບ່ໍມຂໍີຄ້ວາມລະ

ບຸໄວຢ້າງຊດັເຈນວ່າພວກເຂາົຕອ້ງຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັຄນົທອ້ງຖິ່ ນ. ມືໜ້ຶ່ ງມກີານລະເບດີເຮດັໃຫເ້ຮອືນຫຼງັໜຶ່ ງເສຍຫາຍແລະປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນມຄີວາມໃຈ

ຮາ້ຍທີ່ ສຸດ. ພວກເຂາົຈຶ່ ງກດີຂວາງບ່ໍໃຫບໍ້ລສິດັເຂົາ້ສະຖານທີ່ ກໍ່ ສາ້ງແລະເປນັຜນົໃຫວ້ຽກກໍ່ ສາ້ງຢຸດສະຫງກັຊົ່ ວຄາວ.  ຈນົກະທັງ້ລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ, 

ລວມມຫີອ້ງການທຸລະການຊນົເຜົ່ າ, ໄດເ້ຂົາ້ມາໄກ່ເກ່ຽບນັຫາໃຫແ້ຕ່ລະຝ່າຍ, ວຽກກໍ່ ສາ້ງຈິ່ ງສາມາດສບືຕ່ໍໄດ.້  

ພະນກັງານຄນົໜຶ່ ງກ່າວວ່າ “ການເຮດັໃຫເ້ຮອືນເສຍຫາຍບ່ໍແມ່ນເລື່ ອງໃຫ່ຍ. ຖາ້ວ່າຜູຮ້ບັເໝາົມສີາຍສໍາພນັທີ່ ດກີບັຊາວບາ້ນແລະມຄີວາມເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັ

ແລະກນັ; ວທິແີກໄ້ຂງ່າຍໆກໍ່ ຄອືະທບິາຍໃຫຊ້າວບາ້ນເຂົາ້ໃຈແລະຮບັປະກນັວ່າຈະສອ້ມແປງເຮອືນທີ່ ເສຍຫາຍນັນ້. ເທົ່ ານີປ້ະຊາຊນົກໍ່ ພໍແລວ້. ບນັຫາ

ແມ່ນບ່ໍເຊື່ ອໜັນ້ບໍລສິດັຜູຮ້ບັເໝາົຊຶ່ ງເປນັພາກສ່ວນທີ່ ພວກເຂາົບ່ໍມສີາຍສໍາພນັທີ່ ດ”ີ. ຫຼງັຈາກເຫດການຄັງ້ນັນ້, ຜູຮ້ບັເໝາົໄດຮ້ຽນຮູວ້ທິກີານສາ້ງສາຍສໍາພນັ

ທີ່ ດຢ່ີາງເໝາະສມົວດັທະນະທາໍຂອງຊາວບາ້ນສະນັນ້ຈຶ່ ງເຮດັວຽກກໍ່ ສາ້ງຂອງພວກເຂາົມຄີວາມຄບືໜາ້ເປນັຢ່າງດ.ີ  

ແນວທາງວທິກີານປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ກ່າວມານີ,້  ສ່ວນຫາຼຍແລວ້ການສາ້ງສາຍສໍາພນັທີ່ ດກີບັຄນົທອ້ງຖິ່ ນບ່ໍແມ່ນວດັທະນະທາໍການປະພດຶຂອງຜູຮ້ບັເໝາົໃນ

ອະດດີ. ຜູຮ້ບັເໝາົສາມາດປະຕບິດັຫຼບ່ໍືປະຕບິດັກໍ່ ໄດຂ້ຶນ້ກບັຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງພວກເຂາົແລະຂຶນ້ກບັວ່າພວກເຂາົເຫນັຄວາມສໍາຄນັຂອງມນັຫຼບໍື. ພາຍໄຕ ້

ນະໂຍບາຍປກົປອ້ງຂອງ ເອດບີ,ີ ສິ່ ງນີແ້ມ່ນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງອນັໜຶ່ ງ. ພະນກັງານລະດບັອາວຸໂສຈາກບໍລສິດັທາງລດົໄຟຢູນານພາກຕາເວນັຕກົອະທິ

ບາຍວ່ານະໂຍບາຍດາ້ນການປກົປອ້ງຂອງເອດບີ ີ ເບິ່ ງຄວ່ືາມຄີວາມສບັສນົແຕ່ວ່າ “ຖາ້ພວກເຮາົລືງ້ເຄຍີກບັມນັແລວ້, ວຽກງານຂອງພວກເຮາົດໍາເນນີໄປ

ດວ້ຍຄວາມສະດວກຫາຼຍກວ່າທີ່ ຄາດໄວຍ້ອ້ນວ່າມກີານວາງແຜນທີ່ ດແີລະການປະເມນີທີ່ ສໍາຄນັຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບນັຫາທີ່ ພວກເຮາົອາດຈະພບົໃນໄລຍະຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ”.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ 2011. ການນໃຊນ້ະໂຍບາຍດາ້ນການປກົປອ້ງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍເຂົາ້ໃນໂຄງການຂນົສົ່ ງແລະໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, ປະເທດຈນີ. ມານລິາ.  

227. ໃນໄລຍະ ຜ່ານມາເອດບີໄີດສ້ະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທາງວຊິາການ (TA) ຈາໍນວນໜຶ່ ງໃຫປ້ະເທດສະມາຊກິເພື່ ອສາ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ແຕ່ຕົນ້ປ ີ2000 ເປນັຕົນ້ມາ, ເອດບີໄີດໃ້ຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູ

ໂຄງການ TA ຈາໍນວນໜຶ່ ງແລະໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງຢູ່ປະເທດບງັກຼາເດສ,໌ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະ

ເທດຈນີ, ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ, ປະເທດຟລິບິປນິແລະຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ. ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັ “ຄນົພືນ້ເມອືງ, ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມ

ນອ້ຍແລະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ”  ໄດຮ້ບັການຈດັພມິເຜຍີແຜ່ຢູປະເທດກໍາປູເຈຍ, ອນິໂດເນເຊຍ, ຟລິບິປນິແລະພາກພືນ້

ປາຊຟິກິ. ນອກນັນ້ເອດບີຍີງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ TA ກ່ຽວກບັ “ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການສກຶສາແລະສຸຂະພາບຂອງຄນົພືນ້ເມອືງຢູ່

ພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ” (ເອດບີ ີ2001). ອກີໜຶ່ ງ TA ໃນປ ີ2008 ກ່ຽວກບັ “ເປົາ້ໝາຍການເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ ອມ

ສານທດັສະນະຂອງຄນົພືນ້ເມອືງເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ” ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂຶນ້ຢູ່ປະເທດບງັກຼາເດສ,໌ ປະເທດຈນີແລະຟີ

ລບິປນິແລະໄດມ້ຜີນົອອກເປນັປືມ້ຄູ່ມຝືກຶອບົຮມົນໍາໃຊຢູ່້ພາຍໃນ 3 ປະເທດແລະເຄື່ ອງມຈືາໍນວນໜຶ່ ງສໍາລບັຂະແໜງສກຶສາ, ຂນົ

ສົ່ ງແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໃນປະຈບຸນັ, ເອດບີຍີງັສບືຕ່ໍສະໜບັສະໜນູຜ່ານ TA ເລກທ ີ 7566 ກ່ຽວກບັການສາ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົປກົປອ້ງພາຍໃນປະເທດ.  
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ບນັບນັບນັບນັຊີຊີຊີຊລີາຍລາຍລາຍລາຍການກວດການກວດການກວດການກວດສອບສອບສອບສອບ::::    ການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມຕາມຕາມຕາມ, , , , ກວດກວດກວດກວດກາ ກາ ກາ ກາ 

ແລະແລະແລະແລະຢັງ້ຢັງ້ຢັງ້ຢັງ້ຢນື ຢນື ຢນື ຢນື     

• ກນົໄກແລະມາດຖານ ກ່ຽວກບັ ການຕດິ

ຕາມປະເມນີຜນົຂອງໂຄງການ ພຽງພໍບໍ? 

ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດບໍ້? ແລະ ອະ

ທບິາຍໄວຢ່້າງຄບົຖວ້ນບໍ? 

• ການກະກຽມ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄນົ

ພືນ້ເມອືງ ໃນວຽກຕດິຕາມການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັ 

ຄນົພືນ້ ເມອືງພຽງພໍບໍ? ສາມາດຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໄດບໍ້?ແລະອະທບິາຍໄວຢ່້າງຄບົ

ຖວ້ນບໍ? 

 

IX.IX.IX.IX.             ກກກການານານານຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມກວດຕາມກວດຕາມກວດຕາມກວດກາກາກາກາການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັແຜນແຜນແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ        

228. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕດິຕາມປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະ

ຕບິດັກດິຈະກໍາແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະຜນົໄດຮ້ບັຂອງມນັ. ຄຽງຄູ່ກບັການນໍານດົວ່າບນັລຸຈດຸປະສງົທີ່ ກໍາ

ນດົໄວນ້ັນ້ຫຼບໍື. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫສໍ້າເລດັນັນ້ຂຶນ້ກບັ - ນອກຈາກການຄຸມ້ຄອງ

ບໍລຫິານທີ່ ດແີລວ້ - ການຕດິຕາມຢ່າງໄກຊ້ດິໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້, ການກວດກາຢ່າງໄກຊ້ດິຂອງເອດບີແີລະການຢນືຢນັຂໍມູ້ນຂອງ

ການຕດິຕາມໂດຍຊ່ຽວຊານພາຍນອກ. ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີຈ້ະເຮດັໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດປະຕບິດັມາດຕະການແກໄ້ຂໄດທ້ນັເຫດການ.  

229. ສະນັນ້ສິ່ ງສໍາຄນັສິ່ ງໜຶ່ ງແມ່ນກດິຈະກໍາຕດິຕາມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງໄດຮ້ບັງບົປະມານຢ່າງ

ພຽງພໍ, ໄດຮ້ບັການດໍາເນນີໂດຍພະນກັງານທີ່ ມຄີວາມຮູແ້ລະປະສບົການ, ແລະໄດຮ້ບັການເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນຂະບວນການວາງ

ແຜນແລະການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ.  

ກກກກ....    ການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມຕາມຕາມຕາມການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັແຜນແຜນແຜນແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູກູ້ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ມືຢມືຢມືຢມື////ລູກລູກລູກລູກຄາ້ຄາ້ຄາ້ຄາ້    

1.1.1.1.    ຈດຸຈດຸຈດຸຈດຸປະປະປະປະສງົ ສງົ ສງົ ສງົ     

230. ຈດຸປະສງົຂອງການຕດິຕາມສໍາລບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ແມ່ນເພື່ ອກ◌ໍານດົ

ບນັຫາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະສໍາເລດັ

ໃຫໄ້ວເທົ່ າທີ່ ຈະເຮດັໄດເ້ພື່ ອວ່າໂຄງການສາມາດດດັປບັວທິກີານເພື່ ອແກໄ້ຂບນັ

ຫາດັ່ ງກ່າວນັນ້, ເພື່ ອຮບັປະກນັ - ຫຼປືບັປຸງ - ຄຸນນະພາບ. ວຽກງານຕດິຕາມ

ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ແລະບາດກາ້ວໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕອ້ງໄດ ້

ຮບັການລະບຸໄວໃ້ນແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ/ຂອບແຜນປອ້ງກນັ 

ຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຢ່າງລະອຽດແລະຄບົຖວ້ນ.ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນ

ທບົທວນຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຕດິຕາມແລະມມີາດຕະການແກໄ້ຂພອ້ມທງັລາຍ

ງານຄວາມຄບືໜາ້ໃຫເ້ອດບີຮີບັຮູ.້  

231. ຕວົຢ່າງທີ່ ດ:ີ ການກະກຽມລງົຕດິຕາມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄວນປະກອບມຂໍີມູ້ນດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ມອບໜາຍຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຕດິຕາມໃຫຢູ່້ພາຍໃນໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການແລະຫອ້ງການປະ

ສານງານກບັຄນົພືນ້ເມອືງໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ. ສໍາລບັໂຄງການຂະໜາດໃຫ່ຍ, ຕອ້ງມໜ່ີວຍງານຫຼກຸ່ືມຄນົ ຕດິ

ຕາມສະເພາະຍິ່ ງເປນັການດ.ີ ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ປະກອບມຫຼີາຍອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຫຼມືຫີອ້ງການ

ພາກລດັຢູ່ຫຼາຍລະດບັ, ຕອ້ງສາ້ງແຜນປະສານງານ. ວຽກຕດິຕາມຄວນລວມເອາົຄະນະກໍາມະການ ຫຼຫືອ້ງ

ການຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າຂອງລດັເຂົາ້ຮ່ວມນໍາກໍ່ ຍິ່ ງດ.ີ  

• ກໍານດົໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບສໍາລບັແຕ່ລະໜາ້ວຽກເປນັຕົນ້ແມ່ນການເກບັຂໍມູ້ນ, ການວເິຄາະຂໍມູ້ນ, ການ

ຢັງ້ຢນືຂໍມູ້ນ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ການປະສານງານກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ການກະກຽມບດົ

ລາຍງານ, ການສົ່ ງບດົລາຍງານເຖງິຄະນະຊີນໍ້າແລະເອດບີ,ີ  ແລະການກວດກາຄນືແລະປະຕບິດັຕາມທີ່ ລະບຸ

ໄວໃ້ນບດົລາຍງານ.  
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• ສາ້ງວທິກີານທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການເກບັແລະວເິຄາະຂໍມູ້ນ.  

• ກໍານດົລາຍລະອຽດຂອງແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ຈາໍເປນັໃນການດໍາເນນີການສໍາຫຼວດພາກສະໝາມແລະໃນການບນັທກຶ, 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນການສະໜອງຊ່ຽວຊານດາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູທ້ີ່ ຄວາມຄຸນນະວຸດທາງດາ້ນວທິະ

ຍາສາດສງັຄມົ.  

• ກໍານດົຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດແລະທກັສະໃນການຕດິຕາມເປນັຕົນ້

ແມ່ນຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການຝກຶອບົຮມົແລະງບົປະມານສໍາລບັແຜນຝກຶອບົຮມົ.  

• ວາງແຜນຂອບເວລາໃນການເກບັຂໍມູ້ນແລະການກະກຽມສົ່ ງບດົລາຍງານ.  

• ກໍານດົງບົປະມານໃນການຕດິຕາມ, ລາຍງານແລະປະເມນີຜນົຂັນ້ສຸດທາ້ຍ. 

• ສະໜອງການກໍ່ ຕັງ້ຖານຂໍມູ້ນແລະລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນສໍາລບັຜູບໍ້ລຫິານ.  

232. ຂອບເຂດວຽກງານຕດິຕາມແລະລາຍງານຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັລະດບັຄວາມສ່ຽງ ແລະຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ. 

ຕາມປກົກະຕແິລວ້ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານການຕດິຕາມວຽກແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ ໄລຍະເຄິ່ ງປໃີຫເ້ອດີ

ບ.ີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປອ້ງຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕດິຕາມຈນົກວ່າໂຄງການຈະປດີຕວົລງົຫຼຈືນົກວ່າຈະມບີດົລາຍງານສິນ້

ສຸດໂຄງການ/ບດົລາຍງານປະຈາໍປ.ີ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ຍອ້ນວ່າມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ຈາໍນວນຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນຜນົກະ

ທບົທາງອອ້ມທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະໂຄງການດໍາເນນີງານ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນສບືຕ່ໍຕດິຕາມຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງເປນັ

ເວລາ 2 ປພີາຍຫຼງັຈາກສິນ້ສຸດໂຄງການຫຼຈືນົກວ່າຄວາມກງັວນົທີ່ ສໍາຄນັຕົນ້ຕ່ໍໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ. ເນືອ້ໃນບດົ

ລາຍງານຜນົການຕດິຕາມຜນົກະທບົໄລຍະເຄິ່ ງປຈີາກຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນປະກອບມເີອກະສານດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ຂັນ້ຕອນແລະຂອບເຂດຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ,  

• ຄວາມຄບືໜາ້ແລະສະຖານະຂອງຕວົຊີວ້ດັໃນການຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ 

ເມອືງ, ແລະ 

• ມກີານປ່ຽນແປງທີ່ ບໍໄດຄ້າດຄະເນໄວຫຼ້ຜືນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ບໍຄາດໝາຍໄວຫຼ້ບໍື. ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວນີຄ້ວນ

ໄດຮ້ບັການລາຍງານໃຫຄ້ະນະບໍລຫິານໂຄງການແລະຂັນ້ເທງີທີ່ ມອີອໍານາດຕດັສນິ.  

233. ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ເອດບີຖີວ່ືາເປນັໂຄງການທີ່ ມຄີວາມສບັສນົແລະລະອຽດອ່ອນ; ເອດບີ ີຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ົ່ ງບດົລາຍງານ  

ປະຈາໍໄຕມາດ. ບດົລາຍງານຜນົການຕດິຕາມຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງແລະໃຫເ້ອດບີເີພື່ ອເອາົລງົໃນເວບັໄຊຂ້ອງ

ຕນົ. ກດິຈະກໍາຕດິຕາມແລະກວດກາຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຈນົກວ່າຈະມບີດົລາຍງານສິນ້ສຸດໂຄງການ/ບດົລາຍ

ງານປະຈາໍປ.ີ36 

234. ບດົລາຍງານຜນົການຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄວນຄໍານງຶເຖງິຕວົຊີວ້ດັ

ທີ່ ເໝາະສມົທາງວດັທະນະທໍາທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງເພື່ ອວດັແທກຜນົອອກ ແລະຜນົກະທບົຂອງໂຄງ

ການເຊັ່ ນດຽວກນັເກບັຕາຕະລາງເວລາໃນການລາຍງານຜນົການຕດິຕາມເຖງິຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ມາດຖານຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງສໍາລບັການຕດິຕາມໄດຮ້ບັການກໍານດົຂຶນ້ ໃນໄລຍະດໍາເນນີກດິຈະກໍາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ ແລະນໍາໃຊເ້ປນັຂໍ ້

ມູນພືນ້ຖານ. ວຽກຕດິຕາມຕອ້ງຕວົຊີວ້ດັຈາໍນວນໜອ້ຍທີ່ ສຸດແຕ່ຕອ້ງມຈີາໍນວນພຽງພໍທີ່ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການວດັ

ແທກຂັນ້ຕອນແລະຜນົໄດຮ້ບັ. (ໂຄງການສ່ວນໃຫ່ຍມກັຈະກາໍນດົຕວົຊີວ້ດັຈາໍນວນຫຼາຍແລະຍາວໂດຍບ່ໍຄໍານງຶວ່າຈະເກບັຂໍມູ້ນ

                                                           
36 ສໍາລບັໂຄງການກູຢ້ມືຂອງພາກລດັ, ເອດບີຈີະອອກບດົລາຍງານສິນ້ສຸດສຸດໂຄງການພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ປຫີຼງັຈາກໂຄງການສິນ້ສຸດແລະວຽກກໍ່ ສາ້ງມີ

ການດໍາເນນີງານ. ສໍາລບັໂຄງການກູຢ້ມືຂອງພາກເອກະຊນົ, ເອດບີຈີະບ່ໍອອກບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວນີແ້ຕ່ວ່າຈະອອກບດົລາຍງານປະຈາໍປພີາຍຫຼງັໝດົກາໍ

ນດົໄລຍະເງນິກູຢ້ມື.  
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ແນວໃດຫຼຍືອ້ນສາເຫດໃດແລະບ່ໍຄໍານງຶວ່າຕວົຊີວ້ດັເຫຼົ່ ານັນ້ມຄຸີນຄ່າເພີ່ ມຕື່ ມຫຍງັແນ່ ທີ່ ເຮດັໃຫໂ້ຄງການເຂົາ້ໃຈບນັຫາແລະປບັ

ປຸງຜນົອອກໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າ.)  

235. ກດິຈະກໍາຕດິຕາມ ຄວນຢູ່ບນົພືນ້ຖານການມສ່ີວນຮ່ວມ, ເອາົໃຈໃສ່ພເິສດຕ່ໍກບັແຕ່ລະຕວົຊີວ້ດັອງີຕາມຈດຸປະສງົການ

ພດັທະນາຄນົພືນ້ເມອືງກໍ່ ຄຄືນົພາຍນອກ. ຕວົຢ່າງ: ໃນໂຄງການສກຶສາໂຄງການໜຶ່ ງທີ່ ມຕີວົຊີວ້ດັທີ່ ຜູປ້ກົຄອງເດກັພືນ້ເມອືງເຫນັ

ວ່າລະບບົການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນແບ່ງແຍກລູກຂອງພວກເຂາົອອກຈາກເອກະລກັທາງປະເພນ,ີ ຖາ້ທຽບໃສ່ຈາໍນວນນກັສກຶ

ສາພາຍນອກທີ່ ຮຽນຈບົຈາກໂຮງຮຽນ.  

236. ນອກນັນ້ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດລງົກວດກາພາກສະໜາມ. ອງີຕາມໜ່ວຍງານທີ່ ໄດຮ້ບັກໍານດົໄວໃ້ນການປະເມນີຜນົ 

ກະທບົດາ້ນສງັຄມົ, ໜ່ວຍງານຕດິຕາມຈາກພາຍນອກຫອ້ງການຫຼກືມົທີ່ ໂຄງການຂຶນ້ກບັສາມາດຊ່ວຍຫຼກີລຽ້ງຄວາມຂດັແຍງ້ທາງ

ຜນົປະໂຫຍດ. ໜ່ວຍງານຕດິຕາມຈາກພາຍນອກຄວນປະກອບມພີະນກັງານທີ່ ມປີະສບົການທາງດາ້ນວທິະຍາສາດສງັຄມົທີ່ ຮບັ

ຮອງຈາກ ເອດີບີ;ີ ແລະບດົລາຍງານຂອງພວກເຂາົຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາຮ່ວມກນັຈາກສອງພາກສ່ວນຄໂືດຍຜູບໍ້ລຫິານລະດບັ

ອາວຸໂສຂອງອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ/ລູກຄາ້ແລະໂດຍທມີງານໂຄງການຂອງເອດບີ.ີ  

237. ຄນົພືນ້ເມອືງສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນແລະຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ເປນັປະໂຫຍດໃນການປບັປຸງໂຄງການແລະຍກົລະດບັການຍອມ

ຮບັໂຄງການໃຫສູ້ງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ທມີງານໂຄງການຄວນນໍາໃຊກ້ນົໄກທີ່ ຄນົພືນ້ເມອືງສາມາດມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕດິຕາມເປນັ

ຕົນ້ລວມເອາົຄນົພືນ້ເມອືງຫຼອືງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງເຂົາ້ເປນັໜຶ່ ງໃນການທມີງານຕດິຕາມ.  

2.2.2.2.    ການການການການພິພິພິພສູິດສູດສູດສູດຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນຜນົຜນົຜນົຜນົຂອງຂອງຂອງຂອງການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມ ໂດຍຕາມ ໂດຍຕາມ ໂດຍຕາມ ໂດຍຊ່ຽວຊ່ຽວຊ່ຽວຊ່ຽວຊານຊານຊານຊານພາຍນອກ ພາຍນອກ ພາຍນອກ ພາຍນອກ     

238. ສໍາລບັໂຄງການປະເພດກໍ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງຮກັສາຊ່ຽວຊານພາຍນອກທີ່ ມຄີວາມຮູແ້ລະປະສບົການຫຼ ືNGO ທີ່ ຖກື

ຕອ້ງຕາມາດຖານເພື່ ອເປນັພາກສ່ວນທີ່ ພສູິດຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຜນົຈາກການຕດິຕາມ. ປະສບົການທີ່ ຜ່ານມາສະແດງໃຫເ້ຫນັ

ວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງມພີາກສ່ວນພາຍນອກມາຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງການຕດິຕາມທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍໂຄງການ. ກິ

ດຈະກ◌ໍາຕດິຕາມພາຍນອກບ່ໍສາມາດທດົແທນຫຼປ່ືຽນແທນກດິຈະກໍາຕດິຕາມພາຍໃນໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ແລະທມີງານຕດິ

ຕາມຄວນປະກອບມສີະມາຊກິທີ່ ບ່ໍສ່ວນພວັພນັໃນວຽກປະຈາໍວນັຂອງການກວດກາຫຼຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

239. ຊ່ຽວຊານພາຍນອກທີ່ ມຄີວາມຮູແ້ລະປະສບົການໝາຍເຖງິພະນກັງານທີ່ ມຄຸີນນະວຸດທເິໝາະສມົທີ່ ມປີະສບົການກບັກິ

ດການດໍາເນນີກດິຈະກໍາທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັຊຶ່ ງເປນັຜູທ້ີ່ ບ່ໍສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກປະຈາໍວນັຂອງການດ◌ໍາເນນີໂຄງການ. ຄໍາວ່າ NGO ທີ່

ຖກືຕອ້ງຕາມາດຖານໝາຍເຖງິ NGO ລວມທງັອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມຄຸີນນະວຸດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະມປີະສບົການໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງບດົລາຍງານແລະເປນັພາກສ່ວນພາຍນອກຂອງໂຄງການ. ພວກເຂາົສາ

ມາດເປນັຄນົຕ່າງປະເທດຫຼຄືນົພາຍໃນປະເທດກໍ່ ໄດ.້ ບຸກຄນົເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງມປີະສບົການຢ່າງເໝາະສມົກ່ຽວກບັການເຮດັວຽກກບັ

ຄນົພືນ້ເມອືງໃນສະພາບການທີ່ ຄາ້ຍຄກືບັສະພາບຂອງໂຄງການແລະ, ຖາ້ເປນັໄປໄດ,້ ຕອ້ງມສີະມາຊກິພາຍໃນທມີງານທີ່ ຮູພ້າສາ

ທອ້ງຖິ່ ນແລະຮດີຄອງປະເພນຂີອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ. 

240. ຊ່ຽວຊານພາຍນອກຕອ້ງເປນັຜູຢ້ັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງບດົລາຍງານພາຍໃນໂດຍການກວດກາພາກສະໜາມກ່ຽວກບັ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການບນັເທາົແລະມາດຕະການສົ່ ງຜນົປະໂຫຍດໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງ.ດທີີ່ ສຸດ, ຊ່ຽວຊານພາຍນອກຄວນ

ກະກຽມບດົລາຍງານແລະການລງົຢຽ້ມຢາມພາກສະໜາມໄລຍະເຄິ່ ງປ.ີ ທມີງານຈາກພາຍນອກສາມາດດໍາເນນີງານຢ່າງມປີະສດິທິ

ພາບສູງສຸດໃນເວລາທີ່ ມກີານມສ່ີວນຮ່ວມແລະປະກອບສ່ວນທາງກງົຈາກຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເຂົາ້ໃນການຢັງ້ຢນື

ຄວາມຖກືຕອ້ງ. ສິ່ ງນີຊ່້ວຍຍກົລະດບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖແືລະການຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນໄດດ້ທີີ່ ສຸດ.   
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241. ໜາ້ວຽກຂອງຊ່ຽວຊານພາຍນອກແມ່ນຢັງ້ຢນືຫຼພືສູິດວ່າຂໍມູ້ນຜນົການຕດິຕາມຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະ

ເມນີຄວາມຄບືໜາ້ທຽບໃສ່ຈດຸປະສງົນັນ້ສອດຄ່ອງກນັຫຼບໍື, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະສດິທພິາບຂອງມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະ

ທບົແລະມາດຕະການສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງ; ແລະສະເໜຄໍີາແນະນໍາໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ປບັປຸງວຽກຕດິຕາມບນົພືນ້

ຖານລະບຽບຫຼກັການຂອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງຂອງການປກົປອ້ງ.  

242. ຖາ້ວ່າຊ່ຽວຊານພາຍນອກພບົເຫນັບນັຫາທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັລະບຽກຫຼກັການດາ້ນການປກົປອ້ງ, ມນັແມ່ນໜາ້ທີ່ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ທີ່ ຈະກະກຽມມາດຕະການແກໄ້ຂບນັຫາເຫຼົ່ ານັນ້. ຊ່ຽວຊານຈະແຈງ້ໃຫຮ້ບັຮູກ່້ຽວກບນັຫາດັ່ ງ

ກ່າວນັນ້ຄຽງຄູ່ກບັ ແນະນໍາວທິກີານແກໄ້ຂ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນສົ່ ງແຜນການໃຫເ້ອດບີເີພື່ ອກວດກາເສຍກ່ອນ (ຕວົຢ່າງເອກະ

ສານໜາ້ວຽກຂອງຊ່ຽວຊານພາຍນອກລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ11).  

3.3.3.3.    ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມ ຕາມ ຕາມ ຕາມ     

243. ໃນໄລຍະການກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ອງົກອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຄວນພດັທະນາຂ

ອບເຂດຕດິຕາມແລະລາຍງານຜນົຂອງກດິຈະກໍາກ່ຽວຄນົພືນ້ເມອືງ. ຂອບເຂດໜາ້ວຽກໂດຍລວມນີ,້ ອງີຕາມຕວົຊີວ້ດັທີ່ ກໍານດົ

ໄວແ້ລວ້ນັນ້, ຄວນສະແດງໃຫເ້ຫນັຮູບການປກົປະຕໃິນການກະຈ່າຍຂໍມູ້ນ ຈາກພາກສະໜາມເຖງິສໍານກັງານໃຫ່ຍຂອງອງົກອນ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການແລະຄວນໄດຮ້ບັການເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນລະບບົການກວດກາແລະຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຕອ້ງປບັປຸງຂໍມູ້ນ ໂດຍການສໍາຫຼວດເປນັໄລຍະເພື່ ອວດັແທກການປ່ຽນແປງທຽບໃສ່ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານທີ່ ກໍານດົຂຶນ້ໃນໄລຍະ ASI. 

ການສໍາຫຼວດໃນແຕ່ລະໄລຍະນັນ້ຕອ້ງເນັນ້ໜກັໃສ່ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົໂຄງການແລະຕວົຊີວ້ດັດາ້ນ

ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ.  

244. ໃນລະດບັໂຄງການ, ເອດບີ ີ ຮຽກຮອ້ງໃຫແ້ຕ່ລະໂຄງການກໍານດົຂອບເຂດການອອກແບບແລະການຕດິຕາມ (DMF) 

ອງີຕາມລະບບົຄຸມ້ຄອງແລະຕດິຕາມບດົບາດໂຄງການ (PPMS). ເຖງິແມ່ນວ່າໃນລະດບັນີຈ້ະຍງັບ່ໍທນັມກີນົໄກຕດິຕາມແຜນ 

ພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສະເພາະກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າຂັນ້ຕອນມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ແລະມປີະໂຫຍດໃນເວລາອອກແບບກນົໄກ

ຕດິຕາມ ໃນລະດບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ລະບບົ PPMS ແມ່ນລະບບົໜຶ່ ງທີ່ ຄໍານງຶເຖງິວທິກີານ 

“ການຄຸມ້ຄອງຜນົໄດຮ້ບັຈາກການພດັທະນາ”, ຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງທີ່ ເນັນ້ໜກັໃສ່ບດົບາດຂອງການພດັທະນາແລະການປບັ

ປຸງຜນົອອກບນົພືນ້ຖານຄວາມຢນືຍງົ.37 

245. ໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິກີານດັ່ ງກ່າວນີ,້ ແຜນການຕດິຕາມໂຄງການຈະເນັນ້ໜກັໃສ່ຄາດໝາຍຜນົໄດຮ້ບັຈາໍນວນໜຶ່ ງ, ບ່ໍ

ແມ່ນເອາົແຕ່ຜນົອອກເທົ່ ານັນ້. ວທິກີານເຫຼົ່ ານີລ້ວມມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

(i) ຜນົໄດຮ້ບັ ຕອ້ງລະບຸໄວ ້ ໃຫເ້ປນັປະໂຫຍກສມົບູນ ແລະຄວນເປນັປະໂຫຍກທີ່ ມເີນືອ້ໃນສະເພາະເຈາະຈງົ 

ເພື່ ອງ່າຍໃນການວດັແທກຄວາມຄບືໜາ້. ປະໂຫຍກເຫຼົ່ ານີ ້ ຕອ້ງປະກອບມທີງັຂໍມູ້ນດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ

ດາ້ນປະລມິານ.  

(ii) ຜນົໄດຮ້ບັຈະຖກືວດັແທກດວ້ຍຕວົຊີວ້ດັ, ຊຶ່ ງຈາໍເປນັຕອ້ງເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະສະເພາະເຈາະ

ຈງົໃຫຫຼ້າຍທສຸີດເທົ່ າທີ່ ຈະເປນັໄປໄດ.້ ຕວົຊີວ້ດັສາມາດປະກອບດວ້ຍ ຂໍມູ້ນດາ້ນຂັນ້ຕອນ (ປດັໄຈນໍາເຂົາ້, 

ຜນົອອກ ແລະອື່ ນໆ) ແລະຂໍມູ້ນດາ້ນຜນົໄດຮ້ບັ (ຕອ້ງກໍານດົໃຫມ້ ີ ຂໍມູ້ນໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ແຕ່ວ່າເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ຈາໍ

                                                           
37 ການຄຸມ້ຄອງຜນົໄດຮ້ບັຈາກການພດັທະນາ: ກອງປະຊຸມໂຕະມນັລະດບັສາກນົຄັງ້ທສີອງ ກ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັ, ເມອືງມາຣາເກດັ (Marrakech), ເດອືນ

ກຸມພາ 2004, ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈຮ່ວມກນັ ເມອືງມາຣາເກດັ.  
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ກໍກກໍໍກໍລະລະລະລະນີນີນີນສີກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາ: : : : ການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມຕາມຕາມຕາມໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍຊ່ຽວຊ່ຽວຊ່ຽວຊ່ຽວຊານຊານຊານຊານພາຍນອກພາຍນອກພາຍນອກພາຍນອກ, , , , ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການໄຟໄຟໄຟໄຟຟາ້ຟາ້ຟາ້ຟາ້ໂຊງໂຊງໂຊງໂຊງບູງບູງບູງບູງ    4, 4, 4, 4, ປປປປະະະະເທດເທດເທດເທດຫວຽດຫວຽດຫວຽດຫວຽດນາມນາມນາມນາມ    

ໂຄງການນີປ້ະກອບມກີານກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິໄຟຟາ້ແລະອ່າງເກບັນໍາ້ຄອນກຼດີໃນແມ່ນໍາ້ໂຊງບູງທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມທຸກຍາກທີ່ ສຸດແລະຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີທີ່ ສຸດຂອງພາກກາງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ຊຶ່ ງເປນັພືນ້ທີ່ ທີ່ ອາໄສຢູ່ໂດຍຄນົຊນົເຜົ່ າໂກຕູ. ຊນົເຜົ່ ານີມ້ກີານຕດິຕ່ໍພວົພນັໜອ້ຍທີ່ ສຸດກບັຊນົ

ເຜົ່ າຄນີຊຶ່ ງເປນັກວມເອາົອດັສ່ວນໃຫ່ຍຂອງປະເທດ.  

ໂຄງການໄດສ້ນັຍາຈາ້ງອງົກອນຕດິຕາມຈາກພາຍນອກເພື່ ອດໍາເນນີການປະເມນີໂດຍນາໍໃຊກ້ານກວດສອບຂອງຕນົເອງ, ແລະໂດຍການຢັງ້ຢນືຄວາມຖກື

ຕອ້ງຂອງຂໍມ້ນູພາຍໃນ ວ່າຈດຸປະສງົຂອງແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງສໍາເລດັຜນົຫຼບໍື. ໜາ້ວຽກ

ຂອງອງົກອນດັ່ ງກ່າວນີປ້ະກອບມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລ,ື , , , ການການການການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມ: ຕດິຕາມຂະບວນເຮດັວຽກແລະກນົໄກແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ກໍ່ ຄ ືມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ໃນສອງດາ້ນຄ ືທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະຄວາມໝາຍຂອງຂັນ້ຕອນ, ແລະລະດບັໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຕັງ້ໜາ້ຂອງພາກສ່ວນ

ສໍາຄນັຕົນ້ຕ່ໍ.  

• ການການການການເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່. ຕດິຕາມການເຜຍີແຜ່ ຂໍມ້ນູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັແຜນການສະບບັປັບປຸງ ແລະສະບບັລະອຽດ ໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງ ໂດຍການນາໍ

ໃຊວ້ທິກີານທີ່ ເໝາະສມົກບັພາສາແລະວດັທະນະທາໍ. ຄຽງຄູ່ກບັການປະເມນີວ່າຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົນັນ້ ຮູສ້ດິທໃິນການຄອບ

ຄອງນາໍໃຊ ້ແລະວ່າພວກເຂາົໄດຮ້ບັສດິທທິງັໝດົເຫຼ ົ່ ານັນ້ຫຼບໍື. 

• ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສະສະສະສະເໜີເໜີເໜີເໜພີາບພາບພາບພາບບດົບດົບດົບດົບາດບາດບາດບາດຍງິຍງິຍງິຍງິຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ. ຕດິຕາມແລະປະເມນີ ບນັຫາຕ່ໍໄປນີ:້ ກນົໄກການບນັຈພຸະນກັງານ ແລະໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້; ຕວົແທນ

ແມ່ຍງີ ແລະການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນລະອຽດ ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; ຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດຍງິຊາຍ ເຊັ່ ນແຜຍ

ປບັປຸງການບໍລກິານສຸຂະພາບ ສ າລບັແມ່ຍງິ ແລະຜູຊ້າຍ, ແລະການຝກຶອບົຮມົໃຫທ້ງັແມ່ຍງິແລະຜູຊ້າຍໃນເວລາດຽວກນັ, ແທນທີ່ ຈະດໍາ

ເນນີການຝກຶອບົຮມົແບບແຍກເພດ ຄຝືກຶອບົຮມົວຊິາການ ໃຫຜູ້ຊ້າຍ ແລະຝກຶອບົຮມົຄວາມຮູດ້າ້ນສຸຂະສກຶສາໃຫແ້ມ່ຍງິ; ອອກໃບຕາດນິ 

ໃນນາມຂອງຜວົແລະເມຍ; ມອບຄ່າຊດົເຊຍີທງັໝດົໃຫທ້ງັຜວົແລະເມຍ; ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງກດິຈະກາໍຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະແຜນປບັ

ປຸງຊວິດິຄວາມເປນັຢູ່ ເພື່ ອປວົແປງ ລາຍຮບັ ແລະມາດຕະຖານຄວາມເປນັຢູ່ຂອງແມ່ຍງິ.  

• ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມກງັກງັກງັກງັວນົວນົວນົວນົຂອງຂອງຂອງຂອງຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍ. ຕດິຕາມແລະປະເມນີ ກ່ຽວກບັຄວມພຽງພໍຂອງມາດຕະການແກໄ້ຂ ບນັຫາຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ.  

• ກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມຄນົຄນົຄນົຄນົທີ່ ດອ້ຍທີ່ ດອ້ຍທີ່ ດອ້ຍທີ່ ດອ້ຍໂອໂອໂອໂອກາດກາດກາດກາດ. ຕດິຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງສດິທຜິນົປະໂຫຍດ; ແຜນງານ; ແລະກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; ແລະວທິກີານໃນ

ການສົ່ ງມອບຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ເຖງິກຸ່ມຄນົແລະຄວົເຮອືນທີ່ ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດ; ຄຽງຄູ່ກບັການຕດິຕາມເບິ່ ງວ່າ ມາດຕະການ

ເຫຼົ່ ານີ ້ພຽງພໍແລວ້ບໍ ຫຼວ່ືາ ຄວນມເີພີ່ ມຕື່ ມ.  

• ຂັ ້ຂັ ້ຂັ ້ຂັນ້ນນນຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການຍກົຍກົຍກົຍກົຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຈດັຈດັຈດັຈດັສນັ ແລະສນັ ແລະສນັ ແລະສນັ ແລະຄ່າຄ່າຄ່າຄ່າຊດົຊດົຊດົຊດົເຊຍີເຊຍີເຊຍີເຊຍີ. ຕດິຕາມເບິ່ ງການສໍາຫວຼດແລະການວດັແທກຕວົຈງິ, ການກາໍນດົລາຄາ, ການຈ່າຍຄ່າຊດົເຊຍີ 

ແລະກດິຈະກາໍຍກົຍາ້ຍຈດັສນັອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ບນົພືນ້ຖານຂໍກ້າໍນດົຂອງແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ.  

• ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມໂປ່ງໂປ່ງໂປ່ງໂປ່ງໄສໄສໄສໄສ. ຕດິຕາມເບິ່ ງວທິກີານແຈກຍ່າຍຂໍມ້ນູຂ່າວສານວ່າ ສົ່ ງເຖງິໃຜແລະສົ່ ງແບບໃດ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົທຸກໆຄນົ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຂ່າວສານຢ່າງເປນັທາໍແລະເໝາະສມົ ເພື່ ອເສີ່ ມຄວາມຮູຂ້ອງພວກເຂາົ. ບນັຫານີ ້ ແມ່ນໜາ້ທີ່ ຂອງອງົການຈດັ

ຕັງ້ທີ່ ຕດັສນິບນັຫາ ແລະເພື່ ອເບິ່ ງວ່າ ຂໍມ້ນູດັ່ ງກ່າວນັນ້ ໄດຮ້ບັການຈດົບນັທກຶຢ່າງເໝາະສມົ ແລະເຜຍີແຜ່ໃຫປ້ະຊາຊນົທົ່ ວໄປບໍ.  

• ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກຽເກຽເກຽເກຽ: ຕດິຕາມເບິ່ ງປະສດິທພິາບຂອງກນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກ, ປະເພດຂອງຄໍາຮອ້ງທຸກ, ແລະຄໍາຮອ້ງທຸກທີ່ ໄດຮັບັນັນ້ ແກໄ້ຂ

ແບບໃດ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບໍລສິດັໄຟຟາ້ຫວຽດນາມ. 2008. ແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ: ໂຄງການໄຟຟາ້ໂຊງບູງ 4 ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ. ມານລິາ: ເອດີ

ບ.ີ  

 

ເປນັ). ຕວົຊີວ້ດັ ຄວນຈະເປນັຕວົສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຄີບືໜາ້ທີ່ ຈະນໍາພາໄປສູ່ ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຄາດໝາຍໄວ.້ 

ນອກນັນ້, ຕວົຊີວ້ດັຕອ້ງປະກອບມຂໍີມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ຫຼ ືຖາ້ຍງັບ່ໍມ ີກໍ່ ຕອ້ງເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ສາມາດເກບັກາໍໄດໂ້ດຍ

ງ່າຍດາຍ.  

(iii) ຖາ້ເປນັໄປໄດ,້ ຕອ້ງນໍາໃຊແ້ຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້; ແຕ່ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ ຂໍມູ້ນສ່ວນໃຫ່ຍ ຈະໄດຮ້ບັຈາກ

ຂະບວນການປກຶສາຫາລ ືແລະການມສ່ີວນຮ່ວມ ຫຼ ືກດິຈະກໍາຕດິຕາມກວດກາ.  

 

4.4.4.4.    ຕວົຕວົຕວົຕວົຊີ ້ຊີ ້ຊີ ້ຊີວ້ດັວດັວດັວດັຜນົຜນົຜນົຜນົການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມ ຕາມ ຕາມ ຕາມ     
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246. ຕວົຊີວ້ດັສາມາດເປນັຂໍມູ້ນດາ້ນປະລມິານ ແລະດາ້ນຄຸນນະພາບ. ຕວົຊີວ້ດັສາມາດເປນັຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນ (ເຊັ່ ນ: 

ນບັຈາໍນວນສໍາມະນາກອນ, ຈາໍນວນຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ແລະອື່ ນໆ), ຫຼຂໍືມູ້ນກ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັ/ຜນົອອກ (ເຊັ່ ນ: ວຖິີ

ການດໍາລງົຊວິດິແລະການປບັປຸງລາຍຮບັຂອງຊຸມຊນົ). ຕວົຊີວ້ດັເປນັເຄື່ ອງມກືາໍນດົວທີກີານວດັແທກຜນົກະທບົໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ຮອບວຽນໂຄງການ. ການລວບລວມຕວົຊີວ້ດັ ແລະວທີກີານເກບັກໍາຂໍມູ້ນເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ຫນັພາບລວມທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ

ຄວາມເປນັຈງິແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັ.  

247. ວທິກີານໜຶ່ ງທີ່ ດໃີນການຕດັສນິວ່າຕວົຊີວ້ດັຕວົໃດມຄີວາມເໝາະສມົແມ່ນການກວດສອບຕວົຊີວ້ດັເຫຼົ່ າໂດຍທຽບໃສ່

ມາດຖານຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ຕວົຢ່າງ: ມາດຖານ SMART (ສະເພາະເຈາະຈງົ, ສາມາດວດັແທກໄດ,້ ສາມາດບນັລຸໄດ,້ ມຄີວາມກ່ຽວ

ຂອ້ງ, ແລະສາມາດປະຕບິດັໄດພ້າຍໃນກໍານດົເວລາ) ມຜີນົດຕ່ໍີຂໍມູ້ນດາ້ນປະລມິານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງ. ມາດຖານໃນ

ການກວດສອບຕວົຊີວ້ດັດາ້ນຄຸນນະພາບຈາກການສ◌ໍາຫຼວດແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ການສໍາພາດ, ແລະການສໍາຫຼວດຊນົນະບົ

ດແມ່ນມາດຖານ SPICED (ເປນັທໍາແລະມສ່ີວນຮ່ວມ, ແລະປະກອບມຂໍີມູ້ນທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການສມົທຽບ. ຂັນ້ຕອນນີແ້ມ່ນ

ການຂະບວນການມອບອໍານາດໃນການຕດັສນິບນັຫາແລະມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຍອ້ນວ່າວທິກີານນີພ້ວົພນັກບັຫຼາຍພາກສ່ວນຈາກ

ແຕ່ລະຊຸມຊນົແລະຈາກແຕ່ລະຂງົເຂດວຽກງານ). ໝາຍເຫດ: SMARTຫຍໍມ້າຈາກSSSSpecific, MMMMeasurable, AAAAttainable, 

RRRRelevant, and TTTTime-bound; ແລະ SPICED ຫຍໍມ້າຈາກSSSSubjective,PPPParticipatory, IIIInterpreted 

data,CCCCross-checked, EEEEmpowering and DDDDiverse.  

248. ຕວົຊີວ້ດັແຕ່ລະຕວົຄວນຈະໄດຮ້ບັການປະເມນີທຽບໃສ່ມາດຖານSMART ຫຼSືPICEDແລວ້ຈາກນັນ້ຈ ຶ່ ງເລອືກເອາົ

ຕວົຊີວ້ດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດ. ສິ່ ງສໍາຄນັແມ່ນສໍາລບັນກັການວາງແຜນແລະນກັຕດິຕາມເພື່ ອກໍານດົກດິຈະກາໍຢ່າງຄບົຖວ້ນສມົບູນຊຶ່ ງຈະມີ

ຄວາມຈາໍເປນັໃນການສາ້ງຄວາມປ່ຽນແປງຄຽງຄູ່ກບັການຈດັລະບຽບຜນົໄດຮ້ບັແລະຜນົອອກ. ຕວົຊີວ້ດັທາງດາ້ນຂັນ້ຕອນທີ່ ມຈີາໍ

ນວນຫຼາຍນັນ້ບ່ໍຈາໍເປນັສະເໜໄີປວ່າຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັຜນົໄດຮ້ບັຈາກການອອກແບບຍອ້ນວ່າມຕີວົຊີວ້ດັຈາໍນວນຫຼາຍພຽງເທົ່ າ

ນັນ້. ຄວາມຈງິແລວ້, ຕວົຊີວ້ດັທີ່ ມຈີາໍນວນໜອ້ຍ ແຕ່ວ່າໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກຢ່າງລະມດັລະວງັນັນ້ຈະມຄີວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າ 

ໃນການສະແດງໃຫເ້ຫນັຂັນ້ຕອນຈະນໍາພາໄປສູ່ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຄາດໝາຍໄວ.້ (ຕວົຊີວ້ດັດາ້ນຂັນ້ຕອນແລະຜນົໄດຮ້ບັລະບຸໄວໃ້ນເອ

ກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ12).  

ຂຂຂຂ....    ການການການການລາຍລາຍລາຍລາຍງານງານງານງານ    

249. ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງກະກຽມບດົລາຍງານຜນົການຕດິຕາມໄລຍະເຄິ່ ງ

ປຊີຶ່ ງເປນັບດົລາຍງານສງັລມົຄວາມຄບືໜາ້ຂອງແຕ່ລະກດິຈະກໍາແລວ້ສົ່ ງໃຫເ້ອດບີ.ີ ສໍາລບັໂຄງການທີ່  ເອດບີເີຫນັວ່າເປນັໂຄງການ

ທີ່ ມຄີວາມສບັສນົແລະລະອຽດອ່ອນ, ເອດບີຮີຽກຮອ້ງໃຫສ້ົ່ ງບດົລາຍງານປະຈາໍໄຕມາດ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງເຜຍີແຜ່ບດົບາຍຜນົ

ການຕດິຕາມໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງຮບັຮູແ້ລະເອດບີຈີະເຜຍີແຜ່ບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວນັນ້ຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງຕນົ. ກດິຈະກໍາຕດິຕາມກວດ

ກາຂອງເອດບີ ີຈະຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຈນົກວ່າຈະມບີດົລາຍງານສິນ້ສຸດໂຄງການ/ບດົລາຍງານປະຈາໍປ.ີ  

ຄຄຄຄ....    ການການການການປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຄວາຄວາຄວາຄວາມມມມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ແລະໜາ້ແລະໜາ້ແລະໜາ້ແລະການການການການປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົຂັນ້ສຸດຂັນ້ສຸດຂັນ້ສຸດຂັນ້ສຸດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    

250. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນປະເມນີຜນົຂັນ້ສຸດທາ້ຍກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບີດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ 

ເມອືງພາຍຫຼງັໂຄງການສິນ້ສຸດໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການທີ່ ມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ (ໂຄງການປະເພດກໍ). ການປະເມນີຜນົຂັນ້ສຸດ

ທາ້ຍນີມ້ຄີວາມຈາໍເປນັຍອ້ນວ່າເປນັບດົສະຫຸຼບການປະເມນີຜນົອອກຂອງໂຄງການທຽບໃສ່ຈດຸປະສງົ, ທງັເປນັການວດັແທກຜນົ

ສໍາເລດັທຽບໃສ່ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ.  
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ງງງງ....    ການກວການກວການກວການກວດດດດກາກາກາກາການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັແຜນແຜນແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍເອໂດຍເອໂດຍເອໂດຍເອດີດີດີດບີີບີບີບ ີ   

251. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຮຽກຮອງ້ໃຫແ້ຕ່ລະອງົປະກອບທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້

ເມອືງຂອງໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກເອດບີໄີດຮ້ບັການກວດກາໂດຍຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍພະນກັງານໂຄງການທີ່ ເໝາະ

ສມົ. ຄະນະທມີງານທບົທວນໂຄງການຂອງເອດບີຕີອ້ງລງົຢຽ້ມຢາມສະຖານທີ່ ກໍ່ ສາ້ງແລະເຂດໂຄງການເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຄບື

ໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ສໍາລບັໂຄງການປະເພດກໍ, ເອດບີຈີະດໍາເນນີການກວດ

ກາ (ທບົທວນ) ທີ່ ມຊ່ີຽວຊານດາ້ນການປກົປອ້ງ ເປນັສະມາຊກິທມີງານ. ນອກນັນ້ຄະນະທມີງານທບົທວນໂຄງການຂອງ ເອດີ

ບຈີະຮບັປະກນັວ່າ, ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ມຄີວາມສບັສນົສູງແລະລະອຽດອ່ອນ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ປະສານສມົທບົກບັຄະນະກໍາມະ

ການທີ່ ປກຶສາເອກະລາດໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (ເບີ່ ງຂາ້ງເທງີ).  

252. ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານຜນົການຕດິ

ຕາມໃຫເ້ອດບີເີພື່ ອເຜຍີແຜ່ຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງຕນົ. ການກວດກາຂອງເອດບີກ່ີຽວກບັແຜນພດັທະນາຄນົພືນ້ເມອືງຄວນຈະໄດຮ້ບັ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມໄລຍະຫ່າງຂອງແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການຢ່າງທນັເຫດການ. ຄະນະທມີງານກວດກາຂອງເອດີ

ບຈີະຊ່ວຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຢັງ້ຢນືວ່າໂຄງການມຄີວາມຄບືໜາ້ຢ່າງເປນັທີ່ ເພີ່ ງພໍໃຈຫຼກືໍານດົບນັຫາ/ສິ່ ງກດີຂວາງແລະອອກແບບມາດ

ຕະການແກໄ້ຂ. ຄວາມຖີ່ ຂອງການລງົກວດການັນ້ຄວນຈະເໝາະສມົກບັຂະໜາດແລະລກັສະນະຂອງຜນົກະທບົແລະຄວາມສ່ຽງ

ຂອງໂຄງການ.38 

X.X.X.X. ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສະໝກັສະໝກັສະໝກັສະໝກັໃຈໃຈໃຈໃຈຂອງຂອງຂອງຂອງຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງແລະຊຸມເມອືງແລະຊຸມເມອືງແລະຊຸມເມອືງແລະຊຸມຊນົສ່ຊນົສ່ຊນົສ່ຊນົສ່ວນວນວນວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍຍຍຍ ໃນ ໃນ ໃນ ໃນການການການການໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫຂໍ້ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນ    

ກກກກ....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສະສະສະສະໝກັໝກັໝກັໝກັໃຈແລະສຽງໃຈແລະສຽງໃຈແລະສຽງໃຈແລະສຽງສະສະສະສະໜບັສະໜບັສະໜບັສະໜບັສະໜນູໜນູໜນູໜນູຈາກຈາກຈາກຈາກຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊົຊົຊົຊນົນນນສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍຍຍຍ    

253. ນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ (SR3)ຮບັຮູວ່້າຄນົພືນ້ເມອືງອາດຈະຕກົຢູ່ໃນສະພາບຄວາມດອ້ຍໂອກາດໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນໃນກລໍະນທີີ່  ໂຄງການປະກອບກດິຈະກ◌ໍາໃດໜຶ່ ງທີ່ ເປນັໜຶ່ ງໃນສາມກດິຈະກໍາຂາ້ງລຸມ້ນີ:້  

• ກດິຈະກໍາພດັທະນາການຄາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນແລະຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ;   

• ກດິຈະກໍາຍກົຍາ້ຍອອກຈາກທີ່ ດນິປະເພນ;ີ  ແລະ 

• ກດິຈະກໍາການພດັທະນາການຄາ້ ທີ່ ຕດິພນັກບັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ມຢູ່ີພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ ດນິປະເພ

ນຂີອງຄນົພືນ້ເມອືງຊຶ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຫຼຕ່ໍືວທິກີານນໍາໃຊທ້າງວດັທະນະທໍາ, 

ທາງພທິກີໍາຫຼທືາງຈດິວນິຍານທີ່ ກາໍນດົເອກະລກັແລະຊຸມຊນົຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ.  

254. ຖາ້ຕດັສນິໃຈວ່າຈະສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທີ່ ມກີດິຈະກໍາຂາ້ງເທງີນັນ້, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງທາບຖາມຄວາມສະ

ໝກັໃຈຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮັບັຜນົກະທບົ, ບ່ໍວ່າໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະເປນັໂຄງການປະເພດກໍຫຼຂໍືກໍ່ ຕາມ.  

255. ໃນປະຈບຸນັ ຍງັບ່ໍທນັມຄໍີານຍິາມຄວາໝາຍຂອງຄໍາວ່າຄວາມສະໝກັໃຈທີ່ ນໍາໃຊຢ່້າງເປນັທາງການ. ແຕ່ວ່າສໍາລບັນໍາໃຊ ້

ໃນເອກະສານລະດບັນະໂຍບາຍສະບບັນີ,້ ຄວາມສະໝກັໃຈຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໝາຍເຖງິຄວາມຄດິເຫນັສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຊຸມ

ຊນົພືນ້ເມອືງ, ໂດຍແຕ່ລະບຸກຄນົແລະ/ຫຼຕືວົແທນທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຈາກພວກເຂາົ, ທີ່ ເປນັສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍ 

                                                           
38 ເບິ່ ງ footnoteທ ີ1, ຫຍໍໜ້າ້ທ ີ56 ແລະຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງທ ີ3, ຫຍໍໜ້າ້ທ1ີ9. 
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(BCS) ກ່ຽວກບັໜຶ່ ງໃນສາມກດິຈະກໍາຂາ້ງເທງີນັນ້. ສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຖວ່ືາແມ່ນຄວາມສະໝກັໃຈຂອງ

ຊຸມຊນົ.  

256. ເຖງິແມ່ນວ່າຄວາມສະໝກັໃຈຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແມ່ນກ່ຽວກບັຄວາມຄດິເຫນັສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຊຸມຊນົກໍ່

ຕາມ; ແຕ່ວ່າສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍ (BCS) ສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດເ້ຖງິແມ່ນວ່າມບີາງບຸກຄນົຫຼ ື ກຸ່ມຄນົຈາໍນວນໜຶ່ ງຄດັ

ຄາ້ນ. ສະນັນ້ BCS ຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຕອ້ງໄດຮ້ບັຮູຜ່້ານຂະບວນການສະເໜຂໍີຄວາມສະໜບັສະໜນູກໍ່ ຄຜືນົໄດ ້

ຮບັທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າໂຄງການໄດຮ້ບັການຍອມຮບັຈາກຊຸມຊນົ. ຄວາມສະໝກັໃຈ, ຄວາມໝາຍ ໂດຍຫຍໍ,້ ແມ່ນຂະບວນການ 

ແລະຜນົໄດຮ້ບັ.  

1.1.1.1.    ກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາການການການການຄາ້ ທີ່ຄາ້ ທີ່ຄາ້ ທີ່ຄາ້ ທີ່ ຕດິຕດິຕດິຕດິພນັພນັພນັພນັກບັກບັກບັກບັພູມພູມພູມພູມປນັປນັປນັປນັຍາຍາຍາຍາທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຊບັຖິ່ ນ ແລະ ຊບັຖິ່ ນ ແລະ ຊບັຖິ່ ນ ແລະ ຊບັພະພະພະພະຍາຍາຍາຍາກອນກອນກອນກອນທາງວດັທາງວດັທາງວດັທາງວດັທະທະທະທະນະນະນະນະທໍາທໍາທໍາທໍາ        

257. ການພດັທະນາການຄາ້ໝາຍເຖງິການພດັທະນາ, ການປະດດິຂືນ້ໃໝ່, ການຜະລດິ, ການນ◌ໍາໃຊ,້ ການໜນູໃຊຫຼ້ກືານ

ວາງສະແດງຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາເພື່ ອເປົາ້ໝາຍສາ້ງຜນົກໍາໄລໂດຍສະເພາະແມ່ນໂດຍພາກສ່ວນພາຍນອກທີ່ ບ່ໍ

ແມ່ນຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງເອງ. ຕວົຢ່າງ: ການພດັທະນາການຄາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາແບບນາມມະທໍາເປນັ

ຕົນ້ແມ່ນການຜະລດິພູມປນັຍາກ່ຽວກບັຢາພືນ້ເມອືງໃຫເ້ປນັສນິຄາ້ຫຼເືຕກັນກິວຊິາການຂອງຄນົພືນ້ເມອືງໃນດາ້ນອື່ ນໆທີ່ ມເີອກະ

ລກັສະເພາະໃນດາ້ນການປູກຝັ່ ງ, ການຜະລດິເສັນ້ໄຍຫຼກືານຜະລດິໂລຫະ. ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽງຊນົເຜົ່ າ, ໃນກລໍະນທີີ່ ພາກ

ສ່ວນພາຍນອກດໍາເນນີທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວໂດຍການນໍາພານກັທ່ອງທ່ຽວມາເບິ່ ງວດັທະນະທໍາຂອງຊຸມຊນົກໍ່ ແມ່ນອກີໜຶ່ ງຕວົ

ຢ່າງຂອງການພດັທະນາການຄາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ.  

258. ພູມປນັຍາແລະຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາມສີອງຮູບແບບຄຮູືບທາງວດັຖຸແລະຮູບແບບນາມມະທໍາ. ຄວາມເຊື່ ອ

ຖ,ື ການປະຕບິດັ, ຮດີຄອງແລະຄວາມຮູຂ້ອງຄນົພືນ້ເມອືງແມ່ນລວ້ນແລວ້ແຕ່ເປນັ ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາແບບນາມ

ມະທໍາຊຶ່ ງປະກອບມດີນົຕ,ີ ທ່າທາງຂອງການຟອ້ນລໍາ, ພາສາປາກເວົາ້, ເຄື່ ອງຫດັຖະກໍາ, ລະບບົຄວາມເຊື່ ອຖ,ື ນທິານຄະຕເິຕື່ ອນ

ໃຈແລະປດັສະຍາທາງຈດິວນິຍານ, ວທິກີານປິ່ ນປວົແລະຢ່າພືນ້ເມອືງ, ພທິກິໍາແລະພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ. ຊບັພະຍາກອນທາງວດັ

ທະນະທໍາເຫຼົ່ ານີໄ້ດຮ້ບັການຖ່າຍຖອດຈາກຄນົລຸນ້ໜຶ່ ງເຖງິຄນົລຸນ້ຕໍໄປແລະໄດຮ້ບັການປະດດິສາ້ງໃຫດ້ຂີືນ້ຢ່າງຕ່ໍໍເນື່ ອງ ໂດຍຊຸມ

ຊນົແລະກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບແວດລອ້ມ, ການປບັຕວົເຂົາ້ກບັທໍາມະຊາດແລະສະພາບການຕາມປະ

ຫວັດສາດຂອງພວກເຂາົ. ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີສ້ະໜອງໃຫຊຸ້ມຊນົມເີອກະລກັ ແລະການສບືສານວດັທະນະທໍາທາງສງັຄມົເປນັຂອງຕນົເອງ. 

ສະນັນ້ການປກົປອ້ງຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາແມ່ນເປນັການສົ່ ງເສມີແລະບຸລະນະການຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວດັທະນະທໍາ

ຂອງແຕ່ລະຊຸມຊນົ.  

259. ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາໝາຍເຖງິສິ່ ງຂອງປະຈກັຕາທາງກາຍະພາບທີ່ ເປນັມລໍະດກົວດັທະນະທໍາຂອງຄນົພືນ້

ເມອືງເປນັຕົນ້ແມ່ນວດັຖຸສິ່ ງທີ່ ສາມາດເຄື່ ອນຍາ້ຍໄດແ້ລະເຄື່ ອນຍາ້ຍບ່ໍໄດ,້ ສະຖານທີ່ , ສິ່ ງປຸກສາ້ງແລະສິນ້ສ່ວນຂອງວດັຖຸ

ຖຸທາງໂບຮານຄະດ,ີ ທາງສະຖາປດັຕຍິະ, ທາງປະຫວດັສາດ, ທາງສາດສະຫນາ, ທາງຈດິວນິຍານຫຼກ່ືຽວຂອ້ງກບັລະ

ບບົນເິວດວທິະຍາທີ່ ມມູີນຄ່າທາງວດັທະນະທໍາຫຼຄືວາມງາມຫຼມືຄີວາມສ◌ໍາຄນັ.ນອກນັນ້ຊບັພະຍາກອນເຫຼົ່ າຍງັລວມມທີີ່ ຕັງ້

ທາງພູມສິາດແລະວດັຖຸຕາມທໍາມະຊາດທີ່ ຢູ່ໄຕພ້ືນ້ດນິຫຼເືທງິໜາ້ດນິຫຼໄືຕນໍ້າ້ທີ່ ຢູ່ຕາມຕວົເມອືງຫຼເືຂດຊນົນະບດົ. ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາການຄາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັຊບັພະຍາກອນວດັທະນະທໍາທາງກາຍະພາບລວມເອາົທງັບຸກຄນົທີ່ ນໍາໃຊຊ້ບັ

ພະຍາກອນທີ່ ກ່າວມານັນ້ເປນັໄລຍະເວລາດນົນານມາແລວ້ຫຼຊືບັພະຍະກອນທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຊງົຈາໍຂອງພວກເຂາົ.  
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260. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສຽງສະໜບັສະໜຸນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງ 

ກນັຜນົກະທບົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການມຄີຜູືກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຕອ້ງໄດຮ້ບັຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາທີ່ ຖກືນໍາສະເໜຢ່ີາງພຽງພໍແລະຕອ້ງເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ 3 ບນັຫາດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

• ສດິທຂິອງພວກເຂາົທີ່ ມຕ່ໍີຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາພາຍໄຕກ້ດົປະເພນແີລະກດົໝາຍ. ກດົປະເພນີ

ຂອງຄນົພືນ້ເມອືງແມ່ນຂໍມູ້ນລະອຽດ ກ່ຽວກບັສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມຕ່ໍີຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະ

ທໍາ. ນອກນັນ້ສດິທຜິນົປະໂຫຍດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ ຍງັຖກືລະບຸໄວໃ້ນນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບກດົໝາຍ

ພາຍໃນປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈາໍນວນໜຶ່ ງຊຶ່ ງເປນັການສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິລະບຽບຫຼກັການພາຍໄຕສ້ນົທສິນັ

ຍາສາກນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ໃນຕວົຈງິແລວ້, ຫຼາຍປະເທດໃຫກ້ານຮບັຮູສ້ດິທຜິນົປະໂຫຍດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງກ່ຽວ

ກບັການຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ (ເບິ່ ງຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມໃນສນົທສິນັຍາສາກນົ, ໃນພາກ

ທ ີIII).  

• ຂອບເຂດແລະຮູບແບບການພດັທະນາແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຫຼພືາກສ່ວນທີ່ ໃຫຄ້ວາມສນົໃຈ.ຂອບເຂດ

ການພດັທະນາປະກອບມວີທິກີານທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນແລະຈາໍນວນຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈະ

ໄດຮ້ບັການຈດັສນັ; ຊບັພະຍາກອນຈະໄດຮ້ບັການຈດັສນັຈາກພາກສ່ວນໃດ; ແລະຊບັພະຍາກອນເຫຼົ່ ານັນ້ຈະ

ເອາົມາພດັທະນາເລື່ ອງຫຍງັ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັໜ່ວຍງານ, ບໍລສິດັຫຼບຸືກ

ຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກໍາຜະລດິສນິຄາ້ເຫຼົ່ ານັນ້, ເຊັ່ ນດຽວກບັກບັຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະ

ໂຫຍດຫຼຜູືຊ້ມົໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາທີ່ ຖກືຜະລດິເຫນັສນິຄາ້.  

• ຜນົກະທບົຂອງການພດັທະນາທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ, ສະພາບແວດລອ້ມແລະການ

ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນເຫຼາົນັນ້.ບນັຫານີລ້ວມທງັການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນເຫຼົ່ ານັນ້ ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໂດຍຄນົພືນ້

ເມອືງ.  

261. ນອກຈາກນັນ້, ໃນກລໍະນທີີ່ ໂຄງການໃດໜຶ່ ງ ມແີຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາແລະພູມປນັຍາຂອງຄນົ

ພືນ້ເມອືງໃຫເ້ປນັສນິຄາ້ແລະເພື່ ອສາ້ງຜນົກໍາໄລ; ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດດັ່ ງກ່າວນັນ້ກບັຄນົຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ. 

ຜນົປະໂຫຍດດັ່ ງກ່າວນັນ້ອາດຈະຢູ່ໃນຮູບການຂອງການແບ່ງປນັຜນົກໍາໄລ, ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ, ການຈາ້ງງານແລະ ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນພດັທະນາຊຸມຊນົແລະໃນໂຄງການອື່ ນໆທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ. ມາດຕະການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດຄວນໄດຮ້ບັການກໍານດົ

ຂຶນ້ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງກດິຈະກໍາທາບທາມການສະໜບັສະໜນູ (BCS) ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົແລະຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິກາ

ລະເວລາແລະຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງ (ເຊັ່ ນວ່າແບບບ່ໍມກີໍານດົ) ແລະຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເປນັຕົນ້ແມ່ນລຸນ້ລູກລຸນ້ຫຼານ.  ຂໍຕ້ກົ

ລງົຮ່ວມກບັຊຸມຊນົກ່ຽວກບັບນັຫານີຕ້ອ້ງລະບຸໄວໃ້ນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

2.2.2.2.    ການຖກືການຖກືການຖກືການຖກືຍກົຍກົຍກົຍກົຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍອອກອອກອອກອອກຈາກຈາກຈາກຈາກທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ດນິດນິດນິດນິປປປປະະະະເພເພເພເພນ ີນ ີນ ີນ ີ    

262. ຄວາມສະໝກັໃຈທີ່ ໄດຮ້ບັໃນຂັນ້ຕອນການສະໜບັສະໜຸນສ່ວນໃຫຍ່ມຄີວາມຈາໍເປນັທີ່ ສຸດໃນເວລາໂຄງການມສ່ີວນ

ກ່ຽວພນັກບັການຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບຂອງຄນົພືນ້ເມອືງອອກຈາກທີ່ ດນິປະເພນ.ີ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາ

ມາດເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງການຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງອອກຈາກທີ່ ດນິປະເພນທີີ່ ພວກເຂາົຄອບຄອງນໍາໃຊ,້ ບ່ໍວ່າຈະ

ເປນັການຄອບຄອງນໍາໃຊຕ້າມປະເພນຫຼີທືີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍກໍ່ ຕາມ.ຈດຸໜຶ່ ງທີ່ ຄວນຄໍານງຶເຖງິແມ່ນທີ່ ດນິຕາມປະເພນຈີາໍ

ນວນໜຶ່ ງອາດຈະບ່ໍຖກືຮບັຮູທ້າງກດົໝາຍ. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ທີ່ ດນິເຫຼົ່ ານັນ້ແມ່ນຢູ່ໃນການຄອບຄອງນໍາໃຊຂ້ອງກຸ່ມຄນົຫຼຂືອງຄອບ

ຄວົໃນແຕ່ລະລຸນ້ຄນົແລະກາຍເປນັສະຖານທີ່ ທີ່ ພວກເຂາົອາໄສຢູ່ແລະສາ້ງຕັງ້ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິແລະເອກະລກັທາງວດັທະນະ

ທໍາຂອງພວກເຂາົເອງ.  



97 

263. ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັດັ່ ງກ່າວນັນ້ມຄີວາມໝາຍກວາ້ງຂວາງແລະໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍທງັໝດົ, ບ່ໍວ່າຈະເປນັພຽງແຕ່

ການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົອອກຈາກທີ່ ດນິປະເພນຫຼີກືານຍກົຍາ້ຍໄປສະຖານທີ່ ອນືແຕ່ວ່າຍງັຢູ່ໃນຂອບເຂດຊາຍແດນທີ່ ດນິປະເພນກີໍ່

ຕາມ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບຂອງຄນົພືນ້ເມອືງແມ່ນຄວາມສບັສນົແລະລະອຽດອ່ອນແລະອາດຈະສົ່ ງ

ຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ຮາ້ຍແຮງຢ່າງຖາວອນຕ່ໍກບັວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ, ເອກະລກັ, ການຄງົຕວົຂອງວດັທະນະທໍາຂອງຄນົພືນ້

ເມອືງ. ທຸກໆການຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບຄວນຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຫຼງັຈາກທີ່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໄດດໍ້າເນນີການສກຶສາຄົນ້

ຄວາ້ແລວ້ວ່າບ່ໍມທີາງເລອືກອື່ ນໆທີ່ ເປນັໄປໄດນ້ອກຈາກການຍກົຍາ້ຍແລະພາຍຫຼງັຈາກທີ່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໄດເ້ຮດັການທາບທາມ

ແລະໄດຮ້ບັສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເທົ່ ານັນ້. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງ 

ກນັຜນົກະທບ ົ ຮຽກຮອ້ງໃຫໄ້ດສ້ຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົພນືເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັກະທບົກ່ອນຈະມກີານຍກົຍາ້ນຈດັ

ສນັພວກເຂາົອອກຈາກທີ່ ດນີປະເພນ,ີ ບ່ໍແມ່ນການຍກົຍາ້ຍອອກຈາກທີ່ ຢູ່ອາໄສໃໝ່ຫຼອືອກຈາກທີ່ ດນິທີ່ ອອກໃບຕາດນິໃຫໃ້ໝ່. 

ໃນທຸກໆກລໍະນກີານຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບ, ຕອ້ງມແີຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະ/ຫຼລືວມເຂົາ້ກບັແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັ

ສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ.  

264. ພາຍໄຕນ້ະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົດາ້ນຄມົ, ການຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບຂອງຄນົພືນ້ເມອືງຄວນຈະໄດຮ້ບັການ

ແຈງ້ການຢ່າງເຕມັສ່ວນກ່ຽວກບັສດິທຜິນົປະໂຫຍດ ແລະຮູບການທີ່ ພວກເຂາົຈະໄດຮ້ບັການແບ່ງປນັຜນົຫະໂຫຍດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັ

ຈາກການຖກືຍກົຍາ້ຍ. ສິ່ ງນີຄ້ວນຈະເປນັໜຶ່ ງໃນບນັຫາສໍາຄນັທີ່ ຍກົຂຶນ້ມາປກຶສາຫາລກືບັຊຸມຊນົຢ່າງມຄີວາມໝາຍແລະໃຊເ້ປນັ

ພືນ້ຖານເພື່ ອໃຫຊຸ້ມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍສະໜບັສະໜນູໂຄງການ. 

265. ການກະກຽມແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ ຫຼແືຜນປະສມົລະຫວ່າງແຜນປກົປອ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງແລະ 

ແຜນຍກົຍາ້ນຈດັສນັ. ໃນກລໍະນທີີ່ ບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະ

ທບົ ໃຫຮ້ບັຮູເ້ຫດຜນົຂອງການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແລະຕອ້ງໄດຮ້ບັສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກພວກເຂາົກ່ຽວກບັການຍກົ

ຍາ້ຍດັ່ ງກ່າວນັນ້. ຜນົກະທບົທງັໝດົທມີຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງຄວນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະບດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົ 

ສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໃນເວລທີ່ ຜນົກະທບົສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນພວົພນັກ່ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບແລະບ່ໍ

ມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງໃນດາ້ນອື່ ນໆທີ່ ເກດີຈາກກດິຈະກໍາໂຄງການນອກເໜອືຈາກການເວນຄນືທີ່ ດນິແບບບ່ໍສະໝກັໃຈຫຼຂໍືຈ້າໍ

ກດັໃນການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງກະກຽມແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (ຊຶ່ ງສາມາດລວມ

ເຂົາ້ກບັແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ອງີຕາມລະບຽບຫຼກັການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົດາ້ນສງັຄມົ).  

266. ໃນບາງກໍລະນຄີນົພືນ້ເມອືງມສີດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ຜກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນຈະສະເໜຄ່ີາຊດົ

ເຊຍີຕ່ໍາສຸດໃຫທ້ຽບເທົ່ າລະດບັເກົ່ າແລະພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ເໝາະສມົ ໃນມອບສດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໃຫ ້

ພວກເຂາົ. ແຜນປະສມົ ແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ/ແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິຄວາມຕອ້ງດາ້ນວດັທະນະ

ທໍາແລະລວມມຍຸີດທະສາດການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໂດຍເອາົທີ່ ດນິເປນັພືນ້ຖານ. ຄວາມຕອ້ງການທາງວດັທະນະທໍາດັ່ ງກ່າວນັນ້ອາດ

ຈະກ່ຽວຂອ້ງກບັແຜນຜງັບາ້ນໃໝ່, ສະຖາປດັຕະຍະກໍາຫຼສືິ່ ງປຸກສາ້ງສ່ວນລວມເພື່ ອໃຫຊຸ້ມຊນົສາມາດສບືຕ່ໍນໍາໃຊແ້ລະປະຕບິດັວິ

ຖກີານດໍາລງົຊວິດິຕາມຮດີຄອງປະເພນຂີອງພວກເຂາົ.  

267. ການຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບຄວນໃຫມ້ກີານປ່ຽນໃໝ່ໃນລະດບັໜອ້ຍທີ່ ສຸດ. ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການຍກົ

ຍາ້ຍທາງກາຍະພາບຈະຮູສ້ກຶວ່າຕນົເອງມຄີວາມສະດວກສະບາຍຖາ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ໄກຄ້ຽງກບັເຂດພືນ້ທີ່ ເກົ່ າຂອງພວກ

ເຂາົ. ສະນັນ້ໜຶ່ ງໃນປະເດນັສໍາຄນັກ່ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແມ່ນຂໍຕ້ກົລງົກບັຊຸມຊນົເຈ ົາ້ພາບເພື່ ອຮບັຮອງເອາົບຸກຄນົທີ່ ຍກົ

ຍາ້ນມາຢູ່ໃໝ່. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນ,ີ ສິ່ ງເຫຼົ່ າພວົພນັກບັຄວາມໄກຄ້ຽງກບັບາ້ນເກົ່ າຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ຍອ້ນວ່າຊຸມຊນົໄກຄ້ຽງຈະຮບັ
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ຮອງເອາົສະມາຊກິໃໝ່ຢ່າງງ່າຍດາຍຖາ້ວ່າກຸ່ມຄນົມາໃໝ່ນັນ້ມສີາຍສໍາພນັທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແລະວດັທະນະທໍາທີ່ ໄກຄ້ຽງກບັ

ພວກເຂາົ. ແຜນປະສມົແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ/ແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ຈະຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫມ້ພີືນ້ທີ່ ດນິແລະ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດສໍາລບັການຢນືຢງົຄງົຕວົຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ຖາ້ເປນັໄປໄດ,້ ແຜນດັ່ ງກ່າວນັນ້ຕອ້ງປະ

ກອບມມີາດຕະການປວົແປງທີ່ ດນິຄນືໃໝ່ໃນເວລາທີ່ ເຫດຜນົໃນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັສິນ້ສຸດລງົ.  

268. ການກະກຽມວຽກຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໂດຍເອາົທີ່ ດນິເປນັພືນ້ຖານ.ໃນການກະກຽມວຽກຍກົຍາ້ຍຈດັສນັສໍາລບັຄນົພືນ້

ເມອືງທີ່ ມວີຖິກີານດໍາລງົຊວິດິແບບອງີໃສ່ທີ່ ດນິເປນັພືນ້ຖານຕອ້ງນໍາໃຊຫຼ້ກັການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໂດຍເອາົທີ່ ດນິເປນັພືນ້ຖານ. ວທິີ

ການນີຈ້ະຊ່ວຍຮບັປະກນັວ່າຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົສາມາດຮກັສາແລະປບັປຸງການດໍາລງົຊວິດິຂອງພວກເຂາົ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກ

ຄາ້ຄວນເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດບນັຫາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ອຸດມົສມົບູນໃນສະຖານທີ່ ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໃໝ່ແລະເພື່ ອຄວາມ

ຢນືຍງົຂອງຊບັພະຍາກອນເຫຼົ່ ານັນ້ພາຍໄຕຄ້ວາມກດົດນັຈາກຊຸມຊນົເຈ ົາ້ພາບແລະປະຊາກອນທີ່ ຍກົຍາ້ຍມາຢູ່ໃໝ່.  

269. ທີ່ ດນິທີ່ ຖກືຄອບຄອງນໍາໃຊໂ້ດຍຄນົພືນ້ເມອືງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ບ່ໍມຕີະຫຼາດທີ່ ດນິແລະການກໍານດົມູນຄ່າທີ່

ດນິ, ສິ່ ງນີແ້ມ່ນປະເດນັສໍາຄນັຍອ້ນວ່າຄນົພືນ້ເມອືງຈະເຫນັວ່າທີ່ ດນິຂອງພວກເຂາົເປນັສນິຕາມທອ້ງຕະຫຼາດແຕ່ວ່າຈະບ່ໍເຫນັວ່າ

ເປນັແຫ່ຼງກໍາເນດີຊວິດິແລະສິ່ ງຂອງທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັຂອງພວກເຂາົ (ຈະອະທບິາຍເພີ່ ມຕື່ ມໃນຫຍໍໜ້າ້ຕ່ໍໄປ). ອງີຕາມທດັສະນະດັ່ ງ

ກ່າວນີ,້ ຄ່າຊດົເຊຍີໃນຮູບແບບທີ່ ດນິທດົແທນໂດຍກງົແລະຍອມຮບັຈາກຊຸມຊນົ, ແທນທີ່ ຈະເປນັຮູບແບບຊດົເຊຍີເປນັເງນິ, 

ແມ່ນວທິກີານທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົທີ່ ສຸດທາງວດັທະນະທໍາ. ການຍກົຍາ້ນຈດັສນັໂດຍເອາົທີ່ ດນິເປນັພືນ້ຖານບ່ໍແມ່ນເລື່ ອງງ່າຍ

ດ່າຍແລະຊຸມຊນົທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍຕອ້ງເຫນັດກ່ີຽວກບັພືນ້ທີ່ ດນິທດົແທນທີ່ ໂຄງການມອບໃຫພ້ວກເຂາົ. ໃນກລໍະນທີີ່ ທີ່ ດນິເປນັທີ່

ດນິສ່ວນລວມ, ບ່ໍກ່ຽວກບັລະບບົການຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິດັ່ ງກ່າວນັນ້; ທີ່ ດນິທດົແທນຕອ້ງທຽບເທົ່ າທີ່ ດນິສ່ວນລວມພາຍໃນ

ຊຸມຊນົ, ບ່ໍແມ່ນເປນັທີ່ ສ່ວນບຸກຄນົ.  

270. ຍາມໃດກໍ່ ຕອ້ງພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າສະຖານທີ່ ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໃໝ່ແລະການກະກຽມວຽກ

ຍກົຍາ້ຍຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການເຫນັດເີຫນັພອ້ມຈາກຊຸມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍ, ບ່ໍແມ່ນໄດກ້ານເຫນັດພີຽງແຕ່ກຸ່ມຄນົທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍ

ເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ວ່າປະຊາກອນພືນ້ເມອືງສ່ວນໃຫ່ຍທີ່ ອາໄສພາຍເຂດໂຄງການແລະຊຸມຊນົເຈ ົາ້ພາບຕອ້ງເຫນັດເີປນັເອກະພາບເຊັ່ ນ

ກນັ.  ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ການຊດົເຊຍີດວ້ນທີ່ ດນິສໍາລບັດນິທີ່ ຖກືເວນຄນືແມ່ນເປນັພຽງພາກສ່ວນເລກັນອ້ຍໜຶ່ ງເທົ່ ານັນ້ຂອງພາບ

ລວມກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຊບັສນິທີ່ ຖກືສູນເສຍໄປຍອ້ນວ່າຄນົພືນ້ເມອືງຖວ່ືາທີ່ ດນິເປນັພາກສ່ວນສໍາຄນັທີ່ ສຸດທາງດາ້ນຈດິວນິ

ຍານແລະວດັທະນະທໍາຂອງພວກເຂາົ. ສະນັນ້ຕອ້ງມພີະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ, ນອກຈາກການຊດົເຊຍີໃນ

ຮູບແບບພືນ້ທີ່ ດນິ, ຄ່າຊດົເຊຍີອື່ ນໆຄວນກວມເອາົປດັໄຈທາງວດັທະນະທໍາເຊັ່ ນສະຖານທີ່ ສກັສດິ, ແຫ່ຼງນໍາ້, ວດັວາອາຮາມ, ຂຸມ

ຝັ່ ງສບົແລະອື່ ນໆ. ບນັຫາສໍາຄນັແມ່ນການກໍານດົມູນຄ່າຊບັສນິຕ່າງຂອງຄນົພືນ້ເມອືງໃຫເ້ປນັຈາໍນວນເງນິ. ສະນັນ້ຮູບແບບການ

ຊດົເຊຍີຊບັສນິທີ່ ເປນັນາມມະທໍາຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕລີາຄາດວ້ຍຄວາມລະມດັລະວງັແລະຊຸມຊນົທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄ່າຊດົ

ເຊຍີຕອ້ງໄດຮ້ບັການປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັບນັຫານີ.້  

271. ຮູບແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືພເິສດສໍາລບັບຸກຄນົທີ່ ເປນັເຈ ົາ້ຂອງທີ່ ດນິທີ່ ບ່ໍສາມາດອອກໜງັສໃືຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມກດົ

ໝາຍ.ການຮບັຮູສ້ດິສ່ວນລວມຕາມປະເພນຢ່ີາງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນທີ່ ດນິແມ່ນບນັຫາໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ. 

ສໍາລບັເຂດພືນ້ທີ່ ດນິທີ່ ຄອບຄອງນໍາໃຊໂ້ດຍຄນົພືນ້ເມອືງ, ການປະເມນີ ກ່ຽວກບັການເວນີຄນືທີ່ ດນິຈະຊ່ວຍຮບັປະກນັແລະຊ່ວຍ

ໃຫໂ້ຄງການຮູວ່້າຈະມທີີ່ ດນິສ່ວນລວມແລະທີ່ ດນິສ່ວນບຸກຄນົຈະຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການແລະເປນັທີ່ ດນິປະເພນຫຼີບໍື. ຖາ້ວ່າ

ຊມົຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົບ່ໍມໜີງັສຖືກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຫຼນໍືາໃຊສ້ດິຄອບຄອງທີ່ ດນິຫຼຊືບັພະຍາກອນຕາມປະເພນ,ີ ຜູກູ້ຢ້ມື

/ລູກຄາ້ຄວນຈະອອກໜງັສທືີ່ ດນິຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໃຫພ້ວກເຂາົ. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ຊຸມຊນົຕ່າງໆຈະມສີດິຕາມກດົໝາຍຫຼ ື

ສດິຮຽກຮອ້ງເອາົທີ່ ດນິແລະຂອບເຂດຊາຍແດນທີ່ ພວກເຂາົຄອບຄອງນໍາໃຊມ້າຫຼາຍຊົ່ ວຄນົແລວ້ແຕ່ວ່າກໍ່ ບ່ໍສະເໜໄີປ. ຕວົຢ່າງ
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ເຊັ່ ນໃນກໍລະນທີີ່  ທີ່ ດນິຖກືປະກາດເປນັຊບັສນິຂອງປະເທດແລະປະຊາຊນົທງັໝດົມສີດິນໍາໃຊເ້ທົ່ ານັນ້ອງີຕາມລດັຖະທໍາມະນນູ. 

ຖາ້ຕກົໃນກລໍະນດີັ່ ງກ່າວນີ,້ ຄນົພືນ້ເມອືງຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືພເິສດກ່ອນຈະມກີານຍກົຍາ້ນຈດັສນັແບບບ່ໍສະ

ໜກັໃຈ.  

272. ນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົກໍານດົໄວວ່້າບຸກຄນົທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍທີ່ ບ່ໍມຖີກືຮບັຮູສ້ດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່

ດນິຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຄ່າຊດົເຊຍີຕ່ໍການສູນເສຍທີ່ ດນິແຕ່ວ່າພວກເຂາົຍງັມສິດິທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືອື່ ນໆເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງ

ກບັຈດຸປະສງົຄາດໝາຍຂອງນະໂຍບາຍສະບບັນີ.້ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງປກຶສາຫາລກືບັຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເພື່ ອຮ່ວມ

ກນັກໍານດົແລະເປນັເອກະພາບກນັກ່ຽວກບັການທດົແທນຊບັສນິ, ຊບັພະຍາກອນຫຼກືດິຈະກໍາສາ້ງລາຍຮບັ.  

273. ສໍາລບັຊຸມຊນົທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍທີ່ ດໍາລງົຊວິດິໂດຍນໍາໃຊດ້ນິເປນັຕົນ້ຕ່ໍ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຂາ້ງເທງີນັນ້ຄວນໄດຮ້ບັການລວມ

ເຂົາ້ໄວໃ້ນທາງເລອືກສໍາລບັການທດົແທນທີ່ ດນິຍອ້ນວ່າໂຄງການອາດຈະພບົຄວາມສ່ຽງທີ່ ວ່າຊຸມຊນົເຫຼົ່ ານັນ້ຈະຂໍຄ່າຊດົເຊຍີເປນັ

ຈາໍນວນເງນິ, ແທນທີ່ ຈະເປນັຮູບແບບການທດົແທນທີ່ ດນິ, ຊຶ່ ງເປນັຄວາມຄດິແກໄ້ຂໃນໄລຍະສັນ້ເທົ່ ານັນ້, ແທນທີ່ ຈະເປນັຜນົປະ

ໂຫຍດໄລຍະຍາວ. ນອກນັນ້, ກດິຈະກໍາປະເມນີຄວາມເສຍຫາຍແລະອອກແບບມາດຕະການປວົແປງຕອ້ງໄດຄໍ້ານງຶເຖງິການສກຶ

ສາທາງຄຸນະພາບຢ່າງລະມດັລະວງັຍອ້ນວ່າມາດຕະຖານການດໍາລງົຊວິດິຂອງຄນົພືນ້ເມອືງຈາໍນວນໜຶ່ ງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການ

ກໍານດົທາງດາ້ນປະລມິານ (ຕວົຢ່າງ: ການຜະລດິກະສະກໍາແບບພໍກຸ່ມກນິ, ຄ່າຕອບແຮງານ, ຄວາມສໍາຄນັຂອງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຂະ

ໜາດນອ້ຍ). ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຈາໍເປນັຕອ້ງສາ້ງກນົໄກເພອືຕອບສະໜອງກບັບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍເຫຼົ່ ານີ.້  

3.3.3.3.    ການການການການພັພັພັພດັດດດທທທທະະະະນານານານາສນິສນິສນິສນິຄາ້ ທີ່ຄາ້ ທີ່ຄາ້ ທີ່ຄາ້ ທີ່ ຕດິຕດິຕດິຕດິພນັພນັພນັພນັກບັກບັກບັກບັຊບັຊບັຊບັຊບັພະພະພະພະຍາຍາຍາຍາກອນກອນກອນກອນທໍາທໍາທໍາທໍາມະມະມະມະຊາດຊາດຊາດຊາດທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ມ ີມີມີມຢູ່ີຢູ່ຢູ່ຢູ່ພາຍພາຍພາຍພາຍໃນໃນໃນໃນທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ດນິດນິດນິດນິປປປປະະະະເພເພເພເພນ ີທີ່ນ ີທີ່ນ ີທີ່ນ ີທີ່ ຄນົຄນົຄນົຄນົພື ້ພື ້ພື ້ພືນ້ນນນເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງນໍານໍານໍານໍາໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້    

274. ອງີຕາມຄວາມສໍາຄນັຂອງທີ່ ດນິປະເພນແີລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ຄນົພືນ້ເມອືງເປນັເຈ ົາ້ຂອ້ງແລະຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນ

ການດໍາລງົຊວິດິແລະຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງວດັທະນະທໍາ; ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຈາໍເປນັຕອ້ງທາບທາມສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍ

ຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນເວລາທີ່ ໂຄງການມກີດິຈະກໍາພດັທະນາການຄາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັຊບັພະຍາກອນເຫຼົ່ ານີ.້ ຊບັພະຍາ

ກອນທໍາມະຊາດລວມມແີຮ່ທາດ, ສານປະກອບທາດໄຮໂດຼເຈນ້, ເຄື່ ອງປ່າ, ແມ່ນໍາ້ແລະການລ່າສດັຫຼຫືາປາພາຍໃນຂອບເຂດຊາຍ

ແດນທີ່ ດນິປະເພນຂີອງຄນົພືນ້ເມອືງ.  

275. ທີ່ ດນິປະເພນທີີ່ ຄນົພືນ້ເມອືງນໍາໃຊໝ້າຍເຖງິຮູບແບບທີ່ ດນິຂອງຊຸມຊນົທີ່ ນ◌ໍາໃຊມ້າເປນັເວລາຍາວນານແລະການນໍາ

ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ອງີຕາມກດົປະເພນ,ີ ຄຸນຄ່າທາງຈດິໃຈແລະຮດີຄອງປະເພນຂີອງຄນົພືນ້ເມອືງ, ແທນທີ່ ຈະມໜີງັສຄືອບຄອງ

ນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນຕາມກດົໝາຍທີ່ ອອກໃຫອໍ້ານາດການປກົຄອງທກ່ີຽວຂອ້ງ. ການນໍາໃຊອ້າດຈະປະກອບມກີດິຈະ

ກໍາການຜະລດິທາງເສດຖະກດິເປນັຕົນ້ແມ່ນການນໍາໃຊຕ້າມລະດູການຫຼຕືາມຮອບວຽນປະຈາໍປ;ີ ແລະນອກນັນ້ຍງັລວມທງັການ

ຢຽ້ມຢາມຕາມລະການເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງຈດິໃຈຫຼຍືອ້ນເຫດຜນົອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍແມ່ນເລື່ ອງເສດຖະກດິ.  

276. ນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົລະບຸໄວວ່້າຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄດ ້

ຮບັຂໍມູ້ນຂ່າວສານຢ່າງພຽງພໍເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເໜ.ີ ໂດຍອງີຕາມພູມ

ປນັຍາ ແລະຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ, ນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົກໍານດົເອາົຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈາໍນວນ 3 

ໝວດຂາ້ງລຸ່ມນີທ້ີ່ ຜູກຸ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງເຜຍີແຜ່ຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃຫຮ້ບັຮູແ້ລະເຂົາ້ໃຈ:  

• ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງມສີດິຄອບຄອງນ◌ໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ມຢູ່ີພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ ດນິປະເພນຂີອງ

ພວກເຂາົພາຍໄຕກ້ດົປະເພນແີລະລະບຽບກດົໝາຍ.ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຕອ້ງປະກອບມຄໍີາອະທບິາຍກ່ຽວກບັສດິ

ທຂິອງພວກເຂາົພາຍໄຕລ້ະບຽບກດົໝາຍແລະກດົປະເພນ.ີ ກດົປະເພນແີລະການນໍາໃຊແ້ມ່ນແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາ
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ຄນັກ່ຽວກບັສດິທຜິນົປະໂຫຍດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງແລະລະບຽບການປະຕບິດັໃນປະຈບຸນັກ່ຽວກບັການນ◌ໍາ

ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີໃນທີ່ ດນິຂອງພວກເຂາົ. ນອກຈາກນັນ້, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງແຈງ້ໃຫພ້ວກເຂາົຮບັຮູ ້

ແລະເຂົາ້ໃຈສດິທຜິນົປະໂຫຍດດາ້ນອື່ ນໆທີ່ ຕດິພນັກບັ ການຄອບຄອງນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ລະ

ບຸໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ກດົປະເພນມີຜີນົນໍາໃຊພ້າຍໃນຂອບເຂດຊາຍແດນໃດ

ໜຶ່ ງເທົ່ ານັນ້ແລະຈະບ່ໍຈາໍແນກລະອຽດລະຫວ່າງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່ເທງີໜາ້ດນິແລະຢູ່ໄຕພິືນ້ດນິ. 

ລະບຽບກດົໝາຍແຫ່ງຊາດຈະລະບຸໄວຢ່້າງຊດັເຈນວ່າການຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແມ່ນສດິທສ່ິວນບຸກຄນົໃນ

ຂະນະທີ່ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີໄຕພ້ືນ້ດນິແມ່ນການຄອບຄອງຂອງລດັ. ການຊີແ້ຈງ້ໃຫເ້ຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັບນັ

ຫານີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມເຄາົລບົກດົປະເພນຂີອງຄນົພືນ້ເມອືງຊຶ່ ງອາດຈະກາຍເປນັອະປະສກັໃນອະ

ນາກຄດົ.  

• ຂອບເຂດແລະລກັສະນະຂອງການພດັທະນາການຄາ້ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງກບັການພດັທະນາດັ່ ງກ່າວນີ.້ ຂໍ ້

ມູນຂອບເຂດການພດັທະນາການຄາ້ທີ່ ຈະຖກືອະທບິາຍຕອ້ງກວມເອາົໄລຍະຮອບວຽນທງັໝດົຂອງໂຄງການ 

ເປນັຕົນ້ແມ່ນໄລຍະການກໍານດົແນວຄວາມຄດິ, ການວາງແຜນ, ການກໍ່ ສາ້ງ, ການດໍາເນນີງານແລະການມອບ

ຮບັໂຄງການ. ໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການຕອ້ງສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະ

ທບົຢ່າງຄບົຖວ້ນພຽງພໍລວມມຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັແຜນວຊິາການ, ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົເຂົາ້ໃຈໂຄງການຢ່າງຄບົຖວ້ນ, 

ແຕ່ວ່າຄວນຫຼກີລຽ້ງສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫພ້ວກເຂາົຫຼາຍເກນີໄປ. ຂໍມູ້ນດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການສະເພາະແມ່ນຂໍ ້

ມູນຊະນດິໜຶ່ ງທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກໃນການອະທບິາຍໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ໃຈ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກ

ຄາ້ຄວນຊ່ວຍຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເພື່ ອໃຫຊຸ້ມຊນົເຂົາ້ໃຈໂຄງການ. ບດົສະເໜຂໍີມູ້ນວຊິາການແບບປະຈກັຕ

າສາມາດຊ່ວຍໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງເຂົາ້ໃຈໄດງ່້າຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ນອກນັນ້ການຈາ້ງຜູດໍ້າເນນີທີ່ ມຄີວາມຮູແ້ລະປະ

ສບົການທີ່ ສາມາດສະເໜຂໍີມູ້ນວຊ້າການເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຄນົພືນ້ເມອືງເຂົາ້ໃຈກໍ່ ຍິ່ ງເປນັສິ່ ງທີ່ ດຫຼີາຍ. ຄຽງ

ຄູ່ກນັນີ,້ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບຸກຄນົ, ອງົການຈດັຕັງ້, ບໍລສິດັຫຼພືາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ມີ

ສ່ວນພວົພນັໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການເຊັ່ ນພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນທີ່ ສະໜບັສະໜນູໂຄງການ, ຜູໃ້ຫ ້

ທນຶ, ຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ, ຜູຮ້ບັເໝາົ, ທີ່ ປກຶສາ,ຜູປ້ະສານງານ,ຜູດໍ້າເນນີງານຫຼພືະນກັງານກໍາມະກອນ.  

• ຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ຈາກການພດັທະນາການຄາ້ທີ່ ມສີົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍຊວິດິຄວາມເປນັຢູ່, ສະພາບ

ແວດລອ້ມແລະການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນເຫຼົ່ ານັນ້. ຜນົກະທບົເຫຼົ່ ານີລ້ວມມຜີນົກະທບົຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ສົ່ ງຜນົ

ສະທອ້ນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຕ່ໍກບັແຕ່ລະກຸ່ມຂອງຄນົພືນ້ເມອືງພາຍໃນຊຸມຊນົໃດໜຶ່ ງ. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະ

ເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົແມ່ນຂໍມູ້ນຕົນ້ຕ່ໍກ່ຽວກບັໂຄງການທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວ

ຂອ້ງ. ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວນີສ້າມາດເຜຍີຫຼາຍຄັງ້ໂດຍນໍາໃຊຫຼ້າຍຮູບແບບໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການເປນັ

ຕົນ້ໃນຮູບແບບການສນົທະນາເປນັກຸ່ມສະເພາະ, ແຜ່ນພບັ, ລາຍການວທິະຍຸແລະອື່ ນ ໂໆດຍສະເພາະ ໃນກລໍະ

ນທີີ່ ຍຸດທະສາດການປກຶສາຫາລແືລະການມສ່ີວນຮ່ວມໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ໂດຍການປະກອບສ່ວນຈາກ

ຊຸມຊນົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງເຮດັສຸດຄວາມສາມາດເພື່ ອໃຫຊຸ້ມຊນົທໄີດຮ້ບັຜນົກະທບົມຄີວາມ

ຮບັຮູແ້ລະເຂົາ້ໃຈຂໍມູ້ນວຊິາການແລະຜນົກະທບົຂອງພວກມນັ. ຖາ້ຫາກວ່າມໂີຄງການທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັກໍາລງັໄດ ້

ຮບັການຈດັຕັງ້ປະຕບີດັໃນເມອືງຫຼແືຂວງໄກຄ້ຽງ, ໂຄງການສາມາດຈດັກດິຈະກໍາທດັສະນະສກຶສາຢຽ້ມ

ຢາມຫຼສືາຍວດິໂີອ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມຮບັຮູແ້ລະເຂົາ້ໃຈພາຍໃນຊຸມຊນົ.  

277. ນອກຈາກນັນ້ໃນເວລາ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ມພີາຍໃນຂອບເຂດທີ່ ດນິຂອງຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການສະເໜໃີຫ ້

ພດັທະນາເປນັສນິຄາ້, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການໜນູໃຊກ້ບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ການແບ່ງປນັຜນົ

ປະໂຫຍດຄວນຈະຖກືກໍານດົອງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ເປນັເອກະພາບກນັໃນໄລຍະການດໍາເນນີການສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫຍ່ກບັຊຸມ
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ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອາົເອາົເອາົເອາົໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ການການການການກວດກວດກວດກວດກາກາກາກາຂອງເອຂອງເອຂອງເອຂອງເອດີດີດີດບີກ່ີຽວບກ່ີຽວບກ່ີຽວບກ່ີຽວກບັກບັກບັກບັການການການການສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັ

ສະສະສະສະໜນູໜນູໜນູໜນູສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍຍຍຍຂອງຂອງຂອງຂອງຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົ    (BCS)(BCS)(BCS)(BCS)    

• ຮບັຮບັຮບັຮບັປະປະປະປະກນັກນັກນັກນັໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫໄ້ດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັ ຮບັ ຮບັ ຮບັ BCS BCS BCS BCS ໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍການການການການກວດກວດກວດກວດກາກາກາກາຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນ ແລະຕອນ ແລະຕອນ ແລະຕອນ ແລະ

ຜນົຜນົຜນົຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັ ຮບັ ຮບັ ຮບັ     

o ທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານບດົບດົບດົບດົບນັບນັບນັບນັທກຶ ຂັນ້ທກຶ ຂັນ້ທກຶ ຂັນ້ທກຶ ຂັນ້ການການການການການການການການຕິຕິຕິຕພິພພພຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍພວົພວົພວົພວົພນັ ພນັ ພນັ ພນັ 

ແລະແລະແລະແລະຜນົຜນົຜນົຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຈາກຈາກຈາກຈາກຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນເຫຼົ່ າເຫຼ ົ່ າເຫຼ ົ່ າເຫຼ ົ່ ານັນ້ ນັນ້ ນັນ້ ນັນ້     

o ລງົລງົລງົລງົກວກວກວກວດດດດກາກາກາກາພາກພາກພາກພາກສະສະສະສະໜາມ ຂັນ້ໜາມ ຂັນ້ໜາມ ຂັນ້ໜາມ ຂັນ້ການການການການການການການການຕິຕິຕິຕດິດດດຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍພວົພວົພວົພວົພນັ ແລະພນັ ແລະພນັ ແລະພນັ ແລະ

ຜນົຜນົຜນົຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຈາກຈາກຈາກຈາກຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນເຫຼົ່ າເຫຼ ົ່ າເຫຼ ົ່ າເຫຼ ົ່ ານັນ້ ເພອືນັນ້ ເພອືນັນ້ ເພອືນັນ້ ເພອືຮບັຮບັຮບັຮບັປະປະປະປະກນັກນັກນັກນັວ່າຊຸມວ່າຊຸມວ່າຊຸມວ່າຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົ

ຮບັຮບັຮບັຮບັຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູແ້ລແລແລແລະະະະສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູໜນູໜນູໜນູໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການດັ່ ງດັ່ ງດັ່ ງດັ່ ງກ່າວນັນ້ ຢ່ງກ່າວນັນ້ ຢ່ງກ່າວນັນ້ ຢ່ງກ່າວນັນ້ ຢ່ງແທ ້ແທ ້ແທ ້ແທຈ້ງິ ຈງິ ຈງິ ຈງິ     

ກາກາກາການກນກນກນກວດວດວດວດກາກາກາກາຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນ ຕອນ ຕອນ ຕອນ BCS BCS BCS BCS ຂອງຂອງຂອງຂອງເອເອເອເອດີດີດີດບີ ີບ ີບ ີບ ີ    

• ການປກຶສາຫາລເືລີ່ ມຕົນ້ໃນໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ ແລະ 

ສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຕະຫອຼດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງ

ການ  

• ຂໍມ້ນູຂ່າວສານທີ່ ກຽວຂອ້ງແລະພຽງພໍ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຜຍີ

ແຜ່ຢ່າງທນັເຫດການ ແລະ ໃນຮູບການທີ່ ຊຸມຊນົເຂົາ້ໃຈ ແລະ 

ເຂົາ້ເຖງິໂດຍຄນົພືນ້ໄດຢ່້າງທນັທ ີ 

• ການປກຶສາຫາລ ື ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນສະພາບແວດ

ລອ້ມທີ່ ປາດສະຈາກການຂົ່ ມຂູ່ໃຫຢ້າ້ນກວົ ແລະ ການບງັຄບັ  

• ຂັນ້ຕອ້ນຢູ່ບນົພືນ້ຖານຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ

ການໂຕຕ້ອບ ແລະສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງກຸ່ມຄນົ

ດອ້ຍໂອກາດ ແລະກຸ່ມຄນົພເິສດ 

• ຂັນ້ຕອນເປນັຂັນ້ຕອນເປດີກວາ້ງຕອບຮບັແຕ່ລະທດັສະນະ

ຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເປນັພືນ້ຖານໃນ

ການຕດັສນິບນັຫາ ເຊັ່ ນ: ຮູບແບບໂຄງການ, ມາດຕະການບນັ

ເທາົ, ການແບ່ງປນັຜນົໄດຮ້ບັແລະກາລະໂອກາດ ແລະ ການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

• ຕວົແທນຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການກາໍນດົຢ່າງເໝາະສມົ  

• ວທິກີານດໍາເນນີມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັຄຸນຄ່າທາງວດັທະນະທາໍ

ແລະສງັຄມົ  

ການການການການກວກວກວກວດດດດກາກາກາກາຂອງຂອງຂອງຂອງເອເອເອເອດີດີດີດບີ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຜນົຜນົຜນົຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຂອງ ຂອງ ຂອງ ຂອງ BCS BCS BCS BCS     

• ປະເມນີລະດບັຄວາມສະໜບັສະໜນູ ແລະ ລະດບັການຄດັ

ຄາ້ນໂຄງການ  

o ການສະໜບັສະໜນູຢ່າງເປນັທາງການ  

o ການສະໜບັສະໜນູທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການ  

• ປະເມນີຫຼກັຖານ ກ່ຽວກບັການເຈລະຈາຕ່ໍລອງແບບເຊື່ ອໜັນ້

ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ ໃນກລໍະນທີີ່ ມຄີວາມຂດັແຍງ້ຮາ້ຍແຮງ  

ຊນົພືນ້ເມອືງ. ການແບ່ງປນັລວມມກີານແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ 

(ສດັສ່ວນຈາກລາຍຮບັຫຼກືໍາໄລຫຼງັຫຼກັພາສແີລວ້), ວຽກເຮດັງານ

ທໍາ, ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີແລະການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະ

ນາຊຸມຊນົແລະກດິຈະກໍາອື່ ນໆທີ່ ມລີກັສະນະດຽວກນັນີ.້ ການແບ່ງ

ບນັຜນົປະໂຫຍດບ່ໍພຽງແຕ່ໝາຍເຖງິການທດົແທນສີ່ ງທີ່ ສູນເສຍ

ໄປຍອ້ນໂຄງການເທົ່ ານັນ້ແຕ່ມນັຍງັໝາຍເຖງິການສາ້ງຄວາມສາ

ມາດເຮດັໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງປບັຕວົແລະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກກາ

ລະໂອກາດໃໝ່ທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການພດັທະນຊບັພະຍາກອນທໍາທ

ມະຊາດໃຫເ້ປນັສນິຄາ້. ການເຫນັດເີປນັກະພາບຮ່ວມກນັນັນ້ຕອ້ງ

ກໍານງຶເຖງິກໍານດເວລາແລະໄລຍະເວລາ (ເຊັ່ ນ: ຕະຫຼອດໄປ) ແລະ

ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສະເພາະດາ້ນເປນັຕົນ້ແມ່ນລຸນ້ລູກ

ລຸນ້ຫຼານ. ທຸກໆຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດຄວນ

ໄດຮ້ບັການລະບຸໄວໃ້ນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ 

ເມອືງ.  

ຂຂຂຂ....    ຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູກູ້ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ມືຢມືຢມືຢມື////ລູກລູກລູກລູກຄາ້ແລະຄາ້ແລະຄາ້ແລະຄາ້ແລະການການການການສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູໜນູໜນູໜນູຈາຈາຈາຈາກກກກ

ຊຊຊຊມຸມຸມຸມຸຊນົຊນົຊນົຊນົສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍຍຍຍ    

1.1.1.1.    ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທີີທ່ີີທ່ ີີທ່ ີີ່ ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮບັຮບັຮບັຮບັຜິຜິຜິຜດິດດດຊອບ ຊອບ ຊອບ ຊອບ     

278. ການສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍປະກອບມີ

ຂະບວນການແລະຜນົໄດຮ້ບັ. ໃນກໍລະນທີີ່ ໂຄງການປະກອບມໜີຶ່ ງ

ໃນສາມກດິຈະກໍາທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຄີວາມສະໝກັໃຈຈາກຊຸມຊນົ

ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນຈະດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການ

ຕດິຕ່ໍພວົພນັໂດຍຜ່ານການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍແລະ ວທິີ

ການເຈລະຈາດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັທີ່ ນໍາພາໃຫໄ້ດ ້

ມາເຖງິການສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົ. ຂັນ້ຕອນຫຼຂືະບວນ

ການແລະຜນົໄດຮ້ບັຂອງແຕ່ລະການສນົທະນາແລະພວົພນັກບັຊຸມ

ຊນົຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດົບນັທກຶໄວຢ່້າງຄບົຖວ້ນ.  

279. ຫຼງັຈາກນັນ້ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງສົ່ ງບດົບນັທກຶເຫຼົ່ ານັນ້ໃຫ ້

ເອດບີຢ່ີາງທນັເຫດການ. ກ່ອນຈະມກີານຕລີາຄາໂຄງການ, ເອດີ

ບຈີະຮບັປະກນັວ່າຜນົໄດຮ້ບັທາງບວກຈາກຂະບວນການເຫຼົ່ ານັນ້ສ

າມາດຮບັຮອງໄດ;້ ແລະຢັງ້ຢນືວ່າຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມກບັຊຸມຊນົນັນ້ມີ

ຄວາມຄບົຖວ້ນພຽງພໍທີ່ ຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັການສະໜບັສະໜນູ
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ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວນຄວນຄວນຄວນເອົເອົເອົເອາົາາາໃຈໃຈໃຈໃຈໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່: : : : ການການການການຮບັຮບັຮບັຮບັປະປະປະປະກນັກນັກນັກນັໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫມ້ີມີມີມ ີ   BCS BCS BCS BCS     

• ເລີ່ ມຕົນ້ການປກຶສາຫາລ ືໃນລະລິ່ ເລີ່ ມໂຄງການ  

• ຈດັສນັເວລາແລະງບົປະມານໄວ ້ຢ່າງພຽງພໍ  

• ປກຶສາຫາລກືບັໝດົທຸກພາກສ່ວນແລະຕວົແທນ

ຈາກແຕ່ລະກຸ່ມຄນົ  

• ເອາົໃຈໃສ່ພເິສດ ກຸ່ມດອ້ຍໂອກາດໃນຊຸມຊນົ ເຊັ່ ນ: 

ແມ່ຍງິ, ຄນົທຸກຍາກ. 

• ຮບັປະກນັ ສະພາບແວດລອ້ມໃນການປກຶສາຫາລ ື

ໃຫສ້າມາດເຂົາ້ເຖງິແລະປາດສະຈາກຄວາມຢາ້ນກວົ

ແລະຂົ່ ມຄູ່  

• ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງສ່ວນໃຫ່ຍຈໍາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸ

ຍາດ; ໂດຍທາງກງົ ຫຼ ື ຜ່ານການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມີ

ຄວາມໝາຍກບັຕວົແທນ ຫຼ ື ຜ່ານກອງປະຊຸມພາຍ

ກຸ່ມ.  

• ຈດົບນັທກຶທຸກຂັນ້ຕອນການພວົພນັ ແລະຜນົໄດ ້

ຮບັ  

• ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ຮາ້ຍແຮງ, ຖາ້ມ,ີ ໂດຍຜ່ານການເຈ

ລະຈາຕ່ໍລອງແບບເຊື່ ອໝັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ  

• ສົ່ ງບດົບນັການຕພິຕ່ໍພວົພນັແລະຜນົໄດຮ້ບັໃຫ ້ ເອດີ

ບ.ີ  

ສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົແລະສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັການນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຫຼບໍື. ຄຽງຄູ່ກນັນີ,້ ຜູກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງລະບຸບດົບນັທກຶຜນົໄດຮ້ບັກ່ຽວກບັການສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫຍ່ໃນຊຸມຊນົ ໄວໃ້ນແຜນພດັທະນາສໍາລບັຄນົ 

ພືນ້ເມອືງ.  

280. ແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດກ່ີຽວກບັບນັຫານີແ້ມ່ນຄວນເລີ່ ມຕົນ້ໃນຂັນ້ຕອນລິ່ ເລີ່ ມຂອງການອອກແບບໂຄງການແລະສງັ

ລວມເຂົາ້ໃນກນົໄກການມສ່ີວນຮ່ວມແລະປກຶສາຫາລ.ື ຕອ້ງຈດັສນັ

ງບົປະມານແລະເວລາໄວຢ່້າງພຽງພໍເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຂ້ັນ້ຕອນມີ

ຄວາມສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັການຂອງຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດ 

ຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນສບືຕ່ໍການຕດິຕ່ໍພວົ

ພນັກບັເອດບີໂີດຍສະເພາະແມ່ນໃນກໍລະນທີີ່ ມບີນັຫາສໍາຄນັ. ສິ່ ງເຫຼົ່ າ

ຈະຮບັປະກນັໃຫມ້ເີວລາພຽງພໍໃນການໂຕຕ້ອບບນັຫາຕ່າງໆທອີາດ

ຈະເກດີຂືນ້.  

2.2.2.2.    ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນ ຕອນ ຕອນ ຕອນ     

281. ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີການສະໜບັສະໜຸນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ 

ຊຸມຊນົສໍາລບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ປະກອບມກີານຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັຊຸມຊນົ

ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົພາຍໃນເຂດໂຄງການແລະພາຍໃນເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. ສິ່ ງນິຈ້ະເປນັພືນ້ຖານໃຫມ້ກີານປກຶ

ສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ (ເບິ່ ງພາກທ ີ V.ກ) ແລະໃນເວລາທີ່ ມີ

ຄວາມຂດັແຍງ້ຮາ້ຍແຮງ, ການເຈລະຈາດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັ

ແລະກນັ (ເບິ່ ງພາກທ ີV.ຄ). ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນຈດັບນັທກຶທຸກຂັນ້

ຕອນການທາບທາມຂໍຄວາມສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ. 

(ບດົສະຫຸຼບຂັນ້ຕອນແລະເນືອ້ໃນທີ່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສາມາດນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຂໍຄວາມສະໜບັສະໜນູສ່ວຍໃຫຍ່ຂອງຊຸມຊນົມຢູ່ີ

ໃນກ່ອງຂໍມູ້ນທ ີ1 ຂອງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ13).  

3.3.3.3.    ຜນົຜນົຜນົຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັ ຮບັ ຮບັ ຮບັ     

282. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍແລະການເຈລະຈາດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັອາດຈະ

ຢູ່ເປນັຮູບແບບການຕກົລງົຢ່າງເປນັທາງການຫຼບ່ໍືເປນັທາງການເຊັ່ ນດຽວກນັກບັການການຂດັຄາ້ນ. ການຕກົລງົເປນັເອກະພາບກບັ

ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຊີໃ້ຫເ້ຫນັລະດບັຄວາມສະໜບັສະໜນູ ຫຼຄືວາມເຫນັດກີບັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໂຄງການສະເໜ.ີ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກ

ຄາ້ຕອ້ງຈດົບນັທຜຶນົໄດຮ້ບັຂອງການສະໜບັສະໜຸນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊຸມຊນົ.  

283. ຫຼກັຖານຂອງຂໍຕ້ກົລງົອາດຈະເປນັທາງການແລະບ່ໍເປນັທາງການ. ຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ເປນັທາງການລວມມບີດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້

ໃຈ; ຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈາໍນງົ; ບດົຖະແຫຼງຫຼກັການຮ່ວມກນັ; ຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ເປນັລາຍລກັອກັສອນກ່ຽວກບັທາງເລອືກ; ມາດຕະ

ການບນັເທາົຜນົກະທບົຫຼປືບັປຸງຜນົໂຫຍດ; ດໍາເນນີການປກຶສາຫາລ ື ຫຼເືຈລະຈາຮອບໃໝ່ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; 

ແລະສິ່ ງທີ່ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັການສະໜບັສະໜນູຈາກຕວົແທນຊຸມຊນົຕ່ໍກບັຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວນັນ້. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ການບ່ໍເຫນັດຢ່ີາງເປນັ

ທາງການກໍ່ ສາມາດເປນັຖະແຫຼງການ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  
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284. ການສະແດງຄວາມສະໜບັສະໜນູ ແລະການຄດັຄາ້ນຢ່າງບ່ໍເປນັທາງການສາມາດເປນັຮູບແບບຮູບຖ່າຍ, ບດົລາຍງານ

ຂ່າວ, ຈດົໝາຍຈາກບຸກຄນົຫຼພືາກສ່ວນທີ່ ສາມເດນີຂະບວນ/ຈດັຊຸມຊຸມສະແດງຄວາມຂດັຄາ້ນຫຼສືະໜບັສະໜນູໂຄງ

ການແລະດໍາເນນີການສະໜບັສະໜນູຫຼຂືດັຄາ້ນໂຄງການໂດຍຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທີ່ ມກີານເຂົາ້ຮ່ວມເປນັຈາໍນວນຫຼາຍ.  

4.4.4.4.    ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົສສສສຽງຽງຽງຽງສະສະສະສະໜັໜັໜັໜບັບບບສະສະສະສະໜນູໜນູໜນູໜນູຈາກຈາກຈາກຈາກຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍ ຍ ຍ ຍ     

285. ໃນການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍສະບບັນີ,້ ຄວາມສະໝກັໃຈຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໝາຍເຖງິຄວາມຄດິເຫນັສ່ວນລວມຂອງ

ພວກເຂາົ, ໂດຍຜ່ານແຕ່ລະບຸກຄນົ ຫຼຕືວົແທນທີ່ ພວກເຂາົຮບັຮອງ (ຫຼທືງັສອງ), ທີ່ ເປນັສຽງສ່ວນໃຫ່ຍກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາຂອງ

ໂຄງການ. ສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຊຸມຊນົສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດເ້ຖງິແມ່ນວ່າມບີາງຄນົຫຼກຸ່ືມຄນົຈາໍນວນໜຶ່ ງຂດັຄາ້ນກດິ

ຈະກໍາຂອງໂຄງການກໍ່ ຕາມ.  

286. ເຖງິແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ ບ່ໍໄດລ້ະບຸມາດຖານໃນຄດິໄລ່ເພື່ ອກໍານດົວ່າລະດບັຄວາມພຽງ

ພໍຂອງສຽງສະໜບັສະໜນູ “ສ່ວນໃຫ່ຍ” ໄວກ້ໍ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າມນັແມ່ນຄວາມຄາດຫວງຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າສຽງສະໜບັສະໜນູ

ສ່ວນໃຫ່ຍ (BCS) ກວມເອາົທດັສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຊຸມຊນົແລະຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທີ່ ເຫນັດກີບັກດິຈະກໍາຂອງໂຄງທີ່ ຖກືນໍາສະ

ເໜ.ີ  

287. ໃນພາກດໍາເນນີງານ,ສຽງສະໜບັສະໜຸນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດຮ້ບັການກໍານດົໂດຍເອດບີວ່ີາເກດີຂຶນ້ຫຼບໍືອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂ 

ດັ່ ງຕໍໄປນີ:້  

(i) ອດັຕາສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຕວົແທນຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົສະແດງຄວາມສະໜບັສະໜນູຢ່າງເປນັທາງການ;  

(ii) ອດັຕາສ່ວນໃຫ່ຍຂອງສະມາຊກິຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະ

ທບົຢ່າງຮາ້ຍແຮງ, ໃຫຄ້ວາມສະໜບັສະໜນູບ່ໍວ່າຈະເປນັທາງການຫຼບ່ໍືເປນັທາງການກໍ່ ຕາມ;  

(iii) ຂໍຂ້ດັແຍງ້ຫຼກືານບ່ໍເຫນັດໄີດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເຈລະຈາດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັ

ແລະກນັ.  

 

288. ຕວົແທນຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັໝາຍເຖງິບຸກຄນົຫຼຫືວົໜາ້ຕາມປະເພນຫຼີທືີ່ ໄດຮັບັການເລອືກຕັງ້ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການ

ລະບຸຊື່ ໃຫເ້ປນັຕວົແທນກຸ່ມຍ່ອຍໃດໜຶ່ ງຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ. ການສະໜບັສະໜນູຂອງພວກເຂາົອາດຈະເປນັຮູບແບບການຕກົ

ລງົເຫນັດຢ່ີາງທາງການເຊັ່ ນໜງັສທືີ່ ມລີາຍເຊນັຮບັຮອງ.  

289. ສະມາຊກິຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໝາຍເຖງິຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ເປນັຜູໃ້ຫ່ຍ (ຕາມປກົກະຕແິລວ້ມອີາຍຸ 16 ປຂີຶນ້ໄປ) ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົຈາກກດິຈະກໍາໂຄງການຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ລະດບັຄວາມສະໜບັສະໜນູຈາກແຕ່ລະກຸ່ມຄນົແຕ່ລະກຸ່ມຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢນື, 

ໄຈແ້ຍກທາງເລອືກແລະຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຫຼາຍຈນົເຖງິຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນລະດບັຫຸຼດລງົ

ມາຕາມລໍາດບັ. ຄວາມສະໜບສັະໜນູຈາກສະມາຊກິຊຸມຊນົສາມາດເປນັຮູບແບບທີ່ ເປນັທາງການທີ່ ເປນັລາຍລກັອກັສອນເຊັ່ ນ: 

ເອກະສານຫຼຂໍືຕກົລງົທີ່ ມລີາຍເຊນັຮບັຮອງ, ຫຼສືາມາດເປນັຮູບແບບທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການຫຼແືບບປາກເປົ່ າເຊັ່ ນການເຫນັດເີປນັເອກະ

ສນັພາຍກຸ່ມ, ການເລົ່ າຄນືປະຫວດັຄວາມເປນັມາ, ຫຼພືດຶຕກິໍາທີ່ ມຄີວາມຫາ້ວຫນັໃນສະຖານທີ່ ໃໝ່ຊຶ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັການສະ

ໜບັສະໜນູເຊັ່ ນວ່າຍກົຍາ້ຍເຮອືນຊານຫຼລືງົທນຶໃສ່ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂອງຊຸມຊນົ. ການສະໜບັສະໜນູຢ່າງບໍເປນັທາງການຄວນ

ຈະປະກອບມຫຼີກັຖານຢ່າງພຽງພໍໂດຍການຢັງ້ຢນືຜ່ານຫຼາຍແຫ່ຼງຂໍມູ້ນເປນັຕົນ້ແມ່ນຂໍມູ້ນທາງເອກະສານເຊັ່ ນບດົບນັທກຶກອງປະ

ຊຸມແລະຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ, ແລະຂໍມູ້ນທາງສື່ ມວນຊນົເຊັ່ ນຮູບພາບ, ວດິໂີອ, ການລງົທນຶແລະກດິຈະກໍາອື່ ນໆ.  
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ບດົບດົບດົບດົບນັບນັບນັບນັທກຶທກຶທກຶທກຶກາກາກາການນນນປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລຢ່ືາງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມຄີຍຄຍຄຍຄຍວາມວາມວາມວາມໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍ: : : : ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການໄຟໄຟໄຟໄຟ

ຟາ້ຟາ້ຟາ້ຟາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ງ ື່ມງ ື່ມງ ື່ມງ ື່ມ    3, 3, 3, 3, ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດ    ສສສສປປປປປລາວປລາວປລາວປລາວ    

ໂຄງການນີປ້ະກອບມກີານສາ້ງອ່າງເກບັນໍາ້, ສະຖານຜີະລດິໄຟ

ຟາ້ແລະໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ໂຄງການນີສ້ົ່ ງຜນົກະ

ທບົຕ່ໍ 50 ບາ້ນໃນລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ

ໄປຊຶ່ ງວ່າສ່ວນໃຫ່ຍເປນັບາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງ. ໂຄງການໄດຮ້ບັ

ການສະໜບັໜນູຈາກຊຸມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍສໍາລບັບາງອງົປະກອບ

ຂອງໂຄງການແລະໃນບາງກລໍະນໂີຄງການໄດນ້າໍໃຊວ້ທິກີານເຈ

ລະຈາດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ທງັສອງຝ່າຍ. 

ຫຼກັຖານຂອງຂະບວນການເຫຼົ່ ານີມ້ຄີ:ື  

• ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ 

• ແບບຟອມສະແດງຄວາມສະໝກັໃຈລະດບັຄວົ

ເຮອືນ  

• ບນັທກຶວດິໂີດ ແລະຮູບພາບ  

• ຄະນະກາໍມະການໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກ ດໍາເນນີງານ

ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ  

• ການລງົທນຶຂອງຊຸມຊນົ ໃນສະຖານທີ່ ໃໝ່ (ສາ້ງ

ໂຮງຮຽນປະຖມົຫຼງັໃໝ່)  

• ທຸກໆການເຫນັດ ີໄດຮ້ບັການບນັທກຶໄວ ້ 

• ບດົບນັທກຶ (ເປນັພາສາລາວ) ໄດຮ້ບັການເຊນັຢັງ້

ຢນືໂດຍນາຍບາ້ນ (ເປນັພາສາຄະມ)ູ 

• ບນັຊລີາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໃນກດິຈະກາໍ AP, ໄດຮ້ບັ

ການເຊນັຢັງ້ຢນືໂດຍບາ້ນ, ອໍານາດການປກົຄອງເມື

ອງ.  

290. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດທີ່ ສຸດຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການພຈິາ

ລະນາຢ່າງພຽງພໍແລະເໝາະສມົ. ບນັຫານີລ້ວມມກຸ່ີມແມ່ຍງິ, ຜູເ້ຖົາ້ແລະຄນົທຸກຍາກ. ຂໍມູ້ນເຫຼົ່ າສາມາດເກບັກໍາໄດຈ້າກກອງປະ

ຊຸມສະເພາະກຸ່ມທີ່ ຈດັໂດຍຜ່ານການຄໍານງຶເຖງິບນັຫາທີ່ ລະອຽດອ່ອນແລະດໍາເນນີກອງປະຊຸມໂດຍບຸກຄນົທໄີດຮ້ບັການຍອມຮບັ

ຈາກກຸ່ມຄນົເຫຼົ່ ານັນ້. ຜູດ້◌ໍາເນນີກອງປະຊຸມສາມາດເປນັແມ່ຍງິອາວຸໂສຂອງກຸ່ມ, ຫວົໜາ້ຫຼຕືວົແທນຂອງກຸ່ມຫຼສືະມາຊກິຂອງກຸ່

ມທີ່ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄຕກືນັມາຈາກພາຍນອກຫຼພືາຍໃນກໍ່ ໄດ.້ ສິ່ ງສໍາຄນັ ບຸກຄນົເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງຖກືຍອມຮບັຈາກກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອ

ກາດ, ມຄີວາມເປນັເອກະລາດແລະເປນັທໍາ.  

291. ຫຼກັຖານຂໍຕ້ກົລງົຈະຊ່ວຍໄດຫຼ້າຍທີ່ ສຸດໃນການຕດັສນິວ່າມີ

ການສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍຫຼບໍື. ຄວາມຄດິເຫນັ

ຈາກບຸກຄນົທີ່ ສາມ (ຊ່ຽວຊານ) ສາມາດເປນັອກີໜຶ່ ງປດັໄຈໃນການປະ

ເມນີວ່າມນັເກດີຂຶນ້ຫຼບໍື. ຄວາມຄດິເຫນັຂອງບຸກຄນົທີ່ ສາມຊຶ່ ງສາມາດ

ເປນັບຸກຄນົທີ່ ຢູ່ພາຍນອກຊຸມຊນົແລະເປນັບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມສ່ີວນກ່ຽວ

ຂອ້ງກບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການຫຼໃືນການດໍາເນນີ

ງານປະຈາໍວນັ. ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດຈດັຕັງ້ປະບດັວຽກງານໄດດ້,ີ 

ບຸກຄນົທີ່ ສາມຄວນຖກືຍອມຮບັຈາກທງັສອງພາກສ່ວນຄຜູືກູ້ຢ້ມື/ລູກ

ຄາ້ແລະຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

ຄຄຄຄ....    ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ຮບັຮບັຮບັຮບັຜດິຜດິຜດິຜດິຊອບຊອບຊອບຊອບຂອງເອຂອງເອຂອງເອຂອງເອດີດີດີດບີໃີນບໃີນບໃີນບໃີນການການການການຮບັຮບັຮບັຮບັປະປະປະປະກນັກນັກນັກນັ

ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫໄ້ດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູໜນູໜນູໜນູສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍຍຍຍຈາກຈາກຈາກຈາກ

ຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົ        

292. ເອດບີມີໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັວ່າກດິຈະກໍາ

ໂຄງການໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົສ່ວນໃຫ່ຍ. ກ່ອນອື່ ນ, 

ເອດບີຈີະທບົທວນ ຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍແລະ 

ການເຈລະຈາດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ; ລໍາດບັທສີອງ, ເອ

ດບີຈີະທບົທວນຜນົໄດຮ້ບັ. ເອດບີຈີະທບົທວນບດົບດົທກຶຂັນ້ຕອນ

ການພວົພນັແລະຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ສົ່ ງໃຫແ້ລະຄຽງຄູ່ກບັກາ

ນລງົກວດກາພາກສະໜາມເພື່ ອຮບັປະກນັມສີຽງສະໜບັສະໜຸນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊຸມຊນົເກດີຂຶນ້ຢ່າງແທຈ້ງິ. (ຕາຕະລາງສະຫຸຼບລະ

ບຸໄວໃ້ນກ່ອງຂໍມູ້ນທ ີ2 ແລະ 3 ຂອງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 13).   

293. ເອເອເອເອດີດີດີດບີຈີະບຈີະບຈີະບຈີະທບົທບົທບົທບົທບົທບົທບົທບົຂະຂະຂະຂະບວນບວນບວນບວນການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍພວົພວົພວົພວົພນັພນັພນັພນັກບັກບັກບັກບັຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົ. ຄໍາຖາມທີ່  ເອດບີຈີະຖາມແມ່ນ “ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໄດດໍ້າເນນີການ

ປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍແລະການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢູ່ບນົພືນ້ການການຮບັຮູຂໍ້ມູ້ນຂ່າວ

ສານຢ່າງພຽງພໍບໍ?”. ອງີຕາມການທບົທວນເອກະສານແລະການລງົເກບັຂໍມູ້ນຕວົຈງິຢູ່ພາກສະໜາມ, ເອດບີຈີະຢັງ້ຢນື (ພາກທ ີ

V, ຫຍໍໜ້າ້ທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່) ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

(i) ການປກຶສາຫາລ ືເລີ່ ມຕົນ້ ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມກະກຽມໂຄງການ ແລະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ຕະ

ຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ (ຫຍໍໜ້າ້ 80-83);  
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(ii) ຂໍມູ້ນພຽງພໍແລະກ່ຽວຂອ້ງ ໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ຢ່າງທນັເຫດການ ແລະ ໃນຮູບແບບທີ່ ສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດ ້ແລະ

ເຂົາ້ເຖງິໄດທ້ນັທ ີໂດຍຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຍໍໜ້າ້ 84-86);  

(iii) ການປກຶສາຫາລ ື ໄດຮ້ບັການດໍາເນນີໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ປາດສະຈາກການຂົ່ ມຂູ່ ແລະຄວາມຢາ້ນກວົ (ຫ

ຍໍໜ້າ້ທ ີ87);  

(iv) ໃນຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີ ໄດຄໍ້ານງຶເຖງິຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງຄນົດອ້ຍໂອກາດ (ຫຍໍໜ້າ້ 88-90);  

(v) ແຕ່ລະຂັນ້ຕອນໄດພ້ຈິາລະນາທຸກຄວາມຄດິເຫນັຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້ເປນັພືນ້

ຖານໃນການຕດັສນິບນັຫາ ເຊັ່ ນ ໃນການອອກແບບໂຄງການ, ການກໍານດົມາດຕະການບນັເທາົ, ການແບ່ງປນັ

ຜນົປະໂຫຍດແລະກາລະໂອກາດ ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (ຫຍໍໜ້າ້ທ ີ91–93); 

(vi) ໄດມ້ກີານກໍານດົຕວົແທນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຄນົໃນຊຸມຊນົ ຢ່າງເໝາະສມົຫຼບໍື (ຫຍໍໜ້າ້ທ ີ94-96); ແລະ  

(vii) ວທີກີານທີ່ ນໍາໃຊ ້ມຄີວາມເໝາະສມົທາງຄຸນຄ່າທາງວດັທະນະທໍາແລະສງັຄມົ (ຫຍໍໜ້າ້ທ ີ84-86).  

 

294. ໃນເວລາເກດີມຄີວາມຂດັແຍງ້ຮາ້ຍແຮງແລະມກີານນໍາໃຊ ້ ການເຈລະຈາດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ, ເອດີ

ບຈີະຢັງ້ຢນືຂັນ້ຕອນການເຈລະຈາເພື່ ອກໍານດົພາກສ່ວນທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ, ເນືອ້ໃນແລະຄວາມເລກິເຊິ່ ງຂອງການແລກປ່ຽນທດັສະ

ນະຫຼກືານສນົທະນາທີ່ ນໍາພາໃຫມ້ກີານແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້.  

295. ເອເອເອເອດີດີດີດບີຈີະບຈີະບຈີະບຈີະທບົທບົທບົທບົທວນຜນົທວນຜນົທວນຜນົທວນຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັ. . . . ຄໍາຖາມສ◌ໍາຄນັໃນທີ່ ນີແ້ມ່ນ “ຄວາມສະໜບັສະໜນູແລະຄວາມຂດັຄາ້ນກດິຈະກໍາໂຄງ

ການຢູ່ໃນລະດບັໃດ?”. ອງີຕາມການທບົທວນເອກະສານແລະການລງົເກບັຂໍມູ້ນຕວົຈງິຢູ່ພາກສະໜາມ, ເອດບີຈີະສກຶສາເບິ່ ງລະ

ດບັການສະໜບັສະໜນູແລະການຂດັຄາ້ນທີ່ ມໃີນແຕ່ລະກຸ່ມ ພາຍໃນຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

296. ລະດບັການສະໜບັສະໜນູສາມາດເປນັຮູບແບບການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັທີ່ ເປນັທາງການແລະບ່ໍເປນັທາງການ. 

ຄວາມຄດິເຫນັສະໜບັສະໜນູທີ່ ເປນັທາງການລວມມຂໍີຕ້ກົລງົຕ່າງໆທີ່ ມລີາຍເຊນັຢັງ້ຢນື (ບດົບນັທກຶຂໍຕ້ກົລງົ, ຈດົໝາຍແຈງ້ຈດຸ

ປະສງົ, ບດົຖະແຫຼງຫຼກັການຮ່ວມກນັ, ຂໍຕ້ກົລງົດາ້ນການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ) ຫຼບືດົບນັທກຶຂໍຕ້ກົປາກເປົ່ າທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົ

ບນັທກຶກອງປະຊຸມກບັຄະນະກໍາມະການບາ້ນ, ແນວໂຮມບາ້ນ, ຫຼອືງົການຈດັຕັງ້ອື່ ນໆພາຍໃນບາ້ນ. ເນືອ້ໃນຂອງຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ເປນັ

ທາງການຄວນໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢນືໂດຍລາຍເຊນັຂອງພະຍານທີ່ ຮບັຮູຂໍ້ຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວນັນ້.  

297. ຄວາດຄດິເຫນັສະໜບັສະໜນູ ແລະຂດັຄາ້ນທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການສາມາດຢັງ້ຢນືໄດໂ້ດຍຜ່ານເນືອ້ຂອງບດົບນັທກຶ, ຮູບ

ພາບ, ບດົບາຍງານຂ່າວສານ, ຈດົໝາຍສ່ວນຕວົ, ຫຼຄໍືາອະທບິານເຫດການຈາກບຸກຄນົທສີາມ, ການເດນີປະທວ້ງ, ຫຼກືດິຈະກໍາ

ອື່ ນໆທີ່ ດໍາເນນີໂດຍຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທີ່ ມຄີນົພືນ້ເມອືງເຂົາ້ຮ່ວມເປນັຈາໍນວນຫຼາຍ. (ນອກນັນ້ຄວາມສະໜບັສະ

ໜນູຢ່າງບ່ໍເປນັທາງການສາມາດເປນັການສງັເກດຂອງບຸກຄນົທີ່ ມທີດັສະນະທາງບວກຕ່ໍກບັກດິຈະກໍາໂຄງການ. ໃນກໍລະນໂີຄງ

ການໄຟຟາ້ນໍາ້ງ ື່ມ 3, ຊາວບາ້ນຂອງບາ້ນຊຽງເດດັໄດສ້າ້ງໂຮງຮຽນຂະໜາດນອ້ຍຫຼງັໜຶ່ ງໃນສະຖານທີ່ ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໃຫໃ້ໝ່, 

ສິ່ ງນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມສະໝກັໃຈທີ່ ຈະຍກົຍາ້ຍໄປສະຖານທີ່ ທີ່ ໂຄງການຈດັສນັໃຫ.້) ເອດບີຈີະກວດກວດແລະທບົ

ທວນຫຼກັຖານກ່ຽວກບັ ການເຈລະຈາດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັຊຶ່ ງສາມາດຢັງ້ຢນືໄດຈ້າກຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ເປນັລາຍລກັອກັ

ສອນໃນໄລຍະການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ.  

ງງງງ....    ຜົຜົຜົຜນົນນນສະສະສະສະທອ້ນທອ້ນທອ້ນທອ້ນຂອງຂອງຂອງຂອງການການການການທີ່ ບ່ໍທີ່ ບ່ໍທີ່ ບ່ໍທີ່ ບ່ໍໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູຈາກໜນູຈາກໜນູຈາກໜນູຈາກຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍຍຍຍ    
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298. ຖາ້ຫາກວ່າສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຊຸມຊນົກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການຖກືລະງບັໄວຊ້ົ່ ວຄາວ ໂຄງການ

ດັ່ ງກ່າວກໍ່ ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນີຈາກເອດບີ.ີ 

299. ຂັນ້ກບັຮູບແບບລດັສະນະຂອງໂຄງການ, ສິ່ ງນີອ້າດຈະມຜີນົກະທບົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໄປຕ່ໍໂຄງການໂດຍລວມ. ຕວົຢ່າງ: 

ຖາ້ຫາກວ່າສຽງສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງບ່ໍສະໜບັສະໜນູກດິຈະກໍາໂຄງການຍອ້ນວ່າພວກເຂາົຖກືຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະ

ພາບຊຶ່ ງເປນັຜນົມາຈາກວຽກກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງໃໝ່ທີ່ ທະລຸຜ່ານເຂດພືນ້ທີ່ ຂອງພວກເຂາົ. ໂຄງການສາມາດດດັແກກ້ານອອກແບບຄນື

ໃໝ່ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງແລະສະນັນ້ຮູບແບບໂຄງການຕອ້ງໄດຮ້ບັການດດັປບັ. ອກີໜຶ່ ງຕວົຢ່າງທີ່ ກງົກນັ

ຂາ້ມ, ຖາ້ຊຸມຊມົພືນ້ເມອືງສ່ວນໃຫ່ຍບ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໂຄງການຍອ້ນວ່າພວກເຂາົຖກືຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແລະການນໍາໃຊທ້ີ່

ດນິປະເພນຂີອງພວກເຂາົເປນັສນິຄາ້ເພື່ ອສາ້ງອ່າງເກຍັນໍາ້ສໍາລບັເຂື່ ອນໄຟຟາ້, ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີບ່ໍ້ມທີາງເລອືກຫຼາຍໃນການດດັ

ປບັໂຄງການ.  
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ອອອອກະກະກະກະສາສາສາສານນນນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍ ທາ້ຍ ທາ້ຍ ທາ້ຍ 1: 1: 1: 1: ບນັບນັບນັບນັຊີຊີຊີຊລີາຍລາຍລາຍລາຍການການການການກິກິກິກດິດດດຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍການການການການລງົລງົລງົລງົທນຶຕອ້ງທນຶຕອ້ງທນຶຕອ້ງທນຶຕອ້ງຫາ້ມຂອງຫາ້ມຂອງຫາ້ມຂອງຫາ້ມຂອງເອເອເອເອດີດີດີດບີ ີບ ີບ ີບ ີ    

ກດິຈະກໍາດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ແມ່ນກດິຈະກໍາຕອ້ງຫາ້ມ ສໍາລບັການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິຂອງເອດບີ:ີ  

(i) ການຜະລດິ ຫຼ ືກດິຈະກໍາ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຮູບແບບການບງັຄບັ ໃຊແ້ຮງງານ ຫຼ ືການໃຊແ້ຮງງານເດກັທີ່ ເປນັອນັ

ຕະລາຍ ຫຼ ືທີ່ ຖກືດົຂີ່ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ;2 

(ii) ການຜະລດິ ຫຼ ື ການຄາ້ຂາຍສນິຄາ້ໃດໜຶ່ ງຫຼກືດິຈະກໍາໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ພາຍໄຕລ້ະບຽບກດົໝາຍຂອງ

ປະເທດເຈົາ້ພາບ ຫຼ ື ຂໍຕ້ກົລງົແລະສນົທສີນັຍາສາກນົ ຫຼ ື ຂຶນ້ກບັບນັຊຕີອ້ງຫາ້ມຫຼຫືາ້ມນໍາໃຊ,້ ເຊັ່ ນ: (ກ) 

ດາ້ນການຢາ,3ຢາຂາ້ສດັຕູພດື ແລະຢາກໍາຈດັວດັສະພດິ,4(ຂ) ວດັຖຸທີ່ ທໍາລາຍຊັນ້ໂອໂຊນ,5(ຄ) ສານເຄມປີະ

ເພດ polychlorinated biphenyls6ແລະທາດເຄມອີື່ ນໆທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ,7(ງ) ສດັປ່າ ຫຼ ືສນິຄາ້ທເີຮດັ

ມາຈາກສດັປ່າ ພາຍໄຕສ້ນົທສິນັຍາກ່ຽວກບັການຄາ້ສາກນົ ພນັພດີທີ່ ໄກສູ້ນພນັ,8ແລະ (ຈ) ການຄາ້ຂາຍຂາ້ມ

ແດນໃນດາ້ນສິ່ ງເສດເຫຼອື ຫຼ ືສນິຄາ້ເສດເຫຼອື;9 

(iii) ການຜະລດິ ຫຼ ືການຄາ້ ອາວຸດ ແລະເຄື່ ອງມຮືບັໃຊກ້ານທະຫານ ເປນັຕົນ້ແມ່ນອຸປະກອນການທະຫານ;  

(iv) ການຜະລດິ ຫຼ ືການຄາ້ເຄື່ ອງດື່ ມທີ່ ມສ່ີວນປະສມົເຫຼົາ້ ຍກົເວນັເບຍແລະເຫຼົ່ າວາຍ;10 

(v) ການຜະລດິຫຼກືານຄາ້ ຢາສູບ;10 

(vi) ການພະນນັ, ກາຊໂີນ, ແລະວສິະຫະກດິອື່ ນທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ;10 

(vii) ການຜະລດິຫຼກືານຄາ້ອຸປະກອນກາໍມນັຕະພາບລງັສ,ີ11ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ເຄື່ ອງປະຕກິອນນວິເຄຼຍ ແລະ ອງົປະ

ກອນຕ່າງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

(viii) ການຜະລດິ, ການຄາ້ ຫຼ ືການນໍາໃຊ ້ເສັນ້ໄຍແຮໄຍຫນີທີ່ ບ່ໍມໜີງັສຢືັງ້ຢນື;12 

(ix) ກດິຈະກໍາຕດັໄມເ້ພື່ ອເປນັສນິຄາ້ ຫຼ ື ການຈດັຊືເ້ຄື່ ອງທີ່ ເຮດັຈາກໄມ ້ ເພື່ ອນໍາໃຊໃ້ນປ່າໄມຊຸ້ມຊື່ ນເຂດຮອ້ນ ຫຼ ື

ໃນປ່າໄມທ້ີ່ ເຕບີໃຫ່ຍ; ແລະ 

(x) ການຫາປາຕາມທະເລແລະຕາມຊາຍຝັ່ ງທະເລເຊັ່ ນວ່າ ການຫາປາໂດຍນໍາໃຊຕ້ານ່າງຟູນໍາ້ຂະໜາດໃຫ່ຍ 

ແລະຕານ່າງຈບັປາທີ່ ມຕີານອ້ຍເກນີໄປ, ກດິຈະກໍາທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ ສໍາລບັປາທີ່ ໄກສູ້ນພນັ ແລະອ່ອນແອ 

ໃນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ກດິຈະກໍາທໍາລາຍລະບບົນເິວດວທິະຍາ ແລະສິ່ ງທີ່ ມຊີວິດິທາງທະເລ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ເອດບີ.ີ 2009. ບດົຖະແຫຼ່ ງນະໂຍບາຍປກົປອ້ງ. ມານລິາ, ໜາ້ 76. 

_______________________ 

1 ການບງັຄບັໃຊແ້ຮງງານ ໝາຍເຖງິ ວຽກແລະການບໍລກິານທງັໝດົ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍບ່ໍສະໝກັໃຈ, ເຊັ່ ນວ່າ ບງັຄບັບຸກຄນົ ພາຍໄຕກ້ານຂົ່ ມຄູ່ 

ຫຼ ືລງົໂທດ.  

2  ການໃຊແ້ຮງງານເດກັ ໝາຍເຖງິ ການຈາ້ງງານເດກັ ຊງຶເປນັຜູທ້ີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າເກນອາຍຸຕ່ໍາສຸດສໍາລບັຮບັຈາ້ງວຽກງານ ດັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວລ້ະບຽບກດົໝາຍຂອງ

ປະເທດເຈົາ້ພາບ ຫຼ ືແມ່ນການຈາ້ງງານເດກັ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັການຂອງສນົທສີນັຍາສາກນົຂອງອງົການແຮງງານໂລກ ເລກທ ີ138 “ສນົທສີນັ

ຍາ ເກນອາຍຸຕ່ໍາສຸດ” (www.ilo.org). 

3  ບນັຊລີາຍການສນິຄາ້ການຢາຕອ້ງຫາ້ມ ມຢູ່ີໃນເວບັໄຊຕ່ໍ້ໄປນີ:້ http://www.who.int. 
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4  ບນັຊລີາຍການ ຢາຂາ້ສດັຕູພດື ແລະຢາກາໍຈດັວດັຊະພດີ ທີ່ ຖກືຕອ້ງຫາ້ມ ມຢູ່ີໃນເວບັໄຊຕ່ໍ້ໄປນີ:້  http://www.pic.int. 

5  ບນັຊລີາຍການສ່ວນປະກອບທາດເຄມ ີທີ່ ເຮດັປະຕກິລິຍິາ ແລະຫຼຸດປະລມິານຊັນ້ໂອໂຊນ ທີ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ຕ່ໍຮູຂອງຊັນ້ໂອໂຊນທົ່ ວໄປ 

ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນອະນຸສນັຍາມອນທຼວິ, ຄຽງຄູ່ກບັເປົາ້ໝາຍຫຼຸດຜ່ອນ ແລະວນັທີ່ ຈະຢຸດນາໍໃຊ.້ ຂໍມ້ນູເພີ່ ມຕື່ ມ ມຢູ່ີໃນເວບັໄຊ ້ຕ່ໍໄປນີ:້ 

http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml. 

6  ກຸ່ມສານເຄມທີີ່ ເປນັພດິຮາ້ຍແຮງ ສ່ວນຫຼາຍມກັຈະຖກືພບົເຫນັໃນໝໍປ້ບັໄຟຟາ້ທີ່ ຕື່ ມນໍາ້ມນັ, ໝໍປ້ະຈໄຸຟຟາ້ ແລະເຄື່ ອງປ່ຽນເກຍທີ່ ສາ້ງໃນຊ່ວງປ ີ1950 

ເຖງິ 1985.  

7  ບນັຊລີາຍການສານເຄມອີນັຕະລາຍມຢູ່ີໃນເວບັໄຊຕ່ໍ້ໄປນີ:້  http://www.pic.int. 

8  ບນັຊລີາຍການ ມຢູ່ີໃນເວບັໄຊຕ່ໍ້ໄປນີ:້  http://www.cites.org. 

9  ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນົທສິນັຍາບາໂຊວ; ມຢູ່ີໃນເວບັໄຊຕ່ໍ້ໄປນີ:້ http://www.basel.int. 

10  ສິ່ ງນີ ້ບ່ໍມຜີນົນາໍໃຊ ້ໃນການປອ້ງການຜູສ້ະໜບັສະໜນູ ທີ່ ບ່ໍໄດມ້ສ່ີວນພວົພນັຢ່າງຫວຼງຫາຼຍ ໃນກດິຈະກາໍເຫຼ ົ່ ານີ.້ ບ່ໍມສ່ີວນພວົພນັຢ່າງຫວຼງຫາຼຍ ໝາຍ

ຄວາມວ່າ ກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂຶນ້ກບັດໍາເນນີງານຕົນ້ຕ່ໍຂອງຜູສ້ະໜບັສະໜນູ.  

11  ສິ່ ງນີບ່ໍ້ມຜີນົນາໍໃຊກ້ບັ ການຈດັຊືອ້ະປະກອນການແພດ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄຸນະພາບ (ການວດັແທກ), ແລະອະປະກອນອື່ ນໆທີ່  ເອດບີ ີຖວ່ືາເປນັແຫຼ່ ງ

ກາໍມນັຕະພາບລງັສ ີທີ່ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມບ່ອນກາໍເນດີ ຢ່າງພຽງພໍເໝາະສມົ.  

12  ສິ່ ງນີບ່ໍ້ມຜີນົນາໍໃຊກ້ບັການຈດັຊື່  ແລະນາໍໃຊ ້ເສັນ້ໄຍຊມີງັທີ່ ບ່ໍມໜີງັສອືະນຸຍາດ ໃນສກໍລະນທີີ່ ປະລມິານເສັນ້ໄຍ ມໜີອ້ຍກວ່າ 20%. 
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ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    2: 2: 2: 2: ສະພາບສະພາບສະພາບສະພາບລວມລວມລວມລວມຂອງຂອງຂອງຂອງປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພື ້ພື ້ພື ້ພືນ້ນນນເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ໃນໃນໃນໃນແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດ1111    

1. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ ຍິ່ ງໃຫ່ຍໃນດາ້ນວດັທະນະທໍາ, ຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າ, ອຸດມົການ, ຊບັພະຍາກອນທາງເສດຖະກດິ, ປະ

ຫວດັສາດ, ປະຊາກອນສາດແລະຂອບເຂດສະຖາບນັແລະການປກົຄອງໄດກ້າຍເປນັພືນ້ຖານແນວຄວາມຄດິຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ 

(IP) ເປນັສີ່ ງທາ້ທາຍໃນການນໍາໃຊໂ້ດຍປະເທດສະມາໍຊກິຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ADB). ບາງປະເທດຍງັມຄີວາມລງັເລ

ທີ່ ຈະນໍາໃຊ ້ “ຄນົພືນ້ເມອືງ” ຍອ້ນວ່າຊນົເຜົ່ າທີ່ ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນໃຫ່ຍຂອງປະເທດສາມາດກາຍເປນັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັປະ

ເທດດັ່ ງກ່າວນັນ້. ບນັຫາກ່ຽວກບັການກໍານດົຄນົພືນ້ເມອືງຍງັມຄີວາມສບັສນົຕື່ ມອກີຄຄືນົພືນ້ເມອືງມກັຈະໃຊຊ້ວິດິໃນຊຸມຊນົທີ່

ມຫຼີາຍຊນົເຜົ່ າແລະບ່ໍມກັຢູ່ໂດດດ່ຽວພາຍໃນກຸ່ມຕນົເອງ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ປະເທດສະມາຊກິສ່ວນໃຫ່ຍມລີະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວ

ນຂອ້ງກບັ “ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ”, “ຄນົກຸ່ມນອ້ຍຂອງປະເທດ” ແລະ “ຄນົພູດອຍ” (ແລະ “ຄນົພືນ້ເມອືງ” ໃນປະເທດຟລິບິປນິ).  

2. ເກອືບຈະໝດົທຸກໆປະເທດໃນພາກພືນ້, ຄນົເຮາົສ່ວນໃຫ່ຍຍງັມອີກັຄະຕທິີ່ ຝັ່ ງເລກິໃນຄວາມຄດິຂອງພວກເຮາົຕ່ໍກບັ

ຄນົພືນ້ເມອືງແລະວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຂອງພວກເຂາົຊຶ່ ງມກັຈະມລີກັສະນະຫຼາ້ຫຼງັແລະດັ່ ງເດມີ. ນະໂຍບາຍທົ່ ວໄປ ແຫ່ງຊາດ ກາຍ

ເປນັເຄື່ ອງມສືົ່ ງເສມີໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນສງັຄມົທົ່ ວໄປ. ສະນັນ້ເຖງີແມ່ນວ່າປະເທດໃດໜຶ່ ງມນີະໂຍບາຍແລະລະ

ບຽບກດົໝາຍສະເພາະກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ, ແຕ່ວ່າກດົໝາຍເຫຼົ່ ານັນ້ສ່ວນໜອ້ຍຈະໄດຮ້ບັການຕອບສະໜອງຢ່າງ

ເຕມັສ່ວນ.  

3. ມສີອງສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ຕດິພນັກບັຄວາມລງັເລ:  

• ປະເພດຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັບ່ໍທນັຮບັຮູວ່້າຄນົພືນ້ເມອືງຈະຕກົຢູ່ໃນສະພາບຄວາມດອ້ຍໂອກາດທີ່ ເກດີຈາກຂະ

ບວນການພດັທະນາຍອ້ນວດັທະນະທໍາສະເພາະແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຂາົແລະສະພາບການທີ່ ຮບັ

ປະກນັໃຫໄ້ດຮ້ບັພຈິາລະນາແບບພເິສດ; ແລະ 

• ປະເທດຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັບ່ໍທນັຮບັຮູສ້ດິທາງປະເພນຂີອງຄນົພືນ້ເມອືງ.  

4. ການກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ໂດຍຜ່ານການຄດັເລອືກແລະປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົແມ່ນປດັໄຈ

ສໍາຄນັຕົນ້ຕ່ໍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງນະໂຍບາຍດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງຂອງເອດບີຢ່ີາງສໍາ

ເລດັຜນົ. ບນັຫາສໍາຄນັສໍາລບັການປະເມນີ, ພາຍໃນສະພາບການຂອງໂຄງການໃດໜຶ່ ງ, ແມ່ນມກີອງປະຊຸມກບັກຸ່ມສງັຄມົທີ່ ມລີກັ

ສະນະບນັຍາຍ ກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດໃນຂະບວນການພດັທະນາຍອ້ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເອກະລກັທາງ

ສງັຄມົແລະວດັທະນະທໍາຂອງພວກເຂາົ. ການປະເມນີຄວນອງີໃສ່ຄວາມຮູທ້ີ່ ມໃີນປະຈບຸນັກ່ຽວກບັສະພາບການລະດບັພາກພືນ້, 

ການຕດັສນິທາງດາ້ນວຊິາການແລະການສະເໜລີະບບົນຕິກິໍາພາຍໃນປະເທດ.  

5. ສິ່ ງທີ່ ຄວນເອາົໃສ່ຄພືາຍໄຕບ້ດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ, ເພື່ ອໃຫໂ້ຄງການຂອງເອດບີມີຂໍີກ້ໍາ

ນດົລະດບັນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການນໍາໃຊ ້ “ຄນົພືນ້ເມອືງ”, ກຸ່ມວດັທະນະທໍາສງັຄມົຕາມປກົກະຕແິລວ້ ຕອ້ງສອງເງ ື່ອນໄຂຄຕືອ້ງ

ມຄີວາມແຕກຕ່າງແລະຄວາມດອ້ຍໂອກາດ. ເພື່ ອກໍານດົວ່າກຸ່ມຄນົໃດໜຶ່ ງຈະເປນັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງນະໂຍບາຍປກົປອ້ງ, ຜູກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້ ຈາໍເປນັຕອ້ງເບີ່ ງສະພາບທາງສງັຄມົຫຼດໍືາເນນີການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ທາງສງັຄມົເພື່ ອປະເມນີຜນົກະທບົຂອງໂຄງການທີ່ ມີ

ຕ່ໍຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ໃນບາງກໍລະນຜູີກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນສະເໜຂໍີຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທາງວຊິາການຈາກເອດບີເີພື່ ອດ◌ໍາເນນີການສກຶ

ສາຄົນ້ຄວ້າ.  

                                                           
1 ຍອ້ນວ່າມປ່ີຽນແປງຮູບແບບຂໍມ້ນູຂ່າວສານຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໃນປຸບນັ, ເອດບີຈີະບ່ໍຮບັຜດິຊອບຖາ້ມຄີວາມບ່ໍຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ສະເໜໄີວໃ້ນພາກນີແ້ລະຂໍມ້ນູ

ທງັໝດົຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງກ່ອນຈະມກີານນາໍໃຊຕ້ວົຈງິ.  
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6. ເຖງິແມ່ນວ່າການກໍານດົຕນົເອງວ່າເປນັສະມາຊກິຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມເີອກະລກັວດັທະນະທໍາເປນັຂອງຕນົເອງແມ່ນຈດຸສໍາ

ຄນັທີ່ ຄວນຈະພຈິາລະນາ, ແຕ່ວ່າຄໍາແນະນໍາລະດບັພາກພືນ້ສະບບັນີສ້ະເໜຄີວາມເປນັຈງິກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້ແລະຂໍມູ້ນທາງ

ປະຫວດັສາດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງແລະຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍພາຍໃນແຕ່ລະປະເທດ. ຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີບ່ໍ້ສາມາດຮຽກຮອ້ງວ່າເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ສມົ

ບູນຄບົຖວ້ນ.  

ກກກກ....    ທະທະທະທະວບີວບີວບີວບີອາອາອາອາຊີຊີຊີຊກີາງກາງກາງກາງແລະແລະແລະແລະອາອາອາອາຊີຊີຊີຊຕີາຕາຕາຕາເວນັເວນັເວນັເວນັຕກົ ຕກົ ຕກົ ຕກົ     

7. ພາກກາງແລະພາກເວນັຕກົຂອງທະວບີອາຊປີະກອບມປີະເທດສາທາລະນະລດັອດິສະລາມອາຟາການດິສະຖານ, ປະ

ເທດສາທາລະນະລດັອດິສະລາມປາກດິສະຖານແລະປະເທດອື່ ນໆຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ເກດີຂຶນ້ມາຈາກປະເທດອະດດີສະຫະພາບ

ໂຊວຽດ - ເຊັ່ ນລດັCaucasus states ຂອງປະເທດອາເມເນຍ, ປະເທດສາທາລະນະລດັອາເຊບີາຍຈນັແລະປະເທດຈເໍຈຍ, 

ຄຽງຄູ່ກບັປະເທດສາທາລະນະລດັກາຊດັສະຖານ, ປະເທດສາທາລະນະລດັເຄຊີ,ີ ປະເທດສາທາລະນະລດັທາກດິສະຖານ, ເທເີມ

ນດິສະຖານ, ແລະປະເທດສາທາລະນະລດັອູເບກດິສະຖານທີ່ ຕັງ້ຢູ່ພາກພືນ້ອາຊກີາງ.ຫຼາຍໆປະເທດໃນພາກພືນ້ມປີະຫວດັສາດ

ອນັຍາວນານກ່ຽວກບັການຖກືຮຸກຮານ, ການຍກົຍາ້ຍປະຊາກອນແລະການເດນີປະທວ້ງຂອງຄນົຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆ, ການພືນ້ຕວົຫຼຂືະ

ຫຍາຍອໍານາດໃນການແຊກແຊງຂອງຕນົ, ຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງວດັທະນະທໍາແລະການແດງອ◌ໍານາດທາງເສດຖະກດິ. ຍກົ

ເວັນ້ແຕ່ບາງຈາໍນວນເທົ່ ານັນ້,  ໜຶ່ ງສິ່ ງທີ່ ເປນັສູນກາງຄວາມຫາ້ວຫນັຂອງປະເທດຕ່າງໆແມ່ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າ, 

ຄນົຊນົເຜົ່ າແລະເອກະລກັທາງສາດສະໜາຊຶ່ ງລວ້ນແລວ້ແຕ່ເປນັສິ່ ງສໍາຄນັໃນການຕ່ໍສູທ້າງດາ້ນການເມອືງແລະການປ່ຽນຂອບເຂດ

ຊາຍແດນຂອງປະເທດ. ໃນຄວາມເປນັຈງິແລວ້, ຕະຫຼອດພາກພືນ້ນີ,້ ຄໍາວ່າ “ສນັຊາດ” ແມ່ນຖກືນໍາໃຊເ້ພື່ ອກໍານດົປະເພດຊນົ

ເຜົ່ າທີ່ ເປນັຕົນ້ກໍາເນດີ.  

8. ໃນທາງວດັທະນະທໍາແລະປະຫວດັສາດ, ພາກພືນ້ນີສ້າມາດແບ່ງອອກເປນັອະນຸພາກພືນ້ຈາໍນວນສອງຫຼສືາມເຂດຫຼເືຂດ

ຍ່ອຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຄ:ື ອະນຸພາກພືນ້ອາຊກີາງ, ອະນຸພາກພືນ້ກາວກາຊດັແລະ ອະນຸພາກພືນ້ປະກດິສະຖານ-ອາຟາການດິສະ

ຖານ. ແຕ່ລະເຂດມຮູີບແບບປະຫວດັສາດແລະກນົໄກທາງວດັທະນະທໍາສະເພາະຕນົເອງ, ຊຶ່ ງເປນັສິ່ ງທີ່ ສບືຕ່ໍມອີດິທພິນົຕ່ໍປະຊາ

ຊນົຂອງພວກເຂາົແລະຄວາມເປນັໄດໃ້ນທຸກວນັນີ.້ ລດັໃນປະຈບຸນັທີ່ ມຢູ່ີໃນພາກພືນ້ອາຊກີາງແມ່ນເປນັທາຍາດແລະລູກຫຼານຂອງ

ຄນົກາແນດັ (khanates), ທີ່ ມລີະບບົການປກົຄອງແບບລວມສູນແລະປກົຄອງຕວົເມອືງທີ່ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງ

ພວກເຂາົໂດຍມຊີນົເຜົ່ າທີ່ ດໍາລງົຊວິດິແບບເຄື່ ອນທີ່ ຢູ່ຕາມແຕ່ລະເຂດຊາຍແດນ. ພວກເຂາົປະສບົຜນົສໍາເລດັເປນັຄັງ້ທໍາອດິໂດຍ

ລາດສະອາຈກັລດັເຊຍແລະຈາກນັນ້ກາຍເປນັສະຫະພາບໂຊວຽດຊຶ່ ງເປນັປະເທດທີ່ ມກີານສບືຖອດລະບບົການປກົຄອງແບບ

ລວມສູນ. ຄາ້ຍຄກືນັນີ,້ ພາກພືນ້ອາຟາການດິສະຖານ-ປາກດິສະຖານໄດຖ້ກືປກົຄອງໂດຍລາດສະອານາຈກັມງົໂກນ, ຈາກນັນ້ຖກື

ປກົຄອງໂດຍປະເທດອງັກດິໂດຍໄດຮ້ບັຄວາມເປນັເອກະລາດມາສູ່ລດັແລະປະຊາຊນົໃນກາງສດັຕະວດັທີ່  20.  

9. ການສອບຖອດມລໍະດກົທີ່ ມຄີວາມປະສມົປະສານລະຫວ່າງລດັ, ຊນົເຜົ່ າແລະເອກະລກັທອ້ງຖິ່ ນພາໃຫມ້ຄີວາມສບັ

ສນົໃນການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົໃນພາກພືນ້ນີ.້ ຕວົຢ່າງ: ຊນົເຜົ່ າປາຕູໃນປະເທດອາຟາການດິສະ

ຖານບ່ໍຖວ່ືາເປນັ “ຄນົພືນ້ເມອືງ” ຍອ້ນວ່າລະດບັຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຂາົ. ແຕ່ວ່າຊນົເຜົ່ າປາຕູໃນປະເທດປາກດິສະຖານອາດ

ຈະເປນັ “ກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ” ໄດຍ້ອ້ນວ່າພວກເຂາົໄດຮ້ບັຖານະເປນັ “ຊນົເຜົ່ າ” ອງີຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງປະເທດປາກດິສະ

ຖານ. ສະນັນ້ພວກເຮາົຕອ້ງເຂົາ້ໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັຖານະທາງສງັຄມົແລະເສດຖະກດິຂອງກຸ່ມຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ

ກດິຈະກໍາໂຄງການຊຶ່ ງຈະເປນັກຸ່ມທີ່ ຖກືນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົໃນເວລາການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າພບົວ່າ 

ພວກເຂາົແມ່ນກຸ່ມຄນົທີ່ ຖກືຈາໍແນກ, ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດແລະແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມອື່ ນໆອງີຕາມມາດຖານທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນບດົຖະ

ແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ.  
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10. ຂະບວນການຕດິຕ່ໍພວົພນັທາງວດັທະນະທໍາແລະຊາດເຜົ່ າແລະການຍກົຍາ້ຍປະຊາກອນໄດມ້ເີກດີຂຶນ້ເປນັເວລາຫຼາຍສດັ

ຕະວດັແລວ້ໃນພາກພືນ້ອາຊກີາງແຕ່ວ່າໃນໄລຍະຍຸກທີ່ ສະຫະພາບໂຊວຽດມຄີວາມຮຸ່ງເຮອືງໄດກ້າຍເປນັຂດີໝາຍສໍາຄນັກ່ຽວກບັ

ແຜນທີ່ ຊນົເຜົ່ າໂດຍການຍກົຍາ້ຍຊນົເຜົ່ າຈາໍນວນໜຶ່ ງຢ່າງຕັງ້ໃຈອອກຈາກພືນ້ທີ່ ຕົນ້ກໍາເນດີຂອງພວກເຂາົໄປຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ. ໃນບາງ

ກລໍະນ,ີ ຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆຍກົຍາ້ຍເປນັກຸ່ມໃຫ່ຍແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍແລວ້ພວກເຂາົຈະຍກົຍາ້ຍເປນັກຸ່ມຍ່ອຍຂະໜາດນອ້ຍແລະກະແຈກ

ກະຈ່າຍໄປອາໄສຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ, ກາຍເປນັສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ ພາໃຫມ້ປີະຊາກອນພາຍໃນປະເທດຕ່າງໆມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ

ຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າ. ໃນສະຫະພາບໂຊວຽດ, ກຸ່ມຄນົເອຣີບົຈາໍນວນໜຶ່ ງ (ເຊັ່ ນຄນົລດັເຊຍ, ຄນົຢູ່ເຄຼນ) ກໍ່ ມກີານຍກົຍາ້ຍໄປດໍາລງົຊິ

ວດິຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນບ່ອນທີ່ ພວກເຂາົໂດຍສວນໃຫ່ຍຈະກາຍຜູນໍ້າພາປະເທດຊຶ່ ງວ່າສິ່ ງນີເ້ຮດັໃຫມ້ຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກປະຊາ

ກອນທອ້ງຖິ່ ນແລະສ່ວນຫຼາຍແລວ້ຊນົເຜົ່ າດັ່ ງເດມີຈະຖກືປະໄວເ້ບືອ້ງຫຼງັ.  

11. ປະເທດທີ່ ຕັງ້ຢູ່ພາກພືນ້ອາຊກີາງເປນັປະເທດທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍໃນດາ້ນສ່ວນປະກອບທາງຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າແລະດາ້ນ 

ນະໂຍບາຍ. ຕວົຢ່າງໜຶ່ ງທີ່ ເກດີຂຶນ້ແມ່ນຊນົເຜົ່ າໜຶ່ ງທີ່ ດໍາລງົຊວິດິແບບຂາ້ມຊາຍແດນຄມືຊີນົເຜົ່ າທີ່ ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນໃຫ່ຍໃນ

ປະເທດໃດໜຶ່ ງແຕ່ມຈີາໍນວນໜອ້ຍໃນປະເທດທີ່ ມຊີາຍແດນຕດິກບັປະເທດດັ່ ງກ່າວນັນ້ (ຈ ຶ່ ງເກດີມຄໍີາຖາມວ່າພວກເຂາົຄວນຕກົ

ຢູ່ໃນກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງຫຼບໍືໃນປະເທດດັ່ ງກ່າວນັນ້). ກໍລະນນີີແ້ມ່ນເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິກບັຊນົເຜົ່ າເທກີກິຂອງປະເທດເທກີດິສະຖານ 

ແລະຊນົເຜົ່ າອູດເບກຂອງປະເທດອູດເບກກດິສະຖານ - ແລະຊນົເຜົ່ າດຽວກນັທີ່ ດໍາລງົຊວິດິຢູ່ປະເທດໄກຄ້ຽງ. ໃນປະເທດຕົນ້ກໍາ

ເນດີ, ກຸ່ມຄນົເຫຼົ່ າບ່ໍຖກືຖວ່ືາເປນັຄນົພືນ້ເມອືງ, ແຕ່ວ່າໃນປະເທດອື່ ນໆຍອ້ນວ່າພວກເຂາົມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດ, ຖກືຈາໍແນກແລະ

ສອດຄ່ອງກບັມາດຖານກ◌ໍານດົຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ, ພວກເຂາົຈ ຶ່ ງຖວ່ືາເປນັ

ຄນົພືນ້ເມອືງ. ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົຕອ້ງກໍານດົບນັຫານີໃ້ຫຊ້ດັເຈນທີ່ ສຸດ.  

12. ນອກນັນ້ຍງັມກຸ່ີມຄີນົຈາໍນວນໜຶ່ ງ, ສ່ວນຫຼາຍມປີະຊາກອນຈາໍນວນໜອ້ຍເຊັ່ ນຄນົບາດາຊານອີາໄສຢູ່ເຂດພູດອຍພາກ

ຕາເວນັອອກຂອງປະເທດເທກີດິສະຖານ; ຊນົເຜົ່ ານີອ້າດຈະເໝາະສມົທີ່ ຈະເປນັຄນົພືນ້ເມອືງອງີຕາມຂໍກ້ໍານດົນໍາ ໃຊລ້ະບຽບຫຼກັ

ການດາ້ນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງຂອງເອດບີ.ີ  

13. ໃນປະເທດກາວກາຊດັ, ເມອືງບູຮານໄດປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັຄັງ້ທໍາອດິເປນັລາດສະອານາຈກັເປເີຊນັແລະຈາກນັນ້ຄນົລດັ

ເຊຍແລະລາດສະອານາຈກັໂຊວຽດແລະໃນປະຈບຸນັກາຍເປນັເມອືງຫຼວງຂອງປະເທດຕັງ້ແຕ່ປີ 1991 ເປນັຕົນ້ມາ. ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກ

ຄາ້ຄວນມຄີວາມລະມດັລະວງັໃນການແຕ່ງຕັງ້ໃຫຊຸ້ນເຜົ່ າໃດໜຶ່ ງເປນັຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງໂດຍສະເພາະແມ່ນຊນົເຜົ່ າທີ່ ປະກອບມຫຼີາຍ

ກຸ່ມຍ່ອຍທີ່ ດໍາລງົຊວິດິຢູ່ຕາມເຂດເນນີພູແລະຮ່ອມພູຂອງປະເທດເຫຼົ່ ານີຍ້ອ້ນວ່າຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າແລະສນັຊາດໄກຄ້ຽງອາດຈະມີ

ເກດີມຄີວາມຂດັແຍງ້ກບັລດັຖະບານກ່ຽວກບັການມອບຖານະທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໃນລະດບັທີ່ ສູງກວ່າລະດບັຖານະຄນົພືນ້

ເມອືງ.  

14. ພາກພືນ້ອາຟາການດິສະຖານ-ປາກດິສະຖານມຊີນົເຜົ່ າທີ່ ມເີອກະລກັສະເພາະ, ຊຶ່ ງຮບັຮູກ້ນັວ່າເປນັຊນົເຜົ່ າດັ່ ງເດມີ, ທີ່ ມ ີ

ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກປະຊາກອນທົ່ ວໄປແລະສາມາດສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນເອກະສານ SPS. 

ພວກເຂາົດໍາລງົຊວິດິໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ບ່ໍມທີາງເຂົາ້ເຖງິ, ມຄີວາມແຕກຕ່າງດາ້ນຊນົເຜົ່ າແລະວດັທະນະທໍາຈາກສງັຄມົທົ່ ວ

ໄປ. ພວກເຂາົ ມເີອກະລກັດາ້ນການປກົຄອງ, ເສດຖະກດິ, ສາດສະໜາ, ພາສາປາກເວົາ້ແລະວດັທະນະທໍາ ເປນັຂອງຕນົເອງເປນັ

ເວລາຫຼາຍສດັຕະວດັແລວ້.  

15. ໃນປະເທດປາກດິສະຖານແລະປະເທດອາຟາການດິສະຖານ, ການນໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ ມຄີວາມທາ້ທາຍຫຼາຍ. ປະ

ເທດອາຟາການດິສະຖານປະກອບດວ້ຍລະບບົສງັຄມົຊນົເຜົ່ າດັ່ ງເດມີຢູ່ພາຍໄຕກ້ນົຈກັການປກົຄອງບນົພືນ້ຖານກດົລະບຽບຊນົຊາ

ດຊນົເຜົ່ າ, ໃນຂະນະທີ່ ປະເທດປາກດິສະຖານມ ີ ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງປະເທດ (ພາກຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອື) ຊຶ່ ງເປນັບ່ອນມສີງັຄມົ

ຊນົເຜົ່ າທີ່ ຖກືຮບັຮູເ້ປນັທາງການດໍາລງົຊວິດິຢູ່ພາຍໃນລດັທີ່ ບ່ໍມລີະບບົປກົຄອງແບບຊນົເຜົ່ າ. ໂຄງການພດັທະນາໃນປະເທດດັ່ ງ
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ກ່າວນີຈ້ະຕອ້ງສາ້ງລະບບົພດັທະນາສງັຄມົໃຫຢູ່້ບນົພືນ້ຖານກດົລະບຽບຊຸມຊນົໂດຍບ່ໍເນັນ້ໜກັຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເອກະ

ລກັຄນົພືນ້ເມອືງແລະຊນົເຜົ່ າຍອ້ນວ່າສິ່ ງເຫຼົ່ າຈະກາຍເປນັສາເຫດໃຫເ້ກດີມຄີວາມຂດັແຍງ້. ສະພາບທາງຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າຮຽກຮອ້ງ

ໃຫມ້ກີານປກຶສາຫາລ ື ລະການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງໜກັແໜນ້ໃຫຢູ່້ບນົພືນ້ຖານຄວາມຕອ້ງການທາງວດັທະນະທໍາໃນການສນົທະນາ

ທີ່ ບ່ໍມກີານຈາໍແນກແລະເປນັທໍາ.  

1.1.1.1.    ປປປປະະະະເທດເທດເທດເທດອາອາອາອາຟາຟາຟາຟາກາກາກາການດິນດິນດິນດິສສສສະະະະຖານ ຖານ ຖານ ຖານ     

16. ສາທາລະນະລດັອດິສະລາມອາຟາການດິສະຖານແມ່ນປະເທດໜຶ່ ງທີ່ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານລະບບົຊນົເຜົ່ າ

ຢ່າງແທຈ້ງິ, ໂດຍມຫຼີາຍຊາດຊນົເຜົ່ າແຈກຍ່າຍຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງປະເທດຈນົພາຍໃນປະເທດປາກດິສະຖານ. ກຸ່ມປາຕູແລະ

ກຸ່ມທາຈກິແມ່ນສອງກຸ່ມທີ່ ມຂີະໜາດໃຫ່ຍທີ່ ສຸດຂອງປະເທດແລະພວກເຂາົມເີຂດພາກພືນ້ທີ່ ຢູ່ອາໄສເປນັຂອງຕນົເອງ. ປະເທດ

ອາຟາການດິສະຖານກໍ່ ເປນັປະເທດໜຶ່ ງໃຫສ້ກັຍາບນັເອາົຖະແຫຼງການກ່ຽວກບັສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNDRIP).2ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ວດັທະນະທໍາຊນົເຜົ່ າດັ່ ງກ່າວນີທ້ີ່ ມເີອກະລກັແລະຮດີຄອງທາງວດັທະນະທໍາຂອງແຕ່ລະລຸນ້ຄນົເຮດັ

ໃຫແ້ຕ່ລະຊນົເຜົ່ າມຄີວາມຫາ້ວຫນັໃນການຮກັສາແລະປກົປອ້ງສດິທຂິອງຕນົໄວ,້ ເຖງິແມ່ນວ່າຊນົເຜົ່ າປາຕູເປນັຊນົເຜົ່ າໝາຍເລກ

ໜຶ່ ງພາຍໃນກຸ່ມແລະສະນັນ້ກຸ່ມອື່ ນໆມກັຈະຖກືຈາໍແນກທາງສງັຄມົ.   

17. ຂະໜາດແລະການແຈກຍ່າຍຂອງປະຊາກອນພາຍໃນປະເທດຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມຊດັເຈນ,3ແລະຕວົເລກຕ່ໍໄປນີອ້ງີຕາມ

ຮູບແບບທາງປະຫວດັສາດແລະເປນັການຄາດຄະເນໃນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໃນໄລຍະສງົຄາມ. ບນັພະບຸລຸດຂອງຄນົຊນົເຜົ່ າພາຍ

ໃນປະເທດອາຟາການດິສະຖານບ່ໍຂອບເຂດຊາຍແດນທີ່ ແນ່ນອນແລະບ່ໍມຄີວາມຄາ້ຍຄກືນັທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາຂອງຊາດ. ມີ

ພຽງຊນົເຜົ່ າຈາໍນວນໜອ້ຍດຽວເທົ່ ານັນ້ທີ່ ຖວືາເປນັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ພວກເຂາົອາໄສຢູ່ແລະມພີຽງຈາໍນວນ

ໜອ້ຍດຽວເທົ່ ານັນ້ທີ່ ຍງັຮກັສາຄວາມເປນັນໍາ້ໜຶ່ ງໃຈດຽວກນັທາງກາຍະພາບ. ຍງັມອີກີຫຼາຍເຂດທີ່ ຊໍາ້ຊອ້ນກນັແລະມກີານພວົພນັ

ກນັຢ່າງກວາ້ງຂວາງຍອ້ນວ່າໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທາງເສດຖະກດິໄດຮ້ບັການປງັປຸງແລະໂອກາດທາງດານສກຶສາໄດຮ້ບັເປດີກວາ້ງໃນໃນ

ໄລຍະສັນ້ລະຫວ່າງສງົຄມົແລະສງົຄາມກາງເມອືງ.  

18. ໃນປ ີ2008 ມຈີາໍນວນປະຊາກອນປະມານ 32.7 ລາ້ນຄນົ, ໃນນັນ້ 75% ດໍາລງົຊວິດິພາຍໃນຕວົເມອືງ; ຕວົເມອືງຈາໍ

ນວນຫກົຕວົເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົທີ່ ສຸດກວມເອາົຈາໍນວນໜອ້ຍກວ່າ 10% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ. ປະຊາກອນແຫ່ງ

ຊາດປະກອບມຊີນົເຜົ່ າດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ ປາຕູ 42%, ຕາຈກີ 27%, ຫາຊາຣາ 9%, ອູດເບກ 9%, ອາຍມກັ 4%, ເທເີມນັ 3%, ບາ

ໂລ 2% ແລະອື່ ນໆ 4%.  

19. ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າເຄື່ ອນທີ່ ທີ່ ມຂີະໜາດໃຫ່ຍທີ່ ສຸດໃນປະເທດແມ່ນຊນົເຜົ່ າກຊູ,ີ ຊນົເຜົ່ າປາຕູຊຶ່ ງເປນັຊນົເຜົ່ າທີ່ ຫຸຼດຈາໍນວນປະ

ຊາກອນຂອງຕນົລງົປະມານ 1.5 ລາ້ນຄນົຕັງ້ແຕ່ປ ີ 1979 ເປນັຕົນ້ມາ. ຊນົເຜາົປາຕູແມ່ນຊນົເຜົ່ າຕົນ້ຕ່ໍຢູ່ພາກໄຕແ້ລະພາກຕາເວນັ

ອອກ (ແລະແມ່ນຊນົເຜົ່ າທີ່ ມສີດັສ່ວນຂະໜາດໃຫ່ຍໃນປະເທດປາກດິສະຖານ), ໃນຂະນະທີ່ ຊນົເຜົ່ າຕາຈກີສ່ວນໃຫ່ຍດໍາລງົຊິ

                                                           
2 ປະເທດສະມາຊກິຈາໍນວນ 40 ປະເທດທີ່ ຢູ່ພາຍໃນພາກພືນ້ແລະນອກພາກພືນ້ທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ UNDRIP ຊຶ່ ງໝາຍເຖງິການໄດຮ້ບັຄວາມສະ

ໜກັໃຈຈາກຄນົພືນ້ເມອືງກ່ອນຈະມອີະນຸມດັໂຄງການທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍທີ່ ດນິຫຼຂືອບເຂດຊາຍແດນແລະຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆຂອງພວກເຂາົ (ເບິ່ ງສນົທສິນັ

ຍາສາກນົ,ລະບຸໄວໃ້ນພາກທ ີIII ໃນເອກະສານສະບບັນີ)້. ສະຫະປະຊາຊາດ. 2007.  ບດົຖະແຫງຼການກ່ຽວກບັສດິທນິຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ, ມາດຕາ 32, 

ໜາ້ທ ີ12 (http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf) 
3 ອງົການປະຊາກອນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA) ໃນປະຈບຸນັກາໍລງັໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືລດັຖະບານປະເທດອາຟາການດິສະຖານດໍາເນນີການສໍາຫຼ

ວດປະຊາກອນ; http://www.unfpa.org/pds/censuses.html. ການສໍາຫວຼດປະຊາກອນຄັງ້ທາໍອດິແລະເປນັດຽວເທົ່ ານັນ້ ໄດຮ້ບັການດໍາເນນີໃນປ ີ

1979. ສະນັນ້ຂໍມ້ນູຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນພາກນີມ້າຈາກຫໍສະໝຸດປະເທດອາມາລກິານກ່ຽວກບັບດົລາຍງານປະເທດອາຟາການດິສະຖານ, 2008.  
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ວດິຢຸ່ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອື. ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າທີ່ ມຂີະໜາດໃຫ່ຍທີ່ ສຸດໃນພາກເໜອືແລະພາກກາງຂອງປະເທດແມ່ນເຜົ່ າຫາຊາຣາ, 

ເທຈີກິ, ແລະຊນົເຜົ່ າອູດສະເບກ.  

20. ປະເທດອາຟາການດິສະຖານມພີາສາປາກເວົາ້ຫຼາຍກວ່າ 30 ພາສາ. ພາສາທາງການແມ່ນພາສາລດຣ ິ(ອາຟາການເປເີຊນ) 

ແລະພາສາປາຕູ. ພາສາດາຣເິປນັພາສາທີ່ ປາກເວົາ້ໂດຍຈາໍນວນປະມານ 50% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົແລະພາສາປາຕູເປນັພາສາ

ທີ່ ໜຶ່ ງທີ່ ນໍາໃຊໂ້ດຍ 35%ຂອງປະຊາກອນ. ພາສາເທກີກິ (ຊຶ່ ງເປນັພາສາທີ່ ນໍາໃຊໂ້ດຍຄນົເທເີມນແລະຄນົອູດເບກ) ກວມເອາົປະ

ມານ 14% ຂອງປະຊາກອນ. ໜຶ່ ງໃນພາສາປາກເວົາ້ອື່ ນໆ ທີ່ ເວົາ້ພາຍກຸ່ມຄນົຂະໜາດນອ້ຍແຕ່ວ່າພາສາທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນພາສາບາໂລ

ຈແິລະພາສາປາໄຊ. ຄນົອາຟາການຈາໍນວນໜຶ່ ງເວົາ້ໄດຫຼ້າຍກວ່າໜຶ່ ງພາສາ; ພາສາກາຣມິກັຈະຖກືນໍາໃຊເ້ປນັພາສາທສີອງ.  

21. ໂດຍພາບລວມແລວ້ປະຊາກອນສ່ວນໃຫ່ຍເປນັຄນົມຸດສະລມິ. ປະມານ 80%-85%ຂອງຄນົມູດສະລມິແມ່ນເປນັຊນົ

ເຜົ່ າສູນແີລະ 15%-19% ເປນັຄນົຊນົເຜົ່ າຊອີາ. ຊນົເຜົ່ າຊອີາເປນັຊນົະເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ດອ້ຍໂອກາດທາງເສດຖະກດິແລະມກັຈະ

ຖກືຈາໍແນກ. ມພີຽງຈາໍນວນນອ້ຍໜຶ່ ງຂອງຊນົເຜົ່ າຫນິດູແລະຊກີອາໄສຢູ່ໃນເຂດຕວົເມອືງ.  

2.2.2.2.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດປາປາປາປາກດິກດິກດິກດິສະສະສະສະຖານ ຖານ ຖານ ຖານ     

22. ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດສາສາສາສາທາທາທາທາລະລະລະລະນະນະນະນະລດັລດັລດັລດັອດິອດິອດິອດິສະສະສະສະລາມລາມລາມລາມປາປາປາປາກດິກດິກດິກດິສະສະສະສະຖານແມ່ນຖານແມ່ນຖານແມ່ນຖານແມ່ນປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ມ ີມີມີມຫຼີາຍຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າທີ່ເຜົ່ າທີ່ເຜົ່ າທີ່ເຜົ່ າທີ່ ມ ີມີມີມປີະປະປະປະຊາຊາຊາຊາກອນກອນກອນກອນປະປະປະປະມານມານມານມານ 162 ລາ້ນລາ້ນລາ້ນລາ້ນຄນົຄນົຄນົຄນົ 

(ຄາຄາຄາຄາດດດດຄະຄະຄະຄະເນເນເນເນໃນໃນໃນໃນປີປປີີປ ີ2008) ແລະແລະແລະແລະໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຮອງຮອງຮອງຮອງເອາົເອາົເອາົເອາົສນົສນົສນົສນົທິທິທິທສິນັສນັສນັສນັຍາຍາຍາຍາ UNDRIP. ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດນີໄ້ດ ້ນີໄ້ດ ້ນີໄ້ດ ້ນີໄ້ດຈ້ດັຈດັຈດັຈດັກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າຕ່າງໆອງີຕ່າງໆອງີຕ່າງໆອງີຕ່າງໆອງີຕາມຕາມຕາມຕາມພາພາພາພາສາສາສາສາດັງ້ດັງ້ດັງ້ດັງ້ເດມີເດມີເດມີເດມີຂອຂອຂອຂອ

ງງງງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມ (ຕາຕາຕາຕາຕຕຕຕະະະະລາງລາງລາງລາງ 1). ທງັທງັທງັທງັໝດົໝດົໝດົໝດົຍກົຍກົຍກົຍກົເວັນ້ຊນົເວັນ້ຊນົເວັນ້ຊນົເວັນ້ຊນົເຜົ່ າທີ່ເຜົ່ າທີ່ເຜົ່ າທີ່ເຜົ່ າທີ່ ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊພ້າພາພາພາສາສາສາສາlingua francaຂອງຊນົເຜົ່ າປາກດິສະຖານນເີປນັຊນົເຜົ່ າດັງ້ເດມີ. 

ຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆມຄີ:ື  ເຜົ່ າPunjabi 44,2%, ເຜົ່ າPashtun 15,4%, ເຜົ່ າSindhi 14,1%, ເຜົ່ າSaraiki 10,6%, ເຜົ່ າUrdu 

7,6%, ເຜົ່ າBalochi 3,6%, ແລະເຜົ່ າອື່ ນໆ4,7%.ຊນົເຜົ່ າເຫຼ ົ່ ານີຈ້າໍນວນໜຶ່ ງແມ່ນເປນັຊນົເຜົ່ າທີ່ ມອີດິພນົທີ່ ສຸດໃນປະເທດນີ.້4 

ຕາຕາຕາຕາຕະຕະຕະຕະລາງລາງລາງລາງ    1. 1. 1. 1. ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າປາປາປາປາກດິກດິກດິກດິສະສະສະສະຖານຖານຖານຖານນ ີຈດັລຽງນ ີຈດັລຽງນ ີຈດັລຽງນ ີຈດັລຽງຕາມຕາມຕາມຕາມແຂວງ ແຂວງ ແຂວງ ແຂວງ     

ປະປະປະປະຊາຊາຊາຊາກອນກອນກອນກອນທີທ່ີທ່ ີທ່ ີ່ ເວົາ້ເວົາ້ເວົາ້ເວົາ້ພາພາພາພາສາສາສາສາດັ່ ງດັ່ ງດັ່ ງດັ່ ງເດມີເດມີເດມີເດມີ    (%)(%)(%)(%)    

ແຂວງ     /        ຊນົເຜົ່ າ Urdu Punjabi Sindhi Pashtun Balochi Saraiki ເຜົ່ າອື່ ນໆ  

NWFP* 
0,78 0,97 0,04 73,9 0,01 3,86 20,43 

FATA** 
0,18 0,23 0,01 99,1 0,04 0,00 0,45 

Punjab 
4,51 75,23 0,13 1,16 0,66 17,36 0,95 

Sindh 
21,05 6,99 59,73 4,19 2,11 1,00 4,93 

Balochistan 
0,97 2,52 5,58 29,6 54,76 2,42 4,11 

Islamabad 
10,11 71,66 0,56 9,52 0,06 1,11 6,98 

* ແຂວງດ່ານໜາ້ທາງທດິຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອື. 

                                                           
4 ສາມາດເຂາົເບິ່ ງຂໍມ້ນູເພີ່ ມຕື່ ມກ່ຽວກບັກຸ່ມຊນົເຜົ່ າໃນປະເທດປາກດິສະຖານໄດໃ້ນເອກະສານທີ່ ຂຽນໂດຍS. Ali and J. Rehman. 2001. ຄນົພືນ້

ເມອືງແລະຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍໃນປະເທດປາກດິສະຖານ.ເມອືງເຊເີຣ: ສໍານກັພມິເຄສີອນ  
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** ເຂດພືນ້ທີ່ ຊນົເຜົ່ າທີ່ ໄດຮບັການປກົຄອງໂດຍລດັ.  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບດົລາຍງານສໍາຫຼວດປະຊາກອນປ ີ1998. ລດັຖະບານປະເທດປາກດິສະຖານ, http://www.census.gov.pk/  

23. ປະເທດປາກດິສະຖານເປນັປະເທດທີ່ ມກີານຈດັຕັງ້ຕາມສະພາປະຊາຊນົພາຍໄຕກ້ານຊີນໍ້າຈາກລດັທີ່ ໄດຮ້ບັອດິທພິນົ

ຈາກຊນົເຜົ່ າຕ່າງ. ໃນນັນ້ເຂດພືນ້ທີ່ ຊນົເຜົ່ າຢູ່ທາງພາກຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອືນໍາໃຊລ້ະບບົການປກົຄອງແບບປະເທດອງັກດິທີ່ ເປນັ

ພືນ້ຖານການບໍລຫິານ ແລະນຕິກິໍາທີ່ ແຍກອອກຈາກພາກສ່ວນອື່ ນຂອງປະເທດ. ສະນັນ້ບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າປະເທດປາກດິສະ

ຖານຈະມຄີນົພືນ້ເມອືງທມີຈີາໍນວນຫຼາຍເທົ່ າກບັການຈດັແບ່ງຊນົເຜົ່ າຂັນ້ແຂວງທີ່ ມແີຕ່ລະກຸມຊນົເຜົ່ າແຕກຕ່າງກນັບ່ໍພຽງແຕ່ທາງ

ດາ້ນວດັທະນະທໍາແຕ່ຍງັມຄີວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ. ສະນັນ້ໂຄງການພດັທະນາຕອ້ງກໍານດົຢ່າງຄກັ

ແນ່ວ່າຄນົກຸ່ມໃດຈະມຜີນົປະໂຫຍດ ພາຍໄຕນ້ະໂຍບາຍມາດ SPS. ນອກນັນ້ສິ່ ງໜຶ່ ງທີ່ ປະກອບໃນການສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມສບັສນົ

ທາງດາ້ນສງັຄມົແມ່ນການຈດັແບ່ງຖານະຕາມວຽກເຮດັງານທໍາແລະສາດສະໜາ (ຊຶ່ ງມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມມຸດສະລມິ) ແລະ

ການຢນືຢງົຄງົຕວົຂອງກຸ່ມອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍທນັຖກືຮບັຮອງຢ່າງເປນັທາງການ. ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ທະນາຄານໂລກແລະອງົການຈດັຕັງ້ອື່ ນໆຈາໍ

ນວນໜຶ່ ງໄດຮ້ບັຮອງເອາົຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍກາລາສຢູ່໌ພາກຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອືຂອງປະເທດປາກດິສະຖານ ໃຫເ້ປນັຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ.  

24. ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າປນັປນັປນັປນັຈາຈາຈາຈາບີບີບີບມີຕີົນ້ກໍາເນດີທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການລວບລວມເຂົາ້ກນັໃຫເ້ປນັຊຸມຊນົໜຶ່ ງດຽວ. 

ແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍມບີນັພະບຸລຸດຂອງຕນົເອງເພື່ ອກໍານດົຊນົຊັນ້ທາງສາດສະໝາ ອງີຕາມຊນົຊັນ້ອດິສະລາມຈາດແລະອດິສະລາມຣາ

ປູດທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆ ໂດຍການແຕ່ງງານຈາກນັນ້ກໍ່ ມາໃຊຊ້ວິດິພາຍໃນຊນົເຜົ່ າຂອງພວກເຂາົ; ໃນຂະນະທີ່ ກຸ່ມຍອຍ

ອື່ ນໆທີ່ ໄດຖ່້າຍຖອດມລໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາໃຫຊ້ນົເຜົ່ າArabia, Persia, Balochistan, Afghanistan, ແລະ

ເຜົ່ າKashmir. ຊນົເຜົ່ າປນັຈາບມີອີດິທພິນົເໜອືລະບບົກອງທບັແລະລດັຖະກອນແລະເປນັພາກສ່ວນບໍລຫິານລດັຖະບານ. ຄນົ

ປນັຈາບ,ີ ບາໂລຊດິແລະຄນົສນິດຈີາໍນວນໜຶ່ ງບ່ໍພ່ໍໃຈກບັສະພາບການດັ່ ງກ່າວນີຍ້ອ້ນວ່າພວກເຂາົຖກືຈາໍແນກແລະບ່ໍໃຫມ້ບີດົບາດ

ແລະຕ່ໍາແໜ່ງທາງການເມອືງ. ໃນໄລຍະຕົນ້ຂອງຊຸມປ ີ 1980, ໄດເ້ກດີຄວາມຂດັແຍງ້ຮຸນແຮງລະຫວ່າງເຜົ່ າປນັຈາບແີລະເຜົ່ າສນິ

ດຍີອ້ນວ່າຊນົເຜົ່ າສນິດ,ີ ທີ່ ຕກົຢູ່ໃນສະພາບຄວາມທຸກຍາກແລະດອ້ຍໂອກາດໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າຫນິດູ, ຮູສ້ກຶວ່າພວກເຂາົຖກືຈາໍແນກ

ອອກຈາກລດັ ຊຶ່ ງມໄີລຍະຫ່າງເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ.  

25. ແຂວງດ່ານໜາ້ທີ່ ຕັງ້ຢູພາກຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອືຂອງປະເທດແລະ ມຊີາຍແດນຕດິຈອດກບັເຂດຊນົເຜົ່ າທີ່ ປກົຄອງໂດຍ

ລດັຖະບານກາງ (ຊຶ່ ງເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງປະເທດອາຟາການດິສະຖານ) ແມ່ນແຂວງໜຶ່ ງທີ່ ມເີອກະລກັໄກຄ້ຽງກບັຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າປາເຜົ່ າປາເຜົ່ າປາເຜົ່ າປາຕູຕູຕູຕູ - 

ຊຶ່ ງເປນັໜຶ່ ງໃນຊນົເຜົ່ າທີ່ ມຂີະໜາດໃຫ່ຍທີ່ ສຸດໃນໂລກ. ເປນັກຸ່ມຄນົທີ່ ມກັອະນຸລກັແລະເຄັ່ ງຄດັກບັຮດີຄອງປະເພນຊີນົເຜົ່ າ, 

ພວກເຂາົຈ ຶ່ ງດໍາລງົຊວິດິໃຫຫ່້າງໄກຈາກສງັຄມົແລະຊຸມຊນົປາກດິສະຖານນ.ີ ໝາກຫວົໃຈຂອງເອກະລກັຂອງພວກເຂາົແມ່ນກດົ

ລະບຽບທີ່ ເອາົຜູຊ້າຍເປນັຈດຸໃຈກາງຊຶ່ ງເປນັກດົລະບຽບເຄັ່ ງຄດັແລະມຄີວາມເອືອ້ອາທອນ, ຄວາມສດັຊື່ ຕ່ໍເຊືອ້ສາຍແລະຂຶນ້ກບັ

ສາດສະໜາມູດສະລມິຊູນນ.ີ ຕັງ້ແຕ່ປີ 1980 ເປນັຕົນ້ມາ, ຊນົເຜົ່ າປາຕູຈາໍນວນໜຶ່ ງໄດເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັຕໍາຫຼວດ, ພະນກັງານລດັຖະ

ກອນແລະກອງກໍາລງັທະຫານ. ນອກນັນ້ເຂົາ້ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລະບບົຂນົສົ່ ງຂອງປະເທດ. ລດັຖະບານແຫ່ງຊາດໄດສ້າ້ງຕັງ້ໂຮງ

ຮຽນຈາໍນວນໜຶ່ ງຢູ່ຕາມແຂວງດ່ານໜາ້ພາກຕາເວນັຕກົສ່ຽວເໜອືຂອງປະເທດເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫຄ້ນົປາຕູມຄີວາມເປນັຮູສ້ກຶເປນັສນັ

ຊາດປາກດິສະຖານນ.ີ ໂຄງການພດັທະນາຈາໍນວນໜຶ່ ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໃນແຂວງເຫຼົ່ ານັນ້ເພື່ ອສະໜອງວຽກເຮດັ

ງານທໍາໃຫຄ້ນົປາຕູ. ສິ່ ງສໍາຄນັອກີອນັໜຶ່ ງແມ່ນລດັຖະບານໄດສ້າ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, ຖະໜນົຫນົທາງແລະໂຮງຮຽນແລະສະເໜີ

ແຮງຈງູໃຈໃຫມ້ກີານລງົທນຶດາ້ນອຸດສະຫະກໍາພາຍໃນເຂດແຂວງເຫຼົ່ ານີ.້  

26. ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າບາເຜົ່ າບາເຜົ່ າບາເຜົ່ າບາໂລໂລໂລໂລຊິຊິຊິຊແິມ່ນຊນົເຜົ່ າໜຶ່ ງທີ່ ມປີະກອນດັງ້ເດມີທີ່ ມເີຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ຢູ່ອາໄສກວມເອາົກາຍເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດ: 

ປະເມານສາມສ່ວນສີ່ ອາໄສຢູ່ເຂດແດນປະເທດປາກດິສະຖານສ່ວນທີ່ ເຫຼອືອາໄສຢູ່ພາຍໃນເຂດແດນປະເທດອຣີານແລະອາຟາກາ

ນດິສະຖານ. ພວກເຂາົມຕີົນ້ກໍາເນດີມາຈາກຊນົເຜາົທີ່ ອບົພະຍກົມາທາງທດິຕາເວນັອອກຂອງປະເທດຊເິຣຍ, ທີ່ ມຮີອ້ງຊື່ ກນັໃນ

ປະຈບຸນັ, ກ່ອນຈະມຄຼີດິຕະສກັະລາດ. ໃນໄລຍະລະຫວ່າງສດັຕະວດັທ ີ6 ແລະສດັຕະວດັທ ີ14, ພວກເຂາົອບົພະຍກົມາດໍາລງົຊິ
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ວດິຢູ່ເຂດພາກພືນ້ບາໂລຊຕິານໃນຮອ້ງກນັໃນປະຈບຸນັ, ເຖງີແມ່ນວ່າສະພາບແວດລອ້ມທາງກາຍະພາບຂອງຂອງເຂດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງ

ກ່າວນັນ້ຈະບ່ໍມຄີວາມຜາສຸກກໍ່ ຕາມ. ພວກເຂາົເຮດັການຜະລດິກະສກິໍາແບບພໍກຸມ້ກນິຄ:ື ລຽ້ງແບແ້ລະແກະ, ເຮດັກະສກິໍາໃຊນໍ້າ້

ຈາກຊນົລະປະທານແລະໃນເຂດທີ່ ດນິແຫງ້ແລງ້ແລະຫາປາ. ຍອ້ນວ່າຈາໍນວນປະຊາກອນຈາໍກດັແລະຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາ

ກອນຍງັຕ່ໍາ, ຄນົບາໂລຊສ່ີວນໃຫ່ຍບ່ໍໄດຮ້ບັການພດັທະນາຍກົເວັນ້ໃນເຂດເກດັຕາທີ່ ເປນັເມອືງຫຼວງ.  

27. ໃນໄລຍະຜ່ານມາມກີານເຄື່ ອນໄຫວແບ່ງແຍກດນິແດນຈາໍນວນໜອ້ຍໜຶ່ ງໃນຊຸມຊນົເຜົ່ າບາໂລຊຕີັງ້ແຕ່ການປະກາດເອ

ກະລາດຂອງຄນົປາກດິສະຖານນໃີນປ ີ 1974. ຄນົບາໂລຊມີຄີວາມເລືງ້ເຄຍີກບັການປກົຄອງທາງອອ້ມ, ຊຶ່ ງເປນັນະໂຍບາຍທີ່

ປ່ອຍໃຫຜູ້ນໍ້າທອ້ງຖິ່ ນປກົຄອງຕນົເອງ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໃນຊຸມປ ີ 1970 ສາຍສໍາພນັລະຫວ່າງຄນົບາໂລຊແີລະລດັຖະບານ

ກາງໄດເ້ຊື່ ອມໂຊມລງົ. ຄວາມຂດັແຍງ້ລະຫວ່າງກອງກໍາລງັປະຕວິດັແລະກອງກໍາລງັທະຫານໃນປ ີ1970 ມຄີວາມຮຸນແຮງແລະກະ

ທບົກບັລະບບົການເມອືງຂອງປະຊາກອນ. ໃນໄລຍະບ່ໍດນົມານີ,້ ຄວາມຂດັແຍງ້ລະຫວ່າງພວກເຂາົໄດເ້ກດີຂຶນ້ອກີຊຶ່ ງເປນັຄວາມ

ຂດັແຍງ້ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.  

28. ນອກຈາກເປນັເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງຊນົເຜົ່ າປູນຈາບແີລວ້, ແຂວງປູນຈບັຍງັເປນັບ່ອນຢູ່ຂອງກຸ່ມຄນົອື່ ນໆທີ່ ສາມາດຈດັປະ

ເພດເປນັຄນົພືນ້ເມອືງ. ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີແ້ຕກຕ່າງຈາກຊນົເຜົ່ າບາໂລທີ່ ປະກອບມຄີນົໄກຣານ,ີ ບຸນດາ, ລນັ, ໂກສາ, ເລຫາຣ,ິ ກໍ່ ຊານ,ີ ດາ

ຣຮິກັແລະຄນົມາຊາຣ.ິ ພວກເຂາົຖກືແບ່ງແຍກອອກຈາກຊຸມຊນົບາໂລຊ.ິ ຫຼງັຈາກການແບ່ງແຍກ, ເຂດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັ

ການກ◌ໍານດົໃຫມ້ຖີານະພເິສດທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຊຶ່ ງເປນັເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ຈດັປະເພດເປນັ “ເຂດແບ່ງແຍກ”. ລດັຖະບານປກົ

ຄອງເຂດດັ່ ງກ່າວນັນ້ພາຍໄຕລ້ະບຽບກດົໝາຍຫຼາຍສະບບັ, ທງັເປນັກດົປະເພນແີລະກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ.  

ຂຂຂຂ....    ພາກພາກພາກພາກພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ອອອອາາາາຊີຊີຊີຊຕີາຕາຕາຕາເວນັເວນັເວນັເວນັອອອອອກ ອກ ອກ ອກ     

29. ໃນປະເທດສາທາລະນະລດັປະຊາຊນົຈນີ, ມກີານປກົປອ້ງແລະສດິທພິເິສດພາຍໄຕລ້ະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັຄນົພືນ້

ເມອືງຊຶ່ ງເປນັກດົໝາຍທີ່ ຜນົບງັຄບັໃຊກ້ບັເຂດປກົຄອງຕນົເອງ, ນະຄອນຫຼວງ, ມນົທນົແລະເມອືງ. ຖາ້ມເີຂດປກົຄອງຕນົເອງ

ພາຍໃນເຂດໂຄງການ, ໂຄງການຕອ້ງມຂໍີກ້ໍານດົລະດບັນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຄດັເລອືກວຽກປກົປອ້ງທີ່ ຕດິພນັກບັຄນົພືນ້ເມອືງ. 

ຂຶນ້ກບັເຂດພືນ້ທີ່ ທາງພູມສິາດແລະລະບບົການປກົຄອງຕນົເອງມຈີດຸດໃີນການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍ. ໃນເວລາຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງອາໄສ

ຢູ່ນອກເຂດປກົຄອງຕນົເອງ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຄວນທບົທວນຂໍໍມູ້ນສະຖຕິພິາຍໃນເຂດໂຄງການເພື່ ອກໍານດົຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຈດັ

ສນັຊນົເຜົ່ າຢ່າງຖກືຕອ້ງ. ໃນກໍລະນນີີ ້ (ເຊັ່ ນວ່າໃນກໍລະນກຸ່ີມຄນົໃດໜຶ່ ງທີ່ ຍກົຍາ້ຍມາຈາກຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍມາຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ), 

ມາດຖານໃນການຕັງ້ຄໍາຖາມຄແືມ່ນຫຍງັທີ່ ເປນັອງົປະກອບພາໃຫມ້ຊຸີມຊນົ, ຊຶ່ ງເປນັປດັໄຈທີ່ ຈະໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຕດັສນິວ່າຄວນ

ນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍ SPS  ຄຽງຄູ່ກບັມາດຖານອື່ ນໆການກໍານດົເອກະລກັສະເພາະຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງແລະລະດບັຄວາມດອ້ຍ

ໂອກາດຂອງພວກເຂາົ.  

30. ຖາ້ຫາກວ່າຈາໍເປນັຕອ້ງມແີຜນຄນົພຶນ້ເມອືງ ຫຼແືຜນອື່ ນທີ່ ມຄີວາມທຽບເທົ່ າ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ທີ່ ເປນັສະມາຊກິສະຖາບນັ

ອອກແບບອາດຈະເຫນັວ່າອງົການຈດັຕັງ້ດັ່ ງກ່າວນັນ້ບ່ໍແມ່ນສະຖານບນັທີ່ ດທີີ່ ສຸດໃນການຊອກຫາຊ່ຽວຊານທີ່ ພວກເຂາົຕອ້ງການ. 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ສະຖາບນັຂອງພາກລດັມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຈາໍກດັ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ດາ້ນການປກົປອ້ງ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກຶສາຫາລແືລະການມສ່ີວນຮ່ວມ - ຊຶ່ ງສາມາດກາຍ

ເປນັບນັຫາຄຽງຄູ່ກບັຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນງບົປະມານ. ສະນັນ້ ຈ ຶ່ ງສະເໜໃີຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ມອບໝາຍໃຫພ້າກສ່ວນພາຍນອກດໍາເນນີ

ການກະກຽມແຜນຄນົພຶນ້ເມອືງແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ມາຈາກສະຖາບນັການສກຶສາທີ່ ມປີະສບົການໃນການສໍາຫຼວດຢ່າງ

ເໝາະສມົແລະ/ຫຼໜ່ືວຍງານທີ່ ປກຶສາ.  



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 

 
 

116

31. ຂໍຄ້ວນລະວງັຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ຖອດຖອນບວົຮຽນໄດຈ້າກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈາໍນວນໜຶ່ ງໃນປະເທດຈນີຄກືດິ

ຈະກໍາສນົທະນາກບັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ; ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົຍງັບ່ໍຕ່ໍເນື່ ອງຫຼຄໍືາທິ

ບາຍດາ້ນສງັຄມົຍງັຄວາມຈາໍກດັໃນເວລາດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ; ແລະຖກືແຊກແຊງຈາກໂຄງການຈຶ່ ງເຮດັໃກ ້

ການປະເມນີຍງັບ່ໍທນັເອກະລາດ. ປດັໄຈອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວກບັພນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງແມ່ນກອບ

ຈາໍກດັໃນການດໍາເນນີງານຂອງ NGO ແລະອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງໃນປະເທດຈນີ.  

32. ໃນປະເທດມງົໂນເລຍ, ບນັຫາຄນົພືນ້ເມອືງຍງັບ່ໍທນັພົນ້ເດັ່ ນແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍ SPSສາມາດມຜີນົນໍາໃຊ ້ ກບັກຸ່ມຄນົ

ລຽ້ງແກະແລະຄນົພະເນຈອນຊຶ່ ງເປນັກຸ່ມຄນົທີ່ ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຂອງພວກເຂາົສົ່ ງຜນົສະທອ້ນໃຫພ້ວກເຂາົມຄີວາມດອ້ຍໂອກ

າດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການປ່ຽນແປງຈາກການພດັທະນາ. ເຖງິແມ່ນວ່າໂຄງການເນັນ້ໜກັໃສ່ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອ

ກາດຂອງພວກເຂາົ, ແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົບ່ໍມຜີນົນໍາໃຊກ້ບັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍເຊືອ້ສາຍຈນີແລະຣດັ

ເຊຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດມງົໂກເລຍ. ການກໍານດົກຸ່ມປະຊາກອນໂດຍຊ່ຽວຊານທີ່ ຈະນໍາເປນັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງນະໂຍບາຍມາດ 

ຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ ຄວນຈະເລີ່ ມຕົນ້ຈາກບນັຊລີາຍການຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ມຢູ່ີໃນເຂດໂຄງການແລະສບືຕ່ໍຈາກຈດຸດັ່ ງ

ກ່າວນັນ້.  

1.1.1.1.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດສາສາສາສາທາທາທາທາລະລະລະລະນະນະນະນະລດັລດັລດັລດັປະປະປະປະຊາຊາຊາຊາຊນົຊນົຊນົຊນົຈນີ ຈນີ ຈນີ ຈນີ     

33. ປະມານ 8.5% ຫຼຈືາໍນວນ 114 ລາ້ນຄນົຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ (ຕວົເລກປ ີ2010)5ເປນັສະມາຊກິຊນົເຜົ່ າ “ສນັຊາດ

ກຸ່ມນອ້ຍ”(shaoshu minzu)ທີ່ ມຈີາໍນວນ 55 ກຸ່ມທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ຢ່າງເປນັທາງການ ໃນທົ່ ວປະເທດ. ຊນົເຜົ່ າເຫຼ ົ່ ານີອ້າໄສ

ຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫ່ຍອາໄສຢູ່ຕາມເສັນ້ຊາຍແດນທາງພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືແລະພາກຕາເວນັຕກົສ່ຽງໄຕ.້ ປະ

ມານສອງສ່ວນສາມຂອງຄນົສນັຊາດກຸ່ມນອ້ຍອາໄສຢູ່ພາຍໃນ 5 ເຂດແຂວງປກົຄອງຕົນ້ເອງ (ຕເິບດ, ມງົໂກເລຍເຂດໃນ, ນງິ

ເຊຍແລະກວາງຊ)ີ, ເມອືງຫຼວງເຂດປກົຄອງຕນົເອງຈາໍນວນ 30 ເມອືງແລະມນົທນົປກົຄອງຕນົເອງຈາໍນວນ 120 ມນົທນົ. ຊນົ

ເຜົ່ າທີ່ ມຈີາໍນວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຄນົຊວງ, ຕເິບດຕານ, ອູເຄ,ີ ຢາວແລະຢໃີນຂະນະທີ່ ຄນົມູດສະລມິສ່ວນໃຫ່ຍອາໄສຢູ່ພາກຕາ

ເວນັຕກົຂອງປະເທດ (ເຊັ່ ນກາຊກັ, ອູເຄ)ີ. ເຖງິແມ່ນວ່າຄນົມູດສະລມິຮຸຍສ່ວນໃຫ່ຍອາໄສຢູ່ເຂດນອກ ຕວົເມອືງນງິຊງິແລະການ

ຊູແຕ່ວ່າຕວົເມອືງເມອືງເຫຼົ່ ານັນ້ທີ່ ມວີດັທະນະທໍາຊນົເຜົ່ າຫານທີ່ ໄດຮ້ບັການປຸກຝັ່ ວໄວເ້ປນັເວລາດນົນານຊຶ່ ງສາມາດພນົເຫນັ

ໄດໃ້ນທົ່ ວປະເທດ.  

34. ຄະນະກໍາມະທກິານດາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງແຫ່ງຊາດແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ຕົນ້ຕ່ໍຂອງລດັທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບວຽກງານ

ທີ່ ຕດິພນັກບັຄນົກຸ່ມນອ້ຍໃນທົ່ ວປະເທດ. ຄະນະກໍາມະການດັ່ ງກ່າວນີມ້ຫີອ້ງການຢູ່ຂັນ້ລດັ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງແລະລະ

ດບັມນົທນົໂດຍມເີນັນ້ໜກັໃສ່ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານແລະນະໂຍບາຍ, ບ່ໍແມ່ນວຽກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຈາໍ

ນວນໜຶ່ ງ - ກ່ຽວຂອ້ງກບັ NGO ຫຼ ືອງົການຄນົພືນ້ເມອືງມຄີວາມຫາ້ວຫນັໃນຕວົຈງິຫຼາຍກວ່າພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ຂຶນ້ກບັຂະແໜງສິ

ລະປະ, ການສກຶສາ ແລະມລໍະດກົວດັທະນະທໍາ. ແຕ່ວ່າສະຖາບນັການສກຶສາຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຫຼວດຄົນ້ຄວາ້ລງົເລກິບນັຫາຊນົ

ເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະຊຸມຊນົໃນລະດບັປະເທດແລະດບັແຂວງໂດຍສະເພາະແມ່ນສູນກາງຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າເຊັ່ ນແຂວງຢູນານ.  

35. ລດັຖະທໍາມະນນູຂອງປະເທດຈນີ, ທີ່ ມກີດົໝາຍປກົຄອງຕນົເອງ ທີ່ ຕດິພນັກບັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍໃນປ ີ 1984; ສະ

ພາແຫ່ງລດັໄດອ້ອກກດົລະບຽບກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປກົຄອງຕນົເອງລະດບັພາກພືນ້ (2005) ແລະລະບບົຂາ້ງ

ເທງີນັນ້ກ່ຽວກບັການກໍານດົຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍໃນລະດບັແຂວງແລະລະດບັມນົທນົ, ຈາກນັນ້ຈະສງັລວມຂໍມູ້ນທງັໝດົເປນັຖານຂໍ ້

                                                           
5 ການສໍາຫວຼດປະຊາກອນແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີ 6 (2010) ຂອງລດັຖະບານປະເທດຈນີດັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນປ ີ 2012. ໜ່ວຍງານສະເພາະກດິສາກນົກ່ຽວກບັຄນົພືນ້

ເມອືງ, ວະລະສານ The Indigenous World 2012. ເມອືງໂກເປງັຫາເກນ. ໜາ້ 253. 
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ມູນເພື່ ອໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປກົຄອງແລະສາ້ງນຕິກິໍາໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ມຄີນົສນັຊາດກຸ່ມນອ້ຍດໍາລງົຊວິດິຢູ່ເປນັຊຸມຊນົ. 

ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີຍ້ງັເປນັການສະໜອງກກົໄກປກົປອ້ງພາສາປາກເວົາ້ຢ່າງເປນັທາງການ, ສົ່ ງເສມີຄວາມເຄາົລບົສະຖາບນັສງັຄມົແລະປະເພ

ນແີລະທງັເປນັຮກັສາຮູບແບບວຖິກີານຜະລດິກະສກິໍາແບບດັງ້ເດມີຂອງແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າ. ແຕ່ວ່າຂອບເຂດວຽກງານນີຍ້ງັຢູ່ໃນລກັສ

ະນະກວາ້ງຂວາງເກນີໄປທີ່ ຈະນໍາໃຊກ້ບັໂຄງການພດັທະນາໃດໜຶ່ ງ. ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫານີ,້ ກດົໝາຍປກົຄອງຕນົເອງລະດບັພາກພືນ້

ປ ີ 1984 ໄດຮ້ບັການດດັແກໃ້ນປ ີ2001 ໃນຂະນະທີ່ ຂອບເຂດນຕີກີໍາຂອງປະເທດຈນີ (2000)ໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອເປນັພືນ້

ຖານໃຫລ້ະບຽບກດົໝາຍອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ພາກພືນ້ປກົຄອງຕນົເອງຈາໍນວນໜຶ່ ງໄດອ້ອກກດົລະບຽບທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລະກດົໝາຍ

ທອ້ງຖິ່ ນກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງວດັທະນະທໍາແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ. ປະເທດຈນີກໍ່ ເປນັປະເທດໜຶ່ ງທີ່ ຮບັຮອງເອາົ UNDRIP.  

36. ຄນົສນັຊາດກຸ່ມນອ້ຍ, ໂດຍສະເພາະພາກສ່ວນທີ່ ດໍາລງົຊວິດິໃນເຂດທີ່ ລດັກໍານດົໄວຢ່້າງເປນັທາງການໃນພາກພືນ້ດ່ານ

ໜາ້ທີ່ ມປີະຊາກອນອາໄສຢູ່ເປນັຈາໍນວນເບາົບາງ, ແມ່ນກຸ່ມຄນົທີ່ ຖວ່ືາມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດ. ພວກເຂາົເປນັຄນົທຸກບຍາກກວ່າ

ຄນົທົ່ ວໄປ, ເອືອ້ອງີໃສ່ວທິກີານຜະລດິກະສກິໍາແບບດັງ້ເດມີແລະບ່ໍໄດຮ້ບັການສກຶສາສູງ. ສະມາຊກິຊຸມຊນົເຫຼົ່ ານີຈ້າໍນວນໜຶ່ ງມວີິ

ຖກີານດໍາລງົຊວິດິທີ່ ຕດິພນັກບັລະບບົນເິວດວທິະຍາ. ແຕ່ວ່າຈາໍນວນໜອ້ຍຂອງພວກເຂາົອາດຈະມລີະລະດບັຊບັສນິສູງກວ່າມາດ

ຕະຖານແລະສະນັນ້ອາດຈະບ່ໍມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດທາງເສດຖະກດິແລະສງັຄມົເຊັ່ ນ:ຊນົເຜົ່ າເກາົລແີລະມານຈ.ູ ຂຶນ້ກບັສະພາບ

ຂອງແຕ່ລະໂຄງການວ່າຈະນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍ SPS ກບັກຸ່ມຄນົເຫຼົ່ ານີຫຼ້ບໍື.  

37. ເຖງິແມ່ນວ່າມລີະບບົນຕິກິໍາຢູ່ແລວ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າກດົໝາຍຂອງປະເທດຈນີແລະຂອດການປະຕບິດັກດົໝາຍຍງັພບົ

ຄວາມທາ້ທາຍກ່ຽວກບັການກໍານດົຫຼກືານຕຄີວາມໝາຍຂອບເຂດການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົພາຍໃນ

ໂຄງການຂອງເອດບີ:ີ  

• ປະເທດຈນີຍງັຮກັສາໄວຢ່້າງເປນັທາງຄຄໍືາວ່າ “ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ” ບ່ໍສາມາດນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍ

ຂອງປະເທດຍອ້ນວ່າເຊືອ້ຊາດຈາໍນວນ 56 ເຊືອ້ຊາດທີ່ ຖກືກໍານດົໄວຢ່້າງເປນັທາງການນັນ້ (ລວມທງັຄນົ

ຈນີເຊື່ ອຊາດ ຫານ)ມຕີົນ້ກໍາເນດີໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຫຼຢ່ືາງໜອ້ຍກໍ່ ໄດຕ້ັງ້ຖິ່ ນຖານໃນປະເທດຈນີເປນັເວລາຫຼາຍສດັ

ຕະວດັມາແລວ້. ສະນັນ້ໃນຂະນະທີ່ ປະເທດຈນີຮບັຮອງສາຍພວົພນັລະຫວ່າງແຕ່ລະເຊືອ້ຊາດ ໃຫເ້ປນັບນັຫາ

ສໍາລບັການພດັທະນາສງັຄມົທີ່ ສໍາຄນັ, ແຕ່ວ່າລດັຖະບານປະເທດຈນີຍງັບ່ໍອະນຸຍາດໃຫນໍ້າໃຊຄໍ້າວ່າ “ຊຸມຊນົ

ພືນ້ເມອືງ”. ສໍາລບັການດໍາເນນີງານຂອງເອດບີ,ີ ອຸປະສກັນີໄ້ດຮ້ບັການແກໄ້ຂໄດໂ້ດຍລວມໂດຍການສບືຕ່ໍຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັຈດຸປະສງົລະດບັນະໂຍບາຍທີ່ ຫຼກິລຽ້ງການນໍາໃຊຄໍ້າສບັດັ່ ງກ່າວນັນ້. ຄຽງຄູ່ກນັນີເ້ອດີບີຮີບັຮອງ

ເອາົຄ◌ໍາສບັ “ເຊືອ້ຊາດກຸ່ມນອ້ຍ” ທີ່ ນໍາໃຊເ້ປນັທາງພາຍໃນປະເທດຍອ້ນວ່າຂັນ້ຕອນເລີ່ ມຕົນ້ການຄດັເລອືກ

ໂຄງການເພື່ ອກໍານດົວ່ານະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົມຜີນົນໍາໃຊຫຼ້ບໍື. ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ກ່ຽວ

ຂອ້ງກບັຊນົເຜົ່ າທາງການທີ່ ມຈີາໍນວນຫຼາຍໜຶ່ ງຊນົເຜົ່ າ, ເອດບີແີລະຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຈະເຫນັດຮ່ີວມກນັກ່ຽວກບັ

ການກະກຽມ “ແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ”, ແທນທີ່ ຈະສາ້ງແຜນແຜນພດັທະນາແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າເພື່ ອສະ

ໜອງຜນົປະໂຫຍດຫຼບືນັເທາົຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ. ສິ່ ງນີແ້ມ່ນວທິກີານທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງເອາົໃນເວລາ

ທີ່ ເຊືອ້ຊາດຊາວຫານທີ່ ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນໃຫ່ຍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເຊັ່ ນດຽວກນັຈາກແຜນພດັທະນາເຂດ

ພືນ້ທີ່ ສະເພາະ (ຊຸມຊນົ).  

• ບນັຊລີາຍການເຊືອ້ຊາດກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ເປນັທາງການບ່ໍໄດກ້ໍານດົຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະດບັວດັທະນະ

ທໍາແລະການເຊື່ ອມສານດາ້ນເສດຖະກດິຂອງແຕ່ລະກຸ່ມແລະໃນບາງກລໍະນພີາຍໃນກຸ່ມດຽວກນັ. ບາງກຸ່ມມວີິ

ຖກີານດໍາລງົຊວິດິແລະປະຕບິດັຕວົຈງິຄາ້ຍຄກືບັຊນົເຜົ່ າຫານທີ່ ອາໄສຢູ່ໄກຄ້ຽງ. ສະນັນ້ພວກເຂາົອາດຈະບ່ໍມີ

ຄວາມດອ້ຍໂອກາດຕາມປກົກະຕ;ິ ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົຕອ້ງສາມາດກໍານດົບນັຫາເຫຼົ່ ານີຢ່້າງຊດັ

ເຈນແລະຖກືຕອ້ງ. ກຸ່ມອື່ ນໆອາດຈະມລີກັສະນະສບັກວ່ານີຊ້ຶ່ ງເປນັກຸ່ມຊນົເຜົ່ າໃນເຂດທົ່ ງພຽງທີ່ ສາມາດເຊື່ ອ
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ສານເຂົາ້ວດັທະນະທໍາແລະເສດຖະກດິຂອງສງັຄມົສ່ວນໃຫ່ຍໃນຂະນະທີ່ ບາງຄວົເຮອືນທີ່ ເປນັຊນົເຜົ່ າດຽວ

ກນັຍງັຮກັຮດີເກົ່ າຄອງເດມີດາ້ນປະເພນ ີ ແລະດາ້ນເສດຖະກດິຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. ພານໄຕສ້ະພາບການ

ເຫຼົ່ ານີ,້ ບນັຊລີາຍການເຊືອ້ຊາດກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ເປນັທາງການຄວນຖວ່ືາເປນັຕວົເຄື່ ອງບົ່ ງຊເີທົ່ ານັນ້, ແທນທີ່ ຈະ

ເປນັຂໍມູ້ນຄໍາສງັໃຫນໍ້າໃຊນ້ະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ. ສິ່ ງນີ ້ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຕດັສນິ

ວ່າຊຸມຊນົກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ເປນັທາງການກຸ່ມໃດມກີດິຈະກໍາທາງເສດຖະກດິຫຼຄືວາມແຕກຕ່າງທາງປະເພນທີີ່ ອາດ

ຈະຕກົຢູ່ໃນສະພາບຄວາມດອ້ຍໂອກາດແລະ, ຖາ້ວ່າພວກເຂາົໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາວ່າຈະຕກົຢູ່ໃນສະພາບ

ຄວາມດອ້ຍໂອກາດ, ຄຽງຄູ່ກບັການກ◌ໍານດົວ່າກດິຈະກໍາໂຄງການສົ່ ງຜະກະທບົກບັພວກເຂາົໃນລະດບັຊຸມ

ຊນົຫຼບໍື.  

• ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ (ເຊັ່ ນຊນິຈຽງ, ຕເິບດ), ສະພາບການທາງດາ້ນຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າແມ່ນມີ

ຄວາມລະອຽດອ່ອນທີ່ ສຸດແລະຄວນໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດເປນັຕົນ້ແມ່ນຊ່ຽວຊານດາ້ນຄນົພືນ້

ເມອືງຄວນລງົຢຽ້ມຢາມຊຸມຊນົ. ບາງເຂດແມ່ນເຂດດັງ້ເດມີຂອງບນັພະບຸລຸດຂອງຊນົເຜົ່ າຫຼເືຂດພູເຂາົ, ປ່າ

ໄມຫຼ້ທືະເລສາບສກັສດິຂອງຊນົເຜົ່ າ, ສະນັນ້ຍິ່ ງຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດ.  

2.2.2.2.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດມງົມງົມງົມງົໂກໂກໂກໂກເລຍ ເລຍ ເລຍ ເລຍ     

38. ປະເທດມງົໂກເລຍ, ໄດທ້ີ່ ຮບັຮອງເອາົ UNDRIP, ເປນັປະເທດທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າໃຫ່ຍທີ່ ມຄີວາມຄາ້ຍຄກືນັ, ກວມເອາົປະ

ມານ 90% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົຈາໍນວນ 2.7 ລາ້ນຄນົ6  ທີ່ ເວົາ້ພາສາມງົໂກນແຕ່ມຫຼີາຍສໍານຽງ. ພາຍໃນປະເທດມຊີນົເຜົ່ າ

ມງົໂກນຈາໍນວນຫຼາຍ 20 ຊນົເຜົ່ າທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ຊນົເຜົ່ າມງົໂກນການກາແມ່ນຊນົເຜົ່ າທີ່ ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງປະຊາ

ກອນ (ປະມານສີ່ ສ່ວນຫາ້) ແລະຖວ່ືາຕນົເອງແມ່ນມເີຊືອ້ສາຍມາຈາກເຈງັກດິຄານໂດຍກງົແລະເປນັວດັທະນະທໍາອນັແທຈ້ງິ

ຂອງວດັທະນາມງົໂກນ. ພວກເຂາົໄດຮ້ບັອດິທພິນົຢ່າງທົ່ ວເຖງິແລະສູງສຸດຈາກທຸກໆຊນົເຜົ່ າມງົໂກນຫຼກຸ່ືມຊນົຍ່ອຍຕ່າງໆແລະໄດ ້

ຮບັອດິທພີນົທາງວດັທະນະທໍາຕ່າງປະເທດໜອ້ຍທສຸີດ. ໃນສດັຕະວດັທ ີ 20, ພວກເຂາົຄອບຄອງພືນ້ທີ່ ພາກຕາເວນັອອກແລະ

ພາກກາງເກອືບທງັໝດົ ຂອງປະເທດ.  

39. ຊນົເຜົ່ າມງົໂກນການກາຖວ່ືາພາສາປາກເວົາ້, ພາສາຫ່າ, ຂອງພວກເຂາົເປນັພາສາມງົໂກນເລຍຢ່າງແທຈ້ງິຍອ້ນວ່າຊນົເຜົ່ າ

ມງົໂກນອື່ ນໆກໍ່ ເວົາ້ພາສາຫ່າແຕ່ມສໍີານຽງແຕກຕ່າງກນັໄປ. ຖາ້ບ່ໍດັ່ ງນັນ້, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າຍ່ອຍມງົ

ໂກນແມ່ນມໜີອ້ຍທີ່ ສຸດ. ນອກຈາກການປບັຕວົເຂົາ້ກບັສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ວດັທະນະທໍາໂດຍລວມຂອງຊນົເຜົ່ າ

ມງົໂກນມຄີວາມຄາ້ຍຄກືນັທີ່ ສຸດແລະຄວາມແຕກຕ່າງທາງສໍານຽງປາກເວົາ້ກໍ່ ບ່ໍຖວ່ືາເປນັຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສໍາຄນັທາງດາ້ນສງັ

ຄມົແລະການເມອືງ. ກຸ່ມຍ່ອຍຊນົເຜົ່ າມງົໂກນນບັສາດສະໜາພູດນກິາຍຕເິບດຕັນ້. 

40. ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ໃຫ່ຍທີ່ ສຸດຂອງປະເທດມງົໂກນເລຍ, ກວມເອາົ 4% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົໃນປີ 2010, 

ແມ່ນຊນົເຜົ່ າກາຊາ. ຊນົເຜົ່ ານີມ້ເີຊືອ້ສາຍຈາກຄນົມູດສະລມິ, ປາກພາສາເທກີດິ, ອາໄສຢູ່ເຂດສຸດພືນ້ທີ່ ພາກຕາເວນັຕກົ. ຄນົກາຊາ

ທີ່ ປາກສອງພາສາກາຍເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງພະນກັງານວຊິາການແລະຫວົໜາ້ບໍລກິານຂອງປະເທດ, ທຽມເທົ່ າຄນົມງົໂກນ. ຊນົ

ເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍອື່ ນໆທີ່ ອາໄສຢູ່ພາກຕາເວນັຕກົແລະພາກເໜອື, ມຊີນົເຜົ່ າ Dorvod 3%, Bayad 2%, Buryat-Bouriates 

2%, Dariganga 1%, ແລະເຜົ່ າZakhchin 1% (ອງີຕາມສະຖຕິສໍິາຫຼວດປະຊາກອນແຫ່ງຊາດປ ີ2010). ຍອ້ນວ່າມຈີາໍນວນ

ໜອ້ຍ, ກຸ່ມຄນົເຫຼົ່ ານີອ້າດຈະຕກົຢູ່ໃນສະພາບຄວາມດອ້ຍໂອກາດທາງສງັຄມົໄດງ່້າຍດາຍກວ່າຊນົເຜົ່ າກຸ່ມໃຫ່ຍທີ່ ຖກືຮບັຮູ ້

ຢ່າງກວາ້ງຂວາງເຊັ່ ນຊນົເຜົ່ າກາຊາແລະຄວນຈະໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດຖາ້ວ່າໂຄງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ໃນເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສ

ຂອງພວກເຂາົ ແລະຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍພວກເຂາົ.  

                                                           
6 2010 ການສໍາຫວຼດປະຊາກອນແລະທີ່ ພກັອາໄສ, ລດັຖະບານປະເທດມງົໂກເລຍhttp://www.toollogo2010.mn/index.php?language=en 
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41. ໃນອະດດີ, ຄນົຊນົເຜົ່ າສ່ວນຫຼາຍເປນັຄນົລຽ້ງແກະແລະເປນັຊນົເຜົ່ າພະເນຈອນຫຼເືຄິ່ ງພະເນຈອນແຕ່ວ່າເອກະລກັວດັ

ທະນະທໍາທແີຕກຕ່າງນີມ້ກີານປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນໄລຍະສອງສາມທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານມາ. ໃນປະຈບຸນັ, ປະມານ 60% ຂອງປະ

ຊາກອນປະເທດມງົໂກນເລຍອາໄສຢູ່ເຂດຕວົເມອືງຫຼເືຂດພດັທະນາເປນັຕວົເມອືງແລະປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງດໍາລງົຊວິດິຢູ່

ເມອືງຫຼວງຂອງປະເທດ: ເມອືງອູລາບາຕາ. ຈາໍນວນປະຊາກອນຄາດຄະເນໃນປ ີ2010 ທີ່ ອາໄສໃນເຂດຕວົເມອືງອູລາບາຕາແມ່ນ 

1.24ລາ້ນຄນົແລະປະມານໜຶ່ ງສ່ວນສາມອາໄສຢູ່ເຮອືນຫອ້ງແຖວ (apartments) ທີ່ ເປນັຈດູໃຈກາງຂອງຕວົເມອືງ. ສໍາລບັຄນົ

ໃນເມອືງແລວ້, ເປນັການຫຍາກທີ່ ຈະເວົາ້ວ່າພວກເຂາົສະແດງໃຫເ້ຫນັວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິທີ່ ແຕກຕ່າງທາງວດັທະນະທໍາດັງ້

ເດມີແລະຄວນພຈິາລະນາວ່າພວກເຂາົຄວນເປນັຄນົພືນ້ເມອືງພາຍໄຕນ້ະໂຍບາຍ SPS ຫຼບໍື.     

ຄຄຄຄ....    ພາກພາກພາກພາກພືນ້ ພືນ້ ພືນ້ ພືນ້ ປາປາປາປາຊີຊີຊີຊຟີກິ ຟກິ ຟກິ ຟກິ     

42. ເຖງິແມ່ນວ່າປະຊາກອນຂອງເກາະປາຊຟິກິມຈີາໍນວນນອ້ຍ, ແຕ່ວ່າປະເທດນີມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວດັທະນະທໍາລະ

ຫວ່າງແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າ (ແລະພາຍໃນຊນົເຜົ່ າໃດໜຶ່ ງ). ຕາມວດັທະນະທໍາແລວ້, ມຈີາໍນວນ 3 ພາກພືນ້ໃຫ່ຍ ທີ່ ມວີດັທະນະທໍາເປນັ

ຂອງຕນົເອງຄ:ື Melanesian/Papuan, Polynesian, and Micronesian.ພາຍໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຫຼົ່ ານັນ້, ຍງັມສີິ່ ງໜຶ່ ງ

ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັນັນ້ແມ່ນທ່າອ່ຽງຂອງລດັຖະບານໃນການທີ່ ຈະແຈງ້ການວ່າ “ພວກເຮາົທຸກຄນົແມ່ນຄນົພືນ້ເມອືງ” ໂດຍມຂໍີຍ້ກົ

ເວັນ້ຄບ່ໍືລວມເອາົປະຊາກອນທີ່ ຫາກໍ່ ຍກົຍາ້ຍມາຢູ່ໃໝ່ຈາກເຂດພືນ້ທີ່ ເກາະດອນນອກເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດ.  

43. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ- ບ່ໍຖວ່ືາຜູທ້ບົພະຍບົແມ່ນກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງໃນຂະນະທີ່ ນະໂຍ

ບາຍນີພ້ຈິາລະນາວ່າປະຊາກອນທີ່ ບ່ໍມຍີກົຍາ້ຍແມ່ນກຸ່ມຄນົທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການແລະມຜີນົນໍາໃຊຂ້ອງນະໂຍ

ບາຍດັ່ ງກ່າວນີ.້  ສະນັນ້ໃນປະເທດຟຈິ,ິ ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວນີມ້ຜີນົນໍາໃຊກ້ບັຊນົເຜົ່ າຟຈິຽນແຕ່ວ່າບ່ໍມຜີນົນໍາໃຊກ້ບັຊນົເຜົ່ າອນິ

ເດຍ (ບ່ໍກ່ຽວກບັວ່າພວກເຂາົດໍາລງົຊວິດິຢູ່ມາຫຼາຍຊົ່ ວຄນົແລວ້ກໍ່ ຕາມ) ແລະໃນປະເທດຊາມວົ, ຊນົເຜົ່ າຊາມວົຖວ່ືາເປນັຄນົພືນ້

ເມອືງແລະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງ (ເຊັ່ ນ: ປກົປອ້ງພາສາຊາມວົໃນໂຄງການສກຶສາ).  

44. ເກາະປາຊຟີກິອກີເກາະໜຶ່ ງທີ່ ຕັງ້ຢູ່ເຂດນອກ - ຖາ້ທຽບກບັເຂດຈດຸຈດຸກາງຂອງເກາະ, ທີ່ ມລີດັຖະບານແລະພາກສ່ວນ

ອື່ ນໆກງັວນົວ່າປະຊາຊນົພາກເກາະອື່ ນຈະໄດຮ້ບັການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດຈາໍນວນໜຶ່ ງຈາກໂຄງການພດັທະນາ. ການແຂ່ງຂນັດັ່ ງ

ກ່າວນີກ້າຍເປນັຈດຸທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ກ່ຽວກບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດທີ່ ກຽ້ວພນັກນັແລະການເປດີກາລະໂອກາດໃຫມ້ກີານດດັປບັ

ການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍ.  

45. ໃນການກະກຽມແຜນ IPP ສໍາລບັເກາະປາຊຟິກິ, ສດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແມ່ນເປນັບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດ. ສດິຄອບ

ຄອງທີ່ ດນິສ່ວນລວມແມ່ນເປນັເລື່ ອງປກົກະຕ ິ(ຍກົເວັນ້ຊນົເຜົ່ າຕງົກາຊຶ່ ງເປນັບ່ອນທີ່ ພະລາຊາເປນັເຈ ົາ້ຂອງທີ່ ດນິທງັໝດົ). ຕອ້ງມີ

ມາດຕະການເປນັຢ່າງດເີພື່ ອແບ່ງແຍກຄ່າຊດົເຊຍີສໍາລບັກລໍະນສູີນເສຍສດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງຄອບຄວົອອກຈາກຄ່າຊດົ

ເຊຍີການສູນເສຍສດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິສ່ວນລວມຂອງຊຸມຊນົ. ບນັຫານີຕ້ອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໃນໄລະຍະກະກຽມແຜນ 

ປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

1.1.1.1.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຟິຟິຟິຟຈິ ິຈ ິຈ ິຈ ິ   

46. ປະເທດຟຈິໄິດໃ້ຫສ້ດັຕາບນັຕ່ໍກບັສນົທສິນັຍາຂອງອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO) ເລກທ ີ169 ຂອງປ ີ1985 ວ່າດວ້ຍ

ຄນົຊນົເຜົ່ າແລະຄນົພືນ້ເມອືງ. ການຕ່ໍສູລ້ະຫວ່າງຊນົເຜົ່ າມຄີວາມພົນ້ເດັ່ ນໃນປະຫວດັສາດຂອງປະເທດຟຈິໃິນໄລຍະບ່ໍດນົ

ມານີຍ້ອ້ນວ່າຊນົເຜົ່ າດັງ້ເດມີຟຈິຽນ (ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຄນົມາລາເນເຊຍໂດຍມຄີນົໂປລເີນເຊນປະປນົຢູ່ນໍາ) ແລະຄນົຊນົເຜົ່ າອນິ

ເດຍ (ມເີຊືອ້ສາຍມາຈາກແຮງງານສນັຍາຈາ້ງທີ່ ນໍາເຂົາ້ມາປະເທດໂດຍຄນົອງັກດິທີ່ ມາຕັງ້ຖິ່ ນໃໝ່ໃນສດັຕະວດັທ ີ 19) ຕ່ໍສູກ້ນັ
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ເພື່ ອອ◌ໍານາດສູງຂອງປະເທດ. ປະເທດໄດຮ້ບັເອກະລາດໃນປ ີ 1970 ພາຍຫຼງັຈາກເປນັຫວົເມອືງຂຶນ້ຂອງປະເທດອງັກດິເປນັເວ

ລາເກອືບໜຶ່ ງສດັຕະວດັ. ລະບອບປະຊາທປິະໄຕພບົອຸປະສກັໂດຍມລີດັຖະປະຫານທີ່ ນໍາພາໂດຍກອງທບັ ຈາໍນວນສອງຄັງ້ໃນປ ີ

1987, ທີ່ ມສີາເຫດມາຈາກຄວາມບ່ໍພໍໃຈຕ່ໍລດັຖະບານທີ່ ມເີກນນໍາເປນັຄນົຊນົເຜົ່ າຟຈິຽນແຕ່ວ່າຄອບຄໍາຈາກຊນົເຜົ່ າອນິເດຍ.  

47. ເຫດການລດັຖະປະການແລະການຮ່າງລດັຖະທໍາມະນນູສະບບັໃໝ່ໃນປ ີ 1990 ເນັນ້ໜກັໃຫຄ້ນົຊນົເຜົ່ າຟຈິຽນດັງ້ເດມີ

ມອີ◌ໍານາດຄຸມ້ຄອງກງົຈກັລດັຖະບານຂອງເກາະຟຈິແິລະພາກໃຫຊ້ນົເຜົ່ າອນິເດຍຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍອບົພະຍບົອອກຈາກປະເທດ. 

ລດັຖະທໍາມະນນູສະບບັໃໝ່ມຜີນົບງັຄບັໃຊໃ້ນປ ີ 1997 ມຄີວາມສະເໜພີາບຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ. ການເລອືກຕັງ້ທີ່ ຈດັຂຶນ້ໃນປ ີ 1999 

ແມ່ນມຄີວາມສະຫງບົແລະມເີສລພີາບ. ແຕ່ວ່າໃນທດັສະວດັທີ່ ຜ່ານມາມຫຼີກັຖານຈາໍນວນໜຶ່ ງຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າມກີານສໍລ້າດບງັຫຼວງ, 

ການຈາໍແນກເຊືອ້ຊາດພາຍໃນຄະນະຜູນໍ້າລດັ, ເຫດການລດັຖະປະຫານຈາໍນວນໜຶ່ ງແລະເຫດການສບັສນົທາງການເມອືງຊຶ່ ງພາ

ໃຫມ້ລີດັຖະປະຫານ ໃນປ ີ2000 ແລະ2006.  

48. ປະຊາກອນຟຈິຽນແລະອນິເດຍລວມກນັໃນປ ີ 2007 ກວມເອາົປະມານ 95% ຂອງປະຊາກອນຈາໍນວນປະມານ 1 

ລາ້ນຄນົ, ໃນນັນ້ລວມມກຸ່ີມຄນົອື່ ນໆທີ່ ມຈີາໍນວນນນອ້ຍ. ສະນັນ້ເຜົ່ າອນິເດຍ 57%, ເຜົ່ າຟຈິຽນ 37% ແລະອື່ ນທ 6% (ລວມ

ທງັເຜົ່ າເອຣີບົ 1,4%, ຊາວເກາະປາຊຟິກິ 1,4% ແລະເຜົ່ າຣູຕາແມນ 1,2%).7 

49. ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າຣູເຜົ່ າຣູເຜົ່ າຣູເຜົ່ າຣູຕາຕາຕາຕາແມນແມນແມນແມນແມ່ນຄນົທີ່ ຢູ່ອາໄສໃນເກາະຣູຕາແມນ. ເຖງິແມ່ນເກາະແຫ່ງນີມ້ລີະບບົການປກົຄອງທາງການເມອືງທີ່

ເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງປະເທດຕັງ້ແຕ່ປ ີ 1881 ເປນັຕົນ້ມາ, ແຕ່ວ່າວດັທະນະທໍາຂອງຄນົຣູຕາແມນມຄີວາມຄາ້ຍຄກືນັກບັວດັທະນະ

ທໍາຂອງເກາະໂປລເີນແຊນທີ່ ຢູ່ພາກຕາເວນັອອ ກໂດຍສະເພາະແມ່ນເຜົ່ າໂຕງກາ, ຊາມວົ, ຟູຕູນາແລະອູເວຍ. ຍອ້ນວ່າລກັສະ

ນະແລະພາສາປາກເວົາ້ ຄາ້ຍຄກືບັຄນົໂປລເີນແຊນ, ຄນົຣູຕາແມນໃນປະຈບຸນັຈ ຶ່ ງກາຍເປນັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ຮບັຮູໃ້ນປະເທດຟິ

ຈ.ິ ຄນົຣູຕາແມນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ (10.000 ຄນົອງີຕາມການສໍາຫຼວດປະຊາກອນໃນປີ 2007) ໃນປະຈບຸນັອາໄສຢູ່ບ່ອນ

ອື່ ນພາຍໃນປະເທດຟຈິໂິດຍມພີຽງຈາໍນວນ 2,000 ຄນົຣູຕາແມນເທົ່ ານັນ້ທີ່ ຍງັອາໄສຢູ່ໃນເກາະຣູຕາແມນ. ໃນປີ 1987 ຄນົເຜົ່ າ

ນີມ້ທີດັສະນະຕອ້ງການຄວາມຕອ້ງເປນັເຂດເອກະລາດ, ໃນເວລາທີ່ ປະເທດຟຈິອິອກຈາກອານານຄິມົຂອງປະເທດອງັກດິ. ແຕ່

ວ່າປະຊາກອນຣູຕາແມນຈາໍນວນໜຶ່ ງ, ຮບັຮູວ່້າເປນັຄນົເຊອືສາຍມູຫາມາວຂອງນາວຕວົ, ປະຕເິສດການຕດັສນິຂອງສະພາປະຈາໍ

ເກາະທີ່ ຈະເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງປະເທດຟຈິ.ິ ພວກເຂາົໂຕຖ້ຽງວ່າ ຊນົເຜົ່ າຣູຕາແມນຂຶນ້ກບັປະເທດອງັກດິ, ບ່ໍແມ່ນປະເທດຟຈິ.ິ ສະ

ນັນ້ພວກເຂາົຈງຶປະກາດເອກະລາດໃນນາມຂອງລດັໂຣຕູມາ. ແຕ່ວ່າການເຄອືນໄຫວຂອງພວກເຂາົມສີຽງສະໜບັສະໜນູຈາໍນວນ

ນອ້ຍເທົ່ ານັນ້. ສຽງສ່ວນໃຫ່ຍຍງັຕອ້ງການເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງປະເທດຟຈິ,ິ ແຕ່ວ່າຄວາມບ່ໍພໍໃຈດັ່ ງກ່າວນີຍ້ງັຄງົມຢູ່ີ.  

2.2.2.2.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດປາປາປາປາປວົປວົປວົປວົນວິນວິນວິນວິຈີຈີຈ ີຈນີີນີນີນ ີ   

50. ປະເທດປາປວົນວິຈນີປີະກອບມເີຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງເກາະນວິຈນີຢູ່ີທາງທດິຕາເວນັອອກແລະເກາະດອນນອ້ຍໃຫ່ຍຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງ. ປະເທດນີແ້ມ່ນໜຶ່ ງໃນປະເທດທມີຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ ສຸດທາງດາ້ນຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າໃນໂລກນີໂ້ດຍມພີາສາປາກເວົາ້ຈາໍນວນ

ຫຼາຍກວ່າ 850 ພາສາແລະມປີະມານ 1.000 ກຸ່ມວດັທະນະທໍາ. ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າໃຫ່ຍຂອງປະເທດນີກ້ວມເອາົປະມານ 7 ລາ້ນ

ຄນົຊຶ່ ງວ່າບນັພະບຸລຸດຂອງພວກເຂາົໄດມ້າດໍາລງົຊວິດິຢູ່ເກາະແຫ່ງ ໃນໄລຍະ 10.000 ປກ່ີອນ. ຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆແມ່ນຊນົເຜົ່ າອອດ

ສະໂຕເນແຊນຊຶ່ ງວ່າບນັພະບຸລຸດຂອງພວກເຂາົ ມາອາໄສຢູ່ເກາະແຫ່ງນີໃ້ນໄລຍະເວ 4.000 ປກ່ີອນ. ນອກນັນ້ຍງັມກຸ່ີມຄນົຈາໍ

ນວນໜຶ່ ງທີ່ ມາຈາກທະວບີຕ່າງຂອງໂລກເຊັ່ ນຄນົຈນີ, ຄນົເອຣີບົ, ຄນົອດົສະຕາລ,ີ ຄນົຟລິບິປນິ, ຄນົໂປລເີນແຊນແລະຄນົມກິໂຄຼ

ເນແຊນ.  

                                                           
7 ບດົລາຍງານການສໍາຫວຼດປະຊາກອນແລະທີ່ ຢູ່ອາໄສປ ີ2007. ລດັຖະບານປະເທດຟິ

ຈhິttp://www.statsfiji.gov.fj/Census2007/Release%201%20-%20Population%20Size.pdf 
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51. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫ່ຍມວີຖິກີານດໍາລງົຊວິດິແບບພືນ້ເມອືງແລະປະຕບີດັການຜະລດິກະສກິໍາແບບພໍກຸມ້ກນິ. ສດິທຜິນົ

ປະໂຫຍດຂອງຄນົຊນົເຜົ່ າຕ່າງ ໄໆດຮ້ບັການລະບຸໄວໃ້ນລດັຖະທໍາມະນນູຂອງປະເທດ, ຊຶ່ ງເປນັການສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຄຊຸື

ມຊນົແລະບາ້ນພືນ້ເມອືງຕາມວດັທະນະທໍາຈະຕອ້ງຍງັຄງົເປນັຫວົໜ່ວຍຫາ້ວຫນັທີ່ ເປນັເອກະລກັຂອງສງັຄມົແລະຕອ້ງສາ້ງບາດ

ກາ້ວໃນການອະນຸລກັພວກມນັໄວ.້ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດ, ກນົໄກນຕິກິໍາຮບັຮູຢ່້າງເປນັທາງການກ່ຽວກບັສດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິປະເພນ,ີ 

ສະນັນ້ ໝາຍຄວາມວ່າຄໍາຮຽກຂອງຄນົພືນ້ເມອືງກ່ຽວກບັທີ່ ດນິປະເພນແີມ່ນມພີືນ້ຖານທາງກດົໝາຍຮອງຮບັ. ທີ່ ດນິປະເພ

ນກີວມເອາົ 97% ຂອງທີ່ ດນິທງັໝດົ; ສ່ວນທີ່ ເຫຼອືແມ່ນຄອບນໍາໃຊໂ້ດຍພາກເອກະຊນົ ຫຼເືປນັທິ່ ດນິຂອງລດັຫຼທືີ່ ດນິທີ່ ລດັໃຫສໍ້າ

ປະທານ. ແຕ່ວ່າການສາ້ງກ◌ໍາມະສດິໃບຕາດນິຂອງບຸກຄນົ ຢ່າງເປນັທາງການນັນ້ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກແລະຂດັແຍງ້ລະຫວ່າງບໍລສິດັ

ຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ແລະບໍລສິດັຂຸດຄົນ້ປ່າໄມແ້ລະກຸ່ມເຈົາ້ຂອງທີ່ ດນິມກັໂຕຖ້ຽງວ່າບໍລສິດັເຮດັສນັຍາຜູກມດັກ່ຽວກບັການນໍາໃຊທ້ີ່

ດນິກບັເຈ ົາ້ຂອງຕວົຈງິຫຼບໍື.  

52. ການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົປະເຊນີກບັອຸປະສກັຫຼາຍດາ້ນ. ເລີ່ ມຕົນ້ຈາກອຸປະສກັທີ່ ໜຶ່ ງຄບ່ໍືມບີນັຊລີາຍ

ການ “ຄນົພືນ້ເມອືງ” ທີ່ ເປນັທາງການຫຼບືນັຊລີາຍການທີ່ ຄາ້ຍຄທືີ່ ສາມາດນໍາໃຊເ້ປນັຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ໃນການກໍານດົຄນົພືນ້ເມອືງ. ຍິ່ ງ

ໄປກວ່ານັນ້, ຂອບເຂດຊາຍແດນຍງັບ່ໍທນັຊດັເຈນຈຶ່ ງເຮດັໃຫພ້ບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການກໍານດົເອກະລກັສະເພາະກຸ່ມແລະກາຍ

ເປນັຊ່ອງຫວ່າງໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມຄນົຮຽກຮອ້ງເອາົສດິຜນົປະໂຫຍດ. ຄໍາຮຽກຮອ້ງຂໍຄ່າຊດົເຊຍີແລະຂໍຂ້ດັຄາ້ນບ່ໍຍອມຮບັຄ່າຊດົ

ເຊຍີກາຍະປນັບນັຫາສໍາຄນັສໍາລບັໂຄງການ. ກຸ່ມຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັສດິພາຍໄຕນ້ະໂຍບາຍ SPS ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູຢູ່້ອາໄສໃນເຂດພູ

ດອຍ, ເຂດນອກເກາະຫຼເືກາະດອນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ ງ, ແລະສະແດງໃຫເ້ຫນັສະພາບຄວາມດອ້ຍໂອກາດໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງໂຄງ

ການ.  

53. ແຜນ ປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃນປະເທດປາປວົນວິຈນີມີລີກັສະນະສບັສນົຍອ້ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົ

ນຊາດຊນົເຜົ່ າທີ່ ມຢູ່ີໃນເຂດໂຄງການ. ການປກຶສາຫາລແືລະການມສ່ີວນຮ່ວມຕອ້ງໄດຮ້ບັການກະກຽມເປນັພເິສດຄຕືອ້ງຄໍານງຶ

ເຖງິຄນົບ່ໍຮູໜ້ງັສແືລະຄວາມສງົໄສທົ່ ວໄປຂອງຄນົພາຍນອກກ່ຽວກບັສງັຄມົທີ່ ແທຈ້ງິ. ສະນັນ້ໃນປະເທດນີຈ້ ຶ່ ງເປນັເລື່ ອງປກົກະ

ຕທິີ່ ນໍາໃຊກຸ່້ມສາດສະໜາໃຫເ້ປນັຜູດໍ້າເນນີການສນົທະນາ.  

3.3.3.3.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຕິຕິຕິຕມິໍມມໍໍມ-ໍ---ເລດເລດເລດເລດສະສະສະສະເຕເຕເຕເຕ    

54. ພາກສ່ວນທີ່ ມາອາໄສຢູ່ເປນັຄນົທໍາອດິໃນໄລຍະປະມານ 40.000 ປີກ່ອນ. ຈາກນັນ້ກໍ່ ມກີານຍກົຍາ້ຍກໍ່ ມຂີຶນ້ຕາມແຕ່

ລະໄລຍະແລະຖກືແບ່ງແຍກໂດຍພູເຂາົຂອງເກາະດອນແລະພດືພນັສຂີຽວ, ສະນັນ້ຈ ຶ່ ງພາໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວດັທະນະ

ທໍາແລະພາສາປາກເວົາ້.  

55. ປະເທດປ໋ອກຕຸຍການໄດຢ້ດືຄອງປະເທດຕມິເໍລດສະເຕເປນັຫວົເມອືງຂຶນ້ໃນສດັຕະວດັທ ີ16. ໃນປີ 1975, ປະເທດຕິ

ມເໍລດສະເຕໄດປ້ະກາດເອກະລາດແຕ່ວ່າຖກືບຸກລຸກແລະຄອບຄອງໂດຍປະເທດອນິໂດເນເຊຍໃນໄລຍະຕ່ໍມາໃນປດີຽວກນັ

ນັນ້ແລະປະກາດໃຫເ້ປນັແຂວງທ ີ27 ຂອງປະເທດໃນປ ີ1976. ໃນປ ີ1999, ຈາໍນວນເກອືບ 80% ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊາມະຕິ

ກ່ຽວກບັອ◌ໍານາດອະທປິະໄຕເລອືກທີ່ ຈະແຍກອອກຈາກປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. ປະເທດອນິໂດເນເຊຍມອບຄນືອໍານາດການ

ຄອບຄອງປະເທດແຕ່ວ່າມກີານປະທະກນັຢ່າງຮຸນແຮງ, ຊຶ່ ງເປນັການເລີ່ ມຕົນ້ຈາກກອງກໍາລງັທະຫານປະເທດອນິໂດເນເຊຍແລະ

ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄນົຕມິເໍລດສະເຕທີ່ ສະໜບັສະໜນູຝ່າຍກອງທບັອນິໂດເນເຊຍ, ໃນທີ່ ສຸດກໍ່ ຢຸດເຊາົພາຍຫຼງັຈາກມກີານ

ປະທະກນັ. ໂດຍມກີານແຊກແຊງຈາກກຸ່ມປະເທດຮກັສາສນັຕພີາບສາກນົ, ຄວາມຮຸນແຮງໄດສ້ິນ້ສຸດລງົແລະອໍານາດປະທປິະໄຕ

ແຫ່ງຊາດໄດຖ້ກືໍາເນດີຂຶນ້.  
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56. ປະເທດສາທາລະນະລດັປະທປິະໄຕຕມິເໍລດສະເຕຮບັຮອງເອາົ UNDRIP. ປະຊາກອນຕມິເໍລດສະເຕມຫຼີາຍກວ່າ 1 

ລາ້ນຄນົທີ່ ປະກອບມຊີນົເຜົ່ າຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຊຶ່ ງວ່າຊນົເຜົ່ າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນປະສມົລະຫວ່າງຊນົເຜົ່ າມາເລໂອ-ໂປລເີນ

ແຊນແລະມາລາເນແຊນຫຼເືຊືອ້ສານປາປວົ. ຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າມາເລໂອ-ໂປລເີນແຊນຊຶ່ ງເປນັຊນົເຜົ່ າທີ່ ໃຫ່ຍທີ່ ສຸດໃນປະເທດແມ່ນ

ຄນົເຕຕູມ (ມຈີາໍນວນປະມານ 100.000 ຄນົ), ທີ່ ອາໄສຢູ່ສ່ວນໃຫ່ຍຕາມຊາຍຝັ່ ງທະເລພາກເໜອືແລະໄກຄ້ຽງເຂດດລີ;ີ ຄນົ

ມາມແບ (ປະມານ 80.000 ຄນົ) ອາໄສຢູ່ເຂດພູເຂາົພາກກາງ; ຄນົຕູກູດດີ ີ (ປະມານ 63.170 ຄນົ) ອາໄສໃນເຂດພືນ້ທີ່ ອອມ້

ຂາ້ງຄນົມາກາເຊແລະຄນົລກີກີາ; ຄນົກາໂລລ ີ (ປະມານ 50.000ຄນົ), ອາໄສຢູ່ລະຫວ່າງຊນົເຜົ່ າດັງ້ເດມີມາມເບແລະມາກາເຊ; 

ຄນົກາມາກ (50.000 ຄນົ) ອາໄສຢູ່ໃນເກາະຕມິພໍາກກາງ ແລະພາກເໜອື; ແລະຄນົບາຍເຄໂນ (20.000 ຄນົ) ອາໄສຢູ່ອອມ້

ຂາ້ງຄນົພນັເຕມາກາຊາ.  

57. ຊນົເຜົ່ າດັງ້ເດມີທີ່ ມອີດິທພີນົມາຈາກຄນົປາປວົລວມມຄີນົບູນກັ (50.000 ຄນົ) ອາໄສຢູ່ພາກກາງວງົໃນຂອງເກາະຕມິ;ໍ 

ແລະຄນົຟາຕາລູກູ (30.000 ຄນົ) ອາໄສຢູ່ຂອບເກາະທີ່ ໄກກ້ບັຄນົລອດປາວໂລ.  

58. ອກີໜຶ່ ງກຸ່ມແມ່ນຄນົມາກາເຊ, ທີ່ ອາໄສຢູ່ພາກຕາເວນັອອກສຸດຂອບເກາະ. ນອກນັນ້ຍງັມປີະຊາກອນຈາໍນວນໜອ້ຍທີ່

ປະສມົປະສານກນັລະຫວ່າງຄນົຕມິເໍລດແລະຄນົປ໋ອກຕຸຍກດິສແ໌ລະກຸ່ມຄນົຈນີຈາໍນວນນນອ້ຍໜຶ່ ງ.  

ງງງງ....    ພາກພາກພາກພາກພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ອາອາອາອາຊີຊີຊີຊໄີຕ ້ໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕ ້    

59. ພາກພືນ້ອາຊໄີຕປ້ະກອບມ ີ 4 ປະເທດທີ່ ມໂີຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກເອດບີແີລະເປນັປະເທດທີ່ ນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍປກົ

ປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ - ຄປືະເທດບງັກະລາເທດ, ອນິເດຍ, ນາປານແລະສລີງັກາ. ສອງປະເທດຄປືະເທດບູ

ຖານແລະປະເທດມານດບີຊຶ່ ງເປນັປະເທດທີ່ ໂຄງການທນຶກູຢ້ມືຈາໍນວນໜອ້ຍແຕ່ວ່າການລງົທນຶຂອງ ເອດບີກີໍ່ ມສີດັສ່ວນທີ່ ສ◌ໍາ

ຄນັ.  

60. ປດັໄຈທາງປະຫວັດສາດໝາຍຄວາມວ່າຄໍາວ່າຄນົພືນ້ເມອືງບ່ໍໄດຮ້ບັຖກືຍອມຮບັຢ່າງເຕມັສ່ວນ ຈາກປະເທດໃນພາກ

ພືນ້. ກະແສຄືນ້ຂອງການອບົພະຍກົໄດເ້ກດີຂຶນ້ຕະຫຼອດໄລຍະສດັຕະວດັທີ່ ຜ່ານມາແລະ ທດັທະນະທໍາແລະເອກະລກັຂອງຄນົ

ອບົພະຍກົປະສມົປະສານເຂົາ້ກນັຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. ສິ່ ງນີເ້ຮດັໃຫກ້ານນໍາໃຊຄໍ້າວ່າ “ຄນົພືນ້ເມອືງ” ມຄີວາມທາ້ທາຍ.  

61. ຄນົພືນ້ເມອືງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນປະເທດອນິເດຍແລະບງັກະລາເທດ, ຖວ່ືາຍງັມຄີວາມຫຼາ້ຫຼງັທາງວດັທະນະທໍາ

ແລະສງັຄມົ. ການຖກືຈາໍແນກທາງການເມອືງ, ເສດຖະກດິແລະສງັຄມົເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົເປນັກຸ່ມຄນົທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດແລະດອ້ຍ

ໂອກາດທີ່ ສຸດ. ໃນບາງກໍລະນ,ີ ສດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະຊບັພະຍາກອນປ່າໄມຂ້ອງພວກເຂາົຍິ່ ງຖກືບນັທອນລງົ. ໄພທໍາມະ

ຊາດ, ເຊັ່ ນ: ໄພແຫງ້ແລງ້ແລະໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ທີ່ ເກດີຂຶນ້ຍິ່ ງເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົພບົຄວາມຫຍູງ້ຍາກແລະທຸກຍາກຫຼາຍຂຶນ້.  

62. ປະເທດອນິເດຍມລີະບບົນຕິກິໍາ ແລະນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີວດັທະນະທໍາຊນົເຜົ່ າ, ມລໍະດກົວດັທະນະ

ທໍາແລະສະຫວດັດກີານທາງເສດຖະກດິ - ໂດຍຖວ່ືາ “ຄນົຊນົເຜົ່ າດັງ້ເດມີ” ທຽບເທົ່ າກບັ “ຄນົພືນ້ເມອືງ” ສໍາລບັການນໍາໃຊນ້ະໂຍ

ບາຍ SPS. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີຄນົຊນົເຜົ່ າດັງ້ເດມີບ່ໍແມ່ນຈະໄດຮ້ບັຜນົທີ່ ໜາ້ພໍໃຈ ສະເໜີ

ໄປ.  

63. ປະເທດອື່ ນໆໃນພາກພືນ້ນີ;້ ທີ່ ມລີະບຽບກດົໝາຍທົ່ ວໄປ ກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງສດິທແິລະຜນົປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊນົ

ທງັໝດົ, ລວມທງັຄນົພືນ້ເມອືງ; ຈະມລີະບຽບກດົໝາຍດາ້ນດຽວກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງຫຼປືະຕເິສດຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໂດຍການສົ່ ງ

ເສມີໃຫພ້ວກເຂາົເຊື່ ອມສານກບັຊຸມຊນົພາຍໃນສງັຄມົໃຫ່ຍ.  
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64. ການປະຕກິານງານຍງັບ່ໍພຽງພໍແມ່ນປດັໄຈໜຶ່ ງທີ່ ພາໃຫເ້ກດີມຄີວາມຂດັແຍງ້ທີ່ ນໍາໃຊອ້າວຸດໃນຫຼານໆປະເທດພາຍໃນ

ພາກພືນ້. ໃນປະເທດສລີງັກາແລະປະເທດນາປານ, ໂດຍສະເພາະ, ຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕອ້ງມຄີວາມລະມດັລະວງັເພື່ ອ

ບ່ໍໃຫວ້ຽກໂຄງການສາ້ງຄວາມກດົດນັໃຫຊຸ້ມຊນົໃນເວລາປະຕບິດັນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ ແລະ ຄວນເນັນ້

ໜກັໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຊນົເຜົ່ າ, ການຕາ້ນຄວາມທຸກຍາກຫຼຄືວາມດອ້ຍໂອກາດກໍ່ ສາມາດເປນັວທິກີານໜຶ່ ງໃນ ເພື່ ອຫຼກີ

ລຽ້ງບນັຫາເຫຼົ່ ານີ.້ ການນໍາໃຊຂ້ະແໜງການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົທີ່ ມຄີວາມຫາ້ວຫນັ ໃນປະເທດເຫຼົ່ ານັນ້ສາມາດເປນັຈດຸແຂງໃນເວລາ

ພວົພນັກບັສະພາບການຄວາມຂດັແຍງ້ຮຸນແຮງ.  

1.1.1.1.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດບງັກະບງັກະບງັກະບງັກະລາລາລາລາເທດ  ເທດ  ເທດ  ເທດ      

65. ຄນົພືນ້ເມອືງອາໄສຢູ່ແບບກະແຈກກະຈ່າຍໃນທົ່ ວປະເທດແລະພວກເຂາົເປນັພາກສ່ວນນອ້ຍໆທີ່ ປະກອບເຂົາ້ເປນັປະ

ຊາກອນຈາໍນວນ 160 ລາ້ນຄນົ. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫ່ຍ, ຫຼາຍກວ່າ 85%, ຂຶນ້ກບັຊນົເຜົ່ າແບງກາລຊີຶ່ ງເປນັຄນົມູດສະລມິ. ສ່ວນ

ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງແລະຊນົເຜົ່ າກຸ່ມອື່ ນໆເອີນ້ວ່າອາດວີາຊດິຊຶ່ ງເປນັຄນົນບັຖສືາດສະໜາພຸດ, ຖຜື,ີ ຫນິດູແລະຄຼດິຈຽນ. ຊນົເຜົ່ າເຫຼ ົ່ າ

ຈາໍນວນຫຼວງອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜນ້ໃນແຕ່ລະພາກຂອງປະເທດດັ່ ງຂາ້ງລຸມ້ນີໂ້ດຍສະເພາະແມ່ນເຂດພູດອຍຈດິຕະກອງ:  

• ພາກຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອື (ເຂດຣາຊາຮ ິ - ລວມມຊີນົເຜົ່ າຕ່ໍໄປນີ:້Rajshahi, Naogaon, 

Chapainawabganj, Natore, Sirajganj, Pabna, Joypurhat, Dinajpur, Thakurgaon, 

Rangpur, Bogra ແລະເມອືງ Gaibandha: ຊຸມຊນົອາດວີາຊຂີະໜາດໃຫ່ຍມຄີ:ື Santal, 

Uraon/Oraon, Munda, Mahato, Paharia, Malo, Pahan, Rajbongshi, Rajooar, 

Karmakar ແລະ Teli); 

• ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອື(ເຂດຊນິເຮດັ - ລວມມຊີນົເຜົ່ າດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ Sylhet, Sunamganj, Habiganj 

ແລະເມອືງMoulvibazar: ຊຸມຊນົອາດວີາຊຂີະໜາດໃຫ່ຍມຄີ:ື Khahsi, Patro, Monipuri, Garo, 

Tripura, Kharia ແລະແຮງງານສວນໃບຊາ); 

• ພາກກາງ (ເຂດດາກາແລະGreater Mymensingh - ລວມມຊີນົເຜົ່ າດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ Gazipur, Tangail, 

Sherpur, Jamalpur, Netrokona, Mymensingh): ຊຸມຊນົອາດວີາຊຂີະໜາດໃຫ່ຍມຄີ:ື Garo, 

Hajong, Koch, Banai, Rajbangshi, Dalu, Barman ແລະ Hodi; 

• ພາກຊາຍຝັ່ ງທະເລ (ເຂດKhulna, Chittagong and Barisal—ລວມມຊີນົເຜົ່ າດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

Patuakhali, Barguna, Chandpur, Chittagong, Cox’s bazar, Khulna, Satkhira): ຊຸມ

ຊນົອາດວີາຊຂີະໜາດໃຫ່ຍມຄີ:ື  Rakhhaine, Tripura, Munda, Buno, Bhagabania; ແລະ 

• ເຂດພູດອຍຈດິຕະກອງ (ເຂດBandarban, Rangamati and Khagrachari): ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງມຄີ:ື 

Chakma, Marma, Tripura, Tanchangya, Mro, Lushai, Khyang, Khumi, Chak, 

Pangkhua, Bawm, Santal, Rakhaine, Asam/Asamese, ແລະ Gorkha. 

66. ລດັຖະບານ ໂດຍລວມແລວ້ຕອ້ງການນໍາໃຊຄໍ້າວ່າ “ຊນົເຜົ່ າ/ຄນົຊນົເຜົ່ າ” ຫຼໃືນໄລຍະບ່ໍດນົມານີແ້ມ່ນຄໍາວ່າ “ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມ

ນອ້ຍ” (ອງີຕາມລດັຖະບນັຍດັກ່ຽວກບັວດັທະນະທໍາຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຂອງເດອືນເມສາ 2010), ແທນທີ່ ຈະຮບັຮອງຢ່າງເປນັ

ທາງການວ່າທຄີນົພືນ້ເມອືງພາຍໃນຂອບເຂດຊາຍຂອງປະເທດ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມຄີວາມລງັເລກໍ່ ຕາມ, ລດັຖະບານສະແດງ

ໃຫເ້ຫນັຫຼກັຖານຢ່າງພຽງພໍວ່າພວກເຂາົມມີາດຕະການຢ່າງຕັງ້ໜາ້ເພື່ ອພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງພວກເຂາົ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, 
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ລດັຖະບານໄດນໍ້າໃຊຄໍ້າສບັທອ້ງຖິ່ ນຄອືາວາຊ/ີຄນົພືນ້ເມອືງໃນເອກະສານແຈງ້ການຕ່າງໆລວມທງັລະບຽບກດົໝາຍແລະໜງັສສືື່

ສານທີ່ ເປນັທາງການ.8 

67. ປະເທດບງັກະລາເທດໄດໃ້ຫສ້ນັຕາບນັສນົທສິນັຍາ ILO ເລກທ ີ107 (ແຕ່ວ່າງດົອອກສຽງ ໃນໄລຍະທີ່ ລງົຄະແນນຮບັ

ຮອງເອາົ UNDRIP). ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການປກົຄອງເຂດພູດອຍຈດິຕະກອງ, ເຊນັຮບັຮອງໃນປ ີ 1997 ລະຫວ່າງລດັຖະ

ບານແລະກອງກໍາລງັປະກອບອາວຸດພືນ້ເມອືງ, ໄດກ້ໍານດົຂອບເຂດການປກົຄອງບໍລຫິານກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງສດິທຜິນົປະ

ໂຫຍດແລະເສດຖະກດິຂອງປະຊາຊນົພືນ້ເມອືງໃນພາກພືນ້ດັ່ ງກ່າວນີ.້ ຂໍຕ້ກົລງົນໍາພາໃຫເ້ກດີມກີດົໝາຍຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ສາ້ງສະຖາ

ບນັຮບັຜດິຊອບດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງໃນພາກພືນ້ນີ.້ ກະຊວງການປກົຄອງເຂດພູດອຍຈດິຕາກອງໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ໃນ

ປ ີ 1998 ແລະມພີາລະບດົບາດໃນການປກົຄອງພາກພືນ້ຈດິຕະກອງ. ສະພາເຂດພູດອຍຈດິຕະກອງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນປີ

ດຽວກນັນັນ້ໂດຍອງີໃສ່ລດັຖະບນັຍດັຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ9ທີ່ ມພີາລະບດົບາດໃນການປະສານງານແລະກວດກາການພດັທະນາ 

ແລະການບໍລກິານທງັໝດົ ໃນເຂດນີ.້ ສະພາຂອງລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ ກ່ອນໜາ້ນີໄ້ດຮ້ບັຊື່ ໃໝ່ວ່າຫອ້ງການສະພາເຂດພູດອຍຂັນ້

ເມອືງແລະເຫນັວ່າພາລະບດົບາດແລະໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກເຂາົມກີານຂະຫຍາຍອອກໂດຍອງີຕາມລດັຖະບນັຍດັທີ

ແຍກອອກສະເພາະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.  

68. ພາຍຫຼງັຈາກກະຊວງການປກົຄອງເຂດພູດອຍຈດິຕະກອງໄດຮ້ບັສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້, ອະດດີຂະແໜງການປກົຄອງພເິສດຖກືລບົ

ລາ້ງແຕ່ວ່າຍງັເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັຫອ້ງການໜຶ່ ງໃນສໍານກັງານນາຍກົທີ່ ບໍລຫິານໂດຍພະນກັງານລະດບັເລຂາຮ່ວມ. ພາລະບດົບາດຕົນ້ຕ່ໍ

ຂອງຫອ້ງການນີແ້ມ່ນລວມການເບກີຈ່າຍທນຶຊ່ວຍເຫຼອືໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດທົ່ ງພຽງ. ຄະນະຜູອໍ້ານວຍການເຂດການປກົຄອງ

ຕໍຈດິຕະກອງ, ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ແລວ້ໃນປ ີ 1976 ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາໃນທົ່ ວເຂດ. ຕກົມາໃນປີ 1998, 

ພາລະບດົຂອງຄະນະນີໄ້ດຮ້ບັການປ່ຽນແປງເປນັຄັງ້ທໍາອດິຄຖືກືແຕ່ງຕັງ້ເປນັຄະນະປະທານຝ່າຍພນົລະເຮອືນ.  

69. ຫຼາຍສະຖາບນັ ແລະອງົການຈດັຕັງ້ມບີດົບາດສ◌ໍາຄນັແລະມອີດິທພິນົໃນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງໃນໂຄງການພດັທະ

ນາ. ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີອ້າດຈະບ່ໍແມ່ນຄນົພືນ້ເມອືງເອງ ທີ່ ມພີາລະກດິກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ຍອ້ນວ່າ ສູນກາງພາລະບດົບາດໃນການພດັທ

ະນາຫຼກືານຝກຶອບົຮມົພະນກັງານລດັຖະກອນ, ພວກເຂາົມບີດົບາດສໍາຄນັທີ່ ສຸດໃນການກໍານດົທດິທາງແຜນງານພດັທະນາແຫ່ງ

ຊາດ. ຄະນະກໍາມະທກິານກ່ຽວກບັການວາງແຜນແລະສູນກາງຝກຶອບົຮມົການປກົຄອງປະເທດບງັກາລາເທດແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້

ໜຶ່ ງທີ່ ມບີດົບາດສໍາຄນັ.  

70. ໃນລະດບັສະຖາບນັ, ນະໂຍບາຍການພດັທະນາທຸກໆສະບບັປະກອບມບີດົອາ້ງອງີສະເພາະກ່ຽວກບັການພທັະນາຄນົ

ພືນ້ເມອືງ. ເອກະສານຍຸດທະສາດການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນເອກະສານທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດກ່ຽວກບັການພດັທະນາຄນົພືນ້

ເມອືງແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍລະດບັຂະແໜງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນງານພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາແລະຂະແໜງສາທາລະນ

ະສຸກ, ແຜນພດັທະນາຂະແໜງປະຊາກອນແລະໂພສະນາການກໍ່ ມຄີວາມສໍາຄນັເທົ່ າທຽມກນັ. ນອກນັນ້ຍງັຄາດຄະເນວ່າເອກະ

                                                           
8 ເອກະສານຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນປະຈບຸນັນາໍໃຊຄໍ້າວ່າເຫຼ ົ່ ານີຢ່້າງສບັປ່ຽນກນັຄຄືນົພືນ້ເມອືງ, ອາດວີາຊແີລະຊນົເຜົ່ າກຸ່ມ

ນອ້ຍ.ນອກນັນ້ຍງັນາໍໃຊຄໍ້າວ່າ “ຄນົພູດອຍພືນ້ເມອືງ” ໃນເອກະສານທາງການຈາໍນວນໜຶ່ ງຂອງຫອ້ງການຄະນະກາໍມະທກິານຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັແຫ່ງຊາດທີ່

ຕດິພນັກບັການເກບັພາສ.ີ ການນາໍໃຊຄໍ້າສບັເຫຼ ົ່ ານີຂ້ຶນ້ກບັແຕ່ລະໂອກາດສໍາຄນັທີ່ ທ່ານນາຍກົລດັຖະມນົຕຈີາກແຕ່ລະລດັຖະບານແລະຄະນະລດັຖະບານລະ

ດບັສູງອອກຖະແຫງຼການ. ສ່ວນຫາຼຍແລວ້ແມ່ນອອກຖະແຫງຼການເນື່ ອງໃນໂອກາດວນັຄນົພືນ້ເມອືງສາກນົຊຶ່ ງເປນັວນັທີ່ ມກີານນາໍໃຊຄໍ້າວ່າ ຄນົອາດວີາ

ຊແີລະຄນົພືນ້ເມອືງ. ເບິ່ ງເພີ່ ມຕື່ ມໃນເອກະສານ ‘ຄວາມສາມກັຄເືປນັນໍາ້ໜຶ່ ງໃຈດຽວ’ ໂດຍສະພາຄນົອາອາດວີາຊຂີອງປະເທດບງັກາລາເທດໃນໄລຍະສອງ

ສາມປທີີ່ ຜ່ານມາ.  
9 ໃນເດອືນເມສາປ ີ 2010, ໄດມ້ກີານຕດັສນິໂດຍສານສູງໃຫມ້ກີານຍກົເລກີຄໍາຮອ້ງທີ່ ຢນືໃນປີ 2000. ຄໍາຕດັສນິດັ່ ງກ່າວນັນ້ຄາ້ງຢູ່ກບັສະພາທະນາຍ

ຄວາມເປນັເວລາ 6 ອາທດິ. ສໍານກັງານໄອຍະການສູງສຸດກໍ່ ຄສືະພາການປກົຄອງພາກພືນ້ຢນືຂໍອຸທອນຕ່ໍຂະແໜງການອຸທອນກ່ຽວກບັຄໍາຕດັສນິດັ່ ງ

ກ່າວນັນ້. ສະພາການປກົຄອງພາກພືນ້ຍງັສບືຕ່ໍໜາ້ທີ່ , ເຖງິແມ່ນວ່າຫຼງັຈາກໄດຮ້ບັຄໍາສັ່ ງໃຫຢຸ້ດ, ຈນົກວ່າຈະມກີານຍກົເລກີຄໍາອະທອນ.  
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ສານອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຄວນຈະລວມເຂົາ້ໃນສອງເອກະສານຄແືຜນພດັທະນາຫາ້ປຄີັງ້ທ ີ 6 (2011-2015) ແລະວໄິສທດັ 2021. 

ມາດຕະການເຫຼົ່ ານີ,້ ເຖງິແມ່ນວ່າບ່ໍສະເພາະເຈາະຈງົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຄບືໜາ້ຢ່າງມຄີວາມໝາຍຂອງ 

ວຽກງານການພດັທະນາສດິແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ.  

71. ປະເທດບງັກາລາເທດຍງັມຄີວາມຈາໍກດັກ່ຽວກບັຈາໍນວນອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງ (IPO) ໃນເຂດທົ່ ງພຽງແລະເຂດ

ພູດອຍຈດິຕະກອງ. ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສະມາຊກິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັຄນົອາດາວາຊຂີອງປະ

ເທດບງັກາລາເທດ. ອງົການຈດັຕັງ້ເຫຼ ົ່ ານີມ້ຄີວາມຕັງ້ໜາ້ແລະຫາ້ວຫນັໃນການຂນົຂວຍ, ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັຄວາມກງັ

ວນົຂອງຄນົພືນ້ເມອືງແລະຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍໃນທົ່ ວປະເທດ.  

2.2.2.2.    ປະປະປະປະເທເທເທເທດດດດບູບູບູບູຖານຖານຖານຖານ    

72. ປະເທດບູຖານເປນັປະເທດທີ່ ບ່ໍມຊີາຍແດນຕດິຈອດກບັທະລາ ຕັງ້ຢູ່ທດິຕາເວນັອອກສົນ້ສຸດຂອງສາຍພູຫມິາລາຍາແລະ

ຕດິຈອດກບັປະເທດອນິເດຍທາງທດິໄຕ,້ ທດິຕາເວນັອອກ ແລະຕາເວນັຕກົແລະທດິເໜອືຕດິກບັປະເທດຈນີ. ປະຊາກອນທງັ

ໝດົປະມານ 700,000 ກວ່າຄນົ. ປະເທດບູຖານງດົອອກສຽງທຈີະຮບັຮອງເອາົ UNDRIP. ປະເທດບູຖານປະກອບມ ີ4 ຊນົ

ເຜົ່ າໃຫ່ຍຄ:ື ຢາລອງ, ຊາກອບ, ເຄັ່ ງແລະຊາວອບົປະຍກົນາປານ. ຊນົເຜົ່ າສາມຊນົເຜົ່ າທໍາອດິນັນ້ມສີາດສະໜາດຽວກນັເຖງິແມ່ນ

ວ່າແຕ່ລະກຸ່ມຈະມເີອກະລກັທາງວດັທະນະທໍາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັກໍ່ ຕາມ. ພາສາກາງແມ່ນພາສາບູຖານນດິສຫຼ໌ຊືອງກາເຊຶ່ ງເປນັໜຶ່ ງໃນ 

53 ພາສາໃນຄອບຄວົພາສາບູຖານນດິສ.໌  

73. ຄນົກຸ່ມນອ້ຍໃນປະເທດບູຖານໂດຍພືນ້ຖານແລວ້ກໍານດົຕາມພາສາປາກເວົາ້ໂດຍມຊີາວອບົພະຍກົນາປານປະກອບຢູໃນ

ກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອກາດແລະທຸກຍາກໃນກຸ່ມປະຊາກອນທງັໝດົ. ກຸ່ມຄນົທີ່ ເວົາ້ພາສາເນປານສ່ວນໃຫ່ຍອາໄສຢູ່ພາກໄຕຂ້ອງປະ

ເທດແລະເອີນ້ວ່າໂລຊາປາ, ທີ່ ມຄີວາມໝາຍວ່າ “ຄນົຊາຍແດນເຂດໄຕ”້. ເຖງິແມ່ນວ່າຍງັບ່ໍທນັມຕີວົເລກຢ່າງເປນັທາງການ, ຄນົ

ເວົາ້ພາສາເນປານມຈີາໍນວນຄາດຄະເນຢູ່ປະມານໜຶ່ ງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ, ຊຶ່ ງວ່າຈາໍນວນນີໄ້ດຮ້ບັການເພີ່ ມຂຶນ້ໃນໄລ

ຍະຫຼາຍສດັຕະວດັທີ່ ຜ່ານມາ. ຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆໃນປະຈບຸນັມຈີາໍນວນໜອ້ຍລວມມຊີນົເຜົ່ າຕ່ໍໄປນີ:້ Adivasi, Birmi, Brokpa, 

Doya, Lepcha, Tibetan, ແລະເຜົ່ າ Toktop ຊຶ່ ງຊນົເຜົ່ າເຫຼ ົ່ ານີກ້ວມເອາົປະມານ 10% ຂອປະຊາກອນທງັໝດົ.  

3.3.3.3.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດອນິອນິອນິອນິເດຍເດຍເດຍເດຍ    

74. ປະເທດອນິເດຍກໍ່ ບ່ໍໄດນໍ້າໃຊຄໍ້າວ່າຄນົພືນ້ເມອືງ, ແຕ່ເອີນ້ພວກເຂາົວ່າ “ຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການ”, “ຊນົເຜົ່ າ”, “ຄນົຊນົ

ເຜົ່ າ”, “ຊນົເຜົ່ າດັງ້ເດມີ”, ແລະ “ຊນົເຜົ່ າທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າ” ໃນເອກະສານທາງການແລະລະບບົການສກຶສາແລະມກັຈະຮອ້ງກນັທົ່ ວ

ໄປວ່າ “ຄນົອາດາວ່າຊ”ີ.ໃນໄລຍະບ່ໍດນົມານີ,້ ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງໄດນໍ້າໃຊຄໍ້າສບັຂອງສາກນົຄ ື “ຄນົພືນ້ເມອືງ” ແລະໂຄ

ສະນາຂນົຂວາຍໃຫມ້ກີານນໍາໃຊຄໍ້າສບັດັ່ ງກ່າວນີ ້(ຫຼຄໍືາວ່າ “ຄນົຊນົເຜາົ”) ພາຍໃນປະເທດ. ການຈດັປະເທດກຸ່ມຄນົໃນລດັຖະທໍາ

ມະນນູ (ມາດຕາ 342) ລະບຸວ່າລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການແລະເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງມຕີົນ້ກໍາເນດີ

ມາຈາກຍຸກການການປກົຄອງຫວົເມອືງຂຶນ້ຂອງປະເທດອງັກດິໃນເວລາທີ່ ມກີານນໍາໃຊຄໍ້າສບັຄັງ້ທໍາອດິເພື່ ອໝາຍເຖງິປະຊາກອນ

ທີ່ ຂຶນ້ກບັການປກົຄອງແບບຫວົເມອືງຂຶນ້ນັນ້ເອີນ້ວ່າຊນົເຜົ່ າ (ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັຄໍາວ່າ “ຄວາມຫຼາ້ຫຼງັກໍ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນລດັຖະທໍາ

ມະນນູເຊັ່ ນກນັ). ບນັຫາກ່ຽວກບັເລື່ ອງນີມ້ຄີກືານຮບັຮອງເອາົກຸ່ມຄນົທີ່ ຈະເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການອງີ

ຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກລດັຖະບານແຫ່ງລດັເຖງິລດັຖະບານກາງເຊັ່ ນວ່າກຸ່ມຄນົໃດໜຶ່ ງຖກືຮບັຮອງໃຫເ້ປນັຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການໃນ

ລດັໃດໜຶ່ ງແຕ່ວ່າຈະບ່ໍສາມາດນໍາໃຊຖ້ານະດັ່ ງກ່າວນັນ້ໃນລດັອື່ ນໆ - ໝາຍເຖງີການອບົພະຍກົຂາ້ມລດັຈະເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົສູນ

ເສຍຖານະຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການ (ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັກໍລະນຂີອງ “ຊນົເຜົ່ າໃບຊາ” ຢູ່ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືຂອງລດັທີ່ ອບົພະ
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ຍກົມາຢູ່ທີ່ ນັນ້ໃນສດັຕະວດັທ ີ 19). ສະນັນ້, ການຈດັປະເພດຊນົເຜົ່ າບ່ໍແມ່ນພຽງກໍານດົບນັຊລີາຍການຊນົເຜົ່ າແຕ່ລະກຸ່ມແລະກໍາ

ນດົຖານະວ່າເປນົຄນົຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການເທົ່ ານັນ້.  

75. ຊນົເຜົ່ າຕາລະດູການກວມເອາົປະມານ 8.2% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົຂອງປະເທດ (ອງີຕາມບດົສໍາຫຼວດປະຊາກອນປ ີ

2001). ສ່ວນໃຫ່ຍອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ບ່ໍມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິຊຶ່ ງເປນັສະຖານທີ່ ໄກປ່້າຫຼຢູ່ືພາຍໃນປ່າ. ໃນໄລຍະຫຼາຍປີ

ທີ່ ຜ່ານມາ, ມຄີວາມຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຂອງພວກເຂາົໃນລະດບັທີ່ ສູງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າແລະເຮດັໃຫເ້ກດີ 

ມຄີວາມສູນເສຍທາງເສດຖະກດິຂອງຊນົເຜົ່ າ. ບນັຫາໜຶ່ ງແມ່ນການສະໜອງຄ່າຊດົເຊຍີໃນລະດບັທີ່ ຕ່ໍາທີ່ ສຸດຄຊຸືມຊນົຄນົຊນົເຜົ່ າ 

ໄດຮ້ບັຂໍສ້ະເໜໃີນເວລາທີ່ ທີ່ ດນິຂອງພວກເຂາົຖກືຢດຶເອາົເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການພດັທະນາຫຼໂືຄງການພດັທະນາການຄາ້. ໂຄງການ

ເຫຼົ່ ານີນໍ້າມາເຖງິຄວາມທາ້ທາຍອື່ ນໆເຊັ່ ນເຮດັໃຫຊຸ້ມຊນົແລະຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສຖກືແຕກແຍກ, ວດັທະນະທໍາຂອງພວກຖກືລບົກວນ 

ແລະຄວາມສາມກັຄກືມົກ່ຽວກນັພາຍໃນຊຸມຊນົຖກືແຕກແຍກເປນັຫວົໜ່ວຍກະແຈກກະຈ່າຍໃນເຂດຕວົເມອືງທີ່ ຢູ່ຫ່າງໄກກນັ.  

76. ຄວາມໜາແໜນ້ສູງສຸດຂອງປະຊາກອນຊນົເຜົ່ າແມ່ນຢູ່ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືຂອງປະເທດອນິເດຍ. ຊນົເຜົ່ າຕາມ

ລະດູການຢູ່ເຂດທົ່ ງພຽງຈງົຕາກາປວົທີ່ ຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດອນິເດຍແລະມລີກັສະນະກະແຈກກະຈ່າຍຢູ່ເຂດພາກຕາເວນັ

ຕກົແລະພາກໄຕຊ້ຶ່ ງເປນັເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັອດິທພິນົຈາກສງັຄມົສາດສະໜາຮນິດູທີ່ ມຂີະໜາດໃຫ່ຍ. ແຕ່ວ່າຍງັຄງົເປນັຊນົເຜົ່ າທີ່ ໄດຖ້ກື

ຈາໍແນກທາງສງັຄມົ, ການເມອືງແລະເສດຖະກດິ. ຊນົເຜົ່ າທີ່ ຢູ່ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືຂອງປະເທດອນິເດຍໄດຮ້ບັອດິທພິນົ

ຈາກສາດສະໜາຄຼດິຈຽນ, ມລີະດບັການສກຶສາສູງຈາກປະເທດຕາເວນັຕກົແລະມຈີາໍນວນຫຼາຍເຮດັວຽກໃນຫອ້ງການລດັຖະ

ບານ, ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມຕໍີາແໜ່ງງານລະດບັຂັນ້ລຸ່ມກໍ່ ຕາມ. ພາກພືນ້ນີກ້ໍາລງັປະເຊນີໜາ້ກບັຄວາມບ່ໍສະຖຽນລະພາບທາງການ

ເມອືງຍອ້ນວ່າມກີານເຊື່ ອມໂຊມຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ເປນັສາເຫດມາຈາກການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ແລະການຕດັໄມທໍ້າລາຍ

ປ່າແບບບ່ໍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ. ສິ່ ງນີກ້ານເປນັຄວາມຂດັແຍງ້ກ່ຽວກບັສດິຄວາມເປນັເຈ ົາ້ຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດເຫຼົ່ ານັນ້. ໃນທາງສງັຄມົ, ເຫນັໄດຊ້ດັເຈນວ່າການໃຊຮຸ້ນແຮງ, ການເມາົສຸລາ, ການໃຊຢ້າເສບຕດິແລະໂລກເອດມລີະດບັທີ່ ສູງ

ຂຶນ້. ໃນຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການເຄື່ ອນໄຫວຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກໍານດົຕນົເອງ ມລີະດບັສູງຂຶນ້ພາຍໃນຊນົເຜົ່ າຢູ່ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງ

ເໜອືເຊັ່ ນຊນົເຜົ່ ານາຄາ.  

77. ເຖງິແມ່ນວ່າຖານະຂອງແມ່ຍງິໃນສງັຄມົຊນົເຜົ່ າຈາໍນວນໜຶ່ ງມລີະດບັສູງກວ່າຜູຍ້ ິ່ ງໃນສງັຄມົທົ່ ວໄປ,10ແຕ່ວ່າບນັຫາ

ຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດຍງິຊາຍຍງັມຢູ່ີພາຍໃນຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການແລະພາຍໃນແຕ່ຊັນ້ວນັນະ: ແມ່ຍງິຊນົເຜົ່ າຍງັພບົອຸປະສກັ 

ທີ່ ຕດິພນັກບັການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາແລະວຽກເຮດັງານທໍາຫຼາຍກວ່າຜູຊ້າຍ. ບດົລາຍງານການສໍາຫຼວດຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າການພດັທະ

ນາເສດຖະກດິສງັຄມົຮບັໃຊເ້ພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມດອ້ຍໂອກາດຂອງແມ່ຍງິຊນົເຜົ່ າຫຼາຍກວ່າຄວາມດອ້ຍໂອກາດຂອງຜູຊ້າຍ.11 

78. ປະເທດອນິເດຍໄດສ້ນັຕາບນັສນົທສິນັຍາ ILO ເລກທ ີ 107 ແລະຮບັຮອງເອາົ UNDRIP. ລດັຖະທໍາມະນນູກໍານດົ

ລາຍລະອຽດຂັນ້ຕອນການກໍານດົຖານະຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການແລະໃຫສ້ດິທພິເິສດແລະອະພເິສດແກ່ພວກເຂາົ. ສະນັນ້, ແຜນ

ງານພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ, ຈາໍນວນໂຄຕາ້, ໂຄງການພດັທະນາແລະເງນິອຸດໜນູໄດຮ້ບັການສະໜອງໃຫສ້ະມາຊກິຊນົເຜົ່ າ, 

ພາໃຫມ້ສີິ່ ງກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ນປະຈບຸນັຊຶ່ ງຈະເຫນັໄດຈ້າກການຕ່ໍສູຂ້ອງເຜົ່ າກູຈາແລະເຜົ່ າອື່ ນໆຖກືຮບັຮູຢ່້າງເປນັທາງການ.  

79. ຍງັບ່ໍທນັມກີານຍອມຮບັສດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິປະເພນ ີ ແລະ ຄໍາອະນຸຍາດຂອງລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັ ການແປຮູບ

ໃຫພ້າກເອກະຊນົຄອບຄອງທີ່ ດນິທົ່ ວໄປສົ່ ງຜນົະທອ້ນໃຫຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄດຮ້ບັການເຊື່ ອມໂຊມຊຶ່ ງເປນັບ່ອນທີ່ ຊນົ

                                                           
10 A. Mitra. 2007. “ຖານະຂອງແມ່ຍງີພາຍໃນຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການໃນປະເທດອນິເດຍ” ວາລະສານການສກຶສາດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ (2007). 

doi:10.1016/j.socec.2006.12.077 
11 D. Dunn. 1993. “ຄວາມບ່ໍສະເໜພີາບບດົບາດບາດຍງິຊາຍໃນຂະແໜງການສກຶສາແລະວຽກເຮດັງານທາໍພາຍໃນຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການແລະຊັນ້ວນັ

ນະໃນປະເທດອນິເດຍ”, ວາລະສານການສໍາຫວຼດປະຊາກອນແລະການທບົທວນນະໂຍບາຍ 12:1.  
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ເຜົ່ າຕ່າງ ໃໆຊສ້ະຖານທີ່ ທໍາມາຫາກນິຂອງພວກເຂາົ. ໃນຫຼາຍກລໍະນ,ີ ພວກເຂາົຖກືພຈິາລະນາວ່າເປນັຄນົບຸກລຸກຫຼລຸືກລໍາ້ທີ່ ດນິ

ຂອງຕນົເອງຍອ້ນວ່າເຂດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວນັນ້ກາຍເປນັປ່າສະຫງວນ. ເຖງິແມ່ນມລີະບຽບກດົໝາຍພເິສດແລະມໂີຄງການພດັທະນາ

ຈາໍນວນໜຶ່ ງກໍ່ ຕາມ, ສະພາບເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການມກີານປບັປຸງພຽງໜອ້ຍດຽວເທົ່ ານັນ້ໃນໄລຍະສອງ

ສາມສດັຕະວດັທີ່ ຜ່ານມາ. ຄວາມແຕກໂຕນທາງດາ້ນການສກຶສາ, ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັແລະລາຍຮບັລະຫວ່າງຄນົຊນົເຜົ່ າກບັ

ຄນົທົ່ ວໄປໃນສງັຄມົຍງັຢູ່ໃນລະດບັແຕກໂຕນກນັ.  

80. ການຮບັຜ່ານລດັຖະບນັຍດັກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການແລະຊນົເຜົ່ າທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າ (ຮບັຮູສ້ດິຄອບຄອງນໍາໃຊປ້າ

ໄມ)້ ໃນປ ີ2006 ຖວ່ືາເປນັບາດກາ້ວສໍາຄນັໃນຍອມຮບັສດິຂອງຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມຕ່ໍີຊບັພະຍາກອນ ແລະ ທີ່ ດນິ, ແລະຂະຫຍາຍ

ຂອບເຂດການປກົປອ້ງໄປສູປ່້າໄມທ້ີ່ ເປນັບ່ອນດໍາລງົຊວິດິຂອງພວກເຂາົ. ລດັຖະບນັຍດັສະບບັນີແ້ມ່ນການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຕດິພນັ

ການບ່ໍສະຖຽນລະພາບດາ້ນການຄອບຄອງນໍາໃຊແ້ລະການເຂົາ້ເຖງິປ່າໄມທ້ີ່ ມມີາເປນັເວລາຍາວນານຂອງຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການທີ່

ອາໄສຢູ່ໃນປ່າແລະຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປາລວມທງັຊນົເຜົ່ າທີ່ ຖກືບງັຄບັໃຫຍ້ກົຍາ້ຍຍອ້ນໂຄງການພດັທະນາຂອງພາກລດັ. 

ນອກນັນ້ລດັຖະບນັຍດັສະບບັນີຍ້ງັຮບັຮູວ່້າ “ສດິຄອບຄອງນໍາໃຊປ່້າໄມອ້ງີຕາມທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດແລະທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂາົຍງັ

ບ່ໍໄດຖ້ກືຮບັຮູຢ່້າງພຽງພໍໃນການສງັລວມຂໍມູ້ນປ່າໄມຂ້ອງລດັໃນໄລຍະທີ່ ເປນັຫວົເມອືງຂຶນ້ກໍ່ ຄໃືນໄລຍະທີ່ ປະເທດໄດຮ້ບັເອກະ

ລາດແລວ້. ສິ່ ງນີສ້ ົ່ ງຜນົສະທອ້ນໃຫມ້ຄີວາມບ່ໍຍຸຕທໍິາທາງປະຫວດັສາດທີ່ ມຕ່ໍີຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າແລະຊນົເຜົ່ າ

ພືນ້ເມອືງອື່ ນໆທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າຊຶ່ ງເປນັສູນກາງຂອງການຄງົຕວົແລະຄວາມຢນືຍງົຂອງລະບບົນເີວດວທິະຍາຂອງປ່າໄມ”້.  

81. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງຈາໍນວນໜຶ່ ງຄດິວ່າລດັຖະບນັຍດັສະບບັນີຍ້ງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັຢ່າງພຽງພໍໃນການຮບັຮູສ້ດິທຂິອງພວກເຂາົກ່ຽວກບັການຄອບຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ປ່າໄມແ້ລະນໍາ້ກໍ່ ຄກືານປກົປອ້ງຄນົຊນົ

ເຜົ່ າຈາກການຖກືຍດຶເອາົທີ່ ດນິໂດຍລດັຖະບານແລະພາກເອກະຊນົ. ຮ່າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງສະບບັດດັ

ແກໃ້ນປ ີ 2007, ເຖງິແມ່ນວ່າໄດຮ້ບັການວຈິານໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງຈາໍນວນໜຶ່ ງກໍ່ ຕາມ, ແມ່ນເອກະສານທີ່ ໄດຮ້ບັ

ການສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອຊອກຫາວທິທີາງແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການແລະອາດຈະກາຍເປນັນະໂຍ

ບາບຍປກົປອ້ງຂອງປະເທດທີ່ ມເີນືອ້ໃນທຽບເທົ່ າກບັນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜົນົກະທບົ. ກະຊວງການປກົຄອງຄນົພືນ້

ເມອືງຍງັຕອ້ງສງົຮ່າງເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີໃ້ຫສ້ະພາແຫ່ງຊາດຄົນ້ຄວາ້ເສຍກ່ອນ.12 

82. ການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົໃນປະເທດອນິເດຍເລີ່ ມຕົນ້ຈາກການກໍານດົຄວາມໝາຍຂອງຊນົ

ເຜົ່ າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການ. ບາງຄັງ້, ກໍ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັສໍາລບັພະນກັງານຂອງເອດບີທີີ່ ຈະຊີນໍ້າໃນໄລຍະການ

ຄດັເລອືກແລະຈດັປະເພດວ່າແຜນພືນ້ເມອືງ(ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) ມຄີວາມສໍາຄນັສໍາລບັເມອືງທີ່ ມປີະຊາກອນຄນົພືນ້

ເມອືງກວມເອາົອດັຕາສ່ວນໃຫ່ຍເພື່ ອປອ້ງກນັບ່ໍໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດໂຄງການຮົ່ ວໄຫຼໄປສູ່ກຸ່ມຄນົທີ່ ບ່ໍແມ່ນຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມອໍີານາດ. 

ສິ່ ງທາ້ທາຍອກີອນັໜຶ່ ງແມ່ນການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົໃນຊຸມຊນົທີ່ ມກຸ່ີມຄນົປະເພດດຽວແລະ ເປນັ

ປະຊາກອນທີ່ ທຸກຍາກ, ຊຶ່ ງວ່າຈາໍນວນໜຶ່ ງຂອງພວກເຂາົອາດຈະມລີະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ ທຽບເທົ່ າກນັແຕ່ວ່າບ່ໍຖກືຮບັຮູວ່້າ

ເປນັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

83. ລດັຕ່າງໆໃນປະເທດອນິເດຍນໍາໃຊຮູ້ບແບບວທີກີານທີ່ ແຕກຕ່າງໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ກ່ຽວກບັ ຊນົເຜົ່ າ. ລດັຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງ - ເຊັ່ ນ ລດັຮມິາຈານປຣາເດສແ໌ລະລດັອື່ ນໆທີ່ ຢູ່ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽວເໜອື - ມຄີວາມເຫນັໃຈແລະເຂົາ້ໃຈບນັຫາຂອງຊນົ

ເຜົ່ າແລະມນີະໂຍບາຍແລະລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຄ້ນົຊນົເຜົ່ າ. ໃນຂະນະທີ່ ລດັອື່ ນໆບ່ໍມແີຜນແລະນະໂຍ

ບາຍຫຍງັໝດົ. ໃນເວລາ ກໍານດົເຄື່ ອງມໃືນການວາງແຜນແກໄ້ຂບນັຫາຊນົເຜົ່ າ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຈາໍເປນັຕອ້ງກໍານດົຂອບເຂດກດົ

ໝາຍ, ຫຼກັການແລະນະໂຍບາຍທີ່ ມໃີນແຕ່ລະລດັກໍ່ ຄໃືນລະດບັປະເທດ.  

                                                           
12ໜ່ວຍງານສາກນົເພື່ ອຄນົພືນ້ເມອືງ. ວາລະສານຄນົພືນ້ເມອືງໃນໂລກ 2012.ເມອືງໂກເປນັຫາເກນ, ໜາ້ 352.  
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84. ຍອ້ນວ່າລດັມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໃນດາ້ນຂອບເຂດນະໂຍບາຍແລະລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂບນັຫາຊນົ

ເຜົ່ າ, ພະນກັງານ ເອດບີຕີອ້ງປກຶສາຫາລກືບັຊ່ຽວຊານທອ້ງຖິ່ ນໃນໄລຍະຄດັເລອືກແລະຈດັປະເພດໂຄງການເພື່ ອກໍານດົວ່າຂອບ

ເຂດນະໂຍບາຍຂອງລດັປະກອບສ່ວນເພີ່ ມຕື່ ມໃຫລ້ະບຽບກດົໝາຍລະດບັປະເທດຫຼບໍື. ຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການໄດຮບັຈດັປະເທດ

ແບບໃດໃນທົ່ ວປະເທດຊຶ່ ງອາດສາມາດເຫນັໄດໃ້ນການສ◌ໍາຫຼວດປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ.  

4.4.4.4.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດເນເນເນເນປານ ປານ ປານ ປານ     

85. ປະເທດເນປານເປນັປະເທດທີ່ ມຫຼີາຍຊນົເຜົ່ າ, ຫຼາຍຊັນ້ວນັນະ, ສາດສະໜາແລະພາສາປາກເວົາ້. ລດັຖະບານຮບັຮູ ້

“ຄນົສນັຊາດ” (ຄນົຈານາຈາຕເີປນັຄນົພືນ້ເມອືງ) ຢ່າງເປນັທາງການຕັງ້ແຕ່ປ ີ1976 ເປນັຕົນ້ມາແຕ່ວ່າ ລດັຖະທໍາມະນນູປ ີ2007 

ແມ່ນເອກະສານນຕິກິໍາຂັນ້ພືນ້ຖານສະບບັທໍາອດິທີ່ ຮບັຮູຄ້ນົພືນ້ເມອືງດັ່ ງກ່າວນັນ້ໃນລະດບັຊາດ. ປະເທດເນປານໄດຮ້ບັຮອງເອາົ 

UNDRIP ແລະໃຫສ້ດັຕາບນັສນົທສິນັຍາ ILO ເລກທ ີ 169. ລດັຖະທໍາມະນນູແຈງ້ວ່າແຕ່ລະລດັຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍ

ບາຍທີ່ ຊ່ວຍສົ່ ງເສມີສດິທຜິນົປະໂຫຍດ “ທາງເສດຖະກດິແລະສງັຄມົ ຂອງຊຸມຊນົແລະກຸ່ມຄນົຫຼາ້ຫຼງັ” ໂດຍການກໍານດົມາດຕະ

ການພເິສດສໍາລບັສົ່ ງເສມີການສກຶສາ, ລະບບັສາທາລະນະສຸກແລະວຽກເຮດັງານທໍາ. ການສິນ້ສຸດຂອງສງົຄາມກາງເມອືງໃນປີ 

2006 ໄດເ້ຮດັໃຫພ້ກັມາວອດິສ ໌ (Maoist Party) ຂຶນ້ກໍາອໍານາດບໍລຫິານປະເທດ, ຊຶ່ ງເປນັການສະເໜແີນວທາງແບບໃໝ່ໃນ

ການບໍລຫິານລດັຖະບານ. ວທິກີານປກົຄອງຂອງພກັການເມອືງນີແ້ມ່ນເນັນ້ໜກັໃສ່ຄວາມສະເໜພີາບຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຄນົໃນປະ

ເທດ, ລວມທງັຄນົອາດວີາຊ.ີ  

86. ການສນົທະນາກ່ຽວກບັຊັນ້ວນັນະແລະຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າໃນປະເທດນີສ່້ວນຫຼາຍແລວ້ຈະກ່ຽວຂອ້ງກບັ 4 ຊນັວນັນະ, 

ຊນົເຜົ່ າແລະພາກພືນ້ທີ່ ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນໃຫ່ຍຄ:ື ບາຮູນ-ເຈຕຼດິ, ດາລດິ (“ບ່ໍສາມາດຈບັຕອ້ງໄດ”້), ມາເຮຊ,ີ ແລະຊນົເຜົ່ າພືນ້

ເມອືງເນປານ.ຊນົເຜົ່ າເຫຼ ົ່ ານີຖ້ກືພບົວ່າມທີດັສະນະສະເພາະຊຶ່ ງມສີາເຫດມາຈາກການອບົພະຍກົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຈາກປະເທດອນິເດຍ

ແລະຕເິບດ. ນອກນັນ້ຍງັມຊຸີຊນົຊນົເຜົ່ າອກີຈາໍນວນໜຶ່ ງເຊັ່ ນ ຕາຣູດແລະດມິມານຂອງເຂດຕາຣາຍ (ທົ່ ງພຽງ) ທີ່ ເປນັຊນົເຜົ່ າພືນ້

ເມອືງທີ່ ກະແຈກກະຈ່າຍອອກທີ່ ອາໄສໃນປະເທດນາປານຢູ່ກ່ອນໜາ້ກຸ່ມອື່ ນທງັໝດົ. ຊນົເຜົ່ າທີ່ ມອີດິທພິນົສູງແມ່ນບາຮູນ-ເຈ

ຕຼດິຊຶ່ ງເປນັຜູທ້ີ່ ປກົຄອງປະເທດເນປານ, ເຖງິແມ່ນວ່າເປນັກຸ່ມຄນົທີ່ ມາທີ່ ຫຼງັກໍ່ ຕາມ, ບ່ໍແມ່ນຍອ້ນວ່າພວກເຂາົມຈີາໍນວນຫຼາຍແຕ່

ວ່າ ຍອ້ນວ່າເອກະລກັທາງການເມອືງ, ວດັທະນະທໍາແລະສາດສະໜາຂອງພວກເຂາົ. ຊນົເຜົ່ າຮນິດູນວິວາທີ່ ມຈີາໍນວນຫຼາຍ - ແມ່ນ

ໜຶ່ ງໃນຊນົເຜົ່ າທີ່ ເປນັຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງທີ່ ອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜນ້ໃນເຂດຮ່ອມພູກນັມນັດູແລະກວມເອາົປະມານ 5% ຂອງປະຊາ

ກອນທງັໝດົ - ມຄີວາມພົນ້ເດັ່ ນໃນທຸກໆດາ້ນຂອງສງັຄມົ.  

87. ພາຍໃນ 59 ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງທີ່ ຖຮືບັຮອງໂດຍລດັຖະບານ ຢ່າງເປນັທາງການນັນ້, ມຈີາໍນວນ 24 ຊນົເຜົ່ າທີ່ ອາໄສຢູ່

ຕາມພູດອຍ, 18 ຊນົເຜົ່ າອາໄສຢູ່ຕາມຮ່ອມພູ, 10 ຊນົເຜົ່ າອາໄສຢູ່ເຂດເຕຣີາຍແລະ 7 ຊນົເຜົ່ າອາໄສຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງຂອງເຕຣີາຍ. 

ຈາໍນວນ 56 ຊນົເຜົ່ າໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍຜ່ານສະຫະພນັຄນົພືນ້ເມອືງປະເທດເນປານ. ມພີຽງພາສາກາຊາ/ເນປານເທົ່ ານັນ້ທີ່

ເປນັພາສາທາງການ (ທີ່ ມປີະມານ 50% ຂອງປະຊາກອນນໍາໃຊເ້ປນັພາສາແມ່), ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມອີກີ  125 ພາສາປາກເວົາ້ແລະ

ສໍານຽງທີ່ ໄດຮ້ບັການນໍາໃຊ ້ໃນທົ່ ວປະເທດກໍ່ ຕາມ. ພາຍໃນປະຊາກອນຈາໍນວນ 23 ລາ້ນຄນົໃນປ ີ2001, ປະມານ 36% ເປນັ

ຄນົພືນ້ເມອືງ (“ຄນົສນັຊາດ”).  

88. ເຖງິແມ່ນວ່າມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຄນົ, ສິ່ ງສໍາຄນັສໍາລບັຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງໄກຊ້ດິແມ່ນ 

ໂຄງການ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົແນວໃດໃນຂັນ້ພືນ້ຖານ, ພຈິາລະນາແຕ່ລະດາ້ນຂອງຄວາມດອ້ຍໂອກາດແລະນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍມາດ 

ຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຢ່າງເໝາະສມົແບບບ່ໍຕາຍຕວົ.  

5.5.5.5.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດສີສີສີສລີງັລງັລງັລງັກາ ກາ ກາ ກາ     
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89. ປະເທດສລີງັກາໄດຮ້ບັຮອງເອາົ UNDRIP. ປະເທດນີເ້ປນັບ່ອນຢູ່ຂອງຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງເວດດາ້ (ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງຫຼ ື

“ຄນົທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າ” - ວານນຢີາລາ-ເອໂຕ) ຊຶ່ ງຄາດຄະເນວ່າມປີະຊາກອນລະຫວ່າງ 1,229 ເຖງິ 4,510 ຄນົ.13ຕາມປະເພນີ

ແລວ້, ຊນົເຜົ່ ານີເ້ປນັຊນົເຜົ່ າລ່າສດັແລະດໍາລງົຊວິດິຢູ່ໃນປ່າເລກິ. ແຕ່ວ່າເປນັເວລາຫຼາຍປມີາແລວ້ທີ່ ມກີານຕດິຕ່ໍພວົພນັຊນົເຜົ່ າສີ

ຫາເລດທີ່ ເປນັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມໃຫ່ຍ  (ຢູ່ພາກກາງສ່ຽງເໜອືແລະແຂວງອູວາ) ແລະຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຕາມນີ (ຢູ່ຊາຍຝັ່ ງທະເລຕາເວນັ

ອອກ) ໄດສ້ົ່ ງຜນົສະທອ້ນໃຫຊ້ນົເຜົ່ າເວດດາ້ເຊື່ ອມສານຕວົເອງເຂົາ້ໃນວດັທະນະທໍາແລະລະບບົເສດຖະກດິຂອງຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆທີ່

ເປນັຊນົເຜົ່ າສ່ວນໃຫ່ຍຂອງສງັຄມົ. ຊນົເຜົ່ າເວດດາ້ສ່ວນໃຫ່ຍເຮດັວຽກເປນັກໍາມະກອນໃນທີ່ ດນິກະສກິໍາຂອງເພື່ ອນບາ້ນ,ທີ່ ສະ

ເໜຄ່ີາແຮງານໃນລາຄາທີ່ ສູງກວ່າ. ການແຕ່ງງານລະຫວ່າງຊນົເຜົ່ າເວດດາ້ກບັຊນົເຜົ່ າສກີາເລດຖວ່ືາເປນັເລື່ ອງປກົກະຕ.ິ ໃນປະຈຸ

ບນັພວກເຂາົບ່ໍຖຊືນັວນັນະໃນສງັຄມົປະເທດສລີງັກາ.  

90. ຜນົການສກຶສາພາກສະໜາມ ຂອງອງົການILOໃນປ1ີ99214ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນດາ້ນຈາໍນວນ, 

ການຈດັສນັແລະອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຂອງຊນົເຜົ່ າເວດດາ້ເລີ່ ມຕົນ້ໃນປຊຸີມປ ີ 1930 ແລະ 1940 ໃນເວລາທີ່ ລະບບົຊນົລະ

ປະທານຂະໜາດໃຫ່ຍແລະແຜນການສາ້ງອະນານຄິມົຢູ່ພາກພືນ້ໂປໂນນານວູາແລະມາຮຢິາການາໄດຮ້ບັການເປດີໂຕ. ໂຄງການ

ເຫຼົ່ ານີພ້າໃຫມ້ກີານຫຼັ່ ງໄຫຼເຂົາ້ມາຢ່າງຫຼວງຂອງຄນົສຫີາເລດແລະຕາມນີແລະພາໃຫເ້ນືອ້ທີ່ ປາມຈີາໍນວນຫຸຼດນອ້ຍລງົຊຶ່ ງວ່າເນືອ້ທີ່

ເຫຼ ົ່ ານັນ້ແມ່ນທີ່ ຢຸ່ອາໄສຂອງຄນົເວດດາ້. ໃນຊຸມປ ີ 1950, ລດັຖະບານໄດລ້ິ່ ເລີ່ ມໂຄງການຊນົລະປະທານທີ່ ປະກອບອ່າງເກບັນໍາ້ຢູ່

ເທງີແມ່ນໍາ້ກາຍໂອຍາແລະສົ່ ງເສມີໃຫຊ້ນົເຜົ່ າທີ່ ບ່ໍມທີີ່ ດນິເຮດັການຜະລດິໄປຕັງ້ຖິ່ ນຖານຢູ່ທີ່ ນັນ້ແລະເຮດັການປູກຝັ່ ງໃນທີ່ ດນິທີ່

ເປນັປ່າ. ໃນເວລາໂຄງການກາຍໂອຍາສໍາເລດັລງົ, ການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດຂອງຄນົເວດດາ້ແລະວຖິກິານດໍາລງົຊງິວດິຂອງ

ພວກເຂາົເຊື່ ອມໂຊມລງົຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ. ຫວ່າງບ່ໍດນົມານີ,້ ໂຄງການພດັທະນາເຊັ່ ນໂຄງການສາ້ງສວນສາທາລະນະແຫ່ງຊາດມາດູຣູ

ອູຢາໃນປ ີ 1993 (ພາຍໄຕໂ້ຄງການມາຫາເວລ)ີ ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍພວກເຂາົຢ່າງຮາ້ຍແຮງຍອ້ນວ່າພວກເຂາົຖກືບງັຄບົໃຫອ້ບົພະ

ຍກົອອກຈາກທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດ. ຊນົເຜົ່ າເວດດາ້ຈາໍນວນໜຶ່ ງຕກົຢູ່ໃນສະພາບຄວາມສ່ຽງໃນການສູນເສຍເອກະລກັຂອງຕນົຢ່າງ 

ໝດົກຽ້ງ.  

ຈຈຈຈ....    ພາກພາກພາກພາກພືນ້ອາພືນ້ອາພືນ້ອາພືນ້ອາຊີຊີຊີຊຕີຕຕຕາາາາເວນັເວນັເວນັເວນັອອກອອກອອກອອກສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕ ້    

91. ການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍ SPS ໃນພາກພືນ້ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໄຕພ້ບົບນັຫາທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຂຶນ້ກບັແຕ່ລະອະ

ນຸພາກພືນ້:  

92. ປະເທດໃນອະນຸພາກພືນ້ແມ່ຂອງ ເຊັ່ ນປະເທດກໍາປູເຈຍ, ລາວແລະຫວຽດນາມເປນັປະເທດທີ່ ມລີະບບົການປກົຄອງ

ແບບລວມສູນແລະມປີະຫວດັສາດແລະຮູບແບບການຍກົຍາ້ຍຂອງປະຊາກອນທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ. ທງັສາມປະເທດນີໃ້ຫກ້ານຮບັຮູຊ້ນົ

ເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ, ແຕ່ວ່າຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍເຫຼົ່ າຍງັຄງົມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດໃນສງັຄມົ. ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການສາ້ງຄວາມຮູ ້

ຄວາມສາມາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ແມ່ນປດັໄຈສໍາຄນັໃນໄລຍະການວາງແຜນໂຄງການທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານ

ປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ.  

93. ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງເປນັໂຄງການປກົກະຕສໍິາລບັເຂດອະນຸພາກພືນ້ແມ່ຂອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງພະ

ລງັງານ ແລະຂນົສົ່ ງ. ປະຊາກອນຊນົເຜົ່ າສ່ວນໃຫ່ຍອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜນ້ຢູ່ເຂດດອຍພາຍໃນປະເທດເຫຼົ່ ານີ,້ ສະນັນ້ໂຄງການພດັ

ທະນາຂະແໜງການເຫຼົ່ ານັນ້ຈ ຶ່ ງມກ່ີຽວຂອ້ງກບັການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈແລະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍ

ການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ. ສະນັນ້ເອກະສານປະສມົລະຫວ່າງແຜນປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງແລະແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໄດຮ້ບັການ

                                                           
13ໜ່ວຍງານສາກນົເພື່ ອຄນົພືນ້ເມອືງ. ວາລະສານຄນົພືນ້ເມອືງໃນໂລກ 2012.ເມອືງໂກເປນັຫາເກນ, ໜາ້ 361 
14ບດົລາຍງານຜນົການສກຶສາຂອງອງົການແຮງງານສາກນົປີ 1992, http://vedda.org/4-tomei.htm. 
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ອອກແບບດວ້ຍຄວາມລະມດັລະວງັເພື່ ອໃຫຮ້ບັຮູຖ້ານະພົນ້ເດັ່ ນທີ່ ແທຈ້ງິຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຫຼຊືນົເຜົ່ າກຸ່ມທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະ

ທບົຈາກເຂດໂຄງການ. ຄວນເອາົໃຈໃສ່ພເິສດການເຊື່ ອມສານດາ້ນການວາງແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແລະມາດຕະການປກົປອ້ງຄນົ  

ພືນ້ເມອືງ.  

94. ໃນປະເທດອນິໂດເນເຊຍ, ການນໍານດົສູດຕາຍຕວົສໍາລບັກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງໃນໄລຍະວາງແຜນໂຄງການພບົມີ

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ ນໆ. ສະນັນ້, ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົແລະຂະບວນການປກຶສາຫາລແືມ່ນມຄີວາມ

ຈາໍເປນັທີ່ ສຸດໃນການກໍານດົວ່າຄວນນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ ພາຍໃນໂຄງການໃດໜຶ່ ງຫຼບໍືອງີຕາມມາດ

ຖານທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ ແລະລະບບົນຕິກິໍາຂອງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. ນອກນັນ້ຄວນດໍາ

ເນນີການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ. ຖາ້ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການກໍານດົກຸ່ມສໍາລບັນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະ 

ທບົ. ນກັວາງແຜນຄວນຈະພວົພນັພະແນກການຂັນ້ແຂວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນພະແນກສກຶສາ, ສງັຄມົຫຼວືດັທະນະທໍາເພື່ ອເກບັກໍາຂໍ ້

ມູນກ່ຽວກບັກຸ່ມຄນົທອ້ງຖິ່ ນ. ການກໍານດົກຸ່ມຄນົທອ້ງຖິ່ ນໃຫເ້ປນັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງສາມາດເຮດັໄດໂ້ດຍອງີຕາມເອກະລກັສະ

ເພາະຂອງພວກເຂາົ ທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກຊນົເຜົ່ າຫຼສືງັຄມົອື່ ນໆ ໃນທົ່ ວປະເທດ.  

95. ປະເທດຟລິບິປນິກໍ່ ເປນັປະເທດໜຶ່ ງທີ່ ຖວ່ືາມລີະບບົນຕິກິໍາທີ່ ເຂັມ້ແຂງກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງໃນພາກພືນ້ອາ

ຊ-ີປາຊຟີກິ - ໃນບາງດາ້ນແມ່ນກາຍຂອບເຂດຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງເອດບີແີລະທະນາຄານພດັທະນາຫຼາຍຝ່າຍ. ແຕ່

ວ່າໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການຈະພບົວ່າຍງັຂາດຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລະການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງເພື່ ອຮບັປະ

ກນັວ່າເອກະສານແຜນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມທີ່ ໄດອ້ອກແບບໄວ.້  

1.1.1.1.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດກາໍກາໍກາໍກາໍປູປູປູປູເຈຍເຈຍເຈຍເຈຍ    

96. ປະເທດກ◌ໍາປູເຈຍແມ່ນສງັຄມົທີ່ ມຫຼີາຍຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າຊຶ່ ງມຊີນົເຜົ່ າຂະເມນເປນັຊນົເຜົ່ າທີ່ ໃຫ່ຍທີ່ ສຸດຂອງປະເທດ. ຂໍ ້

ມູນກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຄບົຖວ້ນແລະເກົ່ າເກນີໄປ. ການສໍາຫຼວດໃນປ ີ1995 ທີ່ ດໍາເນນີໂດຍກະຊວງພາຍໃນຄາດຄະເນ

ວ່າມປີະມານ 440.000 ຄນົເປນັຄນົຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ (ກວມເອາົປະມານ 4% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ). ພານໃນກຸ່ມດັ່ ງກ່າວນີ,້ 

ລະບບົນຕິກິໍາຂອງປະເທດກ◌ໍາປູເຈຍຮບັຮູວ່້າມກຸ່ີມຍ່ອຍຂອງກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງຫຼ ື “ກຸ່ມຍ່ອຍຄນົພືນ້ເມອືງ” ໂດຍມສີະຖານະການ

ສະເພາະ. ນອກນັນ້ກຸ່ມເຫຼົ່ ານີຍ້ງັໝາຍເຖງິຄນົພູດອຍ, ຊນົເຜົ່ າຮ່ອມພູຫຼຊືນົເຜົ່ າຂະເມນລື ້- ເຜົ່ າສຸດທາ້ຍໝາຍຄວາມວ່າ “ຂະເມນ

ເທງີ” ແລະສອ່ງແສງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຕົາ້ໂຮມຄວາມສາມກັຂອງຄນົກໍາປູເຈຍດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວວ່້າທຸກຄນົ

ແມ່ນຄນົຂະເມນບ່ໍໜອ້ຍກໍ່ ຫຼາຍ.  

97. ຕວົເລກຄາດຄະເນຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມລະດບັກະຊວງກ່ຽວກບັການພດັທະນາຄນົພູດອຍປີ 1997 ກໍານດົໄວ ້

ວ່າປະຊາກອນທງັໝດົຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍພືນ້ເມອືງແມ່ນປະມານ 120.000 ຄນົ, ຫຼປືະມານ 1%ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົໃນ

ປະເທດ. ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຄນົເຫຼົ່ າອາໄສຢູ່ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອື, ໃນແຂວງລດັຕະນະຄຼຣີ ິ (62.000 ຄນົຫຼ ື 66% 

ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົພາຍໃນແຂວງ, ອງີຕາມສະຖຕິກິານສໍາຫຼວດພນົລະເຮອືນປີ 1995), ເຜົ່ າມອນໂດຄຼຣິ ິ (23.000 ຄນົຫຼ ື

7%), ເຜົ່ າສະຕງັເຕຼງັ (5.000ຄນົຫຼ ື6.6%) ແລະເຜົ່ າກຣາຕ ີ(21.000 ຄນົຫຼ ື8,3%). ນອກນັນ້ຍງັມຊີນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງຂະໜາດ

ນອ້ຍຈາໍນວນໜຶ່ ງຄຊືນົເຜົ່ າKoh Kong, Preah Vihear, Pursat, Kampong Thom, Kampong Speu, 

Kampong Cham, Siem Reap, Battambong, Bantey Mean Chey, Odormean Chey, ແລະ Sihanouk 
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Ville.ຜນົການສໍາຫຼວດພນົລະເຮອືນໃນປີ 2008 ພບົວ່າພາສາຈາໍນວນ 3 ພາສາເທົ່ ານັນ້ທີ່ ເປນັພາສາຊນົຄນົຊນົເຜົ່ ານໍາໃຊເ້ປນັຕົນ້

ຕ່ໍຄພືາສາຊາມ (240.000 ຄນົ), ມອນ-ຄະແມ (100.000 ຄນົ) ແລະໄຕ-ກາດ ີ(20.000 ຄນົ).15 

98. ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຂຶນ້ກບັເຊືອ້ຊາດມອນ-ຂະແມຂອງຄອບຄວົພາສາອອດສະໂຕຼອາເຊຍຕກິທີ່ ປະກອບມີ

ຊນົເຜົ່ າດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ Tampuan, Kui, Kreung, Kavet, Brao, Stieng, ແລະ Lun (ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັທາງ

ດາ້ນການສະກດົຄໍາ, ຈາໍນວນ, ສ່ວນປະກອບຂອງຊນົເຜົ່ າເຫຼ ົ່ ານີ)້. ຊນົເຜົ່ າຈາລາຍແລະເຣດຂຶນ້ກບັສາຍພາສາອອດສະໂຕຼອາເຊຍ

ຕກິ. ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງໃນປະເທດກໍາປູເຈຍປະຕບິດັເຕກັນກິການເຮດັນາຂອງຄນົເຄິ່ ງພະເນຈອນຄກືານຜະລດິກະສກິໍາແບບເຄອືນ

ຍາ້ຍຄຽງຄູ່ກບັກນັລ່າສດັ ແລະເກບັເຄື່ ອງປາຂອງດງົ; ເຖງິແມ່ນວ່າຊນົເຜົ່ າຈາໍນວນໜຶ່ ງໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ເຮດັການຜະລດິກະສກິໍາ (ເຮດັ

ນາ) ຢູ່ເຂດທົ່ ງພຽງແລວ້ກໍ່ ຕາມແຕ່ວ່າ ສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ ຍງັຄງົເຮດັນາຢູ່ໄກກ້ບັເຂດທຢູ່ີອາໄສດັງ້ເດມີ. ພວກເຂາົກໍາລງັປະເຊນີກບັ

ຄວາມກດົດນັກ່ຽວກບັທີ່ ດນິປະເພນຂີອງພວກເຂາົທີ່ ເປນັຜນົມາຈາການອບົພະຍບົຂອງຄນົຂະແມ, ການຜະລດິກະສກິໍາແບບເປນັ

ສນິຄາ້, ສໍາປະທານທີ່ ດນິແລະປ່າໄມແ້ລະນະໂຍບາຍປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ຂອງຄນົພືນ້ເມອືງແລະການດດັແປງຮູບແບບການຜະ

ລດິກະສກິໍາແບບເລື່ ອນລອຍ.  

99. ໃນປ ີ2001, ລດັຖະບານ ໄດຜ່້ານກດົໝາຍວ່າດວ້ນທີ່ ດນິ, ຊຶ່ ງເປນັກດົໝາຍທີ່ ກໍານດົໃຫຊ້ມຸຊນົພືນ້ເມອືງສາມາດໄດຮ້ບັ

ໜງັສໃືບຕາດນິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ເປນັຂອງພວກເຂາົ, ພາຍໄຕກ້ໍາມະສດິຂອງບຸກຄນົຫຼຂືອງຊຸມຊນົ. ພາຍໄຕກ້ດົໝາຍດັ່ ງ

ກ່າວນີ,້ ທີ່ ດນິຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງສາມາດຖກືກໍານດົໃຫເ້ປນັດນິສໍາລບັທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ດນິສໍາລບັເຮດັການຜະລດິ, ດນິສະ

ຫງວນໄວເ້ປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງລະບບົການກະສກີໍາແບບຮອບວຽນຕາມປະເພນ.ີ ກດົໝາຍສະບບັນີຍ້ງັຮບັຮູສ້ດິທລິວມໝູ່ ຂອງ

ຄນົພືນ້ເມອືງຕ່ໍກບັທີ່ ດນິໃດໜຶ່ ງ. ມາດຕາ 23 ລະບຸໄວວ່້າຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງແມ່ນຊຸມຊນົທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຂໍກ້ໍານດົໃນກດົໝາຍ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: “ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໃດໜຶ່ ງແມ່ນກຸ່ມຄນົທີ່ ອາໄສຢູໃນຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງລາດຊະອານາຈກັກໍາປູເຈຍທີ່ ສະ

ມາຊກິຂອງພວກເຂາົມເີອກະລກັທາງເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ, ສງັຄມົ, ຊນົເຜົ່ າ,ແລະແມ່ນຜູທ້ີ່ ປະຕບິດັວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ

ແບບພືນ້ເມອືງແລະ ແມ່ນຜູທ້ີ່ ເຮດັການຜະລດິກະສກິໍາໃນທີ່ ດນິທີ່ ພວກເຂາົຄອບຄອງອງີຕາມກດົປະເພນທີີ່ ນໍາໃຊສ່້ວນລວມ”.  

100. ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມປ້ ີ 2002 ກໍານດົໃຫມ້ກີານຮບັຮູ ້ “ສດິນໍາໃຊຕ້າມປະເພນໂີດຍມເີປົາ້ໝາຍຕາມປະເພນ,ີ ຮດີ

ຄອງ, ສາດສະໜາແລະການດໍາລງົຊວິດິ” ຂອງຊຸມຊນົທີ່ ອາໄສຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ (ມາດຕາ 40). ນອກນັນ້ມາດຕາ

ຍ່ອຍກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມຂ້ອງຊຸມຊນົ (2003) ກໍານດົໃຫມ້ໂີອກາດຮບັປະກອນໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງສາມາດນໍາໃຊແ້ລະຄຸມ້

ຄອງເຂດພືນ້ທີ່ ປ່າໄມ.້  

101. ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ໃນເດອືນເມສາ 2009. 

ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແນ່ໃສ່ “ສົ່ ງເສມີຄວາມເຂົາ້ໃຈແລະສະແດງຄວາມເຄາົລບົຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວດັທະນະທໍາ ກໍ່ ຄ ື ການຮບັ

ປະກນັວ່າ ຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ພາຍໄຕຂ້ອບເຂດຂອງລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະເພື່ ອປກົປອ້ງສດິຄອບຄອງນໍາໃຊປ່້າ

ແລະທີ່ ດນິປະເພນຂີອງພວກເຂາົ. ກມົສົ່ ງເສມີແລະພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ (DEMD), ທີ່ ຂຶນ້ກບັກະຊວງພດັທະນາຊນົະບດົ, 

ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ນໍາພາ ທີ່ ເຮດັວຽກແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະມພີາລະບດົບາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະ

ໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ. DEMD ມພີາລະກດິໃນການປະສານງານກບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ເຮດັວຽກພດັທະນາທີ່ ແນ່ໃສ່ເຂດພູດອຍ, 

ເຂດພູພຽງ ແລະເຂດທົ່ ງພຽງ; ແລະເພື່ ອຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ແລະລາຍງານຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທຸກແຜນງານແລະໂຄງ

ການກ່ຽວກບັການພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດອີນັໜຶ່ ງມຄີ ື ນກັວາງແຜນໂຄງການຄວນປະສານງານກບັ 

DEMD ສ າລບັທຸກໆວຽກງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກາປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະການວາງແຜນຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງ ມີ

ຄວາມເປນັເຈ ົາ້ການໃນການວາງແຜນ.  

                                                           
15ການສໍາຫວຼດພນົລະເມອືງປີ 2008, ສະຖາບນັສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ. http://www.nis.gov.kh/index.php/pop-demog-stat/censuses 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 

 
 

132

102. ປະເທດກໍາປູເຈຍແມ່ນລດັມຂໍີຜູ້ກມດັຕ່ໍສນົທສິນັຍາກນົຈາໍນວນໜຶ່ ງເຊັ່ ນຂໍຜູ້ກມດັສນັຍາ ກ່ຽວກບັສດິທທິາງເສດຖະ

ກດິ, ສງັຄມົແລະວດັທະນະທໍາ, ຂໍຜູ້ກມດັສນັຍາກ່ຽວກບັສດິຂອງພນົລະເຮອືນແລະທາງການເມອືງແລະສນົທສິນັຍາກ່ຽວກບັການ

ກໍາຈດັທຸກຮູບແບບຂອງການຈາໍແນກເຊືອ້ຊາດຊຶ່ ງວ່າທງັໝດົນີລ້ວ້ນແລວ້ແຕ່ເປນັການປກົປອ້ງສດິທຜິນົປະໂຫຍດຂອງຄນົພືນ້

ເມອືງ. ປະເທດກໍາປູເຈຍກໍ່ ເປນັປະເທດໜຶ່ ງທີ່ ຮບັຮອງເອາົ UNDRIP. ໃນຂະນະທີ່ ຄນົພືນ້ເມອືງໃນປະເທດກໍາປູເຈຍເປນັຄນົ

ທຸກຍາກແລະພບົອຸປະສກັໃນການນໍາໃຊສ້ດິທຂິອງຕນົເອງ, ພວກເຂາົໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ NGOທອ້ງຖິ່ ນແລະສາກນົທີ່

ພະຍາຍາມສົ່ ງເສມີສດິທຂິອງພວກເຂາົຄຽງຄູ່ກບັການສະໜບັສະໜນູສະມາຄມົຊນົເຜົ່ າພູດອຍທເີກດີຂຶນ້ໃນພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງ

ເໜອື.  

103. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ SPS ມຜີນົນໍາໃຊຕ່ໍ້ກຸ່ມສງົຄມົທີ່ ຢູ່ໃນປະເພດຄນົພືນ້ເມອືງຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍ. ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມ

ນອ້ຍຈາໍນວນໜຶ່ ງອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຖານະເປນັຄນົພືນ້ເມອືງລວມມຊີນົເຜົ່ າຄນີ, ຈນີ, ລາວແລະຊນົເຜົ່ າຊາມໃນບາງກລໍະນ.ີ ແຕ່

ວ່ານີກ້ໍ່ ເປນັແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ຄວນລວມເອາົກຸ່ມຄນົເຫຼົ່ ານີເ້ຂົາ້ໃນການປະເມນີ ແລະອອກແບບມາດຕະການແກໄ້ຂໂດນຍ

ຜ່ານການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກລໍະນທີີ່ ຜນົຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຊີໃ້ຫເ້ຫນັ

ວ່າພວກເຂາົມກີໍ່ ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ.  

2.2.2.2.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດອນິອນິອນິອນິໂດໂດໂດໂດເນເນເນເນເຊຍ ເຊຍ ເຊຍ ເຊຍ     

104. ປະເທດອນິໂດເນເຊຍແມ່ນປະເທດທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊນົເຜົ່ າແລະວດັທະນະທໍາປະເທດໜຶ່ ງໃນໂລກ. ຍງັບ່ໍທນັມີ

ຈາໍນວນຊນົເຜົ່ າທີ່ ເປນັທາງການຫຼຈືາໍນວນພາສາປາກເວົາ້ແລະຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການນໃຊຄໍ້າວ່າຄນົພືນ້ເມອືງ. ຄາດຄະເນວ່າຈະມີ

ປະມານ 500 ຊນົເຜົ່ າທີ່ ເວົາ້ຫຼາຍພາສາ, ໃນຂະນະທີ່ ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນອື່ ນໆຄາດວ່າມ ີ 2,000 ຊນົເຜົ່ າ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊນົ

ຊາດຊນົເຜົ່ ານີແ້ມ່ນແຫ່ຼງຊບັສນິທາງວດັທະນະທໍາທີ່ ເປນເສາົຄໍາ້ຄວາມສາມກັຄພີາຍປະເທດ, ຊຶ່ ງເຫນັໄດຈ້າກຄໍາຂວັນຂອງປະເທດ

ຄ:ື Bhinneka Tunggal Ika - ໝາຍເຖງິຄວາມເປນັໜຶ່ ງດຽວທ່າມກາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ໃນໄລຍະການອອກນະໂບຍບາຍຄໍາ

ສັ່ ງໃໝ່ (1966-1998), tunggal ika (ຄວາມເປນັໜຶ່ ງດຽວ) - ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັຄວາມເຂົາ້ໃຈວ່າແມ່ນຄວາມສາມກັຄ,ີ ຄວາມພະຍາ

ຍາມທີ່ ມມີາດຖານດຽວກນັ - ໄດຮ້ບັການເນັນ້ໜກັຢ່າງເຂັມ້ແຂງໃນລະດບັທີ່ ສູງກວ່າຄໍາວ່າbhinneka (ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ).ໄດມ້ີ

ຄວາມພະຍາຍາມຈາໍກດັຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັເອກະລກັຊນົເຜົ່ າໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍແລະໂຄງການພດັທະນາທີ່ ແນໃສ່ສົ່ ງ

ເສມີຄວາມເປນັເອກະພາບ. ການເຄື່ ອນໄຫວກ່ຽວກບັເອກະລກັຊນົເຜົ່ າຖວ່ືາເປນັອນັຕະລາຍຕ່ໍຄວາມເປນັໜຶ່ ງດຽວຂອງລດັ. ຫຼງັ

ຈາກທີ່ ທ່ານປະທານປະເທດຊູຫາໂຕພົນ້ຈາກຕໍາແໜ່ງໃນປ ີ 1998, ປະຊາຊນົຮບັຮູວ່້າຄວາມຫຼາກຫຼາຍແມ່ນໄດຮ້ບັແນະນໍາຄນື

ໃໝ່ໃນຂງົເຂດວຽກງານ ສງັຄມົ ແລະວດັທະນະທໍາ.  

105. ຕາມຮດີຄອງປະເພນແີລວ້, ຄໍາສບັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັແນວຄວາມຄດິຄນົພືນ້ເມອືງໃນປະເທດອນິໂດເນເຊຍແມ່ນ 

masyarakat terasingທີ່ ມຄີວາມໝາຍວ່າຊຸມຊນົຫ່າງໄກສອກຫຼກີແລະດອ້ຍໂອກາດ. ຄໍາສບັນີມ້ກັຈະໄດຮ້ບັການນໍາໃຊໃ້ນ

ທາງທີ່ ເສື່ ອມເສຍແລະແຜນງານຂອງລດັຖະບານແມ່ນຖອືອກແບບເພື່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດແລະຍກົລະດບັມາດຕະ

ຖານຂອງຊຸມຊນົໃຫຫຸຼ້ດພົນ້ອອກຈາກຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼກີແລະ”ການປະຕບິດັທີ່ ຫຼາ້ຫຼງັ” ບນົພືນ້ຖານຄວາມເຄາົລບົເອກະລກັ

ແລະຮດີຄອງປະເພນຂີອງພວກເຂາົ. ເພື່ ອກໍາຈດັແນວຄວາມຄດິທາງລບົຂອງຄໍາວ່າmasyarakat terasing, ກມົພດັທະນາສງັ

ຄມົປ່ຽນຄໍາສບັນີມ້າເປນັmasyarakat adat terpencil, “ຊຸມຊນົວດັທະນະທໍາຫ່າງໄກ”, ທີ່ ປະກອບມ ີ6 ມາດຖານໃນການ

ກໍານດົກຸ່ມຄນົເຫຼົ່ ານີຄ້:ື ຂະໜາດນອ້ຍ, ກຸ່ມວດັທະນະທໍາດ່ຽວ, ມສີະຖາບນັສງັຄມົອງີຕາມເຊືອ້ສາຍ, ມຄີວາມຫ່າງໄກທາງດາ້ນພູ

ມສີາດທເີປນັເຂດທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກສໍາລບັຄນົພາຍນອກເຂົາ້ເຖງິ, ຄອບຄອງນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊແີບບທໍາມະດາ, ຂຶນ້ກບັຊບັພະຍາກອນ

ທໍາມະຊາດແລະສິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍກງົ, ແລະມຄີວາມຈາໍກດັໃນການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານທາງສງັຄມົ, ການເມອືງແລະເສເຖະກດິ 

(ດໍາລດັຂອງປະທານປະເທດເລກທ ີ 111 ປ ີ 1999). ໃນຂະນະທີ່ ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຄາດຄະເນ, ຈາໍນວນປະຊາຊນົທີ່
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ລວມຢູ່ໃນການຄາດຄະເນມລີກັສະນວງົແຄບຄປືະມານ 1,5 ລາ້ນຄນົ, ສ່ວນໃຫ່ຍຢູ່ພາກພືນ້ປາປວົຕາເວນັຕກົ, Kalimantan, 

Sulawesi, Sumatra, ແລະເກາະດອນເຂດນອກເຊັ່ ນ Sumba, Sumbawa, and Maluku. 

106. ຄໍາວ່າ remote adat communities ເປນັຄໍາສບັທີ່ ປະສມົປະສານຄໍາສບັທີ່ ສະເໜກ່ີອນໜາ້ນີຄ້ ື masyarakat 

terasing ກບັຄໍາສບັໃນລະບຽບກດົໝາຍເກດີຂຶນ້ໃໝ່ທີ່ ມຄີວາມເປນັກາງແລະບ່ໍນໍາໃຊຄໍ້າສບັສະເພາະເຊັ່ ນ Masyarakat 

Adat (“ຊຸມຊນົທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົປະເພນ”ີ ຫຼ ື“ຊຸມຊນົທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ”), ຊຶ່ ງໝາຍເຖງິຊຸມຊນົທີ່ ສາ້ງກດົລະບຽບຂອງ

ຕນົແລະຄຸມ້ຄອງທາງສງັຄມົອງີຕາມຮດີຄອງປະເພນ.ີ ລະບບົນຕິກິໍາຂອງປະເທດ ຮບັຮູຖ້ານະຂອງຊຸມຊນົadatແລະລວມມຂໍີກ້ໍາ

ນດົປກົປອ້ງສດິທຜິນົປະໂຫຍດຂອງພວກເຂາົເປນັຕົນ້ແມ່ນ ມາດຕະການປກົປອ້ງຈາກສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິສ່ວນລວມ (ເຖງິແມ່ນ

ວ່າກດົໝາຍນີສ້າມາດຕລີາຄາໄດຫຼ້າຍຄວາມໝາຍກໍ່ ຕາມ). ຕວົຢ່າງ: ລດັຖະບນັຍດັກ່ຽວກບັສດິທມິະນຸດ (ລດັຖະບນັຍດັ ເລກທ ີ

36 ປ ີ1999) ແລະລດັຖະບນັຍດັການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ (ລດັຖະບນັຍດັເລກທ ີ22 ປ ີ1999) ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັນຕິກ່ິຽວກບັທີ່

ດນິ (ຂໍກ້ໍານດົເລກທ ີ5 ປ ີ 1999: ຄໍາສັ່ ງແນະນໍາກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂບນັຫາສດິທ ິUlayatຂອງຊຸມຊນົທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 

Adat). ແຕ່ວ່າກດົໝາຍຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ (ລດັຖະບນັຍດັເລກທ ີ 41 ປ ິ 1999) ບ່ໍມຊໍີກ້ໍານດົກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງຊຸມຊນົອາ

ດດັແລະທີ່ ດນິອູລາຍດັ, ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການຈດັປະເພດໃຫເ້ປນັ ປະເພດຍ່ອຍ ທີ່ ຂຶນ້ກບັເຂດປ່າໄມຂ້ອງລດັ. ປະເທດອນິໂດເນເຊຍໄດ ້

ຮບັຮອງເອາົ UNDRIP ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. 

107. ການນໍາໃຊຄໍ້າສບັສະເພາະເຊັ່ ນຄໍາວ່າMasyarakat Adat,ຊຸມຊນົອາດດັຈາໍນວນໜຶ່ ງໄດສ້າ້ງຕັງ້ກຸ່ມພນັທະມດິ

Aliansi Masyakarat Adat Nusantara (AMAN) ແຫ່ງຊາດຂຶນ້ໃນປີ 1999 ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູກດົປະເພນ,ີ ຊວິດິວດັ

ທະນະທໍາຂອງພວກເຂາົແລະການຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ກຸ່ມພນັທະມດິAMANໄດກ້ໍານດົຄໍານິ

ຍາມຂອງຄໍາວ່າອາດດັຄ:ື “ຊຸມຊນົໃດໜຶ່ ງທີ່ ດງົຊວິດິຮ່ວມກນັອງີຕາມຕົນ້ກໍາເນດີໃນແຕ່ລະລຸນ້ຂອງພວກເຂາົໃນຜື່ ນແຜ່ນດນິອາດດັ, 

ແມ່ນຜູທ້ີ່ ມປີະທປິະໄຕໃນຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ມຊີວິດິຕາມວດັທະນະທໍາສງັຄມົທີ່ ກໍານດົກດົ

ລະບຽບໂດຍທີ່ ດນີອາດດັແລະສະຖານບນັອາດດັຊຶ່ ງເປນັພາກສ່ວນທີ່ ຄຸມ້ຄອງຄວມຢນືຍງົຂອງຊວິດິຊຸມຊນົ”. ຖາ້ອງີຕາມຄໍານິ

ຍາມດັ່ ງກ່າວນີ,້ ກຸ່ມພນັທະມດິAMANຄາດຄະເນວ່າຈະມປີະມານ 50 – 70 ລາ້ນຄນົທີ່ ໃຊຊ້ວິດິໃນຊຸມຊນົແບບນີ.້  

108. ໂດຍຜ່ານການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມພນັທະມດິAMANແລະການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ, ຊຸມຊນົຈາໍນວນໜຶ່ ງ

ໄດກ້ໍານດົຕນົເອງວ່າມຖີານະເປນັຊຸມຊນົອາດດັແລະມຈີາໍນວນເພີ່ ມຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. ຊຸມຊນົຈາໍນວນອງີຕາມສະຖານທີ່ ຕັງ້ແລະປະ

ກອບມຫຼີາຍຊນົເຜົ່ າທີ່ ອາໄສຢູໃນສະຖານທີ່ ຕັງ້ດັ່ ງກ່າວນັນ້. ສະນັນ້ມນັກໍ່ ຄກືນັກບັຄໍາວ່າremote adat communities, ຄໍາ

ວ່າMasyarakat Adatແມ່ນບ່ໍມຄີວາມສອດຄ່ອງຢ່າງສມົບູນກບັຂໍກ້ໍານດົທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານ SPS. ເຖງິແມ່ນວ່າຍງັບ່ໍມີ

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບລວມໃນການຄຸມ້ຄອງຊຸມຊນົອາດດັ, ແຕ່ວ່າກມົອື່ ນໆກໍ່ ພວົພນັຢ່າງເປດີເຜຍີ

ກບັພວກເຂາົເຊັ່ ນວ່າກມົພດັທະນາສງັຄມົ, ກມົສດິທມິະນດິແລະຄວາມຍຸຕທໍິາແລະກມົປ່າໄມ.້  

3.3.3.3.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດສາສາສາສາທາທາທາທາລະລະລະລະນະນະນະນະລດັ ປະລດັ ປະລດັ ປະລດັ ປະຊາຊາຊາຊາທິທິທິທປິະປະປະປະໄຕ ປະໄຕ ປະໄຕ ປະໄຕ ປະຊາຊາຊາຊາຊນົຊນົຊນົຊນົລາວ ລາວ ລາວ ລາວ     

109. ປະມານ 30% - 35% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົຂຶນ້ກບັຊນົເຜົ່ າສ່ວນໃຫ່ຍຂອງປະເທດຄຊືນົເຜົ່ າລາວ. ຊນົເຜົ່ າ

ນີຢູ່້ໃນກຸ່ມພາສາTai-Kadaiຊຶ່ ງລວມທງັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ໃຊພ້າສາໄຕ. ປະຊາກອນສ່ວນທີ່ ເຫຼອືແມ່ນຈດັຢູ່ໃນກຸ່ມພາສາອອດ

ໂຕຼອາຊຽນຕກິ (23%), ມົງ້-ມຽນ (7,4%), ແລະຊໂີນ-ຕເິບດຕຽນ (2,7%).  

110. ຄໍາວ່າຄນົພືນ້ເມອືງບ່ໍໄດຮ້ບັການນໍາໃຊພ້າຍໃນປະເທດ. ລດັຖະທໍາມະນນູປ ີ 1991 ຮບັຮູວ່້າປະເທດລາວແມ່ນສງັຄມົທີ່

ມຫຼີາຍຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າຊຶ່ ງໃນນັນ້ປະກອບມຫຼີາຍກຸ່ມຊນົເຜົ່ າທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການຢງັຢນືວທິກີານຈດັປະເພດແລະມາດຖານທີ່ ນໍາ

ໃຊ.້ ການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງແຫ່ງຊາດໃນປ ີ 1995 ກໍານດົເອາົ 47 ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າໃຫ່ຍແລະ 149 ກຸ່ມຍ່ອຍ, ລວມທງັຊນົເຜົ່ າ 
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ລາວ, ແຕ່ວ່າຜນົການກໍານດົດັ່ ງກ່າວນີຍ້ງັບ່ໍທນັຍອມຮບັໃນບາງທອ້ງຖິ່ ນ - ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຈາໍນວນໜຶ່ ງຄາດຄະເນວ່າມຊີນົເຜົ່ າຢູ່ປະມານ 

236 ຊນົເຜົ່ າ. ໃນປະຈບຸນັ, ຕວົເລກຈາໍນວນຊນົເຜົ່ າຢ່າງເປນັທາງການແມ່ນ 49 ຊນົເຜົ່ າ. ອງີຕາມລດັຖະທໍາມະນນູປ ີ1991, ລດັ

ຖະບານໄດລ້ບົລາ້ງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານທາງການໃນອະດດີ - ຊຶ່ ງເປນັຄໍາສບັທີ່ ມຄີວາມໝາຍທາງລບົ - ລະ

ຫວ່າງຊນົເຜົ່ າພູດອຍ (ເຜົ່ າລາວສູງ) ທີ່ ອາໄສຢູ່ຕາມຍອດພູແລະຊນົເຜົ່ າເນນີພູ (ເຜົ່ າກມຶມຸ) ທີ່ ອາໄສຢູ່ຕາມເນນີພູແລະເປີຍ້ພູແລະ

ຊນົເຜົ່ າລາວລຸ່ມ (ເຜົ່ າລາວລຸ່ມ). ແຕ່ວ່າຄໍາສບັເຫຼົ່ ານີຍ້ງັຄງົໄດຮ້ບັການໃຊຢ່້າງກວາ້ງຂວາງພາຍໃນປະເທດ, ຊຶ່ ງເປນັອກີຂັນ້ໜຶ່ ງຂອງ

ຄວາມສບັສນົ. 

111. ຄວາມແຕກຕ່າງທົ່ ວໄປ - ດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົແລະລະບບົນເີວດ - ສາມາດກໍານດົໄດລ້ະຫວ່າງພາສາໄຕ-ກາ

ດາຍແລະພາສາຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆ (ຍກົເວັນ້ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າໄຕໃນເຂດພູດອຍ). ຕາມປກົກະຕແິລວ້ນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະ 

ທບົຈະນໍາໃຊກ້ບັ “ກຸ່ມທີ່ ບ່ໍປາກພາສາໄຕ-ກາດາຍ”; ຄ:ື ກຸ່ມພາສາອອດໂຕຼອາຊຽນຕກິ, ມົງ້-ມຽນ, ແລະຊໂິນ-ຕເິບດຕຽນ - ເພື່

ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈງ່າຍໃນເອກະສານນີ ້ ກຸ່ມເຫຼົ່ ານີໝ້າຍເຖງິຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ການດໍາລງົຊວິດິຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຂຶນ້

ກບັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້ ສ່ວນຫຼາຍພວກເຂາົຈະເຮດັໄຮ່ແລະຈາໍນວນໜຶ່ ງລ່າສດັແລະເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. ສ່ວນໃຫ່ຍຖສືາດສະ

ໜາຜ,ີ ໃນຂະນະທີ່ ຈາໍນວນນອ້ຍໜຶ່ ງຖສືາດສະໜາພຸດຊຶ່ ງເປນັສາດສະໜາຂອຄນົຊນົເຜົ່ າລາວຫຼສືາດສະໜາຄຼດິຈຽນຊຶ່ ງວ່າພາກ

ສ່ວນໜຶ່ ງກໍ່ ສາມາດປະສມົປະສານກບັຄວາມເຊື່ ອທາງຮດີຄອງປະເພນຂີອງພວກເຂາົ. ຊນົເຜົ່ າໄຕ-ກາດາຍສ່ວນໃຫ່ຍນຍິມົເຮດັ

ການກະສກິໍາແບບຄົ່ ງທີ່ ໂດຍມລີະບບົການຜະລດິອງີຕາມຮູບແບບການປູກພດືຖາວອນຫຼດໍືາລງົຊວິດິໃນເຂດຕວົເມອືງ. ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມ

ນອ້ຍອາໄສຢູ່ທຸກພາກພືນ້ຂອງປະເທດ, ໂດຍອາໄສຢ່າງໜາແໜນ້ໃນເຂດພູສູງຕາມຊາດແດນພາກເໜອື, ຕາເວນັອອກແລະ

ພາກໄຕ.້ 

112. ເນືອ້ໃນລດັຖະທໍາມະນນູແລະນະໂຍບາບຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍປີ 1992, ມະຕຕິກົລງົຂອງສຸນກາງພກັກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມ

ນອ້ຍທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານຈນິຕະນາການ ໃໝ່ຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມຊດັເຈນກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ເອກະສານເຫຼົ່ ານີຍ້ອມຮບັ

ແລະສົ່ ງເສມີສດິທແິລະຄວາມສະເໜພີາບແຕ່ວ່າລະບຸເຖງິຄວາມຈາໍເປນັໃນການສາ້ງລດັ-ຊາດໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງແລະມຄີວາມ

ສາມກັຄເີປນັໜຶ່ ງໂດຍມເີງ ື່ອນໄຂຢ່າງຊດັເຈນ. ສິ່ ງນີສ່້ວນຫຼາຍຈະບົ່ ງບອກໃຫເ້ຫນັວ່າມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດຂອງຊນົເຜົ່ າກຸນອ້ຍ. 

ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ມະຕຕິກົລງົຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັດວ້ຍການບງັຄບັເພື່ ອແນ່ໃສ່ປ່ຽນແປງລະບບົການປູກຝັ່ ງແບບເຮດັ

ໄຮ່ເລື່ ອນລອຍແລະເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ “ການປະຕບິດັປະເພນຫຼີາ້ຫຼງັທີ່ ຕດິພນັກບັລະບບົການຜະລດິແລະວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ”.  

113. ນຕິບິນັຍດັກ່ຽວກບັການອອກໃບຕາດນິແລະການນໍາໃຊປ່້າໄມຍ້ງັມລີກັສະນະບ່ໍຈະແຈງ້, ການຮບັຮູຮູ້ບແບບການນໍາໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນ, ປ່າໄມແ້ລະທີ່ ດນິຕາມປະເພນຍີງັມລີກັສະນະຈາໍກດັໃນຂະນະມກີານບງັຄບັໃຊຂໍ້ຈ້າໍກດັກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິທີ່

ດນິປະເພນຂີອງຊາວບາ້ນ. ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕເີລກທ ີ 169 ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງແລະນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິປ່າໄມໃ້ນປ ີ 1996  

ກໍານດົໄວວ່້າທີ່ ດນິບ່ໍສາມາດປ່ອຍປະໃຫເ້ປົ່ າຫວ່າງເປນັເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ປ ີ - ໄລຍະເວລານີເ້ປນັໄລຍະເວລາທີ່ ສັນ້ທີ່ ສຸດ ສໍາລບັ

ຮອບວຽນການການຜະລດິກະສກິໍາແບບເລື່ ອນລອຍ. ລດັຖະບານສາມາດຮຽກຮອ້ງເອາົທີ່ ດນິເຫຼົ່ ານັນ້ ມາປູກປ່າຄນືໃໝ່ຫຼປູືກພດື

ກະສກິໍາອື່ ນໆ. ນອກນັນ້ດໍາລດັປ ີ 1996 ຍງັລະບຸກ່ຽວກບັສດິທຂິອງລດັໃນການຈດັສນັສດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິໃຫຄ້ວົ

ເຮອືນເພື່ ອເຮດັການຜະລດິກະສກິໍາແບບຖາວອນເທົ່ ານັນ້. ແຜນງານຈດັສນັທີ່ ດນິແລະປ່າໄມສ້ງົຜນົກະທບົທາງລບົຢ່າງຮາ້ຍ

ແຮງຍອ້ນວ່າແຜນງານດັ່ ງກ່າວນັນ້ບ່ໍໄດສ້ະໜອງທີ່ ດນິຢ່າງພຽງພໍໃຫຊ້າວບາ້ນເພື່ ອນ◌ໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດໍາລງົຊວິດິຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງ

ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ເຮດັໄຮ່ແບບເລື່ ອນລອຍ (ໃນບາງກລໍະນແີຜນງານດັ່ ງກ່າວນີສ້ົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ).  

114. ຄະນະກໍາມະການຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ຂຶນ້ກບັສະພາແຫ່ງຊາດມໜີາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮ່າງແລະປະເມນີນຕິກິໍາ

ຕ່າງໆທີ່ ຕດິພນັກບັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນຕິກິໍາເຫຼົ່ ານັນ້. ການສໍາຫຼວດຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແມ່ນພາ

ລະບດົບາດຂອງສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ຊນົເຜົ່ າຂຶນ້ກບັກະຊວງຖະແຫ່ຼງຂ່າວແລະວດັທະນະທໍາ. ສະຖານບນັຕົນ້ຕ່ໍທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກ
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ງານຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຄກືໍາມະບານແນວລາວສາ້ງຊາດຊຶ່ ງເປນັອງົການທີ່ ມພີະແນກຊນົເຜົ່ າສະເພາະ. ຢູ່

ປະເທດລາວຍງັບ່ໍມອີງົການຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ແຕ່ວ່າຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ມກີານຈດັຕັງ້ແລະສາຍພວົພນັທີ່ ດກີບັລດັຖະບານໃນໄລຍະທີ່ ມີ

ການຕ່ໍສູ.້ ຄນົເຜົ່ າມ ົງ້ຈາໍນວນໜຶ່ ງອບົພະຍກົໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນໄຍລະສງົຄາມອນິໂດຈນີໃນຊຸມປ ີ 1970 ແລະໄດສ້າ້ງຕັງ້ອງົການ

ຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ສາກນົເພື່ ອໂຄສະນາສດິແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງພວກເຂາົຢູ່ໃນບາ້ນເກດີກໍ່ ຄຢູ່ືຕ່າງປະເທດ. ປະເທດລາວກໍ່ ເປນັປະເທດ

ໜຶ່ ງທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ UNDRIP.  

4.4.4.4.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຟິຟິຟິຟລິບິລບິລບິລບິປນິ ປນິ ປນິ ປນິ     

115. ນະໂຍບາຍປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮບັການລະບຸໄວໃ້ນລດັຖະທໍາມະນນູປ ີ 1987, ແລະລດັຖະບນັຍດັເລກທ ີ 8371 

(ລດັຖະບນັຍດັກ່ຽວກບັສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງ [IPRA] ປີ 1997). ລດັຖະທໍາມະນນູກໍານດົໄວວ່້າລດັຕອ້ງຮບັຮູ,້ ເຄາົລບົແລະ

ປກົປອ້ງສດິທຜິນົປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊນົທີ່ ມວີດັທະນະທໍາພືນ້ເມອືງແລະສົ່ ງເສມີແລະພດັທະນາສະຖາບນັ, ວດັທະນະທໍາແລະຮດີ

ຄອງປະເພນຂີອງພວກເຂາົ. ສດິທເີຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນພືນ້ຖານໃນການກໍານດົນະໂຍບາຍແລະແຜນພດັທະນາແຫ່ງຊາດ. ນອກນັນ້ລດັຖະ

ບນັຍດັຍງັລະບຸໄວກ່້ຽວກບັສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມຕ່ໍີທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດກໍ່ ຄກືານບໍາລຸງຮກັສາສະຫວດັດກີານທາງວດັທະນະ

ທໍາ, ສງັຄມົແລະເສດຖະກດິ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ລະບບົນຕິກິໍາຍງັຮບັຮູກ່້ຽວກບັທີ່ ດນິປະເພນແີລະກໍານດົກດົລະບຽບໃຫມ້ກີໍາມະສິ

ດຄອບຄອງນໍາໃຊຂ້ອບເຂດທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດ. ລດັຖະບນັນຍດັ ກ່ຽວກບັສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງຮຽກຮອ້ງໃຫຊຸ້ມຊນົພືນ້ເມອືງມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບແຜນງານພດັທະນາຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົເອງໂດຍຜ່ານແຜນການປກົປອ້ງແລະພດັທະນາທີ່ ດນິບນັ

ພະບຸລຸດ ແບບຢນືຍງົ.  

116. ສະພາບການຂອງຄນົພືນ້ເມອືງໃນປະເທດຟລີບິປນິໄດຮ້ບັການຍອມຮບັ, ພາຍໄຕກ້ານປ່ຽນແປງຄໍາສບັ, ຕັງ້ແຕ່ສະໄໝທີ່

ເປນັຫວົເມອືງຂຶນ້ປະເທດສະເປນ. ໃນລດັຖະທໍາມະນນູປ ີ1987, ຄໍາວ່າ “ຊມົຊນົທີ່ ມວີດັທະນະທໍາພືນ້ເມອືງ” ໄດຖ້ກືນໍາໃຊແ້ລະ

ໃນປ ີ1997 ໄດປ່້ຽນມານໍາໃຊຄໍ້າວ່າ “ຄນົພືນ້ເມອືງ”. ສະນັນ້ຈງຶເຮດັຄໍາສບັທີ່ ເປນັທາງການໃນປະຈບຸນັແມ່ນ “ຊຸມຊນົທີ່ ມວີດັທະ

ນະທໍາພືນ້ເມອືງ/ຄນົພືນ້ເມອືງ”. ຄໍາສບັນີໄ້ດນໍ້າໃຊໃ້ນລດັຖະບນັຍດັ ◌ໍກ່ຽວກບັສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ໄດຮ້ບັການນໍາໃຊ ້

ຢ່າງກວາ້ງຂວາງພາຍໃນກຸ່ມທີ່ ມເີງ ື່ອນຄາ້ຍຄກືນັທີ່ ເປນັສາເຫດໃຫພ້ວກຖແືບ່ງແຍກອອກຈາກສງັຄມົໂດຍລວມ.  

117. ຄນົພືນ້ເມອືງອາໄສຢູ່ທົ່ ວປະເທດແຕ່ວ່າມຄີວາມໜາແໜນ້ຫຼາຍໃນເຂດມນິດານາວ (ກວມເອາົປະມານ 61%) ແລະເຂດ

ລູຊອນພາກກາງ-ພາກເໜອື (ປະມານ 33%). ຍງັບ່ໍທນັມຂໍີມູ້ນສະຖຕິຢ່ິາງຖກືຕອ້ງກ່ຽວກບັຈາໍນວນແຕ່ວ່າຄະນະກໍາມະທິ

ການກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງຄາດຄະເນວ່າມປີະມານ 14 ເຖງິ 17 ລາ້ນຄນົ (ໃນຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ 92 ລາ້ນຄນົໃນປ ີ

2010) ໃນນັນ້ມພີາສາປາກເວົາ້ຢູ່ປະມານ 110 ກຸ່ມພາສາທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮູຢ່້າງເປນັທາງການ.16 

118. ໃນເຂດລູຊອນ, ຄນົພືນ້ເມອືງສ່ວນໃຫ່ຍອາໄສຢູ່ຕາມພູເຂາົພາກເໜອືຂອງເຂດກດໍນິເລລີາ - ຄຊືນົເຜົ່ າ Tinggian, 

Isneg-Apayao, Kalinga, Ifugao, Ibaloy, Kankanay, Gaddang, ແລະຊນົເຜົ່ າ Ilongot. ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆທີ່ ອາ

ໄສຢູ່ນອກເຂດດັ່ ງກ່າວນີມ້ຄີຊືນົເຜົ່ າ Agta, Dumagat, Yogad, Ikalahan, Kalanguya, ແລະຊນົເຜົ່ າ Itawis, ຊຶ່ ງເປນັ

ຜູທ້ີ່ ອາໄສຢູ່ຕາມຕນີພູແລະຮ່ອມພູທີ່ ແຄບຂອງເຂດສາຍພູເຊຣີາມາເດີ.້ ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງອື່ ນໆຢູ່ເຂດລູຊອນ (ຊຶ່ ງປະກອບມຊີນົ

ເຜົ່ າZambales, Pampanga, Tarlac, Quezon Province, Pollilo Island, ແລະthe Bicol Peninsula)ແມ່ນຊນົ

ເຜົ່ າແອກັຕາ (ຊຶ່ ງເປນັຊນົເຜົ່ າທີ່ ຮູກ້ນັໃນນາມຂອງAyta, Ati ແລະ Dumagat).ໃນເກາະມນີດານາວມຊີນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງຢູ່ປະ

ມານ 15 ຊນົເຜົ່ າໃຫ່ຍ.  

                                                           
16 UNDP. 2010. ສະຖຕິໂິດຍຫຍໍ.້ ມານລິາ 
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119. ລະດບັການຈດັຕັງ້ທາງການເມອືງພາຍໃນກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊນົເຜົ່ າກໍດນິເລລີາ 

(ເຊັ່ ນ: ພນັທະມດິຄນົກໍດນິເລລີາ) ແລະພາກສ່ວນຕ່າງຂອງເກາະມນິດານາວ. ນອກນັນ້ຍງັມ ີNGO  ຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ສົ່ ງເສມີຄນົພື ້

ນເມອືງເຊັ່ ນວ່າມູນນທິTິebtebba (ໂຄສະນາຂນົຂວາຍ), ສະມາຄມົປະເທດຟລິບິປນິເພື່ ອການພດັທະນາວດັທະນະທໍາແລະກວ

ດກາ (ການຄຸມ້ຄອງແລະຮຽກຮອ້ງທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດ) ແລະສູນໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼNືGOເຂດພູດອຍ (ສະໜບັສະໜນູວຊິາການ

ແລະການສກຶສາ) 

120. ລດັຖະບນັຍດັກ່ຽວກບັສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະຄໍາສັ່ ງແນະນໍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຮດັໃຫປ້ະເທດຟລີບິປນິນໍາໜາ້ໃນການ

ຕອບສະໜອງແລະຮບັຮູສ້ດິຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ. ລດັຖະບນັຍດັກ່ຽວກບັສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາຂອງຄນົພືນ້

ເມອືງຈາໍນວນ 4 ບນັຫາຄ:ື ສດິໃນການຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດ; ການປກົຄອງຕນົເອງແລະອໍານາດໃນການຕດັສນິບນັ

ຫາ; ສດິທີ່ ຈະມຄີວາມອຸດມົສມົທາງວດັທະນະທໍາ; ແລະສດິທມິະນຸດແລະຄວາມສະເໜພີາບໃນສງັຄມົ. ນອກນັນ້ເອກະສານດັ່ ງ

ກ່າວນີເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ການອະນຸລກັແລະພດັທະນາວດັທະນະທໍາ, ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ສຖາບນັຂອງຄນົພືນ້ເມອືງແລະກາໍນດົໃຫລ້ດັ

ຖະບານມຄີວາມມຸງ້ໜັນ້ທີ່ ຈະຮບັປະກອນວ່າຄນົພືນ້ເມອືງມສ່ີວນຮ່ວມໃນການກໍານດົນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດແລະລະບຽບກດົໝາຍ

. ລດັຖະທໍາມະນນູກ່ຽວກບັສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງ ສາ້ງຕັງ້ກນົໄກກວດກາແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ - ຄຄືະນະກໍາມະທກິານແຫ່ງ

ຊາດກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

121. ໃນຂະນະທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ພາກລດັແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ, ລດັຖະບນັຍດັIPRAໄດສ້າ້ງຕັງ້ຄະນະ

ກໍາມະທກິານນີຂ້ຶນ້ເປນັອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕົນ້ຕ່ໍກ່ຽວກບັການກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ

ຕ່າງ. ຄະນກໍາມະທກີານນີເ້ປນັໜ່ວຍງານເອກະລາດຂຶນ້ກບັຫອ້ງການປະທານປະເທດຊຶ່ ງເປນັຜູທ້ີ່ ແຕ່ງຕັງ້ສະມາຊກິຈາໍນວນ 7 

ທ່ານຕາງໜາ້ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງຈາກແຕ່ລະພາກພືນ້ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັທາງຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າ. ຄະນະກໍາມະທກິານປະກອບມຫີອ້ງການ

ລະດບັພາກພືນ້ຈາໍນວນ 13 ຫອ້ງການ, 46 ຫອ້ງການຂັນ້ແຂວງແລະ 106 ສູນບໍລກິານ - ໃນທົ່ ວປະເທດໂດຍມພີະນກັງານທງັ

ໝດົ 150 ທ່ານ. ຄະນະກໍາມະທກິານນີພ້ບົອຸປະສກັກ່ຽວກບັງບົປະມານບ່ໍພຽງພໍແລະຄວາມພະຍາມທາງການເມອືງແລະກດົໝາຍ

ທີ່ ຈະລບົລາ້ງລດັຖະບນັຍດັກ່ຽວກບັສດິທຂິອງຄນົພືນ້ເມອືງ (ໄດສ້ະຫງບົລງົໃນປ ີ2001 ໂດຍຜ່ານການຕດັສນິຈາກສານສູງ).  

122. ໃນຂະນະທີ່ ພບົອຸປະສກັທາງດາ້ນສະຖາບນັ, ຄະນະກໍາມະທກິານແລະຫອ້ງການພາກສະໜາມກາຍເປນັແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາ

ຄນັໃນການຊອກຫາທີ່ ປກຶສາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ມປີະສບົການໃນການດໍາເນນີໂຄງການກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງກໍ່ ຄຂໍືມູ້ນກ່ຽວກບັຂໍຕ້ກົລງົ

ຕ່າງ ໄໆດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ຫຼກືໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ການຮ່າງ. ລະບຽບກດົໝາຍຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ີ “ຄວາມສະໝກັໃຈຢ່າງເອກະລາດ, ຮບັຮູ

ລ່ວງໜາ້ແລະມຄີວາມຍນິດ”ີ ຈາກຊຸມຊນົກ່ອນຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການແລະການຄົນ້ຄວ່້າຄໍາຮອ້ງກ່ຽວກບັເຂດຊາຍແດນ 

ແລະທີ່ ດນິປະເພນ ີ (“ທີ່ ດນີບນັພະບຸລຸດ”). ສະນັນ້ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັວ່າມຫີຍງັແນ່ເກດີຂຶນ້ພາຍໃນລດັຖະບານແມ່ນມຄີວາມສໍາ

ຄນັໃນການກະກຽມເອກະສານເພື່ ອຕອງສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ. 

ນອກນັນ້ຄະນະກໍາມະທກິານຍງັເປນັພາກສ່ວນທີ່ ອອກໃບຢັງ້ຢນືວ່າເຂດໂຄງການບ່ໍຊໍາ້ຊອ້ນກບັເຂດພືນ້ທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດໂດຍ

ຜ່ານການປກຶສາຫາລກືບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້. ຖາ້ບ່ໍມໃີບຢັງ້ຢນື, ຄະນະກໍາມະທກິານຫຼຊຸືມຊນົພືນ້

ເມອືງຫຼທືງັສອງພາກສ່ວນມສີດິທີ່ ຈະຢຸດຫຼເືຈາະໄວຊ້ົ່ ວຄາວກດິຈະກໍາໂຄງການທີ່ ພວກເຂາົເຫນັວ່າຍງັບ່ໍທນັສອດຄ່ອງກບັລະບຽບ

ກດົໝາຍກ່ຽວກບັການປກຶສາຫາລ.ື  

123. ນຕິກິໍາອື່ ນໆລວມມ ີ (1) ດໍາລດັປະທານປະເທດເລກທ ີ 1151 (ນະໂຍບາຍດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມປະເທດຟລິບິປນິປ ີ

1977), ລດັຖະບນັຍດັເລກທ ີ 7952 (ລດັຖະບນັຍດັກ່ຽວກບັການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ປ1ີ995), ແລະບດັຖະບນັຍດັເລກທ ີ 7586 

(ລະບບົແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການເຂດປກົປອ້ງສູນກາງ) ປ ີ 1992. ເອກະສານເຫຼົ່ ານີກ້ໍານດົກນົໄກທີ່ ຈາໍເປນັໃນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້

ເມອືງໂດຍຜ່ານການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເຂາົໃນຂະບວນການປກົປອ້ງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະໂດຍຜ່ານການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ
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ກອນເປນັຕົນ້ແມ່ນສດິຂອງລດັໃນການຄອບຄອງຊບັພະຍາກອນເພື່ ອນພດັທະນາໃຫເ້ປນັສນິຄາ້. ປະເທດຟລິບິປນິແມ່ນປະເທດ

ໜຶ່ ງທີ່ ຮບັຮອງເອາົ UNDRIP.  

5.5.5.5.    ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຫວຽດຫວຽດຫວຽດຫວຽດນາມ ນາມ ນາມ ນາມ     

124. ຈາໍນວນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າທີ່ ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວຢ່້າງເປນັທາງການຂອງປະເທດຫວຽດນາມແມ່ນ 53 ຊນົເຜົ່ າທີ່ ແຕກຕ່າງ

ກນັຊຶ່ ງຈດັຢູ່ໃນປະເພດ “ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ” ທຽບກບັຊນົເຜົ່ າຄນີທີ່ ເປນັຊນົເຜົ່ າກຸ່ມໃຫ່ຍ. “ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ” ໄດຮ້ບັການຮບັຮູ ້

ຈາກລດົຖະບານແຕ່ວ່າບ່ໍໄດນໍ້າໃຊຄໍ້າສບັ “ຄນົພືນ້ເມອືງ”. ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍກວມເອາົ 14% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົແລະມຈີາໍ

ນວນຫຼາຍກວ່າ 11 ລາ້ນຄນົ. ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍສ່ວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊນົເຜົ່ າທີ່ ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດ, ອາໄສຢູ່ພາກເໜອື

ເຂດພູດອຍແລະພາກກາງເຂດພູສູງ. ຊນົເຜົ່ າຂະແມ, ຫວົ (ຈນີ) ແລະຊນົເຜົ່ າຊາມແມ່ນຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍທີ່ ອາໄສຢູ່ເຂດທົ່ ງພຽງ 

ລຽບຕາມຊາຍຝັ່ ງແລະເຂດສາມລ່ຽມແມ່ນໍາ້ຂອງ. ຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆເຊັ່ ນຊນົເຜົ່ າໄຕ, ໄທແລະມູງອາໄສຢູ່ຕາມຮ່ອມພູແລະເຮດັໄຮ່ປູກ

ເຂົາ້ຢູ່ຕາມເຂດທົ່ ງພຽງ.  

125. ຄໍານຍິາມຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຂອງລດັຖະບານໂດຍລວມແລວ້ມຄີວາມໝາຍທຽບເທົ່ າກບັນະໂຍບາຍ SPS. ແຕ່ວ່າວທິກີາ

ຈດັປະເພດຍງັບ່ໍທນັມຫຼີກັການທີ່ ຊດັເຈນແລະຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຈາໍນວນໜຶ່ ງປະກອບມກຸ່ີມທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງທາງວດັ

ທະນະທໍາ, ການຜະລດິກະສກິໍາແລະວທິກີານປບັຕວົເຂົາ້ກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ. ນອກນັນ້ຍງັມກຸ່ີມນອ້ນອື່ ນໆອກີທີ່ ມຊີື່ ທອ້ງຖິ່ ນແຕກ

ຕ່າງກນັຊຶ່ ງບ່ໍໄດຮ້ບັການບນັຈເຸຂົາ້ໃນບນັຊລີາຍການທາງການຂອງລດັຖະບານ. ສະນັນ້ບນັຊລີາຍການດັ່ ງກ່າວນັນ້ແມ່ນເປນັຈດຸ

ເລີ່ ມຕົນ້ທີ່ ດໃີນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົໂດຍການດໍາເນນີການປະເມນີໃນໄລຍະຕ່ໍໄປພາຍ

ໄຕແ້ຕ່ລະເຂດຂອງໂຄງການໃດໜຶ່ ງ.17 

126. ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍໄດຮ້ບັການຈດັປະເພດໂດຍອງີຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພາສາປາເວົາ້, ວດັທະນະທໍາ, ອງົການຈດັຕັງ້, 

ລະບບົການຜະລດິກະສກີໍາແລະການພວົພນັແລະການເຊື່ ອມສານເຂົາ້ສງັຄມົສ່ວນໃຫ່ຍ. ມຄີວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສ◌ໍາຄນັກ່ຽວກບັ

ສາຍພວົພນັລະຫວ່າງລດັຖະບານແລະຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍຢູ່ເຂດສາຍພູພາກເໜອືແລະພາກກາງ, ຊຶ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັສາຍພວົພນັທາງ

ປະຫວດັສາດກບັລດັຖະບານຮ່າໂນຍ. ຕວົຢ່າງ: ບາງເຂດຢູ່ເຂດສາຍພູພາກກາງເກດີບນັຫາຄວາມບ່ໍສະຫງບົທີ່ ຕດິພນັບນັຫາທີ່

ດນິແລະເສລພີາບໃນການນບັຖສືາດສະໜາ. ໃນສະພາບການດັ່ ງກ່າວນີ,້ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຄວນເນັນ້ໜກັໃສ່ແຕ່ລະຊນົ

ເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະຖາ້ເປນັໄປໄດຄ້ວນເນັນ້ໜກັໃສ່ແຕ່ລະຊຸມຊນົພາຍໃນກຸ່ມທີ່ ກໍານດົໄວຢ່້າງເປນັທາງການແລວ້ນັນ້.  

127. ລດັຖະທໍາມະນນູຮບັຮູວ້ດັທະນະທໍາ, ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ພາສາປາກເວົາ້ແລະຄວາມເຊື່ ອຖຂືອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ແຜນ

ງານແລະນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານແນ່ໃສ່ພດັທະນາເຂດຊນົເຜົ່ າຮ່ວມກນັກບັຊນົເຜົ່ າທອີາໄສຢູ່ພາຍເຂດເຫຼົ່ ານັນ້. ແຕ່ວ່າມນັກໍ່

ຄາ້ຍຄກືບັນະໂຍບາຍຂອງປະເທດໄກຄ້ຽງ, ນະໂຍບາຍດາ້ນຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າຍງັມລີກັສະນະສບົສນົ, ຊຶ່ ງແນ່ໃສ່ສົ່ ງເສມີທງັສອງດາ້ນ

ຄ:ື ສົ່ ງເສມີການຮກັສາວດັທະນະທໍາຊນົເຜົ່ າແລະສົ່ ງເສມີໃຫຊ້ນົເຜົ່ າເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກບັສງັຄມົໃຫ່ຍ. ລະບຽບຫຼກັການລວມມ ີ

“ການສົ່ ງເສມີນະໂຍບາຍຄວາມສະເໝພີາບ, ຄວາມເປນັໜຶ່ ງດຽວແລະການຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັແລະກນັພາຍໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ”, ແລະ 

“ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫຊ້ນົເຜົ່ າພດັທະນາແລະກາ້ວໜາ້ໄປສູ່ສງັຄມົໃຫ່ຍຂອງປະເທດ, ມຄີວາມຄບືໜາ້ແລະໄດ ້

ຮບັການພດັທະນາເທົ່ າທຽມກນັກບັຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດຫວຽດນາມ”. ຄະນະກໍາມະການລະດບັກະຊວງກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າ

ກຸ່ມນອ້ຍມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຕດິຕາມແລະກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ທຸກໆນະໂຍບາຍແລະແຜນງານທີ່ ຕດິພນັການ

ການພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ.  

                                                           
17ບດົສໍາຫວຼດໂດຍສະຖາບນັຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າທີ່ ສະຫຼຸບໃນປີ 2007 ແນ່ໃສ່ສະໜອງລະບບົການຈດັປະເພດທີ່ ມຄີວາມຊດັເຈນຫາຼຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າແລະຂະຫຍາຍ

ຈາໍນວນຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ຜນົອອກຂອງການສໍາຫວຼດດັ່ ງກ່າວນີບ່ໍ້ໄດຮ້ບັການພມິເຜຍີແຜ່.  
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128. ເຖງິແມ່ນວ່າຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກລະບບົນຕິກິໍາ ແລະໂຄງການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານກໍ່ ຕາມ, 

ແຕ່ວ່າພວກເຂາົຍງັຖເືຫນັວ່າເປນັຄນົຫຼາ້ຫຼງັແລະບູຮານ. ໂຄງການພດັທະນາຈາໍນວນໜຶ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍພວກເຂາົໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນໂຄງການກ່ຽວກບັ “ການຈດັສນັທີ່ ຢູ່ແລະສາ້ງອາຊບີຄງົທີ່ ” ແລະການຫຸຼດຜ່ອນການເຮດັໄຮ່ແບບເລື່ ອນລອຍ. ນອກນັນ້, 

ລດັຖະບານຍງັສົ່ ງເສມີແບບມກີານຈດັຕັງ້ໃຫຄ້ນົຊນົເຜົ່ າຄນີທີ່ ອາໄສຢູ່ເຂດທົ່ ງພຽງອບົພະຍກົໄປຕັງ້ຖິ່ ນຖານຢູ່ເຂດພູດອຍຕັງ້

ແຕ່ຊຸມປ ີ1950 ເປນັຕົນ້ມາ. ໃນໄລຍະນັນ້ໂຄງການນີໄ້ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກລດັວສິະຫະກດິກະສກິໍາແລະປ່າໄມ.້  

129. ຊນົເຜົ່ າຄນີໃນປະຈບຸນັແມ່ນປະຊາກອນສ່ວນໃຫ່ຍຂອງປະເທດ ແລະ ອາໄສຢູ່ຕາມເຂດຕ່າງໆ ທີ່ ເປນັບ່ອນທີ່ ມວີດັທະ

ນະທໍາສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ຕວົຢ່າງ: ຄນົຄນີໃນປະຈບຸນັກວມເອາົ 70% ຂອງປະຊາກອນພາກກາງ, ເພີ່ ມຂຶນ້ 5% 

ຖາ້ທຽບໃສ່ປ ີ 1945. ນອກນັນ້ການຈດັສນັທີ່ ດນິພາຍໄຕກ້ດົໝາຍທີ່ ດນິປ ີ 1993 ບ່ໍທນັສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັຢ່າງຊດັເຈນກ່ຽວ

ກບັການຄອບຄອບນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະຊບັສນິທີ່ ເປນັພາກສ່ວນສໍາຄນັຂອງຄນົຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍບ່ໍໄດຮ້ບັໜງັ

ສຂືຶນ້ທະບຽນຢ່າງເປນັທາງການ. ຄຽງຄູ່ກນັນີ,້ ນະໂຍບາຍແລະໂຄງການພດັທະນາເຫຼົ່ ານີນ້◌ໍາພາໃຫມ້ຄີວາມເຊື່ ອມໂຊມຂອງສິ່ ງ 

ແວດລອ້ມ, ມຄີວາມກດົດນັທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະທີ່ ດນິແລະບ່ໍທນັມກີນົໄກຄໍາ້ປະກນັຄວາມພຽງພໍຂອງທີ່ ດນິ

ສໍາລບັເຮດັການຜະລດິກະສກິໍາໃນເຂດທີ່ ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍອາໄສຢູ່.  

130. ປະເທດຫວຽດນາມໄດຮ້ບັຮອງເອາົ UNDRIP ແລວ້.  



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 

 
 

139

ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    3: 3: 3: 3: ແຫຼ່ ງແຫຼ່ ງແຫຼ່ ງແຫຼ່ ງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັພາກພາກພາກພາກພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້: : : : ບນັບນັບນັບນັຊີຊີຊີຊລີາຍລາຍລາຍລາຍການ ແລະການ ແລະການ ແລະການ ແລະ    ບ່ອນບ່ອນບ່ອນບ່ອນເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ຫາຫາຫາຫາຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນ ມູນ ມູນ ມູນ ((((links)links)links)links)    

ກກກກ....    ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັປະປະປະປະເທດ ແລະ ຂໍ ້ເທດ ແລະ ຂໍ ້ເທດ ແລະ ຂໍ ້ເທດ ແລະ ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນ    ກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກບັກບັກບັກບັ    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມທຸກທຸກທຸກທຸກຍາກຍາກຍາກຍາກ    

 

1. ຂໍມູ້ນຕ່ໍໄປນີ ້  ໄດຮ້ບັກະກຽມຂຶນ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັໂຄງການ (RETA) ສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທາງວຊິາການລະ

ດບັພາກພືນ້ ກ່ຽວກບັການສາ້ງຄວາມສາມາດທີ່ ຕດິພນັກບັບນັຫາຄນົພືນ້ເມອືງ/ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ແລະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 

(RETA 5953). ໂຄງການນີກ້ວມເອາົ 4 ປະເທດສະມາຊກິກໍາລງັພດັທະນາ (DMC) ໃນພາກພືນ້ຄ:ື ປະເທດກໍາປູເຈຍ, 

ຫວຽດນາມ, ອນິໂດເນເຊຍ ແລະຟລິບິປນິ.  

 

2. ໂຄງການມຈີດຸປະສງົດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

 

(i) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນລະດບັປະເທດ ເພື່ ອຕ່ໍສູກ້ບັຄວາມຍາກຈນົ; ແລະ  

(ii) ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຊກແຊງຂອງ ເອດບີ ີທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ.  

 

3. ເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີ ້ປະກອບມບີດົລາຍງານລະດບັປະເທດ ຈາໍນວນ 4 ສະບບັຄ:ື ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດກາໍກາໍກາໍກາໍປູປູປູປູເຈຍເຈຍເຈຍເຈຍ, ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດອນິອນິອນິອນິໂດໂດໂດໂດເນເນເນເນ

ເຊຍເຊຍເຊຍເຊຍ, ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຟິຟິຟິຟລິບິລບິລບິລບິປນິປນິປນິປນິ, ແລະປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຫວຽດຫວຽດຫວຽດຫວຽດນາມນາມນາມນາມ, ຕາມລໍາດບັ. ນອກນັນ້ ຍງັມບີດົບດົບດົບດົລາຍລາຍລາຍລາຍງງງງານານານານລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັພາກພາກພາກພາກພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ທີ່ ເວົາ້ລວມຈດຸພເິສດ

ຂອງ 4 ປະເທດດັ່ ງກ່າວນັນ້, ແລະວາວາວາວາລະກອງລະກອງລະກອງລະກອງປະປະປະປະຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມລະດບັພາກພືນ້ທີ່ ສງັລວມຜນົໄດຮ້ບັແລະຂໍສ້ະເໜ ີ ໃຫມ້ແີຜນປະຕບິດັງານ

ລະດບັພາກພືນ້ ກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງ/ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ. ນອກນັນ້ ບດົລາຍງານລະດບັພາກພືນ້ ກ່ຽວກບັບນັຫານີ ້ໃນພາກພືນ້ປາ

ຊຟີກິ ກໍ່ ໄດຮ້ບັການກະກຽມຂຶນ້ ພາຍໄຕກ້ານປກຶສາຫາລທືີ່ ແຍກຕ່າງຫາກ.  

 

(i) ວາລະກອງປະຊຸມລະດບັພາກພືນ້ [.PDF] 

(ii) ບດົລາຍງານລະດບັພາກພືນ້ [.PDF] 

(iii) ປະເທດກໍາປູເຈຍ[.PDF] 

(iv) ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ[.PDF] 

(v) ພາກພືນ້ປາຊຟີກິ [.PDF] 

(vi) ປະເທດຟລິບິປນິ[.PDF] 

(vii) ປະເທດຫວຽດນາມ[.PDF] 

 

ຂຂຂຂ. . . .     ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານທາງທາງທາງທາງນິນິນິນຕິິຕິຕິຕກິາໍກາໍກາໍກາໍທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ສໍາສໍາສໍາສໍາຄນັ ກ່ຽວຄນັ ກ່ຽວຄນັ ກ່ຽວຄນັ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    ((((ຈດັຈດັຈດັຈດັລຽງລຽງລຽງລຽງຕາມຕາມຕາມຕາມຕວົຕວົຕວົຕວົອກັອກັອກັອກັສອນສອນສອນສອນຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດ))))    

 

ບງັບງັບງັບງັກາລາກາລາກາລາກາລາເທດ ເທດ ເທດ ເທດ  ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍຕ້ກົຕກົຕກົຕກົລງົລງົລງົລງົສນັຕພິາບ ສນັຕພິາບ ສນັຕພິາບ ສນັຕພິາບ CHT CHT CHT CHT ປ ີປ ີປ ີປ ີ1997199719971997    

(http://www.mochta.gov.bd/index.php/cht-issues/peace-accord/peace-

accord-english) 

ລັລັລັລດັດດດຖະຖະຖະຖະບນັບນັບນັບນັຍດັ ກ່ຽວຍດັ ກ່ຽວຍດັ ກ່ຽວຍດັ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັກິກິກິກດິດດດຈະຈະຈະຈະການການການການລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນເມອືງ ເລກນເມອືງ ເລກນເມອືງ ເລກນເມອືງ ເລກທ ີທ ີທ ີທ ີ19191919, , , , 20202020ແລະແລະແລະແລະ21212121ຂອງຂອງຂອງຂອງປ ີປ ີປ ີປ ີ

1989198919891989    

(http://www.mochta.gov.bd/index.php/cht-issues/laws-a-regulations)    

ກດົກດົກດົກດົລະລະລະລະບຽບ ບຽບ ບຽບ ບຽບ CHT CHT CHT CHT ປີປປີີປີ1900(1900(1900(1900(ລດັລດັລດັລດັຖະຖະຖະຖະບນັບນັບນັບນັບດັ ເບງັບດັ ເບງັບດັ ເບງັບດັ ເບງັການການການການ    ປ ີປ ີປ ີປ ີ1900190019001900))))    
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(http://www.mochta.gov.bd/mochta_files/mochta_documents/KeyDocu

ments/Laws_Regulations/CHT_Regulation1900.pdf)    

    

ກາໍກາໍກາໍກາໍປູປູປູປູເຈຍ ເຈຍ ເຈຍ ເຈຍ     ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ປ ີປ່າໄມ ້ປ ີປ່າໄມ ້ປ ີປ່າໄມ ້ປ ີ2002200220022002    

(http://www.forestry.gov.kh/Documents/Forestry%20Law_Eng.pdf) 

ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິຂອງປ ີທີ່ ດນິຂອງປ ີທີ່ ດນິຂອງປ ີທີ່ ດນິຂອງປ ີ2001200120012001    

ນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການພດັທະນາຊນົເຜົ່ າກຸ່ມມມມນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ (ສະບບັຫລາ້ສຸດຂອງ 

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດໄດສ້ົ່ ງໃຫລ້ດັຖະມນົຕຂີອງສະພາ ໃນເດອືນພະຈກິປ ີ2007 

ໂດຍກະຊວງການພດັທະນາເຂດຊນົນະບດົ) 

ດໍາລດັວ່າດວ້ຍດໍາລດັວ່າດວ້ຍດໍາລດັວ່າດວ້ຍດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມຊຸ້ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມຊຸ້ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມຊຸ້ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມຊຸ້ມມມມຊນົ ຊນົ ຊນົ ຊນົ ((((ປ ີປ ີປ ີປ ີ2003)2003)2003)2003)    

(http://www.forestry.gov.kh/Documents/CF-Sub%20Decree-Eng.pdf)    

 

ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດຈນີ ຈນີ ຈນີ ຈນີ     ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍການປກົຄອງລະດບັພາກພືນ້ການບນັດາເຜົ່ າການປກົຄອງລະດບັພາກພືນ້ການບນັດາເຜົ່ າການປກົຄອງລະດບັພາກພືນ້ການບນັດາເຜົ່ າການປກົຄອງລະດບັພາກພືນ້ການບນັດາເຜົ່ າ(REAL) [ພາສາອງັກດິ 

ແລະຈນີ] 

http://www.cecc.gov/pages/virtualAcad/index.phpd?showsingle=9507 

 

ລດັລດັລດັລດັຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຂອງສາທາຂອງສາທາຂອງສາທາຂອງສາທາລະນະປະຊາຊນົຂອງປະເທດຈນີລະນະປະຊາຊນົຂອງປະເທດຈນີລະນະປະຊາຊນົຂອງປະເທດຈນີລະນະປະຊາຊນົຂອງປະເທດຈນີ, , , , 1982198219821982 

(http://www.cecc.gov/pages/newLaws/constitutionENG.php?PHPSES

SID=d2190ac5bf98102681f61d3296aef1a9 

ຟິຟິຟິຟຈິ ິຈ ິຈ ິຈ ິ    ລດັລດັລດັລດັຖະຖະຖະຖະບນັບນັບນັບນັຍດັຍດັຍດັຍດັວ່າວ່າວ່າວ່າດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍຂອງຂອງຂອງຂອງປະປະປະປະເທດຟິເທດຟິເທດຟິເທດຟຈິ ິຈ ິຈ ິຈ ິ((((ພາກທີພາກທີພາກທີພາກທ1ີ20120120120))))    

ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ ທີ່ ດນິ ທີ່ ດນິ ທີ່ ດນິ native(native(native(native(ບດົທ ີບດົທ ີບດົທ ີບດົທ ີ133133133133))))    

(http://www.paclii.org/fj/legis/consol_act_OK/nla131/)  

ລດັລດັລດັລດັຖະຖະຖະຖະບນັບນັບນັບນັຍດັ ຍດັ ຍດັ ຍດັ ວ່າດວ້ຍວ່າດວ້ຍວ່າດວ້ຍວ່າດວ້ຍການປບັປຸງທີ່ ດນິດັງ້ການປບັປຸງທີ່ ດນິດັງ້ການປບັປຸງທີ່ ດນິດັງ້ການປບັປຸງທີ່ ດນິດັງ້ເເເເດມີ ເລກທ ີດມີ ເລກທ ີດມີ ເລກທ ີດມີ ເລກທ ີ13 13 13 13 ປີປປີີປີ    2002200220022002    

(http://www.lands.gov.fj/downloads/native_amnd_act.pdf)  

ລດັລດັລດັລດັຖະຖະຖະຖະບນັບນັບນັບນັຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າດ ້ດ ້ດ ້ດວ້ຍທີ່ ດນິດັງ້ວຍທີ່ ດນິດັງ້ວຍທີ່ ດນິດັງ້ວຍທີ່ ດນິດັງ້ເດມີເດມີເດມີເດມີ((((ບດົທ ີບດົທ ີບດົທ ີບດົທ ີ134134134134))))    

(http://www.paclii.org/fj/legis/consol_act_OK/nlta206/)  

ແຜນແຜນແຜນແຜນການພດັທະນາ ການພດັທະນາ ການພດັທະນາ ການພດັທະນາ 20202020ປີປປີີປີ((((2001200120012001----2020) 2020) 2020) 2020) 

ສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັການຍກົລະດບັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງຊນົການຍກົລະດບັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງຊນົການຍກົລະດບັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງຊນົການຍກົລະດບັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງຊນົເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ເຜົ່ າ 

FijiansFijiansFijiansFijiansແລະແລະແລະແລະRotumansRotumansRotumansRotumansໃນໃນໃນໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິການພດັທະນາເສດຖະກດິການພດັທະນາເສດຖະກດິການພດັທະນາເສດຖະກດິ----ສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົຂອງປະຂອງປະຂອງປະຂອງປະເທດຟຈິ ິເທດຟຈິ ິເທດຟຈິ ິເທດຟຈິ ິ   

(http://www.sprep.org/att/IRC/eCOPIES/Countries/Fiji/81.pdf))))    

ອນິອນິອນິອນິເດຍ ເດຍ ເດຍ ເດຍ     ລດັລດັລດັລດັຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຂອງປະເທດອນິເດຍ ຂອງປະເທດອນິເດຍ ຂອງປະເທດອນິເດຍ ຂອງປະເທດອນິເດຍ ((((ການປກົປກັຮກັສາການປກົປກັຮກັສາການປກົປກັຮກັສາການປກົປກັຮກັສາ, , , , ການເປນັຕວົແທນການເປນັຕວົແທນການເປນັຕວົແທນການເປນັຕວົແທນ, , , , 

ແລະແລະແລະແລະບດົບນັຍດັພເິສດສໍາລບັການກາໍນດົປະບດົບນັຍດັພເິສດສໍາລບັການກາໍນດົປະບດົບນັຍດັພເິສດສໍາລບັການກາໍນດົປະບດົບນັຍດັພເິສດສໍາລບັການກາໍນດົປະເພດຊນົເຜົ່ າເພດຊນົເຜົ່ າເພດຊນົເຜົ່ າເພດຊນົເຜົ່ າ; ; ; ; ຄັງ້ຄັງ້ຄັງ້ຄັງ້ທີ່  ທີ່  ທີ່  ທີ່  V V V V ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ VI)VI)VI)VI)    

(http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf)  

ລດັຖະບນັຍດັລດັຖະບນັຍດັລດັຖະບນັຍດັລດັຖະບນັຍດັສໍາລບັການຖະທໍາມະນນູ ສໍາສໍາລບັການຖະທໍາມະນນູ ສໍາສໍາລບັການຖະທໍາມະນນູ ສໍາສໍາລບັການຖະທໍາມະນນູ ສໍາລດັ ລດັ ລດັ ລດັ PanchayatsPanchayatsPanchayatsPanchayats    

 (http://hppanchayat.nic.in/73rd%20Amendment%20Act.htm) 

 ລດັລດັລດັລດັຖະຖະຖະຖະບນັບນັບນັບນັຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍການການການການສົ່ ງເສມີສົ່ ງເສມີສົ່ ງເສມີສົ່ ງເສມີ ໃຫ ້ ໃຫ ້ ໃຫ ້ ໃຫP້anchayatPanchayatPanchayatPanchayatເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຖງິສະຖານທີ່ ຕາມເຖງິສະຖານທີ່ ຕາມເຖງິສະຖານທີ່ ຕາມເຖງິສະຖານທີ່ ຕາມລະລະລະລະດູດູດູດູ

ການການການການ((((PESA)PESA)PESA)PESA)    
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(http://hppanchayat.nic.in/pdf%20files/Pesa.pdf)     

ການການການການກາໍນດົຊນົເຜົ່ າຕາມກາໍນດົຊນົເຜົ່ າຕາມກາໍນດົຊນົເຜົ່ າຕາມກາໍນດົຊນົເຜົ່ າຕາມລະລະລະລະດູດູດູດູການ ແລະຊນົການ ແລະຊນົການ ແລະຊນົການ ແລະຊນົເຜົ່ າອື່ ນໆທີ່ ອເຜົ່ າອື່ ນໆທີ່ ອເຜົ່ າອື່ ນໆທີ່ ອເຜົ່ າອື່ ນໆທີ່ ອາາາາໄສໄສໄສໄສຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ໃນປ່າໄມພ້ືນ້ເມອືງ ໃນປ່າໄມພ້ືນ້ເມອືງ ໃນປ່າໄມພ້ືນ້ເມອືງ ໃນປ່າໄມພ້ືນ້ເມອືງ 

((((ການຮບັຮູສ້ດິທຄິອບການຮບັຮູສ້ດິທຄິອບການຮບັຮູສ້ດິທຄິອບການຮບັຮູສ້ດິທຄິອບຄອງຄອງຄອງຄອງນໍານໍານໍານໍາໃຊປ່້າໄມ ້ໃຊປ່້າໄມ ້ໃຊປ່້າໄມ ້ໃຊປ່້າໄມ)້ ) ) ) ປີປປີີປີ    2006200620062006 

(http://forestrightsact.com/the-act)    

ອນິອນິອນິອນິໂດໂດໂດໂດເນເນເນເນເຊຍ ເຊຍ ເຊຍ ເຊຍ     ກດົກດົກດົກດົໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍວ່າວ່າວ່າວ່າດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍການການການການປກົປກັຮກັສາປກົປກັຮກັສາປກົປກັຮກັສາປກົປກັຮກັສາ    ແລະການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແລະການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແລະການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແລະການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດແວດແວດແວດລອ້ມ ລອ້ມ ລອ້ມ ລອ້ມ ((((ກດົຫມາຍເລກກດົຫມາຍເລກກດົຫມາຍເລກກດົຫມາຍເລກທ ີທ ີທ ີທ ີ32323232    ປ ີປ ີປ ີປ ີ

2009200920092009))))    

((((http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins97643.pdf)    

ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ປ່າໄມ ້ປ່າໄມ ້ປ່າໄມ ້((((ກດົຫມາຍເລກກດົຫມາຍເລກກດົຫມາຍເລກກດົຫມາຍເລກທ ີທ ີທ ີທ ີ41414141 ຂອງຂອງຂອງຂອງປ ີປ ີປ ີປ ີ1999)1999)1999)1999)    

(http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/Law_4199.htm)    

    

ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍ ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍ ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍ ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍ ສດິທມິະນຸດສດິທມິະນຸດສດິທມິະນຸດສດິທມິະນຸດ((((ລດັລດັລດັລດັຖະຖະຖະຖະບນັບນັບນັບນັຍດັ ເລກຍດັ ເລກຍດັ ເລກຍດັ ເລກທ ີທ ີທ ີທ ີ39393939 ຂອງຂອງຂອງຂອງປ ີປ ີປ ີປ ີ1999)1999)1999)1999)    

(http://www.asiapacificforum.net/members/full-

members/indonesia/downloads/legal-

framework/indonesiaact_notes.pdf) 

ລະບຽບການລະບຽບການລະບຽບການລະບຽບການເລກທ ີເລກທ ີເລກທ ີເລກທ ີ5555ຂອງຂອງຂອງຂອງປ ີປ ີປ ີປ ີ1999: 1999: 1999: 1999: ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາສັ່ ງສັ່ ງສັ່ ງສັ່ ງແນະແນະແນະແນະນໍາ ນໍາ ນໍາ ນໍາ ສໍາລບັການແກໄ້ຂບນັຫາສດິທຂິອງສໍາລບັການແກໄ້ຂບນັຫາສດິທຂິອງສໍາລບັການແກໄ້ຂບນັຫາສດິທຂິອງສໍາລບັການແກໄ້ຂບນັຫາສດິທຂິອງຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ເຜົ່ າ 

UlayatUlayatUlayatUlayat    ແລະແລະແລະແລະຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົAdatAdatAdatAdatທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ຖກືຖກືຖກືຖກືຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕາມຕາມຕາມຕາມກດົກດົກດົກດົໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍ    

(http://hukum.unsrat.ac.id/tanah/menagraria_5_1999.pdf) 

ສປສປສປສປປ ລາວ ປ ລາວ ປ ລາວ ປ ລາວ  ລດັລດັລດັລດັຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຂອງ ຂອງ ຂອງ ຂອງ ສສສສ....ປປປປ....ປປປປ. . . . ລາວລາວລາວລາວ((((1991)1991)1991)1991)    

(http://www.mof.gov.la/?q=en/node/119) 

ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍຕ້ກົຕກົຕກົຕກົລງົຂອງລງົຂອງລງົຂອງລງົຂອງຄະຄະຄະຄະນະນະນະນະກາໍກາໍກາໍກາໍມມມມະະະະການການການການສູນກາງພກັ ກ່ຽວກບັການກດິສູນກາງພກັ ກ່ຽວກບັການກດິສູນກາງພກັ ກ່ຽວກບັການກດິສູນກາງພກັ ກ່ຽວກບັການກດິຈະຈະຈະຈະການການການການຂອງຊົຂອງຊົຂອງຊົຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ນເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ນເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ ນເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ 

ໃນຍຸກວິໃນຍຸກວິໃນຍຸກວິໃນຍຸກວສິສສສໄສໄສໄສໄສທດັໃໝ່ ທດັໃໝ່ ທດັໃໝ່ ທດັໃໝ່ ((((1992)1992)1992)1992)    

    

ເນເນເນເນປານ ປານ ປານ ປານ     ລດັລດັລດັລດັຖະຖະຖະຖະທໍາທໍາທໍາທໍາມະມະມະມະນນູນນູນນູນນູຂອງຂອງຂອງຂອງປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດນານານານາປານປານປານປານ    (2007)(2007)(2007)(2007)    

(http://www.supremecourt.gov.np/main.php?d=lawmaterial&f=constitut

ion) 

ປາປາປາປາກດິກດິກດິກດິສະສະສະສະຖານ ຖານ ຖານ ຖານ     ລດັລດັລດັລດັຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຂອງປະຂອງປະຂອງປະຂອງປະເທດປາກດິສະຖານເທດປາກດິສະຖານເທດປາກດິສະຖານເທດປາກດິສະຖານ, , , , ບດົບນັຍດັບດົບນັຍດັບດົບນັຍດັບດົບນັຍດັ    ກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກບັເຂດກບັເຂດກບັເຂດກບັເຂດພືນ້ທີ່ ສໍາລບັຊນົເຜົ່ າ ພືນ້ທີ່ ສໍາລບັຊນົເຜົ່ າ ພືນ້ທີ່ ສໍາລບັຊນົເຜົ່ າ ພືນ້ທີ່ ສໍາລບັຊນົເຜົ່ າ 

((((ບດົທີບດົທີບດົທີບດົທ ີ   3333))))    

(http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch3.html) 

    

ຟິຟິຟິຟລິບິລບິລບິລບິປນິ ປນິ ປນິ ປນິ     ລດັລດັລດັລດັຖຖຖຖະະະະບນັບນັບນັບນັຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍສດິທິສດິທິສດິທິສດິທຊິນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າພືນ້ເມອືງປ ີເຜົ່ າເຜົ່ າພືນ້ເມອືງປ ີເຜົ່ າເຜົ່ າພືນ້ເມອືງປ ີເຜົ່ າເຜົ່ າພືນ້ເມອືງປ ີ1997 1997 1997 1997 ((((ກດົໜາມແຫ່ງກດົໜາມແຫ່ງກດົໜາມແຫ່ງກດົໜາມແຫ່ງລດັເລລດັເລລດັເລລດັເລກກກກທ ີທ ີທ ີທ ີ8371837183718371*)*)*)*)    

(http://www.congress.gov.ph/download/ra_10/RA08371.pdf)  

ລດັລດັລດັລດັຖະຖະຖະຖະບນັບນັບນັບນັຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍການຂຸດການຂຸດການຂຸດການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ປ ີຄົນ້ບ່ໍແຮ່ປ ີຄົນ້ບ່ໍແຮ່ປ ີຄົນ້ບ່ໍແຮ່ປ ີ1991991991995 5 5 5 ((((ກດົຫມາຍແຫ່ງກດົຫມາຍແຫ່ງກດົຫມາຍແຫ່ງກດົຫມາຍແຫ່ງລດັລດັລດັລດັ    ເລກເລກເລກເລກທີທີທີທ7ີ942794279427942)))) 

(http://www.congress.gov.ph/download/ra_09/Ra07942.pdf)  

ລດັລດັລດັລດັຖະຖະຖະຖະບນັບນັບນັບນັຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າຍດັ ວ່າດວ້ຍລະບບົພືນ້ທີ່ ເຂດສະຫງວນແຫ່ງດວ້ຍລະບບົພືນ້ທີ່ ເຂດສະຫງວນແຫ່ງດວ້ຍລະບບົພືນ້ທີ່ ເຂດສະຫງວນແຫ່ງດວ້ຍລະບບົພືນ້ທີ່ ເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດຊາດຊາດຊາດແບບແບບແບບແບບປະສມົປະສານປະສມົປະສານປະສມົປະສານປະສມົປະສານ    

ປີປປີີປີ1992(1992(1992(1992(ກດົຫມາຍ ເລກກດົຫມາຍ ເລກກດົຫມາຍ ເລກກດົຫມາຍ ເລກທີທີທີທ7ີ586758675867586))))    

(http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra07586.pdf)  

ກດົກດົກດົກດົໝາຍລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ ປີໝາຍລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ ປີໝາຍລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ ປີໝາຍລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ ປີ1991(1991(1991(1991(ກດົຫມາຍເລກກດົຫມາຍເລກກດົຫມາຍເລກກດົຫມາຍເລກທີທີທີທ7ີ160716071607160))))    
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(http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra07160.pdf)  

ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍ    ເຂດເຂດເຂດເຂດປກົປກົປກົປກົຄອງຄອງຄອງຄອງຕນົຕນົຕນົຕນົເອງ ພາຍເອງ ພາຍເອງ ພາຍເອງ ພາຍ ໃນ ໃນ ໃນ ໃນເກາະເກາະເກາະເກາະມູດມູດມູດມູດສະສະສະສະລມິ ມນິລມິ ມນິລມິ ມນິລມິ ມນິດາດາດາດານາວນາວນາວນາວ((((ARMM), ARMM), ARMM), ARMM), ປ ີປ ີປ ີປ ີ

1989(1989(1989(1989(ກດົຫມາຍແຫ່ງກດົຫມາຍແຫ່ງກດົຫມາຍແຫ່ງກດົຫມາຍແຫ່ງລດັ ເລກລດັ ເລກລດັ ເລກລດັ ເລກທີທີທີທ6ີ734673467346734ທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັການປບັປຸງໃນໄລການປບັປຸງໃນໄລການປບັປຸງໃນໄລການປບັປຸງໃນໄລຍະຕ່ໍມາ ໃຫ ້ຍະຕ່ໍມາ ໃຫ ້ຍະຕ່ໍມາ ໃຫ ້ຍະຕ່ໍມາ ໃຫສ້ອດສອດສອດສອດ

ຄ່ອງກບັກດົຫມາຍແຫ່ງຄ່ອງກບັກດົຫມາຍແຫ່ງຄ່ອງກບັກດົຫມາຍແຫ່ງຄ່ອງກບັກດົຫມາຍແຫ່ງລດັ ເລກລດັ ເລກລດັ ເລກລດັ ເລກທີທີທີທ9ີ054905490549054))))    

(http://www.congress.gov.ph/download/ra_08/Ra06734.pdf)  

ກດົກດົກດົກດົໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍວ່າວ່າວ່າວ່າດວ້ຍປ່າໄມສ້ະບບັປບັປຸງຂອງປະດວ້ຍປ່າໄມສ້ະບບັປບັປຸງຂອງປະດວ້ຍປ່າໄມສ້ະບບັປບັປຸງຂອງປະດວ້ຍປ່າໄມສ້ະບບັປບັປຸງຂອງປະເທດຟລີບິປນິ ເທດຟລີບິປນິ ເທດຟລີບິປນິ ເທດຟລີບິປນິ [ດໍາລດັຂອງປະທານປະເທດປ ີ

1975, ໄດຮ້ບັການສະບບັປບັປຸງໂດຍ PDເລກທ ີ1559, P.D.ເລກທ ີ865, P.D.ເລກ

ທ1ີ775, BlgBatasPambansa(B.P.). B.P.,701Blg. 83,ກດົຫມາຍແຫ່ງລດັ(RA) 

ເລກທ ີ7161, ຄໍາສັ່ ງບໍລຫິານ (EO) ເລກທ2ີ77ແລະ83OGຄໍາ31] 

(http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1975/pd_705_1975.html) 

 

ຫວຽດຫວຽດຫວຽດຫວຽດນາມ ນາມ ນາມ ນາມ     ລດັລດັລດັລດັຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຖະທໍາມະນນູຂອງສາທາລະນະສງັຄມົນຍິມົຂອງຫວຽດນາມ ຂອງສາທາລະນະສງັຄມົນຍິມົຂອງຫວຽດນາມ ຂອງສາທາລະນະສງັຄມົນຍິມົຂອງຫວຽດນາມ ຂອງສາທາລະນະສງັຄມົນຍິມົຂອງຫວຽດນາມ     

(http://www.Viet Namlaws.com/freelaws/Constitution92(aa01).pdf)  

ແຜນງານແຜນງານແຜນງານແຜນງານ    ພດັທະນາເສດຖະກດິບພດັທະນາເສດຖະກດິບພດັທະນາເສດຖະກດິບພດັທະນາເສດຖະກດິບສງັສງັສງັສງັຄມົ ສໍາລບັຊຸມຄມົ ສໍາລບັຊຸມຄມົ ສໍາລບັຊຸມຄມົ ສໍາລບັຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ພວົພວົພວົພວົຄວຄວຄວຄວາມາມາມາມຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ສຸດ ພາຍຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ສຸດ ພາຍຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ສຸດ ພາຍຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ສຸດ ພາຍໃນໃນໃນໃນ

ເຂດຊນົເຜົ່ າສ່ວນຫນອ້ຍ ແລະເຂດພູດອຍ ໃນໄລຍະເວລາ ເຂດຊນົເຜົ່ າສ່ວນຫນອ້ຍ ແລະເຂດພູດອຍ ໃນໄລຍະເວລາ ເຂດຊນົເຜົ່ າສ່ວນຫນອ້ຍ ແລະເຂດພູດອຍ ໃນໄລຍະເວລາ ເຂດຊນົເຜົ່ າສ່ວນຫນອ້ຍ ແລະເຂດພູດອຍ ໃນໄລຍະເວລາ 2006200620062006----2010201020102010(ໄລຍະII ຂອງແຜນ

ງານ ເລກທ1ີ35) 

(http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mi

d=4405) 

ຈດົຈດົຈດົຈດົໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍວຽນ ເລວຽນ ເລວຽນ ເລວຽນ ເລກກກກທ ີທ ີທ ີທ ີ41/UB41/UB41/UB41/UB----TTTTTTTT,,,,    ລງົລງົລງົລງົວນັວນັວນັວນັທ ີທ ີທ ີທ ີ8 8 8 8 ມງັກອນ ມງັກອນ ມງັກອນ ມງັກອນ 1996199619961996, , , , ກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກບັກບັກບັກບັການການການການການການການການອອກອອກອອກອອກລະລະລະລະ

ບຽບບຽບບຽບບຽບຄວບຄຸມແລະຄໍາແນະຄວບຄຸມແລະຄໍາແນະຄວບຄຸມແລະຄໍາແນະຄວບຄຸມແລະຄໍາແນະນໍາ ໃນນໍາ ໃນນໍາ ໃນນໍາ ໃນການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັມາດບດັມາດບດັມາດບດັມາດຖານການຖານການຖານການຖານການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົ ເຂດພືນ້ນດົ ເຂດພືນ້ນດົ ເຂດພືນ້ນດົ ເຂດພືນ້ທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ພາຍພາຍພາຍພາຍ

ໃນເຂດໃນເຂດໃນເຂດໃນເຂດຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍແດນແດນແດນແດນຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະເຂດພູດອຍຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະເຂດພູດອຍຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະເຂດພູດອຍຂອງຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍແລະເຂດພູດອຍ....    

http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mi

d=8636#ixzz2Db1ObAf1 

 

ຄຄຄຄ....    ຄູ່ຄູ່ຄູ່ຄູ່ຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມມືມືມ ືມ ື   ລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັພາກພາກພາກພາກພືນ້ ພືນ້ ພືນ້ ພືນ້ ((((ຈດັຈດັຈດັຈດັລຽງລຽງລຽງລຽງຕາມຕາມຕາມຕາມຕວົຕວົຕວົຕວົອກັອກັອກັອກັສອນສອນສອນສອນຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດ) ) ) )     

 

ປະປະປະປະເທດບງັເທດບງັເທດບງັເທດບງັກາກາກາກາລາລາລາລາເທດ ເທດ ເທດ ເທດ     

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ກະກະກະກະຊວງຊວງຊວງຊວງກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະການການການການຄນົຄນົຄນົຄນົພູພູພູພູດອຍດອຍດອຍດອຍຈດິຈດິຈດິຈດິຕະຕະຕະຕະກອງ ກອງ ກອງ ກອງ (MoCHTA) (MoCHTA) (MoCHTA) (MoCHTA)     

http://www.mochta.gov.bd 

ສະສະສະສະພາພາພາພາຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງເຂດເຂດເຂດເຂດພູພູພູພູດອຍດອຍດອຍດອຍຈດິຈດິຈດິຈດິຕະຕະຕະຕະກອງກອງກອງກອງ    

chtrc@yahoo.com 

ພະພະພະພະແນກແນກແນກແນກກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍພິພິພິພເິສດເສດເສດເສດ, , , , ສໍາສໍາສໍາສໍານັນັນັນກັກກກງານນງານນງານນງານນາາາາຍກົ ຍກົ ຍກົ ຍກົ     

ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງດາດາດາດາກາກາກາກາ 

ອງົການຈດັ

ຕັງ້ປະຊາຊນົພືນ້

ເມອືງ (ອງົການຈັງ້

ຕັງ້ທອ້ງ

ອງົອງົອງົອງົການການການການຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງປະເມອືງປະເມອືງປະເມອືງປະເທດເທດເທດເທດບງັບງັບງັບງັກາກາກາກາລາລາລາລາເທດ ເທດ ເທດ ເທດ     

ເລກທ6ີ2 Prabal Housing, ກະໜນົRing Road 

ເມອືງMohammadpur, ນະຄອນຫຼວງDhaka-1207, ປະເທດບງັກາລາເທດ 

+88-02-8122881 
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ຖິ່ ນ/NGO ລະ

ດບັປະເທດ/ອງົ

ການຈດັຕັງ້ມະຫາ

ຊນົ)  

 

Email: sanjeebdrong@gmail.com (ທ່ານ Sanjeeb Drong, ເລຂາທກິານໃຫ່ຍ) 

    

ອງົອງົອງົອງົການ ການ ການ ການ ActionAid ActionAid ActionAid ActionAid ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດບງັບງັບງັບງັກາກາກາກາລາລາລາລາເທດ ເທດ ເທດ ເທດ  

ເຮອືນເລກທ ີ#8, ຖະໜນົ#136, ກູລຊານ 1 

ດາກາ-1212, ປະປະປະປະເທເທເທເທດດດດບງັບງັບງັບງັກາກາກາກາລາລາລາລາເທດເທດເທດເທດ 

http://www3.actionaid.org/bangladesh/index.html 

+88 288 15991/2 (Tel); +88 28815087 (Fax)) 

 

ອງົອງົອງົອງົການ ການ ການ ການ Unnayan OnneshanUnnayan OnneshanUnnayan OnneshanUnnayan Onneshan    

Email:info@unnayan.org 

ຖະໜນົອນີດຣິາ 16/2, Farmgate  

ດາກາ-1215, ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດບງັບງັບງັບງັກາກາກາກາລາລາລາລາເທດ ເທດ ເທດ ເທດ     

G.P.O. Box No: 2251 

+ 88 02 8158274, 9110636 (Tel); +88 02 8159135 (Fax)  

Email:info@unnayan.org This e-mail address is being protected from 

spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ມູນມູນມູນມູນນິນິນິນທິ ິທ ິທ ິທ ິMaleya Maleya Maleya Maleya     

Khagrapur, Khagrachari, ເຂດພູດອຍຈດິຕະກອງ  

Tel: +880 155 6772657 

tripura_mk@yahoo.co.uk 

ອງົການຈດັຕັງ້ສາ

ກນົ (ສະຖາບນັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະ

ນາສອງຝ່າຍ ຫຼ ື

ຫຼາຍຝ່າຍ/NGO 

ສາກນົ) 

ອງົອງົອງົອງົການການການການສະສະສະສະຫະຫະຫະຫະປປປປະະະະຊາຊາຊາຊາຊາດ ເພື່ ອຊາດ ເພື່ ອຊາດ ເພື່ ອຊາດ ເພື່ ອການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາ————ຫອ້ງຫອ້ງຫອ້ງຫອ້ງການການການການປະປະປະປະຈາໍຈາໍຈາໍຈາໍເຂດເຂດເຂດເຂດRangamati Rangamati Rangamati Rangamati     

(ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາເຂດເຂດເຂດເຂດພູພູພູພູດອຍດອຍດອຍດອຍຈດິຈດິຈດິຈດິຕະຕະຕະຕະກອງກອງກອງກອງ) 

http://www.un-bd.org/undp 

Rajbari Road, Rangamati 4500, ເຂດພູດອຍຈດິຕະກອງ  

Tel: +880-351-61801 to 61805 

ປະປະປະປະເທດກາໍເທດກາໍເທດກາໍເທດກາໍປູປູປູປູເຈຍ ເຈຍ ເຈຍ ເຈຍ     

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ຄະຄະຄະຄະນະນະນະນະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະການການການການການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນາຊນົນາຊນົນາຊນົນາຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຂດເຂດເຂດເຂດພູພູພູພູດອຍດອຍດອຍດອຍ    

ກມົກມົກມົກມົການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ     

ກະຊວງການພດັທະນາຊນົນະບດົ (MRD) 

(http://www.mrd.gov.kh/index.php?option=com_content&view=article&i

d=98&Itemid=74&lang=en) 

ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົ

ພືນ້ເມອືງ (ອງົການ

ຈັງ້ຕັງ້ທອ້ງ

ຖິ່ ນ/NGO ລະ

ອງົອງົອງົອງົການການການການຮ່ວຮ່ວຮ່ວຮ່ວມືມືມ ືມແືລະແລະແລະແລະການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນາ ນາ ນາ ນາ (DPA)  

Tel: (855-23) 216 369 / 216 495 

Email: mam.sambath@everyda.com.kh 
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ດບັປະເທດ/ອງົ

ການຈດັຕັງ້ມະຫາ

ຊນົ)  

 

ສະສະສະສະມາມາມາມາຄມົຄມົຄມົຄມົຊາວຊາວຊາວຊາວໜຸ່ມໜຸ່ມໜຸ່ມໜຸ່ມພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ປະເມອືງ ປະເມອືງ ປະເມອືງ ປະເທເທເທເທດໍາດໍາດໍາດໍາປູປູປູປູເຈຍ ເຈຍ ເຈຍ ເຈຍ     

Tel: +855 11 400076 

Email: nokven.ipunciya@gmail.com 

 

ສະສະສະສະມາມາມາມາຄມົ ຄມົ ຄມົ ຄມົ NGO NGO NGO NGO ປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດກາໍກາໍກາໍກາໍປູປູປູປູເຈຍ ເຈຍ ເຈຍ ເຈຍ     

Tel: (855-23) 214 429 ; Mobile: (855-12) 235 211 

http://www.ngoforum.org.kh 

    

ເບິ່ ງບນັຊລີາຍການສະມາຊກິອງົການຈດັຕັງ້ NGO ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ 

ໄດທ້ີ່ :  

http://www.ngoforum.org.kh/About%20Us/memberlists.htm 

 

ອງົການຈດັຕັງ້ສາ

ກນົ (ສະຖາບນັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະ

ນາສອງຝ່າຍ ຫຼ ື

ຫຼາຍຝ່າຍ/NGO 

ສາກນົ) 

ອງົອງົອງົອງົການຮ່ວການຮ່ວການຮ່ວການຮ່ວມືມືມ ືມສືາສາສາສາກນັກນັກນັກນັ    (ICC) (ICC) (ICC) (ICC)     

Tel: (855-23) 215 200 / 213 310 

Fax: (855-23) 213 100 

Mobile: (855-12) 407 317 

Email: pawley@icc.org.kh 

 

ສະສະສະສະຖາຖາຖາຖາບນັບນັບນັບນັສາສາສາສາກນົກນົກນົກນົເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາຊນົຊນົຊນົຊນົນະນະນະນະບດົບດົບດົບດົ    (IIRR) (IIRR) (IIRR) (IIRR)     

http://www.ik-pages.net 

 

ອງົອງົອງົອງົການການການການສະສະສະສະຫະຫະຫະຫະປະປະປະປະຊາຊາຊາຊາຊາດຊາດຊາດຊາດເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາ    (UNDP) (UNDP) (UNDP) (UNDP)     

www.undp.org.kh 

Tel: (855-23) 221 107 

Email: sopheap.yin@undp.org 

ປປປປະະະະເທດເທດເທດເທດ    ສສສສປ ຈນີປ ຈນີປ ຈນີປ ຈນີ        

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ຄະຄະຄະຄະນະນະນະນະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະທິທິທິທກິານ ເພື່ ອການ ເພື່ ອການ ເພື່ ອການ ເພື່ ອກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະການການການການຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າ    ແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງລດັ ລດັ ລດັ ລດັ     

http://www.seac.gov.cn (ພາສາຈນີ) 

ກມົພວົພນັກດິຈະການສາກນົ  

252 Tai Ping Qiao Ave, West District 

ເມອືງ Beijing 100800; ປະເທດ ສປ ຈນີ 

Tel: +86, 10 66083451 or 66508406 

Fax: +86, 10 66024923 

ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົ

ພືນ້ເມອືງ (ອງົການ

ຈັງ້ຕັງ້ທອ້ງ

ຖິ່ ນ/NGO ລະ

ສະສະສະສະມາມາມາມາຄມົຄມົຄມົຄມົຈນີ ເພື່ ອເສດຈນີ ເພື່ ອເສດຈນີ ເພື່ ອເສດຈນີ ເພື່ ອເສດຖະຖະຖະຖະກດິຍກດິຍກດິຍກດິຍຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າ    

ຫອ້ງການລາຂາທກິານໃຫ່ຍ     

Tel: 86 10 66034553 

Email: caeeyf@263.net 
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ດບັປະເທດ/ອງົ

ການຈດັຕັງ້ມະຫາ

ຊນົ)  

 

 

ສະສະສະສະຖາຖາຖາຖາບນັສກຶບນັສກຶບນັສກຶບນັສກຶສາສາສາສາສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົສາດ ປະສາດ ປະສາດ ປະສາດ ປະເທດເທດເທດເທດຈນີ ຈນີ ຈນີ ຈນີ     

ສະຖາບນັສງັຄມົສາດແຫ່ງຊາດ  

ເມອືງ Beijing 

 

ສູນຄົນ້ສູນຄົນ້ສູນຄົນ້ສູນຄົນ້ຄວາ້ຄວາ້ຄວາ້ຄວາ້ກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າຕິຕິຕິຕເິບດ ປະເບດ ປະເບດ ປະເບດ ປະເທດເທດເທດເທດຈນີຈນີຈນີຈນີ    

Bei Sihuan Donglu No. 131, ເມອືງ Beijing 

Tel: +86 10 64932940 

 

ສະສະສະສະຖາຖາຖາຖາບນັບນັບນັບນັສກຶສກຶສກຶສກຶສາສງັສາສງັສາສງັສາສງັຄມົຄມົຄມົຄມົສາດ ກວາງສາດ ກວາງສາດ ກວາງສາດ ກວາງຊ ີຊ ີຊ ີຊ ີ    

Tel: +86 771 587-0736 

 

ສະສະສະສະຖາຖາຖາຖາບນັບນັບນັບນັຄົນ້ຄົນ້ຄົນ້ຄົນ້ຄວາ້ ວດັຄວາ້ ວດັຄວາ້ ວດັຄວາ້ ວດັທະທະທະທະນະນະນະນະທໍາລີທໍາລີທໍາລີທໍາລຈີຽງ ດງົຈຽງ ດງົຈຽງ ດງົຈຽງ ດງົບາບາບາບາ    

ສະຖາບນັສກຶສາສງັຄມົສາດ ແຂວງຢູນານ  

Black Dragon Park, Lijiang, 

Tel/Fax: +86 888 5128937 

 

ສະສະສະສະຖາຖາຖາຖາບນັບນັບນັບນັສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົສາດ ຢູສາດ ຢູສາດ ຢູສາດ ຢູນານ ນານ ນານ ນານ     

Yxgood2001@yahoo.com 

Tel: +86 871 4140467 

 

ຫໍຫໍຫໍຫໍພິພິພິພພິິພິພິພດິດດດຕະຕະຕະຕະພນັພນັພນັພນັຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າ ຢູເຜົ່ າ ຢູເຜົ່ າ ຢູເຜົ່ າ ຢູນານ ນານ ນານ ນານ     

ຖະຖະຖະຖະໜນົ ໜນົ ໜນົ ໜນົ Dian Chi Road 1503, ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງຄຸນຄຸນຄຸນຄຸນມງິ ມງິ ມງິ ມງິ  

ແຂວງແຂວງແຂວງແຂວງຢູຢູຢູຢູນານ ນານ ນານ ນານ 650228 

Tel +86 871 4311217; 4312091 

ປະປະປະປະເທດຟິເທດຟິເທດຟິເທດຟຈິ ິຈ ິຈ ິຈ ິ    

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ສໍາສໍາສໍາສໍານກັນກັນກັນກັງານນງານນງານນງານນຍກົຍກົຍກົຍກົ, ໜ່ວຍງານບໍລກິານປະຊາຊນົ,  

ກດົບດັປະຊາຊນົ ເພື່ ອການປ່ຽນແປງ, ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການພດັທະນາແຂວງ 

ກະກະກະກະຊວງຊວງຊວງຊວງກິກິກິກດິດດດຈະຈະຈະຈະການການການການຄນົຄນົຄນົຄນົພື ້ພື ້ພື ້ພືນ້ນນນເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

(http://www.fijianaffairs.gov.fj/) 

 

ຄະຄະຄະຄະນນນນະະະະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະທິທິທິທກິານການການການການການການການປະປະປະປະມງົ ແລະມງົ ແລະມງົ ແລະມງົ ແລະທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ດນິດນິດນິດນິດັງ້ດັງ້ດັງ້ດັງ້ເດມີ ເດມີ ເດມີ ເດມີ     

((((http://www.fijianaffairs.gov.fj/NLFC.html)))) 

 

ຄະຄະຄະຄະນະນະນະນະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະການການການການສະສະສະສະເພາະເພາະເພາະເພາະກດິ ກ່ຽວກດິ ກ່ຽວກດິ ກ່ຽວກດິ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ດນິ ດນິ ດນິ ດນິ iTaukei iTaukei iTaukei iTaukei  

http://www.tltb.com.fj/ 
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ອງົການຈດັຕັງ້ສາ

ກນົ (ສະຖາບນັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະ

ນາສອງຝ່າຍ ຫຼ ື

ຫຼາຍຝ່າຍ/NGO 

ສາກນົ) 

ອງົອງົອງົອງົການການການການແຮງແຮງແຮງແຮງງານງານງານງານສາສາສາສາກນົ ກນົ ກນົ ກນົ (ILO) (ILO) (ILO) (ILO)     

http://www.ilo.org/public/english/region/asro/suva/countries/fiji.htm 

Mobile: (855-12) 890 289 

Email: sophorns@ilo.org 

ອນິອນິອນິອນິເດຍ ເດຍ ເດຍ ເດຍ     

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ກະກະກະກະຊວຊວຊວຊວງງງງກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະການການການການຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ເຜົ່ າ     

http://tribal.nic.in/index.asp 

Shastri Bhavan, New Delhi-110001 

 

ຄະຄະຄະຄະນະນະນະນະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະທິທິທິທກິານການການການແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງຊາດ ເພື່ ດຊາດ ເພື່ ດຊາດ ເພື່ ດຊາດ ເພື່ ດຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ     

http: //ncm.nic.in 

Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi 110003 

Tel: +91 11 24618349 

Fax: +91 11 24693302, 24642645, 24698410 

    

ຄະຄະຄະຄະນະນະນະນະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະທິທິທິທກິານການການການແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຊາດ ເພື່ ອຊາດ ເພື່ ອຊາດ ເພື່ ອຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າຕາມຕາມຕາມຕາມລະລະລະລະດູດູດູດູການ ການ ການ ການ     

http://ncst.nic.in 

Lok Nayak Bhawan 

Khan Market, ນະຄອນຫຼວງນວີເດນລ ີ-110003 

    

ຄະຄະຄະຄະນະນະນະນະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະທິທິທິທກິານການການການແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງຊາດຊາດຊາດຊາດ    ເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າພະພະພະພະເນເນເນເນຈອນ ແລຈອນ ແລຈອນ ແລຈອນ ແລະະະະເຄິ່ ງເຄິ່ ງເຄິ່ ງເຄິ່ ງພະພະພະພະເນເນເນເນຈອນຈອນຈອນຈອນ 

August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place  

ນະຄອນຫຼວງນວິເດນລ ີ-110066 

Tel/Fax: 91-11-26184883 

 

ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົ

ພືນ້ເມອືງ (ອງົການ

ຈັງ້ຕັງ້ທອ້ງ

ຖິ່ ນ/NGO ລະ

ດບັປະເທດ/ອງົ

ການຈດັຕັງ້ມະຫາ

ຊນົ)  

 

ອົອົອົອງົງງງການເຄື່ ອການເຄື່ ອການເຄື່ ອການເຄື່ ອຄ່າຍຄ່າຍຄ່າຍຄ່າຍຄນົຄນົຄນົຄນົພືພືພືພນືນນນເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງແລະແລະແລະແລະຊົຊົຊົຊນົນນນເຜົ່ າ ພາກເຜົ່ າ ພາກເຜົ່ າ ພາກເຜົ່ າ ພາກພືນ້ອາພືນ້ອາພືນ້ອາພືນ້ອາຊ ີຊ ີຊ ີຊ ີ    

www.aitpn.org/about.htm 

9627, Janakpuri, ນະຄອນຫຼວງນວິເດນລ ີ-110058, ປະເທດ ອນີເດຍ 

Telefax: +91 11 25503624 

 

ສສສສະະະະຫະຫະຫະຫະພນັພນັພນັພນັອນິອນິອນິອນິເດຍ ເພື່ ອເດຍ ເພື່ ອເດຍ ເພື່ ອເດຍ ເພື່ ອຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງເຂເຂເຂເຂດດດດຕາຕາຕາຕາເວນັເວນັເວນັເວນັອອກອອກອອກອອກສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງເໜອືເໜອືເໜອືເໜອື (ICITP-NEZ)  

http://www.icitp-nez.org/ 

C-9,9555, Vasant Kunj, ນະຄອນຫຼວງນວິເດນລ-ີ70 

Tel: +91-11- 626139586 

Email : icitp.india@gmail.com 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 

 
 

147

ພດັນທະພດັນທະພດັນທະພດັນທະມດິຊນົມດິຊນົມດິຊນົມດິຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າພາກພາກພາກພາກຕຕຕຕາາາາເວນັເວນັເວນັເວນັອອກອອກອອກອອກສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງເໜອື ເໜອື ເໜອື ເໜອື     

http://nealliance.net/ 

Tel: +91 9862917563 

Email: wramd@yahoo.com 

 

ສະສະສະສະມາມາມາມາຄມົຄມົຄມົຄມົສດິສດິສດິສດິທິທິທິທມິະມະມະມະນຸດນຸດນຸດນຸດເຜົ່ າຊນີ ເຜົ່ າຊນີ ເຜົ່ າຊນີ ເຜົ່ າຊນີ     

Aizawl, Mizoram  

Tel: +91 11 2346585 

Email: suikhar@hotmail.com 

ອງົການຈດັຕັງ້ສາ

ກນົ (ສະຖາບນັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະ

ນາສອງຝ່າຍ ຫຼ ື

ຫຼາຍຝ່າຍ/NGO 

ສາກນົ) 

ອງົອງົອງົອງົການ ການ ການ ການ Action Aid IndiaAction Aid IndiaAction Aid IndiaAction Aid India    

http://actionaidindia.org 

 

ອງົອງົອງົອງົການ ການ ການ ການ Oxfam Trust in IndiaOxfam Trust in IndiaOxfam Trust in IndiaOxfam Trust in India    

www.oxfamint.org.in 

    

ອງົອງົອງົອງົການ ການ ການ ການ Oxfam IndiaOxfam IndiaOxfam IndiaOxfam India    

ຊັນ້ສອງ, ເຮອືນເລກທ ີ1 Community Centre 

ເມອືງ New Friends Colony, ນະຄອນຫຼວງ New Delhi 110 065 

http://www.oxfamindia.org/ 

Tel: +91 11 4653 8000 / Fax: +91 11 4653 8099 

ປະປະປະປະເທດອນິເທດອນິເທດອນິເທດອນິໂດໂດໂດໂດເນເນເນເນເຊຍ ເຊຍ ເຊຍ ເຊຍ     

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ກມົກມົກມົກມົຍຸຍຸຍຸຍຸຕິຕິຕິຕທໍິາ ແລະທໍາ ແລະທໍາ ແລະທໍາ ແລະສດິສດິສດິສດິທິທິທິທມິະມະມະມະນດິ ນດິ ນດິ ນດິ     

ກມົກມົກມົກມົກິກິກິກດິດດດຈະຈະຈະຈະການການການການສງັສງັສງັສງັຄມົ ຄມົ ຄມົ ຄມົ     

ກມົກມົກມົກມົປ່າປ່າປ່າປ່າໄມ ້ໄມ ້ໄມ ້ໄມ ້    

 

ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົ

ພືນ້ເມອືງ (ອງົການ

ຈັງ້ຕັງ້ທອ້ງ

ຖິ່ ນ/NGO ລະ

ດບັປະເທດ/ອງົ

ການຈດັຕັງ້ມະຫາ

ຊນົ)  

 

ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການຄນົຄນົຄນົຄນົ----ປ່າປ່າປ່າປ່າໄມ ້ໄມ ້ໄມ ້ໄມ ້    

http://www.forestpeoples.org/ 

    

ພນັພນັພນັພນັທະທະທະທະມດິຄນົມດິຄນົມດິຄນົມດິຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ຂອງເມອືງ ຂອງເມອືງ ຂອງເມອືງ ຂອງຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າອາເຜົ່ າອາເຜົ່ າອາເຜົ່ າອາປີປປີີປີເຈເຈເຈເຈລາລາລາລາໂກ ໂກ ໂກ ໂກ (Archipelago)(Archipelago)(Archipelago)(Archipelago) (AMAN) 

ກອງເລຂາແຫ່ງຊາດ, Jl. B No. 4 RT/RW 001/006 

Komp. Rawa Bambu I, Pasar Minggu 

Jakarta Selatan 

Tel/Fax: +62-21-7802771 

 

ປະປະປະປະເທດ ສເທດ ສເທດ ສເທດ ສປປປປປ ລາວ ປ ລາວ ປ ລາວ ປ ລາວ     

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ກມົກມົກມົກມົກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະການການການການຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ເຜົ່ າ     

ສະຫະພນັກໍາມະບານແນວລາວສາ້ງຊາດ (LFNC)  
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Street address: ຖະໜນົຄູວຽງ, ບາ້ນສສີະເກດ,ເມອືງຈນັທະ

ບູລ,ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ,ສປປ ລາວ 

Telephone: +856 21 213752, +856 21 213754 

Fax: +856 21 213752 

 

    

ສສສສະະະະຖາຖາຖາຖາບນັບນັບນັບນັຄົນ້ຄວາ້ຄົນ້ຄວາ້ຄົນ້ຄວາ້ຄົນ້ຄວາ້ວດັວດັວດັວດັທະທະທະທະນະນະນະນະທໍາທໍາທໍາທໍາ, , , , ກະກະກະກະຊວງຊວງຊວງຊວງຖະຖະຖະຖະແຫຼງແຫຼງແຫຼງແຫຼງຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວແລະແລະແລະແລະວດັວດັວດັວດັທະທະທະທະນະນະນະນະທໍາ ທໍາ ທໍາ ທໍາ     

    

ອງົການຈດັຕັງ້ສາ

ກນົ (ສະຖາບນັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະ

ນາສອງຝ່າຍ ຫຼ ື

ຫຼາຍຝ່າຍ/NGO 

ສາກນົ) 

ອງົອງົອງົອງົການ ການ ການ ການ Oxfam InternationalOxfam InternationalOxfam InternationalOxfam International    

http://www.oxfam.org/en/development/laos 

 

ອງົອງົອງົອງົການ ການ ການ ການ Oxfam AustraliaOxfam AustraliaOxfam AustraliaOxfam Australia    

http://www.oxfam.org.au/world/asia/laos/ 

ເນເນເນເນປານ ປານ ປານ ປານ     

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ກກກກະະະະຊວງຊວງຊວງຊວງການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິ່ ນ ຖິ່ ນ ຖິ່ ນ ຖິ່ ນ     

http://www.mld.gov.np/ 

Shreemahal Pulchwok, Lalitpur 

Tel: +977 1 5523329 

 

ສະສະສະສະຫະຫະຫະຫະພນັພນັພນັພນັແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຊາດ ເພື່ ອຊາດ ເພື່ ອຊາດ ເພື່ ອການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າພື ້ພື ້ພື ້ພືນ້ນນນເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

http://www.nfdin.gov.np 

Tel: +977 1 5553175, 5528370 

ອງົການຈດັຕັງ້ສາ

ກນົ (ສະຖາບນັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະ

ນາສອງຝ່າຍ ຫຼ ື

ຫຼາຍຝ່າຍ/NGO 

ສາກນົ) 

ສະສະສະສະຫະຫະຫະຫະພນັພນັພນັພນັເນເນເນເນປານ ເພື່ ອປານ ເພື່ ອປານ ເພື່ ອປານ ເພື່ ອຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າພື ້ພື ້ພື ້ພືນ້ນນນເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

Dhobighat Nayabato 

Lalitpur, Bagmat 

Post Box No. 8975 EPC 1851 

Tel: +977 1 5555054 

Fax: +977 1 5554236 

 

ສະສະສະສະມາມາມາມາຄົຄົຄົຄມົມມມນກັນກັນກັນກັກດົກດົກດົກດົໝາຍ ເພື່ ອໝາຍ ເພື່ ອໝາຍ ເພື່ ອໝາຍ ເພື່ ອສດິສດິສດິສດິທິທິທິທມິະມະມະມະນຸດນຸດນຸດນຸດຂອງຂອງຂອງຂອງຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງຂອງປະຂອງປະຂອງປະຂອງປະເທດເນເທດເນເທດເນເທດເນປານ ປານ ປານ ປານ 

(LAHURNIP)  

http://www.lahurnip.org/ 

Anamnagar, Kathmandu Nepal 

P.O. Box no.: 11179 

Tel: +977-01-4770710 

Email: info@lahurnip.org 
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ປະປະປະປະເທດປາເທດປາເທດປາເທດປາກດິກດິກດິກດິສະສະສະສະຖານ ຖານ ຖານ ຖານ     

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ກະກະກະກະຊວງຊນົຊວງຊນົຊວງຊນົຊວງຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍ    

http://minorities.gov.pk 

Tel: +92 51 9203904 

 Fax: +92 51 9223755 

 

ສະສະສະສະພາພາພາພາທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງລດັ ເພື່ ອລດັ ເພື່ ອລດັ ເພື່ ອລດັ ເພື່ ອກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະການການການການຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ     

 

ຄະຄະຄະຄະນນນນະະະະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະການການການການແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວຊາດ ກ່ຽວຊາດ ກ່ຽວຊາດ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຄນົຄນົຄນົຄນົກາກາກາກາລາລາລາລາສ ໌ສ ໌ສ ໌ສ ໌    

 

ກະກະກະກະຊວງຊວງຊວງຊວງກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າກາດກາດກາດກາດສະສະສະສະເມຍ ແລະເມຍ ແລະເມຍ ແລະເມຍ ແລະກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະການການການການພາກພາກພາກພາກເໜອື ເໜອື ເໜອື ເໜອື     

http://www.kana.gov.pk/ 

 

ກະກະກະກະຊວງຊວງຊວງຊວງສາດສາດສາດສາດສະສະສະສະໜາ ໜາ ໜາ ໜາ     

http://www.mora.gov.pk/ 

 

ກະກະກະກະຊວງຊວງຊວງຊວງພາກພາກພາກພາກພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ດ່ານດ່ານດ່ານດ່ານໜາ້ແລະໜາ້ແລະໜາ້ແລະໜາ້ແລະການການການການບໍບໍບໍບໍລຫິານລດັ ລຫິານລດັ ລຫິານລດັ ລຫິານລດັ     

http://safron.gov.pk/ 

Tel: +92 51 9203032  

 

ກມົກມົກມົກມົຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມມືມືມ ືມພືດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນາ ນາ ນາ ນາ FATAFATAFATAFATA    

http://www.fata.gov.pk/subpages/khyber.php 

ອງົການຈດັຕັງ້ສາ

ກນົ (ສະຖາບນັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະ

ນາສອງຝ່າຍ ຫຼ ື

ຫຼາຍຝ່າຍ/NGO 

ສາກນົ) 

ສະສະສະສະຖາຖາຖາຖາບນັບນັບນັບນັສາສາສາສາກນົເພື່ ອກນົເພື່ ອກນົເພື່ ອກນົເພື່ ອການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາຊນົຊນົຊນົຊນົນະນະນະນະບດົ ບດົ ບດົ ບດົ (IIRR) (IIRR) (IIRR) (IIRR)     

http://www.ik-pages.net 

ຟິຟິຟິຟລິບິລບິລບິລບິປນິ ປນິ ປນິ ປນິ     

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ຄະຄະຄະຄະນະນະນະນະກາໍກາໍກາໍກາໍມະມະມະມະທິທິທິທກິານການການການແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວຊາດ ກ່ຽວຊາດ ກ່ຽວຊາດ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

www.ncip.gov.ph 

2nd Floor N. de la Merced Building 

Cor. West and Quezon Avenues, Quezon City 

Tel: +63 2 3739787 

ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົ

ພືນ້ເມອືງ (ອງົການ

ອງົອງົອງົອງົການການການການພນັພນັພນັພນັທະທະທະທະມດິຊນົມດິຊນົມດິຊນົມດິຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າກໍກກໍໍກໍດນິດນິດນິດນິເລີເລີເລີເລລີາ ລາ ລາ ລາ (CPA) (CPA) (CPA) (CPA)     

www.cpaphils.org 
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ຈັງ້ຕັງ້ທອ້ງ

ຖິ່ ນ/NGO ລະ

ດບັປະເທດ/ອງົ

ການຈດັຕັງ້ມະຫາ

ຊນົ)  

 

Tel: +63 74 3044239 

Fax: +63 74 4437159 

 

ມຸນມຸນມຸນມຸນນິນິນິນທິີທີທີທກີານການການການສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາກາກາກາກາລາລາລາລາຫານ ຫານ ຫານ ຫານ (KEF)(KEF)(KEF)(KEF)    

ເຮອືນເລກທ ີ4, ຖະໜນົ J Luna, ເຂດ San Francisco del Monte 

ເມອືງ Quezon  

Tel/fax: +63 2 3721146 

 

 

ອງົອງົອງົອງົການ ການ ການ ການ Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP)Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP)Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP)Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP) or  

ມູນນທິຄິນົພືນ້ເມອືງຂອງປະເທດຟລິບິປນິ 

ກອງເລຂາ KAMP  

ເລກທ ີ70-B, ຖະໜນົ Matahimik, ເຂດ UP Teachers Village, ເມອືງ Quezon  

Tel/fax: +63 2 9211058 

 

ສະສະສະສະມາມາມາມາຄມົຄມົຄມົຄມົພດັພດັພດັພດັທທທທະະະະນນນນາແລະາແລະາແລະາແລະແລກແລກແລກແລກປ່ຽນປ່ຽນປ່ຽນປ່ຽນທາງວດັທາງວດັທາງວດັທາງວດັທະທະທະທະນະນະນະນະທໍາ ທໍາ ທໍາ ທໍາ (PAFID)  

www.lapad.org/pafid/index.htm 

PAFID-MANILA 

ເລກທ ີ71 Malakas Street, Diliman 

Quezon City 1101, ປະເທດຟລິບິປນິ  

Tel: +63 2 9286267, 9274580, 4355408 

Fax: +63 2 4355406 

 

ມຸນມຸນມຸນມຸນນິນິນິນທິກິານທກິານທກິານທກິານພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າ ປະເຜົ່ າ ປະເຜົ່ າ ປະເຜົ່ າ ປະເທດເທດເທດເທດຟິຟິຟິຟລິບິລບິລບິລບິປນີ ປນີ ປນີ ປນີ     

1258 Crescor Bldg, Quezon Avenue, Q.C. 

 

ອງົການຈດັຕັງ້ສາ

ກນົ (ສະຖາບນັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະ

ນາສອງຝ່າຍ ຫຼ ື

ຫຼາຍຝ່າຍ/NGO 

ສາກນົ) 

ອງົອງົອງົອງົການສນົການສນົການສນົການສນົທິທິທິທສິນັສນັສນັສນັຍາຊນົຍາຊນົຍາຊນົຍາຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

http://www.aippnet.org/home/index.php 

ເລກທ ີ108, Moo 5, ຖະໜນົ Sanpranate,  

ເມອືງ Sansai, ແຂວງ Chiang mai 50210 

ປະເທດໄທ  

+66 53 380168 (Tel); +66 53 380752 (Fax)    

 

    

ອງົອງົອງົອງົການການການການພນັພນັພນັພນັທະທະທະທະມດິມດິມດິມດິສາສາສາສາກນົ ດາ້ນກນົ ດາ້ນກນົ ດາ້ນກນົ ດາ້ນຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງແລະແລະແລະແລະຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າດັງ້ດັງ້ດັງ້ດັງ້ເດມີ ໃນເດມີ ໃນເດມີ ໃນເດມີ ໃນເຂດເຂດເຂດເຂດປ່າປ່າປ່າປ່າເຂດເຂດເຂດເຂດຮອ້ນ  ຮອ້ນ  ຮອ້ນ  ຮອ້ນ      

http://www.international-alliance.org/ 
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ອງົອງົອງົອງົການເຄື່ ອການເຄື່ ອການເຄື່ ອການເຄື່ ອຄ່າຍ ຄ່າຍ ຄ່າຍ ຄ່າຍ IKAPIKAPIKAPIKAP----Network MMSEA (Network MMSEA (Network MMSEA (Network MMSEA (ເຄື່ ອເຄື່ ອເຄື່ ອເຄື່ ອຄ່າຍຄ່າຍຄ່າຍຄ່າຍຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ເຜົ່ເຜົ່ເຜົ່ າາາາແລະແລະແລະແລະພູມພູມພູມພູມປນັປນັປນັປນັຍາຂອງຍາຂອງຍາຂອງຍາຂອງຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້

ເມອືງ ກ່ຽວເມອືງ ກ່ຽວເມອືງ ກ່ຽວເມອືງ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັການການການການເສມີເສມີເສມີເສມີສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສາສາສາສາມາດ ໃນມາດ ໃນມາດ ໃນມາດ ໃນເຂດເຂດເຂດເຂດແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນດນິດນິດນິດນິໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍມອນຍມອນຍມອນຍມອນເທນ ພາກເທນ ພາກເທນ ພາກເທນ ພາກພືນ້ອາພືນ້ອາພືນ້ອາພືນ້ອາຊິຊິຊິຊຕິາຕາຕາຕາ

ເວນັເວນັເວນັເວນັອອກອອກອອກອອກສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕ ້ໄຕ)້ ) ) ) http://www.ikap-mmsea.org/ 

 

 

ສູນຂໍ ້ສູນຂໍ ້ສູນຂໍ ້ສູນຂໍມູ້ນມູນມູນມູນຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ ສານ ສານ ສານ Tebtebba ( Tebtebba ( Tebtebba ( Tebtebba ( ສູນສູນສູນສູນສາສາສາສາກນົກນົກນົກນົກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ສໍາເມອືງ ສໍາເມອືງ ສໍາເມອືງ ສໍາລບັລບັລບັລບັການການການການສກຶສກຶສກຶສກຶສາສາສາສາແລະແລະແລະແລະຄົ ້ຄົ ້ຄົ ້ຄົນ້ນນນຄ້ຄ ້ຄ ້ຄ ້

ວາວາວາວາລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັນະນະນະນະໂຍໂຍໂຍໂຍບາຍບາຍບາຍບາຍ) ) ) )     

http://www.tebtebba.org/ 

ເລກທ ີ1 ຖຸະໜນົ Roman Ayson, ເມອືງ Baguio 2600 ປະເທດຟລິບິປນິ  

Tel: +63 74 4447703; +63 2 4410336 ((ສໍານກັງານປະຈາໍເມອືງມານລິາ) 

Fax: +63 74 4439459 

 

ຫວຽດຫວຽດຫວຽດຫວຽດນາມ ນາມ ນາມ ນາມ     

ອງົການຈດັຕັງ້ພາກ

ລດັ/ກະຊວງ   

ສສສສະະະະພາພາພາພາແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງຊາດ ຊາດ ຊາດ ຊາດ ----    ສະສະສະສະພາພາພາພາບໍບໍບໍບໍລິລິລິລຫິານດາ້ນຫານດາ້ນຫານດາ້ນຫານດາ້ນຊນົຊນົຊນົຊນົຊາດຊາດຊາດຊາດຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າ  ເຜົ່ າ  ເຜົ່ າ  ເຜົ່ າ      

 

ຄະຄະຄະຄະນນນນະກາໍະກາໍະກາໍະກາໍມະມະມະມະການການການການກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍຂອງຂອງຂອງຂອງຄນົຄນົຄນົຄນົຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າກຸ່ກຸ່ກຸ່ກຸ່ມມມມນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ ນອ້ຍ     

(http://www.cema.gov.vn/index.php?newlang=english) 

 

ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົ

ພືນ້ເມອືງ (ອງົການ

ຈັງ້ຕັງ້ທອ້ງ

ຖິ່ ນ/NGO ລະ

ດບັປະເທດ/ອງົ

ການຈດັຕັງ້ມະຫາ

ຊນົ)  

 

ສູນສູນສູນສູນຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນຂ່າຂ່າຂ່າຂ່າວວວວສານ ສານ ສານ ສານ VUFOVUFOVUFOVUFO----NGO NGO NGO NGO     

http://ngocenter.org.vn/default.asp 

ໂຮງແຮມ La Thanh, ເລກທ ີ218 Doi Can, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນຍ 

Tel. +84 (0)4 832 8570  

Fax. +84 (0)4 832 8611 

 

ອງົການຈດັຕັງ້ສາ

ກນົ (ສະຖາບນັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະ

ນາສອງຝ່າຍ ຫຼ ື

ຫຼາຍຝ່າຍ/NGO 

ສາກນົ) 

ອງົອງົອງົອງົການ ການ ການ ການ Care InternationaCare InternationaCare InternationaCare International 

http://www.careinternational.org.uk/10957/VietNam/care-in-Viet 

Nam.html 

 

ອງົອງົອງົອງົການ ການ ການ ການ IFADIFADIFADIFAD    

http://www.ifad.org/english/operations/pi/vnm/index.htm 
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ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    4: 4: 4: 4: ການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ມີມີມີມຕີໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍ່ ປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

ກກກກ. . . . ຄໍາຄາໍຄາໍຄາໍແນະແນະແນະແນະນາໍ ນາໍ ນາໍ ນາໍ ກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກບັກບັກບັກບັການການການການນໍານາໍນາໍນາໍໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊແ້ບບແບບແບບແບບຟອມ ຟອມ ຟອມ ຟອມ     
i. ທງີການໂຄງການ ຕື່ ມແບບຟອມແລວ້ສົ່ ງຟອມທີ່ ຕື່ ມແລວ້ນັນ້ໃຫຂ້ະແໜງການປອ້ງກຜັນົກະທບົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ (RSES) ເພື່ ອຂໍການຮບັຮອງຈາກຫວົໜາ້ຂະແໜງ RSES ແລະຂໍອະນຸມດັ

ຈາກຫວົໜາ້ດາ້ນຄວາມສອດຄ່ອງ (CCO).  

ii. ການຈດັປະເພດໂຄງການໃດໜຶ່ ງແມ່ນຂະບວນການຕ່ໍເນື່ ອງ. ຖາ້ຫາກວ່າມກີານປ່ຽນແປງອງົປະກອບໂຄງການແລະ/ຫຼສືະຖານທີ່ ທີ່ ສົ່ ງຜນົໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງປະເພດໂຄງການ; ຫວົໜາ້ຂະແໜງຕອ້ງ

ສົ່ ງແບບຟອມສະບບັໃໝ່ແລະສະເໜຂໍີໃຫຈ້ດັປະເພດໂຄງການຄນືໃໝ່, ແລະຂໍການຮບັຮອງຈາກຫວົໜາ້ຂະແໜງ RSES ແລະຂໍອະນຸມດັຈາກຫວົໜາ້ CCO. ແບບຟອມສະບບັເກົ່ າໄດຄ້ດັຕມິມາ

ພອ້ມເອກະສານນີເ້ພື່ ອເປນັເອກະສານອາ້ງອງີ.  

iii. ທມີງານໂຄງການຕອ້ງຊີແ້ຈງຖາ້ຫາກວ່າໂຄງການຕອ້ງການຄວາມສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ (BCS) ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. BCS ມຄີວາມຈາໍ

ເປນັໃນເວລາກດິຈະກໍາໂຄງການກ່ຽວຂອ້ງກບັ: (ກ) ການພດັທະນາດາ້ນການຄາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັພູມບນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ; (ຂ) ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ

ຄນົພືນ້ເມອືງອອກຈາກທີ່ ດນີປະເພນ ີຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ; ຫຼ(ືຄ) ການພດັທະນາດາ້ນການຄາ້ທີ່ ຕດິພນັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດພາຍໃນທີ່ ດນິປະເພນທີີ່ ນໍາໃຊໂ້ດຍຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນ

ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຫຼກືານນໍາໃຊທ້າງດາ້ນຈດິວນິ, ພທິກິໍາທາງສາດສະໜາ ແລະທາງວດັທະນະທໍາທີ່ ເປນັເອກະລກັຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ.  

iv. ນອກຈາກນັນ້, ທມີງານໂຄງການສາມາດສະເໜຄໍີາຄດິເຫນັຂອງຕນົໃສ່ໃນຊອ່ງວ່າງສໍາລບັຄໍາຄດິເຫນັຖາ້ວ່າໂຄງການເປນັໂຄງການທີ່ ມຄີວາມສບັສນົສູງແລະລະອຽດອ່ອນ (ໂຄງການ HCS), ສໍາລບັ

ຂໍອະນຸດມດັຈາກ CCO. ໂຄງການ HCS ແມ່ນໂຄງການຍ່ອຍໃນກຸ່ມໂຄງການປະເພດກໍທີ່ ເອດບີເີຫນັວ່າມຄີວາມສ່ຽງສູງ ຫຼສືາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼມືຜີນົກະທບົທີ່ ຮາ້ຍແຮງແລະຫຼາຍດາ້ນແລະ

ກຽ້ວພນັກນັທາງສງັຄມົແລະ/ຫຼສື ິ່ ງແວດລອ້ມ.  

 

ຂຂຂຂ. . . . ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ         

ປະເທດ/ໂຄງການເລກທ/ີຊື່ ໂຄງການ  :  

   

ກມົ/ພະແນກ  :  

ຂັນ້ຕອນການກະກຽມ  :  

ຮູບແບບທາງການເງນິ  :  

[ ] ທນຶກູຢ້ມືສໍາລບັໂຄງການ   [ ] ທນຶກູຢ້ມືສໍາລບັແຜນງານ   [ ] ສື່ ການທາງການເງນິ [ ] ການເງນິວສິະຫະກດິທົ່ ວໄປ  

[ ] ທນຶກູຢ້ມືພດັທະນາຂະແໜງການ   [ ] ທນຶກູຢ້ມືແບບການເງນິຫຼາຍຝ່າຍ (MFF)      [ ] ທນືຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ [ ] ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້  

[ ] ຮູບການທາງການ ອື່ ນໆ:    

    

ຄຄຄຄ. . . . ປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຄນົຄນົຄນົຄນົພື ້ພື ້ພື ້ພືນ້ນນນເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

    

                                    [  ] [  ] [  ] [  ] ໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່        [  ] [  ] [  ] [  ] ຈດັຈດັຈດັຈດັປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຄນືຄນືຄນືຄນືໃໝ່ ໃໝ່ ໃໝ່ ໃໝ່ ―ປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດທີທ່ີທ່ ີທ່ ີ່ ກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົໄວ ້ໄວ ້ໄວ ້ໄວກ່້ອນກ່ອນກ່ອນກ່ອນໜາ້ນີ ້ໜາ້ນີ ້ໜາ້ນີ ້ໜາ້ນີ ້[  ][  ][  ][  ] 

    

�ປະເພດ ກໍ 

    

� ປະເພດ ຂໍ 

    

�ປະເພດ ຄໍ 

 

 

� ປະເພດ FI 

ງງງງ. . . . ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ຕອ້ງການ ຕອ້ງການ ຕອ້ງການ ຕອ້ງການການການການການການການການສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູໜນູໜນູໜນູຈາກຈາກຈາກຈາກຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍ ທີ່ຍ ທີ່ຍ ທີ່ຍ ທີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຜນົຜນົຜນົຜນົ

ກະກະກະກະທົທົທົທບົບບບຈາກຈາກຈາກຈາກໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     

    

�ຕອງ້ການ �ບໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍ່ ຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງການ ການ ການ ການ     

ຈຈຈຈ. . . . ຄໍາຄາໍຄາໍຄາໍຄດິຄດິຄດິຄດິເຫນັ ເຫນັ ເຫນັ ເຫນັ     

ຄໍາຄດິເຫນັຂອງທມີງານໂຄງການ:    

 

 

 

 

 

ຄາໍຄາໍຄາໍຄາໍຄດິຄດິຄດິຄດິເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັຂອງຂະຂອງຂະຂອງຂະຂອງຂະແໜງ ແໜງ ແໜງ ແໜງ RSES: 
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ສສສສ. . . . ການການການການອະອະອະອະນຸນນຸຸນຸມດັ ມດັ ມດັ ມດັ          

ສະສະສະສະເໜີເໜີເໜີເໜໂີດຍໂດຍໂດຍໂດຍ: 

 

 ທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍ: 

    

ຫວົໜາ້ທມີງານ, {ກມົ/ພະແນກ}  ຊ່ຽວຊານດາ້ນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ, RSDD/RSES  

ວນັທ:ີ   ວນັທ:ີ  

 

 
 

    

ຮບັຮບັຮບັຮບັຮອງຮອງຮອງຮອງໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍ: 

 

ຊ່ຽວຊານດາ້ນການພດັທະນາສງັຄມົ, {ກມົ/ພະແນກ}  ຫວົໜາ້, RSES 

ວນັທ:ີ   ວນັທ:ີ  

   

ຮບັຮບັຮບັຮບັຮອງຮອງຮອງຮອງໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍ: 

 

 

 

ອະອະອະອະນຸນຸນຸນຸມດັມດັມດັມດັໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍ:  

�

 

ໂຄງການທີ່ ມຄີວາມສບັສນົສູງ 

ແລະລະອຽດອ່ອນ  

ຫວົໜາ້, {ພະແນກ}  ຫວົໜາ້ດາ້ນຄວາມສອດຄ່ອງ 

ວນັທ:ີ   ວນັທ:ີ  

 

ບນັບນັບນັບນັຊີຊີຊີຊລີາຍລາຍລາຍລາຍການ ການ ການ ການ ການການການການຄດັຄດັຄດັຄດັເລອືກເລອືກເລອືກເລອືກຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ມີມີມີມຕີໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍ່ ປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພື ້ພື ້ພື ້ພືນ້ນນນເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     
 

 

ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມກງັກງັກງັກງັວນົວນົວນົວນົສໍາສາໍສາໍສາໍຄນັຄນັຄນັຄນັຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕໍ່  ຕໍ່  ຕໍ່  ຕໍ່      

 (ກະກະກະກະລຸລຸລຸລຸນາ ອະນາ ອະນາ ອະນາ ອະທິທິທິທບິາຍບາຍບາຍບາຍເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມຕື່ ມຕື່ ມຕື່ ມຕື່ ມໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃນຖນັໃນຖນັໃນຖນັໃນຖນັໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍເຫດເຫດເຫດເຫດ)  

ແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນ ບໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍ່ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ     ບ່ໍບໍບ່ໍບ່ໍ່ ຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້    ໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍເຫດ ເຫດ ເຫດ ເຫດ     

ກກກກ. . . .     ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     
    

1. ມກຸ່ີມຄນົທີ່ ມວີດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ດໍາລງົຊວິດິ ຫຼ ືນາໍໃຊເ້ຂດພືນ້ທີ່  ຊຶ່ ງຈະ

ເປນັຄນົ “ຊນົເຜົ່ າ” (ເຊັ່ ນ: ຊນົເຜົ່ າຕາມເຂດຮ່ອມພູ, ຄນົດັງ້ເດມີ), “ກຸ່ມນອ້ຍ”  

(ຊນົເຜົ່ າ ຫຼ ືກຸ່ມນອ້ຍພາຍໃນປະເທດ), ຫຼ ື“ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ” ໃນເຂດໂຄງ

ການບໍ?  

    

2. ມນີະໂຍບາຍຫຼກືດົໝາຍ ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ືລະດບັແຫ່ງຊາດ ແລະເອ

ກະສານການສໍາຫວຼດຄົນ້ຄວາ້ດາ້ນຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ມີ

ກຸ່ມຄນົເຫຼ ົ່ ານີ ້ອາໄສຢູ່ ຫຼ ືນາໍໃຊເ້ຂດໂຄງການ ທີ່ ຄອບຄອງໂດຍ “ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມ

ນອ້ຍ, ຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການ, ຄນົດັງ້ເດມີ, ຄນົກຸ່ມນອ້ຍພາຍໃນປະເທດ, ຫຼ ື

ຊຸມຊນົວດັທະນະທາໍ ບໍ?  

    

3. ກຸ່ມເຫຼ ົ່ ານີ ້ຍງັມເີອກະລກັຂອງຕນົ ທີ່ ຖວ່ືາເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຈາໍແນກ

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສງັຄມົ ແລະວດັທະນະທາໍ ບໍ?    

    

4. ກຸ່ມເຫຼ ົ່ ານັນ້ ຍງັຮກັສາຄວາມຜູກພນັແບບລວມໝູ່  ຕ່ໍກບັທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຫຼ ືທີ່

ດນິບນັພະບຸລຸດ ແລະ/ຫຼ ືຕ່ໍກບັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທີ່ ມໃີນເຂດທີ່ ຢຸ່ອາ

ໄສ ບໍເຫຼ ົ່ ານີ ້ບໍ? 

    

5. ກຸ່ມເຫຼ ົ່ ານັນ້ ຍງັຮກັສາ ສະຖາບນັທາງວດັທະນະທາໍ, ສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ 

ແລະການເມອືງ ທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກວດັທະນາສງັຄມົສ່ວນໃຫ່ຍ ບໍ?  

    

6. ກຸ່ມເຫຼ ົ່ ານີ ້ມພີາສາປາກເວົາ້ ແລະສ ານຽງ ເປນັຂອງຕນົເອງ ບໍ? 
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ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມກງັກງັກງັກງັວນົວນົວນົວນົສໍາສາໍສາໍສາໍຄນັຄນັຄນັຄນັຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕໍ່  ຕໍ່  ຕໍ່  ຕໍ່      

 (ກະກະກະກະລຸລຸລຸລຸນາ ອະນາ ອະນາ ອະນາ ອະທິທິທິທບິາຍບາຍບາຍບາຍເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມເພີ່ ມຕື່ ມຕື່ ມຕື່ ມຕື່ ມໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃສ່ໃນຖນັໃນຖນັໃນຖນັໃນຖນັໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍເຫດເຫດເຫດເຫດ)  

ແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນ ບໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍ່ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ     ບ່ໍບໍບ່ໍບ່ໍ່ ຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້    ໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍເຫດ ເຫດ ເຫດ ເຫດ     

7. ກຸ່ມເຫຼ ົ່ ານີ ້ມຄີວາມດອ້ຍໂອກາດທາງເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ປະຫວດັສາດ, 

ບ່ໍມອໍີານາດຕດັສນິບນັຫາ, ຖກືແບ່ງແຍກ ແລະ/ຫຼ ືຖກືຈາໍແນກ ບໍ?  

    

8. ກຸ່ມເຫຼ ົ່ ານີ ້ເປນັຕວົແທນໃຫ ້“ຄນົພືນ້ເມອືງ” ຫຼ ື“ຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນອ້ຍ” ຫຼ ື

“ຊນົເຜົ່ າຕາມລະດູການ” ຫຼ ື“ປະຊາກອນດັງ້ເດມີ” ໃນລະບບົການຕດັສນິບນັ

ຫາທາງການ ໃນລະດບັຊາດຫຼລືະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ບໍ?  

    

ຂຂຂຂ. . . . ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕໍ່  ຕໍ່  ຕໍ່  ຕໍ່                   

9. ໂຄງການນີຈ້ະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມ ຫຼ ືແນ່ໃສ່ຄນົພືນ້

ເມອືງບໍ?  

    

10. ໂຄງການນີຈ້ະສົ່ ງຜນົກະທບົທາງກງົຫຼທືາງອອ້ມ ຕ່ໍວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ

ທາງຮດີຄອງປະເພນ ີແລະຄວາມເຊື່ ອຖ ືຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ ບໍ? (ເຊັ່ ນ: ວທິີ

ການລຽ້ງລູກ, ສຸຂະພາບ, ການສກຶສາ, ສລິະປະ ແລະການປກົຄອງ)  

    

11. ໂຄງການນີ ້ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຂອງຄນົພືນ້ເມອືງບໍ? 

(ເຊັ່ ນ: ລະບບົການຜະລດິສະບຽງອາຫານ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍ

ມະຊາດ, ຫດັຖະກາໍແລະການຄາ້, ວຽກເຮດັງານທາໍ)  

    

12. ໂຄງການນີ ້ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເຂດ (ໃນທີ່ ດນິຫຼພືາຍໃນເຂດແດນ) ທີ່

ຄອບຄອງ, ເປນັເຈົາ້ຂອງ ຫຼ ືນາໍໃຊ ້ໂດຍຄນົພືນ້ເມອືງ, ແລະ/ຫຼ ືເຂດທີ່

ຖກືຮຽກຮອ້ງວ່າເປນັເຂດພືນ້ທີ່ ບນັພະບຸລຸດ ບໍ?  

    

ຄຄຄຄ. . . .     ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮຽກຮຽກຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງການການການການພິພິພິພເິສດ ເສດ ເສດ ເສດ     

ກດິຈະກາໍໂຄງການ ຈະປະກອບມກີດິຈະກາໍລຸ່ມນີບໍ້?  
             

13. ການພດັທະນາດາ້ນການຄາ້ ທີ່ ຕດິພນັກບັພູມບນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຊບັ

ພະຍາກອນທາງວດັທະນະທາໍ ຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ?  

    

14. ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຄນົພືນ້ເມອືງອອກຈາກທີ່ ດນີປະເພນ ີຂອງຄນົພືນ້

ເມອືງ?  

    

15. ການພດັທະນາດາ້ນການຄາ້ ທີ່ ຕດິພນັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ພາຍໃນ

ທີ່ ດນິປະເພນ ີທີ່ ນາໍໃຊໂ້ດຍຄນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນວຖິກີານດໍາລງົ

ຊວິດິ ຫຼ ືການນາໍໃຊທ້າງດາ້ນຈດິວນິ, ພທິກິາໍທາງສາດສະໜາ ແລະທາງ

ວດັທະນະທໍາ ທີ່ ເປນັເອກະລກັຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ?  

    

16. ການສາ້ງຕັງ້ກນົໄກນຕິກິາໍເພື່ ອຮບັຮູ ້ສດິຄອງຄອງນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະເຂດ

ຊາຍແດນ ທີ່ ເປນັເຈົາ້ຂອງ ຫຼ ືນ າໃຊ,້ ຄອບຄອງ, ຫຼ ືຮຽກຮອ້ງສດິຄອບ

ຄອງຕາມປະເພນ ີໂດຍຄນົພືນ້ເມອືງ?  

    

17. ການເວນຄນືທີ່ ດນິ ທີ່ ເປນັເຈົາ້ຂອງ ຫຼ ືນາໍໃຊ,້ ຄອບຄອງ ຫຼ ືຮຽກຮອ້ງ

ສດິຄອບຄອງ ຕາມປະເພນ ີໂດຍຄນົພືນ້ເມອືງ?  

    

    

ງງງງ....    ຄາດຄາດຄາດຄາດຄຄຄຄະະະະເນເນເນເນຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ທີ່ການ ທີ່ການ ທີ່ການ ທີ່ ມີມີມີມຕີໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍ່ ຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

    

ອງົອງົອງົອງົປະປະປະປະກອບກອບກອບກອບໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ ////    

ກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍ ກາໍ ກາໍ ກາໍ / / / / ຜນົຜນົຜນົຜນົອອກ ອອກ ອອກ ອອກ     
ຄາດຄາດຄາດຄາດຄະຄະຄະຄະເນເນເນເນຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງບວກ ທາງບວກ ທາງບວກ ທາງບວກ     ຄາດຄາດຄາດຄາດຄຄຄຄະະະະເນເນເນເນຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງລບົ ລບົ ລບົ ລບົ     

1111            
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2222            

3333            

4444            

5555            

 

ໝາຍເຫດ:  ທມີງານໂຄງການສາມາດຄດັຕດິເອກະສານເພີ່ ມຕື່ ມກ່ຽວກບັໂຄງການຖາ້ເຫນັວ່າຈາໍເປນັ.  
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ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    5: 5: 5: 5: ເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງມືມືມືມ ື   ສໍາສໍາສໍາສໍາລັລັລັລບັບບບປອ້ງກັປອ້ງກັປອ້ງກັປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕໍ່ນຜນົກະທບົຕໍ່ນຜນົກະທບົຕໍ່ນຜນົກະທບົຕໍ່ ປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົປະຊາຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງໃນເມອືງໃນເມອືງໃນເມອືງໃນແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລລລລະະະະຮູບຮູບຮູບຮູບແບບແບບແບບແບບ

ການການການການກູ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ມື  ຢມື  ຢມື  ຢມື      

1. ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ເອດບີ)ີ ມຫຼີາຍຮູບແບບການລງົທນຶທີ່ ແຕກຕ່າງກນັເປນັຕົນ້ແມ່ນທນຶກູຢ້ມືສໍາລບັໂຄງການ

ດ່ຽວ, ທນຶກູຢ້ມືສໍາລບັແຜນງານ, ທນຶກູຢ້ມືເພື່ ອພດັທະນາຂະແໜງການ, ການສະໜບັສະໜນູການເງນີຈາກຫຼາຍຝ່າຍ, ທນຶກູຢ້ມື

ສ◌ໍາລບັຊ່ວຍເຫຼອືເຫດການສຸກເສນີ, ທນຶກູຢ້ມືຜ່ານສື່ ກາງທາງການເງນິແລະຮູບແບບການເງນິວສິະຫະກດິ. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ

ການ ກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງກໍ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໄປຂຶນ້ກບັແຕ່ລະຮູບແບບຂອງທນຶກູຢ້ມື.  

 

ປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດທນຶທນຶທນຶທນຶກູ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ມືແລະຢມືແລະຢມືແລະຢມືແລະ    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮຽກຮຽກຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນການການການການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັຜນົກະທບົກນັຜນົກະທບົກນັຜນົກະທບົກນັຜນົກະທບົຕໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍ່ ຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

ປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດທນຶທນຶທນຶທນຶກູ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ມືຢມືຢມືຢມື    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮຽກຮຽກຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນການການການການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕໍ່ກນັຜນົກະທບົຕໍ່ກນັຜນົກະທບົຕໍ່ກນັຜນົກະທບົຕໍ່ ຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

ທນຶກູຢ້ມືສໍາລບັໂຄງການ

ດ່ຽວ 

• ແຜນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (IPP)  

ທນຶກູຢ້ມືສໍາລບັພດັທະນາ

ນະໂຍບາຍ 

• ກະກຽມຕາຕະລາງສງັລວມຜນົກະທບົທີ່ ມຕີໍ່ ຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ຕດິຕດິພນັນະໂຍບາຍທີ່ ໂຄງການຈະສະໜບັ

ສະໜນູ, ພອ້ມດຽວກນັກບັມາດຕະການບນົເທາົຜນົກະທບົ, ຄາດຄະເນຄວາມຮຸນແຮງແລະເຫດຜນົທີ່

ໃຊໃ້ນການຕດັສນິ.  

ທນຶກູຢ້ມືເພື່ ອພດັທະນາ

ຂະແໜງການ 

• ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງກາໍນດົຂອບເຂດການວາງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (IPPF) ສໍາ

ລບັໂຄງການໂດຍລວມ; ເປນັຕົນ້ແມ່ນໂຄງຮ່າງຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ, ແຜນການປກຶ

ສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ; ເພື່ ອສົ່ ງໃຫເ້ອດບີກ່ີອນໂຄງການຈະໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ.  

• ໂຄງການຍ່ອຍ (ອງົປະກອບ) ຈາໍນວນໜຶ່ ງຫຼສືອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການກາໍນດົຂຶນ້ເພື່ ອກະກຽມ 

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະສົ່ ງແຜນດັ່ ງກ່າວນັນ້ເພື່ ອຂໍອະນຸມດັ.  

• ນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົຄນົພືນ້ເມອືງມຜີນົນໍາໃຊກ້ບັໝດົທຸກໂຄງການຍ່ອຍ.  

ການສະໜບັສະໜນູການ

ເງນີຈາກຫຼາຍຝ່າຍ 

• ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງກະກຽມເອກະສານຂອບແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍລວມສໍາ

ລບັທນຶກູຢ້ມືຫຼາຍຝ່າຍເປນັຕົນ້ແມ່ນໂຄງຮ່າງການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົແລະ ວທິກີານປກຶສາຫາ

ລແືບບມຄີວາມໝາຍແລວ້ສົ່ ງໃຫເ້ອດບີກ່ີອນໂຄງການຈະຖກືອະນຸມດັ.  

• ນະໂຍບາຍ SR3 ມຜີນົນໍາໃຊກ້ບັໂຄງການທງັໝດົທີ່ ໄດຮ້ບັເງນິແຕ່ລະພູດ.  

ທນຶກູຢ້ມືສສໍາລບັຊ່ວຍ

ເຫຼອືເຫດການສຸກເສນີ 

• ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ຕອ້ງກະກຽມເອກະສານ IPPF ໂດຍລວມທີ່ ປະກອບມໂີຄງຮ່າງການປະເມນີຜນົກະທບົ

ທາງສງັຄມົແລວ້ສົ່ ງໃຫເ້ອດບີກ່ີອນຈະມກີານອະນຸມດັໂຄງການ.  

ທນຶກູຢ້ມືສໍາລບັພດັທະນາ

ໂຄງການທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ 

• ຕອ້ງດໍາເນນີກດິຈະກາໍກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໂຄງການທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັຫຼໂືຄງການທີ່ ກາໍລງັ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງເພື່ ອປະເມນີເບິ່ ງຄວາມສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ

ຂອງນະໂຍບາຍປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕໍ່ ຄນົພືນ້ເມອືງ.  

• ຖາ້ພບົວ່າບໍ່ ມຄີວາມສອດຄ່ອງ, ຜູກູ້ຢ້ມືລລູກຄາ້ຕອ້ງກາໍນດົມາດຕະການດດັແກໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງເປນັຕົນ້

ແມ່ນມາດຕະການບນັເທາົ, ງບົປະມານແລະຕາຕະລາງເວລາແລວ້ສົ່ ງໃຫເ້ອດບີກ່ີອນໂຄງການຈະໄດຮ້ບັ

ອະນຸມດັຈາກເອດບີ.ີ  

ທນຶກູຢ້ມືຜ່ານສື່ ກາງທາງ

ການເງນິ 

• ຕອ້ງສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຮບັຮອງຈາກເອດບີເີພື່ ອຄດັເລອືກຜນົກະທບົຕໍ່ ຄນົ

ພືນ້ເມອືງທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດໂຄງການຍ່ອຍ.  

• ຕອ້ງດໍາເນນີການທບົທວນຄວາມສອດຄ່ອງກ່ຽວກບັສື່ ກາງການເງນິຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່

ຄນົພືນ້ເມອືງແລວ້ສົ່ ງບດົລາຍງານໃຫເ້ອດບີ.ີ  

• ຕອ້ງສົ່ ງ ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສໍາລບັແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ຄນົ
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ພືນ້ເມອືງໃຫເ້ອດບີ ີເພື່ ອຂໍອະນຸມດັ. 

ຮູບແບບການເງນິວສິະຫະ

ກດິທົ່ ວໄປ 

• ຕອ້ງດໍາເນນີການກວດສອບໂດຍພາຍນອກກ່ຽວກບັລະບບົຄຸມ້ຄອງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ, ໃນອະ

ດດີແລະໃນປະຈບຸນັ, ທຽບໃສ່ມາດຖານທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປກົປອ້ງຂອງເອດບີ.ີ  

• ແຜນປະຕບິດັງານດດັແກໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງຕອ້ງເຫນັດເີປນັເອກະພາບກບັເອດບີເີພື່ ອປະສບົຜນົສໍາເລດັຫຼຮືກັ

ສາຄວາມສອດຄ່ອງກບັມາດຖານທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປກົປອ້ງຂອງເອດບີ.ີ 
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ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    6: 6: 6: 6: ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງຮ່າງຮ່າງຮ່າງຮ່າງແຜນການແຜນການແຜນການແຜນການປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

1. ໂຄງຮ່າງໃນຮູບແບບນີແ້ມ່ນ ອງີຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງທ ີ3. ແຜນ IPP ມຄີວາມ

ຈາໍເປນັສໍາລບັໝດົທຸກໂຄງການ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ. ຄວາມລະອຽດຂອງເນືອ້ໃນ ແລະການລງົເລກິບນັຫາ ຕອ້ງສອດ

ຄ່ອງກບັລະດບັຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜນົກະທບົ. ແງ່ມຸນທີ່ ສໍາຄນັຂອງໂຄງຮ່າງນີ ້ ຈະເປນັພືນ້ຖານໃນການກະກຽມແຜນ IPP ເຖງິ

ແມ່ນວ່າ ຈະບ່ໍໄດຈ້ດັລຽງຕາມລໍາດບັຂາ້ງລຸມນີກ້ໍ່ ຕາມ.  

 

ກກກກ. . . .     ບດົບດົບດົບດົສະສະສະສະຫຸຼບຫຸຼບຫຸຼບຫຸຼບແຜນແຜນແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍສງັສງັສງັສງັເຂບ ເຂບ ເຂບ ເຂບ     

 

2. ພາກນີ ້ເປນັອະທບິາຍໂດຍສງັເຂບ ກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນສະຖຕິຕິົນ້ຕ່ໍ, ຜນົໄດຮ້ບັສໍາຄນັ ແລະມາດຕະການທີ່ ນໍາສະເໜ.ີ  

 

ຂຂຂຂ. . . .     ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນກ່ຽວມູນກ່ຽວມູນກ່ຽວມູນກ່ຽວກບັກບັກບັກບັໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     

 

3. ພາກນີ ້ ເປນັພາກທີ່ ສະເໜຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການໂດຍລວມ; ອະທບິາຍກດິຈະກໍາ ແລະອງົປະກອນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ 

ທີ່ ອາດຈະພາໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ; ແລະ ກໍານດົເຂດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

 

ຄຄຄຄ. . . .     ການການການການປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜກົຜກົຜກົຜກົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄມົ ຄມົ ຄມົ ຄມົ     

 

4. ພາກນີ ້ຈະເວົາ້ເຖງິບນັຫາຂາ້ງລຸມນີ:້  

 

(i) ທບົທວນພາລະບດົຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ກອບນຕິກິໍາ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດໂຄງການ.  

(ii) ສະເໜ ີ ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ ກ່ຽວກບັຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າ, ລກັສະນະທາງສງັຄມົ, ທາງວດັທະນະທໍາ ແລະທາງການ

ເມອືງຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ; ທີ່ ດນິແລະເຂດຊາຍແດນ ທີ່ ພວກເຂາົເປນັເຈ ົາ້ຂອງຕາມຮດີຄອງ ຫຼ ື

ຄອບຄອງຫຼນໍືາໃຊຕ້າມປະເພນ;ີ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ພວກເອືອ້ອງີໃນການດໍາລງົຊວິດິ.  

(iii) ກໍານດົ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຕົນ້ຕ່ໍ ແລະ ອະທບິາຍຂັນ້ຕອນທີ່ ເໝາະສມົທາງວດັທະນະທໍາແລະບດົບາດຍງິຊາຍ 

ກ່ຽວກບັການປກຶສາຫາລກືບັຄນົພືນ້ເມອືງ ຢ່າງມຄີວາມໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການກະກຽມແລະຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການ, ບນົພືນ້ຖານຂອງການທບົທວນ ແລະຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ.  

(iv) ປະເມນີ, ບນົພືນ້ຖານການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍກບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ, ຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະ

ທາງລບົ ຂອງໂຄງການ. ຈດຸທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດ ແມ່ນການກໍານດົຜນົກະທບົທາງລບົ ຄວນເປນັການ

ວເິຄາະ ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ ອງີໃສ່ພືນ້ຖານຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະວເິຄາະຄວາມສ່ຽງ

ທີ່ ມຕ່ໍໍີຊຸມຊນົ ໃນກໍລະນທີີ່ ພວກເຂາົຕກົຢູ່ໃນສະພາບການໃດໜຶ່ ງ ແລະວເິຄາະລະດບັຄວາມຜູກພນັກບັທີ່ ດນິ 

ແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ ການເຂົາ້ເຖງິໂອກາດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການບໍລຫິານທາງສງັຄມົ 

ໃນລະດບັຊາດ, ລະດບັຊຸມຊນົ ແລະລະດບັພາກພືນ້ທີ່ ພວກເຂາົອາໄສຢູ່.  

(v) ລວມເອາົຜນົການປະເມນີບນົພືນ້ຖານຄວາມສະເໜພີາບຍງິຊາຍ ກ່ຽວກບັແນວຄວາມຄດິຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ 

ທີ່ ມຕ່ໍີໂຄງການ ແລະຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ຕ່ໍວດັທະນະທໍາ, ເສດຖະກດິແລະສງັຄມົ.  

(vi) ກໍານດົ ແລະສະເໜຄໍີາແນະນໍາ, ອງີຕາມການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍກບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ, ກ່ຽວກບັ

ມາດຕະການທີ່ ຈາໍເປນັເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຜນົສະທອ້ນທາງລບົ ຫຼ,ື ຖາ້ຫຼກີລຽ້ງບ່ໍໄດ,້ ມາດຕະການບນັເທາົ, ຫຸຼດ
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ຜ່ອນໃຫເ້ຫຼອຶໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ແລະຊດົເຊຍີຜນົກະທບົທາງລບົເຫຼົ່ ານັນ້ ແລະເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຄນົພືນ້ເມອືງໄດ ້

ຮບັຜນົປະໂຫຍດພາຍໄຕໂ້ຄງການ ຢ່າງເໝາະສມົກບັວດັທະນະທໍາຂອງພວກເຂາົ.  

 

ງງງງ. . . .     ການການການການເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນ, , , , ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ືແລະລ ືແລະລ ືແລະລ ືແລະການການການການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມ ຮ່ວມ ຮ່ວມ ຮ່ວມ     

 

5. ພາກນີ ້ຈະເວົາ້ເຖງິບນັຫາຂາ້ງລຸມນີ:້ 

 

(i) ອະທບິາຍຂັນ້ຕອນ ການການການການເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນ, ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ືແລະລ ືແລະລ ືແລະລ ືແລະການການການການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຂອງຮ່ວມຂອງຮ່ວມຂອງຮ່ວມຂອງຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັ

ຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົ ທີ່ທບົ ທີ່ທບົ ທີ່ທບົ ທີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັໃນໃນໃນໃນໄລໄລໄລໄລຍຍຍຍະະະະກະກະກະກະກຽມກຽມກຽມກຽມໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ;  

(ii) ສະສະສະສະຫຸຼບຫຸຼບຫຸຼບຫຸຼບ    ຄ າຄ າຄ າຄ າຄດິຄດິຄດິຄດິເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັຂອຂອຂອຂອງງງງພວກພວກພວກພວກເຂາົ ກ່ຽວເຂາົ ກ່ຽວເຂາົ ກ່ຽວເຂາົ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຜນົຜນົຜນົຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຈາກຈາກຈາກຈາກການການການການການການການການປະປະປະປະເມນີຜນົເມນີຜນົເມນີຜນົເມນີຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄມົ ແລະ ກາໍຄມົ ແລະ ກາໍຄມົ ແລະ ກາໍຄມົ ແລະ ກາໍນດົນດົນດົນດົ

ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມກງັກງັກງັກງັວນົ ທີ່ວນົ ທີ່ວນົ ທີ່ວນົ ທີ່ ພວກພວກພວກພວກເຂາົເຂາົເຂາົເຂາົຍກົຍກົຍກົຍກົຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ໃນໃນໃນໃນໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະກາກາກາການນນນປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ື ແລະ ອະລ ື ແລະ ອະລ ື ແລະ ອະລ ື ແລະ ອະທິທິທິທບິາຍ ກ່ຽວບາຍ ກ່ຽວບາຍ ກ່ຽວບາຍ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັວ່າວ່າວ່າວ່າຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມກງັກງັກງັກງັວນົວນົວນົວນົເຫຼົ່ າເຫຼ ົ່ າເຫຼ ົ່ າເຫຼ ົ່ ານັນ້ ນັນ້ ນັນ້ ນັນ້ 

ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັການການການການແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກແ້ບບແບບແບບແບບໃດ ໃນໃດ ໃນໃດ ໃນໃດ ໃນການການການການອອກອອກອອກອອກແບບແບບແບບແບບໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ;  

(iii) ໃນກລໍະນທີີ່ ກດິຈະກໍາໂຄງການ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ, ຕອ້ງບນັທກຶ

ທຸກໆຂັນ້ຕອນ ແລະຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປກຶສາຫາລ ືກບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ທຸກໆຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກ

ການປກຶສາຫາລດືັ່ ງກ່າວນັນ້ ກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາໂຄງການ ແລະມາດຕະການປກົປອ້ງຂອງໂຄງການ;  

(iv) ອະທບິາຍກນົໄກການປກຶສາຫາລ ື ແລະການມສ່ີວນຮ່ວມ ທີ່ ຈະນໍາໃຊໃ້ນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄນົພືນ້ເມອືງໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; ແລະ  

(v) ຢັງ້ຢນື ການເຜຍີແຜ່ແຜນIPPສະບບັຮ່າງ ແລະສະບບັສຸດທາ້ຍໃຫຊຸ້ມຊນົພືນ້ເມອືງຮບັຮູ.້  

 

ຈຈຈຈ. . . .     ມາດມາດມາດມາດຕະຕະຕະຕະການກ່ຽວການກ່ຽວການກ່ຽວການກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຜນົຜນົຜນົຜນົປະປະປະປະໂຫຍດໂຫຍດໂຫຍດໂຫຍດໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ  ການ  ການ  ການ      

    

6. ພາກນີ ້ ລະບຸມາດຕະການ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຄນົພືນ້ເມອືງຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງເສດຖະກດິແລະສງັຄມົ ຢ່າງ

ເໝາະສມົກບັວດັທະນະທໍາ ແລະບດົບາດຍງິຊາຍ.  

 

ສສສສ. . . .     ມາມາມາມາດດດດຕະຕະຕະຕະການການການການບນົບນົບນົບນົເທາົ ເທາົ ເທາົ ເທາົ     

 

7. ພາກນີ ້ລະບຸມາດຕະການ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຜນົກະທບົທາງລບົ ທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງ; ແລະ ໃນເວລາທີ່ ບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດ,້ 

ກໍານດົມາດຕະການເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນໃຫເ້ຫຼອືໜອ້ຍທີ່ ສຸດ, ບນັເທາົ ແລະຊດົເຊຍີ ຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດ ້ ໃຫແ້ຕ່

ລະກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

 

ຊຊຊຊ. . . .     ກາກາກາການນນນຍກົຍກົຍກົຍກົລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັຂດີຂດີຂດີຂດີຄຄຄຄວາວາວາວາມມມມສາສາສາສາມາດ ມາດ ມາດ ມາດ     

 

8. ພາກນີ ້ສະເໜມີາດຕະການ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ທາງດາ້ນວຊິາການ, ກດົໝາຍ ແລະສງັຄມົ ໃຫ ້(ກ) ສະຖານບນັ

ລດັຖະບານທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຄນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດໂຄງການ; ແລະ (ຂ) ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງ (IPO) ໃນເຂດໂຄງ

ການ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫພ້ວກເຂາົເປນັຕວົແທນຊຸມຊນົໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ.  

 

ຍຍຍຍ. . . .     ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ຽເກ່ຽເກ່ຽເກ່ຽຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງທຸກ ທຸກ ທຸກ ທຸກ     
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9. ພາກນີ ້ ອະທບິາຍຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ນອກນັນ້ ພາກນີ ້ ຍງັອະທບິາຍວ່າ ຊຸມ

ຊນົພືນ້ເມອືງນັນ້ ຈະເຂົາ້ເຖງິກນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອງທຸກ ໄດແ້ນວໃດ ແລະຢ່າງເໝາະສມົກບັວດັທະນະທໍາແລະບດົບາດຍງິຊາຍ.  

 

ດດດດ. . . .     ການກການກການກການກຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມຕາມຕາມຕາມປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົ ແລະຜນົ ແລະຜນົ ແລະຜນົ ແລະການການການການລາຍລາຍລາຍລາຍງານ ງານ ງານ ງານ     

 

10. ພາກນີ ້ ອະທບິາຍກນົໄກ ແລະມາດຖານ ທີ່ ເໝາະສມົກບັໂຄງການ ໃນການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ 

IPP. ນອກນັນ້ ພາກນີ ້ຍງັລະບຸຂັນ້ຕອນສົ່ ງເສມີໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະຢັງ້ຢນືບດົ

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຕດິຕາມກວດກາ.  

 

ຕຕຕຕ. . . .     ການການການການກະກະກະກະກຽມກຽມກຽມກຽມອງົອງົອງົອງົການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ ຕັງ້ ຕັງ້ ຕັງ້     

 

11. ພາກນີ ້ ອະທບິາຍໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບແລະກນົໄກຂອງສະຖາບນັ ໃນການດໍາເນນີມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນ 

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ຄຽວຄູ່ກນັນີ,້ ພາກນ ີອະທບິາຍຂັນ້ຕອນສົ່ ງເສມີອງົການຈດັຕັງ້ທອ້ງຖິ່ ນແລະNGO

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ.  

 

ຖຖຖຖ. . . .     ງບົງບົງບົງບົປະປະປະປະມານ ແລະມານ ແລະມານ ແລະມານ ແລະສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູທາງການໜນູທາງການໜນູທາງການໜນູທາງການເງນິ ເງນິ ເງນິ ເງນິ     

 

12. ພາກນີ ້ສະເໜຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັຮ່ວງງບົປະມານທີ່ ຂຶນ້ໄວສໍ້າລບັແຕ່ລະກດິຈະກໍາ ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນ IPP.  
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ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    7: 7: 7: 7: ບນັບນັບນັບນັຊີຊີຊີຊລີາຍລາຍລາຍລາຍການກວດການກວດການກວດການກວດສອບສອບສອບສອບເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບົຄບົຄບົຄບົຖວ້ນຖວ້ນຖວ້ນຖວ້ນຂອງຂອງຂອງຂອງ

ແຜນແຜນແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງລບັຄນົພືນ້ເມອືງລບັຄນົພືນ້ເມອືງລບັຄນົພືນ້ເມອືງ        

ກກກກ....    ບດົບດົບດົບດົສະສະສະສະຫຸຼບຫຸຼບຫຸຼບຫຸຼບແຜນແຜນແຜນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍສງັສງັສງັສງັເຂບເຂບເຂບເຂບ    

• ຂໍມູ້ນສະຖຕິຕິົນ້ຕ່ໍ, ຜນົໄດຮ້ບັສໍາຄນັ ແລະມາດຕະການທີ່ ນໍາສະເໜ ີໄດຮ້ບັການລະບຸໄວ.້   

ຂຂຂຂ. . . .     ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນກ່ຽວມູນກ່ຽວມູນກ່ຽວມູນກ່ຽວກບັກບັກບັກບັໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ    

• ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການໂດຍລວມ ໄດຮ້ບັການລະບຸໄວ.້  

• ກດິຈະກໍາ ແລະອງົປະກອນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ທີ່ ອາດຈະພາໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ໄດ ້

ຮບັການລະບຸໄວ.້ 

 

• ເຂດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໄດຮ້ບັການລະບຸໄວ.້  

ຄຄຄຄ. . . .     ການການການການປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄມົ ຄມົ ຄມົ ຄມົ     

• ພາລະບດົຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ກອບນຕິກິໍາ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດໂຄງການ ໄດຮ້ບັ

ການທບົທວນ.  

 

• ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ ກ່ຽວກບັຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າ, ລກັສະນະທາງສງັຄມົ, ທາງວດັທະນະທໍາ ແລະທາງການ

ເມອືງຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄດຮ້ບັການນໍາສະເໜ.ີ  

 

• ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັທີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຕາມປະເພນ ີ ທີ່ ພວກເອື່ ອຍອງີໃນການດໍາລງົຊວິດິ 

ໄດຮ້ບັການນໍາສະເໜ.ີ  

 

• ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕົນ້ຕ່ໍ ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ.້    

• ຂັນ້ຕອນທີ່ ເໝາະສມົທາງວດັທະນະທໍາແລະບດົບາດຍງິຊາຍ ກ່ຽວກບັການປກຶສາຫາລກືບັຄນົພືນ້ເມອືງ 

ຢ່າງມຄີວາມໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການກະກຽມແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໄດຮ້ບັການອະທບິາຍ.  

 

• ຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະທາງລບົ ຂອງໂຄງການ ໄດຮ້ບັການປະເມນີໂດຍຜ່ານການປກຶສາຫາລ.ື  

• ການວເິຄາະ ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ ອງີໃສ່ພືນ້ຖານຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ການປະ

ເມນີທດັສະນະຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ ກ່ຽວກບັຜນົກະທບົໂຄງການ ອງີຕາມພືນ້ຖານບດົບາດຍງິຊາຍ ໄດຮ້ບັ

ການນໍາສະເໜ.ີ  
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• ມາດຕະການ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຫຼຫຸຼືດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົ, ຫຼ ື ເພື່ ອບນັເທາົ/ຊດົເຊຍີຜນົກະທບົໂຄງການ 

ໄດຮ້ບັກໍານດົຂຶນ້ ບນົພືນ້ຖານການປກຶສາຫາລ.ື  

 

• ມາດຕະການ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການມຄີວາມເໝາະສມົທາງວດັທະນະທໍາ ໄດ ້

ຮບັການກໍານດົຂຶນ້ ບນົພືນ້ຖານການປກຶສາຫາລ.ື  

 

ງງງງ. . . .     ການການການການເຜີເຜີເຜີເຜຍີຍຍຍແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນ, , , , ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ືແລະລ ືແລະລ ືແລະລ ືແລະການການການການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມ    

• ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນ ການການການການເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນ, ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ືແລະລ ືແລະລ ືແລະລ ືແລະການການການການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມກບັກບັກບັກບັຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ

ທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົ ໄດ ້ທບົ ໄດ ້ທບົ ໄດ ້ທບົ ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັບດັບດັບດັໃນໃນໃນໃນໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະກະກະກະກະກຽມກຽມກຽມກຽມໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ    ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັການການການການບັບັບັບນັນນນທກຶທກຶທກຶທກຶໄວ ້ໄວ ້ໄວ ້ໄວ.້ 

 

• ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຄດິຄດິຄດິຄດິເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັ    ແລະແລະແລະແລະທດັທດັທດັທດັສະສະສະສະນະຂອນະຂອນະຂອນະຂອງຄນົງຄນົງຄນົງຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອື ກ່ຽວເມອື ກ່ຽວເມອື ກ່ຽວເມອື ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຜນົຜນົຜນົຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຈາກຈາກຈາກຈາກການການການການການການການການປະປະປະປະເມນີຜນົເມນີຜນົເມນີຜນົເມນີຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັ

ຄມົຄມົຄມົຄມົໄດຮ້ບັການບນັທກຶໄວ.້ 

 

• ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມກງັກງັກງັກງັວນົ ທີ່ວນົ ທີ່ວນົ ທີ່ວນົ ທີ່ ພວກພວກພວກພວກເຂາົເຂາົເຂາົເຂາົຍກົຍກົຍກົຍກົຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ໃນໃນໃນໃນໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະກາກາກາການນນນປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ືແລະ ອະລ ືແລະ ອະລ ືແລະ ອະລ ືແລະ ອະທິທິທິທບິາຍ ກ່ຽວບາຍ ກ່ຽວບາຍ ກ່ຽວບາຍ ກ່ຽວກບັກບັກບັກບັວ່າວ່າວ່າວ່າຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມກງັກງັກງັກງັວນົວນົວນົວນົເຫຼົ່ າເຫຼ ົ່ າເຫຼ ົ່ າເຫຼ ົ່ າ

ນັ ້ນັ ້ນ ັ ້ນ ັນ້ ໄດ ້ນ ໄດ ້ນ ໄດ ້ນ ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັການການການການແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກແ້ບບແບບແບບແບບໃດ ໃນໃດ ໃນໃດ ໃນໃດ ໃນການການການການອອກອອກອອກອອກແບບແບບແບບແບບໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ໄດ ້ການ ໄດ ້ການ ໄດ ້ການ ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັການການການການອະອະອະອະທິທິທິທບິາຍ ບາຍ ບາຍ ບາຍ  

 

• ໃນກລໍະນທີີ່ ກດິຈະກໍາໂຄງການ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ: ທຸກໆຂັນ້

ຕອນ ແລະຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປກຶສາຫາລ ືກບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ, ລວມທງັ ຂໍຕ້ກົລງົ ແລະມາດຕະການ

ປກົປອ້ງຂອງໂຄງການຄນົພືນ້ເມອືງຈາກຜນົກະທບົ ໄດຮ້ບັການບນັທກຶຢ່າງເໝາະສມົ 

 

• ກນົໄກການປກຶສາຫາລ ືແລະການມສ່ີວນຮ່ວມ ທີ່ ຈະນໍາໃຊໃ້ນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  ໄດ ້

ຮບັການອະທບິາຍ  

 

• ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫຊຸ້ມຊນົພືນ້ເມອືງ

ຮບັຮູ ້ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢນື.  

 

•  ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຖກືຮບັຮອງໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ແລະໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່

ໃນເວບັໄຊຂ້ອງ ເອດບີ.ີ  

 

ຈຈຈຈ. . . .     ມາດມາດມາດມາດຕະຕະຕະຕະການກ່ຽວການກ່ຽວການກ່ຽວການກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຜນົຜນົຜນົຜນົປະປະປະປະໂຫຍດໂຫຍດໂຫຍດໂຫຍດໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ    

• ມາດຕະການ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງເສດຖະກດິແລະສງັຄມົ ຢ່າງ

ເໝາະສມົກບັວດັທະນະທໍາ ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ.້ 

 

• ມາດຕະການຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິຊາຍ ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ.້  

ສສສສ. . . .     ມາມາມາມາດດດດຕະຕະຕະຕະການການການການບນົບນົບນົບນົເທາົເທາົເທາົເທາົ    

• ມາດຕະການ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຜນົກະທບົທາງລບົ ທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງ ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ.້  
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• ມາດຕະການເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນໃຫເ້ຫຼອືໜອ້ຍທີ່ ສຸດ, ບນັເທາົ ແລະຊດົເຊຍີ ຜນົກະທບົທາງລບົ ໃຫແ້ຕ່ລະ

ກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ.້ 

 

ຊຊຊຊ. . . .     ກາກາກາການນນນຍກົຍກົຍກົຍກົລະລະລະລະດບັດບັດບັດບັຂດີຂດີຂດີຂດີຄຄຄຄວາວາວາວາມມມມສາສາສາສາມາດມາດມາດມາດ    

• ມາດຕະການ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ທາງດາ້ນວຊິາການ, ກດົໝາຍ ແລະສງັຄມົ ໃຫສ້ະຖານບນັ

ຂອງລດັຖະບານທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຄນົພືນ້ເມອືງໃນເຂດໂຄງການ ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ.້ 

 

• ມາດຕະການ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງ ໃນເຂດໂຄງການ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມ

ສາມາດໃຫພ້ວກເຂາົເປນັຕວົແທນຊຸມຊນົໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ.້ 

 

ຍຍຍຍ. . . .     ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ເກ່ເກ່ເກ່ຽຽຽຽຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງທຸກທຸກທຸກທຸກ    

• ຂັນ້ຕອນໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄດຮ້ບັການອະທບິາຍ.   

• ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັວທິກີານທີ່ ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ເຂົາ້ເຖງິກນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອງທຸກ ຢ່າງເໝາະສມົກບັວດັທະ

ນະທໍາແລະບດົບາດຍງິຊາຍ ໄດຮ້ບັການອະທບິາຍ.  

 

ດດດດ. . . .     ການການການການກະກະກະກະກຽມກຽມກຽມກຽມອງົອງົອງົອງົການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້    

• ກນົໄກ ແລະມາດຖານ ທີ່ ເໝາະສມົກບັໂຄງການ ໃນການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງ

ກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການລະບຸໄວ.້  

 

• ຂັນ້ຕອນສົ່ ງເສມີໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການລະບຸໄວ.້ 

 

ຕຕຕຕ. . . .     ການການການການກະກະກະກະກຽມກຽມກຽມກຽມອງົອງົອງົອງົການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້    

• ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບແລະກນົໄກຂອງສະຖາບນັ ໃນການດໍາເນນີມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການກໍານດົ.  

 

• ຂັນ້ຕອນສົ່ ງເສມີອງົການຈດັຕັງ້ທອ້ງຖິ່ ນແລະNGOທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການກໍານດົ.  

 

ຖຖຖຖ. . . .     ງບົງບົງບົງບົປະປະປະປະມານ ແລະມານ ແລະມານ ແລະມານ ແລະ    ສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສສສສະະະະໜນູທາງການໜນູທາງການໜນູທາງການໜນູທາງການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

• ຮ່ວງງບົປະມານທີ່ ຂຶນ້ໄວສໍ້າລບັແຕ່ລະກດິຈະກໍາ ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້

ເມອືງໄດຮ້ບັການກໍານດົ.  
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ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    8: 8: 8: 8: ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງຮ່າງຮ່າງຮ່າງຮ່າງເອເອເອເອກະກະກະກະສານຂອບສານຂອບສານຂອບສານຂອບເຂດການເຂດການເຂດການເຂດການວາງວາງວາງວາງແຜນແຜນແຜນແຜນປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້

ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

ກກກກ. . . .     ພພພພາກາກາກາກສະສະສະສະເໜ ີເໜ ີເໜ ີເໜ ີ    

 

1. ພາກນີ ້ ອະທບິາຍໂດຍຫຍໍ ້ ກ່ຽວກບັໂຄງການ ແລະ ອງົປະກອບໂຄງກາຫຼໂືຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ຈະຖກືນໍາສະເໜຂໍີທນຶສະ

ໜບັສະໜນູ ແລະ ອະທບິາຍເຫດຜນົວ່າເປນັຫຍງັ ແຜນປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈຶ່ ງບ່ໍສາມາດກະກຽມທນັເວ

ລາກ່ອນການຕລີາຄາໂຄງການ.  

 

ຂຂຂຂ. . . .     ຈຸຈຸຈຸຈດຸດດດປະປະປະປະສງົສງົສງົສງົແລະແລະແລະແລະກອບກອບກອບກອບນະນະນະນະໂຍບາຍ ໂຍບາຍ ໂຍບາຍ ໂຍບາຍ     

 

2. ພາກນີ:້   

 

(i) ຊີແ້ຈງຫຼກັການແລະຈດຸປະສງົທີ່ ໃຊເ້ປນັພືນ້ຖານໃນການກະກະກຽມແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ; ແລະ ສາທດິໃຫເ້ຫນັວ່າ ຫຼກັກການແລະນະໂຍບາບເຫຼົ່ ານັນ້ ສອດຄ່ອງກບັລະ

ບຽບຫຼກັການຂອງ ເອດບີ ີແນວໃດ;  

(ii) ສມົທຽບ ລະຫວ່າງ ລະບຽບຫຼກັການແລະກດົໝາຍທີ່ ມພີາຍໃນປະເທດ ແລະ ຖະແຫຼງນະໂຍບາຍການປກົ

ປອ້ງ; ແລະ ອະທບິາຍມາດຕະການເພື່ ອຕື່ ມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເອກະສານເຫຼົ່ ານັນ້, ຖາ້ມ;ີ ແລະ  

(iii) ອະທບິາຍມາດຖານທີ່ ໃຊໃ້ນການກັ່ ນຕອງ ແລະຄດັເລອືກເອາົ ອງົປະກອບ, ໂຄງການ ແລະໂຄງການຍ່ອຍ.  

    

ຄຄຄຄ....    ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ທີ່ເມອືງ ທີ່ເມອືງ ທີ່ເມອືງ ທີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົ ທບົ ທບົ ທບົ     

 

3. ພາກນີ:້  

 

(i) ອະທບິາຍກ່ຽວກບັວ່າ ມາດຖານສໍາລບັການກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນນະໂຍບາຍ SPS ຂອງ

ເອດບີ ີຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວໃດໃນໂຄງການ;  

(ii) ສະເໜຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ມໂີອກາດຫຼາຍທີ່ ສຸດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຫຼ ື ຈາກ

ໂຄງການຍ່ອຍ; ແລະ  

(iii) ວເິຄາະຜນົກະທບົທາງບວກແລະທາງລບົຂອງໂຄງການຫຼໂືຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ.  

    

ງງງງ. . . .     ການການການການປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄມົ ແລະ ແຜນ ຄມົ ແລະ ແຜນ ຄມົ ແລະ ແຜນ ຄມົ ແລະ ແຜນ IPPIPPIPPIPPຂອງຂອງຂອງຂອງໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການຍ່ອຍຍ່ອຍຍ່ອຍຍ່ອຍຫຼືຫຼ ືຫຼ ືຫຼອືງົອງົອງົອງົການການການການປະປະປະປະກອບກອບກອບກອບໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     

 

4. ພາກນີ ້ກໍານດົແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດິຈະກໍາປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ/ຫຼ ືອງົການ

ປະກອບໂຄງການ (ເບິ່ ງພາກ ຄໍ ຂອງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 – ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ 

ເມອືງພາຍໄຕນ້ະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ) ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາ ສໍາລບັ (1) ຄດັ

ເລອືກ ແລະການຈດັປະເພດ; ແລະ (2) ກະກຽມແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ(ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) .  
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ຈຈຈຈ. . . .     ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ືແລະ ການລ ືແລະ ການລ ືແລະ ການລ ືແລະ ການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມ ຮ່ວມ ຮ່ວມ ຮ່ວມ     

 

5. ພາກນີ ້ ກໍານດົກນົໄກແລະຍຸດທະສາດ ທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍກບັຄນົພືນ້ເມອືງ ໃນແຕ່

ລະໄລຍະຮອບວຽນຂອງການກະກຽມແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ. ສໍາລບັກດິຈະກໍາໂຄງການທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫໄ້ດຮ້ບັ 

ການສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊມຸຊນົ; ພາກນີ ້ຈະກໍານດົກນົໄກ ແລະຂັນ້ຕອ້ນ ໃນການບນັທກຶຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລ ືທີ່

ຮບັປະກນັໃຫໄ້ດຮ້ບັຄວາມສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

 

ສສສສ. . . .     ການການການການເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ ສານ ສານ ສານ     

 

6. ພາກນີ ້ ກໍານດົມາດຕະການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ຈະເຜຍີແຜ່ ແລະວທິກີານເຜຍີແຜ່ 

ໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 

ຊຊຊຊ....    ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ຽເກ່ຽເກ່ຽເກ່ຽຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງທຸກ ທຸກ ທຸກ ທຸກ     

    

7. ພາກນີສ້ນົທະນາກ່ຽວກບັມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ ອສາ້ງກນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢ່າງ 

ເໝາະສມົກບັວດັທະນະທໍາ ແລະຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດຍງິຊາຍ.  

 

ຍຍຍຍ. . . .     ການການການການກະກະກະກະກກກກຽມຽມຽມຽມອງົອງົອງົອງົການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ ແລະຕັງ້ ແລະຕັງ້ ແລະຕັງ້ ແລະການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັ ບດັ ບດັ ບດັ     

 

8. ພາກນີ ້ ອະທບິາຍກ່ຽວກບັການກະກຽມອງົການຈດັຕັງ້ ເຊັ່ ນກດິຈະກໍາຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ໃນດາ້ນທີ່ ຈາໍ

ເປນັສໍາລບັການຄດັເລອືກ ແລະຈດັປະເພດ, ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ, ການກະກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາ 

ລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະການຕດິຕາມກວດກາ.  

 

ດດດດ. . . .     ການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມຊຸກຕາມຊຸກຕາມຊຸກຕາມຊຸກຍູ ້ແລະ ການຍູ ້ແລະ ການຍູ ້ແລະ ການຍູ ້ແລະ ການລາຍລາຍລາຍລາຍງານ ງານ ງານ ງານ     

 

9. ພາກນີ ້ກໍານດົບາດກາ້ວທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສາ້ງກນົໄກ ແລະ ມາດຖານໃຫເ້ໝາະສມົສໍາລບັການຕດິຕາມຊູກຍູ ້ແລະ 

ການລາຍງານ.  

 

ຕຕຕຕ. . . .     ງບົງບົງບົງບົປະປະປະປະມານ ແມານ ແມານ ແມານ ແລະ ການລະ ການລະ ການລະ ການສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜູໜໜູູໜນູນນນທາງການທາງການທາງການທາງການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

 

10. ພາກນີ ້ ສະເໜຄີາດຄະເນງບົປະມານ ແລະກໍານດົແຫ່ຼງທນຶ ແລະໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການຈດັສນັງບົປະມານ, 

ອະນຸມດັ ແລະຈດັສົ່ ງທນຶ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການຄຸມ້ຄອງເງນິແຮ່ສຸກເສນີ.  
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ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    9: 9: 9: 9: ບນັບນັບນັບນັຊີຊີຊີຊລີາລາລາລາຍຍຍຍການກວດການກວດການກວດການກວດສອບເພື່ສອບເພື່ສອບເພື່ສອບເພື່ ອອອອປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຄວຄວຄວຄວາມາມາມາມຄບົຄບົຄບົຄບົຖວ້ນຂອງຖວ້ນຂອງຖວ້ນຂອງຖວ້ນຂອງເອເອເອເອກະກະກະກະ

ສານສານສານສານຂອບເຂດແຜນການປອ້ງກນັຜົຂອບເຂດແຜນການປອ້ງກນັຜົຂອບເຂດແຜນການປອ້ງກນັຜົຂອບເຂດແຜນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມືນກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມືນກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມືນກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງອງອງອງ    

ກກກກ. . . .     ພາກພາກພາກພາກສະສະສະສະເໜ ີເໜ ີເໜ ີເໜ ີ    

• ໂຄງການແລະອງົປະກອບໂຄງກາຫຼໂືຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ຈະຖກືນໍາສະເໜຂໍີທນຶສະໜບັສະໜນູໄດຮ້ບັການ

ອະທບິາຍ.  

 

• ຄໍາອະທບິາຍເຫດຜນົວ່າເປນັຫຍງັແຜນປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈຶ່ ງບ່ໍສາມາດກະ

ກຽມທນັເວລາກ່ອນການຕລີາຄາໂຄງການ ໄດຮ້ບັການນໍາສະເໜ.ີ  

 

ຂຂຂຂ. . . .     ຈຸຈຸຈຸຈດຸດດດປະປະປະປະສງົສງົສງົສງົແລະແລະແລະແລະກອບກອບກອບກອບນະນະນະນະໂຍບາຍ ໂຍບາຍ ໂຍບາຍ ໂຍບາຍ     

• ຫຼກັການແລະຈດຸປະສງົ ທີ່ ໃຊເ້ປນັພືນ້ຖານໃນການກະກະກຽມ/ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ 

(ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັການຂອງ ເອດບີ ີໄດຮ້ບັການຊີແ້ຈງ. 

 

• ລະບຽບຫຼກັການແລະກດົໝາຍທີ່ ມພີາຍໃນປະເທດ ແລະ ຖະແຫຼງນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ ໄດຮ້ບັການ

ສມົທຽບ; ແລະ ມາດຕະການເພື່ ອຕື່ ມຊ່ອງຫວ່າງ ໄດຮ້ບັການອະທບິາຍ.  

 

• ມາດຖານທີ່ ໃຊໃ້ນການກັ່ ນຕອງ ແລະຄດັເລອືກເອາົ ອງົປະກອບ, ໂຄງການ ແລະໂຄງການຍ່ອຍ ໄດຮ້ບັ

ການອະທບິາຍ. 

 

ຄຄຄຄ....    ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມກຸ່ມຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ທີ່ເມອືງ ທີ່ເມອືງ ທີ່ເມອືງ ທີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົ ທບົ ທບົ ທບົ     

• ຄໍາອະທບິາຍກ່ຽວກບັມາດຖານສໍາລບັການກໍານດົກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນນະໂຍ

ບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຂອງເອດບີ ີທີ່ ຈະນໍາໃຊໃ້ນໂຄງການ ໄດຮ້ບັການອະທບິາຍ.  

 

• ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ມໂີອກາດຫຼາຍທີ່ ສຸດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຫຼ ື ຈາກ

ໂຄງການຍ່ອຍ ໄດຮ້ບັການນໍາສະເໜ.ີ 

 

• ຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະ ທາງລບົຂອງໂຄງການ ຫຼ ືໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ 

ໄດຮ້ບັການວເິຄາະແລະອະທບິາຍ.  

 

ງງງງ. . . .     ການການການການປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົທາງທາງທາງທາງສງັສງັສງັສງັຄມົ ແລະ ແຜນຄມົ ແລະ ແຜນຄມົ ແລະ ແຜນຄມົ ແລະ ແຜນIPPIPPIPPIPPຂອງຂອງຂອງຂອງໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການຍ່ອຍຍ່ອຍຍ່ອຍຍ່ອຍຫຼືຫຼ ືຫຼ ືຫຼອືງົອງົອງົອງົການການການການປະປະປະປະກອບກອບກອບກອບໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     

• ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດິຈະກໍາປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ/ຫຼ ືອງົການ

ປະກອບໂຄງການ ໄດຮ້ບັການກໍານດົ. 
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• ມາດຖານທີ່ ໃຊໃ້ນການຄດັເລອືກຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຍ່ອຍ/ອງົປະກອບໂຄງການ ແລະ ໃນການກະ

ກຽມແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ/ອງົປະກອນໂຄງການ ໄດຮ້ບັການ

ອະທບິາຍ.  

 

ຈຈຈຈ. . . .     ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ືແລະ ການລ ືແລະ ການລ ືແລະ ການລ ືແລະ ການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມ ຮ່ວມ ຮ່ວມ ຮ່ວມ     

• ກນົໄກແລະຍຸດທະສາດ ທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍກບັຄນົພືນ້ເມອືງ ໃນແຕ່

ລະໄລຍະຮອບວຽນຂອງການກະກຽມ ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ ໄດຮ້ບັການກໍານດົ. 

 

• ສໍາລບັກດິຈະກໍາໂຄງການທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫໄ້ດຮ້ບັ ການສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊມຸຊນົ; ກນົໄກ 

ແລະຂັນ້ຕອ້ນ ໃນການບນັທກຶຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລ ື ທີ່ ຮບັປະກນັໃຫໄ້ດຮ້ບັຄວາມສະໜບັສະໜນູ

ຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄດຮ້ບັການນໍາສະເໜ.ີ 

 

ສສສສ. . . .     ການການການການເຜຍີເຜຍີເຜຍີເຜຍີແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜ່ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ ສານ ສານ ສານ     

• ການກະກຽມມາດຕະການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ຈະເຜຍີແຜ່ ແລະ ຮູບ

ການແລະວທິກີານໃນການເຜຍີແຜ່ ໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄດຮ້ບັການກໍານດົ. 

 

• ເອກະສານຂອບແຜນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກຜູກຸ້ຢ້ມື/ລູກ

ຄາ້ ແລະໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງ ເອດບີ.ີ  

 

ຊຊຊຊ....    ກນົກນົກນົກນົໄກໄກໄກໄກໄກ່ໄກ່ໄກ່ໄກ່ເກ່ຽເກ່ຽເກ່ຽເກ່ຽຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງທຸກທຸກທຸກທຸກ    

•  ກນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກຈາກຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຢ່າງເໝາະສມົກບັວດັທະນະທໍາ ແລະຄວາມ

ສະເໜພີາບບດົບາດຍງິຊາຍ ໄດຮ້ບັການອະທບິາຍ. 

 

ຍຍຍຍ. . . .     ການການການການກະກະກະກະກຽມກຽມກຽມກຽມອງົອງົອງົອງົການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ ແລະຕັງ້ ແລະຕັງ້ ແລະຕັງ້ ແລະການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັ ບດັ ບດັ ບດັ     

• ການກະກຽມອງົການຈດັຕັງ້ ໃນຂງົເຂດວຽກງານທີ່ ຕດິພນັກບັການກະກຽມ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 

ການຕດິຕາມກວດກາແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ(ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ)ໄດຮ້ບັການນໍາສະເໜ.ີ  

 

• ມາດຕະການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ.້   

ດດດດ. . . .     ການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມຊຸກຕາມຊຸກຕາມຊຸກຕາມຊຸກຍູ ້ແລະ ການຍູ ້ແລະ ການຍູ ້ແລະ ການຍູ ້ແລະ ການລາຍລາຍລາຍລາຍງານງານງານງານ    

• ບາດກາ້ວທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການສາ້ງກນົໄກການຕດິຕາມແລະການລາຍງານ ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ.້  

• ມາດຖານທີ່ ເໝາະສມົ ສໍາລບັການຕດິຕາມຊູກຍູ ້ແລະ ການລາຍງານ ໄດຮ້ບັການໍາສະເໜ.ີ   
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ຕຕຕຕ. . . .     ງບົງບົງບົງບົປະປະປະປະມານ ແລະ ການມານ ແລະ ການມານ ແລະ ການມານ ແລະ ການສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜູໜໜູູໜນູນນນທາງການທາງການທາງການທາງການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

• ຄາດຄະເນງບົປະມານ ໄດຮ້ບັການກໍານດົໄວ.້   

• ແຫ່ຼງທນຶ ແລະໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການຈດັສນັງບົປະມານ, ອະນຸມດັ ແລະຈດັສົ່ ງທນຶ ໄດຮ້ບັ

ການນໍານດົ.  
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ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    10: 10: 10: 10: ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງຮ່າງຮ່າງຮ່າງຮ່າງລະລະລະລະບບົບບົບບົບບົຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນສງັສງັສງັສງັຄມົແລະສິ່ ງຄມົແລະສິ່ ງຄມົແລະສິ່ ງຄມົແລະສິ່ ງແວດແວດແວດແວດລອ້ມ ລອ້ມ ລອ້ມ ລອ້ມ     

    

ພາກພາກພາກພາກສະສະສະສະເໜ ີເໜ ີເໜ ີເໜ ີ    
    

1. [ພາກນີຈ້ະເວົາ້ກ່ຽວກບັພາບລວມ ຂອງແຫ່ຼງທນຶຂອງໂຄງການ ແລະຮູບແບບການດໍາເນນີງານ/ກດິຈະກໍາໃນປະຈບຸນັ

ແລະໃນອະນາຄດົ. ນອກນັນ້ ພາກນີ ້ຍງັສນົທະນາ ຮູບແບບການລງົທນຶ ທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທາງການເງນິ ໂດຍ

ຜ່ານກອ້ນທນຶຂອງ ເອດບີ.ີ] 

 

 

ນະນະນະນະໂຍໂຍໂຍໂຍບາຍ ແລະບາຍ ແລະບາຍ ແລະບາຍ ແລະຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮຽກຮຽກຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງການການການການດ ້ດ ້ດ ້ດາ້ນານານານສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົແລະແລະແລະແລະສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດແວດແວດແວດລອ້ມ ລອ້ມ ລອ້ມ ລອ້ມ     
    

ກກກກ....    ນະນະນະນະໂຍໂຍໂຍໂຍບາຍ ບາຍ ບາຍ ບາຍ     

    

2. ນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງດາ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ [ຊື່ ກອງທນຶ] ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໂດຍຄະນະຜູອໍ້ານວຍ

ການ (ຫຼ ືເຊນັຮບັຮອງໂດຍ ….......... [ທ່ານປະທານ], ຫຼ ືຕ່ໍາແໜ່ງອື່ ນໆ/ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ) ໃນ ………… [ວນັ-ເດອືນ-ປ]ີ 

ແລະລະບຸວ່າ:  

 

3. ຈດຸປະສງົຂອງລະບບົຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ມດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້   

 

(i) ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງ, ແລະໃນກລໍະນທີີ່ ບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດ,້ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນແລະບນັເທາົ ຜນົກະທບົທາງລບົ ຂອງ

ການລງົທນຶທີ່ ມຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ; ແລະ  

(ii) ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍກາລະໂອກາດໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ໃຫຫຼ້າຍທີ່ ສຸດ.  

 

4.  [ຊື່ ກອງທນຶ] ຈະພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ ອຮບັປະກນັ ແລະສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັ

ຄມົຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ໃນໝດົທຸກກດິຈະກໍາ, ສນິຄາ້ ແລະການບໍລກິານຂອງພວກເຮາົ, ຄຽງຄູ່ກບັການເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດ ບນັ

ຫາຂາ້ງລູ່ມນີ:້  

 

(i) ຮບັປະກນັຄວາມເໝາະສມົແລະສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ, ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ພາກທ ີII (ຂໍ);1 

(ii) ໃນກລໍະນທີີ່ ເປນັການລງົທນຶ, ບໍລສິດັທີ່ ໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູຕອ້ງອອກແບບ, ກໍ່ ສາ້ງ, ດໍາເນນີການ ແລະ ບໍາ

ລຸງຮກັສາໂຄງການ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ພາກທ ີII (ຂໍ); 

                                                           
1 ຄໍາວ່າ “ການລງົທນຶ” ທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນເອກະສານນີໝ້າຍເຖງິກດິຈະກາໍທາງທຸລະກດິທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງຫຼທືງັໝດົຈາກ [ຊື່ ກອງທນຶ] 

ໂດຍຜ່ານການນາໍໃຊທ້ນຶຂອງເອດບີ.ີ  
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(iii) ສງັລວມຄວາມສ່ຽງທງັໝດົທີ່ ຕດິພນັກບັສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂົາ້ໃນຂະບວນການວເິຄາະການຄຸມ້ຄອງ

ຄວາມສ່ຽງພາຍໃນຂອງບໍລສິດັ;  

(iv) ຮບັປະກນັ ໃຫມ້ກີານປກຶສາຫາລຢ່ືາງເໝາະສມົແລະຄວາມໂປ່ງໄສໃນກດິຈະກໍາຂອງບໍລສິດັຜູຮ້ບັທນຶ;  

(v) ປະສານສມົທບົກບັ ຄະນະບໍລຫິານບໍລສິດັຜູຮ້ບັທນຶເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

(vi) ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶທີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ.  

 

5. ນະໂຍບາຍສະບບັນີ ້ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະຜູປ້ະຕບິດັທຸກຄນົຂອງບໍລສິດັ.  

 

ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮຽກຮຽກຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງການການການການດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນການການການການປກົປກົປກົປກົປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງສງັສງັສງັສງັຄມົ ແລະຄມົ ແລະຄມົ ແລະຄມົ ແລະສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດແວດແວດແວດລອ້ມ ລອ້ມ ລອ້ມ ລອ້ມ     

    

6.  [ຊື່ ກອງທນຶ] ຈະຮບັປະກນັວ່າ:  

 

(i) ໝດົທຸກການລງົທນຶ ແມ່ນຜ່ານການຄດັເລອືກ ບນົພືນ້ຖານຂໍກ້ໍານດົໃນລາຍການກດິຈະກໍາຕອ້ງຫາ້ມ ສໍາລບັ

ການລງົທນຶ (PIAL) ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງຂອງ ເອດບີ;ີ  

(ii) ໝດົທຸກການລງົທນຶ ທີ່ ມຜີນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ/ຫຼ ື ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດຮ້ບັການທບົທວນ ແລະປະເມນີ 

ບນົພືນ້ຖານຂໍກ້ໍານດົໃນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ 1 – 3 ຂອງບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງຂອງ ເອດີ

ບ ີ(2009);  

(iii) ໝດົທຸກການລງົທນຶ ໄດຮ້ບັການທບົທວນ ແລະປະເມນີ ບນົພືນ້ຖານລະບຽບກດົໝາຍ ແລະມາດຖານກ່ຽວ

ກບັ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈແລະການເວນຄນືທີ່

ດນິ, ຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະ ຊບັພະຍາກອນວດັທະນະທໍາທາງກາຍະພາຍ; ແລະ  

(iv) [ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທີ່ ເປນັທາງເລອືກ: ອງີຕາມບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍດາ້ນການປກົປອ້ງຂອງ ເອດບີ;ີ 

ເອດບີ ີ ຈະກໍານດົຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງ ເພີ່ ມຕື່ ມ ອງີຕາມບໍລມິາດຂອງການລງົທນຶ, 

ຄວາມອາດສາມາດຂອງບໍລສິດັໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ລະບບົປອ້ງກນັ

ທີ່ ມພີາຍໃນປະເທດເຈົາ້ພາບ. ໃນກໍລະນນີີ,້ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງ ເພີ່ ມຕື່ ມ ທີ່ ກໍານດົ

ໂດຍເອດບີ ີ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການລະບຸໄວ.້] {ຕວົຢ່າງ ກ່ຽວກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງ 

ເພີ່ ມຕື່ ມ ມຄີ:ື (1) ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ທ ີ (i)-(iii) ມຜີນົ

ນໍາໃຊກ້ບັບໍລມິາດຂອງກອ້ນທນຶທງັໝດົ; ຫຼ ື (2) ຈະບ່ໍອະນຸຍາດ ໃຫມ້ກີານລງົທນຶໃນກດິຈະກໍາຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ 

ໂດຍການນໍາໃຊທ້ນຶຂອງ ເອດບີ.ີ} 

 

 

ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດແວດແວດແວດລອ້ມ ລອ້ມ ລອ້ມ ລອ້ມ ແລະແລະແລະແລະສງັສງັສງັສງັຄມົ ຄມົ ຄມົ ຄມົ     
    

ກກກກ....    ການການການການຄດັຄດັຄດັຄດັເລອືກເລອືກເລອືກເລອືກແລະແລະແລະແລະຈດັຈດັຈດັຈດັປະປະປະປະເພເພເພເພດ ດ ດ ດ     
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7. ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມກໍານດົການລງົທນຶ, ຜູຈ້ດັການດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ2(ຫຼ ື ພະນກັງານອື່ ນໆທີ່ ຮບັ

ມອບໝາຍ) ຈະປະຕບິດັຕາມຂໍກ້ໍານດົ PIAL ຂອງ ເອດບີ.ີ ຖາ້ຫາວ່າ ການລງົທນຶ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກໍາຕອ້ງຫາ້ມ, ບໍລສິດັຜູ ້

ຮບັທນຶ ຈະຕອ້ງແຈງ້ວ່າ ການລງົທອນຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ. ຖາ້ບ່ໍດັ່ ງນັນ້, ພະນກັງານຈະຊີແ້ຈງ ກ່ຽວກບັມາດຕະການປກົ

ປອ້ງທາງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງການລງົທນຶ.  

 

8. ໃນໄລຍະກໍານດົການລງົທນຶ, ຜູຈ້ດັການດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ(ຫຼ ື ພະນກັງານອື່ ນໆທີ່ ຮບັມອບ

ໝາຍ) ຈະປະສນົສມົທບົກບັບໍລສິດັຜູຮ້ບັທນຶ ເພື່ ອດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົ (rapid assessment) ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ແລະການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍໝກັໃຈ ແລະ ຜນົສະທອ້ນຂອງການລງົທນຶ ທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງ. ລາຍການກວດສອບ

ຄວາມຄບົຖວ້ນຂອງການປະເມນີການລງົທນຶ ແລະ ຂອງຄດັເລອືກມາດຕະການປກົປອ້ງສງັຄມົ ໄດຮ້ບັການອອກແບບເພື່ ອເປນັຄຸ່

ມແືນະນໍາ ທມີງານທີ່ ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົ. ບນັຊລີາຍການກວດສອບດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຄວນນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການກໍານດົລະດບັ

ຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງ ຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ/ຫຼ ືສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ຕດິພນັກບັການລງົທນຶ.  

 

9. ຫຼງັຈາກ ທມີງານດໍາເນນີງານຂອງ [ຊື່ ກອງທນຶ] ນໍາໃຊບ້ນັຊລີາຍການກວດສອບ ແລະຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນ

ແລວ້, ການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວນັນ້ ຖກືຈດັປະເພດເປນັໜຶ່ ງໃນປະເພດ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ ປະເພດ ກໍ (ມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ່ໍສງັຄມົແລະ

/ຫຼສືິ່ ງແວດລອ້ມ), ປະເພດ ຂໍ (ມຜີນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົແລະ/ຫຼສືິ່ ງແວດລອ້ມ ບ່ໍຮາ້ຍແຮງ), ປະເພດ ຄໍ (ບ່ໍມຜີນົກະທບົ ຫຼ ືມໜີອ້ຍ

ທີ່ ສຸດ).  

 

10. ທມີງານດໍາເນນີງານຂອງ [ຊື່ ກອງທນຶ] ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫບໍ້ລສິດັຜູຮ້ບັທນຶ ຮບັຮູກ່້ຽວກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ດັ່ ງທີ່

ລະບຸໄວໃ້ນພາກທ ີ II (ຂໍ) ແລະໃນຕາຕະລາງທ ີ 1. ສໍາລບັການລງົທນຶທີ່ ມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ່ໍສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ, ທມີ

ງານຕອ້ງແຈງ້ໃຫບໍ້ລສິດັຜູຮ້ບັທນຶຮບັຮູ ້ກ່ຽວກບັ: (1) ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງ 1 – 3 ຂອງບດົຖະແຫຼງນະໂຍ

ບາຍດາ້ນການປກົປອ້ງຂອງ ເອດບີ ີ ທີ່ ຈະນໍາໃຊ,້ ຊຶ່ ງໃນນັນ້ລວມມ ີ ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (EIA) ເປນັຕົນ້

ແມ່ນ ແຜນຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (EMP), ແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ (RP) ແລະ/ຫຼ ືແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ(ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົ

ເຜົ່ າ) ; ແລະ (2) ບໍລສິດັຜູຮ້ບັທນຶ ຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານເຫຼົ່ ານີ ້ ເຖງິ [ຊື່ ກອງທນຶ] ເພື່ ອທບົທວນແລະກວດກາ. ຄຽງຄູ່ກນັນີ,້ 

[ຊື່ ກອງທນຶ] ຈະສົ່ ງເອກະສານເຫຼົ່ ານີ ້ເຖງິ ເອດບີ ີເພື່ ອທບົທວນ.  

 

ຕາຕາຕາຕາຕະຕະຕະຕະລາງລາງລາງລາງ    1: 1: 1: 1: ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮຽກຮຽກຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງການການການການດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນການການການການປກົປກົປກົປກົປອ້ງ ປອ້ງ ປອ້ງ ປອ້ງ     

ປະປະປະປະເພດ ເພດ ເພດ ເພດ     

((((ລະລະລະລະດັດັດັດບັບບບຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງສ່ຽງ))))    

    ການການການການປກົປກົປກົປກົປອ້ງດາ້ນປອ້ງດາ້ນປອ້ງດາ້ນປອ້ງດາ້ນສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງແວດແວດແວດແວດ

ລອ້ມລອ້ມລອ້ມລອ້ມ        

ການການການການປກົປກົປກົປກົປອ້ງ ດາ້ນກາປອ້ງ ດາ້ນກາປອ້ງ ດາ້ນກາປອ້ງ ດາ້ນການນນນຍກົຍກົຍກົຍກົຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍ

ຈດັຈດັຈດັຈດັສນັ ແບບບ່ໍສນັ ແບບບ່ໍສນັ ແບບບ່ໍສນັ ແບບບ່ໍສະສະສະສະໝກັໝກັໝກັໝກັໃຈໃຈໃຈໃຈ 

ການການການການປກົປກົປກົປກົປອ້ງປອ້ງປອ້ງປອ້ງຄນົຄນົຄນົຄນົພື ້ພື ້ພື ້ພືນ້ນນນເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

ປະເພດ ກ ໍ(ມຜີນົກະທບົ

ຮາ້ຍແຮງຕໍ່ ສງັຄມົແລະ/ຫຼສື ິ່ ງ

ແວດລອ້ມ) 

ສອດຄ່ອງກບັ (1) ຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນ

ການປກົປອ້ງ 1  ຂອງບດົ

ຖະແຫຼງນະໂຍບາຍດາ້ນ

ການປກົປອ້ງຂອງ ເອດບີ,ີ 

ຊຶ່ ງໃນນັນ້ລວມມ ີການກະ

ກຽມ ແລະສົ່ ງ ເອກະ

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ດາ້ນການປກົປອ້ງ 2  

ຂອງບດົຖະແຫຼງນະໂຍ

ບາຍດາ້ນການປກົປອ້ງ

ຂອງ ເອດບີ,ີ ຊຶ່ ງໃນນັນ້

ລວມມ ີການກະກຽມ 

ແລະສົ່ ງ RP, ແລະ (2) 

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ດາ້ນການປກົປອ້ງ 3  

ຂອງບດົຖະແຫຼງນະໂຍ

ບາຍດາ້ນການປກົປອ້ງ

ຂອງ ເອດບີ,ີ ຊຶ່ ງໃນນັນ້

ລວມມ ີການກະກຽມ 

ແລະສົ່ ງແຜນ IPP, ແລະ 

                                                           
2 ຜູຈ້ດັການດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ(ຫຼພືະນກັງານອື່ ນໆທີ່ ຮບັມອບໝາຍ) ສາມາດເປນັພະນກັງານສມົບູນຫຼທື ີ່ ປກຶສາຂອງ [ຊື່ ກອງທນຶ] ກໍ່

ໄດ.້  
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ສານການປະເມນີຜນົກະ

ທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

(EIA); ແລະ (2) ລະ

ບຽບກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ 

ລະບຽບກດົໝາຍແຫ່ງ

ຊາດ.  

(2) ລະບຽບກດົໝາຍ

ແຫ່ງຊາດ. 

ປະເພດ ຂໍ (ມຜີນົກະທບົຕໍ່

ສງັຄມົແລະ/ຫຼສື ິ່ ງແວດລອ້ມ 

ບໍ່ ຮາ້ຍແຮງ) 

ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົ

ໝາຍແຫ່ງຊາດ  

ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ

ແຫ່ງຊາດ  

ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ

ແຫ່ງຊາດ  

ປະເພດ ຄໍ (ບໍ່ ມຜີນົກະທບົ 

ຫຼ ືມໜີອ້ຍທີ່ ສຸດ) 

 

ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົ

ໝາຍແຫ່ງຊາດ 

ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ

ແຫ່ງຊາດ  

ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ

ແຫ່ງຊາດ  

 

ຂຂຂຂ....    ການການການການທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງລະລະລະລະອຽດອຽດອຽດອຽດ    

  

11. ຜູຈ້ດັການດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ(ຫຼ ື ພະນກັງານອື່ ນໆທີ່ ຮບັມອບໝາຍ) ຂອງທມີງານດໍາເນນີ

ງານຂອງ [ຊື່ ກອງທນຶ] ຈາໍດໍາເນນີການທບົດາ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງລະອຽດ. ຂຶນ້ກບັລະດບັຄວາມສບັສນົຂອງການລງົ

ທນຶ, ການທບົທວນຢ່າງລະອຽດ ອາດຈະເປນັພຽງແຕ່ການທບົທວນເອກະສານກ່ຽວຂອ້ງເທົ່ ານັນ້ (ສໍາລບັການລງົທນຶປະເພດ ຄໍ), 

ການລງົຢຽ້ມຢາມສະໜາມ (ສໍາລບັການລງົທນຶປະເພດ ຂໍ), ຫຼ ື ເປນັການທບົທວນຢ່າງເຕມັສ່ວນ ທີ່ ດໍາເນນີໂດຍພະນກັງານທີ່

ເໝາະສມົມໜີາ້ທຮີບັຜດິຊອບການປກົປອ້ງສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຫຼ ືໂດຍທີ່ ປກຶສາ (ສໍາລບັການລງົທນຶປະເພດ ກ)ໍ. ບໍລສິດັ

ຜູຮ້ບັທນຶ ຕອ້ງສະໜອງໝດົທຸກຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ຮອ້ງຂໍໂດຍທມີງານດໍາເນນີງານ, ແລະ ຄວນສາມາດຕອບຕອບສະໜອງໃຫ້

ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ. ບດົລາຍງານຜນົການທບົທວນ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການກະ

ກຽມສໍາລບັການລງົທນຶປະເພດ ກໍ ແລະ ຂໍ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການທບົທວນ ຈະຕອ້ງລະບຸໄວໃ້ນບດົລາຍງານ ເຖງິຄະນະກໍາ

ມະການການລງົທນຶຂອງ [ຊື່ ກອງທນຶ], ຊຶ່ ງເປນັເປນັຜູທ້ີ່ ພຈິາລະນາການອະນຸມດັການລງົທນຶ.  

 

12. ສໍາລບັການລງົທນຶ ທີ່ ຈດັຢູ່ໃນປະເພດ ກໍ ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ ຫຼ ືຜນົກະທບົ

ຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ; [ຊື່ ກອງທນຶ] ຈະສະເໜເີລື່ ອງການລງົທນຶເຖງິ ເອດບີ ີຄຽງຄູ່ກບັການສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັ

ຄມົໃຫ ້ ເອດບີ ີ ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມການທບົທວນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ສົ່ ງຮ່າງເອກກະສານ EIA, RP ແລະ/ຫຼ ື ແຜນ 

ຄນົພືນ້ເມອືງ(ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ)ໃຫເ້ອດບີ ີ ເພອືທບົທວນ ແລະຮບັຮອງເອາົ ກ່ອນຈະມກີານອະນຸມດັການລງົທນຶໂດຍ 

[ຊື່ ກອງທນຶ].3ເອກກະສານການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (IEA) ສະບບັຮ່າງ ຈະຕອ້ງເຜຍີແຜ່ໂດຍທົ່ ວໄປ ພາຍໃນ 

120 ວນັ ກ່ອນການອະນຸມດັການລງົທນຶ, ແລະ ເອກະສານແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ (RP)  ແລະແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ(ຫຼແືຜນ  ພດັ

ທະນາຊນົເຜົ່ າ)  ສະບບັຮ່າງຈະຕອ້ງເຜຍີແຜ່ໂດຍທົ່ ວໄປ ກ່ອນການອະນຸມດັການລງົທນຶ.  

 

                                                           
3 ສໍາລບັການລງົທນຶປະເພດກທໍີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການແລະ/ຫຼກືດິຈະກາໍທຸລະກດິທີ່ ເກດີຂຶນ້ກ່ອນແລວ້ຫຼກືາໍລງົຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກໍ່ ສາ້ງ; [ຊື່ ກອງທນຶ] ຈະຮຽ

ກຮອ້ງໃຫບໍ້ລສິດັຜູຮ້ບັທນຶດໍາເນນີການກວກສອບຄວາມສອດຄ່ອງດາ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະສົ່ ງຮ່າງບດົລາຍງານການກວດສອບເຖງິເອດບີເີພື່ ອ

ທບົທວນແລະຮບັຮອງເອາົກ່ອນການລງົທນຶໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ. ຮ່າງບດົລາຍງານກວດສອບຕອ້ງເຜຍີແຜ່ທົ່ ວໄປພາຍໃນ 120 ວນັກ່ອນມກີານອະນຸມດັ

ການລງົທນຶ. ບດົລາຍງານການກວດສອບດາ້ນດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມສະເພາະແລະ/ຫຼບືດົລາຍການການກວດສອບດາ້ນສງັຄມົຕອ້ງປະກອບມອີງົປະກອບດັ່ ງຕ່ໍ

ໄປນີ:້ (1) ບດົສະຫຼຸບໂດຍສງັເຂບ; (2) ຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັໂຄງການໃນອະດດີແລະປະຈບຸນັ; (3) ບດົສະຫຼຸບມາດຖານແລະລະບຽບກດົໝາຍແຫ່ງຊາດແລະລະ

ດບັທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; (4) ຂັນ້ຕອນການກວດສອບແລະການຕດິຕາມພາກສະໜາມ; (5) ຜນົໄດຮ້ບັແລະວຽກງານທີ່ ມຄີວາມກງັວນົ; ແລະ (6) ແຜນ

ການແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງທີ່ ສະເໜມີາດຕະການແກໄ້ຂແຕ່ລະວຽກງານທີ່ ມຄີວາມກງັວນົເປນັຕົນ້ແມ່ນຄ່າໃຊຈ່້າຍແລະເວລາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ.     
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13. ເອກະສານຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການລງົທນຶທງັໝດົ ຕອ້ງປະກອບມຂໍີຜູ້ກມດັສນັຍາດາ້ນສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງ

ເໝາະສມົ ທີ່ ການລງົທນຶຕອ້ງດໍາເນນີໃຫສ້ອດຄ່ອງຢ່າງບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂ.  

 

ຄຄຄຄ....    ການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕຕຕຕາມາມາມາມແລະແລະແລະແລະການການການການລາຍລາຍລາຍລາຍງານງານງານງານຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສອດສອດສອດສອດຄ່ອງ ຄ່ອງ ຄ່ອງ ຄ່ອງ     

    

14. ຫຼງັຈາກການລງົທນຶປະເພດ ກໍ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ, ຜູຈ້ດັການດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ(ຫຼ ື ພະນກັ

ງານອື່ ນໆທີ່ ຮບັມອບໝາຍ) ຈະ (1) ຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັບໍລສິດັຜູຮ້ບັທນຶ ແລະ ຢັງ້ຢນື ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ວ່າບໍລສິດັຜູຮ້ບັທນຶນັນ້ ດໍາ

ເນນີການຕາມຂໍຜູ້ກມດັສນັຍາ ດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ; ແລະ (2) [ຊື່ ແຫ່ຼງທນຶ] ຈະລາຍງານໃຫ ້ເອດບີ ີພາຍ

ໃນເວລາທີ່ ເໝາະສມົ ກ່ຽວກບັກໍລະນຕີວົຈງິ ຫຼ ື ກລໍະນທີີ່ ອາດຈະມກີານລະເມດີຂໍຜູ້ກມດັສນັຍາ ພາຍຫຼງັຈາກທີ່ ຮບັຮູບ້ນັຫານີ.້ 

ສໍາລບັການລງົທນຶປະເພດ ກ,ໍ ຜູຈ້ດັການດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ(ຫຼ ືພະນກັງານອື່ ນໆທີ່ ຮບັມອບໝາຍ) ຈະລງົ

ຕດິຕາມພາກສະໜາມ ເພື່ ອຕດິຕາມຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ (EMP), ແຜນຍກົຍາ້ນຈດັ 

ສນັ (RP), ແລະ/ຫຼແືຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ(ຫຼແືຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົຄນົທອ້ງຖິ່ ນ/ຊນົເຜົ່ າ).4 

 

15. ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກງານດາ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະເມນີປະຈາໍປ.ີ ມາດຖານໃນການວດັ

ແທກຄວາມຄບືໜາ້ ແມ່ນການສມົທຽບກດິຈະກໍາທີ່ ກໍາລງັດໍາເນນີຢູ່ໃນປະຈບຸນັ ກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງ

ທາສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ. [ຊື່ ແຫ່ຼງທນຶ] ຈະຮບັປະກອນວ່າ ບໍລສິດັຜູຮ້ບັທນຶກະກຽມ ແລະສົ່ ງບດົລາຍງານປະຈາໍປ ີ ດາ້ນສິ່ ງ

ແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ, ແລະ ຈະທບົທວນແລະປະເມນີບດົບາດຂອງບໍລສິດັຜູຮ້ບັທນຶ ໃນດາ້ນການຄຸມ້ຄອງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ.     

    

16. ອງີຕາມຜນົຂອງການທບົທວນບດົລາຍງານປະຈາໍປ ີສໍາລບັການລງົທນຶປະເພດ ກໍ ແລະ ຂໍ ທີ່ ບໍລສິດັຜູຮ້ບັທນຶ ກະກຽມ; 

ຜຸຈ້ດັການດາ້ນການປກົປອ້ງທາງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ຈະກະກຽມບດົລາຍງານປະຈາໍປ ີ ກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກງານ

ດາ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລວ້ສົ່ ງເຖງິ ຄະນະບໍລຫິານຂອງ [ຊື່ ແຫ່ຼງທນຶ] ແລະເອດບີ.ີ  

 

17. ເອກະສານຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການລງົທນຶທງັໝດົ ຕອ້ງປະກອບມຂໍີຜູ້ກມດັສນັຍາດາ້ນສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງ

ເໝາະສມົ ທີ່ ການລງົທນຶຕອ້ງດໍາເນນີໃຫສ້ອດຄ່ອງຢ່າງບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນ ພາກທ ີII (ຂໍ).  

 

 

ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມອາດອາດອາດອາດສາສາສາສາມາດມາດມາດມາດ, , , , ຊບັຊບັຊບັຊບັພະພະພະພະຍາຍາຍາຍາກອນ ແລະກອນ ແລະກອນ ແລະກອນ ແລະ    ພາພາພາພາລະລະລະລະບດົບດົບດົບດົບາດບາດບາດບາດຂອງຂອງຂອງຂອງອງົອງົອງົອງົການການການການຈັຈ ັຈ ັຈດັດດດຕັງ້ ຕັງ້ ຕັງ້ ຕັງ້     
    

18. ອງົອງົອງົອງົການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັ ້ຕັ ້ຕັ ້ຕັງ້ ແລະງ ແລະງ ແລະງ ແລະໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮັຮັຮັຮບັບບບຜດິຜດິຜດິຜດິຊອບຊອບຊອບຊອບ....ຜຸຈ້ດັການດາ້ນການປກົປອ້ງທາງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ (ຫຼພືະນກັງານ

ທີ່ ຖກືມອບໝາຍ) ມສີາຍຕັງ້ຂຶນ້ກບັ ຜູຈ້ດັການແຫ່ງທນຶຂອງ [ຊື່ ແຫ່ຼງທນຶ]. ຜຸຈ້ດັການດາ້ນການປກົປອ້ງທາງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ມໜີທ້ີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊີນໍ້າລວມ ກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ; ຮບັປະກນັໃຫມ້ຊີບັພະຍາກອນສໍາລບັ

ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ; ແລະ ລງົລາຍເຊນັແລະສົ່ ງບດົລາຍງານປະຈາໍປ ີ ກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ໃຫ ້

ເອດບີ.ີ ຜູກ່້ຽວ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ເອດບີ ີໄດຮ້ບັແຈງ້ການ ຖາ້ວ່າມກີານປ່ຽນແປງພະນກັງານ ຫຼ ືສບັຊອ້ນພະນກັງານໃໝ່.  

                                                           
4 ສໍາລບັການລງົທນຶປະເພດກທໍີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການແລະ/ຫຼກືດິຈະກາໍທຸລະກດິທີ່ ເກດີຂຶນ້ກ່ອນແລວ້ຫຼກືາໍລງົຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກໍ່ ສາ້ງ; ຜູຈ້ດັການດາ້ນການ

ປກົປອ້ງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ(ຫຼພືະນກັງານອື່ ນໆທີ່ ຮບັມອບໝາຍ) ຕອ້ງລງົຢຽ້ມຢາມພາກສະໜາມເພື່ ອຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນແກໄ້ຂ, ຖາ້

ວ່າມ.ີ  
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19. ຊບັຊບັຊບັຊບັພະພະພະພະຍາຍາຍາຍາກອນ ແລະຄວາມກອນ ແລະຄວາມກອນ ແລະຄວາມກອນ ແລະຄວາມອາດອາດອາດອາດສາສາສາສາມາດມາດມາດມາດ....ຜຸຈ້ດັການດາ້ນການປກົປອ້ງທາງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ (ຫຼ ື ພະນກັງານທີ່

ຖກືມອບໝາຍ) ຄວນປະສານສມົທບົກບັຄະນະບໍລຫິານ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຊບັພະຍາກອນໄດຮ້ບັການຈດັສນັໄວຢ່້າງພຽງພໍ 

ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂັນ້ຕອນແລະນະໂຍບາຍ ESMS ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. ຜູກ່້ຽວຕອ້ງມວີຊິາການຢ່າງເໝາະ

ສມົ ໃນການດໍາເນນີການຄດັເລອືກ, ການທບົທວນຢ່າງລະອຽດ ຫຼ ືສາມາດທບົທວນວຽກທີ່ ເຮດັໂດຍທີ່ ປກຶສາ. ຜູກ່້ຽວ ຄວນໄດ ້

ຮບັການອະນຸມດັ ຫຼ ື ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜຸນຂອງ ເອດບີ ີ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ຕດິ

ພນັການກດິຈະກໍາຕດິຕາມ ແລະຄວາມສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍ. ນອກນັນ້ [ຊື່ ແຫ່ຼງທນຶ] ຄວນເກບັຮກັສາ ທີ່ ປກຶສາທີ່ ມຄີວາມຮູ ້

ຄວາມສາມາດ ຊຶ່ ງເປນັພາກສ່ວນທີ່ ສາມາດຮອ້ງມາດໍາເນນີການທບົທວນດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ ໄດຢ່້າງເໝາະສມົ.  
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ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    11: 11: 11: 11:     ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່ຢ່ຢ່ຢ່າງາງາງາງເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ວຽກ ຂອງວຽກ ຂອງວຽກ ຂອງວຽກ ຂອງຊ່ຽວຊ່ຽວຊ່ຽວຊ່ຽວຊານຊານຊານຊານພາຍນອກ ສໍາພາຍນອກ ສໍາພາຍນອກ ສໍາພາຍນອກ ສໍາລັລັລັລບັຢັງ້ບຢັງ້ບຢັງ້ບຢັງ້ຢນືຢນືຢນືຢນືຜນົຜນົຜນົຜນົການການການການ
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ກກກກ. . . .     ຈດຸຈດຸຈດຸຈດຸປະປະປະປະສງົສງົສງົສງົ    

    

1. ຈດຸປະສງົຂອງ ທີ່ ປກຶສາ ແມ່ນເພື່ ອຢັງ້ຢນື ຜນົຂອງການຕດິຕາມທີ່ ກໍາລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະເພື່ ອໃຫຄໍ້າແນະນໍາແກ່ [ຊື່ ຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້] ກ່ຽວກບັຄວາມສອດ

ຄ່ອງຂອງວຽກງານປກົປອ້ງ ຂອງ [ຊື່ ໂຄງການ], ທີ່ ມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ.  

 

2. ໂຄງການໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ເອດບີ)ີ ແລະ ໂຄງການຈະ [ອະທບິາຍໂດຍຫຍໍ ້

ກ່ຽວກບັໂຄງການ]. 

 

3.  [ຊື່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້] ໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ [ຊື່ ຂອງ NGO ທີ່ ເປນັພາກສ່ວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ] ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ຊ່ຽວຊານພາຍນອກດາ້ນການຕດິຕາມ ທີ່ ມປີະສບົການເໝາະສມົ ຫຼ ື NGO 

ທີ່ ມຄຸີນນະວຸດເໝາະສມົ ຈະໄດຮ້ບັຮບັສນັຍາຈາ້ງຈາກ [ຊື່ ຂອງໂຄງການ] ເພື່ ອດໍາເນນີວຽກງານຕດິຕາມ/ກວດສອບ.   

 

ຂຂຂຂ....    ຂອບຂອບຂອບຂອບເຂດເຂດເຂດເຂດໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ວຽກທົ່ ວວຽກທົ່ ວວຽກທົ່ ວວຽກທົ່ ວໄປໄປໄປໄປ    

 

4. ໜາ້ວຽກທົ່ ວໄປຂອງວຽກງານນີ ້ຈະຮຽກຮອ້ງໃຫຊ່້ຽວຊານ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກທົ່ ວໄປ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

 

(i) ປະສານງານຢ່າງໄກຊ້ດິກບັ [ອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) ແລະອ◌ໍານາດການປກົຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ]ແລະ 

[ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປນັຕວົແທນຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ] ກ່ຽວກບັການຕດິຕາມປະເມນີຜນົສະພາບຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົ.  

(ii) ທບົທວນແລະຢັງ້ຢນືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບີດັແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ(ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) 

ໂດຍຜ່ານການວເິຄາະຂໍມູ້ນພາຍໃນ.  

(iii) ຕດິຕາມປະສດິທພິາບແລະປະສດິທຜິນົຂອງ[ຊື່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້] ແລະNGO ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ຄນົພືນ້ 

ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ). 

(iv) ປະເມນີວ່າຈດຸປະສງົຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບນັເທາົຜນົກະທບົຈາກໂຄງການເຊັ່ ນ [ຍກົ

ຕວົຢ່າງຈາໍນວນໜຶ່ ງ]; ແລະ, ຂໍກ້ໍານດົກ່ຽວກບັມາດຕະການຜນົປະໂຫຍດເຊັ່ ນ [ຍກົຕວົຢ່າງຈາໍນວນໜຶ່ ງ], ໄດ ້

ຖກືບນັລຸແລະປະສບົຜນົສໍາເລດັແລວ້ຫຼຍືງັ.  

(v) ປະເມນີວ່າຜນົໄດຮ້ບັໂດຍລວມຈາກກດິຈະກໍາໃນແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ(ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ)  ປະສບົຜນົ

ສໍາເລດັຫຼບໍືໂດຍສະເພາະແມ່ນການປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ແລະມາດຖານຄຸນນະພາບຊວິດິ; ແລະການປກົ

ປອ້ງແລະການປບັປຸງຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງວດັທະນະທໍາພືນ້ເມອືງ. ສະເໜຄໍີາແນະນໍາເພື່ ອປບັປຸງໃຫດ້ີ

ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ.  

(vi) ປະເມນີວ່າມບີນັຫາສໍາຄນັຂອງຄນົພືນ້ເມອືງໃດບໍທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂແລະຖາ້ຈາໍເປນັ, ອງີໃສ່ນະໂຍ

ບາຍແລະແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດແີລວ້ສະເໜແີຜນການແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງ.  
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ຄຄຄຄ. . . .     ຂອບຂອບຂອບຂອບເຂດເຂດເຂດເຂດໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ວຽກສະວຽກສະວຽກສະວຽກສະເພາະ ເພາະ ເພາະ ເພາະ     

 

5. ຂອບເຂດໜາ້ວຽກສະເພາະຂອງຊ່ຽວຊານ ປະກອບມໜີາ້ວຽກດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

 

(i) ລງົຢຽ້ມຢາມແຕ່ລະເຂດໂຄງການ [ທຸກໆສອງປີ, ທຸກໆປ]ີ ໃນໄລຍະການກໍ່ ສາ້ງແລະການດໍາເນນີງານເພື່ ອທບົ

ທວນຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຕດິຕາມພາຍໃນທີ່ ແນ່ໃສ່ກະກຽມບດົລາຍງານຜນົການຕດິຕາມ;  

(ii) ໃນໄລຍະທີ່ ລງົຢຽ້ມຢາມ, ເຮດັວຽກກບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງໂດຍຜ່ານການສນົທະນາເປນັກຸ່ມສະເພາະເພື່ ອປະ

ເມນີຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ (ທງັທາງບວກແລະທາງລບົ). ການສນົທະນາເປນັກຸ່ມສະເພາະນັນ້ຕອ້ງມຜູີດໍ້າ

ເນນີທີ່ ຜ່ານການຝກຶອບົຮມົຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ດທີີ່ ສຸດ, ຕອ້ງດໍາເນນີການສນົທະນາເປນັພາສາຄນົພືນ້ເມອືງແລະຮບັ

ປະກນັວ່າແມ່ຍງິ, ຄນົທຸກຍາກແລະດອ້ຍໂອກາດແລະກຸ່ມຍ່ອຍພືນ້ເມອືງທາງວດັທະນະທໍາແລະສງັຄມົທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດມ້ເີຂົາ້ຮ່ວມການສນົທະນາ ຢ່າງມຄີວາມໝາຍ;  

(iii) ກໍານດົຈດຸແຂງແລະຈດຸອ່ອນຂອງວທິກີານແລະຈດຸປະສງົ ຂອງແຜນ IPP ກໍ່ ຄຍຸືດທະສາດໃນການຈດັຕັງ້ປະ

ຕບິດັ;  

(iv) ທບົທວນຜນົໄດຮ້ບັຂອງບດົລາຍງານການຕດິຕາມພາຍໃນແລະຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງແລະຄວາມຄບືໜາ້ຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃນແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍ;  

(v) ກະກຽມບດົລາຍງານເຄິ່ ງປ ີ ສໍາລບັ [ຊື່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້] ຫຼງັຈາກເລີ່ ມຕົນ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ, ໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນບນັຫາຂາ້ງລຸ່ມນີ:້  

a. ກວດສອບແລະປະເມນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລະປະສດິທພິາບຂອງຍຸດທະສາດການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານ, ການມສ່ີວນຮ່ວມແລະການຕດິຕ່ໍພວົພນັ; 

b. ປະເມນີກນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກແລະກວດສອບການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງກບັຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ຢນືຄໍາຮອ້ງ

ທຸກ;  

c. ປະເມນີປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ, ຜນົກະທບົແລະຄວາມຢນືຍງົຂອງຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັມາດຕະການໃນແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ); ແລະ 

d. ສະເໜໃີຫມ້ກີານດດັແກຂ້ັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຖາ້ຈາໍເປນັ, ເພື່ ອໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັຈດຸ

ປະສງົແລະຫຼກັການຂອງແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ);  

(vi) ລງົຢຽ້ມຢາມແຕ່ລະເຂດໂຄງການເພີ່ ມຕື່ ມອກີ 2 ຄັງ້ຫຼງັຈາກສິນ້ສຸດໂຄງການເປນັເວລາ 1 ປແີລະ 2 ປເີພື່ ອປະ

ເມນີຄວາມຢນືຍງົຂອງມາດຕະການຂອງແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ). ການຢຽ້ມຢາມເຫຼົ່ າ

ນີຈ້ະປະສານງານກບັກດິຈະກໍາຕດິຕາມພາຍໃນແລະແນ່ໃສ່ເປນັພເິສດ ຕດິຕາມເບີ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍແມ່ຍງິແລະ

ກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອກາດພາຍໃນຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ.  

 

ງງງງ. . . .     ຜນົຜນົຜນົຜນົອອກ ອອກ ອອກ ອອກ     

 

6. ຄາດຄະເນຜນົອອກ ປະກອບມຜີນົອອກ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

 

(i) ບດົລາຍງານການຕດິຕາມຢ່າງລະອຽດ, ຈດັພມິເປນັຈາໍນວນ [ລະບຸຈາໍນວນ] ສະບບັ ເພື່ ອສົ່ ງໃຫ ້ [ຊື່ ຂອງຜູກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້] ຫຼງັຈາກສິນ້ການລງົຢຽ້ມຢາມທຸກຄັງ້. ນອກຈາກນີ ້ ລາຍການສະເພາະທີ່ ລະບຸໄວເ້ທງີນັນ້, ບດົ

ລາຍງານ ຈະຕອ້ງ:  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 11  177 

 
 

a. ອະທບິາຍວ່າ ແຜນງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັ ສອດຄ່ອງກບັຂໍກ້ໍານດົທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນ

ປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຫຼບໍື;  

b. ກໍານດົມາດຕະການພົນ້ເດັ່ ນ ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັຕົນ້ຕ່ໍ ໃນການເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາ 

ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ

ການດາ້ນການປກົປອ້ງ 3 ໃນບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍດາ້ນການປກົປອ້ງ (2009) ຂອງເອດບີ;ີ  

c. ອະທບີາຍມາດຕະການບນັເທາົ ແລະຜນົປະໂຫຍດໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ ທີ່ ເຫນັວ່າຈາໍເປນັໃນການຕອບສະ

ໜອງຕາມຄວາມຈາໍເປນັພືນ້ຖານຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ/ຫຼ ື  ທີ່ ເຫນັວ່າ ຈະເຮດັໃຫມ້ຜີນົກະ

ທບົຮາ້ຍແຮງ້ກວ່າເກົ່ າ ຍອ້ນຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ;  

d. ສະເໜ ີຕາຕະລາງເວລາ ແລະກໍານດົງບົປະມານ ທີ່ ຈາໍເປນັເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການເພີ່ ມຕື່ ມ 

ໃສ່ແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) ແລະຮ່າງແຜນການແກໄ້ຂ ້ ຫຼ ື ດດັແກແ້ຜນ 

ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) ເພື່ ອແກໄ້ຂບ້ນັຫາດັ່ ງກ່າວນັນ້;  

e. ອະທບິາຍ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້ທີ່ ອາດຈະເປນັປະໂຫຍດສໍາລບັກດິຈະກໍາໃນອະນາຄດົ.  

(ii) ເຂົາ້ຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຮ່ວມກບັຕວົແທນຈາກ [ຄະນະກໍາມະການຊີນໍ້າໂຄງການ], ເອດບີ,ີ [ແລະຕວົແທນຈາກ

ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ] ເພື່ ອສະເໜຜີນົໄດຮ້ບັ, ພອ້ມທງັຂໍສ້ະເໜ ີ ເພື່ ອປບັປຸງຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຢ່າງມີ

ຄວາມໝາຍ.  

(iii) ຮບັປະກນັວ່າ ບດົລາຍງານການຕດິຕາມ, ແຜນປະຕບິດັການແກໄ້ຂ ແລະ/ຫຼ ືແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັ

ທະນາຊນົເຜົ່ າ) ສະບບັດດັແກ ້ໄດຮ້ບັການສົ່ ງໃຫ ້ ເອດບີ ີ ເພື່ ອທບົທວນ ແລະເຜຍີແຜ່ສະບບັສມົບູນ ໃນເວບັ

ໄຊຂ້ອງ [ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້] ແລະ ເວບັໄຊຂ້ອງ ເອດບີ.ີ  

 

ຈຈຈຈ....    ຄຸນຄຸນຄຸນຄຸນນະນະນະນະວຸດ ວຸດ ວຸດ ວຸດ     

 

7. ຊ່ຽວຊານພາຍນອກ ຫຼ ື NGO ຕອ້ງມປີະສບົການ ກ່ຽວກບັການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົ. ຕອ້ງມປີະສບົການເຮດັ

ວຽກ ແລະຄວາມລືງ້ເຄຍີ ກບັຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ; ແຕ່ວ່າ ປະສບົການປະສບົການເຮດັວຽກກບັຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ຄາ້ຍ

ຄກືນັ ໃນລະດບັພາກພືນ້ ກໍ່ ມຄີວາມພຽງພໍ. ຕອງ້ການບຸກຄນົ ທມີກີານສກຶສາດາ້ນວທິະຍາສາດສງັຄມົ.  

 

8. ທປີກຶສາ ຫຼ ື ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ ສາມາດສົ່ ງບດົສະເໜຂໍີສະໝກັວຽກ ພອ້ມກບັຄໍາທບິາຍໂດຍຫຍໍ ້ ກ່ຽວ

ກບັວທິກີານ, ເຄື່ ອງມ,ື ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັປະສບົການດາ້ນການຕດີຕາມປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນ

ພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ).  ຕອ້ງສົ່ ງໃບຊຫິວະປະຫວດັ (CV) ຂອງຊ່ຽວຊານ ຫຼ ື ປະຫວດັຄວາມເປນັມາຂອງ NGO ພອ້ມກບັໃບຊິ

ຫວະປະຫວດັ (CV) ຂອງພະນກັງານຕົນ້ຕ່ໍ ທີ່ ຈະເປນັຜູເ້ຮດັວຽກ ພອ້ມກນັກບັບດົສະເໜຂໍີສະໝກັວຽກ.  

 

ສສສສ....    ຄາດຄາດຄາດຄາດຄະຄະຄະຄະເນເນເນເນໄລໄລໄລໄລຍະຄວາມຍະຄວາມຍະຄວາມຍະຄວາມຍາວຍາວຍາວຍາວຂອງຂອງຂອງຂອງສນັສນັສນັສນັຍາ ຍາ ຍາ ຍາ     

 

9. [ຈາໍນວນ] ຊ່ຽວຊານ [ພາຍໃນ/ຕ່າງປະເທດ] ດາ້ນການຕດິຕາມພາຍນອກ ຈະໄດຮບັສນັຍາຈາ້ງທງັໝດົເປນັຈາໍນວນ [ຈາໍ

ນວນ] ເດອືນ.   

 

ຊຊຊຊ. . . .     ງບົງບົງບົງບົປະປະປະປະມານ ແລະມານ ແລະມານ ແລະມານ ແລະສິສ່ິສ່ ິສ່ ິ່ ງອໍາງອໍາງອໍາງອໍານວຍນວຍນວຍນວຍຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມສະສະສະສະດວກ ດວກ ດວກ ດວກ     

 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 11  178 

 
 

10. ບດົສະເໜ ີ- ທາງວຊິາການແລະທາງການເງນິ - ຄວນໄດຮ້ບັການສົ່ ງເຖງິພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ລະບຸງບົປະມານ ທີ່

ປະກອບມຄີາດຄະເນຄ່າໃຊຈ່້າຍ ແລະສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ ຈາໍເປນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກດັ່ ງກ່າວນີ.້  

 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 12179 

 
 

ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    12: 12: 12: 12: ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງຂອງຕວົຂອງຕວົຂອງຕວົຂອງຕວົຊີ ້ຊີ ້ຊີ ້ຊີວ້ດັໃນວດັໃນວດັໃນວດັໃນການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມ ຕາມ ຕາມ ຕາມ     

1. ຕວົຊີວ້ດັການຕດິຕາມ ຄວນເປນັເຄື່ ອງມຊ່ືວຍເຫຼອືໂຄງການ ເພື່ ອປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ຂອງແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ 

(ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ)ເມອືງ) ແລະ ປະເມນີວ່າ ມາດຕະການບນັເທາົ ເປນັມາດຕະການທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະພາໃຫເ້ກດີ

ຜນົອອກຕາມທີ່ ຕອ້ງການ ຫຼບໍື. ສິ່ ງນີ ້ ເຮດັໃຫໂ້ຄງການ ສາມາດໂຕຕ້ອບກບັທຸກໆບນັຫາ ແລະຄຸມ້ຄອງການປ່ຽນແປງ ຢ່າງສອດ

ຄ່ອງ.  

 

2. ຕວົຊີວ້ດັ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເອີນ້ວ່າ ຕວົຊີວ້ດັດາ້ນຂະບວນການ ແລະ ໃຫ ້

ຄວາມໝັນ້ໃຈວ່າໂຄງການກໍາລງັເດນີໜາ້ ໄປຕາມແຜນວຽກທີ່ ວາງໄວ.້  

 

3. ຕວົຊີວ້ດັທີ່ ໃຊວ້ດັວດັແທກວ່າ ມາດຕະການບນັເທາົໃນແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) ນັນ້ປະສບົຜນົ

ສໍາເລດັຫຼບໍືນັນ້ ເອີນ້ວ່າ ຕວົຊີວ້ດັຜນົອອກ ແລະ ເປນັຕວົສະແດງຜນົໄດຮ້ບັຂອງຂະບວນການໃດໜຶ່ ງ.  

 

4. ສິ່ ງສໍາຄນັແມ່ນ ຕວົຊີວ້ດັທີ່ ມຈີາໍນວນເໝາະສມົ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການບນັຈເູຂົາ້ໄວໃ້ນແຜນຕດິຕາມ. ຖາ້ມຈີາໍນວນໜອ້ຍເກນີ

ໄປ ກໍ່ ຈະມຊ່ີອງຫວ່າງ. ຖາ້ມຫຼີາຍເກນີໄປ ກໍ່ ຈະກາຍເປນັພາລະໜກັໜ່ວງສໍາລບັຂັນ້ຕອນເກບັກໍາ ແລະເຮດັໃຫມ້ຄຸີນນະພາບຕ່ໍາ

ລງົ. ສະນນັ ຄວນກໍານດົຕວົຊີວ້ດັໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສຸດ ແຕ່ວ່າເປນັຕວົຊີວ້ດັທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການຕດິຕາມ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານຈດັຕັ ້

ງປະຕບີດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງມຄີວາມຄບົຖວ້ນ ແລະໄດຮ້ບັຜນົອອກ ຕາມທີ່ ຄາດຄະເນໄວ.້  

 

5. ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ ສະແດງໃຫເ້ຫນັ ຕວົຢ່າງຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຂອງຕວົຊີວ້ດັດາ້ນຂະບວນການ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັຜນົອອກ. 

ຕວົຊີວ້ດັເຫຼົ່ ານີ ້ບ່ໍແມ່ນບນັຊລີາຍການຕວົຊີວ້ດັທງັໝດົ ແຕ່ວ່າ ພວກທ່ານຄວນເລອືກເອາົ ຕວົຊີວ້ດັ ທີ່ ເໝາະສມົໃນການໃຊງ້ານ.  

 

ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງຕວົຕວົຕວົຕວົຊີ ້ຊີ ້ຊີ ້ຊີວ້ດັດ ້ວດັດ ້ວດັດ ້ວດັດາ້ນານານານຂະຂະຂະຂະບວນບວນບວນບວນການ ການ ການ ການ     

ຂໍມ້ນູພືນ້ຖານດາ້ນປະຊາ

ກອນ  

 

• ຈາໍນວນປະຊາຊນົຂອງຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງທີ່ ຖກືກະທບົຈດັຕາມປະເພດຂອງຜນົກະທບົ, ບດົບາດຍງິຊາຍ, ເກນອາຍຸ, 

ທີ່ ຢູ່ອາໄສ (ບາ້ນແລະອື່ ນໆ), ລາຍຮບັ, ສະຖານະພາບແລະຕໍາແຫນ່ງ 

• ຈາໍນວນຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ມຄີນົພກິານ, ສະມາຊກິຜູສູ້ງອາຍຸຫຼບ່ໍືຖກືຕອ້ງ 

• ຈາໍນວນຄວົເຮອືນທີ່ ມຫີວົຫນາ້ຄອບຄວົເປນັເພດຍງິ 

• ຈາໍນວນຄວົເຮອືນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ (ຜູທຸ້ກຍາກ, ຜູສູ້ງອາຍຸ) 

• ຈາໍນວນຄວົເຮອືນຈດັຕາມກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ 

• ຈາໍນວນການເກດີລູກແລະການເສຍຊວີດິ 

 

ການປກຶສາຫາລ ືແລະ

ການມສ່ີວນຮ່ວມ  

 

• ຈາໍນວນກດິຈະກາໍປກຶສາຫາລແືລະການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ເກດີຂຶນ້ - ໃນກອງປະຊຸມ, ການເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານ, 

ແຜ່ນພບັ; ໃບປວິ,ການຝກຶອບົຮມົ 

• ອດັຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍງິພືນ້ເມອືງທີ່ ເປນັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ; ຈາໍນວນຂອງກອງປະຊຸມສະເພາະແມ່ຍງິພືນ້ເມອືງ 

• ອດັຕາສ່ວນຂອງກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ເປັນຕວົແທນ/ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ; 

ຈາໍນວນຂອງກອງປະຊຸມສະເພາະກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ 

• ພາສາທີ່ ໃຊໃ້ນກອງປະຊຸມ 

• ການເຈລະຈາໂດຍເຊື່ ອໝັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ - ການບນັທກຶຂັນ້ຕອນ, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ, ສະຖານທີ່ ,ການສື່ ສານ 

• ການສະຫນບັສະຫນນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ - ການບນັທກຶຂັນ້ຕອນ, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ, ສະຖານທີ່ ແລະຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ໄດຮ້ບັ 

• ຄວາມຄ◌ືບໜາ້ຂອງການປກຶສາຫາລແືລະການມສ່ີວນຮ່ວມທຽບໃສ່ແຜນການແລະງບົປະມານ 

 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 12180 

 
 

ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງຕວົຕວົຕວົຕວົຊີ ້ຊີ ້ຊີ ້ຊີວ້ດັດ ້ວດັດ ້ວດັດ ້ວດັດາ້ນານານານຂະຂະຂະຂະບວນບວນບວນບວນການ ການ ການ ການ     

ມາດຕະການບນັເທາົ  

 

• ຄວາມຄບືຫນາ້ຂອງການປະຕບິດັມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ/ມາດຕະການເປັນປະໂຫຍດໂດຍສມົທຽບກບັແຜນການ 

• ຈາໍນວນກດິຈະກາໍທີ່ ເກດີຂຶນ້/ສໍາເລດັ - ເຊັ່ ນ: ການກໍ່ ສາ້ງ, ການຟືນ້ຟູຊວີດິຄວາມເປນັຢູ່, ການເບກີຈ່າຍ, 

ການຝກຶອບົຮມົ 

• ອດັຕາສ່ວນຂອງຄວາມຄບືຫນາ້ທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາແລະງບົປະມານ 

 

ການໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກ  • ຈາໍນວນປະຊາຊນົ/ກຸ່ມທງັໝດົທີ່ ນໍາໃຊຂ້ັນ້ຕອນການຮອ້ງທຸກ 

• ຈາໍນວນປະຊາຊນົ/ກຸ່ມທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ມຄີນົພືນ້ເມອືງກຸ່ມໃດບໍທີ່ ມຄີ◌ໍາຮອ້ງທຸກຫາຼຍກວ່າໝູ່ ? 

• ຈາໍນວນເທົ່ າໃດຄັງ້ທີ່ ຄວົເຮອືນໃດໜຶ່ ງໄດສ້ົ່ ງຄໍາຮອ້ງທຸກອນັດຽວກນັ? 

• ຈາໍນວນຄໍາຮອ້ງທຸກທີ່ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ? 

• ຄວາມຍາວຂອງເວລາທີ່ ໃຊໃ້ນການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກ? 

• ປະເພດຄໍາຮອ້ງທຸກແລະອດັຕາສ່ວນຂອງຄ◌ໍາຮອ້ງທຸກດັ່ ງກ່າວນັນ້ 

 

ບນັຫາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ  

• ຄວາມຊກັຊາ້ໄດຮ້ບັການກາໍນດົໄວ-້ (ຈາໍນວນມື,້ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ)ສາເຫດເນື່ ອງຈາກພະນກັງານ, ຄວາມສາມາດ, 

ທນຶທີ່ ບ່ໍພຽງພໍ, ແລະອື່ ນໆ 

• ຈາໍນວນຄັງ້ທີ່ ມກີານດດັແກເ້ວລາຂອງການປະຕບິດັແຜນການ 

 

 

 

ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງຕວົຕວົຕວົຕວົຊີ ້ຊີ ້ຊີ ້ຊີວ້ດັວດັວດັວດັຜນົຜນົຜນົຜນົອອກອອກອອກອອກ    

ແຜນງານການປກຶສາຫາລ ື

ແລະການມສ່ີວນຮ່ວມ   

• ປູກຈດິສໍານກຶກ່ຽວກບັບນັຫາຄນົພືນ້ເມອືງພາຍ ໃນບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃນແຕ່ລະຂະແຫນງການ 

• ປູກຈດິສໍານກຶກ່ຽວກບັມາດຕະການບນັເທາົແລະຜນົປະໂຫຍດທີ່ ມໃີນແຜນ IPP ພາຍໃນກຸ່ມຜູຮ້ບັ 

• ປູກຈດິສໍານກຶກ່ຽວກບັລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການພາຍໃນພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ 

• ທດັສະນະຂອງຄນົພືນ້ເມອືງກ່ຽວກບັປະສດິທພິາບ, ຄວາມເໝາະສມົທາງວດັທະນະທາໍແລະການເປດີກວາ້ງ

ຂອງມາດຕະການປກຶສາຫາລ ື

• ການເຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກາໍການປກຶສາຫາລແືລະການມສ່ີວນຮ່ວມ 

• ລະດບັຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄນົພືນ້ເມອືງແລະຕວົແທນໃນການອອກແບບແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ

ການປກຶສາຫາລແືລະການມສ່ີວນຮ່ວມ 

 

ກຽດສກັສຂີອງກຸ່ມຄນົພືນ້

ເມອືງ, ຄວາມອຸດມົສມົ

ບູນຂອງເຄື່ ອຄ່າຍຍາດພີ່

ນອ້ງແບບດັງ້ເດມີ ແລະ ວິ

ຖກີານດໍາລງົຊວິດິ  

 

• ການປ່ຽນແປງໃນຮູບແບບການປະຕບິດັທາງສາດສະຫນາ/ວດັທະນະທາໍ 

• ການປ່ຽນແປງໃນຮູບແບບການປກົຄອງທາງວດັທະນະທາໍ 

• ການເຂົາ້ຮ່ວມໃນການປກົຄອງທາງວດັທະນະທາໍ(ແຍກເພດ, ສະຖານະພາບ) 

• ຈາໍນວນຂອງປະຊາຊນົ(ຕາມເກນອາຍຸແລະເພດ)ຊຶ່ ງເປນັຜູທ້ີ່ ສາມາດເວົາ້ພາສາກາງແລະ/ຫຼພືາສາທອ້ງຖິ່ ນ 

• ການປ່ຽນແປງສະພາບຂອງໂຮງຮຽນ, ອາຄານຂອງຊຸມຊນົ, ໂຄງສາ້ງພະວຫິານ 

• ຈາໍນວນເຫດການທາງສາສະຫນາ/ວດັທະນະທາໍແລະບຸກຄນົ(ພະສງົ,ຫວຼງພ່ໍແລະອື່ ນໆ) 

• ການເຂົາ້ຮ່ວມໃນເຫດການວດັທະນະທໍາ/ທາງສາສະຫນາ(ຕາມບດົບາດຍງິຊາຍ,ເວລາ/ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈດັສນັໄວ)້ 

 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 12181 

 
 

ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງຕວົຕວົຕວົຕວົຊີ ້ຊີ ້ຊີ ້ຊີວ້ດັວດັວດັວດັຜນົຜນົຜນົຜນົອອກອອກອອກອອກ    

ມາດຕະຖານການດໍາລງົຊິ

ວດິ ແລະຄຸນນະພາບຊວິດິ  

 

• ບນັຊຊີບັສນິຕົນ້ຕໍ - ເຊັ່ ນຍານພາຫະນະ, ໂທລະສບັ, ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນ, ເຄື່ ອງເຮອືນຄວົ 

• ການປ່ຽນແປງຂອງຮູບແບບຂອງອາຊບີຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ,ການຜະລດິ, ແລະການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ 

• ການປ່ຽນແປງຂອງຮູບແບບຂອງລາຍຮບັແລະລາຍຈ່າຍພາຍໃນຄວົເຮອືນທີ່ ເປນັຄນົພືນ້ເມອືງ 

• ເງນິຝາກປະຢດັ 

• ການປ່ຽນແປງດາ້ນການນາໍໃຊສ້ະບຽງອາຫານໂດຍຄນົພືນ້ເມອືງ - ເຊັ່ ນຈາໍນວນ, ແຫຼ່ ງໂພຊະນາການ 

• ຄ່າຄອງຊບີມກີານປ່ຽນແປງ - ລາຄາຕະຫຼາດ, ແລະອື່ ນໆ 

• ການປ່ຽນແປງຂອງຕວົກາໍນດົທາງສງັຄມົທີ່ ສໍາຄນັ - ບດົບາດຍງິຊາຍໃນການຜະລດິກະສກິາໍ 

• ກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຫຼດືອ້ຍໂອກາດ - ສະຖານະພາບ, ລາຍຮບັ, ວຖິກິານດໍາລງົຊວິດິ 

• ການສກຶສາການ - ຄວາມສາມາດໃນການອ່ານລຂຽນແລະຄດິໄລ່ເລກເປນັພາສາກາງແລະພາສາທອ້ງຖິ່ ນ 

• ອດັຕາເຂົາ້ໂຮງຮຽນຂອງເດກັນອ້ຍພືນ້ເມອືງ(ຕາມເພດແລະເກນອາຍຸ) 

• ຕວົຊີວ້ດັທີ່ ສໍາຄນັດາ້ນສຸຂະພາບຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ(ໂດຍບດົບາດຍງິຊາຍ, ເກນອາຍຸ) 

 

 

 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 13  182 

 
 

ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    13: 13: 13: 13: ວິວິວິວທິີທີທີທກີານບນັການບນັການບນັການບນັລຸ ແລະລຸ ແລະລຸ ແລະລຸ ແລະທົທົທົທບົບບບທວນ ການທວນ ການທວນ ການທວນ ການສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູໜນູໜນູໜນູຈາກຈາກຈາກຈາກຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົສ່ວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນໃຫ່ຍໃຫ່ຍໃຫ່ຍໃຫ່ຍ    

ກ່ອງກ່ອງກ່ອງກ່ອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູ ມນູ ມນູ ມນູ 1: 1: 1: 1: ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນສໍາສາໍສາໍສາໍລບັຜູ ້ລບັຜູ ້ລບັຜູ ້ລບັຜູກູ້ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ມືຢມືຢມືຢມື////ລູກລກູລູກລກູຄາ້ ເຄາ້ ເຄາ້ ເຄາ້ ເພື່ ອພື່ ອພື່ ອພື່ ອບນັບນັບນັບນັລຸາກນລຸາກນລຸາກນລຸາກນສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູໜນູໜນູໜນູສ່ສ່ສ່ສ່ວນວນວນວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍຍຍຍຈາກຈາກຈາກຈາກຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົ ຊນົ ຊນົ ຊນົ (BCS)(BCS)(BCS)(BCS)    

ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫບ້ນັບນັບນັບນັລຸ ລຸ ລຸ ລຸ BCSBCSBCSBCS    ວິວິວິວທິີທີທີທກີານ ການ ການ ການ     

ກາໍນດົຊຸມຊນົໃຫເ້ໝາະສມົໃນການຕດິຕໍ່ ໃຫມ້ສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນຂະບວນການ BCS 

ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ຈະກາໍນດົຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະອງົການຈດັ

ຕັງ້ຕວົແທນຂອງພວກເຂາົ  

ນາໍນາໍນາໍນາໍໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊຮູ້ບຮູບຮູບຮູບແບບແບບແບບແບບການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລຢ່ືາງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມໝາຍ ໝາຍ ໝາຍ ໝາຍ     

ການປກຶສາຫາລ ື ເລີ່ ມຕົນ້ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມການກະກຽມ

ໂຄງການ ແລະ ໄດຮ້ບັການດໍາເນນີຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງຕະຫຼອດ

ໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ;  

 

ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມການອອກແບບໂຄງການ, ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ກວດສອບວ່າໂຄງການ

ມກີານພວົພນັກລັກດິຈະກາໍດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີຫ້ຼບືໍ: (1) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ

ທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະພູມບນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫເ້ປນັສນິຄາ້; (2) ການ

ຍກົຍາ້ຍທາງດາ້ນກາຍະພາບ ອອກຈາກທີ່ ດນິປະເພນ ີ ຫຼ ື ທີ່ ດນິຕາມຮດີຄອງ

ຄວາມເຊື່ ອ; ແລະ (3) ການພດັທະນາແຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ພາຍໃນ

ເນືອ້ທີ່ ດນິປະເພນ ີໃຫເ້ປນັການຄາ້ ຊຶ່ ງຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ ຫຼ ື

ການນໍາໃຊທ້າງດາ້ນວດັທະນະທໍາ,  ພທິກີານທາງສາດສະໜາ ຫຼ ື ຄວາມເຊື່ ອ ທີ່

ບົ່ ງບອກເຖງິເອກະລກັ ແລະຊຸມຊນົຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ. 

 

ໃນກອງປະຊຸມຄັງ້ທໍາອດິ ກບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ສະເໜຂີໍມູ້ນ

ຕໍ່ ໄປນີ:້ 

• ແນະນໍາໂຄງການໂດຍສງັເຂບ  

• ສນົທະນາກ່ຽວກບັຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ໂດຍເນັນ້ໜກັໃສ່ກດິຈະ

ກາໍທີ່ ຕອ້ງການຄວາມສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົ  

• ສນັທະນາ ກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນການບນັລຸ BCS 

• ສະເໜຕີາຕະລາງເວລາແລະແຜນວຽກ  

ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງພຽງພໍແລະເໝາະ

ສມົ ຢ່າງທນັເຫດການ ແລະ ຕອ້ງຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ ຊຸມຊນົ

ພືນ້ເມອືງ ສາມາດເຂົາ້ໃຈ ແລະເຂົາ້ເຖງິໄດທຸ້ກເວລາ;  

ໃນກອງປະຊຸມຄັງ້ຕໍ່ ມາ, ສະເໜຂີໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ ແລະສບືຕໍ່ ສນົທະນາ ເປນັຕົນ້

ແມ່ນ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວຂໍຕ້ກົກບັຊຸມນົ ທີ່ ອາດຈະເປນັໄປໄດໃ້ນໄລຍະກ່ອນ ຫຼ ື

ໃນແຕ່ລະໄລຍະການຕດັສນິບນັຫາສໍາຄນັ ເຊັ່ ນ: ມາດຕະການບນັເທາົ, ການແບ່ງ

ປນັຜນົປະໂຫຍດ  

ຂັນ້ຕອນຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແລະສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການພືນ້ຖານຂອງ

ກຸ່ມຄນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງແລະດອ້ຍໂອກາດ;  

 

ດໍາເນນີການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນແບບພເິສດ ເພື່ ອເກບັກາໍທດັສະນະແລະຄວາມຄດິເຫນັ 

ບໍ່ ພຽງແຕ່ຈາກຫວົໜາ້ຊຸມຊນົເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ວ່າ ຕອ້ງເກບັກາໍຈາກກຸ່ມແມ່ຍງິ, ຄນົ

ທຸກຍາກ, ຄນົດອ້ຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມຄນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ

ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ຈາກກດິຈະກາໍໂຄງການ.  

ຮບັປະກນັ ການເຂົາ້ເຖງິໜດົທຸກການປກຶສາຫາລ ື ຕອ້ງນໍາໃຊພ້າສາແລະສໍານຽງທອ້ງຖິ່ ນ; ຄຽງຄູ່ກບັການກດິຈະກາໍເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານໃຫກຸ່້ມຄນົທີ່ ບໍ່ ຮູໜ້ງັສ;ື ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ຕອ້ງບ່ໍໃຫ ້ ເປນັ

ການສິນ້ເປອືຍງບົປະມານຂອງຊຸມຊນົ.  

ການປກຶສາຫາລ ື ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນສະພາບ

ແວດລອ້ມ ທີ່ ປາດສະຈາກການຂົ່ ມຂູ່ ແລະຄວາມຢາ້ນ

ກວົ  

ສະເໜກີບັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມວ່າ ຊື່ ແລະນາມສະກຸນຂອງຂອງພວກເຂາົ ຈະເກບັໄວເ້ປນັ

ຄວາມລບັ. ຖາ້ເຫນັວ່າຈາໍເປນັ, ໃນເວລາບນັທກຶກອງປະຊຸມ ຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດ

ຈາກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ເສຍກ່ອນ  

ສບືສບືສບືສບືຕໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍ່ ການການການການມີມີມີມສ່ີວນສ່ວນສ່ວນສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມແບບຮບັແບບຮບັແບບຮບັແບບຮບັຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູຂ້ໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ ສານ ສານ ສານ     

ຂັນ້ຕອນນີ ້ ຈະເຮດັໃຫພ້ວກເຮາົສາມາດສງັລວມທດັສະ

ນະແລະຄໍາຄດິເຫນັທງັໝດົຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະ

ການອອກແບບ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍໂຄງການ ສະແດງໃຫເ້ຫນັ ທດັສະ

ນະຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; ລວມທງັທດັສະນະຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 13  183 

 
 

ກ່ອງກ່ອງກ່ອງກ່ອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູ ມນູ ມນູ ມນູ 1: 1: 1: 1: ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນສໍາສາໍສາໍສາໍລບັຜູ ້ລບັຜູ ້ລບັຜູ ້ລບັຜູກູ້ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ມືຢມືຢມືຢມື////ລູກລກູລູກລກູຄາ້ ເຄາ້ ເຄາ້ ເຄາ້ ເພື່ ອພື່ ອພື່ ອພື່ ອບນັບນັບນັບນັລຸາກນລຸາກນລຸາກນລຸາກນສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູໜນູໜນູໜນູສ່ສ່ສ່ສ່ວນວນວນວນໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ໃຫ່ຍຍຍຍຈາກຈາກຈາກຈາກຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົ ຊນົ ຊນົ ຊນົ (BCS)(BCS)(BCS)(BCS)    

ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອເພື່ ອໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫບ້ນັບນັບນັບນັລຸ ລຸ ລຸ ລຸ BCSBCSBCSBCS    ວິວິວິວທິີທີທີທກີານ ການ ການ ການ     

ພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້ເປນັພືນ້ຖານໃນການຕດັ

ສນິບນັຫາ ເຊັ່ ນ: ການອອກແບບໂຄງການ, ການກາໍນດົ

ມາດຕະການບນັເທາົ, ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດແລະ

ກາລະໂອກາດຈາກການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັໂຄງການ.  

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງທີ່ ສຸດ.  

ໂຄງການຄວນລະມດັລະວງັ ເພາະວ່າໃນບາງກລໍະນ ີອາດ

ຈາໍເປນັຕອ້ງມກີານເຈລລະຈາກແບບເຊືອ້ໝັນ້ເຊິ່ ງກນັ

ແລະກນັ (GFN) 

ຄວາມຂດັແຍງ້ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທາງຄວາມຄດິທີ່ ຮາ້ຍແຮງນັນ້ ອາດຈະບໍ່ ໄດ ້

ຮບັການແກໄ້ຂທນັທ.ີ ໂຄງການຄວນຄໍານງຶເຖງິບນັຫານີ ້ແລະຖວ່ືາເປນັສິ່ ງກະຕຸນ້

ໃຫມ້ກີານເຈລະຈາແບບ (GFN) ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາມຂດັແຍງ້ທີ່ ຕດິພນັ

ກບັຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນລະດບັຮາ້ຍແຮງທີ່ ສຸດ.  

ຄໍາຄດິເຫນັຂອງຊຸມຊນົ: ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຊຸ້ມຊນົຮບັຮູ ້ແລະ

ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ ມາດຕະການແກໄ້ຂຂອງໂຄງການ ຕ່ໍກບັ

ກດິຈະກາໍທງັສາມກດິຈະກາໍຂາ້ງເທງີນັນ້.  

ມາດຕະການບນັເທາົທີ່ ນໍາສະເໜ ີແລະຜນົປະໂຫຍດ ຊດົເຊຍີຜນົກະທບົທາງລບົ

ຂອງກດິຈະກາໍໂຄງການ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັລຸ BCS ຕອ້ງໄດຮ້ບັການລະບຸໄວ ້

ໃນແຜນ IPP ສະບບັຮ່າງ ຫຼ ືເອກະສານອື່ ນໆ ແລະຕອ້ງເຜຍີແຜ່ໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົຮູບ້ຮູ.້  

    

    

ກ່ອງກ່ອງກ່ອງກ່ອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູ    2: 2: 2: 2: ການການການການທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອດີດີດີດບີ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍ່ ພວົພວົພວົພວົພນັພນັພນັພນັກບັກບັກບັກບັຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົ ຊນົ ຊນົ ຊນົ     

ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການທບົທບົທບົທບົທວນ ທວນ ທວນ ທວນ     ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງ    ວິວິວິວທິີທີທີທກີານກວດການກວດການກວດການກວດສອບ ສອບ ສອບ ສອບ     

1. 1. 1. 1. ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົທີທ່ີທ່ ີທ່ ີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົ ທບົ ທບົ ທບົ     

ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ; ຕອ້ງກາໍນດົຊຸມ

ຊນົທງັໝດົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ຂໍມູ້ນແຍກຕາມ (ຈາໍນວນ, ສະ

ຖານທີ່ ) ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ ແລະກາລະໂອກາດ ຂອງຜນົກະທບົແລະ

ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ.  

 

ໄດມ້ກີານປກຶສາຫາລກືບັຊຸມຊນົຢ່າງເໝາະສມົບໍ?  

• ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົຈະອະທິ

ບາຍວທິກີານຄດັເລອືກຊຸມຊນົທີ່ ຈະດໍາເນນີການປກຶສາ

ຫາລກ່ືຽວກບັການສະໜບັສະໜນູຂອງພວກເຂາົຫຼກ່ືຽວ

ກບັກດິຈະກາໍຈາໍນວນ 3 ກດິຈະກາໍເທງີນັນ້.  

 

• ເອກະສານຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການຕດິຕໍ່ ພວົ

ພນັກບັຊຸມຊນົ (ເຊັ່ ນ: ຍຸດທະສາດການສື່ ສານ, ແຜນ

ການປກຶສາຫາລ,ື ແຜນການເຜຍີແຜ່ແລະປກຶສາຫາລື

ກບັມະຫາຊນົ, ແຜນການພວົພນັກບັພາກສ່ວນກ່ຽວ

ຂອ້ງ)  

2. 2. 2. 2. ການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລຢ່ືາງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມໝາຍ ໝາຍ ໝາຍ ໝາຍ     

ຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລ ື ທີ່ ກາໍລງັເນນີຢູ່ ໃນໄລຍະການວາງແຜນໂຄງການ, 

ເຊັ່ ນວ່າ (ກ) ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ: (1) ການ

ກາໍນດົຜນົກະທບົ ແລະຄວາມສ່ຽງ; (2) ການປະເມນີຜນົສະທອ້ນຂອງຜນົ

ກະທບົແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການດໍາລງົຊວິດິຂອງພວກເຂາົ; ແລະ (3) ສະເໜີ

ຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັມາດຕະການບນັເທາົ, ການແບ່ງປນັຜນົປະ

ໂຫຍດແລະກາລະໂອກາດຈາກການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ

ການ; ແລະ (ຂ) ຜນົກະທບົແລະຄວາມສ່ຽງໃໝ່ ທີ່ ຄົນ້ພບົໃນໄລຍະການວາງ

ແຜນແລະການປະເມນີ ໄດຮ້ບັການປກຶສາຫາລກືບັຊຸມຊນົ.  

 

 

• ຫຼກັຖານຂອງການສນົທະນາທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າມີ

ການພວົພນັກບັແລະປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊນົພືນ້

ເມອືງໃນການອອກແບບແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂັນ້ຕອນ 

C&P?  
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ກ່ອງກ່ອງກ່ອງກ່ອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູ    2: 2: 2: 2: ການການການການທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອດີດີດີດບີ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍ່ ພວົພວົພວົພວົພນັພນັພນັພນັກບັກບັກບັກບັຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົ ຊນົ ຊນົ ຊນົ     

ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການທບົທບົທບົທບົທວນ ທວນ ທວນ ທວນ     ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງ    ວິວິວິວທິີທີທີທກີານກວດການກວດການກວດການກວດສອບ ສອບ ສອບ ສອບ     

ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ມສ່ີວນພວົພນັໃນຂະບວນການບໍ?     • ບດົບນັທກຶແລະແຜນວຽກຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັ

ການພວົພນັກບັຊຸມຊນົ.  

ຮູບຮູບຮູບຮູບແບບແບບແບບແບບການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລືລືລືລຢ່ືາງຢ່າງຢ່າງຢ່າງມີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມໝາຍ ໝາຍ ໝາຍ ໝາຍ     

ກ. ການປກຶສາຫາລ ືເລີ່ ມຕົນ້ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ແລະສບືຕໍ່ ຈດັຕັ ້

ປະຕບິດັຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ;  

ການປກຶສາຫາລ ື ກບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຕອ້ງຢູ່ໃນລະດບັພຽງພໍ 

ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ: (1) ເພື່ ອເປດີໂອກາດໃຫພ້າກສ່ວ

ນກ່ຽວຂອ້ງ ໄດສ້ກຶສາ, ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັແລະສະເໜຄີໍາແນະນໍາ 

ກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍທງັສາມກດິຈະກາໍນັນ້; (2) ເພອືໃຫກ້ານປກຶສາຫາລມືີ

ຄວາມຄວາມໝາຍໃນການອອກແບບ ແລະກາໍນດົທາງເລອືກສໍາລບັສາມ

ກດິຈະກາໍເທງີນັນ້; ແລະ (3) ເພື່ ອໃຫກ້ານປກຶສາຫາລ ື ມຄີວາມໝາຍສໍາ

ລບັທາງເລອືກ ແລະການອອກແບບມາດຕະການບນັເທາົ, ການແບ່ງປນັຜນົ

ປະໂຫຍດແລະກາລະໂອກາດຈາກການພດັທະນາ, ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັໂຄງການທີ່ ຕດິພນັກບັ ສາມກດິຈະກາໍເທງີນັນ້.  

 

 

 

 

 

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການສນົທະ

ນາກບັຕວົແທນຊຸມຊນົ, ຜູໃ້ຫຂ້ໍມູ້ນທີ່ ເຊື່ ອຖື

ໄດແ້ລະຕວົແທນຂອງຊຸມກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊມຸຊນົ (ເຊັ່ ນ: 

ກຸ່ມແມ່ຍງີ, ກຸ່ມນອ້ຍໃນຊຸມຊນົ) ເປນັຕົນ້ແມ່ນບດົສະ

ຫຼຸບບນັຫາແລະທາງເລອືກທີ່ ຊຸມຊນົຍກົຂຶນ້ມາ.  

 

 

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມຂັນ້ຕອນການວາງ

ແຜນໂຄງການບໍ?  

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການສນົທະ

ນາກບັຕວົແທນຊຸມຊນົ, ຜູໃ້ຫຂ້ໍມູ້ນທີ່ ເຊື່ ອຖື

ໄດແ້ລະຕວົແທນຂອງຊຸມກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊມຸຊນົ 

ຂ. ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງພຽງພໍແລະເໝາະສມົ ຢ່າງທນັ

ເຫດການ ແລະ ຕອ້ງຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ສາມາດເຂົາ້ໃຈ 

ແລະເຂົາ້ເຖງິໄດທຸ້ກເວລາ; 

ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນໂຄງການ ຢ່າງທນັເຫດການ ໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ 

ໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທງັໝດົ ກ່ຽວກບັເປົາ້ໝາຍ, ຮູບແບບ 

ແລະຂະໜາດຂອງໂຄງການ, ໄລຍະເວລາຂອງກດິຈະກາໍ ແລະ ຄາດຄ

ເນຄວາມສ່ຽງ, ຜນົກະທບົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງການພດັທະນາ ທີ່

ຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕໍ່ ພວກເຂາົ. ການເຜຍີແຜ່ ຄວນເປນັຮູບການທີ່

ພວກເຂາົເຂົາ້ໃຈ ແລະເຂົາ້ເຖງິໄດຢ່້າງງ່າຍດາຍ.  

    

 

• ອຸປະກອນແລະຂໍມູ້ນຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ທີ່ ກະກຽມ

ໄວສ້ໍາລບັປກຶສາຫາລແືລະເຜຍີແຜ່.   

 

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍໂຄງການ ໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ບໍ?  • ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການສນົທະ

ນາກບັຕວົແທນຊຸມຊນົ, ຜູໃ້ຫຂ້ໍມູ້ນທີ່ ເຊື່ ອຖື

ໄດແ້ລະຕວົແທນຂອງຊຸມກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊມຸຊນົ 

 

ການປກຶສາຫາລກືບັຊມຸຊນົພືນ້ເມອືງ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີໂຄງການ, 

ຜນົກະທບົ, ຄວາມສ່ຽງ ບນົພືນ້ຖານການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງພຽງພໍ ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິກີານສື່ ສານທີ່ ເປດີກວາ້ງ, ເໝາະ

ສມົທາງວດັທະນະທໍາ, ເປນັພາສາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະອງີຕາມການຕດັສນິ

ໃຈຂອງຊຸມຊນົ.  

 

 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 13  185 

 
 

ກ່ອງກ່ອງກ່ອງກ່ອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູ    2: 2: 2: 2: ການການການການທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອດີດີດີດບີ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍ່ ພວົພວົພວົພວົພນັພນັພນັພນັກບັກບັກບັກບັຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົ ຊນົ ຊນົ ຊນົ     

ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການທບົທບົທບົທບົທວນ ທວນ ທວນ ທວນ     ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງ    ວິວິວິວທິີທີທີທກີານກວດການກວດການກວດການກວດສອບ ສອບ ສອບ ສອບ     

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ ຢ່າງເປດີກວາ້ງແລະເຂົາ້ເຖງິໄດ ້

ງ່າຍດາຍບໍ?  

 

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການສນົທະ

ນາກບັຕວົແທນຊຸມຊນົ, ຜູໃ້ຫຂ້ໍມູ້ນທີ່ ເຊື່ ອຖື

ໄດແ້ລະຕວົແທນຂອງຊຸມກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊມຸຊນົ 

 

ຄ. ການປກຶສາຫາລ ື ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນສະພາບແວດລອ້ມ ທີ່

ປາດສະຈາກການຂົ່ ມຂູ່ ແລະຄວາມຢາ້ນກວົ 

ຫຼກັຖານ ຈາກຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງ

ການທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ຫຼ ື ຕວົແທນຂອງຜູກູ້ ້

ຢມື/ລູກຄາ້ ບໍ່ ໄດຂ້ົ່ ມຂູ່, ເຮດັໃຫຢ້າ້ນກວົ ຫຼ ື ມອບສິ່ ງຈງູໃຈໃຫຫ້ຼາຍ

ເກນີຄວນ ເພື່ ອໃຫຊຸ້ມຊນົສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍໃດໜຶ່ ງຂອງໂຄງ

ການ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ສີຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ.  

 

ການປກຶສາຫາລ ືປາດສະຈາກການຂົ່ ມຂູ່ໃຫຢ້າ້ນກວົບໍ?  

 

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການສນົທະ

ນາກບັຕວົແທນກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊຸມຊນົ (ເຊັ່ ນ: ກຸ່ມແມ່

ຍງິ, ກຸ່ມຍ່ອຍອື່ ນໆ) 

 

ງ. ຂັນ້ຕອນນີ ້ຈະເຮດັໃຫພ້ວກເຮາົສາມາດສງັລວມທດັສະນະແລະຄໍາຄດິ

ເຫນັທງັໝດົຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ແລະພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້

ເປນັພືນ້ຖານໃນການຕດັສນິບນັຫາ ເຊັ່ ນ: ການອອກແບບໂຄງການ, ການ

ກາໍນດົມາດຕະການບນັເທາົ, ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດແລະກາລະໂອ

ກາດຈາກການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

ຫຼກັຖານວ່າ (1) ຄໍາຄດິເຫນັແລະທດັສະນະທງັໝດົ ໄດຮ້ບັພຈິາລະນາ

ເປນັພືນ້ຖານໃນການຕດັສນິບນັຫາ ກ່ຽວກບັສາມກດິຈະກາໍຂາ້ງ

ເທງີນັນ້; (2) ບຸກຄນົ ຫຼ ື ກຸ່ມຄນົ ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສະເພາະ ຕໍ່ ຜນົກະ

ທບົຂອງໂຄງການ (ເຊັ່ ນ: ກຸ່ມແມ່ຍງິ, ຄນົພກິານ, ຄນົທຸກຍາກ) ໄດ ້

ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງໃນຂະບວນການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ ກໍ່ ຄ ື

ການມສ່ີວນຮ່ວມແບບຮບັຮູຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານ; (3) ຜນົກະທບົ ແລະ

ຄວາມສ່ຽງສະເພາະ ຈະຖກືບນັເທາົຢ່າງເປນັທີ່ ເພງິພໍໃຈຂອງທີ່ ລະ

ພາກສ່ວນ; ແລະ (4) ກາລະໂອກາດທີ່ ເໝາະສມົ ໃນການແບ່ງປນັຜນົ

ປະໂຫຍດໄດຮ້ບັການສງັລວມເຂົາ້ໃນແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັ 

ຄນົພືນ້ເມອືງແລະແຜນການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 

 

 

 

 

• ການວເິຄາະກ່ຽວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກຽວຂອ້ງຖວ່ືາເປນັ

ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັ

ຄມົຫຼຂືໍມູ້ນພືນ້ຖານທາງເສດຖະກດິແລະສງັຄມົ. 

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການສນົທະ

ນາກບັຕວົແທນຊຸມຊນົ, ຜູໃ້ຫຂ້ໍມູ້ນທີ່ ເຊື່ ອຖື

ໄດແ້ລະຕວົແທນຂອງຊຸມກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊມຸຊນົ 

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັມາດຕະການ 

ຫຼກີລຽ້ງຫຼຫືຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະຜນົກະທບົທາງລບົ

ທີ່ ມຕີໍ່ ກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ດອ້ຍໂອກາດມຄີວາມສອດ

ຄ່ອງກບັຄໍາຄດິເຫນັຂອງພວກເຂາົທີ່ ໄດຮ້ບັໃນໄລຍະ

ການປກຶສາຫາລ.ື  

ຄໍາຄດິເຫນັທງັໝດົ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄໍາຄດິເຫນັຈາກພາກ

ສ່ວນດອ້ຍໂອກາດພາຍໃນຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ, ໄດຮ້ບັການສງັລວມເປນັ

ພືນ້ຖານໃນການຕດັສນິບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັສາມກດິຈະກາໍເຫຼ ົ່ ານັນ້ບໍ?  

 

• ຮ່າງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະ

ແຜນປະຕບິດັງານອື່ ນໆ 

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັບນັຊລີາຍ

ການສງັລວມຄໍາຄດິເຫນັ (ທງັຝ່າຍສະໜບັສະໜນູແລະ

ຝ່າຍຂດັຄາ້ນ) ທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກແຕ່ລະກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງ 

ແລະບນັຊລີາຍການທີ່ ໂຄງການໄດຕ້ອບສະໜອງ

ຕາມຄໍາຄດິເຫນັເຫຼ ົ່ ານັນ້ 

 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 13  186 

 
 

ກ່ອງກ່ອງກ່ອງກ່ອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູ    2: 2: 2: 2: ການການການການທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອດີດີດີດບີ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍ່ ພວົພວົພວົພວົພນັພນັພນັພນັກບັກບັກບັກບັຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົ ຊນົ ຊນົ ຊນົ     

ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການທບົທບົທບົທບົທວນ ທວນ ທວນ ທວນ     ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງ    ວິວິວິວທິີທີທີທກີານກວດການກວດການກວດການກວດສອບ ສອບ ສອບ ສອບ     

3. 3. 3. 3. ການການການການມີມີມີມສ່ີສ່ສ່ສ່ວນວນວນວນຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມແບບແບບແບບແບບຮບັຮບັຮບັຮບັຮູ ້ຮູ ້ຮູ ້ຮູຂ້ໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ  ສານ  ສານ  ສານ      

ຫຼກັຖານຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໃນການດໍາເນນີກດິຈະກາໍປກຶສາຫາລຢ່ືາງ

ຕໍ່ ເນື່ ອງ, ທີ່ ນໍາພາໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ມກີານຕດັສນິບນັຫາໃດໜຶ່ ງ ບນົ

ພືນ້ຖານຄໍາຄດິເຫນັຂອງຊຸມຊນົ ກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍທງັສາມກດິຈະກາໍ

ນັນ້, ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ມກີານປ່ຽນແປງການອອກແບໂຄງການ, 

ມາດຕະການບນັເທາົ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ.  

 

 

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການພວົພນັກບັ

ຊຸມຊນົ, ຕາຕາລາງເວລາແລະແຜນວຽກ. 

 

 

ການປກຶສາຫາລ ື ພາໃຫມ້ເີກດີມກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບບໍ?  

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 

ມາດຕະການທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງຫຼຫືຼຸດຜ່

ອນຄວາມສ່ຽງແລະຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ມຕີໍ່ ຊຸມຊນົພືນ້

ເມອືງມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັຄໍາຄດິເຫນັຂອງຊຸມຊນົພືນ້

ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັໃນໄລຍະການປກຶສາຫາລ ື

• ເອກະສານທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັກ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດແລະຄໍາ

ຄດິເຫນັກ່ຽວກບັບນັຫານີໄ້ດຮ້ບັການສງັລວມເຂົາ້ໃນ

ການວາງແຜນໂຄງການ 

• ຮ່າງແຜນ IPP ແລະແຜນປະຕບິດັງານອື່ ນໆ 

ໃນໃນໃນໃນກໍກກໍໍກໍລະລະລະລະນີນີນີນທີີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັວ່າ ມີວ່າ ມີວ່າ ມີວ່າ ມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມແຕກແຕກແຕກແຕກຕ່າງຕ່າງຕ່າງຕ່າງທາງທາງທາງທາງດາ້ນດາ້ນດາ້ນດາ້ນຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄດິຢ່າງຄດິຢ່າງຄດິຢ່າງຄດິຢ່າງຫວຼງຫວຼງຫວຼງຫວຼງຫາຼຍຫາຼຍຫາຼຍຫາຼຍ: : : :      

4. 4. 4. 4. ການການການການເຈເຈເຈເຈລລລລລະລະລະລະຈາກຈາກຈາກຈາກແບບແບບແບບແບບເຊືອ້ເຊືອ້ເຊືອ້ເຊືອ້ໝັນ້ໝັນ້ໝັນ້ໝັນ້ເຊິ່ ງເຊິ່ ງເຊິ່ ງເຊິ່ ງກນັກນັກນັກນັແລະແລະແລະແລະກນັ ກນັ ກນັ ກນັ (GFN)(GFN)(GFN)(GFN)    

ບດົບນັທກຶ/ເອກະສານ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ໄດດ້ໍາ

ເນນີຂັນ້ຕອນການເຈລະຈາແບບເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັຄ:ື (1) ພບົ

ກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຕາມວນັເວລາແລະສະຖານທີ່  ທີ່ ເປນັເອກະ

ພາບກນັທງັສອງຝ່າຍ; (2) ສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການສນົທະ

ນາ; (3)ຄົນ້ຄວາ້ບນັຫາຕົນ້ຕໍ; (4) ນໍາໃຊຂ້ັນ້ຕອນການເຈລະຈາ ທີ່ ໄດ ້

ຖກືຍອມຮບັຈາກທງັສອງຝ່າຍ, ແລະ (5) ໃຫເ້ວລາໃນການຕດັສນີ

ບນັຫາ ຢ່າງພຽງພໍ. 

 

• ວທິກີານຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການແຈງ້ການຂັນ້

ຕອນການເຈລະຈາແບບເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັທີ່ ຈະ

ນໍາໃຊ ້

• ບດົກ່າວເປດີເນືອ້ໃນຂອງບນັທີ່ ມຄີວາມຂດັແຍງ້ 

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການເຈລະຈາ 

ການເຈລະຈາແບບເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັກບັຊຸມຊນົ

ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

• ບດົສໍາພາດໜຶ່ ງຕໍ່ ໜຶ່ ງທີ່ ເປນັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາ 

5. 5. 5. 5. ຄໍາຄາໍຄາໍຄາໍຄດິຄດິຄດິຄດິເຫນັຂອງເຫນັຂອງເຫນັຂອງເຫນັຂອງຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົທີ່ຊນົທີ່ຊນົທີ່ຊນົທີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຮບັຮບັຮບັຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົທບົທບົທບົ    

ບດົບນັທກຶ/ເອກະສານ ທີ່ ຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ ສະເໜຜີນົໄດຮ້ບັຈາກການ

ປກຶສາຫາລ ື ກ່ຽວກບັກດິຈະກທງັສາມກດິຈະກາໍ ໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັ

ຜນົກະທບົ ມລີກັນະດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້ (1) ສະແດງໃຫເ້ຫນັ ວທິກີານສງັ

ລວມຄໍາເຫນັແລະຂໍສ້ະເໜທີີ່ ໄດຮ້ບັຈາກຊຸມຊນົ ເຂົາ້ໃນການອອກ

ແບບໂຄງການ, ມາດຕະການບນັເທາົ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະ

ໂຫຍດແລະກາລະໂອາກາດຈາກການພດັທະນາ; ຫຼ ື (2) ສະເໜເີຫດ

ຜນົຄວາມເປນັມາຂອງຄໍາເຫນັແລະຂໍສ້ະເໜ ີ ທີ່ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ

ແລວ້.  

 

 

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັການຕດິຕໍ່ ພວົ

ພນັກບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

• ບດົບນັທກຶຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັມາດຕະການທີ່

ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ

ສ່ຽງແລະຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ມຕີໍ່ ຊຸມຊນົ 

• ບດົສນົທະນາກບັຕວົແທນຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ, ຜູໃ້ຫຂ້ໍ ້

ມູນທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດແ້ລະຕວົແທນກຸ່ມຍ່ອຍພາຍໃນຊຸມຊນົ 

 

ຄໍາຄດິເຫນັ/ບດົສະຫຼຸບຂອງໂຄງການ ທີ່ ມໃີຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະ

ທບົ ກ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປກຶສາຫາລ ືມປີະສດິທພິາບແລະຈະ

ແຈງ້ບໍ? 

• ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງສະບບັດດັ

ແກຫ້ຼແືຜນປະຕບິດັງານອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
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ກ່ອງກ່ອງກ່ອງກ່ອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູ    3: 3: 3: 3: ການການການການທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນຂອງຂອງຂອງຂອງເອເອເອເອດີດີດີດບີ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວກບັຜນົກບັຜນົກບັຜນົກບັຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຂອງຮບັຂອງຮບັຂອງຮບັຂອງການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ືລ ືລ ືລ ື    

ການການການການທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນຜນົຜນົຜນົຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັ ຮບັ ຮບັ ຮບັ     ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງວິຢ່າງວິຢ່າງວິຢ່າງວທິີທີທີທກີານກວດການກວດການກວດການກວດສອບ ສອບ ສອບ ສອບ     

1. 1. 1. 1. ການການການການສະສະສະສະແດງແດງແດງແດງຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມບໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍ່ ເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັດ ີຫຼ ືການດ ີຫຼ ືການດ ີຫຼ ືການດ ີຫຼ ືການສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູ ຢ່າງໜນູ ຢ່າງໜນູ ຢ່າງໜນູ ຢ່າງເປນັເປນັເປນັເປນັທາງທາງທາງທາງການ ການ ການ ການ     

ໝາຍເຖງິ ສຽງສ່ວນລວມຂອງຊຸມຊນົ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູ ຫຼ ືຂດັຄາ້ນ ກດິຈະ

ກາໍທງັສາມກດິຈະກາໍນັນ້ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ ໂດຍຜ່ານຂັນ້ຕອນທາງການໃນປະຈບຸນັ 

ຢ່າງເປນັປະຊາທປິະໄຕ ແລະອງີຕາມລະບຽບຂອງສະຖາບນັ. ມາດຕະການຫຼ ື

ຂໍກ້າໍນດົທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນ IPP ທີ່ ເປນັເອກະພາບຮ່ວມກນັແລວ້ນັນ້.  

 

ມກີານແດງຄວາມບ່ໍເຫນັດ ີຫຼ ືການສະໜບັສະໜນູຢ່າງເປນັທາງການ ກ່ຽວກບັ

ບນັຫາໃດໜຶ່ ງ ບໍ?  

 

• ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຂອງອໍານາດການປກົທອ້ງຖິ່ ນ, 

ສະພາບາ້ນ, ແນວໂຮມບາ້ນ, ແລະອື່ ນໆ 

• ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຂອງອງົການຈດັຕັງ້ອື່ ນໆທີ່ ມີ

ພາຍໃນຊຸມຊນົ 

• ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ເປນັເອກະພາບຈາກໝດົທຸກພາກສ່ວນ 

• ການລງົຄະແນສຽງຄດັເລອືກໃນລະດບັຊຸມຊນົແລະ

ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ໄດຮ້ບັສຽງສ່ວນຫຼາຍ; ໂດຍມພີາລະບດົ

ບາດພອ້ມກບັໜາ້ວຽກລະອຽດຈະແຈງ້ໃນໃບແຈງ້

ການແລະບດົໂຄສະນາຂອງຝ່າຍທີ່ ໄດຮ້ບັໄຊນະນະ; 

ກ່ຽວກບັ ຄໍາຄດິເຫນັໃດໜຶ່ ງທີ່ ຕດິພນັກບັກດິຈະກາໍໂຄງ

ການ. 

 

2. 2. 2. 2. ການການການການສະສະສະສະແດງແດງແດງແດງຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມບໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍ່ ເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັດ ີຫຼ ືການດ ີຫຼ ືການດ ີຫຼ ືການດ ີຫຼ ືການສະສະສະສະໜບັໜບັໜບັໜບັສະສະສະສະໜນູ ຢ່ໜນູ ຢ່ໜນູ ຢ່ໜນູ ຢ່າງາງາງາງບໍ່ ເປນັບໍ່ ເປນັບ່ໍເປນັບໍ່ ເປນັທາງທາງທາງທາງການການການການ    

ໝາຍເຖງິ ສຽງສ່ວນລວມຂອງຊຸມຊນົທີ່ ສະໜບັສະໜນູ ຫຼ ືຂດັຄາ້ນກດິຈະກາໍ

ທງັສາມກດິຈະກາໍນັນ້ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໂດຍຜ່ານ ການສນົທະນາ ຫຼ ືການເຈລະຈາທີ່

ໄດຮ້ບັການດໍານນີຢ່າງເປດີເຜຍີ ກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍໂຄງການ ທີ່ ມສີະຖາບນັປະ

ເພນ ີແລະສະຖາບນັທີ່ ບໍ່ ເປນັທາງການ, ຜູອ້າວຸໂສຫຼຫືວົໜາ້ຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່

ບໍ່ ໄດຖ້ກືເລອືກຕັງ້, ແລະຕວົແທນອື່ ນໆທີ່ ບໍ່ ເປນັທາງການ.  

 

ມກີານແດງຄວາມບ່ໍເຫນັດ ີຫຼ ືການສະໜບັສະໜນູຢ່າງບໍ່ ເປນັທາງການ ກ່ຽວ

ກບັບນັຫາໃດໜຶ່ ງ ບໍ? 

 

• ບດົສະຫຼຸບບນັຫາແລະຂໍສ້ະເໜທີີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການປກຶ

ສາຫາລ ື

• ຂໍຕ້ກົລງົເປນັລາຍລກັອກັສອນ, ບດົບນັທກຶຂໍຕ້ກົລງົ, 

ຈດົໝາຍແຈງ້ຈດຸປະສງົ, ບດົຖະແຫຼງການຮ່ວມ, 

ແລະອື່ ນໆ 

• ບດົບນັທກຶ, ພາບຖ່າຍ, ບດົລາຍງານຂ່າວ, ຈດົໝາຍ

ສ່ວນຕວົຫຼຈືາກບຸກຄນົທີ່ ສາມແລະເອກະສານອື່ ນໆ 

ຂອງຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ກ່ຽວກບັເຫດການ/ການປະ

ທວ້ງ/ການເຄື່ ອນໄຫວອື່ ນໆທີ່ ສະໜບັສະໜນູຫຼຂືດັ

ຄາ້ນກດິຈະກາໍໂຄງການທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວໂດຍຊຸມຊນົທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົພອ້ມກນັກບັລະດບັການຮ່ວມມໃືນລະ

ດບັສູງຈາກ: (1) ສະມາຊກິຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜະກບົທງັ

ໝດົ, (2) ແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊຸມຊນົໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນກຸ່ມຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກກດິຈະກາໍໂຄງ

ການ.  

 

3. 3. 3. 3. ຫຼກັຫຼກັຫຼກັຫຼກັຖານຖານຖານຖານການການການການເຈເຈເຈເຈລະລະລະລະຈາຈາຈາຈາທີທ່ີທ່ ີທ່ ີ່ ມີມີມີມຄີວາມຄວາມຄວາມຄວາມເຊື່ ອເຊື່ ອເຊື່ ອເຊື່ ອໝັນ້ໝັນ້ໝັນ້ໝັນ້ເຊິ່ ງເຊິ່ ງເຊິ່ ງເຊິ່ ງກນັກນັກນັກນັແລະແລະແລະແລະກນັ ກນັ ກນັ ກນັ (GFN) (GFN) (GFN) (GFN)     

ສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍ ຫຼ ືສຽງຂດັຄາ້ນສ່ວນໃຫ່ຍ ອາດຈະກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັໜຶ່ ງໃນສາມກດິຈະກາໍຂາ້ງເທງີນັນ້. ສະນັນ້ ມນັຈິ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານເຈ 

ລະຈາແບບເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ.  

 

ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຂະບວນການເຈລະຈາແບບເຊື່ ອໝັນ້ເຊີ່ ງກນັແລະກນັມ ີ 

ຫຍງັແນ່?  

 

• ບດົສໍາພາດໜຶ່ ງຕໍ່ ໜຶ່ ງກບັຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນ

ການເຈລະຈາ.  

• ຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ໄດບ້ນັລຸກບັຄວົເຮອືນຫຼກຸ່ືມຄນົພືນ້ເມອືງ 

• ຂໍຕ້ກົລງົເປນັລາຍລກັອກັສອນ, ບດົບນັທກຶຂໍຕ້ກົລງົ, 

ຈດົໝາຍແຈງ້ຈດຸປະສງົ, ບດົຖະແຫງຼການຮ່ວມ, ແຜນ

ພດັທະນາຊຸມຊນົ/ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົ 

ພືນ້ເມອືງ, ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 13  188 

 
 

ກ່ອງກ່ອງກ່ອງກ່ອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູ    3: 3: 3: 3: ການການການການທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນຂອງຂອງຂອງຂອງເອເອເອເອດີດີດີດບີ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວບ ີກ່ຽວກບັຜນົກບັຜນົກບັຜນົກບັຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັຂອງຮບັຂອງຮບັຂອງຮບັຂອງການການການການປກຶປກຶປກຶປກຶສາສາສາສາຫາຫາຫາຫາລ ືລ ືລ ືລ ື    

ການການການການທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນຜນົຜນົຜນົຜນົໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຮ້ບັ ຮບັ ຮບັ ຮບັ     ຕວົຕວົຕວົຕວົຢ່າງວິຢ່າງວິຢ່າງວິຢ່າງວທິີທີທີທກີານກວດການກວດການກວດການກວດສອບ ສອບ ສອບ ສອບ     

ຫຼເືອກະສານອື່ ນໆທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຜນົໄດຮ້ບັຈາກ

ການເຈລະຈາແບບເຊື່ ອໜັນ້ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ.  

• ຂໍສ້ະເໜທີີ່ ຖກືຍອມຮບັ (ມາດຕະການບນັເທາົແລະຜນົ

ປະໂຫຍດ) ໂດຍຄນົພືນ້ເມອືງມຜີນົດຫີຼາຍກວ່າຂໍສ້ະເໜີ

ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ 

 

 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 14  189 

 
 

ເອເອເອເອກະກະກະກະສານສານສານສານຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນຊອ້ນທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    14: 14: 14: 14:     ປະປະປະປະຊາຊາຊາຊາກອນກອນກອນກອນພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງໃນໃນໃນໃນຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອດີດີດີດບີ ີບ ີບ ີບ ີ    

1. ປະຊາກອນພືນ້ເມອືງ ແມ່ນໝາກຫວົໃຈຂອງໂຄງການ ເອດບີ.ີ ສະນັນ້, ກຸ່ມຄນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ຕະ

ຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນຂອງໂຄງການ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍສະບບັນີ ້ ຈະອະທບິາຍຄໍາແນະນໍາ ສໍາລບັຫວົໜາ້ທມີງານ/ຜູຮ້ບັຜດິ

ຊອບໂຄງການຂອງ ເອດບີ ີ ກ່ຽວກບັວທິກີານເຊື່ ອມສານວຽກງານການປກົປອ້ງການຄນົພືນ້ເມອືງ ເຂົາ້ໃນຮອບວຽນໂຄງການເອດີ

ບ.ີ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍນີ ້ ສະເໜບີາດກາ້ວທີ່ ຄວນປະຕບິດັ ໃນໄລຍະວາງແຜນໂຄງການ ແລະ ໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ຕາຕະລາງ 1 ຈະສະຫຸຼບໃຫເ້ຫນັ ໜາ້ວຽກແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຕົນ້ຕໍ ຂອງຫວົໜາ້ທມີງານຂອງເອດບີ ີໃນຂະ

ບວນການວາງແຜນແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ

ນີ ້ຍງັສະເໜຄໍີາແນະນໍາຈາໍນວນໜຶ່ ງ ກ່ຽວກບັການກໍານດົ ແລະຈດັປະເພດຜນົກະທບົທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງ.  

 

ກກກກ....    ໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະການການການການວາງວາງວາງວາງແຜນແຜນແຜນແຜນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     

2. ໃນຫຼາຍກລໍະນ,ີ ຄນົພືນ້ເມອືງແມ່ນໝາກຫວົໃຈຂອງການອອກແບບໂຄງການ ເລີ່ ມຕົນ້ຈາກຂັນ້ຕອນທໍາອດິຂອງຮອບ

ວຽນໂຄງການ. ມາດຕະການຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະຕບິດັໃຫສໍ້າເລດັ ພາຍຫຼງັຂັນ້ຕອນການກໍານດົໂຄງການ ແລະກ່ອນ

ການອະນຸມດັໂຄງການລງົທນຶ ໂດຍຄະນະຜູອໍ້ານວຍການຂອງ ເອດບີ.ີ ບາດກາ້ວສໍາຄນັໃນໄລຍະວາງແຜນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້

ເມອືງ ຈະໄດຮ້ບັການອະທບິາຍຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ ໜາ້ວຽກຂອງຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ ແລະ/ຫຼ ືຫວົໜາ້ທມີງານ ຂອງ ເອດບີ ີໄດລ້ະບຸ

ໄວໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ. ພວກກ່ຽວຄວນປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ າ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົອອກໃນໄລຍະກະກຽມ

ໂຄງການ.  

 

3. ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະຄວາມທຸກຍາກເບືອ້ງຕົນ້ (IPSA) ຄວນຈະໄດຮ້ບັດໍາເນນີສໍາລບັໂຄງການທີ່ ໄດ ້

ຮບັທນຶຈາກ ເອດບີ ີ ໃຫໄ້ວທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະເປນັໄປໄດ ້ ໃນໄລຍະລເິລີ່ ມການວາງແຜນໂຄງການ. ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັ

ຄມົ ແລະຄວາມທຸກຍາກເບືອ້ງຕົນ້ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອກໍານດົ ຂອບເຂດຂອງບນັທີ່ ຕດິພນັກບັສະພາບສງັຄມົແລະຄວາມທຸກຍາກ ຊຶ່ ງ

ເປນັບນັຫາທີ່ ຈະພຈິາລະນາໃນເວລາອອກແບບໂຄງການ. ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົແລະຄວາມທຸກຍາກເບືອ້ງຕົນ້ ຈະ 

ຊ່ວຍໃຫເ້ຫນັແຕ່ລະມຸມມອງຂອງໂຄງການທີ່ ນໍາສະເໜ ີ ກໍ່ ຄ ື ເພື່ ອສາ້ງເອກະສານໜາ້ວຽກ ໃຫທ້ີ່ ປກຶສາດາ້ນການກະກຽມໂຄງ

ການ, ພອ້ມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ. ສະນັນ້, ບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະຄວາມທຸກ

ຍາກເບືອ້ງຕົນ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກະກຽມໃນຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວນີ.້  

 

1. 1. 1. 1.     ບາດບາດບາດບາດກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ 1: 1: 1: 1: ການການການການກາໍກາໍກາໍກາໍນດົນດົນດົນດົໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ, , , , ການການການການວິວິວິວເິຄາະເຄາະເຄາະເຄາະສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົ    ແລະແລະແລະແລະ    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມທຸກທຸກທຸກທຸກຍາກຍາກຍາກຍາກເບືອ້ງເບືອ້ງເບືອ້ງເບືອ້ງຕົນ້ ແລະຕົນ້ ແລະຕົນ້ ແລະຕົນ້ ແລະການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຜນົຜນົຜນົຜນົ

ກະກະກະກະທົທົທົທບົບບບຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

 

4. ການຄດັເລອືກໃນໄລຍະທໍາອດິ ມຄີວາມຈາໍເປນັ ເພື່ ອກໍານດົຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ກບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ໜາ້ວຽກນີ ້

ຕອ້ງສໍາເລດັໃນໄລຍະກໍານດົແນວຄວາມຄດິໂຄງການ ຖາ້ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ້ ແລະ ຄວນຈະສໍາເລດັ ບ່ໍໃຫກ່້າຍໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້

ການເຮດັວຽກຂອງທມີງານທີ່ ປກຶສາກະກຽມໂຄງການ (PPTA). ການກະກຽມໂຄງການ ຕອ້ງຮບັຮູ ້ ຜນົໄດຈ້າກ ກດິກໍາທາບ

ທາມໂຄງການ ຫຼ ືການທບົທວນລະອຽດ. ຈາກນັນ້,  ຕອ້ງຈດັປະເພດຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ອງີຕາມຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຄດັ

ເລອືກ - ເຊັ່ ນ ປະເພດ ກ,ໍ ຂໍ ແລະ ຄໍ ຂຶນ້ກບັລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົ. ນອກນັນ້ ຍງັມຜີນົກະທບົປະເພດ FI (ສື່

ກາງການເງນິ). ບດົລາຍງານ ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະຄວາມທຸກຍາກເບືອ້ງຕົນ້ຄວນຈະໄດຮ້ບັການກະກຽມໃນ

ຂັນ້ຕອນນີ.້  
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5. ຕາມປກົກະຕແິລວ້, ການຄດັເລອືກ ແລະການຈດັປະເພດໂຄງການ ແມ່ນດໍາເນນີໂດຍກມົດໍາເນນີງານໂຄງການ ແລະ 

ຈາກນັນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອຸນະມຸດຈາກຫວົໜາ້ຜູຮ້ບັຊອບຄວາມສອດຄ່ອງ (CCO). ບາດກາ້ວນີ ້ຂຶນ້ກບັຂໍມູ້ນທີ່ ມ ີແລະ ມຈີດຸປະສງົ

ນໍາໃຊເ້ປນັຄໍາແນະນໍາ ໃນການກໍານດົວທິກີານແລະຊບັພະຍາກອນ ໃນການພຈິາລະນາບນັຫາຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ ໃນໄລຍະກະ

ກຽມໂຄງການ. ການຈດັປະເພດ ແມ່ນຂັນ້ຕອນທີ່ ມຄີວາມຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະປະເພດຜນົກະທບົທີ່ ກໍານດົໄວນ້ັນ້ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ ້

ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍຜ່ານການອະນຸມດັຂອງ CCO ໃນເວລາທີ່ ມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ ແລະ ການກະກຽມໂຄງການມຄີວາມຄບືໜາ້. 

ໃນກລໍະນທີີ່ ບ່ໍມຄີວາມແນ່ໃຈກ່ຽວກບັຜນົກະທບົໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ, ຕອ້ງກະກຽມເອກະສານການວາງແຜນກ່ຽວກບັ

ຄນົພືນ້ເມອືງ.  

 

6. ໜາ້ວຽກ ແລະຜນົອອກຕົນ້ຕໍ ໃນໄລຍະກໍານດົໂຄງການ ລວມມ ີການກໍານດົຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ວ່າເປນັປະເພດ 

ກ,ໍ ຂໍ, ຄໍ ຫຼ ືFI. ໃນກໍລະນທີີ່ ເປນັໂຄງການປະເພດ ກໍ ຫຼ ືຂໍ, ຕອ້ງຈດັສນັຊບັພະຍາກອນເພີ່ ມຕື່ ມ ໃສ່ໃນໂຄງການTA ທີ່ ເຮດັການ

ກະກຽມໂຄງການ ເພື່ ອໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປກຶສາຫາລກືບັຄນົພືນ້ເມອືງ, ປະເມນີຜນົກະທບົ ແລະກະກຽມແຜນ IPP. ສໍາລບັໂຄງ

ການປະເພດ ຄໍ, ບ່ໍຕອ້ງມກີານກະກຽມຫຍງັໝດົ ກ່ຽວກບັຄນົພືນ້ເມອືງ. ແຕ່ວ່າ ຕອ້ງມບີດົລາຍງານກວດສອບລະອຽດ ສໍາລບັ

ໂຄງການທີ່ ມເີຂດໂຄງການໃນຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ມຄີນົພືນ້ເມອືງດໍາລງົຊວິດິຢູ່. ໂຄງການປະເພດ FI ທີ່ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະບ່ໍສົ່ ງຜນົ

ກະທບົທາງລບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ແມ່ນຖວ່ືາເປນັໂຄງການປະເພດ ຄໍ (ເຊັ່ ນ: ສະຖາບນັສື່ ກາງທາງການເງນິ ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງດາ້ນການປກົປອ້ງ). ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ໃນໄລຍະທີ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການມຄີວາມຄບືໜາ້, ຕອ້ງດໍາ

ເນນີການທບົທວນປະເພດໂຄງການ. ຖາ້ພບົວ່າ ໂຄງການຖກືຈດັເປນັປະເພດ ກໍ ຫຼ ືຂໍ, ຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ຖວ່ືາເປນັວຽກ

ງານໜຶ່ ງທີ່ ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ ລະບບົຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ຂອງໂຄງການ. 

 

2. 2. 2. 2.     ບາບາບາບາດດດດກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ 2:  2:  2:  2:  ການການການການກະກະກະກະກຽມກຽມກຽມກຽມໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ TA TA TA TA ແລະແລະແລະແລະ    ບດົບດົບດົບດົສະສະສະສະຫຸຼບຫຸຼບຫຸຼບຫຸຼບຍຸດຍຸດຍຸດຍຸດທະທະທະທະສາດສາດສາດສາດການການການການພດັພດັພດັພດັທະທະທະທະນານານານາສງັສງັສງັສງັຄມົຄມົຄມົຄມົ    ແລະແລະແລະແລະ    ການການການການຫຸຼດຫຸຼດຫຸຼດຫຸຼດ

ຜ່ອນຜ່ອນຜ່ອນຜ່ອນຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມທຸກທຸກທຸກທຸກຍາກ ຍາກ ຍາກ ຍາກ     

    

7. ສ່ວນຫຼາຍແລວ້, ໂຄງການ TA ແລະ/ຫຼ ືການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍທມີງານ

ທີ່ ປກຶສາ ທີ່ ສນັຍາຈາ້ງໂດຍ ເອດບີ.ີ ໜາ້ວຽກຂອງທີ່ ປກຶສາເຫຼົ່ ານີ ້ ແມ່ນເພື່ ອຊ່ວຍຜູກູ້ຢ້ມື ຫຼ ື ລູກຄາ້ ກະກຽມການສກຶສາຄວາມ

ເປນັໄປໄດ ້ ອງີຕາມເອກະສານໜາ້ວຽກຂອງທີ່ ປກຶສາ ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນTA. ການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ ປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົ

ພືນ້ເມອືງ (ທງັທາງລບົແລະທາງບວກ) ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ; ດໍາເນນີການທບົທວນລະ

ອຽດ ເພື່ ອກໍານດົ ຜນົກະທບົໃນອະດດີ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນການກະກຽມໂຄງການທີ່ ຜ່ານມາ; ແລະ ກວດກາບນັຫາທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ທີ່ ເກດີ

ຂຶນ້ໃນໄລຍະການປກຶສາຫາລ.ື ຜນົໄດຮ້ບັ ຈາກການທບົທວນລະອຽດ ຄວນສງັລວມເຂົາ້ໄວໃ້ນແຜນ IPP ສະບບັຮ່າງ. ການສກຶ

ສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ ມເີປົາ້ໝາຍ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານວເິຄາະຄວາມເປນັໄປໄດ ້ ທາງດາ້ນສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ເສດຖະກດິ, ການເງນິ ແລະວຊິາການຂອງໂຄງການ.  

 

8. ໜາ້ວຽກຕົນ້ຕ່ໍທີ່ ຕດິພນັກບັຄນົພືນ້ເມອືງໃນຂັນ້ຕອນນີ ້ ແມ່ນການກະກຽມແຜນ IPP ແລະ/ຫຼ ື ເອກະສານຂອບເຂດ

ແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ).1 ບນັຫາທີ່ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ ຕອ້ງສງັລວມໄວໃ້ນຍຸດທະສາດການພດັທະນາ

ສງັຄມົແລະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (SPRSS). ການວເິຄາະແລະການສກຶສາຜນົກະທບົ ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງສາ້ງເປນັສະບບັສຸດ

                                                           
1 ຂອບເຂດການວາງແຜນປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງໄດຮ້ບັການກະກຽມສໍາລບັໂຄງການກູຢ້ມືເພື່ ອພດັທະນາຂະແໜງການ, ທນຶກູຢ້ມືແບບຫາຼຍຝ່າຍ, ທນຶກູ ້

ຢມືເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືເຫດການສຸກເສນີ, ຫຼທືນຶກູຢ້ມືສໍາລບັໂຄງການທົ່ ວໄປທີ່ ມໂີຄງການຍ່ອຍຫຼອືງົປະກອບໂຄງການໄດຮ້ບັການກາໍນດົຂຶນ້ພາຍຫຼງັຈາກການ

ອະນຸມດັການກູຢ້ມືໂດຍຄະນະຜູອໍ້ານວຍການ.  
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ທາ້ຍ ໃນຂັນ້ຕອນນີ;້ ແຕ່ວ່າ ແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) ແລະເອກະສານຂອບເຂດການວາງແຜນ ປກົປອ້ງຄນົ

ພືນ້ເມອືງ (IPPF) ສະບບັຮ່າງ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການກະກຽມໃຫສໍ້າເລດັ ກ່ອນກອງປະຊຸມທບົທວນໂຄງການຂັນ້ວຊິາການ ຫຼ ືຂັນ້

ບໍລຫິານ. ເອກະສານດງັກາວນັນ້ ຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັແຕ່ລະອງົປະກອບທີ່ ຕອບສະໜອງກບັ ບນັຫາຄນົພືນ້ເມອືງ ຢ່າງສອດຄ່ອງ

ກບັບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍການການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງຂອງ ເອດບີ.ີ ການທບົທວນລະອຽດ ໃນຕວົຈງິແລວ້ ບ່ໍແມ່ນຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງ. ມນັແມ່ນ ຂໍຈ້າໍເປນັໃນການດໍາເນນີງານ ເພື່ ອຮບັປະກນັນະໂຍບາຍປກົປອ້ງຂອງ ເອດບີ ີໄດ ້

ຮບັຄວາມສອດຄ່ອງ ກ່ອນໂຄງການຈະໄດຮ້ບັການກະກຽມເພື່ ອຂໍທນຶສະໜບັສະໜນູ.  

 

9. ໃນບາງກໍລະນ,ີ ຂັນ້ຕອນໂຄງການ TA ອາດຈະຖກືຂາ້ມຜ່ານ ເຊັ່ ນວ່າ: ໃນເວລາທີ່ ການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ໄດຮ້ບັ

ດໍາເນນີໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກລດັຖະບານ ຫຼ ືພາກເອກະຊນົ.  

 

10. ໜາ້ວຽງ ແລະຜນົອອກຕົນ້ຕ່ໍ ຂອງໂຄງການ TA ແມ່ນ ການພດັທະນາຍຸດທະສາດ SPRSS ແລະ ແຜນ IPPຫຼ ືເອ

ກະສານ IPPF ທີ່ ຢູ່ບນົພືນ້ຖານການປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍ ກບັພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະ

ທບົທາງສງັຄມົ. ແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) ຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັຫຼກັຖານວ່າ ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົນັນ້ 

ມກີານປກຶສາຫາລຢ່ືາງມຄີວາມໝາຍໃນໄລຍະກະກຽມແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ). ໂຄງການຈາໍນວນໜຶ່ ງ2ຍງັ

ຕອ້ງສບືຕ່ໍບນັທກຶຂັນ້ຕອນ ແລະຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປກຶສາຫາລ ືແລະການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊນົ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ໂຄງການ

ເຫຼົ່ ານນັ ບນັລຸການສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊມຸຊນົ. ຖາ້ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັ, ຄວນສາ້ງແຜນປະຕບິດັງານ ກ່ຽວກບັ

ການຮບັຮູສ້ດິຄອບຄອງນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິປະເພນ,ີ ທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດ ແລະ ເຂດຊາຍແດນປະເພນ ີ ຂອງຊຸມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົ ຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລວ້ລະບຸໄວໃ້ນແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ).  

 

3. 3. 3. 3.     ບາດບາດບາດບາດກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ 3: 3: 3: 3: ການການການການລງົລງົລງົລງົທາທາທາທາບບບບທາມທາມທາມທາມໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການກູ ້ການກູ ້ການກູ ້ການກູຢ້ມື  ຢມື  ຢມື  ຢມື  ຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອຂອງ ເອດີດີດີດບີ ີບ ີບ ີບ ີ    

    

11. ຖາ້ມຄີວາມເປນັໄປໄດ,້ ຮ່າງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຄວນຈະໄດຮ້ບັການທບົທວນຢ່າງລະອຽດ

ໂດຍ ເອດບີ ີ ໃນໄລຍະການລງົທາບທາມໂຄງການ. ທມີງານ ເອດບີ ີ ແລະ ພະນກັງານຈາກອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຜູກູ້ຢ້ມື ຫຼ ື ລູກຄາ້ 

ລງົຢຽ້ມຢາມເຂດໂຄງການ ເພື່ ອດໍາເນນີການປກຶສາຫາລ ື ກບັຄນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ຕວົແທນຊຸມຊນົ ແລະພາກ

ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພືນ້ເມອືງ. ທຸກຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການ 

ຕອ້ງໄດຮ້ບັການສນົທະນາ ແລະ ທຸກຊ່ອງຫວ່າງຂໍມູ້ນ ຕອ້ງປະກອບຕື່ ມໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. ທມີງານ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ ມາດຕະການບນັ

ເທາົຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ປບັປຸງຜນົກະທບົທາງບວກ; ແລະສະມດັຕະພາບ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດ

ຕະການເຫຼົ່ ານັນ້. ຈາກນັນ້ ກໍ່ ດດັແກ ້ຫຼ ືປບັປຸງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫແ້ທດເໝາະກວ່າເກົ່ າ. ທມີງານ ເອ

ດບີ ີ ທບົທວນຜນົໄດຮ້ບັທງັໝດົ ແລະວເິຄາະການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ, ມາດຕະການບນົເທາົ, ອງົການຈດັຕັງ້ແລະບນັ

ຫາອື່ ນໆກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັຜຸກູ້ຢ້ມື ຫຼ ື ລູກຄາ້ ໃນກອງປະຊຸມສະຫຸຼບວຽກງານການທາບທາມ

ໂຄງການກູຢ້ມື ຄຽງຄູ່ກບັການກາໍນດົຂໍຕ້ກົລງົສໍາລບັບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ ທີ່ ຈາໍເປນັໃນກອງປະຊຸມທບົທວນລະດບັວຊິາການ ຫຼ ື ກອງ

                                                           

2 ໃນກລໍະນທີີ່ ກດິຈະກາໍໂຄງການປະກອບມ:ີ (1) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະພູມບນັຍາທອ້ງຖິ່ ນໃຫເ້ປນັສນິຄາ້; 

(2) ການຍກົຍາ້ຍທາງດາ້ນກາຍະພາບອອກຈາກທີ່ ດນິປະເພນຫີຼທືີ່ ດນິຕາມຮດີຄອງຄວາມເຊື່ ອ; ແລະ (3) ການພດັທະນາ

ແຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ພາຍໃນເນືອ້ທີ່ ດນິປະເພນ ີ ໃຫເ້ປນັການຄາ້ຊຶ່ ງຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຫຼກືານນໍາໃຊທ້າງ

ດາ້ນວດັທະນະທໍາ,  ພທິກີານທາງສາດສະໜາຫຼຄືວາມເຊື່ ອທີ່ ບົ່ ງບອກເຖງິເອກະລກັ ແລະຊຸມຊນົຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ.ເບິ່ ງຂໍມ້ນູເພີ່ ມຕື່ ມໃນ 

SPS, SR3 ຫຍໍໜ້າ້ທ ີ30 – 36.  
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ປະຊຸມທບົທວນລະດບັຄະນະບໍລຫິານ. ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັລຸ ການສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ, ທມີ

ງານ ເອດບີ ີຮບັປະກນັວ່າ ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນັນ້ ໄດບ້ນັລຸ ການສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ ຢ່າງແທຈ້ງິ.  

 

4. 4. 4. 4.     ບາດບາດບາດບາດກາ້ວກາ້ວກາ້ວກາ້ວ    4: 4: 4: 4: ກອງກອງກອງກອງປະປະປະປະຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການລະການລະການລະການລະດບັວິດບັວິດບັວິດບັວຊິາຊາຊາຊາການ ຫຼ ື ກອງການ ຫຼ ື ກອງການ ຫຼ ື ກອງການ ຫຼ ື ກອງປະປະປະປະຊຸມທບົຊຸມທບົຊຸມທບົຊຸມທບົທວນທວນທວນທວນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການລະລະລະລະດັດັດັດບັບບບຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູບໍ້ບໍບໍບໍລິລິລິລິ

ຫານ ຫານ ຫານ ຫານ     

 

12. ກອງປະຊຸມທບົທວນໂຄງການລະດບັຜູບໍ້ລຫິານ ແມ່ນຂດີໝາຍທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ສໍາລບັໂຄງການປະເພດ ກໍ ດາ້ນຄນົພືນ້

ເມອືງ.  ທມີງານໂຄງການຂອງ ເອດບີ ີ ຕອ້ງພດັທະນາໂຄງການ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ ແລະຕອ້ງບດົບນັທກຶ

ຄວາມສອດຄ່ອງຈາກກມົ RSES ທີ່ ເຊັ່ ນຢັງ້ຢນືຈາກຫວົໜາ້ CCO. ໜາ້ວຽກຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຕອ້ງສໍາເລດັກ່ອນກອງປະຊຸມ ຈະສາ

ມາດຈດັຂຶນ້ໄດ.້ ໜາ້ວຽກເຫຼົ່ າ ສະຫຸຼບໄວໃ້ນ ກ່ອງຂໍມູ້ນທ ີ1 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ ນອກນັນ້, ກດິຈະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄນົພືນ້ເມອືງ ຕອ້ງ

ໄດຮ້ບັການລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານ ຂອບເຂດການອອກແບບແລະຕດິຕາມ ຊຶ່ ງເປນັເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງ RRP. ກອງປະຊຸມ

ລະດບັວຊິາການ ຈະພຈິາລະນາ ກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການປະເພດ ຂໍ ດາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງ.  

 

ກ່ອງກ່ອງກ່ອງກ່ອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູ    1: 1: 1: 1: ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮຽກຮຽກຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງການ ສໍາການ ສໍາການ ສໍາການ ສໍາລບັ ລບັ ລບັ ລບັ ກອງກອງກອງກອງປະປະປະປະຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມທບົທບົທບົທບົທວນທວນທວນທວນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການລະການລະການລະການລະດບັດບັດບັດບັວິວິວິວຊິາຊາຊາຊາການ ຫຼ ືກອງການ ຫຼ ືກອງການ ຫຼ ືກອງການ ຫຼ ືກອງປະປະປະປະຊຸມທບົຊຸມທບົຊຸມທບົຊຸມທບົທວນທວນທວນທວນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ

ລະລະລະລະດັດັດັດບັບບບຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູບໍ້ບໍບໍບໍລິລິລິລຫິານຫານຫານຫານ    

• ຕອ້ງກຽມພອ້ມເອກະສານການວາງແຜນຄນົພືນ້ເມອືງທີ່ ມເີນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນສໍາລບັການຕລິາຄາໂຄງການ, ອງີຕາມການສກຶສາຄວາມ

ເປນັໄປໄດຫ້ຼກືານອອກແບບລະອຽດ. ເອກະສານເຫຼ ົ່ ານີຕ້ອ້ງຕດິຄດັໃສ່ກບັເອກະສານ RRP ແລະພອ້ມທີ່ ຈະສົ່ ງໃຫພ້ະແນກປກົປອ້ງ

ສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງກມົການພດັທະນາແບບຢນືຍງົ (RSDD)ກ່ອນຈະມກີານຈດັກອງປະຊຸມລະດບັຜູບ້ໍລຫິານ.  

• ຕອ້ງກະກຽມຮ່າງແຜນປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງແລະ/ຫຼເືອກະສານຂອບເຂດການວາງແຜນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂໍກ້າໍນດົຂອງນະໂຍບາຍ 

SPS ແລະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກຜູກູ້ຢ້ມື/ລູກຄາ້ແລະເຜຍີແຜ່ຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງເອດບີ,ີ ຖາ້ວ່າບໍ່ ມກີານລງົຕລີາຄາໂຄງການໃນ

ອະນາຄດົ.  

• ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເອກະສານການວາງແຜນຄນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ໃຫຄ້ນົພືນ້ເມອືງໂດຍຜູກູ້ຢ້ມືຫຼລືູກຄາ້.  

• ຮ່າງແຜນປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງແລະ/ຫຼເືອກະສານຂອບເຂດການວາງແຜນຕອ້ງລະບຸວ່າຄວນມກີານວາງແຜນເພີ່ ມຕື່ ມຫຼບືໍກ່ອນຈະມີ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ພອ້ມກນັກບັມາດຕະການສະເພາະດາ້ນອື່ ນໆທຄີວນເອາົໃຈໃສ່ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

• ກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນງບົປະມານແລະແຫຼ່ ງທນຶ - ເອດບີຫີຼຜູືກູ້ຢ້ມືຫຼທືງັສອງຝ່າຍ.  

 

 

5. 5. 5. 5.     ບາດບາດບາດບາດກາ້ວກາ້ວກາ້ວກາ້ວ    5: 5: 5: 5: ການການການການລງົລງົລງົລງົຕີຕີຕີຕລີາລາລາລາຄາຄາຄາຄາໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການຂອງຂອງຂອງຂອງເອເອເອເອດີດີດີດບີ ີບ ີບ ີບ ີ((((ຖາ້ຖາ້ຖາ້ຖາ້ມີມີມີມ)ີ)))    

 

13. ການກວດສອບແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຊນົເຜົ່ າ/ຄນົທອ້ງຖິ່ ນ 

ໂດຍກໍາເນດີ) ຫຼຂືອບເຂດແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແມ່ນດໍາເນນີໃນໄລຍະການຕລີາຄາໂຄງການ. ຜູກູ້ຢ້ມື ຫຼ ື

ລູກຄາ້ ຕອ້ງສົ່ ງແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) ແລະເອກະສານຂອບເຂດແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ 

ເມອືງ ເຖງິເອດບີ ີ ກ່ອນຈະມກີານຕລີາຄາໂຄງການຂອງເອດບີ,ີ ຖາ້ເປນັໄປໄດ,້ ຕອ້ງສົ່ ງພອ້ມດຽວກນັກບັບດົລາຍງານການສກຶສາ

ຄວາມເປນັໄປໄດ.້ ການລງົຕລີາຄາໂຄງການຂອງເອດບີ ີ ຈະຊ່ວຍປບັປຸງແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) ແລະເອ

ກະສານຂອບເຂດແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະກໍານດົກດິຈະກໍາທີ່ ຍງັພົນ້ເດັ່ ນ ໃຫເ້ປນັເງ ື່ອນໄຂໃນໄລຍະກະ

ກຽມໂຄງການ. ຖາ້ຫາກວ່າ ບ່ໍມກີານລງົຕລີາຄາໂຄງການຂອງເອດບີ,ີ ຕອ້ງສົ່ ງຮ່າງແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) 

ແລະເອກະສານຂອບເຂດແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫ ້ ເອດບີ ີ ເພື່ ອທບົທວນ ແລະອະນຸມດັ ແລະເຜຍີແຜ່ລງົ

ໃນເວບັໄຊ ້ກ່ອນຈະຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນລະດບັຜູບໍ້ລຫິານ.  
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6. 6. 6. 6.     ບາດບາດບາດບາດກາ້ວກາ້ວກາ້ວກາ້ວ    6: 6: 6: 6: ການການການການເຈເຈເຈເຈລະລະລະລະຈາຈາຈາຈາເງ ື່ອນເງ ື່ອນເງ ື່ອນເງ ື່ອນໄຂໄຂໄຂໄຂການການການການກູ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ືຢຢືືຢືມ ແລະ ຂໍ ້ມ ແລະ ຂໍ ້ມ ແລະ ຂໍ ້ມ ແລະ ຂໍຕ້ກົຕກົຕກົຕກົລງົລງົລງົລງົກູ ້ກູ ້ກູ ້ກູຢ້ມື ແລະຢມື ແລະຢມື ແລະຢມື ແລະການການການການອະອະອະອະນຸນຸນຸນຸມດັມດັມດັມດັໂຄໂຄໂຄໂຄງງງງການ ການ ການ ການ     

 

14. ຂໍຕ້ກົລງົກູຢ້ມື ປະກອບມຂໍີຜູ້ກມດັສນັຍາສະເພາະດາ້ນ ທີ່ ເປນັເງ ື່ອນໄຂໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸ

ໄວໃ້ນແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະເອກະສານຂອບວຽກແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ3 ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການ ດາ້ນມາດຕະການບນັເທາົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ກນົໄກໄກ່ເກ່ຽຄໍາຮອ້ງທຸກ, 

ການຕດິຕາມ ແລະການລາຍງານ. ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີ ້ມຄີວາມຈາໍເປນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຜູກູ້ຢ້ມື ຫຼ ືລູກຄາ້, ຜູຮ້ບັເໝາົ ແລະ ທີ່ ປກຶສາ ປະ

ຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ຢ່າງສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງໃນນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັ ຜນົກະ 

ທບົ. ຂໍກ້ໍານດົທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ ແລະ/ຫຼ ືເອກະສານຂອບວຽກແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງຕອ້ງໄດ ້

ຮບັການລະບຸໄວຢ່້າງເຕມັສ່ວນໃນປຶມ້ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (PAM). ແຕ່ລະພູດຂອງສນັຍາ ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງ

ກບັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຊນົເຜົ່ າ/ຄນົທອ້ງຖິ່ ນໂດຍກໍາເນດີ).  

 

ຂຂຂຂ....    ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນຕອນຕອນຕອນການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັ ບດັ ບດັ ບດັ ໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ    

7. 7. 7. 7.     ບາດບາດບາດບາດກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ 7: 7: 7: 7: ການການການການລງົລງົລງົລງົເປດີເປດີເປດີເປດີໂຄໂຄໂຄໂຄງງງງການຂອງທມີການຂອງທມີການຂອງທມີການຂອງທມີງານງານງານງານໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ    ເອເອເອເອດີດີດີດບີ ີ ບ ີ ບ ີ ບ ີ     

 

15. ກ່ອນຈະມກີານເປດີໂຄງການ, ປຶມ້ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກະກຽມໃຫສໍ້າເລດັ4ໂດຍທມີງານໂຄງ

ການຂອງເອດບີ ີເພື່ ອໃຊເ້ປນັເອກະສານ ທີ່ ຈະສນົທະນາກບັຜູກູ້ຢ້ມື ຫຼ ືລູກຄາ້. ທມີງານໂຄງການເອດບີ ີຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ມຕີນົ

ເອງໄດໃ້ຫກ້ານຊີນໍ້າຢ່າງພຽງພໍ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ ທີ່ ລວມໄວຢູ່້ໃນ PAM. ສໍາລບັໂຄງການປະເພດ 

ກໍ ດາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງ, PAM ຄວນຈະລະບຸ ຂັນ້ຕອນແລະວທິກີານປະເມນີຄນື ກ່ຽວກບັການວາງແຜນຄນົພືນ້ເມອືງກ່ອນຈະມີ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

 

8. 8. 8. 8.     ບາດບາດບາດບາດກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ 8: 8: 8: 8: ການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕີຕີຕີຕບີດັ  ບດັ  ບດັ  ບດັ      

 

16. ພາລະບດົບາດຕົນ້ຕໍ ຂອງກມົດໍາເນນີງານ ໃນການຊີນໍ້າໂຄງການປະເພດ ກໍ ດາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງ ແມ່ນການທບົທວນແລະ

ກວດກາຄວາມຄບືໜາ້ຂອງ ມາດຕະການກະກຽມ ແລະການປກຶສາຫາລ ື ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ ກ່ອນຈະມີ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຄນົພືນ້ເມອືງໃນຕວົຈງິ. ໃນເວລາ ການອອກແບບລະອຽດທາງດາ້ນວສິະວະກໍາ ແລະວຊິາການ ປະສບົ

ຜນົສໍາເລດັ ພາຍຫຼງັການອະນຸມດັທນຶກູຢ້ມື ໂດຍຄະນະຜູອໍ້ານວຍການ ເພື່ ອເລີ່ ມການປະມູນ ແລະ/ຫຼ ືກະກຽມສນັຍາວຽກກໍ່ ສາ້ງ, 

ຕອ້ງສາ້ງແຜນພືນ້ເມອືງສະບບັສມົບູນ ພອ້ມກບັບດົສະຫຸຼດຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືດດັແກ.້ ຂັນ້ຕອນ ການສາ້ງແຜນພືນ້ເມອືງສະບບັສມົບູນນີ ້

ລວມມ ີການເຜຍີແຜ່ແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ)ສະບບັດດັແກໃ້ຫຊຸ້ມຊນົພືນ້ເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ກ່ອນ

ຈະສົ່ ງໃຫເ້ອດບີ ີ ເພື່ ອອະນຸມດັ ພອ້ມກບັບດົສະຫຸຼບຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັໃໝ່ ຈາກການປກຶສາຫາລຢ່ືາງຕ່ໍເນື່ ອງ ເຊັ່ ນ: ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ

ກ່ຽວກບັມາດຕະການບນັເທາົ/ຜນົປະໂຫຍດ, ໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນນີກດິຈະກໍາ, ງບົປະມານ ແລະສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 

                                                           
3 ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານຂອບເຂດການວາງແຜນປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງເປນັພຽງແຕ່ຄໍາແນະນາໍເທົ່ ານັນ້. ແຜນປກົປອ້ງຄນົພືນ້

ເມອືງປະກອບມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທີ່ ຕດິພນັກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຕວົຈງິ.  
4 ອງີຕາມ ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານໃຫຄ່້ອງຕວົ ຂອງເອດບີ,ີ ປືມ້ຄູ່ມ ື PAM ຈະໄດຮ້ບັການກະກຽມໃນໄລຍະການລງົຕລີາຄາໂຄງການຂອງທມີງານເອດີ

ບ(ີOM ພາກທDີ11/OP, ຫຍໍໜ້າ້ທ ີ11-12). 



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 14  194 

 
 

9. 9. 9. 9.     ບາດບາດບາດບາດກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ 9: 9: 9: 9: ການການການການຕດິຕດິຕດິຕດິຕາມ ແລະຕາມ ແລະຕາມ ແລະຕາມ ແລະລາຍລາຍລາຍລາຍງານ ງານ ງານ ງານ     

 

17. ສໍາລບັທຸກໆໂຄງການປະເພດ ກໍ ແລະ ຂໍ ດາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງ, ຜູກູ້ຢ້ມື ຫຼ ືລູກຄາ້ ຕອ້ງສງົບດົລາຍງານການຕດິຕາມ ທຸກໆ 

6 ເດອືນ; ແລະ ບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ ປະຈາໍແຕ່ລະໄຕມາດ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພືນ້ເມອືງສໍາລບັໂຄງການທີ່ ມີ

ຄວາມສບັສນົ ແລະລະອຽດອ່ອນໃນລະດບັສຸງ ເຖງິ ເອດບີ.ີ ບດົລາຍງານການຕດິຕາມ ຈະລະບຸຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກໍາໃນ

ແຜນພືນ້ເມອືງ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງກດິຈະກໍາເຫຼົ່ ານັນ້, ຜນົກະທບົທີ່ ບ່ໍໄດຄ້າດໝາຍໄວ ້ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂ.  

 

10. 10. 10. 10.     ບາດບາດບາດບາດກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ ກາ້ວ 10: 10: 10: 10: ບດົບດົບດົບດົລາຍລາຍລາຍລາຍງານງານງານງານການການການການສິນ້ສິນ້ສິນ້ສິນ້ສຸດສຸດສຸດສຸດໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     

 

18. ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ໃຫມ້ກີານບນັທກຶຢ່າງເໝາະສມົແລະຄບົຖວ້ນ ກ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ 

IPP ໃນຕວົຈງິ, ບດົລາຍງານການສິນ້ສຸດໂຄງການ ໄດກ້ະກຽມໂດຍກມົດໍາເນນີງານ ໃນໄລຍະສິນ້ສຸດໂຄງການກູຢ້ມື. ບດົລາຍ

ງານ ຈະກວດກາປະສບົການກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ຈດັລໍາດບັຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈ ແລະ ສະເໜຄໍີາແນະນໍາ ໃຫຜູ້ກູ້ ້

ຢມື ຫຼ ືລູກຄາ້ ກ່ຽວກບັວຽກທີ່ ຍງັຄາ້ງຄາ.  ຄໍາແນະນໍາໂດຍລວມ ສ າລບັບດົລາຍງານສິນ້ສຸດໂຄງການ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

 

(i) ປະຫວັດຄວາມເປນັມາໂດຍຫຍໍກ່້ຽວກບັຂງົເຂດວຽກງານຂອງໂຄງການແລະ/ຫຼແືຜນງານ ທີ່ ຕດິພນັກບັຄນົພືນ້

ເມອືງ 

(ii) ບດົປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພືນ້ເມອືງແລະຂໍຜູ້ກມດັສນັຍາທີ່ ຕດິພນັການຄນົພືນ້ເມອືງ 

(iii) ການຕລີາຄາບດົບາດຂອງຜູກູ້ຢ້ມືຫຼລູືກຄາ້ 

(iv) ບດົສະຫຸຼບຜນົການຕດິຕາມ 

 

ຄຄຄຄ....    ພາກພາກພາກພາກສະສະສະສະຫຸຼບ ຫຸຼບ ຫຸຼບ ຫຸຼບ ໜາ້ວຽກໜາ້ວຽກໜາ້ວຽກໜາ້ວຽກຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕົນ້ຕໍໃນຕໍໃນຕໍໃນຕໍໃນແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະໄລໄລໄລໄລຍະຮອຍະຮອຍະຮອຍະຮອບບບບວຽນໂຄງວຽນໂຄງວຽນໂຄງວຽນໂຄງການ ການ ການ ການ     

19. ຕາຕະລາງ 1 ສະຫຸຼບໃຫເ້ຫນັ ໜາ້ວຽກແລະໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕົນ້ຕໍ ຂອງທມີງານໂຄງການ ເອດບີ ີໃນການວາງ

ແຜນປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ.  

 

ຕາຕາຕາຕາຕະຕະຕະຕະລາງລາງລາງລາງ    1 : 1 : 1 : 1 : ຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ————ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ວຽກວຽກວຽກວຽກຂອງຂອງຂອງຂອງທມີທມີທມີທມີງານງານງານງານໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     ເອເອເອເອດີດີດີດບີ ີບ ີບ ີບ ີ    

ຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     ໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮບັຮບັຮບັຮບັຜດິຜດິຜດິຜດິຊອບ ຊອບ ຊອບ ຊອບ     

ໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະການການການການວາງວາງວາງວາງແຜນ ແຜນ ແຜນ ແຜນ     

ບາດກາ້ວ 1: 

ການກາໍນດົໂຄງການ  

 

• ແຈງ້ໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມືຫຼລູືກຄາ້ຮບັຮູ ້ກ່ຽວກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງຂອງນະໂຍບາຍ SPS.  

• ຈດັປະເພດຄນົຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງແລະສົ່ ງໃຫ ້RSES ເພື່ ອຂໍຄໍາເຫນັ/ອະນຸມດັ 

• ຖາ້ມຜີນົກະທບົທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ (ທງັທາງລບົແລະທາງບວກ), ຕອ້ງຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ ແລະກາໍນດົຈາໍ

ນວນພະນກັງານທີ່ ປກຶສາໄວຢ່້າງພຽງພໍສໍາລບັດໍາເນນີໂຄງການ TA (PPTA), ພອ້ມກບັເອກະສານໜາ້ວຽກຂອງທີ່

ປກຶສາ 

• ຖາ້ຈາໍເປນັ, ຄວນຈະຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູກູ້ຢ້ມືຫຼລູືກຄາ້ເພື່ ອໃຫພ້ວກກ່ຽວສາມາດວາງແຜນແລະຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ.  

ບາດກາ້ວ2: 

ໂຄງການ TA (PPTA)  

• ປກຶສາຫາລກືບັຜູກູ້ຢ້ມືຫຼລູືກຄາ້ແລະນກັວາງແຜນດາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງຂອງໂຄງການ PPTA ແລະສາ້ງມາດຖານສໍາລບັ

ແຜນ IPP  

• ຊີນ້າໍການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ, ຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລແືລະການມສ່ີວນຮ່ວມແລະຂັນ້ຕອນການບນັລຸ



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 14  195 

 
 

ຕາຕາຕາຕາຕະຕະຕະຕະລາງລາງລາງລາງ    1 : 1 : 1 : 1 : ຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ————ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ວຽກວຽກວຽກວຽກຂອງຂອງຂອງຂອງທມີທມີທມີທມີງານງານງານງານໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     ເອເອເອເອດີດີດີດບີ ີບ ີບ ີບ ີ    

ຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     ໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮບັຮບັຮບັຮບັຜດິຜດິຜດິຜດິຊອບ ຊອບ ຊອບ ຊອບ     

 ການສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ (ຖາ້ມ)ີ ທີ່ ດໍາເນນີໂດຍທີ່ ປກຶສາ PPTA 

• ກະກຽມ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາສງັຄມົແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະຮ່າງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາ 

ລບັຄນົພືນ້ເມອືງ ຫຼ ືຂອບວຽກແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ  

• ສງັລວມເອາົຂໍມ້ນູທາງສງັຄມົເຂົາ້ໄວໃ້ນເອກະສານ RRP  

ບາດກາ້ວ 3: 

ການລງົທາບທາມຄວາມເປນັ

ໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ  

 

• ລງົຢຽ້ມຢາມເຂດໂຄງການກບັພະນກັງານຂອງ ຜູກູ້ຢ້ມືຫຼລູືກຄາ້ແລະ/ຫຼທື ີ່ ປກຶສາດາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງ 

• ສນົທະນາໝດົທຸກດາ້ນກ່ຽວກບັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງເປນັຕົນ້ແມ່ນມາດຕະການບນັເທາົ, ຜນົປະໂຫຍດໂຄງ

ການ, ຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລແືລະການມສ່ີວນຮ່ວມແລະການຂໍຄວາມສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊມຸຊນົທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົ 

• ທບົທວນການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົແລະກາໍນດົຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆ, ຖາ້ມ ີ

• ຮບັປະກນັວ່າໂຄງການໄດຮ້ບັສຽງສະໜບັສະໜນູສ່ວນໃຫ່ຍຈາກຊຸມຊນົ (ໃນກລໍະນທີີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການ) ແລະຂັນ້

ຕອນທີ່ ນາໍໃຊນ້ັນ້ມຄີວາມເໝາະສມົ 

• ກະກຽມປືມ້ຄູ່ມຄຸືມ້ຄອງໂຄງການ (PAM) ແລະຮບັປະກນັວ່າກດິຈະກາໍການວາງແຜນດາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງແລະການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດຮ້ບັການລະບຸໄວໃ້ນ PAM.  

• ທບົທວນຄວາມກຽມພອ້ມຂອງອງົການຈດັຕັງ້ແລະງບົປະມານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ IPP.  

• ກາໍນດົບນັຫາຄງົຄາ້ງທີ່ ຜູກູ້ຢ້ມືຫຼລູືກຄາ້ຄວນເອາົໃຈໃສ່ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜນົການລງົທາບທາມ.  

ບາດກາ້ວ 4: 

ກອງປະຊຸມ MRM / SRM 

 

• ສົ່ ງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ ຫຼ ື ຂອບວຽກແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໃຫກ້ມົ 

RSES ຂອງເອດບີ ີ

• ສງັລວມ ກດິຈະກາໍການວາງແຜນດາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງເຂົາ້ໃນເອກະສານຂອບເຂດການວາງແຜນແລະຕດິຕາມ (DMF) 

ຊຶ່ ງເປນັເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງ RRP.  

• ຮບັເອາົໜງັສຢືັງ້ຢນືຄວາມສອດຄ່ອງດາ້ນການປກົປອ້ງ (SPCM) ຈາກກມົ RSDD ສໍາລບັໃຊໃ້ນກອງປະຊຸມ 

MRM ສໍາລບັໂຄງການປະເພດກດໍາ້ນຄນົພືນ້ເມອືງ. (ກມົການດໍາເນນີງານຂຶນ້ກບັຄະນະບໍລຫິານກ່ຽວກບັຄວາມ

ສອດຄ່ອງຂອງໂຄງການທງັໝດົ).  

• ກາໍນດົໜາ້ວຽກທີ່ ຍງັຄງົຄາ້ງ - ຕວົຢ່າງ: ການດດັແກແ້ຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງແລະໜາ້ວຽກອື່ ນ 

ໆທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງສໍາເລດັກ່ອນມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ບາດກາ້ວ 5: 

ການລງົຕລີາຄາໂຄງການຂອງ

ເອດບີ ີ(ຖາ້ເຫນັວ່າຈາໍເປນັ) 

• ສະຫຼຸບແລະເປນັເອກະພາບກບັຜູກູ້ຢ້ມືຫຼລູືກຄາ້ກ່ຽວກບັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 

• ກວດສອບມາດຕະການບນັເທາົ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ, ງບົປະມານ,  ແລະຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລແືລະມີ

ສ່ວນຮ່ວມ 

• ກາໍນດົກດິຈະກາໍຄງົຄາ້ງໃຫເ້ປນັເງ ື່ອນໄຂ 

• ກະກຽມການຮບັປະກນັກ່ຽວກບັມາດຕະການບນັເທາົແລະຂັນ້ຕອນຕົນ້ຕໍຂອງ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 

ບາດກາ້ວ 6: 

ການເຈລະຈາເງ ື່ອນການກູຢ້ມື  

• ກາໍນດົກດິຈະກາໍຄງົຄາ້ງໃຫເ້ປນັເງ ື່ອນໄຂ 

• ສງັລວມແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ)ຫເ້ປນັຂໍຜູ້ກມດັສນັຍາກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊຸມຊນົພືນ້

ເມອືງ 

ໄລໄລໄລໄລຍະຍະຍະຍະການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະປະປະປະຕິຕິຕິຕບິດັ ບດັ ບດັ ບດັ     

ບາດກາ້ວ 7: 

ການລງົເປດີໂຄງການ 

 

• ທບົທວນປຶມ້ຄູ່ມ ືPAM 

• ກະກຽມບນັຊລີາຍການກວດສອບໝດົທຸກກດິຈະກາໍທີ່ ຕດິພນັການຕດິຕາມແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

• ສໍາລບັໂຄງການປະເພດກ,ໍ ປະເມນີຄນືໃໝ່ການວາງແຜນປກົປອ້ງກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ໂດຍແນ່ໃສ່ການປກຶສາ

ຫາລຢ່ືາງຕ່ໍເນື່ ອງ, ການເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານແລະການມສ່ີວນຮ່ວມ, ການກະກຽມອງົການຈດັຕັງ້ແລະງບົປະມານ.  



  ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 14  196 

 
 

ຕາຕາຕາຕາຕະຕະຕະຕະລາງລາງລາງລາງ    1 : 1 : 1 : 1 : ຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການການການການ————ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ວຽກວຽກວຽກວຽກຂອງຂອງຂອງຂອງທມີທມີທມີທມີງານງານງານງານໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     ເອເອເອເອດີດີດີດບີ ີບ ີບ ີບ ີ    

ຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນໂຄງໂຄງໂຄງໂຄງການ ການ ການ ການ     ໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ວຽກ ແລະໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທີທ່ ີທ່ ີທ່ ີ່ ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮບັຮບັຮບັຮບັຜດິຜດິຜດິຜດິຊອບ ຊອບ ຊອບ ຊອບ     

ບາດກາ້ວ 8:  

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັ 

ຄນົພືນ້ເມອືງ 

• ທບົທບົການກະກຽມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການ

ປະເພດ ກ.  

• ຕດິຕາມເບິ່ ງມາດຕະການບນັເທາົ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ, ການປກຶສາຫາລຢ່ືາງຕ່ໍເນອືງ, ການເຜຍີຂໍມ້ນູຂ່າວ

ສານແລະການມສ່ີວນຮ່ວມ.  

• ຮບັປະກນັວ່າການຮບັຮູສ້ດິຄອບຄອງນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິແລະເຂດຊາຍແດນປະເພນ,ີ ທີ່ ດນິບນັພະບຸລຸດຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມ

ກດົໝາຍໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລວ້ຫຼກືາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນດໍາເນນີການ 

• ທບົທບົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ)ແບບລງົເລກິສໍາລບັໂຄງການປະເພດກໍ່ ໃນ

ໄລຍະທບົທວນຄວາມຄບືໜາ້ໄລຍະກາງຂອງໂຄງການ 

• ພຈິາລະນາປບັປຸງຮູບແບບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຕວົຈງິ (ຖາ້ຈາໍເປນັ) ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍ SPS 

ບາດກາ້ວ 9: 

ການຕດິຕາມ ແລະລາຍງານ  

• ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ)ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ

• ທບົທວຍບດົລາຍງານການຕດິຕາມ 

ບາດກາ້ວ 10: 

ບດົລາຍງານການສິນ້ສຸດໂຄງ

ການ  

• ສງັລວມເອາົສະຖານະພາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ)ເຂົົາ້ໃນບດົລາຍ

ງານສິນ້ສຸດໂຄງການ 

• ສບືຕ່ໍໃຫກ້ານຊີນ້າໍແລະຕດິຕາມ, ຖາ້ເຫນັວ່າຈາໍເປນັ 

• ດໍາເນນີການປະເມນີສະພາບການພາຍຫຼງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການປະເພດ ກແໍລະ

ບນັທກຶບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ.້  

 

ງງງງ....    ກາກາກາການໍານໍານໍານໍານດົ ແລະນດົ ແລະນດົ ແລະນດົ ແລະຈດັຈດັຈດັຈດັປະປະປະປະເພດ ຄນົເພດ ຄນົເພດ ຄນົເພດ ຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

    

20. ເອດບີ ີ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຄດັເລອືກ ໂຄງການທງັໝດົ ທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກເອດບີ ີ ໃນໄລຍະລິ່ ເລີ່ ມ ການກໍານດົ

ຄວາມສ່ຽງແລະຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ. ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົມຜີນົນໍາໃຊກ້ບັໝດົທຸກໂຄງ

ການ, ໂດຍບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັຈາໍນວນຄນົພືນ້ເມອືງໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫຼ ືຜນົກະທບົນັນ້ຈະເປນັທາງບວກຫຼທືາງລບົ. ອງີຕາມການປະ

ຕບິດັງານຂອງ ເອດບີ ີ ໃນປະຈບຸນັ ແຕ່ລະໂຄງການຈະຖກືຈດັປະເພດ ເປນັໜຶ່ ງໃນ 4 ປະເພດ ອງີຕາມລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງ

ຂອງຜນົກະທບົ (ຕາຕາລາງ 2).5 

 

21. ໃນເວລາໂຄງການ ປະກອບມໂີຄງການຍ່ອຍ, ປະເພດຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ ແມ່ນກໍານດົຕາມ ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ສົ່ ງ

ຜນົກະທບົສູງສຸດຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ. ທມີງານໂຄງການ ເອດບີ ີ ຈະດໍາເນນີການຄດັເລອືກ ອງີຕາມບນັຊລີາຍການກວດສອບຜນົກະ

ທບົຂອງໂຄງການ ຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ.  

                                                           
5 ເອດບີ.ີ 2010. ບດົຖະແຫງຼນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ. ປຶມ້ຄູ່ມດໍືາເນນີງານ (Operations Manual). OM ພາກທFີ1/OP, ຫຍໍໜ້າ້ທ ີ10,11. ມານລິາ. 
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ຕາຕາຕາຕາຕະຕະຕະຕະລາງລາງລາງລາງ    2 : 2 : 2 : 2 : ປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຜນົຜນົຜນົຜນົກະກະກະກະທບົ ຕ່ໍທບົ ຕ່ໍທບົ ຕ່ໍທບົ ຕ່ໍຄນົຄນົຄນົຄນົພືນ້ພືນ້ພືນ້ພືນ້ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ ເມອືງ     

ປະປະປະປະເພດ ເພດ ເພດ ເພດ     ລກັລກັລກັລກັສະສະສະສະນະ ນະ ນະ ນະ     ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮຽກຮຽກຮຽກຮຽກຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຮອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງການການການການດ ້ດ ້ດ ້ດາ້ນານານານການການການການປກົປກົປກົປກົປອ້ງ ປອ້ງ ປອ້ງ ປອ້ງ     

ກໍກກໍໍກໍ    

(ຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ) 

• ການປະເມນີສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຜນົກະ

ທບົaມຄີວາມຮາ້ຍແຮງໃນລະດບັ

ສູງແລະຄວາມດອ້ຍໂອກາດຂອງຄນົພືນ້

ເມອືງກໍ່ ຢູ່ໃນລະດບັສູງເຊັ່ ນກນັ; ຫຼຄືວາມ

ຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົມລີະດບັຕ່ໍາແຕ່ວ່າ

ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງ

ຢູ່ໃນລະດບັສູງ; ຫຼຄືວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົ

ກະທບົມລີະດບັສູງເຖງິແມ່ນວ່າລະດບັຄວາມ

ດອ້ຍໂອກາດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງຈະຢູ່ໃນລະ

ດບັຕ່ໍາກໍ່ ຕາມ.  

• ຕອ້ງສາ້ງແຜນ IPP, ພອ້ມກບັການປະເມນີຜນົກະທບົ

ທາງສງັຄມົ 

• ຮຽກຮອ້ງໃຫສ້າ້ງເອກະສານຂອບການງວາງແຜນປອ້ງ

ກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ (IPPF) ກ່ອນສາ້ງ

ແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 

ຂໍຂໍຂໍຂໍ 

(ບ່ໍມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ) 

• ການປະເມນີຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າລະດບັຄວາມຮາ້ຍ

ແຮງຂອງຜນົກະທບົaແລະລະດບັຄວາມ

ດອ້ຍໂອກາດຂອງຄນົພືນ້ເມອືງມໜີອ້ຍທີ່

ສຸດ.   

• ຕອ້ງສາ້ງແຜນປອ້ງກນັຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ເມອືງ 

ພອ້ມກບັການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ, ໃຫສ້ອດ

ຄ່ອງກບັລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົ 

• ຮຽກຮອ້ງໃຫສ້າ້ງເອກະສານຂອບວຽກແຜນປອ້ງກນັ 

ຜນົກະທບົສໍາລບັຄນົພືນ້ ເມອືງ ກ່ອນສາ້ງແຜນ 

ຄນົພືນ້ເມອືງ (ຫຼແືຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ) 

ຄໍຄໍຄໍຄໍ 

(ບ່ໍມຜີນົກະທບົ) 

• ບ່ໍຄາດໝາຍວ່າຈະມຮີບັຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້

ເມອືງ 

• ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງມາດຕະການຫຍງັໝດົ (ອາດຈະຮຽກ

ຮອ້ງໃຫມ້ກີານດໍາເນນີການທບົທວນລະອຽດ)  

FIFIFIFI 

(ໂຄງການສື່ ກາງການເງນິ) 

• ມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ; ຈະກາໍນດົໃນ

ໄລຍະຕ່ໍໄປ 
• ຕອ້ງສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ 

aລະດບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງຜນົກະທບົ ຈະວດັແທກໂດຍຄໍານງຶເຖງິ: (ກ) ສດິຄອບຄອງນໍາໃຊ ້ແລະການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຕາມປະເພນ ີ; (ຂ) ຖານະ

ທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; (ຄ) ຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງວດັທະນະທໍາແລະຊຸມຊນົ; (ງ) ດາ້ນສຸຂະພາບ, ການສກຶສາ, ວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິ ແລະກນົໄກປະກນັສງັຄມົ; ແລະ (ຈ) 

ການຮບັຮູເ້ຖງິພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ.  
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