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ຄ າຫຍ ື້ 

ARAP ແຜນດ າເນນີງານໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ໂດຍຫຍ  ້
CBO ອງົການຈດັຕັງ້ທີົ່ ມຊຸີມຊນົເປັນຖານ 
CSO ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ 
DIA ອງົກອນທີົ່ ຖກືມອບໝາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
DOW ກມົໂຍທາທກິານທາງນ າ້ 
DPWT ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
EGEP ແຜນການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ 
EGEF ກອບການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ  
EPL ກດົໝາຍປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ESIA ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
ESMF ກອບຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
ESMP ແຜນຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
FGD ການສນົທະນາກຸົ່ ມ 
GoL ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 
GRC ຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຂ ຮ້ອ້ງຮຽນ 
ICT ເທກັໂນໂລຍດີາ້ນຂ ມູ້ນ ແລະ ການສືົ່ ສານ 
IDA ອງົກອນການພດັທະນາສາກນົ  
IEE ການປະເມນີດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເບືອ້ງຕົນ້ 
LRSP-2 ໂຄງການຂະແໜງທາງ 2 ໃນ ລາວ   
M&E ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
MOF ກະຊວງການເງນີ 
MONRE ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
MoICT ກະຊວງຖະແຫລງຂົ່ າວ, ວດັທະນາທ າ ແລະ ທົ່ ອງທົ່ ຽວ 
MPI ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
MPWT ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ  
NPA ອງົການບ ົ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ 
OP/BP ນະໂຍບາຍດ າເນນີງານຂອງທະນາຄານໂລກ 
PAH ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
PAP ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
PDoNRE ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງ 
PDR ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ 
PDO ເປົາ້ໝາຍພດັທະນາໂຄງການ 
PIU ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
PMU ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 
PRO ຫອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໂຄງການ 
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RAP ແຜນດ າເນນີງານການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 
RPF ກອບນະໂຍບາຍດາ້ນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 
RoI ຂອບເຂດທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ 
SDS ຊົ່ ຽວຊານພດັທະນາສງັຄມົ 
SEA ອາຊຕີາເວນັອອກຊຽງໃຕ ້

SEA DRM 
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັໃນພາກອາຊຕີາເວນັອອກ
ສົ່ ຽງໃຕ ້

SIA ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ 
ToR ຂອບເຂດໜາ້ວຽກ 
VRS ບາ້ນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຂອງຊຸມຊນົຍົ່ ອຍ 
VLD ການມອບດນິແບບສະມກັໃຈ 
WB ທະນາຄານໂລກ 
WBG ກຸົ່ ມທະນາຄານໂລກ 
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ການອະທິບາຍ ຄ າສັບ ແລະ ນິຍາມ 

ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ - ບຸກຄນົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນ ໃນໝູົ່ ບາ້ນ ທີົ່ ສະໝກັໃຈ ເປັນສົ່ ວນໜຶົ່ ງຂອງໂຄງການ. 

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ - ການທດົແທນໃນຮູບແບບເງນິສດົ ຫຼ ື ໃນຮູບແບບ ທດົແທນຕາມມູນຄົ່ າດວ້ຍ
ຊບັສນິ.  

ມ ື້ປິດບັນຊີການລົງທະບຽນ - ແມົ່ ນມືທ້ີົ່ ກົ່ ອນ ທີົ່ ຈະມກີານກ ານດົບຸກຄນົຜູທ້ີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ທີົ່ ນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິ ຫຼ ື
ດ າລງົຊວີດິຢູົ່ ໃນພືນ້ທີົ່ ໂຄງການ ມືກ້ ານດົປິດການລງົທະບຽນຜູທ້ີົ່ ຖກືຜນົກະທບົນັນ້ ແມົ່ ນມຢູີົ່ ໃນ ແຜນຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ (RAP). ຕາມທ າມະດາແລວ້ຈະເຮດັພອ້ມກນັກບັການສ າຫຼວດຈ ານວນປະຊາກອນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົທີົ່ ຢູົ່
ໃນຂອບເຂດພືນ້ທີົ່ ໂຄງການ, ຫຼມື ືທ້ີົ່ ປະກາດໃຫກ້ບັປະຊາຊນົກົ່ ຽວກບັວຽກງານການກ ົ່ ສາ້ງອນັເປັນສາເຫດທີົ່ ຕອ້ງມີ
ການຍກົຍາ້ຍ. ບຸກຄນົ ທີົ່ ບ ົ່ ໄດນ້ອນໃນການສ າຫຼວດ, ຍອ້ນວົ່ າ ພວກເຂາົບ ົ່ ໄດດ້ າລງົຊວີດິຢູົ່ ໃນພືນ້ທີົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ, ບ ົ່ ມຊີບັ
ສນິ, ຫຼ ືບ ົ່ ມລີາຍຮບັ ຈາກ ເຂດໂຄງການ, ຈະບ ົ່ ມສີດິໄດຮ້ບັ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ສດິຜນົປະໂຫຍດໃດໆ
ທງັນັນ້. 

ບ ກຄົນທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການທດົແທນ - ໝາຍເຖງິ ທຸກຄນົທີົ່   ມລີາຍຊືົ່ ໃນບນັຊ ີກດິຈະກ າ ທີົ່ ກົ່ າວມາຂາ້ງເທງິ, ທີົ່
ມ ີ(1) ມາດຕະຖານການຄອງຊບີ ຖກືຜນົກະທບົ, ຫຼ ື(2) ສດິທ,ິ ໜງັສກື າມະສດິ, ຫຼງັຄາເຮອືນ, ທີົ່ ດນິ (ລວມເຖງິ 
ທີົ່ ດນິ ເຮດັການກະເສດ, ທົົ່ ງຫຍ້າລຽ້ງສດັ) ຫຼ ື ຊບັສນິ ອືົ່ ນໆທີົ່  ຄງົທີົ່  ຫຼ ື ເຄອືນຍາ້ຍໄດ ້ ຫຼກືານຄອບຄອງແບບ
ຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ ືແບບຖາວອນ. (3) ການເຂົາ້ເຖງິ ຊບັສນິເຮດັການຜະລດິທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ແບບຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຖາວອນ. 
ຫຼ ື (4) ທຸລະກດິ, ອາຊບີ, ວຽກເຮດັງານທ າ ຫຼ ື ທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ; ຂອງ “ບຸກຄນົທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັການທດົ
ແທນ” ໝາຍເຖງິ ທຸກຄນົທີົ່ ໄດມ້ກີານທດົແທນ.  

ຜ ຸ້ຖ ກ າມາສິດທີີ່ດິນ - ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ຊຶົ່ ງເປັນຜູທ້ີົ່  (a) ມໃີບກ າມາສດິຄອບຄອງທີົ່ ດນິ; ຫຼ ື
(b) ບ ົ່ ມ ີ ໃບກ າມາສດິຄອບຄອງທີົ່ ດນິ ແຕົ່  ເປັນຄນົຈບັຈອງທີົ່ ດນິ ທີົ່ ສາມາດ ອອກໃບ ກ າມາສດິຄອບຄອງທີົ່ ດນິ 
ຕາມກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍທີົ່ ດນິ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ ລວມເຖງິ ສດິທທິາງຜນົປະໂຫຍດຈາກທີົ່ ດນິດັົ່ ງກົ່ າວ. 

ສິດທິດ້ານການທົດແທນ - ຂອບເຂດຂອງມາດຕະການ ລວມມກີານທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ການສະໜບັສະ
ໜນູຟືນ້ຟູລາຍຮບັ, ການໃຫຄ້ວາມຊົ່ ວຍເຫຼອື, ສິົ່ ງທີົ່ ທດົແທນລາຍຮບັ, ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼອືການຍກົຍາ້ຍແກົ່
ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ, ແມົ່ ນຂຶນ້ກບັ ປະເພດການສູນເສຍຂອງແຕົ່ ລະບຸກຄນົ, ເພືົ່ ອທີົ່ ຈະຟືນ້ຟູ ສະພາບ
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົໃຫກ້ບັພວກເຂາົ. 

ຄົວເຮ ອນ -  ໝາຍເຖງິ ທຸກຄນົ ທີົ່ ອາໄສ ແລະ ກນິເຂົາ້ ນ າກນັໃນຫຼງັຄາເຮອືນດຽວກນັ ເປັນຫວົໜົ່ ວຍໜຶົ່ ງ ຂອງ
ສງັຄມົ. 

ການຟ ື້ນຟ ລາຍຮັບ - ໝາຍເຖງິ ການສາ້ງແຫຼົ່ ງລາຍຮບັ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູົ່  ຂຶນ້ໃໝົ່  ໃຫກ້ບັ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກື
ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (PAHs) ຢົ່ າງໜອ້ຍໃຫຢູ້ົ່ ໃນລະດບັ ທີົ່ ເທົົ່ າກບັກົ່ ອນເກດີມໂີຄງການ. 

ການປັບປ ງ -  ການສາ້ງຕັງ້ໂຄງຮົ່ າງ (ຫວົໜົ່ ວຍ, ຮົວ້, ຄອກໝ,ູ ສາລານັົ່ ງພກັຜົ່ ອນ, ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ຊຸມຊນົ, ຮາ້ງຮາ້ນ, ໂຮງເກບັເຄືົ່ ອງ ແລະ ອືົ່ ນໆ.) ແລະ ການປູກຜນົລະປູກ/ຕົນ້ໄມ,້ ຄວົເຮອືນ, ສະຖາບນັ ຫຼ ືອງົ
ກອນ. 
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ການຫຍັບຍ້າຍທີີ່ດນິ - ເປັນຂະບວນການ ທີົ່ ບຸກຄນົຕອ້ງສູນເສຍຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິຂອງຕນົໄປ, ສູນເສຍ
ການຊມົໃຊ ້ຫຼ ືການເຂົາ້ເຖງິພືນ້ທີົ່ ດນິດັົ່ ງກົ່ າວແບບບ ົ່ ສະໝກັໃຈ ໃຫກ້ບັການພດັທະນາໂຄງການ. ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່
ດນິ ອາດພາໃຫມ້ຜີນົກະທບົອືົ່ ນໆທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຕາມມາ, ລວມເຖງິ ການສູນເສຍທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ຫຼ ືຊບັສນິຄງົທີົ່ ອືົ່ ນໆ (ຮົວ້
, ນ າ້ສາ້ງ, ສຸສານ, ຫຼ ືສິົ່ ງປຸກສາ້ງອືົ່ ນໆ ຫຼ ືການປັບປຸງຕົ່ າງໆ ທີົ່ ຢູົ່ ຕດິກບັພືນ້ທີົ່ ດນິດັົ່ ງກົ່ າວ). 

ເຈົື້າໜ້າທີີ່ຂອງໂຄງການ - ໝາຍເຖງິ ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (MPWT), ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ (MPI), ກະຊວງການເງນິ (MoF), ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
(MoNRE), ກະຊວງຖະແຫຼົ່ ງຂົ່ າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທົ່ ອງທົ່ ຽວ (MoICT). 

ບ ກຄົນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ (PAP)  ຫ   ຄົວເຮ ອນ ຖ ກກະຜົນທົບຈາກໂຄງການ (PAH) 
- ລວມທງັໝດົທຸກຄນົ, ຄວົເຮອືນ, ນຕິບຸິກຄນົ, ອງົກອນ, ບ ລສິດັ ຫຼ ືສະຖາບນັເອກະຊນົ ຜູທ້ີົ່ ນອນຢູົ່ ໃນບນັຊລີາຍ
ຊືົ່ ທີົ່ ຈະຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການໃນດາ້ນຕົ່ າງໆຂອງພວກເຂາົ: (i) ມາດຕະຖານການດ າລງົຊວີດິ ຖກືຜນົກະທບົ, 
(ii) ສດິທ,ິ ເອກະສານຄອບຄອງກ າມະສດິ, ຫຼ ືຊບັສນິຕົ່ າງ ໃໆນແຕົ່ ລະຫຼງັຄາເຮອືນ, ທີົ່ ດນິ (ລວມເຖງິ ທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ, 
ການຄາ້ຂາຍ, ການກະສກິ າ, ປົ່ າໄມ,້ ສວນ, ທົົ່ ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ, ແລະ/ການຈດັການທີົ່ ດນິ), ແຫຼົ່ ງນ າ້, ໜອງປາ, 
ບ ລເິວນຫາສດັນ າ້ຂອງຊຸມຊນົ, ໄມໃ້ຫໝ້າກ ແລະ ຕົນ້ໄມ,້ ຫຼ ືຊບັສນິທີົ່ ສາມາດເຄືົ່ ອນທີົ່  ຫຼ ືຄງົທີົ່ , ການຄອບຄອງ, 
ການຈ າກດັ, ຫຼ ືຜນົກະທບົອືົ່ ນໆທງັໃນໄລຍະຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຖາວອນ (iii) ທຸລະກດິ, ວຽກເຮດັງານທ າ, ສະຖານທີົ່ ເຮດັ
ວຽກຫຼທືີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ, ຫຼທືີົ່ ຢູົ່ ອາໄສຖກືຜນົກະທບົ ທງັແບບຊົົ່ ວຄາວ  ຫຼ ືຖາວອນ, ນບັທງັ ພາກສົ່ ວນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ 
ທີົ່ ບ ົ່ ໄດມ້ກີານຍກົຍາ້ຍ . 

ການຟ ື້ນຟ  - ໝາຍເຖງິ ການຊົ່ ວຍເຫຼອື ຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທີົ່ ຮາ້ຍແຮງ ຍອ້ນການສູນເສຍຊບັສນິທີົ່ ໃຫຜ້ນົ
ຜະລດິ, ລາຍຮບັ, ວຽກເຮດັງານທ າ ຫຼ ືແຫຼົ່ ງຂອງການດ າລງົຊວີດິ, ເພືົ່ ອເສມີກບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຂອງຊບັ
ສນິ, ເພືົ່ ອໃຫກ້ານຟືນ້ຟູ ມາດຕະຖານການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ຄຸນນະພາບຊວີດິທີົ່ ເຕມັຮູບແບບ. ຊຶົ່ ງລ າພງັອາໄສແຕົ່
ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແມົ່ ນຈະບ ົ່ ໄດເ້ຮດັໃຫກ້ານຟືນ້ຟູທີົ່ ເຕມັສົ່ ວນ. 

ການປະເມີນມ ນຄ່າທດົແທນ - ເປັນວທິກີານປະເມນີມູນຄົ່ າຂອງຊບັສນິ ທີົ່ ກ ານດົຈ ານວນມູນຄົ່ າທດົແທນທງັ
ໝດົ ເພືົ່ ອຈະທດົແທນໃຫແ້ກົ່ ຊບັສນິທີົ່ ສູນເສຍໄປ, ລວມເຖງິທຸກລາຍການໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການດ າເນນີທຸລະກ າຂອງ
ຊບັສນິດັົ່ ງກົ່ າວ. ໄດມ້ກີານກ ານດົ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ:້ ສ າລບັດນິກະສກິ າ, ມນັແມົ່ ນ ກົ່ ອນ
ໂຄງການ ຫຼ ືກົ່ ອນການຍກົຍາ້ຍ, ອນັໃດສູງກົ່ ວາ, ມູູນຄົ່ າຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ຂອງ ທີົ່ ດນິທີົ່ ມທີົ່ າແຮງໃນການເພາະປູກ 
ຫຼ ືໃຊດ້ນິທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົໃນບ ລເິວນອອ້ມຂາ້ງ, ບວກກບັ ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍ ໃນການກະກຽມ ທີົ່ ດນິ ໃນລະດບັໃກຄ້ຽງ
ກນັແທນທີົ່ ດນິທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ, ບວກກບັ ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍຕົ່ າງໆ ໃນການລງົທະບຽນ ແລະ ພາສອີາກອນ. ສ າລບັດນິໃນ
ເຂດຕວົເມອືງ, ມູນຄົ່ າຕາມ ທອ້ງຕະຫຼາດ ແລະ ຂຶນ້ກບັ ຂະໜາດ ແລະ ການນ າໃຊ ້ໃນຊົ່ ວງກົ່ ອນການຍກົຍາ້ຍ, ໃຫ ້
ໃກຄ້ຽງ ຫຼ ືປັບປຸງ ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກົ່  ລະບບົໂຄົ່ ງລາງພືນ້ຖານ ແລະ ການ ບ ລກິານ ແລະ ຕັງ້ຢູົ່ ໃນ
ບ ລເິວນອອ້ມຂາ້ງດນິຖກືຜນົກະທບົ, ບວກກບັ ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍຕົ່ າງໆ ໃນການລງົທະບຽນ ແລະ ພາສອີາກອນ. ສ າລບັ
ບາ້ນ ຫຼ ື ສິົ່ ງປູກສາ້ງຕົ່ າງໆ, ວດັສະດຸໃນການກ ົ່ ສາ້ງສິົ່ ງປູກສາ້ງທີົ່ ຈະຍກົຍາ້ຍໄປ ແມົ່ ນຕາມລາຄາທອ້ງຕະຫຼາດ, ໃນ
ສະຖານທີົ່  ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃກຄ້ຽງ ຫຼດືກີົ່ ວາ ສິົ່ ງປຸກສາ້ງໂຕຖກືຜນົກະທບົ, ຫຼປົືວແປງ ສິົ່ ງປູກສາ້ງມທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົ, ບວກກບັຄົ່ າຂນົສົົ່ ງວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງ ເຖງິສະຖານທີົ່ ປຸກສາ້ງ, ບວກກບັຄົ່ າແຮງງານກ າມະກອນ ແລະ ຄົ່ າທ າ
ນຽມຜູຮ້ບັ         ເໝາົ, ບວກກບັ ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍຕົ່ າງໆ ໃນການລງົທະບຽນ ແລະ ພາສອີາກອນ. ໃນການກ ານດົ ຄົ່ າທດົ
ແທນ, ຄົ່ າເຊືົ່ ອມໂຊມ ແລະຄົ່ າຟືນ້ຟູ ຂອງຊບັສນິ ບ ົ່ ໄດນ້ າເຂັາ້ໃນການຄດິໃລົ່ ຄົ່ າທດົແທນ, ບ ົ່ ໄດເ້ປັນມູນຄົ່ າຜນົ
ປະໂຫຍດທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການ, ຊຶົ່ ງມູນຄົ່ ານີຈ້ະຖກືຕດັອອກ ຈາກລາຍການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. ໃນບົ່ ອນທີົ່  
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ກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ ບ ົ່ ຊອດຄົ່ ອງກບັມາດຕະຖານຂອງການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ເຕມັຮູບແບບ, ການທດົ
ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍໃນປະເທດ ຈະມມີາດຕະການເພມີເຕມີ ເພືົ່ ອໃຫ ້ ເປັນໄປຕາມ ມາດຕະຖານ
ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. ການຊົ່ ວຍເຫຼອືເພີົ່ ມເຕມີດັົ່ ງກົ່ າວ ແຕກຕົ່ າງຈາກ ມາດຕະການໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 
ທີົ່ ຢູົ່ ພາຍໃຕ ້ນະໂຍບາຍເລກທ ີOP 4.12, Para. 6. 

ການສຶກສາຕົື້ນທຶນທດົແທນ (RCS) - ເປົາ້ໝາຍຫຼກັຂອງ RCS ຄກືານກ ານດົອດົຕາທີົ່ ດນິຕາມການບນັທກຶ
ການໂອນມອບທີົ່ ເກດີຂຶນ້, ຂອງໂຄງສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິອືົ່ ນໆ ທີົ່ ໃດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼກັ ແລະ ສ າຮອງ1 . ການສກຶສານີ ້
ຄວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍພາກສົ່ ວນອດິສະຫຼະ. ອງີຕາມຜນົຂອງ RCS, ຄອບຄວົທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
ຈະໄດກ້ານທດົແທນຕາມລາຄາທອ້ງຕະຫຼາດ (ຈາກລາຄາຕະຫຼາດ) ຈາກ RoUM ຈາກການສູນເສຍທີົ່ ດນິ ແລະ ຊບັ
ສນິ ເນືົ່ ອງຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ . RCS ຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຊົ່ ວງ DMS. 

ການຈັດສນັຍກົຍ້າຍ - ໝາຍເຖງິ ທຸກມາດຕະການ ຄວນຖກືນ າໃຊ ້ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການ ຕ ົ່
ກບັ ຊບັສນິ ແລະ/ຫຼ ືຊວີດິການເປັນຢູົ່ ຂອງຜູຖ້ກືຜນົກະທບົ, ລວມເຖງິ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ການຍາ້ຍຖິົ່ ນ
ຖານ (ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ) ແລະ ການຟືນ້ຟູຕາມຄວາມຈ າເປັນ.  

ຫົວໜ່ວຍລາຄາຂອງທີີ່ດນິ - ຜນົກະທບົຂອງດນິສົ່ ວນບຸກຄນົ ມກັຕກົຢູົ່ ພາຍໃຕປ້ະເພດທີົ່ ດນິ ທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ຫຼ ື
ດນິ ຄາ້ຂາຍ. ວທິກີານຫາຂ ມູ້ນ ຈາກອດັຕາທອ້ງຕະຫຼາດ ຄຂືະບວນການເກບັກ າຂ ມູ້ນການຂາຍທີົ່ ດນິລົ່ າສຸດ ໃນ
ບ ລເິວນດນິໃກຄ້ຽງໂຄງການຍົ່ ອຍ. ວທິກີານສ າລບັເກບັກ າຂ ມູ້ນ ລວມທງັການສ າພາດໂດຍກງົ (i) ຕວົແທນໜົ່ ວຍ
ງານຄາ້ຂາຍທີົ່ ດນິໃນເຂດສູນກາງທຸລະກດິ CBD, (ii) ເຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິທີົ່ /ບ ລເິວນໃກຄ້ຽງໂຄງການຍົ່ ອຍ ຜູທ້ເີປັນ
ຄອບຄວົຖກືກະທບົຈາກໂຄງການການ ແລະ ຄອບຄວົທີົ່ ບ ົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ແລະ (iii) ອ ານາດການ
ປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນທີົ່ /ບ ລເິວນໃກຄ້ຽງໂຄງການຍົ່ ອຍ. ຕາມຜນົໄດຮບັຂອງ RCS, ລາຄາທີົ່ ດນິຈະລວມທງັຫຼກັຖານ
ການເປັນເຈົາ້ຂອງ, ສິົ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິອືົ່ ນ ໃໆນທີົ່ ດນິ. 

ລາຄາສ າລັບສິີ່ງປ ກສ້າງ - ເຮອືນ/ໂຄງສາ້ງທີົ່ ຖກືກະທບົຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ ຈະຖກືຈດັໃນສອງປະເພດຫຼກັ - 
ເຮອືນ/ທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ແລະ ໂຄງສາ້ງອືົ່ ນໆ. ວທິໃີນການກ ານດົລາຄາ ເຮອືນ/ ໂຄງສາ້ງ ລວມເອາົ ການສ າຫຼວດ ຈ ານວນ 
ແລະການວດັແທກລະອຽດ ຂອງອງົປະກອບຕົ່ າງໆຂອງໂຄງສາ້ງ ແລະ ກ ານດົລາຄາ ຂອງເຮອືນ/ໂຄງສາ້ງຕາມລາຄາ
ທອ້ງຕະຫຼາດ. ສິົ່ ງປຸກສາ້ງອືົ່ ນ ເຊັົ່ ນ: ນ າ້ສາ້ງ ແລະ ຮົວ້, ແລະ ຊບັສນິດາ້ນວດັທະນາທ າເຊັົ່ ນ ທາດ, ຈະຖກືຊດົເຊຍີ
ຕາມລາຄາທອ້ງຕະຫຼາດ, ແລະ ຈະມກີານກ ານດົຜນົຂອງອດັຕາລາຄາ ໂຄງສາ້ງສະເພາະ. 

ກ ູ່ມທີີ່ມີຄວາມອອ່ນໄຫວງ່າຍ (ກ ູ່ມທີີ່ດ້ອຍໂອກາດ) -  ແມົ່ ນ ກູົ່ ມທີົ່ ແຕກຕົ່ າງ ຈາກກູົ່ ມຄນົທົົ່ ວໄປ ເປັນກູົ່ ມ
ຄນົ ທີົ່ ຍອມທນົຕ ົ່ ກບັຄວາມບ ົ່ ສະເໝພີາບ ແລະ ປະເຊນີໜາ້ກບັຄວາມດອ້ຍໃນສງັຄມົ ຈາກການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 
ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ: (i) ຫວົ  ໜາ້ຄອບຄວົທີົ່ ເປັນຜູຍ້ງິ, ຜູສູ້ງອາຍຸ ຫຼ ືຄນົພກິານ (ii) ຄວົເຮອືນທີົ່ ມຖີານະທຸກຈນົ, 
(iii) ຜູບ້ ົ່ ມທີີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ, ແລະ (iv) ກູົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ (OP4.10). 

 

 

1  ນີລ້ວມທງັ ຮົວ້, ນ າ້ສາ້ງ, ຫອ້ງນ າ້, ເຮອືນຄວົ ແລະ ອືົ່ ນໆ  
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ຄ ານ າ 
ເອກະສານສະບບັນີເ້ອີນ້ວົ່ າ ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ (RPF) ໂຄງການງບົປະມານເພີົ່ ມການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັ ສ າລບັ ສປປ ລາວ ( LDRM-AF ຫຼ ືໂຄງການ)  ແລະ  ຈະໄດນ້ າໃຊກ້ບັທຸກໆການລງົທນືທີົ່
ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກທະນາຄານໂລກ (WB) ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຄອບຄອງທີົ່ ດນິ ແລະ ຈ າກດັການເຂົາ້
ເຖງີແຫຼົ່ ງຊບັພະຍາກອນຕາມທີົ່ ໄດກ້ ານດົຢູົ່ ໃນກອບນະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໂດຍບ ົ່ ໄດສ້ະມກັໃຈ 
(OP/BP 4.12). ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ (RPF) ນີແ້ມົ່ ນໄດປັ້ບປຸງຈາກໂຄງການເດມີທີົ່ ໄດຄ້ ານງຶ
ເຖງິກດິຈະກ າທີົ່ ສະເໜ ີ ເພືົ່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູດາ້ນທນຶຮອນພາຍໃຕຂ້ອງໂຄງການງບົປະມານເພີົ່ ມ 
(AF) ແລະ ເປັນສົ່ ວນໜຶົ່ ງຂອງກອບການຄູມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF) ສ າລບັໂຄງການ
ງບົປະມານເພີົ່ ມເພືົ່ ອການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັ ສ າລບັ ສປປ ລາວ.  

ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ(PMU) ຂອງກມົທາງນ າ້  (DOW) ຂອງກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
(MPWT) ແລະ ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ (PIUs) ກບັຂະແໜງທາງນ າ້ຂອງພະແນກໂຍທາ
ທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງແຂວງ PWT ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ດາ້ນເຕກັນກິຈາກພະແນກຄົນ້ຄວາ້
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັຂອງສະຖາບນັໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (EDPD / PTRI) ເປັນຜູົ່
ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັອງົປະກອບໂດຍສະເພາະ,ຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມສອດຄົ່ ອງກບັ CRPF ແລະ 
ESMF, ລວມທງັການເກບັຮກັສາເອກະສານທີົ່ ຖກືຕອ້ງໄວໃ້ນບົ່ ອນເກບັມຽ້ນເອກະສານໂຄງການເພືົ່ ອການກວດ
ສອບໂດຍທະນາຄານ ໂລກ.. 

ເອກະສານສະບບັນີຖ້ວືົ່ າເປັນເອກະສານດບິ ແລະ ສາມາດດດັແປງ ແລະ ປົ່ ຽນແປງໃໝົ່ ໄດຕ້າມສະພາບການ ຫລ ື
ຂອບເຂດຂອງກດິຈະກ າ.  ໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລຢືົ່ າງໃກຊ້ດິກບັທະນາຄານໂລກ ແລະຈ າເປັນຕອ້ງມກີານປັບປຸງໃໝົ່  

 

1.0 ສະພາບລວມຂອງໂຄງການ 

1.1 ຄວາມເປັນມາ 

ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽຈາກໄພພບິດັໃນພາກພືນ້ອາຊຕີາເວນັອອກຊົ່ ຽງໃຕ ້ສະເພາະ ໃນ ສປປ ລາວ,  ທີົ່  ກ າລງັ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍໄດຮ້ບັທນຶຈາກທະນາຄານໂລກ (WB)  ໄດມ້ຈີດຸປະສງົເພືົ່ ອ “ຊົ່ ວຍຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງຈາກ
ໄພນ າ້ຖວ້ມ ແລະ ເຊືົ່ ອມໂຍງທົ່ າແຮງໃນການລະດມົທນຶຮອນ ເຂົາ້ໃນວຽກງານການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ສ າລບັ ສປປ 
ລາວ. ໂຄງການໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໃນວນັທ ີ6 ກ ລະກດົ 2017 ແລະ ມຜີນົບງັຄບັໃຊໃ້ນວນັທ ີ 11 ຕຸລາ 2017, 
ໂດຍມພີນັທະສນັຍາກູຢື້ມ ຈ ານວນ 30 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ໄດມ້ຈີດຸປະສງົການພດັທະນາໂຄງການ (PDO) 
ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມ ຢູົ່ ເມອືງໄຊ ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ຍກົສູງຄວາມສາມາດຂອງ
ລດັຖະບານແຫົ່ ງສປປລາວ (GoL) ເພືົ່ ອສະໜອງການບ ລກິານດາ້ນອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ການຕອບໂຕໄ້ພພບິດັ.ໂຄງການ 
SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດວ້ຍ ຫາ້ ອງົປະກອບ ຄ:ື 

ອົງປະກອບທີ 1  ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນ ື້າຖ້ວມໃນຕົວເມ ອງແບບປະສົມປະສານ (13,5 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ). ອງົປະກອບນີ ້ ໂຄງການດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຊົ່ ວຍໃນການທດົລອງແນວຄວາມຄດິໃນການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມແບບຮອບດາ້ນໃນເທດສະບານ ເມອືງໄຊ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກົ່ ສະຖາບນັ



 

SEA DRM Project – Lao PDR 2  
Resettlement Policy Framework 

ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີົ່ ປະຕບິດັເພືົ່ ອການວາງແຜນໃນການປັບຕວົ. ອງົປະກອບທ ີ 1 ແມົ່ ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກມົ
ທາງນ າ້ (DOW) ຢູົ່ ພາຍໃຕກ້ະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (MPWT). 

ອົງປະກອບທີ 2 - ລະບົບທີີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ (10 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ). ເພືົ່ ອສະໜບັສະໜນູການກະກຽມພອ້ມ ແລະ ຊົ່ ວຍຫລກີລຽ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍທີົ່
ບ ົ່ ຈ າເປັນ, ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການປັບປຸງລະບບົທີົ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ລະບບົເຕອືນໄພລົ່ ວງໜາ້ໃນລະດບັຊາດ, 
ພອ້ມການຕດິຕັງ້ທາງກາຍຍະພາບລວມທງັອົ່ າງໂຕົ່ ງນ າ້ອູ,ຊິົ່ ງຕັງ້ຢູົ່ ເມອືງໄຊ. ການລງົທນືທງັສອງປະເພດຈະເປັນ
ຕວົຢົ່ າງສ າລບັເມອືງອືົ່ ນໆ ແລະ ອົ່ າງນ າ້ໃນປະເທດ. ສົ່ ວນປະກອບທ ີ 2 ແມົ່ ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກມົອຸຕຸນຍິມົ 
ແລະ ອຸທກົກະສາດ (DMH) ຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (MONRE), 

ອົງປະກອບທີີ່ 3 - ການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນ ເພ ີ່ອການປັບຕົວໄພພິບັດ (5ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ). ເພືົ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ, ໂຄງການຈະຊົ່ ວຍກ ານດົວທີກີານຄວບຄຸມ
ໃນການສະໜອງທນຶ ແລະ ການປະກນັໄພຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັ, ເພືົ່ ອພດັທະນາຍຸດທະສາດ DRFI ແຫົ່ ງຊາດ ແລະ
ໃຫກ້ານເຂົາ້ເຖງິການປະກນັໄພຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັພາຍໃຕອ້ງົປະກອບທ ີ 3, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍແມົ່ ນກມົສະສມົ
ແຫົ່ ງລດັ (SRD) ກະຊວງການເງນິ (MOF). 

 ປະກອບທີີ່ 4 - ການສ້າງຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ການປະສານງານ ( 1,5ລ້ານ ໂຄລະສະຫະລັດ) ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂດຍ ກມົແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລງົທນຶ, ອງົປະກອບທ ີ4  ;ສະ ໜບັສະໜນູ ການ
ປະສານງານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການໂດຍລວມ, ການສກຶສາ ເພືົ່ ອການເຊືົ່ ອມໂຍງ ກົ່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສົ່ ຽງໄພພບິດັ (DRM) ເຂົາ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການລງົທນື, ແລະ ການສະ ໜບັ ສະໜູນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ປະຈ າວນັ. 

ອົງປະກອບທີ 5 - ການຕອບໂຕຸ້ເຫດການສ ກເສີນ (US$0). ອງົປະກອບທ ີ5 ອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັສນັເອາົຕາມ
ເປີເຊນັທີົ່ ໄດຮ້ບັຈາກອງົປະກອບອືົ່ ນໆ ເພືົ່ ອໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການຟືນ້ຟູສຸກເສນີ ແລະ ການກ ົ່ ສາ້ງຄນືໃໝົ່  ຫຼງັ
ຈາກເກດີວກິດິການທີົ່ ເໝາະສມົ 

ອງົປະກອບນີຈ້ະໄດພ້ດັທະນາໂດຍຮົ່ ວມມກືບັກະຊວງການເງນິ ແລະ ກະຊວງຕົ່ າງໆເພືົ່ ອຮບັປະກນັການປະສານ
ງານທາງນອນໃນລະດບັຊາດໃຫມ້ປີະສດິຕພິາບໃນການກຽມພອ້ມ ແລະ ຕອບໂຕໄ້ພພບິດັ. ສົ່ ວນປະກອບນີບ້ ົ່ ມຄີົ່ າ
ໃຊຈ້ົ່ າຍຫຍງັເລຍີ. 

ໃນປີ 2018, ສປປລາວໄດປ້ະສບົກບັໄພນ າ້ຖວ້ມຢົ່ າງແຜົ່ ຫຼາຍ, ເຊິົ່ ງສົົ່ ງຜນົກະທບົຢົ່ າງຫຼວງຫຼາຍຕ ົ່ ກບັປະຊາຊນົ 
ແລະ ເສດຖະກດິ. ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍລດົຊົ່ ອງວົ່ າງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ເພີົ່ ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕອບສະໜອງ, 
ການຈດັຫາງບົປະມານເພີົ່ ມເຕມີ (AF) ປະມານ 25 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ທີົ່ ກ າລງັສະເໜໃີຫອ້ງົປະກອບ 1 ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັກດິຈະກ າ ທີົ່ ຄາ້ຍຄກືນັໃນ 2 ແຂວງເພີົ່ ມເຕມີເຊັົ່ ນ: ຫຼວງພະບາງ (LPB) ແລະ ບ ລຄິ າໄຊ (BKX). ລາຍ
ລະອຽດຂອງອງົປະກອບ 1 ຂອງເອກະສານ AF ແມົ່ ນມໄີວໃ້ນພາກ 1.2 ຂາ້ງລຸົ່ ມນີ.້    

1.2 ລາຍລະອຽດຂອງອົງປະກອບ 1 ຂອງ ງົບປະມານເພີີ່ມ AF 

ອງົປະກອບ 1 ຈະດງຶເອາົງບົປະມານເພີີົ່ ມ ຈ ານວນ 25 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັເພືົ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການປອ້ງ
ກນັນ າ້ຖວ້ມ ແລະ ການວາງຜງັເມອືງທີົ່ ມຄີວາມຢືດຢຸົ່ ນ, ຂະຫຍາຍກດິຈະກ າໂຄງການແມົ່ ບດົຢູົ່ ແຂວງອຸດມົໄຊ, 
ແລະ ເພີົ່ ມການລງົທນືໃນການປອ້ງກນັນ າ້ຖວ້ມສອງແຂວງຕືົ່ ມອກີ, ແຂວງຫລວງພະບາງແລະບ ລຄິ າໄຊ 
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ການປົ່ ຽນແປງແມົ່ ນຂືນ້ກບັອງົປະກອບທ ີ 1 - ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງແບບປະສມົ
ປະສານລວມມດີັົ່ ງນີ:້ 

(ກ) ອງົປະກອບ 1.1 ການລງົທນືດາ້ນໂຄງສາ້ງ: ສົ່ ວນປະກອບນີຈ້ະໄດຮ້ບັການປັບປຸງແກໄ້ຂ ໃໝົ່  ເພືົ່ ອການສະ ໜບັ 
ສະ ໜນູ ທາງດາ້ນການເງນິ ໃນການກ ົ່ ສາ້ງເຂດປອ້ງກນັຕະຝັົ່ ງເຈືົ່ ອນ, ການຟືນ້ຟູສະພາບອາກາດທີົ່ ຢືດຢຸົ່ ນຂອງໂຄງ
ລົ່ າງພືນ້ຖານປອ້ງກນັນ າ້ຖວ້ມ ແລະ ຄູກນັນ າ້ລວມທງັສິົ່ ງທີົ່ ເສຍຫາຍຈາກໄພນ າ້ ຖວ້ມປີ 2018 ຢູົ່ ບນັດາແຂວງຕ ົ່ ໄປ
ນີ ້ 

(i) ຢ ູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ງບົປະມານເພີົ່ ມ AF ຈະໃຫເ້ງນິຊົ່ ວຍເຫລອືການກ ົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງເຈືົ່ ອນ ຕາມລຽບແມົ່ ນ າ້
ຄານຕອນລຸົ່ ມ (ເບືອ້ງຂວາ ແລະ ເບືອ້ງຊາ້ຍ) ເປັນໄລຍະຍາວທງັ ໝດົ 3 ກໂິລແມດັ ແລະ ຕດິຕັງ້ 
ປະຕູນ າ້ 4 ແຫົ່ ງ ແລະ ປ າ້ນ າ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. 
(ii) ຢ ູ່ໄຊແຂວງອ ດົມໄຊ, ພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງນ າ້ຖວ້ມໄດມ້ກີານວາງແຜນທີົ່ ຈະຍກົລະດບັ
ໃຫເ້ປັນ 1 ໃນ 20 ປີ ຜນົຕອບແທນ ໄລຍະເວລາມາດຕະຖານການອອກແບບ. ການວເິຄາະດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ
ຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມແມົ່ ນໄດດ້ າເນນີການກະກຽມໂຄງການຂອງແມົ່ ນ າ້ເຊິົ່ ງຖວືົ່ າເປັນວທິແີກໄ້ຂທີົ່ ມຜີນົ
ປະໂຫຍດສູງ, ງບົປະມານເພີມ້(AF) ຈະເສມີແຜນການລງົທນືທີົ່ ມໂີຄງສາ້ງລວມທງັການປອ້ງກນັຕະຝັົ່ ງເຈືົ່ ອນ, 

ການຂຸດດນິ, ແລະ ຄວາມໜາ້ຢູົ່ ຂອງຕວົເມອືງເຊັົ່ ນ ເສັນ້ທາງຍົ່ າງຂາ້ມລຽບຕາມແມົ່ ນ າ້ ແລະ ການປູກຕົນ້ໄມ.້  
(iii) ຢ ູ່ແຂວງ ບ ລິຄ າໄຊ ຈະມກີານລງົທນຶຈ າກດັ  ແລະ ຮບີດົ່ ວນຈະໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ເຊິົ່ ງປະກອບດວ້ຍການປອ້ງ
ກນັຕະຟັົ່ ງເຈືົ່ ອນ າປະມານ 0,8 ກມ ຢູົ່  ລຽບຕາມແຄມນ າ້ຂອງໃນເມອືງປາກຊນັ.   ນອກຈາກນີ,້ ການປະເມນີຄວາມສົ່ ຽງ
ໄພນ າ້ ຖວ້ມລາຍລະອຽດຈະເປັນພືນ້ຖານ ສ າ ລບັການລງົທນືໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພນ າ້ຖວ້ມຂະ ໜາດໃຫຍົ່ ໃນ
ອະນາຄດົ, ນອກຂອບເຂດຂອງໂຄງການນີ.້ 
 (ຂ) ສົ່ ວນປະກອບ 1.2: ການລງົທນືທີົ່ ບ ມໂີຄງສາ້ງ:  ການສກຶສາດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການສ າຫຼວດທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ ຖວ້ມ ແລະ ຄວາມຕາ້ນທານກບັໄພພບິດັຈະຖກືດ າເນນີການເພືົ່ ອກ ານດົວທິແີກ ້
ໄຂທີົ່ ມໂີຄງສາ້ງ (ວສິະວະກອນ) ແລະ ວທິແີກໄ້ຂທີົ່ ບ ົ່ ເປັນໂຄງສາ້ງ (ບ ົ່ ໄດຮ້ບັການອອກແບບ) ໃນແບບປະສມົ
ປະສານ. ການສກຶສາກົ່ ຽວກບັນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ບ ລຄິ າໄຊ: ການສກຶສາດາ້ນວຊິາການແລະການ ສ າ ຫຼວດ
ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ ຖວ້ມ ແລະ ຄວາມຕາ້ນທານກບັໄພພບິດັຈະຖກືດ າເນນີການ
ເພືົ່ ອ ກ າ ນດົວທິແີກໄ້ຂທີົ່ ມໂີຄງສາ້ງ (ວສິະວະກອນ) ແລະ ວທິກີານທີົ່ ບ ົ່ ເປັນໂຄງສາ້ງ (ບ ົ່ ມວີສິະວະກອນ) ແບບ
ປະສມົປະສານ. ວທິແີກໄ້ຂພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງທີົ່ ເປັນທ າມະຊາດ ແລະ ສຂີຽວຈະຖກືລວມເຂົາ້ໃນການອອກແບບ
ການປັບປຸງພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ ສ າ ລບັການລງົທນືທງັ ໝດົ ໂດຍພາຍໃຕງ້ບົປະມານເພີົ່ ມ (AF), ໂດຍມກີານສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດກ້ົ່ ຽວກບັການປັບປຸງພືນ້ທີົ່ ດນິຊມືນ າ້ ໃນເຂດຕວົເມອືງຢູົ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ. ລະບບົພືນ້ຖານໂຄງ
ລົ່ າງ ແລະ ການເກບັກ າ ຂ ມູ້ນ: ຈະໄດຮ້ບັການສະ ໜບັ ສະ ໜນູ ໃຫແ້ກົ່   DOW ເພືົ່ ອຍກົລະດບັສາງຊບັສນິພືນ້ຖານ
ໃນປະຈບຸນັໃຫເ້ປັນລະບບົຄຸມ້ຄອງຊບັສນິທີົ່ ມລີະບບົປະຕບິດັການອດັຕະໂນມດັແລະຂ ມູ້ນສະພາບການ. ການ
ວາງແຜນຕວົເມອືງ: ການສກຶສາດາ້ນວຊິາການເພືົ່ ອທບົທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບການວາງແຜນຜງັເມອືງໃນປະຈຸ
ບນັ, ແລະ ແຈງ້ການວາງແຜນຢູົ່ ບນັດາແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ບ ລຄິ າໄຊ, ລວມທງັການກະກຽມແຜນທີົ່ ພືນ້ຖານ GIS 
ພອ້ມກບັແຜນທີົ່ ມຢູີົ່ ທງັໝດົ, ການປະເມນີທາງກວາ້ງຂອງພືນ້ທີົ່ , ແລະ ແຜນການພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ ກນົໄກແລະ
ອຸປະກອນ ໃນການເຝ້ົາລະວງັ ແລະ ເຕອືນໄພນ າ້ຖວ້ມ ແລະ ການວາງແຜນສຸກເສນີ: ຕາມຄວາມຕອ້ງການທີົ່ ໄດລ້ະບຸ
ສາມາດຈດັຫາອຸປະກອນທາງເຕກັນກິພອ້ມກບັການເສມີສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັເພືົ່ ອກຽມພອ້ມ,
ຈດັການ ແລະ ຟືນ້ຟູຄນືຈາກໄພພບິດັໄດດ້ເີທືົ່ ອລະກາ້ວ. ການໃຫຄ້ າປຶກສາຈະໄດຮ້ບັການປະຕບິດັພາຍໃຕໂ້ຄງການ
ແມົ່ ບດົ ຢູົ່ ໃນສົ່ ວນປະກອບຍົ່ ອຍ 1.2. ເຊິົ່ ງຈະ ກ າ ນດົຊົ່ ອງຫວົ່ າງແລະຄວາມຕອ້ງການສະເພາະ 
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 ພາຍໃຕອ້ງົປະກອບຍົ່ ອຍນີ,້ AF ຍງັຈະສະໜບັສະໜນູກດິຈະກ າທດົລອງທີົ່ ສາມາດດ າເນນີໂດຍອ ານາດການ
ປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນດວ້ຍການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຢົ່ າງຕັງ້ໜາ້ຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນກົ່ ຽວກບັການນ າໃຊວ້ທິແີກໄ້ຂພືນ້ຖານ
ໂຄງລົ່ າງພືນ້ຖານ / ສຂີຽວທີົ່ ສາມາດອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໃຕອ້ງົປະກອບຍົ່ ອຍ 1.1 ແລະ / ຫຼພືາຍ
ໃຕອ້ງົປະກອບຍົ່ ອຍນີຂ້ືນ້ກບັລກັສະນະ ແລະ ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍຂອງກດິຈະກ າທີົ່ ສະເໜ.ີ ອງົປະກອບຍົ່ ອຍ(1.2)ນີຈ້ະສະ
ໜບັສະໜນູກດິຈະກ າທີົ່ ສາມາດສົົ່ ງເສມີຂະບວນການວາງແຜນແບບມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ (ກອງປະຊຸມ, ການສ າຫຼວດ ຫຼ ື
ການເກບັກ າຂ ມູ້ນ, ການໄປຢຽ້ມຢາມການສກຶສາແລະອືົ່ ນໆ) ເພືົ່ ອກ ານດົຄວາມຕອ້ງການບູລມິະສດິ ແລະ ການ
ພດັທະນາແຜນປະຕບິດັງານພອ້ມທງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການລງົທນືຂະໜາດ ນອ້ຍທີົ່ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນສາມາດ
ປະຕບິດັເພືົ່ ອການສາທດິ. ການສະໜບັສະໜນູຢົ່ າງແຂງແຮງຈາກພາກເອກະຊນົ ແລະ ການເຂົາ້ຮົ່ ວມ/ການນ າ ຂອງ
ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົທີົ່ ສ າຄນັເຊັົ່ ນ: ສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວ (LWU), ກຸົ່ ມຊາວໜຸົ່ ມຈະໄດຮ້ບັການຊຸກຍູ.້ ຢູົ່ ເມອືງ 
ໄຊ, ຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ 2-3 ແຫົ່ ງ ທີົ່ ຢູົ່ ແຄມຕະຝັົ່ ງເບືອ້ງຊາ້ຍຂອງແມົ່ ນ າ້ ມາວ-ຄ  ຈະໄດມ້ສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການສາ້ງ
ແຜນການປະຕບິດັງານເພືົ່ ອຫາ້ມບ ົ່ ໃຫປ້ົ່ ອຍສິົ່ ງເສດເຫລອື (ຂອງແຂງ ແລະ ຂອງແຫຼວ) ລງົສູົ່ ແມົ່ ນ າ້ ພອ້ມທງັຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັການປອ້ງກນັແຄມຝັົ່ ງແມົ່ ນ າ້ໃຊ ້ພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງທີົ່ ອງີໃສົ່  ທ າມະຊາດ ແລະ ສຂີຽວ. ຢູົ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
, ຄາດວົ່ າພືນ້ທີົ່ ທດົລອງຈະໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກ 2-3 ແຫົ່ ງເພືົ່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັວົ່ າການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກໂຄງ
ລົ່ າງພືນ້ຖານ ທີົ່ ເປັນມດິກບັທ າມະຊາດ/ ສຂີຽວອົ່ ອນ ເພືົ່ ອປົກປອ້ງຕະຝັົ່ ງເຈືົ່ ອນ ຈະມຄີວາມພະຍາຍາມເພືົ່ ອ
ຫຸຼດຜົ່ ອນການຜະລດິ ແລະ ປົ່ ອຍສິົ່ ງເສດເຫຼອື (ສິົ່ ງເສດເຫຼອືທີົ່ ເປັນຂອງແຫຼວ ແລະ ຂອງແຂງ) ລງົໃນແມົ່ ນ າ້ໂດຍກງົ    

ເພືົ່ ອຫລກີລຽ້ງຜນົກະທບົທາງລບົອາດຈະເກດີຂືນ້ຕ ົ່ ກບັຄອບຄອງທີົ່ ດນິ, ການຊດົເຊຍີ, ແລະ ຂ ຈ້ າກດັການນ າໃຊ ້
ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ເພືົ່ ອປະຕບິດັຕາມກອບນະໂຍບາຍກົ່ ຽວກບັການຍກົບາ້ຍຈດັສນັໂດບບ ົ່ ໄດສ້ະມກັໃຈ 
(OP/BP 4.12). ກອບນະໂຍບາຍການຊດັດເຊຍີ (RPF) ໄດພ້ດັທະນາ ແລະ ຈະນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນທຸກໆກດິຈະກ າ
ໂຄງການງບົປະມານເພີົ່ ມຂອງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ LDRM-AF. ສ າລບັກດິຈະກ າ/
ໂຄງການຍົ່ ອຍໃໝົ່ ທີົ່ ຈະລະບຸໃນລະຫວົ່ າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂັນ້ຕອນການກວດກາກອບການປົກປອ້ງຕາມທີົ່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວໃ້ນກອບການຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF) ແລະ ມລີາຍການທີົ່ ຈະກວດສອບທາງ
ສງັຄມົຄວນບນັທກຶ ແລະ ເກບັຮກັສາໄວໃ້ນຟາຍເອກະສານຂອງໂຄງການ ເພືົ່ ອການກວດກາຄນືຫຼງັຈາກ WB. 
ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ RPF ຍງັປະຕບິດັຕາມດ າລດັຂອງລດັຖະບານ ແຫົ່ ງ ສປປລາວ (GoL)ກົ່ ຽວ
ກບັການຊດົເຊຍີ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ(ສະບບັເລກທ ີ84 / ລບ, ວນັທ ີ5 
ເມສາ 2016). 

2.0 ຫ ກັການພ ື້ນຖານຂອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 

ກອບນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຫຼ ືRPF ໄດຖ້ກືກະກຽມ ໃຫເ້ປັນອງົປະກອບໜຶົ່ ງຂອງ ບດົກອບການຄຸມ້
ຄອງ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF) ໃຫແ້ກົ່  ໂຄງການງບົປະມານເພມີ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກ 
ໄພພບິດັ ປະຈ າພາກພືນ້ ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ໃນ ສປປ ລາວ (Lao PDR SEA DRM). ກອບໜາ້ວຽກ
ນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຈະໄດໃ້ຫຄ້ າແນະນ າ ຊົ່ ວຍໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈ ຖາ້ ໃນກ ລະນ ີການສະເໜີ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ ມຄີວາມຈ າເປັນຈະໄດມ້ກີານຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິນ າໃຊແ້ບບຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ ື ຖາວອນ ເພືົ່ ອການປະຕບິດັ
ການລເິລີົ່ ມໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ. ດັົ່ ງນັນ້, RPF ໃດຖ້ກືກະກຽມຂຶນ້ ເພືົ່ ອ ສາ້ງ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການ ເພືົ່ ອ ປອ້ງກນັ (ຫຼກີລຽ້ງ), ຈ າກດັ, ແກໃ້ຂບນັເທົົ່ າ ແລະ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ 
ໃຫກ້ບັຜນົກະທບົທາງລບົ (ຂ ຫ້ຍູງ້ຍາກ) ເຊິົ່ ງເກດີຈາກການຫຍັບຍາ້ຍທດີນິ ຈາກການສະເໜໂີຄງການຍົ່ ອຍ.  
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ເປົາ້ໝາຍຂອງກອບນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຫຼ ືRPF ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບ ົ່ ສະໝກັໃຈ 
ແລະ ສະໜອງກອບເຄືົ່ ອງມແືນະນ າ ໃນການປະເມນີ ຄວາມວຕິກົກງັວນົຂອງ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການ ເຊັົ່ ນ ເລືົ່ ອງການສູນເສຍວຖິກີານດ າລງົຊວີດິ, ຊບັສມົບດັ ແລະ ຄວາມຢູົ່ ດກີນິດ.ີ ນະໂຍບາຍ
ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແບບບ ົ່ ສະໝກັໃຈຂອງ ທະນາຄານໂລກ (OP/BP-4.12) ຈະຖກືນ າມາໃຊກ້ ົ່ ຕ ົ່ ເມືົ່ ອ ໂຄງການ
ພດັທະນາ (ຫຼໂືຄງການຍົ່ ອຍ) ອາດກ ົ່ ໃຫ ້ ປະຊາຊນົສູນເສຍທີົ່ ດນິ, ຊບັສນິອືົ່ ນໆ, ຫຼ ື ການເຂົາ້ເຖງິແຫຼົ່ ງເຮດັການ
ຜະລດິຢຸດສະງກັລງົ, ຫຼ ືສູນເສຍວຖິກີານດ າລງົຊວີດິ (ຕວົຢົ່ າງ: ຊບັສນິ ແລະ ສິົ່ ງຂອງອືົ່ ນໆ), ຄວາມຢູົ່ ດກີນິດ ີແລະ 
ຫຼ ື ສດິທອິືົ່ ນໆ. RPF ຈະເປັນເຄືົ່ ອງມຊືົ່ ວຍໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈ ພອ້ມກບັ ຂ ແ້ນະນ າ ແລະ ຂະບວກການ 
ເພືົ່ ອຮບັປະກນັ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູົ່  
ແລະ ຄວາມຢູົ່ ດກີນິດ ີ ຫຼ,ື ຢົ່ າງໜອ້ຍ, ກ ົ່ ຕອ້ງໄດມ້ກີານຟືນ້ຟູເຮດັໃຫຊ້ວີດິການເປັນຢູົ່ ຂອງພວກເຂາົຢູົ່ ໃນລະດບັ 
ກົ່ ອນມກີານເລີົ່ ມຕົນ້ໂຄງການ. 

ລາຍລະອຽດຂອງເຄືົ່ ອງມ ືແລະ ແຜນ ຂອງ ກອບນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF) ຈະຖກືກະກຽມ,  ຈະ
ຖກືນ າໃຊໃ້ນຊົ່ ວງຂັນ້ຕອນສະເພາະ ຂອງການອອກແບບໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ການປະເມນີຄວາມເປັນໄປໄດ,້ ແລະ 
ພາຍຫຼງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. RPF ກ ານດົແນວທາງໃນການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍທີົ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຄ າອະທບິາຍ 
ໃນກ ລະນໃີດທີົ່ ຈະບ ົ່ ໄດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. RPF (ກງົກນັຂາ້ມກບັແຜນປະຕບິດັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ) 
ເປັນເຄືົ່ ອງມທືີົ່ ເໝາະສມົ ໃນຂັນ້ຕອນທີົ່  ຍງັຢູົ່ ໃນຊົ່ ວງ ການວາງແຜນ ແລະ ລດັຖະບານລາວ ແລະ ກູົ່ ມທະນາຄານ
ໂລກ ຍງັບ ົ່ ທນັໄດຕ້ດັສນິໃຈອະນຸມດັທນຶ, ທຕີັງ້ ຫຼກືານອອກແບບ ເພືົ່ ອການດ າເນນີບນັດາ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ເຫຼົົ່ ານັນ້
ເທືົ່ ອ, ການກ ານດົ ຈະມກີ ົ່ ຕ ົ່ ເມືົ່ ອ ໂຄງການຢູົ່ ໃນຊົ່ ວງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນເວລານັນ້ຂ ມູ້ນມຄີບົຖວ້ນ ແລະ ຂ ມູ້ນ
ຂອງໂຄງການກ ົ່ ໄດຮ້ບັການດດັແກ ້ແລະ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດ,້ ແລະ ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (ຫຼ ືການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍໂດຍຫຍ )້ ສາມາດໄດກ້ະກຽມ. 

RPF ຈະພຈິາລະນາ ນ າໃຊ ້ຖາ້ ການສະເໜກີານ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ມຜີນົກະທບົຕ ົ່ ກບັ ຄວົເຮອືນ ແລະ ຊຸມຊນົ ທີົ່
ອາດຕອ້ງໄດຍ້ກົຍາ້ຍ, ເຖງິຈະເປັນການຍກົຍາ້ຍແບບຊົົ່ ວຄາວກ ົ່ ຕາມ. ສະຖານະການທີົ່ ອາດມກີານຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ 
ຫຼ ືຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ ເພືົ່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ, ລວມທງັ ໜາ້ວຽກກາຍະພາບ, ເຊັົ່ ນ ການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ການບູລະນະ ຕາຝັງກນັ
ເຈອືນ, ລະບບົຮົ່ ອງ ແລະ ປະຕູນ າ້, ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນ າ້ (ຫຼາຍແຫົ່ ງ). ໃນສະຖານະການນີ,້ ການ
ໄຕົ່ ຕອງ ປັດໄຈເຫຼົົ່ ານີ ້ຈະຊົ່ ວຍຂະບວນການຕດັສນິໃຈ ກ ານດົ ມາດຕະການ ເພືົ່ ອປອ້ງກນັ (ຫຼກີລຽ້ງ) ຫຼ ືບນັເທາົ
ຜນົກະທບົ. 

3.0 ຂະບວນການ ຈັດສນັຍົກຍ້າຍ ແລະ ການອະນ ມັດ 

ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫປ້ະເທດກູຢື້ມ 
(ສປປ ລາວ) ຕອ້ງໄດກ້ະກຽມບດົກອບຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF) ແລະ ກອບໜາ້ວຽກ
ນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF) ໃຫສ້ອດຄອງກບັ ກດົໝາຍ ຂອງ ລດັຖະບານ ລາວ ແລະ ຄ າແນະນ າ ແລະ 
ສນົທສິນັຍາຕົ່ າງໆ ທີົ່ ໄດປ້ະກາດນ າໃຊ,້ ເຊັົ່ ນ ຂ ຕ້ກົລງົ ແມົ່ ນ າ້ຂອງ ປີ1995, ຊຶົ່ ງພວົພນັເຖງິການແບົ່ ງປັນນ າ້. 
ເອກະສານມາດຕະການປອ້ງກນັເຫຼົົ່ ານີ ້ ຕອ້ງໄດຖ້ກືກະກຽມ, ເຜຍີແຜົ່ ອອກສູົ່ ມວນຊນົໃຫໄ້ດເ້ຂົາ້ເຖງິຂ ມູ້ນໂດຍບ 
ເສຍຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃດໆໂດຍການເຫນັດນີ າກນັຈາກຫຼາຍຝົ່ າຍ ລົ່ ວງໜາ້ກົ່ ອນການແຈງ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພືົ່ ອ
ຮບັປະກນັ ການສະເໜຜີນົກະທບົຈາກ ໂຄງການຍົ່ ອຍ (ຜນົກະທບົດາ້ນບວກ ແລະ ລບົ)  ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານປຶກສາ
ຫາລ ືກົ່ ອນການປະເມນີໂຄງການຍົ່ ອຍ. ຖາ້ມ ີໜອ້ຍ ກວົ່ າ 40 ຄວົເຮອືນ (ຫລ ື200 ຄນົ) ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ



 

SEA DRM Project – Lao PDR 6  
Resettlement Policy Framework 

ໂຄງການຍົ່ ອຍ, ມາດຕະການປົກປອ້ງຄຸມ້ຄອງທີົ່  ເໝາະ ສມົແມົ່ ນ ARAP. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ, ຖາ້ວົ່ າປະຊາຊນົ
ຫຼາຍກວົ່ າ 40 ຄວົເຮອືນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາໂຄງການຍົ່ ອຍ, ທີົ່ ທາງອ ານາດການປົກຄອງສະເໜີ
ມາທາງ ໂຄງການຈ າເປັນຕອ້ງໄດກ້ະກຽມ RAP ເພືົ່ ອສະເໜ ີ ຕ ົ່ ທະນາຄານໂລກກົ່ ອນຈະມກີານຈະມກີານກ ົ່ ສາ້ງ
ໃດໆ.   

RPF ຈະສຸມໃສົ່  ການໃຫຄ້ າແນະນ າ ໃນການພດັທະນາ ເຂດສະເພາະເພືົ່ ອ ARAP/RAP (OP/BP 4.12) ໃນ
ຊົ່ ວງດ າເນນີການສະເໜກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍົ່ ອຍ. ດັົ່ ງທີົ່ ກົ່ າວໄປແລວ້, ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບ ົ່ ສະໝກັ
ໃຈ ຄາດວົ່ າຈະບ ົ່ ມ,ີ ແຕົ່ ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ, ບຸກຄນົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຜູທ້ີົ່ ອາໄສຢູົ່ ໃນເຂດ 
ກ ົ່ ສາ້ງຄນັຄູກນັນ າ້, ຝາຍ, ແລະ ສົ່ ວນແຄມນ າ້ (ຫຼາຍແຫົ່ ງ) ຈະຖກືຍກົຍາ້ຍເປັນຜນົຈາກການສະເໜ ີໂຄງການຍົ່ ອຍ. 
ນອກຈາກນັນ້ແລວ້, ການຫຍັບຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຖາວອນ ອາດເກດີຂຶນ້, ໃນກ ລະນນີີ,້ ດ າລດັການທດົແທນ
ຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການພດັທະນາ, ເລກທ ີ 192/ນຍ
(2016) ; ແລະ ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12) ຮຽກຮອ້ງ ໃຫ ້ARAP/RAP ຕອ້ງ
ສາ້ງບດົແນະນ າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ພອ້ມກບັບນັດາກະຊົ່ ວງຕົ່ າງໆທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເຊັົ່ ນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ (MPI), ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຈະໄດໃ້ຫທ້ດິຊີນ້ າ
ໂດຍລວມ ເພືົ່ ອການວາງແຜນ ການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຂະບວນການຫຍບັຍາ້ຍ, ຮບັປະກນັການປະສານງານ ລະຫວົ່ າງ 
ຜູມ້ສີົ່ ວນໄດເ້ສຍຫຼາຍພາກສົ່ ວນທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ, ຊຶົ່ ງລວມເອາົ ການປະສານສມົທບົໂດຍຕງົ ໃນການຈດັຕັງ້
ການປະຕບິດັ ຂອງການຍກົຍາ້ຍຖິົ່ ນຖານ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ. ໃນເວລາລເິລີົ່ ມ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ, ຜູມ້ ີ
ສົ່ ວນໄດເ້ສຍຈະໄດເ້ຮດັການປຶກສາຫາລກືນັກົ່ ຽວກບັ ຫຼກັການການວາງແຜນ, ການຈດັສນັໜາ້ວຽກ ເພືົ່ ອແນໃສົ່   
ການລະບຸ ແລະ ການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຕ ົ່ ສງັຄມົ ຈາກການ ໂຄງການຍົ່ ອຍ.ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ1 ໄດເ້ວົາ້ເຖງິ
ເນືອ້ໃນ ຂອງ ເອກະສານ ARAP/RAP ຊຶົ່ ງເປັນໂຄົ່ ງຮົ່ າງຂອງຂ ມູ້ນ ທີົ່ ຈະຕອ້ງໄດມ້າຈາກການລງົເກບັກ າຂ ມູ້ນ
ພືນ້ຖານ, ການປະເມນີມູນຄົ່ າຊບັສນິ, ແລະ ການກ ານດົການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ບ ົ່ ວົ່ າຈະຢູົ່ ໃນການຍກົຍາ້ຍ
ແບບຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຖາວອນ ແລະ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຫຼ ືໃນສະພາບການ ທີົ່ ຕອ້ງໄດຫຸຼ້ດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການຍົ່ ອຍຕ ົ່ ສງັຄມົ. 

ການກະກຽມ ARAP/RAP ຕອ້ງລວມມ ີບນັດາມາດຕະການເພືົ່ ອ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ:້ 

▪ ແຈງ້ໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິທາງເລອືກ ແລະ ສດິທຂິອງພວກເຂາົ ກົ່ ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການທດົ
ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ; 

▪ ປຶກສາຫາລ,ື ສະເໜວີທິທີາງຕົ່ າງໆ, ແລະ ສະໜອງຂ ມູ້ນທາງເລອືກ ດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ເສດຖະກດິ ທີົ່ ມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການຍກົຍາ້ຍ ແລະ/ຫຼ ື ທາງເລອືກໃນການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ; ແລະ 

▪ ການຈົ່ າຍຄົ່ າທດົແທນທີົ່ ທນັການ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ແບບເຕມັຮູບແບບຂອງການທດົແທນຕ ົ່ ກບັການ
ສູນເສຍ ສບັຊນິ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິອນັເນືົ່ ອງມາຈາກຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ. 

ມກີານປຶກສາຫາລຮືົ່ ວມກບັສືົ່ ມວນຊນົຢົ່ າງເໝາະສມົ ແລະ ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຈາກພາກສົ່ ວນຕົ່ າງໆ ໃນຂະບວນ
ການຂອງ ARAP/RAP. ນອກເໜອືຈາກນັນ້, ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈະໂຄງການ ຈະຕອ້ງຄ າ
ນງຶເຖງິ:  
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▪ ທາງເລອືກ ແລະ ສດິທຂິອງປະຊາຊນົ ໃນການປະກອບສົ່ ວນທີົ່ ດນິ, ການຍກົຍາ້ຍ ແລະ/ຫຼ ືການທດົແທນ
ຄົ່ າເສຍຫາຍ. 

▪ ດາ້ນເຕກັນກິສະເພາະ ແລະ ທາງເລອືກເສດຖະກດິທີົ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ ທາງເລອືກໃນການຍກົຍາ້ຍ 
ຫຼ ືພືນ້ທີົ່ ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. 

▪ ຂະບວກການ ແລະ ການສະເໜເີວລາ ຂອງການຍກົຍາ້ຍ, ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຫຼ ືການທດົແທນຄົ່ າເສຍ
ຫາຍ. 

▪ ອດັຕາການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍທີົ່ ເໝາະສມົ ໃນອດັຕາເຕມັຂອງມູນຄົ່ າການຍກົຍາ້ຍ ຍອ້ນການສູນເສຍ 
ຊບັສນິ ແລະ ການບ ລກິານ; ແລະ 

▪ ສະເໜ ີ ມາດຕະການ ແລະ ມູນຄົ່ າ ໃນການບູລະນະ ຫຼ ື ປັບປຸງ ຄຸນນະພາບການດ າລງົຊວີດິ ແລະ 
ສຸຂະພາບ. 

ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ PMU ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ - ກມົໂຍທາທກິານທາງນ າ້ ຈະມສີອງຜູ ້
ຊົ່ ຽວຊານດາ້ນການພດັທະນາຊຸມຊນົ (SDS)ມາ ເຮດັວຽກຮົ່ ວມກບັ ໜົ່ ວຍງານບ ລຫິານໂຄງການ (PMU). 
ໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຈາກ EDPD/PTRI ໃນບນັດາວຽກງານຕົ່ າງໆ, ໜາ້
ວຽກຂອງຊົ່ ຽວຊານດາ້ນການພດັທະນາຊຸມຊນົແມົ່ ນ ເພືົ່ ອຕດິຕາມ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກອບໜາ້ວຽກນະໂຍບາຍ
ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF) ແລະ ເຂດຈດຸສຸມ (ຕວົຢົ່ າງ: ເຂດໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ [ROI]) ARAP/RAP ແມົ່ ນ
ເພືົ່ ອ ຮບັປະກນັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໄດຮ້ບັການແກໃ້ຂຢົ່ າງເໝາະສມົ ໃນການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ, ບນັຫາ ການ
ຍກົຍາ້ຍ ຫຼ ືການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. ເມືົ່ ອ RPF ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ, ຜນົກະທບົດາ້ນສງົຄມົທີົ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ຈາກ 
ການລເິລີົ່ ມ ແຕົ່ ລະໂຄງການຍົ່ ອຍ  ທີົ່  ຈ າເປັນຕອ້ງມກີານຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ (ລວມທງັດນິທີົ່ ໄດຮ້ບັການ
ປະກອບສົ່ ວນ). ການຍກົຍາ້ຍ ຫຼ ື ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ. ການນ າໃຊ ້ ວທິກີານມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ 
ຈາກບດັາຄູົ່ ຮົ່ ວມງານ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ (CSO) ແມົ່ ນຄວາມສ າຄນັ, ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການ ແມົ່ ນຈະຖກືຮບັປະກນັວົ່ າ ມຄີວາມພ ໃຈໃນການສະເໜ ີໂຄງການຍົ່ ອຍ ໃນເຂດທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົ
ສະທອ້ນ (ROI). 

ຂະບວນການ ການພຈິາລະນາ ແລະ ກວດສອບ ຄວນຖກືນ າໃຊໃ້ນການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ, ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ, ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນຈົ່ າຍ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ຖາ້ຈ າເປັນ. ເປົາ້ໝາຍຂອງ ຂະບວນການ 
ການພຈິາລະນາ ແລະ ກວດສອບ ເພືົ່ ອກ ານດົ ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ, ຍກົຍາ້ຍ ຫຼ ືຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ, ແລະ ຫຼ ືບນັຫາ
ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ປະສານສມົທບົກບັ ການສະເໜກີານ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ໃນບ ລເິວນທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ
ຈາກໂຄງການ. ເພືົ່ ອໃຫກ້ານວາງແຜນອອກມາດທີີົ່ ສຸດ ແລະ ການພຈິາລະນາ ຄວນຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໃນລະຫວົ່ າງ ຊົ່ ວງຕົນ້ 
ຂອງການເຮດັ RFP, ຈາກນັນ້ ຊົ່ ຽວຊານດາ້ນການພດັທະນາຊຸມຊນົ ຈະໄດຮ້ບັຂ ມູ້ນທີົ່ ຄບົຖວ້ນໃນການພດັທະນະ
ເຂດທີົ່ ມຜີນົສະທອ້ນຕ ົ່  ARAP/RAP. ARAP/RAP ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງມ ີ ຈດຸທີົ່ ຕັງ້ ແນົ່ ນອນ, ຕອ້ງມ ີ ຮູບຮົ່ າງ 
ໂຄງການຍົ່ ອຍ ຫຼ ືເຂດທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ, ຂ ມູ້ນທີົ່ ຄບົຖວ້ນ ເພືົ່ ອທີົ່ ຈະກ ານດົ ຄົ່ າຕົ່ າງໆ ຄ:ື  

▪ ບຸກຄນົ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ (ດາ້ນບວກ ຫຼ ືລບົ) ຍອ້ນການລເິລີົ່ ມ ໂຄງການຍົ່ ອຍ; 

▪ ຜູທ້ີົ່ ມສີດິໄດຮ້ບັການທດົແທນ ຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຊົ່ ວຍເຫຼອື; ແລະ 

▪ ປະເພດຂອງການທດົແທນ ຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼອື ທີົ່ ຈ າເປັນ. 
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ຫຼງັຈາກເຮດັສມົບູນແລວ້, ARAP/RAPຈະຖກື ຮບັຮອງໂດຍ DIA ແລະ ສົົ່ ງຕ ົ່ ເພືົ່ ອຂ ອະນຸມດັ ເຫນັດ ີ ຈາກ
ທະນາຄານໂລກ. 

ໂຄງການຍົ່ ອຍ ທີົ່ ກະທບົເຖງິ ທີົ່ ໜອ້ຍກວົ່ າ 50 ຄວົເຮອືນ (200 ຄົນ) ແລະ ຕ ົ່ າກວົ່ າ 10 ເປີເຊນັຂອງຊບັສນິຜະລດິຕະ
ພນັຂອງພວກເຂາົຈະສູນເສຍໄປ ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫຍ (້ARAP) ຕອ້ງຖກືຈດັຕັງ້. 
ARAP ຈະລວມມຂີ ມູ້ນດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ:້ (i) ບດົສະເໜໂີຄງການໂດຍຫຍ ,້ ສະຖານທີົ່  ແລະ ບນັດາຜນົກະທບົຂອງມນັ; 
(ii) ການປຶກສາຫາລກືບັ ບຸກຄນົທີົ່ ທຖີກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄວົເຮອືນຖກືຜນົກະທບົຈາກຕ ົ່
ໂຄງການ (PAH); (iii) ຖານຂ ມູ້ນຂອງ ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄວົເຮອືນຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການ (PAH); (iv) ການຈດັປະເພດ ແລະ ລະດບັ ໃດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຂອງ ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄວົເຮອືນຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (PAH); (v) ສດິໃນການໃດຮ້ບັການ
ທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ຄົ່ າເບຍ້ລຽ້ງ ແລະ ການຟືນ້ຟູທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ຫຼ ືການຊົ່ ອຍເຫຼອືຟືນ້ຟູຊວີດິການເປັນຢູົ່  ໂດຍຂຶນ້ກບັ
ລະດບັໃດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນຕາຕະລາງການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ; (vi) ຂ ມູ້ນກົ່ ຽວກບັສະຖານທຈີະຍາ້ຍໄປ, ແລະ
ມາດຕະການໃນການເລອືເຟັນ້; (vii) ກນົໄກຮບັຜດິຊອບ ໃນການຈດັຕັງ້ ແລະ ຕດິຕາມ; (viii)  ຂະບວນການແກ ້
ໃຂຄ າຮອ້ງ; (ix) ການປະເມນີຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍ ໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປີ; ແລະ (x) ແຜນເວລາ
ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

ໂຄງການຍົ່ ອຍ ທກີະທບົເຖງິຫຼາຍກົ່ ວາ 50 ຄວົເຮອືນ(200 ຄນົ) ແລະ ຕ ົ່ າກວົ່ າ 10 ເປີເຊນັຂອງຊບັສນິຜະລດິຕະ
ພນັຂອງພວກເຂາົຈະສູນເສຍໄປ  ໃຫມ້ ີແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP)ຕອ້ງຖກືຈດັຕັງ້. ໂດຍປົກກະຕ,ິ 
RAP ຈະລວມມຂີ ມູ້ນດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ:້ (i) ບດົສະເໜໂີຄງການໂດຍຫຍ ,້ ສະຖານທີົ່  ແລະ ບນັດາຜນົກະທບົຂອງມນັ; 
(ii) ຫຼກັການ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ ການກະກຽມແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; (iii) ກອບກດົໝ
າຍ; (iv) ຖານຂ ມູ້ນຂອງ ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄວົເຮອືນຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ (PAH);  (v) ການຈດັປະເພດ ແລະ ລະດບັ ໃດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຂອງ ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄວົເຮອືນຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (PAH); (vi) ສດິໃນການໃດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າ
ເສຍຫາຍ, ຄົ່ າເບຍ້ລຽ້ງ ແລະ ການຟືນ້ຟູທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ຫຼ ືການຊົ່ ອຍເຫຼອືຟືນ້ຟູຊວີດິການເປັນຢູົ່  ໂດຍຂຶນ້ກບັລະດບັໃດ ້
ຮບັຜນົກະທບົໃນຕາຕະລາງການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ; (vii) ຂ ມູ້ນ ຂອງຈດຸຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຄຽງຄູົ່ ກບັ ເງ ືົ່ອນໃຂ
ເສດຖະກດິສງັຄມົ ຂອງ PAP ແລະ PAH ແລະ ຊູມຊນົ ບາ້ນເຈົາ້ພາບ; (viii) ລະບບົກນົໄກວາງແຜນ ແລະຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັ;  ກນົໄກຮບັຜດິຊອບ ໃນການຈດັຕັງ້ ແລະ ຕດິຕາມ; (ix) ຂະບວນການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ ໃນລະຫົ່ ວາງການ
ວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ;  (x)  ຂະບວນການແກໃ້ຂຄ າຮອ້ງ; (xi) ການປະເມນີຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍ ໃນການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປີ; (xii) ແຜນເວລາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; ແລະ (xiii) ຂະບວນການຕດິຕາມ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ລວມທງັ ກອບໜາ້ວຽກ (TOR) ຂອງ ພາກສົ່ ວນຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຈາກ
ພາຍນອກ. 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A1 ຈະໃຫຂ້ ມູ້ນເພີົ່ ມເຕມີ ໝາກຜນົທຄີາດຫວງັ ຈາກ ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ລວມເຖງິ 
ເອກະສານ ແຜນດ າເນນີງານໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ໂດຍຫຍ  ້ (ARAP) ແລະ ແຜນດ າເນນີງານການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ (RAP). 

4.0 ປະເພດບ ກຄົນ ທີີ່ຖ ກຍົກຍ້າຍ 

Lao PDR ສະເໜກີານ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ຈະມທີງັຜນົກະທບົດາ້ນບວກ ແລະ ລບົ ຕ ົ່ ປະຊາຊນົ ທີົ່ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ, 
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ບ ລຄິ າໄຊ ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ເຂດອອບຂາ້ງ ບົ່ ອນທີົ່  ມແີຜນຈະສາ້ງການປອ້ງກນັໄພນ າ້ຖວ້ມ



 

SEA DRM Project – Lao PDR 9  
Resettlement Policy Framework 

ໃນຕວົເມອືງ. ມນັມເີຫດຜນົ ທີົ່ ຈະເຂົາ້ໃຈວົ່ າ ຄວົເຮອືນ, ຮາ້ນຄາ້ບ ລສິດັ, ລະບບົໂຄງລາງພືນ້ຖານ (ຕວົຢົ່ າງ: 
ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ ແລະໂຮງໝ , ຫອ້ງການລດັ, ເຂດຊາຍແດນຮົວ້) ເຊີົ່ ງເປັນບນັດາສິົ່ ງປຸກສາ້ງ ທີົ່ ຢູົ່ ໃກກ້ບັໃນເຂດ
ກ ົ່ ສາ້ງຄນັຄູກນັນ າ້, ຮົ່ ອງລະບາຍນ າ້ ແລະ ປະຕູນ າ້, ຝາຍ ແລະ ສົ່ ວນແຄມນ າ້ (ຫຼາຍແຫົ່ ງ) ມຄີວາມສົ່ ຽງທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົທາງລບົ.  

ເມືົ່ ອມກີານກ ານດົ ທີົ່ ຕັງ້ໂຄງການຍົ່ ອຍ, ການຫຍບັຍາ້ຍ ທີົ່ ດນິ ຫຼ ືກົ່ ຽວພນັກບັ ຜນົກະທບົທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ມກີານກ າ
ນດົ, ແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຕອ້ງໄດເ້ລີົ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍ ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼອື
ທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຈາກ ພະແນກສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັໄພພບິດັ/ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້
ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ EDPD/PTRI. ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈະຮບັພາລະໜາ້ທີົ່ ນີ,້ ຫຼ ືຜກັດນັການລງົສ າ
ຫຼວດປະຊາກອນ ເພືົ່ ອກ ານດົແລະລະບຸ  ຈ ານວນບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທງັໝດົທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ
, ແລະ ການລງົສ າຫຼວດ ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ເພືົ່ ອ ກ ານດົ ລະດບັຄວາມເສຍຫາຍໃນເຂດໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ
ຈາກໂຄງການ. ການລງົສ າຫຼວດ, ອາດມກີານເຮດັແຍກກນັ ຫຼ ືເຮດັໄປພອ້ມກນັ ເພືົ່ ອກ ານດົ ARAP ຫຼ ືRAP ແມົ່ ນ
ມຄີວາມຈ າເປັນ. 

ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າ ກດິຈະກ າທງັໝດົ ແມົ່ ນມຄີວາມສົ່ ຽງ ຈະກະທບົ ເຖງິ ທຸກຄນົ ໃນເຂດໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນຂອງ
ໂຄງການ (ບ ົ່ ວົ່ າຈະຢູົ່ ໃນໝວດໝູົ່ ໃດ: ເຊືອ້ຊາດ, ສາດສະໜາ, ຊນົເຜາົ, ເພດ, ອາຍຸ, ສະຖານະດາ້ນເສດຖະກດິ, ກ າ
ມະສດິຄອບຄອງທີົ່ ດນິ ແລະອືົ່ ນໆ), ມພີຽງແຕົ່ ບນັດາກດິຈະກ າ ທີົ່ ຕອ້ງມກີານຍກົຍາ້ຍ ທງັໃນແບບຊົົ່ ວຄາວ ແລະ
ຖາວອນ ຈະຖກືພຈິາລະນາ  ເພາະອາດມບີນັຫາໃນເວລາການຍກົຍາ້ຍ. ກອບໜາ້ວຽກນະໂຍບາຍການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ ຄ ານງຶວົ່ າ ກຸົ່ ມຄນົບາງຈ ານວນ ອາດຂາດຄວາມສາມາດໃນການຟືນ້ຟູເງ ືົ່ອນໄຂຊວີດິການເປັນຢູົ່ , ການດ າລງົ
ຊວີດິ ແລະ ລະດບັລາຍຮບັ; ແລະ ດັົ່ ງນັນ້, ເຂາົອາດຈະມຄີວາມສົ່ ຽງຕ ົ່ ຄວາມທຸກຍາກ ຫຼາຍຂຶນ້ ໃນເວລາທີົ່ ເຂາົສູນ
ເສຍທີົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ. ໃນລະຫວົ່ າງ ທີົ່   ARAP/RAP ມກີານປະເມນີ ດາ້ນສງັຄມົ, ໂຄງການ 
ຈະລະບຸ ບນັດາມາດຕະການຈ າເປັນອືົ່ ນໆ ຫຼ ືຂ ກ້ງັວນົ ທີົ່ ອາດຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ ເພືົ່ ອກູົ່ ມຄນົທີົ່ ແຕກຕົ່ າງ
ກນັ (ກູົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ແລະ ກູົ່ ມທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດຊົ່ ວຍໂຕເອງໄດ-້ ແມົ່ ຍງິ ແລະ ຊາວໜູົ່ ມຍງິ-ຊາຍ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ຜູມ້ອີາຍຸ
, ຜູເ້ສຍອງົຄະ ແລະ ຜູທຸ້ກ, ອືົ່ ນໆ) ແຕົ່ ບ ົ່ ໄດໝ້າຍເຖງິການຊົ່ ວຍເຫຼອື. ບນັຫາເລືົ່ ອງເພດ ຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ 
ໃນລະຫົ່ ວາງການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກອບຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF), ກອບ
ນະໂຍບາຍ ແຜນວຽກ ກອບໜາ້ວຽກນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF) ແລະ ກອບການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງ
ຊນົເຜົົ່ າສົ່ ວນນອ້ຍ (EGEF). 

5.0. ມາດຖານສິດທິຂອງຜ ຸ້ທີີ່ຖ ກຍົກຍ້າຍ 

ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຂ ກ້ າໜດົກດົລະບຽບຕົ່ າງໆ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ ວົ່ າດວ້ຍການຫຍບັຍາ້ຍ, ຕາມ ນະໂຍບາຍການ
ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແບບບ ົ່ ສະໝກັໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12), ຫຼກັການພືນ້ຖານຂອງ ການຫຍບັຍາ້ຍ 
ແລະ ການປະກອບສົ່ ວນ ມອບດນິ ໃຫໂ້ຄງການ ຈະລວມ ມຄຸີນນະສມົບດັດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ:້  

▪ ຈ າກດັຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ໃຫຫ້ນອ້ຍ ທີົ່ ສຸດ; 

▪ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການ ຈດັສນັ ທີົ່ ດນິ, ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຫຼ ືການປັບປຸງ ຫຼ,ື ຢົ່ າງນອ້ຍສຸດ, ແມົ່ ນ
ການ ຟືນ້ຟູ ລາຍຮບັ ແລະ ມາດຕະຖານຊວີດິການເປັນຢູົ່  ຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ໃຫຄ້ເືກົົ່ າ ກບັ ຊົ່ ວງເວລາກົ່ ອນທີົ່ ໂຄງການຈະເຂົາ້ມາ; 
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▪ ຮບັປະກນັ ສດິເສລ,ີ ການຮູເ້ວລາ ທີົ່ ຈະມກີານ ຍນິຍອມ ກບັ ບຸກຄນົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ກົ່ ຽວກບັ ການປະກອບສົ່ ວນ ມອບດນິ ແລະ ແຜນການ ທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ແລະ ຮບັປະກນັ 
ຂະບວນການ ແມົ່ ນມເີອກະສານອາ້ງອງີ; ແລະ 

▪ ການມອບ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ຖາ້ນ າໃຊ,້ ສ າລບັ ຊບັສນິສົ່ ວນບຸກຄນົ ແມົ່ ນໃລົ່ ຕາມອດັຕາ ຂອງ
ຊົ່ ວງເວລາການຍກົຍາ້ຍ, ໃນຊວົ່ ງເວລາກົ່ ອນ ການເລີົ່ ມຕົນ້ ໂຄງການ ການລງົທນຶລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ. 

ບຸກຄນົຖກືຍກົຍາ້ຍ ອາດຈ າແນກອອກເປັນສາມກູົ່ ມດັົ່ ງນີ:້ 

a) ຜູມ້ສີດິຕາມກດົໝາຍໃນການຄອບຄອງທີົ່ ດນິ (ລວມທງັສດິທຕິາມທ ານຽມ ແລະ ປະເພນ ີ ທີົ່ ໄດຮ້ບັການ
ຍອມຮບັພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງປະເທດ); ຈະໄດຮ້ບັຄົ່ າຊດົເຊຍີສ າຫຼບັທີົ່ ດນິທີົ່ ສູນເສຍ, ຊບັສນິທງັໝດົທີົ່
ຕັງ້ເທງິທີົ່ ດນິ, ລວມທງັມາດຕະການຟືນ້ຟູລາຍຮບັ; 

b) ຜູທ້ີົ່ ບ ົ່ ມສີດິຕາມກດົໝາຍຢົ່ າງເປັນທາງການໃນການຄອບຄອງດນິໃນຊົ່ ວງເວລາການລງົສ າຫຼວດ ແຕົ່ ມກີານ
ອາ້ງສດິການຄອບຄອງ ດນິ ຫຼຊືບັສນິ - ຖວືົ່ າໄດຮ້ບັການຍອມຮບັວົ່ າການຮຽກຮອ້ງດັົ່ ງກົ່ າວໄດຮ້ບັການ
ຍອມຮບັພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງປະເທດ ຫຼໄືດຮ້ບັການຍອມຮບັຜົ່ ານຂະບວນການທີົ່ ລະບຸໃວໃ້ນແຜນການ
ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຈະເປັນໄປໄດຈ້ະໄດຮ້ບັຄົ່ າຊດົເຊຍີສ າລບັທີົ່ ດນິທີົ່ ສູນເສຍ, ຊບັສນິທງັໝດົທີົ່ ຕັງ້ຢູົ່ ເທງິທີົ່ ດນິ
, ລວມທງັມາດຕະການຟືນ້ຟູລາຍຮບັ; ແລະ 

c) ຜູທ້ີົ່ ບ ົ່ ມສີດິຕາມກດົໝາຍ ຫຼ ື ຮຽກຮອ້ງສດິຈາກທີົ່ ດນິທີົ່ ຄອບຄອງ, ຈະມສີດິໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີຊບັສນິທີົ່
ຕັງ້ຢູົ່ ເທງິດນິນັນ້, ລວມທງັມາດຕະການຟືນ້ຟູລາຍຮບັ. ໃນກ ລະນເີນືອ້ດນິສົ່ ວນທີົ່ ເຫຼອືບ ົ່ ສາມາດໃຊວ້ຽກໃດ ້
ອກີຕ ົ່ ໄປ ພວກເຂາົມສີດິໄດຮ້ບັດນິທດົແທນຢູົ່ ບົ່ ອນໃໝົ່ . 

ບຸກຄນົທີົ່ ນອນໃນປະເພດ a) ແລະ b) ຈະໃດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ສ າລບັທີົ່ ດນິທີົ່ ສູນເສຍ, ແລະ ການ
ຊົ່ ວຍເຫຼອືອືົ່ ນໆ ຕາມ para. 6. ບຸກຄນົທີົ່ ນອນໃນປະເພດ c) ຈະໄດຮ້ບັຄວາມຊົ່ ວຍເຫຼອືໃນການຕັ=້ຖິົ່ ນຖານ
ແທນຄົ່ າຊດົເຊຍີສ າລບັທີົ່ ດນິທີົ່ ຕນົຄອບຄອງ, ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼອືອືົ່ ນໆ ທີົ່ ຈ າເປັນ, ເພືົ່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍທີົ່ ກ າ
ນດົໃວໃ້ນນະ ໂຍບາຍ, ຖາ້ພວກເຂາົຄອບຄອງທີົ່ ດນິເຂດໂຄງການຍົ່ ອຍ ກົ່ ອນມືລ້ງົທະບຽນຊບັສນິຜູເ້ສຍຫາຍ ຈາກ
ຜູກູຢື້ມ ແລະ ການຍອມຮບັຈາກທະນາຄານໂລກ. 

ທຸກຄນົ ແລະ ທຸກຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (ຖາ້ພວກເຂາົມສີດິຕາມກດົໝາຍ ແລະ ໃນລາຍຊືົ່  
ເວລາລງົສ າຫຼວດລາຍຊືົ່ ຜູຖ້ກືຜນົກະທບົ) ຈະໄດຮ້ບັສດິເທົົ່ າທຽມກນັ ໃນການໄດຜ້ນົປະໂຫຍດ ການທດົແທນຄົ່ າ
ເສຍຫາຍ (ເບີົ່ ງ ຕາຕະລາງ 2: ໂຄງຮົ່ າງກົ່ ຽວກບັສດິທ)ິ, ແລະ ມາດຕະການການຟືນ້ຟູທີົ່ ຢົ່ ອາໄສ ແລະ ຊວີກິານເປັນ
ຢູົ່ , ຖາ້: (i) ຜນົກະທບົ ເຖງິດນິ ເຮດັການຜະລດິ ເທົົ່ າກບັ 10 ເປີເຊນັ ຫຼ ືຫຼາຍກົ່ ວານັນ້, ການໃຫບູ້ລມິາສດິ, ການ
ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ທດົແທນທີົ່ ດນີ ທີົ່ ມສີະພາບ ແລະ ເງ ືົ່ອນໃຂຂອງ ດນິ ໃກຄ້ຽງກນັ, ມຈີດຸທີົ່ ຕັງ້ ໃກກ້ບັໝູົ່ ບາ້ນ ແລະ 
ຈະມກີານອອກໜງັສຢັືງ້ຢືນສດິໃນການນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິໃຫ;້ ຫຼ ືຈາກການຮຽກຮອ້ງຂອງ ບຸກຄນົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການ ວົ່ າດວ້ຍ ການ ມອບຄົ່ າທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເປັນເງນິສດົ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼອື ການຈດັຊື ້
ແລະ ລງົທະບຽນ ຂ ນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິ;  (ii) ແຫຼົ່ ງລາຍຮບັ ຖກືຜນົກະທບົ; (iii) ທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ສົ່ ວນໜຶົ່ ງ ຫຼ ືທງັໝດົ ຖກືເສຍ
ຫາຍ; ແລະ (iv) ສບັສນິອືົ່ ນໆ (ເຊັົ່ ນ: ຜນົລະປູກ, ຕົນ້ໄມ ້ແລະ ເຄືົ່ ອງ ມທື າການຜະລດິ) ຫຼ ືການເຂົາ້ເຖງິ ສບັສນິ
ເຫຼົົ່ ານີ ້ຈະຖກືຫຸຼດຜົ່ ອນລງົ ຫຼ ືໄດຮ້ບັຜນົເສຍຫາຍ ຈາກ ການຫຍບັຍາ້ຍ. ການ ທີົ່ ບ ົ່ ມເີອກະສານອາ້ງກ າມະສດິຕົ່ າງໆ 
ຫຼ ື ເອກະສານ ທີົ່ ດນິ ຈະມສີດິພຽງແຕົ່ ຮຽກຮອ້ງ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຈາກການສູນເສຍຊບັສນິ ຂອງພວກ
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ເຂາົເຊັົ່ ນ ບາ້ນຫຼ ືສິົ່ ງປູກສາ້ງ, ຕົນ້ໃມ ້ແລະ/ຫຼ ືຜນົລະປູກ ແລະ ບ ົ່ ແມົ່ ນການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ເລືົ່ ອງທີົ່ ດນີ2. 
ຕາຕະລາງທ ີ1 ສມົທຽບ ການນ າໃຊລ້ະບຽບຫຼກັການ ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ວົ່ າດວ້ຍນະໂຍບາຍ
ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແບບບ ົ່ ສະມກັໃຈ(OP/BP 4.12).   

ດັົ່ ງນັນ້, ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ແລະ/ຫຼ ືການສົົ່ ງຄນືທີົ່ ດນິ ແລະ ຜນົກະທບົ ເຖງິ ແຫຼົ່ ງລາຍຮບັ ທງັແບບຊົົ່ ວຄາວ ແລະ 
ຖາວອນ ຕາມຫຼກັການແລວ້ຈະຕອ້ງໄດລ້ະບຸຢູົ່ ໃນບດົສະເໜ ີ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ທີົ່ ຢູົ່ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ Lao PDR 
SEA DRM ໂດຍບ ົ່ ມກີານຄ ານງຶວົ່ າ ໂຄງການໄດຮ້ບັທນຶຊົ່ ວຍເຫຼອືຈາກທະນາຄານໂລກ ຫຼ ືບ ົ່ . ນະໂຍບາຍດັົ່ ງກົ່ າວ
ຈະໄດປ້ະຕບິດັຕ ົ່ ກບັ ທຸກຄນົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ເຖິົ່ ງແມົ່ ນວົ່ າມນັຈະນ າມາຍງັຜນົກະທບົ
ທີົ່ ຫຼວງຫຼາຍ. 

ດັົ່ ງທີົ່ ກົ່ າວໄປແລວ້, ການເອາົໃຈໄສເປັນພເິສດ ເພືົ່ ອ ຊົ່ ວຍເຫຼອື ກູົ່ ມຄນົ (ກູົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ແລະ ກຸົ່ ມທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດຊົ່ ວຍໂຕ
ເອງໄດ ້- ແມົ່ ຍງິ ແລະ ຊາວໜູົ່ ມ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ຜູເ້ຖົາ້ ແລະ ຜູເ້ສຍອງົຄະ, ຜູບ້ ົ່ ມທີີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ແລະ ຜູທຸ້ກ, ອືົ່ ນໆ). 

6.0 ການປະເມີນກົດໝາຍ 

ຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຢູົ່ ໃນລະດບັປານກາງ ຈາກ ການສະເໜ ີການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກ
ໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ ໂດຍການລງົທນຶໄສລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຫຍບັຍາ້ຍ ທີົ່ ດນິຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ ື
ຖາວອນ, ບຸກຄນົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ອາດຈະຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍ ຖາ້ກດິຈະກ າການສາ້ງ
ສວນສາທາລະນະແຄມນ າ້ ລວມຢູົ່ ໃນບດົສະເໜໂີຄງການ. ການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນຂັນ້ຕ ົ່ ໄປ ແລະ ການສກຶ
ສາອອກແບບ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມ ບນັດາເອກະສານວົ່ າດວ້ຍມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຂອງ ທະນະຄານ
ໂລກ ແລະ ສມົທບົກບັ ນະໂຍບາຍວົ່ າດວ້ຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບ ົ່ ສະມກັໃຈ. 

ກດົໝາຍ ແລະ ຂ ກ້ າໜດົກດົລະບຽບຕົ່ າງໆ ຂອງ ສປປລາວ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ ການຈດັການ ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ 
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ລວມມ:ີ 

▪ ລດັຖະທ າມະນນູຂອງ ສປປລາວ ( 1991, ສະບບັດດັແກ ້2003 ແລະ 2015); 
▪ ກດົໝາຍການປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ (2013);   
▪ ຂ ແ້ນະນ າຂອງກະຊວງເລກທ ີ 8030/ຊທສວ ກົ່ ຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ສງັຄມົ(2013);   
▪ ຄູົ່ ມແືນະນ າການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຈາກສາທາລະນາຊນົ (2012);  
▪ ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ າ້ (1996); 
▪ ກດົໝາຍປົ່ າໄມ ້(2007); 
▪ ກດົໝາຍ ຄຸມ້ຄອງສດັປົ່ າ ແລະ ສດັນ າ້ (2007); 
▪ ດ າລດັການຊດົເຊຍີ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການພດັທະນາ (ເລກທ ີ

84/ລບ, 5 ເມສາ2016);   
▪ ກດົໝາຍທີົ່ ດນິ (2003);  

ສປປ ລາວ ໄດມ້ ີ ການສາ້ງ ບນັດາກດົໝາຍ, ດ າລດັ, ລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ຂ ແ້ນະນ າຕົ່ າງໆ ກົ່ ຽວກບັການ
ສະຫງວນ ແລະ ປົກປັກຮກັສາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ ກົ່ ຽວກບັທີົ່ ດນິ, ປົ່ າໃມ,້ ແຫຼົ່ ງນ າ້, ສດັນ າ້ ແລະ 

 

2 ກອງທນຶ ໂຄງການ ຄູມ້ຄອງຄວາມຊົ່ າງໄພພບິດັຂອງ ສປປລາວ ອາດນ າໃຊເ້ພືົ່ ອທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ໃນການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ແລະ ເຊັົ່ ນດຽວກບັການ
ໃຊໃ້ນການຟືນ້ຟູລາຍຮບັ ແລະ ຄົ່ າເບຍ້ລຽ້ງ ໃນການການຍກົຍາ້ຍສ າລບັຜູຢູ້ົ່ ອາໄສຢົ່ າງເປັນທາງການ ແລະ ບ ົ່ ເປັນທາງການ ໃນເຂດໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  
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ສດັປົ່ າ. ການແກໄ້ຂກດົ       ໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (2013) ແມົ່ ນ ເປັນກດົໝາຍຫຼກັ 
ລະດບັຊາດ. ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ສາ້ງຂຶນ້ໃຫເ້ປັນ ເອກະພາບໃນ ການຄຸມ້ຄອງ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ເຊັົ່ ນ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໂດຍແນົ່ ໄສ ເພືົ່ ອການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມາະຊາດແບບຍືົ່ ນ
ຍງົ. ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ລວມເອາົບນັດາມາຕະການໃນການປົກປອ້ງ, ປັບປຸງ, 
ຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ແລະ ຟືນ້ຟູ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເປັນບດົແນະນ າການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ (MoNRE) ແມົ່ ນໜົ່ ວຍງານ ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ບນັດາກະຊວງຕົ່ າງໆ ກ ົ່  ໄດມ້ກີານປະກອບ
ແນວທາງ ເພືົ່ ອ ດ າເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. 

ສປປລາວ ນ າໃຊ ້ບນັດາກດົລະບຽບ ຕົ່ າງໆ ເພືົ່ ອໂຄງການພດັທະນາໂຄງລົ່ າງຕົ່ າງໆ ເຊັົ່ ນ: ຄູົ່ ມລືດັຖະມນົຕ ີເລກທ.ີ
8030/ກຊສ(2013) ແລະ ຄູົ່ ມແືນະນ າ ການປະເມນີຜນົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ (2012) ທີົ່  ໄດໃ້ຫ ້ ທດິທາງ ເພືົ່ ອ
ຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກເໜອືຈາກນັນ້, ຄູົ່ ມ ື
ລດັຖະມນົຕ ີວົ່ າດວ້ຍຂະບວນການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງຈາກທຸກພາກສົ່ ວນ ໃນຂັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງການລງົທນຶໂຄງການ ໄດມ້ກີານເພມີເຕມີ ຄ າແນະນ າ ໃນຂັນ້ ຕອນການປະເມນີ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ. 

ສາ້ງຂຶນ້ໃນປີ 2005 ແລະ ແກໄ້ຂ ປີ 2016, ດ າລດັ ວົ່ າດວ້ຍການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາຍ 
ປະຊາຊນົ ຈາກໂຄງການພດັທະນາ ເຊີົ່ ງ ມນັພວົພນັເຖງິໂຄງ ການ Lao PDR SEA DRM . ດ າລດັນີເ້ວົາ້ ເຖງິ 
ຫຼກັການ, ກດົລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ເຖງິສງັຄມົ ແລະ ເພືົ່ ອ ທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ 
ຈາກຜນົກະທບົ ການຫຍບັຍາ້ຍ ທີົ່ ບ ົ່ ສະໝກັໃຈ ຫຼ ືການຄອບຄອງທີົ່ ດນິ, ຊບັສນິຄງົທີົ່  ຫຼ ື ເຄືົ່ ອນທີົ່ , ນບັທງັ ການ
ປົ່ ຽນທີົ່ ດນິ, ແລະ ຫຼ ືຂ ຈ້ າກດັ ຂອງການເຂົາ້ຫາ ຊູມຊນົ ຫຼ ືຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທີົ່  ກະທບົເຖງິ ຊວີດິການ
ເປັນຢູົ່ ຂອງ ປະຊາຊນົ ແລະ ແຫຼົ່ ງລາຍຮບັ. ດ າລດັນີ ້ ແມົ່ ນມຈີດຸປະສງົເພືົ່ ອ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການ ໄດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼອື ປັບປຸງ ຫຼ ືຟືນ້ຟູ ຊວີດິການເປັນ
ຢູົ່  ຂອງປະຊາຊນົ ໃຫຄ້ເືກົົ່ າ ຫຼ ືດກີົ່ ວາຊົ່ ວງກົ່ ອນໂຄງການ. ຂ ກ້ ານດົເຫຼົົ່ ານີຈ້ະຖກືນ າໃຊ ້ໃນຊົ່ ວງ ການກະກຽມ ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ (SIA), ແຜນຫຸຼດຜົ່ ອນ ແລະ ຕດິຕາມ ຜນົກະທບົຕ ົ່
ສງັຄມົ (SMMP), ແລະ ຫຼ ື ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 
(RAP). 

ທະນາຄານໂລກ ກ ານດົໄວວ້ົ່ າ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ ຕອ້ງນ າໃຊຫຼ້າຍມາດຕະການ, ສະໜບັສະໜນູດາ້ນໂຄົ່ ງ
ລາງ ແລະ ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ທີົ່ ຈະປັບປຸງ ຊວີດິການເປັນຢູົ່  ແລະ ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ໂດຍການ
ຂະຫຍາຍ ໂອກາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. ການລງົທນຶ ໂຄງການຂອງ ກູົ່ ມທະນາຄານໂລກ ຕອ້ງຜົ່ ານບດົທດົສອບ 
ແລະ ເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍ ກົ່ ຽວກບັ ການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ  ແລະ ຈາກ
ປະເທດກູຢື້ມ ເພືົ່ ອ ຈະໄດຮ້ບັທນຶໃຫໂ້ຄງການຍົ່ ອຍ.  ມາດຕະການການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ ຊົ່ ວຍໃນການຕດັສນິ ເພືົ່ ອກ ານດົ, ແຈງ້ເຕອືນ-ປອ້ງກນັ, ຫູຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົເຖງິ ຄນົ ແລະ 
ສິົ່ ງແວດລອ້ມໃຫນ້ອ້ຍສຸດ. ມາດຕະການ ການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫລ້ດັຖະບານຜູກູ້ຢື້ມ ( ລດັຖະບານແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ) ຕອ້ງແກໄ້ຂ ຄວາມສົ່ ຽງ
ສະເພາະດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແມົ່ ນ ໜຶົ່ ງໃນຄ າຮຽກຮອ້ງ ກົ່ ອນ ການອະນຸມດັເງນິລງົທນຶຈາກກູົ່ ມ
ທະນາຄານໂລກ ເພືົ່ ອ ພດັທະນາໂຄງການ. 
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ໂຄງການ ຖກືຈດັໃນປະເພດ ຈ ານວນ ຂອງການສະເໜກີານລເິລີົ່ ມໂຄງການ ກບັ ການ ບ ົ່ ມລີາຍລະອຽດ ໃນ
ລາຍການສະບບັສຸດທາ້ຍ ຂອງການລເິລີົ່ ມໂຄງການລງົທນຶພດັທະນາໂຄງລົ່ າງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້
ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ. ກອບຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF) ຈະໃຫ ້ຄ າແນະນ າ ໂດຍລວມ ກົ່ ຽວກບັ 
ເອກະສານຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜນົກະທບົຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ການບ ລຫິານຈດັການ, ຂະບວກການ ແລະ ເຄືົ່ ອງມ ື
ສະເພາະ ທີົ່ ແນະນ າ ແລະ ແຈງ້ບອກ ການເຮດັ ແຜນຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMP), ແຜນຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP) ແລະ ແຜນພດັທະນາຂອງຊນົເຜົົ່ າສົ່ ວນ
ນອ້ຍ (EGDP), ແລະ ເຄືົ່ ອງມ ືຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົອືົ່ ນໆ (ຖາ້ນ າໃຊ)້ ໃນລະຫົ່ ວາງ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ເຮດັການສກຶ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການລງົທນຶ ແລະ ການສກຶສາອອກແບບ. 

ເກອືບທງັໝດົຂອງນະໂຍບາຍ ວົ່ າດວ້ຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບ ົ່ ສະມກັໃຈ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ (OP/BP 
4.12) ແມົ່ ນມຄີວາມສອດຄົ່ ອງ ກບັລະບຽບກດົໝາຍແຫົ່ ງສປປລາວ. ເປົາ້ໝາຍທງັໝດົຂອງໂຄງການ LDRM ທີົ່
ພວົພນັເຖງິ ທີົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ ທີົ່ ຕອ້ງຫຍບັຍາ້ຍ ແມົ່ ນຈະໄດ ້ຊົ່ ວຍເຫຼອື ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ 
ເພືົ່ ອ ຟືນ້ຟູຊວີດິການເປັນຢູົ່ , ຢົ່ າງນອ້ຍສຸດ ໃຫທ້ຽບເທົົ່ າກບັລະດບັ ກົ່ ອນການເຂົາ້ມາຂອງໂຄງການ. ຫຼກັການທີົ່ ນ າ
ໃຊ ້ແມົ່ ນລວມມ:ີ  

▪ ການລງົທນຶລະບບົໂຄງລົ່ າງເພືົ່ ອ ການຄຸມ້ຄອງໄພຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ ຄວນຫຼກີລຽ້ງ
ການກະທບົເຖງິ ເຂດທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ໃຫໜ້ອ້ຍສຸດ ເພືົ່ ອ ຫຸຼດຜົ່ ອນການຍກົຍາ້ຍ ຈ ານວນຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ 
ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ໃຫໜ້ອ້ຍສຸດ ແລະ ເລອືກເຂດທີົ່ ຈະກ ົ່ ສາ້ງ ທີົ່ ຈະມກີານຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ, ຊບັສນິ, 
ສະຖານທີົ່ ສາທາລະນະໃຫໜ້ອ້ຍສຸດ; 

▪ ຮບັປະກນັມາດຕະຖານການອອກແບບ ຫຸຼດຜົ່ ອນຄວາມຈ າເປັນໃນການນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິ ໃນບ ລເິວນອອ້ມຂາ້ງ 
ໃຫໜ້ອ້ຍສຸດ; 

▪ ຂັນ້ຕອນການພດັທະນາມຄີວາມຍຸດຕທິ າ ແລະ ໂປົ່ ງໃສ, ດັົ່ ງທີົ່ ໄດນ້ຍິາມ ໃນ ໂຄົ່ ງຮົ່ າງກົ່ ຽວກບັກ າມະສດິ 
ຂອງ ກອບໜາ້ວຽກນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ເພືົ່ ອກ ານດົ ການທົດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ໃຫ:້ (i) ການ
ສູນເສຍທີົ່ ດນິ ຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຊບັສນິ ໃນລະຫວົ່ າງ ການເຮດັ ຕາຝັົ່ ງກນັເຈືົ່ ອນ, ການກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ວຽກບູລະນະ
ຊອ້ມແປງ; (ii) ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ຫຼື ືຊບັສນິ ແບບ ຖາວອນ;  ແລະ (iii) ຂ ຈ້ າກດັ ຂອງການນ າໃຊ ້ທີົ່
ດນິ ທີົ່ ອາດນ າໃຊ ້ໃນບ ລເິວນອອ້ມຂາ້ງຂອງ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ໃນເຂດ ສະຫງວນແຄມນ າ້ ແລະ ເຂດ ທີົ່ ຈະ
ໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນຈາກການກ ົ່ ສາ້ງ.   

▪ ກາານຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ (ຫຼສືດິໃນການນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິ) ໂດຍ ຜົ່ ານການຕກົລງົ ເຈລະຈາ ແລະ ການນ າໃຊອ້ າ
ນາດຂອງ ອງົກອນ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເປັນທາງອອກສຸດທາ້ຍ. 

▪ ພາຍຫຼງັສ າເລດັລະບບົໂຄງລົ່ າງຄຸມ້ຄອງໄພຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງໂດຍການເຮດັຕາຝັົ່ ງ
ກນັເຈືົ່ ອນ, ກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ວຽກບູລະນະຊອ້ມແປງ, ຟືນ້ຟູທີົ່ ດນິ ໃຫດ້ທີີົ່ ສຸດ ໃຫໃ້ກຄ້ຽງກບັສະພາບເດມີ ໃນ
ກ ລະນ ີທີົ່ ມກີານຢຸດສະງກັ ຂອງວຽກ ຊົົ່ ວຄາວ ເຈົາ້ຂອງດນິ/ ຜູນ້ າໃຊທ້ີົ່ ດນິ/ ຜູເ້ຊົົ່ າ ເພືົ່ ອໃຫເ້ຂາົໄດກ້ບັມາ 
ດ າເນນີກດິຈະກ າຂອງພວກເຂາົຄນື. 

▪ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ແລະ ຊຸມຊນົ ໃຫເ້ຂາົໄດຮ້ບັຮູຂ້ ມູ້ນຂົ່ າວສານຢົ່ າງ
ຄບົຖວ້ນ ກົ່ ຽວກບັ ໂຄງການຍົ່ ອຍ, ຂະບວນການ ຫຍບັຍາ້ຍ ແລະ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ແລະ 
ສດິທ ິຂອງພວກເຂາົ ແລະ ແນວທາງໃນການແກໃ້ຂ;  
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▪ ຮບັປະກນັບຸກຄນົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົເສຍຫາຍ ຈະໄດຮ້ບັການທດົແທນ ແລະ ມີ
ທາງເລອືກໃຫ ້ ບນັຫາ ຖກືບນັຈເຸຂົາ້ໃນແຜນ ແລະ ຫຼກັການຂອງ ກອບໜາ້ວຽກນະໂຍບາຍການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ. ແລະ, ສ າຄນັໄປຫຼາຍກົ່ ວານັນ້ ແມົ່ ນ ໄດຈ້ດັຕັງ້ນ າໃຊ;້   

▪ ທຸກຄນົ ແລະ ທຸກຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ທີົ່ ບ ົ່ ມສີດິໃນການຄອບຄອງທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສຕາມ
ກດົໝາຍ, ຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ແລະ ຊົ່ ວຍເຫຼອື ໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ເຊັົ່ ນໃນໂຄງຮົ່ າງກ ານດົສດິທ ິໄດລ້ະບຸ
ໄວ(້ເບິົ່ ງພາກທ ີ8.0, ຕາຕະລາງ 2), ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືນ້ຟູ ຊວີດິການເປັນຢູົ່  ແລະ ສາທາລະນະສຸກ
ຂອງພວກເຂາົໃຫ ້ຄກືບັຊົ່ ວງກົ່ ອນ ໂຄງການ LDRM. ທຸກຄນົ ແລະ ທຸກຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ຜູທ້ີົ່  ມບີນັຫາກົ່ ຽວກບັການຄອບຄອງທີົ່ ດນິທີົ່ ບ ົ່ ຖກືລະບຽບຫຼກັການ (ລຸກລ າ້ທີົ່ ດນິສາທາລະນະ) 
ຈະບ ົ່ ໄດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ໃນການສູນເສຍທີົ່ ດນິ ແຕົ່ ຈະໄດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ 
ຈາກການສູນເສຍຊບັສນິ ທີົ່ ພວກເຂາົເປັນຜູອ້ອກທນຶເຮດັຂຶນ້ເອງ, ແລະ ສ າລບັການສູນເສຍລາຍຮບັ ທີົ່
ພວກເຂາົໃຊໃ້ນການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ສຸຂະພາບ. ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາມາດຕະການ ທີົ່ ຈະຖກືຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ຈະຖກືກ ານດົ ໂດຍອງີໃສ ການສ າຫຼວດປະຊາກອນໃນເຂດທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ ແລະ ການລງົ
ສ າຫຼວດຂ ມູ້ນດາ້ນ ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ທີົ່ ຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນຂັນ້ຕອນການພດັທະນາ ແຜນ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP) 

▪ ທຸກຄນົ ແລະ ທຸກຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ຂົ່ າວສານ ຕາມແຜນວຽກ 
ແລະປຶກສາຫາລ ືຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຕາມຫຼກັການ ຂອງການຫຍບັຍາ້ຍ ແລະ ການສູນເສຍ
, ຫຼ ືເສຍຫາຍ, ເຖງິຊບັສນິ; ແລະ  

▪ ຄວາມເສຍຫາຍຕ ົ່ ຊບັສນິ, ເຊັົ່ ນຕົນ້ໄມຢື້ນຕົນ້, ຕົນ້ໄມ,້ ຮົວ້ ແລະ ຮາ້ງຮາ້ນ, ແລະ ສູນເສຍລາຍຮບັ (ລວມ
ເຖງິ ສູນເສຍການເກບັກົ່ ຽວ) ຈະຖກືຈ າກດັໃຫນ້ໜ້ອ້ຍສຸດ, ແຕົ່ ສິົ່ ງທີົ່ ຫຼກີລຽ້ງບ ົ່ ໄດ,້ ແລະ ຈະຖກືທດົແທນ
ຄົ່ າເສຍຫາຍເຖງິຈະບ ົ່ ມສີດິການຄອບຄອງທີົ່ ດນິທີົ່ ຖກືກດົໝາຍກ ົ່ ຕາມ, ເຊີົ່ ງມນັສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 
ກົ່ ຽວກບັ ການສະແດງໂຄງຮົ່ າງ ສດິທ.ິ  

ໃນ ປີ2016 ໃດມ້ກີານປັບປຸງ ດ າລດັວົ່ າດວ້ຍການ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ປະຊາຊນົ 
ຜູຖ້ກືຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການພດັທະນາໃດ ້ມຫຼີກັການ, ກນົໄກ ແລະ ຂະບວນການ ເພືົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜນົກະທບົທາງ
ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ການ ທດົ ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ເຊີົ່ ງເກດີຈາກການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິແບບບ ົ່ ສະມກັໃຈ ຫຼ ືການຄອບ
ຄອງທີົ່ ຊບັສນິ ຄງົທ ີຫຼ ືເຄືົ່ ອນຍາ້ຍໃດ.້ ດ າລດັ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (C&R) ແມົ່ ນ
ມຈີປຸະສງົເພືົ່ ອ ຮບັປະກນັ ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄວົເຮອືນຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ (PAH) ໃດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ໃດຮ້ບັການຊົ່ ອຍເຫຼອື ຟືນ້ຟູ ລາຍຮບັ ແລະ ຊວີດິການ
ເປັນຢູົ່  ໃຫຄ້ ືກບັຕອນທີົ່ ໂຄງການຍງັບ ົ່ ເຂົາ້ມາ. ແລະ ບ ົ່ ເຮດັໃຫ ້ຊວີດິການເປັນຢູົ່ ຂອງພວກເຂາົ ຫຍູງ້ຍາກຂຶນ້ກົ່ ວາ
ເກົົ່ າ. ດ າລດັ (ເລກທ.ີ84/ລບ, 2016) ແມົ່ ນມເີນືອ້ໃນສົ່ ວນໃຫົ່ ຍສອດຄົ່ ອງກບັ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ວົ່ າ
ດວ້ຍການ ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບົ່ ສະມກັໃຈ (OP/BP 4.12). ຕາຕະລາງທີົ່  1 ສມົທຽບ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ
ໂລກ ວົ່ າດວ້ຍການ ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບົ່ ສະມກັໃຈ (OP/BP 4.12) ແລະ ດ າລດັ ເລກທ.ີ84/ລບ, 2016 ຂອງ 
ສປປ ລາວ.  
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ຕາຕະລາງ1 ການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍກົຍ້າຍ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12) ແລະ ດ າລັດ ວ່າດວ້ຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍ ແລະ ການຈດັສັນຍກົຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ 

ຫົວຂ ື້ OP 4.12 ດ າລັດ ວ່າດວ້ຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດ
ສັນຍົກຍ້າຍ ເລກທີ 84/ລບ (2016) 

ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1. ຊັບສິນທາງດ້ານທີີ່ດິນ 

 1.1. ວດັຖຸປະສງົຂອງ
ນະໂຍບາຍ 

PAPs (ຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ) ຄວນໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼອື 
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີົ່ ຈະປັບປຸງຊວີດິ
ການເປັນຢູົ່  ແລະ ມາດຕະຖານການເປັນ
ຢູົ່ ທີົ່ ດ ີຫຼ ືຢົ່ າງໜອ້ຍກ ຊົ່ ວຍເຫຼອືຟືນ້ຟູ 
ຊວີດິການເປັນຢູົ່ ຂອງເຂາົເຈົາ້, ໃນຄວາມ
ເປັນຈງິແລວ້ ໃນລະດບັກົ່ ອນການເຄືົ່ ອນ
ຍາ້ຍ ຈນົໄປເຖງິ ລະດບັທີົ່ ມຢູີົ່  ກົ່ ອນທີົ່
ຈະເລີົ່ ມຕົນ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຫຼ ື
ຫຼາຍກວົ່ ານັນ້.   

ຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການ ໄດຮ້ບັຄົ່ າຊດັເຊຍີ ແລະ ການ
ຊົ່ ວຍເຫຼອືໃນການປັບປຸງ ຫຼ ືຟືນ້ຟູ ລາຍຮບັ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູົ່  
ກົ່ ອນທີົ່ ຈະເລີົ່ ມຕົນ້ໂຄງການ ແລະ ບ ົ່ ໄດເ້ຮດັໃຫຄຸ້ນະພາບຊວີດິຂອງ
ເຂາົເຈົາ້ ຕກົຕ ົ່ າໄປກວົ່ າເກົົ່ າ ໃນຕອນທີົ່ ບ ົ່ ມໂີຄງການພດັທະນາ.  

ນະໂຍບາຍການດ າເນນີງານ ຂ ທ້ ີOP 4.12 ຈະ
ຕອ້ງໄດນ້ າເອາົເຂົາ້ມາໃຊ ້- ການຊດົເຊຍີເປັນ
ເງນິສດົ ສ າລບັຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ ທີົ່ ເປັນທີົ່ ດນິ ແລະ 
ສິົ່ ງປຸກສາ້ງ ຈະຕອ້ງໄດຖ້ກືຈົ່ າຍ ໂດຍບ ົ່ ມກີານ
ຫກັຄົ່ າຫຸຼຍ້ຫຽ້ນ ຫຼ ື ວດັສະດຸຊົົ່ ວຄາວ.  
ນອກຈາກນີ,້ ລາຍຮບັ ທີົ່ ຕອ້ງໄດຈ້ົ່ າຍເພີົ່ ມ ເພືົ່ ອ
ເປັນການເພີົ່ ມຄນື ລາຍໄດ,້ ຜນົລະປູກ, ຕນົໄມ ້
ຖໄືດວ້ົ່ າ ເປັນຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍເຄືົ່ ອນທີົ່ .  
 
 

1.2. ສະໜບັສະໜນູ
ຄອບຄວົທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົ
ກະທບົ ສ າລບັຜູທ້ີົ່  ບ ົ່ ໄດ ້
ຖຄືອງທີົ່ ດນິ ຕາມກດົໝ
າຍ ຫຼ ືຜູທ້ີົ່ ມພີຽງແຕົ່ ສດິ
ຊມົໃຊເ້ທົົ່ ານັນ້.  

ການໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼອືທາງການເງນິ 
ແກົ່ ຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ເພືົ່ ອໃຫບ້ນັລຸ
ວດັຖຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍ (ປັບປຸງ
ຊວີດິການເປັນຢູົ່  ແລະ ລະມາດຕະຖານ
ການດ າລງົຊວີດິຂອງເຂາົເຈົາ້ ຫຼ ືຢົ່ າງໜ້
ອຍກ ໃຫດ້ທີີົ່ ສຸດ. ໃນສະພາບຄວາມ
ເປັນຈງິ, ໃນລະດບັກົ່ ອນການເຄືົ່ ອນ
ຍາ້ຍ ຈນົໄປເຖງິ ລະດບັທີົ່ ມຢູີົ່  ກົ່ ອນທີົ່

ຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການ, ຜູທ້ີົ່ ບ ົ່ ມໃີບຕາດນິ ແລະ ສດິນ າ
ໃຊຕ້າມກດົໝາຍ ຫຼ ືເອກະສານ ທີົ່ ຮບັຮອງວົ່ າ ພວກເຂາົມສີດິນ າໃຊທ້ີົ່
ດນິທີົ່ ຖກືຕອ້ງ ເຊິົ່ ງໃນນັນ້ປະກອບມ ີທີົ່ ດນິທີົ່ ນ າໃຊຕ້າມຮດິຄອງ
ປະເພນ ີຕາມທີົ່ ໄດປ້ະຕບິດັກນັມາ ນັນ້ ແມົ່ ນຈະໄດພ້ຽງແຕົ່ ຄົ່ າທດົ
ແທນທີົ່ ເປັນຊບັສນິທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົເທົົ່ ານັນ້ ເຊັົ່ ນ ບາ້ນເຮອືນ/ສິົ່ ງປຸກ
ສາ້ງ, ຕົນ້ໄມ ້ຫຼ ືຜນົລະປູກ ແຕົ່ ຈະບ ົ່ ແມົ່ ນທີົ່ ດນິ. 

ຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການ, ຜູທ້ີົ່ ບ ົ່ ມີ
ໃບຕາດນິ ແລະ ສດິນ າໃຊຕ້າມກດົໝາຍ ຫຼ ື
ເອກະສານ ທີົ່ ຮບັຮອງວົ່ າ ພວກເຂາົມສີດິນ າໃຊ ້
ທີົ່ ດນິທີົ່ ຖກືຕອ້ງ, ແຕົ່ ພວກເຂາົຍງັມສີດິ ທີົ່ ຈະ
ໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼອືທາງການເງນິ ເພືົ່ ອໃຫ ້
ບນັລຸວດັຖຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍດ າເນນີງານ 
ຂອງທະນາຄານໂລກ ວົ່ າດວ້ຍການຍກົຍາ້ຍຈນັ
ສນັ ດວ້ຍຄວາມບ ົ່ ສະໝກັໃຈ (ປັບປຸງຊວີດິການ
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ຈະເລີົ່ ມຕົນ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຫຼ ື
ຫຼາຍກວົ່ ານັນ້) 

ເປັນຢູົ່  ແລະ ລະມາດຕະຖານການດ າລງົຊວີດິ
ຂອງເຂາົເຈົາ້ ຫຼ ືຢົ່ າງໜອ້ຍກ ໃຫດ້ທີີົ່ ສຸດ. ໃນ
ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ, ໃນລະດບັກົ່ ອນການ
ເຄືົ່ ອນຍາ້ຍ ຈນົໄປເຖງິ ລະດບັທີົ່ ມຢູີົ່  ກົ່ ອນທີົ່ ຈະ
ເລີົ່ ມຕົນ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຫຼ ືຫຼາຍກວົ່ າ
ນັນ້) 
ຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ທີົ່ ເປັນຄນົ
ດອ້ຍໂອກາດ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼອື
ພເິສດ.  
ນະໂຍບາຍການດ າເນນີງານ ຂ ທ້ ີOP 4.12 ຈະ
ຕອ້ງໄດນ້ າເອາົເຂົາ້ມາໃຊ ້
 

1.3. ການທດົແທນຄົ່ າ
ເສຍຫາຍ ຕາມກອບ
ລະບຽບກດົໝາຍ 

ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ທີົ່ ຈະຖກື
ຈົ່ າຍຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ ເຕມັຈ ານວນ ໂດຍບ ົ່
ຄ ານງຶເຖງິ ສະຖານະພາບທາງດາ້ນກດົ
ໝາຍ ຂອງທີົ່ ດນິ ແລະ ສິົ່ ງປຸກສາ້ງ ຂອງ
ຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການ. 

ຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການ, ຜູທ້ີົ່ ບ ົ່ ມໃີບຕາດນິ ແລະ ສດິນ າ
ໃຊຕ້າມກດົໝາຍ ຫຼ ືເອກະສານ ທີົ່ ຮບັຮອງວົ່ າ ພວກເຂາົມສີດິນ າໃຊ ້
ທີົ່ ດນິທີົ່ ຖກືຕອ້ງ ເຊິົ່ ງໃນນັນ້ປະກອບມ ີທີົ່ ດນິທີົ່ ນ າໃຊຕ້າມຮດິຄອງ
ປະເພນ ີຕາມທີົ່ ໄດປ້ະຕບິດັກນັມານັນ້ ແມົ່ ນຈະໄດພ້ຽງແຕົ່ ຄົ່ າທດົ
ແທນທີົ່ ເປັນຊບັສນິທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົເທົົ່ ານັນ້ ເຊັົ່ ນ ບາ້ນເຮອືນ/ສິົ່ ງປຸກ
ສາ້ງ, ຕົນ້ໄມ ້ຫຼ ືຜນົລະປູກ ແຕົ່ ຈະບ ົ່ ແມົ່ ນທີົ່ ດນິ. 

ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ທີົ່ ຈະຖກືຈົ່ າຍຄົ່ າ
ປົ່ ຽນແທນ ເຕມັຈ ານວນ ຈະຈົ່ າຍໃຫກ້ບັທຸກໆ
ປະເພດສິົ່ ງປຸກສາ້ງ ທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໂດຍບ ົ່
ຄ ານງຶເຖງິ ສະຖານະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
ຂອງທີົ່ ດນິ ແລະ ສິົ່ ງປຸກສາ້ງ. 
 
ຈດັຫາຄົ່ າຊນົສົົ່ ງ ສ າລບັຊບັສນິປະເພດສິົ່ ງປຸກ
ສາ້ງ.  
 
ນະໂຍບາຍການດ າເນນີງານ ຂ ທ້ ີOP 4.12 ຈະ
ຕອ້ງໄດນ້ າເອາົເຂົາ້ມາໃຊ.້ 
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ຕາຕະລາງ1 (ຕ ີ່) 

ຫົວຂ ື້ OP 4.12 ດ າລັດ ວ່າດວ້ຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດ
ສັນຍົກຍ້າຍ ເລກທີ 84/ລບ (2016) 

ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

2. ການທດົແທນຄ່າເສຍຫາຍ 

2.1. ວທິກີານ ກ ານດົຄົ່ າ
ປົ່ ຽນແທນ 

ຄົ່ າຊດົເຊຍີ ທີົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິປະເພດ
ອືົ່ ນ ທີົ່ ຈະຕອ້ງຈົ່ າຍ ເຕມັຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ. 

ມາດຕາ 2 
▪ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແມົ່ ນການທດົແທນ ເປັນທີົ່ ດນິ, 

ວດັຖຸ ຫຼ ືເປັນເງນິ ສ າລບັ ທີົ່ ດນິ, ສິົ່ ງປຸກສາ້ງ, ຜນົລະປູກ, 
ສດັລຽ້ງ ແລະ ລາຍຮບັ ທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການ
ພດັທະນາ ດວ້ຍມູນຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ.  

ມາດຕາ 4 
▪ ມູນຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ ໝາຍເຖງິ ມູນຄົ່ າທີົ່ ຄດິໄລົ່ ເປັນ ວດັຖຸ, ເງນິ 

ຫຼ ືທີົ່ ດນິ ທີົ່ ຈ າເປັນ ຕອ້ງນ າໃຊ ້ເພືົ່ ອປົ່ ຽນແທນທີົ່ ດນິ, ສິົ່ ງປຸກ
ສາ້ງ, ຜນົລະປູກ, ສດັລຽ້ງ ແລະ ລາຍຮບັ ທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການພດັທະນາ. 

ມາດຕາ 9 
▪ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັ ຄະນະ

ຮບັຜດິຊອບການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົ ປະຈ າທອ້ງຖິົ່ ນທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງດ າເນນີ
ການຕລີາຄາ ແລະ ປະເມນີມູນຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ ສ າລບັ ທີົ່ ດນິ, 
ສິົ່ ງປຸກສາ້ງ, ຜນົລະປູກ, ສດັລຽ້ງ ແລະ ລາຍຮບັທີົ່ ຕອ້ງໄດ ້
ຮບັ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ພອ້ມທງັ ປຶກສາຫາລ ືເປັນ
ເອກະພາບ ກບັຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໂດຍກ ານດົເອາົທາງ
ເລອືກທີົ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ  ເໝາະສມົ ບນົພືນ້ຖານການປະເມນີ

ຜູປ້ະເມນີລາຄາອດິສະຫຼະ ຈະເປັນຜູກ້ ານດົ
ລາຄາ ຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ ຂອງຊບັສນິ ທຸກປະເພດທີົ່
ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ເພືົ່ ອຄົ່ າຄົ່ າຊດົເຊຍີ ໂດຍ 
IRC/GDR ເພືົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈົ່ ວົ່ າ ຄົ່ າປົ່ ຽນແທນ 
ຈະຖກືນ າໃຊ.້ 
 
ນະໂຍບາຍການດ າເນນີງານ ຂ ທ້ ີOP 4.12 ຈະ
ຕອ້ງໄດນ້ າເອາົເຂົາ້ມາໃຊ ້
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ລາຄາຂອງລດັ, ລາຄາຊື-້ຂາຍໃນທອ້ງຕະຫຼາດ ຫຼ ືເປັນລາຄາ
ສະເລົ່ ຍໃນໄລຍະເວລານັນ້ ຂອງແຕົ່ ລະເຂດ, ແຕົ່ ລະປະເພດ 
ແລະ ແຕົ່ ລະທອ້ງຖິົ່ ນ.  

▪ ສ າລບັລາຄາຂອງລດັ (ລາຄາກາງ) ແມົ່ ນໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ
ລະບຽບການສະເພາະ ຖດຍມອບໝາຍໃຫ ້ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງ້ແວດລອ້ມ ເປັນຜູ ້
ຄົນ້ຄວາ້ກ ານດົ ຢົ່ າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົ ໃນແຕົ່ ລະ
ໄລຍະ. 

2.2. ການທດົແທນຄົ່ າ
ເສຍຫາຍ ຈາກການສູນ
ເສຍແຫຼົ່ ງລາຍໄດ ້ຫຼ ື
ສະພາບຊວີດິການເປັນຢູົ່
ໂດຍລວມ 

ການສູນເສຍແຫຼົ່ ງລາຍໄດ ້ຄວນທີົ່ ຈະໄດ ້
ຮບັການຊດົເຊຍີ (ວົ່ າຈະເປັນຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົ ທີົ່ ຈະຍາ້ຍໄປຢູົ່ ບົ່ ອນອືົ່ ນຫຼື
ບ ົ່ )  

ມາດຕາ 9 
▪ ສະໜອງທີົ່ ດນິກະສກິ າ ສ າລບັການຜະລດິຕາມຄວາມເໝາະສມົ 

ພອ້ມທງັ ສາ້ງອາຊບີ ໃໝົ່  ແລະ ອາຊບີເສມີທີົ່ ໝັນ້ຄງົ ພອ້ມທງັ 
ສົົ່ ງເສມີພູມປັນຍາຂອງຊາວບາ້ນ. ນອກຈາກອາຊບີທີົ່ ຕດິພນັກບັ
ການຜະລດິກະສກິ າ ໃຫຜູ້ທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

ນະໂຍບາຍການດ າເນນີງານ ຂ ທ້ ີOP 4.12 ຈະ
ຕອ້ງໄດນ້ າເອາົເຂົາ້ມາໃຊ ້– ການສູນເສຍລາຍ
ໄດ ້ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຟືນ້ຟູ ຕາມອດັຕາ ກົ່ ອນ
ການຍກົຍາ້ຍ ຖດຍບ ົ່ ຄ ານງຶເຖງິສະຖານະພາບ 
ທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ. 
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ຕາຕະລາງ1 (ຕ ີ່) 

ຫົວຂ ື້ OP 4.12 ດ າລັດ ວ່າດວ້ຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດ
ສັນຍົກຍ້າຍ ເລກທີ 84/ລບ (2016) 

ຊ່ອງຫວ່າງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

2.4. ການຊົ່ ວຍເຫຼອື 
ແລະ ຟືນ້ຟູຊວີດິການ
ເປັນຢູົ່  
 

ໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືນ້ຟູຊວີດິ
ການເປັນຢູົ່ ຂອງປະຊາຊນົ ເພືົ່ ອໃຫບ້ນັລຸ 
ຕາມຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍ. 

ມາດຕາ 13 
▪ ໄປຄຽງຄູົ່ ກບັການສາ້ງແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍປະຊາາຊນົ ຕາມ

ທີົ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 10 ຂອງດ າລດັສະບບັນີ,້ ເຈົາ້ຂອງ
ໂຄງການ ຕອ້ງປະສານສມົທບົກບັ ຄະນະຮບັຜດິຊອບການທດົ
ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົປະຈ າ
ທອ້ງຖິົ່ ນ ເກບັກ າຂ ມູ້ນ ກົ່ ຽວກບັ ອາຊບີທ າມາຫາກນິ ລວມ 
ທງັແຫຼົ່ ງລາຍຮບັຕົ່ າງໆ ຂອງຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຢົ່ າງລະອຽດ 
ເພືົ່ ອສາ້ງເປັນແຜນຟືນ້ຟູຊວີດິການເປັນຜູົ່ ຂອງປະຊາຊນົ ປະກອບ
ເຂົາ້ໃນແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາສິົ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ ຂອງໂຄງການທີົ່ ຕນົພດັທະນາ. 

ເນືົ່ ອງຈາກຜນົກະທບົທີົ່ ຄາດວົ່ າເກດີ ອາດຈະໜ້
ອຍ, ການຟືນ້ຟູລາຍໄດ ້ຈະຖກືຍກົເອາົມາເປັນ
ແຕົ່ ລະກ ລນິໄີປ ບວກກບັ ການຈົ່ າຍເງນິ ເພືົ່ ອ
ຟືນ້ຟູລາຍໄດ ້ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູົ່ ຂອງ
ປະຊາຊນົ ຈະອກີຕາມອດັຕາຄົ່ າຊດົເຊຍີກົ່ ອນ
ການຍກົຍາ້ຍ. 

2.5. ການປຶກສາຫາລ ື
ແລະ ເຜຍີແຜົ່ ຂ ມູ້ນໃຫ ້
ມວນຊນົ  

ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ ໃນການວາງແຜນ 
ແລະ ຈດັຕງັປະຕບິດັ ໂດຍສະເພາະ 
ການຕກົລງົເຫນັດ ີກບັຄົ່ າທດົແທນຄົ່ າ
ເສຍຫາຍ ແລະ ຊົ່ ວຍເຫຼອື ໃນການເຂົາ້
ເຖງິ ກນົໄກການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ.  

ມາດຕາ 5 
ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ  ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົ ໃຫ ້
ປະຕບິດັຕາມຫຼກັການພືນ້ຖານດັົ່ ງນີ:້ 

1. ປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທ າ ຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ
ກະທບົ; 

2. ມຄີວາມສະເໝພີາບ, ຖກືຕອ້ງ, ໂປົ່ ງໃສ, ເປີດເຜຍີ ແລະ ຍຸຕທິ າ; 
3. ມກີານປະສານສມົທບົ, ປຶກສາຫາລ ືແລະ ເຂົາ້ຮົ່ ວມ ລະຫວົ່ າງ 

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ, ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ການຈດັຕັງ້ພາກລດັ 
ແລະ ພາກສົ່ ວນອືົ່ ນໆທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. 

ຂະຫຍາຍການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມສີົ່ ວນ
ຮົ່ ວມ ໃນທຸກໆຂນັຕອນຂອງການວາງແຜນ 
ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ. 
 
ນະໂຍບາຍການດ າເນນີງານ ຂ ທ້ ີOP 4.12 ຈະ
ຕອ້ງໄດນ້ າເອາົເຂົາ້ມາໃຊ ້

3. ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮອ້ງຮຽນ 
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ຂັນ້ຕອນການບນັທກຶ 
ແລະ ຄດັກອງຄ າຮອ້ງ
ຮຽນ 

ກນົໄກການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ຢູົ່ ພາຍ
ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງລດັຖະບານ 
ທີົ່ ຂະແກໄ້ຂບນັຫາ ໃນການເຮດັໃຫຂ້ັນ້
ຕອນການບນັທກຶ ແລະ ຄດັກອງຄ າ
ຮອ້ງຮຽນ ມຄີວາມໂປົ່ ງໃສ 
 

ມາດຕາ 23 
ໃນກ ລະນ ີຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົເຫນັວົ່ າ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ບ ົ່ ປະຕບິດັ
ຕາມ ແຜນການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ 
ການຟືນ້ຟູຊວີດິການເປັນຢູົ່ ຂອງປະຊາຊນົ ຕາມດ າລດັສະບບັນີ ້ຫຼ ຶ
ແຜນການອືົ່ ນໆ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເຊິົ່ ງແຕະຕອ້ງເຖງິຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ, 
ກ ມສີດິສະເໜຕີ ົ່ ພາກສົ່ ວນທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເພືົ່ ອພຈິາລະນາແກໄ້ຂ ໄປ
ຕາມຂັນ້ຕອນທີົ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 24 ຂ  ້1 ຂອງດ າລດັສະບບັ
ນີ.້   

ຄ າຮອ້ງຮຽນຈາກ PAP ແລະ PAHs ຈະ
ເຊືົ່ ອມໂຍງ ເຂົາ້ໃນຂະບວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ແຜນງານການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຜົ່ ານວຽກງານ
ການເຈລະຈາ ເພືົ່ ອໃຫບ້ນັໄດເ້ຖງິຂ ຕ້ກົລງົຮົ່ ວມ
ກນັ. ຄ າຮອ້ງທຸກ ຈະຜົ່ ານ ສາມ ຂັນ້ຕອນ ກົ່ ອນ
ທີົ່ ຈະອຸທອນໄປຫາ ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ ເຊິົ່ ງ
ເປັນທາງເລອືກສຸດທາ້ຍ.  

4. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

 ຈ າເປັນທີົ່ ຈະຕອ້ງມກີານຕດິຕາມ
ກວດກາ ອດິສະຫຼະ ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກ 

ມາດຕາ 27 
▪ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງສາ້ງຕັງ້ ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງການທດົແທນ

ຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົ ເພືົ່ ອ
ຮບັຜດິຊອບ ເປັນເຈົາ້ການໃນການຕດິຕາມກວດກາດວ້ຍຕນົເອງ 
ກົ່ ອນພາກສົ່ ວນອືົ່ ນໝດົ ຖດຍມກີານສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານ
ສະພາບການ ຕດິຕາມກວດກາ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນການ
ທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການຟືນ້ຟູ
ຊວີດິການເປັນຢູົ່ ຂອງປະຊາຊນົ ຂອງໂຄງການພດັທະນາ ຕາມທີົ່
ໄດກ້ ານດົໄວ ້ໃນແຜນການທງັໝດົ ໃຫແ້ກົ່ ພາກສົ່ ວນຕດິຕາມ
ກວດກາຂອງພາກລດັ ເປັນແຕົ່ ລະໄລຍະ.  

ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ປະສານສມົທບົ
ໃກຊ້ດິກບັ GDR-IRC ດ າເນນີການຕດິຕາມ
ກວດກາພາຍໃນ ຂອງການຈດັຕງັປະຕບິດັ 
ແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. ໃນແຜນການ
ຕດິຕາມກວດກາ ລວມເອາົບດົລາຍງານຄວາມ
ຄບືໜາ້, ສະຖານະຂອງການປະຕບິດັແຜນງານ
ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ, ຂ ມູ້ນທີົ່ ຕັງ້ ແລະ ຈ ານວນ
ຂອງປະຊາຊນົທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ຄົ່ າຊດົເຊຍີ 
ທີົ່ ໄດຈ້ົ່ າຍ ໃນແຕົ່ ລະຫວົໜົ່ ວຍ ແລະ ການ
ຊົ່ ວຍເຫຼອືໃຫກ້ບັ PAHs. ບດົລາຍງານຂອງ
ຜນົການຕດິຕາມກວດກາ ຈະຕອ້ງກະກຽມ
ໂດຍ MRD ແລະ ສົົ່ ງໃຫ ້IRC ແລະ WB 
ໃນທຸກ ໄໆຕມາດ. 
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ບາງຫຼກັການຕອ້ງໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼອື ເພືົ່ ອແກໃ້ຂຊົ່ ອງຫວົ່ າງ ບດົບນັຍດັຕາມກດົໝາຍແຫົ່ ງສປປ ລາວ. ກອບ
ນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແມົ່ ນຖກືອງີຕາມ ຫຼກັການຂອງໂຄງການ ທີົ່ ຕອ້ງ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຮບັປະກນັ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຕອ້ງພ ໃຈກບັການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການຍົ່ ອຍ ເຊັົ່ ນກົ່ ອນການເລີົ່ ມຕົນ້ການສະໜກີານລງົທນຶໃນລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງເພືົ່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງ
ຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ. ຊຶົ່ ງມນັສາມາດຮບັປະກນັໄດຕ້າມເປົາ້ໝາຍ ຕົ່ າງໆລູົ່ ມນີ:້ 

▪ ຫຼກີລຽ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບ ົ່ ສະໝກັໃຈ ທີົ່ ສາມາດເປັນໄປໄດ ້ແລະ ຫຸຼດຜົ່ ອນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 
ໃຫໜ້ອ້ຍສຸດ ແລະ ບ ົ່ ຍາ້ຍໄປບົ່ ອນທີົ່  ປະຊາຊນົບ ົ່ ເຫນັດຍີກົຍາ້ຍໄປ;  

▪ ຮບັປະກນັຄນົທີົ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍໄດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ການຊົ່ ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືນ້ຟູ ຊວີດິການ
ເປັນຢູົ່  ດັົ່ ງນັນ້ ຈະຊົ່ ວຍໃຫຜູ້ຍ້ກົຍາ້ຍພ ໃຈ ແລະ ສະໝກັໃຈຈະຍກົຍາ້ຍ; 

▪ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ; 

▪ ໂຄງການຄູົ່ ຮົ່ ວມງານ (ລວມທງັບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ) ໄດຮ້ບັການປຶກສາ
ຫາລ ືແລະ ໃຫຄ້ າຄດິເຫນັ (ໃນທາງປະຕບິດັ) ໃນການອອກແບບ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການເຄືົ່ ອນໃຫວ
ຂອງ ໂຄງການຍົ່ ອຍ; ແລະ  

▪ ບູລມິະສດິໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼອື ແລະ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ (ເງນິສດົ ຫຼ ື ຮູບແບບອືົ່ ນ) ໄດຮ້ບັ
ການແຈກຢາຍ ໃຫແ້ກົ່ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ແລະ ປະຊາຊນົກູົ່ ມອືົ່ ນໆ 
ຜູທ້ີົ່ ມສີດິ ນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິ ຫຼ ືແຫຼົ່ ງຊບັພະຍາກອນອືົ່ ນໆ ທີົ່ ຈະຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

1.0 ການປະເມີນມ ນຄ່າຊັບສິນ 

ລດັຖະບານໄດເ້ຫນັດໃີນວທິີກີານ ປະເມນີຊບັສນິທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ເຊັົ່ ນດຽວກບັຂອງທາງທະນາຄານໂລກ - ທີົ່ ໄດ ້
ໃຫທ້ນຶ ໃນໂຄງການ ຂະແໜງທາງ 2 (LRSP-2). ດັົ່ ງນັນ້, ໄປຕາມຫຼກັການທີົ່ ໃຊໃ້ນໂຄງການ ຂະແໜງທາງ 2 
(LRSP-2) ແມົ່ ນຕວົຢົ່ າງທີົ່ ດຂີອງການສກຶສາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິບດັ RPF  ແລະ ຄບົຖວ້ນ ໂດຍຜົ່ ານການລງົສກຶ
ສາພາກສະໜາມ ເຊີົ່ ງເປັນສົ່ ວນໜຶົ່ ງຂອງ ການກ າໜດົ ພາລະບດົບາດ, ຄູົ່ ຮົ່ ວມງານ ແລະ ລງົປຶກສາຫາລກືບັ ຊຸມຊນົ
, ແລະ ການປະເມນີຄວາມເປັນຊົ່ ຽວຊານ. 

ໂຄງການຍົ່ ອຍອາດກະທບົເຖງິບຸກຄນົທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການໂດຍທາງກງົຫຼທືາງອອ້ມ ແລະ ອາດບ ົ່
ສາມາດປະຕເິສດວົ່ າຈະບ ົ່ ມກີານຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ. ເຖງິວົ່ າ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບ ົ່ ສະໝກັໃຈ ຄາດວົ່ າຈະບ ົ່ ເກດີ
ຂຶນ້ ໃນຊົ່ ວງປະຕບິດັໂຄງການຍົ່ ອຍ, ມນັມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ທີົ່ ຊຸມຊນົທອ້ງຖີົ່ ນ, ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະມອບດນິທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົໃຫໂ້ຄງການໂດຍບ ົ່ ເອາົການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. ໃນກ ລະນນີີ ້
, ໂຄງການຍົ່ ອຍ ຕອ້ງແກໄ້ຂບນັຫາການບ ລຈິາກດນິແບບສະມກັໃຈ. ມນັຈະຖກືຍອມຮບັກ ົ່ ຕ ົ່ ເມອືໝັນ້ໃຈວົ່ າ ມຜີນົ
ປະໂຫຍດ ເຖງິ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ມນັມຜີນົກະທບົເຖງິທີົ່ ດນິໜອ້ຍກວົ່ າ 
10%ຂອງດນິທງັໝດົ. ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ືຄວນໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢົ່ າງເປີດເຜຍີ ແລະ ໂປງໃສ ແລະ 
ນ າພາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຫວົໜາ້ກູົ່ ມຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂັນ້ບາ້ນ (VRS) ກບັການຕດັສນິ ການປະກອບສົ່ ວນແບບ
ສະຫມກັໃຈ ບນົພືນ້ຖານບ ົ່ ມຄີົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃດໆ, ການປຶກສາຫາລແືບບອດິສະຫຼະ ແລະ ໃດຮ້ບັຂ ມູ້ນການປຶກສາຫາລື
ກົ່ ອນ ກບັ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. ອ ານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ ຕອ້ງເຮດັ
ເອກະສານຢືນຢັນຂະບວນການການປຶກສາຫາລ ືແລະ ຂ ຕ້ກົລງົ ເຊີົ່ ງເປັນສົ່ ວນໜຶົ່ ງ ຂອງການລງົທນຶໂຄົ່ ງລົ່ າງເພືົ່ ອຄຸມ້
ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ ແລະ ເຂດອອ້ມຂອ້ງ.. ກອບນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຕອ້ງບ ົ່
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ຄດັກບັ ດ າລດັເລກທ ີ84/ລບ,2016 ຂອງລດັຖະບານລາວ ວົ່ າດວ້ຍການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ ໃຫບຸ້ກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ າຕາມ, ການເອາົໃຈໃສ ບຸກຄນົ 
ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຕອ້ງຊອດຄົ່ ອງກບັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການຂອງທະນາຄານ
ໂລກ.  

ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ້ົ່ າ ກູົ່ ມຊນົເຜາົ ຈະຖກືຜນົກະທບົ ທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມ ຈາກ ການສະເໜ ີໂຄງການຍົ່ ອຍ ໃນ
ກ ລະນນີີ,້ ແຜນການພດັທະນາຂອງກູົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ (EGDP) ຖກືກະກຽມຂຶນ້ ເປັນຄູົ່ ມແືນະນ າສະເພາະອງີໄສກອບ
ວຽກງານການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງກູົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ (EGEF). ຂອງໂຄງການ. ສະຖານທີົ່  ທີົ່ ສະເໜເີຮດັ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ຈະ
ມຜີນົກະທບົ ທງັທາງກງົ ຫຼ ື ທາງອອ້ມ ເຖງິກູົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ, ດັົ່ ງນັນ້ຈງິຈ າເປັນຕອ້ງມ ີ ເຄືົ່ ອງມປືອ້ງກນັ ແລະ ມາດ
ຕະການ ການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ແລະ ຈະຖກືພດັທະນາຂຶນ້ ເພືົ່ ອໃຊໃ້ນການແນະນ າ ຂັນ້ຕອນການການສກຶສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ແລະ ການສກຶສາອອກແບບ ກອນການປະເມນີຜນົໂຄງການ. ອງີຕາມຂະບວນການປຶກສາຫາລ ື
ແລະ ແຜນໃນການປອ້ງກນັຕົ່ າງໆ (ການຫຼກີລຽ້ງ) ຫຼ ືມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ ຜນົກະທບົຕອ້ງເຮດັເປັນເອກະສານຂຶນ້
ມາ. ຖາ້ກູົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ຈາກ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ອນັເນືົ່ ອງຈາກການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິຫຼ,ື ຜນົກະທບົດາ້ນ
ລບົ ອືົ່ ນໆ (ຕວົຢົ່ າງ: ສູຍເສຍການທ າມາຫາກນິ, ຊບັສນິ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼ ືສດິຜນົປະໂຫຍດອືົ່ ນໆ) ຫຼງັ ຈາກນັນ້
,  EGEF ຄວນມກີານສນົທະນາ ກົ່ ຽວກບັຜນົກະທບົທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມ ແລະ ເຮດັເຄືົ່ ອງມແືນະນ າ ໃນການ
ພດັທະນາ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ. ກອບນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຊົ່ ວຍໃຫກ້ານແນະ
ນ າ ການຫຍບັຍາ້ຍ ທີົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ ເຊິົ່ ງອາດເກດີຈາກການຢູດສະງກັ ຫຼ ືສູນເສຍ ການທ າມາຫາກນິ ແລະລາຍ
ຮບັຂອງບຸກ ຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. 

RPF ໄດລ້ວມທງັບນັດາການແນະນ າກົ່ ຽວກບັການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິຫຼຊືບັສນິອືົ່ ນໆ ແບບສະມກັໃຈ (ລວມທງັ ຂ ຈ້ າ
ກດັໃນການໃຊຊ້ບັສນິ) ຍອ້ນໂຄງການ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍົ່ ອຍ ໂດຍການມອບໃຫລ້າ້ ຫຼ ືການທດົ
ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍໂດຍຊຸມຊນົ; ມນັໄດອ້ະທບິາຍໃນພາກ 14.0 ແລະ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A2 ຂອງບດົລາຍງານນີ.້ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຈະສາ້ງຫຼກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ເພືົ່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ກດີຄວາມເທົົ່ າທຽມກນັ
ໃນການຮກັສາ ແລະ ຟືນ້ຟູຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

ສອງຮູບແບບ ຂອງການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ຈະຖກືພຈິາລະນາ ພາຍໃຕ ້ໂຄງການ Lao PDR SEA DRM ລວມມ:ີ  

▪ ການປະກອບສົ່ ວນຢົ່ າງສະໝກັໃຈ: ຈະຖກືຍອມຮບັ ໃນເງ ືົ່ອນໃຂບ ົ່ ເສຍຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃດໆ, ກົ່ ອນ ແລະ ຫຼງັມີ
ການແຈງ້ການ ຂອງຂະບວນການປຶກສາຫາລ ື(FPIC) ຕອ້ງໄດຕ້ດິຕາມ ແລະ ປະຕບິດັຕາມ, ເອກະສານ
ອາ້ງອງີຈາກອ ານາດການປົກຄອງຖອ້ງຖິົ່ ນ ເຊັົ່ ນ ບຸກຄນົ ແລະ ທຸກຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
ທີົ່ ມສີດິໃນການປະກອບສົ່ ວນ ທີົ່ ດນິ ຫຼ ືຊບັສນິອືົ່ ນໆ ຂອງພວກເຂາົ ໂດຍບ ົ່ ເອາົ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ
ໃດໆ. ການປະກອບສົ່ ວນທີົ່ ດນິ ສາມາດພສູິດໄດ ້ ເວລາການສະເໜໂີຄງການຍົ່ ອຍ ອາດມຜີນົປະໂຫຍດ
ທາງກງົໃຫບຸ້ກຄນົຫຼຄືວົເຮອືນທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ແລະ ເວລາທຮທີົ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍບ ແນົ່ ນອນໃນ
ພືນ້ທີົ່ . ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ, ປະກອບສົ່ ວນດນິ ແລະ ຫຼ ືຊບັສນິ ແບບສະໝກັໃຈ ຈະບ ົ່ ຖກືຮບັພຈິາລະນາ 
ຖາ້ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ຈະສາ້ງຜນົກະທບົຢົ່ າງຫຼວງຫຼາຍເຖງິການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ສຸຂະພາບເຖງິແຕົ່ ລະ
ບຸກຄນົ ຫຼ ືຜູຊ້ມົໃຊ ້(ຕວົຢົ່ າງ: ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ກະທບົເກນີ 10 ເປີເຊນັຂອງແຫຼົ່ ງລາຍຮບັຈາກຊບັສນິ
ໃນການທ າມາຫາກນິ ຫຼກືົ່ ຽວຂອ້ງກບັສິົ່ ງປຸກສາ້ງທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ຂອງບຸກຄນົ ແລະ ທຸກຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການ ເບິົ່ ງໃນຕາຕະລາງ 1); ແລະ 
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▪ ການປະກອບສົ່ ວນຢົ່ າງສະໝກັໃຈ ພອ້ມກບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ: ບຸກຄນົ ທີົ່ ປະກອບສົ່ ວນ ທີົ່ ດນີ 
ແລະ ຊບັສນິອືົ່ ນໆ ມສີດິ ໄດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ3. ໃນກ ລະນດີັົ່ ງກົ່ າວ, ຄະນະກ າມາການຂອງ 
ໂຄງການ ຈະ ຮບັປະກນັ ຫຼກັການ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຖກືຕກົລງົເຫນັດ ີກົ່ ອນ ທີົ່  ໂຄງການຍົ່ ອຍ 
ຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຫຼກັການ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ລວມມ:ີ  

o ການທດົແທນທີົ່ ດນິ ທີົ່ ມສີະພາບໃກຄ້ຽງກນັ ຫຼ ືຊບັສນິການຜະລດິອືົ່ ນໆທີົ່ ໃກຄ້ຽງກນັ; 
o ວດັຖຸ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼອື ເພືົ່ ອທດົແທນໂຄງສາ້ງທີົ່ ຈະຖກືມາ້ງເພດວ້ຍ ໂຄງສາ້ງໃໝົ່ ທີົ່ ໝັນ້ຄງົ.  
o ທດົແທນຜນົລະປູກທີົ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ຕົນ້ໄມເ້ສດຖະກດິ ຕາມລາຄາທອ້ງຕະຫຼາດ; ແລະ 
o ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍໃນຮູບແບບຕົ່ າງໆ ທີົ່ ຍອມຮບັໄດ.້ 

 
ໃນກ ລະນທີີົ່  ດນິຈະຖກືຊືຂ້າຍ, ການທດົແທນລາຄາຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈົ່ າຍ. ລາຄາທົດແທນ - ແມົ່ ນວທິກີານຂອງ 
ປະເມນີຄົ່ າຊບັສນິເຊີົ່ ງກ ານດົຈ ານວນເງນີທດົແທນມີົ່ ພຽງພ ທີົ່ ຈະທດົແທນຊບັສນິທີົ່ ເສຍໄປ, ລວມທງັຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍ
ການການໂອນຕົ່ າງໆ. ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍໃນລະດບັລາຄາທດົແທນຖກືນຍິາມດັົ່ ງນີ:້ ສ າຫຼບັດນິກະສກິ າ, ມນັ
ມຢູີົ່ ກົ່ ອນຊົ່ ວງກົ່ ອນໂຄງການຍົ່ ອຍ ຫຼ ືກົ່ ອນການຍກົຍາ້ຍ, ສມົທຽບລາຄາອນັໃດສູງກວົ່ າ, ລະຫວົ່ າງ ມູນຄົ່ າຂອງດນິ
ເຮດັການຜະລດິ ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ຫຼ ື ລາຄາດນິທີົ່ ຢູົ່ ບ ລເິວດໃກຄ້ຽງເຂດຖກືກະທບົ, ບວກກບັຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍການ
ກະກຽມທີົ່ ດນິ ໃນຂັນ້ໃກຄ້ຽງ ກບັດນິທີົ່ ຖກືກະທບົ, ບວກກບັຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການລງົທະບຽນຕົ່ າງໆ ແລະ ເສຍພາສ.ີ 
ສ າຫຼບັເຮອືນ ແລະ ສິົ່ ງປຸກສາ້ງອືົ່ ນໆ, ແມົ່ ນຕາມລາຄາທອ້ງຕະຫຼາດ ກົ່ ຽວກບັວດັສະດຸ ໃນການກ ົ່ ສາ້ງ ທດົແທນ ໃນ
ບ ລເິວນ ທມີຄຸີນນະພາບໃກຄ້ຽງ ຫຼດືກີວົ່ າ ສິົ່ ງປຸກສາ້ງທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ, ຫຼ ືເພືົ່ ອຊອ້ມແປງ ສົ່ ວນໃດໜຶົ່ ງຂອງສິົ່ ງປຸກ
ສາ້ງ, ບວກກບັຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການຂນົສົົ່ ງວດັສະດຸກກ ົ່ ສາ້ງ ຫາສະຖານທີົ່ ກ ົ່ ສາ້ງ, ບວກກບັຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍແຮງງານກ າ
ມະກອນ ແລະ ຜູຮ້ບັເໝາົ,  ບວກກບັຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການລງົທະບຽນຕົ່ າງໆ ແລະ ເສຍພາສ.ີ ໃນການກ ານດົລາຄາທດົ
ແທນ, ຄົ່ າລຸຍ້ຫຽ້ນຊບັສນິ ແລະ ມູນຄົ່ າວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງ ບ ົ່ ໃດຄ້ດິໄລົ່ ເຂົາ້, ແລະ ບ ົ່ ແມົ່ ນຜນົປະໂຫຍດທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັ
ຈາກໂຄງການລບົຈາກມູນຄົ່ າຂອງຊບັສນິທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ໃນກ ລະນທີີົ່ ກດົໝາຍພາຍໃນ ບ ົ່ ເປັນໄປຕາມ
ມາດຕະຖານການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍຕາມ ມູນຄົ່ າການທດົແທນເຕມັຮູບແບບ, ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍພາຍ
ໃຕກ້ດົໝາຍພາຍໃນຈະໄດຮ້ບັການເສມີດວ້ຍມາດຕະການເພີົ່ ມເຕມີເພືົ່ ອໃຫເ້ປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຄົ່ າທດົແທນ. 

ລາຄາທດົແທນ ຈະຖກືຄດິໄລົ່  ບນົພືນ້ຖານ ການສກຶສາລາຄາທດົແທນ. ເປົາ້ໝາຍຫຼກັຂອງ RCS ແມົ່ ນເພືົ່ ອກ ານດົ 
ອດັຕາ ລາຄາດນິ ອງີຕາມການບນັທກຶຂາຍໂອນດນິ ແລະ ຊບັສນິອືົ່ ນໆ ໃນເຂດຖກືກະທບົຫຼກັ ແລະ ສ າຮອງ4 . ການ
ສກຶສານີ ້ຄວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍພາກສົ່ ວນອດິສະຫຼະ. ຈາກຜນົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງ RCS, ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຈາກການສູນເສຍທີົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ ຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ 
ໃນມູນຄົ່ າທດົແທນ (ອງີຕາມລາຄາໃນທອ້ງຕະຫຼາດ) ຈາກ RoUM.  RCS ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຊົ່ ວງ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ DMS. 

ໃນກ ລະນທີີົ່ ຈ າເປັນ, ລດັຖະບານລາວ ຈະໃຫຄ້ວາມຊົ່ ວຍເຫຼອືເປັນພເິສດໃນຮູບແບບຂອງທີົ່ ດນິທີົ່ ເໝາະສມົ, ການ
ທດົແທນຄົ່ າເຊົົ່ າ, ຊດົເຊຍີການຟືນ້ຟູຊວີດິການເປັນຢູົ່ , ການຈົ່ າຍພເິສດໃຫປ້ະຊາຊນົຜູອ້ົ່ ອນແອທີົ່ ຖກືກະທບົຈາກ
ໂຄງການ (ຄນົຊນົເຜົົ່ າ, ຜູຍ້ງິ ແລະ ຊາວໜູົ່ ມ ຍງິ-ຊາຍ ແລະເດກັນອ້ຍ, ຜູສູ້ງອາຍຸ ແລະ ຜູເ້ສຍອງົຄະ, ຜູບ້ ົ່ ມທີີົ່ ຢູົ່

 

3 ກອງທນຶ ໂຄງການ ຄູມ້ຄອງຄວາມຊົ່ າງໄພພບິດັຂອງ ສປປລາວ ອາດນ າໃຊເ້ພືົ່ ອທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ໃນການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ແລະ ເຊັົ່ ນດຽວກບັການ
ໃຊໃ້ນການຟືນ້ຟູລາຍຮບັ ແລະ ຄົ່ າເບຍ້ລຽ້ງ ໃນການການຍກົຍາ້ຍສ າລບັຜູຢູ້ົ່ ອາໄສຢົ່ າງເປັນທາງການ ແລະ ບ ົ່ ເປັນທາງການ ໃນເຂດໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

 

4  ນີລ້ວມທງັ ຮົວ້, ນ າ້ສາ້ງ, ຫອ້ງນ າ້, ເຮອືນຄວົ ແລະ ອືົ່ ນໆ. 
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ອາໄສ ແລະ ຜູທຸ້ກ, ອືົ່ ນໆ). ຫຼກັການຫຼກັ ແມົ່ ນ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ຈະບ ົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ໜກັໜົ່ ວງ ຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການສະເໜໂີຄງການຍົ່ ອຍ. 

2.0 ການຈັດຕັື້ງຂັື້ນຕອນສ າຫ ບັການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 

ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (PMU) ກມົໂຍທາທກິານທາງນ າ້ DOW   ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ການຂນົສົົ່ ງ 
(MPWT) ເປັນໜົ່ ວຍງານຮບັຜດິຊອບຫຼກັ ຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ການລງົທນຶລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງເພືົ່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ ທີົ່ ເມອືງ ໄຊ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກອບໜາ້ວຽກນະໂຍບາຍ
ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF). ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະຂນົສົົ່ ງ (MPWT), ກມົທາງນ າ້ (DoW) ໂດຍການເຮດັ
ວຽກຮົ່ ວມກບັ ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ບ ລຄິ າໄຊ ກມົໂຍທາທກິານ
ທາງນ າ້ ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຈະເປັນຜູພ້ດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັ
ຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP) ໃນ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນ
ການທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໃນ RPF, ກດົໝາຍ ແລະ ດ າລດັ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ,  ແລະ ນະໂຍບາຍຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຕ ົ່
ສງັຄມົ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP 4.12). 

ນອກຈາກ ກມົໂຍທາທກິານທາງນ າ້ - ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ, ຈ ານວນຂອງບນັດາກົມົກອງຕົ່ າງໆ ຈະມີ
ບດົບາດ ໃນການອອກແບບ, ກ ົ່ ສາ້ງ ແລະ ເຄືົ່ ອນໃຫວ ໂຄງການ, ໂຄງການຍົ່ ອຍ ແມົ່ ນ ໂຄງການ ຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ ຕາມລະບຽບກດົ ໝາຍ ທີົ່ ມຢູີົ່ ໃນປະຈບຸນັ, MONRE ມໜີາ້ທີົ່ ຮບັຜດິຊອບ 
ກົ່ ຽວກບັບນັຫາສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຮບັຜດິຊອບກົ່ ຽວກບັ ກດົໝາຍການຖຄືອງທີົ່
ດນິ ແລະ ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ. ຕາຕະລາງ2 ສະແດງ ສດິທຕິົ່ າງໆ ສ າລບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ແນວທາງ
ການໃຫຄ້ວາມຊົ່ ວຍເຫຼອື ແລະ ຟືນ້ຟູ ສ າລບັໂຄງການ. ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ 
(ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP) ອາດໃຫລ້າຍລະອຽດ ສະເພາະ ແລະ ກົ່ ຽວກບັ ເບຍ້ລຽ້ງ
ເພີົ່ ມເຕມີ. 

ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ - ກມົໂຍທາທກິານທາງນ າ້ (DoW) ເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ໃນການກ າກບັເບິົ່ ງແຍງທາງ
ດາ້ນວຊິາການ ແລະ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຈາກພະແນກສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັໄພພບິດັ/ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້
ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ EDPD/PTRI  ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຕ ົ່ ສງັຄມົ 
ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ:  ກອບຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF). ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັ
ຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP) ແລະ  ແຜນການພດັທະນາຂອງຊນົເຜົົ່ າ (EGDP). 
ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂດຍ ຄະນະກ າມະການ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂັນ້
ແຂວງ ແລະ ເມອືງ.  ຄະນະກ າມະການ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂັນ້ບາ້ນ (VRS) ຈະຖກືສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ໃນເຂດບາ້ນ ທີົ່ ມີ
ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍອອກ ແລະ ຄະນະກ າມະການ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ
ຂັນ້ບາ້ນ ຈະເປັນຜູອ້ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫຄ້ າປຶກສາກບັບຸກຄນົທີົ່ ໃດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ກະກຽມ
ຂະບວນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຂັນ້ບາ້ນ. ຄະນະກ າມະການ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂັນ້ບາ້ນ ຈະຖກືສາ້ງຂຶນ້ໃນບາ້ນທີົ່ ມີ
ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການຈດັສນັ. 

ມນັເປັນໜາ້ທີົ່ ຂອງ ໜົ່ ວຍງານບ ລຫິານໂຄງການ PMU ທີົ່ ໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼອື ການກ ົ່ ຕັງ້ ຄະນະກ າມະການ ການຈດັ
ສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຈະຊົ່ ວຍການເຝິກອບົຮົົ່ ມສາ້ງຄວາມສາມາດ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ ສດິທ ິ ຂອງການໄດຮ້ບັການທດົ
ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP). 
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ໜົ່ ວຍງານບ ລຫິານໂຄງການ PMU ໂດຍພາຍໃຕກ້ານສະໜບັສະໜນູຈາກ ພະແນກສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັ
ໄພພບິດັ/ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ EDPD/PTRI ຈະມບີດົບາດໃນການເປັນຜູຕ້ດິຕາມ ແລະ 
ຮບັປະກນັ ເນືອ້ໃນຂ ກ້ ານດົໃນ ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 
(RAP) ໄດຮ້ບັການ ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ. 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ການຂນົສົົ່ ງ (MPWT), ກມົໂຍທາທກິານທາງນ າ້ (DoW) ຈະເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນ
ການສາ້ງໂຄົ່ ງຮົ່ າງຈດັຕັງ້ ຄຽງຄູົ່ ກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການໃຫສ້ດິທຕິົ່ າງ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເພືົ່ົ່ ອຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ 
ແລະ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. ຂະບວນການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົຄວນ
ຈະລວມມ:ີ 

▪ ກ ານດົຖາ້ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ແລະ ສູນເສຍຊບັສນິຕົ່ າງໆ ຈະເກດີຂຶນ້ ຫຼ ືການມອບຄນືທີົ່ ດນິ ແບບສະ
ໝກັໃຈ ຫຼ ື ການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍຖິົ່ ນຖານ (ການສ າຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫຼວດ
ລະອຽດດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຕອ້ງໄດ ້ຈດັຕັງ້ສ າຫຼວດ ກບັບຸຸກຄນົທີົ່ ໄດຮ້ບັຜົນົກະທບົ ໃນບ ລເິວນ
ທີົ່ ໄດຖ້ກືຜນົສະທອ້ນຈາກໂຄງການ ຫຼງັຈາກມກີານ ຢືນຢັນ ການ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ); 

▪ ພດັທະນາລາຍຊືົ່  ລະອຽດ ຂອງ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງງການ ໃນບ ລເິວນທີົ່ ໄດ ້
ຖກືຜນົສະທອ້ນຈາກໂຄງການ; 

▪ ກ ານດົ ແຕົ່ ລະ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງງການ ຜູໃ້ດຈະສູນເສຍ ແຫຼົ່ ງທ າມາຫາ
ກນິ, ຜູໃ້ດຈະສູນເສຍຊບັສນິ(ທີົ່ ດນິ, ຕົນ້ໄມ,້ ຜນົລະປູກ); 

▪ ກ ານດົກອບເວລາ ໃນການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ຖາ້ມ;ີ 

▪ ເຮດັແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP) ແລະ ສົົ່ ງໃຫ ້
ທະນາຄານໂລກມຄີ າເຫນັເພືົ່ ອ“ບ ົ່ ຄດັຄາ້ນ“ ໃນການດ າເນນີການ; 

▪ ມອບການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເປັນ ວດັຖຸ ຫຼ ືເງນິສດົ, ຖາ້ໄດນ້ າໃຊ;້ ແລະ 

▪ ກ ານດົການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ທີົ່ ປະຊາຊນົຕອ້ງການ, ຕອ້ງຮບັປະກນັ ທຸກຄນົມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການ
ໃຫຄ້ າເຫນັ. 



 

SEA DRM Project – Lao PDR 27  
Resettlement Policy Framework 

ຕາຕະລາງ 2 ໂຄງຮ່າງສິດທິ 

ລາຍການທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບ 

ສິດທິຂອງບ ກຄົນ ສິດທ ິ ບັນຫາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

A. ສູນເສຍທີົ່ ດນິ   

ດນິທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ເຈົາ້ຂອງສດິທີົ່ ຖກືລະບຸ
ໃນຊົ່ ວງການລງົສ າຫຼວດ
ປະຊາກອນ ແລະ ຊົ່ ວງ
ເຮດັ ການວດັແທກ. 

▪ ຖາ້ ດນິທີົ່ ເຫຼອືຈາກການຫຍບັຍາ້ຍ ຍງັສາມາດສາ້ງບາ້ນຫຼ ້ສື ິົ່ ງປຸກ
ສາ້ງອືົ່ ນໆ: (i) ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເປັນເງນິສດົ ຕາມລາຄາໃນ
ເວລາທດົແທນ ທີົ່ ຊອດຄົ່ ອງກບັລາຄາຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ລາຄາທີົ່
ດນິ ໃນໝູົ່ ບາ້ນ, ບ ົ່ ມກີານເສຍຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການໂອນມອດ(ພາສ,ີ 
ຄົ່ າທ ົ່ ນຽມ) ແລະ (ii) ອ ານາດການປົກຄອງເມອືງ ຈະມາພດັທະນາ
ດນິທີົ່ ຍງັເຫຼອືໂດຍທີົ່ ໃຫບຸ້ກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ
ຈາກໂຄງງການກບັມານ າໃຊດ້ນິທີົ່ ເຫຼອືນັນ້ໂດຍ ບ ົ່ ມຄີົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍ
ໃດໆ. 

▪ ດນິທີົ່ ຖກືຫຍບັຍາ້ຍບ ເຫຼອືເພືົ່ ອໃຫກ້ານສາ້ງ ບາ້ນ ຫຼ ື ສິົ່ ງປຸກ
ສາ້ງອືົ່ ນໆ: (i) ການທດົແທນທີົ່ ດນິທີົ່ ມຄຸີນນະສມົບດັໃກຄ້ຽງກບັ
ດນິໂຕເກົົ່ າ , ບ ົ່ ມກີານເສຍຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການໂອນມອດ ເຊັົ່ ນ ພາສ,ີ 
ຄົ່ າທ ານຽມ ແລະ ໃຫໃ້ບຄອບຄອງກ າມະສດິທີົ່ ດນິ (ໂດຍສມົມຸດຕິ
ຖານວົ່ າ ໃບຄອບຄອງກ າມະສດິທີົ່ ດນິ ມພີອ້ມ ໃນເຂດນີ)້. ຖາ້
ຂະບວນການເຮດັໃບຄອບຄອງກ າມະສດິທີົ່ ດນິ ພວມຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ. ຖາ້ບ ົ່ ,ຄວນມກີານເຮດັໃບຢັງ້ຢືນສດິນ າໃຊໃ້ຫປ້ະຊາຊນົ, 
ຫຼ ື ( ii) ) ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເປັນເງນິສດົ ຕາມລາຄາໃນ
ເວລາທດົແທນ ທີົ່ ຊອດຄົ່ ອງກບັລາຄາຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ, ລາຄາທີົ່
ດນິ ໃນໝູົ່ ບາ້ນ, ບ ົ່ ມກີານເສຍຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການໂອນມອດ (ພາສ,ີ 
ຄົ່ າທ ານຽມ) ແລະ ຕອ້ງມກີານຊົ່ ວຍເຫຼອືໃນການ ຈດັຊື ້ແລະ ເຮດັ
ໃບຄອບຄອງກ າມະສດິທີົ່ ດນິ ໂຕໃໝົ່ . 

▪ ເຈົາ້ຂອງສດິແມົ່ ນບຸກຄນົທີົ່ ມໃີບນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິ ຫຼ ື ໃບ
ຕາດນິ ທີົ່ ຕັງ້ຢູົ່ ໃນເຂດໂຄງການ. 

▪ ການປະກອບສວນແບບສະໝກັໃຈ ຖາ້ເປັນຈ ານວນທີົ່
ດນີບ ົ່ ຫຼາຍຈະໄດຮ້ບັການຍອມຮບັຈາກໂຄງການແຕົ່
ຕອ້ງດ າເນນີໄປຕາມຂະບວນການເຫຼົົ່ ານີຢ້ົ່ າງເຄັົ່ ງຄດັ: 
(i)ເນືອ້ທີົ່  ທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກື
ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະຕອ້ງມບີ ົ່ ຕ ົ່ າກວົ່ າ 300 ຕາ
ແມດັ, (ii) ຖາ້ກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ
ຈາກໂຄງການມ ີ ເນືອ້ທີົ່ ທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ຫຼາຍກົ່ ວາ 300ຕາ
ແມດັ, ການມອບຄນືທີົ່ ດນິຕອ້ງບ ົ່ ການ5ເປີເຊນັຂອງ
ເນືອ້ທີົ່ ດນິທງັໝດົ; ແລະ (iii) ຢູົ່ ດນິທີົ່ ຈະປະກອບສົ່ ວນບ ົ່
ມສີິົ່ ງປຸກສາ້ງ ຫຼ ືຊບັສນິຄງົທີົ່ ໃດໆທງັນັນ້. 

▪  ປະກອບສວນແບບສະໝກັໃຈຈະດ າເນນີໄປຕາມ
ຂະບວນການ ຂອງທະນະຄານໂລກວົ່ າດວ້ຍນະໂຍບາຍ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ແລະ ດ າລດັ192/ນຍ/2005. 
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B. ສູນເສຍໂຄງສາ້ງ   
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ເຮອືນຫຼຮືາ້ນຄາ້ຖກືຜນົ
ກະທບົທງັໝດົ, ແລະ 
ສິົ່ ງປູກສາ້ງສ າຮອງ
(ເຮອືນຄວົ, ເລົາ້ເຂົາ້) 
ເຮອືນຫຼຮືາ້ນຄາ້ຖກືຜນົ
ກະທບົບາງສົ່ ວນ ແຕົ່ ບ ົ່
ສາມາດນ າໃຊໄ້ດອ້ກີ
(ຈະຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫ ້
ຍກົຍາ້ຍ) 

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົ ຫຼ ື ເຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິ
ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ 

▪ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເປັນເງນິສດົໃນການຍກົຍາ້ຍ ສ າລບັສິົ່ ງ
ປຸກສາ້ງທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົທງັໝດົ ແມົ່ ນຈະອງີໃສລາຄາໃນທອ້ງ
ຕະຫຼາດ (i) ວດັສະດຸ ແລະ ຄົ່ າແຮງ, ໂດຍບ ົ່ ມກີານຫກັຄົ່ າເຊືົ່ ອມ
ໂຊມຂອງໂຄງສາ້ງ (ii) ຄົ່ າຂນົສົົ່ ງວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງ, ແລະ (iii) ຄົ່ າແຮງ
ງານໃນການມາ້ງຖອນ, ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊອ້ມແປງ; ແລະ 

▪ ມໄີລຍະເວລາທີົ່ ພຽງພ  ເພືົ່ ອບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່
ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ໄດສ້າ້ງຫຼຊືອ້ມແປງສິົ່ ງປຸກ
ສາ້ງຄນືໃໝົ່ . 

▪ ສະໜອງລດົຂນົສົົ່ ງສິົ່ ງຂອງໃຫທ້ນັເວລາໂດຍທີົ່  ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການຈະບ ົ່ ເສບຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃດໆ. 

▪ ເຮອືນ ແລະ ຮາ້ນຄາ້ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດໃຊໄ້ດ ້
ອກີຕ ົ່ ໄປ ຈ າພວກ ທີົ່ ຫຼງົເຫຼອືຈາກຜນົກະທບົສົ່ ວນໜຶົ່ ງ 
ແຕົ່ ກ ົ່ ບ ົ່ ສາມາດໃຊໄ້ດ.້ 

  ▪  ▪  
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ຕາຕະລາງ 2 (ຕ ີ່)   

ລາຍການທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບ 

ສິດທິຂອງບ ກຄົນ ສິດທ ິ ບັນຫາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

B. ສູນເສຍໂຄງສາ້ງ(ຕ ົ່ ) 

ເຮອືນ ຫຼ ື ຮາ້ນຄາ້ຖກື
ຜນົກະທບົບາງສົ່ ວນ , 
ແລະ ສິົ່ ງປູກສາ້ງສ າຮອງ 
(ທີົ່ ບ ົ່ ຈ າເປັນຕອ້ງມກີານ
ຍກົຍາ້ຍ) 

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົ ຫຼ ື ເຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິ
ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ 

▪ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເປັນເງນິສດົໃນການຍກົຍາ້ຍ ເພືົ່ ອໂຄງ
ສ ້າ້ງ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງງການແມົ່ ນຈະອງີຕາມລາຄາທອ້ງ
ຕະຫຼາດ (i) ວດັສະດຸ ແລະ ຄົ່ າແຮງ, ໂດຍບ ົ່ ມກີານຫກັຄົ່ າເຊືົ່ ອມ
ໂຊມຂອງໂຄງສາ້ງ (ii) ຄົ່ າຂນົສົົ່ ງວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງ, ແລະ (iii) ຄົ່ າໃຊ ້
ຈົ່ າຍໃນການຊອ້ມແປງພາກສົ່ ວນທີົ່ ບ ົ່ ຖກຶຜນົກະທບົ; 

 

ເສາົໄຟຟາ້ ບ ລສິດັໄຟຟາ້ ▪ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເປັນເງນິສດົເພືົ່ ອເປັນຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການ
ຮືຖ້ອນ, ໂອນມອບ ແລະ ກ ົ່ ສາ້ງ. 

 

C. ສູນເສຍ ການທ າມາຫາກນິ ລວມເຖງິຜນົລະປູກ, ຕົນ້ໄມ ້ແລະ ໜອງປາ  

ດນິກະສກິ າ (ໄຮົ່ , ສວນ
, ປົ່ າໄມສ້ກັ) 
 

ເຈົາ້ຂອງສດິທທິີົ່ ຖກືລະບຸ
ໃນຊົ່ ວງການລງົສ າຫຼວດ
ປະຊາກອນ ແລະ ຊົ່ ວງ
ເຮດັ ການວດັແທກ. 

▪ ສ າລບັການສູນເສຍທີົ່ ດນິ 10ເປີເຊນັ, ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ
ເປັນເງນິສດົ ຕາມລາຄາໃນເວລາທດົແທນ ທີົ່ ຊອດຄົ່ ອງກບັລາຄາ
ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ລາຄາທີົ່ ດນິ ໃນໝູົ່ ບາ້ນ, ປະເພດທີົ່ ໃກຄ້ຽງກນັ, 
ກ າລັງັຜນົຜະລດິຂອງດນິໃກຄ້ຽງກນັ, ບ ົ່ ມກີານເສຍຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນ
ການໂອນມອດ(ພາສ,ີ ຄົ່ າທ ົ່ ນຽມ), ຫຼ ື

▪ ເຈົາ້ຂອງສດິແມົ່ ນບຸກຄນົທີົ່ ມໃີບນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິ ຫຼໃືບຕາດນິ 
ທີົ່ ຕັງ້ຢູົ່ ໃນເຂດໂຄງການ. 

  ▪ ການທດົແທນທີົ່ ດນິໃໝົ່ ທີົ່ ມຄີວາມໃກຄ້ຽງກບັດນິເດມີ, ກ າລງັການ
ຜະລດິຂອງດນິນັນ້ບ ົ່ ຕົ່ າງກນັ ແລະ ດນິດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຢູົ່ ໃກໝູ້ົ່ ບາ້ນ, 
ແລະໃຫໃ້ບຄອບຄອງກ າມະສດິທີົ່ ດນິ. 

▪ ການປະກອບສົ່ ວນຢົ່ າງສະໝກັໃຈ ຈະບ ົ່ ຖກືຍອມຮບັ 
ກບັທຸກຮູບແບບຂອງຊບັສນິ ຍກົເວັນ້ ການສູນເສຍພຽງ
ນອ້ຍດຽວ ຊຶົ່ ງມນັໄດກ້ ານດົຢູົ່ ໃນ ກອບໜາ້ວຽກ
ນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF). 
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  ▪ ຖາ້ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການເຖງິດນິເຮດັການຜະລດິ ເທົົ່ າກບັ10
ເປີເຊນັ ຫຼຫຼືາຍ ກົ່ ວານັນ້, ຈະໄດໃ້ຫບູ້ລມິະສດິການທດົແທນທີົ່ ດນິ
ທີົ່ ມຄຸີນນະສມົບດັໃກຄ້ຽງກບັດນິໂຕເກົົ່ າ ແລະ ດນິດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນຢູົ່
ໃກໝູ້ົ່ ບາ້ນ, ແລະໃຫໃ້ບຄອບຄອງກ າມະສດິທີົ່ ດນິ, ກບັໃບຕາດນິ 
(ໂດຍສມົມຸດຕຖິານ ວົ່ າ ໃບຄອບຄອງກ າມະສດິທີົ່ ດນິ ໃດເ້ຮດັ
ອອກ ໃນເຂດນີແ້ລວ້). ຖາ້ຂະບວນການເຮດັໃບຄອບຄອງກ າມະ
ສດິທີົ່ ດນິ ພວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຖາ້ບ ົ່ ,ຄວນມກີານເຮດັໃບຢັງ້ຢືນ
ສດິນ າໃຊໃ້ຫປ້ະຊາຊນົ. ອກີທາງໜຶົ່ ງ, ຖາ້ມກີານຮຽກຮອ້ງຈາກ 
ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງງການ ໃຫມ້ກີານ
ທດົແທນເປັນເງນິສດົ ແມົ່ ນໃຫຈ້ົ່ າຍຕາມມູນຄົ່ າຂອງດນິໃນຂະນະ
ນັນ້ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດ. 
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Error! Reference source not found. (ຕ ີ່) 

ລາຍການທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບ 

ສິດທິຂອງບ ກຄົນ ສິດທ ິ ບັນຫາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

C. ສູນເສຍ ການທ າມາຫາກນິ ລວມເຖງິຜນົລະປູກ, ຕົນ້ໄມ ້ແລະ ໜອງປາ (ຕ ົ່ ) 

ໜອງປາ (ເປັນໜອງທີົ່
ຍງັມກີານລຽ້ງປາ ຢູ 
ແລະ ມປີາໃນໜອງ 
ເພືົ່ ອນ າຂາຍ) 

ເຈົາ້ຂອງໜອງປາທີົ່ ຖກື
ຜນົກະທບົ 

▪ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍດວ້ຍເງນິສດົ ໃຫເ້ທົົ່ າກບັລາຄາຕາມທອ້ງ
ຕະຫຼາດ,  ໜອງປາ, ແຮງງານ ແລະ ຄົ່ າເຊົົ່ າລດົຈກົໜອງປາ, , ບ ົ່ ມີ
ການເສຍຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການໂອນມອດ(ພາສ,ີ ຄົ່ າທ ານຽມ). 

▪ ມເີວລາທີົ່ ພຽງພ ໃຫຄ້ນົທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໄດເ້ກບັກົ່ ຽວ
ປາຂອງພວກເຂາົ. 

▪ ຖາ້ຊົ່ ວງໂຄງການເລີີົ່ ມມກີານຫຍບັຍາ້ຍ ແລະ ຈ ານວນປາໃນໜອງ
ຍງັບ ົ່ ທນັໄດມ້ກີານເກບັກົ່ ຽວ, ຕອ້ງໄດມ້ກີານທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ
ຂອງຈ ານວນປາທີົ່ ມຢູີົ່ ໃນຂະນະນັນ້. 

▪ ໂຄງການຈະບ ົ່ ຍອມຮບັຮູບແບບການປະກອບສວນໜ
ອງປາແບບສະໝກັໃຈ. 

▪ ອ ານາດການປົກຄອງເມອືງ ຈະໄດຟື້ນ້ຟູຫຼຊືອ້ມແປງ ໜອງປາທີົ່
ເຫຼອືຢູົ່ . ຖາ້ເຈົາ້ຂອງກ ົ່ ສາ້ງບ ົ່ ສາມາດໃຫກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼອື, ບຸກຄນົທີົ່
ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ມສີດິໃນການຢືມເຄືົ່ ອງມມືາໃຊເ້ຂົາ້ໃນ
ການ ຟືນ້ຟູ ຫຼ ືຊອ້ມແປງ ໜອງປາທີົ່ ເຫຼອືຢູົ່ . 

 

ຜນົລະປູກ ຫຼ ືຕົນ້ໄມ ້ ເຈົາ້ຂອງ ຜນົລະປູກ ແລະ 
ຕົນ້ໄມ ້ຫຼເືຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິ 

▪ ຖາ້ເປັນພດືຢືນຕົນ້ ທີົ່ ພວມມຜີນົລະປູກແຕົ່ ຍງັບ ົ່ ທນັເກບັກົ່ ຽວໄດ,້ 
ອງີໃສລາຄາ ໃນຊົ່ ວງເວລາການຍກົຍາ້ຍ ຊຶົ່ ງຈະປະເມນີມູນຄົ່ າຕາມ
ການຄດິໃລໃນຊົ່ ວງ3ປີຜົ່ ານມາ ປີທີົ່ ຕົນ້ໄມນ້ັນ້ ໃຫຜ້ນົຜະລດິຫຼາຍ
ສຸດ ແລະ ລາຄາຂອງຜນົລະປູກໃນຂະນະນັນ້. 

 

▪ ສ າລບັພດືຜນົລະປູກ, ແມົ່ ນຈະມກີານທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເປັນ
ເງນິສດົ ອງີໃສລາຄາ ໃນຊົ່ ວງເວລາການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ລາຄາຕາມ
ທອ້ງຕະຫຼາດ ຊຶົ່ ງຈະປະເມນີມູນຄົ່ າຕາມຊະນດິ, ອາຍຸ ແລະກ າລງັ
ຂອງຜນົຜະລດິ. 
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▪ ສ າລບັຕົນ້ໄມເ້ສດຖະກດິ, ແມົ່ ນຈະມກີານທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ
ເປັນເງນິສດົ ອງີໃສລາຄາ ໃນຊົ່ ວງເວລາການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ລາຄາ
ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ຊຶົ່ ງຈະປະເມນີມູນຄົ່ າຕາມຊະນດິ, ອາຍຸ ແລະ 
ຂະໜາດຂອງຕົນ້ໄມ.້ 
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ລາຍການທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບ 

ສິດທິຂອງບ ກຄົນ ສິດທ ິ ບັນຫາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

C. ສູນເສຍ ການທ າມາຫາກນິ ລວມເຖງິຜນົລະປູກ, ຕົນ້ໄມ ້ແລະ ໜອງປາ (ຕ ົ່ ) 

ສູນເສຍແຫຼົ່ ງລາຍຮບັ 
ໃນຊົ່ ວງຍກົຍາ້ຍ ຫຼ ື
ຊົ່ ວງ ຮືຖ້ອນ/ຊອ້ມແປງ 
ສົ່ ວນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ 
(ທີົ່ ບ ົ່ ໄດມ້ກີານຍກົຍາ້ຍ) 

ເຈົາ້ຂອງຮາ້ນຄາ້ ▪ ສ າລບັທຸລະກດິ(ຮາ້ນຄາ້) ແມົ່ ນຈະມກີານທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ
ເປັນເງນິສດົ ອງີໃສອດັຕາກ າໃລປະຈ າວນັຂອງທຸລະກດິ ເທົົ່ າກບັ12
ເດອືນກົ່ ອນໜາ້ນີ.້ 

▪ ມນັຈະໃຊເ້ວລາ1ວນັໃນການຍາ້ຍຮາ້ນຄາ້ ຖາ້ຮາ້ນຄາ້ນັນ້
ເຮດັດວ້ຍວດັສະດຸພືນ້ເມອືງ(ໃມໃ້ຜົ່ )ຫຼສືິົ່ ງທີົ່ ສາມາດ
ເຄືົ່ ອນຍາ້ຍໄດ(້ສາມາດຍກົໄປໄດໂ້ດຍບ ົ່ ຈ າເປັນຕອ້ງມີ
ການຖອນມາ້ງ) ແລະ ມນັຈະໃຊເ້ວລາປະມານ ຖ 
ອາທດິ-ສູງສຸດ- ເພືົ່ ອ ສາ້ງຮອ້ນຄາ້ຄນືໃໝົ່  ໃນສະຖານທີົ່
ແຫົ່ ງໃໝົ່ . ມນັຈະໃຊເ້ວລາປະມານ 2ວນັໃນການໃນການ
ຍາ້ຍຫຼຊືອ້ມແປງ ຮາ້ນຄາ້ ຖາ້ຮາ້ນຄາ້ນັນ້ເຮດັດວ້ຍວດັ
ສະດຸທີົ່ ມຄີວາມທນົທານ(ໃມຫຼ້ຊືມີງັ). ຍອ້ຍສິົ່ ງປຸກສາ້ງ
ເຫຼົົ່ ານີບ້ ົ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍ, ທຸລະກດິສາມາດເລີົ່ ມຕົນ້ໃດໄ້ວຫຼງັ
ຈາກການຊອ້ມແປງແລວ້. 

 ▪ ການກ ານດົອດັຕາກ າໄລຈະຖກືກ ານດົ ໂດຍການລງົສ າ
ພາບແບບບ ົ່ ເປັນທາງການກບັບນັດາເຈົາ້ຂອງຮາ້ນຄາ້ ເພືົ່ ອ
ເກບັກ າ ຜນົກ າໄລຕ ົ່ ມ ື.້ 

ຜນົກະທບົຢົ່ າງຮູນແຮງ
ເຖງິກູົ່ ມຄນົຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການທີົ່
ບ ົ່ ສາມາດຊົ່ ວຍໂຕເອງ

ກູົ່ ມຄນົຫຼຄືວົເຮອືນ ຖກື
ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ
ທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດຊົ່ ວຍໂຕເອງ
ໄດເ້ຊນັຄອບຄວົທຸກຍາກ, 

▪ ແຈກເຂົາ້ສານ ໃນເດອືນທ າອດິຕ ົ່ ຄນົ ຕາມຫວົໜົ່ ວຍຈ ານວນຄນົໃນ
ຄວົເຮອືນ 

▪ ຄນົທຸກຍາກ ທີົ່ ຢູົ່ ຕ ົ່ າກົ່ ວາເສັນ້ລະດບັຄວາມທຸກຍາກແຫົ່ ງ
ຊາດ ຄກືນັກບັການກ ານດົກູົ່ ມທຸກຍາກຕາມຂ ຕ້ກົລງົຂອງ
ທະນາຄານໂລກ. 

▪ ມຄີວາມສະເໝພີາບໃນການເຂົາ້ຮົ່ ວມການຟືນ້ຟູລາຍຮບັ.  
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ໄດ ້ (ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງງການ
ຕອ້ງຍາ້ຍ ແລະ ສູນເສຍ
ເຄືົ່ ອງມເືຮດັການຜະລດິ
ເທົົ່ າກບັຫຼຫຼືາຍກົ່ ວາ 
10%) 

ຫຼຄືອບຄວົທີົ່ ມຫີວົໜາ້
ຄອບຄວົເປັນຜູຍ້ງິ, ຜູເ້ຖົາ້
, ຜູເ້ສຍອງົຄະ ແລະ ກູົ່ ມ
ຊນົເຜາົ. 

▪ ຜູຮ້ບັເໝາົກ ົ່ ສາ້ງ ຈະເປັນຜູຮ້ບັເລອືກຮບັສະມກັຄນົທີົ່ ຖີກືຜນົ
ກະທບົ ແລະ ກູົ່ ມທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດຊົ່ ວຍໂຕເອງໄດມ້າເຮດັເປັນກ າ
ມະກອນຊົ່ ວຍໃນການສາ້ງທາງ ຫຼ ືສອ້ມແປງທາງ. 

 

ຄົ່ າເບຍ້ລຽ້ງ ໃນການດ າ
ລງົຊວີດິ 

ການຍກົຍາ້ຍຄວົເຮອືນ-
ການຍກົຍາ້ຍດນິທີົ່ ຢູົ່
ອາໄສ ຫຼ ືຈດຸອືົ່ ນໆ.  
 
ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ
ຈາກໂຄງການ ສູນເສຍທີົ່
ດນິເຮດັການຜະລດິເທົົ່ າ
ກບັຫຼຫຼືາຍກົ່ ວາ 10%. 

▪ ການຍກົຍາ້ຍທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງງການ ທີົ່ ບ ົ່ ມຜີນົກະທບົເຖງິທຸລະກດິ ຫຼ ືແຫຼົ່ ງລາຍ
ຮບັຈະໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼອືດວ້ຍເງນິສດົຫຼປັືດໄຈອືົ່ ນ ທີົ່ ເທົົ່ າ
ກບັເຂົາ້ 16 ກໂິລຕ ົ່ ຄນົ ຕາມລາຄາທອ້ງຕະຫຼາດ ຕ ົ່  ຫວົໜົ່ ວຍຈ າ
ນວນສະມະຊກິຄວົເຮອືນໜຶົ່ ງ ໃນໄລຍະເວລາ3ເດອືນ. 

 

▪ ການຍກົຍາ້ຍທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສຂອງບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງງການ ທີົ່ ມຜີນົກະທບົເຖງິແຫຼົ່ ງລາຍຮບັ (ຕວົຢົ່ າງ: 
ທຸລະກດິ) ຫຼ ື ບຸກຄນົ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ສູນເສຍທີົ່ ດນິເຮດັການ
ກະເສດຫຼາຍກົ່ ວາ 10ເປີເຊນັຈະໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼອືດວ້ຍເງນິສດົ 
ຫຼ ືປັດໄຈອືົ່ ນ ທີົ່ ເທົົ່ າກບັເຂົາ້ 16 ກໂິລຕ ົ່ ຄນົ ຕາມລາຄາທອ້ງຕະຫຼາດ 
ຕ ົ່  ຫວົໜົ່ ວຍຈ ານວນ ສະມະຊກິຄວົເຮອືນໜຶົ່ ງໃນໄລຍະເວລາ6
ເດອືນ. 
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ລາຍການທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບ 

ສິດທິຂອງບ ກຄົນ ສິດທ ິ ບັນຫາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

D. ສູນເສຍ ຊບັພະຍາກອນຊບັສນິສົ່ ວນລວມ 

ການສູນເສຍ
ຊບັພະຍາກອນດາ້ນ
ວດັທະນະທ າ ຊົົ່ ວຄາວ/
ສຸກສາລາບາ້ນ/ ໝູົ່ ບາ້ນ 
ຫຼກືານເປັນເຈົາ້ຂອງ
ຮົ່ ວມກນັ. 

ຊຸມຊນົ ຫຼ ື ຄວົເຮອືນໃນ
ໝູົ່ ບາ້ນ 

▪ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແມົ່ ນຈະອງີໃສລາຄາ ໃນຊົ່ ວງເວລາການ
ຍກົຍາ້ຍສ າລບັໂຄງສາ້ງບາ້ນເຮອືນຕົ່ າງໆ. 

 

ສຸສານທີົ່ ຕັງ້ຢູົ່ ໃນເຂດ
ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ 

ເຈົາ້ຂອງສຸສານ ▪ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເປັນເງນິສດົໃຫກ້ບັແຕົ່ ລະຄອບຄວົທີົ່
ຖກືຜນົກະທບົເພືົ່ ອເປັນຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການຂຸດຈກົ, ຍກົຍາ້ຍ, ແລະ 
ອືົ່ ນໆ 

 

E. ຜນົກະທບົຊົົ່ ວຄາວ ຍອ້ນການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການຍົ່ ອຍ ຫຼ ືການຊອ້ມແປງ  
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ດນິທີົ່ ນ າໃຊຊ້ົົ່ ວຄາວ ເຈົາ້ຂອງຕາມກດົໝາຍ ຫຼ ື
ຜູຄ້ອບຄອງ 

▪ ສ າລບັດນິກະສກິ າ ແລະ ດນິທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ຈະຖກືຈດັການໂດຍ ຜູຮ້ບັເ
ໝາົກ ົ່ ສາ້ງ ເພືົ່ ອເຮດັເສັນ້ທາງເຂົາ້ຫຼກືຽມພືນ້ທີົ່ ໃນການກ ົ່ ສາ້ງ, 
(i)ການເຊົົ່ າ ແມົ່ ນຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕກົລງົເຫນັດ ີລະຫົ່ ວາງຜູຮ້ບັເໝາົ 
ແລະ ເຈົາ້ຂອງດນິ ແຕົ່ ມູນຄົ່ າຕອ້ງບ ົ່ ຕ າກວົ່ າ ລາຍຮບັທີົ່ ອາດເກດີຂຶນ້
ໃນຊົ່ ວງມກີານກ ົ່ ສາ້ງ. (ii) ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍເປັນເງນິສດົ
ໃນການຍກົຍາ້ຍທີົ່ ກະທບົເຖງິຊບັສນິຄງົທີົ່ (ຕວົຢົ່ າງ: ສິົ່ ງປຸກສາ້ງ, 
ຕົນ້ໄມ,້ ຜນົລະປຸກ); ແລະ (iii) ການຟືນ້ຟູທີົ່ ດນິ ທີົ່ ໄດມ້ກີານປິດ
ຊົົ່ ວຄາວໃນຊົ່ ວງ 1ເດອືນເພືົ່ ອຂນົຍາ້ຍວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງອອກຈາກພືນ້
ທີົ່  ເຊີົ່ ງເປັນໄປຕາມເງ ືົ່ອນໃຂຕກົລງົລະຫົ່ ວາງເຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິ ແລະ ຜູ ້
ຮບັເໝາົກ ົ່ ສາ້ງ. 

▪ ການຕດິຕາມ ແລະ ໃຫຄ້ າປຶກສາການກ ົ່ ສາ້ງແມົ່ ນເພືົ່ ອ
ຮບັປະກນັວົ່ າ: (i) ສະຖານການກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການແມົ່ ນເປັນ
ບົ່ ອນທີົ່ ຈະມ ີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົໜອ້ຍສຸດ; (ii) ເຈົາ້
ຂອງດນິທີົ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍໄດຮ້ບັການແຈງ້ແລະ ຮບັຮູສ້ດິທິ
ຜນົປະໂຫຍດຂອງພວກເຂາົຕາມນະໂຍບາຍການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ; ແລະ  (iii) ຕອ້ງມກີານຕກົລງົເຫນັດຈີາກທງັ
ສອງຝົ່ າຍຄເືຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິແລະ ຜູຮ້ບັເໝາົກ ົ່ ສາ້ງ. 

ຄົ່ າຂນົຍາ້ຍ ການຍາ້ຍຄວົເຮອືນໄປຢູົ່
ຈດຸອືົ່ ນ. 

▪ ສະໜບັສະໜນູລດົບນັທຸກໃນການຂນົຍາ້ຍວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງ ທງັເກົົ່ າ 
ແລະ ໃໝົ່  ແລະ ສບັສນິສົ່ ວນບຸກຄນົ. 

▪ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ
ອາດຈະໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼອືໃນຮູບແບບເງນິສດົ. ຍອດ
ເງນິ (ຄົ່ າແຮງງານ ແລະ ເຄືົ່ ອນຍາ້ຍແຕົ່ ຈດຸເກົົ່ າເຖງິຈດຸທີົ່
ຕັງ້ໃໝົ່ ) ຈະຖກືກ ານດົໃນຊົ່ ວງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
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ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ການຂນົສົົ່ ງ (MPWT) - ກມົໂຍທາທກິານທາງນ າ້ (DoW) ແມົ່ ນໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ (DIA) ຈະຮບັຜດິຊອບໃນການ ເຮດັກອງປະຊູມປຶກສາຫາລ ືແລະ ເຜຍີແຜົ່ ຂ ມູ້ນ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ 
ລະດບັແຂວງ, ຄູົ່ ຮົ່ ວມງານ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຕົ່ າງໆ (ອງົການບ ົ່ ຫວງັຜນົກ າໃລ, ອງົການຈດັຕັງ້ ໂດຍຊຸມ
ຊນົ), ຊຸມຊນົ ແລະ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. ການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມສີົ່ ວນ
ຮົ່ ວມຂອງຊຸມຊນົ ຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢົ່ າງເປັນປະຈ າ ຕະຫຼອດຊົ່ ວງສາ້ງແຜນໃຫກ້ານລເິລີົ່ ມໂຄງການຍົ່ ອຍ, ຊົ່ ວງ
ການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ການວາງແຜນ ແລະ ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິອືົ່ ນໆ ຂອງ  ບຸກຄນົ 
ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະດ າເນນີພາຍໃຕຂ້ະບວນການທີົ່ ບ ົ່ ເສຍຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃດໆ, ຊົ່ ວງ
ກົ່ ອນ ແລະ ຫຼງັ ການປຶກສາຫາລ ືຕອ້ງມກີານເຮດັບດົບນັທກຶໄວ.້ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັຂ ມູ້ນລົ່ ວງໜາ້ ກົ່ ຽວກບັແບບຟອມການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ (ຖາ້ມກີານນ າໃຊ)້, ການຍກົຍາ້ຍ
ທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ແລະ ການໃຫຄ້ວາມຊົ່ ວຍເຫຼອື ອືົ່ ນໆແກົ່ ພວກເຂາົ, ລວມມ:ີ  

▪ ລາຍລະອຽດກົ່ ຽວກບັໂຄງການຍົ່ ອຍ; 

▪ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ລະດບັ ຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

▪ ລາຍລະອຽດຂອງສດິທຜິນົປະໂຫຍດ ພາຍໃຕ ້ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີ
ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP) ແລະ ການຮຽກຮອ້ງ ວທິີົ່ ການໄດຮ້ບັສດິທຜິນົປະໂຫຍດຂອງ ບຸກຄນົ ແລະ 
ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ; 

▪ ອດັຕາ ແລະ ຂະບວນການການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ; 

▪ ການຍກົຍາ້ຍທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ແລະ ການປຶກສາຫາລໃືນການພດັທະນາເຂດຈດັສນັຍກົຍາ້ຍທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັຟີ, ແຈງ້
ຂ ຕ້ກົລງົໃນການປຶກສາຫາລ ືແລະ ສະໜບັສະໜນູ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
ໃຫມ້ສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ;ື 

▪ ໄລຍະເວລາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫເ້ໝາະສມົວົ່ າດວ້ຍການມອບສດິທຜິນົປະໂຫຍດ; ແລະ  

▪ ຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັກນົໄກການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ແລະ ວທິກີານນ າໃຊ.້ 
3.0 ການເຊ ີ່ອມໂຍງການຈັດັສັນຍົກຍ້າຍ ກັບການກ ີ່ສ້າງ 

ດງັທີົ່ ກົ່ າວໄປແລວ້, ໂຄງການ ຖກືຄາດໄວວ້ົ່ າຈະມກີານຍກົຍາ້ຍທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ເຊິົ່ ງເປັນຜນົຈາກ ການສະເໜໂີຄງການ
ຍົ່ ອຍ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ກບັ ການລງົທນຶລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງເພືົ່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ ທີົ່  ເມອືງ
ໄຊ ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ບ ລເິວນໃກຄ້ຽງ. ການລເິລີົ່ ມລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງເພືົ່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນ
ຕວົເມອືງ ອາດຈະມກີານນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິບາງສົ່ ວນ ແບບຖາວອນ ໃນການສາ້ງຕາຝັົ່ ງກນັເຈືົ່ ອນ, ຄນັຄູກນັນ າ້, ການ
ປັບປຸງຮົ່ ອງລະບາຍນ າ້ ແລະ ປະຕູນ າ້, ຝາຍ, ແລະ ບນັດາສວນແຄມນ າ້. ຊຶົ່ ງສິົ່ ງກ ົ່ ສາ້ງເຫຼົົ່ ານີ ້ຈະໄດມ້ກີານຫຍບັຍາ້ຍ
ທີົ່ ດນິ. ນອກເໜອືຈາກນັນ້, ຈະມກີານນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິບາງສົ່ ວນ ເປັນການຊົົ່ ວຄາວ ເພືົ່ ອ ເຮດັຂູມ ຫຼ ືບົ່ ອນຈດັການສິົ່ ງ
ເສດເຫຼອືຈາກການກ ົ່ ສາ້ງຊຶົ່ ງເກດີຈາກການທີົ່ ບ ົ່ ໄດຄ້າດຫວັງ ຈະມກີານຜນົກະທບົໃນລະດບັຕ ົ່ າ, ລວມເຖງິການປິດ
ທາງເຂົາ້ຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຜນົກະທບົເຖງິຊບັສນິ (ຕວົຢົ່ າງ: ທີົ່ ດນິ ແລະ ສິົ່ ງປຸກສາ້ງ). ການລເິລີົ່ ມລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງເພືົ່ ອຄຸມ້
ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ ອາດຕອ້ງ ໄດເ້ຮດັການຫຍບັຍາ້ຍ ສິົ່ ງປຸກສາ້ງຊົົ່ ວຄາວ, ການສູນເສຍ
ການເຮດັກະເສດຊົົ່ ວຄາວເຊີົ່ ງ ອາດເກດີຈາກ ການ ສູນເສຍຜນົລະປູກ ແລະ ຕົນ້ໄມ ້ ໃນເຂດກ ົ່ ສາ້ງຄນັຄູກນັນ າ້, 
ຮົ່ ອງລະບາຍນ າ້ ແລະ ປະຕູນ າ້, ຝາຍ ແລະ ສົ່ ວນແຄມນ າ້ (ຫຼາຍແຫົ່ ງ)ຫຼ ືເຂດທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ.  
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ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິຄວນມກີານກ ານດົໃນຊົ່ ວງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການອອກແບບລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງຄຸມ້ຄອງຄວາມ
ສົ່ ຽງຈາກ ໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງສະບບັສຸດທາ້ຍໄດເ້ຮດັສ າເລດັ ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້ ການຮຽກຮອ້ງ ການຂະຫຍາຍ
ເນືອ້ທີົ່ ດນິຫຍບັຍາ້ຍ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງມນັຕ ົ່  ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. ເຖງິ
ຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ, ມກີານຄາດການວົ່ າ ການເຄືົ່ ອນຍາ້ຍຊົົ່ ວຄາວ ຫຼ ືການຢຸດສະງກັຂອງທຸລະກດິ ໃນເວລາສັນ້ ອາດສົົ່ ງ
ຜນົກະທບົ ທາງສງັຄມົ ເຖງິຊຸມຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົກຸົ່ ມຕົ່ າງໆ.  

ຊຸມຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ, ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ອາດເລອືກການປະກອບສົ່ ວນທີົ່ ດທິີົ່ ຖກື
ຜນົກະທບົແບບສະໝກັໃຈ ໂດບບ ົ່ ມກີານທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. ສະຖານະການນີຈ້ະຖກືຍອມຮບັພຽງກ ລະນດີຽວ
ຄ ືຜນົກະທບົໜອ້ຍ ໃນຂະນະທີົ່ ຜນົປະໂຫຍດ ເຖງິ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການໄດຮ້ບັ
ການຢືນຢັນ. ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ທົ່ າແຮງໃນ ການປະກອບສົ່ ວນ ຈະຕອ້ງດ າເນນີໄປ ຢົ່ າງໂປງໃສ, 
ເປີດເຜຍີ ແລະ ນ າພາໂດຍ ຄະນະກ າມະການ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ກບັການຕດັສນິໃຈ ພາຍໃຕ ້ການປະກອບສົ່ ວນ
ແບບສະໝກັໃຈ ບນົພືນ້ຖານ ເສລ ີແລະ ໄດຮ້ບັຮູຂ້ ມູ້ນຂອງການປຶກສາຫາລ ືແລະ ບ ົ່ ມກີານເລອືກປະຕບິດັກບັຜູ ້
ຖກືຜນົກະທບົ. 

ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ທີົ່ ບ ົ່ ໄດຢູ້ົ່ ໃນສະຖານະພາບທຸກຍາກ, ຈະໄດຮ້ບັການ
ຊົ່ ວຍເຫຼອືໃນຫຼາຍດາ້ນ, ຕາມຫຼກັການທີົ່ ໄດກ້ົ່ າວໃນໂຄົ່ ງຮົ່ າງສດິທ,ິ ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍເຫຼອືພວກເຂາົໃນການຟືນ້ຟູ ຊວີດິການ
ເປັນຢູົ່  ແລະ ສຸຂະພາບ ໃຫຄ້ ືກບັຊົ່ ວງກົ່ ອນທີົ່ ໂຄງການ Lao PDR SEA DRM ເຂົາ້ມາ. ສ າລບັບຸກຄນົທີົ່ ຄອບ
ຄອງທີົ່ ດນິໂດຍບ ົ່ ຖກືຕາມລະບຽບຫຼກັການ(ຕວົຢົ່ າງ: ລຸກລ າ້ດນິລດັ) ຈະບ ົ່ ໄດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຈາກ
ການສູນເສຍທີົ່ ດນິ ແຕົ່ ຈະໄດກ້ານທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຈາກການສູນເສຍຊບັສນິ ທີົ່ ພວກເຂາົເປັນຄນົສາ້ງຂຶນ້ຈາກ
ເງນິສົ່ ວນໂຕ, ແລະ ສ າລບັການສູນເສຍລາຍຮບັ ແມົ່ ນພວກເຂາົຈະໄດຮ້ບັການຊົ່ ວຍເຫຼອື ໃນການຟືນ້ຟູ ຊວີດິການ
ເປັນຢູົ່  ແລະ ສຸຂະພາບ. ມາດຕະການລະອຽດ ເພືົ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈະຖກືກ ານດົ ໂດຍອງີໃສການສ າຫຼວດ
ປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫຼວດ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທີົ່ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນຊົ່ ວງພດັທະນາ ແຜນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫຍ  ້(ARAP) ຫຼ ືແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP). 

ບຸກຄນົ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະຖກືບນັທກຶໃນໄລຍະເວລຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຍົ່ ອຍ ແລະ ຈະໄດ ້
ໃຫຄ້ າປຶກສາຫາລ ື ຫຼກັການ ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດິນິ ແລະ ການສູນເສຍ ຫຼ ື ເສຍຫາຍ ເຖງິຊບັສນິ. ບນັດາການເສຍ
ຫາຍເຖງິຊບັສນິ, ເຊັົ່ ນ: ພດືຢືນຕົນ້, ຕົນ້ໄມ,້ ຮົວ້ຫຼຮືາ້ນຄາ້, ແລະສູນເສຍລາຍຮບັ, ລວມເຖງິການສູນເສຍການເກບັ
ກົ່ ຽວຜນົລະປູກທີົ່ ຈະຖກືຫຸຼດນອ້ຍລງົ, ແລະ ຊົ່ ວງເວລາຢຸດສະງກັຂອງບນັດາກດິຈະກ າຕົ່ າງໆ ເປັນສິົ່ ງທີົ່ ຈະຫຼກີລຽ້ງ
ບ ົ່ ໄດ.້ ການສູນເສຍວຽກເຮດັງານທ າ, ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັການທດົ
ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍໂດຍຈະບ ົ່ ຄ ານງຶເຖງິສະຖານະທາງກດົ   ໝາຍ ຂອງເຈົາ້ຂອງສດິ ໂດຍອງີຕາມ ໂຄງຮົ່ າງສດິທຜິນົ
ປະໂຫຍດ ທີົ່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້ໃນ ກອບໜາ້ວຽກນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RPF) ຕາຕະລາງ2. 

ການສ າຫຼວດຕະຫຼາດ ຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພືົ່ ອຈະໄດຮ້ບັຂ ມູ້ນດາ້ນລາຄາຕົ່ າງໆໃນທອ້ງຕະຫຼາດເຊັົ່ ນ: ລາຄາທີົ່
ດນິ, ລາຄາວດັສະດຸກ ົ່ ສາ້ງສ າລບັ ສິົ່ ງປຸກສາ້ງທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ລາຄາຜນົລະປູກ ແລະ ລາຍການອືົ່ ນໆ ທີົ່ ອາດຈະ
ໄດນ້ າໃຊ ້ເປັນຫວົໜົ່ ວຍ ໃນການການກ ານດົ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. ກດິຈະກ ານີ ້ແມົ່ ນເພືົ່ ອ ຮບັປະກນັ ຊຸມ
ຊນົ ແລະ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ມຄີວາມສາມາດໃນການຈດັຊືທ້ີົ່ ດນິແຫຼົ່ ງໃໝົ່ ໄດ ້
ໃນລາຄາໃກຄ້ຽງກນັ.ການສູນເສຍລາຍຮບັ ແລະ ຊບັສນິ ຈະໄດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ເປັນຈ ານວນເງນິ
ຖວ້ນໂດຍບ ົ່ ມພີາສ ີຫຼ ືຄົ່ າທ ານຽມໃດໆ. 
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ຂຶື້ນທະບຽນສິດຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ສ າລັບສດິທິ 

ການສ າຫຼວດຈ ານວນປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫຼວດຄວົເຮອືນ ຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທນັທີົ່  ໃນເວລາທີົ່
ໂຄງການຍົ່ ອຍ ວົ່ າດວ້ຍການຄູມ້ຄອງໄພນ າ້ຖວ້ມໃດຮ້ບັການຢືນຢັນ ເພືົ່ ອ ສກຶສາຜນົກະທບົຈາໂຄງການ ບຸກຄນົ 
ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ຫວົໜົ່ ວຍທຸລະກດິ. ວນັເວລາຂຶນ້ທະບຽນສດິຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົ ຈະໄດແ້ຈງ້ທນັທີົ່  ຫຼງັຈາກ ໂຄງການຍົ່ ອຍໃດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ.  

ການສ າຫຼວດຄວົເຮອືນ ແມົ່ ນເພືົ່ ອນ າໃຊບ້ນັທກຶການສູນເສຍຊບັສນິທີົ່ ເກດີຈາກການປະຕບິດັໂຄງການ. ເຄືົ່ ອງມື
ທາງກດົໝາຍຈະຖກືນ າໃຊເ້ພືົ່ ອບນັທກຶລາຍການຊບັສນິ ທງັໝດົ ແລະ ຈະໄດເ້ຊນັຮບັຮູໂ້ດຍ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົ
ເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ເພືົ່ ອນບາ້ນ, ແລະຕວົແທນຈາກອ ານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິົ່ ນ. ຄົ່ າຕອບ
ແທນທີົ່ ຈະຈົ່ າຍໃຫ ້ ແຕົ່ ລະຫວົໜົ່ ວຍໃດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈະຖກືອງີຕາມເຄືົ່ ອງມທືາງກດົໝາຍ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ຂອງວທິກີານ ຄດິໄລົ່  ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ທີົ່ ລະບຸໃວໃ້ນ ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນ
ດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP) 

ການຍົກຍ້າຍ/ການຄອບຄອງພ ື້ນທີີ່/ການເລີີ່ມວຽກກ ີ່ສ້າງ 

ເມືົ່ ອມກີານລງົລາຍເຊນັຕາມກດົໝາຍ, ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼອືອືົ່ ອໆ (ຍກົຍາ້ຍທດີນີ, ການ
ຂນົຍາ້ຍ, ແລະ ອືົ່ ນໆ) ຕອ້ງກະກຽມໃວ ້ (ພາຍໃນເວລາໜຶົ່ ງເດອືນ), ແລະ ສອດຄົ່ ອງກບັຫຼກັການທີົ່ ກ ານດົໃວໃ້ນ
ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ບ ົ່ ສາມາດຄອບຄອງທີົ່ ດນິໄດ ້ຈນົກົ່ ວາ ບຸກຄນົ ແລະ 
ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ໄດຮ້ບັ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼອືອືົ່ ນໆ ທີົ່ ໄດລ້ະບຸ
ໃວຕ້າມກດົໝາຍກ ານດົ. ແລະ ການກ ົ່ ສາ້ງ ກ ົ່ ຈະບ ົ່ ສາມາດ ເລີົ່ ມຕົນ້ໄດ ້ ຈນົກົ່ ວາໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການຈະ
ຄອບຄອງດນິໂຄງການໄດທ້ງັໝດົ. 

4.0 ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮ້ອງຮຽນ 

ໃນຖານະທີົ່ ເປັນໜົ່ ວຍງານບ ລຫິານໂຄງການ PMU ຂອງ ກມົໂຍທາທກິານທາງນ ້າ ກະຊວງ ໂຍທາທກິານ ແລະ 
ຂນົສົົ່ ງ ຈະໄດສ້າ້ງຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ຂັນ້ບາ້ນ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ. ຄະນະກ າມະການ
ເຫຼົົ່ ານີ ້ຖກືສາ້ງຂຶນ້ເພືົ່ ອ ແກໄ້ຂບນັຫາຄ າຮອ້ງຮຽນ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ກບັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. ຊຸມຊນົເຫຼົົ່ ານີຈ້ະໃດຮ້ບັ, 
ການປະເມນີຜນົ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຂ ຂ້ອ້ງໃຈ ແລະ ການຮອ້ງຮຽນຕົ່ າງໆ ຂອງຜູ ້
ຖກືຜນົກະທບົ. ຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ຈະປະກອບມ ີຕວົແທນຈາກ ປະຊາຊນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່
ຖກືຜນົກະທບົ, ຜູນ້ າຊຸມຊນົ ແລະ ອງົກອນຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ (ອງົການ ບ ົ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ) ນອກຈາກນັນ້ ກ ຍງັມ ີ
ຕວົແທນຈາກຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ ເມອືງ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີົ່ ຈາກ ບ ລຫິານໂຄງການ PMUແລະ ໜົ່ ວຍງານການດ າເນນີ
ການໂຄງການ. ຖາ້ການຮອ້ງຮຽນກົ່ ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາການປະເມນີມູນຄົ່ າຂອງຊບັສນິ    ຈາກໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການ ຈາກນັນ້ ຈະໃດຮ້ບັການປະເມນີຈາກຜູປ້ະເມນີອດິສະຫຼະເພີົ່ ມເຕມີເພືົ່ ອແຈງ້ ໃຫຄ້ະນະ
ກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນຕດັສນິ. ຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນຈະເຮດັໜາ້ທີົ່  ເພືົ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງ
ປະຊາຊນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາອາຍຸຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ລວມທງັໄລຍະເວລາທີົ່
ບກົຜົ່ ອງໃນໜາ້ທີົ່ . 

ການປຶກສາຫາລກືບັ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະໄດຈ້ດັຂຶນ້ກົ່ ອນຂະບວນການວາງ
ແຜນຂອງ ໂຄງການ. ກົ່ ອນການເລີົ່ ມຕົນ້ໂຄງການຍົ່ ອຍ, ຜູນ້ າໝູົ່ ບາ້ນ ຈະໄດເ້ຮດັການສ າຫຼວດທີົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ 
ຂອງປະຊາຊນົຜູທ້ີົ່ ຖກືຜນົກະທບົໂດຍທາງກງົ. ຜູນ້ າໝູົ່ ບາ້ນຈະໃດມ້ກີານປຶກສາຫາລຢືົ່ າງອດິສະຫຼະ ແລະ ມກີານ
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ແຈງ້ຂ ມູ້ນໃຫຮູ້ກ້ົ່ ອນ ກບັກູົ່ ມຄນົຜູທ້ີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ, ລວມທງັ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ເພືົ່ ອສນົທະນາ ທາງເລລອືກໃນກ ລະນຕີອ້ງມກີານຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ແລະ ການມອບທີົ່ ດນິ. ຂະບວນການ
ທງັໝດົຈະໄດເ້ຮດັເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 

ທຸກໆການຮອ້ງຮຽນຈະຕອ້ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫຼ ື ການຮອ້ງຮຽນດວ້ຍປາກເປົົ່ າ ກ ົ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການບນັທກຶໃນ
ເວລາ ແລະ ສະຖານທີົ່  ຈາກ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ໄດຮ້ບັການບນັທກຶຢົ່ າງເ
ໝາະສມົ ຈາກ ຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ. ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຈະ
ໃດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ຈົ່ າຍຄົ່ າທ ານຽມການບ ລຫິານ ແລະ ກດົໝາຍທງັໝດົທີົ່ ເກດີຂຶນ້ໃນຂະບວນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງ. 
ການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັທຸກຮູບແບບຂອງການດ າເນນີກດິຈະກ າໂຄງການຍົ່ ອຍ ຈະໄດຮ້ບັການ 
ດ າເນນີການໂດຍການເຈລະຈາກນັ ຈນົເກດີມຄີວາມເພິົ່ ງພ ໃຈທີົ່ ສຸດ. ຂະບວນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ແມົ່ ນເພືົ່ ອ
ສະໜອງ ການກ ານດົເວລາ ແລະ ກນົໄກຄວາມໂປົ່ ງໃສ ເພືົ່ ອນ າສະເໜ ີ ແລະ ແກໄ້ຂ ທຸກໆຄວາມຂອ້ງໃຈ ຂອງ 
ສງັຄມົ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການດ າເນນີກດິຈະກ າໂຄງການຍົ່ ອຍ. ຂະບວນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ
ນີ ້ ບ ົ່ ໄດໝ້າຍເຖງິຂະບວນການແກໄ້ຂການຮອ້ງຮຽນຂອງລດັຖະບານ ຫຼ ື ການສະໜອງກດົໝາຍແຫົ່ ງຊາດ ແຕົ່ ວົ່ າ
ເປັນການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມຂອ້ງໃຈຕົ່ າງໆຂອງບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ການຮອ້ງ
ຮຽນແບບທນັເວລາ, ເຮດັໃຫພ້ອ້ມສາມາດດ າເນນີການໄດ ້ ແລະ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ແລະ ກູົ່ ມຄນົ ອືົ່ ນໆ ເຊີົ່ ງມ ີ ຂະໜາດທີົ່ ແຕກຕົ່ າງກບັຄວາມສົ່ ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົ ຈາກການດ າເນນີ
ກດິຈະກ າໂຄງການຍົ່ ອຍ. 

ບຸກຄນົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະມກີານສາ້ງແນວທາງ ສ າຫຼບັ ບຸກຄນົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກື
ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການແລະ ທຸລະກດິທີົ່ ຈະຕອ້ງໄດຫ້ຍບັຍາ້ຍ ເພືົ່ ອນ າສະເໜເີລືົ່ ອງຮອ້ງຮຽນຕ ົ່ ໜົ່ ວຍງານໂຄງການ
ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ. ຂັນ້ຕອນແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຄວນລວມເຖງິມາດຕະຖານປະຕບິດັວຽກຢົ່ າງສມົເຫດສມົຜນົ ລວມທງັເວລາ
ທີົ່ ຕອ້ງໃຊເ້ພືົ່ ອແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ແລະ ການດ າການແກໄ້ຂທຸກຢົ່ າງ ຕອ້ງບ ົ່ ມຄີົ່ າທ ານຽມໃດໃດທງັນັນ້ສ າລບັທີ
ຍກົຍາ້ຍ. ບຸກຄນົ/ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຄວນລະບຸແນວທາງອືົ່ ນໆທີົ່ ພອ້ມໃຊໃ້ນກ ລະນີ
ຂະບວນການແກໄ້ຂຕ າຮອ້ງບ ົ່ ສາມາດປະຕບິດັການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງໄດ.້ ດ າລດັເລກທ ີ23 ແລະ 24 ວົ່ າດວ້ຍການທດົ
ແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (ເລກທ ີ 84, 2016) ກ ານດົໃຫໂ້ຄງການຈດັຕັງ້ກນົໄກທມີີ
ປະສດິທພິາບສ າຫຼບັການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງ. ດ າລດັໄດກ້ ານດົໃຫ ້ ຜູສ້ະໜບັສະໜນູໂຄງການຍົ່ ອຍ, ພະແນກໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ຫອ້ງການ ໂຍທາທກິານທາງນ າ້, ເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການຕັງ້ກນົໄກການແກ ້
ໄຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ແລະ ປະຕບິດັການການແກໄ້ຂປັນຫາຕົ່ າງໆ.   

ກອບການຄຸມ້ຄອງທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ລວມມບີນັດາລາຍະອຽດ ດາ້ນກນົໄກການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ 
ຂອງ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັຂອງ ສປປ ລາວ. ການຮອ້ງຮຽນຕົ່ າງໆ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາ
ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຈາກກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົໂດຍທາງກງົ ຫຼ ື ໂດຍທາງອອ້ມ ຈາກການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັກດິຈະກ າໂຄງການຍົ່ ອຍ ຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໂດຍຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ (GRC) ໂດຍ
ຜົ່ ານ ກນົໄກການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ຂອງ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພພບິດັຂອງ ສປປ ລາວ ມຢູີໃນແຜນ
ວາດ 1. 

ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ, ຜູຮ້ອ້ງຮຽນມສີດິໃນການສະເໜຄີ າຮອ້ງຮຽນໂດຍກງົ ຫາຫອ້ງການໜົ່ ວຍງານດ າເນນີການ
ໂຄງການ ຂອງ  ພະແນກ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສງົ ແຂວງ ຫຼ ືສະພາແຫົ່ ງຊາດ, ດັົ່ ງທີົ່ ໄດລ້ະບຸໄວ ້ໃນກດົໝາຍຂອງ 
ສປປ ລາວ. ລາຍລະອຽດຂອງແຕລະຂັນ້ຂອງການຮອ້ງຮຽນ, ການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ຈະໄດຮ້ບັການ
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ບນັທກຶ ແລະ ເກບັເປັນລາຍລກັອກັສອນໄວໃ້ນປຶມ້ບນັທກຶການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ. ສະພາບຂອງການສະເໜຄີ າ
ຮອ້ງຮຽນ ແລະ ການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ຈະໄດລ້າຍງານເປັນບດົລາຍງານປະຈ າເດອືນໃຫ ້ໜົ່ ວຍງານໂຍທາທກິານ
ທາງນ າ້ ຂອງ ພະແນກ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສງົ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ. ເພືົ່ ອເປັນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນຕົ່ າງໆ ຂອງ 
ປະຊາຊນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ໃຫວ້ົ່ ອງໄວ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ເຊິົ່ ງຈະລວມມຂີັນ້ຕອນດັົ່ ງນີ:້                        

▪ ຂັນ້ຕອນທ ີ 1: ຖາ້ຫາກສະມາຊກິຂອງຊຸມຊນົກູົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ບ ົ່ ເພິົ່ ງພ ໃຈຕ ົ່ ກບັແຜນການຍກົຍາ້ຍ ຫຼ ື ການ
ດ າເນນີການ, ເຂາົ ສາມາດຮອ້ງຮຽນເປັນຄ າເວົາ້ ຫຼ ືເປັນໜງັສ ືຕ ົ່ ກບັຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງ ຂັນ້
ເມອືງ ຫຼ ືຂັນ້ແຂວງ. ຖາ້ເປັນການຮອ້ງຮຽນ ໂດຍທາງປາກເປົົ່ າ, ບາ້ນຈະຕອ້ງແກໄ້ຂບນັຫາດັົ່ ງກົ່ າວ ແລະ 
ບນັທກຶຄ າຮອ້ງ ໄວ ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງ ຂັນ້ເມອືງ ຫຼ ືຂັນ້ແຂວງ ຄວນ
ຈະຕອ້ງ ແກໄ້ຂ ຫຼ ືພຈິາລະນາ ບນັຫາຄ າຮອ້ງທຸກ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທດິ;  

▪ ຂັນ້ຕອນທ ີ2: ຖາ້ຫາກວົ່ າຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ບ ົ່ ພ ໃຈກບັຜນົການຕດັສນິໃນຂັນ້ຕອນທ ີ1, 
ຜູທ້ີົ່ ໄດ ້ ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ສາມາດຍືົ່ ນອຸທອນຂຶນ້ຫາ ຫອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໂຄງການ 
(PRO) ເພືົ່ ອໃຫພ້ຈິາລະນາ ແລະ ຕດັສນິຄນືໃໝົ່ . ຫອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໂຄງການ ຈະພຈິາລະນາ 
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທດິ; 

▪ ຂັນ້ຕອນທ ີ3: ຖາ້ຫາກເຂາົ ບ ົ່ ເພິົ່ ງພ ໃຈຕ ົ່ ກບັຜນົການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນຢູົ່ ໃນຂັນ້ຕອນທ ີ2, ເຂາົ ສາມາດ
ຮອ້ງຮຽນເຖງິ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂັນ້ແຂວງ ເພືົ່ ອຕດັສນິພາຍຫຼງັທີົ່
ໄດຮ້ບັຜນົການປຶກສາຫາລຈືາກ ຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງ ຂັນ້ໂຄງການ. ຄະນະກ າມະການຕດັສນິ 
ຄວນຈະດ າເນນີການ ຕດັສນິ ພາຍໃນເວລາ 20 ວນັ; ແລະ  

▪ ຂັນ້ຕອນທ ີ 4: ຖາ້ຫາກເຂາົເຈົາ້ ຍງັບ ົ່ ເພິົ່ ງພ ໃຈຕ ົ່ ກບັຜນົການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ຈາກ ຄະນະກ າມະການ
ແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ, ເຂາົເຈົາ້ ສາມາດ ຮອ້ງຟອ້ງ ເຖງິສານໄດ ້ ໂດຍອງີຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຕົ່ າໆທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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  ແຜນວາດ 1 ຂະບວນການຮັບ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄ າຮ້ອງ ຂອງປະຊາຊົນ (GRM) 

 

 

ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ສາມາດເຮດັຄ າຮອ້ງ ຫຼ ືຄ າອຸທອນໃນທຸກເລືົ່ ອງ ແລະ ກບັ
ທຸກພາກສົ່ ວນຂອງການລເິລີົ່ ມໂຄງການຍົ່ ອຍ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ລວມເອາົ
ບນັຫາທີົ່ ພວົພນັເຖງິການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. ແບບຟອມ ຄ າຮອ້ງ ຫຼ ື ການມຄີ າເຫນັກຽວກບັ ຂ ຂ້ດັຂອ້ງຈະຖກື
ພດັທະນາຂຶນ້ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ແລະ ຈະມພີອ້ມໃຊ ້ທີົ່ ເມອືງໄຊ ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ບ ລເິວນອອ້ມຂາ້ງ, ລວມເຖງິ
ສະຖານທີົ່ ທີົ່ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ອາໄສຢູົ່ , ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະໄດໃ້ຊເ້ພືົ່ ອປະເມນີຄ າຮອ້ງ ຫຼ ືຂ ຂ້ດັຂອ້ງ. ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັຄ າກະຈົ່ າງແຈງ້ ກົ່ ຽວກບັຄ າຮອ້ງຮຽນ ຫຼ ືຄ າອຸທອນຂອງພວກເຂາົໂດຍຜົ່ ານກອງປະຊຸມຂັນ້ບາ້ນ 
ແລະ ໃນຮູບແບບການສນົທະນາສືົ່ ສານປະເພດອືົ່ ນໆ. ເຕກັນກິໃນການສືົ່ ສານ ແລະ ເຄືົ່ ອງມໃືນການສືົ່ ສານ ອືົ່ ນໆ 

ຖ້າບ ີ່ 

ຖ້າບ ີ່ 
 

ຖ້າບ ີ່ 
 

ສິື້ນສ ດ 

ສິື້ນສ ດ 

ມາດຕະການແກຸ້ໄຂລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ 

ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໃຂ 

ຄະນະກ າມະການຮັບແລະແກຸ້ໄຂຄ າຮ້ອງ 
(ລະດັບໂຄງການ) 

ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໃນ 
10 ວັນ? 

 

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ 

ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໃນ  
20 ວັນ? 

ສິື້ນສ ດ 

ຖ້າຍັງບ ີ່ສາມາດ ແກຸ້ໄຂບັນຫາໄດຸ້, ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການອາດຕ້ອງອີງ
ໃສສິດທິ ພາຍໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແຫູ່ງ ສປປລາວ ໃນການອ້າງອີງ ແລະ ສົີ່ງໄປຫາສານ

ພິຈາລະນາ. 
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ຄວນໃຊ ້ເພືົ່ ອ ສືົ່ ສານ ແລະ ໃຫຂ້ ມູ້ນ ບນັດາບນັຫາ ແລະ ຂ ມູ້ນຕົ່ າງໆ. ແນວຄດິ ແລະ ຄ າແນະນ າ ກົ່ ຽວກບັການ
ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ທີົ່ ໄດຈ້າກຄວາມກງັວນົຂອງປະຊາຊນົ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້ ຄວນເຮດັເປັນເອກະສານ ແລະ ອງົການ
ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໃນຂັນ້ຕົ່ າງໆ ຄວນ ສກຶສາ ແລະ ແກໃ້ຂບນັຫາໃຫທ້ນັກບັເວລາທີົ່ ລະບຸໄວ.້ 

ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ເພືົ່ ອການແກໃ້ຂ ຄ າຮອ້ງຂອງ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ 
ຂັນ້ຕອນ ອຸທອນບ ົ່ ຄວນ ມຄີົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃດໆແລະ ດ າເນນີການ ຊົ່ ວຍເຫຼອື ລາ້ໃຫ ້ຜູຮ້ອ້ງທຸກ ແລະ ການແກໃ້ຂຄ າ
ຮອ້ງ.  
ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ ໜົ່ ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ PMU and PIUs ຈະເປັນ ໜົ່ ວຍງານ 
ຮບັຜດິຊອບ ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍຕົ່ າງໆທີົ່ ອາດ ເກດີຂຶນ້ ໃນຊົ່ ວງເຮດັຄ າຮອ້ງ ແລະ ຄ າອຸທອນ ການຈດັຫາທນຶເພືົ່ ອການຈດັ
ສນັຍກົຍາ້ຍ. 

5.0 ການກະກຽມ ການລະດມົທຶນໃນການຈັດສນັຍກົຍ້າຍ 

ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP) ຈະລວມເອາົລາຍລະອຽດຂ ມູ້ນ ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການທດົແທນຄົ່ າເສຍ
ຫາຍ ແລະ ສດິທຜິນປະໂຫຍດໃນການຟືນ້ຟູ ເຊິົ່ ງເປັນສົ່ ວນໜຶົ່ ງຂອງ ຂັນ້ຕອນ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ໃນການ
ຍກົຍາ້ຍ PAP ແລະ PAH. ການກະກຽມ ແມົ່ ນຈະເຮດັເພືົ່ ອ ຈດັປະເພດ ທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ ແລະ ຊບັສນິຂອງ PAP 
ແລະ PAH ເຊີົ່ ງ ໂດຍພືນ້ຖານ ແມົ່ ນ ດນິກະສກິ າ, ດນິທຢູີົ່ ອາໄສ, ດນິເຮດັການຄາ້ຂາຍ, ເຮອືນ, ຊບັສນິເຮດັການ
ຄາ້ຂາຍ ແລະ ອືົ່ ນໆ. ລາຍລະອຽດການປະເມນີງບົປະມານ ຈະເຮດັ ໃຫກ້ະກຽມເງນີສ າຮອງພຽງພ  ແລະ ແຜນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫຍ  ້(ARAP) ແລະ ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP) ຈະ
ໃດສ້າ້ງແຫຼົ່ ງທນຶຂຶນ້ ແບບຈະແຈງ້ ເພືົ່ ອໃຫມ້ງີບົປະມານພຽງພ  ຕ ົ່ ກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງ. ARAP/RAP ຈະ
ຮບັປະກນັການໃຫຼວຽນຂອງງບົປະມານ ຈະສອດຄອງກບັຕາຕະລາງເວລາ ສ າລບັການຈົ່ າຍ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍ
ຫາຍ ແລະ ໃຫ ້ການຊົ່ ວຍເຫຼອືຕົ່ າງໆ. ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ (ການທດົແທນສ າລບັທີົ່ ດນິ, ສິົ່ ງປຸກສາ້ງ, 
ການຟືນ້ຟູຊວີດິການເປັນຢູົ່  ແລະ ອືົ່ ນໆ) ຈະຖກືຈົ່ າຍໂດຍ ກອງທນຶ IDA ໃນວງົເງນີສູງສຸດ 900,000 ໂດລາ
ອາເມລກິາ. ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍລະອຽດໃນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແມົ່ ນຍງັບ ົ່ ຮູໃ້ນຂັນ້ຕອນນີ ້ແຕົ່ ວົ່ າ ຈະມກີານກ ານດົ ຕາມດ າ
ລດັ 84 ວົ່ າດວ້ຍການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ສ າລບັໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ລະບຽບຂອງ
ທະນາຄານໂລກ OP 4.12 ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບ ົ່ ສະມກັໃຈ. 

6.0 ການມີສວ່ນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລ  

ດັົ່ ງທີົ່ ໃດກົ່ າວໄປຂາ້ງເທງິ, ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ ໃນການ
ພດັທະນາແລະຂະບວການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ. ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ຈະຖກືໃຫຄ້ າປຶກສາ ໂດຍອ ານາດການປົກຄອງຂັນ້ບາ້ນທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄະນະກ າມະການຍົ່ ອຍວົ່ າດວ້ຍ
ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ(VRS), ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ. ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
ຈະຖກືເຊນີ ເພືົ່ ອເຂົາ້ຮົ່ ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ື ໃນລະດບັຕົນ້ໆຂອງຂະບວນການ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັການ
ຊົ່ ວຍເຫຼອື ດາ້ນຂ ມູ້ນທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ກົ່ ຽວກບັ ການສະເໜໂີຄງການຍົ່ ອຍ ວົ່ າດວ້ຍການລເິລີົ່ ມລະບບົໂຄົ່ ງລົ່ າງເພືົ່ ອຄຸມ້
ຄອງຄວາມສົ່ ຽງຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມໃນຕວົເມອືງ. ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານ ຈະລວມ ໃນ ມືປິ້ດບນັຊກີານ
ລງົທະບຽນ ສ າລບັແຕົ່ ລະ ຍົ່ ອຍ, ເກນຄຸນສມົບດັ ແລະ ສດິທຕິົ່ າງໆ, ຮູບແບບການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ຂະບວນ
ການແກໃ້ຂ ຄ າຮອ້ງ ແລະ ຂ ຂ້ດັຂອ້ງ. 
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ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊນົກູົ່ ມຕົ່ າງໆ ຈະໄດຮ້ບັ ໂອກາດໃນການນ າ
ສະເໜແີນວຄວາມຄດິຂອງພວກເຂາົ ແລະ ຄ າແນະນ າຂອງເຂາົເຈົາ້ ເຂົາ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ໂຄງການຍົ່ ອຍ. ສິົ່ ງເຫຼົົ່ ານີຈ້ະປະສບົຜນົສ າເລດັໂດຍອາໄສການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຢົ່ າງຕ ົ່ ເນືົ່ ອງ ແລະ  ການສນົທະນາກູົ່ ມ 
(FGD) ກບັ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ເພືົ່ ອຮບັປະກນັພາກສົ່ ວນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ 
ມບີດົບາດໃນຂະບວນການ. 

ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກຂະບວນການໃຫຄ້ າປຶກສາ
ຫາລໂືດຍສະເພາະໃນລະຫວົ່ າງການກຽມທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນ
ດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP). ມນັຈະລວມເອາົກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ືໃນຊົ່ ວງເລີົ່ ມຕົນ້ ຂະບວນການ ເພືົ່ ອ
ສນົທະນາ ຜນົກະທບົທີົ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ແລະ ບນັດາມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ໃນ ARAP/RAP, ແລະຊົ່ ວງ
ກົ່ ອນການສະຫູຼບ  ARAP/RAP ເພືົ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວົ່ າ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ເຫນັ
ດ ີກບັມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ທີົ່ ໄດສ້ະເໜ.ີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ARAP/RAP, ກອງປະຊຸມປະຈ າເດອືນ 
ກບັ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ເພືົ່ ອເກບັກ າຄ າຄດິເຫນັເພືົ່ ອເຮດັແນວໃດໃຫຂ້ະບວນ
ການມກີານປັບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້. ນອກນັນ້ ຍງັມກີານປະຊຸມໜາ້ເຊິົ່ ງໜາ້ ກບັ ແຕົ່ ລະບຸກຄນົທຖີກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ, ລວມທງັການປະຊຸມເພືົ່ ອລງົລາຍຊືົ່  ແລະ ເຊນັຕກົລງົໃນການຮບັຄົ່ າທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. 

ດັົ່ ງທີົ່ ກົ່ າວໄປກົ່ ອນໜາ້ນີ,້ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຈະມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນຫຼາຍຄະນະ
ກ າມະການ, ລວມເຖງິ ຄະນະກ າມະການ ແກໃ້ຂຄ າຮອ້ງ (ຈະຖກືສາ້ງຂຶນ້), ເພືົ່ ອຮບັປະກນັ ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງ
ພວກເຂາົ ຂະບວນການຕດັສນິໃຈ ໂດຍອາໄສຜົ່ ານຂັນ້ຕອນຕົ່ າງໆ ຂອງ ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) 
/ ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP), ເຊີົ່ ງລວມມກີານກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ອງີຕາມ ການ
ສ າເລດັ ໂຄງການຍົ່ ອຍ, ການສ າຫຼວດ ແມົ່ ນຄວນດ າເນນີພາຍໃຕ ້ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (MPWT) - 
ກມົໂຍທາທກິານທາງນ າ້ (DoW) - ໜົ່ ວຍງານບ ລຫິານໂຄງການ (PMU) ໃນບນັດາ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່
ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການເພືົ່ ອເຂົາ້ເຖງິ ລະດບັຄວາມພ ໃຈ ຂອງຂະບວນການ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງແຜນຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP). 

7.0 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ 

ວຽກງານການຕດິຕາມ ແມົ່ ນພາກສົ່ ວນຫຼກັ ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ເຊັົ່ ນ ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 
PMU ກມົໂຍທາທກິານທາງນ າ້ (DoW) - ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (MPWT) ຈະມ ີພະນກັງານພຽງພ  
ແລະ ເຮດັວຽກເຕມັເວລາ ເຊີົ່ ງເປັນສົ່ ວນໜຶົ່ ງຂອງ ຂະບວນການຕດິຕາມພາຍໃນ. ພະນກັງານເຫຼົົ່ ານີ ້ ຈະຕດິຕາມ 
ຂະບວນການ ຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ຫຼ ືການສົົ່ ງຄນືທີົ່ ດນິ ໂດຍການຮົ່ ວມມກືບັ ອ ານາດການປົກຄອງ ຂັນ້ທອ້ງຖິົ່ ນ ຫຼ ືຂັນ້
ເມອືງ. ຖາ້ ຈ າເປັນ, ການສາ້ງຄວາມສາມາດ ແມົ່ ນມຄີວາມຈ າເປັນຕ ົ່ ພະນກັງານ ໃນຂະບວນການຕດິຕາມ ເຊິົ່ ງ
ລດັຖະບານຈະກ ານດົພະນກັງານ  ມ ີໜຶົ່ ງຊຸດເຝິກອບົຮມົ. 

ການຕິດຕາມພາຍໃນ 

ເນືອ້ໃນຂອງການລາຍງານຕດິຕາມພາຍໃນນັນ້ ຈະຖກືລາຍງານ ເປັຮປະຈ າເດອືນ ລວມມ:ີ 

▪ ການຈົ່ າຍ ແລະ ໃຊງ້ບົປະມານ ເພືົ່ ອການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ຈາກການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ແລະ ຟືນ້ຟູຊວີດິ
ການເປັນຢູົ່ ; 
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▪ ຊົ່ ວຍເຫຼອືກູົ່ ມທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດຊົ່ ວຍໂຕເອງໄດ;້ 

▪ ການປັບ ແລະ ຈດັສນັທີົ່ ດນິ; 

▪ ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມິານຂອງທີົ່ ດນິໃໝົ່ ; 

▪ ໄລຍະເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ າຕົ່ າງໆທີົ່ ກົ່ າວມາຂາ້ງເທງິ;  

▪ ນະໂຍບາຍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ລະບຽບ ໃນແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; 

▪ ການເຂົາ້ຮົ່ ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ືຄນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ ໃນຊົ່ ວງການເຮດັ ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໂດຍ
ຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP); ແລະ  

▪ ການຮບັພະນກັງານ, ການເຝິກອບົຮົົ່ ມ, ຕາຕະລາງການເຮດັວຽກ ແລະ ການເຄືົ່ ອນໃຫວການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ ໃນຂັນ້ຕົ່ າງໆ. 

ການຕດິຕາມເປັນໄຕມາດ ຈະໄດເ້ຮດັຕາມລາຍການທີົ່ ລະບຸເຈາະຈງົດັົ່ ງນີ:້ 

▪ ປັບປຸງການປະຕບິດັຄຸມ້ຄອງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ; 

▪ ຮບັປະກນັດາ້ນປະສດິທພິາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງຂະບວນການປະເມນີຜນົດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົ. 

▪ ເຮດັບດົປະເມນີຜນົປະສດິທພິາບດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ Lao PDR SEA 
DRM; ແລະ  

▪ ມອບໂອກາດ ເພືົ່ ອລາຍງານຜນົ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ ແລະ ການສະເໜີ
ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນ.  

ກົ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັໂຄງການຍົ່ ອຍ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ (MPWT)- ກມົໂຍທາທກິານ
ທາງນ າ້ (DoW)-ໜົ່ ວຍງານ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (PMU) ຈະໄດຕ້ດິຕາມກວດດສອບກດິຈະກ າຕົ່ າງໆຮົ່ ວມກນັກບັ 
ພະແນກສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປອ້ງກນັໄພພບິດັ/ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ EDPD/PTRI ລະຫົ່
ວາງຊົ່ ວງການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMP) ເພືົ່ ອກ ານດົ ຂອບ
ເຂດ ມາດຕະການຫຸຼດຜົ່ ອນຜນົກະທບົ ຈະໄດຮ້ບັຜນົສ າເລດັ. ການຕດິຕາມກວດສອບ ຈະສຸມໄສ 3 ຈດຸຫຼກັ: (i) 
ການຕດິຕາມກວດສອບການປະຕບິດັຫຼກັການ; (ii) ຕດິຕາມກວດສອບຜນົກະທບົ (iii) ຕດິຕາມກວດສອບ ຜນົ
ກະທບົສະສມົ. 

ການຕິດຕາມຈາກພາຍນອກ 

ໂດຍການຮົ່ ວມກນັກບັການຕດິຕາມກວດສອບພາຍໃນໂດຍພະນກັງານ ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ 
(MPWT) - ກມົໂຍທາທກິານທາງນ າ້ (DoW), ມນັມຄີວາມສ າຄັນັ ທີົ່ ຈະລວມເອາົບນັດາຂະບວນການ ຕົ່ າງໆເພືົ່ ອ 
ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ (M&E) ຈາກພາຍນອກ. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ (M&E) ຈາກພາຍນອກ 
ມໜີາ້ທີົ່ ເພືົ່ ອຊົ່ ວຍ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຢົ່ າງເປັນປະຈ າໃນການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ແລະ ການມອບຄນືທີົ່ ດນິ 
ໃຫໂ້ຄງການ, ເພືົ່ ອຈະປະເມນີວົ່ າຈດຸປະສງົຈະບນັລຸຜນົສ າເລດັຫຼບື ົ່ . ໂດຍການສ າຫຼວດຢົ່ າງເປັນທາງການ, ການສ າ
ພາດບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ການສນົທະນາກູົ່ ມ (FGD) ແລະ ວທິກີານເກບັກ າຂ ້
ມູນອືົ່ ນໆ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ (M&E) ຈາກພາຍນອກ ຈະມບີດົບາດໃນການເບີົ່ ງພາບລວມທງັໝດົ
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ຂອງຂະບວນການ ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ ຫຼ ືການມອບຄນືທີົ່ ດນິຂອງບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຈາກພາຍນອກ ຈະຊົ່ ວຍແຈງ້ເຕອືນລົ່ ວງໜາ້ໃຫພ້າກສົ່ ວນບ ລຫິານ
ໂຄງການ ແລະ ໃຫຄ້ າຄດິຄ າເຫນັ ແລະ ເປັນຊົ່ ອງທາງໂອນຄ າຮອ້ງ ຂອງ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ
ຈາກໂຄງການ. ບນັດາໜາ້ວຽກຂອງ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຈາກພາຍນອກລວມມ:ີ 

▪ ຄວາມຄບືໜາ້: ລວມເຖງິການກະກຽມ ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັ
ສນັຍກົຍາ້ຍ (RAP), ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ; 

▪ ຄຸນນະພາບ: ລວມເຖງິ ມຫີຍງັເພີົ່ ມເຕມີ ທີົ່ ເຮດັໃຫ ້ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການພ ໃຈກບັ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຟືນ້ຟູຊວີດິການເປັນຢູົ່ ;  

▪ ງບົປະມານການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ: ລວມເຖງິ ການຈົ່ າຍ ແລະ ການໃຊ ້ງບົປະມານ ເພືົ່ ອ ທດົແທນຄົ່ າ
ເສຍຫາຍ ໃນການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ 

▪ ຄນົຖກືຜນົກະທບົ: ລວມມ ີສະຖານະພາບດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນ ທີົ່ ຖກື
ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ໃນຕຕອນ ກົ່ ອນ ແລະ ຫຼງັຈາກໂຄງການ ແລະ ການຟືນ້ຟູເສກຖະກດິໃຫຄ້ນົຖກື
ຜນົກະທບົ;  

▪ ຄຸນສມົບດັຂອງໜົ່ ວຍງານຕດິຕາມ ຈາກພາຍນອນ ຈະມາຈາກອງົກອນອສິະຫຼະ, ເຊັົ່ ນອງົການຈດັຕັງ້
ມະຫາຊນົ        (ອງົການບ ົ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ, ຄະນະກ າມະການຊຸມຊນົ), ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າ ຫຼ ືອງົການທີົ່
ປຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຫຼກັ ຂອງໜົ່ ວຍງານຕດິຕາມຈາກພາຍນອກແມົ່ ນຈະລວມມ:ີ  

o ພດັທະນາ ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 
(RAP) ຮົ່ ວມກບັໜົ່ ວຍງານຕດິຕາມພາຍໃນ; 

o ສງັເກດທຸກດາ້ນ ຂອງ ແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫ ຍ້ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ (RAP) ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; ສະໜບັສະໜນູ ການລາຍງານ ການຕດິຕາມ ແລະ 
ປະເມນີຜນົ (M&E) ເຖງິທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜົ່ ານ ຫອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂອງໂຄງການ 
(PRO); ແລະ  

o ຊົ່ ວຍເຫຼອືໃຫຄ້ າປຶກສາດາ້ນເຕກັນກິ ໃຫຫ້ອ້ງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂອງໂຄງການ (PRO) ວົ່ າ
ດວ້ຍການຕດິຕາມ ແລະ ວເິຄາະຂ ມູ້ນ.  

8.0 ກອບການມອບທີີ່ດິນແບບສະມັກໃຈ (VLD)  

ອງີຕາມປະເພນປີະຕບິດັຂອງຊຸມຊນົດ ຊາວບາ້ນອາດເລອືກການປະກອບສົ່ ວນທດີນິ ຫຼຊືບັສນິ ແບບສະມກັໃຈ 
ໂດຍບ ົ່ ມກີານທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ພາຍໃຕບ້າງເງ ືົ່ອນໄຂ. ອາດເປັນເລືົ່ ອງປົກກະຕ ິ ຖາ້ໂຄງການຍົ່ ອຍມຜີນົ
ປະໂຫຍດໂດຍກງົເຖງິຜູຖ້ກືກະທບົ; ບດົກ ານດົໃນການມອດດນິຢົ່ າງສະມກັໃຈ ແມົ່ ນລະບຸໃນເອກະສານຊອ້ນ
ທາ້ຍ A2 ແລະ ຮົ່ າງແບບຟອມ ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A3 . ເຖງິຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມ ໂຄງການພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ ທີົ່
ຈະຖກືສະໜອງທນຶໂດຍໂຄງການ (ຕວົຢົ່ າງ: ການປ້ອງກນັຕາຝັົ່ ງເຈືົ່ ອນ, ຝາຍ, ຮົ່ ອງລະບາຍນ າ້, ປະຕູນ າ້, ແລະ 
ສວນສາທາລະນະແຄມນ າ້) ຈະບ ົ່ ເປັນໄປຕາມຫຼກັການຂອງການປະກອບສົ່ ວນທີົ່ ດນິແບບສະມກັໃຈ ເນືົ່ ອງຈາກ
ມນັແມົ່ ນພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງສະເພາະເຂດ. 
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1. ຂອບເຂດການມອບທີີ່ດນິຢູ່າງສະມັກໃຈ. ໃຊສ້ າລບັຊຸົ່ ມຊນົທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີົ່ ບ ົ່ ຕອ້ງມກີານ
ຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິແບບບ ົ່ ສະມກັໃຈ ແລະ ຂຶນ້ຢູົ່ ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຊຸົ່ ມຊນົ. ການມອບທີົ່ ດນິແບບ
ສະມກັໃຈ ຈະຖກືຍອມຮບັເວລາທີົ່ ເນືອ້ທນີ ້ອຶຍ ຂອງສົ່ ວນບຸກຄນົ ແລະ ຊບັສນິ ບົ່ ອນທີົ່ ຜູນ້ າໃຊຖ້ກື
ກະທບົຈາກການຕກົລງົມອບດນິແລະ ຊບັສນິຕົ່ າງໆຂອງພວກເຂາົໃນຮູບແບບສະມກັໃຈ ໃຫໂ້ຄງການ
ຍົ່ ອຍ.ບ ມບຸີກຄນົໃດ ຫຼຄືອບຄວົໃດ ສູນເສຍທີົ່ ດນິ ຫຼາຍກວົ່ າ 10%, ຫຼຊືບັສນິອືົ່ ນໆທມີມີູນຄົ່ າຫຼາຍກວົ່ າ 
800,000 ກີບ. ຜູຖ້ຄືອງດນິທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສ 300 m2 ຫຼນືອ້ນກວົ່ ານັນ້ຈະບ ົ່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ອບທີົ່ ດນິແບບ
ສະມກັໃຈ. ນອກເໜອືຈາກນັນ້, ອດັຕາສົ່ ວນຂອງເນືອ້ທີົ່ ດນິທຈີະມອບແບບສະມກັໃຈ ຕອ້ງບ ົ່ ມສີິົ່ ງປຸກ
ສາ້ງ ຈ າພວກບາ້ນ, ຊບັສນິຄງົທີົ່ ອືົ່ ນໆ. ດນິທີົ່ ຈະມອບແບບສະມກັໃຈນັນ້ກ ົ່ ຄວນຈະບ ົ່ ມກີານລຸກລ າ້ຫຼມື ີ
ການຮຽກຮອ້ງໃດໆ ຈາກຜູອ້າດມສີດິຄອບຄອງທີົ່ ດນິບຸກຄນົອືົ່ ນ. ສ າຫຼບັໂຄງການຍົ່ ອຍປະເພດນີ,້ ໜົ່ ວຍ
ງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄວນຈດັເຮດັລາຍງານທີົ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວົ່ າຜູນ້ າໃຊທ້ີົ່ ດນິໃດຮ້ບັຂ ມູ້ນຄບົຖວ້ນກົ່ ຽວ
ກບັໂຄງການຍົ່ ອຍ, ແລະ ກົ່ ຽວກບັສດິໃນການປະຕເິສດການມອບດນິແລະຊບັສນິອືົ່ ນໆຂອງພວກເຂາົ 
ໂດຍບ ົ່ ມກີານທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ. “ບົດລາຍງານການມອບດິນແບບສະມກັໃຈ”. 

2. ການມອບໃຫຸ້ໂດຍສະມກັໃຈເປັນການກະທ າດ້ວຍຄວາມເຕມັໃຈໂດຍໃດຸ້ການແຈຸ້ງຂ ື້ມ ນ. 
ພະນກັງານໂຄງການຍົ່ ອຍຈະໝັນ້ໃຈວົ່ າການມອບດນິແບບສະມກັໃຈ ນັນ້ມຂີຶນ້ໂດຍການຮບັຮູຂ້ ມູ້ນ, ທາງ
ເລອືກຕົ່ າງ ກົ່ ອນໜາ້ແລວ້ ເຊິົ່ ງລວມມກີານທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ໃນການມຸນຄົ່ າການຍກົຍາ້ຍ, ແລະ ການ
ມອບໂດຍບ ົ່ ມກີານບບີບງັຄບັຫຼຂືົົ່ ມຂູົ່ . ປະຊາຊນົຜູຖ້ກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ມສີດິໃນການປະຕເິສດ 
ການມອບຊບັສນິ ແລະ ໃດຮ້ບັສດິ ແລະ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ສ າລບັທດີນິຂອງພວກເຂາົ ແລະ ຊບັ
ສນິທສູີນເສຍ. ພວກເຂາົຈະໃດຮ້ບັຂ ມູ້ນຄບົຖວ້ນກົ່ ຽວກບັສດິ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂະບວນການແກໄ້ຂຄ າ
ຮອ້ງ ທໃີດອ້ະທບິາຍໃນບດົລາຍງານນີ.້ ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຜູຊ້ົ່ ຽວຊານດາ້ນຄວາມປອດໄພທາງ
ສງັຄມົ ຕອ້ງກວດກາລກັສະນະການມອບດນິແບບສະມກັໃຈຢົ່ າງລະອຽດກອົ່ ນເລີົ່ ມມກີານກ ົ່ ສາ້ງ. 

3. ຄວາມຖ ກຕ້ອງ. ການກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງການມອບທີົ່ ດນິແບບສະມກັໃຈຈະໃດຮ້ບັການ
ບນັທກຶໃວໃ້ວໃ້ນລາຍການປະເມນີຄວາມເປັນໄປໃດໃ້ນການລງົທນຶໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ຈະລວມມຢີົ່ າງ
ນອ້ຍສິົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ:້ 

a) ການກວດກາ ແລະ ການເຮດັເອກະສານ ກົ່ ຽວກບັທີົ່ ດນິທີົ່ ຕອ້ງການສ າລບັໂຄງການນີໃ້ດຮ້ບັການ
ມອບ ແບບສະມກັໃຈ ແລະ ທີົ່ ດນິທຈີະໃດຮ້ບັບ ລຈິາກຈະບ ົ່ ມຂີ ຂ້ດັແຍົ່ ງໃນຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງ 
ຫຼ ືມພີນັທະອືົ່ ນໆພູກມດັ;  

b) ການກວດກາວົ່ າຈະບ ົ່ ມຄີວົເຮອືນໃດໄດຮ້ບັຄວາມເດອືດຮອ້ນຈາກການມອບດນິແບບສະມກັໃຈ
(ຕວົຢົ່ າງ: ການມອບດນິແບບສະມກັໃຈບ ົ່ ໃຫກ້າຍ 10%ຂອງເນືອ້ທີົ່ ດນິທງັໝດົ) ຈະກ ານດົໃຫ ້
ກູົ່ ມພດັທະນາຊຸົ່ ມຊນົເຈລະຈາມາດຕະການແກໄ້ຂປັນຫາກົ່ ຽວກບັການດ າລງົຊວີດິ ເຊັົ່ ນການລດົ
ຄົ່ າທ ານຽມຄົ່ າດ າເນນີງານ ແລະ ຄົ່ າ ບ າລຸງຮກັສາ ຫຼກືານ ແບົ່ ງພືນ້ທີົ່ ປູກຝັງ ຂອງສະມາຊດິຊຸມຊນົ
ຜູໃ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດອືົ່ ນໆ; 

c) ການກວດກາການມອບດນິນັນ້ຈະບ ົ່ ເປັນການລບົລາ້ງຜູເ້ຊົົ່ າ ຫຼ ືແຮງງານ ຈາກດນິຕອນນັນ້ ;  

d) ມກີານປຶກສາຫາລຢືົ່ າງຈງິຈງັກບັຜູມ້ອບທີົ່ ດນິຢົ່ າງສະມກັໃຈກບັທຸກຜູມ້ອບດນິ ແບບຍຸດຕທິ າ. 
ເອກະສານຢັງ້ຢືນວົ່ າຜູມ້ອບມີົ່ ດນິເຫນັດກີບັໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ. 
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ແຍກການສນົທະນາກບັຜູຍ້ງິ ແລະ ກູົ່ ມຊຸມຊນົຕາມຄວາມຈ າເປັນເພືົ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ;  

e) ໝັນ້ໃຈໃດວ້ົ່ າກນົໄກການເຮດັວຽກກດິຈະກ າການລງົທນຶຂອງຊຸມຊນົມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ແລະ ມຄີວາມສະເໝພີາບໃນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ, ເຊັົ່ ນດຽວກບັລະບບົການຕດິຕາມແລະ 
ການລາຍງານຂອງໂຄງການ; ແລະ  

f) ການກວດກາວົ່ າໂຄງການຍົ່ ອຍທີົ່ ຕອ້ງນ າໄຊທ້ີົ່ ດນິບ ົ່ ໄດລ້ະບຸສະເພາະພືນ້ທີົ່ (ຂຶນ້ຢູົ່ ກບັລກັສະນະ
ສະເພາະຂອງພືນ້ທີົ່  ຫຼ ືທາງກາຍະພາບທີົ່ ສະເພາະເຈາະຈງົຂອງທີົ່ ດນິ).  

4. ເອກະສານ. ພະນກັງານໂຄງການຍົ່ ອຍ ຈະຈດັເຮດັເອກະສານ ບດົລາຍງານການມອບດນິແບບສະມກັໃຈ
ໃນແຕົ່ ລະຊຸມຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ທຮີຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານມອບດນິສົ່ ວນບຸກຄນົ. ພວກເຂາົຈະໃຫ້
ຄວາມຍນິຍອມເປັນລາຍລກັອກັສອນສ າຫຼບັການມອບທີົ່ ດນິ (ເບິົ່ ງຕວົຢົ່ າງ ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A3). 
ການມອບຈະໃດຮ້ບັການຢືນຢັນໂດຍພະຍານສອງຄນົທີົ່ ເປັນຜູນ້ າຊຸມຊນົ ແຕົ່ ບ ົ່ ໃດເ້ປັນຄນົໄດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດໂດຍກງົຈາກກດິຈະກ າການລງົທນຶ, ເພືົ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວົ່ າການມອບທີົ່ ດນິແບບສະມກັໃຈໂດຍບ ົ່ ມີ
ການບບີບງັຄບັ. ຂ ມູ້ນການກວດກາຄວາມສມົບູນຂອງການບ ລຈິາກທດີນິໂດຍສະມກັໃຈຈະໃດຮ້ບັການ
ກວດກາໃນລະຫວົ່ າງການອອກແບບລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ໃດຮ້ບັການປັບປຸງຕາມ
ຄວາມຈ າເປັນ. 

5. ການຕິດຕາມການມອບທີີ່ດິນແບບສະມກັໃຈ. ປັນຫາຂອງການມອບທີົ່ ດນິແບບສະມກັໃຈ ຈະຖກື
ຕດິຕາມໂດຍພະນກັງານໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ທະນາຄານໂລກທບົທວນແບບຟອມການຕກົລງົມອບທີົ່ ດນິ
ແບບສະມກັໃຈ ແລະ ລງົສຸມສ າພາດ ຜູມ້ອບ. ໃນລະຫວົ່ າງການທບົທວນ, ທະນາຄານໂລກ ຈະກວດສອບ
ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງການມອບທີົ່ ດນິແບບສະມກັໃຈຕາມຂັນ້ຕອນຂັນ້ເທງິທີົ່ ກົ່ າວມາ. ແບບຟອມເຫນັດີ
ຕກົລງົ ຄວນມໃີນບດົລາຍງານແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ເຊັົ່ ນ ເປັນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ພອ້ມຕດິຄດັ 
ເອກະສານສ າເນາົຕົນ້ສະບບັ ທີົ່ ມອບໃຫ ້ ບຸກຄນົ ຫຼ ື ຄວົເຮອືນທຖີກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ເພືົ່ ອເປັນ
ບົ່ ອນອາ້ງອງີ. 

6. ລະບົບແກຸ້ໃຂຄ າຮ້ອງຮຽນ. ຄວາມຂບັຂອ້ງໃຈທີົ່ ຄາດວົ່ າຈະເກດີຂຶນ້ອາດກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການບງັຄບັໃຫ ້
ມກີານມອບທດີນິ ຫຼກືານມອບທດີນິສົ່ ວນບຸກຄນົຫຼາຍກົ່ ວາ 10% ຂອງດນິທງັໝດົ, ເຊິົ່ ງໄປສູົ່ ບນັຫາ
ຫຍຸງ້ຍາກ. ທຸກການຮອ້ງຮຽນ ຈະຖກືສົົ່ ງໄປຫາຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງ ເຊິົ່ ງສາ້ງຂຶນ້ເພືົ່ ອໂຄງການ
ຍົ່ ອຍ. ຂັນ້ຕອນໃນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ແມົ່ ນອະທບິາຍໃນ ພາກ 10.0. 

9.0 ງົບປະມານ ເພ ີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 

ງບົປະມານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກອບນະໂຍບາຍການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແມົ່ ນຈະລວມມ ີ ການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ, 
ເຂດພດັທະນາຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ, ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ, ງບົປະມານເບຍ້ລຽ້ງ ແລະ ບ ລຫິານ, 
ການກະກຽມ ແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ, ການປະເມນີມູນຄົ່ າຊບັສນິໂດຍຊົ່ ຽວຊານອດິສະຫຼະ, ແລະ ງບົປະມານ
ສຸກເສນີ. ງບົປະມານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຖກືຄາດວົ່ າ ຄົ່ າຈະເປັນ (USD_ _ _ _ _ _ _ _ ) ຂອງ ຈ ານວນດອກເບຍ້
ທງັໝດົ. 
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ແຜນຈັດສນັ ແລະ ຍກົຍ້າຍ ສະບັບຫຍ ື້ (ARAP): ເນ ື້ອຫາ ແລະ ຂ ື້ມ ນພາຍໃນເອກະສານທີີ່
ຕ້ອງການ 

ພາກສະເໜີ 

▪ ໂຄງການ (ໜຶົ່ ງ ວກັ): ທີົ່ ໝາຍເຖງິ RPF ທີົ່ ກວມເອາົໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼກັການສ າລບັ 
ARAP; 

▪ ບອກລາຍອຽດໂດຍຫຍ  ້ ກົ່ ຽວກບັຈດຸປະສງົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັ ຈາກການພດັທະນາ
ໂຄງການ;  

▪ ອະທບິາຍບນັດາກດິຈະກ າຕົ່ າງໆ ທີົ່ ຈະກ ົ່ ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທາງລບົ ໂດຍສະເພາະຕ ົ່  “ການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ” (ເຊັົ່ ນ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັການສູນເສຍທີົ່ ດນິ: ຊບັສນິ ຫຼ ື ອງົປະກອບຂອງການດ າລງົຊວີດິ ຂອງ
ປະຊາຊນົຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ – ບ ົ່ ສະເພາະພຽງແຕົ່  ທາງດາ້ນການຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບ
ເທົົ່ ານັນ້. ແຕົ່ ຍງັລວມເຖງິການສູນເສຍຕົນ້ໄມ,້ ການຍາ້ຍຮາ້ງຮາ້ນຄາ້ແຄມທາງຊົົ່ ວຄາວ ແລະ ບນັດາ
ເສັນ້ທາງ). 

ການສ າຫ ວດ ບ ກຄົນ ແລະ ຊັບສິນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທບົຈາກໂຄງການ  

▪ ອະທບິາຍລາຍລະອຽດໂດຍຫຍ  ້ຂອງການລງົເກບັກ າຂ າ້ມູນ (ເຊັົ່ ນ ການສ າຫຼວດຄວົເຮອືນ ເປັນຕົນ້); 

▪ ຕາຕະລາງ PAP ແລະ PAH, ລາຍລະອຽດຂອງການປະສານງານ, ຄອບຄວົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ, ຊບັສນິ: 
ມູນຄົ່ າຂອງທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສທີົ່ ຮບັຜນົກະທບົ/ໂຄງສາ້ງບາ້ນເຮອືນ/ຊບັສນິ; 

▪ ອະທບິາຍການຈດົບນັທກຶແນວຄດິທີົ່ ມຄີວາມເຫນັທີົ່ ແຕກຕົ່ າງ, ແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາຂອງຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່  PAP ແລະ 
ຄວາມແຕກຕົ່ າງລະຫວົ່ າງປະຊາກອນ (ກູົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ແລະ  ກຸົ່ ມທີົ່ ມຄີວາມສົ່ ຽງ – ຜູຍ້ງິ, ໄວໜຸົ່ ມ ແລະ 
ເດກັນອ້ຍ, ຄນົສູງອາຍຸ, ຄນົພກິານ, ຜູທ້ີົ່ ບ ົ່ ມທີີົ່ ດນິ, ຄນົທຸກຍາກ ເປັນຕົນ້) ຫຼ ືສະຖານະພາບຂອງຜູທ້ີົ່ ເປັນ
ຕວົແທນ ໃນການສ າຫຼວດ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົທົົ່ ວໄປ. 

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 

▪ ແບບຟອມການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ (ເຊັົ່ ນ ເງນິສດົ ຫຼ ືຮູບແບບອືົ່ ນໆ); 

▪ ລາຍລະອຽດສ າລບັເງ ືົ່ອນໄຂຂອງຜູທ້ີົ່ ປະກອບສົ່ ວນແບບສະໝກັໃຈ (ຖາ້ມ)ີ ປະກອບມ:ີ 

o ການປຶກສາຫາລແືບບອດິສະຫຼະ, ກົ່ ອນ ແລະ ໄດຮ້ບັຂ ມູ້ນ (FPIC) ທີົ່ ເຮດັໂດຍປະຊາຊນົຜູທ້ີົ່
ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ທີົ່ ສະໝກັໃຈ, ບ ົ່ ໄດຖ້ກືບງັຄບັການຕດັສນິໃຈ ແລະ ຍນິຍອມທີົ່
ຈະປະກອບສົ່ ວນໃຫ;້  

o ບ ົ່ ມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ ົ່ ກບັມາດຖານການດ າລງົຊວີດິ; ບ ົ່ ມກີານຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບ ແລະ 
ປະຊາຊນົຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ສູນເສຍຊບັສນິ ໜອ້ຍກວົ່ າ 10%; 

o ຄວາມພອ້ມຂອງວທິກີານຮອ້ງທຸກ ແລະ ການທດົແທນຄົ່ າເສຍ; 

o ເອກະສານ ແລະ ກວດສອບຊບັສນິ ຫຼ ືທີົ່ ດນິ ທີົ່ ປະກອບສົ່ ວນ. 

ການປຶກສາຫາລ ກັບຜ ຸ້ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ 
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▪ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ  ້ໃນການເຜຍີແຜົ່ ຂ ມູ້ນ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຍນິດທີີົ່ ຈະຍອມຮບັຄ າຕຊິມົ; 

▪ ການປຶກສາຫາລ ືຈະເກດີຂຶນ້ຫຼງັຈາກທີົ່ ຮູ ້ຫຼ ືລະບຸ ປະຊາຊນົຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ໄດແ້ລວ້; 

o ທາງເລອືກໃນການປຶກສາຫາລກືບັ ປະຊາຊນົຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊນົ; 

o ການເຜຍີແຜົ່ ຂ ມູ້ນ ໃນມືປິ້ດບນັຊກີານລງົບຽນ ຂອງປະຊາຊນົຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ; ຄວາມພອ້ມໃນການຮອ້ງທຸກ/ກນົໄກການໄກົ່ ເກົ່ ຍ (ລາຍລະອຽດ ໃນພາກທ ີ 10.0 
ຂອງ RPF).  

▪ ການກະກຽມສ າລບັເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ ມາດຕະຖານໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; ຄວາມພອ້ມທີົ່ ຈະເຜຍີແຜົ່ , ທບົ
ທວນຄນື ແລະ ຮບັຄ າຄດິເຫນັຕົ່ າງໆ. ຫຼງັຈາກນັນ້ ເຜຍີແຜົ່ ຜົ່ ານເວບັໄຊທ ໌ ຂອງ ກະຊວງ ໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. 

ພາລະບົດບາດຂອງແຕູ່ລະພາກສ່ວນໃນວຽກງານການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 

▪ ໜົ່ ວຍງານທີົ່ ຮບັຜດິຊອບ; 

▪ ວທິກີານແຈງ້ເຕອືນຕ ົ່  ປະຊາຊນົຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ; 

▪ ກອບໄລຍະເວລາໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (ກົ່ ອນທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ); 

▪ ຂັນ້ຕອນການກວດສອບ, ເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ ແລະ ພະຍານ ໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (ເຊັົ່ ນ ແບບຟອມເພີົ່ ມ
ເຕມີ ສ າລບັບນັທກຶ ແລະ ການມອບສດິຂອງພະຍານ); 

▪ ຂະບວນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງ ຫຼ ືໄກົ່ ເກົ່ ຍ ການຍືົ່ ນອຸທອນ. 

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອດການລາຍງານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
▪ ພາກສົ່ ວນທີົ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການລາຍງານ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ສ າລບັ ARAP; 
▪ ຜູເ້ຂົາ້ຮົ່ ວມຕດິຕາມກວດກາຈາກພາກສົ່ ວນພາຍນອກ (ເຊັົ່ ນ CSOs ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ອືົ່ ນໆ 

ເປັນຕົນ້); 
▪ ບດົລາຍງານການສະຫຸຼບ ວຽກງານການປຶກສາຫາລ ື ກບັຊຸມຊນົ (ເອກະສານການລງົທະບຽນການເຂົາ້

ຮົ່ ວມ). 
ກອບໄລຍະເວລາ ແລະ ງົບປະມານ 

▪ ໄລຍະເວລາ ແລະ ກອບໜາ້ວຽກ; 
▪ ແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາ ແລະ ການໃຊຈ້ົ່ າຍງບົປະມານ; 

o ລາຍຈົ່ າຍໃນການປຶກສາຫາລ;ື 
o ລາຍຈົ່ າຍສົ່ ວນບຸກຄນົ; 
o ລາຍຈົ່ າຍທີົ່ ໃຊພ້າຍໃນຫອ້ງການ; 
o ເງນິທີົ່ ໃຊໃ້ນວຽກງານການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ; 
o ລາຍຈົ່ າຍໃນຂອດໜາ້ວຽກຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ.  
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ແຜນດ າເນີນການຈັດສນັຍົກຍ້າຍ (RAP): ເນ ື້ອຫາ ແລະ ຂ ື້ມ ນພາຍໃນເອກະສານທີີ່ຕອ້ງການ 

ພາກສະເໜີ 

▪ ອະທບິາຍຫຼກັການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການໂດຍລວມ ທີົ່ ກົ່ ຽວພນັກບັ RAP; 

▪ ອະທບິາຍຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການການພດັທະນາ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັໂດຍສງັເຂບ; 

▪ ອະທບິາຍແຕົ່ ລະກດິຈະກ າ ທີົ່ ຈະມຜີນົກະທບົ ຈາກການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ລວມໄປເຖງິການເຂົາ້ເຖງິ
ພືນ້ທີົ່  ໂຄງການ. 

ຂອບເຂດ 

▪ ລ າດບັຂັນ້ລາຍລະອຽດຂອງຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຊບັຊອ້ນຂອງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; 

▪ ການເກບັກ າຂ ມູ້ນໃໝົ່  ແລະ ຄວາມໜາ້ເຊືົ່ ອຖຂືອງຂ ມູ້ນ ປະກອບມ:ີ 

o ສະເໜກີານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຜນົກະທບົທີົ່ ມຕີ ົ່ ກບັບຸກຄນົທີົ່ ຈະຍກົຍາ້ຍ ແລະ ກຸົ່ ມຄນົອືົ່ ນທີົ່
ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ; 

o ບນັຫາທາງດາ້ນກດົໝາຍ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ກບັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. 

▪ ທຸກໆບນັຫາ ຈະໄດອ້ະທບິາຍດັົ່ ງລຸົ່ ມນີ.້ ເຊິົ່ ງບນັຫາທີົ່ ບ ົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ຈະໄດຮ້ບັການຊີແ້ຈງ້ຕືົ່ ມ; 
ນິຍາມຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 

▪ ອະທບິາຍລາຍລະອຽດ ກົ່ ຽວກບັ ໂຄງການຍົ່ ອຍ ໂດຍສງັເຂບ; 

▪ ກ ານດົພືນ້ທີົ່  ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງ ໂຄງການຍົ່ ອຍ. 
ກ ານົດຜົນກະທົບທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶື້ນ 

▪ ອງົປະກອບ ຫຼ ືກດິຈະກ າຕົ່ າງໆຂອງໂຄງການ ທີົ່ ກ ົ່ ໃຫເ້ກດີມກີານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; 

▪ ພືນ້ທີົ່ ທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ພືນ້ທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ (ROI) ຈາກການກ ົ່ ສາ້ງ ໂຄງການຍົ່ ອຍ; 

▪ ພຈິາລະນາທາງເລອືກ ເພືົ່ ອຫຼກີລຽ້ງ ຫຼ ືຫຸຼດຜົ່ ອນບນັຫາການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; 

▪ ບນັດາກນົໄກຕົ່ າງໆ ທີົ່ ຫຸຼດຜົ່ ອນບນັຫາການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ເທົົ່ າທີົ່ ຈະເຮດັໄດ ້ ໃນລະຫວົ່ າງການຈດັຕງັ
ປະຕບິດັໂຄງການ. 

ຈ ດປະສົງຕົື້ນຕ ຂອງວຽກງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 

▪ ກ ານດົວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ. 
ສຶກສາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

▪ ດ າເນນີກົ່ ອນໄລຍະ ກະກຽມໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະ ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງປະຊາຊນົທີົ່ ຈະຖກືຍກົຍາ້ຍ 
ປະກອບດວ້ຍ: 

o ຜນົຂອງການສ າຫຼວດຄວົເຮອືນ ເຊິົ່ ງຄວບຄຸມດັົ່ ງລຸົ່ ມນີ:້ 
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⬧ ປະຊາຊນົທີົ່ ຢູົ່ ອາໄສໃນພືນ້ທີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ເພືົ່ ອອອກແບບວຽກງານການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ບ ົ່ ໄດລ້ວມເຖງິການຫຼັົ່ ງໄຫຼຂອງຜູຄ້ນົຈາກພາຍນອກ ທີົ່ ຈະມສີດິໄດຮ້ບັ
ການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຊົ່ ວຍເຫຼອືໃນການຍກົຍາ້ຍ; 

⬧ ບນັດາລກັສະນະທີົ່ ເປັນມາດຕະຖານອືົ່ ນໆ ຂອງຜູທ້ີົ່ ຈະ ໄດຮ້ບັການຍກົຍາ້ຍ ປະກອບ
ດວ້ຍ ລາຍລະອຽດຂອງລາຍຮບັ, ແຮງງານ, ແລະ ໂຄງສາ້ງພາຍໃນຄອບຄວົ; ຂ ມູ້ນ
ພືນ້ຖານກົ່ ຽວກບັວຖິຊີວີດິ (ເຊັົ່ ນ ລະດບັການຜະລດິ ແລະ ລາຍຮບັໄດມ້າຈາກ 
ກດິຈະກ າທາງດາ້ນເສດຖດິ ໂດຍກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ຄແືນວໃດ)  ແລະ ມາດຕະຖານ
ການດ າລງົຊວີດິ ລວມເຖງິ ສະຖານະທາງສຸຂະພາບ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູົ່ ທີົ່ ດຂີອງ 
ບຸກຄນົທີົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄວົເຮອືນຖກືຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ (PAH); 

⬧ ຄາດຄະເນການສູນເສຍຊບັສນິ (ເປັນ ທງັໝດົ ແລະ ບາງສົ່ ວນ) ແລະ ຂອບເຂດທີົ່ ຈະໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົ, ກາຍະພາບ ຫຼ ືເສດຖະກດິ; 

⬧ ຂ ມູ້ນກົ່ ຽວກບັຄນົ ຫຼ ືກຸົ່ ມຄນົທີົ່ ມຄີວາມສົ່ ຽງທີົ່ ຈະຖກືຜນົກະທບົ (OP 4.12 ວກັທ ີ8) 
ເຊິົ່ ງບນັຍດັໄວ ້ສ າລບັຜູທ້ີົ່ ຈະໄດ;້ 

⬧ ປັບປຸງແກໄ້ຂຂ ມູ້ນໃໝົ່  ທາງດາ້ນວຖິຊີວີດິ ແລະ ມາດຕະຖານການດ າລງົຊວີດິ ໃນການ
ຍກົຍາ້ຍຂອງ PAP ແລະ PAH ຢົ່ າງສະໝ ົ່ າສະເໝ ີດັົ່ ງນັນ້ ຂ ມູ້ນໃນປັດຈບຸນັ ຈຶົ່ ງມີ
ຄວາມຈ າເປັນ ສ າລບັເວລາໃນການຍກົຍາ້ຍຂອງພວກເຂາົ. 

▪ ນອກຈາກນັນ້ຍງັມກີານສກຶສາອືົ່ ນໆ ດັົ່ ງລຸົ່ ມນີ:້ 

o ການຖຄືອງ ແລະ ລະບບົການໂອນຖົ່ າຍທີົ່ ດນິ ປະກອບດວ້ຍຊບັສນິທີົ່ ເປັນຊບັພະຍາກອນທາງ
ທ າມະຊາດ ທີົ່ ໄດຈ້າກວຖິຊີວີດິ ແລະ ແຫຼົ່ ງອາຫານ ຂອງຜູທ້ີົ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ບ ົ່
ໄດລ້ວມເຖງິການເກບັເຄືົ່ ອງປົ່ າຂອງດງົ (ເຊັົ່ ນ ການຫາປາ, ທົົ່ ງຫຍາ້ ຫຼ ືການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກ
ປົ່ າ) ພາຍໃຕກ້ນົໄກການຄຸມ້ຄອງຕດັສນັທີົ່ ດນິ ໃນທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ທຸກໆບນັຫາ ຈະເກດີຂຶນ້ ໂດຍ
ລະບບົການຖຄືອງທີົ່ ດນິຂອງໂຄງການ;  

o ຮູບແບບທາງສງັຄມົຂອງຊຸມຊນົທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ປະກອບດວ້ຍ ເຄືົ່ ອຄົ່ າຍ ແລະ ລະບບົ
ການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົ, ວົ່ າພວກເຂາົຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົແນວໃດ ຈາກການກ ົ່ ສາ້ງ
ໂຄງການ; 

o ການປຶກສາຫາລເືປີດກວາ້ງ ແລະ ການບ ລກິານທາງສງັຄມົ ຈະໄດຮ້ບັການສກຶສາ; 

o ລກັສະນະທາງວດັທະນະທ າ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງຊຸມຊນົ ທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັການຍກົຍາ້ຍ ປະກອບດວ້ຍ 
ສະຖາບນັທີົ່ ເປັນທາງການ ແລະ ບ ົ່ ທາງການ (ເຊັົ່ ນ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ປະກອບມ ີ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ຊຸມຊນົ, ອງົການ ບ ົ່ ຫວງັຜນົກ າໃລ ເປັນຕົນ້) ທີົ່ ອາດຈະກົ່ ຽວຂອ້ງກບັຍຸດທະສາດການ
ປຶກສາຫາລ ືແລະ ການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕງັປະຕບິດັວຽກງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. 

ກອບລະບຽບກົດໝາຍ 

▪ ຜນົການວເິຄາະກອບລະບຽບກດົໝາຍ ຈະຄວບຄຸມດັົ່ ງນີ:້ 
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o ວາງກອບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄົ່ າຕອບແທນ ໃຫຊ້ດັເຈນ ກບັການປະເມນີມູນຄົ່ າ ແລະ 
ໄລຍະເວລາໃນການຈົ່ າຍເງນິການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ; 

o ຂັນ້ຕອນການນ າໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະ ຂະບວນການບ ລກິານ ເຊິົ່ ງລວມທງັລາຍລະອຽດໃນການ
ຮກັສາ ຜູທ້ີົ່ ຈະໄດຮ້ບັການຍກົຍາ້ຍ (PAP ແລະ PAH) ໃນຂະບວນການຍຸດຕທິ າ ແລະ ໄລຍະ
ເວລາດ າເນນີການປົກກະຕ ິສ າລບັວທິກີານດັົ່ ງກົ່ າວ, ແລະ ທຸກໆທາງເລອືກ ຂອງກນົໄກ ການແກ ້
ໄຂຂ ຂ້ດັແຍົ່ ງ ທີົ່ ອາດຈະກົ່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂອງໂຄງການ; 

o ບນັດາກດົໝາຍຕົ່ າງໆ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ (ເຊັົ່ ນ ກດົໝາຍຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ແບບປະເພນ)ີ ໃນການ
ກ າກບັການຖຄືອງທີົ່ ດນິ, ການປະເມນີມູນຄົ່ າຊບັສນິ ແລະ ການສູນເສຍ, ການທດົແທນຄົ່ າເສຍ
ຫາຍ, ແລະ ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ຈາກຮດີຄອງປະເພນ ີທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ການຍກົຍາ້ຍ, ກດົໝາຍປົກປັກຮກັສາສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ນຕິກິ າຕົ່ າງໆ ທີົ່ ກົ່ ຽວກບັ ສະຫວດັດີ
ການສງັຄມົ;  

o ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າຕົ່ າງໆ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັໜົ່ ວຍງານຮບັຜດິຊອບ ໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັວຽກງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; 

o ບນັດາຊົ່ ອງຫວົ່ າງທາງກດົໝາຍ, ຖາ້ຫາກວົ່ າມ,ີ ລະບຽບການທີົ່ ມກີານຄວບຄຸມຢົ່ າງເຫນັໄດຊ້ດັ
ເຈນ ລະຫວົ່ າງກດົລະບຽບທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ (OP 4.12), ແລະ ບນັດາກນົໄກທີົ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີຊົ່ ອງຫວົ່ າງ; 

o ທຸກໆຂັນ້ຕອນຕົ່ າງໆ ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ທີົ່ ເຫນັວົ່ າຈ າເປັນ ເພືົ່ ອໃຫກ້ານດ າເນນີວຽກງານຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ ພາຍໃຕກ້ານກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ປະກອບດວ້ຍຂະບວນການ (ທີົ່ ເໝາະ
ສມົ) ໃນການຮຽກຮອ້ງສດິທກິານນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິຄນື (ເຊັົ່ ນ ໄດຄ້ນືຈາກກດົໝາຍຮດີຄອງປະເພນ ີ
ແລະ ສດິການນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິແບບປະເພນ ີ– ເພີົ່ ມເຕມີທີົ່  OP 4.12, ວກັທ ີ15 b). 

ກອບໜ້າວຽກອົງການຈດັຕັື້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

▪ ຜນົການວເິຄາະກອບໜາ້ວຽກອງົການຈດັຕັງ້ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຈະຄວບຄຸມດັົ່ ງນີ:້ 

o ກ ານດົໜົ່ ວຍງານຮບັຜດິຊອບ ສ າລບັວຽກງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງ
ສງັຄມົ ທີົ່ ມໜີາ້ທີົ່ ໃນການຈດັດຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; 

o ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດຂອງແຕົ່ ລະອງົການຈດັຕັງ້ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ເຊັົ່ ນ ໜົ່ ວຍງານຮບັຜດິຊອບ 
ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ (CSOs); 

o ທຸກໆຂັນ້ຕອນທີົ່ ສະເໜ ີເພືົ່ ອເພີົ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃຫກ້ບັ ໜົ່ ວຍງານຮບັຜດິຊອບ ແລະ ບນັດາ
ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ (CSOs) ທີົ່ ມໜີາ້ທີົ່ ໃນການຈດັດຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ວຽກງານຈດັ
ສນັຍກົຍາ້ຍໃຫເ້ກດີຜນົ. 

ສິດທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບ 

▪ ໃຫນ້ຍິາມຂອງຄນົທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັການຍກົຍາ້ຍ (ບຸກຄນົຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ [PAP] ແລະ ຄວົ
ເຮອືນຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ [PAH]) ແລະ ບນັດາເກນຕົ່ າງໆ ທີົ່ ຈະນ າມາພຈິາລະນາ ວົ່ າໃຜທີົ່ ຈະມີ
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ສດິໄດຮ້ບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼອືໃນການຍກົຍາ້ຍ ຕາມລາຍຊືົ່  ໃນມືປິ້ດບນັຊີ
ການລງົທະບຽນ. 

ການປະເມີນທີີ່ດິນ 

▪ ວທິກີານໃນການປະເມນີຄົ່ າເສຍຫາຍ ເພືົ່ ອກ ານດົມູນຄົ່ າທດົແທນ; ແລະ ອະທບິາຍເຖງິປະເພດ ແລະ 
ລະດບັຂັນ້ຂອງການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ໃຫສ້ອດຄົ່ ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ມາດຕະການອືົ່ ນໆທີົ່
ວາງໄວ ້ ເພືົ່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍໃນການວາງຄົ່ າທດົແທນ ສ າລບັການສູນເສຍຊບັສນິ ຂອງປະຊາຊນົຜູທ້ີົ່ ໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົ. 

ມາດຕະການຈັດສນັຍົກຍາ້ຍ 

▪ ລະບຸລາຍລະອຽດອືົ່ ນໆ ທີົ່ ລວມກບັການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ  ແລະ ມາດຕະການໃນການຈດັສນັ
ຍກົຍາ້ຍ ທີົ່ ຈະຊົ່ ວຍໃນແຕົ່ ລະປະເພດຜູທ້ີົ່ ຈະໄດຮ້ບັການຍກົຍາ້ຍ (PAP ແລະ PAH) ເພືົ່ ອໃຫບ້ນັລຸຕາມ
ຈດຸປະສງົທີົ່ ວາງໄວ ້(OP 4.12 ວກັທ ີ6). ນອກຈາກນີ,້ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງເຕກັນກິ ແລະ ເສດຖະກດິ
, ສົ່ ວນອືົ່ ນໆ ທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັນອກເໜອືຈາກການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ ໃນການຍກົຍາ້ຍ ຄວນຈະໃຫເ້ຂົາ້ກບັ
ເງ ືົ່ອນໄຂທາງວດັທະນະທ າ ຂອງຜູທ້ີົ່ ຈະໄດຮ້ບັການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການກະກຽມການປຶກສາຫາລກືບັ
ເຂາົເຈົາ້. 

ການເລ ອກສະຖານທີີ່, ກະກຽມ ສະຖານທີີ່ ແລະ ຍົກຍ້າຍ 

▪ ບນັດາທາງເລອືກ ໃນການພຈິາລະນາສະຖານທີົ່ ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການຊີແ້ຈງໃນແຕົ່ ລະທາງເລອືກ ດັົ່ ງ
ລຸົ່ ມນີ:້ 

o ຄວາມຕອ້ງການທາງອງົກອນ ແລະ ເຕກັນກິວຊິາການ ໃນການກ ານດົ ແລະ ກະກຽມສະຖານທີົ່
ຍກົຍາ້ຍ, ບ ົ່ ວົ່ າຈະເປັນເຂດຕວົເມອືງ ຫຼ ືຊນົນະບດົ, ເຊິົ່ ງລວມເຖງິການປະສມົປະສານລະຫວົ່ າງ
ທີົ່ ທ າມາຫາກນິ, ຄວາມໄດປ້ຽບທາງດາ້ນທີົ່ ຕັງ້ ແລະ ປັດໄຈອືົ່ ນໆ ທີົ່ ສາມາດນ າມາປຽບທຽບກບັ
ສະຖານທີົ່ ເກົົ່ າໄດ ້ບວກກບັໄລຍະເວລາໃນການຈດັຊື,້ ໂອນຖົ່ າຍ ແລະ ແຫຼົ່ ງຊບັພະຍາກອນອືົ່ ນໆ
ອກີ.  

o ທກູໆມາດຕະການທີົ່ ຈ າເປັນ ເພືົ່ ອປອ້ງກນັການເກງກ າໄລ ທີົ່ ດນິ ແລະ ການຫຼັົ່ ງໄຫຼມາຈບັຈອງ
ຂອງບຸກຄນົພາຍນອກ ເຂົາ້ມາໃນພືນ້ທີົ່ ໂຄງການ; 

o ຂັນ້ຕອນການຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບ ພາຍໃຕກ້ານກ ົ່ ສາ້ງໂຄງການ ລວມທງັ ໄລຍະເວລາໃນການ
ກະກຽມພືນ້ທີົ່  ແລະ ຖົ່ າຍຖອນ; 

o ການຮົ່ າງລະບຽບກດົໝາຍ ໃນການຈດັລະບຽບການຄອບຄອງ ແລະ ຖອນກ າມະສດິທີົ່ ດນິ ໄປ
ຍງັຜູທ້ີົ່ ຈະມສີດິຍກົຍາ້ຍ. 

ອາຄານບ້ານເຮ ອນ, ໂຄງລ່າງພີື້ນຖານ ແລະ ການບ ລິການສັງຄົມ 

▪ ແຜນທີົ່ ວາງໄວ ້(ເພືົ່ ອການຈດັຫາທນຶ ໃຫ ້PAH) ສ າລບັອາຄານບາ້ນເຮອືນ, ໂຄງລົ່ າງພືນ້ຖານ (ເຊັົ່ ນ ນ າ້
ປະປາ, ຖະໜນົຫນົທາງ) ແລະ ການບ ລກິານທາງສງັຄມົອືົ່ ນໆ (ເຊັົ່ ນ ໂຮງຮຽນ, ການບ ລກິານທາງ
ສຸຂາພບິານ ເປັນຕົນ້); ແຜນທີົ່ ວາງໄວ ້ເພືົ່ ອທຽບເທົົ່ າກບັພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງທີົ່ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົເຄຍີໄດຮ້ບັ; 
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ໃນການພດັທະນາການກ ົ່ ສາ້ງ, ວສິະວະກ າ ແລະ ການອອກແບບທາງດາ້ນສະຖາປັດຕະຍະກ າ ສ າລບັການ
ກ ົ່ ສາ້ງ ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫເ້ຂາົເຈົາ້. 

ການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລອ້ມ 

▪ ອະທບິາຍຂອບເຂດຂອງພືນ້ທີົ່  ທີົ່ ຈະຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໃນ
ເຂດຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ມາດຕະການ ການຫຸຼດຜົ່ ອນ ແລະ ຈດັການກບັຜນົກະທບົດັົ່ ງກົ່ າວ (ສມົທບົກບັ 
ESMP ຫຼກັ ຂອງໂຄງການ ທີົ່ ກົ່ ຽວກບັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ). 

ການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນ 

▪ ອະທບິາຍລະອຽດ ສ າລບັຍຸດທະສາດຂອງການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງຄວົເຮອືນໄດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊນົເຈົາ້ພາບ ໃນການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຈດັ
ສນັຍກົຍາ້ຍ; 

▪ ສະຫຸຼບບນັດາມູມມອງຕົ່ າງໆ ແລະ ຈະເຮດັແນວໃດໃຫມູ້ມມອງດັົ່ ງກົ່ າວນີ ້ ເປັນສົ່ ວນໜຶົ່ ງຂອງການ
ກະກຽມແຜນຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; 

▪ ທວນຄນືທາງເລອືກໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຫາສົ່ ອງທາງໃຫກ້ບັຜູທ້ີົ່ ຈະໄດຮ້ບັການຍກົຍາ້ຍ ໂດຍອງີ
ຕາມ ຕວົເລອືກທີົ່ ຈະເປັນໄປໄດ ້ສ າລບັພວກເຂາົ ປະກອບດວ້ຍ ຮູບແບບຂອງການທດົແທນຄົ່ າເສຍຫາຍ 
ແລະ ການຊົ່ ວຍເຫຼອືໃນການຍກົຍາ້ຍ, ສ າລບັການຍກົຍາ້ຍ ອາດຈະເປັນແບບແຕົ່ ລະຄອບຄວົ ຫຼ ື
ພາກສົ່ ວນຊຸມຊນົ ທີົ່ ມຢູີົ່ ກົ່ ອນໜາ້ນັນ້ ຫຼ ື ກຸົ່ ມເຄອືຍາດ, ເພືົ່ ອຄວາມຄງົຕວົຂອງຮູບແບບຂອງອງົປະກອບ
ແຕົ່ ລະກຸົ່ ມ ແລະ ການຮກັສາຮູບແບບທາງວດັທະນະທ າ (ເຊັົ່ ນ ສະຖານທີົ່ ທາງຄວາມເຊືົ່ ອ, ສກັກະລະບູຊາ
, ຜປີົ່ າຊາ້ ເປັນຕົນ້);  

▪ ການກະກຽມຮູບແບບການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ໃຫກ້ບັຜູທ້ີົ່ ຈະໄດຮ້ບັການຍກົຍາ້ຍ, ພວກເຂາົສາມາດແຈງ້ຂ ້
ຂອ້ງໃຈດັົ່ ງກົ່ າວ ກບັຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ໂດຍຜົ່ ານ ແຜນງານ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ມາດ
ຕະການຕົ່ າງໆ ເພືົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າປະຊາຊນົທີົ່ ມຄີວາມແຕກຕົ່ າງກນັທາງສະຖານະ (ເຊັົ່ ນ ກຸົ່ ມຊນົເຜົົ່ າ ແລະ 
ກຸົ່ ມທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດຊົ່ ວຍໂຕເອງໄດ:້ຜູຍ້ງິ, ໄວໜຸົ່ ມ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ຄນົສູງອາຍຸ, ຄນົພກິານ, ຜູທ້ີົ່ ບ ົ່ ມທີີົ່ ດນິ, 
ຄນົທຸກຍາກ ເປັນຕົນ້) ຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ຢົ່ າງພອ້ມພຽງ.  
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ການລວມກັບປະຊາຊົນເຈົື້າພາບ 

▪ ການປຶກສາຫາລ ືກບັຊຸມຊນົເຈົາ້ພາບ ແລະ ລດັຖະບານທອ້ງຖິົ່ ນ; 

▪ ການກຽມພອ້ມສ າລບັການຈົ່ າຍເງນິໃຫກ້ບັປະຊາຊນົເຈົາ້ພາບ ຕ ົ່ ທີົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ ທີົ່ ຈະມອບໃຫກ້ບັ 
ຄວົເຮອືນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ;  

▪ ກະກຽມສ າລບັການແກໄ້ຂບນັຫາຂ ຂ້ດັແຍົ່ ງລະຫວົ່ າງຊຸມຊນົເຈົາ້ບາ້ນ ແລະ ຄວົເຮອືນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ຈາກໂຄງການ; 

▪ ທຸກໆມາດຕະການທີົ່ ຈ າເປັນໃນວຽກງານບ ລກິານເພີົ່ ມເຕມີ (ເຊັົ່ ນ ການສກຶສາ, ນ າ້ໃຊ,້ ສຸຂະພາບ ແລະ 
ການສົົ່ ງເສມີການຜະລດິ) ໃນຊຸມຊນົເຈົາ້ພາບ ເພືົ່ ອເຮດັເຂາົເຈົາ້ ຢົ່ າງນອ້ຍ ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິ ກບັການບ ລກິານ
ຕົ່ າງໆ ດັົ່ ງທີົ່ ໄດມ້ອບໃຫຄ້ວົເຮອືນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (ເຊັົ່ ນ ການຕັງ້ຖິົ່ ນຖານ ເປັນຕົນ້). 

ຂັື້ນຕອນການໄກູ່ເກູ່ຍ 

▪ ລະບຽບການໃນການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ລາຄາສມົເຫດສມົຜນົ ສ າລບັການຍກົຍາ້ຍຂອງບຸກຄນົທີົ່ ສາມ ແລະ 
ການກາ້ວໄປເຖງິຂ ຂ້ດັແຍົ່ ງໃນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; ກນົໄກການໄກົ່ ເກົ່ ຍ ຈະໄດນ້ າມາປະຕບິດັໃນການຂ 
ຄວາມເຊືົ່ ອເຫຼອືໃນການພພິາກສາ ໃນຂັນ້ສານ ແລະ ກນົໄກການແກໄ້ຂ ຂ ຂ້ດັແຍົ່ ງຂັນ້ພືນ້ຖານ ໃນຂັນ້ຊຸມ
ຊນົ. 

ພາລະບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັື້ງ 

▪ ກອບໜາ້ທີົ່ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ເພືົ່ ອການຈດັຕງັປະຕບິດັ ວຽກງານການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ເຊິົ່ ງປະກອບມ ີ
ບນັດາໜົ່ ວຍງານຕົ່ າງໆ ທີົ່ ມໜີາ້ທີົ່ ຮບັຜດິຊອບ ສ າລບັການສົົ່ ງມອບມາດຕະການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ 
ການໃຫກ້ານບ ລກິານ;  

▪ ການກຽມພອ້ມຕົ່ າງໆ ເພືົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈ ໃນການປະສານງານກບັໜົ່ ວຍງານ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທີົ່
ກົ່ ຽວຂອ້ງ ໃຫມ້ສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການດ າເນນີງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; 

▪ ບນັດາມາດຕະການ (ປະກອບດວ້ຍ ການຊົ່ ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ) ຈ າເປັນທີົ່ ຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງ ທາງດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງ ໜົ່ ວຍງານທີົ່ ຮບັຜດິຊອບ ໃນການອອກແບບ ແລະ ດ າເນນີວຽກ
ງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ; ຕາມບດົບນັຍດັ ໜົ່ ວຍງານທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ ຕອ້ງໄດທ້ າການ
ຊົ່ ວຍເຫຼອື ສ າລບັການໂອນຍາ້ຍ/ຍກົຍາ້ຍ ໜົ່ ວຍງານທອ້ງຖິົ່ ນ ຫຼ ືຄວົເຮອືນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
(ການຕັງ້ຖິົ່ ນຖານ) ແລະ ໃຫກ້ານບ ລກິານຕົ່ າງໆ ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງ, ສ າລບັການ
ຖົ່ າຍໂອນຄວາມຮບັຜດິຊອບອືົ່ ນໆ ຈາກໜົ່ ວຍງານທີົ່ ຮບັຜດິຊອບ ໃຫກ້ບັພາກສົ່ ວນອືົ່ ນ ຖາ້ເຫນັວົ່ າມີ
ຄວາມຈ າເປັນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ 

▪ ໄລຍະເວລາ ທີົ່ ກ ານດົເອາົທຸກກດິຈະກ າຂອງວຽກງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ທີົ່ ສາ້ງຂຶນ້ຜົ່ ານຂະບວນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ເຊິົ່ ງລວມເຖງິກ ານດົວນັສ າລບັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂອງຄວົເຮອືນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊນົເຈົາ້ບາ້ນ, ການຍກົເລກີບນັດາຮູບແບບຂອງການຊົ່ ວຍເຫຼອື. ກອບໄລຍະເວລາ 
ຍງັສາມາດບອກໄດວ້ົ່ າວຽກງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ເຊືົ່ ອມໂຍງກບັວຽກງງານອືົ່ ນໆ ຂອງໂຄງການຄແືນວໃດ. 
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ແຜນລາຍຈ່າຍ ແລະ ງົບປະມານ 

▪ ຕາຕະລາງ ສະແດງແຜນລາຍຈົ່ າຍທງັໝດົໂດຍປະມານ ທີົ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນກດິຈະກ າຈດັສນັຍກົຍາ້ຍທງັໝດົ ທີົ່
ປະກອບດວ້ຍເງນິສ າຮອງເພືົ່ ອ ກ ລະນ ີອດັຕາເງນິເຟີ ້ເພີົ່ ມຂຶນ້, ການເພີົ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ພາລະ
ຜູມ້ດັອືົ່ ນໆ; ຕາຕະລາງໄລຍະເວລາສ າລບັການໃຊຈ້ົ່ າຍ; ແຫຼົ່ ງທີົ່ ມາຂອງທນຶ; ແລະ ການກະກຽມສ າລບັ
ການໝນູວຽນຂອງທນຶ; ເງນິທນຶ ສ າລບັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ, ຖາ້ຫາກວົ່ າມ ີແຫຼົ່ ງທນຶອືົ່ ນທີົ່ ນອກເໜອືຈາກ
ໜົ່ ວຍງານທີົ່ ດ າເນນີໂຄງການຢູົ່ . 

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

▪ ການກະກຽມການລງົໄປຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໂດຍໜົ່ ວຍງານທີົ່ ຮບັຜດິຊອບ, ຮົ່ ວມມກືບັ
ພາກສົ່ ວນຕດິຕາມກວດກາຈາກພາກສົ່ ວນອືົ່ ນ ໂດຍການພຈິາລະນາຈາກທະນາຄານໂລກ ເພືົ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈ
ວົ່ າສາມາດປະຕບິດັແລວ້ຕາມກ ານດົເວລາ ແລະ ວດັຖຸປະສງົ; 

▪ ດ າເນນີການກວດສອບ ບນັດາຕວົຊີວ້ດັຕົ່ າງໆ ທີົ່ ສາມາດວດັແທກປັດໄຈການເຂົາ້, ອອກ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ 
ຈາກວຽກງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ; 

▪ ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງຜູທ້ີົ່ ຖກືຜນົກະທບົ (PAP ແລະ PAH)  ໃນຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາ; 

▪ ປະເມນີຜນົກະທບົຈາກການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຫຼງັຈາກທີົ່ ໄດມ້ກີານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ບນັດາກດິຈະກ າ
ການພດັທະນາຕົ່ າງໆ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລວ້ ເພືົ່ ອທີົ່ ຈະນ າໃຊຜ້ນົຂອງການປະເມນີ ເພືົ່ ອເປັນ
ແນວທາງໃນການດ າເນນີງານໃນຄັງ້ຕ ົ່ ໄປ. 
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ຂະບວນການລວມມດີັງນີື້: 

1. ຂ ມູ້ນຢົ່ າງເປັນທາງການແລະການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້ ການກ ານດົຄວາມເໝາະສມົຂອງການມອບດນິແບບ
ສະມກັໃຈໃນສະພາບການຂອງໂຄງການ. ກດິຈະກ າທຕີອ້ງໃຫກ້ານມອບດນິແບບສະມກັໃຈປະຕບິດັ ໃນ
ຂັນ້ຕອນກັົ່ ນຕອງ ແລະ ການສກຶສາສະເພາະທີົ່ ດນິ ວົ່ າດວ້ຍບດົລາຍງານການປະກອບສົ່ ວນທີົ່ ດນິໃຫ ້
ໂຄງການຍົ່ ອຍ, ພະນກັງານຈະລາຍງານນາຍບາ້ນ ແລະ ຊາວບາ້ນ ຫຼເືຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິ ຜົ່ ານການແຈງ້ການຢົ່ າງ
ເປັນທາງການ ທີົ່ ສະຖານທີົ່ ເຂດດນິບາ້ນນັນ້ໆ ທີົ່  ມກີານການມອບດນິແບບສະມກັໃຈ. ການບນັທກຶແລະ
ເອກະສານ ກົ່ ຽວກບັເຫດຜນົຂອງການມອບດນິໃຫໂ້ຄງການ. ໜົ່ ວຍງານທີົ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍດ າເນນີ
ໂຄງການຈະຮບັພຈິາລະນາແລະຕດິຕາມລາຍລະອຽດເພືົ່ ອເຮດັບົ່ ອນອາ້ງອງີ: 

o ທີົ່ ດນິນີຈ້ະໃຊເ້ພືົ່ ອຫຍັງ; 

o ເນືອ້ທີົ່ ດນິເທົົ່ າໃດ ທີົ່ ໂຄງການຕອ້ງການໃນໄບະຊົົ່ ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ; 

o ເນືອ້ທີົ່ ດນິຈະມອບມເີນືອ້ທີົ່ ເທົົ່ າໃດ; 

o ມທີາງເລອືກອືົ່ ນບ ົ່ ໃນການບ ລຈິາກ (ຕວົຢົ່ າງ: ສດິນ າໃຊ,້ ສດິໃນການໃຊທ້າງຜົ່ ານດນິ); 

o ນຍິາມຂອງການມອບ; 

o ກ ານດົຄຸນລກັສະນະຂອງຜູມ້ອບ; 

o ຜູຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກການມອບ; ແລະ 

o ລາຍລະອຽດອືົ່ ນໆ ທກີົ່ ຽວຂອ້ງກບັການມອບ. 

ການກະກຽມ ການສ າຫ ວດແຜນທີີ່ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາການຫຍັບຍ້າຍທີີ່ດິນ. 

2. ພາຍຫຼງັເກບັກ າຂ ມູ້ນກົ່ ຽວຂອ້ງ ກບັທີົ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິ ທີົ່ ຈະຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຍົ່ ອຍ, ຜູ ້
ຮບັຜດິຊອບຢົ່ າງເປັນທາງການ, ພອ້ມກຍັຄວາມຊົ່ ວຍເຫຼອື ຈາກບນັດາບຸກຄນທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງ, ຈະກະກຽມ 
ແຜນທີົ່ ສ າຫຼວດ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາການຫຍບັຍາ້ຍທີົ່ ດນິ. 

ແຜນທສີ າຫຼວດ ສະແດງເນືອ້ທີົ່ ດນິແຕົ່ ລະຕອນ ທຈີະຖກືຜນົກະທບົ, ແລະ ເນືົ່ ອທີົ່ ດນິແຕົ່ ລະຕອນນັນ້ 
ຄວນມເີລກລະຫດັກ າກບັ (ເປັນໂຕໜງັສ ືຫຼ ືໂຕເລກ). 
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ແຜນວາດ A2.1 ຕົວຢູ່າງແຜນທີສ າຫ ວດ. 

 
 

3. ການຢືນຢັນການບ ລຈິາກໂດຍສະມກັໃຈ. ເງ ືົ່ອນໄຂຕ ົ່ ໄປນີຈ້ະໄດຮ້ບັການຢືນຢັນຈາກຄະນະກ າມະ
ການລວມເຖງິນາຍບາ້ນ:  

a) ການຢືນຢັນຜູຖ້ກືກະທບົເຫນັດມີອບທີົ່ ດນິຫຼຊືບັສນິ,ການການປະຊຸມໜາ້ເຊິົ່ ງໜາ້;  

b) ບ ົ່ ມໃີຜຄວນເສຍຫຼາຍກົ່ ວາສບິເປີເຊນັ ຂອງຈ ານວນຊບັສນິທີົ່ ຜະລດິໄດ;້ 

c) ການຄອບຄອງທີົ່ ດນິທງັໝດົຂອງຜູຖ້ກືກະທບົຄວນມເີທົົ່ າກບັຫຼຫຼືາຍກວົ່ າ 200 m2; ແລະ 

d) ບ ົ່ ມກີານຍກົຍາ້ຍທາງກາຍະພາບທີົ່ ບ ົ່ ຈ າເປັນ. 

4. ການປຶກສາຫາລຂືັນ້ບາ້ນຂັນ້ຕົນ້. ພາຍໃຕກ້ານນ າພາຂອງຫວົໜາ້ໝູົ່ ບາ້ນ, ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ື ເພືົ່ ອ
ເຊືອ້ເຊນີຜູມ້ສີົ່ ວນໃດສ້ົ່ ວນເສຍຕົ່ າງໆ, ລວມເຖງິ ເຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິ ເພືົ່ ອສນົທະນາ ແລະ ເພືົ່ ອໃຫສ້ດັຈະທເີ
ໝາະສມົໃນການມອບດນິໂດຍສະມກັໃຈ.  

5. ການມອບໂອນ ແລະ ການ ຂຶນ້ຮູບທີົ່ ດນິ. ຂະບວນການ ການມອບດນິ ລວມມ ີຂດັຕອນທີົ່ ຈະແຈງ້ເພືົ່ ອ
ອະທບິາຍຂະບວນການທີົ່ ຄວນປະຕບິດັເພືົ່ ອການໂອນດນິ, ແລະ ວທິກີານທເີໝາະສມົໃນການໂອນ. 
ຂະບວນການລວມມ ີ ພຈິາລະນາດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຂ ກ້ ານດົ ອງີໄສກອບກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ຂະບວນການຕດັສນິໃຈຈະອະທບິາຍຈະແຈງ້ ແລະ ໂປົ່ ງໃສ . 

6. ຂະບວນການກວດກາ (ແບບສ າຫຼວດ) ເພືົ່ ອລະບຸຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິ. ຫວົໜາ້ໝູົ່
ບາ້ນ ແລະ  ຜູຊ້ົ່ ວຍ ຈະກວດສອບໃຫໝ້ນັໃຈວົ່ າການສກຶສາທີົ່ ດນິຈະລວມເອາົ ການສ າຫຼວດສະເພາະ ເພືົ່ ອ
ຄວາມເຂົາ້ໃຈປະເພດຂອງກ າມະສດິທີົ່ ດນິ. ການສ າຫຼວດສະເພາະ ຕອ້ງໃດປ້ະຕບິດັໃນແຕົ່ ລະຕອນດນິທີ
ຖກືສະເໜມີອບເພືົ່ ອຢືນຢັນ: 

a) ເຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິ; 
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b) ຜູນ້ າໃຊທ້ີົ່ ດນິ, ຫຼພືາກສົ່ ວນອືົ່ ນ ທີົ່ ຖຄືອງດນິນັນ້ (ບ ົ່ ວົ່ າຈະເປັນທາງກາຍະພາບ ຫຼ ືເປັນຜູຖ້ກື າມະ
ສດິ ຊບັສນິ ຫຼ ືເຮດັການຄາ້ຂາຍ ທ າມາຫາກນິເຖງິດນິຕອນນັນ້); 

c) ບ ົ່ ວົ່ າຈະເປັນຂ ຮ້ຽກຮອ້ງໃດໆກົ່ ຽວກບັກ າມະສດິການເປັນເຈົາ້ຂອງ ຫຼ ືການນ າໃຊ;້  

d) ໂຄງສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິ ໃນທີົ່ ດນິ; ແລະ  

e) ສິົ່ ງກດິຂວາງ ຕົ່ າງໆ ເທງິທີົ່ ດນິ.  

7. ສິົ່ ງສ າຄນັຄ:ື (i) ກ ານດົສທິ ິທີົ່ ມສີດິໃນການໂອນ (ກ າມະສດິຖຄືອງທີົ່ ດນິ, ສດິນ າໃຊ,້ ສດິຂາ້ມຜົ່ ານ ແລະ 
ອືົ່ ນໆ);  ແລະ  (ii)  ກວດສອບ ສດິຂອງຜູມ້ອບໂອນ ວົ່ າເຂາົມສີດິໃນການມອບໂອນຫຼບື ົ່ . ໃນຫຼາຍກ ລະນີ
ໃດມ້ກີານກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງຢົ່ າງລະອຽດ, ການຂດັແຍົ່ ງຍງັມກີານເກດີຂຶນ້ໃນຂັນ້ຕອນສຸດທາ້ຍ ໃດມ້ີ
ພາກສົ່ ວນອືົ່ ນເຂົາ້ມາຮຽກຮອ້ງສດິດນິຕອນນັນ້ດວ້ຍເຫດຜນົທີົ່ ວົ່ າເຂາົກົ່ ມສີດິນ າໃຊດ້ນິເຊັົ່ ນດຽວກນັ. ໃນ
ບາງກ ລະນ ີ -ແຕົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນທງັໝດົ- ຜູມ້ອບຈະມເີອກະສານສດິ ແຕົ່ ຫາກບ ົ່ ມະເອກະສານດັົ່ ງກົ່ າວ ສດິຄອບ
ຄອງສາມາດກ ານດົຂຶນ້ໂດຍການໂອລ້ມົກບັນາຍບາ້ນ,ຊູມຊນົ ແລະ ເພືົ່ ອນບາ້ນ. 

8. ການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ. ການຕດັສນິໃນການມອບຕອ້ງເປັນໄປຕາມຄວາມເຂົາ້ໃຈຢົ່ າງ
ຄບົຖວ້ນກົ່ ຽວກບັໂຄງການຍົ່ ອຍ ແລະຜນົການເຫນົດໃີນການມອບດນິ. (ເຈົາ້ຂອງ ແລະ ຜູໃ້ຊທ້ີົ່ ດນິ) ຈະ
ຕອ້ງມຂີ ມູ້ນທີົ່ ຖກືຕອ້ງ ກົ່ ຽວກບັພຶນ້ທດີນິ ທຈີະໃຊສ້ າລບັໂຄງການຍົ່ ອຍ, ໄລຍະເວລາຈະນ າໃຊດ້ນິນັນ້, 
ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ເຖງິຄອບຄວົຜູມ້ອບດນິ. ມນັເປັນສິົ່ ງສ າຄນັທີົ່ ຕອ້ງມກີານແຈງ້ເປັນລາຍລກັ
ອກັສອນລົ່ ວງໜາ້ ເພືົ່ ອລະບຸຕ າແນົ່ ງ, ທີົ່ ຕັງ້ ແລະເນືອ້ທີົ່ ດນິ ທຕີອ້ງນ າໃຊໃ້ນວດັຖຸປະສງົຂອງໂຄງການ
ຍົ່ ອຍ. 

9. ໃນກ ລະນປີະສງົຈະໃຫບຸ້ກຄນົທີົ່ ໃດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການມອບທີົ່ ດນິແບບຖາວອນ ຫຼ ືເປັນໄລຍະເວລາ
ດນົ, ນີຈ້ະຕອ້ງມກີານລະບຸຢົ່ າງຈະແຈງ້. ຄວນສງັເກດວົ່ າໃນຫຼາຍຫຼາຍຊຸມຊນົແນວຄດິໃນການມອບມດີນິ
ເປັນເລືົ່ ອງແປກ ແລະ ເຂົາ້ໃຈໃດຍ້າກ ແລະ ຕອ້ງມກີານເບີົ່ ງແຍົ່ ງເພືົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າຄວາມໝາຍຂອງຂ ນ້ີ ້
ເຂົາ້ໃຈໃດທ້ງັໝດົ. ນອກຈາກນີຍ້ງັມຄີວາມສ າຄນັທີົ່ ຈະຕອ້ງຕດັສນິໃຈວົ່ າຄວນຈະປຶກສາຫາລໃືຜຕືົ່ ມອກີ
ກົ່ ຽວກບັການມອບດນິ; ຕວົຢົ່ າງຄູົ່ ສມົລດົ, ຜູອ້າວຸດໂສ. 

10. ຄວນມຂີ ຕ້ກົລງົຢົ່ າງຈະແຈງ້ວົ່ າຝົ່ າຍໃດຈະຮບັຜດິຊອບຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍກບັທີົ່ ດນິທມີອບໄປ. ເຊີົ່ ງລວມເຖງິຄົ່ າ
ໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການແທກ, ຄົ່ າເອກະສານ ແລະ ຄົ່ າທ ານຽມຕົ່ າງໆ, ພາສມີອບໂອນ, ຄົ່ າລງົທະບຽນ. ມນັ
ຄວນລວມເຖງິຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການກວດແທກ/ໂອນກ າມະສດິທີົ່ ດນິທີົ່ ເຫຼອືຂອງຜູຮ້ບັໂອນ ແລະ ເອະສານ
ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງໃໝົ່ . 

ການສ້າງການຕົກລົງເຫັນດີ 

1. ນາຍບາ້ນ, ປະສານງານຮົ່ ວມກບັພະນກັງານໂຄງການຍົ່ ອຍ,ກວດກາຄວາມຍນິຍອມທີົ່ ໃດຮ້ບັແຈງ້ຫຼ ື ທາງ
ເລອືກ ໂດຍບຸກຄນົ ທຕີອ້ງການມອບດນິ ຫຼຊືບັສນິ. ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນ, ສິົ່ ງເຫຼົົ່ ານີ ້ຈະໃດຮ້ບັການຢືນຢັນ 
ແລະ ບນັທກຶໃວໃ້ນບດົລາຍງານການມອບໃຫໂ້ດຍສະມກັໃຈ: 

a) ດນິຕອນນີຈ້ະ ໃຊໃ້ວເ້ພືົ່ ອຫຍງັ, ໂດຍຜູໃ້ດ ແລະ ດນົປານໃດ; 

b) ພວກເຂາົຈະຖກືຫຸຼດສດິທໃິນການເປັນເຈົາ້ຂອງ ຫຼ ື ສດິໃນການນ າໃຊ,້ ແລະ ຄວາມໝາຍເຫຼົົ່ ານີ ້
ແມົ່ ນຫຍງັ; 
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c) ພວກເຂາົມສີດິປະຕເິສດການມອບດນິບ ົ່ ; 

d) ມທີາງເລອືກອືົ່ ນໃນການນ າໃຊທ້ີົ່ ດນິຕອນນີບ້ ົ່ ; 

e) ສິົ່ ງທເີຂາົເຈົາ້ຕອ້ງເຮດັເພືົ່ ອມອບທີົ່ ດນິ (ຕວົຢົ່ າງ: ເອກະສານຍນິຍອມ, ເອກະສານມອບຮບັ, ຄົ່ າ
ທ ານຽມ) 

f) ຜນົກະທບົເຖງິຄອບຄບົຂອງເຂາົຈາກການມອບ, ແລະ ພວກເຂາົຕອ້ງເຮດັແນວໃດ ຖາ້ເຂາົ (ຫຼ ື
ຄອບຄວົ ຂອງເຂາົເຈົາ້) ຕອ້ງການດນິນັນ້ຄນື; 

g) ເງ ືົ່ອນໄຂທງັໝດົແມົ່ ນລະບຸໃວໃ້ນວກັທສີອງຂາ້ງເທງິ. 

2. ສດິໃນການປະຕເິສດຕອ້ງເປັນສດິອນັຊອບທ າ,ບ ົ່ ມເີງ ືົ່ອນໄຂ, ແລະ ຜູມ້ອບໂອນຕອ້ງສາມາດໃຊສ້ດິໃນຊຸມ
ຊນົທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ທາງບ ລຫິານຂັນ້ບາ້ນ. ດວ້ຍເຫດຜນົນີ,້ ມນັຈງິຈ າເປັນທີົ່ ຕອ້ງແນົ່ ໃຈວົ່ າການຕດັສນິໃຈ
ໃນການມອບໂດຍບ ົ່ ມກີານບບີບງັຄບັໃດໆ, ແຮງກດົດນັ ຈາກພາກສົ່ ວນຊຸມຊນົ ຫຼອື ານາດບ ລຫິານບາ້ນ. 
ສ າລບັທີົ່ ດນິສົ່ ວນລວມ, ການມອບຕອ້ງ ຂຶນ້ຢູົ່ ກຍັຄວາມຍນິຍອມທີົ່ ໃດຮ້ບັແຈງ້ທໃີຊຫຼ້ຄືອບຄອງທີ
ດນິລວມນັນ້. 

3. ເອກະສານປະກອບທເີໝາະສມົ ໃນລະຫວົ່ າງຂະບວນການ ມອບດນິແບບສະມກັໃຈ ເພືົ່ ອການລງົທນຶໃນ
ໂຄງການຍົ່ ອຍ, ສິົ່ ງສ າຄນັຄຕືອ້ງໄຈແ້ຍກລະຫວົ່ າງ: (a) ຂ ຕ້ກົລງົໃນການມອບທີົ່ ດນິ ແລະ (b) ເອະສານ
ທີົ່ ດ າເນນີການ ແລະ ເປັນຫຼກັຖານ ໃນການໂອນທີົ່ ດນິຕາມກດົໝາຍ. ເຖງິແມົ່ ນວົ່ າສິົ່ ງສ າຄນັຄຕືອ້ງມຫຼີກັ
ຖານສະແດງເຈດຈ ານງົ ແລະ ຂ ຕ້ກົລງົ ໃນການບ ລຈິາກທີົ່ ດນິ ແຕົ່ ມຄີວາມສ າຄນັເທົົ່ າທຽມກນັເພືົ່ ອ ໃຫ ້
ແນົ່ ໃຈວົ່ າ ໃນກ ລະນທີີົ່ ຈ າເປັນ ແລະ ເໝາະສມົວົ່ າ ທີົ່ ດນິ ໄດຮ້ບັການໂອນຕາມກດົໝາຍແລວ້. ເຖງິແມົ່ ນ
ວົ່ າ ຂັນ້ຕອນການກົ່ ຽວກບັການໂອນທີົ່ ດນິຕາມກດົໝາຍນັນ້ມຄີວາມຊບັຊອ້ນ ແລະໃຊເ້ວລາດນົ ແຕົ່ ກ ົ່
ຕອ້ງໃດລ້ະບຸໃວ.້[ໃນສະຖານະການສະເພາະເຊັົ່ ນ ກ ລະນທີີົ່ ດນິ ຖກືມອບໂອນໄປໄຫຊຸ້ມຊນົອາດບ ົ່ ຈ າເປັນ
ໂອນທີົ່ ດນິຕາມກດົໝາຍ ເຊິົ່ ງຈະສົົ່ ງຜນົກະທບົຕ ົ່ ຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງສາ້ງພືນ້ຖານ ແລະ ບ ລກິານ ແລະ
ອາດສົົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ ົ່ ສາຍພວົພນັລະຫວົ່ າງຊຸົ່ ມຊນົ] (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A3) 

4. ນາຍບາ້ນ ແລະ  ພະນກັງານໂຄງການຍົ່ ອຍຄວນ: 

a) ກ ານດົເອກະສານທີົ່ ເໝາະສມົ ລວມເຖງິຂ ຕ້ກົລງົໃນການໂອນ ແລະ ເອກະສານທາງກດົໝາຍທີົ່
ຕອ້ງໃຊ;້ 

b) ຕອ້ງໝັນ້ໃຈໃນຂ ຕ້ກົລງົ: 

▪ ມກີານປຶກສາຫາລກືນັ; 

▪ ກ ານດົເງ ືົ່ອນໄຂໃນການມອບໂອນ; 

▪ ຢືນຢັນການຕດັສນິໃຈມອບໂອນເຮດັໃດຢ້ົ່ າງເສລ ີ ແລະ ບ ົ່ ໃດຢູ້ົ່ ພາຍໃຕ ້ ການບງັຄບັ ຂົົ່ ມຂູົ່ , 
ຄວາມກດົດນັໃດໃດ ທງັນັນ້; 

▪ ຕດິຄດັແຜນທີົ່ ລະບຸ ທີົ່ ຕັງ້ ຂອງ ຕອນດນິ ທີົ່ ຈະມອບໂອນ (ຂອບເຂດ, ຈດຸພກິດັ); 
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▪ ກ ານດົວົ່ າໃຜຈະເປັນຄນົຮບັຜດິຊອບຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການມອບໂອນ (ເຊັົ່ ນຄົ່ າທ ານຽມ ດາ້ນ
ເອກະສານຮບັຮອງ, ພາສ,ີ ການອອກໜງັສ)ື ແລະ ເອກະສານ ສດິ ຄອບຄອງທີົ່ ດນິທເີຫຼອື; 

c) ກວດສອບໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າ ທຸກຟົ່ າຍທີົ່ ຈ າເປັນລງົຊືົ່ ໃນເອກະສານລວມເຖງິການໃດຮ້ບັຄວາມຍນິ
ຍອມຈາກຄູົ່ ຜວົເມຍ ແລະ ລູກທມີອີາຍຸບນັລຸນຕິພິາວະ; 

d) ກວດສອບໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າມກີານຈດົທະບຽນ ຫຼ ື ບນັທກຶ ການ ມອບໂອນ ແລະ ຫວົຂ  ້ ໃນການ
ລງົທະບຽນ ຫຼ ືບນັທກຶ; ແລະ  

e) ກວດສອບໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າ ທີົ່ ດນິທເີຫຼອືຢູົ່ ຫຼງັຈາກການມອບ ແມົ່ ນມໃີບຖຄືອງກ າມະສດິສດິທດີນິ
ຢົ່ າງຖກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນ.  

5. ເປັນສິົ່ ງສ າຄນັໃນການຮກັສາ ບນັທກຶຂອງຂະບວນການທີົ່ ໃດຮ້ບັການປະຕບິດັຕາມ ເອະສານດັົ່ ງກົ່ າວ 
ອາດລວມເຖງິສິົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ:້ 

a) ຄ າບອກເລົົ່ າລະບຸຕ ົ່ ແໜົ່ ງທີົ່ ຕັງ້ ແລະ ປະລມິານ ຂອງເນືອ້ທີົ່ ດນິທີົ່ ຂ  ແລະໃຊຕ້າມຈດຸປະສງົຂອງ
ໂຄງການ, ຈະມກີານບນັທກຶ ເວລາ ແລະ ສະຖານທີົ່ :  

b) ບນັທກຶການປຶກສາຫາລ ືທີົ່ ຈດັຂຶນ້ ແລະ ສິົ່ ງທໃີດລ້ະບຸໃວ;້ 

c) ສ າເນາົບດົຄວາມ ລະອຽດ ທີົ່ ໃດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 

d) ສ າເນາົບດົຄວາມຖະແຫຼງການທີົ່ ເປັນທາງການຂອງການມອບ, ການສາ້ງຄວາມສະມກັໃຈ ຢົ່ າງ
ຈະແຈງ້ ຕາມທີົ່ ໃດອ້ະທບິາຍມາຂາ້ງເທງິ, ແລະ ລງົລາຍຊືົ່  ເຈົາ້ຂອງແຕົ່ ລະຄນົ ຫຼ ື ຜູໃ້ຊທ້ີົ່
ກົ່ ຽວຂອ້ງ;   

e) ສ າເນາົເອກະສານທງັໝດົ, ການລງົທະບຽນ ຫຼບືນັທກຶຫຼກັຖານການມອບໂອນທີົ່ ດນິ ຕາມກດົໝ
າຍ; ແລະ  

f) ແຜນທີົ່ , ສະແດງເນືອ້ທີົ່ ດນິ ແຕົ່ ລະຕອນ.  

ໜົ່ ວຍງານບ ລຫິານໂຄງການຄວນເກບັຮກັສາ ບດົບນັທກຶພອ້ມເອກະສານປະກອບການມອບທີົ່ ດນິແຕົ່ ລະຕອນ. 
ເອກະສານດັົ່ ງກົ່ າວຈະຕອ້ງພອ້ມສ າຫຼບັການທບົທວນຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ສ າລບັການທບົທວນໃນເລືົ່ ອງ
ຄວາມຂດັຂອ້ງໃຈທີົ່ ອາດເກດີຂືນ້. 

ການແກຸ້ໄຂຄ າຮ້ອງຮຽນ. 

ໂຄງການຍົ່ ອຍລະບຸໃວວ້ທິກີານທີົ່ ຜູມ້ອບ (ແລະອາດເປັນບຸກຄນົທີົ່ ມກີານໃຊ ້ ຫຼ ື ຄອບຄອງທີົ່ ດນິທີົ່ ບ ົ່ ໃດຮ້ບັການ
ຍອມຮບັໃນການມອບໂອນທີົ່ ດນິ) ອາດເພີົ່ ມຄວາມລະວງັແລະ ມາດຕະການ ເພືົ່ ອໃຫແ້ນົ່ ໃຈວົ່ າການພຈິາລະນາ 
ແລະ ການຕອບສະໜອງຕ ົ່ ຂ ຂ້ດັຂອ້ງໃຈໃດຢ້ົ່ າງທນັການ. ຂະບວນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນໃດແ້ກົ່ ການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ
ຂອງຜູກ້ວດສອບ ທີົ່ ບ ົ່ ໃດມ້ບີ ົ່ ໃດກ້ົ່ ຽວຂອ້ງໂດຍກງົກບັໜົ່ ວຍງານບ ລຫິານໂຄງການ. ຂະບວນການຮອ້ງຮຽນໄປຈນົ
ເຖງິເວລາໃດຮ້ບັການແກໄ້ຂຈະຕອ້ງບ ົ່ ມຄີົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃດໆ, ຈະບ ົ່ ມກີານກດີກັນ້ການເຂົາ້ມາມສີົ່ ວນຮົ່ ວມໃນຂະບວນ
ການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮຽນ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງປະເທດ.
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A3 

  
ແບບຟອມການມອບດິນສະມັກໃຈ 
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ແບບຟອມການມອບດິນສະມັກໃຈ 
ແຂວງ/ ເຂດ:  

ເມອືງ:  

ບາ້ນ:  

ໂຄງການຍົ່ ອຍ ID:  
 
ຊືົ່ ເຈົາ້ຂອງດນິ: ID ເລກລະຫດັ: ຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ:  

ແມົ່ ນ/ບ ົ່ ແມົ່ ນ 

ເພດ: ອາຍຸ: ອາຊບີ: 

ທີົ່ ຢູົ່ : 

ອະທບິາຍລກັສະນະດນິທຈີະຖກືນ າ
ໃຊເ້ພືົ່ ອໂຄງການ: 

ພືນ້ທີົ່ ຖກື
ກະທບົ: 

ເນືອ້ທີົ່ ທງັໝດົ: ອດັຕາສົ່ ວນດນິ
ຖກືກະທບົ
ທຽບກບັພືນ້ທີົ່
ທງັໝດົ: 

ລະຫດັ
ແຜນທີົ່ , ຖາ້
ມ:ີ 

ອະທບິາຍຜນົລະປູກແຕົ່ ລະປີຢູົ່ ດນິ ປະຈບຸນັ ແລະ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ: 

 ລາຍລະອຽດ ຈ ານວນ 

− ຕົນ້ໄມທ້ີົ່ ຈະຖກືທ າລາຍ   

− ໄມກ້ນິໝາກ   

− ຕົນ້ໄມເ້ສດຖະກດິອືົ່ ນໆ ຫຼໃືຊສ້ າຫຼບັ
ປຸກບາ້ນ 

  

− ປົ່ າມຕີົນ້ໄມໃ້ຫົ່ ຍ   

− ອືົ່ ນໆ   

ອະທບິາຍຊບັສນິອືົ່ ນໆ ທີົ່ ຈະສູນເສຍຫຼຕືອ້ງຍາ້ຍເພືົ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ: 

ມູນຄົ່ າຊບັສນິທີົ່ ມອບໃຫ:້ 
 

1. ໂດຍການລງົລາຍຊືົ່ ຫຼຈື າ້ນິວ້ມລືງົໃນຟອມນີ,້ ຜູນ້ າໃຊດ້ນິ ຫຼ ື ເຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິ ເຫນັດ ີ ມອບຊບັສນິໃຫ ້
ໂຄງການຍົ່ ອຍ. ການມອບແມົ່ ນສະມກັໃຈ. ຖາ້ຜູນ້ າໃຊດ້ນິ ຫຼ ືເຈົາ້ຂອງທີົ່ ດນິ ບ ົ່ ຕອ້ງການມອບຊບັສນິຂອງ
ເຂາົໃຫໂ້ຄງການ, ເຂາົຄວນຈະປະຕເິສດ ການລງົລາຍຊືົ່  ຫຼຈື າ້ນິວ້ມ,ື ແລະ ໃຫຖ້າມການທດົແທນຄົ່ າເສຍ
ຫາຍ. 

 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A3-3  
Resettlement Policy Framework 

ວນັທ:ີ ............................... 
ລາຍເຊນັຂອງຕວົແທນ PMOຂັນ້ເມອືງ 
  

ວນັທ:ີ ............................... 
ລາຍເຊນັຂອງຜູເ້ສຍຫາຍ 
(ສ າລບັຄວົເຮອືນທີົ່ ຖກືກະທບົ, ຕອ້ງມລີາຍເຊນັ
ຈາກທງັຜູເ້ປັນຜວົ ແລະ ຜູເ້ປັນເມຍ)  
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A4  
ບົດບັນທຶກກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ  ຢ ູ່ທີີ່ແຂວງຫ ວງພະ

ບາງ ແລະ ແຂວງ ບ ລິຄ າໄຊ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົົ່ງ 

ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົົ່ງ         ເລກທີ        /ພຍທຂ-

ຂຫພບ 

ນະຄອນຫຼວງພະບາງ,ວນັທີ     . 
 

ບດົບນັທຶກ 
 

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກບັ ບນັດາພະແນກການທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງ, ບນັດາຫອ້ງການທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ປະຊາຊນົທີົ່ ຢ ົ່ຂອງໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ຽງ ໄພພິບດັ ທີົ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ  

ລະຫວົ່າງວນັທີ 15-16/08/2019 

 

- ອງີຕາມ ທິດຊີີ້ນາໍຂອງທາ່ນລດັຖະມນົຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ 27/06/2018. 

- ອງີຕາມ ແຈ ີ້ງການຂອງຫີ້ອງການກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ ສະບບັເລກທີ  

14334/ຫກ.ສລ, 14335/ຫກ.ສລ, ແລະ 14338/ຫກ.ສລ ວນັທີ 29/06/2018. 
 

1. ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 

    ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດັນ  າ້ຖວ້ມ ແມ ົ່ນໄດຮ້ບັເງນິເພ້ີມຈາກທະນາຄານໂລກ 

ເຊິົ່ ງເມ ືົ່ອກົ່ອນແມ ົ່ນໄດເ້ຮັດການສຶກສາ ຢ ົ່ ເມອືງໄຊ ແຂວງ ອດຸມົໄຊ ແລະ ຕກົມາຮອດຕ ົນ້ປີ 

2019ທາງທະນາຄານໂລກໄດໃ້ຫ້ເພ້ີມເຕີມ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການໄປສອງແຂວງເພ້ີມ ຄື 

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ແຂວງ ບ ລິຄ  າໄຊ ແລະ ເພ້ີມເຕີມໃຫແ້ຂວງອດຸມົໄຊ ໃນບວ້ງທງັຫມດົ 

25ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ບ້ວງເງນິເພ້ີມດ ັົ່ງກ ົ່າວນີ້ ແມ ົ່ນສຸມໃສົ່ໃນການ ກ ົ່ ສາ້ງຕ້ານເຈືົ່ອນ 

ແລະ ປະຕ ກ ັນ້ນ  າ້ ເຊິົ່ ງສາມາດປິດເປີດໄດ ້ໃນກ ລະນນີ  າ້ຖວ້ມຕວົເມອືງ ແລະ ສາມາດດ ດນ  າ້

ອອກໄດ.້ 

ນອກນ ັນ້ ໂຄງການກ ມງີບົປະມານຈ  ານວນຫນຶົ່ ງເພືົ່ ອ ປບັປງຸສວນສາທາລະນະ ພາຍໃນເມອືງ 

ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ. 
 

2. ຈດຸປະສງົຂອງການປຶກສາຫາລື 

   ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຄ ັງ້ນີ ້ແມ ົ່ນການສະເຫນຂີ ມ້  ນຂົ່າວສານຈ ານວນຫນຶົ່ງໃຫບ້ນັດາ

ພະແນກ, ຫອ້ງການ ແລະ ບາ້ນທີົ່ ຢ ົ່ຂງົເຂດ ຂອງໂຄງການ ໃຫຮ້ບັຮ ຂ້ ມ້  ນຂົ່າວຂອງໂຄງການ

, ຊອກຮ ຄ້ວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເຈົາ້ໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕ ົ່ ກບັໂຄງການ ແລະ ກ ົ່ມກີານສ າພາດ

ເພ້ີມເຕີມບນັດາບາ້ນ ທີົ່ ຢ ົ່ໃນຂງົເຂດຂອງໂຄງການ ໃນນ ັນ້ ເລັົ່ ງໃສົ່ສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິເປັນຫລກັ. 
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3. ວິທີຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

   ພະແນກ ຄ ົນ້ຄວາ້ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປ້ອງກນັໄພພິບດັ ຂອງ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ ໂຍທາ

ທິການ ແລະ ຂນົສ ົົ່ງ ຮົ່ວມກບັ ກມົ ທາງນ  າ້ ຂື້ນສະເຫນີ ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, 

ສະຖານທີົ່ ຕ ັງ້ຂອງໂຄງການ ດວ້ຍຮ ບພາບ ແລະ ແຜນທີົ່ , ພ້ອມນ ັນ້ ກ ສະເຫນຫີນາ້ວຽກທີົ່

ຕອ້ງຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ເຊັົ່ ນ: ກອບຫນາ້ວຽກ ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ນະໂຍບາຍ

ກົ່ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊຍີ, ກອບຫນາ້ວຽກກົ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊນົເຜົົ່ າ ໃນກ ລະນີ

ຖກືກະທບົຮາ້ຍແຮງ. 

   ຫລງັຈາກນ ັນ້ ກ ໄດສ້ະເຫນຄີ າຖາມທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃຫຜ້ ້

ທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມມຄີ  າຄິດຄ  າເຫັນ ແລະ ສະເຫນແີຜນໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຮົ່ວມກນັໃນຕ ົ່ ຫນາ້. 

ລາຍລະອຽດຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມ (ໃບຊອ້ນທາ້ຍ 1 ) 

4. ເນືອ້ໃນຂອງການປຶກສາຫາລື 

- ປບັປງຸນະໂຍບາຍວົ່າດວ້ຍການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊຍີ   

+ ສ  າຫລວດເກບັກ  າຂ ມ້  ນຜ ທີ້ົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 

+ ສາ້ງແຜນຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊຍີ ພອ້ມງບົປະມານ: 

▪ ສາ້ງລາຄາຫວົຫນົ່ວຍ 

▪ ສາ້ງມ ນຄົ່າທດົແທນແຕົ່ລະ ຄອບຄວົ 

▪ ຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິ ຊດົເຊຍີ,  

▪ ການສະເຫນ ີແລະ ການແກໄ້ຂຄ  າຮອ້ງທກຸ 

▪ ການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກ  າມະການ ຂ ັນ້ບາ້ນ: ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ສ ນກາງ 

- ປບັປງຸກອບນະໂຍບາຍວົ່າດວ້ຍຊນົເຜົົ່ າ ໃນກ ລະນຖີາ້ກະທບົຈາກໂຄງການ (ສາ້ງແຜນຟ້ືນຟ  

ແລະ ປບັປງຸຊວິດິການເປັນຢ ົ່ຂອງຊນົເຜົົ່ າ)ກ ລະນ ີຖກືຜນົກະທບົ ເຮັດໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍ, ສ ນ

ເສຍລາຍໄດ ້ແລະ ແຕະຕອ້ງຜນົປະໂຫຍດຫນກັຫນົ່ວງ 

- ເສຍຄົ່າຊດົເຊຍີ 

- ຟ້ືນຟ ຊວິດິການເປັນຢ ົ່ 

- ສາ້ງອາຊບີ ໃຫສ້າມາດລຽ້ງກຸມ້ຕນົເອງ 

- ເສຍຄົ່າປົ່ວຍການຕົ່າງໆ ຖາ້ຫາກຖກື ຕ ົ່ ຄອບຄວົທີົ່ ອອົ່ນແອ 

- ບນັດາທົ່ານ ຮ ໂ້ຄງການດ ັົ່ງກ ົ່າວນີ ້ມາກົ່ອນບ ? ແລະະ ຮ ມ້າຈາກໃສ 

- ຜົ່ານມາທາງສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນໂຄງການໃດບ ົ່? ໂຄງການປະເພດໃດ? 

- ສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິມຈີດຸປະສງົຢາກມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນໂຄງການນີບ້ ົ່? ມຫີຍງັແດົ່? 

- ເລ້ືອງຜນົກະທບົຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທົ່ານກງັວນົບນັຫາໃດແດົ່? ໂຄງການນີ ້ ຕອ້ງໄດສ້ຶກສາ

ບນັຫາໃດແດົ່ ເປັນຫລກັ? 

- ເລ້ືອງຜນົກະທບົຕ ົ່ ຊຸມຊນົ ຫລື ບົ່ອນທ  າມາຫາກນິ ທົ່ານກງັວນົເລ້ືອງໃດເປັນຕ ົນ້ຕ ົນ້ຕ ? 

- ບນັຫາຊນົເຜົົ່ າເດ ທົ່ານຄດິວົ່າມຜີນົກະທບົຫຍງັບ ເປັນຫລກັ? ທົ່ານມວີທີິແກໄ້ຂແນວໃດບ ? 
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- ການຮອ້ງທກຸ ຮອ້ງຟ້ອງ ບນັດາທົ່ານບ ົ່ ເຂ້ົາໃຈຫຍງັແດົ່? 

- ບນັຫາອືົ່ ນໆ ທີົ່ ທົ່ານສນົໃຈອກີ ມຫີຍງັແດົ່? 

5. ເນືອ້ໃນທີົ່ ໄດຮ້ບັຈາກການປຶກສາຫາລືຂອງຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມ 

5.1. ຄ  າເຫັນຂອງຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມຈາກບນັດາພະແນກການ ແລະ ບນັດາຫອ້ງການຂອງເມອືງທີົ່

ກ ົ່ຽວຂອ້ງ 

- ຕາງຫນາ້ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫຄ້  າເຫັນວົ່າ ດນິປກຸສາ້ງ

ລຽບຕາມແຄມນ  າ້ ແມ ົ່ນໄດມ້ກີານອອກໃບຕາດນິຫົ່າງຈາກແຄມນ  າ້ 15 ແມດັ ແຕົ່ດນິລຸົ່ມນ  າ້ 

ເຊິົ່ ງຕິດກບັສາຍນ  າ້ແມ ົ່ນຂືນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງເມອືງ ໂດຍເມອືງເປັນຜ ເ້ກບັພາສີ ທີົ່ ດນິ ແຕົ່

ບ ົ່ ມໃີບຕາດນິ ມແີຕົ່ເອກະສານນ  າໃຊ ້ ແລະ ຜົ່ານທາງແຂວງໄດເ້ຮັດແຈງ້ການໃຫຜ້ ທີ້ົ່ ໃຊດ້ນິ

ແຄມນ  າ້ ແມ ົ່ນບ ົ່ ມກີານຊດົເຊຍີ ຖາ້ຫາກປກຸສາ້ງສິົ່ ງໃດຫນຶົ່ງ. 

- ບນັດາຊນົເຜົົ່ າທີົ່ ອາໄສຢ ົ່ລຽບຕາມໂຄງການແມ ົ່ນບ ົ່ ມ ີຊນົເຜົົ່ າອືົ່ ນ ສົ່ວນໃຫຍົ່ແມ ົ່ນເຜົົ່ າລາວລຸົ່ມ. 

- ປະທານກອງປະຊຸມ ສະເຫນໃີຫແ້ຈງ້ຜນົຄາດຄະເນທີົ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການຫລງັຈາກກ ົ່ສາ້ງ

ສ  າເລັດແລວ້ມດີາ້ນດແີນວໃດ ເພືົ່ ອຈະໄດເ້ຮັດການປຶກສາຫາລືກບັບາ້ນ ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັ

ໂຄງການ. 

- ຕາງຫນາ້ ຫອ້ງການທົ່ອງທົ່ຽວແຂວງ ໃຫຄ້  າເຫັນວົ່າ ການເກບັກ  າຂ ມ້  ນຜ ທີ້ົ່ ຖກືກະທບົຕອ້ງໄດ້

ເກບັກ  າຢົ່າງລະອຽດ ຫລງັຈາກນ ັນ້ ຕອ້ງສະຫລບຸປະເພດຜນົກະທບົ ແລະ ເຮັດບດົບນັທຶກ

ຮົ່ວມກບັເຈົາ້ຂອງຊບັສິນ ໂດຍມພີະຍານທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງຮບັຮ  ້ ແລະ ເຊັນຮົ່ວມກນັ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫມ້ຂີ ້

ຂດັແຍົ່ງໃນຕ ົ່ ຫນາ້. 

- ສະເຫນໃີຫໂ້ຄງການ ກ ົ່ສາ້ງຕາ້ນເຈືົ່ອນຕາມນ  າ້ຄານເຮັດເສ້ັນທາງຢ ົ່ຕາມແລວຂອງຕາ້ນເຈືົ່ອນ

ເພືົ່ ອເຮັດໃຫນ້ກັທົ່ອງທົ່ຽວສາມາດຍົ່າງ ທົ່ຽວຊມົວວິຕາມແມ ົ່ນ  າ້ຄານ. 

- ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງມ ລະດກົ ໃຫຄ້  າເຫັນວົ່າ ໂຄງການຕ ັງ້ຢ ົ່ເຂດຄວບຄມຸມ ລະດກົ ດ ັົ່ງນ ັນ້ ຈຶົ່ງ

ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານສກຶສາຜນົກະທບົ ຕ ົ່ ມ ລະດກົວົ່າມຫີຍງັຈະເກດີຫລງັຈາກສ  າເລັດການກ ົ່ສາ້ງ 

ແລະ ສ  າຫລວດວົ່າລຽບຕາມແຄມນ  າ້ ມມີ ລະດກົອນັໃດແດົ່ທີົ່ ຈະຖກືກະທບົຈາກໂຄງການ. 

- ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງໂຄງການຄວນແຍກອອກຈາກການປະເມນີຜນົ

ກະທບົຕ ົ່ ມ ລະດກົ. 

- ຜນົກະທບົຕ ົ່ ກບັວຖິກີານດ  າລງົຊວິດິຂອງປະຊາຊນົລຽບຕາມນ  າ້ຄານກ ົ່ຄວນໄດສ້ກຶສາຫາກວົ່າ

ຖກືກະທບົ ແລະ ພວກເຂົາບ ົ່ ສາມາດສບືຕ ົ່ ອາຊບີດ ັົ່ງກ ົ່າວຕ ົ່ ໄປໄດ.້ 

- ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດັນີ ້ ແມ ົ່ນມຄີວາມຈ  າເປັນ ແລະ ຕອ້ງການຫລາຍ ເພືົ່ ອ

ຮກັສາຕວົເມອືງມ ລະດ ົກົໃນອານາຄດົ ແຕົ່ຢາກໃຫມ້ກີານແຕົ່ງຕ ັງ້ຄະນະກ  າມະການປະສານ

ງານຢ ົ່ແຕົ່ລະຂ ັນ້ ເພືົ່ ອຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກຮົ່ວມກນັ ຢ ົ່ແຕົ່ລະໄລຍະ ຂອງ

ໂຄງການ. 
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- ລາຄາຫວົຫນົ່ວຍໃນການຊດົເຊຍີຄວນເປັນລາຄາພາຍໃນທອ້ງຕະຫລາດ ໃນເວລາດ ັົ່ງກ ົ່າວ ບ ົ່

ໃຫກ້າຍ ຫກົເດອືນກົ່ອນຊດົເຊຍີ. 

- ສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິກງັວນົວົ່າ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ຊດົເຊຍີອາດມອີປຸະສກັ ເພາະວົ່າເວລາ

ເຮັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂ ັນ້ບາ້ນ ອາດມຜີ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມບ ົ່ ຄບົ ເຮັດໃຫບ້ ົ່ ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ 

ແກົ່ຍາວໂຄງການ, ການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຄ ັງ້ນີ ້ແມ ົ່ນເຫັນດ ີແລະ ມຫີມາຍຄວາມ

ສ  າຄນັຫລາຍສ  າລບັບນັດາພະແນກ ແລະ ຫອ້ງການທີົ່ ໄດເ້ຂ້ົາຮົ່ວມ ສະຫະແມ ົ່ຍິງແຂວງກ ົ່ໄດ້

ສະ ເໜີວົ່າ: ຜົ່ານມາແມ ົ່ນໄດເ້ຂ້ົາຮົ່ວມການເຜີຍແຜົ່ກ ົ່ຽວກບັໂຄງການນີມ້າ ຄົ່າວໆແລວ້ສະເໜີ

ໃນການປະຊາສ  າພນັໃຫພ້ ົ່ ແມ ົ່ປະຊາຊນົເຂ້ົາໃຈຕືົ່ ມກົ່ຽວກບັໂຄງການໂດຍການມສີົ່ວນຮົ່ວມ

ຂອງສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນເພືົ່ ອການສຶກສາອບົຮມົແນວຄິດໃຫມ້ ີ ການ

ເປີດກວາ້ງຫຼາຍຂືນ້. 

- ການວາງແຜນໂຄງການຄວນມຮີ ບພາບ ຫລື ແບບສະແດງຢ ົ່ບ ລິເວນຂອງໂຄງການ ເພືົ່ ອເຮັດ

ໃຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ຜ ອ້ືົ່ ນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສນົໃຈນ  າ 

- ຕາງຫນາ້ ຈາກບ ລິສດັກ ົ່ສາ້ງຕາຝັ່ງເຈືົ່ອນປະຈບຸນັຢ ບາ້ນ ຄລີີໃຫຄ້  າເຫັນວົ່າ: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ

ໃນເວລາກ ົ່ສາ້ງມ ີ ຄ:ື 1. ການສນັຈອນເພືົ່ ອຂນົວດັສະດເຸຂ້ົາຫາເຂດຂອງໂຄງການແມ ົ່ນ

ຫຍຸງ້ຍາກເພາະເປັນລດົບນັທກຸຫນກັ ເພາະເມອືງ ໃຫນ້  າໃຊສ້ະເພາະແຕົ່ລດົບນັທກຸເບົາເທົົ່ າ

ນ ັນ້, 2. ບ ົ່ ສາມາດເຮັດວຽກກາງຄືນໄດ ້ ເພາະມນີກັທ້ອງທົ່ຽວຫລາຍ ອນັເປັນອປຸະສກັ ຢາ້ນ

ເກດີອປຸະຕິເຫດ. ສົ່ວນຕ ົນ້ໄມ,້ ຜນົລະປ ກ ແລະ ຮົ່ອມທາງເຂ້ົາເຮອືນຂອງປະຊາຊນົ ທີົ່ ຖກື

ກະທບົຈາກໂຄງການແມ ົ່ນສາມາດແກໄ້ຂ ແລະ ປະຊາຊນົກ ົ່ບ ົ່ ຂດັຂອ້ງຫຍງັ, 3. ໃນເວລາອອກ

ແບບແລວ້ບ ົ່ ສາມາດເຮັດຕາມແບບໄດເ້ນືົ່ອງຈາກຖານຂອງການອອກແບບແມ ົ່ນເລິກ ແຕົ່ການ

ກ ົ່ສາ້ງຕວົຈງິບ ົ່ ສາມາດຂດຸໄດເ້ພາະນ  າ້ເລິກ. 

5.2. ຄ  າເຫັນຂອງຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມຈາກບນັດາບາ້ນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ 

- ຕາງຫນາ້ບາ້ນອາໄພ: ແມ ົ່ນເຫັນດ ີດນິທີົ່ ຖກືກະທບົສົ່ວນໃຫຍົ່ ແມ ົ່ນດນິແຄມນ  າ້ ເຊິົ່ ງເຮັດສວນ

ເປັນບາງຄ ັງ້ຄາວ. ສະເຫນໃີຫມ້ກີານອອກແບບ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການກ ົ່ສາ້ງຢົ່າງເຄັົ່ ງຄດັ. 

- ຕາງຫນາ້ບາ້ນ ໝືນນາ: ສະເຫນໃີຫມ້ກີານກ ົ່ສາ້ງ ຈາກບາ້ນອາໄພຈນົເຖງິບາ້ນໝືນນາ(ສ ົນ້ຂວົ

ເກົົ່ າ) ຢ ົ່ ເພາະວົ່າ ເບ້ືອງ ບາ້ນ ພນັຫລວງ ແມ ົ່ນໄດສ້  າເລັດການກ ົ່ສາ້ງແລວ້ ແລະ ສາຍນ  າ້

ກະທບົໃສົ່ເບ້ືອງກງົກນັຂາ້ມ (ບາ້ນ ໝືນນາ). 

- ຕາງຫນາ້ ບາ້ນ ພນັຫລວງ:  ເຫັນດນີ  າບາ້ນອືົ່ ນທີົ່ ສະເຫນຜີົ່ານມາ ແຕົ່ຢາກສະເຫນໃີຫມ້ກີານ 

ປກັຫລກັຫມາຍຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ເພືົ່ ອຈະໄດກ້ະກຽມ ແລະ ເກບັກ  າຂ ມ້  ນທີົ່ ດນິ ລຽບ

ແຄມນ  າ້ກະກຽມໄວໃ້ຫໂ້ຄງການ. ສະເຫນໃີຫເ້ຮັດຕາ້ນເຈືົ່ອນເພ້ີມເຕີມຢ ົ່ເຂດຕ ົ່ ຫນາ້ວດັ ໂພນ

ສະ ອາດ ຫາປາກຫວ້ຍກ ັງ້ ຕືົ່ ມເພາະມກີານເຊາະເຈືົ່ອນຫລາຍໃນໄລຍະຜົ່ານມາ. 
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- ຕາງໜາ້ບາ້ນຊຽງທອງ: ສະເໜີ ຢາກໃຫມ້ກີານກ ົ່ສາ້ງຈາກປາກຄານລງົຫາ ຂ ັນ້ໃດວດັຊຽງ

ທອງ(ເບ້ືອງແຄມນ  າ້ຂອງ) ເພາະເຂດດ ັົ່ງກ ົ່າວມກີານເຊາະເຈືົ່ອນຫຼາຍ. 

- ຕາງຫນາ້ ບາ້ນ ວດັຫນອງ (ບົ່ອນເຮັດປະຕ ປິດເປີດນ  າ້): ປະຊາຊນົແມ ົ່ນເຫັນດ ີແລະ ເປັນ

ເອກະພາບກບັປະຊາຊນົ. 

- ຕາງຫນາ້ ບາ້ນ ສາຍລມົ: ສະເຫນໃີຫກ້ ົ່ຕາ້ນເຈືົ່ອນເພ້ີມເຕີມຢ ົ່ປາກຫວ້ຍໂຮບເພາະໄລຍະຜົ່ານ

ມາມກີານເຊາະເຈືົ່ອນຮນຸແຮງເຂດວດັພະບາດເຊິົ່ ງເຮັດໃຫເ້ຮອືນປະຊາຊນົເຈືົ່ອນລງົນ  າ້ຫມດົ

ຫລງັ. 

5.3. ຄ  າເຫັນຂອງຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມຈາກ ສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິຂອງບນັດາບາ້ນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັ

ໂຄງການ 

- ສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິນະຄອນຫຼວງພະບາງບ ົ່ ເຄຍີຮ ມ້າກົ່ອນວົ່າຈະມໂີຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ຽງ

ໄພພິ ບດັດ ັົ່ງກ ົ່າວເກດີຂືນ້ຢ ົ່ທີົ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຕົ່ເມ ືົ່ອຮ ວ້ ົ່າຈະມໂີຄງການເຂ້ົາເຈົາ້ກ ົ່

ກຽມພອ້ມທີົ່ ຈະໃຫຄ້ວາມຮົ່ວມມໃືນການປກຸລະດມົ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິຂອງພ ົ່ ແມ ົ່

ປະຊາຊນົໃຫເ້ຂ້ົາໃຈໃນຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ ແລະ ເຮັດແນວໃດເພືົ່ ອຈະໃຫໂ້ຄງການເກດີ

ຂືນ້ໂດຍໄວ, 

- ບນັຫາຫຼກັໃນເຂດຕວົເມອືງນະຄອນຫຼວງພະບາງແມ ົ່ນເລືົ່ ອງການຖິມ້ຂີເ້ຫຍື້ອຊະຊາຍ, ນ  າ້ເສຍ

ໃນຕວົເມອືງ ແລະ ບນັຫານ  າ້ຖວ້ມໃນທກຸໆປີ, 

- ຂ ສ້ະເໜີ ຢາກມກີານກ ົ່ສາ້ງປ້ອງກນັຕະຝ ັົ່ງເຈືົ່ອນ, ແກໄ້ຂບນັຫານ  າ້ເປ້ືອນ ແລະ ປບັປງຸທິວທດັ

ແຄມນ  າ້ ເພືົ່ ອເຮັດເປັນບົ່ອນຄາ້ຂາຍ ຂອງປະຊາຊນົທີົ່ ອາໃສຢ ົ່ລຽບຕາມແຄມແມ ົ່ນ  າ້ຄານ ແລະ 

ນ  າ້ຂອງ ໃນຂງົເຂດນະຄອນຫຼວງພະບາງ. 

6. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປຶກສາຫາລື 

    ກອງປະຊຸມໃນຄ ັງ້ນີໄ້ດຈ້ດັຂືນ້ທີົ່  ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົົ່ງ ແຂວງຫຼວງພະ

ບາງ ເປັນເວລາ02ມື,້ ຊຶົ່ ງມ ືທີ້ົ່ 1 ມຜີ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມຈາກພະແນກການ ແລະ ຫອ້ງການທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງ

ກບັໂຄງການທງັໝດົ 22 ຄນົ, ເປັນຍງິ 05 ຄນົ, ມືທີ້2 ມຜີ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມຈາກບນັດາບາ້ນທີົ່ ຢຸົ່ໃນ

ໂຄງການຈ  ານວນທງັໝດົ 33 ຄນົ, ເປັນຍງິ 14 ຄນົ. 

- ໃນການປຶກສາຫາລືກນັໃນຄ ັີ້ງນີີ້ເຫັນວາ່ທກຸຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂີ້ອງທ່ີຖກືເຊນີເຂົີ້າຮວ່ມກອງປ

ະ 

ຊຸມໃນຄ ັີ້ງນີີ້ແມນ່ເຫັນດເີປັນເອກະພາບກນັໃນກອງປະຊຸມໃນຄ ັີ້ງນີີ້ແຕລ່າຍລະອຽດຂອງຈດັຕ ັີ້ງ

ປະຕິບດັຕວົຈງິແມນ່ໃຫີ້ມກີານສມົທບົເຊິ່ ງກນັແລະກນັ ເປັນໄປແຕລ່ະໄລຍະຂອງໂຄງການ. 

- ທົ່ານປະທານກອງປະຊຸມສະເຫນໃີຫໂ້ຄງການນີ ້ເກດີຂືນ້ໄວໆໂດຍສະເພາະແມ ົ່ນໃນປີຊມິາ

ເຖງິນີ ້

- ໂຄງການນີແ້ມ ົ່ນມປີະໂຫຍດຢົ່າງຫລວງຫລາຍໃນການພດັທະນາຕວົເມອືງແບບຍືນຍງົ 
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- ໃຫຜ້ນັຂະຫຍາຍເນືອ້ໃນ ຈດິໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃນຄ ັງ້ໃຫລ້ງົໄປທ ົົ່ວເຖງິປະຊາຊນົທີົ່ ຢ ົ່ໃນ

ຂງົເຂດຂອງໂຄງການ. 

7. ແຜນວຽກໃນຕ ົ່ ຫນາ້ 

- ສະເຫນໃີຫບ້ນັດາບາ້ນ ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງເກບັກ  າຂ ມ້  ນເນືອ້ທີົ່ ດນິແຄມນ  າ້ເພືົ່ ອ ຕອບສະຫນອງໃຫ້

ໂຄງ ການເພ້ີມເຕີມ. 

- ສະເຫນໃີຫບ້ນັດາບາ້ນ ນ  າເອົາເນືອ້ໃນຈດິໃຈ ຂອງກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີໄ້ປຜນັຂະຫຍາຍລງົສ ົ່

ສະມາຊກິບາ້ນ ໃຫທ້ ົົ່ວເຖງິ ເພືົ່ ອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈໄວກ້ ົ່ອນ. 

- ສະເຫນໃີຫແ້ຕົ່ລະພະແນກ ແລະ ຫອ້ງການທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄ ັງ້ນີ ້ໃຫມ້ກີານປະສານ

ງານກນັຕືົ່ ມໃນຄ ັງ້ຕ ົ່ ໆໄປ ພອ້ມກບັຕອບສະຫນອງຂ ມ້  ນທີົ່ ຈ  າເປັນໃຫໂ້ຄງການ. 

ຕາງຫນາ້ ກມົທາງນ  າ້         ຕາງຫນາ້ສະຖາບນັຄ ົີ້ນຄວີ້າໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົ

ສ ົ່ງ  

 

 

 

             ຕາງຫນາ້ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຫລວງພະບາງ   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົົ່ງ 

ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົົ່ງ          
 

 

ບດົບນັທຶກ 
 

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກບັ ບນັດາພະແນກການທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງ, ບນັດາຫອ້ງການທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ປະຊາຊນົທີົ່ ຢ ົ່ຂອງໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ຽງ ໄພພິບດັ ທີົ່ ແຂວງ ບ ລິຄ  າໄຊ  

ລະຫວົ່າງວນັທີ 20-21/08/2019 

 

 

8. ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 

    ໂຄງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສົ່ຽງໄພພິບດັນ  າ້ຖວ້ມ ແມ ົ່ນໄດຮ້ບັເງນິເພ້ີມຈາກທະນາຄານໂລກ 

ເຊິົ່ ງເມ ືົ່ອກົ່ອນແມ ົ່ນໄດເ້ຮັດການສຶກສາ ຢ ົ່ ເມອືງໄຊ ແຂວງ ອດຸມົໄຊ ແລະ ຕກົມາຮອດຕ ົນ້ປີ 

2019ທາງທະນາຄານໂລກໄດໃ້ຫ້ເພ້ີມເຕີມ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການໄປສອງແຂວງເພ້ີມ ຄື 

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ແຂວງ ບ ລິຄ  າໄຊ ແລະ ເພ້ີມເຕີມໃຫແ້ຂວງອດຸມົໄຊ ໃນບວ້ງທງັຫມດົ 

25ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ບ້ວງເງນິເພ້ີມດ ັົ່ງກ ົ່າວນີ້ ແມ ົ່ນສຸມໃສົ່ໃນການ ກ ົ່ ສາ້ງຕ້ານເຈືົ່ອນ 

ແລະ ປະຕ ກ ັນ້ນ  າ້ ເຊິົ່ ງສາມາດປິດເປີດໄດ ້ໃນກ ລະນນີ  າ້ຖວ້ມຕວົເມອືງ ແລະ ສາມາດດ ດນ  າ້

ອອກໄດ.້ 

ນອກນ ັນ້ ໂຄງການກ ມງີບົປະມານຈ  ານວນຫນຶົ່ ງເພືົ່ ອ ປບັປງຸສວນສາທາລະນະ ພາຍໃນເມອືງ 

ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ. 

 
 

9. ຈດຸປະສງົຂອງການປຶກສາຫາລື 

   ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຄ ັງ້ນີ ້ແມ ົ່ນການສະເຫນຂີ ້ມ  ນຂົ່າວສານຈ  ານວນຫນຶົ່ ງໃຫ້ບນັດາ

ພະແນກ, ຫອ້ງການ ແລະ ບາ້ນທີົ່ ຢ ົ່ຂງົເຂດ ຂອງໂຄງການ ໃຫຮ້ບັຮ ຂ້ ມ້  ນຂົ່າວຂອງໂຄງການ

, ຊອກຮ ຄ້ວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເຈົາ້ໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕ ົ່ ກບັໂຄງການ ແລະ ກ ົ່ມກີານສ າພາດ

ເພ້ີມເຕີມບນັດາບາ້ນ ທີົ່ ຢ ົ່ໃນຂງົເຂດຂອງໂຄງການ ໃນນ ັນ້ ເລັງໃສົ່ສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິເປັນຫລກັ. 

 
 

10. ວິທີຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
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   ພະແນກ ຄ ົນ້ຄວາ້ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປ້ອງກນັໄພພິບດັ ຂອງ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ ໂຍທາ

ທິການ ແລະ ຂນົສ ົົ່ງ ຮົ່ວມກບັ ກມົ ທາງນ  າ້ ຂື້ນສະເຫນີ ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, 

ສະຖານທີົ່ ຕ ັງ້ຂອງໂຄງການ ດວ້ຍຮ ບພາບ ແລະ ແຜນທີົ່ , ພ້ອມນ ັນ້ ກ ສະເຫນຫີນາ້ວຽກທີົ່

ຕອ້ງຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ເຊັົ່ ນ: ກອບຫນາ້ວຽກ ທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ນະໂຍບາຍ

ກົ່ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊຍີ, ກອບຫນາ້ວຽກກົ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊນົເຜົົ່ າ ໃນກ ລະນີ

ຖກືກະທບົຮາ້ຍແຮງ. 

   ຫລງັຈາກນ ັນ້ ກ ໄດສ້ະເຫນຄີ  າຖາມທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃຫຜ້ ທີ້ົ່

ເຂ້ົາຮົ່ວມມຄີ  າຄດິຄ  າເຫັນ ແລະ ສະເຫນແີຜນໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຮົ່ວມກນັໃນຕ ົ່ ຫນາ້.  

ກອງປະຊຸມໃນເທືົ່ ອນີ ້ໄດແ້ບົ່ງກຸົ່ມປຶກສາຫາລືກນັ ພ້ອມກບັວາດແຜນທີົ່ ນ ຖ້ວ້ມ ຂອງບາ້ນທີົ່

ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັນ  າ້ຖວ້ມ. 

ລາຍລະອຽດຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມ (ໃບຊອ້ນທາ້ຍ 1 ) 

 

11. ເນືອ້ໃນຂອງການປຶກສາຫາລື 

- ກອບຫນາ້ວຽກທາງດາ້ນສິົ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ບວ້ງງບົປະມານເພ້ີມ ໂດຍຫຍ  ້

- ກອກບຫນາ້ວຽກນະໂຍບາຍວົ່າດວ້ຍການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊຍີ   

+ ສ  າຫລວດເກບັກ  າຂ ມ້  ນຜ ທີ້ົ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 

+ ສາ້ງແຜນຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົເຊຍີ ພອ້ມງບົປະມານ: 

▪ ສາ້ງລາຄາຫວົຫນົ່ວຍ 

▪ ສາ້ງມ ນຄົ່າທດົແທນແຕົ່ລະ ຄອບຄວົ 

▪ ຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ວທີິ ຊດົເຊຍີ,  

▪ ການສະເຫນ ີແລະ ການແກໄ້ຂຄ  າຮອ້ງທກຸ 

▪ ການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກ  າມະການ ຂ ັນ້ບາ້ນ: ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ສ ນກາງ 

- ປບັປງຸກອບນະໂຍບາຍວົ່າດວ້ຍຊນົເຜົົ່ າ ໃນກ ລະນຖີາ້ກະທບົຈາກໂຄງການ (ສາ້ງແຜນຟ້ືນຟ  

ແລະ ປບັປງຸຊວິດິການເປັນຢ ົ່ຂອງຊນົເຜົົ່ າ)ກ ລະນ ີຖກືຜນົກະທບົ ເຮັດໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍ, ສ ນ

ເສຍລາຍໄດ ້ແລະ ແຕະຕອ້ງຜນົປະໂຫຍດຫນກັຫນົ່ວງ 

- ເສຍຄົ່າຊດົເຊຍີ 

- ຟ້ືນຟ ຊວິດິການເປັນຢ ົ່ 

- ສາ້ງອາຊບີ ໃຫສ້າມາດລຽ້ງກຸມ້ຕນົເອງ 

- ເສຍຄົ່າປົ່ວຍການຕົ່າງໆ ຖາ້ຫາກຖກື ຕ ົ່ ຄອບຄວົທີົ່ ອອົ່ນແອ 

- ບນັດາທົ່ານ ຮ ໂ້ຄງການດ ັົ່ງກ ົ່າວນີ ້ມາກົ່ອນບ ? ແລະະ ຮ ມ້າຈາກໃສ 

- ຜົ່ານມາທາງສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນໂຄງການໃດບ ົ່? ໂຄງການປະເພດໃດ? 

- ສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິມຈີດຸປະສງົຢາກມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນໂຄງການນີບ້ ົ່? ມຫີຍງັແດົ່? 
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- ເລ້ືອງຜນົກະທບົຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ທົ່ານກງັວນົບນັຫາໃດແດົ່? ໂຄງການນີ ້ຕອ້ງໄດສ້ກຶສາບນັຫາ

ໃດແດົ່ ເປັນຫລກັ? 

- ເລ້ືອງຜນົກະທບົຕ ົ່ ຊຸມຊນົ ຫລື ບົ່ອນທ  າມາຫາກນິ ທົ່ານກງັວນົເລ້ືອງໃດເປັນຕ ົນ້ຕ ົນ້ຕ ? 

- ບນັຫາຊນົເຜົົ່ າເດ ທົ່ານຄດິວົ່າມຜີນົກະທບົຫຍງັບ ເປັນຫລກັ? ທົ່ານມວີທີິແກໄ້ຂແນວໃດບ ? 

- ການຮອ້ງທກຸ ຮອ້ງຟ້ອງ ບນັດາທົ່ານບ ົ່ ເຂ້ົາໃຈຫຍງັແດົ່? 

- ບນັຫາອືົ່ ນໆ ທີົ່ ທົ່ານສນົໃຈອກີ ມຫີຍງັແດົ່? 

 

12. ເນືອ້ໃນທີົ່ ໄດຮ້ບັຈາກການປຶກສາຫາລືຂອງຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມ 

12.1. ຄ  າເຫັນຂອງຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມຈາກບນັດາພະແນກການ ແລະ ບນັດາຫອ້ງການຂອງເມອືງທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງ 

- ຕາງຫນາ້ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ຂອງເມອືງປາກຊນັ ໃຫຄ້  າເຫັນວົ່າ: ສົ່ວນໃຫຍົ່ແມ ົ່ນເຫັນດກີບັ

ການສະເຫນຂີອງ ໂຄງການເພືົ່ ອເຮັດຕາ້ນເຈືົ່ອນ ແລະ ປະຕ ປິດເປີດນ  າ້ ເພືົ່ ອປ້ອງກນັນ  າ້ຖວ້ມ  

ຊຶົ່ ງໄລຍະຜົ່ານມາການໄກົ່ເກ ົ່ຍ ແມ ົ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຍອ້ນວົ່າທາງອ  ານາດການປກົຄອງ 

ຂອງບາ້ນ ແລະ ເມອືງ ແມ ົ່ນບ ົ່ ຮ ມ້  ນແຕົ່ເບ້ືອງຕ ົນ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ການໄກົ່ເກ ົ່ຍກ ົ່ຊກັຊາ້ 

ບ ົ່ ໄດຕ້າມແຜນ. 

- ຢາກສະເຫນໃີຫມ້ຂີ ມ້  ນຂອງໂຄງການເພ້ີມເຕີມ ເພືົ່ ອຈະໄດນ້  າໄປເຜີຍແຜົ່ໃຫລ້ ກບາ້ນເຂ້ົາ 

ແລະ ພອ້ມນີກ້ ຂ ໃຫຫ້ມາຍ ຂອງເຂດຂອງໂຄງການ ເພືົ່ ອໃຫມ້ຄີວາມສະດວກໃນການເກບັກ  າ

ຂ ມ້  ນ 

- ຢາກໃຫສ້າມອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົມສີົ່ວນຮົ່ວມເຂ້ົາໃນ ວຽກງານການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊດົ

ເຊຍີ ພອ້ມນ ັນ້ ກ ົ່ຢາກໃຫມ້ສີົ່ວນຮົ່ວມ ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ແລະ ແກໄ້ຂຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ 

ຂອງໂຄງການ 

- ສະຫະພນັແມ ົ່ຍງີ ຂອງແຂວງໄດໃ້ຫຄ້  າເຫັນວົ່າ: ຜົ່ານມາແມ ົ່ນໄດມ້ສີົ່ວນຮົ່ວມເປັນຄະນະຊີນ້  າ

ຂອງໂຄງການ ADB ຢ ົ່ຂ ັນ້ແຂວງ ແຕົ່ບ ົ່ ໄດລ້ງົເລິກຢ ົ່ຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ສະນ ັນ້ຈຶົ່ງບ ົ່ ສາມາດເກບັກ າ

ສະພາບຂອງການຍກົຍາ້ຍ ຫລື ຊດົເຊຍີອືົ່ ນໆ. 

- ຜນົກະທບົສົ່ວນໃຫຍົ່ຈາກໂຄງການໄລຍະຜົ່ານມາ ແມ ົ່ນດນິສວນ ແລະ ຮາ້ນຂາຍເຄືົ່ ອງ ແລະ 

ອາຊບີດ ັົ່ງກ ົ່າວກ ເປັນຂອງເພດຍງິ ດ ັົ່ງຢາກໃຫໂ້ຄງການມກີານສາ້ງອາຊບີເສມີພວກເຂົາເຈົາ້ 

ເພືົ່ ອຊດົເຊຍີ ຫລື ສາ້ງອາຊບີເສມີ ທດົແທນຜນົກະທບົຕົ່າງໆ ທີົ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ 

- ຕາງຫນາ້ ຈາກຫອ້ງການ ພດັທະນາຕວົເມອືງ ປາກຊນັ: ຢາກໃຫໂ້ຄງການມອີດັຕາກນິ ໃນ

ການລງົໄກົ່ເກ ົ່ຍ ຂ ຂ້ດັຂອ້ງຫມອງໃຈ ຂອງປະຊາຊນົ. 

- ຜນົກະທບົຕ ົ່ ກບັເຮອືນ, ດນິ ແລະ ຊບັສິນຕ ົນ້ໄມອ້ືົ່ ນໆ ແມ ົ່ນມຫີລາຍ ແຕົ່ການຊດົເຊຍີແມ ົ່ນ

ຢາກໃຫຄ້ິດໄລົ່ ບນົພ້ືນຖານມ ນຄົ່າຂອງທອ້ງຕະຫລາດ ແລະ ໃນນ ັນ້ ຜ ທີ້ົ່ ລະເມດີໃນການປກຸ

ສາ້ງຢ ົ່ເຂດສະຫງວນກ ບ ົ່ ສມົຄວນໃຫມ້ກີານຊດົເຊຍີ 

- ຄ  າເຫັນຂອງ ຫວົຫນາ້ ຫອ້ງການ ຍທຂ ເມອືງປາກຊນັ: ຕາຝງັຕາມລ  າແມ ົ່ນ  າ້ ແມ ົ່ນມກີານ

ເຊາະເຈືົ່ອນ ແລະ ງບົປະມານໃນການກ ົ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງ 
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- ຫວົຫນາ້ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ: ໃຫຄ້  າເຫັນວົ່າໄພພິບດັ ອນັຮາ້ຍກວົ່າຫມ ົ່ພາຍໃນແຂວງ ສົ່ວນ

ໃຫຍົ່ແມ ົ່ນໄພນ  າ້ຖວ້ມ ປະມານ 5 ບາ້ນ ແຕົ່ບາ້ນດ ັົ່ງກ ົ່າວກ ບ ົ່ ໄດຍ້ກົຍາ້ຍໄປບົ່ອນໃຫມ ົ່ ເພາະ

ເຂົາເຂ້ົາຢ ົ່ເຮອືນຮາ້ນທີົ່ ສ ງ ສມົຄວນ, ພວກເຂົາມຄີວາມຫຍຸງ້ໃນການໄປມາ ເພືົ່ ອທ  າມາຫາກນິ 

ແລະ ໄປຕະຫລາດເປັນຕ ົນ້. 

- ຫວົຫນາ້ຂະແຫນງທາງນ  າ້ໃຫຄ້  າເຫັນວົ່າ: ຄວນສາ້ງສ ນບນັເທົາທກຸ ເພືົ່ ອພກັຜົ່ອນ ແລະ ເກບັ

ມຽ້ນເຄືົ່ ອງໃຊສ້ອຍສົ່ວນຕວົ ໃນໄລຍະເວລາຂອງນ  າ້ຖວ້ມ. 

 

12.2. ຄ  າເຫັນຕ ົ່ ໂຄງການປບັປງຸທາງ 13 ໃຕ ້

- ຜົ່ານມາໄດມ້ຫີລາຍບກຸຄນົໃຊດ້ນິຖມົທາງເຂ້ົາເຮອືນ ຫລື ກດິຈະກ  າ ຄາ້ຂາຍ ອນັກ ໃຫເ້ກດີ 

ນ  າ້ຖວ້ມເຮອືນໃກຄ້ຽງ ແລະ ສວນຈ  ານວນຫນຶົ່ງ, ບ ົ່ ຮ ວ້ ົ່າ ການຖມົດນິຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ 

ຈາກຂະແຫນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົົ່ງ ຫລື ບ ? 

- ຄ  າເຫັນ ຂອງຫວົຫນາ້ ຫອ້ງການ ຍທຂ ເມອືງ ປາກຊນັ: ຜນົກະທບົຢ ົ່ລຽບຕາມທາງ 13

ເຫນອືອາດຈະມຫີລາຍຕ ົ່ ກບັ ເນືອ້ທີົ່ ດນິປກຸສາ້ງ, ເຮອືນ, ຮາ້ນຂາຍເຄືົ່ ອງ ແລະ ຕ ົນ້ໄມ ້ແຕົ່

ໃນນ ັນ້ ຜົ່ານມາກ ົ່ໄດອ້ອກໃບຕາດນິຢ ົ່ນອກເຂດສະຫງວນ ຂອງທາງແລວ້, ສະເພາະຜ ທີ້ົ່

ລະເມດີໃນການປກຸສາ້ງກ ຈະມກີານສ  າຫລວດ ແລະ ກວດກາຄນືວົ່າຈ  າເປັນບ ທີົ່ ຈະໄດກ້ານຊດົ

ເຊຍີ. ໃນນ ັນ້ ຜນົກະທບົຕ ົ່ ລະບບົນ  າ້ປະປາ ແລະ ເສົາໄຟຟ້າກ ົ່ຈະໄດມ້ກີານສ  າຫລວດຄນືຕືົ່ ມ

ອກີ. ການຄາດຄະເນມ ນຄົ່າໃນການຊດົເຊຍີ ຕອ້ງໄດສ້ມົທບົກບັອ  ານາດການປກົຄອງ ເພືົ່ ອ

ຄາດຄະເນມ ນຄົ່າຊດົໃຫແ້ທດເຫມາະກບັສະພາບຕວົຈງິ ແລະ ບ ົ່ ໃຫມ້ຂີ ຂ້ດັແຍົ່ງຢ ົ່ຂ ັນ້ທອ້ງຖິົ່ນ 

- ຄວາມສົ່ຽງຕ ົ່ ກບັອປຸະຕິເຫດໃນເວລາດ  າເນຮີການກ ົ່ສາ້ງທາງ 13 ໃຕ ້ແມ ົ່ນລະບບົປ້າຍເຕືອນ 

ທີົ່ ບ ົ່ ພຽງພ ເພືົ່ ອນເຕືອນໃຫຜ້ ຂ້ບັຂີົ່ ຕາມເສ້ັນທາງ 

- ສະເຫນໃີຫມ້ກີານເຮັດຂວົກວາ້ງກວົ່າເກົົ່ າເພືົ່ ອເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ໃສົ່ເສ້ັນທາງ ຊົ່ວງທີົ່ ມກີານຂະຫຍາຍ

ຫນາ້ທາງ ແລະ ໃນນ ັນ້ກ ົ່ ເພືົ່ ອຫລດຸຜົ່ອນອປຸຕິເຫດນ  າ 

 

12.3. ຄ  າເຫັນຂອງຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມຈາກບນັດາບາ້ນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ 

- ຜົ່ານມາທາງບາ້ນ ແມ ົ່ນບ ົ່ ຮ ຂ້ ມ້  ນຂົ່າວສານກົ່ຽວກບັ ໂຄງການໃຫມ ົ່ ຂອງທາງທະນາຄານໂລກ 

ດົ່ງກົ່າວນີ.້ 

- ປະຕ ປິດເປີດນ  າ້ ຢ ົ່ ບາ້ນປາກປຶງ ແມ ົ່ນຍງັບ ົ່ ສາມາດຕນັນ  າ້ຂອງທີົ່ ໄຫລເຂ້ົາໄດ1້00 ເປີເຊັນ

ເທືົ່ ອ ສະເຫນໃີຫມ້ກີານປບັປງຸຄນືຕືົ່ ມ 

- ໃນປີ 1996 ນ  າ້ແມ ົ່ນຖວ້ມຫນກັກວົ່າຫມ ົ່ ຫລງັຈາກທີົ່ ມກີານກ ົ່ສາ້ງເສ້ັນທາງກ ົ່ ເຮັດນ  າ້ຖວ້ມ ມີ

ຄວາມຖີົ່ດນົກວົ່າເກົົ່ າ. 

- ໃນປີ 2018 ທີົ່ ຜົ່ານມາ ນ  າ້ໄດຖ້ວ້ມ ໃຊເ້ວລາ ປະມານ 2 ເດອືນ ອນັເຮັດໃຫໄ້ຮົ່ນາ, ຮ ົວ້ສວນ 

ແລະ ເຮັດໃຫຜ້ນົລະປ ກ ແລະ ສດັລຽ້ງລ ົມ້ຕາຍ ເປັນຈ  ານວນຫລາຍ. 
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- ເນືອ້ທີົ່ ດນິຢ ົ່ບ ລິເວນປະຕ ນ  າ້ ແມ ົ່ນດນິສາທາລະນະລດັ ບ ົ່ ມດີນິສົ່ວນບກຸຄນົ ສາມາດເຮັດການ

ກ ົ່ສາ້ງໄດ ້

- ການກ ົ່ສາ້ງຕາ້ນເຈືົ່ອນ ສົ່ວນໃຫຍົ່ອາດຈະກະທບົຕ ົ່ ດນິສວນ ຢ ົ່ບ ລິເວນແຄມຝ ັົ່ງນ  າ້ຂອງ 

- ຄວາມເລິກເວລານ  າ້ຖວ້ມ ແມ ົ່ນປະມານ 80ຊມ ເທົົ່ ານ ັນ້. 

- ນ  າ້ຖວ້ມສົ່ວນໃຫຍົ່ ແມ ົ່ນຖວ້ມໃນລະຫວົ່າງ ເດອືນ ກນັຍາ ແລະ ຕລຸາ ຂອງທກຸໆປີ ໃນນ ັນ້ 

ຜນົກະທບົອນັຫລກັ ແມ ົ່ນເນືອ້ທີົ່ ນາຖກືເສຍຫາຍ  

- ປະຕ ປິດເປີດນ  າ້ ທີົ່ ມໃີນປະຈບຸນັແມ ົ່ນນອ້ຍ ເວລານ  າ້ລງົ ນ  າ້ຈາກຕວົເມອືງແມ ົ່ນໄຫລອອກຊາ້ 

- ປະຕ ປິດເປີດນ  າ້ ປະຈບຸນັ ແມ ົ່ນມພີຽງແຕົ່ສາມປະຕ  ເຊິົ່ ງບ ົ່ ພຽງພ ໃນການຕນັນ  າ້,ຕອ້ງການໃຫ້

ສາ້ງເພ້ີມອກີສາມປະຕ ຄ:ື ຢ ົ່ຫວ້ຍນ  າ້ແມ ົ່ລ ກ, ຫວ້ຍນ  າ້ ສອງແມ ົ່ລ ກ ແລະ ຫວ້ຍນາງນ.ີ 

- ນ  າ້ຖວ້ມສາເຫດຍອ້ນມາຈາກນ  າ້ຂອງຍືົ່ ງເຂ້ົາບ ລິເວນປາກນ  າ້ ທີົ່ ບ ົ່ ມກີານປິດເປີດ ເຊິົ່ ງຜົ່ານມາ

ມ ີແຕົ່ສາມປະຕ  ແຕົ່ກ ບ ົ່ ພຽງພ  ເພືົ່ ອຄວບຄມຸບ ົ່ ໃຫນ້  າ້ໄຫລເຂ້ົາໄດ ້

- ການປິດເປີດ ປະຕ ນ  າ້ທີົ່ ມແີລວ້ກ ບ ົ່ ໄດຈ້ດັລະບບົ ເພືົ່ ອປິດເປີດໄດຕ້າມປກົກະຕິ 

- ຕາງຫນາ້ ບາ້ນ ໂພສີ: ເປັນບາ້ນຢ ົ່ລຽບຕາມລ  ານ  າ້ຂອງ ເປັນບາ້ນທີົ່ ຢ ຫຸຼ້ບ ເຊິົ່ ງນ  າ້ຖວ້ມຍອ້ນ

ຝນົຕກົຫນກັ ແລະ ນ  າ້ຊນັໄຫລເຂ້ົາເພ້ີມທາງຫວ້ຍນາງນ ີເຊິົ່ ງເວລາຝນົຕກົໃນປີຜົ່ານມາ ແມ ົ່ນ

ກະທບົຕ ົ່ 150 ຄອບຄວົ.  

- ບາ້ນ ປາກຊນັເຫນອື: ຜນົກະທບົເນືົ່ອງຈາກການກ ົ່ສາ້ງຕາ້ນເຈືົ່ອນແມ ົ່ນບ ົ່ ມຜີນົກະທບົຫຍງັ 

ເພາະປະຊາຊນົທີົ່ ປກຸຕ ບ ແລະ ຮາ້ນຂາຍເຄືົ່ ອສົ່ວນໃຫຍົ່ແມ ົ່ນບ ົ່ ໄດອ້ະນຍຸາດໃຫປ້ກຸ ແລະ ປກຸ

ກ ົ່ໄດມ້ກີານເຊັນສນັຍາຮົ່ວມກນັແລວ້ວົ່າປກຸຊ ົົ່ວຄາວ ຖາ້ມໂີຄງການແມ ົ່ນໃຫຍ້ກົຍາ້ຍ ໂດຍບ ົ່ ມ ີ

ການຊດົເຊຍີ.   

- ຜນົກະທບົ ທີົ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ ໃນເວລາຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ແມ ົ່ນກະທບົຕ ົ່ ຜ ປ້ະກອບ

ອາຊບີ ລຽ້ງປາກະຊງັ ຕາມແຄມຝັົ່ງແມ ົ່ນນ  າ້ຂອງ. 

- ສະເຫນໃີຫໂ້ຄງການລິເລ້ີມໄວໆ ເພືົ່ ອບ ົ່ ໃຫຕ້າຝ ັົ່ງເຈືົ່ອນຫລາຍກວົ່າເກົົ່ າ. 

- ບາ້ນ ໂນນສະອາດ: ການປິດເປີດນ  າ້ ບ ົ່ ຖກືກບັເວລານ  າ້ຂືນ້ ນ  າ້ລງົ 

- ວທີີ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນໃນຮອ້ງຟ້ອງ ແລະ ແກ ້ໄຂຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ ແມ ົ່ນມຄີວາມເຂ້ົາ ແລະ ສາມາດ

ປະຕິບດັໄດ ້ໃນກ ລະນມີໂີຄງການເກດີຂືນ້ 

 

12.4. ຄ  າເຫັນຂອງຜ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມຈາກ ສະຫະພນັແມ ົ່ຍງິຂອງບນັດາບາ້ນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ 

- ສະເຫນຢີາກໃຫມ້ກີານຝຶກອາຊິບີ ໃນການລຽ້ງສດັ ແລະ ປ ກຝງັ ໃຫກ້ບັປະຊາຊນົທີົ່ ຖກືກະທບົ 

ຈາກນ  າ້ຖວ້ມ 

- ຢາກໃຫສ້ະຫະພນັ ແມ ົ່ຍງິຂອງບາ້ນ ມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນການຕິດ ກວດກາ ແລະ ແກໄ້ຂ ຄ  າ

ຮອ້ງທກຸຮົ່ວມກບັ ໂຄງການ. 
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13. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປຶກສາຫາລື 

    ກອງປະຊຸມໃນຄ ັງ້ນີໄ້ດຈ້ດັຂືນ້ທີົ່  ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົົ່ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ເປັນເວລາ02ມື,້ ຊຶົ່ ງມ ືທີ້ົ່ 1 ມຜີ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມຈາກພະແນກການ ແລະ ຫອ້ງການທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັ

ໂຄງການທງັໝດົ 22 ຄນົ, ເປັນຍງິ 05 ຄນົ, ມືທີ້2 ມຜີ ເ້ຂ້ົາຮົ່ວມຈາກບນັດາບາ້ນທີົ່ ຢຸົ່ໃນ

ໂຄງການຈ  ານວນທງັໝດົ 33 ຄນົ, ເປັນຍງິ 14 ຄນົ. 

- ໃນການປຶກສາຫາລືກນັໃນຄ ັີ້ງນີີ້ເຫັນວາ່ທກຸຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂີ້ອງທ່ີຖກືເຊນີເຂົີ້າຮວ່ມກອງປ

ະ 

ຊຸມໃນຄ ັີ້ງນີີ້ແມນ່ເຫັນດເີປັນເອກະພາບກນັໃນກອງປະຊຸມໃນຄ ັີ້ງນີີ້ແຕລ່າຍລະອຽດຂອງຈດັຕ ັີ້ງ

ປະຕິບດັຕວົຈງິແມນ່ໃຫີ້ມກີານສມົທບົເຊິ່ ງກນັແລະກນັ ເປັນໄປແຕລ່ະໄລຍະຂອງໂຄງການ. 

- ທົ່ານປະທານກອງປະຊຸມສະເຫນໃີຫໂ້ຄງການນີ ້ເກດີຂືນ້ໄວໆໂດຍສະເພາະແມ ົ່ນໃນປີຊມິາ

ເຖງິນີ ້

- ໂຄງການນີແ້ມ ົ່ນມປີະໂຫຍດຢົ່າງຫລວງຫລາຍໃນການປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາຕວົເມອືງ 

ປາກຊນັ 

14. ແຜນວຽກໃນຕ ົ່ ຫນາ້ 

- ສະເຫນໃີຫບ້ນັດາບາ້ນ ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງເກບັກ  າຂ ມ້  ນເນືອ້ທີົ່ ດນິແຄມນ  າ້ເພືົ່ ອ ຕອບສະຫນອງໃຫ້

ໂຄງ ການເພ້ີມເຕີມ. 

- ສະເຫນໃີຫບ້ນັດາບາ້ນ ນ  າເອົາເນືອ້ໃນຈດິໃຈ ຂອງກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີໄ້ປຜນັຂະຫຍາຍລງົສ ົ່

ສະມາຊກິບາ້ນ ໃຫທ້ ົົ່ວເຖງິ ເພືົ່ ອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈໄວກ້ ົ່ອນ. 

- ສະເຫນໃີຫແ້ຕົ່ລະພະແນກ ແລະ ຫອ້ງການທີົ່ ເຂ້ົາຮົ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄ ັງ້ນີ ້ໃຫມ້ກີານປະສານ

ງານກນັຕືົ່ ມໃນຄ ັງ້ຕ ົ່ ໆໄປ ພອ້ມກບັຕອບສະຫນອງຂ ມ້  ນທີົ່ ຈ  າເປັນໃຫໂ້ຄງການ. 

 

ຕາງຫນາ້ ກມົທາງນ  າ້         ຕາງຫນາ້ສະຖາບນັຄ ົີ້ນຄວີ້າໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົ

ສ ົ່ງ  

 

 

 

             ຕາງຫນາ້ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ  

  

 
 
 

 


