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ຄ າຫຍ ໍ້ 

ARAP ແຜນດ າເນີນງານໃນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ໂດຍຫຍ ໍ້ 
CBO ອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ມີຊຸມຊົນເປັນຖານ 

CSO ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ 

DIA ອົງກອນທີີ່ຖ ກມອບໝາຍໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

DOW ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ 
DPWT ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 
EGDP ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 
EGEF ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ  
EPL ກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 

ESIA ການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESMF ກອບຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESMP ແຜນຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

FGD ການສົນທະນາກ ່ມ 

GoL ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 

GRC ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ຮຸ້ອງຮຽນ 

ICT ເທັກໂນໂລຍີດຸ້ານຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການສ ີ່ສານ 

IDA ອົງກອນການພັດທະນາສາກົນ  
IEE ການປະເມີນດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ເບ ື້ອງຕົື້ນ 

LRSP-2 ໂຄງການຂະແໜງທາງ 2 ໃນ ລາວ   
M&E ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ 

MOF ກະຊວງການເງີນ 

MONRE ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 

MoICT ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

MPI ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

MPWT ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ  
NPA ອົງການບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ 

OP/BP ນະໂຍບາຍດ າເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ 

PAH ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

PAP ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

PDoNRE ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແຂວງ 
PDR ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ 

PDO ເປົົ້າໝາຍພັດທະນາໂຄງການ 

PIU ໜ່ວຍງານຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

PMU ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ 

PRO ຫຸ້ອງການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍໂຄງການ 

RAP ແຜນດ າເນີນງານການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 

RPF ກອບນະໂຍບາຍດຸ້ານການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 

RoI ຂອບເຂດທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນສະທຸ້ອນ 

SDS ຊ່ຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ 

SEA ອາຊີຕາເວັນອອກຊຽງໃຕຸ້ 
SEA DRM ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນພາກອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕຸ້ 
SIA ການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ 
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ToR ຂອບເຂດໜຸ້າວຽກ 

VRS ບຸ້ານຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ຂອງຊຸມຊົນຍ່ອຍ 

VLD ການມອບດິນແບບສະມັກໃຈ 
WB ທະນາຄານໂລກ 

WBG ກ ່ມທະນາຄານໂລກ 
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ການອະທິບາຍ ຄ າສັບ ແລະ ນິຍາມ 

ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດ - ບ ກຄນົ ຫຼ  ຄົວເຮ ອນ ໃນໝ ບຸ່້ານ ທີີ່ສະໝັກໃຈ ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງໂຄງການ. 

ການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ - ການທົດແທນໃນຮ ບແບບເງິນສົດ ຫຼ  ໃນຮ ບແບບ ທົດແທນຕາມມ ນຄາ່ດຸ້ວຍຊັບສິນ.  

ມ ື້ປດິບັນຊກີານລງົທະບຽນ - ແມ່ນມ ື້ທີີ່ກ່ອນ ທີີ່ຈະມີການກ ານດົບ ກຄົນຜ ຸ້ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ທີີ່ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫຼ  ດ າລງົຊີວິດຢ ູ່ໃນ
ພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ ມ ື້ກ ານດົປິດການລົງທະບຽນຜ ຸ້ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບນັື້ນ ແມ່ນມີຢ ູ່ໃນ ແຜນຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP). ຕາມທ າມະ
ດາແລຸ້ວຈະເຮັດພຸ້ອມກັນກັບການສ າຫຼວດຈ ານວນປະຊາກອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບທີີ່ຢ ູ່ໃນຂອບເຂດພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ, ຫຼ ມ ື້ທີີ່
ປະກາດໃຫຸ້ກບັປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວຽກງານການກ ໍ່ສຸ້າງອັນເປັນສາເຫດທີີ່ຕຸ້ອງມີການຍົກຍຸ້າຍ. ບ ກຄົນ ທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ນອນໃນການສ າ
ຫຼວດ, ຍຸ້ອນວ່າ ພວກເຂົາບ ໍ່ໄດຸ້ດ າລົງຊີວິດຢ ູ່ໃນພ ື້ນທີີ່ດັົ່ງກ່າວ, ບ ໍ່ມີຊັບສິນ, ຫຼ  ບ ໍ່ມີລາຍຮັບ ຈາກ ເຂດໂຄງການ, ຈະບ ໍ່ມີສິດ
ໄດຸ້ຮັບ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ສດິຜົນປະໂຫຍດໃດໆທັງນັື້ນ. 

ບ ກຄນົທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການທົດແທນ - ໝາຍເຖິງ ທ ກຄົນທີີ່  ມີລາຍຊ ີ່ໃນບັນຊ ີ ກດິຈະກ າ ທີີ່ກາ່ວມາຂຸ້າງເທິງ, ທີີ່ມີ (1) 
ມາດຕະຖານການຄອງຊີບ ຖ ກຜົນກະທົບ, ຫຼ  (2) ສິດທິ, ໜງັສ ກ າມະສິດ, ຫັຼງຄາເຮ ອນ, ທີີ່ດນິ (ລວມເຖິງ ທີີ່ດິນ ເຮັດການ
ກະເສດ, ທົົ່ງຫຸ້ຍາລຸ້ຽງສັດ) ຫຼ  ຊບັສິນ ອ ີ່ນໆທີີ່ ຄົງທີີ່ ຫຼ  ເຄ ອນຍຸ້າຍໄດຸ້ ຫຼ ການຄອບຄອງແບບຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ແບບຖາວອນ. (3) 
ການເຂົື້າເຖິງ ຊບັສິນເຮັດການຜະລິດທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ແບບຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ຖາວອນ. ຫຼ  (4) ທ ລະກດິ, ອາຊີບ, ວຽກເຮັດງານທ າ 
ຫຼ  ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ; ຂອງ “ບ ກຄນົທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການທົດແທນ” ໝາຍເຖິງ ທ ກຄົນທີີ່ໄດຸ້ມີການທົດແທນ.  

ຜ ຸ້ຖ ກ າມາສິດທີີ່ດິນ - ໝາຍເຖິງ ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ຊຶີ່ງເປັນຜ ຸ້ທີີ່ (a) ມີໃບກ າມາສິດຄອບຄອງທີີ່ດິນ; ຫຼ  (b) ບ ໍ່ມີ ໃບກ າ
ມາສິດຄອບຄອງທີີ່ດິນ ແຕ່ ເປັນຄນົຈັບຈອງທີີ່ດນິ ທີີ່ສາມາດ ອອກໃບ ກ າມາສິດຄອບຄອງທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລວມເຖິງ ສິດທິທາງຜົນປະໂຫຍດຈາກທີີ່ດນິດັົ່ງກາ່ວ. 

ສິດທິດຸ້ານການທົດແທນ - ຂອບເຂດຂອງມາດຕະການ ລວມມີການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການສະໜັບສະໜ ນຟ ົ້ນຟ ລາຍຮັບ
, ການໃຫຸ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອ, ສິີ່ງທີີ່ທົດແທນລາຍຮັບ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອການຍົກຍຸ້າຍແກ່ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ, ແມ່ນຂຶື້ນ
ກັບ ປະເພດການສ ນເສຍຂອງແຕ່ລະບ ກຄນົ, ເພ ີ່ອທີີ່ຈະຟ ົ້ນຟ  ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫຸ້ກບັພວກເຂົາ. 

ຄວົເຮ ອນ -  ໝາຍເຖິງ ທ ກຄົນ ທີີ່ອາໄສ ແລະ ກນິເຂົື້າ ນ າກັນໃນຫັຼງຄາເຮ ອນດຽວກັນ ເປັນຫົວໜວ່ຍໜຶີ່ງ ຂອງສັງຄົມ. 

ການຟ ົ້ນຟ ລາຍຮບັ - ໝາຍເຖິງ ການສຸ້າງແຫ່ຼງລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ຂຶື້ນໃໝ່ ໃຫຸ້ກບັ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ (PAHs) ຢູ່າງໜຸ້ອຍໃຫຸ້ຢ ູ່ໃນລະດັບ ທີີ່ເທົົ່າກັບກ່ອນເກີດມີໂຄງການ. 

ການປບັປ ງ -  ການສຸ້າງຕັື້ງໂຄງຮ່າງ (ຫົວໜ່ວຍ, ຮົື້ວ, ຄອກໝ , ສາລານັົ່ງພັກຜ່ອນ, ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນ, 
ຮຸ້າງຮຸ້ານ, ໂຮງເກັບເຄ ີ່ອງ ແລະ ອ ີ່ນໆ.) ແລະ ການປ ກຜົນລະປ ກ/ຕົື້ນໄມຸ້, ຄົວເຮ ອນ, ສະຖາບັນ ຫຼ  ອົງກອນ. 

ການຫຍບັຍຸ້າຍທີີ່ດິນ - ເປັນຂະບວນການ ທີີ່ບ ກຄນົຕຸ້ອງສ ນເສຍຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນຂອງຕົນໄປ, ສ ນເສຍການຊົມໃຊຸ້ ຫຼ  
ການເຂົື້າເຖິງພ ື້ນທີີ່ດິນດັົ່ງກ່າວແບບບ ໍ່ສະໝກັໃຈ ໃຫຸ້ກບັການພັດທະນາໂຄງການ. ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ອາດພາໃຫຸ້ມີຜົນ
ກະທົບອ ີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຕາມມາ, ລວມເຖິງ ການສ ນເສຍທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ຫຼ  ຊັບສິນຄງົທີີ່ອ ີ່ນໆ (ຮົື້ວ, ນ າ້ສຸ້າງ, ສ ສານ, ຫຼ  ສິີ່ງປ ກ
ສຸ້າງອ ີ່ນໆ ຫຼ  ການປັບປ ງຕ່າງໆ ທີີ່ຢ ູ່ຕິດກັບພ ື້ນທີີ່ດນິດັົ່ງກ່າວ). 

ເຈົື້າໜຸ້າທີີ່ຂອງໂຄງການ - ໝາຍເຖິງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
(MPI), ກະຊວງການເງິນ (MoF), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (MoNRE), ກະຊວງຖະແຫ່ຼງ
ຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (MoICT). 

ບ ກຄນົ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ (PAP)  ຫຼ  ຄວົເຮ ອນ ຖ ກກະຜົນທົບຈາກໂຄງການ (PAH) - ລວມທັງໝດົທ ກຄນົ, 
ຄົວເຮ ອນ, ນິຕິບ ກຄົນ, ອົງກອນ, ບ ລິສັດ ຫຼ  ສະຖາບັນເອກະຊົນ ຜ ຸ້ທີີ່ນອນຢ ູ່ໃນບນັຊີລາຍຊ ີ່ທີີ່ຈະຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ໃນດຸ້ານຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ: (i) ມາດຕະຖານການດ າລງົຊີວດິ ຖ ກຜົນກະທົບ, (ii) ສິດທິ, ເອກະສານຄອບຄອງກ າມະສິດ, ຫຼ  
ຊັບສິນຕ່າງໆໃນແຕ່ລະຫັຼງຄາເຮ ອນ, ທີີ່ດນິ (ລວມເຖິງ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ, ການຄຸ້າຂາຍ, ການກະສິກ າ, ປູ່າໄມຸ້, ສວນ, ທົົ່ງຫຍຸ້າ
ລຸ້ຽງສັດ, ແລະ/ການຈດັການທີີ່ດນິ), ແຫ່ຼງນ ້າ, ໜອງປາ, ບ ລິເວນຫາສັດນ ້າຂອງຊຸມຊົນ, ໄມຸ້ໃຫຸ້ໝາກ ແລະ ຕົື້ນໄມຸ້, ຫຼ  ຊັບ
ສິນທີີ່ສາມາດເຄ ີ່ອນທີີ່ ຫຼ  ຄົງທີີ່, ການຄອບຄອງ, ການຈ າກັດ, ຫຼ  ຜົນກະທົບອ ີ່ນໆທັງໃນໄລຍະຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ຖາວອນ (iii) ທ ລະ
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ກິດ, ວຽກເຮັດງານທ າ, ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກຫຼ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ, ຫຼ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສຖ ກຜົນກະທົບ ທັງແບບຊົົ່ວຄາວ  ຫຼ  ຖາວອນ, ນັບທັງ 
ພາກສ່ວນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ມີການຍົກຍຸ້າຍ . 

ການຟ ົ້ນຟ  - ໝາຍເຖິງ ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບທີີ່ຮຸ້າຍແຮງ ຍຸ້ອນການສ ນເສຍຊັບສິນທີີ່ໃຫຸ້ຜົນຜະລດິ, ລາຍຮັບ, 
ວງກເຮັດງານທ າ ຫຼ  ແຫ່ຼງຂອງການດ າລງົຊີວດິ, ເພ ີ່ອເສີມກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນ, ເພ ີ່ອໃຫຸ້ການຟ ົ້ນຟ  
ມາດຕະຖານການດ າລງົຊີວດິ ແລະ ຄ ນນະພາບຊີວດິທີີ່ເຕັມຮ ບແບບ. ຊຶີ່ງລ າພັງອາໄສແຕ່ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນຈະ
ບ ໍ່ໄດຸ້ເຮັດໃຫຸ້ການຟ ົ້ນຟ ທີີ່ເຕັມສ່ວນ. 

ການປະເມນີມ ນຄາ່ທົດແທນ - ເປັນວິທີການປະເມີນມ ນຄ່າຂອງຊັບສິນ ທີີ່ກ ານດົຈ ານວນມ ນຄ່າທົດແທນທັງໝດົ ເພ ີ່ອຈະທົດ
ແທນໃຫຸ້ແກ່ຊັບສິນທີີ່ສ ນເສຍໄປ, ລວມເຖິງທ ກລາຍການໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການດ າເນນີທ ລະກ າຂອງຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ. ໄດຸ້ມີການ
ກ ານົດ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: ສ າລັບດນິກະສິກ າ, ມັນແມ່ນ ກ່ອນໂຄງການ ຫຼ  ກອ່ນການຍົກຍຸ້າຍ, ອັນໃດ
ສ ງກ່ວາ, ມ ູູນຄ່າຕາມທຸ້ອງຕະຫຼາດ ຂອງ ທີີ່ດນິທີີ່ມີທ່າແຮງໃນການເພາະປ ກ ຫຼ  ໃຊຸ້ດນິທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບໃນບ ລິເວນອຸ້ອມຂຸ້າງ, 
ບວກກັບ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ໃນການກະກຽມ ທີີ່ດິນ ໃນລະດັບໃກຸ້ຄຽງກນັແທນທີີ່ດນິທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ, ບວກກັບ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ່າງໆ 
ໃນການລງົທະບຽນ ແລະ ພາສີອາກອນ. ສ າລັບດິນໃນເຂດຕົວເມ ອງ, ມ ນຄ່າຕາມ ທຸ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ຂຶື້ນກັບ ຂະໜາດ ແລະ 
ການນ າໃຊຸ້ ໃນຊ່ວງກ່ອນການຍົກຍຸ້າຍ, ໃຫຸ້ໃກຸ້ຄຽງ ຫຼ  ປັບປ ງ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫຸ້ແກ່ ລະບົບໂຄງ່ລາງພ ື້ນຖານ 
ແລະ ການ ບ ລິການ ແລະ ຕັື້ງຢ ູ່ໃນບ ລິເວນອຸ້ອມຂຸ້າງດິນຖ ກຜົນກະທົບ, ບວກກບັ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການລງົທະບຽນ ແລະ 
ພາສີອາກອນ. ສ າລັບບຸ້ານ ຫຼ  ສິີ່ງປ ກສຸ້າງຕ່າງໆ, ວດັສະດ ໃນການກ ໍ່ສຸ້າງສິີ່ງປ ກສຸ້າງທີີ່ຈະຍົກຍຸ້າຍໄປ ແມ່ນຕາມລາຄາທຸ້ອງ
ຕະຫຼາດ, ໃນສະຖານທີີ່ ແລະ ຄ ນນະພາບ ໃກຸ້ຄຽງ ຫຼ ດີກ່ວາ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງໂຕຖ ກຜົນກະທົບ, ຫຼ ປົວແປງ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງມທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບ, ບວກກັບຄ່າຂົນສົົ່ງວດັສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງ ເຖິງສະຖານທີີ່ປ ກສຸ້າງ, ບວກກັບຄ່າແຮງງານກ າມະກອນ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຜ ຸ້ຮັບ      
ເໝົາ, ບວກກັບ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການລງົທະບຽນ ແລະ ພາສີອາກອນ. ໃນການກ ານົດ ຄ່າທົດແທນ, ຄ່າເຊ ີ່ອມໂຊມ ແລະ
ຄ່າຟ ົ້ນຟ  ຂອງຊັບສິນ ບ ໍ່ໄດຸ້ນ າເຂັື້າໃນການຄດິໃລ່ຄ່າທົດແທນ, ບ ໍ່ໄດຸ້ເປັນມ ນຄ່າຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບຈາກໂຄງການ, ຊຶີ່ງ
ມ ນຄ່ານີື້ຈະຖ ກຕັດອອກ ຈາກລາຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ. ໃນບ່ອນທີີ່ ກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ ບ ໍ່ຊອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານຂອງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ເຕັມຮ ບແບບ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃຕຸ້ກົດໝາຍໃນປະເທດ ຈະມີ
ມາດຕະການເພີມເຕີມ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ ເປັນໄປຕາມ ມາດຕະຖານການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ. ການຊ່ວຍເຫຼ ອເພີີ່ມເຕີມດັົ່ງກ່າວ ແຕກ
ຕ່າງຈາກ ມາດຕະການໃນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ທີີ່ຢ ູ່ພາຍໃຕຸ້ ນະໂຍບາຍເລກທີ OP 4.12, Para. 6. 

ການສຶກສາຕົື້ນທຶນທົດແທນ (RCS) - ເປົົ້າໝາຍຫັຼກຂອງ RCS ຄ ການກ ານົດອົດຕາທີີ່ດິນຕາມການບັນທຶກການໂອນມອບທີີ່
ເກີດຂຶື້ນ, ຂອງໂຄງສຸ້າງ ແລະ ຊັບສິນອ ີ່ນໆ ທີີ່ໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຫັຼກ ແລະ ສ າຮອງ1 . ການສຶກສານີື້ຄວນຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ໂດຍ
ພາກສ່ວນອິດສະຫຼະ. ອີງຕາມຜົນຂອງ RCS, ຄອບຄົວທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະໄດຸ້ການທົດແທນຕາມລາຄາທຸ້ອງ
ຕະຫຼາດ (ຈາກລາຄາຕະຫຼາດ) ຈາກ RoUM ຈາກການສ ນເສຍທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ເນ ີ່ອງຈາກໂຄງການຍ່ອຍ . RCS ຈະຖ ກ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບດັໃນຊ່ວງ DMS. 

ການຈັດສັນຍກົຍຸ້າຍ - ໝາຍເຖິງ ທ ກມາດຕະການ ຄວນຖ ກນ າໃຊຸ້ ເພ ີ່ອຫຸຼດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ ຕ ໍ່ກບັ ຊບັສນິ 
ແລະ/ຫຼ  ຊີວດິການເປັນຢ ູ່ຂອງຜ ຸ້ຖ ກຜົນກະທົບ, ລວມເຖິງ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການຍຸ້າຍຖິີ່ນຖານ (ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ) ແລະ 
ການຟ ົ້ນຟ ຕາມຄວາມຈ າເປັນ.  

ຫົວໜ່ວຍລາຄາຂອງທີີ່ດິນ - ຜົນກະທົບຂອງດນິສ່ວນບ ກຄນົ ມັກຕົກຢ ູ່ພາຍໃຕຸ້ປະເພດທີີ່ດນິ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ຫຼ  ດິນ ຄຸ້າຂາຍ. ວິທີ
ການຫາຂ ໍ້ມ ນ ຈາກອັດຕາທຸ້ອງຕະຫຼາດ ຄ ຂະບວນການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນການຂາຍທີີ່ດິນລ່າສ ດ ໃນບ ລິເວນດນິໃກຸ້ຄຽງໂຄງການ
ຍ່ອຍ. ວິທີການສ າລັບເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ລວມທັງການສ າພາດໂດຍກົງ (i) ຕົວແທນໜ່ວຍງານຄຸ້າຂາຍທີີ່ດນິໃນເຂດສ ນກາງທ ລະ
ກິດ CBD, (ii) ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນທີີ່/ບ ລິເວນໃກຸ້ຄຽງໂຄງການຍ່ອຍ ຜ ຸ້ທີເປັນຄອບຄົວຖ ກກະທົບຈາກໂຄງການການ ແລະ 
ຄອບຄົວທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ແລະ (iii) ອ ານາດການປົກຄອງທຸ້ອງຖິີ່ນທີີ່/ບ ລິເວນໃກຸ້ຄຽງໂຄງການຍ່ອຍ. ຕາມ
ຜົນໄດຮັບຂອງ RCS, ລາຄາທີີ່ດິນຈະລວມທັງຫັຼກຖານການເປັນເຈົື້າຂອງ, ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ ແລະ ຊັບສິນອ ີ່ນໆໃນທີີ່ດິນ. 

 

 

                                                      
1  ນີື້ລວມທັງ ຮົື້ວ, ນ ້າສຸ້າງ, ຫຸ້ອງນ ້າ, ເຮ ອນຄົວ ແລະ ອ ີ່ນໆ  
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ລາຄາສ າລບັສິີ່ງປ ກສຸ້າງ - ເຮ ອນ/ໂຄງສຸ້າງທີີ່ຖ ກກະທົບຈາກໂຄງການຍ່ອຍ ຈະຖ ກຈັດໃນສອງປະເພດຫັຼກ - ເຮ ອນ/ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ 
ແລະ ໂຄງສຸ້າງອ ີ່ນໆ. ວິທີໃນການກ ານົດລາຄາ ເຮ ອນ/ ໂຄງສຸ້າງ ລວມເອົາ ການສ າຫຼວດ ຈ ານວນ ແລະການວດັແທກລະອຽດ 
ຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງສຸ້າງ ແລະ ກ ານດົລາຄາ ຂອງເຮ ອນ/ໂຄງສຸ້າງຕາມລາຄາທຸ້ອງຕະຫຼາດ. ສິີ່ງປ ກສຸ້າງອ ີ່ນ ເຊັົ່ນ: ນ ້າ
ສຸ້າງ ແລະ ຮົື້ວ, ແລະ ຊັບສິນດຸ້ານວັດທະນາທ າເຊັົ່ນ ທາດ, ຈະຖ ກຊົດເຊີຍຕາມລາຄາທຸ້ອງຕະຫຼາດ, ແລະ ຈະມີການກ ານົດຜົນ
ຂອງອັດຕາລາຄາ ໂຄງສຸ້າງສະເພາະ. 

ກ ມ່ທີີ່ມຄີວາມອອ່ນໄຫວງາ່ຍ (ກ ມ່ທີີ່ດຸ້ອຍໂອກາດ) -  ແມ່ນ ກ ່ມທີີ່ແຕກຕ່າງ ຈາກກ ່ມຄົນທົົ່ວໄປ ເປັນກ ່ມຄົນ ທີີ່ຍອມທົນຕ ໍ່
ກັບຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ ແລະ ປະເຊີນໜຸ້າກັບຄວາມດຸ້ອຍໃນສັງຄົມ ຈາກການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: (i) ຫົວ  
ໜຸ້າຄອບຄົວທີີ່ເປັນຜ ຸ້ຍິງ, ຜ ຸ້ສ ງອາຍ  ຫຼ  ຄົນພິການ (ii) ຄົວເຮ ອນທີີ່ມີຖານະທ ກຈນົ, (iii) ຜ ຸ້ບ ໍ່ມີທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ, ແລະ (iv) ກ ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ (OP4.10). 
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ຄ າຂອບໃຈ 

ບົດລາຍງານ ກອບການປ້ອງກນັ ສະບບັນີື້ ໄດຸ້ຖ ກພັດທະນາຂຶື້ນ ເພ ີ່ອສະໜບັສະໜ ນ ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດ ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEA DRM) ທີີ່ໄດຸ້ຮັບທຶນກ ຸ້ຢ ມຈາກ ກ ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໂດຍ
ຜ່ານກອງທ ນພັດທະນາສາກົນ (IDA) ໃຫຸ້ແກ່ ສາມ ປະເທດ ທີີ່ຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຄ  ສປປ ລາວ, ລາຊາ
ອານາຈັກກ າປ ເຈຍ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມຸ້າ. ບົດລາຍງານ ສະບບັນີື້ ຮ່າງຂຶື້ນ ໂດຍ ກົມ ໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW) ຂອງ 
ສປປ ລາວ ປະກອບດຸ້ວຍ ທ່ານ ຄ າແສງ ອາລີ (ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ ພະແນກປ້ອງກນັຕາຝັັ່ງ ແລະ ນ າ້ຖຸ້ວມ), ແລະ ທ່ານ ພິມ
ມະສອນ ແສງສ ລິຍະວົງ (ວິຊາການ) ພາຍໃຕຸ້ການຊີື້ນ າຂອງ ທ່ານ ຮ ່ງຫຼຸ້າ ແສງເມ ອງ (ຫົວໜຸ້າກົມ ໂຍທາທິການທາງນ ້າ) ແລະ
ຮ່ວມກັບ ວິຊາການຂອງ ບ ລິສັດທີີ່ປຶກສາ ເຮັດເຟລ໌ດ ແມ່ຂອງ ເຊິີ່ງປະກອບດຸ້ວຍ ທ່ານ ຈິມ ຮາມິນຕັນ, ທ່ານ ຈິມ ເວັບ, ທ່ານ 
ວົງເພັດ ສ ຂະວງົສາ, ທ່ານ ອານັນ ໄຊຍະວົງ ແລະ ທ່ານນາງ ດາຣນິ ແຮັນເດີສັນ. 

ຂ ຂອບໃຈມາຍັງ ກ ່ມທະນາຄານໂລກ ທີີ່ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜ ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ດຣ. ເຮັນຣິເກຸ້ ເບຣທ (ຫົວໜຸ້າທີມງານ), 
ທ່ານ ສີບ ນເຮ ອງ ພະນະນ ວງົ (ຊຽ່ວຊານ ທາງດຸ້ານການປ້ອງກນັ ທາງສັງຄົມ) ແລະ ທ່ານ ພີເຕີ ຄາວຟອດ (ຊ່ຽວຊານ ທາງ
ດຸ້ານການປ້ອງກັນ ທາງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ). ຂ ຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາໜ່ວຍງານລດັຖະບານ ເປັນຕົນແມ່ນ ທ່ານຮອງເຈົື້າເມ ອງ 
ເມ ອງໄຊ ເທດສະບານແຂວງອ ດມົໄຊ ທີີ່ສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເຂົື້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລ  ແລະ ບນັດາຕົວແທນ ຈາກບຸ້ານ 
ນາສາວ ແລະ ນາເລົົ່າ ທີີ່ໃຫຸ້ການຮ່ວມມ  ໃນການສະແດງຄ າຄະດເຫັນ ແລະ ສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີີ່ອາດຈະເກດິຂຶື້ນ
ຈາກການກ ໍ່ສຸ້າງໂຄງການ. 
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1.0 ຄ ານ າ 
ກ ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໄດຸ້ພິຈາລະນາ ງ ົບປະມານເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົື້າ ໃນໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດ ໃນ
ພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEA DRM) ເປົົ້າໝາຍເພ ີ່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ເກີດຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ ແລະ ສົົ່ງເສີມ
ທາງດຸ້ານງ ົບປະມານເຂົື້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ໃນພາກພ ື້ນແມ່ນ ້າຂອງ ຕອນລ ່ມ. 
ຈ ດປະສົງໃນການສະເໜ ີ ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດ ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຈະໄດຸ້ຮັບທຶນກ ຸ້
ຢ ມຈາກ ກ ່ມຂອງທະນາຄານໂລກ (WBG) ໂດຍຜ່ານກອງທ ນພັດທະນາສາກົນ (IDA) ຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນ ສາມ 
ປະເທດ ທີີ່ຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຄ  ສປປ ລາວ, ລາຊາອານາຈັກກ າປ ເຈຍ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມຸ້າ. 
ໂຄງການ ນີື້ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ບນັດາປະເທດທິດຕິດກັບແມ່ນ ້າຂອງ ທີີ່ໄດຸ້ກ່ຽວມາຂຸ້າງຕົື້ນນັື້ນ ໃຫຸ້ບນັລ  ແລະ ຂະຫຍາຍໝາກຜົນ 
ໃນ ສາມ ປະເດນັ ທີີ່ສ າຄັນດັົ່ງນີື້ ການລງົທຶນໃສ່ໃນວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດນ ້າຖຸ້ວມ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ 
ແລະ ທາງດຸ້ານການບ ລິຫານການເງິນ ແລະ ອົງປະກອບເພ ີ່ອຕອບໂຕຸ້ກັບເຫດການສ ກເສີນ ໂດຍການຈັດສັນງ ົບປະມານ
ຊົົ່ວຄາວ ເທົົ່າກັບສ ນ. 

ວັດຖຸປະສົງໂດຍລວມຂອງໂຄງການ SEA DRM ຂອງ ສາມ ປະເທດ ແມ່ນ “ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີີ່ມ ແລະ ຮ່ວມມ  ໃນການຄ ຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ໃນລະດບັພາກພ ື້ນ”. ທັງ ສາມປະເທດ ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ໄດຸ້ມີ
ການພັດທະນາ ບນັດາໂຄງການຍ່ອຍ ເປັນຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບວດັຖູູປະສົງຂອງໂຄງການ ທີີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້
ປະເມີນ ແລະ ພຈິາລະນາເລ ີ່ອງການລະດົມທຶນຮອນ ໃນຕ ໍ່ໜຸ້າ. 

ສະເພາະ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຄງການ SEA DRM ໄດຸ້ມີຈ ດປະສົງການພັດທະນາໂຄງການ (PDO) ເພ ີ່ອ “ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງທ່າແຮງໃນການລະດົມທຶນຮອນ ເຂົື້າໃນວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃນພາກ
ພ ື້ນແມ່ນ ້າຂອງ”. ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດຸ້ວຍ ຫຸ້າ ອົງປະກອບ ຄ : 

ອງົປະກອບ 1: ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ ຈາກໄພນ າ້ຖຸ້ວມ ໃນຕວົເມ ອງ 

ອົງປະກອບນີື້ ລວມມີການອອກແບບການລງົທຶນທີີ່ເປັນ ໂຄງສຸ້າງ ແລະ ບ ໍ່ມີໂຄງສຸ້າງ ເພ ີ່ອເສີມສຸ້າງລະບບົຄວາມຍ ດຍ ່ນໃນ
ການຮັບມ ກັບໄພນ ້າຖຸ້ວມ ພາຍໃນແຂວງອ ດົມໄຊ. ໂດຍສະເພາະ, ໃນເທດສະບານເມ ອງ ເມ ອງໄຊ ແລະ ຕົວເມ ອງໃກຸ້ຄຽງ. 
ການລງົທຶນໃສ່ໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ ໃນຕົວເມ ອງ ຈະໄດຸ້ຖ ກສະເໜີຂຶື້ນ ໃນ
ເທດສະບານເມ ອງ ຂອງແຂວງອ ດົມໄຊ ແລະ ຕົວເມ ອງໃກຸ້ຄຽງ ທີີ່ລວມທັງ ການລົງທຶນໃສ່ ການກ ໍ່ສຸ້າງລະບົບກນັຕາຝັັ່ງ, ຄນັ
ຄ , ຄອງລະບາຍນ ້າ, ປະຕ ນ ້າ, ຝາຍກັື້ນນ ້າ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມແມ່ນ ້າ. ບັນດາໂຄງລ່າງດັົ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຕົວ
ເມ ອງ ຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ ທີີ່ເກີດຂຶື້ນກະທັນຫັນ ໃນລະດ ຝນົຂອງທ ກໆປີ. ໜ່ວຍງານທີີ່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍດ າເນີນໂຄງການ 
(DIA) ຂອງໂຄງການ ແມ່ນເປັນໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW) ຢ ູ່ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT). 

ອງົປະກອບ 2: ການຄ ຸ້ມຄອງລະບບົ ອ ຕ ນຍິມົ ແລະ ອ ທກົກະສາດ ທີີ່ທນັສະໄໝ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກ
ໄພພບິດັ 

ອົງປະກອບນີື້ ຈະປະກອບດຸ້ວຍ ການຈດັຫາທຶນຮອນ ສ າລັບມາດຕະການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ  ໃນການເພີີ່ມປະສິດທິພາບ 
ແລະ ການສຸ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃນການພະຍາກອນ, ການແຈຸ້ງເຕ ອນ ແລະ ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ 
(DRM) ພາຍໃນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (MoNRE). ອົງປະກອບນີື້ ແບ່ງອອກເປັນ ສອງ ອົງ
ປະກອບຍ່ອຍຄ : ກ) ການສຸ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃນການພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ລະບົບການແຈຸ້ງເຕ ອນ ຂອງກົມອ ຕ ນິຍົມ 
ແລະ ອ ທົກກະສາດ (DMH) ໃນການຄາດຄະເນນ ້າຖຸ້ວມ ທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເສີມສຸ້າງລະບົບການແຈຸ້ງເຕ ອນ; ແລະ ຂ) 
ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສົົ່ງເສີມບັນດາກດິຈະກ າຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານ DRM ພາຍໃນ ກມົຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ 
ການປູ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ (DDMCC). 
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ອງົປະກອບ 3:  ການສະໜອງທນຶໃນການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພບິດັ ແລະ ການຮບັປະກນັ 

ອົງປະກອບນີື້ ຈະປະກອບດຸ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດຸ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມຍ ດຍ ່ນເຂົື້າໃນການລະດົມ
ທຶນຮອນ ໃນ ສປປ ລາວ ຕ ໍ່ກັບບນັຫາທາງດຸ້ານຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ 
ແມ່ນໜຸ້າທີີ່ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການສະໜອງທຶນຮອນທີີ່ຈ າເປັນ ເຂົື້າຊ່ວຍເຫຼ ອຫັຼງເກີດໄພພິບັດ. ອົງປະກອບນີື້ 
ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ ອົງປະກອບຍ່ອຍຄ : ກ) ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດຸ້ານວິຊາການ ໃນການຈັດຫາທຶນຮອນ ໃສ່ໃນວຽກງານການ
ຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນລະດັບຊາດ ເພ ີ່ອພັດທະນາຍ ດທະສາດການປ້ອງກນັ ທາງດຸ້ານການເງິນແຫ່ງຊາດ ທີີ່
ສາມາດປະສານສົມທົບກັບທຶນຮອນ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນພາກພ ື້ນ. ຍ ດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ຈະຕຸ້ອງສຸ້າງ
ຂຶື້ນໂດຍ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຈາກການສະໜັບສະໜ ນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃຫຸ້ແກ່ກະຊວງການເງິນ (MoF) ແລະ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (MPI); ຂ) ການສຸ້າງຕັື້ງກອງທຶນປະກນັໄພທາງດຸ້ານໄພພິບັດໃນອາຊີ (ADRIF) ເພ ີ່ອ
ເປັນການສະໜບັສະໜ ນກດິຈະກ າຕ່າງໆ ທີີ່ຖ ກຈັດຂຶື້ນໂດຍກົນໄກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນພາກພ ື້ນ; 
ແລະ ຄ) ທຶນຮອນຂອງລັດຖະບານບາງສ່ວນ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ແບ່ງປັນໃຫຸ້ກັບ ADRIF. 

ອງົປະກອບ 4:  ການບ ລຫິານໂຄງການ  

ອົງປະກອບນີື້ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ, ຈະປະກອບດຸ້ວຍວິຊາການ ແລະ 
ພະນັກງານທີີ່ສາມາດມອບໝາຍໜຸ້າທີີ່ໃຫຸ້ໄດຸ້ ຜ ຸ້ທີີ່ຈະເຮັດໜຸ້າທີີ່ໃນໜ່ວຍງານບ ລິຫານໂຄງການ (PMU) ຈາກໜ່ວຍງານທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ອົງປະກອບ ບ ລິຫານໂຄງການ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນເລ ີ່ອງງ ົບປະມານ ແລະ ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການ
ພັດທະນາ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ ແລະ ຈັດວາງໜຸ້າທີີ່ຂອງພະນັກງານ ທີີ່ລວມທັງ ການຈັດຊ ື້ຈັດຈຸ້າງ, ການບ ລິຫານ
ການເງິນ. ການຄ ຸ້ມຄອງບັນຫາການປ້ອງກັນ, ກວດສອບທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ສຸ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານ ຕິດຕາມ
ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານໂຄງການ. 

ອງົປະກອບ 5:  ການຕອບໂຕຸ້ກບັເຫດການສ ກເສນີ 

“ອົງປະກອບ ເທົົ່າກັບສ ນ” ນີື້ ຈະຊ່ວຍຈັດສັນງ ົບປະມານໄດຸ້ວ່ອງໄວ ໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບຂະບວນການຟ ົ້ນຟ ສ ກເສີນ ແລະ ການ
ບ ລະນະສິີ່ງປ ກສຸ້າງ ໃນກ ລະນີທີີ່ມີການປະກາດວ່າ ເກີດມີໄພພິບັດເກີດຂຶື້ນ. ອົງປະກອບນີື້ ຈະເປັນການເບີກຈ່າຍ ເຂົື້າໃນບັນຊີ
ທີີ່ເປັນຜົນບວກຂອງອ ປະກອນ ແລະ/ຫຼ  ວຽກສະເພາະ. ອ ປະກອນ, ການບ ລິການ ແລະ ມ ນຄ່າຂອງການດ າເນນີງານສ ກເສີນ 
ເພ ີ່ອຟ ົ້ນຟ ສ ກເສີນ. ຄ ່ມ ການດ າເນນີງານ ເພ ີ່ອຕອບໂຕຸ້ເຫດການສ ກເສີນ ຈະນ າໃຊຸ້ຢ ູ່ໃນອົງປະກອບນີື້, ເຊິີ່ງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ
ກັບການຄ ຸ້ມຄອງການເງນິ, ການຈດັຊ ື້ຈດັຈຸ້າງ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັອ ີ່ນໆ ທີີ່ສ າຄັນ  ເພ ີ່ອຍ ີ່ນ
ສະເໜ ີແລະ ໄດຸ້ຖ ກອະນ ມັດຈາກ ທະນາຄານໂລກ ກ່ອນທີີ່ຈະມີການເບີກຈ່າຍ. 

ບັນດາເອກະສານສ າຄັນອ ີ່ນໆ ຈະຖ ກພັດທະນາຂຶື້ນມາສະເພາະ ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ທີີ່ລວມມີ ການປະ
ເມີນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບ ື້ອງຕົື້ນ (PESA), ກອບໜຸ້າວຽກ ການຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
(ESMF), ກອບການຄ ຸ້ມຄອງຊົນເຜົົ່າ (EGEF) ແລະ ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ (RPF). ບົດການປະເມີນຜົນ
ກະທົບສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົເບ ື້ອງຕົື້ນ ຂອງໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບນີື້ ແມ່ນໄດຸ້ລວມເອົາ ອົງ
ປະກອບທີ 1 ແລະ 2 ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາເບ ື້ອງຕົື້ນນັື້ນ. ສ່ວນອົງປະກອບອ ີ່ນໆ ແມ່ນບ ໍ່ໄດຸ້ລວມຢ ູ່ໃນເອກກະສານ ສະບັບບນີື້ 
(ເຊັົ່ນ ອົງປະກອບທີ 3 ແລະ 4) ຫຼ  ຈະແຍກປະຕິບັດຢ ູ່ໃນສັນຍາສະບັບອ ີ່ນ (ເຊັົ່ນ ອົງປະກອບທີ 5). ອີງຕາມການປຶກສາຫາລ  
ແລະ ໄດຸ້ຮັບຄ າເຫັນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການລງົທຶນຕ່າງໆ, ໂຄງການ ອາດຈະມີການກ່ຽວຂຸ້ອງກັບສອງ ນະໂຍບາຍປ້ອງ
ກັນທາງສັງຄົມ ຂອງທະນາຄານໂລກ: ຄນົຊນົເຜົົ່າ (OP/BP 4.10)  ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແບບບ ໍ່ສະມັກໃຈ(OP/BP 
4.12)  ແລະ ຫຸ້າ ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັທາງ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງທະນາຄານໂລກ: ການປະເມີນດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (OP/BP 
4.01), ທີຢ ູ່ອາໄສຕາມທ າມະຊາດ (OP/BP 4.04) , ຊັບພະຍາກອນວັດທານະທ າ ດຸ້ານກາຍະພາບ (OP/BP 4.11),  ແລະ  
ໂຄງການ ທີີ່ສຸ້າງເທິງ ເສັື້ນທາງນ ້າສາກົນ (OP/BP 7.50). 

ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ ໄດຸ້ນ າສະເໜີລາຍລະອຽດ ການສະເໜີໂຄງການເຖິງກ ່ມທະາຄານໂລກ. ການສະເໜກີານ 
ໂຄງການຍ່ອຍ ວ່າດຸ້ວຍການ ຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ ທີີ່ເມ ອງໄຊ ແຂວງອ ດົມໄຊ ແລະ ເຂດລຽບ
ຕາມ ນ ້າມຸ້າວ ແລະ ນ ້າກ . ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ນີື້ ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ຈະລວມ ມີການສຸ້າງຕາຝັັ່ງກັນເຈ ີ່ອນ, ຄນັ
ຄ ,  ການປັບປ ງ ລະບົບຄອງລະບາຍນ ້າ ແລະ ປະຕ ນ ້າ, ຝາຍ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນ ້າຫຼາຍແຫ່ງ.ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ
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ຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວເຮ ອນຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAH) ບາງສ່ວນ ອາດຕຸ້ອງໄດຸ້ຍຸ້າຍອອກຈາກການຄອບ
ຄອງທີີ່ດິນທີີ່ມີໃນປະຈ ບນັ ແລະ ຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍໄປຢ ູ່ບ່ອນໃໝ່, ອາດເປັນການຍົກຍຸ້າຍແບບຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ຖາວອນ.  ຂ ໍ້
ຫຍ ຸ້ງຍາກອ ີ່ນໆ ອາດ ເກີດຂຶື້ນ ເຊັົ່ນ ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ, ການຍຸ້າຍສິີ່ງປ ກສຸ້າງແບບຊົົ່ວຄາວຈ ານວນໜຶີ່ງ, ແລະ ຄວາມເສຍ
ຫາຍຕ ໍ່ກັບຜົນລະປ ກ, ຕົື້ນໄມຸ້ເສດຖະກິດ ທີີ່ຢ ູ່ຕາມເຂດສະຫງວນແຄມນ ້າ, ຄນັຄ , ລະບົບຮ່ອງລະບາຍນ ້າ ແລະ ປະຕ ລະບາຍນ ້າ
, ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນ ້າ. 

ຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອຸ້ອມ ຕ ໍ່ກັບ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີີ່ອາດເກີດຂຶື້ນ: (i) ເຂດທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເຂດກ ໍ່ສຸ້າງຄັນຄ ກັຍນ ້າ, ຮອງລະບາຍນ ໍ້ີ່າ ແລະ ຝາຍ ເຊັົ່ນ ແຫ່ຼງທີີ່ຢ ູ່ອາໄສຕາມແຄມນ ້າ, ເຂດ
ສະຫງວນ, ເຂດດິນທາມ, ຊັບພະຍາກອນດຸ້ານວດັທະນະທ າ; (ii) ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຜົນກະທົບ ດຸ້ານເສດຖະກິດ ເຊັົ່ນ ເສດຖະກດິ 
ຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແລະ/ຫຼ  ກດິຈະກ າທ ລະກດິ ອ ີ່ນໆທີີ່ບ ເປັນທາງການ; (iii) ຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຊຸມຊນົ ຈາກ
ການຫັຼົ່ງໄຫຼເຂົື້າມາເຮັດວຽກຂອງກ າມາະກອນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ກະທົບກັບກ ່ມຊນົເຜົາ; (iv)  ຄວາມສ່ຽງທີີ່ອາດເຮັດໃຫຸ້
ເກີດການເສຍຫາຍ ຕ ໍ່ກັບ ອະສັງຫາລິມມະຊັບຂອງສ່ວນບ ກຄົນ ແລະ ລະບົບໂຄງ່ລ່າງພ ື້ນຖານຂອງຊຸ່ມຊົນ, ແລະ ສຸ້າງຄວາມ
ບ ໍ່ພ ໃຈໃຫຸ້ຊຸມຊົນ ຍຸ້ອນກິດຈະກ າກ ໍ່ສຸ້າງ; (v) ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ກັບສິີ່ງແວດລຸ້ອມທຸ້ອງຖິີ່ນ ຈາກກດິຈະກ າກ ໍ່ສຸ້າງ ທີີ່ມີລະດັບຄວາມ
ຊັນຂອງຕາຝັງ ແລະ ການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງດິນ, ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການລະບາຍນ ້າ; (vi) ຂີື້ຝ ູ່ນ, ມົນລະພາວະທາງສຽງ ແລະ ການ
ສິີ່ງເສດເຫຼ ອຈາກການກ ໍ່ສຸ້າງ  ຊຶີ່ງອາດເຮັດໃຫຸ້ຄົນໃນທຸ້ອງຖິີ່ນໃນບ ລິເວນໂຄງການເກີດຄວາມບ ໍ່ພ ໃຈ; ແລະ (vii) ເຂດກ ໍ່ສຸ້າງ
ທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕຸ້ອງມີມາດຕະການໃນການເຮັດເສັື້ນທາງທີີ່ປອດໄພ ໃນບ ລິເວນໃກຸ້ຄຽງການກ ໍ່ສຸ້າງ. ບນັຫາຄວາມປອດໄພ
ໃນການໄປມາໃນໄລຍະກ່ອນ ແລະ ຫຼງັ ກ ໍ່ສຸ້າງ ຄນົທຸ້ອງຖິີ່ນຕຸ້ອງໄດຸ້ມີສ່ວນກ ານົດໃນເວລາການປຶກສາຫາລ . 

ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ທີີ່ອາດຈະມີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຜ ຸ້ທີີ່ຢ ູ່ໃນເຂດເຂດ ກ ໍ່ສຸ້າງຄັນຄ ກນັນ ້າ ແລະ ເຂດຝາຍ.. ຖຸ້າຫາກວ່າ ສວນແຄມນ ້າ ໄດຸ້ຖ ກລວມຢ ູ່ໃນລາຍການ ໂຄງການ
ຍ່ອຍ, ສະແດງວ່າ ບ ກຄົນ ແລະ ຄວົເຮ ອນທີີ່ຈະຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ອາດໄດຸ້ຖ ກຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍໄປຢ ູ່ບ່ອນ   ໃໝ.່ ຈະ
ໄດຸ້ມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ເປັນການຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ຖາວອນ ເພ ີ່ອເຮັດຕາຝັງກນັເຈ ີ່ອນ, ຄນັຄ , ລະບບົຮອງລະບາຍ ແລະ ປະຕ ນ ້າ 
ແລະ ເຂດສຸ້າງຝາຍ ພ ື້ນທີີ່ດນິບາງສ່ວນອາດໄດຸ້ມາໂດຍການມອບຄ ນທີີ່ດນິແບບສະໝັກໃຈ ຫຼ  ປະກອບສ່ວນ ແບບສະໝັກໃຈ
ຈາກເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ ແລກກບັການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ. ຄວາມຈ າເປັນທີີ່ອາດຕຸ້ອງມີການຍຸ້າຍຖິີ່ນຖານຂອງບ ກຄົນ ແລະ ຄົວ
ເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ຂະບວນການຄວາມຖ ກຕຸ້ອງຈະໄດຸ້ສຸ້າງ ກອບໜຸ້າວຽກ
ນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ (RPF) ເພ ີ່ອເປັນເຄ ີ່ອງມ ແນະນ າ ໃນການອອກແບບໃນພາຍຫັຼງ ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດຸ້ (ແລະ ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານົດຂອງ OP 4.12). ໃນການອອກແບບ ແລະ ຂັື້ນຕອນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້, ຈະໄດຸ້
ຮັບຂ ໍ້ມ ນພ ື້ນຖານເລິກເຊິີ່ງ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນ ເພ ີ່ອເປັນແນວທາງໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນຊ່ວງຈດັຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

ກະຊວງການເງນິ ໄດຸ້ຄ ານງຶເຖິງ ພາກສ່ວນອ ີ່ນ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ 
ຂອງການລິເລີີ່ມໂຄງການຍ່ອຍ  ມີຄ  ການບ ລິການ ພະຍາກອນອ ຕ ນິຍົມ ແລະ ອ ທົກກະສາດ ແລະ ການສຸ້າງຄວາມສາມາດ 
ແລະ ການສຸ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງອົງກອນ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (MoNRE), ກົມ
ອ ຕ ນິຍົມ - ອ ທົກກະສາດ (DMH). ມັນຂຶື້ນກັບ ທີີ່ຕັື້ງ ຂອງສະຖານີວດັແທກອ ທົກກະສາດ-ອ ຕ ນິຍົມ (ຫຼາຍສະຖານີ)2, ເນ ື້ອທີີ່
ດນິຈ ານວນນຸ້ອຍ ອາດຈ າເປັນນ າໃຊຸ້. ຖຸ້າຂະບວນການກັົ່ນຕອງ ກ ານົດວ່າ ດນິສ່ວນບ ກຄນົ ຕຸ້ອງຖ ກຫຍັບຍຸ້າຍ ເພ ີ່ອສະຖານີ
ວັດແທກອ ທົກກະສາດ-ອ ຕ ນິຍົມ, ຈາກນັື້ນ ຂ ໍ້ກ ານົດຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັກອບນະໂຍບາຍຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ຈະຖ ກນ າໃຊຸ້. 

ໃນຂະນະທີີ່ແຜນການລົງທຶນທີີ່ບ ໍ່ມີໂຄງສຸ້າງ (ພາຍໃຕຸ້ ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.2) ຈະກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ດຸ້ານ
ເຕັກນິກ, ບາງແຜນງານ ຫຼ  ບນັດາການສຶກສາ ໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ພາຍໃຕຸ້ອົງປະກອບ ນີື້ (ເຊັົ່ນ ການວາງແຜນການນ າ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫຼ  ການອອກແບບ ການລົງທຶນສີຂຽວ) ອາດນ າໄປສ ່ການປູ່ຽນແປງ ການໃຊຸ້ປະໂຫຍດທີີ່ດິນ ຫຼ ການຍົກຍຸ້າຍ ຂອງຄົວ
ເຮ ອນ ຖຸ້າມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ. ຕົວຢູ່າງເຊັົ່ນ ໃນກ ລະນ ີການວາງແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ແຜນການຜະລດິສາມາດລະບ ເຂດທີີ່ບ ໍ່ມີ
ການກ ໍ່ສຸ້າງ, ເຂດທີີ່ມີຄົວເຮ ອນ ອາດຕຸ້ອງການເພ ີ່ອຖ ກຍົກຍຸ້າຍ. ດັົ່ງນັື້ນ ແຜນ ແລະ ບນັດາການສຶກສານີື້ ຈະປະເມີນຜົນກະທົບ 
ທີີ່ອາດເກີດຂຶື້ນ ກັບ ຊຸມຊົນຊນົເຜົົ່າມ ແລະ ລວມທັງມາດຕະການທີີ່ເໝາະສົມ ເພ ີ່ອ ແກຸ້ໄຂ ບັນຫາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຊ່ຽງ

                                                      

2 ຂ ໍ້ຄວນເອົາໃຈໄສ່ ວ່າດຸ້ວຍ ຮ່ອງຮອຍ ສະຖານີວັດແທກອ ທົກກະສາດ-ອ ຕ ນິຍົມ (ຕົວຢູ່າງ: ວັດແທກປະລິມານ ້າຝົນ, ວັດແທກກະແສນ ້າໃຫຼ, ດາວທຽມ ແລະອ ີ່ນໆ) ຖ ກ
ຄາດຫວັງວ່າ ຢູ່າງໜຸ້ອຍຈະມີພຽງພ . ຖຸ້າ ສະຖານີວັດແທກອ ທົກກະສາດ-ອ ຕ ນິຍົມ ມີຢ ູ່ແລຸ້ວ ແມ່ນຈະໃດຸ້ຮັບການປັບປ ງ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ທັນສະໃໝ, ມີຄວາມເປັນໄປໃດຸ້ 
ທີີ່ນະໂຍບາຍເຄ ີ່ອງມ ປ້ອງກັນໂຕເອງ ຂອງກ ່ມທະນາຄານໂລກ ຈະຈັດກິດຈະກ ານີື້ໃນໝວດ “C” ເພ ີ່ອປະຕິບັດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຖຸ້າ ສະຖານີວັດແທກອ ທົກກະສາດ-

ອ ຕ ນິຍົມໂຕໃໝ່ ກ າລັງຢ ູ່ໃນຂັື້ນພິຈາລະນາ, ມັນຂຶື້ນກັບຈ ດທີີ່ຕັື້ງ (ເຊັົ່ນ: ພ ື້ນທີີ່ສາທາລະນະ ຫຼ  ພ ື້ນທີີ່ສ່ວນບ ກຄົນ), ດັົ່ງນັື້ນ ໝວດ ”B” ໃນນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ ອາດ
ໃດຸ້ນ າໃຊຸ້.   
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ທີີ່ອາດເກີດຂຶື້ນ (ແລະ ເພີີ່ມຜົນປະໂຫຍດ ທີີ່ເໝາະສົມ ທາງດຸ້ານວັດທະນາທ າ) ຕາມຄວາມຈ າເປັນ. ບັນດາ TORs ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 
ສ າລັບບັນດາ ກດິຈະກ ານີື້ ຈະລວມທັງຂ ໍ້ກ ານົດທີີ່ຜົນນ າໃຊຸ້ ໃນບັນດາສິີ່ງເຫົຼົ່ານີື້. 

2.0 ຫັຼການພ ື້ນຖານຂອງການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 
ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ຫຼ  RPF ໄດຸ້ຖ ກກະກຽມ ໃຫຸ້ເປັນອົງປະກອບໜຶີ່ງຂອງ ບດົກອບການຄ ຸ້ມຄອງ 
ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ໃຫຸ້ແກ ່ ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກ ໄພພິບັດ ປະຈ າພາກພ ື້ນ ອາຊີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕຸ້ ໃນ ສປປ ລາວ (Lao PDR SEA DRM). ກອບໜຸ້າວຽກນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ຈະໄດຸ້ໃຫຸ້ຄ າແນະ
ນ າ ຊ່ວຍໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ຖຸ້າ ໃນກ ລະນີ ການສະເໜໂີຄງການຍ່ອຍ ມີຄວາມຈ າເປັນຈະໄດຸ້ມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່
ດນິນ າໃຊຸ້ແບບຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ຖາວອນ ເພ ີ່ອການປະຕິບດັການລິເລີີ່ມໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ. 
ດັົ່ງນັື້ນ, RPF ໃດຸ້ຖ ກກະກຽມຂຶື້ນ ເພ ີ່ອ ສຸ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການ ເພ ີ່ອ ປ້ອງກນັ (ຫີຼກລຸ້ຽງ), ຈ າກດັ, ແກຸ້ໃຂບນັ
ເທົົ່າ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫຸ້ກັບຜົນກະທົບທາງລົບ (ຂ ໍ້ຫຍ ຸ້ງຍາກ) ເຊິີ່ງເກີດຈາກການຫັຍບຍຸ້າຍທີດິນ ຈາກການ
ສະເໜໂີຄງການຍ່ອຍ.  

ເປົົ້າໝາຍຂອງກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ຫຼ  RPF ເພ ີ່ອຫຸຼດຜ່ອນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍແບບບ ໍ່ສະໝກັໃຈ ແລະ ສະ
ໜອງກອບເຄ ີ່ອງມ ແນະນ າ ໃນການປະເມີນ ຄວາມວິຕົກກັງວນົຂອງ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
ເຊັົ່ນ ເລ ີ່ອງການສ ນເສຍວິຖີການດ າລົງຊີວດິ, ຊບັສົມບັດ ແລະ ຄວາມຢ ູ່ດີກິນດ.ີ ນະໂຍບາຍຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ
ຂອງ ທະນາຄານໂລກ (OP/BP-4.12) ຈະຖ ກນ າມາໃຊຸ້ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ີ່ອ ໂຄງການພັດທະນາ (ຫຼ ໂຄງການຍ່ອຍ) ອາດກ ໍ່ໃຫຸ້ 
ປະຊາຊົນສ ນເສຍທີີ່ດິນ, ຊບັສິນອ ີ່ນໆ, ຫຼ  ການເຂົື້າເຖິງແຫ່ຼງເຮັດການຜະລດິຢ ດສະງ ັກລງົ, ຫຼ  ສ ນເສຍວິຖີການດ າລົງຊີວດິ 
(ຕົວຢູ່າງ: ຊັບສິນ ແລະ ສິີ່ງຂອງອ ີ່ນໆ), ຄວາມຢ ູ່ດີກິນດ ີແລະ ຫຼ  ສິດທິອ ີ່ນໆ. RPF ຈະເປັນເຄ ີ່ອງມ ຊ່ວຍໃນຂະບວນການ
ຕັດສິນໃຈ ພຸ້ອມກັບ ຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ ຂະບວກການ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
ຈະໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ຄວາມຢ ູ່ດີກິນດ ີ ຫຼ , ຢູ່າງໜຸ້ອຍ, ກ ໍ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການຟ ົ້ນຟ ເຮັດໃຫຸ້ຊີວິດການເປັນຢ ູ່
ຂອງພວກເຂົາຢ ູ່ໃນລະດັບ ກ່ອນມີການເລີີ່ມຕົື້ນໂຄງການ. 

ລາຍລະອຽດຂອງເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ແຜນ ຂອງ ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ (RPF) ຈະຖ ກກະກຽມ,  ຈະຖ ກນ າໃຊຸ້ໃນ
ຊ່ວງຂັື້ນຕອນສະເພາະ ຂອງການອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດຸ້, ແລະ ພາຍຫັຼງການຈດັຕັື້ງ
ປະຕິບັດ. RPF ກ ານົດແນວທາງໃນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄ າອະທິບາຍ ໃນກ ລະນີໃດທີີ່ຈະບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບ
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ. RPF (ກງົກນັຂຸ້າມກັບແຜນປະຕິບັດການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ) ເປັນເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ເໝາະສົມ ໃນຂັື້ນຕອນ
ທີີ່ ຍັງຢ ູ່ໃນຊ່ວງ ການວາງແຜນ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ກ ່ມທະນາຄານໂລກ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ຕັດສິນໃຈອະນ ມັດທຶນ, ທີຕັື້ງ ຫຼ 
ການອອກແບບ ເພ ີ່ອການດ າເນນີບນັດາ ໂຄງການຍ່ອຍ ເຫົຼົ່ານັື້ນເທ ີ່ອ, ການກ ານດົ ຈະມີກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ີ່ອ ໂຄງການຢ ູ່ໃນຊ່ວງ
ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ໃນເວລານັື້ນຂ ໍ້ມ ນມີຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຂອງໂຄງການກ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການດດັແກຸ້ ແລະ ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້, 
ແລະ ແຜນດ າເນີນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (ຫຼ  ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍໂດຍຫຍ ໍ້) ສາມາດໄດຸ້ກະກຽມ. 

RPF ຈະພິຈາລະນາ ນ າໃຊຸ້ ຖຸ້າ ການສະເໜີການ ໂຄງການຍ່ອຍ ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບ ຄົວເຮ ອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີີ່ອາດຕຸ້ອງໄດຸ້
ຍົກຍຸ້າຍ, ເຖິງຈະເປັນການຍົກຍຸ້າຍແບບຊົົ່ວຄາວກ ໍ່ຕາມ. ສະຖານະການທີີ່ອາດມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ຫຼ  ຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ຄົນ 
ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພ ີ່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ, 
ລວມທັງ ໜຸ້າວຽກກາຍະພາບ, ເຊັົ່ນ ການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ການບ ລະນະ ຕາຝັງກັນເຈ ອນ, ລະບບົຮ່ອງ ແລະ ປະຕ ນ ້າ, ແລະ ສວນ
ສາທາລະນະແຄມນ ້າ (ຫຼາຍແຫ່ງ). ໃນສະຖານະການນີື້, ການໄຕ່ຕອງ ປັດໄຈເຫົຼົ່ານີື້ ຈະຊວ່ຍຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ກ ານົດ 
ມາດຕະການ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນ (ຫີຼກລຸ້ຽງ) ຫຼ  ບນັເທົາຜົນກະທົບ. 

3.0 ຂະບວນການ ຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ການອະນ ມດັ 
ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທາງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫຸ້ປະເທດກ ຸ້ຢ ມ (ສປປ ລາວ) 
ຕຸ້ອງໄດຸ້ກະກຽມບົດກອບຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ແລະ ກອບໜຸ້າວຽກນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 
(RPF) ໃຫຸ້ສອດຄອງກັບ ກດົໝາຍ ຂອງ ລດັຖະບານ ລາວ ແລະ ຄ າແນະນ າ ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ທີີ່ໄດຸ້ປະກາດນ າໃຊຸ້, 
ເຊັົ່ນ ຂ ໍ້ຕົກລງົ ແມ່ນ ້າຂອງ ປີ1995, ຊຶີ່ງພົວພັນເຖິງການແບງ່ປັນນ ້າ. ເອກະສານມາດຕະການປ້ອງກັນເຫົຼົ່ານີື້ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຖ ກ
ກະກຽມ, ເຜີຍແຜ່ອອກສ ່ມວນຊົນໃຫຸ້ໄດຸ້ເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນໂດຍບ ເສຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆ ລ່ວງໜຸ້າກ່ອນການແຈຸ້ງການເຂົື້າມາປຶກສາ
ຫາລ ນ າກັນຈາກຫຼາຍຝູ່າຍ (FPIC) ຈັດຕັື້ງປະຕິບດັເພ ີ່ອຮັບປະກັນ ການສະເໜີຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການຍ່ອຍ (ຜົນກະທົບ
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ດຸ້ານບວກ ແລະ ລົບ)  ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການປຶກສາຫາລ  ກ່ອນການປະເມີນໂຄງການຍ່ອຍ. ໃນເວລາທີີ່ ການສະເໜີ ຈ ດທີີ່ຕັື້ງຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍສະເພາະໄດຸ້ເປັນທີີ່ຮັບຮ ຸ້ແລຸ້ວ, ຫັຼງຈາກນັື້ນ ແຜນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫຍ ໍ້ (ARAP) 
ແລະ ແຜນດ າເນນີການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ສາມາດດ າເນີນການກະກຽມ ໃຫຸ້ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງ ຂອງ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ແຕ່ວ່າ ຕຸ້ອງດ າເນນີການກ່ອນຈະມີການກ  ໍ່ສຸ້າງໃດໆ.  

RPF ຈະສ ມໃສ່ ການໃຫຸ້ຄ າແນະນ າ ໃນການພັດທະນາ ເຂດສະເພາະເພ ີ່ອ ARAP/RAP (OP/BP 4.12) ໃນຊ່ວງດ າເນນີ
ການສະເໜີການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການຍ່ອຍ. ດັົ່ງທີີ່ກ່າວໄປແລຸ້ວ, ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ ຄາດວ່າຈະບ ໍ່ມີ, 
ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ບ ກຄນົ ຫຼ  ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຜ ຸ້ທີີ່ອາໄສຢ ູ່ໃນເຂດ ກ ໍ່ສຸ້າງຄັນຄ ກນັນ ້າ, ຝາຍ, 
ແລະ ສ່ວນແຄມນ ້າ (ຫຼາຍແຫ່ງ) ຈະຖ ກຍົກຍຸ້າຍເປັນຜົນຈາກການສະເໜ ີໂຄງການຍ່ອຍ. ນອກຈາກນັື້ນແລຸ້ວ, ການຫັຍບຍຸ້າຍ
ທີີ່ດິນ ຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ຖາວອນ ອາດເກີດຂຶື້ນ, ໃນກ ລະນນີີື້, ດ າລດັການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍປະຊາຊົນ
ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ, ເລກທີ 192/ນຍ(2016) ; ແລະ ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກ 
(OP/BP 4.12) ຮຽກຮຸ້ອງ ໃຫຸ້ ARAP/RAP ຕຸ້ອງສຸ້າງບົດແນະນ າການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ. 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ພຸ້ອມກັບບັນດາກະຊ່ວງຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເຊັົ່ນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
(MPI), ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ຈະໄດຸ້ໃຫຸ້ທິດຊີື້ນ າໂດຍລວມ ເພ ີ່ອການວາງ
ແຜນ ການຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ຂະບວນການຫຍັບຍຸ້າຍ, ຮັບປະກນັການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຜ ຸ້ມີສ່ວນໄດຸ້ເສຍຫຼາຍພາກສ່ວນທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໂຄງການ, ຊຶີ່ງລວມເອົາ ການປະສານສົມທົບໂດຍຕົງ ໃນການຈດັຕັື້ງການປະຕິບດັ ຂອງການຍົກຍຸ້າຍຖິີ່ນຖານ 
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ. ໃນເວລາລິເລີີ່ມ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ຜ ຸ້ມີສ່ວນໄດຸ້ເສຍຈະໄດຸ້ເຮັດການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ຽວກັບ 
ຫັຼກການການວາງແຜນ, ການຈດັສັນໜຸ້າວຽກ ເພ ີ່ອແນໃສ່  ການລະບ  ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ ຈາກການ 
ໂຄງການຍ່ອຍ.ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍທີ 1 ໄດຸ້ເວົື້າເຖິງເນ ື້ອໃນ ຂອງ ເອກະສານ ARAP/RAP ຊຶີ່ງເປັນໂຄ່ງຮ່າງຂອງຂ ໍ້ມ ນ ທີີ່
ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມາຈາກການລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນພ ື້ນຖານ, ການປະເມີນມ ນຄ່າຊັບສິນ, ແລະ ການກ ານດົການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, 
ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນການຍົກຍຸ້າຍແບບຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ຖາວອນ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ  ໃນສະພາບການ ທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຫຸຼດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍ່ອຍຕ ໍ່ສັງຄົມ. 

ການກະກຽມ ARAP/RAP ຕຸ້ອງລວມມີ ບັນດາມາດຕະການເພ ີ່ອ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

▪ ແຈຸ້ງໃຫຸ້ປະຊາຊົນໄດຸ້ຮັບຮ ຸ້ເຖິງທາງເລ ອກ ແລະ ສິດທິຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບການຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍ; 

▪ ປຶກສາຫາລ , ສະເໜີວິທີທາງຕ່າງໆ, ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນທາງເລ ອກ ດຸ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກດິ ທີີ່ມີຄວາມເປັນ
ໄປໄດຸ້ໃນການຍົກຍຸ້າຍ ແລະ/ຫຼ   ທາງເລ ອກໃນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ; ແລະ 

▪ ການຈ່າຍຄ່າທົດແທນທີີ່ທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແບບເຕັມຮ ບແບບຂອງການທົດແທນຕ ໍ່ກບັການສ ນເສຍ 
ສັບຊິນ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງອັນເນ ີ່ອງມາຈາກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ. 

ມີການປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກັບສ ີ່ມວນຊນົຢູ່າງເໝາະສົມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂະບວນການຂອງ 
ARAP/RAP. ນອກເໜ ອຈາກນັື້ນ, ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈະໂຄງການ ຈະຕຸ້ອງຄ ານຶງເຖິງ:  

▪ ທາງເລ ອກ ແລະ ສິດທິຂອງປະຊາຊົນ ໃນການປະກອບສ່ວນທີີ່ດນິ, ການຍົກຍຸ້າຍ ແລະ/ຫຼ  ການທົດແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍ. 

▪ ດຸ້ານເຕັກນິກສະເພາະ ແລະ ທາງເລ ອກເສດຖະກິດທີີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ທາງເລ ອກໃນການຍົກຍຸ້າຍ ຫຼ  ພ ື້ນທີີ່
ຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ. 

▪ ຂະບວກການ ແລະ ການສະເໜີເວລາ ຂອງການຍົກຍຸ້າຍ, ຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ຫຼ  ການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ. 

▪ ອັດຕາການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ເໝາະສົມ ໃນອັດຕາເຕັມຂອງມ ນຄ່າການຍົກຍຸ້າຍ ຍຸ້ອນການສ ນເສຍ ຊັບສິນ 
ແລະ ການບ ລິການ; ແລະ 

▪ ສະເໜ ີມາດຕະການ ແລະ ມ ນຄ່າ ໃນການບ ລະນະ ຫຼ  ປັບປ ງ ຄ ນນະພາບການດ າລງົຊີວິດ ແລະ ສ ຂະພາບ. 

ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ (DIA), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ - ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຈະມີໜຶີ່ງຜ ຸ້ຊ່ຽວຊານດຸ້ານ
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ (SDS)ມາ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍງານບ ລິຫານໂຄງການ (PMU). ໃນບັນດາວຽກງານຕ່າງໆ, ໜຸ້
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າວຽກຂອງຊ່ຽວຊານດຸ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແມ່ນ ເພ ີ່ອຕິດຕາມ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ກອບໜຸ້າວຽກນະໂຍບາຍການຈັດ
ສັນຍົກຍຸ້າຍ (RPF) ແລະ ເຂດຈ ດສ ມ (ຕົວຢູ່າງ: ເຂດໄດຸ້ຮັບຜົນສະທຸ້ອນ [ROI]) ARAP/RAP ແມ່ນເພ ີ່ອ ຮັບປະກັນ 
ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໃຂຢູ່າງເໝາະສົມ ໃນການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ, ບນັຫາ ການຍົກຍຸ້າຍ ຫຼ  ການຈດັສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ. ເມ ີ່ອ RPF ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດ, ຜົນກະທົບດຸ້ານສົງຄມົທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶື້ນ ຈາກ ການລເິລີີ່ມ ແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍ  
ທີີ່ ຈ າເປັນຕຸ້ອງມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ (ລວມທັງດນິທີີ່ໄດຸ້ຮັບການປະກອບສ່ວນ). ການຍົກຍຸ້າຍ ຫຼ  ຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ຈະໄດຸ້ຮັບ
ການແກຸ້ໄຂ. ການນ າໃຊຸ້ ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກບັດາຄ ່ຮ່ວມງານ, ອົງການຈດັຕັື້ງມະຫາຊົນ (CSO) ແມ່ນຄວາມສ າຄັນ
, ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແມ່ນຈະຖ ກຮັບປະກັນວ່າ ມີຄວາມພ ໃຈໃນການສະເໜ ີ ໂຄງການ
ຍ່ອຍ ໃນເຂດທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນສະທຸ້ອນ (ROI). 

ຂະບວນການ ການພິຈາລະນາ ແລະ ກວດສອບ ຄວນຖ ກນ າໃຊຸ້ໃນການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ, ຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ, ແລະ 
ຂະບວນການວາງແຜນຈ່າຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ຖຸ້າຈ າເປັນ. ເປົົ້າໝາຍຂອງ ຂະບວນການ ການພິຈາລະນາ ແລະ ກວດ
ສອບ ເພ ີ່ອກ ານົດ ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ, ຍົກຍຸ້າຍ ຫຼ  ຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ, ແລະ ຫຼ  ບນັຫາການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ປະສານ
ສົມທົບກັບ ການສະເໜີການໂຄງການຍ່ອຍ ໃນບ ລິເວນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນສະທຸ້ອນຈາກໂຄງການ. ເພ ີ່ອໃຫຸ້ການວາງແຜນອອກມາດີ
ທີີ່ສ ດ ແລະ ການພິຈາລະນາ ຄວນຈັດຕັື້ງຂຶື້ນໃນລະຫວ່າງ ຊ່ວງຕົື້ນ ຂອງການເຮັດ RFP, ຈາກນັື້ນ ຊ່ຽວຊານດຸ້ານການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ ຈະໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຄົບຖຸ້ວນໃນການພັດທະນະເຂດທີີ່ມີຜົນສະທຸ້ອນຕ ໍ່ ARAP/RAP. ARAP/RAP 
ຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງມີ ຈ ດທີີ່ຕັື້ງ ແນນ່ອນ, ຕຸ້ອງມີ ຮ ບຮ່າງ ໂຄງການຍ່ອຍ ຫຼ  ເຂດທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນສະທຸ້ອນ, ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຄົບຖຸ້ວນ ເພ ີ່ອທີີ່
ຈະກ ານດົ ຄ່າຕ່າງໆ ຄ :  

▪ ບ ກຄົນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ (ດຸ້ານບວກ ຫຼ  ລົບ) ຍຸ້ອນການລິເລີີ່ມ ໂຄງການຍ່ອຍ; 

▪ ຜ ຸ້ທີີ່ມີສິດໄດຸ້ຮັບການທົດແທນ ຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອ; ແລະ 

▪ ປະເພດຂອງການທົດແທນ ຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ທີີ່ຈ າເປັນ. 

ຫັຼງຈາກເຮັດສົມບ ນແລຸ້ວ, ARAP/RAPຈະຖ ກ ຮັບຮອງໂດຍ DIA ແລະ ສົົ່ງຕ ໍ່ເພ ີ່ອຂ ອະນ ມັດ ເຫັນດີ ຈາກທະນາຄານໂລກ. 

ໂຄງການຍ່ອຍ ທີີ່ກະທົບເຖິງ 50 ຄົວເຮ ອນ ຫຼ  ໜຸ້ອຍກ່ວານັື້ນ ໃນການສ ນເສຍຊັບສິນ ແລະ ເງ ີ່ອນໃຂການດ າລງົຊີວິດ 
ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີ ແຜນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫຍ ໍ້(ARAP) ຕຸ້ອງຖ ກຈັດຕັື້ງ. ARAP ຈະລວມມີຂ ໍ້
ມ ນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: (i) ບດົສະເໜີໂຄງການໂດຍຫຍ ໍ້, ສະຖານທີີ່ ແລະ ບນັດາຜົນກະທົບຂອງມັນ; (ii) ການປຶກສາຫາລ ກັບ ບ ກຄນົ
ທີີ່ທີຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວເຮ ອນຖ ກຜົນກະທົບຈາກຕ ໍ່ໂຄງການ (PAH); (iii) ຖານຂ ໍ້ມ ນຂອງ 
ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວເຮ ອນຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAH); (iv) ການຈດັປະເພດ 
ແລະ ລະດັບ ໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຂອງ ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວເຮ ອນຖ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ (PAH); (v) ສິດໃນການໃດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ຄ່າເບຸ້ຍລຸ້ຽງ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ຫຼ  ການຊ່ອຍ
ເຫຼ ອຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ໂດຍຂຶື້ນກັບລະດັບໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຕາຕະລາງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ; (vi) ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບ
ສະຖານທີຈະຍຸ້າຍໄປ, ແລະມາດຕະການໃນການເລ ອເຟັົ້ນ; (vii) ກົນໄກຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈດັຕັື້ງ ແລະ ຕິດຕາມ; (viii)  
ຂະບວນການແກຸ້ໃຂຄ າຮຸ້ອງ; (ix) ການປະເມີນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ໃນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ງ ົບປະມານປະຈ າປີ; ແລະ (x) ແຜນ
ເວລາໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ. 

ໂຄງການຍ່ອຍ ທີກະທົບເຖິງຫຼາຍກ່ວາ50 ຄົວເຮ ອນໃນການສ ນເສຍຊັບສິນ ແລະ ເງ ີ່ອນໃຂການດ າລົງຊີວິດ ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີ 
ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP)ຕຸ້ອງຖ ກຈັດຕັື້ງ. ໂດຍປົກກະຕິ, RAP ຈະລວມມີຂ ໍ້ມ ນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: (i) ບົດສະເໜີ
ໂຄງການໂດຍຫຍ ໍ້, ສະຖານທີີ່ ແລະ ບນັດາຜົນກະທົບຂອງມັນ; (ii) ຫັຼກການ ແລະ ເປົົ້າໝາຍ ການກະກຽມແຜນການຈດັສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ; (iii) ກອບກົດໝາຍ; (iv) ຖານຂ ໍ້ມ ນຂອງ ບ ກຄນົທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) 
ແລະ ຄວົເຮ ອນຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAH);  (v) ການຈດັປະເພດ ແລະ ລະດັບ ໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຂອງ ບ ກຄົນທີີ່
ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວເຮ ອນຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAH); (vi) ສິດໃນການໃດຸ້ຮັບການທົດ
ແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ຄ່າເບຸ້ຍລຸ້ຽງ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ຫຼ  ການຊ່ອຍເຫຼ ອຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ໂດຍຂຶື້ນກັບລະດັບໃດຸ້ຮັບ
ຜົນກະທົບໃນຕາຕະລາງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ; (vii) ຂ ໍ້ມ ນ ຂອງຈ ດຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ຄຽງຄ ່ກັບ ເງ ີ່ອນໃຂເສດຖະກິດ
ສັງຄົມ ຂອງ PAP ແລະ PAH ແລະ ຊູູມຊົນ ບຸ້ານເຈົື້າພາບ; (viii) ລະບບົກນົໄກວາງແຜນ ແລະຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ;  ກນົໄກ
ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈດັຕັື້ງ ແລະ ຕິດຕາມ; (ix) ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນລະຫ່ວາງການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ;  
(x)  ຂະບວນການແກຸ້ໃຂຄ າຮຸ້ອງ; (xi) ການປະເມີນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ໃນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ງ ົບປະມານປະຈ າປີ; (xii) ແຜນ
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ເວລາໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ; ແລະ (xiii) ຂະບວນການຕິດຕາມຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ລວມທັງ ກອບໜຸ້າວຽກ 
(TOR) ຂອງ ພາກສ່ວນຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຈາກພາຍນອກ. 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A1 ຈະໃຫຸ້ຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມ ໝາກຜົນທີຄາດຫວັງ ຈາກ ການຍົກຍຸ້າຍຈັດສັນ ລວມເຖິງ ເອກະສານ ແຜນ
ດ າເນນີງານໃນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ໂດຍຫຍ ໍ້ (ARAP) ແລະ ແຜນດ າເນນີງານການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP). 

4.0 ປະເພດບ ກຄົນ ທີີ່ຖ ກຍົກຍຸ້າຍ 
Lao PDR SEA DRM ສະເໜີການ ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະມີທັງຜົນກະທົບດຸ້ານບວກ ແລະ ລົບ ຕ ໍ່ປະຊາຊົນ ທີີ່ເມ ອງໄຊ, 
ແຂວງອ ດົມໄຊ ແລະ ເຂດອອບຂຸ້າງ ບ່ອນທີີ່ ມີແຜນຈະສຸ້າງການປ້ອງກັນໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ. ມັນມີເຫດຜົນ ທີີ່ຈະ
ເຂົື້າໃຈວ່າ ຄົວເຮ ອນ, ຮຸ້ານຄຸ້າບ ລິສັດ, ລະບົບໂຄງລາງພ ື້ນຖານ (ຕົວຢູ່າງ: ໂຮງຮຽນ, ສ ກສາລາ ແລະໂຮງໝໍ, ຫຸ້ອງການລດັ, 
ເຂດຊາຍແດນຮົື້ວ) ເຊີີ່ງເປັນບັນດາສິີ່ງປ ກສຸ້າງ ທີີ່ຢ ູ່ໃກຸ້ກັບໃນເຂດກ ໍ່ສຸ້າງຄນັຄ ກນັນ ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນ ້າ ແລະ ປະຕ ນ ້າ, ຝາຍ 
ແລະ ສ່ວນແຄມນ ້າ (ຫຼາຍແຫ່ງ) ມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບ.  

ເມ ີ່ອມີການກ ານົດ ທີີ່ຕັື້ງໂຄງການຍ່ອຍ, ການຫຍັບຍຸ້າຍ ທີີ່ດິນ ຫຼ  ກ່ຽວພັນກັບ ຜົນກະທົບທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ມີການກ ານົດ, 
ແຜນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ຕຸ້ອງໄດຸ້ເລີີ່ມຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ. ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບັດຈະຮັບພາລະໜຸ້າທີີ່ນີື້, ຫຼ  ຜັກດນັການລງົສ າ
ຫຼວດປະຊາກອນ ເພ ີ່ອກ ານົດແລະລະບ   ຈ ານວນບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນທັງໝົດທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ແລະ ການ
ລົງສ າຫຼວດ ເສດຖະກດິ ແລະ ສັງຄົມ ເພ ີ່ອ ກ ານົດ ລະດບັຄວາມເສຍຫາຍໃນເຂດໄດຸ້ຮັບຜົນສະທຸ້ອນຈາກໂຄງການ. ການລົງ
ສ າຫຼວດ, ອາດມີການເຮັດແຍກກັນ ຫຼ  ເຮັດໄປພຸ້ອມກັນ ເພ ີ່ອກ ານົດ ARAP ຫຼ  RAP ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ກິດຈະກ າທັງໝດົ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ຈະກະທົບ ເຖິງ ທ ກຄົນ ໃນເຂດໄດຸ້ຮັບຜົນສະທຸ້ອນຂອງໂຄງການ (ບ ໍ່ວ່າ
ຈະຢ ູ່ໃນໝວດໝ ່ໃດ: ເຊ ື້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ຊົນເຜົາ, ເພດ, ອາຍ , ສະຖານະດຸ້ານເສດຖະກິດ, ກ າມະສິດຄອບຄອງທີີ່ດນິ 
ແລະອ ີ່ນໆ), ມີພຽງແຕ່ບັນດາກດິຈະກ າ ທີີ່ຕຸ້ອງມີການຍົກຍຸ້າຍ ທັງໃນແບບຊົົ່ວຄາວ ແລະຖາວອນ ຈະຖ ກພິຈາລະນາ  ເພາະ
ອາດມີບັນຫາໃນເວລາການຍົກຍຸ້າຍ. ກອບໜຸ້າວຽກນະໂຍບາຍການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ຄ ານຶງວ່າ ກ ່ມຄົນບາງຈ ານວນ ອາດຂາດ
ຄວາມສາມາດໃນການຟ ົ້ນຟ ເງ ີ່ອນໄຂຊີວິດການເປັນຢ ູ່, ການດ າລງົຊີວິດ ແລະ ລະດັບລາຍຮັບ; ແລະ ດັົ່ງນັື້ນ, ເຂົາອາດຈະມີ
ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຄວາມທ ກຍາກ ຫຼາຍຂຶື້ນ ໃນເວລາທີີ່ເຂົາສ ນເສຍທີີ່ດນິ ແລະ ຊັບສິນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ. ໃນລະຫວ່າງ ທີີ່  
ARAP/RAP ມີການປະເມີນ ດຸ້ານສັງຄົມ, ໂຄງການ ຈະລະບ  ບນັດາມາດຕະການຈ າເປັນອ ີ່ນໆ ຫຼ  ຂ ໍ້ກັງວົນ ທີີ່ອາດຕຸ້ອງໄດຸ້
ຮັບການພິຈາລະນາ ເພ ີ່ອກ ່ມຄົນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ກ ່ມຊນົເຜົົ່າ ແລະ ກ ່ມທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍໂຕເອງໄດຸ້- ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜ ່ມ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເດກັນຸ້ອຍ, ຜ ຸ້ມີອາຍ , ຜ ຸ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜ ຸ້ທ ກ, ອ ີ່ນໆ) ແຕ່ບ ໍ່ໄດຸ້ໝາຍເຖິງການຊ່ວຍເຫຼ ອ. ບັນຫາເລ ີ່ອງເພດ 
ຈະໄດຸ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນລະຫ່ວາງການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ກອບຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
(ESMF), ກອບນະໂຍບາຍ ແຜນວຽກ ກອບໜຸ້າວຽກນະໂຍບາຍການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RPF) ແລະ ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຊົນເຜົົ່າສ່ວນນຸ້ອຍ (EGEF). 

5.0 ມາດຖານສິດທິຂອງຜ ຸ້ທີີ່ຖ ກຍົກຍຸ້າຍ 
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ກ າໜດົກດົລະບຽບຕ່າງໆ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດຸ້ວຍການຫຍັບຍຸ້າຍ, ຕາມ ນະໂຍບາຍການຈັດສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12), ຫັຼກການພ ື້ນຖານຂອງ ການຫຍັບຍຸ້າຍ ແລະ ການ
ປະກອບສ່ວນ ມອບດນິ ໃຫຸ້ໂຄງການ ຈະລວມ ມີຄ ນນະສົມບັດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້:  

▪ ຈ າກັດຜົນກະທົບດຸ້ານລົບ ໃຫຸ້ຫນຸ້ອຍ ທີີ່ສ ດ; 

▪ ຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ການ ຈດັສັນ ທີີ່ດນິ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ  ການປັບປ ງ ຫຼ , ຢູ່າງນຸ້ອຍສ ດ, ແມ່ນການ ຟ ົ້ນ
ຟ  ລາຍຮັບ ແລະ ມາດຕະຖານຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ຂອງບ ກຄນົ ຫຼ  ຄວົເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໃຫຸ້ຄ ເກົົ່າ 
ກັບ ຊ່ວງເວລາກ່ອນທີີ່ໂຄງການຈະເຂົື້າມາ; 

▪ ຮັບປະກັນ ສິດເສລີ, ການຮ ຸ້ເວລາ ທີີ່ຈະມີການ ລງົປຶກສາຫາລ  ກັບ ບ ກຄນົ ຫຼ  ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ການປະກອບສ່ວນ ມອບດນິ ແລະ ແຜນການ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ແລະ ຮັບປະກນັ ຂະບວນ
ການ ແມ່ນມີເອກະສານອຸ້າງອີງ; ແລະ 
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▪ ການມອບ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ຖຸ້ານ າໃຊຸ້, ສ າລັບ ຊັບສິນສ່ວນບ ກຄນົ ແມ່ນໃລ່ຕາມອັດຕາ ຂອງຊ່ວງເວລາ
ການຍົກຍຸ້າຍ, ໃນຊວ່ງເວລາກ່ອນ ການເລີີ່ມຕົື້ນ ໂຄງການ ການລົງທຶນລະບບົໂຄ່ງລ່າງ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ. 

ບ ກຄົນຖ ກຍົກຍຸ້າຍ ອາດຈ າແນກອອກເປັນສາມກ ່ມດັົ່ງນີື້: 

a) ຜ ຸ້ມີສິດຕາມກົດໝາຍໃນການຄອບຄອງທີີ່ດນິ (ລວມທັງສິດທິຕາມທ ານຽມ ແລະ ປະເພນີ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບການຍອມຮັບ
ພາຍໃຕຸ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດ); ຈະໄດຸ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍສ າຫັຼບທີີ່ດິນທີີ່ສ ນເສຍ, ຊັບສິນທັງໝົດທີີ່ຕັື້ງເທິງທີີ່ດິນ, ລວມ
ທັງມາດຕະການຟ ົ້ນຟ ລາຍຮັບ; 

b) ຜ ຸ້ທີີ່ບ ໍ່ມີສິດຕາມກົດໝາຍຢູ່າງເປັນທາງການໃນການຄອບຄອງດນິໃນຊ່ວງເວລາການລົງສ າຫຼວດ ແຕ່ມີການອຸ້າງສິດ
ການຄອບຄອງ ດນິ ຫຼ ຊັບສິນ - ຖ ວ່າໄດຸ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າການຮຽກຮຸ້ອງດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ຮັບການຍອມຮັບພາຍໃຕຸ້ກົດ
ໝາຍຂອງປະເທດ ຫຼ ໄດຸ້ຮັບການຍອມຮັບຜ່ານຂະບວນການທີີ່ລະບ ໃວຸ້ໃນແຜນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍຈະເປັນໄປໄດຸ້
ຈະໄດຸ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍສ າລັບທີີ່ດິນທີີ່ສ ນເສຍ, ຊັບສິນທັງໝົດທີີ່ຕັື້ງຢ ູ່ເທິງທີີ່ດິນ, ລວມທັງມາດຕະການຟ ົ້ນຟ ລາຍຮັບ; 
ແລະ 

c) ຜ ຸ້ທີີ່ບ ໍ່ມີສິດຕາມກົດໝາຍ ຫຼ  ຮຽກຮຸ້ອງສິດຈາກທີີ່ດິນທີີ່ຄອບຄອງ, ຈະມີສິດໄດຸ້ຮັບການຊົດເຊີຍຊັບສິນທີີ່ຕັື້ງຢ ູ່ເທິງ
ດິນນັື້ນ, ລວມທັງມາດຕະການຟ ົ້ນຟ ລາຍຮັບ. ໃນກ ລະນີເນ ື້ອດນິສ່ວນທີີ່ເຫຼ ອບ ໍ່ສາມາດໃຊຸ້ວຽກໃດຸ້ອີກຕ ໍ່ໄປ ພວກເຂົາ
ມີສິດໄດຸ້ຮັບດິນທົດແທນຢ ູ່ບ່ອນໃໝ່. 

ບ ກຄົນທີີ່ນອນໃນປະເພດ a) ແລະ b) ຈະໃດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ສ າລັບທີີ່ດນິທີີ່ສ ນເສຍ, ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອອ ີ່ນໆ ຕາມ para. 6. ບ ກຄນົທີີ່ນອນໃນປະເພດ c) ຈະໄດຸ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອໃນການຕັື້=ຖິີ່ນຖານແທນຄ່າຊົດ
ເຊີຍສ າລັບທີີ່ດິນທີີ່ຕົນຄອບຄອງ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອອ ີ່ນໆ ທີີ່ຈ າເປັນ, ເພ ີ່ອໃຫຸ້ບນັລ ເປົົ້າໝາຍທີີ່ກ ານົດໃວຸ້ໃນນະໂຍບາຍ, ຖຸ້າ
ພວກເຂົາຄອບຄອງທີີ່ດິນເຂດໂຄງການຍ່ອຍ ກ່ອນມ ື້ລົງທະບຽນຊບັສິນຜ ຸ້ເສຍຫາຍ ຈາກຜ ກ ຸ້ຢ ມ ແລະ ການຍອມຮັບຈາກ
ທະນາຄານໂລກ. 

ທ ກຄົນ ແລະ ທ ກຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (ຖຸ້າພວກເຂົາມີສິດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໃນລາຍຊ ີ່ ເວລາລົງສ າ
ຫຼວດລາຍຊ ີ່ຜ ຸ້ຖ ກຜົນກະທົບ) ຈະໄດຸ້ຮັບສິດເທົົ່າທຽມກັນ ໃນການໄດຸ້ຜົນປະໂຫຍດ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ (ເບີີ່ງ 
ຕາຕະລາງ 2: ໂຄງຮ່າງກ່ຽວກັບສິດທິ), ແລະ ມາດຕະການການຟ ົ້ນຟ ທີີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຊີວິການເປັນຢ ູ່, ຖຸ້າ: (i) ຜົນກະທົບ ເຖິງ
ດນິ ເຮັດການຜະລິດ ເທົົ່າກັບ 10 ເປີເຊັນ ຫຼ  ຫຼາຍກ່ວານັື້ນ, ການໃຫຸ້ບ ລິມາສິດ, ການຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ທົດແທນທີີ່ດນີ ທີີ່ມີ
ສະພາບ ແລະ ເງ ີ່ອນໃຂຂອງ ດິນ ໃກຸ້ຄຽງກັນ, ມີຈ ດທີີ່ຕັື້ງ ໃກຸ້ກັບໝ ່ບຸ້ານ ແລະ ຈະມີການອອກໜງັສ ຢັົ້ງຢ ນສິດໃນການນ າໃຊຸ້
ທີີ່ດິນໃຫຸ້; ຫຼ  ຈາກການຮຽກຮຸ້ອງຂອງ ບ ກຄົນ ຫຼ  ຄວົເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ວ່າດຸ້ວຍ ການ ມອບຄ່າທົດແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ການຈັດຊ ື້ ແລະ ລງົທະບຽນ ຂ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ;  (ii) ແຫ່ຼງລາຍຮັບ ຖ ກຜົນກະທົບ; 
(iii) ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ສ່ວນໜຶີ່ງ ຫຼ  ທັງໝົດ ຖ ກເສຍຫາຍ; ແລະ (iv) ສັບສິນອ ີ່ນໆ (ເຊັົ່ນ: ຜົນລະປ ກ, ຕົື້ນໄມຸ້ ແລະ ເຄ ີ່ອງ ມ ທ າ
ການຜະລດິ) ຫຼ  ການເຂົື້າເຖິງ ສັບສິນເຫົຼົ່ານີື້ ຈະຖ ກຫຼຸດຜ່ອນລົງ ຫຼ  ໄດຸ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ ຈາກ ການຫຍັບຍຸ້າຍ. ການ ທີີ່ບ ໍ່ມີ
ເອກະສານອຸ້າງກ າມະສິດຕ່າງໆ ຫຼ  ເອກະສານ ທີີ່ດິນ ຈະມີສິດພຽງແຕ່ຮຽກຮຸ້ອງ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການສ ນເສຍ
ຊັບສິນ ຂອງພວກເຂົາເຊັົ່ນ ບຸ້ານຫຼ  ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ, ຕົື້ນໃມຸ້ ແລະ/ຫຼ  ຜົນລະປ ກ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ເລ ີ່ອງທີີ່
ດນີ3. ຕາຕະລາງທີ 1 ສົມທຽບ ການນ າໃຊຸ້ລະບຽບຫຼັກການ ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ວ່າດຸ້ວຍນະໂຍບາຍການ
ຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ແບບບ ໍ່ສະມັກໃຈ(OP/BP 4.12).   

ດັົ່ງນັື້ນ, ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ແລະ/ຫຼ  ການສົົ່ງຄ ນທີີ່ດິນ ແລະ ຜົນກະທົບ ເຖິງ ແຫ່ຼງລາຍຮັບ ທັງແບບຊົົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ 
ຕາມຫັຼກການແລຸ້ວຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ລະບ ຢ ູ່ໃນບດົສະເໜ ີໂຄງການຍ່ອຍ ທີີ່ຢ ູ່ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ Lao PDR SEA DRM ໂດຍບ ໍ່ມີ
ການຄ ານງຶວ່າ ໂຄງການໄດຸ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກທະນາຄານໂລກ ຫຼ  ບ ໍ່. ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວຈະໄດຸ້ປະຕິບດັຕ ໍ່ກັບ ທ ກຄນົ ຫຼ  
ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເຖິີ່ງແມ່ນວ່າມັນຈະນ າມາຍັງຜົນກະທົບທີີ່ຫຼວງຫຼາຍ. 

ດັົ່ງທີີ່ກ່າວໄປແລຸ້ວ, ການເອົາໃຈໄສເປັນພິເສດ ເພ ີ່ອ ຊ່ວຍເຫຼ ອ ກ ່ມຄົນ (ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກ ່ມທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍໂຕເອງໄດຸ້ - 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜ ່ມ ແລະ ເດກັນຸ້ອຍ, ຜ ຸ້ເຖົື້າ ແລະ ຜ ຸ້ເສຍອົງຄະ, ຜ ຸ້ບ ໍ່ມີທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຜ ຸ້ທ ກ, ອ ີ່ນໆ). 

                                                      
3 ກອງທຶນ ໂຄງການ ຄ ຸ້ມຄອງຄວາມຊ່າງໄພພິບັດຂອງ ສປປລາວ ອາດນ າໃຊຸ້ເພ ີ່ອທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃນການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ ແລະ ເຊັົ່ນດຽວກັບການ

ໃຊຸ້ໃນການຟ ົ້ນຟ ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າເບຸ້ຍລຸ້ຽງ ໃນການການຍົກຍຸ້າຍສ າລັບຜ ຸ້ຢ ູ່ອາໄສຢູ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບ ໍ່ເປັນທາງການ ໃນເຂດໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ.  
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6.0 ການປະເມີນກົດໝາຍ 
ຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ຢ ູ່ໃນລະດັບປານກາງ ຈາກ ການສະເໜີ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ
ໃນຕົວເມ ອງ ໂດຍການລົງທຶນໄສລະບົບໂຄງ່ລ່າງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການຫຍັບຍຸ້າຍ ທີີ່ດິນຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ຖາວອນ, ບ ກຄນົ ຫຼ  ຄົວ
ເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ອາດຈະຖ ກຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການຍົກຍຸ້າຍ ຖຸ້າກິດຈະກ າການສຸ້າງສວນສາທາລະນະແຄມນ ້າ ລວມຢ ູ່ໃນ
ບົດສະເໜໂີຄງການ. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນຂັື້ນຕ ໍ່ໄປ ແລະ ການສຶກສາອອກແບບ ຈະຈດັຕັື້ງປະຕິບດັຕາມ ບັນດາ
ເອກະສານວ່າດຸ້ວຍມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ ທະນະຄານໂລກ ແລະ ສົມທົບກັບ ນະໂຍບາຍວ່າດຸ້ວຍການຈດັສັນ
ຍົກຍຸ້າຍແບບບ ໍ່ສະມັກໃຈ. 

ກົດໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ກ າໜົດກົດລະບຽບຕ່າງໆ ຂອງ ສປປລາວ ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ການຈດັການ ດຸ້ານສັງຄມົ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ລວມມີ: 

▪ ລັດຖະທ າມະນ ນຂອງ ສປປລາວ ( 1991, ສະບັບດັດແກຸ້ 2003 ແລະ 2015); 

▪ ກົດໝາຍການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (2013);   

▪ ຂ ໍ້ແນະນ າຂອງກະຊວງເລກທີ 8030/ຊທສວ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
(2013);   

▪ ຄ ມ່ ແນະນ າການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກສາທາລະນາຊົນ (2012);  

▪ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍນ ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ້າ (1996); 

▪ ກົດໝາຍປູ່າໄມຸ້ (2007); 

▪ ກົດໝາຍ ຄ ຸ້ມຄອງສັດປູ່າ ແລະ ສັດນ ້າ (2007); 

▪ ດ າລດັການຊດົເຊີຍ ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍປະຊາຊົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ (ເລກທີ 84/ລບ, 
5 ເມສາ2016);   

▪ ກົດໝາຍທີີ່ດິນ (2003);  

ສປປລາວ ໄດຸ້ມີ ການສຸ້າງ ບນັດາກົດໝາຍ, ດ າລດັ, ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂ ໍ້ແນະນ າຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສະຫງວນ ແລະ 
ປົກປັກຮັກສາ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກ່ຽວກັບທີີ່ດນິ, ປູ່າໃມຸ້, ແຫ່ຼງນ ້າ, ສັດນ ້າ ແລະ ສັດປູ່າ. ການແກຸ້ໄຂກົດ       
ໝາຍວ່າດຸ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (2013) ແມ່ນ ເປັນກົດໝາຍຫັຼກ ລະດັບຊາດ. ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການປົກ
ປັກຮັກສາ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ສຸ້າງຂຶື້ນໃຫຸ້ເປັນ ເອກະພາບໃນ ການຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ເຊັົ່ນ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໂດຍ
ແນ່ໄສ ເພ ີ່ອການນ າໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນທ າມາະຊາດແບບຍ ີ່ນຍົງ. ກດົໝາຍວ່າດຸ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ລວມເອົາ
ບັນດາມາຕະການໃນການປົກປ້ອງ, ປັບປ ງ, ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຟ ົ້ນຟ  ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ເປັນບດົແນະນ າການຄ ຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຕິດຕາມ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (MoNRE) ແມ່ນໜ່ວຍງານ 
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ກດົໝາຍວ່າດຸ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ ກ ໍ່ ໄດຸ້ມີ
ການປະກອບແນວທາງ ເພ ີ່ອ ດ າເນນີການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັກດົໝາຍວ່າດຸ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ. 

ສປປລາວ ນ າໃຊຸ້ ບັນດາກົດລະບຽບ ຕ່າງໆ ເພ ີ່ອໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຄ ່ມ ລດັຖະມົນຕີ ເລກທີ.8030/
ກຊສ(2013) ແລະ ຄ ່ມ ແນະນ າ ການປະເມີນຜົນດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (2012) ທີີ່ໄດຸ້ໃຫຸ້ ທິດທາງ ເພ ີ່ອຂະບວນການປະເມີນ
ຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກເໜ ອຈາກນັື້ນ, ຄ ່ມ ລດັຖະມົນຕີ ວ່າດຸ້ວຍຂະບວນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຈາກທ ກພາກສ່ວນ ໃນຂັື້ນຕອນການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງການລງົທຶນໂຄງການ ໄດຸ້ມີ
ການເພີມເຕີມ ຄ າແນະນ າ ໃນຂັື້ນ ຕອນການປະເມີນ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 



 

SEA DRM Project – Lao PDR 10  

Resettlement Policy Framework 

ສຸ້າງຂຶື້ນໃນປີ 2005 ແລະ ແກຸ້ໄຂ ປີ 2016, ດ າລັດ ວ່າດຸ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍາຍ ປະຊາຊົນ 
ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ເຊີີ່ງ ມັນພົວພັນເຖິງໂຄງ ການ Lao PDR SEA DRM . ດ າລດັນີື້ເວົື້າ ເຖິງ ຫັຼກການ, ກດົລະບຽບ 
ແລະ ມາດຕະການ ເພ ີ່ອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ເຖິງສັງຄົມ ແລະ ເພ ີ່ອ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກຜົນກະທົບ ການຫຍັບຍຸ້າຍ ທີີ່
ບ ໍ່ສະໝັກໃຈ ຫຼ  ການຄອບຄອງທີີ່ດນິ, ຊັບສິນຄົງທີີ່ ຫຼ  ເຄ ີ່ອນທີີ່, ນບັທັງ ການປູ່ຽນທີີ່ດນິ, ແລະ ຫຼ  ຂ ໍ້ຈ າກັດ ຂອງການເຂົື້າຫາ 
ຊູູມຊົນ ຫຼ  ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທີີ່ ກະທົບເຖິງ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ແຫ່ຼງລາຍຮັບ. ດ າລດັນີື້ ແມ່ນມີ
ຈ ດປະສົງເພ ີ່ອ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອ ປັບປ ງ ຫຼ  ຟ ົ້ນຟ  ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫຸ້ຄ ເກົົ່າ ຫຼ  ດີກ່ວາຊ່ວງກ່ອນໂຄງການ. ຂ ໍ້ກ ານົດເຫົຼົ່ານີື້ຈະຖ ກນ າ
ໃຊຸ້ ໃນຊ່ວງ ການກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ (SIA), ແຜນຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ 
ຕິດຕາມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ (SMMP), ແລະ ຫຼ  ແຜນຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ (RAP). 

ທະນາຄານໂລກ ກ ານດົໄວຸ້ວ່າ ການພັດທະນາເສດຖະກດິ ຕຸ້ອງນ າໃຊຸ້ຫຼາຍມາດຕະການ, ສະໜັບສະໜ ນດຸ້ານໂຄງ່ລາງ ແລະ 
ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ທີີ່ຈະປັບປ ງ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ດຸ້ານສາທາລະນະສ ກ ໂດຍການຂະຫຍາຍ ໂອກາດທາງດຸ້ານ
ເສດຖະກິດ. ການລງົທຶນ ໂຄງການຂອງ ກ ່ມທະນາຄານໂລກ ຕຸ້ອງຜ່ານບົດທົດສອບ ແລະ ເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ 
ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ  ແລະ ຈາກປະເທດກ ຸ້ຢ ມ ເພ ີ່ອ ຈະໄດຸ້ຮັບທຶນໃຫຸ້ໂຄງການຍ່ອຍ.  
ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນ ເພ ີ່ອກ ານດົ, ແຈຸ້ງເຕ ອນ-ປ້ອງກັນ
, ຫຼູູດຜ່ອນຜົນກະທົບເຖິງ ຄົນ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມໃຫຸ້ນຸ້ອຍສ ດ. ມາດຕະການ ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດຸ້ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ລັດຖະບານຜ ຸ້ກ ຸ້ຢ ມ (ລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ) ຕຸ້ອງແກຸ້ໄຂ ຄວາມສ່ຽງ
ສະເພາະດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນ ໜຶີ່ງໃນຄ າຮຽກຮຸ້ອງ ກ່ອນ ການອະນ ມັດເງນິລົງທຶນຈາກກ ່ມທະນາຄານໂລກ 
ເພ ີ່ອ ພັດທະນາໂຄງການ. 

ໂຄງການ ຖ ກຈດັໃນປະເພດ ຈ ານວນ ຂອງການສະເໜີການລິເລີີ່ມໂຄງການ ກັບ ການ ບ ໍ່ມີລາຍລະອຽດ ໃນລາຍການສະບັບ
ສ ດທຸ້າຍ ຂອງການລິເລີີ່ມໂຄງການລງົທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ. ກອບ
ຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ຈະໃຫຸ້ ຄ າແນະນ າ ໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບ ເອກະສານຫຸຼດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການບ ລິຫານຈດັການ, ຂະບວກການ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ  ສະເພາະ ທີີ່ແນະນ າ ແລະ ແຈຸ້ງບອກ ການ
ເຮັດ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP), ແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການ
ຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງຊົນເຜົົ່າສ່ວນນຸ້ອຍ (EGDP), ແລະ ເຄ ີ່ອງມ  ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບອ ີ່ນໆ (ຖຸ້າ
ນ າໃຊຸ້) ໃນລະຫ່ວາງ ໂຄງການຍ່ອຍ ເຮັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການລົງທຶນ ແລະ ການສຶກສາອອກແບບ. 

ເກ ອບທັງໝົດຂອງນະໂຍບາຍ ວ່າດຸ້ວຍການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍແບບບ ໍ່ສະມັກໃຈ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12) ແມ່ນ
ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບກດົໝາຍແຫ່ງສປປລາວ. ເປົົ້າໝາຍທັງໝົດຂອງໂຄງການ LDRM ທີີ່ພົວພັນເຖິງ ທີີ່ດິນ ແລະ 
ຊັບສິນ ທີີ່ຕຸ້ອງຫຍັບຍຸ້າຍ ແມ່ນຈະໄດຸ້ ຊ່ວຍເຫຼ ອ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ເພ ີ່ອ ຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່, ຢູ່າງ
ນຸ້ອຍສ ດ ໃຫຸ້ທຽບເທົົ່າກັບລະດບັ ກ່ອນການເຂົື້າມາຂອງໂຄງການ. ຫຼັກການທີີ່ນ າໃຊຸ້ ແມ່ນລວມມີ:  

▪ ການລງົທຶນລະບົບໂຄງລ່າງເພ ີ່ອ ການຄ ຸ້ມຄອງໄພຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ ຄວນຫີຼກລຸ້ຽງການ
ກະທົບເຖິງ ເຂດທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ໃຫຸ້ໜຸ້ອຍສ ດ ເພ ີ່ອ ຫຸຼດຜ່ອນການຍົກຍຸ້າຍ ຈ ານວນຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ 
ໃຫຸ້ໜຸ້ອຍສ ດ ແລະ ເລ ອກເຂດທີີ່ຈະກ ໍ່ສຸ້າງ ທີີ່ຈະມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ, ຊັບສິນ, ສະຖານທີີ່ສາທາລະນະໃຫຸ້ໜຸ້ອຍ
ສ ດ; 

▪ ຮັບປະກັນມາດຕະຖານການອອກແບບ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຈ າເປັນໃນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ ໃນບ ລິເວນອຸ້ອມຂຸ້າງ ໃຫຸ້ໜຸ້
ອຍສ ດ; 

▪ ຂັື້ນຕອນການພັດທະນາມີຄວາມຍ ດຕິທ າ ແລະ ໂປູ່ງໃສ, ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ນຍິາມ ໃນ ໂຄ່ງຮ່າງກ່ຽວກັບກ າມະສິດ ຂອງ ກອບ
ໜຸ້າວຽກນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ເພ ີ່ອກ ານົດ ການທົົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫຸ້: (i) ການສ ນເສຍທີີ່ດິນ 
ຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ຊັບສິນ ໃນລະຫວ່າງ ການເຮັດ ຕາຝັັ່ງກັນເຈ ີ່ອນ, ການກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ວຽກບ ລະນະຊຸ້ອມແປງ; (ii) ການ
ຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ຫຼ   ຊບັສິນ ແບບ ຖາວອນ;  ແລະ (iii) ຂ ໍ້ຈ າກັດ ຂອງການນ າໃຊຸ້ ທີີ່ດນິ ທີີ່ອາດນ າໃຊຸ້ ໃນບ ລິເວນ
ອຸ້ອມຂຸ້າງຂອງ ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນເຂດ ສະຫງວນແຄມນ ້າ ແລະ ເຂດ ທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນສະທຸ້ອນຈາກການກ ໍ່ສຸ້າງ.   

▪ ກາານຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ (ຫຼ ສິດໃນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ) ໂດຍ ຜ່ານການຕົກລົງ ເຈລະຈາ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ອ ານາດຂອງ 
ອົງກອນ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເປັນທາງອອກສ ດທຸ້າຍ. 
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▪ ພາຍຫັຼງສ າເລັດລະບົບໂຄງລ່າງຄ ຸ້ມຄອງໄພຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງໂດຍການເຮັດຕາຝັັ່ງກນັເຈ ີ່ອນ, 
ກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ວຽກບ ລະນະຊຸ້ອມແປງ, ຟ ົ້ນຟ ທີີ່ດນິ ໃຫຸ້ດີທີີ່ສ ດ ໃຫຸ້ໃກຸ້ຄຽງກັບສະພາບເດີມ ໃນກ ລະນີ ທີີ່ມີການຢ ດ
ສະງກັ ຂອງວຽກ ຊົົ່ວຄາວ ເຈົື້າຂອງດນິ/ ຜ ຸ້ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ/ ຜ ຸ້ເຊົົ່າ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ເຂົາໄດຸ້ກັບມາ ດ າເນີນກດິຈະກ າຂອງພວກ
ເຂົາຄ ນ. 

▪ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ແລະ ຊຸມຊົນ ໃຫຸ້ເຂົາໄດຸ້ຮັບຮ ຸ້ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານຢູ່າງຄົບຖຸ້ວນ 
ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍ, ຂະບວນການ ຫຍັບຍຸ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ແລະ ສິດທິ ຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ແນວທາງໃນການແກຸ້ໃຂ;  

▪ ຮັບປະກັນບ ກຄນົ ຫຼ  ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ ຈະໄດຸ້ຮັບການທົດແທນ ແລະ ມີທາງເລ ອກ
ໃຫຸ້ ບນັຫາ ຖ ກບັນຈ ເຂົື້າໃນແຜນ ແລະ ຫັຼກການຂອງ ກອບໜຸ້າວຽກນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ. ແລະ, ສ າຄັນ
ໄປຫຼາຍກ່ວານັື້ນ ແມ່ນ ໄດຸ້ຈດັຕັື້ງນ າໃຊຸ້;   

▪ ທ ກຄົນ ແລະ ທ ກຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ທີີ່ບ ໍ່ມີສິດໃນການຄອບຄອງທີີ່ຢ ູ່ອາໄສຕາມກົດໝາຍ, 
ຈະໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼ ອ ໃນຫຼາຍຮ ບແບບ, ເຊັົ່ນໃນໂຄງຮ່າງກ ານົດສິດທິ ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້(ເບິີ່ງພາກທີ8.0, 
ຕາຕະລາງ 2), ເພ ີ່ອຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ຟ ົ້ນຟ  ຊີວດິການເປັນຢ ູ່ ແລະ ສາທາລະນະສ ກຂອງພວກເຂົາໃຫຸ້ ຄ ກັບຊ່ວງກ່ອນ 
ໂຄງການ LDRM. ທ ກຄນົ ແລະ ທ ກຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຜ ຸ້ທີີ່ ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຄອບ
ຄອງທີີ່ດິນທີີ່ບ ໍ່ຖ ກລະບຽບຫຼັກການ (ລ ກລ ້າທີີ່ດນິສາທາລະນະ) ຈະບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃນການສ ນ
ເສຍທີີ່ດິນ ແຕ່ຈະໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການສ ນເສຍຊັບສິນ ທີີ່ພວກເຂົາເປັນຜ ຸ້ອອກທຶນເຮັດຂຶື້ນ
ເອງ, ແລະ ສ າລບັການສ ນເສຍລາຍຮັບ ທີີ່ພວກເຂົາໃຊຸ້ໃນການດ າລງົຊີວິດ ແລະ ສ ຂະພາບ. ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາ
ມາດຕະການ ທີີ່ຈະຖ ກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຈະຖ ກກ ານົດ ໂດຍອີງໃສ ການສ າຫຼວດປະຊາກອນໃນເຂດທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ສະທຸ້ອນ ແລະ ການລງົສ າຫຼວດຂ ໍ້ມ ນດຸ້ານ ເສດຖະກດິ ແລະ ສັງຄົມ ທີີ່ຈະຖ ກຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ໃນຂັື້ນຕອນການ
ພັດທະນາ ແຜນຈດັຕັື້ງປະຕິບດັແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ 
(RAP) 

▪ ທ ກຄົນ ແລະ ທ ກຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະໄດຸ້ຮັບການແຈຸ້ງຂ່າວສານ ຕາມແຜນວຽກ ແລະ
ປຶກສາຫາລ  ຈາກການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕາມຫັຼກການ ຂອງການຫຍັບຍຸ້າຍ ແລະ ການສ ນເສຍ, ຫຼ  ເສຍຫາຍ
, ເຖິງຊັບສິນ; ແລະ  

▪ ຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຊັບສິນ, ເຊັົ່ນຕົື້ນໄມຸ້ຢ ນຕົື້ນ, ຕົື້ນໄມຸ້, ຮົື້ວ ແລະ ຮຸ້າງຮຸ້ານ, ແລະ ສ ນເສຍລາຍຮັບ (ລວມເຖິງ ສ ນ
ເສຍການເກັບກ່ຽວ) ຈະຖ ກຈ າກັດໃຫຸ້ນຸ້ໜຸ້ອຍສ ດ, ແຕ່ສິີ່ງທີີ່ຫີຼກລຸ້ຽງບ ໍ່ໄດຸ້, ແລະ ຈະຖ ກທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍເຖິງ
ຈະບ ໍ່ມີສິດການຄອບຄອງທີີ່ດນິທີີ່ຖ ກກົດໝາຍກ ໍ່ຕາມ, ເຊີີ່ງມັນສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 ກ່ຽວກັບ ການສະແດງໂຄງ
ຮ່າງ ສິດທິ.  

ໃນ ປີ2016 ໃດຸ້ມີການປັບປ ງ ດ າລດັວ່າດຸ້ວຍການ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ປະຊາຊົນ ຜ ຸ້ຖ ກ
ຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການພັດທະນາໃດຸ້ ມີຫັຼກການ, ກນົໄກ ແລະ ຂະບວນການ ເພ ີ່ອຫຸຼດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສັງຄົມ 
ແລະ ການ ທົດ ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ເຊີີ່ງເກີດຈາກການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດນິແບບບ ໍ່ສະມັກໃຈ ຫຼ  ການຄອບຄອງທີີ່ຊັບສິນ ຄົງທີ ຫຼ  
ເຄ ີ່ອນຍຸ້າຍໃດຸ້. ດ າລັດ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (C&R) ແມ່ນມີຈ ປະສົງເພ ີ່ອ ຮັບປະກັນ ບ ກຄົນ
ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວເຮ ອນຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAH) ໃດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍ ແລະ ໃດຸ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼ ອ ຟ ົ້ນຟ  ລາຍຮັບ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢ ູ່ ໃຫຸ້ຄ  ກັບຕອນທີີ່ໂຄງການຍັງບ ໍ່ເຂົື້າມາ. ແລະ ບ ໍ່ເຮັດ
ໃຫຸ້ ຊີວດິການເປັນຢ ູ່ຂອງພວກເຂົາ ຫຍ ຸ້ງຍາກຂຶື້ນກ່ວາເກົົ່າ. ດ າລັດ (ເລກທີ.84/ລບ, 2016) ແມ່ນມີເນ ື້ອໃນສ່ວນໃຫ່ຍ
ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດຸ້ວຍການ ຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍແບບບ່ສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12). ຕາຕະລາງ
ທີີ່ 1 ສົມທຽບ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດຸ້ວຍການ ຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍແບບບ່ສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12) ແລະ ດ າ
ລັດ ເລກທີ.84/ລບ, 2016 ຂອງ ສປປ ລາວ.  
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ຕາຕະລາງ1 ການວເິຄາະຊອ່ງຫວາ່ງ ລະຫວາ່ງ ນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍກົຍຸ້າຍ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12) ແລະ ດ າລດັ ວາ່ດຸ້ວຍ ການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍກົຍຸ້າຍປະຊາຊນົ ຈາກ
ໂຄງການພັດທະນາ 

ຫວົຂ ໍ້ OP 4.12 ດ າລດັ ວາ່ດຸ້ວຍ ການທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍົກຍຸ້າຍ ເລກທ ີ84/ລບ 
(2016) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1. ຊບັສນິທາງດຸ້ານທີີ່ດນິ 

 1.1. ວັດຖຸປະສົງຂອງ
ນະໂຍບາຍ 

PAPs (ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ) ຄວນ
ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ຈະ
ປັບປ ງຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ມາດຕະຖານການເປັນຢ ູ່
ທີີ່ດີ ຫຼ  ຢູ່າງໜຸ້ອຍກ ຊ່ວຍເຫຼ ອຟ ົ້ນຟ  ຊີວິດການເປັນຢ ູ່
ຂອງເຂົາເຈົື້າ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລຸ້ວ ໃນລະດັບກ່ອນ
ການເຄ ີ່ອນຍຸ້າຍ ຈົນໄປເຖິງ ລະດັບທີີ່ມີຢ ູ່ ກ່ອນທີີ່ຈະ
ເລີີ່ມຕົື້ນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼ  ຫຼາຍກວ່ານັື້ນ.   

ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ ໄດຸ້ຮັບຄ່າຊັດເຊີຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອໃນການປັບປ ງ 
ຫຼ  ຟ ົ້ນຟ  ລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ກ່ອນທີີ່ຈະເລີີ່ມຕົື້ນໂຄງການ ແລະ ບ ໍ່ໄດຸ້ເຮັດໃຫຸ້
ຄ ນະພາບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົື້າ ຕົກຕ ໍ່າໄປກວ່າເກົົ່າ ໃນຕອນທີີ່ບ ໍ່ມີໂຄງການພັດທະນາ.  

ນະໂຍບາຍການດ າເນີນງານ ຂ ໍ້ທີ OP 4.12 ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ນ າເອົາ

ເຂົື້າມາໃຊຸ້ - ການຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ສ າລັບຄ່າປູ່ຽນແທນ ທີີ່
ເປັນທີີ່ດິນ ແລະ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຖ ກຈ່າຍ ໂດຍບ ໍ່ມີການ
ຫັກຄ່າຫຼຸຸ້ຍຫຸ້ຽນ ຫຼ   ວັດສະດ ຊົົ່ວຄາວ.  

ນອກຈາກນີື້, ລາຍຮັບ ທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຈ່າຍເພີີ່ມ ເພ ີ່ອເປັນການເພີີ່ມ
ຄ ນ ລາຍໄດຸ້, ຜົນລະປ ກ, ຕົນໄມຸ້ ຖ ໄດຸ້ວ່າ ເປັນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ
ເຄ ີ່ອນທີີ່.  

 

 

1.2. ສະໜັບສະໜ ນຄອບຄົວທີີ່
ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ສ າລັບຜ ຸ້ທີີ່ ບ ໍ່
ໄດຸ້ຖ ຄອງທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ 
ຫຼ  ຜ ຸ້ທີີ່ມີພຽງແຕ່ສິດຊົມໃຊຸ້ເທົົ່າ
ນັື້ນ.  

ການໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເງິນ ແກ່ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ບັນລ ວັດຖຸປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 
(ປັບປ ງຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ລະມາດຕະຖານ
ການດ າລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົື້າ ຫຼ  ຢູ່າງໜຸ້ອຍກ ໃຫຸ້ດີທີີ່
ສ ດ. ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ໃນລະດັບກ່ອນການ
ເຄ ີ່ອນຍຸ້າຍ ຈົນໄປເຖິງ ລະດັບທີີ່ມີຢ ູ່ ກ່ອນທີີ່ຈະເລີີ່ມ
ຕົື້ນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼ  ຫຼາຍກວ່ານັື້ນ) 

ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ, ຜ ຸ້ທີີ່ບ ໍ່ມີໃບຕາດິນ ແລະ ສິດນ າໃຊຸ້ຕາມກົດໝາຍ ຫຼ  
ເອກະສານ ທີີ່ຮັບຮອງວ່າ ພວກເຂົາມີສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຖ ກຕຸ້ອງ ເຊິີ່ງໃນນັື້ນປະກອບມີ ທີີ່ດິນ
ທີີ່ນ າໃຊຸ້ຕາມຮິດຄອງປະເພນີ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ປະຕິບັດກັນມາ ນັື້ນ ແມ່ນຈະໄດຸ້ພຽງແຕ່ຄ່າທົດແທນ
ທີີ່ເປັນຊັບສິນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບເທົົ່ານັື້ນ ເຊັົ່ນ ບຸ້ານເຮ ອນ/ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ, ຕົື້ນໄມຸ້ ຫຼ  ຜົນລະປ ກ 
ແຕ່ຈະບ ໍ່ແມ່ນທີີ່ດິນ. 

ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ, ຜ ຸ້ທີີ່ບ ໍ່ມີໃບຕາດິນ ແລະ 
ສິດນ າໃຊຸ້ຕາມກົດໝາຍ ຫຼ  ເອກະສານ ທີີ່ຮັບຮອງວ່າ ພວກເຂົາ
ມີສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຖ ກຕຸ້ອງ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງມີສິດ ທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເງິນ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ບັນລ ວັດຖຸປະສົງຂອງ
ນະໂຍບາຍດ າເນີນງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດຸ້ວຍການ
ຍົກຍຸ້າຍຈັນສັນ ດຸ້ວຍຄວາມບ ໍ່ສະໝັກໃຈ (ປັບປ ງຊີວິດການ
ເປັນຢ ູ່ ແລະ ລະມາດຕະຖານການດ າລງົຊີວິດຂອງເຂົາເຈົື້າ ຫຼ  
ຢູ່າງໜຸ້ອຍກ ໃຫຸ້ດີທີີ່ສ ດ. ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ໃນລະດັບ
ກ່ອນການເຄ ີ່ອນຍຸ້າຍ ຈົນໄປເຖິງ ລະດັບທີີ່ມີຢ ູ່ ກ່ອນທີີ່ຈະເລີີ່ມ
ຕົື້ນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼ  ຫຼາຍກວ່ານັື້ນ) 

ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ທີີ່ເປັນຄົນດຸ້ອຍໂອກາດ ຈະ
ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອພິເສດ.  

ນະໂຍບາຍການດ າເນີນງານ ຂ ໍ້ທີ OP 4.12 ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ນ າເອົາ
ເຂົື້າມາໃຊຸ້ 
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1.3. ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 
ຕາມກອບລະບຽບກົດໝາຍ 

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີີ່ຈະຖ ກຈ່າຍຄ່າປູ່ຽນ
ແທນ ເຕັມຈ ານວນ ໂດຍບ ໍ່ຄ ານຶງເຖິງ ສະຖານະພາບ
ທາງດຸ້ານກົດໝາຍ ຂອງທີີ່ດິນ ແລະ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ ຂອງ
ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ. 

ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ, ຜ ຸ້ທີີ່ບ ໍ່ມີໃບຕາດິນ ແລະ ສິດນ າໃຊຸ້ຕາມກົດໝາຍ ຫຼ  
ເອກະສານ ທີີ່ຮັບຮອງວ່າ ພວກເຂົາມີສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຖ ກຕຸ້ອງ ເຊິີ່ງໃນນັື້ນປະກອບມີ ທີີ່ດິນ
ທີີ່ນ າໃຊຸ້ຕາມຮິດຄອງປະເພນີ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ປະຕິບັດກັນມານັື້ນ ແມ່ນຈະໄດຸ້ພຽງແຕ່ຄ່າທົດແທນ
ທີີ່ເປັນຊັບສິນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບເທົົ່ານັື້ນ ເຊັົ່ນ ບຸ້ານເຮ ອນ/ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ, ຕົື້ນໄມຸ້ ຫຼ  ຜົນລະປ ກ 
ແຕ່ຈະບ ໍ່ແມ່ນທີີ່ດິນ. 

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີີ່ຈະຖ ກຈ່າຍຄ່າປູ່ຽນແທນ ເຕັມ
ຈ ານວນ ຈະຈ່າຍໃຫຸ້ກັບທ ກໆປະເພດສິີ່ງປ ກສຸ້າງ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ໂດຍບ ໍ່ຄ ານຶງເຖິງ ສະຖານະພາບທາງດຸ້ານກົດໝາຍ ຂອງ
ທີີ່ດິນ ແລະ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ. 

 

ຈັດຫາຄ່າຊົນສົົ່ງ ສ າລັບຊັບສິນປະເພດສິີ່ງປ ກສຸ້າງ.  

 

ນະໂຍບາຍການດ າເນີນງານ ຂ ໍ້ທີ OP 4.12 ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ນ າເອົາ

ເຂົື້າມາໃຊຸ້. 
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ຕາຕະລາງ1 (ຕ ໍ່) 

ຫວົຂ ໍ້ OP 4.12 ດ າລດັ ວາ່ດຸ້ວຍ ການທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍົກຍຸ້າຍ ເລກທ ີ84/ລບ 
(2016) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

2. ການທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍ 

2.1. ວິທີການ ກ ານົດຄ່າປູ່ຽນ
ແທນ 

ຄ່າຊົດເຊີຍ ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນປະເພດອ ີ່ນ ທີີ່ຈະຕຸ້ອງ
ຈ່າຍ ເຕັມຄ່າປູ່ຽນແທນ. 

ມາດຕາ 2 

▪ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນການທົດແທນ ເປັນທີີ່ດິນ, ວັດຖຸ ຫຼ  ເປັນເງິນ 
ສ າລັບ ທີີ່ດິນ, ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ, ຜົນລະປ ກ, ສັດລຸ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ດຸ້ວຍມ ນຄ່າປູ່ຽນແທນ.  

ມາດຕາ 4 

▪ ມ ນຄ່າປູ່ຽນແທນ ໝາຍເຖິງ ມ ນຄ່າທີີ່ຄິດໄລ່ເປັນ ວັດຖຸ, ເງິນ ຫຼ  ທີີ່ດິນ ທີີ່ຈ າເປັນ 
ຕຸ້ອງນ າໃຊຸ້ ເພ ີ່ອປູ່ຽນແທນທີີ່ດິນ, ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ, ຜົນລະປ ກ, ສັດລຸ້ຽງ ແລະ ລາຍ
ຮັບ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ. 

ມາດຕາ 9 

▪ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍປະຊາຊົນ ປະຈ າທຸ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຕຸ້ອງ
ດ າເນີນການຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນມ ນຄ່າປູ່ຽນແທນ ສ າລັບ ທີີ່ດິນ, ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ, 
ຜົນລະປ ກ, ສັດລຸ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 
ພຸ້ອມທັງ ປຶກສາຫາລ  ເປັນເອກະພາບ ກັບຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍກ ານົດເອົາ
ທາງເລ ອກທີີ່ຖ ກຕຸ້ອງ ແລະ  ເໝາະສົມ ບົນພ ື້ນຖານການປະເມີນລາຄາຂອງລັດ, 
ລາຄາຊ ື້-ຂາຍໃນທຸ້ອງຕະຫຼາດ ຫຼ  ເປັນລາຄາສະເລ່ຍໃນໄລຍະເວລານັື້ນ ຂອງແຕ່
ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ແຕ່ລະທຸ້ອງຖິີ່ນ.  

▪ ສ າລັບລາຄາຂອງລັດ (ລາຄາກາງ) ແມ່ນໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ 
ຖດຍມອບໝາຍໃຫຸ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ື້ງແວດລຸ້ອມ ເປັນ
ຜ ຸ້ຄົື້ນຄວຸ້າກ ານົດ ຢູ່າງຖ ກຕຸ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຜ ຸ້ປະເມີນລາຄາອິດສະຫຼະ ຈະເປັນຜ ຸ້ກ ານົດລາຄາ ຄ່າປູ່ຽນແທນ 
ຂອງຊັບສິນ ທ ກປະເພດທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພ ີ່ອຄ່າຄ່າຊົດເຊີຍ 
ໂດຍ IRC/GDR ເພ ີ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈ່ວ່າ ຄ່າປູ່ຽນແທນ ຈະຖ ກນ າ
ໃຊຸ້. 

 

ນະໂຍບາຍການດ າເນີນງານ ຂ ໍ້ທີ OP 4.12 ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ນ າເອົາ
ເຂົື້າມາໃຊຸ້ 

2.2. ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 
ຈາກການສ ນເສຍແຫຼ່ງລາຍໄດຸ້ 
ຫຼ  ສະພາບຊີວິດການເປັນຢ ູ່
ໂດຍລວມ 

ການສ ນເສຍແຫຼ່ງລາຍໄດຸ້ ຄວນທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຊົດ
ເຊີຍ (ວ່າຈະເປັນຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີີ່ຈະຍຸ້າຍໄປຢ ູ່
ບ່ອນອ ີ່ນຫຼ ບ ໍ່)  

ມາດຕາ 9 

▪ ສະໜອງທີີ່ດິນກະສິກ າ ສ າລັບການຜະລິດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ພຸ້ອມທັງ ສຸ້າງອາຊີບ 
ໃໝ່ ແລະ ອາຊີບເສີມທີີ່ໝັື້ນຄົງ ພຸ້ອມທັງ ສົົ່ງເສີມພ ມປັນຍາຂອງຊາວບຸ້ານ. 
ນອກຈາກອາຊີບທີີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກ າ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ.  

ນະໂຍບາຍການດ າເນີນງານ ຂ ໍ້ທີ OP 4.12 ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ນ າເອົາ

ເຂົື້າມາໃຊຸ້ – ການສ ນເສຍລາຍໄດຸ້ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຟ ົ້ນຟ  
ຕາມອັດຕາ ກ່ອນການຍົກຍຸ້າຍ ຖດຍບ ໍ່ຄ ານຶງເຖິງສະຖານະພາບ 
ທາງດຸ້ານກົດໝາຍຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ. 
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ຕາຕະລາງ1 (ຕ ໍ່) 

ຫວົຂ ໍ້ OP 4.12 ດ າລດັ ວາ່ດຸ້ວຍ ການທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສນັຍົກຍຸ້າຍ ເລກທ ີ84/ລບ 
(2016) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

2.4. ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ຟ ົ້ນຟ 
ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ 
 

ໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ບັນລ  ຕາມຈ ດປະສົງຂອງ
ນະໂຍບາຍ. 

ມາດຕາ 13 

▪ ໄປຄຽງຄ ່ກັບການສຸ້າງແຜນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍປະຊາາຊົນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນ 
ມາດຕາ 10 ຂອງດ າລັດສະບັບນີື້, ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕຸ້ອງປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍປະຊາຊົນປະຈ າ
ທຸ້ອງຖິີ່ນ ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກັບ ອາຊີບທ າມາຫາກິນ ລວມ ທັງແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ່າງໆ 
ຂອງຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຢູ່າງລະອຽດ ເພ ີ່ອສຸ້າງເປັນແຜນຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນຜ ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ປະກອບເຂົື້າໃນແຜນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການທີີ່ຕົນພັດທະນາ. 

ເນ ີ່ອງຈາກຜົນກະທົບທີີ່ຄາດວ່າເກີດ ອາດຈະໜຸ້ອຍ, ການຟ ົ້ນຟ 
ລາຍໄດຸ້ ຈະຖ ກຍົກເອົາມາເປັນແຕ່ລະກ ລິນີໄປ ບວກກັບ ການ
ຈ່າຍເງິນ ເພ ີ່ອຟ ົ້ນຟ ລາຍໄດຸ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ຈະອີກຕາມອັດຕາຄ່າຊົດເຊີຍກ່ອນການຍົກຍຸ້າຍ. 

2.5. ການປຶກສາຫາລ  ແລະ 
ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນໃຫຸ້ມວນຊົນ  

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງ
ປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະ ການຕົກລົງເຫັນດີ ກັບຄ່າທົດ
ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອ ໃນການເຂົື້າເຖິງ 
ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ.  

ມາດຕາ 5 

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ  ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍປະຊາຊົນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ
ພ ື້ນຖານດັົ່ງນີື້: 

1. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າ ຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ; 
2. ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຖ ກຕຸ້ອງ, ໂປູ່ງໃສ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ຍ ຕິທ າ; 
3. ມີການປະສານສົມທົບ, ປຶກສາຫາລ  ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ, ຜ ຸ້

ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ, ການຈັດຕັື້ງພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອ ີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

ຂະຫຍາຍການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນທ ກໆຂັນ
ຕອນຂອງການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການ
ຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ. 

 

ນະໂຍບາຍການດ າເນີນງານ ຂ ໍ້ທີ OP 4.12 ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ນ າເອົາ
ເຂົື້າມາໃຊຸ້ 

3. ກນົໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ 

ຂັື້ນຕອນການບັນທຶກ ແລະ ຄັດ
ກອງຄ າຮຸ້ອງຮຽນ 

ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຢ ູ່ພາຍໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ຂະແກຸ້ໄຂບັນຫາ ໃນ
ການເຮັດໃຫຸ້ຂັື້ນຕອນການບັນທຶກ ແລະ ຄັດກອງຄ າ
ຮຸ້ອງຮຽນ ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ 
 

ມາດຕາ 23 

ໃນກ ລະນີ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບເຫັນວ່າ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມ ແຜນການທົດແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍ, ການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຕາມ
ດ າລັດສະບັບນີື້ ຫຼຶ ແຜນການອ ີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເຊິີ່ງແຕະຕຸ້ອງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ, ກ ມີ
ສິດສະເໜີຕ ໍ່ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພ ີ່ອພິຈາລະນາແກຸ້ໄຂ ໄປຕາມຂັື້ນຕອນທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນ 
ມາດຕາ 24 ຂ ໍ້ 1 ຂອງດ າລັດສະບັບນີື້.   

ຄ າຮຸ້ອງຮຽນຈາກ PAP ແລະ PAHs ຈະເຊ ີ່ອມໂຍງ ເຂົື້າໃນ
ຂະບວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 
ຜ່ານວຽກງານການເຈລະຈາ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ບັນໄດຸ້ເຖິງຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ
ກັນ. ຄ າຮຸ້ອງທ ກ ຈະຜ່ານ ສາມ ຂັື້ນຕອນ ກ່ອນທີີ່ຈະອ ທອນໄປ
ຫາ ສານປະຊາຊົນສ ງສ ດ ເຊິີ່ງເປັນທາງເລ ອກສ ດທຸ້າຍ.  

4. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

 ຈ າເປັນທີີ່ຈະຕຸ້ອງມີການຕິດຕາມກວດກາ ອິດສະຫຼະ 
ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 

ມາດຕາ 27 

▪ ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ຕຸ້ອງສຸ້າງຕັື້ງ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ 
ການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍປະຊາຊົນ ເພ ີ່ອຮັບຜິດຊອບ ເປັນເຈົື້າການໃນການຕິດຕາມ

ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ປະສານສົມທົບໃກຸ້ຊິດກັບ GDR-

IRC ດ າເນີນການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນ ຂອງການຈັດຕັງ
ປະຕິບັດ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ. ໃນແຜນການຕິດຕາມ
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ກວດກາດຸ້ວຍຕົນເອງ ກ່ອນພາກສ່ວນອ ີ່ນໝົດ ຖດຍມີການສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ
ສະພາບການ ຕິດຕາມກວດກາ, ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, 
ການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຂອງໂຄງການ
ພັດທະນາ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ ໃນແຜນການທັງໝົດ ໃຫຸ້ແກ່ພາກສ່ວນຕິດຕາມ
ກວດກາຂອງພາກລັດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.  

ກວດກາ ລວມເອົາບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜຸ້າ, ສະຖານະຂອງ
ການປະຕິບັດແຜນງານການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ, ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຕັື້ງ ແລະ 
ຈ ານວນຂອງປະຊາຊົນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຄ່າຊົດເຊີຍ ທີີ່ໄດຸ້
ຈ່າຍ ໃນແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອໃຫຸ້ກັບ 
PAHs. ບົດລາຍງານຂອງຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຈະຕຸ້ອງ

ກະກຽມໂດຍ MRD ແລະ ສົົ່ງໃຫຸ້ IRC ແລະ WB ໃນ
ທ ກໆໄຕມາດ. 
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ບາງຫັຼກການຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອ ເພ ີ່ອແກຸ້ໃຂຊ່ອງຫວ່າງ ບົດບນັຍັດຕາມກົດໝາຍແຫ່ງສປປ ລາວ. ກອບນະໂຍບາຍ
ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ແມ່ນຖ ກອີງຕາມ ຫັຼກການຂອງໂຄງການ ທີີ່ຕຸ້ອງ ຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ຮັບປະກັນ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຕຸ້ອງພ ໃຈກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການຍ່ອຍ ເຊັົ່ນກ່ອນ
ການເລີີ່ມຕົື້ນການສະໜກີານລົງທຶນໃນລະບົບໂຄງ່ລ່າງເພ ີ່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ. ຊຶີ່ງມັນສາມາດ
ຮັບປະກັນໄດຸ້ຕາມເປົົ້າໝາຍ ຕ່າງໆລ ່ມນີື້: 

▪ ຫີຼກລຸ້ຽງການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ ທີີ່ສາມາດເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ໃຫຸ້ໜຸ້ອຍ
ສ ດ ແລະ ບ ໍ່ຍຸ້າຍໄປບ່ອນທີີ່ ປະຊາຊົນບ ໍ່ເຫັນດີຍົກຍຸ້າຍໄປ;  

▪ ຮັບປະກັນຄນົທີີ່ຖ ກຍົກຍຸ້າຍໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ຟ ົ້ນຟ  ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ດັົ່ງນັື້ນ 
ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ຍົກຍຸ້າຍພ ໃຈ ແລະ ສະໝັກໃຈຈະຍົກຍຸ້າຍ; 

▪ ບ ກຄົນ ແລະ ຄວົເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຍ່ອຍ; 

▪ ໂຄງການຄ ່ຮ່ວມງານ (ລວມທັງບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ) ໄດຸ້ຮັບການປຶກສາຫາລ  
ແລະ ໃຫຸ້ຄ າຄດິເຫັນ (ໃນທາງປະຕິບັດ) ໃນການອອກແບບ, ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ແລະ ການເຄ ີ່ອນໃຫວຂອງ ໂຄງການ
ຍ່ອຍ; ແລະ  

▪ ບ ລິມະສິດໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ (ເງິນສົດ ຫຼ  ຮ ບແບບອ ີ່ນ) ໄດຸ້ຮັບການແຈກຢາຍ ໃຫຸ້
ແກ່ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ແລະ ປະຊາຊົນກ ່ມອ ີ່ນໆ ຜ ຸ້ທີີ່ມີສິດ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫຼ  ແຫ່ຼງ
ຊັບພະຍາກອນອ ີ່ນໆ ທີີ່ຈະຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍ່ອຍ. 

7.0 ການປະເມີນມ ນຄາ່ຊບັສິນ 
ລັດຖະບານໄດຸ້ເຫັນດີໃນວິທີີການ ປະເມີນຊັບສິນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ເຊັົ່ນດຽວກັບຂອງທາງທະນາຄານໂລກ - ທີີ່ໄດຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ໃນ
ໂຄງການ ຂະແໜງທາງ 2 (LRSP-2). ດັົ່ງນັື້ນ, ໄປຕາມຫັຼກການທີີ່ໃຊຸ້ໃນໂຄງການ ຂະແໜງທາງ 2 (LRSP-2) ແມ່ນ
ຕົວຢູ່າງທີີ່ດີຂອງການສຶກສາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບບັດ RPF  ແລະ ຄົບຖຸ້ວນ ໂດຍຜ່ານການລົງສຶກສາພາກສະໜາມ ເຊີີ່ງເປັນ
ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ ການກ າໜດົ ພາລະບດົບາດ, ຄ ່ຮ່ວມງານ ແລະ ລົງປຶກສາຫາລ ກັບ ຊຸມຊົນ, ແລະ ການປະເມີນຄວາມເປັນ
ຊ່ຽວຊານ. 

ໂຄງການຍ່ອຍອາດກະທົບເຖິງບ ກຄົນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໂດຍທາງກົງຫຼ ທາງອຸ້ອມ ແລະ ອາດບ ໍ່ສາມາດປະຕິເສດ
ວ່າຈະບ ໍ່ມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ. ເຖິງວ່າ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍແບບບ ໍ່ສະໝກັໃຈ ຄາດວ່າຈະບ ໍ່ເກີດຂຶື້ນ ໃນຊ່ວງປະຕິບັດ
ໂຄງການຍ່ອຍ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ທີີ່ຊຸມຊົນທຸ້ອງຖີີ່ນ, ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະມອບ
ດນິທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບໃຫຸ້ໂຄງການໂດຍບ ໍ່ເອົາການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ. ໃນກ ລະນີນີື້, ໂຄງການຍ່ອຍ ຕຸ້ອງແກຸ້ໄຂບັນຫາການ
ບ ລຈິາກດນິແບບສະມັກໃຈ. ມັນຈະຖ ກຍອມຮັບກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ອໝັື້ນໃຈວາ່ ມີຜົນປະໂຫຍດ ເຖິງ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງທີີ່ດິນໜຸ້ອຍກວ່າ 10%ຂອງດິນທັງໝດົ. ຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ຄວນໄດຸ້
ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັຢູ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປງໃສ ແລະ ນ າພາຈັດຕັື້ງປະຕິບດັໂດຍຫົວໜຸ້າກ ມ່ຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍຂັື້ນບຸ້ານ 
(VRS) ກັບການຕັດສິນ ການປະກອບສ່ວນແບບສະຫມັກໃຈ ບົນພ ື້ນຖານບ ໍ່ມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆ, ການປຶກສາຫາລ ແບບ
ອິດສະຫຼະ ແລະ ໃດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນການປຶກສາຫາລ ກ່ອນ ກັບ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ອ ານາດການ
ປົກຄອງທຸ້ອງຖິີ່ນ ຕຸ້ອງເຮັດເອກະສານຢ ນຢັນຂະບວນການການປຶກສາຫາລ  ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ເຊີີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງ ຂອງການລງົທຶນ
ໂຄ່ງລ່າງເພ ີ່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດອຸ້ອມຂຸ້ອງ.. ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 
ຕຸ້ອງບ ໍ່ຄັດກັບ ດ າລດັເລກທີ 84/ລບ,2016 ຂອງລັດຖະບານລາວ ວ່າດຸ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ ໃຫຸ້ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ າຕາມ, ການເອົາໃຈໃສ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວ
ເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕຸ້ອງຊອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການຂອງທະນາຄານໂລກ.  

ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ວ່າ ກ ່ມຊົນເຜົາ ຈະຖ ກຜົນກະທົບ ທາງກົງ ຫຼ  ທາງອຸ້ອມ ຈາກ ການສະເໜີ ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນກ ລະນນີີື້, 
ແຜນການພັດທະນາຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ຖ ກກະກຽມຂຶື້ນ ເປັນຄ ່ມ ແນະນ າສະເພາະອີງໄສກອບວຽກງານການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGEF). ຂອງໂຄງການ. ສະຖານທີີ່ ທີີ່ສະເໜີເຮັດ ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະມີຜົນກະທົບ ທັງທາງກງົ ຫຼ  ທາງ
ອຸ້ອມ ເຖິງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ດັົ່ງນັື້ນຈິງຈ າເປັນຕຸ້ອງມີ ເຄ ີ່ອງມ ປ້ອງກັນ ແລະ ມາດຕະການ ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຈະຖ ກ
ພັດທະນາຂຶື້ນ ເພ ີ່ອໃຊຸ້ໃນການແນະນ າ ຂັື້ນຕອນການການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ການສຶກສາອອກແບບ ກອນການປະ
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ເມີນຜົນໂຄງການ. ອີງຕາມຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ແຜນໃນການປ້ອງກັນຕ່າງໆ (ການຫີຼກລຸ້ຽງ) ຫຼ  ມາດຕະການ
ຫຸຼດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຕຸ້ອງເຮັດເປັນເອກະສານຂຶື້ນມາ. ຖຸ້າກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ຈາກ ໂຄງການຍ່ອຍ ອັນເນ ີ່ອງຈາກ
ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນຫຼ , ຜົນກະທົບດຸ້ານລົບ ອ ີ່ນໆ (ຕົວຢູ່າງ: ສ ຍເສຍການທ າມາຫາກິນ, ຊັບສິນ, ສ ຂະພາບ ແລະ ຫຼ  
ສິດຜົນປະໂຫຍດອ ີ່ນໆ) ຫັຼງ ຈາກນັື້ນ,  EGEF ຄວນມີການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງກົງ ຫຼ  ທາງອຸ້ອມ ແລະ ເຮັດ
ເຄ ີ່ອງມ ແນະນ າ ໃນການພັດທະນາ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ. ກອບນະໂຍບາຍການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ຊ່ວຍ
ໃຫຸ້ການແນະນ າ ການຫຍັບຍຸ້າຍ ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ເຊິີ່ງອາດເກີດຈາກການຢ ດສະງ ັກ ຫຼ  ສ ນເສຍ ການທ າມາຫາກິນ ແລະ
ລາຍຮັບຂອງບ ກ ຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. 

RPF ໄດຸ້ລວມທັງບັນດາການແນະນ າກ່ຽວກັບການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນຫຼ ຊັບສິນອ ີ່ນໆ ແບບສະມັກໃຈ (ລວມທັງ ຂ ໍ້ຈ າກັດໃນ
ການໃຊຸ້ຊັບສິນ) ຍຸ້ອນໂຄງການ ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍການມອບໃຫຸ້ລຸ້າ ຫຼ  ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ໂດຍຊຸມຊົນ; ມັນໄດຸ້ອະທິບາຍໃນພາກ 14.0 ແລະ ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A2 ຂອງບົດລາຍງານນີື້. ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທຶນ ຈະສຸ້າງຫັຼກການ ແລະ ຂັື້ນຕອນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ເກດີຄວາມເທົົ່າທຽມກັນໃນການຮັກສາ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ. 

ສອງຮ ບແບບ ຂອງການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ຈະຖ ກພິຈາລະນາ ພາຍໃຕຸ້ ໂຄງການ Lao PDR SEA DRM ລວມມີ:  

▪ ການປະກອບສ່ວນຢູ່າງສະໝກັໃຈ: ຈະຖ ກຍອມຮັບ ໃນເງ ີ່ອນໃຂບ ໍ່ເສຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆ, ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງມີການແຈຸ້ງ
ການ ຂອງຂະບວນການປຶກສາຫາລ  (FPIC) ຕຸ້ອງໄດຸ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ, ເອກະສານອຸ້າງອີງຈາກອ ານາດ
ການປົກຄອງຖຸ້ອງຖິີ່ນ ເຊັົ່ນ ບ ກຄົນ ແລະ ທ ກຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ທີີ່ມີສິດໃນການ
ປະກອບສ່ວນ ທີີ່ດນິ ຫຼ  ຊັບສິນອ ີ່ນໆ ຂອງພວກເຂົາ ໂດຍບ ໍ່ເອົາ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃດໆ. ການປະກອບສ່ວນ
ທີີ່ດິນ ສາມາດພິສ ດໄດຸ້ ເວລາການສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ ອາດມີຜົນປະໂຫຍດທາງກງົໃຫຸ້ບ ກຄນົຫຼ ຄົວເຮ ອນທີີ່ໄດຸ້
ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ ເວລາທຮທີີ່ຕັື້ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍບ ແນ່ນອນໃນພ ື້ນທີີ່. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ປະກອບສ່ວນດນິ 
ແລະ ຫຼ  ຊັບສິນ ແບບສະໝັກໃຈ ຈະບ ໍ່ຖ ກຮັບພິຈາລະນາ ຖຸ້າ ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະສຸ້າງຜົນກະທົບຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງ
ການດ າລງົຊີວດິ ແລະ ສ ຂະພາບເຖິງແຕ່ລະບ ກຄນົ ຫຼ  ຜ ຸ້ຊົມໃຊຸ້ (ຕົວຢູ່າງ: ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ກະທົບເກນີ 10 
ເປີເຊັນຂອງແຫ່ຼງລາຍຮັບຈາກຊັບສິນໃນການທ າມາຫາກິນ ຫຼ ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບສິີ່ງປ ກສຸ້າງທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ຂອງບ ກຄນົ ແລະ 
ທ ກຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເບິີ່ງໃນຕາຕະລາງ 1); ແລະ 

▪ ການປະກອບສ່ວນຢູ່າງສະໝກັໃຈ ພຸ້ອມກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ: ບ ກຄົນ ທີີ່ປະກອບສ່ວນ ທີີ່ດີນ ແລະ ຊັບ
ສິນອ ີ່ນໆ ມີສິດ ໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ4. ໃນກ ລະນດີັົ່ງກ່າວ, ຄະນະກ າມາການຂອງ ໂຄງການ ຈະ 
ຮັບປະກັນ ຫັຼກການ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຖ ກຕົກລົງເຫັນດີ ກ່ອນ ທີີ່ ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະຖ ກຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ. 
ຫັຼກການ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ລວມມີ:  

o ການທົດແທນທີີ່ດິນ ທີີ່ມີສະພາບໃກຸ້ຄຽງກັນ ຫຼ  ຊັບສິນການຜະລດິອ ີ່ນໆທີີ່ໃກຸ້ຄຽງກນັ; 

o ວັດຖຸ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ເພ ີ່ອທົດແທນໂຄງສຸ້າງທີີ່ຈະຖ ກມຸ້າງເພດຸ້ວຍ ໂຄງສຸ້າງໃໝ່ທີີ່ໝັື້ນຄງົ.  

o ທົດແທນຜົນລະປ ກທີີ່ເສຍຫາຍ ແລະ ຕົື້ນໄມຸ້ເສດຖະກິດ ຕາມລາຄາທຸ້ອງຕະຫຼາດ; ແລະ 

o ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃນຮ ບແບບຕ່າງໆ ທີີ່ຍອມຮັບໄດຸ້. 

 

ໃນກ ລະນີທີີ່ ດນິຈະຖ ກຊ ື້ຂາຍ, ການທົດແທນລາຄາຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຈ່າຍ. ລາຄາທົດແທນ - ແມ່ນວິທີການຂອງ ປະເມີນຄ່າ
ຊັບສິນເຊີີ່ງກ ານດົຈ ານວນເງນີທົດແທນມີີ່ພຽງພ ທີີ່ຈະທົດແທນຊັບສິນທີີ່ເສຍໄປ, ລວມທັງຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍການການໂອນຕ່າງໆ. 
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃນລະດັບລາຄາທົດແທນຖ ກນິຍາມດັົ່ງນີື້: ສ າຫັຼບດນິກະສິກ າ, ມັນມີຢ ູ່ກ່ອນຊ່ວງກ່ອນໂຄງການ
ຍ່ອຍ ຫຼ  ກ່ອນການຍົກຍຸ້າຍ, ສົມທຽບລາຄາອັນໃດສ ງກວ່າ, ລະຫວ່າງ ມ ນຄ່າຂອງດິນເຮັດການຜະລິດ ຕາມທຸ້ອງຕະຫຼາດ ຫຼ  
ລາຄາດິນທີີ່ຢ ູ່ບ ລິເວດໃກຸ້ຄຽງເຂດຖ ກກະທົບ, ບວກກັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍການກະກຽມທີີ່ດິນ ໃນຂັື້ນໃກຸ້ຄຽງ ກັບດນິທີີ່ຖ ກກະທົບ, 
ບວກກັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການລງົທະບຽນຕ່າງໆ ແລະ ເສຍພາສີ. ສ າຫັຼບເຮ ອນ ແລະ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງອ ີ່ນໆ, ແມ່ນຕາມລາຄາທຸ້ອງ
ຕະຫຼາດ ກ່ຽວກັບວດັສະດ  ໃນການກ ໍ່ສຸ້າງ ທົດແທນ ໃນບ ລິເວນ ທີມີຄ ນນະພາບໃກຸ້ຄຽງ ຫຼ ດກີວ່າ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ
                                                      
4 ກອງທຶນ ໂຄງການ ຄ ຸ້ມຄອງຄວາມຊ່າງໄພພິບັດຂອງ ສປປລາວ ອາດນ າໃຊຸ້ເພ ີ່ອທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃນການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ ແລະ ເຊັົ່ນດຽວກັບການ

ໃຊຸ້ໃນການຟ ົ້ນຟ ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າເບຸ້ຍລຸ້ຽງ ໃນການການຍົກຍຸ້າຍສ າລັບຜ ຸ້ຢ ູ່ອາໄສຢູ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບ ໍ່ເປັນທາງການ ໃນເຂດໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ.  
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, ຫຼ  ເພ ີ່ອຊຸ້ອມແປງ ສ່ວນໃດໜຶີ່ງຂອງສິີ່ງປ ກສຸ້າງ, ບວກກັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົົ່ງວດັສະດ ກກ ໍ່ສຸ້າງ ຫາສະຖານທີີ່ກ ໍ່ສຸ້າງ, 
ບວກກັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍແຮງງານກ າມະກອນ ແລະ ຜ ຸ້ຮັບເໝົາ,  ບວກກບັຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການລົງທະບຽນຕ່າງໆ ແລະ ເສຍພາສີ. ໃນ
ການກ ານດົລາຄາທົດແທນ, ຄ່າລ ຸ້ຍຫຸ້ຽນຊັບສິນ ແລະ ມ ນຄ່າວັດສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງ ບ ໍ່ໃດຸ້ຄິດໄລ່ເຂົື້າ, ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຈະ
ໄດຸ້ຮັບຈາກໂຄງການລົບຈາກມ ນຄ່າຂອງຊັບສິນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ. ໃນກ ລະນີທີີ່ກົດໝາຍພາຍໃນ ບ ໍ່ເປັນໄປຕາມ
ມາດຕະຖານການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມ ມ ນຄ່າການທົດແທນເຕັມຮ ບແບບ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍພາຍໃຕຸ້ກົດໝ
າຍພາຍໃນຈະໄດຸ້ຮັບການເສີມດຸ້ວຍມາດຕະການເພີີ່ມເຕີມເພ ີ່ອໃຫຸ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຄ່າທົດແທນ. 

ລາຄາທົດແທນ ຈະຖ ກຄິດໄລ່ ບນົພ ື້ນຖານ ການສຶກສາລາຄາທົດແທນ. ເປົົ້າໝາຍຫັຼກຂອງ RCS ແມ່ນເພ ີ່ອກ ານົດ ອັດຕາ 
ລາຄາດິນ ອີງຕາມການບັນທຶກຂາຍໂອນດິນ ແລະ ຊັບສິນອ ີ່ນໆ ໃນເຂດຖ ກກະທົບຫັຼກ ແລະ ສ າຮອງ5 . ການສຶກສານີື້ ຄວນ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບດັໂດຍພາກສ່ວນອິດສະຫຼະ. ຈາກຜົນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງ RCS, ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະໄດຸ້
ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການສ ນເສຍທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ຈາກໂຄງການຍ່ອຍ ໃນມ ນຄ່າທົດແທນ (ອີງຕາມລາຄາ
ໃນທຸ້ອງຕະຫຼາດ) ຈາກ RoUM.  RCS ຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນຊວ່ງ ຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ DMS. 

ໃນກ ລະນີທີີ່ຈ າເປັນ, ລດັຖະບານລາວ ຈະໃຫຸ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອເປັນພິເສດໃນຮ ບແບບຂອງທີີ່ດິນທີີ່ເໝາະສົມ, ການທົດແທນ
ຄ່າເຊົົ່າ, ຊົດເຊີຍການຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່, ການຈ່າຍພິເສດໃຫຸ້ປະຊາຊົນຜ ຸ້ອ່ອນແອທີີ່ຖ ກກະທົບຈາກໂຄງການ (ຄນົຊນົເຜົົ່າ
, ຜ ຸ້ຍິງ ແລະ ຊາວໜ ່ມ ຍິງ-ຊາຍ ແລະເດັກນຸ້ອຍ, ຜ ຸ້ສ ງອາຍ  ແລະ ຜ ຸ້ເສຍອົງຄະ, ຜ ຸ້ບ ໍ່ມີທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຜ ຸ້ທ ກ, ອ ີ່ນໆ). ຫັຼກການ
ຫັຼກ ແມ່ນ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ຈະບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໜ່ວງ ຈາກການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດການສະເໜີ
ໂຄງການຍ່ອຍ. 

8.0 ການຈັດຕັື້ງຂັື້ນຕອນສ າຫັຼບການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ 
ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ (DIA), ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ (MPWT) ເປັນໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ ການລົງທຶນລະບບົໂຄ່ງລ່າງເພ ີ່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ ທີີ່ເມ ອງ ໄຊ ແຂວງ ອ ດົມໄຊ 
ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ກອບໜຸ້າວຽກນະໂຍບາຍການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RPF). ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົົ່ງ 
(MPWT), ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW) ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ແຂວງອ ດົມ
ໄຊ, ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ ຈະເປັນຜ ຸ້ພັດທະນາ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັແຜນຈັດສັນ
ຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ໃນ ໂຄງການຍ່ອຍ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນ
ການທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນ RPF, ກົດໝາຍ ແລະ ດ າລດັ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ,  ແລະ ນະໂຍບາຍຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP 4.12). 

ນອກຈາກ ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ - ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ຈ ານວນຂອງບນັດາກົົມກອງຕ່າງໆ ຈະມີບົດບາດ 
ໃນການອອກແບບ, ກ ໍ່ສຸ້າງ ແລະ ເຄ ີ່ອນໃຫວ ໂຄງການ, ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນ ໂຄງການ ຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ
ໃນຕົວເມ ອງ ຕາມລະບຽບກດົ ໝາຍ ທີີ່ມີຢ ູ່ໃນປະຈ ບນັ, MONRE ມີໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບບນັຫາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ. 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ ກດົໝາຍການຖ ຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ. ຕາຕະລາງ
2 ສະແດງ ສິດທິຕ່າງໆ ສ າລັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ແນວທາງການໃຫຸ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ຟ ົ້ນຟ  ສ າລບັ
ໂຄງການ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ອາດ
ໃຫຸ້ລາຍລະອຽດ ສະເພາະ ແລະ ກຽ່ວກັບ ເບຸ້ຍລຸ້ຽງເພີີ່ມເຕີມ. 

ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ (DIA) ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ (MPWT), ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW) 
ເປັນຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການກ າກັບເບິີ່ງແຍງ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ, ລວມທັງ:  ກອບຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF). ແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ 
(ARAP) / ແຜນດ າເນີນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ແລະ  ແຜນການພັດທະນາຂອງຊົນເຜົົ່າ (EGDP). ການທົດແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍ ຈະຖ ກຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງໂດຍ ຄະນະກ າມະການ ການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ.  ຄະນະ
ກ າມະການ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍຂັື້ນບຸ້ານ (VRS) ຈະຖ ກສຸ້າງຕັື້ງຂ ື້ນໃນເຂດບຸ້ານ ທີີ່ມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຂອງການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍອອກ ແລະ ຄະນະກ າມະການ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍຂັື້ນບຸ້ານ ຈະເປັນຜ ຸ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 

                                                      
5  ນີື້ລວມທັງ ຮົື້ວ, ນ ້າສຸ້າງ, ຫຸ້ອງນ ້າ, ເຮ ອນຄົວ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
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ໃຫຸ້ຄ າປຶກສາກັບບ ກຄົນທີີ່ໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ກະກຽມຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຂັື້ນບຸ້ານ. ຄະນະກ າມະການ ການຈດັ
ສັນຍົກຍຸ້າຍຂັື້ນບຸ້ານ ຈະຖ ກສຸ້າງຂຶື້ນໃນບຸ້ານທີີ່ມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດນິ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການຈດັສັນ. 

ມັນເປັນໜຸ້າທີີ່ຂອງ ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ (DIA) ທີີ່ໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ການກ ໍ່ຕັື້ງ ຄະນະກ າມະການ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ 
ແລະ ຈະຊ່ວຍການເຝກິອົບຮົົ່ມສຸ້າງຄວາມສາມາດ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ສິດທິ ຂອງການໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ 
ແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP). ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ (DIA) 
ຈະມີບົດບາດໃນການເປັນຜ ຸ້ຕິດຕາມ ແລະ ຮັບປະກັນ ເນ ື້ອໃນຂ ໍ້ກ ານດົໃນ ແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນ
ດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ໄດຸ້ຮັບການ ປະຕິບັດ, ຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ. 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ (MPWT), ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW) ຈະເປັນຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສຸ້າງ
ໂຄ່ງຮ່າງຈັດຕັື້ງ ຄຽງຄ ່ກັບ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ການໃຫຸ້ສິດທິຕ່າງ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພ ີ່ີ່ອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການທົດແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍ. ຂະບວນການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຄວນຈະລວມມີ: 

▪ ກ ານົດຖຸ້າການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ແລະ ສ ນເສຍຊັບສິນຕ່າງໆ ຈະເກີດຂຶື້ນ ຫຼ  ການມອບຄ ນທີີ່ດນິ ແບບສະໝັກໃຈ ຫຼ  
ການຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການຍົກຍຸ້າຍຖິີ່ນຖານ (ການສ າຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫຼວດລະອຽດດຸ້ານເສດຖະກດິ 
ແລະ ສັງຄົມ ຕຸ້ອງໄດຸ້ ຈດັຕັື້ງສ າຫຼວດ ກັບບ ຸກຄນົທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົົນກະທົບ ໃນບ ລິເວນທີີ່ໄດຸ້ຖ ກຜົນສະທຸ້ອນຈາກ
ໂຄງການ ຫຼັງຈາກມີການ ຢ ນຢັນ ການ ໂຄງການຍ່ອຍ ); 

▪ ພັດທະນາລາຍຊ ີ່ ລະອຽດ ຂອງ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງງການ ໃນບ ລິເວນທີີ່ໄດຸ້ຖ ກຜົນ
ສະທຸ້ອນຈາກໂຄງການ; 

▪ ກ ານົດ ແຕ່ລະ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງງການ ຜ ຸ້ໃດຈະສ ນເສຍ ແຫ່ຼງທ າມາຫາກິນ, ຜ ຸ້ໃດ
ຈະສ ນເສຍຊັບສິນ(ທີີ່ດນິ, ຕົື້ນໄມຸ້, ຜົນລະປ ກ); 

▪ ກ ານົດກອບເວລາ ໃນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ຖຸ້າມີ; 

▪ ເຮັດແຜນຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ແລະ ສົົ່ງໃຫຸ້ທະນາຄານ
ໂລກມີຄ າເຫັນເພ ີ່ອ“ບ ໍ່ຄັດຄຸ້ານ“ ໃນການດ າເນນີການ; 

▪ ມອບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນ ວດັຖຸ ຫຼ  ເງິນສົດ, ຖຸ້າໄດຸ້ນ າໃຊຸ້; ແລະ 

▪ ກ ານົດການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີີ່ປະຊາຊົນຕຸ້ອງການ, ຕຸ້ອງຮັບປະກນັ ທ ກຄນົມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຫຸ້ຄ າເຫັນ. 
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ຕາຕະລາງ 2 ໂຄງຮາ່ງສິດທິ 

ລາຍການທີີ່ຖ ກຜົນກະທບົ ສດິທຂິອງບ ກຄນົ ສດິທ ິ ບນັຫາການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 

A. ສ ນເສຍທີີ່ດິນ   

ດິນທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ເຈົື້າຂອງສິດທີີ່ຖ ກລະບ ໃນຊ່ວງ
ການລົງສ າຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ 
ຊ່ວງເຮັດ ການວັດແທກ. 

▪ ຖຸ້າ ດິນທີີ່ເຫຼ ອຈາກການຫຍັບຍຸ້າຍ ຍັງສາມາດສຸ້າງບຸ້ານຫຼື້ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງອ ີ່ນໆ: (i) ການທົດ
ແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດ ຕາມລາຄາໃນເວລາທົດແທນ ທີີ່ຊອດຄ່ອງກັບລາຄາຕາມ
ທຸ້ອງຕະຫຼາດ ລາຄາທີີ່ດິນ ໃນໝ ່ບຸ້ານ, ບ ໍ່ມີການເສຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການໂອນມອດ(ພາສີ, 
ຄ່າທ ໍ່ນຽມ) ແລະ (ii) ອ ານາດການປົກຄອງເມ ອງ ຈະມາພັດທະນາດິນທີີ່ຍັງເຫຼ ອໂດຍທີີ່
ໃຫຸ້ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງງການກັບມານ າໃຊຸ້ດິນທີີ່ເຫຼ ອນັື້ນ
ໂດຍ ບ ໍ່ມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆ. 

▪ ດິນທີີ່ຖ ກຫຍັບຍຸ້າຍບ ເຫຼ ອເພ ີ່ອໃຫຸ້ການສຸ້າງ ບຸ້ານ ຫຼ  ສິີ່ງປ ກສຸ້າງອ ີ່ນໆ: (i) ການທົດແທນ
ທີີ່ດິນທີີ່ມີຄ ນນະສົມບັດໃກຸ້ຄຽງກັບດິນໂຕເກົົ່າ , ບ ໍ່ມີການເສຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການໂອນ
ມອດ ເຊັົ່ນ ພາສີ, ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ໃຫຸ້ໃບຄອບຄອງກ າມະສິດທີີ່ດິນ (ໂດຍສົມມ ດຕິ
ຖານວ່າ ໃບຄອບຄອງກ າມະສິດທີີ່ດິນ ມີພຸ້ອມ ໃນເຂດນີື້). ຖຸ້າຂະບວນການເຮັດໃບຄອບ
ຄອງກ າມະສິດທີີ່ດິນ ພວມຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ຖຸ້າບ ໍ່,ຄວນມີການເຮັດໃບຢັົ້ງຢ ນສິດນ າໃຊຸ້ໃຫຸ້
ປະຊາຊົນ, ຫຼ  ( ii) ) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດ ຕາມລາຄາໃນເວລາທົດ
ແທນ ທີີ່ຊອດຄ່ອງກັບລາຄາຕາມທຸ້ອງຕະຫຼາດ, ລາຄາທີີ່ດິນ ໃນໝ ່ບຸ້ານ, ບ ໍ່ມີການເສຍຄ່າ
ໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການໂອນມອດ (ພາສີ, ຄ່າທ ານຽມ) ແລະ ຕຸ້ອງມີການຊ່ວຍເຫຼ ອໃນການ ຈັດ
ຊ ື້ ແລະ ເຮັດໃບຄອບຄອງກ າມະສິດທີີ່ດິນ ໂຕໃໝ່.

▪ ເຈົື້າຂອງສິດແມ່ນບ ກຄົນທີີ່ມີໃບນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫຼ  ໃບຕາດິນ ທີີ່ຕັື້ງຢ ູ່ໃນເຂດ
ໂຄງການ. 

▪ ການປະກອບສວນແບບສະໝັກໃຈ ຖຸ້າເປັນຈ ານວນທີີ່ດີນບ ໍ່ຫຼາຍຈະໄດຸ້ຮັບ
ການຍອມຮັບຈາກໂຄງການແຕ່ຕຸ້ອງດ າເນີນໄປຕາມຂະບວນການເຫຼົົ່ານີື້ຢູ່າງ
ເຄັົ່ງຄັດ: (i)ເນ ື້ອທີີ່ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສຂອງບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ ຈະຕຸ້ອງມີບ ໍ່ຕ ໍ່າກວ່າ 300 ຕາແມັດ, (ii) ຖຸ້າກຄົນ ແລະ ຄົວ
ເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການມີ ເນ ື້ອທີີ່ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ຫຼາຍກ່ວາ 300
ຕາແມັດ, ການມອບຄ ນທີີ່ດິນຕຸ້ອງບ ໍ່ການ5ເປີເຊັນຂອງເນ ື້ອທີີ່ດິນທັງໝົດ; 
ແລະ (iii) ຢ ູ່ດິນທີີ່ຈະປະກອບສ່ວນບ ໍ່ມີສິີ່ງປ ກສຸ້າງ ຫຼ  ຊັບສິນຄົງທີີ່ໃດໆທັງ
ນັື້ນ. 

▪  ປະກອບສວນແບບສະໝັກໃຈຈະດ າເນີນໄປຕາມຂະບວນການ ຂອງທະນະ
ຄານໂລກວ່າດຸ້ວຍນະໂຍບາຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ແລະ ດ າລັດ192/
ນຍ/2005. 

B. ສ ນເສຍໂຄງສຸ້າງ   
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ເຮ ອນຫຼ ຮຸ້ານຄຸ້າຖ ກຜົນກະທົບ
ທັງໝົດ, ແລະ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງສ າ
ຮອງ(ເຮ ອນຄົວ, ເລົື້າເຂົື້າ) 

ເຮ ອນຫຼ ຮຸ້ານຄຸ້າຖ ກຜົນກະທົບ
ບາງສ່ວນ ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊຸ້
ໄດຸ້ອີກ(ຈະຖ ກຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້
ຍົກຍຸ້າຍ) 

ເຈົື້າຂອງເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ຫຼ  
ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ 

▪ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດໃນການຍົກຍຸ້າຍ ສ າລັບສິີ່ງປ ກສຸ້າງທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບທັງໝົດ ແມ່ນຈະອີງໃສລາຄາໃນທຸ້ອງຕະຫຼາດ (i) ວັດສະດ  ແລະ ຄ່າແຮງ, ໂດຍບ ໍ່
ມີການຫັກຄ່າເຊ ີ່ອມໂຊມຂອງໂຄງສຸ້າງ (ii) ຄ່າຂົນສົົ່ງວັດສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງ, ແລະ (iii) ຄ່າແຮງ
ງານໃນການມຸ້າງຖອນ, ຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ຊຸ້ອມແປງ; ແລະ 

▪ ມີໄລຍະເວລາທີີ່ພຽງພ  ເພ ີ່ອບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ ໄດຸ້ສຸ້າງຫຼ ຊຸ້ອມແປງສິີ່ງປ ກສຸ້າງຄ ນໃໝ່. 

▪ ສະໜອງລົດຂົນສົົ່ງສິີ່ງຂອງໃຫຸ້ທັນເວລາໂດຍທີີ່ ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຈະ
ບ ໍ່ເສບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆ. 

▪ ເຮ ອນ ແລະ ຮຸ້ານຄຸ້າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດໃຊຸ້ໄດຸ້ອີກຕ ໍ່ໄປ ຈ າພວກ 
ທີີ່ຫຼົງເຫຼ ອຈາກຜົນກະທົບສ່ວນໜຶີ່ງ ແຕ່ກ ໍ່ບ ໍ່ສາມາດໃຊຸ້ໄດຸ້. 

  ▪  ▪  
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ຕາຕະລາງ 2 (ຕ ໍ່)   

ລາຍການທີີ່ຖ ກຜົນກະທບົ ສດິທຂິອງບ ກຄນົ ສດິທ ິ ບນັຫາການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 

B. ສ ນເສຍໂຄງສຸ້າງ(ຕ ໍ່) 

ເຮ ອນ ຫຼ  ຮຸ້ານຄຸ້າຖ ກຜົນກະທົບ
ບາງສ່ວນ , ແລະ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງສ າ
ຮອງ (ທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນຕຸ້ອງມີການ
ຍົກຍຸ້າຍ) 

ເຈົື້າຂອງເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ຫຼ  
ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ 

▪ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດໃນການຍົກຍຸ້າຍ ເພ ີ່ອໂຄງສຸ້ື້າງ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງງການແມ່ນຈະອີງຕາມລາຄາທຸ້ອງຕະຫຼາດ (i) ວັດສະດ  ແລະ ຄ່າແຮງ, ໂດຍບ ໍ່ມີ
ການຫັກຄ່າເຊ ີ່ອມໂຊມຂອງໂຄງສຸ້າງ (ii) ຄ່າຂົນສົົ່ງວັດສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງ, ແລະ (iii) ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ
ໃນການຊຸ້ອມແປງພາກສ່ວນທີີ່ບ ໍ່ຖຶກຜົນກະທົບ;



ເສົາໄຟຟ້າ ບ ລິສັດໄຟຟ້າ ▪ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດເພ ີ່ອເປັນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຮ ື້ຖອນ, ໂອນມອບ 
ແລະ ກ ໍ່ສຸ້າງ.

 

C. ສ ນເສຍ ການທ າມາຫາກິນ ລວມເຖິງຜົນລະປ ກ, ຕົື້ນໄມຸ້ ແລະ ໜອງປາ  

ດິນກະສິກ າ (ໄຮ່, ສວນ, ປູ່າໄມຸ້
ສັກ) 

 

ເຈົື້າຂອງສິດທິທີີ່ຖ ກລະບ ໃນຊ່ວງ
ການລົງສ າຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ 
ຊ່ວງເຮັດ ການວັດແທກ. 

▪ ສ າລັບການສ ນເສຍທີີ່ດິນ 10ເປີເຊັນ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດ ຕາມລາຄາ
ໃນເວລາທົດແທນ ທີີ່ຊອດຄ່ອງກັບລາຄາຕາມທຸ້ອງຕະຫຼາດ ລາຄາທີີ່ດິນ ໃນໝ ່ບຸ້ານ, 
ປະເພດທີີ່ໃກຸ້ຄຽງກັນ, ກ າລັັງຜົນຜະລິດຂອງດິນໃກຸ້ຄຽງກັນ, ບ ໍ່ມີການເສຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນ
ການໂອນມອດ(ພາສີ, ຄ່າທ ໍ່ນຽມ), ຫຼ 

▪ ເຈົື້າຂອງສິດແມ່ນບ ກຄົນທີີ່ມີໃບນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫຼ ໃບຕາດິນ ທີີ່ຕັື້ງຢ ູ່ໃນເຂດ
ໂຄງການ. 

  ▪ ການທົດແທນທີີ່ດິນໃໝທ່ີີ່ມີຄວາມໃກຸ້ຄຽງກັບດິນເດີມ, ກ າລັງການຜະລິດຂອງດິນນັື້ນບ ໍ່
ຕ່າງກັນ ແລະ ດິນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຢ ູ່ໃກຸ້ໝ ່ບຸ້ານ, ແລະໃຫຸ້ໃບຄອບຄອງກ າມະສິດທີີ່ດິນ.

▪ ການປະກອບສ່ວນຢູ່າງສະໝັກໃຈ ຈະບ ໍ່ຖ ກຍອມຮັບ ກັບທ ກຮ ບແບບຂອງ
ຊັບສິນ ຍົກເວັື້ນ ການສ ນເສຍພຽງນຸ້ອຍດຽວ ຊຶີ່ງມັນໄດຸ້ກ ານົດຢ ູ່ໃນ ກອບ
ໜຸ້າວຽກນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ (RPF). 

  ▪ ຖຸ້າຜົນກະທົບຂອງໂຄງການເຖິງດິນເຮັດການຜະລິດ ເທົົ່າກັບ10ເປີເຊັນ ຫຼ ຫຼາຍ ກ່ວານັື້ນ, 
ຈະໄດຸ້ໃຫຸ້ບ ລິມະສິດການທົດແທນທີີ່ດິນທີີ່ມີຄ ນນະສົມບັດໃກຸ້ຄຽງກັບດິນໂຕເກົົ່າ ແລະ 
ດິນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຢ ູ່ໃກຸ້ໝ ່ບຸ້ານ, ແລະໃຫຸ້ໃບຄອບຄອງກ າມະສິດທີີ່ດິນ, ກັບໃບຕາດິນ 
(ໂດຍສົມມ ດຕິຖານ ວ່າ ໃບຄອບຄອງກ າມະສິດທີີ່ດິນ ໃດຸ້ເຮັດອອກ ໃນເຂດນີື້ແລຸ້ວ). 
ຖຸ້າຂະບວນການເຮັດໃບຄອບຄອງກ າມະສິດທີີ່ດິນ ພວມຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ຖຸ້າບ ໍ່,ຄວນມີ
ການເຮັດໃບຢັົ້ງຢ ນສິດນ າໃຊຸ້ໃຫຸ້ປະຊາຊົນ. ອີກທາງໜຶີ່ງ, ຖຸ້າມີການຮຽກຮຸ້ອງຈາກ 
ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງງການ ໃຫຸ້ມີການທົດແທນເປັນເງິນສົດ 
ແມ່ນໃຫຸ້ຈ່າຍຕາມມ ນຄ່າຂອງດິນໃນຂະນະນັື້ນ ຕາມລາຄາຕະຫຼາດ.
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Error! Reference source not found. (ຕ ໍ່) 

ລາຍການທີີ່ຖ ກຜົນກະທບົ ສດິທຂິອງບ ກຄນົ ສດິທ ິ ບນັຫາການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 

C. ສ ນເສຍ ການທ າມາຫາກິນ ລວມເຖິງຜົນລະປ ກ, ຕົື້ນໄມຸ້ ແລະ ໜອງປາ (ຕ ໍ່) 

ໜອງປາ (ເປັນໜອງທີີ່ຍັງມີ
ການລຸ້ຽງປາ ຢ  ແລະ ມີປາໃນໜ
ອງ ເພ ີ່ອນ າຂາຍ) 

ເຈົື້າຂອງໜອງປາທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ▪ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍດຸ້ວຍເງິນສົດ ໃຫຸ້ເທົົ່າກັບລາຄາຕາມທຸ້ອງຕະຫຼາດ,  ໜອງປາ, 
ແຮງງານ ແລະ ຄ່າເຊົົ່າລົດຈົກໜອງປາ, , ບ ໍ່ມີການເສຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການໂອນມອດ
(ພາສີ, ຄ່າທ ານຽມ).

▪ ມີເວລາທີີ່ພຽງພ ໃຫຸ້ຄົນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບໄດຸ້ເກັບກ່ຽວປາຂອງພວກເຂົາ. 

▪ ຖຸ້າຊ່ວງໂຄງການເລີີີ່ມມີການຫຍັບຍຸ້າຍ ແລະ ຈ ານວນປາໃນໜອງຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ມີການເກັບ
ກ່ຽວ, ຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຈ ານວນປາທີີ່ມີຢ ູ່ໃນຂະນະນັື້ນ.

▪ ໂຄງການຈະບ ໍ່ຍອມຮັບຮ ບແບບການປະກອບສວນໜອງປາແບບສະໝັກ
ໃຈ. 

▪ ອ ານາດການປົກຄອງເມ ອງ ຈະໄດຸ້ຟ ົ້ນຟ ຫຼ ຊຸ້ອມແປງ ໜອງປາທີີ່ເຫຼ ອຢ ູ່. ຖຸ້າເຈົື້າຂອງກ ໍ່ສຸ້າງ
ບ ໍ່ສາມາດໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອ, ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ມີສິດໃນການຢ ມ
ເຄ ີ່ອງມ ມາໃຊຸ້ເຂົື້າໃນການ ຟ ົ້ນຟ  ຫຼ  ຊຸ້ອມແປງ ໜອງປາທີີ່ເຫຼ ອຢ ູ່.

 

ຜົນລະປ ກ ຫຼ  ຕົື້ນໄມຸ້ ເຈົື້າຂອງ ຜົນລະປ ກ ແລະ ຕົື້ນໄມຸ້ 
ຫຼ ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ 

▪ ຖຸ້າເປັນພ ດຢ ນຕົື້ນ ທີີ່ພວມມີຜົນລະປ ກແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນເກັບກ່ຽວໄດຸ້, ອີງໃສລາຄາ ໃນຊ່ວງ
ເວລາການຍົກຍຸ້າຍ ຊຶີ່ງຈະປະເມີນມ ນຄ່າຕາມການຄິດໃລໃນຊ່ວງ3ປີຜ່ານມາ ປີທີີ່ຕົື້ນໄມຸ້
ນັື້ນ ໃຫຸ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍສ ດ ແລະ ລາຄາຂອງຜົນລະປ ກໃນຂະນະນັື້ນ. 

 

▪ ສ າລັບພ ດຜົນລະປ ກ, ແມ່ນຈະມີການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດ ອີງໃສລາຄາ ໃນ
ຊ່ວງເວລາການຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ລາຄາຕາມທຸ້ອງຕະຫຼາດ ຊຶີ່ງຈະປະເມີນມ ນຄ່າຕາມຊະນິດ, 
ອາຍ  ແລະກ າລັງຂອງຜົນຜະລິດ. 

 

▪ ສ າລັບຕົື້ນໄມຸ້ເສດຖະກິດ, ແມ່ນຈະມີການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດ ອີງໃສລາຄາ 
ໃນຊ່ວງເວລາການຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ລາຄາຕາມທຸ້ອງຕະຫຼາດ ຊຶີ່ງຈະປະເມີນມ ນຄ່າຕາມ
ຊະນິດ, ອາຍ  ແລະ ຂະໜາດຂອງຕົື້ນໄມຸ້. 
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C. ສ ນເສຍ ການທ າມາຫາກິນ ລວມເຖິງຜົນລະປ ກ, ຕົື້ນໄມຸ້ ແລະ ໜອງປາ (ຕ ໍ່) 

ສ ນເສຍແຫຼ່ງລາຍຮັບ ໃນຊ່ວງ
ຍົກຍຸ້າຍ ຫຼ  ຊ່ວງ ຮ ື້ຖອນ/ຊຸ້ອມ
ແປງ ສ່ວນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ (ທີີ່
ບ ໍ່ໄດຸ້ມີການຍົກຍຸ້າຍ) 

ເຈົື້າຂອງຮຸ້ານຄຸ້າ ▪ ສ າລັບທ ລະກິດ(ຮຸ້ານຄຸ້າ) ແມ່ນຈະມີການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດ ອີງໃສອັດຕາ
ກ າໃລປະຈ າວັນຂອງທ ລະກິດ ເທົົ່າກັບ12ເດ ອນກ່ອນໜຸ້ານີື້.

▪ ມັນຈະໃຊຸ້ເວລາ1ວັນໃນການຍຸ້າຍຮຸ້ານຄຸ້າ ຖຸ້າຮຸ້ານຄຸ້ານັື້ນເຮັດດຸ້ວຍວັດສະດ 
ພ ື້ນເມ ອງ(ໃມຸ້ໃຜ່)ຫຼ ສິີ່ງທີີ່ສາມາດເຄ ີ່ອນຍຸ້າຍໄດຸ້(ສາມາດຍົກໄປໄດຸ້ໂດຍ
ບ ໍ່ຈ າເປັນຕຸ້ອງມີການຖອນມຸ້າງ) ແລະ ມັນຈະໃຊຸ້ເວລາປະມານ ຖ ອາທິດ-
ສ ງສ ດ- ເພ ີ່ອ ສຸ້າງຮຸ້ອນຄຸ້າຄ ນໃໝ່ ໃນສະຖານທີີ່ແຫ່ງໃໝ່. ມັນຈະໃຊຸ້ເວລາ
ປະມານ 2ວັນໃນການໃນການຍຸ້າຍຫຼ ຊຸ້ອມແປງ ຮຸ້ານຄຸ້າ ຖຸ້າຮຸ້ານຄຸ້ານັື້ນ
ເຮັດດຸ້ວຍວັດສະດ ທີີ່ມີຄວາມທົນທານ(ໃມຸ້ຫຼ ຊີມັງ). ຍຸ້ອຍສິີ່ງປ ກສຸ້າງເຫຼົົ່ານີື້
ບ ໍ່ຖ ກຍົກຍຸ້າຍ, ທ ລະກິດສາມາດເລີີ່ມຕົື້ນໃດຸ້ໄວຫຼັງຈາກການຊຸ້ອມແປງ
ແລຸ້ວ. 

 ▪ ການກ ານົດອັດຕາກ າໄລຈະຖ ກກ ານົດ ໂດຍການລົງສ າພາບແບບບ ໍ່ເປັນທາງ
ການກັບບັນດາເຈົື້າຂອງຮຸ້ານຄຸ້າ ເພ ີ່ອເກັບກ າ ຜົນກ າໄລຕ ໍ່ມ ື້. 

ຜົນກະທົບຢູ່າງຮ ນແຮງເຖິງກ ່ມ
ຄົນຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍໂຕເອງໄດຸ້ 
(ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງງການຕຸ້ອງຍຸ້າຍ ແລະ ສ ນ
ເສຍເຄ ີ່ອງມ ເຮັດການຜະລິດເທົົ່າ
ກັບຫຼ ຫຼາຍກ່ວາ 10%) 

ກ ່ມຄົນຫຼ ຄົວເຮ ອນ ຖ ກຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍໂຕ
ເອງໄດຸ້ເຊັນຄອບຄົວທ ກຍາກ, ຫຼ 
ຄອບຄວົທີີ່ມີຫົວໜຸ້າຄອບຄົວເປັນ
ຜ ຸ້ຍິງ, ຜ ຸ້ເຖົື້າ, ຜ ຸ້ເສຍອົງຄະ ແລະ 
ກ ່ມຊົນເຜົາ. 

▪ ແຈກເຂົື້າສານ ໃນເດ ອນທ າອິດຕ ໍ່ຄົນ ຕາມຫົວໜ່ວຍຈ ານວນຄົນໃນຄົວເຮ ອນ ▪ ຄົນທ ກຍາກ ທີີ່ຢ ູ່ຕ ໍ່າກ່ວາເສັື້ນລະດັບຄວາມທ ກຍາກແຫ່ງຊາດ ຄ ກັນກັບ
ການກ ານົດກ ່ມທ ກຍາກຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງທະນາຄານໂລກ. 

▪ ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂົື້າຮ່ວມການຟ ົ້ນຟ ລາຍຮັບ.  

▪ ຜ ຸ້ຮັບເໝົາກ ໍ່ສຸ້າງ ຈະເປັນຜ ຸ້ຮັບເລ ອກຮັບສະມັກຄົນທີີ່ີຖ ກຜົນກະທົບ ແລະ ກ ່ມທີີ່ບ ໍ່ສາມາດ
ຊ່ວຍໂຕເອງໄດຸ້ມາເຮັດເປັນກ າມະກອນຊ່ວຍໃນການສຸ້າງທາງ ຫຼ  ສຸ້ອມແປງທາງ.

 

ຄ່າເບຸ້ຍລຸ້ຽງ ໃນການດ າລົງຊີວິດ ການຍົກຍຸ້າຍຄົວເຮ ອນ-ການ
ຍົກຍຸ້າຍດິນທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ຫຼ  
ຈ ດອ ີ່ນໆ.  
 

ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ ສ ນເສຍທີີ່ດິນເຮັດການ
ຜະລິດເທົົ່າກັບຫຼ ຫຼາຍກ່ວາ 10%. 

▪ ການຍົກຍຸ້າຍທີີ່ຢ ູ່ອາໄສຂອງບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງງການ ທີີ່ບ ໍ່
ມີຜົນກະທົບເຖິງທ ລະກິດ ຫຼ  ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອດຸ້ວຍເງິນສົດຫຼ ປັດໄຈ
ອ ີ່ນ ທີີ່ເທົົ່າກັບເຂົື້າ 16 ກິໂລຕ ໍ່ຄົນ ຕາມລາຄາທຸ້ອງຕະຫຼາດ ຕ ໍ່ ຫົວໜ່ວຍຈ ານວນສະມະ
ຊິກຄົວເຮ ອນໜຶີ່ງ ໃນໄລຍະເວລາ3ເດ ອນ.

 

▪ ການຍົກຍຸ້າຍທີີ່ຢ ູ່ອາໄສຂອງບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງງການ ທີີ່ມີ
ຜົນກະທົບເຖິງແຫຼ່ງລາຍຮັບ (ຕົວຢູ່າງ: ທ ລະກິດ) ຫຼ  ບ ກຄົນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ສ ນເສຍທີີ່
ດິນເຮັດການກະເສດຫຼາຍກ່ວາ 10ເປີເຊັນຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອດຸ້ວຍເງິນສົດ ຫຼ  ປັດ
ໄຈອ ີ່ນ ທີີ່ເທົົ່າກັບເຂົື້າ 16 ກິໂລຕ ໍ່ຄົນ ຕາມລາຄາທຸ້ອງຕະຫຼາດ ຕ ໍ່ ຫົວໜ່ວຍຈ ານວນ ສະ
ມະຊິກຄົວເຮ ອນໜຶີ່ງໃນໄລຍະເວລາ6ເດ ອນ.
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D. ສ ນເສຍ ຊັບພະຍາກອນຊັບສິນສ່ວນລວມ 

ການສ ນເສຍຊັບພະຍາກອນ
ດຸ້ານວັດທະນະທ າ ຊົົ່ວຄາວ/
ສ ກສາລາບຸ້ານ/ ໝ ່ບຸ້ານ ຫຼ ການ
ເປັນເຈົື້າຂອງຮ່ວມກັນ. 

ຊຸມຊົນ ຫຼ  ຄົວເຮ ອນໃນໝ ່ບຸ້ານ ▪ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນຈະອີງໃສລາຄາ ໃນຊ່ວງເວລາການຍົກຍຸ້າຍສ າລັບໂຄງ
ສຸ້າງບຸ້ານເຮ ອນຕ່າງໆ.



ສ ສານທີີ່ຕັື້ງຢ ູ່ໃນເຂດຖ ກຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ 

ເຈົື້າຂອງສ ສານ ▪ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດໃຫຸ້ກັບແຕ່ລະຄອບຄົວທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບເພ ີ່ອເປັນຄ່າ
ໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຂ ດຈົກ, ຍົກຍຸ້າຍ, ແລະ ອ ີ່ນໆ

 

E. ຜົນກະທົບຊົົ່ວຄາວ ຍຸ້ອນການກ ໍ່ສຸ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ຫຼ  ການຊຸ້ອມແປງ  

ດິນທີີ່ນ າໃຊຸ້ຊົົ່ວຄາວ ເຈົື້າຂອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼ  ຜ ຸ້ຄອບ
ຄອງ 

▪ ສ າລັບດິນກະສິກ າ ແລະ ດິນທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ຈະຖ ກຈັດການໂດຍ ຜ ຸ້ຮັບເໝົາກ ໍ່ສຸ້າງ ເພ ີ່ອເຮັດ
ເສັື້ນທາງເຂົື້າຫຼ ກຽມພ ື້ນທີີ່ໃນການກ ໍ່ສຸ້າງ, (i)ການເຊົົ່າ ແມ່ນຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ 
ລະຫ່ວາງຜ ຸ້ຮັບເໝົາ ແລະ ເຈົື້າຂອງດິນ ແຕ່ມ ນຄ່າຕຸ້ອງບ ໍ່ຕ າກວ່າ ລາຍຮັບທີີ່ອາດເກີດຂຶື້ນ
ໃນຊ່ວງມີການກ ໍ່ສຸ້າງ. (ii) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນສົດໃນການຍົກຍຸ້າຍທີີ່
ກະທົບເຖິງຊັບສິນຄົງທີີ່(ຕົວຢູ່າງ: ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ, ຕົື້ນໄມຸ້, ຜົນລະປ ກ); ແລະ (iii) ການຟ ົ້ນຟ 
ທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ມີການປິດຊົົ່ວຄາວໃນຊ່ວງ 1ເດ ອນເພ ີ່ອຂົນຍຸ້າຍວັດສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງອອກຈາກພ ື້ນ
ທີີ່ ເຊີີ່ງເປັນໄປຕາມເງ ີ່ອນໃຂຕົກລົງລະຫວ່າງເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ ແລະ ຜ ຸ້ຮັບເໝົາກ ໍ່ສຸ້າງ.

▪ ການຕິດຕາມ ແລະ ໃຫຸ້ຄ າປຶກສາການກ ໍ່ສຸ້າງແມ່ນເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ: (i) 
ສະຖານການກ ໍ່ສຸ້າງໂຄງການແມ່ນເປັນບ່ອນທີີ່ຈະມີ ຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ
ໜຸ້ອຍສ ດ; (ii) ເຈົື້າຂອງດິນທີີ່ຖ ກຍົກຍຸ້າຍໄດຸ້ຮັບການແຈຸ້ງແລະ ຮັບຮ ຸ້ສິດທິ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາຕາມນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ; ແລະ  
(iii) ຕຸ້ອງມີການຕົກລົງເຫັນດີຈາກທັງສອງຝູ່າຍຄ ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນແລະ ຜ ຸ້ຮັບເ
ໝົາກ ໍ່ສຸ້າງ. 

ຄ່າຂົນຍຸ້າຍ ການຍຸ້າຍຄົວເຮ ອນໄປຢ ູ່ຈ ດອ ີ່ນ. ▪ ສະໜັບສະໜ ນລົດບັນທ ກໃນການຂົນຍຸ້າຍວັດສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງ ທັງເກົົ່າ ແລະ ໃໝ່ ແລະ ສັບ
ສິນສ່ວນບ ກຄົນ.

▪ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການອາດຈະໄດຸ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອໃນຮ ບແບບເງິນສົດ. ຍອດເງິນ (ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເຄ ີ່ອນຍຸ້າຍແຕ່
ຈ ດເກົົ່າເຖິງຈ ດທີີ່ຕັື້ງໃໝ່) ຈະຖ ກກ ານົດໃນຊ່ວງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. 
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ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ (MPWT) - ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW) ແມ່ນໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ 
(DIA) ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການ ເຮັດກອງປະຊູູມປຶກສາຫາລ  ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງ, ຄ ່ຮ່ວມ
ງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊນົຕ່າງໆ (ອົງການບ ໍ່ຫວັງຜນົກ າໃລ, ອົງການຈດັຕັື້ງ ໂດຍຊຸມຊົນ), ຊຸມຊົນ ແລະ ບ ກຄນົ ແລະ 
ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຕຸ້ອງຈດັຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງເປັນ
ປະຈ າ ຕະຫຼອດຊ່ວງສຸ້າງແຜນໃຫຸ້ການລິເລີີ່ມໂຄງການຍ່ອຍ, ຊ່ວງການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ. ການວາງແຜນ ແລະ 
ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອ ີ່ນໆ ຂອງ  ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະດ າເນນີພາຍໃຕຸ້
ຂະບວນການທີີ່ບ ໍ່ເສຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆ, ຊ່ວງກ່ອນ ແລະ ຫັຼງ ການປຶກສາຫາລ  ຕຸ້ອງມີການເຮັດບົດບັນທຶກໄວຸ້. ບ ກຄົນ ແລະ 
ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນລ່ວງໜຸ້າ ກ່ຽວກັບແບບຟອມການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ (ຖຸ້າມີ
ການນ າໃຊຸ້), ການຍົກຍຸ້າຍທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ການໃຫຸ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອ ອ ີ່ນໆແກ່ພວກເຂົາ, ລວມມີ:  

▪ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ; 

▪ ບ ກຄົນ ແລະ ຄວົເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ລະດັບ ຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການຍ່ອຍ. 

▪ ລາຍລະອຽດຂອງສິດທິຜົນປະໂຫຍດ ພາຍໃຕຸ້ ແຜນຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັ
ສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ແລະ ການຮຽກຮຸ້ອງ ວິທີີ່ການໄດຸ້ຮັບສິດທິຜົນປະໂຫຍດຂອງ ບ ກຄົນ ແລະ ຄວົເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ; 

▪ ອັດຕາ ແລະ ຂະບວນການການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ; 

▪ ການຍົກຍຸ້າຍທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ໃນການພັດທະນາເຂດຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບຟີ, ແຈຸ້ງຂ ໍ້ຕົກລງົ
ໃນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໃຫຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ; 

▪ ໄລຍະເວລາໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໃຫຸ້ເໝາະສົມວ່າດຸ້ວຍການມອບສິດທິຜົນປະໂຫຍດ; ແລະ  

▪ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ ວິທີການນ າໃຊຸ້. 

9.0 ການເຊ ີ່ອມໂຍງການຈັັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ກັບການກ ໍ່ສຸ້າງ 
ດັງທີີ່ກ່າວໄປແລຸ້ວ, ໂຄງການ ຖ ກຄາດໄວຸ້ວ່າຈະມີການຍົກຍຸ້າຍທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ເຊິີ່ງເປັນຜົນຈາກ ການສະເໜໂີຄງການຍ່ອຍ ທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ກັບ ການລົງທຶນລະບົບໂຄ່ງລ່າງເພ ີ່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ ທີີ່ ເມ ອງໄຊ ແຂວງອ ດົມໄຊ 
ແລະ ບ ລິເວນໃກຸ້ຄຽງ. ການລິເລີີ່ມລະບົບໂຄ່ງລ່າງເພ ີ່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ ອາດຈະມີການນ າໃຊຸ້
ທີີ່ດິນບາງສ່ວນ ແບບຖາວອນ ໃນການສຸ້າງຕາຝັັ່ງກນັເຈ ີ່ອນ, ຄັນຄ ກັນນ ້າ, ການປັບປ ງຮ່ອງລະບາຍນ ້າ ແລະ ປະຕ ນ ້າ, ຝາຍ, 
ແລະ ບັນດາສວນແຄມນ ້າ. ຊຶີ່ງສິີ່ງກ ໍ່ສຸ້າງເຫົຼົ່ານີື້ ຈະໄດຸ້ມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ. ນອກເໜ ອຈາກນັື້ນ, ຈະມີການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິບາງ
ສ່ວນ ເປັນການຊົົ່ວຄາວ ເພ ີ່ອ ເຮັດຂ ມ ຫຼ  ບ່ອນຈດັການສິີ່ງເສດເຫຼ ອຈາກການກ ໍ່ສຸ້າງຊຶີ່ງເກດີຈາກການທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຄາດຫັວງ ຈະມີ
ການຜົນກະທົບໃນລະດບັຕ ໍ່າ, ລວມເຖິງການປິດທາງເຂົື້າຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ຜົນກະທົບເຖິງຊັບສິນ (ຕົວຢູ່າງ: ທີີ່ດນິ ແລະ ສິີ່ງປ ກ
ສຸ້າງ). ການລິເລີີ່ມລະບົບໂຄງ່ລ່າງເພ ີ່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ ອາດຕຸ້ອງ ໄດຸ້ເຮັດການຫຍັບຍຸ້າຍ ສິີ່ງ
ປ ກສຸ້າງຊົົ່ວຄາວ, ການສ ນເສຍການເຮັດກະເສດຊົົ່ວຄາວເຊີີ່ງ ອາດເກີດຈາກ ການ ສ ນເສຍຜົນລະປ ກ ແລະ ຕົື້ນໄມຸ້ ໃນເຂດ
ກ ໍ່ສຸ້າງຄັນຄ ກນັນ ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນ ້າ ແລະ ປະຕ ນ ້າ, ຝາຍ ແລະ ສ່ວນແຄມນ ້າ (ຫຼາຍແຫ່ງ)ຫຼ  ເຂດທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນສະທຸ້ອນ.  

ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນຄວນມີການກ ານົດໃນຊ່ວງ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ ການອອກແບບລະບົບໂຄ່ງລ່າງຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງສະບັບສ ດທຸ້າຍໄດຸ້ເຮັດສ າເລັດ ແລະ ຫັຼງຈາກນັື້ນ ການຮຽກຮຸ້ອງ ການຂະຫຍາຍເນ ື້ອທີີ່ດິນຫຍັບຍຸ້າຍ 
ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕ ໍ່ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມີການຄາດການວ່າ 
ການເຄ ີ່ອນຍຸ້າຍຊົົ່ວຄາວ ຫຼ  ການຢ ດສະງ ັກຂອງທ ລະກິດ ໃນເວລາສັື້ນ ອາດສົົ່ງຜົນກະທົບ ທາງສັງຄົມ ເຖິງຊຸມຊົນ ແລະ 
ປະຊາຊົນກ ່ມຕ່າງໆ.  

ຊຸມຊົນທຸ້ອງຖິີ່ນ, ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ອາດເລ ອກການປະກອບສ່ວນທີີ່ດິທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ
ແບບສະໝັກໃຈ ໂດບບ ໍ່ມີການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ. ສະຖານະການນີື້ຈະຖ ກຍອມຮັບພຽງກ ລະນີດຽວຄ  ຜົນກະທົບໜຸ້ອຍ 
ໃນຂະນະທີີ່ຜົນປະໂຫຍດ ເຖິງ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໄດຸ້ຮັບການຢ ນຢັນ. ຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລ  ແລະ ທ່າແຮງໃນ ການປະກອບສ່ວນ ຈະຕຸ້ອງດ າເນີນໄປ ຢູ່າງໂປງໃສ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ນ າພາໂດຍ ຄະນະກ າມະ
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ການ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ກັບການຕັດສິນໃຈ ພາຍໃຕຸ້ ການປະກອບສ່ວນແບບສະໝັກໃຈ ບນົພ ື້ນຖານ ເສລີ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຮ ຸ້
ຂ ໍ້ມ ນຂອງການປຶກສາຫາລ  ແລະ ບ ໍ່ມີການເລ ອກປະຕິບດັກັບຜ ຸ້ຖ ກຜົນກະທົບ. 

ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຢ ູ່ໃນສະຖານະພາບທ ກຍາກ, ຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອໃນ
ຫຼາຍດຸ້ານ, ຕາມຫັຼກການທີີ່ໄດຸ້ກ່າວໃນໂຄງ່ຮ່າງສິດທິ, ເພ ີ່ອຊ່ວຍເຫຼ ອພວກເຂົາໃນການຟ ົ້ນຟ  ຊີວດິການເປັນຢ ູ່ ແລະ ສ ຂະພາບ 
ໃຫຸ້ຄ  ກັບຊ່ວງກ່ອນທີີ່ໂຄງການ Lao PDR SEA DRM ເຂົື້າມາ. ສ າລັບບ ກຄນົທີີ່ຄອບຄອງທີີ່ດນິໂດຍບ ໍ່ຖ ກຕາມລະບຽບ
ຫັຼກການ(ຕົວຢູ່າງ: ລ ກລ ້າດນິລັດ) ຈະບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການສ ນເສຍທີີ່ດິນ ແຕ່ຈະໄດຸ້ການທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍ ຈາກການສ ນເສຍຊັບສິນ ທີີ່ພວກເຂົາເປັນຄົນສຸ້າງຂຶື້ນຈາກເງິນສ່ວນໂຕ, ແລະ ສ າລັບການສ ນເສຍລາຍຮັບ ແມ່ນ
ພວກເຂົາຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອ ໃນການຟ ົ້ນຟ  ຊີວດິການເປັນຢ ູ່ ແລະ ສ ຂະພາບ. ມາດຕະການລະອຽດ ເພ ີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
ຈະຖ ກກ ານົດ ໂດຍອີງໃສການສ າຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫຼວດ ເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ ທີີ່ຈະຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ໃນຊ່ວງ
ພັດທະນາ ແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫຍ ໍ້ (ARAP) ຫຼ  ແຜນດ າເນນີການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP). 

ບ ກຄົນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະຖ ກບັນທຶກໃນໄລຍະເວລຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ ຍ່ອຍ ແລະ ຈະໄດຸ້ໃຫຸ້ຄ າປຶກສາ
ຫາລ  ຫັຼກການ ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນິ ແລະ ການສ ນເສຍ ຫຼ  ເສຍຫາຍ ເຖິງຊັບສິນ. ບນັດາການເສຍຫາຍເຖິງຊັບສິນ, ເຊັົ່ນ: 
ພ ດຢ ນຕົື້ນ, ຕົື້ນໄມຸ້, ຮົື້ວຫຼ ຮຸ້ານຄຸ້າ, ແລະສ ນເສຍລາຍຮັບ, ລວມເຖິງການສ ນເສຍການເກັບກ່ຽວຜົນລະປ ກທີີ່ຈະຖ ກຫຼຸດນຸ້ອຍ
ລົງ, ແລະ ຊວ່ງເວລາຢ ດສະງ ັກຂອງບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ເປັນສິີ່ງທີີ່ຈະຫີຼກລຸ້ຽງບ ໍ່ໄດຸ້. ການສ ນເສຍວຽກເຮັດງານທ າ, ບ ກຄົນ 
ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໂດຍຈະບ ໍ່ຄ ານຶງເຖິງສະຖານະທາງກົດ   
ໝາຍ ຂອງເຈົື້າຂອງສິດ ໂດຍອີງຕາມ ໂຄງຮ່າງສິດທິຜົນປະໂຫຍດ ທີີ່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ ໃນ ກອບໜຸ້າວຽກນະໂຍບາຍການຈັດສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ (RPF) ຕາຕະລາງ2. 

ການສ າຫຼວດຕະຫຼາດ ຈະໄດຸ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ ເພ ີ່ອຈະໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນດຸ້ານລາຄາຕ່າງໆໃນທຸ້ອງຕະຫຼາດເຊັົ່ນ: ລາຄາທີີ່ດນິ, ລາຄາ
ວັດສະດ ກ ໍ່ສຸ້າງສ າລັບ ສິີ່ງປ ກສຸ້າງທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ, ລາຄາຜົນລະປ ກ ແລະ ລາຍການອ ີ່ນໆ ທີີ່ອາດຈະໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ ເປັນຫົວໜ່
ວຍ ໃນການການກ ານດົ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ. ກິດຈະກ ານີື້ ແມ່ນເພ ີ່ອ ຮັບປະກັນ ຊຸມຊົນ ແລະ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ 
ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈດັຊ ື້ທີີ່ດນິແຫ່ຼງໃໝ່ໄດຸ້ໃນລາຄາໃກຸ້ຄຽງກັນ.ການສ ນເສຍລາຍຮັບ 
ແລະ ຊັບສິນ ຈະໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ເປັນຈ ານວນເງນິຖຸ້ວນໂດຍບ ໍ່ມີພາສີ ຫຼ  ຄ່າທ ານຽມໃດໆ. 

ຂຶື້ນທະບຽນສິດຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ສ າລບັສິດທິ 

ການສ າຫຼວດຈ ານວນປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫຼວດຄົວເຮ ອນ ຈະໄດຸ້ຮັບການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັທັນທີີ່ ໃນເວລາທີີ່ໂຄງການຍ່ອຍ 
ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງໄພນ ້າຖຸ້ວມໃດຸ້ຮັບການຢ ນຢັນ ເພ ີ່ອ ສຶກສາຜົນກະທົບຈາໂຄງການ ບ ກຄນົ ແລະ ຄວົເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ. ວນັເວລາຂຶື້ນທະບຽນສິດຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈະໄດຸ້ແຈຸ້ງທັນທີີ່ ຫັຼງຈາກ 
ໂຄງການຍ່ອຍໃດຸ້ຮັບການຢັົ້ງຢ ນ.  

ການສ າຫຼວດຄົວເຮ ອນ ແມ່ນເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ບັນທຶກການສ ນເສຍຊັບສິນທີີ່ເກີດຈາກການປະຕິບດັໂຄງການ. ເຄ ີ່ອງມ ທາງກົດໝາຍ
ຈະຖ ກນ າໃຊຸ້ເພ ີ່ອບັນທຶກລາຍການຊັບສິນ ທັງໝົດ ແລະ ຈະໄດຸ້ເຊັນຮັບຮ ຸ້ໂດຍ ບ ກຄົນ ແລະ ຄວົເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ, ເພ ີ່ອນບຸ້ານ, ແລະຕົວແທນຈາກອ ານາດການປົກຄອງທຸ້ອງຖິີ່ນ. ຄ່າຕອບແທນທີີ່ຈະຈ່າຍໃຫຸ້ ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍໃດຸ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ຈະຖ ກອີງຕາມເຄ ີ່ອງມ ທາງກົດໝາຍ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງວິທີການ ຄິດໄລ່ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີີ່ລະບ 
ໃວຸ້ໃນ ແຜນຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) 

ການຍກົຍຸ້າຍ/ການຄອບຄອງພ ື້ນທີີ່/ການເລີີ່ມວຽກກ ໍ່ສຸ້າງ 

ເມ ີ່ອມີການລົງລາຍເຊັນຕາມກົດໝາຍ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອອ ີ່ອໆ (ຍົກຍຸ້າຍທີດີນ, ການຂົນຍຸ້າຍ, 
ແລະ ອ ີ່ນໆ) ຕຸ້ອງກະກຽມໃວຸ້ (ພາຍໃນເວລາໜຶີ່ງເດ ອນ), ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການທີີ່ກ ານດົໃວຸ້ໃນແຜນດ າເນນີການຈດັ
ສັນຍົກຍຸ້າຍ. ໜ່ວຍງານຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ບ ໍ່ສາມາດຄອບຄອງທີີ່ດິນໄດຸ້ ຈນົກ່ວາ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ ໄດຸ້ຮັບ ການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອອ ີ່ນໆ ທີີ່ໄດຸ້ລະບ ໃວຸ້ຕາມກົດໝາຍກ ານົດ. ແລະ ການກ ໍ່ສຸ້າງ 
ກ ໍ່ຈະບ ໍ່ສາມາດ ເລີີ່ມຕົື້ນໄດຸ້ ຈນົກວ່າໜ່ວຍງານຈັດຕັື້ງປະຕິບດັຈະຄອບຄອງດິນໂຄງການໄດຸ້ທັງໝດົ. 
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10.0 ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ 

ໃນຖານະທີີ່ເປັນໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ຈະໄດຸ້ສຸ້າງຄະນະ
ກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຂັື້ນບຸ້ານ, ຂັື້ນເມ ອງ ແລະ ຂັື້ນແຂວງ. ຄະນະກ າມະການເຫົຼົ່ານີື້ ຖ ກສຸ້າງຂຶື້ນເພ ີ່ອ ແກຸ້ໄຂບັນຫາ
ຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ກັບການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ. ຊຸມຊົນເຫົຼົ່ານີື້ຈະໃດຸ້ຮັບ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການແກຸ້ໄຂບັນຫາຂ ໍ້ຂຸ້ອງໃຈ ແລະ ການຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ຂອງຜ ຸ້ຖ ກຜົນກະທົບ. ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຈະ
ປະກອບມີ ຕົວແທນຈາກ ປະຊາຊນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ, ຜ ຸ້ນ າຊຸມຊົນ ແລະ ອົງກອນຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມ (ອົງການ 
ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ) ນອກຈາກນັື້ນ ກ ຍັງມີ ຕົວແທນຈາກຂັື້ນບຸ້ານ ແລະ ຂັື້ນ ເມ ອງ ແລະ ເຈົື້າໜຸ້າທີີ່ຈາກ ໜວ່ຍງານຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານການດ າເນີນການໂຄງການ. ຖຸ້າການຮຸ້ອງຮຽນກ່ຽວຂຸ້ອງກັບບັນຫາການປະເມີນມ ນຄ່າຂອງຊັບສິນ    
ຈາກໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ ຈາກນັື້ນ ຈະໃດຸ້ຮັບການປະເມີນຈາກຜ ຸ້ປະເມີນອິດສະຫຼະເພີີ່ມເຕີມເພ ີ່ອແຈຸ້ງ ໃຫຸ້ຄະນະ
ກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນຕັດສິນ. ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນຈະເຮັດໜຸ້າທີີ່ ເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ 
ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາອາຍ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ລວມທັງໄລຍະເວລາທີີ່ບົກຜ່ອງໃນໜຸ້າທີີ່. 

ການປຶກສາຫາລ ກັບ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະໄດຸ້ຈດັຂຶື້ນກ່ອນຂະບວນການວາງແຜນຂອງ 
ໂຄງການ. ກ່ອນການເລີີ່ມຕົື້ນໂຄງການຍ່ອຍ, ຜ ຸ້ນ າໝ ່ບຸ້ານ ຈະໄດຸ້ເຮັດການສ າຫຼວດທີີ່ດນິ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງປະຊາຊົນຜ ຸ້ທີີ່ຖ ກ
ຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງ. ຜ ຸ້ນ າໝ ບຸ່້ານຈະໃດຸ້ມີການປຶກສາຫາລ ຢູ່າງອິດສະຫຼະ ແລະ ມີການແຈຸ້ງຂ ໍ້ມ ນໃຫຸ້ຮ ຸ້ກ່ອນ ກັບກ ່ມຄົນຜ ຸ້
ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ, ລວມທັງ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເພ ີ່ອສົນທະນາ ທາງເລລ ອກໃນກ ລະນີ
ຕຸ້ອງມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ແລະ ການມອບທີີ່ດິນ. ຂະບວນການທັງໝົດຈະໄດຸ້ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

ທ ກໆການຮຸ້ອງຮຽນຈະຕຸ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼ  ການຮຸ້ອງຮຽນດຸ້ວຍປາກເປົັ່າ ກ ໍ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການບັນທຶກໃນເວລາ ແລະ 
ສະຖານທີີ່ ຈາກ ບ ກຄນົ ແລະ ຄວົເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການບນັທຶກຢູ່າງເໝາະສົມ ຈາກ ຄະນະ
ກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ. ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຈະໃດຸ້ຮັບການຍົກເວັື້ນຈ່າຍຄ່າທ າ
ນຽມການບ ລິຫານ ແລະ ກດົໝາຍທັງໝົດທີີ່ເກີດຂຶື້ນໃນຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ. ການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ
ກັບທ ກຮ ບແບບຂອງການດ າເນີນກິດຈະກ າໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໄດຸ້ຮັບການ ດ າເນນີການໂດຍການເຈລະຈາກັນ ຈນົເກີດມີ
ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈທີີ່ສ ດ. ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ແມ່ນເພ ີ່ອສະໜອງ ການກ ານດົເວລາ ແລະ ກນົໄກຄວາມໂປູ່ງໃສ 
ເພ ີ່ອນ າສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂ ທ ກໆຄວາມຂຸ້ອງໃຈ ຂອງ ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການດ າເນີນກິດຈະກ າ
ໂຄງການຍ່ອຍ. ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນນີື້ ບ ໍ່ໄດຸ້ໝາຍເຖິງຂະບວນການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງຮຽນຂອງລັດຖະບານ ຫຼ  
ການສະໜອງກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວ່າເປັນການແກຸ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂຸ້ອງໃຈຕ່າງໆຂອງບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ, ການຮຸ້ອງຮຽນແບບທັນເວລາ, ເຮັດໃຫຸ້ພຸ້ອມສາມາດດ າເນີນການໄດຸ້ ແລະ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່
ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ກ ່ມຄົນ ອ ີ່ນໆ ເຊີີ່ງມີ ຂະໜາດທີີ່ແຕກຕ່າງກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຈາກການ
ດ າເນນີກດິຈະກ າໂຄງການຍ່ອຍ. 

ບ ກຄົນ ຫຼ  ຄວົເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະມີການສຸ້າງແນວທາງ ສ າຫັຼບ ບ ກຄນົ ຫຼ  ຄວົເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການແລະ ທ ລະກິດທີີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຫຍັບຍຸ້າຍ ເພ ີ່ອນ າສະເໜີເລ ີ່ອງຮຸ້ອງຮຽນຕ ໍ່ໜ່ວຍງານໂຄງການທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ຂັື້ນ
ຕອນແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຄວນລວມເຖິງມາດຕະຖານປະຕິບດັວຽກຢູ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ລວມທັງເວລາທີີ່ຕຸ້ອງໃຊຸ້ເພ ີ່ອແກຸ້ໄຂຄ າ
ຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ ການດ າການແກຸ້ໄຂທ ກຢູ່າງ ຕຸ້ອງບ ໍ່ມີຄ່າທ ານຽມໃດໃດທັງນັື້ນສ າລບັທີຍົກຍຸ້າຍ. ບ ກຄົນ/ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ ຄວນລະບ ແນວທາງອ ີ່ນໆທີີ່ພຸ້ອມໃຊຸ້ໃນກ ລະນີຂະບວນການແກຸ້ໄຂຕ າຮຸ້ອງບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດການແກຸ້
ໄຂຄ າຮຸ້ອງໄດຸ້. ດ າລດັເລກທີ 23 ແລະ 24 ວ່າດຸ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (ເລກທີ 84, 
2016) ກ ານົດໃຫຸ້ໂຄງການຈດັຕັື້ງກນົໄກທີມີປະສິດທິພາບສ າຫັຼບການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ. ດ າລດັໄດຸ້ກ ານດົໃຫຸ້ ຜ ຸ້ສະໜັບສະໜ ນ
ໂຄງການຍ່ອຍ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ແຂວງ ອ ດົມໄຊ ຫຸ້ອງການ ໂຍທາທິການທາງນ າ້, ເປັນຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຕັື້ງກນົໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ ປະຕິບດັການການແກຸ້ໄຂປັນຫາຕ່າງໆ.   

ກອບການຄ ຸ້ມຄອງທາງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມມີບັນດາລາຍະອຽດ ດຸ້ານກນົໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຂອງ 
ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ. ການຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບບັນຫາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ຈາກກ ່ມຊນົເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງ ຫຼ  ໂດຍທາງອຸ້ອມ ຈາກການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັກດິຈະກ າໂຄງການຍ່ອຍ ຈະ
ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໂດຍຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ (GRC) ໂດຍຜ່ານ ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຂອງ 
ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ມີຢ ໃນແຜນວາດ 1. 
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ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຜ ຸ້ຮຸ້ອງຮຽນມີສິດໃນການສະເໜີຄ າຮຸ້ອງຮຽນໂດຍກົງ ຫາຫຸ້ອງການໜ່ວຍງານດ າເນີນການໂຄງການ ຂອງ  
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ ຫຼ  ສະພາແຫ່ງຊາດ, ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ ໃນກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ລາຍລະອຽດ
ຂອງແຕລະຂັື້ນຂອງການຮຸ້ອງຮຽນ, ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ຈະໄດຸ້ຮັບການບັນທຶກ ແລະ ເກັບເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ໄວຸ້ໃນປຶົ້ມບັນທຶກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ. ສະພາບຂອງການສະເໜີຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຈະໄດຸ້ລາຍ
ງານເປັນບດົລາຍງານປະຈ າເດ ອນໃຫຸ້ ໜ່ວຍງານໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຂອງ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ ອ ດົມ
ໄຊ. ເພ ີ່ອເປັນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ໃຫຸ້ວ່ອງໄວ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ ເຊິີ່ງຈະລວມມີຂັື້ນຕອນດັົ່ງນີື້:                        

▪ ຂັື້ນຕອນທີ 1: ຖຸ້າຫາກສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ບ ໍ່ເພິີ່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກັບແຜນການຍົກຍຸ້າຍ ຫຼ  ການດ າເນີນການ, 
ເຂົາ ສາມາດຮຸ້ອງຮຽນເປັນຄ າເວົື້າ ຫຼ  ເປັນໜງັສ  ຕ ໍ່ກັບຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ຂັື້ນເມ ອງ ຫຼ  ຂັື້ນແຂວງ. ຖຸ້າ
ເປັນການຮຸ້ອງຮຽນ ໂດຍທາງປາກເປົັ່າ, ບຸ້ານຈະຕຸ້ອງແກຸ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ແລະ ບນັທຶກຄ າຮຸ້ອງໄວຸ້ ເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ຂັື້ນເມ ອງ ຫຼ  ຂັື້ນແຂວງ ຄວນຈະຕຸ້ອງ ແກຸ້ໄຂ ຫຼ  ພິຈາລະນາ ບັນຫາຄ າ
ຮຸ້ອງທ ກ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທິດ;  

▪ ຂັື້ນຕອນທີ 2: ຖຸ້າຫາກວ່າຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ບ ໍ່ພ ໃຈກັບຜົນການຕັດສິນໃນຂັື້ນຕອນທີ 1, ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ 
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດຍ ີ່ນອ ທອນຂຶື້ນຫາ ຫຸ້ອງການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍໂຄງການ (PRO) ເພ ີ່ອໃຫຸ້ພິຈາລະ
ນາ ແລະ ຕັດສິນຄ ນໃໝ່. ຫຸ້ອງການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍໂຄງການ ຈະພິຈາລະນາ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທິດ; 

▪ ຂັື້ນຕອນທີ 3: ຖຸ້າຫາກເຂົາ ບ ໍ່ເພິີ່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກັບຜົນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນຢ ູ່ໃນຂັື້ນຕອນທີ 2, ເຂົາ ສາມາດຮຸ້ອງຮຽນ
ເຖິງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ຂັື້ນແຂວງ ເພ ີ່ອຕັດສິນພາຍຫັຼງທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນການປຶກສາ
ຫາລ ຈາກ ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ຂັື້ນໂຄງການ. ຄະນະກ າມະການຕັດສິນ ຄວນຈະດ າເນນີການ ຕັດສິນ 
ພາຍໃນເວລາ 20 ວັນ; ແລະ  

▪ ຂັື້ນຕອນທີ 4: ຖຸ້າຫາກເຂົາເຈົື້າ ຍັງບ ໍ່ເພິີ່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກັບຜົນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຈາກ ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າ
ຮຸ້ອງຮຽນ, ເຂົາເຈົື້າ ສາມາດ ຮຸ້ອງຟ້ອງ ເຖິງສານໄດຸ້ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນ 
ສປປ ລາວ. 
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  ແຜນວາດ 1 ຂະບວນການຮບັ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ຂອງປະຊາຊນົ (GRM) 

 

 

ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດເຮັດຄ າຮຸ້ອງ ຫຼ  ຄ າອ ທອນໃນທ ກເລ ີ່ອງ ແລະ ກບັທ ກ
ພາກສ່ວນຂອງການລິເລີີ່ມໂຄງການຍ່ອຍ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ລວມເອົາບັນຫາທີີ່ພົວພັນເຖິງ
ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ. ແບບຟອມ ຄ າຮຸ້ອງ ຫຼ  ການມີຄ າເຫັນກຽວກັບ ຂ ໍ້ຂັດຂຸ້ອງຈະຖ ກພັດທະນາຂຶື້ນພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ ແລະ 
ຈະມີພຸ້ອມໃຊຸ້ ທີີ່ເມ ອງໄຊ ແຂວງອ ດົມໄຊ ແລະ ບ ລິເວນອຸ້ອມຂຸ້າງ, ລວມເຖິງສະຖານທີີ່ທີີ່ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ ອາໄສຢ ູ່, ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະໄດຸ້ໃຊຸ້ເພ ີ່ອປະເມີນຄ າຮຸ້ອງ ຫຼ  ຂ ໍ້
ຂັດຂຸ້ອງ. ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະໄດຸ້ຮັບຄ າກະຈ່າງແຈຸ້ງ ກ່ຽວກັບຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຫຼ  ຄ າ
ອ ທອນຂອງພວກເຂົາໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມຂັື້ນບຸ້ານ ແລະ ໃນຮ ບແບບການສົນທະນາສ ີ່ສານປະເພດອ ີ່ນໆ. ເຕັກນິກໃນການ
ສ ີ່ສານ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ໃນການສ ີ່ສານ ອ ີ່ນໆ ຄວນໃຊຸ້ ເພ ີ່ອ ສ ີ່ສານ ແລະ ໃຫຸ້ຂ ໍ້ມ ນ ບນັດາບັນຫາ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆ. ແນວຄິດ 
ແລະ ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບການຍົກຍຸ້າຍຈັດສັນ ທີີ່ໄດຸ້ຈາກຄວາມກັງວົນຂອງປະຊາຊົນ ຫຼ  ອົງການຈດັຕັື້ງ ຄວນເຮັດເປັນ
ເອກະສານ ແລະ ອົງການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍໃນຂັື້ນຕ່າງໆ ຄວນ ສຶກສາ ແລະ ແກຸ້ໃຂບັນຫາໃຫຸ້ທັນກັບເວລາທີີ່ລະບ ໄວຸ້. 

ຖຸ້າບ ໍ່ 

ຖຸ້າບ ໍ່ 
 

ຖຸ້າບ ໍ່ 
 

ສິື້ນສ ດ 

ສິື້ນສ ດ 

ມາດຕະການແກຸ້ໄຂລະດບັທຸ້ອງຖິີ່ນ 

ໄດຸ້ຮບັການແກຸ້ໃຂ 

ຄະນະກ າມະການຮບັແລະແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ 
(ລະດບັໂຄງການ) 

ໄດຸ້ຮບັການແກຸ້ໄຂໃນ 
10 ວນັ? 

 

ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 
ແຂວງ 

ໄດຸ້ຮບັການແກຸ້ໄຂໃນ  
20 ວນັ? 

ສິື້ນສ ດ 

ຖຸ້າຍງັບ ໍ່ສາມາດ ແກຸ້ໄຂບນັຫາໄດຸ້, ບ ກຄນົທີີ່ຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການອາດຕຸ້ອງອງີໃສສດິທ ິພາຍໃຕຸ້
ກດົໝາຍ ແຫງ່ ສປປລາວ ໃນການອຸ້າງອງີ ແລະ ສົົ່ງໄປຫາສານພຈິາລະນາ. 
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ບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງເພ ີ່ອການແກຸ້ໃຂ ຄ າຮຸ້ອງຂອງ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຂັື້ນຕອນ 
ອ ທອນບ ໍ່ຄວນ ມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆແລະ ດ າເນີນການ ຊ່ວຍເຫຼ ອ ລຸ້າໃຫຸ້ ຜ ຸ້ຮຸ້ອງທ ກ ແລະ ການແກຸ້ໃຂຄ າຮຸ້ອງ. ໜ່ວຍງານຈດັ
ຕັື້ງປະຕິບດັ (DIA) ຈະເປັນ ໜ່ວຍງານ ຮັບຜິດຊອບ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີີ່ອາດ ເກີດຂຶື້ນ ໃນຊ່ວງເຮັດຄ າຮຸ້ອງ ແລະ ຄ າອ ທອນ 
ການຈດັຫາທຶນເພ ີ່ອການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ. 

11.0 ການກະກຽມ ການລະດົມທຶນໃນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 
ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ຈະລວມເອົາລາຍລະອຽດຂ ໍ້ມ ນ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ 
ສິດທິຜນປະໂຫຍດໃນການຟ ົ້ນຟ  ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ ຂັື້ນຕອນ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃນການຍົກຍຸ້າຍ PAP ແລະ 
PAH. ການກະກຽມ ແມ່ນຈະເຮັດເພ ີ່ອ ຈດັປະເພດ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຊບັສິນຂອງ PAP ແລະ PAH ເຊີີ່ງ ໂດຍພ ື້ນຖານ ແມ່ນ 
ດນິກະສິກ າ, ດນິທີຢ ູ່ອາໄສ, ດນິເຮັດການຄຸ້າຂາຍ, ເຮ ອນ, ຊັບສິນເຮັດການຄຸ້າຂາຍ ແລະ ອ ີ່ນໆ. ລາຍລະອຽດການປະເມີນ
ງົບປະມານ ຈະເຮັດ ໃຫຸ້ກະກຽມເງີນສ າຮອງພຽງພ  ແລະ ແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫຍ ໍ້ (ARAP) 
ແລະ ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ຈະໃດຸ້ສຸ້າງແຫ່ຼງທຶນຂຶື້ນ ແບບຈະແຈຸ້ງ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ມີງົບປະມານພຽງພ  ຕ ໍ່ກັບ
ຄວາມຮຽກຮຸ້ອງ. ARAP/RAP ຈະຮັບປະກນັການໃຫຼວຽນຂອງງົບປະມານ ຈະສອດຄອງກບັຕາຕະລາງເວລາ ສ າລັບການ
ຈ່າຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ໃຫຸ້ ການຊ່ວຍເຫຼ ອຕ່າງໆ. ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການຍົກຍຸ້າຍຈັດສັນ (ການທົດແທນສ າລັບທີີ່
ດນິ, ສິີ່ງປ ກສຸ້າງ, ການຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ອ ີ່ນໆ) ຈະຖ ກຈາ່ຍໂດຍ ກອງທຶນ IDA ໃນວງົເງນີສ ງສ ດ 900,000 ໂດ
ລາອາເມລິກາ. ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍລະອຽດໃນການຍົກຍຸ້າຍຈັດສັນ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ຮ ຸ້ໃນຂັື້ນຕອນນີື້ ແຕ່ວ່າ ຈະມີການກ ານົດ ຕາມດ າລດັ 
84 ວ່າດຸ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ສ າລັບໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ລະບຽບຂອງທະນາຄານໂລກ 

OP 4.12 ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍແບບບ ໍ່ສະມັກໃຈ. 

12.0 ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປກຶສາຫາລ  
ດັົ່ງທີີ່ໃດກ່າວໄປຂຸ້າງເທິງ, ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາແລະ
ຂະບວການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ. ບ ກຄນົ ແລະ ຄວົເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະຖ ກໃຫຸ້ຄ າປຶກສາ 
ໂດຍອ ານາດການປົກຄອງຂັື້ນບຸ້ານທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ຄະນະກ າມະການຍ່ອຍວ່າດຸ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ(VRS), ຂັື້ນເມ ອງ 
ແລະ ຂັື້ນແຂວງ. ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະຖ ກເຊີນ ເພ ີ່ອເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  
ໃນລະດັບຕົື້ນໆຂອງຂະບວນການ ແລະ ຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອ ດຸ້ານຂ ໍ້ມ ນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ 
ວ່າດຸ້ວຍການລິເລີີ່ມລະບົບໂຄງ່ລ່າງເພ ີ່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ. ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ 
ຈະລວມ ໃນ ມ ື້ປິດບນັຊີການລງົທະບຽນ ສ າລັບແຕ່ລະ ຍ່ອຍ, ເກນຄ ນສົມບັດ ແລະ ສິດທິຕ່າງໆ, ຮ ບແບບການທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍ, ຂະບວນການແກຸ້ໃຂ ຄ າຮຸ້ອງ ແລະ ຂ ໍ້ຂັດຂຸ້ອງ. 

ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນກ ່ມຕ່າງໆ ຈະໄດຸ້ຮັບ ໂອກາດໃນການນ າສະເໜີແນວ
ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄ າແນະນ າຂອງເຂົາເຈົື້າ ເຂົື້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ໂຄງການຍ່ອຍ. ສິີ່ງເຫົຼົ່ານີື້
ຈະປະສົບຜົນສ າເລັດໂດຍອາໄສການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ແລະ  ການສົນທະນາກ ່ມ (FGD) ກັບ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ 
ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ເພ ີ່ອຮັບປະກັນພາກສ່ວນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ມີບດົບາດໃນຂະບວນການ. 

ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂະບວນການໃຫຸ້ຄ າປຶກສາຫາລ ໂດຍ
ສະເພາະໃນລະຫວ່າງການກຽມທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນີນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 
(RAP). ມັນຈະລວມເອົາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ໃນຊ່ວງເລີີ່ມຕົື້ນ ຂະບວນການ ເພ ີ່ອສົນທະນາ ຜົນກະທົບທີີ່ອາດເກີດຂຶື້ນ 
ແລະ ບນັດາມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ໃນ ARAP/RAP, ແລະຊ່ວງກ່ອນການສະຫຼູູບ  ARAP/RAP ເພ ີ່ອໃຫຸ້ໝັື້ນໃຈ
ວ່າ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເຫັນດີ ກບັມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທີີ່ໄດຸ້ສະເໜ.ີ 
ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ARAP/RAP, ກອງປະຊຸມປະຈ າເດ ອນ ກັບ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເພ ີ່ອ
ເກັບກ າຄ າຄິດເຫັນເພ ີ່ອເຮັດແນວໃດໃຫຸ້ຂະບວນການມີການປັບປ ງໃຫຸ້ດີຂຶື້ນ. ນອກນັື້ນ ຍັງມີການປະຊຸມໜຸ້າເຊິີ່ງໜຸ້າ ກັບ ແຕ່
ລະບ ກຄນົທີຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ລວມທັງການປະຊຸມເພ ີ່ອລົງລາຍຊ ີ່ ແລະ ເຊັນຕົກລງົໃນການຮັບຄ່າທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍ. 

ດັົ່ງທີີ່ກ່າວໄປກ່ອນໜຸ້ານີື້, ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍຄະນະກ າມະການ, 
ລວມເຖິງ ຄະນະກ າມະການ ແກຸ້ໃຂຄ າຮຸ້ອງ (ຈະຖ ກສຸ້າງຂຶື້ນ), ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາ ຂະບວນການ
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ຕັດສິນໃຈ ໂດຍອາໄສຜ່ານຂັື້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງ ແຜນຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ (RAP), ເຊີີ່ງລວມມີການກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ. ອີງຕາມ ການສ າເລັດ ໂຄງການຍ່ອຍ, ການສ າຫຼວດ 
ແມ່ນຄວນດ າເນນີພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT) - ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW) - ໜວ່ຍງານ
ບ ລິຫານໂຄງການ (PMU) ໃນບັນດາ ບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເພ ີ່ອເຂົື້າເຖິງ ລະດັບຄວາມພ ໃຈ 
ຂອງຂະບວນການ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ຂອງແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນີນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 
(RAP). 

13.0 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ 
ວຽກງານການຕິດຕາມ ແມ່ນພາກສ່ວນຫັຼກ ຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ເຊັົ່ນ ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ (DIA), ກົມ
ໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW) - ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT) ຈະມີ ພະນກັງານພຽງພ  ແລະ ເຮັດວຽກເຕັມ
ເວລາ ເຊີີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ ຂະບວນການຕິດຕາມພາຍໃນ. ພະນກັງານເຫົຼົ່ານີື້ ຈະຕິດຕາມ ຂະບວນການ ຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ຫຼ  
ການສົົ່ງຄ ນທີີ່ດນິ ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບ ອ ານາດການປົກຄອງ ຂັື້ນທຸ້ອງຖິີ່ນ ຫຼ  ຂັື້ນເມ ອງ. ຖຸ້າ ຈ າເປັນ, ການສຸ້າງຄວາມສາມາດ 
ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນຕ ໍ່ພະນັກງານ ໃນຂະບວນການຕິດຕາມ ເຊິີ່ງລັດຖະບານຈະກ ານດົພະນກັງານ  ມີ ໜຶີ່ງຊຸດເຝິກອົບຮົມ. 

ການຕິດຕາມພາຍໃນ 

ເນ ື້ອໃນຂອງການລາຍງານຕິດຕາມພາຍໃນນັື້ນ ຈະຖ ກລາຍງານ ເປັຮປະຈ າເດ ອນ ລວມມີ: 

▪ ການຈ່າຍ ແລະ ໃຊຸ້ງ ົບປະມານ ເພ ີ່ອການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນ
ຢ ູ່; 

▪ ຊ່ວຍເຫຼ ອກ ່ມທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍໂຕເອງໄດຸ້; 

▪ ການປັບ ແລະ ຈດັສັນທີີ່ດນິ; 

▪ ຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງທີີ່ດິນໃໝ່; 

▪ ໄລຍະເວລາຈດັຕັື້ງປະຕິບດັກິດຈະກ າຕ່າງໆທີີ່ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງ;  

▪ ນະໂຍບາຍຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ລະບຽບ ໃນແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ; 

▪ ການເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລ  ຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ໃນຊ່ວງການເຮັດ ແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍໂດຍຫ ໍ້ຍ 
(ARAP) / ແຜນຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP); ແລະ  

▪ ການຮັບພະນກັງານ, ການເຝິກອົບຮົົ່ມ, ຕາຕະລາງການເຮັດວຽກ ແລະ ການເຄ ີ່ອນໃຫວການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ໃນຂັື້ນ
ຕ່າງໆ. 

ການຕິດຕາມເປັນໄຕມາດ ຈະໄດຸ້ເຮັດຕາມລາຍການທີີ່ລະບ ເຈາະຈງົດັົ່ງນີື້: 

▪ ປັບປ ງການປະຕິບດັຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; 

▪ ຮັບປະກັນດຸ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ຄ ນນະພາບ ຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

▪ ເຮັດບົດປະເມີນຜົນປະສິດທິພາບດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມຂອງໂຄງການ Lao PDR SEA DRM; ແລະ  

▪ ມອບໂອກາດ ເພ ີ່ອລາຍງານຜົນ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ມາດຕະການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ ແລະ ການສະເໜີມາດຕະການ
ຫຸຼດຜ່ອນ.  

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງ ປະຕິບດັໂຄງການຍ່ອຍ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT)- ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ 
(DoW)-ໜ່ວຍງານ ບ ລິຫານໂຄງການ (PMU)  ໜ່ວຍງານ ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ (DIA) ຈະໄດຸ້ຕິດຕາມກວດດສອບກດິ
ຈະກ າຕ່າງໆ ລະຫ່ວາງຊ່ວງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ເພ ີ່ອກ າ
ນດົ ຂອບເຂດ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດ. ການຕິດຕາມກວດສອບ ຈະສ ມໄສ 3 ຈ ດຫັຼກ: (i) 
ການຕິດຕາມກວດສອບການປະຕິບັດຫັຼກການ; (ii) ຕິດຕາມກວດສອບຜົນກະທົບ (iii) ຕິດຕາມກວດສອບ ຜົນກະທົບສະ
ສົມ. 
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ການຕິດຕາມຈາກພາຍນອກ 

ໂດຍການຮ່ວມກັນກັບການຕິດຕາມກວດສອບພາຍໃນໂດຍພະນັກງານ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT) - ກົມ
ໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW), ມັນມີຄວາມສ າຄັັນ ທີີ່ຈະລວມເອົາບັນດາຂະບວນການ ຕ່າງໆເພ ີ່ອ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນ (M&E) ຈາກພາຍນອກ. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (M&E) ຈາກພາຍນອກ ມີໜຸ້າທີີ່ເພ ີ່ອຊ່ວຍ ການຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມີນຜົນຢູ່າງເປັນປະຈ າໃນການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ແລະ ການມອບຄ ນທີີ່ດນິ ໃຫຸ້ໂຄງການ, ເພ ີ່ອຈະປະເມີນວ່າຈ ດປະສົງຈະ
ບັນລ ຜົນສ າເລດັຫຼ ບ ໍ່. ໂດຍການສ າຫຼວດຢູ່າງເປັນທາງການ, ການສ າພາດບ ກຄນົ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ, ການສົນທະນາກ ່ມ (FGD) ແລະ ວິທີການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນອ ີ່ນໆ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (M&E) ຈາກພາຍ
ນອກ ຈະມີບດົບາດໃນການເບີີ່ງພາບລວມທັງໝົດຂອງຂະບວນການ ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ ຫຼ  ການມອບຄ ນທີີ່ດນິຂອງບ ກຄນົ 
ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຈາກພາຍນອກ ຈະຊ່ວຍແຈຸ້ງເຕ ອນລ່ວງໜຸ້າ
ໃຫຸ້ພາກສ່ວນບ ລິຫານໂຄງການ ແລະ ໃຫຸ້ຄ າຄດິຄ າເຫັນ ແລະ ເປັນຊ່ອງທາງໂອນຄ າຮຸ້ອງ ຂອງ ບ ກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ບັນດາໜຸ້າວຽກຂອງ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຈາກພາຍນອກລວມມີ: 

▪ ຄວາມຄ ບໜຸ້າ: ລວມເຖິງການກະກຽມ ແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ (RAP), ແລະການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ; 

▪ ຄ ນນະພາບ: ລວມເຖິງ ມີຫຍັງເພີີ່ມເຕີມ ທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ ບ ກຄົນ ແລະ ຄວົເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພ ໃຈກັບ 
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຊີວດິການເປັນຢ ູ່;  

▪ ງ ົບປະມານການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ: ລວມເຖິງ ການຈ່າຍ ແລະ ການໃຊຸ້ ງ ົບປະມານ ເພ ີ່ອ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 
ໃນການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ 

▪ ຄົນຖ ກຜົນກະທົບ: ລວມມີ ສະຖານະພາບດຸ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ ໃນຕຕອນ ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງຈາກໂຄງການ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ເສກຖະກິດໃຫຸ້ຄົນຖ ກຜົນກະທົບ;  

▪ ຄ ນສົມບັດຂອງໜວ່ຍງານຕິດຕາມ ຈາກພາຍນອນ ຈະມາຈາກອົງກອນອິສະຫຼະ, ເຊັົ່ນອົງການຈດັຕັື້ງມະຫາຊນົ        
(ອົງການບ ໍ່ຫວງັຜົນກ າໄລ, ຄະນະກ າມະການຊຸມຊົນ), ສະຖາບັນຄົື້ນຄຸ້ວາ ຫຼ  ອົງການທີີ່ປຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ຂອງໜ່ວຍງານຕິດຕາມຈາກພາຍນອກແມ່ນຈະລວມມີ:  

o ພັດທະນາ ແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (RAP) ຮ່ວມ
ກັບໜວ່ຍງານຕິດຕາມພາຍໃນ; 

o ສັງເກດທ ກດຸ້ານ ຂອງ ແຜນຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍສະບັບຫ ໍ້ຍ (ARAP) / ແຜນດ າເນນີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ 
(RAP) ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ; ສະໜັບສະໜ ນ ການລາຍງານ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
(M&E) ເຖິງທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜ່ານ ຫຸ້ອງການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍຂອງໂຄງການ (PRO); ແລະ  

o ຊ່ວຍເຫຼ ອໃຫຸ້ຄ າປຶກສາດຸ້ານເຕັກນິກ ໃຫຸ້ຫຸ້ອງການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍຂອງໂຄງການ (PRO) ວ່າດຸ້ວຍການ
ຕິດຕາມ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ.  

14.0 ກອບການມອບທີີ່ດິນແບບສະມກັໃຈ (VLD)  

ອີງຕາມປະເພນີປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນດ ຊາວບຸ້ານອາດເລ ອກການປະກອບສ່ວນທີດິນ ຫຼ ຊັບສິນ ແບບສະມັກໃຈ ໂດຍບ ໍ່ມີ
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ພາຍໃຕຸ້ບາງເງ ີ່ອນໄຂ. ອາດເປັນເລ ີ່ອງປົກກະຕິ ຖຸ້າໂຄງການຍ່ອຍມີຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງເຖິງຜ ຸ້
ຖ ກກະທົບ; ບົດກ ານົດໃນການມອດດິນຢູ່າງສະມັກໃຈ ແມ່ນລະບ ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A2 ແລະ ຮ່າງແບບຟອມ ໃນ
ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A3 . ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ໂຄງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີີ່ຈະຖ ກສະໜອງທຶນໂດຍໂຄງການ (ຕົວຢູ່າງ: 
ການປ້ອງກັນຕາຝັັ່ງເຈ ີ່ອນ, ຝາຍ, ຮ່ອງລະບາຍນ ້າ, ປະຕ ນ ້າ, ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນ ້າ) ຈະບ ໍ່ເປັນໄປຕາມຫັຼກການ
ຂອງການປະກອບສ່ວນທີີ່ດິນແບບສະມັກໃຈ ເນ ີ່ອງຈາກມັນແມ່ນພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງສະເພາະເຂດ. 

1. ຂອບເຂດການມອບທີີ່ດິນຢູ່າງສະມກັໃຈ. ໃຊຸ້ສ າລັບຊຸ່ມຊົນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີີ່ບ ໍ່ຕຸ້ອງມີການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ
ແບບບ ໍ່ສະມັກໃຈ ແລະ ຂຶື້ນຢ ູ່ກບັຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຊຸ່ມຊົນ. ການມອບທີີ່ດິນແບບສະມັກໃຈ ຈະຖ ກຍອມຮັບ
ເວລາທີີ່ເນ ື້ອທີນື້ຶອຍ ຂອງສ່ວນບ ກຄົນ ແລະ ຊັບສິນ ບ່ອນທີີ່ຜ ຸ້ນ າໃຊຸ້ຖ ກກະທົບຈາກການຕົກລງົມອບດິນແລະ ຊັບ
ສິນຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາໃນຮ ບແບບສະມັກໃຈ ໃຫຸ້ໂຄງການຍ່ອຍ.ບ ມີບ ກຄົນໃດ ຫຼ ຄອບຄົວໃດ ສ ນເສຍທີີ່ດິນ ຫຼາຍ
ກວ່າ 10%, ຫຼ ຊັບສິນອ ີ່ນໆທີມີມ ນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 800,000 ກບີ. ຜ ຸ້ຖ ຄອງດິນທີີ່ຢ ູ່ອາໄສ 300 m2 ຫຼ ນຸ້ອນກວ່ານັື້ນ
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ຈະບ ໍ່ອະນ ຍາດໃຫຸ້ມອບທີີ່ດິນແບບສະມັກໃຈ. ນອກເໜ ອຈາກນັື້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງເນ ື້ອທີີ່ດິນທີຈະມອບແບບ
ສະມັກໃຈ ຕຸ້ອງບ ໍ່ມີສິີ່ງປ ກສຸ້າງ ຈ າພວກບຸ້ານ, ຊັບສິນຄົງທີີ່ອ ີ່ນໆ. ດນິທີີ່ຈະມອບແບບສະມັກໃຈນັື້ນກ ໍ່ຄວນຈະບ ໍ່ມີ
ການລ ກລ ້າຫຼ ມີການຮຽກຮຸ້ອງໃດໆ ຈາກຜ ຸ້ອາດມີສິດຄອບຄອງທີີ່ດນິບ ກຄນົອ ີ່ນ. ສ າຫັຼບໂຄງການຍ່ອຍປະເພດນີື້, 
ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັຄວນຈດັເຮັດລາຍງານທີີ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າຜ ຸ້ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນຄົບຖຸ້ວນກ່ຽວກັບ
ໂຄງການຍ່ອຍ, ແລະ ກ່ຽວກັບສິດໃນການປະຕິເສດການມອບດິນແລະຊັບສິນອ ີ່ນໆຂອງພວກເຂົາ ໂດຍບ ໍ່ມີການທົດ
ແທນຄ່າເສຍຫາຍ. “ບົດລາຍງານການມອບດິນແບບສະມກັໃຈ”. 

2. ການມອບໃຫຸ້ໂດຍສະມກັໃຈເປນັການກະທ າດຸ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈໂດຍໃດຸ້ການແຈຸ້ງຂ ໍ້ມ ນ. ພະນກັງານໂຄງການຍ່ອຍ
ຈະໝັື້ນໃຈວ່າການມອບດນິແບບສະມັກໃຈ ນັື້ນມີຂຶື້ນໂດຍການຮັບຮ ຸ້ຂ ໍ້ມ ນ, ທາງເລ ອກຕ່າງ ກ່ອນໜຸ້າແລຸ້ວ 
ເຊິີ່ງລວມມີການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃນການມ ນຄ່າການຍົກຍຸ້າຍ, ແລະ ການມອບໂດຍບ ໍ່ມີການບີບບງັຄັບຫຼ 
ຂົົ່ມຂ ່. ປະຊາຊົນຜ ຸ້ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ມີສິດໃນການປະຕິເສດ ການມອບຊັບສິນ ແລະ ໃດຸ້ຮັບສິດ ແລະ 
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ສ າລັບທີດິນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຊັບສິນທີສ ນເສຍ. ພວກເຂົາຈະໃດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນຄົບຖຸ້ວນ
ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ທີໃດຸ້ອະທິບາຍໃນບດົລາຍງານນີື້. ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງ
ປະຕິບັດ ຜ ຸ້ຊ່ຽວຊານດຸ້ານຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ ຕຸ້ອງກວດກາລັກສະນະການມອບດນິແບບສະມັກໃຈຢູ່າງ
ລະອຽດກອ່ນເລີີ່ມມີການກ ໍ່ສຸ້າງ. 

3. ຄວາມຖ ກຕຸ້ອງ. ການກວດກາຄວາມຖ ກຕຸ້ອງຂອງການມອບທີີ່ດິນແບບສະມັກໃຈຈະໃດຸ້ຮັບການບນັທຶກໃວຸ້ໃວຸ້ໃນ
ລາຍການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໃດຸ້ໃນການລົງທຶນໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຈະລວມມີຢູ່າງນຸ້ອຍສິີ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

a) ການກວດກາ ແລະ ການເຮັດເອກະສານ ກ່ຽວກັບທີີ່ດນິທີີ່ຕຸ້ອງການສ າລັບໂຄງການນີື້ໃດຸ້ຮັບການມອບ 
ແບບສະມັກໃຈ ແລະ ທີີ່ດນິທີຈະໃດຸ້ຮັບບ ລຈິາກຈະບ ໍ່ມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງ ຫຼ  ມີພັນທະ
ອ ີ່ນໆພ ກມັດ;  

b) ການກວດກາວ່າຈະບ ໍ່ມີຄົວເຮ ອນໃດໄດຸ້ຮັບຄວາມເດ ອດຮຸ້ອນຈາກການມອບດິນແບບສະມັກໃຈ
(ຕົວຢູ່າງ: ການມອບດນິແບບສະມັກໃຈບ ໍ່ໃຫຸ້ກາຍ 10%ຂອງເນ ື້ອທີີ່ດນິທັງໝດົ) ຈະກ ານດົໃຫຸ້ກ ່ມ
ພັດທະນາຊຸ່ມຊົນເຈລະຈາມາດຕະການແກຸ້ໄຂປັນຫາກ່ຽວກັບການດ າລົງຊີວິດ ເຊັົ່ນການລດົຄ່າທ ານຽມ
ຄ່າດ າເນີນງານ ແລະ ຄ່າ ບ າລ ງຮັກສາ ຫຼ ການ ແບ່ງພ ື້ນທີີ່ປ ກຝັງ ຂອງສະມາຊິດຊຸມຊົນຜ ຸ້ໃດຸ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດອ ີ່ນໆ; 

c) ການກວດກາການມອບດນິນັື້ນຈະບ ໍ່ເປັນການລບົລຸ້າງຜ ຸ້ເຊົົ່າ ຫຼ  ແຮງງານ ຈາກດນິຕອນນັື້ນ ;  

d) ມີການປຶກສາຫາລ ຢູ່າງຈິງຈງັກັບຜ ຸ້ມອບທີີ່ດິນຢູ່າງສະມັກໃຈກບັທ ກຜ ຸ້ມອບດິນ ແບບຍ ດຕິທ າ. ເອກະສານ
ຢັົ້ງຢ ນວ່າຜ ຸ້ມອບມີີ່ດິນເຫັນດີກັບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ. ແຍກການສົນທະນາ
ກັບຜ ຸ້ຍິງ ແລະ ກ ່ມຊຸມຊົນຕາມຄວາມຈ າເປັນເພ ີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ;  

e) ໝັື້ນໃຈໃດຸ້ວ່າກນົໄກການເຮັດວຽກກິດຈະກ າການລົງທຶນຂອງຊຸມຊົນມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ ແລະ ມີ
ຄວາມສະເໝີພາບໃນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ, ເຊັົ່ນດຽວກັບລະບບົການຕິດຕາມແລະ ການລາຍງານຂອງ
ໂຄງການ; ແລະ  

f) ການກວດກາວ່າໂຄງການຍ່ອຍທີີ່ຕຸ້ອງນ າໄຊຸ້ທີີ່ດິນບ ໍ່ໄດຸ້ລະບ ສະເພາະພ ື້ນທີີ່(ຂຶື້ນຢ ູ່ກັບລັກສະນະສະເພາະ
ຂອງພ ື້ນທີີ່ ຫຼ  ທາງກາຍະພາບທີີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງທີີ່ດນິ).  

4. ເອກະສານ. ພະນັກງານໂຄງການຍ່ອຍ ຈະຈດັເຮັດເອກະສານ ບດົລາຍງານການມອບດິນແບບສະມັກໃຈໃນແຕ່ລະ
ຊຸມຊົນຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທີຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການມອບດິນສ່ວນບ ກຄນົ. ພວກເຂົາຈະໃຫຸ້ຄວາມຍິນຍອມເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນສ າຫັຼບການມອບທີີ່ດິນ (ເບິີ່ງຕົວຢູ່າງ ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A3). ການມອບຈະໃດຸ້ຮັບການ
ຢ ນຢັນໂດຍພະຍານສອງຄົນທີີ່ເປັນຜ ຸ້ນ າຊຸມຊົນ ແຕ່ບ ໍ່ໃດຸ້ເປັນຄນົໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກກິດຈະກ າການ
ລົງທຶນ, ເພ ີ່ອໃຫຸ້ໝັື້ນໃຈວ່າການມອບທີີ່ດິນແບບສະມັກໃຈໂດຍບ ໍ່ມີການບີບບງັຄັບ. ຂ ໍ້ມ ນການກວດກາຄວາມ
ສົມບ ນຂອງການບ ລຈິາກທີດນິໂດຍສະມັກໃຈຈະໃດຸ້ຮັບການກວດກາໃນລະຫວ່າງການອອກແບບລາຍລະອຽດຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ໃດຸ້ຮັບການປັບປ ງຕາມຄວາມຈ າເປັນ. 



 

SEA DRM Project – Lao PDR 36  

Resettlement Policy Framework 

5. ການຕິດຕາມການມອບທີີ່ດິນແບບສະມກັໃຈ. ປັນຫາຂອງການມອບທີີ່ດິນແບບສະມັກໃຈ ຈະຖ ກຕິດຕາມໂດຍ
ພະນັກງານໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ທະນາຄານໂລກທົບທວນແບບຟອມການຕົກລົງມອບທີີ່ດິນແບບສະມັກໃຈ ແລະ 
ລົງສ ມສ າພາດ ຜ ຸ້ມອບ. ໃນລະຫວ່າງການທົບທວນ, ທະນາຄານໂລກ ຈະກວດສອບຄວາມຖ ກຕຸ້ອງຂອງການມອບ
ທີີ່ດິນແບບສະມັກໃຈຕາມຂັື້ນຕອນຂັື້ນເທິງທີີ່ກ່າວມາ. ແບບຟອມເຫັນດີຕົກລົງ ຄວນມີໃນບົດລາຍງານແຜນ
ຍົກຍຸ້າຍຈັດສັນ ເຊັົ່ນ ເປັນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ ພຸ້ອມຕິດຄັດ ເອກະສານສ າເນົາຕົື້ນສະບັບ ທີີ່ມອບໃຫຸ້ ບ ກຄນົ ຫຼ  
ຄົວເຮ ອນທີຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອຸ້າງອີງ. 

6. ລະບົບແກຸ້ໃຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ. ຄວາມຂັບຂຸ້ອງໃຈທີີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶື້ນອາດກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການບັງຄັບໃຫຸ້ມີການມອບທີ
ດນິ ຫຼ ການມອບທີດນິສ່ວນບ ກຄົນຫຼາຍກ່ວາ 10% ຂອງດິນທັງໝດົ, ເຊິີ່ງໄປສ ່ບັນຫາຫຍ ຸ້ງຍາກ. ທ ກການຮຸ້ອງ
ຮຽນ ຈະຖ ກສົົ່ງໄປຫາຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ເຊິີ່ງສຸ້າງຂຶື້ນເພ ີ່ອໂຄງການຍ່ອຍ. ຂັື້ນຕອນໃນການແກຸ້ໄຂຄ າ
ຮຸ້ອງຮຽນ ແມ່ນອະທິບາຍໃນ ພາກ 10.0. 

15.0 ງບົປະມານ ເພ ີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 
ງ ົບປະມານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແມ່ນຈະລວມມີ ການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດິນ, ເຂດ
ພັດທະນາຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ງ ົບປະມານເບຸ້ຍລຸ້ຽງ ແລະ ບ ລິຫານ, ການກະກຽມ 
ແຜນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ, ການປະເມີນມ ນຄ່າຊັບສິນໂດຍຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະ, ແລະ ງ ົບປະມານສ ກເສີນ. ງ ົບປະມານໃນ
ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັຖ ກຄາດວ່າ ຈະຢ ູ່ໃນລະຫ່ວາງ 1.7 % ແລະ 3% (500,000 ຫາ 900,000 ໂດລາອາເມລິກາ) ຈາກ
ງ ົບປະມານກ ຸ້ຢ ມທັງໝົດ. ນີື້ມແມ່ນການຄາດການໂດຍອີງໄສ ວ່າໂຄງການຈະມີການເວນຄ ນທີີ່ດນິບ ໍ່ເກີນ 10 ຄົວເຮ ອນ ຫຼ  
ຮຸ້ານຄຸ້າ (ທີມີມນ ຄ່າ ປະມານ 20,000 ແລະ 30,000 ໂດລາອາເມລິກາ, ແລະ ອາດມີການກະທົບເຖິງດິນກະສິກ າ 50 ແຫ່ງ 
ໂດຍການຄາດຄະແນມ ນຄ່າຢ ູ່ປະມານ 5,000 ແລະ 10,000 ໂດລາອາເມລິກາ). ນອກຈາກນີື້ ງບົປະມານ 50,000 ຫາ 
100,000ໂດລາອາເມລິກາ ຈະຖ ກລວມ ເອົາການໃຊຸ້ຈ່າຍ ເພ ີ່ອການຟ ົ້ນຟ ລາຍຮັບ ແລະ ເບຸ້ຍລຸ້ຽງໃນການຍົກຍຸ້າຍ. ຄ່າໃຊຸ້
ຈ່າຍເຫົຼົ່ານີື້ ຈະຖ ກນ າໃຊຸ້ ໃນງ ົບປະມານ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍຜ ຸ້ຢ ູ່ອາໄສ ທີີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບ ໍ່ເປັນທາງການ ໃນເຂດໄດຸ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທີີ່ ແລະ ການອອກແບບຂອງໂຄງການຍ່ອຍຍັງບ ໍ່ທັນຮ ຸ້ ຈົນກ່ວາມີ
ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ມີການຄາດການວ່າ 3% ຂອງມ ນຄ່າກ ຸ້ຢ ມຈະເປັນວງົເງີນສ ງສ ດຂອງການໃຊຸ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບການຈດັສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ.     

 



 

 

 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 
 

  



 

 

 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A1 

  

ໂຄງຮ່າງ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 
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ແຜນຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ສະບບັຫຍ ໍ້ (ARAP): ເນ ື້ອຫາ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນພາຍໃນເອກະສານທີີ່
ຕຸ້ອງການ 
ພາກສະເໜີ 

▪ ໂຄງການ (ໜຶີ່ງ ວັກ): ທີີ່ໝາຍເຖິງ RPF ທີີ່ກວມເອົາໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກການສ າລັບ ARAP; 

▪ ບອກລາຍອຽດໂດຍຫຍ ໍ້ ກ່ຽວກັບຈ ດປະສົງ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບ ຈາກການພັດທະນາໂຄງການ;  

▪ ອະທິບາຍບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີີ່ຈະກ ໍ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລບົ ໂດຍສະເພາະຕ ໍ່ “ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ” (ເຊັົ່ນ ທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສ ນເສຍທີີ່ດິນ: ຊັບສິນ ຫຼ  ອົງປະກອບຂອງການດ າລົງຊີວດິ ຂອງປະຊາຊົນຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ – ບ ໍ່ສະເພາະພຽງແຕ່ ທາງດຸ້ານການຍົກຍຸ້າຍທາງກາຍະພາບເທົົ່ານັື້ນ. ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການສ ນເສຍ
ຕົື້ນໄມຸ້, ການຍຸ້າຍຮຸ້າງຮຸ້ານຄຸ້າແຄມທາງຊົົ່ວຄາວ ແລະ ບນັດາເສັື້ນທາງ). 

ການສ າຫຼວດ ບ ກຄນົ ແລະ ຊບັສິນ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ  

▪ ອະທິບາຍລາຍລະອຽດໂດຍຫຍ ໍ້ ຂອງການລງົເກັບກ າຂ ້າມ ນ (ເຊັົ່ນ ການສ າຫຼວດຄົວເຮ ອນ ເປັນຕົື້ນ); 

▪ ຕາຕະລາງ PAP ແລະ PAH, ລາຍລະອຽດຂອງການປະສານງານ, ຄອບຄົວທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ, ຊັບສິນ: ມ ນຄ່າຂອງ
ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສທີີ່ຮັບຜົນກະທົບ/ໂຄງສຸ້າງບຸ້ານເຮ ອນ/ຊັບສິນ; 

▪ ອະທິບາຍການຈົດບນັທຶກແນວຄດິທີີ່ມີຄວາມເຫັນທີີ່ແຕກຕ່າງ, ແຫ່ຼງທີີ່ມາຂອງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ PAP ແລະ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະຊາກອນ (ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ  ກ ່ມທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ – ຜ ຸ້ຍິງ, ໄວໜ ່ມ ແລະ ເດັກນຸ້ອຍ, ຄົນສ ງ
ອາຍ , ຄົນພິການ, ຜ ຸ້ທີີ່ບ ໍ່ມີທີີ່ດິນ, ຄນົທ ກຍາກ ເປັນຕົື້ນ) ຫຼ  ສະຖານະພາບຂອງຜ ຸ້ທີີ່ເປັນຕົວແທນ ໃນການສ າຫຼວດ 
ທາງດຸ້ານເສດຖະກດິສັງຄົມທົົ່ວໄປ. 

ການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ 

▪ ແບບຟອມການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ (ເຊັົ່ນ ເງິນສົດ ຫຼ  ຮ ບແບບອ ີ່ນໆ); 

▪ ລາຍລະອຽດສ າລັບເງ ີ່ອນໄຂຂອງຜ ຸ້ທີີ່ປະກອບສ່ວນແບບສະໝັກໃຈ (ຖຸ້າມີ) ປະກອບມີ: 

o ການປຶກສາຫາລ ແບບອິດສະຫຼະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນ (FPIC) ທີີ່ເຮັດໂດຍປະຊາຊົນຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ ທີີ່ສະໝກັໃຈ, ບ ໍ່ໄດຸ້ຖ ກບັງຄັບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຍິນຍອມທີີ່ຈະປະກອບສ່ວນ
ໃຫຸ້;  

o ບ ໍ່ມີຜົນກະທົບຮຸ້າຍແຮງຕ ໍ່ກັບມາດຖານການດ າລງົຊີວດິ; ບ ໍ່ມີການຍົກຍຸ້າຍທາງກາຍະພາບ ແລະ ປະຊາຊົນ
ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສ ນເສຍຊັບສິນ ໜຸ້ອຍກວ່າ 10%; 

o ຄວາມພຸ້ອມຂອງວິທີການຮຸ້ອງທ ກ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍ; 

o ເອກະສານ ແລະ ກວດສອບຊັບສິນ ຫຼ  ທີີ່ດນິ ທີີ່ປະກອບສ່ວນ. 

ການປກຶສາຫາລ ກບັຜ ຸ້ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ 

▪ ອະທິບາຍໂດຍຫຍ ໍ້ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຍິນດີທີີ່ຈະຍອມຮັບຄ າຕິຊົມ; 

▪ ການປຶກສາຫາລ  ຈະເກດີຂຶື້ນຫັຼງຈາກທີີ່ຮ ຸ້ ຫຼ  ລະບ  ປະຊາຊົນຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໄດຸ້ແລຸ້ວ; 

o ທາງເລ ອກໃນການປຶກສາຫາລ ກບັ ປະຊາຊົນຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊົນ; 

o ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ໃນມ ື້ປິດບນັຊີການລງົບຽນ ຂອງປະຊາຊົນຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ; ຄວາມ
ພຸ້ອມໃນການຮຸ້ອງທ ກ/ກົນໄກການໄກ່ເກ່ຍ (ລາຍລະອຽດ ໃນພາກທີ 10.0 ຂອງ RPF).  
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▪ ການກະກຽມສ າລັບເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນ ມາດຕະຖານໃນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ; ຄວາມພຸ້ອມທີີ່ຈະເຜີຍແຜ່, ທົບທວນຄ ນ 
ແລະ ຮັບຄ າຄິດເຫັນຕ່າງໆ. ຫັຼງຈາກນັື້ນ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ແລະ 
ທະນາຄານໂລກ. 

ພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນວຽກງານການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ 

▪ ໜ່ວຍງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບ; 

▪ ວິທີການແຈຸ້ງເຕ ອນຕ ໍ່ ປະຊາຊົນຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ; 

▪ ກອບໄລຍະເວລາໃນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (ກ່ອນທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບເງິນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ); 

▪ ຂັື້ນຕອນການກວດສອບ, ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ພະຍານ ໃນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ (ເຊັົ່ນ ແບບຟອມເພີີ່ມເຕີມ ສ າລັບ
ບັນທຶກ ແລະ ການມອບສິດຂອງພະຍານ); 

▪ ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ຫຼ  ໄກ່ເກ່ຍ ການຍ ີ່ນອ ທອນ. 

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອດການລາຍງານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 

▪ ພາກສ່ວນທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ສ າລັບ ARAP; 

▪ ຜ ຸ້ເຂົື້າຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ (ເຊັົ່ນ CSOs ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວຸ້າອ ີ່ນໆ ເປັນຕົື້ນ); 

▪ ບົດລາຍງານການສະຫຸຼບ ວຽກງານການປຶກສາຫາລ  ກັບຊຸມຊນົ (ເອກະສານການລົງທະບຽນການເຂົື້າຮ່ວມ). 

ກອບໄລຍະເວລາ ແລະ ງບົປະມານ 

▪ ໄລຍະເວລາ ແລະ ກອບໜຸ້າວຽກ; 

▪ ແຫ່ຼງທີີ່ມາ ແລະ ການໃຊຸ້ຈ່າຍງ ົບປະມານ; 

o ລາຍຈ່າຍໃນການປຶກສາຫາລ ; 

o ລາຍຈ່າຍສ່ວນບ ກຄົນ; 

o ລາຍຈ່າຍທີີ່ໃຊຸ້ພາຍໃນຫຸ້ອງການ; 

o ເງິນທີີ່ໃຊຸ້ໃນວຽກງານການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ; 

o ລາຍຈ່າຍໃນຂອດໜຸ້າວຽກຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A1-5  

Resettlement Policy Framework 

 

ແຜນດ າເນີນການຈັດສັນຍກົຍຸ້າຍ (RAP): ເນ ື້ອຫາ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນພາຍໃນເອກະສານທີີ່ຕຸ້ອງການ 

ພາກສະເໜີ 

▪ ອະທິບາຍຫັຼກການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການໂດຍລວມ ທີີ່ກ່ຽວພັນກັບ RAP; 

▪ ອະທິບາຍຈ ດປະສົງຂອງໂຄງການການພັດທະນາ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບໂດຍສັງເຂບ; 

▪ ອະທິບາຍແຕ່ລະກິດຈະກ າ ທີີ່ຈະມີຜົນກະທົບ ຈາກການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ລວມໄປເຖິງການເຂົື້າເຖິງພ ື້ນທີີ່ 
ໂຄງການ. 

ຂອບເຂດ 

▪ ລ າດັບຂັື້ນລາຍລະອຽດຂອງຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຊັບຊຸ້ອນຂອງການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ; 

▪ ການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ ແລະ ຄວາມໜຸ້າເຊ ີ່ອຖ ຂອງຂ ໍ້ມ ນ ປະກອບມີ: 

o ສະເໜກີານຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ຜົນກະທົບທີີ່ມີຕ ໍ່ກັບບ ກຄົນທີີ່ຈະຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ກ ່ມຄນົອ ີ່ນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ; 

o ບັນຫາທາງດຸ້ານກົດໝາຍ ອາດຈະເກດີຂຶື້ນກັບການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ. 

▪ ທ ກໆບັນຫາ ຈະໄດຸ້ອະທິບາຍດັົ່ງລ ່ມນີື້. ເຊິີ່ງບນັຫາທີີ່ບ ໍ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໂຄງການ ຈະໄດຸ້ຮັບການຊີື້ແຈຸ້ງຕ ີ່ມ; 

ນິຍາມຂອງໂຄງການຍອ່ຍ 

▪ ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍສັງເຂບ; 

▪ ກ ານົດພ ື້ນທີີ່ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງ ໂຄງການຍ່ອຍ. 

ກ ານົດຜົນກະທົບທີີ່ອາດຈະເກດີຂຶື້ນ 

▪ ອົງປະກອບ ຫຼ  ກດິຈະກ າຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ທີີ່ກ ໍ່ໃຫຸ້ເກີດມີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ; 

▪ ພ ື້ນທີີ່ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພ ື້ນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນສະທຸ້ອນ (ROI) ຈາກການກ ໍ່ສຸ້າງ ໂຄງການຍ່ອຍ; 

▪ ພິຈາລະນາທາງເລ ອກ ເພ ີ່ອຫີຼກລຸ້ຽງ ຫຼ  ຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ; 

▪ ບັນດາກົນໄກຕ່າງໆ ທີີ່ຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ເທົົ່າທີີ່ຈະເຮັດໄດຸ້ ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງປະຕິບັດ
ໂຄງການ. 

ຈ ດປະສົງຕົື້ນຕ ຂອງວຽກງານຈັດສັນຍກົຍຸ້າຍ 

▪ ກ ານົດວດັຖຸປະສົງ ແລະ ເປົົ້າໝາຍ. 

ສຶກສາ ເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ 

▪ ດ າເນນີກ່ອນໄລຍະ ກະກຽມໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທີີ່ຈະຖ ກຍົກຍຸ້າຍ ປະກອບດຸ້ວຍ: 

o ຜົນຂອງການສ າຫຼວດຄົວເຮ ອນ ເຊິີ່ງຄວບຄ ມດັົ່ງລ ່ມນີື້: 

 ປະຊາຊົນທີີ່ຢ ູ່ອາໄສໃນພ ື້ນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພ ີ່ອອອກແບບວຽກງານການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ 
ແລະ ບ ໍ່ໄດຸ້ລວມເຖິງການຫັຼົ່ງໄຫຼຂອງຜ ຸ້ຄົນຈາກພາຍນອກ ທີີ່ຈະມີສິດໄດຸ້ຮັບການທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອໃນການຍົກຍຸ້າຍ; 

 ບັນດາລັກສະນະທີີ່ເປັນມາດຕະຖານອ ີ່ນໆ ຂອງຜ ຸ້ທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຍົກຍຸ້າຍ ປະກອບດຸ້ວຍ ລາຍ
ລະອຽດຂອງລາຍຮັບ, ແຮງງານ, ແລະ ໂຄງສຸ້າງພາຍໃນຄອບຄົວ; ຂ ໍ້ມ ນພ ື້ນຖານກ່ຽວກັບວິຖີ
ຊີວິດ (ເຊັົ່ນ ລະດບັການຜະລດິ ແລະ ລາຍຮັບໄດຸ້ມາຈາກ ກິດຈະກ າທາງດຸ້ານເສດຖິດ ໂດຍກົງ 
ແລະ ທາງອຸ້ອມ ຄ ແນວໃດ)  ແລະ ມາດຕະຖານການດ າລງົຊີວດິ ລວມເຖິງ ສະຖານະທາງ
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ສ ຂະພາບ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢ ູ່ທີີ່ດີຂອງ ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ 
ຄົວເຮ ອນຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAH); 

 ຄາດຄະເນການສ ນເສຍຊັບສິນ (ເປັນ ທັງໝດົ ແລະ ບາງສ່ວນ) ແລະ ຂອບເຂດທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ, ກາຍະພາບ ຫຼ  ເສດຖະກດິ; 

 ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຄົນ ຫຼ  ກ ່ມຄນົທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະຖ ກຜົນກະທົບ (OP 4.12 ວັກທີ 8) ເຊິີ່ງ
ບັນຍັດໄວຸ້ ສ າລັບຜ ຸ້ທີີ່ຈະໄດຸ້; 

 ປັບປ ງແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ ທາງດຸ້ານວິຖີຊີວິດ ແລະ ມາດຕະຖານການດ າລົງຊີວດິ ໃນການຍົກຍຸ້າຍ
ຂອງ PAP ແລະ PAH ຢູ່າງສະໝ ໍ່າສະເໝີ ດັົ່ງນັື້ນ ຂ ໍ້ມ ນໃນປັດຈ ບນັ ຈຶີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນ 
ສ າລັບເວລາໃນການຍົກຍຸ້າຍຂອງພວກເຂົາ. 

▪ ນອກຈາກນັື້ນຍັງມີການສຶກສາອ ີ່ນໆ ດັົ່ງລ ່ມນີື້: 

o ການຖ ຄອງ ແລະ ລະບບົການໂອນຖ່າຍທີີ່ດິນ ປະກອບດຸ້ວຍຊັບສິນທີີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນທາງທ າມະຊາດ 
ທີີ່ໄດຸ້ຈາກວິຖີຊີວິດ ແລະ ແຫ່ຼງອາຫານ ຂອງຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ບ ໍ່ໄດຸ້ລວມເຖິງການເກັບ
ເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງດົງ (ເຊັົ່ນ ການຫາປາ, ທົົ່ງຫຍຸ້າ ຫຼ  ການນ າໃຊຸ້ປະໂຫຍດຈາກປູ່າ) ພາຍໃຕຸ້ກົນໄກການຄ ຸ້ມ
ຄອງຕັດສັນທີີ່ດນິ ໃນທຸ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ທ ກໆບັນຫາ ຈະເກດີຂຶື້ນ ໂດຍລະບົບການຖ ຄອງທີີ່ດນິຂອງ
ໂຄງການ;  

o ຮ ບແບບທາງສັງຄົມຂອງຊຸມຊົນທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ປະກອບດຸ້ວຍ ເຄ ີ່ອຄ່າຍ ແລະ ລະບົບການສະໜັບ
ສະໜ ນທາງສັງຄົມ, ວ່າພວກເຂົາຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບແນວໃດ ຈາກການກ ໍ່ສຸ້າງໂຄງການ; 

o ການປຶກສາຫາລ ເປີດກວຸ້າງ ແລະ ການບ ລກິານທາງສັງຄົມ ຈະໄດຸ້ຮັບການສຶກສາ; 

o ລັກສະນະທາງວດັທະນະທ າ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງຊຸມຊົນ ທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຍົກຍຸ້າຍ ປະກອບດຸ້ວຍ ສະຖາບັນ
ທີີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບ ໍ່ທາງການ (ເຊັົ່ນ ອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມ ປະກອບມີ ອົງການຈດັຕັື້ງຊມຸຊົນ, 
ອົງການ ບ ໍ່ຫວງັຜົນກ າໃລ ເປັນຕົື້ນ) ທີີ່ອາດຈະກ່ຽວຂຸ້ອງກັບຍ ດທະສາດການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການອອກ
ແບບ ແລະ ຈດັຕັງປະຕິບດັວຽກງານຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ. 

ກອບລະບຽບກດົໝາຍ 

▪ ຜົນການວິເຄາະກອບລະບຽບກດົໝາຍ ຈະຄວບຄ ມດັົ່ງນີື້: 

o ວາງກອບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄ່າຕອບແທນ ໃຫຸ້ຊັດເຈນ ກັບການປະເມີນມ ນຄ່າ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ໃນການຈ່າຍເງິນການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ; 

o ຂັື້ນຕອນການນ າໃຊຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການບ ລິການ ເຊິີ່ງລວມທັງລາຍລະອຽດໃນການຮັກສາ ຜ ຸ້ທີີ່
ຈະໄດຸ້ຮັບການຍົກຍຸ້າຍ (PAP ແລະ PAH) ໃນຂະບວນການຍ ດຕິທ າ ແລະ ໄລຍະເວລາດ າເນນີການ
ປົກກະຕິ ສ າລັບວິທີການດັົ່ງກ່າວ, ແລະ ທ ກໆທາງເລ ອກ ຂອງກົນໄກ ການແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີີ່ອາດຈະ
ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບວຽກງານການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍຂອງໂຄງການ; 

o ບັນດາກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ເຊັົ່ນ ກົດໝາຍຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ແບບປະເພນີ) ໃນການກ າກັບ
ການຖ ຄອງທີີ່ດິນ, ການປະເມີນມ ນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ການສ ນເສຍ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ແລະ ສິດ
ໃນການນ າໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ຈາກຮີດຄອງປະເພນີ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຍົກຍຸ້າຍ, ກົດໝາຍ
ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວກັບ ສະຫວດັດກີານສັງຄົມ;  

o ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັວຽກ
ງານຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ; 

o ບັນດາຊ່ອງຫວ່າງທາງກົດໝາຍ, ຖຸ້າຫາກວ່າມີ, ລະບຽບການທີີ່ມີການຄວບຄ ມຢູ່າງເຫັນໄດຸ້ຊດັເຈນ 
ລະຫວ່າງກດົລະບຽບທຸ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດຸ້ານການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP 
4.12), ແລະ ບນັດາກນົໄກທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ເກດີຊ່ອງຫວ່າງ; 
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o ທ ກໆຂັື້ນຕອນຕ່າງໆ ທາງດຸ້ານກດົໝາຍ ທີີ່ເຫັນວ່າຈ າເປັນ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ການດ າເນນີວຽກງານຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 
ພາຍໃຕຸ້ການກ ໍ່ສຸ້າງໂຄງການ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ ປະກອບດຸ້ວຍຂະບວນການ (ທີີ່ເໝາະສົມ) ໃນການ
ຮຽກຮຸ້ອງສິດທິການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິຄ ນ (ເຊັົ່ນ ໄດຸ້ຄ ນຈາກກົດໝາຍຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ສິດການນ າໃຊຸ້ທີີ່
ດນິແບບປະເພນີ – ເພີີ່ມເຕີມທີີ່ OP 4.12, ວັກທີ 15 b). 

ກອບໜຸ້າວຽກອງົການຈັດຕັື້ງທີີ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ 

▪ ຜົນການວິເຄາະກອບໜຸ້າວຽກອົງການຈດັຕັື້ງທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຄວບຄ ມດັົ່ງນີື້: 

o ກ ານົດໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ສ າລັບວຽກງານຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ບນັດາອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄມົ ທີີ່
ມີໜຸ້າທີີ່ໃນການຈດັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ; 

o ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງແຕ່ລະອົງການຈດັຕັື້ງທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເຊັົ່ນ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ (CSOs); 

o ທ ກໆຂັື້ນຕອນທີີ່ສະເໜ ີ ເພ ີ່ອເພີີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫຸ້ກັບ ໜວ່ຍງານຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບນັດາອົງ
ການຈດັຕັື້ງມະຫາຊົນ (CSOs) ທີີ່ມີໜຸ້າທີີ່ໃນການຈດັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ ວຽກງານຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ
ໃຫຸ້ເກີດຜົນ. 

ສິດທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບ 

▪ ໃຫຸ້ນິຍາມຂອງຄົນທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຍົກຍຸ້າຍ (ບ ກຄົນຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ [PAP] ແລະ ຄວົເຮ ອນຖ ກຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ [PAH]) ແລະ ບນັດາເກນຕ່າງໆ ທີີ່ຈະນ າມາພິຈາລະນາ ວ່າໃຜທີີ່ຈະມີສິດໄດຸ້ຮັບການທົດ
ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອໃນການຍົກຍຸ້າຍ ຕາມລາຍຊ ີ່ ໃນມ ື້ປິດບນັຊີການລງົທະບຽນ. 

ການປະເມນີທີີ່ດິນ 

▪ ວິທີການໃນການປະເມີນຄ່າເສຍຫາຍ ເພ ີ່ອກ ານົດມ ນຄ່າທົດແທນ; ແລະ ອະທິບາຍເຖິງປະເພດ ແລະ ລະດັບຂັື້ນຂອງ
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະການອ ີ່ນໆທີີ່ວາງໄວຸ້ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ບັນລ ເປົົ້າ
ໝາຍໃນການວາງຄ່າທົດແທນ ສ າລັບການສ ນເສຍຊັບສິນ ຂອງປະຊາຊົນຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

ມາດຕະການຈັດສັນຍກົຍຸ້າຍ 

▪ ລະບ ລາຍລະອຽດອ ີ່ນໆ ທີີ່ລວມກບັການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ  ແລະ ມາດຕະການໃນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ທີີ່ຈະ
ຊ່ວຍໃນແຕ່ລະປະເພດຜ ຸ້ທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຍົກຍຸ້າຍ (PAP ແລະ PAH) ເພ ີ່ອໃຫຸ້ບັນລ ຕາມຈ ດປະສົງທີີ່ວາງໄວຸ້ (OP 
4.12 ວັກທີ 6). ນອກຈາກນີື້, ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ທາງເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດ, ສ່ວນອ ີ່ນໆ ທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບນອກເໜ 
ອຈາກການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃນການຍົກຍຸ້າຍ ຄວນຈະໃຫຸ້ເຂົື້າກັບເງ ີ່ອນໄຂທາງວັດທະນະທ າ ຂອງຜ ຸ້ທີີ່ຈະໄດຸ້
ຮັບການຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ການກະກຽມການປຶກສາຫາລ ກັບເຂົາເຈົື້າ. 

ການເລ ອກສະຖານທີີ່, ກະກຽມ ສະຖານທີີ່ ແລະ ຍກົຍຸ້າຍ 

▪ ບັນດາທາງເລ ອກ ໃນການພິຈາລະນາສະຖານທີີ່ຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ການຊີື້ແຈງໃນແຕ່ລະທາງເລ ອກ ດັົ່ງລ ່ມນີື້: 

o ຄວາມຕຸ້ອງການທາງອົງກອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ໃນການກ ານດົ ແລະ ກະກຽມສະຖານທີີ່ຍົກຍຸ້າຍ, 
ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນເຂດຕົວເມ ອງ ຫຼ  ຊົນນະບົດ, ເຊິີ່ງລວມເຖິງການປະສົມປະສານລະຫວ່າງທີີ່ທ າມາຫາກິນ, 
ຄວາມໄດຸ້ປຽບທາງດຸ້ານທີີ່ຕັື້ງ ແລະ ປັດໄຈອ ີ່ນໆ ທີີ່ສາມາດນ າມາປຽບທຽບກັບສະຖານທີີ່ເກົົ່າໄດຸ້ ບວກກັບ
ໄລຍະເວລາໃນການຈດັຊ ື້, ໂອນຖ່າຍ ແລະ ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນອ ີ່ນໆອີກ.  

o ທ ກໆມາດຕະການທີີ່ຈ າເປັນ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການເກງກ າໄລ ທີີ່ດນິ ແລະ ການຫັຼົ່ງໄຫຼມາຈັບຈອງຂອງບ ກຄົນ
ພາຍນອກ ເຂົື້າມາໃນພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ; 

o ຂັື້ນຕອນການຍົກຍຸ້າຍທາງກາຍະພາບ ພາຍໃຕຸ້ການກ ໍ່ສຸ້າງໂຄງການ ລວມທັງ ໄລຍະເວລາໃນການກະກຽມ
ພ ື້ນທີີ່ ແລະ ຖ່າຍຖອນ; 
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o ການຮ່າງລະບຽບກດົໝາຍ ໃນການຈັດລະບຽບການຄອບຄອງ ແລະ ຖອນກ າມະສິດທີີ່ດນິ ໄປຍັງຜ ຸ້ທີີ່ຈະມີ
ສິດຍົກຍຸ້າຍ. 

ອາຄານບຸ້ານເຮ ອນ, ໂຄງລາ່ງພີື້ນຖານ ແລະ ການບ ລກິານສັງຄມົ 

▪ ແຜນທີີ່ວາງໄວຸ້ (ເພ ີ່ອການຈດັຫາທຶນ ໃຫຸ້ PAH) ສ າລັບອາຄານບຸ້ານເຮ ອນ, ໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ (ເຊັົ່ນ ນ ້າປະປາ, ຖະ
ໜນົຫົນທາງ) ແລະ ການບ ລິການທາງສັງຄົມອ ີ່ນໆ (ເຊັົ່ນ ໂຮງຮຽນ, ການບ ລິການທາງສ ຂາພິບານ ເປັນຕົື້ນ); 
ແຜນທີີ່ວາງໄວຸ້ ເພ ີ່ອທຽບເທົົ່າກັບພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບເຄີຍໄດຸ້ຮັບ; ໃນການພັດທະນາການກ ໍ່ສຸ້າງ, 
ວິສະວະກ າ ແລະ ການອອກແບບທາງດຸ້ານສະຖາປັດຕະຍະກ າ ສ າລັບການກ ໍ່ສຸ້າງ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້
ເຂົາເຈົື້າ. 

ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 

▪ ອະທິບາຍຂອບເຂດຂອງພ ື້ນທີີ່ ທີີ່ຈະຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ; ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ໃນເຂດຈັດ
ສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ມາດຕະການ ການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ຈດັການກັບຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວ (ສົມທົບກັບ ESMP ຫັຼກ 
ຂອງໂຄງການ ທີີ່ກ່ຽວກັບການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ). 

ການມສ່ີວນຮວ່ມຂອງຊມຸຊນົ 

▪ ອະທິບາຍລະອຽດ ສ າລັບຍ ດທະສາດຂອງການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົວເຮ ອນໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊນົເຈົື້າພາບ ໃນການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັວຽກງານຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ; 

▪ ສະຫຸຼບບນັດາມ ມມອງຕ່າງໆ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫຸ້ມ ມມອງດັົ່ງກ່າວນີື້ ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການກະກຽມແຜນຈດັ
ສັນຍົກຍຸ້າຍ; 

▪ ທວນຄ ນທາງເລ ອກໃນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ຫາສ່ອງທາງໃຫຸ້ກັບຜ ຸ້ທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຍົກຍຸ້າຍ ໂດຍອີງຕາມ ຕົວ
ເລ ອກທີີ່ຈະເປັນໄປໄດຸ້ ສ າລັບພວກເຂົາ ປະກອບດຸ້ວຍ ຮ ບແບບຂອງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອ
ໃນການຍົກຍຸ້າຍ, ສ າລັບການຍົກຍຸ້າຍ ອາດຈະເປັນແບບແຕ່ລະຄອບຄົວ ຫຼ  ພາກສ່ວນຊຸມຊົນ ທີີ່ມີຢ ູ່ກ່ອນໜຸ້ານັື້ນ 
ຫຼ  ກ ່ມເຄ ອຍາດ, ເພ ີ່ອຄວາມຄົງຕົວຂອງຮ ບແບບຂອງອົງປະກອບແຕ່ລະກ ່ມ ແລະ ການຮັກສາຮ ບແບບທາງ
ວັດທະນະທ າ (ເຊັົ່ນ ສະຖານທີີ່ທາງຄວາມເຊ ີ່ອ, ສັກກະລະບ ຊາ, ຜີປູ່າຊຸ້າ ເປັນຕົື້ນ);  

▪ ການກະກຽມຮ ບແບບການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ ໃຫຸ້ກັບຜ ຸ້ທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຍົກຍຸ້າຍ, ພວກເຂົາສາມາດແຈຸ້ງຂ ໍ້ຂຸ້ອງໃຈ
ດັົ່ງກ່າວ ກັບຜ ຸ້ພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ ແຜນງານ ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພ ີ່ອໃຫຸ້
ແນ່ໃຈວ່າປະຊາຊົນທີີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງສະຖານະ (ເຊັົ່ນ ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກ ່ມທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍໂຕເອງໄດຸ້:
ຜ ຸ້ຍິງ, ໄວໜ ່ມ ແລະ ເດັກນຸ້ອຍ, ຄົນສ ງອາຍ , ຄົນພິການ, ຜ ຸ້ທີີ່ບ ໍ່ມີທີີ່ດິນ, ຄນົທ ກຍາກ ເປັນຕົື້ນ) ຈະໄດຸ້ຮັບການແກຸ້
ໄຂ ຢູ່າງພຸ້ອມພຽງ.  
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ການລວມກບັປະຊາຊນົເຈົື້າພາບ 

▪ ການປຶກສາຫາລ  ກັບຊຸມຊົນເຈົື້າພາບ ແລະ ລດັຖະບານທຸ້ອງຖິີ່ນ; 

▪ ການກຽມພຸ້ອມສ າລັບການຈ່າຍເງິນໃຫຸ້ກັບປະຊາຊົນເຈົື້າພາບ ຕ ໍ່ທີີ່ດນິ ແລະ ຊັບສິນ ທີີ່ຈະມອບໃຫຸ້ກັບ ຄົວເຮ ອນ
ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ;  

▪ ກະກຽມສ າລັບການແກຸ້ໄຂບັນຫາຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຊຸມຊົນເຈົື້າບຸ້ານ ແລະ ຄົວເຮ ອນໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ; 

▪ ທ ກໆມາດຕະການທີີ່ຈ າເປັນໃນວຽກງານບ ລກິານເພີີ່ມເຕີມ (ເຊັົ່ນ ການສຶກສາ, ນ ້າໃຊຸ້, ສ ຂະພາບ ແລະ ການສົົ່ງເສີມ
ການຜະລດິ) ໃນຊຸມຊົນເຈົື້າພາບ ເພ ີ່ອເຮັດເຂົາເຈົື້າ ຢູ່າງນຸ້ອຍ ໄດຸ້ເຂົື້າເຖິງ ກັບການບ ລິການຕ່າງໆ ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ມອບໃຫຸ້
ຄົວເຮ ອນໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (ເຊັົ່ນ ການຕັື້ງຖິີ່ນຖານ ເປັນຕົື້ນ). 

ຂັື້ນຕອນການໄກເ່ກຍ່ 

▪ ລະບຽບການໃນການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ສ າລັບການຍົກຍຸ້າຍຂອງບ ກຄົນທີີ່ສາມ ແລະ ການກຸ້າວ
ໄປເຖິງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ; ກົນໄກການໄກ່ເກ່ຍ ຈະໄດຸ້ນ າມາປະຕິບັດໃນການຂ ຄວາມເຊ ີ່ອເຫຼ ອໃນ
ການພິພາກສາ ໃນຂັື້ນສານ ແລະ ກົນໄກການແກຸ້ໄຂ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຂັື້ນພ ື້ນຖານ ໃນຂັື້ນຊຸມຊນົ. 

ພາລະບົດບາດຂອງອງົການຈັດຕັື້ງ 

▪ ກອບໜຸ້າທີີ່ຂອງອົງການຈດັຕັື້ງ ເພ ີ່ອການຈດັຕັງປະຕິບັດ ວຽກງານການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ເຊິີ່ງປະກອບມີ ບັນດາໜ່ວຍ
ງານຕ່າງໆ ທີີ່ມີໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ສ າລັບການສົົ່ງມອບມາດຕະການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ການໃຫຸ້ການບ ລິການ;  

▪ ການກຽມພຸ້ອມຕ່າງໆ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈ ໃນການປະສານງານກບັໜວ່ຍງານ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 
ໃຫຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດ າເນນີງານຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ; 

▪ ບັນດາມາດຕະການ (ປະກອບດຸ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດຸ້ານວິຊາການ) ຈ າເປັນທີີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສຸ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ 
ທາງດຸ້ານຄວາມສາມາດຂອງ ໜວ່ຍງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການອອກແບບ ແລະ ດ າເນີນວຽກງານຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ 
ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ; ຕາມບົດບນັຍັດ ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຕຸ້ອງໄດຸ້ທ າການຊ່ວຍເຫຼ ອ ສ າລັບການໂອນຍຸ້າຍ/
ຍົກຍຸ້າຍ ໜ່ວຍງານທຸ້ອງຖິີ່ນ ຫຼ  ຄົວເຮ ອນໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (ການຕັື້ງຖິີ່ນຖານ) ແລະ ໃຫຸ້ການ
ບ ລິການຕ່າງໆ ພາຍໃຕຸ້ການຄ ຸ້ມຄອງຂອງໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງ, ສ າລັບການຖ່າຍໂອນຄວາມຮັບຜິດຊອບອ ີ່ນໆ ຈາກໜ່
ວຍງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃຫຸ້ກັບພາກສ່ວນອ ີ່ນ ຖຸ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ. 

ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

▪ ໄລຍະເວລາ ທີີ່ກ ານົດເອົາທ ກກິດຈະກ າຂອງວຽກງານຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ທີີ່ສຸ້າງຂຶື້ນຜ່ານຂະບວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ 
ເຊິີ່ງລວມເຖິງກ ານົດວນັສ າລັບການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍຂອງຄົວເຮ ອນໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນ
ເຈົື້າບຸ້ານ, ການຍົກເລີກບນັດາຮ ບແບບຂອງການຊ່ວຍເຫຼ ອ. ກອບໄລຍະເວລາ ຍັງສາມາດບອກໄດຸ້ວ່າວຽກງານຈດັ
ສັນຍົກຍຸ້າຍ ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບວຽກງງານອ ີ່ນໆ ຂອງໂຄງການຄ ແນວໃດ. 

ແຜນລາຍຈ່າຍ ແລະ ງບົປະມານ 

▪ ຕາຕະລາງ ສະແດງແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດໂດຍປະມານ ທີີ່ໃຊຸ້ເຂົື້າໃນກດິຈະກ າຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍທັງໝົດ ທີີ່ປະກອບ
ດຸ້ວຍເງິນສ າຮອງເພ ີ່ອ ກ ລະນີ ອັດຕາເງິນເຟີົ້ ເພີີ່ມຂຶື້ນ, ການເພີີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ພາລະຜ ຸ້ມັດອ ີ່ນໆ; 
ຕາຕະລາງໄລຍະເວລາສ າລັບການໃຊຸ້ຈ່າຍ; ແຫ່ຼງທີີ່ມາຂອງທຶນ; ແລະ ການກະກຽມສ າລັບການໝ ນວຽນຂອງທຶນ; 
ເງິນທຶນ ສ າລບັການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ, ຖຸ້າຫາກວ່າມີ ແຫ່ຼງທຶນອ ີ່ນທີີ່ນອກເໜ ອຈາກໜ່ວຍງານທີີ່ດ າເນນີໂຄງການຢ ູ່. 

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ 

▪ ການກະກຽມການລົງໄປຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍໜ່ວຍງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບ, ຮ່ວມມ ກັບພາກສ່ວນ
ຕິດຕາມກວດກາຈາກພາກສ່ວນອ ີ່ນ ໂດຍການພິຈາລະນາຈາກທະນາຄານໂລກ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ໝັື້ນໃຈວ່າສາມາດປະຕິບັດ
ແລຸ້ວຕາມກ ານົດເວລາ ແລະ ວດັຖຸປະສົງ; 
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▪ ດ າເນນີການກວດສອບ ບນັດາຕົວຊີື້ວັດຕ່າງໆ ທີີ່ສາມາດວັດແທກປັດໄຈການເຂົື້າ, ອອກ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ຈາກວຽກ
ງານຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ; 

▪ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ຸ້ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ (PAP ແລະ PAH)  ໃນຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາ; 

▪ ປະເມີນຜົນກະທົບຈາກການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ຫັຼງຈາກທີີ່ໄດຸ້ມີການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ບນັດາກິດຈະກ າການ
ພັດທະນາຕ່າງໆ ໄດຸ້ຮັບການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັແລຸ້ວ ເພ ີ່ອທີີ່ຈະນ າໃຊຸ້ຜົນຂອງການປະເມີນ ເພ ີ່ອເປັນແນວທາງໃນການ
ດ າເນນີງານໃນຄັື້ງຕ ໍ່ໄປ. 

 



 

 

 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A2 

  

ຫັຼກການການມອບດິນ 
 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A2-1  

Resettlement Policy Framework 

ຂະບວນການລວມມດັີງນີື້: 

1. ຂ ໍ້ມ ນຢູ່າງເປັນທາງການແລະການປະເມີນເບ ື້ອງຕົື້ນ ການກ ານດົຄວາມເໝາະສົມຂອງການມອບດິນແບບສະມັກໃຈ
ໃນສະພາບການຂອງໂຄງການ. ກິດຈະກ າທີຕຸ້ອງໃຫຸ້ການມອບດນິແບບສະມັກໃຈປະຕິບດັ ໃນຂັື້ນຕອນກັົ່ນຕອງ 
ແລະ ການສຶກສາສະເພາະທີີ່ດິນ ວາ່ດຸ້ວຍບົດລາຍງານການປະກອບສ່ວນທີີ່ດນິໃຫຸ້ໂຄງການຍ່ອຍ, ພະນກັງານຈະລາຍ
ງານນາຍບຸ້ານ ແລະ ຊາວບຸ້ານ ຫຼ ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ ຜ່ານການແຈຸ້ງການຢູ່າງເປັນທາງການ ທີີ່ສະຖານທີີ່ເຂດດິນ
ບຸ້ານນັື້ນໆ ທີີ່ ມີການການມອບດນິແບບສະມັກໃຈ. ການບນັທຶກແລະເອກະສານ ກ່ຽວກັບເຫດຜົນຂອງການມອບ
ດນິໃຫຸ້ໂຄງການ. ໜ່ວຍງານທີີ່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍດ າເນີນໂຄງການຈະຮັບພິຈາລະນາແລະຕິດຕາມລາຍລະອຽດເພ ີ່ອ
ເຮັດບ່ອນອຸ້າງອີງ: 

o ທີີ່ດິນນີື້ຈະໃຊຸ້ເພ ີ່ອຫັຍງ; 

o ເນ ື້ອທີີ່ດິນເທົົ່າໃດ ທີີ່ໂຄງການຕຸ້ອງການໃນໄບະຊົົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ; 

o ເນ ື້ອທີີ່ດິນຈະມອບມີເນ ື້ອທີີ່ເທົົ່າໃດ; 

o ມີທາງເລ ອກອ ີ່ນບ ໍ່ໃນການບ ລຈິາກ (ຕົວຢູ່າງ: ສິດນ າໃຊຸ້, ສິດໃນການໃຊຸ້ທາງຜ່ານດນິ); 

o ນິຍາມຂອງການມອບ; 

o ກ ານົດຄ ນລັກສະນະຂອງຜ ຸ້ມອບ; 

o ຜ ຸ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການມອບ; ແລະ 

o ລາຍລະອຽດອ ີ່ນໆ ທີກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການມອບ. 

ການກະກຽມ ການສ າຫຼວດແຜນທີີ່ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາການຫຍບັຍຸ້າຍທີີ່ດິນ. 

2. ພາຍຫັຼງເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວຂຸ້ອງ ກັບທີີ່ດນິ ແລະ ຊັບສິນ ທີີ່ຈະຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍ່ອຍ, ຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບຢູ່າງ
ເປັນທາງການ, ພຸ້ອມກັຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອ ຈາກບນັດາບ ກຄນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ຈະກະກຽມ ແຜນທີີ່ສ າຫຼວດ ແລະ 
ຕາຕະລາງເວລາການຫຍັບຍຸ້າຍທີີ່ດນິ. 

ແຜນທີສ າຫຼວດ ສະແດງເນ ື້ອທີີ່ດນິແຕ່ລະຕອນ ທີຈະຖ ກຜົນກະທົບ, ແລະ ເນ ີ່ອທີີ່ດນິແຕ່ລະຕອນນັື້ນ ຄວນມີເລກ
ລະຫັດກ າກັບ (ເປັນໂຕໜັງສ  ຫຼ  ໂຕເລກ). 

ແຜນວາດ A2.1 ຕົວຢ່າງແຜນທີ ສໍ າຫຼວດ. 
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Resettlement Policy Framework 

3. ການຢ ນຢັນການບ ລຈິາກໂດຍສະມັກໃຈ. ເງ ີ່ອນໄຂຕ ໍ່ໄປນີື້ຈະໄດຸ້ຮັບການຢ ນຢັນຈາກຄະນະກ າມະການລວມເຖິງ
ນາຍບຸ້ານ:  

a) ການຢ ນຢັນຜ ຸ້ຖ ກກະທົບເຫັນດີມອບທີີ່ດິນຫຼ ຊັບສິນ,ການການປະຊມຸໜຸ້າເຊິີ່ງໜຸ້າ;  

b) ບ ໍ່ມີໃຜຄວນເສຍຫຼາຍກ່ວາສິບເປີເຊັນ ຂອງຈ ານວນຊບັສິນທີີ່ຜະລດິໄດຸ້; 

c) ການຄອບຄອງທີີ່ດນິທັງໝດົຂອງຜ ຸ້ຖ ກກະທົບຄວນມີເທົົ່າກັບຫຼ ຫຼາຍກວ່າ 200 m2; ແລະ 

d) ບ ໍ່ມີການຍົກຍຸ້າຍທາງກາຍະພາບທີີ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ. 

4. ການປຶກສາຫາລ ຂັື້ນບຸ້ານຂັື້ນຕົື້ນ. ພາຍໃຕຸ້ການນ າພາຂອງຫົວໜຸ້າໝ ່ບຸ້ານ, ຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ເພ ີ່ອເຊ ື້ອເຊີນ
ຜ ຸ້ມີສ່ວນໃດຸ້ສ່ວນເສຍຕ່າງໆ, ລວມເຖິງ ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອສົນທະນາ ແລະ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ສັດຈະທີເໝາະສົມໃນການ
ມອບດິນໂດຍສະມັກໃຈ.  

5. ການມອບໂອນ ແລະ ການ ຂຶື້ນຮ ບທີີ່ດິນ. ຂະບວນການ ການມອບດນິ ລວມມີ ຂັດຕອນທີີ່ຈະແຈຸ້ງເພ ີ່ອອະທິບາຍ
ຂະບວນການທີີ່ຄວນປະຕິບດັເພ ີ່ອການໂອນດນິ, ແລະ ວິທີການທີເໝາະສົມໃນການໂອນ. ຂະບວນການລວມມີ 
ພິຈາລະນາດຸ້ານກດົໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດ ອີງໄສກອບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຈະ
ອະທິບາຍຈະແຈຸ້ງ ແລະ ໂປູ່ງໃສ . 

6. ຂະບວນການກວດກາ (ແບບສ າຫຼວດ) ເພ ີ່ອລະບ ຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ. ຫົວໜຸ້າໝ ່ບຸ້ານ ແລະ  
ຜ ຸ້ຊ່ວຍ ຈະກວດສອບໃຫຸ້ໝນັໃຈວ່າການສຶກສາທີີ່ດິນຈະລວມເອົາ ການສ າຫຼວດສະເພາະ ເພ ີ່ອຄວາມເຂົື້າໃຈປະເພດ
ຂອງກ າມະສິດທີີ່ດິນ. ການສ າຫຼວດສະເພາະ ຕຸ້ອງໃດຸ້ປະຕິບດັໃນແຕ່ລະຕອນດນິທີຖ ກສະເໜີມອບເພ ີ່ອຢ ນຢັນ: 

a) ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ; 

b) ຜ ຸ້ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຫຼ ພາກສ່ວນອ ີ່ນ ທີີ່ຖ ຄອງດິນນັື້ນ (ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນທາງກາຍະພາບ ຫຼ  ເປັນຜ ຸ້ຖ ກ າມະສິດ ຊັບ
ສິນ ຫຼ  ເຮັດການຄຸ້າຂາຍ ທ າມາຫາກິນເຖິງດິນຕອນນັື້ນ); 

c) ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນຂ ໍ້ຮຽກຮຸ້ອງໃດໆກ່ຽວກັບກ າມະສິດການເປັນເຈົື້າຂອງ ຫຼ  ການນ າໃຊຸ້;  

d) ໂຄງສຸ້າງ ແລະ ຊັບສິນ ໃນທີີ່ດນິ; ແລະ  

e) ສິີ່ງກິດຂວາງ ຕ່າງໆ ເທິງທີີ່ດນິ.  

7. ສິີ່ງສ າຄັນຄ : (i) ກ ານົດສິທິ ທີີ່ມີສິດໃນການໂອນ (ກ າມະສິດຖ ຄອງທີີ່ດິນ, ສິດນ າໃຊຸ້, ສິດຂຸ້າມຜ່ານ ແລະ ອ ີ່ນໆ);  
ແລະ  (ii)  ກວດສອບ ສິດຂອງຜ ຸ້ມອບໂອນ ວ່າເຂົາມີສິດໃນການມອບໂອນຫຼ ບ ໍ່. ໃນຫຼາຍກ ລະນີໃດຸ້ມີການກວດກາ
ຄວາມຖ ກຕຸ້ອງຢູ່າງລະອຽດ, ການຂັດແຍ່ງຍັງມີການເກີດຂຶື້ນໃນຂັື້ນຕອນສ ດທຸ້າຍ ໃດຸ້ມີພາກສ່ວນອ ີ່ນເຂົື້າມາ
ຮຽກຮຸ້ອງສິດດນິຕອນນັື້ນດຸ້ວຍເຫດຜົນທີີ່ວ່າເຂົາກ່ມີສິດນ າໃຊຸ້ດິນເຊັົ່ນດຽວກນັ. ໃນບາງກ ລະນີ -ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນທັງໝົ
ດ- ຜ ຸ້ມອບຈະມີເອກະສານສິດ ແຕ່ຫາກບ ໍ່ມະເອກະສານດັົ່ງກ່າວ ສິດຄອບຄອງສາມາດກ ານົດຂຶື້ນໂດຍການໂອຸ້ລົມ
ກັບນາຍບຸ້ານ,ຊູູມຊົນ ແລະ ເພ ີ່ອນບຸ້ານ. 

8. ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນ. ການຕັດສິນໃນການມອບຕຸ້ອງເປັນໄປຕາມຄວາມເຂົື້າໃຈຢູ່າງຄົບຖຸ້ວນ
ກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະຜົນການເຫົນດີໃນການມອບດນິ. (ເຈົື້າຂອງ ແລະ ຜ ຸ້ໃຊຸ້ທີີ່ດນິ) ຈະຕຸ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນທີີ່
ຖ ກຕຸ້ອງ ກ່ຽວກັບພຶື້ນທີດນິ ທີຈະໃຊຸ້ສ າລັບໂຄງການຍ່ອຍ, ໄລຍະເວລາຈະນ າໃຊຸ້ດນິນັື້ນ, ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
ເຖິງຄອບຄົວຜ ຸ້ມອບດິນ. ມັນເປັນສິີ່ງສ າຄັນທີີ່ຕຸ້ອງມີການແຈຸ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜຸ້າ ເພ ີ່ອລະບ ຕ າແນ່ງ, ທີີ່
ຕັື້ງ ແລະເນ ື້ອທີີ່ດິນ ທີຕຸ້ອງນ າໃຊຸ້ໃນວດັຖຸປະສົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. 

9. ໃນກ ລະນີປະສົງຈະໃຫຸ້ບ ກຄົນທີີ່ໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການມອບທີີ່ດນິແບບຖາວອນ ຫຼ  ເປັນໄລຍະເວລາດນົ, ນີື້ຈະ
ຕຸ້ອງມີການລະບ ຢູ່າງຈະແຈຸ້ງ. ຄວນສັງເກດວ່າໃນຫຼາຍຫຼາຍຊຸມຊົນແນວຄດິໃນການມອບມີດນິເປັນເລ ີ່ອງແປກ 
ແລະ ເຂົື້າໃຈໃດຸ້ຍາກ ແລະ ຕຸ້ອງມີການເບີີ່ງແຍ່ງເພ ີ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມໝາຍຂອງຂ ໍ້ນີື້ເຂົື້າໃຈໃດຸ້ທັງໝດົ. 
ນອກຈາກນີື້ຍັງມີຄວາມສ າຄັນທີີ່ຈະຕຸ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຄວນຈະປຶກສາຫາລ ໃຜຕ ີ່ມອີກກ່ຽວກັບການມອບດິນ; 
ຕົວຢູ່າງຄ ່ສົມລົດ, ຜ ຸ້ອາວ ດໂສ. 
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10. ຄວນມີຂ ໍ້ຕົກລົງຢູ່າງຈະແຈຸ້ງວ່າຝູ່າຍໃດຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍກັບທີີ່ດິນທີມອບໄປ. ເຊີີ່ງລວມເຖິງຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນ
ການແທກ, ຄ່າເອກະສານ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ, ພາສີມອບໂອນ, ຄ່າລງົທະບຽນ. ມັນຄວນລວມເຖິງຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ
ໃນການກວດແທກ/ໂອນກ າມະສິດທີີ່ດນິທີີ່ເຫຼ ອຂອງຜ ຸ້ຮັບໂອນ ແລະ ເອະສານທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃໝ່. 

ການສຸ້າງການຕົກລງົເຫັນດີ 

1. ນາຍບຸ້ານ, ປະສານງານຮ່ວມກັບພະນັກງານໂຄງການຍ່ອຍ,ກວດກາຄວາມຍິນຍອມທີີ່ໃດຸ້ຮັບແຈຸ້ງຫຼ  ທາງເລ ອກ 
ໂດຍບ ກຄົນ ທີຕຸ້ອງການມອບດນິ ຫຼ ຊັບສິນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ, ສິີ່ງເຫົຼົ່ານີື້ ຈະໃດຸ້ຮັບການຢ ນຢັນ ແລະ ບນັທຶກໃວຸ້
ໃນບດົລາຍງານການມອບໃຫຸ້ໂດຍສະມັກໃຈ: 

a) ດນິຕອນນີື້ຈະ ໃຊຸ້ໃວຸ້ເພ ີ່ອຫຍັງ, ໂດຍຜ ຸ້ໃດ ແລະ ດນົປານໃດ; 

b) ພວກເຂົາຈະຖ ກຫຼຸດສິດທິໃນການເປັນເຈົື້າຂອງ ຫຼ  ສິດໃນການນ າໃຊຸ້, ແລະ ຄວາມໝາຍເຫົຼົ່ານີື້ແມ່ນ
ຫຍັງ; 

c) ພວກເຂົາມີສິດປະຕິເສດການມອບດນິບ ໍ່; 

d) ມີທາງເລ ອກອ ີ່ນໃນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິຕອນນີື້ບ ໍ່; 

e) ສິີ່ງທີເຂົາເຈົື້າຕຸ້ອງເຮັດເພ ີ່ອມອບທີີ່ດິນ (ຕົວຢູ່າງ: ເອກະສານຍິນຍອມ, ເອກະສານມອບຮັບ, ຄ່າທ ານຽມ) 

f) ຜົນກະທົບເຖິງຄອບຄົບຂອງເຂົາຈາກການມອບ, ແລະ ພວກເຂົາຕຸ້ອງເຮັດແນວໃດ ຖຸ້າເຂົາ (ຫຼ  ຄອບຄົວ 
ຂອງເຂົາເຈົື້າ) ຕຸ້ອງການດນິນັື້ນຄ ນ; 

g) ເງ ີ່ອນໄຂທັງໝົດແມ່ນລະບ ໃວຸ້ໃນວັກທີສອງຂຸ້າງເທິງ. 

2. ສິດໃນການປະຕິເສດຕຸ້ອງເປັນສິດອັນຊອບທ າ,ບ ໍ່ມີເງ ີ່ອນໄຂ, ແລະ ຜ ຸ້ມອບໂອນຕຸ້ອງສາມາດໃຊຸ້ສິດໃນຊຸມຊນົ
ທຸ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ທາງບ ລິຫານຂັື້ນບຸ້ານ. ດຸ້ວຍເຫດຜົນນີື້, ມັນຈງິຈ າເປັນທີີ່ຕຸ້ອງແນ່ໃຈວ່າການຕັດສິນໃຈໃນການມອບ
ໂດຍບ ໍ່ມີການບີບບງັຄັບໃດໆ, ແຮງກົດດນັ ຈາກພາກສ່ວນຊຸມຊົນ ຫຼ ອ ານາດບ ລິຫານບຸ້ານ. ສ າລັບທີີ່ດິນສ່ວນລວມ
, ການມອບຕຸ້ອງ ຂຶື້ນຢ ູ່ກັຍຄວາມຍິນຍອມທີີ່ໃດຸ້ຮັບແຈຸ້ງທີໃຊຸ້ຫຼ ຄອບຄອງທີດນິລວມນັື້ນ. 

3. ເອກະສານປະກອບທີເໝາະສົມ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ ມອບດນິແບບສະມັກໃຈ ເພ ີ່ອການລົງທຶນໃນໂຄງການ
ຍ່ອຍ, ສິີ່ງສ າຄັນຄ ຕຸ້ອງໄຈຸ້ແຍກລະຫວ່າງ: (a) ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການມອບທີີ່ດິນ ແລະ (b) ເອະສານທີີ່ດ າເນີນການ ແລະ 
ເປັນຫັຼກຖານ ໃນການໂອນທີີ່ດນິຕາມກົດໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າສິີ່ງສ າຄັນຄ ຕຸ້ອງມີຫັຼກຖານສະແດງເຈດຈ ານົງ ແລະ ຂ ໍ້
ຕົກລົງ ໃນການບ ລຈິາກທີີ່ດນິ ແຕ່ມີຄວາມສ າຄັນເທົົ່າທຽມກັນເພ ີ່ອ ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ໃນກ ລະນີທີີ່ຈ າເປັນ ແລະ ເໝາະ
ສົມວ່າ ທີີ່ດິນ ໄດຸ້ຮັບການໂອນຕາມກົດໝາຍແລຸ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂັື້ນຕອນການກ່ຽວກັບການໂອນທີີ່ດນິຕາມກົດໝ
າຍນັື້ນມີຄວາມຊັບຊຸ້ອນ ແລະໃຊຸ້ເວລາດນົ ແຕ່ກ ໍ່ຕຸ້ອງໃດຸ້ລະບ ໃວຸ້.[ໃນສະຖານະການສະເພາະເຊັົ່ນ ກ ລະນີທີີ່ດນິ ຖ ກ
ມອບໂອນໄປໄຫຸ້ຊຸມຊົນອາດບ ໍ່ຈ າເປັນໂອນທີີ່ດນິຕາມກົດໝາຍ ເຊິີ່ງຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມຍ ນຍົງຂອງໂຄງສຸ້າງ
ພ ື້ນຖານ ແລະ ບ ລິການ ແລະອາດສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຊຸ່ມຊນົ] (ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A3) 

4. ນາຍບຸ້ານ ແລະ  ພະນັກງານໂຄງການຍ່ອຍຄວນ: 

a) ກ ານົດເອກະສານທີີ່ເໝາະສົມ ລວມເຖິງຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໂອນ ແລະ ເອກະສານທາງກົດໝາຍທີີ່ຕຸ້ອງໃຊຸ້; 

b) ຕຸ້ອງໝັື້ນໃຈໃນຂ ໍ້ຕົກລງົ: 

▪ ມີການປຶກສາຫາລ ກັນ; 

▪ ກ ານົດເງ ີ່ອນໄຂໃນການມອບໂອນ; 

▪ ຢ ນຢັນການຕັດສິນໃຈມອບໂອນເຮັດໃດຸ້ຢູ່າງເສລີ ແລະ ບ ໍ່ໃດຸ້ຢ ູ່ພາຍໃຕຸ້ ການບັງຄັບ ຂົົ່ມຂ ່, ຄວາມ
ກົດດນັໃດໃດ ທັງນັື້ນ; 

▪ ຕິດຄດັແຜນທີີ່ລະບ  ທີີ່ຕັື້ງ ຂອງ ຕອນດນິ ທີີ່ຈະມອບໂອນ (ຂອບເຂດ, ຈ ດພິກດັ); 
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▪ ກ ານົດວ່າໃຜຈະເປັນຄນົຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການມອບໂອນ (ເຊັົ່ນຄ່າທ ານຽມ ດຸ້ານເອກະສານ
ຮັບຮອງ, ພາສີ, ການອອກໜັງສ ) ແລະ ເອກະສານ ສິດ ຄອບຄອງທີີ່ດິນທີເຫຼ ອ; 

c) ກວດສອບໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ ກຟູ່າຍທີີ່ຈ າເປັນລົງຊ ີ່ໃນເອກະສານລວມເຖິງການໃດຸ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກ
ຄ ່ຜົວເມຍ ແລະ ລ ກທີມີອາຍ ບັນລ ນິຕິພາວະ; 

d) ກວດສອບໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າມີການຈດົທະບຽນ ຫຼ  ບນັທຶກ ການ ມອບໂອນ ແລະ ຫົວຂ ໍ້ ໃນການລງົທະບຽນ 
ຫຼ  ບັນທຶກ; ແລະ  

e) ກວດສອບໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ ທີີ່ດນິທີເຫຼ ອຢ ູ່ຫັຼງຈາກການມອບ ແມ່ນມີໃບຖ ຄອງກ າມະສິດສິດທີດນິຢູ່າງ
ຖ ກຕຸ້ອງຄົບຖຸ້ວນ.  

5. ເປັນສິີ່ງສ າຄັນໃນການຮັກສາ ບັນທຶກຂອງຂະບວນການທີີ່ໃດຸ້ຮັບການປະຕິບດັຕາມ ເອະສານດັົ່ງກ່າວ ອາດລວມເຖິງ
ສິີ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

a) ຄ າບອກເລົົ່າລະບ ຕ ໍ່ແໜ່ງທີີ່ຕັື້ງ ແລະ ປະລິມານ ຂອງເນ ື້ອທີີ່ດນິທີີ່ຂ  ແລະໃຊຸ້ຕາມຈ ດປະສົງຂອງໂຄງການ, 
ຈະມີການບນັທຶກ ເວລາ ແລະ ສະຖານທີີ່:  

b) ບັນທຶກການປຶກສາຫາລ  ທີີ່ຈັດຂຶື້ນ ແລະ ສິີ່ງທີໃດຸ້ລະບ ໃວຸ້; 

c) ສ າເນົາບົດຄວາມ ລະອຽດ ທີີ່ໃດຸ້ຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ; 

d) ສ າເນົາບົດຄວາມຖະແຫຼງການທີີ່ເປັນທາງການຂອງການມອບ, ການສຸ້າງຄວາມສະມັກໃຈ ຢູ່າງຈະແຈຸ້ງ 
ຕາມທີີ່ໃດຸ້ອະທິບາຍມາຂຸ້າງເທິງ, ແລະ ລງົລາຍຊ ີ່ ເຈົື້າຂອງແຕ່ລະຄນົ ຫຼ  ຜ ຸ້ໃຊຸ້ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;   

e) ສ າເນົາເອກະສານທັງໝົດ, ການລງົທະບຽນ ຫຼ ບນັທຶກຫຼັກຖານການມອບໂອນທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ; ແລະ  

f) ແຜນທີີ່, ສະແດງເນ ື້ອທີີ່ດນິ ແຕ່ລະຕອນ.  

ໜ່ວຍງານບ ລິຫານໂຄງການຄວນເກັບຮັກສາ ບົດບັນທຶກພຸ້ອມເອກະສານປະກອບການມອບທີີ່ດນິແຕ່ລະຕອນ. ເອກະສານ
ດັົ່ງກ່າວຈະຕຸ້ອງພຸ້ອມສ າຫັຼບການທົບທວນຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ສ າລັບການທົບທວນໃນເລ ີ່ອງຄວາມຂັດຂຸ້ອງໃຈທີີ່ອາດ
ເກີດຂ ື້ນ. 

ການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ. 

ໂຄງການຍ່ອຍລະບ ໃວຸ້ວິທີການທີີ່ຜ ຸ້ມອບ (ແລະອາດເປັນບ ກຄນົທີີ່ມີການໃຊຸ້ ຫຼ  ຄອບຄອງທີີ່ດນິທີີ່ບ ໍ່ໃດຸ້ຮັບການຍອມຮັບໃນ
ການມອບໂອນທີີ່ດນິ) ອາດເພີີ່ມຄວາມລະວັງແລະ ມາດຕະການ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າການພິຈາລະນາ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕ ໍ່
ຂ ໍ້ຂັດຂຸ້ອງໃຈໃດຸ້ຢູ່າງທັນການ. ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນໃດຸ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ຸ້ກວດສອບ ທີີ່ບ ໍ່ໃດຸ້ມີບ ໍ່ໃດຸ້
ກ່ຽວຂຸ້ອງໂດຍກົງກັບໜວ່ຍງານບ ລິຫານໂຄງການ. ຂະບວນການຮຸ້ອງຮຽນໄປຈົນເຖິງເວລາໃດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂຈະຕຸ້ອງບ ໍ່ມີຄ່າ
ໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆ, ຈະບ ໍ່ມີການກດີກັື້ນການເຂົື້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ພາຍໃຕຸ້ກົດໝາຍຂອງ
ປະເທດ.



 

SEA DRM Project – Lao PDR A3-1  

Resettlement Policy Framework 

 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A3 

  

ແບບຟອມການມອບດິນສະມກັໃຈ 
 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A3-2  

Resettlement Policy Framework 

ແບບຟອມການມອບດິນສະມກັໃຈ 
 

ແຂວງ/ ເຂດ:  

ເມ ອງ:  

ບຸ້ານ:  

ໂຄງການຍ່ອຍ ID:  

 

ຊ ີ່ເຈົື້າຂອງດິນ: ID ເລກລະຫັດ: ຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ:  

ແມ່ນ/ບ ໍ່ແມ່ນ 

ເພດ: ອາຍ : ອາຊີບ: 

ທີີ່ຢ ູ່: 

ອະທິບາຍລັກສະນະດິນທີຈະຖ ກນ າໃຊຸ້ເພ ີ່ອ
ໂຄງການ: 

ພ ື້ນທີີ່ຖ ກກະທົບ: ເນ ື້ອທີີ່ທັງໝົດ: ອັດຕາສ່ວນດິນ
ຖ ກກະທົບທຽບ
ກັບພ ື້ນທີີ່ທັງໝົດ: 

ລະຫັດແຜນທີີ່, 
ຖຸ້າມີ: 

ອະທິບາຍຜົນລະປ ກແຕ່ລະປີຢ ູ່ດິນ ປະຈ ບັນ ແລະ ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ: 

 ລາຍລະອຽດ ຈ ານວນ 

 ຕົື້ນໄມຸ້ທີີ່ຈະຖ ກທ າລາຍ   

 ໄມຸ້ກິນໝາກ   

 ຕົື້ນໄມຸ້ເສດຖະກິດອ ີ່ນໆ ຫຼ ໃຊຸ້ສ າຫັຼບປ ກບຸ້ານ   

 ປູ່າມີຕົື້ນໄມຸ້ໃຫ່ຍ   

 ອ ີ່ນໆ   

ອະທິບາຍຊັບສິນອ ີ່ນໆ ທີີ່ຈະສ ນເສຍຫຼ ຕຸ້ອງຍຸ້າຍເພ ີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ: 

ມ ນຄ່າຊັບສິນທີີ່ມອບໃຫຸ້: 
 

1. ໂດຍການລງົລາຍຊ ີ່ຫຼ ຈ ້ານິື້ວມ ລງົໃນຟອມນີື້, ຜ ຸ້ນ າໃຊຸ້ດນິ ຫຼ  ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ ເຫັນດີ ມອບຊັບສິນໃຫຸ້ໂຄງການຍ່ອຍ. 
ການມອບແມ່ນສະມັກໃຈ. ຖຸ້າຜ ຸ້ນ າໃຊຸ້ດນິ ຫຼ  ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ ບ ໍ່ຕຸ້ອງການມອບຊັບສິນຂອງເຂົາໃຫຸ້ໂຄງການ, ເຂົາ
ຄວນຈະປະຕິເສດ ການລົງລາຍຊ ີ່ ຫຼ ຈ ້ານິື້ວມ , ແລະ ໃຫຸ້ຖາມການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ. 

 

ວັນທ:ີ ............................... 

ລາຍເຊັນຂອງຕົວແທນ PMOຂັື້ນເມ ອງ 

  

ວັນທ:ີ ............................... 
ລາຍເຊັນຂອງຜ ຸ້ເສຍຫາຍ 
(ສ າລັບຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກກະທົບ, ຕຸ້ອງມີລາຍເຊັນຈາກທັງ

ຜ ຸ້ເປັນຜົວ ແລະ ຜ ຸ້ເປັນເມຍ)  

 


