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ຄໍາຫຍໍ້ 

 

ARAP ແຜນດໍາເນີນງານ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
CBO ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢQ-ຊຸມຊົນ 
CRPF ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
CSO ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 
DAFO ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ-າໄມ້ ເມືອງ 
DOPF ກົມແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການຮ່ວມມື  
DOPF ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ 
EGDP ແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົ່າ 
EGEF ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ 
EPL ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປMກ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ESIA ການປະເມີນຜົນກະທົບ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ESMF ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຄB້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ESMP ແຜນການຄB້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
FGD ການປXກສາຫາລືກັບກB່ມເປM້າໝາຍ 
GoL ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 
GRI ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທBກ 
ICT ເຕັກນິກ ການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມQນ 
IDA ອົງການພັດທະນາສາກົນ 
LRSP-2 ໂຄງການປ7ບປBງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ - ໄລຍະ 2  
MAF ກະຊວງ ກະສິກໍາ-ປ-າໄມ ້
M&E ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
MOF ກະຊວງ ການເງິນ 
MONRE ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
MoICT ກະຊວງ ວັດທະນາທໍາ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ  
MPI ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
NPA ອົງການພັດທະນາບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 
OP/BP ນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ 
PAFO ພະແນກ ກະສິກໍາ-ປ-າໄມ້ແຂວງ 
PAH ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ 
PAP ປະຊາຊົນຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ 
PONRE ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ 
PDR ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
PDO 
 

ເປM້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ  
 

PPT ທີມງານກະກຽມ ໂຄງການ 
RAP ແຜນການດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
RoI ຂົງເຂດກະທົບ 
SDS ຊ່ຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ 
SIA ການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ  
ToR ເອກະສານກໍານົດຂອບເຂດໜ້າວຽກ 
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VRS ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຂັ້ນບ້ານ 
WB ທະນາຄານໂລກ 

 

ຄວາມໝາຍ ແລະ ນິຍາມ 

 

ຜQ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ - ໝາຍເຖິງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທັງໝົດ ໃນບັນດາບ້ານ ເຊິ່ງ ຍິນດີເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປ7ນສ່ວນ

ໜຶ່ງ ຂອງໂຄງການ  

ການທົດແທນຄືນ - ໝາຍເຖິງ ການເບີກຈ່າຍເງິນສົດ ຫຼື ເປ7ນວັດຖ ຸໃນມQນຄ່າທົດແທນຄືນ ຊັບສິນ ທີ່ຖືກໂຄງການເວນຄືນ 

ວັນທີປ_ດເກັບກໍາຂໍ້ມQນ - ໝາຍເຖິງວັນທີ ປະກາດປ_ດເກັບກໍາຂໍ້ມQນຜົນກະທົບ/ກໍານົດສິດທິ ຜQ້ຖືກກະທົບ ຈະໄດ້ຮັບການຊົດ

ເຊີຍ. ວັນທີ ປະກາດປ_ດເກັບກໍາຂໍ້ມQນຜົນກະທົບ ແມ່ນລະບBໄວ້ໃນແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ.  ປMກກະຕິ ວັນທີ ປະກາດປ_ດ

ເກັບກໍາຂໍ້ມQນຜົນກະທົບ ແມ່ນກໍານົດໃນວັນດຽວກັນກັບ ມື້ປ_ດ ການສໍາຫຼວດ ພົນລະເມືອງຖືກກະທົບ ພາຍໃນຂອບເຂດ

ຂອງໂຄງການ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ວັນທີ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ. ປະຊາຊົນ (ຜQ້ທີ່

ບໍຢ່Q-ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງຖືກກະທົບ ຍ້ອນວ່າ ພວກກ່ຽວບໍ່ຢQ-ອາໄສ, ບໍ່ມີຊັບສິນ ແລະ ບໍ່ມີລາຍໄດ້ຈາກຂອບເຂດ

ໂຄງການ) ແມ່ນບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນ ແລະ ສິດທິອື່ນໆ. 

ຜQ້ບໍ່ມີທີ່ຢQ- - ໝາຍເຖິງ ປະຊາຊົນທັງໝົດ (ພິຈາລະນາຕາມກິດຈະກໍາ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ) ມີ  (1) ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ

ຖືກກະທົບໜັກ ຫຼື (2) ສິດທິ, ກໍາມະສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ໃນທີ່ດິນ, ເຮືອນ (ລວມທັງ ສະຖານທີ່, ດິນກະສິກໍາ ແລະ ທົ່ງ

ຫຍ້າ) ຫຼື ຊັບສິນຄົງທີ່/ບໍ່ຄົງທີ່ ຖືກເວນຄືນ ຫຼ ືຖືກຄອບຄອງຊົ່ວຄາວ ຫຼ ືຖາວອນ; (3) ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຊັບສິນການຜະລິດ

ຖືກກະທົບໜັກ - ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ (4) ທBລະກິດ, ອາຊີບ, ວຽກງານ ຫຼື ທີ່ຢQ-ອາໄສ ຖືກກະທົບໜັກ; ແລະ “ຜQ້ບໍ່ມີທີ່ຢQ-” 

ຍັງໝາຍເຖິງ ຜQ້ທີ່ບໍ່ມີສິດ ຕໍ່ ກັບທີ່ດິນ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຄອບຄອງ.  

ຜQ້ຄອບຄອງທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊິຍ: ໝາຍເຖິງ ຜQ້ຖືກກະທົບ (ກ) ມີໃບຢ7້ງຢcນກໍາມະສິດທີ່ດິນ (ຂ) ບໍ່ມີໃບກໍາມະສິດທີ່

ດິນ ແຕ່ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຮັບຮອງການຄອບຄອງທີ່ດິນ. ຜQ້ຄອບຄອງທີ່ດິນ ຫຼ ືຄົວເຮືອນ ຄອບຄອງດິນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຕາມກົດໝາຍ ຕໍ່ທີ່ດິນ ທີ່, ແຕຜQ້ກ່ຽວ ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຟc້ນຟQຊີວິດການເປ7ນຢQ-, ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ 

ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕໍ່ຊັບສິນຄົງທີ່ ເຊິ່ງຖືກກະທົບ  

ສິດທິ ຮັບການທົດແທນ - ໝາຍ ເຖິງ ຂະໜາດຂອງການທົດແທນ ເຊິ່ງປະກອບມີ ການທົດແທນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຟc້ນຟQລາຍໄດ,້ 

ການຊ່ວຍເຫຼືອຍົກຍ້າຍ, ລາຍໄດ້ ເຊິ່ງ ຍ້ອນຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ ໂດຍອີງໃສ່ປະເພດ ຂອງການສQນເສຍ ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ຂອງເຂົາເຈົ້າ  

ຄົວເຮືອນ - ໝາຍເຖິງ ບBກຄົນທັງໝົດ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ກິນຢQ-ຮ່ວມກັນ ໃນຄົວເຮືອນໜຶ່ງພາຍໃນສັງຄົມ. 
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ຟc້ນຟQລາຍໄດ້ - ໝາຍເຖິງ ການສ້າງຄືນໃໝ່ ດ້ານແຫຼ່ງລາຍໄດ ້ ແລະ ຊີວິດການເປ7ນຢQ- ຂອງຜQ້ຖືກກະທົບ ໃຫ້ຢQ-ໃນລະດັບ 

ກ່ອນມີໂຄງການກະທົບ 

ການປ7ບປBງຍົກລະດັບ - ໝາຍເຖິງ ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ໂຄງສ້າງ (ເຮືອນ, ຮົ້ວ, ສາລາ, ຄອກໝQ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ຂອງສ່ວນຕົວ/ຊຸມຊົນ, ເລົ້າ, ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ພືດຜົນ/ເຄື່ອງປQກ, ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ບBກຄົນ, ຄົວເຮືອນ, ອົງການຈັດຕັ້ງປQກ  

ການຄອບຄອງທີ່ດິນ - ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການ ທີ່ບBກຄົນສQນເສຍກໍາມະສິດ ແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ໃນເລື່ອງການນໍາໃຊ້, ການ

ເຂົ້າເຖິງ ທີ່ດິນ ຍ້ອນໂຄງການເຂົ້າມາຄອບຄອງ. ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ນໍາໄປສQ ່ຜົນກະທົບຂະໜາດຕ່າງໆ ລວມມ ີສQນເສຍ

ທີ່ຢQ- ຫຼື ຊັບສິນຄົງທີ່ອື່ນໆ (ຮົ້ວ, ນໍ້າສ້າງ, ອ້າງນໍ້າ, ໂຄງສ້າງອື່ນໆ ທີ່ຢQ-ດິນ)   

ອົງການຄB້ມຄອງໂຄງການ - ໝາຍເຖິງ ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ-າໄມ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, 

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 

ຜQ້ຖືກກະທົບ ຫຼື ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ - ລວມມ ີບBກຄົນ, ຄົວເຮືອນ, ນິຕິບBກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ບໍລິສັດ ຫຼື ສະຖາບັນເອກະ

ຊົນ (ໂດຍພິຈາລະນາຕາມການປ-ຽນແປງ ທີ່ເປ7ນຍ້ອນໂຄງການ) ເຊິ່ງພວກເຂົາມີ  (i) ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ ຖືກກະທົບ

ໜັກ; (ii) ເສຍສິດ, ກໍາມະສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ໃນທີ່ດິນ, ເຮືອນ (ດິນທີ່ຢQ-ອາໄສ, ການຄ້າ, ກະສິກໍາ, ປ-າໄມ້, ປQກຝ7ງ, ທົ່ງ

ຫຍ້າ), ແຫຼ່ງນໍ້າ, ໜອງປາ, ເຂດຫາປາຂອງຊຸມຊົນ, ພືດປະຈໍາປW-ພືດຢcນຕົ້ນ, ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ຊັບສິນຄົງທີ່/ບໍ່ຄົງທີ ່ ເຊິ່ງຖືກຄອບ

ຄອງ, ເວນຄືນ, ຫ້າມ ຫຼື ຖືກກະທົບໜັກ ຈະເປ7ນບາງສ່ວນ, ຊົ່ວຄາວ ຫຼ ືຖາວອນ  (iii) ທBລະກິດ, ອາຊີບ, ສະຖານທີ່ເຮັດ

ວຽກ, ທີ່ຢQ-ອາໄສ ຖືກກະທົບໜັກ - ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ໂດຍມີການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍ  

ການຟc້ນຟQບQລະນະ - ໝາຍເຖິງ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ ຜQ້ຖືກກະທົບໜັກ ຍ້ອນການສQນເສຍຊັບສິນທໍາການຜະລິດ

, ລາຍໄດ້, ວຽກງານ ຫຼື ແຫຼ່ງລາຍໄດ;້ ເສີມການເບີກຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄືນ ໃຫ້ແກ່ຊັບສິນ ທີ່ຖືກຄອບຄອງ, ເພື່ອບັນລBການ

ຟc້ນຟQມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄBນນະພາບຊີວິດ ໃນລະດັບພື້ນຖານ. ການທົດແທນຄືນ ອາດຈະບໍ່ພຽງພ ໍທີ່ຈະບັນລB

ການຟc້ນຟQບQລະນະຢ-າງເຕັມສ່ວນ  

ມQນຄ່າທົດແທນ - ແມ່ນວິທີການປະເມີນຊັບສິນ ເຊິ່ງຕັດສິນ ຈໍານວນເງິນທົດແທນ ໃຫ້ພຽງພໍ ກັບຊັບສິນ ທີ່ສQນເສຍ 

ເຊິ່ງລວມມີ ມQນຄ່າດໍາເນີນການ ທີ່ຈໍາເປ7ນ. ການທົດແທນຄືນ ຕາມມQນຄ່າທົດແທນ ແມ່ນຖືກໍານົດ ດັ່ງລB່ມນີ:້ ສໍາລັບດິນ

ກະສິກໍາ, ມັນແມ່ນມQນຄ່າ ກ່ອນມີໂຄງການຍ່ອຍ ຫຼື ກ່ອນການຍົກຍ້າຍ ເຊິ່ງຄາລາໃດສQງກວ່າ, ມQນຄ່າລາຄາຕະຫຼາດ ທຽບ

ເທົ່າຜົນຜະລິດ ທີ່ເປ7ນໄປໄດ້ ຫຼື ມQນຄ່າການນໍາໃຊ ້ທີດ່ິນ ໃນເຂດດິນໃກ້ຄຽງ ເຊິ່ງຖືກກະທົບ, ບວກກັບມQນຄ່າກະກຽມດິນ 

ເທົາ່ກັບລະດັບ ເຊິ່ງຄ້າຍຄຽງກັນກັບດິນຖືກກະທົບ, ບວກກັບມQນຄ່າ ການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ພາສີໂອນທີ່ດິນ. ສໍາລັັບດິນ ຢQ-

ເຂດຊານເມືອງ, ມັນແມ່ນມQນຄ່າລາຄາຕະຫຼາດ ກ່ອນການຍົກຍ້າຍ ທຽບເທົ່າຂະໜາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ກັບສິ່ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ຫຼື ການບໍລິການ ໂຄງລ່າງສາທາລະນະ ທີ່ໄດ້ປ7ບປBງ ຫຼ ື ຄ້າຍຄຽງກັນ ກັບດິນເຂດໃກ້ຄຽງ ທີ່ຖືກກະທົບ, 

ບວກກັບຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ໂອນກໍາມະສິດທີ່ດິນ. ສໍາລັບເຮືອນ ແລະ ໂຄງສ້າງອື່ນໆ, ມັນແມ່ນ ມQນຄ່າວັດສະດBກໍ່ສ້າງຕາມ
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ລາຄາຕະຫຼາດ ເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງ ທີ່ຍົກຍ້າຍ ດ້ວຍຄBນນະພາບຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ໃນເນື້ອທີ່ຄ້າຍຄຽງກັນ ຫຼ ືໃຫ້ດີກວ່າ ໂຄງສ້າງ 

ທີ່ຖືກກະທົບ ຫຼື ສ້ອມແປງ ໂຄງສ້າງ ທີ່ຖືກກະທົບເປ7ນບາງສ່ວນ, ບວກກັບມQນຄ່າຂົນສົ່ງວັດສະດBກໍ່ສ້າງ ໄປສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, 

ບວກກັບ ມQນຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ຂອງຜQ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ບວກກັບມQນຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ພາສີໂອນກໍາມະສິດ. 

ໃນການຕັດສິນໃຈມQນຄ່າທົດແທນຄືນ, ຈະບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າຊັບສິນເຊື່ອມຄBນ, ປະຫຍັດ ວັດສະດBໄດ້, ມQນຄ່າຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ໄດ້

ຈາກໂຄງການ ເຊິ່ງຕັດຈາກ ມQນຄ່າຊັບສິນຖືກກະທົບ. ເຊິ່ງໃນບັນດາລາຍການນັ້ນ ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ຍັງບໍ່ໄດ້

ມາດຖານ ຂອງການທົດແທນຄືນ ເຕັມມQນຄ່າທົດແທນ, ການທົດແທນຄືນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນ ແມ່ນສົມຄວນເສີມ

ຕື່ມ ໂດຍມາດຕະການເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຖານມQນຄ່າການທົດແທນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມ ແມ່ນ ແຕກຕ່າງຈາກ 

ມາດຕະການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ທີ່ຈະຖືກກໍານົດໄວ້ ພາຍໃຕ້ບັນດາອານBມາດຕາ ໃນນະໂຍບາຍດໍາເນີນງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ 

(OP/BP) 4.12, ວັກ. 6. 

ການສຶກສາມQນຄ່າທົດແທນຄືນ (RCS) - ຈBດປະສົງຕົ້ນຕໍ ຂອງ ການສຶກສາມQນຄ່າທົດແທນຄືນ ແມ່ນຕັດສິນ ອັດຕາລາຄາດິນ 

ໂດຍອີງໃສ່ ຂໍ້ມQນບັນທຶກການຄ້າຂາຍຕົວຈິງ ຂອງເຂດດິນຖືກກະທົບ, ໂຄງສ້າງປະເພດໜຶ່ງ ແລະ ປະເພດສອງ1 ທີ່ຖືກກະທົບ 

ແລະ ຊັບສິນຄົງທີ່ອື່ນໆ. ການສຶກສານີ້ ຈະແມ່ນ ຜQ້ປະເມີນມQນຄ່າອິດສະຫຼະ ເປ7ນຜQ້ດໍາເນີນການ. ອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການ

ສຶກສາມQນຄ່າທົດແທນຄືນ RCS, ຄົວເຮືອນ ຖືກກະທົບ ຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນ ໃນມQນຄ່າທົດແທນຄືນ (ຕາມລາຄາ

ຕະຫຼາດ) ຕໍ່ຊັບສິນ ແລະ ທີ່ດິນ ເຊິ່ງສQນເສຍ ຍ້ອນໂຄງການ. ການສຶກສາມQນຄ່າທົດແທນຄືນ ຈະຖືກຈດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງ

ການປະເມີນຜົນກະທົບ. 

ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ - ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາມາດຕະການທັງໝົດ ທີ່ຈະຖືກດໍາເນີນ ເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບໃດໜຶງ່ ຫຼື ທັງ

ໝົດ ຂອງໂຄງການ ຕໍ່ກັບຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດການເປ7ນຢQ- ຂອງຜQ້ຖືກກະທົບ ລວມມ ີການທົດແທນຄືນ, ການຍົກຍ້າຍ (ບ່ອນ

ກ່ຽວຂ້ອງ) ແລະ ການຟc້ນຟQບQລະນະ ຕາມຄວາມຈໍາເປ7ນ.  

ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ສໍາລັບທີ່ດິນ - ດິນສ່ວນຕົວ ທີ່ຖືກກະທົບ ສ່ວນຫຼາຍ ຈະຢQ-ໃນປະເພດດິນ ທີ່ຢQ-ອາໄສ, ດິນກະສິກໍາ ແລະ ດິນ

ທBລະກິດ. ວິທີເກັບຂໍ້ມQນ ກ່ຽວກັບອັດຕາລາຄາຕະຫຼາດ ແມ່ນ ການເກັບກໍາຂໍ້ມQນ ການຂາຍດິນເມື່ອບໍ່ນານຜ່ານມາ/ເຂດດິນ

ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ. ບັນດາວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມQນ ປະກອບມີ ການສໍາພາດໂດຍກົງ (i) ຕົວແທນອາສັງຫາລິມະຊັບ, (ii) ເຈົ້າ

ຂອງທີດິນ ທີ່ຢQ-/ອ້ອມຂ້າງຂອບເຂດໂຄງການ ເຊິ່ງເປ7ນຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຜQ້ຖືກກະທົບ (iii) ອໍານາດການປMກຄອງ

ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຢQ-/ອ້ອມຂ້າງຂອບເຂດໂຄງການ. ອີງໃສ່ຜົນຂອງການສຶກສາລາຄາຫົວໜ່ວຍ RCS, ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຂອງທີ່ດິນ 

ພ້ອມກັບການພິສQດເຈົ້າຂອງ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຊັບສິນຄົງທີ່ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ສະໜອງ. 

ຫົວໜ່ວຍລາຄາສໍາລັບໂຄງສ້າງ - ເຮືອນ/ໂຄງສ້າງ ທີ່ຖືກກະທົບ ຖືກຈັດເປ7ນ ສອງກB່ມ - ເຮືອນ/ທີ່ຢQ-ອາໄສ ແລະ ໂຄງ

ສ້າງອື່ນໆ. ວິທີການ ທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄິດມQນຄ່າເຮືອນ/ໂຄງສ້າງ ລວມມ ີ ການສໍາຫຼວດບໍລິມາດ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດ 

                                                        
1  ລວມມ ີຮົ້ວ, ນໍ້າສ້າງ, ຫ້ອງນໍ້າ, ເຮືອນຄົວ ແລະ ອື່ນໆ. 



 

 vii  

ຂອງພາກສ່ວນອົງປະກອບ ຂອງແຕ່ລະໂຄງສ້າງ ແລະ ຕັດສິນມQນຄ່າລາຄາຕະຫຼາດ  ເຮືອນ/ທີ່ຢQ-. ໂຄງສ້າງອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຮົ້ວ, ນໍ້າ

ສ້າງ, ຊັບສິນທາງວັດທະນາທໍາ ເຊັ່ນ ວັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕາມມQນຄ່າຕະຫຼາດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງອັດຕາສະເພາະ

ສໍາລັບໂຄງສ້າງ ທີ່ຖືກກໍານົດ . 

ກB່ມຜQ້ດ້ອຍໂອກາດ – ແມ່ນກB່ມຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ ຜQ້ເຊິ່ງອາດໄດ້ຮັບຄວາມຫຍB້ງຍາກ ຫຼ ື ພົບກັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະຖືກ

ປະປ-ອຍໃນອານາຄົດ ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ໂດຍສະເພາະລວມມີ: (i) ຄົວເຮືອນ ທີ່ມີແມ່ຍິງ, ຄົນແກ່

ຊະລາ ຫຼື ຄົນພິການ ເປ7ນຫົວໜ້າຄອບຄົວ; (ii) ຄົວເຮືອນ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຕໍ່າກວ່າຂີດໝາຍຄວາມທBກຍາກ; (iii) ບໍ່ມີດິນ (iv) 

ຊົນເຜົ່າ (OP/BP 4.10), ລວມທັງບັນດາກB່ມຊົນເຜົ່າ.  
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ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 

 

ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ສໍາລັບ ໂຄງການ ຜະລິດ

ກະສິກໍາເປ7ນສິນຄ້າ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອ - ເປ7ນເງ ິນກQ້ຢcມ ຈາກກB່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ຜ່ານ ອົງການພັດທະນາສາກົນ  

(IDA) ໃຫ້ແກ ່ ສປປ ລາວ. ກອບນະໂຍບາຍນີ້ ແມ່ນທີມງານກະກຽມໂຄງການເປ7ນຜQ້ກະກຽມ ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຢQ-ພາຍໃນ 

ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ (DOPIF), ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ພQທອນ ສີຣິພັນທອງ, ຜQ້ປະສານງານໂຄງການ ເປ7ນຜQ້ນໍາພາ 

ແລະ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງ ທ່ານ ພານິສອນ ຊາມົນຕຼີ, ຜQ້ຊ່ວຍປະສານງານໂຄງການ, ທ່ານ ສົມພະໄທ ລຽງສອນ, 

ພະນັກງານປMກປNອງສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ ບBນໂຮມ ໂພທິມາດ, ທີ່ປXກສາດ້ານສັງຄົມ ເຊິ່ງທັງໝົດ ຢQ-ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ຂອງ 

ທ່ານ ໄຊປຼະເດດ ຈQລະມະນີ, ຫົວໜ້າກົມ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ. ພ້ອມນີ້ ຍັງມີ ທ່ານ ຕວນ ອານ ເລ, ທີ່ປXກສາດ້ານການ

ປMກປNອງສັງຄົມ ຂອງ ອົງການ  FAO ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກແກ່ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ. 

ຜQ້ຂຽນ ຂໍຂອບໃຈ ກB່ມທະນາຄານໂລກ ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ທ່ານ ບິນທັງກາວ ແລະ ທ່ານ ກ້ອນ

ສະຫວ່າງ ຫງາດໄຊຊົນ, ຫົວໜ້າທີມຮ່ວມ, ທ່ານ ຈັນສົມ ມານີທອງ, ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກໍາ, ທ່ານ ສີບBນເຮືອນ ພັນດານBວົງ 

ຊ່ຽວຊານອາວBໂສ ດ້ານປMກປNອງສັງຄົມ, ທ່ານ ນ. ວາຣາພອນ ຮີຣັນວັດສີຣິ, ຊຽ່ວຊານອາວBໂສ ດ້ານປMກປNອງສິ່ງແວດລ້ອມ 

ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນ

ຍົກຍ້າຍ CRPF. ຜQ້ຂຽນ ຂໍຂອບໃຈ ມາຍັງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ອໍານາດການປMກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພະແນກກະສິ

ກໍາ-ປ-າໄມ້ແຂວງ (ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບQລ)ີ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ-າໄມ້ເມືອງ ສໍາລັບ

ການປະກອບສ່ວນອັນມີຄ່າ, ບັນດາບ້ານ ໃນ 5 ແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມQນອັນມີປະໂຫຍັດ, ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາ ຕໍ່

ຜົນກະທົບ ທີ່ອາດເປ7ນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງການທີ່ສະເໜີ ແລະ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ  

 

 



 

ACP Project – Lao PDR 9  
Resettlement Policy Framework 

1.0 ພາກສະເໜີ  

1.1 ພາບລວມ ຂອງໂຄງການ 
ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ7ນສິນຄ້າ (ACP) ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເພີ່ມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ໂດຍຜ່ານ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນ ເພື່ອເພີ່ມ ຜົນຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກໍາ ໃນຕ໋ອງໂສ້ມQນຄ່າ ຕາມຍBດທະສາດ ທີ່

ໄດ້ຄັດເລືອກ. ໂຄງການ ຈະສBມໃສ່: (i) ເຂດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດເປ7ນໄປໄດ້ສQງ ຂອງການພັດທະນາກະສິກໍາ; (ii) ລະບົບປQກຝ7ງ ມີຄວາ

ສາມາດເປ7ນໄປໄດ້ສQງ ສໍາລັບການຄ້າ (ເຊັ່ນ ເຂົ້າ, ສາລີ, ຜັກ); (iii) ສົ່ງເສີມການດໍາເນີນກະສິກໍາມີຄBນນະພາບດີ, ເຕັກນິກກະສິກໍາແບບ

ເປ7ນມິດກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ລະບົບປQກຝ7ງຕ່າງໆ ເພື່ອ ເພີ່ມການຮັບປະກັນອາຫານ ແລະ ການໂພສະນາການ; (iv) ສ້າງຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ແກ່ກB່ມຊາວນາ, ທBລະກິດກະສິກໍາ, ຜQ້ໃຫ້ບໍລິການເອກະຊົນ ແລະ ມວນຊົນ (v) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ພະລັງຄວາມສໍາເລັດຮ່ວມກັບ

ໂຄງການຜQ້ໃຫ້ທຶນ/ໂຄງການລັດຖະບານອື່ນໆ, ຈBດປະສົງ ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ (PDO) ແມ່ນ ເພີ່ມ ຕ໋ອງໂສ້ມQນຄ່າການຄ້າ ໃນ

ເຂດ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ. ໂຄງການ ACP ປະກອບດ້ວຍ 3 ອົງປະກອບຄື: (1) ປ7ບປBງຍົກລະດັບ ປະສິທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານກະສິ

ກໍາ; (2) ເພີ່ມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ (3) ການຄB້ມຄອງໂຄງການ. 

ອົງປະກອບ ກ: ປ7ບປBງຍົກລະດັບ ປະສິທິພາບ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ  

ອົງປະກອບນີ້ ມີຈBດປະສົງ ເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງລະບົບການປQກຝ7ງ ແລະ ປະກອບມີກິດຈະກໍາດັ່ງລB່ມນີ:້  

(i) ອົງການຈັດຕັ້ງການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ແນວພັນຄBນນະພາບດີ;  

(ii) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມ ເພື່ອປ7ບປBງຍົກລະດັບ ການດໍາເນີນງານປQກຝ7ງ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກກະສິກໍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການ

ຄ້າ, ການປQກພືດຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີຄBນນະພາບດີ;  

(iii) ປ7ບປBງໂຄງສ້າງຊົນລະປະທານທີ່ມີແແລ້ວ ແລະ ຍົກລະດັບການຄB້ມຄອງນໍ້າຊົນລະປະທານ; 

(iv) ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ກB່ມຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິກຂອງກB່ມ   

(v) ສ້າງແຜນທີ່, ປ7ກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ, ລົງທະບຽນດິນຊົນລະປະທານ/ລະບົບຊົນລະປະທານ ໃນເຂດໂຄງການ ໂດຍ

ເຮັດເປ7ນຕອນ (ບໍ່ແມ່ນເຮັດເປ7ນລາຍບBກຄົນ).  

ອົງປະກອບ ຂ: ເພີ່ມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ   

ອົງປະກອບນີ້ ມີຈBດປະສົງ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຊຸກຍQ້ການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນຕ໋ອງໂສ້ມQນຄ່າອາຫານ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ 

ແລະ ປະກອບມີ ກິດຈະກໍາ ດັ່ງລB່ມນີ້:   

(i) ສະໜອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້ກB່ມຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິກຂອງກB່ມ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ໃນກົນຈັກເກັບກQ້, 

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການອົບແຫ້ງ ແລະ ການເກັບມ້ຽນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການສQນເສຍ ກ່ອນ/ຫຼັງການເກັບ

ກQ້; 
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(ii) ສະໜອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ທBລະກິດກະສິກໍາ ເພື່ອ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງບົດບາດຂອງ

ເຂົາເຈົ້າ ໃນການຂັບເຂື່ອນ ການພັດທະນາຕ໋ອງໂສ້ມQນຄ່າ; 

(iii) ຍົກລະດັບ ເສັ້ນທາງຊອຍ ເຂົ້າເຖິງເຂດປQກຝ7ງ ແລະ ເຂດທໍາການຜະລິດ;  

(iv) ຝXກອົບຮົມ ແລະ ຊ່ວຍການປXກສາຫາລື ກັບກB່ມຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິກ ຂອງກB່ມ ເພື່ອສ້າງຄວາມຊໍານານງານດ້ານ

ການບໍລິຫານ, ການພັດທະນາທBລະກິດ, ການຕະຫຼາດ ໂດຍຜ່ານການເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍຜົນຜະລິດ, ມQນຄ່າເພີ່ມ ແລະ 

ຊື້ຜະລິດຕະພັນ;  

(v) ຊ່ວຍເຫຼືອ ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ-າໄມ້, ກະຊວງອBດສະຫະກໍາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອົງການເຕັກນິກ ໃນການດໍາເນີນ

ງານຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດກ່ຽວຂ້ອງ, ວິເຄາະນະໂຍບາຍກະສິກໍາ, ປ7ບປBງຍົກລະດັບຄວາມຊາ ໍນານງານບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມ

ຄິດ   

(vi) ປ7ບປBງຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຜ່ານການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການຄວບຄBມຄBນ

ນະພາບ ແລະ ການຢ7້ງຢcນມາດຕະຖານ (ເຊັ່ນ ແນວພັນ, ການຜະລິດ, ການຄັດສີ, ອື່ນໆ) ລວມມ ີບໍລິການກວດກາ, 

ເຄື່ອງມືກວດສອບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຫ້ອງທົດລອງ ເພື່ອຢ7້ງຢcນ ອາຫານປອດໄພ ແລະ ສະອາດ. 

ອົງປະກອບ ຄ: ການຄB້ມຄອງໂຄງການ. 

ອົງປະກອບນີ້ ຈະສະໜອງມQນຄ່າດໍາເນີນໂຄງການ ແລະ ອBປະກອນ ເພື່ອກວດກາໂຄງການ, ຄB້ມຄອງການເງິນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຈັດຊື້-

ຈ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ ການປMກປNອງສັງຄົມ, ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ ໃຫ້ແກ່ທີມງານຄB້ມຄອງ

ໂຄງການ ໃນເຂດ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ວິເຄາະ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່ຄວາມເປ7ນຈິງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປະສິດທິຜົນ ແລະ 

ຄວາມທ້າທາຍ ເຊິ່ງພົວພັນກັບ ຮQບແບບເຕັກນິກ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະນໍາໃຊ້ຮQບແບບ ຫຼ ືທົດລອງຮQບແບບ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ. 

1.2 ຜົນກະທົບ ຂອງໂຄງການ 

1.2.1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ 

ຄາດການວ່າ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ຈະເປ7ນຜົນດີຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າ ໂຄງການຈະສະໜອງໂອກາດໃຫ້ຊາວນາ ເຂົ້າເຖິງຄວາມຮQ້ດ້ານການ

ປQກຝ7ງ ທີ່ໄດ້ປ7ບປBງແລ້ວ ແລະ ແນວພັນຄBນນະພາບສQງ; ຊາວນາຈະມີໂອກາດ ຍົກລະດັບລາຍໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍການປQກພືດຫຼາກຫຼາຍ

ຊະນິດ ໂດຍອີງໃສ່ ການດໍາເນີນງານ ແລະ ຄວາມຮQ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຊາວນາອື່ນໆ ສະໜອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາຂອງ

ຕົນ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເອກະຊົນ ເຊິ່ງຈະມາເປ7ນຄQ່ຮ່ວມທBລະກິດກະສິກໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນຕ໋ອງໂສ້ມQນຄ່າ ສໍາລັບຄQ່ຮ່ວມທBລະກິດ.  ໂດຍຜ່ານ

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ຍິ່ງຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜQ້ຊາຍ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນການ, 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ. ກB່ມຊົນເຜົ່າ ຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການປXກສາຫາລືຕ່າງໆ ຂອງ

ໂຄງການ ເພື່ອການມາເປ7ນຜQ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດເລື່ອກເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໂຄງການ ເຊິ່ງເໝາະສົມຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ໃນເລື່ອງ

ການປQກຝ7ງ. 
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ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຄາດການວ່າ ຜົນກະທົບດ້ານລົບແມ່ນໜ້ອຍ. ໃນບັນດາ 3 ອົງປະກອບ, ອົງປະກອບ ກ (ປ7ບປBງຍົກລະດັບ 

ປະສິທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານກະສິກໍາ) ແມ່ນອົງປະກອບໜຶ່ງ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ມີການຄອບຄອງ ທີ່ດິນ ຍ້ອນວ່າ ຈະມີກິດຈະກໍາການ

ກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ ທີ່ມີແລ້ວ.   ອີງໃສ່ ລັກສະນະ ຂອງວຽກງານບQລະນະສ້ອມແປງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງວຽກງານ

ກໍ່ສ້າງ, ຄາດການວ່າ ບໍ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍທາງດ້ານວັດຖຸ. ມີຜົນກະທົບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍນ້ອຍ (ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ) ຍ້ອນ

ຄາດການວ່າ ວຽກງານກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ຈະດໍາເນີນຢQ-ພາຍໃນຄອງຊົນລະປະທານທີ່ມີຢQ-ແລ້ວ. ເພື່ອຈະເຂົ້າເຖິງບັນດາຄອງຊົນລະປະທານ

ເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈໍາເປ7ນຕ້ອງຕັດຕົ້ນໄມ້, ພືດຜົນ ຫຼື ໂຄງສ້າງກະສິກໍາ ເຊິ່ງອາດເປ7ນການລ່ວງເກີນເຂດແລວ ສະຫງວນ ຫຼື ອາດມີຄວາມສ່ຽງ

ຂອງວຽກງານການກໍ່ສ້າງ.  ອາດຈະມີການສQນເສຍທີ່ດິນ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແຜນທີ່, ຫຼັກໝາຍເຂດແດນ 

ແລະ ທະບຽນລະບົບ/ດິນຊົນລະປະທານ ຢQ-ຂອບເຂດໂຄງການ ໃນລັກສະນະເປ7ນລອກ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປະກົດວ່າ ຊີວິດການເປ7ນຢQ- 

ແມ່ນຕໍ່າ ຍ້ອນລັກສະນະຂອງການດໍາເນີນງານແບບບໍ່ດີພໍ. ນອກຈາກນີ້ ຄາດການວ່າ ຍັງມີຜົນກະທົບຂະ   ໜາດນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ແມ່ນດິນ ເຊັ່ນ 

ສຽງລົບກວນ, ຂີ້ຝB-ນ ແລະ ການຕັດນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເຂົ້າເຂດປQກຝ7ງຂະໜາດນ້ອຍ.  

1.2.2 ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ 

ໃນບັນດາກໍລະນີທັງໝົດ, ຈະພະຍາຍາມຫຼີ້ກເວັ້ນ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍດ້ານວັດຖຸ ແລະ ການເວນຄືນທີ່ດິນແບບຖາວອນ. ເຖິງຢ-າງໃດກໍ່

ຕາມ, ຖ້າບໍ່ສາມາດຫຼີ້ກເວັ້ນໄດ້ ຈະເຮັດການຊົດເຊີຍໃຫ້ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ. ຕົວຢ-າງ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຜQ້ເສຍດິນຖາວອນ ຍ້ອນການ

ຟc້ນຟQບQລະນະຄອງຊົນລະປະທານທີ່ມີ ຈະເຮັດການເບີກຈ່າຍຊົດເຊີຍ ຖືກຕ້ອງຕາມ ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄືນ ແລະ 

ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ສະບັບນີ້ CRPF. ສໍາລັບຜQ້ເສຍນໍ້າເຂົ້ານາ ຍ້ອນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍ່ສາມາດທໍາການຜະລິດ ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ໂດຍ

ອີງໃສ່ອັດຕາຕະຫຼາດ ເພື່ອຟc້ນຟQລາຍໄດ້. ຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມແບບຊົ່ວຄາວ (ຍ້ອນ ຝB-ນ, ສຽງ ແລະ ອື່ນໆ) ເຊິ່ງອາດກະທົບກິດຈະກໍາ

ລາຍໄດ້ເພີ່ມ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ(ກະທົບ ຮ້ານ, ທBລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ. 

1.3 ນະໂຍບາຍປMກປNອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ທ່ີນໍາໃຊ ້ 

ຄາດການວ່າ ຜົນກະທົບທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນເປ7ນປະໂຫຍດ. ແຕ່ກໍໄດຄ້າດການວ່າ ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ, ພາຍ

ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຄB້ມຄ້ອງໄດ້ ແລະ ປ7ບປ-ຽນຄືນໄດ.້ ລB່ມນີ ້ແມ່ນ ບັນດານະໂຍບາຍປMກປNອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ (OP/BP 4.01), ຄB້ມຄອງສັດຕQພືດ (OP 4.09), ປະຊາຊົນດັງເດີມ (OP/BP 4.10), ການຈັດ

ສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12), ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ (OP/BP 4.37), ທາງເດີນນໍ້າສາກົນ (ສໍາລັບການຟc້ນຟQ

ຊົນລະປະທານ), ຖິ່ນທີ່ຢQ-ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ (OP/BP 4.04) ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນາທໍາ (OP/BP 4.11). ໂຄງການ

ຖືກຈັດຢQ-ໃນປະເພດຜົນກະທົບ B. ໄດ້ມີການສ້າງແຜນທີ່, ປ7ກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ ແລະ ລົງທະບຽນລະບົບຊົນລະປະທານ/ດິນ

ຊົນລະປະທານ ເພາະເປ7ນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງວຽກງານໂຄງການ, ແຕ່ຄາດການວ່າ ບໍ່ມີການປ-ຽນແປງ ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ກໍາມະ

ສິດທີ່ດິນ ຍ້ອນວ່າ ການດໍາເນີນງານແມ່ນປະຕິບັດ ຢQ-ບົນພື້ນຖານເປ7ນຕອນ (ບໍ່ແມ່ນເປ7ນລາຍບBກຄົນ). ຄາດການວ່າ ບໍ່ມກີານຫຼັງໄຫຼຂອງ

ແຮງງານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຮງານເດັກ ຍ້ອນວ່າ ກໍາລັງແຮງງານ ທີ່ຕ້ອງການ ສໍາລັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແມ່ນນ້ອຍ, ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມາ

ຈາກປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງ ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ອໍານາດການປMກຄອງກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດກວດກາໄດ້ງ່າຍ. ໂຄງການຈະປະຕິບັດ

ຖືກຕ້ອງຕາມ ຂໍ້ແນະນໍາ 3 ຂໍ້ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ທະນາຄານໂລກສະເໜີແນະນໍາຄື: (i) ການວິເຄາະ; (ii) ແຜນດໍາເນີນງານ (iii) 
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ແຜນກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ (ເບິ່ງບົດລາຍງານການປະເມີນສົງຄົມ ສໍາລັບວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ). ສໍາລັບການກະທົບດ້ານລົບ ເຊິ່ງຢQ-

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການຄອບຄອງທີ່ດິນ, ຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການເຂົ້າເຖິງນໍ້າຊົນລະປະທານ (ອາດຫ້າມນໍາໃຊ້ນໍ້າ) ແລະ 

ຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍ່ກັບຊີວິດການເປ7ນຢQ- ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນຊ່ວງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ, ແນະນໍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ 

ແຜນການດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນການກວດກາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ຄິດ ບັນຫາຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນ 

RAP/A-RAP. ເບິ່ງເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ 3A: ແນະນໍາ ແຜນການດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນການກວດກາ. 

 

ຊ່ວງກະກຽມ ໂຄງການ, ໂຄງການຈະກະກຽມ ມາດຕະສະເພາະ/ສໍາເລັດຮQບ ເພື່ອເສີມໂອກາດສະເໝີພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດ 

ຂອງແມ່ຍິງຢ-າງສະເໝີພາບ ຕໍ່ກັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆ ຂອງໂຄງການ. 

1.4 ເຫດຜົນສໍາລັບ ການກະກຽມ ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄືນ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ  

ນະໂຍບາຍປMກປNອງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ (BP/OP 4.12) ກໍານົດໃຫ້ ປະເທດກQ້ຢcມ 

(ເຈົ້າຂອງໂຄງການ) ກະກຽມ ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄືນ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ເຊິ່ງກອບນະໂຍບາຍນີ້ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ

ກັບ ນະໂຍບາຍປMກປNອງ ຂອງທະນາຄານໂລກ) ແລະ ສົ່ງກອບນະໂຍບາຍນີ້ ເຖິງ ທະນາຄານໂລກ ກ່ອນ ປະເມີນໂຄງການ, ໃນກໍລະນ:ີ 

ລັກສະນະ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການ (ກ) ບໍ່ສາມາດຕັດສິນຂອບເຂດ ຂອງຜົນກະທົບ ຫຼື (ຂ) ຮQ້ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບ ແຕ່ຍັງບໍ່

ສາມາດຕັດສິນແລວຢ-າງຊັດເຈນ. 

 

 

2.0 ຈBດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການ ຄB້ມຄອງ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ  

ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄືນ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ສະບັບນີ້ CRPF ຖືກກະກຽມ ເປ7ນສ່ວນປະກອບໜຶ່ງ ຂອງ ຫຼັກການ

ຄB້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ESMF ສໍາລັບໂຄງການ ACP ແລະ ກໍານົດ ຂໍ້ແນະນໍາ ໃຫ້ແກ່ຜQ້ຕັດສິນນະໂຍບາຍ; ຖ້າວ່າ 

ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ສະເໜີ ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນບົນພື້ນຖານ ຊົ່ວຄາວ ຫຼ ືຖາວອນ ຫຼ ືຄອບຄອງທີ່ດິນ. ອີງໃສ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, ຈິ່ງໄດ້ກະກຽມ 

CRPF ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກການ ສໍາລັບປNອງກັນ (ຫຼີ້ກເວັ້ນ), ຫຼຸດຜ່ອນ, ບັນເທົາ ແລະ ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດ້ານລົບ ທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ ຍ້ອນໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ສະເໜີ. 

 

ຈBດປະສົງ. ຈBດປະສົງ ຂອງ CRPF ແມ່ນ ສ້າງຫຼັກການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ກະກຽມການຈັດຕັ້ງ, ກົນໄກການເງິນ, ມາດຖານຮັບສິດທົດ

ແທນ, ຕາຕະລາງກໍານົດສິດທິ, ກົນໄກການຮ້ອງທBກ ແລະ ຂະບວນການກວດກາ & ປະເມີນຜົນ ແຜນການດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 

RAP ເຊິ່ງອາດຕ້ອງການ ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຈະຖືກກໍານົດ ໃນຊ່ວງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ   
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ຫຼັກການ. ຫຼັກການຄB້ມຄອງ CRPF ຍອມຮັບການມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ - ດັ່ງທີໄ່ດ້ຊີ້ແຈ້ງ ໃນຊ່ວງການປXກສາຫາລືກັບ

ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງກ່ອນນີ້ ເຄີຍມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈໃຫ້ໂຄງການ ທີ່ລັດໃຫ້ທຶນກໍ່ສ້າງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມີຫາ ຼຍກໍລະນີ ໃນບ່ອນທີ່ 

ປະຊາຊົນຫວັງໄດ້ການທົດແທນຄືນ ໃນລັກສະນະ ປະກອບວ່ນບາງສ່ວນໃຫ້ໂຄງການ ຫຼື ຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນເຕັມສ່ວນ. 

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ສາມາດຕັດສິນທາງເລືອກແບບຮັບຮQ້ຂໍ້ມQນ ເຖິງວິທີແນວໃດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ການທົດແທນ; 

ນອກຈາກ 2 ທາງເລືອກ ເຊິ່ງມີຄື: ກ) ມອບຊັບສິນຖືກກະທົບທັງໝົດ (ໂດຍບໍ່ມີການທົດແທນ) ແລະ ຂ) ໄດ້ການເບີກຈ່າຍທົດແທນທັງ

ໝົດ, ທາງເລືອກ 3 ຖືກສະເໜີພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້ມີຄື: “ປະກອບສ່ວນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ພ້ອມກັບໃຫ້ການທົດແທນ”. ທາງເລືອກນີ້ 

ແມ່ນ ຢQ-ລະຫວ່າງກາງ ທາງເລືອກ: ມອບຊັບສິນຖືກກະທົບທັງໝົດ (ໂດຍບໍ່ມີການທົດແທນ) ແລະ ເບີກຈ່າຍທົດແທນທັງໝົດ. ທາງ

ເລືອກນີ້ ຍັງໃຫ້ໂອກາດ ສໍາລັບການເຈລະນາແບບໄວ ແລະ ຫວ່າງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີການຂົ່ມຂQ່ ແລະ 

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຄງການຍ່ອຍ. ໄດ້ມີການບັນທຶກໄວ້ວ່າ ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ໄດ້ຮັບຂ່າວສານຢ-າງເຕັມສ່ວນ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທົດແທດ

ຂອງໂຄງການ, ລວມທັງ ບັນດາທາງເລືອກທົດແທນ ທີ່ມີ ສະນັ້ນ ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ສາມາດຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ (ເບິ່ງ ພາກ 7 - 

ມQນຄ່າຊັບສິນລະອຽດ).  

 

ບັນດາຫຼັກການລວມມ:ີ ບັນດາຫຼັກການ ທີ່ຄວບຄBມ CRPF      ລວມມ ີຫຼັກການຊົດເຊີຍ, ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟc້ນຟQຊີວິດ

ການເປ7ນຢQ-ແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບ ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລກ OP 4.12, ດັ່ງລB່ມນີ:້ 

1. ຄວນຫຼີ້ກເວັ້ນ ຜົນກະທົບດ້ານວັດຖຸ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ ໃນບ່ອນທີ່ສາມາດເປ7ນໄປໄດ້, ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

ໂດຍກວດກາຄືນທາງເລືອກການອອກແບບ, ເຕັກນິກທີ່ມີ ແລະ ຄັດເລືອກສະຖານທີ່. ຖ້າຫຼີ້ກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ບັນເທົາຜົນກະທົບ;   

2. ຖ້າວ່າ ຫຼີ້ກເວັ້ນ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍບໍ່ໄດ້, ຄວນພິຈາລະນາ ແລະ ດໍາເນີນ ກິດຈະກໍາຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ເປ7ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ

ໂຄງການພັດທະນາ ໂດຍສະໜອງ ຊັບພະຍາກອນລົງທຶນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜQ້ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ ຍິນດີຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ  

3. ໃຫ້ປXກສາຫາລືຢ-າງຈິງຈັງກັບ ຜQ້ຖືກກະທົບທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ໂຄງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ. 

  

 

3.0 ຂະບວນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການອະນBມັດ  

ນະໂຍບາຍ ປMກປNອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ຮຽກຮ້ອງ ສປປ ລາວ (ເຈົ້າຂອງໂຄງການ) ກະກຽມ ESMF 

ແລະ CRPF ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບ ບັນດາກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກົດໝາຍສະບັບດັດແກ້, ສົນທິສັນຍາໃດໜຶ່ງ ທີ່ຍັງມີ

ຜົນນໍາໃຊ້ ເຊັ່ນ ສົນທິສັນຍາ ແມ່ຂອງ ປW 1995 ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມໜ່ານນໍ້າສາກົນ. ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ບັນດາເອກະສານປMກປNອງສັງຄົມ
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ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເປWດເຜີຍສQ່ມວນຊົນ. ໃນກໍລະນ ີ ໂຄງການອາດໄປກະທົບຊົນເຜົ່າ, ຈໍາເປ7ນຕ້ອງດໍາເນີນການປXກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ ກັບ

ຊົນເຜົ່າ ຖືກກະທົບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜົນກະທົບດ້ານດ ີ ຫຼ ື ດ້ານບໍ່ດີ ຂອງໂຄງການທີ່ສະເໜ ີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປXກສາຫາລື ກ່ອນ

ພິຈາລະນາໂຄງການ. ເມື່ອຮQ້ ສະຖານທີ່ໂຄງການຍ່ອຍສະເພາະແລ້ວ, ສາມາດກະກຽມ ແຜນການດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ARAP) 

ຫຼື (RAP) ເຊິ່ງແມ່ນ ເອກະສານສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແຕ່ຕ້ອງດໍາເນີນກ່ອນ ປະຕິບັດວຽກງານ ກໍ່ສ້າງ    

 

ເອກະສານ CRPF ສະບັບນີ້ ກໍານົດ ຂໍ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ວິທ ີ ກະກຽມ ARAP/RAP ສໍາລັບ ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ສະເໜີ ໃນຊ່ວງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ອີງໃສ່ ກິດຈະກໍາໂຄງການ ທີ່ສະເໜີ ເຊິ່ງບັນດາກິດຈະກໍາ ຟc້ນຟQຄອງຊົນລະປະທານ ທີ່ມ,ີ ໃນບາດກ້າວນີ ້

ຄາດການວ່າ ບໍ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍວັດຖ ຸຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການຈະພະຍາມຍາມ ຫຼີ້ກເວັ້ນ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍວັດຖ ຸຂອງ

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜ່ານການອອກແບບເຕັກນິກ. ເຖິງຢ-າງໃດກໍ່ຕມ, ອາດເກີດມີການຄອບຄອງທີ່ດິນຂະໜາດນ້ອຍ ແບບຊົ່ວຄາວ 

ຫຼື ຖາວອນ. ເມື່ອເກີດມີກໍລະນີແບບນີ,້ ຈໍາເປ7ນຕ້ອງນໍາໃຊ້ ດໍາລັດ ເລກທີ 84/ນຍ, ປW 2016 ວ່າດ້ວຍການ ທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດ

ສັນຍົກຍ້າຍ ຂອງປະຊາຊົນຖືກກະທົບໂດຍໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ດໍາເນີນງານ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ຂອງ

ທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12) ເຊິ່ງຕ້ອງກະກຽມ ARAP/RAP ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ-າງເຕມັສ່ວນ ໂດຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ CRPF 

ສະບັບນີ້. 

ການກະກຽມ ARAP/RAP ຕ້ອງລວມເອົາບັນດາຫຼັກການລB່ມນີ້ ສໍາລັບ ຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ, ສະນັ້ນຫຼັກການມີຄ:ື 

§ ແຈ້ງ ນະໂຍບາຍທົດແທນ ລວມມ ີທາງເລືອກ ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍວັດຖ ຸຖ້າວ່າ ຖືກຍົກຍ້າຍ ຍ້ອນໂຄງການຍ່ອຍ; 

§ ປXກສາຫາລື ແລະ ສະເໜີ ທາງເລືອກ ຂອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ເຊິ່ງເປ7ນໄປໄດ້ ໃນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກນິກ ສໍາລັບ

ເຂົາເຈົ້າ 

§ ຈ່າຍເງິນທົດແທນຄືນກົງກັບເວລາ (ກ່ອນເລີ່ມດໍາເນີນວຽກງານກໍ່ສ້າງ) - ຈ່າຍເຕັມມQນຄ່າທົດແທນ ສໍາລັບຊັບສິນ ແລະ ກິດຈະ

ກໍາຫາລາຍໄດ້ ຖືກກະທົບ ຍ້ອນໂຄງການຍ່ອຍ    

ຂະບວນການ ARAP/RAP ຕ້ອງມີການປXກສາຫາລືຢ-າງເປWດເຜີຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມພຽງພໍ. ນອກຈາກນີ ້ຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວ

ເຮືອນ ຖືກກະທົບ ຕ້ອງຮັບຮQ້: 

§ ທາງເລືອກ ແລະ ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການມອບທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການທົດ

ແທນຄືນ; 

§ ທາງເລືອກ ທີ່ເປ7ນໄປໄດ້ ໃນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກນິກ ແລະ ທາງເລືອກສໍາລັບການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ສະຖານທີ່; 

§ ຂະບວນການ ແລະ ວັນທີ່ ຍົກຍ້າຍ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄືນ; 

§ ອັດຕາຄ່າທົດແທນຄືນ - ຄ່າທົດແທນຄືນເຕັມມQນຄ່າ ສໍາລັບຊັບສິນ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ສQນເສຍ   
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§ ມQນຄ່າ ແລະ ມາດຕະການ ທີ່ສະເໜີ ເພື່ອຟc້ນຟQ ຊີວິດການເປ7ນຢQ- ກ່ອນມີຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ແລະ ປ7ບປBງມາດຖານ

ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ກົມແຜນການ ແລະ ການງເງິນ, ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ-າໄມ ້ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຊ່ຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ ເພື່ອດໍາເນີນວຽກງານ 

ຮ່ວມກັບພະນັກງານປMກປNອງສັງຄົມ ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ. ໃນບັນດາໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ຊ່ຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ ມີບົດບາດ 

ຊ່ວຍປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ, ການປXກສາຫາລື, ການກະກຽມ ລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  CRPF ແລະ ARAP/RAP ເພື່ອຮັບປະກັນ

ວ່າ ໄດ້ແກ້ໄຂການດໍາເນີນງານອັນເໝາະສົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ບັນຫາການຈັນສັນຍົກຍ້າຍວັດຖຸ (ຖ້າມີ). ເມື່ອ

ໄດ້ກໍານົດໂຄງການຍ່ອຍແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາຜົນກະທົບສັງຄົມ ທີ່ເປ7ນໄປໄດ້ ເພື່ອກໍານົດວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍມີ ຜົນ

ກະທົບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ/ການຄອບຄອງ ທີ່ດິນ ທີ່ເປ7ນໄປໄດ້   

ຄວນນໍາໃຊ້ຂະບວນການກວດກາ ແລະ ກັ່ນກອງ ເພື່ອຊອກຫາການຄອບຄອງທີ່ດິນ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຂະບວນ

ການວາງແຜນການທົດແທນຄືນ (ຖ້າມີຜົນນໍາໃຊ)້.  ຈBດປະສົງ ອັນຕົ້ນຕ ໍຂອງການນໍາໃຊ ້ຂະບວນການກວດກາ ແລະ ຄັດຈ້ອນກັ່ນກອງ 

ແມ່ນ ກໍານົດ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ, ການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ການຈັດສັນຍຍົກຍ້າຍ ແລະ ບັນຫາການທົດແທນຄືນ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການ

ຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ສະເໜີ. ເພື່ອການວາງແຜນການ ທີ່ມີປະສິດທຜິົນສQງ, ຄວນດໍາເນີນການກັ່ນກອງ ໃນຊ່ວງບາດກ້າວເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງຂະບວນ

ການກະກຽມໂຄງການຍ່ອຍ. ສະນັ້ນ ຊ່ຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ ຊາບດ ີໃນຄວາມຈໍາເປ7ນ ທີ່ຈະພັດທະນາ ARAP ແລະ RAP (ເບິ່ງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1A ແບບຟອມ ກັ່ນກອງ ຜົນກະທົບສັງຄົມ). 

ເມື່ອພັດທະນາ ສໍາເລັດ, ຕ້ອງສົ່ງ ARAP/RAP ເຖິງທະນາຄານໂລກ ເພື່ອ ກວດກາ ແລະ ອະນBມັດ ກ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ກ່ອນ

ພິຈາລະນາໂຄງການຍ່ອຍ ຕ້ອງເປWດເຜີຍ ARAP/RAP ທີ່ໄດ້ຮັບອະນBມັດ ສQ່ມວນຊົນ  

• ການກະກຽມ RAP: 

ໃນກໍລະນີ ໃນເຂດ ທີ່ມີໂຄງການຍ່ອຍກະທົບ ປະຊາຊົນກວ່າ 200 ຄົນ, ປະຊາຊົນຜQ້ຖືກກະທົບ ບໍ່ຖືກຍົກຍ້າຍວັດຖ ຸແລະ ສQນເສຍຊັບ

ສິນທໍາການຜະລິດໜ້ອຍກວ່າ 10%, ອາດໄດ້ຈະກະກຽມ RAP.  

ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ຢ-າງໜ້ອຍ) ຄວນກວມເອົາ ລາຍການດັ່ງລB່ມນີ້:  

• ສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ຂອງຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຊັບສິນຖືກກະທົບ;  

• ບັນຍາຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈັດສັນຍົກຍ້າຍອື່ນໆ ທີ່ຈະສະໜອງ;  

• ປXກສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ກ່ຽວກັບທາງເເລືອກ;  

• ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  

• ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທBກ; 

• ກະກຽມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

• ກໍານົດເວລາ ແລະ ງ ົບປະມານ. 
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• ກະກຽມ RAP ເຕັມຮQບແບບ: 

ໃນກໍລະນີ ໃນເຂດ ທີ່ມີໂຄງການຍ່ອຍກະທົບ ປະຊາຊົນກວ່າ 200 ຄົນ ຫຼື ໂຄງການຍ່ອຍ ຕ້ອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ, ຈໍາເປ7ນ

ຕ້ອງກະກຽມ  RAP ເຕັມຮQບແບບ. ເອກະສານ RAP ຕ້ອງປະກອບມີ ຂໍ້ມQນດັ່ງລB່ມນີ້: (i) ບັນຍາຍຫຍໍ້ ໂຄງການຍ່ອຍ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຜົນ

ກະທົບຂອງມັນ; (ii) ຫຼັັກການ ແລະ ຈBດປະສົງ ເຊິ່ງຄB້ມຄອງ ການກະກຽມຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; (iii) ກອບກົດໝ

າຍ; (iv) ຂໍ້ມQນທຽບຖານ ຂອງຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ; (v) ຈັດປະເພດ ຂອງຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ 

ຕາມຂະໜາດ ແລະ ປະເພດຜົນກະທົບ; (vi) ສິດທິຮັບການທົດແທນຄືນ, ເງ ິນອBດໜQນ, ການຟc້ນຟQ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອບQລະນະ ຕາມ

ປະເພດ ຂອງຜົນກະທົບ ໃນຕາຕະລາງທົດແທນຄືນ; (vii) ຂໍ້ມQນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຍົກຍ້າຍ ພ້ອມກັບເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກ່ຽວ

ກັບ ຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບປະເພດ ສອງ ແລະ ຊຸມຊົນເຈາພາບ (ມີແຕ່ກໍລະນີ ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍທາງວັດຖຸ)  (viii) 

ກະກຽມອົງການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອວາງແຜນການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; (x) ຫຼັກການກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທBກ; (xi) ປະເມີນມQນຄ່າການຈັດ

ສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ງ ົບປະມານປະຈໍາປW (xii) ແຜນດໍາເນີນງານ ຕາມກໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  (xiii) ຫຼັກການ

ກວດກາ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ລວມທັງ ເອກະສານກໍານົດຂອບເຂດ ສໍາລັບ ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນພາຍນອກ.  

ພະແນກກະສິກໍາ-ປ-າໄມ້ແຂວງ ຮັບຜິດຊອບ ກະກຽມ RAP ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮັບການແນະນໍາຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການ

ເງິນ ພ້ອມກັບ ທີ່ປXກສາດ້ານການປMກປNອງສັງຄົມ. ເອກະສານ RAP ຫຼ ື ARAP ຈະຖືກສົ່ງເຖິງ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກວດກາ ແລະ 

ອະນBມັດ. 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A1 ສະໜອງແບບຟອມສັງລວມການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ເຊິ່ງລວມທັງ ເອກະສານ ARAP ແລະ RAP. 

 

4.0 ການຈັດປະເພດ ຜQ້ຖືກກະທົບ 

ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ຟc້ນຟQບQລະນະ ຊົນລະປະທານ ແລະ ກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ພາຍໃຕ້ ເງ ິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈະມີ ຜົນ

ກະທົບດ້ານດີ ແລະ ບໍ່ດີ ຕໍ່ກັບປະຊາຊົນໃນ 5 ແຂວງ (ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວຽງຈັນ ແລະ ໄຊຍະບQລີ ). ເຖິງ

ແມ່ນວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍ 50 ໂຄງການ ໄດ້ຖືກລະບBລົງໃນບັນຊີຍາວ, ແຕ່ບັນຊີໂຄງການຍ່ອຍສໍາລັບປWທີ່ 1 ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກລະບB ຍ້ອນວ່າ 

ການສຶກສາຄວາມເປ7ນໄປໄດ້ ຢ-າງລະອຽດ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຈ ຈົນກວ່າໂຄງການຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຈະກໍານົດຂອບເຂດຜົນກະທົບ 

ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ຖ້າວ່າມີ, ໂດຍອີງໃສ່ ການສຶກສາຄວາມເປ7ນໄປໄດ້ ສໍາລັບບັນດາໂຄງການຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ.້ ກົມ

ແຜນການ ແລະ ການເງິນ (ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ-າໄມ້ເມືອງ) ຈະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ເພື່ອລະບB ແລະ ລວບລວມ ຜQ້ຖືກ

ກະທົບ ແລະ ຄອບຄົວຖືກກະທົບ; ຂໍ້ມQນການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຖືກດໍາເນີນສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດນັ້ນ ຈະ

ຕັດສິນ ຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງຜົນກະທົບ. ໂດຍອີງໃສ ່ຂະໜາດ ຂອງຜົນກະທົບໂຄງການຍ່ອຍ, ຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ ARAP 

ແລະ RAP.  
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5.0 ມາດຖານ ຜQ້ຖືກກະທົບ ທີ່ສົມຄວນຖືກຄັດເລືອກ   

ອີງໃສ່ ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ພິຈາລະນາຕາມ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການ ຈັດ

ສັນຍົຍກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12), ຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການຄອບຄອງ ທີ່ດິນ ແລະ ການ

ປະກອບສ່ວນທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ລວມມີມQນຖານດັ່ງລB່ມນີ້:  

§ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫ້ຫຼາຍ ເທົ່າທີ່ເປ7ນໄປໄດ້   

§ ດໍາເນີນ ການປ7ບປ-ຽນທີ່ດິນ ຫຼື ທົດແທນຄືນ ເພື່ອຟXື້ນຟQລາຍໄດ້ ແລະ ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວ

ເຮືອນຖືກກະທົບ ຢ-າງໜ້ອຍໃຫ້ຢQ-ລະດັບກ່ອນໂຄງການກະທົບ; 

§ ຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ປXກສາຫາລືກັບ ຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບຢ-າງອິດສະລະ ກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນທີ່ດິນ, ການ

ຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການກະກຽມ ທົດແທນຄືນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຂະບວນການດໍາເນີນງານ ໄດ້ຖືກບັນທຶກເປ7ນເອກະສານ  

§ ສະໜອງການທົດແທນຄືນ (ຖ້າມີຜົນ) ໃຫ້ແກ່ຊັບສິນເອກະຊົນ ຕາມລາຄາທົດແທນຄືນ ກ່ອນເລີ່ມລົງທຶນໂຄງລ່າງ  

ຜQ້ຖືກກະທົບ ອາດຖືກຈັດຢQ-ໃນກB່ມ ໃດໜຶ່ງ ໃນ 3 ກB່ມດັ່ງລB່ມນີ:້ 

a) ຜQ້ມີໃບຕາດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ລວມມ ີສິດທິຕາມປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ເຊິ່ງກົດໝາຍປະເທດຍອມຮັບ) ຈະມີສິດ

ໄດ້ຮັບການທົດແທນ ທີ່ດິນ ທີ່ສQນເສຍ, ຊັບສິນຄົງທີ່ຢQ-ດິນ ແລະ ມາດຕະການຟc້ນຟQລາຍໄດ້;  

b) ຜQ້ບໍ່ມີໃບຕາດິນ ໃນເວລາເລີ່ມສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແຕ່ກົດໝາຍຮັບຮອງການອ້າງກໍາມະສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ ຫຼ ືຊັບສິນ - ໂດຍ

ຜ່ານຂະບວນການ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ ໃນແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສິດທົດແທນຄືນ ດິນທີ່ສQນເສຍ, ຊັບສິນຄົງທີ່ເທິງ

ດິນ ແລະ ມາດຕະການຟc້ນຟQລາຍໄດ້   

c) ຜQ້ບໍ່ມີໃບຕາດິນ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະມີສິດໄດ້ຮັບການທົດແທນ ຊັບສິນຄົງທີ່ເທິງດິນ ແລະ ມາດຕະການຟc້ນຟQລາຍໄດ.້   

ໃນກໍລະນີ ບ່ອນດິນທີ່ເຫຼືອ ບໍ່ສາມາດລ້ຽງຊີບໄດ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບຕອນດິນທົດແທນ.  

 

 

6.0 ປະເມີນກອບກົດໝາຍ  

   

ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາສໍາຄັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄB້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ ລວມມ:ີ 

§ ລັດຖະທໍາມະນQນ ຂອງ ສປປ ລາວ (ປW 1991, ປ7ບປBງ ປW 2003 ແລະ 2015); 

§ ກົດໝາຍປMກປ7ກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( 2013); 
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§ ຂໍ້ແນະນໍາ ເລກທີ 8030/ກຊສ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບ

ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ການລາຍງານຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ  (2013); 

§ ຂໍ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງມວນຊົນ (2012); 

§ ຂໍ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການປXກສາຫາລືກັບກB່ມຊົນເຜົ່າ (2012) 

§ ກົດໝາຍຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ນໍ້າ (1996); 

§ ກົດໝາຍປ-າໄມ້ (2007); 

§ ກົດໝາຍສັດປ-າ ແລະ ສັດນໍ້າ (2007); 

§ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ໂດຍໂຄງການລັດຖະບານ (ເລກທີ. 84/

ລບ, 5/4/2016); and 

§ ກົດໝາຍທີ່ດິນ (2013). 

§ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນການອBທອນ (2015) 

  

ໝົດທBກແງ ່ ຂອງ ນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12) ແມ່ນຖືກ ກ່າວໄວ້ ຢ-າງ

ພຽງພໍໃນ ບັນດາກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຈBດປະສົງສໍາຄັນ ຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງພົວພັນກັບ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນ

ເພື່ອຊ່ວຍ ຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ຟc້ນຟQ ຊີວິດການເປ7ນຢQ-ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢ-າງໜ້ອຍໃຫ້ເທົ່າລະດັບ ກ່ອນມີໂຄງການ

ກະທົບ. ບັນດາຫຼກັການສະເພາະ ທີ່ນໍາໃຊ້ ລວມມ:ີ 

§ ໃນບ່ອນ ທີ່ເປ7ນໄປໄດ,້ (ເຊິ່ງຈະພົບເຫັນ ໃນການລົງທຶນໃສ່ການຟc້ນຟQຄອງຊົນລະປະທານ, ກົນຈັກກະສິກໍາ ແລະ ເຄື່ອງມືປBງ

ແຕ່ ໂດຍຜ່ານເງິນທຶນໃຫ້ລ້າ) ຄວນຫຼີ້ກເວັ້ນ ການ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍວັດຖຸ ເຊິ່ງອາດສ້າງຜົນ

ກະທົບດ້ານລົບ ຕໍ່ຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດການເປ7ນຢQ- ຂອງຜQ້ຖືກກະທົບ. ໃນບ່ອນ ທີ່ ບໍ່ສາມາດຫຼີກ້ເວັ້ນໄດ,້ ຄວນຫຼຸດຜ່ອນການ

ຄອບຄອງທີ່ດິນ ໂດຍຜ່ານ ທາງເລືອກການອອກແບບເຕັກນິກ.  

§ ພັດທະນາ ຫຼັກການຢ-າງໂປ-ງໃສ ແລະ ຍBຕິທໍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງກໍານົດສິດຮັບການທົດແທນຂອງ  CRPF 

ເພື່ອຕັດສິນ ການທົດແທນຄືນ (i) ຜົນກະທົບຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ໃນຊ່ວງວຽກງານກໍ່ສ້າງ; (ii) ການຄອບຄອງດິນ

ຖາວອນ ແລະ ຜົນກະທົບຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (iii) ການຫ້າມນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເຊິ່ງອາດນໍາໃຊ້ ກັບເຂດໃກ້ຄຽງ ບໍລິເວນ

ສະຫງວນນໍ້າ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ;  

§ ຄອບຄອງທີ່ດິນ (ສິດນໍາໃຊ້ດິນ) ໂດຍຜ່ານການຕົກລົງເຈລະຈາ ແລະ ພ້ອມກັບການນໍາໃຊ້ ວິທີການທາງກົດໝາຍ - ເຊິ່ງເປ7ນ

ພຽງຜົນຮັບສBດທ້າຍ; 
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§ ໃນກໍລະນີຄອບຄອງ ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວ, ເມື່ອສໍາເລັດວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ໃຫ້ບQລະນະທີ່ດິນຖືກກະທົບຄືນສQ່ສະພາບເດີມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້

ເຈົ້າຂອງ/ຜQ້ນໍາໃຊ້/ຜQ້ເຊົ່າດິນ ສາມາດຄືນສQ່ວຽກງານກ່ອນໂຄງການກະທົບ;  

§ ແຈ້ງ ຜQ້ຖືກກະທົບ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນຖືກກະທົບຊາບຢ-າງເຕັມສ່ວນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຍ່ອຍ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂະບວນ

ການ ທີ່ຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ທົດແທນ ດິນ-ຊັບສິນຖືກກະທົບ, ສິດທິກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທາງເລືອກແກ້ໄຂ; 

§ ຮັບປະກັນວ່າ ຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ຈະໄດ້ຮັບການປMວແປງ ແລະ ມີທາງເລືອກ ແລະ ການແກ້ໄຂ ແມ່ນໃຫ້

ຖືກຕ້ອງກັບຫຼັກການ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນ   CRPF ສະບັບນີ້ ແລະ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບການຈ້າງງານ; 

§ ຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ (ໂດຍບໍ່ກ່ຽວສະຖານະພາບຊັບສິນ ທາງກົດໝາຍ) ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ອັນຈໍາ

ເປ7ນ ຕາມ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງສິດຮັບການທົດແທນ (ເບິ່ງພາກ 8, ຕາຕະລາງ 2) ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ ໃນຄວາມ

ພະຍາຍາມຟc້ນຟQຊີວິດການເປ7ນຢQ- ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ໃຫ້ຢQ-ລະດັບກ່ອນໂຄງການກະທົບ.   ຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກ

ກະທົບ ເຊິ່ງອາດຄອບຄອງທີ່ດິນ (ເຊັ່ນ ຄອບຄອງທີ່ດິນບໍ່ຖືກຕ້ອງ) ບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນທີ່ດິນ ແຕ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນຊັບ

ສິນ ທີ່ສQນເສຍ ໃນຕອນດິນຖືກກະທົບ, ການສQນເສຍແຫຼ່ງລາຍຮັບ ຍ້ອນໂຄງການການຄອບຄອງດິນ ເພື່ອຟc້ນຟQຊີວິດການເປ7ນ

ຢQ-/ກິດຈະກໍາຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ. ມາດຕະການລະອຽດ ທີ່ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັ້ນ ຈະຖືກຕັດສິນ ໂດຍອີງໃສ່ການສໍາຫຼວດຂໍ້ມQນ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ພົນລະເມືອງ ເຊິ່ງດໍາເນີນໃນເວລາ ສ້າງ ARAP/RAP; 

§ ແຈ້ງໃຫ້ ຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບຊາບ ເຖິງ ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ປXກສາຫາລືກັບ ຜQ້ຖືກ

ກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ກ່ຽວກັບຫຼັກການຄອບຄອງທີ່ດິນ, ການສQນເສຍ ຊັບສິນ   

§ ຫຼີ້ກເວັ້ນຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ ເຊັ່ນ ພືດຢcນຕົ້ນ, ຕົ້ນໄມ້, ຮົ້ວ, ສQນເສຍລາຍໄດ ້(ລວມມ ີສQນເສຍການເກັບກQ້ຜົນລະປQກ), ຖ້າ

ຫຼີ້ກເວັ້ນບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ທົດແທນຄືນ. ການທົດແທນຊັບສິນຖືກກະທົບ ບໍ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍ ຂອງດິນຖືກກະທົບ 

ໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງກໍານົດສິດຮັບການທົດແທນ ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 1.   

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ໂດຍໂຄງການລັດຖະບານ (ເລກທີ. 84/ລບ, 

5/4/2016) ກໍານົດຫຼັກການ, ກົນໄກ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ ເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ທົດແທນຜົນເສຍຫາຍ ອັນເນື່ອງມາ

ຈາກ ການເວນຄືນທີ່ດິນແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ແລະ ການສQນເສຍຊັບສິນຄົງທີ່/ບໍ່ຄົງທີ່. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນ

ຍົກຍ້າຍ ມີເປM້າໝາຍຮັບປະກັນວ່າ ຜQ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ຖືກທົດແທນຄືນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອປ7ບປBງ ມາດຖານ

ຊີວິດການເປ7ນຢQ- ຫຼື ມີລາຍໄດ້ເທົ່າເດີມ ກ່ອນໂຄງການ ແລະ ບໍ່ທBກຍາກ ຍ້ອນຜົນກະທົບໂຄງການ.      ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນ

ຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (84/ລບ, 2016) ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ຖືກຕ້ອງກັບ ຫຼັກການສໍາຄັນ ຂອງ ນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ

ແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12). ເຖິງຢ-າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີບາງຊ່ອງຫວ່າງ ຫຼ ື ພົບເຫັນ ຄວາມແຕກຕ່າງ 

ລະຫວ່າງ ນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12) ແລະ ດໍາລັດ (84/ລບ) ວ່າດ້ວຍ 

ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ. ຕາຕະລາງ 1 ສະໜອງການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ    
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ຕາຕະລາງ 1 ຊ່ອງຫວ່າງ ຫືຼ ພົບເຫັນ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12) ແລະ ດໍາລັດ (84/ລບ) ວ່າດ້ວຍ ການ

ທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ. 

ຫົວຂໍ້ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກOP 4.12 ດໍາລັດ (84/ລບ)ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ລະບຽບຫຼັກການ ຂອງໂຄງການ 

1. ຊັບສິນທີ່ດິນ 

 1.1. ຈHດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ຜK້ຖືກກະທົບຄວນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຄວາມ

ພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະປPບປHງຍົກລະດັບຊີວິດ

ການເປPນຢKR ແລະ ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ (ຢRາງ

ໜ້ອຍ) ໃຫ້ຟU້ນຟKຊີວິດການເປPນຢKRຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢKR 

ລະດັບກ່ອນມີຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຫຼື ໃຫ້ດີກວ່າ

ຍິ່ງເປPນການດີ   

ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທົດແທນ ຜK້ຖືກກະທົບ ເພື່ອປPບປHງຍົກລະດັບ ຫຼື ບັນລH ມາດຖານການດໍາລົງ

ຊີວິດ ແລະ ລາຍໄດ ້ກ່ອນມີຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ; ບໍ່ໃຫ້ຜK້ຖືກກະທົບ ທHກຍາກໄປກວ່າ 

ເວລາ ກ່ອນມີຜົນກະທົບ ຂອງໂຄງການ. 

ຈະນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍ OP 4.12 - ຈ່າຍເງິນທົດແທນເປPນ

ເງິນສົດ ສໍາລັບທີ່ດິນ ແລະ ໂຄງສ້າງ ໂດຍບໍ່ຕັດຄ່າລH້ຍຫ້ຽນ ຫຼື 

ວັດສະດHທີ່ປະຫຍັດໄດ.້  

ພ້ອມນີ້ ຍັງຈະຈ່າຍເງິນເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອຟU້ນຟKລາຍໄດ,້ ພືດ, 

ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຄ່າຍົກຍ້າຍ 

1.2. ຊ່ວຍເຫຼືອ ຄົນ/ຄົວເຮືອນ

ຖືກກະທົບ ທີ່ບໍ່ມີໃບຢP້ງຢUນທີ່

ດິນ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຄອບຄອງທີ່ດິນ  

ຊ່ວຍເຫຼືອ ເງ ິນທຶນ ໃຫ້ຄົນ/ຄົວເຮືອນ ຖືກກະທົບເພື່ອ

ບັນລHຈHດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ (ເພື່ອປPບປHງຍົກລະດັບ

ຊີວິດການເປPນຢKR ແລະ ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ, 

(ຢRາງໜ້ອຍ) ໃຫ້ຟU້ນຟKຊີວິດການເປPນຢKRຂອງເຂາົເຈົ້າ 

ຢKR ລະດັບກ່ອນມີຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຫຼື ໃຫ້ດີກ

ວ່າຍິ່ງເປPນການດ)ີ   

ຄົນ/ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ເຊິ່ງບໍ່ມີໃບຢP້ງຢUນຕາດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼ ື

ເອກະສານອື່ນໆ ເຊິ່ງຊີ້ແຈ້ງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນມີສິດ ຮັບຄ່າທົດແທນຊັບສິນເສຍຫາຍ ເຊັ່ນ 

ເຮືອນ/ໂຄງສ້າງ, ຕົ້ນໄມ້, ພືດ, ແຕ່ບໍ່ມີສິດຮັບຄ່າທົດແທນດິນ. 

ຄົນ/ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ເຊິ່ງບໍ່ມີໃບຢP້ງຢUນຕາດິນຖືກຕ້ອງຕາມ

ກົດໝາຍ, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ເຊິ່ງຊີ້ແຈ້ງ

ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນບໍ່ມີສິດຮັບການທົດແທນທີ່ດິນ, ແຕ່ມີສິດ

ໄດ້ຮັບການທົດແທນຊັບສິນເທິງດິນນັ້ນ (ເຊັ່ນ ເຮືອນ, ໂຄງສ້າງ

, ພືດ ແລະ ອື່ນເຕັມມKນຄ່າທົດແທນ). ຖ້າວ່າຄົວເຮືອນຖືກ

ກະທົບແມ່ນກH່ມທHກຍາກ ຫຼື ດ້ອຍໂອກາດ (ນອກຈາກໃຫ້ການ

ທົດແທນຊັບສິນຖືກກະທົບແລ້ວ (ຖ້າມີ), ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ

ການເງິນ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາສາມາດຊື້ດິນໃໝ່ຕັ້ງ

ເຮືອນ. ໃນບ່ອນທີ່ຈໍາເປPນ ເຂົາຍັງມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ

ທຶນເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອບັນລHຈHດປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ

ຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ເພື່ອປPບປHງຍົກລະດັບຊີວິດ

ການເປPນຢKR ແລະ ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ, (ຢRາງໜ້ອຍ) ໃຫ້

ຟU້ນຟKຊີວິດການເປPນຢKRຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢKR ລະດັບກ່ອນມີຜົນກະທົບ

ຈາກໂຄງການ ຫຼື ໃຫ້ດີກວ່າຍິ່ງເປPນການດ ີ

 

ຄົນ/ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເງ ິນທຶນ

ສະເພາະ ບົນພື້ນຖານເປPນແຕ່ລະກໍລະນ ີເພື່ອສາມາດຊື້ດິນຕອນໃ

ໝ່ ສ້າງເຮືອນໃໝ່ຂອງຕົນ.  

 

ຈະນໍາໃຊ້ ລະບຽບຫຼັກການ OP 4.12. 

1.3. ການທົດແທນໂຄງສ້າງບໍ່ ທົດແທນມKນຄ່າທັງໝົດ ຂອງໂຄງສ້າງ  ໂດຍບໍ່ ຜK້ຖືກກະທົບ (ເຊິ່ງບໍ່ມີໃບຕາດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ເອກະສານຢP້ງຢUນອື່ນໆ ເຊິ່ງຊີ້ແຈ້ງ ໃຫ້ການຊົດເຊີຍເຕັມມKນຄ່າທົດແທນ ສໍາລັບໂຄງສ້າງທັງໝົດ
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ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍຂອງທີ່ດິນ 

ແລະ ໂຄງສ້າງ. 

ແຈ້ງສິດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ລວມທັງສິດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາ) 

ແມ່ນ ມີສິດໄດ້ຮັບການທົດແທນ ການສKນເສຍຊັບສິນ ເຊັ່ນ ເຮືອນ/ໂຄງສ້າງ, ຕົ້ນໄມ,້ ພືດ, 

ແຕ່ບໍ່ແມ່ນດິນ  

ຖືກກະທົບ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບຂອງ ດິນ ແລະ 

ໂຄງສ້າງ. 

 

ສະໜອງເງິນອHດໜKນຍົກຍ້າຍ ໂດຍອີງໃສ່ ປະເພດໂຄງສ້າງ.   

 

ຈະນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍ OP 4.12  
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ຕາຕະລາງ 1 (Cont’d.) 

ຫົວຂໍ້ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກOP 4.12 ດໍາລັດ (84/ລບ)ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ລະບຽບຫຼັກການ ຂອງໂຄງການ 

2. ການທົດແທນຄືນ 

2.1. ວິທີການສໍາລັບຕັດສິນອັດ

ຄ່າທົດແທນ 

ຄວນທົດແທນຄືນ ການສKນເສຍດິນ ແລະ ຊັບ

ສິນອື່ນໆ ຕາມມKນຄ່າເຕັມ , 

ມາດຕາ 2: 

§ ຕ້ອງທົດແທນຕາມມKນຄ່າທົດແທນ ໃຫ້ແກ່ດິນ, ວັດສະດH ຫຼື ເງ ິນສົດສໍາລັບດິນ, ຜົນ

ຜະລິດກະສິກໍາ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍໄດ ້ເຊິ່ງໂຄງການພັດທະນາກະທົບ.  

ມາດຕາ 4 

6. ມKນຄ່າທົດແທນ ໝາຍເຖິງມKນຄ່າ ວັດສະດH ທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່, ເງ ິນ ຫຼື ດິນ, ສິ່ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ, ຜົນຜະລິດກະສິກໍາ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍໄດ ້ເຊິ່ງຖືກ

ກະທົບ ຍ້ອນໂຄງການພັດທະນາ. 

ມາດຕາ 9 

§ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຄະນະກໍາມະການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດ

ສັນຍົກຍ້າຍ ຢKRລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງປະເມີນມKນຄ່າທົດແທນ ດິນ, ໂຄງສ້າງ, ພືດ, 

ສັດລ້ຽງ, ລາຍໄດ ້ແລະ ຈັດຕັ້ງການປ\ກສາຫາລືກັບ ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ໂດຍຄັດ

ເລືອກ ທາງເລືອກຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ໂດຍອີງໃສ່ລາຄາ ທີ່ລັດນໍາໃຊ້, ລາຄາ

ຕະຫຼາດ ຫຼື ລາຄາສະເລ່ຍ ເຊິ່ງບັງຄັບໃຊ ້ໃນຊ່ວງການທົດແທນ ແລະ ອີງໃສປ່ະເພດ

ຂອງຊັບສິນ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ. 

§ ລາຄາ ທີ່ລັດນໍາໃຊ້ (ລາຄາກາງ) ແມ່ນລາຄາ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນລະບຽບຫຼັກການຕາ ່ງ

ຫາກ ເຊິ່ງຖືກກໍານົດ ແລະ ເປPນຫຼັກການ ໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປPນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຜK້ປະເມີນລາຄາອິດສະລະ ດໍາເນີນການສຶກສາລາຄາທົດແທນ ສໍາ

ລັບທHກປະເພດຊັບສິນຖືກກະທົບ ເພື່ອສ້າງອັດຕາທົດແທນ ເຊິ່ງ

ປະເມີນໂດຍ ກົມ ຜ-ງ/ພະແນກ ກ-ປ ເພື່ອຮັບປະກັນ ມKນຄ່າ

ການທົດແທນເຕັມ.  

 

ຈະນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍ OP 4.12  

2.2. ທົດແທນການສKນເສຍ

ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ ຫຼື ວິທີຊີວິດ ການ

ເປPນຢKR  

ຄວນທົດແທນ ການສKນເສຍແຫຼ່ງລາຍໄດ້ (ຜK້ຖືກ

ກະທົບຈະຖືກຍົກຍ້າຍຫຼືບໍ່ກໍຕາມ)  

ມາດຕາ 9 

§ ສະໜອງດິນກະສິກໍາ ໃນວິທີທາງອັນເໝາະສົມ ລວມທັງ ການສ້າງທາງເລືອກຊີວິດ

ການເປPນຢKRແບບໃໝ່ ແລະ ກິດຈະກໍາຫາລາຍໄດເພີ່ມແບບສະເໝີ ແລະ ສົ່ງເສີມ ອHດ

ສະຫະກໍາ/ຫັດຖະກໍາທ້ອງຖິ່ນ ນອກຈາກ ວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ໃຫ້ປະຊາຊົນຖືກ

ກະທົບ. 

ນໍາໃຊ້ ລະບຽບ-ນະໂຍບາຍ OP 4.12 - ຟU້ນຟK ການສKນເສຍ

ລາຍໄດ ້ໃຫ້ເທົ່າລະດັບກ່ອນຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວກບັ 

ສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍ ຂອງຜK້ຖືກກະທົບ   
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ຕາຕະລາງ 1 (Cont’d.) 

ຫົວຂໍ້ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກOP 4.12 ດໍາລັດ (84/ລບ)ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ລະບຽບຫຼັກການ ຂອງໂຄງການ 

2.4. ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຟU້ນຟK

ຊີວິດການເປPນຢKR 

ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຟU້ນຟKຊີວິດການເປPນຢKR 

ເພື່ອບັນລHຈHດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ . 

ມາດຕາ 13: 

§ ໃນເວລາສ້າງແຜນກການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ດັ່ງທີ່ບັນຍາຍໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂອງດໍາລັດ

ສະບັບນີ້, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງປະສານງານກັບຄະນະກໍາມະການທົດແທນ ແລະ 

ຍົກຍ້າຍ ຢKRທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມKນກ່ຽວກັບ ຊີວິດການເປPນຢKR ແລະ ກິດຈະກໍາສ້າງ

ລາຍໄດ ້ຂອງປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອສ້າງແຜນການຟU້ນຟKຊີວິດການເປPນ

ຢKR, ປະກອບໃສ່ ການຄH້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ຜົນກະທົບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 

ພາຍໃນກອບການພັດທະນາໂຄງການ  

ຄາດການວ່າ ຜົນກະທົບມີໜ້ອຍ, ການຟU້ນຟKຊີວິດການເປPນຢKRຈະ

ຖືກແກ້ໄຂຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ, ພ້ອມກັບຈ່າຍເງິນເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອ

ຟU້ນຟKລາຍໄດ້ ແລະ ຊີວິດການເປPນຢKR ໃຫ້ຢKRໃນອັດຕາກ່ອນມີຜົນ

ກະທົບຈາກໂຄງການ   

2.5. ການເປ]ດເຜີຍ ແລະ ການ

ປ\ກສາຫາລ ື

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ 

ບັດ, ໂດຍສະເພາະ ຢP້ງຢUນ ມາດຖານສິດທິສົມຄວນ

ໄດ້ຮັບການທົດແທນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ; ເຂົ້າເຖິງ

ກົນໄກການຮ້ອງທHກ  

ມາດຕາ 5: 

ຕ້ອງດໍາເນີນການທົດແທນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການດັ່ງລH່ມນີ້: 

1. ປ^ກປ_ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງກົດໝາຍ ຂອງປະຊາຊົນຖືກກະທົບ; 

2. ຮັບປະກັນ ຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມໂປງໃສ, ການເປ]ດເຜີຍ ແລະ 

ຍHຕິທໍາ; 

3. ຮັບປະກັນການປະສານງານ, ການປ\ກສາຫາລື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງ

ໂຄງການ, ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ  

ໃຫ້ດໍາເນີນການປ\ກສາຫາລຢືRາງຈິງຈັງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຢRາງກວ້າງຂວາງ ຢKRທHກຂັ້ນຕອນ ຂອງການວາງແຜນການ ແລະ 

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຈັດສນັຍົກຍ້າຍ.  

 

ນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍ OP 4.12. 

3. ກົນໄກ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທHກ  

ຫຼັກການບັນທຶກ ແລະ ຂັ້ນ

ຕອນດໍາເນີນການຮ້ອງທHກ 

ຄວນດໍາເນີນກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທHກ ຕາມລະບຽບ

ການລັດ; ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບແກ້ໄຂຄໍາ

ຮ້ອງທHກ ພ້ອມກັບລະບຽກຫຼັກການຈະແຈ້ງ ສໍາລັບ

ບັນທຶກ ແລະ ດໍາເນີນການຮ້ອງທHກ  

 

ມາດຕາ 23: 

ໃນກໍລະນີກວດກາຜົນກະທົບ ເຊິ່ງເຫັນວ່າເຈົ້າຂອງໂຄງການປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການ

ທົດແທນ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟU້ນຟKຊີວິດການເປPນຢKR ຂອງປະຊາຊົນ , ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຕາມດໍາລັດສະບັບນີ້ ຫຼື ແຜນການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງກະທົບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງເຂົເຈົ້າ; 

ປະຊາຊົນມີສິດຮ້ອງທHກຫາອໍານາດການປ^ກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ

ລະບຽບຫຼັກການ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ວັກ 1 ມາດຕາ 24 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້  

ຄໍາຮ້ອງທHກຈາກ ບHກຄົນ/ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍນັ້ນ ໃຫ້ດໍາ

ເນີນການແບບເຈລະຈາ ເພື່ອຈHດປະສົງບັນລHການເຫັນດີ. 

ກ່ອນນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງທHກໄປສK່ຂັ້ນສານ, ຜK້ຮ້ອງທHກ ຕ້ອງຜ່ານ 3 

ຂັ້ນຕອນກ່ອນ.  

4. ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

 ຈໍາເປPນຕ້ອງມີການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ

ແບບອິດສະລະ  

ມາດຕາ 27: 

§ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສ້າງໜ່ວຍງານຄH້ມຄອງການທົດແທນ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 

ເພື່ອຮັບຜິດຊອບກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ (ນອກຈາກ ພາກສ່ວນອື່ນແລ້ວ). ໜ່ວຍງານ

ນັ້ນ ມີໜ້າທີ່ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການທົດແທນ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ  ການຟU້ນຟKຊີວິດການ

ເປPນຢKR ຂອງປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຍ້ອນໂຄງການພັດທະນາ ດັ່ງທີ່ໄດ້

ໂດຍການປະສານງານ ຢRາງໃຫ້ສິດ ກັບ ກົມ ຜ-ງ/ພະແນກ ກ-ປ 

ໃຫ້ດໍາເນີນການກວດກາພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ. ການກວດກາ ຕ້ອງລວມມີບົດລາຍງານ

ຄວາມຄບືໜ້າ, ສະຖານະພາບ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ຂໍ້ມKນກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈໍານວນ

ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ, ຈໍານວນເງິນທົດແທນ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້

ປະຊາຊົນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຄົວເຮືອນຖືກ
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ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການທັງໝົດ  ກະທົບ. DOPF/CPMO ກະກຽມບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງ

ການກວດກາ, ສົ່ງບົດລາຍງານເປPນໄຕມາດ ເຖິງ  WB  



 

 25  
 

 

7.0 ມ"ນຄ່າຊັບສິນ 

ລັດຖະບານລາວ ຕົກລົງ ວິທີການຄິດໄລ່ມ"ນຄ່າຊັບສິນຖືກກະທົບ ໂດຍອີງຕາມ ໂຄງການທາງຫວຼງແຫ່ງຊາດ-ໄລຍະ 2 

(LRSP-2) ທີ່ທະນາຄານໂລກໃຫ້ທຶນ.  ບັນດາຊ່ອງຫວ່າງລC່ມນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຕົວຢGາງ CRPF ການດໍາເນີນງານ ຂອງ 

LRSP-2 ແລະ ເພີ່ມຕື່ມຈາກ ຂໍ້ມ"ນລົງສະໜາມ, ຜ"້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ການປRກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ແລະ ການພິຈາລະນາຢGາງ

ວິຊາການ ເຊິ່ງເປTນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງວຽກງານນີ້.  

 

8.0 ຫຼັກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສໍາລັບສິດທິຮັບການທົດແທນ 

ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງກະສິກໍາ-ປGາໄມ້ ຮັບຜິດຊອບນໍາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ  

CRPF. ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງກະສິກໍາ-ປGາໄມ້ ຮ່ວມມືກັບ ພະແນກກະສິກໍາ-ປGາໄມ້ ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດ RAP/RAP ທີ່ຈໍາເປTນສໍາລັບ ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ລະບC ໃນຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. A-RAP/RAP ຈະ

ຖືກກະກຽມ ຖືກຕ້ອງກັບ CRPF. 

ນອກຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງກະສິກໍາ-ປGາໄມ ້ຍັງມີບັນດາພະແນກການຕ່າງໆ ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນ

ການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການ. ອີງຕາມນິຕິກໍາ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 

ແມ່ນຮັບຜິດຊອບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຜິດຊອບບັນຫາຫຼັກການທັງໝົດ ທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍາມະສິດທີ່ດິນ ແລະ ການເວນຄືນທີ່ດິນ. ຕາຕະລາງ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດທິທົ່ວໄປ ສໍາລັບການທົດແທນຄືນ 

ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຟ[້ນຟ"ຊີວິດການເປTນຢ"G ສໍາລັບໂຄງການ. ອີງໃສ່ ສະພາບການສະເພາະ, ARAP/RAP ອາດຈະກໍານົດ

ລາຍລະອຽດສະເພາະ ຫຼື ເບ້ຍລ້ຽງເພີ່ມຕື່ມ.  

ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຮັບຜິດຊອບ ກວດກາ, ສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປ]ກປ^ອງສັງຄົມ 

ລວມທັງ ESMP, ARAP/RAP ແລະ EGDP. ພະແນກ ກະສິກໍາ-ປGາໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປGາໄມ້ເມືອງ 

ເປTນຜ"້ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄC້ມຄອງ ການທົດແທນຄືນ ເຊິ່ງຈະສ້າງຂຶ້ນ ຖືກຕ້ອງຕາມ ດໍາລັດ 84/ລບ, 2016 ກ່ຽວກັບ

ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຕ້ອງສ້າງ ຄະນະກໍາມະການ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍຂັ້ນບ້ານ ຢ"Gໃນ

ບ້ານ ທີ່ເກີດມີ ການເວິນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ.  
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ຕາຕະລາງ 2 - ຕາຕະລາງກໍານົດສິດຮັບການທົດແທນ. 

ປະເພດການສ5ນເສຍ ຜ5້ໄດ້ຮັບສິດ ສິດທິ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ກ. ສ5ນເສຍດິນ   

ດິນປ<ກສ້າງ(ຢ5>ອາໄສ) ເຈົ້າຂອງດິນຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄອບ

ຄອງໃນຊ່ວງການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ 

§ ມດີິນ ທີ່ຍັງເຫຼືອ ພຽງພໍ ສ້າງເຮືອນ/ໂຄງສ້າງ: (i) ທົດແທນເງິນສົດ ໃນມ5ນຄ່າ
ທົດແທນ ເຊິ່ງທຽບເທົ່າ ມ5ນຄ່າດິນປະເພດດຽວໃນລາຄາຕະຫຼາດປQດຈ<ບັນ, ເປQນ
ມ5ນຄ່າເຕັມ-ບໍ່ມີຄ່າ(ພາສ,ີ ບໍລິຫານ) (ii) ອໍານາດການປSກຄອງເມືອງ ປQບແປງ
ດິນທີ່ຍັງເຫຼືອ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜ5້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ 

(ເຊັ່ນ ຖົມ ແລະ ປQບລະດັບ) ເພື່ອໃຫ້ຜ5້ຖືກກະທົບສາມາດຍ້າຍກັບໄປດິນໄດ ້ 

§ ບໍ່ມີດິນເຫຼືອພໍທີ່ຈະສ້າງເຮືອນໃໝ່/ໂຄງສ້າງໃໝ່ (i) ທົດແທນດິນເທົ່າເດີມໃນ
ເຂດ-ປະເພດດິນຄືກັນ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າພາສີ, ຄ່າລົງທະບຽນ, ຄ່າໂອນ ພ້ອມໃຫ້ມີໃບ
ຕາດິນ (ຖ້າໃນເຂດ ມີການອອກໃບຕາດິນ); ຖ້າບໍ່ມີ, ໃຫ້ມີໃບຢQ້ງຢVນສໍາຫຼວດທີ່
ດິນ, ຫຼື (ii) ທົດແທນເງິນສົດ ໃນລາຄາທົດແທນ ເຊິ່ງທຽບເທົ່າ ລາຄາດິນ
ຊະນິດ-ປະເພດດຽວ ໃນຕະຫຼາດປQດຈ<ບັນ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າ (ພາສ,ີ ບໍລິຫານ), ພ້ອມ
ທັງຊ່ວຍຄ່າຊື້-ຂາຍ ແລະ ລົງທະບຽນ. 

§ ເຈົ້າຂອງດິນຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຜ5້ມີໃບຢQ້ງຢVນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ໃບຕາດິນຈາກ

ໂຄງການໃບຕາດິນ. 

§ ໂຄງການເຫັນດີ ກັບການມອບຕອນດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ- ຖ້າວ່າ 

ການມອບຕອນດິນນັ້ນຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂລ<່ມນີ້ຢ>າງເຂັ້ມງວດ: (i) ການ

ສ5ນເສຍດິນໜ້ອຍກວ່າ 10% ຂອງດິນທັງໝົດ ທີ່ຜ5້ຖືກກະທົບມ ີ (ii) ຖ້າ

ດິນປ<ກສ້າງທັງໝົດຂອງບ<ກຄົນ/ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບຫຼາຍກວ່າ 10% (iii) 

ບໍ່ມີເຮືອນ, ໂຄງສ້າງ ຫຼື ຊັບສິນຄົງທີ່ ຢ5>ສ່ວນຕອນດິນຖືກກະທົບ. ເປQນຄົວ

ເຮືອນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກໂຄງການ 

§ ການປະກອບສ່ວນດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ຕາມມາດຖານເຫຼົ່ານີ້ ຈະດໍາ

ເນີນຕາມ ຂະບວນການ ຖືກຕ້ອງຕາມ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ 

ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບດໍາລັດ 84/ນຍ/2016 

ຂ. ສ5ນເສຍໂຄງສ້າງ   

ເຮືອນ/ຮ້ານ, ໂຄງສ້າງປະເພດ

ສອງ (ເຮືອນຄົວ, ເລົ້າເຂົ້າ) ຖືກ

ກະທົບໝົດ; ເຮືອນ/ຮ້ານຖືກ

ກະທົບບາງສ່ວນ ແຕ່ໃຊ້ຕໍ່ບໍ່ໄດ້

(ຕ້ອງຍົກຍ້າຍ)    

ເຈົ້າຂອງເຮືອນຖືກກະທົບຫຼ ື-ເຈົ້າ

ຂອງດິນ (ບໍ່ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ

ທາງກົດໝາຍ)  

§ ທົດແທນເງິນສົດ ໃນມ5ນຄ່າທົດແທນ ໃຫ້ໂຄງສ້າງທັງໝົດ ທຽບເທົ່າມ5ນຄ່າຕະຫາຼດ

ປQດຈ<ບັນ (i) ວັດສະດ<, ໂດຍບໍ່ຕັດຄ່າລ<້ຍຫ້ຽນຂອງໂຄງສ້າງ ຫຼື ປະຫຍັດວັດສະດ<ໄດ;້ (ii) 

ຄ່າຂົນສົ່ງວັດສະດ< (iii) ຄ່າແຮງງານ ກວມເອົາຄ່າທ<ບມ້າງ, ໂອນ ແລະ ສ້າງໃໝ ່

§ ສະໜອງເວລາພຽງພໍໃຫ້ຜ5້ຖືກກະທົບ ເພື່ອສ້າງ/ສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຄືນໃໝ.່ 

§ ສະໜອງລົດບັນທ<ກ ຂົນເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜ5້ຖືກກະທົບ  § ເຮືອນ/ຮ້ານຖືກກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແມ່ນສ່ວນທີ່ຖືກກະທົບຍັງເຫຼືອ 

ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ.້ 
  §  §  
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ຕາຕະລາງ 2 (ສືບຕໍ)່   

ປະເພດການສ5ນເສຍ ຜ5້ໄດ້ຮັບສິດ ສິດທິ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ຂ. ສ5ນເສຍໂຄງສ້າງ 

ເຮືອນ/ຮ້ານ, ໂຄງສ້າງປະເພດ

ສອງ ຖືກກະທົບບາງສ່ວນ (ບໍ່

ຕ້ອງຍົກຍ້າຍ)    

ເຈົ້າຂອງເຮືອນຖືກກະທົບ ຫຼື -ເຈົ້າ

ຂອງດິນ  

§ ທົດແທນເງິນສົດ ໃນມ5ນຄ່າທົດແທນ ໃຫ້ໂຄງສ້າງຖືກກະທົບ ທຽບເທົ່າມ5ນຄ່າຕະຫຼາດ

ປQດຈ<ບັນ (i) ວັດສະດ<, ແຮງງານ-ໂດຍບໍ່ຕັດຄ່າລ<້ຍຫ້ຽນຂອງໂຄງສ້າງ ຫຼື ປະຫຍັດວັດສະ

ດ<ໄດ;້ (ii) ຄ່າຂົນສົ່ງວັດສະດ< (iii) ຄ່າສ້ອມແປງສ່ວນ ບໍ່ຖືກກະທົບ. 

 

ເສົາໄຟຟYາ ບໍລິສັດໄຟຟYາ § ທົດແທນເງິນສົດ ເພື່ອທ<ບ, ໂອນ ແລະ ສ້າງໃໝ ່  

ຄ. ສ5ນເສຍກິດຈະກໍາຊີວິດການເປQນຢ5> ລວມມີ ພືດ, ຕົ້ນໄມ້, ໜອງປາ 

ດິນປ5ກຝQງ (ນາ, ສວນ, ປ5ກໄມ້

ສັກ) 

ເຈົ້າຂອງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄອບຄອງ 

ໃນຊ່ວງສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ 

§ ສ5ນເສຍດິນບາງສ່ວນ 10% ຂອງຈໍານວນດິນ (ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ),  ທົດແທນເງິນສົດ ໃນ

ມ5ນຄ່າທົດແທນ  ທຽບເທົ່າມ5ນຄ່າຕະຫຼາດປQດຈ<ບັນ ຂອງດິນພາຍໃນບ້ານ -ປະເພດດິນ

ຄ້າຍຄືກັນ, ຄວາມສາມາດຜະລິດ ໃກ້ຄຽງກັນ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າ ພາສີ, ບໍລິຫານ   

§ ຜ5້ເປQນເຈົ້າຂອງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຜ5້ໄດ້ຮັບໃບຢQ້ງຢVນນໍາໃຊ້ ຫຼື ໃບຕາດິນ ຈາກ

ໂຄງການຕາດິນ 

  § ທົດແທນດິນ ລັກສະນະຄ້າຍກັນ, ປະເພດ, ຄວາມສາມາດຜະລິດຂອງດິນ ພາຍໃນ-ໃກ້

ຄຽງບ້ານ ພ້ອມມີໃບຕາດິນ 

§ ບໍ່ມີການປະກອບສ່ວນຊັບສິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ຍົກເວັ້ນ ສ5ນເສຍດິນ

ໜ້ອຍທີ່ສ<ດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ CRPF. 

  § ຖ້າວ່າ ຜົນກະທົບຕໍ່ດິນກະສິກໍາທັງໝົດເທົ່າ 10% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ, (ຍ້ອນວ່າມັນເປQນບ<ລິມ

ມະສິດ), ທົດແທນດິນດິນລັກສະນະຄ້າຍກັນ, ປະເພດຄ້າຍຄື ແລະ ມີຄວາມສາມາດ

ຜະລິດ ຄືກັນກັບດິນພາຍໃນ-ໃກ້ຄຽງບ້ານ, ພ້ອມກັບມີໃບຕາດິນ (ຖ້າມີການອອກໃບ

ຕາດິນແລ້ວ). ຖ້າບໍ່ມ,ີ ໃຫ້ມີໃບຢQ້ງຢVນນໍາໃຊ້ດິນ. ທາງເລືອກ - ຕາມການຂໍຮ້ອງຂອງຄົວ

ເຮືອນຖືກກະທົບ, ອາດທົດແທນເງິນສົດ ໃນມ5ນຄ່າທົດແທນ, ບວກກັບຊ່ວຍຄ່າຊື-້ຂາຍ 

ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນດິນ. 
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ຕາຕະລາງ 2 (ສອບຕໍ)່ 

ປະເພດການສ5ນເສຍ ຜ5້ໄດ້ຮັບສິດ ສິດທິ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ຄ. ສ5ນເສຍກິດຈະກໍາຊີວິດການເປQນຢ5> ລວມມີ ພືດ, ຕົ້ນໄມ້, ໜອງປາ 

ໜອງປາ (ເນື້ອທີ່ເຫຼືອ ຍັງໃຊ້ໄດ້ 

ຫຼື ສາມາດ ສະໜອງຜົນຜະລິດ

ຕາມຄາດການ-ຄ້າຂາຍ) 

ເຈົ້າຂອງໜອງປາຖືກກະທົບ § ທົດແທນເງິນສົດ ໃຫ້ສ່ວນຖືກກະທົບ ໃນມ5ນຄ່າທົດແທນ ທຽບເທົ່າລາຄາຕະຫຼາດ (ໜອງ

ປາ, ແຮງງານ, ເຊົ່າເຄື່ອງຂ<ດຈົກໜອງປາ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າ (ພາສີ, ບໍລິຫານ). 

§ ສະໜອງເວລາພຽງພໍໃຫ້ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ເກັບກ5້ປາ 

§ ຖ້າວ່າ ບໍ່ສາມາດເກັບກ5້ປາ ກ່ອນໂຄງການເຂົ້າຄອບຄອງດິນໜອງປາ, ໃຫ້ທົດແທນເງິນສົດ

ຕໍ່ການສ5ນເສຍປາ ໃນເວລາເຮັດການທົດແທນ   

§ ໂຄງການບໍ່ເຫັນດີ ໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນດິນໜອງປາດ້ວຍຄວາມສະມັກ

ໃຈ  

§ ອໍານາດການປSກຄອງເມືອງ ຟV້ນຟ5/ສ້ອມແປງດິນໜອງປາ ທີ່ຍັງເຫຼືອ. ຖ້າວ່າຜ5້ຮັບເໝົາ

ກໍ່ສ້າງ ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ມີສິດຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປQນເງິນສົດ 

ເພື່ອກວມເອົາຄ່າເບີກຈ່າຍແຮງງານ ແລະ ຄ່າເຊົ່າເຄື່ອງຂ<ດຈົກ ມາສ້ອມແປງ/ຟV້ນຟ5ໜອງປາ  

 

ພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ເຈົ້າຂອງພືດ ແລະຕົ້ນໄມ້ ຫຼ ືເຈົ້າ

ຂອງດິນ 

§ ຖ້າເປQນພືດຢVນຕົ້ນລາຍປ\ ກໍາລັງສ<ກ ແລະ ບໍ່ສາມາດເກັບກ5້, ໃຫ້ທົດແທນເງິນສົດ ໃນມ5ນ

ຄ່າທົດແທນ ທຽບເທົ່າຜົນຜະລິດສ5ງສ<ດຂອງພືດ ໃນຊ່ວງ 3 ປ\ຜ່ານມາ ຄ5ນກັບ ມ5ນຄ່າ

ລາຄາຕະຫຼາດປQດຈ<ບັນ ຂອງພືດດັ່ງກ່າວ. 

 

§ ສໍາລັບພືດ, ຕົ້ນໄມ້ຢນຕົ້ນ 2 ປ\- ທົດແທນເປQນເງິນສົດ ໃນມ5ນຄ່າທົດແທນ ທຽບເທົ່າ

ລາຄາຕະຫຼາດປQດຈ<ບັນ ໂດຍອີງໃສ່ປະເພດ, ອາຍ<, ຄວາມສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ  

 

§ ສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ອ<ດສະຫະກໍາ (ໄມ້ທ່ອນ) - ທົດແທນເປQນເງິນສົດ ໃນມ5ນຄ່າທົດແທນ ທຽບ

ເທົ່າ ລາຄາຕະຫຼາດປQດຈ<ບັນ ໂດຍອີງໃສ່ ປະເພດ, ອາຍ< ແລະ ຄວາມສ5ງ ຕາມຫຼັກການ 

(DBH)  
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ຕາຕະລາງ 2 (ສືບຕໍ)່   

ປະເພດການສ5ນເສຍ ຜ5້ໄດ້ຮັບສິດ ສິດທິ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ຄ. ສ5ນເສຍກິດຈະກໍາຊີວິດການເປQນຢ5> ລວມມີ ພືດ, ຕົ້ນໄມ້, ໜອງປາ 

ສ5ນເສຍ ທ<ລະກິດ, ລາຍໄດ ້ໃນ

ຊ່ວງການທ<ບມ້າງ/ສ້ອມແປງ

ສ່ວນຖືກກະທົບ (ບໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍ)   

ເຈົ້າຂອງຮ້ານ § ສໍາລັບ ທ<ລະກິດ (ຮ້ານ) - ທົດແທນເງິນສົດ ທຽບເທົ່າລາຍໄດ້ສະເລ່ຍປະຈໍາວັນ ໃນຊ່ວງ 

12 ເດືອນຜ່ານມາ  

§ ປະມານໃຊ້ເວລາ 1 ວັນ ເພື່ອຍ້າຍຮ້ານ ຖ້າວ່າແມ່ນວັດສະດ<ເປQນໄມ້ປYອງ-

ເຄື່ອນຍ້າຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ທ<ບມ້າງ ໂຄງສ້າງ ແລະ ໃຊ້ເວລາ ປະມານ 4 ອາທິດ 

ສ5ງສ<ດ ເພື່ອສ້າງທ<ລະກິດໃໝ່ໃນທີ່ຕັ້ອື່ນ. ອາດໃຊ້ເວລາ 2 ວັນ ເພື່ອເຄື່ອນ

ຍ້າຍ ແລະ ສ້ອມແປງສ່ວນຖືກກະທົບຂອງຮ້ານ ທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸດີ (ໄມ້

ເນື້ອແຂງ ແລະ ຄອນກຼີດ). ເພາະວ່າ ບໍ່ສາມາດຍົກຍ້າຍໂຄງສ້າງ, ເມື່ອການ

ສ້ອມແປງສໍາເລັດ ຈິ່ງສາມາດເລີ່ມທ<ລະກິດໄດ.້  

 § ສາມາດພິສ5ດອັດຕາໄດ້ ໂດຍຜ່ານການສໍາພາດກັບເຈົ້າຂອງຮ້ານແບບທົ່ວໄປ 

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການປະເມີນກໍາໄລສ5ງສ<ດປະຈໍາວັນ  

ຜ5້ຖືກກະທົບໜັກ-ຜ5້ດ້ອຍ

ໂອກາດ(ຍົກຍ້າຍ, ສ5ນເສຍ 

10% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 10% ຂອງ

ຊັບສິນທໍາການຜະລິດ) 

ຜ5້ດ້ອຍໂອກາດ ຖືກກະທົບ ເຊັ່ນ 

ທ<ກຍາກທີ່ສ<ດ, ແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ

, ຜ5້ແກ່ຊະລາ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ເປQນ

ຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ). 

§ ສະໜອງເຂົ້າ 1 ເດືອນ ຕໍ່ ສະມາຊິກຂອງຄົວເຮືອນໜຶ່ງຄົນ  § ຄົວເຮືອນທ<ກຍາກທີ່ສ<ດ ແມ່ນຜ5້ຢ5>ລ<ດຂີດຄວາມທ<ກຍາກ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ

ການຕົກລົງຮ່ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ 

§ ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການຟV້ນຟ5ລາຍໄດ້   

§ ຜ5້ຮັບເໝົາ ຕ້ອງພະຍາຍາມ ບັນຈ<ຜ5ຖ້ືກກະທົບໜັກ ແລະ ຜ5້ດ້ອຍໂອກາດ ເປQນກໍາມະກອນ

ໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປSກປQກຮັກສາງານ  

 

ເບ້ຍລ້ຽງໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຄົົົວເຮືອນຍົກຍ້າຍ-ຢ5>ດິນທີ່ເຫຼືອ ຫຼື 

ຢ5>ບ່ອນອື່ນ. 

ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບໜັກ ເຊິ່ງສ5ນ

ເສຍດິນປ5ກຝQງ 10% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 

§ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ - ຍົກຍ້າຍ ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບທ<ລະກິດ ຫຼື ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ ແມ່ນຈະໄດ້

ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປQນເງິນສົດ ຫຼື ເປQນວັດຖຸ ທຽບເທົ່າ ເຂົ້າສານ 16 ກິໂລ (ລາຄາ

ຕະຫຼາດ) ຕໍ່ສະມາຊິກຄົວເຮືອນ 1 ຄົນ ໃນເວລາ 3 ເດືອນ 

 

§ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ - ຍົກຍ້າຍ ໂດຍມີຜົນກະທົບແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕ ໍຫຼື ຜ5້ຖືກກະທົບສ5ນ

ເສຍ ດິນປ5ກຝQງ ເກີນກວ່າ 10% ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປQນເງິນສົດ ຫຼື ວັດຖຸ ທຽບເທົ່າ

ເຂົ້າສານ 16 ກິໂລ(ລາຄາຕະຫຼາດ) ຕໍ່ສະມາຊິກຄົວເຮືອນ 1 ຄົນ ໃນເວລາ 6 ເດືອນ. 

 



 

ACP Project – Lao PDR 31  
Resettlement Policy Framework 

ຕາຕະລາງ 2 (ສືບຕໍ)່   

ປະເພດການສ5ນເສຍ ຜ5້ໄດ້ຮັບສິດ ສິດທິ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ງ. ການສ5ນເສຍຊັບສິນທົ່ວໄປ 

ການສ5ນເສຍຢ>າງຖາວອນ - 

ແຫຼ່ງວັດທະນາທໍາ/ໂຄງສ້າງ

ສາທາລະນະ/ກໍາມະສິດລວມໝ5່ 

ຫຼື ບ້ານ  

ຊາວບ້ານ ຫຼື ຄົວເຮືອນໃນບ້ານ § ທົດແທນຄືນ ໃນມ5ນຄ່າທົດແທນ ໃຫ້ໂຄງສ້າງທີ່ມີໃນປQດຈ<ບັນ ຕາມມ5ນຄ່າປQດຈ<ບັນ   

ປ>າຊ້າຕັ້ງຢ5>ໃນເຂດຖືກກະທົບ ເຈົ້າຂອງປ>າຊ້າ § ທົດແທນຄືນ (ເປQນເງິນສົດ) ຄ່າຍ້າຍ, ຂ<ດ, ຕັ້ງຄືນ, ເຜົາຄືນ ແລະ ຄ່າອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ໃຫ້ແຕ່ຄອບຄົວຖືກກະທົບ 

 

ຈ. ກະທົບຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການປSກປQກຮັກສາ 

ການນໍາໃຊ້ດິນຊົ່ວຄາວ ເຈົ້າຂອງດິນ ຫຼື ຜ5້ຄອບຄອງ § ສໍາລັບດິນປ5ກຝQງ ແລະ ປ<ກສ້າງ ທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ໂດຍຜ5້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ເພື່ອເປQນທາງເວັ້ນ 

ຫຼື ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: (i) ຄ່າເຊົ່າ ເຊິ່ງຕົກລົງກັນລະຫວ່າງຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ແລະ ຜ5້

ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ລ<ດລາຍໄດ້ຕົວຈິງ ທີ່ຊັບສິນກໍ່ໃຫ້ເກີດ ໃນຊ່ວງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ຊົ່ວຄາວ; (ii) ທົດແທນເປQນເງິນສົດ ໃນລາຄາທົດແທນຄືນ ສໍາລັບຊັບສິນຄົງທີ່ ຖືກກະທົບ 

(ເຊັ່ນ ໂຄງສ້າງ, ຕົ້ນໄມ້, ພືດ) (iii) ຟV້ນຟ5ບ5ລະນະດິນ ທີໄ່ດ້ນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກປ_ດທາງ

ຜ່ານ ພາຍໃນ 1 ເດືອນ ຫຼື ຍ້າຍກົນຈັກ ແລະ ວັດສະດ< ອອກຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ 

ໂອຍອີງຕາມ ເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ແລະ ຜ5້ຮັບເໝົາ

ກໍ່ສ້າງ. 

§ ທີ່ປ`ກສາກວດກາການກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ (i) ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ແລວ

ເສັ້ນທາງເວັ້ນ ທີສ່ະເໜີນັ້ນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມໜ້ອຍທີ່ສ<ດ; (ii) ຄົວເຮືອນ

ຖືກກະທົບໄດ້ຮັບແຈ້ງການພຽງພໍ ກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ ສິດຮັບການທົດແທນ 

(iii) ບັນລ<ການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ແລະ ຜ5້ຮັບເໝົາ

ກໍ່ສ້າງ  

ຊ່ວຍຄ່າຂົນສົ່ງ ຍົກຍ້າຍຄົວເຮືອນໄປແຫ່ງອື່ນ § ສະໜອງລົດບັນທ<ກ ເພື່ອຂົນວັດສະດ<ເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ລວມທັງ ຊັບສິນສ່ວນຕົວ § ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ອາດເລືອກຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປQນເງິນສົດ. ຈໍານວນ

ເງິນ (ຄ່າແຮງງານ ແລະ ໄລຍະທາງເຖິງສະຖານທີ່ຕັ້ງໃໝ່) ແມ່ນຕັດສິນ ໃນ

ຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  

ການສ5ນເສຍຊົ່ວຄາວ ຂອງຜົນ

ຜະລິດພືດ ຍ້ອນເສຍນໍ້າ ໃນຊ່ວງ

ການກໍ່ສ້າງ 

ຜ5້ປ5ກຝQງ ຖືກກະທົບ ຍ້ອນການ

ກໍ່ສ້າງຢ5>ເຂດຊົນລະປະທານ 

§ ທົດແທນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອຟV້ນຟ5ລາຍໄດ້ ໂດຍອີງຕາມອັດຕາຕະຫຼາດ  ສໍາລັບບໍລິມາດພືດ ທີ່

ສ5ນເສຍ ໃນຊ່ວງການກໍ່ສ້າງ   

§ ກໍານົດເວລາວຽກງານກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ ໄລຍະເວລາ ບໍ່ດໍາເນີນການ

ຜະລິດ (ປ5ກຝQງ)  

§ ຄວນເຮັດການເບີກຈ່າຍທົດແທນ ກ່ອນເລີ່ມວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວນຈ່າຍ

ເພີ່ມຕື່ມ ຖ້າຄາດການວ່າ ມີຄວາມຊັກຊ້າ  
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9.0 ເຊື່ອມຍົງການຈັດສັນຍກົຍ້າຍ ກັບ ວຽກງານກໍ່ສ້າງ 

ຄາດການວ່າ ບາດກ້າວນີ ້ ໂຄງການຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຈັດສັນຍົກຍ້າຍໃດ ຍ້ອນ ການບ?ລະນະສ້ອມແປງ ໂຄງການຍ່ອຍ-

ຊົນລະປະທານ ທີ່ສະເໜີ.  

ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເມື່ອມີຂໍ້ມ?ນການສຶກສາຄວາມເປJນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີ ຈິ່ງຈະລະບLການຄອບຄອງ

ທີ່ດິນ ເຊິ່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ປະເມີນ ຂອບເຂດການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດເປJນໄປໄດ້ ຕໍ່ປະຊາຊນົ

ທ້ອງຖິ່ນ. ຄາດການວ່າ ບາດກ້າວນີ ້ໂຄງການຈະບໍ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ການຄອບຄອງທີດ່ິນ (ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ) ຈະ

ມີໜ້ອຍສLດ ແລະ ຢ?Rພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.   

 
ວັນທີປTດເກັບກໍາຂໍ້ມ?ນ ເພື່ອກໍານົດສິດຮັບການທົດແທນ 
 

ຈະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ຄົວເຮືອນທັນທ ີເມື່ອມີບັນຊ ີໂຄງການຍ່ອຍ. ພາຍຫຼັງການຕັດສິນບັນຊ ີໂຄງການ

ຍ່ອຍແລ້ວ ຕ້ອງປະກາດ ວັນທີປTດເກັບກໍາຂໍ້ມ?ນ ທັນທ.ີ 

 

10.0 ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທLກ 

ສ້າງກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທLກຢ?Rລະດັບບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍອີງໃສ່ ໂຄງສ້າງທີ່ມີ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ ຄະນະກໍາມະການ 

ຫຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນແລ້ວຢ?RໃນທLກບ້ານ, ຫ້ອງການຍLຕິທໍາເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປRາໄມ້ເມືອງ ແລະ 

ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ພະແນກກະສິກໍາ-ປRາໄມ້ແຂວງ. ຈະນໍາໃຊ້ບັນດາ ອົງການແກ້ໄຂການຮ້ອງທLກເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເສີມ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ການຮ້ອງທLກເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ອົງການດັ່ງກ່າວ ຮັບ, 

ປະເມີນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ການແກ້ໄຂ ຄໍາຮ້ອງທLກ, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ, ຄວາມຂັດຂ້ອງ ຂອງຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ 

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ ແກ້ໄຂ ຄໍາອLທອນ (ສະບັບປX 2015).  

 

ກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທLກ ສະເໜີໄວ້ທີ່ຕາຕະລາງ 1. 

ເພື່ອຈະແກ້ໄຂການຮ້ອງທLກ ຂອງຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນ ຖືກກະທົບ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄວ, ຈຶ່ງນໍາໃຊ້ບັນດາຂະບວນການ

ດັ່ງລL່ມນີ້:  
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§ ບາດກ້າວ 1: ຖ້າ ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຫຼ ື ການຈັດຕັ້ງປະແຜນ 

ການ, ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ ສາມາດຕໍ່ວ່າປາກເປY່າ ຫຼ ືຂຽນເປJນຄໍາຮ້ອງ ເຖິງ ຄະນະກໍາມະການ ຫຼື ໜ່ວຍ

ໄກ່ເກ່ຍບ້ານ, ຖ້າວ່າ ເປJນການຮ້ອງທLກແບບປາກເປYົ່າ - ຄະນະກໍາມະການ ຫຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ ເຮັດເປJນ

ເອກະສານ. ຄະນະກໍາມະການ ຫຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ ຄວນແກ້ໄຂ ຄໍາຮ້ອງທLກ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫຼື 15 ຕາມ

ປະຕິຖິນ; 

§ ບາດກ້າວ 2: ຖ້າ ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບ ຜົນຮັບຂອງບາດກ້າວ 1, ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ 

ສາມາດຢ[່ນຄໍາຮ້ອງທLກເຖິງ ຫ້ອງການຍLຕິທໍາເມືອງ ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປRາໄມ້ເມືອງ. ຫ້ອງການຍLຕິທໍາ

ເມືອງ ຄວນຕັດສິນບັນຫາ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫຼື 15 ຕາມປະຕິຖິນ; 

§ ບາດກ້າວ 3: ຖ້າ ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບ ຜົນຮັບຂອງບາດກ້າວ 2,  ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກ

ກະທົບ ສາມາດຢ[່ນຄໍາຮ້ອງທLກເຖິງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍຜ່ານ ພະແນກກະສິກໍາ-ປRາໄມ້ແຂວງ. ອົງການ

ໄກ່ເກ່ຍຝRາຍບໍລິຫານ ຄວນຕັດສິນ ບັນຫາພາຍໃນ 20 ວັນ ຕາມປະຕິຖິນ  

§ ບາດກ້າວ 4: ຖ້າ ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບຜົນການຕັດສິນ ຂອງອົງການໄກ່ເກ່ຍຝRາຍບໍລິຫານ, ຖ້າ 

ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ ສາມາດຟ_ອງສານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ.  
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ໂຄງຮ່າງ 1 ຂະບວນການ ຂອງກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທLກ 

 

11.0 ກະກຽມເງິນທຶນ ສໍາລັບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ  

ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ RAP ຈະລວມມີລາຍລະອຽດ ຂອງມ?ນຄ່າທົດແທນຄືນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລະ ສິດທິການຟ[້ນຟ?
ຊີວິດການເປJນຢ?R ເຊິ່ງເປJນພາກສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຂະບວນການທົດແທນຄືນ ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ. ໃຫ້ກະກຽມຊັບສິນ 
ແລະ ວັດຖຸຂອງຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ ໂດຍແຍກປະເພດຕາມ ດິນປ?ກຝJງ, ດິນປLກສ້າງ, ດິນທLລະກິດ, ເຮືອນ, ຊັບສິນ
ທLລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ. ໃຫ້ເຮັດການປະເມີນງ ົບປະມານລະອຽດ, ເງ ິນແຮສLກເສີນ ແລະ ສ້າງ ARAP/RAP ເພື່ອເປJນແຫຼ່ງ
ອ້າງອີງເງ ິນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຕ້ອງການ  

 

ຖ້າບ່ໍສິ້ນສLດ 

ຖ້າບ່ໍສິ້ນສLດ 
 

ຖ້າບ່ໍສິ້ນສLດ 
 

ສິ້ນສLດ 

ສິ້ນສLດ 

ແກ້ໄຂຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນ ຜ່ານ ຄະນະກໍາມະການ ຫຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ 

ແກ້ໄຂ ໃນ 15 ວັນ 

ແກ້ໄຂຂ້ັນ ໂດຍຫ້ອງການຍLຕິທໍາເມືອງ ຜ່ານການປcກສາກັບ ຫ້ອງການກະສິກໍາ-
ປRາໄມ້ເມືອງ  

ແກ້ໄຂ ໃນ 15 ວັນ 
 

ແກ້ໄຂຂ້ັນ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍປcກສາກັບ ພະແນກກະສິກໍາ-ປRາໄມ້
ແຂວງ 

ແກ້ໄຂ ໃນ 20 ວັນ ສິ້ນສLດ 
 

ຖ້າ ຍັງບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂ - ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ, ສາມາດໃຊ້ສິດຕົນເອງ ຟ_ອງສານ ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງ ສປປ ລາວ 
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12.0 ການເປXດເຜີຍຂໍ້ມ?ນ, ການປcກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ  

12.1 ຈLດປະສົງຂອງ ການເປXດເຜີຍຂ້ໍມ?ນ, ການປcກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ  

ການເປXດເຜີຍຂໍ້ມ?ນ: ທະນາຄານໂລກ ຕ້ອງການໃຫ້ຂໍ້ມ?ນມີພຽງພໍ ແລະ ຫາໄດ ້ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປJນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນ

ກະທົບ ຕໍ່ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ - ໃນຮ?ບແບບ ແລະ ພາສາ ທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ສໍາລັບປະຊາຊົນຖືກກະທົບ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ-້ກົງກັບເວລາ. ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ສາມາດໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການອອກ

ແບບໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ. 

ການປcກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ: ທະນາຄານໂລກ ຕ້ອງການ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໃຫ້ປະຊາຊົນຖືກກະທົບໄດ້ເຂົ້າ

ມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການເປXດເຜີຍຂໍ້ມ?ນ, ການປcກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ອີງໃສ່ ປະເພດຂອງໂຄງການ, ຄວນເຮັດ

ການປcກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວິທີທາງ ທີ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ

ຂອງໂຄງການຕໍ່ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ. ໃນກໍລະນີມີ ກL່ມຊົນເຜົ່າຢ?Rໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ຈໍາເປJນຕ້ອງເຮັດການປcກສາຫາລື

ກັບຢRາງອິດສະລະ-ຈິງຈັງ ໃນວິທີທາງເໝາະສົມກັບວັດທະນາທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ  

 

12.2 ກົນໄກສໍາລັບການເປXດເຜຍີຂ້ໍມ?ນ, ການປcກສາຫາລ ືແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ   

ໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການ: ໃຫ້ດໍາເນີນການປcກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ບົນພື້ນຖານເປXດເຜີຍຂໍ້ມ?ນພື້ນຖານຂອງ

ໂຄງການ ໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຊາບ. ໃຫ້ເປXດເຜີຍຂໍ້ມ?ນລL່ມນີ ້ຕໍ່ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂຄງການ: 

• ລາຍລະອຽດ ແລະ ຈLດປະສົງຂອງໂຄງການ 

• ຂໍ້ມ?ນໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບຜ?້ໃຫ້ທຶນ (ທະນາຄານໂລກ) 

• ຂະບວນການ ແລະ ວິທີການປcກສາຫາລື  

• ສັງລວມ ຜົນກະທົບທີ່ເປJນໄປໄດ້ຕໍ່ສັງຄົມ  

• ຫຼັກການສໍາຄັນ ສໍາລັບການທົດແທນຄືນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່

ສະມັກໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລກ (WB’s OP 4.12 on Involuntary Resettlement). 

• ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ 

ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: ເມື່ອໂຄງການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີຂໍ້ມ?ນຕື່ມກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການ

ສຶກສາຄວາມເປJນໄປໄດ້. ໂຄງການຈະກໍານົດໂຄງການຍ່ອຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ແຜນການຈັດສັນ

ຍົກຍ້າຍຕາມນັ້ນ.  
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12.3 ວິທີການປcກສາຫາລ ືທ່ີນໍາໃຊ້ ສໍາລັບກະກຽມ ເອກະສານ CRPF 

ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ສະບັບນີ ້ (CRPF) ໄດ້ຖືກກະກຽມບົນພື້ນຖານ 

ການປcກສາຫາລືກັບຄົວເຮືອນ ເຊິ່ງອາດຈະຖືກໂຄງການກະທົບ ໂດຍດໍາເນີນການຜ່ານ ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານປະລິມານ 

(ການປcກສາຫາລືເປJນກL່ມ, ປcກສາຫາລືທົ່ວໄປ)  

ໄດ້ດໍາເນີນວາລະການປcກສາຫາລືລL່ມນີ້ ້ເພື່ອສະນັບສະໜ?ນໂຄງການ. 

ລດ ແຂວງ ເວລາ ສະຖານທີ່ ຜ?້ເຂົ້າຮ່ວມ 
1 ບໍລິຄໍາໄຊ 6.9.2017, 

8:00 am 

 

ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານ, ບ້ານ 

ຫົວນາ, ເມືອງ ບໍລິຄັນ 

§ ບ້ານ: 23 ຄົນ ລວມມີຜ?້ຕາງໜ້າ ຈາກ ເຜົ່າ 

ລາວ, ມົ້ງ, ຂະມL   

§ ຕາງໜ້າບ້ານ 

§ ຕ່າງໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປRາໄມ້ເມືແງ ແລະ 

ແຂວງ 

2 ໄຊຍະບ?ລ ີ 8:00 am,  

8/9/2017 

ບ້ານທາດ, ເມືອງ ຊຽງ

ຮ່ອນ 

§ ປະມານ 170 ຄົນ, ມົ້ງ 9 ຄົນ, ຂະມL 11 ຄົນ, 

ລື້ 1 ຄົນ ແລະ ຍວນ 100+ ຄົນ 

3 ໄຊຍະບ?ລ ີ 10:00 am, 8 

Sep 2017 

ບ້ານດອນຕັນ, ເມືອງ 

ຊຽງຮ່ອນ 

§ ປະມານ 126 ຄົນ, ມີ 6 ກL່ມຊົນເຜົ່າ - ລາວ 3, 

ລື້  100, ມົ້ງ 5, ຂະມL 11, ພຼະ 2 ແລະ ຍວນ 

6  

4 ບໍລິຄໍາໄຊ 13/9/2017 ບ້ານ ໄຊສົມບ?ນ, ເມືອງ

ທ່າພະບາດ 

§ ມີ 25 ຄົນ (ຍິງ 7 ຄົນ), ມີ 3 ກL່ມຊົນເຜົ່າ, 

ເຜົ່າ ກະຕັງ 7 ຄົນ, ເຜົ່າໄຕ 12 ຄົນ, ເຜົ່າ ລາວ 

6 ຄົນ  

 

ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ສະບັບນີ ້ (CRPF) ໄດ້ຖືກເປXດເຜີຍເປJນພາສາ

ອັງກິດ ໃນເວໄຊດ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນວັນທ ີ ??? ແລະ ເປJນພາສາລາວ ຢ?Rສະຖານທີ່ໂຄງການ ກ່ອນການພິຈາລະນາ

ໂຄງການ.  

13.0 ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນົ 

ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນ ບັນຫາສໍາຄັນ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາວຽກງານ 

ແລະ ພັນທະ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ທີ່ໄດ້ອະນLມັດນີ້ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢRາງເຕັມສ່ນ ແລະ ກົງເວ  
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ລາ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຄວນເຮັດການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ.  

ການກວດກາ ວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແມ່ນ ມີຈLດປະສົງ ເກັບກໍາຂໍ້ມ?ນຢRາງປYກກະຕິ ເພື່ອ

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ; ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຈັດສັນ

ຍົກຍ້າຍ ແມ່ນມີຈLດປະສົງ ວິເຄາະ ຂໍ້ມ?ນທີ່ໄດ້ເກັບກໍາ ຜ່ານຂະບວນການກວດກາ ເພື່ອມາປະເມີນ ຂອບເຂດ (ໃນລະດັບຜົນ

ຮັບ) ທີ່ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖືກຕ້ອງກັບ ວິທີການ ແລະ ກໍານົດເວລາ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ; ແລະ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຖືກຕ້ອງກັບ ຈLດປະສົງ ຂອງ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດ້ວຍ ການ

ຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ   (World Bank’s Operational Policy 4.12 on Involuntary 

Resettlement). ໃນກໍລະນີ, ພົບເຫັນ ຊ່ອງຫວ່າງ (ລະຫວ່າງແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ) 

ໃນຊ່ວງຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ເປJນຜ?້ສະເໜີ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໃຫ້ທັນກັບເວລາ. 

13.1 ການກວດກາພາຍໃນ 

ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງ ກະສິກໍາ-ປRາໄມ້ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານປະຈໍາ ເພື່ອດໍາເນີນການກວດກາພາຍໃນ ກ່ຽວ

ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ. ພະນັກງານ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຕ້ອງກວດກາ ການເວນຄືນທີ່ດິນ ຫຼື ການ

ປະກອບສ່ວນທີ່ດິນ ໂດຍການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບ ອໍານາດການປYກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພະນັກງານ 

ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕ້ອງດໍາເນີນວຍກງານສໍາຄັນດັ່ງລL່ມນີ:້   

• ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ; 

• ເກັບກໍາຂໍ້ມ?ນຈໍາເປJນ ທີ່ CRPF ຕ້ອງການ ເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມ?ນຂອງການຈັດສັນຍົກຍ້້າຍ ໃຫ້ແກ່ການລາຍງານ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ເພື່ອຈLດປະສົງການກວດກາພາຍໃນ; 

• ລະບLນບັນຫາຄ້າງຄາ/ບັນຫາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ; 

• ເຮັດວຽກຢRາງໃກ້ສິດກັບ ທີ່ປcກສາກວດກາພາຍນອກ ເພື່ອກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ; 

• ຮັບ ແລະ ລາຍງານ ການຮ້ອງທLກ ຂອງປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ເຖິງອົງການມອບໝາຍ ແກ້ໄຂ  

13.2 ການກວດກາພາຍນອກ 

ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ການກວດກາພາຍໃນ ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ການກວດກາພາຍ

ນອກ ແມ່ນສໍາຄັນ ເພື່ອບັນຈLຫຼັກການ ສໍາລັບ ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນພາຍນອກ. ໜ້າທີ່ ຂອງການກວດກາ ແລະ ປະ

ເມີນຜົນພາຍນອກ ແມ່ນມີຈLດປະສົງ ສະໜອງ ຂໍ້ມ?ນການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນອັນປYກກະຕິ ກ່ຽວກັບການຄອບຄອງທີ່

ດິນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນທີ່ດິນ ໃຫ້ຝRາຍໂຄງການ ເພື່ອປະເມີນວ່າ ຈLດປະສົງຖືກບັນລLຜົນ.   
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14.0 ຫຼັກການປະກອບສ່ວນທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ  

ໂດຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບການປະຕິແບບເຄີຍເຮັດໃນຊຸມຊົນ, ຊາວບ້ານອາດເລືອກຈະປະກອບສ່ວນທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນດ້ວຍ

ຄວາມສະມັກໃຈ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທົດແທນ ພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂອັນແນ່ນອນ. ສິ່ງນີ້ອາດເປJນຍ້ອນ ໂຄງການຍ່ອຍສະໜອງຜົນ

ປະໂຫຍດໂດຍກົງໃຫ້ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ; ເງ ື່ອນໄຂສໍາລັບການປະກອບສ່ວນດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ແມ່ນບັນຈLໄວ້ໃນ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2(ຂະບວນການປະກອບສ່ວນດິນ) ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3. ເຖິງຢRາງໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການໂຄງ

ລ່າງສ່ວນຫຼາຍ (ທີ່ໂຄງການໃຫ້ທຶນ ເຊັ່ນ ຄອງຊົນລະປະທານ, ຫົວງານ ແລະ ອື່ນໆ) ບໍ່ຖືກກັບຫຼັກການ ສໍາລັບ

ປະກອບສ່ວນດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ເພາະວ່າ ໂຄງລ່າງເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນສະເພາະສະຖານທີ.່ 

1. ຂອບເຂດ ຂອງ ການມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ. ການມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ສະເພາະ

ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍບໍ່ມີການຄອບຄອງທີ່ດິນແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຊຸກດັນ

ໂດຍຊຸມຊົນ. ການມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ຈະເປJນສິ່ງຍອມຮັບໄດ້ ເມື່ອຕອນດິນ ແລະ ຊັບສິນສ່ວນຕົວ

ຕອນນ້ອຍ ໃນບ່ອນທີ່ຜ?້ຖືກກະທົບ ຕົກລົງທີ່ຈະມອບດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈໃຫ້ໂຄງການ

ຍ່ອຍ ບົນພື້ນຖານຕາມຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບLກຄົນ/ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ບໍ່ໃຫ້ສ?ນເສຍດິນເກີນ 10% ຂອງ

ດິນທັງໝົດ (ຖ້າສ?ນເສຍດິນເກີນ - ບໍຄ່ວນມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ). ນອກຈາກນີ້ ບໍ່ໃຫ້ມີເຮືອນ ຫຼື ໂຄງ

ສ້າງອືນໆ ຢ?Rໃນດິນ ທີ່ຈະມອບດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ. ດິນທີ່ຈະມອບບໍ່ແມ່ນດິນຖືກບLກລLກ, ຈັບຈອງ ຫຼ ືທວງກໍາ

ມະສິດຈາກຜ?້ເປJນເຈົ້າຂອງລາຍອື່ນໆ. ສໍາລັບປະເພດໂຄງການຍ່ອຍແບບນີ້, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຄວນ

ກະກຽມ ບົດລາຍງານ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າຂອງດິນໄດ້ຮັບແຈ້ງການຢRາງເຕັມສ່ວນ ກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ, 

ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປະຕິເສດ ບໍ່ມອບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ ໂດຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນ. ບົດລາຍ

ງານນີ້ເອີ້ນວ່າ “ບົດລາຍງານການມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ”. 

2. ການປະກອບສ່ວນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ແມ່ນການຍິນຍອມ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ອນ. ພະນັກງານໂຄງການຍ່ອຍ 

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ການປະກອບສ່ວນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ແມ່ນຖືກປະຕິບັດ ພ້ອມກັບການຮັບຮ?້ລ່ວງໜ້າ ເຊິ່ງ

ແມ່ນມີທາງເລືອກ ລວມທັງການທົດແທນຄືນ ໃນມ?ນຄ່າທົດແທນ ເຊິ່ງການປະຕິບັດປະກອບສ່ວນດ້ວຍຄວາມ

ສະມັກໃຈນັ້ນເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ການຂົ່ມຂ?່ ແລະ ບັງຂັບ. ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ມີສິດປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ຊັບສິນ/ດິນ 

ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນຕໍ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນທີ່ສ?ນເສຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງການ

ເຕັມສວ່ນ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງກົນໄກການຮ້ອງທLກ ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໄວ້ໃນ CRPF ສະບັບນີ້. 

ພະນັກງານປYກປ_ອງສັງຄົມ ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງພິສ?ດການມອບທີ່ດິນ/ຊັບສິນດ້ວຍຄວາມ

ສະມັກໃຈ ກ່ອນການເລີ່ມວຽກງານກໍ່ສ້າງ.  
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3. ການກວດກາເຂັ້ມງວດ. ການກວດກາມອບດິນ/ຊັບສິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ຕ້ອງເຮັດເອກະສານ ໃນບົດລາຍງານ

ການປະເມີນຄວາມສາມາດເປJນໄປໄດ້ຂອງການລົງທຶນໃນໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຕ້ອງຖືກຕ້ອງກັບເງ ື່ອນໄຂລL່ມນີ:້  

a) ພິສ?ດ ແລະ ສ້າງເອກະສານ ເຊິ່ງດິນດິນທີ່ຖືກຄອບຄອງ ແມ່ນມອບດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ, ດິນທີ່ຈະມອບ

ບໍ່ມີການຂັດແຍ່ງໃນເລື່ອງການອ້າງສິດເປJນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ອື່ນໆ;  

b) ຕ້ອງພິສ?ດວ່າ ບໍ່ມີຄົວເຮືອນໃດຕົກທLກຍາກ ຍ້ອນການມອບທີ່ດິນ (ເຊັ່ນ ດິນມອບບໍ່ເກີນ 10% ຂອງ

ດນິທີ່ຜ?້ມອບມີທັງໝົດ) ເຊິ່ງ ກL່ມພັດທະນາຊຸມຊົນ ຕ້ອງເຈລະຈາ ມາດຕະການຟ[້ນຟ?ຊີວິດການເປJນຢ?R 

ເຊັ່ນ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າທໍານຽມການປYກປJກຮັກສາ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ຫຼື ແບ່ງປJນດິນປ?ກຝJງ ກັບ

ສະມາຊິກຊຸມຊົນຜ?້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ; 

c) ພິສ?ດວ່າ ການມອບທີ່ດິນ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ ຜ?້ເຊົ່າດິນ ຫຼື ກໍາມະກອນຍົກຍ້າຍຈາກທີ່ດິນ (ຖ້າວ່າມີ) ;  

d) ດໍາເນີນການປcກສາຫາລື ຢRາງຈິງຈັງດ້ວຍຄວາມປາດຖະນາດ ີ ກັບຜ?້ມອບດິນທີ່ຈະເປJນໄປໄດ.້ ສ້າງ

ເອກະສານ ພິສ?ດວ່າ ຜ?້ມອບດິນ ແມ່ນເຫັນດີກັບ ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງມັນ.  ດໍາເນີນ

ການປcກສາຫາລືສະເພາະກັບແມ່ຍິງ ແລະ ຊຸມຊົນ ຕາມຄວາມຈໍາເປJນ ເ ໍາ ື ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມຢRາງຈິງຈັງ.   

e) ຮັບປະກັນວ່າ ກົນໄກຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາລົງທຶນ ແມ່ນທໍາງານ ແລະ ມີລະບົບ

ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທLກ, ກວດກາ & ປະເມີນຜົນ   

f) ພິສ?ດວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຕ້ອງຄອບຄອງດິນ ບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ສະເພາະ (ອີງໃສ່ລັກສະນະວັດຖຸ ຫຼື ທີ່ຕັ້ງ

ຂອງດິນ)   

4. ເອກະສານ. ພະນັກງານ ຕ້ອງກະກຽມບົດລາຍງານການກວດກາລະອຽດ ກ່ຽວກັບການມອບທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມ

ສະມັກໃຈ ໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງພົວພັນກັບ ການມອບທີ່ດິນເອກະຊົນ. ຕອ້ງຮັບປະກັນວ່າ 

ໄດ້ຂຽນແບບຟອມຢRາງຄົບຖ້ວນສົມບ?ນ (ເບິ່ງຕົວຢRາງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A3). ຕ້ອງມີພິຍານໃນການມອບ

ດິນ 2 ຄົນ ເຊິ່ງແມ່ນ ຜ?້ນໍາຊຸມຊົນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຜ?້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກກິດຈະກໍາລົງທຶນ, ເພື່ອຮັບປະກັນ

ວ່າ ດິນຖືກມອບດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ໂດບບໍ່ມີການບັງຂັບ ຫຼ ືຂົ່ມຂ?່. ຕ້ອງພິສ?ດຂໍ້ມ?ນການມອບດິນຢRາງລະອຽດ 

ໃນຊ່ວງການອອກແບບໂຄງການລະອຽດ ແລະ ປJບປLງ ຕາມຄວາມຈໍາເປJນ. 

5. ຕິດຕາມ/ກວດກາ ການມອບທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ. ພະນັກງານໂຄງການຍ່ອຍຮ່ວມກັບທີ່ປcກສາກວດກາ

ພາຍໃນ ຕ້ອງຕິດຕາມ/ກວດກາບັນຫາການມອບທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ. ທະນາຄານໂລກ ຈະກວດກາເປJນ

ໄລຍະ ຕໍ່ກັບແບບຟອມຕົກລົງມອບທີ່ດິນ ແລະ ຈະສໍາພາດຜ?້ມອບທີ່ດິນເປJນບາງຄັ້ງ. ໃນຊ່ວງເວລາຄະນະກວດກາ

ໂຄງການ, ທະນາຄານໂລກ ຈະພິສ?ດ ລະອຽດ ການມອບທີ່ດິນ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນ ຢRາງຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບຫຼັກການ
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ດັ່ງກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງຫຼືບໍ.່ ຕ້ອງຊ້ອນທ້າຍແບບຟອມການຕົກລົງໄປກັບບົດລາຍງານການສໍາເລັດແຜນການຈັດສັນ

ຍົກຍ້າຍ ພ້ອມກັບສະໜອງສະບັບແທ້-ກອບປXໄປໃຫ້ຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ. 

6. ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທLກ. ຄາດການວ່າ ການຮ້ອງທLກອາດ ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັັບການບັງຄັບໃຫ້ມອບທີ່ດິນ ຫຼື 

ມອບດິນເກີນກວ່າ 10% ຂອງດິນທັງໝົດ ທີ່ຄົວເຮືອນ/ຜ?້ຖືກກະທົບມີ ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສ?່ຄວາມທLກຍາກ. ໃຫ້ຢຍື່ນ

ການຮ້ອງທLກໄປຍັງ ອົງການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທLກ ທີ່ໄດ້ສ້າງໄວ້ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ. ລະບຽບຫຼັກການດໍາເນີນງານ

ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທLກ ແມ່ນລະບLໄວ້ໃນ ພາກ 10.0. 

 

15.0 ມ?ນຄ່າ ແລະ ງ ົບປະມານ 

ໃຫ້ຄິດໄລ່ມ?ນຄ່າການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ໂດຍອີງໃສ່ ການສຶກສາມ?ນຄ່າທົດແທນ, ແລະ ມ?ນຄ່າປະເມີນການຟ[້ນຟ?ລາຍໄດ້ 

ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ຂໍ້ມ?ນຈາກການປະເມີນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ. ສິ່ງນີ້ຈະເປJນພື້ນຖານສໍາລັບຄິດໄລ່ງ ົບປະມານ

ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ໃຫ້ບັນຈLລາຍການຍ່ອຍເຂົ້າໃນ RAP/ARAP, ເຊິ່ງນັ້ນຈະເປJນງ ົບປະມານ ໂດຍບໍ່ມີບັນຈLຄ່າດໍາເນີນ

ງານ.  

 

 

 



 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1A - ແບບຟອມກັ່ນກອງດ້ານສັງຄົມ 
 

ກິດຈະກໍາທີ່ສະເໜີ: …………………….……………………………………………………. 

ບັນຍາຍໂດຍຫຍໍ້: …………………….……………………………………………………. 

…………………….……………………………………………………………………………. 

ທີ່ຕັ້ງ:  ………………………………………………………………………….. 

ຜ?້ປະກອບແບບຟອມ:……………………………………………………………………….. 

ອົງການຈັດຕັ້ງ:  ………………………………………………………………………….. 

ວັນທີ:   ………………………………………………………………………….. 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍມີ:  ……………………………………………………………………….. 

 

 

ກະກຽມເອກະສານຮ່ວມກັບຜ?້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ/ອົງການຈັດຕັ້ງ: 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: 

 

 

 

 

 

ຂໍ້ແນະນທົ່ວໄປ: 

q ບັນຊີກວດການີ້ ແມ່ນໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມ?ນຄົບຖ້ວນ ເພື່ອສະນັບສະໜ?ນການພິສ?ດກິດຈະກໍາໂຄງການ ຫຼື ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ, ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຫ້າມເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ. ມັນເນັ້ນໃສ່ບັນຫາ
ສັງຄົມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທLກບັນຫາຂອງສັງຄົມໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຢRາງລະອຽດ ໃນຊ່ວງການຄັດເລືອກກິດຈະກໍາ/
ໂຄງການຍ່ອຍ. ຖ້າວ່າມັນພົວພັນ/ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ “ໝາຍ” ເພື່ອປcກສາຫາລືມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບໃດໜຶ່ງ ທີ່
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ສະເໜີແນະນໍາ. ຕ້ອງເກັບກໍາຂໍ້ມ?ນໃນຮ?ບແບບປcກສາຫາລື ແລະ ປະສານງານກັບ ອໍານາດການປYກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຊຸມ
ຊົນ, ອົງການພັດທະນາ ແລະ ຜ?້ນໍາຊຸມຊົນ ທີ່ຖືກກະທົບ. 

 

 

  
ຄໍາຖາມ ບໍ່ ແມ່ນ ຕ້ອງມີມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ? 

A. ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ 

ມີໂຄງສ້າງ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນດັ່ງລL່ມນີ້ຢ?Rໃນເຂດກໍ່ສ້າງຂອງ

ໂຄງການຍ່ອຍບໍ່?  

   

• ຄົວເຮືອນ (ເຮືອນ) □ □  

• ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ/ທLລະກິດນ້ອຍ □ □  

• ທາງລົດ, ທາງຄົນ ຫຼື ທາງຊອຍ □ □  

• ດິນປ?ກຝJງ □ □  

• ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງສະມາຊິກຊຸມຊົນຊົມໃຊ້ □ □  

• ສະຖານທີ່ບ?ຊາ ຫຼືບ່ອນພິທີກໍາທາງສາດສະໜາ □ □  

• ອື່ນໆ:  □ □  

ຂໍ້ແນະນໍາອື່ນໆເພີ່ມຕື່ມ: 

 

   

B. ການກະທົບສັງຄົມ ທີ່ເປJນໄປໄດ້ 

ໂຄງການຍ່ອຍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ: 

   

• ເສຍດິນຊົ່ວຄາວ ຫຼືຊັບພະຍາກອນ ຂອງຄົວເຮືອນໃດໜຶ່ງ? □ □  

 

• ເສຍດິນຖາວອນ ຫຼືຊັບພະຍາກອນ ຂອງຄົວເຮືອນໃດໜຶ່ງ? □ □  

 

• ຂັດແຍ່ງໃນສິດສະໜອງນໍ້າ ແລະ ຂັດແຍ່ງສັງຄົມ? □ □  

 

• ກີດຂວາງການໄປມາຂອງຄົນ ແລະ ສັດ? □ □  

• ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈຂອງ □ □  
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ຄໍາຖາມ ບໍ່ ແມ່ນ ຕ້ອງມີມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ? 

ປະຊາຊົນ? 

• ອາດເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກບັນຫາ ນໍາໃຊ້ທີ່
ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ? 

□ □  

• ເຊື່ອມເສຍຊີວິດການເປJນຢ?R ຫຼື ເງ ື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດຂອງ

ແມ່ຍິງ ຫຼື ຄອບຄົວທLກຍາກສLດໃນເຂດບໍລິການໂຄງການ

ຍ່ອຍ? 

□ □  

• ອື່ນໆ: ………………………………………… □ □  

 

C. ໝາຍເຫດ (ອື່ນໆ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ປະເພດການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ
2

 

ພາຍຫຼັງກວດກາຄໍາຕອບຂ້າງເທິງ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຫຼື ພະແນກກະສິກໍາ-ປRາໄມ້ ຫຼື ທີ່ປcກສາ ເຫັນດີຕາມການຢJ້ງຢ[ນ 
ວ່າ ໂຄງການ ແມ່ນ:   

 

[  ]        “ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ບໍ່ຖືກຍົກຍ້າຍວັດຖ ຸແລະ ມີດິນສ?ນເສຍບໍ່ເກີນ 10% ຂອງດິນປ?ກຝJງທັງໝົດທີ່ເຂົາມີ”, 
ຈໍາເປJນຕ້ອງມີແຜນດໍາເນີນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ  

 

[  ] ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ສະເໜີ ອາດເປJນຜົນໃຫ້ມີການກະທົບຫຼາຍ ເຊັ່ນ ມີປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍ ແລະ ສ?ນເສຍດິນ
ປ?ກຝJງເກີນກວ່າ 10% ດິນປ?ກຝJງທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສະນັ້ນຕ້ອງກະກຽມແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ. 

                                                        
2 World Bank OP 4.12, Policy on Involuntary Resettlement 
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ຄໍາຖາມ ບໍ່ ແມ່ນ ຕ້ອງມີມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ? 

 
[  ]         ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍ ແລະ ບໍ່ມີການສ?ນເສຍຊັບສິນ 

 

E. ອາດກະທົບສັງຄົມ (ກL່ມດ້ອຍໂອກາດ) (ຖ້າມີ): 

 

ໂຄງການຍ່ອຍຈະ: 

   

• ກະທົບກL່ມທLກຍາກ? □ □  

 

• ກະທົບແມ່ຍິງເປJນຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ? □ □  

 

• ກະທົບກL່ມຊົນເຜົ່າ ຫຼື ປະຊາຊົນດັງເດີມ? □ □  

 

• ກະທົບກL່ມດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ? □ □  

 

F. ໝາຍເຫດ (ອື່ນໆ):  

 

 

 

 

ເອກະສານປYກປ_ອງສັງຄົມ ທີ່ຕ້ອງການ:    

• ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ RAP/ARAP? □ □  

• ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກL່ມຊົນເຜົ່າ (EGDP)? □ □  

• ໃບຕາດິນ ຫຼື ເອກະສານ? □ □  

• ໃບຢJ້ງຢ[ນຂອງຊຸມຊົນ? □ □  
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ຄໍາຖາມ ບໍ່ ແມ່ນ ຕ້ອງມີມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ? 

• ອ່ືນໆ? ………………………………………. □ □  

G. ໝາຍເຫດ (ອື່ນໆ): 

 

 

 

 

H. ສະຫຼຸບ/ຄໍາແນະນໍາ: 

 

 

 

 

I. ລົງລາຍເຊັນ: 

 

ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 

 

 

 

 

 

ຊື່: ……………………………..………. 

ຕໍາແໜ່ງ:…………………………………….. 

ວັນ: …………………………….……….. 

   

 

ຜ?້ປະສານງານປYກປ_ອງສັງຄົມຂອງໂຄງການ: 

 

 

 

 

ຊື່: ………………..………. 

ຕໍາແໜ່ງ:………………………….. 

ວັນ: ………………….……….. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1B - ແຜນດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ARAP): ເນື້ອໃນເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມ?ນທີ່ຕ້ອງການ  
 

ພາກສະເໜີ 

§ ໂຄງການ (1 ວັກ): ອີງໃສ່ CRPF ເຊິ່ງກວມເອົາໂຄງການ ແລະ ສະໜອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກການ ສໍາລັບ 
ARAP; 

§ ບັນຍາຍໂດຍຫຍໍ້ ຈLດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜ?້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ;  

§ ບັນຍາຍກິດຈະກໍາ ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ເຊິ່ງຕ້ອງ “ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ” (ເຊັ່ນ ສ?ນເສຍທີ່ດິນ, ຊັບສິນ ຫຼື 
ພື້ນຖານຊີວິດການເປJນຢ?R ຂອງຜ?້ຖືກກະທົບ - ບໍ່ພຽງແຕ່ຍົກຍ້າຍວັດຖຸ, ຍັງມີສ?ນເສຍຕົ້ນໄມ,້ ຍົກຍ້າຍຊົ່ວຄາວ 
(ຮ້ານຄ້າ ແລະ ທາງເດີນ  

ພົນລະເມືອງຜ?້ຖືກກະທົບ ແລະ ບັນຊີຊັບສິນ  

§ ບັນຍາຍໂດຍຫຍໍ້ ເຖິງການເກັບກໍາຂໍ້ມ?ນດ້ວຍວິທີໃດ (ເຊັ່ນ ການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ); 

§ ຕາຕະລາງ ຂອງຄົວເຮືອນ/ຜ?້ຖືກກະທົບ, ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່, ຊີວິດການເປJນຢ?Rຖືກກະທົບ, ຊັບສິນ, ມ?ນຄ່າຊັບ
ສິນ/ໂຄງສ້າງ/ເຮືອນ ຖືກກະທົບ  

§ ຄວາມເຫັນຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງສໍາຄັນ, ແຫຼ່ງຜ?້ດອ້ຍໂອກາດຖືກກະທົບ ແລະ ພົນລະເມືອງຕ່າງໆ (ຊົນເຜົ່າ 
ແລະ ກL່ມດ້ອຍໂອກາດ - ແມ່ຍິງ, ຊາຍໜL່ມຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເດັກ, ຜ?້ແກ່ຊະລາ, ຄົນພິການ, ຜ?້ບໍ່ມີດິນ ແລະ ທLກຍາກ
ທີ່ສLດ), ເຊິ່ງເຂົາເປJນຕົວແທນທາງປະຫວັດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ. 

ການທົດແທນ ທີ່ຈະສະໜອງ 

§ ແບບຟອມການທົດແທນ ທີ່ຈະສະໜອງ (ເຊັ່ນ ເງ ິນສົດ ຫຼ ືວັດຖ)ຸ; 

§ ບັນຍາຍເງື່ອນໄຂ ສໍາລັບການໃຫ້ດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ (ຖ້າມີ), ລວມມ:ີ 

o ການປcກສາຫາລື ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັບຜ?້ຖືກກະທົບ ຢRາງອິດສະລະ, ປາສະຈາການບັງຂັບ, ມີຄວາມສາມາດ
ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຍອມຮັບ; 

o ບໍ່ມີການກະທົບໜັກຕໍ່ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ, ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍວັດຖ,ຸ ການສ?ນເສຍທີ່ດິນ ໜ້ອຍ

ກວ່າ 10 % ຂອງດິນທັງໝົດທີ່ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບມີ, ບໍ່ກະທົບຊັບສິນຊີວິດການເປJນຢ?R; 

o ມີລະບຽບຫຼັກການ ຮ້ອງທLກ ແລະ ທົດແທນຄືນ  

o ມີເອກະສານ ແລະ ການພິສ?ດຢRາງອິດສະລະ ກ່ຽວກັບການມອບດິນ ຫຼື ຊັບສິນ. 

ການປcກສາຫາລືກັບ ຜ?້ຖືກກະທົບ 

§ ບັນຍາຍໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ສື່ສານເປXດເຜີຍຂໍ້ມ?ນສ?່ສາທາລະນະ ເພື່ອປະກາດໂຄງການ ແລະ ຮັບຄວາມຄິດ
ເຫັນ; 

§ ການປcກສາຫາລື ຄັ້ງຕໍ່ມາກັບ ຄົວເຮືອນ/ຜ?້ຖືກກະທົບ ທີ່ຮ?້ຈັກ ຫຼ ືລະບLດ້ວຍຕົນເອງ; 

o ທາງເລືອກ ທີ່ໄດ້ປcກສາຫາລື ກັບຄົວເຮືອນ/ຜ?້ຖືກກະທົບ ແລະ ຊຸມຊົນ  

o ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມ?ນ ກ່ຽວກັບ ວັນທີ່ປTດການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນຖືກກະທົບດ ມີກົນໄກການຮ້ອງທLກ (ດັ່ງລາຍ
ລະອຽດ ໃນ  CRPF ພາກ 10.0). 
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§ ກະກຽມ ການເປXດເຜີຍເຄື່ອງມື ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ມີການເປXດເຜີຍສ?່ມວນຊົນ, ກວດກາ, ມີຄວາມຄິດເຫັນ, ແລະ 
ລົງຂ່າວໃນເວບໄຊດ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາປRາໄມ້ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. 

ອົງການຮັບຜິດຊອບນໍາສົ່ງການທົດແທນຄືນ  

§ ອົງການຮັບຜິດຊອບ; 

§ ວິທີແຈ້ງການເຖິງ ຜ?້ຖືກກະທົບ; 

§ ກໍານົດເວລາ (ທົດແທນຄືນ ກ່ອນມເີຫດການສ?ນເສຍ); 

§ ວິທີການພິສ?ດ, ການເປXດເຜີຍ, ພິຍານການຍົກຍ້າຍ (ແບບຟອມຊ້ອນທ້າຍ ເພື່ອບັນທຶກ ແລະ ເປJນພິຍານການ
ມອບຮັບສິດ)  

§ ຂະບວນການດໍາເນີນງານແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທLກ, ການຕໍ່ວ່າ ແລະ ອLທອນ. 

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ 

§ ອົງການຮັບຜິດຊອບລາຍງານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ARAP; 

§ ການເຂົ້າຮ່ວມຢRາງອິດສະລະໃນການຕິດຕາມກວດກາ (ເຊັ່ນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອື່ນໆ) 

§ ບົດລາຍງານສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບການປcກສາຫາລືກັບ ຊຸມຊົນທັງໝົດ (ຊ້ອນທ້າຍດ້ວຍໃບລົງທະບຽນ). 

ກໍານົດເວລາ ແລະ ງ ົບປະມານ 

§ ເວລາ ແລະ ຕາຕະລາງໜ້າວຽກ 

§ ແຫຼ່ງ ແລະ ການໝLນວຽນທຶນ: 

o ຄ່າທີ່ປcກສາຫາ; 

o ຄ່າບLກຄະລະກອນ; 

o ໃຊ້ຈ່າຍລL້ຍຫ້ຽນຫ້ອງການ; 

o ຄ່າທົດແທນຄືນ 

o ຄ່າຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2B- ແບບຟອມການມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ 
 

ແຂວງ  

ເມືອງ  

ບ້ານ  

ລະຫັດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ID:  

 

ຊື່ເຈົ້າຂອງດິນ: ລະຫັດ ID: ເປJນຜ?້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ:  

ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ 

ເພດ: ອາຍL: ອາຊີບ: 

ທີ່ຢ?R: 

ບັນຍາຍກ່ຽວກັບດິນ ທີ່ຈະມອບໃຫ້ໂຄງການ ເນື້ອທີ່ຖືກກະທົບ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ທີ່
ເຈົ້າຂອງດິນມີ 

ອັດຕາສ່ວນຂອງ

ດິນຖືກກະທົບ

ທຽບກັບດິນທັງ

ໝົດ ທີ່ເຈົ້າຂອງ
ດິນມີ 

ລະຫັດແຜນທີ ່
(ຖ້າມີ) 

ບັນຍາຍພືດປະຈໍາປX ທີ່ໃຫຍ່ຢ?RເທິງດິນປJດຈLບັນນີ້, ແລະ ໃນດິນຖືກໂຄງການກະທົບ 

 ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ/ບໍລິມາດ 

- ພືດທີ່ຖືກທໍາລາຍ/ສ?ນເສຍ   

- ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ຈະຖືກທໍາລາຍ   

- ຕົ້ນໝາກໄມ້   

- ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ໃຊ້ຈLດປະສົງອື່ນ ຫຼື ຄົວເຮືອນ   

- ຕົ້ນໄມ້ປRາ   

- ອື່ນໆ   

ບັນຍາຍຊັບສິນອື່ນໆ ທີ່ຈະສ?ນເສຍ ຫຼື ຕ້ອງຍົກຍ້າຍ ເພື່ອສາມາດດໍາເນີນໂຄງການ  

ມ?ນຄ່າ ຊັບສິນ ທີ່ມອບໃຫ້ລ້າ 

 
1. ໂດຍການລົງລາຍເຊັນ ຫຼື ຈໍ້າໂປ_ມືໃນແບບຟອມນີ້, ເຈົ້າຂອງດິນ ຕົກລົງ ມອບດິນ/ຊັບສິນນີ ້ ໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍ 

ໂດຍຮັບຮ?້ຢRາງລະອຽດ ກ່ຽວກັບສິດທິຮັບການທົດແທນຄືນ, ຮັບຮ?້ສິດທີ່ປະເສດ ແລະ ທວງຮັບຄ່າທົດແທນຄືນ. 
ການມອບແມ່ນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ພ້ອມກັບການຍິນຍອມຢRາງມີທາງເລືອກ. ຖ້າວ່າ ເຈົ້າຂອງດິນບໍ່ຕ້ອງການ
ມອບດິິນ/ຊັບສິນໃຫ້ໂຄງການ ຜ?້ກ່ຽວບໍ່ລົງລາຍເຊັນ ຫຼື ຈໍ້າໂປ_ ແລະ ຈະຂໍຮ້ອງເອົາການທົດແທນຄືນ. 

 
ວັນທີ: ............................... ວັນທີ: ............................... 
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ລາຍເຊັນຜ?້ຕາງໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ-ສິ່ງແວດລ້ອມ, 
ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປRາໄມ້ ເມືອງ 

 
ລາຍເຊັນຜ?້ມອບຊັບສິນ (ຜ?້ຖືກກະທົບ) 
(ສໍາລັບຄົວເຮືອນ ໃຫ້ມີລາຍເຊັນທັງຜົວ ແລະ ເມຍ) 

 

 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3A – ແນະນໍາ ແຜນການກວວດກາ ແລະ ດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສໍາ
ລັບ RAP 
 

ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງທະນາຄານໂລກ, ຕ້ອງແຈ້ງໂຄງການໃນ 3 ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ການວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍ, ການດໍາ

ເນີນວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການກວດກາ & ປະເມີນຜົນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຄວນວິເຄາະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍແບບກະທັດຫັດ ໃນ

ແບບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນຖືກກະທົບ, ສາມາດນໍາໃຊ້ແຜນການກວດກາ ແລະ ດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍລL່ມນີ້ ກັບ RAP 

ໂຄງການຍ່ອຍ.  

ແຜນດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ດັ່ງເປJນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ RAP, ຕ້ອງເຮັດແຜນການດໍາເນີນງານດັ່ງລL່ມນີ້. 

o ການເຂົ້າຮ່ວມ. ຄວນເຊີນຜ?້ຍິງເຂົ້າຮ່ວມທLກວາລະການປcກສາຫາລື ຕະຫຼອດຮອບວຽນ, ໂດຍສະເພາະການປcກສາຫາລື ທີ່ເຮັດເປJນ

ກL່ມ ເພື່ອເປXດໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ຄວາມເປJນຫວ່ງ, ສະໜອງຜົນສະທ້ອນກັບຕໍ່ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ 

ຂະບວນການຟ[້ນຟ?ຊີວິດການເປJນຢ?R/ລາຍໄດ.້ ແມ່ຍິງແມ່ນຈັດເປJນບLລິມມະສິດ ທີ່ຈະເຮັດວຽກງານໃນໂຄງການ ຖ້າຕ້ອງການ. 

o ແຈ້ງການໃຫ້ຊາບດີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ. ຄວນສືບຕໍ່ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ທີ່ເປJນໄປໄດ້ ຂອງການຈັດສັນ

ຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟ[້ນຟ?ຊີວິດການເປJນຢ?R ຕໍ່ກັບແມ່ຍິງຖືກກະທົບ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊາບດີ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ທີ່ເປJນໄປໄດ້ ຕໍ່ກັບ

ຄົວເຮືອນເຂົາເຈົ້າ, ວຽກງານເພີ່ມລາຍໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາສະເໜີມາດຕະການ ເຊິ່ງໂຄງການສາມາດປະຕິບັດ ຫຼີ້ກເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນ

ກະທົບ. 

o ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍພາຍໃນຄົວເຮືອນ: ດັ່ງທີ່ ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍຊີ້ບອກ, ແມ່ຍິງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າຜ?້ຊາຍ 

ໃນການເຮັດວຽກເຮືອນ ແລະ ເບິ່ງລ?ກ. ບາງຄົນຍັງຊອກຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມໃຫ້ຄອບຄົວ. ສະນັ້ນ, ຂະບວນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ໂດຍ

ສະເພາະ ຄົວເຮືອນທີ່ສ?ນເສຍເຮືອນ ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທໍາງານ ແລະ ພະຍາຍາມຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ; ຍ້ອນວ່າ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ເຊິ່ງ

ຈະກະທົບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະມີລາຍຮັບ, ຖ້າແມ່ຍິງຖືກວ່າຈ້າງເປJນກໍາມະກອນ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາມີງານຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ 

ເພາະແມ່ຍິງພົວພັນໂດຍກົງກັບການປ?ກພືດ/ບົວລະບັດພືດຜົນ   

o ການຟ[້ນຟ?ຊີວິດການເປJນຢ?R/ລາຍໄດ.້ ບາງຄົວເຮືອນອາດປRຽນແປງອາຊີບຕົນເອງ ເຊັ່ນ ຄົວເຮືອນ ທີ່ອີງໃສ່ລາຍໄດ້ລະດ?ການ - ຕົ້ນຕໍ

ຈາກພືດ ຫຼື ຕົ້ນໝາກໄມ້. ຄວນປcກສາຫາລື ແລະ ຝcກອົບຮົມຄວາມຊໍານານອາຊີບໃໝ່ໃຫ້ກL່ມຄົວເຮືອນ ພ້ອມກັບຄວາມສາມາດ

ຂອງແມ່ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮ?້ ແລະ ຄວາມສາມາດສໍາເລັດໃນອາຊີບໃໝ ່ 

o ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ. ຍ້ອນວ່າແມ່ຍິງ ເບິ່ງແຍງລ?ກ, ຈໍາເປJນຕ້ອງແຈ້ງ/ເຕືອນເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຕິດພັນກັບການ

ຍົກຍ້າຍເຮືອນເຂົາເຈົ້າ. ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ໃນບາງບ່ອນແມ່ຍິງ ແລະ ຜ?້ຊາຍກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງໃນການຍົກຍ້າຍ/ສ້າງເຮືອນ/ດໍາເນີນ

ທLລະກິດໃໝ່, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງກະກຽມຄວາມປອດໄພ, ຄວນມີທາງເລືອກໃຫ້ມີຄົນອຶ່ນເບິ່ງແຍງລ?ກແທນ. 

o ຕາມການການປcກສາຫາລື ທີ່ອີງໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ວິທີການເບີກຈ່າຍເງິນທົດແທນຄືນ (ໂດຍສະເພາະການ

ປະສານງານລະຫວ່າງ ພະແນກກະກິກໍາ-ປRາໄມ້ແຂວງ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບໜັກ), ຄວນເຮັດຢRາງຮອບຄອບ ເພື່ອຮັບປະກັນ 

ຫຼີ້ກເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມຫຍL້ງຍາກ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍຂອງແມ່ຍິທີ່ຖືກະທົບໜັກ.  

o ຈໍາເປJນຕ້ອງປcກສາຫາລືອີກ ລະຫວ່າງຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການທົດແທນ ທີ່ສະໜອງໃຫ້

ເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ແມ່ນເໝາະສົມຕາມວັດທະນາທໍາ ເຊິ່ງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ສະໜອງ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຜ່ານວຽກງານພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ສະເໜີ ພາຍໃຕ ້ແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົ່າ EGDP 
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ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. 

ການຕິດຕາມ/ກວດກາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຊ່ວງກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ RAP, ຄວນກວດກາຕົວຊີ້ວັດສໍາຄັນ (ເໜັ້ນໜັກຢ?Rຂ້າງ

ລL່ມ) ຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ໃນບົດລາຍງານກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

• ການເຂົ້າຮ່ວມປcກສາຫາລື: 

ຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ເຊີນແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມການປcກສາຫາລ ືທົ່ວໄປ ແລະ ເປJນກL່ມ ໃນຊ່ວງຂະບວນການປJບປLງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ RAP. 

ຢRາງໜ້ອຍ ຈໍານວນ 30% ຂອງຜ?້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໃນກອງປະຊຸມປcກສາຫາລືແມ່ນແມ່ຍິງ. 

• ການເບີກຈ່າຍເງິນທົດແທນ. 

ຮັບປະກັນວ່າ ຂະບວນການເບີກຈ່າຍເງິນທົດແທນ ແມ່ນໂປRງໃສ ແລະ ມີຊື່ທັງຜົວ ແລະ ເມຍຮັບເງິນ.  ຊຸກຍ?້ໃຫ້ຜົວ ແລະ ເມຍມີໜ້າເຂົ້າ

ຮ່ວມ ໃນວາລະການເບີກຈ່າຍເງິນທົດແທນ. 

ອໍານາດການປYກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ແນະນໍາຄົວເຮືອນ/ບLກຄົນຖືກກະທົບ ເຖິງການທົດແທນຄືນນັ້ນ ຈະເຮັດ - ຈະເຮັດ

ເປJນເງິນສົດ ຫຼື ໂອນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ນັ້ນກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບມີເວລາພຽງພໍກະກຽມຕົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດ

ໄພ ທີ່ຈະຮັບເງິນທົດແທນຄືນ.   

• ການຟ[້ນຟ?ຊີວິດການເປJນຢ?R 

ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ ສໍາລັບການຝcກອົບຮົມຄວາມຊໍານານງານ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການຟ[້ນຟ?ລາຍໄດ.້ ເຊີນເອົາ

ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບໜັກ 100% (ຜ?້ເຊິ່ງຢJ້ງຢ[ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ທີ່ຈະຮັບເອົາການແນະນໍາວຽກ/ຝcກອົບຮົມ/ປcກສາຫາລືວຽກ) 

ເຂົ້າຮ່ວມວາລະການປcກສາຫາລື ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ເປJນຕົວແທນ ຄົວເຮືອນເຫຼົ່ານີ້.  

ພິຈາລະນາ ບັນຈLແມ່ຍິງ ໄປມີໂອກາດໃນການຮັບຈ້າງງານໃດໜຶ່ງ ທີ່ໂຄງການກໍ່ໃຫ້ເກີດມີ. ຜ?້ຮັບເໝົາທັງໝົດ ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານ

ກໍ່ສ້າງໂຄງການ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ພະແນກກະສິກໍາ-ປRາໄມ້ ຊາບເຖິງໂອກາດວຽກງານ ທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ພະແນກກະສິກໍາ-ປRາໄມ້ 

ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບຊາບ. 

ຄົ້ນຫາໂອກາດງານ ທີ່ເຊື່ອມແມ່ຍິງ ກັບກL່ມຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ ແລະ ໂຄງການ-ການເງິນຈLລະພາກ.  

 


