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ຄໍາຫຍໍ້

ARAP

ແຜນດໍາເນີນງານ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ

CBO

ອົງ  ານຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢຊຸມຊົນ
  ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ   ານທົດແທນຄືນ ແລະ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ

CRPF
CSO
DAFO
DOPF
DOPF
EGDP
EGEF
EPL
ESIA
ESMF
ESMP
FGD
GoL
GRI
ICT

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປາໄມ້ ເມືອ  
ກົມແຜນການ   ການເງິນ ແລະ ການຮ່ວມມ,
ອົງ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ຖື  ແຕ່ງຕັ້ງ
ແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົ່າ
  ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ   ານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ
  ົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ  ານປ  ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ
  ານປະເມີນຜົນ  ະທົບ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ  ານຄ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຜນ  ານຄ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ການປກສາຫາລືກັບກ່ມເປ້າໝາຍ
ລັ  ຖະບານ ສປປ ລາວ
ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທກ
ເຕັ  ນິ     ານສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມນ

LRSP-2

ອົງການພັດທະນາສາກົນ
ໂຄງ  ານປບປງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ - ໄລຍະ   

MAF

  ະຊວງ   ະສິ  ໍາ-ປາໄມ້

M&E

  ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນ

MOF

  ະຊວງ   ານເງິນ
  ະຊວງ ຊັບພະຍາ  ອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

IDA

MONRE
MoICT
MPI
NPA
OP/BP
PAFO
PAH
PAP
PONRE
PDR
PDO
PPT
RAP
RoI
SDS
SIA
ToR

ກະຊວງ ວັດທະນາທໍາ   ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການທ່,ງທ່ຽວ
  ະຊວງ ແຜນ  ານ ແລະ   ານລົງທຶນ
ອົງການພັດທະນາບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ນະໂຍບາຍ  ານດໍາເນີນງານ ຂອງທະນາຄານໂລ  
ພະແນ     ະສິ  ໍາ-ປາໄມ້ແຂວງ
ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ
ປະຊາຊົນຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ
ພະແນ   ຊັບພະຍາ  ອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ
ສາທາລະນະລັດ ປະ  າທິປະໄຕ ປະ  າ  ົນລາວ
ເປ້າໝາຍ ຂອງ  ານພັດທະນາໂຄງ  ານ
ທີມງານ  ະ  ຽມ ໂຄງ  ານ
ແຜນການດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ
ຂົງເຂດກະທົບ
ຊ່ຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ
ການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ
ເອກະສານກໍານົດຂອບເຂດໜ້າວຽກ
iii

VRS

ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຂັ້ນບ້ານ

WB

ທະນາຄານໂລກ

ຄວາມໝາ   ແລະ ນິ  າມ
ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ - ໝາຍເຖິ   ປະ  າ  ົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທັງໝົດ ໃນບັນດາບ້ານ ເຊິ່ງ ຍິນດີເ  ົ້າຮ່ວມ ແລະ

ເປນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງໂຄງ  ານ
ການທົດແທນຄືນ - ໝາຍເຖິງ   ານເບີ  ຈ່າຍເງິນສົດ ຫຼື ເປນວັດຖຸ ໃນມນຄ່າທົດແທນຄືນ ຊັບສິນ ທີ່ຖື  ໂຄງ  ານເວນຄືນ
ວັນທີປດເກັບກໍາຂໍ້ມນ

-

ໝາຍເຖິ  ວັນທີ

ປະກາດປດເກັບກໍາຂໍ້ມນຜົນກະທົບ  ກ/ານົດສິດທິ

ຜ້ຖືກກະທົບ

ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ   ວັນທີ ປະກາດປຂດເກັບກໍາຂໍ້ມກນຜົນກະທົບ ແມ່ນ.ະບໄວ້ໃນແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ  

ປກກະຕິ

ວັນທີ ປະ  າດປກດເ  ັບ  ໍາຂໍຂມນຜົນ  ະທົບ ແມ່ນ  ໍານົດໃນວັນດຽວ  ັນ  ັບ ມື້ປກດ   ານສໍາຫຼວດ ພົນລະເມືອງຖື    ະທົບ
ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງ  ານ

ຫຼື

ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ.

ເອີ້ນວ່າ
(ະຊາຊົນ

ວັນທີ

ແຈ້ງ  ານ

  ່ຽວ  ັບ

ວຽ  ງານ  ໍ່ສ້າງ

  ຜ້ທ.່ບໍ່ຢໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງຖື    ະທົບ

ຍ້ອນ  ່າ

ພວກກ່ຽວບໍ່ຢອາໄສ   ບໍ່ມີຊັບສິນ ແ,ະ ບໍ່ມີ,າຍໄດ້ຈາກຂອບເຂດໂຄງການ) ແມ່ນບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການທົດແທນ  ືນ ແລະ
ສິດທິອື່ນໆ.
ຜ້ບໍ່ມີ  ີ່ຢ

-

ໝາຍເຖິງ

ປະຊາຊົນທັງໝົ(

  ພິຈາລະນາ)າມກິ(ຈະກໍາ

ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ)

  ີ

(1)

ມາດຖານ  ານດໍາລົງຊີວິດຖື    ະທົບໜັ   ຫຼື (2) ສິດທິ, ກໍາມະສິດ, ຜົ(ປະໂຫຍດ ໃ(ທີ່ດິ(, ເຮືອ(   ,ວມທັງ ສະຖາ(ທີ່,
ດິ)ກະສິກໍາ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າ   ຫຼື ຊ/ບສິ)ຄົງທີ່/ບໍ່ຄົງທີ່ ຖື  ເວນຄືນ ຫຼື ຖື  ຄອບຄອງຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ; (3)
ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຊັບສິນການຜະລິດຖືກກະທົບໜັ   - ຊົ່ວ  າວ ຫຼື ຖາວອນ (4) ທລະກິດ   ອາຊີບ   ວຽກງານ ,ຼື ທີ່ຢອາໄສ
ຖືກກະທົບໜັກ   ແລະ “ຜ້ບໍ່ມີທີ່ຢ” ຍັງໝາຍເຖິງ ຜ້ທີ່ບໍ່ມີສິດ ຕໍ່   ັບທີ່ດິນ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຄອບຄອງ.
ຜ້ຄອບຄອງທີ່ດິນ

ທີ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊິຍ  

ໝາຍເຖິງ

ຜ້ຖືກກະ(ົບ

  ກ)

ມີໃບຢ້ງຢ)ກໍາມະສິດ(ີ່ດິ)

  ຂ)

ບໍ່ມີໃບ  ໍາມະສິດທີ່ດິນ ແຕ່  ົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຮັບຮອງການຄອບຄອງທີ່ດິນ   ຜ້ຄອບຄອງທີ່ດິນ .ຼື ຄົວເຮືອນ
ຄອບຄອງດິນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາ,ກົດໝາຍ ຕໍ່ທີ່ດິນ ທີ່   ແຕຜ້ກ່ຽວ ,ີສິດໄດ້ຮັບກ,ນຊ່ວຍເຫຼືອ ຟ້ນຟຊີວິດກ,ນເປນຢ  
ມາດຖານ  ານດໍາລົງຊີວິດ ແລະ   ານຊ່ວຍເຫຼືອ ຕໍ່ຊັບສິນຄົງທີ່ ເຊິ່ງຖື    ະທົບ
ສິດທິ ຮັບ  ານທົດແທນ - ໝາຍ ເຖິງ ຂະໜາດຂອງການທົດແທນ ເຊິ່ງປະກອບມີ ການທົດແທນ   ຊ່ວຍເຫຼືອ,ຂ້ນ,ກລາຍໄດ້  

ການຊ່ວຍ,ຫຼືອຍົກຍ້າຍ   ລາຍໄດ້ ເຊິ່ງ ຍ້ອນຖື    ະທົບຈາ  ໂຄງ  ານ ໂດຍອີງໃສ່ປະເພດ ຂອງ  ານສນເສຍ ເສດຖະ  ິດສັງຄົມ   ອງເ  ົາເຈົ້າ
ຄົວເຮືອນ - ໝາຍເຖິງ ບຄ  ຄົນທັງໝົດ ທີ່ດກາລົງຊີວິດ ແລະ   ິນຢງຮ່ວມ  ັນ ໃນຄົວເຮືອນໜຶ່ງພາຍໃນສັງຄົມ.
iv

ຟ້ນຟລາຍໄດ້ - ໝາຍເຖິງ   ານສກາງຄືນໃໝ່ ດການແຫຼ່ງລາຍໄດກ ແລະ ຊີວິດ  ານເປງນຢຄຂ ຂອງຜຄກຖື    ະທົບ ໃຫກຢຄຂໃນລະດັບ

ກ່ອນມີໂຄງການກະທົບ
ການປບປງຍົກລະດັບ

-

ໝາຍເຖິງ

ດໍາເນີນການກໍ່(້າງ

ໂຄງ(້າງ

  ເຮືອນ  

ຮົ້ວ  

ສາລາ  

ຄອກໝ  

ສິກງອໍາ,ວຍຄວາມສະ)ວກຂອງສຄວ,ຕົວ/ຊຸມຊົ,, ເລົຂາ, ສງາງ ແລະ ອືກ,ໆ   ແລະ ພື)/ົ,/ເຄືກອງປຍກ, ຕົຂ,ໄມງ ທີກບຊກຄົ,,
ຄົວເຮືອນ   ອົງການຈ,ດຕ,້ງປກ
ການຄອບຄອງທີ່ດິນ - ໝາຍເຖິງ ຂະບວນ  ານ ທີ່ບກຄົນສນເສຍກໍາມະສິດ ແບບບໍ່ສະມັກໃຈ ໃນເ,ື່ອງການນໍາໃຊ້  

ການເຂົ້າເຖິງ ທີ່ດິນ ຍ້ອນໂຄງການເຂົ້າ.າຄອບຄອງ   ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ນກາໄປສຂ່ ຜົນກະທົບຂະໜາດຕ່າງໆ ລວ..ີ
ສນເສ  ທີ່ຢ ຫຼື ຊັບສິນຄົງທີ່ອື່ນໆ   ,ົ້(, ນໍ້າສ້າງ   ອ້າງນໍ້າ   ໂຄງສ້າງອື,ນໆ ທີ,ຢດິນ  
ອົງການຄ້ມຄອງໂຄງການ - ໝາຍເຖິງ   ະຊວງ  ະສິ  ໍາ-ປ,ໄມ້   ກະຊວງແຜນກ,ນ ແລະ ກ,ນລົງທຶນ   ກະຊວງກ,ນເງິນ  

  ະຊວງ ຊັບພະຍາ  ອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຜ້ຖື    ະທົບ ຫຼື ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ - ລວມມີ ບກຄົນ   ຄົວເຮືອນ   ນິຕິບກຄົນ   ອົງການຈັດຕັ້ງ   ບໍລິ,ັດ ຫຼື

ສະຖາບັ(ເອກະຊົ(

  ໂດຍພິຈາລະ(າຕາມກາ(ປຽ(ແປງ

ທີ່ເປນຍ້ອນໂຄງກ)ນ  

ເຊິ່ງພວ  ເຂົາມີ

(i)

ມາດຖານ  ານດໍາລົງຊີວິດ ຖື    ະທົບໜັ  ; (ii) ເສຍສິດ, ກໍາມະສິດ, (ົນປະໂ,ຍດ ໃນທີ່ດິນ, ເຮືອນ   ດິນທີ່ຢອາໄສ,
ການຄ້າ, ກະສິກໍາ, ,ກາໄມ້, ,ຂກຝງງ, ທົຈງຫຍ້າ  , ແຫຼ່ງນໍຊາ, ໜອງ,າ, ເຂ)ຫາ,າຂອງຊຸມຊົນ, ພື),ະຈໍາ,ຄ-ພືດຢ,ນຕົ້ນ   ຕົ້ນໄມ້
ຫຼື ຊັບສິນຄົງທີ່/ບໍກຄົງທີ່ ເຊິ່ງຖືກຄອບຄອງ   ເວນຄືນ   /້າ, /ຼື ຖືກກະທົບໜັກ ຈະເປນບາງສ່ວນ   ຊົ່ວຄາວ /ຼື ຖາວອນ (iii)
ທລະກິດ   ອາຊີບ   ສະຖານທີ່ເ,ັດວຽກ   ທີ່ຢອາໄສ ຖືກກະທົບໜັກ - ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ໂດຍມີ  ານຍົ  ຍ້າຍ ຫຼື
ບໍ່ມີ  ານຍົ  ຍ້າຍ
ການຟ້ນຟບລະນະ

-

ໝາຍເຖິງ

ຍ້ອນການສນເສຍຊັບສິນທກາການ,ະລິດ  

  ານຊ່ວຍເຫຼືອ

ລາຍໄດ້  

ວ;ກງານ

ຫຼື

ທີ່ສະໜອງໃຫ້ແ  ່
ແຫຼ່ງລາຍໄດ້;

ຜ້ຖື    ະທົບໜັ  

ເສີມການເບີກຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄືນ

ໃຫ້ແກ່ຊັບສິນ ທີ່ຖືກຄອບຄອງ   ເພື່ອບັນ.ການ,ງ້ນ,ຄມາດຖານການດກາ.ົງຊີວິດ ແ.ະ ຄນນະພາບຊີວິດ ໃນ.ະດັບພື້ນຖານ.
  ານທົດແທນຄືນ ອາດຈະບໍ່ພຽງພໍ ທີຈ
່ ະບັນລ  ານຟ້ນຟບລະນະຢາງເຕັມສ່ວນ
ມນຄ່າທົດແທນ - ແມ່ນວິທີ  ານປະເມີນຊັບສິນ ເຊິ່ງຕັດສິນ ຈໍານວນເງິນທົດແທນ ໃຫ້ພຽງພໍ   ັບຊັບສິນ ທີ່ສນເສຍ

ເຊ.່ງລວມມີ

ມນຄ່າດໍາເນີນການ

ສໍາລັບດິນກະສິກໍາ  

ທີ່ຈໍາເປນ  

ມັນ,ມ່ນມນຄ່າ

ການທົດແທນຄືນ

ກ່ອນມີໂຄງການຍ່ອຍ

ຕາມມນຄ່າທົດແທນ
,ຼື

ແມ່ນຖືກໍານົດ

ກ່ອນການຍົກຍ້າຍ

ດັ່ງລ່ມນີ້  

ເຊິ່ງຄາລາໃດສງກວ່າ  

ມນຄ່າລາຄາຕະຫຼາດ ທຽບເທົ່າຜົນຜະລິດ ທີ່ເປນໄປໄດ້ ຫຼື ມນຄ່າ  ານນໍາໃຊ້ ທີ່ດ,ນ ໃນເຂດດ,ນໃກ້ຄຽງ ເຊ,່ງຖືກກະທົບ  
ບວ    ັບມນຄ່າ  ະ  ຽມດິນ ເທົ່າ  ັບລະດັບ ເຊິ່ງຄ້າຍຄຽງ  ັນ  ັບດິນຖືກກະທົບ   ບວກກັບມນຄ່າ   ານຂຶ້ນທະບຽ   ແລະ
ພາສີໂອນທີ່ດິນ. ສງາລັັ,ດິນ ຢຊເຂດຊານເ.ືອງ   .ັນແ.ຂນ.ຊນຄຂາລາຄາຕະຫຼາດ ກຂອນການຍົກຍຄາຍ ທຽ,ເທົຍາຂະກາດ ແລະ

v

  ານນໍາໃຊ້

  ັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວ  

ຫຼື

  ານບໍລິ  ານ

ໂຄງລ່າງສາທາລະນະ

ທີ່ໄດ້ປກບປງ

ຫຼື

ຄ້າຍຄຽງ  ັນ

ກັບດິນເຂດໃກ້ຄຽງ ທີ່ຖືກກະທົບ   ບ,ກກັບຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ໂອນກໍາມະສິດທີ່ດິນ. ສໍ.ລັບເຮືອນ ແລ, ໂຄງສ້.ງອື່ນໆ  
ມັນແມ່ນ

ມນຄ່າວັດສະດ  ໍ່ສ້າງຕາມລາຄາຕະຫຼາດ

ເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງ

ທີ່ຍົ  ຍ້າຍ

ດ້ວຍຄນນະພາບຄ້າຍຄື  ັນ

ແລະ

ໃນເນື້ອທີ່ຄ້າຍຄຽງກັນ ຫຼື ໃຫ້ດີກ,່າ ໂຄງສ້າງ ທີ່ຖືກກະທົບ ຫຼື ສ້ອມແປງ ໂຄງສ້າງ ທີ່ຖືກກະທົບເປນບາງສ່,ນ  
ບວກກັບມນຄ່າຂົນສົ່ງວັດສະດກໍ່ສ້າງ

ໄປສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ  

ບ,ກກັບ

ມນຄ່າແຮງງານ

ແລະ

ຄ່າທໍານຽມ

ຂອງຜ້ຮັບເໝົາກໍກສ້າງ   ບວກກັບມນຄ່າ,ົງທະບຽນ ແ,ະ ພາສີໂອນກໍາມະສິດ. ໃນການຕັດສ,ນໃຈມນຄ່າທົດແທນຄືນ  
ຈະບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າຊັບສິນເຊື່ອມຄນ,

ປະຫຍັດ

ວັດສະດໄດ້  

ມນຄ່າຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ໄດ້ຈາ  ໂຄງ  ານ

ເຊິ່ງຕັດຈາ  

ມນຄ່າຊັບສິນຖືກກະທ.ບ   ເຊິ່ງໃນບັນດາລາຍ  ານນັ້ນ   ົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຖານ ຂອງ  ານທົດແທນຄືນ
ເຕັມມນຄ່າທົດແທນ   ການທົດແທນຄ,ນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນ ແມ່ນສົມຄວນເສີມຕື່ມ ໂດຍມາດຕະ  ານເພີ່ມຕື່ມ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຖານມນຄ່າການທົດແທນ   ການຊ່.ຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມ ແມ່ນ ແຕກຕ່າງຈາກ ມາດຕະ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ
ທີ່ຈະຖື    ໍານົດໄວ້ ພາຍໃຕ້ບັນດາອານມາດຕາ ໃນນະໂຍບາຍດໍາເນີນງານ ຂອງທະນາຄານໂລ   (OP/BP) 4.12, ວັກ. 6.
ການສຶກສາມນຄ່າທົດແທນຄືນ (RCS) - ຈດປະສົງຕົ້ນຕໍ ຂອງ   ານສຶ  ສາມນຄ່າທົດແທນຄືນ ແມ່ນຕັດສິນ ອັດຕາລາຄາດິນ

ໂດຍອີງໃສ່ ຂໍ້ມນບັນທຶ    ານຄ້າຂາຍຕົວຈິງ ຂອງເຂດດິນຖືກກະທົບ   ໂຄງສ້າງປະເພດໜຶ່ງ ແ,ະ ປະເພດສອງ1 ທີ່ຖື    ະທົບ
ແລະ

ຊັບສິນ  ົງທີ່ອື່ນໆ  

ການສຶກສານີ້

ຈະແມ່ນ

ຜ້ປະເມີນມນຄ່າອິດສະຫຼະ

ຂອງການສຶກສາມນຄ່າທົດແທນຄືນ

RCS,

ຄົວເຮືອນ

(ຕາມລາຄາຕະຫຼາດ  

ແລະ

)ີ່ດິນ

ຕໍ່ຊັບສິນ

ຖື    ະທົບ
ເຊິ່ງສນເສຍ

ເປນຜ້ດໍາເນີນການ  

ຈະໄດ້ຮັບ  ານທົດແທນ
ຍ້.ນໂຄງການ.

ອີງໃສ່ຜົນໄດ້.ັບ

ໃນມນຄ່າທົດແທນຄືນ

ການສຶກສາມນຄ່າທົດແທນຄືນ

ຈະຖືກຈດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງການປະເມີນຜົນກະທົບ.
ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ - ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາມາດຕະ  ານທັງໝົດ ທີ່ຈະຖື  ດໍາເນີນ ເພື່ອບັນເທົາຜົນ  ະທົບໃດໜຶ  ່ ຫຼື

ທັງໝົດ ຂອງໂຄງ  ານ ຕໍ່  ັບຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດ  ານເປນຢ ຂອງ,້ຖືກກະທົບ ລວມມີ ການທົດແທນຄືນ   ການຍົກຍ້າຍ
  )່ອ(ກ່ຽວຂ້ອງ) ແລະ ກາ(ຟ້(ຟ)ລະ(ະ ຕາມຄວາມຈໍາເປ(.
ລາ  າຫົວໜ່ວຍ ສໍາລັບທີ່ດິນ - ດິນສ່ວນຕົວ ທີ່ຖືກກະທົບ ສ່ວນຫຼາຍ ຈະ,ກໃນປະເພດດິນ ທີ່,ກອາໄສ   ດິນກະສິກໍາ ແລະ

ດິນທລະກິດ  

ວິທີເກັບຂໍ້ມນ

  ່ຽວ  ັບອັດຕາລາຄາຕະຫຼາດ

ແມ່ນ

  ານເ  ັບ  ໍາຂໍ້ມນ

ການຂາຍດິນເ.ື່ອບໍກນານຜ່ານ.າ/ເຂດດິນອ້ອ.ຂ້າງໂຄງການ   ບັນດາ/ິທີການເກັບກໍາຂໍຂ.ນ ປະກອບ.ີ ການສໍາພາດໂດຍກົງ
(i)

ຕົວແທນອາສັງຫາລິມະຊັບ,

ບໍ່ແມ່ນຜ້ຖື    ະທົບ

(ii)

ເຈົ້າຂອງທ/ດິນ

(iii)

ທ/່ຢ  ອ້ອມຂ້າງຂອບເຂດໂຄງການ

ອໍານາດການປກຄອງທ້ອງຖ/່ນ

ເຊິ່ງເປນຜ້ຖື    ະທົບ

ແລະ

ທີ່ຢ/ອ້ອມຂ້.ງຂອບເຂດໂຄງກ.ນ  

ອີງໃສ່ຜົນຂອງການສຶກສາລາຄາຫົວໜ່ວຍ RCS, ລາ  າຫົວໜ່ວຍ ຂອງທີ່ດິນ ພ້ອມ  ັບ  ານພິສດເຈົ້າຂອງ   ໂຄງສ້າງ ,ລະ
ຊັບສິນ  ົງທີ່ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ສະໜອງ.
1

2

ລວມມີ ຮົ້ວ   ນໍ້າສ້າງ   ຫ້ອງນໍ້າ   ,ຮືອນຄົວ ແລະ ອື່  ໆ.
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ຫົວໜ່ວຍລາຄາສໍາລັບໂຄງສ້າງ - ເຮືອນ  ໂຄງສ້າງ ທີ່ຖືກກ/ທົບ ຖືກຈັດເປນ ສອງກ່ມ - ເຮືອນ/ທີ່ຢອາໄສ ແ  ະ

ໂຄງ.້າງອື່ນໆ   ວິທີການ ທີ່ນຄາໃຊ້.ຄາລັບຄິດມງນຄກາເຮືອນ/ໂຄງ.້າງ ລວມມີ ການ.ຄາ/ຼວດບໍລິມາດ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດ
ຂອງພາ  ສ່ວນອົງປະ  ອບ ຂອງແຕ່ລະໂຄງສ້າງ ແລະ ຕັດສິນມນ  ່າລາ  າຕະຫຼາດ
ນໍ້າສ້າງ  

ຊ,ບສິນທາງວ,ດທະນາທໍາ

ເຊ,່ນ

ວ,ດ

ເຮືອນ/ທີ່ຢ. ໂຄງສ້າງອ,່ນໆ .ຊັ່ນ ຮົ້ວ  

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕາມມນຄ່າຕະຫຼາດ

ແລະ

ຜົນໄ  ້ຮັບ

ຂອງອັດຕາສະເພາະສໍາລັບໂຄງສ້າງ ທີ່ຖື    ໍານົດ .
ກ່ມຜ້ດ້ອຍໂອກາດ

–

ແມ່ນ  ຂ່ມຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ

ຜຄກເຊິ່ງອາດໄດກຮັບຄວາມຫຍຂກງຍາ  

ຫຼື

ພົບ  ັບຄວາມສ່ຽງ

ທີ່ຈະຖືກປະປອຍໃນອານາຄົດ ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງການຈັດສັນຍ,ກຍ້າຍ   ໂດຍສະເພາະລວມມີ: (i) ຄົວເຮ,ອນ ທີ່ມີແມ່ຍິງ  
ຄົນແ  ່ຊະລາ ຫຼື ຄົນພິ  ານ ເປນຫົວໜ້າຄອບຄົວ; (ii) ຄົວເຮືອນ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຕໍ່າ  ວ່າຂີດໝາຍຄວາມທ  ຍາ  ; (iii) ບໍ່ມີດິນ
(iv) ຊົນເຜົ່າ (OP/BP 4.10), ລວມທັງບັນດາກ່ມຊົນເຜົ່າ.
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ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

  ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ   ານທົດແທນຄືນ ແລະ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ຖື  ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ສໍາລັ   ໂຄງ  ານ
ຜະລິດ  ະສິ  ໍາເປນສິນຄ້າ
ອົງ  ານພັດທະນາສາ  ົນ

ໂດຍ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ

-

ເປນເງິນ  ້ຢມ

ຈາກກ່ມທະນາຄານໂລກ

(WBG)

ຜ່າ  

(IDA) ໃຫ້ແ  ່ ສປປ ລາວ. ກອບນະໂຍບາຍນີ້ ແມ່ນທີມງານ  ະ  ຽມໂຄງ  ານເປນຜ້  ະ  ຽມ

ເຊິ່ງຖື  ສ້າງຂຶ້ນ ຢພາຍໃນ   ົມແຜນ  ານ ແລະ   ານເງິນ (DOPIF)   ໂດຍແມ່ນ ທ່,ນ ພທອນ ສີຣິພັນທອງ  
ຜ້ປະສານງານໂຄງ  ານ

ເປນຜ້ນໍາພາ

ແລະ

ໂດຍ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂອງ

ທ່ານ

ພານິສອນ

ຊາມົນຕ,ີ  

ຜ້ຊ່ວຍປະສານງານໂຄງການ   ທ່ານ ສົມ,ະໄທ ລຽງສອນ   ,ະນັກງານປກກປອງສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ ບນໂຮມ ໂ,ທິມາດ  
ທີ່ປ  ສາດ້ານສັງຄົມ ເຊິ່ງທັງໝົດ ຢພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ຂອງ ທ່ານ ໄຊປຼະເດດ ຈລະມະນີ   ຫົວໜ້າກົມ ແ,ນການ ແລະ
ການເງິນ. ,້ອມນີ້ ຍັງມີ ທ່ານ ຕວນ ອານ ເ.   ທີ່ປກສາດ້ານການປກປອງສັງຄົມ ຂອງ ອົງການ

FAO

ໃຫ້  ານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັ  ນິ  ແ  ່   ົມແຜນ  ານ ແລະ   ານເງິນ.
ຜ້ຂຽນ ຂໍຂອບໃຈ   ່ມທະນາຄານໂລ   ສໍາລັບ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ທ່ານ ບິນທັງ  າວ ແລະ ທ່ານ
ກ້ອນສະ,ວ່າງ ,ງາດໄຊຊົນ   ,ົວໜ້າທີມຮ່ວມ   ທ່ານ ຈັນສົມ ມານີທອງ   ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກໍາ   ທ່ານ ສີບນເຮືອນ
ພັນດານວົງ

ຊ່ຽວຊານອາວໂ.

ດ້ານປ  ປອງສິ່ງແວດລ້ອມ

ດ້ານປກປອງ.ັງຄົມ  

ສໍາລັບ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ

ແລະ

ທ່ານ

ນ.

ຄໍາແນະນໍາ

ວາ,າພອນ

ຮີ,ັນວັດ.ີ,ິ  

ໃຫ້ແ  ່  ານສ້າງ

ຊ່ຽວຊານອາວໂສ

  ອບນະໂຍບາຍ

  ່ຽວ  ັບ

  ານທົດແທນຄືນ ແລະ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ CRPF. ຜ້  ຽນ   ໍ  ອບໃຈ ມາຍັງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ລວມທັງ
ອໍານາດການປກຄອງທ້ອງຖິ່ນ   ພ,ແນກກ,ສິກໍາ-ປາໄມ້ແຂ,ງ   ຄໍາມ່,ນ, (ໍລິຄໍາໄຊ, ,ຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼ,ງ,ຽງຈັນ,
ໄຊຍ,ບລີ  ,

ຫ້ອງການກ,)ິກໍາ-ປາໄມ້ເມືອງ

ສໍາລັບການປະກອບສ່,ນອັນມີຄ່າ  

ບັນດາບ້ານ

ໃນ

5

5ຂ,ງ

ເຊິ່ງໄດຂໃຫຂຂໍຍມງນອັນມີ,ະໂຫຍັດ   ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍຍແນະນຄາ ຕໍຊຜົນກະທົບ ທີ່ອາດເ,ນໄ,ໄດຂ ຂອງໂຄງການທີ່ສະເກີ
ແລະ ມາດຕະ  ານບັນເທົາຜົນ  ະທົບ

viii

1.0 ພາກສະເໜີ
1.1

ພາບລວມ ຂອງໂຄງ  ານ

ໂຄງ  ານຜະລິດ  ະສິ  ໍາເປນສິນຄ້າ (ACP) ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເພີ່ມ  ານແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງຂະແໜງ  ະສິ  ໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ
ໂດຍຜ່ານ   ານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັ  ນິ   ແລະ   ານເງິນ ເພື່ອເພີ່ມ ຜົນຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າ  ະສິ  ໍາ ໃນຕ໋ອງໂສ້ມນຄ່າ ຕາມຍດທະສາດ
ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ   ໂຄງກ.ນ ຈະສມໃສ່: (i) ເ  ດ ທີ່ມີ  ວາມສາມາດເປນໄປໄດ້ສງ ຂອງການພັດທະນາກະສິກໍາ; (ii) ລະບົບປ  ຝງ
ມີຄວາສາມາ(ເປ)ໄປໄ(້ສງ

ສໍາລັບກາ)ຄ້າ

  ເຊັ່)

ເຂົ້າ,

ສາລີ,

,ັກ);

(iii)

ສົ່ງເສີມການດໍາເນີນກະສ,ກໍາມີຄນນະພາບດີ  

ເຕັ  ນິ    ະສິ  ໍາແບບເປນມິດ  ັບທໍາມະຊາດ ແລະ ລະບົບປ  ຝງຕ່າງໆ ເພື່ອ ເພີ່ມ  ານຮັບປະ  ັນອາຫານ ແລະ   ານໂພສະນາ  ານ; (iv)
ສ້າງຄວາມສາມາດໃ,້ແກ່ກ່ມຊາວນາ   ທລະກິດກະສິກໍາ   ຜ້ໃຫ້ບໍລິ  ານເອ  ະຊົນ ແລະ ມວນຊົນ (v) ສ້າ   ແລະ ພັດທະນາ
ພະລັງຄວາ/ສຄາເລັດຮກວ/ກັບໂຄງການຜຈຂໃຫຂທຶນ/ໂຄງການລັດຖະບານອື່ນໆ   ຈງດ,ະສົງ ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ (PDO) ແມ່  
ເພີ່ມ ຕ໋ອງໂສ້ມນຄ່າ  ານຄ້າ ໃນເຂດ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອ  . ໂຄງ  ານ ACP ປະກອບດ້ວຍ    ອົງປະກອບຄື: (1) ປບປງຍົ  ລະດັບ
ປະສິທິພາບ ແລະ   ວາມຍືນຍົງດ້ານກະສິກໍາ; (2) ເພີ່ມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ (3) ການຄ້ມຄອງໂຄງການ.
ອົງປະກອບ ກ   ປ:ບປງຍົກລະດັບ ປະສິທິພາບ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ

ອົງປະ  ອບນີ້ ມີຈດປະສົງ ເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງລະບົບ  ານປ  ຝງ ແລະ ປະກອບມີກິດຈະກໍາດັ່ງລ່ມນີ້:
(i)

ອົງ  ານຈັດຕັ້ງ  ານຜະລິດ ແລະ ສົ່ງເສີມ   ານນໍາໃຊ້ແນວພັນຄນນະພາບດີ;

(ii)

ຄົ້ນຄວ້າ

ແລະ

ສົ່ງເສີມ

ເພື່ອປບປງຍົ  ລະດັບ

  ານດໍາເນີນງານປ  ຝງ

ແລະ

ເຄື່ອງ  ົນຈັ    ະສິ  ໍາ

ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າ   ການປກພືດຫຼາກຫຼາຍ ແ,ະ ການຜະ,ິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ແ,ະ ມີຄນນະພາບດີ;
(iii)

ປບປງໂຄງສ້າງຊົນລະປະທານທີ່ມີແແລ້ວ ແລະ ຍົ  ລະດັບ  ານຄ້ມຄອງນໍ້າຊົນລະປະທານ;

(iv)

ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແ  ່  ່ມຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິ  ຂອງ  ່ມ

(v)

/້າງແຜນທີ່  

,ກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ  

ລົງທະບຽນດິນຊົນລະ,ະທານ/ລະບົບຊົນລະ,ະທານ

ໃນເຂດໂຄງການ

ໂດຍເຮັດເປນຕ(ນ   ບໍ່ແມ່ນເຮັດເປນລາຍບກຄົນ).
ອົງປະ  ອບ ຂ: ເພີ່ມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ

ອົງປະ  ອບນີ້ ມີຈດປະສົງ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຊຸກຍ້  ານລົງທຶນ ຂອງພາ  ເອ  ະຊົນ ໃນຕ໋ອງໂສ້ມນຄ່າອາຫານ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອ  
ແລະ ປະກອບມີ ກິດຈະກໍາ ດັ່ງລ່ມນີ້  
(i)

ສະໜອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້  ່ມຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິ  ຂອງ  ່ມ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ໃນກົນຈ,ກເກ,ບກ້  
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວ  ດ້ານ  ານອົບແຫ້ງ

ແລະ

  ານເ  ັບມ້ຽນ

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ

ກ່ອນ/ຫຼັງການເກັບກ້;
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  ານສນເສຍ

(ii)

ສະໜອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ແລະ

ສ້າງຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ແ  ່ທລະ  ິດ  ະສິ  ໍາ

ເພື່ອ

ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນ  ານຂັບເຂື່ອນ   ານພັດທະນາຕ໋ອງໂສ້ມນຄ່າ;
(iii)

ຍົ  ລະດັບ ເສັ້ນທາງຊອຍ ເຂົ້າເຖິງເຂດປ  ຝງ ແລະ ເຂດທໍາ  ານຜະລິດ;

(iv)

ຝ  ອົບຮົມ

ແລະ

ຊ່ວຍ  ານປ  ສາຫາລື

  ັບ  ່ມຊາວນາ

ແລະ

ສະມາຊິ  

ຂອງ  ່ມ

ເພື່ອສ້າງຄວາມຊໍານານງານດ້ານການບໍລິຫານ   ການພັດທະນາທລະກິດ   ການຕະ,ຼາດ ໂດຍຜ່ານການເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍຜ,ນຜະລິດ   ມນຄ່າເພີ່ມ ແລະ   ື້ຜະລິດຕະພັນ;
(v)

ຊ່ວຍເຫຼືອ

  ະຊວງ  ະສິ  ໍາ-ປາໄມ້  

ກະຊວງອດ,ະຫະກໍາ  

,ະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ

ແລະ

ໃນການດໍາເນີນງານຄົ້ນຄວ້າຕະ,ຼາດກ່ຽວຂ້ອງ  

ອົງ  ານເຕັ  ນິ  

ວິເຄາະນະໂຍບາຍກະສິກໍາ  

ປບປງຍົ  ລະດັບຄວາມຊາໍນານງານບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມຄິດ
(vi)

ປບປງຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂດຍຜ່ານການເສີມສ້າງຄວາມເ  ັ້ມແ  ງ

ໃຫ້ແກ່ການຄວບຄມຄນນະພາບ ແລະ   ານຢ້ງຢນມາດຕະຖານ   ເຊ,່ນ ແນວ(,ນ, ການຜະລິດ, ກ)ນຄັດສີ, ອື່ນ,  
ລວມມີ ບໍລິການກວດກາ   ເຄື່ອງມືກວດສອບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຫ້ອງທົດລອງ ເພື່ອ,້ງ,ນ ອາຫານປອດໄພ
ແລະ ສະອາ  .
ອົງປະກອບ ຄ   ການຄ້ມຄອງໂຄງການ.

ອົງປະກອບນີ້ ຈະສະໜອງມນຄ່າດໍາເນີນໂຄງການ ແລະ ອປະກອນ ເພື່ອກ,ດກາໂຄງການ   ຄ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ກິດຈະກໍາການຈັດຊື້ຈຄາງ

ເພື່ອຮັບ,ະກັນ

ໃຫຄຖືກຕຄອງກັບ

ໃຫ້ແ  ່ທີມງານຄ້ມຄອງໂຄງ  ານ

ໃນເຂດ

ການ,ຈກ,ງອງສັງຄົມ  
ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອ  

ຊ່ວຍເຫຼືອດຄານເຕັກນິກໃນໄລຍະສັກນ

ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ

ແລະ

ຍາວ

ວິເຄາະ ແລະ ໂ  ສະນາເຜີຍແຜ່   ວາມເປນຈິງ

ທີງ  ຈຽວຂຊອງ  ັບ ປະສິດທິຜົນ ກລະ ຄວາມທຊາທາຍ ເຊິງງພົວພັນ  ັບ ຮດບກບບເຕັ  ນິ   ກລະ ສະຖາບັນຕຈາງຄ ເຊິງງຈະນຍາຂຊຊຮດບກບບ ຫຼື
ທົດລອງຮບແບບ ພາຍໃຕ້ໂຄງ  ານ.

1.2

ຜົນ  ະທົບ ຂອງໂຄງ  ານ

1.2.1

ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ

ຄາດ  ານວ່າ

ຜົນ  ະທົບຂອງໂຄງ  ານ

ຈະເປນຜົນດີຫຼາຍ

ຍ້ອນວ່າ

ໂຄງ  ານຈະສະໜອງໂອ  າດໃຫ້ຊາວນາ

;ຂົ້າ;ຖິງຄວາມຮຄກດການການປຄກຝງງ ທີ່ໄດກປງບປຂງແລກວ ແລະ ແນວພັນຄຂນນະພາບສຄງ   ຊາວນາຈະມີໂອກາດ ຍົ  ລະດັບລາຍໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໂດຍ  ານປງ  ພືດຫຼາ  ຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍອີງໃສກ   ານດຄາເນີນງານ ແລະ ຄວາມຮງ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຮັດວຽ  ຮກວມ  ັນ  ັບຊາວນາອື່ນໆ
ສະໜອງຜົນຜະລິດກະສິ  ໍາຂອງຕົນ
ສໍາລັບຄ່ຮ່ວມທລະກ.ດ  

ໃຫ້ແ  ່ບໍລິສັດເອ  ະຊົນ

ເຊິ່ງຈະມາເປກນຄ່ຮ່ວມທລະ  ິດ  ະສິ  ໍາ

ເພື່ອຮັບປະ  ັນຕ໋ອງໂສ້ມນຄ່າ

ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ໃນ,ະດັບຊຸມຊົນ   ຍິ່ງຈະເພີ່ມໂອ  າດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ້ຊາຍ

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນການ   ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   ການກວດກາ ແ,ະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ   ກ່ມຊົນເຜົ່າ ຈະມີໂອກາດເຂົ້າ.່ວມ
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ໃນການປຄກສາຫາລືຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ ເພື່ອການ.າເປງນຜຂກໄດກຮັບຜົນປະໂຫຍດ   ເຂົາເຈົ້າສາ.າດເລື່ອກເຂົ້າຮ່ວມ  ິດຈະ  ໍາໂຄງ  ານ
ເຊິ່ງເໝາະສົມຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ໃນເລື່ອງ  ານປ  ຝງ.
ກ່ຽວກ,ບຜົນກະທົບດ້ານລົບ   ຄາດການວ່າ ຜົນກະທົບດ້ານລົບແມ່ນໜ້ອຍ. ໃ(ບັ(ດ. 3 ອົງປ,ກອບ, ອົງປ,ກອບ ກ   ປບປງຍົ  ລະດັບ

)ະສິທິພາບ

ແລະ

ຄວາມຍືນຍົງດ້ານກະສິກກາ  

ແມ່ນອົງ)ະກອບໜຶ່ງ

ຈະມີກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ ທ.່ມ.ແລ້ວ  

ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ມີການຄອບຄອງ

ທີ່ດິນ

ຍ້ອນວ່າ

ອີງໃສ່ ລັ  ສະນະ ຂອງວຽ  ງານບລະນະສ້ອມແປງ ແລະ

ຂອບເຂດຂອງວຽກງານກໍ່.້າງ   ຄາດການວ່າ ບໍ່,ີການຈັດ.ັນຍົກຍ້າຍທາງດ້ານວັດຖຸ. ມີຜົ(ກະທົບກາ(ຈັດສັ(ຍົກຍ້າຍ(້ອຍ   ຊົ່ວຄາວ
ແລະ

ຖາວອນ  

ຍ້ອນຄາດ  ານວ່າ

ວຽ  ງານ  ໍ່ສ້າງທັງໝົດ

ເພື່ອຈະເ  ົ້າເຖິງບັນດາຄອງຊົນລະປະທານເຫຼົ່ານັ້ນ

ຈະດໍາເນີນຢພາຍໃນຄອງຊົນລະປະທານທີ່ມີຢແລ້ວ  

ອາດຈໍາເປນຕ້ອງຕັດຕົ້ນໄມ້  

ພືດຜົນ

ຫຼື

ເຊິ່ງອາດເປນ  ານລ່ວງເ  ີນເຂດແລວ ສະຫງວນ ຫຼື ອາດມີຄວາມສ່ຽງຂອງວຽກງານການກ.່ສ້າງ  
ການເຂົ້າເຖິງຊັບ,ະຍາກອນ
ຢຂອບເຂດໂຄງການ

ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ແຜນທີ່  

ໃນລັກສະນະເປນລອກ.

ຍ້ອນລັກສະນະຂອງການດໍາ.ນີນງານແບບບໍ່ດີພໍ.

ຫຼັກໝາຍເຂດແດນ

ເຖິງແນ,ໃດກໍ່ຕ.ມ  

ນອ  ຈາ  ນີ້

ຄາດ  ານວ່າ

ໂຄງສ້,ງກະສິກໍ,

ອາດຈະມີ  ານສນເສຍທີ່ດິນ ຫຼື

ແລະ

ທະບຽນລະບົບ  ດິນຊົນລະປະທານ

ປະກົດ,່.

ຊີ,ິດກ.ນເປນຢ

ຍັງມີຜົນ  ະທົບຂະໜາດນ້ອຍ

ແມ່ນຕໍ່.

ທີ່ບໍ່ແມ່ນດິນ

ເ  ັ່ນ

ສຽງລົບກວນ   ຂີ້,ນ ແລະ ການຕັດນໍຂາຊົກວຄາວ ເຂົ້າເຂດປກ,ງຂະໜາດນ້ອຍ.

1.2.2

ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ

ໃນບັນດາກໍ.ະນີທັງໝົດ  
ເຖິງຢຈາງໃດກຄຊຕາມ  
ຜ້ເສຍດິນຖາວອນ
ວ່າດ້ວຍ

ຈະ,ະຍາຍາມຫຼີ້ກເວັ້ນ

ຖງາບຄຊສາມາດຫຼີ້ກເວັ້,ໄດງ

ການຈັດສັນຍົກຍກາຍດການວັດຖຸ

ແລະ

ການເວນຄືນທີ່ດິນແບບຖາວອນ.

ຈະເຮັດກາ,ຊົດເຊີຍໃຫງຄົວເຮືອ,ຖືກກະທົບ.

ຍ້ອນ  ານຟ້ນຟບລະນະຄອງຊົນລະປະທານທີ່ມີ

  ານທົດແທນຄືນ

ແ.ະ

ຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ

ສະບັບນີ້

ຕົວຢຈາງ  

ຈະເຮັດ  ານເບີ  ຈ່າຍຊົດເຊີຍ
CRPF.

.ະຊາຊົ,ທງອງຖິກ,

ຖື  ຕ້ອງຕາມ

ສໍາລັບຜ້ເສຍນໍ້າເ  ົ້ານາ

  ອບນະໂຍບາຍ

ຍ້ອນ  ານ  ໍ່ສ້າງ

ແລະ

ບງນສາມາດທຍາການຜະລິດ ຈະໄດຊຮັບການຊົດເຊີຍ ໂດຍອີງກສຈອັດຕາຕະຫຼາດ ເພືຄອ.ຕ້ນ.ດລາຍໄດຊ   ຜົນກະທົບສິຄງແວດລຊອມແບບຊົທວຄາວ
  ຍ(ອນ ຝນ, ສຽງ ແລະ ອື່,ໆ) ເຊິ່ງອາ)ກະທົບກິ)ຈະກໍາລາ(ໄ)້ເພີ່ມ ຂອງປະຊາຊົ,ທ້ອງຖິ່,  ກະທົບ ຮ້າ,, ທກລະກິ)ທ້ອງຖິ່, ແລະ
)ື່ນໆ   ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ.

1.3

ນະໂຍບາຍປກປອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ   ອງທະນາຄານໂລ   ທີ່ນໍາໃຊ້

ຄາດການວ່າ ຜົນກະທົບທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນເປນປະໂ.ຍດ   ແຕ່ກໍໄດ້ຄາດການວ່າ ມີຜົນກ,ທົບດ້ານລົບໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ  
,າຍໃນທກອງຖິ່ນ  

ຄງກມຄກອງໄດກ

ແ.ະ

ປບປຽນຄືນໄດກ.

.ງ່ມນີ້

ແມ່ນ

ບັນດານະໂຍບາຍປກປຄອງສັງຄົມ

ແ.ະ

ສິ່ງແວດ.ກອມ

ຂອງທະນາຄານໂລ   ທີ່  ່ຽວຂ້ອງ: ປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ (OP/BP 4.01), ຄ້ມຄອງສັດຕພືດ (OP 4.09), ປະຊາຊົນດັງເດີມ
(OP/BP 4.10), ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12), ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ (OP/BP 4.37),
ທາງເດີນນໍ້າສາກົນ

  ສໍາລັ(ການຟ້ນຟຊົນລະ)ະທານ),

ຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນາທໍາ
ປກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ

ແລະ

(OP/BP

4.11).

ຖິ່ນທີ່ຢອາໄສທາງທໍາມະຊາດ

ໂຄງ  ານຖື  ຈັດຢໃນປະເພດຜົນ  ະທົບ

ລົງທະບຽນລະບົບຊົນລະ,ະທານ/ດິນຊົນລະ,ະທານ
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4.04)

ແ  ະ

,ດ້ມີການສ້າງແຜນທີ່  
ຂອງ/ຽກງານໂຄງການ  

ແຕ່ຄາດ  ານວ່າ

ບໍ່ມີ  ານປຽນແປງ

ປະເພດ  ານນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ແລະ

  ໍາມະສິດທີ່ດິນ

ຍ້ອນວ່າ

  ານດໍາເນີນງານແມ່ນປະຕິບັດ

.ບົ)ພື້)(າ)ເປ)ຕອ)   ບໍ່ແມ່)ເປ)ລາຍບກຄົ)). ຄາດກາ)ວ່າ ບໍ່ມີການຫຼັງໄຫຼຂອງແຮງງານ ແລະ   ານນໍາໃຊ້ແຮງານເດັ   ຍ້ອນວ່າ
ກໍາລັງແຮງງານ ທີ່ຕ້ອງ  ານ ສກາລັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແມ່ນນ້ອຍ   ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມາຈາກປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງ ,ະນັກງານໂຄງການ
ແລະ ອໍານາດ  ານປ  ຄອງກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດກວດກາໄດ້ງ່າຍ   ໂຄງການຈະປະຕິບ.ດຖືກຕ້ອງຕາມ ຂໍ້ແນະນໍາ    ຂໍ້ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ

ທີ່ທະນາຄານໂລ  ສະເໜີແນະນໍາຄື  

(i)

ການວິເຄາະ;

(ເບິ່ງບົດລາຍງານ  ານປະເມີນສົງຄົມ

(ii)

ແຜນດໍາເນີນງານ

(iii)

ແຜນ  ວດ  າ

ສໍາລັບວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  .

ແລະ

ປະເມີນຜົນ

ສໍາ)ັບການກະທ.ບດ້ານ).ບ

ເຊິ່ງຢພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການຄອບຄອງທີ່ດິນ   ,ົນກະທົບຊົ່ວຄາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການເຂົ້າເຖິ  ນໍ້າຊົນລະປະທານ (ອາດຫ້າມນໍາໃຊ້ນໍ້າ)
ແລະ ຜົນ  ະທົບສິ່ງແວດລ້ອ, ຕໍງກັບຊີວິດການເປນຢຂກ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນຊ່ວງດໍາເນີນການກໍງສ້າງ   ແນະນໍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
ແຜນການດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນ  ານ  ວດ  າ ເພື່ອຮັບປະ  ັນວ່າ ໄດ້ຄິດ ບັນຫາຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເ  ົ້າໃນ
RAP/A-RAP. ເບິ່ງເອ  ະສານ ຊ້ອນທ້າຍ 3A ແນະນໍາ ແຜນ  ານດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນ  ານ  ວດ  າ.

ຊ່ວງກ/ກຽມ ໂຄງການ   ໂຄງການຈ/ກ/ກຽມ ມາດຕ/ສ/ເພາ//ສໍາເ,ັດຮບ ເພື່ອເສີມໂອ  າດສະເໝີພາບ ແລະ   ານເຂົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງແມຂຍິງຢຈາງສະເກີພາບ ຕໍຊ  ັບທຶນຊຂວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ   ິດຈະ  ງາອື່ນໆ ຂອງໂຄງການ.

1.4

ເຫດຜົນສໍາລັບ   ານ  ະ  ຽມ   ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ  ານທົດແທນຄືນ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ

ນະໂຍບາຍປ  ປອງ ຂອງທະນາຄານໂລ   ວ່າດ້ວຍ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັ  ໃຈ (BP/OP 4.12)   ໍານົດໃຫ້ ປະເທດ  ້ຢມ
  ເຈົ້າຂ)ງໂຄງການ)

ກະກຽ(

  ອບນະໂຍບາຍ

  ່ຽວ  ັບ  ານທົດແທນຄືນ

ແລະ

ຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ

(ເຊິງ່   ອບນະໂຍບາຍນີ້

ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ )ະໂຍບາຍປກປອງ ຂອງທະ)າຄາ)ໂລກ   ແລະ ສົ່ງ  ອບນະໂຍບາຍນີ້ ເຖິງ ທະນ,ຄ,ນໂລກ ກ່ອນ ປະເມີນໂຄງກ,ນ  
ໃນກໍລະນີ:

ລັກສະນະ

ແລະ

ການອອກແບບໂຄງການ

  ກ)

ບໍ່ສາມາດ(ັດສິນຂອບ:ຂດ

ຂອງຜົນກະ)ົບ

ຫຼື

  ຂ)

ຮ້ຂອບເຂດຂອງຜົນ  ະທົບ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດຕັດສິນແລວຢາງຊັດເຈນ.

2.0 ຈດປະສົງ ແລະ ຫຼັ    ານ ຄ້ມຄອງ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ
  ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ  ານທົດແທນຄືນ ແລະ ຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ສະບັບນີ້ CRPF ຖື    ະ  ຽມ ເປນສ່ວນປະ  ອບໜຶ່ງ ຂອງ
ຫຼັ    ານຄ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ESMF ສໍາລັບໂຄງ  ານ ACP ແລະ   ໍານົດ ຂໍ້ແນະນໍາ ໃຫ້ແ  ່ຜ້ຕັດສິນນະໂຍບາຍ;   ້າວ່າ
ໂຄງກາ,ຍງອຍ ທີກສະເຄີ ຕຈອງກາ,,ຊາໃຊຈທີກດິ,ບົ,.ື້,ຖາ, ຊົຍວຄາວ ຫຼື ຖາວອ, ຫຼື ຄອບຄອງທີກດິ,. ອີງໃສງສິກງເຫຼົຍາ,ັ້,   ຈິກງໄດຈກະກຽມ
CRPF ເພື່ອສກາງ)ະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກກາ) ສໍາລັບປອງກັ)   ຫຼີ້ກເວັ້)), ຫຼຸດ,່ອ), ບັ)ເ(ົາ ແລະ ຊົດເຊີຍ,ົ)ກະ(ົບດກາ)ລົບ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ ຍ້ອນໂຄງ  ານຍ່ອຍ ທີ່ສະເໜີ.
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ຈດປະສົງ.

ຈດປະສົງ

  ອງ

ມາດຖານຮັບສິດທົດແທນ  

ແມ່ນ

CRPF

ຕາຕະລາງກໍານົດສິດທິ  

ແຜນ  ານດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ

ສ້,ງຫຼັກກ,ນຈັດສັນຍົກຍ້,ຍ  
ກົນໄກການຮ້,ງທກ

ເຊິ່ງອາດຕ້ອງ  ານ

RAP

ແລະ

ກະກຽມກ,ນຈັດຕັ້ງ  
ຂະບວນການກວດກາ

ສໍາລັບໂຄງ  ານຍ່ອຍ

ກົນໄກການເງິນ  
  

ປະເມີ  ຜົ  

ທີ່ຈະຖື    ໍານົດ

ໃນຊ່ວງ

  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ  ານ

ຫຼັກການ. ຫຼັກການຄ້ມຄອງ CRPF, ລວມມີ ຫຼັກການຊົດເຊີຍ   ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການ,ງນ,ກຊີວິດການເປນຢກແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບ

ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລ   OP 4.12, ດັ່ງລ່ມນີ:້
1. ຄວນຫຼີ້ກເວັ້ນ ຜົນກ,ທົບດ້ານວັດຖຸ   ເສດຖ,ກິດ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ ໃນບ່ອນທີ່ສາມາດເປນໄປໄດ້   ໃ,້,ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ໂດຍກວດກາຄືນທາງເ,ືອກການອອກແບບ   ເຕັກນິກທີ່ມີ ແ,ະ ຄັດເ,ືອກສະຖານທີ່. ຖ້າຫຼີ້  ເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ບັນເທົາຜົນ  ະທົບ;
2. ຖ້າວ່າ

ຫຼີ້ກເວັ້ນ

ການຈັດ,ັນຍົກຍ້າຍບໍ່ໄດ້  

ຄວນພິຈາລະນາ

ແລະ

ດໍາເນີນ

  ິດຈະ  ໍາຈັດສັນຍົ  ຍ້າ  

ເປນສກວນໜຶ່ງຂອງໂຄງ  ານພັດທະນາ ໂດຍສະໜອງ ຊັບພະຍາ  ອນລົງທຶນໃຫຂພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດໃຫຂຜຄຂຖື    ະທົບຈາ  ໂຄງ  ານ
ຍິນດີຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາ  ໂຄງ  ານ
3. ໃຫ້ປ  ສາຫາລືຢກາງຈິງຈັງ  ັບ ຜຂ້ຖື    ະທົບທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ໂອ  າດເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນ  ານວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້  ປະຕິບັດ
ໂຄງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ.

3.0 ຂະບວນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ   ານອະນມັດ
ນະໂຍບາຍ ປກປອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວ(ລ້ອມ ຂອງ )ະນາຄານໂລກ ຮຽກຮ້ອງ ສປປ ລາວ   ເຈົ້າຂອງໂຄງການ) ກະກຽມ ESMF
ແ  ະ CRPF ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບ ບັນດາກົດໝາຍ ຂອງ ສ,, ລາວ   ກົດໝາຍສະບັບດັດແກ້   ສົນທິສັນຍາໃດໜຶ່ງ
ທີ່ຍັ  ມີຜົນນໍາໃຊ້

ເຊັ່ນ

ສົນທິສັນຍາ

ບັນດາເອກະສານປກປອງສັງຄົມເຫຼົ່ານີ້

1ມ່ຂອງ
ແ.ະ

ຈໍາເປນຕ້ອງດໍາເນີນ  ານປກ  ສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ
ຂອງໂຄງການທີ່.ະເໜີ
ສາມາດ  ະ  ຽມ

ປ

  995

ວ່າດ້ວຍ

ເປກດເ,ີຍສ່ມວນຊົນ.
  ັບຊົນເຜົ່າ

ແມ່ນໄດ້ຮັບການປກ.າຫາລື

ໃນກໍ.ະນີ

ຖື    ະທົບ

(ARAP)

  ຼື

ເມື່ອຮ້
(RAP)

ຕ້ອງໄດ້  ະ  ຽມ

ໂຄງການອາດໄປກະທົບຊົນເ,ົ່າ  

ເພື່ອຮັບປະ  ັນວ່າ

ກ່ອນພິຈາລະນາໂຄງການ  

ແຜນ  ານດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ

ການຮ່ວມໜ່ານນ5້າສາກົນ  

ຜົນ  ະທົບດ້ານດີ

ຫຼື

ດ້ານບໍ່  ີ

,ະຖານທີ່ໂຄງການຍ່ອຍ,ະເພາະແລ້ວ  
ເຊິ່ງແມ່ນ

ເອ  ະສານສ່ວນໜຶ່ງ

ຂອງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໂຄງການ ແຕ່ຕ້ອງດໍາເນີນ  ່ອນ ປະຕິບັດວຽ  ງານ   ໍສ
່ ້າ  

ເອ  ະສານ CRPF ສະບັບນີ້   ໍານົດ ຂໍ້ແນະນໍາ   ່ຽວ  ັບ ວິທີ   ະ  ຽມ ARAP/RAP ສໍາລັບ ໂຄງ  ານຍ່ອຍ ທີ່ສະເໜີ
ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ອີງໃສ່ ກິດຈະກໍາໂຄງການ ທີ່ສະເໜີ ເຊິ່ງບັນດາກິດຈະກໍາ ຟ້ນຟຄອງຊົນລະປະທານ ທີ່,ີ  
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ໃນບາດ  ້າວນີ້

ຄາດ  ານວ່າ

ບໍ່ມີ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍວັດຖຸ

  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍວັດຖຸ

ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

  ອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ  

ໂຄງການຈະພະຍາມຍາມ

ໂດຍຜ່ານ  ານອອ  ແບບເຕັ  ນິ  .

ຫຼ.້ກເວັ້ນ

ເຖິງຢາງໃດກ,່ຕມ  

ອາດເກີດມີ  ານຄອບຄອງທີ່ດິນຂະໜາດນ້ອຍ ແບບຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ. ເມ,່ອເກີດມີກໍລະນີ.ບບນີ້   ຈໍາເປນຕ້ອ  ນໍາໃຊ້ ດໍາລັດ ເລ  ທີ
84/ນຍ   ປ 2  16 2່າດ້2ຍການ ທົດແທນຄືນ ແ1ະ ການຈ6ດສ6ນຍົກຍ້າຍ ຂອງ0ະຊາຊົນຖືກກະທົບໂດຍໂຄງການ ແ1ະ ນະໂຍບາຍ
ດໍາເນີນງານ ວ່າດ້ວຍ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັ  ໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລ   (OP/BP 4.12) ເຊິ່ງຕ້ອງ  ະ  ຽມ ARAP/RAP
ແລະ ຈັດຕັ້  ປະຕິບັດຢາ  ເຕັມສ່ວນ ໂດຍໃຫ້ຖື  ຕ້ອງ  ັບ CRPF ສະບັບນີ້.
ການກະ  ຽມ ARAP/RAP ຕ້ອງລວ,:ອົາບັນດາຫຼັກການລ່,ນີ້ ສໍາລັບ ຜກ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວ:ຮືອນຖືກກະທົບ   ສະນັ້ນຫຼັກການ,ີຄື:
!

ແຈ້ງ ນະໂຍບາຍທົດແທນ ລວມມີ ທາງເລືອ     ່ຽວ  ັບ  ານຍົ  ຍ້າຍວັດຖຸ ຖ້າວ່າ ຖື  ຍົ  ຍ້າຍ ຍ້ອນໂຄງ  ານຍ່ອຍ;

!

ປ  ສາຫາລື ແລະ ສະເໜີ ທາງເລືອ   ຂອງ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ເຊິ່ງເປນໄປໄດ້ ໃນທາງເສດຖະ  ິດ ແລະ ເຕັ  ນິ  
ສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ

!

ຈ່າຍເງິນທົດແທນຄືນກົງກັບເ)(າ   ກ່ອນເ(ີ່ມດໍາເນີນ)ຽກງານກໍ່ສ້າງ) - ຈ່າຍເຕັມມນ  ່າທົດແທນ ສໍາລັບຊັບສິນ ແລະ
  ິດຈະ  ໍາຫາລາຍໄດ້ ຖື    ະທົບ ຍ້ອນໂຄງ  ານຍ່ອຍ

ຂະບວນ  ານ ARAP/RAP ຕ້ອງມີ  ານປ  ສາຫາລືຢາງເປດເຜີຍ ແລະ   ານມີສ່ວນຮ່ວມພຽງພໍ   ນອກຈາກນ.້ ຜ້ຖືກກະທົບ ແລະ
ຄົວເຮືອນ ຖື    ະທົບ ຕ້ອງຮັບຮ້:
!

ທາງເລືອ  

ແລະ

ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ການມອບທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ  

ການຍົກຍ້າຍ

ແ,ະ

ການທົດແທນຄືນ;
!

ທາງເລືອ   ທີ່ເປນໄປໄດ້ ໃນທາງເສດຖະ  ິດ ແລະ ເຕັ  ນິ   ແລະ ທາງເລືອ  ສໍາລັບ  ານຍົ  ຍ້າຍ ຫຼື ສະຖານທີ່;

!

ຂະບວນການ ແລະ ວັນທີ່ ຍົກຍ້າຍ   ການຈັດ,ັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄືນ;

!

ອັດຕາ  ່າທົດແທນ  ືນ - ຄ່າທົດແທນຄືນເຕັມມນຄ່າ ສໍາລັບຊັບສິນ ແລະ   ານບໍລິ  ານ ທີ່ສນເສຍ

!

ມກນຄ່າ

ແລະ

ມາດຕະ  ານ

ທີ່ສະເໜີ

ເພື່ອຟຂງນຟກ

ຊີວິດ  ານເປຄນຢກ

  ່ອນມີຜົນ  ະທົບຂອງໂຄງ  ານ

ແລະ

ປບປງມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ   ອງເ  ົາເຈົ້າ.
ກົມແຜນການ ແລະ ການງເງ,ນ   ກະຊວງກະສ,ກໍາ-ປາໄມ້ ຈະໄດ້ຮັບ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາ  ຊ່ຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ ເພື່ອດໍາເນີນວຽ  ງານ
ຮ່ວມກັບພະນັກງານປກປ.ງສັງຄົມ ຂ.ງ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ   ໃນບັນດາໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ຊ່ຽວຊານພັດທະນາສັງ  ົມ ມີບົດບາດ
ຊ່ວຍປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ  

ການປກສາ,າລື  

ການກະກຽມ

ລະ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

CRPF ແ  ະ

ARAP/RAP

ເພື່ອຮັບປະ  ັນວຂາ ໄດຄແ  ຄໄຂ  ານດງາເນີນງານອັນເກາະສົມ ທີ່  ຂຽວຂຄອງ  ັບ   ານຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ບັນຫາ  ານຈັນສັນຍົ  ຍຄາຍວັດຖຸ
(ຖ້າມີ)  

ເມື່ອໄດ້ກໍານົດໂຄງການຍ່ອຍແລ້.

ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກ.ດກາຜົນກະທົບສັງຄົມ

ທີ່ເປນໄປໄດ້

ໂຄງການຍ່ອຍມີ ຜົນກະທົບການຈ/ດສ/ນຍົກຍ້າຍ  ການຄອບຄອງ ທີ່ດິນ ທີ່ເປນໄປໄ  ້
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ເພື່ອ  ໍານົດວ່າ

ຄວນນໍາໃຊ້ຂະບວນການກວດກາ ແລະ ກັ່ນກອງ ເ,ື່ອຊອກຫາການຄອບຄອງທີ່ດິນ   ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ   ການຍົກຍ້າຍ ແລະ
ຂະ.ວນການວາງແຜນການທົ)ແທນຄືນ   ຖ້າມີຜົນນໍາໃ(້).

ຈກ)ປະສົງ ອັນຕົ້ນຕໍ ຂອງ  ານນໍາໃຊ້ ຂະບວນ  ານ  ວດ  າ ແລະ

ຄັດຈ້ອນກັ່ນກອງ ແມ່ນ ກໍານົດ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ   ການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ການຈັດ,ັນຍຍົກຍ້າຍ ແລະ ບັນຫາການທົດແທນຄືນ
ເຊິ່ງກກຽວຂຂອງກັບ

ໂຄງການຍກອຍ

ທີ່ໄດຂສະເໜີ.

ເ.ື່ອການວາງແຜນການ

ທີ່ມີ,ະສິດທິຜົນສງງ  

ຄວນດຄາເນີນການກັ່ນກອງ

ໃນຊ່ວງບາດ  ້າວເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງຂະບວນກ.ນກະກຽມໂຄງກ.ນຍ່ອຍ   ສະນັ້ນ ຊ່ຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ ຊາບດີ ໃນ  ວາມຈໍາເປນ
ທີ່  ະພັດທະນາ ARAP ແລະ RAP (ເບິ່ງເອ  ະສານຊ້ອນທ້າຍ 1A ແບບຟອມ   ັ່ນ  ອງ ຜົນ  ະທົບສັງຄົມ).
ເມື່ອພ,ດທະນາ ສໍາເລ,ດ   ຕ້ອງສົ່ງ ARAP/RAP ເຖິງທະນາຄານໂລ   ເພື່ອ   ວດ  າ ແລະ ອະນມັດ   ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ກ່ອນພິຈາລະນາໂຄງ  ານຍ່ອຍ ຕ້ອງເປດເຜີຍ ARAP/RAP ທີ່ໄດ້ຮັບອະນມັດ ສ່ມວນ  ົນ
•

ການກະກຽມ RAP:

ໃນ  ໍລະນີ ໃນເຂດ ທີ່ມີໂຄງ  ານຍ່ອຍກະທົບ ປະຊ,ຊົນກວ່, 200 ຄົນ   ປະຊາຊົນຜ້ຖື    ະທົບ ບໍ່ຖື  ຍົ  ຍ້າຍວັດຖຸ ແລະ
0ນເ0ຍຊັບ0ິນທໍາການ,ະລິດໜ້1ຍກວ່າ 10  , 1າດໄດ້%ະກະກຽມ RAP.
ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ   (າງໜ້ອຍ) ຄ)ນກ)ມເອົາ ລາຍການດັ່ງລ່ມນີ້:
•

ສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ຂອງຜ້ຖື    ະທົບ ແລະ ຊັບສິນຖື    ະທົບ;

•

ບັນຍາຍ  ານທົດແທນຄືນ ແລະ ແລະ   ານຊ່ວຍເຫຼືອຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍອື່ນໆ ທີ່ຈະສະໜອງ;

•

ປ  ສາຫາລື   ັບປະຊາຊົນຖື    ະທົບ   ່ຽວ  ັບທາງເເລືອ  ;

•

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງ  ານຈັດຕັ້ງ ຕໍ່  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

•

ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທກ;

•

  ະ  ຽມ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນ

•

ກໍານົດເວລາ ແລະ   ົບປະມານ.

•

ກະກຽມ RAP ເຕັມຮບແບບ:

ໃນກໍລະນີ ໃນເຂດ ທີ່ມີໂຄງກ2ນຍ່0ຍກະທົບ ປະຊ2ຊົນກວ່2 2     ຄົນ ,ຼື ໂຄງການຍ່ອຍ ຕ້ອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ  
ຈໍາເປນຕ້ອງ  ະ  ຽມ RAP ເຕັມຮ.ບແບບ   ເອກະສານ RAP ຕ້ອງປະກອບມີ ຂໍ້ມນດັ່ງລ່ມນີ້   (i) ບັນຍ,ຍຫຍໍ້ ໂຄງກ,ນຍ່ອຍ   ທີ່ຕັ້ງ
ແລະ ຜົນ  ະທົບຂອງມັນ; (ii) ຫຼັ    ານ ແລະ ຈດປະສົງ ເຊິ່ງຄ້ມຄອງ   ານ  ະ  ຽມຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ແລະ   ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; (iii)
ກອບກົດໝາຍ; (iv) ຂໍ້ມນທຽບຖານ ຂອງຜ້ຖື    ະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ; (v) ຈັດປະເພດ ຂອງຜ້ຖື    ະທົບ ແລະ
ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ ຕາມຂະໜາດ ແລະ ປະເພດຜົນ  ະທົບ; (vi) ສິດທິ,ັບການທົດແທນຄືນ   ເງິນອດໜນ   ການຟ້ນຟ ແລະ
  ານຊ່ວຍເຫຼືອບລະນະ

ຕາມປະເພດ

ຂອງຜົນ  ະທົບ

ໃນຕາຕະລາງທົດແທນຄືນ;

(vii) ຂໍ້ມນ  ່ຽວ  ັບສະຖານທີ່ຍົ  ຍ້າຍ

ພ້ອມກັບເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ   ່ຽວ  ັບ ຜ້ຖ  
ື   ະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບປະເພດ ສອງ ແລະ ຊຸມຊົນເຈາພາບ
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  ມີແຕ່ກໍລະນີ ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ)າງວັດ(ຸ)

(viii)   ະ  ຽມອົງ  ານຈັດຕັ້ງ ເພື່ອວາງແຜນ  ານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; (x)

ຫຼັກການກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທກ; (xi) ປະເມີນມນຄ່າ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ແລະ ງົບປະມານປະຈໍາປ (xii) ແຜນດໍາເນີນງານ
ຕາມ  ໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

(xiii)

ຫຼັ    ານ  ວດ  າ

ພາຍໃນ

ແລະ

ພາຍນອ  

ລວມທັງ

ເອກະສານກໍານົດຂອບເຂດ ສໍາລັບ   ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນພາຍນອ  .
ພະແນກກະສິກໍາ-ປາໄມ້ແຂວງ ຮັບຜິດຊອບ   ະ  ຽມ RAP ດ້ວຍ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮັບ  ານແນະນໍາຈາ     ົມແຜນ  ານ ແລະ
ການເງິນ ພ້ອມກ.ບ ທີ່ປກສາດ້ານການປກປອງສ.ງຄົມ   ເອກະສານ RAP ຫຼື ARAP ຈະຖື  ສົ່ງເຖິງ ທະນາຄານໂລ   ເພື່ອ  ວດ  າ ແລະ
ອະນມັດ.
ເອ  ະສານຊ້ອນທ້າຍ A1 ສະໜອງແບບຟອມສັງລວມ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ເຊິ່ງລວມທັງ ເອ  ະສານ ARAP ແລະ RAP.

4.0   ານຈັດປະເພດ ຜ້ຖື    ະທົບ
ບັນດາໂຄງ  ານຍ່ອຍ ຟ້ນຟບລະນະ   ົນລະປະທານ ແລະ   ໍກສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວ   ພາຍໃຕ້ ເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈະມີ
ຜົນກະທົ,(້ານ(ີ ແລະ ,ໍຂ(ີ ຕໍຂກ5,ປະຊາຊົນໃນ 5 ແຂວງ   ຄກາມ່ວນ, ,ໍລິຄກາໄຊ, ນະຄອນຫຼ)ງ)ຽງຈັນ, )ຽງຈັນ ແລະ ໄຊຍະບລ,     
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂ  ງການຍ່ອຍ 5   0ຄງການ ໄດ້ຖືກລະບ5ລົງໃນບ,ນຊີຍາວ   ແຕ່ບ,ນຊີໂຄງການຍ່ອຍສໍາລັບປທີ່    ຍັງບໍ່ໄດ້ຖ1ກລະບ ຍ້ອນວ່າ
ການສຶກສາຄວາມເປຍນໄປໄດງ ຢາງລະອຽດ ຍັງບຂດໄດງຖືກຕັດສິນໃຈ ຈົນກວຄາໂຄງການຖືກຈັດຕັກງປະຕິບັດ   ຈະກຈານົດຂອບເຂດ.ົນກະທົບ
ແ.ະ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ທີ່ອາດເກີດຂຶກນ   ຖຄາວຂາມີ   ໂດຍອີງໃສຂ ການສຶກສາຄວາມເ,ນໄ,ໄດຄ ສງາ.ັບບັນດາໂຄງການຍຂອຍເຫຼົ່ານີກ.
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ   (້ອງການກະສິກໍາ-ປາໄ)້ເ)ືອງ   ຈະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດພົນລະເ)ືອງ ເພື່ອລະບ ແລະ ລວບລວ)
ຜຄກຖືກກະທົບ ;ລະ ຄອບຄົວຖືກກະທົບ   ຂໍງມຄນການສຂາຫຼວດເສດຖະກິດສັງຄົມ ທີ່ໄດກຖືກດຂາເນີນສຂາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ເຊິ່ງໄດ້  ໍານົດນັ້ນ
ຈ.ຕັດສິນ ຂ.ໜາດ ແລ. ຂອບເຂດ ຂອງຜົນກ.ທົບ   ໂດຍອີງໃສ່ ຂະໜາດ ຂອງ,ົນກະທົບໂຄງການຍ່ອຍ   ຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ
ARAP ແ  ະ RAP.

5.0 ມາດຖານ ຜ້ຖື    ະທົບ ທີ່ສົມຄວນຖືກຄັດເລືອກ
ອີງໃສ່   ົດໝາຍ ແລະ   ົດລະບຽບ ຂອງ ສປປ ລາວ   ່ຽວ  ັບ  ານຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ພິຈາລະນາຕາມ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ  ານ
ຈັດສັນຍົຍ  ຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັ  ໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລ   (OP/BP 4.12), ຫຼັ    ານພື້ນຖານ ຂອງ  ານຄອບຄອງ ທີ່ດິນ ແລະ
ການປະກອບສ:ວນທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ:ໂຄງການ ລວມມີມນຖານດັ່ງລ:ມນີ້  
!

ຫຼຸດຜ່ອນຜົນ  ະທົບໃຫ້ຫຼາຍ ເທົ່າທີ່ເປນໄປໄດ້

ACP Project – Lao PDR
Resettlement Policy Framework

16

!

ດໍາເນີນ   ານປບປຽນທີ່ດິນ ຫຼື ທົດແທນ  ືນ ເພື່ອຟື້ນຟລາຍໄດ້ ແລະ ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຜ້ຖື    ະທົບ ແລະ
ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ ຢາງໜ້ອຍໃຫ້ຢລະດັບ  ່ອນໂຄງ  ານ  ະທົບ;

!

ຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ປກສາຫາ,ືກັບ ຜກ້ຖືກກະທົບ ແ,ະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບຢາງອິດສະ,ະ ກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນທີ່ດິນ  
  ານຄອບຄອງທີ່ດິນ

ແລະ

  ານ  ະ  ຽມ

ທົດແທນຄືນ

ແລະ

ຮັບປະ  ັນວ່າ

ຂະບວນ  ານດໍາເນີນງານ

ໄດ້ຖືກບັນທຶກເປນເອກະສານ
!

ສະໜອງການທົດແທນຄືນ   ຖ້(ມີຜົນ   ໃຫ້ແກ່ຊັ)ສິນເອກະຊົນ ຕາມລາຄາທົດແທນຄືນ ກ່ອນເລີ່ມລົງທຶນໂຄງລ່າງ

ຜ້ຖ3ກກະທົບ ອາດຖ3ກຈັດຢໃນກ່ມ ໃດໜຶ່ງ ໃນ    ກ່ມດັ່ງລ່ມນີ:້
ຜກມີໃບຕາດິນ(ືກຕກອງຕາມກົດໝາຍ

a)

  ລວມມີ ສິດ)ິຕາມປະເພນີ ແລະ

ວັດ)ະນາ)ໍາ

ເຊິ່ງກົດໝາຍປະເ)ດຍອມຮັບ)

ຈະມີສິດໄດ້ຮັບ  ານທົດແທນ ທີດ
່ ິນ ທີ່ສນເສ     ຊັບສິນຄົງທີ,ຢດິນ ແລະ ມາດຕະ  ານຟ້ນຟລາຍໄດ້;
ຜ້ບໍ່ມີໃບຕາດິນ ໃນເວລາເລີ່ມສໍາຫຼວດພົນລະເມືອ   ແຕ່  ົດໝາຍຮັບຮອງ  ານອ້າງ  ໍາມະສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນ -

b)

ໂດຍຜ່ານຂະບວນ  ານ

ທີ່ໄດ້  ໍານົດ

ໃນແຜນ  ານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ

ແມ່ນຈ,ໄດ້ຮັບສິດທົດແທນຄືນ

ດິນທີ່ສນເສຍ  

ຊັບສິນຄົງທີ່ເທິງດິນ ແລະ ມາດຕະ  ານຟ້ນຟລາຍໄດ້
ຜຄ້ບໍຊມີໃບຕາດິນ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດກາຍ ຈະມີສິດໄດ້ຮັບການທົດແທນ ຊັບສິນຄົງທີ່ເທິງດິນ ແລະ ມາດຕະການ.ງຈນ.ຄລາຍໄດ້  

c  

ໃນ  ໍລະນີ ບ່ອນດິນທີ່ເຫຼືອ ບໍ່ສາມາດລ້ຽ  ຊີບໄດ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບຕອນດິນທົດແທນ  

6.0 ປະເມີນ  ອບ  ົດໝາຍ

ບັນດານະໂ  ບາ   ແລະ ນິຕິ  ໍາສໍາຄັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່  ່ຽວຂ້ອງ  ັບ   ານຄ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງ  ານ ລວມມີ:
!

2ັດ,ະທໍາ1ະນນ )5ງ ສ00 2າ3   0 1((1, 0ບ0ງ 0 2003 92ະ 2015);

!

  ົດໝາຍປ  ປ  ຮັ  ສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( 2013);

!

ຂໍ້ແນ3ນໍາ

8/ກທີ

8030  ກຊສ

ຂອງກ3ຊ0ງຊັບພ3ຍາກອນທໍາມ3ຊາດ

ແ/3

ສິ່ງແ0ດ/້ອມ

  ່ຽວ  ັບ

  ານປະເມີນຜົນ  ະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ   ການລາຍງານຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ;ອມຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ
(2013);
!

ຂໍ້ແນະນໍາ   ່ຽວ  ັບ  ານມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງມວນຊົນ (2012);

!

ຂໍ້ແນະນໍາ   ່ຽວ  ັບ   ານປ  ສາຫາລື  ັບ  ່ມຊົນເຜົ່າ (2012)
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!

  ົດໝາຍຊັບພະຍາ  ອນນໍ້າ ແລະ ນໍ້າ (1996);

!

ກົດໝາຍປາໄມ້ (2007);

!

ກົດໝາຍສັ  ປາ ແລະ ສັ  ນໍ້າ (2007);

!

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ   ານທົດແທນຄືນ ແລະ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ປະຊາຊົນຖື    ະທົບ ໂດຍໂຄງ  ານລັດຖະບານ (ເລກທີ.
84/ລບ, 5/4/2016); and

!

ກົດໝາຍທີ່ດິນ (2013).

!

  ົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ  ານດໍາເນີນ  ານອທອນ (2015)

ໝົດທ  ແງ່ ຂອງ ນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັ  ໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລ   (OP/BP 4.12) ແມ່ນຖືກ   ່າວໄວ້
.ຂາງພຽງພໍໃນ ບັນດາກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ   ຈຄດປະສົງສກາຄັນ ຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງພົວພັນກັບ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ
ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍ

ຜຄກຖື    ະທົບ

ແລະ

ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ

ຟງຊນຟຄ

ຊີວິດ  ານເປຈນຢຄຂຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຢາ  ໜ້ອຍໃຫ້ເທົ່າລະດັບ

ກ່ອນມີໂຄງການກະທົບ   ບ.ນດາຫຼ.ກການສະເພາະ ທີ່ນໍາໃຊ້ ລວມມີ:
!

ໃນບ່ອນ

ທີ່ເປນໄປໄ  ້  

  ເຊິ່ງຈ(ພົບເຫັນ

ເຄື່ອງມືປຄງແຕກ ໂດຍຜກາ)ເງິ)ທຶ)ໃຫ້ລ້າ  

ໃນການລົງທຶນໃສ່ການຟ້ນຟຄອງຊົນລະປະທານ  

ຄວ)ຫຼີ້ກເວັ້)

ກາ)

ກາ)ຄອບຄອງທີ່ດິ)

ແລະ

ກົນຈັກກະສິກ,າ

ແລະ

ກາ)ຈັດສັ)ຍົ  ຍ້າຍວັດຖຸ

ເຊິ່ງອາດສ້າງຜົນກະທົບດ້ານ.ົບ ຕໍກຊັບສິນ ແ.ະ ຊີວິດການເປນຢ ຂອງຜ້ຖືກກະທົບ   ໃນບ່ອນ ທີ່ ບໍ່ສາມາ  ຫຼກ
ີ້ ເວັ້ນໄດ້  
ຄວນຫຼຸດຜ່ອນ  ານຄອບຄອງທີ່ດິນ ໂດຍຜ່ານ ທາງເລືອ    ານອອ  ແບບເຕັ  ນິ  .
!

ພັດທະນາ ຫຼັ    ານຢາງໂປງໃສ ແລະ ຍຕິທໍາ ຕາມທີ່ໄດ້  ໍານົດໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ  ໍານົດສິດຮັບ  ານທົດແທນຂອງ
ເພື່ອຕັດສິນ

  ານທົດແທນຄືນ

  ານຄອບຄອງດິນຖາວອນ

(i)

ແລະ

ຜົນ  ະທົບຊົ່ວຄາວ

ຕໍ່ທີ່ດິນ

ແລະ

ຜົນ  ະທົບຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ຊັບສິນ

CRPF

ໃນຊ່ວງວຽ  ງານ  ໍ່ສ້າງ;

(iii)   ານຫ້າມນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

(ii)

ເຊິ່ງອາດນໍາໃຊ້

  ັບເຂດໃ  ້ຄຽງ ບໍລິເວນສະຫງວນນໍ້າ ຂອງໂຄງ  ານຍ່ອຍ;
!

ຄອບຄອງທີ່ດ(ນ   ສິດ)ໍາໃຊ້ດິ)   ໂດຍຜ່າ)ກາ)ຕົກລົງເຈລະຈາ ແລະ ພ້ອມກັບກາ))ໍາໃຊ້ ວິທີກາ)ທາງກົດໝາຍ ເຊິ່ງເປນພຽງຜົນຮັບສດທ້າຍ;

!

ໃນກໍ,ະນີຄອບຄອງ

ທີ່ດິນຊົກວຄາວ  

ເມື່ອສໍາເ,ັດວຽກງານກໍ່ສ້າງ  

ໃຫ້ບ,ະນະທີ່ດິນຖືກກະທົບຄືນສ່ສະພາບເດີມ

/ພື່ອ/ຮັດໃຫ້/ຈົ້າຂອງ/ຜ້ນໍາໃຊ້/ຜ້/ຊົ່າ  ິນ ສາມາ  ຄືນສ່ວຽກງານກ່ອນໂຄງການກະທົບ;
!

ແຈ້ງ

,ກ້ຖືກກະທົບ  

ຄົວເຮືອນ

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂະບວນ  ານ

ແລະ

ທີ່ຄອບຄອງທີ່ດິນ

ຊຸມຊົນຖືກກະທົບຊາບຢາງເຕັມສ່ວນ
ແລະ

ທົດແທນ

ກ່ຽວກັບ

ດິນ-ຊັບ,ິນຖືກກະທົບ  

ທາງເລືອກແກ້ໄຂ;
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ໂຄງການຍ່ອຍ  

,ິດທິກ່ຽວຂ້ອງ

ແລະ

!

ຮັບປະກັນວ່າ ຜ້ຖື    ະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ ຈະໄດ້ຮັບ  ານປວແປງ ແລະ ມີທາງເລືອ   ແລະ   ານແ  ້ໄຂ
ແມ່ນໃຫ້ຖື  ຕ້ອງ  ັບຫຼັ    ານ ທີ່ໄດ້  ໍານົດໄວ້ ໃນ CRPF ສະບັບນີ້ ແລະ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບ  ານຈ້າງງານ;

!

ຜຈງ)ືກກະທົບ

ແລະ

ຄົວເຮືອນ)ືກກະທົບ

  ໂ(ຍບກຊກຄຽວສະ)ານະພາບຊັບສິນ

ທາງກົ(ໝາຍ)

ຈະໄ(ງຮັບການຊຄວຍເຫຼືອ

ອັນ  ໍາເປນ ຕາມ ທີກ່ ດຈກຊານົດກ2ຈໃນ ,າ,ະລາງສິດຮ8ບການທົດແທນ   ເບິຂງພາກ 8, ,າ,ະລາງ 2) ເພືຂອ)ງ2ຍເຫຼືອເຂົາເ(ົ້າ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມຟ້ນຟຊີວິດ  ານເປນຢ ແລະ   ານດໍາລົງຊີວິດ ໃຫ້ຢລະດັບກ່ອນໂຄງກ.ນກະທົບ  
ຄົວເຮືອນ(ືກກະ)ົບ

ເຊິ່ງອາດຄອບຄອງ)ີ່ດິນ

  ເຊັ່ນ

ຄອບຄອງ)ີ່ດິນບໍ່(ືກຕ້ອງ)

ບໍໄ່ ດ້ຮັບ  ານທົດແທນທີ່ດິນ

ແຕ່ໄດ້ຮັບ  ານທົດແທນຊັບສິນ

ທີ່ສນເສຍ

ຍ້ອນໂຄງການການຄອບຄອງດິນ

ເພື່ອ.ຄຈນ.ຊີວິດການເປງນຢກ/ກິດຈະກໍາຫາລາຍໄດ້ເພີ່/  

ທີ່ຈະຖື  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັ້ນ

ຈະຖື  ຕັດສິນ

ຜ້ຖື    ະທົບ ແລະ

ໃນຕອນດິນຖືກກະທົບ  

ການສນເສຍແ,ຼ່ງລາຍຮັບ
/າດຕະການລະອຽດ

ໂດຍອີງໃສ່  ານສໍາຫຼວດຂໍກມນເສດຖະ  ິດ-ສັງ  ົມ

ແລະ

ພົນລະເມືອ  

ເຊິ່  ດໍາເນີນໃນເວລາ ສ້າ   ARAP/RAP;
!

ແຈ້ງໃຫ້ ຜ້ຖື    ະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບຊາບ ເຖິງ   ໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ  ານ ແລະ ປກ  ສາຫາລື  ັບ
ຜ້ຖືກກະທົບ ແ,ະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ກ່ຽວກັບຫຼັກການຄອບຄອງທີ່ດິນ   ການສນເສຍ ຊັບສິນ

!

ຫຼີ້ກເວັ້ນຜົນເສຍຫາຍຕໍຊ
່ ັ)ສິ( ເຊັ່( ,ືດຢ(ຕົ້(, ຕົ້(ໄມ້, ຮົ້ວ, ສ(ເສຍລາຍໄດ້   ລວມມີ ສ(ເສຍກາ(ເກັ)ກ້ຜົ(ລະປກ)  
ຖກາຫຼີ້ກເວັ້ນບໍ່ໄດກ  

ໃຫກທົດແທນຄືນ.

ການທົດແທນຊັບ.ິນຖືກກະທົບ

ບໍ່ກ່ຽວກັບ.ະຖານະ,າບທາງກົດໝາຍ

ຂອງດິນຖື    ະທົບ ໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງ  ໍານົດສິດຮັບ  ານທົດແທນ ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 1  
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ   ານທົດແທນຄືນ ແລະ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ປະຊາຊົນຖື    ະທົບ ໂດຍໂຄງ  ານລັດຖະບານ (ເລກທີ   84/ລບ  
5/4/2016) ກໍານົດຫຼັກການ   ກົນໄກ

ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ

ເ,ື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສັງຄົມ

ແລະ ທົດແທນຜົນເສຍຫາຍ

ອັນເນື່ອງມາຈາກ   ານເວນຄືນທີ່ດິນແບບບໍ່ສະມັ  ໃຈ ແລະ   ານສ/ນເສຍຊັບສິນຄົງທີ່/ບໍ່ຄົງທີ່. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ   ານທົດແທນຄືນ ແລະ
  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ມີເປ້າໝາຍຮັບປະ  ັນວ່າ ຜ້ຖື    ະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ ຖື  ທົດແທນຄືນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອປບປງ
ມາດຖານຊີວິດ  ານເປຄນຢ ຫຼື ມີລາຍໄດ້ເທົງາເດີມ   ່ອນໂຄງ  ານ ແລະ ບໍ່ທກ  ຍາ   ຍ້ອນຜົນ  ະທົບໂຄງການ  
  ານທົດແທນຄືນ

ແລະ

  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ

(84/ລບ,

2016)

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ

ຖື  ຕ້ອງ  ັບ

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວ  
ຫຼັ    ານສໍາຄັນ

  ອງ

ນະໂຍບາຍ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັ  ໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລ   (OP/BP 4.12). ເຖິງຢາງໃດກໍ່ຕາມ   ຍັງມີບາງຊ່.ງຫ,່າງ ຫຼື
ພົບເຫັນ ຄວາມແຕ  ຕ່າງ ລະຫວ່າງ ນະໂຍບາຍ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັ  ໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລ   (OP/BP 4.12) ແ  ະ
  ໍາລັ     84/ລບ) ວ່າດ້ວຍ   ານທົດແທນຄືນ ແລະ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ   ຕ.ຕະລ.ງ 1 ສະ1ອງກ.ນວິເຄ.ະຊ່ອງຫວ່.ງ ລະຫວ່.ງ
ນະໂຍບາຍດັ່ງ  ່າວ
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ຕາຕະລາງ 1 ຊ່ອງຫວ່າງ ຫຼື ພົບເຫັນ ຄວາມແຕ  ຕ່າງ ລະຫວ່າງ ນະໂຍບາຍ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັ  ໃຈ ຂອງທະນາຄານໂລ     )P/(P 4.12) ແ(ະ ດໍາ(ັດ   84/(ບ) )່າດ/)ຍ
  ານທົດແທນຄືນ ແລະ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ.
ຫົວຂໍ້

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກOP 4.12

)ໍາລັ)   84/ລບ)ການທົ)4ທນຄືນ 4ລ/ ການຈັ)ສັນ(ົກ(້າ(

ລະບຽບຫຼັ    ານ ຂອງໂຄງ  ານ

ຜ້ຖື    ະທົບຄວນໄດ້ຮັບ  ານຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມ  ອງເ  ົາເຈົ້າ
ທີ່ຈະປບປງຍົ  ລະດັບຊີວິດ  ານເປນຢ ແລະ
ມາດຖານ  ານດໍາລົງຊີວິດ (ຢາງໜ້ອຍ)
ໃຫ້ຟ້ນຟຊີວິດ  ານເປນຢຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢ
ລະດັບກ່ອນມີຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ   ຼື
ໃຫ້ດີ  ວ່າຍິ່ງເປນ  ານດີ

ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ແລະ ທົດແທນ ຜ້ຖື    ະທົບ ເພື່ອປບປງຍົ  ລະດັບ ຫຼື ບັນລ
ມາດຖານ  ານດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ລາຍໄດ້   ່ອນມີຜົນ  ະທົບຂອງໂຄງການ   ບໍ່ໃຫ້ຜ້ຖືກກະທົບ
ທ  ຍາ  ໄປ  ວ່າ ເວລາ ກ່ອນມີຜົນ  ະທົບ ຂອງໂຄງ  ານ.

  ະນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍ OP 4.12

ຊ່ວຍເຫ/ືອ ເງິນທຶນ ໃຫ້ຄົນ  ຄົວເຮືອນ
ຖືກກະທົບເພືອ
່ ບັນລຈດປະສົງ  ອງນະໂຍບາຍ
  ເພື່ອ(ບ(ງຍົກລະດັບຊີວິດການເ(ນຢ ແລະ
ມາດ(າ)ກາ)ດໍາ,ົງຊີວິດ,   ຢາງໜ້ອຍ)
ໃຫ້ຟ້ນຟຊີວິດ  ານເປນຢຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢ
ລະດັບ  ່ອນມີຜົນ  ະທົບຈາ  ໂຄງ  ານ ຫຼື
ໃຫ້ດີກວ່າຍິ່ງເປນການດີ)

ຄົນ  ຄົວເ/ືອນຖືກກະທົບ ເຊິ່ງບໍ່ມີໃບຢ້ງຢນຕາດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ   ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫ,ື
ເອ  ະສານອື່ນໆ ເຊິ່ງຊີ້ແຈ້ງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນມີສິດ ຮັບຄ່າທົດແທນຊັບສິນເສຍຫາຍ ເຊັ່ນ
ເຮື,ນ/ໂຄງສ້/ງ   ຕົ້ນໄມ້   ພືດ   ແຕ່ບໍ່ມີສິດຮັບຄ່/ທົດແທນດິນ.

1. ຊັບສິນທີ່ດິນ
1.1. ຈດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ

1.2.   ່ວຍເຫຼືອ

ຄົນ  ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ
ທີ່ບໍ່ມີໃບຢ້  ຢນທີ່ດິນ
ເຊິ່ງເ  ົາເຈົ້າຄອບຄອງທີ່ດິນ

ຈ່າຍເງິນທົດແທນເປນເງິນສົດ ສໍາລັບທີ່ດິນ ແລະ ໂ  ງສ້າງ
ໂດຍບໍ່ຕັດ  ່າລ້ຍຫ້ຽນ ຫຼື ວັດສະດທີ່ປະຫຍັດໄດ້.
ພ້ອມນີ້ ຍັ  ຈະຈ່າຍເ  ິນເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອຟ້ນຟລາຍໄດ້   ພືດ  
ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຄ່າຍົ  ຍ້າຍ

ຄົນ  ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ
ເຊິ່ງບໍ່ມີໃບຢ້ງຢນຕາດິນຖືກຕ້,ງຕາມກົດໝາຍ  
ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ເອ  ະສານອື່ນໆ ເຊິ່  ຊີ້ແຈ້  ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ແມ່ນມີສິດ ຮັບ  ານຊ່ວຍເຫຼືອເງິນທຶນ ເພື່ອບັນລຈດປະສົງ
ຂອງນະໂຍບາຍ  ່ຽວ  ັບ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັ  ໃຈ
(ເພື່ອປບປງຍົ  ລະດັບຊີວິດ  ານເປນຢ ແລະ
ມາດ(າ)ກາ)ດໍາ,ົງຊີວິດ,   ຢາງໜ້ອຍ)
ໃຫ້ຟ້ນຟຊີວິດ  ານເປນຢຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢ

ລະດັບກ່ອນມີຜົນ  ະທົບຈາ  ໂຄງ  ານ ຫຼື
ໃຫ້ດີກວ່າຍິ່ງເປນການດີ)
ຄົນ  ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ
ຈະໄດ້ຮັບ  ານຊ່ວຍເຫຼືອເງິນທຶນສະເພາະ
ບົນພື້ນຖານເປນແຕ່ລະ  ໍລະນີ ເພື່ອສາມາດຊື້ດິນຕອນໃໝ່
ສ້າງເຮືອນໃໝ່ຂອງຕົນ.
  ະນໍາໃຊ້ ລະບຽບຫຼັ    ານ OP 4.12.
1.3.
ການທົດແທນໂຄງສ້າງບໍ່ສອດຄ່
ອງຕາມກົດໝາຍ

ທົດແທນມນຄ່າທັງໝົດ   ອງໂຄງສ້າງ
ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍຂອງ
ທີ່ດິນ ແລະ ໂ  ງສ້າງ.
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ຜ້ຖືກກະ(ົບ   ເຊິ່ງບໍ່ມີໃບຕາດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ເອກະສານຢກ້ງຢນອື່ນໆ

ໃຫ້  ານຊົດເຊີຍເຕັມມນຄ່າທົດແທນ

ເຊິ່ງຊີ້ແຈ້ງແຈ້ງສິດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ   ,ວມທັງສິດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແ,ະ
ວັດທະນາທໍາ) ແມ່ນ ມີສິດໄດ້ຮັບ  ານທົດແທນ ກ/ນສນເສຍຊັບສິນ ເຊັ່ນ ເຮື,ນ/ໂຄງສ້/ງ  

ໂຄງສ້າງທັງໝົດຖື    ະທົບ ໂດຍບໍ່  ່ຽວຂ້ອງ  ັບ ດິນ ແລະ
ໂຄງສ້າງ.

20

ຕົ,ນໄມ້   ພືດ   ແຕ່ບໍ່ແມ່ນດິນ
ສະໜອງເງິນຍົ  ຍ້າຍ ໂດຍອີງໃສ່ ປະເພດໂຄງສ້າງ.
  ະນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍ OP 4.12
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ຕາຕະລາງ

1 (Cont’d.)

ຫົວຂໍ້

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກOP 4.12

)ໍາລັ)   84/ລບ)ການທົ)4ທນຄືນ 4ລ/ ການຈັ)ສັນ(ົກ(້າ(

ລະບຽບຫຼັ    ານ ຂອງໂຄງ  ານ

ຄວນທົດແທນຄືນ   ານສນເສຍດິນ ແລະ
ຊັບສິນອື່ນໆ ຕາມມນ  ່າເ  ັມ ,

ມາດຕາ 2:

ຜ້ປະເມີນລາຄາອິດສະລະ ດໍາເນີນ  ານສຶ  ສາລາຄາທົດແທນ
ສໍາລັບທ  ປະເພດຊັບສິນຖື    ະທົບ ເພື່ອສ້າງອັດຕາທົດແທນ

2. ການທົດແທນຄືນ
2.1.
ວິທີການສໍາລັບຕັດສິນອັດຄ່າທົດ
ແທນ

! ຕ້ອງທົດແທນຕາມມນຄ່າທົດແທນ ໃຫ້ແກ່ດິນ   ວັດ,ະດ ຫຼື ເງິນ,ົດ,ໍາລັບດິນ  
ຜົນຜະ,ິດກະສິກໍາ   ສັດ,້ຽງ ແ,ະ ,າຍໄດ້ ເຊິ່ງໂຄງການພັດທະນາກະທົບ.
ມາດຕາ 4
6. ມນຄ່າທົດແທນ ໝາຍເຖິງມນຄ່າ ວັດສະດ ທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່   ເງິນ ,ຼື ດິນ  
,ິ່ງອໍານວຍຄວາມ,ະດວກ ທີ່ໄດ້,້າງຂຶ້ນ   ຜົນຜະລິດກະສິກໍາ   ສັດລ້,ງ ແລະ ລາຍໄດ້
ເຊິ່ງຖື    ະທົບ ຍ້ອນໂຄງ  ານພັດທະນາ.

ເຊິ່  ປະເມີນໂດຍ IRC/GDR ເພື່ອຮັບປະ  ັນ
ມນຄ່າການທົດແທນເຕັມ.
  ະນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍ OP 4.12

ມາດຕາ 9
!

ເຈົ້າຂອງໂຄງ  ານ ໂດຍ  ານຮ່ວມມື  ັບຄະນະ  ໍາມະ  ານທົດແທນຄືນ ແລະ
ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຢລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງ,ະເມີນມນຄ່າທົດແທນ ດິນ   ໂຄງສ້າງ  
ພືດ   ສັດລ້ຽງ   ລາຍໄດ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງການ,ກສາຫາລືກັບ ,ະຊາຊົນຖືກກະທົບ
ໂດຍຄັດເ,ືອກ ທາງເ,ືອກຖືກຕ້ອງ ແ,ະ ເໝາະສົມ ໂດຍອີງໃສ່,າຄາ ທີ່,ັດນໍາໃຊ້  
ລາຄາຕະຫຼາດ ຫຼື ລາຄາສະເລ່ຍ ເຊິ່ງບັງຄັບໃຊ້ ໃນຊ່ວງ  ານທົດແທນ ແລະ
ອີງໃສ່ປະເພດ  ອງຊັບສິນ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ.

!

2.2.
ທົດແທນການສນເສຍແຫຼ່ງລາຍ
ໄດ້ ຫຼື ວິທີຊີວິດ   ານເປນຢ

ຄວນທົດແທນ   ານສນເສຍແຫຼ່ງລາຍໄດ້
  )້ຖືກກະທົ(ຈະຖືກຍົກຍ້າຍຫຼື(ໍ່ກໍຕາມ)
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)າຄາ ທີ່)ັດ(ໍາໃຊ້   )າຄາກາງ) ແມ່ນລາຄາ ທີ່ໄດ້  ໍານົດໄວ້
ໃນລະບຽບຫຼັ    ານຕາ່ງຫາ   ເຊິ່ງຖື    ໍານົດ ແລະ ເປນຫຼັ    ານ
ໂດຍ  ະຊວງຊັບພະຍາ  ອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 9
!

ນໍາໃ  ້ ລະບຽບ-ນະໂ  ບາ   OP 4.12 ຟ້  ຟ

ສະໜອງດິນ  ະສິ  ໍາ ໃນວິທີທາງອັນເໝາະສົມ ລວມທັງ
ການສ້າງທາງເລືອກຊີວິດ  ານເປນຢແບບໃໝ່ ແລະ
ກິດຈະກໍາຫາລາຍໄດເພີ່ມແບບສະເໝີ ແລະ ສົ່ງເສີມ /ດສະຫະກໍາ  ຫັດຖະກໍາທ້/ງຖິ່ນ
ນອ  ຈາ   ວຽ  ງານສົ່ງເສີມ  ະສິ  ໍາ ໃຫ້ປະຊາຊົນຖື    ະທົບ.
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  ານສນເສຍລາຍໄດ້ ໃຫ້ເທົ່າລະດັບ  ່ອນຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ
ໂດຍບໍ່  ່ຽວ  ັບ ສະຖານະພາບທາງ  ົດໝາຍ ຂອງຜ້ຖື    ະທົບ

ຕາຕະລາງ

1 (Cont’d.)

ຫົວຂໍ້

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກOP 4.12

)ໍາລັ)   84/ລບ)ການທົ)4ທນຄືນ 4ລ/ ການຈັ)ສັນ(ົກ(້າ(

ລະບຽບຫຼັ    ານ ຂອງໂຄງ  ານ

2.4.   ານຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ
ຟ້ນຟຊີວິດການເປນຢ

ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຟ້ນຟຊີວິດ  ານເປນຢ
ເພື່ອບັນລຈດປະສົງ  ອງນະໂຍບາຍ .

ມາດຕາ 13:

ຍ້ອນຄາດການວ່າ ຜົນກ,ທົບມີໜ້ອຍ  

!

ໃນເວລ1ສ້1ງແຜນກກ1ນຈ0ດສ0ນຍົກຍ້1ຍ ດ0່ງທີ່ບ0ນຍ1ຍໄວ້ໃນມ1ດຕ1 1  
ຂອງດໍາລັດສ,ບັບນີ້   ເຈົ້າຂອງໂຄງການ
ຕ້ອງປະສານງານ  ັບຄະນະ  ໍາມະ  ານທົດແທນ ແລະ ຍົ  ຍ້າຍ ຢທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອເ  ັບ  ໍາຂໍ້ມນ  ່ຽວ  ັບ ຊີວິດ  າ  ເປ  ຢ ແລະ   ິດຈະ  ໍາສ້າງລາຍໄດ້

ຈະແກ້ໄຂການຟ້ນຟຊີວິດການເປນຢຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ  
ພ້ອມ  ັບຈ່າຍເງິນເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອຟ້ນຟລາຍໄດ້ ແລະ
ຊີວິດ  ານເປນຢ
ໃຫ້ຢໃນອັດຕາ  ່ອນມີຜົນ  ະທົບຈາ  ໂຄງ  ານ

ຂອງປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ໃຫ້ລະອຽດ ເ,ື່ອສ້າງແຜນການຟຂງນຟກຊີວິດການເປນຢກ  
ປະ  ອບໃສ່   ານຄ້ມຄອງ ແລະ   ວດ  າ ຜົນ  ະທົບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ພາຍໃນ  ອບ  ານພັດທະນາໂຄງ  ານ
2.5.   ານເປດເຜີຍ ແລະ
ການປກສາຫາລື

ເຂົ້າຮ່ວມໃນ  ານວາງແຜນ  ານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ

ມາດຕາ 5:

ໃຫ້ດໍາເນີນ  ານປ  ສາຫາລື ແລະ

ບັດ   ໂດຍສະເພາະ ຢ້  ຢນ
ມາດຖານສິດທິສົມຄວນໄດ້ຮັບ  ານທົດແທນ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ   ເຂົ້າເຖິງກົນໄກການຮ້ອງທກ

ຕ້ອງດໍາເນີນການທົດແທນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການດັ່ງລ:ມນີ້  

  ານມີສ່ວນຮ່ວມຢາງ  ວ້າງຂວາງ ຢທ  ຂັ້ນຕອນ
ຂອງ  ານວາງແຜນ  ານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ.

1. ປ  ປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງ  ົດໝາຍ ຂອງປະຊາຊົນຖື    ະທົບ;
2. ຮັບປະກັນ ຄວາມສະເໝີ,າບ   ຄວາມຖືກຕ້ອງ   ຄວາມໂປງໃສ   ການເປດເຜີຍ ແລະ
ຍຕິທໍາ;
3. ຮັບປະກັນການປະສານງານ   ການປກສາຫາລ,   ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງໂຄງການ   ປະຊາຊົນຖືກກະທົ,   ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ
ພາ  ສ່ວນ  ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ

ນໍາໃ  ້ ນະໂຍບາຍ OP 4.12.

3.   ົນໄ   ແ  ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ  
ຫຼັ    ານບັນທຶ   ແລະ
ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການຮ້ອງທກ

ຄວນດໍາເນີນ  ົນໄ  ແ  ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ  

ມາດຕາ 23:

ຄໍາຮ້ອງທກຈາກ ບກຄ/ນ  ຄ/ວເຮືອນຖືກກະທ/ບ

ຕາມລະບຽບການລັດ  
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບແ  ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ  
ພ້ອມກັບລະບຽ  ຫຼັ    ານຈະແຈ້ງ ສໍາລັບບັນທຶ  
ແລະ ດໍາເນີນ  ານຮ້ອງທ  

ໃນ  ໍລະນີ  ວດ  າຜົນ  ະທົບ

ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ
ນັ້ນ ໃຫ້ດໍາເນີນ  ານແບບເຈລະຈາ
ເພື່ອຈດປະສົງບ.ນລການເຫ.ນດີ  

ຈໍາເປນຕ້ອງມີ  ານ  ວດ  າພາຍໃນ ແລະ
ພາຍນອ  ແບບອິດສະລະ

ມາດຕາ 27:

ເຊິ່ງເຫັນວ່າເຈົ້າຂອງໂຄງການປະຕິ,ັດ,ໍກຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການທົດແທນ  
ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແ,ະ ການຟ້ນຟຊີວິດການເປນຢ ຂອງປະຊາຊົນ   
ບຂຊຖື  ຕງອງຕາມດໍາລັດສະບັບນີກ ຫຼື ແຜນ  ານອື່ນໆ ທີ່  ່ຽວຂງອງ ເຊິ່ງ  ະທົບຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງເຂົເຈົ້າ   ປະຊາຊົນມີສິດຮ້ອງທ;ກຫາອໍານາດການປກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແ  ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ
ໃຫ້ຖືກຕ້1ງກັບລ2ບຽບຫຼັກກ4ນ ທີ່ໄດ້ກໍ4ນົດໄວ້ໃນ ວັກ    ມ4ດຕ4 24 ຂ1ງດໍ4ລັດສ2ບັບນີ້

ກ່ອນນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງທກໄປສ່ຂັ້ນສ,ນ   ຜ້ຮ້ອງທກ
ຕ້ອງຕ້ອງຜ່ານ    ຂັ້ນຕອນກ່ອນ.

4.   ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນ

!

ໂດຍການປະສານງານ ຢາງໃຫ້ສິດ   ັບ GDR-IRC

ເຈົ້າຂອງໂຄງ  ານ ຕ້ອງສ້າງໜ່ວຍງານຄ້ມຄອງ  ານທົດແທນ ແລະ ຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ
ເພື່ອຮັບ(ິດຊອບກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ   ນອກຈາກ ພາກສ່ວນອື່ນແລ້ວ).
ໜ່ວຍງານນັ້ນ ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ  ານຈັດຕັ້ງ ເຊິ່ງ  ່ຽວຂ້ອງ  ັບ   ານ  ວດ  າ ແລະ
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ໃຫ້ດໍາເນີນ  ານ  ວດ  າພາຍໃນ
ກ່ຽວກັບກ.ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ.ນຈັດສັນຍົກຍ້.ຍ   ກ.ນກວດກ.
ຕ້ອງລ,ມມີບົດລາຍງານຄ,າມຄືບໜ້າ   ສະຖານະພາບ

ຕິດຕາ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການທົດແທນ   ການຍົກຍ້າຍ ແລະ
  ານຟ້ນຟຊີວິດ  ານເປນຢ ຂອງປະຊາຊົນຖື    ະທົບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ຍ້ອນໂຄງ  ານພັດທະນາ ດັ່ງທີ່ໄດ້  ໍານົດໄວ້ໃນແຜນ  ານທັງໝົດ
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ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດ,ັນຍົກຍ້າຍ  
ຂໍ້,ນກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈໍານວນປະຊາຊົນຖືກກະທົບ  
ຈໍານວນເ  ິນທົດແທນ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ປະ  າ  ົນ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼື. ທີ່ໄດ້ສະໜ.ງໃຫ້ຄົວເຮື.ນຖືກກະທົບ   MRD
ກະກຽມບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂ,ງການກວດກາ  
ສົ່  ບົດລາຍ  ານເປນໄຕມາດ ເຖິ   IRC WB

7.0 ມນຄ່າຊັບສິນ
ລັດຖະບານລາວ ຕົ  ລົງ ວິທີ  ານຄິດໄລ່ມນຄ່າຊັບສິນຖື    ະທົບ ໂດຍອີງຕາມ ໂຄງ  ານທາງຫວຼງແຫ່ງຊາດ-ໄລຍະ   
(LRSP-2 ທີທ
່ ະນາຄານໂລກໃຫ້ທຶນ   ບັນດາຊ່ອງຫວ່າງລ່ມນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາ   ຕົວຢາງ CRPF   ານດໍາເນີນງານ ຂອງ
LRSP-2

ແລະ

ເພີ່,ຕື່,ຈາກ

ຂໍຂ,ນລົງສະໜາ,  

ຜ້,ີສ່ວນຮ່ວ,  

ການປກກສາຫາລືກັບຊຸ,ຊົນ

ແລະ

  ານພິຈາລະນາຢາງວິຊາ  ານ ເຊິ່ງເປນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງວຽ  ງານນີ້.

8.0 ຫຼັກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສໍາລັບສິດທິຮັບການທົດແທນ
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງ,ນ   ກະຊວງກະສ,ກໍາ-ປາໄມ້ ຮັບຜິດຊອບນໍາພາ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງ  ານຍ່ອຍ ແລະ
CRPF. ກົມແຜນການ ແລະ ການເງ,ນ   ກະຊວງກະສ,ກໍາ-ປາໄມ້ ຮ່ວມມື  ັບ ພະແນ    ະສິ  ໍາ-  າໄມ້ ສ້າ   ແລະ
ຈັດຕັ້  ປະຕິບັດ RAP/RAP ທີ່ຈໍາເປນສໍາລັບ ໂຄງ  ານຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ລະບ ໃນຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕ.ບັດໂຄງການ. A-RAP/RAP
ຈະຖື    ະ  ຽມ ຖື  ຕ້ອງ  ັບ CRPF.
ນອກຈາກ ກົມແຜນການ ແລ, ການເງິນ   ກ,ຊວງກ,ສິກໍາ-ປາໄມ້ ຍັງມີບັນດາພະແນ    ານຕ່າງໆ ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນ
ໃນການອອກແບບ   ການກໍ່ສ້າງ ແ.ະ ດໍາເນີນໂຄງການ. ອີງຕາມນິຕິກໍາ   ກະຊວງ ຊັບ,ະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແ.ະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ

ແມ່ນ.ັບຜິດຊອບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ  

ຮັບຜິດຊອບບັນຫາຫຼັກການທັງໝົດ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍ2ມະ.ິດທີ່ດິນ

ກະຊວງແຜນການ
ແລະ

ແລະ

ກ2ນເວນຄືນທີ່ດິນ  

  ານລົງທຶນ
ຕ2ຕະລ2ງ

2

ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດທິທົກວໄປ ສໍາລັບ  ານທົດແທນຄືນ ແລະ   ານຊ່ວຍເຫຼືອຟ້ນຟຊີວິດການເປນຢ ສໍາລ.ບໂຄງການ   ອີງໃສ່
ສະພາບການສະເພາະ   ARAP/RAP ອາດຈະ  ໍານົດລາຍລະອຽດສະເພາະ ຫຼື ເບ້ຍລ້ຽງເພີ່ມຕື່ມ.
ກົມແ,ນການ ແລະ ການເງິນ ຮັບ,ິດຊອບ ກວດກາ   ສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປກປກອງສັງຄົມ
ລວມທັ   ESMP, ARAP/RAP ແລະ EGDP. ພະແນ     ະສິ  ໍາ-ປາໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງ  ານ  ະສິ  ໍາ-ປາໄມ້ເມືອ  
ເປນຜ້ກວດກາ   /ິດ/າ4 ແລ8 ຄຈຄ4ຄອງ ກາ21ົດແ12ຄື2 ເຊິກງ,86ຄາງຂຶຂ2 0ືກ/ຄອງ/າ4 ດງາລັດ 84/ລບ   2016
ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ   ນ.ກຈາກນີ້ ຍັງຕ້.ງສ້າງ ຄະນະ  ໍາມະ  ານ ຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍຂັ້ນບ້ານ
ຢໃນບ້ານ ທີ່ເ  ີດມີ   ານເວິນຄືນທີ່ດິນ ແລະ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ.
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ຕາຕະລາງ 2 - ຕາຕະລາງກໍານົດສິດຮັບການທົດແທນ.
ປະເພດການສນເສຍ

ຜ້ໄດ້ຮັບສິດ

ສິດທິ

ເຈົ້າຂອງດິນຖື  ຕ້ອງ ຫຼື
ຄອບຄອງໃນຊ່ວງການສໍາຫຼວ
ດພົນລະເມືອງ

!

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກ   ສນເສຍດິນ
ດິນປກສ້)ງ(ຢ()ໄສ)

!

ມີດິນ
ທີ່ຍັ  ເຫຼືອ
ພຽ  ພໍ ສ້າ  ເຮືອນ/ໂຄງສ້າງ: (i) ທົດແທນເ  ິນສົດ
ໃນມນ  ່າທົດແທນ
ເຊິ່ງທຽບເທົ່າ
ມນຄ່າດິນປະເພດດຽວໃນລາຄາຕະຫຼ,ດປດຈບັນ  
ເປນມນຄ່,ເຕັມບໍ່ມີຄ່າ  ພາ)ີ, ບໍ(,ຫານ) (ii) ອໍານາດ  ານປ  ຄອງເມືອງ ປບແປງດິນທີ່ຍັງເຫຼືອ
ໂ(ຍບໍຂມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜ້ຖືກກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ   ເຊັກນ ຖົມ
ແລະ ປບລະດັບ   ເພື່ອໃ)້ຜ້ຖືກກະທົບສາມາດຍ້າຍກັບໄປດິນໄດ້
ບໍ່ມີດິນເຫ/ືອພໍທີ່ຈະສ້າງເຮືອນໃໝ່  ໂຄງສ້າງໃໝ່
(i) ທົດແທນດິນເທົ່າເດີມໃນເຂດ-ປະເພດດິນຄືກ,ນ
ໂດຍບໍ່ມີຄ່າພາສີ  
ຄ່າລົງ(ະບຽນ,
ຄ່າໂອນ
ພ້ອ,ໃຫ້,ີໃບຕາດິນ
  ຖ້າໃນເຂດ
ມີການອອກໃບຕາດິນ); ຖ້,ບໍ່ມີ   ໃຫ້ມີໃບຢ້ງຢນສໍ,ຫຼວດທີ່ດິນ   ຫຼື (ii)
ທົດແທນເງິນສົດ
ໃນລາ  າທົດແທນ
ເຊິ່ງທຽບເທົ່າ
ລາ  າດິນຊະນິດປະເພດດຽວ
ໃ(ຕະຫຼາດປດຈ)ັ(
ໂດຍ)ໍ່,ີຄ່າ
  ພາສີ,
)ໍລິຫາ(),
ພ້ອມທັງຊ່ວຍຄ່າຊື້-  າຍ ແລະ ລົງທະບຽນ.

!

ເຈົ້າຂອງດິນຖື  ຕ້ອງ ແມ່ນຜ້ມີໃບຢກງຢນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື
ໃບຕາດິນຈາກໂຄງການໃບຕາດິນ.

!

ໂຄງ  ານເຫັນດີ   ັບ  ານມອບຕອນດິນດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ-   ້າວ່າ
ການມອບຕອນດິນນັ້ນຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂລ່ມນີ້ຢາງເຂັ້ມງວດ:
(i)
ການສນເສຍດິນໜ້ອຍກວ່າ 10   ຂອງ%ິນທັງໝົດ ທີ່ຜ້ຖືກກະທົບມີ (ii)
ຖ້າດິນປກສ້າງທ/ງໝົດຂອງບກຄົນ/ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບຫຼາຍກວ່າ   0  
(iii   ບໍ່ມີເຮືອນ   ໂຄງສ້າງ ຫຼື ຊັບສິນຄົງທີ່ ,ກສ່ວນຕອນດິນຖືກກະທົບ.
ເປນຄົວເຮືອນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍ  ົງຈາ  ໂຄງ  ານ

!

ການປະກອບສ່ວນດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ຕາມມາ  ຖານເຫຼົ່ານີ້
ຈະດໍາເນີນຕາມ ຂະບວນ  ານ ຖື  ຕ້ອງຕາມ
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລ   ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບ  ໍາລັ  
84/ນຍ/2016

ຂ. ສນເສຍໂຄງສ້າງ
ເຮືອນ/ຮ້ານ  
ໂ  ງສ້າງປະເພດສອງ
  ເຮືອນຄົວ, ເລົ,(ເຂົ້າ  
ຖືກກະທົບໝົດ  
/ຮືອນ  ຮ້ານຖືກກະທົບບາງສ່ວນ
ແຕ່ໃຊ້ຕໍ່(ໍ່ໄດ້  ຕ້)ງຍົກຍ້າຍ)

ເຈົ້າຂອງເຮືອນຖື    ະທົບຫຼື ເຈົ້າ  ອງດິນ
(ບໍ່ກ່ຽ(ກັບສະຖານະພາບທາງກົດ
ໝາຍ  

!

ທົດແທນເງິນສົດ ໃນມນ  ່າທົດແທນ ໃຫ້ໂ  ງສ້າງທັງໝົດ
ທຽບເທົ່າມນຄ່າຕະຫຼາດປດຈບັນ   i) ວັດສ,ດ   ໂດຍບໍ່ຕັດຄ່າລ້ຍຫ້ຽນຂອງໂ  ງສ້າງ ຫຼື
ປະຫຍັດວັດສະດໄດ້;   ii) ຄ່າຂົນສົ່ງວັດສະດ   iii) ຄ່າແຮງງານ ກວມເອ,າຄ່າທບມ້າງ  
ໂອນ ແລະ ສ້າ  ໃໝ່

!

ສະໜອງເວລາພຽງພໍໃ/້ຜ້ຖືກກະທົບ ເພື່ອສ້າງ  ສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຄືນໃໝ່.

!

ສະໜອງລົດບັນທຂ   ຂົນເຄື່ອງໃຊກສ່ວນຕົວ ໂດຍບໍງໃຫກມີຄ່າໃຊກຈ່າຍຂອງຜຄກຖື    ະທົບ

!

ເຮືອນ/ຮ້ານຖືກກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແມ່ນສ່ວນທີ່ຖື    ະທົບຍັງເຫຼືອ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.

!
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2 (ສືບຕໍ)່

ປະເພດການສນເສຍ

ຜ້ໄດ້ຮັບສິດ

ສິດທິ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເຮືອນ/ຮ້ານ  
ໂ  ງສ້າງປະເພດສອງ
ຖື    ະທົບບາງສ່ວນ
(ບໍ່ຕອ
້ ງຍົກຍ້າຍ  

ເຈົ້າຂອງເຮືອນຖືກກະທົບ   ຼື ເຈົ້າ  ອງດິນ

!

ທົດແທນເງິນສົດ ໃນມນ  ່າທົດແທນ ໃຫ້ໂ  ງສ້າງຖືກກະທົບ
ທຽບເທົ່າມນຄ່າຕະຫຼາດປດຈບັນ   i) ວັດສະດ   ແຮງງານໂດຍບໍ່ຕັດຄ່າລ້ຍຫ້ຽນ  ອງໂຄງສ້າງ ຫຼື ປະຫຍັດວັດສະດໄດ້;   ii) ຄ່າຂົນສົ່ງວັດສະດ   iii)
ຄ່າສ້ອມແປງສ່ວນ ບໍ່ຖື    ະທົບ.

ເສົາໄຟຟາ

ບໍລິສັດໄຟຟາ

!

ທົດແທນເງິນສົດ ,ພື່ອທບ   ໂອນ ແລະ ສ້າງໃໝ່

!

ສ,ເສຍ %0   ຂ0()ໍ1,ວ,ດິ, (ຫຼື ໜ້0ຍກວ່1), ທົດແທນເງິນສົດ
ໃນມນ  ່າທົດແທນ ທຽບເທົ່າມນຄ່າຕະຫຼາດປດຈບັນ   ອງດິນພາຍໃນບ້ານ ປະເພດດິນຄ້າຍຄືກັນ   ຄວາມສາມາດຜະ,ິດ ໃກ້ຄຽງກັນ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າ ພາສີ   ບໍ,ິຫານ

!

ຜ້ເປກນເຈົ້າຂອງຖື  ຕ້ອງ ແມ່ນຜ້ໄດ້ຮັບໃບຢກຂງຢນນໍາໃຊ້ ຫຼື ໃບຕາດິນ
ຈາກໂຄງການຕາດິນ

!

ທົດແທນດ,ນ ລັກສະນະຄ້າຍກັນ   ປະເພດ   ຄ,າມສາມາດຜະລິດຂອງດິນ ພາຍໃນໃ  ້ຄຽງບ້ານ ພ້ອມມີໃບຕາດິນ

!

ບໍ່ມີ  ານປະ  ອບສ່ວນຊັບສິນດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ ຍົ  ເວັ້ນ
ສນເສຍດິນໜ້ອຍທີ່ສດ ດັ່ງທີ່ໄດ້  ໍານົດໄວ້ໃນ CRPF.

!

ຖ້າວ່າ
ຜົນກ1ທົ,ຕໍ່ດິນກ1ສິກໍາທັ%ໝົດເທົ່າ
10  
0ຼື
0ຼາຍກວ່າ,
  ຍ້ອນວ່າ)ັນເ(ນບລິ))ະ,ິດ), ທົດແທນດິນດິນລັກສະນະຄ້,ຍກັນ   ປະເພດຄ້,ຍຄື ແລະ
ມີຄວາມສາມາດຜະລິດ
ຄື  ັນ  ັບດິນພາຍໃນ-ໃກ້ຄຽງບ້,ນ  
ພ້ອມກັບມີໃບຕ,ດິນ
  )້າມີການອອກໃ,(າດິນແລ້ວ). )້າ,ໍ່ມີ, ໃຫ້ມີໃ,.້ງ.ນນໍາໃຊ້ດິນ. ທາງເລືອກຕາມການຂໍຮ້ອງຂອງຄົວເຮື,ນຖືກກະທົບ   ,າດທົດແທນເງິນສົດ ໃນມນຄ່າທົດແທນ  
ບວກກັບຊ່ວຍຄ່າຊື-້   າຍ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນດິນ.

ຂ. ສນເສຍໂຄງສ້າງ

ຄ. ສນເສຍກິດຈະກໍາຊີວິດການເປກນ. ລວມມີ ,ືດ   ຕົ້ນໄມ້   ໜອງປາ
ດິນປ,ກຝງ   ນາ, ສ(ນ,
ປກໄມ້ສັກ)

ເຈົ້າຂອງຖື  ຕ້ອງ ຫຼື ຄອບຄອງ
ໃນຊ່ວງສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ
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2

(ສອບຕໍ)່

ປະເພດການສນເສຍ

ຜ້ໄດ້ຮັບສິດ

ສິດທິ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຄ. ສນເສຍກິດຈະກໍາຊີວິດການເປກນ. ລວມມີ ,ືດ   ຕົ້ນໄມ້   ໜອງປາ
ໜອງປາ   ເນື້ອທີ່ເ(ຼືອ ຍັງໃຊ້ໄດ້
ຫຼື ສາມາ  
ສະໜອງຜົນຜະລິດຕາມຄາດກາ
ນ-ຄ້າຂາຍ)

ພື   ແລະ ຕົ້ນໄມ້

ເຈົ້າຂອງໜອງປາຖືກກະທົບ

ເຈົ້າ  ອງພືດ ແລະຕົ້ນໄມ້ ຫຼື
ເຈົ້າຂອງດິນ

ACP Project – Lao PDR
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!

ທົດແທນເງິນສົດ ໃຫ້ສ່ວນຖື    ະທົບ ໃນມນ  ່າທົດແທນ ທຽບເທົ່າລາ  າຕະຫຼາດ
  ໜອງປາ, ແຮງງານ, ເ(ົຂາເຄື່ອງຂກດຈົກໜອງປາ ໂດ),ໍຄມີຄ່າ   ພາສີ, ,ໍລິຫານ).

!

ສະໜອງເວລາພຽງພໍໃຫ້ ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ ເ  ັບ  ້ປາ

!

ຖ້າວ່າ ບໍ່ສາມາດເ  ັບ  ້ປາ   ່ອນໂຄງ  ານເຂົ້າຄອບຄອງດິນໜອງປາ  
ໃຫ້ທົດແທນເງິນສົດຕໍ່  ານສນເສຍປາ ໃນເວລາເຮັດ  ານທົດແທນ

!

ໂຄງ  ານບໍ່ເຫັນດີ
ໃຫ້ມີ  ານປະ  ອບສ່ວນດິນໜອງປາດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ

!

.ໍານາດການປກຄ.ງເມື.ງ ຟ້ນຟ/ສ້.ມແປງດິນໜ.ງປາ ທີ່ຍ/ງເຫຼື.  
ຖ້າວ່າຜ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ບໍ່ສາ,າດຊ່ວຍເຫຼືອ   ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ
ມີສິດຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປນເງິນສົດ ເພື່ອ  ວມເອົາຄ່າເບີ  ຈ່າຍແຮງງານ ແລະ
ຄ່າເຊົ່າເຄ/່ອງຂດຈົກ ມາສ້ອມແປງ  ຟ້ນຟໜອງປາ

!

ຖ້າເປນພືດຢກນຕົ້ນລາຍປ ກໍາລັງສກ ແລະ ບໍ່ສາ,າດເກັບກ້   ໃຫ້ທົດແທນເງິນສົດ
ໃນມນ  ່າທົດແທນ ທຽບເທົ່າຜົນຜະລິດສງສດຂອງພືດ 3ນຊ່ວງ    ປຜ່ານມາ ຄນກັບ
ມນຄ່າລາຄາຕະຫຼາດປດຈບັນ ຂອງພືດດັ່ງ  ່າວ.

!

ສໍາລ,ບພືດ   ຕົ້ນໄມ2ຢນຕົ້ນ 2 ປ- ທົດແທນເປນເງິນສົດ ໃນມນ  ່າທົດແທນ
ທຽບເທົ່າລາຄາຕະຫຼາດປດຈບັນ ໂດຍອີງໃສ່ປະເ,ດ   ອາຍ   ຄວາມສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ

!

ສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ອດສະຫະກໍາ   ໄມ(ທ່ອນ) - ທົດແທນເປນເງິນສົດ ໃນມນ  ່າທົດແທນ
ທຽບເທົ່າ ລາຄາຕະຫຼາດປກດຈບັນ ໂດຍອີງໃສ່ ປະເ,ດ   ອາຍ ແລະ ຄວາມສງ ຕາມຫຼັກການ
(DBH)

28

2 (ສືບຕໍ)່

ປະເພດການສນເສຍ

ຜ້ໄດ້ຮັບສິດ

ສິດທິ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຄ   ສນ.ສຍກິດຈະກໍາຊີວິດການເປນຢ ລວມມີ ພືດ   ຕົ້ນໄມ້   ໜ,ງປາ
ສນເສຍ ທລະກິດ   ລາຍ,ດ້
ໃນຊ່ວງການທບມ/າງ/ສ/ອມແປງ
ສ່)ນຖືກກະທົ(   (ໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍ)

ເຈົ້າຂອງຮ້ານ

ຜ້ຖືກກະທົບໜັກຜ້ດ້ອຍໂອກາດ  ຍ(ກຍ້າຍ,
ສ%ເສຍ 10   ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ
10  
ຂອງຊັບສິນທໍາການຜະລິດ)

ຜ້ດ້ອຍໂອ  າດ ຖື    ະທົບ ເຊັ່ນ
ທກຍາກທີ,ສດ   ແມ່ຍິງ  
ຄົນພິການ   ຜ້,ກ່ຊະລາ ,ລະ
ຊົນເຜົ່າ ເປນຫົວໜ້າຄົວເ)ືອນ  .

ເບ້ຍລ້ຽງໄລຍະຂ້າມຜ່ານ

ຄົົວເຮືອນຍົກຍ້າຍ-ຢ  ິນທີ່ເຫຼືອ ຫຼື
ຢບ່ອນອື່ນ.
ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບໜັ  
ເ%ິ່ງສນເສຍດິນປກຝ0ງ 10     ຼື
ຫຼາຍກວ່າ
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(ໍາລັບ ທລະກິດ   )້ານ) - ທົດແທນເ  ິນສົດ ທຽບເທົ່າລາຍໄດ້ສະເລ່ຍປະຈໍາວັນ ໃນຊ່ວ  
  2 ເດືອນຜ່ານມາ

!

ສະໜອງເຂົ້າ    ເດືອນ ຕໍ່ ສະມາຊິກຂອງຄົວເຮືອນໜ1່ງຄົນ

!

ມີສິດເຂົາ້ ຮ່ວມ ໂຄງ  ານຟ້ນຟລາຍໄດ້

!

ຜ້ຮັບເໝົາ ຕ້ອ  ພະຍາຍາມ ບັນຈຜ້ຖື    ະທົບໜັ   ແລະ ຜ້ດ້ອຍໂອ  າດ
ເປນ  ໍາມະ  ອນໃນວຽ  ງານ  ໍ່ສ້າງ ແລະ ປ  ປ  ຮັ  ສາງານ

!

ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ - ຍົ  ຍ້າຍ ໂດຍບໍ່ມີຜົນ  ະທົບທລະ  ິດ ຫຼື ແຫຼ່ງລາຍໄດ້
ແມ່ນຈະກດງຮ6ບການຊ່ວຍເຫຼືອເປຈນເງິນ1ົດ ຫຼື ເປຈນວ6ດຖຸ ທຽບເທົຊາ ເຂົຂາ1ານ   6 ກິໂລ
  ລາຄາ(1ຫຼາດ) (ໍ່ສ1ມາຊ3ກຄົວເຮືອ) 1 ຄົ) ໃ)ເວລາ 3 ເດືອ)

!

ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ - ຍົ  ຍ້າຍ ໂດຍມີຜົນ  ະທົບແຫຼ  ່ ລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ຫຼື
ຜ້ຖື    ະທົບສນເສຍ ດິນປກຝງ ເກີນກວ່າ 10   %ະໄດ້1ັບການຊ່ວຍເຫຼື0ເປນເງິນສົດ ຫຼື
ວ6(ຖຸ ທຽບເທົຄາເຂົກາ1ານ 16 ກິໂລ  ລາຄາ)ະຫຼາ() )ຂ່1ະມາຊິກຄົວເຮືອນ 1 ຄົນ ໃນເວລາ
   ເດືອນ.
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!

ປະມານ1ຊ້ເວລາ    ວັນ ເພື່ອຍ້າຍຮ້ານ ຖ້າວ່າແມ່ນວັດສະດເປນໄມ້ປອງເຄື່ອນຍ້າຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ທບມ້າງ ໂຄງສ້າງ 4ລະ ໃຊ້ເວລາ ປະມານ    ອາທິດ
ສງສດ
ເພື່ອສ້າງທລ.ກິດໃໝ່ໃນທ2່ຕັ້ອື່ນ  
ອາດໃຊ້ເວລາ
2
ວັນ
ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍ
ແລະ
ສ້ອມແປງສ່ວນຖື    ະທົບຂອງຮ້ານ
ທີ່ເຮັ((້ວຍວັ()ຸ(ີ
  ໄມ້ເນື້ອແຂງ
ແ.ະ
ຄອນກຼີ().
ເພາະວ່າ
ບໍ່ສາມາດຍົກຍ້າຍໂຄງສ້າງ  
ເມື່ອການສ້ອມແປງສໍາເລ,ດ
ຈິ່ງສາມາດເລີ່ມທລະກິດໄດ້.

!

ສາມາດພິສດອັດຕາໄດ້ ໂດຍຜ່ານ  ານສໍາພາດ  ັບເຈົ້າຂອງຮ້ານແບບທົ່ວໄປ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້  ານປະເມີນ  ໍາໄລສງສດປະຈໍາວັນ

!

ຄົວເຮືອນທ  ຍາ  ທີ່ສດ ແມ່ນຜ້ຢລດຂີດຄວາມທ  ຍາ  
ທີ່  ໍານົດໄວ້ໃນ  ານຕົ  ລົງຮ່ວມ  ັບ ທະນາຄານໂລ  

2 (ສືບຕໍ)່

ປະເພດການສນເສຍ

ຜ້ໄດ້ຮັບສິດ

ສິດທິ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

  ານສນເສຍຢາງຖາວອນ ແຫຼ່ງວັດທະນາທໍາ/ໂຄງສ/າງສາທ
າລະນະ  ກໍາມະສິດລວມໝ/ ຫຼື
ບ້າ  

ຊາວບ້ານ ຫຼື   ົວເຮືອນໃນບ້ານ

!

ທົດແທນ  ືນ ໃນມນ  ່າທົດແທນ ໃຫ້ໂ  ງສ້າງທີ່ມີໃນປດຈບັນ ຕາມມນ  ່າປດຈບັນ

ປາຊ້າຕັງ້ ຢໃນເຂດຖືກກະທົບ

ເຈົ້າຂອງປາຊ້າ

!

ທົ(ແທນຄືນ   ເ,ຂນເງິນສົ() ຄ່າຍ້າຍ, ຂກ(, )ັ້ງຄືນ, ເຜົາຄືນ ແລະ ຄ່າອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃຫ້ແຕ່ຄອບຄົວຖືກກະທົບ

ງ   ການສນເສຍຊັບສິນທ.່ວໄປ

ຈ   ກະທົບຊົ່ວຄາວ ຍ້.ນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່.ຍ ແລະ ການປກປກຮັກສາ
ການນໍາໃຊ້ດິນຊົ່ວຄາວ

ເຈົ້າ  ອງດິນ ຫຼື ຜ້ຄອບຄອງ

!

ສໍາລັບດິນປ  ຝງງ ແລະ ປ  ສ້າງ ທີ່ຈະຖື  ນກາໃຊ້ ໂດຍຜ້ຮັບເໝົາ  ໍຈສ້າງ ເພື່ອເປງນທາງເວັ້ນ
ຫຼື ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ   (i) ຄ່າເຊົ່າ ເຊິ່ງຕົ  ລົງ  ັນລະຫວ່າງຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ ແລະ
ຜ້ຮັບເໝົາກໍກສ້າງ  
ແຕ່ບໍກໃຫ້,ດ,າຍໄດ້ຕົວຈິງ
ທີ່ຊັບສິນກໍກໃຫ້ເກີດ
ໃນຊ່ວງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວ; (ii) ທົດແທນເປນເງິນສົດ ໃນລາ  າທົດແທນ  ືນ
ສໍາລັ,ຊັ,ສິນຄົງທີ່ )ືກກະທົ,   ເຊັ່ນ ໂຄງສ້າງ, (ົ້ນໄມ້, ພືດ) (iii) ຟ້ນຟບລະນະ  ິນ
ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊົ່ວ  າວ ຫຼັງຈາກປດທາງຜ່ານ ພາຍໃນ    ເດ1ອນ ຫຼ1 ຍ້າຍກົນຈັກ ແລະ
ວັດສະດ ອອ  ຈາ  ສະຖານທີ່ເຮັດວຽ   ໂອຍອີງຕາມ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ໄດ້ຕົ  ລົງ  ັນ
ລະຫວ່າງຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ ແລະ ຜ້ຮັບເໝົາ  ໍ່ສ້າງ.

!

ທີ່ປ  ສາ  ວດ  າ  ານ  ໍ່ສ້າງ
ຕ້ອງຮັບປະ  ັນວ່າ
(i)
ທີ່ຕັ້  
ແລະ
ແລວເສັ້ນທາ  ເວັ້ນ ທີ່ສະເໜີນັ້ນ ມີຜົນ  ະທົບຕໍ່ສັງຄົມໜ້ອຍທີ່ສດ; (ii)
ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບໄດ້ຮັບແຈ້ງ  ານພຽງພໍ
  ່ຽວ  ັບສິດທິ
ແລະ
ສິດຮັບ  ານທົດແທນ
(iii)
ບັນລ  ານຕົ  ລົງ  ັນ
ລະຫວ່າງຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ ແລະ ຜ້ຮັບເໝົາ  ໍ່ສ້າງ

ຊ່ວຍຄ່າຂົນສົ່ງ

ຍົກຍ້າຍຄົວເຮືອນໄປແຫ່ງອື່ນ

!

ສະໜອງລົດບັນທ   ເພື່ອຂົນວັດສະດເ  ົ່າ ແລະ ໃໝ່ ລວມທັງ ຊັບສິນສ່ວນຕົວ

!

ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ອາດເລືອກຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປນເງິນ.ົດ  
ຈໍາ(ວ(ເງິ(   ຄ່າແຮງງາ( ແລະ ໄລຍະທາງເຖິງສະຖາ(ທີ່ຕັ້ງໃໝ່  
ແມ່ນຕັດສິນ ໃນຊ່ວງ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

  ານສນເສຍຊົ່ວຄາວ
  ອງຜົນຜະລິດພືດ ຍ້ອນເສຍນໍ້າ
ໃນຊ່ວງການກໍ່ສ້າງ

ຜ້ປກຝງ ຖື    ະທົບ
ຍ້ອນການກໍ່ສ້າງຢເຂດຊົນລະປະທາ
ນ

!

ທົດແທນໃຫ້ພຽ  ພໍ ເພື່ອຟ້ນຟລາຍໄດ້ ໂດຍອີ  ຕາມອັດຕາຕະຫຼາດ
ທີ່ສນເສຍ ໃນຊ່ວງ  ານ  ໍ່ສ້າງ

!

ກໍານົດເວລາວຽ  ງານ  ໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຖື  ຕ້ອງ  ັບ ໄລຍະເວລາ
ບໍ່ດໍາເນີນການ(ະລິດ   ປກ)ງ)

!

ຄວນເຮັດ  ານເບີ  ຈ່າຍທົດແທນ   ່ອນເລີ່ມວຽ  ງານ  ໍ່ສ້າງ ແລະ
ຄວນຈ່າຍເພີ່ມຕື່ມ ຖ້າຄາດ  ານວ່າ ມີຄວາມຊັ  ຊ້າ
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ສໍາລັບບໍລິມາດພືດ

9.0 ເຊື່ອມຍົງການຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ   ັບ ວຽກງານກໍ່ສ້າງ
ຄາດ  ານວ່າ ບາດ  ້າວນີ້ ໂຄງ  ານຈະບໍ່  ໍ່ໃຫ້ເ  ີດການຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍໃດ ຍ້ອນ   ານບລະນະສ້ອມແປງ ໂຄງ  ານຍ່ອຍ  ົນລະປະທານ ທີ່ສະເໜີ.
ໃນຊ່ວງ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເມື່ອມີຂໍງມຂນ  ານສຶ  ສາຄວາມເປຄນໄປໄດກຂອງໂຄງ  ານຍ່ອຍທີ່ສະເໜີ

ຈິ່ງຈະລະບການຄອບຄອງທີ່ດິນ
ຜົນ  ະທົບທີ່ອາດເປນໄປໄດ້

ເຊິ່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ປະເມີນ
ຕໍ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ຄາດການວ່າ

ຂອບເຂດ  ານຄອບຄອງທີ່ດິນ
ບາດກ້າວນີ້

ແລະ

ໂຄງການຈ,ບໍ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ  

ການຄອບຄອງທີດ
່ ິ(   ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອ() ຈະ)ີໜ້ອຍສດ ແລະ ຢພາຍໃນທ້ອ  ຖິ່ນ.

ວັນທີປດເ  ັບ  ໍາຂໍ້ມນ ເພື່ອ  ໍານົດສິດຮັບ  ານທົດແທນ

ຈະດໍາເນີນ  ານສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ

ແລະ

ຄົວເຮືອນທັນທີ

ເມື່ອມີບັນຊີ

ໂຄງການຍ່ອຍ  

ພາຍຫຼ.ງການຕ.ດສິນບ.ນຊີ

ໂຄງ  ານຍ່ອຍແລ້ວ ຕ້ອງປະ  າດ ວັນທີປດເ  ັບ  ໍາຂໍ້ມນ ທັນທີ.

10.0

ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທກ

ສກາງກົນໄກແກກໄຂການຮກອງທງກຢຈຄລະດັບບການ   ເ,ືອງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍອີງໃສ່ ໂຄງສກາງທີ່,ີ ເຊິ່ງເລີ່,ຈາກ ຄະນະກຂາ,ະການ
ຫຼື ໜ່ວຍໄ  ່ເ  ່ຍບ້ານ ທີ່ໄດ້ຖື  ສ້າງຂຶ້ນແລ້ວຢໃນທກບ້ານ   ຫ້ອງການຍຕິທໍາເມືອງ   ຫ້ອງການກ,ສິກໍາ-ປາໄມ້ເມືອ   ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ,ຂວງ,

ພະແນກກະສິກໍາ-ປາໄມ້ແຂວງ  

ຈະນໍາໃຊ້ບັນດາ

ອົງການແກ້ໄຂການຮ້ອງທກເ.ຼົ່ານີ້

ແລະ

ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ການ.້ອງທກເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ   ອົງການດັ່ງ  ່າວ
ຮັບ  

ປະເມີນ

ແລະ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ການແກ້ໄຂ

ຄໍາຮ້ອງທກ  

ຄວາມບໍ່,ໍໃຈ  

ຄວາມຂັດຂ້ອງ

ຂ5)(ົ2ເຮື5ນຖືກກະທົ0 ໃຫຂຖືກຕຂ5)ກັ0 ກົດໝາຍ 2ກາດຂ2ຍການ ແກຂໄຂ (ຄາ5ງທ5ນ   ສະ0ັ01 2015).

ກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທກ ສະ1ໜີໄວ້ທີ່ຕາຕະລາງ   .

ເພ/່ອຈະແກ້ໄຂການຮ້ອງທກ

ຂອງຄົວເຮ/ອນ  ບກຄົນ

ຖືກກະທົບ

ຈຶ່ງນໍາໃຊ້ບັນດາຂະບວນການດັ່ງລ່ມນີ້  
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ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ແລະ

ໄ,  

!

ບາດກ້າວ 1: ຖ້າ ຄົ/ເຮືອນ  ບກຄົນຖືກກະທົບ ບໍກພໍໃຈ ກັບ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະແຜນ
ການ   ຄົວເຮືອນ/ບກຄົນຖືກກະທົບ /າມາດຕໍຄວ່າ,າກເ,ກຂາ ຫຼື ຂຽນເ,ນຄໍາຮ້ອງ ເຖິງ ຄະນະ  ໍາມະ  ານ ຫຼື
ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ  

ຖ້າວ່າ

ເປນການຮ້ອງທກແບບປາກເປ,່າ

-

ຄະນະ  ໍາມະ  ານ

ຫຼື

ໜ່ວຍໄ  ່ເ  ່ຍບ້ານ

ເຮັດເປນເອກະສານ   ຄະນະກໍາມະການ .ຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ ຄວນແກ້ໄຂ ຄໍາຮ້ອງທກ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫຼື   5
ຕາມປະຕິຖິນ;
!

ບາດກ້າວ 2: ຖ້າ ຄົວເ/ືອນ  ບກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບ ຜົນ/ັບຂອງບາດກ້າວ 1   ຄົວ/ຮືອນ/ບກຄົນຖືກກ,ທົບ
ສາມາດຢ່ນຄໍາຮ້ອງທ  ເຖິງ

ຫ້ອງ  ານຍຕິທໍາເມືອງ

ໂດຍຜ່ານ

ຫ້ອງ  ານ  ະສິ  ໍາ-ປາໄມ້ເມືອງ  

ຫ້ອງ  ານຍຕິທໍາເມືອງ ຄວນຕັດສິນບັນຫາ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫ21   5 ຕາມປະຕິຖິນ;
!

ບາດກ້າວ

3:

ຖ້າ

ຄົ/ເຮືອນ/,ກຄົນຖືກກ2ທົ,

,ໍ່ພໍໃຈ

ກັ,

ຜົນຮັ,ຂອງ,າດກ້າ/

2  

ຄົວເຮືອນ/ບ  ຄົນຖື    ະທົບ ສາມາດຢ່ນຄໍາຮ້ອງທ  ເຖິງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍຜ່ານ ພະແນ    ະສິ  ໍາປຂາໄ0ກແຂ2ງ   ອົງການໄກ່ເກ່ຍ.ຂາຍບໍລິຫານ ຄ2ນຕັດສິນ ບັນຫາພາຍໃນ 20 2ັນ ຕາ0ປະຕິຖິນ
!

ບາດກ້າວ 4: ຖ້າ ຄົວເຮືອນ  ບກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບຜົນການຕັດ/ິນ ຂອງອົງການໄກ່ເກ່ຍຝາຍບໍລິຫານ   ຖ້າ
ຄົວເຮືອນ  ບກຄົນຖືກກະທົບ ສາມາດຟອງສານ ຕາມກົດໝາຍ ແ/ະ ກົດ/ະບຽບຂອງ ສປປ /າວ.
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ໂຄງຮ່າງ 1 ຂະບວນ  ານ ຂອງ  ົນໄ  ແ  ້ໄຂ  ານຮ້ອງທ  
ແ  ້ໄຂຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຜ່ານ ຄະນະ  ໍາມະ  ານ ຫຼື ໜ່ວຍໄ  ່ເ  ່ຍບ້ານ

ສິ້ນສດ

ແກ້ໄຂ ໃນ   5 ວັນ
ຖ້າບໍ່ສິ້ນສດ
ແ  ້ໄຂຂັ້ນ ໂດຍຫ້ອງ  ານຍຕິທໍາເມືອງ ຜ່ານ  ານປ  ສາ  ັບ ຫ້ອງ  ານ  ະສິ  ໍາປາໄມ້ເມືອງ

ແກ້ໄຂ ໃນ   5 ວັນ

ສິ້ນສດ

ຖ້າບໍ່ສິ້ນສດ
ແ  ້ໄຂຂັ້ນ ສະພາປະຊາຊົນ  ັ້ນແ  ວງ ໂດຍປກສາກັບ ພະແນກກະສິກໍາ-

ປາໄມ້ແຂວງ

ແກ້ໄຂ ໃນ 2   ວັນ

ສິ້ນສດ

ຖ້າບໍ່ສິ້ນສດ

ຖ້າ ຍັງບໍ່ສາມາດແ  ້ໄຂ - ຄົ/ເຮືອນ/,ກຄົນຖືກກະທົ,   ສາມາດໃຊ້ສິດຕົນເອງ ຟອງສານ ຕາມກົດໝາຍ
  ອງ ສປປ ລາວ

11.0

ກະກຽມເງິນທຶນ ສໍາລັບການຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ

ແຜນ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ
RAP
ຈະ,ວມມີ,າຍ,ະອຽດ
ຂອງມນຄ່າທົດແທນຄືນ  
ການຊ່ວຍເຫຼືອ  
ແ,ະ
ສິດທິ  ານຟ້ນຟຊີວິດ  ານເປນຢ ເຊິ່ງເປນພາ  ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຂ.ບວນກ/ນທົດແທນຄືນ ຄົວເຮືອນ/ບກຄົນຖືກກ.ທົບ  
ໃ/້ກະກຽມຊັບສິນ ແລະ ວັດຖຸຂອງຄົວເຮືອນ  ບກຄົນຖືກກະທົບ ໂດຍແຍກປ,ເພດຕາມ ດິນປກຝງ   ດິນປກສ້າງ  
ດິນທລະກິດ   ເຮື.ນ   ຊັບ,ິນທລະກິດ ແລະ .ື່ນໆ. ໃຫ້ເຮັດການປະເມີນງົບປະມານລະ.,ດ   ເງິນແຮສກເສີນ ແລະ ສ້າງ
ARAP/RAP ເພື່ອເປນແຫຼ່ງອ້າງອີງເງິນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຕ້ອງ  ານ
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ການເປດເຜີຍຂ,້ມນ   ການປ  ສາຫາລື ແລະ   ານມີສ່ວ  ຮ່ວມ

12.0

12.1 ຈດປະສົງຂອງ   ານເປດເຜີຍຂ,້ມນ   ການປກສາຫາລື ແລະ   ານມີສ່ວນຮ່ວມ
ການເປດເຜີຍຂໍ້ມ:ນ   ທະນາຄານໂລກ ຕ້ອງການໃຫ້ຂໍ້ມ:ນມີພຽງພໍ ແລະ ຫາໄດ້   ່ຽວ  ັບ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປນໄປໄດ້ ແລະ
ຜົນ  ະທົບ

ຕໍ່ປະຊາຊົນຖື    ະທົບ

-

ໃນຮບແບບ

ແລະ

,າສາ

ທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ

ສໍາລັບປະຊາຊົນຖືກກະທົບ  

ພາ  ສ່ວນ  ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້-ກົງກັບເ.ລາ   ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ສາມາດໃຫ້ຄ.າມຄິດເຫັນ
  ່ຽວ  ັບ   ານອອ  ແບບໂຄງ  ານ ແລະ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ.
ການປກສາຫາລື

ແລະ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ  

ທະນາຄານໂລກ

ຕ້ອງການ

ໃຫ້ເຈົ:າຂອງໂຄງການ

ໃຫກ,ະຊາຊົນຖືກກະທົບໄດກເຂົ້າ.າ.ີສ່ວນຮ່ວ. ໃນການເ,ດເຜີຍຂໍ້.ຂນ   ການ,ງກສາຫາລື ແລະ ການ.ີສ່ວນຮ່ວ.. ອີງໃສ່
ປະເພດຂອງໂຄງການ  
ທີເ່ ໝາະສົມ

ຄວນເຮັດການປກ,າຫາລື

ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ

ແ.ະ

ແລະ

ການມີ,່ວນຮ່ວມ

ຂອງພາກ,່ວນ  ່ຽວຂ້ອງ

ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ  

ກກ່ມຊົນເ,ົຈາຢຂໃນຂອບເຂດໂຄງການ  

ໃນວິທີທາງ
ໃນ  ໍລະນີມີ

ຈໍາເປງນຕ້ອງເຮັດການປຄກສາຫາລືກັບຢາງອິດສະລະ-ຈິ  ຈັ  

ໃນວິທີທາງເໝາະສົມ  ັບວັດທະນາທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ

12.2 ກົນໄກສໍາລັບການເປດເຜີຍຂໍ້ມນ   ການປ  ສາຫາລື ແລະ   ານມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຊ່ວງກະກຽມ:ຄງການ  

ໃຫ້ດໍາເນີນການປກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ບົນ.ື້ນຖານເປຄດເຜີຍຂໍງມຂນ.ື້ນຖານຂອງໂຄງການ

ໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຊາບ  

ໃຫ້ເປຄດເຜີຍຂໍງມຂນລກ່ມນີ້

ຕໍ່ປະຊາຊົນຖື    ະທົບ ແລະ ພາ  ສ່ວນ  ່ຽວຂ້ອງໂຄງ  ານ:
•

ລາຍລະອຽດ ແລະ ຈດປະສົງຂອງໂຄງ  ານ

•

ຂໍ້ມ(ໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັ)ຜ້ໃຫ້ທຶ(   ທະ(າຄາ(ໂລກ)

•

ຂະບວນ  ານ ແລະ ວິທີ  ານປ  ສາຫາລື

•

ສັງລວມ ຜົນ  ະທົບທີ່ເປນໄປໄດ້ຕໍ່ສັງຄົມ

•

ຫຼັກການ,ໍາຄັນ

,ໍາລັບການທົດແທນຄືນ  

  ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ

ຂອງ(ະນາຄານໂລກ

Resettlement).
•

ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ
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ການຊ່ວຍເຫຼືອ  
(WB’s

OP

ການຈັດ,ັນຍົກຍ້າຍ
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ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ  
ການສຶກສາຄວາມເປຂນໄປໄດ້  

ເມື່ອໂຄງການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການຈະກການົດໂຄງການຍ່ອຍ

ໃຫກມີຂໍຄມຂນຕື່ມກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ
ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ

:ລະ
ແ.ະ

ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຕາມນັ້ນ.

12.3 ວິທີ  ານປ  ສາຫາລື ທີ່ນາໍ ໃຊ້ ສໍາລັບ  ະ  ຽມ ເອ  ະສານ CRPF
  ອບນະໂຍບາຍ   ່ຽວ  ັບ  ານທົດແທນຄືນ ແລະ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ສະບັບນີ້ (CRPF) ໄດ້ຖື    ະ  ຽມບົນພື້ນຖານ
  ານປ  ສາຫາລື  ັບຄົວເຮືອນ

ເຊິ່ງອາດຈະຖື  ໂຄງ  ານ  ະທົບ

ໂດຍດກາເນີນ  ານຜ່ານ

  ານຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານປະລິມານ

  ການປກສາ(າລືເປນກ,ມ, ປກສາຫາລ)ທົ່ວໄປ  
ໄດ້ດໍາເນີນວາລະ  ານປ  ສາຫາລືລ່ມນີ້ ເພື່ອສະນັບສະໜນໂຄງ  ານ.

ລດ
1

ແຂວງ

ເວລາ

ສະຖານທີ່

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ບໍລິຄໍາໄຊ

6.9.2017,

ຫ,ອງປະຊຸມບ,ານ   ບ,ານ

! ບ3ານ:   3 ຄົນ ລວມມີຜ3ຕາງ23າ ຈາກ ເຜົ່າ

8:00 am

ຫົວນາ   ເມືອງ ບໍລ,ຄັນ

ລາວ   ມົ້ງ   ຂະມ
! ຕາງໜ້າບ້ານ
! ຕ່າງໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປາໄມ້ເມືແ  

ແລະ

ແຂວງ
2

ໄຊຍະບລີ

8:00 am,
8

3

ໄຊຍະບລີ

ບ້ານທາດ   ເມືອງ

2017

10:00 am, 8

! ປະມານ   70 ຄົນ   ມົ້ງ 9 ຄົນ   ຂະມ 11 ຄົນ  

ຊຽງຮ່ອນ

ບ,ານດອນຕັນ   ເມືອງ

Sep 2017

ລື້    ຄົນ ແລະ ຍວນ   00+ ຄົນ
! ປະມາ   126 ຄົນ   ມີ 6 ກ,່ມຊົນເຜົ່າ - ລາວ 3  

ຊຽງຮ່ອນ

  ື້ 100   ມົ້ງ 5   ຂ,ມ1 11   ພຼ, 2 ແລ, ຍວນ
  

4

ບໍລິຄໍາໄຊ

13

2017

ບ້ານ ໄຊສົມບນ  

! ມີ 25 (2,   ຍິ) 7 (2,), ມີ 3 ກ5່ມຊ2,3ຜ2່າ,

ເມືອງທ່າພະບາດ

ເຜົ2າ ກ,ຕັງ 7 ຄົນ   ເຜົ2າ1ຕ 12 ຄົນ   ເຜົ2າ ລາວ
   ຄົນ

  ອບນະໂຍບາຍ

  ່ຽວ  ັບ  ານທົດແທນຄືນ

ໄດ້ຖືກເປດເຜີຍເປ?ນພາສາອັງກິດ

ໃນເວໄຊດ

ແລະ

  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ

ຂອງທະນາຄານໂລກ

ຢສະຖານທີ່ໂຄງ  ານ   ່ອນ  ານພິຈາລະນາໂຄງ  ານ.
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ໃນວັນທີ

ສະບັບນີ້
      

ແລະ

(CRPF)
ເປ?ນພາສາລາວ

  ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນ

13.0

ການກວດກາ ແ.ະ ປະເມີນຜົນ ແມກນ ບັນຫາສຂາຄັນ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ   ເພື່ອຮັບປະກັນວກາ ບັນດາວຽກງານ
ແລະ ພັ  ທະ ທີ່ໄດ້  ການົດໄວ້ໃນ ແຜນ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ທີ່ໄດ້ອະນມັດນີ້ ຖື  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢາງເຕັມສ່ນ ແລະ   ົງເວ
ລາ   ກ,ມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຄວນເຮັດ  ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງ ແຜນ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ.
  ານ  ວດ  າ

ວຽ  ງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເພື;ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ

ແຜນ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ

ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແມ່ນ

ມີຈດປະສົງ

ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ  

ເ  ັບ  ໍາຂໍ້ມນຢາງປ    ະຕິ

ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ແມ່ນມີຈດປະສົງ ວິເຄາະ ຂໍ້ມນທີ່ໄດ້ເ  ັບ  ໍາ ຜ່ານຂະບວນ  ານ  ວດ  າ ເພື່ອມາປະເມີນ
  ອບເ  ດ   ໃນລ(ດ)ບຜົນຮ)ບ) ທີ່ ແຜນ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖື  ຕ້ອງ  ັບ ວິທີ  ານ ແລະ   ໍານົດເວລາ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ  

ແລະ

ການຈັດຕັ;ງປະຕິບັດ

ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລ   ວ່າດ້ວຍ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັ  ໃຈ
Policy
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Resettlement .

ຖືກຕ້ອງກັບ

ຈດປະສົງ

ຂອງ

(World Bank’s Operational
ໃນກໍລະນີ  

ພົບເຫ,ນ

ຊ່ອງຫວ່າງ

  ລະຫວ່າງແຜນການຈັ)ສັນ(ົກ(້າ( ແລະ ການຈັ)ຕັ້ງປະຕິ,ັ)ຕົວຈິງ) ໃນຊ່ວງຂະ,ວນການຈັ)ຕັ້ງປະຕິ,ັ), ກົມແຜນການ
ແລະ   ານເງິນ ເປນຜ້ສະເໜີ ມາດຕະ  ານແ  ້ໄຂ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທັນກັບເວລາ.

13.1 ການກວດກາພາຍໃນ
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງ,ນ   ກະຊວງ ກະສ,ກໍາ-ປາໄມ້ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັ  ງານປະຈໍາ ເພື່ອດໍາເນີນ  ານ  ວດ  າພາຍໃນ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນຍົກຍກາຍ   .ະນັກງານ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຕກອງກວດກາ ການເວນຄືນທີ່ດິນ ຫຼື
ການປະກອບສ່.ນທີ່ດິນ ໂດຍການປະຕິບັດງານຮ່.ມກັບ ອໍານາດການປກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ   ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ພະນັ  ງານ ທີ່ຖື  ແຕ່ງຕັ້ງຕ້ອງດໍາເນີນວຍກງານສໍາຄັນດັ່ງລ່ມນີ້  
•

ປະສານງານ  ັບອົງ  ານຈັດຕັ້ງ  ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂະບວນ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ;

•

ເ  ັບ  ໍາຂໍ້ມນຈໍາເປນ

ທີ່

CRPF

ຕ້ອງ  ານ

ເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມນຂອງ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້້າຍ

ໃຫ້ແກ່ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ
ເພື່ອຈດປະສົງການກວດກາພາຍໃນ;
•

/ະບນບັນຫາຄກາງຄາ  ບັນຫາທີ່ບໍຄຖືກຕກອງສອດຄ່ອງ ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນຍົກຍກາຍ;

•

ເຮັດວຽ  ຢາງໃ  ້ສິດ  ັບ ທີ່ປ  ສາ  ວດ  າພາຍນອ   ເພື່ອ  ວດ  າ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ;

•

ຮັບ ແລະ ລາຍງານ   ານຮ້ອງທ   ຂອງປະຊາຊົນຖື    ະທົບ ເຖິ  ອົງ  ານມອບໝາຍ ແ  ້ໄຂ
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13.2 ການກວດກາພາຍນອກ
ໂດຍການຮ່,ມມືກັບ

ການກ,ດກາພາຍໃນ

ໂດຍແມ່ນ

ພະນັກງານຂອງກົມແຜນການ

ແລະ

ການເງິນ  

  ານ  ວດ  າພາຍນອ   ແມ່ນສໍາຄັນ ເພື່ອບັນຈຫຼັ    ານ ສໍາລັບ   ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນພາຍນອ     ໜ້າທີ່
ຂອງ  ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນພາຍນອ   ແມ່ນມີຈດປະສົງ ສະໜອງ ຂໍ້ມນ  ານ  ວດ  າ ແລະ ປະເມີນຜົນອັນປ    ະຕິ
  ່ຽວ  ັບ  ານຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ   ານປະ  ອບສ່ວນທີ່ດິນ ໃຫ້ຝາຍໂຄງ  ານ ເພື່ອປະເມີນວ່າ ຈດປະສົງຖື  ບັນລຜົນ.

14.0

ຫຼັກການປະກອບສ່ວນທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ

ໂດຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບການປະຕິແບບເຄີຍເຮັດໃນຊຸມຊົນ  
ຊັບສິນດຄວຍຄວາມສະມັກໃຈ

ຊ,ວບ້,ນອ,ດເລືອກຈະປະກອບສ່ວນທີ່ດິນ

ໂດຍບກຈມີຄຂາທົດແທນ

.າຍໃຕຄເງື່ອນໄຂອັນແນຂນອນ  

  ຼື

ສິ່ງນີ້ອາດເປງນຍຄອນ

ໂຄງການຍ່ອຍສະໜອງຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງໃຫ້ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ  
ເງື່ອນໄຂສໍາລັບ  ານປະ  ອບສ່ວນດິນດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ
2(ຂະບວນການປະກອບສ່)ນດິນ  
  (ີ່ໂຄງກາ)ໃຫ້(ຶ)

ແລະ

ເຊັ່)

ແມ່ນບັນຈໄວ້ໃນເອ  ະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ຄອງຊົ),ະປະ(າ),

3.

ເຖິງ,າງໃດກໍ່ຕາມ  

ຫົວງາ)

ແ,ະ

ໂຄງການໂຄງລ່າງສ່.ນຫ3າຍ

ອື່)ໆ)

ບໍກຖືກກັບຫຼັກກາ)

ສກາລັບປະ  ອບສ່ວນດິນດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ ເພາະວ່າ ໂຄງລ່າງເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນສະເພາະສະຖານທີ່.
1.

ຂອບເຂດ

ຂອງ

  ານມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ.

ການມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ

ສະເພາະຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ໂດຍບໍ່ມີ  ານຄອບຄອງທີ່ດິນແບບບໍ່ສະມັ  ໃ  

ອີງໃສ່ຄວ.ມຕ້ອງກ.ນຊຸກດັນໂດຍຊຸມຊົນ  

ການມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ

ເມື່ອຕອນດິນ

ແລະ

ຊັບສິນສ່ວນຕົວຕອນນ້ອຍ

ໃນບ່ອນທີ່ຜ້ຖື    ະທົບ

ຊັບສິນຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມ.ະມັກໃຈໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍ
ບກຄົນ  ຄົວ/ຮືອນຖືກກະທົບ

ບໍ່ໃຫ້ສນເສຍດິນເ  ີນ

ແມ່ນນໍາໃ  ້
ແລະ

ຈະເປນສິ່  ຍອມຮັບໄດ້

ຕົ  ລົງທີ່ຈະມອບດິນ

ແລະ

ບົນພື້ນຖານຕາມຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ  
10%

  ອງດິນທັງໝົດ

ບໍ່ໃຫ້ມີເຮືອນ

(ຖ້າສນເສຍດິນເກີນ

-

ບໍຄ
່ ວນມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ).

ນອ  ຈາ  ນີ້

ຫຼື

ໂຄງສ້າງອືນໆ

ຢໃນດິນ

ທີ່ຈະມອບດ້ວຍຄວ.ມສະມັກໃຈ  

ດິນທີ່ຈະມອບບໍ່ແມ່ນດິນຖືກບກລກ  

ຈ,ບຈອງ

ຫຼື

ທວງກໍາມະສິດຈາກຜ້ເປນເຈົ້າຂອງລາຍອື່ນໆ. .ໍາລັບປະເພດໂຄງການຍ່ອຍແບບນີ້   ກົ,ແຜນການ ແລະ ການເງິນ
ຄວນ  ະ  ຽມ

ບົດລາຍງານ

ກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ  

ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະ,ະຕິເສດ

ເຈົ້າຂອງດິນໄດ້ຮັບແຈ້ງ  ານຢກາງເຕັມສ່ວນ
ບໍ່ມອບທີ່ດິນ

ແລະ

  ັບສິນອື່ນໆ

ໂດຍທີ່ຈ.ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນ   ບົດລາຍງານນີ້ເອີ້ນວ່າ “ບົດລາຍງານການມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ”.
2.

  ານປະ  ອບສ່ວນດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ ແມ່ນ  ານຍິນຍອມ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ  ່ອນ. ພະນັ  ງານໂຄງ  ານຍ່ອຍ

ຕ້ອງຮັບປະ  ັນວ່າ

  ານປະ  ອບສ່ວນດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ
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ແມ່ນຖື  ປະຕິບັດ

ພ້ອມ  ັບ  ານຮັບຮ້ລ່ວງໜ້າ

ເຊິ່ງແມ່ນມີທາງເລືອ  

ລວມທັງ  ານທົດແທນຄືນ

ໃນມນຄ່າທົດແທນ

ເຊິ່ງການປະຕິບັດປະກອບສ່ວນດກວຍຄວາມສະມັກໃຈນັ້ນເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍງການຂົຄມຂຂ່

ແ.ະ

ບັງຂັບ  

ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ ມີສິດປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ຊັບສິນ  ດິນ ແລະ ມີສິດໄດ້/ັບການທົດແທນຄືນຕໍ່ດິນ ແລະ
ຊັບສິນທີ່ສນເສຍ.

ພວ  ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບ  ານແຈ້ງ  ານເຕັມສວ່ນ

  ານເຂົ້າເຖິງ  ົນໄ    ານຮ້ອງທ  
ຂອງກົ/ແຜນການ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໄວ້ໃນ

ແລະ

ການເງິນ

CRPF

  ່ຽວ  ັບສິດ

ສະບັບນີ້.

ແລະ

ພະນັ  ງານປ  ປອງສັງຄົມ

ຕ້ອງພິສດການ/ອບທີ່ດິນ  ຊັບສິນດ້ວຍຄວາ/ສະ/ັກໃຈ

ກ່ອນການເລີ່ມວຽກງານກ.່ສ້າງ  
3.

ການກວດກາມອບດິນ  ຊັບສິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ

ການກວດກາເຂັ້ມງວດ.

ຕ້ອງເ/ັດເອກະສານ

ໃນບົດລາຍງານ  ານປະເມີນຄວາມສາມາດເປນໄປໄດ້ຂອງ  ານລົງທຶນໃນໂຄງ  ານຍ່ອຍ

ແລະ

ຕ້ອງຖືກຕ້ອງກັບເງື່ອນໄຂລ່ມນີ:້
a)

,ິສດ

ແລະ

ສ້າງເອກະສານ

ເຊິ່ງດິນດິນທີ່ຖືກຄອບຄອງ

ແມ່ນມອບດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ  

ດິນທີ່ຈະມອບບໍ່ມີການຂັດແຍ່ງໃນເລືອ
່ ງ  ານອ້າງສິດເປນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ອື່ນໆ;
b)

ຕ້ອງພິສດວ່າ ບໍ່ມີຄົວເຮືອນໃດຕົກ(ກຍາກ ຍ້ອນການມອບ(ີ່ດິນ   ເຊັ່ນ ດິນມອບບໍ່ເກີນ 10%
ຂອງດິນທີ່ຜ້ມອບມີທັງໝົດ  

ເຊິ່ງ

ກ່ມ)ັດທະນາຊຸມຊົນ

ຕ້ອງເຈລະຈາ

ມາດຕະ  ານຟຄນຟຊີວິດ  ານເປກນຢ ເຊັ່ນ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າທໍານຽມ  ານປ  ປກ  ຮັ  ສາ ແລະ   ານດໍາເນີນ  ານ
ຫຼື ແບ່ງປນດິນປ  ຝງ   ັບສະມາຊິ  ຊຸມຊົນຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ;
c)

ພິສດວ່າ   ານມອບທີ່ດິນ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ ຜ້ເຊົກາດິ) ຫຼື ກໍາມະກອ)ຍົກຍ້າຍຈາກ(ີ່ດິ)   ຖ້າວ່າມີ) ;

d)

ດໍາເນີນການປກກສາຫາລື

.າງຈິງຈັງດ້ວຍຄວາມປາດຖະນາດີ

ກັບຜ້ມອບດິນທີ່ຈະເປນໄປໄດ້  

ສ້າງເອ  ະສານ ພິສດວ່າ ຜ້ມ.ບດິນ ແມ່ນເຫັນດີກັບ ໂຄງການຍ່.ຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂ.ງມັນ  
ດໍາເນີນ  ານປ  ສາຫາລືສະເພາະ  ັບແມ່ຍິງ

ແລະ

ຊຸມຊົນ

ຕາມຄວາມຈໍາເປນ

ເໍາື່..ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມຢາງຈິງຈັງ  
e)

ຮັບປະ  ັນວ່າ

  ົນໄ  ຊຸມຊົນ  ່ຽວ  ັບ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ິດຈະ  ໍາລົງທຶນ

ແມ່ນທໍາງານ

ແລະ

ມີລະບົບການແກ້ໄຂຄໍາຮ,ອງທກ   ກວດກາ & ປະເມີນຜົນ
f)

ພິສດວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍ (ີ່ຕກອງຄອບຄອງດິນ ບໍຄແມ່ນສະຖານ(ີ່ສະເພາະ   ອີງໃສ່ລັກສະນະວັດຖຸ ຫຼື
ທີ່ຕັ້ງຂອງດ)ນ  

4.

ເອກະສານ.

ພະນັ  ງານ

  ກຽວ  ັບ  ານມອບທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ

ຕ້ອງ  ະ  ຽມບົດລາຍງານ  ານ  ວດ  າລະອຽດ
ໃນແຕກລະຊຸມຊົນ
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ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ເຊິ່ງພົວພັນ  ັບ

ການ.ອບທີ່ດິນເອກະຊົນ  

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ

ໄດ້ຂຽນແບບຟອ.ຢກາງຄົບຖ້ວນສົ.ບຂນ

  ເ(ິ່ງຕົວຢາງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A3). ຕ້ອງມີພິຍານໃນການມອບດິນ    ຄ2ນ ເຊິ່ງແມ່ນ ຜ້ນໍາຊຸມຊ2ນ
ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກກິດຈະກໍາລົງທຶນ  
ດິນຖືກມອບດ້ວຍຄວາມສະມັ  ໃຈ ໂດບບໍ່ມີ  ານບັງຂັບ ຫຼື ຂົ່ມຂ່

ເພ,່ອຮັບປະກັນວ່າ
ຕ້ອງພິສດຂໍ້ມນ  ານມອບດິນຢາງລະອຽດ

ໃນຊ່ວງ  ານອອ  ແບບໂຄງ  ານລະອຽດ ແລະ ປບປງ ຕາມຄວາມຈໍາເປນ.
5.

ຕິດຕາມ  ກວດກາ

ການມອບທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມ/ກໃຈ.

ພະນັກງານໂຄງການຍ່ອຍຮ່ວມ  ັບທີ່ປ  ສາ  ວດ  າພາຍໃນ
ຕ້ອງຕິດຕາມ/ກວດກາບ/ນຫາການມອບທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມ/ກໃຈ  
ຕໍ່  ັບແບບຟອມຕົ  ລົງມອບທີ່ດິນ

ທະນາຄານ.ລກ

ແລະ

ຈະກວດກາເປນໄລຍະ

ຈະສໍາພາດຜ້ມອບທີ່ດິນເປນບາງຄັ້ງ.

ໃນຊ່ວງເວລາຄະນະກວດກາໂຄງການ   ທະນາຄານໂລກ ຈະພິສດ ລະອຽດ ການ,ອບທີ່ດິນ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນ
ຢາງຖືກຕ້.ງກັບລະບຽບຫຼັກການດັ່ງກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງຫຼືບໍ່  
ຕ້ອງຊ້ອນທ້າຍແບບຟອມການຕົກລົງໄປ  ັບບົດລາຍງານ  ານສໍາເລັດແຜນ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ
ພ້ອມກັບສະໜອງສະບັບແທ້-ກອບປໄປ/ຫ້ຄົວເຮືອນ/ບກຄົນຖືກກະທົບ.
6.

ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທກ. ຄາດ  ານວ່າ   ານຮ້ອງທ  ອາດ ອາດ  ່ຽວຂ້ອງ  ັັບ  ານບັງຄັບໃຫ້ມອບທີ່ດິນ ຫຼື

ມອບດິນເ  ີນ  ວ່າ

10%

ຂ/ງດິນທັງໝົດ

ໃຫ້ຢຍື່ນການຮ້ອງທກໄປຍັງ

ທີ່ຄົວເຮື/ນ  ຜ້ຖືກກະທົບມີ

ອົງການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທກ

ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສ່ຄວາມທກຍາກ  
ທີ່ໄດ້.້າງໄວ້.ໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ  

ລະບຽບຫຼັ    ານດໍາເນີນງານແ  ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ   ແມ່ນລະບໄວ້ໃນ ພາ   10.0.

15.0

ມນ  ່າ ແລະ ງົບປະມານ

ໃຫ້ຄິດໄລ່ມນຄ່າ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ໂດຍອີງໃ,່ ການ,ຶກ,າມນຄ່າທົດແທນ   ແລະ ມນຄ່າປະເມີນການຟ້ນຟລາຍໄດ້
ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ຂໍ້ມນຈາກການປະເມີນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຄົວເຮືອນຖືກກ.ທົບ  
ສິ່ງນີ້ຈະເປຂນ,ື້ນຖານສໍາລັບຄິດໄລ່ງ ົບປະມານການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ  
ເຊິ່  ນັ້ນຈະເປນ  ົບປະມານ ໂດຍບໍ່ມີບັນຈຄ່າດໍາເນີນງານ.
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ໃຫ້ບັນຈກລາຍການຍ່ອຍເຂົ້າໃນ

RAP/ARAP,

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1A - ແບບຟອມກັ່ນກອງດ້ານສັງຄົມ
ກິດຈະກໍາທີ່ສະເໜີ: …………………….…………………………………………………….
ບັນຍາຍໂດຍຫຍໍ້: …………………….…………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………….
ທີ່ຕັ້ງ:

…………………………………………………………………………..

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

…………………………………………………………………………..

ວັນທີ:

…………………………………………………………………………..

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍມີ:

………………………………………………………………………..

ກະກຽມເອກະສານຮ່ວມກັບຜ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ/ອົງການຈັດຕັ້ງ:

ໝາຍເຫດ:

ຂໍ້ແນະນທົ່ວໄປ:
"

ບັນຊີ  ວດ  ານີ້ ແມຂນໃຫຄຕື່ມຂໍຊມຈນຄົບຖຄວນ ເພື່ອສະນັບສະກຈນ  ານພິສຈດ  ິດຈະ  ງາໂຄງ  ານ ຫຼື ໂຄງ  ານຍຂອຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ  
ມັນເນັ້ນໃສ່ບັນຫາສັງຄົມ

  ານທົດແທນຄືນ

ເພື່ອຮັບປະ  ັນວ່າ

ໃນຊ່ວງການຄັດເລືອກກິດຈະກໍາ/ໂຄງການຍ່ອຍ  

ແລະ

  ານຫ້າມເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາ  ອນ  

ທ  ບັນຫາຂອງສັງຄົມໄດ້ຖື  ພິຈາລະນາຢາງລະອຽດ
ຖ້າວ່າມັນພົວພັນ/  ່ຽວຂ້ອງ

ໃຫ້

“ໝາຍ”

ເພື່ອປ  ສາຫາລືມາດຕະ  ານບັນເທົາຜົນ  ະທົບໃດໜຶ່ງ ທີ່ສະເໜີແນະນໍາ. ຕ້ອງເ  ັບ  ໍາຂໍ້ມນໃນຮບແບບປ  ສາຫາລື
ແລະ ປະສານງານ  ັບ ອໍານາດ  ານປ  ຄອງທ້ອງຖິ່ນ   ຊຸມຊົນ   ອົງການພັດທະນາ ແລະ ຜ້ນໍາຊຸມຊົນ ທີ່ຖື    ະທົບ.

41

ຄໍາຖາມ

ບໍ່

ແມ່ນ

A. ທີ່ຕັ້ງ ໂຄງການ
ມີໂ   ງສ້າ ງ

ຫຼື

ຊັບ ພະຍາກອນດັ່ງ ລ່ມ ນີ້ຢ ໃນເຂດກໍ່ສ້າ ງຂອງໂຄງການຍ່ອ ຍບໍ່  

•

  ົວ ເຮືອ ນ (ເຮືອ ນ)

□

□

•

ຮ້າ ນຂາຍເຄື່ອ ງ/ທລະກິດ ນ້ອ ຍ

□

□

•

ທາງລົດ    ທາງ  ົນ ຫຼື ທາງຊອຍ

□

□

•

ດິນ ປກຝງ

□

□

•

ຊັບ ພະຍາ  ອນທໍາ ມະຊາດ ເຊິ່ງ ສະມາຊິ   ຊຸມ ຊົນ ຊົມ ໃຊ້

□

□

•

ສະຖານທີ່ບ ຊາ ຫຼືບ່ອ ນພິທີ  ໍາ ທາງສາດສະໜາ

□

□

•

ອື່ນ ໆ :

□

□

ຂໍ້ແ ນະນໍາ ອື່ນ ໆເພີ່ມ ຕື່ມ :

B.   ານ  ະທົບ ສັງ ຄົມ ທີ່ເປນໄປໄດ້
ໂຄງການຍ່ອ ຍຈະກໍ່ໃ ຫ້ເກີດ :

•

ເສຍດິນຊົ່ວ  າວ ຫຼືຊັບພະຍາ  ອນ ຂອງຄົວເຮືອນໃດໜຶ່ງ?

□

□

•

ເສຍດິນ  າວອນ ຫຼືຊັບພະຍາ  ອນ ຂອງຄົວເຮືອນໃດໜຶ່ງ?

□

□

•

  ັດແຍ່ງໃນສິດສະໜອງນໍ້າ ແລະ   ັດແຍ່ງສັງຄົມ?

□

□

•

  ີດຂວາງ  ານໄປມາຂອງຄົນ ແລະ ສັດ?

□

□

•

ຍົ  ຍ້າຍ

ຫຼື

□

□

ເນື່ອງຈາ  ບັນຫາ

□

□

ຫຼື

□

□

ຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈຂອງປະຊາຊົນ?
•

ອາດເ  ີດຄວາມຂັດແຍ່ງສັງຄົມ
ນໍາໃຊ້ທີ່  ິນ ແລະ ໃບຕາ  ິນ?

•

ເຊື່ອມເສຍຊີວິດ  ານເປນຢ
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ຕ້ອງມີມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ?

ຄໍາຖາມ

ບໍ່

ເງື່ອນໄ  ດໍາລົງຊີວິດ  ອງແມ່ຍິງ

ແມ່ນ

ຕ້ອງມີມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ?

ຫຼື

ຄອບຄົວທກຍາກສດໃນເຂດບໍລິການໂຄງການຍ່ອຍ?
•

ອື່ນ ໆ: …………………………………………

□

□

C. ໝາ  ເຫດ (ອື່ນ ໆ):

D. ປະເພດການຈັດ ສັນ ຍົກ ຍ້າ ຍແບບບໍ່ສ ະມັກ ໃຈ

2

ພາຍຫຼັງກວດກາຄໍາຕອບຂ້າງເທິງ   ກົມແຜນ  ານ ແລະ   ານເງິນ ຫຼື ພະແນ    ະສິ  ໍາ-ປາໄມ້ ຫຼື ທີ່ປ  ສາ ເຫັນດີຕາມ  ານຢ້ງຢນ
ວ່າ ໂຄງ  ານ ແມ່ນ  

“ປະຊາຊົນຖື    ະທົບ ບໍ່ຖື  ຍົ  ຍ້າຍວັດຖຸ ແລະ ມີດິນສນເສຍບໍ່ເ  ີນ 10% ຂອງດິນປກຝງທັງໝົດທີ່ເຂົາມີ”,

[ ]

ຈໍາເປນຕ້ອງມີແຜນດໍາເນີນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ

[ ]

ໂຄງການຍ່ອຍ

ທີ່ສະເໜີ

ອາດເປນຜົນໃຫ້ມີ  ານ  ະທົບຫຼາຍ

ເຊັ່ນ

ມີປະຊາຊົນຍົ  ຍ້າຍ

ສນເສຍດິນປ  ຝງເ  ີນ  ວ່າ 10% ດິນປກຝງທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ   ສະນັ້ນຕ້ອງກະກຽມແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ.
[ ]

ບໍ່ມີ  ານຍົ  ຍ້າຍ ແລະ ບໍ່ມີ  ານສນເສຍຊັບສິນ

E. ອາດ  ະທົບ ສັງ ຄົມ (ກ່ມ ດ້ອ ຍໂອກາດ)   ຖ້າ ມີ):

ໂຄງການຍ່ອ ຍຈະ:

2
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ແລະ

ຄໍາຖາມ

ບໍ່

ແມ່ນ

•

ກະທົບກ່ມທກຍາກ?

□

□

•

ກະທົບແມ່ຍິງເປນຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ?

□

□

•

ກະທົບ  ່ມຊົນເຜົ່າ ຫຼື ປະຊາຊົນດັງເດີມ?

□

□

•

ກະທົບກ່ມດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ?

□

□

F. ໝາ  ເຫດ (ອື່ນ ໆ):

ເອກະສານປກປອງສັງ ຄົມ ທີ່ຕ້ອ ງການ:
•

ແຜນ  ານຈັດ ສັນ ຍົ   ຍ້າ ຍ R&P/&R&P?

□

□

•

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ  ່ມຊົນເຜົ່າ (EGDP)?

□

□

•

ໃບຕາດິນ ຫຼື ເອ  ະສານ?

□

□

•

ໃບຢ້ງຢນຂອງຊຸມຊົນ?

□

□

•

ອື່ນໆ? ……………………………………….

□

□

G. ໝາ  ເຫດ (ອື່ນ ໆ):

H. ສະຫຼຸບ /ຄໍາແນະນໍາ :
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ຕ້ອງມີມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ?

ຄໍາຖາມ

I.

ບໍ່

ແມ່ນ

ຕ້ອງມີມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ?

ລົງ ລາຍເຊັນ :
ຜ້ປ ະສານງານປກປອງສັງ ຄົມ ຂອງໂຄງການ:

ອົງ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ :

ຊື່:
ຊື່:

ຕໍາແໜ່ງ :…………………………..

……………………………..……….

ວັນ :

ຕໍາແໜ່ງ :……………………………………..
ວັນ :

………………..……….

…………………………….………..
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………………….………..

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1B - ແຜນດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ARAP): ເນື້ອໃນເອ  ະສານ ແລະ ຂໍ້ມນທີ່ຕ້ອງ  ານ
ພາກສະເໜີ
!

ໂຄງການ   1 (ັກ): ອີງໃ)່ CRPF ເຊິ່ງ  ວມເອົາໂຄງ  ານ ແລະ ສະໜອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັ    ານ ສໍາລັບ
ARAP;

!

ບັນຍາຍໂດຍຫຍໍ້ ຈດປະສົງຂອງ  ານພັດທະນາໂຄງ  ານຍ່ອຍ ແລະ ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ;

!

ບັນຍາຍ  ິດຈະ  ໍາ ທີ່ຈະ  ໍ່ໃຫ້ເ  ີດຜົນ  ະທົບ ເຊິ່ງຕ້ອງ “ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ” (ເຊັ່ນ ສນເສຍທີ່ດິນ   ຊັບສິນ ຫຼ,
ພື້ນຖານຊີວິດ  ານເປນຢ ຂອງຜ້ຖື    ະທົບ - ບໍ່ພຽງແຕ່ຍົກຍ້າຍວັດຖຸ   ຍັງ,ີສນເສຍຕົ້ນໄ,້   ຍົກຍ້າຍຊົ່ວຄາວ
  ຮ້ານຄ້າ ແລ( ທາງເດີນ

ພົນລະເມືອງຜ້ຖື    ະທົບ ແລະ ບັນຊີຊັບສິນ
!

ບັນຍາຍໂ(ຍຫຍໍຂ ເ)ິງການເກັບກໍາຂໍຂມນ(້ວຍວິທີໃ(   ເຊັກນ ການສໍາຫຼວ(ຄົວເຮືອນ);

!

ຕາຕະລາງ ຂອງຄົ/ເຮືອນ/ຜ້ຖືກກະທົ,  
ມນຄ່/ຊັບສິນ  ໂຄງສ້/ງ  ເຮືອນ ຖືກກະທົບ

!

ຄວາມເຫັນຫຍໍຊ ກກຽວກັ,ຄວາມແ(ກ(ກາງສຄາຄັນ, ແຫຼກງຜງ້ດອ້ຍໂອກາດຖືກກະທົ, ແລະ ພົນລະເມືອງ(ກາງໆ   ຊົນເຜົ່າ
ແລະ   ່ມດ້ອຍໂອ  າດ - ແມ່ຍິງ   ຊາຍໜ່ມຍິງ-ຊາຍ ແລ, ເດັກ   ຜ້ແກ່ຊ,ລາ   ຄົນພິການ   ຜ້ບໍ່ມີດິນ ແ  ະ
ທກຍາກທີ່ສດ  , ເຊິ່ງເຂົາເ,ນຕົວແທນທາງ,ະຫວັດດ້ານເສດ)ະກິດ-ສັງຄົມ   ອງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່  

ຊີວິດການເປນຢຖືກກ,ທົບ  

ຊັບສິນ  

  ານທົດແທນ ທີ່ຈະສະໜອງ
!

ແບບຟອມກາ)(ົດແ() (ີ່ຈະສະໜອງ   ເຊັ່) ເງິ)ສົດ ຫຼື ວັດຖຸ);

!

,ັນ(າ(ເງື່ອນໄຂ ສໍາລັ,ການໃຫ້)້ວ(ຄວາມສະມັກໃຈ   ຖ້າມີ), ລວມມີ:
o

  ານປ  ສາຫາລື
ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ  ັບຜ້ຖື    ະທົບ
ມີ  ວາມສາມາດຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຍອມຮັບ;

ຢາງອິດສະລະ  

ປາສະຈາການບ,ງຂ,ບ  

o

ບໍ່ມີການກະທົບໜັກຕໍ່ມາດຖານການດໍາ,ົງຊີວິດ  
ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍວັດຖຸ  
ການສນເສຍທີ່ດິນ
ໜ້ອຍ  ວ່າ 10 % ຂອງດິນທັງໝົດທີ່ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ,ີ   ບໍ່ກະທົບຊັບສິນຊີວິດການເປນຢ;

o

ມີລະບຽບຫຼັ    ານ ຮ້ອງທ   ແລະ ທົດແທນຄືນ

o

ມີເອ  ະສານ ແລະ   ານພິສດຢາງອິດສະລະ   ່ຽວ  ັບ  ານມອບດິນ ຫຼື ຊັບສິນ.

  ານປ  ສາຫາລື  ັບ ຜ້ຖື    ະທົບ
!

ບັນຍາຍໂດຍຫຍໍຄ
ຮັບຄວາມຄິດເຫັນ;

!

  ານປ  ສາຫາລື ຄັ້ງຕໍ່ມາ  ັບ ຄົວເຮືອນ  ຜ້ຖືກກ/ທົບ ທີ່ຮ້ຈັກ ຫຼື ລ/ບດ້ວຍຕົນເອງ;

!

  ່ຽວ  ັບ  ານຕິດຕໍຂສື່ສານເປກດເຜີຍຂໍຄມນສ່ສາທາລະນະ

ເພື່ອປະ  າດໂຄງ  ານ

o

ທາງເລືອ   ທີ່ໄດ້ປ  ສາຫາລື   ັບຄົວເຮືອນ/ຜ/້ຖືກກະທົບ ແລະ   ຸມ  ົນ

o

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມນ
  ່ຽວ  ັບ
ວັນທີ່ປດ  ານສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນຖື    ະທົບດ
  ດ(່ງລາຍລະອຽດ ໃນ CRPF ພາກ 10.0).

ແລະ

ມີ  ົນໄ    ານຮ້ອງທ  

  ະ  ຽມ   ານເປດເຜີຍເຄື່ອງມື ຈັດ,ັນຍົກຍ້າຍ   ມີການເປດເຜີຍ,່ມວນຊົນ   ກວດກາ   ມີຄວາມຄິດເຫັນ   ແລະ
ລົງຂ່າວໃນເວບໄຊດ ຂອງ  ະຊວງ  ະສິ  ໍາປາໄມ້ ແລະ ທະນາຄານໂລ  .
46

ອົງ  ານຮັບຜິດຊອບນໍາສົ່ງ  ານທົດແທນຄືນ
!

ອົງການຮັບຜິດຊອບ;

!

ວິທີແຈ້ງ  ານເຖິງ ຜ້ຖື    ະທົບ;

!

ກໍານົດເ(ລາ   ທົດແທນຄືນ ກ່ອນມີເຫດການສນເສຍ);

!

ວິທີການພິສດ  
ການເປດເຜີຍ,
ເປນພິຍານການມອບຮັບ)ິດ  

!

ຂະບວນການດໍາເນີນງານແກ້ໄຂຄໍາຮ້,ງທກ   ການຕໍ່ວ່າ ແລະ ,ທ,ນ.

ພິຍານການຍົກຍ້າຍ

  ແ((,ອມຊ້ອນທ້າຍ

ເພື່ອ(ັນທຶກ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   ານຕິດຕາມ  ວດ  າ ແລະ ລາຍງານ
!

ອົງ  ານຮັບຜິດຊອບລາຍງານ ແລະ ຕິດຕາມ  ວດ  າ ARAP;

!

ການເຂົ້າຮ່ວມຢາງອິດສະລະໃນການຕິດຕາມກວດກາ   ເຊັ່(ສະຖາ)ັ(ຄົ້(ຄວ້າ ແລະ ອື່(ໆ)

!

)ົດລາຍງາ(ສະຫຼຸ) ກ່ຽວກັ)ກາ(ປກສາຫາລືກັ) ຊຸມຊົ(ທັງໝົດ   ຊ້ອ(ທ້າຍດ້ວຍໃ)ລົງທະ)ຽ().

  ໍານົດເວລາ ແລະ ງົບປະມານ
!

ເວລາ ແລະ ຕາຕະລາງໜ້າວຽ  

!

ແຫຼ່ງ ແລະ   ານໝນວຽນທຶນ:
o

ຄ່າທີ່ປກສາຫາ;

o

ຄ່າບກຄະລະກອນ;

o

ໃຊ້ຈ່າຍລ້ຍຫ້ຽນຫ້ອງການ;

o

ຄ່າທົດແທນຄືນ

o

ຄ່າຕິດຕາມ  ວດ  າ ແລະ ລາຍງານ.
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ແລະ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2B-ແບບຟອມການມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ
ແຂວງ
ເມືອງ
ບ້ານ
ລະຫັດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ID:
ຊື່ເຈົ້າຂອງດິນ:

ລະຫັ   ID:

ເປນຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ:
ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ

ເພດ:

ອາຍ:

ອາຊີບ:

ທີ່ຢ:
ບັນຍາຍ  ່ຽວ  ັບດິນ ທີ່ຈະມອບໃຫ້ໂຄງການ

ເນື້ອທີ່ຖືກກະທົບ

ເນື້ອທີ່ທັ  ໝົດ

ອັດຕາສ່ວນຂອງດິ

ລະຫັ  ແຜນທີ່

ທີ່ເຈົ້າຂອງດິນມີ

ນຖືກກະທົບທຽບ

(ຖ້າມີ)

  ັບດິນທັງໝົດ
ທີ່ເຈົ້າຂອງດິນມີ
ບັນຍາຍ,ືດປະຈໍາປ ທີ່ໃຫຍ່ຢກເທິງດິນປຄດຈບັນນີ້   ແລະ ໃນດິນຖືກໂຄງການກະທົບ
ລາຍລະອຽດ
−

ພືດທີ່ຖືກທໍາລາຍ/ສ/ນເສຍ

−

ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ຈະຖື  ທໍາລາຍ

−

ຕົ້ນໝາກໄມ້

−

ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ໃຊ້ຈດປະສົ  ອື່ນ ຫຼື ຄົວເຮືອນ

−

ຕົ້ນໄມ້ປາ

−

ອື່ນໆ

ຈໍານວນ/ບໍລິມາດ

ບັນຍາຍຊັບສິນອື່ນໆ ທີ່ຈະສນເສຍ ຫຼື ຕ້ອງຍົ  ຍ້າຍ ເພື່ອສາມາດດໍາເນີນໂຄງ  ານ
ມນ  ່າ ຊັບສິນ ທີ່ມອບໃຫ້ລ້າ
1.

ໂດຍການ,ົງ,າຍເຊັນ ຫຼື ຈໍ້າໂປມືໃນແບບຟອມນີ້   ເຈົ້າຂອງດິນ ຕົກລົງ ມອບດິນ  ຊັບສິນນີ້ ໃ/້ໂຄງການຍ່ອຍ
ໂດຍຮັບຮ້ຢາງ,ະອຽດ ກ່ຽວກັບ.ິດທິຮັບການທົດແທນຄືນ   ຮັບຮ້.ິດທີ່ປະເ.ດ ແ,ະ ທວງຮັບຄ່າທົດແທນຄືນ.
ການມອບແມ່ນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ
ພ້ອມກັບການຍິນຍອມຢາງມີທາງເ.ືອກ  
ຖ້າວ່າ
ເຈົ້າຂອງດິນບໍ່ຕ້ອງການມອບດິິນ  ຊັບສິນໃ/້ໂຄງການ
ຜ້ກ່ຽວບໍ່ລົ  ລາຍເຊັນ
ຫຼື
ຈໍ້າໂປ
ແລະ
ຈະຂໍຮ້ອງເອົາການທົດແທນຄືນ.

ວັນທີ: ...............................

ວັນທີ: ...............................

ລາຍເຊັນຜ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ-ສິ່ງແວດລ້ອມ  

ລາຍເຊັນ)້ມອ(ຊັ(ສິນ   )້ຖືກກະທົ()
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ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປາໄມ້ ເມືອ  

(ສໍາລັບ  ົວເຮືອນ ໃຫ້ມີລາຍເຊັນທັງຜົ) ແລະ ເມຍ  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3A – ແນະນໍາ ແຜນ  ານ  ວວດ  າ ແລະ ດໍາເນີນ  ານບົດບາດຍິງ-  າຍ

ສໍາລັບ RAP
ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງທ3ນາຄານໂລກ  

ການດໍາເນີນວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ຊາຍແບບ  ະທັດຫັດ

ຕ້ອງແຈ້ງໂຄງການໃນ

ແລະ

  ານ  ວດ  າ

  

3

,ັນຫາ,ົດ,າດຍິງ-ຊາຍ:

ກ,ນວິເຄ,ະບົດບ,ດຍິງຊ,ຍ  

ປະເມີນຜົນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ໃນແບບເສດຖະ  ິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນຖືກກະທົບ  

  ວນວິເ  າະ

ບົດບາດຍິງ-

ສາມາດນໍາໃຊ້ແ,ນການກວດກາ

ແລະ

ດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍລ່ມນີ້   ັບ RAP ໂຄງການຍ່ອຍ.
ແຜນດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ດັ່ງເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ RAP, ຕ້ອງເຮັດແຜນການດໍາເນີນງານດັ່ງລ່ມນີ້.
o

ການເຂົ້າຮ່ວມ.

ຄວນເຊີນຜ້ຍິງເຂົ້າຮ່ວມທກວາລະການປກສາຫາລື

ທີ່ເຮັດເປນກ່ມ

ຕະຫຼອດຮອບວຽນ  

ໂດຍສະເພາະການປກສາຫາລ,

ເພື່ອເປດໂອກາດໃ,້ແມ່ຍິງສະແດງຄວາມຄິດເ,ັນ  

ຄວາມເປນ,ວ່ງ  

ສະໜອງຜົນສະທ້ອນກັບຕໍ່ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ຂະບວນ  ານຟ້ນຟຊີ.ິດການເປນຢ/ລາຍໄດ້   ແມ່ຍິງແມ່ນຈັດເປນບລິມມະ/ິດ
ທີ່ຈະເຮັດວຽ  ງານໃນໂຄງ  ານ ຖ້າຕ້ອງ  ານ.
o

ຄວນສືບຕໍ່ແຈ້ງ  ານ

ແຈ້ງການໃຫ້ຊາບດີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ.

  ່ຽວ  ັບຜົນ  ະທົບ

ທີ່ເປນໄປໄດ້

ຂອງ  ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ແລະ   ານຟຊດນຟຈຊີວິດ  ານເປຍນຢຈງ ຕກຕ  ັບແມຂຍິງຖື    ະທົບ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊາບດີ   ່ຽວ  ັບຜົນ  ະທົບ
ທີຂເປຍນກປກດຊ

ຕງດກັ,ຄົວເຮືອນເຂົາເຈົຄາ  

ວຽກງານເພີຂມລາຍກດຊ

ເພືຂອໃຫຊເຂົາສະເຈີມາດຕະການ

ເຊິຂງໂຄງການສາມາດປະຕິ,ັດ

ຫຼີ້  ເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນ  ະທົບ.
o

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ- ຊາຍພາຍໃນຄົວເຮືອນ:

ດັ່ງທີ່

  ານວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍຊີ້ບອກ  

ແມ່ຍິງໃຊຄເ.ລາຫຼາຍກ.່າຜງຄຊາຍ ໃນການເຮັດ.ຽກເຮືອນ ແລະ ເບິ່ງລງກ. ບາງຄົນຍັງຊອກຫາລາຍໄດຄເພີ່,ໃຫຄຄອບຄົ.. ສະນັກນ  
ຂະບວນການຈັດສັນຍ;ກຍຄາຍ   ໂດຍສະເ,າະ ຄ;ວເຮືອນທີກສຈນເສຍເຮືອນ ອາດເຮັດໃຫຄເຂ;າເຈ;ຂາທງາງານ ແລະ ,ະຍາຍາມຫຼາຍຍິກງຂຶຂນ;
ຍ້ອນວ່າ   ານຈັດສັນຍົ  ຍ້າຍ ເຊິ່ງຈະ  ະທົບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະມີລາຍຮັບ   ຖ້າແມ່ຍິງຖືກ,່າຈ້າງເປນກໍາມະກອນ
ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາມີງານຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເພາ/ແມ່ຍິງພົວພັນໂດຍກົງກັບການປກພືດ  ບົວລ/ບັດພືດຜົນ
o

ການຟ້ນຟຊ.ວິດການ/ປນຢ/ລາຍໄດ້   ບາງ  ົວເຮືອນອາດປຽນແປງອາຊີບຕົນເອງ ເຊັ່ນ ຄົວເຮືອນ ທີ່ອີງໃສ່ລາຍໄດ້ລະດ  ານ -

ຕົ້ນຕໍຈາກພືດ

ຫຼື

ຕົ້ນໝາ  ໄມ້  

ຄວນປກສາຫາລື

ແລະ

ຝກອົບ.ົມຄວາມຊໍານານອາຊີບໃໝ່ໃຫ້ກ່ມຄົວເ.ືອນ

ພ້ອມກັບຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພີ່ມ  ວາມຮ້ ແລະ   ວາມສາມາດສໍາເລັດໃນອາຊີບໃໝ່
o

ຮັບປະກັນຄວາມປອດ.ພ.

ຍ້ອນວ່າແ,່ຍິງ

ທີ່ຕິດພັນກັບການຍົກຍ້າຍເຮື,ນເຂົາເຈົ້າ.

ເບິ່ງແຍງລກ  

ຈໍາເປນຕ້ອງແຈ້ງ/ເຕືອນເຂົາກ່ຽວກັບຄວາ,/່ຽງ

ໃນຫຼາຍກໍລ.ນີ  

ໃນບາງບ່,ນແມ່ຍິງ

ຜຍງຊາຍກຄຽວຂງອງໂດຍກົງໃ,ກາ,ຍົກຍງາຍ/ສງາງເຮືອ,/ດຈາເ,ີ,ທຊລະກິດໃຂຄ  

ແລ.

ເຂົາເຈົກາຕງອງກະກຽມຄວາມປອດໄ/  

ຄວນມີທາງເລືອກໃຫ້ມີຄົນອຶ່ນເບິ່ງແຍງລກແທນ.
o

ຕາມ  ານ  ານປ  ສາຫາລື

ທີ່ອີງໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ດັ່ງທີ່  ່າວມາຂ້າງເທິງ  

ວ,ທີການເບີກຈ່າຍເງ,ນທົດແທນຄືນ

  ໂດຍສະເພາະການປະສານງານ(ະຫວ່າງ ພະແນກກະກິກໍາ-ປາໄ,້ແຂວງ ແລະ ຄົວເຮືອ)ຖືກກະທົບໜັກ  , ຄວ)ເຮັດຢາງຮອບຄອບ
ເພື່ອຮັບປະ  ັນ ຫຼີ້  ເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜກອນ ຄວາມຫຍຄຂງຍາ   ແລະ ຄວາມທຂາທາຍຂອງແມກຍິທີ່ຖື  ະທົບໜັ  .
o

ຈໍາເປນຕ້ອງປ  ສາຫາລືອີ  

ລະຫວ່າງຄົວເຮືອນຖື    ະທົບ

ທີ່ສະໜອງໃຫ້ເ  ົາເຈົ້ານັ້ນ

ແມ່ນເໝາະສົມຕາມວັດທະນາທໍາ

ເພື່ອຮັບປະ  ັນ
ເຊິ່ງ

ຍິງ

  ານຊ່ວຍເຫຼືອ
ແລະ

ຊາຍ

ແລະ

  ານທົດແທນ

ສາມາດເ  ົ້າຮ່ວມ

ແລະ

ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະ  ິດ ແລະ ສັງຄົມ ທີຂກດ້ສະງອງ ໃຫ້ເຂົາເຈົຄາ ໂດຍຜຈານວຽ  ງານພັດທະນາ ທີຂກດ້ສະເງີ ພາຍໃຕ້
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ແຜນການພັດທະນາຊົ  ເຜົ່າ EGDP ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ.
ການຕິດຕາມ/ກວດກາບົດບາດຍິງ- ຊາຍ

ໃນຊ່ວງ  ວດ  າ  ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

RAP,

ຄວນ  ວດ  າຕົວຊີ້ວັດສໍາຄັນ

  ເໜັ້ນໜັກຢຂ້າງລ່)) ຂອງ(ົດ(າດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ໃນບົດລາຍງານ  ວດ  າພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອ  .
•

ການເຂົ້າຮ່ວມປກສາຫາລື:

ຮັບປະ  ັນວ່າ ໄດ້ເຊີນແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມ  ານປ  ສາຫາລື ທົ່ວໄປ ແລະ ເປນ  ່ມ ໃນຊ່ວງຂະບວນ  ານປບປງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ RAP.
ຢາ  ໜ້ອຍ ຈໍານວນ 30% ຂອງຜ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໃນກອງປະຊຸມປກສາຫາລືແມ່ນແມ່ຍິງ.
•

ການເບີກຈ່າຍເງິນທົດແທນ.

ຮັບປະ  ັນວ່າ ຂະບວນ  ານເບີ  ຈ່າຍເງິນທົດແທນ ແມ່ນໂປງໃສ ແລະ ມີຊື່ທັງຜົວ ແລະ ເມຍຮັບເງິນ.

ຊຸ  ຍ້ໃຫ້ຜົວ ແລະ

ເມຍມີໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ໃນວາລະ  ານເບີ  ຈ່າຍເງິນທົດແທນ.
ອໍານາດການປກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ຈະເຮັດເປງນເງິນສົດ

ຫຼື

ຕ້ອງຮ/ບປະກ/ນວ່າ

ໄດ້ແນະນໍາຄົວເຮືອນ  ບກຄົນຖືກກະທົບ

ໂອນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ

ເຖິງ  ານທົດແທນຄືນນັ້ນ

ຈະເຮັດ

ນັ້ນ  ກເພື່ອເຮັດໃຫຄຄົວເຮືອນຖື    ະທົບມີເວລາພຽງພໍ  ະ  ຽມຕົນ

-

ແລະ

.ັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ທີ່ຈະ.ັບເງິນທົດແທນຄືນ  
•

ການຟ້ນຟຊີວິດການເປນຢ

ປະເມີນຄວາມຕກອງການຂອງແມ່ຍິງ

ສຂາລັບການຝງກອົບຮົມຄວາມຊຂານານງານ

ເຊີນເອົາຄົວເຮືອນຖື    ະທົບໜັ  

ເພື່ອອຂານວຍຄວາມສະດວກການ.ຊນ.ຄລາຍໄດກ  
  (້ເຊິ່ງຢ້ງຢນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ

100%

ທີ່ຈະຮັບເອົາການແນະນໍາວຽກ/)ກອົບຮົມ/ປກສາ/າລືວຽກ  

ເຂົ້າຮ່ວມວາລະການປກສາ/າລື

ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ

ທີ່ເປນຕົວແທນ   ົວເຮືອນເຫຼົ່ານີ້  
ພິຈາລະນາ

ບັນຈແມ່ຍິງ

ໄປມີໂອ  າດໃນ  ານຮັບຈ້າງງານໃດໜຶ່ງ

ທີ່ໂຄງ  ານ  ໍກໃຫ້ເ  ີດມີ.

ຜ້ຮັບເໝົາທັ  ໝົດ

ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານກໍ່ສ້າງໂຄງການ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ພະແນ    ະສິ  ໍາ-ປາໄມ້ ຊາບເຖິງໂອ  າດວຽ  ງານ ທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ
ພະແນກກະສິກໍາ-ປາໄມ້ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄົວເຮືອນຖື    ະທົບຊາບ.
ຄົ້ນຫາໂອກາດງານ ທີ່ເຊື່ອມແມ່ຍິງ   ັບ  ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ ແລະ ໂຄງການ-ການເງິນຈລະພາກ.
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