ໂຄງການປັບປຸງນິຕິກໍາ, ພູມີທັດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ພາກເໜືອ ສປປ ລາວ

ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍກມ
ຸ່ ຊົນເຜົາ

ເດືອນ ສິງຫາ 2019
ພະແນກຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທໍາລາຍ ແລະ ການເຊືອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້
ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

ບົດສະຫລບຫຍໍ້
ພາກສະເໜີ
ໂຄງການ (ເຊິງມີຊືວ່າ ໂຄງການປັບປຸງນິຕິກໍາ, ຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນແຂວງ ພາກເໜືຶອ
ຂອງ ສ ປປ ລາວ - GFLL) ມີເປົໍ້າໝາຍບັນລການຫລດຜ່ອນທາດອາຍເຮອນແກ້ວໃນ 6 ແຂວງ ພາກເໜອຂອງ
ສປປ ລາວ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການເບີກຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານ ຈາກໂຄງການຄຸ່ຮ່ວມກາກບອນປຸ່າໄມ້ (FCPF).
ໂຄງການ GFLL ເປັນໂຄງການທໍາອິດໃນອານຸພາກພືື້ນ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ເຊິງມີເປົື້າໝາຍບັນລຸການຫລຸດຜ່ອນ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນພືື້ນທີພູມີທັດປ່າໄມ້ຕິດຈອດກັນ, ກວມເອົາເນືື້ອທີປະມານ 1/3 ຂອງເນືື້ອທີທົວປະເທດ
ແລະ ເນືື້ອທີປ່າໄມ້, ເທົາກັບ 40% ຂອງເນືື້ອທີປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ທີຖືກທໍາລາຍ ແລະ ເຊືອມໂຊມ. ການກະກຽມ
ແລະ ການອອກແບບ ໂຄງການ GFLL ແມ່ນດໍາເນີນຄ່ຽງຄູ່ກັນໄປ ຄື: ສະເໜີຂໍທຶນຊ່ວຍເຫືອລ້າ ຈາກກອງທຶນ
ສະພາບອາກາດສີຂຽວ (GCF) ສໍາລັບຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ສະເໜີຂໍທຶນ ຈາກຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້
(FCPF) ສໍາລັບເບີກຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ ໂຄງການ GFLL ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີຈະປັບປຸງຂະແໜງປ່າໄມ້ ຂອງ
ຕົນ ແລະ ດໍາເນີນບາດກ້າວຕ່າງໆ ເພືອຫຼຸດຜ່ອນການ ອີງໃສ່ເງິນບໍລິຈາກ ເຊິງໄດ້ມາຈາກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ. ສິງທີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຄື ລັດຖະບານ ໄດ້
ຮັບຮອງເອົາ ແຜນຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວສີຂຽວ (ເຖິງປີ 2030) ເຊິງຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວໃນທຸກ
ດ້ານ, ຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບທໍາມະຊາດ.
ການເຂົື້າໄປຊ່ວຍເຫືອ ຂອງແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER) ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ 4 ປັດໃຈຕົື້ນຕໍ
ແລະ ຖືກຈັດເຂົື້າໃນ 4 ອົງປະກອບຫັກ ເຊິງລວມມີ: i) ສ້າງທຸກເງືອນໄຂໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນວຽກງານ ເຣດ+, ii)
ຊ່ວຍເຫືອຂະແໜງການກະສິກໍາ, iii) ຊ່ວຍເຫືອຂະແໜງການປ່າໄມ້, ແລະ iv) ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາອົງປະກອບຕ່າງໆ.
ຈຸດປະສົງຂອງ ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງກຸມ
່ ຊົນເຜົາ (EGPF)
ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຊົນເຜົາ (EGPF) ຖືກສ້າງຂຶື້ນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ 4.10 (OP 4.10) ແລະ ຈຸດປະສົງຕົື້ນຕໍຂອງ EGPF ແມ່ນຮັບປະກັນວ່າ ຂະບວນ
ການພັດທະນາ ເຄົາລົບກຽດສັກສີ, ສິດທິມະນຸດ, ເອກະລັກທາງວັດທະນະທໍາຂອງ ກຸ່ມຊົນເຜົາຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ
ແລະ ບໍໃຫ້ມີຜົນກະທົບດ້ານບໍດີຕໍເຂົາເຈົື້າ ໃນຊ່ວງເວລາການພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມກັບວັດທະນະທໍາ.
ກຸມ
່ ຊົນເຜົາໃນພືນ
ື້ ທີໂຄງການ
ຊົນເຜົາລາວ ມີອັດຕາສ່ວນຫລາຍກວ່າເຄີງໜຶງຂອງປະຊາກອນທັງໝົດຂອງປະເທດ (53%).

ເມືອລວມກັບເຜົາ

ອືນໆ ໃນໝວດໃຊ້ພາສາ ລາວ-ໄຕ, ຊົນເຜົາລາວ ກວມເອົາສອງສ່ວນສາມຂອງ ປະຊາກອນທັງໝົດ. ປະຊາກອນ ທີ
ບໍຢູ່ໃນໝວດໃຊ້ພາສາ ລາວ-ໄຕ ມີຈໍານວນຫາຍກວ່າ ໃນບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ. ກຸ່ມຊົນເຜົາລາວ-ໄຕ ມີ
ບົດບາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ເໜືອກວ່າຊົນເຜົາອືນໆ. ແຕ່ ໃນບາງພືື້ນທີຂອງປະເທດ ກຸ່ມ

ຊົນເຜົາ ທີບໍແມ່ນກຸ່ມ ລາວ-ໄຕ ມີຈໍານວນຫາຍກວ່າກຸ່ມຊົນເຜົາລາວ. ຊົນເຜົາຂະມຸ ແລະ ມົື້ງ ແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບ
ສອງ ແລະ ສາມ ຕາມລໍາດັບ. ແຕ່ລະກຸ່ມຊົນເຜົາຂອງສອງກຸ່ມນີື້ ມີປະຊາກອນຫລາຍກວ່າຫ້າແສນຄົນ.

ກອບນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫຸ່ງຊາດ 5 ປີ ສະບັບທີ 8 ແຕ່ປີ 2016-2020 ໄດ້ວາງເປົໍ້າໝາຍລົບລ້າງ
ຄວາມທກຍາກ ແລະ ສູ້ຊົນໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫລຸດພົື້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ພາຍໃນປີ 2025.
ເພື່ອບັນລເປົໍ້າໝາຍດັື່ງກ່າວ ຈືຶື່ງໄດ້ມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນການພັດທະນາ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ;
ບັນດານະໂຍບາຍ, ແຜນການພັດທະນາເຫົານັື້ນ ຕິດພັນກັບຊຸມຊົນ ເຊິງລວມມີ: ການຊ່ວຍເຫືອຄໍື້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານ, ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືື້ນຖານ, ການພົວພັນ
ເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງບໍລິການຕ່າງໆ.
ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ (ເລກທີ 63/ສຊ, 2015) ໄດ້ການົດໄວ້ວ່າ "ປະຊາຊົນທກຊົນເຜົື່າ" ມີສິດ ໄດ້ຮັບ
ການສຶກສາ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ກໍາມະສິດຕໍທີດິນ, ສິດທິໃນການເລືອກທີຢູ່ອາໄສ, ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ໂດຍບໍຈໍາແນກເພດ, ການນໍາຖືສາດສະໜາ, ສະຖານະທາງສັງຄົມ, ມີເສລີພາບໃນການນັບຖື
ສາດສະໜາ, ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ປະທ້ວງ ໂດຍສັນຕິ.
ໃນອົງປະກອບທີ 2 ແລະ 3, ບາງກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການອາດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄອບຄອງທີດິນ ຫື ການຈັດສັນ
ຍົກຍ້າຍ ເຊີງກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາຊົນບັນດາຊົນເຜົາ (ເຊັນ: ເຜົາມົື້ງ, ຂະມຸ, ມ້ຽນ (ຢ້າວ), ມາກອງ, ບລູ ແລະ ອືນໆ)
ເຊີງເປັນທີຮັບຮູ້ກັນໃນ ສປປ ລາວ ວ່າເປັນກຸ່ມຊົນເຜົາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານຂອງທະນາຄານໂລກພາຍໃຕ້
ນະໂຍບາຍ 4.10 (OP/BP 4.10).
ຜົນກະທົບທີເປັນໄປໄດ້ ຂອງ ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ER-P
ກິດຈະກໍາພາຍໃຕ້

4

ອົງປະກອບຂອງໂຄງການຈະຖືກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນແຜນດໍາເນີນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍ

ເຮືອນແກ້ວ ຂອງ 6 ແຂວງ ເຊີງມີເປົື້າໝາຍນໍາໃຊ້ເນືື້ອທີດິນ 70,000 ເຮັດຕາ ສົງເສີມພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ
ເນືື້ອທີດິນ 320,000 ເຮັກຕາ

ສົງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ

ແລະ

ຟືື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມ້. ພາຍ

ໃຕ້ອົງປະກອບທີ 1, ບັນດາກິດຈະກໍາທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງທຸກເງືອນໄຂໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນວຽກງານ ເຣດ+ ຈະ
ກໍໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານດີ ແຜ່ກວ້າງອອກກາຍເຂດຂອງແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER). ໄດ້ວາງ
ແຜນການວ່າ ປະມານ 42,000 ຄົວເຮອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົາ (ລວມທັງໝົດປະມານ 254,000
ຄົນ) ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ຢຸ່າງໜ້ອຍ 40% ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ແມ່ນແມ່ຍີງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົາ. ການປະເມີນນີື້ແມ່ນອີງໃສ່ ການຄາດຄະເນຈາກ ແຜນດໍາເນີນວຽກງານ
ເຣດ ຂອງແຂວງ.
ບົນພືື້ນຖານຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ທີອ້າງອີງໃສ່ເອກະສານ ປະເມີນສັງຄົມ ແລະ
ສິງແວດລ້ອມ (SESA), ຄາດຄະເນວ່າ ຜົນກະທົບດ້ານບໍດີ ຈະມີຄືດັງນີ:ື້
-

ຈໍາກັດການເຂົື້າເຖິງປ່າໄມ້
ຄວາມບໍຫມັື້ນຄົງຕໍກໍາມະສິດທີດິນ ແລະ ຊົນເຜົາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ທີບໍມີໃບຕາດິນ

-

ສູນເສຍການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ລາຍຮັບ ຍ້ອນມີການປ່ຽນແປງ ໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີດິນ

-

ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດບໍເທົາທຽບກັນ

-

ຂາດການປຶກສາຫາລື ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັື້ປະຕິບັດແຜນງານ ER

-

-

ຄວາມບໍສະເຫມີພາບຂອງບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃນສິດທິນໍາໃຊ້ທີດິນ, ລວມມີ ສິດທິ ທີດິນປ່າໄມ້, ອາດມີ
ຄວາມໝາຍໃນທາງລົບ ສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍີງທີຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ
ເຣດ+ ໃນລະດັບດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ
ອາດສູນເສຍຖິນທີຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດຂອງພືດ-ສັດ
ການຫັນປ່ຽນປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດໄປເປັນການປູກພືດ/ປູກໄມ້ ຢ່າງຖາວອນ

-

ການສູນເສຍປ່າໄມ້ ເພືອພັດທະນາ ໂຄງລ່າງພືື້ນຖານ

-

ການບຸກລຸກຂອງຊະນິດພັນພືດ-ສັດຕ່າງຖິນ, ໄຟປ່າ ແລະ ການເຊາະເຈືອນຂອງດິນ

-

ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຍ້ອນເພີມການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີອັນຕະລາຍ ແລະ ຢາຂ້າ
ຫຍ້າ ທີບໍຖືກວິທີ/ບໍເໝາະສົມ
ດິນ ແລະ ນໍື້າ ມີການປົນເປືື້ອນ ຈາກສິງເສດເຫືອທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດທີ
ອັນຕະລາຍ.

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໂດຍຜ່ານ ການວາງແຜນປ້ອງກັນ, ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງສິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF), ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຊົນເຜົາ (EGPF), ກອບ
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RPF) ແລະ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ການປຶກສາຫາລື/ການດໍາເນີນ
ງານ (PF).
ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍມ
ື້ ນ
ູ
ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປຶກສາຫາລື/ການດໍາເນີນງານ ມີຈຸດປະສົງ ເພືອຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນບັນດາຊົນເຜົາ
ໄດ້ຮັບຊາບຂໍື້ມູນ, ໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລື ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ເຂົື້າຮ່ວມກັບບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ ເຊີງສາມາດໃຫ້
ຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານບໍດີທີອາດຈະເກີດຂຶື້ນ. ຈະມີການ
ປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົາ ໃນຊ່ວງເວລາຂັື້ນຕອນການຄັດເລືອກເບືື້ອງຕົື້ນ, ໃນຊ່ວງການພັດທະນາ ແລະ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນການພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົາ (ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີ ຄວາມຈໍາເປັນ). ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົາ ລວມທັງຜູ້ນໍາຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງລັດຂັື້ນທ້ອງຖິນ ຈະປະກອບ
ເປັນສ່ວນໜຶງຂອງ EGDP. ຂອບເຂດຂອງ EGDP ຈະລວມມີການຄັດເລືອກໃນເບືື້ອງຕົື້ນ, ການປະເມີນສັງຄົມ,
ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ, ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ.

ກົນໄກການຮັບຟັງຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະການແກ້ໄຂ

ການຮ້ອງທຸກ ທີກ່ຽວກັບບັນຫາສິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົາ ອັນເນືອງມາຈາກກິດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໂດຍຜ່ານ ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ່ງ (FGRCs). ແນວໃດກໍຕາມ ຜູ້
ຮ້ອງທຸກ ມີສິດ ທີຈະ ສະເໜີ ຫື ແກ້ໄຂບັນຫາຮ້ອງທຸກ ໂດຍກົງ ກັບ ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ຫລື ສະພາ
ແຫ່ງຊາດຂັື້ນທ້ອງຖິນ ເຊີງກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຂອງ ສ ປປ ລາວ. ໃນແຕ່ລະຂັື້ນຂອງການຮ້ອງທຸກ, ຈະມີການ
ບັນທຶກລາຍລະອຽດ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ຜົນຮັບ ລົງໃນປຶື້ມບັນທຶກ. ຈະມີການລາຍງານເປັນລາຍເດືອນ ກ່ຽວ
ກັບ ສະຖານະພາບຂອງການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການແກ້ໄຂ ເຖິງຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ (DAFO).
ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບການຕິດຕມກວດກາໂຄງການ GFLL ແມ່ນອີງໃສ່ວິທີການວັດແທກ, ຕິດຕາມ ແລະ
ລາຍງານ ເຊິງໄດ້ສ້າງໄວ້ ພາຍໃຕ້ການກວດກາຂອງ ຂອງ ກົມປ່າໄມ້ / ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ EGPF ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງວຽກງານຊົນເຜົາທັງໝົດ ຈະຖືກກວດກາພາຍໃນເປັນປະຈໍາ
ໂດຍຄະນະກໍາມະການຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ນອກຈາກນີື້ ການລາຍງານປະຈໍາ ຈະຖືກສັງລວມເຂົື້າໃນບົດລາຍ
ງານປະຈໍາໄຕມາດ (3 ເດືອນ), ສົງໃຫ້ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້.
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ EGPF ຍັງຈະຖືກຕິດຕາມກວດກາຢ່າງອິດສະລະ ຈາກທີື່ປືຶກສາທີມີ ຄຸນວຸດທິ ຫລື ອົງ
ການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ (CSO).
ແຜນການພັດທະນາກຸມ
່ ຊົນເຜົາ (EGDP)
ແຜນການພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົາ ຈະປະກອບດ້ວຍບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ລວມທັງມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບດ້ານລົບ, ການດັດປັບຮູບແບບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການພັດທະນາ. ໃນກໍລະນີບ່ອນ
ໃດທີມີການຄອບຄອງທີດິນໃນຊຸມຊົນຂອງກຸ່ມຊົນເຜົາ,

ໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ

ບໍລ່ວງລະເມີດສິດທິຂອງ

ເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົື້າ ໄດ້ຮັບການທົດແທນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີດິນສ່ວນໃດໜຶງຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃນ
ລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ຕາມວັດທະນາທໍາຂອງເຂົາເຈົື້າ.

