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ສງັລວມຫຍ ໍ້  

 

ໂຄງການ (ເຊິື່ງມີຊືື່ວ່າ ໂຄງການປັບປຸງນິຕິກໍາ, ຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນແຂວງ ພາກ 
ເໜ ືຶອຂອງ ສປປ ລາວ (GFLL) ມີເປົໍ້າໝາຍບັນລຸການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວໃນ 6 ແຂວງ ພາກ ເໜ ອ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການເບີກຈ່າຍເງີນຕາມຜົນງານ ຈາກໂຄງການຄ ູ່ຮ່ວມກາກບອນປູ່າໄມ້ (FCPF). 
 

ໂຄງການ GFLL ເປັນໂຄງການໃນອານຸພາກພືື້ນ ຄັື້ງທໍາອິດ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ທີີີີ່ມີເປົໍ້າໝາຍບັນລຸການຫລຸດຜ່ອນ 
ທາດ ອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໃນພ ໍ້ນທີີີ່ພ ມີທັດປ່າໄມ້ຕິດຈອດກັນ ເຊິື່ງກວມເອົາເນ ໍ້ອທີີີ່ປະມານ (1/3) ຂອງເນ ໍ້ອ ທີີີ່ທົີີ່ວ 
ປະເທດ ແລະ ເນ ໍ້ອທີີີ່ປູ່າໄມ້; ເທົື່າກັບ 40% ຂອງເນ ໍ້ອທີີີ່ປູ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ທີີີ່ຖ ກທ າລາຍ ແລະ ເສ ີີ່ອມໂຊມ. ການ 
ກະກຽມ ແລະ ອອກແບບ GFLL ແມູ່ນດໍາເນີນງານຄ່ຽງຄູ່ກັນໄປ ຄື: ສະເໜີຂໍທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າສໍາລັບຈັດຕັື້ງປະ ຕິ
ບັດ ຈາກກອງທຶນສະພາບອາກາດສີຂຽວ (GCF) ແລະ ສະເໜີຂໍທຶນສໍາລັບເບີກຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານຫຼຸດຜ່ອນ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກຄູ່ຮ່ວມກັກບອນປ່າໄມ້ (FCPF). ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ  GFLL 

ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີື່ຈະປັບປຸງຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນບາດກ້າວ
ຕ່າງໆ ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ທີື່ອີງໃສ່ເງິນບໍລິຈາກ ເຊິື່ງໄດ້ມາຈາກຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ.  
 

 

ການເຂົື້າໄປຊ່ວຍເຫ ືອ ຂອງແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER) ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ 4 ປັດໃຈຕົື້ນຕໍ 
ແລະ ຖືກຈັດເຂົື້າໃນ 4 ອົງປະກອບຫ ັກ ເຊິື່ງລວມມີ: i) ສ້າງທຸກເງືື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນວຽກງານ ເຣດ+, ii) 

ຊ່ວຍເຫ ືອຂະແໜງການກະສິກໍາ,  iii) ຊ່ວຍເຫ ືອຂະແໜງການປ່າໄມ້, ແລະ iv) ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາອົງປະກອບຕາ່ງໆ. ສິື່ງທີື່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງ
ເອົາແຜນຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວສີຂຽວ (ເຖິງປີ 2030) ເຊິື່ງຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວໃນທຸກດ້ານ, ຂະ 
ຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບທໍາມະຊາດ. 

 
ສະຖານະພາບລະດບັຊາດ 

 

ການສະໜັບສະໜ ນຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດຂະຫຍາຍຕົວ
ແບບສີຂຽວ ແມ່ນສ່ວນໜືຶີີ່ງຂອງວິທີການແບບມາບັນຈົບກັນຂອງຫ າຍຂະແໜງການ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທ າ ມະຊາດແບບຍ ນຍົງ, ຫລຸດຜ່ອນການຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດພ ໍ້ນທີີີ່ໂຄງການ (GFLL) 
ຂອງແຂວງພາກເໜ ອ ເຊີີີ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສອງບັນຫາ (ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຂາດ 
ແຄນອາຫານ) ໃນສາມບັນຫາຂອງໂລກ. ນອກຈາກນີໍ້ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນຂະແໜງ 
ການປູ່າໄມ້ ຈະເປັນການສືຶບຕ ີີ່ລົງທືຶນດ້ານປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການຈັດສັນປູ່າໄມ້ແບບຍ ນຍົງພາກຂະຫຍາຍ 
(SUPSFM) 
ແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ ເຣດ+ ແຫູ່ງຊາດ (NRS) ເຖິງ ປີ 
2025, ວິໄສທັດ ເຖິງປີ 2030 ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພ ີີ່ອ ທອດຖອນບົດຮຽນ ທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ການ 
ດ າເນີນງານ ສ າລັບການຂະຫຍາຍກິດຈະກ າຂອງ ເຣດ+ ອອກໄປທົີີ່ວປະເທດ. ນອກນີໍ້ແຜນງານຫລຸດ ຜ່ອນທາດ 
ອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຍັງສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ ສະບັບທີ 8 (NSEDP: 2016-

2020) ຂອງລັດຖະບານ.  
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ອີງຕາມການປືຶກສາຫາລ  ໃນລະຫວ່າງປີ 2016-2019,  ບັນດາເອກະສານປົກປ້ອງ ໄດ້ຖືກກະກຽມ ເຊີີີ່ງ ຈະກໍານົດ
ຂໍື້ແນະນໍາໃຫ້ແກູ່ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການປກົປ້ອງຂອງໂຄງການ GFLL, ການມີສ່ວນ ຮ່ວມຂອງຊ ມຊົນ, 
ການກ ານົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ, ລາຍລະອຽດເຕັກນິກ, ມາດຖານການເງິນ ແລະ ການ 
ຈັດຊ ໍ້ຈັດຈ້າງ. 
 

ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RPF) ສະບັບນີື້ ກ ານົດຂໍື້ແນະນໍາ  ເພືື່ອສ້າງຫ ັກການຈັດສັນຍົກ  
ຍ້າຍ, ກະກຽມການຈັດຕັື້ງ, ກົນໄກການໃຫ້ທືຶນ, ມາດຖານຂອງຜ ້ທີີີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລ ອ, ກົນໄກການແກໄ້ຂ 
ການຮ້ອງທຸກ, ຂັໍ້ນຕອນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເຊີີີ່ງດ າເນີນງານໄປຄຽງຄ ູ່ກັບກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍ 
ຂະບວນການປຶກສາຫາລື  (PF) ທີື່ໄດ້ກະກຽມແລ້ວ. ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແມູ່ນ ສ່ວນໜ ີີ່ງ 
ຂອງ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສິີີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ແລະ ຕອບສະໜອງ 
ນະໂຍບາຍດ້ານການປົກປ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ 7 ຂໍື້ ທີື່ໂຄງການ GFLL ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດາກອບນະໂຍບາຍ
ເຫ ົື່ານັື້ນລວມມີ: ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ີີ່ສິີີ່ງ ແວດລ້ອມ (OP/BP 4.01), ແຫລ່ງທີື່ຢູ່ອາໃສທ າມະຊາດຂອງສັດ-
ພືດ (OP/BP 4.04), ປູ່າໄມ້ (OP/BP 4.36), ການຄຸ້ມຄອງສັດຕ ພ ດ (OP/BP 4.09); ນະໂຍບາຍສັງຄົມຕ ີີ່ກັບ 
ຄົນພ ໍ້ນເມ ອງ (OP/BP 4.10), ຊັບພະຍາກອນທາງກາຍະພາບ ແລະ ວັດທະນະທ າ (OP/BP 4.11), ການຕັໍ້ງຖິີີ່ນ 
ຖານແບບບ ີີ່ສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12) 

 

ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 2 (ຂະແໜງການກະສິກ າ); ຄາດວ່າມີການຄອບຄອງທີີີ່ດິນຈ ານວນເລັກນ້ອຍ. ແຕ່
ສາມາດຫ ີື້ກເວັື້ນຜົນກະທົບ ທີື່ອາດເປັນໄປໄດ້, (ຫລ  ຖ້າບ ີີ່ສາມາດຫລີກລ່ຽງໄດ້) ຫຼຸດຜົນກະທົບໃຫ້ໜ້ອຍສຸດ 
ດ້ວຍການອອກແບບເໝາະສົມ, ປະເມີນຜົນກະທົບ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ. ກອບ
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍສະບັບນີື້ RPF ນີໍ້ຈະຖືກນ າໃຊ້ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີີີ່ເປັນທາງລົບ. 

 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຫລັກໆ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ທີີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງສິີີ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ 
ໂຄງການການ ລວມມີດັື່ງລຸູ່ມນີໍ້: 
 

- ດ າລັດເລກທີ 21/ນຍ ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019 

- ດ າລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ (ເລກທີ 

84/ລບ, ລົງວັນທີີີ່ 5 ເມສາ 2016) 

- ລັດຖະທ າມະນ ນຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (1991, ປັບປຸງ 2003 ແລະ 

2015) 

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກ (2015) 

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິີີ່ງແວດລ້ອມ (ປປທ, 2013) 

ເງ ີີ່ອນໄຂການໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລ ອ 

ອີງຕາມກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຖິີີ່ນຖານແບບບ ີີ່ສະມັກໃຈຂອງທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.12), 

ບັນດາຫລັກການພ ໍ້ນຖານຂອງການຄອບຄອງທີີີ່ດິນ ແລະ ການມອບທີີີ່ດິນໃຫ້ແກູ່ໂຄງການ ລວມມີເງ ີີ່ອນໄຂ 
ພ ໍ້ນຖານດັີີ່ງລຸູ່ມນີໍ້: 



 
 

- ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ/ດ້ານບໍື່ດີ ໃຫ້ໜ້ອຍທີີີ່ສຸດເທົີີ່າທີີີ່ຈະເປັນໄດ້ 

- ດ າເນີນການ ປັບແປງຂອບເຂດທີີີ່ດິນ ຫລ  ໃຫ້ການຊົດເຊີຍ ເພ ີີ່ອປັບປຸງ ຫລ  ຢູ່າງໜ້ອຍ ຟືື້ນຟລູາຍຮັບ 
ແລະ ມາດຖານການດ າລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນທີີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວເຮ ອນ 
ທີີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAH) 

- ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປືຶກສາຫາລ  ແບບໃຫ້ຂໍື້ມູນຄົບຖ້ວນ, ໃຫ້ຂໍື້ມູນກ່ອນການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍື່ມີການ
ຂົື່ມຂູ ່ ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ກ່ຽວກັບການມອບທີີີ່ດິນໃຫ້ 
ແກູ່ໂຄງການ, ການຄອບຄອງທີີີ່ດິນ ແລະ ການກະກຽມການຊົດເຊີຍ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຂັໍ້ນຕອນມີ 
ການບັນທືຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

- ສະໜອງການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ (ຖ້າມີ) ສ  າລັບຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນໃນອັດຕາທົດແທນ ກ່ອນຈະເລີື່ມ
ດ າເນີນວຽກງານ.  

ປູ່າທ າມະຊາດ ແລະ ທີີີ່ດິນປູ່າໄມ້ ແມູ່ນ “ຊັບສົມບັດຂອງຊາດ” ເຊີີີ່ງ ລັດເປັນຜູຄຸ້້ມຄອງ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ປະຊາຊົນ. ປູ່າໄມ້ ແລະ ຕົື້ນໄມ ້ທີີີ່ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ປູກ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ ແລະ ທີີີ່ດິນປູ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກ າ-ປູ່າໄມ້ ຕ້ອງເປັນຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 
ນິຕິບຸກຄົນ. ການຈໍາກັດບັນດາກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ  ຈະຖືວ່າບໍື່ສົມຄວນ. 

ມ ນຄາ່ຊບັສນິ 

ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ  RPF ຍັງລວມມີຂໍື້ແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນດິນແບບສະ 
ມັກໃຈ ແລະ ຊັບສິນອ ີີ່ນໆ (ລວມທັງຂ ໍ້ຈ າກັດໃນການນ າໃຊ້ຊັບສິນ) ທີີີ່ເກີດຈາກການການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

ໂຄງການສາມາດຍອມຮັບການປະກອບສ່ວນ ທີີີ່ດິນຈາກປະຊາຊົນ ໄດ້, ຖ້າວ່າ ປະຊາຊົນເຫ ົື່ານັື້ນ ແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກໂຄງການ. ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຈະສ້າງຫລັກການ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນຕ່າງໆ ເພືື່ອ
ຮັບປະກັນ ການປະຕິບັດຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ຟືື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຜ ້ທີີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການ 
ດ າເນີນໂຄງການ. 

ພາຍໃຕ້ ແຜນງານການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ (ERP), ຈະພິຈາລະນາ ການຄອບຄອງທີີີ່ດິນ ໃນສອງຮ ບ 
ແບບ ເຊັີີ່ນ: 

- ການຄອບຄອງທີີີ່ດິນ ໂດຍຜ່ານການປະກອບສ່ວນແບບສະມກັໃຈ:   

ອາດຈະມີກ ລະນີ ທີີີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີີ່ນ, ປະຊາຊົນຜ ້ທີີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວ 
ເຮ ອນທີີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ(PAH) ເລ ອກທີີີ່ຈະປະກອບສ່ວນທີີີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົໍ້າທີີີ່ຖ ກ ໂຄງ 
ການກະທົບ ໂດຍບ ີີ່ຮັບການຊົດເຊີຍ ເນ ີີ່ອງຈາກບຸກຄົນເຫລົີີ່າຍອມຮັບຜົນປະໂຫຍດໂຄງການ ແລະ 
ເຂົາເຈົື້າເປັນຜູໄ້ດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການໂດຍກົງ ໃນກ ລະນ ີນີໍ້, ການປະກອບສ່ວນທີີີ່ດິນ ໃຫ້ແກູ່ໂຄງ 
ການຈະຖືກຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າວ່າ:  

ກ) ດິນ ທີື່ຈະປະກອບສ່ວນ ຕ້ອງຕ ີີ່າກວ່າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10% ) ຂອງດິນທີີີ່ຜ ້ບ ລິຈາກຄອບຄອງ  

ຂ) ຄອບຄົວທີີີ່ປະກອບສ່ວນທີີີ່ດິນ ບ ີີ່ແມູ່ນຜູ້ມາຈາກກຸູ່ມດ້ອຍໂອກາດ ດັື່ງທີື່ ກອບນະໂຍບາຍສະບັບນີື້ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ ້ 

ຄ) ໂຄງການຍ່ອຍ ບ ີີ່ມີການຍົກຍ້າຍທາງກາຍະພາບ  



 
 

ງ) ໃຫ້ມີຫ ັກຖານການຢັໍ້ງຢ ນ (ເຊັີີ່ນ: ການຍິນຍອມ) ປະກອບສ່ວນທີື່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ຈາກຜ  ້
ທີີີ່ບ ລິຈາກແຕູ່ລະຄົນ  

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ຄອບຄົວທັງໝົດ ທີີີ່ບ ລິຈາກດິນ ຊາບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊົດເຊີຍຂອງໂຄງການ (ຈາກ ກອບ
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ RPF ) ເພ ີີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົໍ້າຕັດສິນໃຈທາງເລືອກໃນການ ບ ລິຈາກທີີີ່ 
ດິນຂອງເຂົາເຈົໍ້າ.  

ກົມປູ່າໄມ້/ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການ
ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ RPF. ກົມປູ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກກະສກິ າ 
ແລະ ປູ່າໄມ້ ແຂວງ/ຫ້ອງ ການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ເມ ອງ (PAFO/DAFO) ຈະເປັນຜ ້ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງ 
ປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ARAP/RAP) ເຊີີີ່ງຈໍາເປັນ ສໍາລັບໂຄງການ ທີື່ໄດ້ລະບຸ ໃນລະຫວ່າງ 
ການດ າເນີນການຈັດຕັໍ້ງປຕິບັດ. ຕ້ອງກະກຽມ ARAP/RAP ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດ
ສັນຍົກຍ້າຍ RPF. 

ນອກຈາກກົມປູ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້, ຍັງມບີັນດາກົມອ ີີ່ນໆ ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີີີ່ ໃນການອອກ 
ແບບ, ກ ີີ່ສ້າງ ແລະ ດ າເນີນໂຄງການ. ອີງຕາມນິຕິກ າ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີີ່ງແວດລ້ອມ 
(MoNRE) ຮັບຜິດຊອບຕ ີີ່ບັນຫາສິີີ່ງແວດລ້ອມ. ກະຊວງດັີີ່ງກ່າວຍັງຮັບຜິດຊອບເລືື່ອງກົດໝາຍ ກຽ ື່ວກັບ 
ກ າມະສິດທີື່ດິນ ແລະ ການຖ ຄອງທີີີ່ດິນ. ອີງຕາມສະຖານະການສະເພາະ, ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
ARAP/RAP ອາດຈະກໍານົດ ລາຍລະອຽດສະເພາະເພີີີ່ມເຕີມ ຫລ  ເງິນອຸດໜ ນເພີີີ່ມຕືື່ມ.  

ການຊົດເຊີຍຈະຖືກກວດກາຄນື, ຄຸ້ມຄອງ ຫ ື ຕິດຕາມ ໂດຍ ພະແນກກະສິກ າປູ່າໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ ້ / 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ຂອງເມ ອງ (DAFO) ເຊີີີ່ງຈະຖືກສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ດ າລັດເລກທີ 84, 
2016 ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພດັທະນາ. ພ້ອມນີື້ ອານຸ
ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຍົກຍາ້ຍຂັື້ນບ້ານ ຈະຖືກສ້າງຕັື້ງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໃນບ້ານ ທີື່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
ແລະ ຄອບຄອງທີື່ດິນ. 

ຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ກນົໄກແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທກຸ 

ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຈະຖືກສ້າງຂຶື້ນຢູ່ລະດັບບ້ານ, ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍນໍາໃຊ້ ໂຄງສ້າງການ 
ຈັດຕັໍ້ງທີີີ່ມີແລ້ວ ເຊິື່ງເລີີີ່ມຈາກໜ່ວຍງານ ຫລ  ຄະນະກ າມະການໄກູ່ເກູ່ຍພາຍໃນບ້ານ (VMU/C) ທີີີ່ໄດ້ຖືກ
ສ້າງຂືຶໍ້ນກ່ອນແລ້ວ ໃນບ້ານ, ຫ້ອງການຍຸດຕິທ າເມ ອງ (DoJ) ແລະ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ເມ ອງ (DAFO) 

ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັໍ້ນແຂວງ/ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ແຂວງ. ບັນດາ ອົງການ ທີີີ່ມີໜ້າທີີີ່ແກ້ຄໍາຮ້ອງທຸກ
(GRIs) ຈະຖ ກນ າໃຊ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ເພືື່ອແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກທີື່ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ເຊິື່ງ 
ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍົກຂືຶໍ້ນ. ອົງການດັີີ່ງກ່າວ ຈະເປັນຜ ້ຮັບຄ າຮ້ອງທຸກ, ປະເມີນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄໍາຮ້ອງທຸກ. ຄວາມບໍື່ພໍໃຈ ແລະ ຄວາມຂັດຂ້ອງ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີີີ່ໄດ້ຮັບຜົນ 
ກະທົບຈາກໂຄງການ  ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ (ປີ 2015).  

 

ໜ່ວຍງານໄກູ່ເກູ່ຍບ້ານ/ຄະນະກ າມະການໄກູ່ເກູ່ຍບ້ານ (VMU/C) ອາດຈະປະກອບດ້ວຍຕວົແທນຂອງປະຊາຊົນ, 
ຄອບຄົບທີີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ຜ ້ນ າຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສັງຄົມ ທີີີ່ເປັນອິດສະຫລະ 
ນອກຈາກນນີໍ້ຍັງມີຕົວແທນຂອງບ້ານ ແລະ ເມ ອງນ າອີກ. ຖ້າຫາກການຮ້ອງທຸກນັໍ້ນກ່ຽວ ຂ້ອງກັບ ການປະ 
ເມີນມ ນຄ່າຊັບສິນທີີີ່ຈະຖືກຄອບຄອງ, ກົມປູ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຕ້ອງເພີື່ມຜູ້ປະເມີນອິດສະລະ, 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີີ່ງແວດລ້ອມ ຫລ  ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ເພືື່ອແຈ້ງ 



 
 

ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກ າມະການແກໄ້ຂຄ າຮ້ອງທຸຸກ. ອົງການຈັດຕັໍ້ງແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກ (GRI’s) ຕ້ອງເຮັດ 
ວຽກ ເພ ີີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ  ຕະຫລອດໄລຍະ 
ເວລາຂອງການດ າເນີນໂຄງການ, ລວມທັງໄລຍະເວລາຂອງການຄໍື້າປະກັນຄວາມບົກຜອ່ງທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ
ການກໍື່ສ້າງ. 

 

ການເປດີເຜຍີຂ ໍ້ມ ນ, ການປືຶກສາຫາລ  ມວນຊນົ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມ  

ທະນາຄານໂລກ (WB) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນພຽງພໍ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີື່ເປັນໄປ
ໄດ້ຂອງໂຄງ ການຕ ີີ່ກັບປະຊາຊົນທີື່ຖືກກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນຮ ບແບບ ແລະ ພາສາທີີີ່ ເຂົໍ້າໃຈງ່າຍ 
ແລະ ມີຂໍື້ມູນຢູ່ໃນບ່ອນ ທີື່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງ ແລະ ທັນກັບເຫດການ. ທັງນີໍ້ກ ີີ່ເພ ີີ່ອໃຫ້ ປະຊາຊົນທີີີ່ຖ ກກະທົບໄດ້ປະ 
ກອບຄ າຄິດເຫັນຕ ີີ່ກັບການອອກແບບ ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ. 

ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ເຂົື້າຮ່ວມຕະຫ ອດຂະບວນການເຜີຍແຜູ່ຂ ໍ້ມ ນ, ປືຶກສາຫາລ  ແລະ 
ແຈ້ງການກ່ອນການດໍາເນີນງານ. ໂດຍອີງໃສ່ປະເພດຂອງໂຄງການ; ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປືຶກສາຫາລ  
ຂອງຜ ້ທີີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນຖືກດໍາເນີນໃນວິທີທາງ ເຊິື່ງເໝາະສົມກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງ 
ການ  ຕ ີີ່ປະຊາຊົນຜ ້ທີີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ໃນກ ລະນີ, ມີກຸູ່ມຊົນເຜົີີ່າຢ ູ່ໃນພ ໍ້ນທີີີ່ຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ມີ 
ການ ປືຶກສາຫາລ  ຢ່າງອິດສະລະ, ປຶກສາກ່ອນການດໍາເນີນງານ ແລະ ໃຫ້ຂໍື້ມູນຄົບຖ້ວນ ເໝາະສົມກັບປະເພນີວັດ 
ທະນະທ າຂອງເຂົາເຈົໍ້າ. 

ດັີີ່ງທີີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີຖ ກຜົນກະທົບ ຈະເຂົໍ້າຮ່ວມທຸກ ຂັໍ້ນຕອນ ການຈັດຕັໍ້ງປະ 
ຕິບັດວຽກງານຄອບຄອງທີື່ດິນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ທີີີ່ດິນຊອງເຂົາເຈົໍ້າ.  ອົງການຈັດຕັໍ້ງບ້ານ, ເມ ອງ ແລະ 
ແຂວງ ຈະປຶກສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີຖ ກຜົນກະທົບ. 

 

ການກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ 

ໂດຍອີງໃສ່ ປະເພດ ແລະ ຄວາມສັບຊ້ອນຂອງແຜນດ າເນີນງານການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RAP) ແລະ ບາດກ້າວຂອງ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານ (RAP), ໂຄງການອາດປະຕິບັດການກວດກາຕິດຕາມພາຍໃນ ເປັນ ປະຈ າ 
ອາທິດ, ປະຈ າເດ ອນ ແລະ ໄຕມາດ. ຄວນເຮັດບົດລາຍງານປະຈ າໄຕມາດ (ມັນເປັນຄວາມຈໍາເປັນຂັື້ນພືື້ນຖານ) 
ເພ ີີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ກົມປູ່າ/ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຮັບຮູ້: i) ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນງານ
ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RAP) ແລະ ii) ແກ້ໄຂບັນຫາ ເຊີີີ່ງ ອາດຈະເກີດຂືຶໍ້ນ ໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ເໝາະສົມ. 

ເນືື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານການກວດກາຕິດຕາມພາຍໃນທີື່ຈະແຈກຍາຍເປັນລາຍເດືອນຄວນມີດັື່ງລຸ່ມນີື້:  

- ການເບີກຈ່າຍເງິນ ແລະ ນ າໃຊ້ທືຶນ ສ າລັບຊົດເຊີຍການຄອບຄອງດິນ ແລະ ປັບແປງຂອບເຂດທີີີ່ດິນ 

- ການຊ່ວຍເຫ ືອໃຫ້ກຸູ່ມດ້ອຍໂອກາດ 

- ການຈັດສັນທີີີ່ດິນ ແລະ ການແບູ່ງປັນທີີີ່ດິນຄືນໃໝ່ 

- ຈ ານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງດີນທີີີ່ມີການຄອບຄອງໃໝູ່ 

- ຕາຕະລາງຂອງກິດຈະກ າທີີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງ 

- ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 



 
 

- ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປືຶກສາຫາລ  ຂອງປະຊາຊົນທີີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັໍ້ງປະ 
ຕິບັດ ARAP/RAP 

- ພະນັກງານ, ການຝືຶກອົບຮົມ, ຕາຕະລາງວຽກ ແລະ ການດ າເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍໃນແຕູ່ລະລະດັບ  

- ດໍາເນີນການລົງກວດກາຕິດຕາມສະໜາມປະຈໍາໄຕມາດ ໂດຍອີງຕາມກິດຈະກ າສະເພາະ ເພ ີີ່ອໃຫ້: 

- ປັບປຸງການປະຕິບັດວຽກງານຄຸມ້ຄອງສິີີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

- ຮັບປະກັນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ 

- ສ້າງຕົວຊີໍ້ວັດ (ຫລັກຖານ) ແລະ ການປະເມີນສິີີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີື່ອີງໃສຜ່ົນງານ 

- ກໍານົດເວລາລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງຜົນກະທົບເຄ ີີ່ອງມ ປົກປ້ອງ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະ 
ການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທີື່ໄດ້ສະເໜີ  

 

 

ສົມທົບກັບການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນໂດຍພະນັກງານກົມປູ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ບັນຈຸຫ ັກການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຈາກພາຍນອກຢ່າງເຄັື່ງຂັດ.  ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ປະເມີນຜົນພາຍນອກ ມີຈຸດປະສົງ ສະໜອງ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເປັນປົກກະຕິ ກຽ່ວກັບການ 
ປະກອບສ່ວນ ແລະ ບ ລິຈາກທີີີ່ດິນໃຫ້ແກູ່ໂຄງການ ເພ ີີ່ອປະເມີນວ່າ ໂຄງການບັນລຸຈຸດປະສົງ  ຫ ືບໍື່. ຕົວຊີໍ້ວັດຂອງ
ການຕິດຕາມກວດກາພາຍນອກປະກອບມີ:  

- ຄວາມຄ ບໜ້າ: ການກະກຽມ ARAP/RAP ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍແກູ່ປະຊາຊົນ 

- ຄຸນນະພາບ: ປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຜ ້ຖ ກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ພ ໃຈຕ ີີ່ກັບການຊົດເຊີຍ 
ແລະ ການປັບແປງຂອບເຂດທີີີ່ດິນ/ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນຂອບເຂດໃດ 

- ເງິນຊົດເຊີຍ: ການເບີກຈ່າຍ ແລະ ນ າໃຊ້ທືຶນ ສ າລັບຊົດເຊີຍການຄອບຄອງທີີີ່ດິນ  

- ປະຊາຊົນທີີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ: ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີີີ່ ຖ ກຜົນ 
ກະທົບ ກ່ອນ ແລະ ຫລັງ ການດ າເນີນໂຄງການ; ກ່ອນ ແລະ ຫລັງ ການຟ ໍ້ນຟ ເສດຖະກິດ 
ຂອງປະຊາຊົນທີີີ່ ຖ ກຜົນກະທົບ 

- ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ຕິດຕາມກວດກາພາຍນອກ ເຊິື່ງໄດ້ມາດຖານ ຄວນມາຈາກອົງກອນອິດສະລະ, ເຊັື່ນ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ, ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າສຶກສາ ຫ ື ບໍລິສັດທີື່ປຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ.  ໜ້າທີີີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ຫລັກຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງກວດກາພາຍນອກ ມີດັີີ່ງນີໍ້: 

o ສ້າງ ARAP/RAP ໂດຍການສົມທົບກັບທີມງານກວດກາຕິດຕາມພາຍໃນ 

o ສັີີ່ງເກດທຸກເງືື່ອນໄຂຂອງ ARAP/RAP ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຂອງ ARAP/RAP, 
ສະໜອງການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານໂລກ 

o ສະໜອງບ ລິການດ້ານປືຶກສາຫາເຕັກນິກ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ແລະ ການປັບປຸງ 
ຂ ໍ້ມ ນ  

 

 



 
 

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ງບົປະມານ  

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຈະຖືກຄິດໄລູ່ບົນພືື້ນຖານ ການສຶກສາມູນຄ່າທົດແທນ ແລະ ຄ່າປະເມີນການ
ຟືື້ນຟູລາຍໄດ້ ເຊິື່ງນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການປະເມີນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຄົວເຮ ອນ.  ຂໍື້ມູນນີື້ ຈະເປັນພືື້ນຖານ ສໍາ
ລັບຄິດໄລ່ງົບປະມານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ຜົນການຄິດໄລ່ຈະບນັຈຸເຂົື້າໃນ RAP/ARAP ແລະ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ ທີື່ບໍື່
ແມ່ນມາຈາກງົບປະມານດໍາເນນີງານ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 

 


