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ໂຄງການ (ເຊ່ິງມີຊ່ືວ່າ ໂຄງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ, ພູມີທັດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນແຂວງ ພາກເໜຶືອ 
ຂອງ ສປປ ລາວ (GFLL) ມີເປ້ົາໝາຍບັນລຸການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນ 6 ແຂວງ ພາກ ເໜືອ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການເບີກຈ່າຍເງີນຕາມຜົນງານ ຈາກໂຄງການຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ (FCPF). 
 
ໂຄງການ GFLL ເປັນໂຄງການໃນອານຸພາກພ້ືນ ຄ້ັງທໍາອິດ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ທີີ່ມີເປ້ົາໝາຍບັນລຸການຫລຸດຜ່ອນ 
ທາດ ອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນພ້ືນທີ່ພູມີທັດປ່າໄມ້ຕິດຈອດກັນ ເຊ່ິງກວມເອົາເນ້ືອທີ່ປະມານ (1/3) ຂອງເນ້ືອ ທີ່ທົ່ວ 
ປະເທດ ແລະ ເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້; ເທົ່າກັບ 40% ຂອງເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ ແລະ ເສ່ືອມໂຊມ. ການ 
ກະກຽມ ແລະ ອອກແບບ GFLL ແມ່ນດໍາເນີນງານຄ່ຽງຄູ່ກັນໄປ ຄື: ສະເໜີຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສໍາລັບຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ຈາກກອງທຶນອາກາດສີຂຽວ (GCF) ແລະ ສະເໜີຂໍທຶນສໍາລັບເບີກຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານຫຼຸດຜ່ອນທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກໂຄງການຄູ່ຮ່ວມກັກບອນປ່າໄມ້ (FCPF). ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  GFLL 

ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະປັບປຸງຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນບາດກ້າວ
ຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ີອີງໃສ່ເງິນບໍລິຈາກ ເຊ່ິງໄດ້ມາຈາກຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ.  
 
 

ການເຂ້ົາໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER) ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ 4 ປັດໃຈຕົ້ນຕໍ 
ແລະ ຖືກຈັດເຂ້ົາໃນ 4 ອົງປະກອບຫັຼກ ເຊ່ິງລວມມີ: i) ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນວຽກງານ ເຣດ+, ii) 

ຊ່ວຍເຫືຼອຂະແໜງການກະສິກໍາ,  iii) ຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງການປ່າໄມ້, ແລະ iv) ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາອົງປະກອບຕ່າງໆ. ສ່ິງທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນ ລັດຖະບານ ໄດ້
ຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວສີຂຽວ (ເຖິງປີ 2030) ເຊິ່ງຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວໃນທຸກ
ດ້ານ, ຂະ ຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບທໍາມະຊາດ. 

 
ສະຖານະພາບ ແຫງ່ຊາດ 

ການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ແກກ່ານພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດຂະຫຍາຍຕົວ
ແບບສີຂຽວ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທີການແບບມາບັນຈົບກັນຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ຫລຸດຜ່ອນການຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ (GFLL) 
ຂອງແຂວງພາກເໜືອ ເຊ່ີງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສອງບັນຫາ (ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຂາດ 
ແຄນອາຫານ) ໃນສາມບັນຫາຂອງໂລກ. ນອກຈາກນີ້ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນຂະແໜງ 
ການປ່າໄມ້ ຈະເປັນການສຶບຕ່ໍລົງທຶນດ້ານປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງພາກຂະຫຍາຍ 
(SUPSFM) 
ແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ (NRS) ເຖິງ ປີ 
2025, ວິໄສທັດ ເຖິງປີ 2030 ແລະ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອທອດຖອນບົດຮຽນ ທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ການ 
ດໍາເນີນງານ ສໍາລັບການຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາຂອງ ເຣດ+ ອອກໄປທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ ແຜນງານຫລຸດຜ່ອນ 
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຍັງສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 8 (NSEDP: 

2016-2020) ຂອງລັດຖະບານ.  
 
 



 
 

ຈຸດປະສົງ, ຫລກັການ ແລະ ນຕິກິາໍ 
 
ອີງຕາມການປຶກສາຫາລື ໃນລະຫວ່າງປີ 2016-2019,  ບັນດາເອກະສານປົກປ້ອງ ໄດ້ຖືກກະກຽມ ເຊ່ີງ ຈະກໍານົດ
ຂ້ໍແນະນໍາໃຫ້ແກ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການ GFLL ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ຊູມຊົນ, ການກໍານົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ, ຂ້ໍແນະນໍາດ້ານເຕັກນິກ, ມາດຖານການເງິນ ແລະ 
ການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ. 
 
ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RPF) ສະບັບນ້ີ ກໍານົດຂ້ໍແນະນໍາ  ເພ່ືອສ້າງຫຼັກການຈັດສັນຍົກ  
ຍ້າຍ, ກະກຽມການຈັດຕ້ັງ, ກົນໄກການໃຫ້ທຶນ, ມາດຖານຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ, ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ, ຂ້ັນຕອນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເຊ່ີງດໍາເນີນງານໄປຄຽງຄູ່ກັບກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍ 
ການດໍາເນີນງານປຶກສາຫາລື  (PF) ທ່ີໄດ້ກະກຽມແລ້ວ. ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແມ່ນ ສ່ວນ 
ໜື່ງ ຂອງກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ແລະ ຕອບສະໜອງ 
ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ 7 ຂ້ໍ ທີ່ໂຄງການ GFLL ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດາກອບນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານ້ັນລວມ
ມີ: ການປະເມນີຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ (OP/BP 4.01), ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສທໍາມະຊາດຂອງສັດ-ພືດ (OP/BP 

4.04), ປ່າໄມ້ (OP/BP 4.36), ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດ (OP/BP 4.09); ນະໂຍບາຍສັງຄົມຕໍ່ກັບ ຄົນພ້ືນເມືອງ 
(OP/BP 4.10), ຊັບພະຍາກອນທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ວັດທະນະທໍາ (OP/BP 4.11), ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ
ການດໍາເນີນງານປຶກສາຫາລື (ການຕັ້ງຖິ່ນຖານແບບບ່ໍສະມັກໃຈ) (OP/BP 4.12) 
 
ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 2 (ຂະແໜງການກະສິກໍາ); ຄາດວ່າມີການຄອບຄອງທີ່ດິນຈໍານວນເລັກນ້ອຍ. ແຕ່ສາມາດ 
ຫຼີ້ກເວ້ັນຜົນກະທົບ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້, (ຫລື ຖາ້ບ່ໍສາມາດຫລີກເວ້ັນໄດ້), ໃຫຫ້ຼຸດຜົນກະທົບໃຫ້ໜ້ອຍສຸດ ດ້ວຍ
ການອອກແບບເໝາະສົມ, ປະເມີນຜົນກະທົບ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ. ກອບ
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍສະບັບນ້ີ RPF ນ້ີຈະຖືກນໍາໃຊ້ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີ່ເປັນທາງລົບ. 

 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຫລັກ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງສ່ິແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ 
ໂຄງການການ ລວມມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 
- ດໍາລັດເລກທີ 21/ນຍ ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019 

- ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ໂດຍໂຄງການລັດ 

(ເລກທີ 84/ລບ, ລົງວັນທີ່ 5 ເມສາ 2016) 

- ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ປີ 1991, ປັບປຸງ 2003 ແລະ 
2015) 

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ປີ 2015) 

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ (ປປທ, 2013) 

 

ອີງຕາມກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນງານປຶກສາຫາລື (ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານແບບບ່ໍສະມັກໃຈຂອງທະນາຄານ 
ໂລກ - OP/BP 4.12), ບັນດາຫລັກການພ້ືນຖານຂອງການຄອບຄອງທ່ີດິນ ແລະ ການມອບທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ 
ລວມມີເງື່ອນໄຂ ພ້ືນຖານດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 



 
 

- ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ/ດ້ານບ່ໍດີ ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ 

- ດໍາເນີນການ ປັບແປງຂອບເຂດທີ່ດິນ ຫລື ໃຫ້ການຊົດເຊີຍ ເພື່ອປັບປຸງ ຫລື ຢ່າງໜ້ອຍ ຟ້ືນຟູລາຍຮັບ 
ແລະ ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ (PAP) ແລະ ຄົວເຮືອນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

(PAH) ໃຫ້ເທົາ່ລະດັບເດີມ ກ່ອນມີຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

- ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລື ແບບໃຫ້ຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ, ໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ອນການດໍາເນີນງານ ແລະ ບ່ໍມີການ
ຂ່ົມຂູ່ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ກ່ຽວກັບການມອບທ່ີດິນໃຫ້ ແກ່ໂຄງ 
ການ, ການຄອບຄອງທ່ີດິນ ແລະ ການກະກຽມຊົດເຊີຍ; ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຂ້ັນຕອນມີ ການບັນທຶກເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ 

- ສະໜອງການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ (ຖາ້ມີ) ສ ໍາລັບຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ ໃນອັດຕາທົດແທນ ກ່ອນຈະເລ່ີມ
ດໍາເນີນວຽກງານການກ່ໍສ້າງ.  

ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແມ່ນ “ຊັບສົມບັດຂອງຊາດ” ເຊ່ີງ ລັດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ປະຊາຊົນ. ປ່າໄມ້ ແລະ ຕ້ົນໄມ້ ທີ່ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນປູກ ເຊ່ິງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ຕ້ອງເປັນຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 
ນິຕິບຸກຄົນ.  ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບດ່ັງກ່າວ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ປ່າໄມ ້ແລະ ຕ້ົນໄມ້ ທີ່ບຸກຄົນ ແລະ 
ນິຕິບຸກຄົນປູກ ແມ່ນບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ. 

ມນູຄາ່ຊັບສນິ 

ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ  RPF ຍັງລວມມີຂ້ໍແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນທີ່ດິນແບບ
ສະມັກໃຈ ແລະ ຊັບສິນອ່ືນໆ (ລວມທັງຂ້ໍຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ) ທ່ີເກີດຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. 

ໂຄງການສາມາດຮັບການປະກອບສ່ວນ ທ່ີດິນຈາກປະຊາຊົນ ໄດ້, ຖ້າວ່າ ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານ້ັນ ແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກໂຄງການ. ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະສ້າງຫລັກການ ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນ ການປະຕິບັດງານຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ຟ້ືນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການ 
ດໍາເນີນໂຄງການ. 

ພາຍໃຕ້ ແຜນງານການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ERP), ຈະພິຈາລະນາ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ໃນສອງຮູບ 
ແບບ ເຊ່ັນ: 

- ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ໂດຍຜ່ານການປະກອບສ່ວນແບບສະມັກໃຈ:   

ອາດຈະມີກໍລະນີ ທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນ (PAP) ແລະ ຄົວເຮືອນ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
(PAH) ເລືອກທີ່ຈະປະກອບສ່ວນທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາທີ່ຖກື ໂຄງການກະທົບ ໂດຍບ່ໍຮັບການຊົດເຊີຍ ເນ່ືອງຈາກ 
ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ັນຍອມຮັບຜົນປະໂຫຍດໂຄງການ ແລະ ເຂົາເຈ້ົາເປັນຜູ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກໂຄງການ; 
ໃນກໍລະນີ ນ້ີ, ການປະກອບສ່ວນທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ໂຄງ ການຈະຖືກຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າວ່າ:  

ກ) ດິນ ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນ ຕ້ອງຕ່ໍາກວ່າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10% ) ຂອງດິນທີ່ຜູ້ບໍລິຈາກຄອບຄອງ  

ຂ) ຄອບຄົວທີປ່ະກອບສ່ວນທີ່ດິນ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ມາຈາກກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ດັງ່ທີ່ ກອບນະໂຍບາຍສະບັບນ້ີໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້  

ຄ) ໂຄງການຍ່ອຍ ບ່ໍມີການຍົກຍ້າຍວັດຖຸ/ທາງກາຍະພາບ   



 
 

ງ) ໃຫ້ມີຫຼັກຖານການຢ້ັງຢືນ ເຊ່ັນ: ການຍິນຍອມ ປະກອບສ່ວນທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ຈາກຜູ້ 
ທ່ີບໍລິຈາກ ແຕ່ລະຄົນ  

ຈ) ແຈ້ງໃຫ້ຄອບຄົວທັງໝົດ ທີ່ບໍລິຈາກດິນ ຊາບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊົດເຊີຍຂອງໂຄງການ (ຈາກ ກອບ
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ RPF ) ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຕັດສິນໃຈທາງເລືອກໃນການ ບໍລິຈາກທີ ່
ດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  

ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການ
ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ RPF. ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ/ຫ້ອງ ການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ (PAFO/DAFO) ຈະເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ARAP/RAP) ເຊ່ີງຈໍາເປັນ ສໍາລັບໂຄງການ ທີ່ໄດ້ລະບ ຸ ໃນລະຫວ່າງ 
ການດໍາເນີນງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ຕ້ອງກະກຽມ ARAP/RAP ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດ
ສັນຍົກຍ້າຍ RPF. 

ນອກຈາກກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຍັງມີບັນດາກົມອ່ືນໆ ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ ໃນການອອກ 
ແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການ. ອີງຕາມນິຕິກໍາ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 
(MoNRE) ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍບັນຫາສ່ິງແວດລ້ອມ. ກະຊວງດ່ັງກ່າວຍັງຮັບຜິດຊອບເລ່ືອງກົດໝາຍ ກຽ ່ວກັບ ກໍາ 
ມະສິດທີ່ດິນ ແລະ ການຖືຄອງທ່ີດິນ. ອີງຕາມສະຖານະການສະເພາະ, ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ARAP/RAP 

ອາດຈະກໍານົດ ລາຍລະອຽດສະເພາະເພີ່ມເຕີມ ຫລື ເງິນອຸດໜູນເພ່ີມຕື່ມ.  

ການຊົດເຊີຍຈະຖືກກວດກາຄືນ, ຄຸ້ມຄອງ ຫຼ ື ຕິດຕາມ ໂດຍ ພະແນກກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້ / ຫ້ອງການ 
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງເມືອງ (DAFO) ເຊ່ີງຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ດໍາລັດເລກທີ 84, 2016 

ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ. ພ້ອມນ້ີ ອານຸຄະນະ
ກໍາມະການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຂ້ັນບ້ານ ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ໃນບ້ານ ທີ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ 
ຄອບຄອງທີ່ດິນ. 

 

ຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ ກນົໄກແກ້ໄຂຄາໍຮອ້ງທກຸ 

ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນຢູ່ລະດັບບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍນໍາໃຊ້ ໂຄງສ້າງການ 
ຈັດຕ້ັງທີ່ມີແລ້ວ ເຊ່ິງເລ່ີມຈາກໜ່ວຍງານ ຫລື ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂ້ັນບ້ານ (VMU/C) ທີ່ໄດ້ຖືກ
ສ້າງຂ້ຶນກ່ອນແລ້ວ ໃນບ້ານ, ຫ້ອງການຍຸດຕິທໍາເມືອງ (DoJ) ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ (DAFO) 

ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ/ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ. ບັນດາ ອົງການ ທີ່ມີໜ້າທີ່ແກ້ຄໍາຮ້ອງທຸກ
(GRIs) ຈະຖກືນໍາໃຊ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກທ່ີ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ເຊ່ິງ 
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຍົກຂ້ຶນ. ອົງການດ່ັງກ່າວ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ, ປະເມີນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຄວາມບ່ໍພໍໃຈ ແລະ ຄວາມຂັດຂ້ອງ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ 
ກະທົບຈາກໂຄງການ  ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ (ປີ 2015).  

 

ນອກຈາກຕົວແທນຂອງບ້ານ ແລະ ເມືອງ, ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍບ້ານ/ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂ້ັນບ້ານ (VMU/C) 

ອາດຈະປະກອບດ້ວຍ ຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ, ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ແລະ 
ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ທີ່ເປັນອິດສະຫລະ. ຖ້າຫາກການຮ້ອງທຸກນ້ັນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປະເມີນມູນ 
ຄ່າຊັບສິນທີ່ຈະຖືກຄອບຄອງ, ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງເພ່ີມຜູ້ປະເມີນອິດສະລະ; ກະຊວງ 



 
 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຫລື ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພ່ືອແຈ້ງ ການຕັດ 
ສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸຸກ. ອົງການຈັດຕ້ັງແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (GRI’s) ຕ້ອງເຮັດວຽກ ເພ່ືອ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ  ຕະຫລອດໄລຍະເວລາຂອງ 
ການດໍາເນີນໂຄງການ, ລວມທງັໄລຍະເວລາຂອງການຄ້ໍາປະກັນຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການກ່ໍສ້າງ. 
 

ການເປດີເຜີຍຂໍມ້ນູ, ການປກຶສາຫາລ ືມວນຊນົ ແລະ ການມສີ່ວນຮວ່ມ  

ທະນາຄານໂລກ (WB) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນພຽງພໍ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປ
ໄດ້ຂອງໂຄງການ ຕ່ໍກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນຮູບແບບ ແລະ ພາສາທີ່ ເຂ້ົາໃຈງ່າຍ 
ແລະ ມີຂ້ໍມູນຢູ່ໃນບ່ອນ ທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ້ ແລະ ທັນກັບເຫດການ. ການດໍາເນີນການແບບນ້ີ ກໍ່ເພ່ືອໃຫ້ 
ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕ່ໍກັບການອອກແບບ ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຂອງໂຄງການ. 

ເຈ້ົາຂອງໂຄງການຕ້ອງພົວພັນກັບປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນ, ປຶກສາຫາລື ແລະ 
ແຈ້ງການກ່ອນປະຕິບັດວຽກງານ. ໂດຍອີງໃສ່ປະເພດຂອງໂຄງການ; ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື 
ຂອງຜູ້ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນຖືກດໍາເນີນໃນວິທີທາງ ເຊ່ິງເໝາະສົມກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງ 
ການ  ຕ່ໍປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ໃນກໍລະນີ, ມີກຸ່ມຊົນເຜ່ົາຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ມີ 
ການ ປຶກສາຫາລື ຢ່າງອິດສະລະ, ປຶກສາກ່ອນການດໍາເນີນງານ ແລະ ໃຫ້ຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ເໝາະສົມກັບປະເພນີ-ວັດ 
ທະນະທໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ດ່ັງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈະເຂ້ົາຮ່ວມທຸກ ຂ້ັນຕອນ ການສ້າງ ແລະ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຄອບຄອງທ່ີດິນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ອົງການຈັດຕ້ັງບ້ານ, 
ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຈະປຶກສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີຖືກຜົນກະທົບ. 

 

ການກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນົ 

ໂດຍອີງໃສ່ ປະເພດ ແລະ ຄວາມສັບຊ້ອນຂອງແຜນດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RAP) ແລະ ບາດກ້າວຂອງ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ (RAP), ໂຄງການອາດປະຕິບັດການກວດກາຕິດຕາມພາຍໃນ ເປັນປະຈໍາ 
ອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ ແລະ ໄຕມາດ. ຄວນເຮັດບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ ເຊ່ິງມັນເປັນຄວາມຈໍາເປັນຂ້ັນພ້ືນຖານ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ກົມປ່າ/ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮັບຮູ້: i) ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານ
ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RAP) ແລະ ii) ແກ້ໄຂບັນຫາ ເຊ່ີງ ອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ເໝາະສົມ. 

ເນ້ືອໃນຂອງບົດລາຍງານການກວດກາຕິດຕາມພາຍໃນທ່ີຈະແຈກຍາຍເປັນລາຍເດືອນຄວນມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  

 ການເບີກຈ່າຍເງິນ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນ ສໍາລັບຊົດເຊີຍການຄອບຄອງດິນ ແລະ ປັບແປງຂອບເຂດທີ່ດິນ/ການ
ຟ້ືນຟູ 

 ການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ 

 ການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ການແບ່ງທີ່ດິນຄືນໃໝ່ 

 ຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງດີນທີ່ມີການຄອບຄອງໃໝ່ 

 ຕາຕະລາງຂອງກິດຈະກໍາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງ 



 
 

 ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 

 ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ື ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕ້ັງປະ 
ຕິບັດ ARAP/RAP 

 ພະນັກງານ, ການຝຶກອົບຮົມ, ຕາຕະລາງວຽກ ແລະ ການດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍໃນແຕ່ລະລະດັບ  

 ດໍາເນີນການລົງກວດກາຕິດຕາມສະໜາມປະຈໍາໄຕມາດ ໂດຍອີງຕາມກິດຈະກໍາສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້: 

- ປັບປຸງການປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

- ຮັບປະກັນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ 

- ສ້າງຕົວຊ້ີວັດ (ຫລັກຖານ) ແລະ ການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ອີງໃສ່ຜົນງານ 

- ກໍານົດເວລາລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຄ່ືອງມືປົກປ້ອງ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະການຫລຸດ 
ຜ່ອນຜົນກະທົບ ທີ່ໄດ້ສະເໜີ  

 
ສົມທົບກັບການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນ ໂດຍພະນັກງານກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ບັນຈຸຫຼັກການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຈາກພາຍນອກຢ່າງເຄັ່ງຂັດ.  ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ປະເມີນຜົນພາຍນອກ ມີຈຸດປະສົງ ສະໜອງ ການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເປັນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບການ 
ປະກອບສ່ວນ ແລະ ບໍລິຈາກທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ເພ່ືອປະເມີນວ່າ ໂຄງການບັນລຸຈຸດປະສົງ  ຫຼືບ່ໍ. ຕົວຊ້ີວັດຂອງ
ການຕິດຕາມກວດກາພາຍນອກປະກອບມີ:  

- ຄວາມຄືບໜ້າ: ການກະກຽມ ARAP/RAP ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນ 

- ຄຸນນະພາບ: ປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ພໍໃຈຕໍ່ກັບການຊົດເຊີຍ 
ແລະ ການປັບແປງຂອບເຂດທີ່ດິນ/ຟ້ືນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນຂອບເຂດໃດ 

- ເງິນຊົດເຊີຍ: ການເບີກຈ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນ ສໍາລັບຊົດເຊີຍການຄອບຄອງທີ່ດິນ  

- ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ: ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ ຖືກຜົນ 
ກະທົບ ກ່ອນ ແລະ ຫລັງ ການດໍາເນີນໂຄງການ; ກອ່ນ ແລະ ຫລັງ ການຟ້ືນຟູເສດຖະກິດ 
ຂອງປະຊາຊົນທີ່ ຖືກຜົນກະທົບ 

- ນິຕິບຸກຄົນ ທ່ີຕິດຕາມກວດກາພາຍນອກ ຄວນມາຈາກອົງກອນອິດສະລະ, ເຊ່ັນ ອົງການຈັດຕ້ັງ
ສັງຄົມ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າການສຶກສາ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ.  ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຫລັກ 
ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງກວດກາພາຍນອກ ມີດ່ັງນ້ີ: 

o ສ້າງ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ARAP/RAP ໂດຍການສົມທົບກັບທີມງານກວດກາຕິດ 
ຕາມພາຍໃນ 

o ສ່ັງເກດທຸກບັນຫາຂອງ ARAP/RAP ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງ ARAP/RAP, ສະ
ໜອງການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານໂລກ 

o ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ແລະ ການປັບປຸງ ຂ້ໍມູນ  

 

 



 
 

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ງົບປະມານ  

ຈະຄິດໄລ່ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ບົນພ້ືນຖານ ການສຶກສາມນູຄ່າທົດແທນ ແລະ ຄ່າປະເມີນການຟ້ືນ
ຟູລາຍໄດ້ ເຊ່ິງນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນຈາກການປະເມີນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຄົວເຮືອນ.  ຂ້ໍມູນນ້ີ ຈະເປັນພ້ືນຖານ ສໍາລັບ
ຄິດໄລ່ງົບປະມານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ຜົນການຄິດໄລ່ຈະບັນຈຸເຂ້ົາໃນ RAP/ARAP ແລະ RAP/ARAP ຈະໄດ້ຮັບ
ເງິນ ທີ່ບ່ໍແມ່ນມາຈາກງົບປະມານດໍາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 

 


