ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ກົມຂົວທາງ
ການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັນ
້ ທາງຫູ%ງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ13 ເໜືອ(13 ເໜືອ)
ຈາກ ສີເກີດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຖິງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ
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Acronyms ອັກສອນຫຍໍ້
AH

Affected household(s) ຄອບຄົວທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ

AP

Affected person or people ປະຊາຊົນຫຼບ
ື ກ
ຸ ຄົນທີໄ່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ARAP

Abbreviated Resettlement Action Planແຜນດໍາເນີນງານຍົກຍ້ານຖິນ
່ ຖານໃຫມ່ໂດຍຫຍໍ້

CSO

Civil Society Organization(s) ອົງການຈັດຕັງ້ ທາງສັງຄົມ

DOR

Department of Roads, MPWT ກົມຂົວທາງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ່

DPWT

Department of Public Works and Transport ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ່

EGDP

Ethnic Group Development Plan ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົາ່ ສ່ວນນ້ອຍ

EPL

Environmental Protection Law ກົດໝາຍປົກປ້ອງສິງ່ ແວດລ້ອມ

ESIA

Environmental and Social Impact Assessment ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສ
່ ງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ

ESMP

Environmental and Social Management Planແຜນຄຸມ
້ ຄອງ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

FGD

Focus Group Discussion ກຸມ
່ ສົນທະນາສະເພາະ

GOL

Government of Lao PDR ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ

GRC

Grievance Redress Committee ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

IDA

International Development Assistance (of the World Bank) ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ພັດທະນາ
ສາກົນ ( ທະນາຄານໂລກ)

IEE

Initial Environmental Examination ການທົດສອບສິງ່ ແວດລ້ອມທໍາອິດ

IOL

Inventory of Loss ບັນຊີເຄືອ
່ ງທີສ
່ ນ
ູ ເສຍ

IR

Involuntary resettlementການບໍ່ສະມັກໃນຍົກຍ້າຍຖິນ
່ ຖານໃຫມ່

Kip

Lao Kip (currency) ສະກຸນເງິນກີບ ສ ປປລາວ

M&E

Monitoring and Evaluation ການຕິດຕາມ ແລະປະເມີຜນ
ົ

MOF

Ministry of Finance ກະຊວງການເງິນ

MONRE

Ministry of Natural Resources and Environment ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິງ່ ແວດລ້ອມ

MPWT

Ministry of Public Works and Transpiration ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົງ່

NDF

Nordic Development Fund ກອງທຶນພັດທະນາ ຂອງນໍດກ
ິ

NPA

Non-Profit Associations ສະມາຄົມບໍຫ
່ ວັງຜົນກໍາໄລ

NR13N

National Road 13 North ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 13 ເໜືອ
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OP/BP
OPBRC

World Bank Operational Policies ນະໂຍບາຍການເຄືອ
່ ນໄຫວ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
Output- and performance-based road contractການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຕາມ
ສັນຍາ

PAH

Project Affected Householdsຄອບຄົວທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ

PAP

Project Affected Peopleຜູ້ທໄີ່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ

PONRE

Provincial Department of Natural Resources and Environment ພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມແຂວງ

PDR

People's Democratic Public ສາທາລະນະລັດ

PMU

Project Management Unit ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

PRO

Project Resettlement Officeຫ້ອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໃຫມ່ ຂອງໂຄງການ

RAP

Resettlement Action Plan ແຜນດໍາເນີນງານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ

RAPF

Resettlement Policy Framework ນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ

ROW

Right of Way ໄປຖືກທາງ

SDG

Sustainable Development Goal ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

SDS

Social Development Specialist ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ

SEA

South East Asia ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

SIA

Social Impact Assessment ປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ

SPS

Safeguard Policy Statement of the World Bank ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພຂອງ
ທະນາຄານໂລກ

VRC

Village Resettlement Committee ຄະນະຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂັ້ນບ້ານ

WB

World Bank ທະນາຄານໂລກ
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ຄວາມໝາຍຄໍາສັບ
ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ

:

Means payment in cash or in-kind at replacement cost for an asset to be
acquired by the Project.
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໝາຍເຖິງການຈ່າຍເງິນສົດ ຫຼື ຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຕາມມູນຄ່າປ່ຽນແທນ
ສໍາລບຊັບສິນ ທີ່ຖືກເວນຄືນຈາກໂຄງການ

ວັນເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

:

ໝາຍເຖິງວັນທີ ກ່ອນການຄອບຄອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ ເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານ/ຜູ້

ຊົມໃຊ້ ໃນພືນ
້ ທີ່ໂຄງການ ມີສິດໄດ້ຮັບການຈັດປະເພດເປັນບຸກຄົນທີ່ຖືກກະທົບ. ວັນເລີ່ມ
ຕົ້ນໂຄງການ ແມ່ນຖືກກໍານົດ ໃນແຜນປະຕິບດ
ັ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (RAP) ເຊິ່ງຈະກົງກັບ

ວັນທີຂອງການຂຶ້ນທະບຽນ ຜູ້ທຖ
ີ່ ືກກະທົບ ພາຍໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ຫຼື ວັນທີ
ແຈ້ງການໃຫ້ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຫລັກ ທີອ
່ າດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ຍົກຍ້າຍ. ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມ ເຂົ້າຢູ່ໃນການຂຶ້ນທະບຽນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່,
ມີສິນຊັບ, ຫຼື ໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈາກເຂດໂຄງການ ແມ່ນບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍ ແລະສິດທິອື່ນໆ.
ຄົວເຮືອນ

:

ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທັງໝົດ ທີ່ອາໄສ ແລະ ກິນຢູ່ ຮ່ວມກັນ ເປັນຫົວໜ່ວຍສັງຄົມໜຶ່ງ.

ການຟື້ນຟູລາຍຮັບ

:

ໝາຍເຖິງການສ້າງຕັ້ງ ແຫຼ່ງລາຍຮັບ ແລະ ຊິວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ການແຈ້ງ ທີ່ຄົບຖ້ວນ

:

ໝາຍເຖິງ ປະຊາຊົນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ແລະ ຜົນ
ກະທົບ ແລະ ຜົນຮັບຕາມມາ ຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຫັນດີ ຢ່າງອິດສະຫຼະ ຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ
ໂຄງການ. ສິດໃນການຄັດເລືອກ ໝາຍເຖິງ ປະຊາຊົນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ມີທາງເລືອກ ເພື່ອເຫັນດີ
ຫຼື ບໍ່ເຫັນດີ ກັບການເວນຄືນທີ່ດິນ ໂດຍປາສະຈາກການບັງຄັບ ທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງ
ການ ຈາກພາກສ່ວນລັດ. ຄໍານິຍາມ ສິດໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແບບບໍ່ສະ
ໝັກໃຈ ແມ່ນເປັນພຽງຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ ໃນກໍລະນີ ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດ.

ການເວນຄືນທີ່ດິນ

:

ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການ ເຊິ່ງວ່າ ບຸກຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໂດຍລັດຖະບານ ຜ່ານທາງອົງການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພື່ອເອົາ ທີ່ດິນ ທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງບຸກຄົນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຄອບ
ຄອງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຫຼື ອົງປະກອບໃດໜຶ່ງ ຂອງ
ໂຄງການ ໂດຍມີການພິຈາລະນາເຖິງການທົດແທນຄືນ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊິວິດການ
ເປັນຢູ່ ຫຼື ຜົນກະທົບຕໍ່
ເສດຖະກິດ

ໝາຍເຖິງການສູນເສຍ ລາຍຮັບ ທີ່ເກີດຈາກຊັບສິນ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງ ລາຍຮັບ ທີ່ເກີດຈາກຊັບສິນ;
ການສູນເສຍ ແຫຼ່ງລາຍຮັບ ຫຼື ຊິວິດການເປັນຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕ້ອງໄດ້
ຍົກຍ້າຍ ໄປສະຖານທີ່ອື່ນ ຫຼືບໍ່ ແລະ ລວມເອົາ ການສູນເສຍ ຫຼື ການຈໍາກັດ ການເຂົ້າເຖິງ ເຂດທີ່
ຖືກປ້ອງກັນ ທີ່ເປັນສາເຫດ ເກີດຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊິວິດການເປັນຢູ່ ຂອງບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
.

ການຟື້ນຟຸ ສະຖານທີ່
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ໝາຍເຖິງ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ເນື່ອງຈາກການສູນເສຍ
ສະມັດຕະພາບ ຊັບສິນ, ລາຍຮັບ, ວຽກເຮັດງານທํາ ຫຼື ແຫລ່ງທํາມາຫາກິນ ທີ່ຕ້ງໄດ້ຮັບການຊົດ
ເຊຍ ເພື່ອທີ່ຈະປັບປຸງ ຫຼື ຢ່າງນ້ອຍສຸດ ໃຫ້ຟື້ນຟູມາດຕະຖານຊິວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບ
ລະດັບກ່ອນ ມີໂຄງການ. ການປັບປຸງ ຊິວິດການເປັນຢູ່ ອາດຖືກຕອບສະໜອງ ເປັນເງິນສົດ ຫຼື ຮູບ
ແບບໃດນຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງ ເພື່ອປັບປຸງ ຫຼື ຢ່າງນ້ອຍສຸດໃຫ້ຟື້ນຟູຊິວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບ
ລະດັບກ່ອນ ມີໂຄງການ.

ປະຊາຊົນ ຫຼື ຄົວເຮືອນ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ
ໂຄງການ
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:

ລວມມີ ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ບໍລິສັດ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ສ່ວນ
ບຸກຄົນ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງ ທີ່ເກີດຈາກໂຄງການ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮົບຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່
(1)ຊິວິດການເປັນຢູ່ (2) ສິດ, ການຄອບຄອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດ ຕໍ່ເຮືອນ, ທີ່ດິນ(ລວມທັງ ທີ່ດິນ
ບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າ, ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້, ປູກຝັງ, ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ລວມໝູ່), ແຫລ່ງນໍ້າ, ໜ
ອງປາ, ເຂດພື້ນທີ່ຫາປາ ລວມໝູ່, ຜົນລະປູກ ປະຈໍາລະດູການ ຫຼື ຍາວນານ ແລະ ຕົ້ນໄມ້, ຫຼື ຊັບ

iii

ສິນຄົງທີ່ ຫຼື ບໍ່ຄົງທີ່ ໃດໜຶ່ງ ທີ່ຖືກເວນຄືນ, ຖືກຄອບຄອງ ຫຼື ຖືກຈໍາກັດ ຫຼື ຜົນກະທົບດ້ານລົບ
ເຕັມສ່ວນ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງ, ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ແລະ (3) ທຸລະກິດ, ອາຊີບ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
ຫຼື ບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແບບຖາວອນ ຫຼື ຊົ່ວຄາວ ພ້ອມທັງມີການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍ.
ມູນຄ່າປ່ຽນແທນ

:

ໝາຍເຖິງວິທີການ ປະເມີນລາຄາ ຊັບສິນ ທີ່ຊ່ວຍກໍານົດ ຈໍານວນທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອປ່ຽນແທນຊັບສິນ ທີ່
ສູນເສຍ ແລະ ລວມເອົາມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການນໍາໃຊ້ວິທີການ ປະເມີນລາຄາ, ການລຸ້ຍ
ຫ້ຽນຂອງສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ໃນກໍລະນີ ກົດໝາຍພາຍໃນ ບໍ່
ໄດ້ລະບຸ ມາດຕະຖານ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມມູນຄ່າປ່ຽນແທນເຕັມສ່ວນ, ການທົດແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໄຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນ ແມ່ນຈະຖືກເພີ່ມເຕີມ ດ້ວຍມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ທີ່ຈໍາເປັນ
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ມູນຄ່າປ່ຽນແທນ.

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

:

ໝາຍເຖິງການສູນເສຍ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທາງກົງ ທີ່ເກີດຈາກການເວນຄືນທີ່ດິນ
ແລະ ການຈໍາກັດ ການເຂົ້າເຖິງ ພ້ອມກັບມີມາດຕະການ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ແກ້ໄຂ. ການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມີພຽງແຕ່ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ປົກກະຕິ. ໂດຍຂຶ້ນກັບ
ກໍລະນີ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ສາມາດລວມເອົາ(ກ) ການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່
ດິນ ລວມທັງທຸລະກິດ; (ຂ) ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ; ແລະ (ຄ) ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຂອງບຸກຄົນທີ່
ຖືກຍົກຍ້າຍ ເພື່ອປັບປຸງ(ຫຼື ຢ່າງນ້ອຍສຸດ ຟື້ນຟູ) ລາຍຮັບ ແລະ ມາດຕະຖານຊິວິດການເປັນຢູ່.

ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ

:

.
ອີງຕາມ OP 4.12 ຂອງທະນາຄານໂລກ, ໃນກໍລະນີ ຫລາຍກ່ວາ 10% ຂອງສະມັດຕະພາບຊັບ
ສິນ ທີ່ຖືກເວນຄືນ, ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈະເກີດຂຶ້ນ ຈາກບ່ອນຢູ່ອາໄສ ຫຼື ບ່ອນດໍາເນີນທຸລະກິດ
ຂອງຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮບຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊິວິດການເປັນຢູ່ ຫຼື ລາຍຮັບ ຢ່າງຫລວງຫຼາຍ.

ກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດ
ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້

:

ແມ່ນກຸມຄົນສະເພາະ ຜູ້ທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບໍ່ເຕັມສ່ວນ ຫຼື ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະຖືກ
ປ່ອຍປະໃຫ້ໂດດດ່ຽວ ຈາກຜົນກະທົບ ຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ເຊິ່ງລວມມີສະເພາະ: (1) ຄົວ
ເຮືອນ ທີ່ມີຫົວໜ້າຄອບຄົວ ເປັນຜູ້ຍິງ, ຜູ້ເຖົ້າ ຫຼື ຄົນພິການ, (2) ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົວເຮືອນ
ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ;(3) ບໍ່ມີທີ່ດິນ; ແລະ (4) ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ ພາຍ
ໄຕ້ຄົນຊົນເຜົ່າ ຂອງ OP/BP 4.10 ທະນາຄານໂລກ ສະບັບປັບປຸງ ກໍລະກົດ 2013.

ໃນບົດລາຍງານນີ,້ "$" ໝາຍເຖິງ ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສະກຸນເງິນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ເງິນກີບລາວ(ກີບ)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ນໍາໃຊ້ ແມ່ນ US$ = 8,307 ກີບ.
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iv

ການສັງລວມ
ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ
.ການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນ ທາງເລກທີ 13 ເໜືອ (13 ເໜືອ) ຊ່ວງເສັ້ນທາງ ຫຼັກ
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ຈາກບ້ານໄຊມຸງຄຸນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນໜຶງ່ ໃນ 2 ເສັ້ນທາງ ທີ່ສະເໜີເຮັດໂຄງການທົດລອງ ລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ຮ່ວມລົງທຶນ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບການເຊື່ອມຈອດພາຍໃນ,
ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ສາທາລະນະ, ຕະຫູາດ ຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ່ຖະໜົນ ໂດຍສະເພາະ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ໂຄງການຈະຊ່ວຍ
ສະໜັບສະໜູນກໍາລັງແຮງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດເປັນໜຶ່ງດຽວ ເພາະເປັນໂຄງການຮ່ວມທຶນ
ລັດ ເອກະຊົນ. ຕາມເສັ້ນທາງຄວນກໍານົດສິ່ງຈູງໃຈເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ສັນຈອນຈ່າຍຄ່າທາງດ່ວນ.
ຈຸດປະສົງໜ້າວຽກຂອງເສັ້ນທາງ ລວມມີການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງໃຫ້ກ້ວາງອອກ ຈາກ 2 ຊ່ອງຈາລະຈອນ ເປັນ 4 ຊ່ອງ ໃນ
ຊ່ວງໄລຍະ 17,5 ກິໂລແມັດຕົນ
້ ແລະ ປັບປຸງຕື່ມເລັກໜ້ອຍ 4 ເຂດ ໃນໄລຍະທາງ 30,5 ກິໂລແມັດ (ເບີ່ງໃນພາກທີ 3)
•

ຂົວຫ້ວຍຊາຍມູນ ໃນກິໂລແມັດ ທີ່ 6+ 975 ຂະຫຍາຍຈາກ 2 ຊ່ອງຈາລະຈອນ ເປັນ4 ຊ່ອງຈາລະຈອນ ໂດຍ
ຂະຫຍາຍຊ່ອງຈາລະຈອນຈາກຈຸດກາງທາງໄປທາງເບື້ອງຊາຍຈົນສຸດຂົວ.ປະມານ 200 ແມັດ

•

ຂົວຫ້ວຍຊອນ ໃນກິໂລແມັດທີ 9+953 ຈະຂະຫຍາຍຈາກ 2 ຊ່ອງທາງຈາລະຈອນເປັນ 4 ຊ່ອງທາງຈາລະຈອນ
ອາດຈະຂະຫຍາຍຕື່ມເບື້ອງລະ 1 ຊ່ອງຈາລະຈອນ ຫຼື ອາດຈະ ຂະຫຍາຍໄປທາງເບື້ອງຂວາ ຕື່ມ2 ຊ່ອງຈາລະຈອນ(
ທາງເລືອກ) . ຖ້າເອົາຕາມທາງເລືອກ ມີຄວາມຕ້ອງການຂະຫຍາຍຈາກຈຸດກາງທາງ ໄປເບື້ອງຂວາຈົນສຸດຂົວ
ປະມານ 150 ແມັດ

•

ຂົວນໍ້າຫຸມ ໃນກິໄລແມັດທີ 19+200 ຈະຂະຫຍາຍຈາ 2 ຊ່ອງທາງຈາລະຈອນເປັນ 4 ຊ່ອງທາງ ໂດຍຂະຫຍາຍ
ໄປທາງເບື້ອງຊ້າຍ ຈາກຈຸດໃຈກາງ 200 ແມັດ ລົງໄປສົ້ນຂົວເບື້ອງໃຕ້ ແລະ 150 ແມັດ ສົ້ນຂວາເບື້ອງທິດເໜືອ

•

ທາງໂຄ້ງ ໄປທາງເບື້ອງຂວາ ຢູ່ບ້ານນາຫງ່າ ກິໂລແມັດທີ 25+570 ເຊິ່ງຄວາມໂຄ້ງຈະກ້ວາງຂຶ້ນຕື່ມ ຈາກ 200
ແມັດ ເປັນ 280 ແມັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລົດມີຄວາມປອດໄພໃນເວລາໃຊ້ຄວາມໄວ 80 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ

ຜົນກະທົບຕໍທ
່ ີ່ຢອ
ູ່ າໃສ
ຜົນກະທົບຈາກ ການກໍ່ສ້າງ ຈະເປັນປັດໃຈຫຼັກຂຶ້ນກັບສິດທິທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຈາກທີ່ດນ
ິ ລັດ ແລະ
ເອກະຊົນນອກນັນ
້ ສິ່ງປຸກສ້າງອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຈາກການສໍາຫຼວດວັດແທກໃນເບື້ອງຕົນ
້ ບົນພື້ນຖານການອອກແບບຂອງສະ
ຖາປານິກ ແລະ ການສໍາຫຼວດ ທາງສັງຄົມ ຂອງຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ
ວັດແທກຄວນຈະຈັດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການອອກແບບຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ
The current design alignment will result in: ການອອກແບບແລວທາງ ປະຈຸບັນ ຈະມີຜນ
ົ ຕໍ:່
•
•

2,398 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນນີ້ 96% ແມ່ນລາວໄຕ, 2% ມົ້ງ, 0,5% ເຜົ່າຂະມຸ, ແລະ 1,5% ແມ່ນ
ຄົນຕ່າງປະເທດ( ການເປີດທຸລະກິດຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ)
ດິນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 2,625 ຕອນ ໃນນີ້ 95% ແມ່ນຕັງ້ ຢູ່ ຊ່ວງໄລຍະທາງແຕ່ນາຊາຍທອງ ສະຖານທີ່ໆ ຈະ
ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ ຈາກ 2 ຊ່ອງຈາລະຈອນ ເປັ້ນ4 ຊ່ອງ ແລະ ດິນ 211 ຕອນ(210ຕອນ ໃນເມືອງນາຊາຍທອງ)
ຈະສູນເສຍຫຼາຍກ່ວາ 10% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

•

ສິ່ງປຸກສ້າງຈໍານວນ 3,297 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ມີ 2,161 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ 30% ແມ່ນເຮືອນ, 13%ແມ່ນຮົ້ວ,ັ

•

ລະ 25% ແມ່ນພື້ນຊີມັງ ຕາມໜ້າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ແລະ
ທຸລະກິດ 1,808 ທີ່ຢູ່ແຄມທາງລົດ ມີການປ່ຽນແປງຈາກ ການຕັ້ງຮ້ານນຄົນດຽວເຖິງທຸລະກິດຂະ;ນາດກາງ
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ໃນຈໍານວນ 2,398 ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນນີ້ 61 ຫຼື 3,4% ໄດ້ຕດ
ັ ສິນ ວ່າເປັນຄົນທີ່ບອບບາງ( ເບິງ່ ພາກ
4.3.3):
•

32 ຄອບຄົວທີ່ຕໍ່າກ່ວາມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກຂອງ ລັດຖະບານ ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນຕໍ່າກ່ວ 240.000 ກີບຕໍ່
ເດືອນ

•

ແມ່ຍິງທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ຈໍານວນ 34 ຄົນ ລາຍໄດ້ ປະມານ 240,000-500,000 ກີບ/ເດືອນ

•

5 ຄອບຄົວທີ່ຫົວໜ້າຄອບຄົວເປັນຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ມີສະມະຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ1-2 ຄົນ ມີລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ
ປະມານ 240,000-500,000 ກີບ

•

10 ຄອບຄົວ ທີມີສະມະຊິກເປັນຄົນພິການ ແລະ ມີລາຍຮັບ240,000-500,000/ເດືອນ

ບຸກຄົນ , ຄອບຄົວ ແລະ ຫົວໜ່ອຍທຸລະກິດ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງເພື່ອປັບປຸງ
ເສັ້ນທາງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດແລ້ວ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍກໍໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ແລ້ວ, ການຊົດເຊີຍ ແມ່ນປະຕິບດ
ັ ຕາມ ດໍາລັດ ປີ
2016 ວ່າດ້ວຍ ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຊົດເຊີຍຂອງ ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ OP/BP 4.12
ການປຶກສາຫາລືສາທາລະນະ
. ໃນໄລຍະການກະກຽມແຜນດໍາເນີນງານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ການເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື ໄດ້ຈດ
ັ ຂຶນໃນຫຼາຍລະດັບ ຂັ້ນ
ເມືອງ, ອົງການຈັດຕັງ້ ບ້ານ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ລໍດັບຂອງການປຶກສາຫາລື ໄດ້ຈດ
ັ ຂຶ້ນແຕ່ເດືອນ ມີຖຸນາ ຫາ ເດືອນ
ກັນຍາ 2017.
ໂດຍທົ່ວໄປ ຊຸມຊົນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ. ມີບາງ ຍ່າງຄວນເອົາໃຈໃສ່
•

; ການຊົດເຊີຍຕໍ່າ ແລະຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ກໍ່ສ້າງ

•
•

ຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງແລະ ການຊົດເຊີຍລາຍໄດ້
ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ

•

;ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການອອກແບບ ເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານດີ ປອດໄພ

•

ຮັບເອົາຜູ້ສັນຍາທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ສາມາດກໍ່ສ້າງທາງທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ຕາມກໍານົດເວລາ.

•

.ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງກີດຂວາງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງກໍ່ສ້າງ

ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ການຕິດຕາມ
ການວາງແຜນໃນການຊົດເຊີຍໄດ້ມີການກະກຽມບົນພືນ
້ ຖານ ບັນຊີການເສຍຫາຍ ແລະ ການປະເມີນຕົວຈິງ. ຜົນປະເມີນ
ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຄາດຄະເນງົບປະມານເບື້ອງຕົ້ນ 183 ຕື້ກີບ ເປັນຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄືນ ຊຶ່ງໄດ້ສັງລວມໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້:
No.
ລ/ດ

Itemລາຍການ

1 Land ທີ່ດນ
ິ
1.1

Residential land – compensation ດິນທີ່ຢູ່
ອາໃສ-ການຊຊົດເຊີຍ

1.2 Agricultural land ດິນກະສິກາໍ
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Total US$ ລວມ ໂດ
ລາສະຫະລັດ

Total Kip ລວມ ກີບ

13,124,809

109,027,787,548

11,650,146

96,777,760,832

951,945

7,907,807,607
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1.3 Government land ດິນລັດຖະບານ
2 Trees ຕົນ
້ ໄມ້
3 Structures ສິງ່ ປຸກສ້າງ
4

522,718

4,342,219,109

68,918.85

572,508,900

5,990,396

49,762,215,523

851,900

7,076,733,300

20,036,023

166,439,245,272

Income Restoration, Allowances &
Other ການສ້າງລາຍໄດ້ຄນ
ື , ເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ອືນ
່ ໆ

6 Subtotal ລວມ
Administration charges (5%) ຄ່າບໍລິຫານ
(5%)
Contingency (5%) ໃຊ້ຈ່າຍເຫດການຕ່າງໆ ທີ່
ອາດເກີດຂື້ນ
TOTALລວມທັງໝົດ

1,001,801
1,001,801
22,039,626

16,643,924,527
16,643,924,527
183,083,169,799

ກົມຂົວທາງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແມ່ນຜູ້ຮັບຊອບຕໍ່ໂຄງການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງ .
ໜ່ວຍງານບໍລິຫານໂຄງການ ຂອງກົມຂົວທາງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ຕາມເຕັກນິກທີ່ວາງໄວ້.
ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈະມີການດໍາເນີກການປະເມີນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ . ການປະເມີນຈາກພາຍນອກ ຈະ
ແມ່ນອົງການກວດກາທີ່ເອກະລາດ
ໂດຍມີສັນຍາກັບກະຊວງ
ໂຍທາທິການ
ແລະ
ຂົນສົ່ງ.
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1.1.1

ຜູ້ທີ່ບໍ່ສະມັກໃຈຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ

1.
ໃນໄລຍະ ກະກຽມ ການສໍາຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ , ພືນ
້ ທີ່ສໍາຫຼວດ ໄດ້ສໍາເລັດ ລວມທັງການຄັດເລືອກທົ່ວໄປ ແລະ ສະເພາະເຈາະຈົງ ທີ່ບໍ່ສະມັກໃຈຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ການປັບປຸງເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ. ໂດຍມີຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າການປັບປຸງເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ຂ້ອນຂ້າງຈະສ້າງຄວາມບໍ່ສະມັກໃຈຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຖ້າແມ່ນ ການອອກແບບ ແລະຂອບເຂດໂຄງການ
ສະເໜີ
2.

.ຜົນກະທົບຕໍ່ການບໍ່ສະໝັກໃຈຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໄດ້ຖືກກໍານົດ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ຜ່ານການກະກຽມຈັຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຕາມແຜນດໍາເນີນງານຂອງການຍົກຍ້າຍ

ຖິ່ນຖານ .ແຜນດໍາເນີນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານສໍາລັບການປັບປຸງເສັ້ນທາງເລກທີ13 ເໜືອ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ

ນະໂຍບາຍທະນາຄານໂລກ OP 4.12 , ດໍາລັດເລກທີ 84 ຂອງລັດຖະບານ

ສປປລາວ ແລະກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປີ2013 , ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 8030/MONRE ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນ. ບັນຊີລາຍການເສຍຫາຍ ໄດ້ນໍາສະເໜີໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ1
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ຮູບ1-1 ແຜນທີ່ ຂອບເຂດໂຄງການ(1)
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ຮູບ1-2 ແຜນທີ່ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ(2)
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1.2
3.

ເນື້ອທີ່ດິນ: ຜົນກະທົບ ແລະ ການສູນເສຍ

ທັງໝົດໂຄງການຈະກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ດິນ 2,625 ຕອນ ກວມເອົາ 141,672 ຕະລາງແມັດ. ໃນນີ້ 95% ໃນເມືູນເສຍູອງນາທອງ ຊຶ່ງແມ່ນຊ່ວງທາງ 4 ຊ່ອງທາງຈາລະຈອນ. ເນື້ອທີ່

ດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ່ວນຫູາຍ ແມ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສ (48%), ຕໍ່ມາແມ່ນດິນເພື່ອດໍາເນີນການຄ້າ(31%) , ດິນກະສິກໍາ (12%), ດິນເປົ�າຫວ່າງ (6,62%)ບໍ່ສາມາດຮູ້ ຫຼື ພົບ ວ່າໃຜເປັນເຈົ້າຂອງ
ແລະ ດິນລັດ(2,96%)
4.
ປະມານ 211 ຕອນດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (8%) ອາດຈະສູນເສຍກາຍ 10% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ທັງໝົດ. ໃນນີ້ 210 ຕອນ ແມ່ນຢູ່ ເມືອງນາຊາຍທອງ ໃນນີ້
ຫຼາຍກ່ວາ 10%ອແມ່ນຕອນດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 52% ແມ່ນດິນທີ່ຢູ່ອາໃສ, 39% ແມ່ນດິນທຸລະກິດ, 7,6% ແມ່ນດິນກະສິກໍາແລະ ດິນເປົ�າຫວ່າງ.
Table 1-1: Land Impacts and Losses ຕາຕະລາງ 1.1 ດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສູນເສຍ

ຄອບຄົວທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ກະທົບ /ຊະນິດທີ່ດນ
ິ

ຈໍານວນ
ຄອບຄົວ
ທີໄ່ ດ້ຮັບ
ຜົນ
ກະທົບ
ຈາກດິນ
ທີໄ່ ດ້ຮັບ
ຜົນ
ກະທົບ

ຈໍານວນ
ດິນ ແບ່ງ
ເປັນຕອນ

54

60

16,060

3,081

13,253

3.17%

46

8

847

920

63,883

13,158

51,937

5.41%

738

109

ເນືອ
້ ທີ່
ດິນໄດ້
ຮັບຜົນ
ກະທົບ
(ຕະລາງ
ແມັດ)

ເນືອ
້ ທີ່
ດິນໄດ້
ຮັບຜົນ
ກະທົບ
ຊົວ
່ ຄາວ

ເນືອ
້ ທີ່
ດິນໄດ້
ຮັບຜົນ
ກະທົບ
ຖາວອນ

ສະເລ່ຍເປິ ຈໍານວນ
ເຊັນດິນ ຄອບຄົວ
ທີໄ່ ດ້ຮັບ ທີໄ່ ດ້ຮັບ
ຜົນ
ຜົນ
ກະທົບ
ກະທົບ
ທຽບ
ເນືອທີ່
ເນືອ
້ ທີ່
ດິນໜ່ອຍ
ດິນທັງ
ກ່ວາ
ໝົດ
10%

ານວນ
ຄອບຄົວ
ທີໄ່ ດ້ຮັບ
ຜົນ
ກະທົບ
ເນືອທີ່
ດິນຫຼາຍ
ກ່ວາ
10%

Naxaythong: ນາ
ຊາຍທອງ
Agriculture land
ດິນກະສິກໍາ
Residential land
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ດິນປຸກສ້າງ
Business/
Commercial
land ດິນສໍາລັບເຮັດ

493

545

41,524

7,333

34,286

2.58%

411

82

57

60

9,382

1,391

8,168

5.24%

49

8

32

32

4,159

3,397

9,882

1.50%

29

3

1,483

1,617

3.67%

1,273

210

ທຸລະກິດ
Empty land ດິນ
ເປົ�າຫວ່າງ
Government
Land ດິນລັດ
Sub-total ລວມ
Phonhong: ໂພນ

ດິນກະສິກໍາ
Residential land
ດິນປຸກສ້າງ

9

28,361

117,52
6

0

ໂຮງ
Agriculture land

135,00

12

13

524

283

241

0.50%

12

664

695

3,637

2,727

936

0.49%

663

258

276

2,474

1,705

769

0.58%

258

2

2

0

0

0

0.00%

2

1

Business/
Commercial
land ດິນສໍາລັບດໍາ
ເນີນທຸລະກິດ ຄ້າຂາຍ
Empty land ດິນ
ຫວ່າງເປົ�າ
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Government

22

22

29

29

0

0.03%

22

Sub-total ລວມ

958

1,008

6,664

4,744

1,946

0.50%

957

1

Total ລວມທັງໝົດ

2,441

2,625

2.82%

2,230

211

Land ດິນລັດ

141,67

33,105

2

119,47
2

Source: IOL (August 2017)
1.3
5.

ສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍ

.ໂຄງການຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ 3,297 ສິ່ງປຸກສ້າງ ໃນ 2,161 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ກະທົບຕໍ່ສິ່ງປຸກສ້າງທີເ່ ປັນເຮືອນຢູ່ 30%, ຮົ້ວ 13%, ເດີນ
່ ຊີມັງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 32% ແລະ ທາງເຂົ້າ

ເຮືອນ 32%
Table 1-2: Structures Impacts and Losses ຕາຕະລາງ 1-2 ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ

ສິງ່ ປຸກສ້າງທີໄ່ ດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ

ຈໍານວນ
ຄອບຄົວທີ່
ສິງ່ ປຸກສ້າງ
ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ

Type of Structure

ເຮືອນ

ຮົວ
້

ເດີນ
່
ຊີມງັ

Other
ອືນ
່ ໆ

ຈໍານວນ
ຄອບຄົວ
ຮັບຜົນ
ກະທົບຈະ
ຍົກຍ້າຍ

708

359

700

360

8

ຈໍານວນ
ຄອບຄົວ
ຮັບຜົນ
ກະທົບ
ກໍສ
່ ້າງເຮືອນ
ຄືນໃໝ່ ໃສ່
ດິນບ່ອນ
ເກົາ່

16

Naxaythong: ນາຊາຍ
ທອງ
ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສິ່ງປຸກສ້າງ
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1,247

16

Phonehong: ໂພນໂຮງ
AHs with
structures affected
ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສິ່ງປຸກສ້າງ
Total ລວມ

914

279

69

353

469

2,161

987

428

1,053

829

8

16

Source: IOL (August 2017)
6.
ຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄອບຄົວ ແມ່ນຢູ່ ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີ8ຄອບຄົວທີ່ຈະໄດ້ຍົກຍ້າຍ ແລະ 16 ຄອບຄົວ ສາມາດຕັ້ງເຮືອນຢູ່ດິນບ່ອນເກົ່າ ( ອິງຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ກ່ຽວ
ກັບລາຍຊື່ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ອາດຈະຖືກຍົກຍ້າຍ). ໃນ2ເມືອງ ມີ963 ຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບາງສ່ວນ.
Table 1-3: Affected Households by Impacts on Houses ຕາຕະລາງ 1-3 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຕໍ່ເຮືອນ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບຕໍເ່ ຮືອນໝົດຫຼງັ : ຈໍານວນ ຄອບຄົວທີໄ່ ດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ໄດ້ກສ
ໍ່ າ້ ງເຮືອນຄືນໃໝ່

d ຜົນກະທົບຕໍເ່ ຮືອນ
ບາງສ່ວນ : ຈໍານວນ
ຄອບຄົວທີສ
່ ອ
້ ມແປງ
ເຮືອນຫຼງັ ເກົາ່

ຈໍານວນຄອບຄົວທີ່
ຍົກຍ້າຍ

ຈໍານວນຄອບຄົວທີ ຕັງ້
ເຮືອນຄືນ ໃສ່ດນ
ິ ບ່ນ
ເກົາ່

8

16

684

0.81%

1.62%

69.30%

Naxaythong: ນາຊາຍທອງ
affected ຄອບຄົວທີ່ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່
ເຮືອນ
ເປີເຊັນຂອງເຮືອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
Phonehong:ໂພນໂຮງ
ຄອບຄົວທີ່ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ເຮືອນ
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279

17

ເປີເຊັນຂອງເຮືອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
Total ລວມ

0%

0%

28%

8

16

963

Source: IOL (August 2017)
1.4
7.

ການສູນເສຍແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ ແລະ ການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດສັງຄົມ ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ ການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການສູນເສຍລາຍໄດ້ອັນເນື່ອງມາຈາກ ທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ. ການສໍາພາດຂອງທີ່ປຶກສາ ຈໍານວນ1,808 ທຸລະກິດຢູຕ
່ າມເສັ້ນທາງທີ່ຂຫຍາຍກ້ວາງອອກ/ປັບປຸງ. ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກ ຮ້ານທີ່ມີ1 ຄົນ ເຖິງຮ້ານຂະໜາດປານກາງ ທີ່ມີຄົນງານແຕ່50 ຄົນ ຫຼື ມີພະນັກງານຫຼາຍຄົນ. ມີທຸລະກິດສ່ວນຕົວຂະຫນາດນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ທາງລົບຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າເນື່ອງຈາກ ມີຄວາມເຄັ່ງຂັດໃນການເຂົ້າເຖິງໃນໄລຍະມີການກໍ່ສ້າງ ແລະມີການຈໍາກັດລົດເຂົ້າອອກ ຈາກເສັ້ນທາງອື່ນໆ ຫຼງັ ຈາກສ້າງທາງສໍາເລັດ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້
ຮັບເໝົາຕ້ອງຊອກເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ທຸລະກິດ ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ. ປະມານ 65% ຂອງທຸລະກິດ ໃນເມືອງນາຊາຍທອງແລະ 35% ໃນເມືອງໂພນໂຮງ

2
8.

ຈຸດປະສົງ ຂອງແຜນດໍາເນີນງານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ

. ຄວາມຄາດຫວັງຕໍ່ແຜນການຍົກຍຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈຸດປະສົງທັງໝົດ ແມ່ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະມັກໃຈ

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຕາມ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຕໍ່

ການເຄື່ອນຍ້າຍແບບບໍ່ສະໝັກໃຈໜ່ອຍລົງຈາກ ການຄົນ
້ ຄ້ວາວິໄຈຂອງໂຄງການ ແລະການອອກແບບທີ່ມີທາງເລືອກ , ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການສ້າງຄືນໃໝ່ໜ່ອຍທີ່ສຸດ, ການດໍາລົງຊີວດ
ິ
ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່ຍວຂ້ອງການການກະກຍມໂຄງການແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບຜົນກະທົບທີເ່ ປັນຄົນທຸກຍາກ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມບອບບາງອື່ນໆ.
9.
ຈຸດປະສົງພືນ
້ ຖານຂອງ ແຜນດໍາເນີນງານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແມ່ນ 1. ການສະໜອງເອກະສານບັງຄັບ ເພື່ອດໍາເນີນຂັ້ນຕອນໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະເປີດເຜີຍໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ,
ກໍານົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບການເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ສະມັກໃຈ , ການຈ່າຍການຊົດເຊີຍແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 2. ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລຫ
ິ ານໜ່ວຍງານໂຄງການ ກົມ
ຂົວທາງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ່ ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການກໍານົດ, ການຊົດເຊີຍ, ການສ້າງຄືນໃໝ່ ການດໍາລົງຊີວດ
ິ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 3 ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ອັບເດດ, ການທົບ
ທວນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນແຜນດໍາເນີນງານຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໂດຍກົງແກ່ຜູ້ບລ
ໍ ິຫານໜ່ວຍງານໂຄງການ
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10.
ແຜນດໍາເນີນງານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ກໍານົດ ວັດແທກ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນ 1. ແຈ້ງຮູ້ກ່ຽວກັບ, ປືກສາເລື່ອງ, ສະເໜີໃຫ້ໂຄງການ ແລະ ເຫັນດີ
ກັບຫຼກການຂອງໂຄງການ. 2. ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບ ທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຜູ້ບໍ່ມີຄວາມສະມັກໃຈຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 3. ປຶກສາເລື່ອງ, ສະໜອງທາງ
ເລືອກແລະ ສະໜອງການຊົດເຊີຍທີ່ເມາະສົມ ຫຼື ການຍົກຍ້າຍທີ່ມີທາງເລືອກ 4. ການສະໜອງຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ທີວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອທົດແທນ ຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍ່ ມູນຄ່າທີ່ເສຍຫາຍໂດຍກົງ
ຈາກໂຄງການ

3
11.

ການວິເຄາະໂຄງການກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ແລະ ການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນການຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໃສ

: ການອອກແບບຂອງບໍລິສັດ ໄດ້ກໍານົດ 4 ພືນ
້ ທີ່ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປ່ຽນເສັ້ນທາງເປັນ4 ຊ່ອງຈາລະຈອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນເມືອງນາຊາຍທອງ
1. Houay Xaimoun Bridge; ຂົວຫ້ອງຊາຍມູນ
2. Houay Xone Bridge; ຂົວຫ້ວຍຊອນ
3. Nam Houm Bridge; and ຂົວນໍ້າຫຸມ
4. Ban NaNga curve. ທາງໂຄ້ງບ້ານນາງ່າ

4
4.1
12.

ຮູບແບບ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂອງເສດຖະກິດສັງຄົມ

ພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

:ໂຄງການຈະມີຜົນກະທົບ 24 ຄອບຄົວ ໃນເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ 20 ບ້ານ ໃນເມືອງໂພນໂຮງ ເຊິ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງ 4-2 ຄາດວ່າໂຄງການຈະກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການ

2,398 ຄອບຄົວ 11,138 ຄົນ ມີຍິງ 5,747 ຄົນ ຫຼື or 51.6%. ໃນນີຈ
້ ໍານວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 2,398 ຄອບຄົວ ມີ51 ຄອບຄົວ ຫຼື 2.1% ບໍ່ຮັບການສໍາພາດ, 90 ຫຼື 3.8%
ບໍ່ສາມາດພົບເພື່ອມາສໍາພາດໄດ້ໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ-ກັນຍາ2017. ທີມງານສໍາຫຼວດ ໄດ້ຈດ
ັ ແບ່ງ3 ທີມ ເພື່ອຕິດຕໍ່ທາງໂທລະສັບ ທີ່ທາງນາຍບ້ານແຈ້ງ
ໃຫ້. ການສະຫຼຸບຄອບຄົວທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ສໍາພາດ ສະແດງອອກດັງ່ ນີ:້
ຕາຕະລາງ 4-1ສັງລວມ ຄອບຄົວທີໄ່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ທີປະຕິເສດການສໍາພາດ ແລະ ຜູທ
້ ບ
ີ່ ໍ່ສາມາດຕິດຕໍໄ່ ດ້
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ຕາຕະລາງ 4-2 ລວມຄອບຄົວທີໄ່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແຍກເປັນແຕ່ລະບ້າ
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32
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Village ຊື່ບ້ານ

34

ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

35

ລວມ ຄອບຄົວທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຜູ້ຍິງເປັນຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວ

Xaimoungkhoun ໄຊມຸງຄຸນ

19

1

18

47

46

93

Sikeut ສີເກີດ

44

9

35
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98
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Phanghaeng ພາງແຫ້ງ
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12
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133
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Donglouang ດົງຫຼວງ
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6
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189

Naxaythong-tai ນາຊາຍທອງໃຕ້

75

15

60

190

193

383

Naxaythong-kang ນາຊາຍທອງກາງ

15

3

12
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39

68

Naxaythong-nua ນາຊາຍທອງເໜືອ
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17
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309

Houaxang ຫົວຊ້າງ
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11

57
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161
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Houakhouaຫົວຂົວ

131

18

113

278

306

584

Nongkhankhou ໜອງຄັນຄູ

49

6

43

104

100

204

Ilai-tai ອີ່ໄລໃຕ້
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14

56

206

174

380

Ilai-nua ອີ່ໄລເໜືອ
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15

58
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169
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108

17

91
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272
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11
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9

33

26
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o
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ຜູ້ຊາຍເປັນຫົວ
ໜ້າຄອບຄົວ

Affected People

ຈໍານວນ ຜູ້ຍິງໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ

ຈໍານວນ ຜູ້ຊາຍໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ

ລວມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບທັງໝົດ

ລ
/
ດ
I. Naxaythong Districtເມືອງນາຊາຍທອງ

Houaynamyen ຫ້ວຍນໍ້າຢັນ
Chaengsavang ແຈ້ງສະຫວ່າງ
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Songkhouakangsaen

ສອງຂົວກາງ

55

8

47

145

152

297

Songpuay-tai ສົງເປືອຍໃຕ້

53

11

42

133

137

270

Songpuay-nua ສົງເປືອຍເໜືອ

47

9

38

113

110

223

Phonkham ໂພນຄໍາ

64

15

49

160

141

301

Nakhaນາຂ່າ

52

8

44

140

130

270

Phonmouang ໂພນມ່ວງ

87

22

65

210

204

414

Nanga ນາງ່າ

79

27

52

228

209

437

Boua ບົວ

38

9

29

76

63

139

112

25

87

289

250

539

61

12

49

145

134

279

1,467

292

1,175

3,627

3,473

7,100

53

10

43

127

129

256

110

21

89

296

267

563

Phonxai-tai ໂພນໄຊ ໃຕ້

57

21

36

136

127

263

Taothan ເຕົາຖ່ານ

40

13

27

92

90

182

Nalao ນາເລົ່າ

92

15

77

232

220

452

Lak 52 ຫຼັກ 52

68

8

60

179

186

365

7

1

6

9

11

20

ແສນ

Nongsa ໜອງສະ
Nadi ນາດີ
Total Naxaythong ຈໍານວນລວມເມືອງ
ນາຊາຍທອງ
II. Phonhong District ເມືອງໂພນໂຮງ
Sivilai ສີວິໄລ
Mai

Nongnak ໜອງນາກ
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Phonkham-tai ໂພນຄໍາໃຕ້

22

3

19

56

55

111

Phonkham-nua ໂພນຄໍາເໜືອ

39

3

36

112

108

220

Hongluay ໂຮງເລື່ອຍ

23

3

20

60

59

119

Nabon ນາບອນ

51

10

41

124

11

135

Vangmon ວັງມົນ

50

12

38

116

103

219

Saka – Phonnyang ສະກ້າ-ໂພນແຍງ

37

7

30

75

68

143

Phonsavang ໂພນສະຫວ່າງ

45

8

37

122

91

213

Phonngeun ໂພນເງິນ

29

2

27

81

74

155

Houaython ຫ້ວຍທົນ

41

4

37

111

83

194

Namchaeng ນໍ້າແຈ້ງ

60

9

51

156

138

294

Phonsi-tai ໂພນສີໃຕ້

57

14

43

151

137

288

Phonhong ໂພນໂຮງ

24

9

15

67

59

126

Namlinນໍ້າລິນ

26

3

23

59

59

118

931

176

755

2,361

2,075

4,436

2,398

468

1,930

5,988

5,548

11,536

Total Phonhong ຈໍານວນລວມ ເມືອງ
ໂພນໂຮງ
Total both districts ຈໍານວນລວມທັງ2
ເມືອງ
Source: Socio-economic survey (August 2017)
35.1.1
13.

ຄວາມບອບບາງ

.ປະມານ 23 ຄອບຄົວ(ຕໍ່າກ່ວາ 1%) ຕໍ່າກ່ວາເສັ້ນມາດຖານຄວາມທຸຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ ຕໍ່ເດືອນ 240,000 ກີບ. ສ່ວນຫຼາຍຄົນເຫຼົ່ານີຈ
້ ະແມ່ນແມ່ຍິງ ທີ່ເປັນ

ຫົວໜ້າຄອບຄົວ , ເປັນຊາວໄຮ່ນາ ແລະ ຮັບຈ້າງເປັນມື້
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14.

.ບໍ່ລວມເອົາຈໍານວນທີ່ນອນໃນ ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ 34 ຄອບຄົວທີ່ແມ່ຍິງເປັນຫົວນ້າຄອບຄົວ ແມ່ນລາຍໄດ້ມີລາຍໄດ້ທີ2 (ລາຍໄດ້ຕໍ່າ ສະເລ່ຍຫົວຄົນຕໍ່ເດືອນ240,000 ຫຼື

500,000 ກີບ) ແລະ ອາໃສຄົນອື່ນ
15.

ມີ5 ຄອບຄົວ ທີມີຫົວໜ້າຄອບຄົວເປັນຜູ້ອາຍຸສູງ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ ຕໍ່ຫົວຄົນ ຕໍ່ເດືອນ ປະມານ 240,000 ແລະ 500,000 ກີບ ຊຶ່ງມີສະມະຊິກພຽງແຕ່ 1 ຫຼື2 ຄົນ ເພາະສະນັນ
້ ຈິ່ງມີ

ຄວາມຈໍາກັດໃນການອອກແຮງງານຫາລາຍໄດ້ ຫຼື ຊອກແຫຼ່ງລາຍໄດ້ອື່ນໆ ຈໍາກັດ
16.

ປະມານ 10 ຄອບຄົວ ມີລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນສະເລ່່ຍ 240,000 ແລະ 500,000 ກີບ ຊຶ່ງແມ່ນຄົນພິການ ຄອບຄົວເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີລາຍໄດ້ອັນດັບ 2 ແລະ ເປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມບອບບາງ

17.

ມີ81 ຄອບຄົວ (3%) ຖືວ່າເປັນຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມບອບບາງ ຕາມ ນິຍາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຕາຕະລາງ 4-9 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຈໍານວນ ຄອບຄົວທີ່ຕົກຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມບອບບາງ
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ຕາຕະລາງ 4-10 ຄວາມບອບບາງ ຂອງຄອບຄົວທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ

37

36

ລະດັບຄວາມບອບບາງ

ຄອບຄົວໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ກະທົບ

ຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວ ຜູ້
ຊາຍ

ຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວ
ຜູຍ
້ ງິ

14

18

ລາຍໄດ້ຕໍ່າ, ຍິງໂສດ ຫຼື ຜູ້ຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ( ບໍລ
່ ວມເອົາຄອບຄົວທີ່ຕໍ່າກ່ວາເສັ້ນ
ຄວາມທຸກຍາກ) ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ 500,000ກີບ/ເດືອນ ຫຼື ຕໍ່າກ່ວາ

0

34

ຄອບຄົວທີ່ມີຄົນພິການ( ບໍ່ນບ
ັ ຄອບຄົວທີ່ຕໍ່າກ່ວາເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ)

6

4

ຜູ້ອາຍຸສູງ ບໍ່ມີລາຍໄດ້( ເປັນຫົວນ້າຄອບຄົວ ອາຍຸສູງກ່ວາ 65 ປີສະມະຄອບຄົວຕໍ່າກ່
ວາ3 ຄົນ)

5

0

25

56

ຄອບຄົວຕໍ່າກ່ວາມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ

Total ລວມ

81
Source: Socio-Economic Survey (August 2017)
37.1.1
18.

ຄົນພືນ
້ ເມືອງ ຫຼ ຄົນທ້ອງຖິ່ນ

ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວຊົນເຜົ່າປະມານ 2,398 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ 96% ລາວໄຕ ແລະ 2% ມົ້ງ. ເຜົ່າຂະມຸໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໜ່ອຍກ່ວາ 1%

ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວຄົນ

ຕ່າງປະເທດ ປະມານ 2% ຊຶງ່ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປີດທຸລະກິດ ຫຼື ເຊົ່າຮ້ານຄ້າຂາຍຕາມເສັ້ນທາງ. ທັງສອງເຜົ່າ ມົ້ງ ແລະ ຂະມຸ ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເຂດນີ້ ສະເລ່ຍຫຼາຍກ່
ວາ 19 ປີ ເຜົ່າຂະມຸໄດ້ເຂົ້າກັບເວຖີຊີວິດຂອງສັງຄົມລາວໄດ້ດີ
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ຕາຕະລາງ 4-11 ແຜນດໍາເນີນງານທີ່ສະເໜີ

38

ເນືອ
້ ໃນຫຼກ
ັ

39

ປະເດັນ/ບັນຫາ

40

ແຜນດໍາເນີນງານທີສ
່ ະເໜີ

41

ຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບ

42

ເວລາ

43

ການຊົດເຊີຍ

44

ຂາດແຄນແຮງງານຜູ້ຊາຍ
ມ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ເຮືອນ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ

45

ສະໜອງເງິນ ເພື່ອຄ່າຈ້າງແຮງງານ

46

ກົມຂົວທາງ/
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການ

47

ພາຍຫຼັງກໍານົດພື້ນ
ທີ່,ດິນ ເພື່ອ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໝ່
ອະນາໄມ ແລະ
ຕ້ອງດໍາເນີນກ່ອນ
ການກໍ່ສ້າງເລີ່ມ
ລົງມື

ການສູນເສຍລາຍໄດ້ ຂອງຮ້ານ
ອາຫານ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ເນື່ອງຈາກ
ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເຂົ້າອອກຫຍຸ້ງຍາກ

ການຊົດເຊີຍສໍາລັບການສູນເສຍລາຍໄດ້ແຕ່
ລະວັນ ລວມທັງການຈ່າຍ ຄ່າດອກເບ້ຍເງິນ
ກູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ/ກົມຂົວທາງ

workຫຼັງຈາກທີມງານປະ

1 ບໍ່ສາມາດຊອກຫາບ່ອນໃໝ່ ໂດຍ

ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕໍ່ລອງກັບເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດ
ຫຼັກ52 ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ
ຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່ບ່ອນຝາກລົດຂອງຕະຫຼາດ
ໃນປະຈຸບນ
ັ

ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ່ງຂອງໂຄງການ
ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ

ກ່ອນການເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ

ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ່ງຂອງໂຄງການ

ກ່ອນການເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ

0

ສະເພາະຮ້ານຂາຍອາຫານ ຕາມແຄມ
ທາງຫຼັກ52

ເມີນສຸດທ້າຍ ແລະ ຕ້ອງດໍາ
ເນີນກ່ອນການກໍ່ສ້າງເລີ່ມຕົ້ນ

ສໍາລັບຮ້ານຂາຍເຂົ້າຈີ່ອາດຈະຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່
ປໍ້ານໍ້າມັນ ປຕທ
ວິທີການ ປະຊາສໍາພັນ ແລະ

1

ຄະນະກໍາມການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ

ລວມມີອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງບ້ານ ເຂົ້າໃນ
ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ສ້າງຕັ້ງ

Bread sellers in Xaymoungkoun village and foods/fruit shop in front of the Lak 52 market.
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ເຜີຍແຜ່ ກົດມາຍ

ກໍລະນີສຸກເສີນໃນໄລຍະເວລາ
ກໍ່ສ້າງ

ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ

ບໍລິການຢູ່ຫ້ອງການບ້ານ

ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ

ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທາງຫຼວງ
ແຫ່ງຊາດ /ດໍາລັດ ກະຊວງສະບັບ
084

ຈັດການເຜີຍແຜ່ ເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ ທີ່
ແມ່ຍິງສົນໃຈກ່ອນໂຄງການຈະເລີມ
່ ຕົ້ນ

ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ່ງຂອງໂຄງການ
ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ

ກ່ອນການເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ

ຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ຄົນປ່ວຍຕ້ອງການ
ເດີນທາງໄປປີ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍ
ແລະ ຄະລີນິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນເລື້ອຍໆ

ສ້າງຕັ້ງທີມງານສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອລົງ
ຢ້ຽມຢາມຄົວເຮືອນ ທີ່ມີຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ມີ
ຄົນປ່ສຍ

ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ
ໂຄງການ ປະສານງານກັບ
ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ
ເມືອງ ແລະ ໜ່ວຍກູ້ໄພ

ກ່ອນການເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ

ຄວາມຄຽດ ເນື້່ອງຈາກການສູນເສຍ
ແລະ ສຽງດັງຈາກການກໍ່ສ້າງ

ຄວາມປອດໄພ
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officesໜ່ວຍງານ

ໄລຍະການດໍາເນີນໂຄງການ

ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ
ປະສານງານກັບ
ສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ

ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ
ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ

ດໍາເນີນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແກ່ຄອບຄົວທີ່ດໍາ
ລົງຊີວດ
ິ ຢູ່ກັບຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ຜູ້ປວ
່ ຍຊໍ້າເຮື້ອ
ຫົວໃຈ ແລະ ການຊອັກ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ປອດໄພໃນການເຂົ້າ
ເຖິງຮ້ານຄ້າ ແລະ ຮ້ານອາຫານ

ຜູ້ຮັບເໝົາ

ໄລຍະການດໍາເນີນໂຄງການ

ອຸປະຕິເຫດພາຍຫຼັງການກໍ່ສ້າງ

ຄົນຍ່າງຂ້າມທາງ ແລະ ປ້າຍຈາລະຈອນ
ຕິດຕໍໜ
່ ້າຕະຫຼາດ

ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ
ໂຄງການ/ກົມຂົວທາງ

ໄລຍະການດໍາເນີນໂຄງການ
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48

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການໃຫ້ສດ
ິ

ຕາຕະລາງ 7 ເສັນ
້ ທາງເລກ 13 ເໜືອ
ຜົນກະທົບ

ການສະໝັກ

ຄວາມໝາຍຂອງຜູໄ້ ດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ

ສິດທິ

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ

A ການນໍາໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ການສູນ ເສຍທີ່ດນ
ິ
ການສູນເສຍທີ່ດິນຢູ່ອາໄສ
ຢ່າງຖາວອນຫຼື ທີ່ດິນ ປຸກ
ສ້າງ

ດິນ ອື່ນ ເໜືອກ່ວາຜົນຜະລິດ
ທີ່ຂື້ນກັບຄອບຄົວ /ຄົວເຮືອນ

ລະບຽບເຈົ້າຂອງ ຫຼ ຂອງ
ຜູ້ຄອບຄອງ ໄດ້ກໍານົດໃນ
ໄລຍະການສໍາຫຼວດ

(i) ສໍາລັບຜູ້ບໍຍົກບ້າຍ ຄອບຄົວ
ການຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ສໍາ
ລັບບາງສ່ວນຂອງດິນ(ຖ້າມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງປຸກສ້າງຈະມີການ
ຊົດເຊີຍຕາມ ແຕ່ລະລາຍການ)
(ii) ສໍາລັບ 3 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ(ຄອບຄົວ
119, 163, 279) ຈະສູນເສຍ
ດິນສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງນາ
ຊາຍທອງ ດິນທີ່ທົດແທນ ເທົ່າ
ກັບຂະຫນາດຂອງດິນທີ່ສູນເສຍ
ຫຼື ການຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ
ແກ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
(iii)

ສໍາລັບ8 ຄອບຄົວ(90,

91, 356, 615, 671,
2782, 2532, 2947) ໃນ
ເມືອງນາຊາຍທອງ ການທົດ
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ບໍມີການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຕໍການດໍາລົງຊີວດ
ິ
;ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່
ເລືອກການຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ

ຄວາມສະຫງົບ ຂອງຜູ້ຄອບຄອງ ຜ່ານໃບຕາດິນ
(ມີລາຍຊື່ຜົວ ແລະ ເມຍ)
8 ຄອບຄົວທີ່ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ມີສິດທິໄດ້ຮັບ
ເບ້ຍລ້ຽງຕາມລາຍການ

ການບໍລຈ
ິ າກທີ່ມີຄວາມສະມັກໃຈ ຈະປະຕິບດ
ັ
ຕາມ ຂັ້ນຕອນ ບົນພືນ
້ ຖານ ນະໂຍບາຍຂອງ
ທະນາຄານໂລກ . ຕອນດິນທີ່ບລ
ໍ ຈ
ິ າກ ຈະບໍ່
ຫຼາຍກ່ວາ 5% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ. ບໍ່ມີ
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ແທນທີ່ດິນເທົ່າກັບເນັັືອທີ່ດນ
ິ
ສູນເສຍ ຕ້ອງກະກຽມໃຫ້ເໝາະ
ກັບການປຸກເຮືອນ ແລະ
ອາຄານອື່ນໆ ໂດຍການຈ່າຍ
ຂອງໂຄງດານ

ເຮືອນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ຫຼື ຊັບສິນ ໃນຂອບເຂດ
ຕອນດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ແຜນການ
ບໍລຈ
ິ າກລາຍລະອຽດ ໃນ ພາກທີ8 ລຸ່ມນີ:້

(iv) ການຊົດເຊີຍເງິນສົດ ໃນພືນ
້ ທີ່/
ຂະໜດ ແຕກຕ່າງກັນ ດິນສູນ
ເສຍ ແລະ ດິນໃໝ່
(v) ດິນທີ່ທົດແທນ ຕ້ອງອອກຊື່ທັງ
ສອງ ຜົວ ແລະ ເມຍ
(vi) ຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ການໂອນ
ທີ່ດິນ ຈະຈ່າຍໂດຍໂຄງການ
(vii) ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າ
ເດີນທາງ(ເຮືອນ ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະ ເຄື່ອງມື ອື່ນໆ)

ການສູນເສຍທີ່ດິນກະສິກໍາຫຼື
ສວນຢ່າງຖາວອນ

ທີ່ດິນທີ່ມີຜົນຜະລິດທີ່ ບຸກຄົນ ຫຼື
ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບການດໍາລົງຊີວິດ
ຈາກລາຍຮັບເງິນສົດຫຼືການຢູ່
ລອດ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຢູ່
ອາໃສແລະຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບ
ບໍ່ຮຸນແຮງທີ່ຈະສູນເສຍ

ຖ້າຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ຕ້ອງການ

ບໍ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການສໍາເລັດ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຊົດເຊີຍເງິນສົດ

ໂຄງການ,

ຫຼາຍກວ່າ 10% ຂອງ

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບນ
ັ ;

ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ
(ເງິນສົດແລະລາຍໄດ້ຈາກ
ການສ້າງລາຍໄດ້) ສິນຊັບ
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ສໍາລັບສ່ວນທີ່ສູນເສຍຂອງທີ່ດິນຢູ່ໃນ

(i) ຖ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດນ
ິ ທີ່ຜະລິດ

ການສະຫນອງການຊົດເຊີຍທີ່ດິນຫຼືທີ່ດິນທີ່
ເຫມາະສົມທີ່ໄດ້ກໍານົດແລະການກະກຽມສໍາລັບ
ຜູ້ກ່ຽວ.

ທັງຫມົດແມ່ນ 10% ຫຼືຫຼາຍ

29

ທີ່ດິນ

ກວ່ານັ້ນ, ເປັນສິ່ງບູລິມະສິດ, ທີ່
ດິນທົດແທນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ
ປະເພດ, ປະເພດແລະຄວາມ
ອາດສາມາດຜະລິດຂອງທີ່ດິນ
ໃນຫລືຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານ, ມີຊື່ທີ່ດິນ
(ສົມມຸດວ່າຊື່ທີ່ດິນແມ່ນອອກ
ໃນ ພືນ
້ ທີ່). ຖ້າບໍ່, ໃບຢັ້ງຢືນ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ຈະອອກ. ອີກ
ທາງເລືອກ, ຕາມການຮ້ອງຂໍ
ຂອງ PAP ຫຼື PAH, ການຊົດ
ເຊີຍເງິນສົດໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດ
ແທນ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊື້ແລະ
ລົງທະບຽນທີດ
່ ິນ;
(ii) ;ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາ
ເງິນສົດ, ການຊົດເຊີຍຈະແມ່ນ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈະໄດ້ຮັບຫນັງສືແຈ້ງການ
3 ເດືອນໃຫ້ເກັບກູ້ຫຼືແກ້ໄຂການດໍາເນີນທຸລະ
ກິດໃຫມ່;
ທີ່ດິນຈະໄດ້ຮັບການກະກຽມສໍາລັບການປູກຝັງ
/ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ
ໂຄງການ;
ການບໍລຈ
ິ າກແບບສະຫມັກໃຈຈະປະຕິບັດຕາມ
ຂະບວນການທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການດໍາ
ເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກເບິ່ງພາກທີ 8).
ແຜ່ນດິນທີ່ສາມາດສະຫນອງໄດ້ບເໍ່ ກີນ 5%
ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທັງຫມົດ;

ການສະຫນອງ "ທີ່ດນ
ິ ສໍາລັບທີ່
ດິນ" ທີ່ມີຄວາມສາມາດຜະລິດ
ເທົ່າທຽມກັນແລະຢູ່ໃນ
ສະຖານທີ່ທີ່ພໍໃຈກັບ AP. ດິນ
ຈະຖືກເກັບກູ້, ລະດັບແລະການ
ກະກຽມສໍາລັບການປູກເພື່ອຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃນໂຄງການ;
(iii) ຖ້າພືດຫຼືຕົ້ນໄມ້ສູນເສຍ, ການ
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ຊົດເຊີຍການສູນເສຍຕົ້ນໄມ້
ແລະຕົນ
້ ໄມ້ຈະເປັນເງິນສົດທີ່ມີ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແລະການຊົດເຊີຍ
ຈາກການປູກພືດຕໍ່ໆໄປທີ່ບໍ່
ສາມາດປູກໄດ້ຕາມແຕ່ລະ B.
(iv) ຖ້າມີການສູນເສຍທຸລະກິດລາຍ
ໄດ້, ຄ່າຊົດເຊີຍສໍາລັບການສູນ
ເສຍລາຍໄດ້ຈະເປັນເງິນສົດຕາມ
ລາຍການ C.
ຄ່າຕອບແທນສໍາລັບໂຄງສ້າງການ
ກະສິກໍາຫຼືທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບແມ່ນຈະມີຕໍ່ເຄື່ອງຫມາຍ C.
ຊາວບ້ານທີ່ບໍ່ມີການຍ້າຍ
ຖິ່ນຖານແລະຜູ້ທີ່ຖືກຮັບ
ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກທີ່ດນ
ິ (ຜູ້ເຊົ່າ
ຫຼືຜູ້ເຊົ່າ), ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຫົວຂໍ້ທີ່
ບໍ່ມີຫົວຂໍ້ທີ່ຈະສູນເສຍ
ຫຼາຍກວ່າ 10% ຂອງ
ເນື້ອທີ່ຜະລິດທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້

(i) ບໍ່ມີຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ;
(ii) ຜົນກະທົບໃດໆກ່ຽວກັບການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນຫຼລ
ື າຍໄດ້ຫຼືການດໍາລົງ
ຊີວິດທີ່ມາຈາກທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກການສູນເສຍຈະ
ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕໍ່ມູນຄ່າ, ຫຼື
ອີງຕາມຜົນປະໂຫຍດຂອງການ
ສູນເສຍນັ້ນ;
(iii) ຖ້າ AH ໄດ້ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຫຼືເຊົ່າ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ, ໂຄງການ
ຈະຈ່າຍຄ່າ AH ສໍາລັບໄລຍະ
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ເວລາເຊົ່າຫຼືເຊົ່າທີ່ໄດ້ລ່ວງລັບໄປ
ແລ້ວ, ໂດຍບໍ່ມີການຫັກ. ຖ້າ
AH ຖືກຕັດສິນລົງໂທດສໍາລັບ
ການລ່ວງລະເມີດສັນຍາເຊົ່າຫຼື
ສັນຍາເຊົ່າກ່ອນ, ນີ້ຈະຖືກຈ່າຍ
ໃຫ້ໂດຍໂຄງການ; ແລະ
(iv) ຖ້າພືດຫຼືຕົ້ນໄມ້ສູນເສຍ, ການ
ຊົດເຊີຍການສູນເສຍຕົ້ນໄມ້
ແລະຕົນ
້ ໄມ້ຈະເປັນເງິນສົດທີ່ມີ
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແລະການຊົດເຊີຍ
ຈາກການປູກພືດຕໍ່ໆໄປທີ່ບໍ່
ສາມາດປູກໄດ້ຕາມແຕ່ລະ B.
(v) .ຖ້າລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດທຸລະ
ກິດແມ່ນສູນເສຍ, ຄ່າຊົດເຊີຍ
ສໍາລັບການສູນເສຍລາຍໄດ້
ສຸດທິຈະເປັນເງິນສົດຕາມ
ລາຍການ C.
ຄ່າຕອບແທນສໍາລັບໂຄງສ້າງການ
ກະສິກໍາຫຼືທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບແມ່ນຈະມີຕໍ່ເຄື່ອງຫມາຍ C.
B. ການສູນເສຍພືດ ແລະ ຕົນ
້ ໄມ້
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້ ແລະຕົນ
້ ໄມ້ທີ່ມີຜົນ
B.1: ການສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີ ພືດຢືນຕົນ
ຜະລິດອອກ
ຜົນຜະລິດ, ພືດ, ພືດ

(i)

(i) ພືດທີ່ມີຜົນກະທົບ

ແຈ້ງການລ່ວງຫນ້າກັບການຂຸດຄົນ
້ ;

ແມ່ນບໍ່ສໍາຄັນເພາະວ່າພວກ
ເຂົາປູກໃນສວນຄົວຕາມ

ຕະຫຼອດປີ

ລະດູການເຊັ່ນ: ເມັດ, ຫຍ້າ
, ກຸ້ງແລະ PAHs ພ້ອມທີ່

ຄ່າຊົດເຊີຍສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຜົນຜະລິດ;

ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ໂຄງການ;
(ii)

(ii) ຄ່າເສຍຫາຍຂອງ
ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ
ແມ່ນອີງໃສ່ມູນຄ່າປະຈໍາປີ
ຂອງຜະລິດຕະພັນເພີ່ມຂຶ້ນ
ສາມປີ;

C. ການສູນເສຍສະຖຽນລະພາບແລະຊັບສິນທີຫ
່ ກ
ັ ພັງ
C.1: ການໂຍກຍ້າຍບາງສ່ວນ
ຫຼືທັງຫມົດຂອງໂຄງປະກອບ
(ເຮືອນຫຼືອາຄານອື່ນຫຼືໂຄງ
ສ້າງ)

ໂຄງສ້າງ (ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າ
ຫຼືອື່ນໆ)

ໂຄງສ້າງ

(ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າຫຼືອື່ນໆ)

ເຈົ້າຂອງໂຄງສ້າງ (ບໍ່ວ່າ
ຈະເປັນປະເພນີຫຼືມີສິດທີ່
ດິນຫຼືບໍ່ມີກົດຫມາຍ)

(i)

; (i) ສໍາລັບຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່
ມີການຍ້າຍຖິ່ນຖານ: ການ
ຊົດເຊີຍເງິນສົດສໍາລັບ
ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບທັງຫມົດ 100%
ຂອງມູນຄ່າທົດແທນຢ່າງ
ເຕັມທີ່ສໍາລັບໂຄງສ້າງໃນ
ລາຄາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບນ
ັ ;
(i) ສໍາລັບຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່ມີ
ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ: ການ
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ຊົດເຊີຍເງິນສົດສໍາລັບ
ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບທັງຫມົດ 100%
ຂອງມູນຄ່າທົດແທນຢ່າງ
ເຕັມທີ່ສໍາລັບໂຄງສ້າງໃນ
ລາຄາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບນ
ັ ;
(ii)

ຄ່າຊົດເຊີຍແລະການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈະຖືກສະຫນອງ
ໃນຮູບແບບຂອງເງິນສົດ
ໂດຍບໍ່ມີການຫັກຄ່າສໍາລັບ
ຄ່າເສື່ອມລາຄາຫຼືວັດສະດຸ
ທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້.
ການຄິດໄລ່ອດ
ັ ຕາຈະ
ອີງໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບແລະບໍ່ແມ່ນເນື້ອທີ່
ໃຊ້ໄດ້;

(iii)

(iii) ສໍາລັບ 8 ຄອບຄົວທີ່
ຍ້າຍຖິ່ນຖານ: ບ້ານທົດ
ແທນທີ່ມີຂະຫນາດແລະ
ມາດຕະຖານທີ່ດີກວ່າແລະ
ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ໃຫມ່, ແລະການຊົດເຊີຍ
ເງິນສົດສໍາລັບໂຄງສ້າງທີ່ມີ
ຜົນກະທົບແລະບໍ່ມີຢູ່ໃນ
ສະຖານທີ່ໃຫມ່;
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(iv)

. (iv) ເງິນອຸດຫນູນການ
ຂົນສົ່ງ / ການຍົກຍ້າຍ,
ຕາມລາຍການ E

D. ການກະທົບຕໍກ
່ ານດໍາລົງຊີວດ
ິ
D.1: ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດປະຈໍາ
ວັນ ຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດ
ຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຮ້ານຄ້າ

ການສູນເສຍລາຍໄດ້ແລະທຸລະກິດ
ຫຼືສິນຊັບທີ່ຜະລິດອືນ
່ ໆໃນໄລຍະ
ຍ້າຍຫຼືໃນໄລຍະການຖອນ / ການ
ສ້ອມແປງຂອງສ່ວນທີ່ຖືກກະທົບ
(ໂດຍບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍ)

ເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າ, ທຸລະ

(i)

ກິດ

(i) ການຊົດເຊີຍເງິນສົດ
ສໍາລັບໂຄງສ້າງທຸລະກິດທີ່
ເສຍຫາຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນ
ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງໂຄງສ້າງ,
ໂດຍບໍ່ມີຄ່າເສື່ອມລາຄາຫຼື
ການຫັກຄ່າສໍາລັບວັດຖຸທີ່
ກໍ່ສ້າງ (ຕາມແຕ່ລະຫມວດ
C);

(ii)

(ii) ການຊົດເຊີຍເງິນສົດ
ສໍາລັບການສູນເສຍລາຍໄດ້
ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ
ການປ່ຽນແປງຫລືການຕັງ້
ຄ່າໃຫມ່ໂດຍອີງໃສ່ລາຍໄດ້
ປະຈໍາເດືອນທີ່ສົມທຽບກັບ
3 ເດືອນ; ແລະ

(iii)

(iii) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການ
ຂົນສົ່ງ / ການຍົກຍ້າຍຈັດ
ສັນ, ຄ່າເສຖີຍນພາບ
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ຕາມລໍາດັບ E.
E. ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື , ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື , ແລະການບໍລກ
ິ ານດ້ານການບໍລກ
ິ ານ LIVELIHOOD
E.1: ການຍ້າຍຖິ່ນຖານໃຫມ່

ການຂົນສົ່ງ ແລະ ອັດຕາການ
ຂົນສົ່ງ

8 ຄອບຄົວທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ

ທັງຫມົດ 8 ຄົນທີ່ຍ້າຍຖິ່ນຖານໃຫມ່
ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຫນຶ່ງເທົ່າກັບ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຍົກຍ້າຍ
ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນຂອງຄົວ
ເຮືອນໄປຫາບ່ອນທີ່ໃຫມ່ (ການ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ

ຂົນສົ່ງ, ແຮງງານ, ແລະອືນ
່ ໆ)
E.2: ການປ່ຽນພື້ນທີ່ໃໝ່
site

ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງຍ້າຍໄປຫາບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ໃຫມ່ຫຼືອື່ນໆ

ນອກເຫນືອໄປຈາກເງິນອຸດຫນູນ
ຕາມມາດຕາ E.1 ຂ້າງເທິງ, ເງິນອຸດ
ຫນູນເພີ່ມເຕີມຂອງການສະຫນອງ
ເຂົ້າ 1 ເດືອນຕໍ່ຄນ
ົ ຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ມີຄ່າ
ຕອບແທນເທົ່າກັບ 16 ກິໂລເຂົ້າໃນ
ລາຄາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບນ
ັ

E.3: ປ່ຽນແປງພື້ນທີ່ໃໝ່

ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກັບທຸລະ
ກິດທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່
ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃຫມ່ຫຼືອື່ນໆ

3 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ

3 ຄອບຄົວທີ່ມີການຍົກຍ້າຍ

.ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກັບທຸລະກິດ

ກະທົບ ໃນບັນດາ 8

(PAPs: 615,671,2782) ຈະໄດ້

ສາມາດທີ່ຈະປັບປຸງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄອບຄົວຍ້າຍຖິ່ນຖານ

ຮັບການຊົດເຊີຍເງິນສົດເທົ່າກັບ 3
ເດືອນຂອງລາຍໄດ້ສຸດທິເພື່ອການຟື້ນ
ຟູທຸລະກິດທີ່ຖືກກະທົບ

E.4:
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ການສູນເສຍຫຼືຜົນກະທົບ; ຜົນ

81 ຄົວເຮືອນທີ່ມີ

(i)

(i) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ

ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
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ກະທົບຕໍ່ຜູ້ມີຄວາມບອບບາງ

ກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍ້າຍຖິ່ນ
ຖານ

ຄວາມທຸກຍາກທີ່ກໍານົດ

ຂອງການສະຫນອງເຂົ້າ 1

ໃນຕາຕະລາງ 4 9

ເດືອນຕໍ່ຄນ
ົ ຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່
ມີຄ່າທໍານຽມເທົ່າກັບ 16
ກິໂລເຂົ້າໃນລາຄາຕະຫລາດ
ໃນປະຈຸບນ
ັ .
(ii)

(ii) ຜູ້ຮັບເຫມົາຈະຕ້ອງ
ເຮັດທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມ
ທີ່ເຫມາະສົມໃນການເລືອກ
ເອົາ PAP ທີ່ຖືກກະທົບ
ຢ່າງຮຸນແຮງແລະມີຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ເປັນຜູ້ເຮັດວຽກສໍາ
ລັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ
ເສັ້ນທາງ.

F. ຜົນກະທົບຊົວ
່ ຄາວໃນໄລຍະການກໍສ
່ ້າງ
F1: ການນໍາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ຊົ່ວຄາວ

ເຂົ້າເຖິງທຸລະກິດ, ເຮືອນ, ຂຸມຂີ້
ເຫຍື້ອ, ແຄມໂຮງງານ, ແລະ
ອື່ນໆ.

ເຈົ້າຂອງທາງດ້ານ
ກົດຫມາຍຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສ

:ສໍາລັບທີ່ດິນກະສິກໍາແລະທີ່ຢູ່ອາໃສ
ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໂດຍຜູ້ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງ
ເຊັ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສັ້ນທາງຜ່ານໂດຍ
ຜ່ານຫຼືສໍາລັບບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຜູ້
ຮັບເຫມົາ:
(i)

ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນແມ່ນແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວ
ກັບສິດທິແລະສິດຂອງຕົນຕາມນະໂຍບາຍການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງໂຄງການ;
ສັນຍາທີ່ໄດ້ບັນລຸລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງທີ່ດນ
ິ ແລະຜູ້
ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງ

(i) ຄ່າເຊົ່າທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ
ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນແລະຜູ້ຮັບ
ເຫມົາກໍ່ສ້າງແຕ່ບໍ່ຄວນຈະ
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ຫນ້ອຍກວ່າລາຍໄດ້ແລະ
ລາຍໄດ້ທີ່ບໍ່ມີ
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສາມາດ
ສ້າງມາຈາກຊັບສິນໃນ
ລະຫວ່າງການໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ
ຊົ່ວຄາວ;
(ii)

(ii) (iii) ການຊົດເຊີຍ
ເງິນສົດໃນການທົດແທນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຊັບສິນ
ຄົງທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
(ເຊັ່ນ: ໂຄງສ້າງ, ຕົ້ນໄມ້,
ພືດ); ແລະ (iii) ການຟື້ນ
ຟູດິນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວ
ພາຍໃນ 1 ເດືອນຫຼງັ ຈາກ
ການເອົາອຸປະກອນແລະ
ອຸປະກອນອອກຈາກບ່ອນ
ເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຮັບເຫມົາ
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງ
ກັນລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງທີ່
ດິນແລະຜູ້ຮັບເຫມົາ
ກໍ່ສ້າງ.

F2. ຜົນກະທົບຕໍ່ສງິ່ ອໍານວຍ

ລະບົບໄຟຟ້າ, ລະບົບໂທລະ

ຄວາມສະດວກພືນ
້ ຖານຂອງ
ໂຄງການ

ຄົມນາຄົມ, ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ,
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ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທ້ອງຖິ່ນ

ອົງການຄຸ້ມຄອງ

(i)

(i) ເສົາ: ຄ່າຊົດເຊີຍ
ເງິນສົດສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການຖອນ, ໂອນແລະ

ເຂດພື້ນທີ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກັບສະພາບດຽວກັນກ່ອນທີ່
ຈະກໍ່ສ້າງທາງ.

ກໍ່ສ້າງສໍາລັບເສົາອາຄານ

38

ແລະເສັນ
້ ທາງເຂົ້າເຖິງ:
ການຄຸ້ມຄອງໂດຍວິສະ
ວະກໍາ. ຜູ້ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຟື້ນຟູ.
(ii)

(ii) ໄລຍະສັນຍາສໍາລັບຜູ້
ຮັບເຫມົາໃນການຟື້ນຟູທໍ່
ທີ່ເສຍຫາຍແລະເສັ້ນທາງ
ເຂົ້າເຖິງກ່ອນ
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49

51 ໂຄງປະກອບການໃຫ້ປະເທດທີມ
່ ປ
ີ ະສິດທິພາບສູງ

ບຸກຄົນຫຼື ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ອາດຈະເລືອກທີ່ຈະປະກອບສ່ວນທີ່ດນ
ິ ຫຼື ຊັບສິນໂດຍສະຫມັກໃຈໂດຍບໍ່ມີການ
ຊົດເຊີຍຕາມເງື່ອນໄຂແລະເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ.້ ນີອ
້ າດຈະເປັນເຫດຜົນຖ້າໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ໂດຍກົງແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບ..
ຂອບເຂດການບໍລຈ
ິ າກທີ່ດນ
ິ ແບບສະຫມັກໃຈ. ການບໍລິຈາກທີ່ດນ
ິ ອາດຈະຍອມຮັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ ທີ່ມີ
ຂະຫນາດນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຈົ້າຂອງຊັບສິນແລະທີ່ດນ
ິ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການບໍລຈ
ິ າກທີ່ດນ
ິ ແລະສິນຊັບອື່ນໆແບບສະ
ໝັກໃຈໃຫ້ແກ່ໂຄງການໂດຍອີງຕາມການເລືອກຂໍ້ມູນ. ບຸກຄົນຫຼຄ
ື ອບຄົວຈະບໍ່ສູນເສຍຫຼາຍກວ່າ 10% ຂອງທີ່ດິນຂອງ
ພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທີ່ດິນທີ່ຈະບໍລຈ
ິ າກໂດຍສະຫມັກໃຈຈະຕ້ອງບໍ່ມີເຮືອນ, ສິ່ງປຸກສ້າງຫຼືຊັບສິນຄົງທີ່ອື່ນໆ. ທີ່ດນ
ິ ທີ່
ຈະໄດ້ຮັບການບໍລຈ
ິ າກນັນ
້ ກໍ່ຄວນຈະບໍ່ເສຍຄ່ານາຍໜ້າ, ລ່ວງລະເມີດຫຼືການຮຽກຮ້ອງອື່ນໆຈາກເຈົາ້ ຂອງ ອື່ນໆ. ສໍາລັບ
ໂຄງການປະເພດນີ,້ ຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຄວນກຽມບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່
ກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ບລ
ໍ ິຈາກທີດ
່ ິນ ແລະຊັບສົມບັດອື່ນໆໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍ.
ບົດລາຍງານນີຈ
້ ະຖືກເອີ້ນວ່າ "ບົດລາຍງານສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດນ
ິ ແບບສະຫມັກໃຈ".
.ຂອບ
ການປະກອບສ່ວນແບບສະຫມັກໃຈແມ່ນການປະຕິບດ
ັ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຄວາມຮູ້.
ໂຄງການດັງ່ ກ່າວຈະຮັບປະກັນວ່າການ
ປະກອບສ່ວນແບບສະຫມັກໃຈແມ່ນເຮັດດ້ວຍຄວາມຮູ້ກ່ອນວ່າມີທາງເລືອກອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ລວມທັງຄ່າຊົດເຊີຍໃນມູນຄ່າການ
ທົດແທນ ແລະ ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບ ຫຼື ການບັງຄັບ. PAPs / PAHs ມີສິດທີ່ຈະປະຕິເສດທີ່ຈະບໍລຈ
ິ າກຊັບສິນແລະ
ໄດ້ຮັບສິດທິແລະການຊົດເຊີຍທີ່ດິນແລະຊັບສິນຂອງພວກເຂົາເສຍ.

ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບສິດທິແລະ

ການເຂົ້າເຖິງກົນໄກການຮ້ອງທຸກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນ RAP ນີ້. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ PMU ຕ້ອງກວດ
ສອບລັກສະນະສະຫມັກໃຈຂອງການບໍລຈ
ິ າກທີ່ດີກ່ອນການເຮັດວຽກຂອງພົນລະເຮືອນ.

Due Diligence ການບໍລຈ
ິ າກທີ່ດິນແບບສະຫມັກໃຈແບບສະຫມັກໃຈຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນບົດລາຍງານ VLD ແລະ
ຈະລວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕໍ່າສຸດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້
a)

ການຢັ້ງຢືນແລະເອກະສານທີ່ດນ
ິ ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫມັກໃຈແລະທີ່ດນ
ິ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການ

ບໍລຈ
ິ າກນັນ
້ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືຂໍ້ຈໍາກັດອື່ນໆ;
b)

ການຢັ້ງຢືນວ່າບໍ່ມີຄອບຄົວສ່ວນບຸກຄົນທີຈ
່ ະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການໃຫ້ບລ
ໍ ຈ
ິ າກທີ່ດນ
ິ

(ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ເກີນ

10% ຂອງທີ່ດິນທັງຫມົດຂອງການໃຫ້ບໍລຈ
ິ າກສ່ວນບຸກຄົນ) ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ PMU ການເຈລະຈາການຟື້ນຟູການດໍາລົງ
ຊີວິດເຊັ່ນການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄ່າທໍານຽມການດໍາເນີນງານ, ຂອງທີ່ດິນປູກຝັງຂອງສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອືນ
່ ໆ;
c) ການຢັ້ງຢືນວ່າການບໍລິຈາກທີດ
່ ນ
ິ ຈະບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ເຊົ່າຫຼືແຮງງານທີ່ຖືກຜູກມັດ, ຖ້າມີ, ຈາກທີ່ດນ
ິ ;
d) ການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມຫມາຍຖືກປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອທີ່ດີກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນທີດ
່ ິນທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເອກະສານຢັ້ງຢືນວ່າ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ດນ
ິ ແມ່ນຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງກັບໂຄງການແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນ.

ການສົນທະນາແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນກັບ

ແມ່ຍິງແລະຊົນເຜົ່າຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມຫມາຍ; ແລະ

RAP of NR13 North

e) ການຮັບປະກັນວ່າລະບົບຍຸດຕິທໍາຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກ, ແລະລະບົບສໍາລັບການຕິດຕາມແລະລາຍງານຂອງໂຄງການ
ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່; ແລະ
f) ການຢັ້ງຢືນວ່າໂຄງການທີ່ຕ້ອງການທີ່ດນ
ິ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ໃດຫນຶ່ງ (ຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານສະຖານທີ່
ຫຼືທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງດິນ).
ເອກສານ

ພະນັກງານສັງຄົມໂຄງການທີ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທີ່ປຶກສາປົກປັກຮັກສາສັງຄົມຈະກະກຽມບົດລາຍງານ

ຄວາມດຸຫມັ່ນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບການບໍລິຈາກທີດ
່ ິນແບບສະຫມັກໃຈໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼື PAH
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະຫນອງທີດ
່ ນ
ິ ສ່ວນບຸກຄົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຮັບປະກັນການສໍາເລັດຮູບແບບການຍິນຍອມເຫັນດີລາຍ
ລັກອັກສອນ (ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ດນ
ິ ສັນຍາສະຫມັກສະຫມັກ) ສໍາລັບການບໍລຈ
ິ າກທີ່ດນ
ິ
(ເບິງ່ ຕົວຢ່າງໃນເອກະສານຊ້ອນ
7.C). ແບບຟອມ VLD ຈະຖືກເຊັນໂດຍທັງຜົວແລະເມຍແລະຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍສອງຄົນທີ່ເປັນຜູ້ນໍາຊຸມຊົນແຕ່ບໍ່
ແມ່ນຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຂອງໂຄງການ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າດິນໄດ້ຖືກສະຫນອງໂດຍສະຫມັກໃຈໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບ
ຫຼືການບັງຄັບໃຊ້ໃດໆ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມດຸຫມັ່ນຂອງການບໍລຈ
ິ າກທີ່ດນ
ິ ໂດຍສະຫມັກໃຈຈະຖືກຢັ້ງຢືນໃນລະຫວ່າງການ
ອອກແບບລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການແລະປັບປຸງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.
ການສະຫນັບສະຫນູນການສະຫນັບສະຫນູນທີດ
່ ິນແບບສະຫມັກໃຈ. ບັນຫາການສະເຫນີທດ
ີ່ ນ
ິ ແບບສະຫມັກໃຈຈະໄດ້ຮັບ
ການຕິດຕາມພາຍໃນໂດຍພະນັກງານຂອງໂຄງການແລະພາຍນອກໂດຍທີ່ປຶກສາດ້ານການຕິດຕາມພາຍນອກ.
ທະນາຄານ
ໂລກຈະທົບທວນແບບຟອມຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາທີ່ດິນແລະເຂົ້າຮ່ວມການສໍາພາດກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ດນ
ິ .
ໃນລະຫວ່າງການ
ສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບດ
ັ ຫຼກ
ື ານທົບທວນຄືນ, WB ຈະກວດພິສູດວ່າການບໍລຈ
ິ າກທີ່ດນ
ິ ຖືກກໍານົດໄວ້ຕາມຂັ້ນຕອນ
ຂ້າງເທິງ. ແບບຟອມສັນຍາຄວນຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານການສໍາເລັດ RAP - ເປັນເອກະສານຊ້ອນກັບສໍາເນົາແຂງ
ຕົ້ນສະບັບໃຫ້ PAP ຫຼື PAH ເພື່ອການອ້າງອີງຂອງພວກເຂົາ.
ກົນໄກແກ້ໄຂແກ້ໄຂ. ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຄາດວ່າອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັງຄັບໃຊ້ການສະສົມທີ່ດິນຫຼືການສະຫນອງການນໍາໃຊ້
ທີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍກວ່າ 10%, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກ. ທຸກຄໍາຮ້ອງທຸກຈະໄປຫາກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກທີ່ຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການ. ຂັ້ນຕອນການຈັດການຄໍາຮ້ອງທຸກແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໃນຫມວດທີ 11 "
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ມາດຕະການການສ້າງຕັ້ງການດໍາລົງຊີວດ
ິ ຄືນໃໝ່

19.
ທຸກໆເງື່ອນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການສ້າງການດໍລງົ ຊີວດ
ິ ຄືນໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອ
ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອປັບປຸງ ຫຼື ຢ່າງໜ່ອຍ ເພື່ອບູລະນະ ໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນມາດຕະຖານ ຄວາມສາມາດໃນການອອມລາຍໄດ້
ແລະ ລະດັບຜົນຜະລິດ
20.
ໃນ ຄອບຄົວທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເບ້ຍລ້ຽງຫູືເທົ່າກັບ ເຂົ້າກິນ 16 ກິໂລ ຕໍ່ຄນ
ົ ໃນຄອບຄົວ ສໍາ
ລັບ1 ເດືອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສໃໝ່.
21.
ໃນ8 ຄອບຄົວຖືກຍົກຍ້າຍ ມີການສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສໍາລັບ 3 ຄອບຄວທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂາຍເຄື່ອງດື່ມ ແລະ
ສິນຄ້າກະສິກໍາ . ຄອບຄົວເຫຼົ່ານີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນເງິນສົດໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສ້າງທຸລະກິດໃໝ່
ໃນພືນ
້ ທີ່ໃໝ່
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22.

During the construction phase, about 192 shops and stalls that sell food will suffer

certain amount of income losses, as they may lose their customers due to construction
work and access constraints. These shops will receive compensation of 3 months net
income calculated based on their actual monthly net income. ໃສນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ປະມານ 192 ຮ້ານ ທີ່
ຂາຍອາຫານຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລາຍໄດ້ ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົ້າອາດຈະສູນເສຍລູກຄ້າ
ເນື່ອງມາຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະ
ການເຂົາເຖິງມີການກີດຂວາງ ຮ້ານເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ໄລຍະ3 ເດືອນ ຂອງລາຍໄດ້ບົນພືນ
້ ຖານລາຍໄດ້ສຸດທິຕໍ່
ເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ
23.
81 ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມບອບບາງ ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ແມ່ນກໍານົດ ໃນຕາຕະລາງ 4-10 ເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຸ່ມ
ຄອບຄົວດັ່ງນີ:້
•

ຮ້າງ ຫຼື ໝ້າຍ ແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ລະຫວ່າງ 240,000 ຫາ 500,000 ກີບຕໍ່
ເດືອນຕໍ່ຄນ
ົ

•

Households with disabled or invalid persons and with low income between
240,000 to 500,000 Kip per month per capita;ຄອບຄົວທີ່ພິການ ຫຼື ບຸກຄົນເສຍອົງຄະ ທີ່ມີ
ລາຍໄດ້ຕໍ່າ240,000 ຫາ 500,000 ກີບຕໍ່ເດືອນຕໍ່ຄົນ

•
•

andຄອບຄົວທີ່ຕໍ່າກ່ວາມາດຖານຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ 240,000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ

•

ຄອບຄົວຜູ້ອາຍຸສູງ ບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ມີລາຍຮັບລະຫວ່າງ240,000 ຫາ 500,000
ກີບຕໍ່ເດືອນຕໍ່ຄນ
ົ

•
24.
ເຖິງແມ່ນບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມບອບບາງຈະບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ8
ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງທີ່ຈະມີການ
ຍົກຍ້າຍ ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດໃນການດໍາລົງຊີວດ
ິ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງກັບໂຄງການ ສະນັນ
້
ມາດຕະການພິເສດ , ເພີ້ມສິດທິພິເສດການຊົດເຊີຍ. ຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອນໍາເຂົາເຈົ້າ
ຍອມຮັບກ່ຍວກັບເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ ເພຶ່ອນໍາໃຊ້ແກ່ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມບອບບາງ
25.
ມາດຕະການ ເຈາະຈົງໃສ່ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ບັນຫາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຈັດຕັງ້ ເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມມີ1.
ຈໍາກັດສິງ່ ກີດກັນ
້ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ , ການຄ້າ ແລະໂອກາດການຈ້າງງານ 2ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຜ່ານການບໍລິຫານຈັດການ
ທີ່ດີ, ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍສຽງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງຄວາມທຸກຍາກທີ່ໄດ້ຜົນ 3. ຫຼດ
ຸ ຄວາມບອບບາງ ກາຍເປັນ
ຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຊັບສິນທາງສັງຄົມ( ເຊັ່ນ ສະໜອງເຂົ້າກິນ 16 ກິໂລ/ຄົນ/ເດືອນ ຕາມລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ
ໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສະຫງົບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄອບຄອງ)
ມາດຕະການການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
26.

:ລຸ່ມນີ້ແມ່ນມາດຕະການການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທ່ຈະໃຊ້ກັບ 10 ຄອບຄົວທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ
•

ການຍົກຍ້າຍເຮືອນ ຕ້ອງປຶກສາກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ດນ
ິ ທີ່ຈະທົດແທນ ຫຼື ລົງຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ຕົວຈິງ

RAP of NR13 North

•
•

ດິນທີ່ທົດແທນ ຕ້ອງເທົ່າກັບຂະໜາດຂອງດິນທີ່ສູນເສຍ ສໍາລັບກໍສ
່ ້າງເຮືອນ. ຖ້າຂະໜາດ ຂອງດິນທີ່ທົດ
ແທນໜ່ອຍກ່ວາດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ການຊົດເຊີຍດ້ວຍເງິນສົດ ຕໍ່ສ່ວນຕ່າງຂອງເນື້ອທີ່ ຫຼື ຂະໜາດທີ່
ດິນສູນເສຍ ແລະ ເນື້ອທີ່ດນ
ິ ຕອນໃໝ່ຈະໄດ້ປະກາດໃຊ້.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການອອກໃບຕາດິນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນປຸກສ້າງເຮືອນ ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ
ໃບຕາດິນທີ່ອອກໃໝ່ຕ້ອງໃສ່ຊື່ ທັງສອງຄົນ ຜົວ ແລະ ເມຍ

•

;ເຮືອນທົດແທນທີ່ຢູ່ພື້ນທີ່ຈດ
ັ ສັນ ຫາກມີຂະໜາດ ຫຼື ມາດຖານດີກ່ວາ ຈະບໍ່ມີການທົດແທນເປັນ

•

ເງິນສົດ ໃນພືນ
້ ທີ່ໃໝ່
•

;ຄ່າເດີນທາງ, ຍົກຍ້າຍ.. ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ ໃນເວລາຍົກຍ້າຍ

•

. ການຍົກຍ້າຍເຮືອນຄວນຕັດສິນໃຈ ໃນກໍລະນີມີການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ ເທົ່າກັບມູນຄ່າດິນ ແລະ
ເຮືອນທີ່ສູນເສຍ ຕາມລາຄານທ້ອງຕະຫູາດ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າຊົດເຊີຍລວມທັງ ຄ່າເດີນທາງ

51

52

ການປຶກສາ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່

ໃນໄລຍະການກະກຽມ ແຜນດໍາເນີນງານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ການປຶກສາ
ຫາລື ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນຫຼາຍລະດັບຂັ້ນເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໂດຍຜ່ານໂຄງການ. ການຈັດກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລືແມ່ນແຍກຈາກກັນຄື ທີມງານສີ່ງແວດລ້ອມ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ກຸ່ມ
ບົດບາດ ຍິງຊາຍ. ຮ່າງການສະຫູຸບສັງລວມ ກ່ຽວກັບແຜນດໍາເນີນງານຍົກຍ້າຍ
ຖິ່ນຖານ ຈະໄດ້ນໍາມາສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືໃນຮອບທີ່2 ຂອງກອງປະຊຸມ
ໃນ ເດືອນກັນຍາ 2017 . ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ໄດ້ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວ
ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ(ບັນຫາອື່ນໆ) ກົນ
ໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

27.
ເນື່ອງຈາກມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານເປີເຊັນ, ຂະໜາດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ
, ຂະໜາດຂອງຂໍ້ຂັດແຍ້ງອາດຈະເກີດຂື້ນລະຫວ່າງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ບ້ານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ, ການຈັດຕັງ້ ຂອງເມືອງ,
ລັດຖະບານ ແລະ ອືນ
່ ໆ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂ ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະເກີດຂື້ນເປັນປະຈໍາ. ໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລື
ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ ປະເມີນຜົນກະທົບແລະ ວາງແຜນດໍາເນີນງານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ
ຂັດຄ້ານ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ມີການຂັດຄ້ານເກີດຂື້ນ ແມ່່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ
ກ່ອນຈະເປັນເລື່ອງໃຫຍ ແລະ ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ້ງ . ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະບັນຫາສັງຄົມ ທາງກົງ
ແລະທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບຕໍ່ຊົນເຜົ່າ ເນື່ອງຈາກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ອາດຈະແກ້ໄຂດ້ວຍຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ
ແຍ້ງ ໂດຍຜ່ານກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງໂຄງການ.
28.
2 ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນ ເດືອນ 7 ແລະ 8 ປີ 2017 ຈາກເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ເຈົ້າແຂວງວຽງຈັນ ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນເມືອງ ປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນຕ່າງໆດັ່ງນີ:້
•

ຮອງເຈົ້າເມືອງ
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•

Deputy Director of DPWT of both Vientiane Capital and Vientiane Province ຮອງຫົວ
ໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທັງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ

•

ຫົວໜ້າຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ

•

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ

•

ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ

•

ປະທານສະຖາປານິກເມືອງ

•

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ

29.

The role and responsibilities identified in the directions for the establishment of the

grievance committees in each district include: ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໂຄງຮ່າງ
ການຈັດຕັງ້ ຂອງຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງເມືອງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັງ່ ນີ້:
Coordination with MPWT, village authorities and other concerned parties to create

•

awareness of the APs on the project purposes and to mobilize for cooperation with the
project ປະສານງານກັບກະຊວງໂຍທາທິການແລະ ຂົນສົ່ງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອ
ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ປະສານວຽກງານກັບ
ໂຄງການ
•

ຄຸ້ມຄອງການຊົດເຊີຍຕໍ່ທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ສິງ່ ປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນຜະລິດກະສິກໍາ

•

ປະສານງານໂຄງການ ເພື່ອຕິດຕາມການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນຜະລິດກະສິ

ກໍາ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ.
•
•

ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ, ບັນຫາ ແລະ ຊໍາລະຄ່າຊົດເຊີຍ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

•

.ລາຍງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍາ

30.

: ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຈະສ້າງຢູ່ທຸກໆ ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຊຶ່ງປະກອບມີພາກສ່ວນຕ່າງໆດັ່ງນີ້:
•

ນາຍບ້ານ

•

ຄະນະບ້ານຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເສດຖະກິດ, ເກັບພາສີ

•

ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ

•

ຕາງໜ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຈໍານວນ 2 ທ່ານ( 1ຍິງ ແລະ 1ຊາຍ)ຈາກ

•

ຕາງໜ້າຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈໍານວນ2 ທ່ານ(ສະເພາະໃນບ້ານທີ່ມີຊົນເຜົ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ)

31.
ຕິດຕັ້ງສາຍດ່ວນ ແລະ ຕູ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຮຽນ ໃນທຸກບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ມີຄໍາຮ້ອງຮຽນ
ໂດຍກົງເຖິງອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ . ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບຊ່ຽວຊານທາງສັງຄົມຂອງ
ອົງການຮັບຜິດຊອບຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ອາດຈະຕິດໃສ່່ແຜນພັບ ແລະ ປົດສະເຕີ ແຈກຢາຍໃຫ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັບຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຄໍາຮ້ອງຮຽນທີ່ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ ໂດຍສະເພາະ ແລະ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງໂຄງການ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການຕິດຕັງ້ ສາຍດ່ວນ, ຕູ້ຄໍາຮ້ອງຮຽນ ຈະລວມຢູ່ໃນງົບປະມານກະກຽມໂຄງການ.
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32.
ເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຈຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນການປ້ອງກັນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂທີ່ເໝ
າະສົມ . ສິດທິ ແມ່ນການໃຫ້ເຕັມ ແລະ ທັນເວລາ . ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນໄດ້ຮັບການອອກແບບ ສໍາລັບໂຄງການ ຄືດງັ່
ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຂັ້ນຕອນພື້ນຖານ ເພືອ
່ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ລາຍລະອຽດດັງ່ ລຸ່ມນີ:້
33.
ຂັ້ນຕອນທີ1 . ຂັ້ນຕອນທີ1 ແມ່ນສໍາລັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫູື ກຸ່ມຄອບຄົວ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ
ຊຶ່ງ ເປັນປະທານໂດຍນາຍບ້ານ . ນາຍບ້ານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ອາດຈະແມ່ນໜຶງ່ ໃນການຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ້ງໃນລະດັບຂັ້ນບ້ານ. ຊຶ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງ 11-3 ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງການຍົກຍ້າຍລະດັບຂັ້ນ
ບ້ານ . ບັນຫາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະແກ້ໄຂດ້ວຍການປຶກສາຫາລື ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍ ຂັ້ນບ້ານ. ການແກ້ໄຂຂັ້ນບ້ານ ໃຊ້ເວລາ
ປະມານ 1-3 ມື້.
Table 11-1: ຕາຕະລາງ 11-3 ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຍ້າຍລະດັບຂັນ
້ ບ້ານ

53

ໜ້າທີ່ສະເພາະ

55

ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຕົວເລກທີ່ຕ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ທີມງານປະ
ເມີນ

57

ລະບຸບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຍື່ນລາຍຊື່ທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ຕໍ່ທີມງານປະເມີນ

54

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

56

ນາຍບ້ານ

ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຕົວເລກທີ່ຕ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ທີມງານປະເມີນ
ລະບຸບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຍື່ນລາຍຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ຕໍ່ທີມງານປະເມີນ
ຊ່ວຍທີມງານປະເມີນ ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຈາກບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ
ຊ່ວຍທີມງານປະເມີນ ກໍານົດ ແລະ ສິດທິ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ

ຮອງນາຍບ້ານ(ຜູ້ຮັບຜິດຊອບພາສີທີ່
ດິນ) ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ

ຊ່ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ
ນໍາສະເໜີຜົນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້້ງ ຕໍ່ບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ

34.
ກໍລະນີການຮ້ອງທຸກ ຫຼື ຮ້ອງຮຽນ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂັ້ນບ້ານໄດ້ ຫຼື ການແກ້ໄຂບໍ່ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ສາມາດດໍາເນີນຮ້ອງຂໍຕໍ່ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນເມືອງ.
35.

100 ຂັ້ນຕອນທີສອງ - ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການນໍາສະເຫນີຄວາມຮ້ອງທຸກຫຼືຄໍາຮ້ອງທຸກຢູ່ໃນຂັ້ນເມືອງ. ນີ້
ແມ່ນຄະນະກໍາມະການຮ້ອງທຸກຂັ້ນເມືອງ / ແຂວງ (D / PGC) ເຊິ່ງເປັນຫົວຫນ້າຮອງຫົວຫນ້າເມືອງ. ໃນ
ລະດັບນີກ
້ ານຮ້ອງທຸກຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພາຍໃນ 5 ຫາ 15 ມື້. ຖ້າ D / PGC ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ
ຫລື AP ບໍ່ພໍໃຈກັບການສະເຫນີຂອງ D / PGC, AP ອາດຈະເອົາກໍລະນີໄປໃນລະດັບຕໍ່ໄປ.ຂັ້ນຕອນທີ2
ສະເໜີຂໍ້ຮ້ອງຮຽນຕໍ່ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂັ້ນເມືອງ
ເມືອງ ຫຼື ແຂວງ
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ອາດຈະແມ່ນຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຂັ້ນ

36.

101. ຂັ້ນຕອນທີສາມ - ຂັ້ນຕອນທີສາມແມ່ນການເຂົ້າເຖິງລະບົບສານ. ມັນຄວນຈະສັງເກດວ່າ PAP /
PAH

ສະເຫມີມີທາງເລືອກທີ່ຈະໄປສານໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການ.

ຮ້ອງທຸກຫຼືການຮ້ອງທຸກຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃຫ້ສານແຂວງແລະສານແຂວງ.

ໃນຄັ້ງທໍາອິດກໍລະນີການ

ມັນຈະຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງ

MPWT / DOR / PMU, D / PRC ແລະພາກສ່ວນທີ່ຖືກກະທົບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆກ່ອນທີ່ພວກ
ເຂົາຈະຖືກນໍາໄປຫາສານແຂວງແລະສານແຂວງ. ຖ້າການຮ້ອງທຸກຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຫຼືວ່າ AP ຍັງບໍ່ພໍໃຈ
ກັບຜົນໄດ້ຮັບ,

ກໍລະນີທີສອງແມ່ນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍນໍາສະເຫນີກລ
ໍ ະນີທີ່ສານແຫ່ງຊາດ.

ການເຂົ້າເຖິງສານແມ່ນ

ແນ່ນອນສຸດທ້າຍ. ໃນລະດັບເມືອງ, MPWT / DOR / PMU ຈະເປັນພະຍານຫລັກໆເພື່ອ: (i) ຕອບຄໍາ
ຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜ່ານມາ, ແລະອື່ນໆ. ແລະ (ii) ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຮ້ອງຂໍນນ
ັ້ ຖືກທົບ
ທວນຄືນພາຍໃນເງື່ອນໄຂຂອງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ຂັ້ນຕອນແລະຂອບເຂດສິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະການ
ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍບໍ່ແມ່ນຂື້ນກັບເລື່ອງການປະຕິບັດ.

ຜົນການຄົນ
້ ຄວ້າຂອງຄະນະກໍາມະ

ການຈະຕ້ອງມີຄວາມຈໍາເປັນ. D / PGC ແລະ PMU ຕ້ອງຮັກສາປື້ມບັນທຶກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທຸກຄໍາ
ຮ້ອງທຸກແລະຂໍ້ຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຮັບແລະການຕັດສິນໃຈໄດ້. ບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕາມເປັນສ່ວນຫນຶງ່
ຂອງຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມພາຍໃນແລະພາຍນອກ. D / PGC ຕ້ອງຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງທຸກຫຼືການຮ້ອງ
ຂໍລະຫວ່າງ 15 ແລະ 30 ວັນ.
37.

102. MPWT / DOR / PMU ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕອບສະຫນອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການ
ບໍລິຫານແລະກົດຫມາຍທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກແລະການຮ້ອງທຸກ. ຖ້າການຮ້ອງທຸກ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ, ຫຼັງຈາກນັນ
້ , MPWT / DOR /
PMU ຈະນໍາໃຊ້ຜູ້ປະເມີນຜົນເປັນເອກະລາດເພີ່ມເຕີມເພື່ອແຈ້ງການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້
ຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງ PAP ແລະ
PAH ໃນໄລຍະທັງຫມົດຂອງໂຄງການລວມທັງໄລຍະເວລາທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຮູບ 11-1 ຂ້າງລຸມ
່ ແມ່ນ ໂຄງຮ່າງຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ້ງ
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່ື ນຄ
(5 to 15 days)ຍ
ໍ າຮ
້ ອງ ( ສັງຄ
ົ ມ
່
ແລະ ິສງແວດລ
້ ອມ) Submission
of grievances

Grievance resolution at VGC level
ການແກ
ູ່ ຄະນະກ
້ ໄຂຢ
ໍ າມະການຂັ້ນບ
້ ານ
້
(1-3ມ
ື )

້ ນສ
End ິສ
ຸ ດ

ແກ
້ ໄຂ
Not solved ່ໍບ
ໄດ
້ ແກ
້ ໄຂ

Grievance resolution at District/Provincial GV level
(5 to 15 days) ຄະນະກ
ໍ າມະການແກ
້ ໄຂຂັ້ນເມ
ື ອງ,
ແຂວງ 5-15 ວັນ

Solved ແກ
້ ໄຂ

້ ນສ
End ິສ
ຸ ດ

່ໍ ໄດ
Not solvedບ
້ ແກ
້
ໄຂ
Grievance resolution at Court level (15-30 days)

ຂັ້ນສານຕັດສ
ີ ນ 15-30 ວັນ
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60.161.1 ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ : ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະຂົນສົ່ງ

58.1
38.

103. DOR / MPWT ແມ່ນ EA ສໍາລັບໂຄງການ. MPWT ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນແລະການ
ກໍ່ສ້າງໂຄງການພາກລັດແລະໂຄງການຂະແຫນງການຂົນສົງ່ . ຢູ່ໃນລະດັບກາງ, ພາຍໃນ MPWT, ກົມຕ່າງໆ,
ລວມທັງ DOR, ມີບົດບາດສໍາຄັນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ MPWT ໃນການສຶກສາ, ການວາງແຜນ, ແລະການ
ຄຸ້ມຄອງມະຫາຊົນຂອງໂຄງລ່າງພືນ
້ ຖານແລະຖະຫນົນ. ຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMU) ໄດ້ຖືກສ້າງຢູ່
ໃນ DOR ເພື່ອປະສານງານກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຢູ່ໃນລະດັບຊາດ. ພາຍຫຼັງການສໍາເລັດ RAP, MPWT
ຕ້ອງມີການທົບທວນແລະຢືນຢັນເອກະສານນີ້ທີ່ສົ່ງໄປຫາ MONRE ເພື່ອການອະນຸມັດຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

58.2

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ພາຍໃນ ກົມຂົວທາງ ແລະ ຈະຮັບຜິດຊອບ ກາປະເມີນ, ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ການປ້ອງກັນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການໄດ້ຖືກສະຫຼຸບໄວ້ລຸ່ມນີ້:
•

ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມ ສໍາລັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ແລະ ການປະສານງານ ຂອງກິດຈະກໍາໂຄງການ;

•

ຄວບຄຸມດູແລ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ພາຍໃນອົງການປົກຄອງ
ເມືອງ;

•

ດໍາເນີນການຈັດຊື້ຈດ
ັ ຈ້າງ ສິນຄ້າ, ວຽກງານ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ລວມທັງການຄັດເລືອກ ທີ່ປຶກສາ ສໍາລັບສະໜັບ
ສະໜູນ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ກວດກາ ເອກະລາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການປົກປ້ອງ;
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາ ຕິດຕາມກວດກາ ໂຄງການ ໂດຍນໍາໃຊ້ ໂຕຊີ້ວັດ

•
•

ແລະ ໂຕວັດແທກ ຢູ່ໃນກອບໜ້າວຽກ ການອອກແບບ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ;
;
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ການອະນຸຍາດ ທີ່ຈໍາເປັນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຈາກ

•

ກຊສ ກ່ອນ ການມອບສັນຍາ ການກໍ່ສ້າງ
•

ຄຸ້ມຄອງ ການບັນທຶກ ແລະ ບັນຊີ ການເງິນໂຄງການ ແລະ ກະກຽມບົດລາຍງານ ການເງິນ;

•

ຄວບຄຸມດູແລ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ການປົກປ້ອງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລວມທັງການເຜີຍແຜ່
ເອກະສານ ການປົກປ້ອງ ຕາມກໍານົດເວລາ;

•

ຄວບຄຸມດູແລ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແຜນດํາເນີນງານ ດ້ານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ;

•

ຄວບຄຸມດູແລ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ລວມທັງ ມາດຕະການທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນ
ກະທົບດ້ານລົບ ຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ;

•

ຮັບປະກັນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ການພິຈາລະນາ ບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າ

•
•

ໃນລາຍລະອຽດການອອກແບບ ວິສະວະກໍາ ແລະ ລວມເຂົ້າ ໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງ;
control inspection of project facilities;
ດໍາເນີນ ການກວດກາ ຄຸນນະພາບ ຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງໂຄງການ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

•
•

;
ຄຸ້ມຄອງ ການມອບຮັບ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໂຄງການ ໃຫ້ອງົ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການ
ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ;
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•

ກະກຽມ ແລະ ນໍາສົ່ງ ບົດລາຍຄວາມຄືບໜ້າ ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ແລະ ບົດລາຍງານ ການເງິນ ໃຫ້ອົງ
ການຈັດຕັງ້ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ

•

ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບດ
ັ ຕາມ ການປົກປ້ອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາຍໄຕ້ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະຮັບຜິດຊອບ ການຄວບຄຸມດູແລ
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຜຄຕສ, ແຜນປະຕິບັດ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ແຜນຊົນເຜົ່າ, ແລະ ແຜນ
ດໍາເນີນງານ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະປະກອບມີ ຜູ້ຈັດການ ຜູໜ
້ ຶ່ງ.
39.

.

40.
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຮັບຜິດຊອບ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມ
ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ລວມທັງ ແຜນປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ) ສໍາລັບໂຄງການ ພ້ອມທັງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ກິດຈະກໍາ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການປະສານງານ ກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, Ahs, NGOs/ອົງ
ການຈັດຕັງ້ ທາງສັງຄົມ (CSOs) ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ອື່ນໆ. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ຜຄຕສ ແລະ ແຜນປະຕິບດ
ັ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ປະສານງານ
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫລັງຈາກ ການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອແນໃສ່ ປັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ
ວຽກງານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ.
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະສະໜັບສະໜູນ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໃນການກະກຽມ ເອກະສານ
ແລະ ບົດລາຍງານ ທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ ລວມທັງ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບ
ໜ້າ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ທີ່ນາໍ ສົ່ງໃຫ້ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ລະຫວ່າງໄລບະການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະ
ແຕ່ງຕັ້ງ ຊ່່ຽວຊານ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ(ທີ່ປຶກສາ ຫຼື NGOs) ເພື່ອດໍາເນີນ ກິດຈະກໍາ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ປັບປຸງ ແລະ
ປະຕິບັດ ແຕ່ະແຜນປະຕິບດ
ັ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ໃນນາມຕາງໜ້າ ຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ຊ່ຽວຊານ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ TOR ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງວຽກ ແລະ ຈະຮັບປະກັນ ແຜນ
ທັງໝົດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຖືກປະຕິບັດຕາມ. ຊ່ຽວຊານ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຈະຖືກພິຈາລະນາ ເປັນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງ
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຈະລາຍງານ ຫາ ຜູ້ຈດ
ັ ການ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ.
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ພາຍໄຕ້ ການຄວບຄຸມດູ
ແລ ຂອງຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຈະມີ ຊ່ຽວຊານ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ ຫຼື NGOs ່ີທມີຄຸນວຸດທິ
ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມກວດກາ ພາຍໃນ(ເບິງ່ ພາກທີ 14) ແລະ ພາຍໄຕ້ຂອບເຂດ ທີ່ພວກເຂົາ ໄດ້ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ຕາມ ແຜນການປະຕິບດ
ັ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ນະໂຍບາຍ ລັດຖະບານ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ການປົກປ້ອງ
ຂອງທະນາຄານໂລກ.
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ ເປັນຈຸດປະສານງານທໍາອິດ ສໍາລັບຄະນະກໍາມະການ ຍົກຍ້າຍ
ຈັດສັນ. ໜ່ວຍງານ ດັງ່ ກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບ ຄໍາຮ້ອງທຸກທັງໝົດ ແລະ ຂໍ້ຄັດແຍ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ຜຄຕສ ແລະ ແຜນການປະຕິບດ
ັ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ແກ້ໄຂ ບັນຫາ ດັງ່ ກ່າວ ຮ່ວມກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າ
ຫາກ ການແກ້ໄຂ ການຮ່້ອງທຸກ ບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກແກ້ໄຂ ຜ່ານການອຸທອນ ຕາມຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້
ຄັດແຍ່ງ.
ຜູ້ຈັດການ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະລາຍງານໂດຍກົງ ຫາ ໜ່ວຍງານຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ, ອໍານາດ
ການປົກຄອງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ຖ້າເຫັນວ່າຈໍາເປັນ. ບົດບາດຂອງຜູ້ຈດ
ັ ການ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
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ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການ
ຕິດຕາມ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ການດໍາເນີນງານ. ຜູ້ຈດ
ັ ການ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະປະຕິບັດໃນນາມຕາງໜ້າຂອງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໃນການປະສານສົມທົບ ກັບອົງ
ການຈັດຕັງ້ ລັດຖະບານ, ຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ຫຼື ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະຈະເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າ ກະຊວງ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ/ ຜູ້ຕາງໜ້າ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໃນ ຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.
ກິດຈະກໍາຂອງຜູ້ຈັດການ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະປະກອບມີ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈໍາກັດ ເພື່ອ:
•

ຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ດີ ແລະ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ;

•

ການປະສານງານ, ການຄວບຄຸມດູແລ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາ ທີ່ປະຕິບດ
ັ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ແຕ່ລະ EMMP ແລະ RAP;

•

ການປະສານງານ ລະຫວ່າງຜູຈ
້ ັດການ ຂອງຜູພ
້ ັດທະນາໂຄງການ, ທີ່ປຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ,
PRC, ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ / ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ EMMPs ແລະ RAP;

•

ການຄວບຄຸມດູແລ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ກິດຈະກໍາພາກສະຫນາມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ EMMP ແລະ RAP;

•
ການຄວບຄຸມດູແລ ວຽກງານວິຊາການສະເພາະ ຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ
້ ຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ປະຈໍາວັນ;
ແລະ
•

ການກະກຽມ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າພາຍໃນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ການລາຍງານ ຫາ ຫົວຫນ້າ PMU.

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການປັບປຸງ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ RAP, ການປະຕິບດ
ັ ກິດ
ຈະກໍາ / ມາດຕະການ ການຟື້ນຟູ ລາຍຮັບ ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍັງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂະບວນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ສໍາລັບຄົວເຮືອນ ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍົກຍ້າຍ ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ. ຊ່ຽວຊານດ້ານການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຈະລາຍງານໂດຍກົງ ຫາ ຜູ້ຈດ
ັ ການ ໜ່ວຍງານຄຸມ
້ ຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງ
ໃກ້ຊິດກັບພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, ລວມທັງ PRC.
58.3

ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ, ທີມງານ ປະຕິບັດໂຄງການ (PIT) ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ, ລວມທັງການ
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງທີມງານ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ໄດ້ສັງລວມໄວ້ລຸ່ມນີ:້
•

ປະສານງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ;

•

ຮັບປະກັນ ການປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງານ ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ;

•

ກະກຽມ ແລະ ນໍາສົ່ງ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ແລະ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ PMU ຢ່າງປົກກະຕິ;

•

ຄວບຄຸມດູແລ ແລະ ປະສານງານ ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ;

•

ຮັບປະກັນ ການປະຕິບດ
ັ ການປົກປັກຮັກສາ ສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ລວມທັງ ການເຜີຍແຜ່ ເອກະສານ
ການປົກປ້ອງ ໃຫ້ທັນເວລາ;
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•

ຮັບປະກັນ ການປະຕິບດ
ັ ແຜນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ແລະ ແຜນຊົນເຜົ່າ;

•
•

;
ຮັບປະກັນການປະຕິບດ
ັ ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ລວມທັງມາດຕະການທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບ
ຈາກການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ;

•

ປະສານສົມທົບ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາສົ່ງບົດລາຍງານການຕິດຕາມ
ກວດກາ ໃຫ້ PMU ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

•

ປະສານງານ ການປັບປຸງແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາຍົກຍ້າຍ
ຈັດສັນ; ແລະ

•
•

.
ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ກະກຽມບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດຂອງ
ໂຄງການ ໃຫ້ PMU.

58.4

ທີ່ປຶກສາ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ

ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ PMU ແລະ PIT, ທີ່ປຶກສາ ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດທັງການຄວບຄຸມ
ດູແລ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງໂຄງການທຸກດ້ານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ລວມ
ທັງການປົກປ້ອງ, ການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, GAP ແລະ ແຜນຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ. ທີ່ປຶກສາ
ສະຫນັບສະຫນູນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMS) ຕ້ອງປະກອບມີທີມງານຊ່ຽວຊານ ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ໃນໄລຍະເວລາ
ຂອງການປະຕິບັດ ໂຄງການ. ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ທີ່ເປັນໜ້າທີ່ຫລັກ ຂອງ PMSC ຈະມີດງັ່ ນີ:້
•
•

;
ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມໃນເວລາເຮັດວຽກ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມ ດ້ານ
ວຽກງານສັງຄົມ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ, ການພັດທະນາຊົນເຜົ່າ, ບດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາ;
ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ PMU ແລະ PIT ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາປົກປ້ອງ ທັງຫມົດ;

•

ຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ຊຸມຊົນ
ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ການກໍານົດມາດຕະການຟື້ນຟູ ລາຍຮັບ ຂອງຄົວເຮືອນ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງ ຈາການເວນຄືນທີ່ດນ
ິ ແລະ ຊ່ວຍໃນການອອກແບບແຜນງານ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສູງສຸດ; ແລະ

•

ສັງລວມຫຍໍ້ ແລະ / ຫຼື ຊ່ວຍໃນການສັງລວມຫຍໍ້ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເພື່ອ ກ) ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ ຂອງພວກເຂົາ, ຂ) ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ຂອງໂຄງການ ສໍາລັບບັນຫາການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການເວນຄືນທີ່ດນ
ິ ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງ ການສະໜັບສະໜູນ ຄົວເຮືອນ
ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.
ທີ່ປຶກສາ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ

41.

:

ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ PMU ແລະ PIT, ທີ່ປຶກສາ ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດທັງການຄວບຄຸມ
ດູແລ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງໂຄງການທຸກດ້ານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ລວມ
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ທັງການປົກປ້ອງ, ການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, GAP ແລະ ແຜນຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ. ທີ່ປຶກສາ
ສະຫນັບສະຫນູນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMS) ຕ້ອງປະກອບມີທີມງານຊ່ຽວຊານ ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ໃນໄລຍະເວລາ
ຂອງການປະຕິບັດ ໂຄງການ. ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ທີ່ເປັນໜ້າທີ່ຫລັກ ຂອງ PMSC ຈະມີດງັ່ ນີ:້
ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມໃນເວລາເຮັດວຽກ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມ ດ້ານ

•

ວຽກງານສັງຄົມ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ, ການພັດທະນາຊົນເຜົ່າ, ບດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາ;
ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ PMU ແລະ PIT ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາປົກປ້ອງ ທັງຫມົດ;
ຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ຊຸມຊົນ

•

ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ການກໍານົດມາດຕະການຟື້ນຟູ ລາຍຮັບ ຂອງຄົວເຮືອນ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງ ຈາການເວນຄືນທີ່ດນ
ິ ແລະ ຊ່ວຍໃນການອອກແບບແຜນງານ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສູງສຸດ; ແລະ
ສັງລວມຫຍໍ້ ແລະ / ຫຼື ຊ່ວຍໃນການສັງລວມຫຍໍ້ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເພື່ອ ກ) ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ

•

ໂຄງການ ຂອງພວກເຂົາ, ຂ) ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ຂອງໂຄງການ ສໍາລັບບັນຫາການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການເວນຄືນທີ່ດນ
ິ ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງ ການສະໜັບສະໜູນ ຄົວເຮືອນ
ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.
58.5
42.

ຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຄງການ
. ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການໃນອານາຄົດ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບດ
ັ ໂດຍການປຶກສາຫາລື
ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກອົງການຂອງລັດຖະບານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດ
ສັນໂຄງການ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອສະແດງຄວາມສົນໃຈ
ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການພົວພັນກັບຜົນກະທົບຂອງໂຄງການແລະມາດ
ຕະການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບ.

43.

ຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຄງການ ຈະຈັດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຈະມີການປະຊຸມຄັ້ງທໍາ
ອິດຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງເດືອນກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການ
ແລະຈະດໍາເນີນໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງໂຄງການ
ຍ່ອຍ ແລະ ເຖິງສອງປີຫຼັງຈາກກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງແລ້ວ ( ເພື່ອຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ດໍາເນີນການປະຕິບດ
ັ
ຕາມບ່ອນທີ່ຈໍາເປັນ). ບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມແລະກິດຈະກໍາຂອງ ຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
ໂຄງການ ຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນ ແລ ະພາຍນອກຂອງໂຄງການ.

44.

119. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ PRC ຈະມີດັ່ງນີ:້

•

;ການປະສານງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ESMU ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ RAP ຖືກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ;

•

ທົບທວນແລະສະເຫນີຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນແລະຊັບສິນ (ການຜະລິດ, ການຜະລິດ, ມູນຄ່າ
ຕະຫຼາດ, ອື່ນໆ) ເພື່ອການຊົດເຊີຍສໍາລັບຄົນພິການ

•

ການຈັດຕັງ້ ກອງປະຊຸມຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງແລະການປຶກສາຫາລືຕາມຄວາມຕ້ອງການ;

•
ການຕິດຕາມແລະກວດສອບກອງທຶນທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ສໍາລັບການປະຕິບັດ RAP; ແລະ
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•ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂແລະປະຕິບັດຕາມການຮ້ອງທຸກຫຼືຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຈັດຕັງ້ ຂຶ້ນຜ່ານຂັ້ນຕອນແກ້ໄຂບັນຫາການ
ຮ້ອງທຸກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ.
58.5.1
45.

ອົງການກວດສອບເອກະລາດ

120. ໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບທຶນເພື່ອ IEM ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການກວດສອບເອກະລາດຫຼືພາຍນອກ
ຂອງການປະຕິບັດຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງແລະມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນການອະນຸມັດໂດຍ MONRE. ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງ IEM ໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນພາກ 14
58.5.1

46.
47.

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຂາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

121. ອກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຂາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ
ແມ່ນອົງການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມສູນກາງທີ່ມີອໍານາດໃນການປະສານງານຄວາມພະຍາຍາມປົກປັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງກະຊວງລັດຖະບານແລະອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ.

MONRE

ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ

ລະບົບການປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍ
ຜ່ານການທົບທວນ RAP ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນການອະນຸມດ
ັ ສໍາລັບການພັດທະນາໂຄງການ. MONRE ຍັງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊີ້ນາໍ ໂດຍລວມກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາແລະການປະຕິບັດ
ຕາມເງື່ອນໄຂການຄຸ້ມຄອງແລະການຕິດຕາມຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢູ່ໃນລະດັບສູນກາງ.
ໃນ
ລະດັບແຂວງບັນດາບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ DONRE
48.

122. MONRE ຈະເປັນນັກສັງເກດການເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການຍົກຍ້າຍ
ຈັດສັນຂອງສປປລາວແມ່ນພໍໃຈໃນບັນດາໂຄງການ. MONRE ຈະໃຫ້ການອະນຸມັດຂອງລັດຖະບານກ່ຽວ
ກັບ EMMP ແລະ RAP ຂອງໂຄງການ.
ຕາຕະລາງ ການປະຕິບັດ
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49.

123. ການດໍາເນີນການທີ່ດນ
ິ , ການຊົດເຊີຍແລະການຍົກຍ້າຍບ່ອນທີ່ PAP ບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຈົນກ່ວາ
GOL ແລະ WB ໄດ້ອະນຸມດ
ັ RAP ສຸດທ້າຍ

50.

124. ການດໍາເນີນກິດຈະການທີ່ດນ
ິ , ການຊົດເຊີຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ດນ
ິ ທັງຫມົດຈະໄດ້ຮັບການສໍາ
ເລັດກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົນ
້ ກໍານົດເວລາການກໍ່ສ້າງ

51.

125. ຕາຕະລາງການປະຕິບດ
ັ ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ດນ
ິ , ການຊົດເຊີຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແມ່ນໄດ້ສະແດງຢູ່
ໃນຕາຕະລາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີລ
້ ວມທັງ (i) ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສໍາເລັດໃນການກະກຽມ RAP; (ii) ກິດຈະກໍາຈັດຕັງ້
ປະຕິຮູບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ; ແລະ, (iii) ກິດຈະກໍາຕິດຕາມພາຍນອກ.

ຕາຕະລາງ 13. ແຜນເວລາ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ກິດຈະກໍາຫຼກ ຂອງແຜນຍົກຍ້າຍຖິນ
່ ຖານ

ວາລະການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ

RAP Preparation ການກະກຽມ ແຜນຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
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ພຶດສະພາ ຫາ ກັນຍາ 2017
ດໍາເນີນ DMS ແລະ ການສํາລວດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ການປຶກສາຫາລື ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງ ກັນຍາ 2017
ແຜນປະຕິບດ
ັ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
ການອອກແບບດ້ານວິສະວະກໍາ ລະອຽດ

ສິງຫາ ຫາ ກັນຍາ 2017

ການພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ຈາກ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ມັງກອນ 2018
ຂົນສົ່ງ ແລະ ທະນາຄານໂລກ
ແຜນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ

ການຈ່າຍເງິນ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ

ພິຈາລະນາ ໂດຍກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ປະຕິບັດ ມາດຕະການ ການຟື້ນຟູ

ພິຈາລະນາ ໂດຍກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ການອະນຸຍາດ ເວນຄືນທີດ
່ ິນ

ພິຈາລະນາ ໂດຍກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ການມອບ ສັນຍາການກໍ່ສ້າງ

ເມື່ອການ ການອະນຸຍາດ ເວນຄືນທີ່ດິນ

6263 ກວດສອບແລະການລາຍງານ

60

60.1
52.

621631 ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດຕາມ
126. ການຕິດຕາມແລະການປະເມີນແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບ
ຫນ້າຂອງການປັບປຸງ, ການຈັດຕັງ້ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນການແລະການທົບທວນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມ
ຄືບຫນ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ການຕິດຕາມກວດກາຍັງຈະກ່າວເຖິງລະດັບທີ່ກດ
ິ
ຈະກໍາການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍທີ່ຕ້ອງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູທີ່ພັກອາໄສ
ຂອງ AP, ການດໍາລົງຊີວດ
ິ ແລະວິຖີຊີວິດ. ສອງກົນໄກຈະຖືກນໍາໃຊ້: (ກ) ການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນໂດຍ
ຄະນະບໍລິຫານແລະຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂັ້ນເມືອງ; ແລະ (ຂ) ການຕິດຕາມແລະການປະເມີນພາຍ
ນອກໂດຍຕິດຕາມກວດກາພາຍນອກພາຍນອກ (IEM).

60.2

ການປະເມີນພາຍໃນ

PMU ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການເວນຄືນທີດ
່ ນ
ິ ທັງໝົດ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດ
ສັນທີ່ດໍາເນີນຢູ່ຂັ້ນ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ. ການຕິດຕາມກວດກາ ພາຍໃນ ຈະປະເມີນ (i) ການປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍ
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ແລະຂັ້ນຕອນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ; (ii) ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້;
ແລະ (iii) ຂໍ້ກໍານົດ ສໍາລັບການດໍາເນີນ ການແກ້ໄຂ.
53.

ການຕິດຕາມກວດກາຄວນສຸມໃສ່ (ກ) ການປະເມີນວ່າມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນແລະການຊົດເຊີຍແມ່ນພຽງພໍ, (ຂ)

ການວິເຄາະວິທີການຕອບສະຫນອງທັນທີເພື່ອບັນເທົາບັນຫາຕ່າງໆໂດຍຜ່ານການປະຕິບດ
ັ ແກ້ໄຂ
ລະຫວ່າງກິດຈະກໍາການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະການເລີ່ມຕົນ
້ ການກໍ່ສ້າງ,

(d)

(c)

ການປ່ຽນແປງທີ່ດີ

ການປັບປຸງຂໍ້ມູນລວມຂອງການຮ້ອງທຸກແລະ

ການຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຂົາໂດຍການນໍາໃຊ້ກນ
ົ ໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງຮຽນ, (d) ຕິດຕາມສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເຫມົາກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ
ການປົກປ້ອງສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ (ຄວາມຕ້ອງການ AH ສໍາລັບໂອກາດການເຮັດວຽກ) ແລະ (f) ອື່ນໆຕາມຄວາມຈໍາ
ເປັນ. ການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນປະກອບດ້ວຍຜົນກະທົບຂອງການສະຫນັບສະຫນູນແບບສະຫມັກໃຈ: (ກ) ຂະບວນ
ການທົບທວນແລະເອກະສານການປະກອບສ່ວນແບບສະຫມັກໃຈຂອງ AHs ກັບໂຄງການ; (ຂ) ການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຮັບ
ເຫມົາໃນການຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ / ທີ່ດນ
ິ ໃນເວລາການກໍ່ສ້າງແລະ / ຫຼືຖືກແທນທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງວຽກງານຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງທີ່ຈໍາເປັນຕາມສັນຍາ.
ຍຸດທະສາດການຕິດຕາມຄວນເປັນສ່ວນຫນຶງ່ ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ, ເຊັ່ນຊຸມ
ຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າແລະຄົນອືນ
່ ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.
ວິທີການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນ: (i) ຕົວຊີ້ວັດ
ການນໍາໃຊ້ (ພະນັກງານ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ການເງິນ), (ii) ຂະບວນການ ຕົວຊີ້ວດ
ັ (ການປຶກສາຫາລື,
ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກ) ແລະ (iii) ການເວນຄືນທີດ
່ ນ
ິ , ອາຄານ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຜົນລະປູກ,
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຟືນ
້ ຟູ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນ ຄືນໃໝ່). PMU
ຈະລວມຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຂອງຕົນ ສົ່ງໃຫ້ WB.
60.3
54.

ການປະເມີນຈາກພາຍນອກ

ອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຈັນສັນ ທີ່ບໍ່ສະໝັກໃຈ (OP / BP 4.12, IEM

ຈະໄດ້ດໍາເນີນການແຕ່ງຕັງ້ ທີມງານ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ພາຍນອກ ກິດຈະກໍາການຍົກຍ້າຍຈັດສັນສໍາລັບໂຄງການເຊິ່ງຈະ
ສຸມໃສ່ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມຂອງໂຄງການ ເບິງ່ ວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ສາມາດ ປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວດ
ິ
ຂອງໂຄງການ, ລາຍຮັບແລະກໍາລັງຜະລິດຂອງໂຄງການກ່ອນຫນ້າໂຄງການ IEM ຈະເປັນອົງການເອກະລາດທີ່ມີປະສົບການ
ໃນການຕິດຕາມກວດກາການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະການປະເມີນຜົນທາງສັງຄົມ.

(i)

ການສະຫນັບສະຫນູນຈາກພາຍນອກ

ແລະຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການກັບ PMU ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອັດຕາການຊົດເຊີຍ, (ii) ຄໍາແນະນໍາເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາຫຼືບນ
ັ ຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການປະຕິບດ
ັ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະ (iii) ການປະເມີນໂດຍລວມກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບ
ຂອງທີ່ດິນ,

ການຊົດເຊີຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃຫມ່ສໍາລັບໂຄງການຈາກທັດສະນະດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມທີ່

ກວ້າງຂວາງ, ກວ້າງຂວາງ.
55.

ຕົວຊີ້ວັດສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາພາຍນອກຈະປະກອບມີ: (i) ການຈັດສັນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (ການ

ຈ້າງແຮງງານ, ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ, ດິນແລະຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາ, ການກະກຽມພື້ນທີ່ທົດແທນ, (ii) ມາດຖານດໍາລົງຊີວດ
ິ ກັບສູ່
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ສະພາບເດີມ (iii) ຄວາມພໍໃຈຂອງ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (iv) ປະສິດທິພາບຂອງການວາງແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ແລະ
(v) ຜົນກະທົບຕໍ່ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.
ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນພາຍນອກຈະຖືກກະກຽມບົນພື້ນຖານການ
ຕົກລົງເຫັນດີ ໃນສັນຍາຕະຫຼອດໄລຍະເວລາດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

61
56.

ມູນຄ່າ ແລະ ງົບປະມານ

ຕາຕະລາງ 15-5 ການຊົດເຊີຍໂດຍກົງ ແລະ ມູນຄ່າການສ້າງລາຍໄດ້ຄືນ ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ມູນຄ່າການຊົດເຊີຍ

ໂດຍບໍ່ມີຊັບສິນຂອງລັດຖະບານ(ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ) ຄາດຄະເນມູນຄ່າປະມານ18,556,676 ໂດລາ (154,150.31
ລ້ານກີບ).
Table 15-1: Direct Compensation and Income Restoration Costs ຕາຕະລາງ 15-5 ການຊົດເຊີຍໂດຍ
ກົງ ແລະ ມູນຄ່າການສ້າງລາຍໄດ້ຄືນ
ລະດັບ 63

62
66

1 67

71

70

1.1

74

1.2 75

ລາຍການ

64

ມູນຄ່າ ໂດລາ

ດິນ

68

12,602,091 69

ດິນຢູ່ອາໃສ-ການ
ຊົດເຊີຍ

72

11,650,146

ດິນກະສິກໍາ

78

2 79

ຕົນ
້ ໄມ້

82

3 83

ສິງ່ ປຸກສ້າງ

3.1 ້ອມແປງເຮືອນ/ຮ້ານ
3.2 ສ້າງເຮືອນ ແລະ ຮ້ານຄືນໃໝ່
3.3 ຮົ້ວ
3.4 ຝາຊີມັງ ອັດຂຸມ
3.5

ສິ່ງປຸກສ້າງອື່ນໆ (ປ້າຍ, ຮ່ອງ
ລະບາຍນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ
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76

951,945

80
68,317.19
5,476,068
2,632,383
702,813
941,703
819,285
379,884

65

ມູນຄ່າກີບ
104,685,568,439
96,777,760,832

73
77

81

7,907,807,607
567,510,900
45,489,699,638
21,867,203,263
5,838,271,068
7,822,730,314
6,805,797,282
3,155,697,712

4
4.1

, ການສ້າງລາຍໄດ້ຄນ
ື ,
ເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ອືນ
່ ໆ
ການໂຍກຍ້າຍ/ຄ່າເດີນທາງຄົວເຮືອນ

ກໍາໄລ ຂອງຮ້ານອາຫານ ແລະ
4.2 ການກະທົບ ໃນໄລຍະ 3
ເດືອນ
TOTALລວມທັງໝົດ

RAP of NR13 North

410,200
7,000

403,200
18,556,676

3,407,531,400
58,149,000

3,349,382,400
154,150,310,377

