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ຄໍາສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ (EGDF) ສະບັບນີ້ ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍ ກົມທີ່ດິນ (DOL), ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (MONRE) ສໍາລັບ ໂຄງການ ESLRP (P169669). ບົດລາຍງານ
ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຖືກກະກຽມ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ແລະ ນໍາພາ ໂດຍ ທ່ານ ອານົງສອນ ພົມມະຈັນ, ຫົວ
ໜ້າກົມທີ່ດິນ, ທ່ານ ພອນທິບ ໜໍ່ແກ້ວ, ຫົວໜ້າພະແນດທະບຽທີ່ດິນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກການນໍາຂອງ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ທ່ານ ບົວວັນ ຄໍາພິລາວົງ, ທ່ານ ນາງ ມາລີນາ ໄຊຍະວົງ, ທ່ານ ບຸນລວມ ລໍມະນີ, ທ່ານ ນາງ ທອງວັນ ແກ້ວບຸນພັນ
ແລະ ທ່ານ ປອ ພູວຽງ ວົງແສນເດືອນ ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກທີມງານເຕັກນິກ ຂອງ ກົມທີ່ດິນ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບ
ບັນດາທີ່ປຶກສາ.
ຂໍຂອບໃຈພິເສດໄປຍັງທີມງານຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍສະເພາະ ທ່ານ ມາກັສ ໂອລາວີ ກັກໂກເນັນ, ທ່ານ ເດວິດ
ບາຣິງໂກ, ທ່ານ ວິນລ້ຽມ ເອກເບີດ ວານ ເດິະ ເມີ, ທ່ານ ວຽງແກ້ວ ເພັດນະວົງໄຊ ແລະ ທ່ານ ສີບູນເຮືອງ ພັນດານຸວົງ
ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການອັນມີຄ່າ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດ ການກະກຽມເອກະສານ ESMF.
ບົດລາຍງານ ESMF ບໍ່ອາດສໍາເລັດ ຖ້າປາສະຈາກການປະກອບສ່ວນອັນມີຄ່າຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ, ກົມ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສັງຄົມ ເຊິ່ງຄວາມຄິດເຫັນ, ຂໍ້ມູນ
ຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ການກະກຽມເອກະສານ ESMF ໃນຊ່ວງຂະບວນການປຶກສາຫາລື.
ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກ ທະນາຄານໂລກ.
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ພາກທີ 1: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
1.1

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍໃນ ສປປ ລາວ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຊົນນະບົດ, ອີງໃສ່ທໍາມະຊາດຢ່າງໜັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ດິນ
ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອດໍາລົງຊີວິດການເປັນຢູ່. ເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ ແລະ ສືບມູນມໍລະດົກທີ່ດິນຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ ດິນປຸກສ້າງ/ຢູ່
ອາໄສ, ກະສິກໍາ, ລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້) ຈາກລຸ່ນຄົນສູ່ລຸ່ນໃໝ່ຕໍ່ໄປ. ໃນເຂດທີ່ໄດ້ເຮັດໃບຕາດິນ, ໃບຢັ້ງຢືນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
(ດິນລັດ) ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນກໍາມະສິດທີ່ດິນ ໄດ້ອອກໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ຂາຍທີ່
ດິນ ໂດຍໂອນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ຄົນອື່ນ. ໃບຢັ້ງຢຶນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຈໍານໍາ ແລະ ຄ້ໍາ
ປະກັນ ເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ ແລະ ຜູ້ເຊົ່າດິນ. ການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນລາຍບຸກຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ເປັນທາງການແມ່ນເກີດມີຢູ່ທົ່ວແຫ່ງໃນປະເທດ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄົວເຮືອນດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເຮັດກະສິກໍາ ແລະ ດໍາເນີນຊີວິດການເປັນຢູ່. ການຈັດປະເພດທີ່
ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຍາກທີ່ຈະໄດ້ມາດຖານ ແລະ ປ່ຽນແປງແບບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເຊິ່ງຕ່າງກັບການຈັດ
ປະເພດທີ່ດິນລັດ ອາດຈະສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ. ຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ ອາດເປັນຍ້ອນການ
ອະນຸຍາດທີ່ດິນສ່ວນຕົວໃຫ້ແກ່ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນໃນແບບນໍາໃຊ້ທີ່ດິນບໍ່ເປັນທາງການ. ບັນດາ
ໂຄງການ ທີ່ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການຈັບຈອງທີ່
ດິນ ໂດຍຜູ້ລົງທຶນທີ່ມີອິດທິພົນ ແລະ ຄົວເຮືອນດ້ອຍໂອກາດ.
ດິນແມ່ນຊັບສົມບັດແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍານູນຂອງ ສປປ ລາວ. ສິ່ງນີ້ຖືກຢັ້ງຢືນຕື່ມອີກໃນດໍາລັດ
ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ິດິນ (No. 026, 03/08/2017) ໃນສັກກະລາດໃໝ່. ດໍາລັດ
ເໜັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງທີ່ດິນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ, ຢູ່ອາໄສ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຍອມຮັບວ່າມີຄວາມທ້າທາຍ ເຊິ່ງປະເທດປະເສີນໜ້າໃນຊ່ວງສິບ
ປີຫຼັງ ນັບແຕ່ມີການປ່ຽນແປງທາງການເມືອງໃນປີ 1975. ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ລວມມີ ການ
ຫັນປ່ຽນປະເພດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ເຊິ່ງປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍ,
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບບໍ່ເປັນຮູບແບບ
ເສດຖະກິດ, ໂສດໂອກາດຈັບຈອງທີ່ດິນ, ຈັດສັນແບ່ງປັນທີ່ິນລັດໃຫ້ບຸກຄົນແບບຜິດກົດໝາຍ, ມູນຄ່າທີ່ດິນສູງຂຶ້ນ
ຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະທີ່ດິນໃນເມືອງ. ດໍາລັດຍັງຍອມຮັບບັນຫາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ
ທີ່ດິນ, ມີບັນຫາການເກັບພາສີທີ່ດິນ, ການໂອນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຂາດການສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີການ
ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບທີ່ດິນທຸກໆວັນ, ຂາດນິຕິກໍາທີ່ເຊັດເຈນຕໍ່ກັບການຫັນປ່ຽນປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເຊິ່ງເປັນ
ອຸປະສັກຂັດຂວາງໃຫ້ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນແທ້ຈິງຈາກທີ່ດິນ ເຊິ່ງມັນຄວນຈະເປັນ, ການ
ເວນຄືນທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ ແມ່ນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໜັກໜ່ວງ ແລະ ອ່ອນໄຫວ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ່
ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ.
ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍ ໂດຍການອອກນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບ
ທີ່ດິນ. ໄດ້ປັບປຸງຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ໂດຍແບ່ງອໍານາດ, ໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ
ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການ, ແຕ່
ການການບັງໃຊ້ກົດໝາຍຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທີ່ມັນຕ້ອງເປັນໄປ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 10 ຂອງພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ເຊິ່ງຮີບດ່ວນເລັ່ງໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທີ່ດິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
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ຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ອອກດໍາລັດເລກທີ 026: ລົງວັນທີ 03/08/2017 ວ່າດ້ວຍ
ການເພີ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທີ່ດິນໃນສັກກະລາດໃໝ່, ເຊິ່ງດໍາລັດມີຈຸດປະສົງເລັ່ງໃສ່ອອກໃບ
ຕາດິນ, ບໍລິການທີ່ດິນແບບທັນສະໄໝ, ເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສິດທິຄອບຄອງທີ່ດິນແບບປະເພນີ, ລວມໝູ່
ແລະ ບຸກຄົນ. ດໍາລັດໄດ້ກໍານົດຫຼັກການທົ່ວໄປ ເພື່ອບັນລຸ ຈຸດປະສົງ, ລວມທັງການການຮັບຮອງທີ່ດິນແບບປະເພນີ
ແລະ ລວມໝູ່, ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງລະບົບຍຸດຕິທໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເວນຄືນທີ່ດິນ, ເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ລະບຽບຫຼັກການສໍາປະທານທີ່ດິນ, ປັບປຸງຍົກລະດັບກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍ່ງ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທໍາ
ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ.
ພາຍຫຼັງອອກດໍາລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອອກແຜນແມ່ບົດວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2018, ເຊິ່ງ
ກໍານົດຂໍ້ແນະນໍາສໍາລັບ ແຜນການຈັດແບ່ງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນລະບົບ. ອີງ
ຕາມແຜນແມ່ບົດ, ໄດ້ຈັດແບ່ງເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດຂອງປະເທດຈໍານວນ 70% ສໍາລັບປ່າປົກຄຸມ ແລະ 30% ຂອງ
ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດຂອງປະເທດສໍາລັບພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຢູ່ອາໄສ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຊັນຮັບຮອງກົດໝາຍປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ, ປີ 2019) ໂດຍອີງຕາມບາງ
ຄວາມຄິດເຫັນ ທີ່ຄວນແກ້ໄຂ ແລະ ລວມທັງກົດໝາຍປ່າໄມ້. ກົດໝາຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງໄດ້ຖືກເຊັນໂດຍ
ປະທານປະເທດໃນວັນທີ 2/8/2019. ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນິດຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການ
ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍຕ່າງໆ(ເຊັ່ນ ກົດໝາຍການຈັດແບ່ງ ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ (2018), ດໍາລັດເລກທີ 84
ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຊົດເຊີຍ (2016), ກົດໝາຍກະສິກໍາ), ກົດໝາຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ ມີຂໍ້
ກໍານົດກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບປະເພນີຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຊົດເຊີຍອັນເໝາະ
ສົມຕໍ່ການເວນຄືນທີ່ດິນ.
ກົດໝາຍທີ່ດິນ ຮັບຮອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກໍານົດໄວ້ວ່າ ສິດທິເຫຼົ່ານີ້ ຖືກ
ຄຸ້ມຄອງໂດຍ “ຂຶ້ນທະບຽນປຶ້ມທີ່ດິນ, ຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ອອກໃບຕາດິນ, ຂຶ້ນທະບຽນກໍາມະສິດທີ່ດິນ ແລະ
ປ່ຽນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ”. ກົດໝາຍຍັງຮັບຮອງ ແລະ ປົກປ້ອງ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບປະເພນີ ເຊິ່ງຍັງຄ້າງຄາການອອກ
ໃບຕາດິນເປັນທາງການ. ທີ່ດິນ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ໂອນໃຫ້ນິຕິບຸກຄົນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນຍາຍມາກ່ອນນີ້ ໃຫ້ຖືວ່າແມ່ນ ທີ່ດິນ
ສາທາລະນະ ເຊິ່ງສາມາດອານຸຍາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງຝ່າຍບໍລິຫານຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການອອກໃບຕາດິນ. ທີ່ດິນສາທາລະນະ ຍັງສາມາດຖືກໂອນໃຫ້ບ້ານ ຫຼື ກຸ່ມບ້ານນໍາ
ໃຊ້ ໂດຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບແຜນການແບ່ງດິນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ນິຕິກໍາ/ກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ຮັບຮອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ຊຸມຊົນ ຫຼື ສິດທີ່ດິນບ້ານ ໄປເປັນທີ່ດິນກະສິກໍາຫຼື ທີ່ດິນ
ປ່າໄມ້. ທີ່ດິນ (ເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນທີ່ດິນປ່າໄມ້ລັດ) ສາມາດຖືກອະນຸມັດໃຫ້ບຸກຄົນນໍາໃຊ້ ໂດຍການອອກໃບຢັ້ງຢືນ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄອບຄອງທີ່ດິນກ່ອນທີ່ດິນຖືກຈັດໄປເປັນທີ່ດິນປ່າໄມ້ລັດ.
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ (PONRE) ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ (DONRE) ເປັນຜູ້ອອກໃບຕາດິນຖາວອນແລະ ໃບຢັ້ງຢືນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວ
ຕາມແບບຟອມກໍານົດ, ເຊິ່ງແມ່ນເອກະສານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນເດືອນ 6/2020 ມີຂໍ້ແນະນໍາ
ຂໍໃຫ້ ກຊສ ດໍາເນີນການປັບປຸງໃໝ່ຕໍ່ກັບກົດໝາຍທີ່ດິນເຊິ່ງໄດ້ປະກາດໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ, ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດສົມບຸນ
ແລະ ຍັງບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
ໃນທົ່ວປະເທດ, ມີຕອນດິນ ປະມານ 1,2 ລ້ານຕອນ ຂອງຈໍານວນ ປະມານ 3-3,5 ລ້ານຕອນ (ດິນເອກະຊົນ ແລະ
ສາທາລະນະ) ແມ່ນໄດຖືກຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນກວມເອົາເຂດໃນເມືອງ. ດັ່ງເປັນເປົ້າ
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ໝາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະໃຫ້ຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນສໍາເລັດ, ລັດຖະບານໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ່ 8 ແລະ ວິໄສທັດປີ 2030 ເພື່ອໃຫ້ອອກໃບຕັ້ງຕາດິນໃໝ່ 400.000
ຕອນພາຍໃນປີ 2020 ແລະ ອອກຕື່ມ 800.000 ຕອນ ພາຍໃນປີ 2025. ກຊສ, ກົມທີ່ດິນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ອອກໃບຕາດິນຄັ້ງທີ່ສອງ (LTP-II; P075006) ໂດຍແມ່ນທະນາຄານໂລກໃຫ້ທຶນ ແລະ ນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນຂອງລັດຖະບານ, ໂຄງການສໍາເລັດໃນປີ 2010. ບັນດາຂະບວນການດໍາເນີນງານ ທີ່ໂຄງການ
LTP-II ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ຈັກນັ້ນ ຖືກເກັບຮັກສາ, ບັນດາກິດຈະກໍາຍັງຄົງເປັນຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນເຂັດຕົວເມືອງ ແລະ
ຊານເມືອງ, ມູນຄ່າອອກໃບຕາດິນແມ່ນສູງຫຼາຍສໍາລັບປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍທີ່ຈະຫາມາຈ່າຍ. ກຊສ ຕ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມ
ເພື່ອມາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນເປັນລະບົບໃນເຂດຊົນນະບົບ
ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນມູນຄ່າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກໃບຕາດິນບຸກຄົນ.
ປັດຈຸບັນ ມີພະນັກງານ 600 ຄົນ ທີ່ດໍາເນີນວຽກງານກ່ຽວກັບໂຄງການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ທຶນ
ແລະ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດຜົນໃນປີ 2025 ແລະ ຈະບັນຈຸພະນັກງານເພີ່ມຕື່ມ 400 ຄົນ.
ດ້ວຍເຫດນີ້, ກຊສ ໄດ້ຂໍຮ້ອງ ທະນາຄານໂລກສະໜອງ ໂຄງການຊ່ວຍການລົງທຶນ (IPF). ຈຸດປະສົງຂອງ
ໂຄງການແມ່ນ ຊ່ວຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍົກລະດັບການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຍົກລະດັບ
ບໍລິການບໍລິຫານທີ່ດິນ. ເບື້ອງຕົ້ນ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍບັນຈຸເອົາບາງເຂດ
ຊານເມືອງ ແລະ ຕົວເມືອງເຂົ້າໃນໂຄງການ.

1.2

ບັນຍາຍກ່ຽວກັບໂຄງການ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນຊ່ວຍລັດຖະບານ ຍົກລະດັບ ການຄໍ້າປະກັນສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,
ນໍາເອົາບໍລິການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໄປສູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ແລະ ຕຽມການຮັບມືກັບກໍລະນີສຸກເສີນ ຫຼື ວິກິດຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ຮີບດ່ວນ.
ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ຈະບັນລຸຜົນ ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍ ແລະ ຍົກລະດັບຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ
ຢ່າງເປັນລະບົບ

ແລະ

ເຮັດໃຫ້ການອອກໃບຕາດິນແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຄືບໜ້າ.

ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາ

ໂຄງການ ຈະບັນລຸຜົນ ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ນໍາເອົາບໍລິການໄປເຖິງປະຊາຊົນ
ຢ່າງທັນສະໄໝ.
1.2.1

ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ

ໂຄງການປະກອບມີ 5 ອົງປະກອບ
ອົງປະກອບ 1: ຂຶ້ນທະບຽນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ (US$20.5 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$16.9 ລ້ານມາຈາກ IDA

ແລະ US$ 3.7 ມາຈາກ ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ SDC). ອົງປະກອບນີ້ ຈະຊ່ວຍລັດຖະ ບານ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ແລະ ກົມທີ່ດິນ ໃນການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກລະດັບ
ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ອອກໃບຕາດິນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 1,000,000 ໃບ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃບ
ຕາດິນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຖືກພິຈາລະນາ, ອອກໃຫ້ ເມື່ອໄດ້ຖືກກະກຽມ ແລະ ພິມ, ໂດຍບໍ່ກ່ຽວ ວ່າຜູ້ຖື
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ຄອງທີ່ດິນໄດ້ດິນມາຈາກ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂັ້ນເມືອງ
1.1: ເພີ່ມທະວີການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ (US$19.6 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$16.2 ລ້ານມາຈາກ IDA ແລະ

US$3.4 ລ້ານມາຈາກ SDC). ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະໃຫ້ທຶນແກ່ i) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ຢ່າງເປັນ
ລະບົບ ຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍໂຄງການ, ລວມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, ໂຄສະນາສ້າງຄວາມ
ຮູ້ມວນຊົນ, ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ, ບັນຈຸພະນັກງານດ້ວຍສັນຍາ, ຄ່າດໍາເນີນໂຄງການ ii) ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຄື່ອງມື ເຊັ່ນ:
ລົດໃຫຍ່, ເຄື່ອງອຸປະກອນສໍາຫຼວດ, ສະຖານນີດໍາເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ(CORSs), ເຄື່ອງມື ICT, ເຄື່ອງໝາຍເສັ້ນຊາຍ
ແດນ, ເຄື່ອງຂຽນ. ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້, ຈະມີການສໍາຫຼວດຕອນດິນ, ເຮັດແຜນທີ່ຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍອີງໃສ່
ຕອນດິນ ທີ່ຜູ້ຖືຄອງອ້າງກໍາມະສິດ. ບັນດາຕອນດິນ ທີ່ສົມຄວນອອກໃບຕາດິນ ຫຼື ໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນນັ້ນ ຈະ
ຖືກຂຶ້ນທະບຽນທີ່ຫ້ອງການທະບຽນທີ່ດິນ, ແຕ່ການຄອບຄອງທີ່ດິນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ການຖືຄອງທີ່ດິນສາທາລະນະ/ດິນຊຸມ
ຊົນ ຈະຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນແຜນທີ່ພູມສາດ ວ່າມີເຈົ້າຂອງຄອບຄອງ ເພື່ອຍົກລະດັບການຮັບປະກັນສິດຖືຄອງທີ່ດນ
ິ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເປັນການຕ້ານການໂສກສວຍຈັບຈອງທີ່ດິນ, ອ້າງກໍາມະສິດຊໍ້າຊ້ອນກັນ ແລະ ການສໍາປະທານ
ທີ່ດິນໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍອັນເໝາະສົມ.
1.2: ຝຶກອົບຮົມ, ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ (ຊ່ຽວຊານ) (US$0.9 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$0.7

ລ້ານມາຈາກ IDA ແລະ US$0.2 ລ້ານມາຈາກ SDC). ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະໃຫ້ທຶນແກ່ ການວາງແຜນການ ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິ່ງພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານຈ້າງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການດໍາເນີນວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ເຊິ່ງຈະຜ່ານ i)
ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ເພື່ອພັດທະນາການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດ ii) ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ.
ອົງປະກອບ 2: ຈັດຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການບໍລິການ (US$6.2 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$5.6 ລ້ານມາຈາກ

IDA ແລະ US$ 0.6 ລ້ານມາຈາກ SDC). ອົງປະກອບນີ້ ຈະຊ່ວຍລັດຖະບານ, MONRE ແລະ DOL ຍົກລະດັບ
ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ (ສໍາຫຼວດ, ຂຶ້ນທະບຽນ, ທຸລະກໍາ, ແບ່ງຕອນດິນ, ອື່ນໆ).
ຈະບັນລຸອົງປະກອບນີ້ ໂດຍຜ່ານ:
2.1: ເພີ່ມການນໍາເອົາບໍລິການເຖິງປະຊາຊົນ (US$2.8 ລ້ານມາຈາກ, ໃນນີ້ US$2.2 ລ້ານມາຈາກ IDA ແລະ

US$0.2 ລ້ານມາຈາກ SDC). ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ ຈະປັບປຸງຍົກລະດັບການນໍາເອົາບໍລິການເຖິງປະຊາຊົນ ໂດຍຜ່ານ:
i) ຂະບວນການທຸລະກິດ ເຊິ່ງປະເມີນວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ສໍາຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ; ii) ວາງແຜນການ
ແລະ ທົດລອງສູນບໍລິການບໍລິຫານທີ່ດິນ; iii) ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ PONRE, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ DONRE; iv) ຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງອຸປະກອນຫ້ອງການ, ເຟີນີເຈີ, ເຄື່ອງຂຽນ, ອຸປະກອນ ICT; v) ບັນຈຸພະນັກງານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
ພະນັກງານ.
2.2: ສະແກນ (Scanning), ການຄິດໄລ່/ຕົວເລກຄິດໄລ່ແບບດີຈີຕອນ (Digitization) ແລະ and ເກັບມ້ຽນການ
ບັນທຶກທີ່ດິນເຊິ່ງມີໃນປັດຈຸບັນ (US$0.6 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$0.6 ລ້ານມາຈາກ IDA). ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ ຈະໃຫ້ທຶນ
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ຄິດໄລ່ຂໍ້ມູນທີ່ດິນທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ

440,000 ເພື່ອຮັບປະກັນສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຖືກຕ້ອງ, ເລັ່ງຂ້າມໄປສູ່ລະບົບ

ບໍລິຫານທີ່ດິນແບບຄິດໄລ່ດີຈີຕອນ ແລະ ເພີ່ມການນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ຫ້ອງການ. ວຽກງານນີ້ຈະບັນລຸຜົນ ໂດຍຜ່ານ i)
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ (ຊ່ຽວຊານ) ເພື່ອກະກຽມການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ຍຸດທະສາດການເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນ
ການຄິດໄລ່ ii) ກະກຽມຂໍ້ມູນການຄິດໄລ່ໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາສະເພາະດ້ານດໍາເນີນງານ.
2.3: ບໍລິສັດສະເໜີ/ເລີ່ມຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ Lao LandReg (US$2.8 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$2.0

ລ້ານມາຈາກ IDA ແລະ US$0.4 ລ້ານມາຈາກ SDC). ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ ຈະໃຫ້ທຶນ ການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາ
ສະເໜີ/ເລີ່ມຜະລິດຕະພັນໃໝ່ Lao LandReg ເພື່ອເພີ່ມການຄິດໄລ່ແບບດີຈິຕອນ ຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ
ນໍາເອົາບໍລິການເຖິງປະຊາຊົນ. ວຽກງານນີ້ຈະບັນລຸຜົນ ໂດຍຜ່ານ i) ກະກຽມຍຸດທະສາດ ICT ແລະ ກວດກາຄືນຄຸນ
ນະພາບເຕັກນິກ ຂອງການປ້ອງກັນຂໍ້ມຸນ, Lao LandReg ແລະ ສຶກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ (Cyber ຫຼື ຕາໜ່
າງການສື່ສານທາງອີເລກໂຕຼນິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອິນເຕີເນດ); ii) ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ເພື່ອເພີ່ມຫ້ອງເຊີບເວີຂອງ
ກົມທີ່ດິນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ PONRE, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ DONRE ແລະ ສູນບໍລິການ; iii) ອຸປະກອນ ICT; iv) ພັດທະນາ Lao LandReg
ໃນຕໍ່ໜ້າ; ແລະ v) ຝຶກອົບຮົມຜູ້ດໍາເນີນ Lao LandReg operators.
ອົງປະກອບ 3: ພັດທະນາກອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (US$1.2 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$1 ລ້ານ
ມາຈາກ IDA ແລະ US$0.2 ລ້ານ ມາຈາກ SDC). ອົງປະກອບ ນີ້ຈະຊ່ວຍພັດທະນາກອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂັ້ນກວ້າງຂວາງ ແລະ ທັງໝົດ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບຫຼັກການ ໂດຍຜ່ານ i) ກະກຽມນະໂຍບາຍ ແລະ
ສຶກສາລະບົບ, ຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານເຕັກນິກ; ii) ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການ iii) ຈັດຝຶກ
ອົບຮົມພະນັກງານລັດ. ບັນດານະໂຍບາຍນີ້ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ທີ່ດິນຊຸມ
ຊົນ ແລະ ທີ່ິດິນນໍາໃຊ້ແບບປະເພນີ ແລະ ດິນພາຍໃນເຂດດິນປ່າຂອງລັດ

ອົງປະກອບ 4: ບໍລິຫານໂຄງການ (US$3.4 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$1.5 ລ້ານມາຈາກ IDA ແລະ US$1.9 ລ້ານ ມາ
ຈາກ SDC). ອົງປະກອບນີ້ ຈະຊ່ວຍການບໍລິຫານໂຄງການທັງໝົດ, ການປະສານກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານ
ຫ້ອງການໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ i) ຄ່າດໍາເນີນໂຄງການ ເຊິ່ງມີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,
ຫ້ອງການບໍລິຫານໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາໂຄງການ; ii) ທີ່ປຶກສາດ້ານຄຸ້ມຄອງການເງ ິນ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ,
ປະສານງານ, ສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ສັງຄົມ, ຝຶກອົບຮົມ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະ
ກາງ/ສຸດທ້າຍ, ກວດສອບບັນຊີ, ທີ່ປຶກສາໄລຍະສັ້ນ (ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ); iii) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນສຶກສາ
iv) ອຸປະກອນຫ້ອງການ ແລະ ເຟີນີເຈີ.
ອົງປະກອບ 5: ອົງປະກອບຮັບມືກໍລະນີສຸກເສີນ (CERC, US$0.0 ລ້ານ). ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວິທີການທາງຍຸດທະ

ສາດ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມຊັດສ່ວນຂອງທະນາຄານໂລກ, ອົງປະກອບນີ້ ຈະຮັບມືວ່ອງໄວກັບເຫດສຸກເສີນ
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(ເຊັ່ນ ກໍລະນີສຸກເສີນ ທີ່ກໍານົດ ໄວ້ໃນຄູ່ມືດໍາເນີນງານ ເຊິ່ງຊ້ອນທ້າຍຢູ່ໃນເອກະສານດໍາເນີນໂຄງການ ຫຼື POM),
ແລະ ອີງຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານ, ອົງປະກອບນີ້ຈະສະໜອງການເງ ິນທັນທີ ໃຫ້ກິດຈະກໍາ ແລະ ລາຍຈ່າຍດ່ວນ
ໂດຍຜ່ານການຈັດສັນເງ ິນທຶນໂຄງການຄືນໃໝ່

1.2.2 ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເບຶ້ອງຕົ້ນ ແມ່ນຜູ້ຖືຄອງດິນຢູ່ຊົນນະບົດ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ຂະນະດຽວກັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈະລວມທັງຜູ້ອາໄສຢູ່ຊານເມືອງ ແລະ ໃນເມືອງ ທີ່ມີກໍາມະສິດທີ່ດິນເຊິ່ງໄດ້
ຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວ. ຈະເອົາໃຈໃສ່ສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ດອ້ຍໂອກາດ ເຊິ່ງເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ກອບນະໂຍບາຍ
ປະຈຸບັນ. ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນ ຫ້າມອອກໃບຕາດິນເຕັມຮູບແບບໃຫ້ປະເພດດິນຊຸມຊົນ ແລະ ດິນພາຍໃນເຂດ
ດິນປ່າໄມ້ລັດ ເຊິ່ງດິນເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄົວເຮືອນຍາກຈົນທີ່ສຸດຂອງສັງຄົມ. ສະນັ້ນ ບາງປະເພດ
ດິນຊຸມຊົນຈະຖືກບັນທຶກເຂົ້າເປັນສ່ວນ ທີ່ຄອບຄອງ ເພື່ອຍົກລະດັບການຄໍ້າປະກັນຕາດິນຂອງເຂົາເຈົ້າທຽບກັບການ
ຈັບຈອງດິນ, ການທວງສິດຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ການສໍາປະທານໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍ ເໝາະສົມ, ອົງປະກອບນະໂຍບາຍ
ຂອງໂຄງການ ມີຈຸດປະສົງແກ້ໄຂ ຂໍ້ຈໍາກັດ ສິດທີ່ດິນຊຸມຊົນ ແລະ ສິດທີ່ດິນພາຍໃນເຂດດິນປ່າໄມ້ລັດ. ຜູ້ລົງທຶນຈະໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນແທ້ຈິງ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ ປັບປຸງການຂຶ້ນທະບຽນໄວ.
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕື່ມ ຈະລວມທັງສາຂາອາຊີບການຕະຫຼາດທີ່ດິນ (ຜູ້ສໍາຫຼວດ, ນັກກົດໝາຍ, ຜູ້ຕີລາຄາ) ແລະ
ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈໍານໍາ (ທະນາຄານທຸລະກິດ) ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ດິນຕົວຈິງ, ຊັດເຈນ
ແລະ ສາມາດສະໜອງບໍລິການຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ລວມມີ ກຊສ, ກະຊວງການເງ ິນ, ຈະໄດ້ຮັບລາຍ
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ພາສີທີ່ດິນ (ທຸລະກໍາ, ພາສີຊື້-ຂາຍດິນ ແລະ ພາສີຊັບສິນ). ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ປັບປຸງ ຈະຍົກ
ລະດັບຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ສະໜອງບໍລິການ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ດິນ. ການລົງທຶນໂຄງ
ລ່າງແຜນທີ່, ການຂຶ້ນທະບຽນຊັບສິນ ແລະ LIS ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບ ຮັບ
ມືກັບ ແລະ ວາງແຜນການ ຄຸ້ມຄອງໄພທໍາມະຊາດ, ການບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ
ຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄາດວ່າໂຄງການຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ ໂດຍເພີ່ມຄວາມ
ສາມາດຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ໂດຍຜ່ານ ອົງປະກອບຮັບມືກັບກໍລະນີສຸກເສີນ (CERC).
1.2.3 ມູນຄ່າໂຄງການ ແລະ ເງ ິນທຶນ

ເງ ິນທຶນທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນ ເງ ິນກູ້ຢືມ USD 25 ລ້ານ ຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງທະນາຄານໂລກ
ແລະ ເງ ິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ USD 6,312,250 ຈາກ ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ (SDC).
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ຕາຕະລາງ 1 : ມູ ນ ຄ່ າ ໂຄງການ ໃນແຕ່ ລ ະອົ ງ ປະກອບ
ອົງປະກອບ ຂອງໂຄງການ

ງົບປະມານ (ລ້ານ

ຈຳນວນ

ຈຳນວນ

ໂດລ້າ ສະຫະລັດ)

ທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມ ຜ່ານ

ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ

IDA (US$)

ເຫຼືອ ຈາກ SDC

(US$)
ອົງປະກອບ 1: ລະບົບຂຶ້ນທະບຽນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

20.5

16.9

3.7

ອົງປະກອບ 2: ຈັດຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການບໍລິການ

6.2

5.6

0.6

ອົງປະກອບ 3: ພັດທະນາກອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ,

1.2

1.0

0.2

3.4

1.5

1.9

0

0

0

30.5

25.0

6.4

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ອົງປະກອບ 4: ບໍລິຫານໂຄງການ
ອົງປະກອບ 5: ອົງປະກອບຮັບມືກໍລະນີສຸກເສີນ
ລວມງົບປະມານທັງໝົດ

1.3

ຈຸດປະສົງຂອງ ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ວ່າດ້ວຍ ຄົນພື້ນເມືອງ (ESS7) ຕໍ່ໄປນີ້
ເອີ້ນວ່າ “ຄົນພື້ນເມືອງ” ໄດ້ກະຕຸ້ນແກ່ໂຄງການນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນພື້ນເມືອງອາໄສຢູ່ ຫຼື ມີການ
ເກັບກໍາທີ່ຄັດຕິດມາກັບບາງພື້ນທີ່ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ 12 ແຂວງ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນ
ອອກໃບຕາທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ (ESLR). ເນື່ອງຈາກວ່າ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຕົວຈິງຂອງໂຄງການ ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນໄລຍະກ່ອນຈະ
ປະເມີນໂຄງການ ດັ່ງນັ້ນ ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ (EGDF) ຈຶ່ງໄດ້ກະກຽມຂຶ້ນໂດຍ ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທີ່ປຶກສາ ເພື່ອນໍາພາໂຄງການ ໃນກໍລະນີ
ຫາມີ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ຄໍານິຍາມຂອງ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7, ຄໍາວ່າ ຄົນຊົນເຜົ່າ (ຫຼື ຄົນ
ພື້ນເມືອງ, ອີງຕາມ ຄໍາສັບສະເພາະທາງຂອງ ທະນາຄານໂລກ) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ ເພື່ອອ້າງອີງເຖິງ ກຸ່ມ
ວັດທະນາທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(a) ການຈໍາແນກຕົວຕົນ ວ່າເປັນ ສະມາຊິກຂອງ ກຸ່ມວັດທະນາທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຮັບຮູ້ຕົວ
ຕົນໃນການຈໍາແນກດັ່ງກ່າວ ໂດຍກຸ່ມຄົນອື່ນ; ແລະ

12

(b) ການເກັບກໍາທີ່ຄັດຕິດມາກັບທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານພູມສັນຖານ, ເຂດແດນບັນພະບູລຸດ,
ຫຼື ພື້ນທີ່ຂອງການນຳໃຊ້ຕາມລະດູການ ຫຼື ອາຊີບ ພ້ອມທັງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້; ແລະ
(c) ຂະນົບທໍານຽມທາງດ້ານວັດທະນາທຳ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຫຼື ສະຖາບັນທາງການເມືອງທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ຫຼື ແຍກອອກຈາກສະຖາບັນ ທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ຫຼື ສັງຄົມ; ແລະ
(d) ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານພາສາ ຫຼື ພາສາທ້ອງຖິ່ນ ມັກແຕກຕ່າງຈາກພາສາທາງການ ຫຼື ພາສາຂອງປະເທດ ຫຼື
ເຂດທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່.
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ພາກທີ 2: ສະພາບລວມຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ໃນ ສປປ ລາວ

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 50 ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ພາຍໃຕ້ 4
ພາສາສາດ ໄດ້ແກ່: ລາວ-ໄຕ, ມອນ-ຂະແມ, ມົ້ງ-ມຽນ ແລະ ຊີໂນ-ຕີເບດ. ຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ອົງ
ປະກອບຂອງແຕ່ລະຕະກູນພາສາສາດ.
ຕາຕະລາງ 2: ການຈັ ດ ກຸ່ ມ ຂອງຕະກູ ນ ພາສາສາດ ແລະ ໝວດໝູ່
ຕະກູນພາສາ

ໝວດໝູ່ພາສາສາດ

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

ສາດ
ລາວ-ໄຕ

1) ລາວ

ລາວ

(ໄຕ-ກະໄດ)

2) Tahi; Thay

ຜູ້ໄທ; ໄຕ; ຍວນ; ລື້, Yang, Sek, ໄຕເໜືອ; ລາວ (ໃນແຂວງຫົວພັນ, ຂຽງ
ຂວາງ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ).

ມອນ-ຂະແມ

3) ຂະມຸ

ຂວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ; Thene; Oe Dou, Kri (ແຂວງໄຊຍະບູລີ)

(AustroAsiatic)

ຂະມຸ; Pray; Ksing Moui (Sing Moun); Phong ໃນແຂວງຫົວພັນ, ຂຽງ

4) Palaungic

ລະເມັດ; Bit, Sam Tao.

5) Katuic

Katang; ມະກອງ; ຕຼີ; ຕະໂອ້ຍ, Katu, ກະລ່ຽງ; Souay, Pacoh.

6) Bahnaric-ຂະແມ

Jrou (Laven); Triang; Ye; Brao; Halak; Oy, Cheng; Sadang,
Nya; Heun; Lavi, ຂະແມ.

7) Vietic

Toum; ຍວນ; Meuang; Kri (ຍົກເວັ້ນໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ); Phong
(except Phon assigned to Khmuic).

ຈີນ-ຕີເບດ

8) Tibeto-Burman

ອາຄ່າ, Singsily; Lahu; Sila; Hanyi; Lolo; ຫໍ້

ມົ້ງ-ມຽນ

9) ມົ້ງ

ມົ້ງ

10) ມຽນ

Iew ມຽນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປຶ້ມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປີ 2018 (ຮຽບຮຽງຄືນຈາກ Messerli et al., 2008)

ອີງຕາມຜົນຂອງການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ຄົວເຮືອນ ປີ 2015, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ນອນຢູ່ໃນຕະກູນ ລາວ-ໄຕ ແມ່ນ
ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ກວມເອົາ (53.2%), ຕໍ່ມາແມ່ນ ຂະມຸ ກວມເອົາ (11.0%) ແລະ ມົ້ງ
ກວມເອົາ (9.2%). ສ່ວນບັນດາຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ສະແດງໃນ ຕາຕະລາງທີ 2 ນັ້ນ, ຈໍານວນປະຊາກອນແມ່ນມີໜ້ອຍກວ່າ
1% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດພາຍໃນປະເທດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຊົນເຜົ່ານ້ອຍ ໃນ ສປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສປ່າ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນການດໍາ
ລົງຊີວິດຂອງຕົນ. ຫຼາຍຊົນເຜົ່າແມ່ນມີພາສາເປັນຂອງຕົວເອງ ຫຼື ມີພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ບັນດາຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.
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ຕາຕະລາງ 3: ຈໍ າ ນວນປະຊາກອນຕາມຊົ ນ ເຜົ່ າ
ຈໍານວນປະຊາກອນ

% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ

ລາວ

3,427,665

53.2

ຂະມຸ

708,412

11.0

ມົ້ງ

595,028

9.2

ຜູ້ໄທ

218,108

3.4

ໄຕ

201,576

3.1

ມະກອງ

163,285

2.5

Katang

144,255

2.2

ລື້

126,229

2.0

ອາຄ່າ

112,979

1.8

ອື່ນໆ

749,153

11.6

ລວມ

6,446,690

100.0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປຶ້ມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປີ 2016

1.4

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ຄົນຊົນເຜົ່າໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ 18 ແຂວງ ລວມທັງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາ
ເມືອງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ເຂດນອກ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ຄົນ “ພື້ນເມືອງ” ແຕ່ວ່າໃຊ້
ຄໍາວ່າ ກຸ່ມຄົນ “ຊົນເຜົ່າ” ເພື່ອອ້າງອີງເຖິງກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງປະຊາກອນທັງພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງ
ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນຄວາມໝາຍທີ່ວ່າ “ຊົນເຜົ່ານ້ອຍ” ແມ່ນໄດ້ຖືກໃຊ້ຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ ເພື່ອອ້າງອີງເຖິງ
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນ ລາວ-ໄຕ. ສະນັ້ນ, ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ສະບັບນີ້ ໃນຄວາມໝາຍທີ່ວ່າ “ກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າ” ຫຼື “ຄົນຊົນເຜົ່າ” ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມ ຫຼາຍກວ່າ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ທີ່
ນອນຢູ່ໃນ ຕະກູນພາສາສາດ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງຂອງຄວາມຊັດເຈນ. ຕາມຄໍານິຍາມ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕະຖານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ແລະ 4 ຄຸນລັກສະນະສະເພາະ ທີ່ໄດ້ສົນທະນາໃນ ຂໍ້ 1.3 ຂ້າງເທິງນັ້ນ, ກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າທັງໝົດທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຕະກູນພາສາສາດ ລາວ-ໄຕ (ມອນ-ຂະແມ, ມົ້ງ-ມຽນ ແລະ ຊີໂນ-ຕີເບດ) ແມ່ນໄດ້ຖືກ
ພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນ ຄົນພື້ນເມືອງ ໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄົນຊົນເຜົ່າ ອາດຈໍາແນກ
ຕົວເອງ ແລະ ຖືກຈົດຈໍາໂດຍຊົນເຜົ່າອື່ນ ວ່າໃຫ້ເປັນ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ລາວ-ໄຕ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ຄ້າຍຄືຊົນເຜົ່າ ລາວ-ໄຕ ແລະ ແຕ່ງງານກັບ ຄົນຊົນເຜົ່າ ລາວ-ໄຕ. ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຈີນ-ຕີເບດ ສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສຢູ່ທາງເຂດ
ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແກ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ມົ້ງ-ມຽນ ດໍາ
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ລົງຊີວິດຢູ່ທາງເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ສ່ວນປະຊາກອນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ
ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ເຊັ່ນ ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ຈະແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ມອນ-ຂະແມ, ສ່ວນ
ປະຊາກອນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃນພື້ນທີ່ຮາບສູງ ຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ
ຈະແມ່ນຊົນເຜົ່າ ລາວ-ໄຕ (ປຶ້ມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປີ 2018). ຮູບທີ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການແຈກຢາຍຂອງຕະກູນ
ພາສາສາດ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປຶ້ມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປີ 2018

ຮູ ບ ທີ 1: ການແຈກຢາຍຂອງຕະກູ ນ ພາສາສາດ
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ເຖິງແມ້ວ່າ 3 ຕະກູນໃຫຍ່ຂອງພາສາສາດ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນທົ່ວປະເທດກໍ່ຕາມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງ
ຈັດໃຫ້ເປັນ ຄົນຊົນເຜົ່າ ສະເໝີໄປ ໂດຍອີງຕາມ 4 ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງທະນາຄານໂລກ (ຂໍ້ 8, ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7). ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ຂອງທະນາຄານໂລກ ຮັບຮູ້ວ່າ ຄົນ
ພື້ນເມືອງ ຫຼື ຄົນຊົນເຜົ່າ ໃນມູມມອງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີເອກະລັກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມລະດັບຊາດ ແລະ ມັກຈະດ້ອຍໂອກາດໂດຍ ການພັດທະນາຮູບແບບປະເພນີ, ແລະ ພວກເຂົາມັກຈະມີ
ຕິດພັນກັບພື້ນທີ່ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່. ໃນກໍລະນີຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນ ໃນ
ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ

ຊົນເຜົ່າ. ກົມທີ່ດິນ ຈະດໍາເນີນການຄັດເລືອກ

ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມ

ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຊ່ຽວຊານ ເອກະລາດ

(ຈ້າງໂດຍ

ໂຄງການ). ຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຊື່ອ,
ປະເພນີ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຄັດເລືອກ ທີ່ຈະດຳເນີນ
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ກຳນົດເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ເມື່ອຮູ້ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການແລ້ວ, ຮູບແບບການຄັດເລືອກຈະຖືກ
ນຳໃຊ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າມີ ຄົນພື້ນເມືອງ/ຄົນຊົນເຜົ່າ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ.
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ພາທີ 3: ກອບນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການ
3.1

ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກົດໝາຍ, ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍ ຄົນຊົນເຜົ່າ ໃນ ສປປ ລາວ

ເອກະສານນະໂຍບາຍ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015. ມາດຕາ 8 ໄດ້ລະບຸວ່າ: “ລັດ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາມັກຄີ ແລະ ສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ. ທຸກຊົນເຜົ່າລ້ວນແຕ່ມີສິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະ
ທຳອັນດີງາມຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຊາດ. ຫ້າມທຸກການກະທຳ ທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກ ແລະ ການປະພຶດທີ່ເປັນການຈໍາ
ແນກລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ”. ນະໂຍບາຍຂອງພັກປີ 1992 ກ່ຽວກັບ ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີ
ພາບ ລະຫວ່າງ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດຂອງຊົນເຜົ່າໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມເອກະລັກຂອງ
ຊົນເຜົ່າ ແລະ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ. ບົດແນະນໍາແຫ່ງຊາດຂອງ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND) ປີ
2012, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າທີ່ມີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນການພັດທະນາໂຄງການ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງພວກເຂົາ. ບົດແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບ ຫຼັກການພື້ນຖານ ແລະ ວິທີການການ ເພື່ອດໍາ
ເນີນການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບສິ່ງຕອບແທນ, ລະດັບຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການຍອມຮັບທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ
ຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ.
ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2019 , ທີ່ດິນ ແຫ່ງ ສາທະລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເປັນກໍາມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດ ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງລັດເປັນຕົວແທນເຈົ້າກໍາມະສິດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນ
ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີການຈັດສັນ, ວາງແຜນການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ. ລັດມອບ
ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ, ລວມທັງ ນິຕິບຸກຄົນ, ລວມໝູ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ນໍາໃຊ້
ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນຄົງ (ມາດຕາ 3). ລັດຮັບຮູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ດໍາ
ເນີນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫ້ຕາມກົດໝາຍ. ການໄດ້ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແມ່ນ ການໄດ້ສິດນໍາໃຊ້
ທີ່ດິນຈາກການຄອບຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງພົນລະເມືອງລາວ ດ້ວຍການບຸກເບີກ, ພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢ່າງເປັຍປົກກະຕິ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ ກ່ອນກົດໝາຍສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ໂດຍບໍ່ມີເອກະສານໃດ
ຢັ້ງຢືນການໄດ້ມາທີ່ດິນນັ້ນ ແຕ່ມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເຈົ້າຂອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂ້າງຄຽງ ກ່ຽວ
ກັບ ການຄອບຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ. (ມາດຕາ 130).
ເປົ້າຫມາຍຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 (8th NESDP) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊົນເຜົ່ານ້ອຍ ປະກອບ
ມີ: 1) ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, 2) ນະໂຍບາຍສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໃດໜຶ່ງ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຂອງຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະ 3) ສົ່ງເສີມມູນມໍລະດົກ ແລະ ມູນຄ່າວັດທະນະທໍາ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ເພື່ອ
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນທີ່ມີຫຼາຍວັດທະນະທຳ.
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ວຽກງານຊົນເຜົ່າ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຈາກຫລາຍໆອົງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ສູນກາງແນວ
ລາວສ້າງຊາດ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ສໍາລັບ ວຽກງານຊົນເຜົ່າ ພາຍໃນປະເທດ, ລວມທັງ ພະແນກທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນ
ການລະດົມທຶນ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງທັງຫມົດປະຊາຊົນລາວ ກັບຊັ້ນສູງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບົດສະເໜີ ຮ່າງ ແລະ
ການປະເມີນ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊົນເຜົ່າ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊົນເຜົ່າ

ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,

ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄຳວ່າ "ຊົນເຜົ່າ" ຖືກນຳໃຊ້ ສຳລັບທຸກໆກຸ່ມຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວ
ປະເທດໂດຍບໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າສະເພາະ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສະເພາະ ອາດ
ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ (Open Initiative , 2019).

3.2

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ລົງນາມ ໃນສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຊິ່ງລວມມີ:
a) ຖະແຫຼງການຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ສິດຂອງຄົນພື້ນເມືອງ;
b) ສົນທິຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການລົບລ້າງການຈຳແນກເຊື້ອຊາດໃນທຸກຮູບແບບການ;
c) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດຂອງຄົນພິການ;
d) ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ສິດຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການເມືອງ; ແລະ
e) ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ສິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ.
3.3

ມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດ້ວຍ ຄົນພື້ນເມືອງ/ຊຸມ
ຊົນອາຟຣິກາໃຕ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທາງປະຫວັດສາດ (ອ້າງອີງເຖິງ ຄົນພື້ນເມືອງ)

ມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ຄົນພື້ນເມືອງ (IPs) , ຫຼື
ຄົນຊົນເຜົ່າ (EP) ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ມີເອກະລັກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ ກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມລະດັບຊາດ ແລະ
ມັກຈະດ້ອຍໂອກາດໂດຍ

ການພັດທະນາຮູບແບບປະເພນີ,

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່.

ແລະ

ພວກເຂົາມັກຈະມີຕິດພັນກັບພື້ນທີ່

ແລະ

ດັ່ງນັ້ນ ຄົນພື້ນເມືອງ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະຖ້າທີ່ດິນ ແລະ

ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາຖືກຫັນປ່ຽນ, ຖືກບຸກລຸກ, ຫຼື ຖືກເຮັດໃຫ້ຊຸດໂຊມ. ນອກຈາກນີ້ ໂຄງການອາດຈະເຮັດ
ການນຳໃຊ້ພາສາ, ການປະຕິບັດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນ, ແລະ ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະ
ໜາ ຫຼື ທາງວິນຍານ ເຊື່ອມລົງ. ມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ຮັບຮູ້ເຖິງ ບົດບາດຂອງຍິງຊາຍ ໃນວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ເຊິ່ງມັກຈະແຕກຕ່າງຈາກ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຫຼັກ ທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ມັກມີຄວາມດ້ອຍ
ໂອກາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເປັນຜົນມາຈາກການພັດທະນາພາຍນອກ ແລະ ອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.
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ຈຸດປະສົງຂອງ ມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ແມ່ນ:
•

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂະບວນການພັດທະນາ ສົ່ງເສີມການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ກຽດສັກສີ, ຄວາມ
ປາດຖະໜາ,
ລັກສະນະສະເພາະຕົວ,
ວັດທະນະທຳ
ແລະ
ຊີວິດການເປັນຢູ່
ໂດຍອີງໃສ່
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ;

•

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຂອງໂຄງການຕໍ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫຼື, ໃນເວລາທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຄວນ
ຫຼຸດຜ່ອນ, ບັນເທົາ ແລະ/ຫຼື ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ ດັ່ງກ່າວ;

•

ເພື່ອສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນ
ລັກສະນະທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເໝາະສົມກັບວັດທະນະທຳ;

•

ເພື່ອປັບປຸງການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາ
ສາຍພົວພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍອີງໃສ່ການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍ ກັບ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂຄງການ;

•

ເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ສະບັບທີ 7; ແລະ

•

ເພື່ອຮັບຮູ້, ເຄົາລົບ ແລະ ຮັກສາວັດທະນະທຳ, ຄວາມຮູ້, ແລະ ການປະຕິບັດຂອງປະຊາບົນດາຊົນເຜົ່າ, ແລະ
ເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນລັກສະນະ ແລະ ເວລາທີ່ຍອມຮັບ
ໄດ້.

ທະນາຄານໂລກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃນ
ໂຄງການ ໃນສະຖານະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
a) ມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ມີສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ພາຍໃຕ້ການນຳ
ໃຊ້ຕາມທໍານຽມ ຫຼື ຕາມອາຊີບ. ຕົວຢ່າງຂອງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີ ລວມມີ :
•

ຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ອາດເກີດຂື້ນກັບຊຸມຊົນ, ລວມທັງ ເຂດຊຸມຊົນຕາມປະເພນີ ແລະ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນປ່າໄມ້;

ເຂດດິນແດນ

•

ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການດຳລົງຊີວິດແບບກຸ້ມ
ຕົນເອງ .

b) ເຮັດໃຫ້ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າອອກຈາກທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ມີສິດນໍາໃຊ້ທີ່
ດິນຕາມປະເພນີ ພາຍໃຕ້ການນຳໃຊ້ຕາມທໍານຽມ ຫຼື ຕາມອາຊີບ; ຫຼື
c) ມີຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນ ສຳລັບ
ລັກສະນະສະເພາະຕົວ ແລະ/ຫຼື ວັດທະນະທຳ, ພິທີ, ຫຼື ດ້ານຈິດວິນຍານຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ໃນກໍລະນີ ທີ່ຕ້ອງການ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເງ ື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້ຈະນຳໃຊ້:
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a) ຂອບເຂດຂອງ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຊ້ໄດ້ກັບ ແຜນທີ່ໃບຕາດິນ
ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ການຈັດສັນການປະຕິບັດ ແລະ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງ
ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ;
b) ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ເສີມສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຂັ້ນຕອນການປຶກສາ
ຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍ ທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງໂຄງການ,
ແລະ ຈະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຜ່ານການເຈລະຈາທີ່ເປັນທໍາ ລະຫວ່າງ ກົມທີ່ດິນ ແລະກຸ່ມຊົນເຜົ່າ;
c) ກົມທີ່ດິນ ຈະກະກຽມເອກະສານ: (i) ຂັ້ນຕອນທີ່ຍອມຮັບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອດຳເນີນການເຈລະຈາທີ່
ເປັນທໍາ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງໂດຍ ກົມທີ່ດິນ ແລະກຸ່ມຊົນເຜົ່າ; ແລະ (ii) ຜົນຂອງການເຈລະຈາທີ່ເປັນທໍາ ລະຫວ່າງ
ກົມທີ່ດິນ ແລະກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ລວມທັງ ຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດທີ່ບັນລຸໄດ້ ພ້ອມທັງ ມູມມອງທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ; ແລະ
d) ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ
ອາດດໍາເນີນການໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມ ພາຍໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບໍ່ເຫັນບໍ່ເຫັນດີນໍາ
ກໍ່ຕາມ.
3.4

ການວິເຄາະຊ່ອງວ່າງ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລ້ວກໍ່
ຕາມ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການສົ່ງເສີມປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຕົນ ແລະ ການເລືອກປະຕິບັດ,
ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ອັນສະເພາະ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ກໍ່ຍັງໄດ້ຖືກເນັ້ນໜັກ. ຄຳວ່າ “ຊົນເຜົ່າ” ແມ່ນໃຊ້ ສໍາລັບທຸກໆກຸ່ມຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດ ຫຼາຍກວ່າກຸ່ມ
ສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໂດຍ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ຂອງທະນາຄານ
ໂລກ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງ ໃນ ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ສະບັບນີ້ ຄໍາວ່າ "ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ" ຫຼື "ຄົນ
ຊົນເຜົ່າ" ແມ່ນນໍາໃຊ້ ສໍາລັບ ອ້າງອີງເຖິງກຸ່ມອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົ່າລາວ. ບາງຊົນເຜົ່າ ມີເອກະລັກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຫຼັກຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມັກຈະດ້ອຍໂອກາດໂດຍ ການພັດທະນາຮູບແບບປະເພນີ, ແລະ ພວກເຂົາມັກຈະ
ມີຕິດພັນກັບພື້ນທີ່ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່, ອີງຕາມ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7.
ສິດສືບທອດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ 2019 ວ່າແມ່ນສິດ ໄດ້ຮັບ
ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງເຈົ້າມູນມໍລະດົກ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເຊິ່ງຕົກທອດມາຍັງຜູ້ມີສິດສືບທອດ ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ພິໄນກໍາ
(ມາດຕາ
ຊົນເຜົ່າ

138). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບວ່າ

ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ມໍລະດົກແມ່ນ ແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນ

ເປັນການນໍາໃຊ້ຮູບແບບການສືບທອດມໍລະດົກທາງປ່າໄມ້

ຫຼື

ການຮັກສາ

ປ່າດົງ (FAO, 2020).
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ເຊັ່ນດຽວກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າມອນ-ຂະແມ, ມົ້ງ-ມຽນ ແລະ ຈີນ-ຕິເບດ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມໍລະດົກ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ
ຫຼັກການພື້ນເມືອງ ແລະ ທີ່ດິນ ແມ່ນຖືກໂອນຈາກພໍ່ໄປຫາລູກຊາຍ. ໃນບັນດາເຜົ່າມົ້ງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ຍິງບໍ່ໄດ້
ສືບທອດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ທີ່ອອກຈາກພໍ່ແມ່ໄປຫາອ້າຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາ. ສຳລັບ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ລາວໄຕ ແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດມໍລະດົກສອງຝ່າຍ, ທັງລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວສາມາດສືບທອດ, ມັນເປັນ
ປະເພນີຂອງຄອບຄົວທີ່ຈະມອບທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ລູກສາວຫຼ້າທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນ ເພື່ອເບິ່ງແຍງພໍ່ແມ່. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ລູກ
ສາວ ແມ່ນຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບມໍລະດົກຈາກພໍ່ແມ່. ສ່ວນຊົນເຜົ່າອື່ນໆ, ຕົວຢ່າງ ຊົນເຜົ່າຂະມຸ ຈະປະຕິບັດການຢູ່
ອາໄສ ແລະ ການສືບທອດທີ່ສືບທອດກັນໄວ້, ເຊິ່ງທັງຊາຍ ແລະ ຍິງແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບທອດມໍລະດົກ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້,

ຮູບແບບການສືບທອດມໍລະດົກໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກການ ຍົກຍ້າຍຖິ່ນ

ຖານຈາກຊົນນະບົດຕົວເມືອງ ສູ່ ຕົວເມືອງ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການໂຮມບ້ານ, ການຈັດສັນ, ການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ
ການອອກໃບຕາດິນ. ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າ ລາວ-ໄຕ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮູບແບບການສືບທອດມໍລະດົກ ຫຼາຍກວ່າ
ສອງຕະກູນ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຍ້າຍໄປອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບເຂດຕົວເມືອງ (FAO 2020).
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍມໍລະດົກປີ 2008, ລະບຸວ່າ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊັບສົມບັດຂອງພໍ່ ຫຼື ແມ່ທີ່ເສຍ
ຊີວິດ ແມ່ນແບ່ງປັນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນບັນດາລູກໆ, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ທັງລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວ, ການສືບທອດປະຕິບັດ
ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນ
ໄດ້ສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ ການຮັບຮູ້ຊັບສົມບັດປະສົມປະສານ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແລ້ວ ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີການ
ຂຶ້ນທະບຽນຊື່, ແມ້ກະທັ້ງ ເປັນທີ່ດິນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບມໍລະດົກ ຫຼື ທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບມໍລະດົກຮ່ວມກັນກັບສາມີ ກໍ່ຕາມ
(FAO , 2020).
ໃນຂະນະທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ ລະຫວ່າງ ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຊົນເຜົ່າ ແລະ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ຂອງທະນາຄານໂລກ ກໍ່ຕາມ ແຕ່ມັນຍັງຂາດ
ລະບຽບການ ຫຼື ວິທີການດຳເນີນງານທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກອບ
ນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ດໍາເນີນຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ (FPIC). ບໍ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ສໍາລັບ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂດຍກົດຫມາຍ ແລະ
ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄືດັ່ງ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ທີ່ໄດ້ສະໜອງ
ໃຫ້. ສະນັ້ນ, ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມ ບົນພື້ນຖານ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ
ສປປ ລາວ. ກົນໄກທີ່ຊັດເຈນ ສຳລັບ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນ ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ສະບັບນີ້. ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ສະບັບດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້
ກຳນົດ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກ (GRM), ໂດຍອີງໃສ່ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກ ສຳລັບ ໂຄງການ, ເຊິ່ງຈະ
ຕ້ອງມີການປັບປຸງຕື່ມອີກໃນການປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ການຝຶກອົບຮົມ

ແລະ

ການສ້າງຄວາມອາດ

ສາມາດ ຈະຖືກດຳເນີນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ PMU/ກົມທີ່ດິນ ໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.
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ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປຶກສາຫາລື, ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP) ກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າມີກົນໄກທີ່ຊັດເຈນ ສຳລັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ເສຍ ຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸການໃຊ້ງານ
ຂອງໂຄງການ. ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງກ່າວນີ້
ຈະຖືກນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປຶກສາຫາລື ດຳເນີນໄປໃນຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຊົນເຜົ່າ ຖ້າພວກເຂົາຫາກພົບເຫັນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວນປັບປຸງຕື່ມອີກໃນການປຶກສາຫາລືກັບ ກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າ (ຖ້າຫາກພົບເຫັນ). ສະຖານະການທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ. ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND) ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ,
ໂດຍສະເພາະມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ. ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຈະມີໜ້າທີ່ ໃນການ
ພັດທະນາ ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ແລະ ອື່ນໆ.
ບົດສະຫຼຸບຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໂຄງການ ໂດຍອີງໃສ່ຊ່ອງວ່າງທີ່ຖືກກໍານົດ ແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
a) ຄຳວ່າ "ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ" ຫຼື "ຄົນຊົນເຜົ່າ" ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເຖິງ ກຸ່ມອື່ນນອກຈາກຊົນເຜົ່າລາວເພື່ອຄວາມ
ກະຈ່າງແຈ້ງ.
b) ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ຂອງທະນາຄານໂລກ, ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.
c) ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕື່ມອີກໃນການປຶກສາຫາລືກັບ ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ.
d) ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຈະຖືກດຳເນີນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພະນັກງານຂອງ PMU/
ກົມທີ່ດິນ ແມ່ນຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ເພດ ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມ
ຄາດຫວັງຂອງຊົນເຜົ່າ.
e) ເພື່ອຮັບປະກັນກົນໄກທີ່ຊັດເຈນ ສຳລັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ເສຍ ລວມທັງ ຄົນພື້ນເມືອງ,
ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ພັດທະນາ ສຳລັບ ໂຄງການນີ້. ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເພື່ອ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ການປຶກສາຫາລື ຖືກດຳເນີນໃນຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊົນເຜົ່າ.
f) ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ

ຫະພັນແມ່ຍິງ ຈະສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ

ໂດຍສະເພາະໃນ

ເວລາມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ປຶກສາຫາລື. ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຈະໄດ້ຮ່ວມມື
ກັບ Helvetas ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ JSDF ສຳລັບ ການບໍລິການດ້ານການສ້າງຈິດສຳນຶກ
ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ດ້ານກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ ແລະ ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ.
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ພາກທີ 4: ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ກັບ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ
4.1

ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ມາດຕະການຍົກລະດັບ ແລະ ການບັນເທົາ

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກໂຄງການ ລວມທັງ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ, ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນ. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ

ຈະມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສິດໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທີ່ດິນຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ລວມທັງ ກຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ການຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບ ທີ່ດິນ ແລະ ອື່ນໆ. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມ
ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ດ້ວຍການລົງທຶນ ແລະ ແຜນການ ໃນໄລຍະຍາວ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ໂຄງການມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ

ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງປະຊາຊົນບັນດາ

ເຜົ່າ ເນື່ອງຈາກ ຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການຊີ້ແຈງໃໝ່ ໃນລະຫວ່າງການເຮັດແຜນທີ່ໃບຕາດິນ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່
ດິນ ໃນບາງພື້ນທີ່ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ໃນການສໍາຫຼວດ, ການພິຈາລະນາ ແລະ ຂະບວນການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ
ພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄາດໄຖຖິ້ມໄວ້ (ປົກກະຕິແລ້ວ 3 ປີຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງຍອມຮັບ) ແລະ ສະຖານທີ່ການດໍາລົງຊີວິດ ກໍ່ຄື
ຜົນກະທົບໂດຍກົງທຮ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນເຂດສາຍນໍ້າຕອນລຸ່ມຂອງໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການບັງຄັບຂັບໄລ່ໃຫ້
ອອກຈາກພື້ນທີ່ ໃນພາຍຫຼັງ ແລະ ການຈໍາກັດຂອງການເຂົ້າເຖິງໂດຍບຸກຄົນທີ່ສາມ (ລັດຖະບານ ຖືໃບອະນຸຍາດ ທີ່ບໍ່
ແມ່ນພື້ນທີ່ປ່າ ແລະ/ຫຼື ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນອື່ນໆ) ເນື່ອງຈາກຂະບວນການຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ໃນລະຫວ່າງການເຮັດແຜນທີ່
ໃບຕາດິນ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ . ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜົນກະທົບທາງອ້ອມທີ່ເກີດຂື້ນພາຍຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ
ໂຄງການໃນລະດັບຕ່າງໆ

ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊົນເຜົ່າ

ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກ

ກິດຈະກຳຂອງ

ທີ່ມີຄວາມຜູກພັນຮ່ວມກັນໃນພື້ນທີ່

ໂຄງການ. ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :
o ຄວາມກົດດັນໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ, ລວມທັງ ເຂດພື້ນທີ່ຊຸມຊົນປະເພນີ ແລະ ເຂດບັນພະບູລຸດຂອງພວກ
ເຂົາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ປ່າ.
o ການປ່ຽນແປງ/ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຈັດແບ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ແລະ
ຖ້າຫາກ ພົບເຫັນຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ລວມທັງ ການປັບປຸງ
ຫ້ອງການ, ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່ານີ້ ແລະ ກອບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (RF) ຈະໄດ້ນຳ ໃຊ້. ໃນຂະນະທີ່
ໂຄງການ ຄາດວ່າຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຊົນເຜົ່າ ໂດຍສົມມຸດວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຖືກລະບຸໃນພື້ນທີ່ຂອງ ໂຄງການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິ່ງມັນຈະມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າ ບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດອອກ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. ປະຊົາຊົນບັນດາເຜົ່າດັ່ງກ່າວ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຢ່າງໃກ້ຊິດ ຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງກວມເອົາ ໄລຍະການຈໍາ
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ແນກປະເພດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ບວກກັບ

ການຍົກລະດັບຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ວັກທີ 29 ຂອງ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ຂອງ ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ, ຄົນຊົນເຜົ່າ ມັກຈະມີຄວາມຕິດພັນກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຊິ່ງມັກຈະ
ເຫັນໄດ້ເຖິງ ທີ່ດິນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຕາມປະເພນີ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ຫຼື ອາຊີບ. ໃນກໍລະນີທີ່ຊົນເຜົ່າ
ບໍ່ມີໃບຕາດິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ລວມທັງ ການນຳໃຊ້ຕາມລະດູການ
ຫຼື ຮອບວຽນ ເພື່ອການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ເພື່ອວັດທະນະທຳ, ພິທີການ, ແລະຈຸດປະສົງທາງວິນຍານ ທີ່ກຳນົດ
ຕົວຕົນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ສາມາດໄດ້ຮັບການພິສູດ ແລະ ບັນທຶກເປັນຂໍ້ມູນໄວ້.
ການຮັບຮູ້ສິດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ລວມທັງ ສິດທີ່ຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ ຈະຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບວກກັບ ກອບໜ້າວຽກດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງທະນາຄານໂລກ. ວັກທີ 29 ຂອງ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບ
ທີ 7 ຂອງທະນາຄານໂລກ ລະບຸວ່າ ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຕັ້ງສິດທີ່ໄດ້ຮັບ ການຍອມຮັບຕາມ
ກົດໝາຍ ໄປຍັງທີ່ດິນທີ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າເປັນເຈົ້າຂອງຕາມປະເພນີ ຫຼື ສິດນໍາໃຊ້ ຫຼື ຄອບຄອງຕາມປະເພນີ, ເງ ື່ອນໄຂຈໍາເປັນ
ຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເພື່ອຮັບປະກັນ: (ກ) ການຍອມຮັບລະບົບການຄອງຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ທີ່ມີຢູ່ຂອງຄົນຊົນເຜົ່າ
ຕາມກົດໝາຍ; ຫຼື

(ຂ)

ການຫັນສິດນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ

ໄປສູ່

ສິດລວມໝູ່ ແລະ/ຫຼື

ສິດເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ

ບຸກຄົນ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ວັກ 29 ຂອງ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7, ຖ້າທັງສອງທາງ
ເລືອກນັ້ນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ໂຄງການຈະຕ້ອງມີມາດຕະການ ສຳລັບ ການຍອມຮັບທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ

ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ມີສິດໃນການຄຸ້ມຄອງດູແລ

ຍາວ. ໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກຄຳອະທິບາຍວ່າ

ຫຼື

ນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງ

ເປັນຫຍັງສອງທາງເລືອກຈຶ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້

ຫຼື

ໃນໄລຍະ
ເປັນໄປບໍ່

ໄດ້. ບໍ່ມີ ຄຳນິຍາມທີ່ຖືກຍອມຮັບຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າ “ສິດຄອບຄອງຕາມປະເພນີ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ
, ແຕ່ສຳລັບສະພາບການຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິ່ງຄຳ
ສັບດັ່ງກ່າວ

ໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ເຂົ້າໃຈເປັນ

“ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ,

ສະຖາບັນ ແລະ

ການປະຕິບັດທີ່ຄຸ້ມຄອງທີ່

ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ມີໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ນຳໃຊ້ ເຊິ່ງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ກາຍເປັນທີ່ຍຶດໜ່ຽວ
ທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ” (FAO ແລະ MRLG 2019).
ການປະເມີນດ້ານສັງຄົມ, ກົດໝາຍ ແລະ ສະຖາບັນ ທີ່ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງການກະກຽມໂຄງການນີ້ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້
ໂຄງການຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ ການຕັດສິດຂອງສິດຄອບຄອງຕາມປະເພນີ ແລະ ລວມໝູ່ ຈາກຂັ້ນ
ຕອນການຂຶ້ນທະບຽນ. ການທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບ ທັດສະນະດ້ານສັງຄົມ, ກົດໝາຍ ແລະ ສະຖາບັນ ຂອງການ
ບໍລິຫານທີ່ດິນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງໃນການຄອບຄອງຕາມປະເພນີ ແລະ ຕົ້ນທຶນ ແລະ ຂໍ້
ໄດ້ປຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍອມຮັບ ຫຼື ການຕັດສິດອອກຂອງພວກເຂົາ. ວິທີການນີ້ ຈະຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອທົບທວນ
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ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ເພື່ອກຳນົດວ່າ ສິດຄອບຄອງຕາມປະເພນີ ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍ ອັນເນື່ອງມາ
ຈາກຂະບວນການຂອງການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ເພື່ອແນະນຳການປັບປຸງລັກສະນະ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງຂະບວນການຂອງ
ການຂຶ້ນທະບຽນ ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຄອບຄອງຕາມປະເພນີ. ບົດສະຫຼຸບຂອງການປະເມີນດ້ານສັງຄົມ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ສະຖາບັນ ແມ່ນມີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 2 ຂອງ ESMF.

ເມື່ອໝູ່ບ້ານທີ່ມີການວາງແຜນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ການເຮັດແຜນທີ່ໃບຕາດິນ ແລະ ການບັນທຶກການຄອບຄອງທີ່
ດິນຕາມປະເພນີ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະຕິບັດ ການຄັດເລືອກ ແລະ ສຳຫຼວດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທຸກໆໂອກາດ
ສຳລັບ ໂຄງການທີ່ໃຫ້ທຶນໃນການສຶກສາ ແລະ ຮັບເອົາປະສົບການຈາກສາກົນ ເພື່ອກໍານົດນະໂຍບາຍ ສຳລັບ ການ
ຍອມຮັບສິດຄອບຄອງຕາມປະເພນີ ໃນຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນ ສຳລັບ ໂຄງການນີ້ ແລະ ໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າ ຈະໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນ.
ມີຫລາຍວິທີການທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເຊິ່ງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ລວມທັງ
ລາຍການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ

(VUF). ເຖິງແມ່ນວ່າ

ການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ

ບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບ

ໂຄງການນີ້ກໍ່ຕາມ ແຕ່ໃນຖານະທີ່ເປັນການປະຕິບັດທີ່ເປັນຮູບມະທໍາ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກຳນົດຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້/ກົມປ່າໄມ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການສາມາດຊ່ວຍໃນການສ້າງເອກະສານ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃນ
ການຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນສົມບັດ ໄດ້ຖືກກໍານົດບົນພື້ນຖານຂອງ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງຊຸມຊົນ ຂອງຂອບເຂດຕາມປະເພນີທີ່ໄດ້ອ້າງສິດມາ (ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້), ແລະ ສະຖານະ
ຂອງທີ່ດິນທີ່ໄດ້ອ້າງສິດ ແລະ ທີ່ດິນທີ່ເປັນບັນຫານັ້ນ ຖືກທ້າທ້າຍ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ອື່ນໆ.
ກອບໜ້າວຽກດ້ານການພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

ສະບັບນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການເຂົ້າຄອບຄອງ

ແລະ

ລວບລວມ ເພື່ອຮອງຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີໂດຍມາດຕະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1) ຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນ

ແລະ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂດຍລວມຂອງ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ;
2) ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມການຄັດເລືອກ,

ການຄັດເລືອກ ,

ການກຳນົດຂອບເຂດ

(ໃນເວລາທີ່ມີກຸ່ມ

ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົ້າ) ແລະ ການດໍາເນີນການສ້າງແຜນທີ່ທາງດ້ານສັງຄົມ, ໂຄງການ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ບັນທຶກຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີທີ່ອ້າງສິດຈາກ
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການ ຈະກໍານົດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຜູ້ຖືສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊະນິດຂອງທີ່ດິນ
ທັງ
ໝົດ ບວກກັບ ຈັດປະເພດດິນຕາມປະເພນີທີ່ອ້າງສິດ ບົນພື້ນຖານຂອງລະບຽການຂອງຊົນເຜົ່າ. ທີມງານຂອງ
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ຈະປືກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊຸມຊົນປະເພນີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ (ແບບລວມໝູ່ ແລະ/ຫຼື ແບບບຸກຄົນ) ຕາມ
ບົດແນະນຳ ຂອງ ກອບໜ້າວຽກດ້ານການພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ສະບັບນີ້;
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3) ພະນັກງານຂອງ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ຕ້ອງເຮັດ
ສັນຍາກັບ ມີຕົວແທນຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ນຳຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສູນກາງແນວລສວສ້າງຊາດ ແລະ
LWU

ທີ່ມີໜ້າທີ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງມີຢູ່ໃນນັ້ນ. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ

ແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ

ຈະຕ້ອງລວມເອົາການຝຶກອົບຮົມພິເສດ

ກ່ຽວກັບ

ທັກສະການໄກ່ເກ່ຍ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຕົວແທນຊຸມຊົນຕາມປະເພນີ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊຸມຊົນ;
4) ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ຈະຕ້ອງບັນທຶກສິດນໍາໃຊ້ທີ່
ດິນຕາມປະເພນີ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຂະບວນການຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ລະບຸຈໍານວນທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດໃບຕາດິນ; ແລະ
5) ໂຄງການດັ່ງກ່າວ

ຈະຕ້ອງມີມາດຕະການທີ່ເຄື່ອນໄຫວເຊັ່ນ:

ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການອື່ນໆ

ຂອງ

ທະນາຄານໂລກ, ຖ້າມີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ອາດຈະຖືກກຳນົດໃນໄລຍະການກະກຽມ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງຕື່ມອີກ
ໃນການເຮັດວຽກກັບຊົນເຜົ່າທີ່ຖືກກຳນົດ, ລວມມີ:
a) ການ ປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕະຫຼອດໄລຍະການໃຊ້ງານຂອງໂຄງການ ;
b) ຜ່ານຂະບວນການກໍານົດຂອບເຂດ (ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໃນໝູ່ບ້ານເຫຼົ່ານັ້ນ ບ່ອນທີ່ມີກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າໄດ້ຮັບການຄັດ
ເລືອກ),

ເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເໝາະສົມວ່າ

ວິທີການທີ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິເວນໂຄງ

ການເປັນຄືແນວໃດ ລວມທັງ ວິທີການທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການດໍາລົງຊີວິດເປັນຄືແນວໃດ ແລະ ຜົນກະທົບ
ອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະມາຈາກໂຄງການ;
c) ຖ້າຫາກ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂ
ຊ່ອງວ່າງບໍ່ດີຂຶ້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສ້າງກົນໄກເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ດັ່ງກ່າວ ;
d) ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຍົກລະດັບຜົນປະໂຫຍດ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ຮ່ວມກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້; ແລະ
e) ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ສຳລັບ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຖ້າເງ ື່ອນໄຂ
ພາຍໃຕ້ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບທີ 7 ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ຈະຕ້ອງມີ ຄໍາເຫັນດີເຫັນ
ພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອການສ້າງແຜນທີ່ໃບຕາດິນ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ
ໃນຊຸມຊົນຄົນຊົນເຜົ່າ. ອີງຕາມການຄົ້ນພົບຂອງການຄັດເລືອກຊຸມຊົນຄົນຊົນເຜົ່າ,

ທີມງານຂອງໂຄງການ

ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມ
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ເຂົ້າໃຈ. ການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນກະກຽມຂອງຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່
ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ ໂດຍທີມງານຂອງໂຄງການ.

4.2

ບາດກ້າວທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ: ກັ່ນກອງ, ຂອບເຂດ, ກະກຽມມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ ເພີ່ມພູນ
ຜົນປະໂຫຍດຢູ່ລະດັບບ້ານ

ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນມີຄວາມ ຈຳເປັນໃນການປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ
ໃນລະຫວ່າງການຄັດເລືອກໂຄງການ, ການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະການຕິດຕາມ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ຈະ
ຖືກປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ .
1) ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການນຳໃຊ້ແບບຟອມກວດກາຄວາມສ່ຽງທີ່ສະໜອງໂດຍ
ESMF . ນີ້ແມ່ນຂັ້ນ
ຕອນດຽວກັນກັບການກຳນົດບ້ານທີ່ຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນໂຄງການ. ກະລຸນາເບິ່ງ ESMF ສຳລັບການ
ອະທິບາຍວິທີການແບບສັ້ນໆກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ (ລວມທັງແບບຟອມການຄັດເລືອກ) ,
ການ
ວິເຄາະ, ການລາຍງານ , ລວມທັງ ການຄັດເລືອກເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຂະບວນການຈົດທະບຽນທີ່
ດິນ). ສິ່ງນີ້ຄວນຈະດຳ ເນີນໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານ E&S ຢູ່ ກົມທີ່ດິນ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າການເກັບ
ກຳຂໍ້ມູນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ ODK, ເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື/ແທັບເລັດ ທີ່ມີ
ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ, ມັນຄວນຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍ ສຳລັບ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ຢູ່ ກົມທີ່ດິນ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກເວລາ ຫຼັງຈາກການຍື່ນຂໍ້ມູນໂດຍທີມງານພາກສະໜາມ (ໜ່ວຍ
ງານເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ທີມງານເຄື່ອນທີ່) . ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ກົມທີ່ດິນ ສາມາດເຮັດ
ຄວາມສະອາດ, ວິເຄາະ ແລະ ລວມທັງ ການຄັດເລືອກ ໂດຍໃຊ້ມາດຖານຂອງ ທະນາຄານໂລກ ໃນບົດລາຍ
ງານ ;
2) ກົມທີ່ດິນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ມີໜ້າທີ່ເພື່ອທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດຜົນຂອງການຄັດເລືອກ. ການຄັດ
ເລືອກດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເພື່ອກຳນົດວ່າ ຄົນຊົນເຜົ່າ (EP) ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ 4 ມາດຖານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້
ທີ 8 ຂອງ ESS7 ທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ມີຄວາມຜູກພັນຮ່ວມກັນໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີ ຄົນ
ຊົນເຜົ່າ ພົບເຫັນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄວນອະທິບາຍຂະບວນການ
ສໍາລັບ ການກໍານົດນີ້ ແລະ ເອກະສານໃນ ESMP ແລະ ບໍ່ມີຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການ . ທາງທີມງານ
ພາກສະ
ໜາມຂອງ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ຈະດໍາເນີນການຄັດເລືອກແຕ່ລະບ້ານໄປ ລວມທັງ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໂດຍສະເພາະພາຍໃນໝູ່ບ້ານ;
3) ຖ້າການຄັດເລືອກສະຫຼຸບວ່າ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ມີຢູ່ ຫຼື ມີຄວາມຜູກພັນຮ່ວມກັນໃນພື້ນທີ່ໂຄງການນັ້ນ
, ກົມທີ່ ຈະຕ້ອງກະກຽມບົດລາຍງານການນໍານົດຂອບເຂດ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຈະປ່ຽນແທນການປະ
ເມີນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເຮັດເປັນແຜນພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນຈະເປັນສັດສ່ວນກັບ
ລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ຊຸມຊົນ. ບົດລາຍງານການ
ກຳນົດຂອບເຂດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າ ສະບັບນີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ສຳຄັນທັງໝົດນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດ
ໂດຍທີມງານພາກສະໜາມ, ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ກ່ຽວນີ້ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
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ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກທີມ ES ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະດັບຊາດ. ວິທີການຈະເປັນດັ່ງຕໍ່ໄປ
ນີ້:
- ໃນຂົງເຂດທີ່ຮູບແບບການກວດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລາຍງານວ່າມີ ຄົນຊົນເຜົ່າ, ການຄົ້ນຄວ້າ
ປຶກສາຫາລືຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຈະໄດ້ດຳ ເນີນ. ກິດຈະກຳນີ້ຈະເທົ່າກັບການປະເມີນສັງຄົມໃນຂັ້ນບ້ານ,
- ການກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຈະລົງທ້າຍດ້ວຍຂໍ້
ຕົກລົງຂອງມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນໃນຂັ້ນບ້ານ .
ການກໍານົດຂອບເຂດນີ້ ແມ່ນຈຸດປະສົງເພື່ອ: (i) ລະບຸລັກສະນະການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງທີ່
ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າ; (ii) ປະເມີນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ; (iii) ລະບຸມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ
ທີ່ຈໍາເປັນ (ເຊັ່ນ: ການມີສ່ວນຮ່ມກັບຊຸມຊົນ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,
ແລະອື່ນໆ) ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວ ລວມທັງ ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜົນກະທົບ,
ລວມທັງ ຄວາມກັງວົນ ໃນໄລຍະການຮຽກຮ້ອງຖືສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າ; (iv) ປຶກສາ
ຫາລືກັບ ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ໂຄງການ , ແລະ
(v) ດຳເນີນການປະເມີນຜົນວ່າ ສະຖານະການທີ່ຕ້ອງການຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ (FPIC). ການກຳນົດຂອບເຂດ ແມ່ນຈະດຳເນີນຜ່ານການປະຊຸມບ້ານ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງຊາວບ້ານ. ທີມງານພາກສະໜາມ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ວິທີການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຊຸມຊົນ ໃນການກຳນົດບັນຫາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂໍ້ (i) - (v) ຂ້າງເທິງ
ນັ້ນ. 3 ເງ ື່ອນໄຂ ໃນເວລາທີ່ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕ້ອງການນັ້ນ
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທີ 3 ຂອງ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງເປັນເອກະສານທີ່ແຍກ
ອອກຕ່າງຫາກ. ການກໍານົດຂອບເຂດ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ເພື່ອກວດພິສູດວ່າຈະເປັນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົ
ດ ຂອງ 3 ເງ ືອນໄຂ ຈະນໍາໃຊ້ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂຫຍັງແດ່ ແລະ ເພາະສະນັ້ນ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງ
ໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈະກາຍເປັນໃນການບັງຄັບ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ກອບ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ສິ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ESMF ແລະ ພາຍໃຕ້ EGDF ນີ້, ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງ
ໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບ ການສ້າງແຜນທີ່ໃບຕາດິນ, ການຂຶ້ນ
ທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນໃນ ຊຸມຊົນຄົນຊົນເຜົ່າ. ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງ
ໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ມີຄວາມຈຳເປັນ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການປຶກສາ
ຫາລືກັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ດ້ວຍ ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ;
4) ເມື່ອ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ມີຄວາມຈຳເປັນ, ມັນຈະໄດ້
ຮັບ ແລະ ບັນທຶກໃນບົດລາຍງານການກໍານົດຂອບເຂດ ໂດຍມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ເຊັນຈາກ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຫຼື ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າ ( ເບິ່ງຂໍ້ 4.2.5 ສຳລັບລາຍລະອຽດ);
5) ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການກຳນົດຂອບເຂດໃນເຂດເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຄົນຊົນເຜົ່າ ຈະໃຫ້ຮູ້
ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກ່ອນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ໃບຕາດິນ. ຂັ້ນ
ຕອນທີ່ຈະດໍາເນີນການກໍານົດຂອບເຂດແມ່ນ: 1 ປຶກສາຫາລືກັບ ຜູ້ນໍາຊົນເຜົ່າ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້
າຊຸມຊົນ, ລວມທັງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອສ້າງເອກະສານປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຕິບັດໃນການຈັດ
ສັນທີ່ດິນ ແລະ ນໍາໃຊ້ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ, ແລະ 2) ປຶກສາຫາລືກັບຫຼາຍຊຸມຊົນ ເພື່ອກໍານົດຄວາມສ່ຽງ
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ແລະ ກາລະໂອກາດ ສຳລັບ ແຜນທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ທີ່ພວກເຮົາຈະບັນທຶກລົງໃນຂໍ້
ຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ເຊິ່ງລວມທັງ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ
ແລະ
ເພີ່ມພູນຜົນ
ປະໂຫຍດ. ຕົວຢ່າງ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມພູນຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງ
ລວມມີການ ອະນຸຍາດໃຫ້ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດສືບຕໍ່ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ສະເພາະ ເຊິ່ງອາດຖືກລະບຸວ່າເປັນທີ່ດິນລັດ ແລະ ດິນປ່າໄມ້ລັດ ຍ້ອນຜົນຂອງການສ້າງ
ແຜນທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ. ສິ່ງນີ້ລວມທັງບັນທຶກການຖືຄອງທີ່ດິນຊຸມຊົນ (ເຊິ່ງກົດໝາຍ
ທີ່ດິນປີ 2019 ຮັບຮອງ ແມ່ນ ການຖືຄອງທີ່ດິນລວມ), ເຊິ່ງແມ່ນ "ການລວບລວມ" ການຄອບຄອງທີ່
ດິນ) ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ການຄອບຄອງທີ່ດິນບຸກຄົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບປະເພນີໃນທີ່ດິນລັດ ແລະ
ດິນປ່າໄມ້ລັດ ເປັນການຄອບຄອງທີ່ດິນ ໃນພື້ນທີ່ ເພື່ອຍົກລະດັບຄໍ້າປະກັນຕາດິນທຽບກັບການຈັບຈອງທີ່
ດິນ, ການອ້າງກໍາມະສິດຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມ. ຈະຖືກນໍາໃຊ້
ເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນຕໍ່ໜ້າ ສໍາລັບ ການຂຶ້ນທະບຽທີ່ດິນ ພາຍຫຼັງມີລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ນິຕິກໍາ
ຈະແຈ້ງ. ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງມືທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເຊັ່ນ: ບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ມີຄຳຖາມແນະນຳ ເພື່ອໃຫ້
ກວມເອົາບັນຫາຕ່າງໆຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ 3) ຂ້າງເທິງນັ້ນ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງການ
ປຶກສາຫາລື;
6) ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ບົດລາຍງານການກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ສະເໜີ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຍົກ
ລະດັບຜົນປະໂຫຍດ ລວມທັງ ບົດບັນທຶກຂອງການປຶກສາຫາລື ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ;
7) ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ, ການປັບປຸງການ Sc oping ບົດລາຍງານ ແລະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະເພີ່ມ
ປະສິດທິຜົນປະໂຫຍດ ມາດຕະການ ໃນໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການຕິດຕາມ
ກວດກາ ເພື່ອ ກໍານົດຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດແລະ / ຫຼືສະເຫນີບັນເທົາມາດຕະການ ; ແລະ
8) ໃນກໍລະນີທີ່ພົບວ່າ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ມີການປະສົມກົມກຽວກັນ (ປະສົມປະສານ ຫຼື ແຕ່ງງານ) ກັບຊຸມ
ຊົນແມ່ນໍ້າຂອງລາວ-ໄຕ, ກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເຮັດ ບົດລາຍງານການກໍານົດຂອບເຂດ ສຳລັບ ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ. ພວກເຂົາອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າ ການປຶກສາຫາລືແບບລວມໝູ່ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂະບວນ
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ.
ຂະບວນການນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດໃນ Error! Reference source not found..
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ການຄັດເລືອກ

ບໍແ
່ ມ່ນ

ບໍຕ
່ ອ
້ ງການ ການປະຕິບດ
ັ ເພີມ
້ ເຕີມ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄົນຊົນເຜົ່າ

1.

ຮູບແບບການຄັດເລືອກ

2.

E+S (ESMF), ການສໍາ
ພາດ ແລະ ການປຶກ ສາຫາລື
4 ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງ WB

ຄົນ
ຊົນເຜົາ່

ແມ່ນ

ທີງານສໍາຫຼວດ ຮ່ວມກັບ ການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ແລະ
ໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຊ່ຽວຊານດ້ານ E+S
ຢູ່ ກົມທີ່ດິນ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິງ່ ແວດລ້ອມ ຈະເປັນຜູກ
້ ະກຽມບົດ ລາຍງານການກໍານົດ
ຂອບເຂດ

ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ມາດຕະການຍົກ ລະດັບຜົນປະໂຫຍດ ທີ່
ໄດ້ຕກ
ົ ລົງກັນ ຈະໄດ້ຖກ
ື ນໍາສະເໜີ ແລະ ເປີດເຜີຍໄປພ້ອມ
ກັບ ບົດລາຍງານການກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ບົດບັນ ທຶກ
ຂອງກິດຈະກໍາການປຶກສາຫາລື

ຮູ ບ ທີ 2: ຂະບວນການຄັ ດ ເລື ອ ກ ແລະ ການກໍ າ ນົ ດ ຂອບເຂດ ຂອງຄົ ນ ຊົ ນ ເຜົ່ າ ໃນ ໂຄງການສ້ າ ງຄວາມ
ເຂັ້ ມ ແຂງໃນການຂຶ້ ນ ທະບຽນອອກໃບຕາດິ ນ ຢ່ າ ງເປັ ນ ລະບົ ບ

4.2.1

ການຄັດເລືອກກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

ໃນແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ນະຄວນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ແລະ
ຄໍາມ່ວນ ຈະເຫັນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ-ໝວດພາສາມົ້ງ-ມຽນ ແລະ ມອນ-ຂະແມ. ໃນແຂວງ ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະ ປື
ຈະເຫັນ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ-ໝວດພາສາມອນ-ຂະແມ. ໃນເຂດທົ່ງພຽງລຽບຕາມແຄມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແລະ
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ສະຫວັນນະເຂດ, ຄົວເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ ກຸ່ມລາວ-ໄຕ, ແຕ່ກໍຍັງພົບເຫັນກຸ່ມຊົນເຜົ່າອື່ນ ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມມອນຂະແມ. ໃນຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນບາງກໍລະນີ ຈະຕ້ອງລະບຸ ແລະ ພິສູດກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.
ເມື່ອໄດ້ສ້າງທີມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຂັ້ນສູນກາງ (ກົມທີ່ດິນ) ແລະ ຂັ້ນແຂວງແລ້ວ (ຫ້ອງການຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ), ຕ້ອງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1) ຊ່ວຍທີມງານດໍາເນີນວຽກງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ລວມມີ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມກັ່ນຕອງ (ເບິ່ງ
ແບບຟອມກັ່ນຕອງໃນເອກະສານ ESMF) ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMF ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ
2) ກວດກາຄືນຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ຂໍ້ມູນມືສອງ ເພື່ອກັ່ນຕອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ດັ່ງທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທີມ
ງານສໍາຫຼວດ ລະບຸ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນວຽກງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ,
3) ປະເມີນວ່າ ມີກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຢູ່ໃນ/ຫຼື ບໍ່ຢູ່, ຢູ່ໃກ້ ຫຼື ຕິດແປະກັບເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ ຫຼື ບໍ່, ແລະ ປະເມີນວ່າເຫັນ
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ທີ່ພົບເຫັນໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການນັ້ນ ຢູ່ໃນລະດັບໃດ ຕາມ 4 ເງ ື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານໂລກ
(ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນເອກະສານ ESMF). ເງ ື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
a. ການຈໍາແນກຕົວຕົນ ວ່າເປັນ ສະມາຊິກຂອງ ກຸ່ມວັດທະນາທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຮັບຮູ້
ຕົວຕົນໃນການຈໍາແນກດັ່ງກ່າວ ໂດຍກຸ່ມຄົນອື່ນ; ແລະ
b. ການເກັບກໍາທີ່ຄັດຕິດມາກັບທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານພູມສັນຖານ, ເຂດແດນບັນພະບູ
ລຸດ, ຫຼື ພື້ນທີ່ຂອງການນຳໃຊ້ຕາມລະດູການ ຫຼື ອາຊີບ ພ້ອມທັງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນເຂດເຫຼົ່າ
ນີ້; ແລະ
c. ຂະນົບທໍານຽມທາງດ້ານວັດທະນາທຳ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຫຼື ສະຖາບັນທາງການເມືອງທີ່ມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງ ຫຼື ແຍກອອກຈາກສະຖາບັນ ທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ຫຼື ສັງຄົມ; ແລະ
d. ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານພາສາ ຫຼື ພາສາທ້ອງຖິ່ນ ມັກແຕກຕ່າງຈາກພາສາທາງການ ຫຼື ພາສາຂອງ
ປະເທດ ຫຼື ເຂດທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່.
ເມື່ອຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ຖືກວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນແລ້ວ, ກົມທີ່ດິນ/ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ທີມງານ WB Task ວ່າກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ
ໂຄງການ ຕອບສະໜອງກັບ 4 ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງ ESS7 ຫຼື ບໍ່. ອີງຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ສຳລັບ ການກຳ
ນົດ ຄົນຊົນເຜົ່າ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມຕະກູນ ມອນ-ຂະແມ, ມົ້ງ-ມຽນ ແລະ ຈີນ-ຕິເບດ ແມ່ນຖືກ
ກັບນິຍາມ ຄົນພື້ນເມືອງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຕະກູນ ລາວ-ໄຕ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຕາມ
ແຕ່ກໍລະນີໄປ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເນັ້ນໜັກວ່າ ESS7 ນຳໃຊ້ ໃນເວລາທີ່ມີ ຄົນຊົນເຜົ່າ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ
ເຊິ່ງບໍ່ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຜົນກະທົບທີ່ຄາດໄວ້ (ຂໍ້ 7 ຂອງ ESS7):
ESS7 ນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ ຄົນພື້ນເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງບວກ ຫຼື ລົບ, ແລະ ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມ
ສຳຄັນຂອງຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ. ESS ນີ້ຍັງນຳໃຊ້ໂດຍ ບໍ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບການມີ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງ
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ດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ຫຼື ສັງຄົມ ເຖິງວ່າລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຄວາມສ່ຽງຈະເປັນຕົວແປ
ສຳຄັນໃນການອອກແບບແຜນເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ທາງລົບ.
ສຳລັບທີ່ຕັ້ງຂອງ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີ
ການຢັ້ງຢືນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ບໍ່ມີຄົນຊົນເຜົ່າອາໄສຢູ່ ຫຼັງຈາກການສົນທະນາ ແລະ ຕົກລົງກັບ ທະນາຄານໂລກແລ້ວ, ບໍ່
ຈຳເປັນຕ້ອງມີການກະກຽມ ບົດລາຍງານຂອບເຂດ. ແຕ່ບົດລາຍງານການກັ່ນຕອງ ທີ່ກະກຽມໂດຍ DPL ຈຳເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍ ແລະ ເປັນຫຍັງເອກະສານ ESS7 ຈຶ່ງບໍ່ຖືກນຳໃຊ້. ໃນກໍລະນີທີ່ມີ ຄົນຊົນເຜົ່າ, ຫຼັງຈາກການ
ສົນທະນາ ແລະ ຕົກລົງກັບ ທະນາຄານໂລກແລ້ວ, ບົດລາຍງານຂອບເຂດ ຈະປະກອບມີ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ
ຍົກລະດັບ ສຳລັບ ພື້ນທີ່ໂຄງການສະເພາະນັ້ນ.

4.2.2

ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການລາຍງານຂອບເຂດ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ຢ່າງເຕັມສ່ວນ

ເມື່ອສໍາເລັດຜົນການປະເມີນ ແລະ ກັ່ນຕອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ, ເຫັນວ່າຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ໃນເຂດ
ທີ່ມີກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ກົມທີ່ດິນ/ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຜິດຊອບກະກຽມລາຍງານຂອບ
ເຂດ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ບົດລາຍງານຂອບເຂດ ຈະປ່ຽນແທນການປະເມີນສັງຄົມ ແລະ ໃຊ້ເປັນ ແຜນ
ພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ລະດັບຄວາມລະອຽດຂອງມັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນ
ກະທົບໂຄງການຕໍ່ຊຸມຊົນ, ຜົນກະທົບນັ້ນເປັນບວກ ຫຼື ລົບ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແບບຟອມ ທີ່ໄດ້ບັນຈຸໄວ້ໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂອງເອກະສານ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ສະບັບນີ້. ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ໂດຍ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແນະນໍາຂອງຊ່ຽວຊານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ທີມງານສະໜາມ ຈະເປັນຜູ້ເຮັດບົດລາຍງານ
ຂອບເຂດ. ໃນກໍລະນີສະລັບຊັບຊ້ອນຫຼາຍ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານອິດສະລະ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດບົດລາຍງານຂອບເຂດ ແລະ ການປຶກສາ
ຫາລື ຢູ່ບາງບ້ານ ຫຼື ເມືອງ. ດັ່ງທີ່ຂອບເຂດໂຄງການກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີຫຼາຍບ້ານ ແລະ ເມືອງ ທີ່ໂຄງການຈະຊ່ວຍເຫຼືອ
, ສະນັ້ນ ອາດເຮັດບົດລາຍງານຂອບເຂດ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານຕ່າງໆ, ໃນກໍລະນີ ບ້ານ/ເມືອງ ແມ່ນຄື
ກັນ ຈາກການພິຈາລະນາແງ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.
ສໍາລັບ ຄົນຊົນເຜົ່າ, ຂະບວນການປຶກສາຫາລືແບບເຕັມສ່ວນ ຈະມີ:
a. ສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຕົວແທນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນຊົນເຜົ່າ (ເຊັ່ນ ແນວໂຮມ ຫຼື ນາຍບ້ານ)
ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
b. ສະໜອງເວລາໃຫ້ພຽງພໍ ສໍາລັບ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂອງຄົນຊົນເຜົ່າ
c. ເຮັດໃຫ້ຄົນຊົນເຜົ່າ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການອອກແບບກິດຈະກໍາໂຄງການ ຫຼື ມາດຕະການບັນເທົາຜົນ
ກະທົບ ເຊິ່ງອາດກະທົບດ້ານດີ ແລະ ດ້ານບໍ່ດີ ຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ.
ການປຶກສາຫາລືຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແມ່ນຂະບວນການປຶກສາສອງຝ່າຍ:
a. ເລີ່ມຕົ້ນທັນທີ ໃນຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການ ເພື່ອເກັບກໍາຄວາມຄິດເຫັນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ
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ການສະເໜີໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນການອອກແບບໂຄງການ;
b. ຊຸກຍູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີທາງໃຫ້ຂໍ້ມູນອອກແບບໂຄງ
ການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການລະບຸ, ບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
c. ສືບຕໍ່ບົນພື້ນຖານຕໍ່ເນື່ອງ;
d. ອີງໃສ່ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ອນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ຈຸດປະສົງ, ເຕັມສ່ວນ
ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາ ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການປຶກສາຫາລືແບບເຕັມສ່ວນ ກັບ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມກັບວັດທະນະທໍາ, ພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຂົ້າໃຈ
ໄດ້ງ່າຍຕໍ່ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
e. ພິຈາລະນາ ແລະ ຕອບ-ຮັບຄວາມຄິດເຫັນ;
f. ສະນັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມອັນຫ້າວຫັນ ແລະ ທັງໝົດກັບຝ່າຍຖືກໂຄງການກະທົບ;
g. ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ, ການແຊກແຊງ, ການຂົ່ມຂູ່, ການເລືອກປະຕິບັດ, ການບັງຄັບ
h. ສ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ ເປີດເຜີຍແຜ່.
ບົດລາຍງານຂອບເຂດ ຈະປະກອບມີ ຫັຼກພື້ນຖານດັ່ງລຸ່ມນີ້, ໂດຍອີງໃສ່ການປຶກສາຫາລືຢາງເຕັມສ່ວນ:
a) ປະຫວັດຂອງທີ່ດິນ ເຊິ່ງກຸ່ມຊົນເຜົ່ານໍາໃຊ້ ແລະ ບັນຍາຍກຸ່ມຊົນເຜົ່າ,
b) ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ
c) ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ຕົກລົງ, ພິຈາລະນາຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

4.2.3

ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ ເພີ່ມພູນຜົນປະໂຫຍດ

ພາຍຫຼັງການປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ຈະມີການຕົກລົງກັນເຖິງ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ ເພີ່ມພູນຜົນ
ປະໂຫຍດ. ການປຶກສາຫາລືສໍາເລັດ ພ້ອມກັບ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ. ບົດລາຍ
ງານຂອບເຂດ ຈະບັນຈຸເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວໄວ້. ຕົວຢ່າງຂອງມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ ການເພີ່ມ
ພູນຜົນປະໂຫຍດ ລວມທັງ ການອະນຸມັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
ສືບຕໍ່ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ສະເພາະ ເຊິ່ງອາດຖືກລະບຸວ່າເປັນທີ່ດິນລັດ ແລະ
ດິນປ່າໄມ້ລັດ ຍ້ອນຜົນຂອງການສ້າງແຜນທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ. ສິ່ງນີ້ລວມທັງບັນທຶກການຖື
ຄອງທີ່ດິນຊຸມຊົນ (ເຊິ່ງກົດໝາຍທີ່ດິນປີ 2019 ຮັບຮອງ ແມ່ນ ການຖືຄອງທີ່ດິນລວມ), ການຄອບຄອງທີ່ດິນ
ບຸກຄົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບປະເພນີໃນທີ່ດິນລັດ ແລະ ດິນປ່າໄມ້ລັດ ເປັນການຄອບຄອງທີ່ດິນ ໃນພື້ນທີ່
ເພື່ອຍົກລະດັບຄໍ້າປະກັນຕາດິນທຽບກັບການຈັບຈອງທີ່ດິນ, ການອ້າງກໍາມະສິດຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ
ໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມ. ການບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນຕໍ່ໜ້າສໍາລັບການຂຶ້ນ
ທະບຽທີ່ດິນ ພາຍຫຼັງມີລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ນິຕິກໍາຈະແຈ້ງ.
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4.2.4

ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເປີດເຜີຍ

ການປຶກສາຫາລືສາທາລະນະສອງຄັ້ງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ
ໂຄງການ. ຄຳຄິດເຫັນ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນໄລຍະການປຶກສາຫາລື ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ການສົມມຸດຖານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເພີ້ມພູນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຖືກສະເໜີ ໃນເອກະສານ ກອບ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ໂດຍສະເພາະ ESMF. ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ. ເອກະສານ ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ ໃນແຕ່ລະກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງ ຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍ
ແລະ
ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ
ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ (SEP) ຂອງໂຄງການ.
ການປຶກສາຫາລືຮອບທຳອິດ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-16 ກໍລະກົດ 2020 ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງໂຄງການທີ່ສະເໜີ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
(ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ) ແລະ ຮັບເອົາຄຳຕິຊົມ ແລະ ຄຳສະເໜີຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ. ໃບປິວຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນເອກະສານ ທັງສໍາເນົາ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ
ກ່ອນການປຶກສາຫາລື. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ປຶກສາຫາລືເຂົ້າໃຈຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການທີ່
ສະເໜີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ປັບປຸງສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່
ດິນໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ໂຄງການຄວນນຳໃຊ້ ຄໍາແນະນຳ ຂອງທີມງານ
ໂຄງການ ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ກຳນົດ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ໂດຍມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊົນເຜົ່າ ແລະກຸ່ມສ່ຽງ
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ. ໂຄງການຄວນສົ່ງເສີມຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ແມ່ຍິງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ຕັດສິນໃຈ ແລະ ໃນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ຄວນຈະມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່
ດິນ ຍົກສູງຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ. ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງເຍຍລະມັນ
(GIZ) ໄດ້ແນະນຳວ່າ ລະບົບຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (LUIS) ທີ່ມີຢູ່, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
(GoL)
ຄວນຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນ
ລະບົບ. ເກືອບທຸກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຕັມໃຈ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຮັດວຽກກັບໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວນີ້.
ຮ່າງເອກະສານ ESMF ໄດ້ຖືກກະກຽມດ້ວຍຄຳເຫັນຂ້າງເທິງ ຈາກການປຶກສາຫາລືຮອບທໍາອິດ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສ່ວນ
ໃຫຍ່. ຮ່າງເອກະສານ ESMF ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາງການໃນເວບໄຊທ໌ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021 ແລະ ສໍາເນົາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ ລວມທັງ ກຸ່ມສັງຄົມ
ພົນລະເຮືອນ. ການສໍາເນົາເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຮ່າງ ESMF ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຮັບການສົ່ງອອກໂດຍຜ່ານ WhatsApp
ແລະ ອີເມວ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນຫນຶ່ງ ໃນ ເດືອນທັນວາ 2020 ກ່ອນ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2ຕະຫຼອດປຶກສາ
ຫາລືໃນລະດັບສູນກາງ ກ່ຽວກັບ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ ສໍາລັບ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ສະຖາບັນສັງຄົມພົນລະເຮືອນ (ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 ສຳ ລັບ ເອກະສານ
ຂອງການປຶກສາຫາລື). ການປຶກສາຫາລືສາທາລະນະ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ດຳເນີນການຕົວຈິງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອ
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຮ່າງ ESMF ພ້ອມທັງ ESCP, SEP ແລະ EGDF. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອານົງສອນ, ຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (23
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ທ່ານ) ແລະ ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ (6 ທ່ານ), ໃນຂະນະທີ່ການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ
ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມວີດີໂອທາງໄກ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະການຄວບຄຸມການແຜ່
ລະບາດຂອງ COVID-19, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອານົງສອນ, ຫົວໜ້າກົມທີ່
ດິນ ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ 18 ແຂວງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ ໃນການປຶກສາຫາລືທັງສອງຄັ້ງ
ເນື ່ ອ ງຈາກຂໍ ້ ຈ ຳກັ ດ ດ້ າ ນການເດີ ນ ທາງໃນປະຈຸ ບ ັ ນ ທີ ່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ມາດຕະການຄວບຄຸ ມ ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງ
COVID-19 ແລະ ການຈໍາກັດດ້ານການເຂົ້າເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບອິນເຕີເນັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງລັດໃນຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (LWU) ແລະ ແນວລາວພັດທະນາຊາດ
(LFND) ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ໃນແຂວງຂອງຕົນ. ກ່ອນການປຶກສາຫາລື,
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄປພົບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າບາງຄົນ
ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງແຂວງ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໂຄງການ ແລະ ຂໍຄວາມຄິດເຫັນຈາກພວກເຂົາ. ການປຶກສາ
ຫາລື ແລະ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັບບ້ານຊົນເຜົ່າ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຈະຖືກ
ປະຕິບັດຕາມການກວດກາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ຈຸດສຳຄັນຂອງການສົນທະນາ (ລວມທັງ ຄຳຕອບ) ຈາກການປຶກສາຫາລືຮອບທຳອິດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
• ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້?
• ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການມີຫຍັງແດ່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ມາດຕະການຄວບຄຸມ

ການແຜ່ລະບາດຂອງ (ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ)?
• ທ່ານຄິດວ່າມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ເຄື່ອງມື ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ກະກຽມແມ່ນ

ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງໂຄງການບໍ່?
• ທ່ານມີຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມບໍ່?

ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
• ໂຄງການຄວນນຳເອົາຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງບວກມາສູ່ປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ,
• ມີການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງແຮງ ໃນການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົດໝາຍ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມກັງວົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ.
• ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຄວນຈະໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນກິດຈະກຳ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ແຕ່ການເຮັດ

ດັ່ງນັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການຊັກຊ້າ, ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຄວນເລີ່ມຕົ້ນໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້.
• ການແກ້ໄຂບັນຫາເຂດແດນ ລະຫວ່າງ ເຂດອະນຸລັກຂອງຖະໜົນ, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ອົງການນໍ້າ ແລະ ດິນ

ບຸກຄົນ ຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕີຄວາມໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍນ້ຳ ໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ຝັ່ງແມ່ນໍ້າ. ມາດຕາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດໝາຍ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ຫ້າມສ້າງໂຄງສ້າງຕ່າງໆໃນເຂດອະນຸລັກຂອງແມ່ນໍ້າ, ແຕ່ວ່າມາດຕາ
ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຫ້າມປະຊາຊົນນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ອະນຸລັກ ເພື່ອກິດຈະກຳການດຳລົງຊີວິດ ເຊັ່ນ: ສວນແຄມນໍ້າ.
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• ການຊົດເຊີຍ ສຳລັບ ການສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງ ຈະມີຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂຄງການຈະເຮັດ

ໃຫ້ການຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ ເພື່ອຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ສຳລັບ ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງ
ປະຊາຊົນບາງກຸ່ມ ພາຍໃນບ້ານທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້.
• ລັກສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຊື່ຂອງທັງສອງ ພັນລະຍາ ແລະ ສາມີ ຖ້າເປັນຂອງທັງ

ສອງ. ພ້ອມກັນນີ້, ບັນດາຊື່ຂອງລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວກໍ່ຕ້ອງມີຢູ່ນຳເຊັ່ນກັນ.
• ສິດ ແລະ ປະເພນີການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໂດຍ

ໂຄງການ.
• ຮ່າງເອກະສານ ESMF ໃນປະຈຸບັນ ສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ດ້ວຍການສະເໜີແຜນວາດ. ໃນປະຈຸ

ບັນ, ລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບ ຂະບວນການໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້, ແຕ່ແຜນວາດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນ
ຕອນດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຈຸດຕ່າງໆຂອງການສົນທະນາແລ້ວ ຍັງມີປະເດັນການສ້າງເອກະສານທີ່ສໍາຄັນອີກດ້ວຍ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້
ຮັບ (ລວມທັງ ຄຳຕອບ) ໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລື ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນເອກະສານ ESF (ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມ
ເໝາະສົມ).
ຈຸດສຳຄັນຂອງການສົນທະນາຈາກການປຶກສາຫາລືຮອບທີ 2 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ໂຄງການດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງບໍ່ມີການຄັດຄ້ານໃດໆໃນ
ການປຶກສາຫາລື.
2. ມີການສະໜັບສະໜູນທີ່ສຳຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພ້ອມທັງ ເຄື່ອງມື ESMF, ລວມທັງ
SEP, EGDF, LMP ຍ້ອນວ່າມັນມີຄວາມສອດຄ່ອງສູງກັບກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຊາດ.
3. ຄວາມຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ການປູກຈິດສຳນຶກ, ການສື່ສານ, ອຸປະກອນ
, ແລະ ການຂົນສົ່ງ ເພື່ອໃຫ້ອົງການຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດປະຕິບັດໂຄງການ ກໍ່ຄື ESMF ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ. ຊັບພະຍາກອນທາງການເງ ິນທີ່ພຽງພໍ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ເຂດຊົນນະບົດ, ພູ
ດອຍ ແລະ ເມືອງ ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງທຸກບ້ານ.
4. ມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ການຂັດແຍ້ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ເຂດອະນຸລັກ ເຊັ່ນ: ຖະໜົນ,
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ 3 ປະເພດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ລວມທັງ ດິນບໍລິເວນນໍ້າ.
5. ໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຕໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ. ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆມີວັດທະນະທຳ ແລະ
ຮີດຄອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເພາະສະນັ້ນ ການຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍສິດຂອງ
ແມ່ຍິງໃນບາງຊົນເຜົ່າ.
6. ບັນຫາກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ ຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນ ສຳລັບ ໂຄງການທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງ. ບາງຊົນເຜົ່າ ອາດຈະມີການ
ຄັດຄ້ານຕໍ່ໂຄງການ ຖ້າວ່າບໍ່ມີການສື່ສານເປັນຢ່າງດີ.
7. ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງນິຕິກຳ ເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ການປູຢາງ.
8. ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ຈະເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງໂຄງການ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍ
ສະບັບປະຈຸບັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂັ້ນຕອນທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງກຸ່ມຄອບຄົວ ທີ່
ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ແກ້ໄຂ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າໃບຕາດິນ ສາມາດມອບໃຫ້ແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ຫຼື ເປັນ
ກຸ່ມໄດ້.
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9. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຈາກ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
10. ການຈັດປະເພດທີ່ດິນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ກ່ອນການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ມັນກໍ່
ຈະເປັນເລື່ອງຍາກ, ຖ້າເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
11. ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການປະສົບຜົນສຳເລັດ ລວມທັງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອງມື
ESMF.
12. ຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ ລວມທັງ
ຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອງມື ESMF.
4.2.5

ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ (FPIC)

ໃນເວລາທີ່ ຄົນຊົນເຜົ່າ ຖືກຄົ້ນພົບ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ເພື່ອປະເມີນວ່າ ຄົນຊົນເຜົ່າ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດ
ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້ ກ່ອນ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ (FPIC) ຈະນໍາ
ໃຊ້ ຕາມທີ່ກໍານົດໃນ ESS7. ການຕັດສິນໃຈນໍາໃຊ້ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຄວນເຮັດແນວໃດໃນການປຶກສາກັບ ຄົນຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການກໍນົດຂອບເຂດ.
ອີງຕາມ ESS7 ຂອງທະນາຄານໂລກ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳ
ໃຊ້ໃນເວລາທີ່ໂຄງການ:

1)

ມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງດັ່ງເດີມ ຫຼື ພາຍໃຕ້ສິດນຳ
ໃຊ້ຕາມປະເພນີ ຫຼື ຕາມອາຊີບ. ຕົວຢ່າງຂອງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີລວມມີ:
•

ຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບຊຸມຊົນ ລວມທັງ ເຂດຊຸມຊົນຕາມປະເພນີ ແລະ ເຂດແດນ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນປ່າໄມ້;

•

ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງການດຳລົງຊີວິດແບບ
ກຸ້ມຕົນເອງ.

2)

ສາເຫດການຍົກຍ້າຍ ຄົນຊົນເຜົ່າ ຈາາກທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງດັ່ງ
ເດີມ ຫຼື ພາຍໃຕ້ສິດນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ຫຼື ຕາມອາຊີບ: ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ອາດຈະບໍ່ເປັນຍ້ອນວ່າບໍ່ມີການ
ຍົກຍ້າຍ; ແລະ

3)

ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງ ຄົນຊົນເຜົ່າ ທີ່ເປັນເອກະສານ ສຳລັບ ຕົວ
ຕົນ ແລະ/ຫຼື ວັດທະນະທຳ, ພິທີກໍາ ຫຼື ດ້ານຈິດວິນຍານໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈະມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບ ການເຮັດແຜນທີ່ໃບຕາດິນ
, ການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີຊຸມຊົນຄົນຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມ
ປະເພນີ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບໂດຍກົງ.
ຖ້າຫາກ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຖືກກະຕຸ້ນ, ຄົນຊົນເຜົ່າ ຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາ
ຫາລືດ້ວຍຄວາມຈິງ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລາ ກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງໂຄງການ ແລະ
ວິທີການກິດຈະກຳ ທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂື້ນ, ກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂື້ນ (ໝາຍຄວາມວ່າ 'ກ່ອນ'). 'ການຍິນຍອມ' ໝາຍເຖິງ
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ການສະໜັບສະໜູນລວມຂອງ ຄົນຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ສຳລັບ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກ
ເຂົາ, ບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ເໝາະສົມກັບວັດທະນະທຳ. ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມອາດຈະມີ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ບາງບຸກຄົນ ຫຼື ບາງກຸ່ມ ຈະຄັດຄ້ານກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ອາດຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມພາຍໃນ ຫຼື
ໃນກຸ່ມ ຄົນຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບໍ່ເຫັນດີຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຂະບວນການນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນແລະບັນທຶກ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈະຖືກດຳເນີນການ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາ
ຫາລື ທີ່ມີຄວາມໝາຍກັບ ຄົນຊົນເຜົ່າ.
ໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງເອກະສານ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຖ້າຫາກວ່າສາມາດນໍາ
ໃຊ້, ກົມທີ່ດິນ/ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະຮັບປະກັນວ່າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເອກະສານ:
a) ຂະບວນການທີ່ຍອມຮັບເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອ ດຳເນີນການເຈລະຈາທີ່ສັດຊື່ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງໂດຍ ກົມທີ່ດິນ/ກົມທີ່
ດິນ/ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄົນຊົນເຜົ່າ; ແລະ
b) ຜົນຂອງການເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈລະຫວ່າງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ຄົນຊົນເຜົ່າ ລວມທັງ ຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດ ທີ່ບັນລຸໄດ້ພ້ອມທັງຄວາມເຫັນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ.
ຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລື ຈະບັນທຶກການປຶກສາຫາລື, ການສຳພາດ,
ຮູບ ແລະ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມອື່ນໆ ແລະ/ຫຼືລາຍງານຈາກຫ້ອງການ.

ລາຍຊື່ການເຂົ້າຮ່ວມ, ຫຼັກຖານການຖ່າຍ
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ພາກ 5: ກະຈັດຕັງປະຕິບັດ, ການກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ
5.1

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ EGDF ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮ່ວມກັບ DOL/MONRE
ເຊິ່ງເປັນ ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (IA). MONRE ມີທີມງານ ພ້ອມກັບຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ຢູ່ ກົມ ທີ່ດິນ (DOL).
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດຈະເຮັດບົດບາດສໍາຄັນໃນການກັ່ນກອງ ແລະ ກໍານົດຂອບເຂດ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.
ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ (PD) ຢູ່ DOL/MONRE ຮັບຜິດຊອບການນໍາພາ, ແນະນໍານະໂຍບາຍ, ປະສານງານພາຍໃນ,
ປຶກສາຫາລື, ແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງການຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງລັດ, ປະສານກົມກຽວກັບຜູ້
ໃຫ້ທຶນ,

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ແລະ

ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ

ທີ່ຢູ່

DOL/MONRE ຈະຊ່ວຍຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂຄງການເປັນປະຈໍາທຸກວັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ເອກະສານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມຖືກກະກຽມໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຕິດພັນກັບ ເອກະສານ EGDF, ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຖືກຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງ ເອກະສານ EGDF, ທີ່ປຶກສາທັງໝົດ ປະຕິບັດຕາມ ຂອບເຂດໜ້າວຽກຂອງຕົນ ແລະ ກໍານົດ
ເວລາການປະຕິບັດ ໜ້າທີ, ວຽກງານໂຄງການຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ໃນຂອບເຂດງົບປະມານ, ສົ່ງ
ບົດລາຍງານການຄຸ້ມຄອງການເງ ິນກົງກັບເວລາ.

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ

ຕິດຕາມວຽກງານ

ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້

ຊ່ຽວຊານ E+S, ຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ດໍາເນີນການກັ່ນກອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ, ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ທີ່ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນເອກະສານ EGDF ຖ້າວ່າພົບເຫັນ EP ຫຼື ບໍ່ພົບເຫັນ.

ທະນາຄານໂລກ WB ຈະກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ພະນັກງານມີວຸດທິພຽພໍ ສໍາລັບການບໍລິຫານໂຄງ
ການ, ບໍລິຫານ ESF/ESSs, ທຸກແງ່ເຕັກນິກ ແລະ ສັງຄົມ. ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົງເວລາ, ແນະ
ນໍາ; ພະນັກງານ ESF/ESSs ສ່ວນຫຼາຍປະຈໍາຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ.

5.2

ການກວດກາພາຍໃນ

ຖ້າຫາກຄົນຊົນເຜົ່າ ຖືກກະທົບດ້ານລົບ ຍ້ອນເສຍ ຫຼື ຖືກຫ້າມເຂົ້າໄປແຫຼ່ງດໍາລົງຊີວິດ ຫຼື ກະທົບອື່ນໆຕໍ່ກັບຊັບສິນ,
ໃຫ້ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການຫ້າມເຂົ້າ ຫຼື ຜົນກະທົບອື່ນໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ເອກະສານ EGDF
ແລະ RF. ໃຫ້ສັງເກດຫຼັກການ ESS5 ແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບກໍລະນີຫ້າມເຂົ້າ ເປັນຍ້ອນຄວາມຄັດແຍ່ງທີ່ດິນລະຫວ່າງລັດເອກະຊົນ ຫຼື ຄວາມຄັດແຍ່ງທີ່ດິນ ລະຫວ່າງ ລັດ ແລະ ລວມໝູ່, ບໍແມ່ນລວມໝູ່ ແລະ ເອກະຊົນ.
ຖ້າພົບເຫັນ ຄົນຊົນເຜົ່າ, ໃຫ້ DOL ດໍາເນີນການກວດກາພາຍໃນເປັນໄຕມາດ ໃນຊ່ວງການຂຶ້ນທະບຽທີ່ດິນ, ເຮັດໃບ
ຕາດິນ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານເຖິງຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ໃຫ້ສຸມການກວດກາໃສ່:
1) ການປະຕິບັດງານຖືກຕ້ອງກັບຫຼັກການ, ພິສູດວ່າ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ຖືກຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເອກະສານ EGDF ແລະ ESMF, ຢື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກແນວໃດ, ແກ້ໄຂແນວໃດ ລວມທັງ
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ບັນຫາຄ້າງຄາ, ບັນຫາທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍົກຂຶ້ນ ໃນຊ່ວງການກວດກາ
2) ການກາຜົນກະທົບ, ສຸມໃສ່ຜົນກະທົບ ທີ່ກຸ່ມຊົນເຜົາປະສົບພົບພໍ້ ດັ່ງທີ່ ເອກະສານ EGDF ລະບຸ, ຜົນ
ກະທົບອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຄາດການ (ຖ້າເປັນຜົນ) ລວມທັງ ຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊຸມຊົນ-ຊົນເຜົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ໂຄງການພະຍາຍາມບັນຈຸກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າເຂົ້າໃນການກວດກາເຂົາເຈົ້າເອງ. ຕ້ອງບັນຍາຍຂະບວນການກວດກາພາຍໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ
ປະຈໍາໄຕມາດ, ໃຫ້ພິຈາລະນາຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ

ແລະ ໃຫ້ມີ

ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເລື່ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
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ພາກ 6: ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ

ໄດ້ສ້າງກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (GRM) ໄວ້ໃນເອກະສານ SEP. ຫຼັກການສໍາຄັນຂອງກົນໄກການຮ້ອງທຸກແມ່ນ
ຮັບປະກັນວ່າ:
•

ສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນພື້ນຖານຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າແມ່ນຖືກປົກປ້ອງ;

•

ຄວາມກັງວົນໃຈຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງຍົກຂຶ້ນ ໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະ
ສົມ;

•

ຕອບສະໜອງສິດທິສົມຄວນໄດ້ຮັບ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອດໍາລົງຊີວິດ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ (ຖ້າຈໍາເປັນ) ກົງກັບ
ເວລາ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຫຼັກການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ESF ຂອງ WB

•

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ EPs ຮູ້ສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຫຼັກການຮ້ອງທຸກ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມ.

ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ທີມງານໂຄງການຕ້ອງແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຫຼີ້ກເວັ້ນການແຜ່ລາມ
ຂອງບັນຫາ. ເພື່ອຈະແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ຖືກກະທົບໃຫ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍອີງໃສ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ເລກທີ 012/ສຊ (5/12/2014), ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກສໍາລັບໂຄງການມີດັ່ງນີ້:

ບາດກ້າວທີ 1: ຢື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຜ່ານໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ (VMU) ຫຼື ກຸ່ມບ້ານ ເຊິ່ງອາດສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ
ກັບທີ່ໄດ້. VMU ອາດປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງນ້າຂອງຜູ້ນໍາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ ຫຼື ຜູ້ເຖົ້າແກ່ແນວ
ໂຮມບ້ານ.
ສາມາດຢື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກໄດ້ໃນແບບປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຄາດການວ່າ ຜູ້ຮ້ອງທຸກບາງຄົນ ເຊັ່ນ
ຊົນເຜົ່າ ຫຼື ຄົວເຮືອນດ້ອຍໂອກາດ ບໍ່ອາດສາມາດຂຽນຄໍາຮ້ອງທຖກ. ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງມີສິດຂ້າມ
ຫຼັກການຂອງໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຢື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງຕົນໂດຍກົງໄປຍັງ DONRE ແລະ
PONRE, ດັ່ງທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ.
ໃນກໍລະນີ ໃນບ່ອນທີ່ມີຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມຄັດແຍ່ງເລື່ອງແຮງງານ, ເບື້ອງຕົ້ນອາດຢື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກໄປ
ຍັງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຫຼື ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງບຸຄະລະກອນ/ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂດຍກົງ.

ບາດກ້າວທີ 2: ໃນກໍລະນີບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂກັນຢູ່ກັບທີ່ໄດ້, ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດຢື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກໂດຍກົງໄປຍັງ
DONRE. ESO ສາມາດບັນທຶກຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ສະເໜີແກ້ໄຂພາຍໃນ 15 ວັນ ໂດຍການປຶກສາກັບ ຜູ້
ບໍລິຫານໂຄງການຂອງ DOL ແລະ ຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ໃນຂະບວນການຮ້ອງທຸກ ບໍ່ເກັບຄ່າທໍາ
ນຽມຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກ.
ບາດກ້າວທີ 3: ໃນກໍລະນີຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຫຼື ແກ້ໄຂແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງບໍ່ພໍໃຈ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກມີ
ສິດຢື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກເຖິງ PONRE. PONRE ຈະຕັດສິດພາຍໃນ 20 ວັນ. ໃນຂະບວນການຮ້ອງທຸກ ບໍ່ເກັບຄ່າ
ທໍານຽມຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກ.
ບາດກ້າວທີ 4: ຖ້າຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງບໍ່ພໍໃຈກັບການຕັດສິນໄກ່ເກ່ຍ ທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ PONRE ຜູ້ຮ້ອງທຸກ
ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນສານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ຜູ້ຮ້ອງທຸກ
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ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນ ແລ້ວເອົາໃບຮັບເງ ິນ ມາຂໍເບີກເງ ິນຄືນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,
DOL, MORE ຖ້າວ່າການຮ້ອງທຸກສໍາເລັດຜົນ.
ຜູ້ຮ້ອງທຸກອາດເລືອກຮ້ອງທຸກໂດຍກົງເຖິງ PMU/DOL ໂດຍຜ່ານສາຍດ່ວນ ຫຼື ໃຊ້ WhatsApp ທີ່ໂຄງການ
ຕັ້ງໄວ້. ຄວນສະໜອງເບີໂທຂອງພະນັກງານຂອງ PMU ແລະ PONRE ທີ່ຮັບຜິດຊອບ GRM, ຄວນກະກຽມ
ປຶ້ມນ້ອຍເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໂຄງການ ແຈກຍາຍໃຫ້ບ້ານໂຄງການ ລ່ວງໜ້າ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບ ຄະນະກໍາ
ມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ກ່ຽວກັບ GRM.
ຖ້າພົບເຫັນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ EP, ຈໍາເປັນດັດແກ້ GRM ນີ້ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ໃຫ້
ປຶກສາຫາລືກັບເຂົາເຈົ້າ ໃນການດັດແກ້ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກນີ້.

ເອກະສານຄັດຄິດ 1: ຮ່າງບົດລາຍງານຂອບເຂດ

ເມື່ອມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ ຄົນຊົນເຜົ່າ ອາໄສຢູ່, ທີມງານເຄື່ອນ
ທີ່ ຈະດໍາເນີນການກໍານົດຂອບເຂດການປະເມີນຜົນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາສະໜອງ
ໃຫ້ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນ
ແຂວງ.
ຂອບເຂດນີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່:
a. ກຳນົດຄຸນລັກສະນະການຄອບຄອງ ແລະ ການຮ້ອງຟ້ອງທີ່ມີຢູ່ ຂອງຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າ;
b. ປະເມີນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ;
c. ກຳນົດມາດຕະການເພີ່ມເຕີມທີ່ຈໍາເປັນ (ຕົວຢ່າງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ
, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ, ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອເພີ່ມພູນປະໂຫຍດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຮ້ອງຟ້ອງສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງພວກເຂົາ;
d. ປຶກສາກັບຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງ ລະດັບ
ການຍອມຮັບຂອງໂຄງການ. ທະນາຄານໂລກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ຄໍາເຫັນດີເຫັນພ້ອມລ່ວງໜ້າ, ເປີດເຜີຍ ແລະ
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ໃນໂຄງການເມື່ອສະພາບການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໄດ້ນຳໃຊ້:
a) ມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງດັ່ງເດີມ ຫຼື ພາຍໃຕ້
ສິດນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ຫຼື ຕາມອາຊີບ. ຕົວຢ່າງຂອງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີລວມມີ:
•

ຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບຊຸມຊົນ ລວມທັງ ເຂດຊຸມຊົນຕາມປະເພນີ ແລະ ເຂດແດນ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນປ່າໄມ້;

•

ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງການດຳລົງຊີວິດແບບ
ກຸ້ມຕົນເອງ.

b) ສາເຫດການຍົກຍ້າຍ ຄົນຊົນເຜົ່າ ຈາາກທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງດັ່ງ
ເດີມ ຫຼື ພາຍໃຕ້ສິດນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ຫຼື ຕາມອາຊີບ: ຫຼື
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c) ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງ ຄົນຊົນເຜົ່າ ທີ່ເປັນເອກະສານ ສຳລັບ
ຕົວຕົນ ແລະ/ຫຼື ວັດທະນະທຳ, ພິທີກໍາ ຫຼື ດ້ານຈິດວິນຍານໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

ການປະເມີນຜົນຂອບເຂດ ແມ່ນເຮັດສໍາລັບທັງຫມົດບ້ານຂອງ ຄົນຊົນເຜົ່າ ໂດຍອີງໃສ່ ແຜນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນປະ
ຈໍາປີ ໃນເມືອງທີ່ອອກໃຫ້. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແມ່ນດຳເນີນໄປເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ບໍ່ຈຳເປັນ ສຳລັບ
ທຸກໆບ້ານ ພາຍໃນເມືອງໃດເມືອງໜຶ່ງ. ສູນບໍລິການ ກຳນົດຈຳນວນບ້ານທີ່ຈະຖືກສຳຫຼວດໃນປີທີ່ອ້າງອີງ. ໝູ່ບ້ານ
ຂອງຄົນຊົນເຜົ່າ ຂອງປີທີ່ອ້າງອີງ ຈະຖືກປະຕິບັດເພື່ອປະເມີນຂອບເຂດ.
ເພື່ອປະຕິບັດການປະເມີນຂອບເຂດ ຕ້ອງມີຫຼາຍບາດກ້າວດັ່ງນີ້:
1) ການກະກຽມ ການປະເມີນຂອບເຂດ ພາກສະໜາມ (ໃນຂັ້ນບ້ານ) ລວມທັງ ການອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງ
ODK. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການອອກແບບ software ແມ່ນມີ
ຄວາມ ຈຳເປັນ ສຳລັບ ການກະກຽມ.
2) ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບທີມງານພາກສະໜາມ (ໜ່ວຍງານເຄື່ອນທີ່) : ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ໃຫ້ແກ່ ສູນບໍລິ
ການໃນແຕ່ລະເຂດ/ແຂວງ
ເພື່ອໃຫ້ຄູຝຶກສາມາດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານພາກສະໜາມ ໃນແຕ່ລະ
ເມືອງ. ການຝຶກອົບຮົມຄວນປະກອບມີວິທີການ, ການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ເຂົ້າໃຈຄຳຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງ,
ການວິເຄາະ ແລະ ການລາຍງານ.
3) ການທົດສອບ ODK ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ODK ເຮັດວຽກໄດ້ດີ.
4) ເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ໂດຍທີມງານພາກສະໜາມ ພ້ອມດ້ວຍການຊີ້ນຳຈາກສູນບໍລິການ,
5) ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ: ຫຼາຍໆມາດຕະການໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້
ລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມ, ການອອກແບບຂອງ ODK ເພື່ອຈຳກັດຂໍ້ຜິດພາດ, ການກວດສອການປະເມີນ ຂໍ້
ມູນພາກສະໜາມ,
6) ການຕິດຕາມການຕອບຮັບຕໍ່ການແນະນຳ ແລະ ການສະຫຼຸບ ລວມທັງ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ຢູ່ແຕ່ລະສູນບໍລິການໃນພາກພື້ນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູ
ນ ຂອງຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຂັ້ນສູນກາງ.
ການຄັດເລືອກ ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

a. ໃຫ້ອົງການ ແລະ ຕົວແທນຂອງຊົນເຜົ່າເຂົ້າຮ່ວມ (ເຊັ່ນ: ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມບ້ານ ຫຼື ນາຍບ້ານ) ແລະ ບ່ອນທີ່
ອົງການອື່ນທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ສະມາຊິກຊຸມຊົນອື່ນໆ; ລວມທັງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອບັນທຶກ
ປະເພນີ ແລະ ການປະຕິບັດທ້ອງຖິ່ນ ໃນປະຕິບັດການຈັດສັນ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.
b. ໃຫ້ເວລາພຽງພໍ ສຳລັບ ການສົນທະນາ ແລະ ຄຳຕອບ ຂອງຊົນເຜົ່າ, ແລະ
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ຄຳຖາມແນະນຳ ສຳລັບ ການປະເມີນຂອບເຂດ ແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີ ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ .
ຂໍ້ມູນຂອງດິນທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ

1.

ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງທີ່ດິນນໍາໃຊ້ ໂດຍ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ທີ່ຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ຂອງໝູ່
ບ້ານ. ເປັນດິນປະເພດໃດ (ດິນສາທາ, ດິນລັດ, ດິນເກັບກໍາ, ດິນເອກະຊົນ, ແລະ ອື່ນໆ)? ມີຄວາມກົດ
ດັນຢູ່ໃນທີ່ດິນນີ້ບໍ?

2.

ມີໃຜອີກ, ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນນໍາໃຊ້ໂດຍ ຄົນຊົນເຜົ່າ ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ
ຫຼືການນໍາໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ?

3.

ມີ, ຫຼື ເຄີຍມີການໂຕ້ຖຽງ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນນີ້ບໍ? ຖ້າມີ, ແມ່ນການໂຕ້ຖຽງ/ການຂັດ
ແຍ້ງລະຫວ່າງໃຜ?

4.

5.

ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ຫຼື ຊຸມຊົນ ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານນີ້ດົນປານໃດ? ສະມາຊິກຂອງ ຊຸມຊົນຄົນຊົນເຜົ່າ ມີ
ຄວາມຮູ້ທາງປະຫວັດສາດ ກ່ຽວກັບ ດິນແດນບັນພະບຸລຸດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່? ຂອບເຂດທີ່ດິນເຫຼົ່ານີ້ມີການປ່ຽນແປງ
ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ? ມີຂໍ້ມູນດ້ານມະນຸດວິທະຍາ, ຊົນເຜົ່າ ຫຼື ກົດໝາຍທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ບໍ?

ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຕິດພັນກັບທີ່ດິນເຫຼົ່ານີ້ຄືແນວໃດ? ຄົນຊົນເຜົ່າ ໄດ້ອາໄສທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ນ້ໍາ, ການດໍາລົງຊີວິດແບບດັ້ງເດີມ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,
ຢາພື້ນເມືອງ, ແລະ ອື່ນໆ ບໍ່?
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6.

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ທີ່ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ຈະ
ດຶງເອົາຄົນພາຍນອກເຂົ້າມາໃນທີ່ດິນ ທີ່ຄົນຊົນເຜົ່າມີຄວາມຜູກພັນ ແລະ/ຫຼື ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ ຄົນຊົນເຜົ່າ,
ຫຼື ວ່າມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນສູງຂຶ້ນໃນທີ່ດິນເຫຼົ່ານີ້?

ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ

7.

ມີຈັກຄົນຢູ່ໃນ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ? ກະລຸນາອະທິບາຍ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ລວມທັງ ຊື່, ມໍລະດົກ ແລະ ຈຳນວນ
ຄົນ/ຄົວເຮືອນຂອງທ່ານ ມີເທົ່າໃດ?.

8.

ມີຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່ ກ່ຽວກັບ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ? ປະສົບການຊີວິດຂອງກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ (ຕົວຢ່າງ ແມ່ຍິງ, ຜູ້
ສູງອາຍຸ, ຊາວກະສິກອນ) ເປັນຄືແນວໃດ?

9.

ພາສາໃດທີ່ເວົ້າໂດຍ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ? ພວກເຂົາເວົ້າພາສາລາວບໍ?

10.

ມີລາຍການວັດທະນະທໍາ ຫຼື ສາສະໜາ/ວັດຖຸທາງດ້ານຈິດໃຈ/ ມີເຂດເຊື່ອມຕໍ່ກັບທີ່ດິນອື່ນໆ ຂອງດິນ ທີ່
ຂຶ້ນທະບຽນ/ຫົວຂໍ້? ຢູ່ໃສ? ມີຄວາມເຊື່ອ/ພິທີກໍາຫຍັງບໍ່?
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11.

ໄດ້ມີການອົບພະຍົບເຂົ້າມາໃນບ້ານນີ້ບໍ? ຖ້າມີ ແມ່ນມາຈາກໃສ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງອົບພະຍົບມາ?

12.

ແມ່ນຫຍັງເປັນແຫຼ່ງອາຫານຫຼັກ ສໍາລັບ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ? ແລະ ສໍາລັບປະຊາຊົນ
ທີ່ຢູ່ມນຊຸມຊົນ?

13.

ມີຜູ້ນຳແບບດັ້ງເດີມ ຫຼື ໂຄງສ້າງການນຳພາແບບດັ້ງເດີມພາຍໃນ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ບໍ? ຖ້າມີ, ແມ່ນພວກ
ເຂົາເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂັ້ນອື່ນໆ ຄືແນວໃດ?

14.

ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ມີຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາພາຍໃນບໍ່? ມີການເລືືອກຜູ້ແທນກຸ່ມ ຄືແນວໃດ? ແມ່ຍິງ,
ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ເຖົ້າແກ່, ຄົນພິການມີສ່ວນຮ່ວມ ຄືແນວໃດ?

15.

ການດໍາລົງຊີວິດຕົ້ນຕໍ ສຳລັບ ຊຸມຊົນຄົນຊົນເຜົ່າ ແມ່ນຫຍັງ?
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16.

ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ເຄີຍມີຄວາມຂັດແຍ້ງ ຫຼື ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຕໍ່ບັນຫາຂ້າງລຸ່ມນີ້ ກັບ ຊຸມຊົນຄົນ
ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆບໍ່? ກັບຄົນພາຍນອກບໍ່?

ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກັບ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ

17.

ມີທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດພື້ນທີ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ບໍ່?
ມີ / ບໍ່ມີ

ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ໄດ້

ບໍ່ຮູ້

ທີ່ດິນຂອງ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ມີຄວາມ
ຜູກພັນຮ່ວມກັນ (ຕົວຢ່າງ ຍ້ອນ
ເຫດຜົນທາງວັດທະນະທຳ, ຈິດວິນ
ຍານ ຫຼື ການດຳລົງຊີວິດ)

ອື່ນໆ (ລະບຸ)
..............................
18.

ມີຄົນຢູ່ໃນ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ຂອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ / ເປັນຄົນເພິ່ງພາອາໄສ / ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກຄົນອື່ນ ແລະ / ຫຼື ຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງບໍ່?
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19.

ມີເຄືອຂ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມປະເພດໃດແດ່ ຢູ່ໃນ ຊຸມຊົນຄົນຊົນເຜົ່າ ຂອງທ່ານ? ທ່ານສາມາດອະທິບາຍ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າ ພວກເຂົາຕອນການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕອນໃດ, ມີການປະກອບສ່ວນຫຍັງແດ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ?

20.

ທ່ານຄິດວ່າຈະມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກຂອງ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບ
ຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ສໍາລັບ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າຂອງທ່ານ ແມ່ນຫຍັງ?

21.

ທ່ານຄິດວ່າຈະມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຂອງ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບ
ຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ສໍາລັບ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າຂອງທ່ານ ແມ່ນຫຍັງ?

22.

ທ່ານຄິດວ່າບັນຫາຕົ້ນຕໍທີ່ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ຂອງທ່ານປະເຊີນ ຢູ່ແມ່ນຫຍັງ? ທ່ານຄິດວ່າບັນຫານີ້ຈະ
ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແນວໃດ?

23.

ຖ້າມີໂອກາດໃນການເຮັດວຽກດ້ານພົນລະເຮືອນ, ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ໃນກຸ່ມຂອງທ່ານຈະສົນໃຈບໍ່?

24.

ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ກຸ່ມຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ? ວິທີໃດທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບ ທ່ານທີ່ຈະແບ່ງປັນ
ຂໍ້ມູນກັບຜູ້ວາງແຜນໂຄງການ? ສິ່ງທີ່ ໂຄງການສະເໜີດ້ານ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຕອບໂຈດກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມ ຂອງທ່ານບໍ່?
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25.

ສິ່ງທີ່ ໂຄງການສະເໜີດ້ານ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມ ຂອງ
ທ່ານບໍ່? ກົນໄກການຮ້ອງທຸກນີ້ ຕ້ອງການດັດປັບແນວໃດ?

26.

ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ທ່ານຢາກເວົ້າ ຫຼື ຢາກໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ເພີ້ມເຕີມ?

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ຕົກລົງ, ການພິຈາລະນາຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ກັບ ຄົນຊົນເຜົ່າ
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