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ຄໍາຫຍໍ້ 

APs  ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ 
CDE  ສູນພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
CHF   ກອບນະໂຍບາຍມໍລະດົກວັດທະນາທໍາ 
CoC  ຫຼັກການປະຕິບັດ 
CSO  ອົງການສັງຄົມ 
DAFO  ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 
DALM  ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ກະສິກໍາ 
DDIS  ທີ່ປຶກສາດ້ານກວດກາ ແລະ ອອກແບບ 
DIA  ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ 
DoE  ກົມມົນລະພິດ 
DOF  ກົມປ່າໄມ້ 
DOL  ກົມທີ່ດິນ 
DONRE ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
DWR  ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ 
EGDF  ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ 
EGDP  ແຜນພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ 
ESCP  ແຜນການຮັບຜິດຊອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ  
ESF  ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ESLRP ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ  
ESO  ຫ້ອງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
FGD  ການປຶກສາຫາລືກຸ່ມ 
FPIC  ອິດສະລະ, ຮັບຮູ້ກ່ອນການດໍາເນີນການ, ໃຫ້ຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ເຫັນດີຢ່າງສະເໝີພາບ  
GBV   ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
GIZ  ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງເຍຍລະມັນ 
GOL   ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 
GRM  ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ 
HI  ອົງການຄົນພິການສາກົນ 
IFP  ໂຄງການໃຫ້ເງ ິນລົງທຶນ  
ISC  ທີ່ປຶກສາສະນັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ISWSC  ທີ່ປຶກສາກວດກາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
IUCN  ອົງການອານຸລັກທໍາມະຊາດສາກົນ 
KfW  ທະນາຄານພັດທະນາເຍຍລະມັນ  
kum  ກຸ່ມບ້ານ 
LFND  ແນວລາວສ້າງຊາດ 
LIWG  ກຸ່ມປະຕິບັດງານຂໍ້ມູນທີ່ດິນ  
LMP  ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ  
LSB  ສຸນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
LWU  ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 



 

Page 2 of 6 
 

  

Official Use 

M&E  ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
MLGP  ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ 
MOF  ກະຊວງການເງ ິນ 
MOJ  ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 
MONRE ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
MRLG  ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ 
NA  ສະພາແຫ່ງຊາດ 
NEIR  ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 
NGOs  ອົງການພັດທະນາສາກົນ 
NOUL  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
NTFP  ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 
OHS  ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຊີບ. 
PAFO  ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ 
PD  ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ 
PM  ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ 
PONRE ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
PPA  ການກະກຽມໂຄງການຄືບໜ້າຂັ້ນສູງ  
RP  ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
SDC  ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາສາກົນປະເທດສະວິດ 
SEA  ການລະເມີນທາງເພດ ແລະ ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ 
SEP   ແຜນງານມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການວິເຄາະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  
SWMP ແຜນງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແບບກະທັດຫັດ  
TAF  ອົງການມູນລະນິທິອາຊຽນ 
VAC  ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 
VFI  ອົງການໝູ່ບ້ານສາກົນ 
VMU  ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ 
WB  ທະນາຄານໂລກ 
WCS  ອົງການອານຸລັກສັດປ່າ 
WWF-GMS ອົງການກອງທຶນສັດປ່າໂລກ  
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ພາກ 1 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການແນະນໍາໂຄງການ 

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. ສິ່ງນີ້ຖືກຢັ້ງຢືນຕື່ມອີກໃນດໍາລັດວ່າ
ດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງ 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. 

ຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ອອກດໍາລັດເລກທີ 026: ລົງວັນທີ 03/08/2017 ວ່າດ້ວຍ
ການເພີ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທີ່ດິນໃນສັກກະລາດໃໝ່, ເຊິ່ງດໍາລັດມີຈຸດປະສົງເລັ່ງໃສ່ອອກໃບຕາດິນ
, ບໍລິການທີ່ດິນແບບທັນສະໄໝ,  ເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສິດທິຄອບຄອງທີ່ດິນແບບປະເພນີ, ລວມໝູ່ ແລະ 
ບຸກຄົນ. ດໍາລັດໄດ້ກໍານົດຫຼັກການທົ່ວໄປ ເພື່ອບັນລຸ ຈຸດປະສົງ, ລວມທັງການການຮັບຮອງທີ່ດິນແບບປະເພນີ ແລະ 
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ລວມໝູ່, ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງລະບົບຍຸດຕິທໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເວນຄືນທີ່ດິນ, ເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ລະບຽບຫຼັກການສໍາປະທານທີ່ດິນ, 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 ກຸ່ມບ້ານນໍາໃຊ້ 
ໂດຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບແຜນການແບ່ງດິນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນິຕິ
ກໍາ/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
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
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Official Use 

ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມ ເພື່ອມາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນເປັນລະບົບໃນເຂດຊົນນະບົບ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນມູນຄ່າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກໃບຕາດິນບຸກຄົນ. 
ປັດຈຸບັນ ມີພະນັກງານ 600 ຄົນ ທີ່ດໍາເນີນວຽກງານກ່ຽວກັບໂຄງການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ທຶນ 
ແລະ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດຜົນໃນປີ 2025 ແລະ ຈະບັນຈຸພະນັກງານເພີ່ມຕື່ມ 400 ຄົນ.  

ດ້ວຍເຫດນີ້, ກຊສ ໄດ້ຂໍຮ້ອງ ທະນາຄານໂລກສະໜອງ ໂຄງການຊ່ວຍການລົງທຶນ (IPF). ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ
ແມ່ນ ຊ່ວຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍົກລະດັບການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຍົກລະດັບບໍລິການ
ບໍລິຫານທີ່ດິນ. ເບື້ອງຕົ້ນ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍບັນຈຸເອົາບາງເຂດຊານເມືອງ 
ແລະ ຕົວເມືອງເຂົ້າໃນໂຄງການ.   

 

1.1 ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ 

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນຊ່ວຍລັດຖະບານ ຍົກລະດັບ ການຄໍ້າປະກັນສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ, ນໍາເອົາບໍລິການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໄປສູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ແລະ ຕຽມການຮັບມືກັບກໍລະນີສຸກເສີນ ຫຼື 
ວິກິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮີບດ່ວນ. 

ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ຈະບັນລຸຜົນ ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍ ແລະ ຍົກລະດັບຂະບວນການຂຶ້ນ
ທະບຽນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການອອກໃບຕາດິນແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຄືບໜ້າ. ຈຸດປະສົງ
ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ຈະບັນລຸຜົນ ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ນໍາ
ເອົາບໍລິການໄປເຖິງປະຊາຊົນ ຢ່າງທັນສະໄໝ. 

1.1.1 ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາ 

ໂຄງການປະກອບມີ 5 ອົງປະກອບ 
ອົງປະກອບ 1: ຂຶ້ນທະບຽນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ (US$20.5 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$16.9 ລ້ານມາຈາກ 
IDA ແລະ US$ 3.7 ມາຈາກ ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ SDC). ອົງປະກອບນີ້້ ຈະຊ່ວຍລັດຖະ ບານ
, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ແລະ ກົມທີ່ດິນ ໃນການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ແລະ ຍົກລະດັບການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ອອກໃບຕາດິນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 1,000,000 ໃບ ໃນເບື້ອງ
ຕົ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃບຕາດິນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຖືກພິຈາລະນາ, ອອກໃຫ້ ເມື່ອໄດ້ຖືກກະກຽມ ແລະ 
ພິມ, ໂດຍບໍ່ກ່ຽວ ວ່າຜູ້ຖືຄອງທີ່ດິນໄດ້ດິນມາຈາກ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂັ້ນເມືອງ 
1.1: ເພີ່ມທະວີການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ (US$19.6 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$16.2 ລ້ານມາຈາກ IDA 
ແລະ US$3.4 ລ້ານມາຈາກ SDC). ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະໃຫ້ທຶນແກ່ i) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຂຶ້ນທະບຽນ
ທີ່ຢ່າງເປັນລະບົບ ຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍໂຄງການ, ລວມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, 
ໂຄສະນາສ້າງຄວາມຮູ້ມວນຊົນ, ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ, ບັນຈຸພະນັກງານດ້ວຍສັນຍາ, ຄ່າດໍາເນີນໂຄງການ ii) ຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງເຄື່ອງມື ເຊັ່ນ: ລົດໃຫຍ່, ເຄື່ອງອຸປະກອນສໍາຫຼວດ, ສະຖານນີດໍາເນີນງານຕໍ່ເນື່ອງ(CORSs), ເຄື່ອງມື 
ICT, ເຄື່ອງໝາຍເສັ້ນຊາຍແດນ, ເຄື່ອງຂຽນ. ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້, ຈະມີການສໍາຫຼວດຕອນດິນ, ເຮັດ
ແຜນທີ່ຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍອີງໃສ່ຕອນດິນ ທີ່ຜູ້ຖືຄອງອ້າງກໍາມະສິດ. ບັນດາຕອນດິນ ທີ່ສົມຄວນອອກໃບຕາດິນ 
ຫຼື ໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນນັ້ນ ຈະຖືກຂຶ້ນທະບຽນທີ່ຫ້ອງການທະບຽນທີ່ດິນ, ແຕ່ການຄອບຄອງທີ່ດິນອື່ນໆ 
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ເຊັ່ນ ການຖືຄອງທີ່ດິນສາທາລະນະ/ດິນຊຸມຊົນ ຈະຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນແຜນທີ່ພູມສາດ ວ່າມີເຈົ້າຂອງຄອບຄອງ ເພື່ອ
ຍົກລະດັບການຮັບປະກັນສິດຖືຄອງທີ່ດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເປັນການຕ້ານການໂສກສວຍຈັບຈອງທີ່ດິນ, ອ້າງ
ກໍາມະສິດຊໍ້າຊ້ອນກັນ ແລະ ການສໍາປະທານທີ່ດິນໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍອັນເໝາະສົມ.  

 
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 ສ້າງຄວາມ
ສາມາດຂອງພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານຈ້າງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການດໍາເນີນວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ 
ເຊິ່ງຈະຜ່ານ i) ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ເພື່ອພັດທະນາການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດ ii) ດໍາເນີນ
ການຝຶກອົບຮົມ.  
 
ອົງປະກອບ 2: ຈັດຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການບໍລິການ (US$6.2 ລ້ານ, ໃນນີ້ US$5.6 ລ້ານມາ
ຈາກ IDA ແລະ US$ 0.6 ລ້ານມາຈາກ SDC). ອົງປະກອບນີ້້ ຈະຊ່ວຍລັດຖະບານ, MONRE ແລະ DOL 
ຍົກລະດັບການບໍລິການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ (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 ໂດຍ
ຜ່ານ: i) ຂະບວນການທຸລະກິດ ເຊິ່ງປະເມີນວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ສໍາຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ; ii) ວາງ
ແຜນການ ແລະ ທົດລອງສູນບໍລິການບໍລິຫານທີ່ດິນ; iii) ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ PONRE, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ DONRE; 
iv) ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອຸປະກອນຫ້ອງການ, ເຟີນີເຈີ, ເຄື່ອງຂຽນ, ອຸປະກອນ ICT; v) ບັນຈຸພະນັກງານ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມພະນັກງານ.  
2.2: ສະແກນ (Scanning), ການຄິດໄລ່/ຕົວເລກຄິດໄລ່ແບບດີຈີຕອນ (Digitization) ແລະ and ເກັບມ້ຽນ
ການບັນທຶກທີ່ດິນເຊິ່ງມີໃນປັດຈຸບັນ (US$0.6 ລ້ານ, ໃນນີ້້ US$0.6 ລ້ານມາຈາກ IDA). ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ 
ຈະໃຫ້ທຶນຄິດໄລ່ຂໍ້ມູນທີ່ດິນທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ  440,000 ເພື່ອຮັບປະກັນສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຖືກຕ້ອງ, ເລັ່ງຂ້າມໄປ
ສູ່ລະບົບບໍລິຫານທີ່ດິນແບບຄິດໄລ່ດີຈີຕອນ ແລະ ເພີ່ມການນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ຫ້ອງການ. ວຽກງານນີ້ຈະບັນລຸຜົນ 
ໂດຍຜ່ານ i) ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ (ຊ່ຽວຊານ) ເພື່ອກະກຽມການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນການຄິດໄລ່ 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 ການນໍາສະເໜີ/ເລີ່ມຜະລິດຕະພັນໃໝ່ Lao LandReg ເພື່ອເພີ່ມການຄິດໄລ່ແບບດີຈິຕອນ ຂອງລະບົບຄຸ້ມ
ຄອງທີ່ດິນ ແລະ ນໍາເອົາບໍລິການເຖິງປະຊາຊົນ. ວຽກງານນີ້ຈະບັນລຸຜົນ ໂດຍຜ່ານ  i) ກະກຽມຍຸດທະສາດ ICT 
ແລະ ກວດກາຄືນຄຸນນະພາບເຕັກນິກ ຂອງການປ້ອງກັນຂໍ້ມຸນ, Lao LandReg ແລະ ສຶກສາຄວາມປອດໄພທາງ
ໄຊເບີ (Cyber ຫຼື ຕາໜ່າງການສື່ສານທາງອີເລກໂຕຼນິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອິນເຕີເນດ); ii) ສ້ອມແປງຫ້ອງການ 
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ເພື່ອເພີ່ມຫ້ອງເຊີບເວີຂອງ ກົມທີ່ດິນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ PONRE, 
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 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 
ລ້ານມາຈາກ IDA ແລະ US$0.2 ລ້ານ ມາຈາກ SDC). ອົງປະກອບ ນີ້ຈະຊ່ວຍພັດທະນາກອບກົດໝາຍ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຂັ້ນກວ້າງຂວາງ ແລະ ທັງໝົດ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບຫຼັກການ ໂດຍຜ່ານ i) ກະກຽມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ສຶກສາລະບົບ, ຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານເຕັກນິກ; ii) ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ຫຼັກການ iii) ຈັດຝຶກອົບຮົມພະນັກງານລັດ. ບັນດານະໂຍບາຍນີ້ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາຫຼວດ 
ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ທີ່ດິນຊຸມຊົນ 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). ອົງປະກອບນີ້້ ຈະຊ່ວຍການບໍລິຫານໂຄງການທັງໝົດ, ການປະສານກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ 
ບໍລິຫານຫ້ອງການໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາໂຄງການ ໂດຍຜ່ານ i) ຄ່າດໍາເນີນໂຄງການ ເຊິ່ງມີຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ, ຫ້ອງການບໍລິຫານໂຄງການ, ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາໂຄງການ; ii) ທີ່ປຶກສາດ້ານຄຸ້ມຄອງການ
ເງ ິນ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ປະສານງານ, ສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ສັງຄົມ, ຝຶກອົບຮົມ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, 
ປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະກາງ/ສຸດທ້າຍ, ກວດສອບບັນຊີ, ທີ່ປຶກສາໄລຍະສັ້ນ (ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ); iii) ໂຄງການ
ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນສຶກສາ iv) ອຸປະກອນຫ້ອງການ ແລະ ເຟີນີເຈີ.  
 
ອົງປະກອບ 5: ອົງປະກອບຮັບມືກໍລະນີສຸກເສີນ (CERC, US$0.0 ລ້ານ). ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວິທີການທາງຍຸດ
ທະສາດ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມຊັດສ່ວນຂອງທະນາຄານໂລກ, ອົງປະກອບນີ້້ ຈະຮັບມືວ່ອງໄວກັບເຫດ
ສຸກເສີນ (ເຊັ່ນ ກໍລະນີສຸກເສີນ ທີ່ກໍານົດ ໄວ້ໃນຄູ່ມືດໍາເນີນງານ ເຊິ່ງຊ້ອນທ້າຍຢູ່ໃນເອກະສານດໍາເນີນໂຄງການ ຫຼື  
POM), ແລະ ອີງຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານ, ອົງປະກອບນີ້້ຈະສະໜອງການເງ ິນທັນທີ ໃຫ້ກິດຈະກໍາ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍດ່ວນ ໂດຍຜ່ານການຈັດສັນເງ ິນທຶນໂຄງການຄືນໃໝ່ 
 

1.1.2 ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເບຶ້ອງຕົ້ນ ແມ່ນຜູ້ຖືຄອງດິນຢູ່ຊົນນະບົດ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ຂະນະດຽວກັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈະລວມທັງຜູ້ອາໄສຢູ່ຊານເມືອງ ແລະ ໃນເມືອງ ທີ່ມີກໍາມະສິດທີ່ດິນ
ເຊິ່ງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວ. ຈະເອົາໃຈໃສ່ສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ດອ້ຍໂອກາດ ເຊິ່ງເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ກອບ
ນະໂຍບາຍປະຈຸບັນ. ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນ ຫ້າມອອກໃບຕາດິນເຕັມຮູບແບບໃຫ້ປະເພດດິນຊຸມຊົນ ແລະ 
ດິນພາຍໃນເຂດດິນປ່າໄມ້ລັດ ເຊິ່ງດິນເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄົວເຮືອນຍາກຈົນທີ່ສຸດຂອງສັງຄົມ.  
ສະນັ້ນ ບາງປະເພດດິນຊຸມຊົນຈະຖືກບັນທຶກເຂົ້າເປັນສ່ວນ ທີ່ຄອບຄອງ ເພື່ອຍົກລະດັບການຄໍ້າປະກັນຕາດິນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າທຽບກັບການຈັບຈອງດິນ, ການທວງສິດຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ການສໍາປະທານໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍ    ເໝາະສົມ



 

Page 10 of 6 
 

  

Official Use 

,  ອົງປະກອບນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ ມີຈຸດປະສົງແກ້ໄຂ ຂໍ້ຈໍາກັດ ສິດທີ່ດິນຊຸມຊົນ ແລະ ສິດທີ່ດິນພາຍໃນເຂດ
ດິນປ່າໄມ້ລັດ. ຜູ້ລົງທຶນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນແທ້ຈິງ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ 
ປັບປຸງການຂຶ້ນທະບຽນໄວ.  

  

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕື່ມ ຈະລວມທັງສາຂາອາຊີບການຕະຫຼາດທີ່ດິນ (ຜູ້ສໍາຫຼວດ, ນັກກົດໝາຍ, ຜູ້ຕີລາຄາ) 
ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈໍານໍາ (ທະນາຄານທຸລະກິດ) ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ດິນຕົວຈິງ
, ຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດສະໜອງບໍລິການຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ລວມມີ ກຊສ, ກະຊວງການເງ ິນ
, ຈະໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ພາສີທີ່ດິນ (ທຸລະກໍາ, ພາສີຊື້-ຂາຍດິນ ແລະ ພາສີຊັບສິນ). ຂໍ້ມູນ
ທີ່ໄດ້ປັບປຸງ ຈະຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ສະໜອງບໍລິການ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ທີ່ດິນ. ການລົງທຶນໂຄງລ່າງແຜນທີ່, ການຂຶ້ນທະບຽນຊັບສິນ ແລະ  LIS ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດອົງການຈັດຕັ້ງ
ລັດຖະບານ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບ ຮັບມືກັບ ແລະ ວາງແຜນການ ຄຸ້ມຄອງໄພທໍາມະຊາດ, ການບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ 
ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄາດວ່າໂຄງການຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່
ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ ໂດຍເພີ່ມຄວາມສາມາດຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ໂດຍຜ່ານ ອົງປະກອບຮັບມືກັບ
ກໍລະນີສຸກເສີນ (CERC).  

  

1.1.3 ມູນຄ່າໂຄງການ ແລະ ການເງ ິນ 

ເງ ິນທຶນທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນ ເງ ິນກູ້ຢືມ USD 25 ລ້ານ ຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງທະນາຄານ
ໂລກ ແລະ ເງ ິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ USD 6,312,250 ຈາກ ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ 
(SDC).  

  

1.2 ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ 

ຄາດວ່າ ໂຄງການຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 18 ແຂວງ ລວມທັງ ກໍາແພງນະຄອນວຽງຈັນ ແລະ ທຸກເມືອງ ທີ່ຢູ່
ນອກເຂດດິນປ່າໄມ້ລັດ. 

ສັງເກດເຫັນວ່າ ອົງການ ຮ່ວມມືຂອງເຍຍລະມັນ ຫຼື KfW/GIZ, ກໍາລັງວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄ້າຍຄື
ກັນຢູ່ 4 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ). ໂຄງການນີ້ ກໍາລັງຢູ່ໃນການກະກຽມ ແລະ ມີ
ການປະສານງານກັນດີລະຫວ່າງສອງໂຄງການ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງສະເໜີຈຸດປະສົງພັດທະນາຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພີ່ມທະວີໂອການການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເຂດພູມມີທັດພາກເໜືອ ແລະ ພາກ
ໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມນີ້ ທະນາຄານໂລກ ກໍາລັງກະກຽມໂຄງການໃໝ່ກ່ຽວກັບດິນປ່າໄມ້ ຄື: ໂຄງການພູມມີ
ທັດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ (P170559). 
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1.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

ກອບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບໃໝ່ ຂອງທະນາຄານໂລກ (ESF), ເຊິ່ງມີຜົນນໍາໃຊ້ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2018 
ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ກັບໂຄງການນີ້. ນີ້ແມ່ນໂຄງການທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ນໍາໃຊ້ ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ສະບັບໃໝ່ ຂອງທະນາຄານໂລກ (ESF)  

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ ກອບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກິດຈະກໍາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກນໍາ
ໃຊ້ຕະຫຼອດເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ເປົ້າໝາຍອັນຕົ້ນຕໍ ແມ່ນນໍາເອົາບໍລິການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ເຖິງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ຖືກກະທົບ ແລະ ສົນໃຈໃນໂຄງການນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງ, ການຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ຄວາມເໝາະສົມ. ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄື:  
• ຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຊຸມຊົນຖືກກະທົບຈະມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບທາງ

ເລືອກອອກແບບໂຄງການ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ ຫຼັກການ 10 (ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ) ຂອງກອບ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ  

• ລະບຸພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດກ່ຽວກັບໂຄງການ ລວມທັງຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ ບຸລິມມະສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການຮ່ວມມືປົກກະຕິກັບເຂົາເຈົ້າ  

• ລະບຸຍຸດທະສາດສໍາລັບ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ສື່ສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຂໍ້ມູນໂຄງການກ່ຽວກັບ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບສັງຄົມ, ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນວິທີທາງເໝາະສົມ ແລະ ເຂົ້າ
ເຖິງຕະຫຼອດວົງຈອນໂຄງການ  

• ສ້າງການເຂົ້າເຖິງ, ເໝາະສົມກັບວັດທະນາທໍາ, ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ 
• ສ້າງຍຸດທະສາດສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການກວດກາຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ. 

 
ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມສະບັບນີ້ SEP ລວມມີ (i) ລະບຸ ແລະ ວິເຄາະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; (ii) ວາງແຜນການ ຈະ
ເຮັດວິທີການໃດຈະເຮັດໃຫ້ພວກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ; (iii) ບົດລາຍງານການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນບາດກ້າວປະເມີນ; (iv) ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ; ແລະ (v) ຫຼັກການລາຍງານເຖິງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ. ເນື້ອໃນຂອງ SEP ໃຫຸ້ືກຕ້ອງກັບເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ໄດ້ບັນຈຸໄວ້ໃນ ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ESF 
ຈາກທະນາຄານໂລກ WB (ESS10, “ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ”). 
SEP ຈະຕ້ອງລວມມີ ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກສໍາລັບໂຄງການ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ
ພາກສ່ວນຖືກກະທົບ ໃຫ້ທັນເວລາ ເຊິ່ງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ. ໃນບັນດາ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກ, ລາຍລະອຽດກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ມີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ 1 ຂອງເອກະສານ ESS10 ແລະ ESF.   
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ພາກ 2 ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ 

ໂຄງການຈະພົວພັນກັບກຸ່ມກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆຈາກລະດັບສູນກາງ ເຖິງລະດັບບ້ານ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ 
ແລະ ລະດັບການກ່ຽວຂ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະຖືກລະບຸກ່ອນ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນທີ່ ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງກົມທີ່ດິນດໍາເນີນການ, ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮ່ວມມືກັບ ກົມສິງ່ແວດລ້ອມຂອງ ກຊສ. 
ກຸ່ມກ່ຽວຂ້ອງຕົນຕໍແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມ, ໃຜຖືກໂຄງການກະທົບທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ໃຜມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື 
ສາມາດມີບົດບາດຕໍ່ຜົນຮັບ ໃນທາງບວກ ຫຼື ທາງລົບ. ໂດຍທົ່ວໄປມີສອງກຸ່ມກ່ຽວຂ້ອງຄື: 

(i) ພາກສ່ວນຖືກກະທົບ: ຜູ້ອາດຖືກໂຄງການກະທົບທາງບວກ ຫຼື ທາງລົບ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນີ້ ແມ່ນ
ຊຸມຊົນ ຫຼື ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງດໍາລົງຊີວິດ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນເຂດໂຄງການ. ຕົວຢ່າງລວມມີ 
ຜູ້ຖືຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຜູ້ຖືກກະທົບ ໂດຍວຽກງານປັບປຸງຫ້ອງການ ເຊັ່ນ ຜົນກະທົບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຝຸ່ນ/ສຽງ ແລະ ການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ. ຫຼັກການທີ່ໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນີ້ ຈະເປັນແບບເໝາະສົມກັບລະດັບຜົນກະທົບ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ຄວາມລໍ້າບາກ  

(ii) ພາກສ່ວນສົນໃຈ: ຜູ້ເຊິ່ງບໍ່ຖືກໂຄງການກະທົບ ແຕ່ອາດສົນໃຈໃນຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ມີ
ບົດບາດໃນໂຄງການ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນີ້ ອາດລວມທັງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງບໍ່ຖືກກທົບໂດຍ
ກົງ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ທີ່ດໍາເນີນວຽກງານໃນເຂດກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການພັດທະນາສາກົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ   

2.1 ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ 

ສາມາດຈັດປະເພດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການອອກເປັນກຸ່ມດັ່ງນີ້:  
 
2.1.1 ພາກສ່ວນຖືກກະທົບ 

• ຜູ້ຖືຄອງທີ່ດິນ (ເຊັ່ນ ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ໃບຕາດິນ ແລະ ສິດທິຖືຄອງທີ່ດິນແບບປະເພນີ). 
• ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. 
• ປະຊາຊົນ-ຊົນເຜົ່າຢູ່ຕິດແປະກັບເຂດໂຄງການ. 
• ບຸກຄົນພິການ/ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ. 
• ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
• ຜູ້ລົງທຶນເອກະຊົນ (ເຊັ່ນ ໄຟ້ຟ້າ, ແຮ່ທາດ, ທຸລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ໂຄງລ່າງ)  
 

2.1.2 ພາກສ່ວນສົນໃຈ 

a) ບັນດາກົມຕ່າງໆ ຢູ່ລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງບັນຫາທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້, ດິນທາມ, ການ
ອານຸລັກ, ການລົງທຶນ, ການພັດທະນາ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການກໍ່ໃຫ້ເກີດຂໍ້ມູນ, ການສຶກສາ, ລວມມີ: 

1) ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) 
2) ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (DoE), (ກຊສ). 
3) ກົມປ່າໄມ້(DoF), ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) 
4) ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ (DALM), ກປ. 
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5) ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (DWR), (ກຊສ) 
6) ກົມພາສີ, MOF (ຍັງຈະລະບຸກົມສະເພາະ ໃນເວລາປຶກສາຫາລືກັບ DOL) 
7) ກົມເຜີຍແຜ່ ແລະ ສື່ສານຂໍ້ມູນ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ (MOJ) (ຍັງຈະລະບຸກົມສະເພາະ ໃນ

ເວລາປກສາຫາລືກັບ DOL) 
8) ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND) 
9) ສະຫະພັນແມ່ຍິງ (LWU) 
10) ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB) 
11) ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (NEIR) 
12) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (NUOL). 

 
b) ອົງການພັດທະນາສາກົນ/ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ NGOs/cso ເຊິ່ງເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບບັນຫາ

ທີ່ດິນ, ການອານຸລັກ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ: 

1) ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດເນເທີແລນ SNV. 
2) ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ (SDC) 
3) ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ(MLGP) 
4) ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງປະເທດເຍຍລະມັນ (GIZ) 
5) ທະນາຄານພັດທະນາຂອງປະເທດເຍຍລະມັນ (KfW) 
6) ສູນພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) 
7) ກຸ່ມດໍາເນີນງານຂໍ້ມູນທີ່ດິນ (LIWG). 
8) ອົງການໝູ່ບ້ານສາກົນ (VFI). 
9) ອົງການຮ່ວມມືສາກົນສະວິດ HELVETAS  
10)  ອົງການພັດທະມິດຊຸມຊົນສີຂຽວ GCA 
11)  ອົງການ Oxfam  
12)  ອົງການເດັກສາກົນ. 
13)  ອົງການແຄ CARE. 
14)  ອົງການ ພິການສາກົນ  (HI). 
15)  ອົງການກອງທຶນສັດປ່າ (WWF GMS). 
16)  ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ (MRLG) 
17)  ອົງການອານຸລັກສັດປ່າ (WCS);  
18) ອົງການ (IUCN). 

2.2 ການວິເຄາະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນຊີພາກສ່ວນສົນໃຈຍາວ ຈິ່ງຈັດເປັນກຸ່ມ ເຊັ່ນ ຜູ້ສົນໃຈໃນການບໍລິຫານທີ່ດິນ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
, ຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ດັ່ງສະເໜີໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 1 (ຕາຕະລາງ 1.)  
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ຕາຕະລາງ 1: ການວິເຄາະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ESLR  
ກຸ່ມ ຜຸ້ກ່ຽວຂ້ອງ ສົນໃຈ ຫືຼ ກ່ຽວຂ້ອງ ສະເໜີຍຸດທະສາດ (ເບ່ິງຂ້ໍມູນທ່ີຕາຕະລາງTables 4 & 

5) 
1. ພາກສ່ວນຖືກກະທົບ 
ຜູ້ຖືຄອງທ່ີດິນ  
ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ(ລວມທັງ 
ບຸກຄົນພິການ/ດ້ອຍ
ໂອກາດ. 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ 
ຜູ້ລົງທຶນເອກະຊົນ) 
 
 
 
 

ບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ ລວມທັງ 
ບຸກຄົນພິການ/ກຸ່ມດ້ອຍ
ໂອກາດ, ນິຕິບຸກຄົນ/ຜູ້
ລົງທຶນ ທ່ີຖືຄອງທ່ີດິນມີໃບ
ຕາດິນ, ໃບຢ້ັງຢືນ, ຫືຼ ສິດ
ຕາມປະເພນີ  

ເຂົາເປັນຜູ້ຖືກໂຄງການ
ກະທົບໂດຍກົງ ຍ້ອນວ່າ
ດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາຈະຖືກ
ຂ້ຶນທະບຽນ. ພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮັບໃບຕາດິນ. 
ບາງຄົນຂອງຈໍານວນຜູ້
ຖືກກະທົບຈະຖືກກະທົບ
ດ້ານລົບ 

ປຶກສາຫາືກັບເຂົາເຈ້ົາໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການ ແລະ 
ເອກະສານ ESF ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈ. ເນ່ືອງ
ຈາບັນຫາພະຍາດໂຄວິດ 19, ອາດພິຈາລະນາການປກສາ
ຫາລື ພາຍໃຕ້ 2 ເຫດການທ່ີຈະເປັນໄປດ່ັງນ້ີ: 

1) ສະພາບພະຍາດໂຄວິດ19ຍືດຍາວໄປເຖິງທ້າຍ
ປີ 2021(ອາດຫ້າມການເຕ້ົາໂຮມປະຊຸມ). 

2) ສະພາບພະຍາດໂຄວິດ19 ດີຂ້ຶນ ແລະ າດ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເຕ້ົາໂຮມປະຊຸມ ເລ່ີມຕ້ົນປີ 
2021)  

 
ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະສະພາບ, ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລື 2 ຮອບຢູ່
ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການ. ໃນ
ດ້ານອ່ືນ, ບ່ໍວ່າເຫດການໃດ, ຈະຈັດການປຶກສາຫາລືຮອບ 
2. ໄດ້ຈັດການປຶກສາຫາລືຮອບທ່ີ1 ແບບແຍກກັນຢູ່ຂ້ັນ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. ສັງເກດວ່າ ການປຶກສານ້ີແມ່ນ
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະກຽມເອກະສານ  ESMF 
ແທນຂະບວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊ່ວງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການ. ຢູ່ລະດັບສູນກາງ, ໄດ້ຈັດການປຶກສາຫາລືແບບ
ໜ້າເຊ່ິງໜ້າ, ຈັດການປຶກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
15 ແຂວງຂອງຈໍານວນ 18 ແຂວງ ເຊ່ິງກວມເອົາທຸກ
ພາກຂອງປະເທດ   
 
ໃນຊ່ວງການຈັດຕັງປະຕິບັດ ຈະປຶກສາຫາລືກັບເຂົາເຈ້ົາ
ສະເພາະວຽກຢູ່ທ່ີໂຄງການ, ປຶກສາຫາລືຢູ່ລະດັບບ້ານ ເພ່ືອ
ແນະນໍາໂຄງການ, ປຶກສາ ແລະ ເປີດເຜີຍເອກະສານ 
ESMF, ສຸມໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜ່ົາ, ຜູ້ດ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະ (GRM). 
 
ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊ່ວງບາດກ້າວກະກຽມ, 
ລະບຸ, ແຕ້ມແຜນທ່ີ ແລະ ຂ້ຶນທະບຽທ່ີດິນ.  

 
ໂດຍຜ່ານການສ້າງແຜນທ່ີແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນບ້ານ, 
ໂຄງການຈະສາມາດລະບຸ ແລະ ແຕ້ມແຜນທ່ີຂອງຜູ້ຖືຄອງ
ທ່ີດິນທັງໝົດ, ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນບ່ໍມີປ່າໃນເມືອງ/
ກໍາແພງເມືອງ ທ່ີໄດ້ຄັດເລືອກ. ຕ້ົນຕໍແມ່ນຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ຈະໄດ້ຮັບການຂ້ຶນທະບຽນ/ອອກໃບຕາດິນ, ບ່ໍແມ່ນຜູ້ເຊ່ົາ
ດິນ/ຜູ້ຢືມດິນໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບການຂ້ຶນທະບຽນ/ອອກໃບ
ຕາດິນ 

 
ໂຄງການຈະສ່ົງເສີມຂະບວນການໃນບ່ອນ ຜູ້ຖືຄອງທ່ີດິນ
ໄດ້ຖືກແຕມແຜນທ່ີແລ້ງ ຈ່ິງສົມຄວນຄັດເລືອກໃຫ້ເຂ້ົາ
ໂຄງການນ້ີ. ຂະບວນການຈະເປັນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ໂປ່ງໃສ. 

 
ຖ້າວ່າມີການອ້າງກໍາມະສິດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດຄອບຄອງ
ທ່ີດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນຊ່ວງການສ້າງແຜນທ່ີດິນ 
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(ເລ່ືອງທໍາມະດາໃນໂຄງການແບບນ້ີ), ໃຫ້ບັນທຶກເຂ້ົາໃນ
ແຜນທ່ີ ແລະ ເອກະສານຂອງໂຄງການ. 

 
ຍ້ອນນິຕິກໍາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍທ່ີດິນ, ຜຸູ້ຖືຄອງທ່ີດິນບາງ
ຄົນ ທ່ີໄດ້ຖືກບັນທຶກເຂ້ົາໃນແຜນທ່ີເທ່ົານ້ັນຈ່ິງຈະໄດ້ໃບ
ຕາດິນ ແລະ ໃບຢ້ັງຢືນ. ອີງໃສ່ການປຶກສາຫາລືກັບ
ລັດຖະບານໃນຊ່ວງກະກຽມ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການ; ຄາດວ່າ ບ່ໍພຽງແຕ່ ຜູ້ຖືຄອງທ່ີດິນບາງຄົນ ຫືຼ 
ທັງໝົດ ທ່ີສົມຄວນໄດ້ຮັບພິຈາລະນາ ຈະໄດ້ຮັບ ການຮັບ
ຮູ້ (ຢູ່ໃນບາດກ້າວກະກຽມໂຄງການ ເຊ່ິງບ່ໍສາມາດຢ້ັງຢືນ
ຜູ້ຖືຄອງທ່ີດິນແຕ່ລະລາຍ) ແຕ່ທ່ີດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາຍັງຈະ
ຖືກບັນທຶກເຂ້ົາໃນແຜນທ່ີ. 

 
ອາດຈໍາເປັນແຍກປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມແມ່ຍິງ ເຊ່ິງມັນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງການລະເມີດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
(GBV). 

 
ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ
ຜ່ານເວບຂອງກົມທ່ີດິນ  

ຖ້າພົບເຫັນປະຊາຊົນ
ຊົນເຜ່ົາຢູ່ຕິດແປະກັບ
ເຂດໂຄງການ 

ຜູ້ຕາງໜ້າຊົນເຜ່ົາຈາກ 18 
ແຂວງ: ມອນ-ຂະແມ, ມ້ົງ-
ອິວມຽນ, ຈີນ-ຕີເບດ 

ພວກເຂົາຈະຖືກກະທົບ
ດ້ານລົບຈາກໂຄງການ 
ຍ້ອນວ່າທ່ີດິນຂອງເຂົາ
ຈະຖືກຂ້ຶນທະບຽນ. 
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບໃບ
ຕາດິນ. ບາງຄົນອາດຖືກ
ກະທົບດ້ານລົບ ລວມ
ທັງການບຸກລຸກເຂ້ົາເຂດ
ດິນປະເພນີ. 

ຈະປຶກສາກັບເຂົາເຈ້ົາໃນຊ່ວງວຽກງານສະໜາມ (ກໍລະນີ
ສິກສາ) ຢູ່ບາດກ້າວວາງແຜນການ ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈຄວາມ 
ເຫັນ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາ.  
 
ຈະປຶກສາເຂົາເຈ້ົາໃນກອງປະຊຸມລະດັບບ້ານ ເພ່ືອແນະນໍາ
ໂຄງການ, ປຶກສາ ແລະ ເປີດເຜີຍເອກະສານ (ESMF) , 
ເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜ່ົາ, ບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ (GRM). 
 
ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊ່ວງບາດກ້າວກະກຽມ 
ແລະ ຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດະນ. ຕ້ອງນໍາໃຊ້ FPIC ຖ້າວ່າ
ເງ ື່ອນໄຂຖືກຕ້ອງ (ເບ່ິງພາກ 3 ຂອງເອກະສານນ້ີ ກ່ຽວ
ກັບການບັນຍາຍເງ ື່ອນໄຂ). 

 
ອາດຈໍາເປັນແຍກປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມແມ່ຍິງ ເຊ່ິງມັນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງການລະເມີດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
(GBV). 

 
 

ອາດຈໍາເປັນແປເອກະສານ. 
ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ
ຜ່ານເວບຂອງກົມທ່ີດິນ 

2. ພາກສ່ວນສົນໃຈ 
ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ
ສ້ອມແປງຫ້ອງການ 
ແລະ ພະນັກງານຂອງຕົນ  

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງວ່າ
ຈ້າງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນສໍາ
ວຽກງານບ່ໍແມ່ນເຕັກນິກໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງທ່ີສົນໃຈ
ວຽກ 

ພວກເຂົາຕ້ອງການ
ມາດຖານແຮງງານດີ, 
ເບີກຈ່າຍຍຸຕິທໍາ, 
ເງ ື່ອນໄຂການດໍາລົງ
ຊີວິດດີຢູ່ທ່ີພັກກໍາ
ມະກອນ 

ຝຶກອົບຮົມແບບສະເໜີ ແລະ ກວດກາຫັຼກການປະຕິບັດ
ກັບພະນັກງານ (ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການລະເມີດທາງເພດ, 
ແຮງງານເດັກ), ຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ສັນຍາ. ຕິດ
ຫັຼກການປະຕິບັດລະບຽບ 
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ອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ທ່ີ
ຮັບຜິດຊອບ ບັນຫາ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ີດິນລວມ
ມີປ່າໄມ້ ແລະ ເຂດອານຸ
ລັກ  

ກົທ່ີດິນ, ກົມປ່າໄມ້, ກົມ
ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 

ພວກເຂົາຕ້ອງການດໍາ
ເນີນກົງເວລາ ແລະ ຕາມ
ສັນຍາກັບໂຄງການ.  
ເຂົາຈະສົນໃຈ ຖ້າຜົນ
ກະທົບສະເພາະເປັນລົບ 

ປະຊຸມປຶກສາກ່ອນ ແລະ ຊ່ວງປະຕິບັດໂຄງການ ເພ່ືອແຈ້ງ
ເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບໂຄງການ. ປະສານງານ, ປະຊູມ ແລະ ດໍາ
ເນີນວຽກຕ່ໍເນ່ືອງລະຫວ່າງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນທັນການ (ເວລາ, 
ຈຸດປະສົງ, ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ, ອ່ືນໆ  

 
ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ
ຜ່ານເວບຂອງກົມທ່ີດິນ 

ອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ທ່ີ
ຮັບຜິດຊອບບັນຫາ
ສ່ິງແວດລ້ອມ 

ກົມສ່ິງແວດລ້ອມ, ກົມ
ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ (ກຊສ), 
ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຈັດ
ສາຍຕ້ັງຂອງຕົນຢູ່ລະດັບ
ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ບ້ານ  
 

ບັນດາກົມເຫ່ົຼານ້ີອາດຈະ
ສົນໃຈໃນເລ່ືອງ
ຮັບປະກັນວ່າ ບັນຫາ
ສັງຄົມ-ສ່ິງແວດລ້ອມ, 
ປ່າໄມ້, ຊີວິດການເປັນຢູ່
ຖືກແກ້ໄຂສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການກ່ຽວຂ້ອງ  

ປະຊຸມປຶກສາກ່ອນ ແລະ ຊ່ວງປະຕິບັດໂຄງການ ເພ່ືອແຈ້ງ
ເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບໂຄງການ. ປະສານງານ, ປະຊູມ ແລະ ດໍາ
ເນີນວຽກຕ່ໍເນ່ືອງລະຫວ່າງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນທັນການ (ເວລາ, 
ຈຸດປະສົງ, ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ, ອ່ືນໆ  

 
ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ
ຜ່ານເວບຂອງກົມທ່ີດິນ 

ອົງການຈັດຕ້ັງລດທ່ີ
ຮັບຜິດຊອບການ
ພັດທະນາ, ການຄ້ົນຄວ້າ 
ແລະ ການສຶກສາ 

MPI, LFND,  
LWU, NEIR, NSB, 
NOUL, ແລະ ອົງ
ການຈັດຕ້ັງສາຍຕ້ັງຂອງຕົນ
(ຍົກເວ້ັນ NOUL), ຢູ່ຂ້ັນ
ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ 

ສະຸາບັນແຫ່ງລັດນ້ີອາດ
ສົນໃຈໃນເລ່ືອງ
ຮັບປະກັນວ່າ ກິດຈະກໍາ
ໂຄງການພໍດີກັບບັນຫາ
ກວມລວມຂອງຕົນ
ຮັບຜິດຊອບ ເຊ່ັນ 
ແຜນການ, ການລົງທຶນ, 
ການພັດທະນາ, ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜ່ົາ, ການ
ຄ້ົນຄວ້າ, ສະຖິຕິ ທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທ່ີ
ດິນ.  

ປະຊຸມປຶກສາກ່ອນ ແລະ ຊ່ວງປະຕິບັດໂຄງການ ເພ່ືອແຈ້ງ
ເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບໂຄງການ. ປະສານງານ, ປະຊູມ ແລະ ດໍາ
ເນີນວຽກຕ່ໍເນ່ືອງລະຫວ່າງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນທັນການ (ເວລາ, 
ຈຸດປະສົງ, ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ, ອ່ືນໆ  

 
ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ
ຜ່ານເວບຂອງກົມທ່ີດິນ 

ອົງການຈັດຕ້ັງ
ລັດຖະບານທ່ີ
ຮັບຜິດຊອບບັນຫາ
ພົວພັນກັບແມ່ຍິງ, 
ປະຊາຊົນດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ຊົນເຜ່ົາ 

LFND ໂດຍຜ່ານກົມວຽກ
ງານຊົນເຜ່ົາ. LFND ແມ່ນ
ອົງການຈັດຕ້ັງລັດມີຢູ່ທ່ົວທຸກ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ 

LFND ອາດສົນໃຈ 
ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າ ບັນຫາ
ປະຊາຊົນດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ຊົນເຜ່ົາຖືກແກ້ໄຂ
ຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ    
ເໝາະສົມ   

ປະຊຸມປຶກສາກ່ອນ ແລະ ຊ່ວງປະຕິບັດໂຄງການ ເພ່ືອແຈ້ງ
ເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບໂຄງການ. ປະສານງານ, ປະຊູມ ແລະ ດໍາ
ເນີນວຽກຕ່ໍເນ່ືອງລະຫວ່າງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນທັນການ (ເວລາ, 
ຈຸດປະສົງ, ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ, ອ່ືນໆ  

 
ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ
ຜ່ານເວບຂອງກົມທ່ີດິນ 

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ GIZ, KfW, SDC ເຂົາເຈ້ົາສົນໃຈການຂ້ຶນ
ທະບຽນທ່ີດິນ ແລະ 
ອອກໃບຕາດິນ 

ປະຊຸມປຶກສາເປັນລາຍ ແລະ ທ່ົວໄປໃນບາດກ້າວກະກຽມ 
ແລະ ສໍາເລັດສົມບູນເອກະສານຂອງໂຄງການ ESLR 
ລວມມີ SEP, ESMF, EGDP, LMP. 

ອົງການ NGOs/C 
SO/ນິຕິບຸກຄົນທ່ີ
ສົນໃຈບັນຫາທ່ີດິນ 

CDE, GCA, 
HELVETAS, IUCN, 
LIWG, MLGP, SNV; 
VFI, WCS, WWF-
GMS 

ອົງການເຫ່ົຼານ້ີອາດ
ສົນໃຈບັນຫາບໍລິຫານທ່ີ
ດິນ 

ໄດ້ຮັບຄວາຄິດເຫັນຈາກອົງການເຫ່ົຼານ້ີິ ຜ່ານກອງປະຊຸມ
ປຶກສາເປັນລາຍ ແລະ ທ່ົວໄປ ຢູ່ໃນບາດກ້າວຮ່າງ ແລະ ສໍາ
ເລັດສົມບູນເອກະສານສໍາຄັນຂອງໂຄງການ ເຊ່ັນ: SEP, 
ESMF, EGDP, LMP. ຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາ
ແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍ
ການອອກແບບໂຄງການ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທ່ີ
ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ, ຍຸດທະສາດການເຂ້ົາຮ່ວມ
ຂອງ DOL/MONRE, ລວມທັງຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ 
ບັນຫາພົວພັນກັບກໍາມະສິດທ່ີດິນ. ໃນຊ່ວງການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ຈະມີກອງປະຊຸມຕິດຕາມ. 
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ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ
ຜ່ານເວບຂອງກົມທ່ີດິນ 

NGOs/ ອົງການຈັດຕ້ັງ
ສາກົນ ເຊ່ິງເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບຊົນເຜ່ົາ, 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ 

ອົງການ CARE, 
HI; Oxfam; ປົກປ້ອງເດັກ
ສາກົນ  

ອົງການເຫ່ົຼານ້ີອາດ
ສົນໃຈ ເພ່ືອຮັບປະກັນ
ວ່າ ໂຄງການແກ້ໄຂ
ບັນຫາປະຊາຊົນດ້ອຍ
ໂອກາດ, ບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜ່ົາຖືກ
ແກ້ໄຂຢ່າງສະເໝີພາບ  

ໄດ້ຮັບຄວາຄິດເຫັນຈາກອົງການເຫ່ົຼານ້ີິ ຜ່ານກອງປະຊຸມ
ປຶກສາເປັນລາຍ ແລະ ທ່ົວໄປ ຢູ່ໃນບາດກ້າວຮ່າງ ແລະ ສໍາ
ເລັດສົມບູນເອກະສານສໍາຄັນຂອງໂຄງການ ເຊ່ັນ: SEP, 
ESMF, EGDP, LMP. ຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາ
ແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍ
ການອອກແບບໂຄງການ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທ່ີ
ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ, ຍຸດທະສາດການເຂ້ົາຮ່ວມ
ຂອງ DOL/MONRE, ລວມທັງຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ 
ບັນຫາພົວພັນກັບກໍາກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜ່ົາ ແລະ 
ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ. 
 ໃນຊ່ວງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຈະມີກອງປະຊຸມຕິດຕາມ. 
ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ
ຜ່ານເວບຂອງກົມທ່ີດິນ 
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ພາກ 3 ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ມີຈຸດປະສົງດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

• ຮັບປະກັນການປຶກສາຫາລື ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ພິຈາລະນາ ການຄາດຫວັງ, ຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ ຂໍ້ສະ  ເ
ໜີ/ຄໍາແນະນໍາ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

• ສ້າງສະຖານທີ່ເພື່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ບໍລິຫານຄໍາຮ້ອງທຸກ  
• ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ. 

ເພື່ອຈະບັນລຸຜົນນີ້ ໂຄງການຈະຕ້ອງ:  

• ສະໜອງຂໍ້ມູນຄົນຖ້ວນ ໃນຮູບແບບ ແລະ ເປັນພາສາ ທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 
• ສະໜອງຂໍ້ມູນວຽກງານປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ຖ້າເປັນໄປໄດ້. 
• ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃນລັກສະນະ ແລະ ຢູ່ສະຖານທີ່ ເຊິ່ງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ  
• ສ້າງການປຶກສາຫາລືແບບສອງຝ່າຍ ເຊິ່ງໃຫ້ໂອກາດໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດແລກປ່ຽນ

ຄວາມຄິດເຫັນ, ຂໍ້ມູນ, ໄດ້ຟັງບັນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ. 
• ຮັບປະກັນ ລວມເອົາທຸກບັນຫາຈາກຕົວແທນລວມທັງຈາກ ແມ່ຍິງ, ຊົນເຜົ່າ, ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.  
• ຮັບປະກັນວ່າ ແກ້ໄຂສິ່ງກີດຂວາງ ການເຂົ້າຮ່ວມ, ເຮັດແນວນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຟັງສຽງຂອງພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. 
• ຮັບປະກັນວ່າ ມີກົນໄກຈະແຈ້ງ ເພື່ອຕອບຮັບຄວາມກັງວົນໃຈ, ການສະເໜີ ແລະ ການຮ້ອງທຸກຂອງ

ປະຊາຊົນ  
• ລວມເອົາ ຜົນສະທ້ອນກັບ ເຂົ້າສູ່ການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ລາຍງານກັບໄປຫາ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 
• ກວດກາກິດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນຈຸພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າສູ່ການ

ກວດກາໃນຂົງເຂດ ທີ່ເປັນໄປໄດ້  
• ລວມເອົາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ

ທີມງານໂຄງການ ESLR, ຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ແລະ ງົບປະມານ. 

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນແນະນໍາການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ່ 
ຂອງຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ຜົນຮັບຂອງ
ມັນ. ວິທີການຂອງກິດຈະກໍາມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ (ລວມມີ ການປຶກສາ
ຫາລືຢ່າງອິດສະລະ, ປຶກສາຫາລືກ່ອນການດໍາເນີນວຽກງານ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງ (FPIC), ດ້ອຍ
ໂອກາດ, ພາສາ ແລະ ການອ່ານ-ຂຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ  ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມສ່ຽງຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ຍັງໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໄປ
ເຖິງທຸກຄົນ. ນອກຈາກນີ້ ກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ຍັງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນຊ່ວງການກະກຽມ ແລະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.  
 
ອີງໃສ່ ຫຼັກການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 7 (ESS7), ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ FPIC ໃນສະພາບ ທີ່ໂຄງການຈະມີ: 

(a) ຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ມີການເປັນເຈົ້າຂອງແບບປະເພນີ ຫຼື ການນໍາໃຊ້
ທີ່ດິນ ຫຼື ການຄອບຄອງທີ່ດິນແບບປະເພນີ (ສໍາລັບການບັນຍາຍລະອຽດຂອງຜົນກະທົບ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້
, ໃຫ້ເບິ່ງ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍກຸ່ມຊົນເຜົ່າ EGPF, ເອກະສານແຍກສະເພາະກ່ຽວກັບກອບນະໂຍບາຍ
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ). 
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(b) ເປັນເຫດໃຫ້ຍ້າຍຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ-ຊົນເຜົ່າຈາກທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ມີການເປັນເຈົ້າ
ຂອງແບບປະເພນີ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ຄອບຄອງທີ່ດິນແບບປະເພນີ   

(c) ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ-ຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງມໍລະດົກທາງ
ວັດທະນາທໍາ ແມ່ນແງ່ຈິດວິນຍານ, ພິທີກໍາ, ວັດຖຸລະບຸວັດທະນາທໍາ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ-ຊົນເຜົ່າ (ວັກ 
24-26, ESS7). 

 
ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ FPIC ກັບທຸກກິດຈະກໍາ ໃນ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ-ຊົນເຜົ່າ ຍ້ອນວ່າໂຄງການດໍາເນີນວຽກງານກັບທີ່ດິນ. 
 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ຕະຫຼອດອາຍຸໂຄງການ ລວມມີ ບາດກ້າວການວາງແຜນ, ກະກຽມ, ສ້ອມແປງ
ຫ້ອງການ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະເປັນແບບມີຜົນຕໍ່
ກັນແລະກັນ ແລະ ຈະສະທ້ອນການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງຮອບວຽນໂຄງການ. ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ SEP ສະບັບນີ້ ຄວນຖືກອ່ານໄປກັບເອກະສານໂຄງການສະບັບອື່ນໆ ເຊັ່ນ ກອບ
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ESMF), ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ (LMP), ກອບ
ພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ (EGDF) ແລະ ແຜນການຮັບຜິດຊອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESCP). 
 
ປັດຈຸບັດ ມີຫຼາຍວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂຄງການຈະຕ້ອງຄັດເລືອກວິທີການເໝາະສົມທີ່ສຸດ ໂດຍຶີງໃສ່ປະເພດ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ. ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2ສໍາລັບວິທີການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ. 
 
SEP ສະບັບນີ້ ແມ່ນເອກະສານບໍ່ຕາຍຕົວ ແລະ ສາມາດປັບປຸງໃຫ້ທັນກັບສະພາບຕະຫຼວດເວລາໄລຍະອາຍຸຂອງ
ໂຄງການ ເຊິ່ງໃຫ້ພິຈາລະນາເນື້ອໃນເພີ່ມຕື່ມຈາກການປຶກສາຫາລື ແລະ ໃຫ້ຕົກລົງກັນກັບ WB. ຖ້າວ່າມີອຸປະສັກ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດກອງປະຊຸມແບບມວນຊົນທົ່ວໄປ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ບົດບັນທຶກການດໍາເນີນວຽກງານການປຶກສາ
ຫາລືທົ່ວໄປ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕ້ ສະພາບເງ ື່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ 
COVID-19. ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 - ບົດບັນທຶກການດໍາເນີນວຽກງານເຕັກນິກ.  
 
3.1 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແມ່ນໝາຍເຖິງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈທຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນຖືກກະທົບສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມຸນໄດ້, 
ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບເໝາະສົມ, ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍດາຍຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແມ່ນຂະບວນການທີ່ດໍາ
ເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໂຄງການ ESLRP ໂດຍກໍານົດບັນດາບາດກ້າວໄວ້ຄື: ກ່ອນທະນາຄານໂລກການປະເມີນ
ໂຄງການ ແລະ ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຂໍ້ມູນໂຄງການຈະຖືກເປີດເຜີຍເປັນສອງພາສາ ອັງກິດ ແລະ 
ລາວ ເຊິ່ງມີຫຼັກການຄື: 

1. ໂປ່ງໃສ. 
2. ເຂົ້າເຖິງໄດ້. 
3. ສເໜີໃນລັກສະນະກົງ. 
4. ເປີດເຜີຍໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. 
5. ໃຊ້ຊ່ວຍວຽກງານປຶກສາຫາລື 
6. ໃຫ້ຂໍ້ມູນເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.  

a) ກ່ອນການປະເມີນໂຄງການຂອງທະນາຄານໂລກ 
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i. ຈຸດປະສົງ, ລັກສະນະ ແລະ ລະດັບຂອງໂຄງການ ແລະ ອົງປະກອບ ລວມມີ ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຕໍ່ປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ ຈາກການພິຈາລະນາແງ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຫັນວ່າ
ເປັນແນວທາງເພີ່ມພູນຜົນປະໂຫຍດໂຄງການ. 

b) ຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 
i. ລາຍລະອຽດຜົນກະທົບ, ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ ກໍານົດເວລາໂຄງການ. 
ii. ໂອກາດການສ້າງງານ (ຸຖ້າມີ). 
iii. ຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສິດທິແຮງງານ, ສຸຂະພາບ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ  
iv. ບົດລາຍງານການກວດກາ. 

ສະເໜີວິທີການສໍາຄັນຂອງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມຸນໄວ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 2  ຕາຕະລາງ 2. 

ຕາຕະລາງ 2: ເປີດເຜີຍເອກະສານໂຄງການ 
ບາດກ້າວຂອງ
ໂຄງການ 

ລາຍການເອກະສານ ວິທີເປີດເຜີຍ ເວລາ/ສະຖານທ່ີ ພາກສ່ວນເປ້ົາໝາຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ກ່ອນທະນາຄານໂລກ
ປະເມີນໂຄງການ 

ຮ່າງ ESCP, SEP 
ແລະ ສັງລວມ ຮ່າງ 
ESMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຮ່າງ SEP, 
ESMF, EGPF, 
ESCP, LMP 
ສັງລວມເປັນພາສາ
ລາວ 

ແຈາກຍາຍ ກອບປີ 
ແລະ ອີເລກໂຕຼນິກ 
ຮ່າງເອກະສານເຖິງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ກ່ອນການປຶກສາ
ຮອບທ່ີ1  
 
ປະຊຸມກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງແບບໜ້າ
ເຊ່ິງໜ້າ. 
 
ເປີດເຜີຍໃນເວບຂອງ 
DOL/MONRE 
ໃນວັນທີ 
18/2/2021, ແຕ່
ກອບປີ ແລະ ອີເລກ
ໂຕຼນິກ ຮ່າງ
ເອກະສານ ໄດ້ສ່ົງໃຫ້
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ທ້ອງຖ່ິນໃນຕ້ົນ
ເດືອນ 12/2021  

10-16/7/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ເດືອນ 12/2020 
ແລະ 18/2/2021 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເພ່ືອປຶກສາເປັນລາຍ 

DOL/MONRE, 
World Bank 

ເອກະສານ SEP, 
ESMF, EGPF, 
ESCP, LMP  

ປຶກສາຫາລືຂ້ັນສູນ
ກາງທ່ີວຽງຈັນ 

18/2/2021 
 
 
 

ທັງໝົດພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີສົນໃຈ 

DOL/MONRE 

ເອກະສານ SEP, 
ESMF, EGDF, 
ESCP, LMP  

ປຶກສາຫາລືຂ້ັນ
ທ້ອງຖ່ິນຢູ່ແຂວງ, 
ເມືອງ, ບ້ານ 
 

18/2/2021 
 
 

ພະແນກ, ຫ້ອງການ
ເມືອງກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີ
ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທ່ີ
ດິນ, ປ່າໄມ້, ເຂດ
ອານຸລັກ. ອາດລວມ
ເອົາ NGOs ແລະ 
CSOs ທ່ີສົນໃຈ 

DOL/MONRE 
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ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການ 

ແຜ່ນພັບຂ້ໍມູນ
ໂຄງການ. ລາຍ
ລະອຽດ RPs, ລວມ
ທັງ ຕາຕະລາງສິດໄດ້
ຮັບ, ກໍານົດເວລາ, 
GRM, ທາງເລືອກ
ຂອງການມອບດິນ
ແບບສະມັກໃຈ 

ປຶກສາຫາລືຂ້ັນ
ທ້ອງຖ່ິນ. 
 
ປຶກສາຫາລືກັບ
ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ 
(APs) 
 
ປະຊຸມແບບໜ້າເຊ່ິງ
ໜ້າກັບ APs 
 
ເວບໄຊໂຄງການ
(ລວມມີ: ສະບັບ
ສົມບູນ SEP, 
ESMF, EGDF, 
ESCP, LMP, 
ລວມມີຄວາມຄິດ
ເຫັນຈາກການປຶກສາ 
ແລະ ແຜນງານ
ສະເພາະສະຖານທ່ີ 

4/2021 ຕ່ໍໄປ 
(ພາຍຫັຼງ WB ປະ
ເມີນ) 
 
 
 
 
 

ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ
ຍ້ອນການຂ້ຶນ
ທະບຽນທ່ີດິນ 

DOL/MONRE, 
ESOs, GDR, 
ທ່ີປຶກສາຊ່ວຍຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດ 
(ISC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຟອມກ່ັນກອງ ES, 
ຄາດຜົນກະທົບ, 
ມາດຕະການບັນເທົາ
ຜົນກະທົບ ເຊ່ິງ
ກະທົບສຸຂະພາບ-
ຄວາມປອດໄພຂອງ
ປະຊາຊົນ, ອາຊີບ,
ວຽກກ່ໍສ້າງ 
(ສ້ອມແປງຫ້ອງການ, 
ຫັຼກການປະຕິບັດຕ່ໍ
ພະນັກງານ)  

ປຶກສາຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
 
ຝຶກອົບຮົມຜູ້ຮັບເໝົາ
ກ່ໍສ້າງ 
 
ຝຶກອົບຮົມກໍາ
ມະກອນ 
 
ກະດານຂ່າວ/ປ້າຍ
ໂຄສະນາ 
 
ວິທະຍຸ 
 
ໜັງສືພິມ 
 
ໂພສະເຕີ 
 
ຫັຼກການປະຕິບັດ  
 
ເວບໄຊໂຄງການ 

ປຶກສາຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ເປີດເຜີຍ
ເອກະສານ ເດືອນ
12/2020. ວຽກອ່ືນ
ແຕ່ 1/2021 ໄປ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຖືກກະທົບ ແລະ 
ສົນໃຈ 

DOL/MONRE, 
PM, ESOs, 
ISC. 

ບົດລາຍງານການ
ກວດກາ 

ປຶກສາຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະເວບໄຊໂຄງການ 

ຄືຈະ ເລ່ີມແຕ່ 
7/2021 

DOL/MONRE, 
GDR, ພາກສ່ວນ
ຖືກກະທົບ, WB 

DOL/MONRE/ 
PM, ESOs, 
ISC 

ພ້ືນຖານສໍາຄັນໃນ
ປະຊາຊົນ-ຊົນເຜ່ົາ 
(ປະເມີນສັງຄົມ, 
ຫັຼກການ FPIC ຖ້າ
ໃຊ້, EPP, GRM)  

ປຶກສາທ້ອງຖ່ິນ ລວມ
ທັງແຍກປຶກສາໂດຍ
ແຍກເພດ, ອາຍຸ. 
 
ຕິດໂພດສະເຕເປັນ
ພາສາທ້ອງຖ່ິນ 
 
ປະກາດຂ້ັນບ້ານ 
 

ກະທົບບ້ານ (ຖ້າມີ) ກະທົບຊົນເຜ່ົາ ພ້ອມ
ກັບເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ
ຕ່ໍແມ່ຍິງແລະຜູ້ດ້ອຍ
ໂອກາດ. 
 
ລວມມີ NGOs ທ່ີ
ເຮັດວຽກ ຊົນເຜ່ົາ, 
TBD 

DOL/MONRE/ 
PM, ESOs. 
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ຝຶກອົບຮົມຂ້ັນຕອນ
ໂຄງການ, GRM, 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
ບັນຫາອ່ືນໆ
ກ່ຽວຂ້ອງ 
 
ອ່ືນໆ ທ່ີກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ
ສົນໃຈ 

 

3.2 ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ຊ່ວງບາດກ້າວກະກຽມ, ການປຶກສາຫາລື ດໍາເນີນຢູ່ລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງສຸມໃສ່ ເອກະສານ ກອບ
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນວັນທີ 22/2/2021 ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລື ແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າ ຖືກດໍາເນີນຢູ່ວຽງຈັນ ຊິ່ງມີຕົວແທນຂອງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າ
ຮ່ວມ. ໃນວັນທີ 23/2/2021 ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເຊີນເອົາຕົວແທນຂອງຫ້ອງການແຂວງ ແລະ ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລື . ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການແນະນໍາ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື ກອບ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ໄດ້ພົບ ແລະ ຮັບຄວາມຄິດເຫັນຈາກຕົວແທນຂອງບ້ານ ກ່ອນກອງປະຊຸມ. ອາດຈະ
ເຮັດການປຶກສາຫາລືຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໜ່ວຍງານເຄື່ອນທີ່ຂອງໂຄງການ ESLRP ເຊິ່ງ
ຈະກວມເອົາບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄໍາຕິຊົມຜ່ານກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ. ເອກະສານ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເປັນເອກະສານ ທີ່ບໍ່ຕາຍຕົວ 
ແລະ ສາມາດປັບປຸງໄດ້ ໂດຍຜ່ານຮອບວຽນໂຄງການ ລວມທັງຄວາມຄິດເຫັນ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, 
ບ້ານ ໂດຍຜ່ານກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ. 

ການປຶກສາຫາລື ແມ່ນກົນໄກການສົນທະນາແບບສອງທິດທາງ ລະຫວ່າງ ໂຄງການ ESLR ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. ກອງປະຊຸມຂອງ ໂຄງການ ESLR ຈະໃຫ້ໂອກາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບເອົາການ
ປະກອບສ່ວນແນວຄວາມຄິດເຫັນ, ລວມທັງບັນຫາ ເຊັ່ນ ສະພາບການດໍາເນີນວຽກງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຮັບການສະເໜີວິທີທາງລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຕໍ່ກັບກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ. 

ບາງມາດຖານແນະນໍາການປຶກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຖືກກະທົບມີຄື:  
• ປຶກສາຫາລື ແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າ ຄວນລວມເອົາກຸ່ມກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ເຊັ່ນ ແມ່ຍິງ, ຜູ້ເຖົ້າ, ຄົນພິການ, ຜູ້ດ້ອຍ

ໂອກາດ ລວມທັງການແຍກເພດ ແລະ ອາຍຸ.  
• ເຮັດການປຶກສາຫາລືເປັນກຸ່ມ ຕາມຄວາມອ່ອນໄຫວທາງວັດທະນາທໍາ/ທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ໃຫ້ມີການແຊກແຊງ

ຈາກພາຍນອກ ຫຼື ການຂົ່ມຂູ່ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືກສໍາພາດສາມາດເວົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ. ວິທີນີ້ບໍ່ອາດສາມາດເຮັດໄດ້
ຢູ່ທຸກບ້ານ. 

• ຄວນແຈ້ງການລ່ວງໜ້າຢ່າງເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບການປະຊຸມ ແລະ ສໍາຫຼວດ ໃນສະຖານທີເໝາະສົມ ແລະ 
ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ  

• ຄວນເກັບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ທີ່ໄດ້ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ລວມເຂົ້າໄວ້ໃນ ແຜນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນງານ ແລະ 
ຄວນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊາບວ່າ ບັນລຸຂໍສະເໜີ/ຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດໃນກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລື/ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ. 
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ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຫ້າມການຊຸນຸມຍ້ອນ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ປດັຈຸບັນຍັງອານຸຍາດ ໂດຍມີການ
ເວັ້ນໄລຍະຮ່າງ ແລະ ປ້ອງກັນ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ຍັງຖືກດໍາເນີນ ທັນທີເຊິ່ງເອກະສານ ESMF 
ຖືກຮ່າງ ແລະ ສະເໜີຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍແມ່ນທະນາຄານໂລກກວດກາ. 
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສອງຮອບ ໃນຊ່ວງການກະກຽມ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື
ໃນຂໍ້  3.2.2.  
 
3.2.1 ການປຶກສາຫາລືກັບຊົນເຜົ່າ 
ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ SEP  ຄວນຖືກປະສານສົມທົບກັບ EGDF. ຖ້າວ່າ ພົບເຫັນ 
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃນເຂດໂຄງການ, ຕ້ອງປະເມີນ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ (FPIC). ຖ້າວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ FPIC 
ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກ 3 ຂອງ SEP. ຕັດສິິນໃຈ ຖ້າວ່າຈໍາເປັນໃຊ້ FPIC ຄວນຕົກລົງກັບທະນາຄານໂລກ 
ເຊິ່ງພິຈາລະນາ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ແລະ ດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ EGDF. 
ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງ FPIC, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ພິເສດໃຫ້ແກ່ຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ກັບ
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຕາມ EGDF. ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ລວມມີ LFND ແລະ LWU ມີໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນ ແລະ ປົກປ້ອງ
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ.  ໃນບ້ານຊົນເຜົ່າ,ປົກກະຕິຜູ້ນໍາຊົນເຜົ່າແມ່ນຖືກເລື່ອກຕັ້ງໃຫ້
ເປັນຫົວໜ້າແນວລາວສ້າງຊາດ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເປັນປະທານໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ. ໃນບ້ານທີ່
ປະກອບມີຫຼາຍເຜົ່າ, ປົກກະຕິ ຜູ້ນໍາ ຫຼື ຕົວແທນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແມ່ນຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ/
ຊຸມຊົນ. ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງ, ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປຶກສາຫາລື. ນອກຈາກນີ້, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ລວມມີ  ຮາວີຕັດສ (Helvetas) ຈະ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ  ຍ້ອນວ່າ JSDF ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແກ່ ປະເທດ
ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບໍລິການສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ານຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊຸມຊົນດ້ອຍໂອກາດ 
(PIASVC) ໄປຄຽງຄູ່ກັບໂຄງການ 
 
3.2.2 ວິທີການປຶກສາຫາລື  
ການປຶກສາຫາລື ດໍາເນີນໄປ ສອງວິທີທາງ: ພົບລາຍບຸກຄົນ ພ້ອມສໍາພາດ ແລະ ປຶກສາຫາລືທົ່ວໄປຢູ່ລະດັບສູນກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຢູ່ສູນກາງ ແມ່ນການປະຊຸມເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພວກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈ. ຍ້ອນການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນລາວ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ/
ທ້ອງຖິ່ນ ຈິ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ WhatsApp, video, audio.   

ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທົ່ວໄປສອງຮອບຢູ່ລະດັບສູນກາງ ແລະ ແຂວງ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືຮອບທີ່ໜຶ່ງແມ່ນ ສະເໜີກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍທີ່ຄາດການໄວ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ESLRP ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ປະເມີນ
ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ເອກະສານກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) 
ເຊິ່ງເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກດໍາເນີນ ແລະ ກະກຽມກ່ອນການປະເມີນໂຄງການ, ການຈັດກອງປະຊຸມນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງເບື້ອງຕົ້ນຈາກພາກສ່ວນຖືກກະທົບ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈ, ຈາກນັ້ນມາສ້າງເປັນຍຸດ
ທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊິ່ງແມ່ນ DOL/MONRE ນໍາສະເໜີ, ການຈັດກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການ
ປຶກສາຫາລືຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ພິຈາລະນາການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ, ຄວາມຄາດຫວັງ, ຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ 
ການປະກອບສ່ວນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ລວມທັງຄວາມຄິດເຫັນ
ກ່ຽວກັບມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິບັດຂອງເຈົ້າ.  
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ຈຸດປະສົງຂອງການພົບປະສົນທະນາ/ສໍາພາດລາຍບຸກຄົນໃນຊ່ວງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮອບທີ່ໜຶ່ງແມ່ນ ໃຫ້ໄດ້
ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບການອອກແບບໂຄງການ, ຜົນກະທົບ, ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ເປັນ
ໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ, ລວມທັງຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ ບັນຫາ
ຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບ ຄວາມສະເໝີພາບ, ບັນຫາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ກຸ້ມດ້ອຍໂອກາດ. ໄດ້ດໍາເນີນ
ການສໍາພາດອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ແນວລາວສ້າງຊາດ(LFND), ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ(LWU), 
ສຸນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ(NSB), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (NOUL)  ເພື່ອໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊົນເຜົ່າ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສະຖິຕິພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການ
ຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 
ວິທີການພົບປະສົນທະນາ/ສໍາພາດລາຍບຸກຄົນ ລວມມີ ການໃຊ້ເຄິ່ງແບບສອບຄໍາຖາມ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງສະເພາະ.  ໄດ້ສົ່ງເອກະສານເຄີ່ງແບບສອບຖາມໄປໃຫ້ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງ
ກ່ອນການປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນໄດ້ອ່ານຢ່າງລະອຽດ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ການສໍາພາດ. ຜູ້ສໍາພາດປະກອບມີ 
ພະນັກງານ DOL ແລະ ທີ່ປຶກສາ. ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນແມ່ນຜູ້ທີ່ຮູ້ບັນດາຄໍາຖາມທີ່ຈະຖືກຸາມ, ແຕ່ກໍອີງໃສ່ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງ
ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງ. ດໍາເນີນການສໍາພາດອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້ໃນເດືອນ 7/2020: 
 

• ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, MONRE 
• ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, MONRE 
• ກົມປ່າໄມ້, MAF 
• ກົມຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກໍາ, MAF 
• ກົມພາສີ 
• ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 
• ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 
• ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
• ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
• ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (NEIR) 
• ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (NUOL) 
• ກຸ່ມປະຕິບັດງານຂໍ້ມູນທີ່ດິນ (LIWG),  
• ອົງການ (GIZ),  
• ທະນາຄານ (KfW),  
• ອົງການ ບ້ານສາກົນ (VFI),  
• ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ(MLGP) 
• ອົງການ(SDC) 

 
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ສອງ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ແລະ ສະເໜີ ຮ່າງບົດລາຍງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ, ເຄື່ອງມື ESF ເພື່ອໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຫັນ ແລະ ກວດກາຄືນ. ກ່ອນກອງປະຊຸມ, ຮ່າງບົດລາຍງານ ແລະ ກອບສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ 
ສະບັບພາສາລາວ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍສູ່ມວນຊົນ ແລະ ແຈກຍາຍ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນວັນທີ 18/2/2021.  ໂຄງການ
ໄດ້ແຈກຍາຍເອກະສານກອບ ESF ສະບັບຮ່າງໃຫ້ຜູ້ເຂົາຮ່ວມກ່ອນນີ້ແຕ່ເດືອນ 12/2021 
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ປະເດັນສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຕ່ລະຄັ້ງໄດ້ຖືກບັນທຶນເຂົ້າໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ. ບັນດາຄວາມຄິດ
ເຫັນໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າກັບເອກະສານ EMSF ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການສໍາພາດກົມ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບເສັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງເຂດອານຸລັກແຄມນໍ້າ ແລະ ທີ່
ດິນລາຍບຸກຄົນ, ລວມທັງເຂດດິນທາມ. ປັດຈຸບັນ, ໄດ້ສໍາເລັດການປັກຫຼັກໝາຍເຂດຊາຍແດນດິນທາມຢູ່ 4 
ແຂວງ ຄື: ອັດຕະປື, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ວຽງຈັນ. ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງສາມາດສະໜອງແຜນທີ່ເຂດດິນ
ທາມຂອງ 4 ແຂວງຕາມທີຫຼັງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຍັງບໍ່ມີແຜນທີ່ດິນທາມຂອງແຂວງອື່ນໆທີ່ໂຄງການ ESLR ດໍາ
ເນີນວຽກງານ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນເອກະສານ ESMF. 
 
ກອງປະຊຸມ ທີ່ເຊີນເອົາພາກສ່ວນຖືກກະທົບ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈ ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການປຶກສາຫາລື. ໄດ້ນໍາສະເໜີເນື້ອໃນ
ເອກະສານ (ESMF, SEP, EGDF, LMP) ຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ອນມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄໍາຖາມ. ໄດ້ໃຫ້ຄໍາ
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຕໍ່ໜ້າ ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2.    

3.2.2.1 ການປຶກສາຫາລື ລະດັບສູນກາງ 

ການປຶກສາຫາລື ລະດັບສູນກາງແມ່ນເໜັ້ນໃສ່ຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ອົງການພັດທະນາສາກົນ ແລະ ກຸ່ມຜູ້
ສົນໃຈອື່ນໆ ທີ່ສົນໃຈໂຄງການ ແລະ ອາດສາມາດມີບົດບາດຕໍ່ໂຄງການ. ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຢູ່ລະດັບສູນກາງ ແລະ ແຂວງ. 

ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລື ລະດັບສູນກາງໃນວັນທີ 22/11/2020 ໂດຍ DoL, MoNRE ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອ
ເປີດເຜີຍ ແລະ ປຶກສາ ຮ່າງເອກະສານ ESCP, ESMF, LMP, EGDF ແລະ SEP ເຊິ່ງ ກໍານົດພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ. ສາມາດເບິ່ງບົດບັນທຶກການປຶກສາຫາລື ເຊິ່ງ ກົມທີ່ດິນຈັດ ຢູ່ທີ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3.  

ສາມາດປະສານງານການປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຕໍ່ນ້າ ກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ ESLRP ໃນຊ່ວງ ການ
ອອກແບບໂຄງການຂັ້ນສົມບູນ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ສ້າງບົດບັນທຶກການປຶກສາຫາລື, 
ລວມເອົາຄໍາແນະນໍາ/ຂໍ້ສະເໜີເຂົ້າໃນການອອກແບບ ຫຼື ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານເຕັກນິກ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ (ເບິ່ງ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). ພ້ອມກັນນີ້, ຈະແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊາບກ່ຽວກັບ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາແນວໃດ ແລະ ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນການສື່ສານຈົດໝາຍທາງການ ຫຼື ອີເມວ. ອາດຈະມີການດໍາ
ເນີນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຕໍ່ໜ້າ ຢູ່ໃນບາດກ້າວຕ່າງໆ ຂອງການດໍາເນີນໂຄງການ. 

3.2.2.2 ການປຶກສາຫາລື ລະດັບແຂວງ 

ພາຍຫຼັງການປຶກສາຫາລື ລະດັບສູນກາງ, DoL, MoNRE ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບແຂວງ ໃນວັນທີ 23/2/2021.  
ມີ 15 ແຂວງ ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ 18 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື. ບັນດາແຂວງເຫຼົ່ານີ້ມີ: ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າ
ທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະ
ເຂດ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື. ບັນດາສາຍຕັ້ງພາກສ່ວນລັດຖະບານຢູ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງເຂົ້າ
ຮ່ວມການປຶກສາຫາລື. ຕົວແທນລະດັບເມືອງ ແລະ ບ້ານຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື. ຍ້ອນການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ19, ຜູ້ຕາງໜ້າບ້ານ ໄດ້ສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງຕົນຜ່ານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງເມືອງ ແລະ 
ແຂວງເຖິງ DOL.  
 
ບັນດາຮ່າງເອກະສານ ESCP, ESMF, LMP, EGDF ແລະ SEP ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາລື ຢູ່
ລະດັບສູນກາງ. ສາມາດເບິ່ງບົດບັນທຶກການປຶກສາຫາລື ເຊິ່ງ ກົມທີ່ດິນ ດໍາເນີນໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການ ໄດ້ທີ່
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 
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3.2.2.3 ການຝຶກອົບຮົມ 

ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ, ຕ້ອງດໍານີນການຝຶກອົບຮົມບັນຫາສະເພາະ. ຕົວຢ່າງບັນຫາສໍາ
ຄັນສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ ລວມມີ: ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ, ສິດທິແຮງງານ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, HIV/AIDS, 
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ STDs, ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ. ຍ້ອນວ່າບັນຫາເລົ່ານັ້ນເປັນເລື່ອງລະອຽດອ່ອນ 
ຈິ່ງຈໍາເປັນມີມາດຕະການສະເພາະ ເພື່ອຮັບປະກັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວາງຕົວສະບາຍ. ຕົວຢ່າງ ມີສະເພາະກຸ່ມຍິງ ຫຼື ກຸ່ມຊາຍ 
ເຊິ່ງຕ້ອງການຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກເປັນຍິງ ຫຼື ຊາຍ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ການຝຶກອົບຮົມອາດຖືກດໍາເນີນ
ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ເຊັ່ນ ESOs, ISC, NOGs ຫຼື CSO ໂດຍອີງໃຫ້ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

3.2.2.4 ການປຶກສາຫາລື ກັບພະນັກງານ/ກໍາມະກອນ 

ໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ນໍາໃຊ້ກໍາມະກອນທີ່ບໍ່ຊໍານານງານ ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ການສ້ອມແປງຫ້ອງການ) 
ເຊິ່ງມາຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງແຮງງານຈາກພາຍນອກ. ສົມມຸດວ່າ ມີແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້
ຊາຍໃນຂດໂຄງການ ແລະ ສົນໃຈວ່າຈ້າງ, ແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານແມ່ຍິງທົ່ວໄປ ໃຫ້ໄດ້ 15%. ຕ້ອງປຶກສາ 
ແລະ ຝຶກອົບເຮົາ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ພະນັກງານຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບບັນຫາລະອຽດອ່ອນ ເຊັ່ນ ການເປັນເພື່ອນ
ບ້ານທີ່ດີ (ຍ້ອນພະນັກງານມາຈາກທີ່ອື່ນ), ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຫຼັກການປະຕິບັດຂອງພະນັກງານ, ຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງເພດ, ແຮງງານເດັກ, ສິດທິຂອງກໍາມະກອນ, HIV/AIDS, ພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ STDs. 
 
ພະນັກງານ/ກໍາມະກອນ ຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງຕົນ (ຕາມສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ), ລາຍ
ລະອຽດກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການມີຢູ່ SEP. ໃຫ້ປຶກສາຫາລື ກັບຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ພະນັກງານ ຜ່ານ
ທາງຝຶກອົບຮົມ, ສໍາພາດຢູ່ສະໜາມ, ການລາຍງານປົກກະຕິຈາກ ທີ່ປຶກສາກວດກາການກໍ່ສ້າງ DDIS/ISC.  
 

3.3 ກິດຈະກໍາປຶກສາຫາລື ແລະ ກໍານົດເວລາ 
ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືທົ່ວໄປສອງຮອບຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງ. ສັງລວມກິດຈະກໍາປຶກສາຫາລືຮອບທີ1ໃນຕາ
ຕະລາ 3 (ຕາຕະລາງ 3.) 

ຕາຕະລາງ 3: ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

ການປຶກສາ
ຫາລື 

ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຫົວຂ້ໍ ວິທີການ ສະຖານທ່ີ/ເວລາ/
ຄວາມທ່ີ 

ຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
ຊົນເຜ່ົາ, ຜຸ້ດ້ອຍ

ໂອກາດ 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 

ກ່ອນການປະເມີນໂຄງການ 
ຮອບ1 ປຶກສາຫາລື

ລະດັບສູນກາງ 
ສະເໜີໂຄງການ, 
ຄວາມສ່ຽງທ່ີເປັນໄປ
ໄດ້, ຜົນກະທົບ, ມາດ
ຕະການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ທ່ີຈະລວມ
ເຂ້ົາໃນຮ່າງ SEP, 
ESMF, EGDF, 
ESCP, LMP 

ປະຊຸມ ແລະ ສໍາ
ພາດແບບໜ້າເຊ່ິງ
ໜ້າລາຍບຸກຄົນ 

10-16/7/2020 
 
 
 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
ຊົນເຜ່ົາ, ຜູ້ດ້ອຍ
ໂອກາດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບບັນຫາທ່ີດິນ   

DOL/PM, 
ESOs ພ້ອມ
ກັບການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຈາກທ່ີ
ປຶກສາ ປຶກສາຫາລື

ລະດັບແຂວງ 
ສໍາພາດຜ່ານອໍດີ
ໂອ audio ກັບ
ລາຍຄົນ 

10-16/7/2020 

ຮອບ 2 ປຶກສາຫາລື
ລະດັບສູນກາງ 

ປະຊຸມແບບໜ້າ
ເຊ່ິງໜ້າ ເຊ່ິງສະ  

22/2/2021 ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
ຊົນເຜ່ົາ, ຜູ້ດ້ອຍ

DOL/PM, 
ESOs ພ້ອມ
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ຮ່າງເອກະສານ SEP, 
ESMF, EGDF, 
ESCP, LMP 

ເໜີ ແລະ ປຶກສາ
ລັກສະນະລວມ
ຂອງ ເອກະສານ 
ESF  

ໂອກາດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ບັນຫາທ່ີດິນ ສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນໃນ 
ເອກະສານ ESF  

ກັບການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຈາກທ່ີ
ປຶກສາ 

ປຶກສາຫາລື
ລະດັບແຂວງ 

ປະຊຸມແບບໃຊ້ 
Video/audio 
ກັບ 15ແຂວງ
ຂອງຈໍານວນ18 
ແຂວງ, ສະເໜີ 
ແລະ ປຶກສາ
ລັກສະນະລວມ
ຂອງ ເອກະສານ 
ESF  

23/2/2021 

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 

 ຜູ້ຖືຄອງທ່ີດິນ, 
ຜູ້ນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ, 
ບ້ານ/ເຂດ ທ່ີ
ໂຄງການກວມ
ເອົາ 

ເລືອກບ້ານ ແລະ 
ຕອນດິນ ເພ່ືອຂ້ຶນ
ທະບຽນ ໂດຍອິງໃສ່
ມາດຖານ, ລະບຸ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດ
ຕະການບັນເທົາ ໂດຍ
ຜ່ານຟອມກ່ັນກອງ 
ແລະ ເອກະສານອ່ືນໆ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ລະບຸ
ວຽກກ່ໍສ້າງຊັດເຈນ 
ລວມທັງຜົນກະທົບ
ເປັນໄປໄດ້, ເວລາ, 
GRM, ອາຊີບ, 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບຂຸມຊົນ 

ປຶກສາຫາລືຊຸມ
ຊົນ, FGD, 
ອາຊີບ, ປະກາດ, 
ປ້າຍຂ້ຶນທະບຽນ
ທ່ີດິນ, ຝຶກ
ອົບຮົມບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ 
 

ຄາດການ 10/2020 
ໄປ 

ປຶກສາກຸ່ມແມ່ຍິງ, 
ດ້ອຍໂອກາດ ລວມມີ
ຊົນເຜ່ົາ ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ. 
ໃຫ້ບຸລິມມະສິດວຽກ
ທ່ີບ່ໍແມ່ນເຕັກນິກ 

DOL/PM ແລະ 
ESOs, 
ISC/DDIS 
 

ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ຖ້າ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຈະລະບຸຜ່ານຂະບວນ
ການກ່ັນກອງ - ຜົນ
ກະທົບ, ຜົນປະໂຫຍດ
, ມາດຕະການບັນເທົາ
ຜົນກະທົບ, GRM. 

ປຶກສາຂ້ັນ
ທ້ອງຖ່ິນ, ປະ
ເມີນສັງຄົມ 

TBC – 10/ 2020 
ໄປ 

TBC - FGD ກັບ
ແມ່ຍິງ ແລະ ດ້ອຍ
ໂອກາດ 

DOL/PM ແລະ 
ESOs, DDIS, 
ທ່ີປຶກສາຊົນເຜ່ົາ 
(TBD) 

ກໍາມະກອນ
ໂຄງການ(ສ້າງ 
ແລະ ສ້ອມແປງ
ຫ້ອງການ) 

ຫັຼກການທໍາງານ, 
ຄວາມປອດໄພ-
ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ, 
ມາດຖານແຮງງານ, 
GRM 

ຝຶກ ແລະ ຕິດໂພ
ສະເຕຫັຼກການທໍາ
ງານຢູ່ທ່ີພັກກໍາ
ມະກອນ, ຝຶກ
ເລ່ືອງ LMP 
ແລະ ສຸຂະພາບ
ຊຸມຊົນ.  
 

ກ່ອນ ແລະ ຊ່ວງເວລາ
ວຽກກ່ໍສ້າງ 

ຝຶກອົບຮົມສະເພາະ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສຸມ
ໃສ່ TBD ໂດຍອີງໃສ່
ພະນັກງານ 

ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງ, 
ເຊ່ິງກວດກາໂດຍ 
ESO ແລະ 
DDIS/ISC 
 

ຕ໋ອງໂສ້ການສະ
ໜອງ 

ມາດຖານແຮງງານ, 
ແຮງງານເດັກ ແລະ 
ສັນຍາແບບບັງຄັບ 

ພົບປະ ແລະ 
ກວດກາ 

ກ່ອນສັນຍາເຮັດການ
ສະໜອງ 

ບ່ໍມີຜົນ N/A 
 

ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງ, 
ເຊ່ິງກວດກາໂດຍ 
ESO ແລະ 
DDIS/ISC 
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3.4 ການລາຍງານກັບເຖິງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ວິທີການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບຄວາມຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນການປຶກສາຫາລື. ເປັນຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງ DOL, MONRE ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມີການບັນທຶກ ຜົນການປຶກສາຫາລື ເພື່ອລວມເອົາຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນເອກະສານໂຄງການ. ພາຍຫຼັງການມີຄວາມເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມຄິດເຫັນຖືກດໍາເນີນການ
ແນວໃດ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີຄວາມຄິດເຫັນ ໄດ້ຕິດຕາມການດໍາການຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນແນວໃດ. ໃຫ້
ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ລວມເອົາບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານໂຄງການ. ໃຫ້ບັນຈຸຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ 
ຂໍ້ແນະນໍາຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ EGDF ແລະ WB’s ESS-7, ຢູ່ພາຍໃຕ້ຫຼັກການ FPIC. 

ວິທີການລາຍງານກັບເຖິງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັນເອງ ແມ່ນອີງໃສ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເອງ. ມີສອງວິທີການລາຍ
ງານເຖິງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄື:   

• ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລະດັບສູນກາງ, ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ ຄວາມຄິດເຫັນ/ຂໍ້ແນະນໍາໄດ້ຖືກ
ພິຈາລະນາແນວໃດ ໃຫ້ສົ່ງຜ່ານທາງຈົດໝາຍທາງການ/ອີເມວ. 

• ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຄວນດໍາເນີນກອງປະຊຸມ/ການປຶກສາຫາລືຕິດຕາມ ເພື່ອໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າຊາບ ຄໍາສະເໜີ/ຂໍ້ແນະນໍາຖືກລວມແນວໃດ  

• ສໍາລັບປະຊາຊົນ-ຊົນເຜົ່າ, ປຶກສາຫາລື ແມ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ SEP ແລະ IPPF ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມ
ຄິດເຫັນຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຊາບການພິຈາລະນາ. 

  
3.5 ຜົນຮັບຂອງການປຶກສາຫາລື ສອງຮອບ  
ໄດ້ດໍາເນີນການປກສາຫາລື ສອງຮອບ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນ
ຊ່ວງການປຶກສາຫາລື ຖືກນໍາໃຊ້ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະການບັນເທົ່າຄວາມສ່ຽງ ທີ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນ ESMF. ການ
ປຶກສາຫາລື ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮູ້ ESMF. ໄດ້ສ້າງບົດສະຫຼຸບ ຂອງການປຶກສາຫາລື ແຕ່ລະຄັ້ງ ລວມມີ 
ວັນທີ, ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງສິ່ງນັ້ນ ໄດ້ຖືກບັນຈຸເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ ເອກະສານ 
(SEP). 

ກອງປະຊຸມຮອບທີ່ໜຶ່ງດໍາເນີນ 10-16/7/2020 ແມ່ນແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຮູ້ 
ຈັກໂຄງການ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ທາງດ້ານດີ ແລະ ບໍ່ດີ) ໄດ້ຮັບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ແນະ
ນໍາ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ໂຄງການ ທີ່ຈະຊ່ວຍລະບົບຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ປັບປຸງໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ພ້ອມທັງຮູ້ຜົນກະທົບ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເຂົາເຈົ້ສະເໜີທີມງານໂຄງການສະໜອງລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນໂຄງການ ແລະ ລະບຸມາດ
ຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ບັນເທົາຄວາມສ່ຽງ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ສິດທິຂອງແມ່ຍິງຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທີ່
ດິນ, ຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບປະເພນີ. ໂຄງການຄວນສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ຊົນເຜົ່າໃນການຕັດສິນໃຈ, ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ຄວນມີກົນໄກການຮ້ອງທຸກ  ໃຫ້ແກ່ຜູ້ ຊົມໃຊ້ທີ່ດິນ ຍົກ
ບັນຫາ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ໂຄງການ. ອົງການ GIZ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ລະບົບຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ (LUIS) ທີ່ມີ
ໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງລັດຖະບານເປັນເຈົ້າຂອງ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ESLRP. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ສະແດງຄວາມຍິນດີຂອງຕົນ ທີ່ຈະສະນັບສະໜູນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຄງການ.  
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ຮ່າງເອກະສານ ESMF ໄດ້ຖືກກະກຽມ ພ້ອມກັບຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງຂ້າງເທິງ ຈາກກອງປະຊຸມຮອບທີໜຶ່ງ ເຊິ່ງ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບັນຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນວັນທີ 18/2/2021, ຮ່າງເອກະສານ ESMF ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍສູ່
ສາທາລະນະຢູ່ເວບໄຊຂອງ ກຊສ ແລະ ໄດ້ເປີດເຜີຍເອກະສານສະຮ່າງ ESMF ຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກຸ່ມອົງ
ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ. ຮ່າງເອກະສານ ESMF ເປັນແບບອີເລກໂຕຼນິກ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບາງສ່ວນ
ຜ່ານທາງ WhatsApp ແລະ ອີເມວ ໃນເດືອນ 12/2020 ກ່ອນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮອບທີ 2 ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ 
ຄັງວັນທີ 22 ເດືອນ ກຸມພາ ແລະ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງຄັ້ງວັນທີ 23 ເດືອນ ກຸມພາ (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ເອກະສານ
ຂອງການປຶກສາຫາລື). ການປຶກສາຫາລືຢູ່ຂັ້ນສູນກາງດໍາເນີນຢູ່ວຽງຈັນ ເພື່ອປຶກສາກ່ຽວກັບຮ່າງ ESMF, 
ESCP, SEP ແລະ EGDF. ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ຈັດກອງປະຊຸມກັບແຂວງ ຜ່ານທາງ 
video ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ອານົງສອນ ຫົວໜ້າກົມ DOL, ມີຕົວແທນຂອງກົມ
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ 23 ຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ 6 ຄົນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າ 18 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ: 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງການປຶກສາຫາລື ຮອບທີໜຶ່ງມີ:  

• ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບໂຄງການ?  

• ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບອັນໃດຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ດ້ານດີ ແລະ ບໍ່ດີ)? 

• ທ່ານຄິດບໍ່ວ່າ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ ເຄື່ອງມື ESF ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ ທີ່ຈະແກ້ໄຂຜົນ
ກະທົບຂອງໂຄງການ? 

• ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາ ຫຼື ຄວາມຄິດເຫັນເພີ່ມຕື່ມບໍ? 

ບັນດາຄໍາຕອບ:  

• ໂຄງການຈະນໍາເອົາຜົນຮັບດ້ານດີມາສູ່ປະຊາຊົນລາວ, 

• ສະນັບສະໜູນຢ່າງຈິງຈັງ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫຼັກການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມເປັນຫວ່ງເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.  

• ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຄວນສໍາເລັດກ່ອນວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດເກີດຄວາມຊັກຊ້າ
ແກ່ໂຄງການ, ສະນັ້ນຄວນເລີ່ມໂຄງການໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້. 

• ການແກ້ໄຂເສັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງ ເຂດອານຸລັກເສັ້ນທາງ, ດິນປ່າໄມ້, ສາຍນໍ້າ ແລະ ດິນສ່ວນຕົວ ຈະເປັນ
ສິ່ງທ້າທາຍ. ຕ້ອງຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ກົດໝາຍນໍ້າ ໃນເລື່ອງອານຸລັກແຄມຝັ່ງນໍ້າ. ບາງ
ມາດຕາຂອງກົດໝາຍຊັບພະຍາກອນນໍ້າກໍານົດວ່າ ຫ້າມການກໍ່ສ້າງ ໂຄງສ້າງ ໃນເຂດອານຸລັກແຄມຝັ່ງນໍ້າ, 
ແຕ່ບາງມາດຕາ ບໍ່ຫ້າມປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ເຂດອານຸລັກແຄມຝັ່ງນໍ້າສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດເຊັ່ນ ສວນຄົວ
ແຄມຝັ່ງ. 

• ການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ການສູນເສຍຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງ ແມ່ນສໍາຄັນ ເພາະວ່າໂຄງການອາດຫ້າມການເຂົ້າເຖິງ
ເຂດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ NTFPs ທີ່ໃຊ້ດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກຸ່ມ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ. 
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• ຕ້ອງໃສ່ຊື່ຂອງຜົວ ແລະ ເມຍໃນໃບຕາດິນ ຖ້າທັງສອງເປັນເຈົ້າຂອງ, ນອກຈາກນີ້ຍັງຕ້ອງໃສ່ຊື່ຂອງລູກ
ສາວ ແລະ ລູກຊາຍອີກ. 

• ໂຄງການຕ້ອງພະຈາລະນາ ສິດທິການຖືຄອງທີ່ດິນແບບປະເພນີ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ. 

• ສາມາດປັບປຸງຮ່າງ ESMF ດ້ວຍການສະໜອງຮ່າງຂະບວນການດໍາເນີນງານ. ມີລາຍລະອຽດ ແຕ່ຖ້າມີ
ໂຄງຮ່າງຂະບວນການດໍາເນີນງານຈະເປັນການດີ. 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງການປຶກສາຫາລື ຮອບທີສອງ ມີຄື:  

1. ເຫັນວ່າໂຄງການມີຄວາມສໍາຄັນສະເພາະ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຄວາມຄັດຂ້ອງຕະຫຼອດການການປຶກສາຫາລື. 

2. ມີການສະນັບສະໜູນຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເຄື່ອງມື ESMF ລວມທັງ SEP, 
EGDF, LMP ຍ້ອນວ່າມັນຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ.  

3. ຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ສ້າງຄວາມຮູ້, ການສື່ສານ, ອຸປະກອນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຈິ່ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງລັດສາມາດດໍາເນີນໂຄງການ, ESMF ໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຕາມກໍານົດເວລາ. 
ຕ້ອງຈັດແບ່ງຊັບພະຍາກອນເງ ິນພຽງພໍໃຫ້ແກ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຍ້ອນຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງບ້ານ.  

4. ມີຄວາມເປັນຫວ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຄັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜູຸ້ຖືກຄອງທີ່ດິນ ແລະ ເຂດອານຸລັກ ເຊັ່ນ ເສັ້ນທາງ, 
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປ່າສາມປະເພດ, ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ດິນທາມ. 

5. ໂຄງການຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພິເສດຕໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ມີປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາ
ແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນຖ້າຂາດການເອົາໃຈໃສ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍສິດຂອງແມ່ຍິງໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. 

6. ບັນຫາຊົນເຜົ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ໂຄງການຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່. ບາງເຜົ່າອາດຈະບໍ່ເຫັນດີກັບໂຄງການ ຖ້າບໍ່ມີ
ການສື່ສານທີ່ດີ.  

7. ຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງນິຕິກໍາ ເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ໃບຕາດິນ. 

8. ສິດທິການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບປະເພນີ ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງໂຄງການ. ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຈະສາມາດແກ້ໄຂ
ເລື່ອງສິດທິຖືຄອງທີ່ດິນແບບປະເພນີ ໄດ້ແນວໃດ, ໝາຍຄວາມວ່າ ສາມາດໃຫ້ໃບຕາດິນແກ່ຄົວເຮືອນ ຫຼື 
ເປັນກຸ່ມ.  

9. ມັນສໍາຄັນ ທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ໃບຕາດິນ. 

10. ຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດປະເພດທີ່ດິນ ກ່ອນການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ເຮັດໃບຕາດິນ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຍາກ. 

11. ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບໂຄງການ ທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ລວມທັງການຈັດຕັງປະຕິບັດ ເຄື່ອງມື 
ESMF. 

12. ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄະນະກໍາມະການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕິດຕາມໂຄງການ ລວມທັງຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນ 
ແລະ ເຮັດໃບຕາດິນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຄື່ອງມື ESMF. 
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ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສອງ
ຮອບ ຍ້ອນການຫ້າມເດີນທາງ ອັນເນື່ອງມາຈາກມາດຕະການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເຊິ່ງລວມມີ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (LWU) ແລະ ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ (LFND) ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວໃນແຂວງຂອງຕົນຕາມລໍາດັບ.  ກ່ອນ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຂໍຮ້ອງປະຊຸມກັບເມືອງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ເພື່ອ
ແລກປ່ຽນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຄິດເຫັນຈາກເຂົາເຈົ້າ. 

 
ພາກ 4: ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ 

ຈຸດປະສົງຂອງ ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທູກ (GRM) ແມ່ນກົນໄກຮ້ອງທຸກທົ່ວໄປ ສໍາລັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ. GRM ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບຄວາມຄັດແຍ່ງບຸກຄົນຕໍ່ບຸກຄົນ ແຕ່ນໍາໃຊ້ກັບຄວາມຄັດແຍ່ງລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບ
ລັດ. ຄວາມຄັດແຍ່ງລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບລັດ ຈະຖືກດໍາເນີນການໂດຍກົນໄກແກ້ໄຂຄວາມຄັດແຍ່ງໃນເລື່ອງການ
ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ. 
 
ການຢັ້ງຢືນກໍາມະສິດທີ່ດິນ ແມ່ນຜ່ານການພິສູດສໍາຫຼວດຕົວຈິງ ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຄອງທີ່ດິນ, ຜູ້ມີ
ດິນຕິດແປະ, ອົງການຈັດຕັ້ງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມມີໜ່ວຍງານທີ່ດິນຂອງ DONRE, ສູນບໍລິການທີ່ດິນ, ການ
ປົກຄອງບ້ານ ແລະ ທີມງານພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ. ບາດກ້າວຂອງການສໍາຫຼວດວັດແທກເພື່ອພິສູດ ມີຄື:  

1) ນາຍບ້ານແຈ້ງຕອນດິນຢູ່ໃນບ້ານໃຫ້ທີມງານພາກສະໜາມ, 

2) ນາຍບ້ານແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືຄອງທີ່ດິນຊາບລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດສະໜາມ,  

3) ອີງຕາມຂໍມູນ ທີ່ນາຍບ້ານແຈ້ງ ຈະມີການສໍາຫຼວດຕາດິນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຄອງທີ່ດິນແຕ່ລະ 
ຄົນ, ຜູ້ມີດິນຕິດກັນ, ທີມງານພາກສະໜາມ (ລວມມີ ຫ້ອງການທີ່ດິນເມືອງ ແລະ ສູນບໍລິການ) ແລະ ການ
ປົກຄອງບ້ານ  

 

ອີງໃສ່ຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ (ປີ 2014), ຕ້ອງດໍາເນີນການເຜີຍແຜ່ສູ່ສັງຄົມ30 
ວັນ ລ່ວງໜ້າກ່ອນການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ, ແລະ ລົງສື່ສານມວນຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນລຽນກັນ. 
DONRE ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນບ້ານ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ໜ່ວຍງານທີ່ດິນ ຂອງ DONRE, ທີມງານຂຶ້ນ
ທະບຽນທີ່ດິນພາກສະໜາມ, ຜູ້ຕາງໜ້າງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ອົງການຈັດຄັ້ງບ້ານ, ແນວໂຮມ/ຜູ້ເຖົ້າບ້ານ, ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງບ້ານ, ຕາງໜ້າຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວໃນບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານເປົ້າໝາຍ, ທີມງານຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນພາກສະໜາມ ຈັດກອງປະຊຸມກັບຜູ້ຖືຄອງທີ່
ດິນໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂຶ້ນທະບຽນກ່ອນ 2-3 ວັນລ່ວງໜ້າ, ລວມທັງກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ, ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ
, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຄອງທີ່ດິນ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍ່ງ ເຂດແດນ ແລະ ອື່ນໆ. 
 
ໃຫ້ເປີດເຜີຍເອກະສານທາງກົດໝາຍ ແລະ ເອກະສານທາງວັດຖຸ ຂອງແຕ່ລະຕອນດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສູ່ມວນຊົນ ແລະ 
ສອບຖາມຂໍ້ມູນໃນໄລຍະ 30 ວັນ. ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້, ຜູ້ຖືຄອງອາດປະຕິເສດຜົນຮັບຂອງການສ້າງແຜນທີ່ດິນ. ໃນ
ກໍລະນີມີູວາມຜິດພາດດ້ານບໍລິຫານ, ທີມງານພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ ESLR ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.  
ໃນກໍລະນີມີບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຕອນດິນທີ່ມີບັນຫານັ້ນ ບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີ
ບັນຫາຄັດແຍ່ງໃນຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ຂະຫຍາຍຄວາມຄັດແຍ່ງ.  
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ສ່ວນຫຼາຍ ການຄຸມຄອງຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນທີມງານເຄື່ອນທີ່ພາກສະໜາມຂອງ 
ESLR ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການ ເຊິ່ງທີມງານລາຍງານເຖິງສູນບໍລິການ ແລະ ກົມທີ່ດິນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.    ການ
ສອບຖາມຂອງມວນຊົນ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ ແມ່ນຖືກດໍາເນີນການບົນພື້ນຖານແຕ່ລະກໍລະນີ (ເບິ່ງການບັນຍາຍຢູ່
ໃນພາກ 3 ກ່ຽວກັບ ດໍາເນີນການກັບຄໍາຮ້ອງທຸກ). 

ອີງໃສ່ລະບຽບຫຼັກການປັດຈຸບັນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຕົວແທນຂອງເຂົາເຈົ້າມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ຖອນຕົວບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ຂະບວນການຂອງໂຄງການ ESLR. 

ພາຍໃຕ້ວິທີການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ ESLR, ຕອນດິນທັງໝົດຢູ່ບ້ານໃດໜຶ່ງ ຈະຖືກເຮັດເປັນແຜນທີ່ ແລະ 
ຂຶ້ນທະບຽນ ຢູ່ຫ້ອງການທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ, ຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນຕາດິນໃຫ້
ແຕ່ລະຕອນດິນ ເຊິ່ງກ່ອນນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ຄັດຄ້ານ (ເຊັ່ນ ບໍ່ມີການຊ່ວງເສັງ, ບໍ່ມີການຊໍ້າຊ້ອນກັບ
ເຂດປ່າໄມ້, ການສໍາປະທານ, ແລະ ຄັດແຍ່ງກັບຕອນດິນອື່ນໆ). ວິທີການນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ ເໜັ້ນໜັກໃສ່ສ້າງຄວາມໄວ້
ວາງໃຈຂອງທົ່ວໄປ ໃນການບໍລິຫານທີ່ດິນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແຕ່ຍັງເປັນການເໜັ້ນໜັກລົງທຶນ
ໃສ່ການປັບປຸງຍົກລະດັບເຕັກນິກ, ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາ ເພື່ອສະນັບສະໜູນການດໍາເນີນງານ. ນອກຈາກ
ນີ້ ຂະບວນການຂອງໂຄງການ ESLR ຍັງເສີມຄວາມສໍາຄັນຂອງຮຸບແບບການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບ
ແບ່ງອໍານາດສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເສີມການດໍາເນີນງານທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ.  

ໃນສະພາບຂອງໂຄງການ ESLR, ເອກະສານ ESMF ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ MONRE ດໍາເນີນກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ ໃນ 3 ວິທີທາງ: 

1) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການປະສານງານ ແລະ ຄວາມສາມາດສາຍຕັ້ງຂອງ MONREຢູ່ລະດັບແຂວງ ແລະ 
ເມືອງໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມຄັດແຍ່ງ ໂດຍຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ມີຄວາມ
ໂປ່ງໃສ. 

2) ສະນັບສະໜູນຊັບພະຍາກອນເງ ິນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີ  
3) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມຄັດແຍ່ງຢູ່ລະດັບຊຸມຊົນ. 

ເອກະສານ ESMF ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ‘ກໍລະນີ’ ເຊິ່ງຍົກຂຶ້ນໃນຊ່ວງຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ‘ການຮ້ອງທຸກ’ ທີ່ໄດ້ລາຍງານພາຍຫຼັງ ຫຼື ລາຍງານແຍກຕ່າງຫາກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ລະດັບສະໜ
າມ. ບໍ່ແມ່ນເອກະສານ ESMF ຈະພະຍາຍາມເພີ່ມຕື່ມລະດັບຂັ້ນ ກົນໄກຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ, ແຕ່ປະສົງ ຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະບົບທີ່ມີແລ້ວ ໃນການປ້ອງກັນການຮ້ອງທຸກ ໂດຍລົງທຶນ
ໃສ່ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຊຸມຊົນຢ່າງເຕັມສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂຄງການຈະຫາການລົງທຶນໃສ່ການ
ສ້າງຄວາມສາມາດໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຄັດແຍ່ງ. 

4.1 ການບໍລິຫານກໍລະນິຄັດແຍ່ງ ໃນຊ່ວງການຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການ ESLR  
ໃນຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ESLR, ໂດຍສະເພາະການເກັບຂໍ້ມູນທາງກົດໝາຍ, ທາງວັດຖຸ, ອາດເກີດມີການ
ຂັດຂວາງ ຫຼື ຄວາມຕຶງຄຽດຂອງຊຸມຊົນເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າມີ ອາດນໍາໃຊ້ບາດກ້າວລຸ່ມນີ້: 

1) ເມື່ອລະບຸການຂັດຂວາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຈາກຊຸມຊົນ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ທີມງານຂອງໂຄງການ 
ESLR ທີ່ຖືກມອບໝາຍວຽກງານສະໜາມ ລາຍງານສູນບໍລິການຢູ່ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ DOL ຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ  
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2) ຈະລົງໄປຫາຊຸມຊົນອີກ, ຈັດປະຊຸມ ຫຼື ປຶກສາຫາລື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ນາຍບ້ານ, ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດ
ແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ທີມງານອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຄງການ ESLR ຈະເຂົ້າຮ່ວມ. 

3) ເຮັດການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງທີມງານໂຄງການ ESLR ແລະ ຊຸມຊົນ/ຜູ້ຖືຄອງທີ່ດິນ ຜູ້ຮ້ອງທຸກ: ຄວນຈະ
ສືບຕໍ່ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ESLR ຫຼືບໍ່. 

4) ຖ້າວ່າຕົກລົງສືບຕໍ່ ຊຸມຊົນ/ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບມາດຕະການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ESLR. 

5) ຖ້າຕົກລົງບໍ່ສືບຕໍ່ກິດຈະກໍາໂຄງການ ຊຸມຊົນ/ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເຊັນເອກະສານມອບ-ຮັບ ແລະ 
ສັນຍາ. ອັດຂໍ້ມຸນທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນ ລວມທັງແຜນທີ່ ມອບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ. 

6) ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ລະບຸສະຖານທີ່ໃໝ່ຂອງໂຄງການ ESLR ແລະ ເລີ່ມຂະບວນການຄືນໃໝ່.   
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4.2 ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ 
ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການປະກອບມີ 3 ຂັ້ນ: 

ຂັ້ນ 1. ຄະນະກໍາມະການທ້ອງຖິ່ນ (ນາຍບ້ານ ຫຼື ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ): ທິມງານສະໜາມຈະຮັກສາປຶ້ມບັນທຶກ, ລາຍ
ລະອຽດບົດບາດ, ອໍານາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການທ້ອງຖິ່ນ. 

ຂັ້ນ 2. ມອບໃຫ້ທີມງານສະໜາມ ຫຼື ຫ້ອງການທີ່ດິນທ້ອງຖິ່ນ. ທີມງານສະໜາມຈະຮັກສາການລົງທະບຽນ, 
ບັນທຶກລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ຮັບ ລວມມີ: 

a) ວັນທີ ແລະ ແບບການຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຮັບ. 
b) ຊື່ຂອງຜູ້ຢື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກ (ບໍ່ບັງຄັບຕ້ອງບອກຊື່). 
c) ລາຍລະອຽດຂອງການຮ້ອງທຸກ ລວມທັງທີ່ຕັ້ງຂອງຕອນດິນ ແລະ ອື່ນໆ. 
d) ບັນຫາສະເພາະ ທີ່ຈະແກ້ໄຂ 
e) ສະຖານະພາບຂອງການຮ້ອງທຸກ ທີ່ໄດ້ຮັບ (ສໍາເລັດ, ຄືບໜ້າ, ກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນເມືອງ/ແຂວງ) 
f) ທີມງານສະໜາມສະເໜີບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ໃນການປຶກສາຫາລືກັບຫ້ອງການທີ່ດິນ. 

ໃນເມື່ອ ຄໍາຮ້ອງທຸກຖືກຢືນໃຫ້ທີມງານສະໜາມ, ບາດກ້າວທໍາອິດແມ່ນໃຫ້ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງສືບສວນສອບ
ສວນ  ແລະ ລາຍງານກັບຫ້ອງການ ສູນບໍລິການຢູ່ລະດັບເມືອງ. ໃຫ້ບັນຈຸເອົາລາຍລະອຽດ ຂອງການລົງສັງເກດພາ
ສະໜາມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ. ໃຫ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການສືບສວນສອບສວນຮ່ວມກັບ ຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຈົນກວ່າການຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທີມງານພາກສະໜາມບັນທຶກຜົນ
ໄດ້ຮັບ ແລະ ປິດກໍລະນີຮ້ອງທຸກ. ຖ້າຄໍາຮ້ອງທຸກຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ໃຫ້ພະນັກງານສືບສວນສອບສວນເຮັດ
ລາຍງານ ແລະ ສົ່ງເຖິງຫ້ອງການທີ່ດິນ ເພື່ອດໍາເນີນການຕໍ່ໄປ.  

ຂັ້ນ 3. ຫ້ອງການບໍລິຫານໂຄງການ PMU (DOL): ບາດກ້າວນີ້ມີໜ້າທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ PMU. ເປັນ
ບາດກ້າວທີ່ຈະພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂກັນ ເຊິ່ງອ້າງອີງຈາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຄະນະກໍາມະການແກ້
ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ PMU ປະກອບມີພະນັກງານອາວຸໂສ. ອີງໃສ່ປະເພດຂອງຄໍາຮ້ອງທຸກ, PMU ຮັບປະກັນວ່າ 
ທຸກຝ່າຍທີ່ຈະແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ມີຕົວແທນ ແລະ ການສືບສວນສອບສວນພາກສະໜາມດໍາເນີນສໍາເລັດ. PMU 
ອາດປະເມີນວ່າ ທີມງານສະໜາມດໍາເນີນໜ້າທີ່ຂອງຕົນຖືກຕ້ອງຕາມການແນະນໍາຫຼືບໍ. 

ອາດແຕ່ງຕັ້ງທີມງານໜຶ່ງທີມ ທີ່ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານທ້ອງຸິ່ນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ESF. 
ຄົນໜຶ່ງໃຫ້ສຸມໃສ່ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອີກຄົນ ໃຫ້ສຸມໃສ່ບັນຫາສັງຄົມ. ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຫາ
ສັງຄົມ ແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ. PONRE/DONRE ຄວນ
ລະບຸໜ້າທີ່ນີ້ໄວ້ໃນເອກະສານກໍານົດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ/ໃບແຕ່ງຕັ້ງ. ບໍ່ຈໍາເປັນມີພະນັກງານມາເບິ່ງ ກົນໄກ
ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກອີກ ຍ້ອນວ່າມີພະນັກງານຈໍາກັດໃນຫ້ອງການທ້ອງຖິ່ນ. ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ESF/ESSs ປະຈໍາວັນ, ເບິ່ງວຽກງານ ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ລວມທັງ 
ຮັບເອົາຄໍາຮ້ອງທຸກຈາກ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ ESLR, ປະສານງານ ແລະ ສື່ສານກັບຄະນະກໍາມະການ
ສະເພາະກິດ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍຂອງໂຄງການ ESLR. ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຈະເຮັດບົດລາຍງານສະຖານະພາບກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ, ປະສານງານກັບສາຍຕັ້ງຂັ້ນເທິງພາຍໃນ ກຊສ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ. ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ຄາດການວ່າ 
ຄວາມຄັດແຍ່ງ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ ESLR ແມ່ນຖືກແກ້ໄຂຢູ່
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ສະນັ້ນ ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ MoNRE ໃນການແກ້ໄຂບັນຄັດແຍ່ງແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນ 
ຂອງການດໍາເນີນວຽກງານ ESMF. 
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4.3 ຫຼັກການຮ້ອງທຸກ 

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 ແຕ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງບໍ່ພໃໍຈ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກມີ
ສິດຢື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກເຖິງ PONRE. PONRE ຈະຕັດສິດພາຍໃນ 20 ວັນ.  ໃນຂະບວນການຮ້ອງທຸກ ບໍ່ເກັບຄ່າ
ທໍານຽມຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກ.   

ບາດກ້າວທີ 4: ຖ້າຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງບໍ່ພໍໃຈກັບການຕັດສິນໄກ່ເກ່ຍ ທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ PONRE  ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດ
ຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນສານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ຜູ້ຮ້ອງທຸກຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍກ່ອນ ແລ້ວເອົາໃບຮັບເງ ິນ ມາຂໍເບີກເງ ິນຄືນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,  DOL, MORE ຖ້າວ່າ
ການຮ້ອງທຸກສໍາເລັດຜົນ. 
ຜູ້ຮ້ອງທຸກອາດເລືອກຮ້ອງທຸກໂດຍກົງເຖິງ PMU/DOL ໂດຍຜ່ານສາຍດ່ວນ ຫຼື ໃຊ້ WhatsApp ທີ່ໂຄງການຕັ້ງ
ໄວ້. ຄວນສະໜອງເບີໂທຂອງພະນັກງານຂອງ PMU ແລະ PONRE ທີ່ຮັບຜິດຊອບ GRM, ຄວນກະກຽມປຶ້ມ
ນ້ອຍເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໂຄງການ ແຈກຍາຍໃຫ້ບ້ານໂຄງການ ລ່ວງໜ້າ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບ ຄະນະກໍາມະ
ການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ກ່ຽວກັບ   GRM. 
ສິ່ງສໍາຄັນ ໃຫ້ສັງເກດວ່າ ເອກະສານ WB ESF ແລະ GRM ບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບຄວາມຄັດແຍ່ງລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບ
ບຸກຄົນ, ແຕ່ໃຊ້ກັບຄວາມຄັດແຍ່ງລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບລັດ. ຄວາມຄັດແຍ່ງລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບບຸຄົນຄວນຖືກແກ້
ໄຂໂດຍກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍ່ງການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນແບບປົກກະຕິ.  
 

4.4 ບັນທຶກການຮ້ອງທຸກ 

ໃຫ້ສ້າງບ່ອນລົງທະບຽນຮ້ອງທຸກ ໂດຍແມ່ນ DOL/MONRE’s SOEs ເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານ, ດັ່ງເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການທີ່ຈະບັນທຶກການຮ້ອງທຸກ ທີ່ເກີດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
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ໂຄງການ. ຖ້າມີການຮ້ອງທຸກຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ລາຍງານຫາທະນາຄານໂລກ ພາຍໃນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ 
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຮ້ອງທຸກ.  

ຕ້ອງລາຍເປັນລາຍປີ ບົດສະຫຼຸບຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຮັບ, ທ່າອ່ຽງຂອງການຮ້ອງທຸກ, ສະຖິຕິຂອງຈໍານວນຄໍາຮ້ອງທຸກ 
ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ປິດຄໍາຮ້ອງທຸກ. ກໍານົດຈໍານວນຕົວເລກໃຫ້ແກ່ການບັນທຶກແຕ່ລະປະເພດ ເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນ (ຕົວຢ່າງ 2020-01, 2020-02, ອື່ນໆ). ການບັນທຶກຄໍາຮ້ອງທຸກ (ຈົດໝາຍ, ອີເມວ, ບັນທຶກການໂອ້ລົມ
ສົນທະນາ) ຄວນເກັບໄວ້ຮ່ວມກັນເປັນແບບອີເລກໂຕຼນິກ ຫຼື ແບບກອບປີ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (DOL/MONRE’s ESO).  

ໃຫ້ບັນທຶກຄໍາຮ້ອງທຸກໄວ້ໃນປຶ້ມບັນທຶກຄໍາຮ້ອງທຸກ (ຕາຕະລາງ  4). ຂໍ້ມູນທີ່ຕາຕະລາງກໍານົດໄວ້, ການບັນທຶກຄໍາ
ຮ້ອງທຸກໃນປຶ້ມບັນທຶກຈະມີລາຍການດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

• ຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການຕິກຕໍ່ (ຖ້າບໍ່ສະຫງວນຊື່). 
• ລາຍລະອຽດຂອງລັກສະນະການຮ້ອງທຸກ.  
• ວັນທີ່ໄດ້ຮັບ, ຕອບ-ຮັບທາງໃດ 
• ຢື່ນການຮ້ອງທຸກແນວໃດ, ຮັບຊາບ, ຕອບ-ຮັບ ແລະ ສິ້ນສຸດ.  

ສາມາດຢືນການຮ້ອງທຸກໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ຫຼື ຂໍໃຫ້ເກັບຊື່ຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກເປັນຄວາມລັບ. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບປຶ້ມ
ບັນທຶກຄໍາຮ້ອງທຸກແມ່ນ ຫ້ອງການ ESO ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ/ຫົວໜ້າໂຄງການ ຂອງ DOL/MONRE. 
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ຕາຕະລາງ  4: ປຶ້ມບັນທຶກຄໍາຮ້ອງທຸກ 
Grievance Log 

ຊ່ືຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ
(ຫືຼສະຫງວນຊ່ື) 

ເພດ (ຍ/ຊ) ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍ ວັນທ່ີຮັບ ລາຍລະອຽດຂອງ
ປະເພດຮ້ອງທຸກ(ຜົນ
ກະທົບສ່ິງແວດລ້ອມ, 
ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ 
ແລະ ອ່ືນໆ) 

ຢ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກ
ເຖິງໃຜ 

ການດໍາເນີນການ
ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ 

ວັນທີຄໍາຮ້ອງທຸກ
ຖືກແກ້ໄຂ (ຂ້ັນ

ໃດ) 

ໃຫ້ຄໍາຕອບແນວໃດ? 
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ພາກ 5: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ   

5.1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ສ້າງ ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາໂຄງການ PSC ເພື່ອຊີ້ນໍາ ໂຄງການ ESLRP ແລະ ໂຄງການ KfW’s LMPL. 
ປະທານ PSC ແມ່ນ MONRE/DOL ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງພາຍໃນ), ກົມ
ປ່າໄມ້, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສູນກາງແນວສ້າງຊາດ, ກະຊວງການເງ ິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
PSC ຈະຮັບຜິດຊອບການປະສານງານພາຍໃນ, ການຮ່ວມມື ໃນການບໍລິຫານວຽກງານໂຄງການ.  
 
DOL, MONRE ມີທີມງານກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ, ພະນັກງານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ESOs). 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນ ຫົວໜ້າໂຄງການ PD, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ 
PM ແລະ ພະນັກງານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ESO ຂອງ MONRE. ເຂົາເຈົ້າຈະນໍາພາຂະບວນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານ ການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ESLRP. 
DOL/MONRE ຕ້ອງມີຫ້ອງການຂອງພະນັກງານ ESO ແລະ ງົບປະມານ, ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຫ້ອງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ຈະນໍາເອົາແຜນການນີ້ SEP ໄປປະຕິບັດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໄວ້
ຂ້າງເທິງ, ມີຫຼາຍພາກຂອງແຜນການນີ້ SEP ແມ່ນຄວາມຮັບິດຊອບຂອງ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຫຼື ທີ່ປຶກສາ, ຍ້ອນວ່າ
ມັນຈໍາເປັນ ແລະ ຫ້ອງການ ESO ຕ້ອງກວດກາເບິ່ງວຽກງານນີ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຫ້ອງການ ESOs ລາຍ
ງານວຽກງານນີ້ ເຖິງຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ຕາມລໍາດັບ. 

ພະນັກງານ ESOs ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ PD/PMs, ຈະຮັບຜິດຊອບ:  
• ນໍາພາ ຫຼື ກວດກາ ການ ປຶກສາຫາລື ຕາມ SEP. 
• ນໍາພາ ຫຼື ກວດກາ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມ SEP. 
• ລາຍງານຜົນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຕາມ SEP. 
• ກວດກາບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ/ທີ່ປຶກສາ ສົ່ງມອບ  
• ລາຍງານວຽກງານປົກກະຕິໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການຊາບ 

ໂຄງການຄວນປະເມີນເປັນໄລຍະ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຫຼັກການ
ກວດກາທັງໝົດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂຄງການຕ້ອງພະຍາຍາມສູ້ຊົນບັນຈຸເອົາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານກວດກາ. 

ໃນຊ່ວງເວລາບາດກ້າວກະກຽມໂຄງການ ທີ່ປຶກສາຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອ ແລະ ສັງຄົມ ESOs, ຈະ
ມີການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ESOs ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ  WB ESF. ໃນ
ຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມສາມາດເພື່ອຕື່ມໃຫ້ ພະນັກງານ ESO ແລະ 
ຄວນດໍາເນີນວຽກງານນີ້ ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ 5 ຕາຕະລາ 5. 
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ຕາຕະລາ 5: ພະນັກງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານ SEP  

ພະນັກງານ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

DOL/MONRE  ຫົວໜ້າໂຄງການ • ກວດກາ ແລະ ອະນຸມັດບົດລາຍງານລາຍເດືອນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  

• ແຈ້ງໃຫ້ WB ຊາບກ່ຽວກັບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ SEP. 

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ • ຕິດຕາມເບ່ິງວຽກງານ ESO, ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  

• ສ່ົງບົດລາຍງານລາຍເດືອນເຖິງຫົວໜ້າໂຄງການ. 

ESO  • ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດ່ັງທ່ີໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນ  
SEP, ລວມມີ ການປຶກສາຫາລື, ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ, ຝຶກອົບຮົມ ການທໍາຄວາມຮຸນແຮງທາງ
ເພດ, ຄວາມປອດໄພ. 

• ປະສານງານກັບປົກຄອງບ້ານ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ, ຕິດຕາມ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ທ່ີຖືກບັນທຶກ ແລະ ແກ້ໄຂທັນການ  

• ຕິດຕາມເບ່ິງວຽກງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ທ່ີ
ປຶກສາປະຕິບັດ. 

• ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕ້ັງອ່ືນໆ  
• ນໍາພາຂະບວນການລະບຸປະຊາຊົນ-ຊົນເຜ່ົາ ຫືຼ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ  

ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງ ວິສະວະກອນ ທ່ີເປັນ
ຫົວໜ້າ 

• ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບກໍານົດເວລາ, ການບັນເທົາວຽກ
ງານກ່ໍສ້າງ (ຝຸ່ນ, ການສັນຈອນ, ອ່ືນໆ), ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊາບເຖິງການງານ
ອາຊີບ  

• ຮັບປະກັນວ່າ ພິຈາລະນາລະອຽດ ກຸ່ມແມ່ຍິງ, ດ້ອຍໂອກາດ, ລວມເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃນການ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເສຍໂອກາດມີງານທໍາ. 

• ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມຫັຼກການທໍາງານໃຫ້ກໍາມະກອນ ລວມມີພຶດຕິກໍາອັນເໝາະສົມ 
ແລະ ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ. 

• ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ 

 
 ທ່ີປຶກສາ ES • ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ, ການເຂ້ົາເຖິງ, ປະສິດທິພາບ ຂອງ (GRM). 

• ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພາດ, HIV/AIDS, ຄວາປອດໄພ
ທາງຖະໜົນ, ແລະ ອ່ືນໆ ທ່ີໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນ SEP ແລະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
DOL/MONRE. 

• ຊ່ວຍລະບຸກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ESO.  
• ອາດຈະມອບໝາຍໃຫ້ກະກຽມ ການປະເມີນສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊົນເຜ່ົາ (ຖ້າ

ກ່ຽວຂ້ອງ) ຫືຼ ວຽກງານນ້ີອາດແຍກເປັນວຽກຂອງທ່ີປຶກສາຄົນອ່ືນ 

ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 
ກົມທີ່ດິນ (DOL) 
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (MONRE) 
ຊື່ ທ່ານ ພອນທິບ ໜໍແກ້ວ 
ໂທລະສັບ: +856 20 55 999 954 
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນເຈົ້າອານຸ, ບ້ານທົ່ງຂັນຄໍາ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
Tel: +856 21 223486X 
E-mail: phnokeo@gmail.com 
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5.2 ການກວດກາພາຍໃນ 
ຈຸດປະສົງຂອງການກວດກາພາຍໃນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SEP ແມ່ນຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລື 
ແລະ ດໍາເນີນວຽກງານເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ. ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດດ້ານ ESF ແລະ ທີ່ປຶກສາ
ພາຍໃນ ດ້ານESF; ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ, ESO ຂອງ DOL/MONRE ຈະດໍາເນີນການ
ກວດກາພາຍໃນ ແລະ ລາຍງານຜົນ.  ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນວຽກງານ
ກວດກາພາຍໃນ. ການກວດກາພາຍໃນປະກອບດ້ວຍບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການລາຍງານທັງໝົດ. ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຄວນເຂົ້າຮ່ວມກວດກາຜົນກະທົບ ທີ່ກະທົບຕໍ່
ເຂົາເຈົ້າ, ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນເອກະສານ  EGDF. 

ການກວດກາຈະເໜັ້ນໃສ່: 

• ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບໂຄງການ, ຈຸດປະສົງ, ລວມທັງ ແຮງງານ, ຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ. 

• ລະດັບຂອງການກະທົບ ພາຍໃນການວັດແທກ ທີ່ໄດ້ຄາດການ (ຫຼາຍ/ໜ້ອຍ). 
• ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ລວມເຂົ້າກັບການອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ. 
• ຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ. 
• ການຮ້ອງທຸກທີ່ເດັ່ນ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງ GRM. 
• ຄວາມພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍທົ່ວໄປ. 
• ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ/ພະນັກງານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະດວກ, ງ່າຍ ລວມທັງຮັບຮູ້, ແກ້ໄຂຄໍາ

ຖາມ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ. 
• ປະເພດຂໍ້ມຸນ ທີ່ເປີດເຜີຍ/ເຜີຍແຜ່. 
• ວິທີການທີ່ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ 
• ບົດບັນທຶກການປຶກສາຫາລື. 
• ຈໍານວນພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
• ແຜນການເດືອນໜ້າ ແລະ ແຜນການໄລຍະຍາວ.  

ໃຫ້ດໍາເນີນການກວດກາສະເພາະຕໍ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ເອກະສານ EGDF. 

5.3 ການກວດກາ ໂດຍ ທີ່ປຶກສາດ້ານ IS  
 
DOL/MONRE ຕ້ອງກວດກາກິດຈະກໍາ SEP. ຫົວຂໍ້ຂອງການກວດກາລວມມີ: 

• ຄວາມພຽງພໍຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມມີກິດຈະກໍາ, ພະນັກງານ, ແລະ 
ງົບປະມານ. 

• ກວດກາຄືນ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ຜູ້ກະທົບຢື່ນ, ເວລາຕອບ-ຮັບ, ການແກ້ໄຂ, ຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກກັບ
ຂະບວນການຮ້ອງທຸກ  

• ສໍາພາດຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງ ເພື່ອປະເມີນຄວາມພໍໃຈກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຮູ້ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງ. 

ນອກຈາກນີ້, ການກວດກາເພີ່ມຕື່ມຕໍ່ກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແມ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ເອກະສານ RP ແລະ 
EGDF (ຖ້າວ່ານໍາໃຊ້). 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ  1: ວິທີການມິສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  

 
ວິທີການ ຈະນໍາໃຊ້ຫຍັງ 

ກະດານຂ່າວຢູ່ຫ້ອງການ

ເມືອງ, ທ່ີພັກກໍາມະກອນ 
ແລະ ທ່ີອ່ືນໆເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງ 

• ເພ່ືອໂຄສະນາເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ, ປະກາດການປະຊຸມ ແລະ ປະການຮັບສະມັກງານ  

ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນ

ໂຄງການ 
• ໃຫ້ຂ້ໍມູນຈະແຈ້ງ ແລະ ສັງລວມກ່ຽວກັບໂຄງການ, ຜົນກະທົບສະເພາະ, ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ 

(ເຊ່ັນ ການເວນຄືນທ່ີດິນ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ)  
ສັງລວມລາຍງານຜົນກະທົບ

ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 
• ສະໜອງບົດສະຫຸຼບເອກະສານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ (RPs) ແລະ ຜົນກະທົບໂຄງການຈະຖືກ

ບັນເທົາແນວໃດ. 
ຕອບຮັບ-ຕິດຕ່ໍສ່ືສານຜ່ານ
ໂທລະສັບ/email/SMS  

• ແຈກຍາຍຂ້ໍມູນໂຄງການໃຫ້ພະນັກງານລັດ,  CSOs ແລະ NGOs. 
ເຊີນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງປະຊຸມ. 

ລົງພິມໃນໂຊເຊຍມີເດຍ  
ແລະ ປະກາດທາງ ວິທະຍຸ 

• ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນໂຄງການໃຫ້ຜູ້ຮັບຟັງ, ປະກາດການປະຊຸມ, ປະກາດຮັບສະມັກງານ  

ສໍາພາດແບບໜ້າເຊ່ິງໜ້າ/
ປຶກສາກຸ່ມ (FGDs) 

• ຖາມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂ້ໍແນະນໍາ 
• ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດອອກຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ ແລະ ເປັນຄວາມລັບຕ່ໍຄວາມ

ຄິດເຫັນ ຫືຼ ຄວາມກັງວົນໃຈ. 
• ໄດ້ຂ້ໍມຸນກ່ຽວກັບບັນຫາອ່ອນໄຫວ ເຊ່ັນ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ການຫ່ັຼງໄຫຼຂອງແຮງງານ, ແຮງງານ

ເປັນແມ່ຍິງ, ແຮງງານເດັກ, ອ່ືນໆ. 
• ເກັບກໍາຂ້ໍມູນ, ປຶກສາຫາລືກັບ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ). 
• ກວດກາດ້ານສັງຄົມ (ຕ໋ອງໂສ້ການສະໜອງ, ບັນຫາຊົນເຜ່ົາ, ການມອບທ່ີດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ, 

ການເວນຄືນທ່ີດິນແບບບ່ໍສະມັກໃຈ, ອ່ືນໆ)  
• ກວດກາໂຄງການ 

ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຢ່າງເປັນ

ທາງການ (ລະດັບສູນກາງ/
ແຂວງ) 

• ສະເໜີຂ້ໍມູນໂຄງການ  
• ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂ້ໍແນະນໍາ.  
• ສ້າງການພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂ້ັນສູງ ແລະ ຮັບປະກັນການລິເລ່ີມຂອງກະຊວງຕ່າງໆ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

, NGOs ຕາມລໍາດັບ 
• ແຈກຍາຍ/ເປີດເຜິຍເອກະສານເຕັກນິກ ຫືຼ ເອກະສານຕ່າງໆຂອງໂຄງການ 

ກອງປະຊຸມລະດັບບ້ານ • ສະເໜີ/ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນໂຄງການຕ່ໍຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆໃນຂອບເຂດໂຄງການ. 
• ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂ້ໍແນະນໍາຕ່ໍໂຄງການ ແລະ ສະເໜີກົນໄກ

ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ. 
• ປະກາດການລິເລ່ີມ/ຮັບສະມັກວຽກງານ (ເຊ່ັນຈ້າງງານປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ລວມມີແມ່ຍິງ). 
• ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂ້ໍກ່ຽວຂ້ອງ (ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ). 
• ປຶກສາບັນຫາຊົນເຜ່ົາ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ), ການເວນຄືນທ່ີດິນແບບບ່ໍສະມັກໃຈ ຫືຼ ການມອບດິນດ້ວຍຄວາມ

ສະມັກໃຈ. 
• ສ້າງການພົວພັນ 
• ກວດກາໂຄງການ. 

ຝຶກອົບຮົມເປັນກຸ່ມນ້ອຍ • ພົບປະ ຫືຼ ຝຶກອົບຮົມກຸ່ມເປ້ົາໝາຍສະເພາະ (ເຊ່ັນ ຝຶກຜູ້ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, 
ຝຶກອົບຮົມຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ອ່ືນໆ) 

ການສໍາຫຼວດ (ເຊ່ັນ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບັນຊີ
ຊັບສິນເສຍຫາຍ, ອ່ືນໆ) 

• ເກັບກໍາຂ້ໍມູນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນລາຍ ເຊ່ິງຖືກໂຄງການກະທົບ ເຊ່ັນ ຊັບສິນເສຍຫາຍ ຫືຼ 
ຍົກຍ້າຍ ຫືຼ ຜູ້ມອບດິນດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ  

• ເກັບກໍາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບບັນຫາສະເພາະ (ເຊ່ັນ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ) 
ເວບໄຊ ແລະ ສ່ືທາງສັງຄົມ 
Website and social 
media 

• ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນໂຄງການ, ບົດລາຍງານ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ສະພາບໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ບັນທຶກການປຶກສາຫາລືຮອບທີ່ 1  

 
ລດ. ວັນທີ ກົມ/ອົງ

ການຈັດຕ້ັງ 
ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ 

ຄໍາຖາມ/ປະເດັນປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການຕິດຕາມ 

ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຄໍາແນະນໍາ/ຄວາມຄິດເຫັນ 

01 10/7/ 
2020 

ກົມສ່ິງແວດລ້ອມ
, ກຊສ 

6 ຄົນ ສຸມໃສ່ເຄ່ືອງມື ESMF ຂອງ
ໂຄງການ ເພ່ືອຫ້ີຼກເວ້ັນ/ບັນເທົາຜົນ
ກະທົບດ້ານລົບຕ່ໍການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດວຽກງານຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ 
ແລະ ການກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງ 

1. ຜົນກະທົບສ່ິງແວດລ້ອມຈາກການ
ກ່ໍສ້າງ ແລະ ວຽກງານສະໜາມຂອງທີມ
ງານເຄ່ືອນທ່ີ ເຊ່ັນ ກ່ໍໃຫ້ເກີດສ່ິງເສດ
ເຫືຼອ, ມົນລະພິດທາງນ້ໍາ. 

2. ຜົນກະທົບສັງຄົມ ຕ່ໍຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ຍ້ອນການກ່ໍສ້າງ
ໃກ້ກັບຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງ  

3. ບັນຫາຄວາມຄັດແຍ່ງ ຂອງເຈ້ົາຂອງທ່ີ
ດິນ ກ່ຽວຂ້ອງການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ. 

4. ກະທົບ ສິດທິຄອບຄອງທ່ີດິນຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ຊົນເຜ່ົາ/ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ  

1) ໂຄງການຕ້ອງສ່ົງລາຍລະອຽດ ແລະ ອົງປະກອບ
ຂອງໂຄງການ (ລວມທັງກິດຈະກໍາໂຄງການ) 
ເຖິງ ກົມ DOE, ແລະ ກົມ DOE ຈະສ່ົງຈົດ
ໝາຍເຖິງ ກົມ DOL ວ່າ ໂຄງການຈໍາເປັນຕ້ອງ
ເຮັດ ESIA ຫືຼ ບ່ໍ? 

2) ຕ້ອງແລກປ່ຽນເອກະສານ ESMF ທັງໝົດ
ຂອງໂຄງການ ກັບກົມ DOE. 

3) What measures does the ກົມ DOL 
ມີມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບແນວໃດ 
ເພ່ືອດໍາເນີນການກັບບັນຫາທ່ີພົວພັນກັບ ການ
ຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ ໂດຍສະເພາະການຂ້ຶນ
ທະບຽນຊ້ໍາຊ້ອນ? 

02 13/7/ 
2020 

ກົມປ່າໄມ້ 7 ຄົນ ສຸມໃສ່ບົດບາດປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ 
ສິທິຖືຄອງທ່ີດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດ 
ໝາຍໃນເຂດປ່າໄມ້ ແລະ ໂຄງການ
ນ້ັນກະທົບໂຄງການ ESLRP ຄື
ແນວໃດ  

1. ສິດທິຖືຄອງທ່ີດິນແບບປະເພນີ ພາຍໃນ
ເຂດດິນປ່າໄມ້  

2. ຄວາມຄັດແຍ່ງເຂດດິນປ່າໄມ້ - 
ຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນຂອງ
ເຂດດິນສ່ວນຕົວຈະເປັນຄວາມຄັດແຍ່ງ
ກັບການຈັດປະເພດປ່າສາມປະເພດ 
ແລະ ທ່ີດິນປ່າໄມ່ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ຈັດປະເພດ 
ປະມານ 300.000 ເຮັກຕາ  

1) The project must coordinate DOF 
to gather the forest area geodata 
sets to ensure that registered land 
parcels will not be involved within 
forest areas. 

2) Request the project to recruit 
DAFO staff (forest management 
section) to participate in the land 
survey's mobile unit to ensure that 
the area does not fall into the three 
forest types. 

03 14/7/ 
2020 

ກົມຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ
ກະສິກໍາ, ກປ 

5 ຄົນ ສຸມໃສ່ບົດບາດຂອງສິທິຖືຄອງທ່ີດິນ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນເຂດດິນ

1. ການຈັດແບ່ງນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ - ໂຄງການ
ຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນອາດກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມ

1. ຂໍໃຫ້ໂຄງການບັນຈຸພະນັກງານ DAFO  (ຂະ 
ແໜງຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນກະສິກໍາ) ເຂ້ົາໃນທີມງານ
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ລດ. ວັນທີ ກົມ/ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ 

ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ 

ຄໍາຖາມ/ປະເດັນປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການຕິດຕາມ 

ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຄໍາແນະນໍາ/ຄວາມຄິດເຫັນ 

ກະສິກໍາ ແລະ ໂຄງການຈະກະທົບ 
ໂຄງການ ESLRP ແນວໃດ. 

ຄັດແຍ່ງ ຕ່ໍການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນໃນ 8 
ປະເພດ ໂດຍສະເພາະໃນບ້ານທ່ີຍັງບ່ໍສໍາ
ເລັດການຈັດແບ່ງນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. 

ເຄ່ືອນທ່ີສໍາຫຼວດທ່ີດິນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ທ່ີດິນ
ຂ້ຶນທະບຽນຈະບ່ໍຕົກໃນສາມປະເພດປ່າ. 

2. ຂໍໃຫ້ໂຄງການແລກປ່ຽນພ້ືນທ່ີດະນກະສິກໍາທ່ີ
ຂ້ຶນທະບຽນກັບກົມ DALaM. 

04 14/7/ 
2020 

ກົມໂຄສະນາ 
ແລະ ຂ້ໍມູນກົດ 
ໝາຍສູ່ມວນຊົນ, 
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 

9 ຄົນ ສຸມໃສ່ບົດຮຽນທ່ີທອດຖອນໄດ້ 
ແລະ ຂະບວນການຂອງຍຸດທະສາດ
ສ້າງຄວາມຮູ້ ໃນຂະບວນການຂ້ຶນ
ທະບຽນທ່ີດິນ  

1. ການສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ປຶກສາຫາລື
ມວນຊົນ - ພະນັກງານໂຄງການຕ້ອງມີ
ຄວາມສາມາດດໍາເນີນການສ້າງຄວາມຮູ້ 
ເພ່ືອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນ
ການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ ແລະ ຮັບປະກັນ
ວ່າ ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ໃບຕາດິນ. 

2. ສິດຖືຄອງທ່ີດິນແບບປະເພນີຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ປະຊາຊົນ-ຊົນເຜ່ົາ. 

1) ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຕ້ອງແມ່ນຂະບວນ
ການທ່ີມີແລ້ວ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (2005), 
ໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ບັນຫາ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນຖືກແກ້ໄຂ
ທັນເວລາ ແລະ ໂປ່ງໃສ. 

2) ກົມໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍມູນກົດໝາຍ ມີໜ້
າທ່ີຊ່ວຍທີມງານໂຄງການ ໃນການພົວພັນມວນ
ຊົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃຫ້ສາມາດ
ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິທິຖືຄອງທ່ີດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ, ເຮັດໃຫ້ ຊຸມຊົນເຂ້ົາໃຈ ບັນຫາສິດນໍາ
ໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ຄວາມຈິງໃຈຍິນດີ 
ເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ  

3) ແນະນໍາໂຄງການ ຕ້ອງເຮັດການປຶກສາຫາລື
ມ່ວນຊົນ ແລະສ້າງຄວາມຮູ້ກ່ອນ-ຫັຼງ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນຈະນໍາໃຊ້ໃບຕາດິນໃນ
ວິທີທາງຖືກຕ້ອງຕາມສິດ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຖື
ຄອງທ່ີດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

05 15/7/ 
2020 

LIWG 2 ຄົນ ສຸມໃສ່ປະສົມການ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີ
ທອດຖອນໄດ້ ຈາກການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງ NGO ໃນຂະບວນການ
ຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ 

1. ນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກັບສິດ
ຖືຄອງທ່ີດິນແບບປະເພນີ  

2. ຂະບວນການກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ
ຂອງໂຄງການ. 

1. ໂຄງການຕ້ອງໃຫ້ GRM ໂປ່ງໃສ ແລະ 
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ກຸ່ມ
ຊົນເຜ່ົາສາມາດເຂ້ົາເຖິງ ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາສິດຖືຄອງທ່ີດິນ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ . 
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ລດ. ວັນທີ ກົມ/ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ 

ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ 

ຄໍາຖາມ/ປະເດັນປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການຕິດຕາມ 

ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຄໍາແນະນໍາ/ຄວາມຄິດເຫັນ 

3. ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາໃນ
ຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ. 

2. ໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາສາມາດ
ເຂ້ົາຮ່ວມຕັດສິນໃຈຕ່ໍກິດຈະກໍາ ເຊ່ິງກະທົບທ່ີ
ດິນ, ຂອບເຂດດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາ ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເລືອກຕົວແທນຂອງ
ຕົນຢ່າງອິດສະລະ  

3. ໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຢ່າງສະເີພາບ ໃນຂະບວນ
ການປກສາຫາລື ແລະ ຮັບຂ້ໍມູນ. 

4. ໂຄງການສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ການປຶກສາຫາລືທັງ
ໝົດຂອງໂຄງການ ກັບກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ຄວນນໍາໃຊ້
ວິທີການ FPIC ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍ
ເຂ້ົາໃຈຜິດຕ່ໍສິດຖືຄອງທ່ີດິນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ 
ບ່ໍສູນເສຍສິດຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ ແລະ ຕັດສິນໃຈ 

06 16/7/ 
2020 

MLMG 2 ຄົນ ສຸມໃສ່ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີ
ທອດຖອນໄດ້ ຈາກການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງ NGO ໃນຂະບວນການ
ຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ 

1. ນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກັບສິດ
ຖືຄອງທ່ີດິນແບບປະເພນີ  

2. ຂະບວນການກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ
ຂອງໂຄງການ. 

3. ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາໃນ
ຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ. 

1. ໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາສາມາດ
ເຂ້ົາຮ່ວມຕັດສິນໃຈຕ່ໍກິດຈະກໍາ ເຊ່ິງກະທົບທ່ີ
ດິນ, ຂອບເຂດດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາ ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເລືອກຕົວແທນຂອງ
ຕົນຢ່າງອິດສະລະ  

2. ໂຄງການຕ້ອງໃຫ້ GRM ໂປ່ງໃສ ແລະ 
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ກຸ່ມ
ຊົນເຜ່ົາສາມາດເຂ້ົາເຖິງ ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາສິດຖືຄອງທ່ີດິນ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ  

3. ໂຄງການຄວນສຶກສາບົດຮຽນທ່ີທອດຖອນໄດ້ 
ຈາກໂຄງການອ່ືນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດຖືຄອງທ່ີ
ດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊ່ິງມີຢູ່ເຂດລູ່ມ
ແມ່ນ້ໍາຂອງ ເຊ່ັນ ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, ແລະ 
ໂຄງການອ່ືນໆທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ  
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ລດ. ວັນທີ ກົມ/ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ 

ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ 

ຄໍາຖາມ/ປະເດັນປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການຕິດຕາມ 

ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຄໍາແນະນໍາ/ຄວາມຄິດເຫັນ 

07 21/7/ 
2020 

ກົມພາສີ, MOF 2 ຄົນ ສຸມໃສ່ບົດຮ-ນ ແລະ ປະສົມການ
ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັດກ່ຽວກັບ
ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍ
ສະເພາະລາຍຮັບພາສີທ່ີດິນ  

1) ມູນຄ່າອອກໃບຕາດິນ - ມີການຍົກຄໍາ
ຖາມ ເຊ່ັນ ການອອກໃບຕາດິນແພງຫືຼ
ບໍ?, ສ່ວນໜ່ຶງມັນອີງໃສ່ມູນຄ່າຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງທາງເລືອກ, ຄວາມ
ສາມາດຈ່າຍ ແລະ ແມ່ນໃຜຈະຈ່າຍ. 
ລະບົບຂ້ຶນທະບຽນສິດຖືຄອງທ່ີດິນ
ຖືກຕ້ອງຄ້ອນຂ້າງມີຄ່າແພງ ແລະ ກຸ່ມ
ຄົນມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນອອກໃບຕາດິນ. 

2) ຄວາມຍິນດີຂອງປະຊາຊົນທ່ີຈະ
ເອົາໃຈໃສ່ໂຄງການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ - 
ຍ້ອນວ່າໂຄງການຈະດໍາເນີນຢູ່
ຊົນນະບົດ. ປະຊາຊົນເກືອບທັງໝົດຍັງ
ທຸກຍາກ, ເຂົາເຈ້ົາມີດິນກະສິກໍາກວ້າງ, 
ເຂົາເຈ້ົາຄິດວ່າ ການຈ່າຍພາສີທ່ີດິນ
ຂອງເຂົາເຈ້ົາຈະເພ່ີມຂ້ຶນ ເມ່ືອມີໃບ
ຕາດິນ. ສ່ິງນ້ີມີຄໍາຖາມເພ່ີມວ່າ ຜົນ
ກະທົບໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວຕ່ໍກຸ່ມ
ມີລາຍຮັບຕ່ໍານ້ີຈະເປັນແນວໃດ  

1. ຂໍກົມ DOL ປັບຂ້ໍມູນຕອນດິນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນ 
ແລະ ອກໃບຕາດິນກັບກົມພາສີ ເພ່ືອຊ່ວຍການ
ເກັບພາສີທ່ີດິນ. ມີຂ້ໍມູນເກ່ົາບ່ໍທັນສະພາບ ໂດຍ
ສະເພາະການປ່ຽນແປງໃບຕາດິນຈາກດິນກະສິ
ກໍາໄປເປັນດິນປຸກສ້າງ. 

2. ໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນຍິນດີເຂ້ົາ
ຮ່ວມຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ ແລະ 
ປັບປຸງຄ່າທໍານຽມຂ້ິນທະບຽນທ່ີດິນ (ເປັນໄປໄດ້
ບໍທ່ີຈະໃຫ້ຖືກ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງໄດ້), ແລະ ເຮັດ
ການປຶກສາຫາລືບ້ານຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ໃບຕາດິນ  

08 23/7/ 
2020 

ຄະນະກໍາມະການ
ແຫ່ງຊາດເພ່ືອ
ຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກ, ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ 

4 ຄົນ ສຸມໃສ່ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ
ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ກ່ຽວກັບ
ສິດທິຂອງແມ່ຍິງໃນ ບັນຫາສິດຖື
ຄອງທ່ີດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

1. ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໂດຍຜ່ານ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. 

2. ສິດທິຖືຄອງທ່ີດິນຂອງແມ່ຍິງ ໃນ
ໂຄງການຂ້ຶນທະບຽນໃບຕາດິນ ຈາເປັນ
ຕ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນ ຍ້ອນຄວາມບ່ໍສະ 
ເໝີພາບ ລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນ
ການເປັນເຈາຂອງທ່ີດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ເຂົາເຈ້ົາຖືກກະທົບແຕກຕ່າງ

1. ຂໍໃຫ້ໂຄງການນໍາໃຊ້ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ໃຫ້ອໍານາດແມ່ຍິງຢູ່ໃນທຸກບາດກ້າວ
ໂຄງການ ທັງ ຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ 
ແລະ ກໍາມະກອນ/ພະນັກງານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ  

2. ໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ
ມີຄວາມສະເໝີພາບ ທ່ີຈະເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນ
ໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການປຶກສາຫາລື. 



 

Page 34 of 6 
 

  

Official Use 

ລດ. ວັນທີ ກົມ/ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ 

ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ 

ຄໍາຖາມ/ປະເດັນປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການຕິດຕາມ 

ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຄໍາແນະນໍາ/ຄວາມຄິດເຫັນ 

ກັນ. ຢູ່ຊົນນະບົດ ແມ່ຍິງມີສິດໜ້ອຍ
ກວ່າຜູ້ຊາຍໃນການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດິນ, ກ່າວ
ວ່າ ຕີລາຄາສິດແມ່ຍິງຕ່ໍາຕ້ອຍ ທ່ີຈະເຂ້ົາ
ເຖິງທ່ີດິນ ພາຍໃຕ້ລະບົບຖືຄອງທ່ີດິນ
ແບບປະເພນີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃບ
ຕາດິນ (ເກືອບທັງໝົດປະຊາຊົນ-
ຊົນເຜ່ົາ ເອົາແຕ່ຊ່ືຜົວໃສ່ໃບຕາດິນ ທັງ
ທ່ີເປັນຊັບສິນຂອງເຂົາເຈ້ົາ) 

3. ຈິດຈະກໍາທັງໝົດຂອງໂຄງການ ຄວນນໍາໃຊ້
ມາດຕະການບັນເທົາຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ບ່ໍສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ຕ່ໍແມ່ຍິງ  

09 14/7/ 
2018 
 

ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ 
(NOUL) 

4 ຄົນ 1) ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບ 
SEP? (ກ່ອນຖາມ ໄດ້ສະເໜີ
ຫຍ້ໍ ກ່ຽວກັບ SEP). 

2) ຄວາມເປັນຈິງ ຂອງການ
ຄ້ົນຄວ້າ/ສຶກສາ ຂອງ NOUL 
ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຂ້ຶນ
ທະບຽນທ່ີດິນ/ການຄຸ້ມຄອງທ່ີ
ດິນ ລວມທັງ ບັນຫາທ່ີດິນ, 
ຊົນເຜ່ົາ, ບົດບາດຍິ-ຊາຍ. 

3) ມີຄວາມກັງວົນໃຈ/ຄໍາແນະນໍາ
ໃດໃຫ້ແກ່ໂຄງການ 
ESLRP. 

4) ຂໍເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານ
ການຄ້ົນຄວ້າ 

ການຈັດປະເພດທ່ີດິນຫຼາຍປະເພດອາດເຮັດ
ໃຫ້ການສ້າງແຜນທ່ີດິນ ແລະ ໃບຕາດິນຍາກ. 
ການນໍາໃຊ້ຈັດປະເພດດິນແບບງ່າຍ ໂດຍອີງໃສ່
ລັກສະນະກາຍຍະພາບ ຈະເຮັດໃຫ້ການສ້າງແຜນທ່ີ
ດິນງ່າຍ. ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາສິດຖືຄອງທ່ີດິນ
ແບບປະເພນີ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖ່ິນ. ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ແລະ ໂທໄດ້ເຮັດ
ການຄ້ົນຄວ້າຫຼາຍຄ້ັງ ທ່ີພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ບໍລິຫານທ່ີດິນ. ເພ່ືອຈະໃຊ້ຂ້ໍມູນເຫ່ົຼານ້ີ ມັນ
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ທ່ີຈະລວມກັນໃຫ້ມີຂ້ໍມູນ
ສົມບູນ. ອາດໃຊ້ເວລາ ແລະ ອາດບ່ໍສາມາດສະໜ
ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການເວລາດ່ວນຂອງ ESMF. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສາມາດໂອນຂ້ໍມູນໃຫ້ໂຄງການ 
ESLR ດ່ັງເປັນການປະກອບສ່ວນຂອງ NOUL 
ໃນເວລາຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການ ESLR . ການ
ປະກອບສ່ວນຂອງ  NOUL ຈະເປັນໃນຮູບແບບ: 

1) ຝຶກອົບຮົມຫົວຂ້ໍກ່ຽວຂ້ອງ 
2) ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ບັນຍາຍ, 

ນັກສຶກສາ)  
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ລດ. ວັນທີ ກົມ/ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ 

ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ 

ຄໍາຖາມ/ປະເດັນປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການຕິດຕາມ 

ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຄໍາແນະນໍາ/ຄວາມຄິດເຫັນ 

3) ເອກະສານຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວຂ້ອງ (ແຈກ
ຍາຍຜ່ານຄະນະພາກ) 

4) GIS 
 

10 16/7/ 
2021 

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ
ເສດຖະກິດແຫ່ງ
ຊາດ (NIER) 
 

3 ຄົນ 1) ຄວາມຈິງທ່ີຄ້ົນຄວ້າເຫັນໂດຍ 
NEIR ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ
ການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ/ການ
ບໍລິຫານທ່ີດິນ? 

2) ມີຄວາມກັງວົນໃຈ/ຄໍາແນະນໍາ
ໃດໃຫ້ແກ່ໂຄງການ 
ESLRP. 

3) ຂໍເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານ
ການຄ້ົນຄວ້າ 

1. ບ່ໍມີການຄ້ົນຄວ້າທ່ີດໍາເນີນໂດຍ NIER 
ພົວພັນເຖິງການບໍລິຫານທ່ີດິນ, ແຕ່ມີ
ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການສໍາປະທານທ່ີ
ດິນ. 

2. ການປະກອບສ່ວນທ່ີເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ແກ່ 
ໂຄງການ ESLR ລວມມີ ການ
ພັດທະນາ/ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ. 

3. ບັນຫາທ່ີເປັນໄປໄດ້:  
a. ເສ້ັນຊາຍແດນ ເຊ່ັນ ຫັຼກໝ

າຍຊາຍແດນທາງ ແລະ ດິນ
ສ່ວນຕົວ  

b. ໃນພາກປະຕິບັດ ມີການຊົດ
ເຊີຍແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ແກ່
ການສູນເສຍທ່ີດິນຍ້ອນ
ວຽກງານພັດທະນາ ເຊ່ັນ
ລະຫວ່າງມີໃບຕາດິນ ແລະ 
ບ່ໍມີໃບຕາດິນ ຍ້ອນຫຍັງ? 

c. ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ:ຈໍາ
ເປັນຕ້ອງບັນຈຸຊ່ືຜົວແລະ
ເມຍເຂ້ົາໃນໃບຕາດິນ ຖ້າ
ທັງສອງຄົນເປັນເຈ້ົາຂອງ. 
ພ້ອມນ້ີ ຕ້ອງໃສ່ຊ່ືລຸກສາວ 
ແລະ ລຸກຊາຍນໍາ   
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ລດ. ວັນທີ ກົມ/ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ 

ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ 

ຄໍາຖາມ/ປະເດັນປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການຕິດຕາມ 

ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຄໍາແນະນໍາ/ຄວາມຄິດເຫັນ 

11 15/7/ 
2018 
 

ອົງການ (GIZ) 
 

4 ຄົນ 1) ໂຄງການຂອງທ່ານຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຢູ່ໃສ? ຢູ່ຂອວງ/ເມືອງ
ໃດ?   

2) ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການມີຫຍັງແດ່? ມັນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານທ່ີ
ດິນບໍ?  

3) ທ່ານຄິດແນວໃດກັບ SEP? 
(ກ່ອນຖາມ ໄດ້ສະເໜີ SEP 
ໂດຍຫຍ້ໍ) 

4) ບັນຫາໃດທ່ີໂຄງການຂອງທ່ານ
ປະເສີນໜ້າ ເຊ່ິງພົວພັນກັບ
ການບໍລິຫານທ່ີດິນ ລວມທັງ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜ່ົາ 
ແລະ ທ່ີດິນ? 

5) ຮ່າງເອກະສານ GRM ເໝາະ
ສົມບໍ? ມີຄໍາແນະນໍາຫຍັງບໍ 
ເພ່ືອການປັບປຸງ? 

6) ມີຄວາມກັງວົນໃຈ/ຄໍາແນະນໍາ
ໃດໃຫ້ແກ່ໂຄງການ 
ESLRP. 

7) ຂໍເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານ
ການຄ້ົນຄວ້າ 

ໂຄງການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນຂອງ GIZ ຈະຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ ແລະ 
ຫຼວງນ້ໍາທາ. ໂຄງການສຸມໃສ່ບາງເມືອງ ຂອງ
ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ຄື:  

1) ວຽງພູຄາ, 
2) ລອງ 
3) ສິງ 
4) ນາແລ  
5) ນໍາທາ 

ເຂດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ GIZ ລວມີ ການວາງ
ແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ຫັຼກການທາງວັດຖຸພາບ. 
ບັນຫາເສ້ັນຊາຍແດນ ສໍາລັບການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີ
ດິນ ທ່ີໂຄງການ GIZ ປະເສີນມີ: 

• ເສ້ັນທາງສາລະນະກວ້າງເທ່ົາໃດ? 
• ຄອງຊົນລະປະທານກວ້າງເທ່ົາໃດ? 
• ເຂດແດນລະຫວ່າງປະເພດປະເພດເຂດ

ອານຸລັກ ເຊ່ັນ ດິນທາມ, ປ່າອານຸລັກ 
ປ່າປ້ອງກັນ, ອ່ືນໆ. 

ສິດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບປະເພນີ: ໂຄງການ GIZ ໄດ້
ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ຄົວເຮືອນຕາມສິດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ແບບປະເພນີ. ແຕ່ໂຄງການບ່ໍເຫັນມີການອອກໃຫ້
ດິນລວມໝູ່, ແຕ່ເຄີຍມີຢູ່ແຫ່ງອ່ືນພາຍໃນປະເທດ. 
 

1) ຄວນສໍາເລັດແຜນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນກ່ອນວຽກ
ງານຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດິນ, 

2) ໂຄງການ (LUIS) ທ່ີມີໃນປັດຈຸບັນ ເຊ່ິງລັດ
ລົງທຶນ ຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ໂຄງການ 
ESLRP. ໂຄງການ ESLR ສາມາດເຂ້ົາເຖິງ
ຂ້ໍມູນໄດ້. 

 

12 17/7/ 
2020 

ສຸນກາງແນວລາວ
ພັດທະນາຊາດ 
(LFNC) 
 

ປະຊາຊົນ 1) ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາຖືກຈັດຢ່າງເປັນ
ທາງການແນວໃດ? 

2) ຮ່າງວິທີການກ່ັນກອງການມີໜ້
າຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາໃນເຂດ
ໂຄງການເໝາະສົມແລ້ວບໍ?  

ກົມຊົນເຜ່ົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການທົດລອງດ້ານ
ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ີດິນ ກັບ ກົມທ່ີດິນ ແລະ ກົມປ່າໄມ້ 
ເຊ່ິງໂຄງການດໍາເນີນວຽກງານຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ.  
ແຕ່ປີ 2008, ມີການຮັບຮອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ 49 
ກຸ່ມ. ໃນປີ 2018, ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ 50 
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ລດ. ວັນທີ ກົມ/ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ 

ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ 

ຄໍາຖາມ/ປະເດັນປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການຕິດຕາມ 

ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຄໍາແນະນໍາ/ຄວາມຄິດເຫັນ 

(ກ່ອນຖາມ ໄດ້ສະເໜີຫຍ້ໍ)? 
ມີຄໍາແນະນໍາຫຍັງບໍ ເພ່ືອການ
ປັບປຸງ. 

3) GRM ທ່ີ SEP ສະເໜີນ້ັນ  ເ
ໝາະສົມບໍ? (ກ່ອນຖາມ ໄດ້
ສະເໜີຫຍ້ໍ) ມີຂໍແນະນໍາໃດບໍ 
ເພ່ືອການປັບປຸງ? 

4) ມີຄວາມກັງວົນໃຈ/ຄໍາແນະນໍາ
ໃດໃຫ້ແກ່ໂຄງການ 
ESLRP. 

5) ຂໍເອກະສານ ລວມທັງດໍາລັດ, 
ລະບຽບຫັຼກການ, ແຜນທ່ີກຸ່ມ
ຊົນເຜ່ົາ ໃນ 12 ແຂວງ. 

 

ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ. ກຸ່ມທ່ີຖືກຮັບຮອງ/ປັບໃໝ່ແມ່ນ ບູຼ 
“Brue”. 
LFNC ໄດ້ພິມປ້ຶມ ກ່ຽວກັບກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ລວມ
ມີຄໍານິຍາມ ປລະ ການດໍາລົງຊີວິດ. ນ້ີຈະເປັນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ESLRP, ໂດຍ
ສະເພາະໃນເລ່ືອງການກ່ັນກອງ.  
ດໍາລັດ 227 ລົງວັນທີ 24/6/2020 ແມ່ນ
ເອກະສານສໍາຄັນຂອງ LFNC ໃນການດໍາເນີນ
ວຽກງານກັບຄໍາຮ້ອງທຸກ. ມັນໄດ້ກໍານົດຫັຼກການ 
ແລະ ກົດລະບຽບສໍາລັບການຮ້ອງທຸກ ທ່ີ LFNC 
ຈະແກ້ໄຂ. 
ໃນປີ 2018, LFNC ໄດ້ອອກຂ້ໍແນະນໍາ ກ່ຽວ
ກັບການປຶກສາຫາລື ກັບຊົນເຜ່ົາ ທ່ີຖືກໂຄງການ
ພັດທະນາຂອງເອກະຊົນ ແລະ ລັດກະທົບ. ຂ້ໍແນະ
ນໍາປະກອບມີວິທີການ ແລະ ບາດກ້າວຂອງການ
ປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍານິຍາມ 
“ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ” ໝາຍເຖິງໝົດທຸກກຸ່ມຊົນເຜ່ົາໃນ 
ສປປ ລາວ ຕາມດໍາລັດ 213/ສຊ, ໃນຂ້ໍແນະນໍາ 
ຄໍາວ່າ “ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ” ໝາຍເຖິງ ໝວດພາສາ 
ມອນ-ຂະແມ, ມ້ົງ-ມຽນ ແລະ ຈີນ-ຕີເບດ ເຊ່ິງຖືກ
ກໍານົດ ໃນກຸ່ມຊົນເຜ່ົາໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີ LFNC 
ໄດ້ພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ໃນປີ 2008  

13 10/7/ 
2020 

ກົມ
ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 
(DRW), ກຊສ 

5 ຄົນ 1. ມີບັນຊີດິນທາມຢູ່ໃນ 12 ?. 
ຖ້າມີ- ມີການຮັບຮອງເສ້ັນ
ຊາຍແດນດິນທາມຢ່າງເປັນ
ທາງການບໍ? ໂຄງການ 
ESLRP ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາດິນທາມແນວໃດ? 

ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບດິນທາມ ແລະ ເຂດອານຸລັກ, 
ແຕ່ຍັງບ່ໍເປັນສະບັບສົມບູນ.  
ສໍາເລັດການປັກຫັຼກໝາຍຊາຍແດນດິນທາມຢູ່ 4 
ແຂວງ (ອັດຕະປື, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊຽງຊວງ ແລະ ວຽງ
ຈັນ). ສາມາດສະໜອງແຜນທີດິນທາມຂອງ 4 
ແຂວງ ຕາມທ່ີຫັຼງ 
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ລດ. ວັນທີ ກົມ/ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ 

ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ 

ຄໍາຖາມ/ປະເດັນປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການຕິດຕາມ 

ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຄໍາແນະນໍາ/ຄວາມຄິດເຫັນ 

2. ເຂດອານຸລັກຊັບພະຍາກອນ 
ນ້ໍາ ເຊ່ັນ ແຄມຝ່ັງນ້ໍາ ແລະ 
ອ່ືນໆ ໃນ 12 ແຂວງໄດ້ຖືກ
ວາງແຜນ ແລະ ຮັບຮອງບໍ? 
ຖ້າມີ - ມີເຂດອານຸລັກ
ຊັບພະຍາກອນ ນ້ໍາ ໄດ້ຖືກ
ວາງແຜນ ແລະ ຮັບຮອງຢ່າງ
ເປັນທາງການບໍ?  

3. GRM ທ່ີ SEP ສະເໜີນ້ັນ  
ເໝາະສົມບໍ? (ກ່ອນຖາມ ໄດ້
ສະເໜີຫຍ້ໍ) ມີຂໍແນະນໍາໃດບໍ 
ເພ່ືອການປັບປຸງ? 

4. ມີຄວາມກັງວົນໃຈ/ຄໍາແນະນໍາ
ໃດໃຫ້ແກ່ໂຄງການ 
ESLRP? 

5. ຮ້ອງຂໍກົດລະບຽບກ່ຽວກັບ
ດິນທາມ ແລະ ເຂດອານຸລັກ 
ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ (ກົດໝາຍ 
ນ້ໍາ ປີ 2017) ແລະ 
ເອກະສານ ໃດໜ່ຶງກ່ຽວກັບ
ບັນຫາຂ້າງເທິງ  



 

 Official Use 

 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ  3: ບັນທຶກການປຶກສາຫາລືຮອບທີ 2  

 
ຫົວຂ້ໍຂອງການປຶກສາ  
ຊ່ືສະຖານ/ເວລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 22-23 /2/ 2021 
ຈຸດປະສົງ ແລະ ວາລະ  
[ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ ແລະ ວາລະ
ການປຶກສາຫາລື] 

ຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລື ແມ່ນສະເໜີໂຄງການ ພ້ອມກັບ ເຄ່ືອງມື ESMF, ໃຫ້ໄດ້
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ, ລວມທັງຄໍາສະເໜີ, ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ  

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ:   
[ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປົ້າໝາຍ, 
ຖືກເຊີນແບບໃດ, ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມ, ເພດ, (ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ)ຂ້ໍມູນ
ກ່ຽວກັບກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ] 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມລະດັບສູນກາງ ໃນເດືອນ 7/2020: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ
ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກົມພາສີ (ກະຊວງການເງ ິນ), ສູນກາງແນວລາວ
ພັດທະນາຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ກົມສ່ິງແວດລ້ອມ, ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ, ກົມປ່າໄມ້, 
ກົມຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນປ່າໄມ້, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, LIWG, ອົງການ GIZ, ທະນາຄານ KfW, ອົງການ
ໝູ່ບ້ານສາກົນ VI, ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ (MLGP), ອົງການພັດທະນາ
ຂອງປະເທດສະວິດ. 
 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມລະດັບສູນກາງ ໃນ 22/2/2021: ກົມພາສີ (ກະຊວງການເງ ິນ), ກົມຊັບພະຍາ
ກອນ້ໍາ, ກົມສ່ິງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ສູນກາງແນວລາວພັດທະນາຊາດ, MRLG, ກົມ
ນິຕິກໍາ, ກົມທ່ີດິນ, ອົງການໝູ່ບ້ານສາກົນ VI, ອົງການ GIZ, WB. 
 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມລະດັບສູນກາງ ໃນວັນທີ 23/2/2021: ບັນດາຫ້ອງການຂອງກົມດ່ັງກ່າວມາຂ້າງ
ເທິງຢູ່ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ຜູ້ຕາງໜ້າບ້ານທ່ີໄດ້ຄັດເລືອກ ເຂ້ົາຮ່ວມການປຶກສາຫາລື  

ສັງລວມການປຶກສາຫາລື:   
[ບັນຍາຍຮູບແບບຂອງການປຶກສາ
, ໃຜອໍານວຍຄວາມສະດວກ, 
ພາສາທ່ີໃຊ້, ສັງລວມຂ້ໍມູນທ່ີສະເ
ໜີ] 

ວັນທີ 1 ຂອງການປຶກສາຫາລື (ທີ 22 ເດືອນ ກຸມພາ), ວັນທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມ ມີຜູ້ຕາງໜ້າ
ຂອງ 18 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອານົງສອນ, ຫົວໜ້າກົມທ່ີດິນ 
ພ້ອມກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງ ທ່ີປຶກສາອາວຸໂສດ້ານສັງຄົມ. ໃຊ້ພາສາລາວເຂ້ົາໃນ
ການປຶກສາຫາລື.  
ຂ້ໍມູນທ່ີສະເໜີ ລວມມີ ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ESLR, ຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສ່ິງແວດລ້ອມ, ຜົນກະທົບ, ເຄ່ືອງມືຂອງ ESMF, ເອກະສານ ESMF, SEP, EGDF, 
LMB ແລະ ESCP. 

ຄໍາຖາມ/ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາ
ຕອບ: 
 
[ສັງລວມຄໍາຖາມສໍາຄັນ ແລະ ຄໍາ
ຕອບທ່ີໄດ້] 

ຄໍາຖາມ:  

• ຄວາມຄິດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບໂຄງການນ້ີ?  

• ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕ່ໍກັບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ທັງດ້ານ
ດີ ແລະ ດ້ານບ່ໍດີ)? 

• ທ່ານຄິດວ່າ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ແລະ ເຄ່ືອງມື ESF ທ່ີໄດ້ກະກຽມນ້ັນ 
ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ ທ່ີຈະແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງໂຄງການບໍ? 

• ທ່ານ ມີຄໍາແນະນໍາ ຫືຼ ຄວາມຄິດເຫັນຕ່ືມບໍ? 

ບັນດາຄໍາຕອບທ່ີສໍາຄັນມີຄື: 
1. ເຫັນວ່າໂຄງການມີຄວາມສໍາຄັນສະເພາະ ແລະ ບ່ໍມີຄວາມຄວາມຄັດຂ້ອງຕະຫຼອດ

ການການປຶກສາຫາລື. 

2. ມີການສະນັບສະໜູນຢ່າງຈະແຈ້ງຕ່ໍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເຄ່ືອງມື 
ESMF ລວມທັງ SEP, EGDF, LMP ຍ້ອນວ່າມັນຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບກົດໝ
າຍແຫ່ງຊາດ.  
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3. ຕ້ອງຊ່ວຍເຫືຼອ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ສ້າງຄວາມຮູ້, ການສ່ືສານ, ອຸປະກອນ 
ແລະ ການຂົນສ່ົງ ຈ່ິງຈະເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕ້ັງລັດສາມາດດໍາເນີນໂຄງການ, ESMF 
ໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຕາມກໍານົດເວລາ. ຕ້ອງຈັດແບ່ງຊັບພະຍາກອນເງ ິນພຽງພໍໃຫ້
ແກ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຍ້ອນຫຍຸ້ງຍາກ ທ່ີຈະເຂ້ົາເຖິງບ້ານ.  

4. ມີຄວາມເປັນຫວ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຄັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜຸູ້ຖືກຄອງທ່ີດິນ ແລະ ເຂດອານຸ
ລັກ ເຊ່ັນ ເສ້ັນທາງ, ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ປ່າສາມປະເພດ, ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ, ດິນ
ທາມ. 

5. ໂຄງການຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພິເສດຕ່ໍບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາຕ່າງໆ ມີ
ປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາແຕກຕ່າງກັນ, ສະນ້ັນຖ້າຂາດການເອົາໃຈໃສ່ ຈະເຮັດໃຫ້
ເສຍສິດຂອງແມ່ຍິງໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ. 

6. ບັນຫາຊົນເຜ່ົາເປັນສ່ິງສໍາຄັນ ທ່ີໂຄງການຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່. ບາງເຜ່ົາອາດຈະບ່ໍເຫັນດີກັບ
ໂຄງການ ຖ້າບ່ໍມີການສ່ືສານທ່ີດີ.  

7. ຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງນິຕິກໍາ ເພ່ືອເລ່ັງຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນ ແລະ ໃບຕາດິນ. 

8. ສິດທິການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບປະເພນີ ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງໂຄງການ. ຍັງບ່ໍຈະແຈ້ງວ່າ 
ຈະສາມາດແກ້ໄຂເລ່ືອງສິດທິຖືຄອງທ່ີດິນແບບປະເພນີ ໄດ້ແນວໃດ, ໝາຍຄວາມວ່າ 
ສາມາດໃຫ້ໃບຕາດິນແກ່ຄົວເຮືອນ ຫືຼ ເປັນກຸ່ມ.  

9. ມັນສໍາຄັນ ທ່ີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນ ແລະ 
ໃບຕາດິນ. 

10. ຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດປະເພດທ່ີດິນ ກ່ອນການຂ້ຶນທະບຽນ ແລະ ເຮັດໃບຕາດິນ, ບ່ໍດ່ັງນ້ັນ
ຈະຍາກ. 

11. ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບໂຄງການ ທ່ີຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ລວມທັງການຈັດຕັງ
ປະຕິບັດ ເຄ່ືອງມື ESMF. 

12. ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄະນະກໍາມະການຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອຕິດຕາມໂຄງການ ລວມທັງ
ຂະບວນການຂ້ຶນທະບຽນ ແລະ ເຮັດໃບຕາດິນ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເຄ່ືອງມື ESMF. 

13. ເອກະສານສະບັບຮ່າງ ESMF ສາມາດປັບປຸງ ດ້ວຍການສະໜອງໂຄງຮ່າງດໍາເນີນ
ງານ. ປັດຈຸບັນ ມີລາຍລະອຽດແລ້ວ ແຕ່ມີໂຄງຮ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນຂະບວນການຍ່ິງ
ຈະມີຜົນດີ. 
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ພາບກອງປະຊຸມ 

 

 

 

 


