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1.1

ການແນະນໍາ
ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ ແລະຂັ້ນຕອນການກະກຽມ

ທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ລັດຖະບານ ສປປາວ ໃນການກະກຽມທົດລອງໂຄງການທໍາອິດ
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂະແໜງຂົວທາງ ໂດຍເລີ່ມຈາກການສະໜັບສະໜໃນການແນະນໍາຕໍ່
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດ ເອກະຊົນ ທະນາຄານໂລກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງ ເພື່ອພິສູດ ແລະ ສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນເບິ່ງລະດັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຮັດທົດລອງການຮ່ວມມືລັດເອກະຊົນ

ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 1,426 ກິໂລແມັດ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລາວ ກັບ ສປຈີນທາງ
ພາກເໜືອ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ໃນພາກໃຕ້, ເສັ້ນທາງລະດັບສູງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນເສັ້ນທາງເລກທີ
13 ເໜືອ ຈາກ ວຽງຈັນຫາ ບໍ່ເຕັນ ຊຶ່ງມີຄວາຍາວ 626 ກິໂລແມັດ, ການສະເໜີໂຄງການ ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມ
ແປງ ເສັ້ນທາງ ເລກທີ 13 ເໜືອ ມີຄວາມຍາດ 58 ກິໂລແມັດ, ຈາກເມືອງນາຊາຍທອງ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຖິງເມືອງໂພນໂຮງແຂວງວຽງຈັນ. ຄາດຄະເນໃນເບື້ອງຕົ້ນມູນຄ່າຂອງ ໂຄງ ການນີ້ 80 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ.
ໃນນີ້ 44 ລ້ານໂດລາ ແມ່ນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວແລະ 36 ລ້ານໂດລະສະຫະລັດ

ແມ່ນ

ງົບປະມານຂອງ ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາສາ ກົນ. ໂຄງການຈະໄດ້ເລັ່ງໃສ2 ຊ່ວງ ດັ່ງນີ້:
1. 1-meter temporary acquisition required for each side; and ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(
ບ້ານດົງ ກິໂລແມັດ ທີ 12 ຫາ ກິໂລແມັດ 31) ຂະຫຍາຍຈາກ 2 ຊ່ອງທາງຈາລະຈອນ ເປັນ 4 ຊ່ອງທາງ
ຈາລະຈອນ ຊຶ່ງມີຄວາມກ້ວາງ 24 ແມັດ ແລະ ບ່າທາງເບື້ອງລະ 1 ແມັດ
(i) .ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ບ້ານດົງ)

ເຖິງແຂວງວຽງຈັນ(ເມືອງໂພນໂຮງ) ກິໂລ ແມັດ 31

ເຖິງ

ກິໂລແມັດ 70 ປັບປຸງຈາກ 2 ໃຫ້ມີຄວາມກ້ວາງ 16 ແມັດ ແລະ ບ່າທາງ ເບື້ອງລະ1 ແມັດ.
1.2

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ

ອິງຕາມກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ປັບປຸງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເພື່ອໃຫ້ມີລະດັບ
ເທົ່າທຽມກັບອາຊຽນ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ ຕາມສະມາຄົມ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະຫ້ອງ ການມາດຕະຖານ
ການຂົນສົ່ງ ອາເມລິກາ. ແລະ ປັບຕາມສະພາບການ ເພີ່ມຂື້ນ ຂອງການ ສັນຈອນໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເສັ້ນ ທາງ 13 ເໜືອ ເປັນ ເສັ້ນ ທາງຍຸດທະສາດໜຶ່ງທາງດ້ານທຸລະກິດ ໃນ ສປປ
ລາວ ເພາະສະນັ້ນ ຈິ່ງເປັນບູ ລິມະສິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີມາດຕະຖານ ແລະ
ຄວາມປອດ ໄພ ທີ່ເໝາະສົມ
ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນປີ2014 ໄດ້ລະບຸວ່າ ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຕ້ອງການໃຫ້ມີ
ການຍົກລະດັບ ແລະ ບູລະນະ ເສັ້ນທາງແມ່ນຄັບແຄບຫລາຍ, ມີເຮືອນ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຂອງພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ສ້າງຢູ່ແຄມເສັ້ນທາງ ທີ່ບໍ່ແທດເໝາະ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າແຄມສອງຝາກທາງ ແມ່ນມີ
ສະພາບບໍ່ດີ, ແລະ ບັນຫາອື່ນໆເພາະສະນັ້ນ ການຍົກລະດັບແລະ ບູລະນະເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ຄາດວ່າຈະນໍາຜົນ
1

ປະໂຫຍດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະຕໍປະເທດຊາດໃນໄລຍະຍາວ ຊຶ່ງລວມເຖິງ 1 ຫຼຸດຜ່ອນນໍ້າຖ້ວມຈາກການປັບປຸງ
ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ແລະ ຈາກການສ້າງຂົວ, 2 ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແບບໂອໂຕມະຕິກເນື່ອງຈາກ
ສັນຈອນທີແອອັດຫຼຸດລົງ( ເສັ້ນທາງກ້ວາງຂຶ້ນ) 3, ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜນົເພີ່ມຂື້ນ ຈາກການປັບປຸງ
ສະພາບຂອງເສັ້ນທາງ, ມີການແບ່ງຊ່ອງຈາລະຈອນຈະແຈ້ງ, ລວມທັງມີປ້າຍສັນຍານຈາລະຈອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄົນຂ້າມຖະໜົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.
ອາດຈະມີບາງຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບ ທາງລົບ ເຊັ່ນ
I.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ

ໂຄງການທີ່ສະເໜີມານີ້

ການປ່ອຍມົນລະພິດສູ່ອາກາດ.ຂີ້ຝຸ່ນ ໃນໄລຍະການກໍສ້າງ ຈາກ ລົດບັນທຸກເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ຊີມັງ, ດິນ ສໍາ
ລັບການກໍ່ສ້າງອາຍເສຍຈາກພະຫານະກໍ່ສ້າງ ແລະ ລົດບັນທຸກໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງດິນ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນ.ເຄມີ,
ນໍ້າມັນເປື້ອນຈາກການກໍ່ສ້າງ ອາດຈະຮົ່ວໄຫຼລົງສູ່ດິນ ຫຼື ແມ່ນໍ້າ

II.

.ການກໍ່ສ້າງອາດຈະຕ້ອງການນໍ້າຫຼາຍ ຈາກແຫ່ງນໍ້າຂອງປະຊາຊົນ

III.

ການບໍາບັດນໍາເສຍຈາກສູນພັກ ຄົນງານກໍ່ສ້າງ ອາດຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າ ທີ່ຄວນ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ ເຄື່ອງຈັກ ໃນໄລຍະເວລາ
ການ ກໍ່ສ້າງ

IV.

ຊີວະນາໆພັນຕັດຕົ້ນໄມ້ ຫລື ລົບກວນ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ສັດປ່າ ແລະ ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ຈາກການ
ຂະຫຍາຍທາງ ແລະ ການສ້າງສູນທີ່ພັກ ຂອງ ຄົນງານກໍ່ສ້າງ
 ການລັກລອບຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ

V.

ຜົນກະທົບຕໍໍ່ເສດຖະກິດສັງຄົມ ( ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍແລະ ຄົວເຮືອນ ທີ່ສໍາຫຼວດ)
 ວຽກການກໍ່ສ້າງ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການ
ຮັກສາທຸລະກິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ
 ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ທີ່ຕັ້ງຮ້ານຢູ່ແຄມເສັ້ນທາງ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີລາຍຮັບຫຼຸດລົງ





ຜູ້ທີ່ມີເນື້ອທີ່ດິນຈໍານວນໜ່ອຍ ແລະ ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເຂົາເຈົ້າ
ອາດຈະສູນເສຍ ເືອນ ແລະ ດິນທັງໝົດ ຫຼື ໂດຍສິ້ນເຊີງ
ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ ຢ່າງເປັນການ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ຕາມທີ່ຄາດຄະເນ
ໄວ້ອັດຕາຄ່າຊົດເຊີຍອາດຈະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ
ໃນເວລາກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ອາດຈະມີສຽງດັງລົບບກວນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ແຄມເສັ້ນທາງການ
ກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະຜູເ້ ຖົ້າ ແລະ ເດັກນ້ອຍ,





ອາດຈະມີອຸປະຕິເຫດເພີ່ມຂື້ນໃນໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແລະພາຍຫຼັງການກໍ່ສ້າງ ເນື່ອງຈາກ ການ
ເພີ່ມຄວາມໄວຂອງລົດທີ່ສັນຈອນ
ການຄູ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອອາດຈະເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງອາດຈະມີການກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນໃນດ້ານສາດສະໜາ ແລະ ແລະ ສະຖາສາທາລະນະ
ເຊັ່ນ: ວັດ ແລະ ປ່າຊ້າ
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1.3

ຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ກັບ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ
ແຜນການປະເມີນທາງສັງຄົມ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້
ຖືກກະກຽມ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບຄົນພື້ນເມືອງ(OP.4.10). ໃນຄະນະທີ່
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຄົນພື້ນເມືອງ, ສ ປປລາວ ບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ
ຊົນເົ່າໃດເປັນຊຸມຊົນພື້ອນເມືອງ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ເງື່ອນໄຂຂອງ (OP.4.10). ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກ
ລຸ່ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

.ການປະເມີນບັນຫາສັງຄົມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ
(i) ຂັ້ນຕອນແມ່ນເລີ່ມຈາກທົ່ວໄປ, ບູລິມະສິດ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ຕົວແທນຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ
(ii) ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບກະກຽມ ບົນພື້ນຖານ ການປະເມີນສັງຄົມ

ແລະ ຂັ້ນຕອນແມ່ນເລີ່ມຈາກທົ່ວໄປ, ບູລິມະສິດ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
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ລະບຽບການ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ
2.1

ລັດຖະທໍາມະນູນ

.”
2.2

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງ ສປປ ລາວ

2.3

ນະໂຍບານຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ

2.4

ກົດໝາຍທີ່ດິນຂອງ ສປປລາວ

ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ເລກທີ 035/ປທ, ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ ໃນປີ 2015
ຊົນເຜົາ່ ໃນ ຂອບເຂດພືນ
້ ທີຂ
່ ອງໂຄງການ
ພາຍໃຕ້ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ມີປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ 44 ບ້ານ
65,725 ຄົນ ໃນ 12,581 ຄອບຄົວ. ຈໍານວນຄອບຄົວຊົນເຜົ່າທັງໝົດທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມແຄມເສັ້ນທາງ ມີ57
ຄອບຄົວ ລວມທັງຊົນເຜົ່າມົ້ງ 43 ຄອບຄົວ(ໃນນີ້ລວມມີ ຄອບຄົວທີ່ຂາຍອາຫານ, ຂາຍໝາກໄມ້ ຕາມແຄມທາງ
ເຂດຕະຫຼາດ ຫຼັກ 52) ແລະ ມີຊົນເຜົ່າຂະມຸ 14ຄອບຄົວ ຈາກ 17 ບ້ານ. ບ້ານຫຼັກ 52 ແລະ ໂພນຄໍາເໜືອ ມີ
ຄອບຄົວຊົນເຜົ່າທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 13 ຄອບຄົວໃນບ້ານຫຼັກ52 ແລະ 16 ຄອບຄົວໃນບ້ານ
ໂພນຄໍາເໜືອ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄອບຄົວເຜົ່າມົ້ງ ທັງໝົດ 1,496 ຄອບຄົວ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ 44 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການກໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າມີພຽງ 38 ຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການ. ມີ ຄອບຄົວຊົນເຜົ່າ
ຂະມຸ 11 ຄອບຄົບ ໃນຈໍານວນ 224 ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
3

ຕາຕະລາງ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ປະຊາກອນທີ່ ອາໃສຢູ່ ໃນ 44 ບ້ານຂອງໂຄງການ, ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ອັດຕາ
ສ່ວນ ເພດ
ຊົນເຜົ່າ

ຈໍານວນຄອບຄົວ

ລາວລຸ່ມ

ຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງ

ອັດຕາສ່ວນ ເພດ

ຂະໜາດຄອບຄົວ

10,494

52,642

0.98

5.02

1,496

10,736

1.01

7.18

ໄທດໍາ

293

901

0.96

3.08

ຂະມຸ

224

1,280

1.28

5.71

74

166

0.73

2.24

12,581

65,725

0.99

5.22

ມົ້ງ

ໄທແດງ
ຈໍານວນທັງໝົດ
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ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນຈາກສໍາຫຼວດ ແລະ ການປະເມີນສັງຄົມ

3.1

ສິ່ງພົບເຫັນຈາກການສໍາຫຼວດ

ຈາກການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ 57 ຄອບຄົວ ເຜົ່າຊົນ ໄດ້ພົບວ່າອາໃສຢູ່ຕາມຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ ໃນນັ້ນ 49
ຄອບຄົວ ອາໃສຢູເບີ້ງຂວາຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ ອາດຈະສູນເສຍທີ່ດິນ ຫຼື /ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງບາງສ່ວນ. ສ່ວນ
ຄອບຄົວທີ່ເຫຼືອອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ຈາກການດໍາເນີນໂຄງການ,ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ

ຜົນການສໍາ

ຫຼວດກໍານົດວ່າ ບໍ່ມີຄອບຄົວຊົນເຜົ່າເຫຼົ່ນີ້ ປະມານ 23ຄອບ ຄົວ (ໜ່ອຍກ່ວາ1% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ 2,398
ຄອບຄົວ ) ທີ່ຕໍາກ່ວາມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫວ
ົ ຄົນ/ເດືອນ ມີລາຍຮັບ 240,000 ກີບ ຜົນການສໍາ
ຫຼວດລຸ່ມນີ້ ສໍາລັບ 57 ຄອບຄົວ ຈາກ 17 ບ້ານ( ທີ່ອາໃສຢູ່ບ້ານຫຼັກ52 ແລະ ໂພນຄໍາເໜືອ ) ລາຍລະອຽດດັງ່
ລຸ່ມນີ້

ຕະຕະລາງ ເຜົ່າຊົນ ທີ່ດໍລົງຊີວິດ ຢູ່ຕາມແຄມເສັ້ນທາງ ເລກທີ 13ເໜືອ ແຍກເປັນບ້ານ
ລະດັບ
ຊືບ
່ າ້ ນ
ມົງ້
ຂະມຸ

ທັງໝົດ

1

ບົວ

-

2

2

2

ດົງຫຼວງ

1

-

1

3

ໂຮງເລື່ອຍ

1

-

1
4

4

ຫ້ວຍນໍ້າເຢັນ

5

-

1

1

ຫຼັກ 52

13

-

13

6

ໃໝ່

2

-

2

7

ນາຂ່າ

1

-

1

8

ນາເລົ່າ

2

1

3

9

ນາງ່າ

1

3

4

10

ໜອງຄັນຄູ

1

-

1

11

ໜອງນາກ

4

-

4

12

ຝາງແຫ້ງ

-

1

1

13

ໂພນຄໍາເໜືອ

13

3

16

14

ໂພນຄໍາໃຕ້

2

-

2

15

ໂພນມ່ວງ

1

-

1

16

ໂພນເງິນ

-

3

3

17

ເຕົາຖ່ານ

1

-

1

ລວມທັງໝົດ

43

14

57

.ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ສອງເຜົ່າຊົນ ມົ້ງ ແລະຂະມຸ ແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕາມ
ແຄມເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ, ເຜົ່າຂະມຸ ໄດ້ອາໃສຢູ່ເຮືອນ ປະຈຸບັນຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ຍາວນານກ່ວາເຜົ່າມົ້ງ ຄື 22 ປີ
ແລະ 19ປີ . 79% ຂອງຄອບຄົວເຜົ່າຂະມຸ ຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນເອງ, 21% ເຊົ່າເຮືອນຢູ່. ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ
72% ຄອບຄົວເຜົ່າມົ້ງ ອາໃສຢູ່ເຮືອນ ຕົວເອງ ແລະ 28% ເຊົ່າເຮືອນຢູ່ . ໃນນີ້ສົມທຽບໃສ່ລາວໄຕ 94% ແມ່ນ
ອາໃສຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນເອງ. .ກ່ຽວກັບກໍໍາມະສິດທີ່ດິນ ຄອບຄົວຊົນເຜົ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມີທີ່ດິນ ຄື ເຜົ່າມົ້ງ
83%, ຂະມຸ 73% ກໍາມະສິດທີ່ດິນ ຫຼື ການຄອບຕໍ່າສຸດ 983 ຕາຕະລາງແມັດ ສູງສຸດ 9,888 ຕາຕະລາງ
ແມັດ ໂດຍສະເລ່ຍ ຄອບຄົວເຜົ່າມົ້ງ 960 ຕາຕະລາງແມັດ, ແລະ ເຜົ່າຂະມຸ 638 ຕາຕະລາງແມັດ. ສົມທຽບໃສ່ກໍາ
ມະສິດທີ່ດິນ ແລະ ການຄອບຄອງຂອງ ເຜົ່າລາວໄຕ ສະເລ່ຍ 1,253 ຕາຕະລາງແມັດ.
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.ກ່ຽວກັບການເວົ້າພາສາ ໃນຄອບຄົວ 77% ຂອງເຜົ່າມົ້ງ ເວົ້າພາສາມົ້ງເວລາຢູ່ເຮືອນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້
ພາສາລາວ, ສໍາລັເຜົ່າຂະມຸ 64% ເວົ້າພາສາຂະມຸ ໃນເວລາຢູ່ເຮືອນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອສ່ວນໃຫຍ່ຈະເວົ້າພາສາລາວ.
ລາຍໄດ້້ຂອງຄອບຄົວ
ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ລາຍຮັບສະເລ່ຍ ຂອງບັນດາເຜົ່າເຫັນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ໃນຄະນະທີ່ລາຍຮັບ
ສະເລ່ຍຂອງຄອບຄົວເຜົ່າມົ້ງ 32.58% ຕໍ່າກ່ວາລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວເຜົ່າ ລາວໄຕ. ຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ
ມີປະມານ30% ຕົວເລກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການມີລາຍຮັບບໍ່ເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວເຜົ່າ
ມົ້ງ ຕໍ່າກ່ວາຄອບຄົວລາວໄຕ. ຄອບຄົວລາວໄຕ ທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ
ແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍ93% ຂອງລາຍໄດ້ ສົມ
ທຽບໃສ່ຄອບຄົວເຜົ່າມົ້ງມີພຽງ 36% , ຄອບຄົວເຜົ່າຂະມຸ ອອມເງິນໄດ້ໜ່ອຍທີ່ສຸດ ແຕ່ຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບປານ
ກາງພັດໃຊ້ຈ່າຍ 79.58% . ຄອບຄົວຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ສ່ວນໃຫ່ຍຈະແມ່ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເທົ່າ 2 ເທື່ອຂອງຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ .ຄອບຄົວຊາວຈີນເປັນອັນດັບສອງທີ່ມີຄອບຄົວລາຍ
ຮັບປານກາງ ຖັດຈາກ ຄອບຄົວຊາວຫວຽດນາມ

ຕາຕະລາງ ລາຍໄດ້ຂອງຊົນເຜົາ ຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ)
ລາຍໄດ້ສງູ ສຸດຕໍ່
ຄອບຄົວ

ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງ
ຄອບຄົວ

ລາຍໄດ້ສງູ ສຸດຕໍ່
ຄົນ

ລາຍຈ່າຍສະເລ່ຍຕໍ່
ຄອບຄົວ

ມົ້ງ

19,162,000

13,000,000

4,671,000

4,671,000

ຂະມຸ

8,900,000

3,900,000

1,464,000

3,104,000

ລາວ/ໄຕ

25,406,000

9,500,000

6,074,000

8,817,000

ຫວຽດນາມ

44,300,000

9,800,000

15,257,000

5,186,000

ຈີນ

42,038,000

18,114,000

7,519,000

1,137,000

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ທາງບວກ
ຜົນກະທົບທາງລົບ

ຜົນກະທົບທາງບວກ

ການສື່ສານ






.ການສື່ສານທີ່ບໍ່ແຈ້ງລະຫວ່າງ ພະນັກງານໂຄງການ( 
ການປະສານງານລະຫວ່າງໂຄງການ) ແລະ ປະຊາຊົນ

ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ /ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງບ້ານ
ຈິ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ກີດຂວາງ(ສະເໜີ
1ກຸ່ມສົນທະນາ )


).ສ້າງໂອກາດໃໝ່ສໍາລັບການພັດທະນາ
ໃນສປປລາວ(ສະເໜີ 5ກຸ່ມສົນທະນາ )
ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກເດີນທາງ ແລະ
ປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ເສັ້ນທາງ ດັ່ງກ່າວ
ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ດ້ວຍເພີ່ມສະຖານະ
ພາບ ທາງດ້ານກາຂົນສົ່ງ ແລະ ການສົ່ງອອກ
ສິນຄ້າ(ສະເໜີ 5ກຸ່ມສົນທະນາ )
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ກໍາມະກອນຄົນຕ່າງຊາດ ອາດຈະບໍ່ປະຕິບັຕາມ
ລະບຽບການ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນນີ ຂອງບ້ານ
ແລະ ຊາວບ້ານ ອາດຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ
ການປະສານງານກັບເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ບໍລິສັດ ອາດຈະບໍ່
ຮັບຟັງຊາວບ້ານ




ບັນຫາໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
 ວຽກກໍ່ສ້າງ ອາດຈະກະທົບກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ທໍ່ນໍ້າ





ສົນທະນາ )



ບັນຫາຂີ້ຝຸ່ນ ຈະສ້າງບບັນຫາຕໍ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນ



ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ນໍ້າເສຍ, ເຄມີທີ່ໃຊ້



pavement is smoother and wider
(raised in 3 FGDs).ຄາດຫວັງວ່າຕົວເລກ
ອຸປະຕິເຫດ ຈະຫຼຸດລົງເມື່ອໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ່ນ
ສະດວກຂື້ນ ແລະ ເສັ້ນທາງກ້ວາງຂື້ນ(ສະເໜີ 3
ກຸ່ມສົນທະນາ )


ສຽງຈາກການກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ ການຈົກຫູື ເຈາະດິນ ຫລື
ໂລດິນ(ສະເໜີ 2ກຸ່ມສົນທະນາ )





ນໍ້າຖ້ວມລະຫວ່າງການກໍສ້າງ

FGDs).ເສັ້ນທາງໃໝ່ອາດຈະສະອາດງາມຕາ ກ້

.ອາດເກີດບັນຫາຍ້ອນບໍ່ມີການວາງແຜນເຄື່ອງມື

ວາງຂວາງ ແລະມີຄວາມ ເປັນລະບຽບ(ສະເໜີ 3
ກຸ່ມສົນທະນາ )




ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ







New road will be cleaner and wider
and well organized (raised in 3




It is hoped that the number of
accidents will be reduced when the

ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ(ສະເໜີ2ກຸ່ມສົນທະນາ )


.ມັນຈະມີຜົນດີຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ຈະ
ເດີນທາງໄປຮຽນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ




, ເພີ່ມຄວາມສະດວກແກ່ປະຊາຊົນ ໃນການເຂົ້າ
ເຖິງ ສາທາລະນະປະໂຫຍດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ໂຮງໝໍ
(ສະເໜີ 3ກຸ່ມສົນທະນາ )

ເສຍ, ຮົ້ວ ,ເສັ້ນທາງຈາລະຈອນ(ສະເໜີ 1ກຸ່ມ

ກະທົບຕໍ່ ຮົ້ວວັດຂອງບ້ານ(ສະເໜີ 1ກຸ່ມສົນທະນາ
)

ນັກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂື້ນ(ສະເໜີ 2ກຸ່ມສົນທະນາ )






ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າ ແລະ ນັກທຸກິດທ້ອງຖິ່ນ ຕາມ
ເສັ້ນທາງ ມີລູກຄ້າເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ(ສະເໜີ 5ກຸ່ມ
ສົນທະນາ )

ບັນຫາຄວາມປອດໄພ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ລວມ
ທັງອຸປະຕິເຫດ ແລະ ບັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ສັງຄົມ
(ການຂີ້ລັກ) (ສະເໜີ 9ກຸ່ມສົນທະນາ )



ຄຸນນະພາບດີ ເສັ້ນທາງກ້ວາງອາດຈະ ສະດວກແກ່
ນັກເດີນທາງ ແລະ ທຸລະກິດຂອງ ພໍ່ຄ້າ(ສະເໜີ 3
ກຸ່ມສົນທະນາ )







ການກໍ່ສ້າງທີ່ຊັກຊ້າ ຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທຸລະ
ກິດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຕາມ
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ແຄມເສັ້ນທາງ ແລະ ຜູ້ທີ່ສັນຈອນຕາມເສັ້ນທຸກໆ
ວັນ(ສະເໜີ 8ກຸ່ມສົນທະນາ )




ການກໍ່ສ້າງອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບ
ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເປັນເຫດໃຫ້ຂາດນໍ້າ, ໄຟຟ້າ
ແລະ ອິນເຕີເນັດ(ສະເໜີ 2ກຸ່ມສົນທະນາ )


ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ


For those who have a limited land in
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີດິນໜ້າເຮືອນທີ່ຈໍາກັດ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ມີ
ທາງຍ່າງຕໍ່ໜ້າເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຢູ່ໃກ້ກັບ
ເສັ້ນທາງທີ່ສຸດ ອາດຈະສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມ
ບອບບາງທີ່ຈະເກີດອຸປະຕິເຫດ.(ສະເໜີ 2ກຸ່ມ
ສົນທະນາ )




ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໃສ ໂດຍສະເພາະຜູທ
້ ຸກຍາກ ແລະ ຫົວ
ໜ້າຄອບຄົວທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ເນື່ອງຈາກດິນຍັງເຫຼືອ
ຫນ່ອຍ ແລະ ການຊົດເຊີຍອາດຈະບໍ່ພຽງພໍກັບຊື້ທີ່
ດິນບ່ອນໃໝ່(ສະເໜີ 4ກຸ່ມສົນທະນາ )




ຄອບຄົວຜູ້ອາຍຸສູງ ຫຼືບໍ່ມີ ແຮງງານຜູ້ຊາຍ ອາດຈະບໍ່
ມີຄວາມສາມາດໃນການຍົກຍ້າຍຫຼື ຮື້ຖອນເຮືອນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້(ສະເໜີ 1ກຸ່ມສົນທະນາ )




ບໍ່ມີສະຖານທີ່ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍຮ້ານ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່
ຂາຍອາຫານ ແລະ ໝາກໄມ້ ຢູ່ຕະຫູາດຫຼັກ52
(ສະເໜີ 1ກຸ່ມສົນທະນາ )




ຮ້ານ/ທຸລະກິດ ອາດຈະຖືກປິດ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມີ
ສະຖານທີ່ເພື່ອສືບຕໍ່ດໍເນີນທຸລະກິດໃນຊ່ວງໄລຍະ
ກໍ່ສ້າງ(ສະເໜີ 3ກຸ່ມສົນທະນາ )




ລາຍຮັບອາດຈະຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກການປິດທຸລະກິດ
(ຮ້ານ ແລະ ທຸລະກິດເຊົ່າ) (ສະເໜີ 5ກຸ່ມສົນທະນາ
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)



ລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ ອາດຈະກະທົບການດໍາລົງຊີວິດຂອງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການສຶກສາຂອງເດັກ(ສະເໜີ 2
ກຸ່ມສົນທະນາ )


ການຊົດເຊີຍ
 ການຊົດເຊີຍອາດຈະບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ(ສະເໜີ 2
ກຸ່ມສົນທະນາ )



ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ອາດຈະຈ່າຍບຊ້າ(ສະເໜີ 5
ກຸ່ມສົນທະນາ )




ອັດຕາຄ່າຊົດເຊີຍອາດບໍ່ເໝາະສົມ(ສະເໜີ 1ກຸ່ມ
ສົນທະນາ )


ບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂື້ນພາຍຫຼັງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງສໍາເລັດ
 ເສັ້ນທາງທີ່ສະດວກ ແລະ ກ້ວາງ ອາດຈະເປັນ
ສາເຫດໃຫ້ຄົນຂັບລົດ ຂັບຂີ່ດ້ວຍຄວາມສູງ ແລະ
ອາດ ຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຫຼາຍ(ສະເ
ໜີ 7ກຸ່ມສົນທະນາ )



ເສັ້ນທາງທີ່ກ້ວາງ ອາດຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ຄົນ
ທີ່ຈະຂ້າມທາງ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
(ສະເໜີ 7 ກຸ່ມສົນທະນາ )
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ມາດຕະການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບໍລິຫານ

ຍຸດທະສາດຂອງໂຄງການ

ອາດຈະຜ່ານກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ເປັນ

ປະທານໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີ . ກົມຂົວທາງຈະຄຸ້ມຄອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການຕິດຕາມ .
ກົມຂົວທາງ

ແລະ ສະບັນຄົ້ນຄ້ວາໂຍທາ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈະປະສານສົມທົບກັບພະແນກໂຍທາ ແລະຂົນສົ່ງ

ນະຄອນຫຼວງວຽກງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ, ແຜນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ແລະ ແຜນ ຊົນເຜົ່າ
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ເອົາຄະນະຈັດຕັ້ງບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເຂົ້າໃນຄະນະຮັບຜິດຊອນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດສ່ວນໃຫຍ່ໃນ FGDs ຈາກສະມະຊິກ ເຜົ່າຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຂົາຄາດຫວັງໄວ້ວ່າ ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນ
ບ້ານ ຈະສາມາດນໍາສະເໜີບັນດາຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ , ນອກນັ້ນ ຄະນະ
ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄວນຈະໃຫ້ຕາງໜ້າຊົນເຜົ່າ, ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ

ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້

ຂັດແຍ້ງ ຈະສ້າງຂື້ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງໝົດທຸກຄົນ ລວມທັງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ໃນຊ່ວງໄລຍະປະຕິບັເໂຄງການ.
:ເພື່ອໃຫ້ຄະນະມີຄວາມກ້ວາງຂວາງ ,ຂັ້ນຕອນ ແລະ ໂຄງສ້າງ ລວມທັງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ
ແຕ່ລະຄົນ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໃນພາກຂອງ ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ບາງຈຸດທີ່ສໍາຄັນມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:
:ອິງຕາມເອກະສານຂອງຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນເມືອງ ປະກອບມີບັນດາຂະແໜງການດັ່ງນີ້:
•
•
•

ຮອງເຈົ້າເມືອງ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການໂຍນາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ

•

Head of District Office for Natural Resources and Environmentຫົວໜ້າຫ້ອງການ

•
•
•

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ
ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ
ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນວາດ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄະນະ ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຂັ້ນເມືອງ
ຊຶ່ງລວມມີ:
•

ປະສານງານກັບ ກະຊວງໂຍທາທິການແລະ ຂົນສົ່ງ, ການຈັດຕັ້ງຂອງບ້ານ, ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງຈິດສໍານຶກ ຕໍ່ກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ເພື່ອເສີມສ້າງໃນການປະສານງານກັບ
ໂຄງການ

•

ຕິດຕາມການຊົດເຊີຍຕໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທາງດ້ານທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາ

•

ປະສານງານກັບພະນັກງານຂອງໂຄງການ ເພື່ອຕິດຕາມການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ທີດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສິ່ງ
ປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ລັດຖະບານ

•

ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ບັນຫາ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍ ການໂຍກຍ້າຍ ໂດຍອີງໃສ່ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມໝັນ
ຄົງ

•

.ລາຍງານເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ເພື່ອ ເປັນບ່ອນອີງ

ໃນຄະນະ ທີ່ອໍນາດການປົກຄອງ ທັງສອງແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຄະນະກໍາ
ມະການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນສອງແຂວງດັ່ງກ່າວ ສະນັ້ນຈິ່ງແນະນໍາວ່າ ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ຄວນຈະ
ສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ບ່ອນທີ່ມີແລ້ວ ຢູ່ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຈະປະກອບມີພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆດັ່ງນີ້:
• ນາຍບ້ານ
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•
•
•
•

ຄະນະນາຍບ້ານຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເສດຖະກິດ /ເກັບພາສີ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ
ແນວໂຮມບ້ານສອງທ່ານຕົວແທນຈາກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ(ຍິງ1 ແລະ ຊາຍ 1 )
ສອງທ່ານຕົວແທນຈາກ ຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ( ບ້ານທີ່ມີຊົນເຜົ່າ)
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: ຂ້າງລຸມ
່ ແມ່ນ ໂຄງຮ່າງຂັນ
້ ຕອນການຈັແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ້ງ
່ື ຍນຄ
ໍ າຮ
້ ອງ ( ສັງຄ
ົ ມ ແລະ

່ິສງແວດລ
້ ອມ) Submission of
grievances

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

Solvedແກ
້ ໄຂ

້ ນສ
End ິສ
ຸ ດ

Not solved ໍ່ບ
ໄດ
້ ແກ
້ ໄຂ
Grievance resolution at District/Provincial GV level
(5 to 15 days) ຄະນະກ
ໍ າມະການແກ
້ ໄຂຂັ້ນເມ
ື ອງ,
ແຂວງ 5-15 ວັນ

Solved ແກ
້ ໄຂ

້ ນສ
End ິສ
ຸ ດ

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

ຂັ້ນສານຕັດສ
ີ ນ 15-30 ວັນ

4.1

ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ແມ່ນສ່ວນປະກອບຂອງ ໜຶ່ງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກງານຊົນເຜົ່າ
ເພື່ອຮັບປະກັນດັ່ງນີ້:,ອະນຸມັດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຫົວໜ້າຄອບຄົວທີ່ເປັນເພດຍິງ ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຍ່່າງເໝາະສົມ
o ,ມີງ ົບປະມານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຊົນເຜົ່າໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ
o ,ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສາມາດດໍາເນີນວຽກໄດ້
ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສາມາດຍື່ນຖຶງຂັ້ນເທິງເພື່ອແກ້ໄຂ


ແລະ

ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ
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ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ ຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຊົນເຜົ່າ
ໄດ້ຮັບຜົນດີ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານທີ່ສົມບູນຕ້ອງມີດັ່ງນີ້:
: ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານໃນໄລຍະປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ


ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຊົນເຜົ່າ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຊຶ່ງໄດ້ລວມເຂົ້າໃນເນື້ອ ໃນຂອງສັນຍາ
ຂອງໂຄງການ ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ



ແລະໂຍທາທິການ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຈັດຕັ້ງການຕິດຕາມພາຍໃນ ດ້ວຍ
ການເກັບຂໍ້ມູນແລະ ປະເມີນ ທຸກກິດ ຈະກໍາ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຊົນເຜົ່າ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຜົນ
ສໍາເລັດ ແລະ ບັນຫາ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ການຕິດຕາມພາຍໃນຄວນຈະຈັດຂຶ້ນ ທຸກໆເດືອນ

ຕິດຕາມຜົນກະທົບ
ຕິດຕາມຜົນກະທົບແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ຂອງສັນຍາໂຄງການ ຈຸດສໍາຄັນຂອງການຕິດຕາມ ຜົນກະທົບ ແມ່ນ 1.
ຕິດຕາມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ ຄອບຄົວຂອງຊົນເຜົ່າ ແລະ ຊຸມຊົນ 2.
ຊາຍແລະຍິງ ໄດ້ຮັບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດຈາກ ໂຄງການມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ 3. ຄຸ້ມຄອງ ຄໍາຮ້ອງທຸກ,
ການຄັດຄ້ານ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ການຕິດຕາມຜົນກະຈາກໂຄງການ

ຄວນຈະດໍາເນີນ

ໂດຍການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມສົນທະນາ

ຢ່າງເປັນທາງການ

ຄວນຈະດໍາເນີນເປັນປະຈໍາປີ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປະສານງານກັບ PPWT

ພະແນກໂຍທາທິ

ການແລະຂົນສົ່ງແຂວງ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ ແລະ ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ທຸກຂັ້ນ ເພື່ອ
ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຕິດຕາມ ແລະ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກຸ່ມສົນທະນາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ

ຈະຈ້າງ

ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານສັງຄົມ ເພື່ອມາຊ່ວຍ
4.2

ງົບປະມານ ແລະ ການເງິນ

ກິດຈະກໍາທີ່ສະເໜີທັງໝົດ ພາຍໃຕ້ແຜນງານຊົນເຜົ່າ ໄດ້ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ RAP ແລະ ການກະກຽມ ເພື່ອການປະມູນ
ແລະ ເອກະສານສັນຍາ ,ເພາະສະນັ້ນ ການຄາດຄະເນງົບປະມານ ແມ່ນສໍາລັບບາງກິດຈະກໍາເທົ່ານັ້ນ, ຈຸດສໍາຄັນ
ພາຍໃຕ້ການປະສານງານ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງຈິດສໍານຶກ . ການຄາດຄະເນງົຍບປະມານ ທັງໝົດ
25,540 ໂດລາສະຫະລັດ .
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4.3

ສະເໜີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເນືອ
້ ໃນສໍາຄັນ
ການຕິດຕໍປ
່ ະສານງານ

ບັນຫາ/ສິງ່ ຄວນເອົາໃຈໃສ

ແຜນດໍາເນີນງານ

ການຕິດຕໍ່ປະສານງານລະຫວ່າງ
ພະນັກງານລັດ

ກັບ

ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການປະສານ
ງານ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ ກັບປະຊາຊົນ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບຂອງບ້ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເກັບຮັກສາ
ເອກະສານແລະ ພິທີການທູດ ໃນ
ເວລາປະສານງານກັບກັບປະຊາຊົນທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບຂອງບ້ານຕ້ອງ

ຄະນະ

ຮັບຜິດຊອບບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ(ສະເໜີໃນ

2

ກຸ່ມ

ສົນທະນາ )
-

ຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ
-

ຂົນສົ່ງ).
-

ກົມທີ່ດິນ.

-

ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງເມືອງຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ

ໂດຍສະເພາະ ເພດຍິງ , ພະນັກງານທີ່

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບໍ່ມີຄວາມຮັບ

ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ.
-

ກະກຽມ ບັນຊີລາຍຊື່ສັນຍາຂອງ
ໂຄງການ( ມີຊື່ ແລະ ນໍາເບີ
ໂທລະສັບ) ຕິດໄວ້ ຫ້ອງການບ້ານ ຫຼື
ກະດານຂ່າວຂອງບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນ
ໄດ້ຮັບຮູ້

ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນ
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຈາກ
ລັດຖະບານ ສ ປປ ລາວ(ສະເ

ໜີໃນ 1ກຸ່ມສົນທະນາ)

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີຄວາມເປັນ

ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້
ກ່ອນເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງແຂວງ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະ
ຊາດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ

-

ແຜນການຕິດຕໍປະສານງານກັບເຜົ່າມົ້ງ,
ເປັນຄົນມົ້ງ ຫຼື ຜູ້ແປພາສາມົ້ງ ແມ່ນມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີ ໃນໄລຍະເວາ
ລາສົນທະນາ

ກະຊວງໂຍທາທິການແລະ

ໄລຍະເວລາ

ບ່ອນທີ່ມີແຮງງານຄົນຕ່າງປະເທດຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ຈ້າງນາຍແປພາສາ ເພື່ອອໍາ

-

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງ

ຄໍາເຫັນກ່ອນການ
ກໍ່ສ້າງ
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ເນືອ
້ ໃນສໍາຄັນ

ບັນຫາ/ສິງ່ ຄວນເອົາໃຈໃສ

ແຜນດໍາເນີນງານ

ຫ່ວງການສື່ສານກັບ ແຮງງານຄົນ

ນວຍສະດວກໃນການ ສື່ສານລະຫວ່າງ

ຕ່າງປະເທດ (ສະເໜີໃນ5 ກຸ່ມ

ນາຍບ້ານ,ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ສົນທະນາ)

ແລະ ກໍາມະກອນທີ່ເປັນຄົນ
ຕ່າງປະເທດ
-

-

ຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ

-

ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທະນາຄານ
ໂລກ
ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ

-

.

-

ລາຍຊື່ຂອງກໍາມະກອນ ລວມທັງກໍາ
ມະກອນຄົນຕ່າງປະເທດ( ກອັບປີ ປັດ ສະປໍ ຫູືເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ຈະນອນຄ້າງຄືນໃນ
ບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອໍານາດການ
ປົກຄອງບ້ານໄດ້ຮັບຊາບ
ບໍລິສັດຮັບປະກັນຢ່າງເຕັມທີ ໃນການ
ປະຖົມສຶກສາໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ລວ

ໄລຍະເວລາ

ຫົວໜ້າຫຍ່ວຍ ທີ່ຂື້ນກັບບ້ານ
ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຂອງການຈັດຕັ້ງ
ບ້ານ ໂດຍສະເພາະ ນາຍບ້າ,
ປ້ອງກັນບ້ານ, ເຖົ້າແກ່ ຫຼື ແນວ
ໂຮມບ້ານ
ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນ
ບ້ານ

ມັງຮຽນຮູຮີດຄອງປະເພນີ, ລະບຽບ
ການຂອງບ້ານແລະ ກົດໝາຍ
ອີງຕາມປະສົບການໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ຈາກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,
ບໍ່ມີແຈ້ງການທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ
ທັນກໍານົດເວລາໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບເພື່ອກະກຽມຍົກຍ້າຍ
ຫຼື ມ້າງເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ(ສະເ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ /ບໍລິສັດຮັບເໝົາ
ກໍ່ສ້າງ ຄວນແຈ້ງເຕືອນຢ່າງເປັນທາງການ
ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງ
ໜ່ອຍ 3 ເດືອນ ກ່ອນໂຄງການລົງມືກໍ່ສ້າງ

-

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ

ຢ່າງໜ່ອຍ3ເດືອນ

ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິການ

ກ່ອນລົງມືກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ

ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ,ຫ້ອງການ

-

ໜີໃນ1ກຸ່ມສົນທະນາ)

-

ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ເມືອງ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດແລະ ສິ່ງລ້ອມແຂວງ ແລະ
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍ
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ແຜນດໍາເນີນງານ

ຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ
-

ການແລກປ່ຽນຂໍມ
້ ນ
ູ
ຂ່າວສານ

ການອອກແບບເຕັກນິກໃນການ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ

ໄລຍະເວລາເຖິງການ

ແບບຂັ້ນຕອນອະນຸມັດສຸດທ້າຍຮ່ວມ

ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິການ

ກໍ່ສ້າງ

ກະທົບທັງໝົດ.

ຂໍ້ມູນນໍາປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ

ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ

ສະເໜີແລກປ່ຽນເຕັກນິກການອອກ
ກັບຄະນະບ້ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ

ກໍ່ສ້າງທາງ ຄວນມີການແລກປ່ຽນ

ໄລຍະເວລາ

ກະທົບ(ສະເໜີໃນ1ກຸ່ມ

ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ,ຫ້ອງການ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ

ສົນທະນາ)
ການຮືຖ
້ ອນສິງ່ ປຸກສ້າງທີ່
ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ

ການຮື້ຖອນເຮືອນ, ຮ້ານ

-

ດໍາເນີນ

-

ຂາຍເຄື່ອງ, ຮົ້ວ(ລວມທັງຮົ້ວຂອງ
ວັດ) ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ແລະ ທາງ

ການວັດແທກໃນເບື້ອງ

ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິ

ຕົ້ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ

ການ ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ,

ປະຕິບັດຈາກທີມງານ

ຫ້ອງການໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ

ສັນຈອນ(ສະເໜີໃນ2 ກຸ່ມ
ສົນທະນາ)
-

ສໍາລັບບາງຄອບຄົວ ເຂົາເຈົ້າຈໍາ

ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ

ເປັນຕ້ອງໄດ້ອາໃສຢູ່ໃກ້ເສັ້ນທາງ
ທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ
ເກີດອຸປະຕິເຫດ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ

ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ
ໜ່ວຍງານເດີນສໍາຫຼວດ
ລາຍລະອຽດ
ຊາວບ້ານຕ້ອງໄດ້ສໍາເນົາ
ເອກະສານການເດີນສໍາຫຼວ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊັນແລ້ວ

ວັດແທກຕົວຈິງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ

ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້

ສັງຄົມ ໄດ້ກໍານົດແຜນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອ

ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິ

ພາຍຫູງສໍາເລັດການ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້

ການ ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ,

ວັດແທກຕົວຈິງ ແລະ

-

ພາຍຫຼັງຄິດໄລ່ຜົນ
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ສໍາລັບຄອຍຄົວທີ່ບໍ່ສະຖານທີ່ເພື່ອ
ຢູ່ອາໃສ ຫຼື ຍົກຍ້າຍໄປ ເນື່ອງ

-

ສໍາລັດຜູ້ທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ໂດຍ
ສະເພາະ ທີ່ທຸກຍາກ ຫົວໜ້າຄອບຄົວ
ທີ່ເປັນເພດຍິງ ການຊົດເຊີຍຄວນກວມ
ເອົາຄ່າການຍົກຍ້າຍ ຕາມລະບຽບການ
ຍົກຍ້າຖິ່ນຖານຂອງ ທະນາຄານໂລກ

-

ລັດຖະບານ ແຫ່ງສປປລາວ ຄວນຈະ
ກໍານົດອັດຕາຄ່າຊົດເຊີຍສູງກ່ວາ ແລະ
ຊົດເຊີຍຜູຍ
້ ິງທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ຜູ້
ທີ່ຕ້ອງການມ້າງ ແລະ ຕັງເຮືອນ/ຮ້ານ
ຄືນໃຫມ່

ຈາກ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ
ການເງິນ ໂດຍສະເພາະ ຄອບຄົວ
ທີມີແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ

ຄວາມສາມາດໃນການຮື້ຖອດ ຫຼື
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ມີຈໍາກັດໂດຍ
ສະເພາະ ຄອບຄົວທີມີແມ່ຍິງເປັນ
ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແລະ ຂາດແຮງ
ງານ

ທຸລະກິດ

ປິດກິດຈະການທຸລະກິດ ໃນໄລຍະ ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເປີດດໍາ
ເນີນທຸລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້(ສະເ
ໜີໃນ3 ກຸ່ມສົນທະນາ)

ກະທົບ

-

ຫ້ອງການໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານ

-

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ

ແຜນໄດ້ລວມຢູ່ໃນ

ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິ

ແຜນການຍົກຍ້ານຖິ່ນ

ການ ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ,

ຖານ ການຊົດເຊີຍຕົວ

ຫ້ອງການໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ

ປະຕິບັດໄລຍະ ການກໍ່

-

ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

-

.

-

ການຈັດຕັ້ງບ້ານ

ໃນໄລຍະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ ການຊົດເຊີຍຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນລາຍໄດ້ພື້ອນຖານ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໄລຍະເວລາ

ຈິງ ແມ່ນຈັດຕັ້ງ
ສ່າງຕົວຈິງ

.ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງ
ທີມງານ ປະເມີນສັງຄົມ
ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິ
ການ ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ,

-

ຫ້ອງການໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິການ
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້ ບ
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ໄລຍະເວລາ

ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ,ຫ້ອງການ

ບໍ່ມີສະຖານທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ(ສະເໜີໃນ 1ກຸ່ມ
ສົນທະນາ ຫຼັກ52)

ການປະເມີນ ແລະ ການວາງ ແຜນ
ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນ
ໃຈ ທາງເລືອກ ທຸລະກິດຈະມາທົດ
ແທນ ເຊັ່ນ ການກະກຽມພື້ນຊົ່ວຄາວ
ທີ່ເໝາະສົມ(ບ່ອນທີ່ສາມາດຫາທີ່ດິນ
ໄດ້) ຫຼື/ແລະ ຄວບຄຸມເອົາ ຄ່າເຊົ່າ
ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ

.

-

ໄນໄລຍະການປັບປຸງ

ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິ

ແຜນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ

ການ ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ,

ຫາໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ
ຕົວຈິງ

-

-

ສໍາລັບຜູ້ຍິງທີ່ຂາຍອາຫານ ແລະ ໝາກ
ໄມ້ ຕາມແຄມຖະໜົນເຂດ ຕະຫຼາດ
ຫຼັກ 52 . ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງ ສືບຕໍ່ທຸລະກິດຕາມສະຖານທີ່
ຄືເກົ່າ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ລອງ ຢ່າງ
ນີ້ມນວນ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ

ຫ້ອງການໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ

-

ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ເມືອງ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ, ຫ້ອງການ

-

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານ
ທີມງານປະເມີນການຍົກຍ້າຍ
ຖິ່ນຖານ

ທີມງານປະເມີນ ສັງຄົມ
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ເນືອ
້ ໃນສໍາຄັນ

ບັນຫາ/ສິງ່ ຄວນເອົາໃຈໃສ

ແຜນດໍາເນີນງານ
-

ເນື່ອງຈາກ ມີພາລະໃນການໃຊ້
ຈ່າຍ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໜີ້ສີນ
ບຸກຄົນເພີ່ມຂື້ນ(ສະເໜີໃນ5 ກຸ່ມ
ສົນທະນາ)

ອິງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດລາຍໄດ້
ແຜນການປະເມີນການຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສ
ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນການຊົດເຊີຍລາຍ
ໄດ້ທີ່ເໝາະສົມແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

-

ແຜນການຊົດເຊີຍ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ອນການກໍ່ສ້າງ
ເລີ່ມຕົ້ນ

-

ລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ ອາດຈະກະທົບຕໍ່
ວິຖີຊີວິດ ແລະ ການສຶກສາຂອງ
ເດັກ(ສະເໜີໃນ2ກຸ່ມສົນທະນາ)

ໄນໄລຍະການປັບປຸງ
ແຜນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ຫາໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ
ຕົວຈິງ

-

ໃນກໍລະນີ ທຸລະກິດສາມາດດໍາ
-

ເນີນຕໍ່ໄປ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງ
ທີມງານປະເມີນການຍົກຍ້າຍ
ຖິ່ນຖານ

-

ໄລຍະເວລາ

-

ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວຫຼຸດລົງ

ຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ

ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ງ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານ

ຈາກໂຄງການ ອາດຈະມີຄວາມ
ສ່ຽງຈະເປັນໜີ້ຫຼຸດລົງ(ສະເໜີໃນ1
ກຸ່ມສົນທະນາ)
ການຊົດເຊີຍ

ບໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ

-

ຈັດຕັ້ງການກວດກາຕົວຈິງຜົນກະທົບຕໍ່

-

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ

ການຕິດຕາມທາງດ້ານ

ລາຍການຊົດເຊີຍອາດຈະເປັນ

ຊັບສິນເຊັ່ນ: ດິນ, ເຮືອນ, ຮ້ານ

ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິ

ຮ່າງກາຍໄດ້ດໍາເນີນ

ເງິນສົດ? ອາດຈະຊົດເຊີຍເປັນ

ຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ
ກະກຽມສະຫຼຸບສັງລວມລາຍລະອຽດ
ຂອງຜົນກະທົບ
ຄິດໄລ່ການຊົດເຊີຍ ແລະ ອິງຕາມຜົນ
ກະທົບລາຍລະອຽດ . ປັບປຸງ ທາງ
ເລືອກ ແລະ ແຜນຂອງການຊົດເຊີຍ

ການ ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ,

ດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ

ຫ້ອງການໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ

ການຄິດໄລ່ຄ່າຊົດເຊີຍ

ວັດຖຸ? ອັດຕາເທົ່າໃດ? ຈະຊົດ

-

ເຊີຍສໍາເລັດເວລາໃດ? ແລະຈະ

-

ສໍາເລັດດ້ວຍວິທີໃດ? ( ທັງໝົດ
9 ກຸ່ມສົນທະນາ ຕ້ອງການຢາກ

ຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນ

-

ທີມງານຄິດໄລ່ການເສຍ

ຊ່ວງໄລຍະລົງມືກໍ່ສ້າງ

-

RAP team. ທີມງານປະ

ຕົວຈິງ
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ເນືອ
້ ໃນສໍາຄັນ

ບັນຫາ/ສິງ່ ຄວນເອົາໃຈໃສ
ຕື່ມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການ

ແຜນດໍາເນີນງານ
-

ຊົດເຊີຍ)

.ການຊົດເຊີຍໄດ້ລວມເອົາຄ່າໃຊ່ຈ່າຍ
ໃນການອອກໃບຕາດິນໃໝ່ ແກ່ຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ

ຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ
-

ໄລຍະເວລາ

ເມີນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ,

-

ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານ

ມີປະສົບການທາງລົບຢ່າງຮ້າຍ

-

-

MPWT, PPWT,

ການຊົດເຊີຍອາດຈະ

ແຮງ ຈາກໃນອາດີດ ກ່ຽວກັບ

.

-

ພົບກັບຄອບຄົວປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ເພື່ອນໍາສະເໜີທາງເລືອກຂອງ
ການຊົດເຊີຍ ແກ່ເຂົາເຈົ້າ

-

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ

ກໍ່ສ້າງຢ່າງໜ່ອຍ 3

ການຊົດເຊີຍຈາກລັດຖະບານ(ສະເ
ໜີໃນ1 ກຸ່ມສົນທະນາ)
)

-

compensation package as

ມີບັນຫາຫຼາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ແຈກຢາຍການຊົດເຊີຍ
(ສະເໜີໃນ1 ກຸ່ມສົນທະນາ)
ມີບັນຫາຫຼຍກ່ຽວກັບການອັດຕາ
ຄິດໄລ່ການຊົດເຊີຍທີ່ບໍາເໝາະ
ສົມ

Finalize or revise the
necessary.

-

-

ການທົບທວນ ຫຼື ປັບປຸງທາງເລືອກ
ຂອງການຊົດເຊີຍ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາ
ເປັນ
ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຕົກລົງກັນໃຫ້ແກ່
ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບການຊົດ
ເຊີຍຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາຄ່າຮື້ຖອນ

-

ຈ່າຍກ່ອນການລົງມື

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ,

ເດືອນ ກ່ອນການລົງມື

ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານ

ກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ.

-

ຫົວໜ້າຫນ່ວຍ ຂອງບ້ານ

-

.

-

ການຈັດຕັ້ງບ້ານ
ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້
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ເນືອ
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ບັນຫາ/ສິງ່ ຄວນເອົາໃຈໃສ

ແຜນດໍາເນີນງານ

ຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ

ໄລຍະເວລາ

ຂັດແຍ່ງ
ບັນຫາໃນໄລຍະກໍາລັງ

ໃນໄລຍະບຸນຮີດຄອງປະເພນີ :

ກໍສ
່ າ້ ງ

ບຸນເຜົ່າມົ້ງ(ບຸນກິນຈຽງ) ຈັດຂື້ນ

ບໍລລ
ິ ສ
ິ ດ
ັ ປຶກສາກັບການຈັດຕັງ້ ບ້ານໃນເວລາ ວາງແຜນກໍສ
່ າ້ ງລະຫວ່າງໄລຍະນີ້ ເພືອ
່ ໃຫ້ມີ

ໃນຊ່ວງທັນວາ ຫາ ເດືອນ

ຄວາມແນ່ໃຈວ່າການກໍສ
່ າ້ ງຈະບໍລ
່ ບ
ົ ກວນ

-

ມັງກອນ ໃນທຸກໆປີ ແລະ ໄລຍະ

ຊາວບ້ານຫຼາຍ

-

7 ວັນ
ມົນລະຜິດທາງອາກາດ (ຂີ້ຝຸ່ນ

ຫົດນໍາ້ ໃສ່ທາງໃນໄລຍະກໍສ
່ າ້ ງຍ່າງໜ່ອຍ2

ແລະ ຄວັນ) (ສະເໜີໃນ6 ກຸ່ມ

ຫູື 3 ຄັງ້ ຕໍມ
່ ື້

ສົນທະນາ)
ແຜນການຍົກຍ້າຍຖິນ
່ ຖານ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈ
ການສັ່ນສະເທືອນໜ້າດິນ ອາດ
ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຂອງ

ຂອບເຂດສະເພາະ ບ່ອນທີຈ
່ ະໃຫ້ເຂົາ້ ອອກ
ຈາກເຮືອນເພືອ
່ ບໍໃ່ ຫ້ກະທົບຕໍຮ
່ າ່ ງກາຍ

ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ເສັ້ນທາງໄດ້ຮັບ
ການເປ່ເພ(ສະເໜີໃນ2 ກຸ່ມ

MPWT. ກະຊວງໂຍທາທິການ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາ
ມະການຕິດຕາມ ຄວນ
ແລະ ຂົນສົ່ງ
ສໍາເລັດກ່ອນ ການລົງມື
ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ
ກໍ່ສ້າງເລີ່ມຕົ້ນ
Head of village cluster.
ຫົວໜ້າໜ່ວຍຂອງບ້ານ

-

ວິຊາການອອກແບບ
ຄວນຈະພິຈາລະນາ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານ
ກ່ອນລົງມືກໍ່ສ້າງ
GRM Committees. ຄະນະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນ
ກໍາມະກາແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ລວມທັງມາດຕະການ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄວນ
ລະບຸໃນສັນຍາຂອງ
ການກໍ່ສ້າງ
Village authorities.

ສົນທະນາ)
ສຽງດັງຈາກການກໍ່ສ້າງ ອາດເຮັດ

ຕາຕະລາງເຮັດວຽກກໍສ
່ າ້ ງ ສໍາລັບແຕ່ລະວັນ

ໃຫ້ປະຊາຊົນອນຍາກໃນເວລາ

ເທົາ່ ນັນ
້ ສໍາລັບວຽກອືນ
່ ໆ ຕ້ອງໄດ້ສບ
ື ຕໍໃ່ ນ

ກາງຄືນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ອາຍຸສູງ

ຕອນແລງ ຕາມມາລະຍາດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້

ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ສະບາຍ

ການຈັດຕັງ້ ບ້ານ ແລະ ຜູໄ້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ

ອາໃສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໄດ້ຮບ
ັ ຊາບ

ການຈັດວາງແລະຫ້າງ
ຫາກະກຽມອື່ນຄວນຈະ
ສໍາເລັດໃນໄລຍະການ
ກໍ່ສ້າງ

(ສະເໜີໃນ2 ກຸ່ມສົນທະນາ)
ການກໍ່ສ້າງລ້າຊ້າ(ສະເໜີໃນ8
ກຸ່ມສົນທະນາ)

-

ວາງແຜນການກໍສ
່ າ້ ງຢ່າງເຄັງ່ ຂັດເພືອ
່
ຫຼກ
ີ ເວັນ
້ ການເຮັດວຽກຊັກຊ້າ
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ແຜນດໍາເນີນງານ
-

-

ນໍ້າປື້ອນ/ນໍ້າທີ່ມີສານເຄມີ
ນໍ້າຖ້ວມ(ສະເໜີໃນ3 ກຸ່ມ
ສົນທະນາ)
ອຸປະຕິເຫດເພີ່ມຂື້ນເນື່ອງຈາກ

ໄລຍະເວລາ

ດໍາເນີນການກໍສ
່ າ້ ງເປັນແຕ່ລະຊ່ວງ ດີກ່
ວາ ເລີມ
່ ລົງມືຫາຼ ຍສະຖານທີ່ ໃນເວລາ
ດຽວກັນ
ັ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຕ້ອງໄດ້ປະສານກັບການຈັດຕັງ້
ຂອງບ້ານກ່ຽວກັບ ເພືອ
່ ໃຫ້ເຂົາເຈົາ້
ກຽມຄວາມພ້ອມທີຈ
່ າໍ ເປັນຕ່າງໆ

ແຜນຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກສິງ່ ແວດລ້ອມ
ໄດ້ເຊືອ
່ ມໂຍງກັບ ສັນຍາກໍສ
່ າ້ ງ
-

ການປະໝາດໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ(ສະເ
ໜີໃນ9 ກຸ່ມສົນທະນາ)

ຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ

-

ຕິດຕັງ້ ປ້າຍເຕືອນແລະ ໄຟ ແລະ ສິງ່
ກີດກັນ
້ ໃສ່ຂອບເຂດກໍສ
່ າ້ ງທີບ
່ ທ
ໍ່ ນ
ັ ສໍາ
ເລັດ
ແນະນໍາກ່ຽວກັບເງືອ
່ ນໄຂ ທີບ
່ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ຈະ
ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
, ອຸປະຕິເຫດ ເນືອ
່ ງຈາກການລະເລີຍ
ຂອງເຂົາເຈົາ້ ຕາມສັນຍາກໍສ
່ າ້ ງ

ສາຍໄຟຟ້າ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ

-

ມີແຈ້ງການໄລຍະ1ວັນ ຕໍກ
່ ານຈັດຕັງ້

ທໍ່ນໍ້າປະປາ ເປ່ເພ(ສະເໜີໃນ2

ບ້ານ, ຜູໄ້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ ລວມທັງ

ກຸ່ມສົນທະນາ)

ຮ້ານ,ເຮືອນພັກ, ໂຮງແຮມໃນກໍລະນີ

-

ລະບົບ ສິງ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງ
ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ສະໜອງທາງເລືອກຊົວ
່ ຄາວ ໃນ
ກໍລະນີການກໍສາ້ ງຖືກທໍນ
່ າໍ້ ເປ່ເພ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ກໍສ
່ າ້ ງ ດໍາເນີນການກວດກາສະ
ໜາມກໍສ
່ າ້ ງໃຫ້ດີ ເພືອ
່ ຫຼກ
ີ ເວັນ
້ ສ້າງ
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ແຜນດໍາເນີນງານ

ຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ

ໄລຍະເວລາ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍທ
່ ນ
ໍ່ າໍ້ ປະປາ ແລະ ສາຍ
ໄຟຟ້າ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າ

-

ອອກ ເຮືອນ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ

ແລະ ເຄືອ
່ ງຈັກ ໃນການກໍສ
່ າ້ ງໃຫ້ ເປັນ
ລະບຽບ ເພືອ
່ ບໍສ
່ າ້ ງຄວາມສັບສົນໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊົນທີດ
່ າໍ ລົງຊີວດ
ິ ຢູເ່ ຂດກໍສ
່ າ້ ງ
ເສັນ
້ ທາງ
ລວມທັງເສັນ
້ ທາງ ໃນການອອກແບບກໍສ
່ າ້ ງ

(ສະເໜີໃນ6 ກຸ່ມສົນທະນາ)

ຈັດວາງວັດຖຸ, ພະຫານະ, ເຄືອ
່ ງມື

-

ບັນຫາຄວາມປອດໄພ ຫູງ
ຈາກສໍາເລັດການກໍສ
່ າ້ ງ

ຈັດວາງຂົວຂ້າມຊົວ
່ ຄາວໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່
ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ ໃນກໍລະນີຫາກໄດ້ສາ້ ງ
ຮ່ອງລະບາຍນໍາ້ ຕັດທາງເຂົາ້ ອອກເຮືອນ
ແລະ ຮ້ານຂອງເຂົາເຈົາ້
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຂ້າມ
ທາງ(ສະເໜີໃນ7 ກຸ່ມສົນທະນາ)

-

ສ້າງຂົວຂ້າມ ຫຼື ສ້າງທາງມ້າລາຍ ເພືອ
່

-

ຂ້າມທາງຕາມຕະຫຼາດ, ໂຮງຣຽນ, ໂຮງ ໝໍ ແລະວັດ
-

ຄວາມໄວສູງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້
ອຸປະຕິເຫດເພີ່ມຂຶ້ນ(ສະເໜີໃນ7
ກຸ່ມສົນທະນາ)

-

-

ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິການ
ການແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ

ຄວາມໄວ ຕາມແຍກ, ໂຮງຮຽນ,

-

ຕະຫຼາດ, ວັດ ປລະ ໂຮງໝໍ

-

ຕິດປ້າຍເຕືອນເມົາຫ້າມຂັບລົດ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ແລະ ຂົນສົ່ງ,ຫ້ອງການໂຍທາທິ

ຕິດຕັງ້ ປ້າຍ ແລະໄຟ ແຈ້ງເຕືອນ ຈໍາກັດ

-

.

. ຫົວໜ້າໜ່ວຍ ຂອງລບ້ານ

ແຜນການຕ້ອງໄດ້ຈັດ
ວາງ ແລະ ລວມຢູ່ໃນ
ການອອກແບບດ້ານ
ເຕັກນິກ
ການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງຈະ
ດໍາເນີນໃນທ້າຍຂອງ
ໂຄງການ.

-

ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ
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ແຜນດໍາເນີນງານ
-

ຕິດຕັງ້ ໄຟເຍືອງທາງທີເ່ ໝາະສົມແລະ

-

ໄຟອໍານາດຕາມສາມແຍກ,ສີແ
່ ຍກ

-

-

ຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ

ຈັດຕັງ້ ການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບ
ລະບຽບຈາລະຈອນ ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ
ແລະ ໄວລຸນ
້

ໄລຍະເວລາ

ການຈັດຕັ້ງບ້ານ
ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພຖະໜົນ

-

ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ

-

ກໍານົດພະນັກງານເວນຍາມ ໂດຍ
ສະເພາະ ຕາມແຍກຕ່າງໆ ເພືອ
່ ໃຫ້ຜຂ
ູ້ ບ
ັ
ຂີປ
່ ະຕິບດ
ັ ຕາມ ລະບຽບການສັນຈອນ
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