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ພາກສັງລວມ	

ການຈັດບູລິ ມະສິ ດແມ່ນມາດຕະການສໍ າຄັນໃນການປະຕິບັດງານໂຄງການກວດກູ້	ລບ
ຕ	ຢູ່ໃນທ່ົວໂລກ,	ເພາະວ່າຄຸນຄ່າຂອງໂຄງການກໍານົດເປັນເງິ ນ.	ລະບົບການຈັດບູລິ ມະສິ ດທີ່

ໂປ່ງກໍຄື ການເຮັດໃຫ້ເຈຕະນາຂອງໂຄງການມີ ຄວາມຈະແຈ້ງ,	ແລະ	ສ້າງບັນທັດຖານການຕົກ
ລົງຮ່ວມກັນເພ່ືອຕັດສິ ນໃຈວ່າ	ໜ້າວຽກໃດຈະຕ້ອງປະຕິບັດກ່ອນ	ແລະ	ໜ້າວຽກໃດສາມາດລໍ
ຖ້າປະຕິບັດຕາມຫັຼງ.	

  ບົດລາຍງານນີ ້ 	 ກວມເອົ າລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລະບົບການຈັດບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້	
ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໃນປັດຈຸບັນ,	ລວມທັງນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ	ລບຕ	ແລະ	ບັນ
ດານະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ,	 ລະບຽບມາດຕະຖານການປະຕິບັດ
ງານຂອງ	 ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້ລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກ,	 ແລະ	 ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງທີ່ ພົວ
ພັນເຖິງການຈັດບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້	 ລບຕ	 ຂອງອໍ ານາດການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງ,	 ເມື ອງ,	
ບ້ານ,	 ຄອບຄົວ	 ແລະ	 ບັນດາອົງການກວດກູ້	 ລບຕ.	 ເຫັນວ່າ	 ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດກ່ຽວກັບ
ການຈັດບູລິ ມະສິ ດກວດກູ້	ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ໃນປັດຈຸບັນ,	ຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ	ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ
ມີ ລັກສະນະກວມລວມ,	 ຍັງຂາດບັນທັດຖານທີ່ ເປັນເອກະພາບກັນສໍ າລັບຂະແໜງການ,	 ແຕ່
ລະອົງການປະຕິບັດງານ	 ຕ່າງກໍນໍ າໃຊ້ບັນທັດຖານຂອງຕົນເອງເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຕັດສິ ນໃຈ	
ແລະ	ການວາງແຜນວຽກຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານ.		
	  ບົດລາຍງານສະບັບນີ ້ 	 ຍັງໃຫ້ຂໍ ້ ສັງເກດວ່າ	 ບັນດານະໂຍບາຍ	 ແລະ	 ບົດບາດທາງການ
ເມື ອງ 	 ມີ ບົດບາດສໍ າຄັນຕ່ໍການຈັດບູລິ ມະສິ ດໃນລະດັບມະຫາພາກ,	 ໃນຂະນະທີ່ ລະບຽບການທີ່

ເນ້ັນໜັກທາງດ້ານວິ ຊາການ	ແລະ	ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງ	ແມ່ນມີ ບົດບາດຫຼາຍກວ່າຢູ່ໃນລະດັບ
ຈຸລະພາກ.	 ພົບວ່າ	ນະໂຍບາຍຫ້ຼາສຸດທີ່ ແນະນໍ າກໍຄື 	ການສ່ົງເສີ ມກວດກູ້	ລບຕ	 ຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຢື ນ
ຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	 ຕົກຄ້າງ	 CHAs 	 ເທົ່ ານ້ັນ,	ນີ ້ 	 ເປັນຂ້ັນຕອນສໍ າຄັນເພ່ືອກ້າວໄປສູ່ການຈັດບູລິ
ມະສິ ດໜ້າວຽກກວດກູ້ໃນລະດັບມະຫາພາກ.	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ໃນປັດຈຸບັນເຫັນວ່າ	ມີ ກົນໄກ
ໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ ນໍ າໃຊ້ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງນະໂຍບາຍການຈັດບູລິ ມະສິ ດວຽກງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ຢູ່ລະ
ດັບມະຫາພາກ	 ເຂົ ້ າກັບລະບຽບການ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນຢູ່ລະດັບຈຸລະພາກ.	
ຕົວຢ່າງ,	 ຍັງຂາດລະບົບສັງເກດການທີ່ ນໍ າໃຊ້ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ,	 ການຕິດ
ຕາມກວດກາ	 ຫຼື 	 ການລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສະ
ໜັບສະໜູນການກວດກູ້	 ລບຕ	 ຢູ່ຕາມຈຸດສຸມພັດທະນາຕ່າງໆ.	ນອກຈາກນີ ້ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການເບິ່ ງສໍ າເນົ າເອກະສານໂຄງການລົງທຶ ນຂອງລັດ	 PIP 	 ກໍຖື ກຍົກຂຶ ້ ນມາເປັນຄໍ າຖາມ
ກ່ຽວກັບຄວາມມີ ປະໂຫຍດຂອງເອກະສານເຫ່ົຼານ້ັນໃນຖານະທີ່ ເປັນເຄື່ ອງມື ສໍ າຄັນສໍ າລັບການ
ຈັດບູລິ ມະສິ ດ	ແລະ	ການວາງແຜນວຽກກວດກູ້	ລບຕ.	
		  ການຕັດສິ ນໃຈທັງໝົດກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດຢູ່ຂ້ັນຈຸລະພາກ	 ປາກົດວ່າຕັດສິ ນ
ໃຈໂດຍອົງການປະຕິບັດງານເອງ	 ໂດຍມີ ການປ້ອນຂໍ ້ ມູນຈາກອໍ ານາດການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງ	
ແລະ	ເມື ອງ	ໜ້ອຍທີ່ ສຸດ.	ພະນັກງານແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶ ນ	 ຜູ້ທີ່ ຖື ກຄາດຫວັງວ່າຈະສາ
ມາດໃຫ້ຂໍ ້ ມູນໄດ້ຢ່າງສ້າງສັນເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າ
ວຽກກວດກູ້	ລບຕ,	ປາກົດວ່າ	ພະນັກງານເຫ່ົຼານ້ັນແມ່ນຢູ່ນອກຂະບວນການຫັຼກຂອງການວາງ
ແຜນ	 ແລະ	 ຢູນອກຂະບວນການລາຍງານຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ.	 ການປະກອບ
ສ່ວນຫັຼກຂອງອໍ ານາດການປົກຄອງຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ	 ມີ ພຽງການພິຈາລະນາ,	 ອະນຸມັດແຜນ



ວຽກຂອງອົງການປະຕິບັດງານເປັນສ່ວນໃຫຍ່.	 ຢູ່ໃນລະດັບຮາກຖານລຸ່ມລົງໄປກວ່ານ້ັນ	 ການ
ປ້ອນຂໍ ້ ມູນທີ່ ເປັນທາງການບາງເລັກນ້ອຍຈາກຂ້ັນບ້ານ	 ຫຼື 	 ຂ້ັນຄອບຄົວ	 ແມ່ນມີ ໃຫ້ເຫັນເປັນ
ຫັຼກຖານຢູ່ໃນແຜນວຽກຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ.	

	  ການແນະນໍ າທີ່ ສໍ າຄັນຢູ່ໃນບົດລາຍງານນີ ້ 	 ຄື :	 ຫ້ອງການ	 ຄຊກລ,	 ໂດຍປຶ ກສາຫາ
ລື ກັບຜູ້ມີ ບົດບາດໃນການຕັດສິ ນໃຈທາງການເມື ອງ,	 ບັນດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ	 ແລະ	 ຄູ່ຮ່ວມ
ງານສາກົນ	 ຄວນພັດທະນານະໂຍບາຍການຈັດບູລິ ມະສິ ດກວດກູ້	 ລບຕ	 ຂຶ ້ ນ	 ລວມທັງໃຫ້ນິ
ຍາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບູລິ ມະສິ ດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ.	 ຄວນສ້າງເອກະສານຕິດ
ຕາມບັນທັດຖານ	 ເພ່ືອກໍານົດ	 ແລະ	ອະທິບາຍ 	 ບູລິ ມະສິ ດຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ັນ,	ແລະ	 ກໍານົດຕົວຊີ ້

ວັດ	ເພ່ືອວັດແທກຄວາມຄື ບໜ້າຂອງມາດຕະຖານດ່ັງກ່າວໃນແຕ່ລະໄລຍະ.	 	



ຄໍ າສັບຫຍໍ ້ 	

CCM	 	 	 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີ ດລູກຫວ່ານ	

CHA	 	 	 ພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກ	 ລບຕ 	ຕົກຄ້າງ	

DfID	 	 	 ກົມພັດທະນາລະຫວ່າງຊາດ	

FDA	 	 	 ຈຸດສຸມພັດທະນາ	 ຈຸດສຸມ 	

GICHD	 	 	 ສູນເກັບກູ້ລະເບີ ດເພ່ືອມະນຸດສະທໍາສາກົນ	ເຈນີ ວາ	

GOL	 	 	 ລັດຖະບານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	

IMSMA		 ລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ ້ ມູນດ້ານລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກ	

Lao	PDR	 	 ສາທາລະນະລັດ	ປະຊາທິປະໄຕ	ປະຊາຊົນລາວ	

MAG	 	 	 ອົງການເກັບກູ້ລະເບີ ດ	ແມັກ	

MLSW	 	 	 ກະຊວງແຮງງານ	ແລະ	ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ	

MOU	 	 	 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ ້ າໃຈ	

NPA	 	 	 ອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	ນັອກແວຣ໌ 	

NRA	 	 	 ຄະນະກໍາມະນຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ	ເພ່ືອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກ	
ທີ່ ຕົກຄ້າງ	

ຢູ່	ສປປ	ລາວ	 ຄຊກລ 	

NSEDP		 ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ‐ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ	

NS	 	 	 ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ	

PIP	 	 	 ໂຄງການລົງທຶ ນຂອງລັດ	

RD	&	PE	 	 ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	

SOPs	 	 	 ລະບຽບມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ	

	TS	 	 	 ການສໍ າຫຼວດດ້ານວິ ຊາການ	

UNDP	 	 	 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພັດທະນາ	

UXO	 	 	 ລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກ	

UXO	Lao	 	 ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີ ດແຫ່ງຊາດ



1.	ຄໍ ານໍ າ	

ການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	 ເປັນມາດຕະການທີ່ ສໍ າຄັນໃນທາງປະຕິບັດສໍ າລັບວຽກງານແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກໃນຂອບເຂດທ່ົວໂລກ,	 ເພາະວ່າມັນກໍານົດຄຸນຄ່າຂອງໂຄງການ
ເປັນເງິ ນ.1	ລະບົບການຈັດບູລິ ມະສິ ດທີ່ ມີ ຄວາມໂປ່ງໃສ	ເຮັດໃຫ້ເຈຕະນາຂອງໂຄງການມີ ຄວາມ
ຈະແຈ້ງ,	ແລະ	 ສ້າງບັນທັດຖານການຕົກລົງເຫັນດີ ເພ່ືອຕັດສິ ນໃຈວ່າ	ໜ້າວຽກໃດຈະຕ້ອງເຮັດ
ກ່ອນ	 ແລະ	 ໜ້າວຽກໃດສາມາດເຮັດຕາມຫັຼງ.	 ນະໂຍບາຍຫ້ຼາສຸດທີ່ ຖື ກແນະນໍ າກໍຄື 	 ສ່ົງເສີ ມ
ການກວດກູ້	ລບຕ	ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງ	 CHAs 	ເທົ່ ານັ◌້ ນ	ເປັນຂ້ັນ
ຕອນທີ່ ສໍ າຄັນເພ່ືອກ້າວໄປເຖິງການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກໃນລະດັບມະຫາພາກ.	ນອກຈາກນີ ້ ,	
ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດກວດກູ້	ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ແມ່ນມີ ລັກສະນະ
ກວມລວມ	 ແລະ	 ປາສະຈາກເຈຕະນາທີ່ ຈະແຈ້ງ,	 ເຊິ່ ງເປັນຜົນຕ່ໍຄວາມເໝາະສົມຂອງລະບຽບ
ການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	ແລະ	ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງ.	

 ບົດລາຍງານນີ ້ 	 ສັງລວມເອົ າຜົນຂອງການສຶ ກສາຄົ ້ ນຄ້ວາບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວ
ກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດ,	ລະບຽບການ	ແລະ	ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງຂອງການກວດກູ້	ລບຕ	 ຢູ່	ສປ
ປ	ລາວ	ທີ່ ດໍ າເນີ ນມາເປັນເວລາ	22	ວັນ.			ບົດລາຍງານ	ຍັງກວມເອົ າລາຍລະອຽດ	ນະໂຍບາຍ,	ລະ
ບຽບການ	ແລະ	ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງໃນປັດຈຸບັນ	 ກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກກວດກູ້	
ລບຕ,	ແລະ	ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ	ປັດຈຸບັນ	ບັນດາລະບຽບການເຫ່ົຼານ້ັນຖື ກເຂົ ້ າໃຈ	ແລະ	ຖື ກຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດຄື ແນວໃດຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ,	ຂ້ັນແຂວງ,	ເມື ອງ	ແລະ	ບ້ານ.	ເຈຕະນາ	ກໍເພ່ືອຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະ
ພາບການໃນປັດຈຸບັນໃນການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	 ຫຼາຍກວ່າເປັນການທົບທວນ	 ຫຼື 	ຕີ ລາຄາ.	 ມັນໄດ້
ນໍ າສະເໜີສິ່ ງທີ່ ພົບເຫັນ	ແລະ	ຂໍ ້ ແນະນໍ າທີ່ ຈໍ າເປັນຈໍ ານວນໜ່ຶງເພ່ືອການພິຈາລະນາຂອງ	ຄຊກ
ລ	ໃນອະນາຄົດ.	ການສະຫຸຼບ	ແລະ	ຂໍ ້ ແນະນໍ າຕ່າງໆ	ຈະສະໜອງຂໍ ້ ມູນທີ່ ມີ ແນວໂນ້ມບ່ົງບອກວ່າ	
ລະບົບການຈັດບູລິ ມະສິ ດໃໝ່ກໍາລັງຈະຖື ກພັດທະນາຂຶ ້ ນໂດຍ	ຄຊກລ	ແລະ	ອົງການ	ສປຊ	ເພ່ືອ
ການພັດທະນາ. 

ການສຶ ກສາກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້	 ລບຕ	 ຢູ່	 ສປປ	 ລາວ	 ໃນຄ້ັງນີ ້ ,	
ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ 	 ເໝາະສົມດ້ວຍເຫດຜົນສອງຢ່າງ	ຄື :	 ທໍາອິ ດ,	ການຈັດບູລິ ມະສິ ດກວດ
ກູ້	ລບຕ	ກໍາລັງມີ ຄວາມສໍ າຄັນເພ້ີມຂຶ ້ ນເລື ້ ອຍໆ	ເນື່ ອງຈາກວ່າຈໍ ານວນພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	
ຕົກຄ້າງໄດ້ເພ້ີມຂຶ ້ ນຢ່າງໄວວານັບແຕ່ມີ ການຮັບຮອງລະບຽບການສໍ າຫຼວດ	 ລບຕ	 ທີ່ ອີ ງໃສ່ຫັຼກ
ຖານໃນຕ້ົນປີ 	2015	ເປັນຕ້ົນມາ.	ຮອດວັນທີ 	30	ມິຖຸນາ	2016	ຈໍ ານວນພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບ
ຕ	ຕົກຄ້າງມີ ເຖິງ		4,653	ແຫ່ງ,	ກວມເອົ າເນື ້ ອທີ່ 	24,708	ເຮັກຕາ	ທີ່ ບັນທຶກໄວ້ໃນຖານຂໍ ້ ມູນຄຸ້ມ
ຄອງລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກ	 IMSMA 	 ຢູ່ໃນ	 5	 ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	 ເພ່ືອມະນຸດສະ
ທໍາ.2	ຈໍ ານວນ	 ພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	 ຕົກຄ້າງ	 ໃໝ່	ຄາດວ່າຈະສື ບຕ່ໍເພ້ີມຂຶ ້ ນເລື ້ ອຍໆເນື່ ອງ
ຈາກການສໍ າຫຼວດດ້ານວິ ຊາການແມ່ນຈະດໍ າເນີ ນໄປໃນທ່ົວປະເທດ	ໃນໄລຍະ	 4	 ‐	 5	ປີ 	 ຂ້າງໜ້າ	
ແລະ	 ຮູ້ດີ ວ່າການກວດກູ້ຈະບໍ່ ສາມາດຮັກສາຈັງຫວະເດີ ມຂອງມັນໄວ້.	 ເພາະສະນ້ັນ,	 ເພ່ືອຮັບ
ມື ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນກັບຈໍ ານວນໜ້າວຽກກວດກູ້ທີ່ ເພ່ີມຂຶ ້ ນນ້ັນ,	ຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	
ຈໍ າເປັນຕ້ອງຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກກວດກູ້	 ໂດຍຈັດເປັນປະເພດ	 ແລະ	 ເປັນສະຖານທີ່ 	 ແລະ	
                                                            
1 ສູນກາງເກັບກູ້ລະເບີ ດເພື່ ອມະນຸດສະທໍາສາກົນ	ເຈນີ ວາ,	ການຈັດບູລິ ມະສິ ດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ.	ນະໂຍບາຍຫ
ຍໍ ້ 	ເລກທີ .1,	ພະຈິ ກ	2011,	ໜ້າ.1. 
2 ຖານຂໍ ້ ມູນ	ອິ ມສະມາ,	ສະໜອງໃຫ້ໂດຍໜ່ວຍງານຄຸມຄອງຖານຂໍ ້ ມູນຂອງ	ຄຊກລ	 ຄ້ັງວັນທີ 	 10	ສິ ງຫາ	 2016.	ມີ ຂໍ ້ ມູນເພ້ີມ
ຕື່ ມຈາກຖານຂໍ ້ ມູນດ່ັງກ່າວຊີ ້ 	 ບອກວ່າ	 ພ້ືນທີ່ ທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	 ລບຕ	 ຈໍ ານວນ	 75	 ພ້ືນທີ່ 	 ໄດ້ຮັບການກວດກູ້ໃນກາງປີ 	 2016	
ໜ້ອຍກວ່າພ້ືນທີ່ ທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	 ລບຕ	ທີ່ ກໍານົດໄດ້ທັງໝົດ	 1.6	 ສ່ວນຮ້ອຍ .	ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານວິ ຊາການຂອງ	 ກຸ່ມບໍ ລິ ສັດສະເຕີ
ລິ ງສາກົນ	 ແນະນໍ າວ່າ	 ຈໍ ານວນ	 CHAs	 ຕົວຈິ ງອາດຈະຕ່ໍາກວ່ານີ ້ ,	 ເນື່ ອງຈາກຄວາມເຂົ ້ າໃຈຜິດຂອງ	 ບາງອົງການປະຕິບັດ
ງານກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຄໍ າວ່າ	“	ປິ ດ	”	ພ້ືນທີີ

່ ໆຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ.	ບາງອົງການບັນທຶກວ່າ	“	ການປິ ດ	 ພ້ືນທີ່ ໆຢື ນຢັນວ່າ
ມີ 	ລບຕ	ແມ່ນຫັຼງຈາກສໍ າເລັດການສໍ າຫຼວດດ້ານວິ ຊາການ,	ຂະນະທີ່ ບາງອົງການກໍບັນທຶກຢ່າງຖື ກຕ້ອງວ່າ	"	ການປິ ດ	"	ພ້ືນທີ່ ໆ
ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	ແມ່ນພາຍຫັຼງທີ່ ກວດ	 ກູ້ແລ້ວເທ່ົາ	 ນ້ັນ.	ຄຊກລ	ແລະ	ສະເຕີ ລິ ງ	 ກໍາລັງດໍ າເນີ ນການເພ່ືອແກ້ໄຂຂໍ ້ ມູນທີ່ ຜິດ
ພາດນີ ້ . 



ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ	ແຕ່ລະໜ້າວຽກເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ຖື ກຈັດບູລິ ມະສິ ດເຂົ ້ າໃນແຜນວຽກປະຈໍ າປີ ຂອງ
ແຕ່ລະອົງການປະຕິບັດງານ. 

	
ເຫດຜົນທີ ສອງ,	 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ	 ຄຊກລ 	 ແລະ	 ອົງການ	 ສປຊ	

ເພ່ືອການພັດທະນາ	 	 UNDP 	 ຈະອອກແບບລະບົບການຈັດບູລິ ມະສິ ດໃໝ່ສໍ າລັບໜ້າ
ວຽກກວດກູ້	ລບຕ.	ລາຍລະອຽດ	ແລະ	ຂໍ ້ ສະຫຸຼບຂອງການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າໃນຄ້ັງນີ ້ 	ມີ ເປົ ້ າໝາຍ
ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການກໍານົດລະບົບໃໝ່ກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	 ໂດຍໃຫ້ທັດສະນະວິ
ໄສເຖິງສະພາບແວດລ້ອມໃນການຈັດບູລິ ມະສິ ດໃນປັດຈຸບັນ,	 ລວມທັງຈຸດດີ 	 ແລະ	 ຈຸດອ່ອນ.	
ເປັນໄປໄດ້ວ່າ	 ຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆທີ່ ມີ ໃນລະບົບປັດຈຸບັນຈະຖື ກປ່ຽນໂອນໄປສູ່ລະບົບໃໝ່,	 ນອກ
ຈາກວ່າພວກມັນຫາກໄດ້ຮັບການພິສູດ,	ປຶ ກສາຫາລື 	ແລະ	ເຫັນດີ ຮ່ວມກັນສໍ າລັບການແກ້ໄຂ. 

ພາລະກິດສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າໃນຄ້ັງນີ ້ 	 ຖື ກມອບໝາຍໂດຍສູນກາງເກັບກູ້ລະເບີ ດເພ່ືອມະ
ນຸດສະທໍາສາກົນ	 ເຈນີ ວາ	 (GICHD)  ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາ
ມາດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ທີ່ ໃຫ້ທຶ ນໂດຍກົມພັດທະນາລະຫວ່າງຊາດ	 DfiD ,	
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	 ນັອກແວຣ໌ 	ແລະ	 GICHD.	 ການຄົ ້ ນຄວ້າ
ສ່ວນໃຫຍ່	ປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງເດື ອນກໍລະກົດ	ຫາເດື ອນກັນຍາ	2016. 

 

2. ເນື ້ ໃນສໍ າຄັນ	
ສູນກາງເກັບກູ້ລະເບີ ດເພ່ືອມະນຸດສະທໍາສາກົນ	 ເຈນີ ວາ	 ອະທິບາຍການຈັດບູລິ ມະສິ ດ

ວ່າ	 ເປັນລະບົບໜ່ຶງຂອງຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ	 ທີ່ ຮຽກຮ້ອງການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງພາກວິ ຊາ
ການ	ແລະ	ພາກການເມື ອງ.3	ບົດລາຍງານນີ ້ ນໍ າສະເໜີການຈັດບູລິ ມະສິ ດຢູ່ໃນສອງລະດັບ	ຄື :			

 ການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	 ໃຫຍ່ 	ລະດັບມະຫາພາກ:	ໄດ້ແກ່ການຈັດສັນ:	
‐ ພ້ືນທີ່ ທ່ົວໄປທີ່ ຈະຖື ກກວດກູ້,	 ຕົວຢ່າງ:	 ຂ້ັນແຂວງ,	 ເມື ອງ,	 ຊຸມຊົນ,	 ພ້ືນທີ່ ຢື ນ

ຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງ;	
‐ ແຫ່ຼງທຶ ນ;	ແລະ		
‐ ອົງການກວດກູ້	ລບຕ.			

 ການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	 ນ້ອຍ 	ລະດັບຈຸນລະພາກ:		
‐ ການຈັດປະເພດໜ້າວຽກເປັນປະເພດ,	 ເປັນສະຖານທີ່ ,	 ເປັນບູລິ ມະສິ ດ	 ສູງ,	

ກາງ,	ຕ່ໍາ;	ແລະ	
‐ ການລວມເອົ າບັນດາໜ້າວຽກບູລິ ມະສິ ດເຫ່ົຼານ້ັນເຂົ ້ າໃນແຜນວຽກຫຼາຍປີ ,	

ແຜນວຽກປະຈໍ າປີ 	ແລະ	ແຜນວຽກປະຈໍ າເດື ອນ.			
	
	 ບົດລາຍງານໃຫ້ຄວາມໝາຍຄວາມສໍ າຄັນຕ່ໍບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ	ເຊັ່ ນ:	 ສົນທິສັນຍາ
ສາກົນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ,	ແລະ	 ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດ,	ມາດຕະຖານ	ແລະ	ແຜນການ.	 ມັນໄດ້ໃຫ້ນິ
ຍາມລະບຽບການຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ັນວ່າ	 ເປັນພຽງແຕ່ທິ ດສະດີ ທີ່ ມີ ຢູ່ໃນລະບຽບມາດຕະຖານການ
ປະຕິບັດງານ	 SOPs 	 ຂອງແຕ່ລະອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ເທົ່ ານ້ັນ,	 ການປະຕິ
ບັດຕົວຈິ ງເທົ່ ານ້ັນຄື ຄວາມເປັນຈິ ງທີ່ ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ຂ້ັນແຂວງ,	 ເມື ອງ,	 ບ້ານ	 ແລະ	 ຂ້ັນ
ຄອບຄົວ.	ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ	ບັນດານະໂຍບາຍ	 ແລະ	ບົດບາດທາງການເມື ອງ 	ແມ່ນມີ ບົດບາດ
ສໍ າຄັນໃນການຈັດບູລິ ມະສິ ດຢູ່ລະດັບມະຫາພາກ,	 ຂະນະທີ່ ບັນດາລະບຽບການທີ່ ເນ້ັນໜັກທາງ
ດ້ານວິ ຊາການ	ແລະ	ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງ	ແມ່ນມີ ອິ ດທິພົນແຂງແຮງຢູ່ໃນລະດັບຈຸລະພາກ.	
	

                                                            
3 ສູນກາງເກັບກູ້ລະເບີ ດເພື່ ອມະນຸດສະທໍາສາກົນ	ເຈນີ ວາ,	ການຈັດບູລິ ມະສິ ດຢູ່ຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ.	ຄວາມຄິ ດພ້ືນ
ຖານ	ແລະ	ຄໍ ານໍ າ,	ນະໂຍ	
ບາຍຫຍໍ ້ 	ເລກທີ .	1,	ພະຈິ ກ	2011	ໜ້າ	1. 



3. ວິ ທີ ປະຕິບັດ	
ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າດໍ າເນີ ນໄປເປັນເວລາ	 22	 ວັນ	 ໂດຍທີ່ ປຶ ກສາຂອງສູນກາງເກັບກູ້ລະ

ເບີ ດເພ່ືອມະນຸດສະທໍາສາກົນ	 ເຈນີ ວາ	 ແລະ	 ນັກວິ ຊາການໜ່ຶງທ່ານຈາກໜ່ວຍງານກຸ່ມວິ ຊາ
ການເກັບກູ້	ລບຕ	ຫ້ອງການ	ຄຊກລ.		ປະກອບດ້ວຍ	3	ຂ້ັນຕອນ	ຄື :	ຂ້ັນຕອນທີ ໜ່ຶງ:	ປະກອບ
ດ້ວຍການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ.	 ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງນະໂຍ
ບາຍ,	 ພ້ອມດ້ວຍນະໂຍບາຍ	 ແລະ	 ເອກະສານລະບຽບການທີ່ ສໍ າຄັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ‐ສັງຄົມ,	 ການພັດທະນາຊົນນະບົດ	 ແລະ	 ຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ.	 ບັນລຸ
ການວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນທີ່ ເກັບກໍາໄດ້ຈາກຫ້ອງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ	 ແລະ	 ອົງການປະຕິ
ບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ເພ່ືອມະນຸດສະທໍາ.	 ບັນດາອົງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ	 ລວມມີ 	
ຫ້ອງການ	ຄຊກລ,	ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶ ນ,	ແລະ	ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພ່ືອ
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.	
	 ຂ້ັນຕອນທີ ສອງ	 ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມສະໜາມຢູ່ແຂວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.	 ທີ ມງານໄດ້
ລົງຢ້ຽມຢາມແຂວງຊຽງຂວາງ	ແລະ	ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ	ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບລະບຽບ
ການຈັດບູລິ ມະສິ ດກວດກູ້	ລບຕ	ແລະ	ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງໃນຂ້ັນແຂວງ	ແລະ/ຫຼື 	 ຂ້ັນເມື ອງ,	
ບ້ານ	 ແລະ	 ລະດັບຄອບຄົວ.	 ສອງແຂວງເຫ່ົຼານີ ້ ເປັນແຂວງທີ່ ມີ ລະເບີ ດຕົກຄ້າງຫຼາຍທີ່ ສຸດ	 ຢູ່
ພາກເໜືອ	ແລະ	ພາກໃຕ້ຂອງ	ສປປ	ລາວ.	ຢ່າງໜ້ອຍມີ ສອງອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບ
ຕ	 ເພ່ືອມະນຸດສະທໍາທີ່ ເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະແຂວງເຫ່ົຼານີ ້ ,	 ເຊິ່ ງເປັນໂອກາດດີ ສໍ າລັບທິມງານໃນ
ການເກັບຂໍ ້ ມູນທີ່ ຫຼາກຫຼາຍຢູ່ຂ້ັນແຂວງພາຍໃນເວລາອັນສ້ັນ.	 ທີ ມງານ	 ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກ
ງານແຂວງ	 ແລະ	 ເມື ອງ	 ຈາກຫ້ອງການປົກຄອງເມື ອງ,	 ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ	 ແລະ	
ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ,	 ແລະ	 ຫ້ອງການແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶ ນ.	 ການຄັດເລື ອກເມື ອງ	
ແລະ	 ບ້ານທີ່ ລົງຢ້ຽມຢາມ	 ແມ່ນຄັດເລື ອກບົນພ້ືນຖານຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍ າລັບການເດີ ນທາງ
ໃນລະດູຝົນ.ບັນດາບ້ານທັງໝົດ	 ນອກຈາກບ້ານໜ່ຶງ 	���ມີ ປະສົບການກ່ຽວກັບການກວດ
ກູ້	ລບຕ	ໃນບາງລະດັບພາຍໃນເວລາ	18	ເດື ອນຜ່ານມາ	 ເດື ອນມັງກອນ	2015	‐	ເດື ອນມິຖຸນາ	
2016 .	 ບ້ານເຫ່ົຼານີ ້ 	 ເປັນບ້ານທີ່ ນອນຢູ່ໃນ	ແລະ	 ຢູ່ນອກຈຸດສຸມພັດທະນາ	 FDAs 	ຂອງລັດຖະ
ບານ.	 ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ	 ທິ ມງານໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ	 4	 ບ້ານ	 ຢູ່ເມື ອງຄູນ	 ຮ່ວມກັບພະນັກງານ
ຂອງອົງການ	ແມັກ,	ແລະ	2	ບ້ານ	ຢູ່ເມື ອງຄໍ າ	ຮ່ວມກັບທີ ມງານຂອງ	ຄກລ.	ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ	ທີ ມງານໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ	 2	 ບ້ານ	 ຢູ່ເມື ອງເຊໂປນ	 ຮ່ວມກັບທິມງານຂອງອົງການ	ເຮໂລ	ທ
ຣາສ໌ 	ແລະ	2	ບ້ານຢູ່ເມື ອງພີນ	ຮ່ວມກັບທີ ມງານ	ຄກລ.	ທີ ມງານ	ໄດ້ພົບປະກັບອໍ ານາດການປົກ
ຄອງບ້ານ	ແລະ	 ເຈົ ້ າຂອງດິ ນ	 ເພ່ືອຖາມຄວາມຮູ້ສຶ ກຕ່ໍການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າໃນ
ການຈັດບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້	ລບຕ. 
  ຂ້ັນຕອນທີ ສາມ	ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນທີ່ ເກັບກໍາໄດ້	ແລະ	ຂຽນບົດລາຍງານ.	ຂໍ ້

ມູນເພ້ີມຕື່ ມ	 ແລະ/ຫຼື 	 ການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແມ່ນໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກຫ້ອງການ	 ຄ
ຊກລ	 ແລະ	 ຄກລ.	 ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຈະຖື ກແປເປັນພາສາລາວ.	 ລາຍຊື່ ບຸກຄົນ	 ແລະ	 ອົງ
ການຈັດຕ້ັງທີ່ ທິ ມງານໄດ້ປື ກສາຫາລື 	ມີ ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	2.	
	

4. ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ	
	 ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າພົບພ້ໍກັບຂໍ ້ ຈໍ າກັດບາງຢ່າງ	 ເນື່ ອງຈາກວ່າ:	 1 	 ໄລຍະສ້ັນ;	 2 	 ສາ
ມາດກວດສອບໜ້າວຽກກວດກູ້ໃນອັດຕາສ່ວນໜ້ອຍ;	 3 	 ໃຊ້ເວລາດົນໃນການໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນ
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ;	 4 	 ບັນດາຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມລະດັບຊາດ	ແລະ	ສາ



ກົນ	 ມັກສົນທະນາກ່ຽວກັບແຜນການໃນອະນາຄົດຫຼາຍກວ່າທີ່ ຈະລົມກັນກ່ຽວກັບລະບົບປັດຈຸ
ບັນ	 ແລະ	 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຜ່ານມາ;	 ແລະ	 5 	 ການຂ້າມຜ່ານຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	
ລບຕ	ຕາມການຈັດສັນຂອງລັດຖະບານ.4	

ເນື່ ອງຈາກຂໍ ້ ຈໍ າກັດທາງດ້ານເວລາ,ທີ ມງານ	 ໄດ້ໃຊ້ເວລາຈໍ າກັດທີ່ ສຸດພົບປະກັບອໍ ານາດ
ການປົກຄອງແຂວງ	ແລະ	 ເມື ອງ.	 ເຖິງວ່າມີ ເວລາຈໍ າກັດກໍຕາມ,	ທີ ມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ
ໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ	 ການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດຢູ່ໃນລະດັບຈຸລະພາກ	 ສ່ວນໃຫ
ຍ່ແມ່ນຕັດສິ ນໃຈໂດຍພະນັກງານຢູ່ໃນລະດັບເມື ອງ	 ແລະ	 ແຂວງ.	 	 ນອກນີ ້ ,	 ແມ່ນມີ ເປີ ເຊັນ
ໜ້ອຍທີ່ ທີ ມງານພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ	 ສາມາດກວດສອບລາຍລະອຽດຂອງໜ້າວຽກກວດກູ້ໄດ້	 ຄື :	
ມີ 	 11	ສະໜາມໃນຈໍ ານວນ	 1,965	ສະໜາມທີ່ ກວດກູ້ແລ້ວແຕ່ເດື ອນມັງກອນ	 2015	ເປັນຕ້ົນ
ມາ	 0.6% ,	10	ບ້ານໃນຈໍ ານວນ	656	ບ້ານ	 1.5% ,	4	ເມື ອງໃນຈໍ ານວນ	52	ເມື ອງ	 8% ,	ແລະ	
2	ໃນ	 10	ແຂວງ	 20% .	ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງນີ ້ 	ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດ
ຕົວຈິ ງໃນການຈັດບູລິ ມະສິ ດແມ່ນມີ ຄຸນນະພາບທີ່ ສຸດ. 

ມີ ເອກະສານພາສາລາວ	 ແລະ	 ພາສາອັງກິດພຽງຈໍ ານວນໜ້ອຍເທ່ົານ້ັນທີ່ ໄດ້ຮັບທີ່ ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນະໂຍບາຍ	ແລະ	ລະບົບ,	ລະບຽບການທາງການ.	ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ ້
ມູນ	 ການສະເໜີ,	 ຂໍ ້ ກໍານົດ	 ແລະ	 ການໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນ 	 ປາກົດວ່າຍັງບໍ່ ສະດວກໃນທາງປະຕິບັດ
ຕົວຈິ ງຢູ່ໃນຫຼາຍອົງການ.	 ມີ ໂອກາດຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງຄ້ັງ	 ທີ່ ທີ ມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້
ຢຸດເຊົ າຕິດຕາມເອົ າຂໍ ້ ມູນ	 ຫຼື 	 ເອກະສານນະໂຍບາຍທີ່ ໄດ້ສະເໜີຂໍ ຫຼາຍຄ້ັງແຕ່ບໍ່ ສໍ າເລັດ.	 ສິ່ ງທີ່

ມັກລົມກັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລົມກ່ຽວກັບແຜນໃນອະນາຄົດຫຼາຍກວ່າການລົມກັນກ່ຽວກັບຜົນ
ສໍ າເລັດທີ່ ຜ່ານມາ	 ບາງທີ ມັນອາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍ າພັນທີ່ ບໍ່ ສະດວກຕ່ໍກັບຖານຂໍ ້
ມູນ,	ແລະ	ຄວາມຈິ ງກໍຄື 	ການນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນເພ່ືອເປັນຫັຼກຖານສໍ າລັບນະໂຍບາຍ	ແລະ/ຫຼື 	ແຜນ
ວຽກນ້ັນແມ່ນຍັງບໍ່ ຖື ກຄວບຄຸມຢ່າງຮັດກຸມ.	

ສຸດທ້າຍ,	 ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້	 ລບຕ	 ໃນຄ້ັງນີ ້ 	
ແມ່ນດໍ າເນີ ນໄປໃນເວລາທີ່ ສະຖາບັນພາຍໃນຂອງລັດຖະບານກໍາລັງມີ ການປ່ຽນແປງ.	 ຂະ
ແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ກໍາລັງຢູໃນຂະບວນການຖ່າຍໂອນຈາກຄະນະກໍາມະການແຫ່ງ
ຊາດເພ່ືອການພັດທະນາຊົນນະບົດ	 ແລະ	 ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	 ໄປຂຶ ້ ນກັບກະຊວງແຮງງານ	
ແລະ	ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ	 ກຮສສ .	ຄະນະບໍ ລິ ຫານຫ້ອງການ	ຄຊກລ	ແນະນໍ າວ່າ	ການປະຕິ
ບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະວັນຢູ່ຂ້ັນສູນກາງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ ້ ແລ້ວ,	
ແຕ່ວ່າ	 ການມອບຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນທາງການຍັງບໍ່ ທັນເກີ ດຂຶ ້ ນເທື່ ອ.	 ການປ່ຽນ
ແປງດ່ັງກ່າວ,	ຢູ່ຂ້ັນແຂວງ	ແລະ	ເມື ອງ	ມີ ຄວາມຈະແຈ້ງໜ້ອຍ.	ຄະນະບໍ ລິ ຫານຫ້ອງການ	ຄຊກ
ລ	ຍັງໄດ້ແນະນໍ າອີ ກວ່າ	ບາງແຂວງແມ່ນໄດ້ໂອນໄປຂຶ ້ ນກັບ	ພະແນກແຮງງານ	ແລະ	ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມແລ້ວ	ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ	 ຍັງບໍ່ ມີ ການໂອນເກີດຂຶ ້ ນຢູ່ແຂວງ	ແລະ	 ເມື ອງທີ່ ທິ ມ
ງານພວກຂ້າພະເຈົ ້ າລົງຢ້ຽມຢາມ.	 ໃນເວລາມີ ການຖ່າຍໂອນຈະເຮັດໃຫ້ມີ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງ
ໃໝ່ເກີ ດຂຶ ້ ນສໍ າລັບຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ຊຶ່ ງໃນບໍ່ ຊ້ານີ ້ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງປັດຈຸບັນກໍ
ຈະລ້າສະໄໝ	 ຫັຼງຈາກການຖ່າຍໂອນຢ່າງເປັນທາງການຈາກກະຊວງໜ່ຶງໄປອີ ກກະຊວງ
ໜ່ຶງເກີ ດຂຶ ້ ນ,	 ເພາະວ່າ	ອີ ງຕາມຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ	ຄຊກລ	 ທ່ານໜ່ຶງກ່າວວ່າ,	ມີ ແຜນຈະ

                                                            
4 ຄຊກລ	ແລະ	ຄກລ	ຖື ກຖ່າຍໂອນຢ່າງເປັນທາງການຈາກຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ	ເພື່ ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	 ໄປຂຶ ້ ນກັບກະຊວງແຮງງານ	ແລະ	 ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ	 ກຮສສ 	 ໃນວັນທີ 	 11	ພະຈິ ກ	 2016,	 ຫັຼງຈາກ
ຄອງຄອຍມາຫຼາຍເດື ອນ.	 ທິມງານໄດ້ເບິ່ ງແຈ້ງການຂອງພັກ	 ແລະ	 ຂໍ ້ ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ	 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການ
ໂອນ	ຄຊກລ	ມາຂຶ ້ ນກັບກະຊວງແຮງງານ	ແລະ	ສະຫວັດດີ ການສັງຄົ ມ.	ບໍ່ ມີ ການກ່າວເຖິງ	ຄກລ	ຢູ່ໃນ	ເອກະສານທັງສອງສະບັບ
ນີ ້ .	 ເບິ່ ງຕາມແຈ້ງການຂອງພັກ	 ເລກທີ 	 232/232/CCO,	 ທິດຊີ ້ ນໍ າຈາກກໍາມະການສູນກາງພັກກ່ຽວກັບການປັບປຸງ	ແລະ	 ສັບ
ຊ້ອນ	ວຽກງານຂອງລັດຄື ນໃໝ່,	ລົງວັນທີ 	18	ກໍລະກົດ	2016;	ແລະ	ຂໍ ້ ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ	ເລກທີ .	57/PM	ກ່ຽວກັບ
ການສື ບຕ່ໍສັບຊ້ອນຄື ນໃໝ່ບາງ	ວຽກງານຂອງລັດຖະບານ,	ລົງວັນທີ 	22	ກໍລະກົດ	2016. 



ດັດແປງແກ້ໄຂດໍ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕ້ັງ	 ແລະ	 ສະມາຊິ ກຂອງຄະ
ນະຊີ ້ ນໍ າ	ຄຊກລ	ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ ້ .5 

 

5. ນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້	ລບຕ	

ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງທີ່ ສົມບູນທີ່ ສຸດຂອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	
ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນແຜນ	 ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	
ລາວ	 2011‐2020	 ທີ່ ຮັບຮູ້ກັນໃນນາມ	 ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ	 II ,	 ແລະ	 ແຜນວຽກ
ຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 2016‐2020	 ມີ ພຽງສະບັບພາສາລາວ,	
ແລະ	 ທີ່ ຖື ກອ້າງອີ ງເປັນພາສາອັງກິດກໍຄື ແຜນວຽກຫຼາຍປີ .	 ທັງສອງເອກະສານນີ ້ 	 ບໍ່ ມີ ສະບັບ
ໃດສັງລວມເອົ າລາຍລະອຽດຂອງນະໂຍບາຍການຈັດບູລິ ມະສິ ດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ.	 ເພາະສະນ້ັນ	
ທິ ມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າຈິ່ ງໄດ້ກວດສອບບັນດາເອກະສານທາງການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານນະໂຍບາຍ	ທີ່ ລະບຽບການ	ແລະ	ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງໃນ
ການຈັດບູລິ ມະສິ ດກວດກູ້	ລບຕ	ໄດ້ຖື ກພັດທະນາ	ແລະ	ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.	ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ,	ບັນ
ດາເອກະສານເຫ່ົຼານີ ້ 	 ແມ່ນສຸມໃສ່ການຈັດບູລິ ມະສິ ດຢູ່ໃນລະດັບຈຸລະພາກ,	 ແລະ	 ບໍ່ ມີ ສ່ວນ
ຮ່ວມກັບການຈັດບູລິ ສິ ດຢູ່ຂ້ັນມະຫາພາກສໍ າລັບການຈັດສັນເນື ້ ອທີ່ ດິ ນເພ່ືອການກວດກູ້	 ຂ້ັນ
ແຂວງ	ຫຼື 	ຂ້ັນເມື ອງ ,	ອົງການກວດກູ້	ລບຕ	ຫຼື 	ດ້ານການເງິ ນ.	
	

5.1	ບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້	ລບຕ	
ມາດຕາ	 4	ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີ ດລູກຫວ່ານ	ທີ່ 	ສປປ	ລາວ	

ເປັນສະມາຊິ ກລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາດ່ັງກ່າວ,	 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ ລົງນາມໃນສົນ
ທິ ສັນຍາ	 “ປະເມີ ນ	 ແລະ	 ຈັດບູລິ ມະສິ ດຄວາມຈໍ າເປັນສໍ າລັບການກວດກູ້.6	 ອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່
ລະປະເທດສະມາຊິ ກກໍານົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ	 ຄວາມຈໍ າເປັນຫຍັງແດ່ທີ່ ຄວນປະເມີ ນ	 ແລະ	
ຈັດບູລິ ມະສິ ດ.	 ເອກະສານສໍ າຄັນຫຼາຍສະບັບກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ຢູ່	 ສປປ	
ລາວ	 ໄດ້ອ້າງເຖິງບັນດາບູລິ ມະສິ ດໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວ	 ແລະ/ຫຼື 	 ດິ ນບູລິ ມະ
ສິ ດ,	ຕາມທີ່ ອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ .	
			 ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ທີ່ ສັງລວມໄວ້ຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະ
ສາດແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 2011‐2020,	 	 ທີີ

່ ຮູ້ກັນໃນ
ນາມ	ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ	 II	 	 SPF2 .	 ໄດ້ຈັດບັນຊີ ກ່ຽວກັບການກໍານົດ	ແລະ	ເງື່ ອນ
ໄຂໃນການປົດປ່ອຍດິ ນ	 [ຜ່ານການສໍ າຫຼວດ	 ແລະ	 ການກວດກູ້]  “ດິ ນບູລິ ມະສິ ດບົນພ້ືນຖານ
ມາດຕະຖານການກວດກູ້…”	 ໂດຍພິຈາລະນາຕາມແຜນພັດທະນາລະດັບຊາດ,	 ລະດັບແຂວງ,	
ເມື ອງ	ແລະ	 ບ້ານ	 ທີ່ ມີ ໃນປັດຈຸບັນ	 ຊຶ່ ງເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາມາດຕະການສໍ າຄັນ.7	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,	ແຜນຍຸດທະສາດດ່ັງກ່າວ	 ກໍບໍ່ ໄດ້ສັງລວມເອົ າລາຍລະອຽດຂອງບັນທັດຖານ	 ຫຼື 	ແນະນໍ າ
ກ່ຽວກັບວ່າ	 ບັນທັດຖານນ້ັນຖື ກກໍານົດຂຶ ້ ນມາດ້ວຍວິ ທີ ໃດ.	 ເປົ ້ າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດ
ອັນດັບ	9		 MDG	9 	ຕົວຊີ ້ ວັດ	9	ກ,	ໄດ້ວາງເປົ ້ າໝາຍ	ຄື 	“ສໍ າເລັດການກວດກູ້	ລບຕ	ຢູ່ໃນດິ ນກະ
ສິ ກໍາທີ່ ມີ ມູນຄ່າສູງ/ດິ ນບູລິ ມະສິ ດ”		ໃນປີ 	2020,8		ຂະນະທີ່ ໃນປັດຈຸບັນກາຍມາເປັນ,	ເປົ ້ າໝາຍ
ພັດທະນາແບບຍື ນຍົງອັນດັບທີ 	18	ຢູ່ໃນຄາດໝາຍ	18.2	ສໍ າລັບການກວດກູ້	ລບຕ	ທີ່ ຮູ້ຈັກທັງ

                                                            
5 ສໍ າພາດ	ທ່ານ	ບຸນພະມິດ	ໂສມວິ ຈິ ດ,	ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ	ຄຊກລ,	ວັນທີ 	22	ພະຈິ ກ	2016. 
6 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີ ດລູກຫວ່ານ,	ມາດຕາ	4.2.ກ ,ໜ້າ.12	 ພາສາລາວ 	ແລະ	ໜ້າ.40	 ພາສາອັງກິດ . 
7 ຄຊກລ,	ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ	II	 2011‐2020 ,	ໜ້າ.7. 
8 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພັດທະນາ/ລັດຖະບານລາວ,	ເປົ ້ າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດອັນດັບ	9:	ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະ
ທົບຂອງ	ລບຕ,	ຕົວຊີ ້ ວັດ	9	ກ,	2011. 



ໝົດອອກຈາກພ້ືນທີ່ ດິ ນບູລິ ມະສິ ດສູງ	 ແລະ	 ບ້ານທັງໝົດທີ່ ຖື ກກໍານົດວ່າເປັນບ້ານທຸກຍາກ	
ໃຫ້ແລ້ວໃນປີ 	2030.9	
ຢູ່ໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	 ກໍໄດ້ເວົ ້ າຄື
ກັນກັບບັນດາເອກະສານທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນ.	 ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດເວົ ້ າວ່າ:	 “ນອກຈາກ
ການກວດກູ້ເພ່ືອທຸລະກິດແລ້ວ,	ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ທັງໝົດຈະຕ້ອງຂຶ ້ ນແຜນ	
ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸບູລິ ມະສິ ດຂອງລັດຖະບານທີ່ ມີ ໃນປັດຈຸບັນ.	 ສັງເກດ:	 ເນື ້ ອທີ່

ດິ ນທີ່ ກໍານົດ	 ເພ່ືອການກວດກູ້ທັງໝົດ	 ຄວນເປັນດິ ນທີ່ ມີ 	 ຄຸນຄ່າສູງ/ບູລິ ມະສິ ດສູງ	 ເຊັ່ ນດຽວ
ກັນ	ເພ່ືອ	ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ ້ າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດອັນດັບທີ 	9	ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ	
ສປປ	ລາວ;	 ບູລິ ມະສິ ດທີ່ ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ໃນ
ປັດຈຸບັນ	 [ຕົວຢ່າງ:	 ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ	 2];	 ຫຼື 	 ບູລິ ມະສິ ດອື່ ນໆທີ່ ກໍານົດໂດຍ	ຄຊກ
ລ.10	 ຢູ່ໃນບົດໜ່ຶງຂອງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສໍ າຫຼວດ	 ກໍໃຊ້ຄໍ າເວົ ້ າເຊັ່ ນດຽວ
ກັນນີ ້ .11	

ລະບຽບການສໍ າຫຼວດ	ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ,	ອະນຸມັດໂດຍລັດຖະມົນຕີ	 ໃນເດື ອນມັງ
ກອນ	2015,	ຮຽກຮ້ອງວ່າ	ການກວດກູ້	“ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ”	ແມ່ນເກີດຂຶ ້ ນຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າ
ມີ 	 ລບຕ	 ຕົກຄ້າງເທົ່ ານ້ັນ,	 ຊຶ່ ງເປັນນະໂຍບາຍທາງການທີ່ ເກື ອບວ່າປະສົບຜົນສໍ າເລັດໃນການ
ດໍ າເນີ ນການກວດກູ້ຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	 ຕົກຄ້າງ	 ໂດຍສະເພາະ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,		
ລະບຽບການຍັງລະບຸອີ ກວ່າ:	“ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ດໍ າເນີ ນການກວດກູ້ໂດຍກົງໄດ້ໃນພ້ືນທີ່ 	ທີ່ ມີ
ຫັຼກຖານລະເບີ ດລູກຫວ່ານທີ່ ກໍານົດໂດຍການສໍ າຫຼວດດ້ານວິ ຊາການ	 ຄື :	 ກ 	 ດິ ນທີ່ ມີ ສະຖານະ
ພາບເປັນດິ ນບູລິ ມະສິ ດ	 ທີ່ ຮັບປະກັນການສໍ າຫຼວດໃນເວລານ້ັນ.12	 ບັນຫາໜ່ຶງທີ່ ເວົ ້ າ
ເຖິງເລື ້ ອຍໆກ່ຽວກັບບູລິ ມະສິ ດແຫ່ງຊາດ,	ບູລິ ມະສິ ດໃນການພັດທະນາ,	ສະຖານະພາບຂອງບູລິ
ມະສິ ດ	 ຫຼື 	ດິ ນບູລິ ມະສິ ດທີ່ ຂຶ ້ ນບັນຊີ ໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິ ງນ້ັນແມ່ນຍັງຂາດຄໍ ານິ ຍາມກໍາກັບກ່ຽວກັບວ່າ	
ປົກກະຕິແລ້ວ	ຄໍ າວ່າ	“ບູລິ ມະສິ ດ”	ມີ ຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ.	

ແຜນວຽກແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	2016‐2020	 ແຜນວຽກຫຼາຍປີ ,	ທີ່ ອະ
ນຸມັດໃນເດື ອນ	 ມີ ນາ	 	 2016,	 ບາງທີ ມັນໄດ້ໃຫ້ນິ ຍາມຈະແຈ້ງທີ່ ສຸດກ່ຽວກັບບູລິ ມະສິ ດຂອງ
ການກວດກູ້	 ລບຕ	 ເຖິງວ່າແຜນວຽກດ່ັງກ່າວບໍ່ ຖື ກກ່າວເຖິງຕ່ໍທິ ມງານຂອງພວກຂ້າພະ
ເຈົ ້ າໃນຄ້ັງນີ ້ ວ່າເປັນເອກະສານນະໂຍບາຍທີ່ ສໍ າຄັນກໍຕາມ .	 ມັນໄດ້ລະບຸວ່າ	 ການສໍ າຫຼວດ	 ແລະ	
ກວດກູ້	ລບຕ	ຄວນຈະຖື ກປະຕິບັດຢູ່ໃນ	 ພ້ືນທີ່ ຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ	 FDAs ,	ສໍ າ
ລັບສະໜາມໂຄງການຂອງລັດຖະບານ	 ແລະ	 ດິ ນຜະລິ ດກະສິ ກໍາ.13	 ການຈັດລໍ າດັບປະເພດດິ ນ
ທີ່ ກ່າວເຖິງນ້ັນ	 ແມ່ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນ,	 ຂຶ ້ ນຢູ່ກັບການປະຕິບັດຕົວຈິ ງຂອງລັດຖະບານໃນການ
ກໍານົດລະດັບຄວາມສໍ າຄັນຂອງລາຍການຕ່າງໆ	ຄື :	 ພະນັກງານ,	ປະເທດ,	ນະໂຍບາຍ .	ເພາະສະ
ນ້ັນ,	 ຈິ່ ງສາມາດສັນນິ ຖານໄດ້ວ່າ	 ການກວດກູ້ຈຸດສຸມພັດທະນາ	 ເປັນບູລິ ມະສິ ດສູງກວ່າ
ການກວດກູ້ສະໜາມຂອງໂຄງການພັດທະນາ,	ແລະ	ການກວດກູ້ສະໜາມໂຄງການພັດທະນາ	
ເປັນບູລິ ມະສິ ດສູງກວ່າການກວດກູ້ດິ ນກະສິ ກໍາ.	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ແຜນວຽກຫຼາຍປີ 	ບໍ່ ໄດ້ໃຫ້

                                                            
9 ລັດຖະບານລາວ/ອົງການ	ສປຊ	ເພື່ ອການພັດທະນາ,	ເປົ ້ າໝາຍພັດທະນາແບບຍື ນຍົງອັນດັບ	18:	ທໍາລາຍ	ລບຕ	ທີ່ ເປັນອຸປະ
ສັກຕ່ໍການພັດທະນາຂອງຊາດ,	ຄາດໝາຍ	18.2,	2016.	
 
10 ຄຊກລ,	ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	 NS ,	ບົດທີ 	7:	ການກວດກູ້	ລບຕ,	ວັກ	7.1,	ຂໍ ້ ກໍານົດທ່ົວ
ໄປ,	ວັນທີ 	15	ຕຸລາ	2012,		ໜ້າ	7‐7. 
11 ຄຊກລ,	ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	 NS ,	ບົດທີ 	6:	ການສໍ າຫຼວດ,	ວັກ	8.1,	ການໝູນໃຊ້ການ
ສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ການປົດປ່ອຍດິ ນ,	ວັນທີ 	15	ຕຸລາ	2012,	ໜ້າ	6‐8. 
12 ຄຊກລ,	ລະບຽບການສໍ າຫຼວດ	ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ,	ວັນທີ 	15	ມັງກອນ	2015,		ວັກ	13.	ການກວດກູ້ເນື ້ ອທີ່ ,	ໜ້າ	19. 
13 ຄຊກລ,	ແຜນວຽກແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ປີ 	2016‐2020,	ເລກທີ :	110/ຄຊກລ,	01	ມີ ນາ	2016,	ໜ້າ	12	ແລະ	
18. 



ທິ ດຊີ ້ ນໍ າກ່ຽວກັບບັນດາໜ້າວຽກທີ່ ນອນຢູ່ໃນດິ ນສາມປະເພດນີ ້ ວ່າຄວນຈະຈັດບູລິ ມະສິ ດ
ແນວໃດ.	

	
5.2	ບູລິ ມະສິ ດທີ່ ສໍ າຄັນຂອງລັດຖະບານ	

ພະນັກງານລະດັບຜູ້ບໍ ລິ ຫານຂອງລັດຖະບານ	ກ່າວເຖິງເລື ້ ອຍໆວ່າ	ບູລິ ມະສິ ດການກວດ
ກູ້	ລບຕ	ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ.	 ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ	
2	ແລະ	ແຜນວຽກຫຼາຍປີ 	ກໍລະບຸເຊັ່ ນດຽວກັນວ່າ	ພວກມັນສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະຫິດ‐ສັງຄົມ	5	ປີ 	 ຕົວຢ່າງ:	ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ‐ສັງຄົມ	5	ປີ 	ຄ້ັງທີ 	7	ແລະ	ແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ‐ສັງຄົມ	 5	 ປີ 	 ຄ້ັງທີ 	 8 ,	 ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ສັງລວມເອົ າກົນໄກຕ່າງໆທີ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້
ການຖ່າຍໂອນຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານທິດສະດີ ໄປສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງ.	 ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ‐ສັງຄົມ	5	ປີ 	 ຄ້ັງທີ 	7	 2011‐2015 	ເວົ ້ າເຖິງຂະແໜງກວດກູ້	ລບຕ	ພຽງຜ່ານໆໄປ,	
ລວມທັງບັນດາຄາດໝາຍ	 ແລະ	 ຕົວຊີ ້ ວັດຄວາມສໍ າເລັດ	 ຂອງເປົ ້ າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະ
ວັດອັນດັບ	 9	 ຕາມທີ່ ລະບຸຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.14	 ເນື ້ ອໃນຮ່າງແຜນພັດທະນາ	 ເສດຖະ
ກິດ‐ສັງຄົມ	 5	ປີ 	 ຄ້ັງທີ 	 8	 2016‐2020 	ບໍ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ແລະ	ບໍ່ ມີ
ຄາດ	ໝາຍ	ການກວດກູ້	ລບຕ	ສັງລວມໄວ້ເພ່ືອຮູ້ຈັກກັນໂດຍທ່ົວໄປ.15	

ຜູ້ບໍ ລິ ຫານຂອງລັດຖະບານຫຼາຍທ່ານ	 ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທິ ມງານຄ້ົນຄວ້າຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ
ວ່າ	 ບັນດາບູລິ ມະສິ ດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ຖື ກມີ ອິ ດທິພົນໂດຍໂຄງການລົງທຶ ນ
ຂອງລັດ	 PIP ,	 ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ‐ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.	
ທິ ມງານພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ	 ບໍ່ ສໍ າເລັດຄວາມພະຍາຍາມກ່ຽວກັບການຂໍ ເບິ່ ງເອກະສານໂຄງການ
ລົງທຶ ນຂອງລັດ	 PIP 	ເຖິງວ່າທິມງານໄດ້ພະຍາຍາມດ້ວຍຫຼາຍວິ ທີ 	ກັບກະຊວງແຜນການ	ແລະ	
ການລົງທຶ ນ	 ກໍຕາມ.16	 ກ່າວກັນວ່າ,	 ໂຄງການລົງທຶ ນຂອງລັດໄດ້ບັນຈຸລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ແຜນການລົງທຶ ນຂອງລັດທັງໝົດ,	 ລວມທັງການກ່ໍສ້າງໂຮງຮຽນ,	 ສູນປິ່ ນປົວສຸຂະພາບ,	 ຖະ
ໜົນຫົນທາງ	 ແລະ	 ໂຄງລ່າງອື່ ນໆທີ່ ນໍ າໃຊ້ທຶ ນພາຍໃນ,	 ທຶ ນຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການພັດທະນາເປັນ
ທາງການ	 ODA 	ແລະ	ທຶ ນຊ່ວຍເຫຼື ອລ້າ.	ທິ ມງານພວກຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວ່າ	ຂໍ ້ ມູນຈະໄດ້ຖື ກຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍຂະແໜງການ	 ແລະ	 ແຂວງ.	 ພະນັກງານຂອງກະຊວງໄດ້ແລກປ່ຽນບາງສ່ວນ
ຂອງເອກະສານທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການລົງທຶ ນຂອງລັດຖະບານເຂົ ້ າໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ	
ລບຕ	ທີ່ ໄດ້ຂຶ ້ ນແຜນໄວ້,	ໂດຍສະເພາະແມ່ນ	 ການກ່ໍສ້າງຫໍພັກພະນັກງານ	ຄກລ	ແຂວງ	ແລະ	
ການໃຫ້ທຶ ນທິມກວດກູ້	ລບຕ	ຂອງກອງທັບ .	 ເອກະສານດ່ັງກ່າວ	ບໍ່ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວ
ກັບການລົງທຶ ນຂອງລັດຖະບານເຂົ ້ າໃນຂະແໜງການອື່ ນໆທີ່ ອາດຕ້ອງການກວດກູ້	 ລບຕ	
ຕົວຢ່າງ:	 ສາທາ,	 ສຶ ກສາ	 ແລະ	 ໂຍທາ .	 ກະຊວງຍັງໄດ້ຊີ ້ ແຈງວ່າ	 ພະນັກງານບໍ່ ເຂົ ້ າໃຈວ່າຂະ
ແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ເປັນຂະແໜງທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການຕ່ໍໂຄງການລົງທຶ ນຂອງລັດໃນຂະ
ແໜງການອື່ ນໆ,	ເຂົ ້ າໃຈວ່າ	ເປັນຂະແໜງການໜ່ຶງຕ່າງຫາກ	ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຂອງຕົນ
ເອງ	ແລະ	 ບູລິ ມະສິ ດຂອງຕົນເອງ.	 ດ່ັງນ້ັນ,	ຈິ່ ງເປັນໄປບໍ່ ໄດ້ສໍ າລັບທິມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ
ທີ່ ຈະກວດສອບເບິ່ ງຈຸດສຸມພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ ມີ ຢູ່ໃນໂຄງການລົງທຶ ນຂອງລັດຖະບານ.	

ເນື ້ ອໃນຂອງການແຜນລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ	 2006‐2010,	ແລະ	ແຜນພັດ
ທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	 2011‐2015	ແລະ	 2016‐2020	ຖື ກອ້າງວ່າເປັນ
                                                            
14 ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ,	ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ‐ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄ້ັງທີ 	7,	2011,ໜ້າ	120	ແລະ	211. 
15 ຄຊກລ,	ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶ ນ	ແລະ	ອົງການ	ສປຊ	ເພ່ືອການພັດທະນາ	ບໍ່ ມີ ແຜນ	8	ສະບັບສຸດ
ທ້າຍທີ່ ອະນຸມັດໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ.	ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶ ນ	ສາມາດສະໜອງແຜນ	 8	ສະບັບຮ່າງ	
ພາສາລາວ	 ສະບັບສຸດທ້າຍສ່ົງໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ 	ໃນເດື ອນເມສາ	2016. 
16 ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	ແນະນໍ າວ່າ	ເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດບໍ່ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ຫ້ອງການອື່ ນຍ້ອນມີ
ຈໍ ານວນຈໍ າກັດ	ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ ສົນໃຈ	ສາມາດເຂົ ້ າມາປຶ ກສາໄດ້ຢູ່ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ.	ທິມງານພວກຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້
ພະຍາຍາມສະເໜີ	ແລະ	ຕິດຕາມການສະເໜີຫຼາຍຄ້ັງ	ເພື່ ອນັດເວລາ	ພົບປະເພ່ືອຂໍ ເບິ່ ງເອກະສານແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ຖະບານແຕ່ບໍ່ ສໍ າເລັດ. 



ເອກະສານສໍ າຄັນ	 ປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ	 ແລະ	 ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກແຫ່ງຊາດ	 ແລະ	 ມີ ອິ ດທິພົນຕ່ໍບູລິ ມະສິ ດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ.	 ເຊັ່ ນດຽວ
ກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ‐ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ,	 ແຕ່ເອກະສານເຫ່ົຼານີ ້ 	 ບໍ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງ
ການກວດກູ້	ລບຕ	 ຢ່າງຊັດເຈນ.	 	 	ແຜນລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ	ປີ 	 2006	 ໄດ້ກໍານົດ	
47	ເມື ອງບູລິ ມະສິ ດທຸກຍາກ	ແລະ	72	ເມື ອງທຸກຍາກ	ສໍ າລັບລັດຖະບານລາວ	ແລະ	ຜູ້ໃຫ້ທຶ ນສາ
ກົນ	ເພ່ືອສຸມໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອພັດທະນາບັນດາເມື ອງດ່ັງກ່າວ.		ເຖິງວ່າ	ບັນດາເມື ອງບູລິ ມະ
ສິ ດສູງສຸດຢູ່ໃນແຜນລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	 ມີ 	 ລບຕ	 ຕົກຄ້າງສູງກໍຕາມ,	 ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ນະໂຍ
ບາຍເຊື່ ອມໂຍງຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາ	ກັບເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ	I,		ຊຶ່ ງ
ເປັນເອກະສານນະໂຍບາຍທີ່ ສໍ າຄັນຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ໃນເວລານ້ັນ.17	

ຈຸດສຸມການພັດທະນາຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	 ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	 ປີ 	
2011	 	 ກໍານົດຈຸດສຸມພັດທະນາຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານເມື ອງ	 FDAs 	 ເປັນຈຸດສຸມບູລິ ມະສິ ດສໍ າລັບ
ການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງລັດຖະບານ	ແລະ	ຜູ້ໃຫ້ທຶ ນ.	ມັນໄດ້ກໍານົດວ່າ	ທ່ົວປະເທດມີ 	231	ຈຸດສຸມ:	10	
ຈຸດສຸມຄຸ້ມຄອງໂດຍສູນກາງ,	54	ຈຸດສຸມຄຸ້ມຄອງໂດຍອໍ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ	 ແຂວງ ,	
ແລະ	 167	 ຈຸດສຸມຕ້ັງຖ່ິນຖານພູມລໍ າເນົ າຖາວອນຂອງປະຊາຊົນ.	ການກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ
ແມ່ນມີ ອັດຕາສ່ວນໜ້ອຍ	 ຕົວຢ່າງ:	ໂຮງຮຽນ,	ສູນສຸຂະພາບ,	ເສ້ັນທາງ,	ຕະຫຼາດ,	ແລະ	ອື່ ນໆ .	
ນຶ ກພາບເຫັນວ່າໂຄງການພັດທະນາດ່ັງກ່າວແມ່ນມີ ຈໍ ານວນຫຼາຍຢູ່ໃນຈຸດສຸມພັດທະນາ,	
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼື ອລ້າຈາກກອງທຶ ນລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.	 ແຜນພັດ
ທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	 ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ ອອກມາໃໝ່	 ໃນປີ 	 2016	 ໄດ້ເພ້ີມຈຸດສຸມພັດ
ທະນາຫຼາຍຂື ້ ນຕ່ືມ	 ທີ່ ອະນຸມັດໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ	 ໃນເດື ອນສິ ງຫາ	 2016	 ເຖິງວ່າລັດຖະ
ບານລາວກໍາລັງປະເຊີ ນໜ້າກັບບັນຫາທາງການເງິ ນນັບແຕ່ປີ 	 2013	 ເປັນຕ້ົນມາກໍຕາມ.18		
ເບິ່ ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ ້ .	
	

ຕາຕະລາງ	1:	ຈຸດສຸມພັດທະນາ	ໂດຍຈັດເປັນປະເພດ	ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ,	2011‐2015	ແລະ	2016‐2020	

	 2011‐2015	 2016‐2020	
ລວມຈຸດສຸມພັດທະນາ:	 231	 449	

ຈຸດສຸມທີ່ ຄຸ້ມຄອງໂດຍສູນກາງ	 10	 20	

ຈຸດສຸມທີ່ ຄຸ້ມຄອງໂດຍແຂວງ	 54	 71	

ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລໍ າເນົ າຖາວອນ	 167	 145	

ຄຸ້ມຄອງໂດຍສູນກາງ	 ‐	 4	

ຄຸ້ມຄອງໂດຍຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ	 ‐	 141	

ຈຸດສຸມລວມບ້ານໃຫຍ່ເປັນເມື ອງ
ນ້ອຍ	

‐	 213	

	
	

ທັງ	 ຄຊກລ	ແລະ	 ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພ່ືອການພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	 ລຶ ບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	ກ່າວຢ້ໍາຕະຫຼອດວ່າ	ການສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ກວດກູ້	ລບຕ	ແມ່ນສຸມໃສ່ຈຸດສຸມ
ພັດທະນາ	ຕາມບັນຊີ ແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	ແລະ	ຕາມທີ່ ລະ
ບຸໃນແຜນວຽກຫຼາຍປີ ຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ.	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ	ທິ ມງານພວກຂ້າ
ພະເຈົ ້ າສັງເກດເຫັນວ່າ	ບໍ່ ມີ ກົນໄກປະສານງານໂດຍກົງລະຫວ່າງ	ຄຊກລ	ແລະ	ຄະນະພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ,	 ຫຼື 	ກອງທຶ ນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,	ທີ່ ອາດຈະຊ່ວຍ
                                                            
17 ຄຊກລ,	ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ	II	 2016‐2020 . 
18 ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ	 ເພື່ ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ,	ແຜນ	 5	ປີ 	ການພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	2016‐2020 	ສະບັບພາສາລາວ. 



ໃນການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	ແລະ	 ວາງແຜນວຽກກວດກູ້	 ລບຕ	 ຢູ່ໃນຈຸດສຸມພັດທະນາ.	 ໜ່ວຍງານ
ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ ້ ມູນຂອງ	ຄຊກລ	ໄດ້ບອກທິມງານພວກຂ້າພະເຈົ ້ າວ່າ	ໜ່ວຍງານມີ ບັນຊີ ຈຸດສຸມ
ພັດທະນາທ່ົວປະເທດ,	 ແຕ່ວ່າບໍ່ ຖື ກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສ້າງບົດລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າກ່ຽວກັບການສໍ າ
ຫຼວດ	ແລະ	ກວດກູ້	ລບຕ	ຢູ່ໃນຈຸດສຸມດ່ັງກ່າວ.	ສະພາບການເຊັ່ ນນີ ້ 	ຢາກແນະນໍ າວ່າ	ຄວາມຄື ບ
ໜ້າຂອງນະໂຍບາຍຈຸດສຸມພັດທະນາ	 ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ຖື ກວາງແຜນ	 ຫຼື 	 ບໍ່ ຖື ກວັດແທກບົນພ້ືນ
ຖານຂອງຫ◌ຼ ◌ັກຖານຕົວຈິ ງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມທີ່ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຖານຂໍ ້ ມູນ	 ອິ ມສະ
ມາ.	 ນອກຈາກນີ ້ ມັນຍັງຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ	 ອົງການຈັດຕ້ັງລະດັບສູງຂອງລັດກໍບໍ່ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລາຍ
ງານຄວາມຄື ບໜ້າຂອງນະໂຍບາຍຈຸດສຸມພັດທະນາກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກວດກູ້	ລບຕ.	
	
5.3		 ການຈັດສັນພ້ືນທີ່ ,	ອົງການຈັດຕ້ັງ	ແລະ	ການເງິ ນ	

ໃນລະດັບມະຫາພາກ,	 ພ້ືນທີ່ 	 ແຂວງ 	ສໍ າລັບການສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ກວດກູ້	ລບຕ	ປາກົດ
ວ່າຖື ກຈັດສັນໂດຍອີ ງໃສ່	 ການໃຊ້ຊີ ວິ ດຢູ່ກັບ	 ລບຕ:	 ການສໍ າຫຼວດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜົນກະ
ທົບຂອງລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກ	ຕ່ໍກັບເສດຖະກິດ‐ສັງຄົມ	ປີ 	1996‐1997,	ຊຶ່ ງຈັດລໍ າດັບ	18	ແຂວງ	
ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ	ລບຕ.	 ພົບວ່າ	 10	ແຂວງ	ມີ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ	ແລະ	ອີ ກ	 5	ແຂວງ	
ແມ່ນມີ ຜົນກະທົບສູງ.19	 ເກື ອບວ່າການກວດກູ້	 ລບຕ	 ທັງໝົດນັບແຕ່ປີ 	 1996	 ເປັນຕ້ົນມາ	
ແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ໃນ	 9	 ແຂວງທີ່ ມີ ຜົນກະທົບຈາກ	 ລບຕ	 ສູງທີ່ ສຸດ	 ຕາມທີ່ ລະບຸໃນບັນຊີ
ຂອງການສໍ າຫຼວດຜົນກະທົບ.	 ແຂວງໄຊສົມບູນ,	 ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ	 7	 ຂອງລາວທີ່ ມີ ຜົນກະທົບ
ຈາກ	 ລບຕ,	 ແລະ	 ຍັງບໍ່ ໄດ້ຈັດສັນອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ເຂົ ້ າໃນແຂວງດ່ັງກ່າວ.	
ສັນນິ ຖານວ່າ	ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໝ້ັນຄົງ.		ຄຊກລ	ລາຍງານວ່າ	ໜ່ວຍງານກວດກູ້	ລບຕ	
ເພ່ືອມະນຸດສະທໍາຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ	 ໄດ້ເລີ່ ມຕ້ົນວຽກກວດກູ້	 ລບຕ	 ຢູ່ແຂວງໄຊສົມ
ບູນ	ແລະ	ແຂວງວຽງຈັນ	ໃນປີ 	2015‐16,	ແລະ	ມີ ແຜນຂະຫຍາຍເຂົ ້ າໄປແຂວງບໍ ລິ ຄໍ າໄຊຕ່ືມອີ ກ	
ທີ່ ເປັນແຂວງທີ່ ມີ ຜົນກະທົບສູງອັນດັບ	 13.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	 ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ລາວ	 ແມ່ນຍັງງຽບຢູ່ກ່ຽວກັບການຈັດສັນອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ເຂົ ້ າໃສ່ບັນດາ
ແຂວງທີ່ ມີ 	 ລບຕ	 ຕົກຄ້າງທີ່ ຍັງເຫຼື ອ	 ເຊັ່ ນ:	 ແຂວງຫຼວງນໍ ້ າທາ	 ແລະ	 ຜ້ົງສາລີ 	 ແລະ	 ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ.	 ຄວາມຈິ ງກໍຄື 	 ບໍ່ ມີ ໃຜອ້າງເຖິງຄວາມສໍ າຄັນຂອງເອກະສານການສໍ າຫຼວດຜົນກະ
ທົບຕ່ໍທິ ມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ,	 ສັນນິ ຖານວ່າ	ອາດເປັນເພາະສະພາບຂອງຄວາມຮັບຮູ້ທ່ົວ
ໄປ,	 	 ແລະ	 ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະບໍ່ ພິຈາລະນາຕ່ໍໄປອີ ກວ່າມັນເປັນເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະ
ໂຍບາຍເຊິ່ ງຮຽກຮ້ອງການຮັບຮູ້.	

ຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ	 ໃນການຈັດສັນແຂວງໃດແຂວງໜ່ຶງ	 ແລະ	 ອົງການປະຕິບັດ
ງານ	 	ກວດກູ້	 ລບຕ	 ສະເພາະໃດໜ່ຶງ	ແມ່ນຍັງບໍ່ ຈະແຈ້ງ.	 ເວລາດຽວກັນ,	 4	 ອົງການປະຕິບັດ
ງານກວດກູ້	ລບຕ	ເພ່ືອມະນ◌ຸດສະທໍາ	ຄື :	ອົງການ	ເຮໂລທຣາສ໌ ,	ອົງການ	ແຮັນດີ ແຄັບສາກົນ,	
ອົງການ	ແມັກ	ແລະ	 ອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	 ນັອກແວຣ໌ 	ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນອົງການປະຕິບັດ
ງານກວດກູ້	ລບຕ	ແຫ່ງຊາດ,	ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີ ດແຫ່ງຊາດ	 ຄກລ .	 	ຄກລ	ເຮັດວຽກຢູ່	9	
ແຂວງ	 ນັບແຕ່ປີ 	 1996‐1999.	 ອົງການປະຕິບັດງານສາກົນ	 ກໍເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຂວງດຽວກັນ
ກັບ	 ຄກລ,	 ຍົກເວ້ັນອົງການ	 ໂຊດີ /ອາໂປໂປ	 ຊຶ່ ງເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ	 ນັບແຕ່ປີ 	 2009‐
2014.	 ຢູ່ບາງແຂວງທີ່ ມີ ອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້	ລບຕ	ຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງອົງການ	ບາງຄ້ັງກໍໄດ້
ຈັດສັນເມື ອງ	 ຫຼື 	 ພ້ືນທີ່ ຢູ່ພາຍໃນເມື ອງຕ່າງໆໃຫ້ອົງການປະຕິບັດງານເຫ່ົຼານ້ັນໂດຍສະເພາະ.	
ຕົວຢ່າງ:ເຈົ ້ າແຂວງ	 ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ກໍານົດ	 4	 ເມື ອງໃຫ້	 ຄກລ	 ແລະ	 4	 ເມື ອງໃຫ້ອົງການ	
ແມັກ	ຕາມຂໍ ້ ຕົກລົງປີ 	2010,	ການແບ່ງປັນພ້ືນທີ່ 	ແລະ	ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ຄື ແນວນີ ້ 	ແມ່ນຍັງນໍ າໃຊ້
ຢູ່.20	 ອີ ກໜ່ຶງຕົວຢ່າງ,	 ຢູ່ເຂດເໜືອຂອງເມື ອງບົວລະພາ	 ແຂວງຄໍ າມ່ວນໄດ້ຖື ກຈັດສັນໃຫ້ແກ່
                                                            
19 ອົງການ	ແຮັນດີ ແຄັບສາກົນ/ຄກລ	“ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ	ກັບ	ລບຕ”	ການສໍ າຫຼວດຜົນກະທົບຂອງ	ລບຕ	ຕ່ໍເສດຖະກິດ‐ສັງຄົ
ມແຫ່ງຊາດ. 
20 ຂໍ ້ ຕົກລົງເລກທີ :	371/ຈຂ.ຊຂ,	ວັນທີ 	10	ສິ ງຫາ	2010	ແລະ	ວັນທີ 	11	ສິ ງຫາ	2010	 ເອກະສານລະບຸ	2	ວັນທີ ). 



ອົງການ	ແມັກ	ແລະ	ເຂດໃຕ້ຂອງເມື ອງແມ່ນຈັດສັນໃຫ້	ຄກລ.	 	ການຈັດແບ່ງດ່ັງກ່າວ	ປາກົດ
ວ່າເຮັດຂຶ ້ ນເພ່ືອຄວາມສະດວກໃນການບໍ ລິ ຫານຫຼາຍກວ່າເຫດຜົນທາງດ້ານບູລິ ມະສິ ດ.	 ເມື ອງ
ອື່ ນໆອີ ກ,	 ເຊັ່ ນ:	 ເຊໂປນ,	ວິ ລະບູລີ 	ແລະ	ນອງ	ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,	 	 	ແມ່ນຍັງບໍ່ ໄດ້ຮັບການ
ຈັດສັນ	 ຫຼື 	 ແບ່ງປັນເນື ້ ອທີ່ ສະເພາະລະຫວ່າງສາມອົງການປະຕິບັດງານທີ່ ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນ
ແຂວງນີ ້ .	 ແຕ່ແທນໃຫ້ສິ່ ງນີ ້ ,	 ອໍ ານາດການປົກຄອງເມື ອງໄດ້ກໍານົດລາຍຊື່ ບ້ານໃຫ້ແຕ່ລະອົງ
ການປະຕິບັດງານ.	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	 ຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມຈໍ ານວນໜ່ຶງສັງເກດວ່າ	ຈໍ ານວນບ້ານທີ່

ຖື ກຈັດສັນໃຫ້ແຕ່ລະອົງການປະຕິບັດງານບໍ່ ໄດ້ຖື ກກໍານົດໂດຍແຫ່ຼງທຶ ນ	ຫຼື 	ບຸກຄະລາກອນທີ່ ມີ ,	
ແລະ	ເພາະສະນ້ັນ	ຜົນໄດ້ຮັບກໍຄື 	ເຮັດໃຫ້ການນໍ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫ່ົຼານ້ັນບໍ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ.			

ໂດຍທ່ົວໄປ,	ຢູ່ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ ້ າໃຈ	ແມ່ນໄດ້ລະບຸແຂວງ,	ເມື ອງ	ແລະ	ບ້ານຕ່າງໆ	
ທີ່ ອົງການປະຕິບັດງານຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.	ອົງການປະຕິບັດງານອົງການໜ່ຶງ	 ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດ
ບັນທຶກຄວາມເຂົ ້ າໃຈຂອງອົງການຂອງຕົນໃຫ້ທິ ມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າສຶ ກສາເບິ່ ງເປັນ
ຕົວຢ່າງ.	 	 ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ສາກົນລາຍງານວ່າ	ພວກເຂົ າໄດ້ພົວພັນກັບອໍ າ
ນາດການປົກຄອງຂ້ັນສູນກາງ,	ແຂວງ	ແລະ	 ເມື ອງ	 ເພ່ືອເອົ າບັນຊີ ບ້ານ,	 ເມື ອງ	ແລະ	ແຂວງ	
ລວມເຂົ ້ າໃນບົດນໍ າສະເໜີເພ່ືອຂໍ ທຶ ນ.	 	 ອົງການປະຕິບັດງານສາກົນອົງການໜ່ຶງລາຍງານວ່າ	ມີ
ບາງຊ່ອງຫວ່າງເພ່ືອເຈລະຈາກັບອໍ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໃນຂ້ັນຕອນກະກຽມໂຄງການ;	
ຕົວຢ່າງ:	 	 ໃນເວລາທີ່ ບ້ານຕ່າງໆທີ່ ຈັດສັນໃຫ້ໂດຍອໍ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນນ້ັນ	 ມີ 	 ລບຕ	
ຕົກຄ້າງໃນລະດັບຕ່ໍາ.	ຄວາມຈິ ງ,	ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ອົງ
ການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ເພ່ືອ:	"ກະຕູກຊຸກຍູ້ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໃນ
ການ	ກໍານົດບູລິ ມະສິ ດ	ແລະ	ຄວາມຕ້ອງການໃນການກວດກູ້”	ແລ້ວນໍ າເອົ າຂໍ ້ ມູນເຫ່ົຼານີ ້ ສະເໜີ
ຕ່ໍ	ຄຊກລ	ເມື ອງ	ແລະ	ແຂວງ.21	ຂະບວນການນີ ້ ສາມາດເກີດຂຶ ້ ນໃນຂ້ັນຕອນຂອງການກະກຽມ	
ແລະ	ວາງແຜນໂຄງການ.	ໃນສ່ວນນີ ້ ,	 ຜູ້ບໍ ລິ ຫານຂອງ	ຄຊກລ	ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທິ ມງານຮູ້ວ່າ	ມັນຮັບ
ປະກັນວ່າບ້ານທີ່ ຢູ່ໃນຈຸດສຸມພັດທະນາແມ່ນໄດ້ຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນບັນຊີ ຂອງບ້ານທີ່ ບັນຈຸຢູ່ໃນ
ທຸກບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ ້ າໃຈ.	 ຂໍ ້ ມູນນີ ້ ບໍ່ ສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນໄລຍະເວລາຂອງການດໍ າເນີ ນ
ການຄ້ົນຄວ້າໃນຄ້ັງນີ ້ .	

ການຈັດສັນທຶນເຂົ ້ າໃສ່ການກວດກູ້	 ລບຕ	 ແມ່ນມາຈາກແຫ່ຼງທຶ ນສາກົນໂດຍສິ ້ ນເຊີ ງ
ນັບແຕ່ກາງຊຸມປີ 	 1990	ເປັນຕ້ົນມາ.	 	ຄະນະບໍ ລິ ຫານຫ້ອງການ	ຄຊກລ	 ທ່ານໜ່ຶງໃຫ້ຮູ້ວ່າ	 ລັດ
ຖະບານມີ ຮ່ວງງົບປະມານໜ່ຶງ	 ຂ້ັນ	 2 	ສໍ າລັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	 ນັບແຕ່ທ້າຍຂອງ
ຊຸມປີ 	1990.	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ມາຮອດປັດຈຸບັນ	ທຶ ນຈໍ ານວນໜ້ອຍຈາກງົບປະມານຂອງລັດ
ມີ ລາຍງານວ່າໄດ້ຖື ກຈັດສັນເຂົ ້ າໃນການເຊົ່ າຫ້ອງການ	ຄຊກລ	ແລະ	ຄກລ	ແລະ	ການກ່ໍສ້າງຢູ່
ແຂວງຈໍ ານວນໜ່ຶງ.	 	 ຕາມການລາຍງານ,	 ພຽງແຕ່	 1‐2	 ປີ ຜ່ານມານີ ້ 	 ງົບປະມານຂອງລັດໄດ້
ຖື ກຈັດສັນເຂົ ້ າໃສ່ການກວດກູ້	 ລບຕ.	 ທຶ ນຈໍ ານວນນີ ້ ແມ່ນຖື ກຈັດໃຫ້ແກ່ທິ ມກວດກູ້	 ລບຕ	
ເພ່ືອມະນຸດສະທໍາຂອງກອງທັບໂດຍກົງ.	 ທິມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ສາມາດເຫັນເອກະ
ສານໃດໆກ່ຽວກັບງົບປະມານຂອງລັດ .	

	
6. ລະບຽບການຈັດບູລິ ມະສິ ດຂອງອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	ແລະ	 ອໍ ານາດການ

ປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ	
ການຈັດບູລິ ມະສິ ດໃນລະດັບມະຫາພາກ	 ແລະ	 ລະດັບຈຸລະພາກ	 ສັງເກດເຫັນວ່າມີ

ພຽງການລະບຸຢູ່ໃນລະດັບລະບຽບການເທ່ົານ້ັນ.	ແຕ່ລະອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ຢູ່	ສ
ປປ	ລາວ	ໄດ້ພັດທະນາລະບຽບມາດຕະຖານຂອງການປະຕິບັດງານ	 SOP 	ຂອງຕົນເອງຂຶ ້ ນ,	ຊຶ່ ງ
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ	 NS .	ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ	ລະບຽບມາດຕະຖານການປະຕິ
ບັດງານຂອງອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ທັງໝົດ	 ແມ່ນເນ້ັນໜັກໃສ່ດ້ານວິ ຊາການ
                                                            
21 ຄຊກລ,	ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ	 NS 	ຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ,	ບົດທີ 	7,	ການກວດກູ້	ລບຕ,	ວັນທີ 	15	ຕຸລາ	2012,	
ໜ້າ	7‐6. 



ເປັນຕ້ົນຕໍ,	ແລະ	ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໜ້ອຍຕ່ໍລະບຽບການວາງແຜນ	ຫຼື 	ການຈັດບູລິ ມະສິ ດ.	ເຊັ່ ນ
ດຽວກັນ,	ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ເກື ອບທັງໝົດແມ່ນບໍ່ ໄດ້ປັບປຸງ	SOP	ຂອງ
ຕົນເພ່ືອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນຜ່ານໄປສູ່ການສໍ າຫຼວດທີ່ ອີ ງໃສ່ຫັຼກຖານໃນປີ 	 2015	
ທີ່ ສ່ົງເສີ ມການກວດກູ້ສະເພາະ	ຫຼື 	ພິເສດຢູ່ພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງເທົ່ ານ້ັນ.	ຕົວຢ່າງ:	
ແນວທາງກ່ຽວກັບການຄັດເລື ອກໜ້າວຽກຂອງ		
ຄກລ	 ສໍ າລັບ	 SOP	 ສະບັບປີ 	 2011 	 	 ບໍ່ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າ
ວຽກ.22	 ແນວທາງດ່ັງກ່າວແມ່ນຍັງສອດຄ່ອງກັບລະບົບເກ່ົາ	 ຄື ການກວດກູ້	 ທີ່ ອີ ງໃສ່ການສະ
ເໜີ,	 ແລະ	 ໃຫ້ການແນະນໍ າກ່ຽວກັບການຈັດປະເພດຂອງການສະເໜີທີ່ ເໝາະສົມເພ່ືອການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ່າງໆ	 ຄື :	 ການທໍາລາຍເຄື່ ອນທີ່ ,	 ການສໍ າຫຼວດດ້ານວິ ຊາການ,	
ການກວດກູ້	ຫຼື 	ບໍ່ ມີ ການປະຕິບັດ.	ເພາະສະນັ◌້ ນ,	ໜ້າວຽກຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ັນຈິ່ ງມີ ການຊໍ ້ າຊ້ອນກັນ
ຫຼາຍຂຶ ້ ນນັບແຕ່ມີ ການປ່ຽນຜ່ານມານໍ າໃຊ້ລະບົບສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ກວດກູ້	ທີ່ ອີ ງໃສ່ຫັຼກຖານ.	

ມີ ລາຍງານວ່າ	 ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	 ທັງໝົດມີ ການຈັດກອງປະຊຸມເພ່ືອ
ວາງແຜນວຽກປະຈໍ າປີ ຮ່ວມກັບອໍ ານາດການປົກຄອງແຂວງ	 ແລະ	 ເມື ອງ	 ເພ່ືອປະເມີ ນບູລິ ມະ
ສິ ດຂອງທ້ອງຖ່ິນສໍ າລັບການກວດກູ້.	 ໃນທຸກກໍລະນີ ,	 ປາກົດວ່າ	 ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	
ລບຕ	 ໄດ້ເຊື ້ ອເຊີ ນບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານເຂົ ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ.	 ໃນ
ທາງກັບກັນ	 ບໍ່ ມີ ຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນ	 ເຊັ່ ນ:	 ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຊີ ນອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	
ລບຕ	ຫຼື 	ຫ້ອງການ	ຄຊກລ	ແຂວງ	ເຂົ ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມວາງແຜນປະຈໍ າປີ ຂອງກະຊວງ .	

ສັງເກດເຫັນວ່າ	ມີ ສາມລະດັບການປະສານງານ	ແລະ	ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນ
ຫາ	 ລບຕ	 ຢູ່ຂ້ັນແຂວງ	 ແລະ	 ເມື ອງ	 ຄື :	 ທ່ານ	 ຮອງເຈົ ້ າແຂວງ,	 ພະນັກງານຫ້ອງການພັດທະ
ນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	 ຄຊກລ	ຄາດວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ ້ 	 ໃນບໍ່ ຊ້າຈະ
ຖື ກຖ່າຍໂອນໄປໃຫ້ກະຊວງຕ້ົນສັງກັດໃໝ່	 ຄື 	 ກະຊວງແຮງງານ	ແລະ	 ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ ,	
ແລະ	ພະນັກງານ	ຄຊກລ	ແຂວງ.		ເປັນການຍາກສໍ າລັບທິມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ	ທີ່ ຈະເຫັນ
ຕົວຢ່າງຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດທີ່ ຖື ກປ້ອນຈາກສາມລະດັບຂອງການຄຸ້ມຄອງ	 ແລະ	
ປະສານງານດ່ັງກ່າວ.	 ຄວາມຈິ ງ,	 ປາກົດວ່າ	 ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງອໍ ານາດການ
ປົກຄອງຂ້ັນເມື ອງ	ແລະ	ແຂວງ	ແມ່ນມີ ໜ້ອຍ,		ແລະ	ເລື ້ ອຍໆທີ່ ເຫັນວ່າບໍ່ ນອກເໜືອຈາກການ
ພິຈາລະນາ	ແລະ	 ອະນຸມັດແຜນວຽກ	ແລະ	ແຜນບູລິ ມະສິ ດທີ່ ນໍ າສະເໜີໂດຍອົງການປະຕິບັດ
ງານກວດກູ້	 ລບຕ.	 ມີ ການຕິດຕາມກວດກາ	 ວຽກງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ພຽງເລັກນ້ອຍຈາກອໍ າ
ນາດການປົກຄອງ	 ຫັຼງຈາກທີ່ ແຜນວຽກໄດ້ຮັບອະນຸມັດ	 ແນ່ນອນວ່າ,	ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດທາງດ້ານບຸກ
ຄະລາກອນ	ແລະ	 ງົບປະມານ ,	ແລະ	ການລາຍງານຂອງອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ບໍ່
ຖື ກເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄວາມຄື ບໜ້າຂອງບັນດາຈຸດສຸມພັດທະນາ,	 ສະໜາມໂຄງການພັດ
ທະນາ	ແລະ	ດິ ນກະສິ ກໍາ.	

ກົນໄກ	ການປະສານງານຈໍ ານວນໜ່ຶງ	ລະຫວ່າງ	 ຫ້ອງການຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	
ລບຕ	 ກັບ	 ບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງປະກົດໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຂ້ັນແຂວງ	 ແລະ	 ເມື ອງ.	 	 ພະນັກງານ
ແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶ ນ	 ຢູ່ລະຂ້ັນແຂວງ	 ແລະ	 ເມື ອງລາຍງານວ່າ	 ພວກເຂົ າມີ ການຕິດ
ຕາມກວດກາພຽງເລັກນ້ອຍຕ່ໍການຈັດບູລິ ມະສິ ດກວດກູ້	ຫື 	ວາງແຜນວຽກ	ກວດກູ້	ລບຕ.	ຫົວ
ໜ້າຫ້ອງການແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶ ນ	 ເມື ອງເຊໂປນ	 ແນະນໍ າວ່າ	 ຫ້ອງການແຜນການ	
ແລະ	 ການລົງທຶ ນເມື ອງເຊໂປນ	 ບໍ່ ເຄີ ຍມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	 ຫຼື 	 ການວາງແຜນ
ວຽກກວດກູ້	ຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ.23	ທີ ມຄ້ົນຄວ້າຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບ
ການລາຍງານວ່າ	 	 	 ຫ້ອງການ	ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶ ນໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມວາງແຜນ
ວຽກຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	 ເມື່ ອໄດ້ຮັບການເຊື ້ ອເຊີ ນ,	ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ເຊີ ນພະນັກງານ	
                                                            
22 ຄກລ,	ລະບຽບມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງ	ຄກລ,	 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	 2‐F,	 ທິດຊີ ້ ນໍ າກ່ຽວກັບການຄັດເລື ອກໜ້າ
ວຽກ;	ວັນທີ 	1	ກັນຍາ	2011. 
23 ພົບປະກັບທ່ານ	ສົມບັດ,	ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	ເມື ອງເຊໂປນ,	20	ກັນຍາ	2016. 



ຄຊກລ	 ຫຼື 	 ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ເຂົ ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມວາງແຜນຂອງພວກຕົນ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.	 ພະນັກງານທ່ານໜ່ຶງແນະນໍ າວ່າ	 ຫ້ອງການແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶ ນ	
ບໍ່ ມີ ອໍ ານາດໃນການກວດສອບຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	 ເພາະວ່າຂະແໜງການດ່ັງກ່າວໄດ້
ຮັບທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶ ນສາກົນ.	 	 ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ,	ພະນັກງານຫ້ອງການ	ແຜນການ	ແລະ	ການ
ລົງທຶ ນ	ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕ່ໍຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສະໜັບສະໜູນການກວດກູ້	ລບຕ	ໃຫ້
ໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ	 ແລະ	 ການກ່ໍສ້າງທາງສັງຄົມ,	 ແລະ	 ຕ້ອງການຮູ້ຈັກວ່າ	
ພວກຕົນສາມາດນໍ າສະເໜີໜ້າວຽກຕ່າງໆແນວໃດເພ່ືອເປັນໄປໄດ້ສໍ າລັບການກວດກູ້	 ລບຕ	
ແລະ	ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິ ນໃນກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດ.	

ເນື່ ອງຈາກ	 ບັນດາຂະບວນການທີ່ ອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງເທິ ງນ້ັນ,	 ຂອບເຂດທີ່ ລະບຽບ
ການຂອງທາງການກ່ຽວກັບການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການລວມເອົ າຈຸດສຸມພັດທະນາ	 ຫຼື 	
ບູລິ ມະສິ ດຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານເຂົ ້ າໃນແຜນວຽກຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	
ລບຕ	ຍັງບໍ່ ຈະແຈ້ງ.	ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ ບໍ່ ສັງກັດລັດຖະບານອົງການໜ່ຶງກ່າວວ່າ	ກ່ອນອື່ ນ
ໝົດ	 ອົງການໄດ້ຈັດບູລິ ມະສິ ດການສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ກວດກູ້	 ລບຕ	 ຢູ່ໃນຈຸດສຸມພັດທະນາກ່ອນ	
ຈາກນ້ັນຈິ່ ງຍ້າຍໄປຫາບ້ານຕ່າງໆທີ່ ຢູ່ໃນເຂດຈັດສັນຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ.24	 ອົງການຈັດຕ້ັງສາ
ກົນທີ່ ບໍ່ ສັງກັດລັດຖະບານອີ ກອົງການໜ່ຶງກ່າວວ່າ	 ພວກເຂົ າໄດ້ໃຫ້ບູລິ ມະສິ ດສູງສຸດຕ່ໍການສະ
ເໜີຂອງລັດຖະບານ	 ເພ່ືອຂໍ ກວດກູ້	 ລບຕ	 ຢູ່ໃນຈຸດສຸມ	 ແລະ	 ຢູ່ສະໜາມໂຄງການພັດທະນາ
ຕ່າງໆ	 ໃນເວລາທີ່ ພວກເຂົ ້ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການສະເໜີດ່ັງກ່າວ.25	 ທິ ມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ
ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ	 ບ້ານຕ່າງໆທີ່ ຖື ກຄັດເລື ອກເພ່ືອເຮັດທົດລອງນະໂຍບາຍບ້ານສາມສ້າງ,	 	ທີ່

ສ່ົງເສີ ມວົງຈອນໃໝ່ຂອງການກະຈາຍອໍ ານາດທາງການເມື ອງ	 ແລະ	 ການບໍ ລິ ຫານ,	 ກໍາລັງໄດ້
ຮັບຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ໃນລະດັບສູງຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ	 ເຊັ່ ນດຽວກັບບ້ານທີ່ ຢູ່ໃນຈຸດສຸມພັດທະນາ.	ຂະ
ນະທີ່ ຍັງບໍ່ ມີ ການເຊື່ ອມໂຍງໂດຍກົງລະຫວ່າງນະໂຍບາຍ	 ລບຕ	 ແລະ	 ນະໂຍບາຍບ້ານສາມສ້າງ	
ຊຶ່ ງຖື ກຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະກໍາມະການຊີ ້ ນໍ າຂ້ັນສູນກາງ ,	 ເປັນໄປໄດ້ທີ່ ວ່າບ້ານ	 3	 ສ້າງ	 ອາດຈະ
ເພ່ີມບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້	ລບຕ	ເຂົ ້ າຕ່ືມອີ ກ.	

ບາງອົງການປະຕິບັດງານຍັງໄດ້ລາຍງານການນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງມື ທາງດ້ານລະບຽບການ	ເພ່ືອ
ຊ່ວຍຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກກວດກູ້ຢູ່ໃນລະດັບຈຸລະພາກກ່ອນຈະລວມເຂົ ້ າໃນແຜນວຽກ.	ບາງ
ລະບຽບການແມ່ນສອດຄ່ອງກັບບັນດາເຄື່ ອງມື ທີ່ ລະບຸຢູ່ໃນລະບຽບມາດຕະຖານການປະຕິບັດ
ງານ	 SOPs ,	ຂະນະທີ່ ລະບຽບການອື່ ນໆ	ແມ່ນໄດ້ຖື ກອະທິ ບາຍໃຫ້ທິ ມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ
ວ່າ	ພວກມັນບໍ່ ແມ່ນເອກະສານທາງການ	ແລະ	ບໍ່ ໄດ້ຖື ກບັນທຶກໄວ້.	 ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ ບໍ
ສັງກັດລັດຖະບານເກືອບທັງໝົດ	 ໄດ້ແລກປ່ຽນຕົວຢ່າງແບບຟອມການລາຍງານ	ແລະ	ແບບ
ຟອມການປະເມີ ນຜົນທີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນລະດັບຈຸລະພາກພາຍຫັຼງສໍ າເລັດການສໍ າຫຼວດວິ ຊາການຢູ່
ບ້ານໜ່ຶງໆ	 ຫຼື 	 ພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງໜ່ຶງພ້ືນທີ່ ໄດ້ມີ ການສະຫຸຼບ.	 ອົງການເກັບກູ້ລະ
ເບີ ດ	 ແມັກ	 ລາຍງານວ່າ	 ການນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງມື ດ່ັງກ່າວ	 ແມ່ນໃຊ້ສະເພາະຢູ່ໃນຈຸດສຸມພັດທະນາ	
ແລະ	 ສະໜາມຂອງໂຄງການພັດທະນາເທ່ົານ້ັນ	 ຊຶ່ ງກວມເອົ າປະມານ	 10%	 ຂອງໜ້າວຽກ
ກວດກູ້ທັງໝົດ ,	ໃນຂະນະທີ່ 	ອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	ນັອກແວຣ໌ 	ແລະ	ອົງການ	ເຮໂລ	
ທຣາສ໌ 	ແຈ້ງວ່າ	ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງມື ຈໍ ານວນໜ່ຶງເພ່ືອປະເມີ ນແຕ່ລະພ້ືນທີ່ ໆຢື ນຢັນ
ວ່າມີ 	ລບຕ	 ຕົກຄ້າງທີ່ ໄດ້ກໍານົດ.	 	ບໍ່ ໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນໃດໆຈາກອົງການສາກົນເພ່ືອຄົນພິການ	 ກ່ຽວ
ກັບລະບຽບການຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ.	

ອົງການ	 	 ເຮໂລ	 ທຣາສ໌ 	 ໄດ້ສະເໜີການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກ	 ຢູ່ໃນແບບຟອມປະ
ເມີ ນຜົນເນື ້ ອທີ່ ດິ ນສໍ າຫຼວດບໍ່ ແມ່ນວິ ຊາການ	 ແລະ	 ແບບຟອມການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	 ພ້ືນທີ່ ຢື ນ
ຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງ.	ແບບຟອມໄດ້ກໍານົດການໃຫ້ຄະແນນແຕ່ລະໜ້າວຽກ	 ພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນ

                                                            
24 ພົບປະກັບທ່ານ	ນາງ	ສຸຊານນາ	ສະແມວ,	ຫົວໜ້າອົງການ	ເຮໂລ	ທຣາສ໌ 	ປະຈໍ າລາວ,	20	ກັນຍາ	2016. 
25 ພົບປະກັບທ່ານ	ໄຊມອນ	ເຣ,	ຫົວໜ້າອົງການ	ແມັກ	ປະຈໍ າລາວ,	26	ກໍລະກົດ	2016. 



ວ່າມີ 	ລບຕ	 ຕົກຄ້າງ 	ຕາມ	 7	 ບັນທັດຖານ,	ແລະ	 ກໍານົດແຕ່ລະໜ້າວຽກເປັນບູລິ ມະສິ ດ	 ຕ່ໍາ,	
ກາງ	ຫຼື 	ສູງ	ເມື່ ອໃດທີ່ ຄະແນນແຕ່ລະບັນທັດຖານຫາກຖື ກຄິ ດໄລ່.	 	ໜ່ຶງໃນ	7	ບັນທັດຖານ	ກໍຄື 	
ການນໍ າໃຊ້ດິ ນຫັຼງຈາກກວດກູ້	 ລບຕ	 ແລ້ວ:	 ແບບຟອມໄດ້ຈັດໃຫ້ມີ 	 8	 ທາງເລື ອກ	 ເລີ່ ມຈາກ
ການພັດທະນາຊຸມຊົນໄປເຖິງການນໍ າໃຊ້ດິ ນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້.	 ບັນທັດຖານອື່ ນໆອີ ກແມ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະຕິເຫດທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນຢູ່ໃນບ້ານ,	 ຈໍ ານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ ພົວພັນເຖິງ
ແຕ່ລະໜ້າວຽກ,	 ແລະ	 ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ.	 ອົງການ	 ເຮໂລ	
ຍັງລາຍງານວ່າ,	ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ	ການກວດກູ້ພ້ືນທີ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງສາມາດກວດ
ກູ້ໄດ້	5	 ພ້ືນທີ່ ຕ່ໍບ້ານ	ເຊິ່ ງຈະບໍ່ ເທົ່ າກັບຈໍ ານວນພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງທັງໝົດທີ່ ມີ ຢູ່
ໃນບ້ານ.	ນະໂຍບາຍຂອງອົງການ	ແມ່ນເພ່ືອແລກປ່ຽນການກວດກູ້	ລບຕ	 ກັບຫຼາຍບ້ານ	ແລະ	
ກັບຫຼາຍຄອບຄົວເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປໄດ້.	

ອົງການ	ແມັກ	ອະທິບາຍວ່າ	ລະບຽບມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງອົງການ	ແມັກ	
ໃນປັດຈຸບັນ	 ເວົ ້ າເຖິງການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກກວດກູ້	ລບຕ	ທີ່ ສະເໜີໂດຍໂຄງການພັດທະ
ນາ.	 ເຄື່ ອງມື ມາດຕະຖານໃນການຄັດເລື ອກໜ້າວຽກແມ່ນນໍ າໃຊ້ໂດຍພະນັກງານສໍ າຫຼວດດ້ານ
ວິ ຊາການ	 ການພົວພັນຊຸມຊົນ 	 ເພ່ືອປະເມີ ນວ່າ	 ບັນກາການສະເໜີເຫ່ົຼານ້ັນຈະຖື ກລວມເຂົ ້ າ
ໃນແຜນວຽກຂອງອົງການ	ແມັກ	ຫຼື 	ບໍ່ ?.	ໜ້າວຽກຂອງໂຄງການພັດທະນາ	ຈະຕ້ອງຜ່ານ	4	ຄໍ າ
ຖາມທົດສອບ,	 ກ່ອນທີ່ ຈະຍ້າຍໄປຂ້ັນຕອນທີ ສອງ	 ຊຶ່ ງໜ້າວຽກຈະຖື ກໃຫ້ຄະແນນເພ່ືອກວດ
ກູ້ບູລິ ມະສິ ດໃນການພັດທະນາ	 ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າໜ້າວຽກກວດກູ້ທັງໝົດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ
ແກ່ການພັດທະນາ	ແລະ	ແກ່ທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢ່າງຈະແຈ້ງ.	ຊຸດເອກະສານທີ່ ປະກອບດ້ວຍ	
5	 ບັນທັດຖານ	ແມ່ນໄດ້ຖື ກບັນທຶກໄວ້	ແລະ	 ອົງການ	ແມັກ	 ກໍານົດບູລິ ມະສິ ດຂອງແຕ່ລະໜ້າ
ວຽກເປັນບູລິ ມະສິ ດຕ່ໍາ,	ກາງ	 ຫຼື 	 ສູງ	 ສູງ	 	 1 	ເມື່ ອຄະແນນຖື ກຄິ ດໄລ່.	 	 ບັນດາໜ້າວຽກກ່ຽວ
ກັບດິ ນກະສິ ກໍາທີ່ ນໍ າໃຊ້	 ແລະ	 ຈັບຈ່ອງໂດຍຊາວກະສິ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ	 ບໍ່ ຮຽກຮ້ອງແບບ
ຟອມການຈັດບູລິ ມະສິ ດ,	ແລະ	ຖື ກຄັດເລື ອກໂດຍການປື ກສາຫາລື ກັນລະຫວ່າງພະນັກງານອົງ
ການ	ແມັກ	ແລະ	ອໍ ານາດການປົກຄອງບ້ານ.	ຄະນະບໍ ລິ ຫານຂອງອົງການ	ແມັກ	ລາຍງານວ່າ		
ຂະບວນການນີ ້ 	ແມ່ນບໍ່ ເປັນທາງການ	ແລະ	ບໍ່ ໄດ້ຖື ກບັນທຶກໄວ້,	ແລະ	ຈະມີ ຄວາມສ່ຽງໃນການ
ນໍ າໃຊ້	ສໍ າລັບຊາວບ້ານ.	

ລະບຽບມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	 ນັອກແວ
ຣ໌ 	ກໍານົດການຈັດບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້ເປັນສອງລະດັບ	ຄື :	ລະດັບບ້ານ	ແລະ	ລະດັບໜ້າວຽກ
ຂອງບຸກຄົນ.26	 ແບບຟອມປະເມີ ນຜົນກະທົບ	 ບົດລາຍງານບ້ານຂ້ັນ	 2	 ຂ້ັນຕອນ	 1	 [ການປະ
ເມີ ນຜົນກະທົບ],	 ລາຍງານວ່າ	 ຂໍ ້ ມູນຈະຕ່ືມໂດຍຫົວໜ້າທິມສໍ າຫຼວດ	 ໃນເວລາສະຫຸຼບການສໍ າ
ຫຼວດດ້ານວິ ຊາການ.	 ອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	 ນັອກແວຣ໌ 	ກໍານົດແຕ່ລະໜ້າວຽກເປັນ
ບູລິ ມະສິ ດ	 ຕ່ໍາ,	 ກາງ	 ຫຼື 	 ສູງ	 ເມື ◌່ ອຄິ ດໄລ່ຄະແນນແລ້ວ.	 ລະບຽບມາດຕະຖານການປະຕິບັດ
ງານຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	 ນັອກແວຣ໌ 	 ແນະນໍ າວ່າ	 ການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າ
ວຽກມີ ຄວາມສັບຊ້ອນຂຶ ້ ນຕ່ືມເມື່ ອມີ ພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງຫຼາຍກວ່າ	5	 ພ້ືນທີ່ ຢູ່ໃນ
ບ້ານດຽວກັນ.	 ເພາະສະນ້ັນ,	 ຈິ່ ງແນະນໍ າວ່າ	 ພະນັກງານສໍ າຫຼວດທີ່ ບໍ່ ແມ່ນວິ ຊາການຄວນຊ່ວຍ
ຫົວໜ້າທິມສໍ າຫຼວດດ້ານວິ ຊາການເພ່ືອຈັດລະດັບພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	 ຕົກຄ້າງທັງໝົດຢູ່
ໃນບ້ານ	ເພ່ືອຈັດບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້.	ແນະນໍ າວ່າ	ການຈັດບູລິ ມະສິ ດຄວນຈັດເປັນກຸ່ມບ້ານ
ທີ່ ມີ ພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງ	 ຈັດກຸ່ມໂດຍປະເພດດິ ນ,	ການນໍ າໃຊ້ດິ ນ,	ດິ ນບູລິ ມະສິ ດ,	
ດິ ນທີ່ ມີ ກໍາມະສິ ດ	 ແລະ	 ອື່ ນໆ,	 ຫຼາຍກວ່າທີ່ ຈະຈັດພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	 ລບຕ	 ຕົກຄ້າງຂອງສ່ວນ
ບຸກຄົນ.	 ບັນທັດຖານຂອງການຈັດບູລິ ມະສິ ດພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	 ລບຕ	 ຕົກຄ້າງບໍ່ ວ່າຈະ

                                                            
26 ອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	ນັອກແວຣ໌ 	ລະບຽບມາດຕະຖານການປະເມີ ນຜົນກະທົບ,	“ການຈັດບູລິ ມະສິ ດພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນ
ວ່າມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງ	ຂອງບຸກຄົນ	ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ	ໜ້າ	6‐7	ແລະ	ແບບຟອມ:	ປະເມີ ນຜົນກະທົບ	[ການປະເມີ ນຜົນກະທົບ]	ບົດ
ລາຍງານບ້ານຂ້ັນສອງ	ຂ້ັນຕອນ	1,	ສະບັບ	ເດື ອນກຸມພາ	2016. 



ເປັນຂອງບຸກຄົນ	 ຫຼື 	 ກຸ່ມຂອງພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	 ລບຕ	 ຕົກຄ້າງ	 ຄື :	 ແຜນພັດທະນາໃນປັດຈຸ
ບັນ;	 ການປ່ຽນແປງການນໍ າໃຊ້ດິ ນ;	 ຈໍ ານວນ 	 ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ;	 ຂະໜາດ	 ຂອງພ້ືນທີ່

ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	 ຕົກຄ້າງ ;	 ລະດັບຂອງ 	ການຕົກຄ້າງ;	ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການເກີ ດອຸປະຕິເຫດ,	
ແລະ	 ອື່ ນໆ.	ການນໍ າໃຊ້	 “ອື່ ນໆ”	ແນະນໍ າໃຫ້ພະນັກງານອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	 ນັອກ
ແວຣ໌ 	 ອາດຈະພິຈາລະນາບັນທັດຖານອື່ ນໆນໍ າອີ ກນອກຈາກທີ່ ໄດ້ຈັດເປັນບັນຊີ ໄວ້ຢູ່ໃນແບບ
ຟອມ.	 ພ້ອມນີ ້ ,	 ກໍຄວນສັງເກດວ່າ	 ອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	 ນັອກແວຣ໌ 	
ບາງທີ ອາດຈະມີ ບັນທັດຖານການຈັດບູລິ ມະສິ ດທີ່ ຮັດກຸມທີ່ ສຸດ,	 ມີ ການກວດກູ້	 ລບຕ	
ໜ້ອຍທີ່ ສຸດທຽບໃສ່ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ເພ່ືອມະນຸດສະທໍາອື່ ນໆ	 ຢູ່	ສປປ	
ລາວ.	

ຄກລ	 ບໍ່ ມີ ເຄື່ ອງມື ສະເພາະໃນການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກກວດກູ້ຢູ່ລະດັບຈຸລະພາກ.	
ການແບ່ງປັນ	ແລະ	ຈໍ າກັດຈໍ ານວນໃຫ້	ຈະມີ ອິ ດທິພົນຕ່ໍການຈັດບູລິ ມະສິ ດຂອງ	ຄກລ	ສໍ າລັບ
ໜ້າວຽກຕ່າງໆຢູ່ລະດັບແຂວງ	 ແລະ	 ເມື ອງ.	 ຫ້ອງການໃຫຍ່	 ຄກລ	 ແນະນໍ າວ່າ	
ມັນໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍໃຫ◌້ 	ຄກລ	ແຕ່ລະແຂວງ	ສໍ າລັບຈໍ ານວນບ້ານ	ແລະ	ຈໍ ານວນເຮັກຕາທີ່

ຈະຖື ກກວດກູ້ໃນແຕ່ລະປີ .	 ຂໍ ້ ແນະນໍ າທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ	 ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້	 ຄກລ	 ແຂວງ	
ເພ່ືອລິ ເລີ່ ມວົງຈອນການວາງແຜນປະຈໍ າປີ 	 ແລະ	 ທົບທວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ
ວຽກກາງສະໄໝ,	 ແຕ່ວ່າ	 ບໍ່ ມີ ຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນເພ່ືອແລກປ່ຽນກັບທິມງານພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ.	
ພະນັກງານ	 ຄກລ	 ແຂວງຊຽງຂວາງ	 ກ່າວວ່າ	 ຫ້ອງການໃຫຍ່	 ຄກລ	 ວຽງຈັນ	
ເປັນຜູ້ຈັດສັນສ່ວນແບ່ງການກວດກູ້ໃຫ້ແຕ່ລະເມື ອງ,	 ແຕ່ເບິ່ ງແລ້ວບໍ່ ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້	
ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຈະອີ ງໃສ່ການສະເໜີຈາກຫ້ອງການ	ຄກລ	ແຂວງ.	

ພະນັກງານ	 ຄກລ	 ຍັງກ່າວອີ ກວ່າ	 ມີ ຫຼາຍປັດໄຈທີ່ ນໍ າມາພິຈາລະນາ	
ໃນເວລາດໍ າເນີ ນຂະບວນການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກກວດກູ້.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	
ເປັນການຍາກສໍ າລັບທິມງານຄ້ົນຄວ້າຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າທີ່ ຈະຄ້ົນຫາປັດໄຈສໍ າຄັນເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້
.	 ພະນັກງານ	 ຄກລ	 ຍັງກ່າວອີ ກວ່າ	 ໜ້າວຽກທີ່ ຈໍ າເປັນ”ແມ່ນຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນແຜນນວຽກ,	
ແຕ່ວ່າພວກເຂົ າມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອະທິບາຍກ່ຽວກັບວ່າ	 ສິ່ ງໃດ	
ທີ່ ກໍານົດວ່າໜ້າວຽກນ້ັນ	 ຈໍ າເປັນ,	 ຫຼື 	 ສໍ າຄັນກວ່າ,	 ແລະ	
ຈໍ າເປັນກວ່າ”ໜ້າວຽກອື່ ນໆຊຶ່ ງປາກົດວ່າພວກມັນມີ ລັກສະນະຄ້າຍຄື ກັນ.	
ຈາກການສົນທະນາກັບພະນັກງານ	 ຄກລ	 ແຂວງຊຽງຂວາງ	 ແລະ	 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,	
ເບິ່ ງຄື ວ່າ	 ພະນັກງານເຫ່ົຼານ້ັນແມ່ນເນ້ັນໜັກກ່ຽວກັບປະເພດດິ ນ	 ເຊັ່ ນ:	 ໄຮ່ນາ,	 ສວນ	 ແລະ	
ດິ ນປຸກສ້າງ 	 ຫຼາຍກວ່າປັດໄຈທາງສັງຄົມ	 ຕົວຢ່າງ:	 ປະຫວັດການເກີດອຸປະຕິເຫດ,	
ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດຂອງເຈົ ້ າຂອງດິ ນ .	

	
7. ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມຢູ່ທຸກລະດັບ.	

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັັດຕົວຈິ ງໃນການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	
ຖື ກບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນຖານຂໍ ້ ມູນ	ອີ ມສະມາ	ໃນຖານະໜ້າວຽກທີ່ ເຮັດສໍ າເລັດ.	 	ຖານຂໍ ້ ມູນ	 IMSMA	
ຢື ນຢັນວ່າ	 ແຕ່ລະໜ້າວຽກກວດກູ້ທີ່ ສໍ າເລັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະຕິບັດໃນປີ 	 2015	 ແລະ	 2016	
ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ	 ແລະ	 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ	 ແມ່ນເນື ້ ອທີ່ ດິ ນກະສິ ກໍາ.	 ບັນດາໜ້າວຽກ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີ ດຂຶ ້ ນຢູ່ນອກພ້ືນທີ່ ຈຸດສຸມພັດທະນາ,	ແລະ	ມີ ຫຼາຍບ້ານໃນຈຸດສຸມພັດທະນາ
ບໍ່ ໄດ້ກວດກູ້	 ລບຕ.	 ຕົວເລກລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກການກວດກູ້ທີ່ ເຮັດສໍ າເລັດຢູ່ພາຍໃນ	
ແລະ	ນອກຈຸດສຸມພັດທະນາ	ບໍ່ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ໃນທັນທີ ,	ເນື່ ອງຈາກໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ຂໍ ້ ມູນຂອງ	 ຄຊກລ	 ບໍ່ ມີ ລະບົບການລາຍງານໂດຍອັດຕະໂນມັດກ່ຽວກັບບັນທັດຖານເຫ່ົຼານີ ້ .	
ຕາມທີ່ ໄດ້ອ້າງເຖິງຢູ່ຂ້າງເທິ ງນ້ັນ,	 ການທີ່ ບໍ່ ມີ ລະບົບລາຍງານແບບອັດຕະໂນມັດ,	 ແນະນໍ າວ່າ	
ຄະນະບໍ ລິ ຫານຫ້ອງການ	ຄຊກລ	ແລະ	ຜູ້ບໍ ລິ ຫານລະດັບສູງຂອງລັດຖະບານ	ບໍ່ ສາມາດກວດກາ
ຄວາມຄື ບໜ້າກ່ຽວກັບການກວດກູ້	ລບຕ	ຢູ່ໃນຈຸດສຸມພັດທະນາໄດ້.	



ທີ ມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ ້ າ	 ໄດ້ສໍ າພາດຄະນະບ້ານ	 ແລະ	 ເຈົ ້ າຂອງດິ ນ,	 ພວກກ່ຽວຊີ ້

ແຈງວ່າ	 ພວກເພ່ິນບໍ່ ຮູ້ວ່າ	 ເປັນຫຍັງອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ຈິ່ ງລົງມາບ້ານຂອງ
ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຫຼາຍຄ້ັງກວ່າບ້ານອື່ ນໆຢູ່ໃນເມື ອງຂອງພວກເຂົ າ.	 ພວກເຂົ າສັນນິ ຖານວ່າ,	 ອາດ
ຈະເປັນເພາະວ່າບ້ານຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າແມ່ນ	 “ນອນຢູ່ໃນແຜນ”.	ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຍັງຊີ ້ ແຈງຕື່ ມ
ອີ ກວ່າ	 ພວກເຂົ າໄດ້ປ້ອນຂໍ ້ ມູນໜ້ອຍທີ່ ສຸດໃນການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການກວດກູ້	 ແລະ	
ການວາງແຜນວຽກກວດກູ້	 ລບຕ.	 ເຈົ ້ າຂອງດິ ນຫຼາຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ	 ດິ ນຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້
ຖື ກກວດກູ້ກໍເພາະວ່າ	 ພວກເຂົ າໄດ້ລາຍງານການພົບເຫັນລະເບີ ດຕົກຄ້າງຢູ່ໃນດິ ນຂອງພວກ
ເຂົ າໃຫ້ນາຍບ້ານ	 ຫຼື 	ພະນັກງານຂອງອົງການກວດກູ້	 ລບຕ.	 ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,	 ຄວາມ
ຈໍ າເປັນສໍ າລັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເພ່ືອໃຫ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ	 ລບຕ	 ເປັນປັດໄຈສໍ າຄັນສໍ າລັບປະ
ຊາຊົນຜູ້ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນມາຈາກຊົນເຜ່ົາທີ່ ມີ ອໍ ານາດ.	ເຈົ ້ າຂອງດິ ນສ່ວນໃຫຍ່ກ່າວວ່າ	ພວກເຂົ າເຈົ ້ າບໍ່
ໄດ້ຖື ກຂໍ ຮ້ອງໃຫ້ຕື່ ມແບບຟອມສະເໜີຂໍ ກວດກູ້,	 ແຕ່ສາມາດລາຍງານໂດຍປາກເປົ່ າໃຫ້ນາຍ
ບ້ານ	ຫຼື 	ພະນັກງານອົງການກວດກູ້	ລບຕ	ໄດ້.27	

ຜູ້ທີ່ ຖື ກສໍ າພາດຢູ່ຂ້ັນບ້ານ	 ບໍ່ ມີ ຜູ້ໃດສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າການຈັດບູລິ ມະສິ ດຫຼາຍ
ໜ້າວຽກທີ່ ດໍ າເນີ ນໄປຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ ານ້ັນປະຕິບັດກັນແບບໃດ.	 ການແນະນໍ າ
ແບບທໍາມະດາທີ່ ສຸດ	 ກໍຄື 	 ເນື ້ ອທີ່ ດິ ນທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນສໍ າລັບການກວດກູ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການກວດກູ້ກ່ອນ.	ນີ ້ ເປັນສິ່ ງທີ່ ຖື ກຖົກຖຽງກັນ,	 ເພາະວ່າ	ທີ່ ຈິ ງແລ້ວ	ແມ່ນຫຍັງ	ຄື 	 “ຄວາມຈໍ າ
ເປັນ.	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	 ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ບໍ່ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການ
ທີ່ ອີ ງໃສ່ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງບ້ານເປັນຫັຼກເພ່ືອກໍານົດວ່າ	 ດິ ນຕອນໃດ	 ຫຼື 	 ດິ ນຂອງໃຜ 	 ຈະ
ໄດ້ກວດກ່ອນ.	 ຕົວແທນຈາກຫ້ອງການ	 ຄຊກລ	 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ	 ໄດ້ໃຫ້ຂໍ ້ ສັງເກດຢູ່
ທີ່ ກອງປະຊຸມປະຈໍ າປີ ຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ເມື່ ອບໍ່ ດົນຜ່ານມານີ ້ ວ່າ	 ຢູ່ແຂວງສະ
ຫວັນນະເຂດ	 ບັນດາຄອບຄົວທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດແມ່ນບໍ່ ຖື ກຈັດບູລິ ມະສິ ດເພ່ືອສະໜອງ
ການກວດກູ້	ລບຕ	ໃຫ້.	ທ່ານຍັງກ່າວຕ່ືມອີ ກວ່າ	ດິ ນຂອງ	 “ຜູ້ມີ ຖານະ”	ກໍຈະໄດ້ຮັບການກວດກູ້
ກ່ອນສະເໜີ.	ທ່ານດ່ັງກ່າວໄດ້ເນ້ັນວ່າ	ນີ ້ ຄື ຄວາມເປັນຈິ ງ.28	

ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ພິຈາລະນາເຫັນວ່າ	 ມີ ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ	 ນອກ
ຈາກບັນຫາທາງດ້ານວິ ຊາການ	 ສໍ າລັບລະບຽບມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງພວກ
ເຂົ າເຈົ ້ າໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການກວດກູ້	ລບຕ.	ຄະນະບໍ ລິ ຫານຂອງ	ຄກລ	 ກ່າວວ່າ	ນະໂຍ
ບາຍກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດຢູ່ຈຸດສຸມພັດທະນາແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການແນະນໍ າແກ່ອົງການປະຕິ
ບັດງານ,	ແຕ່ກໍບໍ່ ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ ງຄັດ,	ເພາະວ່າຍັງມີ ບັນຫາທາງ	 ພາກປະຕິ
ບັດຕົວຈິ ງ 	ອື່ ນໆອີ ກທີ່ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໃນເວລາວາງແຜນວຽກກວດກູ້.	ຄກລ	 ຍັງເວົ ້ າ
ອີ ກວ່າ	 ອົງການຂອງຕົນໄດ້ລວມເອົ າການກວດກູ້ຢູ່ຈຸດສຸມພັດທະນາເຂົ ້ າໃນແຜນວຽກນັບແຕ່
ປີ 	2014	ເປັນຕ້ົນມາ,	ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າ	ຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາບໍ່ ຖື ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ຫຼາຍ
ສະໜາມທີ່ ນອນຢູ່ໃນຈຸດສຸມ.	 ກ່າວວ່າ	 ໂຄງການບໍ່ ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕ່ໍການຈັດບູລິ ມະສິ ດ
ການກວດກູ້ດິ ນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້.29	 ຍັງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງລະດັບການຕົກຄ້າງຂອງ	 ລບຕ	 ນໍ າ
ອີ ກ,	ແລະ	ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ	ດິ ນອາດຈະໄດ້ນໍ າໃຊ້ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ ້ .	 ໃນກໍລະນີ ດິ ນກະສິ
ກໍາຢູ່	ສປປ	ລາວ,	ເກື ອບວ່າດິ ນທັງໝົດໄດ້ຖື ກນໍ າ	ໃຊ້ກ່ອນການກວດກູ້	ລບຕ.	ບາງອົງການປະ
ຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ລາຍງານວ່າ	ເຈົ ້ າຂອງດິ ນບໍ່ ຕ້ອງການທິ ມກວດກູ້	ເພ່ືອມາກວດກູ້	ລບ
ຕ	 ຢູ່ດິ ນຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າໃນເດື ອນທີ່ ດິ ນກໍາລັງນໍ າໃຊ້ຢູ່	 ໃນລະດູປູກ	 ແລະ	 ລະດູເກັບກ່ຽວ.		
                                                            
27 ການສະເໜີຂໍ ກວດກູ້	ລບຕ	 ເປັນຜະລິ ດຕະພັນໜ່ຶງຂອງວິ ທີ ການກວດກູ້ໃນເມື່ ອກ່ອນ	ຄື 	ການກວດກູ້ທີ່ ອີ ງໃສ່ການສະເໜີ.	
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ການຮັບຮອງການສໍ າຫຼວດບໍ່ ແມ່ນວິ ຊາການແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ	 ມີ ຫຼາຍຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນ	ບໍ່ ທັນຮອດ
ຫົກເດື ອນທ້າຍປີ 	2016 	ໝາຍຄວາມວ່າບາງອົງການປະຕິບັດງານແມ່ນຍັງນໍ າໃຊ້ການສະເໜີເກ່ົາທີ່ ຍັງມີ ຢູ່	ຫຼື 	ການສະເໜີໃໝ່	
ເພື່ ອກວດກູ້ດິ ນທີ່ ມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງທີ່ ລາຍງານຈາກໜ້າວຽກສໍ າຫຼວດວິ ຊາການ,	ຕາມດ້ວຍການກວດກູ້. 
28 ຄໍ າເຫັນຂອງທ່ານ	ພູເຂົ າ,	ຕາງໜ້າ	ຄຊກລ	ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ	 ຢູ່ກອງປະຊຸມປະຈໍ າປີ ຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ,	ວຽງຈັນ,	ວັນທີ 	
8	ພະຈິ ກ	2016. 
29 ສໍ າພາດ	ທ່ານ	ທິ ບພະສອນ	ສຸຂະທໍາມະວົງ,	ຜູ້ອໍ ານວຍການ	ຄກລ,	ວັນທີ 	22	ກໍລະກົດ	2016. 



ເພາະສະນ້ັນ,	 ໃນລະຫວ່າງລະດູການທີ່ ສໍ າຄັນຂອງການກະສິ ກໍາ	 ປະມານເດື ອນພຶດສະພາ‐
ເດື ອນຕຸລາ 	 ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ແມ່ນມີ ແນວໂນ້ມກວດກູ້ດິ ນສໍ າລັບການກ່ໍ
ສ້າງ	ແລະ	ດິ ນທ່ົງຫຍ້າເພ່ືອລ້ຽງສັດຫຼາຍກວ່າ.	ຕາມປົກກະຕິ,	ດິ ນສໍ າລັບການກ່ໍສ້າງ	ໄດ້ຖື ກຈັດ
ເປັນປະເພດດິ ນບູລິ ມະສິ ດສູງໂດຍເຄື່ ອງມື ປະເມີ ນຜົນໜ້າວຽກພາຍໃນທີ່ ນໍ າໃຊ້ໂດຍບັນດາອົງ
ການປະຕິບັດງານ,	 ແຕ່ວ່າ	 ດິ ນກ່ໍສ້າງຈໍ ານວນພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ ານ້ັນທີ່ ໄດ້ຖື ກສະເໜີໃຫ້ມີ
ການກວດກູ້.	 ອີ ກດ້ານໜ່ຶງ,	 ດິ ນທ່ົງຫຍ້າສໍ າລັບລ້ຽງສັດ,	 ປົກກະຕິແລ້ວ	 ເປັນດິ ນທີ່ ຖື ກປະເມີ ນ
ວ່າເປັນບູລິ ມະສິ ດຕ່ໍາ	ແຕ່ວ່າ	ດິ ນປະເພດນີ ້ ພັດມີ ຫຼາຍສະໜາມທີ່ ໄດ້ຮັບການກວດກູ້	ລບຕ.	ພະ
ນັກງານພາກສະໜາມແນະນໍ າທິມງານພວກຂ້າພະເຈົ ້ າຢ່າງເປັນທາງການວ່າ	 ການພິຈາລະນາ
ພິເສດທີ່ ບໍ່ ເປັນທາງການຍັງມີ ອິ ດທິພົນຕ່ໍການລວມ	 ຫຼື 	 ບໍ່ ລວມ 	 ເອົ າໜ້າວຽກຕ່າງໆເຂົ ້ າໃນ
ແຜນວຽກ,	ຕົວຢ່າງ	ໄລຍະຫ່າງຈາກຖະໜົນໃຫຍ່,	ຕະຫຼາດ	ແລະ	ຄວາມສະດວກອື່ ນໆສໍ າລັບພະ
ນັກງານກວດກູ້	ເປັນຕ້ົນ.	

	
8. ສິ່ ງທີ່ ພົບເຫັນ	

	

8.1 ບັນດານະໂຍບາຍ	 ແລະ	ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກການເມື ອງ 	ມີ ບົດບາດເຂ້ັມແຂງ
ຕ່ໍການຈັດບູລິ ມະສິ ດໃນລະດັບມະຫາພາກ,	 ໃນຂະນະທີ່ ລະບຽບການທີ່ ເນ້ັນໜັກທາງ
ດ້ານວິ ຊາການ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງແມ່ນມີ ບົດບາດແຂງແຮງກວ່າຢູ່ໃນລະດັບຈຸ
ລະພາກ.	
	

8.2 ການຈັດບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້	 ລບຕ	 ໄດ້ຮັບການເອົ າໃຈໃສ່ທາງດ້ານວິ ຊາການ
ຫຼາຍກວ່າ	ແລະ	ການເອົ າໃຈໃສ່ທາງດ້ານການເມື ອງແມ່ນມີ ໜ້ອຍຈາກການນໍ າ	ແລະ	ຜູ້
ບໍ ລິ ຫານລະດັບຊາດ,	ຜູ້ໃຫ້ທຶ ນສາກົນ	ແລະ	ທີ່ ປຶ ກສາທາງດ້ານວິ ຊາການ.	
	

8.3 ນະໂຍບາຍທີ່ ແນະນໍ າຫ້ຼາສຸດທີ່ ສ່ົງເສີ ມການກວດກູ້	ລບຕ	 ຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	
ຕົກຄ້າງເປັນຂ້ັນຕອນສໍ າຄັນທີ່ ຈະກ້າວໄປສູ່ການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກກວດກູ້	 ລບຕ	
ໃນລະດັບມະຫາພາກ.	
	

8.4 ນະໂຍບາຍ	ແລະ	ລະບຽບການກວດກູ້	ລບຕ	ຢູ່	ສປປ	ລາວ	ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການເອົ າໃຈໃສ່
ຕື່ ມຈາກຜູ້ທີ່ ມີ ສິ ດຕັດສິ ນໃຈທາງການເມື ອງເພ່ືອໃຫ້ສົມດູນກັນລະຫວ່າງບັນດາບູລິ ມະ
ສິ ດໃນນະໂຍບາຍມະຫາພາກ	ແລະ	 ບູລິ ມະສິ ດທາງດ້ານວິ ຊາການ	ແລະ	ການຕັດສິ ນໃຈ
ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງຢູ່ຂ້ັນຈຸລະພາກ.	
	

8.5 ນະໂຍບາຍການຈັດບູລິ ມະສິ ດຍັງຂາດຄໍ ານິ ຍາມ.	 ເອກະສານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ໃນປັດຈຸບັນ	ບໍ່ ໄດ້ໃຫ້ນິ 	ຍາມຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄໍ າວ່າ	 ບູລິ ມະສິ ດແຫ່ງຊາດ,	ສະຖານະ
ພາບຂອງບູລິ ມະສິ ດ”ຫຼື 	 ດິ ນບູລິ ມະສິ ດ”ວ່າ	 ມີ ຄວາມໝາຍຄື ແນວໃດ,	 ແລະ	 ບໍ່ ໄດ້ສ້າງ
ມາດຕະຖານເພ່ືອກໍານົດບູລິ ມະສິ ດຕ່າງໆ	 ຫຼື 	 ບັນດາເປົ ້ າໝາຍຕ່າງໆເພ່ືອ	 	 ວັດແທກ
ຄວາມຄື ບໜ້າໃນການກ້າວໄປສູ່ມາດຕະຖານນ້ັນ .		
	

8.6 ຂໍ ້ ມູນ	ແຜນວຽກຫຼາຍປີ 	2016‐2020	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	 ແຜນວຽກຫຼາຍປີ 	ແຜນວຽກນີ ້ 	
ບໍ່ ຖື ກສ່ົງ	 ຫຼື 	 ຮັບ	 ຮອງເອົ າຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຖານະເປັນເຄື່ ອງມື ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານ	 ນັບແຕ່ແຜນດ່ັງກ່າວໄດ້ຖື ກອະນຸມັດໃນເດື ອນມີ ນາ	 2016	 ເປັນຕ້ົນ
ມາ.	

	

8.7 ການຈັດບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້ໃນລະດັບມະຫາພາກ	 ເກີ ດຂຶ ້ ນໂດຍການຈັດສັນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບັນດາແຂວງໂດຍສະເພາະ	 ແລະ	 ຈັດໃຫ້ອົງການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນ



ແຂວງໂດຍສະເພາະ	 ຕົວຢ່າງ:	ຄກລ,	ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ ບໍ່ ສັງກັດລັດຖະບານ	ແລະ	
ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ .	 ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ,	 ບັນດາແຂວງທີ່ ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ນ້ັນ	 ປາກົດ
ວ່າປະຕິບັດຕາມການຈັດອັນດັບທີ່ ລະບຸຢູ່ໃນການສໍ າຫຼວດຜົນກະທົບຂອງ		
ລບຕ	ໃນປີ 	1996‐1997,	ຊຶ່ ງກໍານົດລາຍຊື່ ຂອງບັນດາແຂວງທີ່ ມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງ	ຢູ່	ສປປ	
ລາວ	ໄວ້.	

	

8.8 ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ	 ແລະ	 ບໍ່ ສໍ າເລັດຜົນໃນການເບິ່ ງສໍ າເນົ າເອກະສານໂຄງການລົງທຶ ນ
ຂອງລັດ	 PIP 	ແນະນໍ າວ່າ	ອາດຈະບໍ່ ຖື ກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິ ງທີ່ ຈະສັນນິ ຖານວ່າ	ບູລິ
ມະສິ ດຂອງການກວດກູ້	ລບຕ	ແລະ	ແຜນວຽກໃນປັດຈຸບັນ	 ຫຼື 	ໃນອະນາຄົດ,	ສາມາດ 	
ພັດທະນາໂຄງສ້າງທີ່ ຖື ກຕ້ອງເພ່ືອຮັບໃຊ້ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ ບັນຈຸຢູ່ໃນ
ແຜນການລົງທຶ ນຂອງລັດ.	 ພ້ອມນີ ້ 	 ກໍອາດຈະບໍ່ ຖື ກຮັບຮູ້ວ່າຂໍ ້ ມູນທີ່ ບັນຈຸຢູ່ໃນໂຄງການ
ລົງທຶ ນຂອງລັດນ້ັນ	 ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດພໍທີ່ ຈະເປັນເຄື່ ອງມື ທີ່ ມີ ປະໂຫຍດສໍ າລັບການຈັດ
ໜ້າວຽກການກວດກູ້	ລບຕ	ຫຼື 	ບໍ່ .	 	ຍິ່ ງໄປກວ່ານ້ັນ,	ແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ,	ເມື ອງ	
ແລະ	 ບ້ານ	 ໃນເວລາທີ່ ຍັງມີ ແຜນນ້ັນຢູ່ 	 ເລື ້ ອຍໆທີ່ ເຫັນວ່າ	 ພວກມັນໃຫ້ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຈໍ າ
ກັດຫຼາຍກ່ຽວກັບຂອບເຂດ,	ການຄໍ ້ າປະກັນທຶນ	ແລະ	ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ.	
	

8.9 ພະນັກງານຂອງລັດຫຼາຍຄົນ	 ລວມທັງພນັກງານທີ່ ຢູ່ໃນ	ແລະ	ນອກຂະແໜງການແກ້
ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ 	 ໄດ້ຕ້ັງຂໍ ້ ສັງເກດວ່າ	 ຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ເປັນຂະແໜງ
ການທີ່ ແຍກອອກຈາກວຽກງານ	ແລະ	ບູລິ ມະສິ ດຂອງມັນເອງ.	ພວກເຂົ າບໍ່ ໄດ້ຄິ ດຢ່າງມີ
ສັນຊາດຕະຍານວ່າ	 ຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ	 ເປັນຂະແໜງການທີ່ ຮັບໃຊ້ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂອງບັນດາຂະແໜງການອື່ ນໆ	 ເຖິງວ່າການແກ້ໄຂບັນຫາ	
ລບຕ	ຢູ່	ສປປ	ລາວ	ມີ ມາຮອດ	20	ປີ ແລ້ວກໍຕາມ .	
	

8.10 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ ້ ມູນຂອງ	 ຄຊກລ	 ມີ ແຜນທີ່ ຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະ
ບານ	ປີ 	 2011‐2015 ,	ແລະ	ກໍໄດ້ຈັດບັນຊີ ຈຸດສຸມພັດທະນາທີ່ ອາດມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງ.	
	

8.11 ບໍ່ ມີ ລະບົບສັງເກດການສໍ າລັບ	ຄຊກລ	 ເພ່ືອນໍ າໃຊ້ໃນການວາງແຜນ,	ກວດກາ	 ຫຼື 	ລາຍ
ງານຄວາມຄື ບໜ້າກ່ຽວກັບການກວດກູ້	ລບຕ	 ຢູ່ຈຸດສຸມພັດທະນາ,	 ເຊິ່ ງຄະນະບໍ ລິ ຫານ
ຂອງ	 ຄຊກລ	 ກ່າວວ່າ	 ມັນເປັນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.	 ຄຊກລ	 ບໍ່ ມີ ລາຍຊື່ ຈຸດສຸມ
ພັດທະນາທີ່ ມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງ	ແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະອົງການປະຕິບັດງານ.	ຍິ່ ງໄປກວ່ານ້ັນ	
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ ້ ມູນກ່າວວ່າ	 ມັນບໍ່ ມີ ລະບົບການລາຍງານແບບອັດຕະໂນມັດ	
ກ່ຽວກັບຈໍ ານວນພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບຕ	 ຕົກຄ້າງ	 ຫຼື 	ຈໍ ານວນ	 ພ້ືນທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ 	ລບ
ຕ	 ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຈຸດສຸມພັດທະນາ	 ມີ 	 ຈັກເຮັກຕາ 	 ທີ່ ກວດກູ້ແລ້ວມາຮອດປັດຈຸບັນ.	
ການບໍ່ ມີ ນະໂຍບາຍສະເພາະກ່ຽວກັບການວາງແຜນ,	 	 ການກວດກາ	 ແລະ	 ການລາຍ
ງານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວຂອງລັດຖະບານ	ມັນໝາຍຄວາມວ່າ	ຄຊກລ	ບໍ່ ຢູ່ໃນຕໍາ
ແໜ່ງທີ່ ຈະລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າຂອງນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕ້ັງຂ້ັນສູງກວ່າ
ຂອງລັດຖະບານໄດ້.	
	

8.12 ການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດຢູ່ລະດັບຈຸລະພາກຂອງບັນດາອົງການປະຕິ
ບັດງານ	ບໍ່ ມີ ຄວາມໂປ່ງໃສເຕັມສ່ວນ.	ມີ ຜົນຮັບຈະແຈ້ງ	 ເພາະວ່າໜ້າວຽກກວດກູ້ທີ່ ສໍ າ
ເລັດແມ່ນໄດ້ຈັດເປັນບັນຊີ ໄວ້ຢູ່ໃນຖານຂໍ ້ ມູນ	 ອິ ມສະມາ 	 ແຕ່	 ເຫດຜົນທີ່ ວ່າເປັນຫຍັງ
ໜ້າວຽກເຫ່ົຼານ້ັນຈິ່ ງໄດ້ຖື ກຄັດເລື ອກ	ແລະ	ເປັນຫຍັງໜ້າວຽກອື່ ນທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ	ຈິ່ ງຕ້ອງ
ໄດ້ລໍ ຖ້າກວດກູ້ໃນປີ ຕ່ໍໆໄປ	 ສິ່ ງນີ ້ ຍັງບໍ່ ຈະແຈ້ງ.	 ການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະ
ສິ ດແມ່ນເລີ່ ມຈາກຂໍ ້ ມູນບາງສ່ວນໄດ້ຖື ກບັນທຶກໄວ້	 ຈົນເຖິງບໍ່ ມີ ການບັນທຶກ.	 ລະບົບ
ຂອງ	ຄກລ	ແມ່ນບັນທຶກຂໍ ້ ມູນໜ້ອຍທີ່ ສຸດ	 ຕົວຢ່າງ:	ຄວາມໂປ່ງໃສມີ ໜ້ອຍສຸດ 	 ໃນ



ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານທັງໝົດ	 ຂໍ ້ ສັງເກດ:	 ບໍ່ ໄດ້ສໍ າພາດກອງກວດກູ້	 ລບຕ	
ຂອງກອງທັບ .	ບາງອົງການປະຕິບັດງານນໍ າໃຊ້ຕາລະລາງ	ຫຼື 	ແບບຟອມການລາຍງານ	
ເພ່ືອບັນທຶກການປະເມີ ນຜົນຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກບູລິ ມະສິ ດ,	 ແລະ	 ໃນກໍລະນີ ຂອງ	
ອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	 ນັອກແວຣ໌ 	 ແມ່ນດໍ າເນີ ນໃນທຸກໆບ້ານ.	 ແຕ່
ລະອົງການປະຕິບັດງານຍັງນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການບໍ່ ບັນທຶກຂໍ ້ ມູນໄວ້	 ເພ່ືອເຈລະຈາ	 ແລະ	
ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດໃນລະດັບຈຸລະພາກ,	 ຕົວຢ່າງ:	 ການສົນທະນາ	
ແລະ	 ພົບປະກັນຢູ່ຂ້ັນບ້ານ	 ແລະ	 ຂ້ັນເມື ອງ,	 ແລະການປຶ ກສາຫາລື
ກັນຂອງພະນັກງານອົງການປະຕິບັດງານດ້ວຍກັນ.	
	

8.13 ທຸກໆອົງການປະຕິບັດງານມີ ລະບົບ	 ແລະ	
ບັນທັດຖານຂອງຕົນເອງໃນການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກຢູ່ຂ້ັນຈຸລະພາກ	 ສໍ າລັບໜ້າ
ວຽກການກວດກູ້ຮັບໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ.	 ການຈັດບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກບາງຄ້ັງຍັງປະຕິ
ບັດໄປຕາມຄໍ າສ່ັງ	 ເຊິ່ ງບ້ານຈະຖື ກສະໜອງໃຫ້ແກ່ອົງການກວດກູ້	 ລບຕ.	 ບັນທັດ
ຖານໄດ້ກວມເອົ າ:	 ປະເພດດິ ນ,	 ປະເພດການນໍ າໃຊ້ດິ ນ,	 ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມແມ່ນ
ກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດ,	 ຖານະທາງເສດຖະກິດຂອງເຈົ ້ າຂອງດິ ນ	 ແລະ	 ຈໍ ານວນຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ.	 ບາງອົງການປະຕິບັດງານກໍໃຫ້ນໍ ້ າໜັກ	 ໃຫ້ຄະແນນຫຼາຍກວ່າ 	 ສໍ າລັບ
ບັນຫາຂອງດິ ນ	 ໃນຂະນະທີ່ ບາງອົງການປະຕິບັດງານແມ່ນໃຫ້ນໍ ້ າໜັກສົມດູນກັນລະ
ຫວ່າງບັນຫາຂອງດິ ນ	ແລະ	ບັນຫາທາງສັງຄົມ.	
	

8.14 ການມີ ສ່ວນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງລະດັບບ້ານ	 ຫຼື 	 ລະດັບຄອບຄົວ,	 ໄດ້ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນ
ຂະບວນການຈັດບູລິ ມະສິ ດໃນລະດັບຈຸລະພາກ.	ຄະນະບ້ານ	ແລະ	 ເຈົ ້ າຂອງດິ ນລາຍງານ
ວ່າ	 ການກວດກູ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົ າ	 ກໍເພາະວ່າ	 “ມັນຢູ່ໃນແຜນ,	
ແລະ	 ກວດກູ້ໃນສະໜາມສະເພາະຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຂົ າກໍເພາະວ່າ	 ເຈົ ້ າຂອງດິ ນຄື ຜູ້
ທໍາອິ ດທີ່ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຕົກຄ້າງຂອງ	ລບຕ	ຫຼື 	ສະເໜີຂໍ ກວດກູ້.	ບໍ່ ມີ ຂະບວນ
ການຈັດບູລິ ມະສິ ດແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຂ້ັນບ້ານປາກົດໃຫ້ເຫັນ.	 ສິ່ ງນີ ້ ແມ່ນເກີດສະ
ໝ່ໍາສະເໝີທ່ົວທຸກບ້ານຂອງ	ຄກລ	ແລະ	ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ ບໍ່ ສັງກັດລັດຖະບານ.	
	

8.15 ການຈັດບູລິ ມະສິ ດໃນລະດັບຈຸລະພາກ	 ອາດຈະຖື ກກະທົບຈາກການມີ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ບໍ່
ແຂງແຮງ	 ແລະ	 ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ ງໃນການຈັດການຖານຂໍ ້ ມູນຖື ກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນ
ຫຼາຍອົງການ.	ສິ່ ງນີ ້ 	ລວມທັງການຕອບສະໜອງຕ່ໍການຂໍ ຂໍ ້ ມູນ,	ການກວດສອບ	ແລະ	
ການວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນທີ່ ໄດ້ຮັບ,	ແລະ	ການກວດສອບກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂໍ ້ ມູນໂດຍບັນ
ດາຜູ້ຈັດການ.	ເຊື່ ອມໂຍງກັບຈຸດນີ ້ ,	ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານບາງ	
ກະຊວງ	ສາມາດກວດສອບໄດ້ກ່ຽວກັບການສົນທະນາການຈັດບູລິ ມະສິ ດຂອງພວກເຂົ າ
ເຈົ ້ າ	ກັບຕົວຈິ ງດ້ານນະໂຍບາຍ,	ລະບຽບການ	ແລະ	ການປະຕິບັດ.	

	
9. ພາກແນະນໍ າ	

	

9.1	 ຫ້ອງການ	 ຄຊກລ,	 ໂດຍປຶ ກສາຫາລື ກັບຜູ້ຕັດສິ ນໃຈທາງການເມື ອງ,	 ກະຊວງທີ່ ກ່ຽວ
ຂ້ອງ	 ແລະ	 ຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ	 ຄວນ:	 ພັດທະນານະໂຍບາຍການຈັດບູລິ ມະສິ ດກວດກູ້	
ລບຕ,	ລວມທັງນິ ຍາມທີ່ ຈະແຈ້ງ	ກ່ຽວກັບບູລິ ມະສິ ດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ;	
ສ້າງເອກະສານຕິດຕາມບັນທັດຖານ	ເພ່ືອກໍານົດ	 ແລະ	ອະທິບາຍ 	ບູລິ ມະສິ ດເຫ່ົຼານ້ັນ;	
ແລະ	 ກໍານົດບັນດາຕົວຊີ ້ ວັດ	 ເພ່ືອວັດແທກຜົນສໍ າເລັດເພ່ືອກ້າວໄປເຖິງບັນທັດ
ຖານນ້ັນ.	
	



9.2	 ນະໂຍບາຍການຈັດບູລິ ມະສິ ດກ່ຽວກັບ	 ລບຕ	 ຄວນຈະສັງລວມເອົ າກົນປະຕິບັດທີ່ ສາ
ມາດປ່ຽນແປງບັນດາບູລິ ມະສິ ດການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ	 ຫຼື 	 ບັນດາບູລິ ມະສິ ດ
ທາງການອື່ ນໆ 	ຈາກແຜນ	ແລະ	ຍຸດທະສາດ	 ຕົວຢ່າງ:	ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ‐ສັງ
ຄົມແຫ່ງຊາດ 	ເຂົ ້ າໃນແຜນວຽກຂອງທຸກໆອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ.	

	

9.3		 ຄຊກລ	 ຄວນຮ່າງ	 ແລະ	 ເຜີຍແຜ່	 ແນວທາງການສະໜັບສະໜູນສ່ົງໃຫ້ກະ
ຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ	ກ່ຽວກັບ	ເຮັດ	
ແນວໃດໃຫ້ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆສະເໜີໂຄງການ	 ຫຼື 	 ສະໜາມບູລິ ມະສິ ດຂອງຕົນ
ເພ່ືອສໍ າຫຼວດ	ຫຼື 	ກວດກູ້	ລບຕ.	

			
9.4	 ລັດຖະບານລາວ	 ຄວນປະເມີ ນຄື ນແຕ່ລະໄລຍະໃນລະດັບມະຫາພາກ	 ກ່ຽວກັບ

ການຈັດສັນພ້ືນທີ່ 	 ແຂວງ 	 ທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການກວດກູ້	 ລບຕ,	
ການຈັດສັນອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້ຮັບຜິດຊອບພ້ືນທີ່ ເຫ່ົຼານ້ັນ,	 ແລະ	 ຈັດ
ຫາແຫ່ຼງທຶ ນຈາກພາຍໃນ	ແລະ	ສາກົນເພ່ືອການກວດກູ້	ລບຕ.	

	

9.5	 ຄຊກລ	 ຄວນພະຍາຍາມເຮັດແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບສໍ າເນົ າເອກະ
ສານແຜນການລົງທຶ ນຂອງລັດ	 PIP ,	ແລະ	ກະຕຸກຊຸກຍູ້ພະນັກງານຫ້ອງການ	ຄຊກລ	
ແຂວງ	ແລະ	 ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	 ຢູ່ແຂວງ	 ໃຫ້ໄດ້ຮັບແຜນການລົງທຶ ນ
ຂອງລັດຂ້ັນແຂວງ	 ແລະ	 ເມື ອງ,	 ເພ່ືອແຈ້ງການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດ	
ແລະ	ການວາງແຜນວຽກ.	
	

9.6	 ຄຊກລ	 ຄວນສ່ົງເສີ ມຄວາມເຂົ ້ າໃຈຂອງບັນດາຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ,	
ແລະ	 ກະຊວງແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶ ນໂດຍສະເພາະ	 ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການບໍ ລິ
ການຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	 ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ສາ
ມາດສະໜັບສະໜູນວຽກງານພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ.	 	ຂໍ ້ ມູນ	ແມ່ນຄວນ	ລວມເຖິງ
ການແນະນໍ າຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາກ່ຽວກັບວ່າ	 ເຮັດແນວໃດກະຊວງຕ່າງໆຈິ່ ງຈະສາມາດ
ນໍ າສະເໜີໂຄງການ	 ຫຼື 	 ໜ້າວຽກທີ່ ອາດເປັນໄປໄດ້ສໍ າລັບການກວດກູ້	 ລບຕ	 ແລະ	 ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດ.	

	

9.7	 ຄຊກລ	ແລະ	 ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ຄວນພັດທະນາລະບຽບການໃນການ
ປື ກສາຫາລື 	 ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕ້ອງການ	 ແລະ	 ຄວາມຄິ ດຄວາມເຫັນຂອງເຈົ ້ າ
ຂອງດິ ນແຕ່ລະຄົນ,	 ແລະ	 ຂອງຊຸມຊົນພາຍໃນບ້ານ	 ໄດ້ຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນຂະບວນການ
ຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດຢູ່ລະດັບຈຸລະພາກ.	 ການແນະນໍ ານີ ້ 	 ສະທ້ອນເຖິງ
ຂໍ ້ ກໍານົດຢູ່ໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ“ການສ່ົງເສີ ມການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ
ຊົນທ້ອງຖ່ິນໃນການກໍານົດຄວາມຈໍ າເປັນ	ແລະ	 ບູລິ ມະສິ ດໃນການກວດກູ້	ລບຕ	ແລະ	
ສ່ົງຂໍ ້ ມູນເຫ່ົຼານີ ້ ໃຫ້ຫ້ອງການ	ຄຊກລ	ແຂວງ	ແລະ	ເມື ອງ.	

	

9.8	 ຄຊກລ	ແລະ	 ຄກລ	 ຄວນພະຍາຍາມຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີ	ແລະ	 ສໍ າຄັນເພ່ືອປັບປຸງການ
ຈັດການຖານຂໍ ້ ມູນໃນທຸກຂ້ັນຕອນ	 ນັບແຕ່:	ການເກັບກໍາ,	ການປ້ອນ	ແລະ	ການລາຍ
ງານ,	 ແຕ່ຍັງຈະຕ້ອງນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນຢ່າງຕ້ັງໜ້າເພ່ືອເປັນຫັຼກຖານສໍ າລັບຜູ້ບໍ ລິ ຫານຂະ
ແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	 ລບຕ.	 ໃນຂະນະທີ່ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ ້ ມູນຂອງ	 ຄຊກລ		
ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບຮັກສາ	 ແລະ	 ແກ້ໄຂຂໍ ້ ມູນທີ່ ມີ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ	 ສໍ າລັບພະ
ນັກງານຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ ້ ມູນເພ່ືອເພ້ີມທະວີ ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງໃນການວິ ເຄາະຂໍ ້
ມູນຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ.	

	



9.9 ຄຊກລ	ຄວນແນະນໍ າລະບົບນໍ າໃຊ້ຖານຂໍ ້ ມູນ	IMSMA	ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການວາງ
ແຜນ,	ການກວດກາ	ແລະ	ການລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າຂອງການກວດກູ້	ໂດຍສອດ
ຄ່ອງກັບບັນດາບູລິ ມະສິ ດຕ່າງໆຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.	
	

	 	



 	



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	2:	ຕາລະລາງບຸກຄະລາກອນ	ແລະ	ອົງການຕ່າງໆທີ່ ໄດ້ປຶ ກສາຫາລື 	

ຊື່ 	 ຕໍາແໜ່ງ	 ເບີ ໂທ	
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	
ທ່ານ	ພູຂຽວ	ຈັນທະສົມບູນ	 ຫົວໜ້າຫ້ອງການ	ຄຊກລ	 856‐20‐95445244	

ທ່ານ	ບຸນພະມິດ	ໂສມວິ ຈິ ດ	 ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ	ຄຊກລ,	ຊີ ້ ນໍ າວຽກປະຕິບັດງານ.	 856‐20‐99991124	

ທ່ານ	ຄໍ າມຸງຄຸນ	 ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ ້ ມູນ	ລບຕ,	ຫ້ອງການ	ຄຊກລ	 856‐20‐55420542	

ທ່ານ	ນາງ	ພອນວັນ	ອູດທະ
ວົງ	

ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ,	ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶ ນ	 856‐20‐95959336	

ທ່ານ	ຄໍ າພູ	 ພະແນກພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ,	ກົມແຜນ
ການ,	ກະຊວງແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶ ນ	

856‐20‐55224455	

ທ່ານ	ຈິ ດທະວີ ໃສ	 ຫົວໜ້າກົມແຜນການ	ແລະ	ການຮ່ວມມື ສາກົນ,	ຄະນະພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	

856‐20‐56898800	

ທ່ານ	ຈັນມີ 	ພົມມະລາດ	 ຫົວໜ້າພະແນກ	ສະຖິຕິ	ແລະ	ແຜນການ,	ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ	
ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	

856‐20‐55044469	

ທ່ານ	ທິ ບພະສອນ	ສຸຂະທໍາມະ
ວົງ	

ອໍ ານວຍການ	ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີ ດແຫ່ງຊາດ	 ຄກລ 	 856‐20‐22575123	

ທ່ານ	ເສົ າມະນ◌ີ 	 ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໂຄງການ,	ຄກລ	 +856‐20‐22222030 

ທ່ານ	ກິ	ບຸດສະດາ	 ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປະຕິບັດງານ,	ຄກລ	 	

ທ່ານ	ກອງແກ້ວ	ແສງອຸດົມ
ໄຊ	

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປະຕິບັດງານ,	ຄກລ	 856‐20‐23632323	

ທ່ານ	ອາແລັນ	ໂພສະເຕິນ	 ຫົວໜ້າທີ່ ປຶ ກສາ	ດ້ານລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກ	ຂອງ	UNDP	 856‐20‐55505615	

ທ່ານ	ໂອລີ ເວ	ໂບດູອິ ນ	 ຫົວໜ້າບໍ ລິ ຫານໂຄງການ,	ກຸ່ມບໍ ລິ ສັດສະເຕີລິ ງສາກົນ	 856‐20‐55213173	

ທ່ານ	ໄນໂຈ	ອໍ ຣ໌ 	 ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານວິ ຊາການ,	ກຸ່ມບໍ ລິ ສັດສະເຕີລິ ງສາກົນ.	 856‐20‐22461840	

ທ່ານ	ຮາຢາຊິ 	 ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານວິ ຊາການ	ອົງການໄຈກາ	ປະຈໍ າ	ຄກລ	 856‐20‐55210821	

ທ່ານ	ນາງ	ສຸຊານນາ	ສະມາລ໌ 	 ຫົວໜ້າອົງການ	ເຮໂລ	ທຣາສ໌ ທ໌		 856‐20‐96129542	

ທ່ານ	ໂຈນາສ໌ 		ແຊັກຣີ ເຊິ ນ	 ຫົວໜ້າອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	ນັອກແວຣ໌ .	 856‐20‐22232312	

ທ່ານ	ຊູຮັບ	ອາບູເຊຄາ	 ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານຖານຂໍ ້ ມູນ,	ອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງປະຊາຊົນ	ນັອກແວຣ໌ 			 856‐20‐22212843	

ທ່ານ	ໄຊມອນ	ເຣຍ	 ຫົວໜ້າອົງການເກັບກູ້ລະເບີ ດ	ແມັກ			 856‐20‐59222420	

ທ່ານ	ນາງ	ຄີ ມ	ວໍ ເຣນ	 ຫົວໜ້າໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີ ດ,	ອົງການສາກົນ	ເພ່ືອຄົນພິການ		 856‐20‐91918092	

ຊຽງຂວາງ	
ທ່ານ	ຈັນທີ 	 ຫົວໜ້າຫ້ອງການ	ຄຊກລ	ແຂວງຊຽງຂວາງ.	 	

ທ່ານ	ຂັນທິດາວ	 ພະນັກງານຫ້ອງການ	ຄຊກລ	ແຂວງຊຽງຂວາງ	 856‐20‐54633336	

ທ່ານ	ອາຢູເຕຍ	 ຫົວໜ້າຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	
ແຂວງຊຽງຂວາງ	

	

ທ່ານ	ວັນໄຊ	 ຫົວໜ◌້ າພະແນກ	ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶ ນ	ແຂວງຊຽງຂວາງ	 856‐20‐22340257	

ທ່ານ	ກ່ິງເພັດ	ພິມມະວົງ	 ຜູ້ປະສານງານ	ຄກລ	ແຂວງຊຽງຂວາງ	 856‐20‐22533667	
856‐20‐55128881	

ທ່ານ	ວັນໄຊ	 ຮອງຜູ້ປະສານງານ	ຄກລ	ແຂວງຊຽງຂວາງ.	 	

ທ່ານ	ຄໍ າຫ້ຼາ	ສິ ມມະວົງ	 ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສໍ າຫຼວດບໍ່ ແມ່ນວິ ຊາການ,	ຄກລ	ແຂວງຊຽງຂວາງ	 856‐20‐22522069	

ທ່ານ	ນີ ນລ໌ 	ອາໂນດທ໌	 ຫົວໜ້າປະຕິບັດງານດ້ານວິ ຊາການ,	ອົງການເກັບກູ້ລະເບີ ດ	ແມັກ	 856‐20‐55529124	

ທ່ານ	ນະຄອນສີ 	 ຫົວໜ້າພົວພັນຊຸມຊົນ,	ອົງການເກັບກູ້ລະເບີ ດ	ແມັກ	 856‐20‐55531898	

ທ່ານ	ຈາຫາ	 ພະນັກງານພົວພັນຊຸມຊົນ,	ອົງການເກັບກູ້ລະເບີ ດ	ແມັກ	 	

ທ່ນ	ຄອນຄໍ າ	 ຄະນະບ້ານ	ບ້ານນາຍອງ,	ເມື ອງຄໍ າ,	ແຂວງຊຽງຂວາງ	 	

ທ່ານ	ຄໍ າເລື່ ອນ	 ຮອງນາຍບ້ານ	ບ້ານລ້ອງປີ ວ,	ເມື ອງຄໍ າ	 856‐20‐56726948	

ນາງ	ໃໝ່	 ເຈົ ້ າຂອງດິ ນ,	ບ້ານບວມລອງ	 ລ້ອງປີ ວ 	 	

ນາງ	ທຸມ	 ຄະນະບ້ານ	ບ້ານຊ້າງ,	ເມື ອງຄູນ	 	

ທ່ານ	ຊຽງໝອນ	 ເຈົ ້ າຂອງດິ ນ,	ບ້ານຊ້າງ,	ເມື ອງຄູນ	 	

   



ສະຫວັນນະເຂດ	

ທ່ານ	ພູເຂົ າ	ແກ້ວມີ ໄຊ	 ຫົວໜ້າຫ້ອງການ	ຄຊກລ	ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ	 	

ທ່ານ	ຂຽນ	 ພະນັກງານຫ້ອງການ	ຄຊກລ,	ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.	 	

ທ່ານ	ຄໍ າຫ້ຼາ	 ຮອງເຈົ ້ າເມື ອງ,	ເມື ອງເຊໂປນ.	 	

ທ່ານ	ເກດສະຫວັນ	 ຫົວໜ້າຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	
ເມື ອງເຊໂປນ	

	

ທ່ານ	ສົມບັດ	 ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶ ນ,	ເມື ອງເຊໂປນ	 	

ທ່ານ	ສຸບິ ນ	 ຜູ້ປະສານງານ	ຄກລ	ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ	 	

ທ່ານ	ສາລີ 	 ຮອງຜູ້ປະສານງານ	ຄກລ	ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ	 	

ທ່ານ	ພັນທາ	 ຜູ້ຊີ ້ ນໍ າວຽກປະຕິບັດງານ,	ອົງການ	ເຮໂລ	ທຣາສ໌ ທ໌,	ເຊໂປນ.	 	

ທ່ານ	ລະຄອນຄໍ າ	 ພະນັກງານສຶ ກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ	ລບຕ,	ອົງການ	ເຮໂລ	ທຣາສ໌ ,	ເຊໂປນ.	 	

ທ່ານ	ອ້ອຍ	 ນາຍບ້ານ	ບ້ານລາດຫ້ໍ,	ເມື ອງເຊໂປນ.	 856‐20‐97749266	

ທ່ານ	ໂກເນ	 ຄະນະບ້ານ	ບ້ານນາຫຼວງ,	ເມື ອງເຊໂປນ	 	

ທ່ານ	ວັນ	 ເຈົ ້ າຂອງດິ ນ,	ບ້ານນາຫຼວງ,	ເມື ອງເຊໂປນ	 	

	
	 	



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	3:	ເອກະສານນະໂຍບາຍທີ່ ກ່າວເຖິງການຈັດບູລິ ມະສິ ດວຽກງານ	ລບຕ	

	 ວັນທີ 	 ຫົວຂໍ ້ ເອກະສານ	 ເລກທີ ອ້າງອີ ງ	 ເນື ້ ອໃນ	
ເອກະສານກ່ຽວກັບ	ລບຕ	ໂດຍສະເພາະ	
1	 2003	 ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງ

ຊາດຂອງຂະແໜງແກ້
ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ຢູ່	ສປປ	
ລາວ	2003‐2013,	ເສ້ັນ
ທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດ
ໄພ	I	 SPF1 		

	 ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ	1	ໄດ້ລະບຸ	3	ລະ
ດັບຂອງບູລິ ມະສິ ດ	ຄື 	 ສູງ,	ກາງ,	ຕ່ໍາ ,	ແລະ	11	
ປະເພດດິ ນ	ທີ່ ຮຽກຮ້ອງການກວດກູ້.	ຍັງຄົງ
ເປັນດິ ນກະສິ ກໍາ	ທີ່ ຖື ກຈັດເປັນປະເພດດິ ນບູລິ
ມະສິ ດສູງ	ແລະ	ສ່ວນໜ່ຶງຂອງດິ ນອື່ ນໆຖື ກຈັດ
ເປັນບູລິ ມະສິ ດກາງ	ທີ່ ຈະຖືກກວດກູ້	ລບຕ	
ເຖິງວ່າບໍ່ ໄດ້ໃຫ້ຂອບເຂດເວລາກໍຕາມ.		ເສ້ັນ
ທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ	1	ຍັງໃຫ້ການເກດ
ວ່າ	“ຈໍ າເປັນຕ້ອງກໍານົດ		ແລະ	ຈັດບູລິ ມະສິ ດ	
ພ້ືນທີ່ 	ທີ່ ມີ 	ລບຕ	ຕົກຄ້າງ	ເພ້ີມຕ່ືມ.	

2	 2009	 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ການເກືອດຫ້າມລະເບີ ດ
ລູກຫວ່ານ	 CCM 	

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ການເກືອດຫ້າມລະ
ເບີ ດລູກຫວ່ານ,	ມາດ
ຕາ	4.2.ກ ,	ໜ້າ.12	
ພາສາລາວ 	ແລະ	
ໜ້າ	40	 ພາສາອັງ
ກິດ .	

ຮຽກຮ້ອງລັດພາຄີ 	“ປະເມີນ	ແລະ	ຈັດບູລິ ມະ
ສິ ດ	ຄວາມຈໍ າເປັນສໍ າລັບການກວດກູ້.	

3	 2011	 ເປົ ◌້ າໝາຍພັດທະນາສະ
ຫັດສະວັດ	ອັນດັບທີ 	9	
MDG9 	

ລັດຖະບານແຫ່ງ	ສປປ	
ລາວ/ອົງການ	ສປຊ	
ເພ່ືອການພັດທະນາ,	
ເປົ ້ າໝາຍສະຫັດສະ
ວັດອັນດັບທີ 	9:	ຫຸຼດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ	
ລບຕ,	ຕົວຊີ ້ ວັດ	9ກ,	
2011.	

ເປົ ້ າໝາຍສະຫັດສະວັດອັນດັບທີ 	9 	ຕົວຊີ ້ ວັດ	
9ກ	ໄດ້ວາງເປົ ້ າໝາຍ	ຄື ໃຫ້ສໍ າເລັດການກວດກູ້	
ລບຕ	ອອກຈາກດິ ນບູລິ ມະສິ ດ/ດິ ນກະສິ ກໍາທີ່

ມີ ມູນຄ່າສູງ”	ໃນປີ 	2020.	

4		 2012	 ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່
ງຊາດຂອງຂະ	
ແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບ
ຕ	2011‐2020,	ຮັບຮູ້ກັນ
ໃນນາມ	ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່
ຄວາມປອດໄພ	II	
SPF2 .		

ຄຊກລ,	ເສ້ັນທາງກ້າວ
ສູ່ຄວາມປອດໄພ	II	
2011‐2020 ,	ໜ້າ.7.	
	

ການກໍານົດ	ແລະ	ການປົດປ່ອຍດິ ນ	 ຜ່ານການ
ສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ກວດກູ້ 		“ດິ ນບູລິ ມະສິ ດ	ອີ ງໃສ່
ບັນທັດຖານການທີ່ ຈະແຈ້ງ	…	ພິຈາລະນາ
ຕາມ”	ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ,	ແຂວງ,	
ເມື ອງ	ແລະ	ຂ້ັນບ້ານ”	ເປັນມາດຕະການ	ທີ່ ສໍ າ
ຄັນ.	

5	 2012	 ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ	
ຂອງ	ຂະແໜງແກ້ໄຂ	
ບັນຫາ	ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	
ລາວ.	

ຄຊກລ,	ມາດຕະຖານ
ແຫ່ງຊາດ	ຂອງຂະ
ແໜງການແກ້ໄຂບັນ
ຫາ	ລບຕ,	ບົດທີ 	7:	
ການກວດກູ້	ລບຕ,	ຍໍ ້
ໜ້າ	7.1,	ຄວາມຕ້ອງ
ການໂດຍທ່ົວໄປ,	ໜ້າ	
7‐7,	ວັນທີ 	15	ຕຸລາ	
2012.	
	

	“ຍົກເວ້ັນສໍ າລັບການເກັບກູ້	ລບຕ	ເພ່ືອທຸລະ
ກິດ,	ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	ລບຕ	ທັງ
ໝົດຈະຕ້ອງຂຶ ້ ນແຜນ	ແລະ	ປະຕິບັດໃຫ້ສໍ າ
ເລັດຕາມບູລິ ມະສິ ດໃນປັດຈຸບັນຂອງລັດຖະ
ບານ.		ຂໍ ້ ສັງເກດ:	ເນື ້ ອທີ່ ດິ ນທັງໝົດທີ່ ໄດ້ກໍາ
ນົດເພ່ືອການກວດກູ້ຄວນເປັນດິ ນບູລິ ມະ
ສິ ດ/ມີ ຄຸນຄ່າສູງ	ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເປົ ້ າໝາຍ
ພັດທະນາສະຫັດສະວັດອັນດັບ	9	ຂອງ	ສປປ	
ລາວ;	ບູລິ ມະສິ ດທີ່ ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະ
ສາດຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ໃນປັດ
ຈຸບັນ	 ຕົວຢ່າງ:	ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດ



ໄພ	2 ;	ຫຼື 	ບູລິ ມະສິ ດອື່ ນໆຕາມທີ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໂດຍ	ຄຊກລ.	

6	 2012	 ຕາມລາຍລະອຽດຢູ່ຂ້າງ
ເທິ ງ	

ຄຊກລ,	ມາດຕະຖານ
ແຫ່ງຊາດ	ຂອງຂະ
ແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	
ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	
ລາວ,	ບົດທີ 	7:	ການ
ເກັບກູ້	ລບຕ,	ວັນທີ 	
15	ຕຸລາ	2012,	ໜ້າ.	
6‐7.	

ອົງການເກັບກູ້	ລບຕ	ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ	ໃນ
ການ:	“ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການກໍານົດຄວາມຈໍ າເປັນ	ແລະ	ບູລິ
ມະສິ ດສໍ າລັບການກວດກູ້	ແລະ	ລາຍງານຂໍ ້ ມູນ
ເຫ່ົຼານີ ້ ໃຫ້ຫ້ອງການ	ຄຊກລ	ແຂວງ,	ເມື ອງ.	
	

7	 2012	 ຕາມລາຍລະອຽດຢູ່ຂ້າງ
ເທິ ງ	
		

ຄຊກລ,	ມາດຕະຖານ
ແຫ່ງຊາດຂອງ	ຂະ
ແໜງການແກ້ໄຂບັນ
ຫາ	ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	
ລາວ,	ບົດທີ 	6:	ການສໍ າ
ຫຼວດ,	ວັນທີ 	15	ຕຸລາ	
2012,	ໜ້າ.6‐8.	
	

	“ການສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ການປົດປ່ອຍເນື ້ ອທີ່ ດິ ນ	
…	ຈະຖືກຄັດເລື ອກໂດຍອີ ງໃສ່ບູລິ ມະສິ ດໃນປັດ
ຈຸບັນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ.	ຂໍ ້ ສັງ
ເກດ:	ເນື ້ ອທີ່ ດິ ນທັງໝົດທີ່ ໄດ້ກໍານົດ
ເພ່ືອການກວດກູ້ຄວນຈະເປັນດິ ນທີ່ 	ມີ ມູນຄ່າ
ສູງ	ແລະ	ບູລິ ມະສິ ດສູງ	ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເປົ ້ າ
ໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດອັນດັບທີ 	9	ຂອງ
ລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ;	ບູລິ ມະສິ ດ	ທີ່ ສອດຄ່ອງ
ກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ	ລບຕ	ໃນປັດຈຸຫຼື 	ບູລິ ມະສິ ດອື່ ນໆຈໍ າ
ນວນໜ່ຶງທີ່ ໄດ້ກໍານົດໂດຍ	ຄຊກລ.	

8	 2015	 ລະບຽບການສໍ າຫຼວດ	
ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	

ຄຊກລ,	ລະບຽບການ
ສໍ າຫຼວດ	ລບຕ	ຂອງ	ສ
ປປ	ລາວ,	ລົງວັນທີ 	15	
ມັງກອນ		2015,	ຍໍ ້ ໜ້າ	
13.	ການກວດກູ້ເນື ້ ອ
ທີ່ ,	ໜ້າ.	19.	

“ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ,	 ການກວດກູ້ເນື ້ ອທີ່ 	 ແມ່ນ
ຖື ກປະຕິບັດຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ໆຢື ນຢັນວ່າມີ	 ລບຕ	 ທີ່

ກໍານົດໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການສະບັບນີ ້ 	
ເທົ່ ານ້ັນ;	 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,	ສາມາດອະນຸຍາດ
ໃຫ້ດໍ າເນີ ນການກວດກູ້ໂດຍກົງໄດ້ໃນພ້ືນທີ່ 	 ທີ່

ມີ ຫັຼກຖານລະເບີ ດລູກຫວ່ານສະເພາະທີ່ ກໍານົດ
ໂດຍການສໍ າຫຼວດດ້ານວິ ຊາການ:	

ກ.	ດິ ນທີ່ ຢູ່ໃນຖານະເປັນດິ ນບູລິ ມະສິ ດ	
ເພ່ືອຮັບປະກັນແກ່ການກວດກູ້ໃນເວລາ
ນ້ັນ	

9	 2016	 ແຜນວຽກຫຼາຍປີ 	ຂອງ	
ສປປ	ລາວ	ປີ 	2016‐
2020	 ແຜນວຽກຫຼາຍ
ປີ 	

ຄຊກລ,	 ແຜນ,	 ເລກ
ທີ .110/ຄຊກລ,	 ວັນທີ 	
01	 ມີ ນາ	 2016,	 ໜ້າ	
12	ແລະ	ໜ້າ	18.	

ການສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ກວດກູ້	ລບຕ	ຈະຖື ກປະຕິ
ບັດຢູ່	“ຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ”	ຢູ່ສະ
ໜາມໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດ	ແລະ	ເນື ້ ອທີ່

ດິ ນກະສິ ກໍາ	ທີ່ ນໍ າໃຊ້ໂດຍປະຊາຊົນລາວບັນດາ
ເຜ່ົາ.	

10	 2016	 ເປົ ້ າໝາຍພັດທະນາ
ແບບຍື ນຍົງອັນດັບທີ 	18	
SDG	18 :	ເກັບກູ້ລະ
ເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກ	ທີ່ ເປັນ
ອຸປະສັກຕ່ໍການພັດທະ
ນາແຫ່ງຊາດ.	

ອົງການ	ສປຊ	ເພ່ືອ
ການພັດທະນາ/ລັດຖະ
ບານລາວ,	ເປົ ້ າໝາຍ
ພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ	
ອັນດັບທີ 	18,	ເປົ ້ າ	
ໝາຍ	18.2	
	

ກວດກູ້	ລບຕ	ທີ່ ຕົກຄ້າງທັງໝົດທີ່ ຮູ້ຈ◌ັກ	ຢູ່ໃນ
ດິ ນບູລິ ມະສິ ດສູງ	ແລະ	ບ້ານ	“ທີ່ ທຸກຍາກ”	ໃຫ້
ສໍ າເລັດໃນປີ 	2030.	

ເອກະສານນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ	
	 2011	 ແຜນພັດທະນາ	ເສດຖະ

ກິດ‐ສັງຄົມ	5	ປີ 	ຄ້ັງທີ 	7	
ແຜນ	7 	ປີ 	2011‐2015	

	 ບໍ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງການກວດກູ້	ລບຕ	



	 2016	 ແຜນພັດທະນາ	ເສດຖະ
ກິດ‐ສັງຄົມ	5	ປີ 	ຄ້ັງທີ 	8	
ແຜນ	8 	ປີ 	2016‐2020		

	 ບໍ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງການກວດກູ້	ລບຕ	

	 2011	 ໂຄງການລົງທຶ ນຂອງລັດ
ຖະບານ	 PIP 	

	 ບໍ່ ສາມາດເຫັນລາຍລະອຽດ	

	 2016	 ໂຄງການລົງທຶ ນຂອງລັດ
ຖະບານ	 PIP 	

	 ບໍ່ ສາມາດເຫັນລາຍລະອຽດ	

	 2011	 ແຜນພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ	
2011‐15 	

	 ບໍ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງການກວດກູ້	ລບຕ	

	 2016	 ແຜນພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ		 2016‐2020 	

	 ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ຖື ກ
ເຖິງວ່າເປັນໜ່ຶງໃນສາມຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ	ເພ່ືອການພັດ
ທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	
ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງການ
ເມື ອງຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານ	ແລະ	ການພັດທະນາຊົນ
ນະບົດ.	

	
	 	



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	4:	ຕາຕະລາງກ່ຽວກັບບັນທັດຖານການປະເມີນບູລິ ມະສິ ດການກວດກູ້	ລບຄ	 ອົງ
ການກວດກູ້	ລບຕ	ທັງໝົດ 	

	 ບັນທັດຖານ	 ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້	 ລບຕ	 ທີ່ ໃຊ້ບັນ
ທັດຖານນີ ້ 	

1	 ການມີ	ລບຕ	 ຄກລ;	ເຮໂລ	
2	 ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາ	 ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ບໍ່ ສັງກັດລັດ,	

ເມື ອງ,	ບ້ານ 	
ເຮໂລ;	ແມັກ;	ແອັນ	ພີ	ເອ	

3	 ປະຫວັດການເກີດອຸປະຕິເຫດ	 ແມັກ;	ແອັນ	ພີ	ເອ	
4	 ພ້ືນທີ່ ໃກ້ຄຽງກັບທີ່ ຢູ່ອາໄສ	 ແມັກ	
5	 ລະດັບຂອງຄວາມຢ້ານກົວ	 ແມັກ;	ແອັນ	ພີ	ເອ	
6	 ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	ຖານະ	 ທາງເສດຖະກິດ 		 ເຮໂລ;	ແມັກ;	ແອັນ	ພີ	ເອ	
7	 ກິດຈະກໍາຫັຼກໃນການສ້າງລາຍຮັບຂອງບ້ານ	 ແອັນ	ພີ	ເອ	
8	 ຈໍ ານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	 ເຮໂລ;	ແອັນ	ພີ	ເອ	
9	 ສະຖານະພາບການຖືກໍາມະສິ ດທີ່ ດິ ນ;	ຂໍ ້ ຜິດພາດ	 ແອັນ	ພີ	ເອ	
10	 ລະດັບການຕົກຄ້າງຂອງ	ລບຕ	 ແອັນ	ພີ	ເອ	
11	 ຂະໜາດຂອງພ້ືນທີ່ 	ທີ່ ຢື ນຢັນວ່າມີ	ລບຕ	 ແອັນ	ພີ	ເອ	
12	 ແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງໃນການນໍ າໃຊ້ດິ ນ	 ແອັນ	ພີ	ເອ	
13	 ການນໍ າໃຊ້ດິ ນ	ພາຍຫັຼງການກວດກູ້	 ເຮໂລ;	ແມັກ	

	
ຂໍ ້ ສັງເກດ:	ບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນສະເພາະທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກອົງການສາກົນ	ເພ່ືອຄົນພິການ.	ຄກລ	ບໍ່ ມີ ເຄື່ ອງມື ທີ່ ປັບປຸງ
ຫ້ຼາສຸດ	ເພ່ືອປະເມີນບູລິ ມະສິ ດໜ້າວຽກກວດກູ້	ລບຕ.	

	 	



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	5:	ພາລະບົດບາດຂອງທິມງານການຄ້ົນຄວ້າ	

ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດຢູ່	ສປປ	ລາວ	
 

ຄໍ ານໍ າ	
ໃນຖານະທີ່ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ	 ສູນກາງເກັບກູ້ລະເບີ ດເພ່ືອມະນຸດສະ
ທໍາສາກົນ	ເຈນີ ວາ	ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ,	ຊ່ວຍເຫຼື ອລັດຖະບານ	ສປປ	ລາວ	ດ້ວຍການພັດທະນາລະ
ບຽບການແຫ່ງຊາດ	ທີ່ ປະສົມປະສານວຽກງານສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ກວດກູ້	ລບຕ	ເຂົ ້ າກັບໂຄງການ	ແລະ	ບູລິ
ມະສິ ດໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ.	ເນື່ ອງຈາກລັກສະນະ	ແລະ	ຄວາມສັບຊ້ອນຂອງການປະຕິບັດ
ງານຢູ່ໃນປະເທດ,	ການສ້າງແຜນທີ່ 	ແລະ	ການບັນທຶກລະບຽບການໃນປັດຈຸບັນ,	 ໂດຍເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
ກັບຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ	 ຄຊກລ 	 ປະກອບກັບການແນະນໍ າທາງການຕ່າງໆ	 ຈິ່ ງຄິ ດວ່າ
ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າໃນຄ້ັງນີ ້ 	 ຈະເປັນວິ ທີ ການໜ່ຶງ	 ທີ່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນທີ່ ສຸດໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜູນໃນຊ່ວງເວລານີ ້ .	 ຄວາມຄາດຫວັງຂອງການສຶ ກສາຄ້ົນຄ້ວາໃນຄ້ັງນີ ້ 	 ກໍເພ່ືອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການປະຕິ
ບັດງານຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ມີ ປະສິ ດທິພາບ	ແລະ	ມີ ຄວາມກ້າວໜ້າ	 ໃນການຈັດບູລິ ມະ
ສິ ດ,	ການວາງແຜນ,	ການລະດົມທຶ ນ	ກໍຄື ການສ້າງມາດຕະການຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ.	

ທີ ມງານ	
ການຄ້ົນຄ້ວາໃນຄ້ັງນີ ້ ໄດ້ຖື ກມອບໝາຍໃຫ້ດໍ າເນີ ນການໂດຍໜ່ຶງທີ ມງານທີ່ ມີ ສອງຄົນ	 ປະກອບດ້ວຍ
ນັກຄ້ົນຄວ້າຝ່າຍລາວໜ່ຶງທ່ານຈາກຫ້ອງການ	 ຄຊກລ	 ແລະ	 ຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາສາກົນ	 ທີ່

ເວົ ້ າພາສາລາວໄດ້ 	ໜ່ຶງທ່ານ.	ໂຄງສ້າງຂອງທີ ມງານແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ	ຄຊກລ	ກ່ອນທີ່ ກິດຈະກໍາ
ຈະຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.	ບົດລາຍງານຈະເປັນພາສາລາວ	ແລະ	ພາສາອັງກິດ.	
ຈຸດປະສົງ	
ຈຸດປະສົງຫັຼກກໍຄື 	 ເພ່ືອສື ບຕ່ໍສ້າງຄວາມຄື ບໜ້າໃນການພັດທະນາລະບຽບການ	 ໂດຍປະສົມປະສານກິດ
ຈະກໍາການແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	 ການສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ການກວດກູ້ 	 ເພ່ືອສ້າງແຜນການສໍ າຫຼວດ	ແລະ	
ກວດກູ້.	ຈຸດປະສົງສະເພາະກໍຄື 	ເພ່ືອຄ້ົນ	
ຄ້ວາ	ແລະ	ສັງລວມບັນດາແນວທາງຕ່າງໆທີ່ ມີ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ.				
	

ຜົນໄດ້ຮັບ	
ຜົນໄດ້ຮັບຫັຼກຂອງການຄ້ົນຄວ້າໃນຄ້ັງນີ ້ 	 ແມ່ນບົດລາຍງານທີ່ ສັງລວມແນວທາງໃນປັດຈຸບັນຢ່າງມີປະ
ສິ ດທິຜົນ.	ບັນດາລະບຽບການ	ແລະ	ແນວທາງທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ຈະຖືກນໍ າມາຄົ ້ ນຄ້ວາໃນຄ້ັງນີ ້ 	ມີ 	 ແຕ່ວ່າຈະບໍ່

ຈໍ າກັດພຽງແຕ່ເທົ່ ານີ ້ :		

 ລະບຽບການແຫ່ງຊາດທີ່ ເປັນທາງການກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດໜ້າວຽກ	 ແລະ	 ການຈັດບູລິ ມະ
ສິ ດ	ທີ່ ໄດ້ສັງລວມໄວ້ຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;		

 ບັນດາບູລິ ມະສິ ດແຫ່ງຊາດທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຢ່າງເປັນທາງການ	 ໂດຍຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ	
ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.		

 ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຈັດສັນໜ້າວຽກທີ່ ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ	 ໂດຍຄະນະກໍາມະ
ການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ	ເພ່ືອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກ	 ຄຊກລ ;	

 ລະບຽບການ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງກ່ຽວກັບການຈັດໜ້າວຽກທີ່ ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງ
ການ	ໂດຍອົງການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ	ແລະ	ອົງການປະຕິບັດງານສາກົນ;	

 ອີ ງໃສ່ກໍລະນີ ສຶ ກສາ	ຢູ່ໃນໜ່ຶງ	ຫຼື 	ຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງແຂວງ;	



o ບັນດາລະບຽບການປັດຈຸບັນທີ່ ໄດ້ຮັບຮອງໂດຍອໍ ານາດການປົກຄອງຂ້ັນບ້ານ,	 ເມື ອງ	
ແລະ	ແຂວງ	 ຫຼື 	 ຂ້ັນຂະແໜງການ	 ເຊັ່ ນ:	 ຫ້ອງການ	ຄຊກລ	ແຂວງ,	ຄະນະກໍາມະການ
ພັດທະນາຂ້ັນແຂວງ	ແລະ	ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບັດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ;	

o ລະບຽບການ	ແລະ	ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງທີ່ ນໍ າໃຊ້ໂດຍອົງການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດໃນ
ທຸກລະດັບ,	 ອາດລວມທັງການປະເມີນຜົນທາງດ້ານວິ ຊາການກ່ຽວກັບລະບຽບການທີ່

ບໍ່ ເປັນທາງການ	ທີ່ ອາດຈະປະກົດຂຶ ້ ນໃນລະດັບຕ່າງໆຢູ່ບັນດາແຂວງ ;	
o ລະບຽບການ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງທີ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ຢູ່ໃນບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ

ຂອງສາກົນໃນທຸກລະດັບ;	
o ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	 ແລະ	 ຜູ້ນໍ າໃຊ້ດິ ນເຂົ ້ າໃຈວ່າ	 ບັນຫາ	 ລບຕ	 ໄດ້ຖື ກແກ້ໄຂວິ ທີ ໃດ	

ແລະ	ໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂ.			

	ເມື່ ອສໍ າເລັດການຄ້ົນຄວ້າ,	 ບັນດາຂໍ ້ ສະຫຸຼບ	ແລະ	 ຂໍ ້ ແນະນໍ າຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິ ທີ ປັບປຸງ	 ຫຼື 	 ພັດທະນາ	 ຫຼື 	
ການປະສົມປະສານກິດຈະກໍາການສໍ າຫຼວດ	ແລະ	ກວດກູ້	ລບຕ	ເຂົ ້ າກັບບູລິ ມະສິ ດຂອງການພັດທະນາ	
ຈະຖືກຕອບສະໜອງດ້ວຍວິ ທີ ໃດ.	 ກິດຈະກໍາສະເພາະທີ່ ຈະໄດ້ປະຕິບັດເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸຜົນ	 ແຕ່ຈະບໍ່ ຈໍ າ
ກັດພຽງເທ່ົານີ ້ ;	

 ປະຊຸມລິ ເລີ່ ມກັບ	 ຄຊກລ	 ເພ່ືອສັງລວມໂຄງການ	 ແລະ	 ເຈລະຈາ/ປຶ ກສາຫາລື 	 ກ່ຽວກັບລະດັບ
ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງ	ຄຊກລ	ໃນການຄ້ົນຄວ້າ	ແລະ	ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ.		

 ການເຫັນດີ ຂອງ	ຄຊກລ	ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງທິມງານຄ້ົນຄວ້າ.	
 ທົບທວນແຜນຍຸດທະສາດ	 ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ	II;	ແຜນວຽກຫຼາຍປີ ຂອງຂະແໜງ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ 	ລວມທັງແຜນທີ່ ຂອງຈຸດສຸມພັດທະນາ,	ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ‐
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ	 2016‐2020.	 ທົບທວນບັນດາທິດທາງນະໂຍບາຍທາງການ	 ທີ່ ອອກໂດຍກົມ
ກອງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃນລະດັບຊາດ.	

 ທົບທວນຍຸດທະສາດຂອງສາກົນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ	ແລະ	ບັນດາສິ່ ງພິມຕ່າງໆທີ່ ອ້າງອີ ງເຖິງບັນຫາ	ລບ
ຕ.		

 ທົບທວນຜົນກະທົບຕາມມາຂອງ	 ‘ການໃຫ້ທຶ ນແບບກໍານົດເງື່ ອນໄຂ	ແລະ/ຫຼື 	ທີ່ ຕ້ັງຂອງ	 ‘ການ
ກໍານົດເງື່ ອນໄຂ’	ຂອງການປະຕິບັດງານ,	ຄູ່ຮ່ວມງານ,	ນິ ຕິບຸກຄົນດ້ານການພັດທະນາ.		

 ກວດກາຈຸດສຸມພັດທະນາກັບໂຄງການລົງທຶ ນຂອງລັດທີ່ ຄຸ້ມຄອງໂດຍກະຊວງແຜນການ	 ແລະ	
ການລົງທຶ ນ.	

 ກວດກາຈ◌ຸດສຸມພັດທະນາ	ປີ 	2011	ກັບຖານຂໍ ້ ມູນອິ ມສະມາ/ໂຄງການລົງທຶ ນ	ເພ່ືອກໍານົດ	ຫຼື 	
ອາດຈະທັບຊ້ອນກັນ	 ແຜນທີ່ ປະເທດ .	

 ສໍ າພາດເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ	 ຄຊກລ ,	 ທົບທວນເອກະ
ສານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດບູລິ ມະສິ ດຂອງ	ຄຊກລ.				

 ພົວພັນ/ສໍ າພາດຕາງໜ້າຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ	ແລະ	ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	,	ຂໍ ບັນຊີ ຈຸດ
ສຸມພັດທະນາສະບັບປັບປຸງຫ້ຼາສຸດ,	 ແລະນະໂຍບາຍພັດທະນຊົນນະບົດໃໝ່,	 ບັນດາບູລິ ມາສິ ດ,	
ແລະແຜນການ.	

 	ພົວພັນ/ສໍ າພາດຕາງໜ້າຈາກຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຂອງແຂວງ.	
 	ພົວພັນ/ສໍ າພາດຕາງໜ້າຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ	 ແລະ	 ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ	 ຂ້ັນ

ແຂວງ	ແລະ	ຂ້ັນເມື ອງ .	
 ສໍ າພາດຄະນະບ້ານ	ທີ່ ຢູ່ໃນ	ແລະ	ນອກຈຸດສຸມພັດທະນາ.		
 ສໍ າພາດຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດທີ່ ສໍ າຄັນ	 ຄກລ .	
 ສໍ າພາດບໍ່ ເປັນທາງການ	 ຄູ່ຮ່ວມງານ	 ແລະ	 ຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ ້ າໃຈທີ່ ຖື ກ

ຕ້ອງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຊຸມຊ◌ົ ນທ້ອງຖ່ີນ	 ແລະ	 ການຈັດບູລິ ມະສິ ດຂອງ	
ຄກລ	ຢ◌ູ ◌່ ຂ້ັນເມ◌ື ອງ,	ຂ້ັນແຂວງ.		

 ຈັດກອງປະຊຸມຕິດຕາມຮ່ວມກັບຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ	 ສາກົນ	 ແລະ	 ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ	 ກະຊວງ
ແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶ ນ,	 ທະນາຄານໂລກ,	 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ,	 ອົງການຊ່ວຍເຫຼື ອ



ຂອງປະຊາຊົນ	ນັອກແວຣ໌ ,	ອົງການ	ແມັກ,	ອົງການ	ເຮໂລ	ທຣາສ໌ ທ໌	ກຸ່ມບໍ ລິ ສັດສະເຕີລິ ງສາກົນ,	
ອົງການ	ສປຊ	ເພ່ືອການພັດທະນາ 	

 ລວບລວມໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງຂອງຂະແໜງແກ້ໄຂບັນຫາ	ລບຕ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ທີ່ ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນ
ຕໍາແໜ່ງຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ	ແລະ	ການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ.		

 ສັງລວມສິ່ ງທີ່ ພົບເຫັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຮ່ວມກັນຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ	 ລວມທັງອົງການ
ຕ່າງໆຖ້າຈໍ າເປັນ ;	

 ຂຽນບົດລາຍງານ.	 ບົດລາຍງານທີ່ ກະທັດລັດ	 ແຕ່ກວມເນື ້ ອໃນສົມບູນ 	 ຊຶ່ ງຈະລວມເອົ າຂະ
ບວນການສໍ າຄັນຕ່າງໆລະດັບຊາດ.	
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