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ພາກສະເໜີ
ທັນທີທີ່ພາຍຫລັງທາງແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການໄພພິບັດ,ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດ
ສະທຳຈະເປັນສິ່ງທຳອິດທີ່ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່.ການຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທັນ
ທີພາຍຫລັງເຫດການໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິແລະໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໄປເລື້ອຍໆຈາກໄລຍະກາງຈົນເຖິງໄລຍະຍາວ.
ການຟື້ນຟູພາຍຫລັງໄພພິບັດແມ່ນກ່ຽວກັບການສ້າງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຄືນໃໝ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ເງື່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກັບຄືສູ່ສະພາບປົກກະຕິລວມທັງການ
ຊອກຫາແຫລ່ງທຶນສຳລັບການລົງທຶນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນໄລຍະຍາວ.ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ,
ແຜນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່(ແຜນການ)ຕ້ອງຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້
ຮັບການກຳນົດຂຶ້ນແລະບູລິມະສິດຕ່າງໆຄວນພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງຄວາມຫລ້າຊ້າລະຫວ່າງ
ໄລຍະການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດແລະໄລຍະການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ຂະບວນການວາງແຜນ
ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອັນຮີບດ່ວນຕ້ອງໄດ້ຮັບໝາກຜົນຢ່າງທັນການ,ມີPປະສິດທິພາບ
ພ້ອມທັງມີຄວາມໂປ່ງໃສແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈາກທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ແຂວງຄຳມ່ວນ,ສປປລາວນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນ
ການຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດທີ່ພົວພັນເຖິງກອງທຶນຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດພາຍໃຕ້
ແຜນງານພັດທະນາແຂວງຄຳມ່ວນ.

ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

 ເປົ້າໝາຍຂອງການສ້າງແຜນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນມີດ່ັງລຸ່ມນີ້:

P  ເພື່ອສະໜອງແຜນວຽກໃຫ້ແກ່ແຂວງຄຳມ່ວນໃນການຂ້າມຜ່ານຈາກການບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ
ແລະການຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ເພື່ອນຳໄປສູ່ການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນໄລຍະກາງແລະໄລຍະຍາວ.

P  ເພື່ອສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະນຳສະເໜີບັນດາກິດຈະກຳແລະ
ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆສຳລັບແຕ່ລະຂະແໜງການຫລັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 ເພື່ອສະເໜີຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການປະສານງານແລະຕິດຕາມການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

 ເພື່ອສະໜອງແຜນວຽກທີ່ມີຂໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍແລະລາຍລະອຽດຂອງສະຖານະພາບແລະຄວາມ
ຕ້ອງການ(ອີງຕາມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ,ແລະຄວາມຕ້ອງການ),ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາມາດສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະກາງແລະໄລຍະຍາວ
ຂອງຜູ້ທີ່ປະສົບເຫດການໄພພິບັດ.
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ໄລຍະເວລາສຳລັບການສ້າງແຜນ
ການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
 ແຜນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນພາຍຫລັງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,
ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການແລະບົດລາຍງານການປະເມີນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ໂດຍຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ).ບົດລາຍງານ
ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ,ແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈະເປັນພື້ນ
ຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

 ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດ,ແຜນການດັ່ງກ່າວຄວນສໍາເລັດຢ່າງສົມບູນພາຍໃນ
2-3ອາທິດພາຍຫລັງທີ່ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ,ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ການສ້າງແຜນການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່(ແຜນການ)
ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ,ແລະຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ໂດຍຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ)ຈະເປັນພື້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ແຜນການ.ຂະບວນການພັດທະນາແຜນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນແລະຈະ
ປະກອບດ້ວຍບັນດາບາດກ້າວທົ່ວໄປດັ່ງລຸ່ມນີ້:
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ບາດກ້າວທີ1
ດຳເນີນການວາງແຜນຍຸດທະສາດສຳລັບການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ທິດທາງຍຸດທະສາດຈະໄດ້ຮັບການກໍານົດຂຶ້ນເປັນບາດກ້າວທຳອິດເພື່ອແນະນຳກ່ຽວກັບຂະບວນການ
ຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ທິດທາງຍຸດທະສາດນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍຄວາມກ່ຽວເນື່ອງດ້ານວິໄສທັດ,
ຈຸດປະສົງຕ່າງໆ,ບັນດາຍຸດທະສາດແລະຫລັກການໃຫ້ຄຳແນະນຳສຳລັບການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ສະເພາະ.ການກຳນົດທິດທາງຍຸດທະສາດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ,ແລະຄວາມຕ້ອງການໂດຍລະອຽດ
ໃນບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດ
ຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ).(ເພື່ອອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ,ກະລຸນາອີງໃສ່ບົດແນະນຳການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍການສູນເສຍ,ແລະຄວາມຕ້ອງການ).

 ເຂົ້າຮ່ວມການໃຫ້ຄຳປຶກສາລະຫວ່າງບັນດາພະແນກການຕ່າງໆຂອງແຂວງ,ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເມືອງ
ຕ່າງໆແລະຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອປຶກສາເຖິງຄວາມຕ້ອງການ,ຂອດເຂດເວລາແລະ
ປະເພດການສະໜັບສະໜູນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

 ການໃຫ້ຄຳປຶກສາຜ່ານຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບເຊັ່ນ:ແມ່ຍິງ,ຜູ້ຊາຍ,ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່,ເດັກນນ້ອຍ,ຊົນເຜົ່າແລະອື່ນໆ.ລວມທັງ
ປຶກສາກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນການຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນ,
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະກາງແລະໄລຍະຍາວ.

 ບັນດາວິໄສທັດ,ຈຸດປະສົງ,ຍຸດທະສາດແລະຫລັກການຄຳແນະນຳຄວນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ໂດຍປະທານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຂວງ(ຄປຄພບຂ).

ການກຳນົດວິໄສທັດ:
 ຈຸດປະສົງຂອງການກຳນົດວິໄສທັດແມ່ນເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີອຳນາດຕັດສິນ
ໃຈແລະການສະໜອງແຜນວຽກໂດຍລວມຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຈະ
ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ.ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບວິໄສທັດຕ້ອງມີຄວາມຈະແຈ້ງ,ແຕ່ມີລັກສະນະທີ່ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບດ້ານບວກຂອງແຜນການທີ່ມີຕໍ່ພົນລະເມືອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພ
ພິບັດ.

 ວິໄສທັດດັ່ງກ່າວຄວນຈະສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວຂອງແຂວງ
 ວິໄສທັດຄວນຈະມີກຳນົດເວລາການສິ້ນສຸດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່,ໃຫ້ເວົ້າວ່າພາຍໃນ3
ປີຫລື5ປີຫລືອື່ນໆ.

 ການກຳນົດວິໄສທັດຄວນມີເປົ້າໝາຍນຳໄປສູ່ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.



ກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຂອບເຂດເວລາຂອງແຜນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່:
 ຂອບເຂດເວລາຂອງແຜນການຟ້ືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງໄພພິບັດ
ແລະຄວາມຕ້ອງການແລະສາມາດກຳນົດຈາກ3ເຖິງ5ປີ.ບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ຄວາມສູນເສຍ,ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວນຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄລຍະເວລາຂອງແຜນ
ການດັ່ງກ່າວ.

 ແຜນການທີ່ກຳນົດຄວນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂອບເຂດວຽກສຳລັບການກຳນົດບູລິມະສິດແລະການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຂອງແຜນງານແລະການກຳນົດຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆແລະຄວນມີໜ່ວຍງານການຕິດຕາມ
ທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ອີງໃສ່ລະບົບການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນຂອງແຂວງ.ວິ
ທີການກຳນົດບູລິມະສິດທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການໃນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ,ແລະຄວາມຕ້ອງການສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນແຜນດັ່ງກ່າວ.

ການກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່:
 ຈຸດປະສົງຄວນອີງໃສ່ການວິໄຈຜົນກະທົບທີ່ມີຢູ່ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ
ການສູນເສຍ,ແລະຄວາມຕ້ອງການແລະວິໄສທັດທີ່ຖືກຮັບຮອງສຳລັບການຟື້ນຟູ
ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ໂດຍອີງໃສ່ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການນກຳນົດດ້ານເສດຖະກິດລວມທັງການຟື້ນຟູດ້ານມະນຸດສະ
ທຳ,ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປສາມາດລວມເອົາ:

 ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃຫ້ມີມາດຕະຖານການກັບຄືນສູ່ສະພາບ
ເດີມທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.

 ການຟື້ນຟູດ້ານເສດຖະກິດຜ່ານການຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ,
ປັບປຸງຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນໃຫ້ກັບຄືນມາໃໝ່ແລະການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ

 ກໍ່ສ້າງການບໍລິການສາທາລະນະແລະພື້ນຖານໂຄງຮ່າງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຍິ່ງກວ່າເກົ່າ.
 ປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາມີຄວາມຍືນຍົງແລະຫລຸດຜ່ອນໄພພິບັດ

ການກຳນົດຍຸດທະສາດສຳລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່:
 ຍຸດທະສາດຕ່າງໆສາມາດກຳນົດໃນສອງລະດັບ:ຍຸດທະສາດລວມສຳລັບການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະຍຸດທະສາດຂະແໜງການສະເພາະສຳລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
ຍຸດທະສາດລວມສາມາດລວມເອົາຕົວຢ່າງຕ່າງໆເຊັ່ນ:Pສ້າງກໍ່ຄືນໃໝ່ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າPສາມາດຕ້ານ
ທານກັບໄພພິບັດຫລືPການຟື້ນຟູໃຫ້ສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດໂດຍຜ່ານມາດຕະການທີ່ເປັນ
ໂຄງສ້າງແລະບໍ່ເປັນໂຄງສ້າງPແລະອືນໆ.

 ຍຸດທະສາດຂະແໜງການສະເພາະຈະຂຶ້ນກັບຈຸດພິເສດຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວແລະປະເພດ
ຂອງຜົນກະທົບ.ຍຸດທະສາດເຫລົ່ານີ້ມີເປົ້າໝາຍຟື້ນຟູຂະແໜງການ່ຄວນຈະປະກົດຢູ່ໃນບົດລາຍ
ງານການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະຄວາມຕ້ອງການ.



ການວາງແຜນ,ຂຶ້ນງົບປະມານແລະການເງິນ

6

ບາດກ້າວທີ2
ການກຳນົດຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ສາມາດລົງທຶນໃສ່
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດ
(ແຜນການເງິນ)

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດເຮັດໄດ້ໄວ,ແຂວງຄຳມ່ວນຕ້ອງກຳນົດຊັບພະຍາກອນ
ດ້ານການເງິນທັງໝົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດພາຍຫລັງ
ເກີດໄພພິບັດຂອງພາກລັດຫລືເອກະຊົນ.ຕົວຢ່າງ:ເສັ້ນທາງແລະຂົວອາດຈະເປັນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຫລັກຂອງລັດຖະບານໃນການຟື້ນຟູການເຂົ້າເຖິງແລະການໄຫວໄປມາຂອງຄົນ,ແຕ່
ການດຳລົງຊີວິດຕາມປົກກະຕິເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເປັນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງພາກເອກະຊົນ.ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ,ຄວາມຈຳເປັນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງທັງ
ພາກລັດແລະເອກະຊົນຄວນຈະລວມເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍການບູລິມະສິດທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຫລ່ງ
ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ເປັນໄປໄດ້.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກລັດແລະເອກະຊົນ
ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຜ່ານຫລາຍວິທີການ.ຂ້າງລຸ່ມນີ້ໄດ້ອະທິບາຍແຫລ່ງທຶນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບ
ຂະແໜງການຂອງລັດແລະເອກະຊົນ.

ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກລັດ
ຕາມປົກກະຕິລັດຖະບານຄວນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະຊັບສິນຕ່າງໆຂອງລັດພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດ.ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ
ແຫລ່ງທຶນທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນຄວນພິຈາລະນາ:

1.ງົບປະມານປົກກະຕິ,ທາງແຂວງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານປະຈຳປີສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ
ສະເພາະ,ໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດຮຸນແຮງ,ງົບປະມານສຳລັບໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ສາມາດ
ປ່ຽນມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການຟື້ນຟູອັນຮີບດ່ວນຊົ່ວຄາວ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ສິ່ງນີ້ອາດຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການເຫັນດີແລະອະນຸມັດຈາກຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມແຂວງເສຍກ່ອນ.

2.ການຈັດສັນງົບປະມານພິເສດເພີ່ມເຕີມ.ຖ້າຫາກວ່າແລະເມື່ອແຫລ່ງງົບປະມານທີ່ມີຢູ່
ຂອງແຂວງອາດຈະບໍ່ພຽງພໍສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳຟື້ນຟູອັນຮີບດ່ວນ,ງົບປະມານພິເສດ
ເພີ່ມເຕີມນີ້ອາດຈະຂໍໄດ້ຈາກຂັ້ນສູນກາງ.

3.ແຜນງານຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນໃນປັດຈຸບັນ.ປັດຈຸບັນອາດຈະມີແຜນງານ
ແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນທີ່ສາມາດໃຫ້ງົບປະມານ
ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.ຕົວຢ່າງ:ການກະກຽມທີ່ສາມາດ
ເຈລະຈາກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກອົງການສາກົນບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານເຊັ່ນວ່າອົງການອົກສຟາມPPPPP,ອົງການ
ບໍລິການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກPPP,ອົງການແພລນສາກົນ,ອົງການອື່ນໆ,ເພື່ອຊ່ວຍດ້ານທຶນຮອນ
ເຂົ້າໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ.

4.ການກູ້ຢືມເງິນໂດຍແຂວງ.ຖ້າຫາກກົດໝາຍອະນຸຍາດ,ແຂວງສາມາດຄ້ຳປະກັນເງິນກູ້ຕ່າງໆ
ເພື່ອນຳໃຊ້ເງິນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຕົນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ການຄ້ຳປະກັນດັ່ງກ່າວນີ້
ຄວນເຮັດໃນກໍລະນີທີ່ມີການປຶກສາຫາລືລະອຽດເລິກເຊິ່ງກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງເພື່ອວິໄຈເພີ່ມເຕີມ
ຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບດ້ານການເງິນຂອງແຂວງໃນອະນາຄົດ.
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5. ເກັບພາສີໃໝ່.ຕາມທິດສະດີແລ້ວລັດຖະບານສາມາດເກັບພາສີໃໝ່ເພື່ອເປັນທຶນສຳລັບ
ການຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດ,ແຕ່ມາດຕະການດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີ.ໃນກໍລະນີ
ທີ່ແຂວງຫລືເມືອງໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍໄພພິບັດຈະບໍ່ສາມາດເກັບພາສີເພີ່ມເຕີມໄດ້.

6.ແຜນງານທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນແລະບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສໍາຮອງກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນການຊ່ວຍ
ເຫລືອທາງດ້ານການພັດທະນາ.ປັດຈຸບັນອາດຈະມີແຜນງານແລະໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງ
ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນທີ່ສາມາດໃຫ້ທຶນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆພາຍ
ຫລັງເກີດໄພພິບັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

 ສຳລັບແຂວງຄຳມ່ວນ,ແຜນງານພັດທະນາແຂວງຄຳມ່ວນແລະກອງທຶນຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດ
ໄພພິບັດ,ສາມາດໃຫ້ທຶນເພື່ອຊ່ວຍຟື້ນຟູໂດຍການໃຫ້ງົບປະມານແກ່ບັນດາບູລິມະສິດຂອງການ
ຟື້ນຟູຈຳນວນໜຶ່ງ.(ບັນດາໂຄງການທີ່ຖືກກຳນົດສຳລັບການໃຫ້ທຶນພາຍໃຕ້ກອງທຶນຟື້ນຟູພາຍ
ຫລັງເກີດໄພພິບັດຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຳແນະນຳສຳລັບການໃຫ້ທຶນຂອງກອງທຶນຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດ
ໄພພິບັດ).

ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກເອກະຊົນ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກເອກະຊົນຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກລັດຖະບານແບບເທົ່າທຽມກັນ
ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າປະຊາກອນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະແໜງ
ດ້ານການດຳລົງຊີວິດ.ລັດຖະບານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໂດຍກົງກັບປະຊາກອນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ
ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໃນດ້ານ:

1.ການຊ່ວຍເຫລືອໃນການສ້າງເຮືອນໂດຍຜ່ານການສະໜອງອຸປະກອນສຳລັບປຸກເຮືອນ;

2.ການຟື້ນຟູດ້ານການດຳລົງຊີວິດໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ລຳບາກເຊັ່ນຊາວກະສິ
ກອນຂະໜາດນ້ອຍແລະຜູ້ມີອາຊີບຫາປາໂດຍສະໜອງແນວພັນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ,ສະໜອງ
ອຸປະກອນສຳລັບການເຮັດສວນ,ສັດລ້ຽງແລະອື່ນໆ.

3.ຜູ້ທີ່ມີແຫລ່ງລາຍຮັບແບບບໍ່ຄົງທ່ີເຊັ່ນການຈ້າງແຮງງານລາຍວັນໂດຍໃຫ້ເງິນສົດຫລືການເຮັດ
ວຽກເພື່ອແລກອາຫານ;ແລະ

4.ສ້າງການຈ້າງງານໂດຍການຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຫລືສົ່ງເຂົ້າເຮັດວຽກ,ການຝຶກອົບຮົມດ້ານທັກສະ
ແລະອື່ນໆ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສ້າງບ້ານເຮືອນສຳລັບຜູ້ທີ່ທຸກຍາກແຕ່ບໍ່ແມ່ນ
ຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນອື່ນໆທີ່ມີການສ້າງລາຍຮັບ(ເຊັ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຂົງ
ເຂດການຜະລິດ,ບໍ່ແຮ່,ພະລັງງານຫລືນ້ຳປະປາ),ການຊ່ວຍເຫລືອສາມາດສະໜອງໃນຮູບການ
ສິນເຊື່ອແລະໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານການຫລຸດຜ່ອນການເສຍພາສີ.ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຫລຸດຜ່ອນພາສີແລະນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນຕ່າງໆແລ້ວນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຫລືການຈ່າຍໃຫ້
ເງິນເພີ່ມຕື່ມອີກຈາກພາກລັດຖະບານ.ປະເພດການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານໃຫ້ກັບເອກະຊົນ
ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.ການຫລຸດຜ່ອນພາສີໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິສັດແລະເຈົ້າຂອງເຮືອນ.ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ແລະຄົວເຮືອນທີ່ມີການຈ່າຍພາສີແບບມອບເໝົາສຳລັບໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ,ເຊັ່ນ2ປີ
ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ທັນທີນັບແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນວ່າຈະມີເງິນ
ແຮຈາກການຍົກເວັ້ນພາສີ.ນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍທີ່ມີຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແລະຄົວເຮືອນ
ໃນການໃຊ້ຈ່າຍ.ບາງທາງເລືອກພິເສດມີດັ່ງກ່າວ:



ການວາງແຜນ,ຂຶ້ນງົບປະມານແລະການເງິນ
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 ການຫລຸດຜ່ອນຊົ່ວຄາວຫລືໂຈະການເກັບພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ,ອະນຸຍາດການກໍ່ສ້າງສຳລັບ
ການສ້ອມແປງແລະອື່ນໆທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຮືອນແລະອາຄານ;

 ຫລຸດຜ່ອນພາສີນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຟື້ນຟູບໍລິສັດແລະ
ຟື້ນຟູການດຳເນີນກິດຈະການ;

 ໂຈະຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ສິນຄ້າແລະການບໍລິການເຊັ່ນ:ການຫັກຄ່າ
ຫລຸ້ຍຫ້ຽນການກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຂອງລັດເພື່ອສ້າງອາຄານ,ການເຊົ່າທີ່ດິນຂອງລັດບ່ອນທີ່
ມີການຕິດຕັ້ງໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ມີການຟືນຟູ;

 ບໍ່ເກັບອາກອນຊັບສິນ ກ່ຽວກັບ ເຮືອນ ຫລື ຄ່າຈົດທະບຽນອຸປະກອນທີ່ອາດໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ, ໂດຍສະເພາະສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພ ຈົນກວ່າສ່ິງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການ
ສ້ອມແປງ,ປ່ຽນແທນຫລືກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

2.ການໃຫ້ສິນເຊື່ອ.ລະບົບສິນເຊື່ອທີ່ມີເງື່ອນໄຂບໍ່ສູງເຊ່ັນ:ດອກເບ້ຍຕ່ຳທີ່ມີໄລຍະການຊຳລະ
ຄືນໃນໄລຍະຍາວ,ຈະ:
 ເຮັດໃຫ້ຄົວເຮືອນຕ່າງໆສາມາດສ້ອມແປງເຮືອນຂອງຕົນໄດ້;
 ສະໜອງແຫລ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆເພື່ອຊື້ວັດສະດຸຕ່າງໆ,ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດກັບຄືນມາດຳເນີນກິດຈະການໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

 ສິນເຊື່ອສາມາດສະໜອງຜ່ານຊ່ອງທາງຂອງແຜນງານທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນຂອງລັດຖະບານຫລືຜ່ານ
ລະບົບທະນາຄານເອກະຊົນທີ່ມີລັດຖະບານເປັນຜູ້ຄ້ຳປະກັນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍຜ່ານ
ນະໂຍບາຍອອກຄຳສັ່ງ.ຊ່ອງທາງນີ້ລັດຖະບານຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະສານງານທີ່ພົວພັນເຖິງການຄ້ຳປະກັນ.

3.ກອງທຶນປັນຜົນ.ໃນບາງກໍລະນີພິເສດ,ລັດຖະບານອາດບໍ່ມີທາງເລືອກໃນການໃຫ້ເງິນປັນຜົນ
ແກ່ບໍລິສັດເອກະຊົນແທນທີ່ຈະເປັນການໃຫ້ການທົດແທນໂດຍກົງຫລືໃຫ້ສິນເຊື່ອຫລື
ຍົກເວັ້ນພາສີ.ຍົກຕົວຢ່າງ,ລັດຖະບານສາມາດໃຫ້ເງິນປັນຜົນຈາກກອງທຶນໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນ
ສາມາດຟື້ນຟູດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.

ບາດກ້າວທີ3
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນຂອງຄວາມ
ຕ້ອງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດແລະສະເໜີແຫລ່ງທຶນ

ການລົງທຶນຫລືຄວາມຕ້ອງການທາງການເງິນສຳລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ຈະເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການສາມາດສ້າງຂຶ້ນໃນຮູບການດຽວກັນກັບບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ລວມຢູ່ໃນທັງສາມຂະແໜງການ,ໄດ້ແກ່,
 ຂະແໜງການຜະລິດ(ການຟື້ນຟູດ້ານເສດຖະກິດແລະການພັດທະນາ,ແຍກເປັນຂະແໜງ
ການຍ່ອຍເຊັ່ນ:ກະສິກຳ,ອຸດສາຫະກຳ,ການຄ້າ,ບໍ່ແຮ່ແລະອື່ນໆ.)

 ຂະແໜງການສັງຄົມ (ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ແຍກເປັນຂະແໜງ
ການຍ່ອຍເຊັ່ນ:ເຄຫາສະຖານ,ການສຶກສາ,ສາທາລະນະສຸກແລະອື່ນໆ)

 ຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ(ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄືນໃໝ່,ແຍກເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍ
ເຊັ່ນ:ຂົນສົ່ງ,ນ້ຳປະປາແລະອື່ນໆ)



ກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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 ຂະແໜງການອື່ນໆເຊັ່ນ:
• ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
• ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
• ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ

ຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ສຳລັບເງື່ອນໄຂການລົງທຶນທີ່ອີງໃສ່ບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ:

ຂະແໜງການ ຊື່ໂຄງການ
ທຶນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດຕໍ່ປີ(ກີບ) ລວມ ແຫລ່ງທຶນທີ່ເປັນໄປໄດ້

ປີທີ1 ປີທີ2 ປີທີ3 ປີທີ

ຂະແໜງການຜະລິດ

a. ກະສິກຳ

b. ບໍ່ແຮ່

c. ອຸດສາຫະກຳ

d. ອື່ນໆ

ຂະແໜງສັງຄົມ

a. ສາທາ

b. ສຶກສາ

c. ຜັງເມືອງ

d. ອື່ນໆ

ຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

a. ຂົນສົ່ງ

b. ພະລັງງານ

c. ອື່ນໆ

ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງ

a. ການຫລຸດຜ່ອນ

b. ສິ່ງແວດລ້ອມ

c. ອື່ນໆ

ໝາຍເຫດສຳລັບຕາຕະລາງທີ1.
 ສຳລັບຖັນແຫລ່ງທຶນທີ່ເປັນໄປໄດ້,ຄວນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກອງທຶນຕ່າງໆຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນສິນເຊື່ອຫລື
ກອງທຶນປັນຜົນ.ຍົກຕົວຢ່າງ,ການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ຂະແໜງພະລັງງານຫລືບໍ່ແຮ່ຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນ
ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຮູບການໃຫ້ສິນເຊື່ອໂດຍທະນາຄານພັດທະນາລາວ.ດັ່ງນັ້ນ,ຈິ່ງຕ້ອງກຳນົດວ່າPສິນເຊື່ອ
ຈາກທະນາຄານພັດທະນາລາວP.

 ຫລາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້,ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆໄດ້ລວມເຂົ້າໃນລາຍການການລົງທຶນຂອງບັນດາໂຄງການບຸລິມະ
ສິດທີ່ຄວນຈະມີຕາຕະລາງແຜນວຽກຫລືຢ່າງໜ້ອຍຄວນມີການອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
ຂອງໂຄງການ.



ການວາງແຜນ,ຂຶ້ນງົບປະມານແລະການເງິນ
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ບາດກ້າວທີ4
ກຳນົດໂຄງຮ່າງອັນເໝາະສົມສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການຟື້ນຟູ

ບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດເປັນໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະຮີບດ່ວນແລະບັນດາ
ໂຄງການທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈະກຳນົດຄວາມຮີບດ່ວນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການກັບຄືນ
ສູ່ສະພາບເດີມ.ບັນຫາຂ້າງລຸ່ມນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຂົ້າໃນຂະບວນການຟື້ນຟູທັງໝົດ
ໂດຍລັດຖະບານ.

1. ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ທຽບເທົ່າກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ.ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫລືຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫລາຍທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມPPໃນຊ່ວງໄລຍະPPPPPPPPPPPPການ
ຟື້ນຟູໂດຍສະເພາະພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດ.ຄຽງຄູ່ກັບລັດຖະບານແລະອຳນາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ,ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ:ທະນາຄານໂລກ,ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ,ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະອົງການສາກົນບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານອາດ
ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດ.ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ,ອຳນາດການປົກຄອງ
ແຂວງຄຳມ່ວນຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າເມື່ອສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງສະເພາະກິດຂຶ້ນໃໝ່ເພື່ອປະສານງານ
ແລະຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິຜົນສູງກວ່າການນຳໃຊ້ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຫລືພະແນກການທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ.PPPPPP

2.ການຈັດຊື້.ຍ້ອນວ່າບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູມີລັກສະນະເລັ່ງດ່ວນ,ອາດມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີ
ການປະເມີນຄືນຂະບວນການຈັດຊື້ແລະລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ.ການຈັດຊື້ທີ່
ມີໃນປັດຈຸບັນມີລະບຽບພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄວຂຶ້ນຫລືບໍ່?
ຖ້າບໍ່,ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາລະບຽບການຈັດຊື້ຕ່າງຫາກສຳລັບບັນດາໂຄງການ
ຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດຫລືບໍ່?ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານຕັດສິນໃຈຮັບຮອງເອົາລະບຽບການ
ໃໝ່,ມັນອາດມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລະບຽບການດັ່ງກ່າວກົມກຽວກັບລະບຽບຂອງອົງການ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ,ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຫລີກລ້ຽງຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄລຍະ
ຊ່ວງການກວດສອບພາຍຫລັງສິ້ນສຸດໂຄງການ.

3.ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ.ລະບົບການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນບັນດາໂຄງການ
ຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດອາດຈະມີການປັບປຸງໂດຍການພິຈາລະນາວ່າບັນດາໂຄງການເຫລົ່າ
ນີ້ມີຄວາມຮີບດ່ວນບໍ່ຖ້າສົມທຽບໃສ່ກັບບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນພາຍໃຕ້ແຜນງານການລົງ
ທຶນຂອງລັດໂດຍທົ່ວໄປ.ລະບົບການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ກົມກຽວ
ກັບລະບົບການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ,ແຕ່ຄວນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອບການຕິດຕາມ
ແລະປະເມີນຜົນໂດຍລວມຂອງລັດຖະບານ.

 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ພົວພັນເຖິງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບ
ທຶນຈາກງົບປະມານຂອງແຂວງຄຳມ່ວນຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງຮ່າງ
ການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງແລະການນຳພາຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ,ເຊິ່ງເຮັດ
ໜ້າທີ່ເປັນອົງການຊີ້ນຳລວມ.ພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບດ້ານການ
ປະສານງານການຈັດຕັງປະຕິບັດ,ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ນອກຈາກນັ້ນ,ຕ້ອງຈົດຈໍາໄວ້ຖ້າຫາກວ່າແລະເມື່ອບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດໃນ
ແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ຮັບທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນທີ່ຊອກຫາມາໄດ້ໂດຍຈາກກະຊວງແຜນການ



ກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ແລະການລົງທຶນແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນນາມລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ,
ລະບຽບການໃນການເຮັດສັນຍາລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດ.

ບາດກ້າວທີ5
ການຮ່າງແຜນ

ແຜນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ສາມາດຮ່າງຂຶ້ນໂດຍນຳໃຊ້ໂຄງຮ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I. ຄຳນຳຈາກປະທານຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ)

II. ຄຳສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ
 ພາກນີ້ຄວນຈະກ່າວເຖິງບັນດາກະຊວງ,ອົງການຈັດຕັ້ງ,ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນແລະສາກົນແລະບຸກຄົນຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນການ
ຮ່າງແຜນການດັ່ງກ່າວ.

III. ຕາຕະລາງສາລະບານ
 ຊື່ໝວດຕ່າງໆຢູ່ໃນແຜນ

IV. ອັກສອນຫຍໍ້
 ລາຍການອັກສອນຫຍໍ້ທີ່ນຳໃຊ້ແລະຄວາມໝາຍຂອງອັກສອນຫຍ້ໍ,ເພື່ອຄວາມສະດວກ
ໃນການອ້າງອີງ

V. ບົດຄັດຫຍໍ້
 ໃນພາກນີ້ຄວນລວມເອົາການອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ຂອງກິດຈະກຳຕ່າງໆທ່ີນຳໄປສູ່
ການຮ່າງແຜນການເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:

•	 ການອະທິບາຍເຫດການໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນ:ປະເພດຂອງໄພພິບັດ;ເວລາເກີດໄພພິບັດ
ແລະວັນທີທີ່ໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນ;ໃນບັນດາໄພພິບັດອືນໆ.

•	 ພື້ນທ່ີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ:ບ້ານ,ເມືອງ

•	 ການຕອບໂຕ້ຂອງລັດຖະບານ:ທຸກກິດຈະກຳສຸກເສີນແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມ

•	 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການທ່ີໄດ້ຮັບການປະເມີນ
 ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນຂອງແຜນການ,ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການອະທິບາຍເຫດການແລະ
ຜົນສະທ້ອນແລະຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດທີ່ມີຕໍ່:

•	 ຜູ້ຄົນ(ຜູ້ຍິງ,ເດັກນ້ອຍ,ຜູ້ເຖົ້າແລະກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ)

•	 ໂຄງລ່າງແລະການດຳລົງຊີວິດ(ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ)

•	 ດ້ານເສດຖະກິດ(ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ)

•	 ຍຸດທະສາດໃນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່



ການວາງແຜນ,ຂຶ້ນງົບປະມານແລະການເງິນ

12

•	 ຄວາມຈຳເປັນ(ໂດຍແຜນງານແລະໂຄງການໂດຍຂະແໜງການ)

•	 ແຜນການລົງທຶນແລະງົບປະມານການເງິນ

•	 ກົນໄກສຳລັບການຈັດຕັງປະຕິບັດ,ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ

ໝວດທ ີI:ຄວາມຮັບຮູ້ທົ່ວໄປ
A. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຂວງຄຳມ່ວນກ່ອນເກີດໄພພິບັດ,ການຄາດຄະເນ
ລ່ວງໜ້າປີທີ່ຈະດຳເນີນໂຄງການແລະຄາດຄະເນປີທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ.ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດ
ສັງລວມໄດ້ຈາກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງສປປລາວ.
 ຂະແໜງການທ່ີມີການຂະຫຍາຍຕົວ-ຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ
ເຊັ່ນ:ດ້ານກະສິກຳ,ການທ່ອງທ່ຽວ,ພະລັງງານແລະອືນໆ.

 ການຈ້າງງານ-ອັດຕາການວ່າງງານກ່ອນການເກີດໄພພິບັດທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ຈາກການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ.

 ອັດຕາຄວາມທຸກຈົນ-ຈໍານວນຄອບຄົວທຸກຍາກທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນແລະການຄາດຄະເນ
ໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດ.

B. ການອະທິບາຍລວມກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ

P  ພື້ນທ່ີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ(ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງຂອງແຂວງ)

P  ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ແຕ່ລະພື້ນທີ່(ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງຂອງແຂວງ),ແຍກເພດແລະກຸ່ມອາຍຸ

P  ປະເພດໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ(ເສັ້ນທາງ,ຂົວ,ເຮືອນ,ພະລັງງານ,ນ້ຳປະປາແລະ
ອື່ນໆ)

P  ຜົນກະທົບດ້ານການດຳລົງຊີວິດ(ຊາວກະສິກອນ,ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍແລະອື່ນໆ)

P  ຜົນກະທົບໂດຍລວມເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນ
ຢູ່ພື້ນທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ:ດ້ານສາທາລະນະສຸກແລະໂພສະນາການ,ດ້ານການສຶກສາ,ລາຍຮັບ
ແລະອື່ນໆ.ໂດຍສະເພາະເຖິງແມ່ຍິງ,ເດັກນ້ອຍແລະກຸ່ມອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ:
ກຸ່ມຄົນທີ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ(IDPs)

C. ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດຂອງລັດຖະບານ

P  ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານໂດຍແບ່ງເປັນພື້ນທີ່(ອາຫານ,ນ້ຳ,ຢາປົວພະຍາດ,
ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,ທີ່ພັກຊົ່ວຄາວແລະການຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກອື່ນໆ)

P  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ
 ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ(ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນປະເທດ)
 ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ

P  ບັນດາກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ປະຕິບັດໂດຍລັດຖະບານ,ຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ

D. ສະຖານະການປັດຈຸບັນຢູ່ພື້ນທີ່ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
 ສະພາບຂອງຜູ້ປະສົບໄພພິບັດແລະກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດໂດຍລັດຖະບານແລະ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆໃນປັດຈຸບັນ



ກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ພາກທ ີII.ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ອີງຕາມບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ,ຜົນກະທົບ
ທົ່ວປະເທດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການໄດ້ຮັບການສະຫລຸບຫຍໍ້ຢູ່ໃນພາກນີ້.ເຊິ່ງມັນມີຄວາມຈຳເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໃນພາກນີ້ວ່າລາຍລະອຽດຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການນຳສະ
ເໜີໃນພາກນີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນບົດລາຍງານການວິໄຈຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ.

ພາກທ ີIII.ແຜນການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
 ວິໄສທັດ,ຈຸດປະສົງ,ຍຸດທະສາດແລະຫລັກການຄຳແນະນຳສຳລັບການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

 ບັນດາໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບການກຳນົດສຳລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໂດຍຂະແໜງການ
ຕ່າງໆ

 ການລົງທຶນແລະດ້ານການເງິນ
 ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບາດກ້າວທີ6
ການອະນຸມັດແຜນຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງແລະ
ການເຜີຍແຜ່ແຜນ

 ແຜນຟື້ນຟູແລະກ່ໍສ້າງຄືນໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກປະທານຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ
ແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ)ແລະທ່ານເຈົ້າແຂວງແລະແຜນດັ່ງກ່າວຄວນ
ໄດ້ຮັບການພິມແລະແຈກຢາຍທົ່ວປະເທດ.




