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ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,
ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ບົດແນະນຳລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນກໍລະນີ
ເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນກໍສາມາດຕັດສິນໃຈດ
ຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງການໃດໜື່ງຫຼື
ຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄວາມຕ້ອງການເຮັດການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໂດຍ
ການຮ່ວມມືກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(PDMC).

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂະ
ແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ

ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ອ້າງອີງຈາກຄູ່ມືຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮ້ອງວ່າ:ການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກລະດັບໂລກກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດແລະການຟື້ນຟູ”ແລະບົດແນະນຳລະດັບ
ຊາດຂອງສປປລາວ.ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ຄວນຖືກນຳໃຊ້ໂດຍພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້(ພນກປ)
ແຂວງຄຳມ່ວນໃນການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ໃນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຂະແໜງການນີ້ຈະປະກອບໄປ
ດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງການຍ່ອຍເຊັ່ນວ່າ:ຂະແໜງປູກຝັງ,ຂະແໜງລ້ຽງສັດ,ຂະແໜງການປະມົງແລະ
ຂະແໜງປ່າໄມ້.

ເອກະສານນີ້ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ
ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນທົ່ວແຂວງແກ່ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ໂດຍການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດ
ກັບຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຂອງເມືອງຕ່າງໆ,ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້.

ເນື່ອງຈາກວ່າການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຄາດ
ຄະເນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ເປັນໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບແລະການປ່ຽນແປງການໄຫຼວຽນຂອງ
ເສດຖະກິດ(ລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍ),ທິມງານປະເມີນຄວນປະກອບໄປດ້ວຍຊາວກະສິກອນ/
ນັກກະເສດ,ຊ່ຽວຊານການປະມົງ,ເຈົ້າໜ້າທີປ່າໄມ້ແລະນັກເສດຖະສາດການກະສິກຳ,ນອກນັ້ນ
ຍັງມີຊ່ຽວຊານດ້ານອື່ນໆເຂົ້າມາຮ່ວມໃນທິມງານເຊັ່ນວ່າ:ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກວິທີວິທະຍາການປະເມີນແລະ
ສະພາບເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນຢ່າງດີ.ສຳລັບການດຳເນີນ
ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ລິເລີ້ມຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ,
ອົງປະກອບທີມງານປະເມີນແນະນຳດັ່ງນີ້:
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ບຸກຂະລາກອນ ບົດບາດໃນການປະເມີນ lllll 
ໃນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ບຸກຄະລາກອນຈາກພະແນກກະສິກຳ-
ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳມ່ວນ(ຊາວກະສິກອນ/
ນັກກະເສດ,ຊ່ຽວຊານການປະມົງ,
ນັກເສດຖະສາດດ້ານກະສິກຳ,ບຸກຄະລາກອນ
ທາງດ້ານການເງິນ)

ຜູ້ນຳແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງກະສິກຳ
ແລະປ່າໄມ້(ຊາວກະສິກອນ/
ນັກກະເສດ,ຊ່ຽວຊານການປະມົງ,
ນັກເສດຖະສາດດ້ານກະສິກຳ,
ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການເງິນ)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການ

ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການກ-ປເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ/ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້(ຊາວກະສິ
ກອນ/ນັກກະເສດ,ຊ່ຽວຊານການປະມົງ,
ນັກເສດຖະສາດດ້ານກະສິກຳ,
ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການເງິນ)

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ
ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍ

ຄູ່ຮ່ວມງານພັດທະນາ(ທີ່ເຮັດໜ້າວຽກກ່ຽວກັບ
ຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ) ສົມທົບແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ

ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ປະກອບໄປດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງການຍ່ອຍເຊັ່ນວ່າ:ກ)ການປູກຝັງຕາມລະດູ
ການເຊັ່ນວ່າ:ເຂົ້າ,ພືດຜັກ,ພືດປະເພດເປັນຫົວແລະອື່ນໆ;ຂ)ພືດຢືນຕົ້ນປະເພດຖາວອນ
ເຊັ່ນວ່າ:ກາເຟ,ຕົ້ນພ້າວ,ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆແລະອື່ນໆ;ຄ)ການລ້ຽງສັດ;ງ)ການປະມົງ
ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການຫາປາໃນແມ່ນ້ຳຫຼືໜອງນ້ຳ;ຈ)ປ່າໄມ້ເຊິ່ງຈະປະກອບໄປດ້ວຍໄມ້ທ່ອນຫຼື
ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ;ສ)ຜະລິດຕະພັນຈາກທຳມະຊາດເຊັ່ນວ່າ:ນ້ຳຜີ້ງແລະນົມສົດ
ແລະຊ)ຊັບສິນທາງດ້ານກະສິກຳເຊັ່ນວ່າ:ຊົນລະປະທານ,ອ່າງເກັບນ້ຳແລະເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນຜະລິດການກະສິກຳແລະອື່ນໆ.

ຄວາມເສຍຫາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນມູນຄ່າການທຳລາຍທັງໝົດຫຼືບາງສ່ວນຂອງຊັບສິນ,ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ເປັນຕົ້ນວ່າ:ຄອກສັດ,ອ່າງເກັບນ້ຳ,ໂຮງງານນ້ຳກ້ອນ,ຊົນລະປະທານ,ສາງເກັບສິນຄ້າ
ເຊັ່ນວ່າ:ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳ,ອຸປະກອນການຜະລິດ,ເຄຶ່ອງກົນຈັກແລະວັດຖຸດິບ
ສຳລັບການຜະລິດອື່ນໆ.
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ຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນ:

1.ມູນຄ່າການທົດແທນຂອງຊັບສິນຕ່າງໆທີ່ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ;ແລະ/ຫຼື.

2.ມູນຄ່າການສ້ອມແປງຂອງຊັບສິນທີ່ເປັນໂຄງສ້າງແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ.

ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຈະເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເກີດໄພພິບັດຫຼືໃນໄລຍະເວລາ
ພຽງສັ້ນໆພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເສຍຫາຍບາງສ່ວນຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລຍະຍ
າວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ຄວາມເສຍຫາຍອາດຈະວັດແທກໄດ້ທາງດ້ານໂຄງສ້າງເຊັ່ນວ່າ:(ລວງຍາວຄອງ
ຊົນລະປະທານເປັນກິໂລແມັດ,ຈຳນວນສັດລ້ຽງທີ່ຖືກສູນເສຍ,ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
ຕ່າງໆ)ແລ້ວຈຶ່ງຄາດຄະເນມູນຄ່າສ້ອມແປງຫຼືຄ່າທົດແທນພາຍຫຼັງ.

ການສູນເສຍ
ການສູນເສຍແມ່ນມູນຄ່າການປ່ຽນແປງການໄຫຼວຽນຂອງເສດຖະກິດ(ລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍ)
ໃນໄລຍະຂອງການຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ.ການສູນເສຍແມ່ນມູນຄ່າປັດຈຸບັນ
ຂອງສິນຄ້າແລະການບໍລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ຜະລິດແລະ/ຫຼືຈະບໍ່ມີການຜະລິດໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດ
ໜຶ່ງຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງສົມບູນຈາກໄພພິບັດ.ການສູນເສຍໃນຂະແໜງການກະສິກຳ-
ປ່າໄມ້ຈະປະກອບໄປດ້ວຍ:

”  ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນຈາກການປູກພືດ,ລ້ຽງສັດ,ການປະມົງ,ປ່າໄມ້ແລະອື່ນໆຫຼັງຈາກຖືກ
ໄພພິບັດທຳລາຍ.

 ລາຍໄດ້ໃນອະນາຄົດຈາກການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດເຊິ່ງເນື່ອງມາຈາກຫຼຸດລົງຂອງພື້ນທີ່ກະສິກຳອັນ
ເນື່ອງມາຈາກນ້ຳຖ້ວມ,ດິນເຈື່ອນ,ໄພແຫ້ງແລ້ງເປັນເວລາຍາວນານແລະອື່ນໆ.

 ລາຍໄດ້ໃນອະນາຄົດຈາກການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດກະສິກຳເນື່ອງຈາກພືດຢືນຕົ້ນປະເພດຖາວອນ
ແລະຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆຖືກທຳລາຍ.

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ້ມເຕີມໃນການທຳຄວາມສະອາດຂີ້ເຫຍື້ອ,ເສດຊາກຫັກພັງ/ວັດຖຸທີ່ຖືກທຳລາຍ,
ການເກັບກູ້ຊັບສິນທີ່ຖືກທັບຖົມແລະອື່ນໆ.

ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຈະເກີດຂ້ຶນຕະລອດໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູແລະການກໍ່
ສ້າງຄືນໃໝ່. ການສູນເສຍດັ່ງກ່າວອາດຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍປີພາຍຫຼັງໄພພິບັດ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້
ເຫັນລາຄາຂອງເງິນໃນປັດຈຸບັນ.

ການສູນເສຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການກະສິກຳຄືການສູນເສຍມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງຊາວກະສິກອນ
ໃນໄລຍະເວລາທີ່ພືດກຳລັງຢືນຕົ້ນ,ສັດລ້ຽງຫຼືປາລ້ຽງທີ່ຖືກທຳລາຍທັງໝົດໂດຍໄພພິບັດ,ຖ້າ
ເຫດການຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ(ບຸກຄົນທີ່ທຳການຜະລິດ)ບໍ່ສາມາດ
ປູກທົດແທນຄືນໄດ້(ຫຼືທົດແທນສິ່ງທີ່ມີແລ້ວ).ມູນຄ່າການລົງທຶນໃສ່ພືດທີ່ຖືກທຳລາຍ(ຫຼື
ສັດລ້ຽງ,ປາລ້ຽງ)ຈະໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນການສູນເສຍ.

ອີກຢ່າງໜື່ງ,ຖ້າຊາວກະສິກອນ(ບຸກຄົນທີ່ທຳການຜະລິດ)ປູກທົດແທນຄືນ(ຫຼືທົດແທນສິ່ງທີ່ມີຢູ່)
ໃນເວລາເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໃນປີຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດເພີ່ມຕື່ມ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດໃນປະລິມານຕາມທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນປີນັ້ນ.ມູນຄ່າການລົງທຶນໃສ່ການ
ຜະລິດທັງໝົດເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດໃນປະລິມານຕາມທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ຈະແມ່ນມູນຄ່າການ
ລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດປົກກະຕິບວກກັບມູນຄ່າການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດທົດແທນຄືນໃນສິ່ງທີ່ສູນ
ເສຍໄປອັນເນື່ອງມາຈາກໄພພິບັດ.
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ບາດກ້າວຕ່າງໆທົ່ວໄປໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ”””””
ຫຼັງໄພພິບັດໃນຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ

ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງ”””””ຂະ
ແໜງການ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ”””””ໃນຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້,ມີບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຄວນປະຕິບັດລຸ່ມ
ນີ້.ແຕ່ລະຕາຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ
ເຂົ້າໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ.ສົມມຸດວ່າຊັບສິນແລະການຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
ເປັນຂອງເອກະຊົນ.

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບ 
ແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນພາກສະໜາມຫຼື,ຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປໄດ້,ແມ່ນ
ກ່ອນໄພພິບັດຈະເກີດຂຶ້ນ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານ
ໃນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິ
ບັດ.ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼືຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.ຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.
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ກ.ພືດຕ່າງໆ,ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ,ລ້ຽງສັດແລະປ່າໄມ້
ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການຜະລິດກະສິກຳ

ຊື່ເມືອງ:

ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ພື້ນທີ່ປູກພືດ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍປິ ລາຄາໜ້າສວນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ

ການຜະລິດ
ຈຳນວນຊາວກະສິກອນຫຼືຜູ້
ເຮັດການຜະລິດຫຼືຜູ້ລ້ຽງປາ

ເຮັກຕາ ກິໂລກຣາມ/ເຮັກຕາ/ປີ ກິບ/ໜ່ວຍ ກີບ/ເຮັກຕາ ຄອບຄົວ ຊາຍ ຍິງ

ພືດຕ່າງໆ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຜັກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ກ. ໝາກພ້າວ

ຂ. ກາເຟ

ຄ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ປ່າໄມ້

ກ. ໄມ້ທ່ອນ

ຂ. ອື່ນໆ

ການປະມົງ ເນື້ອທີ່ ກິໂລ/ປີ ກິໂລ/ປີ ກີບ/ໜ່ວຍ ຄອບຄົວ ຊາຍ ຍິງ

ກ. ການປະມົງ1

ຂ. ການປະມົງ2”

ຄ. ອື່ນໆ

ສັດລ້ຽງ ເນື້ອທີ່ ກິໂລ/ປີ ກິໂລ/ປີ ກີບ/ໜ່ວຍ ຄອບຄົວ ຊາຍ ຍິງ

ກ. ງົວ

ຂ. ໝູ

ຄ. ແບ້

ງ. ຄວາຍ

ຈ. ອື່ນໆ

ສັດປີກ ເນື້ອທີ່ ກິໂລ/ປີ ກິໂລ/ປີ ກີບ/ໜ່ວຍ ຄອບຄົວ ຊາຍ ຍິງ

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ໜ່ວຍ ໜ່ວຍ/ປີ ກິໂລ/ປີ ກີບ/ໜ່ວຍ ຄອບຄົວ ຊາຍ ຍິງ

ກ. ໄຂ່

ຂ. ນົມ

ຄ. ນ້ຳຜິ້ງ

ງ. ອື່ນໆ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ1
 ຄວນໄດ້ມີລວບລວມພືດຕົ້ນຕໍຫຼືພືດເສດຖະກີດຕ່າງໆທີ່ປູກ
 ຄວນໄດ້ມີລວບລວມປະເພດປາທີ່ຈັບໄດ້ເປັນປະຈຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງ
 ຄາດຄະເນລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ເຮັກຕາ/ປີຄວນອິງໃສ່ຜົນຜະລິດໃນປີທີ່ຜ່ານມາແລະລາຄາໜ້າສວນ

ຂ.ການຜະລິດກະສິກຳແລະລະດູການຜະລິດ
ສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍໃນຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ສາມາດໃຊ້ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ພື້ນຖານ.

ຕາຕະລາງ 2 ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ລະດູການຜະລິດ

ຊື່ເມືອງ:

ຂະແໜງການຍ່ອຍ

ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປີຕໍ່ໄປ ລະດູການປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວ(ເດືອນ)

1ປີ 2ປີ 3ປີ ມ
ກ

ກ
ພ

ມ
ນ

ມ
ສ

ພ
ພ

ມ
ນ

ກ
ກ

ສ
ຫ

ກ
ຍ

ຕ
ລ

ພ
ຈ

ທ
ວຫົວໜ່ວຍ ກີບ ຫົວໜ່ວຍ ກີບ ຫົວໜ່ວຍ ກີບ

ພືດຕ່າງໆ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຜັກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ພືດຢຶນຕົ້ນຖາວອນ ລະດູການເກັບກ່ຽວ(ເດືອນ)

ກ. ໝາກພ້າວ

ຂ. ກາເຟ

ຄ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ປ່າໄມ້

ກ. ໄມ້ທ່ອນ

ຂ. ອື່ນໆ

ການປະມົງ ລະດູການຫາປາ(ເດືອນ)

ກ. ການປະມົງ1

ຂ. ການປະມົງ2”

ຄ. ອື່ນໆ

ການລ້ຽງສັດ ລະດູການເກັບກ່ຽວ(ເດືອນ)

ກ. ງົວ

ຂ. ໝູ

ຄ. ແບ້

ງ. ຄວາຍ

ຈ. ອື່ນໆ
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ສັດປີກ ລະດູການເກັບກ່ຽວ(ເດືອນ)

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ລະດູການເກັບກ່ຽວ(ເດືອນ)

ກ. ໄຂ່

ຂ. ນົມ

ຄ. ນ້ຳຜິ້ງ

ງ. ອື່ນໆ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ2.
 ເມື່ອໄພພິບັດເກີດຂື້ນຈະສົ່ງກະທົບພຽງແຕ່ພືດທີ່ມີຢູ່,ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນແລະກິດຈະກຳຕ່າງໆທາງດ້ານ
ກະສິກຳ.ຖ້າຮູ້ວ່າເດືອນທີ່ມັກເກີດໄພພິບັດຈະເປັນການງ່າຍໃນການຈຳແນກພືດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ

 ໃສ່ກາໝາຍໃນຊ່ອງຂອງເດືອນທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມສຳລັບການເກັບກ່ຽວພືດສະເພາະ,ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ,ແລະ
ກິດຈະກຳຕ່າງໆ.ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນເວລາຈັກເດືອນໃນໜື່ງປີຜົນຜະລິດກະສິກຳຈິ່ງຈະໄດ້ເກັບ
ກ່ຽວ.

 ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງນີ້ອາດຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍພາຍຫຼັງກິດຈະກຳຕ່າງໆທາງດ້ານກະສິກຳທີ່ຢູ່ໃນບັນດາເມືອງຕ່າງໆ
ຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັນ

ຄ.ຊັບສິນທາງດ້ານຊົນລະປະທານ
ຊົນລະປະທານເປັນໜື່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການກະສິກຳທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍກ່ອນເກີດໄພພິບັດເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການດຳເນີນການປະເມີນພາຍຫຼັງໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອານາຄົດ.ມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ
ໂດຍສະເພາະລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍຄວນຈະລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 3 ບັນດາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານຊົນລະປະທານ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກດ້ານຊົນລະປະທານ

ເນື້ອທີຮັບນ້ຳ
ຊົນລະປະທານ ລວງຍາວ ລາຄາຕໍ່ແມັດ ລາຍໄດ້ຈາກ

ຄ່າເຊົ່າຕໍ່ເດືອນ ກຳມະສິດ ຈຳນວນຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ເຮັກຕາ ແມັດ ກີບ/ແມັດ ກິບ ລັດ ເອກະຊົນ ຊາວກະສິກອນ

ກ.

ຂ.

ຄ.

ງ.ຊັບສິນຕ່າງໆດ້ານກະສິກຳ
ອີກຢ່າງໜື່ງ,ຂໍ້ມູນເຄື່ອງມືການຜະລິດແລະເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະສິກຳສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຂະ
ແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ສາມາດປະເມີນແລະຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ້.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 4 ຊັບສິນຕ່າງໆດ້ານກະສິກຳ

ຊື່ເມືອງ:

ຊັບສິນ
ຈຳນວນ ມູນຄ່າທົດແທນສະເລ່ຍ ກຳມະສິດ ຈຳນວນເອກະຊົນເປັນ

ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ

ກີບ ເອກະຊົນ ລັດ ຊາຍ ຍິງ

ຊັບສິນດ້ານກາຍຍະພາບ

ກ. ພື້ນທີ່ກະສິກຳ

ຂ. ສາງເກັບມ້ຽນ

ຄ. ຄອກສັດ

ງ. ອື່ນໆ

ເຄື່ອງມືການຜະລິດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກສຳລັບການກະສິກຳ

ສ. ລົດເທັກເຕີ້

ຊ. ລົດໄຖນາເດີນຕາມ

ຄ. ຈັກຟາດເຂົ້າ

ງ. ຈັກຕັດຫຍ້າ

ຈ. ການໄຖພວນດິນ

ສ. ອື່ນໆ

ສາງເກັບມ້ຽນວັດຖຸດິບ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ເມັດພັນ

ງ. ປຸ໋ຍ

ຈ. ຢາຂ້າສັດຕູພືດ

ສ. ສັດຕະວະແພດ

ຊ. ອື່ນໆ

ການປູກປ່າໄມ້

ກ. ຕົ້ນໄມ້(ຈຳນວນ)

ຂ. ອື່ນໆ

ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ

ກ. ເຮືອ

ຂ. ເຄື່ອງຈັກ

ຄ. ແຫ,ມອງແລະອ່ືນໆ

ງ. ກັບຈັບສັດແລະ
ກົງຂັງສັດ

ຈ. ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ

ສ. ອື່ນໆ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ4.
 ຖັນທີ1ປະກອບໄປດ້ວຍຊັບສິນທາງດ້ານກະສິກຳແລະການປະມົງທີ່ມີຢູ່ໃນພື້ນທ່ີ.
 ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍຈະອ້າງອີງລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດກ່ອນໄພພິບັດໃນລາຫົວໜ່ວຍເປັນ”ກີບ”
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ.

ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເllສຍ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນດໍາເນີນພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດໃນບັນດາ
ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນ
ຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຍ່ອຍ
ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.ການປະເມີນຕ້ອງປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ທັງຂອງພາກລັດແລະເອກະຊົນ.

ບາດກ້າວທີ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມສູນເສຍໃນປີທີ່ເກີດໄພພິບັດ
ກ.ຊັບສິນດ້ານກະສິກຳ
ການປະເມີນພາຍຫຼັງໄພພິບັດຄວນປະເມີນເປັນແຕ່ລະເມືອງ.ທິມງານການປະເມີນສາມາດໃຊ້ຕາຕະ
ລາງລຸ່ມນີ້ໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.

ຕາຕະລາງ 5 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນທາງດ້ານກະສິກຳ

ຊື່ເມືອງ:

ຊັບສິນ

ຈຳນວນຊັບສິນທີ່
ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ

ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍ
ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ

(ກິບ)

ຈຳນວນທີ່ຖືກເສຍ
ຫາຍບາງສ່ວນ

ມູນຄ່າສ້ອມແປງສະ
ເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ

(ກິບ)

ມູນຄ່າເສຍຫາຍ
ທັງໝົດ(ກິບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ

ຊັບສິນທາງດ້ານກາຍຍະພາບ

ກ. ພື້ນທີ່ກະສິກຳ

ຂ. ສາງເກັບມ້ຽນ

ຄ. ຄອກສັດ

ງ. ອື່ນໆ

ເຄື່ອງມືການຜະລິດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກການກະສິກຳ

ກ. ລົດເທັກເຕີ້

ຂ. ລົດໄຖນາເດີນຕາມ

ຄ. ຈັກຟາດເຂົ້າ

ງ. ຈັກຕັດຫຍ້າ

ຈ. ການໄຖພວນດິນ

ສ. ອື່ນໆ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ສາງເກັບມ້ຽນວັດຖຸດິບ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ເມັດພັນ

ງ. ປຸ໋ຍ

ຈ. ຢາຂ້າສັດຕູພືດ

ສ. ສັດຕະວະແພດ

ຊ. ອື່ນໆ

ການປູກຕົ້ນໄມ້

ກ. ຕົ້ນໄມ້(ຈຳນວນ)

ຂ. ອື່ນໆ

ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ

ກ. ເຮືອ

ຂ. ເຄື່ອງຈັກ

ຄ. ແຫ,ມອງ...

ງ. ກັບຈັບສັດແລະ
ກົງຂັງສັດ

ຈ. ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ

ສ. ອື່ນໆ

ລວມ N/A

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ5.
 ເນື້ອທີ່ກະສິກຳສາມາດຖືກທຳລາຍທັງໝົດເມື່ອຖືກຈົມນ້ຳຢ່າງຖາວອນຫຼັງຈາກໄພພິບັດເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້
ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນພື້ນທີ່ປູກຝັງໄດ້ຄືນອີກ.

”  ຖັນ(ກ)ແມ່ນຈຳນວນຊັບສິນທີ່ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ.
 ຖັນ(ຂ)ແມ່ນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄາດຄະເນໂດຍສະເລ່ຍໃນການທົດແທນຊັບສິນທ່ີຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ.
”  ຖັນ(ຄ)ແມ່ນຈໍຳນວນຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ.
”  ຖັນ(ງ)ແມ່ນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍສະເລ່ຍທີ່ຄາດຄະເນໃນການສ້ອທແປງຊັບສິນທ່ີຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ.
”  ມູນຄ່າທ່ີຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດໃນຖັນ(ຈ)ແມ່ນຈຳນວນຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດຄູນໃຫ້ມູນຄ່າທົດແທນ

ໂດຍສະເລ່ຍບວກໃຫ້ຈຳນວນຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນຄຸນໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງ.
 ສົມຜົນ,ຖັນ(ຈ)=(ຖັນ(ກ) x ຖັນ(ຂ)+(ຖັນ(ຄ) x ຖັນ(ງ)
”  ຕາຕະລາງສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄດ້ຖ້າຫາກມີຊັບສິນທີ່ສຳຄັນຖືກທຳລາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໂດຍທີມງານປະເມີນ
” ແນວຄວາມຄິດຂ້າງເທິງນີ້ຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບຕາຕະລາງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ຂ.ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດຢຶນຕົ້ນຖາວອນແລະປ່າໄມ້
ການປະເມີນສາມາດອະທິບາຍເຖິງບັນດາພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນທີ່ອາດຈະຖືກທຳລາຍຫຼື
ຖືກຖອນອອກ.
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ຕາຕະລາງ 6 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ຊື່ເມືອງ:

ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ຈຳນວນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ

ຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກ
ທຳລາຍທັງໝົດ

ການໃຊ້ຈ່າຍທົດ
ແທນໂດຍສະເລ່ຍ

ຄ່າຄວາມ
ເສຍຫາຍທັງໝົດ

ເຮັກຕາ (ກີບ) (ກີບ)

ກ ຄ ຄ ງ

ກ. ຕົ້ນພ້າວ

ຂ. ຕົ້ນກາເຟ

ຄ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ

ກ.

ຂ.

ຄ.

ງ.

ງ. ໄມ້ທ່ອນ

ກ.

ຂ.

ຄ.

ງ.

ອື່ນໆ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ6.
” ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ”(ຖັນ”ງ”)ແມ່ນຈຳນວນຕົ້ນໄມ້”(ຖັນ”ຂ”)ຄູນໃຫ້
”ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ”(ຖັນ”ຄ”).ຖັນ(ງ)=ຖັນ(ຂ) x ຖັນ(ຄ).

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການໃນການປູກພືດຄືນໃໝ່ຫຼື
ຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນແບບຖາວອນທັງໝົດທີ່ຖືກທຳລາຍອັນເນື່ອງມາຈາກໄພພິບັດ.

 ຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ໂດຍການສະເລ່ຍຈຳນວນຂອງຕົ້ນໄມ້ຕໍ່ເຮັກຕາ.

ຄ.ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊົນລະປະທານ
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບຊົນລະປະທານ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 7 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບຊົນລະປະທານ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃນລະບົບ
ຊົນລະປະທານ


ເສຍຫາຍບາງ
ສ່ວນ ທຳລາຍທັງໝົດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້ອມແປງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດ

ແທນ
ມູນຄ່າຂອງການ
ສູນເສຍ

ແມັດ ແມັດ (ກີບ) (ກີບ) (ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ

ກ.

ຂ.

ຄ.

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ7.
” ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານຊົນລະປະທານສາມາດປະເມີນໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນຫຼື
ຖືກທຳລາຍທັງໝົດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍແມັດ.

 ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍເທົ່າກັນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນຂອງຊັບສິນຖ້າ
ຫາກຖືກທຳລາຍທັງໝົດ.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ໂດຍການລົງໄປສຳຫຼວດລະບົບ
ຊົນລະປະທານທີ່ຖືກທຳລາຍພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ສົມຜົນ,ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍອາດຈະແມ່ນ:ຖັນ(ຈ)=ຖັນ
(ກ) x ຖັນ(ຄ)ຫຼືຖັນ(ຈ)=ຖັນ(ຂ) x ຖັນ(ງ).

ງ.ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການລ້ຽງສັດ
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການລ້ຽງສັດສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ໂດຍນຳໃຊ້ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 8 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຊື່ເມືອງ:

ສັດລ້ຽງແລະອື່ນໆ
ຈຳນວນສັດທີ່ຕາຍ

ໂຕ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນໂດຍສະເລຍ

(ກີບ)
ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ

ກ. ສັດລ້ຽງ

ກ. ງົວ

ຂ. ໝູ

ຄ. ແບ້

ງ. ຄວາຍ

ຈ. ອື່ນໆ

ຂ. ສັດປີກ

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອ່ືນໆ

ລວມ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ8.
 ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຈະເປັນຈຳນວນຂອງສັດຄູນໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍໃນລາຄາປະຈຸບັນ.
ສົມຜົນ,ຖັນ(ຄ)=ຖັນ(ກ) xຖັນ(ຂ)

ບາດກ້າວທີ2.2.ຄາດຄະເນການສູນເສຍໃນປີທີ່ເກີດໄພພິບັດ
ກ.ການສູນເສຍການຜະລິດ
ຄາດຄະເນການສູນເສຍໃນວຽກງານກະສິກຳແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງການຄາດຄະເນ””ປະລິມານ
ຜົນການຜະລິດກະສິກໍາກ່ອນແລະຫຼັງໄພພິບັດໃນປີທີ່ເກີດໄພພິບັດ.ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ການຄາດຄະເນການຫຼຸດລົງຂອງການຜະລິດກະສິກຳແລະ/ຫຼືລາຍຮັບຈາກການຜະລິດກະສິກຳ.

ຕາຕະລາງ 9 ການສູນເສຍຈາກການຜະລິດ

ຊື່ເມືອງ:

ຂະແໜງການຍ່ອຍ

ຈຳນວນເນື້ອທີ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຄາດຄະເນການຜະລິດ
ຄາດຄະເນການສູນສຍ

ກ່ອນໄພພິບັດ ຫຼັງໄພພິບັດ

ຈຳນວນ (ກີບ) ຈຳນວນ (ກີບ) ຈຳນວນ (ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ

ພືດຕ່າງໆ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຜັກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ກ. ຕົ້ນພ້າວ

ຂ. ກາເຟ

ຄ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ

ກ.

ຂ.

ງ. ອື່ນໆ

ປ່າໄມ້

ກ. ໄມ້ທ່ອນ

ກ.

ຂ.

ຂ. ອື່ນໆ
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ການປະມົງ

ກ. ການປະມົງກ

ຂ. ການປະມົງຂ

ສັດລ້ຽງ

ກ. ງົວ

ຂ. ໝູ

ຄ. ແບ້

ງ. ຄວາຍ

ຈ. ອື່ນໆ

ສັດປີກ

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ

ກ. ໄຂ່

ຂ. ນົມ

ຄ. ນ້ຳຜີ້ງ

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ9.
 ການຄາດຄະເນການສູນເສຍແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກ່ອນແລະຫຼັງໄພພິບັດໃນການຄາດຄະເນລະດັບຂອງ
ການຜະລິດ,ດັ່ງສົມຜົນ,ຖັນ(ສ)=ຖັນ(ຂ)-”ຖັນ(ງ)ແລະຖັນ(ຊ)=ຖັນ(ຄ) - ຖັນ(ຈ).

ຂ.ການສູນເສຍຈາກການເກັບຄ່າທຳນຽມຊົນລະປະທານ
ຖ້າສິ່ງອຳນວນຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານຊົນລະປະທານມີການຄິດຄ່າທຳນຽມຈະເຮັດໃຫ້ມີການ
ສູນເສຍລາຍຮັບຈາກການເກັບຄ່າທຳນຽມ.

ຕາຕະລາງ 10 ການສູນເສຍຈາກການເກັບຄ່າທຳນຽມຊົນລະປະທານ

ຊື່ຊົນລະປະທານ

ຄາດຄະເນການຜະລິດແລະລາຍຮັບ ການສູນເສຍ

ກ່ອນໄພພິບັດ ຫຼັງໄພພິບັດ

(ມ3) (ກີບ) (ມ3) (ກີບ) (ມ3) (ກີບ)

ກ.

ຂ. 

ຄ.

ລວມ
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ຄ.ການສູນເສຍອື່ນໆ
ອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຄາດຄິດທີ່ຈະເປັນການສູນເສຍໃນການກະສິກຳເຊັ່ນວ່າ:ການອະນາ
ໄມພື້ນທີທໍາການຜະລິດ,ການສູນເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນ(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດເພີ່ມສູງ
ຂື້ນ)ແລະອື່ນໆ.ດັ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າມາໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ,ການສູນເສຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືການສູນເສຍຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃນການລົງທືນຂອງຊາວກະສິກອນໃນເມື່ອຜົນລະປູກຫຼືສັດລ້ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກທຳລາຍທັງໝົດ
ໂດຍໄພພິບັດ.ຖ້າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນ,ຊາວກະສິກອນຈະບໍ່ສາມາດປູກທົດແທນຄືນໄດ້(ຫຼືທົດແທນ
ສິ່ງທີ່ມີຢູ່)ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການປູກຈົນເຖິງເວລາເກັບກ່ຽວປະຈໍາປີ,ມູນຄ່າການລົງທືນໃສ່ພືດຫຼື
ຜົນລະປູກທີ່ຖືກທຳລາຍນັ້ນຈະພິຈາລະນາເປັນການສູນເສຍ.

ອີກຢ່າງໜື່ງ,ຖ້າຊາວກະສິກອນ(ບຸກຄົນທີ່ທຳການຜະລິດ)ປູກທົດແທນຄືນ(ຫຼືທົດແທນສິ່ງທີ່ມີຢູ່)
ໃນເວລາເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໃນປີຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດເພີ່ມຕື່ມ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດໃນປະລິມານຕາມທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນປີນັ້ນ.ມູນຄ່າການລົງທຶນໃສ່ການ
ຜະລິດທັງໝົດເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດໃນປະລິມານຕາມທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ຈະແມ່ນມູນຄ່າການ
ລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດປົກກະຕິບວກກັບມູນຄ່າການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດທົດແທນຄືນໃນສິ່ງທີ່ສູນ
ເສຍໄປອັນເນື່ອງມາຈາກໄພພິບັດ.

ຕາຕະລາງ 11 ການສູນເສຍຕ່າງໆ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ

ການສູນເສຍ(ກີບ)

ການສູນເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການລົງທຶນ ການອະນາໄມ ອື່ນໆ ລວມ

ກ. ພືດຕ່າງໆ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຜັກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ຂ. ສັດປີກ

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ11.
”  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆອາດຈະປະກອບໄປດ້ວຍຢາປິ່ນປົວພະຍາດສັດຖ້າຫາກສັດປີກມີການເຈັບເປັນແລະ

ອີກຢ່າງໜື່ງຄືປູ໋ຍສຳລັບການກະສິກຳ
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ບາດກ້າວທີ2.3.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນປີທີ່ເກີດ
ໄພພິບັດ
ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ລວບລວມໃນຕາຕະລາງຜ່ານມາ,ຕາຕະລາງສັງລວມຕໍ່ໄປນີ້ຈະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຂະໜາດແລະຂອບເຂດຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອັນເນື່ອງມາຈາກໄພພິບັດ.

ຕາຕະລາງ 12 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນປີທີ່ເກີດໄພພິບັດ

ຊື່ເມືອງ:

ການກະສິກຳ
ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ ລວມ

(ກີບ) (ກີບ) (ກີບ)

ກ. ພືດຕ່າງໆ

ຂ.ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ຄ. ການປະມົງ

ສັດລ້ຽງ

ປ່າໄມ້ແລະໄມ້ທ່ອນ

ຊົນລະປະທານ

ລວມ

ບາດກ້າວທີ2.4.ຄາດຄະເນການສູນເສຍທີ່ຍືດເຍື້ອຈາກປີທີ່ເກີດໄພພິບັດ
ໝື່ງໃນຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດໃນການກະສິກຳແລະການປະມົງ
ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍໄລຍະຍາວນານທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດແລະອ່າງເກັບນ້ຳ.
ຄວາມເສຍຫາຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຫຼຸດລົງ,ຄູນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວກະ
ສິກອນຫຼຸດລົງແລະການຕອບສະໜອງຜົນຜະລິດກະສິກຳໃນອະນາຄົດຫຼຸດລົງ.ຕົວຢ່າງວ່າດິນເຈື່ອນ
ແລະນ້ຳຖ້ວມເຮັດໃຫ້ພູມີປະເທດມີການປ່ຽນແປງຫຼືເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການປູກພືດ
ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານຫຼືເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ທົ່ງຫຍ້າສຳລັບລ້ຽງສັດຫຼຸດລົງ.

ການສູນເສຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງປີເກີດເຫດການໄພພິບັດສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ໂດຍການປຽບທຽບການຜະລິດ
ທີ່ຄາດຄະເນໃນຫຼາຍປີຕໍ່ໜ້າຖ້າຫາກວ່າໄພພິບັດບໍ່ເກີດຂື້ນກັບການຜະລິດທີ່ຄາດຄະເນພາຍຫຼັງຈາກ
ເຫດການໄພພິບັດ.ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສູນເສຍໃນໄລຍະຍາວໃນການກະສິກຳ.
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ຕາຕະລາງ 13 ການສູນເສຍເນື່ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຍືດເຍືອຕໍ່ພື້ນທ່ີຜະລິດກະສິກຳ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດການສູນເສຍ

ການຜະລິດທີ່ຄາດຄະເນສຳລັບປີພາຍຫຼັງໄພພິບັດເກີດຂື້ນ

1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ການສູນເສຍທັງໝົດ

ຫົວໜ່ວຍ (ກີບ) ຫົວໜ່ວຍ (ກີບ) ຫົວໜ່ວຍ (ກີບ)

ພືດປະເພດຕ່າງໆ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຜັກປະເພດຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ

ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ກ. ຕົ້ນຟ້າວ

ຂ. ກາເຟ

ຄ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ

ປ່າໄມ້

ກ. ໄມ້ທ່ອນ

ຂ. ອື່ນໆ

ສັດລ້ຽງ

ກ. ປະເພດສັດໃຫ້ຊີ້ນ

ກ. ງົວ

ຂ. ໝູ

ຄ. ແບ້

ງ. ຄວາຍ

ຈ. ອື່ນໆ

ສັດປີກ

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອື່ນໆ
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ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ

ກ. ໄຂ່

ຂ. ນົມ

ຄ. ນ້ຳຜິ້ງ

ງ. ອື່ນໆ

ການປະມົງ

ກ. ການປະມົງ(ກ)

ຂ. ການປະມົງ(ຂ)

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ

ບາດກ້າວທີ2.5.ສັງລວມການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ຂັ້ນເມືອງ
ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທີ່ຄາດຄະເນທັງໝົດສາມາດສັງລວມໄດ້ໂດຍການລວມມູນຄ່າຂອງ
ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນປີທີ່ເກີດໄພພິບັດແລະແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍປີເຊິ່ງສາມາດໃຊ້
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 14 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ (ລາຄາຫົວໜ່ວຍ “ກີບ”)

ຊື່ເມືອງ:

ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີ 2ປີ ລວມ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ ການສູນເສຍ ການສູນເສຍ ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ

ກ. ພືດຕ່າງໆ

ຂ. ພືດຢນືຕົນ້ຖາວອນ

ຄ. ການປະມົງ

ງ. ສັດລ້ຽງ

ຈ. ປ່າໄມ້

ສ. ຊົນລະປະທານ

ຊ. ອື່ນໆ

ລວມ
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ບາດກ້າວທີ2.6ສັງລວມການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ໃນຂັ້ນແຂວງ
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນຜົນກະທົບທັງໝົດຈາກໄພພິບັດທີ່ເກີດຂື້ນ
ໂດຍການສັງລວມມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນເທດສະບານແຂວງ.

ຕາຕະລາງ 15 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍດ້ານວຽກງານກະສິກຳໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ເມືອງ
ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີ 2ປີ ລວມ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ ການສູນເສຍ ການສູນເສຍ ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ

ກ. ເມືອງ:

ຂ.

ຄ.

ງ.

ລວມ

ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນບໍ່ມີການຊໍ້າກັນລະຫວ່າງຂະ
ແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນ.
ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະ
ແນກກ-ປໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມາດຈັດເປັນເວລາໜຶ່ງວັນ
ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກຂອງທິມງານການປະເມີນຂອງບັນດາຂະແໜງການຍ່ອຍແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາ
ມາໄດ້,ບັນຫາແລະປະສົບການທີ່ພົບເຫັນໃນສະໜາມ.ທິມງານການປະເມີນກ່ຽວກັບພືດຊະນິດ
ຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາໄດ້ເພື່ອວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ຢູ່ໃນຂະແໜງ
ການຍ່ອຍຂອງຊົນລະປະທານ,ແລະຂະແໜງການອື່ນໆ.ກ່ອນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ
ກໍາມາໄດ້ແຕ່ສະໜາມທີ່ຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍ
.ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເບິ່ງ
ໃນເອກະສານຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP)”,ສໍາລັບ DaLNA ມື້ທີ19”.

ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມ:ີ
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກກ-ປແລະປະທານຄປຄພຂ
 ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ(ດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍດ້ານການປູກຝັງ
ລ້ຽງສັດ,ການປະມົງແລະປ່າໄມ້ນໍາສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ:

””•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
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””•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)

””•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
 ຫົວໜ້າພະແນກກ-ປ/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:

””•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໂດຍອີງໃສ່ການລາຍງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ

””•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າມີ)

””•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການ”””””

””•	 ປິດກອງປະຊຸມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ,ຄປຄພບຂ
ຈະຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຈາກສະໜາມເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ
ການຊໍ້າຊ້ອນຂອງຂໍ້ມູນຫຼືຫຼາຍຂະແໜງການຄິດໄລ່ຂໍ້ມູນອັນດຽວກັນ.

ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ທິມງານການປະເມີນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍຕ້ອງສາມາດວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍ
ຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ,ເສດຖະກິດແລະສິ່ງແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນແລະອື່ນໆຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ.ການປະເມີນຜົນກະທົບຄວນປະຕິບັດໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຢູ່ຂັ້ນສະໜາມ
ແລະສ່ວນຜົນກະທົບທັງໝົດນັ້ນຄວນໄດ້ຖືກສັງລວມໂດຍພະແນກກ-ປ.ຜົນກະທົບທັງໝົດນີ້
ຄວນຕ້ອງໄດ້ສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ DaLNA ຫຼັງໄພພິບັດທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ຄປຄພບຂ.
ທີມງານຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຜົນກະທົບໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານກະສິກຳຈະເຮັດໃຫ້
ເກີດມີບັນຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຍືດຖືເອົາອາຊີບກະສິກຳແລະກຸ່ມປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກແມ່ນຍຶດຖື
ເອົາການຜະລິດກະສິກຳເປັນຕົ້ນຕໍເຊັ່ນດຽວກັນ.ຄວາມຊັກຊ້າໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາ
ຊົນເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາຢ່າງຮຸນແຮງ.

 ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ,ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນບໍ່ໄດ້ເຮັດການຜະລິດກະສິກຳໃນລະດູທໍາການ
ຜະລິດກໍຈະເປັນຜົນຕໍ່ການຂາດແຄນການສະໜອງສະບຽງອາຫານຂັ້ນພ້ືນຖານຊຶ່ງສາມາດເປັນສາ
ເຫດເກີດມີພາວະຄາດແຄນອາຫານບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຢູ່ໃນ
ເມືອງຕ່າງໆຫຼືໃນທົ່ວປະເທດກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ.”

 ການໃຫ້ຄວາມເຫຼືອຊັກຊ້າຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນພົບກັບບັນຫາໜີ້ສິນ.ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຈົດຈຳໄວ້
ວ່າປົກກະຕິແລ້ວຊາວກະສິກອນຜູ້ທຸກຍາກຈະເກີດມີໜີ້ສິນຍ້ອນມີປັດໄຈນໍາເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດ
ກະສິກຳ.ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກລັດຖະບານຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂພັນທະ
ທາງດ້ານການເງິນ.

 ຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳທີ່ເປັນປັດໄຈຕອບສະໜອງການຜະລິດທີ່ສຳຄັນຂອງບັນດາອຸດສະຫາ
ກຳເຊັ່ນວ່າ:ສາລີເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະສົມອັນພື້ນຖານຂອງອາຫານສັດ,ຖ້າຫາກການຕອບສະໜອງ
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ຂອງສາລີຫຼຸດລົງຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງອາຫານສັດເພີ້ມສູງຂື້ນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງສັດເພີ່ມ
ສູງຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນແລ້ວຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

 ອາດມີໄພອັນຕະລາຍບາງຢ່າງທີ່ອາດຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໄພພິບັດທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນວ່າ:ດິນເຈື່ອນທີ່ເກີດ
ມາຈາກຝົນຕົກໜັກຫຼືນ້ຳຖ້ວມດິນປູກເຂົ້າແລະສາລີຍ້ອນລະບົບຊົນລະປະທານຫຼື
ຄູກັ້ນນໍ້າຖືກທຳລາຍ.”

 ບາງພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນຂະແໜງກະສິກຳອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບ.ຕົວຢ່າງເຂດອ່າງໂຕ່ງບາງພື້ນທີ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ດິນເຈື່ອນຫຼືການທຳລາຍປ່າໄມ້ທີ່
ຮັກສາບໍ່ໃຫ້ດິນເຈື່ອນ.ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຕ້ອງໄດ້ກຳນົດເຂົ້າມາດຕະຖານສໍາລັບການຈັດລຽງບຸ
ລິມະສິດແຜນງານແລະໂຄງການຟືນຟູ.”

 ໄພພິບັດອາດສ່ົງຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ.ຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງຄວນ
ຖືກພິຈາລະນາເປັນບົດບາດໃໝ່ໃນຖານະເປັນຜູ້ຫາລ້ຽງຄອບຄົວ/ຫົວໜ້າຄອບຄົວ,ເຊິ່ງຈະໄດ້
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເພີ້ມຂື້ນອີກສອງເທົ່າຫຼືເຮັດວຽກໃນເຂດພື້ນທີ່ປູກຝັງແລະໃນເຮືອນ,
ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຖືກຂົ່ມຂືນ,ໄພອັນຕະລາຍທາງດ້ານສຸຂະພາບແລະອື່ນໆ.

 ການຮັກສາຄວາມສົມດູນໃນການສະໜອງສະບຽງອາຫານ.ການປູກຝັງ,ການລ້ຽງສັດ
ແລະຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳອື່ນໆທີ່ຖືກທຳລາຍຍ້ອນໄພພິບັດອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງ
ລົບຕໍ່ຄວາມສົມດູນໃນການຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານທີ່ຢູ່ພາຍໃນແລະນອກພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ.ທີມງານປະເມີນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດປະເມີນຄວາມແຕກຕ່າງ(ຊ່ອງວ່າງ)ລະຫວ່າງ
ການຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານໃນປີທີ່ເກີດໄພພິບັດແລະປີຖັດໆໄປຫຼັງເກີດໄພພິບັດເພື່ອໃຫ້
ລັດຖະບານສາມາດຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານແລະເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງອາຫານຄົງທີ່.ມູນຄ່າ
ໃນການຮັກສາຄວາມສົມດູນໃນການຕອບສະໜອງດ້ານສະບຽງອາຫານຈະເປັນມູນຄ່າຂອງຄວາມ
ແຕກຕ່າງຂອງການຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານຄູນໃຫ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍຂອງອາຫານແຕ່ລະຢ່າງ
ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.ນອກຈາກນີ້,ຄວນສັງເກດວ່າ,ການຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການສະບຽງອາຫານ,ການບໍລິຈາກຂອງຜູ້ບໍລິຈາກສະບຽງອາຫານຄວນເປັນປັດໄຈຕອບສະ
ໜອງສະບຽງອາຫານເຊິ່ງລວມເອົາທັງອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນສຳລັບການເຮັດວຽກ.

 ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຈະຕ້ອງສາມາດຄາດຄະເນອັດຕາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຕອບສະ
ໜອງສະບຽງອາຫານ.ພະແນກກ-ປຕ້ອງສາມາດສັງລວມບັນດາສະບຽງອາຫານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອ
ຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງລາຄາສິນຄ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບຄົງທີ່ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງ
ຕໍ່ໄປນີ:

ຕາຕະລາງ 16 ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການສະບຽງອາຫານຕໍ່ປີໃນພື້ນທີ່ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງໄພພິບັດ (ຫົວໜ່ວຍເປັນ 
ກິໂລກຣາມ) 

ຊື່ເມືອງ:

ລາຍການອາຫານ

ກ່ອນໄພພິບັດ(ກີບ) ຫຼັງໄພພິບັດ(ກີບ) 1ປີ(ກີບ) 2ປີ(ກີບ)

ຜົນໄດ້ຮັບ ການບໍລິໂພກ ຊ່ອງວ່າງ ຜົນໄດ້ຮັບ ການບໍລິໂພກ ຊ່ອງວ່າງ ຜົນໄດ້ຮັບ ການບໍລິໂພກ ຊ່ອງວ່າງ

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ ຍ ຍ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຊີ້ນ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ງ. ເປັດໄກ່

ຈ. ປາ

ສ. ຜັກຕ່າງໆ

ຊ. ພືດປະເພດຫົວ

ຍ. ອື່ນໆ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ16.
”  ຖັນກສຳລັບລາຍການອາຫານທີ່ບໍລິໂພກຕາມປົກກະຕິໃນພື້ນທີ່ພິຈາລະນາ.
 ຖັນກ,ຂແລະຄແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບ(ຜົນຜະລິດ)ກ່ອນໄພພິບັດ(ໂດຍປາສະຈາກໄພພິບັດໃນອານາຄົດ)
ຜົນໄດ້ຮັບ(ການຜະລິດ)ແລະການບໍລິໂພກອາຫານຂອງປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່ກ່ອນເກີດໄພພິບັດ.

”  ”ຊ່ອງວ່າງໃນຖັນ(ຄ)ອ້າງອິງເຖິງຄວາມຕ້ອງການອາຫານແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການຜະລິດໃນພື້ນທີ່.
ອັດຕາຊ່ອງວ່າງຈະຕ້ອງມາຈາກນອກພື້ນທີ່ໄພພິບັດເພື່ອຈຳໜ່າຍສະບຽງອາຫານທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນ.
ດັ່ງສົມຜົນ,ຖັນ(ຄ)=ຖັນ(ກ)-ຖັນ(ຂ).

 ຖັນ(ງ)ແລະຖັນ(ຈ)ສຳລັບການຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຫຼັງໄພພິບັດຫຼືລາຍການຜະລິດອາຫານໃນພື້ນທີ່ໃນປີທີ່
ເກີດໄພພິບັດ.ອັດຕາຊ່ອງວ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາສ່ວນຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງກ່ອນແລະ
ຫຼັງໄພພິບັດ.ຊ່ອງວ່າງຫຼັງໄພພິບັດຈະເປັນຜົນໄດ້ຮັບຫຼັງໄພພິບັດ(ຖັນ”ງ”)ນ້ອຍກ່ວາການບໍລິໂພກກ່ອນໄພພິບັດ
(ຖັນ”ຄ”)ດັ່ງສົມຜົນ,ຖັນ(ຈ)=ຖັນ(ງ)-ຖັນ(ຂ).

 ອັດຕາສ່ວນຊ່ອງວ່າງຈະໄດ້ນຳໃຊ້ພາຍໃນປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ.ຊ່ອງວ່າງພາຍໃນ1ປີ,ຖັນ(ຊ)=ຖັນ(ຈ)-ຖັນ
(ຂ)ໃນຂະນະຊ່ອງວ່າງປີທີ2,ຖັນ(ດ)=ຖັນ(ຍ)-ຖັນ(ຂ).

”  ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງສົມມຸດວ່າຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຫຼັງໄພພິບັດຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງແລະຈະບໍ່ມີການ
ອົບພະຍົບປະຊາກອນອອກຈາກພື້ນທີ່.

 ຊ່ອງວ່າງການບໍລິໂພກທີ່ຄາດຄະເນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ວາງແຜນການຟື້ນຟູສາມາດກຳນົດການອອກແບບ,ເຊັ່ນວ່າ:
ສະບຽງອາຫານທີ່ສຳຄັນ,ເພື່ອຮັກສາຄວາມຕ້ອງການສະບຽງອາຫານແລະສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄພພິບັດ.

”  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາຄວາມສົມດູນໃນການຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານຈະເປັນຄວາມແຕກຕ່າງ/ຊ່ອງວ່າງ
ຂອງມູນຄ່າຕອບສະໜອງຄູນໃຫ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍຂອງລາຍການອາຫານໃນເວລາທີ່ກຳນົດ.

ຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງກະສິກຳສາມາດຈັດ
ວາງໃນຕາຕະລາງ.ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້”ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍານົດຜົນກະທົບ.

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບທີ່ກ້ວາງຂວາງຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂະແໜງກະສິກຳຫຼັງຈາກ        
ໄພພິບັດ 

ຜົນກະທົບຢ່າງກ້ວາງຂວາງຫຼັງຈາກໄພພິບັດ
ຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳ

ປະເມີນຜົນກະທົບ

ຮຸນແຮງ ຄ່ອຍ ອາດເປັນໄປໄດ້ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄວາມທຸກຍາກເພີ້ມຂື້ນໃນບັນດາຊາວກະສິກອນ
ແລະຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ

ລາຄາອາຫານເພີ້ມສູງຂື້ນ

ຂາດແຄນອາຫານ

ການວ່າງງານ

ສູນເສຍວັດຖຸດີບສຳລັບອຸດສະຫາກຳ

ອື່ນໆ



ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
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ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານກັນ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຄວາມແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກການຂົນສົ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ຟື້ນຟູໃນທັນທີ,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແຫນງກາຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ຄາດຄະເນ.ພະແນກກ-ປ(DAF)ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການສະເພາະ.

ບາດກ້າວທີ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງຄວນສ້າງຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ກ່ອນດໍາເນີນ
ການປະເມີນພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການປະເມີນ,ທິມ
ງານຂອງພະແນກກ-ປຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ສໍາລັບຂະແໜງ
ການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນ
ໂດຍຄປຄພບຂຮ່ວມກັບທິມງານອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະສໍາເລັດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບາງຈຸດຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະນາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.ຟື້ນຟູແບບຮີບດ່ວນດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແລະເລັ່ງການຟື້ນຟູເສດ 
ຖະກິດຊຸມຊົນໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບເດີມ.

 ພາຍຫຼັງໄພພິບັດ,ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນທາງດ້ານການຜະລິດ,ການຄ້າ
ແລະການສ້າງລາຍຮັບແລະໂອກາດການຈ້າງງານເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ດ້ວຍ
ຕົວເອງຂອງປະຊາຊົນ.ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ທັນທີຈະປັດເປົ່າຫຼືຫຼີກລ້ຽງການຂາດອາຫານ
(ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດກະສິກໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ)ແລະຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຂອງປະຊາຊົນ
ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ພາຍນອກ.

2.ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນທຸກໆຂະບວນການ(ການກໍານົດ,ການວາງແຜນ,ການອອກແບບ
ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ)ບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງ
ໂຄງການແລະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຄວາມຮູ້,ຊັບພະຍາກອນແລະຂີດຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ.

3. ເລັ່ງໃສ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ສຸດ ແລະກຸ່ມຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມ 
ເຊັ່ນວ່າເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ເສຍອົງຄະ/ຄົນພິການ.

 ຄວາມຕ້ອງການວາງແຜນການຟ້ືນຟູເພື່ອໃຫ້ບູລິມະສິດບັນດາກຸ່ມທ່ີມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ສຸດ,
ລວມມີແມ່ຍິງທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ,ເດັກນ້ອຍແລະເດັກກໍາພ້າ,ແລະຜູ້ທຸກຍາກ,ແລະການ
ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຕ້ອງການພິເສດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການມອງຂ້າມ.

4.ການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ(Building Back Better 
(BBB)).

 ການອອກແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູອີງໃສ່ຫຼັກການ BBB ຈະສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນແລະ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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5. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ. 

 ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການຟ້ືນຟູອາດຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,
ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນແລະ
ຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງຄືນແລະປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

6. ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຟູ.

 ບັນດາໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານກັນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່
ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານແບບກວ້າງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂ
ໄດ້ແລະມີນະໂຍບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະເພາະ
ອາດຕ້ອງການໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດ
ທີ່ຄວາມສັບຊ້ອນຫຼືຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາ
ລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ
ທີ່ລວມເອົາລະບົບການຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນຟື້ນຟູ.

7.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

 ຍຸດທະສາດລວມຄວນມີການກໍານົດແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.ວິທີ
ການຊ່ວຍເຫຼືອການຟື້ນຟູຂະແໜງການເອກະຊົນກໍຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງ.ບາງແຫຼ່ງທຶນທີ່ຕໍ່າກວ່າ
ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າສູງໃນໄລຍະຍາວ.

8.ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

 ແຜນການລວມແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງ
ໃສ,ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຜ່ານການເປີດກ້ວາງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຂະບວນການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວທີ5.2.ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາພື້ນທີ່ແລະຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ແລະຂະແໜງກະສິກຳກໍແມ່ນ
ຂະແໜງການໜື່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຟື້ນຟູຢ່າງຮີບດ່ວນ.ສິ່ງທິ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈ
ໃສ່ເປັນພິເສດກໍຄືປະຊາກອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວທຸກຍາກທີ່ຍຶດຖືເອົາການ
ກະສິກຳເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ,ເຊິ່ງເປັນໜື່ງໃນບັນດາຂະແໜງການທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າຢູ່ໃນບຸລິມະ
ສິດ.ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ອາດຈະໄດ້ມີການຟື້ນຟູປະກອບດ້ວຍ:

 ການໃຫ້ອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນສຳລັບການເຮັດວຽກຫຼືການເອົາເງິນສົດໃຫ້ເປັນຄ່າຕອບ
ແທນການເຮັດວຽກສຳລັບການຟື້ນຟູ/ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ລະບົບຊົນລະປະທານໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍ,ຫ້ອງປະຊຸມ,ໂຮງຮຽນລັດ,ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ,ແລະແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນໆທີ່ສາມາດ
ຕອບສະໜອງໃນການວ່າຈ້າງຊົ່ວຄາວໃນຂະນະທີ່ຊາວກະສິກອນກຳລັງລໍຖ້າການຜະລິດແລະ
ເກັບກ່ຽວ.

 ການປ່ອຍສິນເຊື່ອເພື່ອໃຫ້ເຮັດຊາວກະສິກອນສາມາດຊື້ວັດຖຸສຳລັບການຜະລິດແລະເຮັດໃຫ້
ຊາວກະສິກອນສາມາດປູກທົດແທນຄືນໃໝ່ໄດ້.

 ການຕອບສະໜອງປຸ໋ຍ,ແນວພັນ,ແລະຢາຂ້າສັດຕູພືດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ.

 ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດເພື່ອທີ່ຈະທົດແທນສິ່ງທີ່ເສຍໄປ.
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 ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທາງດ້ານກະສິກຳເຊັ່ນວ່າ:
ຊົນລະປະທານ,ສາງເກັບມ້ຽນ,ຕະຫຼາດຮອງຮັບ,ແລະອື່ນໆ.ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກເຫຼົ່ານັ້ນ.

ບາດກ້າວທີ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໃນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າແລະ
ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ “ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ” ຈາກການທໍາ
ລາຍຂອງໄພພິບັດ.ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດໃນຂະແໜງກະສິ
ກຳອາດຈະປະກອບໄປດ້ວຍ:

 ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະການສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ,ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍຫຼັງ
ການເກັບກ່ຽວ,ຕະຫຼາດຮອງຮັບແລະໂຄງສ້າງຕ່າງໆພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່
ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດເພື່ອຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດໃນອາ
ນາຄົດໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງແລະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບປັບປຸງແລ້ວ.

 ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານກະສິກຳໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອປ້ອງກັນ
ການຖືກທໍາລາຍຫຼືເສຍຫາຍບາງສ່ວນຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອານາຄົດ.

 ການເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການກະສິກໍາທີ່ສໍາຄັນໄປຢູ່ເຂດປອດໄພ,
ຖ້າຈໍາເປັນ.ໃນກໍລະນີນີ້,ຄວນລວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ້ມຂຶ້ນເຊັ່ນຄ່າການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະ
ການສະໜອງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ(ນໍ້າ,ສຸຂະອະນາໄມ,ໄຟຟ້າແລະອື່ນໆ).

 ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະສ້ອມແປງທຸລະກິດການກະ
ສິກຳຂອງເອກະຊົນ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວສາມາດປະກອບດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການສໍາລັບ
ປັບປຸງມາດຖານການກໍ່ສ້າງທີ່ແຂງແຮງຮັບມືກັບໄພພິບັດໄດ້.

 ມາດຕາການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ:ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພ່ືອປ້ອງກັນດິນເຈື່ອນແລະ
ນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮຸນແຮງໃນພື້ນທີ່ຜະລິດກະສິກຳ;ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບຮັກສາ
ຜົນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນໃນພື້ນທີ່ປອດໄພ.

ບາດກ້າວທີ5.4.ຈັດລຽງບຸລິມະສິດໂຄງການສຳລັບການຟື້ນຟູ
ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໂຄງການໃດສໍາ
ຄັນຫຼາຍກ່ວາກັນ.ອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກກ-ປ
ຄວນຄັດເລືອກບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດທັງໝົດ.
ການຈັດລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນກະທົບແລະລະດັບທີ່ບັນດາ
ໂຄງການສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່ໍ່ໄປນີ້,ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມື
ສໍາລັບກອງທຶນກ່ໍສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ(PDRF)ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຈັດລຽງບູລິມະສິດຫຼືຈັດ””
ລໍາດັບໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂຶ້ນ:

1.ມີຜົນກະທົບດ້ານບວກຕໍ່ເສດຖະກິດແລະສັງຄົມອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ຊຶ່ງຕ້ອງປະເມີນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືປົວແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກຍາກກວ່າ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການຍ່ອຍທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າ.
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3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບ
ແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຊາບຫຼືຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຄປຄພບຂ)ໃນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງການ
ນັ້ນ.

ແບບສອບຖາມ 2 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານໃນຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ການກະກຽມແນວພັນ

ການກະກຽມສັດລ້ຽງ

ອື່ນໆ

ບາດກ້າວທີ5.5ສັງລວມຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄວນ
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກກ-ປ.ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອ
ກ່ຽວກັບບັນດາຊັບສິນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດດ້ານກະສິກຳທີ່ເປັນກໍາ
ມະສິດຂອງເອກະຊົນຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ,ແຕ່ໃນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່
ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້.

ຕາຕະລາງ 17 ສັງລວມການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟູ ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ
ໃນຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ຊື່ບັນດາໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນສຳລັບການເຮັດວຽກ

ຂ. ການເບິກຈ່າຍເງິນທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນສຳລັບການເຮັດວຽກ

ຄ. ຄວາມມີສະເຖຍລະພາບຂອງອາຫານ

ງ. ສິນເຊື່ອການຜະລິດ

ຈ. ການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ

ສ. ການນຳສັດລ້ຽງອອກຂາຍ)

ຊ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ(ລະບຸລະອຽດ)



ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
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ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງໂຄງສ້າງຕ່າງໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າ

ຄ. ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນສຳລັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ງ. ມາດຕາການຫຼຸດຜ່ອນ(ລະບຸລະອຽດ)

ຈ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ບາດກ້າວທີ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ບັນດາໂຄງການທີ່ບຸລິມະສິດທີ່ກຳນົດໂດຍພະແນກ
ກ-ປໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກກ-ປຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆເມືອງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA 
ຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ.ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນ
ເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍທິມງານການປະເມີນ
ເພື່ອສົມທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນເມືອງໃນຂະແໜງການດຽວກັນ.
ຖ້າຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາກັບຄປຄພບຂ.

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແລະບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ກິດຈະກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະໂຄງການທັງໝົດ.
ເຕັກນິກຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:

1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.

2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນກໍຕ້ອງ
ຈັດຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລັດຖະ
ບານຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະສົກປີຄືໄຕມາດຫຼື
ປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດທີ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.

4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງ
ຂອບວຽກ(Log frame).ຕາຕະລາງຂອບວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອພິຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການ.
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ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຍາວ.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີ
ຫຼືຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ຕາຕະລາງ 18 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນສຳລັບການເຮັດວຽກ

ຂ. ການເບິກຈ່າຍເງິນທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນໃນການ
ເຮັດວຽກ

ຄ. ສິນເຊື່ອການຜະລິດ

ງ. ຄວາມສະເຖຍລະພາບຂອງສະບຽງອາຫານ

ຈ. ການນຳສັດລ້ຽງອອກຂາຍ

ສ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າ

ຊ. ການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ

ຍ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ
(ລະບຸລະອຽດ)

ດ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງໂຄງສ້າງຕ່າງໆ
(ລະບຸລະອຽດ)

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າ

ຄ. ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນສຳລັບ
ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ງ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ(ລະບຸລະອຽດ)

ຈ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສາຕາຕະລາງ18
 ຊືໂຄງການສາມາດຂຽນລົງໃສ່ໃນຖັນນ້ີກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
 ບັນດາຖັນຕ່າງໆສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ໃນກໍລະນີຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນປິທີ2ພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.
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ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ

ພະແນກກ-ປຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແລະສົ່ງໃຫ້ຄປຄພບຂ
ຫຼືເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງໆຂ້າງເທິງ
ນັ້ນ.ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ໃນແຜນຟື້ນຟູລວມ
ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:

1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ບັນດາເຂດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດໃນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

2.ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຕາມພື້ນທີ່,ປະເພດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກທີ່ຖືກກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການກະສິກຳຕະລອດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

4.ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນ
ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.

6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ,ຕາມບູລິມະສິດແລະຮ່າງຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພະແນກກ-ປສໍາລັບຂະແໜງການຂົນສົ່ງຄວນລາຍງານໃຫ້ຄປຄພບຂ
ເພື່ອສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງານDaLNA 
(PDNA) ຫຼັງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານ”””””ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.
ບົດລາຍງານຂັ້ນແຂວງຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະ
ການເງິນຂັ້ນແຂວງ.
ໃນກໍລະນີໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່,ບົດລາຍງານ DaLNA (or PDNA) ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ
ຄວນລາຍງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)
ເພື່ອພິຈາລະນາແລະຮັບເອົາເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູໄພພິບັດລະດັບຊາດ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
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ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການຜະລິດກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ຊື່ເມືອງ:

ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ພື້ນທີ່ປູກພືດ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍປິ ລາຄາໜ້າສວນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ

ການຜະລິດ
ຈຳນວນຊາວກະສິກອນຫຼືຜູ້
ເຮັດການຜະລິດຫຼືຜູ້ລ້ຽງປາ

ເຮັກຕາ ກິໂລກຣາມ/ເຮັກຕາ/ປີ ກິບ/ໜ່ວຍ ກີບ/ເຮັກຕາ ຄອບຄົວ ຊາຍ ຍິງ

ພືດຕ່າງໆ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຜັກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ກ. ໝາກພ້າວ

ຂ. ກາເຟ

ຄ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ປ່າໄມ້

ກ. ໄມ້ທ່ອນ

ຂ. ອື່ນໆ

ການປະມົງ ເນື້ອທີ່ ກິໂລ/ປີ ກິໂລ/ປີ ກີບ/ໜ່ວຍ ຄອບຄົວ ຊາຍ ຍິງ

ກ. ການປະມົງ1

ຂ. ການປະມົງ”

ຄ. ອື່ນໆ

ສັດລ້ຽງ ເນື້ອທີ່ ກິໂລ/ປີ ກິໂລ/ປີ ກີບ/ໜ່ວຍ ຄອບຄົວ ຊາຍ ຍິງ

ກ. ງົວ

ຂ. ໝູ

ຄ. ແບ້

ງ. ຄວາຍ

ຈ. ອື່ນໆ

ສັດປີກ ເນື້ອທີ່ ກິໂລ/ປີ ກິໂລ/ປີ ກີບ/ໜ່ວຍ ຄອບຄົວ ຊາຍ ຍິງ

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ໜ່ວຍ ໜ່ວຍ/ປີ ກິໂລ/ປີ ກີບ/ໜ່ວຍ ຄອບຄົວ ຊາຍ ຍິງ

ກ. ໄຂ່

ຂ. ນົມ

ຄ. ນ້ຳຜິ້ງ

ງ. ອື່ນໆ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 2 ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ລະດູການຜະລິດ

ຊື່ເມືອງ:

ຂະແໜງການຍ່ອຍ

ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປີຕໍ່ໄປ ລະດູການປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວ(ເດືອນ)

1ປີ 2ປີ 3ປີ ມ
ກ

ກ
ພ

ມ
ນ

ມ
ສ

ພ
ພ

ມ
ນ

ກ
ກ

ສ
ຫ

ກ
ຍ

ຕ
ລ

ພ
ຈ

ທ
ວຫົວໜ່ວຍ ກີບ ຫົວໜ່ວຍ ກີບ ຫົວໜ່ວຍ ກີບ

ພືດຕ່າງໆ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຜັກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ພືດຢຶນຕົ້ນຖາວອນ ລະດູການເກັບກ່ຽວ(ເດືອນ)

ກ. ໝາກພ້າວ

ຂ. ກາເຟ

ຄ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ປ່າໄມ້

ກ. ໄມ້ທ່ອນ

ຂ. ອື່ນໆ

ການປະມົງ ລະດູການຫາປາ(ເດືອນ)

ກ. ການປະມົງ1

ຂ. ການປະມົງ”

ຄ. ອື່ນໆ

ການລ້ຽງສັດ ລະດູການເກັບກ່ຽວ(ເດືອນ)

ກ. ງົວ

ຂ. ໝູ

ຄ. ແບ້

ງ. ຄວາຍ

ຈ. ອື່ນໆ

ສັດປີກ ລະດູການເກັບກ່ຽວ(ເດືອນ)

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ລະດູການເກັບກ່ຽວ(ເດືອນ)

ກ. ໄຂ່

ຂ. ນົມ

ຄ. ນ້ຳຜິ້ງ

ງ. ອື່ນໆ
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ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຕາຕະລາງ 3 ບັນດາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານຊົນລະປະທານ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກດ້ານຊົນລະປະທານ

ເນື້ອທີຮັບນ້ຳ
ຊົນລະປະທານ ລວງຍາວ ລາຄາຕໍ່ແມັດ ລາຍໄດ້ຈາກ

ຄ່າເຊົ່າຕໍ່ເດືອນ ກຳມະສິດ ຈຳນວນຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ເຮັກຕາ ແມັດ ກີບ/ແມັດ ກິບ ລັດ ເອກະຊົນ ຊາວກະສິກອນ

ກ.

ຂ.

ຄ.
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 4 ຊັບສິນຕ່າງໆດ້ານກະສິກຳ

ຊື່ເມືອງ:

ຊັບສິນ
ຈຳນວນ ມູນຄ່າທົດແທນສະເລ່ຍ ກຳມະສິດ ຈຳນວນເອກະຊົນເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ

ກີບ ເອກະຊົນ ລັດ ຊາຍ ຍິງ

ຊັບສິນດ້ານກາຍຍະພາບ

ກ. ພື້ນທີ່ກະສິກຳ

ຂ. ສາງເກັບມ້ຽນ

ຄ. ຄອກສັດ

ງ. ອື່ນໆ

ເຄື່ອງມືການຜະລິດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກສຳລັບການກະສິກຳ

ສ. ລົດເທັກເຕີ້

ຊ. ລົດໄຖນາເດີນຕາມ

ຄ. ຈັກຟາດເຂົ້າ

ງ. ຈັກຕັດຫຍ້າ

ຈ. ການໄຖພວນດິນ

ສ. ອື່ນໆ

ສາງເກັບມ້ຽນວັດຖຸດິບ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ເມັດພັນ

ງ. ປຸ໋ຍ

ຈ. ຢາຂ້າສັດຕູພືດ

ສ. ສັດຕະວະແພດ

ຊ. ອື່ນໆ

ການປູກປ່າໄມ້

ກ. ຕົ້ນໄມ້(ຈຳນວນ)

ຂ. ອື່ນໆ

ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ

ກ. ເຮືອ

ຂ. ເຄື່ອງຈັກ

ຄ. ຕາໜ່າງຈັບປາ

ງ. ກັບຈັບສັດແລະ
ກົງຂັງສັດ

ຈ. ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ

ສ. ອື່ນໆ
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ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຕາຕະລາງ 5 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນທາງດ້ານກະສິກຳ

ຊື່ເມືອງ:

ຊັບສິນ

ຈຳນວນຊັບສິນທີ່
ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ

ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍ
ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ

(ກິບ)

ຈຳນວນທີ່ຖືກເສຍ
ຫາຍບາງສ່ວນ

ມູນຄ່າສ້ອມແປງສະ
ເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ

(ກິບ)

ມູນຄ່າເສຍຫາຍ
ທັງໝົດ(ກິບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ

ຊັບສິນທາງດ້ານກາຍຍະພາບ

ກ. ພື້ນທີ່ກະສິກຳ

ຂ. ສາງເກັບມ້ຽນ

ຄ. ຄອກສັດ

ງ. ອື່ນໆ

ເຄື່ອງມືການຜະລິດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກການກະສິກຳ

ກ. ລົດເທັກເຕີ້

ຂ. ລົດໄຖນາເດີນຕາມ

ຄ. ຈັກຟາດເຂົ້າ

ງ. ຈັກຕັດຫຍ້າ

ຈ. ການໄຖພວນດິນ

ສ. ອື່ນໆ

ສາງເກັບມ້ຽນວັດຖຸດິບ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ເມັດພັນ

ງ. ປຸ໋ຍ

ຈ. ຢາຂ້າສັດຕູພືດ

ສ. ສັດຕະວະແພດ

ຊ. ອື່ນໆ

ການປູກຕົ້ນໄມ້

ກ. ຕົ້ນໄມ້(ຈຳນວນ)

ຂ. ອື່ນໆ

ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ

ກ. ເຮືອ

ຂ. ເຄື່ອງຈັກ

ຄ. ແຫ,ມອງ...

ງ. ກັບຈັບສັດແລະ
ກົງຂັງສັດ

ຈ. ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ

ສ. ອື່ນໆ

ລວມ N/A
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 6 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ຊື່ເມືອງ:

ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ຈຳນວນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ

ຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກ
ທຳລາຍທັງໝົດ

ການໃຊ້ຈ່າຍທົດ
ແທນໂດຍສະເລ່ຍ

ຄ່າຄວາມ
ເສຍຫາຍທັງໝົດ

ເຮັກຕາ (ກີບ) (ກີບ)

ກ ຄ ຄ ງ

ກ. ຕົ້ນພ້າວ

ຂ. ຕົ້ນກາເຟ

ຄ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ

ກ.

ຂ.

ຄ.

ງ.

ງ. ໄມ້ທ່ອນ

ກ.

ຂ.

ຄ.

ງ.

ອື່ນໆ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
”
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ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຕາຕະລາງ 7 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບຊົນລະປະທານ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ຂອງສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນ
ລະບົບຊົນລະປະທານ



ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ ທຳລາຍທັງໝົດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້ອມແປງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນ ມູນຄ່າຂອງການ
ສູນເສຍ

ແມັດ ແມັດ (ກີບ) (ກີບ) (ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ

ກ.

ຂ.

ຄ.

ລວມ

ຕາຕະລາງ 8 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຊື່ເມືອງ:

ສັດລ້ຽງແລະອື່ນໆ

ຈຳນວນສັດທີ່ຕາຍ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນໂດຍສະເລຍ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ

ໂຕ (ກີບ) (ກີບ)

ກ ຂ ຄ

ກ. ສັດລ້ຽງ

ກ. ງົວ

ຂ. ໝູ

ຄ. ແບ້

ງ. ຄວາຍ

ຈ. ອື່ນໆ

ຂ. ສັດປີກ

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອ່ືນໆ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
”
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 9 ການສູນເສຍຈາກການຜະລິດ

ຊື່ເມືອງ:

ຂະແໜງການຍ່ອຍ

ຈຳນວນເນື້ອທີ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຄາດຄະເນການຜະລິດ
ຄາດຄະເນການູສູນສຍ

ກ່ອນໄພພິບັດ ຫຼັງໄພພິບັດ

ຈຳນວນ (ກີບ) ຈຳນວນ (ກີບ) ຈຳນວນ (ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ

ພືດຕ່າງໆ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຜັກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ກ. ຕົ້ນພ້າວ

ຂ. ກາເຟ

ຄ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ

ກ.

ຂ.

ງ. ອື່ນໆ

ປ່າໄມ້

ກ. ໄມ້ທ່ອນ

ກ.

ຂ.

ຂ. ອື່ນໆ

ການປະມົງ

ກ. ການປະມົງກ

ຂ. ການປະມົງຂ

ສັດລ້ຽງ

ກ. ງົວ

ຂ. ໝູ

ຄ. ແບ້

ງ. ຄວາຍ

ຈ. ອື່ນໆ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
”
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ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ສັດປີກ

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ

ກ. ໄຂ່

ຂ. ນົມ

ຄ. ນ້ຳຜີ້ງ

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຕາຕະລາງ 10 ການສູນເສຍຈາກການເກັບຄ່າທຳນຽມຊົນລະປະທານ

ຊື່ຊົນລະປະທານ

ຄາດຄະເນການຜະລິດແລະລາຍຮັບ ການສູນເສຍ

ກ່ອນໄພພິບັດ ຫຼັງໄພພິບັດ

(ມ3) (ກີບ) (ມ3) (ກີບ) (ມ3) (ກີບ)

ກ.

ຂ. 

ຄ.

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
”
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 11 ການສູນເສຍຕ່າງໆ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ການສູນເສຍ(ກີບ)

ການສູນເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນ ການອະນາໄມ ອື່ນໆ ລວມ

ກ. ພືດຕ່າງໆ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຜັກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ຂ. ສັດປີກ

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຕາຕະລາງ 12 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນປີທີ່ເກີດໄພພິບັດ

ຊື່ເມືອງ:

ການກະສິກຳ
ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ ລວມ

(ກີບ) (ກີບ) (ກີບ)

ກ.ພືດຕ່າງໆ

ຂ.ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ຄ.ການປະມົງ

ງ.ສັດລ້ຽງ

ຈ.ປ່າໄມ້ແລະໄມ້ທ່ອນ

ສ.ຊົນລະປະທານ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
”
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ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຕາຕະລາງ 13 ການສູນເສຍເນື່ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຍືດເຍືອຕໍ່ພື້ນທ່ີຜະລິດກະສິກຳ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດການສູນເສຍ

ການຜະລິດທີ່ຄາດຄະເນສຳລັບປີພາຍຫຼັງໄພພິບັດເກີດຂື້ນ

1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ການສູນເສຍທັງໝົດ

ຫົວໜ່ວຍ (ກີບ) ຫົວໜ່ວຍ (ກີບ) ຫົວໜ່ວຍ (ກີບ)

ພືດປະເພດຕ່າງໆ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຜັກປະເພດຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ

ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ກ. ຕົ້ນຟ້າວ

ຂ. ກາເຟ

ຄ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ

ປ່າໄມ້

ກ. ໄມ້ທ່ອນ

ຂ. ອື່ນໆ

ສັດລ້ຽງ

ກ. ປະເພດສັດໃຫ້ຊີ້ນ

ກ. ງົວ

ຂ. ໝູ

ຄ. ແບ້

ງ. ຄວາຍ

ຈ. ອື່ນໆ

ສັດປີກ

ກ. ໄກ່

ຂ. ເປັດ

ຄ. ອື່ນໆ

ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ

ກ. ໄຂ່

ຂ. ນົມ

ຄ. ນ້ຳຜິ້ງ

ງ. ອື່ນໆ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
”
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ການປະມົງ

ກ. ການປະມົງ(ກ)

ຂ. ການປະມົງ(ຂ)

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຕາຕະລາງ 14 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ (ລາຄາຫົວໜ່ວຍ “ກີບ”)

ຊື່ເມືອງ:

ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີ 2ປີ ລວມ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ ການສູນເສຍ ການສູນເສຍ ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ

ກ. ພືດຕ່າງໆ

ຂ. ພືດຢືນຕົ້ນຖາວອນ

ຄ. ການປະມົງ

ງ. ສັດລ້ຽງ

ຈ. ປ່າໄມ້

ສ. ຊົນລະປະທານ

ຊ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຕາຕະລາງ 15 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍດ້ານວຽກງານກະສິກຳໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ເມືອງ
ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີ 2ປີ ລວມ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ ການສູນເສຍ ການສູນເສຍ ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ

ກ. ເມືອງ:

ຂ.

ຄ.

ງ.

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
”
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ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຕາຕະລາງ 16 ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການສະບຽງອາຫານຕໍ່ປີໃນພື້ນທີ່ກ່ອນ ແລະຫຼັງໄພພິບັດ (ຫົວໜ່ວຍເປັນ 
ກິໂລກຣາມ) 

ຊື່ເມືອງ:

ລາຍການອາຫານ

ກ່ອນໄພພິບັດ(ກີບ) ຫຼັງໄພພິບັດ(ກີບ) 1ປີ(ກີບ) 2ປີ(ກີບ)

ຜົນໄດ້ຮັບ ການບໍລິໂພກ ຊ່ອງວ່າງ ຜົນໄດ້ຮັບ ການບໍລິໂພກ ຊ່ອງວ່າງ ຜົນໄດ້ຮັບ ການບໍລິໂພກ ຊ່ອງວ່າງ

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ ຍ ຍ

ກ. ເຂົ້າ

ຂ. ສາລີ

ຄ. ຊີ້ນ

ງ. ເປັດໄກ່

ຈ. ປາ

ສ. ຜັກຕ່າງໆ

ຊ. ພືດປະເພດຫົວ

ຍ. ອື່ນໆ

ລວມ

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບທີ່ກ້ວາງຂວາງຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂະແໜງກະສິກຳຫຼັງຈາກໄ ພພິບັດ 

ຜົນກະທົບຢ່າງກ້ວາງຂວາງຫຼັງຈາກໄພພິບັດຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳ
ປະເມີນຜົນກະທົບ

ຮຸນແຮງ ຄ່ອຍ ອາດເປັນໄປໄດ້ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຄວາມທຸກຍາກເພີ້ມຂື້ນໃນບັນດາຊາວກະສິກອນແລະຄອບຄົວ
ເຂົາເຈົ້າ

ລາຄາອາຫານເພີ້ມສູງຂື້ນ

ຂາດແຄນອາຫານ

ການຫວ່າງງານ

ສູນເສຍວັດຖຸດີບສຳລັບອຸດສະຫາກຳ

ອື່ນໆ

ແບບສອບຖາມ 2 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ການກະກຽມແນວພັນ

ການກະກຽມສັດລ້ຽງ

ອື່ນໆ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 17 ສັງລວມການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດໃນຂະແໜງ 
ການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ຊື່ບັນດາໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນສຳລັບການເຮັດວຽກ

ຂ. ການເບິກຈ່າຍເງິນທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນສຳລັບການເຮັດວຽກ

ຄ. ຄວາມສະເຖຍລະພາບຂອງອາຫານ

ງ. ສິນເຊື່ອການຜະລິດ

ຈ. ການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ

ສ. ການນຳສັດລ້ຽງອອກຂາຍ

ຊ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ(ລະບຸລະອຽດ)

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງໂຄງສ້າງຕ່າງໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າ

ຄ. ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນສຳລັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ງ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ(ລະບຸລະອຽດ)

ຈ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ
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ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຕາຕະລາງ 18 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນສຳລັບການເຮັດວຽກ

ຂ. ການເບິກຈ່າຍເງິນທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນໃນການ
ເຮັດວຽກ

ຄ. ສິນເຊື່ອການຜະລິດ

ງ. ຄວາມສະເຖຍລະພາບຂອງສະບຽງອາຫານ

ຈ. ການນຳສັດລ້ຽງອອກຂາຍ

ສ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາກ່ົາ

ຊ. ການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ

ຍ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ
(ລະບຸລະອຽດ)

ດ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງໂຄງສ້າງຕ່າງໆ
(ລະບຸລະອຽດ)

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາກ່ົາ

ຄ. ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນສຳລັບການ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ງ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ(ລະບຸລະອຽດ)

ຈ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ,ທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ

Lao 
Version

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ





1

ສາລະບານ
ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ 2
ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ 2
ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ຫຼັງໄພພິບັດໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະ
ການຄ້າ 3
ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບແຕ່ລະ 
ເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 4
ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 6
ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 10
ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 11
ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ 11
ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 16
ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ 18

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 19



ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

2

ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ບົດແນະນຳລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ
ແລະຄວາມຕ້ອງການ(DaLNA)ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ
ແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນ,ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນ
ກໍສາມາດຕັດສິນໃຈດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ໃນຂະແໜງການໃດໜື່ງຫຼືຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄວາມຮຽກຮ້ອງເຮັດການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາ
ຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງແລະໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະ
ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ).

ບຸກຄະລາກອນ ບົດບາດໃນການປະເມີນ DaLNA 
ໃນຂະແໜງອຸດສະຫາກຳແລະການຄ້າ

ບຸກຄະລາກອນຈາກພະແນກອຸດສະຫະກຳ
ແລະການຄ້າ(DCI)ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ
(ຊ່ຽວຊານການຄ້າ,ຊ່ຽວຊານດ້ານ
ອຸດສະຫະກຳ,ນັກວິສາວະກອນແລະ
ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການເງິນ)

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະ
ການຄ້າ(MCI)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ບຸກຄະລາກອນຈາກບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມີນ

ຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວ
ກັບຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ
ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ

ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ
ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າຈະປະກອບໄປດ້ວຍຜູ້ເຮັດການຜະລິດ,ຜູ້ປະກອບການຄ້າຂາຍ
ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຂະແໜງການບໍລິການ.ຕົວຢ່າງວ່າຜູ້ປະກອບການຜະລິດຊີເມັນ
,ເຄື່ອງດື່ມ,ເສື້ອຜ້າ,ອາຫານແລະສິ່ງອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.ຜູ້ປະກອບການຄ້າຂາຍແມ່ນບຸກຄົນທີ່
ເຮັດໜ້າທີ່ຂາຍຜະລິດຕະພັນລວມທັງຜູ້ທີ່ສະໜອງການບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ:ຮ້ານຄອມພິວເຕີ,
ຮ້ານສ້ອມແປງ,ແລະອື່ນໆ.ໃນແງ່ຫົວໜ່ວຍຂອງການຄ້າ,ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຜູ້ເຮັດການຜະລິດແລະ
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ຜູ້ປະກອບການຄ້າຂາຍແມ່ນລວມເອົາທັງຂະໜາດນ້ອຍສຸດ,ຂະໜາດນ້ອຍ,ຂະໜາດກາງແລະ
ຂະໜາດໃຫ່ຍ.ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າປະກອບໄປດ້ວຍຂະແໜງການນອກລະບົບທີ່
ແມ່ນຫົວໜ່ວຍຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທັງໝົດ.

ຄວາມເສຍຫາຍ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍໃນການສ້ອມແປງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນຫຼືມູນຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດເຊັ່ນວ່າ:ໂຄງສ້າງ,ອຸປະກອນ,ເຄື່ອງກົນ
ຈັກ,ເຄຶ່ອງມືແລະອື່ນໆ.ຄວາມເສຍຫາຍຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາເກີດໄພພິບັດຫຼືໃນໄລຍະສັ້ນໆຫຼັງ
ຈາກໄພພິບັດແລະຄວາມເສຍຫາຍຖືກວັດແທກເປັນໂຄງສ້າງທີ່ເສຍຫາຍແລ້ວຈຶ່ງມາຄາດຄະເນ
ເປັນມູນຄ່າການສ້ອມແປງຫຼືຄ່າທົດແທນ.

ການສູນເສຍ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການສູນເສຍໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າແມ່ນການສູນເສຍລາຍຮັບ
ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເນື່ອງຈາກໄພພິບັດແລະຄິດໄລ່ໃນລາຄາກ່ອນໄພພິບັດ.
ເຊິ່ງແມ່ນ:

 ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນພາຍຫຼັງໂຄງສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກຂອງການປະກອບການທຸລະ
ກິດແລະໂຮງງານຕ່າງໆຖືກທຳລາຍໂດຍໄພພິບັດ.

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນການອະນາໄມແລະຟື້ນຟູສະຖານທີ່ຂອງໂຮງງານຫຼືທຸລະກິດຕ່າງໆ
ພາຍຫຼັງຖືກທຳລາຍ.

 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານພາຍຫຼັງໄພພິບັດຈະເພີ່ມສູງຂື້ນເຊັ່ນວ່າຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍການໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງອື່ນ,ຫຼືການຊື້ວັດຖູດິບຈາກແຫຼ່ງອື່ນ,ຫຼືການເຊົ່າອາ
ຄານໃນຂະນະທີ່ອາຄານເດີມກຳລັງມີການສ້ອມແປງຫຼືກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ.

ການສູນເສຍຈະສືບຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່,ມູນຄ່າຂອງ
ການສູນເສຍຈະສະແດງອອກເປັນມູນຄ່າຂອງເງິນໃນລາຄາປະຈຸບັນ.

ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ຫຼັງ
ໄພພິບັດໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາແລະການຄ້າ

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ

ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ

ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜຍງານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງDDDDDຂະ
ແໜງການ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງ
ການຫຼັງໄພພິບັດ(DaLNA) ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາແລະການຄ້າ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ,ມີບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຄວນ
ປະຕິບັດລຸ່ມນີ້.ແຕ່ລະຕາຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນເຂົ້າໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ.

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບ 
ແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນທີ່ພາກສະໜາມຫຼືຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ກ່ອນໄພພິ
ບັດຈະເກີດຂຶ້ນ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການຄາດ
ຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ຂໍ້ມູນນີ້
ສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼືຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດ
ໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.

ຕາຕະລາງ 1 ຂ້ມູນພື້ນຖານຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ 
ຂອງບັນດາເມືອງຕ່າງໆ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດບໍລິສັດD

ຈຳນວນ

ຂະໜາດນ້ອຍສຸດ ຂະໜາດນ້ອຍ ຂະໜາດກາງ ຂະໜາດໃຫ່ຍ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ກ. ການຜະລິດ

ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

ກ. ຊິມັງ

ຂ. ກະເບື້ອງ

ຄ. ອື່ນໆ
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ເຄື່ອງດື່ມ

ກ. ເບຍ

ຂ. ນ້ຳດື່ມ

ຄ. ອື່ນໆ

ເຄມີ

ກ. ການຜະລິດຢາ

ຂ. ນ້ຳສີ

ຄ. ອື້ນໆ

ອຸດສະຫະກຳການກະເສດ

ກ. ຂະບວນການຜະລິດອາຫານ

ຂ. ເຈັ້ຍD

ຄ. ອື່ນໆ

ອື່ນໆ

ກ. ເສື້ອຜ້າ

ຂ. ຢາສູບ

ຄ. ອື່ນໆ

ຂ. ການຄ້າ

ກ. ພາຫະນະ

ຂ. ນ້ຳມັນ

ຄ. ຄອມພິວເຕີ

ງ. ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍອື່ນໆ

ຄ. ການບໍລິການ

ກ. ການເງິນ

ຂ. ສ້ອມແປງຮ້ານຄ້າ

ຄ. ກໍ່ສ້າງຮ້ານຄ້າ

ງ. ຮ້ານອາຫານ

ຈ. ການບໍລິການອື່ນໆ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ1.
 ການປະກອບການທຸລະກີດທີໄດ້ລວບລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທີງແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການປະເມີນຂອງຂະແ
ໜງການອື່ນໆ.ຕົວຢ່າງທຸລະກິດສາຍການບິນ,ລົດເມ,ແທັກຊີ,ແລະອື່ນໆ.ທຸລະກິດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ຄວນ
ລວມເອົາໃສ່ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າເພາະວ່າຈະຖືກຈັດໃສ່ໃນການປະເມີນຂອງຂະແໜງການຂົນ
ສົ່ງ.ເພື່ອຫຼີກລງການຊ້ຳກັນຂອງຂໍ້ມູນ,ທີມງານປະເມີນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂອບເຂດການປະເມີນຂອງທຸກໆ
ຂະແໜງການ

 ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ,ບໍລິສັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນກຳມະສິດຂອງເອກະຊົນ.
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ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະການສູນເສຍ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນດໍາເນີນໃນບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຮ່ວມກັນ
ເພື່ອຮັບປະກັນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.ລົງສຳພາດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງເອກະຊົນຫຼືຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຫຼືພະນັກ
ງານລັດໂດຍກົງກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສາມາດດຳເນີນໃນຊ່ວງ
ໄລຍະເວລາລົງສະໜາມເພື່ອຢັ້ງຢືນລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງ.

ບາດກ້າວທີ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ຜູ້ປະກອບ
ການຜະລິດແລະຜູ້ຄ້າຂາຍ
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງແລະທົດແທນຄວນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນສະເພາະໃນສ່ວນທີ່ມີຄວາມ
ເສຍຫາຍ.ເວລາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຖືກເສຍ
ຫາຍຄວນມີການຄາດຄະເນ.ໃນລະຫວ່າງການລົງໄປພື້ນທີ່ທີ່ເກີດໄພພິບັດ,ທີມງານປະເມີນຄວນ
ສຳພາດພະນັກງານບໍລິສັດເພື່ອຢັ້ງຢືນຂະໜາດແລະມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍຫາຍພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນ
ໄລຍະເວລາການຟື້ນຟູໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບກ່ອນເກີດໄພພິບັດ.

ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດໄດ້ມາດ້ວຍ:

ກ.ທີມງານປະເມີນສາມາດຈັດການປະຊຸມກັບເຈົ້າຂອງກຳມະສິດການຜະລິດແລະການຄ້າແລ້ວຂໍໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າຕ່ືມຂໍ້ມຸນໃສ່ແບບສອບຖາມຂ້າງລຸ່ມ.

ຂ.ສຳລັບນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍນອກລະບົບ,ທີມງານປະເມີນສາມາດສຳພາດ
ຫົວໜ້າສະມາຄົມເພື່ອຄາດຄະເນຈຳນວນຜູ້ປະກອບການຄ້າຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະ
ລວມມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແບບສອບຖາມໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຖືກນຳໃຊ້ໃນການສຳພາດບຸກຄົນສຳຄັນ
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ຕາຕະລາງ 2 ແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະ 
ການຄ້າໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ບໍລິສັດ

ປະເພດ ຂະໜາດນ້ອຍສຸດ()ຂະໜາດນ້ອຍ()ຂະໜາດກາງ()ຂະໜາດໃຫ່ຍ()

ເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່
ໂຄງສ້າງແລະ
ຊັບສິນ

ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາໃນການຟື້ນຟູ
ຫຼືສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ຈຳນວນທີ່ຖືກ
ທຳລາຍທັງ
ໝົດ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທົດແທນໂດຍ
ສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ຈຳນວນທີ່ຖືກ
ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສ້ອມ
ແປງໂດຍສະເລ່ຍ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ. ອຸປະກອນ

ຄ. ສາງເກັບມ້ຽນ

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ N.A. N.A. N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ 

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ລາຍຮັບທີ່ຄາດຄະເນ

ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄີດ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ2.
 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍDຈະເປັນມູນຄ່າຂອງໂຄງສ້າງແລະຊັບສິນກ່ອນໄພພິບັດທີ່ຖືກທຳລາຍທັງ
ໝົດໂດຍສະເລ່ຍໃນຂະນະທີ່ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມ
ແປງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນທີ່ຄາດຄະເນ.

 ສົມຜົນ,ລວມຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດ(ຖັນDຈD)=(ຖັນDກD) x (ຖັນDຂD)+(ຖັນDຄD) x (ຖັນDງD).
 ປີ1ແລະປີ2ແມ່ນປີຫຼັງໄພພິບັດ.
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ບາດກ້າວທີ2.2.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກຂອງເອກະຊົນ
ໂດຍອີງຕາມການສຳຫຼວດການປະກອບການທຸລະກິດ,ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດສັງ
ລວມເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 3 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ 

ຊື່ເມືອງ:

ບໍລິສັດ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ(ກີບ) ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວຫຼັງປີເກີດ
ໄພພິບັດ(ກີບ)

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

Mi S Me L Mi S Me L Mi S Me L Mi S Me L

ຜູ້ປະກອບການຜະລິດ1

ຜູ້ປະກອບການຜະລິດ n

ຜູ້ປະກອບການຄ້າຂາຍ1

ຜູ້ປະກອບການຄ້າຂາຍn

ການບໍລິການ1

ການບໍລິການn

ນອກລະບົບ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ3.
 ຈຳນວນບໍລິສັດນອກລະບົບແລະລວມມູນຄ່າທີ່ຄາດຄະເນແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສຳພາດຫົວໜ້າສະມາຄົມ.
 Mi ໝາຍເຖິງການຄ້າຂະໜາດນ້ອຍສຸດ
 S ໝາຍເຖິງການຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ
 Me ໝາຍເຖິງການຄ້າຂະໜາດກາງ
 L ໝາຍເຖິງການຄ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ2.3.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງ
ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າໃນຂັ້ນເມືອງ
ອິງຕາມການສຳຫຼວດບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຖືກສຳພາດ,ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດສັງລວມໃ
ສ່ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ 

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດບໍລິສັດ

ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດທີ່ຖືກສຳພາດ(ກີບ)

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ

Mi S Me L Mi S Me L Mi S Me L L

ການຜະລິດ

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ການຄ້າ

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ນອກລະບົບ

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ4.
 ຄວາມເສຍຫາຍອາດເກີດຂື້ນພຽງແຕ່ໃນປີທ່ີເກີດໄພພິບັດໃນຂະນະທີ່ການສູນເສຍສາມາດແກ່ຍາວໄປເປັນເວລາ
ຫຼາຍປີພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.

 ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວບໍລິສັດທີ່ຂື້ນກັບຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າແມ່ນກຳມະສິດຂອງເອກະຊົນ.

ບາດກ້າວທີ2.4.ສັງລວມການສູນເສຍຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ
ໃນຂັ້ນແຂວງ
ອີງຕາມການສັງລວມພື້ນທີ່ໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ການສະຫຼຸບສັງລວມທີ່ຄ້າຍຄືກັນສາມາດສະແດງໃຫ້ເ
ຫັນຂະໜາດແລະຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ,ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:



ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
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ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ 

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ເມືອງ

ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດທີ່ຖືກສຳພາດ(ກີບ)

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ

Mi S Me L Mi S Me L Mi S Me L L

ເມືອງ:

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ເມືອງ:

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ເມືອງ:

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ລວມ

ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 
ການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນຈະບໍ່ມີການຊໍ້າກັນລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກທິມງານການປະ
ເມີນ.ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນ
ຂອງພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ສາມາດຈັດເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນສາມາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່
ເກັບກໍາມາໄດ້,ບັນຫາແລະປະສົບການໃນພາກສະໜາມ,ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.ກ່ອນການ
ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະຮັບຮອງ
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ແຕ່ສະໜາມ,ຊຶ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍ
ແລະການສູນເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກ
ຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມ:ີ
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ
 ທິມງານການປະເມີນຍ່ອຍທີ່ປະເມີນໃນບັນດາເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳສະເໜີ
ໂດຍຫຍໍ້:



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

11

•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
 ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:

•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອີງໃສ່ການລາຍງານ

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າມີ)

•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການ DaLNA 

•	 ປິດກອງປະຊຸມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆ,ຄປຄພບຂຈະຈັດ
ກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຈາກສະໜາມເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຊໍ້າ
ກັນຂອງຂໍ້ມູນ.

ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ທີມງານການປະເມີນຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າຕ້ອງສາມາດວິເຄາະຜົນກະທົບທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂື້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າແລະອື່ນໆ:
 ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຖ້າຫາກວ່າບໍລິສັດມີການເລິກຈ້າງກຳມະກອນ.
 ການສູນເສຍອາຊີບການດໍາລົງຊີວິດຂອງພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍນອກລະບົບ.
 ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຮັບຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຖ້າຫາກວ່າໂຮງງານອຸດສະຫະກຳໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ໃນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນວ່າ:ຊີເມັນ.

ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານກັນ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຄວາມແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແໜງການຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ຄາດຄະເນ.ພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ(DCI)ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຜນງານແລະ
ໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.



ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
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ບາດກ້າວທີ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຂັ້ນແຂວງຄວນສ້າງຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ກ່ອນດໍາເນີນການປະເມີນ
ພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການປະເມີນ,ທິມງານຂອງ
ພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ສໍາລັບຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນາ
ໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄປຄພບຂຮ່ວມກັບທິມງານອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະສໍາເລັດຍຸດ
ທະສາດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບາງຈຸດຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະນາ
ສຳລັບຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າມີດັ່ງນີ້:

1.ການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ(Building Back Better 
(BBB)).

 ການອອກແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູອີງໃສ່ຫຼັກການ BBB ຈະສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນ
ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.ຫຼັກການຂອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່
ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດຄວນຈະຕ້ອງຊອກຫາວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າມີຄວາມປອດໄພຈາກໄພພິບັດທີ່ຈະອາດເກີດຂື້ນ
ໃນອະນາຄົດ,ມີຜົນດີໃນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປຍັງເຂດປອດໄພຈາກໄພພິບັດແທນການກໍ່ສ້າງ
ຄືນໃໝ່ໃນພື້ນທີ່ເກີດໄພພິບັດ.

2.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ.

 ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການຟ້ືນຟູອາດຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,ແຕ່ບັນດາ
ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນແລະຕ້ອງພະຍາຍາມ
ສ້າງຕັ້ງຄືນແລະປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

3. ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຟູ.

 ບັນດາໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແບບກ້ວາງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້,ແລະມີ
ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະເພາະອາດຕ້ອງການ
ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ຄວາມສັບຊ້ອນ
ຫຼືຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັນການບໍລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູທີ່ລວມເອົາລະບົບ
ການຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູ.

4.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

 ຍຸດທະສາດລວມຄວນມີການກໍານົດແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.
ນອກຈາກນັ້ນ,ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນກໍຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງ.
ບາງແຫຼ່ງທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກ່ວາກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດເພື່ອໂຄງການທີ່ມີ
ມູນຄ່າສູງໃນໄລຍະຍາວ.

5. ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

 ແຜນການລວມແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ,
ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ໂດຍຜ່ານເປີດກ້ວາງການກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກ
ແງ່ມູມຂອງຂະບວນການຟື້ນຟູ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ5.2.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແມ່ນມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວເທົ່າ
ທີ່ເປັນໄປໄດ້.ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູອັນຮີບ
ດ່ວນໂດຍສະເພາະແມ່ນການວ່າຈ້າງປະຊາກອນຈຳນວນຫຼາຍ.ກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆຄວນລວມເອົາ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດກັບຄືນມາດຳເນີນງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ,ພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າສາມາດ
ກຳນົດນະໂນບາຍທີ່ຈະຊ່ວຍບໍລິສັດຟື້ນຟູໂດຍປາສະຈາກການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໂດຍ
ກົງເພື່ອຄວບຄຸມມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ້ອງການ.ມີຫຼາຍທາງເລືອກທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານຂອບນະ
ໂຍບາຍເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການຟຶ້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນໄວຂື້ນ.ເຊິ່ງແມ່ນ:

1.ຫຼຸດຜ່ອນພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນເຊັ່ນວ່າ:

ກ.ການຢຸດຊົ່ວຄາວຫຼືການເລື່ອນໄລຍະເວລາໃນການເກັບພາສີຊົ່ວຄາວ;

ຂ.ການຢຸດເກັບຄ່າບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຊົ່ວຄາວໃນການບໍລິການບາງຢ່າງໃຫ້ເກີດຜົນປະຫຍດສູງ
ສຸດເກີນໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.

ຄ.ບໍ່ໃຫ້ມີການເກັບເງິນພາສີໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.

ງ.ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນສຳລັບການຊົດເຊີຍອຸປະກອນທີ່ຖືກທຳລາຍແລະ
ເຄື່ອງກົນຈັກໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜື່ງ.

2. ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທ່ີນຳເຂົ້າໂດຍບໍລິສັດເອກະຊົນ
ໃນໄລຍະຂອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້ງຄືນໃໝ່ດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຈາກການຈ່າຍພາສີແລະອື່ນໆ.

ບາງກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າປະກອບດ້ວຍ:
 ສ້ອມແປງອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນກະທົບຂອງແຮງລົມແລະນ້ຳຖ້ວມ.
 ຈັດຊື້ອຸປະກອນທ່ີເຫັນວ່າສຳຄັນໃນກໍລະນີສຸກເສີນຫາກເຫັນວ່າຈຳເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນ
ງານກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

 ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອຖ້າຫາກຂະແໜງການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ບາດກ້າວທີ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ)ແລະມີ
ຈຸດປະສົງເພື່ອDກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດD.ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຕ່າງໆຄວນລວມເອົາທັງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງພາກລັດແລະເອກະຊົນແລະອາດມີຄວາມ
ຕ້ອງການຍະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄື,ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ການເງິນສາມາດໄດ້ມາໂດຍຜ່ານການໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຊັບ
ສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້.ແຕ່ລະແຜນງານແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການສຳລັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າລວມມີດັ່ງນີ້:
 ການໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດທ້ານຕານຕໍ່ໄພພິບັດເພື່ອ
ຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງ
ແລະການບັງຄັບໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ປັບປຸງແລ້ວ.



ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

14

 ການຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ;
 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແປງເຄື່ອງຕົກແຕ່ງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຖືກທຳລາຍເຊິ່ງອາດຈະ
ລວມເອົາທັງຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່,ນອກຈາກວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ມີການຄວບຄຸມພາຍໃຕ້
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟູເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບ;

 ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກທໍາລາຍຫຼືຖືກເສຍຫາຍບາງ
ສ່ວນຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ.

 ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປຍັງພື້ນທີ່ປອດໄພ.

ບາດກ້າວທີ5.4.ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໂຄງການໃດທີ່
ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາກັນ.ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກ
ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າຄວນຄັດເລືອກບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄວາມ
ຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດທັງໝົດ.ການຈັດລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ
ຜົນກະທົບແລະລະດັບທີ່ບັນດາໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່ໍ່ໄປນີ້,
ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມືສໍາລັບກອງທຶນກໍສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ(PDRF)ສາມາດນໍາມາໃຊ້
ເພື່ອຈັດລຽງບູລິມະສິດຫຼືຈັດລະດັບບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ:

1.ມີຜົນກະທົບດ້ານບວກຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ເມື່ອປະເມີນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືປົວແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກ
ຍາກກວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼື
ກຸ່ມບ້ານ.

3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນ.

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບ,
ແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຫຼືຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຫຼືຄປຄພບຂ)ໃນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງ
ການນັ້ນ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ແບບສອບຖາມ 1 IIIIIIຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລໍາດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້
ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ

ການອະນາໄມ

ອື່ນໆ

ໂຄງການທີ່ບຸລິມະສິດໂດຍທິມງານປະເມີນຈະຕ້ອງສາມາດວິເຄາະໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕາຕະລາງ
ຂ້າງເທິງ.

ບາດກ້າວທີ5.5.ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄວນ
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ.ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ
ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງເອກະຊົນຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງ
ການໃຫ້ສິນເຊື່ອ,ແຕ່ໃນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້
ສາມາດນໍາໃຊ້.

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະ 
ການຄ້າ

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງສ້າງ,
ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຂ. ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ

ຄ. ການອະນາໄມ

ງ. ອື່ນໆ(ລະບູລະອຽດ)

ລວມ 
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ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ

ສ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ

ບາດກ້າວທີ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆເມືອ
ງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ.ທັງນີ້
ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໂດຍທິມງານການປະເມີນເພື່ອທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນເມືອງໃນຂະແໜງການດຽວ
ກັນ.ຖ້າຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາຫາລືກັບຄປຄພບຂ.

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ກິດຈະກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະໂຄງການທັງໝົດ.ເຕັກ
ນິກຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:

1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.

2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນກໍຕ້ອງ
ຈັດຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລັດຖະ
ບານຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະສົກປີຄືໄຕມາດຫຼື
ປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດທີ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.

4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງ
ຂອບວຽກ(Log frame).ຕາຕະລາງຂອບວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອພິຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຍາວ.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີ
ຫຼືຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ຕາຕະລາງ 7 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາ
ໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາ
ໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສາຕາຕະລາງ7.
 ຊື່ໂຄງການສາມາດເພີ່ມເຂົ້າພາຍໃຕ້ຖັນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
 ແຕ່ລະຖັນສາມາດເພີ່ມເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມໃນປີທີ2.
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ບາດກ້າວທີ7
ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ

ພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າໃຫ້
ຄປຄພບຂຫຼືເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງໆ
ຂ້າງເທິງນັ້ນ.ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າໃນແຜນ
ຟື້ນຟູລວມຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:

1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໄພພິບັດ.

2.ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າແລະປະເພດຂອງສິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການສູນເສຍລາຍຮັບ,
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມສູງຂື້ນ,ຄາດຄະເນໄລຍະເວລາການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

4.ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນ
ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ
ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.

6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ,ຕາມບູລິມະສິດແລະຮ່າງຕາຕະລາງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າຄວນລາຍງານໃຫ້ຄປຄພບຂເພື່ອສັງ
ລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງານ DaLNA (PDNA)
ຫຼັງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານ DaLNA ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.ບົດລາຍງານ
ຂັ້ນແຂວງຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະການເງິນຂັ້ນແຂວງ.

ໃນກໍລະນີໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່,ບົດລາຍງານ DaLNA (or PDNA) ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຄວນລາຍ
ງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ເພື່ອພິຈາລະນາແລະ
ຮັບເອົາເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູໄພພິບັດລະດັບຊາດ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
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ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
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ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຕາຕະລາງ 1 ຂ້ມູນພື້ນຖານຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າຂອງບັນດາເມືອງຕ່າງໆ

ຊື່ເມືອງ:

ຈຳນວນ

ປະເພດບໍລິສັດ ຂະໜາດນ້ອຍສຸດ ຂະໜາດນ້ອຍ ຂະໜາດກາງ ຂະໜາດໃຫ່ຍ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ກ. ການຜະລິດ

ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

ກ. ຊິມັງ

ຂ. ກະເບື້ອງ

ຄ. ອື່ນໆ

ເຄື່ອງດື່ມ

ກ. ເບຍ

ຂ. ນ້ຳດື່ມ

ຄ. ອື່ນໆ

ເຄມີ

ກ. ການຜະລິດຢາ

ຂ. ນ້ຳສີ

ຄ. ອື້ນໆ

ອຸດສະຫະກຳການກະເສດ

ກ. ຂະບວນການຜະລິດອາຫານ

ຂ. ເຈັ້ຍD

ຄ. ອື່ນໆ

ອື່ນໆ

ກ. ເສື້ອຜ້າ

ຂ. ຢາສູບ

ຄ. ອື່ນໆ

ຂ. ການຄ້າ

ກ. ພາຫະນະ

ຂ. ນ້ຳມັນ

ຄ. ຄອມພິວເຕີ

ງ. ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍອື່ນໆ

ຄ. ການບໍລິການ

ກ. ການເງິນ

ຂ. ສ້ອມແປງຮ້ານຄ້າ

ຄ. ກໍ່ສ້າງຮ້ານຄ້າ

ງ. ຮ້ານອາຫານ

ຈ. ການບໍລິການອື່ນໆ

ລວມ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 2 ແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການ
ຄ້າໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ບໍລິສັດ

ປະເພດ ຂະໜາດນ້ອຍສຸດ()ຂະໜາດນ້ອຍ()ຂະໜາດກາງ()ຂະໜາດໃຫ່ຍ()

ເຈົ້!ຂອງກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່
ໂຄງສ້າງແລະ
ຊັບສິນ

ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາໃນການຟື້ນຟູ
ຫຼືສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ

(ມື້)
ຈຳນວນທີ່ຖືກ
ທຳລາຍທັງ
ໝົດ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທົດແທນໂດຍສະ

ເລ່ຍ
(ກີບ)

ຈຳນວນທີ່ຖືກ
ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ. ອຸປະກອນ

ຄ. ສາງເກັບມ້ຽນ

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ N.A. N.A. N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ 

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ລາຍຮັບທີ່ຄາດຄະເນ

ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄີດ

ລວມ
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ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຕາຕະລາງ 3 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ 

ຊື່ເມືອງ:

ບໍລິສັດ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ(ກີບ) ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວຫຼັງປີເກີດໄພພິບັດ(ກີບ)

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

Mi S Me L Mi S Me L Mi S Me L Mi S Me L

ຜູ້ປະກອບການຜະລິດ1

ຜູ້ປະກອບການຜະລິດ n

ຜູ້ປະກອບການຄ້າຂາຍ1

ຜູ້ປະກອບການຄ້າຂາຍn

ການບໍລິການ1

ການບໍລິການn

ນອກລະບົບ

ລວມ

ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ 

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດບໍລິສັດ

ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດທີ່ຖືກສຳພາດ(ກີບ)

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ

Mi S Me L Mi S Me L Mi S Me L L

ການຜະລິດ

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ການຄ້າ

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ນອກລະບົບ

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ລວມ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ 

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ເມືອງ

ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດທີ່ຖືກສຳພາດ(ກີບ)

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ

Mi S Me L Mi S Me L Mi S Me L L

ເມືອງ:

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ເມືອງ:

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ເມືອງ:

ກ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ຂ. ການສູນເສຍ

ລວມ

ແບບສອບຖາມ 1 IIIIIIຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ

ການອະນາໄມ

ອື່ນໆ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
D
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ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງສ້າງ,ອຸປະກອນແລະ
ເຄື່ອງກົນຈັກ

ຂ. ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ

ຄ. ການອະນາໄມ

ງ. ອື່ນໆ(ລະບູລະອຽດ)

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ມາດຕາການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ

ສ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
D

25

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 7 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ



ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ,ທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ

Lao 
Version

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຂະແໜງການສຶກສາທິການ        
ແລະ ກິລາ





1

ສາລະບານ
ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ 2
ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ 2
ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ຫຼັງໄພພິບັດໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການcc
ແລະກິລາ 4
ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບແຕ່ລະ 
ເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 5
ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 7
ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 11
ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 12
ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ 13
ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 17
ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ 19

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 21



ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

2

ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ບົດແນະນຳລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິ
ບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃນກໍລະນີ
ເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນກໍສາມາດຕັດສິນໃຈ
ດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງການໃດໜື່ງ
ຫຼືຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄວາມຮຽກຮ້ອງເຮັດການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ
ແຂວງແລະໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ
(ຄປຄພຊ).

ບຸກຄະລາກອນ ບົດບາດໃນການປະເມີນ DaLNA 
ໃນຂະແໜງສຶກສາທິການແລະກິລາ

ບຸກຄະລາກອນຈາກພະແນກສຶກສາທິການແລະ
ກິລາແຂວງຄຳມ່ວນ(ຊ່ຽວຊານການສຶກສາ,
ຊ່ຽວຊານການຈັດຊື້,ນັກວິສາວະກອນແລະ
ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການເງິນ)

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການແລະ
ກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ບຸກຄະລາກອນຈາກພະແນກສຶກສາທິການແລະ
ກິລາຈາກບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມີນ

ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (ທີ່ເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບຂະແໜງສຶກສາທິການແລະ
ກິລາໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ

ຂະແໜງສືກສາທີການແລະກິລາ
ຂະແໜງການສຶກສາທິການປະກອບໄປດ້ວຍສິ່ງອຳອວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສືກສາເຊັ່ນ:
ໂຮງຮຽນປະຖົມ,ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ,ມະຫາວິທະຍາໄລ,ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມແລະຄວາມ
ສະດວກອື່ນໆທີ່ນັກຮຽນນຳໃຊ້ເຊັ່ນວ່າ:ສູນອອກກຳລັງກາຍ,ຫ້ອງວິໄຈເຊິ່ງລວມທັງໂຄງສ້າງ,
ປື້ມຮຽນ,ໂຕະແລະອຸປະກອນຕ່າງທີ່ນຳໃຊ້ພາຍໃນໂຮງຮຽນ.ເຊິ່ງອາດຈະແມ່ນລັດຖະບານ,
ເອກະຊົນຫຼືວິສະຫະກິດເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຄວາມເສຍຫາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການແລະກິລາແມ່ນມູນຄ່າ: ກ) ການສ້ອມແປງຊັບສິນ
ທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ,ຂ)ການທົດແທນຊັບສິນແລະໂຄງສ້າງຕ່າງໆທີ່ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດເຊັ່ນ:

 ໂຄງສ້າງ ແລະອາຄານ:ອາຄານຮຽນ,ຫ້ອງວິໄຈ,ສູນອອກກຳລັງກາຍແລະອາຄານຕ່າງໆທີ່ເປັນ
ສ່ວນໜື່ງຂອງໂຮງຮຽນຫຼືມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສາມາດຖືກທຳລາຍໂດຍໄພພິບັດ.ການປະເມີນສິ່ງ
ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພະນັກງານພາຍໃນໂຮງຮຽນ.

 ອຸປະກອນການສຶກສາ, ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ ແລະເຄື່ອງກົນຈັກ:ມີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ
ມືຫຼາຍຊະນິດທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າຂະແໜງການການສຶກສາເຊັ່ນວ່າ:ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ,
ອຸປະກອນສຳລັບກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື,ຄອມພິວເຕີແລະອື່ນໆ.ອີກຢ່າງໜື່ງ,ມີອຸປະກອນ
ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອາຄານເຊັ່ນ:ບັນໄດເລື່ອນ,ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພ,ເຄື່ອງປັບອາກາດ,
ລະບົບການສື່ສານພາຍໃນ,ພາຫານະຮັບໃຊ້ແລະອື່ນໆ.ອີງຕາມລະດັບຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ,ປະເພດຂອງອຸປະກອນແລະຊັບສິນອື່ນໆອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ,ຊຶ່ງອາດຈະ
ມີຄວາມຫຸຍ້ງຍາກໂດຍກົງໃນການຄາດຄະເນມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ.ເພາະສະນັ້ນ,ປະເພດຂອງ
ອຸປະກອນຕ່າງໆ,ເຄື່ອງກົນຈັກ,ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງແລະຊັບສິນຕ່າງໆຄວນພິຈາລະນາ
ຄວາມເສຍຫາຍເປັນແຕ່ລະປະເພດ.

 ອຸປະກອນຕອບສະໜອງການສືກສາ:ອາຄານທີ່ໃຊ້ສຳລັບການສືກສາປົກກະຕິຈະມີການ
ສຳຮອງໄວ້ເຊັ່ນ:ເຈັ້ຍ,ປື້ມ,ຢາແລະອື່ນໆ.ມູນຄ່າສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ສູງພຽງພໍທີ່ຈະປະຕິບັດການປະ
ເມີນ.ເອກະສານການວິໄຈ,ວຽກສິນລະປະແລະສິ່ງທີ່ລວບລວມຕ່າງໆທີ່ເກັບຮັກສາຢູ່ທີ່ສະຖາ
ບັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄິດໄລ່ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ນີ້.

ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການແລະກິລາຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ກຳລັງເກີດໄພພິບັດ
ຫຼືໃນຊ່ວງເວລາເວລາສັ້ນໆພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເສຍຫາຍບາງຢ່າງອາດສະແດງໃຫ້
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລຍະຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ຄວາມເສຍຫາຍວັດແທກເປັນໂຄງສ້າງທີ່ມີຄວາມ
ເສຍຫາຍ,ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງມາຄາດຄະເນມູນຄ່າການສ້ອມແປງຫຼືມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນຄືນ.

ການສູນເສຍ
ການສູນເສຍແມ່ນມູນຄ່າການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼວຽນກະແສເສດຖະກີດ(ລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍ)
ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຟ້ືນຟູແລະການກ່ໍສ້າງຄືນໃໝ່ຫັຼງໄພພິບັດ.ມມູນຄ່າເຫຼົ່ານ້ີເປັນມູນຄ່າຂອງ
ສິນຄ້າໃນປະຈຸບັນແລະການບໍລິການໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ແລະ/ຫຼືຈະບໍ່ໄດ້ທໍາການຜະລິດຕະຫຼອດ
ໄລຍະການເກີດໄພພິບັດ,ຄວາມເສຍຫາຍຈະແກ່ຍາວຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງສົມບູນແບບ.
 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ.ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ
ຊົ່ວຄາວແມ່ນການສູນເສຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນ.ເມື່ອໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວໄດ້ຖືກປຸກສ້າງຂື້ນມາມີ
ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຄາດຄະເນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງລວມທັງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເຊັ່ນ:ການຈັດຫານ້ຳໃຊ້,ວິດຖ່າຍແລະພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ໃນຊ່ວງເວລານໍາໃຊ້ໂຮງຮຽນ
ຊົ່ວຄາວ.ເມື່ອມີການເຊົ່າອາຄານເປັນໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວມູນຄ່າລວມຂອງການເຊົ່າຈະເປັນສ່ວນໜື່ງ
ຂອງການສູນເສຍ

 ມູນຄ່າການສ້ອມແປງອັນຮິບດ່ວນຂອງໂຮງຮຽນທ່ີຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ເປັນທ່ີພັກອາໄສ
ສຸກເສີນ.ໂຮງຮຽນບາງແຫ່ງອາດຈະຕ້ອງການການສ້ອມແຊມສຸກເສີນເຊ່ັນ:ການຕິດຕ້ັງລະບົບ
ນ້ຳໃຊ້,ວິດຖ່າຍແລະອ່ືນໆ.ຖ້າຫາກວ່າອາຄານເຫ່ົຼານ້ັນຖືກນຳໃຊ້ເປັນທ່ີພັກພາອາໄສຊ່ົວຄາວ.ມູນ
ຄ່າເຫ່ົຼານ້ີຄວນຈະກາຍເປັນການສູນເສຍຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີບ່ໍຄາດຄິດໃນcccພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານ.



ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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c  ມູນຄ່າການສຶກສາສູງຂຶ້ນ.ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງລັດອາດຈະມີການຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ເພີ່ມຂື້ນ(ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ຂອງຂະແໜງ)ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາກອນເຊິ່ງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດຜົນຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:

•	 ການແກ່ຍາວເວລາຮຽນອອກໄປເພື່ອຊົດເຊີຍເວລາທີ່ຖືກເລື່ອນອັນເນື່ອງມາຈາກໄພພິບັດ
ເຊິ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍເວລາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ:ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ
ໃນກໍລະນີຫາກເປັນຄູສອນໃໝ່,ການຈ່າຍເງິນລ່ວງເວລາ.

•	 ອາຫານແລະເງິນອຸດໜູນເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງຂອງນັກຮຽນແລະຄູສອນຖ້ານຳໃຊ້
ໄດ້.

•	 ຄ່າກະແສໄຟຟ້າສູງຂື້ນຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ,ລາຄານ້ຳປະປາສູງຂື້ນແລະອື່ນໆ.

 ການສູນເສຍເນື່ອງຈາກລາຍຮັບຫຼຸດລົງ:ການສູນເສຍລາຍໄດ້ອາດເກີດຂື້ນຈາກການຢຸດcການ
ຮຽນໃນຂະນະທີ່ອາຄານຮຽນກຳລັງມີການສ້ອມແປງຫຼືມີການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ມູນຄ່າການສູນ
ເສຍເນື່ອງຈາກລາຍຮັບຫຼຸດລົງແມ່ນລາຍຮັບກ່ອນເກີດໄພພິບັດລົບໃຫ້ການຄາດຄະເນລາຍຮັບ
ຫຼັງຈາກການເກີດໄພພີບັດ.

 ການສູນເສຍຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮື້ຖອນແລະການໃຊ້ຈ່າຍໃນການອະນາໄມ.ນອກເໜືອຈາກ
ການສ້ອມແປງຫຼືການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່,ອາຄານຮຽນອາດມີການຮື້ຖອນບາງສ່ວນຫຼືທັງໝົດແລະ
ສຸດທ້າຍຄືການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ.

ການສູນເສຍອາດຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍປີພາຍຫຼັງທີ່ໄພພິບັດເກີດຂື້ນແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະສະ
ທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນການປະເມີນໃນຫຼາຍປີຫຼັງໄພພິບັດ.ຜົນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ີມີຢູ່ແລະຄວາມອາດສາມາດໃນຂະແໜງການການກໍ່ສ້າງເພື່ອປະຕິ
ບັດການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ນັ້ນຈະຄາດຄະເນໄລຍະເວລາຂອງການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ DaLNA ຫັຼງ
ໄພພິບັດໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການແລະກິລາ

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການແລະກິລາ

ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ

ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງcccccຂະ
ແໜງການ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການແລະກິລາ,ມີບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຄວນ
ປະຕິບັດລຸ່ມນີ້.ແຕ່ລະຕາຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນເຂົ້າໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບ 
ແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນທີ່ພາກສະໜາມຫຼືຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນກ່ອນ
ໄພພິບັດຈະເກີດຂຶ້ນ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການ
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ຂໍ້
ມູນນີ້ສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼືຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້
ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.

ຕາຕະລາງ 1 ຂ້ມູນພື້ນຖານຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາທິການແລະກິລາ 
ຂອງເມືອງຕ່າງໆ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຈຳນວນ

ລວມ

ຈຳນວນນັກຮຽນ,
ນັກສຶກສາໂດຍສະເລ່ຍ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ມະຫາວິທະຍາໄລ

ສູນຝຶກອົບຮົມ

ລວມ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນແລະມູນຄ່າສ້ອມແປງຊັບສິນທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍສະເລ່ຍໃນຂະແໜງການ
ສຶກສາສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:



ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານລາຄາຫົວໜ່ວຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ລາຍລະອຽດ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ(ກີບ)

ໂຮງຮຽນອະ
ນຸບານ

ໂຮງຮຽນປະ
ຖົມ

ໂຮງຮຽນມັດ
ທະຍົມ

ມະຫາວິທະ
ຍາໄລ

ສະຖາບັນ
ວິຊາການ ອື່ນໆ

ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ:

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ໂຕະ

ສ. ຄອມພິວເຕີ

ຊ. ປື້ມ

ຍ. ສໍຂາວ

ດ. ເຄື່ອງມືດ້ານການສືກສາ
ອື່ນໆ,ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ

ມູນຄ່າສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ: 

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ໂຕະ

ສ. ຄອມພິວເຕີ

ຊ. ປື້ມ

ຍ. ສໍຂາວ

ດ. ເຄື່ອງມືດ້ານການສືກສາ
ອື່ນໆ,ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ

ຄ່າທຳນຽມໂດຍສະເລ່ຍ/ລາຍຮັບ:

ກ. ຄ່າທຳນຽມໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່
ນັກຮຽນໜຶ່ງຄົນຕໍ່ເດືອນ

ຂ. ລາຍຮັບໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້
ຫຼືຕໍ່ເດືອນ

ໄລຍະກໍ່ສ້າງ/ ໄລຍະສ້ອມແປງ ມື້

ກ. ໄລຍະກໍ່ສ້າງໂດຍສະເລ່ຍ

ຂ. ໄລຍະສ້ອມແປງໂດຍສະ
ເລ່ຍ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ1ແລະ2.
 ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສືກສາປະເພດອື່ນໆເຊັ່ນວ່າຫໍສະໝຸດຂອງລັດຄວນລວບລວມຢູ່ໃນ
ຕາຕະລາງ.

 ມູູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນແລະສ້ອມແປງຂອງບັນດາໂຄງສ້າງ,ມູນຄ່າຂອງປື້ມ,ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ
ຄວນຕີລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍຫຼືແຕ່ລະປະເພດຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ໂດຍພິຈາລະນາມູນຄ່າຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ນ້ອຍກ່ວາມູນຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
ຂອງຊັບສິນ.

 ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງໂດຍສະເລ່ຍຈະອິງໃສ່ຈຳນວນມື້ທີ່ມີການກໍ່ສ້າງ.
 ໄລຍະເວລາການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍຈະອິງໃສ່ຈຳນວນມື້ທີ່ຕ້ອງການໃນການສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຫຼືອາຄານ.ເຊິ່ງ
ຈະຂື້ນຢູ່ກັບປະສົບການໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນດໍາເນີນພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດໃນບັນດາເມືອງ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຮ່ວມກັນ
ເພື່ອຮັບປະກັນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.ລົງສຳພາດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງເອກະຊົນຫຼືຂອງລັດໂດຍກົງກ່ຽວ
ກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຫຼືສ້ອມແປງ,ທີ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ໃນໄລຍະເວ
ລາລົງສະໜາມເພື່ອທີ່ຈະຢັ້ງຢືນລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງ(ເຊິ່ງໄດ້ລວບລວມ
ໄວ້ແລ້ວໃນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ).

ບາດກ້າວທີ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ຊັບສິນແລະສິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກຂອງລັດ
ການປະເມີນສິ່ງອຳນວຍຄວາມະດວກດ້ານການສຶກສາຫຼັງໄພພິບັດຂອງລັດແມ່ນການປະເມີນເບື້ອງ
ຕົ້ນຂອງພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ.ການປະເມີນຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນເປັນແຕ່ລະເມືອງແລະ
ສ້າງເປັນທີມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງ.ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນຄວາມເສຍ
ຫາຍແລະການສູນເສຍ.

ຕາຕະລາງ 3 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະການສູນເສຍຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ 
ຂອງລັດ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກທຳລາຍບາງສ່ວນ ລວມ ວລາສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ

ມື້ຈຳນວນ ລວມ(ກີບ) ຈຳນວນ ລວມ(ກີບ) (ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ກ. ອາຄານ/ໂຄງສ້າງ
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ຂ. ໂຕະ

ຄ. ປື້ມ

ງ. ກະດານ

ຈ. ຄອມພິວເຕີ້

ສ. ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຫ້ອງ

ຊ. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

ຍ. ອື່ນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2
ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສູງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ3.
 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ໄດ້ມາຄວນໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ.ຕົວຢ່ງ,ຖ້າຫຼັງຄາມີຄວາມເສຍຫາຍຈຳນວນ
20ມ2ມູນຄ່າສ້ອມແປງຂອງຫຼັງຄາຈະຄິດໄລ່ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍມ2ຄູນໃຫ້20ມ2.ອີກຢ່າງໜື່ງ,
ຖ້າຫ້ອງຮຽນຖືກທຳລາຍທັງໝົດ,ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຈະຄິດໄລ່ເປັນລາຄາການໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນຫຼັງໄພພິບັດ.

 ຊັບສິນທ່ີຖືກທຳລາຍທັງໝົດ(ຫຼືເສຍຫາຍບາງສ່ວນ)ຈະເປັນຈຳນວນທັງໝົດຄູນໃຫ້ມູນຄ່າຂອງການທົດແທນ
(ຫຼືມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍສະເລ່ຍ).ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນ
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.
•	 ຖັນ(ຂ)=ຖັນ(ກ) x ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນ
•	 ຖັນ(ງ)=ຖັນ(ຄ) x ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນສ້ອມແປງ

 ສົມຜົນ,cຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດcຖັນ(ຈ)=ຖັນ(ຂ)+ຖັນ(ງ)
 ເວລາໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍຈະອ້າງອິງເຖິງການຟື້ນຟູຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍຂື້ນກັບ
ລະດັບຂອງໄພພິບັດ.ສິ່ງນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນມື້ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູເປັນປົກກະຕີ.

ບາດກ້າວທີ2.2.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກຂອງເອກະຊົນ
ເຖິງແມ່ນວ່າອາດຈະເປັນການລຳບາກຕໍ່ລັດຖະບານໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານການສຶກສາທັງໝົດຂອງເອກະຊົນ,ແບບສອບຖາມສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຳພາດສິ່ງ
ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົນ.(ໂຮງຮຽນເອກະຊົນອາດຈະຍອມໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມາ
ຈາກພາຍນອກເຂົ້າມາປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຫຼັງໄພພິບັດ).



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

9

ຕາຕະລາງ 4 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະການສູນເສຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົນ 
(ແບບສອບຖາມ)

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກທຳລາຍບາງສ່ວນ ລວມ ວລາສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ

ມື້ຈຳນວນ ລວມ(ກີບ) ຈຳນວນ ລວມ(ກີບ) (ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ກ. ອາຄານ/ໂຄງສ້າງ

ຂ. ໂຕະ

ຄ. ປື້ມ

ງ. ກະດານ

ຈ. ຄອມພິວເຕີ້

ສ. ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຫ້ອງ

ຊ. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

ຍ. ອື່ນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພິ່ມສູງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ

ແບບສອບຖາມແຕ່ລະຢ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການສຶກສາຂອງເອກະຊົນສາມາດສັງລວມແລະສ້າງເປັນຕາຕະລາງສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຂອງພາກເອກະຊົນ.

ບາດກ້າວທີ2.3.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງສຶກ
ສາໃນຂັ້ນເມືອງ
ໂດຍອິງຕາມການປະເມີນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນຊັບສິນຂອງລັດແລະເອກະຊົນ,
ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້.
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ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ປະເພດຊັບສິນ

ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມຄວາມເສຍຫາຍ

(ກີບ)ລັດ ເອກະຊົນ ລວມ
(ກີບ) ລັດ ເອກະຊົນ ລວມ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ. ໂຮງຮຽນອະນຸບານ

ຂ. ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ຄ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ງ. ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ

ຈ. ມະຫາວິທະຍາໄລ

ສ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

2. ອູປະກອນ

ກ. ໂຕະ

ຂ. ປື້ມ

ຄ. ຄອມພິວເຕີ

ງ. ປະກອນຕົກແຕ່ງ

ຄ. ການສະໜອງອຸປະກອນ

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມຄວາມເສຍຫາຍ

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດຊັບສິນ

ການສູນເສຍ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ
ລວມ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສູງຂື້ນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມການສູນເສຍ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງແມ່ນການສັງລວມຂອງຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍທີ່ໄດ້ປະເມີນແລະສຳພາດຜ່ານມາແລ້ວ.

ບາດກ້າວທີ2.4.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງ
ສຶກສາແລະກິລາ
ພາຍຫຼັງຕາຕະລາງສັງລວມຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຕື່ມລົງໃສ່ຕາຕະລາງ,ຂໍ້ມູນຄວນ
ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ.ຕາຕະລາງສັງລວມລຸ່ມນີ້
ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ 
ໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ບັນດາເມືອງ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ຄວາມສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ກ. ເມືອງ

ຂ. ເມືອງ

ຄ. ເມືອງ

ງ. ເມືອງ

ລວມ

ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 
ການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນຈະບໍ່ມີການຊໍ້າກັນລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກທິມງານການປະ
ເມີນ.ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຂຶ້ນແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນ
ຂອງພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ສາມາດຈັດເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນການສຶກສາສາມາດແລກປ່ຽນ
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້,ບັນຫາແລະປະສົບການໃນພາກສະໜາມ,ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.
ກ່ອນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະຮັບ
ຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ແຕ່ສະໜາມ,ຊຶ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍ
ຫາຍແລະການສູນເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.



ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມີ:
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ
 ທິມງານການປະເມີນຍ່ອຍທີ່ປະເມີນໃນບັນດາເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳສະເໜີ
ໂດຍຫຍໍ້:

•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
 ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:

•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອີງໃສ່ການລາຍງານ

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າມີ)

•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການ DaLNA 

•	 ປິດກອງປະຊຸມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆຄປຄພບຂຈະຈັດ
ກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຈາກສະໜາມເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການ
ຊໍ້າກັນຂອງຂໍ້ມູນ.

ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ທີມງານການປະເມີນຂອງຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາຕ້ອງສາມາດວິເຄາະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະ
ເກີດຂື້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການສຶກສາແລະອື່ນໆ:
 ການສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່ມໃນອະນາຄົດໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ.ສະພາບດັ່ງກ່າວຈະສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ການສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່ມ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ
ທີ່ຮຽນບໍ່ຈົບຫຼັກສູດການສຶກສາແລະ/ຫຼືຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປຂາຍແຮງງານໃນຕ່າງຖິ່ນ.

 ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ້ມເຕີມພາຍໃນຄອບຄົວຖ້າຫາກການຮຽນມີການຍຶດເຍື້ອ.
 ການຢຸດຮຽນອາດຈະມີການແກ່ຍາວຂື້ນ.

 ອາດຈະມີການສູນເສຍໃນອາຊີບການສິດສອນ(ໃນພາກເອກະຊົນ)ຖ້າຫາກອາຄານຮຽນ
ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ.

ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດການພັດທະນາສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມີຊີ້ວັດໃນການວິເຄາະຜົນກະທົບ
ດ້ານຂະແໜງການສຶກສາເຊັ່ນດຽວກັນ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະກໍ່ສ້າງຄືນ

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານກັນ.
ພາຍຫຼັງການວິເຄາະຄວາມຮຸນແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃນຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແຫນງການຕ້ອງໄດ້ຖືກຄາດ
ຄະເນ.ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ(DES)ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຜນງານແລະໂຄງການ
ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.

ບາດກ້າວທີ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຂັ້ນແຂວງຄວນສ້າງຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ກ່ອນດໍາເນີນການປະເມີນ
ພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການປະເມີນ,ທິມງານຂອງ
ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ສໍາລັບ
ຂະແໜງການສຶກສາ.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນ
ໂດຍຄປຄພບຂຮ່ວມກັບທິມງານອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະສໍາເລັດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບາງຈຸດຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະນາສຳລັບຂະແໜງ
ການສຶກສາທິການແລະກິລາມີດັ່ງນີ້:

1.ການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ(Building 
Back Better (BBB)).ການອອກແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການ BBB 
ຈະສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.ຫຼັກການນີ້ຄວນ
ຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາມີຄວາມປອດໄພຈາກ
ໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ,ຜົນດີຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປຍັງເຂດປອດໄພຈາກໄພພິ
ບັດແທນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນພື້ນທີ່ເກີດໄພພິບັດ.

2. ເລັ່ງໃສ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ສຸດ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານ 
ສັງຄົມ ເຊັ່ນ ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ/ຄົນພິການ.
ຄວາມຕ້ອງການວາງແຜນການຟື້ນຟູເພື່ອໃຫ້ບູລິມະສິດບັນດາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ສຸດ
ລວມມີແມ່ຍິງທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ,ເດັກນ້ອຍແລະເດັກກໍາພ້າ,ແລະຜູ້ທຸກຍາກ,ແລະການ
ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເມີນເສີຍ.

3.ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະການໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນທຸກໆຂະບວນການ(ການກໍານົດ,ການວາງແຜນ,
ການອອກແບບແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ)ຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູຈະຊ່ວຍຮັບ
ປະກັນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງໂຄງການແລະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຄວາມຮູ້,ຊັບພະຍາກອນແລະ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ.

4.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ.ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູ
ອາດຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ
ແຜນພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນແລະຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງຄືນແລະປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ການພັດທະນາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

5. ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຟູ.ບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
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ທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບ
ກ້ວາງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ແລະມີນະໂຍ
ບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະເພາະອາດຕ້ອງການໃຫ້ມີ
ການຄຸ້ມຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ຄວາມສັບສົນ
ຫຼືຫຍຸ້ງຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັນການບໍລິ
ຫານຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູທີ່ລວມເອົາລະ
ບົບການຕິດຕາມກວດແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູ.

6.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.ຍຸດທະສາດລວມຄວນມີການກໍາ
ນົດແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.ນອກຈາກນັ້ນ,ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນກໍຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງ.ບາງແຫຼ່ງທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງ
ປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກ່ວາກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດເພື່ອໂຄງການໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.

7.ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ແຜນການລວມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ,ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ໂດຍ
ຜ່ານການເປີດກ້ວາງກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຂະບວນການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວທີ5.2.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແມ່ນມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວເທົ່າ
ທີ່ເປັນໄປໄດ້.ໃນຂະແໜງການສຶກສາ,ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູອັນຮີບດ່ວນຄືການປ້ອງກັນ
ການຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ລັດຖະບານຈະຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າການບໍລິການດ້ານ
ການສຶກສາຈະກັບຄຶນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.ບາງກິດຈະກຳໃນການຟື້ນຟູທີ່ເປັນ
ໄປໄດ້ແມ່ນ:
 ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂພິເສດບັນດາກິດຈະກຳດ້ານການສຶກສາຄວນປະຕິບັດຄືນໃໝ່ເຊັ່ນ:

•	 ການນຳໃຊ້ບັນດາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກທຳລາຍໃຫ້ເກີດຜົນປະ
ໂຫຍດສູງສຸດໂດຍການສັບປ່ຽນໝູນວຽນໄປມາທຸກໆວັນແທນທີ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ການສຶກສາທີ່ບັງເປັນປົກກະຕິຢູ່.

•	 ອີກທາງເລືອກໜື່ງຄືການເຊົ່າສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນອາຄານສຳລັບການຮຽນ;ແລະ

•	 ຈັດຕັ້ງຫ້ອງຮຽນຊົ່ວຄາວໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັ້ນ,ວັດຖຸທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຫ້ອງຮຽນໄດ້ຫຼືສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

 ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນແລ້ວນຳໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວແລະອາດຈະມີຄວາມເສຍຫາຍ
ເນື່ອງຈາກການນຳໃຊ້ຫຼາຍເກິນໄປ.

 ການປ່ຽນແປງອຸປະກອນການສຶກສາແລະອຸປະກອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າ
ຈົນກ່ວາການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບການລົງມືປະຕິບັດ.

 ສຸມໃສ່ການຝຶກອົບຮົມຄູຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຄູຈຳນວນຫຼາຍຫາກເສຍຊີວິດຈາກໄພພິບັດ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງຄວນຄາດຄະເນເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການປະ
ເມີນການສູນເສຍ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຄ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ)ແລະ
ມີຈຸດປະສົງເພື່ອcກໍ່ສ້າງຄືນໃໝໃຫ້ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດcຫຼືຈາກການທໍາລາຍ
ຂອງໄພພິບັດ.ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງການສຶກສາ
ສາມາດລວມມີດັ່ງນີ້:
 ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງໂຮງຮຽນລັດພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານ
ທານຕໍ່ໄພພິບັດເພື່ອຮັບຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ
ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງແລະການບັງຄັບໃຊ້ຕາມມາດຕາຖານຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ປັບປຸງແລ້ວ.

 ຍົກຍ້າຍໂຮງຮຽນໄປຍັງພື້ນທີ່ປອດໄພຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.ໃນກໍລະນີນີ້,ການໃຊ້
ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນການຈັບຈ່ອງທີ່ດິນແລະການສະໜອງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ(ນ້ຳ,
ສຸຂະພິບານ,ໄຟຟ້າແລະອື່ນໆ)ຄວນໄດ້ມີການລວບລວມ.

 ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.ໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວສາມາດປະກອບດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການສໍາລັບປັບປຸງມາດຖານການກໍ່ສ້າງທີ່
ແຂງແຮງຮັບມືກັບໄພພິບັດໄດ້.

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການທົດແທນເຄື່ອງຕົກແຕ່ງຫ້ອງການແລະອຸປະກອນທີ່ຖືກທຳລາຍອາດຈະ
ລວມເອົາຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່,ຈົນກ່ວາວ່າຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບ
ການຟື້ນຟູເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາຊົ່ວຄາວໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກທໍາລາຍຫຼືເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອານາຄົດ.

 ມາດຕະການປ້ອງກັນອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ:ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນທີ່ຮຸນ
ແຮງແລະນ້ຳຖ້ວມຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ.

ບາດກ້າວທີ5.4.ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໂຄງການໃດ
ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາກັນ.ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກ
ສຶກສາທິການແລະກິລາຄວນຄັດເລືອກບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງ
ການທີ່ໄດ້ກໍານົດທັງໝົດ.ການຈັດລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນກະ
ທົບແລະລະດັບທີ່ບັນດາໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່ໍ່ໄປນີ້,ດັ່ງທີ່ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມືສໍາລັບກອງທຶນກcໍສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ(PDRF) ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຈັດ
ລຽງບູລິມະສິດຫຼືຈັດລໍາດັບບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ:

1. ມີຜົນກະທົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ກັບເສດຖະກິດແລະສັງຄົມທີ່ຈະຕ້ອງປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບມູນຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືປົວແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການການຊ່ວຍເຫືຼອທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມ
ບ້ານທີ່ທຸກຍາກກວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການທີ່ຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານ
ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າ.

3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມ
ຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນ.



ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບ
ແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຫຼືຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຫຼືຄປຄພບຂ)ໃນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງ
ການນັ້ນ.

ແບບສອບຖາມ 1 IIIIIIຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ

ອຸປະກອນຕອບສະ
ໜອງການສຶກສາ

ອື່ນໆ

ໂຄງການທີ່ບຸລິມະສິດໂດຍທິມງານປະເມີນຈະຕ້ອງລວບລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ.

ບາດກ້າວທີ5.5.ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດສໍາລັບການຟ້ືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄວນ
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ.ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ
ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບບັນດາຊັບສິນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດ
ດ້ານການສຶກສາທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງເອກະຊົນ,ຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການໃຫ້ສິນ
ເຊື່ອ,ແຕ່ໃນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 7 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ

ຂ. ການຈັດຫາອຸປະກອນການສຶກສາ

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການສຶກສາ

ຄ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ບາດກ້າວ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດໂດຍພະແນກສຶກສາທິ
ການແລະກິລາໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆເມືອງທີ່ໄດ້
ດໍາເນີນ DaLNA ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ.ທັງນີ້ແມ່ນ
ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍ
ທິມງານການປະເມີນເພື່ອທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນເມືອງໃນຂະແໜງການດຽວກັນ.ຖ້າ
ຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາຫາລືກັບຄປຄພບຂ.

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ກິດຈະກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະໂຄງການທັງໝົດ.ເຕັກ
ນິກຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:

1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.

2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນກໍຕ້ອງ
ຈັດຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລັດຖະ
ບານຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະສົກປີຄືໄຕມາດຫຼື
ປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດທີ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.



ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງ
ຂອບວຽກ(Log frame).ຕາຕະລາງຂອບວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອພິຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການ.

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະ
ລາງລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຍາວ.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີ
ຫຼືຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ຕາຕະລາງ 8 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຈັດດຫາໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ

ຂ. ການຈັດຫາອຸປະກອນການສຶກສາ

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການສຶກສາ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າຂອງສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ

ຄ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ(ລະບຸ)

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສາຕາຕະລາງ8.
 ຊື່ໂຄງການສາມາດເພີ່ມເຂົ້າພາຍໃຕ້ຖັນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
 ແຕ່ລະຖັນສາມາດເພີ່ມເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມໃນປີທີ2.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ

ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາໃຫ້ຄປຄພບຂ
ຫຼືເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງໆຂ້າງ
ເທິງນັ້ນ.ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາໃນແຜນຟື້ນຟູລວມ
ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:

1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງການສຶກສາທິການແລະກິລາໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໄພພິບັດ.

2.ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການແລະກິລາແລະປະເພດຂອງສິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການການສືກສາແລະກິລາໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການສູນເສຍລາຍຮັບ,ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍເພີ່ມສູງຂື້ນ,ໄລຍະເວລາການຄາດຄະເນກ່ອນສະຖານະການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

4.ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນຖ້າບໍ່ມີ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.

6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ,ຕາມບູລິມະສິດແລະຮ່າງຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາຄວນລາຍງານໃຫ້ຄປຄພບຂເພື່ອສັງລວມ
ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງານDaLNA (PDNA) ຫຼັງໄພພິບັດ
ຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານ DaLNA ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.ບົດລາຍງານຂັ້ນແຂວງ
ຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະການເງິນຂັ້ນແຂວງ.

ໃນກໍລະນີໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່,ບົດລາຍງານccccc(or PDNA)ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຄວນລາຍງານໃຫ້
ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ເພື່ອພິຈາລະນາແລະຮັບເອົາ
ເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູໄພພິບັດລະດັບຊາດ.
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20



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
c

22

ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຕາຕະລາງ 1 ຂ້ມູນພື້ນຖານຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາທິການແລະກິລາຂອງເມືອງຕ່າງໆ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຈຳນວນ

ລວມ

ຈຳນວນນັກຮຽນນັກສຶກສາໂດຍສະເລ່ຍ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ມະຫາວິທະຍາໄລ

ສູນຝຶກອົບຮົມ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
c
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ລາຍລະອຽດ

ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ(ກີບ)

ໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານ

ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມ

ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມ

ມະຫາວິທະ
ຍາໄລ

ສະຖາບັນວິ
ຊາການ ອື່ນໆ

ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ:

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ໂຕະ

ສ. ຄອມພິວເຕີ

ຊ. ປື້ມ

ຍ. ສໍຂາວ

ດ. ເຄື່ອງມືດ້ານການສືກສາອື່ນໆ,
ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ

ມູນຄ່າສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ: 

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ໂຕະ

ສ. ຄອມພິວເຕີ

ຊ. ປື້ມ

ຍ. ສໍຂາວ

ດ. ເຄື່ອງມືດ້ານການສືກສາອື່ນໆ,
ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ

ຄ່າທຳນຽມໂດຍສະເລ່ຍ/ລາຍຮັບ:

ກ. ຄ່າທຳນຽມໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່
ນັກຮຽນໜຶ່ງຄົນຕໍ່ເດືອນ

ຂ. ລາຍຮັບໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້
ຫຼືຕໍ່ເດືອນ

ໄລຍະກໍ່ສ້າງ/ ໄລຍະສ້ອມແປງ ມື້

ກ. ໄລຍະກໍ່ສ້າງໂດຍສະເລ່ຍ

ຂ. ໄລຍະສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
c
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ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຕາຕະລາງ 3 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ 
ຂອງລັດ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກທຳລາຍບາງສ່ວນ ລວມ ເວລາສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ

ມື້ຈຳນວນ ລວມ(ກີບ) ຈຳນວນ ລວມ(ກີບ) (ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ກ. ອາຄານ/ໂຄງສ້າງ

ຂ. ໂຕະ

ຄ. ປື້ມ

ງ. ກະດານ

ຈ. ຄອມພິວເຕີ້

ສ. ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຫ້ອງ

ຊ. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

ຍ. ອື່ນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສູງຂື້ນໍ່

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
c
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 4 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະ ການສູນເສຍຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນຂອງເອກະ 
ຊົນ(ແບບສອບຖາມ)

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກທຳລາຍບາງສ່ວນ ລວມ ເວລາສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ

ມື້ຈຳນວນ ລວມ(ກີບ) ຈຳນວນ ລວມ(ກີບ) (ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ກ. ອາຄານ/ໂຄງສ້າງ

ຂ. ໂຕະ

ຄ. ປື້ມ

ງ. ກະດານ

ຈ. ຄອມພິວເຕີ້

ສ. ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຫ້ອງ

ຊ. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

ຍ. ອື່ນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພິ່ມສູງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
c
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ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ປະເພດຊັບສິນ

ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ ລວມຄວາມເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ລັດ ເອກະຊົນ ລວມ
(ກີບ) ລັດ ເອກະຊົນ ລວມ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ. ໂຮງຮຽນອະນຸບານ

ຂ. ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ຄ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ງ. ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ

ຈ. ມະຫາວິທະຍາໄລ

ສ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

2. ອູປະກອນ

ກ. ໂຕະ

ຂ. ປື້ມ

ຄ. ຄອມພິວເຕີ

ງ. ປະກອນຕົກແຕ່ງ

ຄ. ການສະໜອງອຸປະກອນ

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມຄວາມເສຍຫາຍ

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດຊັບສິນ

ການສູນເສຍ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ຫຼັງໄພພິບັດ 2ຫຼັງໄພພິບັດ
ລວມ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ມູນຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສູງຂື້ນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມການສູນເສຍ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
c
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ບັນດາເມືອງ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ຄວາມສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ກ. ເມືອງ

ຂ. ເມືອງ

ຄ. ເມືອງ

ງ. ເມືອງ

ລວມ

ແບບສອບຖາມ 1 IIIIIIຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ

ອຸປະກອນຕອບສະ
ໜອງການສຶກສາ

ອື່ນໆ

ຕາຕະລາງ 7 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ

ຂ. ການຈັດຫາອຸປະກອນການສຶກສາ

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການສຶກສາ

ຄ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ
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ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຕາຕະລາງ 8 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການຈັດດຫາໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ

ຂ. ການຈັດຫາອຸປະກອນການສຶກສາ

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການສຶກສາ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າຂອງສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກສາ

ຄ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ(ລະບຸ)

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ,ທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ

Lao 
Version

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ





1

ສາລະບານ
ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ 2
ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ 2
ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ຫຼັງໄພພິບັດໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ 4
ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບແຕ່ລະ 
ເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 4
ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 6
ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 9
ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 10
ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ 11
ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 15
ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ 17

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 19



ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

2

ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍF,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ບົດແນະນຳລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນກໍລະນີ
ເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນກໍສາມາດຕັດສິນໃຈດຳ
ເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງການໃດໜື່ງ
ຫຼືຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ
ແຂວງແລະໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ
(ຄປຄພບຂ).

ບຸກຄະລາກອນ ບົດບາດໃນການປະເມີນ DaLNA 
ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ບຸກຄະລາກອນຈາກພະແນກພະລັງງານແລະ
ບໍ່ແຮ່ແຂວງຄຳມ່ວນ(ຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານ,
ຊ່ຽວຊານການຈັດຊື້, ນັກວິສະວະກອນໄຟຟ້າ
ແລະບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການເງີນ)

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງພະລັງງານແລະ
ບໍ່ແຮ່ ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ບຸກຄະລາກອນຈາກບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບ,ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມີນ

ຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ
ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ) ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ

ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າປະກອບດ້ວຍປະເພດຂອງລະບົບການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າແລະການ
ກະຈາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນວ່າ:ເຂື່ອນໄຟຟ້າ,ສາຍໄຟຟ້າ,ອຸປະກອນແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໃນການກຳເນີດພະລັງງານຫຼືໄຟຟ້າ.ເຊິ່ງອາດຈະເປັນກຳມະສິດຂອງລັດຖະບານ,
ເອກະຊົນຫຼືການຮ່ວມມືຕ່າງໆ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຄວາມເສຍຫາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງພະລັງໄຟຟ້າແມ່ນມູນຄ່າ:ກ)ການສ້ອມແປງຊັບສິນທີ່ຖືກທຳລາຍ
ແລະ/ຫຼືຂ)ການທົດແທນຊັບສິນທີ່ຖືກທຳລາຍທັງໝົດແລະມູນຄ່າໂຄງສ້າງທີ່ເປັນອົງປະກອບໜື່ງ
ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າເຊັ່ນວ່າ:

 ໂຮງງານກຳເນີດພະລັງງານໄຟຟ້າເຊັ່ນວ່າ:ເຂື່ອນໄຟຟ້າ,ພະລັງງານອາຍນ້ຳ,ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ,
ລະບົບຄວບຄຸມ,ອື່ນໆ.

 ລະບົບສາຍສົ່ງຍ່ອຍ,ເຊິ່ງລວມເອົາສາຍສົ່ງກຳລັງແຮງສູງແລະໝໍ້ແບ່ງໄຟ.

 ຕາໜ່າງກະຈາຍໄຟຟ້າ.

ປະເພດຊັບສິນຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນພາຍໃຕ້ຂະແໜງພະລັງານໄຟຟ້າ

 ໂຄງສ້າງຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ:ອາຄານຫ້ອງການ,ອາຄານເກັບກັກແລະອ່ືນໆ

 ອຸປະກອນສຳລັບໃຊ້ໃນຫ້ອງການແລະເຄື່ອງກົນຈັກເຊັ່ນວ່າ:ຄອມພິວເຕີ,ເຄື່ອງປັບອາກາດ
ແລະອື່ນໆ.

 ພາຫະນະ,ເຄື່ອງມື,ແລະວັດສະດຸເກັບມ້ຽນແລະອຸປະກອບຕອບສະໜອງຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ:
ສາຍໄຟຟ້າ.

ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາເກີດໄພພິບັດຫຼືໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ
ພາຍຫຼັງໄພພິບັດແລະສາມາດວັດແທກເປັນໂຄງສ້າງທີ່ເສຍຫາຍ(ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າເປັນກິໂລແມັດ)
ແລ້ວຈຶ່ງມາຄາດຄະເນເປັນມູນຄ່າການສ້ອມແປງຫຼືມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນ.

Fການສູນເສຍ
ການສູນເສຍແມ່ນມູນຄ່າການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼວຽນກະແສເສດຖະກີດ(ລາຍຮັບແລະ
ລາຍຈ່າຍ)ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ.ມູນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເປັນມູນ
ຄ່າຂອງສິນຄ້າໃນປະຈຸບັນແລະການບໍລິການໃນໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ແລະ/ຫຼືຈະບໍ່ໄດ້ທໍາການຜະລິດ
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ເກີດໄພພິບັດຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງສົມບູນແບບ.ການສູນເສຍໃນ
ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າປະກອບໄປດ້ວຍ:
F  ບໍ່ມີການຂາຍກະແສໄຟຟ້າເນື່ອງຈາກການປິດລະບົບເພື່ອສ້ອມແປງຫຼືກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງໄພພິ
ບັດ.ເຊິ່ງອາດປະກອບໄປດ້ວຍການປິດພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໃນໄລຍະສັ້ນເພື່ອການສ້ອມແປງແລະ
ໄລຍະຍາວເພື່ອການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
F  ການຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຄາດຄະເນເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຫຼຸດລົງຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.
F  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສູງຂື້ນເມື່ອອຸປະກອນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຖືກທຳລາຍ
ແລະຖືກທົດແທນໂດຍພະລັງງານໄຟຟ້າສຳຮອງທີ່ມີລາຄາຫົວໜ່ວຍການນຳໃຊ້ສູງຫຼືເມື່ອພະລັງງານ
ໄຟຟ້າໄດ້ມີການນຳມາຈາກແຫຼ່ງອື່ນທີ່ມີມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງກ່ວາລະບົບພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຖືກທຳລາຍ.
F  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ.

ການສູນເສຍໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າຈະເກີດຂື້ນຈົນກ່ວາຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູຂອງທຸກໆ
ອົງປະກອບແລະຄວາມຕ້ອງການ(ໃນທຸກຂະແໜງ)ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.ການສູນເສຍຈະສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າຂອງເງິນໃນລາຄາປະຈຸບັນ.



ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ
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ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ DaLNA 
ຫັຼງໄພພິບັດໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ

ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງFFFFFຂະ
ແໜງການ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້າມີບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຄວນປະຕິບັດ
ລຸ່ມນີ້.ແຕ່ລະຕາຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນແຂວງ
ຄໍາມ່ວນເຂົ້າໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບ 
ແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ  

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນທີ່ພາກສະໜາມຫຼືຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນກ່ອນ
ໄພພິບັດຈະເກີດຂຶ້ນ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການ
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ຂໍ້
ມູນນີ້ສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼືຫ້ອງການຕ່າງໆຂັ້ນເມືອງ.ຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 1 ບໍລິສັດໄຟຟ້າ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ
ແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ກຳລັງການຜະລິດ ລາຄາຫົວໜ່ວຍ

ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຖ່ານຫິນ ນ້ຳມັນ ອື່ນໆ ລັດ ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ (KW) (ກີບ/KW-ຊມ)

ເຄື່ອງກຳເນີດພະລັງງານ

ກ. ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ1

ຂ. ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ n

ຄ.

ງ.

ເຄື່ອງກຳເນີດພະລັງງານ

ກ. ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ1

ຂ. ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ n

ຄ.

ງ.

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ1.
 ຫາກບໍລິສັດໄຟຟ້າລົງທືນຮ່ວມກັນກັບລັດຖະບານຫຼືຮ່ວມມືກັບເອກະຊົນກໍສາມາດພິຈາລະນາໃນວັດຖຸປະສົງ
ຂອງການດຳເນີນ DaLNA.

ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ

ຊື່ເມືອງ:

ບໍລິສັດໄຟຟ້າ
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ(FFຊມ) ອັດຕາ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ 3ປີຫຼັງໄພພິບັດ ກີບ/ KW-ຊມ

ບໍລິສັດ1

ກ. ທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຄ້າ

ຄ. ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ

ງ. ອື່ນໆ

ບໍລິສັດ 2

ກ. ທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຄ້າ

ຄ. ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ

ງ. ອື່ນໆ
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ບໍລິສັດ 2

ກ. ທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຄ້າ

ຄ. ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ

ງ. ອື່ນໆ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ2.
 ຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນງານໃນພື້ນທີ່ຄວນໄດ້ບັນທຶກໃສ່.
 ຫາກບໍລິສັດໄຟຟ້າກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາໜື່ງເມືອງ,ຄວນມີການປະເມີນພຽງແຕ່ສ່ວນດຽວຂອງເມືອງທີ່ມີສຳນັກງານ
ໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່.

 ປີທີ1ຫາປີທີ3ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຄາດຄະເນ.

ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນດໍາເນີນພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດໃນບັນດາເມືອງ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຮ່ວມກັນ
ເພື່ອFFFFເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.ລົງສຳພາດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງເອກະຊົນຫຼືຂອງລັດໂດຍກົງກ່ຽວກັບສິ່ງອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຫຼືສ້ອມແປງທີ່ສາມາດດຳເນີນໃນຊ່ວງເວລາລົງສະໜາມເພື່ອ
ຢັ້ງຢືນລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງ(ເຊິ່ງໄດ້ລວບລວມໄວ້ແລ້ວໃນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ).

ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ,ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າມີພຽງໜື່ງບໍລິສັດໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ຕອບສະໜອງໄຟ
ຟ້າໃຫ້ກັບເມືອງຕ່າງໆ,ຂໍ້ຄວາມລະມັດລະວັງຄືການຫຼີກລ້ຽງການຊ້ຳກັນຂອງຂໍ້ມູນ.ສະນັ້ນຈິ່ງໃຫ້ຂໍ້
ສະເໜີແນະນຳວ່າການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າຄວນຄິດໄລ່
ສຳລັບເມືອງທີ່ມີສຳນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ເທົ່ານັ້ນ.ນອກຈາກນັ້ນ,ຖ້າຫາກວ່າສຳນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ນອກ
ພື້ນທີ່ໄພພິບັດ,ທີມງານປະເມີນຕ້ອງບັນທຶກຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດແລະ
ບ່ອນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ.

ບາດກ້າວທີ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ສະຖານທີ່
ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ
ມູນຄ່າການສ້ອມແປງແລະທົດແທນຄວນຖືກຄາດຄະເນແຕ່ອົງປະກອບທີ່ເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດພະ
ລັງງານໄຟຟ້າ.ເວລາທີ່ຕ້ອງການໃນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ຖືກເສຍຫາຍນັ້ນກໍຄວນ
ໄດ້ມີການຄາດຄະເນເຊັ່ນດຽວກັນ.ນອກຈາກການລົງພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບໄພພິບັດແລ້ວ,ທີມງານປະເມີນ
ຄວນສຳພາດພະນັກງານຂອງບໍລິສັດເພື່ອຢືນຢັນຂະໜາດແລະມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະຄາດ
ຄະເນໄລຍະເວລາການຟື້ນຟູໃຫ້ສາມາດມີພະລັງງານໄຟຟ້າໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນຄືໃນໄລຍະກ່ອນເກີດໄພ
ພິບັດ.ພະນັກງານແລະຊ່ຽວຊານຂອງບໍລິສັດສາມາດປະເມີນປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດ
ອື່ນໆຕາມລໍາດັບຢ່າງລະອຽດ.ນອກຈາກນັ້ນ,ການພິຈາລະນາຄວາມເສຍຫາຍບາງອັນອາດສາມາດ
ກວມເອົາບໍລິເວນກ້ວາງ,ຊຶ່ງທິມງານປະເມີນບ່ໍສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້,ພະນັກງານບໍລິສັດສາມາດເກັບກຳຂໍ້
ມູນໄດ້ໄວກວ່າຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານດ້ວຍກັນທີ່ເຮັດວຽກໃນພາກສະໜາມ.
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ມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ ຫຼື ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສ່ໃນຕາຕະລາງ
ຕໍ່ໄປນີ້,ເຊິ່ງແບບສອບຖາມຄວນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນການສຳພາດພະນັກງານໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດ.

ຕາຕະລາງ 3 ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ 

ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ

ສະຖານທີ່ ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດບໍລິສັດໄຟຟ້າ ແຫຼ່ງກຳເນີດໄຟຟ້າ:ພະລັງງານນ້ຳ()ຖານຫີນ()ນ້ຳມັນ()ອື່ນໆ()

ກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່
ໂຄງສ້າງແລະ
ຊັບສິນ

ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນ
ການທົດແທນ
ແລະສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ຈຳນວນທີ່ຖືກ
ເສຍຫາຍທັງ
ໝົດ

ຄ່າຫາຍ
ທັງໝົດ
(ກີບ)

ຈຳນວນທີ່
ຖືກເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນ

ມູນຄ່າການ
ສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

1. ແຫຼ່ງກຳເນີດໄຟຟ້າ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ. ອຸປະກອນ

ຄ. ອື່ນໆ

2. ລະບົບສາຍສົ່ງ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ. ອຸປະກອນ

ຄ. ພາຫະນະ

ງ. ອື່ນໆ

3. ຕາຂ່າຍການສົ່ງ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ. ອຸປະກອນ

ຄ. ອື່ນໆ

4. ຫ້ອງການຫຼັກ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ. ອຸປະກອນ

ຄ. ສາງເກັບມ້ຽນ

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ N.A.
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ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຸງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ3.
 ບໍລິສັດໄຟຟ້າຄວນຕື່ມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເໝາະສົມ.ໂຄງສ້າງອາດຈະປະກອບໄປດ້ວຍເຂື່ອນ,
ຫ້ອງການໃນສະໜາມ,ອື່ນໆ.

 ມີເຄື່ອງກົນຈັກແລະອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນລະບົບພະລັງງານໄຟຟ້າເຊັ່ນວ່າ:ເຄ່ືອງຈັກພະລັງງານອາຍນ້ຳ,
ຄອມພິວເຕີ,ພາຫະນະ,ແລະອື່ນໆ.ອຸປະກອນເກັບກັກເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສາຍໄຟຟ້າ,ຫ້ອງການ,ເຄື່ອງອາໄຫຼ່,
ອື່ນໆ.ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຄວນໄດ້ມີການປະເມີນໂດຍສະເພະແມ່ນອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການດຳເນີນງານ.

 ມູນນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນມູນຄ່າຂອງໂຄງສ້າງແລະຊັບສິນກ່ອນໄພພິບັດທີ່ຖືກເສຍ
ຫາຍທັງໝົດ.

 Fມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນມູນຄ່າຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ໂດຍສະເລ່ຍ.

 ສົມຜົນ,ຄວາມເສຍຫຍທັງໝົດ(ຖັນFຈF)=(ຖັນFກF) x (ຖັນFຂF)+(ຖັນFຄF) x (ຖັນFງF).

ບາດກ້າວທີ2.2.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງພະ
ລັງງານໄຟຟ້າໃນຂັ້ນເມືອງ
ໂດຍອີງຕາມການສຳຫຼວດບໍລິສັດໄຟຟ້າ,ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສ່
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ n

ລວມ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ4.
 ລັດFແລະFເອກະຊົນFໝາຍເຖີງເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ.
 ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຄວນມີການບັນທຶກພາຍໃຕ້ເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ.

ບາດກ້າວທີ2.3.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງພະ
ລັງງານໄຟຟ້າໃນຂັ້ນແຂວງ
ຫຼັງຈາກຕາຕະລາງສັງລວມຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຕື່ມລົງໃສ່ສົມບູນ,ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ
ຄວນຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນລະດັບຂັ້ນແຂວງ.ຕາຕະ
ລາງສັງລວມຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ເມືອງ:

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ເມືອງ:

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 
ການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນຈະບໍ່ມີການຊໍ້າກັນລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກທິມງານການປະ
ເມີນ.ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຂຶ້ນແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນ
ຂອງພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມ
າດຈັດເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າສາມາດແລກ



ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ
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ປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້,ບັນຫາແລະປະສົບການໃນພາກສະໜາມ,ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.
ກ່ອນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະ
ຮັບຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ແຕ່ສະໜາມ,ຊຶ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍ
ແລະການສູນເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກ
ຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມີ:
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່
 ທິມງານການປະເມີນຍ່ອຍທີ່ປະເມີນໃນບັນດາເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳສະເໜີ
ໂດຍຫຍໍ້:

•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
 ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຫ່/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:

•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອີງໃສ່ການລາຍງານ

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າມີ)

•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການ DaLNA 

•	 ປິດກອງປະຊຸມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆຄປຄພບຂຈະ
ຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຈາກສະໜາມເພື່ອຫຼີກ
ລ້ຽງການຊໍ້າກັນຂອງຂໍ້ມູນ.

ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ທີມງານການປະເມີນຂອງຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້າຄວນວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງປິດການກະຈ່າຍ
ຂອງກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນໄພພິບັດ:
 ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການປະຕິບັດງານຂອງໂຮງໝໍ,ການຜະລິດ,ການບໍລິການຂອງລັດ
ແລະອື່ນໆ,ຖ້າຫາກວ່າພະລັງງານໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງຮີບດ່ວນ.F

 ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ້ມເຕີມພາຍໃນຄອບຄົວຖ້າຫາກມີການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກແຫຼ່ງອື່ນ.F

 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຖ້າຫາກວ່າຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າມີການ
ຫຼຸດຈຳນວນກຳມະກອນ

 ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນວ່າຖ້ານ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼລົງໄປສູ່ລະບົບນິເວດວິທະ
ຍາ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານກັນ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຄວາມແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແໜງການຕ້ອງໄດ້ຖືກຄາດຄະເນ.
ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສະເພາະ.

ບາດກ້າວທີ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຂັ້ນແຂວງຄວນສ້າງຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ກ່ອນດໍາເນີນການປະເມີນ
ພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການປະເມີນ,ທິມງານຂອງ
ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ສໍາລັບ
ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້
ນໂດຍຄປຄພບຂຮ່ວມກັບທິມງານອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະສໍາເລັດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟື້ນ
ຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບາງຈຸດຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະນາສຳລັບຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ
ມີດັ່ງນີ້:

1.ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ(Building Back 
Better (BBB)).ການອອກແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການ BBB ຈະສົ່ງ
ເສີມການຫຼຸດຜ່ອນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.ຫຼັກການຂອງການກໍ່
ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດຄວນຈະຕ້ອງຊອກຫາວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກມີຄວາມປອດໄພຈາກໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ,ມີຜົນດີ
ໃນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປຍັງເຂດປອດໄພຈາກໄພພິບັດແທນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນພື້ນທີ່ເກີດໄພ
ພິບັດ.

2.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ.ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູ
ອາດຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ
ແຜນພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ,ແລະຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງຄືນໃໝ່ແລະປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບ
ຂອງການພັດທະນາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

3. ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຟູ.
ບັນດາໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່
ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານແບບກ້ວາງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້
ແລະມີນະໂຍບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະເພາະອາດ
ຕ້ອງການໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ມີ
ຄວາມສັບຊ້ອນຫຼືຫຍຸງຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ສໍາລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ
ທີ່ລວມເອົາລະບົບການຕິດຕາມກວດແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນຟື້ນຟູ.

4.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.ຍຸດທະສາດລວມຄວນມີການກໍາ
ນົດແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.ນອກຈາກນັ້ນ,ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ
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ການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນກໍຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງ.ບາງແຫຼ່ງທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງ
ປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກ່ວາກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດເພື່ອໂຄງການໄລຍະຍາວທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.

5.ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ແຜນການລວມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ,ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ໂດຍ
ຜ່ານການເປີດກ້ວາງການກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຂະບວນການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວທີ5.2.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແມ່ນມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວເທົ່າທີ່
ເປັນໄປໄດ້.ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຟື້ນຟູແບບຮີບດ່ວນຍ້ອນວ່າມີປະຊາຊົນ
ແລະທຸຸລະກິດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ອາໃສພະລັງງານໄຟຟ້າສຳລັບກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ.ກິດຈະ
ກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆຄວນລວມເອົາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດດຳເນີນ
ງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.ເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ,ພະແນກການພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ສາມາດ
ກຳນົດບັນດາມາດຕະການທາງດ້ານນະໂນບາຍທີ່ຈະຊ່ວຍບໍລິສັດຟື້ນຟູໂດຍປາສະຈາກການນຳໃຊ້ງົບ
ປະມານຂອງລັດຖະບານໂດຍກົງ.ມີຫຼາຍທາງເລືອກທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານມາດຕະການ
ດ້ານນະໂຍບາຍເພື່ອເລັ່ງການຟຶ້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າເອກະຊົນ.ເຊິ່ງແມ່ນ:

1.ຫຼຸດຜ່ອນພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນຊົ່ວຄາວເຊັ່ນ:

ກ.ການຢຸດຊົ່ວຄາວຫຼືການເລື່ອນໄລຍະເວລາໃນການເກັບພາສີຊົ່ວຄາວ;

ຂ.ການຢຸດເກັບຄ່າບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຊົ່ວຄາວໃນການໃຊ້ບໍລິການບາງຢ່າງໃນໄລຍະການຟື້ນຟ;ູ

ຄ.ບໍ່ໃຫ້ມີການເກັບເງິນພາສີໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.

ງ. ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນໃນຄ່າຕອບແທນອຸປະກອນທີ່ຖືກທຳລາຍແລະ
ເຄື່ອງກົນຈັກໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜື່ງ.

2.ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ນຳເຂົ້າໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້າເອກະ
ຊົນໃນໄລຍະການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້ງຄືນໃໝ່ໂດຍການຍົກເວັ້ນການຈ່າຍພາສີແລະອື່ນໆ.

ບາງກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າປະກອບດ້ວຍ:
 ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນລະບົບກຳເນີດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຖືກທຳລາຍ,ການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ
ແລະການກະຈາຍໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລົມແຮງແລະໄພນ້ຳຖ້ວມ.ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ
ການສ້ອມແປງອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ສາຍໄຟ,ໝໍ້ແບ່ງໄຟແລະອື່ນໆ.

 ຈັດຊື້ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າສຳຮອງໃນກໍລະນີສຸກເສີນຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາໜ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ເພື່ອສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ພື້ນຖານເຊັ່ນວ່າ:ໂຮງໝໍ,ສະຖານີຕຳຫຼວດ,ການທະຫານ,ການຂົນສົ່ງ
ແລະອື່ນໆ.

 ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຍ່ອຍຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ.ໃນບາງ
ກໍລະນີ,ອາດເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການສ້ອມແປງເຊັ່ນວ່າ:ການຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ລົ້ມໃສ່ສາຍນຳສົ່ງໄຟຟ້າ.F

 ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນການກວດກາຫຼືສ້ອມແປງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.F

 ຢຸດການເກັບເງິນຄ່ານຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າສາມາດຮັບຮອງເອົາເປັນມາດຕະການການຟື້ນຟູໃນກໍລະ
ນີທີ່ບໍ່ມີການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລະອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ຜູ້ນຳໃຊ້,ຈົນກວ່າການຟື້ນຟູການບໍລິການ
ຈະສຳເລັດ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ)ແລະມີ
ຈຸດປະສົງເພື່ອກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດFຫຼືຈາກການທໍາລາຍຂອງໄພພິ
ບັດ.ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຕ່າງໆຄວນລວມເອົາທັງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທັງພາກລັດແລະ
ເອກະຊົນແລະອາດມີຄວາມຕ້ອງການນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ມາໂດຍຜ່ານການໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ,ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄຟຟ້າສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້.ແຕ່ລະ
ແຜນງານແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການສຳລັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ປັບ
ປຸງແລ້ວ.ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ
ສາມາດລວມມີດັ່ງນີ້:
 ການໃຫ້ສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນສຳລັບການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດທ້ານຕານຕໍ່ໄພພິບັດເພື່ອຮັບ
ປະກັນດ້ານຂີດຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງ
ແລະການບັງຄັບໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ປັບປຸງແລ້ວ;

 ການຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ;

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປັບປ່ຽນເຄື່ອງຕົກແຕ່ງຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຖືກທຳລາຍອາດກວມ
ລວມເອົາຄວາມຕ້ອງການໃນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່, ເວັ້ນເສຍແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ
ຂອງຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການໄລຍະສັ້ນໃນພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ;

 ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກທໍາລາຍຫຼືເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອານາຄົດ;ແລະ

 ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຮງງານໄຟຟ້າໄປຍັງພື້ນທີ່ປອດໄພ.

 ມາດຕາການປ້ອງກັນອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ:ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນ
ດິນເຊາະເຈື່ອນແລະໄພນ້ຳຖ້ວມຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ບາດກ້າວທີ5.4.ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໂຄງການໃດ
ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາກັນ.ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກ
ພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຄວນຄັດເລືອກບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງການ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດທັງໝົດ.ການຈັດລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນກະທົບ
ແລະລະດັບທີ່ບັນດາໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່ໍ່ໄປນີ້,ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມືສໍາລັບກອງທຶນກໍສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ(PDRF)ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຈັດລຽງ
ບູລິມະສິດຫຼືຈັດລະດັບບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ:

1.ມີຜົນກະທົບດ້ານບວກຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເມື່ອປະເມີນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືປົວແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກຍາກ
ກວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານ.

3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນຄຸ້ມຄອງ
ນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນ.



ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

14

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບ
ແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຫຼືຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຫຼືຄປຄພບຂ)ໃນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງ
ການນັ້ນ.

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ການເຊື່ອມຕໍ່

ຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນ

ການອະນາໄມ

ອື່ນໆ

ໂຄງການທີ່ບຸລິມະສິດໂດຍທິມງານປະເມີນຈະຕ້ອງລວບລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ.

ບາດກ້າວທີ5.5.ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄວນ
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່.ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄືການ
ຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບບັນດາຊັບສິນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຈໍາ
ເປັນທີ່ສຸດທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງເອກະຊົນຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ,ແຕ່
ໃນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.FFຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້.

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ 

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນF

ຄ. ການເຊື່ອຕໍ່ກັບຕາຫນ່າງອື່ນໆ

ງ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ 
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ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນຫືຼກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວີຊາການ

ງ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ຊ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ບາດກ້າວທີ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການທີ່ບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດໂດຍພະແນກພະລັງ
ງານແລະບໍ່ແຮ່ໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຄວນແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆເມືອງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ 
DaLNA ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ.ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້
ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍທິມງານ
ການປະເມີນເພື່ອທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນເມືອງໃນຂະແໜງການດຽວກັນ.ຖ້າຫາກມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາຫາລືກັບຄປຄພບຂ.

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກິດ
ຈະກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະໂຄງການທັງໝົດ.ເຕັກນິກ
ຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:

1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.

2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນກໍຕ້ອງຈັດ
ຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລັດຖະບານ
ຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະສົກປີຄືໄຕມາດຫຼື
ປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດທີ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.

4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງຂອບ
ວຽກ(Log frame).ຕາຕະລາງຂອບວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດເພື່ອພິ
ຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການ.
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ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຍາວ.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີຫຼື
ຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີຫຼື
ຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ຕາຕະລາງ 7 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນ

ຄ. ການເຊື່ອຕໍ່ກັບຕາງຫນ່າງອື່ນໆ

ງ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນຫືຼກໍ່ສ້າງຄືນໃໝາຂອງອາຄານທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວີຊາການ

ງ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ຊ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ7.
 ຊື່ໂຄງການສາມາດເພີ່ມເຂົ້າພາຍໃຕ້ຖັນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
 ແຕ່ລະຖັນສາມາດເພີ່ມໄດ້ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມໃນປີທີ2.

ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ    
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ຄປຄພບຂຫຼື
ເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນ.
ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃນແຜນຟື້ນຟູລວມຂອງ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:

1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

2.ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າແລະປະເພດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການສູນເສຍລາຍຮັບ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ເພີ່ມສູງຂື້ນ,ໄລຍະເວລາກ່ອນສະຖານະການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

4.ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນ
ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.*

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ.

6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຕາມບູລິມະສິດ ແລະ ຮ່າງຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຄວນລາຍງານໃຫ້ຄປຄພບຂເພື່ອສັງລວມເຂົ້າ
ໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DaLNA (PDNA)ຫຼັງໄພພິບັດ
ຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານFFFFFຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.ບົດລາຍງານຂັ້ນແຂວງຈະເປັນພື້ນ
ຖານສໍາລັບການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະການເງິນຂັ້ນແຂວງ.

ໃນກໍລະນີໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່,ບົດລາຍງານ DaLNA (or PDNA) ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຄວນລາຍ
ງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ເພື່ອພິຈາລະນາແລະ
ຮັບເອົາເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູໄພພິບັດລະດັບຊາດ.



ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F

ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

20

ຕາຕະລາງ 1 ບໍລິສັດໄຟຟ້າ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ
ແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ກຳລັງການຜະລິດ ລາຄາຫົວໜ່ວຍ

ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຖ່ານຫິນ ນ້ຳມັນ ອື່ນໆ ລັດ ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ (KW) (ກີບ/KW-ຊມ)

ເຄື່ອງກຳເນີດພະລັງງານ

ກ. ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ1

ຂ. ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ n

ຄ.

ງ.

ເຄື່ອງກຳເນີດພະລັງງານ

ກ. ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ1

ຂ. ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ n

ຄ.

ງ.

ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ

ຊື່ເມືອງ:

ບໍລິສັດໄຟຟ້າ
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ(FF-ຊມ) ອັດຕາ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ 3ປີຫຼັງໄພພິບັດ ກີບ/ KW-ຊມ

ບໍລິສັດ1

ກ. ທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຄ້າ

ຄ. ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ

ງ. ອື່ນໆ

ບໍລິສັດ 2

ກ. ທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຄ້າ

ຄ. ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ

ງ. ອື່ນໆ

ບໍລິສັດ 2

ກ. ທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຄ້າ

ຄ. ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ

ງ. ອື່ນໆ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 3 ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ 

ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ

ສະຖານທີ່ ຊື່ເມືອງ:

ປເພດບໍລິສັດໄຟຟ້າ ແຫຼ່ງກຳເນີດໄຟຟ້າ:ພະລັງງານນ້ຳ()ຖານຫີນ()ນ້ຳມັນ()ອື່ນໆ()

ກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່
ໂຄງສ້າງແລະຊັບສິນ

ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມຄວາມເສຍ
ຫາຍ(ກີບ)

ແທນແລະສ້ອມ
ແປງໂດຍສະເລ່ຍ

(ມື້)ຈຳນວນທີ່ຖືກ
ເສຍຫາຍທັງ
ໝົດ

ຈຳນວນທີ່
ຖືກເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນ
(ກີບ)

ຈຳນວນທີ່
ຖືກເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນ

ມູນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃນການ
ສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

1. ແຫຼ່ງກຳເນີດໄຟຟ້າ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ. ອຸປະກອນ

ຄ. ອື່ນໆ

2. ລະບົບສາຍສົ່ງ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ. ອຸປະກອນ

ຄ. ພາຫະນະ

ງ. ອື່ນໆ

3. ຕາຂ່າຍການສົ່ງ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ. ອຸປະກອນ

ຄ. ອື່ນໆ

4. ຫ້ອງການຫຼັກ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ. ອຸປະກອນ

ຄ. ສາງເກັບມ້ຽນ

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຸງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F
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ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ n

ລວມ

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ຊື່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ເມືອງ:

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ເມືອງ:

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານດໍາເນີນງານ&ບົວລະບັດ
ຮັກສາທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ການເຊື່ອມຕໍ່

ຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນ

ການອະນາໄມ

ອື່ນໆ

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ 

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນ

ຄ. ການເຊື່ອຕໍ່ກັບຕາງນ່າງອື່ນໆ

ງ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນຫືຼກໍ່ສ້າງຄືນໃໝາຂອງອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວີຊາການ

ງ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ຊ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F
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ຕາຕະລາງ 7 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ຄວາມຕ້ອງການ ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນ

ຄ. ການເຊື່ອຕໍ່ກັບຕາງນ່າງອື່ນໆ

ງ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນຫືຼກໍ່ສ້າງຄືນໃໝາຂອງອາຄານທີ່ໄ
ດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວີຊາການ

ງ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ຊ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ,ທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ

Lao 
Version

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ





1

ສາລະບານ
ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ 2
ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ 2
ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ(DaLNA)ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 4
ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບແຕ່ລະ 
ເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 5
ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 7
ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 12
ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 13
ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນ 14
ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 18
ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 20

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 21



ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ

2

ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ບົດແນະນໍາລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ(DaLNA)ແບບຄົບຖ້ວນຄວນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກໍາມະການ
ປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ໃນກໍລະນີໄພພິບັດທີ່ເກີດໃນທ້ອງຖິ່ນຊຶ່ງກະທົບກັບບັນດາເມືອງຕ່າງໆໃນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນກໍສາມາດຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການປະເມີນ DaLNA ໄດ້ໃນຂະແໜງການໃດໜຶ່ງຫຼື
ຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄວາມຕ້ອງການເຮັດການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາຈາກຫ້ອງວ່າການxxxປົກຄອງແຂວງ
ແລະໂດຍການປະສານງານຂອງຄປຄພບຂ.ບຸກຄົນຕໍ່ໄປນີ້ຄືບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການດຳ
ເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ.

ບຸກຄະລາກອນ ບົດບາດໃນການປະເມີນ DaLNA 
ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ

ບຸກຄະລາກອນຈາກພະແນກສາທາລະນະ
ສຸກແຂວງຄຳມ່ວນ(ຊ່ຽວຊານການຢາ,
ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້,ນັກເສດຖະສາດ
ສຸຂະພາບແລະບຸກຄະລາກອນທາງ
ດ້ານການເງິນ

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ບຸກຄະລາກອນພະແນກສາທາລະນະສຸກ
ຈາກບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມີນ

ຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງສາທາ
ລະນະສຸກໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກປະກອບດ້ວຍໂຮງໝໍ,ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ອື່ນໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດຫຼືຮັກສາສຸຂະພາບເຊິ່ງລວມທັງບັນດາ
ໂຄງສ້າງ,ອຸປະກອນຕອບສະໜອງທາງດ້ານການແພດແລະອື່ນໆລວມທັງການບໍລິການທາງດ້ານ
ການແພດເຊັ່ນວ່າ:ຫ້ອງວິເຄາະພະຍາດຕ່າງໆ.ເຊິ່ງອາດຈະແມ່ນລັດຖະບານຫຼືເອກະຊົນຫຼືການ
ຮ່ວມມືຕ່າງໆກັບເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ.ສິ່ງທີ່ຄວນສັງເກດຜູ້ຜະລິດຢາບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນຂະແໜງສາທາ
ລະນະສຸກແຕ່ຈະນອນຢູ່ໃນຂະແໜງການຜະລິດ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຖ້າມີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງ
ໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ຜະລິດຢາ,ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຄວນຈະວິເຄາະຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປ
ໄດ້ຕໍ່ກັບການຕອບສະໜອງຢາໃນແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືໃນທົ່ວປະເທດ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຄວາມເສຍຫາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກແມ່ນມູນຄ່າ:ກ)ການສ້ອມແປງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນແລະ/ຫຼືຂ)ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດແລະໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ເຊັ່ນວ່າ:

 ໂຄງສ້າງທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນຫຼືເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ພົວພັນເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ດ້ານສາທາລະນະສຸກເຊັ່ນວ່າ:ໂຮງໝໍ,ຫ້ອງກວດພະຍາດ,ຫ້ອງວິເຄາະພະຍາດແລະອື່ນໆ.

 ອຸປະກອນທາງດ້ານການແພດ,ຢາປົວພະຍາດ,ການຕອບສະໜອງການປິ່ນປົວແລະອື່ນໆ
ເຊັ່ນວ່າ:ບັນໄດເລື່ອນແລະໄຟຟ້າ,ຄອມພິວເຕີ,ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຫ້ອງການແລະ
ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ

ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ,ຫຼືໃນຊ່ວງໄລຍະ
ສັ້ນໆພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເສຍຫາຍບາງອັນອາດສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລ
ຍະຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ຄວາມເສຍຫາຍສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນຫົວໜ່ວຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງ
ແລ້ວຄຶ່ງຄາຄະເນມູນຄ່າການສ້ອມແປງຫຼືຄ່າທົດແທນພາຍຫຼັງ.

ການສູນເສຍ
ການສູນເສຍແມ່ນມູນຄ່າການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼວຽນກະແສເສດຖະກີດ(ລາຍຮັບແລະລາຍ
ຈ່າຍ)ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ.ມູນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເປັນມູນຄ່າ
ຂອງສິນຄ້າໃນປະຈຸບັນແລະການບໍລິການໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ແລະ/ຫຼືຈະບໍ່ໄດ້ທໍາການຜະລິດຕະຫຼອດ
ໄລຍະການເກີດໄພພິບັດ,ຄວາມເສຍຫາຍຈະແກ່ຍາວຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງສົມບູນແບບ.
ການສູນເສຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຈະປະກອບໄປດ້ວຍ:

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາສຸຂະພາບເພີ່ມສູງຂື້ນ.ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທະລະນະສຸກ
ຂອງລັດອາດມີການໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິ
ບັດ(ລາຍຈ່າຍສູງກ່ວາງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ໃນຂະແໜງ).ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມສູງຂື້ນ
ມີຄື:

•	 ການປິ່ນປົວບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຕະຫຼອດເວລາຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບຢາປົວພະຍາດແລະການບໍລິການຕ່າງໆ;

•	 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳສົ່ງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄປຍັງສະຖານທີ່ປ່ິນປົວ;

•	 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມບ້ານຂອງເພດຍິງແລະເດັກນ້ອຍທ່ີຕ້ອງການຄວາມເອົາ
ໃຈໃສ່ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າແລະຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ;

•	 ການເຊົ່າອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການໃນການຂົນສົ່ງມີຄວາມສະດວກເພີ່ມ
ຂື້ນ;

•	 ການຈ່າຍເງິນລ່ວງເວລາໃຫ້ກັບພະນັກງານຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ,ຫືຼຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ຈ້າງພະນັກງານເພິ່ມເຕີມຊົ່ວຄາວຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ;

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງແລະບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະ
ສຸກຊົ່ວຄາວ,ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.ຖ້າຫາກວ່າໂຄງສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ດ້ານxxxxxxxxxການແພດຖາວອນຫາກຖືກທຳລາຍຫຼືເສຍຫາຍຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ,ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ດ້ານການແພດຊົ່ວຄາວອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການສ້າງຂື້ນມາ.ເມື່ອສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການແພດຊົ່ວຄາວໄດ້ກໍ່ສ້າງຂື້ນມາອາດມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄາດຄະເນມູນຄ່າຂອງການກໍ່ສ້າງ
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ແລະບໍລິການເຊັ່ນວ່າ:ການຈັດຫານ້ຳກິນນໍ້າໃຊ້,ວິດຖ່າຍແລະໄຟຟ້າແລະໄລຍະເວລາໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.ເມື່ອມີການເຊົ່າອາຄານເປັນສະຖານທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບຊົ່ວຄາວ,
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງການເຊົ່າຈະເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການສູນເສຍ.

 ການສູນເສຍເນື່ອງຈາກລາຍຮັບຫຼຸດລົງ.ການປິດສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາ
ລະນະສຸກຂອງລັດແລະເອກະຊົນເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງຖືກທຳລາຍເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ.ອີກ
ຢ່າງໜື່ງ,ຖ້າຫາກສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,
ແຕ່ວ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ/ຈໍານວນຄົນເຈັບຫຼຸດລົງອັນເນື່ອງມາຈາກເສັ້ນທາງເຂົ້າ
ເຖິງສະຖານທີ່ບໍລິານມີຄວາມລຳບາກຫຼືປະຊາຊົນສູນເສຍແຫຼ່ງລາຍຮັບເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນ
ການບໍລິການດ້ານສູຂະພາບເຂົາເຈົ້າ.ການສູນເສຍລາຍຮັບຈະແມ່ນ:ລາຍຮັບກ່ອນໄພພິບັດລົບ
ໃຫ້ການຄາດຄະເນລາຍຮັບຫຼັງໄພພິບັດ.x

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເຊັ່ນວ່າ:

•	 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍກົງໃນການຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.ພາຍຫຼັງ
ໄພພິບັດ,ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລະບາດຂອງພະຍາດເຊິ່ງອາດຈະມີການເຝົ້າລະວັງ
ຕິດຕາມໂດຍກົງຄືການຕິດຕາມສຸຂະພາບແລະການຄວບຄຸມພະຍາດອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ:
ການສັກຢາກັນພະຍາດ,ການຄວບຄຸມພາຊະນະໃສ່ນ້ຳທີ່ເປັນແຫຼ່ງແຜ່ພັນເຊື້ອພະຍາດ,
ການສັກຢາວັກຊິນ,ຂໍ້ມູນດ້ານສາທາລະນະສຸກແລະການສຶກສາ,ອື່ນໆ.

•	 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທັບມ້າງ/ຮື້ຖອນແລະອະນາໄມ.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທັບມ້າງ/ຮື້ຖອນ,
ການກໍາຈັດຊາກຫັກພັງເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບ,ການກຳຈັດວັດຖຸຊີວະພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະອື່ນໆແມ່ນພິຈາລະນາເປັນການສູນ
ເສຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທັບມ້າງ/ຮື້ຖອນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນໂດຍຂື້ນກັບປະເພດຂອງວັດສະດຸການປຸກສ້າງ.ພະນັກງານຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຄວນ
ປຶກສາຫາລືກັບນັກວິສະວະກອນຫຼືນັກສະຖາປັດຕະຍະກຳໃນປະເດັນນີ້.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກຳຈັດຊາກຫັກພັງຈາກສະຖານທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບໄປຮອດແຄມທາງແມ່ນ
ໜ້າທີ່ຂອງສາທາລະນະສຸກ,ແຕ່ຈາກແຄມທາງໄປຍັງສະຖານທີ່ກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອແມ່ນໜ້າ
ທີ່ຂອງໜ່ວຍງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການສູນເສຍສາມາດແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍປີພາຍຫຼັງໄພພິບັດແລະຄວນຈະມີການປະເມີນການ
ສູນເສຍໃນໃນປີຕໍ່ໄປ.ໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວອາດປະກອບໄປດ້ວຍເວລາໃນການຕິດຕາມແລະ
ຄວບຄູມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງພະຍາດ
ມີການປ່ຽນແປງ.ການສູນເສຍສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າຂອງເງິນໃນລາຄາປະຈຸບັນ.

ບາດກ້າວທ່ົວໄປໃນການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ

ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ

ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງxxxxxຂະ
ແໜງການ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ,ມີບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຄວນປະຕິບັດ
ລຸ່ມນີ້.ແຕ່ລະຕາຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນແຂວງ
ຄໍາມ່ວນເຂົ້າໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບ 
ແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ  

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນພາກສະໜາມຫຼື,ຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນກ່ອນ
ຈະເກີດໄພພິບັດ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການ
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ຂໍ້
ມູນນີ້ສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼືຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້
ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.

ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຈຳນວນ

ລວມ

ຈຳນວນລູກຄ້າໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້

ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

ຫ້ອງກວດພະຍາດ

ໂຮງໝໍ

ຫ້ອງວິເຄາະການປິ່ນປົວ

ອື່ນໆ

ລວມ
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ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະ 
ສຸກຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ລາຍການ

ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ(ກີບ)

ຫ້ອງກວດພະຍາດ ໂຮງໝໍ ຫ້ອງວິເຄາະ
ພະຍາດ

ອື່ນໆ
(ລະບຸລະອຽດ)1ຊັ້ນ 2ຊັ້ນ 1ຊັ້ນ 2ຊັ້ນ

ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ:

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ

ສ. ລະບົບທໍ່ນ້ຳ

ມູນຄ່າສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ: 

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ

ສ. ລະບົບທໍ່ນ້ຳ

ຄ່າທຳນຽມໂດຍສະເລ່ຍ/ລາຍຮັບ:

ກ. ຄ່າທຳນຽມໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ລຸກຄ້າຕໍ່ມື້

ຂ. ລາຍຮັບໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ລູກຄ້າຕໍ່ມື້

ໄລຍະເວລາຂອງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ມື້

ກ. ໄລຍະເວລາຂອງການກໍ່ສ້າງໂດຍສະເລ່ຍ

ຂ. ໄລຍະເວລາຂອງການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 3 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນການປິ່ນປົວໃນຂັ້ນເມືອງ

ອຸປະກອນນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍ(ກີບ)

ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ມາໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່
ຫົວໜ່ວຍ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນໂດຍສະ
ເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ

ມູນຄ່າສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ
ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ

ກ. ເຄື່ອງສະແກນ

ຂ. ເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າ

ຄ. ເຄື່ອງ MRI 

ຈ. ຢາກັນພະຍາດ

ສ. ອປຸະກອນສະໜອງການປິນ່ປວົອືນ່ໆ

ຊ. ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຫ້ອງການ

ຍ. ອື່ນໆ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ1,2ແລະ3.
 ຄວນຈະມີການລວມເອົາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ:
ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວພະຍາດເຄື່ອນທີ່.

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງບັນດາໂຄງສ້າງ,ມູນຄ່າຂອງອຸປະກອນແລະເຄື່ອງຕົກແຕ່ງຄວນຄິດໄລ່ເປັນແຕ່ລະ
ອັນຫຼືຕໍ່ປະເພດຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.

 ໄລຍະເວລາຂອງການກໍ່ສ້າງຈະອີງໃສ່ຈຳນວນມື້ໃນການປຸກສ້າງອາຄານໃໝ່.
 ໄລຍະເວລາຂອງການສ້ອມແປງຈະອິງໃສ່ຈຳນວນມື້ທີ່ຕ້ອງການໃນການສ້ອມແປງບັນດາໂຄງສ້າງ/ອາຄານ.
ເຊິ່ງຈະຕ້ອງອິງໃສ່ປະສົບການໃນຜ່ານມາ.

 ອຸປະກອນຕອບສະໜອງທງດ້ານເພດປະເພດຕ່າງໆ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາອຸປະກອນການແພດທີ່ມີສຳຄັນ
ແລະມີລາຄາສູງຄວນຈະຍົກຂື້ນມາເປັນແຕ່ລະລາຍການ.

ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນດໍາເນີນພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດໃນບັນດາເມືອງທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຮ່ວມກັນເພື່ອ
ຮັບປະກັນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.ລົງສຳພາດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຂອງເອກະຊົນແລະພະນັກງານລັດໂດຍກົງທີ່
ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຫຼືສ້ອມແປງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເວລາລົງສະໜາມເພື່ອທີ່ຈະຢັ້ງຢືນລາ
ຄາຫົວໜ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງ(ເຊິ່ງໄດ້ລວບລວມໄວ້ແລ້ວໃນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ).

ບາດກ້າວທີ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ
ການປະເມີນສິ່ງອຳນວຍຄວາມະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກຫຼັງໄພພິບັດຂອງລັດແມ່ນການປະເມີນ
ເບື້ອງຕົ້ນຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ.ການປະເມີນຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນເປັນແຕ່ລະເມືອງແລະສ້າງ
ເປັນທີມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງ.ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍ.
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ຕາຕະລາງ 4 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ 
ເປັນຂອງລັດ 

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ()ຫ້ອງກວດພະຍາດ()ໂຮງໝໍ()ຫ້ອງວິເຄາະພະຍາດ()ສິ່ງອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກອື່ນໆ()ລະບຸລະອຽດ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ ລວມ
(ກີບ)

ເວລາສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ຈຳນວນ ລວມ
(ກີບ) ຈຳນວນ ລວມ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

1. ໂຄງສ້າງ

2. ອຸປະກອນ

ກ.ເຄື່ອງສະເກນCT

ຂ. ເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າ

ຄ. ເຄື່ອງMRI

ງ. ອຸປະກອນການແພດ
ຕ່າງ(ລະບຸລະອຽດ)

ຈ. ຢາປົວພະຍາດ

ສ. ເຄື່ອງມືຕອບສະໜອງ
ການປິ່ນປົວຕ່າງໆ

ຊ. ອື່ນໆ

3. ອ່ືນໆ      

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຸງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

9

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ4.
 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີໂຄງສ້າງອາດຖືກທຳລາຍທັງໝົດແລະຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນທ່ີອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ສິ່ງອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງແນ່ນອນ.ອີກຢ່າງໜື່ງ,ອາຄານໂຮງໝໍອາດຈະຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ
ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໜື່ງຂອງອາຄານຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ.

 ຄູນຄ່າຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມາໃນຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.ຕົວຢ່າງ,
ຖ້າຫາກວ່າຫຼັງຄາຫາກຖືກເສຍຫາຍເປັນຈຳນວນ20ມ2,ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຫຼັງຄາຈະຄິດໄລ່ເປັນມ2ຄູນໃຫ້
20ມ2.ອີກຢ່າງໜື່ງ,ຖ້າອາຄານຖືກທຳລາຍທັງໝົດຈະຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນໃນລາຄາພາຍຫຼັງເກີດ
ໄພພິບັດ.

 ຊັບສິນທີ່ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ(ຫຼືຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ)ຈະເປັນຈຳນວນລວມຄູນໃຫ້ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່
າທົດແທນ(ຫຼືມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ).ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນແລະ
ສ້ອມແປງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.

 ຖັນ(ຂ)=ຖັນ(ກ) x ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນ
 ຖັນ(ງ)=ຖັນ(ຄ) x ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງ
 ສົມຜົນ,xຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດxຖັນ(ຈ):=ຖັນ(ຂ)+ຖັນ(ງ)
 ເວລາໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍຈະອິງໃສ່ເວລາໃນການຟື້ນຟູຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່ອນໄພ
ພິບັດ.ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນມື້ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູເປັນປົກກະຕິ.

ບາດກ້າວທີ2.2.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງເອກະຊົນ
ເຖິງແມ່ນວ່າອາດຈະເປັນການລຳບາກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກທັງໝົດຂອງເອກະຊົນ,ແບບສອບຖາມສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການສຳພາດເຖິງສິ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົນ.(ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວພະຍາດແລະ
ໂຮງໝໍຂອງເອກະຊົນອາດຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມາຈາກພາຍນອກເຂົ້າມາປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ
ພາຍຫຼັງໄພພິບັດ).

ຕາຕະລາງ 5 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງເອກະຊົນໃນຂັ້ນ
ເມືອງ 

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ()ຫ້ອງກວດພະຍາດ()ໂຮງໝໍ()ຫ້ອງວິເຄາະພະຍາດ()ສິ່ງອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກອື່ນໆ()ລະບຸລະອຽດ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ ລວມ
(ກີບ)

ເວລາສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ຈຳນວນ ລວມ
(ກີບ) ຈຳນວນ ລວມ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

1. ໂຄງສ້າງ

2. ອຸປະກອນ

ກ.ເຄື່ອງສະເກນCT

ຂ. ເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າ

ຄ. ເຄື່ອງMRI
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ງ. ອຸປະກອນການແພດ
ຕ່າງ(ລະບຸລະອຽດ)

ຈ. ຢາປົວພະຍາດ

ສ. ເຄື່ອງມືຕອບສະໜອງ
ການປິ່ນປົວຕ່າງໆ

ຊ. ອື່ນໆ

3. ອ່ືນໆ      

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຸງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ

ແບບສອບຖາມແຕ່ລະຢ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກຂອງເອກະຊົນສາມາດສັງລວມແລະສ້າງເປັນຕາຕະລາງສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຂອງພາກເອກະຊົນ.

ບາດກ້າວທີ2.3.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງ
ສາທາລະນະສຸກ
ໂດຍອິງຕາມການປະເມີນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນຊັບສິນຂອງລັດແລະເອກະຊົນ,
ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ຊື່ຊັບສິນ

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍ
ລວມຄວາມເສຍ
ຫາຍ(ກີບ)ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລັດ ເອກະຊົນ ລວມ
(ກີບ) ລັດ ເອກະຊົນ ລວມ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ. ຫ້ອງກວດພະຍາດ

ຂ. ໂຮງໝໍ

ຄ. ຫ້ອງວິເຄາະພະຍາດ

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ

2. ອຸປະກອນການແພດ

ກ. ເຄື່ອງສະແກນCT 

ຂ. ເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າ

ຄ. ເຄື່ອງxxx

ງ. ປະກອນການແພດອື່ນໆ
(ລະບຸລະອຽດ)

ຈ. ຢາປົວພະຍາດ

ສ. ອຸປະກອນຕອບສະໜອງການ
ປິ່ນປົວອື່ນໆ

ຊ. ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງຫ້ອງການ

3. ອ່ືນໆ

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ

ການສູນເສຍ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຸງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ
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ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງແມ່ນການສັງລວມຂອງຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍທີ່ໄດ້ປະເມີນແລະສຳພາດຜ່ານມາແລ້ວ.

ບາດກ້າວທີ2.4.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງສາ
ທາລະນະສຸກໃນຂັ້ນແຂວງ
ພາຍຫຼັງຕາຕະລາງສັງລວມຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຕື່ມລົງໃສ່ຕາຕະລາງ,ຂໍ້ມູນຄວນ
ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ.ຕາຕະລາງສັງລວມ
ລຸ່ມນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ຕາຕະລາງ 7 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃນຂັ້ນ 
ແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ຊື່ເມືອງ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ເມືອງ:

ກ. ເມືອງ

ຂ. ເມືອງ

ຄ. ເມືອງ

ງ.

ລວມ

ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຢັ້ງຢືນ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນຈະບໍ່ມີການຊໍ້າກັນລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກທິມງານການປະ
ເມີນ.ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນ
ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມາດ
ຈັດເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນດ້ານສາທາລະນະສຸກສາມາດແລກ
ປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້,ບັນຫາແລະປະສົບການໃນພາກສະໜາມ,ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.
ກ່ອນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະຮັບ
ຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ແຕ່ສະໜາມ,ຊຶ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍ
ແລະການສູນເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກ
ຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມີ:
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ
 ທິມງານການປະເມີນຍ່ອຍທີ່ປະເມີນໃນບັນດາເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳສະເໜີ
ໂດຍຫຍໍ້:

•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
 ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:

•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອີງໃສ່ການລາຍງານ

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າມີ)

•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການ DaLNA 

•	 ປິດກອງປະຊຸມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆຄປຄພບຂຈະຈັດ
ກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຈາກສະໜາມເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຊໍ້າ
ກັນຂອງຂໍ້ມູນ.

ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາ
ກອນທີ່ໄດ້ຮັຜົນກະທົບ

ທີມງານປະເມີນຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຕ້ອງສາມາດວິເຄາະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນ
ດ້ານຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກແລະອື່ນໆ.
 ສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳທີ່ສຸດ
ເຊັ່ນວ່າ:ແມ່ຍິງຖືພາ,ແມ່ລູກອ່ອນ,ເດັກນ້ອຍ,ຜູ້ເຖົ້າແລະອື່ນໆ.

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຂອງຄອບຄົວຖ້າພວກເຂົາຫາກມີການເດີນທາງໄປຍັງສະຖານທີ່ປິ່ນປົວທີ່
ຢູ່ເຂດນອກບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການການປິ່ນປົວອາດຈະເພີ່ມສູງຂື້ນເຊັ່ນວ່າ:ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ,
ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດສຸຂະພາບຕາມປົກກະຕິ.

 ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນການສູນເສຍອາຊີບ(ໃນພາກສ່ວນເອກະຊົນ)ຖ້າອາຄານໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະ
ຍາດຖືກທຳລາຍທັງໝົດ.

ເຄື່ອງມືຊີ້ວັດໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະຫວັດ(MDGs) ສາມາດນຳໃຊ້ໃນການປະເມີນ
ຜົນກະທົບໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ.



ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
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ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານກັນ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຄວາມແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແຫນງການຕ້ອງໄດ້
ຖືກຄາດຄະເນ.ພະແນກສາທາລະນະສຸກ(DPH)ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຜນງານແລະ
ໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.

ບາດກ້າວທີ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງຄວນສ້າງຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ກ່ອນດໍາເນີນ
ການປະເມີນພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການປະເມີນ,
ທິມງານຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ສໍາລັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນາໃນກອງປະ
ຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄປຄພບຂຮ່ວມກັບທິມງານອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະສໍາເລັດຍຸດທະສາດສໍາ
ລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບາງຈຸດຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະນາສຳລັບຂະແໜງ
ສາທາລະນະສຸກມີດັ່ງນີ້:

1.ການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ(Building Back 
Better (BBB)).ການອອກແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູອີງໃສ່ຫຼັກການ BBB ຈະສົ່ງເສີມ
ການຫຼຸດຜ່ອນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.ຫຼັກການຂອງການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ທີ່ແໜ້ນສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດຄວນຈະຕ້ອງຊອກຫາວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາ
ມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກມີຄວາມປອດໄພຈາກໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ,ມີຜົນ
ດີໃນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປຍັງເຂດປອດໄພຈາກໄພພິບັດແທນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນພື້ນທີ່ເກີດ
ໄພພິບັດ.

2. ເລັ່ງໃສ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ສຸດ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານ 
ສັງຄົມ ເຊັ່ນເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ/ຄົນພິການ.
ຄວາມຕ້ອງການວາງແຜນການຟື້ນຟູເພື່ອໃຫ້ບູລິມະສິດບັນດາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່
ສຸດ,ລວມມີແມ່ຍິງທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ,ເດັກນ້ອຍແລະເດັກກໍາພ້າ,ແລະຜູ້ທຸກຍາກ,ແລະ
ການເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຕ້ອງການພິເສດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເມີຍເສຍ.

3.ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງ
ຖິ່ນ.ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນທຸກໆຂະບວນການ(ການກໍານົດ,ການວາງແຜນ,
ການອອກແບບແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ)ຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນ
ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງໂຄງການແລະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຄວາມຮູ້,ຊັບພະຍາກອນແລະຂີດຄວາມສາ
ມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ.

4.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ.ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູ
ອາດຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ
ແຜນພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ,ແລະຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງຄືນແລະປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບຂອ
ງການພັດທະນາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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5. ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຟູ.ບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບ
ກ້ວາງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້,ແລະມີນະໂຍ
ບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະເພາະອາດຕ້ອງການໃຫ້
ຄຸ້ມຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ຄວາມສັບຊ້ອນຫຼື
ຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັນການບໍລິຫານຄຸ້ມ
ຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູທີ່ລວມເອົາລະບົບການ
ຕິດຕາມກວດແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູ.

6.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.ຍຸດທະສາດລວມຄວນມີການກໍາ
ນົດແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.ນອກຈາກນັ້ນ,ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນກໍຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງ.ບາງແຫ່ຼງທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະ
ເທດທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກ່ວາກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດເພື່ອເປັນໂຄງການໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.

7.ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ແຜນການລວມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ,ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ໂດຍ
ຜ່ານການເປີດກ້ວາງການກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຂະບວນການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວທີ5.2.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແມ່ນມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍ
ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ,ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູອັນຮີບ
ດ່ວນຄືການປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ລັດຖະບານຈະຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໄວ
ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.ບາງກິດຈະກຳໃນການຟື້ນຟູທີ່ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນ:
 ກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍແບບຊົ່ວຄາວບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນຮູບແບບຂອງອາຄານທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມຫຼືຈະຢູ່ໃນ
ຮູບແບບຂອງເຕັ້ນຈົນກ່ວາສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຖືກທຳລາຍຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ
ຄືນໃໝ່.

 ງົບປະມານເພີ່ມເຕີມແລະຫຼາຍກ່ວາງົບປະມານທີ່ລັດຖະບານກຳນົດເພື່ອເບີກຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ
ເພີ່ມເຕີມຫຼືຈ່າຍຄ່າລ່ວງເວລາໃຫ້ກັບພະນັກງານ.

 ສາງເກັບມ້ຽນອຸປະກອນການປິ່ນປົວຕ່າງໆແລະຢາປົວພະຍາດທີ່ອາດຈະຖືກທຳລາຍໃນເວລາ
ເກີດໄພພິບັດ.

 ການປ້ອງກັນແລະການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຫຼືໂລກລະບາດທີ່ອາດຈະເກີດ
ຂື້ນ,ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນງົບປະມານທີ່ມີຢູ່.ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂນີ້,
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການສັກຢາກັນພະຍາດ,ການຄວບຄູມພາຫານະ
ທີ່ນຳເຊື້ອພະຍາດແລະການຕິດຕາມກວດກາອາການປ່ວຍຄວນໄດ້ນັບລວມຢູ່ນຳ.

 ຖ້າຫາກວ່າລາຄາອາຫານຫາກເພ່ີມສູງຂື້ນອັນເນື່ອງມາຈາກໄພພິບັດ,ລະບົບໂພຊະນາການ
ຊົ່ວຄາວສຳລັບແມ່ແລະເດັກນ້ອຍອາດຈະໄດ້ມີການວາງແຜນແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເວົ້າມາຂ້າງເທິງຄວນມີການຄາດຄະເນເຊິ່ງເປັນສ່ວນ
ໜື່ງຂອງການປະເມີນການສູນເສຍ.



ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
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ບາດກ້າວທີ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ)ແລະ
ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດຫຼືຈາກການທໍາລາຍຂອງ
ໄພພິບັດ.ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
ສາມາດລວມມີດັ່ງນີ້:
 ຍົກຍ້າຍປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອພະຍາດໄປຍັງເຂດທີ່ປອດໄພ,
ຖ້າຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ,ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນການຈັບຈ່ອງທີ່ດິນ,ແລະການ
ສະໜອງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ(ນ້ຳໃຊ້,ສຸຂະອະນາໄມ,ໄຟຟ້າແລະອື່ນໆ)ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ນັບລວມເຂົ້ານຳ.

 ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະສ້ອມແປງໂຄງສ້າງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການກໍ່ສ້າງຄຶນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ໄພພິບັດເພື່ອຮັບປະກັນຂີດ
ຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງແລະການບັງ
ຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ປັບປຸງແລ້ວ.

 ເພື່ອຮັບຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານການ
ຮັບຮອງແລະການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ປັບປຸງແລ້ວ.

 ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງເອກະ
ຊົນ.ໂຄງການຕ່າງໆສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການສໍາລັບປັບປຸງມາດຖານການກໍ່ສ້າງທີ່
ແຂງແກ່ນສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດໄດ້.

 ການໃຫ້ການປີ່ນປົວບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວເຊິ່ງລວມເອົາທັງດ້ານ
ຈິດຕະວິທະຍາໃຫ້ກັບປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 ມາດຕະການປ້ອງກັນອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ:ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນ
ດິນເຈື່ອນແລະນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ.

ບາດກ້າວທີ5.4.ຈັດລຽງບຸລິມະສິດໂຄງການສຳລັບຟື້ນຟູ
ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໂຄງການໃດ
ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາກັນ.ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກ
ສາທາລະນະສຸກຄວນຄັດເລືອກບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງກາ
ນທີ່ໄດ້ກໍານົດທັງໝົດ.ການຈັດລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນກະ
ທົບແລະລະດັບທີ່ບັນດາໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່່ໄປນີ້,ດັ່ງທີ່
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມືສໍາລັບກອງທຶນກໍສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ(PDRF)ສາມາດນໍາມາໃຊ້
ເພື່ອຈັດລຽງບູລິມະສິດຫຼືຈັດລະດັບບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ:

1.ມີຜົນກະທົບອັງຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ,ເມື່ອປະເມີນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືປົວແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນກະທົບປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່
ທຸກຍາກກວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼື
ກຸ່ມບ້ານ.

3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມ
ຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບ
ແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຫຼືຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຫຼືຄປຄພບຂ)ໃນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງ
ການນັ້ນ.

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານການຄຸ້ມຄອງ
ນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຫ້ອງວິເຄາະພະຍາດຊົ່ວຄາວ

ອຸປະກອນຕອບສະໜອງດ້ານການແພດ

ອື່ນໆ

ໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ຈັດລຽງໂດຍທິມງານປະເມີນຕ້ອງໄດ້ນັບລວມເຂົ້າໃສ່ແມັດຕຣິກຂ້າງເທິງ.

ບາດກ້າວທີ5.5.ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນ
ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄວ
ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ.ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນກ
ານຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບບັນດາຊັບສິນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດດ້ານສາທາ
ລະນະສຸກທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງເອກະຊົນຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ,ແຕ່
ໃນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້.



ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
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ຕາຕະລາງ 8 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໃນຂະແໜງສາທາ
ລະນະສຸກ 

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ກໍ່ສ້າງຫ້ອງກວດພະຍາດແລະໂຮງໝໍຊ່ົວຄາວ

ຂ. ການຈັດຫາອຸປະກອນສຳລັບປິ່ນປົວແລະຢາກັນພະຍາດ

ຄ. ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການຈັດສັນສິ່ງທ່ີອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ

ຂ. ການກໍ່ສ້າງຄຶນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະ
ນະສຸກ

ຄ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ(ລະບຸລະອຽດ)

ງ. ອື່ນ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ບາດກ້າວທີ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການທີ່ບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດໂດຍພະແນກສາທາ
ລະນະສຸກໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆເມືອງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ 
DaLNA ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ.ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພ
ະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍທິມງານກາ
ນປະເມີນເພື່ອທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນເມືອງໃນຂະແໜງການດຽວກັນ.ຖ້າຫາກມີຄວ
າມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາຫາລືກັບຄປຄພບຂ.

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກິດຈະ
ກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະໂຄງການທັງໝົດ.ເຕັກນິກຕ່າງໆ
ລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:

1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.

2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນກໍຕ້ອງ
ຈັດຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລັດຖະ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບານຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະສົກປີຄືໄຕມາດຫຼື
ປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດທີ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.

4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງ
ຂອບວຽກ(Log frame).ຕາຕະລາງຂອບວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອພິຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການ.


ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຍາວ.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີ
ຫຼືຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ຕາຕະລາງ 9 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ກໍ່ສ້າງຫ້ອງກວດພະຍາດແລະໂຮງໝໍຊ່ົວຄາວ

ຂ. ການຈັດຫາອຸປະກອນສຳລັບປິ່ນປົວແລະ
ຢາກັນພະຍາດ

ຄ. ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການຈັດສັນສິ່ງທ່ີອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາ
ທາລະນະສຸກ

ຂ. ການກໍ່ສ້າງຄຶນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາຂອງສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ

ຄ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ(ລະບຸລະອຽດ)

ງ. ອື່ນ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ9.
 ຊື່ໂຄງການສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໃນຖັນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
 ແຕ່ລະຖັນສາມາດເພີ່ມເຕີມໄດ້ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມໃນປີທີ2.



ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
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ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ

ພະແນກສາທາລະນະສຸກຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຄປຄພບຂຫຼືເຈົ້າ
ແຂວງໆຄໍາມ່ວນໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນ.
ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃນແຜນຟື້ນຟູລວມຂອງ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:

1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

2.ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໂດຍສະເພາະແມ່ນພ້ືນທີແລະປະເພດຂອງສິ່ງທີ່ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຖືກກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການສູນເສຍລາຍຮັບ,
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມສູງຂື້ນ,ໄລຍະການຄາດຄະເນກ່ອນສະຖານະການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

4.ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນຖ້າບໍ່ມີ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ.

6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ,ຕາມບູລິມະສິດແລະຮ່າງຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກຄວນລາຍງານໃຫ້ຄປຄພບຂເພື່ອສັງລວມ
ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງານ DaLNA (PDNA)
ຫຼັງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານ DaLNA ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.ບົດລາຍງານຂັ້
ນແຂວງຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະການເງິນຂັ້ນແຂວງ.

ໃນກໍລະນີໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່,ບົດລາຍງານ DaLNA (or PDNA)ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຄວນລາຍ
ງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ເພື່ອພິຈາລະນາແລະ
ຮັບເອົາເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູໄພພິບັດລະດັບຊາດ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
x

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
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ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຈຳນວນ

ລວມ

ຈຳນວນລູກຄ້າໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ມື້

ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

ຫ້ອງກວດພະຍາດ

ໂຮງໝໍ

ຫ້ອງວິເຄາະການປິ່ນປົວ

ອື່ນໆ

ລວມ

ຕາຕະລາງ 2 ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກຂ້ັນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ລາຍການ

ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ(ກີບ)

ຫ້ອງກວດພະຍາດ ໂຮງໝໍ ຫ້ອງວິເຄາະ
ພະຍາດ

ອື່ນໆ
(ລະບຸລະອຽດ)1ຊັ້ນ 2ຊັ້ນ 1ຊັ້ນ 2ຊັ້ນ

ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ:

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ

ສ. ລະບົບທໍ່ນ້ຳ

ມູນຄ່າສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ: 

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ

ສ. ລະບົບທໍ່ນ້ຳ

ຄ່າທຳນຽມໂດຍສະເລ່ຍ/ລາຍຮັບ:

ກ. ຄ່າທຳນຽມໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ລຸກຄ້າຕໍ່ມື້

ຂ. ລາຍຮັບໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ລູກຄ້າຕໍ່ມື້

ໄລຍະເວລາຂອງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ມື້

ກ. ໄລຍະເວລາຂອງການກໍ່ສ້າງໂດຍສະເລ່ຍ

ຂ. ໄລຍະເວລາຂອງການສອ້ມແປງໂດຍສະເລຍ່



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
x
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 4 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ເ
ປັນຂອງລັດ 

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ()ຫ້ອງກວດພະຍາດ()ໂຮງໝໍ()ຫ້ອງວິເຄາະພະຍາດ()ສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກອື່ນໆ()ລະບຸລະອຽດ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ ລວມ
(ກີບ)

ເວລາສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ຈຳນວນ ລວມ
(ກີບ) ຈຳນວນ ລວມ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

1. ໂຄງສ້າງ

2. ອຸປະກອນ

ກ.ເຄື່ອງສະເກນCT

ຂ. ເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າ

ຄ. ເຄື່ອງMRI

ງ. ອຸປະກອນການແພດ
ຕ່າງ(ລະບຸລະອຽດ)

ຈ. ຢາປົວພະຍາດ

ສ. ເຄື່ອງມືຕອບສະໜອງ
ການປິ່ນປົວຕ່າງໆ

ຊ. ອື່ນໆ

3. ອ່ືນໆ      

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຸງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
x
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ຕາຕະລາງ 5 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງເອກະຊົນ 
ໃນຂັ້ນເມືອງ 

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ:

ປະເພດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ()ຫ້ອງກວດພະຍາດ()ໂຮງໝໍ()ຫ້ອງວິເຄາະພະຍາດ()ສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກອື່ນໆ()ລະບຸລະອຽດ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ ລວມ
(ກີບ)

ເວລາສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ຈຳນວນ ລວມ
(ກີບ) ຈຳນວນ ລວມ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

1. ໂຄງສ້າງ

2. ອຸປະກອນ

ກ.ເຄື່ອງສະເກນCT

ຂ. ເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າ

ຄ. ເຄື່ອງMRI

ງ. ອຸປະກອນການແພດ
ຕ່າງ(ລະບຸລະອຽດ)

ຈ. ຢາປົວພະຍາດ

ສ. ເຄື່ອງມືຕອບສະໜອງ
ການປິ່ນປົວຕ່າງໆ

ຊ. ອື່ນໆ

3. ອ່ືນໆ      

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຸງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
x
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ປະເພດຂອງຊໍາສິນ

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍ
ລວມຄວາມເສຍ
ຫາຍ(ກີບ)ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລັດ ເອກະຊົນ ລວມ
(ກີບ) ລັດ ເອກະຊົນ ລວມ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ. ຫ້ອງກວດພະຍາດ

ຂ. ໂຮງໝໍ

ຄ. ຫ້ອງວິເຄາະພະຍາດ

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ

2. ອຸປະກອນການແພດ

ກ. ເຄື່ອງສະແກນCT 

ຂ. ເຄື່ອງສ່ອງໄຟຟ້າ

ຄ. ເຄື່ອງxxx

ງ. ປະກອນການແພດອື່ນໆ
(ລະບຸລະອຽດ)

ຈ. ຢາປົວພະຍາດ

ສ. ອຸປະກອນຕອບສະໜອງການ
ປິ່ນປົວອື່ນໆ

ຊ. ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງຫ້ອງການ

3. ອ່ືນໆ

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ການສູນເສຍ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຸງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
x
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ຕາຕະລາງ 7 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ຊື່ເມືອງ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ເມືອງ:

ກ. ເມືອງ

ຂ. ເມືອງ

ຄ. ເມືອງ

ງ.

ລວມ

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຫ້ອງວິເຄາະພະຍາດຊົ່ວຄາວ

ອຸປະກອນຕອບສະໜອງດ້ານການແພດ

ອື່ນໆ



ກອ
ບປ
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ໍ້ມູນ
x
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 8 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ກໍ່ສ້າງຫ້ອງກວດພະຍາດແລະໂຮງໝໍຊ່ົວຄາວ

ຂ. ການຈັດຫາອຸປະກອນສຳລັບປິ່ນປົວແລະຢາກັນພະຍາດ

ຄ. ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການຈັດສັນສິ່ງທ່ີອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ

ຂ. ການກໍ່ສ້າງຄຶນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນ
ະສຸກ

ຄ. ມາດຕາການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ(ລະບຸລະອຽດ)

ງ. ອື່ນ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ຕາຕະລາງ 9 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ກໍ່ສ້າງຫ້ອງກວດພະຍາດແລະໂຮງໝໍຊ່ົວຄາວ

ຂ. ການຈັດຫາອຸປະກອນສຳລັບປິ່ນປົວແລະ
ຢາກັນພະຍາດ

ຄ. ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການຈັດສັນສິ່ງທ່ີອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລ
ະນະສຸກ

ຂ. ການກໍ່ສ້າງຄຶນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ

ຄ. ມາດຕາການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ(ລະບຸລະອຽດ)

ງ. ອື່ນ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ,ທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ

Lao 
Version

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ
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ສາລະບານ
ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ 2
ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ 2
ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ(DaLNA)ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານ 4
ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບແຕ່ລະ 
ເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 4
ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 6
ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 9
ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 10
ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ 10
ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 14
ບາດກ້າວທີ7
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ 15

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 17



ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ

2

ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍF,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ບົດແນະນຳລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ(DaLNA) ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ
ແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນ
ກໍສາມາດຕັດສິນໃຈດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ໃນຂະແໜງການໃດໜື່ງຫຼືຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄວາມຮຽກຮ້ອງເຮັດການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາ
ຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງແລະໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະ
ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ).

ບຸກຄະລາກອນ ບົດບາດໃນການປະເມີນ DaLNA 
ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກຫ້ອງການເຄຫາສະຖານ
ຂອງພະແນກໂຍທາທີການແລະຂົນສົ່ງ
ແຂວງຄຳມ່ວນ(ນັກວິສາວະກອນ,ຊ່ຽວຊານ
ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,ນັກເສດຖະສາດແລະ
ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການເງິນ)

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງໂຍທາທິການແລະ
ຂົນສົ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ບຸກຄະລາກອນຈາກຂະແໜງເຄຫາສະຖານຂອງ
ບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມີນ

ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວ
ກັບຂະແໜງເຄຫາສະຖານໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ) ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ

ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ
ຂະແໜງເຄຫາສະຖານປະກອບມີສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ປະຊາຊົນ
ໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງທີ່ພັກພາອາໄສເຊິ່ງອາດຈະປະກອບໄປດ້ວຍ:ໂຄງສ້າງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍນອກເຮືອນ
ເຊັ່ນວ່າ:ຮົ້ວ,ສະຖານທີ່ຈອດລົດ,ສະລອຍນ້ຳແລະອື່ນໆ.ເຊິ່ງທີ່ພັກພາອາໄສເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະ
ເປັນໃນຮູບລັກສະນະຂອງການເຊົ່າຫຼືເປັນກຳມະສິດຂອງບຸກຄົນທີ່ພັກພາອາໄສຢູ່.ໃນຂະແໜງ
ເຄຫາສະຖານຈະບໍ່ລວມເອົາໂຮງແຮມແລະເຮືອນພັກທີ່ເປັນບ່ອນພັກພາອາໄສຊົ່ວຄາວ
ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວແລະແຂກຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຕ່າງໆ.ເຊິ່ງທີ່ພັກພາອາໄສຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນຄວນຈະແຍກ
ການປະເມີນພາຍໃຕ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

3

ຄວາມເສຍຫາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານແມ່ນມູນຄ່າ:ກ)ການສ້ອມແປງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງ
ສ່ວນແລະ/ຫຼືຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດແລະໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຊັ່ນວ່າ:

 ໂຄງສ້າງທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ ຫຼື ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະຖານທີ່ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການພັກພາອາໄສ ເຊິ່ງລວມທັງອາຄານທີ່ໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສຕ່າງໆ
ເຊັ່ນວ່າ:ພື້ນທີ່ໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດທົ່ວໄປແລະສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.

 ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຫືຼແຕ່ລະຄົວເຮືອນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນຫຼືຖືກເສຍຫາຍ
ທັງໝົດເຊັ່ນວ່າ:ບັນໄດເລື່ອນແລະເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ,ແລະອຸປະກອນຕົກແຕ່ງໃນອາຄານ,
ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ແລະອຸປະກອນນຳໃຊ້ຕ່າງໆ.

ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ກຳລັງເກີດໄພພິບັດຫຼືໃນຊ່ວງເວລາ
ເວລາສັ້ນໆພາຍຫຼັງໄພພິບັດ,ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເສຍຫາຍບາງຢ່າງອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ
ເປັນເວລາຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ຄວາມເສຍຫາຍວັດແທກໄດ້ໃນຫົວໜ່ວຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງແລ້ວ
ຈຶ່ງຄາດຄະເນມູນຄ່າການສ້ອມແປງຫຼືມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນພາຍຫຼັງ.

ການສູນເສຍ
ການສູນເສຍແມ່ນມູນຄ່າການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼວຽນກະແສເສດຖະກີດ(ລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍ)
ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ.ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າ
ໃນປະຈຸບັນແລະການບໍລິການໃນໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ແລະ/ຫຼືຈະບໍ່ໄດ້ທໍາການຜະລິດຕະຫຼອດໄລຍະ
ເວລາເກີດໄພພິບັດຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງສົມບູນແບບ.ການສູນເສຍໃນຂະແໜງເຄຫາສະ
ຖານຈະປະກອບໄປດ້ວຍ:
 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນຫລ່ວງໜ້າເຊັ່ນວ່າ:ທີ່ພັກພາອາໄສຊົ່ວຄາວ,ອຸປະກອນແລະ
ອື່ນໆທີ່ນຳໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອງການສ້ອມແປງຫຼືກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

 ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນຈາກຄ່າເຊົ່າທີ່ພັກພາອາໄສ,ຄ່າທຳນຽມແລະແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ່າງໆເຊິ່ງຈະເປັນ
ແຫຼ່ງລາຍຮັບສຸດທ້າຍຈົນກ່ວາທີ່ພັກອາໄສຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ.

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທັບມ້າງF/ຮື້ຖອນຫຼືອະນາໄມຊາກຫັກພັງ,ການເກັບກູ້ເອກະສານ
ແລະອື່ນໆ.

ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານຈະເກີດຂຶ້ນຕະລອດໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູແລະການ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະການສູນເສຍດັ່ງກ່າວອາດຈະແກ່ຍາວໄປເປັນເວລາຫຼາຍປີພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ມັນ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນມູນຄ່າຂອງເງິນໃນລາຄາປັດຈຸບັນ.




ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ

4

ບາດກ້າວທ່ົວໄປໃນການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມ
ເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການໃນ
ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານ

ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ

ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງFFFFFຂະ
ແໜງການ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານ,ມີບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຄວນປະຕິບັດລຸ່ມ
ນີ້.ແຕ່ລະຕາຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ
ເຂົ້າໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ.ສົມມຸດວ່າຊັບສິນທີ່ມີຢູ່ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານເປັນກຳມະສິດຂອງ
ເອກະຊົນ.

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບ 
ແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ   

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນທີ່ພາກສະໜາມຫຼືຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນກ່ອນ
ໄພພິບັດຈະເກີດຂຶ້ນ.ເຄຫາສະຖານປະເພດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນສາມາດແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ
ໂດຍອິງຕາມປະເພດຂອງວັດສະດຸທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງແລະຈຳນວນຊັ້ນຂອງອາຄານ.ຂໍ້ມູນພື້ນ
ຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກ
ພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼືຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ພື້ນຖານ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງເຄຫາສະຖານໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດເຄຫາສະຖານ ຈຳນວນຫັງ
ຄາເຮືອນ

ຈຳນວນຫັງ
ຄາເຮືອນເຊົ່າ

ຈຳນວນເຈົ້າຂອງກຳ
ມະສິດໂດຍສະເລ່ຍ

ປະເພດ ປະເພດ ຍິງ ຊາຍ

ປະເພດ1 ຕູບ(ໄມ້,ຫຍ້າ,ເຈັ້ຍແຂງ)

ປະເພດ2 ເຮືອນໄມ້ຊັ້ນດຽວ

ປະເພດ3 ເຮືອນໄມ້ສອງຊັ້ນຫຼື
ຫຼາຍກ່ວາສອງຊັ້ນ

ປະເພດ4 ເຮືອນກໍ່ປະສົມໄມ້ທີ່ມີຊັ້ນດຽວ

ປະເພດ5 ເຮືອນກໍ່ປະສົມໄມ້ທີ່ມີສອງຊັ້ນຫຼື
ຫຼາຍກ່ວາ

ປະເພດ6 ເຮືອນເຄິ່ງກໍ່ເຄິ່ງໄມ້

ປະເພດ7 ອື່ນໆ

ລວມ ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ1.
 Fເຮືອນເຊົ່າFຈະອິງໃສ່ຈຳນວນຂອງເຮືອນ(ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງຈຳນວນທັງໝົດ)ທ່ີໃຫ້ເຊົ່າ.
 Fຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນເຈັ້າຂອງກຳມະສິດໂດຍສະເລ່ຍFຈະອິງໃສ່ຈຳນວນຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ແຕ່ລະຫຼັງຄາເຮືອນໂດຍ
ແຍກຕາມເພດ.

 ປະເພດສະຖານທ່ີພັກພາອາໄສອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຖິງປະເພດຂອງການນຳໃຊ້ສະຖານທ່ີພັກພາໄສຕ່າງໆທີ່ມີຢູໃນ
ເມືອງທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າຢູ່ໃນລາຍການ.

ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງການໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານປະເພດຕ່າງໆ  

ຊື່ເມືອງ:

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສ້າງ

ມູນຄ່າຂອງເຄຫາສະຖານປະເພດຕ່າງໆ(ກີບ)

ປະເພດ
1

ປະເພດ
2

ປະເພດ
3

ປະເພດ
4

ປະເພດ
5

ປະເພດ
6

ປະເພດ
7 ອື່ນໆ

ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ:

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ

ສ. ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ
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ມູນຄ່າສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ: 

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ

ສ. ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ

ມູນຄ່າຂອງວັດສະດຸໃນອາຄານໂດຍສະເລ່ຍ/ຄ່າເຊົ່າ

ກ. ມູນຄ່າຂອງວັດສະດຸໃນອາຄານ
ໂດຍສະເລ່ຍ

ຂ. ຄ່າເຊົ່າຕໍ່ເດືອນໂດຍສະເລ່ຍ

ໄລຍະເວລາຂອງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ມື້

ກ. ໄລຍະຂອງການກໍ່ສ້າງໂດຍສະເລ່ຍ

ຂ. ໄລຍະຂອງການສ້ອມແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ2.
 Fມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍFປົກກະຕິແລ້ວຈະເບີກຈ່າຍເປັນສະກຸນເງິນກີບໃນການສ້ອມແປງ
ສ່ວນໃດໜື່ງຂອງສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສ.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆອາດຈະລວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງຫ້ອງນ້ຳ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ຖ້າຫາກວ່າມີການແຍກກັນຈ່າງຫາກກັບເຮືອນ),ລະບົບໄຟຟ້າແລະທໍ່ສົ່ງນ້ຳແລະອື່ນໆ.ເຊິ່ງຄວນ
ອິງໃສ່ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຜ່ານມາ.

 ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ມີຢູ່ໃນອາຄານໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ຢູ່ພາຍໃນອາຄານ.
 ມູນຄ່າໃສ່ຈ່າຍທັງໝົດຄວນຈະອີງໃສ່ມູນຄ່າກ່ອນໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນດໍາເນີນພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດໃນບັນດາເມືອງ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຮ່ວມກັນເພື່ອ
ຮັບປະກັນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.

ບາດກ້າວທີ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ຂະແໜງ
ເຄຫາສະຖານໃນຂັ້ນເມືອງ
ການປະເມີນຫຼັງໄພພິບັດຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານຄວນປະເມີນເປັນແຕ່ລະເມືອງແລະສ້າງເປັນ
ທິມງານຂັ້ນແຂວງຂື້ນ.ເຊິ່ງສາມາດດຳເນີນໄດ້ດັ່ງໄປນີ້:



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ກ.ນັບຈຳນວນຂອງສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສທີ່ຖືກເສຍຫາຍໂດຍອິີງຕາມປະເພດ;ແລະ

ຂ.ປະເມີນສ່ວນໃດໜື່ງຂອງສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສທີ່ຖືກເສຍຫາຍເຊັ່ນວ່:ຫຼັງຄາ,ຮົ້ວ,
ລະບົບໄຟຟ້າ,ທໍ່ສົ່ງນ້ຳແລະອື່ນໆ.

ອິງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ທີມງານປະເມີນສາມາດນຳໃຊ້ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໃນການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານໃນຂັ້ນເມືອງ.

ຕາຕະລາງ 3 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານ 

ຊື່ເມືອງ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ປະເພດສະຖານທີ່
ພັກພາອາໄສ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມ
(ກີບ)ຈຳນວນ ມູນຄ່າວັດສະດຸທີ່ຖຶກທຳ

ລາຍໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)
ລວມ
(ກີບ) ຈຳນວນ ມູນຄ່າວັດສະດຸທີ່ຖຶກທຳ

ລາຍໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)
ລວມ
(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ

ປະເພດ1

ປະເພດ2

ປະເພດ3

ປະເພດ4

ປະເພດ5

ປະເພດ6

ປະເພດ7

ອື່ນໆ

ລວມ N.A. N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ລວມ
(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມFຊາກຫັກພັງ

ຄ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ3.
 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນນຳໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ.ຕົວຢ່າງ,ຖ້າຫາກວ່າຫຼັງຄາ
ຖືກເສຍຫາຍເປັນຈຳນວນ20ມ2,ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຫຼັງຄາຈະຄິດໄລ່ເປັນມ2ຄູນໃຫ້20ມ2.ອີກຢ່າງໜື່ງ,

 ຖ້າໂຄງສ້າງຖືກທຳລາຍທັງໝົດຈະຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນໃນລາຄາພາຍຫັຼງເກີດໄພພິບັດ.
F ລວມມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຖືກເສຍຫາຍຈາກການທຳລາຍທັງໝົດ(ຫຼືຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ)ເຄຫາສະຖານ

ຈະຖືກນັບເປັນຈຳນວນທີ່ຖຶກເສຍຫາຍທັງໝົດ(ຫຼືຖືກເສຍຫານບາງສ່ວນ)ຄູນໃຫ້ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ຫຼືມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ)ບວກໃຫ້ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄຫາສະຖານ
ທີ່ຖືກທຳລາຍ(ຫຼືເສຍຫາຍ).ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນແລະມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ.
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນແລະສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນແມ່ນມີຢູ່ໃນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.

F  ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ(ຖັນຊ):=ຖັນ(ຄ)+ຖັນ(ສ),ເຊິ່ງວ່າ:
•	 ຖັນ(ຄ)=(ຖັນFກFFມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ)+(ຖັນFກFFຖັນFຂF)ແລະ
•	 ຖັນ(ສ)=(ຖັນFງFFມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ)+(ຖັນFງFFຖັນFຈF)

 ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນອາດຖືກສູນເສຍເນ່ືອງຈາກບໍ່ມີການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສທີ່ຖືກທຳລາຍ.ສິ່ງເຫຼົ່າ
ນີ້ສາມາດໄດ້ມາຈາກການຄາດຄະເນລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົ່າໂດຍສະເລ່ຍຄູນໃຫ້ຈຳນວນຂອງເຄຫາສະຖານເຊົ່າທີ່
ຖືກເສຍຫາຍຫຼືເຄຫາສະຖານທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຄູນໃຫ້ຈຳນວນເດືອນຂອງເຄຫາສະຖານທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຫຼື
ໃຫ້ເຊົ່າອີກຄັ້ງ.

 ປົກກະຕິແລ້ວການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອຈະໄດ້ດຳເນີນໂດຍເຈົ້າຂອງກຳມະສິດໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫຼັງນ້ຳ
ຖ້ວມ.

ປົກກະຕິແລ້ວ,ເຄຫາສະຖານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຳມະສິດຂອງເອກະຊົນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຖ້າ
ມີເຄຫາສະຖານຢູ່ໃນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງລັດ,ຄວນຈະປະເມີນ
ໃນວິທີການດຽວກັນ.ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄວນແຍກອອກໃນຕາຕະລາງສັງລວມຄວາມຄວາມຫາຍແລະ
ການສູນເສຍໃນພາຍຫຼັງ.

ບາດກ້າວທີ2.2.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງ
ເຄຫາສະຖານ
ເມື່ອຕາຕະລາງໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວ,ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນຄວນຖືກນຳໃຊ້
ໃນການສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງດັ່ງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານໃນແຂວງຄຳ
ມ່ວນ 

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມວນ

ເມືອງ

ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄຫາສະຖານ
ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ລວມ
ການສູນເສຍ
(ກີບ)

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ຈຳນວນ ລວມມູນຄ່າ
(ກີບ) ຈຳນວນ ລວມມູນຄ່າ

(ກີບ)

ກ.ເມືອງ:

ຂ. ເມືອງ:

ຄ. ເມືອງ:

ງ. )

ລວມ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ4.
 ມູນຄ່າລວມທັງໝົດຄວນລວມເອົາທັງມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນ(ຫຼືມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງ)
ຂອງເຄຫາສະຖານແລະສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນອາຄານທີ່ໄດ້ຈາກຕາຕະລາງທີ3.

ແບບສອບຖາມແຕ່ລະຢ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກຂອງເອກະຊົນສາມາດສັງລວມແລະສ້າງເປັນຕາຕະລາງສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຂອງພາກເອກະຊົນ.

ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 
ການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນບໍ່ມີການຊໍ້າກັນລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກທິມງານການປະ
ເມີນ.ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງ
ຂະແໜງເຄຫາຜັງເມືອງໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມາດຈັດເປັນ
ເວລາໜຶ່ງວັນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້,ບັນຫາແລະ
ປະສົບການໃນພາກສະໜາມ,ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.ກ່ອນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະຮັບຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ແຕ່ສະໜາມ,
ຊຶ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.ບັນດາກິດຈະ
ກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເບິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມີ:
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກຍທຂ
 ທິມງານການປະເມີນຍ່ອຍທີ່ປະເມີນໃນບັນດາເມືອງ ຫຼື ກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳສະເໜີ
ໂດຍຫຍໍ້:

•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
 ຫົວໜ້າພະແນກຍທຂ/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:

•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອີງໃສ່ການລາຍງານ

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າມີ)

•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການ DaLNA 

•	 ປິດກອງປະຊຸມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆຄປຄພບຂຈະຈັດ
ກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຈາກສະໜາມເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການ
ຊໍ້າກັນຂອງຂໍ້ມູນ.



ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ
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ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ທີມງານປະເມີນຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານຕ້ອງສາມາດວິເຄາະຜົນກະທົບຄວາມເສຍຫາຍແລະກາ
ນສູນເສຍທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ບັນດາເຄຫາສະຖານ,ແລະອື່ນໆ.

 ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນຜູ້ທີ່ສູນເສຍສະຖານທ່ີພັກພາອາໄສໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານຕານຕ່ຳທີ່ສຸດເຊັ່ນວ່າ:ຍິງຖືພາ,ແມ່ລູກອ່ອນ,ເດັກນ້ອຍ,ຜູ້ເຖົ້າແລະ
ອື່ນໆ.

 ຄ່າໃຊ້ຈ່ານເພີ່ມເຕີມຂອງຄອບຄົວຖ້າພວກເຂົາອາໄສຢູ່ສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສຊົ່ວຄາວຫຼື

 ລາຍຈ່າຍສຳລັບຄ່າເຊົ່າສະຖານທ່ີພັກພາອາໄສຊົ່ວຄາວ.

ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານກັນ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຄວາມແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຕໍ່ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແຫນງການຕ້ອງໄດ້ຖືກຄາດຄະເນ.ຂະແໜງ
ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ(DH)ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.

ບາດກ້າວທີ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ກ່ອນດໍາເນີນການປະເມີນພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການ
ປະເມີນ,ທິມງານຂອງຂະແໜງເຄຫາ-ຜັງເມືອງຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟືນຟູແລະກໍ່
ສ້າງຄືນໃໝ່ສໍາລັບຂະແໜງເຄຫາສະຖານ.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນະ
ໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄປຄພບຂຮ່ວມກັບທິມງານອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະສໍາເລັດຍຸດ
ທະສາດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບາງຈຸດຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະນາດັ່ງລຸ່ມ
ນີ້:

1.ການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ(Building Back 
Better (BBB)).ການອອກແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູອີງໃສ່ຫຼັກການ BBB ຈະສົ່ງເສີມ
ການຫຼຸດຜ່ອນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.ຫຼັກການສ້າງຄຶນໃໝ່ທີ່
ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານໄພພິບັດຄວນຈະສັງເກດເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
ໃນພື້ນທີ່ປອດໄພຈາກໄພພິບັດແທນການປຸກສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂອບເຂດທີ່ມີໄພພິບັດ.

2. ເລັ່ງໃສ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ສຸດ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານ 
ສັງຄົມ ເຊັ່ນເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ/ຄົນພິການ.ຄວາມຕ້ອງການວາງ
ແຜນການຟື້ນຟູເພື່ອໃຫ້ບູລິມະສິດບັນດາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ສຸດ,ລວມມີແມ່ຍິງທີ່ເປັນ
ຫົວໜ້າຄອບຄົວ,ເດັກນ້ອຍແລະເດັກກໍາພ້າ,ແລະຜູ້ທຸກຍາກແລະການເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຕ້ອງ
ການພິເສດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເມີນເສີຍ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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3.ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນFແລະFການໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນແລະການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນທຸກໆຂະບວນການFFການກໍານົດFFການວາງແຜນFFການອອກແບບFແລະFການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດFFຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນFຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງໂຄງການFແລະເຮັດ
ໃຫ້ການໃຊ້ຄວາມຮູ້FFຊັບພະຍາກອນFແລະFຂີດຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ.

4.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ.ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູ
ອາດຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ
ແຜນພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ,ແລະຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງຄືນແລະປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບ
ຂອງການພັດທະນາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

5. ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຟູ.

 ບັນດາໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານແບບກ້ວາງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້
ໄຂແລະມີນະໂຍບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະເພາະ
ອາດຕ້ອງການໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດ
ທີ່ຄວາມສັບຊ້ອນຫຼືຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາ
ລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູທີ່
ລວມເອົາລະບົບການຕິດຕາມກວດແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນຟື້ນຟູ.

6.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.ຍຸດທະສາດລວມຄວນມີການ
ກໍານົດແຫຼ່ງທຶນທີ ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.ຕົວຢ່າງ,ອາດມີບາງກໍລະນີ
ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບໍລິການຈະຫຼຸດລົງຖ້າວ່າປະຊາຊົນມີການຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ນອກຈາກນັ້ນ,ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງ
ການເອກະຊົນກໍຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງ.ບາງແຫຼ່ງທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກ່ວາ
ກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດເພື່ອໂຄງການໃນໄລບະບາວທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.

7.ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ແຜນການລວມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ,ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ໂດຍ
ຜ່ານເປີດກ້ວາງການກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຂະບວນການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວທີ5.2.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວເທົ່າ
ທີ່ເປັນໄດ້.ກິດຈະກຳບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູທີ່ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນ:

 ອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນແຮງງານຫຼືເງິນທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນແຮງງານໃນການຟື້ນຟູ/ກໍ່ສ້າງສະ
ຖານທີ່ພັກພາອາໄສທີ່ຖືກທຳລາຍ.

 ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງທາງດ້ານວັດຖຸໂດຍສະເພາະແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຍາກຈົນທີ່ສຸດ.

 ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອສຳລັບການສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ.

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເວົ້າມາຂ້າງເທິງຄວນມີການຄາດຄະເນເຊິ່ງເປັນສ່ວນ
ໜື່ງຂອງການປະເມີນການສູນເສຍ.



ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ
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ບາດກ້າວທີ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ)ແລະ
ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດFຫຼືຈາກການທໍາລາຍ
ຂອງໄພພິບັດ.ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງເຄຫາສະ
ຖານສາມາດລວມມີດັ່ງນີ້:
 ການເຄື່ອນຍ້າຍສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສໄປຍັງພື້ນທີ່ປອດໄພ,ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.
ໃນກໍລະນີນີ້,ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັບຈ່ອງທີ່ດິນ,ແລະການສະໜອງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ
(ນ້ຳໃຊ້,ສຸຂະອະນາໄມ,ລະບົບໄຟຟ້າແລະອື່ນໆ)ຄວນໄດ້ລວມເຂົ້າໃສ່ນຳ.

 ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະສ້ອມແປງບັນດາໂຄງສ້າງຂອງສະຖານທີ່ພັກ
ພາອາໄສພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການກໍ່ສ້າງຄຶນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ໄພພິບັດເພື່ອຮັບັບ
ໄພພິບັດຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງແລະຍັງຄັບໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານການກໍ່
ສ້າງທີ່ໄດ້ປັບປຸງ.

 ຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກທໍາລາຍຫຼືຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອະນາຄົດ.

 ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະສ້ອມແປງເຮືອນ.ໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວສາມາດປະກອບດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການສໍາລັບປັບປຸງມາດຖານການກໍ່ສ້າງທີ່
ແຂງແຮງສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດໄດ້.

 ມາດຕະການປ້ອງກັນອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ:ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນດິນເຊາະເຈື່ອນ
ທີ່ຮຸນແຮງແລະນ້ຳຖ້ວມຕໍ່ເຄຫາສະຖານ.

ບາດກ້າວທີ5.4.ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໂຄງການໃດ
ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາກັນ.ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງຂະແໜງ
ເຄຫາ-ຜັງເມືອງຄວນຄັດເລືອກບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງການທີ່
ໄດ້ກໍານົດທັງໝົດ.ການຈັດລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນກະທົບແລະ
ລະດັບທີ່ບັນດາໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່່ໄປນີ້,ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນໃນຄູ່ມືກອງທຶນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ(PDRF)ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ຫຼືຈັດລະດັບບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ:

1.ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ,ເມື່ອປະເມີນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືປົວແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກຍາກ
ກວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານ.

3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນ.

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບ
ແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຫຼືຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຫຼືຄປຄພບຂ)ໃນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງ
ການນັ້ນ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ການຕອບສະໜອງວັດສະດຸ
ທີ່ໃຊ້ໃນເຄຫາສະຖານ

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ອື່ນໆ

ບາດກ້າວທີ5.5.ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄວນ
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນຂອງຂະແໜງເຄຫາ-ຜັງເມືອງ.ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນການ
ຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບບັນດາວັດສະດຸຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານທີ່ເປັນກໍາມະສິດ
ຂອງເອກະຊົນເຊິ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງຫຼື
ລັກສະນະຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ,ແຕ່ໃນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້.

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານ  

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນແຮງງານຫືຼເງິນທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນງານໃນການ
ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ

ຂ. ການໃຫ້ສິນເຊື່ອສຳລັບສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າ

ຄ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ(ລະບຸລະອຽດ)

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ
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ບາດກ້າວທີ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການທີ່ບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດໂດຍພະແນກເຄຫາ
ສະຖານໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກເຄຫາ-ຜັງເມືອງຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆເມືອງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ 
DaLNA ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ.ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພ
ະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍທິມງານກາ
ນປະເມີນເພື່ອທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນເມືອງໃນຂະແໜງການດຽວກັນ.ຖ້າຫາກມີຄວ
າມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາຫາລືກັບຄປຄພບຂ.

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ກິດຈະກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະໂຄງການທັງໝົດ.ເຕັກ
ນິກຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:

1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.

2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນກໍຕ້ອງ
ຈັດຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລັດຖະ
ບານຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະສົກປີຄືໄຕມາດຫຼື
ປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດທີ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.

4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງ
ຂອບວຽກ(Log frame).ຕາຕະລາງຂອບວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອພິຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການ.


ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຍາວ.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີ
ຫຼືຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນແຮງງານຫືຼເງິນທີ່
ເປັນຄ່າຕອບແທນແຮງງານໃນການສ້ອມແປງເຄ
ຫາສະຖານ

ຂ. ການໃຫ້ສິນເຊື່ອສຳລັບສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າ

ຄ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ(ລະບຸລະອຽດ)

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ6.
 ຊື່ໂຄງການສາມາດເພີ່ມເຂົ້າພາຍໃຕ້ຖັນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
 ແຕ່ລະຖັນສາມາດເພີ່ມເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມໃນປີທີ2.

ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ

ຂະແໜງເຄຫາ-ຜັງເມືອງຫຼືພະແນກຍທຂຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງເຄຫາສະຖານໃຫ້
ຄປຄພບຂຫຼືເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງ
ໆຂ້າງເທິງນັ້ນ.ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານໃນແຜນຟື້ນຟູລວມ
ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:

1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງເຄຫາສະຖານໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

2.ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານໂດຍສະເພາະແມ່ນພື້ນທີ ແລະ ປະເພດຂອງສິ່ງທີ່ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຖືກກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການສູນເສຍລາຍຮັບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ
ສູງຂື້ນ,ໄລຍະການຄາດຄະເນກ່ອນສະຖານະການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.



ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ
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4.ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນຖ້າບໍ່ມີ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງເຄຫາຜັງເມືອງຂອງແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ.

6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ,ຕາມບູລິມະສິດແລະຮ່າງຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພະແນກຍທຂຫຼືຂະແໜງເຄຫາຜັງເມືອງຄວນລາຍງານໃຫ້ຄປຄພບຂເພື່ອ
ສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງານ DaLNA (PDNA)
ຫຼັງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານ DaLNA ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.ບົດລາຍງານຂັ້
ນແຂວງຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະການເງິນຂັ້ນແຂວງ.

ໃນກໍລະນີໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່,ບົດລາຍງານ DaLNA (or PDNA)ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຄວນລາຍ
ງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ເພື່ອພິຈາລະນາແລະ
ຮັບເອົາເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູໄພພິບັດລະດັບຊາດ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F

ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ
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ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງເຄຫາສະຖານໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດເຄຫາສະຖານ ຈຳນວນຫັງ
ຄາເຮືອນ

ຊື່ເມືອງ:ຈຳນວນຫັງ
ຄາເຮືອນເຊົ່າ

ຈຳນວນເຈົ້າຂອງກຳ
ມະສິດໂດຍສະເລ່ຍ

ປະເພດ ປະເພດ ຍິງ ຊາຍ

ປະເພດ1 ຕູບ(ໄມ້,ຫຍ້າ,ເຈັ້ຍແຂງ)

ປະເພດ2 ເຮືອນໄມ້ຊັ້ນດຽວ

ປະເພດ3 ເຮືອນໄມ້ສອງຊັ້ນຫຼືຫຼາຍກ່ວາສອງຊັ້ນ

ປະເພດ4 ເຮືອນກໍ່ປະສົມໄມ້ທີ່ມີຊັ້ນດຽວ

ປະເພດ5 ເຮືອນກໍ່ປະສົມໄມ້ທີ່ມີສອງຊັ້ນຫຼືຫຼາຍກ່ວາ

ປະເພດ6 ເຮືອນເຄິ່ງກໍ່ເຄິ່ງໄມ້

ປະເພດ7 ອື່ນໆ

ລວມ ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງການໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານປະເພດຕ່າງໆ  

ຊື່ເມືອງ:

ລາຍລະອຽດອົງປະກອບສ້າງ

ມູນຄ່າຂອງເຄຫາສະຖານປະເພດຕ່າງໆ(ກີບ)

ປະເພດ
1

ປະເພດ
2

ປະເພດ
3

ປະເພດ
4

ປະເພດ
5

ປະເພດ
6

ປະເພດ
7 ອື່ນໆ

ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ:

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ

ສ. ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ

ມູນຄ່າສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ: 

ກ. ໂຄງສ້າງ

ຂ. ຫຼັງຄາຕໍ່ມ2

ຄ. ຝາຕໍ່ມ2

ງ. ຊັ້ນອາຄານຕໍ່ມ2

ຈ. ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ

ສ. ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ

ມູນຄ່າຂອງວັດສະດຸໃນອາຄານໂດຍສະເລ່ຍ/ຄ່າເຊົ່າ

ກ. ມູນຄ່າຂອງວັດສະດຸໃນອາຄານ
ໂດຍສະເລ່ຍ

ຂ. ຄ່າເຊົ່າຕໍ່ເດືອນໂດຍສະເລ່ຍ

ໄລຍະເວລາຂອງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ມື້

ກ. ໄລຍະຂອງການກໍ່ສ້າງໂດຍສະເລ່ຍ

ຂ. ໄລຍະຂອງການສ້ອມແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F

ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ
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ຕາຕະລາງ 3 ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານ 

ຊື່ເມືອງ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ປະເພດສະຖານທີ່
ພັກພາອາໄສ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມ
(ກີບ)ຈຳນວນ ມູນຄ່າວັດສະດຸທີ່ຖຶກທຳ

ລາຍໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)
ລວມ
(ກີບ) ຈຳນວນ ມູນຄ່າວັດສະດຸທີ່ຖຶກທຳ

ລາຍໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)
ລວມ
(ກີ

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ

ປະເພດ1

ປະເພດ2

ປະເພດ3

ປະເພດ4

ປະເພດ5

ປະເພດ6

ປະເພດ7

ອື່ນໆ

ລວມ N.A. N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ລວມ
(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມຊາກຫັກພັງ

ຄ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ

ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງເຄຫາສະຖານໃນແຂວງຄຳມ່ວນ 

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມວນ

ເມືອງ

ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄຫາສະຖານ
ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ລວມ
ການສູນເສຍ
(ກີບ)

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ຈຳນວນ ລວມມູນຄ່າ(ກີບ) ຈຳນວນ ລວມມູນຄ່າ(ກີບ)

ກ.ເມືອງ:

ຂ. ເມືອງ:

ຄ. ເມືອງ:

ງ. )

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ການຕອບສະໜອງວັດສະດຸ
ທີ່ໃຊ້ໃນເຄຫາສະຖານ

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ອື່ນໆ

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານ  

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນແຮງງານຫືຼເງິນທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນງານໃນການສ້ອມແປງ
ເຄຫາສະຖານ

ຂ. ການໃຫ້ສິນເຊື່ອສຳລັບສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າ

ຄ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ(ລະບຸລະອຽດ)

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F

ຂະແໜງເຄຫາສະຖານ
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ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ອາຫານທີ່ເປັນຄ່າຕອບແທນແຮງງານຫືຼເງິນທີ່ເປັນຄ່າ
ຕອບແທນງານໃນການສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ

ຂ. ການໃຫ້ສິນເຊື່ອສຳລັບສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນກ່ວາເກົ່າ

ຄ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ(ລະບຸລະອຽດ)

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ,ທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ

Lao 
Version

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຂະແໜງບໍ່ແຮ່





1

ສາລະບານ
ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ 2
ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ 2
ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ(DaLNA)ໃນຂະແໜງ[ບໍ່ແຮ່ 4
ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບແຕ່ລະ 
ເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 4
ບາດກ້າວ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 5
ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 9
ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 10
ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ 10
ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 14
ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ 16

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 17
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ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ບົດແນະນຳລະດັບຊາດຂອງ[[[ສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນກໍລະນີ
ເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນກໍສາມາດຕັດສິນໃຈດຳເນີນ
ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງການໃດໜື່ງຫຼືຫຼາຍ
ຂະແໜງການ.ຄວາມຮຽກຮ້ອງເຮັດການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງແລະ
ໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ).

ບຸກຄະລາກອນ ບົດບາດໃນການປະເມີນ DaLNA 
ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່

ບຸກຄະລາກອນຈາກພະແນກພະລັງງານ
ແລະບໍ່ແຮ່(DEM)ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ
(ຊ່ຽວຊານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່,ຊ່ຽວຊານດ້ານ
ການຈັດຊື້,ວິສະວະກອນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະ
ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການເງີນ)

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງພະລັງງານແລະ
ບໍ່ແຮ່ ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ບຸກຄະລາກອນຈາກບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບ/ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມີນ

ຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ
ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ) ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ

ຂະແໜງບໍ່ແຮ່
ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊິ່ງມີແຮ່ທາດຫຼາຍປະ
ເພດລວມທັງອຸປະກອນແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.ເຊິ່ງອາດຈະເປັນກຳມະສິດຂອງລັດ
ຫຼືເອກະຊົນຫຼືການຮ່ວມມືຕ່າງໆ.
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ຄວາມເສຍຫາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ແມ່ນມູນຄ່າ:ກ)ການສ້ອມແປງຊັບສິນທີ່ຖືກທຳລາຍແລະ/ຫຼືຂ)
ການທົດແທນຊັບສິນທີ່ຖືກທຳລາຍທັງໝົດແລະມູນຄ່າຂອງໂຄງສ້າງກ່ອນໄພພິບັດ,ເຊັ່ນວ່າ:

 ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ.

 ລະບົບອຸໂມງ

 ອາຄານ

 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງການແລະເຄື່ອງກົນຈັກເຊັ່ນວ່າ:ຄອມພິວເຕີ,ເຄື່ອງປັບອາກາດ,ອື່ນໆ

 ພາຫະນະ,ເຄື່ອງມື,ວັດສະດຸເກັບກັກແລະການຕອບສະໜອງ.

 ວັດສະດຸເກັບກັກເຊັ່ນວ່າ:ແຮ່ທາດແລະວັດສະດຸ

ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ກຳລັງເກີດໄພພິບັດຫຼືໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ
ພາຍຫຼັງໄພພິບັດແລະສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນຫົວໜ່ວຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງແລ້ວຈຶ່ງມາຄາດຄະເນມູນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອງແປງແລະທົດແທນພາຍຫຼັງ.

ການສູນເສຍ
ການສູນເສຍແມ່ນມູນຄ່າການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼວຽນກະແສເສດຖະກີດ(ລາຍຮັບແລະລາຍ
ຈ່າຍ)ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ.ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນມູນຄ່າຂອ
ງສິນຄ້າໃນປະຈຸບັນແລະການບໍລິການໃນໄລຍະທີ່ບໍໄດ້ແລະ/ຫຼືຈະບໍ່ໄດ້ທໍາການຜະລິດຕະຫຼອດໄ
ລຍະການເກີດໄພພິບັດຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງສົມບູນແບບ.ການສູນເສຍໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່
ປະກອບມີດັ່ງນີ້:

 ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນຫຼືລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກຈາກການດຳເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫຼັງຈາກ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນພື້ນທີ່(ອຸໂມງແລະອື່ນໆ)ແລະຊັບສິນ(ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ)
ຖືກໄພພິບັດທຳລາຍເຮັດໃຫ້ກຳລັງການຜະລິດຫຼຸດລົງ.

 ມີຄວາມເປັນໄດ້ທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການຈະເພີ່ມສູງຂື້ນພາຍຫັຼງໄພພິບັດ,ເຊັ່ນວ່າ:ຄ່າກະແສ
ໄຟຟ້າທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆອາດເພີ່ມສູງຂື້ນ,ຫຼືການຊື້ສິນຄ້າແລະການບໍລິການຈາກແຫຼ່ງອື່ນ,ຫຼື
ການເຊົ່າສະຖານທີ່ເປັນການຊົ່ວຄາວໃນຂະນະທີ່ກຳລັງມີການສ້ອມແປງຫຼືກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃຫ້ກັບ
ຄືນສູ່ສະພາບເດີມ.

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເຊັ່ນວ່າ:ການທັບມ້າງ/ຮື້ຖອນ,ການອະນາໄມຊາກຫັກພັງແລະ
ການຟື້ນຟູສະຖານທີ່ຫຼັງຈາກຖືກທຳລາຍ.

ການສູນເສຍສາມາດແກ່ຍາວໄປເລື້ອຍໆໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າຂອງເງິນໃນລາຄາປະຈຸບັນ.
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ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງ
ການຫຼັງໄພພິບັດ(DaLNA)ໃນຂະແໜງ[ບໍ່ແຮ

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່

ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ

ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງ[[[[[ຂະ
ແໜງການ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,ມີບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຄວນປະຕິບັດລຸ່ມນີ້.ແຕ່ລະຕ
າຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນແຂວງຄໍາມ່ວນເຂົ້າໃສ່ໃຫ້
ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ.

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບ 
ແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ    

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນທີ່ພາກສະໜາມຫຼື,ຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນກ່ອນ
ເກີດໄພພິບັດ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການຄາດ
ຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ຂໍ້ມູນນີ້
ສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼືຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດ
ໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

5

ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ຊື່ເມືອງຫຼືເທສະບານເມືອງ:

ບໍລິສັດ
ແຮ່ທາດ/ບໍ່ແຮ່ ກຳມະສິດ ລູກຈ້າງ ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍສະເລ່ຍ/ປີ

ໂລຫະ ທອງແດງ ຄຳ ອື່ນ ລັດ ເອກະຊົນ ຊາຍ ຍິງ (ໂຕນ)

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ2

ບໍລິສັດ3

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ1.
 ແຮ່ທາດຕ່າງໆຄວນໄດ້ລະບຸລະອຽດ.
 ຖ້າຫາກບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມີການຮ່ວມືກັບລັດຖະບານແລະການຮ່ວມມືກັບເອກະຊົນສາມາດພິຈາລະນາໃນ
ສ່ວນຂອງ DaLNA.

ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ໃນບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະ
ເມີນຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຍ່ອຍ
ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.ລົງສຳພາດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງເອກະຊົນ,ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຫຼື
ພະນັກງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຊ່ວງໄລຍະເວ
ລາການລົງສະໜາມເພື່ອທີ່ຈະຢັ້ງຢືນລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງ(ເຊິ່ງມີຢູ່ແລ້ວໃນ
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ).

ສ່ິງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄືມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃດໜື່ງມີການດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໃນ
ຫຼາຍເມືອງ, ສີ່ງທີ່ຄວນລະວັງຄືການຫຼີກລຽງການຊ້ຳກັນຂອງຂໍ້ມູນ. ສະນັ້ນຈິ່ງໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳວ່
າການປະເມີນ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດຄວນຈະຕອບສະໜອງສຳລັບເມືອງທີ່
ມີສຳນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ຖ້າຫາກວ່າສຳນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ນອກເຂດພື້ນທີ່ໄພພິບັດ,
ທີມງານປະເມີນຕ້ອງບັນທຶກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອທີ່ຈະ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບ່ອນທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍທີ່ເກີດຂື້ນ.



ຂະແໜງບໍ່ແຮ່
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ບາດກ້າວທີ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ບໍລິສັດຂຸດ
ຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງແລະທົດແທນຄວນໄດ້ມີການຄາດຄະເນສຳລັບອົງປະກອບທີ່ມີ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.ເວລາທີ່ຕ້ອງການໃນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງທີ່ຖືກເສຍຫາຍຄວນໄດ້ມີການຄາດຄະເນເຊັ່ນດຽວກັນ.ນອກຈາກການລົງພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບໄພພິ
ບັດແລ້ວ,ທີມງານປະເມີນຄວນສຳພາດພະນັກງານບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເພື່ອຢືນຢັນຂະໜາດແລະ
ມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະຄາດຄະເນໄລຍະເວລາການຟື້ນຟູໃຫ້ກັບມາຢູ່ໃນສະພາບກ່ອນເກີດ
ໄພພິບັດ.ພະນັກງານແລະຊ່ຽວຊານຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສາມາດປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍ
ລິສັດໄດ້ລະອຽດແລະໄວກວ່າ.ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ,ການພິຈາລະນາບາງສ່ວນຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່
ອາດຈະຄວບຄຸມພື້ນທີ່ເປັນບໍລິເວນກ້ວາງທີ່ທິມງານປະເມີນບໍສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້,ພະນັກງານບໍລິສັດ
ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຮັດວຽກໃນພາກສະໜາມດ້ວຍກັນໄດ້ໄວກວ່າ.

ມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ ຫຼື ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສ່ໃນຕາຕະລາງ
ຕໍ່ໄປ,ເຊິ່ງແບບສອບຖາມຄວນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນການສຳພາດພະນັກງານບໍລິສັດບໍ່ແຮ່.

ຕາຕະລາງ 2 ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່  

ຊື່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ສະຖານທີ່ ຊື່ເມືອງ:

ແຮ່ທາດ ໂລຫະ()ທອງແດງ()ຄຳ()ອື່ນໆ(ລະບຸ)[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[_______________

ກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ
ແລະໂຄງສ້າງ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາໃນການ
ຟື້ນຟູຫຼື
ສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍ
ທັງໝົດ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ສ້ອມແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ.ອຸໂມງ

ຂ. ອາຄານຫ້ອງການ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

2. ອຸປະກອນ

ກ. ລົດບັນທຸກ

ຂ. ຄອມມພິວເຕີ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)
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3. ອ່ືນໆ      

ກ.ອຸໂມງ

ຂ. ອາຄານຫ້ອງການ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

4. ພາຫະນະ

5. ອ່ືນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ອະນາໄມຊາຫັກພັງ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ2.
 ບລິສັດຄວນຕື່ມຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເໝາະສົມ.ມິເຄື່ອງກົນຈັກແລະອຸປະກອນຕ່າງໆຢູ່ໃນຂະ
ແໜງບໍ່ແຮ່ທີ່ຄວນໄດ້ມີການປະເມີນໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການດຳເນີນງານ.

 [ມູນຄ່າໃນການທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນມູນຄ່າຂອງໂຄງສ້າງແລະຊັບສິນທີ່ຖືກທຳລາຍທັງໝົດໂດຍສະເລ່ຍ.
[ [ມູນຄ່າໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ[ຈະເປັນມູນຄ່າໃນການສ້ອມແປງໂຄງສ້າງແລະຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍ

ບາງສ່ວນ.
[  ສົມຜົນ,ລວມຄວາມເສຍຫາຍ(ຖັນ[ຈ[)=(ຖັນ[ກ[)[(ຖັນ[ຂ[)+(ຖັນ[ຄ[)[(ຖັນ[ງ[).

ບາດກ້າວທີ2.2.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງ
ບໍ່ແຮ່ໃນຂັ້ນເມືອງ
ໂດຍອີງຕາມການສຳຫຼວດບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່,ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດສັງລວມ
ເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 3 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ແຂວງ:

ຊື່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ2

ບໍລິສັດ n
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ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ3.
 ລັດແລະເອກະຊົນໝາຍເຖິງເຈົ້າຂອງກຳມະສິດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
 ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຄວນອະທິບາຍພາຍໃຕ້ປະເພດບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ.

ບາດກ້າວທີ2.3ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງ
ບໍ່ແຮ່ໃນຂັ້ນເມືອງ
ພາຍຫຼັງຕາຕະລາງສັງລວມຂອງບັນດາເມືອງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຕື່ມໃສ່ແລ້ວ,ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ
ຄວນຖືກນຳໃຊ້ໃນການສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນລະດັບຂັ້ນແຂວງ.ຕາຕະລາງ
ສັງລວມຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:

ຊື່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ເມືອງ:

ກ.ບໍລິສັດ1

ຂ.ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ເມືອງ:

ກ.ບໍລິສັດ1

ຂ.ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ລວມ
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ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 
ການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນບໍ່ມີການຊໍ້າກັນລະຫວ່າງຂະ
ແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນ.
ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງ
ຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມາດ
ຈັດເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້,ບັນຫາ
ແລະປະສົບການໃນພາກສະໜາມ,ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.ກ່ອນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະຮັບຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ແຕ່ສະ
ໜາມ,ຊຶ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.ບັນດາ
ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເບິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມີ:
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່
 ທິມງານການປະເມີນຍ່ອຍທີ່ປະເມີນໃນບັນດາເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳສະເໜີ
ໂດຍຫຍໍ້:

•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
 ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:

•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອີງໃສ່ການລາຍງານ

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າມີ)

•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການ DaLNA 

•	 ປິດກອງປະຊຸມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆຄປຄພບຂຈະຈັດ
ກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຈາກສະໜາມເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຊໍ້າ
ກັນຂອງຂໍ້ມູນ.
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ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ທີມງານປະເມີນຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຕ້ອງສາມາດວິເຄາະຜົນກະທົບຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ຂະແໜງການຕົນເອງ.

 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຖ້າຫາກວ່າບໍລິສັດມີການເລິກຈ້າງຈຳນວນກຳມະ
ກອນ.

 ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກມີສານເຄມີໄຫຼອອກສູ່ລະບົບນິເວດ
ວິທະຍາທີ່ມີມີຄວາມສ່ຽງ.[

 ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນກາຫຼຸດລົງຂອງວັດຖຸດິບເພື່ອນຳເຂົ້າສູ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ.

 ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສົ່ງອອກຂອງແຮ່ທາດຫຼຸດລົງ.

 ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳສຸດເຮັດໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ເຂົາເຈົ້າໃນອະນາ
ຄົດ.

ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານກັນ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຄວາມແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃນຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແຫນງການຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ຄາດຄະເນ.ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ ່(DEM) ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຜນງານແລະ
ໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.

ບາດກ້າວທີ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຂັ້ນແຂວງຄວນສ້າງຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ກ່ອນດໍາເນີນການປະເມີນ
ພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການປະເມີນ,ທິມງານຂອງ
ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່(DEM)ຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ສໍາລັບຂະແໜງບໍ່ແຮ່.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນ
ໂດຍຄປຄພບຂຮ່ວມກັບທິມງານອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະສໍາເລັດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບາງຈຸດຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະນາສຳລັບຂະແໜງບໍ່ແຮ່ມີດັ່ງນີ້:

1.ການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ (Building Back Better 
(BBB)).ການອອກແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູອີງໃສ່ຫຼັກການ BBB ຈະສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນ
ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.ຫຼັກການຂອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນສາ
ມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດແລະອື່ນໆ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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2.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ.ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູ
ອາດຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ
ແຜນພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນແລະຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ການພັດທະນາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

3. ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຟູ.ບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແບບກ້ວາງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້,ແລະ
ມີນະໂຍບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະເພາະອາດຕ້ອງ
ການໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ຄວາມ
ສັບຊ້ອນຫຼືຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບ
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ
ທີ່ລວມເອົາລະບົບການຕິດຕາມກວດແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນຟື້ນຟູ.

4.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.ຍຸດທະສາດລວມຄວນມີການ
ກໍານົດແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.ນອກຈາກນັ້ນ,ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນກໍຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງ.ບາງແຫຼ່ງທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງ
ປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກ່ວາກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດເພື່ອໂຄງການໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.

5.ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ແຜນການລວມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ,ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ໂດຍ
ຜ່ານການເປີດກ້ວາງການກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຂະບວນການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວທີ5.2.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແມ່ນມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ
ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູອັນຮີບດ່ວນໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການວ່າຈ້າງຄົນງານຈຳນວນຫຼາຍ.ກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆຄວນລວມເອົາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດດຳເນີນງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.ເພື່ອສະໜັບ
ສະໜູນຂະແໜງບໍ່ແຮ່,ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ສາມາດກຳນົດມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍທີ່
ຈະຊ່ວຍບໍລິສັດຟື້ນຟູໂດຍປາສະຈາກການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໂດຍກົງເພື່ອຄວບຄຸມ
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ້ອງການ.ມີທາງເລືອກບາງຢ່າງທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານກອບນະໂຍບາຍ
ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຟຶ້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນໄວຂື້ນ.ເຊິ່ງແມ່ນ:

1.ຫຼຸດຜ່ອນພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນເຊັ່ນວ່າ:

ກ.ການຢຸດຊົ່ວຄາວຫຼືການເລື່ອນໄລຍະເວລາໃນການເກັບພາສີຊົ່ວຄາວ;

ຂ.ການຢຸດເກັບຄ່າບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຊົ່ວຄາວໃນການບໍລິການບາງຢ່າງໃຫ້ເກີດຜົນປະຫຍດສູງ
ໃນໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.

ຄ.ບໍ່ໃຫ້ມີການເກັບເງິນພາສີໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.

ງ.ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນເປັນຄ່າຕອບແທນອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ
ທີ່ຖືກທຳລາຍຕະຫຼອດໄລຍະການຟື້ນຟູ.



ຂະແໜງບໍ່ແຮ່
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2.ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ນຳເຂົ້າໂດຍບໍລິສັດເອກະຊົນໃນໄລຍະ
ຂອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້ງຄືນໃໝ່ໂດຍການຍົກເວັ້ນຈາກການຈ່າຍພາສີແລະອື່ນໆ.

ບາງກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ປະກອບດ້ວຍ:
 ການປັບປ່ຽນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ
 ການສ້ອມແປງແລະທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງຊັບສິນທີສຳຄັນທີ່ຖືກທຳລາຍ.

ບາດກ້າວທີ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ)ແລະ
ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດຫຼືຈາກການທໍາລາຍ
ຂອງໄພພິບັດ.ສິ່ງທີ່ຄວນຈື່ໄວ້ວ່າກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຕ່າງໆຄວນລວມເອົາທັງສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນແລະອາດມີຄວາມຕ້ອງການຍະໂຍບາຍທາງດ້ານການ
ເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄື,ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້
ມາໂດຍຜ່ານການໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍ
ຫາຍເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້.ແຕ່ລະແຜນງານແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການສຳລັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ສາມາດລວມມີດັ່ງນີ້:
 ການໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດທ້ານຕານຕໍ່ໄພພິບັດເພື່ອ
ຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງ
ແລະການບັງຄັບໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ປັບປຸງແລ້ວ.

 ການຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ;
 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແປງເຄື່ອງຕົກແຕ່ງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຖືກທຳລາຍເຊິ່ງອາດ
ຈະລວມເອົາທັງຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່,ນອກຈາກວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ມີຄວບຄຸມພາຍ
ໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟູເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ;

 ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກທໍາລາຍຫຼືເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອານາຄົດ.

 ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປຍັງພື້ນທີ່ປອດໄພ.
 ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ:ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນ
ດິນເຊາະເຈື່ອນແລະໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.

ບາດກ້າວທີ5.4.ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໂຄງການໃດ
ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາກັນ.ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກ
ພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຄວນຄັດເລືອກບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງການ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດທັງໝົດ.ການຈັດລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນກະທົບ
ແລະລະດັບທີ່ບັນດາໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່່ໄປນີ້,ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມືສໍາລັບກອງທຶນກໍສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ(PDRF)ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຈັດລຽງ
ບູລິມະສິດຫຼືຈັດລະດັບບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ:

1.ມີຜົນກະທົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ,ເມື່ອປະເມີນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືປົວແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກຍາກ
ກວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານ.

3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້
ມຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນ.

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບ
ແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຫຼືຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຫຼືຄປຄພບຂ)ໃນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງ
ການນັ້ນ.

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຢຸດການເກັບພາສີ

ການຈັດຊື້ອຸກອນທີ່ຈຳເປັນ

ອື່ນໆ

ໂຄງການທີ່ບຸລິມະສິດໂດຍທິມງານປະເມີນຈະຕ້ອງລວບລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ.

ບາດກ້າວທີ5.5.ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບົນພືນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຄວນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່.ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ
ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບບັນດາຊັບສິນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດ
ດ້ານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງເອກະຊົນຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການໃຫ້
ສິນເຊື່ອ,ແຕ່ໃນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້.



ຂະແໜງບໍ່ແຮ່
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ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່  

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ

ຄ. ການໃຫ້ສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ

ງ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ/ຊາກຫັກພັງ

ຈ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການດ້ານມາດຕາການຄວາມປອດໄພ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ສ. ມາດຕາການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ

ຊ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ

ບາດກ້າວທີ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການທີ່ບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດໂດຍພະແນກພະລັງ
ງານແລະບໍ່ແຮ່ໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆເມືອງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ.ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາໂຄງການ
ທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍທິມງານການປະເມີນເພື່ອທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນ
ເມືອງໃນຂະແໜງການດຽວກັນ.ຖ້າຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາ
ຫາລືກັບຄປຄພບຂ.

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກິດ
ຈະກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະໂຄງການທັງໝົດ.ເຕັກນິກ
ຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:

1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນກໍຕ້ອງຈັດ
ຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລັດຖະບານ
ຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະສົກປີຄືໄຕມາດຫຼື
ປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດທີ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.

4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງ
ຂອບວຽກ(Log frame).ຕາຕະລາງຂອບວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອພິຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການ.


ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຍາວ.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີ
ຫຼືຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນທ່ີສຳຄັນ

ຄ. ການໃຫ້ສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ

ງ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ/ຊາກຫັກພັງ

ຈ. ອື່ນໆ(ລະບູລະອຽດ)

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການດ້ານມາດຕະ
ການຄວາມປອດໄພ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກດ້ານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ

ຊ. ອື່ນໆ
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ລວມ

ລວມຍອດ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ6.
 ຊື່ໂຄງການສາມາດເພີ່ມເຂົ້າພາຍໃຕ້ຖັນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
 ແຕ່ລະຖັນສາມາດເພີ່ມໄດ້ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມໃນປີທີ2.

ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ

ພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງບໍ່ແຮ່ໃຫ້ຄປຄພບຂຫຼືເຈົ້າແຂວງໆ
ຄໍາມ່ວນໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນ.ບົດລາຍງານ
ນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ໃນແຜນຟື້ນຟູລວມຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປ
ນີ້ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:

1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ໃນເຂດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິ
ບັດ.

2.ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກເສຍຫາຍຂອງຂະແໜພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ແລະປະເພດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການສູນເສຍລາຍຮັບ,
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມສູງຂື້ນ,ໄລຍະການຄາດຄະເນກ່ອນສະຖານະການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

4.ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນ
ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຂອງແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ.

6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງພະລັງງານລະບໍ່ແຮ່,ຕາມບູລິມະສິດແລະຮ່າງຕາຕະລາງການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຄວນລາຍງານໃຫ້ຄປຄພບຂເພື່ອສັງລ
ວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງານ DALNA (PDNA) 
ຫຼັງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານ[[[[[ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.ບົດລາຍງານຂັ້ນແຂວງ
ຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະການເງິນຂັ້ນແຂວງ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
[
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ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ຊື່ເມືອງຫຼືເທສະບານເມືອງ:

ບໍລິສັດ ແຮ່ທາດ/ບໍ່ແຮ່ ກຳມະສິດ ລູກຈ້າງ ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍສະເລ່ຍ/ປີ

ປະເພດ ໂລຫະ ທອງແດງ ຄຳ ອື່ນ ລັດ ເອກະຊົນ ຊາຍ ຍິງ (ໂຕນ)

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ2

ບໍລິສັດ3



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
[
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 2 ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່  

ຊື່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ສະຖານທີ່ ຊື່ເມືອງ:

ແຮ່ທາດ ໂລຫະ()ທອງແດງ()ຄຳ()ອື່ນໆ(ລະບຸ)[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[_______________

ກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ
ແລະໂຄງສ້າງ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາໃນການ
ຟື້ນຟູຫຼື
ສ້ອມແປງ

ໂດຍສະເລ່ຍ(ມື້)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍ
ທັງໝົດ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການທົດແທນ

ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ສ້ອມແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ.ອຸໂມງ

ຂ. ອາຄານຫ້ອງການ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

2. ອຸປະກອນ

ກ. ລົດບັນທຸກ

ຂ. ຄອມມພິວເຕີ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

3. ອ່ືນໆ      

ກ.ອຸໂມງ

ຂ. ອາຄານຫ້ອງການ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

4. ພາຫະນະ

5. ອ່ືນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ/ຊາກຫັກພັງ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
[
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ຕາຕະລາງ 3 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ແຂວງ:

ຊື່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ2

ບໍລິສັດ n

ລວມ

ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:

ຊື່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ເມືອງ:

ກ.ບໍລິສັດ1

ຂ.ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ເມືອງ:

ກ.ບໍລິສັດ1

ຂ.ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
[

21

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຢຸດການເກັບພາສີ

ການຈັດຊື້ອຸກອນທີ່ຈຳເປັນ

ອື່ນໆ

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່  

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນການໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນ

ຄ. ການໃຫ້ສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ

ງ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ/ຊາກຫັກພັງ

ຈ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການດ້ານມາດຕາການຄວາມປອດໄພ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂຸດຄົ້ນ
ບໍ່ແຮ່

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ

ຊ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
[

ຂະແໜງບໍ່ແຮ່

22

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງເຄຫາສະຖານ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນທ່ີສຳຄັນ

ຄ. ການໃຫ້ສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ

ງ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ/ຊຊາກຫັກພັງ

ຈ. ອື່ນໆ(ລະບູລະອຽດ)

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການດ້ານມາດຕາການ
ຄວາມປອດໄພ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ

ຊ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ



ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ,ທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ

Lao 
Version

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ





1

ສາລະບານ
ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ(SIA) 2
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ
ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ 2
ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມໃນການວິເຄາະຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມພາຍຫຼັງໄພິບັດ 3
ອົງປະກອບຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມອັນຮີບດ່ວນພາຍຫຼັງໄພພິບັດ(SIA) 4
ເຄື່ອງມືໃນການດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ(SIA) 5
ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ(SIA 6
ບາດກ້າວທີ1
ການສັງລວມຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ອນໄພພິບັດ 6
ບາດກ້າວທີ2
ການຕັດສິນໃຈເລືອກພື້ນທີ່ທີ່ຈະລົງປະເມີນ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ 
ໃນການດຳເນີນ SIA 10
ບາດກ້າວທີ3
ການດຳເນີນການປະເມີນພາກສະໜາມ 10
ບາດກ້າວທີ4
ການບັນຈຸຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກທີມງານປະເມີນຂອງຂະແໜງການອື່ນໆ 11
ບາດກ້າວທີ5
ວິເຄາະຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນໂດຍລວມ 11
ບາດກ້າວທີ6
ສັງລວມຜົນຂອງການປະເມີນ SIA 13
ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານ ແລະ ນຳສະເໜີບົດລາຍງານຕໍ່ຄະນະກຳມະການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນ ແຂວງ 14

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 15



ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ

2

ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສັງຄົມ(SIA)

ບົດແນະນຳລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນກໍລະນີ
ເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນກໍສາມາດຕັດສິນໃຈດຳ
ເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງການໃດໜື່ງ
ຫຼືຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດໍາເນີນການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ
ແຂວງໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ
(ຄປຄພບຂ).ຄູ່ມືການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການແລະຄູ່ມື
ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມແມ່ນເອກະສານທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ.ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງ
ການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ,ການດຳເນີນການ
ປະເມີນSSSແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ,ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບໃນຮູບລັກສະນະລາຍຮັບ,ການດຳລົງຊີວິດ,ຄວາມສ່ຽງແລະອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນໃນການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ(DaLNA)
ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ;ການປະເມີນຜົນກະ
ທົບດ້ານສັງຄົມ(SIA) ແມ່ນແນໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼືຫຍຸ້ງຍາກໃນການກຳນົດຈໍານວນ.ທາງເລື
ອກທີ່ເໝາະສົມໃນການຄັດເລືອກອຸປະກອນຫຼືເຄື່ອງມືໃນການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນຫຼັງໄພພິບັດ
ຕ້ອງໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍທີມງານປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມໃນການພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສົມ
ເພື່ອຊີ້ແຈງສະຖານະການແລະສະພາບການ.ເຊິ່ງບົດແນະນຳສະບັບນີ້ຈະໄດ້ສົນທະນາທຸກໆຫົວຂໍ້.
SSSSS

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີໜ້າຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະ
ເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ສະເໜີໃຫ້ພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມປະສານງານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ
ດ້ານສັງຄົມພາຍຫຼັງໄພພິບັດເນື່ອງຈາກແມ່ນໜ້າທີ່,ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສໍານິສຳນານ,ມີປະສົບການແລະ
ປະເຊີນກັບບັນຫາດ້ານສັງຄົມ.ຂະແໜງການນີ້ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ໄດ້ມາ
ຈາກລະດັບຕ່າງຂອງພາກສ່ວນລັດ.ສະເໜີແນະນຳສະມາຊິກທິມງານປະເມີນຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສັງຄົມຄວນເປັນຜູ້ເຮັດວຽກດ້ານສັງຄົມທີ່ມີປະສົບການໃນການວິເຄາະທາງດ້ານສັງຄົມ,
ການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນ,ຊ່ຽວຊານການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ໃນການປະເມີນ
ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມພາຍຫຼັງໄພພິບັດຈາກພາກລັດ,ຄູ່ຮ່ວມການພັດທະນາ,ອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບ
ລັດຖະບານ.
ສຳລັບການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນແຂວງຄຳມ່ວນ,ອົງປະກອບທີມງານປະເມີນ
ແນະນຳດັ່ງນີ້:



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບຸກຄະລາກອນ ບົດບາດໃນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະ 
ແໜງການສັງຄົມ

ບຸກຄະລາກອນຈາກຫ້ອງການໃນແຂວງຄຳມ່ວນ
ພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ
(ນັກສັງຄົມວິທະຍາ,ນັກເສດຖະສາດ;ນັກຄົ້ນ
ຄ້ວາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນ,
ອື່ນໆ.)

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງແຮງງານແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ(ນັກສັງຄົມວິທະຍາ,
ນັກເສດຖະສາດ;ນັກຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບ
ການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນ,ອື່ນໆ.)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ບຸກຄະລາກອນຈາກຂະແໜງແຮງງານ
ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງເມືອງ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມີນ

ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຊັ່ນວ່າອົງການສະຫາ
ປະຊາຊາດແລະອົງການສາກົນແລະອົງການທີ່
ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິ່ນ

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມໃນການວິເຄາະຜົນກະ
ທົບຕໍ່ສັງຄົມພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ແນວຄວາມຄິດໃນບົດແນະນຳສະບັບນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄູ່ມື"ເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ
ຈາກໄພພິບັດ"ເຫຼັ້ມທີ1ແລະເຫຼັ້ມທີ2ທີ່ຈັດພີມໂດຍທະນາຄານໂລກໃນການອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກລະດັບໂລກເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ(WB-GFDRR) ໃນປີ2011.ຄຳນິຍາມ
ຕໍ່ໄປນີ້ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳເວົ້າການຈັດພີມທີ່ວ່າ:

 ການວິເຄາະຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມພາຍຫຼັງໄພພິບັດແມ່ນຂະບວນການຕິດຕາມ,ວິເຄາະແລະຄຸ້ມ
ຄອງສັງຄົມກ່ອນແລະຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ,ການວິເຄາະນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມແລະການຕິດຕາມຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ.

 ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ(SIA) ແມ່ນການປະເມີນຜົນກະທົບອັນເນື່ອງມາຈາກໄພ
ພິບັດ.ການປະເມີນນີ້ຄວນເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ,
ແລະຄວາມຕ້ອງການ(DaLNA) ແລະສາມາດເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານສຳລັບການຕິດຕາມຜົນກະ
ທົບທາງດ້ານສັງຄົມໃນອະນາຄົດ.

 ການຕິດຕາມຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ(SIM) ອ້າງອິງເຖິງກິດຈະກຳການຕິດຕາມຜົນກະທົບ
ດ້ານສັງຄົມSຍ້ອນໄພພິບັດແລະການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມຈາກໄພພິບັດ
ເປັນພື້ນຖານໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.



ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ
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ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ຈະເລັງໃສ່ແນວຄວາມຄິດທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະ
ທົບດ້ານສັງຄົມພາຍຫຼັງໄພພິບັດເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,
ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ,ໃນການພິຈາລະນາການກຳນົດທີ່ຕັ້ງແລະເງື່ອນໄຂຂອງລາວ.

ເນື່ອງຈາກເວລາມີຈຳກັດ, SIA ເພື່ອສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,
ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການສາມາດພິຈາລະນາເປັນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ
ແບບຮີບດ່ວນ.ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຈຶ່ງມີການສຶກສາເລິກເຊິ່ງເພີ່ມເຕີມຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ.

ອົງປະກອບຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ
ແບບຮີບດ່ວນພາຍຫັຼງໄພພິບັດ(SIA)

SIA ຄວນເລັ່ງໃສ່ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນລະດັບຄອບຄົວແລະ
ຊຸມຊົນຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ.ຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ຄວນລວມຢູ່ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ:

 ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.ການວິເຄາະຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຂອງຄົວເຮືອນສົ່ງຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ລາຍຮັບ,ສຸຂະພາບ,ໂພຊະນາການ,ໜີ້ສິນ,
ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍແລະການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ
ແລະອື້ນໆ.S

 ກົນໄກໃນການຮັບມື ແລະ ຜົນກະທົບ. ໃນພາກນີ້້ສາມາດເຫັນບັນດາກິດຈະກໍາການຮັບມື
ກັບໄພພິບັດຂອງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນວ່າ:ການກູ້ຢືມເງິນ,ການຊອກວຽກເຮັດຢູ່ນອກ
ພື້ນທີ່ໄພພິບັດ,ການພັກພາອາໄສໃນສູນອົບພະຍົບ,ແລະອື້ນໆ.S

 ຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນສັງຄົມ.ຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມສາມາດໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກກົນໄກການຮັບມືຂອງປະຊາຊົນ.ຕົວຢ່າງ,ອາດມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າເພີ່ມສູງ
ຂື້ນຂອງຄອບຄົວທີ່ອາໄສຢູ່ສູນອົບພະຍົບ(ການຖືກຮຸກຮານຕໍ່ເພດຍິງແລະເດັກນ້ອຍ;
ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ;ອາຊະຍາກໍາແລະອື່ນໆ)ການສູນເສຍກຳລັງຄົນແລະ
ຄວາມຊຳນິຊຳນານທີ່ຈຳເປັນໃນຊຸມຊົນເນື່ອງມາຈາກການອົບພະຍົບຫຼືຍົກຍ້າຍ;ແລະ
ແຮງງານຕົ້ນຕໍພາຍໃນຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.S

 ປະສິດທິພາບຂອງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຄວນມີການວິເຄາະບົດບາດແລະຜົນຂອງ
ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.ການວິເຄາະປະເພດຂອງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄວນທີ່ມີຄວາມ
ເໝາະສົມ,ຂັ້ນຕອນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້,ເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ,
ແລະອື່ນໆແລະສົ່ງຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຊຸມຊົນ.

 ລັດຖະບານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ.  ຄວາມຮັບຮູ້ແລະປະສົບການ
ຂອງປະຊາຊົນຄວນມີການວິເຄາະເພື່ອກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່,ໂຄງສ້າງ
ທາງດ້ານອໍານາດແລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນລວມທັງອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ເຄ່ືອງມືໃນການດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສັງຄົມ(SIA)

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງສັງຄົມກ່ອນເກີດໄພພິບັດຕ້ອງມີການສັງລວມໄວ້ກ່ອນການປະເມີນຜົນກະທົບ
ດ້ານສັງຄົມ.ຂໍ້ມູນຈາກການປະເມີນ DaLNA, ເຊັ່ນວ່າຈຳນວນຂອງປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ແລະມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ,ແລະອື່ນໆໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຄວນໄດ້ຖືກນໍາ
ໃຊ້ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມໂດຍທິມງານປະເມີນເຊັ່ນດຽວກັນ.ການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ້ອງການເຄື່ອງມືດັ່ງລຸ່ມນີ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້,ເປັນຄວາມເໝາະສົມທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໂດຍທິມງານ.

 ການສົນທະນາກຸ່ມສະເພາະ(Focus group discussion(FGD)).ວິທີການນີ້ສາມາດເກັບລ
ວບລວມຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍແລະກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆເຊັ່ນວ່າຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ,
ຜົນຂອງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການຟື້ນຟູແຕ່ລະຂະແໜງການ,ການດຳລົງຊີວິດ,
ກົນໄກການຮັບມືກັບໄພພິບັດ,ແລະອື່ນໆ. FGD ຕ້ອງມີໂຄງສ້າງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແນວຄວາມ
ຄິດ/ຫາງສຽງຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນແຕ່ລະຂະແໜງການແລະທຸກລະດັບຂອງລາຍຮັບໄດ້ເປັນ
ຕົວແທນ.S

 ການສຳພາດແບບລົງເລິກລະອຽດ.ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຂໍ້ມູນໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ່ງທີ່
ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນວ່າ:ຄວາມສາມັກຄີກັນທາງສັງຄົມ,ຄວາມຂັດແຍ່ງກັນທາງດ້ານ
ອຳນາດ,ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ແລະອື່ນໆ.ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ມາດ້ວຍວິທີການນີ້.ຕາມປົກກະ
ຕິແລ້ວການສຳພາດເແບບລົງເລິກລະອຽດຈະກວມເອົາພຽງແຕ່ບາງບັນຫາ,ແຕ່ຈະໄດ້ເຈາະລົງເລິກ
ໃນບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ.S

 ປືກສາຫາຫຼືແບບເປັນກັນເອງ ແລະ ການສັງເກດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ການພົວພັນ
ທາງດ້ານສັງຄົມລະຫ່ວາງກຸ່ມຕ່າງໆສາມາດລວບລວມໂດຍການສົນທະນາແບບເປັນກັນເອງ
ແລະການສັງເກດເບິ່ງປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ກັບຂອງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ໄພພິບັດ.S

 ການສຳຫຼວດແບບງ່າຍດາຍ. ການສຳຫຼວດແມ່ນສາມາດເຊື່ອໄດ້ໃນການເກັບຂໍ້ມູນແບບ
ງ່າຍດາຍແລະຖືກຕ້ອງເຊັ່ນວ່າ:ຄ່າແຮງງານ,ລາຄາສິນຄ້າ,ໜີ້ສິນແລະອັດຕາດອກເບ້ຍ,
ແລະອື່ນໆ.S

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂໍ້ມູນຫຼັງໄພພິບັດທີ່ຈະເກັບລວບລວມຈາກສະໜາມຄວນຫຼາຍກວ່າແລະ
ຫຼາຍກ່ວາຂໍ້ມູນພື້ນຖານດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະຜົນຂອງການປະເມີນພາຍຫຼັງໄພພິບັດຂອງຂະ
ແໜງການອື່ນໆ.



ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ
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ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະ
ທົບດ້ານສັງຄົມ(SIA)

ບາດກ້າວທີ1
ລວບລວມຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ອນໄພພິບັດ    

ມີຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະ
ຊາຊົນອັນເນື່ອງມາຈາກໄພພິບັດ.ເພື່ອວິເຄາະຄວາມສຳພັນກັນຂອງຫຼາຍປັດໄຈ,ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຈະ
ມີຢູ່ໃນຂັ້ນບ້ານ.

1. ສະຖິຕິຈຳນວນປະຊາກອນ

 ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ,ຂະໜາດຂອງຄົວເຮືອນທີ່ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນຂອງເພດ.ສົມມຸດວ່າກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ5ປີແລະສູງກ່ວາ
60ປີ,ຄືກັນກັບກຸ່ມຄົນພິການແມ່ນມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຫຼາຍເມື່ອໄພພິບັດກະທົບ.

ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນຄົວເຮືອນໃນໝູ່ບ້ານ

ຊື່ບ້ານ:

ສະຖິຕິຈຳນວນປະຊາກອນ ຊາຍ ຍິງ ລວມ

ກ. ຈຳນວນປະຊາກອນລວມທັງໝົດ

ຂ. ຈຳນວນຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ5ປີລວມທັງໝົດ

ຄ. ຈຳນວນຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກ່ວາ60ປີລວມທັງໝົດ

ງ. ຈຳນວນຄົນພິການລວມທັງໝົດ

ລາຍລະອຽດຂອງຄົວເຮືອນ ຊາຍ ຍິງ ລວມ

ກ. ຂະໜາດຄົວເຮືອນໂດຍສະເລ່ຍ

ຂ. ຈຳນວນເດັກນ້ອຍໂດຍສະເລ່ຍ

ຄ. ຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ5ປີໂດຍສະເລ່ຍ

ງ. ຈຳວນເດັກນ້ອຍທ່ີໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນໂດຍສະເລ່ຍ

ຈ. ຈຳນວນຄົນທີ່ມີອາຍຸSສູງກ່ວາ60ປີໂດຍສະເລ່ຍ

ອັດຕາສ່ວນໃນການຂາດສານອາຫານ (%) 

ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ,ຄອບຄົວທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າແລະມີອັດຕາສ່ວນການເພິ່ງພາອາໄສສູງ(ເດັກ
ນ້ອຍ,ຜູ້ເຖົ້າແລະບຸກຄົນພິການ),ຍິ່ງເປັນຄົວເຮືອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຫຼາຍໃນກໍລະນີຂອງ
ການອົບພະຍົບ,ການຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພ,ການຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ,ການເຈັບປ່ວຍ,ແລະອື່ນໆ.
ຄົວເຮືອນທີ່ມີສະມາຊິກເປັນແມ່ຍິງອາດມີຄວາມຕ້ອງການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດໃນພື້ນ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ທີ່ອົບພະຍົບ(ເຊັ່ນວ່າ:ຫ້ອງນ້ຳ/ວິດຖ່າຍ,ສະຖານທີ່ການລ້ຽລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ,ແລະອື່ນໆ).ຊົນ
ຊາດຊົນເຜົ່າຕ້ອງໄດ້ມີການພິຈາລະນາຖ້າຫາກວ່າໃນໝູ່ບ້ານປະກອບໄປດ້ວຍກຸ່ມຄົນພື້ນເມືອງຫຼື
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

2.ການຈັດຫາສູນອົບພະຍົບ,ການບໍລິການດ້ານການແພດແລະນ້ຳປະປາ

 ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງສູນອົບພະຍົບ(ອາຄານໂຮງຮຽນແລະອາຄານອື່ນໆ)ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງໝໍ/
ສູນຮັກສາສຸຂະພາບແລະນ້ຳປະປາສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖານະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະ
ເວລາຂອງການເກີດໄພພິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງ.ຈຳນວນສຸຂະພິບານແລະຫ້ອງອາບນ້ຳຈະສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມສະດວກຂອງເພດຍິງແລະເດັກນ້ອຍໃນພື້ນທີ່ອົບພະຍົບ.ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້
ສາມາດນຳໃຊ້ໃນການສັງລວມຂໍ້ມູນ.

ຕາຕະລາງ 2 ອາຄານທີ່ມີຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ

ຊື່ບ້ານ:

ອາຄານຂອງລັດ
ຈຳນວນ ຂະໜາດບັນຈຸຸ ຈຳນວນສຸຂະພິບານ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງນ້ຳປະປາ

ຄົນ ຍິງ ຊາຍ ປະເພດ
1

ປະເພດ
2

ປະເພດ
3

ກ. ອາຄານໂຮງຮຽນປະຖົມ

ຂ. ອາຄານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຄ. ວິທະຍາໄລ

ງ. ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ

ຈ. ໂຮງໝໍ

ສ. ສູນອອກຳລັງກາຍ

ຊ. ອື່ນໆ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ2.
 ປະເພດ1ແມ່ນແຫ່ຼງນ້ຳອອກບໍ່;
 ປະເພດ2ການສູບນ້ຳມາໃຊ້ດ້ວຍມື
 ປະເພດ3ກອກນ້ຳ.

3. ແຫຼ່ງລາຍຮັບ

 ເພື່ອຄາດຄະເນຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້,ທຸກແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຄວນມີການກຳ
ນົດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມີນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນອາດມີລາຍຮັບມາ
ຈາກຫຼາຍກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດ.ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ແປກທີ່ຊາວກະສິກອນທີ່ປູກພືດຫຼາຍ
ຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະ/ຫຼືມາໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ແມ່ນກິດຈະກຳດ້ານການກະສິກຳທີ່ຂື້ນກັບລະ
ດູການປູກຝັງພາຍໃນປີ.ພວກເຂົາອາດມີການລ້ຽງສັດ,ສັດປີກ,ແລະການຫາປາທຸກໆວັນແລະ
ໃນອະນາຄົດ.ລາຍຮັບທີ່ຄາດຄະເນຈາກກິດຈະກຳເຫຼົ່ານັ້ນຈະປະກອບມີລາຍໄດ້ລວມປະຈຳປີທັງ
ໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.ແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ປີຂອງຄົວເຮືອນໄດ້ຖືກລວບລວມໃສ່ຕາຕະລາງຕໍ່
ໄປນີ້:
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ຕາຕະລາງ 3 ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງຄົວເຮືອນ

ກິດຈະກຳດ້ານເສດຖະກິດຕົ້ນຕໍ
ຫຼືແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ລາຍຮັບຕໍ່ປີໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ຈຳນວນຄົວເຮືອນ
ທີ່ເຮັດວຽກ

ມູນຄ່າຊັບສິນຕໍ່
ຄົວເຮືອນໂດຍສະເລ່ຍ

ຈຳນວນປະຊາຊົນ

ຊາຍ ຍິງ

ກ. ການປູຝັງ

ຂ. ການຫາປາ

ຄ. ການລ້ຽງສັດ

ງ. ການລ້ຽງສັດປີກ

ຈ.ກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ

ສ. ຮັບຈ້າງປະຈຳວັນ

ຊ. ຮັບຈ້າງຂົນສົ່ງ

ຍ. ສີມືແຮງງານ

ດ. ຄ້າຂາຍ(ຮ້ານຄ້າ)

ຕ. ການບໍລິການ

ຖ. ເຮັດການ

ທ. ອື່ນໆ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ3.
 ຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທີງສາມາດໄດ້ມາຈາກຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງແລະຫ້ອງການເສດຖະກິດເມືອງ.

ມີປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດກໍານົດຄວາມສາມາດການຮັບມືຂອງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກໄພພິບັດ.ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຂື້ນກັບການກະສິກຳເທົ່ານັ້ນ(ເຊັ່ນວ່າ
ການຈ້າງແຮງງານຖາວອນ,ເງິນການບຳນານແລະເງິນທີ່ຝາກມາໃຫ້)ອາດຈະສາມາດຮັບມືໄດ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍຫຼັງຈາກໄພພິບັດ.ອີກຢ່າງໜື່ງ,ການຝາກປະຢັດ,ການປະກັນໄພ,ທໍາມະຊາດແລະມູນຄ່າ
ຊັບສິນຂອງຄົວເຮືອນຈະເປັນໂຕກຳນົດທີ່ສຳຄັນໃນວັດແທກໄລຍະເວລາທີ່ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດສາມາດ
ກັບຄືນສູ່ວິຖີການທຳມາຫາກິນແລະການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນປົກກະຕິຂອງເຂົາເຈົ້າ.
SSSSS

4. ການຝາກປະຢັດ, ການປະກັນໄພ ແລະ ແຫຼ່ງຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ

 ການຝາກປະຢັດແລະການປະກັນໄພຂອງປະຊົນໃນພື້ນທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິ
ບັດແລະສາມາດປັບປຸງກົນໄກການຮັບມືໄພພິບັດ.ການຝາກປະຢັດສາມາດນຳໃຊ້ໃນການຟື້ນຟູ
ຈາກໄພພິບັດໃນຂະນະທີ່ການປະກັນໄພສາມາດຊົດເຊີຍການສູນເສຍເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍບໍລິສັດປະກັນ
ໄພທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດປະກັນ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 4 ການຝາກປະຢັດ ແລະ ການເຮັດປະກັນຂອງຄົວເຮືອນ

ຄົວເຮືອນແລະຈຳນວນເງິນ
ປະເພດການປະກັນໄພ

ສຸຂະພາບ ຊີວິດ ການຜະລິດ ຊັບສິນ ອື່ນໆ

ຈຳນວນຄົວເຮືອນ

ຈຳນວນລວມເງີນ(ກີບ)

ການຝາກປະຢັດ

ຈຳນວນຄົວເຮືອນ ຈຳນວນເງິນໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ຄົວເຮືອນ(ກີບ)

ການຝາກປະຢັດ

ອີກຢ່າງໜື່ງການ,ການຄວາມອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ສິນເຊື່ອແລະເງິນການກູ້ຢືມໃນ
ໝູ່ບ້ານແມ່ນແຫຼ່ງເງີນທືນທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດທີ່ສາມາດບັນເທົາຜົນກະທົບຈາກການຖືກກະທົບເຊັ່ນວ່າ:
ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການພິຈາລະນາຊ່ອງທາງໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນ
ອະນາຄົດ.

ຕາຕະລາງ 5 ແຫຼ່ງການໃຫ້ສິນເຊື່ອພາຍໃນບ້ານໂດຍຈຳແນກຕາມແພດ

ແຫຼ່ງກູ້ຢືມ/ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ

ປະເພດການໃຫ້ກູ້ຢືມ/ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໂດຍຈຳແນກຕາມເພດ

ການຜະລິດ ການສຶກສາ ເຄື່ອງມື ກໍລະນີສຸກເສີນ ອື່ນໆ

ຊ ຍ ຊ ຍ ຊ ຍ ຊ ຍ ຊ ຍ

ກ. ສະຖາບັນຂອງລັດ

ຂ. ທະນະຄານທີ່ເປັນກຳມະສິດເອກະຊົນ

ຄ. ສະຫະກອນ

ງ. ການເງິນຈຸລະພາກ NGOs

ຈ. ໂຮງຈຳນຳ

ສ. ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມນອກລະບົບ

ຊ. ອື່ນໆ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ5.
 ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນນອກລະບົບຄືຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຫ້ສິນເຊື່ອຫຼືກູ້ຢືມຕໍ່ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ.
ເຊິ່ງອາດຈະແມ່ນພໍ່ຄ້າ,ຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບຄົງທີ່,ແລະອື່ນໆ.ບຸກຄົນທີ່ດຳເນີນງານໂດຍປາສະຈາກ
ໃບອະນຸຍາດລົງທືນໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນຈາກປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານ.
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ບາດກ້າວທີ2
ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກພື້ນທີ່ດໍາເນີນການປະເມີນ ແລະ 
ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການດຳເນີນ SIA

ເພື່ອຄວບຄຸມຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມເຊິ່ງມີສາຍເຫດມາຈາກໄພພິບັດ,ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳວ່າທີມ
ງານປະເມີນຄວນພິຈາລະນາຄັດເລືອກພື້ນທີຈະປະເມີນ.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະບໍ່ປະເມີນທຸກໆ
ພື້ນທີ່,ປະເມີນພຽມແຕ່ພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ກຳນົດພື້ນທີ່ປະເມີນເປັນທີ່ຮຽບ
ຮ້ອຍແລ້ວ,ທີມງານປະເມີນສາມາດປະເມີນຜົນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອຈະໃຊ້ໃນ
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ(ອີງໃສ່ເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ລະບຸເຖິງໃນເບື້ອງຕົ້ນ).ສຳລັບລາຍລະອຽດຂອງ
ເຄື່ອງມືທີ່ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້,ກະລຸນາເບິ່ງSເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມຈາກໄພພິບັດ,
ເຫຼັ້ມທີ1ແລະເຫຼັ້ມທີ2ທີ່ຈັດພີມໂດຍທະນາຄານໂລກໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ(WB-GFDRR) ໃນປີ2011).

ບາດກ້າວທີ3
ການດຳເນີນການປະເມີນພາກສະໜາມ

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ມີແລ້ວ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນຖືກດຳເນີນໂດຍທີມງານ
ປະເມີນເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ທີມ
ງານປະເມີນຄວນດຳເນີນການປະເມີນທີ່ສະໜາມຮ່ວມກັນກັບພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໃນເວລາສຳພາດໂດຍກົງ,ກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະຫຼືເຄື່ອງມືປະເມີນຕ່າງໆທີ່ທີມງານປະເມີນໃຊ້
(ດັ່ງທີ່ຍົກຂື້ນມາໃນເບື້ອງຕົ້ນ).ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຄວນໄດ້ລວມເອົາໂດຍອີງຕາມກິດຈະກຳເສດ
ຖະກິດ,ເພດ,ອາຍຸແລະປັດໄຈອື່ນໆ.

1.ຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດແລະສະຖານະການຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນວ່າ:

ກ.ຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ອາໃສ່ຢູ່ສູນອົບພະຍົບແລະຄາດຄະເນໄລຍະເວລາທີ່ຈະອາໄສຢູ່.

ຂ.ຄວາມພຽງພໍໃນການຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານແລະນ້ຳແລະຄວາມປອດໄພ

ຄ.ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດແລະການດູແລຮັກສາສູຂະພາບ.

ງ.ກົນໄກການຮັບມືກັບໄພພິບັດຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ຈ.ສະພາບຂອງແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ;ແລະ

ສ.ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຂອງປະຊາຊົນເນື່ອງຈາກໄພພິບັດ.

2.ຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວໃນລັກສະນະຂອງ:

ກ.ສຸຂະພາບແລະໂພສະນາການໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳສຸດເຊັ່ນວ່າ:
ແມ່ຍິງຖືພາ,ແມ່ລູກອ່ອນ,ເດັກນ້ອຍ,ຄົນເຖົ້າ,ແລະອື່ນໆ.

ຂ.ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍ;

ຄ.ໜີ້ສິນ;



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ງ.ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນຄອບຄົວ;

ຈ.ສະຖາບັນທາງສັງຄົມເຊິ່ງລວມທັງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ;

ສ.ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະຫວັດ.

3.ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ກັບ:

ກ.ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ/ການຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຮູບລັກສະນະຂອງ
ການຕອບສະໜອງສິນຄ້າ,ຂະບວນການຂົນສົ່ງ,ແລະອື່ນໆ.

ຂ.ຄວາມເປັນຜູ້ນຳແລະການປົກຄອງຫຼັງໄພພິບັດ

ຄ.ລາຍຮັບຫຼັງໄພພິບັດ,ຄຸນນະພາບຊີວິດ,ຄວາມທຸກຍາກແລະເດັກນ້ອຍໃນອະນາຄົດ,
ແລະອື່ນໆ

4.ແຜນງານຂອງປະຊາຊົນແລະແຮງບັນດານໃຈເມື່ອ:

ກ.ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກລັດແລະພາຍນອກ;

ຂ.ການຈ້າງງານແລະການຫາລ້ຽງຊີບ

ຄ.ໄລຍະເວລາການດໍາລົງຊີວິດຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ

ບາດກ້າວທີ4
ການບັນຈຸຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກທີມງານປະເມີນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ 

ເພື່ອຮັບປະກັນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ມາຈາກສະໜາມມີຄວາມສົມບູນ,ທີມງານປະເມີນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ
ປະຊຸມ/ສຳມະນາຂອງທີມງານປະເມີນຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ດຳເນີນການ DaLNA. ກ່ອນການປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລືຈະສີ້ນສຸດລົງ,ທີມງານປະເມີນຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸຜົນຂອງການວິເຄາະດ້ານສັງຄົມຂອງທີມງານ
ປະເມີນ DaLNA ຂະແໜງການອື່ນໆ.(ສີ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄືບົດແນະນໍາຂອງຂະແໜງການອື່ນໆ
ໄດ້ລວມການປະເມີນຜົນທາງດ້ານສັງຄົມບາງສ່ວນເຂົ້າ).
SS

ບາດກ້າວທີ5
ວິເຄາະຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນ 
ໂດຍລວມ

ທີມງານປະເມີນ SIA  ຕ້ອງສາມາດວິເຄາະຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງໂດຍສະເພາະການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ທີມ
ງານປະເມີນຕ້ອງໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກສະໜາມແລະບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ໂດຍທີມງານ
ປະເມີນຂອງຂະແໜງຕ່າງໆເພື່ອການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ອນໄພພິບັດຈະໄດ້ແນະນຳ
ທີມງານປະເມີນໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມຫຼັງໄພພິບັດ.
ໃນການວິເຄາະຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມເຊິ່ງຄຸນນະພາບ,ຫົວຂໍ້ທີ່ທີ່ນຳສະເໜີຕໍ່ໄປນີ້ຄວນໄດ້ມີການພິຈາ
ລະນາ.
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1. ລາຍຮັບ. ການສູນເສຍອາຊີບການດຳລົງຊີວິດແລະການຈ້າງງານແມ່ນໜື່ງໃນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນ
ທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດໃນການຮັບມືຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດແລະການຟື້ນ
ຟູອາຊີບການດຳລົງຊີວິດພາຍຫຼັງໄພພິບັດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.ທີມງານປະເມີນຕ້ອງສາ
ມາດຄາດຄະເນຈຳນວນປະຊາຊົນທີ່ສູນເສຍແຫຼ່ງລາຍຮັບແລະຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດ
ໄດ້ມາຈາກປະເມີນຂອງຂະແໜງການອື່ນໆ.ແມ່ນຫຍັງເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວຜູ້ທີ່່ມີການ
ສູນເສຍແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼືຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນຄືການສູນເສຍຊີວິດ?.ການເປັນໜີ້ຈະກະທົບຕໍ່ການ
ຟື້ນຟູຂອງເຂົາເຈົ້າແນວໃດ?ໄພພິບັດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນທຸກຍາກແລະ
ຄົນຮັ່ງມີແນວໃດ?

2.ຄວາມປອດໄພ.ເງື່ອນໄຂຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດປະເມີນໄດ້ເຖິງຄວາມ
ພຽງພໍໃນການຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານ,ນ້ຳໃຊ້ແລະຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນແລະນອກ
ເຂດສຸນອົບພະຍົບ.ການຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານແລະນ້ຳໃຊ້ນ້ຳດື່ມພຽງພໍໃນການລ້ຽງ
ປະຊາຊົນບໍ່?ອີກຢ່າງໜື່ງ,ການຜິດກົດໝາຍທາງອາຍາອາດຈະເພີ່ມຂື້ນຫາກມີການຂາດແຄນ
ອາຫານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.ການເຕືອນໄພພຽງພໍແລ້ວບໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນການຜິດກົດໝາຍທາງອາ
ຍາລວມທັງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ,ການຄ້າມະນຸດ,ອື່ນໆ?

3. ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ.ສະພາບການຫຼັງໄພພິບັດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງພະ
ຍາດບ່?ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ,ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພະຍາດຫຍັງແລະມີວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ?ມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນບໍ່?ໃນກໍລະນີມີສິ່ງ
ເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພິດຖືກປ່ອຍໄປສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດ.

4.ການສຶກສາ.ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍໃນພື້ນທີ່?ບາງສາຍເຫດ
ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການທຳລາຍການສຶກສາຈະແມ່ນໂຮງຮຽນຖືກທຳລາຍ,ສູນເສຍຄອບຄົວ,ການ
ອົບພະຍົບແລະ/ຫຼືນັກຮຽນອາດຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກໂຮງງຮຽນເພື່ອຊອກຫາວຽກຊົ່ວຄາວ
ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

5. ກົນໄກການຮັບມືຕໍ່ໄພພິບັດ. ໂດຍອິງຕາມຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ,ມີກິດຈະກຳຫຍັງແດ່ທີ່
ປະຊາຊົນຈະປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການຂອງເຂົາໃນປະຈຸບັນ?ກົນໄກການຮັບມືຕໍ່ໄພພິບັດ
ຂອງອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ.ບາງຄອບຄົວມີການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍຜ່ານ
ການຝາກເງິນມາໃຫ້ຈາກຜູ້ອື່ນໆ.ສຳລັບຄອບຄົວອື່ນໆອາດຈະເລືອກສະຖານທີ່ຈະຍົກ
ຍ້າຍໄປ.ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກກວ່າ,ບາງທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ບາງຢ່າງແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນ
ລາຍຈ່າຍສຳລັບອາຫານ,ສົ່ງເດັກນ້ອຍໄປຊອກຫາວຽກ,ພັກພາອາໄສຢູ້ກັບຍາດພີ່ນ້ອງຫຼື
ຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ອົບພະຍົບ,ການເປັນໜີ້ຫຼືການຝາກປະຢັດແລະການປະກັນໄພຖ້າມີ.

6. ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ.ໄພພິບັດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າໃໝ່ຂອງສະມາຊິກ
ພາຍໃນຊຸມຊົນ.ຕົວຢ່າງ,ເຮືອນທີ່ຢູ່ໃກ້ແຄມແມ່ນ້ຳອາດຈະປະເຊີນກັບນ້ຳຖ້ວມເນື່ອງຈາກການ
ກັດເຊາະ.ຂົວເຊິ່ງມີຄວາມອ່ອນແອຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມແລະແຮງລົມອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະ
ຊາຊົນຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້.

ການພິຈາລະນາໃນສະຖານະການຂ້າງເທີງ,ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງ
ຄົມຄວນປືກສາຫາລືໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ. ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ໃນຊຸມຊົນ,ຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ,ດັກນ້ອຍແລະຜູ້ເຖົ້າທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນແມ່ນຫຍັງ?ແມ່ຍິງມີ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ພາລະໃນການເຮັດວຽກເພີ່ມຂື້ນເປັນສອງເທົ່າບໍ່?ແມ່ຍິງ,ເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ເຖົ້າໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອເທົ່າທຽມກັນກັບຜູ້ຊາຍບໍ?ມີການປຽບທຽບການອອກໂຮງຮຽນລະຫວ່າງເດັກຍິງແລະ
ເດັຊາຍບໍ?.

2. ຄວາມສະມັກຄີໃນຄອບຄົວ ແລະ ສະຖາບັນທາງສັງຄົມ. ມີກໍລະນີທີ່ຄອບຄົວແຕກແຍກ
ເນື່ອງຈາກໄພພິບັດບໍ?ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນບັນຫາຫຼັກ?ມີກິດຈະກຳທາງປະເພນີແລະບັນທັດຖານ
ທີ່ເຄົາລົບນັບຖືພາຍຫຼັງໄພພິບັດບໍ?ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງ
ຄອບຄົວແລະຮິດຄອງປະເພນີ.

3. ການຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ. ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວນລວມເອົາການ
ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ/ການເພີ່ມເວລາຂອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.ສິນຄ້າທີ່ຕອບ
ສະໜອງເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຮິດຄອງປະເພນີບໍ?ຂະບວນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືເທົ່າທຽມກັນບໍ?
ອີກຢ່າງໜື່ງ,ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ນຳໃນການປົກຄອງຫຼັງໄພພິບັດຄວນມີການປະເມີນ.ຜູ້ນຳທ້ອງ
ຖິ່ນມີຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານໃນກໍລະນີສຸກເສີນບໍ່?ປະຊາຊົນໄດ້ມີການປືກສາຫາລື
ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນບໍ່?ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ສະຖານະພາບປະຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?
ພວກເຂົາຄິດວ່າພວກເຂົາມີຄຸນນະພາບຊີວິດກ່ອນໄພພິບັດແລະດຳເນີນຕາມແຜນການສຳລັບ
ເດັກນ້ອຍບໍ?ມີອຳນາດໃນການຕໍ່ສູ້ລະຫ່ວາງຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນທຸກຍາກໃນຊຸມຊົນບໍ?

4. ແຜນການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ແຮງຈຸງໃຈ.ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍ
ແຮງທີ່ສຸດ,ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດມີແຜນການແລະແຮງຈຸງໃຈບາງຢ່າງສຳລັບອະນາຄົດ.
ຕົວຢ່າງ,ພວກເຂົາມີແຜນການທີ່ຈະຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?ແມ່ນຫຍັງທີ່
ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະກະທຳເພື່ອພື້ນຟູແຫຼ່ງລາຍຮັບແລະວິຖີການດຳລົງຊີວິດ?ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ຫຍັງທີ່ພວກເຂົາຄາດຫວັງຈາກລັດຖະບານແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ
ເຈົ້າເພື່ອໄດ້ຮັບຕາມແຜນການຂອງເຂົາເຈົ້າ?ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ?

ບາດກ້າວທີ6
ສັງລວມຜົນຂອງການປະເມີນ SIA

ທີມງານປະເມີນຕ້ອງສັງລວມຜົນການປະເມີນຂອງແຕ່ລະໝູ່ບ້ານທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການປະ
ເມີນ(ຫຼືໝູ່ບ້ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກ,ໃນກໍລະນີມີຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນ
ເມືອງທີ່ມີການປະເມີນ SIA. ການສັງລວມຜົນການປະເມີນ SIA ຈະປະກອບໄປດວ້ຍການປະເມີນ
SIA ໃນຂັ້ນແຂວງ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມຈາກແຕ່ລະພື້ນທີ່ອາດມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ,ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳວ່າລາຍລະອຽດການປະເມີນ SIA ໃນແຕ່ລະໝູ່ບ້ານ
ຂອງບັນດາເມືອງ/ເທສະບານເມືອງຄວນປະເມີນໂດຍພະແນກແຮງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

(ການປະເມີນ SIA ໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານການຕິດຕາມຂອງກິດຈະກຳການຟື້ນ
ຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ).
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ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານ ແລະ ນຳສະເໜີບົດລາຍງານຕໍ່ຄະນະກຳມະການ
ປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ

ພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຮ່າງບົດລາຍການປະເມີນ SIA ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້
ກຳນົດໄວ້ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້.ທີມງານປະເມີນ SIA ຄວນພິຈາລະນາບົດລາຍງານ DaLNA ຂອງຂະແໜງ
ສາທາລະນະສຸກ,ການສຶກສາ,ແລະຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ພັວພັນກັບການປະເມີນ SIA.ບົດລາຍ
ງານສາມາດມີໂຄງຮ່າງທົ່ວໄປດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1.ລາຍລະອຽດໂດຍທົ່ວໄປຂອງພ້ືນທີ່ແລະປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບໄພພິບັດ.

2.ສັງລວມຜົນກະທົບໃນຮູບລັກສະນະຂອງການສູນເສຍການດຳລົງຊີວິດ,ການສູນຫາຍແລະ
ບາດເຈັບ.ການຫາລ້ຽງງຊີບ/ການຈ້າງງານ,ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງຕ່າງໆ,ເງື່ອນໄຂ
ຂອງປະຊາຊົນໃນປະຈຸບັນ(ທີ່ພັກພາອາໄສ/ບ່ອບລົບໄພ,ອາຫານແລະນ້ຳປະປາ,ຜູ້ໃຫ້ທືນ
ແລະການຂະຫຍາຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ).

3.ຜົນກະທົບຕໍ່ສາທາລະນະສຸກ,ການສຶກສາ,ເພດ,ຄອບຄົວ,ສະຖາບັນທາງສັງຄົມແລະ
ການປົກຄອງ,ແລະອື່ນໆ.

4.ປຽບທຽບຜົນກະທົບລະຫ່ວາງຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນທຸກຍາກໃນແຕ່ລະຂະແໜງການແລະຂະແໜງ
ການຍ່ອຍຕ່າງໆແລະກົນໄການຮັບມື.

5.ຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງຂະແໜງສັງຄົມ,ຖ້າມີທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ.(ຕົວ
ຢ່າງອາດຈະມີການຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍທາງສັງຄົມຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ,ໃຫ້ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເປັນ
ພິເສດໃນເຂດທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກການຊາດແຄນອາຫານ;ຫຼືຄວາມຕ້ອງ
ການພິເສດຂອງປະຊາຊົນພື້ນເມືອງໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອSກ).

6.ກອບນະໂຍບາຍແນະນຳສຳລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຄວນຕິດຄັດຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມແລະຜົນກະທົບຕໍ່
ພື້ນທີ່ບາງສ່ວນຖ້າມີປັນຫາທີ່ໂດດເດັ່ນ,ຫຼືບັນຫາທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງຫຼືສະຖານະການທີ່ເຈາະຈົງໄປຍັງພື້ນ
ທີ່ດັ່ງກ່າວ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
S
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ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນຄົວເຮືອນໃນໝູ່ບ້ານ

ຊື່ບ້ານ:

ສະຖິຕິຈຳນວນປະຊາກອນ ຊາຍ ຍິງ ລວມ

ກ. ຈຳນວນປະຊາກອນລວມທັງໝົດ

ຂ. ຈຳນວນຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ5ປີລວມທັງໝົດ

ຄ. ຈຳນວນຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກ່ວາ60ປີລວມທັງໝົດ

ງ. ຈຳນວນຄົນພິການລວມທັງໝົດ

ລາຍລະອຽດຂອງຄົວເຮືອນ ຊາຍ ຍິງ ລວມ

ກ. ຂະໜາດຄົວເຮືອນໂດຍສະເລ່ຍ

ຂ. ຈຳນວນເດັກນ້ອຍໂດຍສະເລ່ຍ

ຄ. ຈຳນວນຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ5ປີໂດຍສະເລ່ຍ

ງ. ຈຳວນເດັກນ້ອຍທ່ີໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນໂດຍສະເລ່ຍ

ຈ. ຈຳນວນຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກ່ວາ60ປີໂດຍສະເລ່ຍ

ອັດຕາສ່ວນໃນການຂາດສານອາຫານ (%) 

ຕາຕະລາງ 2 ອາຄານທີ່ມີຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ

ຊື່ບ້ານ:

ອາຄານຂອງລັດ
ຈຳນວນ ຂະໜາດບັນຈຸຸ ຈຳນວນສຸຂະພິບານ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງນ້ຳປະປາ

ຄົນ ຍິງ ຊາຍ ປະເພດ1 ປະເພດ2 ປະເພດ3

ກ. ອາຄານໂຮງຮຽນປະຖົມ

ຂ. ອາຄານໂຄງຮຽນມັດທະຍົມ

ຄ. ວິທະຍາໄລ

ງ. ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ

ຈ. ໂຮງໝໍ

ສ. ສູນອອກຳລັງກາຍ

ຊ. ອື່ນໆ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
S
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 3 ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງຄົວເຮືອນ

ກິດຈະກຳດ້ານເສດຖະກິດຕົ້ນ
ຫຼືແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ລາຍຮັບຕໍ່ປີໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ຈຳນວນຄົວເຮືອນ
ທີ່ເຮັດວຽກ

ມູນຄ່າຊັບສິນຕໍ່
ຄົວເຮືອນໂດຍສະເລ່ຍ

ຈຳນວນປະຊາຊົນ

ຊາຍ ຍິງ

ກ. ການປູຝັງ

ຂ. ການຫາປາ

ຄ. ການລ້ຽງສັດ

ງ. ການລ້ຽງສັດປີກ

ຈ.ກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ

ສ. ຮັບຈ້າງປະຈຳວັນ

ຊ. ຮັບຈ້າງຂົນສົ່ງ

ຍ. ສືມືແຮງງານ

ດ. ຄ້າຂາຍ(ຮ້ານຄ້າ)

ຕ. ການບໍລິການ

ຖ. ເຮັດການ

ທ. ອື່ນໆ

ຕາຕະລາງ 4 ການຝາກປະຢັດ ແລະ ການເຮັດປະກັນຂອງຄົວເຮືອນ

ຄົວເຮືອນແລະຈຳນວນເງິນ
ປະເພດການປະກັນໄພ

ສຸຂະພາບ ຊີວິດ ການຜະລິດ ຊັບສິນ ອື່ນໆ

ຈຳນວນຄົວເຮືອນ

ຈຳນວນເງີນ(ກີບ)

ການຝາກປະຢັດ

ຈຳນວນຄົວເຮືອນ ຈຳນວນເງິນໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ຄົວເຮືອນ(ກີບ)

ການຝາກປະຢັດ

ຕາຕະລາງ 5 ແຫຼ່ງການໃຫ້ສິນເຊື່ອພາຍໃນບ້ານໂດຍຈຳແນກຕາມແພດ

ແຫຼ່ງກູ້ຢືມ/ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ

ປະເພດການໃຫ້ກູ້ຢືມ/ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໂດຍຈຳແນກຕາມເພດ

ການຜະລິດ ການສຶກສາ ເຄື່ອງມື ກໍລະນີສຸກເສີນ ອື່ນໆ

ຊ ຍ ຊ ຍ ຊ ຍ ຊ ຍ ຊ ຍ

ກ. ສະຖາບັນຂອງລັດ

ຂ. ທະນາຄານທີ່ເປັນກຳມະສິດເອກະຊົນ

ຄ. ສະຫາກອນ

ງ. ການເງິນຈຸລະພາກ NGOs

ຈ. ໂຮງຈຳນຳ

ສ. ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມນອກລະບົບ

ຊ. ອື່ນໆ



ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ,ທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ

Lao 
Version

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຂະແໜງໄປສະນີ 
ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ





1

ສາລະບານ
ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ 2
ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ 2
ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ຫຼັງໄພພິບັດໃນຂະແໜງໄປຊະນີ-ໂທ
ລະຄົມມະນາຄົມ 3
ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບແຕ່ລະ 
ເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 4
ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 5
ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 8
ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 9
ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ 9
ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 13
ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງໄປຊະນີ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 15

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 17



ຂະແໜງໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
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ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍF,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ບົດແນະນຳລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ
ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະ
ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນ
ກໍສາມາດຕັດສິນໃຈດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ໃນຂະແໜງການໃດໜື່ງຫຼືຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄວາມຮຽກຮ້ອງເຮັດການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາ
ຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງແລະໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະ
ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ).

ບຸກຄະລາກອນ ບົດບາດໃນການປະເມີນ DaLNA 
ໃນຂະແໜງໄປຊະນີ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ບຸກຄະລາກອນຈາກພະແນກໄປສະນີ-
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ(DPT)ແຂວງຄຳມ່ວນ
(ເອເລັກໂຕນິກແລະຊ່ຽວຊານດ້ານການສື່ສານ,
ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສະຫະກຳ,ວິສາວະກອນ
ແລະບຸກຄະລາກອນດ້ານການເງິນ)

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງໄປສະນີ
-ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ບຸກຄະລາກອນຈາກເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມີນ

ຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ
ຂະແໜງໄປສະນີ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ

ຂະແໜງໄປສະນີ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ຂະແໜງໄປສະນີ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມມຈະປະກອບໄປດ້ວຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາ
ຄົມເຊັ່ນວ່າ:ໂທລະສັບ,ອິນເຕີເນັດ,ແລະທຸລະກິດອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຄວາມເສຍຫາຍ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງຊັບສິນທີ່ຖືກທຳລາຍບາງ
ສ່ວນຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດເຊັ່ນວ່າ:ໂຄງສ້າງ,ອຸປະກອນ,
ເຄື່ອງກົນຈັກ,ການຕອບສະໜອງຕ່າງໆ,ອື່ນໆ.ຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາເກີດໄພພິບັດ
ຫຼືຊ່ວງເວລາສັ້ນໆຫຼັງໄພພິບັດແລະສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນຫົວໜ່ວຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງແລ້ວຈຶ່ງຄາດ
ຄະເນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນແລະສ້ອມແປງພາຍຫຼັງ.ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງຫຼືກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ຄວນເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນໄພພິບັດ.

ການສູນເສຍ
ໂດຍທົ່ວໄປຈະມີການສູນເສຍລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເນື່ອງຈາກໄພພິບັດທີ່ສ
ະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າຂອງເງີນໃນລາຄາປະຈຸບັນ(ກ່ອນໄພພິບັດ).ເຊິ່ງແມ່ນ:
 ລາຍໄດ້ຕ່ຳຫຼືລາຍຮັບທີ່ຄາດຄະເນຂອງບໍລິສັດຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກກຳລັງການຜະລິດຫຼຸດລົງຫຼັງຍ້ອນ
ຊັບສິນຖືກທຳລາຍແລະ/ຫຼືຄວາມຕ້ອງການຈາກສະມາຊິກ/ລຸກຄ້າຫຼຸດລົງ.

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເພີ່ມສູງຂື້ນຫຼັງຈາກໄພພິບັດ,ເຊັ່ນວ່າລາຍ
ຈ່າຍໃນອັດຕາທີ່ສູງກ່ວາຂອງການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງອື່ນ,ການເຊົ່າສະຖານທີ່ຊົ່ວຄາວ
ໃນຂະນະທີ່ມີການສ້ອມແປງຫຼືກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ,ອື່ນໆ.

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເຊັ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທັບມ້າງ/ຮື້ຖອນ,ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ,
ການກອບກູ້ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກັບຄືນມາ.

ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການຈະເກີດຂຶ້ນຕະລອດໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງ
ຄືນໃໝ່ແລະການສູນເສຍດັ່ງກ່າວອາດຈະແກ່ຍາວໄປເປັນເວລາຫຼາຍປີພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ເຊິ່ງມັນສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າຂອງເງິນໃນລາຄາປັດຈຸບັນ.

ບາດກ້າວທ່ົວໄປໃນການດຳເນີນ DaLNA ຫັຼງໄພພິບັດ
ໃນຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງໄປຊະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ

ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງFFFFFຂະ
ແໜງການ
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ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ໃນຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ມີບາດກ້າວຕ່າງໆ
ທີ່ຄວນປະຕິບັດລຸ່ມນີ້.ແຕ່ລະຕາຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນເຂົ້າໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ.

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບ 
ແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ    

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນທີ່ພາກສະໜາມຫຼື,ຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນກ່ອນ
ໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການ
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ຂໍ້
ມູນນີ້ສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼືຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້
ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.

ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ບໍລິສັດ
ກຳມະສິດ ການໃຫ້ບໍລິການ

ລັດ ເອກະຊົນ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ມືຖື ອິນເຕີເນັດ ໂທລະທັດ ວິທະຍຸ ອື່ນໆ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ2

ບໍລິສັດn

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ1.
 ຊື່ບໍລິສັດດຳເນີນງານໃນພື້ນທີ່ຄວນໄດ້ລວບລວມໃສ່.
 ຖ້າຫາກບໍລິສັດດຳເນີນງານຄວບຄຸມເອົາຫຼາຍກ່ວາໜື່ງເມືອງ,ພວກເຂົາຄວນປະເມີນແຕ່ສ່ວນໜື່ງຂອງເມືອງທີ່ມີສຳ
ນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຄິດໄລ່ຊ້ຳກັນຂອງຂໍ້ມູນ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນດໍາເນີນພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດໃນບັນດາເມືອງ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຮ່ວມກັນເ
ພື່ອຮັບປະກັນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.ລົງສຳພາດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງເອກະຊົນ,ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແລະພະນັກ
ງານຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຊ່ວງເວລາລົງສະ
ໜາມເພື່ອທີ່ຈະຢັ້ງຢືນລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງ.

ບາດກ້າວທີ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ບໍລິສັດໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງແລະທົດແທນຄວນໄດ້ມີການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍຂອງ
ຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ.ເວລາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຖືກເສຍຫາຍຄວນມີການຄາດຄະເນ.ໃນລະຫວ່າງການລົງສະໜາມ
ໃນພື້ນທີ່ໄພພິບັດ,ທີມງານປະເມີນຄວນສຳພາດພະນັກງານບໍລິສັດເພື່ອຢືນຢັນຂFFFFະໜາດແລະມູນຄ່າ
ຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະຄາດຄະເນໄລຍະເວລາດຳເນີນການຟື້ນຟູໃຫ້ກັບມາຢູ່ໃນລະດັບກ່ອນເກີດ
ໄພພິບັດ.

ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ເຊິ່ງແບບສອບຖາມຄວນ
ນຳໃຊ້ໃນການສຳພາດພະນັກງານບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
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ຕາຕະລາງ 2 ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ   

ຊື່ບໍລິສັດ

ສະຖານທີ່ ຊື່ເມືອງ:

ການໃຫ້ບໍລິການ ຕັ້ງໂຕະ()ມືຖື()ອິນເຕີເນັດ()ໂທລະທັດ()ວິທະຍຸ()
ອື່ນໆ(ລະບຸ)FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF_______________

ກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ
ແລະຊັບສິນ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາໃນການ
ຟື້ນຟູຫຼື
ສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍ
ທັງໝົດ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການທົດແທນ

ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ສ້ອມແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ.ອາຄານ

ຂ. ຫ້ອງການ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

2. ອຸປະກອນ

ກ. ເສົາອາກາດ

ຂ. ຄອມພິວເຕີ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

3. ເຄື່ອງກົນຈັກ

ກ.ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ

ຂ. ອື່ນໆ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

4. ພາຫະນະຮັບໃຊ້

5. ອ່ືນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ2.
 ບໍລິສັດຄວນຕື່ມຂ້ໍມູນທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.ມີເຄື່ອງກົນຈັກແລະອຸປະກອນທີ່ຫຼາຍຢ່າງໃນ
ຂະແໜງການທີ່ຄວນດຳເນີນໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິຫານທີ່ສຳຄັນ.

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນມູນຄ່າຂອງໂຄງສ້າງແລະຊັບສິນກ່ອນໄພພິບັດທີ່ຖືກ
ເສຍຫາຍທັງໝົດ.

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນມູນຄ່າຂອງໂຄງສ້າງແລະຊັບສິນໂດຍສະເລ່ຍທີ່ຖືກເສຍ
ຫາຍບາງສ່ວນ.

 ສົມຜົນ,ຄວາມເສຍຫຍທັງໝົດ(ຖັນFຈF)=(ຖັນFກF) x (ຖັນFຂF)+(ຖັນFຄF) x (ຖັນFງF).

ບາດກ້າວທີ2.2.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງ
ໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນຂັ້ນເມືອງ
ອີງຕາມການສຳຫຼວດທຸລະກິດ,ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສ່ຕາຕະ
ລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 3 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ແຂວງ:

ຊື່ບໍລິສັດ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ 3ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ2

ບໍລິສັດ n

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ3.
 ລັດFແລະFເອກະຊົນFໝາຍເຖີງເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ.
 ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຄວນມີການບັນທຶກພາຍໃຕ້ປະເພດຂອງເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ.

ບາດກ້າວທີ2.3.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງໄປສະນີ-ໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມໃນຂັ້ນແຂວງ
ອີງຕາມການສຳຫຼວດບໍລິສັດ,ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງຕໍ່
ໄປນີ້:



ຂະແໜງໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
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ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:

ຊື່ເມືອງ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ 3ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ກ. ເມືອງ

ຂ. ເມືອງ

ຄ. ເມືອງ

ງ.

ລວມ

ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 
ການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນຈະບໍ່ມີການຊໍ້າກັນລະ
ຫວ່າງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກທິມງານ
ການປະເມີນ.ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍສະມາຊິກທິມງານ
ປະເມີນໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມາດຈັດເປັນເວລາໜຶ່ງວັນ
ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນສາມາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້,ບັນຫາແລະ
ປະສົບການໃນພາກສະໜາມ,ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.ກ່ອນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະຮັບຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ແຕ່ສະໜາມ,
ຊຶ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.ບັນດາກິດຈະ
ກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມີ:
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ

 ທິມງານການປະເມີນຍ່ອຍທີ່ປະເມີນໃນບັນດາເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳສະເໜີ
ໂດຍຫຍໍ້:

•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
 ຫົວໜ້າພະແນກໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:

•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອີງໃສ່ການລາຍງານ

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າມີ)



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

9

•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການ DaLNA 

•	 ປິດກອງປະຊຸມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆຄປຄພບຂຈະຈັດ
ກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຈາກສະໜາມເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຊໍ້າ
ກັນຂອງຂໍ້ມູນ.

ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາ 
ກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ທີມງານການປະເມີນຂອງຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມຕ້ອງສາມາດວິເຄາະຜົນກະທົບທີ່
ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງແລະອື່ນໆ:

 ການສູນເສຍທ່ີເປັນໄປໄດ້ໃນການຈ້າງງານຫາກວ່າບໍລິສັດເລີກຈ້າງຈຳນວນກຳມະກອນ.

 ຜົນກະທົບຕໍ່ພາກທຸລະກິດອື່ນໆຖ້າຫາກໂທລະຄົມມະນາຄົມບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງໄວທີ່ສຸດ.

ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານກັນ.ຫຼັງ
ຈາກການວິເຄາະຄວາມແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນ
ຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແຫນງການຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ຄາດຄະເນ.ພະແນກໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ (DPT)ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຜນງານ
ແລະໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.

ບາດກ້າວທີ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຂັ້ນແຂວງຄວນສ້າງຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ກ່ອນດໍາເນີນການປະເມີນ
ພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການປະເມີນ,ທິມງານຂອງພະ
ແນກໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ (DPT) ຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟືນຟູແລະກໍ່ສ້າງ
ຄືນໃໝ່ສໍາລັບຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິ
ຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄປຄພບຂຮ່ວມກັບທິມງານອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະສໍາ
ເລັດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບາງຈຸດຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະນາ
ສຳລັບຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມມີດັ່ງນີ້:

1.ການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ(Building 
Back Better (BBB)).ການອອກແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູອີງໃສ່ຫຼັກການ BBB 
ຈະສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.ຫຼັກການຂອງ
ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດຄວນຈະຕ້ອງຊອກຫາວິທີເພື່ອ



ຂະແໜງໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
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ເຮັດໃຫ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມມີຄວາມປອດໄພຈາກໄພພິບັດ
ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ,ມີຜົນດີໃນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປຍັງເຂດປອດໄພຈາກໄພພິບັດແທນ
ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນພື້ນທີ່ເກີດໄພພິບັດ.

2.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ.ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູ
ອາດຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ
ແຜນພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນແລະຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ການພັດທະນາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

3. ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຟູ.ບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານແບບກ້ວາງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້
ແລະມີນະໂຍບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະເພາະອາດ
ຕ້ອງການໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ສັບ
ຊ້ອນຫຼືຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັນການບໍລິ
ຫານຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູທີ່ລວມເອົາ
ລະບົບການຕິດຕາມກວດແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນ
ຟູ.

4.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.ຍຸດທະສາດລວມຄວນມີການກໍາ
ນົດແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.ນອກຈາກນັ້ນ,ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນກໍຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງ.ບາງແຫ່ຼງທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະ
ເທດທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກ່ວາກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດເພື່ອໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າສູງໃນໄລຍະຍາວ.

5.ຄວາມປົ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ແຜນການລວມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມປົ່ງໃສ,ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ໂດຍ
ຜ່ານການເປີດກ້ວາງການກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຂະບວນການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວທີ5.2.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແມ່ນມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວເ
ທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.ໃນຂະແໜງການນີ້,ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູອັນຮີບດ່ວນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ
ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າເປັນການວ່າຈ້າງຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.ກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆຄວນລວມເອົ
າສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດກັບມາດຳເນີນງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.ເພື່
ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ທິມງານປະເມີນຄວນກຳນົດນະໂນບາ
ຍທີ່ຈະຊ່ວຍບໍລິສັດຟື້ນຟູໂດຍປາສະຈາກການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໂດຍກົງເພື່ອຕອບສະ
ໜອງມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ້ອງການ.ມີທາງເລືອກບາງຢ່າງທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານກອບນະໂຍບາຍເ
ພື່ອທີ່ຈະເລັ່ງໃຫ້ການຟຶ້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນໄວຂື້ນ.ເຊິ່ງແມ່ນ:
 
1.ຫານຫຼຸດຜ່ອນພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນເຊັ່ນວ່າ:

ກ.ການຢຸດຊົ່ວຄາວຫຼືການເລື່ອນໄລຍະເວລາໃນການເກັບພາສີຊົ່ວຄາວ;

ຂ.ການຢຸດເກັບຄ່າບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຊົ່ວຄາວໃນການບໍລິການບາງຢ່າງໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງ
ສຸດເກີນໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.

ຄ.ບໍ່ໃຫ້ມີການເກັບເງິນພາສີໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ງ.ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນສຳລັບຄ່າຕອບແທນອຸປະກອນທີ່ຖືກທຳລາຍແລະ
ເຄື່ອງກົນຈັກໃນຊ່ວງເວລາໃດໜື່ງທີ່ເກີນກຳນົດ.

2.ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ນຳເຂົ້າໂດຍບລິສັດເອກະຊົນໃນໄລຍະ
ຂອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້ງຄືນໃໝ່ໂດຍການຍົກເວັ້ນຈາກການຈ່າຍພາສີແລະອື່ນໆ.

ບາງກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມປະກອບດ້ວຍ:

 ສ້ອມແປງອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນກະທົບຂອງແຮງລົມແລະນ້ຳຖ້ວມ.

 ຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ເຫັນວ່າສຳຄັນໃນກໍລະນີສຸກເສີນຫາກເຫັນວ່າຈຳເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນ
ງານກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

 ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອຖ້າຫາກຂະແໜງການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ບາດກ້າວທີ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ)ແລະ
ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດFຈາກການທໍາລາຍຂອງ
ໄພພິບັດ.ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຕ່າງໆຄວນລວມເອົາທັງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທັງ
ພາກລັດແລະເອກະຊົນແລະອາດມີຄວາມຕ້ອງການນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄື,ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ມາໂດຍຜ່ານການໃຫ້
ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍເຊິ່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້.ແຕ່ລະແຜນງານແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການສຳ
ລັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ
ຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມສາມາດລວມມີດັ່ງນີ້:
 ການໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການສ້ອມແຜງແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດທ້ານຕານຕໍ່ໄພພິບັດເພື່ອ
ຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງ
ແລະການບັງຄັບໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ປັບປຸງແລ້ວ.

 ການຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ;

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແປງເຄື່ອງຕົກແຕ່ງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຖືກທຳລາຍເຊິ່ງອາດຈະ
ລວມເອົາທັງຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່,ນອກຈາກວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ມີການຄວບຄຸມພາຍ
ໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟູເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ;

 ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກທໍາລາຍຫຼືເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອານາຄົດ.

 ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປຍັງພື້ນທີ່ປອດໄພ.

ບາດກ້າວທີ5.4.ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໂຄງການໃດ
ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາກັນ.ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນ
ກໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມຄວນຄັດເລືອກບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄ
ວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດທັງໝົດ.ການຈັດລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ



ຂະແໜງໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
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ຜົນກະທົບແລະລະດັບທີ່ບັນດາໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່່ໄປນີ້,
ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມືສໍາລັບກອງທຶນກໍສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ(PDRF)ສາມາດນໍາມາໃຊ້
ເພື່ອຈັດລຽງບູລິມະສິດຫຼືຈັດລະດັບບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ:

1.ມີຜົນກະທົບອັງຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ,ເມື່ອປະເມີນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລ
ຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືປົວແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກຍາກ
ກວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານ.

3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມ
ຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນ.

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບ
ແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຫຼືຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຫຼືຄປຄພບຂ)ໃນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງ
ການນັ້ນ.

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ການຈັດຊື້ອຸກອນທີ່ຈຳເປັນ

ການອະນາໄມ

ອື່ນໆ

ໂຄງການທີ່ບຸລິມະສິດໂດຍທິມງານປະເມີນຈະຕ້ອງສາມາດວິເຄາະໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕາຕະລາງຂ້າງ
ເທິງ.

ບາດກ້າວທີ5.5.ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະຈັດລຽງບູລິມະ
ສິດແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຄວນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມສິ່ງທີ່
ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງເອກ
ະຊົນຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ,ແຕ່ໃນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດ
ສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງໄປສະນີ ແລະ 
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ  

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງສ້າງ,
ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຂ. ການຈັດຊື້ອຸອຸປະກອນກອນທີ່ຈຳເປັນ

ຄ. ການອະນາໄມ

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ

ສ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ

ບາດກ້າວທີ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການທີ່ບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸ
ກໆເມືອງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງແຕ່
ລະເມືອງ.ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນບູ
ລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍທິມງານການປະເມີນເພື່ອທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນເມືອງ
ໃນຂະແໜງການດຽວກັນ.ຖ້າຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາຫາລື
ກັບຄປຄພບຂ.

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ກິດຈະກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະໂຄງການທັງໝົດ.ເຕັກ
ນິກຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:



ຂະແໜງໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
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1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.

2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນກໍຕ້ອງ
ຈັດຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລັດຖະ
ບານຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະສົກປີຄືໄຕມາດຫຼື
ປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດທີ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.

4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງ
ຂອບວຽກ(Log frame).ຕາຕະລາງຂອບວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອພິຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການ.

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະ
ລາງລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄື
ນໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຍາວ.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີ
ຫຼືຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາ
ໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ

ສ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ6.
 ຊື່ໂຄງການສາມາດເພີ່ມເຂົ້າພາຍໃຕ້ຖັນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
 ແຕ່ລະຖັນສາມາດເພີ່ມເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມໃນປີທີ2.

ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ

ພະແນກໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະ
ນາຄົມໃຫ້ຄປຄພບຂຫຼື ເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ບາ
ດກ້າວຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນ. ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມໃນແຜນຟື້ນຟູລວມຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:

1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກໄພພິບັດ.

2.ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະປະເພດຂອງສິ່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍເນ້ັນໜັກໃສ່ການສູນເສຍລາຍ
ຮັບ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມສູງຂື້ນ,ໄລຍະການຄາດຄະເນກ່ອນສະຖານະການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະ
ຕິ.

4.ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນ
ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.

6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ຕາມບູລິມະສິດແລະຮ່າງຕາຕະ
ລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພະແນກໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມຄວນລາຍງານໃຫ້ຄປຄພບຂ
ເພື່ອສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ DALNA 
(PDNA) ຫຼັງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານ DALNA ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.ບົດ
ລາຍງານຂັ້ນແຂວງຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະການເງິນຂັ້ນແຂວງ.
ໃນກໍລະນີໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່,ບົດລາຍງານDALNA (or PDNA) ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຄວນລາຍ
ງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ເພື່ອພິຈາລະນາແລະ
ຮັບເອົາເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູໄພພິບັດລະດັບຊາດ.



ຂະແໜງໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F

ຂະແໜງໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
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ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ບໍລິສັດ
ກຳມະສິດ ການໃຫ້ບໍລິການ

ລັດ ເອກະຊົນ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ມືຖື ອິນເຕີເນັດ ໂທລະທັດ ວິທະຍຸ ອື່ນໆ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ2

ບໍລິສັດn

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 2 ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ   

ຊື່ບໍລິສັດ

ສະຖານທີ່ ຊື່ເມືອງ:

ການໃຫ້ບໍລິການ ຕັ້ງໂຕະ()ມືຖື()ອິນເຕີເນັດ()ໂທລະທັດ()ວິທະຍຸ()
ອື່ນໆ(ລະບຸ)FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF_______________

ກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ
ແລະຊັບສິນ

ຖືກທຳລາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາໃນການ
ຟື້ນຟູຫຼື
ສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍ
ທັງໝົດ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການທົດແທນ

ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ສ້ອມແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ.ອາຄານ

ຂ. ຫ້ອງການ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

2. ອຸປະກອນ

ກ. ເສົາອາກາດ

ຂ. ຄອມພິວເຕີ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

3. ເຄື່ອງກົນຈັກ

ກ.ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ

ຂ. ອື່ນໆ

ຄ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

4. ພາຫະນະຮັບໃຊ້

5. ອ່ືນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F
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ຕາຕະລາງ 3 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ແຂວງ:

ຊື່ບໍລິສັດ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ 3ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດ2

ບໍລິສັດ n

ລວມ

ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:

ຊື່ເມືອງ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ 3ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ກ. ເມືອງ

ຂ. ເມືອງ

ຄ. ເມືອງ

ງ.

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ

ການອະນາໄມ

ອື່ນໆ

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ  

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງສ້າງ,
ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຂ. ການຈັດຊື້ອຸອຸປະກອນກອນທີ່ຈຳເປັນ

ຄ. ການອະນາໄມ

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ

ສ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
F
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ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ

ສ. ອື່ນໆ

ລວມ

ລວມຍອດ
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ສາລະບານ
ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ 2

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ 2

ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA 
ຫຼັງໄພພິບັດສຳລັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 4

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບແຕ່ລະເ
ມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 4

ບາດກ້າວ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 5

ບາດກ້າວທີ3
dການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 9

ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 10

ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝູ່ 10

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 15

ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຂະແໜງການ 17

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 19
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ບົດແນະນຳລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ
ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະ
ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນກໍ
ສາມາດຕັດສິນໃຈດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ໃນຂະແໜງການໃດໜື່ງຫຼືຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄວາມຕ້ອງການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາຈາກ
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງແລະໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະ
ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ).

ພະນັກງານ ບົດບາດໃນການປະເມີນ 
DDDDDໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ

ບຸກຄະລາກອນຈາກພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ(ຊ່ຽວຊານ
ການທ່ອງທ່ຽວ,ນັກອຸທົກວິທະຍາ,
ຊ່ຽວຊານການຈັດຊື້,ນັກວິສະວະກອນແລະ
ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການເງີນ)

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ(MICT)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ
ດ້ານວິຊາການ

ບຸກຄະລາກອນຈາກບັນດາເມືອງ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍແລະອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການປະເມີນຄວາມ

ເສຍແລະການສູນເສຍ
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານ
ວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວປະກອບໄປດ້ວຍ:ກ)ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນການຄ້າປະກອບ
ດ້ວຍ:ໂຮງແຮມ,ເຮືອນພັກແລະອື່ນໆ.ທີ່ມີການຕອບສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຄຳມ່ວນ.ຂ)ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳແລະທຳມະຊາດທີ່ເປັນ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາມທຳມະຊາດອາດຈະເປັນຊັບສິນທີ່
ເປັນກຳມະສິດຂອງລັດຫຼືເອກະຊົນ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຄວາມເສຍຫາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມູນຄ່າ:ກ)ການສ້ອມແປງຊັບສິນທີ່ຖືກທຳ
ລາຍບາງສ່ວນແລະ/ຫຼືຂ)ການທົດແທນຊັບສິນທີ່ຖືກທຳລາຍທັງໝົດແລະມູນຄ່າ
ໂຄງສ້າງກ່ອນໄພພິບັດ,ເຊັ່ນວ່າ:
 ໂຄງສ້າງທາງກາຍຍະພາບທີ່ຖືກທຳລາຍທັງໝົດຫຼືຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຖິງໂຮງແຮມ,ຣີສອດ,ເຮືອນພັກລວມທັງສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ເຊັ່ນວ່າ:ຮ້ານອາຫານ,ສະລອຍນ້ຳ,ຮ້ານສະປາແລະສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ອື່ນໆ.
 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳເຊັ່ນວ່າ:ວັດວາອາຮາມຕ່າງໆທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າ
ມາທ່ຽວຊົມ.
 ສະຖານທີ່ທາງທຳມະຊາດທີ່ດືງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນວ່າ:ຖ້ຳໃຕ້ນ້ຳ,
ສາຍນ້ຳພາຍໃນຖ້ຳ,ພູເຂົາທີ່ເປັນບ່ອນສຳລັບການປິນໜ້າຜາ.
 ວັດສະດຸຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຖືກທຳລາຍທັງໝົດຫຼືຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນເຊັ່ນວ່າ:
ບັນໄດເລື່ອນ,ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ,ຄອມພິວເຕີ,ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງ,ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ.

ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ກຳລັງເກີດໄພພິບັດຫຼືໃນ
ຊ່ວງໄລຍະເວລາສັ້ນໆພາຍຫຼັງໄພພິບັດແລະສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນຫົວໜ່ວຍທາງດ້ານ
ໂຄງສ້າງຄາດຄະເນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການສ້ອມແປງແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທັງໝົດພາຍຫຼັງ.
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງຫຼືກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄວນເປັນມູນຄ່າກ່ອນເກີດໄພພິບັດ.

ການສູນເສຍ
ການສູນເສຍແມ່ນມູນຄ່າການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼວຽນກະແສເສດຖະກີດ(ລາຍຮັບແລະ
ລາຍຈ່າຍ)ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ.ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້
ເປັນມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າໃນປະຈຸບັນແລະການບໍລິການໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ແລະ/ຫຼືຈະບໍ່ໄດ້ບໍລິ
ການຕະຫຼອດເວລາເກີດໄພພິບັດຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງສົມບູນແບບ.ການສູນເສຍ
ຈະເກີດຂື້ນເລີ້ມແຕ່ໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນ,ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ໃນລະດັບກ່ອນເກີດໄພພິບັດຈະຫຼຸດລົງ
ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍຂອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ການສູນເສຍໃນຂະແໜງທ່ອງ
ທ່ຽວຈະມີດັ່ງນີ້:
 ການສູນເສຍລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວແລະແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນໆຈຸຢຸດຕິລົງ
ເມື່ອສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ.
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງມີຄວາມເປັນໄດ້ທີ່ຈະເພີ່ມສູງຂື້ນຫຼັງໄພພິບັດເຊັ່ນວ່າ:
ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆອາດເພີ່ມສູງຂື້ນຫຼືການຊື້ວັດຖຸດີບຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ
ຫຼືການເຊົ່າສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສຊົ່ວຄາວໃນຂະນະທີ່ກຳລັງມີການສ້ອມແປງແລະ
ປຸກສ້າງຄືນໃໝ່.
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທັບມ້າງ/ຮື້ຖອນຫຼືການອະນາໄມສີ່ງເສດເຫຼືອແລະອື່ນໆ.
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຈາກການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ຫຼັງ
ໄພພິບັດສຳລັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ
ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່

ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.
ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ
ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງdddddຂະແໜງການ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່
ໄປ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DALNA ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວມີບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຄວນປະຕິ
ບັດລຸ່ມນີ້.ແຕ່ລະຕາຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນເຂົ້າໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບ 
ແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ  

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນທີ່ພາກສະໜາມຫຼືຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້
ແມ່ນກ່ອນໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້
ເປັນພື້ນຖານໃນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼື
ຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດສະຖານທີ່
ຈຳນວນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ

ປະເພດໂຄງສ້າງ

1ຫາ4ຊັ້ນ 5ຊັ້ນແລະຫຼາຍກ່ວາ

ເອກະຊົນ ລັດ ເປັນຄອນ
ກຼຼິດທັງໝົດ

ຄອນກຼິດ
ແລະໄມ້

ໄມ້ແລະ
ໄມ້ໄຜ່

ເປັນຄອນ
ກຼຼິດທັງໝົດ

ຄອນກຼິດ
ແລະໄມ້

ໂຮງແຮມ

ເຮືອນພັກ

ຣີສອດ/ສະປາ

ເຮືອນພັກ

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ

ສະຖານທີ່ທາງວັດທະນະທຳ

ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນ1.
 ຕາຕະລາງຂ້າງເທີງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທິມງານປະເມີນແລະພາບລວມຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃນພື້ນທີ່-
ສະຖານທີ່ໆນັກທ່ອງທ່ຽວໄປ,ຈຳນວນທີ່ພັກທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້,ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ດືງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວແລະອື່ນໆ.-ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຫຼັງໄພພິບັດ.

d  ຕົວຢ່າງຮູບແບບການກໍ່ໂຕຕາມທຳມະຊາດເຊັ່ນວ່າ:ຖ້ຳໃຕ້ນ້ຳ,ສາຍນ້ຳທີ່ຢູ່ໃນຖ້ຳພູເຂົາ,ອື່ນໆ.

ddddບາດກ້າວທີ2
DDDDDDDDຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນດໍາເນີນພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດ
ໃນບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນ
ການປະເມີນຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.ລົງສຳພາດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງ
ເອກະຊົນd,ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແລະພະນັກງານລັດໂດຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການການກໍ່ສ້າງຫຼື
ສ້ອມແປງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ດຳເນີນໃນຊ່ວງເວລາລົງສະໜາມເພື່ອທີ່ຈະຢັ້ງຢືນ
ລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງ
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ddddບາດກ້າວທີ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງແລະທົດແທນຄວນໄດ້ມີການຄາດຄະເນຄວາມເສຍ
ຫາຍຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.ເວລາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຖືກເສຍຫາຍຄວນມີການຄາດຄະເນ.ໃນລະຫວ່າງການລົງພື້ນທີ່
ໄພພິບັດ,ທີມງານປະເມີນຄວນສຳພາດພະນັກງານບໍລິສັດເພື່ອຢັ້ງຢືນຂະໜາດແລະມູນຄ່າ
ຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະຄາດຄະເນໄລຍະເວລາກ່ອນການດຳເນີນງານການຟື້ນຟູໄດ້ຢ່າງສົມ
ບູນຫຼືໃນລະດັບກ່ອນໄພພິບັດ.(ທີມງານປະເມີນສາມາດຈັດກອງປະຊຸມກັບເຈົ້າຂອງບໍລິ
ສັດທ່ອງທ່ຽວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ).

ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ເຊິ່ງແບບສອບ
ຖາມຄວນນຳໃຊ້ໃນການສຳພາດພະນັກງານບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ.

ຕາຕະລາງ 2 ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດ

ຊື່ເມືອງ:

ບໍລິສັດ

ປະເພດ ໂຮງແຮມ()ເຮືອນພັກ()ຣີສອດ/ສະປາ()ສະຖານທີ່ທາງວັດທະນະທຳ()ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ()
ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)ddddddd

ເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ
ແລະຊັບສິນ

ຖືກເສຍຫາຍ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ(ກີບ)

ເວລາໃນການ
ຟື້ນຟູຫຼື

ສ້ອມແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ(ມື້)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍ
ທັງໝົດ

ມູນຄ່າທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍບາງ
ສ່ວນ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສ້ອມ
ແປງໂດຍສະເລ່ຍ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ.ອຸປະກອນ

ຄ.ສາງເກັບມ້ຽນ

ງ.ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ N.A. N.A. N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ 

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ.ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ.ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ.ຄ່າບໍລິຫານເພີ້ມສູງຂຶ້ນ

ງ.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນ2.
 ມີໂຄງສ້າງ,ເຄື່ອງກົນຈັກແລະອຸປະກອນຫຼາຍປະເພດເຊິ່ງຄວນໄດ້ມີການປະເມີນ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ່ງຕ່າງໆ
ທີ່ໃຊ້ໃການດຳເນີນງານທີ່ສຳຄັນ.

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍdຈະເປັນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍກ່ອນໄພພິບັດຂອງບັນດາໂຄງສ້າງແລະ
ຊັບສິນຕ່າງໆທີ່ຖືກທຳລາຍທັງໝົດໃນຂະນະທີ່dມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍdຈະເປັນມູນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນໂດຍສະເລ່ຍ.

 ສົມຜົນ,ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດທັງໝົດຈະເປັນ(ຖັນdຈd)=(ຖັນdກd) x (ຖັນdຂd)+(ຖັນdຄd) x (ຖັນdງd).
 ປີທີ1ແລະປີທີ2ແມ່ນຈຳນວນປີຫຼັງໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວທີ2.2.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ສິ່ງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນຂັ້ນເມືອງ
ອິງຕາມຂໍ້ມູນສຳຫຼວດ,ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສ່ຕາຕະລາງ
ຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 3 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອ

ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍພາຍຫຼັງປີເກີດໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາ1

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ1

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດອື່ນໆ

ອື່ນໆ

ລວມ

ບາດກ້າວທີ2.3ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສຳລັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນຂັ້ນເມືອງ
ພາຍຫຼັງຕາຕະລາງສັງລວມຂອງບັນດາເມືອງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຕື່ມ
ໃສ່ແລ້ວ,ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຄວນຖືກນຳໃຊ້ໃນການສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍໃນລະດັບຂັ້ນແຂວງ.ຕາຕະລາງສັງລວມຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍພາຍຫຼັງປະເກີດໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ເມືອງ:

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາ1

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ1

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດອື່ນໆ

ອື່ນ

ເມືອງ:

ບໍລິສັ1

ບໍລິສັດອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາ1

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ1

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດອື່ນໆ

ອື່ນໆ

ລວມ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ບາດກ້າວທີບາດກ້າວທີ3
DDDDDDDDຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 
ການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນຈະບໍ່ມີການຊໍ້າກັນ
ລະຫວ່າງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກ
ທິມງານການປະເມີນ.ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຂຶ້ນແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫົວໜ້າ
ທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວໂດຍການ
ຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມາດຈັດເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເພື່ອໃຫ້
ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນສາມາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້,ບັນຫາແລະ
ປະສົບການໃນພາກສະໜາມ,ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.ກ່ອນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລືສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະຮັບຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍ
າມາໄດ້ແຕ່ສະໜາມ,ຊຶ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍແລະການສູນ
ເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມີ:
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ
 ທິມງານການປະເມີນຍ່ອຍທີ່ປະເມີນໃນບັນດາເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ນຳສະເໜີໂດຍຫຍໍ້:
•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)
•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

 ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:
•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອີງໃສ່ການລາຍງານ
•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ
(ຖ້າມີ)

•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການ DaLNA 

•	 ປິດກອງປະຊຸມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆຄປຄພບຂ
ຈະຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DALNA ຈາກສະໜາມເພື່
ອຫຼີກລ້ຽງການຊໍ້າກັນຂອງຂໍ້ມູນ.
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ບາດກ້າວທີ4
DDDDDວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 

ທີມງານປະເມີນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຄວນວິເຄາະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້
ເກີດການສູນເສຍຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວແລະອື່ນໆ
 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຖ້າຫາກວ່າບໍລິສັດມີການເລິກຈ້າງກຳມະ
ກອນຈໍານວນຫຼາຍ.
 ການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນທີ່ມີລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງ
ທ່ຽວເຊັ່ນວ່າ:ຜູ້ປະກອບອາຊີບຂາຍຂອງທີ່ລະນຶກຈາກການຫັດຖະກຳ.
 ຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 ຜົນກະທົບຕ່ໍການສູນເສຍສະຖານທີ່ທາງດ້ານວັດທະນະທຳແລະປະຫວັດສາດ.

ບາດກ້າວທີ5
DDDDDDDDຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານ
ກັນ.ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຄວາມແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂະແໜງານທ່ອງທ່ຽວ,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແຫນງການຕ້ອງໄດ້ຖືກ
ຄາດຄະເນ.ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ
ແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.

ບາດກ້າວທີ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຂັ້ນແຂວງຄວນສ້າງຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ກ່ອນດໍາເນີນການ
ປະເມີນພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການປະເມີນ,
ທິມງານຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດ
ສໍາລັບການຟືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ສໍາລັບຂະແໜງການການທ່ອງທ່ຽວ.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ
ຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄປຄພບຂຮ່ວມກັບທິມງານ
ອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະສໍາເລັດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບາງຈຸດ
ຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະນາສຳລັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວມີດັ່ງນີ້:
1.ການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ (BBB). ການອອກ
ແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູອີງໃສ່ຫຼັກການ BBB ຈະສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນແລະການຄຸ້
ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.ຫຼັກການຂອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາ
ມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດແລະອື່ນໆ.

2.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ.ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການ
ຟື້ນຟູອາດຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະ
ໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນແລະຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງຄືນແລະປົກ
ປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

3.ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນ
ຟູ.ບັນດາໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການ
ຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການ
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບກ້ວາງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ແລະມີນະໂຍບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍ
ລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະເພາະອາດຕ້ອງການໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມ
ກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ຄວາມສັບຊ້ອນຫຼືຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດ
ນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດ
ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູທີ່ລວມເອົາລະບົບການຕິດຕາມກວດ
ແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູ.

4.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.ຍຸດທະສາດລວມຄວນ
ມີການກໍານົດແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.ນອກຈາກນັ້ນ,ວິທີ
ການຊ່ວຍເຫຼືອການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນກໍຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງ.ບາງແຫຼ່ງ
ທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກ່ວາກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດເພື່ອເປັນໂຄງການ
ໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.

5.ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ແຜນການລວມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ,ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ,ໂດຍຜ່ານການເປີດກ້ວາງການກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຂະບວນ
ການຟື້ນຟູ.

ddddບາດກ້າວທີ5.2.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແມ່ນມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍ
ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູອັນ
ຮີບດ່ວນໂດຍສະເພາະແມ່ນການວ່າຈ້າງຄົນຈຳນວນຫຼາຍ.ກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆຄວນລວມ
ເອົາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ຕາມປົກ
ກະຕິ.ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ,ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ
ແລະການທ່ອງທ່ຽວສາມາດກຳນົດນະໂນບາຍທີ່ຈະຊ່ວຍບໍລິສັດຟື້ນຟູໂດຍປາສະຈາກການນຳ
ໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໂດຍກົງເພື່ອຄວບຄຸມມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຕ້ອງການ.ມີບາງເລືອກ
ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານກອບນະໂຍບາຍເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຟຶ້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງ
ຄືນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນໄວຂື້ນ.ເຊິ່ງແມ່ນ:
1.ການຫຼຸດຜ່ອນພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນເຊັ່ນວ່າ:
ກ.ການຢຸດຊົ່ວຄາວຫຼືການເລື່ອນໄລຍະເວລາໃນການເກັບພາສີຊົ່ວຄາວ;
ຂ.ການຢຸດເກັບຄ່າບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຊົ່ວຄາວໃນການບໍລິການບາງຢ່າງໃຫ້ເກີດຜົນປະ
ໂຫຍດສູງສຸດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.

ຄ.ບໍ່ໃຫ້ມີການເກັບເງິນພາສີໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.
ງ.ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນສຳລັບຄ່າຕອບແທນອຸປະກອນທີ່ຖືກທຳລາຍ
ແລະເຄື່ອງກົນຈັກໃນຊ່ວງເວລາໃດໜື່ງທີ່ເກີນກຳນົດ.

2.ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດສະດຸກ່ໍສ້າງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ນຳເຂົ້າໂດຍບໍລິສັດເອກະຊົນ
ໃນໄລຍະຂອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້ງຄືນໃໝ່ໂດຍການຍົກເວັ້ນຈາກການຈ່າຍພາສີແລະ
ອື່ນໆ.
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ບາງກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວປະກອບດ້ວຍ:
 ສ້ອມແປງອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນກະທົບຂອງແຮງລົມແລະນ້ຳຖ້ວມ.
 ຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ເຫັນວ່າສຳຄັນໃນກໍລະນີສຸກເສີນຫາກເຫັນວ່າຈຳເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ
ດຳເນີນງານກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

 ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອຖ້າຫາກຂະແໜງການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
 ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວທີ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ)
ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດຈາກການທໍາ
ລາຍຂອງໄພພິບັດ.ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຕ່າງໆຄວນລວມເອົາທັງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນແລະອາດມີຄວາມຕ້ອງການນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ສິ່ງທີ່ຄວນຈື່ໄວ້ວ່າ,ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ມາ
ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຊັບສິນທີ່
ຖືກເສຍຫາຍເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້.ແຕ່ລະແຜນງານແມ່ນ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການສຳລັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບັນດາກິດຈະ
ກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວສາມາດລວມມີ
ດັ່ງນີ້:

 ການໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດທ້ານຕານ
ຕໍ່ໄພພິບັດເພື່ອຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ
ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງແລະການບັງຄັບໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ປັບປຸງ
ແລ້ວ.

 ການຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄ່ືອງກົນຈັກ;
 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແປງເຄື່ອງຕົກແຕ່ງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຖືກທຳລາຍເຊິ່
ງອາດຈະລວມເອົາທັງຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່,ນອກຈາກວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ມີຄວບ
ຄຸມພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟູເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນພື້ນ
ທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ;

 ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກທໍາລາຍຫຼືເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອານາຄົດ.

 ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປຍັງພື້ນທີ່ປອດໄພ.

ບາດກ້າວທີ5.4.ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູ
dໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ
ແມ່ນໂຄງການໃດສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາກັນ.ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນ
ຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນຳແລະທ່ອງທ່ຽວຄວນຄັດເລືອກ
ບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດທັງໝົດ.ການຈັດ
ລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນກະທົບແລະລະດັບທີ່ບັນດາ
ໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່ໍ່ໄປນີ້,ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ໃນຄູ່ມືສໍາລັບກອງທຶນກ່ໍສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ (PDRF)ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຈັດລຽງ
ບູລິມະສິດຫຼືຈັດລະດັບບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ:
1.ມີຜົນກະທົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕ່ໍເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ,ເມື່ອປະເມີນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືສ້ອມແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້າ
ນທີ່ທຸກຍາກກວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານ
ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າ່.

3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນ.

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກ
ຈັດລໍາດັບ,ແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຫຼື
ຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຫຼືຄປຄພບຂ)ໃນການກໍາ
ນົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງການນັ້ນ.

ມາຕຣິກ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ.

ຊື່ໂຄງການທີ່

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລໍາດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ

ການອະນາໄມ

ອື່ນໆ

ໂຄງການທີ່ບຸລິມະສິດໂດຍທິມງານປະເມີນຈະຕ້ອງລວບລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ.

ບາດກ້າວທີ5.5.ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບົນພືນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະ
ຈັດລຽງບູລິມະສິດແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດ
ສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄວນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນ
ຂອງພະແນກທ່ອງທ່ຽວ.ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບບັນດາ
ຊັບສິນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງເອກະຊົນຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ,ແຕ່
ໃນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້.
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງສ້າງ,
ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຂ. ການຈັດຊື້ອຸອຸປະກອນກອນທີ່ຈຳເປັນ

ຄ. ການອະນາໄມ

ງ. ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

ຈ. ອື່ນໆ(ລະບູລະອຽດ)

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ

ສ.ອື່ນໆ

ລວມ

DDDDD ລວມ 

ບາດກ້າວທີ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການທີ່ບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດໂດຍພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວຄວນ
ຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆເມືອງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DALNA ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້
ກໍານົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ.ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາ
ໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍທິມງານການປະເມີນເພື່ອທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່
ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນເມືອງໃນຂະແໜງການດຽວກັນ.ຖ້າຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານ
ເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາຫາລືກັບຄປຄພບຂ.
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ບາດກ້າວທີ6
DDDDDຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນບັນດາກິດຈະກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະ
ໂຄງການທັງໝົດ.ເຕັກນິກຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:
1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.
2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນກໍ
ຕ້ອງຈັດຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະ
ຊ່ວຍລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະ
ສົກປີຄືໄຕມາດຫຼືປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດ
ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.

4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງ
ຂອບວຽກ(Log frame).ຕາຕະລາງຂອບວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງ
ປະເທດເພື່ອພິຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການ.

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມ
ເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍ
ປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວ.
ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີຫຼືຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມ
ນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ຕາຕະລາງທີ 6. ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ຄວາມຕ້ອງການ
ddddddddddddຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການd

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງ
ບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ.ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ.ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ.ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ.ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ.ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງ
ບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ.ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ.ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ.ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ.ມາດຕະການປ້ອງກັນ

ສ.ອື່ນໆ

ລວມ

DDDDD ລວມ 

dການຕື່ມຂໍ້ມູນ6
 ຊື່ໂຄງການສາມາດເພີ່ມເຂົ້າພາຍໃຕ້ຖັນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
 ແຕ່ລະຖັນສາມາດເພີ່ມເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມໃນປີທີ2.
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ບາດກ້າວທີ7
DDDDDຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ

ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງການ
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຄປຄພບຂຫຼືເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້
ດ້ວຍໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນ.ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງການ
ທ່ອງທ່ຽວໃນແຜນຟື້ນຟູລວມຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:
1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິ
ບັດ.

2.ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແລະປະເພດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການສູນເສຍລາຍຮັບ,
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມສູງຂື້ນ,ໄລຍະການຄາດຄະເນກ່ອນສະຖານະການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກ
ກະຕິ.

4.ຜົນກະທົບຕ່ໍເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນ
ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ.

6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ,ຕາມບູລິມະສິດແລະຮ່າງຕາຕະລາງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວຄວນລາຍງານໃຫ້
ຄປຄພບຂເພື່ອສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການDALNA (PDNA) ຫຼັງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານ 
DALNA ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.ບົດລາຍງານຂັ້ນແຂວງຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງ
ແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະການເງິນຂັ້ນແຂວງ.

ໃນກໍລະນີໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່,ບົດລາຍງານ DALNA (or PDNA)ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ
ຄວນລາຍງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)
ເພື່ອພິຈາລະນາແລະຮັບເອົາເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູໄພພິບັດລະດັບຊາດ.
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
d

ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດສະຖານທີ່
ຈຳນວນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ

ປະເພດໂຄງສ້າງ

1ຫາ4ຊັ້ນ 5ຊັ້ນແລະຫຼາຍກ່ວາ

ເອກະຊົນ ລັດ ເປັນຄອນ
ກຼຼິດທັງໝົດ

ຄອນກຼິດ
ແລະໄມ້

ໄມ້ແລະ
ໄມ້ໄຜ່

ເປັນຄອນ
ກຼຼິດທັງໝົດ

ຄອນກຼິດ
ແລະໄມ້

ໂຮງແຮມ

ເຮືອນພັກ

ຣີສອດ/ສະປາ

ເຮືອນພັກ

ddສະຖານທີ່ທາງທຳມະຊາດ

ສະຖານທີ່ທາງວັດທະນະທຳ

ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
d

ຕາຕະລາງ 2 ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດ

ຊື່ເມືອງ:

ບໍລິສັດ

ປະເພດ ໂຮງແຮມ()ເຮືອນພັກ()ຣີສອດ/ສະປາ()ສະຖານທີ່ວັດທະນະທຳ()ສະຖານທຳມະຊາດ()ອື່ນໆ
(ລະບຸລະອຽດ)ddddddd

ເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ
ແລະຊັບສິນ

ຖືກເສຍຫາຍ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ(ກີບ)

ເວລາໃນການ
ຟື້ນຟູຫຼື

ສ້ອມແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ(ມື້)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍ
ທັງໝົດ

ມູນຄ່າທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ຈຳນວນຖືກ
ເສຍຫາຍບາງ
ສ່ວນ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສ້ອມ
ແປງໂດຍສະເລ່ຍ

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ກ.ໂຄງສ້າງ

ຂ.ອຸປະກອນ

ຄ.ສາງເກັບມ້ຽນ

ງ.ອື່ນໆ(ລະບຸລະອຽດ)

ລວມ N.A. N.A. N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ 

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ.ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ.ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ.ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
d

ຕາຕະລາງ 3 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອ

ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍພາຍຫຼັງປ້ເກີດໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາ1

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ1

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດອື່ນໆd

ອື່ນໆ

ລວມ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
d

ຕາຕະລາງ 4 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍພາຍຫຼັງປີເກີດໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ເມືອງ:

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາ1

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ1

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດອື່ນໆ

ອື່ນໆ

ເມືອງ:

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາ1

ສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ1

ສະຖານທຳມະຊາດອື່ນໆ

ອື່ນໆ

ລວມ
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ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
d

ມາຕຣິກ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ.

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລໍາດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ

ການອະນາໄມ

ອື່ນໆ

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງສ້າງ,
ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຂ. ການຈັດຊື້ອຸປະກອນກອນທີ່ຈຳເປັນ

ຄ. ການອະນາໄມ

ງ. ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

ຈ. ອື່ນໆ(ລະບູລະອຽດ)

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ

ງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ

ສ.ອື່ນໆ

ລວມ

DDDDD ລວມ 
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
d

ຕາຕະລາງທີ 6. ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ຄວາມຕ້ອງການ
ddddddddddddຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ.ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ.ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ.ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ.ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ.ການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ.ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ.ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ງ.ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ.ມາດຕະການປ້ອງກັນ

ສ.ອື່ນໆ

ລວມ

DDDDD ລວມ 



ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ,ທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ

Lao 
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ
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ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ

2

ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,
ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ(DaLNA)

ບົດແນະນໍາລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ(DaLNA) ແບບຄົບຖ້ວນຄວນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກໍາມະການ
ປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ໃນກໍລະນີໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນຊຶ່ງກະທົບກັບບັນດາເມືອງຕ່າງໆໃນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນກໍສາມາດຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການປະເມີນ DaLNA ໄດ້ໃນຂະແໜງການໃດໜຶ່ງຫຼື
ຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄວາມຕ້ອງການເຮັດການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ
ແລະໂດຍການປະສານງານຂອງຄປຄພບຂ.

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ຂະແໜງການຂົນສົ່ງໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ບົດແນະນໍາສະບັບນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະນໍາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊຶ່ງຮ້ອງວ່າlການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກລະດັບໂລກກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນແລະການຟື້ນຟູlໄພພິບັດ"llllll Facility for Disaster 
Reduction and Recovery"(GFDRR)ແລະຄູ່ມືແນະນໍາລະດັບຊາດຂອງລາວ.ບົດແນະນໍາ
ສະບັບນີ້ຄວນຖືກໃຊ້ໂດຍພະແນກໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ(ຍທຂ)ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນໃນການ
ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການຂົນສົ່ງ
ພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດ.ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ,ພະແນກການນີ້ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງການຍ່ອຍເຊັ່ນ
ລະບົບການຂົນສົ່ງທາງບົກ,ທາງອາກາດແລະທາງນໍ້າ.ແຕ່ວ່າໃນແຂວງຄໍາມ່ວນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີ
ຂະແໜງການຂົນສົ່ງທາງອາກາດແລະລົດໄຟ.

ເອກະສານສະບັບນີ້ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນ
ເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພະແນກຍທຂໃນທົ່ວແຂວງໂດຍການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ
ຫ້ອງການຍທຂຂອງເມືອງຕ່າງໆ,ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ.

ລະບົບເສັ້ນທາງ,ຂົວແລະການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າຂັ້ນແຂວງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂັ້ນ
ແຂວງການປະເມີນຄວນຈະແມ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຂັ້ນແຂວງ,ແຕ່ສໍາລັບລະບົບເສັ້ນທາງ,ຂົວ
ແລະການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າຂັ້ນເມືອງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເມືອງ,ການປະເມີນຄວນແມ່ນ
ໜ້າທີ່ຂອງວິສາວະກອນເມືອງໂດຍການປະສານງານແລະການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຈາກວິສາວະກອນ
ຂັ້ນແຂວງ.

lການຄາດຄະເນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ເປັນໂຄງສ້າງທີ່ຖືກກະທົບແລະຄາດຄະເນມູນຄ່າຂອງການປ່ຽນ
ແປງການໄຫຼວຽນຂອງເສດຖະກິດ(ລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍ),ທິມງານການປະເມີນຄວນປະກອບມີ
ບັນດານັກສະຖາປານິກແລະວິສາວະກອນ,ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງແລະນັກເສດຖະສາດດ້ານ
ການຂົນສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.ນອກນັ້ນຍັງຕ້ອງປະກອບມີຊ່ຽວຊານດ້ານອື່ນໆເຂົ້າມາຮ່ວມໃນທິມງານເຊັ່ນ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກວິທີວິທະຍາການປະເມີນແລະຮູ້ຈັກສະພາບເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບເປັນຢ່າງດີ.

ສໍາລັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການlllllທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມໂດຍແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ,ອົງປະກອບຂອງທິມງານການປະເມີນແນະນໍາດັ່ງນີ້:

ພະນັກງານ ບົດບາດໃນການປະເມີນ
ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ

ພະນັກງານຈາກພະແນກຍທຂແຂວງ(ວິສາວະກອນຂົວ-
ທາງ;ພະນັກງານຂົນສົ່ງ,ນັກເສດຖະສາດການຂົນສົ່ງ
ແລະພະນັກງານການເງິນ)

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ພະນັກງານຈາກກະຊວງຍທຂ(ວິສາວະກອນຂົວ-
ທາງ,ພະນັກງານຂົນສົ່ງ,ນັກເສດຖະສາດການຂົນສົ່ງ
ແລະພະນັກງານການເງິນ)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ
ດ້ານວິຊາການ

ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການຍທຂເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
(ວິສາວະກອນຂົວ-ທາງ,ພະນັກງານຂົນສົ່ງ,
ນັກເສດຖະສາດການຂົນສົ່ງແລະພະນັກງານການເງິນ)

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການ
ສູນເສຍແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການປະເມີນຄວາມເສຍແລະ

ການສູນເສຍ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ
ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ
ດ້ານວິຊາການ

ຊ່ຽວຊານການຂົນສົ່ງໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ວິສາວະກອນຂົວ-
ທາງເອກະຊົນ;ຜູ້ຮັບເໝົາ;ແລະອື່ນໆ)

ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ
ດ້ານວິຊາການ

ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ

ຄວາມເສຍຫາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນ:

1.ມູນຄ່າການທົດແທນຂອງຊັບສິນຕ່າງໆທີ່ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ;ແລະ/ຫຼື.

2.ມູນຄ່າການສ້ອມແປງຂອງຊັບສິນທີ່ເປັນໂຄງສ້າງແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ.

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ:

ກ.ສໍາລັບການຂົນສົ່ງທາງບົກ-ເສັ້ນທາງ,ຂົວທຸກໆປະເພດແລະອື່ນໆທີ່ມີໂຄງສ້າງ:
ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ,ຄູປ້ອງກັນນໍ້າແລະທຸກຢ່າງທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບການຂົນສົ່ງທາງບົກ.

ຂ.ສໍາລັບການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ-ທ່າເຮືອ,ທາງເດີນເຮືອ,ບັກແລະຊັບສິນອື່ນໆ.

ຄ.ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ແລະເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆສໍາລັບການຂົນສົ່ງທາງບົກແລະທາງນໍ້າຄື:
ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ,ສາງພາຫານະ,ເຮືອແລະອື່ນໆ.
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ງ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຂົນສົ່ງມີຄື:ສະຖານນີລົດເມ,ຫ້ອງການແລະອື່ນໆ.

ຈ.ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆໃນຫ້ອງການ.ວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງແລະອຸປະກອນສໍາຮອງອື່ນໆ
ເຊັ່ນເຈັ້ຍຂຽນ,ປຶ້ມ,ເຟີນີເຈີ,ວຽກການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈແລະອື່ນໆກໍຄວນລວມເຂົ້າຢູ່ໃນພາກນີ້.

ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ,ຫຼືໃນຊ່ວງໄລຍະ
ເວລາສັ້ນໆພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຄວາມເສຍຫາຍບາງອັນອາດສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ
ພາຍຫຼັງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ວັດແທກໃນຫົວໜ່ວຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງ
(ເຊັ່ນລວງຍາວຂອງເສັ້ນທາງເປັນກິໂລແມັດ,ຈໍານວນຂອງເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້)ແລ້ວຈຶ່ງຄາດຄະເນ
ມູນຄ່າການສ້ອມແປງຫຼືຄ່າທົດແທນພາຍຫຼັງ.

ການສູນເສຍ
ການສູນເສຍແມ່ນມູນຄ່າຂອງການປ່ຽນແປງການໄຫຼວຽນຂອງເສດຖະກິດ(ລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍ)
ໃນໄລຍະຂອງການການຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ.ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ,
ການສູນເສຍຈະລວມມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.ລາຍຈ່າຍຮີບດ່ວນ.ຈໍານວນເງິນທີ່ໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຟື້ນຟູການຈໍລະຈອນຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງຊັບສິນ
ດ້ານການຂົນສົ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຂົວປະເພດເບເລຊົ່ວຄາວ,
ສ້າງທາງເວັ້ນ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂຸດຄອງເພື່ອໃຫ້ເຮືອສາມາດມາຈອດທີ່ທ່າໄດ້ແລະອື່ນໆ;

2.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຂົນສົ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຂອງປະຊາຊົນຍ້ອນການໃຊ້ເສັ້ນ
ທາງອື່ນໆແທນ,ໃຊ້ເວລາດົນແລະຄຸນນະພາບທາງຕໍ່າໃນໄລຍະການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່;

3. ການສູນເສຍທາງດ້ານລາຍຮັບຂອງທຸລະກິດຂອງລັດແລະເອກະຊົນ. ສູນເສຍໂອກາດ
ສ້າງລາຍຮັບເມື່ອການບໍລິການຂົນສົ່ງຖືກທໍາລາຍຄືລົດເມ,ຕຸກຕຸກ,ບັກ/ເຮືອ.

4.  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນັ້ນອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ຄື ການອານາໄມຂີ້ເຫຍື້ອ. 

ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການຈະເກີດຂຶ້ນຕະລອດໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ແລະການສູນເສຍດັ່ງກ່າວອາດຈະຍືດເຍື້ອໄປຫຼາຍປີພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນມູນຄ່າ
ຂອງເງິນໃນລາຄາປັດຈຸບັນ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່:

 ການສູນເສຍອາດແມ່ນການຂາດທຶນເມື່ອສະບຽງອາຫານເນົ່າເປື່ອຍກ່ອນໄປເຖິງຕະລາດ
ຍ້ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ.ມູນຄ່າການສູນເສຍລັກສະນະນີ້ຄວນ
ພິຈາລະນາໃນຂະແໜງການກະສິກໍາແລະບໍ່ແມ່ນໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງຂະແໜງການອື່ນໆ
ກໍຄວນພິຈາລະນາເຊັ່ນດຽວກັນເມື່ອມີການຂາດທຶນ/ສູນເສຍຍ້ອນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ດ້ານການຂົນສົ່ງເສຍຫາຍ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

5

ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA 
ຫຼັງໄພພິບັດໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ:

ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ

ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງlllllຂະ
ແໜງການ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງ
ການຫຼັງໄພພິບັດ(DaLNA)ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ,ມີບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຄວນປະຕິບັດລຸ່ມ
ນີ້.ແຕ່ລະຕາຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ
ເຂົ້າໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານແຕ່ລະ 
ເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນພາກສະໜາມຫຼື,ຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ກ່ອນ
ໄພພິບັດຈະເກີດຂຶ້ນ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນ
ການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໄພພິບັດ.ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດສັງລວມໄດ້ຈາກພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼືຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.



ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ
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ກ.ເສັ້ນທາງແລະຂົວ
ສໍາລັບພະແນກຍທຂສາມາດໃຊ້ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງແລະ
ຂົວ.

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ1.
 ປະເພດເສັ້ນທາງແລະຂົວທີ່ຢູ່ຕາມເສ້ັນທາງມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
•	 ທາງແຫ່ງຊາດໝາຍວ່າທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ
•	 ທາງແຂວງໝາຍວ່າທາງຫຼວງແຂວງ
•	 ທາງເມືອງໝາຍວ່າທາງຫຼວງເມືອງ
•	 ທາງອື່ນໆ:ທາງເທດສະບານ;ທາງຊົນນະບົດ;ທາງສະເພາະ.ເມື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວນຂະຫຍາຍຕາຕະລາງ

ອອກ
l  ມູນຄ່າການທົດແທນແມ່ນຄ່າຕົວຈິງຖ້າຫາກວ່າແລະເມື່ອເສັ້ນທາງຫຼືຂົວທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະມີການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຂະນະທີ່ມູນຄ່າການສ້ອມແປງແມ່ນມູນຄ່າສະເລ່ຍປົກະຕິຂອງການສ້ອມແປງ.

ຂ.ໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບ
ສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ຂະແໜງຂົນສົ່ງສາມາດໃຊ້ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນ
ຖານ.

ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງແລະຂົວຂອງເມືອງຕ່າງໆ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດທາງ
ລວງຍາວທັງໝົດຂອງເສັ້ນທາງແຍກຕາມແຕ່ລະປະເພດ(ກມ) ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ ມູນຄ່າການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ ຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ

ທາງແຫ່ງຊາດ ທາງແຂວງ ທາງເມືອງ ທາງປະເພດອື່ນໆ ໝາຍເຫດ (ກີບ/ກມ) (ກີບ/ກມ) ຄົນ ພາຫານະ

ປູເບຕົງ

ປູອັດສະຟານ

ປູຢາງສອງຊັ້ນ

ປູຫີນ

ປູດິນແດງ

ປະເພດຂົວ
ຈໍານວນຂົວທີ່ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງແຕ່ລະປະເພດ ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ ມູນຄ່າສ້ອມແປງສະເລ່ຍ ຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ

ທາງແຫ່ງຊາດ ທາງແຂວງ ທາງເມືອງ ທາງອື່ນໆ ໝາຍເຫດ (ກີບ/ກມ) (ກີບ/ກມ) ຄົນ ພາຫານະ

ເຫຼັກ

ເບຕົງ

ໄມ້

ແລະອື່ນໆ
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ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດຂອງໂຄງສ້າງ ມູນຄ່າທົດແທນສະເລ່ຍ
ຕໍ່ຕາແມັດ(ກີບ)

ມູນຄ່າສ້ອມແປງສະເລ່ຍຕໍ່ຕາແມັດ(ກີບ)

ຫຼັງຄາ ຝາ ພື້ນ ອື່ນໆ

ສະຖານີລົດເມ

ທ່າເຮືອ

ສະມາຄົມຂົນສົ່ງ

ອື່ນໆ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ2.
l  ມູນຄ່າກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງສະເລ່ຍຂອງຫຼັງຄາ,ຝາ,ແລະພື້ນແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນຕາແມັດ(ກີບ/ມ2).
l  ມູນຄ່າສ້ອມແປງສະເລ່ຍໝາຍເຖິງມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປົກກະຕິໃນການສ້ອມແປງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂຄງສ້າງຕ່າງໆ

(ກີບ).lອື່ນໆlອາດລວມມີມູນຄ່າສະເລ່ຍຂອງການສ້ອມແປງໄຟຟ້າ,ນໍ້າປະປາແລະອື່ນໆທີ່ສາມາດເປັນພື້ນຖານ
ກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

l  ຄາໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຄວນອີງຕາມມູນຄ່າຫຼັງໄພພິບັດ

ຄ.ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້,ເຄື່ອງຈັກແລະເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງການ
ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້,ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງການແລະຊັບສິນອື່ນໆຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າ
ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງແລະຂົວຂອງເມືອງຕ່າງໆ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດທາງ
ລວງຍາວທັງໝົດຂອງເສັ້ນທາງແຍກຕາມແຕ່ລະປະເພດ(ກມ) ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ ມູນຄ່າການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ ຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ

ທາງແຫ່ງຊາດ ທາງແຂວງ ທາງເມືອງ ທາງປະເພດອື່ນໆ ໝາຍເຫດ (ກີບ/ກມ) (ກີບ/ກມ) ຄົນ ພາຫານະ

ປູເບຕົງ

ປູອັດສະຟານ

ປູຢາງສອງຊັ້ນ

ປູຫີນ

ປູດິນແດງ

ປະເພດຂົວ
ຈໍານວນຂົວທີ່ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງແຕ່ລະປະເພດ ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ ມູນຄ່າສ້ອມແປງສະເລ່ຍ ຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ

ທາງແຫ່ງຊາດ ທາງແຂວງ ທາງເມືອງ ທາງອື່ນໆ ໝາຍເຫດ (ກີບ/ກມ) (ກີບ/ກມ) ຄົນ ພາຫານະ

ເຫຼັກ

ເບຕົງ

ໄມ້

ແລະອື່ນໆ
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ຕາຕະລາງ 3 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້, ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງການ

ຊື່ເມືອງ:

ວັດສະດຸແລະເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
ລາຄາຫົວໜ່ວຍ(ກີບ)

ມູນຄ່າຊື້ຕົວຈິງໂດຍສະເລ່ຍ ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ ມູນຄ່າສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ

ເຄື່ອງກົນຈັກປະເພດໜັກ

ກ. ລົດດຸດ

ຂ. ລົດເກດ

ຄ. ລົດຕັກດິນ

ງ. ລົດແກ່ດິນ

ຈ. ອື່ນໆ(ໃຫ້ລາຍລະອຽດ)

ວັດສະດຸ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

ກ. ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

ຂ. ຄອມພິວເຕີ

ຄ. ອື່ນໆ(ໃຫ້ລາຍລະອຽດ)

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ3.
l  ມູນຄ່າຊື້ຕົວຈິງໂດຍສະເລ່ຍ ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນລາຄາທີ່ຊື້ມາໃໝ່
l  ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນມູນຄ່າທົດແທນຂອງຊັບສິນກ່ອນໄພພິບັດ
l  ມູນຄ່າສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນມູນຄ່າສ້ອມແປງກ່ອນໄພພິບັດ

ງ.ປະເພດພາຫານະຂົນສົ່ງຂອງລັດແລະເອກະຊົນ
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບຊັບສິນການຂົນສົ່ງສາມາດໃຊ້ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 4 ພາຫານະຮັບໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງບົກແລະທາງນໍ້າ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດການຂົນສົ່ງ
ຈໍານວນ ຄ່າທົດແທນສະເລ່ຍ

(ກີບ/ຄັນ)
ຄ່າສ້ອມແປງສະເລ່ຍ

(ກີບ/ຄັນ)
ຄ່າບໍລິຫານສະເລ່ຍ
(ກີບ/ກມ)ລັດ ເອກະຊົນ

ການຂົນສົ່ງທາງບົກ

ກ. ລົດກະບະ

ຂ. ລົດຈັກ

ຄ. ລັດຖີບ

ງ. ລົດເມ

ຈ. ລົດຕຸກຕຸກ

ສ. ລົດບັນທຸກ

ຊ. ອື່ນໆ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ

ກ. ເຮືອ

ຂ. ບັກ

ຄ. ອື່ນໆ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ4.
l  “ຄ່າທົດແທນສະເລ່ຍ” “ຄ່າສ້ອມແປງສະເລ່ຍ” “ຄ່າບໍລິຫານສະເລ່ຍ” ໝາຍເຖິງປະເພດຂອງຊັບສິນມີລາຄາຫຼື

ມູນຄ່າກ່ອນການເກີດໄພພິບັດ

ບາດກ້າວ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນດໍາເນີນພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດໃນບັນດາເມື
ອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຮ່ວມ
ກັນເພື່ອຮັບປະກັນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.ການປະເມີນເສັ້ນທາງຄວນລວມເອົາທຸກໆອົງປະກອບຂອງທາງ
ເຊັ່ນທໍ່ລອດທາງ,ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງ,ຄູກັ້ນນໍ້າແລະອື່ນໆ.ການປະເມີນຕ້ອງປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍທັງຂອງພາກລັດແລະເອກະຊົນ.

ບາດກ້າວ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ຊັບສິນແລະສິ່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຂອງລັດ
ການປະເມີນພາຍຫຼັງໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນຄວນປະເມີນເປັນແຕ່ລະເມືອງ.ທິມງານການປະເມີນສາມາດໃຊ້
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.

ກ.ເສັ້ນທາງແລະຂົວ
ຕາຕະລາງ 5 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ ໃນເມືອງໜຶ່ງ

ຊື່ເມືອງ:

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງຄາດຄະເນ

ຊັບສິນເສຍຫາຍ

ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມມູນຄ່າ
(ກີບ)

ເວລາສ້ອມ
ແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ
(ມື້)ຈໍານວນ ມູນຄ່າລວມ

(ກີບ) ຈໍານວນ ມູນຄ່າລວມ
(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ເສັ້ນທາງ (ກມ) 

ກ. ເບຕົງ

ຂ. ປູອັດສະຟານ

ຄ. ປູຢາງສອງຊັ້ນ
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ງ. ປູຫີນ

ຈ. ປູດິນແດງ

ຂົວ (ແມັດ) 

ກ. ເຫຼັກ

ຂ. ເບຕົງ

ຄ. ໄມ້

ງ. ອື່ນໆ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ5.
l  ມູນຄ່າໃນຂໍ້ມູນພ້ືນຖານຄວນໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ເພື່ອຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ.ຕົວຢ່າງ,ຖ້າຫາກວ່າທາງ

ເສຍຫາຍບາງສ່ວນລວມ20ກມ,ຄວາມເສຍຫາຍຈະເປັນມູນຄ່າການສ້ອມແປງຕໍ່ຕາລາງກິໂລແມັດຄູນກັບ
20ກມ.ກົງກັນຂ້າມ,ຖ້າຫາກລວງຍາວຂອງທາງຫາກຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ,ມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈະເປັນ
ມູນຄ່າຂອງການທົດແທນຄືນຫຼັງໄພພິບັດ(ລາຄາປັດຈຸບັນ).

 ສັງລວມຊັບສິນຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ(ຫືຼເສຍຫາຍບາງສ່ວນ)ຈະເປັນຈໍານວນລວມທັງໝົດຄູນໃຫ້ກັບມູນຄ່າທົດ
ແທນ(ຫຼືມູນຄ່າສະເລ່ຍຂອງການສ້ອມແປງ).ມູນຄ່າທົດແທນແລະສ້ອມແປງສະເລ່ຍນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.
•	 ຖັນຂ.=(ຖັນກ)lມູນຄ່າທົດແທນ
•	 ຖັນງ=(ຖັນຄ)lມູນຄ່າການສ້ອມແປງ

 ສູດ,ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍlຖັນຈ.=(ຖັນຂ.)+(ຖັນງ.)
 ເວລາການສ້ອມແປງສະເລ່ຍໝາຍເຖິງເວລາໃນການຟື້ນຟູໂຄງສ້າງທີ່ຖືກກະທົບຄືກັບເວລາໃນການສ້ອມແປງ
ກ່ອນເກີດໄພພິບັດ.ນີ້ແມ່ນຈໍານວນມື້ກ່ອນການສ້ອມແປງຈະເລີ້ມເປັນປົກກະຕິ

ຂ.ໂຄງສ້າງ,ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ແລະເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ,ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ແລະຊັບສິນຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງຂອງລັດແລະ
ບໍລິສັດຂົນສົ່ງອື່ນໆກໍຕ້ອງໄດ້ຖືກປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.ພະນັກງານຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະການຂົນສົ່ງສາທາລະນະເຊັ່ນພະນັກງານ
ຂັບລົດເມແລະຂັບເຮືອກໍຕ້ອງໄດ້ຖືກສໍາພາດໂດຍທິມງານປະເມີນ.ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆ
ສາມາດສັງລວມລົງໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 6 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງລັດໃນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງຄິດໄລ່

ຊັບສິນເສຍຫາຍ

ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມມູນຄ່າ
(ກີບ)

ເວລາສ້ອມ
ແປງໂດຍສະ
ເລ່ຍ(ມື້)ຈໍານວນ ມູນຄ່າລວມ

(ກີບ) ຈໍານວນ ມູນຄ່າລວມ
(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ໂຄງສ້າງ

ກ. ສະຖານນີ

ຂ. ຕຶກອາຄານ

ຄ. ອື່ນໆ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຊັບສິນເຄື່ອນທີ່ 

ກ. ລົດກະບະ

ຂ. ລົດຈັກ

ຄ. ລົດເມ

ງ. ຕຸກຕຸກ

ຈ. ເຮືອ

ສ.ບັກ

ຊ.ພາຫະນະກົນຈັກໜັກ

ຍ. ແລະອື່ນໆ

ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້

ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ6.
l  ມູນຄ່າໃນຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ເພື່ອຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ.ຕົວຢ່າງ,ຖ້າຫາກວ່າຫຼັງຄາ

ເສຍຫາຍ20ຕາແມັດ,ມູນຄ່າການສ້ອມແປງຈະເປັນມູນຄ່າການສ້ອມແປງຫຼັງຄາຕໍ່ຕາແມັດຄູນກັບ20ຕາແມັດ.
ແຕ່ວ່າຖ້າຫາກໂຄງສ້າງຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ,ມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈະເປັນມູນຄ່າທົດແທນໃນລາຄາ
ຫຼັງໄພພິບັດ.

 ລວມມູນຄ່າສໍາລັບການຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ(ຫຼືເສຍຫາຍບາງສ່ວນ)ຂອງຊັບສິນຈະເປັນຈໍານວນລວມຄູນກັບມູນ
ຄ່າທົດແທນ(ຫຼືມູນຄ່າສ້ອມແປງສະເລ່ຍ).ມູນຄ່າທົດແທນແລະມູນຄ່າສ້ອມແປງແມ່ນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.
l•	 ຖັນຂ.=(ຖັນກ.)lມູນຄ່າທົດແທນ
l•	 ຖັນງ.=(ຖັນຄ.)lມູນຄ່າສ້ອມແປງ

 ສູດ,lລວມການເສຍຫາຍlຖັນຈ:=(ຖັນຂ.)+(ຖັນງ.)
 ເວລາສະເລ່ຍການສ້ອມແປງໝາຍເຖິງເວລາຟື້ນຟູໂຄງສ້າງທີ່ຖືກກະທົບໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບກ່ອນເກີດໄພພິບັດ.
ນີ້ຈະເຫັນໄດ້ໃນຈໍານວນມື້ກ່ອນການບໍລິການຟື້ນຟູປົກກະຕິ.

ບາດກ້າວ2.2.ຄາດຄະເນການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງຂອງລັດ
ບໍລິສັດຂົນສົ່ງທີ່ເປັນຂອງລັດອາດປະສົບກັບການສູນເສຍຍ້ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນຄື
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ອາດຄາດຄິດເກີດຂຶ້ນ.ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລ້ວ,ໃນເວລາສໍາພາດ
ພະນັກງານບໍລິສັດຂົນສົ່ງຂອງລັດ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກຍທຂຄວນສືບຕໍ່ສໍາພາດກ່ຽວກັບ
ການສູນເສຍ.ພະນັກງານບໍລິສັດຈະສາມາດຄາດຄະເນການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດໄດ້ລະອຽດ.ການສໍາ
ພາດພະນັກງານບໍລິສັດກ່ຽວກັບການສູນເສຍຄວນໃຊ້ຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ.ພາຍຫຼັງໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ລາຍຮັບຫຼຸດລົງບໍ່?ຖ້າວ່າຫຼຸດລົງ,ຫຼຸດລົງເທົ່າໃດ?ຄາດຄະເນລາຍຮັບຫຼຸດລົງ
ໃນປີທີ່ເກີດໄພພິບັດມີເທົ່າໃດ?,ປີຖັດໄປມີເທົ່າໃດ?ແລະ2ປີຖັດໄປອີກມີເທົ່າໃດ?

ຂ.ພາຍຫຼັງໄພພິບັດມູນຄ່າຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ເພີ້ມຂຶ້ນບໍ່?,ຖ້າເພີ້ມຂຶ້ນ,ເພ້ີມຂຶ້ນເທົ່າໃດ?.ຄາດຄະ
ເນມູນຄ່າຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ເພີ້ມຂຶ້ນໃນປີທີ່ເກີດໄພພິບັດມີເທົ່າໃດ?,ປີຖັດໄປມີເທົ່າໃດແລະ2
ປີຖັດໄປມີເທົ່າໃດ?

ຄ.ພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດມີລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດບໍ່?ເຊັ່ນຈ່າຍຄ່າອະນາໄມ/ທໍາຄວາມສະອາດ/
ມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອແລະສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ.ຖ້າວ່າມີ,ຈ່າຍເທົ່າໃດ?



ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ
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ຕາຕະລາງ 7 ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງຂົນສົ່ງສາທາລະນະ

ການສູນເສຍ(ລ້ານກີບ)

ຕົ້ນເຫດຄວາມເສຍຫາຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ

ກ. ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ມູນຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ

ລວມ

ບາດກ້າວ2.3.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງ
ພາກເອກະຊົນ
ສໍາລັຍຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງພາກເອກະຊົນ,ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,
ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພະແນກຍທຂ,ທິມງານປະເມີນສາມາດນໍາໃຊ້ແບບສອບ
ຖາມເພື່ອສໍາພາດພະນັກງານບໍລິສັດເອກະຊົນເຊັ່ນບໍລິສັດລົດເມ,ຜູ້ຄຸ້ມຄອງເຮືອແລະອື່ນໆຫຼື
ສະມາຄົມຂົນສົ່ງ.ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນເຊັ່ນບໍລິສັດລົດເມສາມາດຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ
ຂອງບໍລິສັດເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.ນອກຈາກນີ້,ການພິຈາລະນາບາງຄວາມເສຍຫາຍອາດສາມາດ
ກວມເອົາຂອບເຂດກ້ວາງຂວາງ,ຊຶ່ງວ່າທິມງານການປະເມີນບໍ່ອາດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້,ຄືພະນັກງານ
ບໍລິສັດສາມາດໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກຄົນທີ່ຢູ່ສະໜາມໄວກ່ວາ.

ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນບັນດາບ້ານຖືກຜົນກະທົບສາມາດເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການສໍາພາດຂໍ້ມູນ
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພາຫານະຂອງບຸກຄົນ. ການສູນເສຍຂອງພາຫານະເອກະຊົນຈະເປັນມູນຄ່າການຄຸ້ມ
ຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຂໍ້ສອບຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້.ບໍລິສັດເອກະຊົນຕ້ອງລວມເອົາຊັບສິນ
ທີ່ຖືກທໍາລາຍແລະເສຍຫາຍທັງໝົດ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຈະເກັບຈາກການສໍາຫຼວດຄວນຖືກສັງລວມໂດຍທິມງານການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະ
ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງເອກະຊົນ.
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ແບບສອບຖາມ 1 ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງພາກເອກະຊົນ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ:

ຊັບສິນ

ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມ
(ກີບ)

ໄລຍະ
ເວລາສ້ອມ
ແປງສະເລ່ຍ
(ມື້)ຈໍານວນ

ຄາດຄະເນມູນຄ່
າທົດແທນທັງໝົ
ດໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ຈໍານວນ

ຄາດຄະເນມູນຄ່າ
ສ້ອມແປງທັງໝົດ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ໂຄງສ້າງ

ກ. ຕຶກອາຄານ

ຂ. ອື່ນໆ

ຊັບສິນເຄື່ອນທີ່ 

ກ.

ຂ.

ເຄື່ອງມື 

ກ.

ຂ.

ກົນຈັກ

ກ.

ຂ.

ອື່ນໆ

ກ.

ຂ.

ລວມຄວາມເສຍຫາຍ

ການສູນເສຍ

ສາເຫດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ລວມ

ກ. ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ມູນຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ

ລວມການສູນເສຍ
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ບາດກ້າວ2.4.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂັ້ນເມືອງ
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກພາກລັດແລະເອກະຊົນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,ມູນຄ່າລວມຂອງຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍສາມາດຄາດຄະເນໂດຍພະແນກຍທຂ.

ຄວາມເສຍຫາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເສັ້ນທາງແລະຂົວທີ່ເປັນຂອງລັດໃນຂັ້ນເມືອງສາມາດສັງລວມເຂົ້າຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້.ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຕາຕະລາງ1-6.

ຕາຕະລາງ 8 ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດຂອງໂຄງສ້າງ ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມມູນຄ່າ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ໄລຍະເວລາ
ການສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ລວງຍາວ ມູນຄ່າຄວາມ
ເສຍຫາຍ ລວງຍາວ ມູນຄ່າຄວາມ

ເສຍຫາຍ

ຂົນສົ່ງທາງບົກ ກມ (ກີບ) ກມ (ກີບ)

ເສັ້ນທາງ

ກ. ເບຕົງ

ຂ. ອັດສະຟານ

ຄ. ປູຢາງສອງຊັ້ນ

ງ. ຫີນ

ຈ. ດິນແດງ

ລວມ N.A.

ຂົວ

ກ. ເຫຼັກ

ຂ. ເບຕົງ

ຄ. ໄມ້

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ N.A.
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ຊັບສິນອື່ນໆ
ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມມູນ
ຄ່າເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາ
ສ້ອມແປງ
ໂດຍສະ
ເລ່ຍ

ພາກສ່ວນ ມູນຄ່າເສຍ
ຫາຍ
(ກີບ)

ພາກສ່ວນ ມູນຄ່າເສຍ
ຫາຍ
(ກີບ)

ຂົນສົ່ງທາງບົກ
ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ ຍ

ເຄື່ອງມື

ກ.

ຂ.

ໂຄງສ້າງ

ກ. ຫ້ອງການ

ຂ. ອື່ນໆ

ພາຫານະ

ກ. ລົດໃຫຍ່

ຂ. ລົດຈັກ

ຄ. ລົດເມ

ງ. ລົດຕຸກຕຸກ

ຈ. ພາຫານະກົນຈັກໜກັ

ສ. ອື່ນໆ

ນສົ່ງທາງນໍ້າ

ໂຄງສ້າງ

ກ. ທ່າເຮືອ

ຂ. ອື່ນໆ

ພາຫານະທາງນໍ້າ

ກ. ເຮືອ

ຂ. ອື່ນໆ

ເຄື່ອງມື

ກ.

ຂ.

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມຍອດຄວາມເສຍຫາຍ (ກີບ)

ການສູນສຍ
ການສູນເສຍສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນປີທີເກີດໄພພິບັດ,ໜຶ່ງປີຫຼັງໄພພິບັດຫຼືຫຼາຍປີພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດ.
ມູນຄ່າການສູນເສຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້,ຊຶ່ງສະແດງການຄາດຄະເນເຖິງແມ່ນວ່າ
ການສູນເສຍສາມາດເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາສອງປີພາຍຫຼັງເຫດການໄພພິບັດ.
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ຕາຕະລາງ 9 ມູນຄ່າການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ຂະແໜງການຍ່ອຍ

ການສູນເສຍ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ລວມ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ຂົນສົ່ງທາງບົກ

ກ. ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ

ຂ. ຄ່າອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ມູນຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ

ລວມ

ຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ

ກ. ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ

ຂ. ຄ່າອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ມູນຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ

ລວມ

ລວມທັງໝົດ

ບາດກ້າວ2.5.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂັ້ນແຂວງ
ໃນເມື່ອຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຖືກສັງລວມ
ເຂົ້າໃນຕາຕະລາງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຄວນໃຊ້ເພື່ອສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນ
ເສຍຂັ້ນແຂວງຄືໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.
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ຕາຕະລາງ 10 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຊື່ແຂວງ:ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຊື່ເມືອງ

ປີເກີດໄພພິບັດ(ກີບ) ການສູນເສຍເກີດຂື້ນໃນປີຫຼັງຈາກເກີດ
ໄພພິບັດ(ກີບ)

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ຊື່ເມືອງ 1

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້

ງ. ພາຫານະ

ຈ. ອື່ນໆ

ຊື່ເມືອງ 2 

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້

ງ. ພາຫານະ

ຈ. ອື່ນໆ

ຊື່ເມືອງ 3 

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້

ງ. ພາຫານະ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

ກ.ເສັ້ນທາງແລະຂົວແມ່ນກໍາມະສິດຂອງລັດ,ເພາະສະນັ້ນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ກໍແມ່ນຂອງສາທາລະນະ.ຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນມູນຄ່າຂອງການສ້ອມແປງຫຼືການທົດແທນຄືນ
ທັງໝົດ,ສ່ວນການສູນເສຍແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດຂອງລັດຖະບານຄືການກໍ່ສ້າງ
ຂົວເບເລຊົ່ວຄາວ,ທາງເວັ້ນແລະອື່ນໆ.

ຂ.ການສູນເສຍຂອງພາກເອກະຊົນແມ່ນການສູນເສຍລາຍຮັບແລະມູນຄ່າການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ
ສາທາລະນະສູງຂຶ້ນຄືບໍລິສັດລົດເມ,ລົດຕຸກຕຸກແລະເຮືອນັ້ນແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ
ມາກ່ອນເຊັ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ.ເຈົ້າຂອງພາຫານະເອກະຊົນຈະຂາດທຶນ
ໃນເມື່ອມູນຄ່າການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງແລະຂົວເສຍຫາຍ.



ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ
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ບາດກ້າວທີ3
ຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນບໍ່ມີການຊໍ້າກັນລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກທິມງານປະເມີນ.
ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະ
ແນກຍທຂໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມາດຈັດເປັນເວລາໜຶ່ງວັນ
ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນການຂົນສົ່ງທາງບົກແລະຂົນສົ່ງທາງນໍ້າສາມາດແລກປ່ຽນ
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້,ບັນຫາແລະປະສົບການໃນພາກສະໜາມ,ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.

ວິສາວະກອນຂົວທາງຕ້ອງກວດກາເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບມາໄດ້ນັ້ນເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກຄໍານວນໃນ
ຂະແໜງການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າອີກຕື່ມ.

ກ່ອນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະຮັ
ບຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ແຕ່ສະໜາມ,ຊຶ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍ
ແລະການສູນເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້
ອງຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເບິ່ງໃນເອກະສານlຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ(SOP)”,ສໍາລັບ DaLNA 
ລ/ດ11l

ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມີ:
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກຍທຂແລະປະທານຄປຄພຂ
 ຂະແໜງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍດ້ານການຂົນສົ່ງທາງບົກແລະທາງນໍ້າ
ນໍາສະເໜີໂດຍຫຍໍ້:

•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
 ຫົວໜ້າພະແນກຍທຂ/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:

•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອີງໃສ່ການລາຍງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າມີ)

•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການlllll

•	 ປິດກອງປະຊຸມ.
 ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆຄປຄພບຂຈະ
ຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນທີ່ສະໜາມເພື່ອຫຼີກ
ລ້ຽງການຊໍ້າຊ້ອນຂອງຂໍ້ມູນຫຼືຫຼາຍຂະແໜງການຄິດໄລ່ຂໍ້ມູນອັນດຽວກັນ.ອີງໃສ່ເອກະສານ
l"ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຖານ(SOP)ສໍາລັບ DaLNA”,ລ/ດ12.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

19

ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ ຕໍ່  
ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ທິມງານການປະເມີນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ(ຂົນສົ່ງທາງບົກແລະທາງນໍ້າ)ຂອງຂະແໜງ
ການຂົນສົ່ງຕ້ອງສາມາດວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ,
ເສດຖະກິດແລະສິ່ງແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນ,ແລະອື່ນໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ.ການປະເມີນຜົນກະທົບຄວນ
ປະຕິບັດໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຢູ່ຂັ້ນສະໜາມແລະສ່ວນຜົນກະທົບທັງໝົດນັ້ນຄວນໄດ້
ຖືກສັງລວມໂດຍພະແນກຍທຂ.ຜົນກະທົບທັງໝົດນີ້ຄວນຕ້ອງໄດ້ສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານlllll
ຫຼັງໄພພິບັດທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ໃຫ້ກັບຄປຄພບຂ.ທິມງານການປະເມີນຄວນປະເມີນຜົນກະທົບ
ທີ່ພົວພັນກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການ:
 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອເສັ້ນທາງ,ຂົວແລະທ່າເຮືອເສຍຫາຍ.
 ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກເມື່ອຄ່າໂດຍສານເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍ.
 ການຂາດແຄນອາຫານອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ຖ້າວ່າເສັ້ນທາງຫຼືຂົວນ້ັນເປັນເສັ້ນທາງຫຼັກໃນການ
ຂົນສົ່ງສະບຽງອາຫານ;

 ການສູນເສຍໜ້າທີ່ວຽກງານອາດຈະເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງການຖ້າຫາກບໍ່ມີການສ້ອມແປງ
ໂຄງລ່າງໂດຍໄວ.

ທິມງານການປະເມີນຕ້ອງວິເຄາະໄປເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບຕໍ່ບຸກຄົນຫຼືຄົວເຮືອນໂດຍ
ສະເພາະແມ່ຍິງ,ເດັກນ້ອຍ,ຜູ້ເຖົ້າແລະກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າອື່ນໆ.ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ:
 ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງໄປມາສໍາລັບຄົນພິການ;
 ເພີ້ມຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ຍິງ,ເດັກນ້ອຍ,ຜູ້ເຖົ້າແລະກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າອື່ນໆເມື່ອເສັ້ນ
ທາງຂາດແລະຂົວເພ.

 ສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກແລະການສຶກສາ.

ທ້າຍສຸດ,ອາດມີບາງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ(DRR)ແລະບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຊຶ່ງອາດ
ເປັນຜົນມາຈາກໄພພິບັດ.ຕົວຢ່າງ,ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຂອງຂົວອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເສຍຫາຍອາດຈະເ
ພີ້ມຂຶ້ນຍ້ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງທາງບ່ອນທີ່ຕໍ່ກັບສົ້ນຂົວ.ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ສັງລວມເຂົ້າຢູ່ໃນ
ການປະເມີນຜົນກະທົບ.ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍານົດຜົນກະທົບ.



ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ
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ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຫຼັງເກີດໄພພິບັດ 

ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຂະແໜງຂົນສົ່ງ
ການປະເມີນຜົນກະທົບ

ຮຸນແຮງ ບໍ່ຮຸນແຮງ ອາດເປັນໄປໄດ້ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

1. ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທຸລະກິດ
ແລະລາຄາເພີ້ມ

2. ຄ່າໂດຍສານເພີ່ມຂຶ້ນ

3. ຂາດແຄນອາຫານ

4. ສູນເສຍໜ້າທີ່ວຽກງານ

5. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງໄປມາຂອງ
ຄົນພິການ

6. ຄວາມອັນຕະລາຍເພີ້ມຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໂດຍ
ສານ

7. ສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານສຸຂະພາບແລະການສຶກສາ
ແລະອື່ນໆ

8. ຫຼຸດຄຸນະພາບໂຄງສ້າງຂອງທາງ,ຂົວ,
ທ່າເຮືອແລະອື່ນໆ

9. ແລະອື່ນໆ

ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານກັນ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຄວາມແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກການຂົນສົ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ຟື້ນຟູໃນທັນທີ,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແຫນງການຕ້ອງໄດ້ຖືກຄາດ
ຄະເນ.ພະແນກຍທຂ(DPWT)ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງ
ການສະເພາະ.

ບາດກ້າວ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຂັ້ນແຂວງຄວນສ້າງຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ກ່ອນດໍາເນີນການປະເມີນ
ພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການປະເມີນ,ທິມງານຂອງ
ພະແນກຍທຂຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ສໍາລັບຂະແໜງຂົນ
ສົ່ງ.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາລະນະໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄປຄພບຂ
ຮ່ວມກັບທິມງານອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະສໍາເລັດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ1່.ບາງຈຸດຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະນາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.ຟື້ນຟູແບບຮີບດ່ວນດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແລະເລັ່ງການຟື້ນເສດຖະ 
ກິດຊຸມຊົນໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບເດີມ.ພາຍຫຼັງໄພພິບັດ,ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການຟື້ນ

1 ອີງໃສ່ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ (SOP) ສໍາລັບການປະເທີນ DaLNA”, No. 16.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຟູເບື້ອງຕົ້ນທາງດ້ານການຜະລິດ,ການຄ້າແລະການສ້າງລາຍຮັບແລະໂອກາດການຈ້າງງານເພື່ອສະ
ໜັບສະໜູນການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ດ້ວຍຕົວເອງຂອງປະຊາຊົນ.ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ທັນທີຈະ
ປັດເປົ່າຫຼືຫຼີກລ້ຽງການຂາດອາຫານ(ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດກະສິກໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ)ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຂອງປະຊາຊົນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ພາຍນອກ.

2.ຟື້ນຟູຄວາມປອດໄພໃນຊຸມຊົນ.ການຟື້ນຟູຕ້ອງສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພແລະຄວາມໝັ້ນຄົງໃນ
ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ຫຼືສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນ
ຄົງດ້ານວັດຖຸຂອງປະຊາຊົນຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຂະບວນການຟື້ນຟູໂດຍລວມ.

3.ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນແລະການໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນທຸກໆຂະບວນການ(ການກໍານົດ,ການວາງແຜນ,ການອອກແບບ
ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ)ບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງໂຄງ
ການແລະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຄວາມຮູ້,ຊັບພະຍາກອນແລະຂີດຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ.

4.ເລັ່ງໃສ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ສຸດແລະກຸ່ມຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມ 
ເຊັ່ນເດັກນ້ອຍ,ແມ່ຍິງແລະຜູ້ເສຍອົງຄະ/ຄົນພິການ.ຄວາມຕ້ອງການວາງແຜນການຟື້ນຟູ
ເພື່ອໃຫ້ບູລິມະສິດບັນດາກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າທີ່ສຸດ,ລວມມີແມ່ຍິງທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ,
ເດັກນ້ອຍແລະເດັກກໍາພ້າ,ແລະຜູ້ທຸກຍາກ,ແລະການເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ
ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການມອງຂ້າມ.

5.ການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ(Building Back 
Better (BBB)).ການອອກແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູອີງໃສ່ຫຼັກການນີ້ຈະສົ່ງເສີມການຫຼຸດ
ຜ່ອນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.

6.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ.ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູອາດ
ຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນແຜນ
ພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນແລະຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງຄືນແລະປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການ
ພັດທະນາໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

7.ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຟ.ູບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບ
ກວ້າງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ແລະມີນະໂຍ
ບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະເພາະອາດຕ້ອງການໃຫ້ຄຸ້ມ
ຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນຫຼື
ຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມ
ຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູທີ່ລວມເອົາລະບົບການ
ຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູ.

8.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.ຍຸດທະສາດລວມຄວນມີການກໍາ
ນົດແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.ຕົວຢ່າງ,ອາດມີບາງກໍລະນີຄວາມຕ້ອງ
ການສໍາລັບການບໍລິການຈະຫຼຸດລົງຖ້າວ່າມີການຍົກຍ້າຍອອກຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໄພພິບັດ.ນອກຈາກນັ້ນ,ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນກໍຄວນ
ມີຄວາມຈະແຈ້ງ.ບາງແຫຼ່ງທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດ
ເພື່ອໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າສູງໃນໄລຍະຍາວ.
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9.ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ແຜນການລວມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ,ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ໂດຍ
ຜ່ານການເປີດກ້ວາງການກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຂະບວນການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວ5.2.ການຄິດໄລ່ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວເທົ່າ
ທີ່ເປັນໄດ້ແລະຂະແໜງການຂົນສົ່ງກໍແມ່ນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ,ຊຶ່ງຈະເລັ່ງໃຫ້ມີການຟື້ນຟູ
ໂດຍໄວ.ເພາະສະນັ້ນ,ຂະແໜງຂົນສົ່ງຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຕ້ອງຮັບປະກັນການບໍລິການຂົນສົ່ງໃຫ້ກັບ
ຄືນມາບໍລິການໄດ້ປົກກະຕິໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.

ອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູ,ບາງກິດຈະກໍາທີ່ເປັນໄປໄດ້ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 ການຟື້ນຟູຮີບດ່ວນການຈໍລະຈອນຢ່າງໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ການຈໍລະຈອນສາມາດໄປມາໄດ້ໃນໄລຍະ
ທີ່ມີທາງຂາດຄືການສ້າງທາງເວັ້ນບ່ອນທີ່ທາງຕັດຂາດແລະສ້າງຂົວເບເລ,ແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອ
ການຈໍລະຈອນໃຫ້ສາມາດໄປມາໄດ້ສະດວກໃນເຂດທີ່ມີທາງຂາດດ້ວຍວິທີການຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງ
ງານໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມາຊ່ວຍເຫຼືອວຽກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.

 ຂຸດທ່າເຮືອແລະຄອງທາງເດີນເຮືອ,ເພື່ອໃຫ້ມີການຈໍລະຈອນທາງເຮືອໄດ້ສະດວກຫຼັງນໍ້າຖ້ວມ
ຫຼືໄພພິບັດອື່ນໆ.

 ການຈັດຊື້ເຄື່ອງມືແລະເຄື່ອງຈັກທີ່ຕ້ອງການຈາກຕ່າງປະເທດສໍາລັບການສ້ອມແປງແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແບບຮີບດ່ວນ.

 ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນເພື່ອເກັບອະນາໄມຂີ້ເຫຍື້ອແລະຈ່າຍຄ່າໜ່ວງເວລາ.

ມູນຄ່າການສ້ອມແປງສຸກເສີນຈະຖືກກໍານົດໂດຍຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ,ຂະໜາດຂອງການ
ຖືກທໍາລາຍແລະຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນແລະກໍາລັງຄົນ,ແລະອື່ນໆ.ສໍາລັບລະ
ບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຈະໃຊ້ງົບປະມານລັດຖະບານ.ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເຖິງຂະໜາດທີ່ເປັນໄປໄດ້,
ການສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຕ່າງໆຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານ
ກັບໄພພິບັດllllllllllໃນຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ບາດກ້າວ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ)ແລະມີ
ຈຸດປະສົງເພື່ອl'ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດlຈາກການທໍາລາຍຂອງໄພພິ
ບັດ.ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄືຄວນລວມເອົາທຸລະກິດຂົນສົ່ງຂອງ
ລັດແລະເອກະຊົນແລະອາດມີຄວາມຕ້ອງການຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນຮູບແບບຕ່າງໆ.
ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງສາມາດລວມມີ
ດັ່ງນີ້:
 ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ,ຂົວ,ທ່າເຮືອແລະສະຖານີຂົນສົ່ງທາງບົກພາຍໃຕ້
ຍຸດທະສາດກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ້ໃຫ້ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດເພື່ອຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາ
ມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດໃນອານາຄົດໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງແລະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ
ທີ່ໄດ້ຮັບປັບປຸງແລ້ວ.
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 ມູນຄ່າຂອງການທົດແທນເຄື່ອງມືແລະເຄື່ອງຈັກທີ່ຖືກທໍາລາຍອາດຈະລວມເອົາຄວາມຕ້ອງການກໍ່
ສ້າງຄືນໃໝ່,ຈົນກວ່າວ່າຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູແລະຕອບສະໜອງການບໍລິ
ການຂົນສົ່ງຊົ່ວຄາວໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂົນສົ່ງໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອປ້ອງ
ກັນການຖືກທໍາລາຍຫຼືເສຍຫາຍບາງສ່ວນຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອານາຄົດ.

 ການເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ສໍາຄັນໄປຢູ່ເຂດປອດໄພ,ຖ້າຈໍາເປັນ.
ໃນກໍລະນີນີ້,ຄວນລວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ້ມຂຶ້ນເຊັ່ນຄ່າການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະການສະໜອງ
ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ(ນໍ້າ,ສຸຂະອະນາໄມ,ໄຟຟ້າແລະອື່ນໆ).

 ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອໄລຍະສ້ັນສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະສ້ອມແປງທຸລະກິດການຂົນສົ່ງ
ຂອງເອກະຊົນ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວສາມາດປະກອບດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການສໍາລັບປັບປຸງ
ມາດຖານການກໍ່ສ້າງທີ່ແຂງແຮງຮັບມືກັບໄພພິບັດໄດ້.

ບາດກ້າວ5.4.ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໂຄງການໃດ
ສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າກັນ.ອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກ
ຍທຂຄວນຄັດເລືອກບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດທັງ
ໝົດ.ການຈັດລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນກະທົບແລະລະດັບທີ່ບັນ
ດາໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່ໍ່ໄປນີ້,ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມື
ສໍາລັບກອງທຶນກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ(PDRF) ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຈັດລຽງບູລິມະສິດຫຼືຈັດລະ
ດັບບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ:

1.ມີຜົນກະທົບດ້ານບວກຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ເມື່ອປະເມີນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືປົວແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກຍາກກວ່າ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການຍ່ອຍທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າ.

3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນ.

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບ
ແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຊາບຫຼືຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຄປຄພບຂ)ໃນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງການ
ນັ້ນ.



ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ
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ແບບສອບຖາມ 2 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ 

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງຍໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ສ້ອມແປງຂົວ A

ສ້ອມແປງທາງ1X

ອື່ນໆ

ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກຍທຂຕ້ອງກະກຽມຕາຕະລາງເຊັ່ນຂ້າງເທິງນັ້ນອີງໃສ່ຍຸດທະສາດ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍຄປຄພບຂ.ໃນຕາຕະລາງຕ້ອງລວມເອົາຕົວຊີ້ວັດຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນແລະກ່ຽວ
ຂ້ອງທັງໝົດເພື່ອມານໍາໃຊ້ໃນການຈັດລຽງບູລິມະສິດຂອງບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວ5.5ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບົນພືນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດສໍາລັບການຟ້ືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄວນ
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກຍທຂ.ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອ
ກ່ຽວກັບບັນດາຊັບສິນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນ
ກໍາມະສິດຂອງເອກະຊົນຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ,ແຕ່ໃນຕົວຈິງແມ່ນ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້.

ເນື້ອໃນຂອງຕາຕະລາງ11.ແມ່ນການສະຫຼຸບສັງລວມຄວາມຕ້ອງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນ
ຂະແໜງການຂົນສົ່ງຊຶ່ງລວມມີໂຄງການທັງໝົດທີ່ມາຈາກເມືອງຕ່າງໆ.ພະແນກຍທຂຕ້ອງຮັກສາ
ໄວ້ໂດຍແຍກເອກະສານສະເພາະຄວາມຕ້ອງການທີ່ກໍານົດແລ້ວຂອງແຕ່ລະເມືອງ.

ຕາຕະລາງ 11 ສະຫຼຸບສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຮີບຮ້ອນຟື້ນຟູເສ້ັນທາງແລະຂົວ

ຂ. ຮີບຮ້ອນຟື້ນຟູທ່າເຮືອ

ຄ. ຈັດຊື້ເຄື່ອງມືແລະເຄື່ອງຈັກທີ່ສໍາຄັນ

ງ. ດໍາເນີນການທໍາຄວາມສະອາດ

ຈ. ຈ່າຍຄ່າໜ່ວງເວລາ

ສ. ແລະອື່ນໆ(ອະທິບາຍ)

ຊ. ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ສິນເຊື່ອຕໍ່ຂະແໜງເອກະຊົນ

ຄ. ມູນຄ່າການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະສ້ອມແປງຄືນ:

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ທ່າເຮືອ

ງ. ສະຖານນີຂົນສົ່ງທາງບົກ

ຈ. ອ່ື່ນໆ

ການຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງ: 

ກ. ເຄື່ອງມື

ຂ. ເຄື່ອງຈັກ

ຄ. ອື່ນໆ

ການເສີມໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແຮງ

ການຍົກຍ້າຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນ

ອື່ນໆ (ອະທິບາຍ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ11.
 ຊື່ໂຄງການສາມາດຂຽນໃສ່ໃນຫ້ອງນີ້ໃນຖັນກ່ຽວຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ບາດກ້າວ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດໂດຍພະແນກຍທຂ
ໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກຍທຂຄວນຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆເມືອງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການປ
ະເມີນຊາບກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ.ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພະ
ນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍທິມງານ
ການປະເມີນເພື່ອທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນເມືອງໃນຂະແໜງການດຽວກັນ.ຖ້າຫາກ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາກັບຄປຄພບຂ.

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ກິດຈະກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະໂຄງການທັງໝົດ.
ເຕັກນິກຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:
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1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.

2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນ
ກໍຕ້ອງຈັດຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະຊ່ວ
ຍລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະສົກປີຄື
ໄຕມາດຫຼືປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດທີ່ອາດຈະ
ໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.

4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງຂອບ
ວຽກ (Log frame).ຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຕ້ອງການຕາຕະລາງຂອບວຽກເພື່ອພິຈາລະນາບົດ
ສະເໜີໂຄງການ.

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຍາວ.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີ
ຫຼືຫຼາຍກວ່າສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ຕາຕະລາງ 11 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ຮີບຮ້ອນສ້ອມແປງ:

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ອື່ນໆ

ການຈັດຊື້ແບບສຸກເສີນ:

ກ. ເຄື່ອງມື

ຂ. ເຄື່ອງຈັກ

ຄ. ອື່ນໆ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮີບດ່ວນອື່ນໆ 

ກ. ຈ່າຍຄ່າໜ່ວງເວລາ

ຂ. ຄ່າທໍາຄວາມສະອາດ

ຄ. ອື່ນໆ(ກລນຊີ້ແຈ່ງ)

ງ. ໃຫ້ສິນເຊື່ອແກ່ພາກເອກະຊົນ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
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ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່: 

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ທ່າເຮືອ

ງ. ສະຖານີຂົນສົ່ງທາງບົກ

ຈ. ອື່ນໆ(ອະທິບາຍ)

ການຈັດຊື້: 

ກ. ເຄື່ອງມື

ຂ. ເຄື່ອງຈັກ

ຄ. ອື່ນໆ

ການເສີມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ໂຄງສ້າງ

ຍົກຍ້າຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນ

ອື່ນໆ (ອະທິບາຍ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ12.
 ຊືໂຄງການສາມາດຂຽນລົງໃສ່ໃນຖັນນ້ີກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ

ພະແນກຍທຂຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງການຂົນສົ່ງແລະສົ່ງໃຫ້ຄປຄພບຂຫຼືເຈົ້າແຂວງໆ
ຄໍາມ່ວນອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນ.ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້
ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງຂົນສົ່ງໃນແຜນຟື້ນຟູລວມຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້
ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:

1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງຂົນສົ່ງໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

2.ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງການຂົນສົ່ງຕາມພື້ນທີ່,ປະເພດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່
ຖືກກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການຂົນສົ່ງຕະລອດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

4.ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນຖ້າບໍ່ມີ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການຂົນສົ່ງຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.
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6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ, ຕາມບູລິມະສິດແລະຮ່າງຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມ
ດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

 ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພະແນກຍທຂສໍາລັບຂະແໜງການຂົນສົ່ງຄວນລາຍງານໃຫ້ຄປຄພບຂ
ເພື່ອສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງານ DALNA 
(PDNA)ຫຼັງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານlllllຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.ບົດລາຍ
ງານຂັ້ນແຂວງຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະການເງິນຂັ້ນແຂວງ.

ໃນກໍລະນີໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່,ບົດລາຍງານ DALNA (or PDNA) ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ
ຄວນລາຍງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)
ເພື່ອພິຈາລະນາແລະຮັບເອົາເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູໄພພິບັດລະດັບຊາດ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
l
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ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ ມູນ ພື້ນຖານ ກ່ຽວ ກັບ ເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ ຂອງ ເມືອງຕ່າງໆ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດທາງ

ລວງຍາວທັງໝົດຂອງເສັ້ນທາງແຍກຕາມ
ແຕ່ລະປະເພດ(ກມ)

ມູນຄ່າທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ

ມູນຄ່າການສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ

ຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງ
ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ

ທາງແຫ່
ງຊາດ

ທາງ
ແຂວງ

ທາງ
ເມືອງ

ທາງ
ອື່ນໆ

ໝາຍ
ເຫດ (ກີບ/ກມ) (ກີບ/ກມ) ຄົນ ພາຫານະ

ປູເບຕົງ

ປູອັດສະຟານ

ປູຢາງສອງຊັ້ນ

ປູຫີນ

ປູດິນແດງ

ປະເພດຂົວ
ຈໍານວນຂົວທີ່ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງແຕ່ລະປະເພດ ມູນຄ່າທົດແທນ

ໂດຍສະເລ່ຍ
ມູນຄ່າສ້ອມແປງ

ສະເລ່ຍ
ຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງ
ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ

ທາງແຫ່
ງຊາດ

ທາງ
ແຂວງ

ທາງ
ເມືອງ

ທາງ
ອື່ນໆ

ໝາຍ
ເຫດ (ກີບ/ກມ) (ກີບ/ກມ) ຄົນ ພາຫານະ

ເຫຼັກ

ເບຕົງ

ໄມ້

ແລະອື່ນໆ

ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງ

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດຂອງໂຄງສ້າງ ມູນຄ່າທົດແທນສະເລ່ຍຕໍ່
ຕາຕະລາງແມັດ(ກີບ)

ມູນຄ່າສ້ອມແປງສະເລ່ຍຕໍ່ຕາຕະລາງແມັດ(ກີບ)

ຫຼັງຄາ ຝາ ພື້ນ ອື່ນໆ

ສະຖານີລົດເມ

ທ່າເຮືອ

ສະມາຄົມຂົນສົ່ງ

ອື່ນໆ
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ບປ
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ເກ
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ໍ້ມູນ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 3 ຂໍ້ ມູນ ພື້ນຖານ ກ່ຽວ ກັບເຄື່ອງມືຮັບ ໃຊ້,  ເຄື່ອງ ກົນຈັກ  ແລະ  ເຄື່ອງ ໃຊ້ ໃນ ຫ້ອງການ

ຊື່ເມືອງ:

ວັດສະດຸແລະເຄື່ອງໃຊ້
ຫ້ອງການ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍ(ກີບ)

ມູນຄ່າຊື້ຕົວຈິງໂດຍສະເລ່ຍ ມູນຄ່າທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍ ມູນຄ່າສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ

 ເຄື່ອງກົນ ຈັກ ປະ ເພດ ໜັກ

ກ. ລົດດຸດ

ຂ. ລົດເກດ

ຄ. ລົດຕັກດິນ

ງ. ລົດແກ່ດິນ

ຈ. ອື່ນໆ(ໃຫ້ລາຍລະອຽດ)

ວັດ ສະດຸ  ແລະ  ເຄື່ອງ ໃຊ້ ຫ້ອງການ 

ກ. ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

ຂ. ຄອມພິວເຕີ

ຄ. ອື່ນໆ(ໃຫ້ລາຍລະອຽດ)

ຕາຕະລາງ 4 ພາຫາ ນະ ຮັບໃຊ້ການຂົນ ສົ່ງ ທາງບົກແລະທາງນໍ້າ 

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດການຂົນສົ່ງ ຈໍານວນ ຄ່າທົດແທນສະເລ່ຍ
(ກີບ/ຄັນ)

ຄ່າສ້ອມແປງສະເລ່ຍ
(ກີບ/ຄັນ)

ຄ່າບໍລິຫານສະເລ່ຍ
(ກີບ/ກມ)

ລັດ  ເອກະ ຊົນ

ການຂົນສົ່ງທາງບົກ

ກ. ລົດກະບະ

ຂ. ລົດຈັກ

ຈ. ລົດຕຸກຕຸກ

ສ. ລົດບັນທຸກ

ຊ. ອື່ນໆ

ການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ

ກ. ເຮືອ

ຂ. ບັກ

ຄ. ອື່ນໆ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
l

ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ

32

ຕາຕະລາງ 5 ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຕໍ່ ເສັ້ນທາງ  ແລະ ຂົວ  ໃນ ເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງຄາດຄະເນ

ຊັບສິນເສຍຫາຍ

ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ ລວມມູນຄ່າ ເວລາສ້ອມແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ

ຈໍານວນ ມູນຄ່າລວມ
(ກີບ) ຈໍານວນ ມູນຄ່າລວມ

(ກີບ) ກີບ ມື້

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ເສັ້ນທາງ(ກມ)

ກ. ເບຕົງ

ຂ. ປູອັດສະຟານ

ຄ. ປູຢາງສອງຊັ້ນ

ງ. ປູຫີນ

ຈ. ປູດິນແດງ

ຂົວ(ແມັດ)

ກ. ເຫຼັກ

ຂ. ເບຕົງ

ຄ. ໄມ້

ງ. ອື່ນໆ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
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ໍາຂ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 6 ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຕໍ່ ຊັບ ສິນ ຂອງ ລັດໃນ  ເມືອງ

ຊື່ເມືອງ:

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງຄິດໄລ່

ຊັບສິນເສຍຫາຍ
ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມມູນຄ່າ
(ກີບ)

ເວລາສ້ອມແປງ
ສະເລ່ຍ
(ມື້)ຈໍານວນ ມູນຄ່າລວມ

(ກີບ) ຈໍານວນ ມູນຄ່າລວມ
(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ໂຄງສ້າງ

ກ. ສະຖານີ

ຂ. ຕຶກອາຄານ

ຄ. ອື່ນໆ

ຊັບສິນເຄື່ອນທີ່

ກ. ລົດກະບະ

ຂ. ລົດຈັກ

ຄ. ລົດເມ

ງ. ຕຸກຕຸກ

ຈ. ເຮືອ

ສ. ບັກ

ຊ. ພາຫານະກົນຈັກ
ໜັກ

ຍ. ແລະອື່ນໆ

 ເຄື່ອງມື ຮັບ ໃຊ້

ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ

ຊັບສິນອື່ນໆ

ລວມ

ຕາຕະລາງ 7 ການສູນເສຍດ້ານການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ

ການສູນເສຍ(ລ້ານກີບ)

ຕົ້ນເຫດຄວາມເສຍຫາຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ

ກ. ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ມູນຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ

ອື່ນໆລວມ
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ແບບສອບຖາມ 1 ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງພາກເອກະຊົນ

ຊື່ເມືອງ:

ຊື່ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ:

ຊັບສິນ

ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ ເສຍຫາຍບາງພາກສ່ວນ ລວມ
ໄລຍະເວລາສ້ອມ
ແປງສະເລ່ຍ
(ມື້)ຈໍານວນ

ຄາດຄະເນມູນ
ຄ່າທົດແທນທັ
ງໝົດໂດຍສະ
ເລ່ຍ(ກີບ)

ຈໍານວນ

ຄາດຄະເນມູນ
ຄ່າສ້ອມແປງ
ທັງໝົດໂດຍສ
ະເລ່ຍ(ກີບ)

(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

 ໂຄງສ້າງ

ກ. ຕຶກອາຄານ

ຂ. ອື່ນໆ

ຊັບ ສິນ ເຄື່ອນ ທີ່

ກ.

ຂ.

 ເຄື່ອງມື

ກ.

ຂ.

 ກົນຈັກ

ກ.

ຂ.

ອື່ນໆ

ກ.

ຂ.

ລວມຄວາມເສຍຫາຍ

ການສູນເສຍ

ສາເຫດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ 2ປີຫັຼງເກີດໄພ
ພິບັດ

ລວມ

ກ. ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ມູນຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ

ລວມການສູນເສຍ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 8 ມູນ ຄ່າ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ໃນ ຂັ້ນ ເມືອງ 

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດຂອງໂຄງສ້າງ
ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມມູນຄ່າ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ໄລຍະເວລາ
ການສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ມື້)

ລວງຍາວ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ລວງຍາວ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ

ຂົນ ສົ່ງ ທາງບົກ ກມ (ກີບ) ກມ (ກີບ)

 ເສັ້ນທາງ

ກ. ເບຕົງ

ຂ. ອັດສະຟານ

ຄ. ປູຢາງສອງຊັ້ນ

ງ. ຫີນ

ຈ. ດິນແດງ

ລວມ N.A.

ຂົວ

ກ. ເຫຼັກ

ຂ. ເບຕົງ

ຄ. ໄມ້

ງ. ອື່ນໆ

ລວມ N.A.



ກອ
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ີໃຊ
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ຊັບສິນອື່ນໆ

ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ລວມມູນ
ຄ່າເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາສ້ອມ
ແປງໂດຍ
ສະເລ່ຍ

ພາກສ່ວນ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ພາກສ່ວນ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ
(ກີບ)ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ຂົນສົ່ງທາງບົກ ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ ຍ

 ເຄື່ອງມື

ກ.

ຂ.

 ໂຄງ ສ້າງ

ກ. ຫ້ອງການ

ຂ. ອື່ນໆ

ພາຫາ ນະ

ກ. ລົດໃຫຍ່

ຂ. ລົດຈັກ

ຄ. ລົດເມ

ງ. ລົດຕຸກຕຸກ

ຈ. ພາຫານະກົນຈັກໜັກ

ສ. ອື່ນໆ

ຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ 

 ໂຄງ ສ້າງ

ກ. ທ່າເຮືອ

ຂ. ອື່ນໆ

ພາຫາ ນະທາງ ນໍ້າ

ກ. ເຮືອ

ຂ. ອື່ນໆ

 ເຄື່ອງມື

ກ.

ຂ.

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມຍອດຄວາມເສຍຫາຍ(ກີບ)
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ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
l
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 9 ມູນ ຄ່າການ ສູນ ເສຍ ໃນຂັ້ນ  ເມືອງ 

ຊື່ເມືອງ:

ຂະແໜງການຍ່ອຍ

ການສູນເສຍ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ລວມ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ຂົວສົ່ງທາງບົກ

ກ. ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ

ຂ. ຄ່າອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ມູນຄ່າການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ

ລວມ

ຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ

ກ. ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ

ຂ. ຄ່າອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ມູນຄ່າການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູງຂຶ້ນ

ງ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ

ລວມ

ລວມທັງໝົດ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
l

ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ
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ຕາຕະລາງ 10 ສັງ ລວມຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ແລະ ການ ສູນ ເສຍ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ຂົນ ສົ່ງ ແຂວງ ຄໍາ ມ່ວນ

ຊື່ແຂວງ:ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຊື່ເມືອງ

ປີເກີດໄພພິບັດ(ກີບ) ການສູນເສຍເກີດຂື້ນໃນປີຫຼັງຈາກເກີດໄພພິບັດ(ກີບ)

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງເກີດໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ຊື່ ເມືອງ1 

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້

ງ. ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ

ງ. ພາຫານະ

ຈ. ອື່ນໆ

ຊື່ ເມືອງ2

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້

ງ. ພາຫານະ

ຈ. ອື່ນໆ

ຊື່ ເມືອງ 

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້

ງ. ພາຫານະ

ຈ. ອື່ນໆ

ລວມ
l



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
l
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ມາຕະຣິກ 1 ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ໄພພິບັດຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ

ຜົນກະທົບຢ່າງກ້ວາງຂວາງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ
ຕໍ່ຂະແໜງຂົນສົ່ງ

ການປະເມີນຜົນກະທົບ

ຮຸນແຮງ ບໍ່ຮຸນແຮງ ອາດເປັນໄປໄດ້ ບໍ່ໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທຸລະກິດແລະລາຄາເພີ້ມ

ຄ່າໂດຍສານເພີ່ມຂຶ້ນ

ຂາດແຄນອາຫານ

ສູນເສຍໜ້າທີ່ວຽກງານ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງໄປມາຂອງຄົນພິການ

ຄວາມອັນຕະລາຍເພີ້ມຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານ

ສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ສຸຂະພາບແລະການສຶກສາແລະອື່ນໆ

ຫຼຸດຄຸນະພາບໂຄງສ້າງຂອງທາງ, ຂົວ, ທ່າເຮືອແລະອື່ນໆ

ແລະອື່ນໆ

ມາຕະຣິກ 2 ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ໂຄງການ ຫຼັງ ໄພພິບັດ ທີ່ ໄດ້ ກໍານົດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ


ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້
ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
l
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ຕາຕະລາງ 11 ສະຫຼຸບສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ກ. ຮີບຮ້ອນຟື້ນຟູເສ້ັນທາງແລະຂົວ

ຂ. ຮີບຮ້ອນຟື້ນຟູທ່າເຮືອ

ຄ. ຈັດຊື້ເຄື່ອງມືແລະເຄື່ອງຈັກທີ່ສໍາຄັນ

ງ. ດໍາເນີນການທໍາຄວາມສະອາດ

ຈ. ຈ່າຍຄ່າໜ່ວງເວລາ

ສ. ແລະອື່ນໆ(ອະທິບາຍ)

ຊ. ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ສິນເຊື່ອຕໍ່ຂະແໜງເອກະຊົນ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແລະສ້ອມແປງຄືນ:

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ທ່າເຮືອ

ງ. ສະຖານນີຂົນສົ່ງທາງບົກ

ການຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງ: 

ກ. ເຄື່ອງມື

ຂ. ເຄື່ອງຈັກ

ຄ. ອື່ນໆ

ການເສີມໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແຮງ

ການຍົກຍ້າຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນ

ອື່ນໆ (ອະທິບາຍ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
l
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 12 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມຄວາມຕ້ອງການ

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ຮີບຮ້ອນສ້ອມແປງ:

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ອື່ນໆ

ການຈັດຊື້ແບບສຸກເສີນ:

ກ. ເຄື່ອງມື

ຂ. ເຄື່ອງຈັກ

ຄ. ອື່ນໆ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮີບດ່ວນອື່ນໆ

ກ. ຈ່າຍຄ່າໜ່ວງເວລາ

ຂ. ຄ່າທໍາຄວາມສະອາດ

ຄ. ອື່ນໆ(ກລນຊີ້ແຈ່ງ)

ງ. ໃຫ້ສິນເຊື່ອແກ່ພາກເອກະຊົນ

ລວມ 

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ 

ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່: 

ກ. ເສັ້ນທາງ

ຂ. ຂົວ

ຄ. ທ່າເຮືອ

ງ. ສະຖານນີຂົນສົ່ງທາງບົກ

ຈ. ອື່ນໆ(ອະທິບາຍ)

ການຈັດຊື້: 

ກ. ເຄື່ອງມື

ຂ. ເຄື່ອງຈັກ

ຄ. ອື່ນໆ

ການເສີມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ໂຄງສ້າງ

ຍົກຍ້າຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນ

ອື່ນໆ(ອະທິບາຍ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ,ທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ

Lao 
Version

ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ





1

ສາລະບານ
ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.ການສູນເສຍແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ 2
ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ 3
ບາດກ້າວທົ່ວໄປໃນການດຳເນີນ DaLNA ຫຼັງໄພພິບັດໃນຂະແໜງoນໍ້າປະປາ 4
ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບແຕ່ລະ 
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ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການ

ບົດແນະນຳລະດັບຊາດຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍ
ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດເມື່ອຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະ
ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ໄດ້ປະກາດເປັນໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ.ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງຄຳມ່ວນ
ກໍສາມາດຕັດສິນໃຈດຳເນີນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການໃນ
ຂະແໜງການໃດໜື່ງຫຼືຫຼາຍຂະແໜງການ.ຄວາມຮຽກຮ້ອງເຮັດການປະເມີນນີ້ແມ່ນມາ
ຈາກຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງແລະໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະ
ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ(ຄປຄພບຂ).

ບຸກຄະລາກອນ ບົດບາດໃນການປະເມີນ DaLNA 
ໃນຂະແໜງນໍ້າປະປາ

ບຸກຄະລາກອນຈາກຂະແໜງນ້ຳປະປາ
(DUWS)ຈາກພະແນກໂຍທາທິການແລະ
ຂົນສົ່ງແຂວງຄຳມ່ວນໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບ
ທໍ່ສົ່ງນ້ຳແລະບຸກຄະລາກອນ
ຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກສຳລັບນ້ຳ
ປະປາຊົນນະບົດ(ຊ່ຽວຊານນ້ຳປະປາ,
ນັກອຸທົກວິທະຍາ,ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດ
ຊື້,ນັກວິສະວະກອນແລະບຸກຄະລາກອນ
ດ້ານການເງິນ

ຊີ້ນໍາແລະປະສານງານ

ບຸກຄະລາກອນຈາກກະຊວງໂຍທາທິການແລະ
ຂົນສົ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ

ບຸກຄະລາກອນຈາກບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບນ້ຳປະປາແລະ
ນ້ຳສະອາດ

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ
ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະເມີນ

ຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ
ຂະແໜງການນ້ຳປະປາໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ) ເຂົ້າຮ່ວມແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການ
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ແນວຄວາມຄິດແລະນິຍາມ

ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
ຂະແໜງການນ້ຳປະປາສາມາດແບ່ງອອກເປັນ2ກຸ່ມຄື:ກ)ນໍ້າປະປາໃນຕົວເມືອງເຊິ່ງຕອບສະໜອງ
ນ້ຳໃຫ້ແກ່ບັນດາບ້ານເຮືອນແລະຫ້ອງການແລະອື່ນໆ.ແລະໄດ້ເກັບເງິນຄ່າທຳນຽມການນຳໃຊ້ນ້ຳ
ຕໍ່ເດືອນ;ແລະຂ)ລະບົບນ້ຳສະອາດໃນຊົນນະບົດເຊິ່ງແມ່ນຮູບແບບຂອງນ້ຳສ້າງທີ່ປະຊາຊົນນຳໃຊ້
ໂດຍປາສະຈາກການເກັບເງິນຄ່ານຳໃຊ້.

ຂະແໜງນໍ້າປະປາທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂະແໜງນໍ້າປະປາຕົວເມືອງ(DUWS) ຂອງພະແນກໂຍທາທິການ
ແລະຂົນສົ່ງ(DPWT) ປະກອບດ້ວຍລະບົບການເກັບກັກນ້ຳ,ການບຳບັດແລະການສົ່ງນ້ຳທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນເຊັ່ນວ່າ:ການເກັບກັກນ້ຳ,ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ,ຈັກສູບນ້ຳ,ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການບຳບັດ
ນ້ຳ,ອຸປະກອນປະເພດຕ່າງໆແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ.ທີ່ໃຊ້ໃນການຕອບສະໜອງນ້ຳ
ໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນແລະຮ້ານຄ້າຫຼືໂຮງງານອຸດສະກຳຕ່າງໆ.ຖ້າຫາກວ່າການກຳຈັດຫຼືບຳບັດ
ນ້ຳເປື້ອນແມ່ນຈະເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງນໍ້າປະປາ,ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງຂະແໜງນໍ້າປະປາທີ່
ຄວນໄດ້ມີການພິຈາລະນາ.ບໍລິສັດນໍ້າປະປາອາດເປັນກຳມະສິດຂອງລັດຫຼືເອກະຊົນຫຼື
ການຮ່ວມມືກັນ.ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລະບົບນ້ຳສະອາດໃນຊົນນະບົດຖືກກໍ່ສ້າງຂື້ນໂດຍລັດຖະບານ
ພາຍໃຕ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກ(DPH).

ຄວາມເສຍຫາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງນໍ້າປະປາແມ່ນມູນຄ່າ:ກ)ຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນແລະ/ຫຼື
ການທົດແທນຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດຫຼືໂຄງສ້າງຕ່າງໆ.ສຳລັບວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ,ຄວາມ
ເສຍຫາຍສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ໃນລະບົບນໍ້າປະປາສຳຮອງເຊັ່ນວ່າ:
 ສະຖານີສູບນ້ຳ,ອ່າງເກັບນ້ຳແລະການສະໜອງນ້ຳ.
 ການສົ່ງນ້ຳ
 ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ;

ປະເພດຊັບສິນຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂະແໜງວິສະຫະກິດນໍ້າປະປາ:
 ໂຄງສ້າງຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ:ອາຄານຫ້ອງການ,ອ່າງເກັບກັກນ້ຳແລະອື່ນໆ
 ອຸປະກອນສຳລັບໃຊ້ໃນຫ້ອງການແລະເຄື່ອງກົນຈັກເຊັ່ນວ່າ:ຄອມພິວເຕີ,ເຄື່ອງປັບອາກາດ
ແລະອື່ນໆ.

 ພາຫານະ,ເຄື່ອງມື,ແລະວັດສະດຸເກັບມ້ຽນແລະອຸປະກອບຕອບສະໜອງຕ່າງໆ.

ສຳລັບນ້ຳສະອາດຊົນນະບົດ,ຄວາມເສຍຫາຍສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ເມື່ອນ້ຳສ້າງ,ນ້ຳບາດານແລະ
ໂຄງສ້າງທີ່ນຳໃຊ້ຕ່າງໆຖືກທຳລາຍທັງໝົດຫຼືຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ.

ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງນ້ຳປະປາຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ກຳລັງເກີດໄພພິບັດຫຼື
ໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆພາຍຫຼັງໄພພິບັດແລະສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນຫົວໜ່ວຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງ
ແລ້ວຄາດຄາດຄະເນມູນຄ່າການສ້ອມແປງຫຼືມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດແທນຄືນພາຍຫຼັງ.
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ການສູນເສຍ
ການສູນເສຍແມ່ນມູນຄ່າການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼວຽນກະແສເສດຖະກີດ(ລາຍຮັບແລະລາຍ
ຈ່າຍ)ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຟື້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ.ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນມູນຄ່າຂອງ
ສິນຄ້າໃນປະຈຸບັນແລະການບໍລິການໃນໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ແລະ/ຫຼືຈະບໍ່ໄດ້ທໍາການຜະລິດຕະ
ຫຼອດເວລາເກີດໄພພິບັດຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງສົມບູນແບບ.ການສູນເສຍຈະເກີດຂື້ນໄດ້
ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງສົມບູນຂອງທຸກອົງປະກອບຂອງລະບົບແລະ/ຫຼືຄວາມຕ້ອງການ
(ໃນທຸກຂະແໜງການ)ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບກ່ອນໄພພິບັດຫຼືສາມາດເວັ້ນໄດ້ວ່າໃນໄລຍະເວລາຂອງ
ການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ການສູນເສຍໃນຂະແໜງນ້ຳປະປາທາງດ້ານການຄ້າປະກອບໄປດ້ວຍ:
 ການສູນເສຍລາຍຮັບເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການຕອບສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນໄລຍະຂອງການຟື້ນຟູ
ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່;

 ຄາດຄະເນການຂາຍນ້ຳເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຫຼຸດລົງເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາ
ຈາກໄພພິບັດ;

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ສານເຄມີແລະວັດຖຸຕ່າງໆເພີ່ມສູງຂື້ນເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບນ້ຳດື່ມ;
 ລາຄາໃນການສົ່ງນ້ຳເພີ່ມສູງຂື້ນເມື່ອນຳໃຊ້ຖັງເກັບນ້ຳເພື່ອຈັດສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳ;
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານເພີ່ມເຕີມເພ່ືອທົດແທນການສູນເສຍຂອງລະບົບອົງປະກອບທີ່ຖືກ
ທຳລາຍເພີ່ມສູງຂື້ນ;

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອະນາໄມໂຮງງານບຳບັດນ້ຳແລະລະບົບການຍ່ອຍຕ່າງໆພາຍຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ
ແລະການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ.

ສຳລັບນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີການເກັບເງິນໃນການນຳໃຊ້ນ້ຳ,ບໍ່ມີການສູນເສຍລາຍໄດ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລັດຖະບານອາດມີການສູນເສຍຖ້າຫາກມີການດຳເນີນການອະນາໄມແລະກິດຈະ
ກຳຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຫຼ່ງນ້ຳມີຄວາມສະອາດພຽງພໍ.ລະບົບນ້ຳສະອາດໃນຊົນນະບົດທີ່ນຳໃຊ້
ໂດຍປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບວິສະຫະກິດການປະປາ.

ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ,ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ເປັນພາຊະນະບັນຈຸນ້ຳແລະໂຮງງານອຸດສະຫາກຳອື່ນໆທີ່
ຄ້າຍຄືກັນຈະບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນຂະແໜງນ້ຳປະປາ.ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄດ້ພິຈາລະນາພາຍໃຕ້ຂະແໜງອຸດ
ສະຫາກຳແລະການຄ້າ.

ບາດກ້າວທ່ົວໄປໃນການດຳເນີນ DaLNA ຫັຼງໄພພິບັດ
ໃນຂະແໜງນ້ໍາປະປາ

ບາດກ້າວຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ DaLNA ໃນຂະແໜງນໍ້າປະປາ

ບາດກ້າວ1. ເກັບກໍາແລະ/ຫຼືຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວ2. ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ3. ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

ບາດກ້າວ4. ວິເຄາະຜົນກະທົບ:ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ປະຊາກອນ

ບາດກ້າວ5. ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ບາດກ້າວ6. ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ບາດກ້າວ7. ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງoooooຂະ
ແໜງການ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີບາດກ້າວຕ່າງໆແລະແຕ່ລະບາດກ້າວໄດ້ນໍາສະເໜີໃນພາກຕໍ່ໄປ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ DaLNA ໃນຂະແໜງນ້ຳປະປາ,ມີບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຄວນປະຕິບັດລຸ່ມນີ້.
ແຕ່ລະຕາຕະລາງຄວນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນແຂວງຄໍາມ່ວນເຂົ້າ
ໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ

ບາດກ້າວທີ1
ເກັບກໍາ ແລະ/ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບ 
ແຕ່ລະເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ     

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນທີ່ພາກສະໜາມຫຼື,ຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ຂໍ້ມູນພື້ນ
ຖານຕ້ອງໄດ້ສັງລວມກ່ອນການລົງປະເມີນທີ່ພາກສະໜາມຫຼື,ຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນກ່ອນເກີດ
ໄພພິບັດ.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄວນຖືກຕ້ອງກ່ອນການລົງສະໜາມເພື່ອໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການຄາດຄະເນ
ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດ
ສັງລວມໄດ້ຈາກພະແນກການຕ່າງໆຂັ້ນແຂວງຫຼືຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້
ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.

ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງຊັບສິນໃນຂະແໜງນໍ້າປະປາ   

ຊື່ຂອງລະບົບນໍ້າປະປາ:

ສະຖານທີ່:

ກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ

ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການນ້ຳ(ລິດຕໍ່ປີ)ແລະອັດຕາ(ກີບຕໍ່ລິດ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ບໍລິມາດ
(ລິດ/ປີ.)

ອັດຕາ
(ກີບ/ລິດ) ຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ບໍລິມາດ

(ລິດ/ປີ.)
ອັດຕາ
(ກີບ/ລິດ) ຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ບໍລິມາດ

(ລິດ/ປີ.)
ອັດຕາ
(ກີບ/ລິດ)

ກ.ທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຄ້າ



ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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ຄ. ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ

ອື່ນໆ

ໂຄງສ້າງໃນນໍ້າປະປາ ລວມຄວາມບັນຈຸ
(ລິດ)

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳ
ເນີນງານ(ກີບ/ລິດ)

ມູນຄ່າສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)

ກ. ໂຮງງານບຳບັດ

ຂ. ອ່າງເກັບກັກນ້ຳ

ຄ. ການສົ່ງນ້ຳ

ງ. ລະບົບຍ່ອຍຕ່າງໆ

ອຸປະກອນ ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ/1ເຄື່ອງ)

ລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນການສ້ອມແປງ
(ກີບ/1ເຄື່ອງ)

ກ.

ຂ.

ຄ.

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ1.
 ສຳລັບໂຄງສ້າງແລະອຸປະກອນ,ຕາຕະຕາງຂ້າງເທິງສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເພື່ອລວມເອົາໂຄງສ້າງຫຼືອາຄານແລະ
ອຸປະກອນຕ່າງໆໂດຍສະເພາະແມ່ນການດຳເນີນງານທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບການປະປາ.

o  ປີທີ1ແລະປີທີ2ອ້າງອີງເຖີງການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ນ້ຳພາຍຫຼັງປີເກີດໄພພິບັດ.

ສຳລັບລະບົບນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ,ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນພື້ນຖານຂອງນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດໃນຂັ້ນເມືອງ 

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດນໍ້າປະປາ
ຈຳນວນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງ

ໂດຍສະເລ່ຍ
ມູນນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ

ລັດ ເອກະຊົນ ກີບ ກີບ

ປະເພດ1:ນ້ຳສ້າງ

ປະເພດ2:
ນ້ຳບາດານທີ່ໃຊ້ມືດັນ

ປະເພດ3:
ນ້ຳບາດານທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງສູບນ້ຳ
ດ້ວຍໄຟຟ້າ

ປະເພດ4:ອື່ນໆ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ2.
 ຈຳນວນການປະປາໃນເຂດຊົນນະບົດປະເພດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຄວນມີການຈຳແນກປະເພດທີ່ເປັນກຳມະສິດ
ຂອງລັດຫຼືເອກະຊົນ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ2
ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນພື້ນຖານ,ການປະເມີນພາກສະໜາມຄວນດໍາເນີນພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດໃນບັນດາເມືອງທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ທິມງານປະເມີນຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຮ່ວມກັນເພື່ອ
ຮັບປະກັນການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.ລົງສຳພາດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງເອກະຊົນ,ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຫຼືພະນັກງານລັດ
ໂດຍກົງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຊ່ວງເວລາລົງ
ສະໜາມເພື່ອທີ່ຈະຢັ້ງຢືນລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງ(ເຊິ່ງໄດ້ລວບລວມໄວ້ແລ້ວ
ໃນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ).

ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ,ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມີພຽງໜື່ງບໍລິສັດນໍ້າປະປາເທົ່ານັ້ນທີ່ຕອບສະໜອງໃຫ້
ກັບເມືອງຕ່າງໆ,ຂໍ້ຄວນລະມັດລະວັງຄືການຄິດໄລ່ຂໍ້ມູນຊ້ຳກັນ.ສະນັ້ນຈິ່ງໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳວ່າ
ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງບໍລິສັດຄວນຈະຄິດໄລ່ໃນເມືອງທີ່ມີສຳນັກ
ງານຫ້ອງການໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່.ຖ້າຫາກວ່າສຳນັກງານໃຫ່ຍຫາກຕັ້ງຢູ່ນອກພື້ນທີ່ໄພພິບັດ,ທີມງານປະເມີນ
ຕ້ອງບັນທຶກຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສະເພາະແຕ່ຢູ່ທີ່ບ່ອນໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະການສູນເສຍ.

ບາດກ້າວທີ2.1.ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຕໍ່ສະຖານທີ່
ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານນໍ້າປະປາ
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງແລະທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອົງປະກອບຂອງບໍລິສັດນໍ້າປະປາ.
ເວລາທີ່ຕ້ອງການໃນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ຖືກເສຍຫາຍຄວນໄດ້ມີການຄາດຄະເນ
ເຊັ່ນດຽວກັນ.ນອກຈາກການລົງພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບໄພພິບັດແລ້ວ,ທີມງານປະເມີນຄວນສຳພາດພະນັກ
ງານຂອງບໍລິສັດເພື່ອຢືນຢັນຂະໜາດແລະມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະຄາດຄະເນໄລຍະເວລາ
ການຟື້ນຟູທັງໝົດໃຫ້ກັບຢູ່ໃນລະດັບກ່ອນໄພພິບັດ.ພະນັກງານແລະຊ່ຽວຊານຂອງບໍລິສັດສາມາດ
ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງບລິສັດນັ້ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ,ການພິຈາລະນາບາງ
ສ່ວນຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະຄວບຄຸມພື້ນທີ່ເປັນບໍລິເວນກວ້າງແລະທິມງານປະເມີນບ່ໍສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງໄດ້,ພະນັກງານບໍລິສັດສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ໄວກວ່າຈາກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຮັດວຽກໃນພາກ
ສະໜາມດ້ວຍກັນ.

ມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນຫຼືຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດສາມາດສັງລວມເຂົ້າໃສໃນຕາຕະລາງ
ຕໍ່ໄປນີ້ເຊິ່ງແບບສອບຖາມຄວນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນການສຳພາດພະນັກງານບໍລິສັດການປະປາ.

ຕາຕະລາງ 3 ມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ ແລະ ການສູນເສຍລະບົບການປະປາໃນເມືອງ   

ຊື່ບໍລິສັດ

ກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ສະຖານທີ່ ຊື່ເມືອງ:



ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ

ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມຄວາມເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາໃນການທົດ
ແທນແລະສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ມື້)ຈຳນວນທີ່ຖືກ

ເສຍຫາຍທັງໝົດ
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດ
ແທນໂດຍສະເລ່ຍ

(ກີບ)

ຈຳນວນທີ່
ຖືກເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສ້ອມ

ແປງໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ.ອາຄານ

ຂ. ໂຮງງານບຳບັດ
ນ້ຳເປື້ອນ

ຄ. ອື່ນໆ

2. ອຸປະກອນ

3. ເຄື່ອງກົນຈັກ

4. ອື່ນໆ

ການເກັບກັກ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ.ອາຄານ

ຂ. ລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳ

ຄ. ອື່ນໆ

2. ອຸປະກອນ

3. ເຄື່ອງກົນຈັກ

4. ອື່ນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພີ່ມສຸງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ3.
 ບໍລິສັດຄວນຕື່ມຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເໝາະສົມ.ມີເຄື່ອງກົນຈັກແລະອຸປະກອນຫຼາຍປະເພດ
ໃນລະບົບນໍ້າປະປາ.ພວກເຂົາຄວນປະເມີນໂດຍສະເພາະແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ໃຊ້ໃນການດຳເນີນງານ

 ມູນນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນມູນຄ່າຂອງໂຄງສ້າງແລະຊັບສິນກ່ອນໄພພິບັດທີ່ຖືກເສຍ
ຫາຍທັງໝົດ.

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍຈະເປັນມູນຄ່າຂອງໂຄງສ້າງແລະຊັບສິນໂດຍສະເລ່ຍທີ່ຖືກເສຍ
ຫາຍບາງສ່ວນ.

 ສົມຜົນ,ຄວາມເສຍຫຍທັງໝົດ(ຖັນoຈo)=(ຖັນoກo)o(ຖັນoຂo)+(ຖັນoຄo)o(ຖັນoງo).

ລະບົບນ້ຳສະອາດໃນຊົນນະບົດຄວນມີການແຍກປະເມີນ.ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ຕາຕະລາງ 4 ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການູນເສຍໃນຂະແໜງການປະປາໃນຊົນນະບົດ 

ຊື່ແຂວງ:

ປະເພດການປະປາໃນ
ຊົນນະບົດ

ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ລວມການ
ສູນເສຍ
(ກີບ)ຈຳນວນຖືກທຳລາຍ

ທັງໝົດ
ມູນຄ່າທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ຈຳນວນທີ່ຖືກເສຍ
ຫາຍບາງສ່ວນ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ ຍ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ປະເພດ1

ປະເພດ2

ປະເພດ 3

ປະເພດ 4

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ4.
 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນໂດຍສະເລ່ຍແລະມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນຢູ່ໃນຂໍ້ມູນ
ພື້ນຖານ.

 ສົມຜົນ,ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ(ຖັນoຊo)=o(ຖັນoກo+ຖັນoຂo)o(ຖັນoຄo)o+o(ຖັນoງo+ຖັນoຈo)o(ຖັນoສo)o.
 ການສູນເສຍຈະເປັນມູນຄ່າຂອງການປະປາທີ່ລັດຖະບານຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.ຖ້າ
ຫາກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕອບສະໜອງການປະປາຊົ່ວຄາວໂດຍອິງຕາມປະເພດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມ
ໃຊ້ນ້ຳ,ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາມາດພິຈາລະນາເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ລັດຖະບານຈ່າຍຝ່າຍດຽວ.

 ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄືການສູນເສຍອາດແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍປີຫຼັງຈາກໄພພິບັດເກີດຂື້ນ.

ບາດກ້າວທີ2.2.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນຂະແໜງນໍ້າປ
ະປາໃນຂັ້ນເມືອງ
ໂດຍອີງຕາມການສຳຫຼວດບໍລິສັດນໍ້າປະປາ,ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍສາມາດສັງລວມເຂົ້າ
ໃສ່ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:



ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ແຂວງ:

ບໍລິສັດນໍ້າປະປາ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ວິສະຫະກິດການປະປາ  

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດo

ລວມ

ນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດo2

ບໍລິສັດ3

ບໍລິສັດ4

ລວມ

ລວມ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ5.
 ລັດoແລະoເອກະຊົນoໝາຍເຖີງເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ.
 ຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຄວນມີການບັນທຶກພາຍໃຕ້ປະເພດຂອງເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ.
 ການສູນເສຍຈະເປັນມູນຄ່າຂອງນ້ຳທີ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໂດຍລັດຖະບານ.ເຊິ່ງຈະ
ແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍປີພາຍຫຼັງໄພພິບັດເກີດຂື້ນ.

ບາດກ້າວທີ2.3.ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍຂອງຂະແໜງນ້ຳ
ປະປາໃນຂັ້ນແຂວງ
ຫຼັງຈາກຕາຕະລາງສັງລວມຂອງບັນດາເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຕື່ມລົງໃສ່ສົມບູນ,ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ
ຄວນຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍໃນລະດັບຂັ້ນແຂວງ.ຕາຕະ
ລາງສັງລວມຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

11

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ຊື່ບໍລິສັດ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ເມືອງ:

ວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ  

ກ. ບໍລິສັດ1

ຂ. ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ

ກ. ປະເພດ1

ຂ. ປະເພດ2

ຄ. ປະເພດ3

ງ. ປະເພດ4

ເມືອງ:

ວິສະຫະກິດການປະປາ  

ກ. ບໍລິສັດ1

ຂ. ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ

ກ. ປະເພດ1

ຂ. ປະເພດ2

ຄ. ປະເພດ3

ງ. ປະເພດ4

ລວມ



ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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ບາດກ້າວທີ3
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 
ການສູນເສຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ນັ້ນແລະຂໍ້ມູນຈະບໍ່ມີການຊໍ້າກັນລະ
ຫວ່າງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ,ຄວນມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກທິມງານ
ການປະເມີນ.ກອງປະຊຸມນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍສະມາຊິກທິມງານການ
ປະເມີນໂດຍການຮ່ວມມືຂອງຄປຄພບຂ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມາດຈັດເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເພື່ອ
ໃຫ້ສະມາຊິກທິມງານການປະເມີນການສາມາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້,ບັນຫາແລະປະສົບ
ການໃນພາກສະໜາມລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.ກ່ອນການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສະມາຊິກ
ທິມງານການປະເມີນທັງໝົດຕ້ອງຢັ້ງຢືນແລະຮັບຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ແຕ່ສະໜາມ,ຊຶ່ງຈະເປັນ
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍແລະການສູນເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງ.ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະ
ເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນສາມາດເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ວາລະກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນລວມມີ:
 ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍຫົວໜ້າພະແນກຍທຂ/ພະແນກສາທາລະນະສຸກ

 ທິມງານການປະເມີນຍ່ອຍທີ່ປະເມີນໃນບັນດາເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳສະເໜີ
ໂດຍຫຍໍ້:

•	 ສັງລວມການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

•	 ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າວ່າມີ)

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ

 ຫົວໜ້າພະແນກຍທຂ/ພະແນກສາທາລະນະສຸກ/ກອງເລຂານໍາສະເໜີ:

•	 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍອີງໃສ່ການລາຍງານ

•	 ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ(ຖ້າມີ)

•	 ແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຂະບວນການ DaLNA 

•	 ປິດກອງປະຊຸມ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືຂະບວນການຂ້າງເທິງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆຄປຄພບຂຈະຈັດ
ກອງປະຊຸມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຈາກສະໜາມເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຊໍ້າ
ກັນຂອງຂໍ້ມູນ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ4
ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍ 
ຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ທີມງານການປະເມີນຂອງຂະແໜງນໍ້າປະປາຕ້ອງສາມາດວິເຄາະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ການ
ສູນເສຍຂອງຂະແໜງການປະປາແລະອື່ນໆ:

 ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການດຳເນີນງານຂອງໂຮງໝໍ,ການຜະລິດ,ການບໍລິການຂອງລັດແລະ
ອື່ນໆ,ຖ້າຫາກວ່ານ້ຳປະປາບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງຮີບດ່ວນ.

 ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ້ມເຕີມພາຍໃນຄອບຄົວຖ້າຫາກມີການຊື້ນ້ຳຈາກແຫ່ຼງອື່ນ.

 ການສູນເສຍທ່ີເປັນໄປໄດ້ຂອງວຽກເຮັດງານທຳຖ້າຫາກວ່າຂະແໜງນໍ້າປະປາມີການຫຼຸດຈຳນວນກຳ
ມະກອນ

 ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບການຜະລິດແລະວຽກເຮັດງານທຳຂອງໂຮງງານອຸດສະຫະ
ກຳຕ່າງໆຖ້າຫາກວ່ານໍ້າປະປາບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວທີ5
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດຕ້ອງອີງໃສ່ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ປະສົມປະສານກັນ.
ຫຼັງຈາກການວິເຄາະຄວາມແຮງແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃນຂະແໜງນໍ້າປະປາ,ຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງຂະແຫນງການຕ້ອງໄດ້ຖືກຄາດຄະເນ.
ພະແນກຍທຂແລະພະແນກສາທາລະນະສຸກ(WPH) ຕ້ອງມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງແຜນງານແລະ
ໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.

ບາດກ້າວທີ5.1.ກໍານົດຍຸດທະສາດລວມການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ຂັ້ນແຂວງຄວນສ້າງຍຸດທະສາດລວມສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ກ່ອນດໍາເນີນການປະເມີນ
ພາກສະໜາມເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ທິມງານການປະເມີນ.ພາຍຫຼັງການປະເມີນ,ທິມງານຂອງ
ພະແນກຍທຂ ແລະພະແນກສາທາລະນະສຸກ(WPH) ຕ້ອງກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟືນ
ຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ສໍາລັບຂະແໜງນໍ້າປະປາ.ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນນໍາສະເໜີເພື່ອພິຈາ
ລະນາໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄປຄພບຂຮ່ວມກັບທິມງານອື່ນໆເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະ
ສໍາເລັດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.ບາງຈຸດຂອງຍຸດທະສາດລວມຄວນພິຈາລະ
ນາສຳລັບຂະແໜງນ້ຳປະປາມີດັ່ງນີ້:

1.ການສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ(Building Back Better 
(BBB)).ການອອກແບບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູອີງໃສ່ຫຼັກການ BBB ຈະສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນ
ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ.ຫຼັກການຂອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນ
ສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດຄວນຈະຕ້ອງຊອກຫາວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກມີ
ຄວາມປອດໄພຈາກໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ,ມີຜົນດີໃນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄປຍັງ
ເຂດປອດໄພຈາກໄພພິບັດແທນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນພື້ນທີ່ເກີດໄພພິບັດ.



ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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2.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາມີຄວາມປອດໄພ.ເຖິງແມ່ນວ່າ,ຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູ
ອາດຈະແຍກຊຸດຂອງກິດຈະກໍາອອກຕ່າງຫາກ,ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ
ແຜນພັດທະນາທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ,ແລະຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ການພັດທະນາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

3. ວິທີການປະສານງານແລະວິທີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຟື້ນຟູ.
ບັນດາໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູໄພພິບັດຕ້ອງມີການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່
ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລະມີປະສິດທິຜົນບົນພື້ນຖານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານແບບກ້ວາງຂວາງ,ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດປັບປຸງແກ້
ໄຂໄດ້,ແລະມີນະໂຍບາຍທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.ໃນບາງກໍລະນີ,ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ສະ
ເພາະອາດຕ້ອງການໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ,ປະສານງານແລະຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິ
ບັດທີ່ຄວາມສັບຊ້ອນຫຼືຍາກແດ່.ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດນີ້,ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ສໍາລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອາດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ
ທີ່ລວມເອົາລະບົບການຕິດຕາມກວດແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນຟື້ນຟູ.

4.ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.ຍຸດທະສາດລວມຄວນມີການກໍາ
ນົດແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາການຟື້ນຟູ.ນອກຈາກນັ້ນ,ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນກໍຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງ.ບາງແຫຼ່ງທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງ
ປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກ່ວາກໍຄວນໄດ້ຖືກກໍານົດເພື່ອສ້າງໂຄງການໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.

5.ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ແຜນການລວມແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ,ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ໂດຍຜ່ານເປີດກ້ວາງການກະຈ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຂະ
ບວນການຟື້ນຟູ.

ບາດກ້າວທີ5.2.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ
ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແມ່ນມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ
ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.ໃນຂະແໜງການນໍ້າປະປາ,ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູອັນຮີບດ່ວນຕ້ອ
ງໄດ້ປະຕິບັດເພາະວ່າປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແລະທຸຸລະກິດທີ່ຂື້ນກັບຂະແໜງນໍ້າປະປາ
ສຳລັບກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ.ກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆຄວນລວມເອົາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າ
ງໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການນໍ້າປະ
ປາ,ຂະແໜງນໍ້າປະປາຕົວເມືອງສາມາດກຳນົດນະໂນບາຍທີ່ຈະຊ່ວຍບໍລິສັດຟື້ນຟູໂດຍປາສະຈາກກາ
ນນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໂດຍກົງເພື່ອຄວບຄຸມມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ້ອງການ.ມີທາງເລືອກບາ
ງຢ່າງທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານກອບນະໂຍບາຍເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຟຶ້ນຟູແລະການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນໄວຂື້ນ.ເຊິ່ງແມ່ນ:

1.ການຫຼຸດຜ່ອນພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນເຊັ່ນວ່າ:

ກ.ການຢຸດຫຼືການເລື່ອນໄລຍະເວລາໃນການເກັບພາສີຊົ່ວຄາວ;

ຂ.ການຢຸດເກັບຄ່າບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຊົ່ວຄາວໃນການບໍລິການບາງຢ່າງໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງ
ສຸດເກີນໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.

ຄ.ບໍ່ໃຫ້ມີການເກັບເງິນພາສີໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູ.

ງ.ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນໃນຄ່າຕອບແທນອຸປະກອນທີ່ຖືກທຳລາຍແລະເຄື່ອງ
ກົນຈັກໃນຊ່ວງເວລາໃດໜື່ງທີ່ເກີນກຳນົດ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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2.ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ນຳເຂົ້າໃນການສ້ອມແປງ
ແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນໃນໄລຍະຂອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້ງຄືນໃໝ່ຫຼື
ໂດຍການຍົກເວັ້ນຈາກການຈ່າຍພາສີແລະອື່ນໆ.

ບາງກິດຈະກຳຟື້ນຟູຕ່າງໆທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງນໍ້າປະປາປະກອບດ້ວຍ:

 ສ້ອມແປງອ່າງເກັບກັກນ້ຳແລະລະບົບສົ່ງນ້ຳທີ່ຖືກເສຍຫາຍເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບມາຈາກແຮງລົມແລະນ້ຳຖ້ວມ.ໃນການສ້ອມແປງອາດແມ່ນການຂຸດລອກຕະກອນແລະ
ທໍ່ສົ່ງນ້ຳແຕກແຫງແລະອື່ນໆ.

 ຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ເຫັນວ່າສຳຄັນໃນກໍລະນີສຸກເສີນຫາກເຫັນວ່າຈຳເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໃນການດຳລົງຊີວິດເຊັ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂຮງໝໍ,ຕຳຫຼວດ,ແລະ
ທະຫານ,ແລະການຂົນສົ່ງ,ອື້ນໆ.

 ການອະນາໄມສ່ິງເສດເຫຼືອທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງຂະແໜງການ
ນ້ຳປະປາ.

 ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳໃນການກວດສອບແລະສ້ອມແປງການຕິດຕັ້ງຂອງແຕ່ລະຄົວ
ເຮືອນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.

 ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຂະແໜງການນ້ຳສະອາດໃນຊົນນະບົດໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຄວບຄຸມ.ເຊິ່ງຈະເປັນການປ້ອງກັນແຫຼ່ງແຜ່ພັນຂອງ
ເຊື້ອພະຍາດແລະຫຼຸດຜ່ອນມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໃນການຕອບສະໜອງນ້ຳຊົ່ວຄາວ.

ບາດກ້າວທີ5.3.ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ(3ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ)
ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດoຈາກການທໍາລາຍ
ຂອງໄພພິບັດ.ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຕ່າງໆຄວນລວມເອົາທັງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທັງ
ພາກລັດແລະເອກະຊົນແລະອາດມີຄວາມຕ້ອງການນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄື,ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ມາໂດຍຜ່ານການໃຫ້ສິນ
ເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍ
ລິສັດນໍ້າປະປາສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້.ແຕ່ລະແຜນງານແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ
ສຳລັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ປັບປຸງແລ້ວ.ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂະແໜງນໍ້າປະປາສາມາດລວມມີດັ່ງນີ້:
 ການໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການທົດແທນແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ແໜ້ນໜາສາມາດທ້ານຕານຕໍ່ໄພພິບັດເພື່ອ
ຮັບປະກັນຂີດຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງ
ແລະການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕາຖານຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ປັບປຸງແລ້ວ.

 ການຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ;

 ການເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງນ້ຳສະອາດໃນຊົນນະບົດມີຄວາມແຂງແຮງເພີ່ມຂື້ນ.

 ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກທໍາລາຍຫຼືເສຍຫາຍບາງສ່ວນ
ຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອະນາຄົດ.

 ຍົກຍ້າຍຈັດສັນສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໄປຍັງພື້ນທີ່ປອດໄພ.



ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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 ມາດຕາການປ້ອງກັນອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ:ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນ
ດິນເຊາະເຈື່ອນແລະນ້ຳຖ້ວມຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ບາດກ້າວທີ5.4.ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການສໍາລັບການຟື້ນຟູ
ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອກໍານົດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໂຄງການໃດ
ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາກັນ.ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດລວມກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ,ທິມງານປະເມີນຂອງພະແນກ
ຍທຂຄວນຄັດເລືອກບັນດາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາບູລິມະສິດໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດທັງ
ໝົດ.ການຈັດລຽງບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນກະທົບແລະລະດັບທີ່ບັນ
ດາໂຄງການສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບໄດ້.ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕໍ່ໍ່ໄປນີ້,ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄູ່ມື
ສໍາລັບກອງທຶນກໍສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ(PDRF)ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພ່ືອຈັດລຽງບູລິມະສິດຫຼືຈັດ
ລະດັບບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີ:

1.ມີຜົນກະທົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ,ເມື່ອປະເມີນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼືປົວແປງຄືນໃໝ່.

2.ມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍຜູ້ທຸກຍາກເຊັ່ນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານທີ່ທຸກຍາກ
ກວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດສູງກວ່າໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີກວ່າທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຫຼືກຸ່ມບ້ານ.

3.ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການສະໜອງງົບປະມານທີ່ພຽງພໍແລະເໝາະສົມເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມ
ຄອງນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄືນ.

ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງສາມາດຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງຜົນກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັ
ບແຕ່ລໍາດັບຕໍ່າ,ກາງຫຼືສູງ.ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທີ່ມີຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ຊຶ່ງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ຫຼືຊ່ວຍລັດຖະບານເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ຫຼືຄປຄພບຂ)ໃນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດໃນຂະແໜງ
ການນັ້ນ.

ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນຂອງ
ລະບົບການກນ້ຳປະປາຊົນນະບົດ

ການຈັດຊື້ອຸກອນທີ່ຈຳເປັນ

ການດຳເນີນການອະນາໄມ

ອື່ນໆ

ໂຄງການທີ່ບຸລິມະສິດໂດຍທິມງານປະເມີນຈະຕ້ອງສາມາດວິເຄາະໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕາຕະລາງຂ້າງ
ເທິງ.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ບາດກ້າວທີ5.5.ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແລະຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ແລ້ວນັ້ນ,ການສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດສໍາລັບການຟ້ືນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຄວນ
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທິມງານປະເມີນຂອງຂະແໜງນໍ້າປະປາ.ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄືການຊ່ວຍ
ເຫຼືອກ່ຽວກັບບັນດາຊັບສິນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດດ້ານວິສະຫະກິດ
ນໍ້າປະປາທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງເອກະຊົນຊຶ່ງປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການໃຫ້ສິນເຊື່ອ,ແຕ່
ໃນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້.

ຕາຕະລາງ 7 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການປະປາ  

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນ

ຄ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ງ. ອື່ນໆ

ນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ

ກ. ການທົດແທນຫືຼກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຍົກລະດັບອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວີຊາການ

ງ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ຊ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ນ້ຳສະອາດໃນຊົນນະບົດ

ກ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ຄ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)



ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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ລວມ

ລວມຍອດ

ບາດກ້າວທີ5.6.ສົ່ງລາຍຊື່ໂຄງການທີ່ບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດໂດຍພະແນກຍທຂ/
ພະແນກສາທາລະນະສຸກໃຫ້ກັບທຸກໆເມືອງ
ຫົວໜ້າທິມງານການປະເມີນຂອງພະແນກຍທຂ,ຂະແໜງນໍ້າປະປາ/ພະແນກສາທາລະນະສຸກຄວນ
ຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆເມືອງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ DaLNA ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ຂອງແຕ່ລະເມືອງ.ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນ
ບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍທິມງານການປະເມີນເພື່ອທຽບກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອງຂັ້ນເມືອງໃນ
ຂະແໜງການດຽວກັນ.ຖ້າຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພະນັກງານເມືອງສາມາດນໍາມາປຶກສາຫາລືກັບ
ຄປຄພບຂ.

ບາດກ້າວທີ6
ຮ່າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວນຄາດຄະເນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ກິດຈະກໍາ,ໄລຍະເວລາແລະງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຜນງານແລະໂຄງການທັງໝົດ.
ເຕັກນິກຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:

1.ກໍານົດໂຄງການສະເພາະອີງຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຫຼືບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູ.

2.ກໍານົດເວລາຂອງບັນດາກິດຈະກໍາໃນໂຄງການຕ່າງໆ,ກິດຈະກໍາຫຼືໂຄງການໃດຮີບດ່ວນກໍຕ້ອງ
ຈັດຂຶ້ນກ່ອນ,ພ້ອມດ້ວຍການຕອບສະໜອງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການປະຈໍາປີ.ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລັດຖະ
ບານຂັ້ນສູນກາງຈັດສັນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃສ່ໃນການວາງແຜນງານຕະລອດໄລຍະສົກປີຄືໄຕມາດຫຼື
ປະຈໍາປີ.

3.ກໍານົດແລະສັງລວມເອົາບັນຊີໂຄງການທີ່ຕ້ອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດທີ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ.

4.ສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອລວມເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງ
ຂອບວຽກ(Log frame).ຕາຕະລາງຂອບວຽກແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອພິຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການ.

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ.ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນ
ໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຍາວ.ຊຶ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການໄລຍະສາມປີ
ຫຼືຫຼາຍກ່ວາສາມປີເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດ.ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການຈັດວາງໄລຍະເວລາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.



ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ
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ຕາຕະລາງ 8 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງນໍ້າປະປາ

ຄວາມຕ້ອງການ
ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ) ລວມ

(ກີບ)ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນ

ຄ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ງ. ອື່ນໆ

ນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ

ກ. ການທົດແທນຫືຼກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງອາຄານທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຍົກລະດັບອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວີຊາການ

ງ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ຊ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ນ້ຳສະອາດໃນຊົນນະບົດ

ກ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ຄ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ

ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ8.
 ໂຄງການສາມາດເພີ່ມເຂົ້າພາຍໃຕ້ຖັນຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່.
 ແຕ່ລະຖັນສາມາດເພີ່ມໄດ້ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມໃນປີທີ2.



ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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ບາດກ້າວທີ7
ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມເສຍ, ການສູນເສຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ

ພະແນກຍທຂ/ພະແນກສາທາລະນະສຸກຮ່າງບົດລາຍງານສໍາລັບຂະແໜງການນ້ຳປະປາໃຫ້
ຄປຄພບຂຫຼືເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ບາດກ້າວຕ່າງ
ໆຂ້າງເທິງນັ້ນ.ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນວຽກຂອງຂະແໜງນໍ້າປະປາໃນແຜນຟື້ນຟູລວມຂອງ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ.ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້ອາດສາມາດພິຈາລະນາ:

1.ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງນໍ້າປະປາໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.

2.ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງການປະປາແລະປະເພດຂອງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ.

3.ການສູນເສຍຂອງຂະແໜງການປະປາໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການສູນເສຍລາຍຮັບ,
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມສູງຂື້ນ,ໄລຍະການຄາດຄະເນກ່ອນສະຖານະການກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

4.ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ,ລະດັບຄົວເຮືອນແລະຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຕໍ່ຊຸມຊົນ
ຖ້າບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ.

5.ສະເໜີຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການປະປາຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.

6.ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການປະປາ,ຕາມບູລິມະສິດແລະຮ່າງຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ພ້ອມດ້ວຍຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການ.

ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການນ້ຳສະອາດ/ພະແນກສາທາລະນະສຸກຄວນລາຍງານໃຫ້ຄປຄພບຂ
ເພື່ອສັງລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຄວາມເສຍຫາ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງານ DALNA 
(PDNA)ຫຼັງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ,ຊຶ່ງຄວນລວມມີບົດລາຍງານoຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.ບົດລາຍງານຂັ້
ນແຂວງຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງແຜນ,ຄິດໄລ່ງົບປະມານແລະການເງິນຂັ້ນແຂວງ.

ໃນກໍລະນີໄພພິບັດຂະໜາດໃຫຍ່,ບົດລາຍງານ DALNA (or PDNA) ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຄວນລາຍ
ງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ(ຄປຄພຊ)ເພື່ອພິຈາລະນາແລະ
ຮັບເອົາເຂົ້າໃນແຜນການຟື້ນຟູໄພພິບັດລະດັບຊາດ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:
ແບບຟອມທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
o

ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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ຕາຕະລາງ 1 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງຊັບສິນໃນຂະແໜງການປະປາ   

ຊື່ຂອງລະບົບການປະປາ:

ສະຖານທີ່:

ກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ

ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການນ້ຳ(ລິດຕໍ່ປີ)ແລະອັດຕາ(ກີບຕໍ່ລິດ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ບໍລິມາດ
(ລິດ/ປີ.)

ອັດຕາ
(ກີບ/ລິດ) ຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ບໍລິມາດ

(ລິດ/ປີ.)
ອັດຕາ
(ກີບ/ລິດ) ຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ບໍລິມາດ

(ລິດ/ປີ.)
ອັດຕາ
(ກີບ/ລິດ)

ກ.ທີ່ພັກພາອາໄສ

ຂ. ການຄ້າ

ຄ. ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ

ອື່ນໆ

ໂຄງສ້າງໃນການປະປາ ລວມຄວາມບັນຈຸ
(ລິດ)

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳ
ເນີນງານ(ກີບ/ລິດ)

ມູນຄ່າສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)

ກ. ໂຮງງານບຳບັດ

ຂ. ອ່າງເກັບກັກນ້ຳ

ຄ. ການສົ່ງນ້ຳ

ງ. ລະບົບຍ່ອຍຕ່າງໆ

ອຸປະກອນ ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ/1ເຄື່ອງ)

ລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນການສ້ອມແປງ
(ກີບ/1ເຄື່ອງ)

ກ.

ຂ.

ຄ.

ຕາຕະລາງ 2 ຂໍ້ມູນພື້ນພື້ນຖານຂອງນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດໃນຂັ້ນເມືອງ 

ຊື່ເມືອງ:

ປະເພດການປະປາ
ຈຳນວນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງ

ໂດຍສະເລ່ຍ
ມູນນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃນການສ້ອມແປງໂດຍສະເລ່ຍ

ລັດ ເອກະຊົນ ກີບ ກີບ

ປະເພດ1:ນ້ຳສ້າງ

ປະເພດ2:ນ້ຳບາດານທີ່ໃຊ້ມືດັນ

ປະເພດ3:
ນ້ຳບາດານທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງສູບນ້ຳ
ດ້ວຍໄຟຟ້າ

ປະເພດ4:ອື່ນໆ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
o
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 3 ມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ ແລະ ການສູນເສຍລະບົບການປະປາໃນເມືອງ   

ຊື່ບໍລິສັດ

ກຳມະສິດ ລັດ()ເອກະຊົນ()

ສະຖານທີ່ ຊື່ເມືອງ:

ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ

ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ ຖືກເສຍຫາຍບາງສ່ວນ

ລວມຄວາມເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ເວລາໃນການທົດ
ແທນແລະສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ມື້)ຈຳນວນທີ່ຖືກ

ເສຍຫາຍທັງໝົດ
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົດ
ແທນໂດຍສະເລ່ຍ

(ກີບ)

ຈຳນວນທີ່
ຖືກເສຍຫາຍ
ບາງສ່ວນ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສ້ອມ

ແປງໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ

ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ.ອາຄານ

ຂ. ໂຮງງານບຳບັດ
ນ້ຳເປື້ອນ

ຄ. ອື່ນໆ

2. ອຸປະກອນ

3. ເຄື່ອງກົນຈັກ

4. ອື່ນໆ

ການເກັບກັກ

1. ໂຄງສ້າງ

ກ.ອາຄານ

ຂ. ລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳ

ຄ. ອື່ນໆ

2. ອຸປະກອນ

3. ເຄື່ອງກົນຈັກ

4. ອື່ນໆ

ລວມ N.A.

ຄາດຄະເນການສູນເສຍ

ປະເພດການສູນເສຍ ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ ລວມ(ກີບ)

ກ. ລາຍໄດ້ທີ່ຄາດຄະເນ

ຂ. ການອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານເພີ່ມສຸງຂື້ນ

ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄາດຄິດ

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
o

ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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ຕາຕະລາງ 4 ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການູນເສຍໃນຂະແໜງການປະປາໃນຊົນນະບົດ 

ຊື່ແຂວງ:

ປະເພດການປະປາໃນ
ຊົນນະບົດ

ຖືກເສຍຫາຍທັງໝົດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ
(ກີບ)

ລວມການ
ສູນເສຍ
(ກີບ)ຈຳນວນຖືກທຳລາຍ

ທັງໝົດ
ມູນຄ່າທົດແທນ
ໂດຍສະເລ່ຍ
(ກີບ)

ຈຳນວນທີ່ຖືກເສຍ
ຫາຍບາງສ່ວນ

ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການສ້ອມແປງ
ໂດຍສະເລ່ຍ(ກີບ)

ກ ຂ ຄ ງ ຈ ສ ຊ ຍ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ປະເພດ1

ປະເພດ2

ປະເພດ 3

ປະເພດ 4

ລວມ

ຕາຕະລາງ 5 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນເມືອງ

ຊື່ແຂວງ:

ການປະປາ ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ວິສະຫະກິດການປະປາ  

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດo

ລວມ

ນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ

ບໍລິສັດ1

ບໍລິສັດo2

ບໍລິສັດ3

ບໍລິສັດ4

ລວມ

ລວມ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນຂັ້ນແຂວງ

ຊື່ແຂວງ:ຄຳມ່ວນ

ຊື່ບໍລິສັດ

ພາຍໃນປີເກີດໄພພິບັດ ການສູນເສຍທີ່ແກ່ຍາວພາຍຫຼັງໄພພິບັດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ

ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ ລັດ ເອກະຊົນ

ເມືອງ:

ວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ  

ກ. ບໍລິສັດ1

ຂ. ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ

ກ. ປະເພດ1

ຂ. ປະເພດ2

ຄ. ປະເພດ3

ງ. ປະເພດ4

ເມືອງ:

ວິສະຫະກິດການປະປາ  

ກ. ບໍລິສັດ1

ຂ. ບໍລິສັດ n

ຄ.

ງ.

ນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ

ກ. ປະເພດ1

ຂ. ປະເພດ2

ຄ. ປະເພດ3

ງ. ປະເພດ4

ລວມ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
o

ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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ແບບສອບຖາມ 1 ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຫຼັງໄພພິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ຊື່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບແລະລະດັບຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຟື້ນຟູ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທຸກຍາກ ງົບປະມານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່

ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ ສູງ ກາງ ຕໍ່າ

ຄວາມຕ້ອງການສ້ອມແປງແລະ
ທົດແທນອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາໂຄງ
ສ້າງ,ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນຂອງ
ລະບົບການກນ້ຳປະປາຊົນນະບົດ

ການຈັດຊື້ອຸກອນທີ່ຈຳເປັນ

ການດຳເນີນການອະນາໄມ

ອື່ນໆ



ກອ
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ີໃຊ
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ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ,ການສູນເສຍແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ,ສປປລາວ

ຕາຕະລາງ 7 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການປະປາ  

ຊື່ຂອງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຟື້ນຟູແລະກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ລວມຄວາມຕ້ອງການ(ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນ

ຄ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ງ. ອື່ນໆ

ນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ

ກ. ການທົດແທນຫືຼກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຂ. ຍົກລະດັບອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວີຊາການ

ງ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ຊ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ນ້ຳສະອາດໃນຊົນນະບົດ

ກ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ຄ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ



ກອ
ບປ
ີໃຊ
້ສໍາ
ລັບ
ເກ
ັບກ
ໍາຂ
ໍ້ມູນ
o

ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ
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ຕາຕະລາງ 8 ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນຂະແໜງການປະປາ

ຄວາມຕ້ອງການ ຈໍານວນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປີ(ກີບ)

ປີເກີດໄພພິບັດ 1ປີຫຼັງໄພພິບັດ 2ປີຫຼັງໄພພິບັດ (ກີບ)

ຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຟູ

ວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ຈັດຊື້ອຸປະກອນແລະວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນ

ຄ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ງ. ອື່ນໆ

ນ້ຳສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ

ກ. ການສ້ອມແປງອັນຮີບດ່ວນ

ຂ. ອະນາໄມສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຄ. ອື່ນໆ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາ

ກ. ການທົດແທນຫືຼກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ

ຂ. ຍົກລະດັບອຸປະກອນແລະເຄື່ອງກົນຈັກ

ຄ. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວີຊາການ

ງ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຈ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ສ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ຊ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ນ້ຳສະອາດໃນຊົນນະບົດ

ກ. ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ຂ. ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງໃຫ້ແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ຄ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອື່ນໆ(ລະບຸ)

ງ. ອື່ນໆ(ລະບຸ)

ລວມ

ລວມຍອດ
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