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 ບດົປະເມນີຜນົກະທບົ 
ຂອງຮ່າງດ າລດັວ່າດວ້ຍກອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ  

 
1. ຂ ມູ້ນຕດິຕ ່ ພວົພນັ ແລະ ກ ານດົເວລາໃນການສາ້ງນຕິກິ າ 
 
1.1 ຂ ມ້ນູຕດິຕ ່ ພວົພນັ 
ຊຼື່ ກະຊວງ/ອງົການ: ກະຊວງຍຸຕທິ າ 
ຊຼື່ ກມົ/ພະແນກ: ກມົສົ່ ງເສມີລະບບົຍຸຕທິ າ, ພະແນກຄຸມ້ຄອງອງົການຈດັຕັງ້ຍຸຕທິ າ 
ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບ: ທາ້ວ ພຸດດາວນັ ຫລວງອາມາດ ຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງອງົການຈດັຕັງ້ຍຸຕທິ າ 
ເບໂີທລະສບັ: 020 55669425, ເບໂີທລະສບັຫອ້ງການ 021 412052  
ອເີມລ:  
1.2 ຊຼື່ ຮ່າງນຕິກິ າ 

ຊຼື່ ຮ່າງນຕິກິ າ: ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
ຮ່າງນຕິກິ າແມ່ນສະບບັ:   ໃໝ່    ປັບປຸງ 

1.3 ກ ານດົເວລາ 
ກ ານດົເວລາໃນການສາ້ງ ຫ ຼື ປັບປຸງນຕິກິ າໃຫສ້ າເລດັ (ເວລາເລີ່ ມສາ້ງຈນົເຖງິສ າເລດັ) 
- ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງຮ່າງດ າລດັ ໃນເດຼືອນ ພດຶສະພາ 2014; 
- ລງົເກບັກ າຂ ມູ້ນ ເພຼື່ ອກຽມສາ້ງຮ່າງດ າລດັ ໃນເດຼືອນ ມນີາ 2015; 
- ສ າເລດັໃນເບຼືອ້ງຕົນ້ ການສາ້ງຮ່າງດ າລດັ ໃນເດຼືອນ ກນັຍາ 2016; 
- ນ າເອາົຮ່າງດ າລດັ ລງົທາບທາມຄ າຄດິຄ າເຫນັ ຢູ່ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນເດຼືອນ ເມສາ 2017; 
- ເປີດກອງປະຊຸມຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ເພຼື່ ອປະກອບຄ າເຫນັໃສ່ຮ່າງດ າລດັ ໃນເດຼືອນ ມຖຸິນາ 2017; 
- ນ າສະເໜຮ່ີາງດ າລດັຕ ່ ກອງປະຊຸມຄະນະພກັ-ຄະນະນ າກະຊວງຍຸຕທິ າ ໃນເດຼືອນ ກ ລະກດົ 2017; 
- ສະເໜເີຂົາ້ພຈິາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັຂອງລດັຖະບານ ໃນເດຼືອນ ຕຸລາ 2017. 

2. ບນັຫາ ແລະ ຈດຸປະສງົ 
2.1 ບນັຫາ 
      ໃນສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ ນບັມຼືນ້ບັຈະເລນີກາ້ວໜາ້ຂຶນ້ໄປ 
ເລຼືອ້ຍໆ ຂ ຂ້ດັແຍ່ງຕ່າງໆໃນສງັຄມົກ ເກດີຂຶນ້ມາຕາມໆກນັ ຊຶ່ ງເປັນກດົເກນທີ່ ຫ ກີລຽ້ງໄດຍ້າກ, ເຮດັໃຫສ້ງັຄມົມກີານ
ເອາົລດັເອາົປຽບກນັ, ເກດີມຊ່ີອງຫວ່າງຜູຮ້ ັ່ ງມ ີແລະ ທຸກຍາກ, ບາງຄັງ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້ນັນ້ ເຮດັໃຫກຸ່້ມ
ຄນົຈ ານວນໜຶ່ ງບ ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຄວາມຍຸຕທິ າ, ຄວາມສະເໜພີາບຕ ່ ໜາ້ກດົໝາຍເທົ່ າທຽມກນັ.  
      ຕ ່ ກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ເພຼື່ ອເຮດັສາ້ງເງ ຼື່ອນໄຂໃນການເຂົາ້ເຖງິຂະບວນການຍຸຕທິ າ, ສາ້ງຄວາມເຊຼື່ ອໝັນ້ແກ່ປະຊາ
ຊນົບນັດາເຜົ່ າ ໃນການສາ້ງລດັທີ່ ປົກຄອງດວ້ຍກດົໝາຍໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈິ່ ງເທຼື່ ອລະກາ້ວ ທງັເປັນການຜນັຂະຫຍາຍ
ເນຼືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທະນາຍຄວາມ ແລະ ກດົໝາຍອຼື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫໄ້ດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງທົ່ ວ
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ເຖງິ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ເພຼື່ ອໃຫກ້ານຊ່ວຍ
ເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍແກ່ຜູທຸ້ກຍາກ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ, ຄນົພກິານ, ເດກັທີ່ ຕອ້ງການການປົກປອ້ງພເິສດ, ຜູກ້ະທ າ
ຜດິທີ່ ກດົໝາຍກ ານດົໂທດປະຫານຊວີດິ, ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ທີ່ ຖຼືກເຄາະຮາ້ຍຈາກການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ຜູຖ້ຼືກ
ເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິກດົໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕທິ າ ໂດຍຜ່ານອງົການຈດັຕັງ້ໃຫກ້ານ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 
       ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການສາ້ງດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໃຫສ້ າເລດັທນັກ ານດົເວລາທີ່ ໄດ ້
ວາງໄວນ້ັນ້ ໃນຕົນ້ເດຼືອນພດຶສະພາ 2014 ລດັຖະມນົຕກີະຊວງຍຸຕທິ າ ໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບສາ້ງຮ່າງດ າລດັວ່າ
ດວ້ຍກອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ (ຊຼື່ ຂອງຮ່າງດ າລດັໃນເບຼືອ້ງຕົນ້), ປັດຈບຸນັປ່ຽນເປັນດ າລດັວ່າດວ້ຍການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຊຶ່ ງປະກອບມ ີ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກ ກະຊວງຍຸຕທິ າ, ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ, ອງົການໄອຍະ
ການປະຊາຊນົສູງສຸດ ແລະ ສະພາທະນາຍຄວາມ ໂດຍແມ່ນກມົສົ່ ງເສມີລະບບົຍຸຕທິ າຂອງກະຊວງຍຸຕທິ າ ເປັນເຈົາ້
ການໃນການເກບັກ າ, ຄົນ້ຄວາ້, ວໄິຈຂ ມູ້ນບນັຫາ ແລະ ປະເມນີຄວາມສວດຄ່ອງກບັນຕິກິ າຂອງ ສປປ ລາວ, ພອ້ມນີ ້
ຄະນະຮບັຜຊິອບສາ້ງດ າລດັຍງັໄປທດັສະນະສກຶສາຢູ່ບາງປະເທດໃນຂງົເຂດອາຊ ີ ຊຶ່ ງມສີະພາບການພດັທະນາເສດຖະ
ກດິ-ສງັຄມົທີ່ ໃກກ້ຽງ, ຕ ່ າກວ່າ ແລະ ມຄີວາມຈະເລນີກວ່າ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັໄດແ້ລກປ່ຽນຄ າຄດິເຫນັ ກບັ
ຊ່ຽວຊານອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊັ່ ນ ມູູນນທິເິອເຊຍປະຈ າ ສປປ ລາວ, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພຼື່ ອ
ການພດັທະນາ ຫ ຼື UNDP ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມທາບທາມຄ າເຫນັພາຍໃນຂະແໜງຍຸຕທິ າ ແລະ ກອງປະຊຸມເປີດ
ກວາ້ງອກີດວ້ຍ. 
      2.2 ຈດຸປະສງົ 

ການສາ້ງດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ມຈີດຸປະສງົຕົນ້ຕ  ດັ່ ງນີ:້ 
- ແນ່ໃສ່ຜນັຂະຫຍາຍ ມາດຕາ 60, 61 ແລະ 62 ຂອງໝວດທ ີVI ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທະນາຍຄວາມ ໃຫໄ້ດ ້

ຮບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງທົ່ ວເຖງິໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶຊ່ວຍ 
ເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ; 

- ເຮດັໃຫບ້ນັດາຂະແໜງການ, ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທາງ
ສງັຄມົ ມເີຄຼື່ ອງມຼືດາ້ນນຕິກິ າເປັນບ່ອນອງີ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ; 
ການຄຸມ້ຄອງ, ນ າໃຊ ້ແລະ ກວດກາກອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອດປະສານ
ງານລະຫວ່າງຂະແໜງຍຸຕທິ າ ແລະ ຂະແໜງການອຼື່ ນ (ສະພາທະນາຍຄວາມ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ແລະ ການ
ຈດັຕັງ້ອຼື່ ນ)ໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ; 

- ເພຼື່ ອກ ານດົຫ ກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາວຽກງານ
ການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ເພຼື່ ອໃຫທຸ້ກຄນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິກດົໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕທິ າ ແນໃສ່
ປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທ າ, ຄວາມສະເໝພີາບ ຂອງພນົລະເມຼືອງຕ ່ ໜາ້ກດົໝາຍ, ປະກອບ 
ສ່ວນເຂົາ້ໃນການສາ້ງສງັຄມົໃຫ ້ມຄີວາມສະຫງບົ, ມຄີວາມສາມກັຄປີອງດອງ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ສວີໄິລ. 
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3. ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ທາງເລຼືອກທີ່ ໄດພ້ຈິາລະນາ 
3.1 ທາງເລຼືອກທ ີ1: ຮກັສາຕາມສະພາບການໃນປະຈບຸນັ 

ຖາ້ຫາກບ ່ ສາ້ງດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຈະເຮດັການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້
ທາງດາ້ນກດົໝາຍບ ່ ລວມສູນ, ບ ່ ມກີານປະສານງານທີ່ ເປັນເອກະພາບ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງປະຕບິດັພ ໃຜພ  ູລາວ ແລະ ບ ່
ມນີຕິກິ າໃນການສາ້ງຕັງ້, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊກ້ອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ສາ
ມາດກວດກາໄດ.້ 

ຜນົດ:ີ 
- ເປັນບ່ອນອງີໃນການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄຼື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫອ້ງການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົ 

ໝາຍ; 
- ເຮດັໃຫກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍ ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຮ່າງດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ສາ

ມາດເຂົາ້ເຖງິຂະບວນຍຸຕທິ າ ແລະ ການບ ລກິານທາງດາ້ນກດົໝາຍໄດສ້ະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶນ້; 
 

ຜນົເສຍ: 
- ເຮດັໃຫພ້າກລດັຕອ້ງໄດສ້ະໜອງງບົປະມານເຂົາ້ໃນວຽກງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ; 

     3.2  ທາງເລຼືອກທ ີ2: ວທິກີານແກໄ້ຂທີ່ ບ ່ ແມ່ນນຕິກິ າ 
ໃນການຊ່ວຍແກໄ້ຂວຽກງານການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝດົ ເພຼື່ ອເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ທຸກຍາກ, 

ດວ້ຍໂອກາດ ທີ່ ມຄີະດ ີ ຫ ຼື ຕອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫ ຼື ຜູກ້ະທ າຜດິທີ່ ກດົໝາຍກ ານດົ
ໂທດປະຫານຊວີດິ ແລະ ບຸກຄນົອຼື່ ນ ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິຂະບວນການຍຸຕທິ າ ຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ ດວ້ຍທາງເລຼືອກອຼື່ ນ 
ຊຶ່ ງບ ່ ແມ່ນການປັບປຸງນຕິກິ ານັນ້ ອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທງັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງ
ຖິ່ ນ ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍ, ສກຶສາອບົຮມົພນົລະເມຼືອງໃຫມ້ສີະຕເິຄາົລບົ ແລະ ປະຕິ
ບດັກດົໝາຍຢ່າງເຂັມ້ງວດ; ຍກົລະດບັ, ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃນຂງົເຂດຍຸຕທິ າ 
ເປັນຕົນ້ ທະນາຍຄວາມ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສຼືບສວນ-ສອບສວນ, ພະນກັງານໄອຍະການ, ຜູພ້ພິາກສາ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ແລະ ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ໃຫສ້າມາດນ າໃຊກ້ດົໝາຍໄດຢ່້າງຖຼືກຕອ້ງ ແລະ ສອດ
ຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ, ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກ ຕອ້ງຕອບສະໜອງທາງດາ້ນວດັຖຸປະກອນທີ່ ທນັສະໄໝ 
ເພຼື່ ອນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການບ ລກິານທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 
 ທາງເລຼືອກທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນີ ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລດັຖະບານ ກ ຄຼືອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ
ຂະແໜງຕ່າງໆ ໄດເ້ອາົໃສ່ ແລະ ຖຼືເອາົວຽກງານດັ່ ງກ່າວເປັນບນັຫາສ າຄນັ ທງັຊອກທຸກວທິທີາງ ເພຼື່ ອຫ ກີລຽ້ງ
ການສາ້ງດ າລດັໃໝ່ ແຕ່ກ ບ ່ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້ໄດ.້ 
  ຜນົດ:ີ 

ປະຊາຊນົໄດຮ້ບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈ ໃນວຽກງານການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ  ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ເຮດັໜາ້ທີ່ ໃນການໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ.  

 
 
 



IMPACT ASSESSMENT (IA) (template)    

Page 4 of 11 

 ຜນົເສຍ: 
- ມຫີ າຍພາກສ່ວນ ທງັອງົການຈດັຕັງ້ລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່

ໃນການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຊຶ່ ງການເຄຼື່ ອນໄຫວບ ່ ເປັນເອກະພາບ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເຮດັພ ໃຜພ ລາວ; 
- ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ບ ່ ລວມສູນ ແລະ ການນ າໃຊງ້ບົປະມານ ເຂົາ້

ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ສາມາດຕດິຕາມກວດກາໄດ;້ 
- ບ ່ ມລີະບຽບການ ເຮດັໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອບ ່ ມປີະສດິທພິາບ, ໃຊເ້ວລາຫ າຍ ຊຶ່ ງບ ່ ທນັກບັສະພາບການ. 

    3.3 ທາງເລຼືອກທ ີ3: ການສາ້ງ ຫ ຼື ປັບປຸງນຕິກິ າ 
 ການສາ້ງດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຈະເຮດັໃຫ ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ   
ແລະ ງບົປະມານຮບັໃຊວ້ຽກງານດັ່ ງກ່າວ ມປີະສດິທພິາບສູງຂຶນ້, ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດໃ້ນທົ່ ວປະເທດ, ທຸກພາກ
ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ມກີານປະສານສມົທບົຢ່າງກມົກຽວ ແລະ ຍງັເພີ່ ມ
ສດິອ ານາດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານ ສາມາດຄຸມ້ຄອງ, ຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄຼື່ ອນ
ໄຫວວຽກງານ. ນອກນີ,້ ຍງັໄດແ້ບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ແຕ່ຂັນ້ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການເຄຼື່ ອນໄຫວວຽກງານຕວົຈງິມປີະສດິທຜິນົຫ າຍຂຶນ້. 
 

ຜນົດ:ີ  
- ມກີານກ ານດົພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງອງົການທີ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຢ່າງ

ຈະແຈງ້ ສອດຄ່ອງກບັ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ; 
- ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂອງການຈດັຕັງ້ທີ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ມຄີວາມສະດວກ ແລະ 

ເປັນເອກະພາບກນັ; 
- ເຮດັໃຫຜູ້ທຸ້ກຍາກ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ, ຄນົພກິານ, ເດກັທີ່ ຕອ້ງການການປົກປອ້ງພເິສດ,  ຜູກ້ະທ າຜດິທີ່ ກດົ

ໝາຍກ ານດົໂທດປະຫານຊວີດິ,  ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ທີ່ ຖຼືກເຄາະຮາ້ຍຈາກການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ຜູ ້
ຖຼືກເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິກດົໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕທິ າ ໂດຍຜ່ານອງົການ
ຈດັຕັງ້ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 

 
ຜນົເສຍ: 
- ລດັຖະບານ ຕອ້ງໄດໃ້ຊ ້ງບົປະມານຈ ານວນໜຶ່ ງເຂົາ້ ໃນການເຄຼື່ ອນໄຫວສາ້ງດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍ

ເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 
     3.4 ການເລຼືອກເອາົວທິກີານສາ້ງ ຫ ຼື ປັບປຸງນຕິກິ າ 
 3.4.1 ເຫດຜນົໃນການເລອຶກເອາົວທິກີານດັ່ ງກ່າວ 

ການສາ້ງດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຖຼືເປັນວທິທີີ່ ດທີີ່ ສຸດ ໃນການເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົ
ລາວບນັດາເຜົ່ າ ໂດຍສະເພາະຜູທຸ້ກຍາກ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ, ຄນົພກິານ, ເດກັທີ່ ຕອ້ງການການປົກປອ້ງພເິສດ,  ຜູກ້ະທ າ
ຜດິທີ່ ກດົໝາຍກ ານດົໂທດປະຫານຊວີດິ,  ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ທີ່ ຖຼືກເຄາະຮາ້ຍຈາກການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ຜູຖ້ຼືກ
ເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິກດົໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕທິ າ ເພຼື່ ອປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ
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ອນັຊອບທ າ, ຄວາມສະເໝພີາບຂອງຕນົຕ ່ ໜາ້ກດົໝາຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການສາ້ງສງັຄມົໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ, ມີ
ຄວາມສາມກັຄປີອງດອງ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ສວີໄິລ. 
 ຍອ້ນເຫດຜນົທີ່ ກ່າວມານີ ້ ກະຊວງຍຸຕທິ າ ກ ຄຼືຄະນະຮບັຜດິຊອບ ຈຶ່ ງເລຼືອກເອາົການສາ້ງດ າລດັວ່າດວ້ຍການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ເປັນວທິກີານແກໄ້ຂບນັຫາ. 

3.4.2 ການປັບປຸງຮ່າງນຕິກິ າ     
 ການສາ້ງດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ເປັນການສາ້ງນຕິກິ າໃໝ່, ບ ່ ແມ່ນການປັບປຸງຮ່າງ
ນຕິກິ າ.  

3.4.3 ຜນົກະທບົດາ້ນການແຂ່ງຂນັທາງດາ້ນທຸລະກດິ 
ນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີາ້ງ ຫ ຼື ປັບປຸງ ຈະຈ າກດັການແຂ່ງຂນັທາງດາ້ນທຸລະກດິໃນ ສປປ ລາວ ຫ ຼື ບ ່ ?:   

   ຈ າກດັ  ບ ່ ຈ າກດັ 
3.4.4 ພນັທະຕ ່ ສາກນົ 
ຮ່າງນຕິກິ າ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກບັພນັທະຕ ່ ສາກນົ ຫ ຼື ບ ່ ?  ແມ່ນ      ບ ່ ແມ່ນ 
  ຖາ້ແມ່ນ, ແມ່ນພນັທະອນັໃດ: 

    WTO        AEC      FTA     ອຼື່ ນໆ (ກ ານດົແຈງ້) 
ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທະນາຍຄວາມ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ພີນັທະຕ ່ ສາກນົ ກ ຄຼືເປັນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທິ

ສນັຍາວ່າດວ້ຍສດິທທິາງດາ້ນການເມຼືອງ ແລະ ສດິທຂິອງພນົລະເມຼືອງ, ສນົທສິນັຍາອຼື່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິ
ທມິະນຸດ.  

     
  ຖາ້ແມ່ນ, ຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີາ້ງ ຫ ຼື ້ປັບປູຸງມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັພນັທະສາກນົນັນ້ ຫ ຼື ບ ່ ?  

 ສອດຄ່ອງ      ບ ່ ສອດຄ່ອງ 
3.4.5  ນຕິກິ າທີ່ ພວົພນັ 
     1. ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທະນາຍຄວາມ ສະບບັເລກທ ີ06/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ09 ພະຈກິ 2016; 
     2. ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການພດັທະນາ ແລະ ປົກປອ້ງແມ່ຍງິ ສະບບັເລກທ ີ08/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ22 ຕຸລາ  
         2004; 
     3. ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດ າເນນີຄະດເີດກັ ສະບບັເລກທ ີ41/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ20 ທນັວາ 2013; 
     4. ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດກັ ສະບບັເລກທ ີ05/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ  
        27 ທນັວາ 2007; 
     5. ດ າລດັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ການພດັທະນາ ແລະ ປົກປອ້ງແມ່ຍງິ ສະບບັເລກທ ີ26/ກຍ,  
        ລງົວນັທ ີ06 ກຸມພາ 2006. 
 

          ຮ່າງດ າລດັທີ່ ສະເໜສີາ້ງ ຫ ຼື ປັບປຸງມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັນຕິກິ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຫ ຼື ບ ່ ?  
 ສອດຄ່ອງ     ບ ່ ສອດຄ່ອງ 
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4. ຄາດຄະເນຜນົກະທບົ ແລະ ການທາບທາມຄ າເຫນັ 
4.1 ສງັຄມົ 

4.1.1 ຜນົກະທບົ 
ຜນົກະທບົທາງບວກ: 
- ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ສະເໜພີາບ ແລະ ຍຸຕທິ າ; 
- ເຮດັໃຫຜູ້ທຸ້ກຍາກ, ດວ້ຍໂອກາດ, ຄນົພກິານ, ເດກັທີ່ ຕອ້ງການການປົກປອ້ງພເິສດ, ຜູກ້ະທ າຜດິທີ່ ກດົ

ໝາຍກ ານດົໂທດປະຫານຊວີດິ, ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ທຖີຼືກເຄາະຮາ້ຍຈາກການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ຜູ ້
ທີ່ ຖຼືກເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນູຸດ ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິ
ທ າ ສະດວກຂຶນ້; 

- ເປັນບ່ອນອງີ ໃນການເຄຼື່ ອນໄຫວຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານໃຫກ້ານຊ່ວບເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົ
ໝາຍ; 

- ສາ້ງຄວາມເຊຼື່ ໝັນ້ໃຫແ້ກ່ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກ  ແລະ ການຈດັຕັງ້ທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການດ າ
ເນນີຂະບວນຍຸຕທິ າຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຜນົກະທບົທາງລບົ: 
- ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນງັານໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຕອ້ງໄດເ້ພີ່ ມຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ຂອງຕນົໃຫສູ້ງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ; 
- ທະນາຍຄວາມ ຕອ້ງໄດເ້ສຍສະລະເວລາສ່ວນຕວົ ແລະ ມຈີດິໃຈອາສາ ໃນການໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້

ທາງດາ້ນກດົໝາຍໃຫຫ້ າຍຂຶນ້. 
 
 
 

4.1.2 ເງ ຼື່ອນໄຂໃນການປະຕບິດັນຕິກິ າ 
ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ສະບບັນີ ້ ຖຼືວ່າມຄີວາມ

ສະດວກພ ສມົຄວນ ເນຼື່ ອງຈາກວ່າ ວຽກງານການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແມ່ນໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ ແລະ 
ເຄຼື່ ອນໄຫວມາກ່ອນແລວ້ ຢູ່ບາງພະແນກຍຸຕທິ າແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການຍຸຕທິ າເມ ຼືອງແລວ້.  
ຄາດຄະເນຄ່າສິນ້ເປຼືອງຕ ່ ບຸກຄນົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນຕິກິ າ: 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ເບຼືອ້ງຕົນ້ (ຖາ້ມ)ີ: 
ບ ່ ມ,ີ ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ບ ່ ໄດກ້ ານດົຄ່າໃຊຈ່້າຍເບຼືອ້ງຕົນ້ສ າລບັບຸກຄນົ ແລະ  
ການຈດັຕັງ້ທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ.  
ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ໃນແຕ່ລະປີ: 
ມ,ີ ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໄດກ້ ານດົເປົາ້ໝາຍຂອງການນ າໃຊກ້ອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການເຄຼື່ ອນໄຫວໃຫຄ້ າປຶກສາທາງດາ້ນກດົໝາຍເຄຼື່ ອນທີ່ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້; 
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2. ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງທະນາຍຄວາມ ທີ່ ຖຼືກແຕ່ງຕັງ້ໃຫເ້ປັນຜູຕ້າງໜາ້ໃນການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນ
ກດົໝາຍ;  

3. ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການເດນີທາງ, ກນິຢູ່, ພກັເຊາົ ທີ່ ຈ າເປັນຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ໃນເວລາດ າເນນີ
ຄະດຕີາມຂະບວນການຍຸຕທິ າ; 

4. ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານກອງທນຶ ແລະ ຮບັໃຊວ້ຽກງານອຼື່ ນທີ່ ຈ າເປັນ ຕາມການຕກົລງົຂອງສະພາບ ລິ
ຫານກອງທນຶ. 

4.1.3 ການທາບທາມຄ າເຫນັ 
  ຄະນະຮບັຜດິຊອບ ໄດນູ້ າເອາົຮ່າງດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ລງົທາບທາມຄ າເຫນັ 
ຢ່າງເປີດກວາ້ງຈາກການຈດັຕັງ້ລດັແຕ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ (ໄດຈ້ດັເປັນພາກເໜຼືອ, 
ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ)້, ພອ້ມທງັໄດມ້ກີານແລກປ່ຽນຄ າຄດິເຫນັກບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ດວ້ຍວທິຈີດັກອງປະຊຸມ
ທາບທາມປະກອບຄູ າເຫນັໃສ່ຮ່າງດ າລດັ ຢູ່ສະໂມສອນກະຊວງຍຸຕທິ າ ສອງຄັງ້. 

4.1.4 ສະຫ ຸບ 
ຕວົຊີວ້ດັຜນົກະທບົ 

 
ບ ່ ມ ີ ໜອ້ຍ ຫ າຍ 

ຈ ານວນຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
(ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຊຸມຊນົສ່ວນໃຫຍ່/ທງັໝດົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ) 

☐ ☐  

ຈ ານວນບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
(ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ 20% ຂອງຊຸມຊນົ/ປະຊາຊນົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ) 

☐ ☐  

ຜນົກະທບົດາ້ນຄ່າໃຊຈ່້າຍຕ ່ ບຸກຄນົ (ສະເລ່ຍ) 
(ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຫ າຍກວ່າ 800,000 ກບີ ຕ ່ ບຸກຄນົ) 

 ☐ ☐ 
ລະດບັການປ່ຽນແປງຕ ່ ກບັວທິກີານດ າລງົຊວີດິຂອງບຸກຄນົ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
(ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ມຜີນົກະທບົຫ າຍ ຕ ່ວທິກີານດ າລງົຊວີດິຂອງບຸກຄນົ) 

☐  ☐ 
ການບ ່ ເຫນັດຂີອງບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຕ ່ ກບັຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີາ້ງ ຫ ຼື ປັບປູຸງ 
(ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິການເຫນັດເີປັນເອກະພາບລະຫວ່າງບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ໜອ້ຍ/ບ ່ ມເີລຍີ) 

 ☐ ☐ 
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4.2 ທຸລະກດິ 
     4.2.1 ຜນົກະທບົ 
       ຜນົກະທບົທາງບວກ: 

- ບ ່ ມ ີ
ຜນົກະທບົທາງລບົ: 
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກດ າລດັ ວ່າ

ດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ໂດຍທາງອອ້ມຈາກການປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນທນຶຮອນເຂົາ້ໃນ
ກອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຜນົກະທບົທາງກງົຈາກການລະເມດີດ າລບັສະບບັນີ.້ 
     4.2.2 ເງ ຼື່ອນໄຂໃນການປະຕບິດັນຕິກິູ າ 

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ສະບບັນີ ້ຖຼືວ່າມຄີວາມສະດວກ
ພ ສມົຄວນ ເນຼື່ ອງຈາກວ່າ ການສາ້ງຕັງ້ຂະແໜງຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ປະຈ າພະແນກຍຸຕທິ າແຂວງ, ນະຄອນ 
ຫ ວງ ແລະ ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ປະຈ າຫອ້ງການຍຸຕທິ າເມ ຼືອງຈ ານວນໜຶ່ ງ ແລະ ການເຄຼື່ ອນໄຫວ
ວຽກງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັມາຫ າຍປີແລວ້. 

ຄາດຄະເນຄ່າສິນ້ເປຼືອງສະເລ່ຍຕ ່ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນຕິກິ າ: 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ເບຼືອ້ງເບຼືອ້ງຕົນ້ (ຖາ້ມ)ີ: 

           ບ ່ ມ ີ 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ໃນແຕ່ລະປີ: 

   ບ ່ ມ ີ 
      4.2.3 ການທາບທາມຄ າເຫນັ  
 ຮ່າງດູ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ໄດຮ້ບັການທາບທາມຄ າເຫນັຈາກ ສະພາ
ທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາວສິາຫະກດິກດົໝາຍ ຈ ານວນໜຶ່ ງ ໂດຍຈດັກອງປະຊຸມ ແລະ ສົ່ ງຮ່າງດ າ
ລດັ ເພຼື່ ອປະກອບຄ າເຫນັໃສ່. 
    4.2.4 ສະຫ ຸບ 

ຕວົຊີວ້ດັຜນົກະທບົ 
 

ບ ່ ມ ີ ໜອ້ຍ ຫ າຍ 

ຈ ານວນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
(ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິຂະແໜງການສ່ວນໃຫຍ່/ທງັໝດົ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ) 

 ☐ ☐ 
ຈ ານວນຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
 (ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຫ າຍກວ່າ 30% ຂອງທຸລະກດິໃນຂະແໜງການໃດໜຶ່ ງ ຫ ຼື 
20% ຂອງທຸລະກດິລາວຖກຶຜນົກະທບົ) 

 ☐ ☐ 

ຜນົກະທບົດາ້ນຄ່າໃຊຈ່້າຍ ສ າລບັແຕ່ລະຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ (ສະເລ່ຍ) 
 (ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຫ າຍກວ່າ 1,600,000 ກບີ ຕ ່ໜຶ່ ງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ) 

 ☐ ☐ 
ລະດບັການປ່ຽນແປງ ຕ ່ ວທິກີານເຮດັທຸລະກດິ ທີ່ ມຢູ່ີໃນປັດຈູຸບນັ 
 (ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ) 

 ☐ ☐ 
ການບ ່ ເຫນັດ ີຂອງພາກທຸລະກດິທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຕ ່ ຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີາ້ງ ຫ ຼື ປັບປຸງ  ☐ ☐ 
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(ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ການເຫນັດເີປັນເອກະພາບລະຫວ່າງທຸລະກດິທີ່ ໄດຮ້ບັ ຜນົ
ກະທບົນັນ້ ແມ່ນມໜີອ້ຍ/ບ ່ມເີລຍີ) 

 
4.3 ລດັຖະບານ 
    4.3.1 ຜນົກະທບົ 
      ຜນົກະທບົທາງບວກ: 

- ເປັນເຄຼື່ ອງມຼືຂອງລດັໃນການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ້ ວຽກງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ 
ການນ າໃຊກ້ອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ; 

- ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ເປັນເອກະ 
ພາບ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 

     ຜນົກະທບົທາງລບົ: 
- ສະໜອງງບົປະມານໃຫແ້ກ່ກອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ເພຼື່ ອໃຫສ້າມາດເຄຼື່ ອນໄຫວໄດ;້ 
- ເພີ່ ມລາຍຈ່າຍໃນການສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊວ້ຽກງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍໃຫແ້ກ່ຂະແໜງ

ແລະ ໜ່ວຍງານໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່, ການບ ລຫິານ ແລະ ການ
ເຄຼື່ ອນໄຫວວຽກງານ. 

4.3.2 ເງ ຼື່ອນໄຂໃນການປະຕບິດັນຕິກິ າ 
 ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຖຼືວ່າ ມພີຼືນ້ຖານທີ່ ດຫີ າຍ ເນຼື່ ອງ
ຈາກວ່າ ລດັຖະບານ ກ ຄຼືກະຊວງຍຸຕທິ າ(ກມົສົ່ ງເສມີລະບບົຍຸຕທິ າ) ມຄີວາມຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັບນັຫາດັ່ ງ
ກ່າວມາກ່ອນແລວ້, ມພີຽງແຕ່ຕອ້ງໄດກ້ ານດົໃຫເ້ປັນຫ ກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ໃຫເ້ປັນເອກະພາບ ແລະ ລວມສູນໃນການປະຕບິດັ, ພອ້ມທງັຂະຫຍາຍໃນທົ່ ວປະເທດ. 

ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ເບຼືອ້ງຕົນ້ (ຖາ້ມ)ີ: 
- ພມິ, ແຈກຢາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ດ າລດັ ໃຫສ້ງັຄມົຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈ ຢ່າງກວາ້ງຂວງ;  
- ສາ້ງຕັງ້ຂະແໜງຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ປະຈ າພະແນກຍຸຕທິ າແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ໜ່ວຍ
ງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍປະຈ າຫອ້ງການຍຸຕທິ າເມ ຼືອງ ໃນທົ່ ວປະເທດ ພອ້ມທງັປະກອບອຸປະກອນ
ຮບັໃຊຫ້ອ້ງການຢ່າງຄບົຊຸດ; 
- ສາ້ງປຶມ້ຄູ່ມ ຼືຝຶກອບົຮມົ ແລະ ປຶມ້ຄູ່ມ ຼືວຽກງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ; 
- ຈດັກອງປະຊຸມຝຶກອກົຮມົວຽກງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ; 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ໃນແຕ່ລະປີ: 
ງບົປະມານເຂົາ້ກອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ເພຼື່ ອຮບັໃຊວ້ຽກງານຕ່າງໆ ຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງການນ າ

ໃຊກ້ອງທນຶ ທີ່ ກ ານດົໃນດ າລດັ. 
4.3.3 ການທາບທາມຄ າເຫນັ 

  ໃນເວລາຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມດ າເນນີການທາບທາມຄ າຄດິຄ າເຫນັນັນ້ ຄະນະຮບັຜດິຊອບບ ່ ໄດແ້ຍກພາກລດັ 
ແລະ ພາກທຸລະກດິ, ໄດດ້ າເນນີຮ່ວມກນັ ໂດຍການທາບທາມຄ າເຫນັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຊຶ່ ງມຜູີຕ້າງໜາ້ຈາກ 
ພະແນກຍຸຕທິ າແຂວງ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງ(ສານປະຊາຊນົພາກ ແລະ ແຂວງ, ອງົການໄອຍະ
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ການປະຊາຊນົພາກ ແລະ ແຂວງ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ປກສ ແຂວງ, ກ າມະບານແຂວງ, ແມ່ຍງິແຂວງ, ຊາວໜຸ່ມແຂວງ ແລະ 
ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ) ແລະ ບນັດາຂະແໜງການອອ້ມຂາ້ງພະແນກຍຸຕທິ າແຂວງ ເຂົາ້ຮ່ວມ
ທງັໝດົ 243 ເທຼື່ ອຄນົ/ຍງິ 37 ເທຼື່ ອຄນົ.  
 
 

4.3.4 ສະຫ ຸບ 
ຕວົຊີວ້ດັຜນົກະທບົ 

 
ບ ່ ມ ີ ໜອ້ຍ ຫ າຍ 

ຈ ານວນຂັນ້ ການປົກຄອງ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ (ຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມຼືອງ ແລະ ບາ້ນ)  
 (ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິນຕິກິ າມຜີນົກະທບົໃນທຸກຂັນ້ຂອງລດັຖະບານ) 

 ☐ ☐ 
ຈ ານວນ ອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
 (ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຫ າຍກວ່າ 20 % ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ລດັໃນແຕ່ລະຂັນ້ ໄດຮ້ບັຜນົ
ກະທບົ ເຊັ່ນ: ກະຊວງຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ, ພະແນກການ ຢູ່ຂັນ້ແຂວງ) 

 ☐ ☐ 

ຜນົກະທບົດາ້ນຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານລດັ 
(ສະເລ່ຍ) 
 (ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ຫ າຍກວ່າ 40,000,000 ກບີ ຕ ່ ອງົການຈດັຕັງ້ລດັ) 

☐  ☐ 

ລະດບັການປ່ຽນແປງ ຕ ່ ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ມຢູ່ີໃນປັດຈບຸນັ 
 (ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ມກີານປ່ຽນແປງຫ າຍ ຕ ່ການດ າເນນີງານ ຂອງລດັຖະບານ) 

☐  ☐ 
ການບ ່ ເຫນັດເີປັນເອກະພາບ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຕ ່ ຮ່າງນຕິກິ າທີ່ ສະເໜສີາ້ງ ຫ ຼື 
ປັບປຸງ 
(ຂ ແ້ນະນ າ - ຜນົກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖງິ ການເຫນັດເີປັນເອກະພາບລະຫວ່າງອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ແມ່ນມໜີອ້ຍ/ ບ ່
ມເີລຍີ) 

 ☐ ☐ 

5. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
5.1 ການສະໜບັສະໜນູ ແກ່ບຸກຄນົ 

 ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໄດຮ້ບັຜນົດນີ ັນ້ 
ລດັຖະບານຕອ້ງອອກບດົແນະນ າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ໃຫປ້ະຊາຊນົຮບັຮູ ້ ໂດຍຜ່ານທາງເວບໄຊ, 
ໂທລະພາບ, ວທິະຍຸ, ໜງັສຼືພມິ ແລະ ວທິກີານອຼື່ ນທີ່ ເໝາະສມົ. 
     5.2  ການສະໜບັສະໜນູແກ່ພາກທຸລະກດິ 

ເພຼື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໄດຮ້ບັຜນົດ ີ 
ລດັຖະບານຕອ້ງໄດສ້ະໜອງຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ທາງດາ້ນນຕິກິ າ ໃຫແ້ກ່ພາກທຸລະກດິຢ່າງຄບົຖວ້ນ. 
     5.3 ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
 - ຈດັກອງປະຊຸມ ເຜຍີແຜ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ດວ້ຍຫ າຍຮູບການ ໄປພອ້ມກນັ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ພມິ
ແຈກຢາຍ, ສາ້ງເປັນແຜນພບັ, ໂປຊະເຕ,ີ ອອກໜງັສຼືພມິ, ໂທລະພາບ, ວທິະຍຸ, ນ າຂ ມູ້ນເຂົາ້ໃນເວບໄຊ ແລະ ອຼື່ ນໆ; 
 - ສາ້ງປຶມ້ຄູ່ມ ຼືການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ປຶມ້ຄູ່ມ ຼືວຽກງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ; 
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 - ອອກຂ ຕ້ກົລງົ ສາ້ງຕັງ້ຫອ້ງການຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຈດັຕັງ້ການຝຶກອບົຮມົວຽກງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ ໃຫແ້ກ່ພະ
ນກັງານໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໃຫຮ້ບັຮູສ້ດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ; 
 - ອອກຂ ຕ້ກົລງົ ສາ້ງຕັງ້ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຈດັຕັງ້ການຝຶກອບົຮມົວຽກງານຊ່ວຍ
ເຫ ຼືອລາ້ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໃຫຮ້ບັຮູສ້ດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ທີ່ ໄດຮ້ບັມອຍໝາຍ; 
 - ອອແຈງ້ການໃຫພ້ະແນກຍຸຕທິ າແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຫອ້ງການຍຸຕທິ າເມ ຼືອງ ຄົນ້ຄວາ້ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັ
ງານຮບັຜດິຊອບໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ; 
 - ນ າເອາົເນຼືອ້ໃນຂອງດ າລດັເຂົາ້ໃນຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ໃນສະຖາບນັຍູຸຕທິ າແຫ່ງຊາດ, ສະຖານບນັ
ຍຸຕທິ າພາກເໜຼືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ,້ ການຝຶກອບົຮມົທະນາຍຄວາມ ເພຼື່ ອປູກຈດິສ ານກຶໃຫມ້ຈີດິອາສາຊ່ວຍ
ເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ; 
 - ເພີ່ ມທະວກີານ ຮ່ວມມຼືກບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ກ່ຽວກບັວຽກງານການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
ເພຼື່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນ, ທດັສະນະສກຶສາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນທນຶຮອນເຂົາ້ໃນວຽກງານ. 

5.4  ງບົປະມານ ແລະ ແຫ ່ ງທນຶ 
- ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແມ່ນນ າໃຊງ້ບົປະ

ມານຂອງລດັຖະມານ ເຂົາ້ໃນການພມິ, ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່, ສາ້ງປຶມ້ຄູ່ມ ຼື, ຝຶກອກົຮມົ, ການປະກອບອຸປະ
ກອນຮບັໃຊຫ້ອ້ງການ; 

- ງບົປະມານເຂົາ້ກອງທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ເພຼື່ ອຮບັໃຊວ້ຽກງານຕ່າງໆ ຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງການ
ນ າໃຊກ້ອງທນຶທີ່ ກ ານດົໃນດ າລດັ. 

     5.5 ທບົທວນຄຼືນ 
ພາຍຫ ງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດ າລດັ ໄດໜ້ຶ່ ງ ຫ ຼື ສອງປີແລວ້ ກມົສົ່ ງເສມີລະບບົຍຸຕທິ າ, ກະຊວງຍຸຕທິ າ ຕອ້ງໄດດ້ າ

ເນນີການປະເມນີການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕບິດັດ າລດັສະບບັນີ ້ໂດຍອງີໃສ່ງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ
ທີ່ ມ ີເພຼື່ ອໃຫໄ້ດຂ້ ມູ້ນເປັນພຼືນ້ຖານໃນການປັບປຸງດ າລດັ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງສງັຄມົ ແລະ ການ 
ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະເທດຊາດ. 
 
 
 
        ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ,ວນັທ ີ…………… 
         ຄະນະຮບັຜດິຊອບຮ່າງດ າລດັ 


