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NOTE 

In this report, "$" refers to US dollars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This resettlement plan is a document of the borrower. The views expressed herein do not 
necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be 
preliminary in nature. Your attention is directed to the “terms of use” section of this website. 

 

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any 
designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the 
Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other 
status of any territory or area. 

 



ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ການຂົນສ່ົງ 
ແບບຍື ນຍົງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ້າງເອກະສານໂດຍ ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຖິງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  (ADB). 
 



ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
(ໃນເດື ອນ ມິຖຸນາ, 2014) 

 
ຫົວໜ່ວຍເງິ ນຕາ ເງິ ນກີ ບ ລາວ (LAK) 

1 LAK =$ 0.000124486 
1 US$ = LAK 8,033.00 
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ADB ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ  

APs ບັນດາ ບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

BRT ລະບົບລົດເມດ່ວນ 

DED ການອອກແບບໂດຍລະອຽດດ້ານວິ ສະວະກໍາ 

DES ພະແນກສຶ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ 

DMS ການສໍ າຫຼວດໂດຍການວັດແທກ ຢ່າງລະອຽດ 

DONRE ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ 

DPWT ພະແນກ ໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ (ຍທຂ) ນະຄອນຫຼວງ 

EA ອົງການບໍ ລິ ຫານ 

EST ການຂົນສ່ົງ ແບບຍື ນຍົງຕ່ໍສິ່ ງແວດລ້ອມ 

IA ອົງການປະຕິບັດການ 

IOL ບັນຊີ ລາຍການ ສິ່ ງທີ່ ຖຶກກະທົບເສຍຫາຍ 

MPWT ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ (ຍທຂ) 

NMT ການຂົນສ່ົງ ແບບບໍ່ ໃຊ້ເຄື່ ອງຈັກ 

PCU ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ 

PEA ອົງການທົດລອງ ການຂົນສ່ົງ ແບບຍື ນຍົງຕ່ໍສິ່ ງແວດລ້ອມ 

PPTA ຜູ້ຊ່ວຍທາງດ້ານເຕັກນິ ກ ໃນການກະກຽມໂຄງການ 

RCS ການສໍ າຫຼວດ ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 

RP ແຜນ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ROW ພ້ືນທີ່ ໂຄງການ 

SES ການສໍ າຫຼວດດ້ານເສດຖະກິດ 

SPS ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ 
ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  (2009) 



VUDAA ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍ ລິ ຫານຕົວເມືອງ 
(ອພບ)ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 



ຄໍ າສັບ 

ບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ  

 

- ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື  ກູ່ມບຸກຄົນ, ຄົວເຮື ອນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, 
ສະຖາບັນໃດໜ່ຶງ ທັງ ພາກລັດ ຫຼື  ເອກະຊົນ ທີ່ ຕ້ອງມີ ການປ່ຽນແປງ 
ເນື່ ອງມາຈາກໂຄງການ, ທີ່ ຈະມີ  (i) ຜົນກະ ທົບທາງລົບ 
ຕ່ໍມາດຖານການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ; (ii) ສິ ດທິ, ກໍາມະສິ ດ ຫຼື  ຜົນປະໂຫຍດ 
ໃນການ ນໍ າໃຊ້ເຮື ອນຊານ, ທີ່ ດິ ນ, ແຫ່ຼງນໍ ້ າ ຫຼື  ຊັບສິ ນທີ່ ເຄື່ ອນຍ້າຍໄດ້ ຫຼື  
ເຄື່ ອນຍ້າຍບໍ່ ໄດ້ ອື່ ນໆ ທີ່ ຖຶກເອົ າ, ຖື ກດໍ າເນີ ນການ, ຖື ກຈໍ າກັດ ຫຼື  
ມີ ຜົນກະທົບດ້ານລົບ ແນວໃດແນວໜ່ຶງ ໂດຍ ທັງໝົດ ຫຼື  
ຖື ກກະທົບບາງສ່ວນ, ໂດຍຊ່ົວຄາວ ຫຼື  ຖາວອນ; ແລະ/ຫຼື  (iii) ຫົວໜ່ວຍ 
ທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ ຫຼື  ເຮື ອນ ຫຼື  ທີ່ ພັກອາໄສ 
ທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ ດ້ານລົບ, ທີ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍ ຫຼື  ບໍ່ ຍົກຍ້າຍ ກໍຕາມ. 
ໃນກໍລະນີ  ຄົວເຮື ອນ ໃດໜ່ືງ, ຄໍ າວ່າ ບຸກຄົນ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ແມ່ນລວມສະມາສິ ກທັງໝົດ ພາຍໃຕ້ຫັຼງຄາດຽວກັນ ແລະ ດໍ າເນີ ນ 
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອັນດຽວກັນ ເຊີ່ ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານລົບ 
ຈາກໂຄງການ ຫຼື  ພາກສ່ວນ ໃດໜ່ຶງ ຂອງໂຄງການ.  

ການຊົດເຊີ ຍ ຫຼື  
ການທົດແທນຄື ນ 

 

- ໝາຍເຖິງ ການຈ່າຍຊົດເຊີ ຍ ຄ່າເສຍຫາຍ ສໍ າລັບ ທີ່ ດິ ນ, ເຮື ອນ, ລາຍໄດ້ 
ແລະ ຊັບສິ ນ ອື່ ນໆ ທີ່  ຖື ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ດ້ວຍເງິ ນສົດ ຫຼື  
ເປັນວັດຖຸ. ການຊົດເຊີ ຍທັງໝົດ ແມ່ນ ອີ ງໃສ່ ຫັຼກການ ມູນຄ່າທົດແທນ, 
ເຊິ່ ງເປັນ ວິ ທີ ການການ ຕີ ມູນຄ່າຊັບສິ ນ ເພ່ືອທົດແທນ ຄ່າເສຍຫາຍ 
ຕາມລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ ໃນຊ່ວງເວລານ້ັນ, ບວກກັບ 
ມູນຄ່າໃນການດໍ າເນີ ນ ງານຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າພາສີ , 
ຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າອອກທະບຽນໃບ ກໍາມະສິ ດ.   

ວັນທີ ສີ ້ ນສູດ - ແມ່ນ ວັນທີ  ທີ່ ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ 
ປະກາດແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ແລະ 
ຂອບເຂດຂອງໂຄງການດ່ັງກ່າວນີ ້ . ໃຜກໍຕາມ ທີ່ ເຂົ ້ າມາຄອບຄອງ ຫຼື  
ເລີ່ ມເຂົ ້ າ ບຸກລຸກ ໃນ ເນື ້ ອທີ່ ຂົງເຂດໂຄງການທີ່ ກໍານົດໄວ້ ຫັຼງຈາກ 
ວັນທີ່ ສີ ້ ນສຸດນີ ້  ແມ່ນຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບ ການຊົດເຊີ ຍໃດໆ ຕ່ໍບັນດາຊັບສິ ນ ແລະ 
ລາຍຮັບ ທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ.   

ການສໍ າຫຼວດໂດຍ 
ການວັດແທກ ຢ່າງລະອຽດ 

- ໂດຍອີ ງໃສ່ ການອອກແບບໂດຍລະອຽດດ້ານວິ ສະວະກໍາ, 
ກິດຈະກໍາການສໍ າຫຼວດນີ ້  ແມ່ນ ເປັນການ ສະຫູຼບຂ້ັນສຸດທ້າຍ ແລະ/ຫຼື  
ການກວດສອບຄື ນ ລາຍການສິ່ ງທີ່ ຖຶກກະທົບ ເສຍຫາຍ, 
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜົນກະທົບ, ແລະ ລາຍຊື່ ບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ທີ່ ໄດ້ ບັນທຶ ກໄວ້ແລ້ວ ໃນຊ່ວງການກະກຽມ 
ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່. ມູນຄ່າສຸດທ້າຍ ໃນ 
ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສາມາດກໍານົດໄດ້ ຫັຼງຈາກ 
ການສໍ າຫຼວດໂດຍການວັດແທກ ຢ່າງ ລະອຽດ ສໍ າເລັດ.  

ຜູ້ມີ ສິ ດທິ ຫຼື  
ຜູ້ມີ ຄຸນສົມບັດ 

- ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ທີ່ ຢູ່ໃນຂົງເຂດໂຄງການ ກ່ອນວັນທີ ສີ ້ ນສຸດ 
ເຊິ່ ງ (i) ສູນເສຍ ທີ່ ພັກອາໄສ, (ii) ສູນເສຍຊັບສິ ນ ຫຼື  
ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ ້ າເຖິງຊັບສິ ນ ໂດຍຖາວອນ ຫຼື  ຊ່ົວຄາວ, ຫຼື  (iii) 
ສູນເສຍ ແຫ່ຼງລາຍຮັບ ຫຼື  ເຄື່ ອງມື ໃນການ ທໍາມາຫາກິນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ນ້ັນ ກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີ ຍ ແລະ/ຫຼື  
ຊ່ວຍເຫຼື ອທັງໝົດກໍຕາມ.  

ການໃຫ້ສິ ດ 
ໃນການຄອບຄອງ 

- ໝາຍເຖິງ ຂ້ັນຕອນການປະເມີ ນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆໃນການຊົດເຊີ ຍ, 
ການໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ການຟື ້ ນຟູຄື ນ, ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ 
ໃນການຍົກຍ້າຍ, ການທົດແທນລາຍຮັບ, ການໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼື ອ 
ໃນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະອື່ ນໆ ເຊິ່ ງອີ ງໃສ່ ລາຍຊື່ ບັນດາ ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບ ແລະ ລະດັດຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເສຍຫາຍ, 



ເພ່ືອຟື ນຟູຄື ນ ສະພາບ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ບັນຊີ ລາຍການ 
ສິ່ ງທີ່ ຖຶກກະທົບ ເສຍຫາຍ 

- ນີ ້ ແມ່ນຂະບວນການທີ່  ບັນດາຊັບສິ ນຄົງທີ່  ທັງໝົດ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ ທີ່ ດິ ນ 
ທີ່ ໃຊ້ເພ່ືອ ເປັນ ທີ່ ພັກ ອາໄສ, ການຄ້າ, ກະສິ ກໍາ, ລວມທັງບັນດາໜອງນໍ ້ າ; 
ບັນເຮື ອນພັກອາໄສ; ບັນດາ ຮ້ານຂາຍເຄື່ ອງ ນ້ອຍ-ໃຫຍ່; 
ສິ່ ງກ່ໍສ້າງປະເພດສອງ (secondary structures) ເຊັ່ ນ ຮ້ົວ/ກໍາແພງ, 
ທາດ, ນໍ ້ າສ້າງ; ບັນດາຕ້ົນໄມ້ ທີ່ ມີ ຄ່າທາງການຄ້າ; ແລະອື່ ນໆ) ແລະ 
ແຫ່ຼງລາຍຮັບ ແລະ ການທໍາມາຫາກິນ ທີ່ ຢູ່ໃນ ເນື ້ ອທີ່ ໂຄງການ 
ທີ່ ໄດ້ຖື ກກໍານົດ, ວັດແທກ, ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນເຈົ ້ າຂອງ, ໝາຍຈຸດທີ່ ຕ້ັງ 
ທີ່ ກໍານົດແນ່ນອນ, ແລະ ບັນດາມູນຄ່າຕ່າງໆ ໃນການຍ້າຍຖ່ິນຖານ 
ໄດ້ຖື ກຄິ ດໄລ່ຮຽບຮ້ອຍ. 

ນອກຈາກນີ ້ , ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜົນເສຍຫາຍ 
ຕ່ໍຊັບສິ ນທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມ ຮຸນແຮງຂອງ ຜົນເສຍຫາຍ 
ຕ່ໍການທໍາມາຫາກິນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິ ດ 
ຂອງຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບ ກໍຈະຖື ກກໍານົດ. 

ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ - ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການທີ່  ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ບໍ ລິ ສັດ ຫຼື  
ສະຖາບັນເອກະຊົນໃດໜ່ຶງ ຖຶກບັງຄັບ ໂດຍອົງການລັດ 
ໃຫ້ໂອນທີ່ ດິ ນທັງໝົດຫຼື ບາງພາກສ່ວນ ທີ່ ຕົນຄອບຄອງ ກໍາມະ ສິ ດຢູ່ 
ໃຫ້ເປັນກໍາມະສິ ດຂອງອົງກອນໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງສ່ວນລວມ 
ໂດຍໄດ້ຮັບ ການຊົດເຊີ ຍ ຕາມມູນຄ່າ ການທົດແທນຄື ນ.   

ການຟື ້ ນຟູ 

(ໃຫ້ກັບຄື ນສູ່ສະພາບເດີ ມ) 

- ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພ່ີມເຕີມ 
ແກ່ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນທະທົບ ທີ່ ສູນເສຍ ຊັບສິ ນ ການຜະລິ ດ, ລາຍໄດ້, 
ອາຊີ ບ ຫຼື  ແຫ່ຼງທໍາມາຫາກິນ, ເພ່ືອໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບ ຄ່າຊົດເຊີ ຍ 
ເພີ່ ມເຕີ ມ ສໍ າລັບ ຊັບສິ ນທີ່ ຖື ກເວນຄື ນ, ເພື່ ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ 
ການພື ້ ນຟູ ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຊີ ວິ ດ ຢ່າງເຕັມທີ່  ຫຼື  
ຢ່າງນ້ອຍ ໃຫ້ໄດ້ຂ້ັນຕ່ໍາສຸດ.  

ການຍົກຍ້າຍສະຖານທີ່  - ນີ ້ ແມ່ນການຍົກຍ້າຍທາງດ້ານກາຍະພາບ 
ຂອງບຸກຄົນທີ່ ຖຶກກະທົບໃດໜ່ຶງ ໃຫ້ອອກຈາກ ບ້ານເຮື ອນ ແລະ/ຫຼື  
ບ່ອນເຮັດທຸລະກິດເດີ ມ (ກ່ອນຈະມີ ໂຄງການ) ຂອງບຸກຄົນນ້ັນ  

ຄ່າທົດແທນ 

 

- ໝາຍເຖິງ ວິ ທີ ການໃນການ ຕີ ມູນຄ່າຊັບສິ ນ 
ຕາມລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດໃນເວລານ້ັນ, ຫຼື  ມູນຄ່າ ທຽບເທ່ົາທີ່ ໃກ້ຄຽງທີ່ ສຸດ, 
ບວກກັບ ມູນຄ່າໃນການ ດໍ າເນີ ນງານຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າພາສີ , 
ຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າອອກທະບຽນໃບກໍາມະສິ ດ.   

ການສຶ ກສາຄ່າທົດແທນ - ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການໃນການກໍານົດ ບັນດາມູນຄ່າ ຄ່າທົດແທນຕ່າງໆ 
ສໍ າລັບຊັບສິ ນ ທີ່ ຖື ກຜົນ ກະທົບ ໂດຍອີ ງໃສ່ຂໍ ້ ມູນຕົວຈິ ງ. 

ແຜນ 
ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

- ນີ ້ ແມ່ນ ແຜນກິດຈະກໍາທີ່ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາອັນຈໍ າກັດ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ 
ການສ້າງແຜນ ງົ ບປະ ມານ, ຍຸດທະສາດ, ຈຸດປະສົງ, 
ການໃຫ້ສິ ດໃນການຄອບຄອງ, ການປະຕິບັດການ, ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ, 
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນໃນການໃຫ້ຊົດເຊີ ຍ ແລະ 
ການຕ້ັງຖ່ິນ ຖານຄື ນໃໝ່. 
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1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງໂຄງການ. ໂຄງການ ການຂົນສ່ົງ ແບບຍື ນຍົງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ຈະເປັນໂຄງການ ທົດລອງອັນໜ່ຶງ ສໍ າລັບລະບົບຂົນສ່ົງໃນຕົວເມືອງແບບຍື ນຍົງ ໃນຂົງເຂດຫັຼກ 

ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພ່ືອເປັນການ ກະກຽມ ສໍ າລັບການຂະຫຍາຍລະບົບການທົດລອງໄປຍັງ 

ຕົວເມືອງຕ່າງໆຂອງປະເທດລາວ. ໂຄງການນີ ້  ຈະສຸມໃສ່ 5 ອົງປະກອບຄື : (i) 

ລະບົບຂົນສ່ົງສາທາລະນະ (ລະບົບລົດເມດ່ວນ (BRT) - ຕາໜ່າງເສ້ັນທາງລົດເມ 11,5 ກິໂລແມັດ 

ພ້ອມ ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ລະບົບຂາຍປີ ້ ; ພ້ອມທັງລົດເມ ແລະ ລະບົບການສ້ອມແປງລົດເມ; 

ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການເງິ ນ ໃນການດໍ າເນີ ນງານຂອງໜ່ວຍງານບໍ ລິ ຫານ 

ພ້ອມທັງການຕະຫຼາດ ແລະ ການປະຊາສໍ າພັນ); (ii) ຍົກລະດັບ ການບໍ ລິ ຫານ ການຈາລະຈອນ 

(ເສ້ັນໝາຍຫົນທາງ ແລະ ປ້ານສັນຍານຈາລະຈອນ; ເພ່ີມລະບົບໄຟ ສັນຍານໃໝ່ 

ຢູ່ຕາມທາງແຍກທີ່ ສໍ າຄັນ; ແລະ ສູນຄວບຄຸມລະບົບລວມ ອີ ກໜ່ຶງແຫ່ງ); (iii) ລະບົບການບໍ ລິ ຫານ 

ສະຖານທີ່ ຈອດລົດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ (ລະບົບຈອດລົດ ຕາມແຄມທາງໃນຕົວເມືອງ 

ໂດຍໃຊ້ເຄື່ ອງອີ ເລັກໂທຼນິ ກ ໃນການເກັບຄ່າຈອດລົດ; ໃຊ້ລະບົບອີ ເລັກໂທຼນິ ກ 

ໃນການລົງທະບຽນພາຫະນະ ໃນທ່ົວປະເທດ ເພ່ືອຮັບປະກັນການ ບັງຄັບໃຊ້); (iv) 

ບັນດາສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ສໍ າລັບການຂົນສ່ົງ ແບບບໍ່ ໃຊ້ເຄື່ ອງຈັກ (NMT) (ລົງທຶນໃສ່ການ 

ສ້າງສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທາງຍ່າງ; ຮ່ວມມື ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ກັບ ໂຮງງານຜະລິ ດ 

ລົດຕຸກຕຸກ ແລະ ສາທິດການ ນໍ າໃຊ້ ຍານພາຫະນະພະລັງງານໄຟຟ້າ); ແລະ (v) ສ້າງຂີ ດຄວາມ 

ສາມາດສະຖາບັນ (ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຈາກທີ່ ປຶ ກສາຕ່າງປະເທດ, 

ການສ້າງຂີ ດຄວາມ ສາມາດ ໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານບໍ ລິ ຫານໃໝ່, ການໄປທັດ ສະນະສຶ ກສາ ເບິ່ ງລະບົບ 

ລົດເມດ່ວນ ທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບສູງ). 
 

2. ຂອບເຂດ ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ ແລະ ຜົນກະທົບການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່. 

ໂດຍອີ ງຕາມການອອກແບບເບື ້ ອງຕ້ົນ ທີ່ ມີ ໃນຂະນະນີ ້  ແລະ ການປຶ ກສາຫາລື  

ກັບບັນດາອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງຜົນກະທົບການຕ້ັງຖ່ິນຖານ ຄື ນໃໝ່ ຫຼື  

ຖ້າຫຼີ ກລ້ຽງບໍ່ ໄດ້ ກ່ໍຫຸຼດຜ່ອນໃຫ້ມີ ໜ້ອຍທີ່ ສຸດ, ໂຄງການນີ ້  ຈະມີຜົນ ກະທົບຕ່ໍທີ່ ດິ ນ ແລະ ສິ່ ງປຸກສ້າງ 

ຂອງ ອົງການຈັດຕ້ັງລັດຖະບານດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ :   

 

ທີ່ ດິ ນ: 

• ສະຖານີ ລົດເມດ່ວນ 22 ແຫ່ງ. ເນື ້ ອທີ່ ບາງສ່ວນ ທີ່ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ພ້ືນທີ່ ໂຄງການ (557,5 ມ2) 

ທີ່ ເປັນກໍາມະສິ ດ ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ, ແລະ ທີ່ ດິ ນສວນສາທາລະນະ (40 ມ2 ຢູ່ສວນເຈົ ້ າຟ້າງຸ ່ ມ 

ແລະ 35 ມ2 ຢູ່ສວນປະຕູໄຊ) ທີ່  ເປັນກໍາມະສິ ດຂອງ ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍ ລິ ຫານຕົວເມືອງ 

(ອພບ) ນະຄອນຫຼວງ.  

• ອູລົດ ໜ່ຶງແຫ່ງ ມີ ເນື ້ ອທີ່  17,000 ມ2, ທີ່ ເປັນກໍາມະສິ ດ ຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ 

(ຍທຂ) 
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• ສໍ າລັບ ຈຸດອອກລົດເມ 2 ແຫ່ງ (ບ່ອນຈອດລົດເມຊ່ົວຄາວ) ທີ່ ຢູ່ໃນແຜນເບື ້ ອງຕ້ົນນ້ັນ, 

ແມ່ນໄດ້ມີ ການສະເໜີ ທີ່ ດິ ນທີ່ ເປັນກໍາມະສິ ດຂອງລັດຖະບານຫຼາຍແຫ່ງ ແຕ່ຍັງບໍ່ ມີ ແຫ່ງໃດ 

ສາມາດຢື ນຢັນຕົກລົງໄດ້ ໃນຊ່ວງເວລາ ການກະກຽມແຜນການຕ້ັງຖ່ີນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບນີ ້ . 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄດ້ມີ ການຕົກລົງກັນວ່າ ໃນທີ່ ສຸດແລ້ວ ທີ່ ດິ ນສໍ າລັບເປັນຈຸດອອກລົດນ້ັນ 

ຈະຕ້ອງເປັນດິ ນທີ່ ເປັນກໍາມະສິ ດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຖື ກຕ້ອງ ຕາມເງື່ ອນໄຂ ຕ່ໍໄປນີ ້  ເຊັ່ ນ: 

ຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ມີ ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ການສະໜັບສະໜູນທຶ ນ ຂອງ 

ADB ທີ່ ການຄາດຄະເນໄວ້; ແລະ ທີ່ ດິ ນ ທີ່ ຈະຖືກນໍ າໃຊ້ໂດຍໂຄງການນີ ້  

ຈະຕ້ອງບໍ່ ມີ ໃຜນໍ າໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ ງຈະ ເປັນເຫດ ໃຫ້ມີ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ຕ່ໍພາກສ່ວນດ່ັງກ່າວ, ອາດຈະເປັນເຫດໃຫ້ ໂຄງສ້າງຂອງພາກສ່ວນ ດ່ັງກ່າວຖືກທໍາລາຍ, 

ແລະ/ຫຼື  ອາດມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດໃນການນໍ າໃຊ້ ທີ່ ດິ ນດ່ັງກ່າວ.       

 

ສິ່ ງປຸກສ້າງ: 

• ທາງຍ່າງຂອບທາງ, ເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ, ເສົ າໄຟແຮງກາງ, ຕະແກງຮ່ອງລະບາຍນໍ ້ າ, ຕ້ົນໄມ້, 

ຂອບກ່ໍອ້ອມຕ້ົນໄມ້ ແລະ ຮ້ົວພຸ່ມດອກໄມ້ ແລະ ຖັງນໍ ້ າ. 

 

3. ຂອບນະໂນບາຍ. ຂອບວຽກງານ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ສໍ າລັບການຊົດເຊີ ຍ ແລະ 

ການໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫືຼອ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຖື ກກໍານົດ ໂດຍກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

(ກົດໝາຍທີ່ ດິ ນ 1997, ກົດໝາຍທີ່ ດິ ນ 2003, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຖະໜົນຫົນທາງ 1999, ແລະ 

ດໍ າລັດ 192/ນຍ ວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ປະຊາຊົນ) ແລະ 

ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  (2009). ຈຸດປະສົງ 

ນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພ່ືອຫຼີ ກລ້ຽງການຍົກຍ້າຍຖ່ິນຖານ, ຖ້າບໍ່ ສາມາດຫີຼກລ້ຽງໄດ້ 

ກໍຕ້ອງຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະ ທົບ ໃຫ້ມີ ໜ້ອຍທີ່ ສຸດ. ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍ ລິ ຫານຕົວເມືອງ 

ນະຄອນຫຼວງ ຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບການ ຊົດເຊີ ຍທີ່ ດິ ນ ເພາະວ່າ ມັນແມ່ນດິ ນຂອງລັດຖະບານ ແລະ 

ດິ ນທີ່ ຖຶກກະທົບ ແມ່ນເປັນພຽງພາກສ່ວນນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ. ທີ່ ດິ ນຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ 

ຂົນສ່ົງ ທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງຈະນໍ າໃຊ້ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ ການຂົນສ່ົງ ກໍແມ່ນເປັນກໍາມະສິ ດ 

ຂອງລັດຖະບານເຊັ່ ນດຽວກັນ; ສະນ້ັນ ແມ່ນຈະບໍ່ ໄດ້ມີ ການຊົດເຊີ ຍໃດໆ. 

ສ່ວນສິ່ ງສາທາລະນູປະໂພກອື່ ນໆ ທີ່  ຍົກຍ້າຍໄດ້ນ້ັນ, ມູນຄ່າການ ຍົກຍ້າຍທັງໝົດ ຈະຕ້ອງໄດ້ 

ຊົດເຊີ ຍໃຫ້ ອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ ທີ່ ຖື ກກະທົບ. ຕາຕະລາງການໃຫ້ສິ ດທີ່ ຄວນໄດ້ຮັບ 

ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບນີ ້ . ຕາຕະລາງດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຮວບຮວມ 

ສິ່ ງສາທາລະນູປະໂພກຕ່າງໆທີ່ ຈະຖືກຍ້າຍ ແລະ ສິ່ ງປຸກສ້າງ ສາທາລະນະຕ່າງໆ ທີ່ ຖື ກກະທົບ, 

ເຊິ່ ງໄດ້ຜ່ານການ ປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ເຫັນດີ ຕົກລົງ ຈາກອົງກອນ ທີ່ ຖື ກກະທົຍ ແລະ 

ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.       
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4. ການຕຽມງານທາງດ້ານສະຖາບັນ. ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ (PCU) ຈະເປັນຜູ້ປະສານງານ 

ກັບບັນດາອົງກອນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ ແລະ 

ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່. ການສໍ າຫຼວດໂດຍການ ວັດແທກຢ່າງລະອຽດ (DMS) ຈະຖືກດໍ າເນີ ນໂດຍ 

ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍມີການ ສະໜັບສະໜູນຈາກ 

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ. ຈະໄດ້ມີ ການສ້າງຄະນະ 

ກໍາມະການ ທີ່ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວແທນຈາກກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ 

ບັນດາພະແນກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ເພ່ືອ ປະເມີນມູນຄ່າ ບັນດາໂຄງສ້າງ 

ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ທີ່ ຖື ກກະທົບ, ການຊົດເຊີ ຍ, ແລະ ການກໍານົດທີ່ ດິ ນ ທີ່ ຈະ ປ່ຽນແທນຄື ນ. 

ງົບປະມານ ຈະຖຶກໂອນຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ເພ່ືອຊົດເຊີ ຍ ແລະ 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ແກ່ບັນດາອົງກອນຂອງລັດທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ແລະ 

ກະຊວງ ຍທຂ ຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ກິດຈະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່. 

 

5. ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ. ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ ທີ່ ມີ  2 ຂ້ັນຕອນໄດ້ຖື ກສ້າງຂື ້ ນ 

ເພ່ືອໃຫ້ອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ທີ່  ຖື ກກະທົບ ມີ ສິ ດທີ່ ຈະຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກ ຫຼື  ສະເໜີຄວາມກັງວົນທີ່ ມີ  

ເຖິງໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ຫຼື  ຫ້ອງວ່າການນາຍຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ທີ່ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ 

ບໍ່ ວ່າຈະເປັນການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່. 

ສໍ າລັບຂ້ັນຕອນທີ ໜ່ຶງ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວແທນ 

ຈາກກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາພະແນກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງ, ສະນ້ັນ ຄວາມກັງວົນທີ່ ມີ  

ຫຼື  ຄໍ າຮ້ອງ ຈະຖືກພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ໂດຍໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ. ຂ້ັນຕອນທີ ສອງ, 

ໃນກໍລະນີ  ທີ່ ການຕັດສິ ນ ບັນຫາ ຂອງໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ບໍ່ ເປັນທີ່ ພໍໃຈ 

ຕ່ໍອົງກອນທີ່ ຖື ກກະທົບໃດໜ່ຶງ, ອົງກອນດ່ັງກ່າວ ສາມາດ ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງ ເຖິງຫ້ອງວ່າການ 

ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພ່ືອພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ.     

 

6. ໄລຍະເວລາ ແລະ ການປະເມີນມູນຄ່າ. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ໄດ້ຖື ກກໍານົດໄວ້ວ່າ ຈະຕ້ອງ ເລີ່ ມຕ້ົນໄຕມາດທີ່  4 ຂອງປີ  2015. 
ກິດຈະກໍາການກ່ໍສ້າງຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ຈະເລີ່ ມຕ້ົນໃນ ໄຕມາດທີ່  4 ປີ  2017. ມູນຄ່າ 

ສິ່ ງປູກສ້າງທີ່ ຖຶກກະທົບ ລວມທັງ ງົບເງິ ນແຮ ຄາດຄະເນໄວ້ ປະມານ 72 ລ້ານກີບ (ທຽບເທົ່ າກັບ 
9,000 ໂດລາສະຫະລັດ). ງົບປະມານນີ ້  ແມ່ນຈະໄດ້ມາຈາກກອງທຶ ນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ.  

 

7. ການປັບປຸງແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່. ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ນີ ້  ແມ່ນໄດ້ອີ ງໃສ່ 

ບັນຊີ ລາຍການສິ່ ງທີ່ ຖຶກ ກະທົບເສຍຫາຍ ແລະ ແຜນດ່ັງກ່າວຈະຖື ກປັບປຸງ 

ຫັຼງຈາກມີການສໍ າຫຼວດໂດຍການວັດແທກຢ່າງລະອຽດ ເມ່ືອການ 

ອອກແບບໂດຍລະອຽດດ້ານວິ ສະວະກໍາສໍ າເລັດ ແລະ ເມ່ືອລັດຖະບານ ສາມາດກໍານົດ ສະຖານທີ່  

ທີ່ ແນ່ນອນ ສໍ າລັບ ຈຸດອອກລົດເມ (ບ່ອນຈອດລົດເມຊ່ົວຄາວ) ເປັນທີ່ ຮຽບຮ້ອຍ. 
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ຕາມການວາງແຜນ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, ການປັບປຸງ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ຄາດຄະເນວ່າຈະເລີ່ ມ ໃນໄຕມາດທີ  2 ປີ  2015. 
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I. ���������������� 

1. ໂຄງການ ການຂົນສ່ົງແບບຍື ນຍົງໃນນະຄອນລວງວຽງຈັນ ຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນ 

ໂຄງການທົດລອງ ລະບົບຂົນສ່ົງໃນຕົວເມືອງແບບຍື ນຍົງ ໃນຂົງເຂດຫັຼກຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 

ເພ່ືອເປັນການກະກຽມ ສໍ າລັບ ການ ຂະຫຍາຍລະບົບການທົດລອງ ໄປຍັງຕົວເມືອງຕ່າງໆ 

ຂອງປະເທດລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພ່ືອປັບປຸງ ຄຸນນະພາບການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ 

ຂອງຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ການສັນຈອນ ໃນຕົວເມືອງ. 

ໂຄງການນີ ້  ປະກອບມີ  ອົງປະກອບຕ່າງໆ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

• ລະບົບຂົນສ່ົງສາທາລະນະ (ລະບົບລົດເມດ່ວນ BRT): ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜູນ 

ສ້າງບັນດາເສ້ັນທາງ ລົດເມ ທີ່ ມີ ຄວາມຍາວ 11.5 ກມ ເຊິ່ ງມີ ສະຖານີ ລົດເມ 22 ແຫ່ງ 

ເລີ່ ມຈາກ ສະໜາມບິ ນວັດໄຕ ຫາໃຈກາງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ; 

ບ່ອນຈອດລົດເມຊ່ົວຄາວເພ່ືອເປັນຈຸດອອກລົດ, ແລະ ອູ່ລົດ ໜ່ຶງແຫ່ງ. 

ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບດຽວກັນນີ ້ , ລົດເມດ່ວນ ແລະ ລະບົບການສ້ອມແປງບໍ າລຸງ ຮັກສາລົດເມ 

ກໍຈະໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ພ້ອມທັງ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິ ນ 

ໃຫ້ໜ່ວຍງານບໍ ລິ ຫານ ໃນການດໍ າເນີ ນ ງານ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການປະຊາສໍ າພັນ. 

 

ຮູບ 1: ລະບົບເສ້ັນທາງລົດເມດ່ວນ 

• ຍົກລະດັບ ການບໍ ລິ ຫານການຈາລະຈອນ: ໂຄງການຈະ ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງເສ້ັນໝາຍ 

ແລະ ປ້າຍສັນຍານ ຈາລະຈອນຕ່າງໆ ຕາມເສ້ັນທາງ, ລະບົບໄຟສັນຍານໃໝ່ 

ຢູ່ຕາມທາງແຍກທີ່ ສໍ າຄັນໆ; ແລະ ສູນຄວບຄຸມ ລະບົບຄົບວົງຈອນ ໜ່ຶງແຫ່ງ 

• ລະບົບການບໍ ລິ ຫານ ສະຖານທີ່ ຈອດລົດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້: ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜູນ 

ລະບົບຈອດລົດ ຕາມແຄມທາງໃນຕົວເມືອງ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ ອງ ອີ ເລັກໂທຼນິ ກ 

ໃນການເກັບຄ່າຈອດລົດ; ໃຊ້ລະບົບອີ ເລັກໂທຼນິ ກ ໃນການລົງທະບຽນພາຫະນະ 

ໃນທ່ົວປະເທດ ເພ່ືອຮັບປະກັນການບັງຄັບໃຊ້. ພາຍໃຕ້ການອອກແບບເບື ້ ອງ ຕ້ົນ, 

ຈຸດຈອດລົດແຄມທາງທີ່ ວ່ານີ ້  ແມ່ນຂະໜານໄປກັັບ ສອງຟາກທາງຂອງຖະໜົນ - 

ລວມທັງແຄມຖະໜົນ ບາງເສ້ັນ ທີ່ ຕັດກັບຖະໜົນດ່ັງກ່າວ. ການອອກແບບ 

ຈຸດຈອດລົດແຄມທາງນີ ້  ແມ່ນໄດ້ປະສົມປະສານກັບ ການ ອອກແບບ ລະບົບລົດເມດ່ວນ 
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ແລະ ການປັບປຸງ ການຂົນສ່ົງແບບບໍ່ ໃຊ້ເຄື່ ອງຈັກ (ອົງປະກອບ 1 ແລະ 4). ຮູບ2 ລຸ່ມນີ ້  

ສະແດງການຈັດວາງເຂດ ລະບົບຈອດລົດແຄມທາງ.    

 

                  ຮູບ2: ການຈັດວາງເຂດ ລະບົບຈອດລົດແຄມທາງ 

• ບັນດາສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ສໍ າລັບການຂົນສ່ົງແບບບໍ່ ໃຊ້ເຄື່ ອງຈັກ (NMT): 

ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜູນ ການລົງທຶນ ສ້າງສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ສໍ າລັບຄົນຍ່າງ, 

ຮ່ວມມື ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ ກັບໂຮງງານຜະລິ ດລົດ ຕຸກຕຸກ ແລະ ສາທິດການນໍ າໃຊ້ 

ຍານພາຫະນະພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ ທັນສະໄໝ. ໂຄງການ ມີ ເຂດເປົ ້ າໝາຍ ຈະພັດທະນາ 100 

ໝູ່ບ້ານໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເຂດຕະຫຼາດເຊົ ້ າ ໃຫ້ເປັນເຂດທີ່ ໜ້າຢູ່ ແລະ ໜ້າດຶ ງດູດ 

ສໍ າລັບ ເປັນທີ່ ຢູ່ ອາໄສ, ເຂດການຄ້າຂາຍ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ບັນດາສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ສໍ າລັບການຂົນສ່ົງ ແບບບໍ່ ໃຊ້ເຄື່ ອງຈັກ 

ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫັນມາຍ່າງ ແລະ ໃຊ້ລົດຖີ ບ ໃນການສັນຈອນ ຫຼາຍຂື ້ ນ ແລະ 

ລຸດຜ່ອນ ການໃຊ້ຍວດຍານພາຫະນະທີ່ ເປັນເຄື່ ອງຈັກ, ເຊິ່ ງເປັນການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ 

ອາກາດໄປໃນຕົວ. ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບດຽວກັນນີ ້ , ການພັດທະນາທາງຄົນຍ່າງແບບສົມບູນ 

ແລະ ເພ່ີມສິ່ ງ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ການຂົນສ່ົງແບບບໍ່ ໃຊ້ເຄື່ ອງຈັກ (ຕ້ົນໄມ້, 

ໄຟເຍື ອງທາງ, ມ້ານ່ັງ, ທາງຍ່າງທີ່ ປູຍ່າງດີ , ແລະອື່ ນໆ) ແມ່ນໄດ້ ອອກແບບເບື ້ ອງຕ້ົນ 

ຢູ່ຖະໜົນຝັຼງຊົວງິ ນ ແລະ ຖະໜົນປາງຄໍ າ (ຢູ່ລະຫວ່າງ ນໍ ້ າພຸ ຫາ ຖະໜົນ ສາມແສນໄທ) 

ແລະ ທັຼງຊິ ດມໍ (ຖະໜົນທີ  ບໍ່ ອານຸຍາດໃຫ້ຍານພາຫະນະອື່ ນໆຜ່ານ ຍົກເວ້ັນ ລົດເມດ່ວນ) 

ຕາມຖະໜົນເສດຖາທິລາດ (ຢູ່ລະຫວ່າງ ຖະໜົນຂຸນບູລົມ ແລະ ຖະໜົນປາງຄໍ າ). 

ສ່ວນຖະໜົນ ເຈົ ້ າອານຸ ແລະ ຖະໜົນແຫ່ງບຸນ ຈະມີການຂະຫຍາຍເນື ້ ອທີ່ ທາງຍ່າງຂອບທາງ 

ເຂ້ົາມາຫາຖະໜົນ ແລະ ສ້າງ ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ 

ໃຫ້ກັບການຂົນສ່ົງແບບບໍ່ ໃຊ້ເຄື່ ອງຈັກ. ການປັບປຸງການຂົນສ່ົງແບບບໍ່ ໃຊ້ ເຄື່ ອງຈັກ 

ໃນເຂດດ່ັງກ່າວ ຍັງມີການສ້າງ ເກາະກາງຖະໜົນ ສໍ າລັບຄົນຍ່າງ (ບຼອກກາງຖະໜົນ ແລະ 

ທາງແຍກ) ແລະ ການແຍກເສ້ັນທາງສໍ າລັບລົດຖີ ບ. ອົງປະກອບນີ ້  ໄດ້ຖື ກອອກແບບ 

ໃຫ້ເຂ້ົາກັບ ລະບົບລົດເມດ່ວນ ແລະ ລະບົບການຈອດລົດ ທີ່ ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ (ອົງປະກອບທີ  

1 ແລະ 3). 
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ຮູບ3: ການຈັດວາງເຂດການຂົນສ່ົງແບບບໍ່ ໃຊ້ເຄື່ ອງຈັກ ປະສານກັບ ເຂດການຄວບຄຸມລົດເມດ່ວນ 
ແລະ ສະຖານທີ່ ຈອດລົດ 

 

• ສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດສະຖາບັນ: ໂຄງການຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນໂຕ ເປັນເວລາ 5 ປີ  

ໂດຍການໃຫ້ ຄໍ າແນະນໍ າຈາກ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, 

ການສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ໜ່ວຍງານ ບໍ ລິ ຫານໃໝ່, ແລະ ການໄປທັດສະນະສຶ ກສາ 

ເບິ່ ງລະບົບລົດເມດ່ວນ ທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບສູງ.  

2. ຜົນສະທ້ອນຂອງໂຄງການ ຈະແມ່ນໂສມໜ້າໃໝ່ຢູ່ຂົງເຂດຫັຼກຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ໄດ້ມີ ການພັດທະນາ ແບບມີ ຄວາມຍື ນຍົງທາງດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນມິດຕ່ໍຄົນຍ່າງສັນຈອນ. 

ສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ຈະແມ່ນຂີ ດ ຄວາມສາມາດ ແລະ ການດໍ າເນີ ນງານ 

ການຂົນສ່ົງໃນຕົວເມືອງ ຕາມຂົງເຂດຫັຼກຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບການ ປັບປຸງ. 

 

II. ������������������ ��� �������������������� 

2.1.  ມາດຕະການ ເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງ ແລະ ລຸດຜ່ອນ ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ ແລະ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

3. ໃນການອອກແບບເບື ້ ອງຕ້ົນ, ສະຖານທີ່ ສໍ າລັບສ້າງລະບົບລົດເມດ່ວນນີ ້  ແມ່ນແນໃສ່ 

ຖະໜົນເດີ ມ 5 ແລວ (ຖະໜົນ ຫຼວງພະບາງ, ຖະໜົນເສດຖາທິ ລາດ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, 

ຖະໜົນໜອງບອນ, ແລະ ຖະໜົນ ສິ ງຫາ) ໂດຍບໍ່ ໄດ້ ກະທົບທີ່ ດິ ນສ່ວນຕົວ ຫຼື  ບ້ານເຮື ອນປະຊາຊົນ. 

ຈຸດທີ່ ຈະສ້າງສະຖານີ ລົດເມດ່ວນນີ ້  ແມ່ນໄດ້ເລື ອກ ໂດຍພະຍາຍາມ ຫຼີ ກລ້ຽງ ການເສຍຫາຍ 

ຕ່ໍຊັບສິ ນສາທາລະນະ (ເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ, ຕ້ົນໄມ້, ເສົ າໄຟຟ້າ, ແລະອື່ ນໆ) ເທົ່ າທີ່ ຈະ ຫຼີ ກລ້ຽງໄດ້. 

ການເລື ອກສະຖານທີ່  ແມ່ນຍັງໄດ້ເອົ າໃຈໃສ່ຄໍ ານຶ ງເຖິງຜົນກະທົບ ດ້ານສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 

ສາດສະໜາ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສໍ າຄັນ ຕ່ໍຜູ້ຄົນໃນທ້ອງຖ່ິນ ເຊັ່ ນ ວັດອິ ນແປງ, ວັດສີ ສະເກດ, ວັດພະແກ້ວ ແລະ 

ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ສົມບູນ ວຽງຈັນ.     
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2.2. ຜົນກະທົບຕ່ໍທີ່ ດິ ນ ແລະ ສິ່ ງປຸກສ້າງ 

4. ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ນີ ້  ໄດ້ນໍ າສະເໜີ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕ່ໍທີ່ ດິ ນ 

ເຊິ່ ງຂະຫຍາຍຜົນຈາກ ບັນຊີ  ລາຍການ ສິ່ ງທີ່ ຖຶກກະທົບເສຍຫາຍ (IOL) ທີ່ ໄດ້ລົງສໍ າຫຼວດພ້ືນທີ່  

ໃນເດື ອນ ພຶດສະພາ 2014. ຂະບວນການສ້າງ  ບັນຊີ  ລາຍການສິ່ ງທີ່ ຖຶກກະທົບເສຍຫາຍ 

ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ວິ ສະວະກອນທີ່ ປຶ ກສາການອອກແບບ (ITDP ປະເທດຈີ ນ), 

ພະນັກງານຈາກ ກະຊວງ ຍທຂ, ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ, ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ. ການກ່ໍສ້າງ ສະຖານີ ລົດເມ 22 ແຫ່ງ 

ອາດຈະກິນເນື ້ ອທີ່ ທາງຍ່າງຂອບຖະໜົນ 557.5 ມ2, ເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ 47 ເສົ າ, ເສົ າໄຟຟ້າແຮງກາງ 2 

ເສົ າ, ຕະແກງທ່ໍລະບາຍນໍ ້ າ ເທິງໜ້າຖະໜົນ 121 ອັນ; ຕ້ົນໄມ້ 18 ຕ້ົນ (3 ຕ້ົນໃຫຍ່ ແລະ 15 ຕ້ົນນ້ອຍ), 

ຂອບກ່ໍອ້ອມຕີນຕ້ົນໄມ້ 15 ອັນ; ຮ້ົວພຸ່ມດອກໄມ້ ຍາວ 80 ແມັດ ແລະ ປ້າຍຈາລະຈອນ 2 ອັນ. 

ຖັງເກັບນໍ ້ າ ໜ່ຶງອັນ ພ້ອມທັງທ່ໍນໍ ້ າ 3 ແມັດ (ທີ່ ໃຊ້ສໍ າລັບຫ້ອງນໍ ້ າສາທາລະນະ) ທີ່ ຢູ່ແຈໜ່ຶງ 

ຂອງສວນເຈົ ້ າຟ້າງຸ ່ ມ ຈະຖືກຍ້າຍບ່ອນຕິດຕ້ັງໃໝ່. ຕາຕະລາງ 2 ລຸ່ມນີ ້  ສະແດງເຖິງຜົນກະທົບ 

ຕ່ໍສິ່ ງປຸກສ້າງ ແລະ ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ສາທາລະນະ ຈາກສະຖານີ ລົດເມດ່ວນ.    

 ຕາຕະລາງ 2: 

ສິ່ ງປຸກສ້າງແລະສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນະທີ່ ຖື ກກະທົບຈາກສະຖານີ ລົດເມດ່ວນ 
ສະຖານີ  ແລະ ສະຖານທີ່  ຂອບເຂດຜົນກະທົບ ເຈົ ້ າຂອງ 
ສະຖານີ  ສະຖານທີ່  ທາງຍ່າງ  

ຂອບຖະໜົ
ນ 

ເສົ າໄຟເຍື່ ອ
ງທາງ 
(ເສົ າ) 

ເສົ າໄຟ
ຟ້າ 

(ເສົ າ) 

ຕະແກງ
ທ່ໍ 

ລະບາຍ
ນໍ ້ າ(ອັນ) 

ຕ້ົນໄມ້ 
(ຕ້ົນ) 

ອື່ ນໆ 

ເດີ່ ນຍົນ ເດີ່ ນຍົນ 0 0 0 3 0 0 ກະຊວງ ຍທຂ 
EW3 ວັດຍາພະ 0 2 0 5 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ

ວງ 
ອພບ 

ນະຄອນຫຼວງ 
EW45 ຖະໜົນ 

ສຸພານຸວົງ 
0 1 0 5 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ

ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

EW6 ຖະໜົນ 
ສຸພານຸວົງ 

0 2 0 5 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 

ຄອນຫຼວງ 
EW78 ຕະຫຼາດກົກໂພ 0 2 0 5 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ

ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

EW9 ວັດໄຕນ້ອຍ 0 2 0 5 15 
 

ຂອບກ່ໍອ້ອມຕ້ົນໄມ້ 
15 ອັນ (20ຊມ ສູງ 
x 80ຊມ ຍາວ x 
80ຊມ ກວ້າງ)  

ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

EW10 ໂຮງຮຽນ 
ສີ ຖານເໜືອ 

0 2 0 5 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
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ສະຖານີ  ແລະ ສະຖານທີ່  ຂອບເຂດຜົນກະທົບ ເຈົ ້ າຂອງ 
ນະຄອນຫຼວງ 

EW11 ວັດຂຸນຕາ 0 2 0 5 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

EW12N 
 

ສວນເຈົ ້ າຟ້າງຸ ່ ມ 4 ມ (D) x 
35 ມ (L) 

 

1 
 

0 3 2  ຮ້ົວພຸ່ມດອກໄມ້ 35ມ  
ຖັງນໍ ້ າ1ອັນຕ້ອງໄດ້ຍ້
າຍ (ພ້ອມທ່ໍນໍ ້ າຍາວ 
3ມ)    

ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 

ຄອນຫຼວງ 
EW12S ສວນເຈົ ້ າຟ້າງຸ ່ ມ 4 ມ (D) x 

45 ມ (L) 
 

3 0 4 0 ຮ້ົວພຸ່ມດອກໄມ້ 
45ມ  
 

ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

EW 13 ສີ ຫອມ 1.2 ມ (D) x 
55 ມ (L) x 
2 ຂ້າງ 

4 0 10 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

EW14 ວັດອິ ນແປງ 1.1 ມ (D) x 
55 ມ (L)  

4 0 5 0  ປ້າຍສັນຍານ  
 ຈາລະຈອນ 1 ອັນ 

ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

 
 
EW15 

 
 
ວັດມີໄຊ 

50 ຊມ (D) 
x 55 ມ (L)  

2 0 5 0   ປ້າຍສັນຍານ  
 ຈາລະຈອນ 1 ອັນ 

ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

1 ມ (D) x 
55 ມ (L) x 

2 0 5 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

EW 16 ນໍ ້ າພຸ  0 4 0 4 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

EW 17 ວັດພະແກ້ວ 0 3 0 4 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

NS0 ວັດສີ ສະເກດ 0 0 0 5 0 0 ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

NS15 ຖະໜົນ 
ລ້ານຊ້າງ 

0 0 0 4 0 0 ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

NS3 ໂຮງຮຽນ 
ມັດທະຍົມ 
ວຽງຈັນ 

0 0 0 5 0 0 ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

 
NS4 

 
ສວນປະຕູໄຊ 

1 ມ (D) x 
35 ມ (L) x 

2 0 3 0                 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

1.2 ມ (D) x 
35 ມ (L) 

2 0 3 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
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ສະຖານີ  ແລະ ສະຖານທີ່  ຂອບເຂດຜົນກະທົບ ເຈົ ້ າຂອງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

NS1 ຕະຫຼາດເຊົ ້ າ 0 2 0 4 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

NS2 ວັດທາດຝຸ່ນ 1 ມ (D) x 
55 ມ (L) x 
2 ຂ້າງ 

4 0 10 1 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

NS5 ໂຮງຮຽນ 
ວຽງຈັນຄໍ ເລຈ 

1.8 ມ (D) x 
35 ມ (L) 

1 1 3 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

 
NS6  
NS7 

 
ຖະໜົນ 23 
ສິ ງຫາ 

60 ຊມ (D) 
x 35 ມ (L) 

0 0 3 0 0 ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

90 ຊມ (D) 
x 35 ມ (L) 

 1 3 0 0 ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼ
ວງ 
ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ 

 
ລວມ 

 
557.5 m2 

 
47 

 
2  

 
121 

 
18 

•  ຮ້ົວພຸ່ມດອກໄມ້ 80 ມ  
• ຖັງນໍ ້ າ 1 ອັນ ພ້ອມທ່ໍນໍ ້ າຍາວ 3ມ  
• ຂອບກ່ໍອ້ອມຕ້ົນໄມ້ 15 ອັນ (ສູງ 20ຊມ 

x ຍາວ 80ຊມ xກວ້າງ 80ຊມ) 
ຕາມຂອບ ສວນ  

• ປ້າຍສັນຍານ ຈາລະຈອນ 2 ອັນ 

 

5. ອູ່ລົດ ແມ່ນໄດ້ເລື ອກເອົ າ ດິ ນເປົ່ າຫວ່າງ ທີ່ ເປັນກໍາມະສິ ດຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ 

ຂົນສ່ົງ (ຫັຼກ 18 ຖະໜົນ 13 ໃຕ້). ທີ່ ດິ ນດ່ັງກ່າວ ບໍ່ ໄດ້ມີ ການເວນຄື ນ ໃນຂົງເຂດ 

ການສະໜັບສະໜູນທຶ ນ ຂອງ ADB ທີ່ ຄາດຄະເນໄວ້, ແລະ ທີ່ ດີ ນຈະຖືກນໍ າໃຊ້ເຮັດອູລົດໂດຍໂຄງການນີ ້  

ແມ່ນບໍ່ ມີ ໃຜນໍ າໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ທີ່ ຈະມີຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຫຼື  ອາດຈະຖື ກ ທໍາລາຍໂຄງສ້າງ, 

ແລະ/ຫຼື  ອາດມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດໃນການນໍ າໃຊ້ ທີ່ ດິ ນດ່ັງກ່າວ.       
 

III. ������������ ��� ������������� 

3.1. ຈຸດປະສົງ ການປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ 

6. ການປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື  ກັບບັນດາອົງກອນ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ພ້ອມທັງອົງກອນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການຮັບ ປະກັນການເຂ້ົາຮ່ວມປຶ ກສາຫາລື ຢ່າງຈິ ງຈັງ 

ຈະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ ອາດຈະເກີດຂື ້ ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການ ຊັກຊ້າ ໃນການດໍ າເນີ ນໂຄງການ. 

ມັນຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການ ອອກແບບແຜນງານການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ໄດ້ຢ່າງຄອບຄຸມຕ່ໍແຜນງານ 

ການພັດທະນາ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃຫ້ຖື ກຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບູລິ ມະສິ ດ 

ຂອງບັນດາອົງກອນ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ ແລະ ອົງກອນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ - ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ 

ກ່ໍເປັນການເພ່ີມ ປະສິ ດທິ ພາບ ດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການລົງທື ນໂຄງການ 
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ອັນສູງສຸດ. ບັນດາຈຸດປະສົງຂອງ ການ ປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ການມີ  ສ່ວນຮ່ວມ ມີ ຄື : (i) ເພ່ືອຮັບປະກັນ 

ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງອໍ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ 

ບັນດາອົງກອນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຂົ ້ າໃນຂະບວນ ການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈ; (ii) 

ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນທັງໝົດ ກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ 

ທີ່ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ໃຫ້ກັບອົງກອນທີ່ ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ແລະ ອໍ ານາດທ້ອງຖ່ິນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ; (iii) 

ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບູລິ ມະສິ ດ ຂອງບັນດາອົງກອນ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ແລະ ອໍ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ພ້ອມ ທັງຮັບເອົ າຄໍ າຊີ ້ ແນະ ກ່ຽວກັບ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ 

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ຄາດການເອົ າໄວ້; (iv) ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາອົງກອນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບການ ຕັດສິ ນໃຈຕ່າງໆທີ່ ຈະກະທົບໂດຍກົງຕ່ໍ ແຜນ ແລະ 

ກິດຈະກໍາຂອງຕົນເອງ, ແລະ ເປີ ດໂອກາດໃຫ້ໄດ້ມີ  ສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ ທີ່ ຈະມີຜົນ 

ກະທົບໂດຍກົງຕ່ໍຕົນເອງ; ແລະ (v) ເພ່ືອຮັບປະກັນ ຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນ ທຸກໆ 

ກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການຊອກຫາ ທີ່ ດິ ນເວນຄື ນ, ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ.             . 

3.2. ການປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນຊ່ວງການກະກຽມ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິງຖານຄື ນໃໝ່ 

7. ໄດ້ມີ ການປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື  ກັບບັນດາອົງກອນ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 

ທັງອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ ໃນເດື ອນ ພຶດສະພາ 2014. ໃນຊ່ວງ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ນ້ັນ, 

ບັນຊີ ລາຍການ ສິ່ ງທີ່ ຖຶກກະທົບເສຍຫາຍ ທີ່ ໄດ້ຈາກການ ລົງສໍ າຫຼວດພ້ືນທີ່ , 

ຫັຼກການໃນການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ, ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ, ຕາຕະລາງການໃຫ້ສິ ດ ທີ່  

ຄວນໄດ້ຮັບ, ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ,  

ແມ່ນໄດ້ຖື ກນໍ າມາສົນທະນາ ແລະ ປື ກສາຫາລື . ຈາກການປຶ ກສາຫາລື  ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 

ບັນດາອົງກອນ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ທັງອົງກອນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງນ້ັນ ເຫັນດີ ກັບ 

ຫັຼກການໃນການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ, ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ຕາຕະລາງ 

ການໃຫ້ສິ ດທີ່ ຄວນໄດ້ຮັບ. ຕາຕະລາງ 3 ລຸ່ມນີ ້  ແມ່ນການສະຫຸຼບ ຜົນການປຶ ກສາຫາລື  

ໃນຊ່ວງກະກຽມແຜນ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່. ລາຍຊື່ ບັນດາທ່ານທີ່ ໄດ້ໃຫ້ການປຶ ກສາຫາລື  

ໄດ້ສະເໜີໃນເອກະສານ ຕິດຂັດ 1. ບົດບັນທຶ ກການ ປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື  ສະແດງໃນ ເອກະສານຕິດຂັດ 1.   

 

 

 

 

ຕາລະລາງ 3: ຜົນການປຶ ກສາຫາລື ໃນຊ່ວງການກະກຽມແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ການປະຊຸມ 

ປຶ ກສາຫາລື  
ບັນຫາທີ່ ໄດ້ປຶ ກສາຫາລື  

ທາງເລື ອກ, ຄວາມກັງວົນ 

ຂອງອົງກອນທີ່ ໄດ້ປຶ ກສາຫາລື  

ຂໍ ້ ຕົກລົງຕ່າງໆ ຈາກບັນດາ 

ອົງກອນທີ່ ໄດ້ປຶ ກສາຫາລື  

ອົງການ 

ພັດທະນາ 

ແລະ 

• ຜົນກະທົບຂອງໂຄງກາ
ນ ຕ່ໍທີ່ ດິ ນ ແລະ ສິ່ ງອໍ າ 
ນວຍຄວາມສະດວກ 
ສາທາລະນະ 

• ໃນເມ່ືອບັນດາສະຖານີ ລົດເ
ມ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍ ຕະແກງ 
ຮ່ອງລະບາຍນໍ ້ າຕາມຖະໜົ
ນ ອອກ, ການອອກແບບ 

• ໃນການອອກແບບສະຖາ
ນີ  ໄດ້ມີ ການ ອອກແບບ 
ລະບົບ ຮາງລິ ນ” ໄວ້ແລ້ວ 
ເພ່ືອລະບາຍ ນໍ ້ າຝົນ 

 11 



ການປະຊຸມ 

ປຶ ກສາຫາລື  
ບັນຫາທີ່ ໄດ້ປຶ ກສາຫາລື  

ທາງເລື ອກ, ຄວາມກັງວົນ 

ຂອງອົງກອນທີ່ ໄດ້ປຶ ກສາຫາລື  

ຂໍ ້ ຕົກລົງຕ່າງໆ ຈາກບັນດາ 

ອົງກອນທີ່ ໄດ້ປຶ ກສາຫາລື  

ບໍ ລິ ຫານ 

ຕົວເມືອງ 

(ອພບ) 

ນະຄອນ 

ຫຼວງວຽງຈັນ  

 

• ນະໂຍບາຍການຊົດ 
ເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ 

• ໄລຍະເວລາໃນການ 
ດໍ າເນີ ນງານ 

• ກົນໄກການແກ້ໄຂ 
ຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ 

ສະຖານີ  ຄວນຮັບປະກັນ 
ການລະບາຍ ນໍ ້ າຝົນໃຫ້ 
ເຂ້ົາກັບ ລະບົບຮ່ອງ 
ລະບາຍນໍ ້ າທີ່ ມີ ຢູ່. 

• ຫັຼງຈາກທີ່ ມີ ຂໍ ້ ຕົກລົງຢ່າງເປັ
ນ    ທາງການ 
ຄວນມີການແຈ້ງ ໃຫ້ ອພບ 
ຮັບຊາບທັນທີ . 

ໃຫ້ໄປຕາມ ລະບົບຮ່ອງ 
ລະບາຍນໍ ້ າເດີ ມ.  

• ຫັຼງຈາກ 
ການອອກແບບໂດຍ 
ລະອຽດ ດ້ານວິ ສະ ວະກໍາ 
ສໍ າເລັດ, ໜ່ວຍງານ 
ປະສານງານ ໂຄງການ 
ແລະ ກະຊວງ ຍທຂ 
ຈະແຈ້ງ ເລື່ ອງຜົນກະທົບ 
ທັງໝົດ ໃຫ້ ອພບ. 

ໄຟຟ້າ 

ນະຄອນຫຼວ
ງ 

• ຜົນກະທົບຂອງໂຄງກາ
ນ ຕ່ໍເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ 
ແລະ 
ເສົ າໄຟຟ້າແຮງກາງ 

• ນະໂຍບາຍການຊົດ 
ເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ 

• ໄລຍະເວລາໃນການ 
ດໍ າເນີ ນງານ 

• ກົນໄກການແກ້ໄຂ 
ຂ້ອງໃຈ 

• ບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ຂັດຂ້ອງໃດໆ 
ໃນການຍ້າຍ 
ເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ ແລະ 
ເສົ າໄຟຟ້າ ແຮງກາງ; 
ເຫັນດີ ກັບ ນະໂຍບາຍ 
ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ 
ການໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫືຼອ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ຫັຼງຈາກທີ່ ມີ  ຂໍ ້ ຕົກລົງ 
ຢ່າງເປັນ ທາງການ 
ຄວນມີການແຈ້ງໃຫ້ ໄຟຟ້າ 
ນະຄອນຫຼວງ ຮັບຊາບ 
ທັນທີ .   

• ຫັຼງຈາກ 
ການອອກແບບໂດຍລະ 
ອຽດ ດ້ານວິ ສະວະກໍາ 
ສໍ າເລັດ, ໜ່ວຍງານ 
ປະສານງານໂຄງການ 
ແລະ ກະຊວງ ຍທຂ 
ຈະແຈ້ງ 
ເລື່ ອງຜົນກະທົບທັງໝົດ 
ໃຫ້ ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ. 

ພະແນກ 

ຄວາມ 

ປອດໄພ 

ການບິ ນ, 

ກົມການບິ ນ 

ພົນລະເຮື ອນ
, ກະຊວງ 

ໂຍທາ 

ທິ ການ ແລະ 

ຂົນສ່ົງ 

• ຜົນກະທົບຂອງສະຖາ
ນີ  ລົດເມ ຢູ່ທາງເຂ້ົາ 
ສະໜາມບິ ນ  

• ນະໂຍບາຍການຊົດ 
ເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ 
ການ ຊ່ວຍເຫືຼອ 

• ໄລຍະເວລາໃນການ 
ດໍ າເນີ ນງານ 

• ກົນໄກການແກ້ໄຂ 

ຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ 

• ຈຸດທີ່ ຕ້ັງສະຖານີ ທີ່  ໄດ້ອອກ 
ແບບນີ ້  ບໍ່ ຄ່ອຍເໝາະສົມ. 
ມັນ ຄວນຢູ່ອີ ກດ້ານໜ່ຶງ 
ເພ່ືອ ເປັນ ຄວາມສະດວກ 
ໃຫ້ກັບ ຜູ້ຄົນ ທີ່ ໃຊ້ 
ເດີ່ ນພາຍໃນ ແລະ ຄົນ 
ທ້ອງຖ່ິນນໍ າອີ ກ. 

• ຫັຼງຈາກທີ່ ມີ ຂໍ ້ ຕົກລົງຢ່າງເປັ
ນ ທາງການ ຄວນມີການ 
ແຈ້ງໃຫ້ ພະແນກ 
ຮັບຊາບທັນທີ . 

• ຈຸດທີ່ ຕ້ັງສະຖານີ  
ຈະໄດ້ນໍ າເອົ າ ມາ 
ພິຈາລະນາ ຄື ນໃໝ່ 
ໃນເວລາ 
ອອກແບບໂດຍລະອຽດ 
ດ້ານ ວິ ສະວະກໍາ. 

• ຫັຼງຈາກ 
ການອອກແບບໂດຍ 
ລະອຽດ ດ້ານວິ ສະວະກໍາ 
ສໍ າ ເລັດ, ໜ່ວຍງານ 
ປະສານງານ ໂຄງການ 
ແລະ ກະຊວງ ຍທຂ 
ຈະແຈ້ງ ເລື່ ອງຜົນກະທົບ 
ທັງ ໝົດ 
ໃຫ້ພະແນກຄວາມປອດ 
ໄພການບິ ນ. 

 12 



3.3. ການປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນອານາຄົດ  

8. ໃນຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປ, ໃນລະຫວ່າງການອອກແບບລະອຽດທາງດ້ານວິ ສະວະກໍາ 

ຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ຈະຕ້ອງມີ ການປະຊູມປຶ ກສາຫາລື  

ກັບບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ຖື ກກະທົບ, ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ, ແລະ ອໍ ານາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖ່ິນ 

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈຸດທີ່ ຕ້ັງຂອງແຕ່ລະສະຖານີ  ຈະຖືກກໍານົດລະອຽດ ແນ່ນອນ ແລະ ຈຸດອອກລົດ 

(ບ່ອນຈອດລົດເມ ຊ່ົວຄາວ) ກໍຈະຖືກກໍານົດ ຫັຼງຈາກມີ ການ ປຶ ກສາຫາລື  ກັບບັນດາອົງການ 

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາຜູ້ມີ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ.         

9. ຫັຼງຈາກການອອກແບບລະອຽດທາງດ້ານວິ ສະວະກໍາ ໄດ້ຮັບອານຸມັດຈາກ 

ບັນດາອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ, ແບບດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ຕິດໂຄສະນາ 

ໃນສະຖານທີ່ ສາທາລະນະທີ່ ເປັນຍຸດທະສາດ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ບັນດາອົງກອນທີ່ ຖື ກກະທົບ. ຈະມີການດື ງດູດ 

ຄວາມສົນໃຈ ຈາກສາທາລະນະຊົນ ຕ່ໍກັບປ້າຍໂຄສະນາດ່ັງກ່າວ ໂດຍຜ່ານລະບົບອອກອາກາດ.     

10. ກ່ອນຈະມີ ການເລີ່ ມຕ້ົນ ການສໍ າຫຼວດໂດຍການວັດແທກຢ່າງລະອຽດ, ຈະມີການ 

ປະກາດໂຄສະນາຕ່ໍສາລະນະຊົນ ໂດຍຜ່ານລະບົບ ໂທລະພາບ, ວິ ທິ ຍຸກະຈາຍສຽງ, 

ຕິດແຜ່ນປະກາດຕາມສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບການສໍ າຫຼວດ ໂດຍການວັດແທກຢ່າງລະອຽດ 

ດ່ັງກ່າວນີ ້ . ຕົວແທນຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕ້ັງ ຈະໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາ ການສໍ າຫຼວດ ດ່ັງກ່າວນີ ້ .    

11. ຈະໄດ້ມີ ການປຶ ກສາຫາລື  ກັບບັນດາອົງກອນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຊຸມຊົນ, ແລະ 

ອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຊ່ວງການ ປັບປຸງ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ຕາມການອອກແບບລະອຽດທາງດ້ານວິ ສະວະກໍາ ທີ່ ໄດ້ຮັບອານຸມັດ. ຂໍ ້ ຄິ ດເຫັນ, ຄໍ າສະເໜີແນະນໍ າ ແລະ 

ຄວາມກັງວົນ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ໄດ້ຮັບກະທົບ ຈະຖືກຮວບຮວມເຂົ ້ າໃນ ແຜນການ 

ຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບປັບປຸງ. 

12. ກ່ອນທີ່ ຈະມອບ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  

ແລະ ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບ ການຍອມຮັບ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ແລ້ວ -  

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບປັບປຸງ (ສະບັບ ທີ່ ເປັນພາສາ ລາວ) ຈະຕ້ອງໄດ້ຖື ກສະແດງໄວ້ 

ຢູ່ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ທີ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ໂດຍທ່ົວໄປ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ 

ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ສະບັບປັບປຸງດ່ັງກ່າວ ຈະຕ້ອງຖື ກ ນໍ າຂື ້ ນໄວ້ ໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ .     

13. ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ 

ຈະປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ລາຍລະອຽດຂອງຜົນກະທົບຕ່ໍທີ່ ດິ ນ ແລະ 

ຊັບສິ ນຕ່າງໆທີ່ ຢູ່ເນື ້ ອທີ່ ດິ ນນ້ັນ; ແລະ ໄລຍະເວລາ ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ, ການ ຊົດເຊີ ຍ ແລະ 

ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ໃຫ້ກັບອົງກອນຕ່າງໆທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຊຸມຊົນ ແລະ ອົງກອນອື່ ນໆ 

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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IV. ���������������������� 

14. ເນື່ຶ ອງຈາກວ່າ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ໄດ້ຮັບກະທົບ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນ 

ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງລັດທະບານ, ສະນ້ັນ ຄໍ າຮ້ອງ ແລະ ຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ 

ບໍ່ ວ່າໃນແງ່ ມູມໃດ ມັນກໍສາມາດແກ້ໄດ້ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການການ ບໍ ລິ ຫານຂອງລັດຖະບານ. 

ກົນໄກການແກ້ໄຂ 2 ຂ້ັນຕອນ ລຸ່ມນີ ້  ໄດ້ຜ່ານການສົນທະນາປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ເຫັນດີ  ຈາກບັນດາ 

ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ໄດ້ຮັບກະທົບ ແລະ ອົງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

• ຂ້ັນຕອນທີ  1: ລະດັບໂຄງການ    

ຖ້າອົງການໃດໜ່ືງ ຫາກມີຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ/ຄໍ າຮ້ອງ ແມ່ນສາມາດ ນໍ າເອົ າຄໍ າຮ້ອງນ້ັນ ຂື ້ ນຫາສະມາສິ ກ 

ຄົນໃດໜ່ຶງຂອງ ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ 

ປະກອບດ້ວຍ ຕົວແທນຈາກຫຼາຍໆ ພະແນກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ແລະ 

ກະຊວງຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ, ສະນ້ັນ ໜ່ວຍງານ ດ່ັງກ່າວ ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ການປຶ ກສາຫາລື  ແລະ 

ພິຈາລະນາແກ້ໄຂກໍລະນີ ດ່ັງກ່າວໄດ້. ບັນຫາ/ຄໍ າຮ້ອງ ທີ່ ສະເໜີມາ 

ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ພາຍໃນ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກຮັບຄໍ າຮ້ອງ. 

ລາຍຊື່  ແລະ ເບີ ໂທຕິດຕ່ໍ ຂອງສະມາສິ ກ ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ຈະຖືກແຈກຢາຍ 

ໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງນາຍບ້ານ ຂອງບ້ານຕ່າງໆທີ່ ຢູ່ໃນເນື ້ ອທີ່ ໂຄງການ.   

  

• ຂ້ັນຕອນທີ  2: ລະດັບສູນກາງ        

ໃນກໍລະນີ  ອົງກອນທີ່ ມີ ຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ ທີ່ ຍັງບໍ່ ພໍໃຈ ກັບການຕັດສິ ນບັນຫາ 

ຂອງໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ຕ່ໍກັບ ບັນຫາທີ່ ໄດ້ສະເໜີມາ, ອົງກອນດ່ັງກ່າວ ສາມາດ 

ຍົກລະດັບການນໍ າສະເໜີບັນຫາ ເຖິງຫ້ອງວ່າການນາຍຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ເພ່ືອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ 

ໂດຍຜ່ານ ກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື  ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ.   

 

V. ������������� ��� ������� 

5.1. ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຂອງປະເທດລາວ  

15. ໃນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ຫັຼກການການຊົດເຊີ ຍ ແລະ 

ຂອບນະໂຍບາຍ ສໍ າລັບ ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ ແລະ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແມ່ນປົກຄອງໂດຍ 

ກົດໝາຍ, ດໍ າລັດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ 

ປະຊາຊົນລາວ, ໂດຍຫັຼກແລ້ວ ມີ  ລັດຖະທໍາມະນູນ (1991), ກົດໝາຍທີ່ ດິ ນ (1997, 2003), 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງ (1999), ດໍ າລັດ 192/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ 

ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສໍ າລັບ ໂຄງການພັດທະນາ (ກໍລະກົດ 2005), ຂໍ ້ ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕ້ັງ 

ປະຕິບັດ ດໍ າລັດ 192/ນຍ ອອກໂດຍ ອົງການວິ ທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ (ພະຈິ ກ 

2005) ແລະ ຄູ່ມື ແນະນໍ າດ້ານວິ ຊາການ ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ 

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ທີ່ ຖື ກ ກະທົບໂດຍ ໂຄງການພັດທະນາ (ປັບປຸງ ເດື ອນມີນາ 2010).             
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16. ລັດຖະທໍາມະນູນ (1991) ໄດ້ກໍານົດ ຂອບວຽກກວ້າງໆ ສໍ າລັບ ຄວາມເປັນເຈົ ້ າຂອງ ແລະ 

ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ທີ່ ດິ ນ ໃນ ສປປ ລາວ, ພ້ອມທັງ ສິ ດທິ ຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ. ມາດຕາ 15 

ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ກໍານົດໄວ້ວ່າ ທີ່ ດິ ນ ທີ່  ເປັນກໍາມະສິ ດຂອງ ວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ (National 

community) ແລະ ກໍາມະສິ ດຂອງລັດຖະບານ ຮັບປະ ກັນສິ ດທິ  ການນໍ າໃຊ້, ໂອນ, ແລະ ເປັນມູນ 

ໂດຍອີ ງຕາມກົດໝາຍທີ່ ດິ ນ.        

17. ກ່ຽວເນື່ ອງກັບ ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ ແລະ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່, ກົດໝາຍທີ່ ດິ ນ ປີ  1997 

(ມາດຕາ 54) ໄດ້ ອານູຍາດໃຫ້ລັດຖະບານ ສາມາດເວນຄື ນທີ່ ດິ ນໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ. 

ໃນເມ່ືອ ທີ່ ດິ ນຖື ກເວນຄື ນ ແມ່ນເພ່ືອ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ບັນດາຜູ້ມີ ສິ ດອໍ ານາດ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຕ້ອງໄດ້ທໍາການຊົດເຊີ ຍໃຫ້ຜູ້ນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ ທີ່ ເສຍສິ ດ ຂອງ ເຂົ າເຈົ ້ າ (ມາດຕາ 61). ການກໍານົດ 

ຜົນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ຈະຕ້ອງດໍ າເນີ ນໂດຍ ຄະນະກໍາມະການ ທີ່ ປະກອບມີ ຕົວແທນຂອງ 

ທຸກໆອົງກອນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ມາດຕາ 62).         

18. ກົດໝາຍທີ່ ດິ ນ (ເລກທີ  04/ສພຊ) ລົງວັນທີ  21 ຕຸລາ 2003 ໄດ້ເຂ້ົາມາແທນ 

ກົດໝາຍທີ່ ດິ ນສະບັບກ່ອນ (1997) ແລະ ກາຍເປັນຫັຼກການພ້ືນຖານດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ ປະຕິບັດສິ ດ 

ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ໃນການຄູ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍ າໃຊ້ ທີ່ ດິ ນ. 

ໂດຍອີ ງໃສ່ກົດໝາຍທີ່ ດິ ນດ່ັງກ່າວ (ມາດຕາ 63), ສິ ດການນໍ າໃຊ້ທີ ດິ ນ ຂອງ ບຸກຄົນ ຫຼື  

ອົງການຈັດຕ້ັງໃດໜ່ຶງ ສາມາດສີ ້ ນສຸດລົງໄດ້ ຖ້າລັດຖະບານ ມີ ຈຸດປະສົງ ນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນດ່ັງກ່າວ 

ເພ່ືອປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ຂອງຊາດ. ກົດໝາຍ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ ດິ ນ ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີ ຍ 

ເມ່ືອດິ ນດ່ັງກ່າວ ຖື ກຂື ້ ນແຜນນໍ າໃຊ້. ໃນມາດຕາ 71 ຂອງກົດໝາຍດ່ັງກ່າວ, ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ລັດຖະບານ 

ຕ້ອງຊົດເຊີ ຍ ໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍ ດ້ວຍມູນຄ່າ ທີ່ ເໝາະສົມ; ແຕ່ລະບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື  

ເຂດພິເສດ ຈະຕ້ອງຮັກສາທີ່ ດີ ນ 5% ຂອງເນື ້ ອທີ່ ດິ ນ ທັງໝົດ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ທີ່ ດິ ນເພ່ືອການຊົດເຊີ ຍ. 

ໃນກໍລະນີ  ມີ ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ, ຜູ້ຖື ເອກະສານ ທີ່ ອອກໂດຍ ອໍ ານາດການປົກຄອງເມື ອງ ເຊັ່ ນ 

ໃບຢ້ັງຢື ນການສໍ າຫຼວດ, ໃບຮັບເງິ ນການເສຍພາສີ ທີ່ ດິ ນ, ປື ້ ມສໍ າມະ ໂນຄົວ, ໜັງສື  

ສະແດງສິ ດການນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ ແມ່ນ ເປັນທີ່ ຍອມຮັບວ່າ ເປັນຜູ້ມີ ສິ ດ ໃນການຮັບຄ່າຊົດເຊີ ຍ. 

ສ່ວນຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ ດິ ນ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຫັຼກຖານສະແດງກໍາມະສິ ດ ແລະ/ຫຼື  ເອກະສານຢ້ັງຢື ນ, 

ແຕ່ໄດ້ຄອບຄອງທີ່ ດິ ນຕອນນ້ັນ ໂດຍໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ຈາກອໍ ານາດການປົກຄອງບ້ານ ແມ່ນຖື ວ່າ 

ເປັນຜູ້ນໍ າໃຊ້ທີ່ ບໍ່ ທັນໄດ້ລົງທະນຽນ ທີ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ. ກົດໝາຍທີ່ ດິ ນ ຍັງໄດ້ສ້າງກົນໄກ 

ສໍ າລັບບຸກຄົນໃຫ້ສາມາດ ຂໍ ເອກະສານຢ້ັງຢື ນ, ຍົກເວ້ັນ ຜູ້ທີ່ ອາໄສ ຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທີ່ ໂຄງການ.                            

19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງ (1997) ໄດ້ວາງຫັຼກການ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດ 

ສໍ າລັບທາງຫຼວງນອກເຂດຕົວເມືອງ. ກ່ຽວເນື່ ອງກັບ ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ ແລະ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່, 

ກົດໝາຍທີ່ ດິ ນ (ມາດຕາ 19), ຮຽກຮ້ອງ ການຊົດເຊີ ຍທີ່  “ສົມເຫດສົມຜົນ” ໃຫ້ກັບເຈົ ້ າຂອງທີ່ ດິ ນ 

ທີ່ ຈະຖຶກເອົ າມາເປັນເຂດໂຄງການ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການທົດແທນຄື ນ ສິ່ ງປຸກສ້າງ, ຕ້ົນໄມ້ ແລະ 

ເຄື່ ອງປູກ.      

20. ດໍ າລັດ 192/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ຂອງໂຄງການພັດທະນາ 

ທີ່ ໄດ້ອອກ ໃນເດືີ ອນ ກໍລະກົດ 2005, ພ້ອມດ້ວຍ ຂໍ ້ ກໍານົດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ (ພະຈິ ກ 2005) 

ແລະ ຄູ່ມື ແນະນໍ າດ້ານ ວິ ຊາການ (ປັບປຸງ ເດື ອນມີນາ 2010), ໄດ້ໃຫ້ທິ ດທາງ ແລະ ຂອບວຽກງານ 
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ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນການວາງແຜນ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂໍ ້ ກໍານົດຕ່າງໆ ໃນດໍ າລັດ 

192/ນຍ ທີ່ ກ່ຽວເນື່ ອງ ກັບການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ສໍ າລັບ ໂຄງການການຂົນສ່ົງ 

ແບບຍື ນຍົງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ :                    

• ມາດຕາ 6 (ຫັຼກການ ການຊົດເຊີ ຍ): ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຊົດເຊີ ຍ ໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບ 

ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສໍ າລັບ ສິ ດທິ ການນໍ າໃຊ້ທີ່ ທີ່ ດິ ນທີ່ ເສຍໄປ ແລະ ຊັບສິ ນ 

(ສິ່ ງປຸກສ້າງ, ສິ່ ງປູກຝັງ, ຕ້ົນໄມ້ ແລະ ສັບສິ ນຄົງທີ່  ອື່ ນໆ) ທີ່ ຖື ກເສຍຫາຍທັງໝົດ ຫຼື  

ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ, ຕາມມູນຄ່າການທົດແທນຄື ນ.    

• ມາດຕາ 6 (ຫັຼກການ ການຊົດເຊີ ຍ, ວັກທີ  3): ຖ້າວ່າ ເຮື ອນ ຫຼື  ສິ່ ງປຸກສ້າງ 

ຖື ກເສຍຫາຍໂດຍໂຄງການ ເປັນ ບາງສ່ວນ ແຕ່ສ່ວນທີ່ ເຫືຼອ ບໍ່ ສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ອີ ກຕ່ໍໄປ ຫຼື  

ເນື ້ ອທີ່ ດິ ນທີ່ ເຫືຼອບໍ່ ພຽງພໍສໍ າລັບເຮື ອນຂະໜາດນ້ອຍ ສຸດໄດ້, ຜູ້ເສຍຫາຍ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

ການຊົດເຊີ ຍທັງໝົດ ສໍ າລັບສິ່ ງປຸກສ້າງ ຕາມມູນຄ່າການທົດແທນຄື ນ ໂດຍ 

ບໍ່ ມີ ການຫັກຄ່າເຊື່ ອມ ຫຼື  ຫັກຄ່າວັດສະດູທີ່ ມ້າງອອກ. ໃນກໍລະນີ  ສ່ວນທີ່ ເຫືຼອ 

ຍັງສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້ ແລະ ຍັງໃຊ້ງານໄດ້, ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ 

ຈະຕ້ອງທົດແທນພາກສ່ວນທີ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ເປັນເງິ ນ ຫຼື  ວັດສະດຸ 

ໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕ້ັງ ສ່ວນທີ່ ເຫືຼອຄື ນ.           

• ມາດຕາ 6 (ຫັຼກການການຊົດເຊີ ຍ, ວັກທີ 7): ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ, 

ບໍ່ ວ່າຈະມີສິ ດທິ ການ ນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ ຫຼື  ບໍ່ ກ່ໍຕາມ, ຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີ ຍ 

ສໍ າລັບຊັບສິ ນທີ່ ເສຍຫາຍ (ສິ່ ງປຸກສ້າງ, ເຄື່ ອງປູກ, ຕ້ົນໄມ້) ດ້ວຍມູນຄ່າ ການທົດແທນຄື ນ, 

ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອອື່ ນໆ ໃນຊ່ວງໄລຍະການຍົກຍ້າຍ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ 

ໃນການຟ້ືນຟູເສດຖະກີດ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ຫຸຼດລົງ 

ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການ.    

• ມາດຕາ 8 (ການຟື ້ ນຟູເສດຖະກີດ): ສໍ າລັບ ຜູ້ສູນເສຍທຸລະກິດ ເນື່ ອງຈາກໂຄງການ, 

ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບ ການຊົດເຊີ ຍສໍ າລັບ ທີ່ ດິ ນ, ສິ່ ງປຸກສ້າງ, ແລະ ລາຍຮັບແລ້ວ, 

ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ ໃນການຊອກ ສະຖານທີ່ ໃໝ່ ທີ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບທຸລະກິດ.   

• ມາດຕາ 9 (ການຕິດຕ້ັງຄື ນ ແລະ ການສ້ອມແປງ): ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງ ຕິດຕ້ັງ ແລະ 

ສ້ອມແປງ ສິ່ ງ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ ເປ່ເພ 

ຍ້ອນໂຄງການ ຄື ນໃໝ່, ໂດຍບໍ່ ມີ ການ ເກັບຄ່າຈາກຊຸມຊົນ. 

• ມາດຕາ 12 (ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລື ): ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ 

ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດ ແຜນງານການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ເພືອຮັບປະກັນໃຫ້ ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອໍ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 

ຜູ້ມີ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ ໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານຄົບຖ້ວນ ແລະ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ປຶ ກສາຫາລື  ແລະ 

ຄໍ າຄິ ດເຫັນຂອງເຂົາເຈົົ ້ າຕ້ອງໄດ້ຖື ກຮັບຟັງ ແລະ ເອົ າມາພິຈາລະນາ ໃນທຸກໆຂ້ັນຕອນ ການ 

ດໍ າເນີ ນໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນຊ່ວງເວລາການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ, ການສໍ າຫຼວດປະເມີນ ແລະ ຂະບວນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່. 
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ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງພະຍາຍາມ ຮ່ວມກັນ ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ 

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ການຊົດເຊີ ຍທັງໝົດ ທີ່ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງ 

ຂະບວນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ໃຫ້ກັບສາທາລະນະຊົນ, ໂດຍຜ່ານ ສື່ ສານມວນຊົນ ເຊັ່ ນ 

ໜັງສື ພິມ, ວິ ທະຍຸ, ໂທລະພາບ ຫຼື  ການຊຸມນຸມທ່ົວໄປ ແລະ ເຄື່ ອງມື ສື່ ສານອື່ ນໆ 

ເພ່ືອໃຫ້ອໍ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ແລະ 

ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ, ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ກຸ່ມຄົນອື່ ນ ເທ່ົາທີ່ ຈໍ າເປັນ 

ໃຫ້ໄດ້ຮັບຊາບທ່ົວເຖິງ.         

• ມາດຕາ 13 (ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ): ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ 

ກົນໄກທີ່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ ໃນການ ຮັບຟັງ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ ໃນຊ່ວງການວາງແຜນ ແລະ 

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ໃນ ໂຄງການໃດໜ່ຶງ.   

5.2. ນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ກ່ຽວກັບ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ແບບບໍ່ ສະໝັກໃຈ 

21. ໃນວັນທີ  29 ມິຖຸນາ 2009, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ໄດ້ປັບປຸງ 

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ໂດຍການ ປະສົມປະສານ 

ນະໂຍບາຍການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ແບບບໍ່ ສະໝັກໃຈ, ກຸ່ມຄົນພ້ືນເມື ອງ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ເຂົ ້ າເປັນ 

ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ. ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ດ່ັງກ່າວ 

ໄດ້ຖື ກຮັບຮອງເອົ າ ໂດຍ ສະພາບໍ ລະຫານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ໃນວັນທີ  20 ມິຖຸນາ 2009 ແລະ 

ໄດ້ອອກນໍ າໃຊ້ ຢ່າງ ເປັນທາງການ ວັນທີ  20 ມັງກອນ 2010. ຈຸດປະສົງ, ຂອບເຂດ ແລະ ຫັຼກການ 

ໃນນະໂຍບາຍການຕ້ັງຖ່ິນຖານ ຄື ນໃໝ່ແບບບໍ່ ສະໝັກໃຈ ສະບັບ ປີ  1995 ຍັງຖືກຮັກສາໄວ້ ແລະ 

ອະທິ ບາຍໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງຕ່ືມ ໃນສະບັບປັບປຸງ.    

    

22. ນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ແບບບໍ່ ສະໝັກໃຈ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  

ມີ ຈຸດມຸ່ງໝາຍຄື :   

(i) ເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ແບບບໍ່ ສະໝັກໃຈ ໃນເມ່ືອສາມາດຫີຼກລ້ຽງໄດ້; 

(ii) ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ແບບບໍ່ ສະໝັກໃຈ ໂດຍການຄ້ົນຄິ ດ ແລະ 

ອອກແບບທາງເລື ອກ ອື່ ນໆ ທີ່ ເປັນໄປໄດ້;   

(iii) ເພ່ືອຮັບປະກັນ ດ້ານຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ, 

ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍ ໄດ້ຮັບການຟື ້ ນ ຟູຄື ນ, ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ດີ ຂື ້ ນ ຕາມຄວາມເປັນຈິ ງ 

ໃຫ້ສໍ າເລັດ ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ; ແລະ 

(iv) ເພ່ືອປັບປຸງ ມາດຕະຖານການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ ທຸກຍາກ ແລະ 

ກຸ່ມທີ່ ມີ  ຄວາມສ່ຽງ.  
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5.3. ຫັຼກການຂອງໂຄງການ ໃນການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ 

23. ດ່ັງທີ່ ໄດ້ນໍ າສະເໜີແລ້ວຂ້າງເທິ ງນ້ັນ, ດໍ າລັດ 192/ນຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທຸກໆໂຄງການ 

ຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມ ສຸດ ຄວາມສາມາດ ເຮັດແນວໃດເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງ ການແຕກກະຈັດກະຈາຍ ແລະ 

ຜົນກະທົບທາງລົບໂດຍກົງຕ່ໍຜູ້ຄົນ, ຊັບສິ ນ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ; ແລະ ໃນກໍລະນີ  

ບໍ່ ສາມາດຫີຼກລ້ຽງໄດ້, ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຫຸຼດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງລົບ ໂດຍການສຶ ກສາ ກວດສອບ 

ການອອກແບບໂຄງການ ຫາທາງເລື ອກທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ (ມາດຕາ 4); ໂຄງການຕ້ອງໃຫ້ການ ຊົດເຊີ ຍ ສໍ າລັບ 

ສິ່ ງປຸກສ້າງທີ່ ຖື ກກະທົບ - ບໍ່ ວ່າຈະຖືກກະທົບທັງໝົດ ຫຼື  ຖື ກກະທົບບາງສ່ວນ - ດ້ວຍລາຄາຄ່າທົດແທນ 

ໂດຍບໍ່ ຫັກ ຄ່າເຊື່ ອມ ແລະ ຫັກຄ່າວັດສະດຸທີ່ ມ້າງອອກໄດ້; ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ, ບໍ່ ວ່າຈະ 

ມີ ສິ ດທິ ການນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ ຫຼື  ບໍ່ ກ່ໍຕາມ, ຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີ ຍ ສໍ າລັບຊັບສິ ນທີ່ ເສຍຫາຍ (ສິ່ ງປຸກສ້າງ, 

ເຄື່ ອງປູກ, ຕ້ົນໄມ້) ດ້ວຍມູນຄ່າ ການທົດແທນ ຄື ນ, ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອອື່ ນໆ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 

ການຍົກຍ້າຍ (ມາດຕາ 6). ດໍ າລັດດ່ັງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ຕິດຕ້ັງ ແລະ 

ສ້ອມແປງ ບັນດາສິ່ ງອໍ ານວຍ ຄວາມສະດວກສາທາລະນະ ແລະ ພ້ືນຖານ ໂຄງລ່າງຕ່າງໆ 

ທີ່ ຖື ກເປ່ເພເສຍຫາຍ ຍ້ອນໂຄງການ ຄື ນໃໝ່ໝົດ, ໂດຍທີ່ ບໍ່ ມີ ການເກັບຄ່າຈາກຊຸມຊົນ (ມາດຕາ 9). 

ນອກຈາກນີ ້ , ດໍ າລັດ ດ່ັງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງວ່າ ແຜນງານການ ຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຈະຕ້ອງມີ ລັກສະນະແບບ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຜູ້ 

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອໍ ານາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຜູ້ມີ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ ໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ 

ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ຄໍ າຄິ ດເຫັນຂອງເຂົາເຈົົ ້ າຕ້ອງໄດ້ຖື ກຮັບຟັງ ແລະ 

ເອົ າມາພິຈາລະນາ (ມາດຕາ 12).       

24. ຕ່ໍກັບບັນຫານີ ້ , ດ່ັງທີ່ ຮູ້ແລ້ວວ່າ ທີ່ ດິ ນ ແລະ ຊັບສິ ນ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

ການຂົນສ່ົງແບບຍື ນຍົງ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນ 

ທີ່ ດິ ນຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັດຖະບານ, ມັນບໍ່ ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ກ່ຽວກັບ ຫັຼກການ ແລະ ສິ ດທິ ໃນການໄດ້ຮັບການ ຊົດເຊີ ຍ. 

ຫັຼກການຕ່າງໆຕ່ໍໄປນີ ້  ຈະຖືກນໍ າໃຊ້ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫືຼອ 

ຈາກໂຄງການ. 

(i) ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ແບບບໍ່ ສະໝັກໃຈ ແລະ ຜົນກກະທົບຕ່ໍທີ ດິ ນ, ສິ່ ງປຸກສ້າງ ແລະ 

ຊັບສິ ນຄົງທີ່ ອື່ ນໆ ຈະຖືກຫຸຼດຜ່ອນ ເທ່ົາທີ່ ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນໄດ້ ໂດຍການຄ້ົນຄ້ວາຫາ 

ທຸກໆທາງເລື ອກທີ່ ມີ .  

(ii) ການຊົດເຊີ ຍ ຈະຕ້ອງອີ ງໃສ່ຫັຼກການ ຂອງ ລາຄາການທົດແທນຄື ນ 

ໃນເວລາຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີ ຍ. 

(iii) ການປື ກສາຫາລື  ທີ່ ມີ ເນື ້ ອໃນຄວາມໝາຍ 

ກັບອົງການຈັດຕ້ັງລັດຖະບານທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ອົງການ ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍ າເນີ ນ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂ້ົາຮ່ວມ ຕ້ັງແຕ່ການວາງແຜນ ຈົນຮອດ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ບັນດາຄໍ າຄິ ດເຫັນ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າ ຈະຕ້ອງຖື ກນໍ າມາພິຈາລະນາ 

ແລະ ນໍ າໃຊ້.    
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(iv) ກິດຈະກໍາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ສາດສະໜາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ຄວາມເຄົ າລົບ ແລະ 

ປົກປັກຮັກສາ ກິດຈະກໍາດ່ັງກ່າວ ໄວ້ໃຫ້ດີ ທີ່ ສຸດ.  

(v) ງົບປະມານ ສໍ າລັບຄ່າຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື ອ ຈະຕ້ອງໄດ້ກຽມພ້ອມ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ 

ທັນເວລາ ໃນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ.  

(vi) ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ຈະບໍ່ ອອກໃບແຈ້ງ ການເລີ່ ມວຽກໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ 

ຈົນກ່ວາ (i) ມູນຄ່າການ ຊົດເຊີ ຍ ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບ ອົງກອນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ເປັນທີ່ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ; (ii) ທີ່ ດິ ນເພ່ືອທົດແທນ ໃຫ້ ອົງກອນ ທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍ 

ໄດ້ກໍານົດແລ້ວ ແລະ ອົງກອນດ່ັງກ່າວໄດ້ສ້າງອາຄານສໍ າເລັດ ແລະ ຍົກຍ້າຍໄປ ຮຽບຮ້ອຍ 

ແລ້ວ; ແລະ (iii) ເນື ້ ອທີ່ ໂຄງການດ່ັງກ່າວ ຈະຕ້ອງບໍ່ ມີ ອຸປະສັກໃດໆ 

ຕາມແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານ ຄື ນໃໝ່ ສະບັບປັບປຸງ ທີ່ ຕົກລົງເຫັນດີ  ລະຫ່ວາງ 

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ . ຈະບໍ່ ມີ  ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ ຫຼື  

ການໃຫ້ຍ້າຍອອກຈາກສະຖານທີ່ ເດີ ມ ຈົນກວ່າ ແລະ ຫັຼງຈາກ ແຜນ 

ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ສະບັບປົບປຸງ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ ຈາກ 

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ແລະ ທະນາ ຄານພັດທະນາອາຊີ .             
 
 
 

VI. ���������� ������������ 

25. ວັນສີ ້ ນສຸດ ສໍ າລັບຜູ້ມີ ຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບສິ ດ ແມ່ນມື ້ ທີ່  ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ 

ປະກາດຕ່ໍສາທາລະນະ ຢ່າງເປັນ ທາງການ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ພ້ືນທີ່ ໂຄງການ. 

ໃຜກໍຕາມທີ່ ມາຄອບຄອງ ຫຼື  ຍ້າຍເຂ້ົາມາໃນຂົງເຂດ ທີ່ ຖື ກກໍານົດ ໄວ້ແລ້ວ ຫັຼງຈາກ ວັນສີ ້ ນສຸດ ນີ ້  

ແມ່ນບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອອື່ ນໃດ ໃຫ້ກັບຊັບສິ ນ ແລະ ລາຍໄດ້ 

ທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ.       

26. ຕາຕະລາງການໃຫ້ສິ ດທີ່ ຄວນໄດ້ຮັບ ລຸ່ມນີ ້  - ຕາຕະລາງ 4 - ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຄາດຄະເນ 

ຜົນກະທົບຈາກ ສະຖານີ ລົດເມດ່ວນ, ຈຸດອອກລົດເມ ແລະ ອູ່ລົດເມ. ຜົນສະແດງ ໃນຕາຕະລາງດ່ັງກ່າວ 

ແມ່ນໄດ້ມີ ການ ປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ເຫັນດີ  ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງລັດຖະບານທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 

ອົງການອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

27. ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ໃນການອອກແບບໂດຍລະອຽດດ້ານວິ ສະວະກໍາ ຂອງໂຄງການ 

ທີ່ ໄດ້ຮັບການອານຸມັດ ໃນລະ ຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ ອາດຈະນໍ າໄປສູ່ ການກະທົບຕ່ໍ ບຸກຄົນ, ຄົວເຮື ອນ 

ແລະ/ຫຼື  ອົງກອນ ອື່ ນຕ່ືມອິ ກ. ບຸກຄົນ/ອົງກອນ ທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ ທີ່ ລະບຸໃໝ່ນີ ້  ແມ່ນມີ ສິ ດ ຄື ກັບ 

ຜູ້ທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ ທີ່ ເຄີ ຍລະບຸໄວ້ ໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການ.    

28. ຕາຕະລາງການໃຫ້ສິ ດທີ່ ຄວນໄດ້ຮັບ ອາດຈະຕ້ອງມີ ການປັບປຸງ ໃນຊ່ວງເວລາ 

ປັບປຸງແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ໃນພາຍຫັຼງ ໂດຍອີ ງໃສ່ ຜົນກະທົບທີ່ ໄດ້ລະບຸຄື ນໃໝ່ ແລະ 

ຜ່່ານການປຶ ກສາຫາລື ຢ່າງຈິ ງຈັງ ກັບບັນດາຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ, ອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
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ອໍ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ຕ້ັງແຕ່ຊ່ວງຕ້ົນຂອງການວາງແຜນ. ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍຕາມ, 

ສິ ດທີ່ ຄວນໄດ້ຮັບ ຈະບໍ່ ຕ່ໍາກ່ວາ ທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ ້ . 
 

ຕາຕະລາງ 4: ຕາຕະລາງການໃຫ້ສິ ດທີ່ ຄວນໄດ້ຮັບ 

ປະເພດ 

ຂອງຜົນກະທົບ 

ຜູ້ມີ ຄຸນສົມບັດໄດ້ 

ຮັບສິ ດ / ຂໍ ້ ສະເໜີ 
ນະໂຍບາຍ ການໃຫ້ສິ ດ 

ບັນຫາ 

ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ທີ່ ດິ ນ 

ຂອງລັດຖະບານ 

ສໍ າລັບ 

ສ້າງເປັນຈູດ 

ອອກລົດເມ 

(ບ່ອນຈອດ 

ລົດເມຊ່ົວຄາວ) 

ແລະ ອູ່ລົດເມ. 
 
   

ອົງການຈັດຕ້ັງລັດ 
ຖະບານ 
(ຈຸດອອກລົດເມ) 

ຫາທີ່ ດິ ນປ່ຽນແທນຄື ນ 
ໃຫ້ກັບ ອົງກອນລັດ 
ທີ່ ຖື ກ ຜົນກະທົບ 

ທີ່ ດິ ນສໍ າລັບສ້າງເປັນ 
ຈູດອອກລົດ ເມ 
ຄວນເປັນທີ່ ດິ ນ ທີ່ ເປັນກໍາມະ 
ສິ ດ ຂອງລັດ 
ເຊິ່ ງຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ມີ ການ 
ເວນຄື ນໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ 
ທີ່ ຢູ່ໃນ ຂົງເຂດ ການ 
ສະໜັບສະໜູນທຶ ນ ຂອງ ADB 
ທີ່  ຄາດຄະເນໄວ້; ແລະ ທີ່ ດິ ນ 
ທີ່ ຈະຖືກ ນໍ າໃຊ້ ໂດຍໂຄງ 
ການນີ ້  ຈະຕ້ອງບໍ່ ມີ ໃຜ 
ນໍ າໃຊ້ໃນ ປະຈຸບັນ 
ເຊິ່ ງຈະເປັນເຫດ ໃຫ້ມີ ຜົນ 
ກະທົບທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ 
ຕ່ໍພາກ ສ່ວນດ່ັງກ່າວ, 
ອາດຈະເປັນເຫດໃຫ້ 
ໂຄງສ້າງຂອງພາກສ່ວນ 
ດ່ັງກ່າວ ຖື ກ ທໍາລາຍ, ແລະ/ຫືຼ 
ອາດ ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ໃນການນໍ າໃຊ້ 
ທີ່ ດິ ນ ດ່ັງກ່າວ.     

ທີ່ ດິ ນ 
ທີ່ ເປັນກໍາມະສິ ດ 
ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ 
ສໍ າລັບສ້າງເປັນ 
ອູ່ລົດເມ 
 
 

ການທົດແທນທີ່ ດິ ນ 
ແມ່ນບໍ່ ມີ  ຄວາມຈໍ າເປັນ 
ເພາະທີ່ ດິ ນ ດ່ັງກ່າວ 
ນໍ າໃຊ້ເພ່ືອພັດທະນາ 
ການຂົນສ່ົງ. 

ບໍ່ ໄດ້ມີ ການ ເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ 
ໃນໄລຍະ ຜ່ານມາ 
ທີ່ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ການສະໜັບ 
ສະໜູນທຶ ນຂອງ ADB ທີ່  
ຄາດຄະເນ ໄວ້; ແລະທີ່ ດິ ນນ້ັນ 
ບໍ່ ໄດ້ມີ ຜູ້ອື່ ນນໍ າໃຊ້ 
ເພ່ືອເປັນທີ່ ຢູ່ອາໃສ/ຫືຼ 
ເຮັດທຸລະກິດ ຫືຼ ພາກສ່ວນໃດ 
ຈະສູນເສຍໂຄງສ້າງ ແລະ/ຫືຼ 
ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ໃນການນໍ າໃຊ້ 
ທີ່ ດິ ນດ່ັງກ່າວເປັນ ອູ່ລົດເມ.        

ຕຶກອາຄານ/ໂຄງ
ສ້າງ 
ຂອງລັດຖະບານ 

ຕຶກອາຄານ 
ທີ່ ເປັນກໍາມະສິ ດຂອ
ງ ລັດຖະບານ 
ຢູ່ທີ່ ດິ ນ 
ຂອງລັດຖະບານ 
 

ມູນຄ່າ 
ທັງໝົດຂອງອາຄານ 
ຕ້ອງຊົດເຊີ ຍເປັນເງິ ນສົ
ດ ຕາມ ມູນຄ່າທົດແທນ 
ໂດຍບໍ່ ມີ  
ການຫັກຄ່າເຊື່ ອມ ຫຼື  
ຫັກຄ່າ 
ວັດສະດຸທີ່ ມ້າງອອກ.  

ຄະນະກໍາມະການ 
ທີ່ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວແທນ 
ຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ 
ພະແນກຕ່າງ ຂອງ 
ນະຄອນຫຼວງ ຈະໄດ້ 
ສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນ ເພ່ືອດໍ າເນີ ນ 
ການປະເມີ ນ ມູນຄ່າຊັບສິ ນ 
ທີ່ ຕ້ອງຊົດເຊີ ຍ.  

 20 



ປະເພດ 

ຂອງຜົນກະທົບ 

ຜູ້ມີ ຄຸນສົມບັດໄດ້ 

ຮັບສິ ດ / ຂໍ ້ ສະເໜີ 
ນະໂຍບາຍ ການໃຫ້ສິ ດ 

ບັນຫາ 

ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

 
ມູນຄ່າທັງໝົດ 
ແມ່ນລວມທັງ 
ມູນຄ່າຂົນສ່ົງ 
ໃນການຍ້າຍ 
ວັດຖຸອຸປະກອນຫ້ອງກາ
ນ ໄປຫ້ອງການໃໝ່. 

ເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ 

 

ເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ 
47 ຕ້ົນ 
ພາຍໃຕ້ການ ຄຸ້ມ 
ຄອງ ຂອງໄຟຟ້າ 
ນະຄອນຫຼວງ 

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 

ເສົ າໄຟ 

ເຍື ອງທາງທັງໝົດ 

ຈະຖືກຊົດ 

ເຊີ ຍດ້ວຍເງິ ນສົດ. 
 

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 
ແມ່ນລວມ ທັງ 
ການປະເມີ ນດ້ານເຕັກນິ ກ, 
ການ 
ກະກຽມແຜນການຍົກຍ້າຍ, 
ຄ່າແຮງ ງານ ແລະ ຄ່າຂົນສ່ົງ 
ໃນການຍົກ ຍ້າຍ. 

ເສົ າໄຟຟ້າແຮງກ
າງ 

ເສົ າໄຟຟ້າແຮງກາງ 
2 ຕ້ົນ ພາຍໃຕ້ການ 
ຄຸ້ມຄອງ ຂອງໄຟຟ້າ 
ນະຄອນຫຼວງ  

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 
ແລະ ຕິດຕ້ັງຄື ນໃໝ່ 
ທັງໝົດ ຈະ 
ຖື ກຊົດເຊີ ຍດ້ວຍເງິ ນສົດ
. 

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 
ແມ່ນລວມ ທັງ 
ການປະເມີ ນດ້ານເຕັກນິ ກ, 
ການກະ 
ກຽມແຜນການຍົກຍ້າຍ, 
ຄ່າແຮງ ງານ ແລະ ຄ່າຂົນສ່ົງ 
ໃນການຍົກ ຍ້າຍ ແລະ 
ການຕິດຕ້ັງຄື ນ.    

ຕະແກງ 

ຮ່ອງລະບາຍນໍໍ ້ າ 
ຕະແກງ 
ຮ່ອງລະບາຍນໍໍ ້ າ 121 
ອັນ ພາຍໃຕ້ການ 
ຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ  

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 

ຕະແກງ ດ່ັງກ່າວ 

ທັງໝົດ ຈະຖືກຊົດ 

ເຊີ ຍດ້ວຍເງິ ນສົດ. 

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 
ແມ່ນລວມ ມີ ຄ່າແຮງງານ 
ແລະ ຄ່າຂົນສ່ົງ 
ໃນການຍົກຍ້າຍ.    

ຕ້ົນໄມ້ ຕ້ົນໄມ້ 18 ຕ້ົນ 
ພາຍໃຕ້ 
ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ 
ອພບ ນະຄອນຫຼວງ 

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 
ແລະ ປູກຄື ນໃໝ່ 
ທັງໝົດ ຈະ 
ຖື ກຊົດເຊີ ຍດ້ວຍເງິ ນສົດ
. 

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 
ແມ່ນລວມ ທັງ 
ການປະເມີ ນດ້ານເຕັກນິ ກ, 
ການກະ 
ກຽມແຜນການຍົກຍ້າຍ, 
ຄ່າແຮງ ງານ ແລະ ຄ່າຂົນສ່ົງ 
ໃນການຍົກ ຍ້າຍ ແລະ 
ປູກຄື ນ.    

ຂອບກ່ໍອ້ອມຕີນ
ຕ້ົນ ໄມ້ 15 ອັນ 

ຂອບກ່ໍອ້ອມຕີນຕ້ົ
ນໄມ້ 15 ອັນ 
ພາຍໃຕ້ ການ 
ຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ   

ຊົດເຊີ ຍ ເປັນເງິ ນສົດ 
ດ້ວຍ ມູນຄ່າ ທົດແທນ   

 

ຮ້ົວພຸ່ມດອກໄມ້ ຮ້ົວພຸ່ມດອກໄມ້ 
ຍາວ 80 ແມັດ 

ຊົດເຊີ ຍ ເປັນເງິ ນສົດ 
ດ້ວຍ ມູນຄ່າ ທົດແທນ   
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ປະເພດ 

ຂອງຜົນກະທົບ 

ຜູ້ມີ ຄຸນສົມບັດໄດ້ 

ຮັບສິ ດ / ຂໍ ້ ສະເໜີ 
ນະໂຍບາຍ ການໃຫ້ສິ ດ 

ບັນຫາ 

ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ພາຍໃຕ້ ການຄຸ້ມ 
ຄອງ ຂອງ ອພບ 
ນະຄອນຫຼວງ   

ປ້າຍສັນຍານ 

ຈາລະຈອນ 

ປ້າຍສັນຍານຈາລະ
ຈອນ 2 ອັນ 
ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມ 
ຄອງ ຂອງ ພະແນກ 
ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ   

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 
ທັງໝົດ 
ຈະຖືກຊົດເຊີ ຍດ້ວຍເງິ ນ
ສົດ. 

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 
ແມ່ນລວມ ທັງ ຄ່າແຮງງານ 
ແລະ ຄ່າຂົນສ່ົງ 
ໃນການຍົກຍ້າຍ.    

ຖັງນໍ ້ າ ຖັງນໍ ້ າ 1 ອັນ ແລະ 
ທ່ໍນໍ ້ າ 3 ແມັດ  

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 
ຖັງນໍ ້ າ ແລະ ທ໋ໍ ທັງໝົດ 
ຈະຖືກ 
ຊົດເຊີ ຍດ້ວຍເງິ ນສົດ. 

ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍ 
ແມ່ນລວມ ມີ ຄ່າແຮງງານ 
ແລະ ທ່ໍນໍ ້ າ ໃນ ການຍົກຍ້າຍ 
ແລະ ຕິດຕ້ັງຄື ນ.    

 

VII. ງົບປະມານການຍ້າຍຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ ແຜນການເງິ ນ 
29. ງົບປະມານດ່ັງກ່າວ ແມ່ນລວມທັງ ມູນຄ່າການຊົດເຊີ ຍ, ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ເງິ ນແຮ 

(10%). ກະຊວງ ຍທຂ ຈະໃຊ້ເງິ ນທຶ ນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ ຮັບປະກັນ ການ ສະໜອງເງິ ນທຶ ນສົມທົບ ໃຫ້ທັນກັບເວລາ 

ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂ ທຸກໆພັນທະທີ ອາດຄາດບໍ່ ເຖິງ ທີ່ ອາດເຮັດໃຫ້ມັນເກີນ ງົບປະມານທີ່ ຕ້ັງໄວ້ 

ຕາມແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ທີ່ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ແລ້ວ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ເປັນ ທີ່ ພໍໃຈ ແລະ ສໍ າເລັດຕາມຈຸດປະສົງ.  

30. ການຄາດຄະແນງົບປະມານ ແມ່ນໄດ້ຄິ ດໄລ່ ໂດຍອີ ງໃສ່ 

ບັນຊີ ລາຍການສິ່ ງທີ່ ຖຶກກະທົບເສຍຫາຍ (IOL) ແລະ ການ ສໍ າຫຼວດມູນຄ່າການໂຍກຍ້າຍ (RCS) 

ເຊິ່ ງໄດ້ຈາກຜົນການລົງສໍ າຫຼວດພ້ືນທີ່  ໃນເດື ອນ ພຶດສະພາ 2014 ໂດຍ ທີ່ ປຶ ກສາ ການກະກຽມ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່. ຜົນການສໍ າຫຼວດມູນຄ່າການໂຍກຍ້າຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 

ຂອບລາຄາທີ່ ວາງອອກ ເປັນເອກະສານຕິດຂັດ ກັບ ດໍ າລັດ 192/ນຍ ແມ່ນຕ່ໍາກວ່າ ລາຄາຕະຫຼາດ 25%. 

ໃນລະຫວ່າງ ການປຶ ກສາຫາລື ນ້ັນ, ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ ກໍໄດ້ກ່າວເນື ້ ອໃນດຽວກັນນີ ້ . 

ການປຶ ກສາຫາລື ກັບ ອົງການຈັດຕ້ັງ ທີ່  ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ກໍໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບການປະເມີ ນລາຄາເຊັ່ ນດຽວກັນ.      

31. ມູນຄ່າ ໂຄງສ້າງທີ່ ຖື ກກະທົບຕ່າງໆ ລວມທັງເງິ ນແຮ 10% ປະເມີນໄວ້ແມ່ນ 72,421,769 

(ຫຼື ທຽບເທົ່ າກັບ $9,000). ມູນຄ່າດ່ັງກ່າວ ຈະຖືກທົບທວນຄື ນ ໃນຊ່ວງການປັບປຸງ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ເຊິ່ ງຈະໄດ້ລວມເອົ າ ເງິ ນບໍ ລິ ຫານ ໃນການດໍ າເນີ ນ ການປັບປູງ ແລະ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ເຂ້ົານໍ າ ຕາມທີ່ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ສະເໜີ. 

ຕາຕະລາງ 5 ລຸ່ມນີ ້  ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຄາດຄະເນງົບປະມານທັງໝົດ ເປັນແຕ່ລະລາຍການ.    

ຕາຕະລາງ 5: ງົບປະມານທັງໝົດ ທີ່ ຄາດຄະເນ ສໍ າລັບການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

 22 



ລາຍການ. ຫົວໜ່ວ
ຍ ຈໍ ານວນ ລາຄາ 

(ກີບ) 
ລວມມູນຄ່າ 

(ກີບ) 
ເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ ເສົ າ 47 556,276 26,144,972 
ເສົ າໄຟຟ້າແຮງກາງ ເສົ າ 02 7,862,500 15,725,000 
ຕະແກງຮ່ອງລະບາຍນໍ ້ າ ອັນ 121 19,000 2,299,000 
ຕ້ົນໄມ້ ຕ້ົນ 18 186,000 3,348,000 
ຕີນກ່ໍອ້ອມຕ້ົນໄມ້ ອັນ 15 95,000 1,425,000 
ຮ້ົວພຸ່ມດອກໄມ້ ແມັດ 80 197,250 15,780,000 
ປ້າຍສັນຍານຈາລະຈອນ ປ້າຍ 02 281,000 562,000 
ຖັງນໍ ້ າ ຖັງ 01 554,000 554,000 
ລວມ  65,837,972 
ເງິ ນແຮ (10%)  6,583,797 

ລວມທັງໝົດ    
  

72,421,769 
(USD 9,000) 

 

32. ງົບປະມານການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ຈະໄດ້ມີ ການປັບປຸງ 

ຕາມການປັບປຸງແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ຫັຼງຈາກໄດ້ ຮັບຜົນ 

ການສໍ າຫຼວດໂດຍການວັດແທກຢ່າງລະອຽດ, ການສໍ າຫຼວດປະເມີນຄື ນ ມູນຄ່າສິ່ ງກ່ໍສ້າງທີ່ ຖື ກກະທົບ 

ແລະ ຜົນການປຶ ກສາຫາລື  ກັບອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອົງການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ອໍ ານາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖ່ິນ. 

33. ໂດຍອີ ງໃສ່ ແຜບລະອຽດການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ທີ່ ອານຸມັດໂດຍ ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ, 

ງົບປະມານດ່ັງກ່າວ ຈະຖືກໂອນ ຈາກງົບປະມານຂອງຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ 

ຫາໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ແລ້ວໜ່ວຍງານ ປະສານງານ ໂຄງການ ຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີ ຍ 

ແລະ ຄ່າການຊ່ວຍເຫືຼອອື່ ນໆ ໃຫ້ກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ ທີ່  ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ກະຊວງ ຍທຂ 

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ງົບປະມານດ່ັງກ່າວ ຈະຖືກໂອນ ໃຫ້ ຖື ກຕ້ອງ ແລະ ທັນກັບ 

ເວລາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 

 

VIII. ����������������������� 

34. ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

(i) ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການພັດທະນາ ໃຫ້ກັບ ສະຖາບັນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ຫຼາກຫຼາຍລະດັບການ ບໍ ລິ ຫານ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.    

(ii) ອານຸມັດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ສະບັບປັບປຸງ ສໍ າລັບໂຄງການ.   

(iii) ຊີ ້ ນໍ າ ບັນດາພະແນກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ ນ ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ, ພະແນກ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ, ພະແນກສຶ ກສາທິການ ແລະ 

ກິລາ ນະຄອນ ຫຼວງ, ແລະ ອື່ ນໆ ໃນການ ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບ ປັບປຸງ. 
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(iv) ອານຸມັດ ມູນຄ່າ ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ເຊິ່ ງມີລາຍລະອຽດ 

ໃນບົດລາຍງານການສໍ າຫຼວດ ປະເມີນ ໂດຍຄະນະກໍາມະການ ການສໍ າຫຼວດປະເມີ ນ 

(ທີ່ ປະກອບມີ  ຕົວແທນຈາກ ບັນດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆ 

ຂອງນະຄອນຫຼວງ) ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ແລະ ກະຊວງ 

ຍທຂ ປະຕິບັດແຜນການຊົດເຊີ ຍ ໄດ້ສໍ າເລັດ.    

(v) ຊີ ້ ນໍ າ ບັນດາພະແນກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຫາທີ່ ດິ ນປ່ຽນແທນ ໃຫ້ອົງການທີ່ ຖື ກກະທົບ.  

(vi) ຕິດຕາມກວດກາ ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່.  

35. ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

(i) ກະກຽມ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ສໍ າເລັດ ໂດຍ ການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກຕ່າງໆ ຂອງນະຄອນຫຼວງ; 

ສະເໜີ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ ແຜນດ່ັງກ່າວສະບັບປັບປຸງ ເພ່ືອສະເໜີໃຫ້ 

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ເພ່ືອ ທົບທວນ ແລະ ຕົກລົງ.      

(ii) ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ ທີ່ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວແທນຈາກ 

ບັນດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ໃນການປະເມີນ 

ມູນຄ່າຊັບສິ ນທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ. ສະເໜີ ມູນຄ່າ ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ 

ທີ່ ກະກຽມໂດຍຄະນະກໍາມະການ ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ເພ່ືອທົບທວນ ແລະ ຕົກລົງ  

(iii) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຮັບປະກັນກະກຽມງົບປະມານສໍ າລັບ 

ການປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ສະບັບປັບປຸງ, 

ຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການຈະໄດ້ຮັບ ເງິ ນທຶ ນ ສໍ າລັບການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ 

ທັນຕາມເວລາ.   

(iv) ເຂ້ົາຮ່ວມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ໃນຮ່ວມມື ກັບ 

ພະແນກການອື່ ນໆ ແລະ ໜ່ວຍ ງານປະສານງານໂຄງການ.    

(v) ທໍາການກວດກາຕິດຕາມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ກິດຈະກໍາ ຕ່າງໆ ໄດ້ຖື ກປະຕິບັດ ຕາມແຜນທີ່ ໄດ້ວາງໄວ້ ແລະ 

ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ແລ້ວ ລະຫວ່າງ ອໍ ານາດການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ .   

(vi) ຄ້ົນຫາ ແລະ ສຶ ກສາ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ມີ  ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ 

ການປື ກສາຫາລື  ກັບບັນດາອົງກອນ ທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ  ແລະ ຜູ້ມີ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຫັຼກ.    

(vii) ກະກຽມ ບົດລາຍງານທຸກໆເຄິ່ ງປີ  ໃນການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ເພ່ືອ ລາຍງານໃຫ້ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ   
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36. ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ໄດ້ຖື ກແຕ່ງຕ້ັງຂື ້ ນ ໃນເດື ອນ ພຶດສະພາ 2014 ເຊິ່ ງປະກອບມີ  

ຕົວແທນຈາກ ຫຼາກຫຼາຍກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆຂອງນະຄອນຫຼວງ, 

ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ :   

(i) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ກະຊວງ ຍທຂ ໃນການກະຈາຍຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່/ແຜນການ ຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ສະບັບປັບປຸງ;   

(ii) ປະສານງານກັບ ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ໃນການຊີ ້ ນໍ າ ບັນດາພະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 

ແລະ ອໍ ານາດການ ປົກຄອງ ທຸກລະດັບລະດັບ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບ ປັບປຸງ  

(iii) ດໍ າເນີ ນການປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ກິດຈະກໍາເພ່ືອການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະສານງານກັບ 

ຜູ້ມີ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ ທຸກພາກສ່ວນ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບປັບປຸງ.   

(iv) ຈັດຕ້ັງ, ວາງແຜນ ແລະ ດໍ າເນີ ນ ການຊອກຫາທີ່ ດິ ນເພ່ືອປ່ຽນແທນ, ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ 

ການໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼື ອ ໃນນາມຂອງ ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ 

ຕາມແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່/ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານ ຄື ນໃໝ່ສະບັບປັບປຸງ 

ທີ່ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ແລ້ວ. 

(v) ປະຕິບັດໜ້າທີ່  ເປັນຄະນະກໍາມະການ ແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ ຂອງໂຄງການ ແລະ 

ຕິດຕາມກວດກາ ພ້ອມທັງ ລາຍງານ ຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ.   

37. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ 

ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

(i) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ ດໍ າເນີ ນ 

ການສໍ າຫຼວດໂດຍການວັດແທກຢ່າງລະອຽດ.  

(ii) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ 

ໃນການຄ້ົນຄ້ວາຫາ ທີ່ ດິ ນປ່ຽນແທນ ໃຫ້ອົງກອນທີ່ ຖື ກຍົກຍ້າຍ, ລວມທັງ 

ການອອກເອກະສານຢ້ັງຢື ນຄວາມເປັນເຈົ ້ າຂອງ ຢ່າງ ຖຶກກົດໝາຍ ສໍ າລັບທີ່ ດີ ນໃໝ່.  

(iii) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ກະຊວງ ຍທຂ ໃນການສ້າງ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານ ຄື ນໃໝ່ ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ສໍ າເລັດ.   

38. ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ນະຄອນຫຼວງ ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

(i) ຮ່ວມກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ ດໍ າເນີ ນ 

ການສໍ າຫຼວດໂດຍ ການວັດແທກຢ່າງລະອຽດ ເພ່ືອປັບປຸງ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່.    

(ii) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ແລະ 

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ ລ້ອມນະຄອນຫຼວງ ໃນການກໍານົດທີ່ ດິ ນ 

ເພ່ືອປ່ຽນແທນໃຫ້ ອົງກອນທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍ.     
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(iii) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ກະຊວງ ຍທຂ ໃນການສ້າງແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ 

ປັບປຸງແຜນ ດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ສໍ າເລັດ  

39. ໂຄງການໄດ້ປະເມີ ນ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ຂອງ ອົງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເດື ອນ ພຶດສະພາ 2014. ໄດ້ມີ ການສໍ າພາດ 

ອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ – ກະຊວງ ຍທຂ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ 

ນະຄອນຫຼວງ, ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ, ແລະອື່ ນໆ ອີ ກ ລວມທັງ ອົງກອນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

ຜົນຂອງການປະເມີນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງອົງກອນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຫ່ົຼານ້ັນ 

ແມ່ນມີ ພຽງພໍ ແລະ ມີ ຄວາມເຂ້ົາໃຈດີ  ຕ່ໍຫັຼກການ, ຄວາມຈໍ າເປັນ, ແລະ ຂ້ັນຕອນ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານ 

ຄື ນໃໝ່ ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ . ອີ ກຢ່າງໜ່ຶງ, ໂຄງການ ຈະມີຜົນກະທົບຕ່ໍ 

ທີ່ ດິ ນ ແລະ ສິ່ ງກ່ໍສ້າງ ຂອງ ລັດຖະບານ ເທ່ົານ້ັນ. ສະນ້ັນ ຈື່ ງບໍ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ 

ທີ່ ຈະມີການເສີ ມສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກັບ ບັນດາອົງກອນດ່ັງກ່າວ.      

  

IX. ������������������������� 

40. ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ ແລະ ການຕັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ ຕາມຕາຕະລາງ 6 ລຸ່ມນີ ້ : 

(i) ການກໍານົດພ້ືນທີ່ ດິ ນ ແລະ ການວາງເຂດແດນກ້ັນ ພ້ືນທີ່ ໂຄງການ: ຫັຼງຈາກ 

ການອອກແບບໂດຍລະອຽດ ດ້ານວິ ສະວະກໍາ 

ໄດ້ຮັບການອານຸມັດຈາກອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ, ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ຈະອອກ 

ເອກະສານ ລົບລ້າງກໍາມະສິ ດ ທີ່ ດິ ນເກ່ົາ ແລະ ມອບໃຫ້ ກະຊວງ ຍທຂ 

ເພ່ືອເລີ່ ມດໍ າເນີ ນໂຄງການ. ກະຊວງ ຍທຂ ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບ 

ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ, ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 

ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງ ແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງ, ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາ 

ການອອກແບບ ໂດຍລະອຽດດ້ານວິ ສະວະກໍາ ເພ່ືອກໍານົດ ແລວທາງໂຄງການ ຫຼື  

ຂອບເຂດເສ້ັນແດງ ແລະ ວາງເຂດແດນກ້ັນ ພ້ືນທີ່ ໂຄງການ.    

(ii) ການສ້າງຕ້ັງ ຄະນະກໍາມະການ ເພ່ືອປະເມີນມູນຄ່າ 

ສິ່ ງປຸກສ້າງຂອງອົງກອນລັດທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ: ກະຊວງ ຍທຂ ຈະດໍ າເນີ ນ ການສ້າງຕ້ັງ 

ຄະນະກໍາມະການ ທີ່ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວແທນຈາກ ບັນດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ພະແນກຕ່າງໆ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ເພ່ືອປະເມີ ນ ມູນຄ່າຊັບສິ ນ ທີ່ ຖື ກກະທົບໂດຍໂຄງການ.   

(iii) ການສ່ົງແຈ້ງການ ໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ: ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ 

ສ່ົງໃບແຈ້ງການ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາອົງກອນທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ. ໃບແຈ້ງການດ່ັງກ່າວ 

ໄດ້ກ່າວເຖິງເຫດຜົນໃນການ ຕ້ອງເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ແຜນໃນການຍົກຍ້າຍ, 

ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ, ການຍ້າຍອອກຈາກ ພ້ືນທີ່  ແລະ ມື ້ ສີ ້ ນສຸດ.  

(iv) ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ກ່ອນການສໍ າຫຼວດໂດຍການວັດແທກ 

ຢ່າງລະອຽດ: ກ່ອນຈະທໍາການ ສໍ າຫຼວດໂດຍການວັດແທກ ຢ່າງລະອຽດ, 

ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ປະສານງານກັບ ພະແນກໂຍທາທິ  ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ 
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ນະຄອນຫຼວງ ຈະເຜີຍແຜ່ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ກັບບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ຖື ກຜົນກະທົບ 

ແລະ ຊຸມຊົນ. ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານດ່ັງກ່າວຈະຖື ກເຜີຍແຜ່ ຜ່ານຫຼາກຫຼາຍ ການສື່ ສານ: (i) 
ຜ່ານລະບົບກະຈາຍ ສັນຍານ ເຖິງສາທາລະນະຊົນ ໃນທຸກຮູບແບບເຊັ່ ນ ວິ ທະຍຸ, ໜັງສື ພິມ, 

ໂທລະພາບ, ແຜ່ນໂຄສະນາ ຫຼື  ຈົດໝາຍ ສ່ົງເຖິງ 

ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງລັດຖະບານທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ພ້ອມທັງຕິດແຜ່ນໂຄສະນາຕາມ 

ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ; (ii) ໂດຍຜ່ານການປຶ ກສາຫາລື  ກັບບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ 

ລັດຖະບານ ແລະ ຊູມຊົນ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດ ແລະ ມາດສ່ວນ 

ຜົນກະທົບຂອງ ໂຄງການ, ນະໂນຍາຍ ແລະ ສິ ດທິ ຂອງຜົນເສຍຫາຍທຖຸກປະເພດ, 

ໄລຍະເວລາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະ ອົງກອນ, ແລະ 

ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ.            

(v) ການສໍ າຫຼວດໂດຍການວັດແທກຢ່າງລະອຽດ: ການສໍ າຫຼວງດ່ັງກ່າວ ຈະໄດ້ດໍ າເນີ ນ ເມ່ືອ 

ການອອກແບບໂດຍ ລະອຽດ ດ້ານວິ ສະວະກໍາ ສໍ າເລັດແລ້ວ. ພະແນກ ຍທຂ 

ກໍາແພງນະຄອນ ຈະເປັນຜູ້ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດນີ ້ . ຜົນຂອງການສໍ າຫຼວດ ແລະ 

ຜົນການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິ ນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ ຈະຖືກນໍ າໃຊ້ເຂ້ົາໃນ ການປັບປຸງ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່.   

(vi) ຍື່ ນບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບມູນຄ່າສິ່ ງປຸກສ້າງທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຕ່ໍຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ: ຄະນະກໍາມະ ການ ທີ່ ຖື ກແຕ່ງຕ້ັງຂື ້ ນ ຈະທໍາການສໍ າຫຼວດ 

ແລະ ກະກຽມບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິ ນ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນ ເສຍຫາຍ. ກະຊວງ ຍທຂ 

ຈະເປັນຜູ້ຍື່ ນ ບົດລາຍງານດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ເພ່ືອທົບທວນ ແລະ 

ຮັບຮອງເອົ າ. 

(vii)   ປັບປຸງ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບນີ ້  ແລະ 

ຍື່ ນໃຫ້ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ  ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ເພ່ືອຕົກລົງເຫັນດີ : 

ກະຊວງ ຍທຂ ໂດຍມີການຊ່ຍເຫືຼອ ຈາກທີ່ ປຶ ກສາໂຄງການ ຈະປັບປຸງ 

ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບນີ ້  ແລ້ວ ຍື່ ນໃຫ້ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ 

ເພືອຮັບຮອງ ເຫັນດີ  ແລະ ຍື່ ນໃຫ້ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ເພ່ືອທົບທວນ ແລະ ອານຸມັດ.        

(viii) ຕິດປະກາດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບສົມບູນ ຢູ່ພ້ືນທີ່ ໂຄງການ, ເວບໄຊທ 

ຂອງກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ເວບໄຊທ ຂອງອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ເວບໄຊທ 

ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ : ຫັຼງຈາກ ແຜນການ ຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບປັບປຸງ 

ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ແລ້ວ, ແຜນດ່ັງກ່າວ 

ຈະຕ້ອງຖື ກເຜີຍແຜ່ ສູ່ສາທາລະນະຊົນ. ທຸກໆອົງກອນ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈະໄດ້ຮັບ 

ເອກະສານດ່ັງກ່າວ ອົງກອນລະໜ່ືງຊຸດ.        

(ix) ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ: ອົງກອນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ຈາກໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ 

ພາຍໃຕ້ການຊີ ້ ນໍ າຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ອົງກອນອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.   
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(x) ຈັດສັນທີ່ ດິ ນ ເພ່ືອປ່ຽນແທນໃຫ້ ອົງກອນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ 

ຂົນສ່ົງ ນະຄອນ ຫຼວງອຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ, 

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 

ອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ ຈະຈັດສັນທີ່ ດິ ນ ເພ່ືອປ່ຽນແທນໃຫ້ ອົງກອນ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, 

ພ້ອມທັງອອກເອກະສານກໍາມະສິ ດ ທີ່ ດິ ນໃໝ່ໃຫ້.   

(xi) ການຕິດຕາມ: ຈະໄດ້ມີ ການຕິດຕາມພາຍໃນ ໂດຍຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງ 

ຍທຂ ໃນການ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ອີ ງຕາມແຜນສະບັບສົມບູນ. ຖ້າໄດ້ຮັບ ຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ຈະໄດ້ມີ  ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂ 

ໄປຕາມກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ ທີ່ ວາງໄວ້.  

 

ຕາຕະລາງ 6: ຕາຕະລາງເວລາ ກິດຈະກໍາການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

ກິດຈະກໍາ ເວລາ 

ການກະກຽມ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 
2014 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ທົບທວນ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ  ມິຖຸນາ / ສິ ງຫາ 2014 

ເລີ່ ມຕ້ົນ ການອອກແບບໂດຍລະອຽດ ດ້ານວິ ສະວະກໍາ ຕຸລາ 2014 

ອານຸມັດ ແບບລະອຽດດ້ານວິ ສະວະກໍາ ເມສາ 2015 

ການປັບປຸງ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ (ການປຶ ກສາຫາລື , 
ການເຜີຍແ◌່ ຜ່, ການສໍ າຫຼວດ ໂດຍການວັດແທກຢ່າງລະອຽດ, ແລະອື່ ນໆ) 

ພືດສະພາ 2015 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ທົບທວນ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ  ຕ່ໍ 
ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບປັບປຸງ     

ມິຖຸນາ 2015 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ຕົກລົງເຫັນດີ  ແລະ ເຜີຍແຜ່ 
ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບປັບປຸງ ທາງ ເວບໄຊ້ ຂອງທະນາຄານ  

ກໍລະກົດ 2015 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບສົມບູນ 
(ການຈ່າຍ) ພະຈິ ກ 2015 

 
X. �������������� ��� ��������� 

41. ການຕິດຕາມພາຍໃນ ແມ່ນເປັນໜ້າທີ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ແລະ 

ກະຊວງ ຍທຂ ໂດຍການ ຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ ທີ່ ປຶ ກສາໂຄງການ. ການຕິດຕາມພາຍໃນນີ ້  ແມ່ນແນໃສ່ເພ່ືອ:     

(i) ຮັບປະກັນ ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີ ຍ ໃຫ້ບັນດາອົງກອນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ແມ່ນໄດ້ຖື ກປະຕິບັດ ຕາມປະເພດ ການສຸນເສຍ ແລະ ໝວດຂອງຜົນກະທົບ; 

ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ແມ່ນໄດ້ຖື ກປະຕິບັດ ຕາມຕາຕະລາງ ການໃຫ້ສິ ດທີ່ ຄວນໄດ້ຮັບ 

ທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບສົມບູນ.       
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(ii) ຮັບປະກັນວ່າ ກິດຈະກໍາການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ໄດ້ດໍ າເນີ ນຖື ກຕ້ອງຕາມຫັຼກການ 

ທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນການ ຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບສົມບູນ  

(iii) ສໍ າຫຼວດເບິ່ ງວ່າ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບຽບການ ຖື ກເຜີຍແຜ່ຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ທ່ົວເຖິງ.   

(iv) ກໍານົດໃຫ້ໄດ້ວ່າ ການແກ້ໄຂຄໍ າຮຽກຮ້ອງ ໄດ້ເປັນໄປຕາມຂ້ັນຕອນກົນໄກແລ້ວ ຫຼື  

ຍັງມີ ບັນຫາໃດທີ່ ຍັງແກ້ໄຂ ບໍ່ ໄດ້ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການເອົ າໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຕ່ືມ.  

(v) ຮັບປະກັນວ່າ ການເຊື່ ອມຕ່ໍໄລຍະລະຫວ່າງ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ການກະກຽມພ້ືນທີ່  ແລະ 

ການເລື່ ມຕ້ົນ ວຽກງານກ່ໍສ້າງ ເປັນໄປດ້ວຍຄວາມລາບລື່ ນ ແລະ 

ຈະບໍ່ ມີ ການມອບຮັບພ້ືນທີ່  ເພ່ືອເລີ່ ມການກ່ໍສ້າງ ຈົນກວ່າ ການຊົດເຊີ ຍ, 

ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ ຈະເປັນທີ່ ພໍໃຈ ຂອງບັນດາອົງກອນລັດຖະບານ 

ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.   

42. ກະຊວງ ຍທຂ ຈະຕ້ອງກຽມບົດລາຍງານການຕິດຕາມໂຄງການ ປະຈໍ າ 6 ເດື ອນ 

ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ . ບົດລາຍງານທໍາອິ ດ ຈະຕ້ອງສ່ົງ ພາຍໃນ 

6 ເດື ອນ ຫັຼງຈາກສໍ າເລັດ ການຈ່າຍຄ່າທົດແທນ.  ບົດລາຍງານການຕິດຕາມພາຍໃນ ດ່ັງກ່າວ 

ຈະຕ້ອງມີ ຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆດ່ັງລຸ່ມນີ ້  ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ຈໍ າກັດ ພຽງເທົ່ ານີ ້ .         

(i) ເນື ້ ອໃນການປຶ ກສາຫາລື  ທີ່ ໄດ້ດໍ າເນີ ນ ໃນຊ່ວງເວລາປັບປຸງ ແລະ ເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.  

(ii) ຈໍ ານວນ ແລະ ກຸ່ມປະເພດ ບັນດາ ບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ສະຖານະ 

ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ ໃຫ້ກັບ ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

(iii) ສະຖານະ ການເບີ ກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ຕົວຈິ ງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ໄດ້ 

ຮັບຜົນກະທົບ. 

(iv) ສະຖານະ ການຍົກຍ້າຍ ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ການຈັດສັນທີ່ ດິ ນ, ຄວາມຄື ບໜ້າ 

ໃນການກ່ໍສ້າງ ອາຄານຫ້ອງການຫັຼງໃໝ່, ແລະອື່ ນທ)  

(v) ສະຖານະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ. 

(vi) ຜົນການແກ້ໄຂ ຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ບັນຫາທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ແກ້ໄຂ ທີ່ ຕ້ອງການ ການເອົ າໃຈໃສ່ 

ເພ່ືອແຂ້ໄຂ. 

(vii) ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆ ທີ່ ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄດ້ຍົກຂື ້ ນ ແລະ 

ວິ ທີ ການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັັ່ ງກ່າວ.  
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Appendix 1: ບົດບັນທຶ ກ ການປຶ ກສາຫາລື    

ວັນທີ  :   ວັນພະຫັດ, ທີ  15 ພຶດສະພາ 2014, ເວລາ 9.00 am 

ສະຖານທີ່  : ຂະແໜງຄວາມປອດໄພການບິ ນ, ກົມການບິ ນພົນລະເຮື ອນ (ເດີ ນຍົນ ວັດໄຕ)  

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ :  

 ທ່ານ ສົມພົນ ໄຊຍະວົງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ 

 ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສິ ຣິ ສັກ, ພະນັກງານ ວິ ຊາການ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ງົ ບປະມານ, ກົມຂົນສ່ົງ, ກະຊວງ 
ຍທຂ 

 ທ່ານ ຕັຼງ ຄູຍ ຊູ (Mr. Tran Quy Suu), ຊ່ຽວຊານ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່  
 ນາງ ມຸກດາ ສິ ນໄຊວໍ ລະວົງ, ຜູ້ຊ່ວຍຊ່ຽວຊານ 

ຫົວຂໍ ້  : ຜົນກະທົບ ຈາກການສ້າງສະຖານີ ລົດເມ ຢູ່ເດີ່ ນບິ ນ ແລະ ການຊົດເຊີ ຍ, ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອ 
ຕ່ໍຜົນກະທົບດ່ັງກ່າວ 

• ທ່ານຫົວໜ້າຂະແໜງ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການນີ ້ ມາກ່ອນ ແຕ່ບໍ່ ຮູ້ລາຍລະອຽດ. ທ່ານບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ຂັດຂ້ອງອັນໃດ 

ໃນການຈະຕ້ັງ ສະຖານີ ຢູ່ ຈຸດທີ່ ໄດ້ເລື ອໄວ້ ແລະ ຄົງຈະບໍ່ ມີ ຜົນກະທົບຕ່ໍ ແຜນຂະຫຍາຍ ແລະ 

ພັດທະນາສະໜາມບິ ນ (ສະໜາມບິ ນພາຍໃນ ຈະມີ ການຂະຫຍາຍ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ ໄຈກາ). 

ເຖິງຢ່າງນ້ັນກໍຕາມ, ຈຸດຕ້ັງສະຖານີ  ທີ່ ໄດ້ອອກແບບເບື ້ ອງຕ້ົນ ບໍ່ ເໝາະສົມປານໃດ ຍ້ອນເຫດຜົນ 2 

ປະການຄື : (i) ມັນຂ້ອນຂ້າງໄກ ຈາກອາຄານພາຍໃນ ສະນ້ັນ ຈິ່ ງບໍ່ ສະດວກສໍ າລັບຄົນ ທ້ອງຖ່ິນ 

ທີ່ ຈະນໍ າໃຊ້ລົດເມ; (ii) ມີ ຈຸດທີ່ ເໝາະສົມກວ່າ ອີ ກ 3 ຈຸດ ທີ່ ໜ້າເອົ າໄປພິຈາລະນາ ໃນຂ້ັນຕອນ 

ອອກແບບລະອຽດ.        

• ເມື່ ອໃດ ທີ່ ມີ ການຕົກລົງ ຈະເອົ າທີ່ ດິ ນດ່ັງກ່າວ ຂອງສະໜາມບິ ນ, ກາານແຈ້ງການ ຢ່າງເປັນທາງການ 

ຄວນຖື ກສ່ົງໄປເຖິງ ຂະແໜງ ຄວາມປອດໄພການບິ ນ (ສະໜາມວັດໄຕ) ເພ່ືອໃຫ້ ພື ້ ນທີ່ ດ່ັງກ່າວ ຖື ກຮັກສາໄວ້ 

ສໍ າລັບສ້າງເປັນ ສະຖານີ ລົດເມ.  

• ທີ່ ດິ ນດ່ັງກ່າວ ເປັນກໍາມະສິ ດ ຂອງສະໜາມບິ ນ (ດິ ນລັດຖະບານ), ສະນ້ັນ ຈຶ່ ງບໍ່ ມີ ການຮຽກຮ້ອງ ການຊົດເຊີ ຍ 

ແຕ່ຖ້າມີ  ການເສຍຫາຍຕ່ໍຊັບສິ ນໃດໆ ໃນພ້ືນທີ່ ດິ ນ (ລະບົບຮ່ອງນໍ ້ າ, ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກອື່ ນໆ...) 

ຄວນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕ້ັງຄື ນ ໂດຍໂຄງການ. 

• ທ່ານຫົວໜ້າຂະແໜງ ເຫັນດີ ນໍ າ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ ທີ່ ໄດ້ນໍ າສະເໜີ. 

 

ວັນທີ  :   ວັນຈັນ, ທີ  19 ພຶດສະພາ 2014, ເວລາ 9.00 am 

ສະຖານທີ່  : ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ :  

 ທ່ານ ກ່ິງກິດສະໜາ ທອງສະໝຸດ, ຫົວໜ້າ ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 

 ທ່ານ ວົງສາ ນັນທະວົງ, ຫົວໜ້າສາຂາ 4 ຕົວເມື ອງ, ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 

 ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສິ ຣິ ສັກ, ພະນັກງານ ວິ ຊາການ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ງົ ບປະມານ, ກົມຂົນສ່ົງ, ກະຊວງ 
ຍທຂ 

 ທ່ານ ຕັຼງ ຄູຍ ຊູ (Mr. Tran Quy Suu), ຊ່ຽວຊານ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່    

 ນາງ ມຸກດາ ສິ ນໄຊວໍ ລະວົງ, ຜູ້ຊ່ວຍຊ່ຽວຊານ 

ຫົວຂໍ ້  : ຜົນກະທົບ ຈາກການສ້າງສະຖານີ ລົດເມ, ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອ ຕ່ໍຜົນກະທົບດ່ັງກ່າວ 

• ອີ ງຕາມການອອກແບບເບື ້ ອງຕ້ົນ, ການກ່ໍສ້າງສະຖານີ ລົດເມ ມີ ຜົນຕ່ໍ ເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ 47 ຕ້ົນ ແລະ 

ເສົ າໄຟຟ້າແຮງກາງ 2 ຕ້ົນ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ໄຟຟ້ານະຄອງຫຼວງ.  
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• ທ່ານ ກ່ິງກິດສະໜາ ທອງສະໝຸດ ເຄີ ຍເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມ ນໍ າກົມຂົນສ່ົງ ກະຊວງ ຍທຂ ເພ່ືອຮັບຮູ້ 

ການນໍ າສະເໜີໂຄງການ ແລະ ປຶ ກສາຫາລື ການອອກແບບເບື ້ ອງຕ້ົນ.   

• ການສໍ າຫຼວດຄິ ດໄລ່ ແລະ ຂື ້ ນແຜນ ການຍົກຍ້າຍເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ ຈະໃຊ້ເວລາ 2 ອາທິດ 

ສ່ວນການຍົກຍ້າຍຕົວຈິ ງ ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາ ປະມານ 1 ເດື ອນ (ສໍ າລັບ 47 ຕ້ົນ). 

ສ່ວນການຍ້າຍເສົ າໄຟຟ້າແຮງກາງ, ຈະໃຊ້ເວລາ 1 ອາທິດ ໃນການສໍ າຫຼວດ ຄິ ດໄລ່ ແລະ ຂື ້ ນແຜນ, ແລະ 2 

ອາທິດ ໃນການຍົກຍ້າຍພ້ອມກັບຕິດຕ້ັງຄື ນ ລວມທັງການປະກາດ ໃຫ້ຊຸມຊົນໃຫ້ຮັບຮູ້ ກ່ອນ 

ວ່າຈະມີ ການຕັດກະແສໄຟໜ່ຶງວັນໃນມື ້ ຍ້າຍສາຍໄຟ.     

• ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອ: ເວລາໃດ ທີ່ ການອອກແບບລະອຽດດ້ານວິ ສະວະກໍາ ສໍ າເລັດແລ້ວ, 

ໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ ຈະທໍາການສໍ າຫຼວດ ແລະ ກະກຽມແຜນ ການຍົກຍ້າຍເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ ແລະ 

ເສົ າໄຟຟ້າແຮງກາງ ຕາມລະບຽບ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງລັດຖບານ. ມູນຄ່າການຍົກຍ້າຍທັງໝົດ 

ທີ່ ລວມທັງການສໍ າຫຼວດ, ການກະກຽມແຜນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ພ້ອມກັບ 

ຄ່າຂົນສ່ົງເພ່ືອຍ້າຍເສົ າໄຟອອກໄປບ່ອນອື່ ນ ແມ່ນໂຄງການເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.    

• ທ່ານ ກ່ິງກິດສະໜາ ທອງສະໝຸດ ເຫັນດີ ນໍ າ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ ທີ່ ໄດ້ນໍ າສະເໜີ.  

• ເວລາໃດ ທີ່ ການອອກແບບລະອຽດດ້ານວິ ສະວະກໍາ ສໍ າເລັດແລ້ວ, ໄຟຟ້າ ນະຄອນຫຼວງ 

ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ ຢ່າງ ເປັນທາງການທັນທີ  ເພ່ືອຈະໄດ້ເລີ່ ມກະກຽມວາງແຜນໄດ້ທັນເວລາ.  

 

ວັນທີ  :   ວັນພຸດ, ທີ  21 ພຶດສະພາ 2014, ເວລາ 9.00 am 

ສະຖານທີ່  : ອົງກອນພັດທະນາ ແລະ ບໍ ລິ ຫານຕົວເມື ອງ (ອພບ) ນະຄອນຫຼວງ 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ :  

 ທ່ານ ສົມບູນ ອາຄະວົງສາ, ຮອງປະທານ 

 ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສິ ຣິ ສັກ, ພະນັກງານ ວິ ຊາການ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ງົ ບປະມານ, ກົມຂົນສ່ົງ, ກະຊວງ 
ຍທຂ 

 ທ່ານ ຕັຼງ ຄູຍ ຊູ (Mr. Tran Quy Suu), ຊ່ຽວຊານ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່    

 ນາງ ມຸກດາ ສິ ນໄຊວໍ ລະວົງ, ຜູ້ຊ່ວຍຊ່ຽວຊານ 

ຫົວຂໍ ້  : ຜົນກະທົບ ຈາກການສ້າງ ສະຖານີ ລົດເມຕ່ໍສວນສາທາລະນະ, ການຊົດເຊີ ຍ, ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອ  

• ທ່ານ ສົມບູນ ອາຄະວົງສາ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການນີ ້  ເພາະວ່າ ທ່ານໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 

ປະຊຸມກ່ຽວກັບໂຄງການແລ້ວຄ້ັງໜ່ິງ.  

• ອີ ງຕາມການອອກແບບເບື ້ ອງຕ້ົນ, ການກ່ໍສ້າງສະຖານີ ລົດເມ ມີ ຜົນຕ່ໍ ເນື ້ ອທີ່  75 ມ2 ຂອງສວນສາທາລະນະ 

(ສວນເຈົ ້ າຟ້າງຸ ່ ມ ແລະ ສວນປະຕູໄຊ), ຕະແກງຮ່ອງລະບາຍນໍ ້ າ 121 ອັນ, ຮ້ົວພຸ່ມດອກໄມ້ 80 ມ2, ຕ້ົນໄມ້ 18 

ຕ້ົນ (3 ຕ້ົນໃຫຍ່ ແລະ ຕ້ົນດອກຈໍ າປານ້ອຍ 15 ຕ້ົນ), ແລະ ຕີ ນກ່ໍອ້ອມຕີນຕ້ົນໄມ້ 15 ອັນ. ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງມີ  

ຖັງນໍ ້ າ 1 ອັນ ຢູ່ສວນເຈົ ້ າຟ້າງຸ ່ ມ ທີ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ ຍ້າຍບ່ອນຕ້ັງ ພ້ອມທ່ໍນໍ ້ າຍາວ 3 ແມັດ. ທັງໝົດນີ ້  

ແມ່ນຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງ ອພບ ນະຄອນຫຼວງ.   

• ອພບ ຍິ ນດີ ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຢ່າງເຕັມທີ່ . ການຊົດເຊີ ຍ ສໍ າລັບທີ່ ດິ ນ ທີ່ ຖື ກແຕະຕ້ອງ ແມ່ນບໍ່ ຈໍ າເປັນ 

ແຕ່ຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບ ຕ້ົນໄມ້ທີ່ ຕ້ອງປູກຄື ນ ແລະ ກ່ໍຂອບຕີນຄື ນ, ການເກັບເອົ າຕະແກງຮ່ອງລະບາຍນໍ ້ າອອກ, 

ແລະ ການຍ້າຍບ່ອນຕິດຕ້ັງ ຖັງນໍ ້ າຄື ນໃໝ່. ຫັຼງຈາກການອອກແບບລະອຽດດ້ານວິ ສະວະກໍາ 

ສໍ າເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ອພບ ຈະຮ່ວມມື ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ 

ອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ ໃນການ ວັດແທກຮວບຮວມ ແລະ ຄິ ດໄລ່ ຄ່າຊົດເຊີ ຍ ຕາມລາຍການສິ່ ງຕ່າງໆ 

ທີ່ ຖຶກຜົນກະທົບ ຢ່າງລະອຽດ.    
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• ທ່ານ ສົມບູນ ອາຄະວົງສາ ເຫັນດີ ນໍ າ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ ທີ່ ໄດ້ນໍ າສະເໜີ.  

• ອພບ ນະຄອນຫຼວງ ສະເໜີໃຫ້ໂຄງການ ສ່ົງເອກະສານການຕັດສິ ນໃຈເປັນທາງການ 

ກ່ຽວກັບການເອົ າທີ່ ດິ ນດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອນໍ າໃຊ້ໃນໂຄງການ ຫັຼງຈາກທີ່  ການອອກແບບລະອຽດດ້ານວິ ສະວະກໍາ 

ສໍ າເລັດຮຽບຮ້ອຍ ເພ່ືອຈະໄດ້ກະກຽມແຜນການ ຍົກຍ້າຍ ເສົ າໄຟເຍື ອງທາງ, ເສົ າໄຟຟ້າແຮງກາງ ແລະ 

ສິ່ ງທີ່ ຖື ກກະທົບຕ່າງໆ ໄດ້ທັນຕາມເວລາ.  

 

ວັນທີ  :   ວັນອັງຄານ, ທີ  20 ພຶດສະພາ 2014, ເວລາ 9.30 am 

ສະຖານທີ່  : ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ :  

 ທ່ານ ນາງ ບັງອອນ, ຫົວໜ້າພະແນກ 

 ທ່ານ ນາງ ລົດຈະນາ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສິ່ ງແວດລ້ອມ 

 ທ່ານ ສົມມິດ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສິ່ ງແວດລ້ອມ 

 ທ່ານ ຄໍ າພາ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄວບຄຸມມົນລະພິດ 

 ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສິ ຣິ ສັກ, ພະນັກງານ ວິ ຊາການ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ງົ ບປະມານ, ກົມຂົນສ່ົງ, ກະຊວງ 
ຍທຂ 

 ທ່ານ ຕັຼງ ຄູຍ ຊູ (Mr. Tran Quy Suu), ຊ່ຽວຊານ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່    

 ນາງ ມຸກດາ ສິ ນໄຊວໍ ລະວົງ, ຜູ້ຊ່ວຍຊ່ຽວຊານ 

ຫົວຂໍ ້  : ບັນຫາຕ່າງໆ ໃນການຮ່າງ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ 

• ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ຢື ນຢັນວ່າ ທີ່ ດິ ນທີ່ ຖື ກແຕະຕ້ອງ 

ເປັນດິ ນຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ສະນ້ັນ ຈຶ່ ງບໍ່ ຕ້ອງມີ ການຊົດເຊີ ຍສໍ າລັບທີ່ ດິ ນ. ກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ ດິ ນ 

ເພ່ືອທົດແທນໃຫ້ ສູນສື່ ສານມວນຊົນ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ຈະປຶ ກສາກັບ 

ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສະຖາບັນ ເພ່ືອຈັດສັນ ທີ່ ດິ ນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ. ພໍມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ 

ຕາມທີ່ ສະຖາບັນ ສື່ ສານມວນຊົນ ຂໍ ໃຫ້ທີ່ ດິ ນ ທີ່ ຈະປ່ຽນແທນ ບໍ່ ໄກຈາກສະຖານ ທີ່ ເດີ ມ ເກີນ 5-6 ກມ, ມີ  2 

ທາງເລື ອກຄື  ທີ່ ດິ ນຕອນໜ່ຶງ ຢູ່ຖະນົນ T4 ຫຼື  ອີ ກຄອນໜ່ຶງ ຢູ່ຖະໜົນ 450ປີ . ພະແນກ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ເຫັນດີ ວ່າ ຄ້ອງມີ ການຊົດເຊີ ຍ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອ 

ສໍ າລັບສິ່ ງປຸກສ້າງ ດ້ວຍ ມູນຄ່າທົດແທນ.    

• ອີ ງຕາມ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ, ອົງກອນທີ່ ຈະ ທົບທວນ ແລະ 

ຮັບຮອງ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ແລະ ແຜນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່ ສະບັບປັບປຸງ ແມ່ນ 

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງ.  

• ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ ເຫັນດີ  ກັບ (i) ວັນສີ ້ ນສຸດ; (ii) 

ຫັຼກການໃນການ ເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ ແລະ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່; ແລະ (iii) ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈ 

ທີ່ ໄດ້ນໍ າສະເໜີ.  

• ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍ າເຫັນວ່າ 

ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ ຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂື ້ ນໂດຍໄວ ເພ່ືອ ໜ່ວຍງານດ່ັງກ່າວ 

ຈະໄດ້ປະສານງານກັບ ບັນດາອົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການເວນຄື ນທີ່ ດິ ນ 

ແລະ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄື ນໃໝ່.   
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