ບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈວາ່ ດວ
ົ້ ຍການສ ໍາປະທານໂຄງການທອ
່ ງທຽ່ ວ.............................
[ໃສຊ
່ ່ ໂຄງການ] ໃນ.............................. [ເມອງ, ແຂວງ]
ໂຄງການປະເພດສອງ
ົ້ ໃນວ ັນທ......................... ຢນ
ບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃນນ ົ້ (ຊຶ່ ງຕໍ່ ໄປນເົ້ ອົ້ນວາ່ “ MOU ” ) ແມນສ
່ າົ້ ງຂຶນ
່ ະຄອນຫຼ ວງ
ວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
ລະຫວາ່ ງ
ລ ັດຖະບານແຫງ
່

ສປປ

ລາວ

ທ່ ຕາ່ ງໜາົ້ ໂດຍ

ກະຊວງແຜນການ

ແລະ

ການລ ົງທຶ ນ,

ຊຶ່ ງຕໍ່ ໄປນເົ້ ອົ້ນວາ່ :

“ລ ັດຖະບານ”
ແລະ
.......................................[ໃສຊ
່ ່ ບໍລິສ ັດ]

ົ້
ທ່ ສາົ້ ງຕງຂຶ
ັ ົ້ ນ

ແລະ

ຈ ົດທະບຽນພາຍໃຕກ
ົ້ ົດໝາຍຂອງ

........................[ໃສຊ
ັ ົ້ .່ ................................ (ໃສທ
່ ່ ປະເທດທ່ ບໍລິສ ັດຈ ົດທະບຽນ], ຊຶ່ ງມສ ໍານ ັກງານໃຫຍຕ
່ ງຢ
່ ່ ຢ່
ເຕັ ມຂອງສ ໍານ ັກງານ) ຊຶ່ ງຕໍ່ ໄປນເົ້ ອົ້ນວາ່ : “ນ ັກລ ົງທຶ ນ”
ົ້ ວາ່ : “ຄຮ
ນ ັກລ ົງທຶ ນ ແລະ ລ ັດຖະບານແມນເອ
ນ
່
່ ວ
່ ມສ ັນຍາຝາ່ ຍໃດຝາ່ ຍໜຶ່ ງ” ຫຼ “ຄຮ
່ ວ
່ ມສ ັນຍາທັງສອງຝາ່ ຍ”.
ເນ່ ອງຈາກວາ່ :
1) ລ ັດຖະບານມຈຸດປະສ ົງຕອ
ົ້ ງການນ ໍາໃຊຊ
ົ້ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດສິ່ງແວດລອ
ົ້ ມຂອງປະເທດ,
ເພາະທ່ ດິນ

ແລະ

ເງ່ ອນໄຂສ ໍາລ ັບການພັດທະນາສະຖານທ່ ທອ
່ ງທຽ່ ວມາດຕະຖານສາກ ົນ,

ໂດຍສະ
ເຂົົ້າໃນການ

ຊຸກຍກ
ົ້ ານພັດທະນາຂອງທອ
ົ້ ງຖິ່ ນ ສາົ້ ງວຽກເຮັດງານທ ໍາໃຫປ
ົ້ ະຊາຊ ົນລາວ ແລະ ສ່ ງົ ເສມທຸລະກິດພາຍໃນ.
ພອ
ັ ົ້ ລ ັດຖະບານ ຍ ັງມຈຸດປະສ ົງທ່ ຈະອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຖາ່ ຍໂອນທັກສະ, ຄວາມຮ ົ້
ົ້ ມກ ັນນນ,
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ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຢທ່ ຕິດພັນກ ັບຂະແໜງທອ
່ ງທຽ່ ວ, ການບໍລິການ, ການດ ໍາເນນການ, ບໍລິຫານ ແລະ
ບ ໍາລຸງຮ ັກສາຊ ັບສິນໃນຂະແໜງທອ
ໍ າ່ ງໆໃຫແ
່ ງທຽ່ ວ ແລະ ກິດຈະກາຕ
ົ້ ກປ
່ ະຊາຊ ົນລາວ.
2) ເພ່ ອບ ັນລຸເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງຕ ົນ, ລ ັດຖະບານມຈຸດປະສ ົງໃນການຊຸກຍ ົ້ ແລະ ສ່ ງົ ເສມຄວາມຍນ
ຍ ົງທາງດາົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ

ແລະ

ສ ັງຄ ົມ,

ການພັດທະນາສິ່ ງອ ໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດາົ້ ນ

ການທອ
່ ງທຽ່ ວທ່ ມມາດຕະຖານສາກ ົນລວມມ: ການບໍລິການຫຼ າກຫຼ າຍທາງດາົ້ ນລສອດ, ໂຮງແຮມ, ບາົ້ ນ
ພັກ, ຮາົ້ ນກິນດ່ ມ ແລະ ຮາົ້ ນອາຫານ, ບ ັນເທິງ, ສນປະຊຸມ ແລະ ສະຖານທ່ ພັກຜອ
່ ນ,ການທອ
່ ງທຽ່ ວ
ອະນຸລ ັກ ແລະ ການພັດທະນາແຫຼ ງ
່ ທອ
່ ງທຽ່ ວທ ໍາມະຊາດ, ປະຫວ ັດສາດ ແລະ ວ ັດທະນາທ ໍາ ເພ່ ອດຶ່ ງດດ
ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ົ້ ງການຂອງນ ັກທອ
່ ງທຽ່ ວທ ໍາມະຊາດ ແລະ ຄ ົນທອ
ົ້ ງຖິ່ ນໃນ ສປປ ລາວ.
3) ໂຄງການລ ົງທຶນທັງໝ ົດທ່ ສາົ້ ງ ຫຼ ອາດສາົ້ ງຜົນກະທົບດາົ້ ນລ ົບຕໍ່ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຈະຖກອອກ
ແບບ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຕາມມາດຕະການທ່ ຖກຕອ
ັົ້
ົ້ ງ, ເໝາະສ ົມ ແລະ ປົ້ອງກ ັນບໍ່ໃຫມ
ົ້ ຜົນກະທົບດາົ້ ນ
ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ລວມທັງແຜນການຄຸມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ແຜນການ
ຄຸມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສ ັງຄ ົມເພ່ ອປົ້ອງກ ັນ, ຫຼຸ ດຜອ
່ ນ ແລະ ແກໄົ້ ຂຜົນກະທົບດາົ້ ນລ ົບຕໍ່ສິ່ ງແວດ
ລອ
ົ ຈາກໂຄງການລ ົງທຶ ນ ແລະ ສາົ້ ງຄວາມຍນຍ ົງຂອງການພັດທະນາ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຢາ່ ງມປະສິດຕິຜນ
ເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມແຫງ່ ຊາດ.
4) ນ ັກລ ົງທຶນມຈຸດປະສ ົງໃນການ (ໃສລ
່ າຍລະອຽດໂຄງການ, ຂະໜາດຂອງທ່ ດິນ, ປະເພດສິ່ ງອ ໍານວຍຄວາມ
ົ້ ວາ່ : “
ສະດວກທ່ ຈະປຸກສາົ້ ງ ແລະ ສະຖານທ່ ທອ
ຕງຢ
ໍ
ັ ົ້ ່ (ໃສຊ
່ ງທຽ່ ວທາມະຊາດ)
່ ່ ເມອງ, ແຂວງ) ທ່ ເອນ
ົ້ ວ
ໂຄງການ” ແລະ ຖກບ ັນຈຸເຂົົ້າໃນບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນຮ
ບ ັດ
ັ ົ້
່ ມກ ັບລ ັດຖະບານເພ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ໂຄງການ.
5) ໂຄງການຖກຈ ັດເປັນປະເພດສອງເພ່ ອຈຸດປະສ ົງການປະເມນສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມທ່ ຮຽກຮອ
ົ້ ງເຖິງການປະເມນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມໂດຍອງຕາມດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ເລກທ 112/ນຍ
ລ ົງວ ັນທ 16 ກຸມພາ 2010 (ດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍ EIA).
6) ໂຄງການຖກຈ ັດກຸມ
່ ສ ັງຄ ົມ (S1 ຫຼ S2 ຫຼ S3) ເພ່ ອຈຸດປະສ ົງການປະເມນທາງສ ັງຄ ົມທ່ ຮຽກຮອ
ົ້ ງ (
ແຜນການປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສ ັງຄ ົມ ແລະ ແຜນການຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນ, ແລະ/ຫຼ ແຜນການພັດທະນາ
ປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າ, ຫຼ ການປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສ ັງຄ ົມພາຍໃນການປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ
ແລະ ແຜນການຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນທ່ ກະທັດຫັດ, ແລະ/ຫຼ ບ ົດລາຍງານການຈ ັດສ ັນທ່ ດິນ ແລະ ການຊ ົດ
ເຊຍ, ຫຼ ບ ົດສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ ສ ັງຄ ົມພາຍໃນການປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ) ອງຕາມດ ໍາລ ັດວາ່

2

ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນຈາກໂຄງການພັດທະນາເລກທ 192/
ນຍ ລ ົງວ ັນທ 7 ກໍລະກ ົດ 2005 (ດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັນສ ັນ
ົ້ ະຖກເອົ້ນເປັນ (ບ ົດສຶກສາ SIA). ບ ົດ
ປະຊາຊ ົນ) (ບ ົດລາຍງານ ແລະ ແຜນ ທ່ ມລາຍຊ່ ໃນວ ັກທ 6 ນຈ
ລາຍງານ ແລະ ແຜນການທ່ ມລາຍຊ່ ໃນວ ັກທ 5) ແລະ 6) ຈະຖກເອົ້ນເປັນ (ບ ົດສຶກສາ ESIA).
7) ຄຽ່ ງຄກ
ໍ ົດໃນດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
່ ັບການປະເມນ ແລະ ແຜນ ຕາມການການ
ົ້ ຍ EIA, ການທົດແທນຄາ່ ເສຍຫາຍ
ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນ, ນ ັກລ ົງທຶນຈະໄດຮ
ັົ້ ັດ
ົ້ ັບສິດສະເພາະໃນການຮອ
ົ້ ງຂໍໃຫອ
ົ້ ົງການຈ ັດຕງລ
ທ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງ ສາົ້ ງບ ົດລາຍງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ, ຊຶ່ ງກວມເອົ າພົ້ນທ່ ໂຄງການ,
ແລະ ກະກຽມບ ົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ
ົ້ ອງໂຄງການ.
8) ພາຍຫຼ ງັ ສ ໍາເລັ ດການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນທັງໝດ
ົ ທ່ ຕອ
ົ້ ງການ, ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ແລະ ບ ົດປະເມນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ-ສ ັງຄ ົມ

ົ້ ນຈາກອ ົງການຈ ັດຕງລ
ຂອງໂຄງການພອ
ັ ົ້ ັດທ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ມທັງມໃບຢັງຢ
ົ້ ງ

ແລະ ໃບຍງຍ
ັົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມຈາກ ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ນ ັກລ ົງທຶ ນ ຫຼ
ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການທ່ ສາົ້ ງໂດຍນ ັກລ ົງທຶ ນ (ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ) ສາມາດເຈລະຈາຂນສຸ
ັ ົ້ ດທາົ້ ຍຮວ
່ ມກ ັບ
ລ ັດຖະບານເພ່ ອສະເໜໃຫມ
ົ້ ສ ັນຍາສ ໍາປະທານທ່ ດິນເພ່ ອໂຄງການ.
9) ລ ັດຖະບານ ແລະ ນ ັກລ ົງທຶນຈ່ ງມຈຸດປະສ ົງໃນການການ
ໍ ົດສາຍພົວພັນຂອງສອງຝາ່ ຍ ແລະ ພັນທະຕາ່ ງໆ
່ ັ ທ່ ມລາຍລະອຽດຂາົ້ ງເທິງໃນຂໍ1
ົ້ ) ຮອດຂໍ ົ້ 8)
ທ່ ຕິດພັນກ ັບຂນຕອນຂອງໂຄງການດ
ງ
ັົ້
່ ັ ລຸມ
ສະນນ,
ັົ້ ທັງສອງຝາ່ ຍຈຶ່ ງຕ ົກລ ົງເປັນເອກະພາບກ ັນດງ
່ ນ:ົ້
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ມາດຕາ 1: ຄ ໍານິຍາມ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍ
1.1 ຄ ໍານິຍາມ
ໃນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນ:ົ້
“ໄລຍະເວລາທ່ ໃຫສ
ບ ັດ ຫຼ ອາດ
ັ ົ້
ົ້ ິດ” ໝາຍເຖິງໄລຍະເວລາສິບສອງ (12) ເດອນນ ັບຈາກວ ັນທທ່ ມການຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ເຊຶ່ ງໄດຮ
ເປັນໄລຍະເວລາທ່ ດ ົນຂຶນ
ັ
ັດຖະບານອງຕາມມາດຕາ 3 ທ່ ລະບຸວາ່ : ໄລຍະເວລາທ່ ໃຫົ້
ົ້ ັບການອານຸມດຈາກລ
ສິດຈະຕອ
ົ້ ງຖກຍ ົກເລກຈະໃນກໍລະນໃດກໍ່ ຕາມພາຍຫຼ ງັ ການຍ ົກເລກບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນ.ົ້
“ໂຄງການປະເພດສອງ” ໝາຍເຖິງໂຄງການລ ົງທຶ ນຂະໜາດໃຫຍທ
່ ່ ມຄວາມຊ ັບຊອ
ົ້ ນ ຫຼ ຈະສາົ້ ງຜົນກະທົບທ່ ສ ໍາຄ ັນ
ຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຕາມທ່ ໄດລ
ົ້ ະບຸໄວຢ
ົ້ ໃ່ ນຄ ໍາສ່ງັ ເລກທ 697/ສນຍ-ກຊສ (ລ ົງວ ັນທ 12/03/2010)
ແລະ ດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍ EIA. ໂຄງການປະເພດສອງແມນຕ
່ ອ
ົ້ ງໄດກ
ົ້ ະກຽມ EIA ໃຫຄ
ົ້ ົບຖວ
ົ້ ນ.
“ດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນ” ໝາຍເຖິງດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນ
ຄາ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນຂອງໂຄງການພັດທະນາເລກທ 192/ນຍ ວ ັນທ 07/07/2005 ແລະ
ກວມເອົ າລະບຽບການສ ໍາລບ
ບ ັດດ ໍາລ ັດເລກທ 192/ນຍ ວາ່ ດວ
ັ ການ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັົ້
ົ້ ຍການທົດແທນຄາ່ ເສຍຫາຍ ແລະ
ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນຈາກໂຄງການພັດທະນາວ ັນທ 11/11/2005, ຊຶ່ ງຍ ັງມການປັບປຸງດ ໍາລ ັດ, ກ ົດໝາຍທ່
ອອກພາຍຫຼ ັງ, ດ ໍາລ ັດ, ລະບຽບການ ແລະ ບ ົດແນະນ ໍາອ່ ນໆ.
ົ້ ົກລ ົງລະຫວາ່ ງລ ັດຖະບານ ແລະ ນ ັກລ ົງທຶ ນ ຫຼ ບໍລສ
“ສ ັນຍາສ ໍາປະທານ” ໝາຍເຖິງຂໍຕ
ິ ັດຂອງໂຄງການ ທ່ ຮ ັບ
ອານຸຍາດຈາກນ ັກລ ົງທຶນ ຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການເພ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການ ແລະ ການ
ັ ົ້
ໍ ົດພັນທະ ແລະ ສິດທິ
ຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນ ຫຼ ຂອງບໍລິສ ັດເຊັ່ ນ: ການກໍ່ ສາົ້ ງ, ການດ ໍາເນນງານ ແລະ ການປິ ດໂຄງການ.
“ທ່ ປຶ ກສາ” ໝາຍເຖິງບໍລິສ ັດ ຫຼ ບຸກຄ ົນພາຍໃນ ຫຼ ຕາ່ ງປະເທດທ່ ໄດຈ
ົ້ ົດທະບຽນໃນ ສປປ ລາວ ຫຼ ປະເທດອ່ ນ
ເພ່ ອໃຫກ
ົ້ ານບໍລິການທ່ ປຶ ກສາທາງດາົ້ ນການວິພາກເສດຖະກິດ ແລະ/ຫຼ ທາງດາົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ,
ແລະ

ບ ົດລາຍງານການປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ

ຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ

ແລະ

ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ

ແລະ

ສ ັງຄ ົມ,

ໄດຈ
ົ້ ົດທະບຽນກ ັບກະຊວງ

ອງຕາມດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ

ແລະ ສ ັງຄ ົມ.
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“ດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍ EIA” ໝາຍເຖິງດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມເລກທ 112/ນຍ ລ ົງວ ັນທ
16/02/2010, ພອ
ໍ ັດ ຫຼ ກ ົດໝາຍຕາ່ ງໆທ່ ຈະອອກພາຍຫຼ ງັ .
ົ້ ມທັງການປັບປຸງ, ຫຼ ດາລ
ົ້ ນດາົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
“ໃບຢັງຢ
ົ້ ມ”

ໝາຍເຖິງເອກະສານທາງດາົ້ ນກ ົດໝາຍທ່ ອອກໂດຍກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ຊຶ່ ງຮ ັບຮອງເອົ າການສຶກສາ ESIA.
“ການປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົົ້ ວ
ົ້ ມ” ຫຼ “EIA” ໝາຍເຖິງການສຶກສາ, ການສ ໍາຫຼ ວດ, ການຄນຄ
ົ້ າ, ການວິ
ເຄາະ ແລະ ການປະເມນຜົນກະທົບທາງດາົ້ ນບວກ ແລະ ທາງດາົ້ ນລ ົບຕໍ່ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ລວມທັງຜົນ
ກະທົບໄລຍະສນ
ັົ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ທ່ ເກດຈາກໂຄງການລ ົງທຶ ນທ່ ນອນຢໃ່ ນປະເພດສອງ, ພອ
ົ້ ມທັງສະເໜບ ັນດາ
ທາງເລອກທ່ ເໝາະສ ົມ ແລະ ເສ່ ອມສານເຂົົ້າໃນ EMMP ເພ່ ອປົ້ອງກ ັນ ແລະ ຫຼຸ ດຜອ
່ ນຜົນກະທົບທ່ ອາດຈະເກດ
ົ້ ຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ຂຶນ
ົ້ ມໃນໄລຍະເວລາຂອງການກໍ່ ສາົ້ ງ ແລະ ການດ ໍາເນນໂຄງການລ ົງທຶ ນ. (ເມ່ ອ SIA ເປັນສວ
່ ນໜຶ່ ງ
ຢໃ່ ນ EIA, EIA ຈະຕອ
ໍ ົດຂາົ້ ງລຸມ
ົ້ ງລວມເອົ າ SIA ແລະ SMMP ຕາມທ່ ການ
່ ).
“ແຜນການຄຸມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ” ຫຼ “EMMP” ໝາຍເຖິງແຜນການທ່ ສ ັງລວມເອົ າໜາົ້
ວຽກຕນຕໍ
ົົ້ ທາງສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ມາດຕະການປົ້ອງກ ັນ, ການຫຼຸ ດຜອ
່ ນ ແລະ ການແກໄົ້ ຂບ ັນຫາຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດ
່ ັ ທ່ ການ
ລອ
ໍ ົດຢໃ່ ນດາລ
ໍ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ມດງ
ົ້ ຍ EIA, ພອ
ົ້ ມທັງໂຄງຮາ່ ງການຈ ັດຕງັ ົ້ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ, ຕາຕະລາງ
ເວລາ ແລະ ງ ົບປະມານທ່ ພຽງພໍ ສ ໍາລ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດກິດຈະກາການຄຸ
ມ
ັ ົ້
ໍ
ົ້ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ ງແວດ
ລອ
ົ້ ມໃນໄລຍະການກໍ່ ສາົ້ ງ, ການດ ໍາເນນງານ ແລະ ການສິົ້ນສຸດໂຄງການ.
“ກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ົ້ ຍການປົກປັກຮ ັກສາສິ່ງແວດລອ
ົ້ ມ”

ກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ົ້ ຍການປົກປັກຮ ັກສາສິ່ງແວດລອ
ົ້ ມເລກທ

29/

ສພຊ ລ ົງວ ັນທ 18/12/2012, ພອ
ົ້ ມທັງການປັບປຸງ ຫຼ ດ ໍາລ ັດ ຫຼ ກ ົດໝາຍຕາ່ ງໆທ່ ຈະອອກພາຍຫຼ ງັ .
່ ັ ທ່ ການ
“ບ ົດສຶກສາ ESIA” ໝາຍເຖິງບ ົດສຶກສາ EIA, EIMMP, SMMP ແລະ SIA (ດງ
ໍ ົດຂາົ້ ງລຸມ
່ ນ)ົ້ .
ົ້ ອງທັງສອງ
“ວ ັນທໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ” ໝາຍເຖິງວ ັນທໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນຂ
ັົ້
ັ ົ້
່ ັ ທ່ ການ
ຝາ່ ຍດງ
ໍ ົດໄວທ
ໍ ດຂອງ(MOU) ສະບ ັບນ.ົ້
ົ້ ່ ໜາົ້ ທາອິ
“ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ”

ໝາຍເຖິງບ ົດສຶກສາທ່ ມລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການເພ່ ອການ
ໍ ົດຄວາມເປັນໄປໄດ ົ້

ທາງດາົ້ ນການເງິນ ແລະ ວິຊາການຂອງໂຄງການທ່ ໄດພ
ົ້ ິຈາລະນາແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ESIA
ເຊິ່ ງມການການ
ໍ ົດຕໍ່ໄປໃນມາດຕາ 4.3.
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“ກ ົດໝາຍປ່າໄມ”ົ້ ໝາຍເຖິງກ ົດໝາຍປ່າໄມເລກທ
06/ສພຊ ລ ົງວ ັນທ 24 ທັນວາ 2007, ລວມທັງການປ່ຽນແປງ
ົ້
ໃນກ ົດໝາຍ ຫຼ ກ ົດໝາຍຫຼ ດ ໍາລ ັດຕາ່ ງໆທ່ ຕາມມາ.
“ເງິນຄາປະກ
ບ ັດພັນ
ໍົ້
ັນ” ໝາຍເຖິງເງິນມດຈ
ັ າທ
ໍ ່ ຈາຍໂດຍນ
ັກລ ົງທນໃຫແ
ໍ ົ້
ັນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ົ້
່
ົ້ ກລ
່ ັດຖະບານເພ່ ອຄາປະກ
ົ້ ອ
ທະທ່ ການ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນພ
ົ້ ມທັງລາຍລະອຽດເພ່ ມເຕມຢໃ່ ນມາດຕາ 5.
“ລ ັດຖະບານ” ໝາຍເຖິງລ ັດຖະບານແຫງ
ຂນ
ັົ້
ັ ົ້
່ ຊປປ ລາວ, ແລະ ຫຼ ທຸກກະຊວງ ຫຼ ກ ົມ, ຫຼ ພະແນກຂນແຂວງ,
ເມອງ ຫຼ ອ ໍານາດການປົກຄອງຂນບ
ັົ້ າົ້ ນໃນ ສປປ ລາວ ຕາມສະພາບເງ່ ອນໄຂ.
“GPS” ໝາຍເຖິງລະບ ົບການ
ຊຶ່ ງເປັນລະບ ົບນ ໍາທາງໂດນມດາວທຽມ ແລະ ຄອມພິວເຕທ່ ສາມາດ
ໍ ົດທ່ ຕງໃນໂລກ,
ັົ້
ການ
ໍ ົດເສັົ້ນແວງ

ແລະ

ເສັ ົ້ນຂະໜານຂອງຜຮ
ົ້ ັບສ ັນຍານຢເ່ ທິງໂລກໂດຍມການຄິດໄລຄວາມແຕກຕາ່ ງທາງດາົ້ ນ

ເວລາສ ໍາລ ັບສ ັນຍານຈາກດາວທຽມທ່ ແຕກຕາ່ ງກ ັນເພ່ ອສ່ ງົ ສ ັນຍານໃຫເົ້ ຖິງເຄ່ ອງຮ ັບ.
”ມາດຕະຖານສາກ ົນ” ໝາຍເຖິງບ ັນດາມາດຕະຖານ, ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ, ວິທການ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວທ່ ເປັນ
ັ ົ້
ຕ ົວແທນໃຫແ
ບ ັດທ່ ດທ່ ສຸດ” ຂອງສາກ ົນ, ຊຶ່ ງການ
ັົ້
ໍ ົດໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງມາດຕະຖານສາກ
ັ ົ້
ົນ,
ົ້ ກ ່ “ການຈ ັດຕງປະຕິ
ຊຶ່ ງນ ໍາໃຊໂົ້ ດຍນ ັກວິຊາການມອາຊບຂອງບໍລິສ ັດສາກ ົນ ແລະ ຍອມຮ ັບໂດຍສະຖາບ ັນສາກ ົນ ແລະ ຜໃົ້ ຫບ
ົ້ ໍລິການ
ຢໃ່ ນສາກ ົນ. ຍ ົກຕ ົວຢາ່ ງ: ມາດຕະຖານການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດເພ່ ອຄວາມຍນຍ ົງທາງດາົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ັ ົ້
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ
ຂອງອ ົງການຮວ
່ ມມການເງິນສາກ ົນ
“ກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ົ້ ຍການສ່ ງົ ເສມການລ ົງທຶນ” ໝາຍເຖິງກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ົ້ ຍການສ່ ງົ ເສມການລ ົງທຶ ນ ເລກທ 02/ສພຊ
ລ ົງວ ັນທ 08/07/2009.ລວມທັງການປ່ຽນແປງໃນກ ົດໝາຍ ຫຼ ກ ົດໝາຍຫຼ ດ ໍາລ ັດຕາ່ ງໆທ່ ຕາມມາ. “ນ ັກລ ົງທຶ ນ”
ົ້
ໝາຍເຖິງ (ໃສຊ
ແລະ ຈ ົດທະບຽນພາຍໃຕຂ
ັ ົ້ ນ
່ ່ ບໍລິສ ັດ), ທ່ ເປັນບໍລິສ ັດສາົ້ ງຕງຂຶ
ົ້ ອງ (ໃສຊ
່ ່ ປະເທດທ່ ບໍລິສ ັດຈ ົດ
ທະບຽນ) ພອ
ັົ້ ່ (ໃສທ
ົ້ ມທັງສ ໍານ ັກງານໃຫຍທ
່ ່ ຕງຢ
່ ່ ຢເ່ ຕັ ົ້ມສ ໍານ ັກງານໃຫຍ)່ .
“ການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ” ໝາຍເຖິງການສຶກສາຕ ົວຈິງ ແລະ ລາຍງານການວ ັດແທກ, ມຸມ ແລະ ໄລຍະຂອງທ່ ດິນພາຍ
ໃນພົ້ນທ່ ການສ ໍາຫຼ ວດເພ່ ອເຮັດໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງຂອບເຂດຊາຍແດນທ່ ມການການ
ໍ ົດຢາ່ ງຊ ັດເຈນຢເ່ ທິງແຜນທ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່
ົ້ ນທ່ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນການນ ໍາໃຊທ
ດິນ ແລະ ບ ັນຈຸເອົ າຂໍມ
ົ້ ່ ດິນ ແລະ ການຈ ັດ
ການສ ໍາຫຼ ວດ.
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ໝວດທ່ ດິນທ່ ມຢແ
່ ລວ
ົ້ ພາຍໃນພົ້ນທ່

“ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ” ໝາຍເຖິງແຜນທ່ ດິນທ່ ມຂະໜາດໃຫຍ ່ ໂດຍອງຕາມການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນທ່ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນການ
ການ
ໍ ົດເຂດ ແລະ ການຈ ັດໝວດທ່ ດິນຂອງການນ ໍາໃຊທ
ໍ ັດຕໍ່ ພົ້ນທ່ ດິນທັງ
ົ້ ່ ມຢພ
່ າຍໃນພົ້ນທ່ ການສ ໍາຫຼ ວດແຕບ
່ ່ ໍໄດຈ
ົ້ າກ
ໝ ົດທ່ ປະກອບເປັນພົ້ນທ່ ໂຄງການ (ອງຕາມບ ົດແນະນ ໍາວາ່ ດວ
ົ້ ຍ...........).
“ສປປ ລາວ” ໝາຍເຖິງສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ.
“ກ ົດໝາຍ” ໝາຍເຖິງລ ັດຖະທ ໍາມະນນ, ກ ົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ດ ໍາລ ັດ, ຫຼ ກ
ັ ການ, ກ ົດລະບຽບ, ພັນທະຂອງ
ສ ົນທິສ ັນຍາ, ຄ ໍາຕ ັດສິນຂອງສານ, ການຕ ັດສິນ, ຄ ໍາສ່ງັ , ແຈງົ້ ການ, ຄ ໍາສ່ງັ ໃຫຈ
ບ ັດ ຫຼ ຄ ໍາແນະນ ໍາ
ັ ົ້
ົ້ ັດຕງປະຕິ
ຕາ່ ງໆທ່ ເປັນລະບຽບຫຼ ກ
ັ ການຂອງ ສປປ ລາວ.
“ການບໍລິການປະຕດຽວ” ໝາຍເຖິງຫອ
ັ ົ້ ກ
ົ້ ງການບໍລິການປະຕດຽວທ່ ຕງຢ
່ ະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ເຊິ່ ງມ
ໜາົ້ ທ່ ປະສານງານລະຫວາ່ ງອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ ົ້ ັດຖະບານທ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງ ແລະ ນ ັກລ ົງທຶ ນ.
“ຄຮ
່ ວ
່ ມສ ັນຍາ” ໝາຍເຖິງລ ັດຖະບານ ແລະ ນ ັກລ ົງທຶ ນ.
“ບຸກຄ ົນ” ໝາຍເຖິງບຸກຄ ົນທົ່ວໄປ ຫຼ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນລວມທັງບໍລິສ ັດ, ການລວມຫຸນ
ິ ກ
ົ້ , ການເຮັດທຸລະກິດຮວ
່ ມ ຫຼ ຮວ
່ ມ
ບໍລິສ ັດທ່ ສາົ້ ງຕງພາຍໃຕ
ກ
ັົ້
ົ້ ົດໝາຍຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ
“ປະຊາຊ ົນທ່ ຖກກະທົບຈາກໂຄງການ” ໝາຍເຖິງບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ຫຼ ອ ົງການຈ ັດຕງທ
ິ ກ
ັ ົ້ ່ ຖກກະທົບຈາກໂຄງການ
ທາງດາົ້ ນກ ົງ ແລະ ທາງດາົ້ ນອອ
ົ້ ມ (ຫຼ ອາດຈະຖກກະທົບ) ຍອ
ົ້ ນການຄອບຄອງທ່ ດິນ ຫຼ ຊ ັບສິນອ່ ນໆທ່ ຖກຕອ
ົ້ ງ
ຕາມກ ົດໝາຍ, ການປ່ຽນແປງປະເພດການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ, ແລະ ຫຼ ຜົນກະທົບຕໍ່ ລະບ ົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສິ່ ງແວດ
ລອ
ົ້ ມຢໃ່ ນພົ້ນທ່ ໆມການຈ ັດສ ັນທ່ ດິນຂອງເຂົາເຈົາົ້ .
“ພົ້ນທ່ ໂຄງການ” ໝາຍເຖິງຕອນດິນທ່ ນ ັກລ ົງທຶ ນມຈຸດປະສ ົງຕອ
ບ ັດ
ັ ົ້
ົ້ ງການຢາກເຊົ່ າ ຫຼ ນ ໍາໃຊເົ້ ພ່ ອການຈ ັດຕງປະຕິ
ໂຄງການ ລວມທັງ ແລະ ບໍ່ ຈາກ
ໍ ັດແຕພ
ໍ ນກິດຈະກາລ
ໍ ົງທຶ ນ
່ ົ້ນທ່ ດາເນ
“ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ” ໝາຍເຖິງບໍລິສ ັດທ່ ສາົ້ ງຕງໂດຍນ
ັ ົ້
ັກລ ົງທຶ ນພາຍໃຕກ
ົ້ ົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຈ ົດ
ທະບຽນການດ ໍາເນນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເພ່ ອຈຸດປະສ ົງການຄຸມ
ົ້ ຄອງໂຄງການ.
່ ຖກສະເໜ).
“ໂຄງການ” ໝາຍເຖິງ (ໃສລ
ັ ົ້
່ າຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ທ່ ຕງຂອງໂຄງການທ
“ອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລ
ັົ້
ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບ” ແມນໜ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນເອກະສານທສອງ.
່ ວ
່ ຍງານຂອງລ ັດທ່ ການ
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“ບ ົດສຶກສາ SIA” ໝາຍເຖິງ (ແຜນ SIA ສະເພາະ ແລະ ແຜນຈ ັດສ ັນ ແລະ ແຜນຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນ, ແລະ ຫຼ
ແຜນປັບປຸງຊວິດການເປັນຢຂ
່ ອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າ), ຫຼ (SIA ທ່ ເປັນສວ
່ ນໜ່ ງຂອງ EIA ແລະ ເປັນແຜນ
ຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນທ່ ກະທັດຫັດ ແລະ ຫຼ ບ ົດລາຍງານການຄອບຄອງທ່ ດິນ ແລະ ການທົດແທນຄາ່ ເສຍຫາຍ) ຫຼ
(ບ ົດສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ ສ ັງຄ ົມທ່ ເປັນສວ
່ ນໜຶ່ ງຂອງ EIA) ອງຕາມດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການຊ ົດເຊຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍ
ປະຊາຊ ົນ.
“ພົ້ນທ່ ດາເນ
ໍ ນກິດຈະກາລ
ໍ ົງທຶ ນ”

ໝາຍເຖິງຕອນດິນພາຍໃນພົ້ນທ່ ໂຄງການທ່ ນ ັກລ ົງທຶ ນຕອ
ົ້ ງການກໍ່ ສາົ້ ງ

ແລະ

ພັດທະນາອາຄານ ແລະ ສິ່ ງກໍ່ ສາົ້ ງຖາວອນຂະໜາດໃຫຍ
່ ອ່ ນໆ ແລະ ພົ້ນຖານໂຄງລາ່ ງເພ່ ອຮ ັບໃຊໂົ້ ຄງການ.
[“ກຸມ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນດ ໍາ
່ ທາງດາົ້ ນສ ັງຄ ົມ “S 1” ໝາຍເຖິງໂຄງການທ່ ມການກະທົບທ່ ສ ໍາຄ ັນຕໍ່ປະຊາຊ ົນ, ຕາມທ່ ໄດກ
ົ້ ານ
ລ ັດວາ່ ດວ
ໍ ົດໄວວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນທ່ ການ
ົ້ າ່ ໂຄງການເມ່ ອ ກ) 200 ຄ ົນ
(40-50 ຫຼ ງັ ຄາເຮອນ) ຫຼ ຫຼາຍກວ
່ າທ່ ອາດຖກກະທົບຢາ່ ງໜັກໜວ
່ ງຍອ
ົ້ ນ 1) >20% ສນເສຍຊ ັບສິນໃນການ
ຜະລິດ ຫຼ ສນເສຍ ໜອ
ົ້ ຍກວ
່ າ 20% ແຕຍ
່ ັງມຊ ັບສິນທ່ ບໍ່ ສາມາດໃຊປ
ົ້ ະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດໄດ,ົ້ 2) ການ
ຍ ົກຍາົ້ ຍຍອ
ົ້ ນສນເສຍທ່ ດິນ ແລະ ຫຼ ການກໍ່ ສາົ້ ງ 3) ສນເສຍຖາວອນທາງດາົ້ ນລາຍຮ ັບການຈາົ້ ງງານ, ຫຼ ຂ) 200
ຫຼ 200 ຄ ົນ ຫຼ ຫຼ າຍກວ
່ າ (40-50 ຫຼ ງັ ຄາເຮອນ) ທ່ ເປັນກຸມ
່ ປະຊາຊ ົນທ່ ມຄວາມສຽ່ ງ ແລະ ຖກກະທົບຢາ່ ງໜັກ
ໜວ
່ ງຍອ
ົ້ ນໂຄງການ: 1) ປະຊາ ຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າ, 2) ປະຊາຊ ົນທ່ ຄອບຄອງທ່ ດິນໂດຍບໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອານຸຍາດ, 3)
ປະຊາຊ ົນທ່ ອາໃສໃນພົ້ນທ່ ມາແຕດ
່ ົນນານ, 4) ປະຊາຊ ົນທ່ ທຸກຍາກ, 5) ຫຼ ງັ ຄາເຮອນທ່ ມແມຍິ່່ ງເປັນຫົວໜາົ້ ຄອບ
ຄ ົວ. ໂຄງການທ່ ນອນຢໃ່ ນ “S1” ຮຽກຮອ
ົ້ ງໃຫມ
ົ້ ແຜນການຍ ົກຍາົ້ ຍທ່ ຄ ົບຖວ
ົ້ ນ ຫຼ ມແຜນ
່ ການໆປັບປຸງຊວິດການ
ເປັນຢຂ
່ ອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າສະເພາະຕາມແຕລ
່ ະກໍລະນ ແລະ ມການກະກຽມ SIA ສະເພາະ.)] ຫຼ
[“ສ ັງຄ ົມ” ປະເພດ “S2” ໝາຍເຖິງໂຄງການ ທ່ ມຜົນກະທົບຕໍ່ ປະຊາຊ ົນທ່ ໄດຖ
ໍ ົດອງຕາມດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ກການ
ົ້ ຍການ
ຊ ົດເຊຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນ, ຊຶ່ ງໄດຮ
ໍ
ົນອາດຫຼ າຍ
ົ້ ັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໂດຍມຈານວນຂອງປະຊາຊ
ກວ
່ າ 200 ຄ ົນໃນກໍລະນມການສນເສຍຊ ັບສິນທາງດາົ້ ນການຜະລິດ ຫຼ ເປັນປະຊາຊ ົນທ່ ມຄວາມສຽ່ ງຕໍ່ ຄວາມທຸກ
ຍາກ (ເຊັ່ ນ: ປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າ, ປະຊາ ຊ ົນທ່ ທຸກຍາກ, ປະຊາຊ ົນທ່ ຄອບຄອງທ່ ດິນໂດຍບໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອານຸຍາດ,
ຫຼ ງັ ຄາເຮອນທ່ ມແມຍິ
່ ງເປັນຫົວໜາົ້ ຄອບຄ ົວ). ມພຽງແຕແ
່ ຜນການຍ ົກຍາົ້ ຍທ່ ກະທັດຫັດ ຫຼ

ບ ົດລາຍງານວາ່ ດວ
ົ້ ຍ

ການຄອບຄອງທ່ ດິນ ແລະ ການຊ ົດເຊຍທ່ ອາດ ຕອ
ົ້ ງການສ ໍາລ ັບໂຄງການທ່ ເປັນປະເພດ ”S2” ພອ
ົ້ ມທັງ SIA ທ່
ເປັນສວ
່ ນໜຶ່ ງຂອງ EIA. ] ຫຼ

8

[“ສ ັງຄ ົມປະເພດ S3” ໝາຍເຖິງໂຄງການທ່ ບໍ່ ໄດສ
ົ້ ່ ງົ ຜົນຕໍ່ ກ ັບການຄອບຄອງຊ ັບສິນ, ການຍ ົກຍາົ້ ຍ, ການສນເສຍ
ລາຍຮ ັບ ແລະ ການຈາງງານ,
ການເຂົົ້າເຖິງຊ ັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊ ົນທ່ ຖກຈາກ
ໍ ັດໄວ,ົ້ ສາຍພົວພັນກ ັບຊຸມຊ ົນ,
ົ້
ົ້ າົ້ ມທ່ ເກດຈາກການຈ ັດຕງປະຕິ
ແລະ ຂໍຫ
ບ ັດທາງວ ັດທະນາທ ໍາຂອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າທ່ ມຄວາມລະອຽດອອ
ັົ້
່ ນ.]
“ການປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສ ັງຄ ົມ” ຫຼ “SIA” ໝາຍເຖິງການສຶກສາ, ການສ ໍາຫຼ ວດ, ການຄນຄ
ົົ້ ວ
ົ້ າ, ການວິເຄາະ
ແລະ ການປະເມນຜົນກະທົບທາງດາົ້ ນບວກ ແລະ ດາົ້ ນລ ົບຕໍ່ ມະນຸດ, ລວມທັງຜົນກະທົບໃນໄລຍະສນ
ັ ົ້ ແລະ ໄລ
ຍະຍາວ, ທ່ ເກດຈາກໂຄງການລ ົງທຶນ, ລວມທັງຜົນກະທົບຕໍ່ ວ ັດທະນາທໍທ່ ສວຍງານ, ວ ັດຖຸບຮານ ແລະ ມໍລະດ ົກ,
ຜົນກະທົບຕໍ່ ປະຊາກອນ ແລະ ຕໍ່ ຊຸມຊ ົນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ ການພັດທະນາ ແລະ ເສດຖະກິດ, ການປະເມນບ ົດບາດຍິງ
ຊາຍ ແລະ ປະຊາຊ ົນທ່ ລະອຽດອອ
່ ນຜົນກະທົບຕໍ່ ສຸຂະພາບ, ສິດທິຂອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າ, ຜົນກະທົບຕໍ່ ການຈ ັດ
ຕງັົ້ ແລະ ການເມອງ, ການປະເມນຄວາມທຸກຍາກ, ບ ັນຫາຊ ັບພະຍາກອນ (ການເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ການເປັນເຈົາົ້
ຂອງຊ ັບພະຍາກອນ), ຜົນກະທົບອ່ ນໆຕໍ່ ສ ັງຄ ົມ, ພອ
ົ້ ມທັງສະເໜທາງເລອກທ່ ເໝາະສ ົມ ( ແລະ ເມ່ ອ SIA ບໍ່ ໄດ ົ້
ົ້ ,
ເປັນສວ
່ ນໜຶ່ ງຂອງ EIA ທ່ ເຊອມສານເຂົົ້າໃນ SMMP ເພ່ ອປົ້ອງກ ັນ ແລະ ຫຼຸ ດຜອ
່ ນຜົນກະທົບທ່ ອາດຈະເກດຂຶນ
ົ້ ໃນໄລຍະຂອງການກໍ່ ສາົ້ ງ ແລະ ການດ ໍາເນນງານໂຄງການລ ົງທນ.
ຊຶ່ ງອາດຈະເກດຂຶນ
“ແຜນການຄຸມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທາງສ ັງຄ ົມ” ຫຼ “SMMP” ໝາຍເຖິງແຜນການທ່ ສ ັງລວມເອົ າບ ັນດາ
ໜາົ້ ວຽກທາງສ ັງຄ ົມທັງໝ ົດທ່ ຈາເປັ
ໍ ນ,

ມາດຕະການປອ
ົ້ ງກ ັນ,

ການຫຼຸ ດຜອ
່ ນ

ແລະ

ການແກໄົ້ ຂຜົນກະທົບທາງ

ສ ັງຄ ົມທ່ ການ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍ EIA ແລະ ດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການຊ ົດເຊຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນ, ພອ
ົ້ ມ
ທັງໂຄງຮາ່ ງການຈ ັດຕງັົ້ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ, ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ງ ົບປະມານທ່ ພຽງພໍ ສ ໍາລ ັບການຈ ັດຕງັ ົ້
ປະຕິບ ັດກິດຈະກາການຄຸ
ມ
ໍ
ົ້ ຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາທາງສ ັງຄ ົມ, ໃນໄລຍະເວລາຂອງການກໍ່ ສາົ້ ງ, ການດ ໍາ
ເນນງານ ແລະ ສິົ້ນສຸດໂຄງການ.
“ບ ົດສຶກສາ” ໝາຍເຖິງບ ົດວພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ແລະ ບ ັນດາບ ົດສຶກສາ ESIA ລວມເຂົົ້າກ ັນທັງໝດ
ົ .
“ພົ້ນທ່ ສ ໍາຫຼ ວດ” ໝາຍເຖິງພົ້ນທ່ ໂຄງການ ແລະ ທ່ ດນທ່ ຢບ
່ ໍລິເວນອອ
ົ້ ມຂາົ້ ງ, ບໍລເິ ວນໃກຄ
ົ້ ຽ່ ງ ແລະ ອອ
ົ້ ມຮອດພົ້ນ
ທ່ ໂຄງການ, ຊຶ່ ງອາດຖກຜົນກະທົບໂດຍກ ົງ ຫຼ ທາງອອ
ົ້ ມຈາກການກໍ່ ສາົ້ ງໂຄງການ, ການດ ໍາເນນງານ ຫຼ ກິດຈະ
ົ້ ົກລ ົງລະຫວາ່ ງຄຮ
ກາອ
ໍ ່ ນໆ, ຕາມທ່ ໄດກ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນຂໍຕ
ົ້ ານ
່ ວ
່ ມສ ັນຍາທັງສອງຝາ່ ຍ ແລະ ອງຕາມກ ົດໝາຍ.
“ບ ົດແນະນ ໍາດາົ້ ນວິຊາການ”

ໝາຍເຖິງບ ັນດາບ ົດແນະນ ໍາທາງດາົ້ ນວິຊາການທ່ ເຜຍແຜໂ
່ ດຍລ ັດຖະບານເພ່ ອຈຸດປະ

ສ ົງໃນການໃຫຄ
ົ້ ໍາແນະນ ໍາຕໍ່ນ ັກລ ົງທຶນ

ແລະ

ທ່ ປຶ ກສາກຽ່ ວກ ັບວິທການຂອງການຄນຄ
ົົ້ ວ
ົ້ າ,
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ການວິເຄາະ,

ການ

ປຶ ກສາຫາລ, ການຮາ່ ງບ ົດລາຍງານ ແລະ ກິດຈະກາອ
ໍ ່ ນໆທ່ ການ
ໍ ົດໂດຍກ ົດໝາຍ ແລະ ມການນ ໍາໃຊເົ້ ພ່ ອກະກຽມ
ົ້ າກ
ການສຶກສາ, ລວມທັງການບໍ່ ມຂໍຈ
ໍ ັດໄວໃົ້ ນບ ົດແນະນ ໍາທາງດາົ້ ນວິຊາການຂອງ EIA (2010), ບ ົດແນະນ ໍາກຽ່ ວ
ກ ັບການຊ ົດເຊຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນໃນໂຄງການພັດທະນາ (2005), ແລະ ບ ົດແນະນ ໍາດາົ້ ນວິຊາການ
ກຽ່ ວກ ັບ ການມສວ
່ ນຮວ
່ ມຂອງມວນຊ ົນ (2013) “ກ ົດໝາຍທອ
່ ງທຽ່ ວ” ໝາຍເຖິງກ ົດໝາຍທອ
່ ງທຽ່ ວເລກທ 10/
ສພຊ ລ ົງວ ັນທ 9 ພະຈິກ 2005, ລວມທັງການປ່ຽນແປງໃນກ ົດໝາຍ ຫຼ ກ ົດໝາຍຫຼ ດ ໍາລ ັດຕາ່ ງໆທ່ ຕາມມາ.
“USD” ໝາຍເຖິງສະກຸນເງິນທ່ ຖກກ ົດໝາຍຂອງສະຫາລ ັດອາເມລິກາ.
“ກຸມ
່ ທ່ ມຄວາມສຽ່ ງ” ໝາຍເຖິງກຸມ
່ ຂອງປະຊາຊ ົນສະເພາໃດໜຶ່ງ, ຊຶ່ ງອາດຖກກະທົບຈາກການສນເສຍຊ ັບສິນຄ ົງທ່
ແລະ ບໍ່ ຄ ົງທ່ , ຊ ັບສິນອ່ ນໆ ແລະ ພົ້ນຖານການຜະລິດ ຫຼ ປະເຊນກ ັບຄວາມສຽ່ ງທ່ ອາດຈະຖກຜົນກະທົບຈາກການ
່ ເປັນຫົວໜາົ້ ຄອບຄ ົວພອ
ຍ ົກຍາົ້ ຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມນກຸ
່ ມ
່ ປະຊາຊ ົນແມຍິ
່ ງທ່ ເປັນແມຮ່ າົ້ ງ ຫຼ ແມມ່ າຍທ
ົ້
ົ້ ມທັງ
ຄ ົນອ່ ນໆທ່ ຢໃ່ ຕກ
ົ້ ານປົກຄອງຂອງເຂົາເຈົາົ້ ແລະ ເປັນກຸມ
່ ຄ ົນທ່ ມລາຍຮ ັບຕາ່ ໍ , ຫຼ ງັ ຄາເຮອນທ່ ມບຸກຄ ົນເສຍອ ົງຄະ ຫຼ
ົ້ ັດຄວາມທຸກຍາກຕາມທ່ ການ
ບໍ່ ສາມາດອອກແຮງງານໄດ,ົ້ ຫຼ ງັ ຄາເຮອນທ່ ມບຸກຄ ົນນອນຢໃ່ ນຕ ົວຊວ
ໍ ົດໂດຍກະຊວງ
ແລະ ແຮງງານສະຫວ ັດດການສ ັງຄ ົມ, ຫຼ ປະຊາຊ ົນທ່ ບໍ່ ມທ່ ດິນ, ຫຼ ງັ ຄາເຮອນທ່ ມຜສ
ົ້ ງອາຍຸໂດຍບໍ່ ສາມາດຊຸກຍ ົ້
ການຜະລິດໄດ.ົ້
1.2 ການແປຄວາມໝາຍ
ົ້ ມນເພ
ົ້ ໃນເທົ່ າ
1) ບ ັນດາຫົວຂໍົ້ ແລະ ເສັ ົ້ນຂດກອ
ົ້ ງໃນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນແ
່ ່ ອການຈ ັດລະບຽບເນອ
ນນບໍ່
ັົ້ ໄດສ
ົ້ ່ ງົ ຜົນຕໍ່ ການແປຄວາມໝາຍຂອງ MOU ສະບ ັບນ.ົ້
2) ການອາົ້ ງອງເຖິງບ ັນດາມາດຕາໃນນິຕິກາໍ ຫຼ ລະບຽບການໃນ MOU ສະບ ັບນ ົ້ ການປ່ຽນແປງທາງດາົ້ ນກ ົດ
ໝາຍ, ການປ່ຽນແປງ, ແກໄົ້ ຂ, ປ່ຽນແທນ ຫຼ ການປະກາດໃຊກ
ົ້ ົດໝາຍຄນໃໝ.່
່ ງ ຕອ
່ ັ ກາ່ ວບໍ່ ແມນວ
3) ການການ
ໍ ົດໃຫສ
ິ
ົ້ ່ ງໃດໜ
ົ້ ງສ ໍາເລັ ດ ພາຍໃນວ ັນ ຫຼ ບໍ່ ກາຍວ ັນໃດໜຶ່ງ, ຖາົ້ ວ ັນດງ
່ ັນລ ັດຖະ
ການ ໃຫຖ
ົ້ ເອົ າວ ັນລ ັດຖະການຕໍ່ ໄປເປັນວ ັນໝ ົດເຂດ.
4) “ວ ັນ” ແມນກ
ໍ ດໂດຍອິງໃສປ
່ າໜົ
່ ະຕິທິນສາກ ົນ ແລະ,
ົ້ ມການການ
5) ຍ ົກເວັນ
ໍ ົດໄວ,ົ້

ການອາົ້ ງອງເຖິງບ ັນດາມາດຕາ

ແລະ

ຕາຕະລາງ

ທ່ ເປັນມາດຕາ

ແລະ

ຕາຕະລາງທ່ ຕິດພັນກ ັບບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນ ົ້ ຈະຕອ
ົ້ ງເປັນພາກສວ
່ ນໜຶ່ ງຂອງບ ົດບ ັນທຶກສະບ ັບ
ນ ົ້
ມາດຕາ 2: ຈຸດປະສ ົງຂອງບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈ
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ົ້ ມນເພ
ຈຸດປະສ ົງຂອງບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນແ
ໍ ົດເງ່ ອນໄຂທ່ ລ ັດຖະບານໄດອ
່ ່ ອການ
ົ້ ານຸຍາດໃຫນ
ົ້ ັກ

2.1

ລ ົງທຶນຕໍ່ ສິດທິຜກຂາດໃນການຮຽກຮອ
ົ້ ງໃຫໜ
ົ້ ວ
່ ຍງານລ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບຕອ
ົ້ ງໄດເົ້ ຮັດການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ
ກະກຽມແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ

ແລະ

ກະກຽມບ ົດສຶກສາຕາ່ ງໆທ່ ຕິດພັນກ ັບພົ້ນທ່ ໂຄງການ

ແລະ

ແລະ

ໂຄງການສ ໍາລ ັບ

່ ັ ທ່ ການ
ໄລຍະເວລາຂອງຂອບເຂດສິດ (ດງ
ໍ ົດໃນມາດຕາ 3).
2.2

ົ້ ດຍນ ັກລ ົງທຶ ນດງ
່ ັ ທ່ ຖກ
ພາຍຫຼ ງັ ການເຮັດສ ໍາເລັ ດພັນທະທັງໝດ
ົ ທ່ ການ
ໍ ົດໃນບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນໂ

ົ້ ນໜວ
ົ້ ນທາງດາົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ຢັງຢ
່ ຍງານຂອງລ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ໄດຮ
ົ້ ັບໃບຢັງຢ
ົ້ ມຈາກກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນ
ແລະ ທ ໍາມະຊາດແລວ
ັ ົ້ ດທາົ້ ຍກ ັບລ ັດຖະບານເພ່ ອໄດຮ
ົ້ , ນ ັກລ ົງທຶນຈະຕອ
ົ້ ງມສິດໃນການເຈລະຈາຂນສຸ
ົ້ ັບສ ັນຍາສ ໍາ
ປະທານ.
ມາດຕາ 3: ໄລຍະເວລາທ່ ໃຫສ
ົ້ ິດ
3.1

ົ້ ອ
ບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈນຕ
ບ ັດ
ັ ົ້
ົ້ ງມຜົນສ ັກສິດໃນວ ັນທຂອງການຈ ັດຕງປະຕິ

ແລະ

ຕອ
ົ້ ງຮ ັກສາສິດນ ໍາໃຊ ົ້

ແລະ ນ ໍາໃຊພ
ໍ ດ ນອກເໜອຈາກວາ່ : ຈະຖກຍ ົກເລກອິງຕາມມາດຕາ
ົ້ າຍໃນໄລຍະເວລາສິບສອງ (12) ເດອນທາອິ
9 (“ໄລຍະເວລາທ່ ໃຫສ
ົ້ ິດ”)
3.2

ນ ັກລ ົງທຶນອາດຢ່ ນຄ ໍາຮອ
ົ້ ງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນເພ່ ອຕໍ່ ໄລຍະເວລາຂອງຂອບເຂດສິດຕໍ່ ລ ັດຖະບານບໍ່ໃຫກ
ົ້ າຍ

ົ້ ົດອາຍຸໄລຍະເວລາຂອງຂອບເຂດສິດທາອິ
ສາມສິບ (30) ວ ັນ ກອ
ໍ ດ, ໂດຍລະບຸເຫດຜົນເພ່ ອຈຸດປະສ ົງການຕໍ່
່ ນມໝ
ແລະ ລາຍງານສະພາບການສ ໍາຫຼ ວດທ່
ົ້ ່ ຢ່ ນຄ ໍາຮອ
ດິນ ແລະ ການສຶກສາຕາ່ ງໆໃນມທ
ົ້ ງ.
3.3

ລ ັດຖະບານຈະຕອ
ນ
ໍ ົດພອ
ັ
ົ້ ງການ
ົ້ ມທັງການພິຈາລະນາຢາ່ ງຮອບຄອບໃນການອະນຸມດໃຫ
ົ້ ັກລ ົງທຶນຕໍ່ ກ ັບໄລຍະ

ເວລາຂອງຂອບເຂດ
ົ້ ອກຫົກ 6 ເດອນ ເມອອງໃສຄ
ສິດຂນ
່ ໍາຮອ
ົ້ ງທ່ ເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນຈາກນ ັກລ ົງທຶ ນ ຫຼ ວາ່ ນ ັກລ ົງທຶ ນໄດມ
ົ້ ຄວາມ
ເອົ າໃຈໃສສ
່ ງໃນການ
ເຮັດສ ໍາເລັ ດການສຶກສາອິງຕາມບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ,ົ້ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຢ
ົ້ າ່ ງສ ົມເຫດຜົນວາ່ : ໂຄງການ
ຈະໄດຖ
ົ້ ກຮ ັບຮອງ
ໃນທ່ ສຸດ.
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ມາດຕາ 4: ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນ
4.1 ລ ັດຖະບານຮ ັບຮອງໃຫນ
ບ ັດກິດຈະກາລຸ
ັ ົ້
ໍ ມ
ົ້ ັກລ ົງທຶນຈ ັດຕງປະຕິ
່ ນ ົ້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາຂອບເຂດສິດ:
1) ຮອ
ັົ້ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບຈ ັດການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ, ກະກຽມບ ົດລາຍງານສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ;
ົ້ ງຂໍໃຫອ
ົ້ ົງການຈ ັດຕງລ
2) ກະກຽມບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ;
3) ກະກຽມບ ົດສຶກສາ ESIA ທ່ ໃຊກ
ົ້ ັບໂຄງການປະເພດ 2 ແລະ ໂຄງການປະເພດສ ັງຄ ົມ (S1 ຫຼ S2 ຫຼ S3)
4.2 ການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ແຜນທ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ
1) ນ ັກລ ົງທຶນຕອ
ັ ົ້ ັດທ່ ກຽ່ ວຂອ
ັ ົ້
ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ສາົ້ ງບ ົດລາຍງານການ
ົ້ ງຮອ
ົ້ ງຂໍໃຫອ
ົ້ ົງການຈ ັດຕງລ
ົ້ ງຈ ັດຕງການສ
ົ້ ໂດຍການນ ໍາໃຊ ົ້ GPS ຫຼ ເຕັ ກໂນ
ສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ. ການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນຕອ
ົ້ ງຖກສາົ້ ງຂຶນ
ໂລຢ ອ່ ນໆ ທ່ ການ
ໍ ົດໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ ົ້ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບ. ບ ົດລາຍງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນຈະຕອ
ົ້ ງມແຜນ
່ ທ່ ນ ໍາໃຊ ົ້
ົ້ ນທັງໝດ
ທ່ ດິນ, ທ່ ປະກອບມຂໍມ
ົ ໄດຈ
ົ້ າກການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ
2) ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນຈະຕອ
ົ້ ງສະແດງຂອບເຂດ, ປະເພດທ່ ດິນ ແລະ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນໃນປະຈຸບ ັນຂອງດິນທັງໝ ົດພາຍ
ໃນພົ້ນທ່ ສ ໍາຫຼ ວດ, ຊິ່ ງລວມເອົ າແຕບ
ໍ ັດຕໍ່ທ່ ດິນທ່ ປະກອບເປັນພົ້ນທ່ ໂຄງການ. ແຜນທ່ ການນ ໍາໃຊທ
່ ່ ໍຈາກ
ົ້ ່ ດິນຈະຕອ
ົ້ ງ
ສະແດງຂອບເຂດຊາຍແດນພົ້ນທ່ ໂຄງການ, ເຂດພົ້ນທ່ ລະອຽດອອ
າົ້ ນ
ັ ົ້
່ ນ, ສິ່ ງກໍ່ ສາົ້ ງທ່ ມຢ່ ແລະ ການຕິດຕງທາງດ
ເຕັ ກນິກຕາ່ ງໆຂອງລ ັດ, ເຂດບາົ້ ນ ແລະ ເຂດຕ ົວເມອງ, ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ໂຄງລາ່ ງພົ້ນຖານ, ນາ,
ໍ ົ້ ໜອງນາໍ ົ້
ໃຫຍ ່ ແລະ ອາ່ ງເກັບນາ,
ໍົ້ ປະເພດດິນທ່ ມຢອ
ໍ ົດປະເພດໃນມາດຕາ 4.2 (4), ສະຖານທ່ ທອ
່ ິງຕາມທ່ ໄດກ
ົ້ ານ
່ ງທຽ່ ວ,
ົ້ ທ່ ດິນ ແລະ ຈຸດພິກ ັດ GPS. ແຜນທ່ ການນ ໍາໃຊດ
ົ້ ນດງ
່ ັ ຕໍ່ ໄປນ:ົ້ ຊ່ ຂອງ
ການປົກຫຸມ
ິ ຕອ
ົ້ ຂອງເນອ
ົ້ ນ
ົ້ ງປະກອບມຂໍມ
ນ ັກລ ົງທຶ ນ, ແຂວງ, ເມອງ, ບາົ້ ນ, ຊ່ ຂອງນ ັກສ ໍາຫຼ ວດ ຫຼ ອ ົງການທ່ ດ ໍາເນນການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ, ລະບ ົບຈຸດປະສານ
ງານ/ຈຸດພິກ ັດ, datum, ຂະໜາດແຜນທ່ , ລກສອນບອກທິດ, ວ ັນທສ ໍາຫຼ ວດພາກສະໜາມ, ວ ັນທ່ ສາົ້ ງແຜນທ
ແລະ ທ່ ດິນ. ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ ທ່ ການ
ໍ ົດຂາົ້ ງເທິ່ ງ
ົ້ ່ ດິນຈະຕອ
ົ້ ງສາົ້ ງຕາມຂະໜາດທ່ ສາມາດສະແດງຄຸນລ ັກສະນະທັງໝດ
(1:50 000 ຫຼ 1:25 000).
ອງໃສ ່
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3) ດ ໍາລ ັດນາຍຍ ົກລ ັດຖະມນຕ
ເລກທ່ 135/ນຍ ວາ່ ດວ
ົ
ົ້ ຍການຮ ັບຮອງດິນລ ັດເປັນເຈົາົ້ ຂອງໃຫເົ້ ຊົ່ າ ແລະ ສ ໍາ
ປະທານ ລ ົງວ ັນທ 25/05/2009, ກ ົດໝາຍທອ
່ ງທຽ່ ວ ແລະ ກ ົດໝາຍປາ
່ ໄມ,ົ້ ພົ້ນທ່ ໂຄງການຕອ
ົ້ ງສອດຄອ
່ ງກ ັບ
ພົ້ນທ່ ທ່ ລ ັດຖະບານໄດຈ
ົ້ ັດສ ັນໃຫເົ້ ປັນເຂດສ ໍາລ ັບການພັດທະນາທຸລະກິດການທອ
່ ງທຽ່ ວ

ແລະ

ຈ ັດເປັນໜຶ່ ງໃນ

ປະເພດເປັນພົ້ນທ່ ຮ ັກສາ, ພົ້ນທ່ ສະຫງວນ ແລະ/ຫຼ ພົ້ນທ່ ບໍລິການທອ
່ ງທຽ່ ວ. ໂດຍສອດຄອ
່ ງກ ັບການຈ ັດສ ັນພົ້ນທ່
່ ັ ກາ່ ວ, ພົ້ນທ່ ໂຄງການບໍ່ ນ ັບພົ້ນທ່ ດາເນ
ດງ
ລິຫານເຊັ່ ນ:
ໍ ນກິດຈະກາລ
ໍ ົງທຶ ນ,ອາດກວມເອົ າເຂດຈ ັດຕງວຽກງານບໍ
ັ ົ້
່ ັ ກາ່ ວຈະບໍ່ ແມນທ
ກ) ທ່ ດິນປ່າປົ້ອງກ ັນ;(ເຖິງແມນວ
ົ )
່ າ່ ພົ້ນທ່ ດງ
່ ່ ດິນປ່າປົ້ອງກ ັນທັງໝດ
່ ັ ກາ່ ວຈະບໍ່ ແມນທ
ຂ) ທ່ ດິນປາ
ົ ); ຫຼ/ແລະ
່ ອະນຸລ ັກ; (ເຖິງແມນວ
່ າ່ ພົ້ນທ່ ດງ
່ ່ ດິນປາ
່ ປົ້ອງກ ັນທັງໝດ
ຄ) ທ່ ດິນປ່າຜະລິດ;
ພົ້ນທ່ ດ ໍາເນນກິດຈະກາລ
ໍ ົງ ທຶ ນບໍ່ ວາ່ ໃນກໍລະນໃດຕອ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນ ມາດຕາ 4.2 (5) (ກ), (ຂ)
ົ້ ງບໍ່ ກວມເອົ າພົ້ນທ່ ທ່ ການ
ົ້ ໂຕທ່ ການ
ແລະ (ຄ). ຍ ົກເວັນ
ໍ ົດໃນມາດຕາ 4.2

iv) ແລະ ອິງຕາມດາລ
ໍ ັດນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕ ເລກທ່ 135/ນຍ ວາ່ ດວ
ົ້ ຍການຮ ັບຮອງດິນລ ັດເປັນເຈົາົ້ ຂອງໃຫເົ້ ຊົ່ າ
ແລະ ສ ໍາປະທານ ລ ົງວ ັນທ 25/05/2009, ກ ົດໝາຍທອ
່ ງທຽ່ ວ ແລະ ກ ົດໝາຍປາ
່ ໄມ,ົ້ ພົ້ນທ່ ໂຄງການຕອ
ົ້ ງບໍ່ ກວມ
ເອົ າ:
ກ) ພົ້ນທ່ ຍຸດທະສາດທາງທະຫານ;

ຂ) ພົ້ນທ່ ໂຄງການສ ໍາປະທານຕາ່ ງໆທ່ ລ ັດຮ ັບຮອງແລວ
ົ້ ;
ຄ) ພົ້ນທ່ ນາເຂົົ້າ
(ງ) ທ່ ດິນພາຍໃຕສ
ິ ຂອງເອກະຊ ົນ;
ົ້ ດ
(ຈ) ທ່ ດິນພາຍໃຕສ
ິ ແບບລວມໝ;່ ແລະ
ົ້ ດ
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(ສ) ທ່ ດິນທ່ ປະຊາຊ ົນອາໃສຢ່ ຫຼ ດ ໍາລ ົງຊິວດ
ິ , ຊຶ່ ງຈະເປັນແບບຊ່ວົ ຄາວ ຫຼ ຖາວອນ.
5) ໃນກໍລະນທ່ ປະເພດຂອງທ່ ດິນນອນໃນມາດຕາ 4.2 (4) (ງ) (ຈ) ແລະ (ສ) ຖກກວມໃນພົ້ນທ່ ໂຄງການ,ນ ັກ
ົ້ ນໃຫແ
ົ້ ຈງເຖິງຄວາມຈາເປັ
ລ ົງທຶນຕອ
ັ ຖານ ແລະ ການຢັງຢ
ັ ົ້ ັດທ່ ກຽ່ ວຂອ
ໍ ນ
ົ້ ງສະໜອງຫຼ ກ
ົ້ ກອ
່ ົງການຈ ັດຕງລ
ົ້ ງ ເພ່ ອຊແ
ໃນການນ ໍາໃຊດ
ິ ນເົ້ ຂົົ້າໃນການດາເນ
ໍ ນໂຄງການ.
ົ້ ນ

່ ັ ກາ່ ວ,
ໃນກໍລະນດງ

ົ້ ອ
ພົ້ນທ່ ນຕ
ໍ ົດຢາ່ ງຊ ັດເຈນໃນ
ົ້ ງມການການ

ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ,

ົ້ ນທ່ ຈາເປັ
ພອ
ໍ ນໃນບ ົດລາຍງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ
ົ້ ມທັງຂໍມ

ການຈ ັດຕງທ
ັົ້ ອ
ົ້ ງຖິ່ ນ

ແລະ

ອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ ົ້ ັດທ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງ,

ແລະ

ຕອ
ົ້ ງຮ ັບປະກ ັນວາ່ :

ນ ັກລ ົງທຶນຮວ
່ ມກ ັບອ ົງ

ປະຊາຊ ົນທັງໝ ົດ

ແລະ

ພາກສວ
່ ນຕງ່ ໆ ທ່ ຈະຖກກະທົບຈາກໂຄງການ ລວມທັງແມຍິ
່ ງ ແລະ ກຸມ
່ ຄ ົນທ່ ມຄວາມສຽ່ ງ ໄດຮ
ົ້ ັບການປຶ ກສາຫາລ
ຢາ່ ງເປິ ດກວ
ັ ົ້
ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນອງຕາມດ ໍາລ ັດນາຍຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕ
ົ້ າງ ແລະ ມສວ
່ ນຮວ
່ ມເຂົົ້າໃນຂນຕອນການສ

ເລກທິ່

135/ນຍ ວາ່ ດວ
ົ້ ຍການຮ ັບຮອງທ່ ດິນຂອງລ ັດເພ່ ອເຊົ່ າ ແລະ ສ ໍາປະທານ, ລ ົງວ ັນທ 25/05/2009. 6) ບ ົດລາຍ
ົ້ ນໂດຍເຈົາົ້ ໜາົ້ ທ່ ອາວຸໂສຂອງໜວ
ງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນຈະຕອ
ົ້ ງເຊັ ນຢັງຢ
່ ຍງານລ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບເປັນຜປ
ົ້ ະສານ
ງານ ແລະ ເຮັດສ ໍາເລັ ດການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ.
7) ກ ົມຈ ັດສ ັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ ດິນ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສ່ ງແວດລອ
ໍ
ົ້ ມ ຕອ
ົ້ ງສ່ງົ ບ ົດລາຍ
ງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນລວມທັງແບບເຈຍ
ົ້ ເອກະສານສ ໍາເນົາ ແລະ ແບບອເລັ ກໂທນິກ
ົ້ ສຸດໄລຍະ
ສ່ ງົ ໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ຢາ່ ງໜອ
ົ້ ຍ [3 ເດອນ] ກອ
່ ນການສິນ
ເວລາທ່ ໃຫສ
ິ ແລະ
ົ້ ດ

ອງຕາມຕາຕະລາງເວລາທ່ ຕິດຄ ັດໃສກ
່ ັບ MOU ສະບ ັບນໃົ້ ນເອກະສານ 1 ແລະ ຕອ
ົ້ ງຮ ັບ

ການທົບທວນຄນອງຕາມ ມາດຕາ 7.1.
8 ຖາົ້ ບໍ່ ສາມາດສ ໍາເລັ ດພັນທະທ່ ລະບຸໄວໃົ້ ນມາດຕາ 4.2, ນ ັກລ ົງທຶ ນ ຫຼ ທ່ ປຶ ກສາທ່ ນ ັກລ ົງທຶ ນຈາົ້ ງໃຫສ
ົ້ ໍາເລັ ດບ ົດ
ສຶກສາ ຈະຖກຮຽກຮອ
ົ້ ງໃຫສ
ົ້ ຶບຕໍ່ ການສ ໍາຫຼ ວດພາກສະໜາມພົ້ນທ່ ສ ໍາຫຼ ວດ ແລະ ສາົ້ ງແຜນທພມສ ັນຖານ ແລະ ຮບ
ຖາ່ ຍທາງອາກາດ ສະແດງສະຖານະການທ່ ເປັນຢ່ ແລະ ແຜນໃນອານາຄ ົດ ຂອງພົ້ນທ່ ສ ໍາຫຼ ວດ ແລະ ພົ້ນທ່
ໂຄງການ ປະກອບໃສບ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນບ ົດແນະນ ໍາທາງດາົ້ ນເຕັ ກນິກ
່ ົດສຶກສາ ຕາມລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຊ ັດເຈນການ
ທ່ ກຽ່ ວຂອ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນມາດຕາ 4.2 ບໍ່ ສາມາດຕຄວາມໝາຍວາ່ ເປັນການສ ໍາເລັ ດພັນທະ
ົ້ ງ. ການສ ໍາເລັ ດພັນທະທ່ ການ
ຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນຕໍ່ ກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນເພ່ ມເຕມ ແລະ ການສາົ້ ງແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນທ່ ຮຽກຮອ
ົ້ ງສ ໍາລ ັບບ ົດສຶກສາບ ົດ
ລາຍງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນຈະຕອ
ົ້ ງເຜຍແຜໃ່ ຫມ
ົ້ ວນຊ ົນຮ ັບຮຕ
ົ້ າມມາດຕາ 11.5
4.3 ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ
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1)

ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກຈະຕອ
ົ້ ງມມາດຕະຖານສາກ ົນ ແລະ ກະກຽມໂດຍທ່ ປຶ ກສາອງຕາມກ ົດໝາຍ

ແລະ ບ ົດແນະນ ໍາດາົ້ ນວິຊາການສະເພາະຕາ່ ງໆທ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງ.
2) ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ, ໂດຍສະເພາະຕອ
ົ້ ງບ ັນຈຸເອົ າພັນທະ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງນ ັກລ ົງທຶນທ່ ຕິດພັນ
ກ ັບການກໍ່ສາົ້ ງ, ການປັບປຸງ ແລະ ການຕ ົກແຕງ່ ອາຄານ ຫຼ ສິ່ ງອ ໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ/ຫຼ ການພັດທະນາ
ສະຖານທ່ ທອ
ປະຫວ ັດສາດ
ໍ
່ ງທຽ່ ວທາມະຊາດ,

ແລະ ວ ັດທະນາທ ໍາ ຍຸດທະສາດ ແລະ

ການອ ໍານວຍຄວາມ

ສະດວກດາົ້ ນການຕະຫຼ າດ, ນ ໍາໃຊແ
ົ້ ຮງງານ ແລະ ຜຮ
ົ້ ັບເໝົ າສ ັນຊາດລາວ ແລະ ສິນຄາົ້ ຜະລິດຢທ
່ ອ
ົ້ ງຖິ່ ນ, ການ
ຊອກຫາຕ ົວແບບແລະໂຄງສາົ້ ງການທອ
່ ງທຽ່ ວທາງເລອກ

ແລະ

ການປະກອບສວ
່ ນອ່ ນໆ

ເຂົົ້າໃນການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊ ົນລາວ, ແລະ ຕອ
ົ້ ງມບ ັນທຶ ກທາງການເງນລະອຽດຄ ົບຖວ
ົ້ ນພອ
ົ້ ມສດ
ຄິດໄລຕ
່ ົວເລກ.
ົ້ ນໂດຍທ່ ປຶ ກສາ. ຊຶ່ ງເປັນຜທ
3) ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ຈະຕອ
ົ້ ງເຊັ ນຢັງຢ
ົ້ ່ ໄດກ
ົ້ ະກຽມບ ົດລາຍງານ ແລະ
ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທ່ ອາວຸໂສ ຫຼ ອ ໍານວຍການທ່ ຖກແຕງ່ ຕງຈາກນ
ັ ົ້
ັກລ ົງທຶ ນ.
4) ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ຈະຕອ
ິ ອນ ສ່ ງົ ໃຫົ້
ົ້ ງເປັນທັງຮບແບບເຈຍສ
ົ້ ໍາເນົາເອກະສານ ແລະ ແບບດິຈຕ
ຫອ
ົ້ ງການບໍລິການປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ເຊິ່ ງຈະເປັນຜນ
ົ້ ໍາສ່ ງົ ໃຫກ
ົ້ ົມແຜນການ ແລະ
ພັດທະນາການທອ
່ ງທຽ່ ວ, ກະຊວງຖະແຫຼ ງ
່ ຂາ່ ວ, ວ ັດທະນາທ ໍາ ແລະ ທອ
່ ງທຽ່ ວ ແລະ ລ ັດຖະບານ, ອງຕາມ
ຕາຕະລາງເວລາທ່ ຕິດຄ ັດໃນບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ ົ້ ໃນເອກະສານ 1 ແລະ ຕອ
ົ້ ງທົບທວນຄນອງຕາມ ມາດຕາ
7.2.
4.4 ບ ົດສຶກສາ ESIA
1) ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ງມມາດຕະຖານສາກ ົນ ແລະ ຖກກະກຽມໂດຍທ່ ປຶ ກສາເອກະລາດທ່ ຈ ົດທະບຽນກ ັບ
ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສ່ ງແວດລອ
ໍ
ົ້ ມ ອງຕາມກ ົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ົ້ ຍການ
ປົກປັກຮ ັກສາສ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍ EIA, ດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍ
ຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນ ແລະ ບ ັນດາບ ົດແນະນ ໍາດາົ້ ນວິຊາການທ່ ກຽ່ ວ ຂອ
ົ້ ງອ່ ນໆ
2) ນ ັກລ ົງທຶນຈະຕອ
ົ້ ງສ່ ງົ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ໜາົ້ ວຽກສ ໍາລ ັບບ ົດສຶກສາ ESIA ໃຫກ
ົ້ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິ່ ງແວດລອ
ນ
ັ ົ້
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມກອ
່ ນຈ ັດຕງການປະເມ
ອ່ ນໆ.
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ົ້ ໃນສະເພາະຕອ
3) EIA ທ່ ມເນອ
ົ້ ງຖກອອກແບບໂດຍມການສຶກສາທາງເລອກຕາ່ ງໆເພ່ ອສາມາດເລອກເອົ າທາງ
ເລອກທ່ ດທ່ ສຸດ, ລວມທັງການສຶກສາຜົນກະທົບໄລຍະສນ,
ໄລຍະຍາວ, ໂດຍກ ົງ ແລະ ທາງອອ
ັ ົ້
ົ້ ມຕໍ່ ປະຊາຊ ົນທ່
ອາໃສອອ
ຸ ະພາບ, ການສນເສຍຊ ັບສິນ ແລະ ທ່ ຢອ
ົ້ ມຮອບພົ້ນທ່ ໂຄງການ, ໂດຍເອົ າໃຈໃສຕ
່ ່ ໍຜົນກະທົບໃສສ
່ ຂ
່ າໃສ,
ຜົນກະທົບຕໍ່ ສະພາບການດາລ
ໍ ົງຊວິດ, ການນ ໍາໃຊຊ
ົ້ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບອ່ ນໆຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ
ແລະ ສ ັງຄ ົມເຊັ່ ນ: ດິນ, ນາ,
ໍົ້ ພມອາກາດ, ປ່າໄມ ົ້ ແລະ ຊວະນາໆພັນ, ລວມທັງມໍລະດ ົກທາງວ ັດຖຸໂບຮານ ແລະ
ວ ັດທະນາທ ໍາ, ທ່ ເຊ່ ອມສານເຂົົ້າໃນ EMMP ແລະ ຖາົ້ SIA ໄດຖ
ົ້ ກບ ັນຈຸເຂົົ້າໃນ EIA ເປັນ SMMP.
4) ຖາົ້ ໂຄງການມຄວາມເປັນໄປໄດທ
ົ້ ່ ຈະກະທົບໂຄງການລ ົງທຶ ນອ່ ນໆ, ການປະເມນຜົນກະທົບສະສ ົມຈະຕອ
ົ້ ງບ ັນຈຸ
ເຂົົ້າໃນ EIA ຮວ
່ ມກ ັບໂຄງການລ ົງທນຕາ່ ງໆທ່ ມຢ.່ ຖາົ້ ໂຄງການມຄວາມເປັນໄປໄດທ
ົ້ ່ ຈະສ່ ງົ ຜົນກະທົບແບບຂາົ້ ມ
ຊາຍແດນຈາກ ສປປ ລາວ, EIA ຈະຕອ
ົ ກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ງບ ັນຈຸຜນ
ົ້ ມແບບຂາົ້ ມຊາຍແດນ.
5) ເມ່ ອໂຄງການຖກຈ ັດໃນປະເພດ (S1 ຫຼ S2 ຫຼ S3), ນ ັກລ ົງທນຕອ
ົ້ ງເຮັດສ ໍາເລັ ດ ແລະ ສ່ ງົ SIA, SMMP
(ແລະ ແຜນການຍ ົກຍາົ້ ຍ, ບ ົດລາຍງານການຄອບຄອງທ່ ດິນ ແລະ ການທົດແທນຄາ່ ເສຍຫາຍ, ແລະ ຫຼ
ແຜນການປັບປຸງຊວິດ ການເປັນຢຂ
່ ອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າ) ຫຼ (ເປັນສວ
່ ນໜຶ່ ງຂອງ EIA) ຫຼ (ເປັນເອກະສານສະ
ເພາະທ່ ແຍກຈາກ EIA) ອງຕາມດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍ EIA, ດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍ, ແລະ
ບ ົດແນະນ ໍາດາົ້ ນວິຊາການຕາ່ ງໆທ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງ.
6)

ບ ົດສຶກສາ

ESIA

ຈະຕອ
ົ້ ງຖກກະກຽມໂດຍຜາ່ ນການປຶ ກສາຫາລແບບເປດກວ
ົ້ າງພອ
ົ້ ມການມສວ
່ ນຮວ
່ ມຈາກ

ປະຊາຊ ົນ ແລະ ພາກສວ
່ ນທ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງຕາ່ ງໆທ່ ຖກກະທົບຈາກໂຄງການລວມທັງແມຍິ
່ ງ ແລະ ກຸມ
່ ທ່ ມຄວາມສຽ່ ງອງ
ຕາມເງ່ ອນໄຂຂອງດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍ EIA, ດ ໍາລ ັດວາ່ ດວ
ົ້ ຍການຊ ົດເຊຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນ, ບ ົດແນະນ ໍາ
ວິຊາການ ແລະ ກ ົດໝາຍຕາ່ ງໆທ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງ. ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ ແລະ ຄ ໍາຮຽກຮອ
ົ້ ງຂອງປະຊາຊ ົນທ່ ຖກກະທົບຈາກໂຄງ
ການຈະໄດຖ
ົ້ ກຄ ັດຕິດ ແລະ ເຊ່ ອມສານເຂົົ້າໃນບ ົດສຶກສາ ESIA ແລະ ຖກນ ໍາໃຊເົ້ ພ່ ອການທົບທວນຄນເອກະສານ
ເຫຼ່ ົ ານ.ົ້
7) ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຕອ
ັ ົ້ ັດ
ົ້ ງຖກກະກຽມໂດຍຜາ່ ນການປະສານງານ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລກ ັບອ ົງການຈ ັດຕງລ
ທ່ ຮ ັບຜິດຊອບຢຂ
ັົ້ າົ້ ນ, ເມອງ, ແຂວງ ແລະ ຂນສ
ັ ົ້ ນກາງອງຕາມກ ົດໝາຍ.
່ ນບ
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8) ໜັງສຮ ັບຮອງຕາມແບບຟອມຂອງບ ົດແນະນ ໍາວິຊາການ EIA, ທ່ ເຊັ ນໂດຍທ່ ປຶ ກສາ ຜໄ
ົ້ ດກ
ົ້ ະກຽມບ ົດສຶກສາ
ESIA ທ່ ກຽ່ ວຂອ
ັ ົ້
ັກລ ົງທຶ ນ, ຈະຖກສ່ ງົ ໃຫພ
ົ້ ງ, ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທ່ ອາວຸໂສ ຫຼ ອ ໍານວຍການທ່ ແຕງ່ ຕງໂດຍນ
ົ້ ອ
ົ້ ມບ ົດສຶກສາ
ESIA.
9) ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ງເປັນທັງແບບເຈຍ
ົ້ ເອກະສານສ ໍາເນົາ ແລະ ແບບດຈຕໍ ສ່ ງົ ໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ,
ກະຊວງແຜນການ

ແລະ

ການລ ົງທຶນ

ເຊິ່ ງຈະເປັນຜນ
ົ້ ໍາສ່ ງົ ໃຫແ
ົ້ ກກ
່ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ

ສ ັງຄ ົມຂອງກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ

ແລະ

ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ,

ແລະ

ອງຕາມຕາຕະລາງເວລາທ່ ຂ ັດຕິດໃນບ ົດ

ົ້ ເ່ ອກະສານ 1 ແລະ ຕອ
ບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນຢ
ົ້ ງໄດ ົ້ ຮ ັບການທົບທວນຄນອງຕາມມາດຕາ 7.4.
10) ບ ົດລາຍງານ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ງຖກເຜຍແຜໃ່ ຫມ
ົ້ ະຫາຊ ົນຮ ັບຮໃົ້ ນແບບເຈຍ
ົ້ ເອກະສານສ ໍາເນົາ ແລະ ອເລັ ກໂທ
ນິກ ອງຕາມມາດຕາ 11.5.
ົ້ ນ ແລະ ຄາ່ ໃຊຈ
4.5 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕໍ່ ຂໍມ
ົ້ າ່ ຍຕາ່ ງໆ: ນ ັກລ ົງທຶ ນຈະຕອ
ົ້ ງຮ ັບຜິດຊອບ:
ົ້ ນ ແລະ ຂາ່ ວສານໃນບ ົດລາຍງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ, ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
1) ຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງຊ ັດເຈນຂອງຂໍມ
ົ້ ່ ດິນ ແລະ
ບ ົດສຶກສາ, ແລະ
່ ເກດຂຶນ
ົ້ ໃນຂນຕອນການກະກຽມ
2) ທຸກຄາ່ ໃຊຈ
ແລະ ການທົບທວນຄນການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ, ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ັົ້
ົ້ າຍທ
່
ົ້ ່
ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາ່ ງໆ.
ົ້ ກໍລະນທ່ ຕອ
4.6 ການບໍ່ ມສິດອ ໍານາດຂອງວຽກໂຄງການ: ຍ ົກເວັນ
ົ້ ງສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ທ່ ລະບຸໃນ
ມາດຕາ 4.2, 4.3 ແລະ 4.4, ນ ັກລ ົງທຶນຈະບໍ່ ມສິດອ ໍານາດໃນການຈ ັດຕງກິ
ງ ກ ັບ ສະ
ັ ົ້ ດຈະກາໂຄງການລວມທັ
ໍ
ເພາະການບຸກເບກທ່ ດິນ ຫຼ ການກໍ່ ສາົ້ ງ, ຫຼ ເຮັດກິດຈະກາອ
ໍ ່ ນໆທ່ ອາດກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ສ ັງຄ ົມ, ປະຊາຊ ົນ
ແລະ ພາກສວ
່ ນຕາ່ ງໆທ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງທ່ ຖກກະທົບຈາກໂຄງການ, ຊຶ່ ງປາດສະຈາກການແຈງົ້ ການເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ
ົ້ ະນ ໍາໄປສກ
ໃຫລ
ົ້ ັດຖະບານຮ ັບຮ.ົ້ ທຸກການເຄ່ ອນໄຫວທ່ ນ ໍາໄປສກ
່ ານລະເມດມາດຕາ 4.6 ນຈ
່ ານຍ ົກເລກບ ົດບ ັນທຶ ກ
ົ້ ງຕາມມາດຕາ 9. ນ ັກລ ົງທຶ ນຍ ັງຕອ
ຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນອ
ົ້ ງຮ ັບຜິດຊອບທຸກຄາ່ ໃຊຈ
ົ້ າ່ ຍໃນການຟົ້ ນຟ, ປັບປຸງ
ແລະ ແກໄົ້ ຂຜົນກະທົບດາົ້ ນລ ົບຕໍ່ ພົ້ນທ່ ສ ໍາຫຼ ວດທ່ ເກດຈາກສາເຫດການເຄ່ ອນໄຫວທ່ ບໍ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອານຸຍາດ ແລະ ຈະ
ຖກປັບໄໝ ແລະ ໃສໂ
່ ທດອງຕາມກ ົດໝາຍ.
ມາດຕາ 5: ເງິນຄາປະກ
ໍົ້
ັນ
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ົ້ ັດຕງປະຕິ
5.1 ພາຍໃນສາມສິບ (30) ວ ັນນ ັບຈາກມຈ
ບ ັດບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ,ົ້ ນ ັກລ ົງທຶ ນຈະຕອ
ັ ົ້
ໍ
ົ້ ງວາງມ ັດຈາ(
ໂດລາ)...........(ຂຽນເປັນໂຕໜັງສ)
ການລ ົງທຶ ນຢຄ
່ ັງເງິນແຫງ
່ ຊາດ,

ແກບ
່ ັນຊທະນາຄານຂອງກ ົມສ່ ງົ ເສມການລ ົງທຶ ນ,
ຊຶ່ ງເປັນຕ ົວແທນຂອງລ ັດຖະບານ,

ກະຊວງແຜນການ

ແລະ

ອງຕາມກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ົ້ ຍການສ່ ງົ ເສມການ

ລ ົງທຶນເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດພັນທະທ່ ການ
ັົ້
ໍ ົດໃນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ ົ້ (ເງິນຄາປະກກ
ໍ ົ້
ັນ). ພາຍຫຼ ງັ
ທ່ ວາງມດຈ
ັ າເງິ
ໍ ນຄາປະກ
ໍົ້
ັນແລວ
ົ້ ,

ນ ັກລ ົງທຶ ນຈະສະແດງຫຼ ກ
ັ ຖານການຊ ໍາລະໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ,ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ.
5.2 ໃນກໍລະນທ່ ນ ັກລ ົງທຶນບໍ່ ສາມາດວາງມດຈ
ັ າເງິ
ໍ ນຄາປະກ
ໍ ົ້
ັນພາຍໃນໄລຍະເວລາທ່ ການ
ໍ ົດໃນມາດຕາ 5.1, ບ ົດ
ົ້ ະຖກຍ ົກເລກອງຕາມມາດຕາ 9.
ບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈນຈ
5.3 ໃນກໍລະນທ່ ນ ັກລ ົງທຶນບໍ່ ໄດເົ້ ລ່ ມຕນເຮັ
ດກິດຈະກາທ
ົົ້
ໍ ່ ຕິດພັນກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາ່ ງໆພາຍ
່ ັ ທ່ ການ
ໃນເວລາ 3 ເດອນຫຼ ງັ ຈາກວ ັນທ ສ ັນຍາມຜົນສ ັກສິດ ດງ
ໍ ົດສະເພາະໃນບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ ົ້ ແລະ
ອງຕາມຕາຕະລາງເວລາທ່ ຂ ັດຕິດໃນເອກະສານ 1, ເງິນຄາປະກ
ໍ ົ້
ັນຈະຕອ
ົ້ ງຖກຢຶດ ແລະ ມອບເຂົົ້າງ ົບປະມານຂອງ
ລ ັດ.
5.4

ນ ັກລ ົງທຶນສາມາດຮອ
ນຄາປະກ
ໍ
ໍ ົ້
ັນທັງໝ ົດຈາກ
ົ້ ງຂໍການຊໍ າລະເງິນຄນສວ
່ ນໃດສວ
່ ນໜຶ່ ງຂອງຈານວນເງິ

ລ ັດຖະບານພາຍຫຼ ງັ ການສະໜອງໜັງສຍ ັງຍນເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ,

ທ່ ຮ ັບຮອງໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ ົ້ ັດທ່

ຮ ັບຜິດຊອບທ່ ມລາຍສຕໍ່ ໄປນ,ົ້ ໃຫແ
ົ້ ກຫ
່ ອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ, ເຊິ່ ງສະແດງວາ່
່ ັ ລຸມ
ເຮັດສ ໍາເລັ ດເງ່ ອນໄຂດງ
່ ນ:ົ້
1) ສ ໍາເລັ ດການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ, ຊຶ່ ງຮ ັບຮອງໂດຍກ ົມຈ ັດສ ັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ ດິນ,
ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ໍ
ົ້ ມ, ແລະ
2) ສ ໍາເລັ ດການດາເນ
ໍ ນບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ 50% ຫຼ ຫຼ າຍກວາ່ 50%, ພອ
ົ້ ມທັງມການຮ ັບຮອງ ແລະ
ອານຸມ ັດເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນໂດຍກ ົມ?, ກະຊວງຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ, ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
່ ງທຽ່ ວ, ແລະ
3) ສ ໍາເລັ ດການນ ໍາເດນບ ົດສຶກສາ ESIA50% ຫຼ ຫຼ າຍກວ
່ າ 50%,

ົ້ ນເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນຈາກ
ພອ
ົ້ ມການຢັງຢ

ກ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ.
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5.5

ນ ັກລ ົງທຶ ນຈະຕອ
ົ ຂອງເງິນຄາປະກ
ໍ ົ້
ັນພາຍຫຼ ງັ ການຍ ົກເລກບ ົດບ ັນທຶ ກ
ົ້ ງມສິດໄດຮ
ົ້ ັບການຊ ໍາລະເງິນຄນທັງໝດ

ຄວາມເຂົົ້າໃຈນ,ົ້

ນອກເໜອຈາກວາ່ :

່ ັ ກາ່ ວເປັນຄວາມຜິດຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນຍອ
ການຍ ົກເລກດງ
ົ້ ນເຫດຜົນທ່ ລະບຸໃນ

ມາດຕາ 9.1 (1), (6) ຫຼ 9.2, ໃນກໍລະນທ່ ເງິນຄາປະກ
ໍ ົ້
ັນຖກຢຶ ດ ແລະ ມອບເຂົົ້າງ ົບປະມານຂອງລ ັດ.
5.6 ເງິນຄາປະກ
ໍົ້
ັນອາດເປັນສະກຸນເງິນກບ, ໂດລາສະຫາລ ັດ ຫຼ ສະກຸນເງິນອ່ ນໆທ່ ທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ
ົ້ ່ ວາງມ ັດຈາ.
ຍອມຮ ັບ ແລະ ຕອ
ໍ
ົ້ ງຖກຄິດໄລຕາມອ ັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມທ
ມາດຕາ 6: ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງລ ັດຖະບານ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາຂອງຂອບເຂດສິດບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ,ົ້ ລ ັດຖະບານຈະຕອ
ົ້ ງ:
6.1

ປະສານງານກ ັນລະຫວາ່ ງອ ົງການຈ ັດຕງລ
ບ ັດບ ົດ
ັ ົ້ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບກິດຈະກາຂອງນ
ໍ
ັກລ ົງທຶ ນເພ່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ັ ົ້

ບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ,ົ້

ລວມທັງການແຕງ່ ຕງໜ
ັ ົ້ ວ
່ ຍງານຮ ັບຜິດຊອບນ ໍາພາການປະສານງານສ ໍາລ ັບວຽກຂອງ

່ ັ ກາ່ ວ, ຫອ
ລ ັດຖະບານ. ສ ໍາລ ັບຈຸດປະສ ົງດງ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ຈະຕອ
ົ້ ງເປັນ
ໜວ
່ ຍງານທ່ ນ ໍາພາການ ເຄ່ ອນໄຫວ.
6.2 ໃຫສ
ບ ັດ ແລະ
ໍ ນແກໜ
ັ ົ້
ົ້ ິດອ ໍານາດທ່ ຈາເປັ
່ ວ
່ ຍງານຂອງລ ັດ ແລະ ອ ໍານາດການປົກຄອງອ່ ນໆໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ຕິດຕາມກວດກາຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົາົ້ ອງຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ.ົ້
6.3 ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອະນຸມດວິ
ັ ຊາ ແລະ ໃບອານຸຍາດຕາ່ ງໆຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວ
ອ່ ນໆທ່ ຈາເປັ
ໍ ນເພ່ ອອານຸຍາດໃຫພ
ັ ົ້
ໍາຫຼ ວດ
ົ້ ະນ ັກງານ ແລະ ທ່ ປຶ ກສາຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນສາມາດເຂົົ້າເຖິງ ຫຼ ຈ ັດຕງການສ
ທ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາ່ ງໆ.
6.4 ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫນ
ົ້ ັກລ ົງທຶນເຂົົ້າເຖິງພົ້ນທ່ ການສ ໍາຫຼ ວດ.
6.5

ົ້ ນຂາ່ ວສານທ່ ລ ັດຖະບານມຕາມການຮຽກຮອ
ົ້ ນຂາ່ ວສານນນ
ສະໜອງຂໍມ
ັ ົ້
ົ້ ງທ່ ສ ົມເຫດຜົນຈາກນ ັກລ ົງທຶ ນເມ່ ອຂໍມ

ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາ່ ງໆ, ການຊ ໍາລະເງິນຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນຕາມຄວາມເໝາະສ ົມໃຫົ້
ແກຂ
ໍົ້ ນຂາ່ ວສານນນ.
ັ ົ້
່ ມ
6.6

ໃຫນ
ັ ົ້ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບນນຈ
ັົ້ ັດການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ
ົ້ ັກລ ົງທຶ ນມສິດຜກຂາດໃນການຮຽກຮອ
ົ້ ງໃຫອ
ົ້ ົງການຈ ັດຕງລ

ົ້ ົກລ ົງສ ໍາປະທານ
ແລະ ບ ົດສຶກສາໃນພົ້ນທ່ ໂຄງການ, ແລະ ຈະຕອ
ົົ້
ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ຫຼ ຂໍຕ
ົ້ ງບໍ່ ບ ັນຈຸເຂາໃນບ
ຮວ
່ ມກ ັບບຸກຄ ົນອ່ ນຢໃ່ ນພົ້ນທ່ ສ ໍາຫຼ ວດ.
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ມາດຕາ 7: ການອານຸມດບ
ັ ົດສຶກສາ
7.1

ກອ
່ ນອ່ ນ, ນ ັກລ ົງທຶນຈະຕອ
ົ້ ງຍນບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ESIA ໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການ

ົ້ າອ ົງການຈ ັດຕງລ
ບໍລິການປະຕດຽວ,ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ, ທ່ ມໜາົ້ ທ່ ແຈກຍາຍບ ົດສຶກສາເຫຼ່ ົ ານຫ
ັ ົ້ ັດ
ທ່ ກຽ່ ວຂອ
ໍ ົດໃນ ມາດຕາ 7.3 ແລະ 7.4 ຂາົ້ ງລຸມ
ົ້ ງຕາມພາລະບ ົດບາດໃນການທົບທວນບ ົດສຶກສາທ່ ການ
່ ນ.ົ້
7.2 ບ ົດລາຍງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນຈະຖກທົບທວນ ແລະ ຮ ັບຮອງໂດຍກ ົມຈ ັດສ ັນ
ແລະ ພັດທະນາທ່ ດິນ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ. ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະ
ົ້ ນແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມຈະມການຮ ັບຮອງເອົ າການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ຢັງຢ
ົ້ ່ ດິນພາຍໃນໄລຍະ
ົ້ ນດງ
່ ັ ກາ່ ວແລວ
ເວລາ (30) ວ ັນ ແລະ ພາຍຫຼ ງັ ການຮ ັບຮອງ ແລະ ຢັງຢ
ົ້ ຕອ
ົ້ ງສ່ ງົ ໜັງສໃຫົ້ ກ ົມສ່ ງົ ເສມການລ ົງທຶ ນ
, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ ແລະ ນ ັກລ ົງທຶ ນ ພາຍໃນ 5 ວ ັນລ ັດຖະການ. .3
7.3 ບ ົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຈ
ັ
ົມ?ຂອງກະຊວງຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ,
ົ້ ະຕອ
ົ້ ງຖກທົບທວນ ແລະ ຮ ັບການອານຸມດຈາກກ
ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
ັ ົດ
່ ງທຽ່ ວ . ກະຊວງຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ, ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
່ ງທຽ່ ວ ຊຶ່ ງຈະເປັນຜອ
ົ້ ານຸມດບ
່ ັ ກາ່ ວໃຫນ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ົ້ ຫຼ ສ່ ງົ ຄນບ ົດດງ
ົ້ ັກ ລ ົງທຶ ນໄປປັບປຸງແກໄົ້ ຂຄນ. ພາຍໃນເວລາ ສິບຫາົ້ (15)
ວ ັນລ ັດຖະການ,

່ ັ ກາ່ ວບໍ່ ໄດຮ
ຖາົ້ ບ ົດດງ
ັ
ົ້ ັບອານຸມດ,

ຄວາມເປັນໄປໄດຖ
ົ້ ກສ່ ງົ ຄນ

ນ ັກລ ົງທຶ ນຈະມເວລາເກົາົ້ ສິບ

(90)

ົ້ ົດສຶກສາ
ວ ັນນ ັບຈາກມບ

ົ້ ິດພາດໃຫຢ
ນ ັກລ ົງທຶນຕອ
ົ້ ງແກໄົ້ ຂຄນບ ັນຫາຂໍຜ
ົ້ ໃ່ ນລະດ ັບເພິ່ງພໍ ໃຈຂອງກະຊວງ

ົ້ ິດພາດ ຫຼ ຂໍມ
ົ້ ນບໍ່ ພໍ ນນໄດ
ຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ, ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
ຮ
ັົ້
່ ງທຽ່ ວ. ຖາົ້ ຂໍຜ
ົ້ ັບການແກໄົ້ ຂໃນໄລຍະເກົາົ້ ສິບ
່ ັ ກາ່ ວຕໍ່ ຫອ
(90) ວ ັນ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມຕ
ົ້ ອ
ົ້ ງໄດແ
ົ້ ຈງົ້ ບ ັນຫາດງ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກະຊວງຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ
ົ້ ະຖກຍ ົກເລກອງຕາມມາດຕາ 9.1(ຄ)
, ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
່ ງທຽ່ ວ ຊາບທັນທ. ບ ົດບ ັນທຶ ກ ຄວາມເຂົົ້າໃຈນຈ
ພອ
.
ັົ້ ນ ັກລ ົງທຶນຈະບໍ່ ມສິດໃນການຈ ັດຕງໂຄງການ.
ັ ົ້
ົ້ ມກ ັນນນ
7.4 ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ງຖກທົບທວນ ແລະ ຮ ັບການອານຸມ ັດຈາກກ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ
ແລະ ສ ັງຄ ົມຂອງກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ. ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມຈະມເວລາເກົາົ້ ສິບ (90) ວ ັນ ຫຼ ໜຶ່ ງຮອ
ົ້ ຍແປດສິບ (180) ວ ັນສ ໍາລ ັບໂຄງການທ່ ມຄວາມຊ ັບ
ົ້ ໃນທ່ ບໍ່ ພຽງພໍ . ຖາົ້ ບໍ່ ຖກອານຸມດ,
ຊອ
ັ ົດສຶກສາ ESIA ຫຼ ສ່ ງົ ຄນໃຫນ
ໍ ົດເນອ
ັ ນ ັກ
ົ້ ນເພ່ ອອານຸມດບ
ົ້ ັກລ ົງທຶ ນໂດຍການ
ລ ົງທຶນມເວລາເກົາົ້ ສິບ (90) ວ ັນພາຍຫຼ ງັ ບ ົດສຶກສາ ESIA ຖກສ່ ງົ ຄນໃຫແ
ົ້ ກໄົ້ ຂໃນລະດ ັບທ່ ເພ່ ງພໍ ໃຈຂອງກະຊວງ
ຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ. ຖາົ້ ບ ົດສຶກສາ ESIA ໄດຮ
ົ້ ັບການອານຸມ ັດອງຕາມກ ົດໝາຍ,
ົ້ ນທາງດາົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ໍ
ົ້ ມຈະຕອ
ົ້ ງອອກໃບຢັງຢ
ົ້ ມໃຫໂ
ົ້ ຄງການ.
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ົ້ ນທາງດາົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ໃບຢັງຢ
ໍ ົດເງ່ ອນໄຂຂອງກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມຈະການ
ົ້ ມອງ
ຕາມມາດຕາ 17 ຂອງດາລ
ໍ ັດວາ່ ດວ
ົ , ກອງປະເມນຜົນກະທົບ
ົ້ ຍ EIA. ຖາົ້ ບ ົດສຶກສາ ESIA ຖກປະຕິເສດທັງໝດ
ທາງສິ່ ງແລດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ,ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມຕອ
ົ້ ງແຈງົ້ ຫອ
ົ້ ງການປະຕ
ດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ. ໃນກໍລະນນ,ົ້

ົ້ ນທາງດາົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ຈະບໍ່ ມ ການອອກໃບຢັງຢ
ົ້ ມ

ົ້ ະຖກຍ ົກເລກອງຕາມມາດຕາ 9.1 (3) ແລະ ນ ັກລ ົງທຶ ນຈະບໍ່ ມສິດໃນການຈ ັດຕງັ ົ້
ແລະ ບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈນຈ
ໂຄງການ.
ົ້ ນເອົ າບ ົດ
7.5 ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຫາົ້ (5) ວ ັນລ ັດຖະການ ທ່ ອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ ົ້ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບຮ ັບຮອງ ແລະ ຢັງຢ
ລາຍງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ESIA ສະບ ັບສຸດທາົ້ ຍ, ສ ໍາເນົາບ ັນດາ
່ ັ ກາ່ ວ, ມໜັງສຮ ັບຮອງ ແລະ ຢັງຢ
ົ້ ນທາງການ ທ່ ອອກໃຫໂ
ເອກະສານດງ
ັ ົ້ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ໃຫົ້
ົ້ ດຍອ ົງການຈ ັດຕງລ
ແກຫ
່ ອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ.
ມາດຕາ 8: ສິດໃນການໄດຮ
ົ້ ັບສ ັນຍາສ ໍາປະທານ
8.1

ນ ັກລ ົງທຶນ

ຫຼ

ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການສາມາດເຈລະຈາຂນສຸ
ັ ົ້ ດທາົ້ ຍຮວ
່ ມກ ັບລ ັດຖະບານເພ່ ອເຮັດສ ັນຍາສ ໍາ

ປະທານ ສ ໍາລ ັບໂຄງການທ່ ມລາຍລະອຽດລຸມ
່ ນ:ົ້
ົ້ ວມທັງ ສະເພາະແມນບ
1) ນ ັກລ ົງທຶ ນປະຕິບ ັດພັນທະທັງໝ ົດທ່ ນອນໃນບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນລ
່ ົດລາຍງານການ
ົ້ ນຈາກອ ົງການຈ ັດຕງລ
ສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ັ ົ້ ັດທ່
ົ້ ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ESIA ທ່ ໄດຮ
ົ້ ັບການຢັງຢ
ຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ໄດຢ
ົ້ ນໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ແລະ ນ ັກລ ົງທຶ ນໄດຮ
ົ້ ັບ
ົ້ ນທາງດາົ້ ນສິ່ ງ
ໃບຢັງຢ
2)

ແວດລອ
ົ້ ມຈາກກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ;

ນ ັກລ ົງທຶ ນໄດປ
ົ້ ະຕິບ ັດຕາມທຸກເງ່ ອນໄຂຂອງກ ົດໝາຍລວມທັງການປຶ ກສາຫາລ

ແລະ

ການມສວ
່ ນຮວ
່ ມຂອງ

ປະຊາຊ ົນ ຫຼ ພາກສວ
່ ນທ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງຕາ່ ງໆທ່ ຖກກະທົບຈາກໂຄງການໃນການກະກຽມບ ົດສຶກສາ ESIA;
່ ັ ກາ່ ວສອດຄອ
3) ລາຍລະອຽດໃນບ ົດສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາ່ ງໆທ່ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນວາ່ : ໂຄງການດງ
່ ງກ ັບ
ກ ົດໝາຍ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງສວ
່ ນລວມ ແລະ ຊຸກຍກ
ົ້ ານບ ັນລຸເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລ ັດຖະບານ;
4) ນ ັກລ ົງທຶນ ແລະຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການໄດຕ
ົ້ ອບສະໜອງກ ັບທຸກເງ່ ອນໄຂຂອງກ ົດໝາຍທ່ ຕິດພັນກ ັບສ ັນຍາສ ໍາ
ປະທານ, ແລະ
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5) ນ ັກລ ົງທຶນ ແລະຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ, ແລະ ລ ັດຖະບານໄດເົ້ ຫັ ນດເປັນເອກະພາບຕໍ່ ໄລຍະເວລາ ແລະ
ເງ່ ອນໄຂຂອງສ ັນຍາສ ໍາປະທານຕາມພິທການທາງການ.
ົ້ ໃນກໍລະນທ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນເຫັ ນດ, ສິດຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນ ແລະຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງ
8.2 ຍ ົກເວັນ
ົ້ ົກລ ົງສ ໍາປະທານຕິດພັນກ ັບເງ່ ອນໄຂທ່ ລະບຸໃນມາດຕາ 8 ນ,ົ້ ຈະຖກຍ ົກເລກອງຕາມມາດຕາ 9.1
ໂຄງການໃນຂໍຕ
ົ້ ົກລ ົງສ ໍາປະທານພາຍໃນເກົາົ້ ສິບ (90) ວ ັນຂອງການອານຸມດັ
(4) ຖາົ້ ນ ັກລ ົງທຶ ນ ແລະ ລ ັດຖະບານບໍ່ເຂົົ້າຮວ
່ ມຂໍຕ
ົ້ ນທາງດາົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ຂນສຸ
ັົ້ ດທາົ້ ຍຕໍ່ ການອອກໃບຢັງຢ
ົ້ ມ.
ົ້ ົກລ ົງສ ໍາປະທານ
8.3 ພາຍໃນໄລຍະເວລາທ່ ໃຫສ
ົ້ ິດ, ລ ັດຖະບານຈະຕອ
ົ້ ງບໍ່ ເຂົົ້າຮວ
່ ມບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ຫຼ ຂໍຕ
ຮວ
່ ມກ ັບບຸກຄ ົນອ່ ນທ່ ຕິດພັນກ ັບພົ້ນທ່ ສ ໍາຫຼ ວດ.

ມາດຕາ 9: ການຍ ົກເລກ
ົ້ ະຕອ
9.1 ບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈນຈ
ົ້ ງຖກຍ ົກເລກເມ່ ອ:
1) ຄຮ
່ ວ
່ ມສ ັນຍາທັງສອງຝາ່ ຍໄດເົ້ ຂົົ້າຮວ
່ ມສ ັນຍາສ ໍາປະທານ;
2)

ນ ັກລ ົງທຶນບໍ່ ສາມາດສ່ ງົ ບ ົດລາຍງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ,

ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ

ແລະ

ບ ົດສຶກສາຕາ່ ງໆໃຫອ
ົ້ ົງ

ການຈ ັດຕງລ
ັົ້ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບເພ່ ອອານຸມດອ
ັ ງຕາມຕາຕະລາງເວລາທ່ ຄ ັດຕິດໃນເອກະສານ 1 ແລະ ມາດຕາ 7;
3) ການຕ ັດສິນໃຈຂອງອ ໍານາດການປົກຄອງລ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບທ່ ຈະບໍ່ ອານຸມ ັດ, ຊຶ່ ງເຮັດໃຫນ
ົ້ ັກລ ົງທຶ ນໄດມ
ົ້ ເວລາໃນ
ົ້ ິດພາດ ຫຼ ເນອ
ົ້ ໃນທ່ ບໍ່ ພຽງພໍ ຂອງບ ົດລາຍງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ການແກໄົ້ ຂ ຂໍຜ
ົ້ ່ ດິນ ແລະ
ບ ົດສຶກສາຕາ່ ງໆອງຕາມມາດຕາ 7;
ົ້ ົກລ ົງສ ໍາປະທານທ່ ດິນແກໂ່ ຄງການພາຍໃນໄລຍະເວລາທ່ ຕ ົກລ ົງ
4) ຄຮ
່ ວ
່ ມສ ັນຍາທັງສອງຝາ່ ຍບໍ່ ສາມາດເຂົົ້າຮວ
່ ມຂໍຕ
ກ ັນໄວໃົ້ ນມາດຕາ 8.2 ຫຼ ມການຕໍ່ ເວລາອອກໄປ;
5) ນ ັກລ ົງທຶນບໍ່ ສາມາດຈາຍເງິ
ນຄາປະກ
ໍົ້
ັນພາຍໃນໄລຍະເວລາທ່ ການ
ໍ ົດໄວອ
່
ົ້ ງຕາມມາດຕາ 5;
່ ບໍ່ ໄດຮ
6) ການເລ່ ມຕນເຮັ
ດກິດຈະກາໂຄງການທ
ົົ້
ໍ
ໍ ັງສະເໜ ຫຼ ໃນບໍລິເວນອອ
ົ້ ັບອານຸຍາດຢໃ່ ນພົ້ນທ່ ໂຄງການທ່ ກາລ
ົ້ ມ
ຂາົ້ ງ, ຊຶ່ ງລະເມດມາດຕາ 4.6;
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ົ້ ົກລ ົງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນຈາກຄຮ
7) ຂໍຕ
່ ວ
່ ມສ ັນຍາທັງສອງຝາ່ ຍໃນການຍ ົກເລກບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ.ົ້
ົ້ າດຖກຍ ົກເລກຕາມການແຈງົ້ ການເປັນລາຍລ ັກ
9.2 ໃນໄລຍະເວລາຂອງຂອບເຂດສິດ, ບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນອ
ອ ັກສອນຈາກລ ັດຖະບານພາຍຫຼ ງັ ທ່ ພົບການລະເມດເງ່ ອນໄຂຂອງບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈໂດຍນ ັກລ ົງທຶ ນ, ຊຶ່ ງເປັນ
ສິ່ ງທ່ ເຂົົ້າໃຈໄດ ົ້ ແລະ ເຫັ ນດຮວ
່ ມກ ັນວາ່ : ຖາົ້ ນ ັກລ ົງທຶ ນບໍ່ ສາມາດປະຕິບ ັດພັນທະຂອງຕ ົນອງຕາມຕາຕະລາງເວລາ
ໃນເອກະສານ 1 ຈະຕອ
ົ້ ງເປັນການລະເມດເງ່ ອນໄຂ.
ົ້ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
9.3 ການຍ ົກເລກຈະບໍ່ ເປັນການຍ ົກເວັນ
ບ ັດ ຫຼ ບໍ່ ສາມາດຈ ັດ
ັ ົ້
ຕງປະຕິ
ບ ັດກອ
ັົ້
່ ນການຍ ົກເລກ ຫຼ ກ ັນບໍ່ໃຫລ
ົ້ ັດຖະບານມສິດ ຫຼ ໄດຮ
ົ້ ັບຄາ່ ຊ ົດເຊຍຈາກນ ັກລ ົງທຶ ນຍອ
ົ້ ນການລະເມດ
ເງ່ ອນໄຂບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ ົ້ ແລະຫຼ ກ ົດໝາຍ, ລວມທັງສິດຂອງລ ັດໃນການປັບໄໝ ແລະ ໃຊມ
ົ້ າດຕະການ
ທາງວິໃນ, ແລະຫຼ ຮຽກຮອ
ົ້ ງຄາ່ ເສຍຫາຍຕາ່ ງໆ.
ມາດຕາ 10: ບ ັນດາອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັົ້ ັດທ່ ເຂົົ້າຮວ
່ ມບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈ
10.1 ເພ່ ອສ່ ງົ ເສມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສ ໍາເລັ ດຂອງໂຄງການທຽບໃສຈ
ຸ ປະສ ົງເປົົ້າໝາຍ, ຂະແໜງການ
່ ດ
ົ້ ໍາຂອງລ ັດຖະບານເຊັ່ ນ: ຂນສ
ທ່ ກຽ່ ວຂອ
ັ ົ້ ນກາງ, ແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບາົ້ ນຈະຕອ
ົ້ ງພາຍໃຕກ
ົ້ ານຊນ
ົ້ ງປະສານງານ
ແລະ ຮວ
່ ມມນ ໍາກ ັນຕາມພາລະບ ົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດສິດອ ໍານາດຂອງຕ ົນ.
10.2 ອ ົງການຈ ັດຕງັ ົ້ ລ ັດມຄວາມຮ ັບຊອບໃນການຊຸກຍ,ົ້ ສ່ ງົ ເສມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດບ ົດ
ັ ົ້
່ ັ ລຸມ
ບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ດງ
່ ນ:ົ້
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ-ຫອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກ ົມສ່ ງົ ເສມການລ ົງທຶ ນ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ກາ
ນລ ົງທຶ ນຂອງແຂວງ (ໃສຊ
່ ່ ແຂວງ), ແລະ ຫອ
ົ້ ງການແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນເມອງ (ໃສຊ
່ ່ ເມອງ)
ກະຊວງຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ, ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
່ ງທຽ່ ວ, ກ ົມ ? , ພະແນກຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ, ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
່ ງ
ທຽ່ ວ(ໃສຊ
່ ່ ແຂວງ), ແລະ ຫອ
ົ້ ງການຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ, ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
່ ງທຽ່ ວເມອງ (ໃສຊ
່ ່ ເມອງ)
ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ໍ

ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ-ກ ົມຈ ັດສ ັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ ດິນ, ກ ົມ ESIA, ພະແນ

ກຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມແຂວງ (ໃສຊ
່ ່ ແຂວງ) ແລະ ຫອ
ົ້ ງການຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມເມອງ (ໃສຊ
່ ່ ເມອງ)
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ຫອ
ົ້ ງການປົກຄອງແຂວງ (ໃສຊ
່ ່ ແຂວງ), ຫອ
ົ້ ງການປົກຄອງເມອງ (ໃສຊ
່ ່ ເມອງ) ແລະ ອ ໍານາດການປົກຄອງບາົ້ ນທ່
ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງ.

ມາດຕາ 11: ບ ັນຫາຕາ່ ງໆ
11.1 ລາຍລະອຽດຂອງນ ັກລ ົງທຶນ: ເອກະສານ 3 ລະບຸຊ່ ແລະ ທ່ ຢຂ
່ ອງ 1) ບ ັນດາຜຖ
ົ້ ຫຸນ
ົ້ ຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນ, 2)
ອ ໍານວຍການ ແລະ ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທ່ ອາວຸໂສຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນ, 3) ແຕລ
່ ະບຸກຄ ົນພາຍໃຕກ
ົ້ ານຄຸມ
ົ້ ຄອງຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນ
ແລະ 4) ແຕລ
່ ະບຸກຄ ົນທ່ ເປັນຜໄົ້ ດຮ
ົ້ ັບຜົນປະໂຫຍດ ຫາົ້ ເປເຊັ ນ 5% ຫຼ ຫຼ າຍກວ
່ າໂດຍມສິດຄຸມ
ົ້ ຄອງນ ັກລ ົງທຶ ນ ຫຼ
່ ັ ກາ່ ວ. ຖາົ້ ມ
ສິດໃນການແບງ່ ບ ັນຜົນກາໄລກ
ຸ ຄ ົນດງ
ໍ
ັບນ ັກລ ົງທຶນ, ແລະ ໃນຕອ
່ ງໂສກ
ົ້ ານບໍລິຫານທ່ ມອບສິດໃຫບ
ົ້ ກ
ົ້ ນນພ
ົ້ າຍໃນໄລຍະເວລາຂອງບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈ,
ການປ່ຽນແປງໃນຂໍມ

ນ ັກລ ົງທຶ ນຈະຕອ
ົ້ ງແຈງົ້ ໃຫລ
ົ້ ັດຖະບານ

ຮ ັບຮພ
ົ້ າຍໃນສິບ (10) ວ ັນ.
11.2 ການສາົ້ ງຕງບໍ
ັ ົ້ ລິສ ັດຂອງໂຄງການ: ນ ັກລ ົງທຶ ນຈະຕອ
ັ ົ້ ລິສ ັດຂອງໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ ອງຕາມ
ົ້ ງສາົ້ ງຕງບໍ
ົ້ ົກລ ົງສ ໍາປະທານ, ພາຍຫຼ ງັ ການໄດຮ
ກ ົດໝາຍກອ
ັ ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
່ ນການເຂົົ້າຮວ
່ ມຂໍຕ
ົ້ ັບອານຸມດຕໍ່
ົ້ ່ ດິນ ແລະ ບ ົດ ສຶກ
ົ້ ນທາງດາົ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ສາຕາ່ ງໆພອ
ົ້ ມທັງໃບຢັງຢ
ົ້ ມ.
ົ້ ໄດຮ
ດຽວຍ ົກເວັນ
ົ້ ັບການຕ ົກລ ົງຈາກລ ັດຖະບານ,

ບໍລສ
ິ ັດຂອງໂຄງການຈະຕອ
ົ້ ງແມນນ
່ ັກລ ົງທຶ ນເປັນເຈົາົ້ ຂອງຜົ້

ແລະ

ົ້ ົກລ ົງສ ໍາປະທານພອ
ຈະຕອ
ົ້ ງເປັນຝາ່ ຍທ່ ເຂົົ້າຮວ
່ ມຂໍຕ
ົ້ ມທັງ

ພັນທະທ່ ຮ ັບປະກ ັນໂດຍນ ັກລ ົງທຶນ.
11.3 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ: ນ ັກລ ົງທຶນ ແລະຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການຈະຕອ
ົ້ ງຮ ັບຜິດຊອບຮວ
່ ມກ ັນ ແລະ ຫຼ າຍຮບ
ການຕໍ່ ໜາົ້ ລ ັດຖະບານ ຫຼ ບຸກຄ ົນໃດກໍ່ຕາມພາຍໃນ ສປປ ລາວ, ສ ໍາລ ັບທຸກການເສຍຫາຍທ່ ເປັນຜົນເກດຈາກກິດ
ຈະກາຂອງນ
ໍ
ັກລ ົງທຶ ນຕິດພັນກ ັບບ ົດບ ັນທຶ ກນ.ົ້
ົ້ ໃນກໍລະນທ່ ລະບຸໃນມາດຕາ 11.2, ນ ັກລ ົງທຶ ນຈະບໍ່ ມສິດໃນການໂອນສິດທິຂອງຕ ົນ
11.4 ການໂອນສິດ: ຍ ົກເວັນ
ຕາມບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນໃົ້ ຫຝ
ົ້ າ່ ຍອ່ ນ, ຈະໃນທາງກ ົງ ຫຼ ທາງອອ
ົ້ ມ, ໂດຍປາດສະຈາກການເຫັ ນພອ
ົ້ ມເປັນ
ລາຍລ ັກອ ັກສອນຈາກລ ັດຖະບານທ່ ໄດພ
ົ້ ິຈາລະນາຢາ່ ງຮອບຄອບແລວ
ົ້ .
ົ້ ນຂາ່ ວສານ
11.5 ການເປດເຜຍຂໍມ
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ົ້ ະໃຫອ
1) ຫອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນຈະແຈກຍາຍບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນຈ
ົ້ ົງ
ການຈ ັດຕງລ
ັົ້ ັດຕາ່ ງໆທ່ ກຽ່ ວຂອ
ັົ້ ນກາງ, ແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບາົ້ ນ.
ົ້ ງຢຂ
່ ນສ
2) ຫອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນຈະແຈກຍາຍບ ົດລາຍງານການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ
ແຜນທ່ ການນ ໍາໃຊທ
ັ ົ້ ັດຕາ່ ງໆທ່ ກຽ່ ວຂອ
ັ ົ້ ນກາງ, ແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບາົ້ ນ.
ົ້ ່ ດິນໃຫອ
ົ້ ົງການຈ ັດຕງລ
ົ້ ງຢຂ
່ ນສ
3) ຫອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນຈະແຈກຍາຍບ ົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດໃົ້ ນແບບ
ເຈຍເອກະສານ
ແລະ ແບບອເລັ ກໂທນິກໃຫອ
ັ ົ້ ັດຕາ່ ງໆທ່ ກຽ່ ວຂອ
ັ ົ້ ນກາງ, ແຂວງ, ເມອງ
ົ້
ົ້ ົງການຈ ັດຕງລ
ົ້ ງຢຂ
່ ນສ
ແລະ ບາົ້ ນ.
4) ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຖກເຜຍແຜໃ່ ຫມ
ົ້ ວນຊ ົນໂດຍນ ັກລ ົງທຶນ ແລະ ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ
ົ້ ໃນກໍລະນທ່ ເປັນຂໍມ
ົ້ ນຂາ່ ວສານສວ
ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ຍ ົກເວັນ
່ ນຕ ົວຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນ ແລະ ຖເປັນການປົກປົ້ອງຄວາມລ ັບ
ົ້ ນຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນເອງຖກຮ ັກສາໄວ,ົ້
ໂດຍກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ. ໃນກໍລະນທ່ ຂໍມ
ສ ໍາເນົາເອກະສານຂອງບ ົດສຶກສາ

ESIA

ົ້ ນກຽ່ ວກ ັບນ ັກລ ົງທຶ ນເອງທ່ ມການ
ຈະຖກເຜຍແຜໃ່ ຫມ
ົ້ ວນຊ ົນພອ
ົ້ ມທັງຂໍມ

ດ ັດແກ.ົ້ ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ງຖກເປດເຜຍສະເພາະໃຫກ
ົ້ ັບປະຊາຊ ົນ ແລະ ພາກສວ
່ ນກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງຕາ່ ງໆທ່ ຖ
ກກະທົບໃນຮບການ ແລະ ພາສາ ທ່ ເຂົາເຈົາົ້ ເຂົົ້າໃຈໄດ ົ້ ແລະ ຈ ັດເກັບໄວຢ
ສ ໍາລ ັບສະບ ັບ
ົ້ ບ
່ ອ
່ ນທ່ ເຂົົ້າເຖິງໄດງົ້ າຍ.
່
ສ ໍາເນົາທ່ ເປັນເຈຍເອກະສານທັ
ງສະບ ັບພາສາລາວ ແລະ ພາສາອ ັງກິດເຜຍແຜໃ່ ຫມ
ົ້
ົ້ ວນຊ ົນສາມາດເຂົົ້າເຖິ່ ງໄດ ົ້ ທ່
(ຊ່ ສະຖານທ່ ເກັບໄວເົ້ ອກະສານ), ບ ົດສຶກສາ ESIA ແບບທ່ ເປັນເອກະສານອເລັ ກໂທນິກທັງສະບ ັບພາສາລາວ
ແລະ ອ ັງກິດເຜຍແຜໃ່ ຫມ
ົ້ ວນຊ ົນສາມາດເຂົົ້າເຖິ່ ງໄດທ
ົ້ ່ ເວັບໄຊຂ
໌ ອງບໍລິສ ັດລ ົງທຶ ນ (ໃສຊ
່ ່ ເວັບໄຊຂ
໌ ອງບໍລິສ ັດລ ົງທຶ ນ).
ົ້ ສອງພາສາ: ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອ ັງກິດທ່ ເປັນສ ໍາເນົາ
11.6 ພາສາທ່ ນ ໍາໃຊ:ົ້ ບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນມ
່ ັ ເດມສອງສະບ ັບທ່ ມຄວາມໝາຍເທົ່ າທຽມກ ັນ. ໃນກໍລະນທ່ ມຄວາມແຕກຕາ່ ງ(ພາສາລາວ)
ເອກະສານດງ

(ພາສາ

ອ ັງກິດ)ຈະຖວາ່ ນ ໍາໃຊໄົ້ ດຄ
ົ້ ກ ັນ.
ົ້ ພ
11.7 ກ ົດໝາຍທ່ ນ ໍາໃຊ:ົ້ ບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນຢ
່ າຍໃຕກ
ົ້ ົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
ົ້ ັດແຍງ່ : ໃນກໍລະນທ່ ມຂໍຂ
ົ້ ັດແຍງ່ ຫຼ ເກດຈາກບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ,ົ້ ຄຮ
11.8 ການແກໄົ້ ຂຂໍຂ
່ ວ
່ ມສ ັນຍາທັງ
ົ້ ັດແຍງ່ ຮວ
ສອງຝາ່ ຍຈະຕອ
ົ້ ງແກໄົ້ ຂຂໍຂ
່ ມກ ັນບ ົນພົ້ນຖານການປຶ ກສາຫາລ.
ປຶ ກສາຫາລຮວ
່ ມກ ັນ,

ົ້ ັດແຍງ່ ໄປ
ຝາ່ ຍໃດຝາ່ ຍໜຶ່ ງມສິດນ ໍາຂໍຂ

1)

ົ້ ສານປະຊາຊ ົນໃນ ສປປ ລາວ.
ຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ, ຫຼ 2) ຂຶນ
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ົ້ ັດແຍງ່ ບໍ່ ສາມາດແກໄົ້ ຂຜາ່ ນການ
ຖາົ້ ຂໍຂ

ົ້ ັດແຍງ່ ຢນ
ຄະນະກາມະການແກ
ໄົ້ ຂຂໍຂ
ໍ
່ ະຄອນ

11.9 ການແຈງົ້ ການ: ທຸກແຈງການຂອງຄ
ຮ
ຸ່ ນ.ົ້
ົ້
່ ວ
່ ມສ ັນຍາທັງສອງຝາ່ ຍຈະຕອ
ົ້ ງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນສ່ ງົ ໃຫທ
ົ້ ່ ຢລ
່ ມ
ົ້ ການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາຂອງຂອບເຂດສິດບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນ,ົ້ ຝາ່ ຍໃດ
ໃນກໍລະນທ່ ລາຍລະອຽດລຸມ
່ ນມ
ຝາ່ ຍໜຶ່ ງຈະແຈງໃຫ
ອ
ົ້
ົ້ ກຝາ່ ຍໜຶ່ ງຮ ັບຮພ
ົ້ າຍໃນສາມສິບ (30) ວ ັນຕາມທ່ ຢຕ
່ ິດຕໍ່ ໃໝ.່
ລ ັດຖະບານ:
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ
ຫອ
ົ້ ງການປະຕດຽວ, ກ ົມສ່ ງົ ເສມການລງົ ທຶນ
ຖະໜົນສຸພານຸວ ົງ, ວຽງຈ ັນ, ສ ປປ ລາວ
ໂທ (856-21) 216663; Fax: (856-21) 215491

ກະຊວງຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ, ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
່ ງທຽ່ ວ
ກ ົມ ?
ຖະໜົນລາົ້ ນຊາົ້ ງ,
? , ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ (856-21) ; Fax: (856-21)
ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ
ກອງປະເມນຜົນກະທົບສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ
ຖະໜົນເຈົາົ້ ອານຸວ ົງ, ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (856-21) 264921
ກ ົມຈ ັດສ ັນ ແລະ ພັດທະນາທ່ ດິນ
ຖະໜົນເຈົາົ້ ອານຸວ ົງ, ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (856-21) 212002
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[ໃສຊ
ແຂວງ:...............................................................
ັົ້
່ ່ ແຂວງທ່ ຕງໂຄງການ]
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ
ໂທ:..................... ແຟັ ກ:..................................
ນ ັກລ ົງທຶນ:
(ຊ່ ບໍລິສ ັດ)
ທ່ ຢຕ
່ ິດຕໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ:
[ຊ່ ຫອ
ົ້ ງການຜຕ
ົ້ າງໜາົ້ ]
[ທ່ ຢຫ
່ ອ
ົ້ ງການຜຕ
ົ້ າງໜາົ້ ]
[ເບໂທຫອ
ົ້ ງການ ແລະ ເບໂທສວ
່ ນໂທ,ແຟັ ກ,ອເມວ]
໌
ທ່ ຢຕ
່ ິດຕໍ່ ຢຕ
່ າ່ ງປະເທດ:
[ຊ່ ບໍລິສ ັດ]
[ທ່ ຕງ]
ັົ້
[ເບໂທຫອ
ົ້ ງການ ແລະ ເບໂທສວ
່ ນໂທ,ແຟັ ກ,ອເມວ]
໌
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ໂດຍມຜຕ
ົ້ າງໜາົ້ ເຂົົ້າຮວ
່ ມເປັນພະຍານ,

ົ້ ນບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈນຜ
ົ້ າ່ ນຜົ້
ຄຮ
່ ວ
່ ມສ ັນຍາທັງສອງຝາ່ ຍໄດເົ້ ຊັ ນຢັງຢ

ົ້ ົງນາມເປັນຕນໄປ.
ຕາງໜາົ້ ທ່ ໄດຮ
ົົ້
ົ້ ັບມອບໝາຍໃຫມ
ົ້ ສິດອ ໍານາດເຊັ ນສ ັນຍານ ັບແຕມ
່ ລ

ໂດຍ:
ຊ່ :
ຕາແໜ
ງ່ : ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ
ໍ
ໂດຍ:
ຊ່ :
ຕາແໜ
ງ່ : ກະຊວງຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ, ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
ໍ
່ ງທຽ່ ວ
ໂດຍ:
ຊ່ :
ຕາແໜ
ງ່ : ກະຊວງຊ ັບພະກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ໍ
ໍ
ົ້ ມ
ນ ັກລ ົງທຶນ:
ໂດຍ:
ຊ່ : (ໃສຊ
່ ່ ຜອ
ົ້ ໍານວຍການບໍລິສ ັດ)
ຕາແໜ
ງ່ : ຜອ
ໍ
ົ້ ໍານວຍການ

ຕາຕະລາງ 1
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ຕາຕະລາງເວລາສ ໍາລ ັບການຈ ັດຕງັົ້ ແລະ ສ່ ງົ ການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ, ບ ົດສຶກສາຕາ່ ງໆ ແລະ ລາຍຊ່ ຜຮ
ົ້ ັບຜິດຊອບ.
ົ້ ໃນ
ເນອ

ບຸກຄ ົນຮ ັບຜິດຊອບ

ວ ັນທເຮັດສ ໍາເລັ ດ

ການສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ ແລະ ແຜນທ່
ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ
ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ
EIA, EMMP, SMMP
ບ ົດລາຍງານຜົນກະທົບຕໍ່ ສ ັງຄ ົມ
(ຖາົ້ ມ): SIA, ແຜນການຍ ົກຍາົ້ ຍ
ແລະຫຼ

ແຜນການປັບປຸງຊວິດ

ການເປັນຢຂ
່ ອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາ
ເຜົ່ າ,

ແລະ

ບ ົດລາຍງານການ

ຄອບຄອງທ່ ດິນ ແລະ ການຊ ົດ
ເຊຍ.
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ຕາຕະລາງໄດ້ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ສາເລັດບົດສຶກສາຕ່າງໆ
ເດືອນ (ເລມ
ີ່ ແຕ່ມສ
ືັ້ ນ
ັ ຍາມຜົນສັກສິດ)
[ຕາຕະລາງນເັ້ ປັນພຽງສ່ວນໜຶງີ່ ຂອງຄາແນະນາເທົົ່ານັນ
ັ້ ແລະ ການນາໃຊ້ອາດຈະມການປ່ຽນແປງອງຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະໂຄງການ]
ພັນທະ

st

1

ນັກລົງທຶນ
ນຖືກຮ້ອງຂໍ
ໃຫ້ມການສາ
ຫຼວດທີ່ດິນ.
ກະຊວງ
ການສາຫຼວດທີ່ດິນ

ຖະແຫຼງຂາ່ ວ

ກະຊວງ
ຖະແຫຼງ
ຂາ່ ວ,
ວ ັດທະນະ
ທ ໍາ ແລະ

ວ ັດທະນະທ ໍາ

ທອ
່ ງທຽ່ ວດາ

ທຽ່ ວ ເຮັດ
ການສ ໍາຫຼວດ
ທ່ ດິນ

3

rd

th

4

th

th

5

6

ກະຊວງ

,
ແລະ ທອ
່ ງ

ແຜນທີ່ການນາໃຊ້ທີ່ດິນ

nd

2

ເນນການສາ
ຫຼວດທີ່ດິນ

ຖະແຫຼງຂາ່ ວ,
ວ ັດທະນະທ ໍາ
ແລະ ທອ
່ ງ
ທຽ່ ວສົົ່ງຜົນ
ການສາຫຼວດທີ່
ດິນໃຫ້ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ງແລດ
ລ້ອມເພືີ່ອ
ຢັັ້ງຢືນ

ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອ
ນທາມະຊາດ
ຮັບຮອງຜົນ
ການສາ
ຫຼວດທີ່ດິນ

ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອ
ນທາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ
ກະກຽມ
ແຜນທີ່ການ
ນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນ

ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກ
ອນທາມະ
ຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ
ຢັັ້ງຢືນ
ແຜນທີ່
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th

7

th

8

th

9

th

10

th

11

ອິງຕາມບົດ
ລາຍງານ
ການສາ
ຫຼວດທີ່ດິນ

ບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ

ບົດສຶກສາ ESIA

ນັກລົງທຶນເກັບ
ກາຂໍໍ້ມູນກ່ຽວ
ທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດເຕັກນິກຂອງ
ໂຄງການ

ທີ່ປຶກສາເກັບ
ກາຂໍໍ້ກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ

ນັກລົງທຶນ
ເກັບກາຂໍໍ້ມູນ
ກ່ຽວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດເຕັກນິກຂອງ
ໂຄງການ

ທີ່ປຶກສາເກັບ
ກາຂໍໍ້ກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານສິີ່ງ
ແວດ ລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ

ນັກລົງທຶນເກັບ
ກາຂໍໍ້ມູນກ່ຽວ
ທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດເຕັກນິກຂອງ
ໂຄງການ

ທີ່ປຶກສາເກັບ
ກາຂໍໍ້ກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ

ນັກລົງທຶນ
ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ການສາ
ຫຼວດທີ່ດິນ
ແລະ ລວບ
ລວມເຂົັ້າໃນ
ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດເຕັກນິກ

ທີ່ປຶກສາໄດ້
ຮັບຜົນຂອງ
ການສາ
ຫຼວດທີ່ດິນ
ແລະ
ລວບລວມ
ເຂົັ້າໃນບົດ
ສຶກສາ ESIA

ການນາໃຊ້
ທີ່ດິນ

ນັກລົງທຶນ
ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ການສາ
ຫຼວດທີ່ດິນ
ແລະ ລວບ
ລວມເຂົັ້າ
ໃນບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິດ
-ເຕັກນິກ

ທີ່ປຶກສາ
ໄດ້ຮັບ
ແຜນທີ່ນາ
ໃຊ້ທີ່ດິນ
ແລະ
ລວບລວມ
ຂໍໍ້ມູນທີ່ກ່ຽ
ຂ້ອງເຂົັ້າ
ໃນບົດສຶກ
ສາ ESIA
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ນັກລົງທຶນ
ສຶບຕໍໍ່ຂຽນ
ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດ
-ເຕັກນິກ

ທີ່ປຶກສາ
ສຶບຕໍໍ່ຮ່າງ
ບົດສຶກສາ
ESIA

ນັກລົງທຶນສຶບ
ຕໍຂ
ໍ່ ຽນບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິດເຕັກນິກ

ທີ່ປຶກສາສົົ່ງ
ຮ່າງບົດສຶກສາ
ESIA ສະບັບ
ທາອິດໃຫ້
MoNRE

ນັກລົງທຶນ
ສົົ່ງຮ່າງບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິດ
-ເຕັກນິກ
ສະບັບທາ
ອິດໃຫ້

ນັກລົງທຶນ
ປັບບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິດເຕັກນິກ
ຕາມຄາເຫັນ
ຂອງ

ນັກລົງທຶນປັບ
ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດເຕັກນິກຕາມ
ຄາເຫັນຂອງ
ກະຊວງ

ນັກລົງທຶນ
ປັບບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິດເຕັກນິກ
ຕາມຄາເຫັນ
ຂອງ

ກະຊວງ

ກະຊວງ

ຖະແຫຼງ

ກະຊວງ

ຖະແຫຼງ

ຖະແຫຼງ

ຖະແຫຼງ

ຂາ່ ວ,

ຂາ່ ວ,

ຂາ່ ວ,

ວ ັດທະນະ

ວ ັດທະນະ

ຂາ່ ວ,

ວ ັດທະນະ

ທ ໍາ ແລະ

ວ ັດທະນະ

ທ ໍາ ແລະ

ທ ໍາ ແລະ

ທ ໍາ ແລະ

ທອ
່ ງທຽ່ ວ

ທອ
່ ງທຽ່ ວ

ທອ
່ ງທຽ່ ວ

ທີ່ປຶກສາ
ປັບປຸງບົດສຶກ
ສາ ESIA
ຕາມຄາເຫັນ
ຂອງ
MONRE

ທີ່ປຶກສາ
ປັບປຸງບົດ
ສຶກສາ ESIA
ຕາມຄາເຫັນ
ຂອງ
MONRE

MONRE
ທົບທວນ
ບົດສຶກສາ
ESIA

MONRE
ທົບທວນບົດ
ສຶກສາESIA

ທອ
່ ງທຽ່ ວ

ຕາຕະລາງ 2
ອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ ົ້ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບທົບທວນບ ົດສຶກສາຕາ່ ງໆ ແລະ ຕາຕະລາງການ
ໍ ົດເວລາເພ່ ອການທົບທວນ

ບ ົດສຶກສາ

ອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ ົ້ ັດທ່ ຮ ັບຜິດຊອບ

ໄລຍະເວລາໃນການທົບທວນ

ກະຊວງຊ ັບພະກອນທາມະຊາດ
ໍ
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ: ກ ົມຈ ັດສ ັນ
ແລະ ພ ັດທະນາທ່ ດິນ

ສ ໍາຫຼ ວດທ່ ດິນ

ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປາ
່ ໄມ:ົ້
ກ ົມປາ
່ ໄມ ົ້
ກ ົມຈ ັດສ ັນ ແລະ ພ ັດທະນາທ່ ດິນ
ກະຊວງຊ ັບພະກອນທາມະຊາດ
ໍ

ແຜນທ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ່ ດິນ

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ
ກ ົມຈ ັດສ ັນ ແລະ ພ ັດທະນາທ່ ດິນ

ກະຊວງຖະແຫຼ ງຂາ່ ວ,
ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ

ວ ັດທະນະທ ໍາ ແລະ ທອ
່ ງທຽ່ ວ
ກ ົມ ?

ກະຊວງຊ ັບພະກອນທາມະຊາດ
ໍ
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ກອງປະເມນ
ESIA

ຜ ົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ

ຕາມທ່ ການ
ໍ ົດໃນດາລ
ໍ ັດ ESIA
(95 ວ ັນລ ັດຖະການສ ໍາລ ັບ
ໂຄງການທົ່ ວໄປ
120 ວ ັນລ ັດຖະການສ ໍາລ ັບ

ສ ັງຄ ົມ

ໂຄງການໂຄງການທ່ ມຄວາມສ ັບ
ຊອ
ົ້ ນ)
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ຕາຕະລາງ 3
ລາຍຊ່ ຜຖ
ົ້ ຮຸນ
ົ້ ,
ລາຍຊ່ ຜອ
ົ້ ໍານວຍການ ແລະ ຜບ
ົ້ ໍລິຫານລະດ ັບສງ, ແລະ
ົ້ ໄປ
ລາຍຊ່ ຜຖ
ົ້ ຮຸນ
ົ້ 5% ຂຶນ
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