ບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ
ໂຄງການສ ໍາປະທານທີ່ ດິນກະສິກາ.............................
[ໃສຊ
ໍ
ີ່ ີ່ ໂຄງການ]
ໃນ............................[ເມອງ, ແຂວງ]
ໂຄງການປະເພດສອງ

ົ້ ໃນວ ັນທ......................... (“ວ ັນເຊັ ນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມ
ບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນ ົ້ ( “ MOU ” ) ເຮັດຂຶນ
ເຂົົ້າໃຈ” ຢທ
ີ່ ີ່ ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
ລະຫວາີ່ ງ
ລ ັດຖະບານແຫງ
ີ່

ສປປ

ລາວ,

ຕາງໜາົ້ ໂດຍກະຊວງແຜນການ

ແລະ

ການລ ົງທຶ ນ,

ົ້ ວາີ່ :
ຊຶີ່ ງຕໍີ່ ໄປນເົ້ ອນ

“ລ ັດຖະບານ”
ແລະ
[ໃສຊ
ີ່ ີ່ ບໍລິສ ັດ]

ົ້
ບໍລິສ ັດຊຶີ່ງສາົ້ ງຕງຂຶ
ັົ້ ນ

ແລະ

ຈ ົດທະບຽນພາຍໃຕກ
ົ້ ົດໝາຍຂອງ........................[ໃສຊ
ີ່ ີ່ ປະເທດທີ່

ບໍລິສ ັດຈ ົດທະບຽນ], ຊຶີ່ ງມສ ໍານ ັກງານໃຫຍຕ
ັົ້ .ີ່ ................................ (ໃສທ
ີ່ ງຢ
ີ່ ີ່ ຢຄ
ີ່ ົບຖວ
ົ້ ນຂອງສ ໍານ ັກງານ) ຊຶີ່ ງຕໍີ່
ໄປນເົ້ ອົ້ນວາີ່ : “ຜລ
ົ້ ົງທຶນ”
ຜລ
ົ້ ົງທຶນ ແລະ ລ ັດຖະບານ, ແຕລ
ີ່ ະຝາີ່ ຍເອົ້ນວາີ່ : “ຄສ
ີ່ ັນຍາຝາີ່ ຍໃດຝາີ່ ຍໜຶີ່ ງ” ແລະ ເອົ້ນລວມກ ັນວາີ່ “ຄສ
ີ່ ັນຍາ”.

ເນີ່ ອງຈາກ:
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1) ຄສ
ີ່ ັນຍາມຈຸດປະສ ົງຢາກໄດຮ
ົ້ ັບຜົນປະໂຫຽດຈາກຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດຂອງປະເທດ,

ໂດຍສະເພາະທີ່

ດິນ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂທາງທ ໍາມະຊາດທີ່ ເໝາະສ ົມແກກ
ິ ຈະການກະສິກາ,
ໍ ເພີ່ ອສີ່ ງົ ເສມການພັດທະນາຂອງ
ີ່ ດ
ທອ
ັ ົ້ ຄສ
ົ້ ງຖິີ່ ນ, ສາົ້ ງວຽກເຮັດງານທ ໍາໃຫປ
ົ້ ະຊາຊ ົນລາວ ແລະ ສີ່ ງົ ເສມທຸລະກິດພາຍໃນ. ນອກຈາກນນ,
ີ່ ັນຍາ
ຍ ັງມຈຸດປະສ ົງອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຖາີ່ ຍໂອນທັກສະ, ຄວາມຮ ົ້ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຢທີ່ ຕິດພັນກ ັບ
ກະສິກາຂະໜາດໃຫຍ
ໍ
ີ່ ແລະ ວຽກງານອນທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງໃຫແ
ົ້ ກປ
ີ່ ະຊາຊ ົນລາວ.
2) ເພີ່ ອບ ັນລຸເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງຕ ົນ,

ລ ັດຖະບານມຈຸດປະສ ົງສະໜັບສະໜນ

ແລະ

ສີ່ ງົ ເສມການ

ຜະລິດເປັນສິນຄາົ້ ທີ່ ມຄວາມຍນຍ ົງທາງດາົ້ ນທາງດາົ້ ນສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຂອງຜະລິດພັນພັນກະສິ
ກາໍ ເພີ່ ອສະໜອງໃຫແ
ໍ ງແຕງີ່ ພາຍໃນ, ຂາຍເປັນສິນຄາົ້ ຢພ
ົ້ ກຂ
ີ່ ະແໜງການອຸດສາຫະກາປຸ
ີ່ າຍໃນ ແລະ
ເພີ່ ອສີ່ງົ ອອກ.
3) ໂຄງການລ ົງທຶນທັງໝ ົດທີ່ ສາົ້ ງ ຫຼ ອາດສາົ້ ງຜົນກະທົບເສັ ຍຫາຍຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຈະຕອ
ົ້ ງຖກ
ອອກແບບ ແລະ ນ ໍາໃຊມ
ົ້ າດຕະການຫຼ ດຜອ
ີ່ ນ ແລະ ປົ້ອງກ ັນ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ
ຢາີ່ ງຖກຕອ
ົ້ ງ ແລະ ເໝາະສ ົມ, ເພີ່ ອປອ
ົ້ ງກ ັນ, ຫຼຸ ດຜອ
ີ່ ນ ແລະ ແກໄົ້ ຂຜົນກະທົບເສັ ຍຫາຍຈາກໂຄງກາ
ນລ ົງທຶ ນ ຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ ແລະ ເຮັດໃຫກ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຢາີ່ ງມປະສິດທິຜນ
ົ້ ານພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ
ສ ັງຄ ົມແຫງີ່ ຊາດມຄວາມຍນຍ ົງ.
4) ຜລ
ົ້ ົງທຶນມຈຸດປະສ ົງດ ໍາເນນ (ໃສລ
ີ່ າຍລະອຽດໂຄງການ, ລວມທັງ, ຂະໜາດຂອງທີ່ ດິນ ແລະ ປະເພດຂອງ
ພດທີ່ ຈະປກ) ຊຶີ່ ງຕງຢ
ັົ້ ີ່ (ໃສຊ
ີ່ ີ່ ເມອງ, ແຂວງ) (“ໂຄງການ”) ແລະ ຕອ
ົ້ ງການເຂົົ້າຮວ
ີ່ ມໃນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມ
ົ້ ັບລ ັດຖະບານກຽີ່ ວກ ັບໂຄງການ.
ເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນກ
5) ໂຄງການຖກຈ ັດເປັນໂຄງການປະເພດ II ເພີ່ ອຈຸດປະສ ົງຂອງການປະເມນສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມທີ່ ຈະຕອ
ົ້ ງໄດມ
ົ້ ການ
ກະກຽມການປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຢາີ່ ງຄ ົບຖວ
ົ້ ນ (ESIA) ແລະ ແຜນການຄຸມ
ົ້
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ (ESMMP) ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມກ ົດໝາຍວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການປົກປັກ
ຮ ັກສາສິີ່ງແວດລອ
ົ້ ມ, ສະບ ັບເລກທ 29/ສພຊ, ລ ົງວ ັນທ 18 ທັນວາ 2012 ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາຂອງ
ກະຊວງກຽີ່ ວກ ັບຂນຕອນຂອງການປະເມ
ນຜົນກະທົບ
ັ ົ້

ແລະ

ກິດຈະການຂອງໂຄງການລ ົງທຶນ

ຕໍີ່

ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ສະບ ັບເລກທ 8030/ກຊສ, ລ ົງວ ັນທ 17 ທັນວາ 2013 (`ກ ົດໝາຍ ແລະ
ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບ EIA`)
6) ໂຄງການຖກຈ ັດເປັນໂຄງການກຸມ
ັ ົ້ ໂຄງການຈະຕອ
ີ່ ສ ັງຄ ົມ (S1 ຫຼ S2 ຫຼ S3), ສະນນ,
ົ້ ງຈະຕອ
ົ້ ງຢພ
ີ່ າຍ
ໃຕເົ້ ງີ່ ອນໄຂຂອງດາລ
ໍ ັດວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາີ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນຈາກໂຄງ
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ການພັດທະນາ, ສະບ ັບເລກທ 192/ນຍ ລ ົງວ ັນທ 7 ກໍລະກ ົດ 2005 (“ດ ໍາລ ັດວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາີ່
ເສຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັນສ ັນປະຊາຊ ົນ”) ແລະ ກ ົດໝາຍ ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບ EIA` ຊຶີ່ ງຈະ
ຕອ
ົ້ ງໄດກ
ົ້ ະກຽມການປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສ ັງຄ ົມ (SIA) ແລະ ແຜນການຄຸມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ີ່ ັ ກາີ່ ວເຂົົ້າຢໃີ່ ນ
ທາງດາົ້ ນສ ັງຄ ົມ (SMMP) ຢາີ່ ງຄ ົບຖວ
ົ້ ນ [ໂດຍການເອົ າການປະເມນ ແລະ ແຜນການດງ
ESIA ແລະ ESMMP/ ໂດຍແຍກ SIA ແລະ SMMP ເປັນເອກະສານຕາີ່ ງຫາກທີ່ ສາມາດປະຕິບ ັດໄດ ົ້
ົ້ ລວມກ ັນວາີ່ “ບ ົດສຶກ
ໃນທັນໃດ. ບ ົດລາຍງານ ແລະ ແຜນການທີ່ ໄດລ
ົ້ ະບຸໄວຢ
ົ້ ໃີ່ ນຂໍົ້ (5) ແລະ (6) ເອນ
ສາ ESIA” .
7) ນອກຈາກການກະກຽມບ ົດສິຶກສາ ESIA ແລວ
ົ້ , ຜລ
ົ້ ົງທຶ ນຈະຕອ
ົ້ ງໄດສ
ົ້ ະໜອງ ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາ
ຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ, ຊຶີ່ ງກວມເອົ າພົ້ນທີ່ ໂຄງການ, ແລະ ກະກຽມບ ົດວິພາກເສດຖະ
ກິດ
ິ -ເຕັ ກນິກກຽີ່ ວກ ັບໂຄງການໃຫແ
ົ້ ກອ
ີ່ ົງການທີ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບທີ່ ກຽີ່ ວຂອງົ້ ຂອງລ ັດຖະບານ.
8) ເມີ່ ອສ ໍາເລັ ດບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ, ບ ົດວິພາກທາງດາົ້ ນ
ເສດຖະກິດ
ິ -ເຕັ ກນິກກຽີ່ ວກ ັບໂຄງການ, ແຜນພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ESIA ໂດຍມການ
ົ້ ນຈາກອ ົງການທີ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບທີ່ ກຽີ່ ວຂອງົ້ ຂອງລ ັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະ, ໄດຮ
ຢັງຢ
ັ ົ້ ນ
ົ້ ັບ ໃບຍງຍ
ກຽ໋ ວກ ັບສິີ່ງແວດລອ
ົ້ ມຈາກກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ

ແລະ

ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມແລວ
ົ້ ,

ຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ

ຫຼ

ົ້ ໂດຍຜລ
ບໍລສ
ິ ັດຂອງໂຄງການທີ່ ສາົ້ ງຕງຂຶ
ັົ້ ນ
ິ ັດຂອງໂຄງການ”) ສາມາດເຈລະຈາກ ັບລ ັດຖະບານ
ົ້ ົງທຶ ນ (“ບໍລສ
ເພີ່ ອເຮັດສ ັນຍາສ ໍາປະທານໂຄງການ.
9) ສະນນ,
ັົ້ ລ ັດຖະບານ ແລະ ຜລ
ໍ ົດສາຍພົວພັນຂອງຕ ົນ ແລະ ພັນທະທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ົງທຶນ ຈີ່ ງການ
ົ້ ງຂອງຕ ົນທີ່
ຕິດພັນກ ັບຂນຕອນຂອງໂຄງການ
ຕາມທີ່ ໄດໃົ້ ຫລ
ັົ້
ົ້ າຍລະອຽດໄວຢ
ົ້ ໃີ່ ນຂໍ ົ້ (1) ຫາຂໍ ົ້ (8) ເທິງນ.ົ້
ີ່ ັ ຕໍີ່ ໄປນ:ົ້
ສະນນ,
ັົ້ ຄສ
ີ່ ັນຍາທັງສອງຝາີ່ ຍ ຈຶີ່ ງໄດຕ
ົ້ ົກລ ົງກ ັນດງ
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ມາດຕາ 1: ຄ ໍານິຍາມ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍ
1.1 ຄ ໍານິຍາມ
ໃນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນ:ົ້
“ໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດ” ໝາຍເຖິງ ໄລຍະເວລາສິບສອງ (12) ເດອນນ ັບແຕວ
ີ່ ັນເຊັ ນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນເົ້ ປັນຕນໄປຫຼ
ົົ້

ີ່ ັ ກາີ່ ວຕາມການຮ ັບຮອງເອົ າໂດຍລ ັດຖະບານ
ໄລຍະເວລາອີ່ ນທີ່ ຍາວກວາີ່ ໄລຍະດງ

ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມມາດຕາ 3; ໂດຍມເງີ່ ອນໄຂວາີ່ ໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດດງກ
ີ່ ັ າີ່ ວ ບໍີ່ ວາີ່ ໃນກໍລະນໃດກໍຕາມ
ົ້ ສຸດລ ົງເມີ່ ອບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນຫ
ົ້ າກຖກຍ ົກເລກ.
ຈະຕອ
ົ້ ງສິນ
ົ້ ົກລ ົງຂອງກະຊວງ
“ໂຄງການປະເພດສ II” ໝາຍເຖິງ ໂຄງການລ ົງທຶ ນ ແລະ ກິດຈະການ ຊຶີ່ ງໄດກ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນຂໍຕ
ກຽີ່ ວກ ັບການຮ ັບຮອງ ແລະ ການປະກາດໃຊລ
ໍ ນຈະຕອ
ົ້ າຍການໂຄງການລ ົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການທີ່ ຈາເປັ
ົ້ ງໄດ ົ້
ດ ໍາເນນການສຶກສາເບົ້ອງຕນກ
ົົ້ ຽີ່ ວກ ັບຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ

ຫຼ

ການປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ

ແລະ

ສ ັງຄ ົມ, ສະບ ັບເລກທ 8056/ກຊສ, ລ ົງວ ັນທ 17 ທັນວາ 2013 ຊຶີ່ ງມຄວາມຈາເປັ
ໍ ນຈະຕອ
ົ້ ງໄດມ
ົ້ ການກະກຽມ
ການປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ.
“ດ ໍາລ ັດວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາີ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນ” ໝາຍເຖິງ ດ ໍາລ ັດວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດ
ແທນຄາີ່ ເສຍຫາຍ

ແລະ

ການຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນຈາຫໂຄງການພັດທະນາ,

ສະບ ັບເລກທ

192/ນຍ

ວ ັນທ

07/07/2005 ແລະ ລວມທັງລະບຽບການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດດ ໍາລ ັດສະບ ັບເລກທ 192/ນຍ ວາີ່ ດວ
ັ ົ້
ົ້ ຍການທົດແທນຄາີ່
ເສຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ, ສະບ ັບວ ັນທ 11/11/2005, ທຸກການ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ ຫຼ ກ ົດໝາຍ, , ດ ໍາລ ັດ, ລະບຽບການ ແລະ ບ ົດແນະນ ໍາທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ປັບປຸງຕໍີ່ ດາລ
ໍ ັດ ແລະ ລະບຽບການດງ
ົ້ ງ
ຊຶີ່ ງປະກາດໃຊພ
ົ້ າຍຫຼ ງັ ຕໍີ່ ມາ
ົ້ ົກລ ົງ ລະຫວາີ່ ງ ລ ັດຖະບານ ແລະ ຜລ
“ສ ັນຍາສ ໍາປະທານ” ໝາຍເຖິງ ຂໍຕ
ົ້ ົງທຶ ນ ຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ ຊຶີ່ ງ
ອະນຸຍາດໃຫຜ
ໍ ົດພັນທະ ແລະ ສິດຂອງຜລ
ົ້ ລ
ົ້ ົງທຶນ ຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ ດ ໍາເນນໂຄງການ ແລະ ການ
ົ້ ົງທຶ ນ ຫຼ
ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ ກຽີ່ ວກ ັບການກໍີ່ສາົ້ ງ, ການດ ໍາເນນງານ ແລະ ການປິ ດໂຄງການ.
“ທີ່ ປຶ ກສາ” ໝາຍເຖິງ ບໍລິສ ັດ ຫຼ ບຸກຄ ົນ ພາຍໃນ ຫຼ ຕາີ່ ງປະເທດ ຊຶີ່ ງໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດຢໃີ່ ນ ສປປ ລາວ ໃຫກ
ົ້ ານ
ບໍລິການໃຫຄ
ົ້ ໍາປຶ ກສາທາງດາົ້ ນສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ແລະ ກຽີ່ ວກ ັບບ ົດສຶກສາ ESIA ແລະ
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ຊຶີ່ ງໄດຈ
ົ້ ົດ

ທະບຽນກ ັບກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ໍ
ົ້ ມ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ຄ ໍານະນ ໍາ
ກຽີ່ ວກ ັບ EIA. “ແຜນການພັດທະນາ” ໝາຍເຖິງ ແຜນການທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນຕອ
ົ້ ງສາົ້ ງ ແລະ ນ ໍາສະເໜຕໍີ່ ລ ັດຖະບານ
ໂດຍຜລ
ົ້ ົງທຶນ ພາຍໃຕຂ
ົ້ ໍ ົ້ 4.3 ຂອງ MOU ສະບ ັບນ.ົ້
“ກ ົດໝາຍ ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບ EIA ” ໝາຍເຖິງ ກ ົດໝາຍວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການປົກປັກຮ ັກສາສິີ່ງແວດລອ
ົ້ ມ (ສະບ ັບ
ົ້ ົກລ ົງຂອງກະຊວງ ກຽີ່ ວກ ັບຂນຕອນຂອງ
ປັບປຸງ), ສະບ ັບເລກທ 29/ສພຊ, ລ ົງວ ັນທ 18 ທັນວາ 2012 ແລະ ຂໍຕ
ັ ົ້
ການປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຂອງໂຄງການລ ົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ, ສະບ ັບເລກທ
ົ້ ົກລ ົງດງ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ ຫຼ ທຸກດ ໍາລ ັດ
8056/ກຊສ, ລ ົງວ ັນທ 17 ທັນວາ 2013 ແລະ ທຸກການປັບປຸງຕໍີ່ ກ ົດໝາຍ ແລະ ຂໍຕ
ຫຼ ກ ົດໝາຍທີ່ ປະກາດໃຊໃົ້ ນພາຍຫຼ ງັ ຕໍີ່ ມາ
ົ້ ນກຽີ່ ວກ ັບສິີ່ງແວດລອ
“ໃບຢັງຢ
ົ້ ມ” ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທາງດາົ້ ນກ ົດໝາຍທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ຊຶີ່ ງຮ ັບຮອງເອົ າບ ົດສຶກສາ ESIA.
“ການປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົົ້ ວ
ົ້ ມ” ຫຼ “EIA” ໝາຍເຖິງ ການສຶກສາ, ການສ ໍາຫຼ ວດ, ການຄນຄ
ົ້ າ, ການວິ
ໃຈ ແລະ ການປະເມນຜົນກະທົບທາງດາົ້ ນບວກ ແລະ ທາງດາົ້ ນລ ົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ລວມທັງນກະ
ທົບໄລຍະສນ
ັົ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ທີ່ ເກດຈາກໂຄງການລ ົງທຶ ນທີ່ ຈ ັດຢໃີ່ ນໂຄງການປະເພດສອງ, ພອ
ົ້ ມທັງການສະ
ເໜທາງເລອກທີ່ ເໝາະສ ົມ ແລະ ການການ
ໍ ົດເຂົົ້າໃນ EMMP ເພີ່ ອປົ້ອງກ ັນ ແລະ ຫຼຸ ດຜອ
ີ່ ນຜົນກະທົບທີ່ ອາດຈະ
ົ້ ຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ເກດຂຶນ
ົ້ ມໃນໄລຍະເວລາຂອງການກໍີ່ ສາົ້ ງ ແລະ ການດ ໍາເນນໂຄງການລ ົງທຶ ນ.
“ແຜນການຄຸມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ” ຫຼ “EMMP” ໝາຍເຖິງ ແຜນການທີ່ ສ ັງລວມວຽກງານ
ທີ່ ສ ໍາຄ ັນກຽີ່ ວກ ັບສິີ່ງແວດລອ
ົ້ ມ, ມາດຕະການປົ້ອງກ ັນ, ການຫຼຸ ດຜອ
ີ່ ນ ແລະ ການແກໄົ້ ຂຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ
ຕາມທີ່ ໄດກ
ໍ ົດຢໃີ່ ນກ ົດໝາຍ ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບ EIA, ພອ
ົ້ ານ
ົ້ ມທັງໂຄງຮາີ່ ງການຈ ັດຕງັ ົ້ ແລະ ຄວາມ
ຮ ັບຜິດຊອບ, ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ງ ົບປະມານທີ່ ພຽງພໍ ສ ໍາລ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດກິດຈະການກຽີ່ ວກ ັບການຄຸມ
ັ ົ້
ົ້
ຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ໃນຕະຫຼ ອດຊວ
ີ່ ງໄລຍະຂອງການກໍີ່ ສາົ້ ງ, ການດ ໍາເນນງານ ແລະ
ການສິົ້ນສຸດໂຄງການ.
“ແຜນການຄຸມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ” ຫຼ “ESMMP” ໝາຍເຖິງ ແຜນກາ
ຫຼຸ ດຜອ
ີ່ ນ

ແລະ

ຕິດຕາມກວດກາ

ຊຶີ່ ງຜລ
ົ້ ົງທຶ ນຈະຕອ
ົ້ ງໄດກ
ົ້ ະກຽມ
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ແລະ

ການ
ໍ ົດເຂົົ້າ

ທັງຢໃີ່ ນວຽກງານຂອງ

ແຜນການຄຸມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ທັງໃນບ ົດງານງານກຽີ່ ວກ ັບການໄດທ
ົ້ ີ່ ດິນມາ ແລະ
ການໃຊທ
ົ ແທນຄນ.
ົ້ ດ
“ບ ົດສຶກສາ ESIA” ໝາຍເຖິງ ບ ົດສຶກສາ EIA, EMMP, SMMP,SIA ແລະ ESMMP.
“ວ ັນເຊັ ນບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈ” ໝາຍເຖິງ ວ ັນເຊັ ນບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນ ົ້ ໂດຍຄສ
ີ່ ັນຍາ ຕາມທີ່ ລະບຸ
ໄວໃົ້ ນໜາົ້ ທາອິ
ໍ ດຂອງ MOU ສະບ ັບນ.ົ້
“ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ” ໝາຍເຖິງ ການສຶກສາຄນຄວ
າົ້ ຢາີ່ ງລະອຽດກຽີ່ ວກ ັບໂຄງການ ເພີ່ ອການ
ົົ້
ໍ ົດຄວາມ
ເປັນໄປໄດທ
ົ້ າງດາົ້ ນການເງິນ ແລະ ເຕັ ກນິກຂອງໂຄງການ ໂດຍຄ ໍານຶງເຖິງແຜນທີ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາ
ESIA ແລະ ລວມທັງລາຍລະອຽດຂອງການລ ົງທຶ ນທີ່ ໄດສ
ົ້ ະເໜ, ແຜນການ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາຂອງການ
ດ ໍາເນນງານທີ່ ຄາດຄະເນໄວ,ົ້

ແຜນການສ ໍາລ ັບການຕະຫຼ າດ

ແລະ

ການຂາຍຜະລິດຕະພັນ,

ົ້ າຍ
ທຸກສ ັນຍາຊຂ

ຜະລິດພັນກະສິກາໍ ລະຫວາີ່ ງຜຊ
ົ້ ຶົ້ ແລະ ຜຜ
ົ້ ະລິດ ຫຼ ການກະກຽມຕາີ່ ງໆ, ການວາີ່ ຈາົ້ ງຜໃົ້ ຊແ
ົ້ ຮງງານລາວ ແລະ
ແຮງງານຕາີ່ ງປະເທດ ທີ່ ຄາດຄະເນໄວຕ
ົ້ າມແຕລ
ີ່ ະປະເພດ, ແລະ ການຄາດຄະໂດຍລະອຽດຢາີ່ ງສ ົມເຫດສ ົມຜົນ
ຂອງການລ ົງທຶ ນ, ຕນທຶ
ົົ້ ນການດ ໍາເນນງານ, ລາຍຮ ັບຈາກການຂາຍ, ແລະ ແຜນການການເງິນທີ່ ໄດຄ
ົ້ າດຄະເນໄວ ົ້
ົ້ ໃນຂອງການ
ພາຍໃຕເົ້ ງີ່ ອນໄຂຕາີ່ ງໆທາງເສດຖະກິດ ຊຶີ່ ງເປັນທີ່ ເພິີ່ ງພໍ ໃຈຕໍີ່ ລ ັດຖະບານ ຕາມຂອບເຂດ ແລະ ເນອ
ລ ົງທຶນ.
“ພາກປະຕິບ ັດທີ່ ດທາງດາົ້ ນກະສິກາ”
ໍ ໝາຍເຖິງ ພາກປະຕິບ ັດ ຊຶີ່ ງສາມາດແກໄົ້ ຂບ ັນກຽີ່ ວກ ັບຄວາມຢນຍ ົງທາງດາົ້ ນ
ເສດຖະກິດ, ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ສ ໍາລ ັບຂະບວນຜະລິດການກະສິກາໍ ແລະ ຜົນທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບ ໃນຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກາທ
ໍ ີ່ ເປັນອາຫານ ແລະ ທີ່ ບໍີ່ ເປັນອາຫານ ທີ່ ມຄຸນະນພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
“ລ ັດຖະບານ” ໝາຍເຖິງ ລ ັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ/ຫຼ ກະຊວງ ຫຼ ກ ົມ, ຫຼ ອ ົງການປົກຄອງຂນແຂວງ
ັ ົ້
, ຂນເມ
ັົ້ ອງ ຫຼ ຂນບ
ັ ົ້ າົ້ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມສະພາບເງີ່ ອນໄຂ.
“GPS” ໝາຍເຖິງ ລະບ ົບການ
ໍ ົດທີ່ ຕງຢ
ັົ້ ໃີ່ ນໂລກ, ຊຶີ່ ງເປັນລະບ ົບນ ໍາທາງໂດຍມດາວທຽມ ແລະ ຄອມພິວເຕທີ່
ສາມາດການ
ໍ ົດເສັ ົ້ນແວງ ແລະ ເສັ ົ້ນຂະໜານຂອງຜຮ
ົ້ ັບສ ັນຍານຢເີ່ ທິງໂລກໂດຍມການຄິດໄລຄ
ີ່ ວາມແຕກຕາີ່ ງທາງ
ດາົ້ ນເວລາສ ໍາລ ັບສ ັນຍານຈາກດາວທຽມທີ່ ແຕກຕາີ່ ງກ ັນເພີ່ ອສີ່ ງົ ສ ັນຍານໃຫເົ້ ຖິງເຄີ່ ອງຮ ັບ.
“ເງິນຄາປະກ
ແ
ໍົ້
ັນ” ໝາຍເຖິງ ເງິນວາງມດຈ
ັ າຊຶີ່
ໍ ງຜລ
ໍ ົ້
ັນການປະຕິບ ັດພັນ
ົ້ ົງທຶນຈາຍໃຫ
ີ່
ົ້ ກລ
ີ່ ັດຖະບານ ເພີ່ ອຮ ັບຄາປະກ
ທະທີ່ ການ
ໍ ົດໄວຢ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ໃີ່ ນ MOU ສະບ ັບນ ົ້ ແລະ ຕາມທີ່ ໄດກ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນມາດຕາ 5 ຂອງ MOU ສະບ ັບນ.ົ້
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”ມາດຕະຖານສາກ ົນ” ໝາຍເຖິງ ບ ັນດາມາດຕະຖານ, ພາກປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງ, ວິທການ ແລະ ການກະທ ໍາທີ່ ເປັນຕ ົວ
ແທນໃຫແ
ົ້ ກ ີ່ “ພາກປະຕິບ ັດທີ່ ດທີ່ ສຸດ” ຂອງສາກ ົນ ຊຶີ່ ງຖກພັດທະນາໂດຍອ ົງການມາດຕະຖານສາກ ົນ, ຖກນ ໍາໃຊ ົ້
ໂດຍນ ັກວິຊາການມອາຊບທີ່ ມຄວາມຮອບຄອບຂອງບໍລິສ ັດສາກ ົນ ແລະ ຖກຮ ັບຮໂົ້ ດຍຜໃົ້ ຫເົ້ ງິນກ ົ້ ແລະ ສະຖາບ ັນ
ສາກ ົນ,

ລວມທັງ

ແຕບ
ໍ ັດ
ີ່ ີ່ ໍມການຈາກ

ມາດຕະຖານຂອງການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດເພີ່ ອຄວາມຍນຍ ົງທາງດາົ້ ນສິີ່ ງແວດ
ັ ົ້

ລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ ຂອງອ ົງການການເງິນສາກ ົນ
“ກ ົດໝາຍວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການສີ່ ງົ ເສມການລ ົງທຶນ” ໝາຍເຖິງ ກ ົດໝາຍວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການສີ່ ງົ ເສມການລ ົງທຶ ນ ເລກທ 02/ສພຊ
ລ ົງວ ັນທ 08 ກໍລະກ ົດ2009.
ົ້ ແລະ ຈ ົດທະບຽນພາຍໃຕກ
“ຜລ
ັ ົ້ ນ
ົ້ ົງທຶ ນ” ໝາຍເຖິງ [ໃສຊ
ີ່ ີ່ ບໍລິສ ັດ], ບໍລິສ ັດສາົ້ ງຕງຂຶ
ົ້ ົດໝາຍຂອງ [ໃສຊ
ີ່ ີ່ ປະເທດທີ່
ບໍລິສ ັດຈ ົດທະບຽນ] ຊຶີ່ ງມສ ໍານ ັກງານໃຫຍຕ
ັົ້ ທ
ີ່ ງຢ
ີ່ ີ່ [ໃສທ
ີ່ ີ່ ຢຢ
ີ່ າີ່ ງຄ ົບຖວ
ົ້ ນ].
“ບ ົດງານງານກຽີ່ ວກ ັບການໄດທ
ນ
ົ ແທນຄາີ່ ເສັ ຍຫາຍ” ໝາຍເຖິງ ບ ົດລາຍງານຊຶີ່ງໃນນນໄດ
ັົ້
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ການໃຊທ
ົ້ ດ
ົ້ ໍາ
ເອົ າເຂົົ້າໃນທຸກບ ົດສຶກສາ, ການສ ໍາຫຼ ວດ, ການຄນຄວ
າົ້ , ການວິໄຈ ແລະ ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບດາົ້ ນບວກ
ົົ້
໋ າົ້ ງ, ການດ ໍາເນນ
ແລະ ດາົ້ ນລ ົບທີ່ ອາດເປັນໄປໄດຕ
ົ້ ີ່ ໍບຸກຄ ົນທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໃນໄລຍະຂອງການກໍສ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ
ງານ ແລະ ການສິົ້ນສຸດໂຄງການ ຊຶີ່ ງຜລ
ົ້ ົງທຶ ນຈະຕອ
ົ້ ງໄດນ
ົ້ ໍາເອົ າເຂົົ້າໃນບ ົດສຶກສາ ESIA. ບ ົດລາຍງານດງ
ຍ ັງຈະຕອ
ົ້ ງໄດສ
ົ້ ັງລວມທຸກວຽກງານທາງດາົ້ ນສ ັງຄ ົມ, ມາດຕະການປົ້ອງກ ັນ, ການຫຼຸ ດຜອ
ີ່ ນ ແລະ ການກວດແກ ົ້
ການໄດຊ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ັບສິນມາ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນ ຕາມທີ່ ໄດກ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນກ ົດໝາຍ ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວ
ກ ັບ EIA, ແລະ ດ ໍາລ ັດວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາີ່ ເສັ ຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນ.
“ການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ” ໝາຍເຖິງ ການສຶກສາທາງພາກສະໜາມ ແລະ ລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການວ ັດແທກລະດ ັບສງ,
ມຸມ

ແລະ ໄລຍະຂອງທີ່ ດິນພາຍໃນພົ້ນທີ່ ການສ ໍາຫຼ ວດ

ເພີ່ ອໃຫເົ້ ຂດແດນສາມາດຖກການ
ໍ ົດໄດຢ
ົ້ າີ່ ງຊ ັດເຈນຢໃີ່ ນ

ົ້ ນທີ່ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນການນ ໍາໃຊທ
ແຜນທີ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ຈະຕອ
ົ້ ງລວມທັງຂໍມ
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ການຈ ັດປະເພດທີ່ ດິນທີ່ ມ
ຢ,ີ່ ໂຄງສາົ້ ງທີ່ ສ ໍາຄ ັນ ແລະ ເຂດທີ່ ມຄວາມລະອຽດອອ
ີ່ ນຢພ
ີ່ າຍໃນພົ້ນທີ່ ສ ໍາຫຼ ວດ.
“ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ໍ ົດ
ົ້ ີ່ ດິນ” ໝາຍເຖິງ ແຜນທີ່ ທີ່ ດິນໂດຍອງຕາມການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ຊຶີ່ ງສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນການການ
ເຂດ ແລະ ການຈ ັດປະເພດທີ່ ດິນຂອງການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ມຢໃີ່ ນທຸກຕອນດິນ ພາຍໃນພົ້ນທີ່ ການສ ໍາຫຼ ວດ, ລວມທັງ, ແຕ ີ່
ບໍີ່ ຈາກ
ໍ ັດ, ທຸກຕອນດິນທີ່ ປະກອບເປັນພົ້ນທີ່ ໂຄງການ.
“ສປປ ລາວ” ໝາຍເຖິງ ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ.
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“ກ ົດໝາຍ”
ລະບຽບການ,

ໃນປັດຈຸບ ັນ ແລະ ໃນອານາຄ ົດ, ໝາຍເຖິງ ລ ັດຖະທ ໍາມະນນ, ກ ົດໝາຍ, ດ ໍາລ ັດ, ຫຼ ກ
ັ ການ,
ພັນທະຕາມສ ົນທິສ ັນຍາ, ນິຕິກາໍ ແລະ ຄ ໍາຕ ັດສິນຂອງສານ, ຄ ໍາພິພາກສາ, ຄ ໍາສີ່ງັ , ປະກາດ,

ົ້ ໍາທາງດາົ້ ນບໍລຫ
ຄ ໍາສີ່ງັ ແລະ ຄ ໍາຊນ
ິ ານ ຫຼ ນິຕິກາອ
ໍ ີ່ ນໆທີ່ ມລ ັກສະນະອ ໍານາດອະທິ ປະໄຕຂອງ ສປປ ລາວ.
“ການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ”

ໝາຍເຖິງ

ຫອ
ົ້ ງການຂອງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ

ທີ່ ຕງຢ
ັ ົ້ ກ
ີ່ ະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ ຊຶີ່ ງມໜາົ້ ທີ່ ຮ ັບຜິດນຊອຍໃນປະສານງານ ລະຫວາີ່ ງ ອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ ົ້ ັດຖະບານ ແລະ
ຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ.
“ຄສ
ີ່ ັນຍາ” ໝາຍເຖິງ ລ ັດຖະບານ ແລະ ຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ.
“ບຸກຄ ົນ” ໝາຍເຖິງ ບຸກຄ ົນທາມະດາ
ຫຼ ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ລວມທັງບໍລິສ ັດ, ວິສາຫະກິດຮຸນ
ໍ
ິ ກ
ົ້ ສວ
ີ່ ນ, ບໍລິສ ັດຮວ
ີ່ ມທຶ ນ ຫຼ
ບໍລິສ ັດທີ່ ສາົ້ ງຕງພາຍໃຕ
ກ
ັົ້
ົ້ ົດໝາຍຂອງອ ໍານາດສານໃດໜຶີ່ງ.
“ປະຊາຊ ົນທີ່ ໄດຮ
ຸ ຄ ົນ ຫຼ ອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັ ົ້ ີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ” ໝາຍເຖິງ ບຸກຄ ົນ, ນິຕິບກ
ົ້ ັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ ໂດຍທາງດາົ້ ນກ ົງ ແລະ ໂດຍທາງດາົ້ ນອອ
ົ້ ມ (ຫຼ ອາດຈະໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບ) ຍອ
ົ້ ນການຮຽກເກນ
ເອົ າທີ່ ດິນ ຫຼ ຊ ັບສິນອີ່ ນໆຢາີ່ ງຖກຕອ
ົ້ ງຕາມກ ົດໝາຍ, ການປີ່ຽນແປງປະເພດການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ, ການຫາົ້ ມການເຂົົ້າ
ເຖິງຊຸມຊ ົນ ຫຼ ຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ທີ່ ມຜົນກະທົບຕໍີ່ ຊວິດການເປັນຢີ່ ແລະ ແຫຼ ງ
ີ່ ລາຍໄດຂ
ົ້ ອງຊຸມຊ ົນ ແລະ/
ຫຼ ທີ່ ມຜົນກະທົບຕໍີ່ ລະບ ົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ຢໃີ່ ນພົ້ນທີ່ ຈ ັດສ ັນທີ່ ດິນຂອງເຂົາເຈົາົ້ .
“ພົ້ນທີ່ ໂຄງການ” ໝາຍເຖິງ ຕອນດິນທີ່ ຜລ
ບ ັດໂຄງການ.
ັ ົ້
ົ້ ົງທຶ ນຕອ
ົ້ ງການເຊົີ່ າ ຫຼ ນ ໍາໃຊ ົ້ ເພີ່ ອການຈ ັດຕງປະຕິ
“ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ” ໝາຍເຖິງບໍລິສ ັດ ທີ່ ສາົ້ ງຕງໂດຍຜ
ລ
ັ ົ້
ົ້ ົງທຶ ນ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມກ ົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ
ແລະ ຈ ົດທະບຽນ ເພີ່ ອດາເນ
ໍ ນທຸລະກິດຢໃີ່ ນ ສປປ ລາວ ເພີ່ ອຈຸດປະສ ົງຂອງການດ ໍາເນນໂຄງການ.
ີ່ ສະເໜ).
“ໂຄງການ” ໝາຍເຖິງ (ໃສລ
ັ ົ້
ີ່ າຍລະອຽດ ແລະ ທີ່ ຕງຂອງໂຄງການທ
“ອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັົ້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ” ແມນອ
ັ ົ້
ັດຖະບານທີ່ ການ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນເອກະສານຊອ
ີ່ ົງການຈ ັດຕງຂອງລ
ົ້ ນ
ທາົ້ ຍ 2.
“ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການການ
ໍ ົດຂອບເຂດ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂຂອງວຽກງານ” ໝາຍເຖິງ ບ ົດລາຍງານ ແລະ ການ
ົ້ ງຕນ
ສຶກສາເບອ
ົົ້ ຊຶີ່ ງຜລ
ໍ ນຈະຕອ
ົ້ ົງທຶນພາຍໃຕກ
ົ້ ົດໝາຍ ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບ EIA ມຄວາມຈາເປັ
ົ້ ງໄດກ
ົ້ ະກຽມ
ົ້ ນທີ່ ຈະຕອ
ເພີ່ ອການ
ໍ ົດຂອບເຂດຂອງບ ົດສຶກສາ ESIA, ໝາຍເຖິງ, ຂໍມ
ົ້ ງໄດເົ້ ກັບກາໍ ແລະ ວິໄຈ ເພີ່ ອປະເມນຜົນ
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ກະທົບຈາກໂຄງການລ ົງທຶນຕໍີ່ ສະພາບແວດລອ
ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ແລະ ຂອບເຂດຂອງວຽກງານທີ່ ຈະ
ໍ
ົ້ ມທາມະຊາດ
ຕອ
ົ້ ງປະຕິບ ັດໂດຍຜລ
ົ້ ົງທຶນ.
“ບ ົດສຶກສາ SIA” ໝາຍເຖິງ [ແຜນ SIA ສະເພາະ ແລະ ແຜນຈ ັດສ ັນ ແລະ ຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນ, ແລະ/ຫຼ ແຜນ
ພັດທະນາຊ ົນເຜົີ່ າ], ຫຼ [SIA ທີ່ ປະກອບເປັນສວ
ີ່ ນໜີ່ ງຂອງ EIA ແລະ ແຜນຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນແບບກະທັດ
ຫັດ ແລະ/ຫຼ ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການໄດທ
ົ ແທນຄາີ່ ເສຍຫາຍ] ຫຼ [ບ ົດສຶກສາຜົນກະທົບ
ົ້ ີ່ ດິນມາ ແລະ ການໃຊທ
ົ້ ດ
ຕໍີ່ ສ ັງຄ ົມທີ່ ເປັນສວ
ີ່ ນໜຶີ່ ງຂອງ

EIA]

ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມດ ໍາລ ັດວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາີ່ ເສັ ຍຫາຍ

ແລະ

ການ

ຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນ.
[“ໂຄງການກຸມ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນ
ີ່ ສ ັງຄ ົມ S1” ໝາຍເຖິງ ໂຄງການທີ່ ມຜົນກະທົບຢາີ່ ງຮາົ້ ຍແຮງຕໍີ່ ປະຊາຊ ົນ, ຕາມທີ່ ໄດກ
ົ້ ານ
ດ ໍາລ ັດວາີ່ ດວ
ໍ ົດໄວວ
ົ້ ຍການທົດແທນຄາີ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນ ຊຶີ່ ງໄດກ
ົ້ ານ
ົ້ າີ່ ໂຄງການເມີ່ ອ ກ)
200 ຄ ົນ (40-50 ຄອບຄ ົວ) ຫຼ ຫຼ າຍກວ
ີ່ າ ທີ່ ອາດໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບຢາີ່ ງຮາົ້ ຍແຮງຍອ
ົ້ ນ i) >20% ສນເສຍຊ ັບສິນ
ທີ່ ນ ໍາໃຊເົ້ ຂົົ້າໃນການຜະລິດ

ຫຼ

ສນເສຍໜອ
ົ້ ຍກວ
ີ່ າ

20%

ແຕຊ
ີ່ ັບສິນສວ
ີ່ ນທີ່ ເຫຼ ອບໍີ່ ສາມາດໃຊປ
ົ້ ະໂຫຍດທາງ

ເສດຖະກິດໄດ;ົ້ ii) ການຍ ົກຍາົ້ ຍຍອ
ົ້ ນສນເສຍທີ່ ດິນ ແລະ ຫຼ ສິີ່ ງກໍີ່ ສາົ້ ງ iii) ສນເສຍລາຍຮ ັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານ
ທ ໍາ ຢາີ່ ງຖາອນ ຫຼ ຂ) 200 ຫຼ ຫຼ າຍກວາີ່ 200 ຄ ົນ ຫຼ ຫຼ າຍກວ
ີ່ າ (40-50 ຄອບຄ ົວ) ທີ່ ຢໃີ່ ນກຸມ
ີ່ ທີ່ ມຄວາມສຽີ່ ງ
ຊຶີ່ ງໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບຢາີ່ ງຮາົ້ ຍແຮງຍອ
ົ້ ນໂຄງການ ຕໍີ່ ໄປນ:ົ້ i) ກຸມ
ີ່ ຊ ົນບເຜົີ່ າ, ii) ຜທ
ົ້ ີ່ ຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນໃຫຢ
ົ້ ໃີ່ ນທີ່ ດິນ
ແລະ ຜທ
ົ້ ີ່ ມນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນທີ່ ບໍີ່ ແນນ
ີ່ ອນ;; iii) ປະຊາຊ ົນທີ່ ອາໃສໃນພົ້ນທີ່ ມາແຕດ
ີ່ ົນນານ, iv) ປະຊາຊ ົນທີ່ ທຸກຍາກ, v)
ຄອບຄ ົວທີ່ ແມຍິີ່ີ່ ງເປັນຫົວ.

ໂຄງການຈ ັດເຂົົ້າໃນປະເພດ

“S1”

ຈາເປັ
ໍ ນມການປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສ ັງຄ ົມຢາີ່ ງຄ ົບ

ຖວ
ົ້ ນ ແລະ ແຜນການຄຸມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສ ັງຄ ົມ ຊຶີ່ ງຈະຕອ
ົ້ ງລວມເອົ າແຜນການວຽກງານຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດ
ສ ັນ

ຫຼ ແຜນການພັດທະນາ ຊ ົນເຜົີ່ າສະເພາະ, ແລວ
ົ້ ແຕລ
ີ່ ະກໍລະນ, ແລະ ຈະຕອ
ົ້ ງນ ໍາສະເໜ SIA ແລະ

SMMP ໂດຍແຍກອອກຕາີ່ ງຫາກຈາກ EIA ແລະ EMMP] ຫຼ
[“ໂຄງການກຸມ
ໍ ົດໄວຢ
ີ່ ສ ັງຄ ົມ S2” ໝາຍເຖິງ ໂຄງການທີ່ ມຜົນກະທົບບໍີ່ ຮາົ້ ຍແຮງຕໍີ່ ປະຊາຊ ົນທີ່ ໄດກ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນດ ໍາລ ັດວາີ່
ດວ
ົ້ ຍການໃຊແ
ົ້ ທນຄາີ່ ເສັຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍປະຊາຊ ົນ ເຊັີ່ ນມຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເລັ ກນອ
ົ້ ຍເຖິງແມນ
ີ່
ວາີ່ ຈານວນຂອງປະຊາຊ
ໍ
ົນອາດຈະຫຼາຍກວ
ີ່ າ

200

ຄ ົນກໍຕາມໃນກໍລະນມການສນເສຍຊ ັບສິນທີ່ ນ ໍາໃຊເົ້ ຂົົ້າໃນການ

ຜະລິດ ຫຼ ສ ໍາລ ັບກຸມ
ີ່ ທີ່ ມຄວາມສຽີ່ ງ(ກຸມ
ີ່ ຊ ົນເຜົີ່ າ, ກຸມ
ີ່ ທຸກຍາກ, ກຸມ
ີ່ ທີ່ ຖກຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນທີ່ ດິນ, ຄອບຄ ົວທີ່ ແມຍິ
ີ່ ງ
ເປັນຫົວໜາົ້ ). ສ ໍາລ ັບໂຄງການກຸມ
ີ່ ສ ັງຄ ົມ S2 ນ,ົ້ ມແຕບ
ີ່ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການໄດທ
ົ້ ີ່ ດິນມາ ແລະ ການໃຊແ
ົ້ ທນ
ຄາີ່ ເສັຍຫາຍເທົີ່ ານນທ
ັ ົ້ ີ່ ຈາເປັ
ໍ ນຕອ
ົ້ ງໄດເົ້ ຮັດ ແລະ ນ ໍາເອົ າເຂົົ້າເປັນສວ
ີ່ ນໜຶີ່ ງຂອງ ESIA ແລະ ESMMP].
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[“ໂຄງການກຸມ
ີ່ ສ ັງຄ ົມ S3” ໝາຍເຖິງ ໂຄງການທີ່ ບໍີ່ ເກດຈາກຮຽກເກນເອົ າຊ ັບສິນ, ການຍ ົກຍາົ້ ຍ, ການສນເສຍ
ລາຍໄດ ົ້ ແລະ ການມວຽກເຮັດງານທາ,
ໍ ການຈາກ
ໍ ັດການເຂົົ້າເຖິງແຫຼງີ່ ຊຸມຊ ົນ, ການພົວພັນກ ັບຊຸມຊ ົນ ແລະ ຂໍ ົ້
ຫາົ້ ມທາງວ ັດທະນາທ ໍາທີ່ ວາງອອກຕໍີ່ ກຸມ
ໍ ນຕອ
ີ່ ທີ່ ມຄວາມສຽີ່ ງ ແລະ/ຫຼ ກຸມ
ີ່ ຊ ົນເຜົີ່ າ. ບໍີ່ ຈາເປັ
ົ້ ງມບ ົດລາຍງານທີ່ ແຍກ
ອອກຕາີ່ ງຫາກກຽີ່ ວກ ັບການໄດຮ
ົ້ ັບທີ່ ດິນມາ ແລະ ການໃຊແ
ົ້ ທນຄາີ່ ເສັ ຍຫາຍ ຫຼ SIA ແລະ SMMP. ມພຽງແຕ ີ່
ESIA ແລະ ESMMP ຕາມປົກກະຕິເທົີ່ ານນ
ັ ົ້ ຊຶີ່ ງແນໃີ່ ສກ
ີ່ ານປະເມນ ແລະ ການຫຼຸ ດຜອ
ີ່ ນສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມທ ໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລອ
ົົ້ ].
ົ້ ມທາງດາົ້ ນສ ັງຄ ົມ ເປັນຕນຕໍ
“ການປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສ ັງຄ ົມ” ຫຼ “SIA” ໝາຍເຖິງ ການສຶກສາ, ການສ ໍາຫຼ ວດ, ການຄນຄ
ົົ້ ວ
ົ້ າ, ການວິເຄາະ
ແລະ ການປະເມນຜົນກະທົບທາງດາົ້ ນບວກ ແລະ ດາົ້ ນລ ົບຕໍີ່ ມະນຸດ, ລວມທັງຜົນກະທົບໃນໄລຍະສນ
ັ ົ້ ແລະ ໄລ
ຍະຍາວ, ທີ່ ເກດຈາກໂຄງການລ ົງທຶນ, ລວມທັງ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ວ ັດທະນາທໍທີ່ ສວຍງານ, ວ ັດຖຸບຮານ ແລະ ມໍລະດ ົກ,
ຜົນກະທົບຕໍີ່ ປະຊາກອນ ແລະ ຕໍີ່ ຊຸມຊ ົນ, ຜົນກະທົບຕໍີ່ ການພັດທະນາ ແລະ ເສດຖະກິດ, ການປະເມນບ ົດບາດຍິງ
ຊາຍ ແລະ ປະຊາຊ ົນທີ່ ລະອຽດອອ
ີ່ ນ, ຜົນກະທົບຕໍີ່ ສຸຂະພາບ, ຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິດ, ກາຈ ັດຕງັົ້ ແລະ ການເມອງຂອງ
ຊ ົນເຜົີ່ າ,

ການປະເມນຄວາມທຸກຍາກ,

ບ ັນຫາຊ ັບພະຍາກອນ

(ການເຂົົ້າເຖິງ

ແລະ

ການເປັນເຈົາົ້ ຂອງ

ຊ ັບພະຍາກອນ), ຜົນກະທົບອີ່ ນໆຕໍີ່ ສ ັງຄ ົມ, ພອ
ົ້ ມທັງສະເໜທາງເລອກທີ່ ເໝາະສ ົມ ( ແລະ ເມີ່ ອ SIA ບໍີ່ ໄດເົ້ ປັນ
ົ້ , ຊຶີ່ ງ
ສວ
ີ່ ນໜຶີ່ ງຂອງ EIA ທີ່ ນ ໍາເອົ າເຂົົ້າໃນ SMMP ເພີ່ ອປົ້ອງກ ັນ ແລະ ຫຼຸ ດຜອ
ີ່ ນ ຜົນກະທົບທີ່ ອາດຈະເກດຂຶນ
ົ້ ໃນໄລຍະຂອງການກໍີ່ ສາົ້ ງ ແລະ ການດ ໍາເນນງານໂຄງການລ ົງທນ.
ອາດຈະເກດຂຶນ
“ແຜນການຄຸມ
ົ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທາງສ ັງຄ ົມ” ຫຼ “SMMP” ໝາຍເຖິງ ແຜນການທີ່ ສ ັງລວມເອົ າບ ັນດາ
ວຽກງານທາງສ ັງຄ ົມທັງໝ ົດທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນ, ມາດຕະການປົ້ອງກ ັນ, ການຫຼຸ ດຜອ
ີ່ ນ ແລະ ການແກໄົ້ ຂຜົນກະທົບທາງ
ສ ັງຄ ົມທີ່ ການ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນດ ໍາລ ັດວາີ່ ດວ
ົ້ ຍ EIA ແລະ ດ ໍາລ ັດວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການໃຊແ
ົ້ ທນຄາີ່ ເສັ ຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດ
ສ ັນປະຊາຊ ົນ, ລວມທັງ ໂຄງຮາີ່ ງການຈ ັດຕງັ ົ້ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ, ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ງ ົບປະມານທີ່
ພຽງພໍ ສ ໍາລ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານກຽີ່ ວກ ັບການຄຸມ
ັົ້
ົ້ ຄອງ

ແລະ

ການຕິດຕາມກວດກາສ ັງຄ ົມ,

ໃນໄລຍະ

ົ້ ສຸດໂຄງການ.
ເວລາຂອງການກໍີ່ ສາົ້ ງ, ການດ ໍາເນນງານ ແລະ ສິນ
“ບ ົດສຶກສາ” ໝາຍເຖິງ ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ESIA ລວມເຂົົ້າກ ັນ.
“ພົ້ນທີ່ ສ ໍາຫຼ ວດ” ໝາຍເຖິງ ພົ້ນທີ່ ໂຄງການ ແລະ ທີ່ ດນທີ່ ຢບ
ີ່ ໍລິເວນອອ
ົ້ ມຂາົ້ ງ, ບໍລິເວນໃກຄ
ົ້ ຽງ ແລະ ອອ
ົ້ ມແອມ
ົ້
ພົ້ນທີ່ ໂຄງການ, ຊຶີ່ ງອາດໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບໂດຍທາງກ ົງ ຫຼ ໂດຍທາງອອ
ົ້ ມ ຈາກການກໍີ່ ສາົ້ ງໂຄງການ, ການດ ໍາເນນ
ົ້ ົກລ ົງ ລະຫວາີ່ ງ ຄສ
ງານ ຫຼ ກິດຈະການອີ່ ນໆ ຕາມທີ່ ໄດກ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນຂໍຕ
ົ້ ານ
ີ່ ັນຍາທັງ ແລະ ກ ົດໝາຍ.
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“ບ ົດແນະນ ໍາດາົ້ ນວິຊາການ”

ໝາຍເຖິງ

ບ ັນດາບ ົດແນະນ ໍາທາງດາົ້ ນວິຊາການວາງອອກໂດຍລ ັດຖະບານເພີ່ ອ

ຈຸດປະສ ົງໃຫຄ
ົົ້ ວ
ົ້ ໍາແນະນ ໍາຕໍີ່ ຜລ
ົ້ ົງທຶນ ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາ ກຽີ່ ວກ ັບວິທການຂອງການຄນຄ
ົ້ າ, ການວິເຄາະ, ການປຶ ກສາ
ຫາລ, ການຮາີ່ ງບ ົດລາຍງານ ແລະ ກິດຈະການອີ່ ນໆທີ່ ການ
ໍ ົດໂດຍກ ົດໝາຍທີ່ ນ ໍາໃຊ ົ້ ເພີ່ ອກະກຽມບ ົດສຶກສາ, ລວມ
ທັງ ແຕບ
ໍ ັດ, ບ ົດແນະນ ໍາທາງດາົ້ ນວິຊາການກຽີ່ ວກ ັບ EIA (2010), ບ ົດແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບການໃຊແ
ີ່ ີ່ ໍຈາກ
ົ້ ທນຄາີ່ ເສັ ຍ
ຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນປະຊາຊ ົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ (2005), ບ ົດແນະນ ໍາດາົ້ ນວິຊາການກຽີ່ ວກ ັບ
ການມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມຂອງປະຊາຊ ົນ (2013), ແລະ ບ ົດແນະນ ໍາດາົ້ ນວິຊາການກຽີ່ ວກ ັບບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ ຫຼ ທຸກບ ົດແນະນ ໍາທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
(ໃສວ
ີ່ ັນທ), ທຸກໆການປັບປຸງໃສບ
ີ່ ົດແນະນ ໍາດງ
ົ້ ງທີ່ ເຮັດອອກໃນເວລາຕໍີ່ ມາ.
“USD” ໝາຍເຖິງ ສະກຸນເງິນທີ່ ຖກຕອ
ົ້ ງຕາມກ ົດໝາຍຂອງສະຫາລ ັດອາເມລິກາ.
“ກຸມ
ີ່ ທີ່ ມຄວາມສຽີ່ ງ” ໝາຍເຖິງ ກຸມ
ີ່ ຂອງປະຊາຊ ົນສະເພາະໃດໜຶີ່ງ, ຊຶີ່ ງອາດໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບຈາກການສນເສຍຊ ັບ
ສິນຄ ົງທີ່ ແລະ ຊ ັບສິນບໍີ່ ຄ ົງທີ່ , ຊ ັບສິນອີ່ ນໆ ແລະ ພົ້ນຖານການຜະລິດ ຫຼ ປະເຊນກ ັບຄວາມສຽີ່ ງທີ່ ອາດຈະໄດຮ
ົ້ ັບ
ີ່ ເປັນຫົວໜາົ້ ຄອບຄ ົວ ຊຶີ່ ງ
ຜົນກະທົບຈາກການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ແມນກຸ
ີ່ ມ
ີ່ ແມຮີ່ າົ້ ງ ຫຼ ແມໝາຍທ
ີ່
ົ້ ກ ັບພວກກຽີ່ ວ
ມຄ ົນອີ່ ນຂຶນ

ແລະ

ມລາຍໄດຕ
ົ້ າີ່ ໍ ,

ົ້ ອກຂອງຄວາມທຸກຍາກ
ຄອບຄ ົວຄ ົນຕ ົກຢໃີ່ ນຕ ົວຊບ

ຄອບຄ ົວທີ່ ມຄ ົນເສຍອ ົງຄະ

ຫຼ

ບໍີ່ ສາມາດອອກແຮງງານໄດ,ົ້

ຕາມທີ່ ການ
ໍ ົດໂດຍກະຊວງແຮງງານ

ແລະ

ສະຫວ ັດດການ

ສ ັງຄ ົມ, ຫຼ ຜທ
ົ້ ີ່ ບໍີ່ ມທີ່ ດິນ, ຄອບຄ ົວທີ່ ມຜສ
ົ້ ງອາຍຸທີ່ ຂາດພາຫະນະສະໜັບສະໜນ.
1.2 ການຕຄວາມໝາຍ

1) ຫົວຂໍ ົ້ ແລະ ປະໂຫຍກຄ ໍາເວົົ້າທີ່ ຂດກອ
ັ ົ້ ແລະ ບໍີ່ ໄດ ົ້
ົ້ ງໃນ MOU ສະບ ັບນ ົ້ ແມນເພ
ີ່ ີ່ ອຄວາມສະດວກເທົີ່ ານນ
ສີ່ ງົ ຜົນສະທອ
ົ້ ນຫຍ ັງຕໍີ່ການຕຄວາມໝາຍຂອງ MOU ສະບ ັບນ;ົ້
2) ການອາົ້ ງອງເຖິງບ ົດບ ັນຍ ັດຂອງກ ົດໝາຍ ຫຼ ລະບຽບການໃດໜຶີ່ ງໃນ MOU ສະບ ັບນ ົ້ ແມນລວມເອົ
າທຸກ
ີ່
ການປຽີ່ ນແປງທາງດາົ້ ນກ ົດໝາຍ, ການປັບປຸງ, ການດ ັດແກ,ົ້ ການປຽີ່ ນແທນ ຫຼ ການຮຽບຮຽງຄນ ຂອງ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ;
ບ ົດບ ັນຍ ັດ ຫຼ ລະບຽບການດງ
3) ເມີ່ ອ ໃນວ ັນ ຫຼ ໃນວ ັນດງກ
ອ
ັ ົ້
ີ່ ັ າີ່ ວນນຈະຕ
ົ້ ງໄດເົ້ ຮັດສິີ່ ງໃດສິີ່ ງໜີ່ ງ ຫາກບໍີ່ ແມນວ
ີ່ ັນທຸລະກິດ, ສິີ່ ງທີ່ ຈະຕອ
ົ້ ງ
ເຮັດນນຈະຕ
ອ
ັົ້
ົ້ ງໄດເົ້ ຮັດໃນວ ັນທຸລະກິດວ ັນຕໍີ່ ໄປ;
4) ການອາົ້ ງອງໃສ ີ່ “ວ ັນ” ໝາຍເຖິງ ການອາົ້ ງອງໃສວ
ີ່ ັນໃດວ ັນໜຶີ່ງຕາມປະຕິທິນ (ກະເຣກໍຣ);
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ແລະ,

ົ້ ເສັຍແຕເີ່ ນອ
ົ້ ໃນໄດກ
5) ເວັນ
ໍ ົດໄວເົ້ ປັນຢາີ່ ງອີ່ ນ, ການອາົ້ ງອງເຖິງມາດຕາ ແລະ ເອກະສານຊອ
ົ້ ານ
ົ້ ນທາົ້ ຍ ໝ
າຍເຖິງ ການອາົ້ ງອງໃສມ
ີ່ າດຕາ ແລະ ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ ຂອງ

MOU ສະບ ັບນ ົ້ ແລະ ເອກະສານ

ີ່ ັ ກາີ່ ວ ແມນຖ
ຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍດງ
ີ່ ວາີ່ ເປັນສວ
ີ່ ນໜຶີ່ ງຂອງ MOU ສະບ ັບນ.ົ້
ມາດຕາ 2: ຈຸດປະສ ົງຂອງ MOU
2.1 ຈຸດປະສ ົງຂອງ MOU ສະບ ັບນ ົ້ ແມນກ
ໍ ົດເງີ່ ອນໄຂຊຶີ່ ງລ ັດຖະບານໄດມ
ີ່ ານ
ົ້ ອບສິດຜກຂາດໃຫແ
ົ້ ກຜ
ີ່ ລ
ົ້ ົງທຶ ນເພີ່ ອ:
(ກ) ມອບໝາຍໃຫອ
ັົ້ ີ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ ດ ໍາເນນການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ກະກຽມ
ົ້ ົງການຈ ັດຕງທ
ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ, ແລະ (ຂ) ກະກຽມບ ົດສຶກສາກຽີ່ ວກ ັບພົ້ນທີ່ ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການ ໃນຕະຫຼ ອດໄລຍະ
ເວລາທີ່ ໄດຮ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນມາດຕາ 3).
ົ້ ັບອະນຸຍາດ (ຕາມທີ່ ໄດກ
ົ້ ານ
ົ້ ນຈາກອ ົງ
2.2 ເມີ່ ອຜລ
ົ ທີ່ ການ
ໍ ົດໃນ MOU ສະບ ັບນ ົ້ ໂດຍໄດຮ
ົ້ ົງທຶນໄດປ
ົ້ ະຕິບ ັດສ ໍາເລັ ດພັນທະທັງໝດ
ົ້ ັບການຢັງຢ
ການຈ ັດຕງທ
ັົ້ ີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງຂອງລ ັດຖະບານ ແລະ

ົ້ ນກຽີ່ ວກ ັບສິີ່ງແວດລອ
ໄດຮ
ົ້ ັບໃບຢັງຢ
ົ້ ມຈາກກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນ

ທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມແລວ
ົ້ , ຜລ
ົ້ ົງທຶ ນຈຶີ່ ງຈະມສິດເຂົົ້າຮວ
ີ່ ມໃນການເຈລະຈາດວ
ົ້ ຍຄວາມຈິງໃຈກ ັບລ ັດຖະ
ບານເພີ່ ອເຮັດສ ັນຍາສ ໍາປະທານ.
ມາດຕາ 3: ໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດ
3.1

MOU ສະບ ັບນ ົ້ ມຜົນສ ັກສິດໃນວ ັນເຊັ ນບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນເົ້ ປັນຕນໄປ
ແລະ ຈະຍ ັງຄ ົງມຜົນ
ົົ້

ົ້ ງຕນ
ົ້ ເສັ ຍແຕມ
ສ ັກສິດ ແລະ ຜົນບ ັງຄ ັບປະຕິບ ັດໃນໄລຍະເວລາເບອ
ົົ້ ສິບແປດ (18) ເດອນ, ເວັນ
ີ່ ການຍ ົກເລກ
ກອ
ໍ ົດ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ນການ
ີ່ ງຕາມມາດຕາ 9 (“ໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດ”);
ົ້ົ ໂດຍບໍີ່ ໃຫກ
3.2 ຜລ
ົ້ ົງທຶນສາມາດຢີ່ ນຄ ໍາຮອ
ົ້ ງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນຕໍີ່ ລ ັດຖະບານ ເພີ່ ອຂໍຕີ່ ໍ ໄລຍະເວລາເບົ້ອງຕນ
ົ້ າຍ
ົ້ ງຕນ
ົ້ົ ໂດຍບອກເຫດຜົນສະເພາະຂອງການສະເໜຕໍີ່ ໄລຍະ
ສາມສິບ (30) ວ ັນ ກອ
ີ່ ນວ ັນໝ ົດອາຍຸໄລຍະເວລາເບອ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ
ເວລາດງ

ແລະ ໂດຍລາຍງານສະພາບກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ການສຶກສາຕາີ່ ງໆທີ່ ໄດດ
ົ້ ໍາເນນມາ

ຈ ົນເຖິວວ ັນທີ່ ຢີ່ ນຄ ໍາຮອ
ົ້ ງ.
3.3 ລ ັດຖະບານຈະຕອ
ໍ ົດ ໂດຍການການພິຈາລະນາດວ
ົ້ ງການ
ົ້ ຍຕ ົນເອງແຕພ
ີ່ ຽງຝາີ່ ຍດຽວ ວາີ່ ຈະອະນຸຍາດຕໍີ່ ໄລຍະ
ເວລາທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດ ຕໍີ່ ໄປອກຫົກ (6) ເດອນ ຫຼ ບໍ ໂດຍອງຕາມຄ ໍາຮອ
ົ້ ງຂໍເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນຂອງຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ
ົ້ ກ ັບວາີ່ ຜນ
ຫຼ ໂດຍຂຶນ
ົ້ ັກລ ົງທຶ ນໄດປ
ົ້ ະຕິບ ັດທຸກສິີ່ ງທຸກຢາີ່ ງເທົີ່ າທີ່ ຄວນເພີ່ ອສ ໍາເລັ ດການສຶກສາຕາີ່ ງໆ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງ
ຕາມ MOU

ສະບ ັບນ ົ້ (ໂດຍສະເພາະ, ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການການ
ໍ ົດຂອບເຂດ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂຂອງວຽກງານ
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ຈະຕອ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບການຮ ັບຮອງເອົ າ ໂດຍກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມ
ທຸກໆກ ົດໝາຍທີ່ ນ ໍາໃຊ)ົ້ ແລະ ໂອກາດທີ່ ຈະເປັນໄປໄດຢ
ົ້ າີ່ ງສ ົມເຫດສ ົມຜົນວາີ່ ໂຄງການຈະຖກຮ ັບຮອງເອົ າໃນທີ່ ສຸດ;

ມາດຕາ 4: ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງນ ັກລ ົງທຶ ນ
4.1
ຍາດ:

ຜລ
ົ້ ົງທຶນ
1)

ົ້ ຽີ່ ວກ ັບໂຄງການໃນຕະຫຼ ອດຊວ
ຈະຕອ
ົ້ ງເຂົົ້າຮວ
ີ່ ມວຽກງານດງຕໍີ່
ີ່ ັ ໄປນກ
ີ່ ງໄລຍະທໄດ
ີ່ ຮ
ົ້ ັບອະນຸ
ມອບສິດໃຫອ
ັົ້ ີ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານດ ໍາເນນການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ,
ົ້ ົງການຈ ັດຕງທ

ກະກຽມບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ກະກຽມແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ;
2) ກະກຽມບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ແລະ ແຜນພັດທະນາ;
3) ກະກຽມບ ົດສຶກສາ ESIA ທີ່ ໃຊກ
ົ້ ັບໂຄງການປະເພດ 2 ແລະ ໂຄງການກຸມ
ີ່ ສ ັງຄ ົມ (S1 ຫຼ S2 ຫຼ
S3)
4.2 ການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ
1) ຜລ
ັ ົ້ ີ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ ດ ໍາເນນການສ ໍາຫຼ ວດທີ່
ົ້ ົງທຶນຕອ
ົ້ ງມອບສິດໃຫອ
ົ້ ົງການຈ ັດຕງທ
ດິນ ແລະ ສາົ້ ງບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ. ການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ
ຈະຕອ
ໍ ນໂດຍການນ ໍາໃຊລ
ໍ ົດໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງັົ້ ທີ່ ມ
ົ້ ງດາເນ
ົ້ ະບ ົບ GPS ຫຼ ເຕັ ກໂນໂລຢອີ່ ນໆ ທີ່ ການ
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ.

ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ

ຈະຕອ
ົ້ ງສະໜອງໃຫພ
ົ້ ອ
ົ້ ມ

ົ້ ນທັງໝດ
ດວ
ົ ທີ່ ເກັບກາໄດ
ໍ ຈ
ົ້ ຍແຜນ
ີ່ ທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ຊຶີ່ ງປະກອບດວ
ົ້ ຍຂໍມ
ົ້ າກການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ;
2) ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ຈະຕອ
ົ້ ງສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນການຈ ັດເຂດ, ການຈ ັດປະເພດທີ່ ດິນ ແລະ ການນ ໍາ
ໃຊທ
ໍ ັດ ທີ່ ດິນທີ່ ປະກອບເປັນພົ້ນທີ່ ໂຄງການ.
ົ້ ີ່ ດິນທຸກປະເພດພາຍໃນພົ້ນທີ່ ສ ໍາຫຼ ວດ, ຊຶີ່ ງລວມທັງ ແຕບ
ີ່ ີ່ ໍຈາກ
ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນຈະຕອ
ົ້ ງສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນຂອບແດນຂອງພົ້ນທີ່ ໂຄງການ,

ເຂດພົ້ນທີ່ ລະອຽດອອ
ີ່ ນ,

ໂຄງສາົ້ າສິີ່ ງກໍີ່ ສາົ້ ງທີ່ ມຢີ່ ແລະ ການຕິດຕງທາງດ
າົ້ ນເຕັ ກນິກຕາີ່ ງໆຂອງລ ັດ, ເຂດບາົ້ ນ ແລະ ເຂດເມອງ,
ັ ົ້
ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ໂຄງລາີ່ ງພົ້ນຖານ, ແມນ
ໍ ົ້ ໜອງນາໍ ົ້ ແລະ ອາີ່ ງເກັບນາ,
ໍ ົ້ ປະເພດດິນທີ່ ມຢຕ
ີ່ າ,
ີ່ າມທີ່
ົ້ ທີ່ ດິນ ແລະ ຈຸດພິກ ັດ GPS.
ໄດກ
ໍ ົດໃນມາດຕາ 4.2 (4), ສະຖານທີ່ ທອ
ົ້ ານ
ີ່ ງທຽີ່ ວ, ການປົກຫຸມ
ົ້ ຂອງເນອ
ົ້ ນດງ
ີ່ ັ ຕໍີ່ ໄປນ:ົ້ ຊີ່ ຂອງຜລ
ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊດ
ິ ຕອ
ົ້ ນ
ົ້ ງປະກອບມຂໍມ
ົ້ ົງທຶ ນ, ແຂວງ, ເມອງ, ບາົ້ ນ, ຊີ່ ຂອງນ ັກ
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ສ ໍາຫຼ ວດ ຫຼ ອ ົງການທີ່ ດ ໍາເນນການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ, ລະບ ົບຈຸດປະສານງານ/ຈຸດພິກ ັດ, datum, ຂະໜາດ
ົ້ ິ ດເໜອ, ວ ັນສ ໍາຫຼ ວດພາກສະໜາມ, ວ ັນສາົ້ ງແຜນທີ່ ແລະ ທີ່ ດິນ. ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊ ົ້
ແຜນທີ່ , ລກສອນຊທ
ທີ່ ດິນ ຈະຕອ
ົ ທີ່ ການ
ໍ ົດຂາົ້ ງເທິີ່ ງ (1:50 000 ຫຼ
ົ້ ງສາົ້ ງຕາມຂະໜາດທີ່ ສາມາດສະແດງຄຸນລ ັກສະນະທັງໝດ
1:25 000).
3) ອງໃສກ
ໍ ົດເປັນທີ່ ດິນເປົີ່ າວາີ່ ງ, ດິນປອກໂລນ
ີ່ ົດໝາຍ,ພົ້ນທີ່ ໂຄງການຈະຕອ
ົ້ ງປະກອບມພົ້ນທີ່ ຖກການ
ົ້ ຫຼ
ທີ່ ດິນປີ່າເຊີ່ ອມໂຊມ, ທີ່ ບໍີ່ ສາມາດຟົ້ ນຟຕາມທາມະຊາດໄດ
ໍ
ັ ົ້ ໃີ່ ນພົ້ນທີ່ ຊ ົນນະບ ົດ ແລະ ຢີ່
ົ້ ແລະ ຈະຕອ
ົ້ ງຕງຢ
ອອ
ົ້ ມຂາົ້ ງຕ ົວເມອງ.
ົ້ ໃນກໍລະນທີ່ ໄດກ
4) ຍ ົກເວັນ
ໍ ົດໄວຢ
ໍ ັດນາຍຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕ,
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນມາດຕາ 4.2 (4) ແລະ ອງຕາມດາລ
ສະບ ັບ ເລກທີ່ 135/ນຍ ວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການຮ ັບຮອງທີ່ ດິນທີ່ ລ ັດເປັນເຈົາົ້ ຂອງ ເພີ່ ອໃຫເົ້ ຊົີ່ າ ແລະ ສ ໍາປະທານ,
ສະບ ັບລ ົງວ ັນທ

25/05/2009,

ແລະ

ກ ົດໝາຍວາີ່ ດວ
ົ້ ຍປີ່າໄມ,ົ້

24/12/2007, ພົ້ນທີ່ ໂຄງການຈະຕອ
ົ້ ງບໍີ່ ກວມເອົ າ:
ົ້ ທີ່ ດິນປີ່າປົ້ອງກ ັນ;
ກ) ເນອ
ົ້ ທີ່ ດິນປີ່າອະນຸລ ັກ;
ຂ) ເນອ
ົ້ ທີ່ ດິນປີ່າຜະລິດ;
ຄ) ເນອ
ງ) ທີ່ ດິນປາ
ີ່ ທີ່ ມປີ່າປົກຫຸມ
ົ້ ຫຼ າຍກວ
ີ່ າ 20%;
ຈ) ພົ້ນທີ່ ຍຸດທະສາດທາງທະຫານ;
ສ) ທີ່ ດິນເນນສງ ແລະ ຄອ
ັ ົ້ 35%;
ົ້ ຍຊນ
ຊ) ພົ້ນທີ່ ທາງປະຫວ ັດສາດ ແລະ ແຫຼ ງ
ີ່ ທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວ;
ຍ) ພົ້ນທີ່ ໂຄງການສ ໍາປະທານຕາີ່ ງໆທີ່ ລ ັດຮ ັບຮອງແລວ
ົ້ ;
ດ) ທີ່ ດິນທີ່ ເປັນກາມະສິ
ດສິດຂອງເອກະຊ ົນ;
ໍ
ຕ) ທີ່ ດິນທີ່ ເປັນກາມະສິ
ດຂອງລວມໝ;ີ່ ແລະ
ໍ
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ສະບ ັບເລກທີ່

6/ສພຊ,

ລ ົງວ ັນທ

ຖ) ທີ່ ດິນທີ່ ປະຊາຊ ົນອາໃສ ຫຼ ດ ໍາລ ົງຊິວດ
ິ ຢ,ີ່ ຊຶີ່ ງອາດຈະເປັນແບບຊີ່ວົ ຄາວ ຫຼ ຖາວອນ.
5) ໃນກໍລະນທີ່ ມປະເພດຂອງທີ່ ດິນຊຶີ່ ງໄດກ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນມາດຕາ 4.2 (3) (ດ) (ຕ) ແລະ (ຖ) ຢພ
ີ່ າຍໃນ
ີ່ ັ ກາີ່ ວຈະຕອ
ພົ້ນທີ່ ໂຄງການ, ປະເພດທີ່ ດິນດງ
ໍ ົດຢາີ່ ງຈະແຈງົ້ ໃນແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ງໄດກ
ົ້ ານ
ົ້ ີ່ ດິນ ພອ
ົ້ ມດວ
ົ້ ຍ
ົ້ ນຕາີ່ ງໆທີ່ ໄດກ
ຂໍມ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ. ໃນກໍລະນດງກ
ີ່ ັ າີ່ ວນ,ົ້ ຜລ
ົ້ ົງທຶນຈະ
ຕອ
ົ້ ງຮ ັບປະກ ັນວາີ່ ໃຫປ
ົ້ ະຊາຊ ົນທັງໝ ົດ ແລະ ຜທ
ົ້ ີ່ ມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ລວມທັງ
ແມຍິ
ີ່ ງ ແລະ ກຸມ
ີ່ ຄ ົນທີ່ ມຄວາມສຽີ່ ງ, ໄດຮ
ົ້ ັບການປຶ ກສາຫາລຢາີ່ ງເປິ ດກວ
ົ້ າງ ແລະ ມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມເຂົົ້າໃນ
ຂະບວນການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມດ ໍາລ ັດຂອງ

ນາຍຍ ົກລ ັດຖະມນຕ
ົ , ສະບ ັບເລກທິີ່ 135/

ນຍ, ລ ົງວ ັນທ 25/05/2009 ວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການຮ ັບຮອງທີ່ ດິນຂອງລ ັດເພີ່ ອໃຫເົ້ ຊົີ່ າ ແລະ ສ ໍາປະທານ, , ຜົ້
ລ ົງທຶນຈະຕອ
ັ ຖານ ແລະ ເຫດຜົນອາົ້ ງອງໄວຢ
ົ້ ງໃຫຫ
ົ້ ຼ ກ
ົ້ ໃີ່ ນບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ
ບ ົດສຶກສາຕາີ່ ງໆ ຊຶີ່ ງຈະຕອ
ໍ ນຕອ
ົ້ ງອະທິບາຍເຫດຜົນວາີ່ ເປັນຫຍ ັງຈິີ່ງມຄວາມຈາເປັ
ົ້ ງນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນດງກ
ີ່ ັ າີ່ ວເຂົົ້າ
ໃນໂຄງ ການ.
6)

ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ

ົ້ ນໂດຍພະນ ັກງານອາວຸໂສຈາກອ ົງ
ຈະຕອ
ົ້ ງຖກເຊັ ນຢັງຢ

ການຈ ັດຕງທ
ັົ້ ີ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ ຊຶີ່ ງເປັນຜປ
ົ້ ະສານງານ ແລະ ດ ໍາເນນການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ
ຈ ົນສ ໍາເລັ ດ ແລະ ຈະຕອ
ັ ຖານກຽີ່ ວກ ັບການປຶ ກສາຫາລ ຊຶີ່ ງຜລ
ົ້ ງຖກຄ ັດຕິດໄປພອ
ົ້ ມກ ັບຫຼ ກ
ົ້ ົງທຶ ນໄດເົ້ ຮັດກ ັບ
ປະຊາຊ ົນ ແລະ ຜທ
ົ້ ີ່ ມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມ.
7) ກ ົມພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນການນ ໍາໃຊທ
ແລະສີ່ ງແວດລອ
ໍ
ົ້ ີ່ ດິນ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ົ້ ມ
ຕອ
ົ້ ງສີ່ ງົ ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ຊຶີ່ ງເປັນສ ໍາເນົາໃນຮບແບບ
ເອກະສານ ແລະ ແບບອເລັ ກໂຕຼນກ
ິ ໄປໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລ ົງທຶນ, ຢາີ່ ງໜອ
ົ້ ຍ 3 ເດອນກອ
ີ່ ນການສິົ້ນສຸດໄລຍະເວລາທໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດ ແລະ

ໂດຍ

ສອດຄອ
ີ່ ງຕາມຕາຕະລາງເວລາທີ່ ຄ ັດຕິດເປັນເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 1 ຂອງ MOU ສະບ ັບນ ແລະ ຈະ
ຕອ
ົ້ ງຮ ັບການທົບທວນຄນໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມມາດຕາ7.1 ຂອງ MOU ສະບ ັບນ.ົ້
ົ້ າີ່ ງຄ ົບຖວ
8 ເຖິງແມນວ
ໍ ົດໄວຢ
ີ່ າີ່ ຈະໄດປ
ົ້ ະຕິບ ັດພັນທະຕາມທີ່ ໄດກ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນຂໍ ົ້ 4.2 ນຢ
ົ້ ນແລວ
ົ້ ກໍຕາມ, ຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ
ຫຼ ທີ່ ປຶ ກສາທີ່ ຜລ
ເົ້ ຮັດບ ົດສຶກສາໃຫສ
ົ້ ົງທຶນໄດວ
ົ້ າີ່ ຈາງໃຫ
ົ້
ົ້ ໍາເລັ ດ ຍ ັງຈະຕອ
ົ້ ງໄດດ
ົ້ ໍາເນນການສ ໍາຫຼ ວດພາກສະ
ໜາມອກຢໃີ່ ນພົ້ນທີ່ ສ ໍາຫຼ ວດ
ອາກາດ

ແລະ

ສາົ້ ງແຜນທຮບຖາີ່ ຍຂອງພົ້ນຖານ

ຊຶີ່ ງສະແດງສະພາບຂອງພົ້ນທີ່ ສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ມຢີ່ ຫຼ
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ທາງດາົ້ ນພມສາດ

ທີ່ ໄດວ
ົ້ າງແຜນໃນອານາຄ ົດ

ແລະ

ທາງ

ແລະ ພົ້ນທີ່

ໂຄງການຊຶີ່ ງເປັນສວ
ໍ ົດໄວ ົ້
ີ່ ນໜຶີ່ ງຂອງບ ົດສຶກສາກຽີ່ ວກ ັບລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຊ ັດເຈນ ຕາມທີ່ ໄດກ
ົ້ ານ
ໃນບ ົດແນະນ ໍາທາງດາົ້ ນເຕັ ກນິກທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງ.

ການປະຕິບ ັດພັນທະຢາີ່ ງຄ ົບຖວ
ົ້ ນ

ຕາມທີ່ ໄດກ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນ
ົ້ ານ

ມາດຕາ 4.2 ນ ົ້ ຈະບໍີ່ ສາມາດຕຄວາມໝາຍວາີ່ ເປັນການປະຕິບ ັດສ ໍາເລັ ດພັນທະຂອງຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ ກຽີ່ ວກ ັບ
ການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນເພີ່ ມເຕມ ແລະ ການສາົ້ ງແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ໍ ນສ ໍາລ ັບບ ົດສຶກສາ.
ົ້ ີ່ ດິນທີ່ ທີ່ ຈາເປັ
4.3 ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ
1)

ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ຈະຕອ
ົ້ ງໄດກ
ົ້ ະກຽມໂດຍຜລ
ົ້ ົງທຶນ, ແລະ ໄດຮ
ົ້ ັບການທົບທວນຄນ ແລະ

ົ້ ນເອົ າໂດຍທີ່ ປຶ ກສາເອກະລາດ. ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ຈະຕອ
ຢັງຢ
ົ້ ງປະຕິບ ັດຕາມພາກປະຕິບ ັດທີ່ ທາງດາົ້ ນ
ກະສິ ກາໍ ແລະ ມາດຕະຖານສາກ ົນທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ບ ົດແນະນ ໍາດາົ້ ນວິຊາການ
ຕາີ່ ງໆທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງ.
2) ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ຈະຕອ
ໍ ົດການອອກ
ົ້ ງໄດພ
ົ້ ິຈາລະນາໂດຍອງຕາມຜົນຂອງບ ົດ ESIA ເພີ່ ອການ
ແບບໂດຍລະອຽດ ແລະ ການດາເນ
ໍ ນງານຂອງໂຄງການ ແລະ ເພີ່ ອການ
ໍ ົດມນຄາີ່ ຂອງໂຄງການ ໂດຍຄິດໄລລ
ີ່ ວມ
ເຂົົ້າໃນນນຄ
ງໝດ
ັົ້ າີ່ ໃຊຈ
ົ ກຽີ່ ວກ ັບມາດຕະການຫຼຸ ດຜອ
ົ້ າຍາທັ
ີ່
ີ່ ນ

ແລະ

ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ ຈະຕອ
ົ້ ງປະຕິບ ັດເພີ່ ອ

ຕາົ້ ນກ ັບຜົນກະທົບເສັ ຍຫາຍຈາກໂຄງການຕໍີ່ ສະພາບແວດລອ
ົ້ ມທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສ ັງຄ ົມ. , 3) ບ ົດວິພາກເສດຖະ
ກິເ-ເຕັ ກນິກ ຈະຕອ
ໍ ົດພັນທະ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງຜລ
ົ້ ງການ
ົ້ ົງທຶນ ກຽີ່ ວກ ັບການປກຝັງຕາມສ ັນຍາ, ແຜນງານສີ່ ງົ
ເສມຊາວກະສິກາ,
ສິີ່ ງອ ໍານວຍຄວາມສະດວກສ ໍາລ ັບການປຸງແຕງີ່ ແລະ ການຕະຫຼ າດ, ການ ນ ໍາໃຊແ
ໍ
ົ້ ຮງງານ
ແລະ

ຜຮ
ົ້ ັບເໝົ າທີ່ ເປັນຄ ົນລາວ,

ການຄນຄວ
າົ້ ຊອກຫາທາງເລອກກຽີ່ ວກ ັບຕ ົວຢາີ່ ງຂອງການປກຝັງ
ົົ້

ແລະ

ການ

ປະກອບ ສວ
ີ່ ນອີ່ ນໆທີ່ ຄາດໝາຍ ເພີ່ ອປະກອບສວ
ີ່ ນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາຊ ົນ ຂອງ
ສປປ ລາວ ແລະ ພອ
ົ້ ມດວ
ົ້ ຍບ ັນທຶກທາງດາົ້ ນການເງິນຢາີ່ ງລະອຽດ, ລວມທັງສດຂອງການຄິດໄລ.ີ່
ົ້ ນໂດຍພະນ ັກງານໃນລະດ ັບອາວຸໂສ ຫຼ ຜອ
4) ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ຈະຕອ
ົ້ ງເຊັ ນຢັງຢ
ົ້ ໍານວຍການຂອງຜົ້
ົ້ ນໂດຍທີ່ ປຶ ກສາເອກະລາດ. 5) ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ຈະຕອ
ລ ົງທຶນ ແລະ ຖກທົບທວນຄນ ແລະ ຢັງຢ
ົ້ ງ
ເຮັດເປັນສ ໍາເນົາ ທັງໃນຮບແບບເອກະສານ ແລະ ແບບດິຈຕ
ິ ອນ ສີ່ ງົ ໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ,
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ ຊຶີ່ ງຈະເປັນຜນ
ົ້ ໍາສີ່ ງົ ສ ໍາເນົາດງກ
ີ່ ັ າີ່ ວຕໍີ່ ໄປໃຫກ
ົ້ ົມແຜນການ ແລະ ການຮວ
ີ່ ມມ
ຂອງກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປີ່າໄມ ົ້ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມຕາຕະລາງເວລາທີ່ ຕິດຄ ັດກ ັບ MOU
ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 1 ແລະ ຈະຕອ
ົ້ ງຖກທົບທວນຄນຕາມມາດຕາ 7.2.
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ສະບ ັບນ ົ້ ໃນ

4.4 ບ ົດສຶກສາ ESIA
1) ກອ
ໍ ົດຂອບເຂດ ແລະ
ີ່ ນຈະດ ໍາເນນການສຶກສາ ESIA ນນັ ົ້ ຜລ
ົ້ ົງທຶ ນໄດສ
ົ້ ະເໜບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການການ
ົ້ ງວດຕາມ
ເງີ່ ອນໄຂຂອງວຽກງານສ ໍາລ ັບການສຶກສາ ESIA ທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງຊຶີ່ ງຜກ
ົ້ ຽີ່ ວໄດກ
ົ້ ະກຽມໂດຍປະຕິບ ັດຢາີ່ ງເຂັມ
ທຸກກ ົດໝາຍທີ່ ນ ໍາໃຊ,ົ້ ໂດຍສະເພາະແມນກ
ີ່ ົດໝາຍ ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບ ESIA

ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາທາງດາົ້ ນ

ເຕັ ກນິກທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງ ໄປໃຫກ
ົ້ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ.
ົ້ ງວດຕາມທຸກກ ົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະ ແມນກ
2) ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ງໄດກ
ົ້ ະກຽມໂດຍປະຕິບ ັດຢາີ່ ງເຂັມ
ີ່ ົດ
ໝາຍ ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບ ESIA, ດ ໍາລ ັດວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການໃຊແ
ົ້ ທນຄາີ່ ເສັ ຍຫາຍ ແລະ ການຍ ົກຍາົ້ ຍຈ ັດສ ັນ
ີ່ ັ ກາີ່ ວຈະຕອ
ປະຊາຊ ົນ ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາທາງດາົ້ ນເຕັ ກນິກທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ESIA ດງ
ົ້ ດ ໍາເນນໂດຍ
ສອດຄອ
ໍ ົດຂອບເຂດ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂຂອງວຽກງານ.
ີ່ ງກ ັບບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການການ
3) ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ງໄດມ
ົ້ າດຕະຖານສາກ ົນ ແລະ ຖກກະກຽມໂດຍທີ່ ປຶ ກສາເອກະລາດທີ່ ຈ ົດທະບຽນກ ັບ
ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສີ່ ງແວດລອ
ໍ
ົ້ ມ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມກ ົດໝາຍ.
4) ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ງເຮັດເປັນສ ໍາເນົາທັງໃນຮບແບບເອກະສານ ແລະ ແບບດຈຕໍ ສີ່ ງົ ໃຫກ
ົ້ ົມປະເມນຜົນ
ກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ຫອ
ົ້ ງການ
ບໍລກ
ິ ານໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມຕາຕະລາງເວລາທີ່ ຂ ັດຕິດ
MOU

ສະບ ັບນເົ້ ປັນເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 1 ແລະ ຈະຕອ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບການທົບທວນຄນໂດຍສອດຄ
ີ່ ອງຕາມມາດຕາ

7.4 ຂອງ MOU ສະບ ັບນ.ົ້
5) ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການການ
ໍ ົດຂອບເຂດ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂຂອງວຽກງານ ແລະ ບ ົດລາຍງານ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ງ
ຖກເຜຍແຜໃີ່ ຫສ
ໂດຍສອດຄອ
ິ
ົ້ າທາລະນຊ ົນຮ ົ້ ທັງໃນແບບເເອກະສານ ແລະ ແບບອເລັ ກໂຕຼນກ
ີ່ ງຕາມມາດຕາ
11.5 ໃນເວລາທີ່ ສີ່ ງົ ໃຫລ
ົ້ ັດຖະບານ.
ົ້ ນ ແລະ ການໃຊຈ
4.5 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕໍີ່ ຂໍມ
ົ້ າີ່ ຍ:
ຜລ
ົ້ ົງທຶນຈະຕອ
ົ້ ງຮ ັບຜິດຊອບຕໍີ່ :
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ົ້ ນ ແລະ ຂາີ່ ວສານທີ່ ບ ັນຈຸຢໃີ່ ນບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ, ແຜນທີ່
1) ຄວາມຖກຕອ
ົ້ ງຊ ັດເຈນຂອງຂໍມ
ົ້ ນ ຫຼ ຂາີ່ ວສານ ທີ່ ໄດເົ້ ກັບກາໍ ຫຼ ຜະລິດອອກ ໂດຍຜລ
ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາ, ບໍີ່ ວາີ່ ຈະເປັນຂໍມ
ົ້ ົງທຶນ
ຫຼ ລ ັດຖະບານກໍຕາມ. ເພີ່ ອຫຼ ກຈາກການສ ົງໃສ, ການໄດຮ
ົ້ ັບ, ການທົບທວນຄນ, ການຢນຢັນ ຫຼ ການຮ ັບຮອງ
ົ້ ນຈາກບໍລິສ ັດນນ
ົ້ ຈາກຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ພາຍໃຕຂ
ເອົ າ ໂດຍລ ັດຖະບານ ຂອງຂໍມ
ັ ົ້ ຈະບໍີ່ ເຮັດໃຫບ
ົ້ ໍລິສ ັດຫຼຸ ດພົນ
ົ້ ໍ ົ້
4.5 ນ;ົ້ ແລະ
ົ້ ໃນຂນຕອນຂອງການກະກຽມ
2) ທຸກການໃຊຈ
ແລະ ການທົບທວນຄນການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ, ແຜນທີ່
ັົ້
ົ້ າີ່ ຍທີ່ ເກດຂຶນ
ການ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາີ່ ງໆ
ົ້ ກໍລະນທີ່ ມຄວາມຈາເປັ
4.6 ການບໍີ່ ອະນຸຍາດໃຫດ
ໍ ນສ ໍາລ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ
ົ້ ໍາເນນວຽກໂຄງການ: ຍ ົກເວັນ
ການສຶກສາ ຕາມໄດກ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນມາດຕາ 4.2, 4.3 ແລະ 4.4 ຂອງ MOU ສະບ ັບນ,ົ້ ຜລ
ົ້ ົງທຶ ນຈະບໍີ່ ມສິດ
ດ ໍາເນນກິດຈະການໃດໆກຽີ່ ວກ ັບໂຄງການ, ລວມທັງ ໂດຍສະເພາະ, ການບຸກເບກທີ່ ດິນ ຫຼ ການກໍີ່ ສາົ້ ງ, ຫຼ ກິດຈະ
ການອີ່ ນໆ ທີ່ ອາດຈະມຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ສ ັງຄ ົມ, ປະຊາຊ ົນທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ

ແລະ

ຜທ
ົ້ ີ່ ມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມອີ່ ນໆ

ໂດຍບໍີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນຈາກ

ລ ັດຖະບານ. ທຸກການກະທ ໍາທີ່ ເປັນການລະເມດມາດຕາ 4.6 ນ ົ້ ຈະເປັນພາໃຫມ
ົ້ ການຍ ົກເລກ MOU ສະບ ັບນ ົ້
ໂດຍສອດຄອ
ໍ ນເພີ່ ອຟົ້ ນຟ, ປັບປຸງ
ີ່ ງຕາມມາດຕາ 9. ຜລ
ົ້ ົງທຶນຍ ັງຈະຕອ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບຜິດຊອບທຸກການໃຊຈ
ົ້ າີ່ ຍທີ່ ຈາເປັ
ແລະ ແກໄົ້ ຂ ຜົນກະທົບເສັ ຍຫາຍຕໍີ່ ພົ້ນທີ່ ສ ໍາຫຼ ວດ ທີ່ ເກດຈາກການກະທ ໍາທີ່ ບໍີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອານຸຍາດ ແລະ ຈະຖກປັບໄໝ
ແລະ ລ ົງໂທດໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມກ ົດໝາຍ.
ມາດຕາ 5: ເງິນຄາປະກ
ໍົ້
ັນ
ົ້ົ
5.1 ພາຍໃນສາມສິບ (30) ວ ັນນ ັບຈາກວ ັນເຊັ ນ MOU ສະບ ັບນເົ້ ປັນຕນໄປ,
ຜລ
[
ໍ
ົ້ ົງທຶ ນຈະຕອ
ົ້ ງຖອກເງິນຈານວນ
xxxx USD (ຂຽນເປັນໂຕໜັງສ] ເຂົົ້າໃນບ ັນຊທະນາຄານຂອງກ ົມສີ່ ງົ ເສມການລ ົງທຶ ນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລ ົງທຶ ນ ຢຄ
ີ່ ັງເງິນແຫງີ່ ຊາດ, ຊຶີ່ ງເປັນຕ ົວແທນຂອງລ ັດຖະບານ, ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມກ ົດໝາຍວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການສີ່ ງົ
ເສມການລ ົງທຶ ນ ເພີ່ ອຮ ັບປະກ ັນການປະຕິບ ັດພັນທະຕາມທີ່ ໄດກ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນ
ເມີ່ ອໄດວ
ັ າເງິ
ໍ ນຄາປະກ
ໍົ້
ັນແລວ
ົ້ າງມດຈ
ົ້ ,

MOU ສະບ ັບນ ົ້ (“ເງິນຄາປະກ
ໍ ົ້
ັນ”).

ຜລ
ັ ຖານກຽີ່ ວກ ັບການຊ ໍາລະເງິນດງກ
ົ້ ົງທຶ ນຈະສະແດງຫຼ ກ
ີ່ ັ າີ່ ວໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການ

ບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ.
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5.2 ໃນກໍລະນທີ່ ຜລ
ັ າເງິ
ໍ ນຄາປະກ
ໍົ້
ັນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ການ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ົງທຶນບໍີ່ ວາງມດຈ
ົ້ ໃີ່ ນມາດຕາ 5.1, MOU
ສະບ ັບນ ົ້ ຈະຖກຍ ົກເລກໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງຕາມມາດຕາ 9.
5.3 ໃນກໍລະນທີ່ ຜລ
ົ້ ົງທຶນບໍີ່ ໄດເົ້ ລີ່ ມກິດຈະການໃດໆກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາພາຍໃນເວລາສາມ
(3) ເດອນຫຼ ງັ ຈາກວ ັນເຊັ ນບ ົດບ ັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈຕາມທີ່ ໄດກ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນ MOU ສະບ ັບນ ົ້ ແລະ ໂດຍສອດຄອ
ົ້ ານ
ີ່ ງ
ຕາມຕາຕະລາງເວລາທີ່ ຄ ັດຕິດເປັນເອກະສານຊອ
ໍ ົ້
ັນຈະຕອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 1, ເງິນຄາປະກ
ົ້ ງຖກຮິບ ແລະ ມອບເຂົົ້າງ ົບປະ
ມານຂອງລ ັດ.
5.4

ຜນ
ົ້ ັກລ ົງທຶນ

ສາມາດຮອ
ນຄາປະກ
ໍ
ໍ ົ້
ັນທັງໝ ົດຈາກ
ົ້ ງຂໍການຈາີ່ ຍເງິນຄນສວ
ີ່ ນໃດສວ
ີ່ ນໜຶີ່ ງຂອງຈານວນເງິ

ົ້ ນເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນໂດຍອ ົງການຈ ັດຕງທ
ລ ັດຖະບານ ເມີ່ ອໄດຮ
ັ ົ້ ີ່ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ ທີ່ ມ
ົ້ ັບການຢັງຍ
ລາຍຊີ່ ຕໍີ່ ໄປນໃົ້ ຫແ
ົ້ ກຫ
ີ່ ອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ຊຶີ່ ງສະແດງການ
ີ່ ັ ລຸມ
ປະຕິບ ັດສ ໍາເລັ ດເງີ່ ອນໄຂດງ
ີ່ ນ:ົ້
1) ການສ ໍາເລັ ດການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ, ຊຶີ່ ງໄດຮ
ົ້ ັບຮອງໂດຍກ ົມພັດທະນາ ແລະ ວາງ
ແຜນການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ, ແລະ
2) ການສ ໍາເລັ ດ

50% ຫຼ ຫຼາຍກວາີ່ 50% ຂອງວຽກງານທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນສ ໍາລ ັບບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ຊຶີ່ ງໄດ ົ້

ົ້ ນ ແລະ ຮ ັບຮອງເອົ າເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ ໂດຍກ ົມແຜນການ ແລະ ການຮວ
ຖກຢັງຢ
ີ່ ມມ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ
ປີ່າໄມ;ົ້ ແລະ
3) ການຮ ັບຮອງເອົ າບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການການ
ໍ ົດ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂຂອງວຽກງານ ໂດຍກ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່
ສິີ່ ງແວດລອ
ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ໍ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ົ້ ມ ແລະ ການສ ໍາເລັ ດການ
ົ້ ນ ແລະ ຮ ັບຮອງເອົ າ
50% ຫຼ ຫຼ າຍກວ
ໍ ນສ ໍາລ ັບບ ົດສຶກສາ ESIA ຊຶີ່ ງໄດຖ
ີ່ າ 50% ຂອງວຽກງານທີ່ ຈາເປັ
ົ້ ກຢັງຢ
ເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ ຈາກກ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ.
ົ້
5.5 ຜລ
ນຄາປະກ
ໍ ົ້
ັນທັງໝ ົດຄນ ເມີ່ ອມການຍ ົກເລກ MOU ສະບ ັບນ ົ້ , ເວັນ
ົ້ ົງທຶນຈະຕອ
ົ້ ງມສິດໄດຮ
ົ້ ັບການຈາຍເງິ
ີ່
ີ່ ັ ກາີ່ ວເປັນຄວາມຜິດຂອງຜລ
ເສັ ຍແຕກ
ໍ ົດໄວຢ
ີ່ ານຍ ົກເລກດງ
ົ້ ົງທຶ ນ ຍອ
ົ້ ນເຫດຜົນທີ່ ການ
ົ້ ໃີ່ ນມາດຕາ 9.1(2), 9.1(6)
ີ່ ັ ກາີ່ ວເງິນຄາປະກ
ຫຼ 9.2, ຊຶີ່ ງໃນກໍລະນດງ
ໍົ້
ັນຈະຖກຮິບ ແລະ ມອບເຂົົ້າງ ົບປະມານຂອງລ ັດ.
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5.6 ເງິນຄາປະກ
ໍົ້
ັນອາດເປັນສະກຸນເງິນກບ, ໂດລາສະຫາລ ັດ ຫຼ ສະກຸນເງິນອີ່ ນໆທີ່ ເປັນທີ່ ຍອມຮບໂດຍທະນາຄານ
ັ
ແຫງີ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະຖກຄິດໄລຕ
ໍ
ີ່ າມອ ັດຕາແລກປີ່ຽນຂອງວ ັນທີ່ ວາງມ ັດຈາ.
ມາດຕາ 6: ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງລ ັດຖະບານ
ໃນຕະຫຼ ອດຊວ
ີ່ ງໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດ, ລ ັດຖະບານຈະຕອ
ົ້ ງ:
6.1 ປະສານວຽກງານລະຫວາີ່ ງອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັ ົ້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ ກຽີ່ ວກ ັບກິດຈະການຂອງຜນ
ົ້ ັກລ ົງທຶ ນ
ຕາມ MOU ສະບ ັບນ.ົ້ ຫອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ຈະຕອ
ົ້ ງ
ປະຕິ ບ ັດໜາົ້ ທີ່ ເປັນອ ົງການປະສານງານລະຫວາີ່ ງອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັ ົ້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ;.
6.2 ໃຫກ
ໍ ນ ແກອ
ັ ົ້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ ແລະ ອ ົງການຈ ັດຕງເພ
ັ ົ້ ີ່ ອປະຕິ
ົ້ ານອະນຸຍາດທີ່ ຈາເປັ
ີ່ ົງການຈ ັດຕງທ
ີ່ ັ ກາີ່ ວໂດຍສອດຄອ
ບ ັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງອ ົງການດງ
ີ່ ງຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ MOU
ສະບ ັບນ.ົ້
6.3 ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອະນຸມດວິ
ັ ຊາ ແລະ ໃບອານຸຍາດຕາີ່ ງໆຕາມທີ່ ໄດກ
ໍ ົດໄວໂົ້ ດຍກ ົດໝາຍ
ົ້ ານ
ແລະ ການທຸກການກະທ ໍາອີ່ ນໆທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນເພີ່ ອອານຸຍາດໃຫພ
ົ້ ະນ ັກງານ ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາຂອງຜລ
ົ້ ົງທຶ ນສາມາດເຂົົ້າເຖິງ
ເພີ່ ອດ ໍາເນນການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາີ່ ງໆ.
6.4 ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ
ົ້ ກຜ
ີ່ ລ
ົ້ ົງທຶນເຂົົ້າເຖິງພົ້ນທີ່ ການສ ໍາຫຼ ວດ.
ົ້ ນທີ່ ລ ັດຖະບານມ ຕາມການຮຽກຮອ
ົ້ ນນນຫາກກ
6.5 ສະໜອງຂໍມ
ຽີ່ ວຂອ
ັົ້
ົ້ ງທີ່ ສ ົມເຫດຜົນຈາກຜລ
ົ້ ົງທຶນ ເມີ່ ອຂໍມ
ົ້ ງກ ັບ
ການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາີ່ ງໆ, ໂດຍມເງີ່ ອນໄຂວາີ່ ຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ ຈະຕອ
ົ້ ງໄດໃົ້ ຊແ
ົ້ ທນຄນຄາີ່ ໃຊຈ
ົ້ າີ່ ຍຢາີ່ ງສ ົມ
ົ້ ນດງ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ;
ເຫດສ ົມຜົນໃນການສະໜອງຂໍມ
6.6 ໃຫສ
ິ ຜກຂາດແກຜ
ັ ົ້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ
ົ້ ດ
ີ່ ລ
ົ້ ົງທຶ ນໃນການຮອ
ົ້ ງຂໍຕີ່ ໍອ ົງການຈ ັດຕງທ

ເພີ່ ອດ ໍາເນນການ

ສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຢໃີ່ ນພົ້ນທີ່ ໂຄງການ, ແລະ ຈະຕອ
ົົ້ ວ
ົ້ ງບໍີ່ ເຂາຮ
ີ່ ມ MOU ຫຼ ສ ັນຍາສ ໍາປະທານໃດໆ
ກ ັບບຸກຄ ົນອີ່ ນໃດໜຶີ່ ງກຽີ່ ວກ ັບພົ້ນທີ່ ສ ໍາຫຼ ວດໃນຕະຫຼ ອດໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດ.
ມາດຕາ 7: ການຮ ັບຮອງເອົ າບ ົດສຶກສາ
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7.1

ກອ
ີ່ ນອີ່ ນ, ຜລ
ົ້ ົງທຶນຈະຕອ
ົ້ ງສະເໜບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ESIA ໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການ

ີ່ ັ ກາີ່ ວໄປໃຫອ
ບໍລິການໂດນຜຮ
ົ້ີ່ ປະຕດຽວ,ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ຊຶີ່ ງມໜາົ້ ທີ່ ແຈກຍາຍເອກະສານດງ
ົ້ ົງ
ການຈ ັດຕງທ
ັົ້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ ເພີ່ ອທົບທວນຄນຕາມທີ່ ໄດກ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນ ມາດຕາ 7.3 ແລະ 7.4
ຂາົ້ ງລຸມ
ີ່ ນ.ົ້
7.2

ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ

ແລະ

ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ

ຈະຕອ
ົ້ ງຖກທົບທວນຄນ

ແລະ

ຮ ັບຮອງເອົ າ ໂດຍກ ົມພັດທະນາທີ່ ດິນ ແລະ ວາງແຜນການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ. ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ຈະຕອ
ົ້ ງຮ ັບຮອງເອົ າການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ
ົ້ ນແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ແລະ ຢັງຢ
ົ້ ີ່ ດິນ ພາຍໃນສາມສິບ (30) ວ ັນ ແລະ ຫຼ ງັ ຈາກໄດຜ
ົ້ າີ່ ນການຮ ັບຮອງເອົ າ ແລະ
ົ້ ນແລວ
ການຢັງຢ
ົ້ ຈະຕອ
ົ້ ງສີ່ ງົ ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນດງກ
ີ່ ັ າີ່ ວໄປໃຫົ້
ກ ົມສີ່ ງົ ເສມການລ ົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ແລະ ຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ ພາຍໃນຫາົ້ (5) ວ ັນລ ັດຖະການ.
7.3 ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ ແລະ ແຜນການພັດທະນາ ຈະຕອ
ົ້ ງຖກທົບທວນຄນ ແລະ ຖກຮ ັບຮອງເອົ າ
ໂດຍກ ົມແຜນການ ແລະ ການຮວ
ໍ ແລະ ປີ່າໄມ,ົ້ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປາ
ີ່ ມມ, ກະຊວງກະສິກາ,
ີ່ ໄມ ົ້ ຈະຕອ
ົ້ ງ
ີ່ ັ ກາີ່ ວຄນໃຫຜ
ົ້ ກ
ຮ ັບຮອງເອົ າບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກດງກ
ົ ບອ
ີ່ ັ າີ່ ວ ຫຼ ສີ່ ງົ ບ ົດດງ
ົ້ ລ
ົ້ ົງທຶ ນເພີ່ ອແກໄົ້ ຂຂໍພ
ີ່ ງໃດໜຶີ່ ງ
ີ່ ັ ກາີ່ ວບໍີ່ ໄດຮ
ພາຍໃນເວລາ ສິບຫາົ້ (15) ວ ັນລ ັດຖະການ. ຖາົ້ ບ ົດດງ
ົ້ ັບການຮ ັບຮອງເອົ າ, ຜລ
ົ້ ົງທຶນຈະມເວລາເກົາົ້ ສິບ
(90)

ວ ັນນ ັບແຕວ
ັ ົ້
ີ່ ັນທີ່ ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກນນ

ົ້ົ
ຖກສີ່ ງົ ຄນໃຫຜ
ົ້ ລ
ົ້ ົງທຶ ນເປັນຕນໄປ

ເພີ່ ອໃຫແ
ົ້ ກໄົ້ ຂຂໍ ົ້

ົ້ ົກພອ
ບ ົກພອ
ີ່ ງໃດໜຶີ່ ງທີ່ ໄດພ
ົ້ ົບເຫັ ນ ໃຫເົ້ ປັນທີ່ ເພິີ່ ງພໍ ໃຈຂອງກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປີ່າໄມ.ົ້ ຖາົ້ ຂໍບ
ີ່ ງໃດໜຶີ່ ງຫາກບໍີ່
ໄດຮ
ົ້ ັບການແກໄົ້ ຂພາຍໃນໄລຍະເກົາົ້ ສິບ (90) ວ ັນດງກ
ີ່ ັ າີ່ ວ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປີ່າໄມຕ
ົ້ ອ
ົ້ ງໄດແ
ົ້ ຈງບ
ົ້ ັນຫາ
ີ່ ັ ກາີ່ ວຕໍີ່
ດງ

ຫອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ຊາບໃນທັນທ ແລະ

ົ້ ະຖກຍ ົກເລກໂດຍສອດຄອ
MOU ສະບ ັບນຈ
ີ່ ງຕາມມາດຕາ 9.1 (3) ຂອງ MOU ສະບ ັບນ ົ້ ແລະ ຜລ
ົ້ ົງທຶນຈະບໍີ່ ມ
ສິດກຽີ່ ວກ ັບໂຄງການອກ.
7.4 ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ງຖກທົບທວນຄນ ແລະ ແລະ ຮ ັບຮອງເອົ າ ໂດຍກ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດ
ລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ

ຕາມຕາຕະລາງເວລາທີ່ ໄດກ
ໍ ົດ
ົ້ ານ

ໄວໂົ້ ດຍກ ົດໝາຍ ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບ ESIA. ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ມ
ເວລາເກົາົ້ ສິບ (90) ວ ັນ ຫຼ ໜຶີ່ ງຮອ
ົ້ ຍແປດສິບ (180) ວ ັນສ ໍາລ ັບໂຄງການທີ່ ມຄວາມຫຍຸງົ້ ຍາກສ ັບສ ົນເພີ່ ອຮ ັບຮອງ
ົ້ ົກພອ
ເອົ າບ ົດສຶກສາ ESIA ຫຼ ສີ່ ງົ ຄນບ ົດສຶກສານນຄ
ັ ົ້ ນໃຫຜ
ົ້ ລ
ົ້ ົງທຶ ນເພີ່ ອແກໄົ້ ຂຂໍບ
ີ່ ງໃດໜຶີ່ ງ. ຖາົ້ ບ ົດສຶກສາ ESIA
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ຫາກຖກປະຕິເສດທັງໝ ົດ, ກ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແລດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ຫ
ົ້ ມ ຕອ
ົ້ ງແຈງໃຫ
ົ້
ົ້ ອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ
ຊາບໃນທັນທ.

7.5 ພາຍໃນ ຫາົ້ (5) ວ ັນລ ັດຖະການ ນ ັບແຕວ
ີ່ ັນທີ່ ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ

ົ້ ນໂດຍ ອ ົງການ
ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ESIA ສະບ ັບສຸດທາົ້ ຍ ໄດຖ
ົ້ ກຮ ັບຮອງເອົ າ ແລະ ຢັງຢ
ຈ ັດຕງທ
ອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັົ້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານເປັນຕນໄປ,
ົົ້
ັ ົ້ ີ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງຂອງລ ັດຖະບານ
ຈະຕອ
ົ້ ງສີ່ ງົ ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ESIA ສະບ ັບ
ສຸດທາົ້ ຍດງກ
ີ່ ັ າີ່ ວ ໄປໃຫແ
ົ້ ກຫ
ີ່ ອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ.
ມາດຕາ 8: ສິດໃນການໄດຮ
ົ້ ັບສ ັນຍາສ ໍາປະທານ
8.1 ຜລ
ົ້ ົງທຶນ ຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ [ສາມາດສ ໍາເລັ ດການເຈລະຈາ] [ສາມາດເຂົົ້າຮວ
ີ່ ມການເຈລະຈາ] ກ ັບ
ົ້ ກ ັບເງີ່ ອນໄຂວາີ່ :
ລ ັດຖະບານ [ໂດຍມຈຸດປະສ ົງ] [ເພີ່ ອ] ເຮັດສ ັນຍາສ ໍາປະທານ ເພີ່ ອດາເນ
ໍ ນໂຄງການ ໂດຍຂຶນ
1) ຜລ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ົງທຶ ນໄດປ
ົ້ ະຕິບ ັດທຸກພັນທະທີ່ ການ
ົ້ ໃນ MOU ສະບ ັບນ,ົ້ ລວມທັງ, ໂດຍສະເພາະແມນບ
ີ່ ົດລາຍງານ
ກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ

ແລະແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ

ແລະ

ບ ົດສຶກສາ

ESIA

ົ້ ນໂດຍອ ົງ
ໄດຖ
ົ້ ກຢັງຢ

ການຈ ັດຕງທ
ັົ້ ີ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ ແລະ ໄດສ
ົ້ ີ່ ງົ ໃຫຫ
ົ້ ອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງ
ົ້ ນກຽີ່ ວກ ັບສິີ່ງແວດລອ
ແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ແລະ ຜລ
ົ້ ົງທຶນໄດຮ
ົ້ ັບໃບຢັງຢ
ົ້ ມ ຈາກກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນ
ທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ;
2)

ຜລ
ົ້ ົງທຶນໄດປ
ົ້ ະຕິບ ັດຕາມທຸກເງີ່ ອນໄຂຂອງກ ົດໝາຍ,

ລວມທັງ,

ໂດຍສະເພາະແມນການປຶ
ກສາຫາລ
ີ່

ແລະ

ການມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມຂອງປະຊາຊ ົນທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຫຼ ຜທ
ົ້ ີ່ ມ
ີ່ ສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງ ໃນການກະກຽມ
ບ ົດສຶກສາ ESIA;
ົ້ ານ
3) ການສະແດງອອກຜາີ່ ນການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ວາີ່ ໂຄງການສອດຄອ
ໍ ົດຂອງກ ົດໝາຍ,
ີ່ ງກ ັບຂໍກ
ຜົນປະໂຫຍດສວ
ີ່ ນລວມ ແລະ ສະໜັບສະໜນເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລ ັດຖະບານ;
4) ຜລ
ົ້ ົງທຶນ ແລະ/ຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ ໄດຕ
ົ້ ອບສະໜອງທຸກເງີ່ ອນໄຂອີ່ ນໆຂອງກ ົດໝາຍ ເພີ່ ອເຂົົ້າຮວ
ີ່ ມໃນ
ສ ັນຍາສ ໍາປະທານ, ແລະ
ົ້ ໃນ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂຂອງສ ັນຍາ
5) ຜລ
ົ້ ົງທຶນ ແລ/ະຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ ແລະ ລ ັດຖະບານ ໄດເົ້ ຫັ ນດກ ັບເນອ
ສ ໍາປະທານໃນຮບແບບທີ່ ເຄຍປະຕິບ ັດມາ.
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ົ້ ແຕໄີ່ ດຕ
8.2 ຍ ົກເວັນ
ົ້ ົກລ ົງໄວເົ້ ປັນຢາີ່ ງອີ່ ນໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົ ທຶ ນ, ສິດຂອງຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ ແລະ/ຫຼ
ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ ເພີ່ ອເຂົົ້າຮວ
ໍ ົດໄວຢ
ີ່ ມໃນສ ັນຍາສ ໍາປະທານໂຄງການ ກຽີ່ ວກ ັບເງີ່ ອນໄຂທີ່ ໄດກ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນມາດຕາ 8
ນ,ົ້ ຈະຖກຍ ົກເລກຕາມມາດຕາ 9.1 (4) ຖາົ້ ນ ັກລ ົງທຶ ນ ແລະ ລ ັດຖະບານ ຫາກບໍີ່ ໄດເົ້ ຂົົ້າຮວ
ີ່ ມສ ັນຍາສ ໍາປະທານ
ພາຍໃນເກົາົ້ ສິບ

(90)

ົ້ ນກຽີ່ ວກ ັບສິີ່ງແວດ
ວ ັນນ ັບແຕວ
ັ ົ້ ດທາົ້ ຍຂອງການອອກໃບຢັງຢ
ີ່ ັນຂອງການຮ ັບຮອງເອົ າຂນສຸ

ລອ
ົ້ ມ.
8.3 ໃນຊວ
ີ່ ງໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດ, ລ ັດຖະບານຈະຕອ
ົ້ ງບໍີ່ ເຂົົ້າຮວ
ີ່ ມບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ຫຼ ສ ັນຍາສ ໍາ
ປະທານໃດໆຮວ
ີ່ ມກ ັບບຸກຄ ົນອີ່ ນກຽີ່ ວກ ັບພົ້ນທີ່ ສ ໍາຫຼ ວດ.

ມາດຕາ 9: ການຍ ົກເລກ
ົ້ ະຖກຍ ົກເລກເມີ່ ອ:
9.1 MOU ສະບ ັບນຈ
1) ຄສ
ີ່ ັນຍາໄດເົ້ ຂົົ້າຮວ
ີ່ ມສ ັນຍາສ ໍາປະທານ;
2) ຜລ
ົ້ ົງທຶນບໍີ່ ໄດສ
ົ້ ີ່ ງົ ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ, ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາີ່ ງໆໃຫົ້
ອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັ ົ້ ີ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ

ເພີ່ ອຮ ັບຮອງເອົ າຕາມຕາຕະລາງເວລາທີ່ ຄ ັດຕິດໃນ

ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 1 ແລະ ມາດຕາ 7;
3) ການຕ ົກລ ົງຂອງອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັົ້ ີ່ ມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານ ບໍີ່ ຮ ັບຮອງເອົ າ, ພາຍໃຕເົ້ ງີ່ ອນໄຂວາີ່ ໄດ ົ້
ົ້ ົກພອ
ອະນຸຍາດຜລ
ົ້ ົງທຶ ນໄດມ
ົ້ ເວລາໃນການແກໄົ້ ຂຂໍບ
ີ່ ງໃນ ບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່
ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາີ່ ງໆຕາມມາດຕາ 7;
4) ຄສ
ີ່ ັນຍາບໍີ່ໄດເົ້ ຂົົ້າຮວ
ີ່ ມສ ັນຍາສ ໍາປະທານໂຄງການ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຕ
ົ້ ົກລ ົງກ ັນໄວໃົ້ ນມາດຕາ 8.2 ຫຼ
ໄລຍະຕໍີ່ ເວລາທໄດ
ີ່ ອ
ົ້ ະນຸຍາດໃຫໄ
ົ້ ປ;
5) ຜລ
ນຄາປະກ
ໍົ້
ັນ ພາຍໃນຂອບເຂດເວລາທີ່ ການ
ໍ ົດໄວຕ
ົ້ ົງທຶ ນບໍີ່ ໄດຈ
ົ້ າຍເງິ
ີ່
ົ້ າມມາດຕາ 5;
6)

ການເລີ່ ມຕນເຮັ
ດກິດຈະການໃດໜຶີ່ ງທີ່ ບໍີ່ ໄດຮ
ົົ້
ົ້ ັບອານຸຍາດຢໃີ່ ນພົ້ນທີ່ ໂຄງການທີ່ ໄດສ
ົ້ ະເໜ

ແອມ
ົ້ ຊຶີ່ ງເປັນການລະເມດມາດຕາ 4.6;
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ຫຼ

ໃນບໍລິເວນອອ
ົ້ ມ

7) ການຕ ົກລ ົງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນຂອງຄສ
ີ່ ັນຍາເພີ່ ອຍ ົກເລກ MOU ສະບ ັບນ.ົ້
9.2 ໃນໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍາດ, MOU ສະບ ັບນ ົ້ ສາມາດຖກຍ ົກເລກໄດຕ
ົ້ າມການແຈງົ້ ການເປັນລາຍລ ັກ
ົ້ າີ່ ງຮາົ້ ຍແຮງ, ຊຶີ່ ງເປັນທີ່ ເຂົົ້າໃຈໄດ ົ້
ອ ັກສອນຈາກລ ັດຖະບານ ເມີ່ ອຜລ
ົ້ ົງທຶ ນໄດມ
ົ້ ການລະເມດ MOU ສະບ ັບນຢ
ແລະ ເຫັ ນດຮວ
ີ່ ມກ ັນວາີ່ ການທີ່ ຜລ
ົ້ ົງທຶນບໍີ່ ໄດປ
ົ້ ະຕິບ ັດພັນທະຂອງຕ ົນພາຍໃຕ ົ້ MOU ສະບ ັບນ ົ້ ຕາມຕາຕະລາງ
ເວລາທີ່ ໄດກ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ານ
ົ້ ໃນເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາົ້ ຍ 1 ຈະຖວາີ່ ເປັນການລະເມດຢາີ່ ງຮາົ້ ຍແຮງ.
ົ້
9.3 ການຍ ົກເລກ ຈະບໍີ່ ເຮັດໃຫຜ
ັບຜິດຊອບຈາກການກະທ ໍາທີ່ ໄດເົ້ ຮັດ ຫຼ ການຫຼ ມເຫລວ
ົົ້
ົ້ ລ
ົ້ ົງທຶ ນຫຼຸດພົນຈາກຄວາມຮ
ໃນການກະທ ໍາໃດໜຶີ່ງ ກອ
ີ່ ນການຍ ົກເລກ

ຫຼ ຈະເປັນການສະກ ັດກນບໍີ່
ັົ້ ໃຫລ
ົ້ ັດຖະບານປະຕິບ ັດສິດຂອງຕ ົນ ຫຼ ໄດ ົ້

ຮ ັບການທົດແທນຄາີ່ ເສັ ຍຫາຍຈາກຜລ
ົ້ ົງທຶນຍອ
ົ້ ນການລະເມດ MOU ສະບ ັບນ ົ້ ແລະ/ຫຼ ກ ົດໝາຍ, ລວມທັງ ສິດ
ໃນການບ ັງຄ ັບປະຕິບ ັດການປັບໄໝ ແລະ ໃຊມ
ົ້ າດຕະການທາງວິໃນ, ແລະ/ຫຼ ການທວງເອົ າຄາີ່ ເສຍຫາຍ.
ມາດຕາ 10: ອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລ
ັົ້
ັດທີ່ ເຂົົ້າຮວ
ີ່ ມໃນ MOU
10.1 ເພີ່ ອສີ່ ງົ ເສມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສ ໍາເລັ ດຂອງໂຄງການຕາມຈຸດປະສ ົງ, ຂະແໜງການທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງ
ພາຍໃຕກ
ຂນເມ
ັ ົ້ ນກາງ, ຂນແຂວງ,
ັ ົ້
ັ ົ້ ອງ ແລະ ຂນບ
ັ ົ້ າົ້ ນ ຈະຕອ
ົ້ ານກວດກາຂອງລ ັດຖະບານ, ລວມທັງ ຂນສ
ົ້ ງ
ປະສານງານ ແລະ ໃຫກ
ົ້ ານຮວ
ີ່ ມມຮວ
ີ່ ມກ ັນຕາມໜາົ້ ທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດອ ໍານາດຂອງຕ ົນ.
10.2 ອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັ ົ້ ີ່ ມຄວາມຮ ັບຊອບຂອງລ ັດຖະບານ ຊຶີ່ ງມຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໃນການສະໜັບສະໜນ, ສີ່ ງົ ເສມ
ົ້ ມນ:ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ MOU ສະບ ັບນແ
ແລະ ການລ ົງທຶ ນ-ຫອ
ັົ້
ີ່
ົ້ ງການ
ບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ ແລະກ ົມສີ່ ງົ ເສມການລ ົງທຶ ນ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນຂອງແຂວງ (ໃສຊ
ີ່ ີ່
ແຂວງ), ແລະ ຫອ
ົ້ ງການແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນເມອງ (ໃສຊ
ີ່ ີ່ ເມອງ)
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປີ່າໄມ-ກ
(ໃສຊ
ົ້ ົມແຜນການ ແລະ ການຮວ
ີ່ ມມ, ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປີ່າໄມແຂວງ
ົ້
ີ່ ີ່
ແຂວງ), ແລະ ຫອ
ົ້ ງການກະສິກາໍ ແລະ ປີ່າໄມເມ
ົ້ ອງ (ໃສຊ
ີ່ ີ່ ເມອງ)
ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ
ໍ

ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ-ກ ົມພັດທະນາທີ່ ດິນ ແລະ ວາາງແຜນການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ,

ກ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ, ພະແນກຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ
ແຂວງ (ໃສຊ
ີ່ ີ່ ແຂວງ) ແລະ ຫອ
ົ້ ງການຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມເມອງ (ໃສຊ
ີ່ ີ່ ເມອງ)
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ຫອ
ົ້ ງການປົກຄອງແຂວງ (ໃສຊ
ີ່ ີ່ ແຂວງ), ຫອ
ົ້ ງການປົກຄອງເມອງ (ໃສຊ
ີ່ ີ່ ເມອງ) ແລະ ອ ໍານາດການປົກຄອງບາົ້ ນທີ່
ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງ.

ມາດຕາ 11: ບ ັນຫາອີ່ ນໆ
ົ້ ນກຽີ່ ວກ ັບຜລ
11.1 ຂໍມ
ໍ ົດຊີ່ ແລະ ທີ່ ຢຂ
ົ້ ົງທຶນ: ເອກະສານຊອ
ົ້ ນທາີ່ົ້ ຍ 3 ການ
ີ່ ອງ 1) ຜຖ
ົ້ ຮຸນ
ົ້ ຂອງຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ, 2)
ຜອ
ົ້ ໍານວຍການ ແລະ ພະນ ັກງານອາວຸໂສຂອງຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ, 3) ແຕລ
ີ່ ະບຸກຄ ົນຊຶີ່ງມການຄວບຄຸມການບໍລິຫານຂອງຜົ້
ລ ົງທຶນ ແລະ 4) ແຕລ
ີ່ ະບຸກຄ ົນທີ່ ເປັນເຈົາົ້ ຂອງຜົນປະໂຫຍດສງສຸດ ຫາົ້ ເປເຊັ ນ 5% ຫຼ ຫຼ າຍກວ
ີ່ າ ຂອງສິດທີ່
ມອບອ ໍານາດໃຫຄ
ນ
ໍ
ຶ
ົ້ ວບຄຸມຜລ
ົ້ ົງທຶນ ຫຼ ສິດໃນການແບງີ່ ບ ັນຜົນກາໄລຂອງຜ
ົ້ ັກລ ົງທຶ ນ, ແລະ ໂດຍຜາີ່ ນຕອ
ີ່ ງໂສຊ
ົ້ ີ່ ງ
ີ່ ັ ກາີ່ ວຖກປະຕິບ ັດ.
ສິດດງ

ົ້ ນດງກ
ຖາົ້ ມການປີ່ຽນແປງໃດໜຶີ່ ງໃນຂໍມ
ີ່ ັ າີ່ ວໃນໄລຍະເວລາຂອງ

MOU

ສະບ ັບນ,ົ້

ຜົ້

ີ່ ັ ກາີ່ ວ.
ລ ົງທຶນຈະຕອ
ລ
ົ້ ງແຈງໃຫ
ົ້
ົ້ ັດຖະບານຊາບພາຍໃນສິບ (10) ວ ັນນ ັບແຕວ
ີ່ ັນທີ່ ໄດມ
ົ້ ການປີ່ຽນແປງດງ
11.2 ການສາົ້ ງຕງບໍ
ັົ້ ລິສ ັດຂອງໂຄງການ: ຜລ
ັ ົ້ ລິສ ັດຂອງໂຄງການຢໃີ່ ນ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ົ້ ົງທຶ ນຕອ
ົ້ ງສາົ້ ງຕງບໍ
ສອດຄອ
ີ່ ງຕາມກ ົດໝາຍກຽີ່ ວກ ັບໂຄງການກອ
ີ່ ນການເຂົົ້າຮວ
ີ່ ມໃນສ ັນຍາສ ໍາປະທານ ພາຍຫຼ ງັ ການຮ ັບຮອງເອົ າແຜນທີ່
ົ້ ນກຽີ່ ວກ ັບດາົ້ ນສິີ່ ງແວດລອ
ການນ ໍາໃຊທ
ິ ັດຂອງໂຄງການຈະຕອ
ົ້ ີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາ ແລະ ໃບຢັງຢ
ົ້ ມ. ບໍລສ
ົ້ ງແມນ
ີ່
ົ້ ແຕໄີ່ ດມ
ຜລ
ົ້ ົງທຶນເປັນເຈົາົ້ ຂອງຜດ
ົ້ ຽວ ຍ ົກເວັນ
ົ້ ການຕ ົກລ ົງເປັນຢາີ່ ງອີ່ ນໂດຍລ ັດຖະບານ ແລະ ຈະຕອ
ົ້ ງເປັນຝາີ່ ຍໜຶີ່ ງ
ຂອງຄສ
ີ່ ັນຍາຂອງສ ັນຍາສ ໍາປະທານພອ
ົ້ ມທັງພັນທະຂອງຕ ົນທີ່ ຖກຮ ັບປະກ ັນໂດຍຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ.
11.3 ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ: ຜລ
ົ້ ົງທຶນ ແລະ/ຫຼ ບໍລິສ ັດຂອງໂຄງການ ຈະຕອ
ົ້ ງຮວ
ີ່ ມກ ັນ ແລະ ແຍກກ ັນ ຮ ັບຜິດຊອບ
ຕໍີ່ ລ ັດຖະບານ ຫຼ ຕໍີ່ ບຸກຄ ົນໃດໜຶີ່ງໃນ ສປປ ລາວສ ໍາລ ັບທຸກການເສຍຫາຍທີ່ ເກດຈາກກິດຈະການຂອງຜລ
ົ້ ົງທຶ ນທີ່
ົ້ ແຕໃີ່ ນກໍລະນທີ່ ໄດກ
ກຽີ່ວຂອງົ້ ກ ັບ MOU ສະບ ັບນ.ົ້ 11.4 ການໂອນສິດ: ຍ ົກເວັນ
ໍ ົດໄວຢ
ົ້ ານ
ົ້ ໃີ່ ນມາດຕາ 11.2, ຜົ້
ລ ົງທຶນ ຈະບໍີ່ ມສິດໂອນສິດຂອງຕ ົນຕາມທີ່ ການ
ຸ ຄ ົນອີ່ ນ, ໂດຍທາງກ ົງ ຫຼ ໂດຍທາງ
ໍ ົດໄວໃົ້ ນ MOU ສະບ ັບນໃົ້ ຫບ
ົ້ ກ
ອອ
ົ້ ມ, ໂດຍບໍີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບການເຫັ ນດເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນຈາກລ ັດຖະບານ ທີ່ ຈະໃຫໂ
ົ້ ດຍການພິຈາລະນາດວ
ົ້ ຍຕ ົນເອງ
ແຕພ
ີ່ ຽງຝາີ່ ຍດຽວ..
ົ້ ນ
11.5 ການເປດເຜຍຂໍມ
1) ຫອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ ຈະຕອ
ົ້ ງມ MOU ສະບ ັບນໄົ້ ວ ົ້
ສ ໍາລ ັບບໍລິການໃຫອ
ຂນເມ
ັ ົ້
ັດຖະບານທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ັ ົ້ ນກາງ, ຂນແຂວງ,
ັ ົ້
ັ ົ້ ອງ ແລະ ຂນບ
ັ ົ້ າົ້ ນ.
ົ້ ົງການຈ ັດຕງຂອງລ
ົ້ ງໃນຂນສ
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2) ຫອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ ຈະຕອ
ົ້ ງມບ ົດລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບ
ການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ ການນ ໍາໃຊທ
ັົ້
ັດຖະບານທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ີ່ ດິນໄວສ
ົ້ ໍາລ ັບບໍລິການໃຫອ
ົ້ ົງການຈ ັດຕງຂອງລ
ົ້ ງ
ໃນຂນສ
ຂນເມ
ັົ້ ນກາງ, ຂນແຂວງ,
ັົ້
ັົ້ ອງ ແລະ ຂນບ
ັ ົ້ າົ້ ນ.
3) ຫອ
ົ້ ງການບໍລິການໂດຍຜາີ່ ນປະຕດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ ຈະຕອ
ົ້ ງມບ ົດວິພາກທາງດາົ້ ນ
ເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກໃນແບບເປັນເອກະສານ ແລະ ແບບເອເລັ ກໂຕຣນິກໄວ ົ້ ສ ໍາລ ັບບໍລິການ ໃຫອ
ົ້ ົງການຈ ັດຕງັ ົ້
ຂອງລ ັດຖະບານທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ຂນເມ
ັົ້ ນກາງ, ຂນແຂວງ,
ັ ົ້
ັ ົ້ ອງ ແລະ ຂນບ
ັ ົ້ າົ້ ນ.
ົ້ ງ ໃນຂນສ
4) ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຖກເປດເຜຍໃຫສ
ົ້ າທາລະນະໂດຍຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ ແລະ ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ
ົ້ ໃນກໍລະນຂອງຂໍມ
ົ້ ນ ທີ່ ກຽີ່ ວກ ັບກາມະສິ
ົ້ ນປິ ດລ ັບ ແລະ ທີ່ ຖກການ
ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ດຊຶີ່ ງເປັນຂໍມ
ໍ
ໍ ົດໃຫົ້
ົ້ ມ, ຍ ົກເວັນ
ົ້ ນທີ່ ຮ ັກສາເປັນ ຄວາມລ ັບໂດຍກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ເປັນສິດໃນປົກປອ
ົ້ ງຂໍມ
ົ້ ມ. ໃນ
ົ້ ນກຽີ່ ວກ ັບກາມະສິ
ກໍລະນທີ່ ຂໍມ
ດຖການ
ໍ
ໍ ົດໃຫເົ້ ປດເຜຍ, ສ ໍາເນົາຂອງບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະມໄວສ
ົ້ ໍາລ ັບບໍລິການໃຫແ
ົ້ ກ ີ່
ົ້ ນກຽີ່ ວກ ັບກາມະສິ
ສາທາລະນະຊ ົນພອ
ດທີ່ ໄດປ
ໍ
ັ ປຸງຄນ. ບ ົດສຶກສາ ESIA ຈະຕອ
ົ້ ມດວ
ົ້ ຍຂໍມ
ົ້ ບ
ົ້ ງຖກເປດເຜຍພອ
ົ້ ມ
ດວ
ົ້ ຍລາຍລະອຽດໃຫແ
ົ້ ກປ
ີ່ ະຊາຊ ົນທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຜທ
ົ້ ີ່ ມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມອີ່ ນໆ ໃນຮບການ ແລະ
ພາສາ ທີ່ ພວກກຽີ່ ວສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ ົ້ ແລະ ຈ ັດເກັບໄວຢ
ສ ໍາເນົາຂອງບ ົດສຶກສາ ESIA
ົ້ ບ
ີ່ ອ
ີ່ ນທີ່ ເຂົົ້າເຖິງໄດງົ້ າຍ.
ີ່
ທີ່ ພິມອອກໃນຮບແບບເປັນເອກະສານ,ທັງພາສາລາວ ແລະ ທັງພາສາອ ັງກິດ, ເພີ່ ອເປດເຜຍໃຫແ
ົ້ ກສ
ີ່ າທາລະນະຊ ົນ
ຈະຕອ
ົ້ ງໃຫສ
ົ້ າທາລະນະຊ ົນສາມາດເຂົົ້າເຖິີ່ ງໄດ ົ້

ຢທ
ີ່ ີ່

[ໃສຊ
ີ່ ີ່ ບອ
ີ່ ນທີ່ ຂຽນເປັນເອກະສານ],

ສ ໍາເນົາຂອງບ ົດສຶກສາ

ESIA ໃນຮບແບບອເລັ ກໂຕຣນິກ, ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອ ັງກິດ, ຈະຕອ
ົ້ ງໃຫສ
ົ້ າທາລະນະຊ ົນສາມາດເຂົົ້າ
ເຖິງໄດໃົ້ ນເວັບໄຊຂ
໌ ອງຜລ
ົ້ ງົ ທຶນ [ໃສຊ
ີ່ ີ່ ເວັບໄຊຂ
໌ ອງຜລ
ົ້ ົງທຶ ນ].
11.6 ພາສາຂອງສ ັນຍາ:

MOU ສະບ ັບນ ົ້ ເຮັດເປັນສອງ (2) ພາສາ: ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອ ັງກິດ ແລະ

ເປັນສະບ ັບຕນສອງ
(2) ສະບ ັບ ແລະ ທັງສອງ (2) ສະບ ັບ ມຄນຄາີ່ ທາງດາົ້ ນກ ົດໝາຍເທົີ່ າທຽມກ ັນ. ໃນກໍລະນທີ່
ົົ້
ມຄວາມຂ ັດກ ັນ, ສະບ ັບ[ພາສາອ ັງກິດ] [ພາສາລາວ] ຈະຖກນ ໍາໃຊ ົ້ ແລະ ຖວາີ່ ເປັນສະບ ັບທາງການ.
11.7 ກ ົດໝາຍຄຸມ
ົ້ ຄອງ: MOU ສະບ ັບນ ົ້ ຖກຄຸມ
ົ້ ຄອງດວ
ົ້ ຍກ ົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
ົ້ ັດແຍງີ່ : ໃນກໍລະນທີ່ ມຂໍຂ
ົ້ ັດແຍງີ່ ໃດໜຶີ່ ງກຽີ່ ວກ ັບ ຫຼ ເກດຈາກ MOU ສະບ ັບນ ົ້ , ຄນ
11.8 ການແກໄົ້ ຂຂໍຂ
ີ່ ຍາທັງ
ົ້ ັດແຍງີ່ ດງ
ີ່ ັ ກາີ່ ວແບບເພີ່ ອນມິດ.
ສອງຝາີ່ ຍຈະຕອ
ົ້ ງແກໄົ້ ຂຂໍຂ
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ົ້ ັດແຍງີ່ ບໍີ່ ສາມາດແກໄົ້ ຂໄດແ
ຖາົ້ ຂໍຂ
ົ້ ບບເພີ່ ອນມິດ,

ຄ ີ່

ົ້ ັດແຍງີ່ ສະເໜຕໍີ່
ສ ັນຍາຝາີ່ ຍໃດຝາີ່ ຍໜຶີ່ ງ ມສິດນ ໍາຂໍຂ

ົ້ ັດແຍງີ່ ທາງດາົ້ ນເສດຖິດ ຢີ່
1) ຄະນະກາມະການແກ
ໄົ້ ຂຂໍຂ
ໍ

ົ້ ສານປະຊາຊ ົນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ມສິດອ ໍານາດສານທີ່ ກຽີ່ ວຂອງົ້ .
ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ, ຫຼ 2) ຂຶນ
11.9 ແຈງການ:
ທຸກແຈງການລະຫວ
າີ່ ງຄສ
ຸີ່ ນ.ົ້
ົ້
ົ້
ີ່ ັນຍາ ຈະຕອ
ົ້ ງເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນສີ່ ງົ ໄປຍ ັງທີ່ ຢຕ
ີ່ າມທີ່ ລະບຸໄວລ
ົ້ ມ
ົ້ ການປີ່ຽນແປງໃນຊວ
ໃນກໍລະນທີ່ ລາຍລະອຽດລຸມ
ີ່ ນມ
ີ່ ງໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຍາດ,, ຄສ
ີ່ ັນຍາຝາີ່ ຍໃດຝາີ່ ຍໜຶີ່ ງຈະ
ຕອ
ອ
ົ້ ງແຈງໃຫ
ົ້
ົ້ ກຝາີ່ ຍໜຶີ່ ງຊາບ ພາຍໃນສາມສິບ (30) ວ ັນ ແລະ ໃຫລ
ົ້ າຍລະອຽດກຽີ່ ວກ ັບການຕິດຕໍີ່ ພົວພັນໃໝ.ີ່

ລ ັດຖະບານ:
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ
ຫອ
ົ້ ງການບໍລິການ ການລ ົງທຶ ນປະຕດຽວ, ກ ົມສີ່ ງົ ເສມການລງົ ທຶ ນ
ຖະໜົນສຸພານຸວ ົງ, ວຽງຈ ັນ, ສ ປປ ລາວ
ໂທ (856-21) 216663; Fax: (856-21) 215491

ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປີ່າໄມ ົ້
ກ ົມແຜນການ ແລະ ການຮວ
ີ່ ມມ
ຖະໜົນລາົ້ ນຊາົ້ ງ, ປະຕໄຊ
ຕ ົ້ ປ.ນ

811, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ

27

ໂທ (856-21) 415358; Fax: (856-21) 412343
ກະຊວງຊ ັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ
ກ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ
ຖະໜົນເຈົາົ້ ອານຸວ ົງ, ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (856-21) 264921
ກ ົມຈ ັດສ ັນ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ
ຖະໜົນເຈົາົ້ ອານຸວ ົງ, ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (856-21) 212002 [ໃສຊ
ແຂວງ:...............................................................
ັ ົ້
ີ່ ີ່ ແຂວງທີ່ ຕງໂຄງການ]
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶ ນ
ໂທ:..................... ແຟັ ກ:..................................
ນ ັກລ ົງທຶນ:
[ຊີ່ ບໍລສ
ິ ັດ]
ລາຍລະອຽດຂອງທີ່ ຢສ
ີ່ ໍາລ ັບການຕິດຕໍີ່ ພົວພັນ ຢໃີ່ ນ ສປປ ລາວ:
[ຊີ່ ຫອ
ົ້ ງການຜຕ
ົ້ າງໜາົ້ ]
[ທີ່ ຢຫ
ີ່ ອ
ົ້ ງການຜຕ
ົ້ າງໜາົ້ ]
[ເບໂທຫອ
ົ້ ງການ ແລະ ເບໂທສວ
ີ່ ນຕ ົວ,ແຟັ ກ,ອເມວ]
໌
ລາຍລະອຽດຂອງທີ່ ຢສ
ີ່ ໍາລ ັບການຕິດຕໍີ່ ພົວພັນຢຕ
ີ່ າີ່ ງປະເທດ:
[ຊີ່ ບໍລິສ ັດ]
[ທີ່ ຕງ]
ັົ້
[ເບໂທຫອ
ົ້ ງການ ແລະ ເບໂທສວ
ີ່ ນຕ ົວ,ແຟັ ກ,ອເມວ]
໌
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ົ້ ດຍຜຕ
ເພີ່ ອເປັນຫຼ ກ
ັ ຖານພະຍານ, ເປັນພະຍານ, ຄສ
ີ່ ັນຍາໄດເົ້ ຊັ ນບ ົດບ ັນທຶ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບ ັບນໂ
ົ້ າງໜາົ້ ທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບ
ອະນຸຍາດຂອງຕ ົນໃນວ ັນທີ່ ລະບຸໄວເົ້ ທິ ງນ.ົ້
ສ ໍາລ ັບ ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ

ໂດຍ:
ຊີ່ :
ຕາແໜ
ງີ່ : ລ ັດຖະມ ົນຕວາີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ົງທຶນ
ໍ

ໂດຍ:
ຊີ່ :
ຕາແໜ
ງີ່ : ລ ັດຖະມ ົນຕວາີ່ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປີ່າໄມ ົ້
ໍ
ໂດຍ:
ຊີ່ :
ຕາແໜ
ງີ່ : ລ ັດຖະມ ົນຕວາີ່ ກະຊວງຊ ັບພະກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ ງແວດ
ໍ
ໍ
ລອ
ົ້ ມ

ສ ໍາລ ັບ ຜລ
ົ້ ົງທຶນ:
ໂດຍ:
ຊີ່ : (ໃສຊ
ີ່ ີ່ ຜອ
ົ້ ໍານວຍການບໍລິສ ັດ)
ຕາແໜ
ງີ່ : ຜອ
ໍ
ົ້ ໍານວຍການ
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ຕາຕະລາງ 1
ຕາຕະລາງເວລາສ ໍາລ ັບການດາເນ
ໍ ນ ແລະ ການນ ໍາສະເໜການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ບ ົດສຶກສາຕາີ່ ງໆ ແລະ
ລາຍຊີ່ ຂອງບຸກຄ ົນທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ.

ໜາົ້ ທີ່

ບຸກຄ ົນທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ

ການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ ແລະ ແຜນທີ່
ການນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ
ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ
ແລະ ແຜນພັດທະນາ
EIA, EMMP, SMMP
ບ ົດສຶກສາ ESIA

ກ ົມປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່
ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ
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ວ ັນປະຕິບ ັດສ ໍາເລັ ດ

ຕາຕະລາງສາລັບການດາເນີນ ແລະ ການສາເລັດບົດສຶກສາ
ເດືອນ (ເລີມ
ີ່ ແຕ່ວນ
ັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ)
[ຕາຕະລາງລມ
່ ນີເົ້ ປັນພຽງແຕ່ການສະເໜີເທົົ່ານັນ
ົ້ ແລະ ອາດຈະມີການແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະໂຄງການ]
ວຽກງານ

1st

ການສາຫຼວດທີດ
ີ່ ນ
ິ

ຜລ
ູ້ ົງທຶນ
ນໄດູ້ຮູ້ອງ
ຂໍດາເນີນ
ການສາ
ຫຼວດທີີ່
ດິນ. ວຽກ
ງານການ
ດາເນີນ
ການສາ
ຫຼວດທີີ່
ດິນຈະ
ຕູ້ອງໄດູ້
ເລີີ່ມຕົົ້ນ.

ແຜນທີກ
ີ່ ານນາໃຊູ້ທີີ່
ດິນ

2nd

3rd

4th

ວຽກງານ
ການສາ
ຫຼວດທີີ່
ດິນ

ນາສະເໜີ
ຜົນຂອງ
ການສາ
ຫຼວດທີີ່
ດິນໃຫູ້
ກະຊວງ
ຊັບພະຍາ
ກອນທາ
ມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ງ
ແລດລູ້ອມ
ເພືີ່ອຢັັ້ງຢືນ
ເອົາ

ກະຊວງ
ຊັບພະຍາ
ກອນທາ
ມະຊາດ
ຮັບຮອງ
ເອົາຜົນ
ການສາ
ຫຼວດທີີ່
ດິນ

ກະຊວງ
ຊັບພະຍາ
ກອນທາ
ມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ງ
ແວດລູ້ອມ
ກະກຽມ

5th

6th

ກະຊວງ
ຊັບພະຍາ
ກອນທາ
ມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ງ
ແວດລູ້ອມ
ຢັັ້ງຢືນ
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7th

8th

9th

10th

11th

12th

ແຜນທີີ່
ການນາ
ໃຊູ້ທດ
ີີ່ ິນ
ອິງຕາມ
ບົດລາຍ
ງານການ
ກ່ຽວກັບ
ການສາ
ຫຼວດທີີ່
ດິນ

ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ

ຜລ
ູ້ ົງທຶນ
ເກັບກາຂໍໍ້
ມນກ່ຽວ
ຄວາມ
ສາມາດ
ເປັນໄປໄດູ້
ຂອງ
ໂຄງການ

ລົງທຶນ
ເກັບກາຂໍໍ້
ມນກ່ຽວ
ຄວາມ
ສາມາດ
ເປັນໄປໄດູ້
ຂອງ
ໂຄງການ

ລົງທຶນ
ເກັບກາຂໍໍ້
ມນກ່ຽວ
ຄວາມ
ສາມາດ
ເປັນໄປໄດູ້
ຂອງ
ໂຄງການ

ຜລ
ູ້ ົງທຶນ
ໄດູ້ຮັບຜົນ
ການສາ
ຫຼວດທີີ່
ດິນ ແລະ
ເອົາເຂົົ້າໃນ
ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິ
ດເຕັກນິກ

ແຜນທີີ່
ການນາໃຊູ້
ທີດ
ີ່ ິນ

ຜລ
ູ້ ົງທຶນ
ໄດູ້ຮັບ
ແຜນທີີ່
ການນາໃຊູ້
ທີດ
ີ່ ິນ
ແລະ ເອົາ
ຂໍໍ້ມນທີີ່
ກ່ຽວຂອູ້ງ
ເຂົົ້າໃນບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິ
ດເຕັກນິກ

ຜລ
ູ້ ົງທຶນ
ສຶບຕໍຂ
ໍ່ ຽນ
ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິ
ດເຕັກນິກ
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ຜລ
ູ້ ົງທຶນ
ສຶບຕໍຂ
ໍ່ ຽນ
ບົດວິພາກ
ເສດຖະກິ
ດເຕັກນິກ

ຜລ
ູ້ ົງທຶນ
ສົົ່ງຮ່າງບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິ
ດເຕັກນິກ
ສະບັບທາ
ອິດໃຫູ້
ກະຊວງ
ກະສິກາ
ແລະ ປ່າ
ໄມູ້

ຜລ
ູ້ ົງທຶນ
ປັບບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິ
ດເຕັກນິກ
ຕາມຄາ
ເຫັນຂອງ
ກະຊວງ
ກະສິກາ
ແລະ ປ່າ
ໄມູ້

ຜລ
ູ້ ົງທຶນ
ປັບປງບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິ
ດເຕັກນິກ
ໂດຍອີງ
ຕາມຄາ
ເຫັນຂອງ
ກະຊວງ
ກະສິກາ
ແລະ ປ່າ
ໄມູ້

ຜລ
່ ົງທຶນ
ປັບບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິ
ດເຕັກນິກ
ໂດຍອີງ
ຕາມຄາ
ເຫັນຂອງ
ກະຊວງ
ກະສິກາ
ແລະ ປ່າ
ໄມູ້

ຜລ
ູ້ ົງທຶນ
ສົົ່ງບົດ
ວິພາກ
ເສດຖະກິ
ດເຕັກນິກ
ສະບັບ
ປັບປງໃຫູ້
ກະຊວງ
ກະສິກາ
ແລະ ປ່າ
ໄມູ້.
ກະຊວງ
ກະສິກາ
ແລະ ປ່າ
ໄມູ້ ຈະ
ຮັບຮອງ
ຫຼື ປະຕິ

ເສດວິພາກ
ເສດຖະກິ
ດເຕັກນິກ

ບົດສຶກສາ ESIA

ທີປ
ີ່ ຶກສາ
ເກັບກາຂໍໍ້
ມນ ກ່ຽວ
ກັບຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່
ສິີ່ງແວດ
ລູ້ອມ
ແລະ
ສັງຄົມ

ທີປ
ີ່ ຶກສາ
ເກັບກາຂໍໍ້
ມນ ກ່ຽວ
ກັບຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່
ສິີ່ງແວດ
ລູ້ອມ
ແລະ
ສັງຄົມ

ທີປ
ີ່ ຶກສາ
ເກັບກາຂໍໍ້
ມນ ກ່ຽວ
ກັບຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່
ສິີ່ງແວດ
ລູ້ອມ
ແລະ
ສັງຄົມ

ທີປ
ີ່ ຶກສາ
ໄດູ້ຮັບຜົນ
ຂອງການ
ສາຫຼວດທີີ່
ດິນ ແລະ
ລວບລວມ
ເຂົົ້າໃນບົດ
ສຶກສາ
ESIA

ທີີ່ປຶກສາ
ໄດູ້ຮັບ
ແຜນທີີ່ນາ
ໃຊູ້ທີີ່ດິນ
ແລະ
ລວບລວມ
ຂໍໍ້ມນທີີ່ກ່ຽ
ຂູ້ອງເຂົົ້າ
ໃນບົດສຶກ
ສາ ESIA

ທີີ່ປຶກສາ
ສຶບຕໍໍ່ຮ່າງ
ບົດສຶກສາ
ESIA
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ທີີ່ປຶກສາ
ສົົ່ງຮ່າງບົດ
ສຶກສາ
ESIA
ສະບັບທາ
ອິດໃຫູ້
MoNRE

MONRE
ທົບທວນ
ບົດສຶກສາ
ESIA

MONRE
ທົບທວນ
ບົດສຶກສາ
ESIA

ທີປ
ີ່ ຶກສາ
ປັບປງບົດ
ສຶກສາ
ESIA ຕາມ
ຄາເຫັນ
ຂອງ
MONRE

ທີປ
ີ່ ຶກສາ
ສົົ່ງບົດສຶກ
ສາ ESIA
ສະບັບ
ປັບປງຫາ
MONRE.
ທີປ
ີ່ ຶກສາ
MONRE
ປັບປງບົດ ຈະ
ສຶກສາ
ຮັບຮອງ
ESIA ຕາມ ບົດສຶກສາ
ຄາເຫັນ
ESIA ແລະ
ຂອງ
ອອກໃບ
MONRE
ຢັັ້ງຢືນສິີ່ງ
ແວດລູ້ອມ
ຫຼປ
ື ະຕິ
ເສດບົດ
ສຶກສາ
ESIA

ຕາຕະລາງ 2
ອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັ ົ້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງລ ັດຖະບານທີ່ ດາເນ
ໍ ນການທົບທວນ ແລະ ຮ ັບຮອງເອົາ
ບ ົດລາຍງານ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ ນ ໍາໃຊສ
ົ້ ໍາລ ັບການທົບທວນ
ອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັ ົ້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຂອງ
ບ ົດລາຍງານ

ລ ັດຖະບານ

ໄລຍະເວລາສ ໍາລ ັບການທົບທວນ

[ກະຊວງຊ ັບພະກອນທາມະຊາດ
ໍ
ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ: ກ ົມແຜນການ
ແລະ ພ ັດທະນາທີ່ ດິນ

ການສ ໍາຫຼ ວດທີ່ ດິນ

ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປີ່າໄມ:ົ້
ກ ົມປາ
ີ່ ໄມ ົ້
ກ ົມປາ
ີ່ ໄມ]ົ້
ກະຊວງຊ ັບພະກອນທາມະຊາດ
ໍ

ແຜນທີ່ ນ ໍາໃຊທ
ົ້ ີ່ ດິນ

ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ
ກ ົມແຜນການ ແລະ ພ ັດທະນາທີ່
ດິນ
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປາ
ີ່ ໄມ ົ້

ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ ກນິກ

ກ ົມແຜນການ ແລະ ການຮວ
ີ່ ມມ
ກ ົມປກຝ ັງ
ກະຊວງຊ ັບພະກອນທາມະຊາດ
ໍ
ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ

ບົດສຶກສາ ESIA

ກ ົມປະເມນຜ ົນກະທົບຕໍີ່
ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມຜ ົນ
ກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລອ
ົ້ ມ ແລະ
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(95 ວ ັນລ ັດຖະການສ ໍາລ ັບ
ໂຄງການທົີ່ ວໄປ)
(120 ວ ັນລ ັດຖະການສ ໍາລ ັບ
ໂຄງການໂຄງການທີ່ ມຄວາມສ ັບ

ສ ັງຄ ົມ

ຊອ
ົ້ ນ)
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ຕາຕະລາງ 3
ລາຍຊີ່ ຜຖ
ົ້ ຮຸນ
ົ້ ,
ລາຍຊີ່ ຜອ
ົ້ ໍານວຍການ ແລະ ພະນ ັງານອາວຸໂສ ແລະ
ລາຍຊີ່ ບຸກຄ ົນຊຶີ່ງໄດຮ
ດ5%
ໍ
ົ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດໃນກາມະສິ
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