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ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ B

ໂຄ
ງກ

ານ  ເຄືອຂ່າຍຂ້ໍມູນ  ທີ່ດິນ

ລິຂະສິດໃນການຈັດພິມ ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
(Rights- LINK Lao Project) ແລະ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ 
(VFI)

ຂຽນໂດຍ ທ່ານ ມະນີວອນ

ຮູບ

ຜູ້ກວດແກ້ ແລະ ຮຽບຮຽງພາສາ ທ່ານ ຫນູພັນ ມະຫາພົນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຳຫລ້າ ພຸດທະລາດ

ຈັດພິມຄັ້ງທີ່

ສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມໂດຍ ອົງການເອັດສ໌ດີຊີ

ຈັດພີມທີ່

ທະບຽນພິມເລກທີ

ສະຫງວນລິຂະສິດ



ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຖົມດິນ 

ບົດນຳ
	 ການຊົດເຊີຍໝາຍເຖິງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນ ຫຼື ວັດຖຸສຳລັບຊັບສີນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 
ຈາກການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການໃດໜຶ່ງບໍ່ວ່າ ຈະເປັນຜົນກະທົບທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມກໍຕາມດ້ວຍມູນຄ່າ

 ປ່ຽນແທນ 1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳເທີນ 2 ກໍເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ເປັນໂຄງການບູລິມະ
ສິດຂອງ ລັດຖະບານໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດ
ໂຄງການ. ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮັບປະກັນສິດຂອງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, 
ໂຄງການກໍ່ສ້າງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານທີ່ດິນຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການສຳຫຼວດເຂດທີ່ຖືກ
ຜົນກະທົບ ແລະ ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ. ນອກນີ້,ຍັງມີໜ້າທີ່ໃນການຄິດໄລ່ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍສ່ວນຫຼາຍມີຊັບສິນ (ສິ່ງກໍ່ສ້າງ, 
ຜົນລະປູກ ແລະ ຊັບຄົງທີ່ອື່ນໆ) ທີ່ຖືກກະທົບທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງສຳລັບທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ທີ່ 
ດິນຢູ່ອາໄສ ບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໂດຍການທົດແທນຄືນດ້ວຍດິນຕາມຂະໜາດ. ການປ່ຽນ
ແທນຍັງສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ລະຫວ່າງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ (ສ່ວນຫຼາຍເຈົ້າຂອງ 
ໂຄງການ).

 ບ້ານຜາທຸງ ເປັນ ພື້ນ ທີ່ ຮາບ ພຽງມີ ທົ່ງ ນາ ອ້ອມ ຮອບ ບ້ານ, ມີ ຫ້ວຍຮ່ອງ ຄອງ ບຶງ ອຸດົມສົມບູນ, ພູຜາ 
ນາໆຂຽວງາມໄປ ດ້ວຍ ປ່າໄມ້. ໄກ ອອກ ໄປ ໄດ້ ຍິນ ສຽງ ທະນີ ຮ້ອງ ມາ ໜ້າ ອອນຊອນ. ປະຊາຊົນ ພາຍ 
ໃນບ້ານສ່ວນ ຫຼາຍ ມີ ອາຊີບ ເຮັດ ນາ, ຫາ ປາ ຕາມ ສາຍ ຫ້ວຍ ທຳ ມະ ຊາດ ແລະ ລ່າ ສັດ ເປັນ ອາຫານ. ມື້ 
ຄ່ຳຍາມເຊົ້າ ຕື່ນ ມາ, ໄດ້ ຍິນ ສຽງ ໄກ່ ປ່າ ຂັນ ແຄມ ບ້ານ ປະຊາຊົນ ຕື່ນ ມາ ກໍມີ ຄົນ ແຈ້ງ ມາ ວ່າ ບ້ານ ຜາທຸງ 
ນີ້ ເປັນພື້ນ ທີ່ ຕອນ ໃຕ້ ສຸດ ຂອງ ການ ກໍ່ສ້າງ ແລວ ຄອງ ສົ່ງ. ເຮັດ ໃຫ້ ບ້ານ ຜາທຸງ ທີ່ ສະຫງົບ ງຽບ ແຕ່ ຂ່ຳ 
ຄວນໄປ ດ້ວຍ ສຽງ ຮ້ອງ ຂອງ ສັດສາ ນາໆສິ່ງ ກຳລັງ ຖືກ ປ່ຽນ ແທນ ໄປ ດ້ວຍ ສຽງ ຮ້ອງ ຄວນ ຄາງ ຂອງ ລົດ ກົນ ຈັກ 
ໜັກ, ຂຸດ ດິນ,ກິນ ໄມ້, ໃນ ບໍລິເວນ ພື້ນ ທີ່ ຂອງ ໂຄງການເຮັດ ໃຫ້ ບ້ານ ນີ້ ກາຍເປັນ ບ້ານ ໜຶ່ງ ທີ່ ນອນ ຢູ່ ໃນ ເຂດ 
ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ຕ່າງໆ. ໃນ ນັ້ນ, ຄອງ ສົ່ງ ນ້ຳ ກໍເປັນ ກິດຈະກຳ ໜຶ່ງ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ເຮັດ ຜ່ານ ດິນ 
ດອນ ຕອນ ຫຍ້າ ຂອງ ປະຊາຊົນ ເປັນ ຫຍ່ານໆ. ທ.ບຸນ ກໍ ເປັນ ຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ ກຳເນີດ ແລະ ໃຊ້ ຊີວິດ ຄອບຄົວ ຢູ່ ບ້ານ 
ຜາທຸງ ແບບຮຽບງ່າຍມາຕະຫຼອດ ເຊັ່ນກັນກັບຄົນອື່ນໆ. ລາວເປັນຄົນທີ່ໃຈດີເຂົ້າກັບຄົນອື່ນພາຍໃນບ້ານໄດ້ດີ. 
ລາວເປັນຄົນດຸໝັ່ນ, ສັບຊ່າວນາໄດ້ໜຶ່ງຕອນ ແລະ ໄດ້ຮັບຈາກມູນມໍລະດົກອີກໜຶ່ງຕອນ, ລວມເປັນ 2 ຕອນ 
ດັ່ງຮູບສະແດງລຸ່ມນີ້. 

1 ອີງຕາມມາດຕາ 12 ຂອງດຳລັດເລກທີ 192/ນຍ, ລົງວັນທີ  ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ກາ
ນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກຈາກໂຄງການພັດທະນາ



ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ II

 

ໂຄງການຂືນ້ແຜນຈາ່ຍຄາ່ຊດົເຊຍີພຽງສວ່ນ                

ທ່ີດນິຖມົ. ແຕ,່ ທ.ບນຸມາ ເຂ້ົາໃຈວາ່  

ດນິນາຂອງຕນົຖກືຖມົໝດົ,ຈຶ່ງບ່ໍພໍໃຈ 

ຮູບສະແດງ ດິນນາທີ່ຖືກກະທົບ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງ ທ. ບຸນ

ດິນນາທັງ 2 ຕອນນີ້ເປັນແຫຼ່ງທຳການຜະລິດລ້ຽງຊີບພຽງຢ່າງດຽວຂອງ ທ.ບຸນ ກໍຖືກປ່ຽນແປງຍ້ອນການຖົມ 
ດິນຖາວອນ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນ ຈາກກິດຈະການກໍ່ສ້າງຄອງປ່ອຍນ້ຳພາຍຫຼັງທີ່ປັ່ນໄຟຟ້າ 
ແລ້ວເພື່ອລະບາຍອອກສູ່ນ້ຳເຊບັງໄຟ. ເຮັດໃຫ້ ທ.ບຸນ ມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ສູນເສຍເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ.

 ການຂຽນກໍລະນີສຶກສານີ້ກໍເພື່ອສຶກສາເຖິ່ງຂັ້ນຕອນທີ່ດຳເນີນການປະຊາສຳພັນ, ການປະສານງານ
ກ່ອນກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນສອງຫວ່າງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ກາຍເປັນສາຍເຫດຂອງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.

 ສຸດທ້າຍ, ກໍນຳໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫ່ວາງປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ສຶກ 
ສາບົດບາດຂອງການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ເນ້ືອທ່ີທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນທ່ີມີອິດທິພົນຊ່ອຍໃນ 
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວລາຍລະອຽດຂອງສາຍເຫດຄວາມຂັດແຍ່ງກໍລະນີນີ້ໄດ້ອະທິບາຍໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ 
ໄປນີ້:

 

ບໍລິເວນຕອນທ່ີ1 ຖກື 

ຖມົດນິບາງສວ່ນ 

 
    ຄອງປ່ອຍນ ໍາ້ພາຍຫຼງັປັ່ນໄຟຟ້າແລວ້ ເພ່ືອລະບາຍອອກສູນ່ ໍາ້ເຊບງັໄຟ 

ບໍລິເວນທີ 1 
ຖືກຖົມດິນບາງສ່ວນ

ບໍລິເວນຕອນ 2 
ຖືກນ້ຳຖ້ວມເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍ

ໂຄງການຂຶ້ນແຜນຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ 
ພຽງສ່ວນທີ່ດິນຖົມ. ແຕ່, ທ. ບຸນມາ ເຂົ້າໃຈວ່າ 

ດິນນາຂອງຕົນຖືກຖົມໝົດ, ຈຶ່ງບໍ່ພໍໃຈ

ໂຄງການ 
ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນແຜນຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃນ 

ຄັ້ງທຳອິດ. ແຕ່, ຕໍ່ມາເຫັນວ່າ ມີຜົນກະທົບແທ້ , 
ຈຶ່ງຊົດເຊີຍໃຫ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ມາ, ລາວຈຶ່ງດີໃຈ



ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຖົມດິນ 



ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ IV

ສາລະບານ

ບົດນຳ I

ສາລະບານ III

ຄວາມເປັນມາຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 1

ວິ ເຄາະ ສາຍ ເຫດ (ປັດ ໃຈ ເລິກ ໄກ ສຸດ) 3

ນິຕິ ກຳ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 3

ສະຫຼຸບ  ແລະ ຖອດ ຖອນ ບົດຮຽນ 3

ຄຳຖາມ 4

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ ອ້າງ ອີງ 4
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ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 1

1.	ຄວາມເປັນມາຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.
 ກ່ອນຈະດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄງການໃດໜຶ່ງ. ທາງໜວ່ຍງານທີ່ດິນຂອງໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ຈະລົງ 
ພື້ນທີ່ ເພື່ອສຶກສາວ່າ ຈະມີຜົນກະທົບຫຍັງຕໍ່ອັນໃດ,  ຜົນກະທົບນັ້ນໃຫຍ່ນ້ອຍສ່ຳໃດ ມັນສາມາດຫຼີກລ້ຽງ 
ຫຼື ວາງແນວທາງຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ແນວໃດ ໂດຍການສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ຊຶ່ງປະກອບມີຂັ້ນ 
ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ຖືກຜົນກະທົບເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

 ສຳລັບ ໃນ ກໍລະນີ ດິນ ນາ ຕອນ ທີ 1 ທີ່ ມີ ເນື້ອ ທີ່ 3.9 ເຮັກຕາ ແລະ ຕອນ ທີ 2  ມີ ເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ຂອງ 
ທ.ບຸນ   ນີ້, ເວລາ ທີ່ໜ່ວຍງານ ທີ່ ດິນ ໂຄງການລົງ ສຳຫຼວດຜົນ ກະທົບ ນັ້ນ ໄດ້ ໄປ ແຕ້ມ ແຜນ ວາດ ເຂດ ທີ່ ຖືກ ຖົມ 
ດິນ ແທ້ພຽງ  ແຕ່ ໃນ ຕອນ ທີ 1  ເນື້ອ ທີ່ 2.9 ເຮັກຕາ. ເທົ່າ ນັ້ນ, ທີ່ ຈະ ຮັບ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ເພາະ ລາວ ຍັງ ມີ ດິນ ນາ ເຫຼືອ 
ເພື່ອ ທຳ ການ ຜະລິດ ໃນ ຕອນ ທີ 1  ນີ້ ຢູ່ 1 ເຮັກຕາ. ສ່ວນຕອນທີ 2 ບໍ່ ໄດ້ ແຕ້ມ ແຜນ ວາດ ວ່າ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ. 
ຫຼັງຈາກທີ່ ໄດ້ ສຳຫຼວດຮ່ວມ ກັນ ແລ້ວ,  ໜ່ວຍງານ ທີ່ ດິນ ໂຄງການ ກໍເປີດ ກອງ ປະຊຸມ ຊີ້ ແຈງ ຮ່ວມ ກັບ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ 
ຜົນ ກະທົບ ເພື່ອ ໃຫ້ ຜູ້ ທີ່ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ໄດ້ ຮັບ ຟັງ  ແລະ ປຶກສາ ຫາລື ກັນ. ມື້ ທີ່ ເປີດ ກອງ ປະຊຸມ ນັ້ນ ທ. ບຸນມາ ກໍ່ 
ໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ເຊັ່ນກັນ ກັບ ຜູ້ ທີ່ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ຄົນ ອື່ນໆ ປະມານ 30 ຄົນ.ບັນຍາກາດ ຂອງ ກອງ ປະຊຸ ມມີ ຜູ້ ເຖົ້າ, 
ຜູ້ ແກ່  ແມ່ມານ  ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຮ້ອງແຊວໆ. ທ.ບຸນມາ ເລີຍ ບໍ່ຮູ້ ວ່າ ດິນ ນາ ຕົນ ເອງ ໄດ້ ຖືກ ຂຶ້ນແຜນ ຊົດເຊີຍ  
ພຽງ 2.9 ເຮັກຕາ  ເທົ່າ ນັ້ນ.  ແນວ ໃດ ກໍຕາ ມ, ຈາກ ກອງ ປະຊຸມ ມື້ ນັ້ນ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ຮູ້ ວ່າ  ຕົນ ມີສິດຮ້ອງທຸກ ຫາ 
ໂຄງ ການ ໄດ້ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ມີ ອັນ ໃດ ບໍ່ທັນ ພໍ ໃຈ.

 ນັບ ຈາກ ວັນ ທີ່ ໄດ້ ເປີດ ກອງ ປະຊຸມ ຊີ້ ແຈງ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ໂຄງ ການກໍ່ສ້າງ ຄອງ ປ່ອຍ ນ້ຳ ຈົນ ຮອດ ມື້ 
ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົດ ເຊີຍ, ທ.ບຸນມາ  ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ  ຕົນ ເອງຈະ ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ສຳລັບ ເນື້ອ ທີ່ ນາ ທັງໝົດ. ຈົນ 
ຮອດ ມື້ ໄປ ຮັບ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຕາມ ການ ນັດໝາຍ, ລາວ ກໍແຕ່ງ ໂຕ ດີ ດ້ວຍ ຄວາມ ຍິ້ມ ແຍ້ ມ ແຈ່ມ ໃສ ໄປ ຮ່ວມ ກອງ 
ປະຊຸມ ຫວັງ ຈະ ໄດ້ ເງິ ນກ້ອນ ໃຫຍ່ ໄປ ລົງທຶນ ປັບປຸງ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ດ້ວຍ ອາຊີບ ອື່ນ ປ່ຽນ ແທນ. ຄວາມ ຫັວງ 
ຂອງ ທ.ບຸນ ມາ ຫຼຸດວູບລົງ, ເມື່ອ ລາວ ຮູ້ ວ່າ  ຕົນ ໄດ້ ຮັບຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ໃນ ການ ສູນ ເສຍດິນ ນາຕອນ ທີ 1 ພຽງ 2.9 
ເຮັກຕາ. ເທົ່າ ນັ້ນ. ທ.ບຸນມາ ຄິດ ນ້ອຍ ໃຈ ຄິດ ໃຫຍ່ ຈະ ເຮັດ  ແນວ ໃດ,  ເພາະວ່າດິນ ຂອງຕົນ ເອງ ນັ້ນ ຕອນ ທີ 1 
ນັ້ນ  ມີ ທັງໝົດ 3.9 ເຮັກຕາ. ເປັນ ຫຍັງຈຶ່ິງ ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ພຽງ 2.9 ເຮັກຕາ.  ເທົ່າ ນັ້ນ. ຕົນ ຈຶ່ງ ໄດ້ ປຶກ ສາກັບ 
ເພື່ອນ ບ້ານ ຄົນ ອື່ນໆ ຊຶ່ງກໍ່ ເປັນ ລັກສະນະ ດຽວກັນ. ເມື່ຶອຄົນ ອື່ນ ຕັດສິນ ໃຈຂຽນຄຳ ຮ້ອງທຸກ, ຕົນ ກໍຕັດສິນ 
ໃຈຂຽນຄຳ ຮ້ອງທຸກ ຂໍ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຈາກ ການ ສູນ ເສຍ ດິນ ນາ ເພີ່ມ ອີກ ເຊັ່ນ ກັນ. ແລ້ວກໍສົ່ງ ໄປ ຫາໜ່ວຍງານ ໄກ່ 
ເກ່ຍຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ຂັ້ນ ບ້ານ.

 ຈາກ ນັ້ນ, ໜ່ວຍງານ ໄກ່ ເກ່ຍຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ຂັ້ນ ບ້ານກໍສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກ ຂອງ ທ. ບຸນ ແລະ ຂອງຄົນ 
ອື່ນຫາໜ່ວຍງານ ໄກ່ ເກ່ຍຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງຂັ້ນ ເມືອງ, ໜ່ວຍງານ ໄກ່ ເກ່ຍຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງຂັ້ນ ເມືອງກວດກາ ພ້ອມ ທັງ ມີ 
ຄຳ ເຫັນ  ແລ້ວກໍສົ່ງ  ຕໍ່ໄປຍັງໜ່ວຍງານ ທີ່ ດິນ ຂອງ ໂຄງການ ເພື່ອ ຄົ້ນ ຄວ້າ ພິຈະ ລະນາ.  ເພື່ອປະ ກອບ ຂໍ້ ມູນ ໃນ 
ສຳ ນວນ ການ ພິຈາລະນາ ຄຳ ສະ ເໜີຂອງ ລາວ ນັ້ນ, ໜ່ວຍງານ ທີ່ ດິນ ຂອງ ໂຄງການຈຶ່ງ ລົງ ເກັບ ກຳ ຂໍ້ ມູນ ຕົວ 
ຈິງ ຢູ່ ພາກ ສະໜາມ  ໂດຍ ມີ  ທ. ບຸນມາ ຜູ້ ຮ້ອງທຸກ, ນາຍບ້ານ  ແລະ ໜ່ວຍງານ ໄກ່ ເກ່ຍຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ຂັ້ນ ບ້ານ 
ເຂົ້າ ຮ່ວມ.  ໃນ ຄັ້ງ ນີ້, ທ.ບຸນມາ ໄດ້ ນຳພາ ຄະນະ ໄປ ກວດກາ ດິນ ນາ ຂອງ ຕົນ ທັງ ສອງ ບ່ອນ ເລີຍ. ທາງ ຄະນະ 
ກວດກາ ສະຖານ ທີ່  ເຫັນ ວ່າ ດິນ ນາ ຕອນ ທີ 1 ຂອງ ທ.ບຸນມາ ນີ້ ຖືກ ຖົມ ພຽງ ແຕ່ 2.9 ເຮັກຕາ. ເທົ່າ ນັ້ນ, ທາງ 
ໂຄງການ ຈະ ບໍ່ຂະຫຍາຍ ເຂດ ຖົມ ດິນ ອອກ ໄປ ອີກ.  ເນື້ອ ທີ່ ນາ ສ່ວນ ທີ່ ຍັງ ເຫຼື່ອ 1 ເຮັກຕາ. ຍັງ ຄົງ ເປັນ ຂອງ ທ. 
ບຸນມາ ຄື່ ເກົ່າ  ແລະ ຈະບໍ່ຊົດ ເຊີຍ ລາວ. ທ. ບຸນມາ ຈຶ່ງ ເຂົ້າ ໃຈ ແຈ້ງ ດີ ໃນຄັ້ງ ນີ້. ແນວ ໃດ ກໍ ຕາມ, ທາງ ຄະນະ 
ກວດກາ  ເຫັນ ວ່າ ດິນ ນາ ຕອນ ທີ 2  ເນື້ອ ທີ່ 4 ເຮັກຕາ. ໄດ້ ຖືກ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຜົນ ຜະລິດ, ທາງໜ່ວຍງານ ທີ່ ດິນ 
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ເມືອງຍົມມະລາດ, ແຂວງຄຳມ່ວນ 
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ໂຄງການ  ເຫັນວ່າ ລາວ ຄວນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຈຶ່ງ  ແນະນຳ ໃຫ້ ລາວ ຂຽນຄຳ ຮ້ອງທຸກ ຫາໜ່ວຍງານ ທີ່ ດິນ 
ໂຄງການອີກ ສະບັບໜຶ່ງ. ຫຼັງຈາກ ນັ້ນ, ຈຶ່ງ ພ້ອມ ກັນ ຈັດ ຕັ້ງ ກອງ ປະ ຊຸມ ໄກ່ ເກ່ຍຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ຂັ້ນ ເມືອງ ຂຶ້ນ ອີກ 
ຮອບໜຶ່ງ  ເພື່ອ ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ ຂອງ ປະຊາຊົນ  ແລະ ຊີ້ ແຈງ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຂົ້າ ໃຈ. ຄັ້ງ ນີ້, ທ.ບຸນ    
ກໍໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ  ແລະ   ໄດ້ ຮັບ ການ ອະທິ ບາຍ ຢ່າງ ລະອຽດ ລາວ ຈຶ່ງ ເຂົ້າ ໃຈ  ແລະ ພໍ ໃຈ ຕໍ່ມູນ ຄ່າ ທີ່ 
ຕົນ ເອງ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຊົດ ເຊີຍ ຄ່າ ເສຍ ຫາຍ ທັງໝົດ.

2.	ວິ	ເຄາະ	ສາຍ	ເຫດ	(ປັດ	ໃຈ	ເລິກ	ໄກ	ສຸດ)
	 ທ. ບຸນມາ ຮັບ ຂໍ້ ມູນ ບໍ່ ແຈ້ງ, ເພາະເວລາ ທີ່ໜ່ວຍງານ ໄກ່ ເກ່ຍລົງ ມາ ເຜີຍ ແຜ່ ເປີດ ກອງ ປະຊຸມ ຊີ້ ແຈງ 
ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ, ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ໂຄງການ. ກ່ຽວ ກັບ ສິດ  ແລະ ພັນທະ ຂອງ ຜູ້ ເສຍຫາຍ ພາຍ ໃນ ໂຄງການ.
ຂອງ ຜູ້ ຖືກ ກະທົບ ຢູ່ ຂັ້ນ ບ້ານ ນັ້ນ. ກອງ ປະຊຸມ ມີຫຼາຍຄົນ ໂພດ ເຮັດ  ໃຫ້ ບັນຍາກາດ ນອງ ນັນ ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ເປັນ 
ການ ຊີ້ ແຈງ ແບບ ລວມໆ, ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວຮັບ ຂໍ້ ມູນ ບໍ່  ເຕັມສ່ວນ. ທຸກ ຄົນ ຄິດ ວ່າ ຕົນ ເອງ ເຂົ້າ ໃຈ ຖືກຕ້ອງ ຄື ຕົນ 
ເອງ ຄຶດ ໃນ  ໃຈ, ຈຶ່ງ ຕົບມື ເປັນ ເອກະ ພາບ ນຳ. ໃນ ຕົວ ຈິງ, ສິ່ງທີ່ ລາວ ເຂົ້າ ໃຈ ນັ້ນມັນ ບໍ່ຄື ກັບ ສິ່ງ ທີ່ ທາງ  ໂຄງການ 
ເຂົ້າ ໃຈ.  ເຮັດ ໃຫ້  ເກີດ ມີຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ຂຶ້ນ, ລາວ ຈຶ່ງ ໄດ້ ເຮັດ ຄຳ ຮ້ອງທຸກ ຂຶ້ນ.

3.	ນິຕິ	ກຳ	ທີ່	ກ່ຽວຂ້ອງ.
	 ດັ່ງ ທີ່ ລະບຸ ໄວ້ ໃນ ຂໍ້   2 ມາດຕາ 12 ຂອງ ດຳລັດ ເລກທີ 192/ນຍ, ລ ົງ ວັນ ທີ 07 ກໍລະກົດ 2005  
ພາກສ່ວນ ບໍລິສັດຕ້ອງ ໂຄສະນາ ເຜີຍ ແຜ່ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ໂຄງການ ຮູ ບ ແບບ 
ການທົດ ແທນ ການ ເສຍ ຫາຍ  ແລະ  ອື່ນໆ ທີ່  ເກີດ ຈາກ ເຮ ັດກິດຈະກຳຂອງ ໂຄງການ ຊຶ່ງຖື ເປັນ ພາກສ່ວນ 
ໜຶ່ງຂອງ ຂະ ບວນການ ຍົກ ຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ດ້ວຍ ການ ຈັດ ກອງ ປະຊຸມ ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ແລະ ວິທີ ການ ອື່ນໆ 
ເພື່ອແຈ້ງ ໃຫ້ ອຳນາດ ການ ປົກ ຄອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຢູ່ ຂັ້ນ ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ມະຫາຊົນ 
ພ້ອມ ທັງ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທີ່ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ  ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ ຊາບຕາມ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ. ໝາຍ 
ຄວາມວ່າ, ບໍ່ວ່າ ຈະ ເຮັດ ດ້ວຍ ເຄື່ອງມື ຫຼື ວິທີ ໃດ ທີ່ ສອດຄ່ອງ ດ້ວຍ ກົດໝາຍ. ຜູ້ ພັດທະນາ ໂຄງ ການ ຕ້ອງ 
ເຮັດ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທີ່ ຖື ກຜົນ ກະທົບ ຮັບ ຮູ້  ແລະ  ເຂົ້າ ໃຈກ່ຽວກັບ ຜົນ ທີ່ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ກັບ ໂຄງການ ໃຫ້ ຈົນໝົດ.

4.	ສະຫລຸບ	ແລະ	ຖອດຖອນບົດຮຽນ.
	 ການສື່ສານ ຫຼື ນຳ ສະ ເໜີຂໍ້ ມູນ ໃນ ກອງ ປະຊຸມ ຂອງ ພະນັກງານ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ຄວາມ ເຂົ້າ 
ໃຈ ຜິດ ຫຼື ບໍ່ ເຂົ້າ ໃຈ ເລີ ຍ. ມັນ ສາມ າດນຳ ໄປ ສູ່ ຄວາມ ຂັດ ແຍ່ງ ໃນ ຮອບ ໃໝ່ ໄດ້. ສະ ນັ້ນ, ຕ້ອງ ໄດ້ ລະວັງ ໃນ 
ການ ສື່ສານ ກັບ ປະຊາຊົນ. ພະນັກງານ ປະຊາສຳພັນ, ຕ້ອງ ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງ ເຕັມ ສ່ວນ ໃນ ການ ສ້າງ 
ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຢ່າ ງຈະ ແຈ້ງບໍ່ ແມ່ນຈະ ເຮັດ ຕາມ ມີ ຕາມ ເກີດ ຫຼື  ເຮັດ ພໍ ແລ້ວ ມື ເທົ່າ ນັ້ນ. ຄວນ ຈະ ສື ກສາ ກ່ຽວ ກັບ 
ຂັ້ນ ຕອນ, ແລະ  ເຄື່ອງມືຄວາມ  ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ , ໃນ ການ ສົ່ງ ຂໍ້ ມູນ  ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ.

 ປະຊາຊົນຜູ້ເສຍຫາຍພາຍໃນໂຄງການຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັບເອົາຂໍ້ມູນ. ພາກສ່ວນທີກ່ຽວ 
ຂ້ອງຄວນຈະສືກສາຂໍ້ ມູນ ການ ເສຍຫາຍ  ແລະ  ເຮັດ ບົດ ວິພາກ ຂອງ ໂຄງການ ໃຫ້ ລະອຽດ.
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ຄຳ	ຖາມ.
1. ທ່ານ ວ່າ ວຽກງານ ປະຊາສຳພັນ ເຜີຍ ແຜ່ ກ່ຽວກັບ  ຂໍ້ ມູນຂ່າວສານການ ກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ ໄດ້ ດີ ແລ້ວ ບໍ?

2. ປະຊາຊົນ ພາຍ ໃນ ເຂດ ໂຄງການ ເຂົ້າ ໃຈ ສິດ  ແລະ ພັນທະ ຂອງ ຕົນ ເອງດີ ແລ້ວ ບໍ?

3. ທ່ານ ວ່າ ທຸກ ບັນຫາ ສົມຄວນ ແລ້ວ ບໍທີ່ ຈະ ຮັບ ການ ພິຈາລະນາ ແກ້ ໄຂ ຈ່າຍ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ?

4. ມູນ ຄ່າ ການ ຊົດ ເຊີຍ ສົມ ເຫດ ສົມ ຜົນ ແລ້ວ ບໍ?

ແຫຼ່ງຂໍ້	ມູນ	ອ້າງ	ອີງ.
1. ເອກະສານ ບົດ ບັນທຶກ ການ ໄກ່ ເກ່ຍຂັ້ນ ບ້ານ ຜາ ທຸງ ວັນ ທີ 8/5/2008.

2. ເອກະສານ ບົດ ບັນທຶກ ການ ໄກ່ ເກ່ຍຂັ້ນ ເມືອງ ຍົມ ມະ ລາດ ວັນ ທີ 12/5/2009.

3. ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ນາຍບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໄກ່ ເກ່ຍຂັ້ນ ເມືອງ.

4. ດຳລັດ  ເລກທີ 192/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ.
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ໂຄງການ	ເຄືອ	ຂ່າຍ	ຂໍ້	ມູນ	ທີ່	ດິນ	ແລະ	ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ ໂດຍ 

ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ 

ຮ່ວມງານ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາ ຫາລື 

ກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າ 

ໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
•	 ຄວາມເປັນ ເຈົ້າ ການ ຂອງ ຄົນ ລາວ
•	 ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
•	 ການ ຍອມ ຮັບ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ວ່າ ດ້ວຍ ຄວາມ ເປັນ ຊົນ ຊາດ ຊົນ ເຜົ່າ ແລະ ປະ ເພ ນີ ວັດ ທະ ນະ ທຳ ທ້ອງ ຖິ່ນ
•	 ຄວາມເປັນກາງ
•	 ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ ສານ ຢ່າງ ເປີດ ກວ້າງ
•	 ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍ
•	 ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ໂຄ
ງກ

ານ  ເຄືອຂ່າຍຂ້ໍມູນ  ທີ່ດິນ

ອີ່ ແມວ: info@rightslinklao.org
www.rightslinklao.org

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
ຕູ້ ປ.ນ. 4697
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 (0)21 312519


