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C

ບົດນໍາ
ປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ບັ ນ ຫ າເ ລື່ ອ ງກ ານນ ຳໃ ຊ້ ຕ ອນດິ ນ ຕິ ດ ແ ປະກັ ນ ເ ປັ ນ ສ າເຫດເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ເ ຈົ້ າ ຂ ອງດິ ນ ເ ກີ ດ
ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນລະຫວ່າງຄອບຄົວຕໍ່ຄອບຄົວ.ບັນຫາເກີດຂຶ້ນເປັນຍ້ອນການນຳໃຊ້ດິນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ
ຫລື ວ່າ ມີຜົນກ
 ະທົບຕ
ກ
ໍ່ ັນໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ບ
 ໍ່ໄດ້ ປຶກສາຫາລືກ
 ັນ ແລະ ບໍ່ປ
 ຶກສາກັບຂ
 ະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຊັ່ນວ
 ່າ: ຜັງເມືອງຂອງເມືອງ, ຜັງເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອພບ.
ຕາມກ ານສັ ງ ເກດໂ ດຍລ ວມແລ້ວການນຳໃຊ້ດິນບໍ່ສອດຄ່ອງກັນມີຫຼາຍເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຄື:
ການຖົມດ
 ິນ, ການສ້າງຄວາມເປີະເປື້ອນແລະສິ່ງລ
 ົບກ
 ວນໃຫ້ແ
 ກ່ຜ
ອ
ູ້ ື່ນ. ສະນັ້ນ, ບວ
ໍ່ ່າຈະເປັນຄ
 ອບຄົວ ຫລື
ທຸລະກິດໃ
 ດກໍຕາມທີ່ປະກອບສ້າງເປັນກ
 ິດຈະການໃດໜຶ່ງ. ຕ້ອງໄດ້ຄ
 ຳນຶງເ ຖິງຕ
 າໜ່າງເຕັກນິກທ
 ີ່ໃຊ້ປ
 ະຈຳ
ວັນ. ຈຳເປັນຕ
 ້ອງມີລະບົບປ
 ້ອງກັນເ ປັນຢ
 ່າງດີ, ເພື່ອບ
 ໍ່ໃຫ້ເ ກີດຜ
 ົນກ
 ະທົບຕ
 າມມາສູຕ
່ ົນເ ອງ ແລະ ຜູອ
້ ື່ນ ໂດຍ
ສະເພາະນ້ຳເສຍ, ກິ່ນອ
 າຍ, ສິ່ງເສດ ເຫລືອ, ນ້ຳຝົນ, ສິ່ງປ
 ະດັບ, ສຽງລົບກ
 ວນ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງຜ
 ູ້ຄົນສ
 ່ວນ
ຫລາຍບໍ່ສາມາດເບິ່ງເ ຫັນບ
 ັນຫາທີ່ຈະເກີດຂ
 ຶ້ນໄ ດ້.
ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້, ມັນໄດ້ສ
 ະທ້ອນໃຫ້ເ ຫັນຊ
 ່ອງຫວ່າງໃນການນຳໃຊ້ດ
 ິນສ້າງສິ່ງໃດໜຶ່ງໂດຍບໍ່ໄດ້
ຄຳນຶງເຖິງຜ
 ົນກ
 ະທົບທ
 ີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃ
 ນຕໍ່ໜ້າອາດຈະເປັນມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ຫລື ຕໍ່ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ.
ກໍລະນີສຶກສານີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາການບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງປະຊາຊົນທີ່ເຫັນ
ຜົນປ
 ະໂຫຍດຕົນເ ອງຫລາຍເກີນໄ ປໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເ ຖິງຈ
 ິດໃຈຄົນອ
 ້ອມຂ້າງ ແລະ ບັນຫາທີ່ຂະແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບ
 ໍ່ເຂັ້ມງ ວດໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ກວດກາໄດ້ດ
 ີເທົ່າທີ່ຄວນ.
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ປະຫວັດຄ
 ວາມເປັນມ
 າ.

1

ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ
 ີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນ.
ສະຫຼຸບ.
ຂໍ້ສະເໜີ.
ຂໍ້ສັງເກດ.
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III

1. ປະຫວັດຄ
 ວາມເປັນມ
 າ.
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເ ປັນບ
 ່ອນທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດໃ
 ນປະເທດລາວ. ແຕ່ລະປີມີປະຊາ
ກອນເພ
 ີ່ມຂຶ້ນຢ
 ່າງໄວວາ, ດັ່ງນ
 ັ້ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຈຶ່ງຂະຫຍາຍຕົວຢ
 ່າງບຢ
ໍ່ ຸດຢ
 ັ້ງ. ໃນຫ້າປີຜ່ານມານີ້
ມີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍທີ່ຮັ່ງມີພາກັນກວ້ານຊື້ທີ່ດິນເຂດຕ່າງໆ
ຢູ່ນະຄອນຫລວງວງຽຈັນ. ເພື່ອເຮັດເປັນໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຕຶກຫ້ອງເຊົ່າ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານ
ຂາຍເຄື່ອງ.
ພວກເຮົາຢາກຍກ
ົ ກລ
ໍ ະນີທ
 ເີ່ ກີດຂ
ນ
ຶ້ ຢໃ
ູ່ ນບາງເຂດທກ
ີ່ ຳລັງເ ປັນບນ
ັ ຫາຢໃ
ູ່ ນປດ
ັ ຈຸບນ
ັ . ເຂດທໜ
ີ ງຶ່ ແມ່ນ
ຢູຄ
່ ມ
ຸ້ ດງົ ປາລານທງົ່ , ເມືອງສສ
ີ ດ
ັ ຕະນາກ ຊຶ່ງປ
 ະຊາຊົນໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມເດືອດຮ້ອນ. ຍ້ອນການຖົມດນ
ິ , ການລຽ້ ງ
ງົວ ແລະ ການເຮັດທລ
ຸ ະກດ
ິ ຈອດເຫລັກ ແລະ ພນ
ົ່ ສ.ີ ເຂດທສ
ີ ອງຢູບ
່ າ້ ນດອນແດງ, ເມືອງຈນ
ັ ທະບລ
ູ ີ ທີ່ມຜ
ີ ູ້
ປະກອບການເຮັດອສ
ູ່ ອ
້ ມແປງລດ
ົ ຍົນ. ເຂດທສ
ີ າມ ຢູບ
່ າ້ ນຫວ
້ ຍຫງົ , ເມືອງຈັນ ທະບູລເີ ຊັ່ນດຽວກັນ.

2. ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ໃນອະດີດເຂດ ດ
 ົງປ
 ່າລ
 ານທົ່ງເ ຕັມໄ ປດ້ວຍທົ່ງນ
 າຫລຽວໄປທາງໃດກໍມີແຕ່ກ
 ົກເ ຂົ້າຂຽວອຸ່ມທ
 ຸ່ມ

ພ້ອມກັນນ
 ັ້ນກ
 ໍໄດ້ຍິນສ
 ຽງໄກ່ຂັນດ
 ັງຂ
 ຶ້ນເ ປັນບ
 າງຄັ້ງບ
 າງຄາວ. ປະຈຸບັນກ
 ານເວລາໄດ້ປ່ຽນໄປແລ້ວຫລຽວໄປ
ທາງໃດກໍມີແຕ່ຕ
 ຶກໃ
 ຫຍ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານກກ
ໍ ຳລັງດ
 ຳເນີນຢ
ຢ
ູ່ ່າງຟົດສ
 ະນັ່ນເ ນືອງນອງ ແມ້ແ
 ຕ່
ສຽງໄກ່ຂັນກ
 ໍບໍ່ໄດ້ຍ
 ິນອ
 ີກແ
 ລ້ວ.
ເຂດທີ່ເປັນບັນຫາຕັ້ງຢ
 ູ່ລ
 ະຫວ່າງເສັ້ນທາງຕັດໃ
 ໝ່ (ລະຫວ່າງບ້ານໂພນໄຊຫາບ້ານໂພນສີນວນ)
ແລະ ເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ຊື່ ບູລ
 ິຈັນ ທີ່ມ
 ຸ່ງໜ
 ້າໄປຫາບ້ານສະພັງໝໍ້. ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ດົງປ
 ່າລານທົ່ງ ດ້ານ
ໃນມີທັງໝ
 ົດແ
 ປດຄອບຄົວ. ເຮືອນຂອງຊາວບ້ານເຫລົ່ານີ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ,ບ່ອນທີ່ເຄີຍເປັນທົ່ງນາມາກ່ອນ.
ສ່ວນນັກທຸລະກິດທ
 ີ່ມາຊື້ດ
 ິນຢ
 ູ່ເຂດດ້ານນອກຄືຢູ່ລຽບເສັ້ນທາງບູລິຈັນນັ້ນແມ່ນຜ
 ູ້ທີ່ມາຢູ່ໃໝ່ຊື່ນ
 າງ ສົມຈິດ
ເປັນຄົນຂາຍຄຳ.
ຫລັງຈາກໄດ້ຊື້ດິນຕ
 ອນດັ່ງກ່າວເປັນທ
 ີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ນາງສົມຈ
 ິດ ໄດ້ຈ
 ້າງລົດເ ອົາດ
 ິນມ
 າຖົມເນື້ອ
ທີ່ຂອງຕົນ, ເພື່ອປຸກເ ປັນຕ
 ຶກໃ
 ຫຍ່ (ດັ່ງທ
 ີ່ເຫັນຢ
 ູ່ໃນຮູບ). ການຖົມດ
 ິນຂ
 ອງຜູ້ກ່ຽວມີລະດັບໜ
 ຶ່ງແມັດ, ສູງກ
 ວ່າ
ໜ້າດິນເ ດີມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຕ
 ັນຮ
 ່ອງນ້ຳໄຫລນຳອີກ. ລະດູຝົນຜ
 ່ານນີ້ ຄືໃ
 ນປີ 2009, ນ້ຳໄດ້ ອັ່ງຂ
 ຶ້ນ ແລ້ວ
ຖ້ວມເຮືອນຂອງຊາວບ້ານທີ່ຢດ
ູ່ ້ານໃນ. ລະດັບຂ
 ອງນ້ຳສູງເ ຖິງ 60 ເຊັນ. ນາງ ໝ່ອມ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນເລກ
ທີ 261 ໜ່ວຍ 1 ຊຶ່ງແ
 ມ່ນຄ
 ອບຄົວໜ
 ຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ດົງປ
 ່າລ
 ານທົ່ງດ
 ້ານໃນເວົ້າວ່າ “ປີກ
 າຍນີ້ ນ້ຳຖ້ວມໜ້າບ
 ້ານ
ຮອດຫົວເຂົ່າຕ້ອງໃຊ້ຈ
 ັກສອງໜ່ວຍດູດນ
 ້ຳອອກ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນ
 ັ້ນນ້ຳຊຖ
ິ ້ວມພື້ນເ ຮືອນຊັ້ນ ລຸ່ມ. ພວກນີ້ລ້ວນແຕ່
ເປັນເສດຖີໃຈແຄບບໍ່ຍອມໃຫ້ເຮັດຮ່ອງລະບາຍນ້ຳອອກໄປສູ່ທໍ່ລະບາຍນ້ຳໃຫຍ່.ນ້ຳຖ້ວມປີນີ້ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດ
ແນວໃດ:”
ກໍລະນີທ
 ສ
ີ ອງແມ່ນກ
 ານສງົ່ ກນ
ິ່ ເໝັນຈາກການລຽ້ ງສັດຢໃ
ູ່ ນຂອບເຂດບາ້ ນ. ທ້າວ ທອງໄບ (ຊື່ສມ
ົ ມຸດ),
ຊາວບ້ານ ໂພນສນ
ີ ວນ ເຮັດຄອກງວ
ົ ຢຕ
ູ່ ດ
ິ ຮວ
ົ້ ຂອງນາງ ທອງສນ
ູ ເຮືອນເລກທີ 260. ແຕ່ກອ
່ ນຜກ
ູ້ ຽ່ ວມງີ ວ
ົ ພຽງ
ແຕ່ສອງສາມໂຕ. ປັດຈຸບນ
ັ ນ,ີ້ ງົວເ ຫລົ່ານໄີ້ ດ້ອອກແມ່ແຜ່ລກ
ູ ຮອດສບ
ິ ໂຕແລ້ວ ແລະ ໃນເດືອນຫກ
ົ ປນ
ີ ີ້ມຫ
ີ ້າແມ່
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ກຳລັງຈະອອກລູກອກ
ີ . ທ້າວ ທອງໄບ ລ້ຽງງວ
ົ ໂດຍມຈ
ີ ດ
ຸ ປະສົງວ
 າ່ ມື້ໃ
 ດ, ມື້ໜງຶ່ ລ
 າວຈະຂາຍຍົກງວ
ົ ຈຳນວນນີ້
ເພື່ອເ ອົາເງິນກ
ອ
້ ນໜງຶ່ ມາປກ
ຸ ເຮືອນໃຫ້ແ
 ມ່. ແຕ່ວທ
ິ ກ
ີ ານລຽ້ ງງວ
ົ ຂອງລາວຂາດຫລກ
ັ ອະນາໄມ ຄື ບໍ່ໄດ້ທຳຄວາມ
ສະອາດຂີ້ງວ
ົ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຂີ້ງວ
ົ ໄຫລລງົ ຮອ
່ ງນ້ຳແຄມເຮືອນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍຈນ
ົ ສງົ່ ກນ
ິ່ ເໝັນລບ
ົ ກວນ
ຄົນຂາ້ ງບາ້ ນ (ໃຫ້ເ ບິ່ງຢ
 ໃູ່ ນຮບ
ູ ). ນາງ ທອງສນ
ູ ຊງຶ່ ເປັນຜອ
ູ້ າໄສຢໃູ່ ກ້ຄຽງຈມ
ົ່ ວາ່ “ ກິ່ນເ ໝັນຫລ
 າຍທນ
ົ ບໄໍ່ ດ້ ຈຳເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໃ
 ບພດ
ັ 3 ໜ່ວຍເພື່ອເ ປົ່າກນ
ິ່ ເໝັນອ
 ອກໄປທາງອນ
ື່ . ໜ່ວຍໜງຶ່ ເອົາຕງັ້ ໄວ້ກອ
້ ງຕນ
ົ້ ໄມ້ກາງບາ້ ນໜວ
່ ຍທີ
ສອງເອົາໄວ້ປາກປະຕູເຂົ້າເຮືອນ, ສ່ວນໜວ
່ ຍທສ
ີ າມເອົາໄວ້ເຮືອນ ຄົວແຕ່ກຍ
ໍ ງັ ມກ
ີ ນ
ິ່ ເໝັນຢ
 ”ູ່ ແຕ່ເຈົ້າຂອງງວ
ົ ກຍ
ໍ ງັ 
ເມີນເສີຍກບ
ັ ບນ
ັ ຫາດງັ່ ກ່າວ.
ກໍລະນີທ
 ສ
ີ າມແມ່ນກ
 ານສາ້ ງສງິ່ ລ
ບ
ົ ກວນແກ່ຜ
 ອ
ູ້ າໄສໃກ້ຄຽງຈາກກດ
ິ ຈະການເຄາະຈອດ ແລະ ພົ່ນສີ
ຊຶ່ງບ
 ມ
ໍ່ ວ
ີ ທ
ິ ກ
ີ ານທຖ
ີ່ ກ
ື ຕ້ອງເຮັດຕາມອຳເພີໃຈ. ເຈົ້າຂອງກດ
ິ ຈະການແມ່ນ ທ້າວ ກ້າ (ນາມ ສົມມຸດ) ຢູບ
່ າ້ ນດງົ ປາ່ 
ລານທງົ່ ໜວ
່ ຍ 14 . ທ້າວ ກ້າ ໄດ້ຕງັ້ ອຈ
ູ່ ອດປະຕູເຫລັກ, ເຫລັກກນ
ັ ຂະໂມຍຕດ
ິ ໃສ່ປອ
່ ງຢ້ຽມ ແລະໂລຫະອນ
ື່ ໆ.
ຫລັງຈາກຈອດອປ
ຸ ະກອນຕາ່ ງໆເຫລົ່ານແ
ີ້ ລ້ວ, ກຳມະກອນຕອ
້ ງໄດ້ພນ
ົ່ ສໃ
ີ ສ່ຕາມຄວາມຕອ
້ ງການຂອງລກ
ູ ຄາ້ .
ບັນຫາມີຢູ່ວ່າການເຄາະຈອດໂລຫະນັ້ນ, ທຳໃຫ້ເ ກີດສ
 ຽງດັງຈ
 ົນບາດແກ້ວຫູຊ
 າວບ້ານທີ່ຢໃ
ູ່ ກ້ຄຽງ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເ ຮືອນຕຶກຫ
 ້ອງເຊົ່າສາມຊັ້ນ ຊຶ່ງຜູ້ເຊົ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄ
 ົນຕ
 ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ
ນ້ຳສີເຄືອບເຫລັກກໍສົ່ງກ
 ິ່ນຂ
 ິວກຸ້ມຂ
 ຶ້ນໄ ປເຖິງຜ
 ູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ຊັ້ນສ
 າມພຸ້ນ. ແຂກທີ່ມາ ພັກເ ຊົ່າຫ້ອງໄດ້ຂໍໃຫ້ທ
 ້າວ
ຕີບ ຊຶ່ງເປັນເ ຈົ້າຂອງເຮືອນຫາວິທີແກ້ໄ ຂແບ່ງເ ບົາບັນຫາເຫລົ່ານໃ
ີ້ ຫ້ແ
 ກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ມ
 າຮອດປັດຈຸບ
 ັນ
ນີ້ສະພາບການກໍຍັງເ ປັນຄ
 ືເກົ່າຢ
 ູ່.
ບ້ານດອນແດງກໍແມ່ນເຂດໜຶ່ງທີ່ມີຜູ້ຄົນຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ນັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.ປັດຈຸ ບັນຢູ່
ທ້ອງຖະໜົນນ
 ະຄອນຫລວງວຽງຈັນແ
 ອອັດດ
 ້ວຍລົດຍົນຍ
 ີ່ຫປ
ໍ້ ະເພດຕ່າງໆ.ສະນັ້ນຈ
 ຶ່ງບເໍ່ ປັນເ ລື່ອງແປກ ທີ່ມ
 ີ
ຜູ້ສົນໃຈເຮັດທຸລະກິດດ
 ້ານການສ້ອມແປງລົດຍົນ. ທ້າວ ບຸນມ
 າ ໄດ້ຕ
 ັ້ງອ
 ູ້ສ້ອມລົດຢ
 ູ່ບ້ານດອນ ແດງ ໜ່ວຍ19
ມາຕັ້ງແຕ່ປ
 ີ 2000. ນັບຕ
 ັ້ງແຕ່ນ
 ັ້ນ,ມາຈຳນວນລູກຄ
 ້າທ
 ີ່ເຂົ້າມ
 າໃຊ້ບ
 ໍລິການກເໍ ພີ່ມ ຂຶ້ນ ຕາມລຳດັບ ແລະ ຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງກໍມີລາຍໄດ້ງົດງາມ.ແຕ່ວ່າກິດຈະການນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບແກ່ຜູ້ອາໄສຢູ່ຂ້າງຄຽງໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນສ
 ຽງເນືອງນັນຈ
 າກການເຄາະຈອດເປັນປ
 ະຈຳ. ເຈົ້າຂອງອູ່ໄດ້ໃຫ້ກ
 ຳມະກອນເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ 6:00ໂມງ
ເຊົ້າເຖິງ 11:00ໂມງກາງຄືນ. ຊາວບ້ານທີ່ຢໃ
ູ່ ກ້ຄ
 ຽງພາກັນຈ
 ົ່ມວ່າ ບສ
ໍ່ າມາດພັກຜ່ອນໄດ້ເ ລີຍ.
ກໍລະນີສ
 ຸດທ
 ້າຍແມ່ນຜ
 ົນກ
 ະທົບຈ
 າກນ້ຳເປື້ອນທີ່ອອກມາຈາກສະຖານທີ່ລ
 ້າງລົດເ ກັງ ແລະ ລົດຈັກ.
ຜູ້ປະກອບການແມ່ນ ທ້າວ ສົມດ
 ີ (ນາມສົມມຸດ) ຢູໜ
່ ່ວຍ 59 ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ.
ຜູ້ກ່ຽວເຮັດທຸລະກິດບໍລິການລ້າງລົດ,ແຕ່ການໃຊ້ນ້ຳລ້າງລົດນັ້ນຟົ້ງໄສ່ຝາເຮືອນໃກ້ຄຽງຈົນເປີະ
ເປື້ອນ. ເຈົ້າຂອງເຮືອນໄດ້ປິດປ
 ່ອງຢ້ຽມດ້ວຍການກໍ່ຝາຕັນໄ ວ້. ຄວາມຈີງແລ້ວນ
 າງ ປານີ ຜູໄ້ ດ້ຮ
 ັບຜົນກ
 ະທົບ
ເປັນພ
 ີ່ນ້ອງກັບທ
 ້າວ ສົມດ
 ີ ສະນັ້ນ, ນາງຈຶ່ງບກ
ໍ່ ້າເ ວົ້າຫຍັງຫລາຍ ໄດ້ແ
 ຕ່ເ ກັບເ ອົາຄ
 ວາມໜັກອົກໜ
 ັກໃຈໄວ້
ກັບຕົນເ ອງ.
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3 ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາທີ 1 ໜ້າທີ່ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ:
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງກຳນົດຫລ
 ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມ
ຄອງ, ການນຳໃຊ້ທ
 ີ່ດິນ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການປຸກສ
 ້າງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະລະດັບທ
 ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້
ຖືກຕ້ອງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ. ແນໃສ່ພ
 ັດທະນາຕົວເມືອງໃຫ້ໄ ປຕາມທິດທ
 າງຂອງແຜນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນທ
 ຸກກ
 ານເຄື່ອນໄຫວຂອງສັງຄົມໃ
 ນຕົວເມືອງໃຫ້ມ
 ີຄວາມສະຫງົບ,
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນລ
 ະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີສຸຂະນາໄມ, ມີຄ
 ວາມສີວິໄລ, ຮັກສາ ບູຮານສະຖານ,
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ທັງຮ
 ັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທິວ ທັດທ
 ຳມະຊາດ.
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ຫລັກການຂອງການວາງຜັງເມືອງ.

ການວາງຜັງເມືອງຕ້ອງວາງເປັນລະບົບ ແລະ ມີກ
 ານປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກຽວກັນລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ການວາງຜັງເມືອງຕ້ອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງ ແຕ່ລ
 ະບໍລິເວນ, ຮັບປະກັນຄ
 ວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລ
 ະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ, ມີສຸຂາ ນາ
ໄມ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມສະອາດ, ຄວາມສວຍງາມ ແລະມູນເຊື້ອ ວັດທະນະທຳຂອງ ບັນດາ ເຜົ່າ, ຂອງ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຜັງເມືອງລະດັບຕ
 ົວເມືອງ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຜ
 ັງເມືອງລະດັບແ
 ຂວງ, ຜັງເມືອງລະດັບແຂວງຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ
ກັບຜ
 ັງເມືອງລະດັບພ
 າກ ແລະ ຜັງເມືອງລະດັບພ
 າກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຜ
 ັງເມືອງລະດັບຊາດ.

ມາດຕາທີ 5 ພັນທະໃນການປະຕິບັດຜັງເມືອງ.
 ບຸກຄົນແລະການຈັດຕັ້ງນ
 ັບທ
 ັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ລ້ວນ ແຕ່ມ
 ີພັນທະ ໃນການ
ປະຕິບັດຜ
 ັງເມືອງທີ່ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ.
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ການອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ຫລືສ້ອມແປງໃຫຍ່

ການອອກໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ຫລື ສ້ອມແປງໃຫຍ່ແມ່ນອອກໃຫ້ທຸກກິດຈະການທີ່ຂໍອະນຸຍາດ
ປຸກສ້າງ ຫລືສ້ອມແປງໃຫຍ່ ຊຶ່ງຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບຜັງເມືອງເຊັ່ນ:
–– ການປຸກສ້າງ.
–– ການສ້ອມແປງອາຄານ (ການປ່ຽນແປງ, ການທັບມ້າງທັງໝົດ ຫລື ບາງສ່ວນ).
–– ການຂຸດດິນ ຫລື ການຖົມດິນ.
–– ການຕິດຕ
 ັ້ງເ ສົາໄຟຟ້າ, ເສົາໂທລະສັບ, ເສົາອາກາດຂະໜາດໃຫຍ່, ອ່າງເກັບນ້ຳສູງ, ຂົວຂ
 ້າມ
ທາງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຖ
 ືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງຜັງເມືອງວາງອອກ.

4

ມາດຕາທີ 41 ລະບຽບການນຳໃຊ້ທ
 ີ່ດິນປ
 ຸກສ
 ້າງ.
ລັດຕ້ອງສະຫງວນທີ່ດິນປຸກສ້າງສໍາລັບສາທາລະນະປະໂຫຍດໄວ້, ເພື່ອຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ
ລວມ.ຖ້າຫາກມີການປ່ຽນເປົ້າໝາຍການໃຊ້ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວກໍຕ້ອງໃຫ້ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມເຊັ່ນ
ດຽວກັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດ
 ີຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ.
ການນ ຳໃ ຊ້ ທີ່ ດິ ນ ປຸ ກ ສ້ າ ງແ ມ່ ນ ບໍ່ ໃ ຫ້ ແ ຕະຕ້ ອ ງເ ຖິ ງ ສິ ດ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຂ ອງຜູ້ ອື່ ນ ,ທັ ງ ຮັ ບ ປ ະກັ ນ
ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຕ້ອງຍອມຮັບ.ການປຸກສ້າງຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຜັງເມືອງ,
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບຜັງເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ
ໜ້ າ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ,ຮັ ບ ປະກັ ນ ມ າດຕະຖານເ ຕັ ກ ນິ ກ ຢ່ າ ງຄົ ບ ຖ້ ວ ນ,ພ້ ອ ມທັ ງ ຮັ ບ ປະກັ ນ ກ ານປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.

4. ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ
 ີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນ.
ການຖົມດິນຂອງນາງສົມຈິດຢູ່ບ້ານດົງປ່າລານທົ່ງບໍ່ເປັນໄປຕາມກົດລະບຽບຂອງຜັງເມືອງວາງ
ອອກ ຊຶ່ງມັນສ
 ະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າຖົມດ
 ີນສ
 ູງກ
 ວ່າໜ້າທ
 າງ ແລະ ສູງກ
 ວ່າຕ
 ອນດິນໃ
 ກ້ຄ
 ຽງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຝົນໄຫລລົງໃສ່ຕອນດິນທີ່ຕ່ຳກວ່າກໍຄືດິນປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນ.ນອກນັ້ນລາວ
ຍັງຖົມດິນຕັນທາງນ້ຳໄຫລອອກຈາກບໍລິເວນນັ້ນອີກ,ນ້ຳບໍ່ສາມາດໄຫລລົງສູ່ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳໄດ້ຈຶ່ງອັ່ງຖ້ວມ
ດິນເ ຮືອນ ແລະ ຊັບສີນຂ
 ອງປະຊາຊົນບ
 ໍລິເວນນັ້ນເ ສຍຫາຍ. ເວລາຝົນຕົກລ
 ົງມ
 າຍາມໃດເຮັດໃຫ້ມ
 ີຄວາມ
ເດືອດຮ້ອນ. ແຕ່ບ
 ັນຫາດັ່ງກ່າວຍັງບ
 ໍ່ທັນມ
ກ
ີ ານແກ້ໄ ຂ ແຕ່ຢ
 ່າງ ໃດເລີຍ.
ທ້າວ ທອງໄບ ລ້ຽງງົວຢ
 ູ່ໃນຕົວເມືອງກໍຄືຊຸມຊ
 ົນສ
 ່ວນໜຶ່ງຂອງ ບ້ານດົງປ
 ່າລ
 ານທົ່ງ. ຕາມລະບຽບ
ແລ້ວໃນຕົວເມືອງຕ້ອງມີຄວາມສະອາດ ແລະ ຖືກຫລ
 ັກອານາໄມ, ບໍ່ໃ
 ຫ້ມ
 ີສັດລ້ຽງຢູ່ໃນຕົວເ ມືອງ. ຖ້າຢ
 າກ
ລ້ຽງແມ່ນຕ
 ້ອງລ້ຽງຢູ່ເຂດນອກ ຫລື ຕ້ອງມຟ
ີ າມລ້ຽງສະເພາະ. ການລ້ຽງງົວ ຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສົ່ງຜ
 ົນກ
 ະທົບຕ
 ໍ່
ນາງ ທອງສູນ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ສົ່ງກ
 ິ່ນເໝັນລ
 ົບກ
 ວນ. ຜູ້ກ່ຽວຄວນຫາວິທກ
ີ ຳຈັດກ
 ິ່ນເ ໝັນດ
 ້ວຍການເອົາ EM ມາ
ໃສ່ບ
 ່ອນເກັບມ
 ້ຽນຂີ້ງົວ ແລະ ລ້າງທຳຄວາມສະອາດ ພື້ນຢ
 ູ່ເລື້ອຍໆ. ຖ້າຈ
 ຳນວນງົວເພີ່ມຂ
 ຶ້ນຫລ
 າຍກວ່ານີ້
ກໍຕ້ອງຊອກຫາສະຖານທີ່ເ ໝາະສົມຢ
 ູ່ນອກເມືອງເປັນບ
 ່ອນລ້ຽງ.
ມີຄວາມຈຳເປັນຢ
 ່າງຍິ່ງທ
 ີ່ອົງການສີ່ງແ
 ວດລ້ອມ, ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງຄວນ
ລົງມາຕັກເຕືອນ ແລະ ແນະນຳທາງອອກ. ຖ້າບ
 ໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອາດຈະເກີດໂ
 ລກລະບາດເປັນຜ
 ົນກ
 ະທົບຮ
 ້າຍແຮງ
ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ.
ກິດຈ
 ະຈະການບໍລິການຂອງ ທ້າວ ກ້າ ຢູ່ບ້ານດົງປ
 ່າລ
 ານທົ່ງ ແລະ ທ້າວ ບຸນມ
 າ ຢູ່ບ້ານ ດອນແດງ
ຊຶ່ງມີຜົນກ
 ະທົບທ
 າງດ້ານສຽງເນືອງນັນ, ສານລະເຫີຍຈ
 າກສີ ແລະ ອື່ນໆທີ່ລົບກ
 ວນການພັກຜ່ອນ ແລະ
ທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອາໄສຢູ່ໃກ້ຄ
 ຽງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື ຜັງເມືອງ, ອົງການພັດທະນາ
ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ (ອພບ) ຄວນລົງສ
 ຳຫລວດກວດກາ
ຄືນ. ຖ້າບ
 ັນຫາດັ່ງກ່າວຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບ ການແກ້ໄ ຂກໍອາດຈະເກີດ ການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນໃ
 ນຕໍ່ໜ້າ ນຳໄປ
ສູ່ຄວາມແຕກແຍກຄວາມສາມັກຄີໃ
 ນບ້ານ.
ບັນຫາສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບກິດຈະການບໍລິການລ້າງລົດເກີດຈາກຄວາມຜິດໃຫ້ການເຮັດທຸລະກິດ,
ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ແຕ່ເ ບື້ອງຕົ້ນທ
 ບ
ີ່ ໍ່ໄດ້ວິເຄາະເຖິງບ
 ັນຫາທີ່ຈະຈະເກີດຂ
 ຶ້ນຕ
 າມມາ. ເມື່ອເ ຫດການເປັນແ
 ນວນີ້ຜູ້ປະກອບການ
ຄວນຫາວິທີການແກ້ໄ ຂບໍ່ໃຫ້ເ ກີດຜ
 ົນຮ
 ້າຍຕໍ່ຜູ້ອື່ນ. ໃນເມື່ອ ນາງປານີ ແລະ ທ້າວ ສົມດ
 ີ ເປັນຍ
 າດຕິພ
 ີ່
ນ້ອງກັນ. ສະນັ້ນ, ທັງສ
 ອງຝ່າຍຄວນປຶກສາຫາລືກ
 ັນແ
 ບບຄອບຄົວ. ເພື່ອຫຼ
 ີກລ
 ້ຽງຂຂ
ໍ້ ັດແ
 ຍ່ງທ
 ີ່ຈະຕາມມາ
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ພາຍຫລັງ.

5. ສະຫຼຸບ.
ພວກເຮົາບໍ່ອາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າຢູ່ໃນສັງຄົມໜຶ່ງໆນັ້ນມີປະຊາຊົນທີ່ມີອາຊີບການທຳມາຫາກິນທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ຄ
 ົນເ ຮົາຈະຢຮ
ູ່ ່ວມກັນດ
 ້ວຍຄວາມຜາສຸກໄ ດ້ນ
 ັ້ນ, ທຸກຄ
 ົນຕ
 ້ອງເຄົາລົບສ
 ິດທິພ
 ື້ນຖານຂອງ
ກັນ ແລະ ກັນ. ບັນຫາທີ່ເກີດຈ
 າກການຖົມດ
 ິນ, ການລ້ຽງສັດທ
 ີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ການເຮັດທຸລະກິດທ
 ີ່ສ້າງມົນ
ລະພິດດ້ານສຽງຕະຫລອດຮອດການເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳເປີະເປື້ອນເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນນຳມາພິຈາລະນາ
ກັນ. ເຖິງເ ວລາແລ້ວທີ່ຈ
 ະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສ
 ິ່ງເ ຫລົ່ານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ,ແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ບ
 ັນຫາບານປາຍແລ້ວຈ
 ຶ່ງ
ຄ່ອຍແກ້ກ
 ັນຕ
 າມທີຫລັງ.
ຕົວເມືອງຈະສວຍງາມຖ້າພະນັກງານໃນຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຫາກໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ເ ຖິງຖ
 ອງທຸກຂ
 ົງເຂດ ແລະ ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ເປັນນ
 ັກວິຊາການແບບມີຈັນຍ
 າບັນຂ
 ອງອາ
ຊີບ. ຂະແໜງການກວດກາຕ້ອງປະຕິບັດຕ
 າມລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ.
ສັງຄົມຈ
 ະມີຄວາມສະຫງົບສ
 ຸກ ຖ້າປະຊາຊົນມ
 ີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຫລ
 າຍຂຶ້ນໃ
 ຫ້
ກຽດໃນການຕັດສິນບ
 ັນຫາທີ່ດິນຢ
 ູ່ໃກ້ຄ
 ຽງກັນບ
 ົນພ
 ື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນ້ຳໃຈມະນຸດສະທຳ, ທ້າຍ
ທີ່ສຸດສ
 ະພາບແວດລ້ອມຕົວເ ມືອງກໍຈະດີຂຶ້ນ. ເຮັດໃຫ້ຊ
 ຸມຊ
 ົນເ ປັນທ
 ີ່ດຶງດ
 ູດໃ
 ຈຜູ້ທີ່ເດີນທາງຜ່ານໄປມາ ແລະ
ເປັນທ
 ີ່ສັນລະເສີນຂ
 ອງທຸກຄ
 ົນ.

6. ຂໍ້ສະເໜີ.
–– ຄວນໃຫ້ພະນັກງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາການນຳໃຊ້ດິນຕິດແປະກັນມີສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກ, ໄລຍະຫາ່ ງຂອງອາຄານຈາກຊາຍແດນຕດ
ິ ແປະຕາມມາດຕະຖານ, ແຕ່ຕ
ອ
້ ງເຮັດວຽກເປັນ
ຕາມນກ
ັ ວິຊາການ.
–– ໜ່ ວ ຍງ ານບ້ າ ນເ ມື ອ ງຄ ວນເ ຂັ້ ມ ງ ວດໃ ນກ ານກ ວດກາລ ະບົ ບ ຕ່ າ ງໆຂ ອງສິ່ ງ ອ ຳນວຍຄ ວາມ
ສະດວກ.
–– ປະຊາຊົນຄ
 ວນຕື່ນຕ
 ົວໃນການທີ່ຈ
 ະສ້າງສິ່ງໃດໜຶ່ງພາຍໃນຕອນດິນຂອງຕົນ. ຄວນປຶກສາຄົນ
ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ປຶກສາກັບຂ
 ະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຢ່າງດີ. ກ່ອນຈະລົງມືປ
 ະຕິບັດຕົວ
ຈິງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເ ກີດບັນຫາຕາມມາຫລາຍຢ່າງ.
–– ຄົນຢູ່ບ້ານໃກ້ເ ຮືອນຄຽງຂອງ ທ່ານ ອາດ ຜິດໃຈທ່ານແຕ່ບໍ່ກ້າເ ອີ່ຍ, ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການກະທຳຂອງທ່ານ.
–– ປະຊາຊົນບ
ຄ
ໍ່ ວນເຫັນແກ່ຜ
 ົນປ
 ະໂຫຍດຂອງຕົນເ ອງຫລາຍເກີນໄ ປ.
–– ພະນັກງານທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃ
 ນການເຜີຍແຜ່ຂ
ມ
ໍ້ ູນຂ
 ່າວສານໃຫ້ທ
 ົ່ວເຖິງ.
–– ການກວດກາຂອງພະນັກງານຄວນເຂັ້ມງ ວດຫລາຍຂຶ້ນ.
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–– ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ອາດເປັນການທຳລາຍສະພາບແວດ
ລ້ອມໃນຕົວເ ມືອງໄຮ້ຄວາມສວຍງາມ.
–– ຄຳຖາມ.
1.

ຖ້າຫ
 າກວ່າ ທຸກທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕ
 າມລະບຽບຂອງການຖົມດ
 ິນທ
 ີ່ວາງອອກຊຸມຊ
 ົນຈ
 ະເກີດຫຍ
 ັງຂຶ້ນ
ໃນຕໍ່ໜ້າ?

2.

ການລ້ຽງງົວຢູ່ໃນຕົວເ ມືອງມີຜົນດ
ແ
ີ ນວໃດ?

3.

ພວກທ່ານມີວິທີການແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກິດຈະການຂອງທ່ານເກີດມີສຽງລົບກວນຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້
ຄຽງ?

4.

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສ້າງກິດຈະການໃດໜຶ່ງຂຶ້ນມ
 າທ່ານຄວນຄຳນຶງເ ຖິງສ
 ິ່ງໃ
 ດແດ່?

ຂໍ້ສັງເກດ:
–– ພາກບດ
ົ ນຳ: ຄິດວາ່ ໃຫ້ເ ວົ້າກຽ່ ວກບ
ັ ນະໂຍບາຍລະບຽບຫຼກ
ັ ການ ແລະ ກົດໝາຍຕາ່ ງໆທີ່ພ
 ວ
ົ ພັນ
ກັບເລື້ອງດງັ່ ກ່າວໂດຍສງັ ເຂບ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍເລື່ອງທີ່ດນ
ິ , ກົດໝາຍການດຳເນີນທລ
ຸ ະກດ
ິ ໂດຍ
ສະເພາະທລ
ຸ ະກດ
ິ ບລ
ໍ ກ
ິ ານຕາ່ ງໆ, ກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການປກ
ຸ ສາ້ ງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ຜ
 ອ
ູ້ າ່ ນໄດ້
ເຂົ້າໃຈວາ່ ບ້ານເຮົ້າໄດ້ມລ
ີ ະບຽບການຄມ
ຸ້ ຄອງແລ້ວ, ຖ້າຜໃ
ູ້ ດຝາ່ ຝືນກໍໝາຍຄວາມວາ່ ມີການຂດ
ັ 
ແຍ່ງ. ນອກຈາກນນ
ັ້ , ຢາກຈະໃຫ້ເ ວົ້າກຽ່ ວກບ
ັ ຮີດຄອງປະເພນີການດຳລົງຊວ
ີ ດ
ິ ຢຮ
ູ່ ວ
່ ມກນ
ັ ຂອງຄນ
ົ 
ລາວເຮົາເປັນຄ
 ແ
ື ນວໃດ ສົມທຽບປດ
ັ ຈຸບນ
ັ ກບ
ັ ເມື່ອກອ
່ ນ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້).
–– ສ່ວນພາກອະທິບາຍເຖິງທ
 ີ່ຕັ້ງ: ຢາກໃຫ້ອ
 ະທິບາຍ ແລະ ເວົ້າມາທັງໝ
 ົດວ
 ່າ ທີ່ຕັ້ງຂ
 ອງດິນເ ປັນຄ
 ື
ແນວໃດ, ສິ່ງປຸກສ້າງອ້ອມຂ້າງເດມີອ
 ັນໃ
 ດແດ່, ເພາະວ່າ ໄດ້ແ
 ລ້ວເຫັນວ
 ່າ ໄດ້ເ ວົ້າໄປເຖິງຮ
 ອດ
ໂຮງຮຽນ ....
–– ສ່ວນພາກທີ່ຂ
 ຽນກ່ຽວກັບລ
 ະບຽບກົດໝາຍ. ໃຫ້ສ
 ັງເຂບເຂົ້າຢ
 ູ່ໃນພາກສະເໜີ ຫຼື ເປີດຫົວເ ລື້ອງ
ເລີຍ.

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

9

ື ຂາ່ ຍຂມ
ເຄອ
ໍ້ ນ
ູ

ິ
ີ່ ນ
ທດ

ໂຄງ
ກ

ານ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ ໂດຍ
ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່
ຮ່ວມງານ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ
ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາ ຫາລື
ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າ
ໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
•
•
•
•
•
•
•

ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຄົນລາວ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະ ປະເພນີ ວັດທ
 ະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ
ຄວາມເປັນກາງ
ການເຂົ້າເ ຖິງຂ
 ໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປີດກວ້າງ
ເຮັດໃຫ້ມ
 ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ

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

ອີ່ແມວ: info@rightslinklao.org
www.rightslinklao.org

