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ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
Contact us

ດຳລັດ 192/ນຍ, 07 ກໍລະກົດ 2005
ດຳລັດ 112/ນຍ, 16 ກຸມພາ 2010
ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເລກທີ 32/ ສປປ,
23 ເມສາ 2003.

ຂໍ້ກຳນົດ 2432/ອວຕສ-ສນຍ, 11 ພະຈິກ 2005.

ອົງການເພື່ອນຮວມງານ

ບົດແນະນຳວິຊາການ ວ່າດ້ວຍການທົດແທນ ແລະ ການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ, ພະຈິກ 2009.
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GREIVANCE

ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂໍ້ສຳຄັນ

ປະຊາຊົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນສາມາດສະແດງຄຳຄິດເຫັນໄປໃຫ້ຜູ້

ເຈົ້າ ຂອງ ໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ທັງ ໝົດ ຄາ ໃຊ້ ຈ່າຍ

ພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີກ່
່ ຽວຂ້ອງ
ໂດຍຜ່ານອີເມວ ແລະ ອື່ນໆສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງ
ກ່ຽວກັບຜົນການຈັດຕັງ
້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລົງທຶນ ທີເຫັ
່ ນວ່າ
ບໍຖື
່ ກຕ້ອງ ແລະ ບໍເປັ
່ ນທຳ... (ພາກທີ II,ຂໍ້ 2, ຄ, ບົດແນະນຳ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
•

ປະຊາຊົນສາມາດສະເໜີຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ຄຳຮ້ອງ ທຸກ
ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆໂດຍປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ການສະເໜີຕໍ່ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ.

2. ການສະເໜີຕອ
່ໍ ງ
ົ ການຈັດຕັງ
້ ແຕ່ລະທ້ອງຖິນ
່ ແຕ່ລະຂັນ
້
3.

(ບ້ານ, ເມືອງ,ວິຊາການແລະລະດັບຊາດ).

ສະເໜີຫາຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

ຂະບວນການ

5. ສະເໜີຫາອົງການຕຸລາການ-ສານ

(ພາກທີ IV, ຂໍ້ 3,ບົດແນະນຳວ່າດ້ວຍການມີ

•

ສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ)

ການ ກຳນົ ດ ເວລາ ການ ຍື່ ນ ຄຳ ສະ ເໜີ ຕໍ່ ອົ ງ ການ
ບໍລິຫານລັດຕ້ອງດຳເນີນພາຍໃນສາມປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່

ຖືກລະເມີດເປັນຕົ້ນໄປ. ຄຳຮ້ອງທຸກ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ

ແລະ ຄວາມເຫັນຂອງພົນລະເມືອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິ

ຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມທີໄດ້
່ ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ

(ມາດຕາ 41, ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ)
•

ເຈົ້ າ ຂອງ ໂຄງການ ຕ້ ອ ງ ດຳ ເນີ ນ ການ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັ ດ
ແຍ່ງຕາມເນືອ
້ ໃນທີໄດ້
່ ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 13, ດຳລັດ

192 ແລະ ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການວ່າດ້ວຍການ

ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ປະຊາຊົນ (ມາດຕາ 31,

ກອງປະຊຸມຕ່າງໆລະຫວ່າງເຈົາ້ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູຮ້
້ ອງ

ການຮ້ອງທຸກ, ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ບັນຫາທີບ
່ ໄ
ໍ່ ດ້ຮບ
ັ ການ

ແກ້ໄຂຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບທີ່ດິນກຳມະສິດຄອບຄອງ
ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກ່ອນໂຄງ
ການ,ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຖືກແກ້
ໄຂກ່ອນການເລີ່ມປະຕິບັດການເວນຄືນຊັບສິນດັ່ງກ່າວ.
(ມາດຕາ 6, ຂໍ້ 8,192)

4. ສະເໜີຫາກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ວ່າດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ.

ຖ້າປະຊາຊົນບໍ່ພໍໃຈກັບຄຳຕົກລົງຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ

ພາຍໃນ 15 ວັນ, ຄຳຮ້ອງທຸກນັນ
້ ຈະໄດ້ສງ
່ົ ຂຶນ
້ ຫາຄະນະກຳ
ມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັນ
້ ເມືອງ.

ຖ້າ

ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ຫຍັງຈາກ ຄະນະກຳມະການພາຍໃນ
15

ວັນ,

ຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນຈະໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ

ໄປຫາສຳນັກ ງານໃຫຍ່ຂອງໂຄງການ ແລະ ອວຕສ. ຖ້າ
ບັນຫາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພາຍໃນ 20 ວັນ ຜູ້ຮ້ອງ
ທຸກ ສາມາດສົ່ງຄະດີນັ້ນຂຶ້ນຫາສານ.

(ໝວດທີ VI, ມາດຕາ 31, ຂໍ້ 5, 2432)

ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຕ້ອງສ້າງກົນໄກເພືອ
່ ຮັບຄຳຄິດເຫັນ,

ຄຳ ຮ້ອງທຸກ-ຮ້ອງ ຟ້ອງ ຂອງ ປະຊາຊົນພ້ອມ ທັງ ຫາ ມາດ
ຕະການໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ແຈ້ງໄປຍັງປະຊາຊົນ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີກ່
່ ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ (ພາກທີ II,
ຂໍ້

2,

ຄ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປວງມວນຊົນ).

ທຸກຈະຕ້ອງຈັດຂຶນ
້ ໃນສະຖານທີສາທາລະນະ
່
ໂດຍມີຜູ້ຕາງ

ໜ້າຜົນກະທົບ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີບໍ
່ ຫວັ
່ ງຜົນກຳໄລ ແລະ

ອົງການຈັດຕັງ
້ ລະດັບທ້ອງຖິນ
່ ແລະ ນາຍບ້ານເຂົາ
້ ຮ່ວມ.. .
(ໝວດ XII, ຂໍ້ 12.2.2, ບົດແນະນຳວິຊາການ ) (ມາດຕາ31,
2432/ອວຕສ-ສນຍ).

ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຫຼື ຄະນະໄກເກ່ຍ

ຕ້ອງມີຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບອຳນາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິນ
່ ເມືອງ ແລະ ຕົວແທນຈາກໂຄງການ.

ຕ່າງໆ...ໃນເມື່ອສິ້ນສຸດຂະບວນການຮ້ອງທຸກ.
(ໝວດທີ VI, ມາດຕາ 31,2432)

ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາຜູ້ຕາງໜ້າເຈົ້າຂອງ

ໂຄງການເຂົ້າໃນຄະນະກຳມະການແກ້ ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກເພືອ
່
ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄະນະໄດ້ຮັບຮູ້ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ

ບັນຊີ

ຕ່າງໆ, ສິດທິ, ອັດຕາຄ່າທົດແທນ ແລະ ອືນ
່ ໆ ເພືອ
່ ທົບທວນ
ຄືນຄຳຮ້ອງທຸກສະເພາະໃດໜຶ່ງ (ໝວດ XII, ຂໍ້ 12.2.2,
ບົດແນະນຳວິຊາການ)

(ມາດຕາ 2, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ)

ຜູ້ພັດທະນາຕ້ອງຮັບຟັງຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ
ທາງສັງຄົມໂດຍປະຕິບັດຕາມດຳລັດ192 ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ
2432…(ມາດຕາ 35,112)

