ການຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງ – ກລະນີສົມມຸດຖານ
ກລະນີສມ
ົ ມຸດຖານ (ພາກທີ 1)
ບລິສັດ ບິວໂຄ:

ດາເນີນກິດຈະການຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແລະ ເປັນເຈົາັ້ ຂອງ ໂດຍເອກະຊົນພາຍໃນ 100%.
ມີໃບອະນຸຍາດຄົບວົງຈອນ ແລະ ມີການຮັບປະກັນການດາເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຊັັ່ນ ການກໍ່ສ້າງສາງເກັບເຄີ່ອງ.
ໄດ້ຈ່າຍອາກອນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ຈົດທະບຽນ ປະກັນໄພຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ເພີ່ອຄຸ້ມຄອງ ກາມະກອນ ຫຼ ບຸກຄົນທີສາມ ທີີ່ ໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ

ກາມະສິດ ແລະ ພະນັກງານ

ປະກອບມີ ວິສາວະກອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ພະນັກງານ ຈານວນ 60 ຄົນ ທີີ່ມີສັນຊາດພາຍໃນ, ເປັນວິສາວະກອນທີີ່ມີຄວາມຊານານງານ ແລະ ມີ
ປະສົບການຕາມສາຍວິຊາອາຊີບ ທີີ່ສາເປັນໃນການ ຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ແລະ ເອກະສານຢັັ້ງຢືນຕ່າງໆ.
ສະຖາປະນິກ 1 ຄົນ ແລະ ວິສາວະກອນ 1 ຄົນ ທີີ່ມີໃບອະນຸຍາດປະກອບອາຊີບ ແລະ ທັງສອງໄດ້ຂັ້ນທະບຽນເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ສະມາຄົມທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນປະເທດ.

ເນັ້ອທີີ່ດິນ ທີີ່ ຈະມີການກໍ່ສາ້ ງສາງເກັບ
ມ້ຽນສິນຄ້າ.

ມີເນັ້ອທີີ່ 929 ຕາເເມັດ (10,000 ຟີທມົນທົນ)
ເປັນເຈົາັ້ ຂອງໂດຍ ບິວໂຄ ແລະ ມີການຈົດທະບຽນ ກັບໜ່ວຍງານ ສາມະໂນທີີ່ດິນ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ
ມີເສັັ້ນທາງທີີ່ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ຕັັ້ງຢູູ່ເຂດຊານເມອງ ໃກ້ກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຕົວຢູ່າງ: ຢູູ່ ຊາຍເເດນຂອງຕົວເມອງ ແຕ່ມີຂໍ້ຈາກັດດ້ານສາ
ນັກງານລັດຖະການ). ຕ້ອງບໍ່ນອນຢູູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດ ຫຼ ເຂດອຸດສາຫະກາ ທີີ່ຕ້ອງມີມາດຖານພິເສດ (ຕົວຢູ່າງ: ເຂດປອດພາສີ). ເຖິງຢູ່າງໃດ
ກຕາມ, ການຈັດສັນເຂດສາລັບ ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ ຈະມີຄວາມຖກຕ້ອງ ກຕໍ່ເມອ ສາງດັັ່ງກ່າວ ສ້າງຂັ້ນຢູູ່ເຂດ ທີີ່ສາມາດພົບເຫັນ ບັນດາສາງ
ເກັບມ້ຽນສິນຄ້າທີີ່ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄກັນ.

ການຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງ – ກລະນີສກສາ
ກລະນີສມ
ົ ມຸດຖານ (ພາກທີ 2)
ລັກສະນະສະເພາະ ຂອງ
ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ

ມີ ສອງຊັັ້ນ, ທັງສອງຊັັ້ນດັັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຢູູ່ເໜອໜ້າດິນ (G + 1), ມີຄວາມກວ້າງ ທັງໝົດ ປະມານ 1,300.6 ຕາເເມັດ (14,000 ຟີທມົນທົນ).
ແຕ່ລະຊັັ້ນ ມີລວງສູງ 3 ແມັດ (9 ຟີທ, 10 ນິັ້ວ). ສ້າງດັັ່ງກ່າວ ຈະຖກນາໃຊ້ເພີ່ອເກັບມ້ຽນ ສິນຄ້າທີີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສິນຄ້າທີີ່ບໍ່ເນົາັ່
ເສຍງ່າຍ (ຕົວຢູ່າງ: ປຶັ້ມ, ເຄີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ເເລະອີ່ນໆ).

ການເຊີ່ອມຕໍ່ລະບົບນາໍ້ ປະປາ ແລະ
ທໍ່ນໍ້າເສຍ: ການເຊີ່ອມຕໍ່ໃໝ່

ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ ຕ້ອງຕັັ້ງຢູູ່ຫ່າງຈາກ ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ທໍ່ລະບາຍນໍ້າເສຍ ທີີ່ມີຢູູ່ເເລ້ວ 150 ແມັດ (492.1 ຟິທ).
ມີການນາໃຊ້ລະບົບບັັ້ງດັບເພີງ (ລະບົບດັບເພີງເເບບແຫ້ງ). ຖ້າຫາກ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພແບບນາໍ້ ຖກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍກົດໝາຍ, ໃຫ້ສັນນິຖານ
ວ່າ ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າທີີ່ການົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນຈາເປັນໃນການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ.
ປະລິມານການນາໃຊ້ນາໍ້ ປະຈາວັນ ເເມ່ນ 0.7 ເເມັດກ້ອນ, ເເລະ ຄາດຄະເນ ປະລິມານໄຫຼວຽນຂອງນາໍ້ ເສຍ ຢູູ່ໃນລະດັບ 0.6 ແມັດກ້ອນ. ຄາດ
ຄະເນປະລິມານການນາໃຊ້ນາໍ້ ສູງສຸດ ເເມ່ນ 1 ແມັດກ້ອນ.
ທໍ່ເຊີ່ອມຕໍ່ນໍ້າປະປາ ມີ ເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 1 ນິັ້ວ, ທໍ່ເຊີ່ອມນໍ້າເສຍ ມີເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 4 ນິັ້ວ.

ໄດ້ຕິດຕັັ້ງຖັງບາບັດນໍ້າເສຍ ຂະໜາດນ້ອຍທີີ່ສຸດ ທີີ່ມີຢູູ່, ຫຼ ມີການ ກໍ່ຖັງບາບັດນໍ້າເສຍ ຫາກ ປະເທດດັັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີ ລະບົບລະບາຍນໍ້າເສຍ
ມີການຂຸດນໍ້າບາດານ ຫາກ ປະເທດດັັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີໂຄງລ່າງເຂົັ້າເຖິງນາໍ້ ປະປາ.
ວັດສະດຸທັງໝົດ ແລະ ຄ່າເເຮງງານ ຕ້ອງຖກລວມເຂົັ້າໃນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການເຊອ
ີ່ ມຕໍ່ນາໍ້ ປະປາ ແລະ ການລະບາຍນໍ້າເສຍ (ຍົກເວັັ້ນ ການເຊີ່ອມ
ຕໍ່ຖັງເກັບນໍ້າເໜອໜ້າດິນທົັ່ວໄປ).

ຄາດຄະເນມູນຄ່າ ຂອງສາງ

914,417,149 ກີບ

“ຂັັ້ນຕອນ, ເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ” ມີຄວາມໝາຍເເນວໃດ ຕໍ່ ການຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງ?

ຄາຈາກັດຄວາມ

ຄານິຍາມ ອີງຕາມ ການດາເນີນທຸລະກິດ

ຈານວນຂັັ້ນຕອນ

ຂັັ້ນຕອນ ໝາຍເຖິງ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ທີີ່ເກີດຂັ້ນ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານ ຫຼ ຜູ້ບລິຫານ ຂອງ ບິວໂຄ ກັບພາກສ່ວນພາຍ
ນອກ ລວມທັງ ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ, ສານັກງານທະບຽນສານ, ສານັກງານທະບຽນທີີ່ດິນ, ກົມແຜນທີ,ີ່ ບລິສັດສາທາ
ລະນູປະໂພກ, ຜູ້ກວດກາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກ ທີີ່ບໍ່ແມ່ນ ສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສາວະ
ກອນ ຂອງ ບລິສັດ. ບັນດາຂັັ້ນຕອນ ທີີ່ສາມາດ ປະຕິບັດໃນເວລາດຽວກັນ ກັບ ຂັັ້ນຕອນອີ່ນ ຈະຖກໝາຍດ້ວຍເຄີ່ອງ
ໝາຍດາວ (*).

ເວລາ

ເວລາ ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມ ວັນໃນປະຕິທິນ (ບໍ່ແມ່ນວັນລັດຖະການ). ສາລັບຂັັ້ນຕອນທີີ່ສາມາດສາເລັດທັງໝົດອອນລາຍ,
ໃຊ້ເວລາຕໍ່າສຸດ 0.5 ວັນ. ສາລັບຂັັ້ນຕອນທີີ່ບໍ່ສາມາດສາເລັດໃດ້ທັງໝົດແບບອອນລາຍ ແມ່ນໃຊ້ເວລາຕໍ່າສຸດ 1 ວັນ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ລວມເອົາພຽງແຕ່ ຄ່າທານຽມຕາມລະບຽບການ. ອາກອນ ທີີ່ບໍ່ຕໍ່ເນີ່ອງ ຫຼ ການສາເລັດບາງໂຄງການ
ສະເພາະ ກຈະຖກຄິດໄລ່ເຂົັ້າໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ການວາງເງິນຄໍ້າປະກັນ ທີີ່ສາມາດຖອນຄນໄດ້ ຈະບໍ່
ຖກບັນທກ.

ການຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງດັດສະນີ ການຄວບຄຸມຄຸນນະຸພາບ ການກໍ່ສ້າງ

ດັດສະນີຄວບຄຸມຄຸນະພາບການກສ
ໍ່ າ້ ງ
(6.5-15)

ດັດສະນີ

ຄາຕອບ

ຄະເເນນ

ດັດສະນີ ຄຸນະພາບ ດ້ານລະບຽບການປຸກສ້າງ
(0-2)

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ດ້ານການປຸກສ້າງ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ເເນວໃດ ໃນ
ປະເທດຂອງທ່ານ ? (0-1)

ບໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ

0.0

ມີມາດຖານໃດ ໃນການ ຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່າງຈະເເຈ້ງ ໃນ
ລະບຽບການປຸກສ້າງ ຫຼ ບັນດາ ເວັບໄຊ, ຄູ່ມ ຫຼ ແຜ່ນພັບ ທີີ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້
? (0-1)

ລາຍການເອກະສານທີີ່ຕ້ອງ
ປະກອບ

0.0

ດັດສະນີ ການຄວບຄຸມກ່ອນການກສ
ໍ່ າ້ ງ
(1-1)

ມີບຸກຄົນທີສາມ ພາກສ່ວນໃດ ທີີ່ກົດໝາຍການົດໃຫ້ ເປັນຜູ້ຢັັ້ງຢືນ ວ່າ ແບບ
ປຸກສ້າງ ມີຄວາມຖກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບການ ປຸກສ້າງ ທີີ່ມີຢູູ່?
(0-1)

ຜູ້ທີີ່ມີໃບອະນຸຍາດ
ສະຖາປະນິກ ແລະ ຜູ້ທີີ່ມີໃບ
ອະນຸຍາດວິສາວະກອນ.

1.0

ດັດສະນີ ການຄວບຄຸມໃນໄລຍະການກສ
ໍ່ າ້ ງ
(2-3)

ການກວດກາປະເພດໃດ (ຖ້າມີ) ທີີ່ກົດໝາຍການົດໃຫ້ ດາເນີນການກວດກາ
ໃນໄລຍະກາລັງກໍ່ສ້າງ ? (0-2)

ດາເນີນການກວດກາໂດຍ ວິ
ສາວະກອນ ພາຍໃນບລິສັດ ,
ກວດກາ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ຂອງການກໍ່ສ້າງ.

1.0

ມີການດາເນີນການກວດກາ ພາກບັງຄັບ ເກີດຂັ້ນ ຕົວຈິງ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງບໍ່?
(0-1)

ມີການກວດກາພາກບັງຄັບ
ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງສະເໝີ

1.0

ການຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງດັດສະນີ ການຄວບຄຸມ ຄຸນນະຸພາບ ການກໍ່ສ້າງ
ດັດສະນິ ຄວບຄຸມ ຄຸນະພາບການ
ກໍ່ສາ້ ງ(6.5-15)

ດັດສະນີ

ຄາຕອບ

ຄະເເນນ

ດັດສະນີ ການຄວບຄຸມພາຍຫຼງັ ການ
ກໍ່ສາ້ ງ (3-3)

ມີການກວດກາຄັັ້ງສຸດທ້າຍ ທີີ່ກົດໝາຍໄດ້ການົດ ເພີ່ອຢັັ້ງຢືນວ່າ ສິີ່ງປຸກສ້າງ ຖກສ້າງຂັ້ນ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ແຜນວາດ ທີີ່ຖກຮັບຮອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ບໍ່? (0-2)

ແມ່ນເເລ້ວ, ການກວດກາຄັັ້ງສຸດ
ທ້າຍ ດາເນີນການໂດຍໜ່ວຍງານ
ລັດຖະບານ.

2.0

ມີການກວດກາຄັັ້ງສຸດທ້າຍພາກບັງຄັບ ເກີດຂັ້ນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ບໍ່? (0-1)

ມິການກວດກາຄັັ້ງສຸດທ້າຍສະເໝີ
ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ

1.0

ພາກສ່ວນໃດ (ຖ້າມີ) ທີີ່ກົດໝາຍການົດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການ
ກໍ່ສ້າງ ຫຼ ບັນຫາທີີ່ເກີດຂັ້ນ ເມີ່ອສິີ່ງປຸກສ້າງຖກນາໃຊ້ (ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີີ່ເບິີ່ງບໍ່ເຫັນ ຫຼ ການ
ຮັບປະກັນຫຼັງຈາກສິບປີ) ? (0-1)

ບລິສັດ ກໍ່ສ້າງ

0.5

ພາກສ່ວນໃດ (ຖ້າມີ) ທີີ່ກົດໝາຍການົດໃຫ້ ເຮັດປະກັນໄພ ເພີ່ອຄຸ້ມຄອງຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານໂຄງ
ສ້າງ ຫຼ ບັນຫາຕ່າງໆ ເມີ່ອ ສິີ່ງປຸກສ້າງຖກນາໃຊ້ (ປະກັນໄພສາລັບ ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີີ່ເບິີ່ງບໍ່ເຫັນ ຫຼ
ປະກັນໄພສິບປີຫຼັງການກໍ່ສາ້ ງ) ? (0-1)

ບໍ່ມີຝູ່າຍໃດ ທີີ່ກົດໝາຍການົດໃຫ້
ເຮັດປະກັນໄພ

0.0

ຜູ້ຮັບຜີດຊອບຢັັ້ງຢືນ ວ່າການອອກແບບ ຫຼ ແບບແຕ້ມ ສອດຄ່ອງກັບກັບ ລະບຽບການປຸກ
ສ້າງທີີ່ມີຢູູ່ ຕ້ອງມີມາດຖານໃດແນ່ ? (0-2)

ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນ ຢັັ້ງຢຶນການ
ເປັນ ນັກສະຖາປະນິກ ຫຼ ວິສາວະ
ກອນ.

0.0

ຜູ້ຊີັ້ນາການກໍ່ສ້າງພາກສະໜາມ ຕ້ອງມີມາດຖານໃດເເດ່ ? (0-2)

ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນ ຢັັ້ງຢຶນການ
ເປັນ ນັກສະຖາປະນິກ ຫຼ ວິສາວະ
ກອນ.

0.0

ດັດສະນີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ການປະກັນໄພ (0.5-2)

ດັດສະນິ ການຢັັ້ງຢືນດ້ານວິຊາ
ອາຊີບ(0-4)

ຂອບໃຈ
Thank you!

