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1.1 ເຫດຜົນຂອງການສຶກສາ

ໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດພື້ນທ່ີປ່າໄມ້ໄດ້ສູນເສຍ ແລະ ຍັງສຶບຕໍ່ສູນ
ເສຍໃນການເຂົາ້ເຖີງິແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຊຶງ່ໄດ້ມກີານຫນັປຽ່ນການນຳໃຊພ້ືນ້ທີປ່າ່ໄມດ້ັງ່ກາ່ວໂດຍບນັດາໂຄງການ
ຂະໜາດໃຫ່ຍ ເຊັ່ນ: ຫັນໄປສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງນຳມາສູ່ການຄັດແຍ່ງທາງສັງຄົມ
 ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ. (ຍົກຕົວຢ່າງ, ເບີ່ງໃນເອກະສານຂອງ IUCN, 2011; Baird, 2011; McAllister, 2015). 
 
ໃນກໍລະນີດັງ່ກາ່ວ,ຊຸມຊົນທີ່ນຳໃຊຊ້ັບພະຍາກອນປາ່ໄມໃ້ນເຂດດັງ່ກາ່ວແມນ່ມີແຕ່ອາໄສຂໍມ້ນູຂ່າວສານຈາກໜ່ວຍງານ
ຂອງລດັຖະບານກຽ່ວກບັບນັດາໂຄງການດັງ່ກາ່ວ  ແລະ  ກໍບ່ໍຮູ່ວ່້າຈະດຳລງົຊວີດິຕໍໄ່ປແນວໃດຖ້າຫາກບໍສ່າມາດເຂົາ້ເຖງິແຫຼງ່
ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວອີກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງຈະມີຂໍ້ກຳນດົທາງກົດໝາຍໃຫ້ຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງ
ກ່າວຢ່າງໂປ່ງໃສ,ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຄວາມໂປ່ງໃສນັ້ນກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ.  ຕາມການສັງເກດຂອງ ທ່ານ   Kenney
Lazaretal.(2018:27)ເຫັນວ່າ:
 
 “ໃນເວລາທີ່ມີບັນດາໂຄງການປະເພດຫັນທີ່ດິນເປັນທນຶ, ແມ່ນຍັງຂາດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ, ກ່ຽວກັບວິທີ
 ການດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ອັນໃດແມ່ນຜົນໄດ້ ແລະ ຜົນເສຍສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ລັດຖະບານລາວ
  ແລະ ສັງຄົມໂດຍລວມ. ບາງຄັ້ງກໍ່ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຊັດເຈນກ່ຽວກັບເຂດທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ.”

ການຂຸດຄົນ້ ແລະ  ການຄາ້ຂາຍໄມທ້ີຜ່ດິກດົໝາຍຍ່ອມມກີານຂະຫຍາຍຕວົເມືອ່ກອບກດົໝາຍ, ສດິແລະ ຜນົປະໂຫຍດບໍຈ່ະແຈງ້
ແລະ  ມຄີວາມສບັຊອ້ນໃນການບງັຄບັໃຊ(້Fern, 2018). ຕາມແຜນປະຕບິດັຂອງການຄຸມ້ຄອງ  ແລະ ການຄາ້  (FLEGT),
ຊຶງ່ເປນັສວ່ນຫນຶງ່ຂອງການບງັຂບັໃຊ້ກ້ດົໝາຍປາ່ໄມ,້ ທາງສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ໃນປະຈບຸນັແມນ່ກາໍລງັເຈລະຈາສນັຍາການ
ຮ່ວມມືແບບສະຫມັກໃຈ (VPAs) ກັບ ສປປ ລາວ. ສັນຍາການຮ່ວມມືແບບສະຫມັກໃຈ (VPA) ແມ່ນສັນຍາການຄ້າ
ສອງຝ່າຍທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂການຂຸດຄົ້ນໄມ້ທີ່ຜິດກົດຫມາຍໂດຍການປັບປຸງ
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄ້າຂາຍໄມ້ຕາມກົດໝາຍ. ມັນອີງໃສ່ລະບົບການຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງໄມ້ (TLAS) ເຊິ່ງຈະອີງໃສ່ກົນໄກການຄວບຄຸມລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. 
ລະບບົການຮບັປະກນັ ຄວາມຖກືຕ້ອງຕາມກດົຫມາຍຂອງໄມ ້(TLAS) ນີແ້ມນ່ມຈີດຸປະສງົເພືອ່ກາໍນດົ, ຕດິຕາມກວດກາ
 ແລະ ອະນຍຸາດໃນການຜະລດິໄມທ້ີຖ່ກືຕ້ອງຕາມກດົຫມາຍເພືອ່ຮບັປະກນັວ່າເນືອ້ໄມທ້ີຖ່ກືກດົຫມາຍນັນ້ຖກືສົງ່ອອກໄປ
EU ເທົາ່ນັນ້. ການປະຕບິດັຄວາມໂປງ່ໃສ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຂ່າວສານ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ສາໍລບັຊມຸຊນົທີຖ່ກືຜນົກະທບົ
ຈາກການຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຖືເປັນສ່ວນປະກອບໜື່ງທີ່ສຳຄັນຂອງ VPA.

ຢູ່ໃນຂະບວນການຂອງໂຄງການ The Lao-EU FLEGT ແມ່ນມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທ້ອງຖີ່ນໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມໝາຍໃນການ
ເຈລະຈາ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອຂອງກອງທຶນນ້ອຍໆ (small grant) ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມ
ແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (MHP), ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ
ຊຸມຊົນໃນຂະແຫນງປ່າໄມ້.        

ພາກສະເໜີ 
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1.2 ຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້

ຈຸດປະສົງຂອງອົງປະກອບດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສເພື່ອສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ MHP ແມ່ນ:

•   ເພື່ອວິເຄາະກອບກົດໝາຍໃນດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງຄົບຖ້ວນ  ແລະ  ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສູ່ສາທາລະນະຊົນໃນຂະແໜງການ
ດ້ານປາ່ໄມ,້ວເິຄາະຫາຊອ່ງວ່າງຂອງນຕິກິຳທີກ່ຽວຂ້ອງ  ແລະ  ຊອກຫາຊອ່ງທາງໃນການແກໄ້ຂໂດຍການປຽບທຽບກບັມາດຕະຖານ
ສາກົນ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ່ີດີ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ໂດຍສະເພາະເລັ່ງໃສ່ປະເດັນ
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດທີ່ມີການຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້ທີ່ດີນປ່າໄມ້.
•   ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາໃຫ້ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຶກສາຫາລືຂອງ VPA ເຊັ່ນວ່າ: ຜູ້ນຳ
ທ້ອງຖີ່ນ, ພາກສ່ວນລັດຖະບານ, ບັນດາອົງກອນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ. ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບ
ຂອງບົດຄົ້ນຄ້ວາແມ່ນເລັ່ງໃສ່ ໃນການກະກຽມໃສ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ  VPA  ທີ່ລົງເລີກໃນການສະໜັບສະໜູນດ້ານ
ຄວາມໂປ່ງໃສ ຫລື ກົນໄກການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ມວນຊົນ.

1.3 ກໍານົດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຂະແຫນງປ່າໄມ້

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ຫຼື FAO (2012), ໄດ້ພັດທະນາຄູ່ມືແນະນຳແບບສະໜັກໃຈໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫຼື VGGT, ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນວ່າການດໍາລົງຊີວິດຂອງຫຼາຍຄົນ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດແມ່ນດຳລົງຊີວິດໂດຍອາໄສການເຂົ້າເຖິງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳ
ມະຊາດດັ່ງກ່າວ. ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄວາມໂປ່ງໃສດັ່ງນີ້: 

 “ຄວາມໂປ່ງໃສໝາຍເຖິງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ເປີດກ້ວາງຂອງບັນດານະໂຍບາຍ,ກົດໝາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການນຳ
 ພາສາທີ່ເໜາະສົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພາສາໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໃນຮູບແບບ
 ທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.”

ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ (VGGT), ລັດຖະບານລາວຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການມີການປຶກສາ
ຫາລືກັບຊຸມຊົນທີ່ຖືກກະທົບກ່ອນການຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ຢ່າງເໜາະສົມ. ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສາກົນ
ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ຄຳຍິນຍອມທີ່ເປັນອິດສະຫລະແບບໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ (FPIC), ເຊິ່ງຖືກກໍານົດວ່າ: “ສິດທິ
ຂອງຄົນເພື່ອຈະຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບໃຊ້ ຫຼື ຄວາມກົດດັນ (‘ແບບອິດສະຫຼະ’), ແລະ ສາມາດໃຫ້, ຖື,
ຖອນ ຫຼື ປ່ຽນແປງຄຳຍິນຍອມກັບໂຄງການທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ ແລະ ທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ “(VFI, 2018).
ຫຼັກການ FPIC ຄວນນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

2. ວິທີການສຶກສາ
ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນ 2 ຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນເດືອນເມສາ ຫາ ພຶດສະພາ 2019 ດັ່ງນີ້:
1. ການຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາກອບກົດຫມາຍຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າ
ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຂະແຫນງປ່າໄມ້, ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.
2. ສໍາພາດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເພື່ອກໍານົດມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕິບັດໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນ
ຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບກົດຫມາຍທີ່ມີຜົນກະທົບ ຫຼື ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນໃນເຂດປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ. 
ເຊິ່ງທັງສອງຂັ້ນຕອນການສຶກສາແມ່ນມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
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2.1 ຂັ້ນຕອນທີ1: ຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານ

ການສຶກສາເອກະສານໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈາກການພິຈາລະນາປະສົບການຂອງບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ
ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລ້ວ, ໂດຍສຸມໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດ
ນາມເຮດັແນວໃດຈືງ່ປະຕບິດັໄດ້ຕາມຂໍກ້ຳນດົຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. ຈາກນັນ້, ແມນ່ທບົທວນບນັດາກດົໝາຍຕ່າງໆທີມ່ີ
ຢູ່ຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກກະຊວງຕ່າງໆ, ລວມທັງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ  ສິງ່ແວດລອ້ມ (MONRE) ແລະ  ກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນື (MPI) ເພືອ່ຢນືຢນັລະດບັຄວາມມຸງ່ຫມັນ້ພາຍ
ໃນກອບກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດໃນການ
ປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE), ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ແລະແຜນ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMMP).  ສຸດທ້າຍ, ໄດ້ສຶກສາເບີ່ງເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆຂອງ
ບໍລິສັດ ແລະ ລັດຖະບານເພື່ອເບີ່ງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກງ່າຍແນວໃດ 
(ເບີ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1) ແລະ ປຽບທຽບຂໍ້ມູນທີ່ມີກ່ຽວກັບເອກະສານ VPA ເພີ່ມຕື່ມໃສ່ກັບຂໍ້ມູນສາທາລະນະ
(ເບີ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2). 
 
2.2 ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການສຳພາດພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ

ການກຳນົດຜູ້ໃຫ້ສຳພາດ

ຫຼງັຈາກການຄົນ້ຄວ້າເອກະສານແມນ່ສາມາດກຳນດົບນັຊລີາຍຊືຂ່ອງຜູໃ້ຫ້ສຳພາດຈາກພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງຕ່າງໆ  ແລະ ໄດ້
ນຳສະເໜີຕໍ່ສຳນັກງານ FLEGT ປະຈຳລາວເພື່ອຂໍອະນຸມັດ ແລະ ອອກໜັງສືແຈ້ງການໃນການລົງເຮັດວຽກໃຫ້. ການ
ສຶກສາແມ່ນລວມມີ 2 ກໍລະນີສຶກສາຢູ່ໃນ 2 ແຂວງເປົ້າໜາຍຂອງໂຄງການ FLEGT, ຊຶ່ງແມ່ນແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ 
ອັດຕະປື,ໃນນັ້ນ ກໍລະນີສຶກສາທີ່ 1 ແມ່ນໄດ້ເລືອກເອົາ ບໍລິສັດ ກະສິກຳປ່າໄມ້ບົວຣະພາ (Burapha Agroforestry)
ເພື່ອເປັນຕົວແທນຕົວຢ່າງຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ (ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກການຂອງ FPIC
ສົມທົບກັບຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆໃນກົດາຍຂອງ ສປປ ລາວ), ແລະ ອີກກໍລະນີສຶຶກສາໜື່ງແມ່ນ ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ເຊກະໝານ1 
(Xekaman 1 Hydropower) ໄດ້ຖືວ່າເປັນບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີມາດຕະຖານໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີຄວນ.

ຂັ້ນຕອນການສຳພາດ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ກ່ອນຈະເລີ່ມການສຳພາດ, ທາງທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ມີການປະຊຸມກັນເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີ
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ. ຈາກນັ້ນແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ແບບສອບຖາມແບບເຄີ່ງປິດ-ເຄີ່ງເປີດເພື່ອສຳພາດຕົວແທນພາກສ່ວນ
ລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ  ແລະ  ບລໍສິດັ ຢູຕ່າມຫ້ອງການຂອງພວກເຂາົ  ແລະ ໂດຍສວ່ນໃຫຍ່ໃນເວລາສຳພາດ
ແມນ່ໄດ້ພບົ ແລະ ໂອ້ລມົກບັພະນກັງານຫາຼຍຄນົ. ຈາກນັນ້ໄດ້ຈດັເປນັກຸມ່ສນົທະນານອ້ຍກບັຊາວກະສກິອນທີຢູ່ໃ່ນເຂດບາ້ນ
ຕ່າງໆທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.  ການສຳພາດແມ່ນໄດ້ມີການຈົດບັນທຶຶກເພື່ອຈະເອົາມາວິເຄາະ.  
 ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະເພດຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດແມ່ນໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1ລຸ່ມນີ້, ແລະ ລາຍລະອຽດລາຍຊື່ ຜູ້
ທີ່ໃຫ້ສໍາພາດແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.
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ຕາຕະລາງທີ 1: ສັງລວມກ່ຽວກັບຜູ້ໃຫ້ສຳພາດ

     ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນຄັ້ງສຳພາດ
     ພະນັກງານລັດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ 5
     ພະນັກງານລັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ 2
     ພະນັກງານລັດຢູ່ຂັ້ນເມືອງ 2
     ພະນັກງານບໍລິສັດ 2
     ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ 3
     ສົນທະນາກຸ່ມກັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະຊາຊົນ
     ທີ່ຍົກຍ້າຍຈັດສັນຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ

3

     ລວມ 17

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນແມ່ນວິເຄາະເປັນພາສາລາວໂດຍທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໂດຍໃຊ້ກະດານຂາວແບ່ງອອກເປັນ 4 ສ່ວນຄື: ດ້ານດີ 
(ມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີ), ບັນຫາທ້າທາຍ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກອບກົດຫມາຍ ແລະ ການ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຈາກນັ້ນຈື່ງແປຕາຕະລາງນີ້ເປັນພາສາອັງກິດເພື່ອເອົາມາປະກອບ
ໃສ່ບົດລາຍງານ.

ການນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຢູ່ໃນສອງກອງປະຊຸມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແລະ 
ຍັງຈະໄດ້ໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ເອກະສານສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ອນການເຈລະຈາຂອງ EU-Lao PDR VPA ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ບຣູແຊນໃນເດືອນມີຖຸນາ 2019 ນີ້ອີກດ້ວຍ (ຄຽງຄູ່ກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງອີກສອງການສຶກສາຂອງບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດນໍາ). ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນໄດ້ຂຽນເປັນ 2 ພາສາ ທັງພາສາລາວ ແລະພາສາອັງກິດ.

3. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານ: (ຂັ້ນຕອນທີ1) 

3.1 ກອບກົດໝາຍໃນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂໍ້ຕົກລົງຄູ່
ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບສະຫະພາບ
ເອີຣົບໃນປີ 2013, ໃນຂະນະທີ່ຫວຽດນາມເປັນປະເທດສຸດທ້າຍທີ່ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນປີ 2018. ຈາກປະສົບການ
ຂອງປະເທດບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດໃຫ້ບົດຮຽນອັນເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ.
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ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ (ດວ້ຍການສະຫນັບສະຫນນູຂອງບັນອົງການທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານ
(NGO) ສາກົນ) ແມ່ນສາມາດມີບົດບາດຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຂະບວນການຂອງຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ
(VPA).  ພວກເຂົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແລະ ການທົດສອບມາດຕະຖານການຮັບຮອງປ່າໄມ້ທີ່ກວດສອບໄດ້ 
(Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, or SVLK), ເຊິ່ງໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນປີ 2009,  ແລະ ພະນັກງານທາງອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ SVLK.  Overdevest
and Zeitlin (2016) ສະຫຼຸບວ່າ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຮັບຮູ້
ສິດທິຂອງຊຸມຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ.  ຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍລວມເອົາເອ
ກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕິດຕາມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.ໃນ
ເວັບໄຊທ໌ຂອງ EU-FLEGT (2019) ລະບຸວ່າ:
 
 “ໃນໄລຍະການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ VPA, ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງອົງການປະຊາສັງຄົມ
 ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຈົງຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ການສັງເກດທີ່
 ເປນັເອກະລາດນັນ້ມຄີວາມໝາຍ. ຂໍກ້າໍນດົທີໄ່ດ້ຕກົລງົກນັໄວ້ພາຍຫຼງັຖກືທ້າທາຍໃນສານ, ຊຶງ່ຕດັສນິໃຈສະໜບັສະໜູນ
 ຄວາມຕ້ອງການຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ. ໃນເດອືນກມຸພາ ປ ີ2016, ກະຊວງສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ປາ່ໄມໄ້ດ້ເຮດັ
 ເອກະສານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ສາທາລະນະທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.”

ປະເທດຫວຽດນາມ
ໃນທາງກົງກັນຂ້້າມ, ລະບົບການເມືອງຂອງຫວຽດນາມແມ່ນເນັ້ນຈຳກັດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງ
ຄົມທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມເຈລະຈາຕ່າງໆທີ່ເປັນທາງການ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຕາມ (Fern, 2018b)1 . ຊຶ່ງນີ້ແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບປະເທດລາວທີ່ມີຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການ
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSO) ໃນທີມເຈລະຈາ. 

ຄຳຍິນຍອມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະແບບໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ(FPIC) ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນກອບກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມ,
ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ຊັດເຈນ (Pham et al., 2015) ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກການຂອງ FPIC ຢູ່ໃນ
ສາມໂຄງການ REDD + ໃນປະເທດວຽດນາມ. ພວກເຂົາໄດ້ສະຫຼຸບວ່າຖ້າມີຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຄວາມຊໍານານ,
FPIC ອາດຈະຖືວ່າເປັນຂະບວນການຮຽນຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເສີມ
ຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ທາງການຫວຽດນາມອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນວ່າ “ການອະນຸມັດ”
ຈະມີໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມັນບໍ່ຂັດແຍ້ງກັບໂຄງການທີ່ຖືວ່າເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ປະເທດເທົ່ານັ້ນ(Pham et al.,2015:6). 

ຫວຽດນາມຍັງໄດ້ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສ້າງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທືນ ແລະ ລາຍຮັບໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
(Fern, 2018b:7), ລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກໃນປະຈຸບັນອີກດ້ວຍເຊັ່ນ:
 . ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ການຈັດສັນທີ່ດິນປ່າໄມ້.
 . ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, (e.g. ການອະນຸມັດແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ການຕັດສິນໃຈອະນຸມັດການປະເມີນ

1ນີ້ແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງຫນ້າ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຢູ່ໃນທີມການເຈລະຈາ. 
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ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA); ຄໍາເຫັນຈາກທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດກ່ຽວກັບການ
ຕັດສິນໃຈອະນຸມັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ (EIA) ບົດລາຍງານຕ່າງໆຂອງໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບພະ
ຍາກອນປ່າໄມ້).
• ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາ ແລະ ການລົງໂທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ (e.g. ຈໍານວນການລະເມີດກົດຫມາຍປ່າໄມ້ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ການຊື້ ແລະ ການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ການລະເມີດຕໍ່ກົດລະ
ບຽບການແປຮບູຜະລດິຕະພນັປາ່ໄມ,້ຜນົໄດ້ຮບັຂອງການຕອບໂຕ້ທາງດ້ານກດົຫມາຍລວມທງັການປບັປງຸການປບັໄຫມ   ແລະ   ຄະ
ດີອາຍາ). ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຖ້າວ່າການຕິດຕາມແບບເອກະລາດເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ລະບົບ
ຄໍ້າປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (Timber legality Assurance System: TLAS) ແລະ ມັກຈະປະຕິບັດໂດຍ
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSO) ແມ່ນຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ.  Fern (2018b:8) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງທາງ
ສັງຄົມຫວຽດນາມຈຳເປັນຕ້ອງມີອິດສະຫຼະຫຼາຍຂື້ນໃນການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ
ການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.  

3.2 ກອບກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້.

ກອບກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຍັງບໍໄ່ດ້ທັນພັດທະນາເທົາ່ທີ່ຄວນ, ຊຶ່ງລັດຖະບານຮັບຮູວ່້າ “ລະບຽບກົດໝາຍ” ຍັງບໍ່
ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມີຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນ,  ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບບໍ່ຊັດເຈນ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ  ແລະ  ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍຍັງຈໍາກັດ (NSEDP, 2016).
ຕາຕະລາງທີ 2 ສະຫຼຸບບາງເອກະສານກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ລະບຸວ່າເອກະສານດັ່ງກ່າວມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ
ກບັຄວາມໂປງ່ໃສ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູສາທາລະນະໃນຂະ  ແໜງປາ່ໄມຄ້ແືນວໃດ. ບດົສະຫຼບຸລະອຽດແມນ່ຢູໃ່ນເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍທີ 3. 

ຕາຕະລາງທີ  2: ເອກະສານລະບຽບກົດຫມາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
                         ຢູ່ ສປປ ລາວ  

        ກົດໝາຍ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສາທາລະນະ
 ແຜນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ 
 ແຕ່ 2005 ຫາ 2020

ວາງເປົ້າໜາຍໄວ້ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຈັດການທ
າງດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຕັດສິນໃຈຕາມ
ກອບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. (ໜ້າ ທີ 51).

ກົດໝາຍທີ່ດິນ, 2003 ໃນຂະນະທີ່ກົດໝາຍທີ່ດິນໄດ້ລະບຸຈະແຈ້ງເຖິງສິດທິໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ຊ້ຳພັດບໍ່ໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບສິດຂອງຊຸມ
ຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ກົດໝາຍນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການອະນຸມັດໃນການສໍາ
ປະທານທີ່ດິນ ແລະ ເຫັນໄດ້ວ່າໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ ຜ່ານມາແມ່ນ
ຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີ ແລະ ປະຈຸບັນກໍາລັງຢູ່ໃນການປັບປຸງ.
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ກົດໜາຍປ່າໄມ້, 2007 ບໍ່ໄດ້ລະບຸສະເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສສໍາລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, 
ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໂປ່ງໃສໃນການກວດກາໄມ້ຂອງກົມ
ກວດກາປ່າໄມ້ເທົ່ານັ້ນ. ປັດຈຸບັນຍັງຢູ່ຂະບວນການແກ້ໄຂ.

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການທົດ ແທນ 
ຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນ 
ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການ 
ພັດທະນາ ເລກທີ 84/ລບ 
ລົງວັນທີ 05.04.2016,

ລະບຸວ່າປະຊາຊົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ“ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາ
, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນການຊົດເຊີຍ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຟື້ນຟູສະພາບ
ຊີວິດການເປັນຢູ່”, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື.

ຄຳສັງເລກທີ 15/ນຍວ່າ
ດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ
ຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ
ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການ
ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸ
ລະກິດໄມ້, ນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ, 2016.

ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມທະວີ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫາກຳໄມ້ໃຫ້ມີ
ຄວາມໂປ່ງໃສ ສະກັດກັ້ນ ການສ່ົງອອກໄມ້ທ່ອນ ເຊິ່ງເປັນຄຳສັ່ງທີມີ
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະກົດຜົນຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕະຫລາດຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ສົມທຽບ
ການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ ໄປຕະຫລາດໃນປະເທດຫວຽດນາມ ໃນປີ 
2016 ຫຼຸດລົງ 11% ແລະ 25% ໃນຊ່ວງປີ 2015 ເຊີ່ງເຫັນວ່າມີ
ການຫຼຸດລົງຕາມລຳດັບ (Phuc and Canby, 2017).

ກົດໝາຍ ການສົ່ງເສີມ
ການລົງທນຶ ເລກທີ 14/ສພຊ 
ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016.

ກົດໝາຍສະບັບບັບນີ້ແມ່ສົ່ງເສີມການລົງທືນທີ່ສະດວກ, ວ່ອງໄວ,ໂປ່ງ
ໃສ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ກົດໝາຍສະບັບນ ກໍານີ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບ
ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ,ຄຸ້ມຄອງການລົງທືນພາໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທນຶມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, 
ຖືກຕ້ອງ ແລະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານຕ່າງໆຈາກລັດ ແນ່ໃສ່ຮັບປະ
ກັນສິິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທນຶ, ຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ຂອງ
ປະຊາຊົນ.

ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ການພັດທະນາ ທີ່ດິນໃນ
ໄລຍະໃຫ່ມ (ຄະນະບໍລິ
ຫານງານສູນກາງພັກ ເລກທີ 026/
ຄບສພ ລົງ
ວັນທີ 03.08.2017).
(ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ 
ເລກທີ 026/ຄບສພ ລົງວັນທີ 
03.08.2017 ).

ການລົງມະຕິນີ້ໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ 2017 ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມກັງ
ວົນກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມ
ຄອງທີ່ດິນໃນສປປລາວ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ
ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃຫ້ດີຂື້ນ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນກາ
ນໃຊ້ທີ່ດິນໃນລາວ, ຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກ ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງໃນກາ
ນໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.    

ດຳລັດເລກທີ 21/ນຍ ວ່າ
ດ້ວຍການປະເມີນຜົນກ
ະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ(E
IA), ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 
2019

ດຳລັດສະບັບນີ້ໄດ້ໃຊ້ປ່ຽນແທນດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສະບັບເລກທີ 112/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 
ກຸມພາ 2010 ແລະ ໄດ້ລວມເອົາມາດຕາທີ່ເວົ້າເຖິງ “ສິດທິ ແລະ 
ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ”, ເຊິ່ງລວມມີສິດທິໃນການເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ. ຂໍ້ມູນຕ້ອງ
ໄດ້ເປີດເຜີຍເປັນທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.  
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3.3 ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໃນກອບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປລາວ ຖືໄດ້ວ່າເປັນໜື່ງໃນກອບກົດໝາຍ
ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ມີພຽງແຕ່ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຊັດເຈນເຖິງພາລະບົດບາດຂອງ
ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກຂອງໂຄງການ
(Baird and Frankel, 2015).ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງຊັດເຈນໃນກອບກົດຫມາຍ, ສຳລັບຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ທີ່ຕ້ອງມີໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ,ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວມັນກໍ່ຍາກ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນເປັນພາສາລາວ. ໃນໄລຍະທີ່ຂຽນບົດລາຍງານນີ້, ບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ຂອງລັດທີ່ສັງ ລວມລາຍຊື່
ບນັດາໂຄງການ  ແລະ  ສະຖານະພາບຂອງພວກເຂາົ: ເວບັໄຊທທ໌ີເ່ຄຍີສະແດງສະຖານະຂອງບນັດາໂຄງການເຂືອ່ນໄຟຟາ້ຈາກກະຊວງພະລງັງານ
ແລະ ບໍ່ແຮ່ (http://poweringprogress.org)ແມ່ນໄດ້ຖືກລົບອອກຈາກລະບົບກ່ອນຫນ້ານີ້ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນແລ້ວ.  

ຕາຕະລາງທີ 3 ລາຍຊື່ບັນດາໂຄງການທີ່ຄວນມີການເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຕາມລະບຽບກົດ
ໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາສາທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງໂຄງການ (ລາຍລະອຽດຂອງເວັບໄຊເບິ່ງຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 1).
ໃຫ້ຮູ້ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈໍານວນຫນຶ່ງຈະເລີ່ມປະຕິບັດກ່ອນທີ່ກົດລະບຽບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນຈະປະກາດນໍາໃຊ້ (ດຳລັດ ເລກທີ 21/ນຍ), ໃນປີ 2000 ມັນມີລະບຽບການໜື່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໂຄງການຂະຫນາດ
ໃຫຍ່ຕ້ອງມກີານປະເມນີຜນົກະທບົທາງດ້ານສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ໄດ້ປບັປງຸໃໝ່ໃນປ ີ2010ດ້ວຍຂໍຕ້ກົລງົເລກທີ1່12/ນຍ ທີໄ່ດ້ກາ່ວມາ
ຂ້າງເທິງນີ້.

         

ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກ ການກະກຽມ ESIA  ມີ ESIA 
ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌

ນ້ຳເທີນ 2, 1070 
MW

ຄຳມ່ວນ ທະນາຄານໂລກ,ບໍລິ
ສັດໄຟຟ້າປະເທດຝຼັ່ງ 

(EdF)

ມີ ມີ (ພາສາອັງກິດ ແລະ 
ພາສາລາວ)

ນ້ຳເທີນ 1, 523 
MW

ບໍລິຄຳໄຊ ກຸ່ມບໍລິສັດພອນສັກ 
(ລາວ)

ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ

ນ້ຳງຽບ 1, 290 
MW

ໄຊສົມບູນ ທະນາຄານ ADB, 
ບໍລິສັດ Kansai ຍີ່ປຸ່ນ

ມີ ມີ (ມີແຕ່ພາສາອັງກິດ)

ນ້ຳອູ (1-7), 1146 
MW

ຫຼວງພະບາງ ບໍລິສັດ ຈິນ
Sinohydro

ມີແຕ່1 (ໃນ 7 
ໂຄງການ)

ບໍ່ມີ 

ເຊກະໝານ 
1, 322 MW

ອັດຕະປື ບໍລິສັດ Songda 
(ຫວຽດນາມ)

ບໍ່ມີ ບໍ່ຮູ້

ຕາຕະລາງທີ 3: ລາຍຊື່ບາງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຄັດເລືອກມາເປັນຕົວຢ່າງ ແລະ  ສະຖານະຂອງການປະເມີນ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ2

 2ການຄັດເລືອກໂຄງການແມ່ນອິງໃສ່ຂະໜາດຂອງມັນ, ລວມທັງທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ FLEGT  ຄື ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຄຳມ່ວນ ແລະ  
ອັດຕະປື.
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ຕາຕະລາງທີ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະດັບຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີການຫັນປ່ຽນ
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການຫຼາຍກວ່າການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງ
ລາວ. ບນັດາໂຄງການເຂືອ່ນໄຟຟາ້ ທີໃ່ຫ້ການສະໜບັສະໜູນໂດຍສະຖາບນັການເງນິສາກນົເຊັນ່: ທະນາຄານໂລກ3  ແລະ  ທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ
(ຕົວຢ່າງ: ນ້ຳເທີນ 2, ນ້ຳງຽບ 1) ໄດ້ມີການປັບປຸງເວັບໄຊທ໌ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ,ທີ່ເອກະສານຕ່າງໆເຊັ່ນ ESIA ອາດຈະໄດ້ຮັບການ
ດາວໂຫລດ.  ນອກນັ້ນຍັງມີເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສາທາລະນະເຊັ່ນແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ (PAP’s) ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືໃນໄລຍະລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນໂຄງການ.
ກົງກັນຂ້າມ, ມີພຽງແຕ່ 1 (ໃນ 7 ໂຄງການ) ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງຈີນຢູ່ສາຍນ້ຳອູທີ່ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ4. ບໍ່ມີເວັບໄຊ໌ຂອງ
ບໍລິສັດທັງພາສາອັງກິດ  ແລະ  ລາວ (ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະມີເປັນພາສາຈິນບໍ). ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ1 ຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມ State Songda 9
ກໍ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເຊັ່ນດຽວກັນ. 
ສອງບໍລິສັດທີ່ສາມາດສະແດງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນບໍລິສັດປູກໄມ້ວິກ Stora Enso ແລະ ບົວຣະພາ. ຕົວຢ່າງ
ບໍລິສັດ Stora Enso,  ໄດ້ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທ້ອງຖີ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ (ຄື ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ) ເພື່ອດໍາເນີນການປຶກສາຫາລື
ກັບຊາວບ້ານໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການຂອງ FPIC.  ຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຈັດຫາທີ່ດິນ (ຊຶ່ງບໍລິສັດ Stora Enso ແມ່ນເຊົ່າທີ່ດິນຂອງບ້ານໃນ
ໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດແນ່ນອນ) ເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຢູ່ຮູບສະແດງທີ 2.

ຮູບສະແດງທີ 2: ຂະບວນການຈັດຫາທີ່ດິນຂອງບໍລິສັດ Stora Enso ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຫົງສາ 1878MW ໄຊຍະບູລີ ບໍລິສັດ Banphu, 
Ratchaburi (ໄທ)

ມີ ບໍໍ່ມີ

ບໍລິສັດ ບົວຣະພາ
(Burapha 

Agroforestry)

ໄຊຍະບູລີ ແລະ ວຽງຈັນ ບໍລິສັດ ບົວຣະພາ
(Burapha 

Agroforestry)

ມີ ກຳລັງກະກຽມ 
(ມີທັງພາສາລາວ ແລະ 

ອັງກິດ)ໍ
ບໍລິສັດ Stora Enso ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 

ສາລະວັນ
ບໍລິສັດ Stora Enso 

(ປະເທດຟີນແລນ)
ມີ ມີ (ເປັນພາສາອັງກິດ)

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນທອງ
ແດງ-ຄໍາ ເຊໂປນ

ສະຫັວນນະເຂດ ບໍລິສັດຈີນ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍຄຳ-
ທອງແດງ 

ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ບໍລິສັດຈີນ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ

 3ຕົວຢ່າງ ທະນາຄານໂລກ, ຈັດປະເພດໂຄງການຂອງຕົນໂດຍອິງໃສ່ຫນຶ່ງໃນສີ່ເງ ື່ອນໄຂເຊັ່ນ: ປະເພດ; ສະຖານທີ່, ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະ ແລະ 
ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ (ເຊັ່ນ ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ); ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງຈະເປັນຕົວກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ຮູບແບບຂອງ ESIA ທີ່ເຫມາະສົມ. 
4International Rivers, https://www.internationalrivers.org/campaigns/nam-ou-river, ເຂົ້າເບີ່ງວັນທີ 5/2/19.
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4.1 ການປະເມີນຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດກອບກົດຫມາຍ.
ຕາຕະລາງທີ 4 ສັງລວມດ້ານຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ຫຼື ມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕິບັດດີ) ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍໃນການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອບກດົາຍໃນໄລຍະທີຜ່າ່ນມາ ໂດຍອງິຕາມການລາຍງານຂອງພະນກັງານລດັຜູໃ້ຫ້ສຳພາດຢູລ່ະດບັສນູກາງ,
 ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

ຕາຕະລາງທີ 4: ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍຕາມການລາຍງານຂອງພະນັກງານລັດ

        
ດ້ານຄວາມເຂັ້ມແຂງ ບັນຫາທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

1. ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງ
ກອບກົດໝາຍ ແລະ
ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ

- ພະນັກງານລັດ ແລະ ປະຊາຊົນບໍ່ເຂົ້າໃຈກົດຫມາຍ ແລະ ນະໂຍ
  ບາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນ
- ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກລັດແຕ່ລະພາກສ່ວນ
  ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ຫຼື ມີລັກສະນະທັບຊ້ອນກັນ
- ພາກສ່ວນຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ສອດ
  ຄ່ອງກັນ
- ມີການປ່ຽນແທນພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນປະຈຳເຮັດໃຫ້    
ບໍ່ເຂົ້າໃຈສະຖານະການ
- ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດວິເຄາະສະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງນັກ
ລົງທນຶທີ່ມີທ່າແຮງ.

2.ລັດຖະບານພ້ອມທີ່
ຈະເພີ່ມທະວີສົ່ງເສີມ
ການປູກຈິດສໍານກຶໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊົນ

- ເຕັກນິກທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຫມາະສົມ
- ຍັງຂາດພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະຂາດເຄື່ອງ
ມືທີ່ເຫມາະສົມໃນການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
- ມີສອງສາຍດ່ວນທີ່ປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວ
ກັບການບໍລິການຂອງພາກລັດ, ຊ່ຶງເບີຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນ 
(156) ແລະຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງລັດຖະບານ (1516).
- ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແມ່ນເນັ້ນຫນັກແຕ່ດ້ານທີ່ດີ
ເທົ່ານັ້ນ
- ບໍ່ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ (ແລະ ບໍ່ມີພະນັກງານທີ່ມທັກ
ສະ ແລະ ອຸປະກອນທັນສະໄເພື່ອຈັດການຂໍ້ມູນ)
- ມີວັດທະນະທໍາໃນການຂຽນ “ບົດລາຍງານດອກໄມ້” ຈ່ຶງເຮັດ
ໃຫ້ລັດຖະບານກາງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກຂັ້ນລຸ່ມ
- ຖ້າມາດຕະຖານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບສູງເກີນໄປ, ສປປ ລາວ 
ຈະຂາຍໃຫ້ປະເທດອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີມາດຕະຖານໃດໆເລີຍ
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ກ4. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຳພາດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ຂັ້ນຕອນທີ2)  



ພະນກັງານລດັໄດ້ລະບເຸຖງິຄວາມເຂັມ້ແຂງທີສ່າໍຄນັ 2 ປະການຄ:ື ປະການທໍາອດິ, ລາວແມນ່ສົງ່ເສມີຄວາມໂປງ່ໃສດ້ານກອບກດົຫມາຍ
ແລະ ນະໂຍບາຍ. ປະການທີ່ສອງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.  

ນັ້ນເປັນການຢືນຢັນວ່າ ກອບກົດຫມາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນກໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສຢູ່ແລ້ວ ຕາມການບອກກ່າວຂອງພະນັກງານທີ່ສຳ
ພາດທຸກຂັ້ນຈາກຂັ້ນສູນກາງເຖິງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາໃນພາກຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານ.
ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 15ນຍ ຖືກຍົກມາເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໂດຍກົມກວດກາປ່າໄມ້ (DOFI), ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະແຂວງໄດ້
ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຂື້ນມາເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.  ຊຶ່ງຕ່າງກັບກົດຫມາຍປ່າໄມ້ໃນປີ 2007, ເຊິ່ງມີລັກສະນະທົ່ວໄປ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ມີ
ຊ່ອງວ່າງໃນການຕີລາຄາ, 15/ນຍ ແມ່ນມີລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຢຸດຕິການຄ້າຂາຍໄມ້ແບບຜິດກົດ
ຫມາຍ.  

ຜູ້ໃຫ້ສຳພາດຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ກ່າວວ່າຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ ໂຄງການບູລິມະສິດແມ່ນມັກຈະໄດ້
ຮັບການອະນຸມັດກ່ອນຈຶ່ງເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ລັດຖະບານກໍາລັງພະຍາຍາມປ່ຽນແປງວັດທະ
ນະທໍາດັ່ງກ່າວນີ້.  ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນ ໄດ້ມີການປັບປຸງກົດາຍ, ລວມທັງດຳລັດ    ເລກທີ 21 ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ (2019).  ພວກເຂົາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມັນຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ກ່ອນອື່ນໝົດຍ້ອນວ່າມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍຂະແຫນງການ ແລະທີສອງເພາະວ່າມັນຈະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແແພງ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ. 
ນອກຈາກນັນ້, ຄາດວ່າຍງັຈະມກີານຕໍຕ້່ານບາງຢາ່ງຈາກບາງແຂວງທີມ່ຄີຳຖາມກຽ່ວກບັ “ວທິກີານສາ້ງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ
ເບື້ອງລະບຽບການ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກສໍາລັບນັກລົງທຶນ.”  

ສິ່ງທ້າທາຍອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການຄຸ້ມຄອງກົດຫມາຍຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບຂອງລັດຖະບານ.  ພະນັກງານຂັ້ນສູງມັກຈະອອກລະບຽບກົດ
ຫມາຍຂອງຕນົເອງເພືອ່ຕອບສະໜອງຕໍກ່ບັບນັຫາສະເພາະໂດຍບໍມ່ກີານປກຶສາຫາລທືີເ່ຫມາະສມົ, ຊຶງ່ເຮດັໃຫ້ເກດີຄວາມທບັຊອ້ນກນັ,
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ.  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ພະນັກງານລັດຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບກົດຫມາຍ ແລະ ດຳລັດ
ໃຫມ່, ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເກົ່າ. ພວກເຂົາອາດຈະເລືອກທີ່ຈະຕີຄວາມຫມາຍກົດຫມາຍໃຫ້ແທດເຫມາະກັບພວກເຂົາ: 
ຕົວຢ່າງຢູ່ຂັ້ນເມືອງ, ແມ່ນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ອອກສໍາປະທານທີ່ດິນສູງສຸດ 50 ເຮັກຕາ, “ແຕ່ພັດບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຈຳນວນຄັ້ງໃນການ
ສຳປະທານ.”  ບາງເທື່ອອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເອງກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງ: ຕົວຢ່າງຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ແມ່ນປະຕິບັດ
ຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງເຊິ່ງຖືວ່າເປັນອໍານາດສູງກວ່າຄໍາແນະນໍາທີ່ອອກໂດຍກົມປ່າໄມ້ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍຂະແຫນງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສໍາລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້, “ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ສໍາຫຼວດປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຮັບຜິດຊອບປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ດິນ, ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ແຮ່ຮັບຜິດຊອບກະກຽມເອກະສານສະເຫນີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອຮັບຮອງ.”  ທັງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມບອກວ່າເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກກຳລັງມີການປັບປຸງ ແລະ ເມື່ອສໍາເລັດມັນຈະງ່າຍສໍາລັບສາ
ທາລະນະໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນ. ຢູ່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີຫນ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສ້າງເວັບໄຊທ໌ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າ
“ພວກເຂາົຍງັບໍທ່ນັມກີານເຄືອ່ນໄຫວ.” ຂໍຈ້າໍກດັອກີອນັຫນຶງ່ແມນ່ວ່າເວບັໄຊທດ໌ັງ່ກາ່ວຈະສາມາດສະຫນອງຂໍມ້ນູໂດຍອງີໃສບ່ດົລາຍງານ
ຈາກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.  ບົດລາຍທີບໍຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງມີລັກ
ສະນະທາງບວກເຫຼົ່ານີ້ຈະບອກວ່າການປະຕິບັດແຜນໄດ້ຕາມຄາດາຍຢູ່ສະ  ເໝີ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຕົວຈິງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ກໍ່ຕາມ. ຫຼື ຍົກ
ຕວົຢາ່ງ: ພວກເຂາົອາດຈະລາຍງານວ່າພວກເຂາົບໍໄ່ດ້ມກີານອະນມຸດັໂຄງການຂຸດຄົນ້ບໍແ່ຮໃ່ຫມ,່ ເຖງິແມນ່ວ່າພວກເຂາົໄດ້ອະນມຸດັແລວ້ກໍຕ່າມ,
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຮູ້ວ່າການອະນຸມັດດັ່ງກ່າວແມ່ນຄັດກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານສູນກາງ.  
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ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈະມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສ, ແຕ່ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງໄດ້ກ່າວວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່
ໃຫ້ສາທາລະນະຈາໍເປນັຕ້ອງໄດ້ຮບັການຄວບຄມຸ, ເນືອ່ງຈາກວ່າຍງັມຂີໍມ້ນູບາງຢາ່ງທີຕ້່ອງເກບັຮກັສາໄວ້ເປນັຄວາມລບັ  ແລະ  ການເຜຍີ
ແຜຂ່ໍມ້ນູຍງັຕ້ອງໄດ້ຮບັການອະນມຸດັຈາກເຈົາ້ຫນາ້ທີສ່ງູຂ້ຶນ.  ແນວໃດກໍຕ່າມ, ທາງພະນກັງານແຂວງອດັຕະປແືມນ່ໄດ້ມກີານເປດີກວ້າງ
ກວ່າກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ.  
 ພະນັກງານລັດບາງຄົນກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຫນັກເພື່ອລວບລວມຫຼັກຖານ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບ
 ຢູ່ໃນແຂວງຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຄະດີຂອງພວກເຂົາຖືກຕັດສິນ ແລະ ພວກເຂົາຖືກຕັດສິນໂດຍສານ, ລັດຖະບານ
 ກໍ່ບໍ່ເຜີຍຊື່ຂອງພວກເຂົາເພາະວ່າມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າ
 ຂອງການຕັດສິນຄະດີ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຈຶ່ງຄິດວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ  ພວກເຂົາກໍ່ສູນເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.  

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນເພື່ອຮັບປະກັນການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆກໍ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ. ຍົກຕົວຢ່າງ,
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມມີໜ່ວຍງານສະເພາະກິດເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສີ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສົງຄົມເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ວ່າຫນຶ່ງໃນບັນຫາແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ມີການລົງໂທດພຽງພໍ
ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ. ພະນັກງານແຂວງອັດຕະປືຍັງໄດ້ຖາມເຖິງກົນໄກການປະເມີນສະພາບທາງດ້ານການເງິນ
ຂອງນັກລົງທຶນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີການລົງທຶນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມ (ພຽງແຕ່ເກງກຳໄລທີ່ດິນ) ຫຼື ສັນຍາກັບ
ຊາວກະສິກອນວ່າຈະໃຫ້ລາຄາດີແຕ່ພັດບໍ່ໄດ້ມາຊື້. ຍົກຕົວຢ່າງບໍລິສັດຫວຽດນາມ HAGL ທີ່ໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍ ແລະ
ປະໃຫ້ຊາວກະສິກອນທີ່ປູກຢາງພາລາ ແລະ ອ້ອຍເປັນໜີ້. ເມື່ອຖາມເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເອກະສານ VPA ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສາທາລະນະຫລາຍຂຶ້ນ, ພະນັກງານລັດທ່ານໜື່ງຢູ່ສູນກາງກ່າວວ່າ: 

 "ຖ້າມາດຕະຖານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບສູງເກີນໄປ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ສປປ ລາວ ຈະບໍ່ສາມາດຂາຍໄມ້ທີ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວນັ້ນ
 ແລະ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຂາຍໃຫ້ບັນດາປະເທດອື່ນໆທີ່ມີມາດຕະຖານຕ່ໍາກວ່າ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງຂື້ນຕໍ່ການ
 ຂຸດຄົ້ນໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ."

4.2 ການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບກົດໝາຍສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ສໍາພາດຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກສອງອົງການທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທີ່ດິນ  ແລະ  ປ່າໄມ້ຄື: ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI)  
ແລະ ອົງການກຸ່ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານທີ່ດິນ (LIWG) ແລະ ທີ່ປຶກສາຄົນລາວທ່ານໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນະໂຍ
ບາຍປ່າໄມ້ (ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໜື່ງ).  ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ໄດ້ສັງລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 5.
ຕາຕະລາງ 5: ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍອງຕາມຄຳເຫັນຂອງພາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

ບາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະ
ບຽບ ແລະ ກົດໝາຍແມ່ນ
ມີຢູ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາໂປ່ງ
ໃສ

- ມັນຍາກສໍາລັບປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານ, ເນື່ອງຈາກວ່າລັດຖະບານຍັງຂາດທັກສະ ແລະງ ົບປະມານໃນການ
ລົງທນຶໃສ່ການປຶກສາຫາລືໃນຊຸມຊົນທີ່ເຫມາະສົມ, ລວມທັງຫຼັກ
ການຂອງຄຳຍິນຍອມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ, ແບບໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ 
(FPIC).
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ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມກໍ່ຄືກັນກັບລັດຖະບານ, ໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ໃຫ້ສຳພາດຂອງອົງການພິຈາລະນາວ່າບັນຫາຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ 
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ແມ່ນຍ້ອນມີກົດໝາຍບໍ່ພຽງພໍ.  ງ ົບປະມານຂອງລັດ
ບໍ່ພຽງພໍ, ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຍັງຕໍ່າ ແລະ ຂາດເຄື່ອງມືໃນການສົ່ງເສີມທີ່ເຫມາະສົມ (ປົກກະຕິແລ້ວກົດໝາຍແມ່ນມີແຕ່
ເອົາມາອ່ານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ) ແມ່ນປັດໃຈທັງຫມົດທີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບຂໍ້ມູນທີ່ນ່າເຊື່ອຖືສຳລັບຊາວຊົນນະບົດ. ຈຸດ
ອ່ອນອັນໜື່ງຂອງກອບກົດ ໝາຍແມ່ນວ່າໃນຂະນະທີ່ຖືວ່າ ການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ແຕ່ພັດບໍ່ໄດ້ມີ
ການລະບລຸະອຽດວ່າ ການປກຶສາຫາລຕ້ືອງເຮດັຕາມຫຼກັການຂອງຄຳຍນິຍອມທີເ່ປນັອດິສະຫະຼ, ແບບໄດ້ຮບັຂໍມ້ນູລວ່ງໜ້າ (FPIC).
ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການ VFI ແລະ ສະມາຊິກອື່ນໆຂອງກຸ່ມທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກກະສິກໍາໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນ
ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ Stora Enso ແລະ ບໍລິສັດ Saffron Coffee ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ  ຄໍາແນະນໍາຂອງກຸ່ມ
ຊຶຶ່ງລວມເອົາພາກສະເພາະກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງFPIC ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ (VFI, 2018). ຄາດຫວັງວ່າກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບໃຫມ່ (ເຊິ່ງຈະຜ່ານການພິຈາລະນາໃນປີ 2019 ນີ້) ຈະມີຂໍ້ກໍານົດສະເພາະທີ່ຕ້ອງກາກກ່ຽວກັບ FPIC
ແຕ່ວ່າເລື່ອງນີ້ຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ. 

ຕາມການສງັເກດເຫນັຂອງອງົການVFI,ບນັຫາໜືງ່ທີຊ່ມຸຊນົປະເຊນີແມນ່ວ່າພວກເຂາົໄດ້ຮບັຂໍມ້ນູທີບ່ໍຖ່ກືຕ້ອງຊຶງ່ເຮດັໃຫ້ພວກເຂາົ
ຕ້ອງຕດັສນິໃຈໂດຍບໍຮູ່ຂ້ໍມ້ນູຈະແຈງ້.  ຢູໃ່ນບນັດາໂຄງການປກູກວ້ຍທາງພາກເໜອືຂອງລາວ, ນາຍບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານເມອືງໄດ້ຮບັ
ຄາ່ຕອບແທນເພືອ່ຊອກຫາທີດ່ນິປກູກ້ວ້ຍໃຫ້ນກັລງົທຶນຈນີໂດຍຈະໃຫ້ຄາ່ຕອບແທນຕໍເ່ຮກັຕາ, ຊຶງ່ໝາຍຄວາມວ່ານີເ້ປນັແຮງຈງູໃຈ
ໃຫ້ພວກເຂົາຫຼີກລ່ຽງໃນການກ່າວເຖິງຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການລົງທຶນ.  ຍົກຕົວ ຢ່າງຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ພະແນກແຜນການ ແລະ
ການລົງທືນຕ້ອງ ການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ກັບແຂວງໂດຍການສືບຕໍ່ປູກກ້ວຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈະຢາກຈໍາກັດ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

- ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມບາງສ່ວນ
ແມ່ນບໍ່ສາມາດພິຈາລະໄດ້ຢ່າງເປັນກາງ ເພາະວ່າບໍລິສັດເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າ
ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ພວກເຂົາເຮັດການປະມູນຂອງ
ບໍລິສັດ. 
- ເນື່ອງຈາກບັນຫາເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຈະໄດ້ຮັບເງິນ
ລາງວັນເພື່ອແລກກັບທີ່ດິນ.
- ການລົງທນຶແມ່ນບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດໄປຕາມກົດຫມາຍ,ແຕ່ອີງຕາມ
ສາຍພົວພັນສ່ວນບຸກຄົນ.
- ກົດຫມາຍສື່ມວນຊົນ (ລວມທັງການໃຊ້ສື່ສັງຄົມ ຫຼື ສື່ອອນໄລນ)
 ແມ່ນຈໍາກັດເກີນໄປ ແລະ ປະຊາຊົນຢ້ານທີ່ຈະລາຍງານ.
- ກົດໝາຍແມ່ນລະອຽດເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການປັບປຸງເພາະວ່າຕ້ອງໄດ້ຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດ.
- ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບຊາວບ້ານແມ່ນຖືກທຳລາຍຍ້ອນຂາດການຕິດຕາມ
- ລັດຖະບານມີຄວາມຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP).
ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈໍາກັດການລົງທນຶທີ່ມີການທໍາລາຍ.
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4.3 ກໍລະນີສຶຶກສາທີ 1: ບໍລິສັດ Burapha Agroforestry, ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ພືນ້ທີປ່ກູກວ້ຍຍ້ອນຄວາມກງັວນົຕໍບ່ນັຫາສິງ່ແວດລອ້ມກໍຕ່າມ.  ມບີາງກລໍະນອໍີານາດການປກົຄອງບາ້ນໄດ້ເອາົທີດ່ນິລວມຂອງບາ້ນໃຫ້
ບໍລິສັດເຊົ່າ ຫຼື ຕັດໄມ້, ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການເຫັນດີອະນຸມັດຈາກປະຊາຊົນ ຫຼື ຊາວ ບ້ານ. 
 ເພາະສະນັ້ນ, ສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ແມ່ນການສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ແຕ່ແມ່ນການໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນລັກສະນະທີ່ເປັນ
ກາງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຈະມີພຽງພໍສໍາລັບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນ
ຍັງອ່ອນແອ.  ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ອາຊີບປີ 2018 ກ່າວວ່າ ການກວດກາຕ້ອງໃຫ້ນັກລົງທຶນເປັນ
ຜູ້ຈ່າຍ ແລະ ຕ້ອງລວມມີພະນັກງານລັດນຳ. ແຕ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດຖ້້າຫາກວ່ານັກລົງທຶນບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດນີ້? ບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດເຖິງ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນຂະບວນການກວດກາເພື່ອຈະໃຫ້ທັດສະນະທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ.  

ກົດຫມາຍອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພາະວ່າມີຫລາຍພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ. ຕົວຢ່າງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ຊາຊີບປີ 2018 ມີເຖິງ 18 ຂະແຫນງການຮ່ວມເປັນຄະນະກໍາມະການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ
ແລະ ຂັ້ນເມືອງ5 , ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.  ແຕ່ກົດໝາຍນີ້ຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຖ້າບໍ່ມີການອະນຸມັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ເພາະສະ
ນັ້ນ, ຄວນຈະຫຼຸດລາຍລະອຽດໃນກົດໝາຍໃຫ້ຫນ້ອຍລົງຈະດີກວ່າ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສາມາດ
ປັບປຸງໄດ້ທັນທີເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ.  

ສືສ່ງັຄມົແມນ່ໃຫ້ໂອກາດແກອ່ງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ປະຊາຊນົ, ເນືອ່ງຈາກວ່າພວກເຂາົສາມາດສະ   ເໜຫີາຜູຕ້ດັສນິໂດຍກງົໂດຍ
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງທາງການ. ຖ້າຊາວບ້ານເຫັນມີການຕັດໄມ້ຜິດກົດ ໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດອັບໂຫລດໃສ່ເຟສບຸກ, ແລະ
ຫຼັງຈາກນັ້ນຂະແໜງການທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສືບສວນທັນທີ. ຕາບໃດທີ່ສື່ມວນຊົນຍັງຖືກປະຕິບັດຢ່າງມີ
ຄວາມເຄາົລບົ ພວກເຂາົຈະສາ ມາດປະສບົຜນົສາໍເລດັໄດ້,ດັງ່ນັນ້ຈຶງ່ມໂີອກາດທີຈ່ະຝກຶອບົຮມົໃຫ້ປະຊາຊນົທ້ອງຖິນ່ຮູຈ້ກັວທິກີານນາໍໃຊສ້ືສ່ງັຄມົ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.  ການນໍາໃຊ້ຂະບວນການຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຊັກຊ້າຫຼາຍ. ມີອົງການຫນຶ່ງໄດ້
ເຮັດສາລະຄະດີເລື່ອງ FLEGT “ແຕ່ວ່າກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດເຜີຍແຜ່ມັນໄດ້, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງ
ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດໃນຂະບວນການອະນຸມັດ. ຊຶ່ງມັນເປັນຂະບວນການທີ່ຊັກຊ້າ
ແລະ ມີຄ່າໃຊ່ຈ່າຍສູງ.”

5Articles 60-62.
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ບລໍສິດັ Burapha Agroforestry ຕັງ້ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຊຶງ່ຖຮືຸນ້ໂດຍນກັລງົທຶນສະວເີດນ 95%  ແລະ  ລາວ 5%, ບລໍສິດັດັງ່ກາ່ວແມນ່
ມີການແປຮູບໄມ້ຈາກໄມ້ປູກໄປເປັນເຟີນີເຈີ ແລະ ໄມ້ອັດ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີແຜນຈະພັດ ທະນາໂຮງງານເຈ້ຍອີກດວ້ຍ. ເພື່ອເປັນ
ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ທາງບໍລິສັດໄດ້ເຊົ່າທີ່ດິນທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫຼື ດິນຊຸດໂຊມຈາກຜະລິດກະສິກຳຂອງຊາວກະສິກອນ
ໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອປູກໄມ້ວິກ.  ພື້ນທີ່ດິນເຊົ່າດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ 8,000 ເຮັກຕ້າ, ແຕ່ວ່າຈົນຮອດປະຈຸບັນນີ້ມີພຽງແຕ່ປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງພື້ນທີ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ປູກໄມ້.  

ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ສຳພາດພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ, ພະນັກ ງານຫ້ອງການກະສິກຳ 
ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງປາກລາຍ ແລະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມສອງບ້ານທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້້ເອົາທີ່ດິນໃຫ້ບໍລິສັດ Burapha 
ເຊົ່າເພື່ອປູກໄມ້. ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ລວບລວມໄດ້ຈາກການສຳພາດແມ່ນໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 6 ລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງທີ 6: ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງບໍລິສັດ Burapha ໃນການປະຕິບັດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

        
ດ້ານຄວາມເຂັ້ມແຂງ ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ

1.ບໍລິສັດດໍາເນີນວຽກ
ຕາມກອບກົດໝາຍ.

- ມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂະບວນການທາງດ້ານ  
ກົດໝາຍທັງຫມົດສໍາລັບບໍລິສັດປູກໄມ້, ແລະ ລະບຽບເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບນັກລົງທນຶທຸກຄົນ.
- ມີການທັບຊ້ອນກັນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບພາລະບົດ
ບາດຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມກ່ຽວກັບບັນຫາ
ທີ່ດິນ.

2.ທາງບໍລິສັດແມ່ນຖື
  ເອົາຫຼັກການຂອງ   
FPIC ເປັນສຳຄັນ, 
ລວມທັງໃນເວລາເຮັດ
ສັນຍາກັບຊາວກະສິ
ກອນ(ລວມທັງການ
ຈັດທັດສະນະສຶກສາ).

- ຊາວກະສິກອນຈຳນວນໜື່ງແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບສັນຍາ
ຍັງຕໍ່າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ. 
- ຊາວກະສິກອນໃນເຂດຊົນນະບົດສ່ວນໃຫຍ່ອ່ານໜັງສືບໍ່ໄດ້.

3. ມີຫ້ອງການປະຈຳ 
ຢູ່ພາກສະໜາມເຊິ່ງ 
ສາມາດຕອບຄໍາຖາມ 
ແລະ ຂໍ້ຮ້ອງທຸກຕ່າງໆ 
ຂອງຊາວບ້ານ.

- ການເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນື່ອງ
ຈາກຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫນ້ອຍ ແລະ ຄວາມອາຍ. 
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ນັກລົງທຶນຊາວສະວີເດນຂອງບໍລິສັດ Burapha ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ບໍລິສັດມີໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດສາມາດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານຂອງສະພາປ່າໄມ້ (FSC), ບໍລິສັດ
ຕ້ອງໄດ້ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ  ແລະ  ເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານລາວ, ເຊັນ່ດຽວກນັກບັຂັນ້ຕອນການກວດສອບຂອງຕນົເອງເພືອ່ໃຫ້
ແນໃ່ຈວ່າໄມທ້ີຜ່າ່ນການຮບັຮອງຈາກສະພາໄມເ້ທົາ່ນັນ້ທີຈ່ະນຳເຂົາ້ສູຕ່່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ.້ ແຜນການພດັທະນາສະຖານທີປ່ກູໄມແ້ມນ່
ໄດ້ພັດທະນາຂື້ນສໍາລັບແຕ່ລະຈຸດ, ເຊິ່ງລວມເອົາລາຍການຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້. ການເຮັດວຽກ
ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼັກການຂອງ FPIC ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປູກໄມ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊຸມຊົນ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ຊາວກະສິກອນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນໄດ້ ຜົນເສຍໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ກັບບໍລິສັດ Burapha, ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການຈັດທັດສະນະສຶກສາ
ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນກັບຊຸມຊົນອື່ນໆຂອງບໍລິສັດ. ນອກນັ້ນ,ທາງບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຂັ້ນຕອນ
ການຮ້ອງທຸກສໍາລັບຊາວກະສິກອນທີ່ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ.

ຈາກການຄົ້ນຄ້ວາຂໍ້ມູນຊຶ່ງສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າບໍລິສັດ Burapha ເປັນໜື່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍບໍລິສັດທີ່ສາມາດເຮັດການປະເມີນຜົນ
ກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເປັນພາສາລາວຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນດຳ
ລັດເລກທີ 21/ນຍ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMMP) ທີ່ໄດ້ກະກຽມສໍາລັບແຕ່ລະ
ເຂດປກູໄມເ້ພືອ່ໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖີນ່, ນັນ້ເປນັຂະບວນການທີມ່ຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍສງູຫລາຍຈຶງ່ບໍມ່ນີກັລງົທຶນໃດໆ
ສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ້.  

ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາພົບວ່າຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ສໍາພາດ (ລວມທັງແມ່ຍິງ) ແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງບໍລິສັດ ແລະ ມີຄວາມ
ພໍໃຈກັບລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ. ພວກເຂົາເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດເພາະ ວ່າພວກເຂົາມີດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນເຊິ່ງພວກເຂົາ
ບໍ່ສາມາດບຸກເບີກດ້ວຍຕົວເອງໄດ້. ຊາວກະສິກອນມີຄວາມດີໃຈທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ທາງບໍລິສັດເປັນຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້
ຈາ່ຍໃຫ້ຊຶງ່ເປນັສວ່ນຫນຶງ່ຂອງຂະບວນການປະຕບິດັຂອງບລໍສິດັເອງ. ບລໍສິດັໄດ້ສາ້ງໂອກາດເຮດັວຽກຢາ່ງຫວຼງຫລາຍສາໍລບັຜູຊ້າຍ  ແລະ
ແມ່ຍິງໃນການຮັກສາຕົ້ນໄມ້. ກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສ, ບັນຫາດຽວທີ່ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຄົ້ນພົບແມ່ນຂໍ້ກໍານົດໃນການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ
(ເຊັ່ນໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າຂອງດິນເສຍຊີວິດ) ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸຈະແຈ້ງຢູ່ໃນສັນຍາ.   

4.4 ກໍລະນີສຶກສາທີ 2: ບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1, ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

 

ອິງຕາມຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໊ຂອງພວກເຂົາ , ບໍລິສັດ Viet Lao Power Joint Stock Company ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍລັດຖະບານຫວຽດ
ນາມໃນປີ 2002 ເພື່ອແນໃສ່ສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມໂດຍການຜະ ລິດພະລັງງານ 7,000 MW ໃນ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງລວມ
ມໂີຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຕ່າງໆ ແລະ ສາຍສົງ່ໄຟຟາ້ທີກ່ຽ່ວຂ້ອງຢູຕ່າມແມນ່້າໍເຊກະານ. ບລໍສິດັເຂືອ່ນໄຟຟາ້ເຊກະໝານ 1 ແມນ່ບລໍສິດັຍ່ອຍ
ໜື່ງຂອງບໍລິສັດViet Lao Power Joint Stock Company, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເຊກະໝານ

6https://vietlaopower.com/en/gioi-thieu/about-us/general-introduction-799.html.
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1 ທີ່ມີກໍາລັງການຜະລິດ 322 ເມກາວັດ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື. ຜູ້ຖືຫຸ້ນຫລັກແມ່ນບໍລິສັດ Song da 9 Joint Stock Company
ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ. 

ສະຖານີ ເຊກະໝານ 1 ປະກອບມີເຂື່ອນຂະຫນາດນ້ອຍ (ຊື່ທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນວ່າ ເຊກະໝານ 0) ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຍົກຍ້າຍສາມ
ບ້ານເຂົ້າໄປໃສ່ບ້ານໃຫຍ່ບ້ານໜື່ງທີ່ມີຢູ່ໃນປີ 2017, ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ເອີ້ນວ່າບ້ານຈັດສັນຫ້ວຍລົມ ແລະມີທັງໝົດ 138 ຄົວເຮືອນ.  

ເມື່ອທີມງານຄົ້ນຄ້ວາເດີນທາງຮອດອັດຕະປື, ທາງທິມງານແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນການລົງ
ຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊກະານ 1, ເນື່ອງຈາກວ່າໃບສະເໜີທີ່ຂຽນໄປນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄປພົບກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການສໍາພາດໃນວັນທີ 30/4/
2019.  ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສັງລວມໄດ້ຈາກການສໍາພາດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງທີ 7: ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊກະານ 1 ຕໍ່ກັບປະເດັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການທີ່ທາງທິມງານຄົ້ນຄ້ວາບໍ່ສາມາດສົນທະນາໂດຍກົງກັບບໍລິສັດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລັບຂອງບາງບໍລິສັດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ
ເປນັສິງ່ທ້າທາຍສາໍຄນັສາໍລບັຜູທ້ີຢ່າກເບິງ່ບນັຫາດ້ານຄວາມໂປງ່ໃສ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຂ່າວສານ. ຈາກການຄົນ້ຄວ້າເອກະສານ
ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊກະານ 1 ບໍ່ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ, ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ພົບເຫັນມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບການປະເມີນດັ່ງກ່າວ. ໃນບົດສຳພາດ, ທາງຜູ້ໃຫ້ສຳພາດ
ຂອງກະຊວງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກ່າວວ່າບາງໂຄງການແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ,  ຖ້າພວກເຂົາຖືກພິຈາລະນາເປັນໂຄງການບູລິມະສິດສ (ຂໍ້ 4.1). ເວັບໄຊທ໌
ຂອງ ບໍລິສັດ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊກະໝານ 1, ອ້າງເຖິງຂ່າວຫວຽດນາມ (2011) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້: 
 "ທ່ານຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີHoang Trung Hai ຢນືຢນັວ່າໂຄງການນີແ້ມນ່ຫນຶງ່ໃນບນັດາໂຄງການລງົທຶນຕ່າງປະເທດ
 ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມແລະຖືວ່າເປັນສັນຍາລັກຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ..

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບວິທີການສ້າງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຄືນໃໝ່, ລວມທັງການເຮັດສັນຍາ
ສໍາລັບການຊົດເຊີຍຄວາມ
ເສຍຫາຍ.

- ເປັນໂຄງການບູລິມະສິດທີ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານ
ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ຊຶ່ງຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ
ຜ່ານມາດຕະຖານດຽວກັນກັບໂຄງການອື່ນໆ.
- ໄດ້ຮັບແຕ່ຂໍ້ມູນທາງດ້ານບວກ 
- ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຊ່ວຍອະທິບາຍໃຫ້ຊາວບ້ານເຂົ້າໃຈເຖິງສິດທິຂອງພວກ
ເຂາົ – ພວກເຂາົພຽງແຕ່ຍອມຮບັ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຂໍສ້ະເໜຂີອງອຳນາດ
ການປົກຄອງ.
- ບໍລິສັດສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຊາວບ້ານໃຊ້ໄຟຟ້າຟຼີເປັນເວລາສາມປີ, ແຕ່ຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ
- ທີ່ດິນຢູ່ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນແມ່ນມີຫີນຫລາຍ ແລະ ບໍ່ເຫມາະສົມກັບ
ການກະສິກໍາ.
- ທີ່ດິນບໍ່ພຽງພໍ (ບໍ່ໄດ້ 3 ເຮັກຕ້າ ຕໍ່ ຄອບຄົວຕາມທີ່ສັນຍາໄວ້).
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 ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລາວ ກ່າວວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະ
 ນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດລາວ  ແລະ  ຈະປະກອບສ່ວນສໍາລັບຄວາມສຳພັນຕາມປະເພນີ, ການຮ່ວມມືຢ່າງກວ້າງຂວາງ
 ແລະ ມິດຕະພາບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ."

ພາຍຫຼັງການລົງພາກສະຫນາມຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ເຊິ່ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ທາງທິມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຕິດຕໍ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຄືນ
ເພືອ່ສອບຖາມກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູເອກະສານດັງ່ກາ່ວ.  ຊຶງ່ພວກເຂາົເອງກໍບ່ໍແ່ນໃ່ຈຄກືນັກບັທາງແຂວງວ່າໂຄງການດັງ່ກາ່ວໄດ້ເຮດັການປະເມນີ
ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼື ບໍ່.

ຄອບຄວົທີຖ່ກືຍກົຍ້າຍຈາກເຂດເຂືອ່ນໄຟຟາ້ ເຊກະານ 1 ແມນ່ເປນັຊນົເຜົາ່ສວ່ນນອ້ຍທງັຫມດົ (ເຊັນ່: ອາລກັ, ຕະລ່ຽງ ແລະ ແງ)້, ຫາຼຍຄນົ 
(ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ) ແມ່ນບໍ່ຮູ້ພາສາລາວດີ.  ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນບາງຢ່າງກ່ອນທີ່ໂຄງການຈະເລີ່ມຕົ້ນ, 
“ຊຶງ່ເປນັຂໍມ້ນູໃນລກັສະນະທາງບວກທງັຫມດົເຊັນ່: ການປບັປງຸສະພາບການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ສາ້ງເຮອືນໃຫມ.່”  ພວກເຂາົບອກວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ມີທາງເລືອກວ່າຈະຍີນຍອມຍົກຍ້າຍອອກໄປ ຫລື ບໍ່, ແລະ “ມີແຕ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງຂັ້ນເທິງ.” ແຕ່ລະຄົວເຮືອນແມ່ນໄດ້
ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຈຳນວນໜື່ງ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການຄິດໄລ່. 

ໃນປ ີ2017, ໄດ້ມກີານຍກົຍ້າຍສາມບາ້ນເຂົາ້ໄປຢູບ່າ້ນໃຫຍ່ບາ້ນໜືງ່ທີເ່ປນັຊນົເຜົາ່ລະແວ້, ເຮດັໃຫ້ມ ີ 4 ກຸມ່ຊນົເຜົາ່ຢູໃ່ນບາ້ນດຽວກນັ. 
ດນິທີເ່ໝາະສມົໃນການຜະລດິກະສກິາໍແມນ່ມເີຈົາ້ຂອງໝດົແລວ້, ຊຶງ່ເຮດັໃຫ້ຊາວບາ້ນທີຍ້່າຍມາໃຫມໄ່ດ້ທີດ່ນິເຮດັການຜະລດິຫນອ້ຍ
ແລະ ເປັນດິນຂີ້ຫິນ, ແລະ ໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າສາມເຮັກຕາຕໍ່ຄົວເຮືອນ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້. ນອກຈາກເຮືອນຕົວແບບ (ເຊິ່ງສ້າງ
ໄວ້ເປັນຕົວຢ່າງສໍາລັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ), ເຮືອນທັງຫມົດແມ່ນມີການກໍ່ສ້າງ ທີ່ບໍໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ  ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນ
ໄດ້ເລີມ່ເປເ່ພແລວ້. ທາງບລໍສິດັສນັຍາວ່າຈະໃຫ້ປະຊາຊນົທີຖ່ກືຍກົຍ້າຍນັນ້ນຳໃຊໄ້ຟຟາ້ຟຣເີປນັເວລາສາມປ,ີ ແຕ່ວ່າຜາ່ນໄປຫລາຍເດອືນ
, ທາງບໍລິສັດໄດ້ຕັດໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດ ແລະ ມາຕິດຕັ້ງກົງເຕີ່ໃສ່ແຕ່ລະເຮືອນແທນ. ຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນສະເໜີຕໍ່ຜູ້ຕາງ
ຫນ້າລັດທະບານທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ, ສ່ວນທາງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງແມ່ນ ຊັກຊ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ 
ຍ້ອນອາດຈະເກີດຈາກຫລາຍປດັໃຈທັງພາຍໃນ  ແລະ  ພາຍນອກ  . ຜູໃ້ຫ້ສາໍພາດໄດ້ລາຍງານວ່າພວກເຂົາຢາກຍ້າຍກັບໄປຢູເ່ຂດບາ້ນເກົາ່
ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງທີນໍ້າບໍຖ້ວມ ຖ້າຫາກວ່າບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

5. ການວິເຄາະຊ່ອງວ່າງທາງກົດໝາຍ 
ຜາ່ນການຄົນ້ຄວ້ານີສ້າມາດຢນືຢນັໄດ້ວ່າເຖງິແມນ່ວ່າຫຼກັການລວມຂອງກອບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຈະ ລວມມເີລືອ່ງຄວາມໂປງ່ໃສ,
 ການມສີວ່ນຮວ່ມ  ແລະ  ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຂ່າວສານ, ແຕ່ສວ່ນໃຫຍ່ໃນພາກປະຕບິດັແມນ່ຍງັເຮດັບໍໄ່ດ້ດເີທົາ່ທີຄ່ວນ. ຊອ່ງວ່າງຕ່າງໆໃນກອບ
ກດົໝາຍຂອງລາວເຊິງ່ສາມາດແກໄ້ຂເພືອ່ປບັປງຸມາດຕະຖານ  ແລະ  ການປະຕບິດັຂອງໂຄງການລງົທຶນຕ່າງໆແມນ່ໄດ້ລະບໄຸວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ.້

5.1 ຫຼັກການຂອງ  FPIC  ຄວນຖືເປັນຫຼັກການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານລາວ
ຊ່ອງວ່າງ
ລັດຖະບານລາວຄວນພິຈາລະນາການຮັບຮອງເອົາຄູ່ມື VGGT ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປະຕິບັດມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 130 ປະເທດ.
VGGT ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ບນັດານກັລງົທຶນທີມ່ແີຜນຈະຫນັປຽ່ນການນຳໃຊທ້ີດ່ນິຂອງຊມຸຊນົ, ໃຫ້ມກີານປກຶສາຫາລທືີເ່ຫມາະສມົກບັຊມຸຊນົ
ທີ່ຖືກຜົນກະທົບກ່ອນການຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້.

ຂໍ້ແນະນຳ
ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ເຫມາະສົມ ລວມເຖິງການປະຕິບັດຕາມແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບຫຼັກການ
ຂອງຄຳຍິນຍອມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ, ແບບໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ (FPIC). ເຊິ່ງຖືກກໍານົດວ່າ “ເປັນສິດທິຂອງປະຊາຊົນໃນ
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ການຕດັສນິໃຈຢາ່ງເຕມັສວ່ນໂດຍບໍມ່ກີານບງັຄບັ ຫຼ ືຄວາມກດົດນັ (‘ແບບອດິສະຫະຼ’), ແລະ  ສາມາດໃຫ້, ຈາໍກດັ, ຖອນ ຫຼ ືແກໄ້ຂຄຳຍນິຍອມ
ຕໍ່ໂຄງການທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ ແລະ ທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ” (VFI, 2018). ຫຼັກການຂອງ FPIC ຄວນແນະນໍາຂະບວນ
ການປຶກສາຫາລືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.  

ຍກົຕວົຢາ່ງ ກດົຫມາຍວ່າດ້ວຍທີດ່ນິ ຄວນລະບຢຸ່າງຊດັເຈນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊຫ້ຼກັການຂອງ  FPIC7 . ແນວໃດກໍຕ່າມ, ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທີ່ດິນສະບັບຮ່າງ (ເດືອນທັນວາ 2018) ບໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີການເຊົ່າ ຫຼື 
ສາໍປະທານທີດ່ນິ. ຄວນຂະຫຍາຍກດົຫມາຍສະບບັນີອ້ອກເພືອ່ໃສຂ່ໍບ້ງັຄບັໃນການປະຕບິດັໃຫ້ພາກລດັມກີານປກຶສາຫາລກືບັຊາວບາ້ນ
ກອ່ນທີຈ່ະໃຫ້ເຊົາ່ ຫຼ ືສາໍປະທານທີດ່ນິ. ເຈົາ້ຫນາ້ທີຕ້່ອງໃຊພ້າສາທ້ອງຖິນ່ໃນການປກຶສາຫາລ ືແລະ ໃຫ້ຂໍມ້ນູ. ລດັຄວນໄດ້ຮບັ “ຄຳຍນິຍອມ
ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ, ແບບໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ (FPIC)” ຈາກປະຊາຊົນ. ໂດຍວິທີນີ້, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການຢູ່ດີກີນດີ
ຂອງປະຊາຊົນຖືກປົກປ້ອງດີຂຶ້ນ. ການແນະນໍາຂໍ້ກຳນົດນີ້ຈະສອດຄ່ອງກັບມະຕິຂອງຄະນະກໍາມະການສູນກາງວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (2018)
ໃນວັກທີ III.6, ເຊິ່ງກ່າວວ່າ: 
 “ລດັອາດຈະຫນັປຽ່ນທີດ່ນິໃຫ້ເປນັທຶນໂດຍການໃຫ້ເຊົາ່ ແລະ ສາໍປະທານ … ໃນການຮບັປະກນັຄວາມໝັນ່ຄງົແຫ່ງຊາດ, ຄວາມ
 ສະຫງ ົບແລະ ຄໍາສັ່ງສາທາລະນະ, ເພື່ອສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ກຸ່ມຄົນ ແລະປະຊາຊົນ.”

5.2  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ສະບັບຮ່າງ (ເດືອນເມສາ 2019) ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສຫຼືການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານຂອງສາທາລະນະ 
ຊ່ອງວ່າງ
ຢູໃ່ນກດົໝາຍປາ່ໄມສ້ະບບັຮາ່ງໄດ້ກາ່ວຫລາຍຄັງ້ກຽ່ວກບັຄວາມຕ້ອງການທີຈ່ະເກບັກາໍຂໍມ້ນູຂອງອງົການພາກລດັ, ແຕ່ບໍມ່ຂີໍຜ້ກູມດັຢູ່
ໃນກົດໝາຍວ່າຈະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ສາທາລະນະ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາຈາກບຸກຄົນພາຍນອກ ເຊັ່ນ: ອົງການ
ຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຕ່າງໆຂອງທ້ອງຖິນ່ ຫຼ ືບາ້ນ. ແຕ່ມລີາງວນັສາໍລບັຜູທ້ີສ່າມາດໃຫ້ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການລະເມດີກດົໝາຍ  (ມາດຕາ 171).
ການປບັປງຸການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຂ່າວສານຂອງສາທາລະນະຈະຊວ່ຍເພີມ່ທະວຄີວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງໃຫ້ແກຂ່ະແໜງປາ່ໄມ,້ ລວມ
ທັງການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງ VPA ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສາທາລະນະ  (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2).

ຂໍ້ແນະນຳ
ກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະບັບໃໝ່ຄວນປະກອບມີມາດຕາທີ່ກ່າວເຖິງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕໍ່ສາທາລະນະເພື່ອໃຫ້ອົງກອນພາຍນອກ
(ເຊັ່ນ: ອົງກອນກວດສອບອິດສະຫຼະ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ) ສາມາດຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ເພີ່ມ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງປ່າໄມ້.

5.3      ເພີມ່ພາລະບດົບາດຂອງອງົການເຄີງ່ອດິສະຫະຼຂອງລດັຖະບານເພືອ່ຮບັຮອງວ່າກດົໝາຍຂອງລາວແມນ່ສອດຄອ່ງກບັໂຄງການລງົທຶນຕ່າງໆ  
ຊ່ອງວ່າງ
ຢູ່ໃນກອບກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ຂອງ ສປປ ລາວ ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການກວດກາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ ລິສັດຈະປະຕິບັດຕາມ
ກດົໝາຍ.ເຖງິຢາ່ງໃດກໍຕ່າມ, ການກວດກາໄດ້ຖກືມອບໝາຍຢາ່ງສະໝ່ຳສະເໝໃີຫ້ກບັຄະນະກາໍມະການຂອງລດັ (ຕວົຢາ່ງ, ເບີງ່ຢູຂ່ໍ ້4.2),
ຜູ້ທີ່ອາດຈະເຄີຍໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການອະນຸມັດໂຄງ ການລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບເງິນໂບນັດຈາກນັກລົງທຶນເພື່ອອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານສິດຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດ
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນກາງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 

7ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນພາກນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການຍື່ນສະເຫນີຕໍ່ຄະນະກໍາມະການທີ່ຮ່າງກົດໝຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນໂດຍ LIWG.
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ຂໍ້ແນະນຳ

ການທີມ່ຜີູຕ້ດິຕາມກວດກາອດິສະລະດ້ານວຽກງານປາ່ໄມອ້າດຈະສາມາດເຮດັໄດ້ຢູໃ່ນບາງປະເທດ, ຈາກປະສບົການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນັວ່າ
ບັນຫາການຕິດຕາມກວດກາດັ່ງກ່າວຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການເຄື່ອນໄຫວລະບຽບກົດາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ(ODI, 2004). 
 ນອກຈາກນັນ້, ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງທ້ອງຖິນ່ຍງັບໍມ່ຄີວາມຊາໍນານດ້ານວຊິາການເພືອ່ເປນັນກັກວດສອບເອກະລາດທີມ່ປີະສດິທພິາບ,
ແລະ ອາດຈະຍັງຕ້ອງອາໄສຄູ່ຮ່ວມງານພາຍນອກຊ່ວຍ ເຊິ່ງອາດຈະມີວາລະການສະຫນັບສະຫນູນ (ແທນທີ່ຈະຈຳກັດການເຮັດວຽກ
ເພືອ່ການຕດິຕາມກວດກາຢາ່ງເຂັມ້ງວດ). ດັງ່ນັນ້, ຢາ່ງຫນອ້ຍໃນໄລຍະສັນ້ຫາກາງນີ,້ ຈຶງ່ແນະນຳໃຫ້ໜ່ວຍງານເຄິງ່ອດິສະລະຂອງລດັ
(ເຊັນ່: ຫ້ອງການກວດສອບແຫ່ງລດັ) ຄວນໄດ້ຮບັອໍານາດທາງກດົໝາຍ ແລະ ຊບັພະຍາກອນເພີມ່ຂ້ຶນເພືອ່ດຳເນນີການຕດິຕາມກວດກາ
ແລະ ກວດສອບໂຄງການລົງທຶນແທນຄະນະກໍາມະການຂອງລັດທີ່ມີຢູ່8 . ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ສະມາຊິກສາທາລະນະອື່ນໆ
ຕ້ອງສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວ.  

6. ການວິເຄາະຄວາມທ້າທາຍໃນການບັງຄັບໃຊ້ກອບກົດໝາຍ
ໃນຂະນະທີ່ກອບກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ລະບຸຊັດເຈນໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ຜູ້ໃຫ້ສຳພາດທັງຫມົດແມ່ນສັງເກດເຫັນວ່າມີຄວາມທ້າທາຍໃນ
ການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ເອກະສານນີ້ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ງ່າຍ, ເພາະວ່າມີ
ບາງບັນຫາການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຫມາະສົມຕາມວັດທະນະທໍາ. ສອງສິ່ງທ້າທາຍໃນການບັງ
ຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຄືບຫນ້າໃນການປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ / ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

6.1 ສາ້ງລາຍການກຽ່ວກບັຂໍທ້ີຄ່ວນປະຕບິດັແບບງາ່ຍດາຍສຳລບັໂຄງການລງົທຶນ ໂດຍລວມເຂົາ້ໃສໃ່ນບດົສນັຍາ   ແລະ  ສາມາດນຳໃຊ້
ເປັນພື້ນຖານໃນການກວດສອບ ແລະ ບັງຂັບໃຊ້

ສີ່ງທ້າທາຍ
ໃນຂະນະທີ່ກອບກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວລະບຸຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ເຊັ່ນຕົວ
ຢ່າງດຳລັດເລກທີ 21/ນຍ, 2019), ແຕ່ກົນໄກເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຍັງອ່ອນແອ. ຄະນະກໍາມະການກວດກາຂອງ
ລັດທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂື້ນເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້ຍັງເຮັດວຽກບໍ່ທັນໄດ້ປະສິດ ທິຜົນຢ່າງເຕັມທີ່ເນື່ອງຈາກວ່າກົດລະບຽບມີຈໍານວນຫລາຍ ແລະ 
ຂດັແຍ້ງກນັ, ຄວາມຮູດ້້ານກດົໝຍບໍພ່ຽງພ,ໍ ງບົປະມານບໍພ່ຽງພ ໍແລະ ອືນ່ໆ. ຖ້າສາ້ງເປນັລາຍການກຽ່ວກບັຂໍທ້ີຄ່ວນປະຕບິດັແບບງາ່ຍ
ດາຍສຳລັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ມີການຕົກລົງເຫັນດີກັນກ່ອນການລົງທຶນມັນຈະງ່າຍຕໍ່ການກວດກາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກວ່າການ ທີ່ຈະມາໃຊ້ເວລາໃນການຕີຄວາມາຍ
ກົດໝາຍຕ່າງໆ ແລະ ການປະສານງານກັບຫຼາຍຂະ ແຫນງເມື່ອພົບວ່າມີການລະເມີດກົດຫມາຍ.  

ຂໍ້ແນະນຳ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຼື ໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນສາຍ) ຄວນພັດທະນາລາຍ ການກ່ຽວກັບຂໍ້ທີ່ຄວນປະ
ຕິບັດແບບງ່າຍດາຍ ເຊິ່ງລະບຸເຖິງແນວທາງການຈັດການທີ່ສໍາຄັນທີ່ນັກລົງທຶຶນຈະຕ້ອງດຳເນີນການກ່ອນທີ່ໂຄງການຈະຖືກອະນຸມັດ. 
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
ລາຍການກວດສອບນີ້ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສັນຍາ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການກວດກາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້. ໂດຍ
ຫລັກການແລ້ວ, ການກວດກາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍອົງການເຄິ່ງອິດສະຫຼະທີ່ມີອໍານາດສໍາລັບການດໍາເນີນຄະດີ
(ເບີ່ງຢູ່ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ 5.3).

8ຫ້ອງການກວດສອບແຫ່ງລັດໄດ້ຖືກກ່າວຢູ່ໃນດຳລັດເລກທີ 21/ນຍ, 2019 (ມາດຕາທີ 80) ວ່າເປັນອົງການໜື່ງທີ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບກິດ
ຈະກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ
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6.2 ປັບປຸງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນພາສາລາວໂດຍນຳໃຊ້ວິທີດີຈີຕອນ 
ສີ່ງທ້າທາຍ
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງພາຍນອກແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ກວດສອບໂຄງການການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມກອບຂອງກົດໝາຍ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈບັນດາເອກະສານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມມີ
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກເນື່ອງຈາກ ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆຂອງບັນດາກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບ (ເຊັ່ນ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ  ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) ມີການຈັດລຽງບໍ່ດີ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເອົາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ
(ເຊັ່ນ IEE / ESIA / ESMMP ໃສ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ), ແລະ ບໍ່ມີຮອດລີ້ງທີ່ບົ່ງບອກເຖິງບ່ອນເກັບມ້ຽນເອກະສານເຫຼົ່ານີ້,
ເຊີ່ງຈະເກີດຈາກຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານງ ົບປະມານຫຼຶ ບຸພະລາກອນ ທີ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ລົງເລິກໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວນີ້ຈື່ງເຮັດໃຫ້ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ. 
 . ມີຫຼາຍບໍລິສັດ (ຖ້າບໍ່ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່) ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃສ່ໃນເວັບໄຊທຂອງພວກເຂົາ (ຖ້າມີ). ເຖິງ
 ແມນ່ວ່າເອກະສານດັງ່ກາ່ວຈະຖກືອບັໂຫດຼໃສເ່ວບັໄຊທຂອງບລໍສິດັ, ແຕ່ມນັອາດຈະບໍເ່ປນັພາສາລາວ, ເຮດັໃຫ້ມຄີວາມຍຸ້ງຍາກ
 ໃນການເຂົ້າເຖິງສຳລັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງ ຄົມ. 
 . ໃນທຸກກໍລະນີ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ບັນດາເອກະສານປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະເປັນເອກະສານ
 ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຍາວ ແລະ ນຳໃຊ້ພາສາວິຊາການທີ່ຂ້ອນຂ້າງຍາກ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງພາສານັ້ນເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກ. ດັ່ງທີ່
 ທ່ານ Wells-Dang et al. (2016:36) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເອກະສານປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
  ແມ່ນມັກຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນອຸປະສັກ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດລະບຽບທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ບົດລາຍງານທາງດ້ານວິຊາການ
 ທີ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ແມ່ນຊ່ຽວຊານບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍມີການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ.”  
 . ມນັຍງັບໍມ່ຄີວາມຊດັເຈນວ່າເອກະສານສະລບັສາໍເນາົທີມ່ຢີູໃ່ນເວບັໄຊທຂ໌ອງບລໍສິດັນັນ້ໄດ້ຮບັການອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານລາວ,
 ຫຼື ວ່າແມ່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດຮ່າງຂື້ນ ຫຼື ເປັນເອກະສານພາຍໃນບໍລິສັດຂອງບໍລິສັດເອງ.
  
ຂໍ້ແນະນຳ
ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດທາງວິຊາການ ແລະ ງ ົບປະມານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ກຳນົດທາງການເມືອງໃນການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການ
ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນີ້ຈະເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍາວນານ ແລະ ມີຄວາມທ້າທາຍ. ດັ່ງທີ່ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຫຼາຍ
ພາກສ່ວນລັດຖະບານທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ແນວໃດຕໍ່ຕາມ, ຄວາມຕັ້ງໃຈນີ້
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍາລຸງລ້ຽງ ແລະ ສະ ຫນັບສະຫນູນ.  

7. ສະຫຼຸບ
ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການປັບປຸງກອບກົດໝາຍເພື່ອປັບ ປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ
ການເຂົ້າເຖິງຂໍມ້ນູຂ່າວສານສາໍລັບປະຊາຊົນ, ລວມທັງຜູທ້ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ ການຫັນປຽ່ນທີ່ດິນປາ່ໄມໄ້ປເຮັດທຸລະກິດອື່ນ.
ດໍາລັດເລກທີ 21/ນຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA), ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019, ຊຶ່ງໄດ້
ກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3) ໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງນິຕິກໍາກົດໝາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດດັ່ງເຊັ່ນ: ກົດ
ໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ດິນ. 

ໃນຂະນະທີກ່ານຄົນ້ຄວ້ານີໄ້ດ້ຊີໃ້ຫ້ເຫນັເຖງິການປບັປງຸກອບກດົຫມາຍ,ແຕ່ກໍຍ່ງັສງັເກດເຫນັວ່າຄນຸນະພາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
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ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຊັດເຈນ. ຜູ້ຕາງຫນ້າລັດຖະບານທີ່ໃຫ້ສຳພາດໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບຈຸດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສັງເກດເຫັນວ່າມີຫຼາຍ
ໂຄງການໃນທົວ່ປະເທດທີຈ່ດັຕັງ້ປະຕບິດັຊຶງ່ຍງັບໍທ່ນັສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍ. ໃນສອງກລໍະນສີກຶສາໃນເອກະສານດັງ່ກາ່ວນີ,້ ພບົວ່າບລໍສິດັ
ກະສິກຳປ່າໄມ້ ບົວຣະພາ ແລະ ບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະຫມານ 1, ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງກັນ. ທາງ ບໍລິສັດ ບົວຣະພາ ແມ່ນປະຕິບັດໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງທັງຫມົດຂອງລັດຖະບານ, ລວມທັງ
ການກະກຽມແຜນປະເມນີຜນົກະທບົຕໍສ່ີງ່ແວດລອ້ມ  ແລະ  ແຜນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຊາວບາ້ນທີເ່ຂົາ້ຮວ່ມກບັບລໍສິດັໄດ້ລາຍງານ
ວ່າພວກເຂົາເຂົ້າໃຈເຖິງໂຄງການດີ ແລະ ມີຄວາມຍີນດີໃນການຮ່ວມມືກັບໂຄງການ. ແຕ່ໃນນັ້ນ, ບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະຫມານ 1
ແມ່ນບໍ່ມີແຜນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນການຕິດຕາມກວດ ປະກົດເຫັນຢູ່ໃນເວບໄຊທ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ
ຊາວບາ້ນທີໄ່ດ້ຮບັຜນົກະທບົລາຍງານວ່າທາງບລໍສິດັບໍໄ່ດ້ມກີານປກຶສາຫາລ ືແລະ ໃຫ້ຂໍມ້ນູຢາ່ງເຕມັສວ່ນ ກອ່ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ
ແລະ ເຫດຜນົດັງ່ກາ່ວຈະເຮດັໃຫ້ການດໍາລງົຊວີດິຂອງພວກເຂາົແມນ່ບໍໄ່ດ້ຮບັການພດັທະນາທີດ່ຂີືນ້ຍິງ່ໄປກວ່ານັນ້ຖ້າບນັຫາຕ່າງໆເຫຼົາ່ນີ້
ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼຸດລົງຕ່ຳ ກວ່າແຕ່ເກົ່າ. ເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ການປະຕິບັດກົດໝາຍ
ຍງັບໍທ່ນັໄດ້ດ ີພບົວ່າມຄີວາມກຽ່ວຂ້ອງກບັການກວດກາ ແລະ ການບງັຄບັໃຊ.້ ຄະນະກາໍມະການໃຫຍ່ທີລ່ດັຖະບານແຕ່ງຕັງ້ຂືນ້ເພືອ່ເຮດັວຽກ
ດັງ່ກາ່ວນີແ້ມນ່ບໍຄ່ອ່ຍມຜີນົສາໍເລດັ ຍ້ອນຄວາມຊບັຊອ້ນ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ້ງຕ່າງໆຂອງບນັດາກດົລະບຽບທີພ່ວກເຂາົຕ້ອງໄດ້ຕຄີວາມໝາຍ,
ບັນຫາດ້ານງ ົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາໃນການເຮັດວຽກອື່ນໆຂອງພວກເຂົາ. ຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີ
ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ, ເນື່ອງຈາກວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຜູ້ດຽວກັນທີ່ເຊັນອະນຸມັດບັນດາໂຄງການໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
 ດັງ່ນັນ້, ຂໍສ້ະເໜແີນະຂອງການສຶກສາໃນຄັງ້ນີແ້ມນ່ສມຸໃສກ່ານເຮດັແນວ ໃດເພືອ່ໃຫ້ມກີານປະຕບິດັທີດ່ກີວ່າເກົາ່, ແລະ  ລວມທງັການນາໍ
ໃຊ້ກອ່ນອືນ່ແມນ່ໜ່ວຍງານກວດກາອດິສະຫະຼ (ເຊັນ່ຈາກອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ) ແລະ  ປະການທສີອງ, ນຳໃຊບ້ນັຊກີວດສອບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງກັບນັກລົງທຶນກ່ອນທີ່ໂຄງການຈະຖືກອະນຸມັດ.

ການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ດີຂື້ນຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ, ລວມທັງການຕັດໄມ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນອີກດ້ານໜື່ງຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າ
ນີຊ້ີໃ້ຫ້ເຫນັວ່າຫາຼຍໆອງົການທາງພາກລດັຖະບານແມນ່ມຄີວາມເອາົໃຈໃສເ່ພືອ່ປບັປງຸຄວາມໂປງ່ໃສຫາຼຍຂືນ້ເຊັນ່: ການປບັປງຸເວບັໄຊທ໌
ຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ແລະ ການຮບັ ປະກນັໃຫ້ມຂີໍມ້ນູເປນັພາສາລາວ. ໃນຂະແຫນງການປາ່ໄມ,້ ຫວງັວ່າຄວາມຕັງ້ໃຈນີຈ້ະມກີານຕດິຕາມ  ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປໃນທິດທາງບວກ. ຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ຍິ່ງໃຫຍຈ່ະສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໃນການເຜີຍແຜ່
ຂໍ້ມູນສາທາລະນະ, ຊຶ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງ VPA.

8. ເອກະສານອ້າງອີງ

8.1 ພາກຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານ
Baird, I.G. (2011). Turning land into capital, turning people into labour: Primitive accumulation and the
   arrival of large-scale economic land concessions in Laos. New Propos. 5, 10–26.
Baird, M. and Frankel, R. (2015).  Mekong EIA Briefing: Environmental Impact Assessment Comparative
   Analysis In Lower Mekong Countries, Published by PACT.
EU-FLEGT Lao Office (2018).  Timber Legality Definition 2: Conversion Areas.  
Department of Forest Inspection, Vientiane.  v4.0: 25-05-2018.
EU FLEGT Facility (2019).  The Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement. Available at:
 http://www.euflegt.efi.int/background-indonesia, 23/1/2019
EU FLEGT Facility (2019).  VPA annex on public information.  Available at:
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http://euflegt.efi.int/en/web/guest/latest-news-and-press-releases/-
/asset_publisher/m7xVxsMTvxUv/content/vpa-annex-on-public-information? 
FAO (2012).  Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries        
and Forests in the Context of National Food Security, FAO, Rome.
FAO (2017).  Commemorating the 5th anniversary of the Voluntary Guidelines on the Responsible 
     Governance of Tenure FAO, Rome.
Fern (2018a).  Transparency and the timber trade: under construction.  Forest Watch Special FLEGT VPA
    Update, Edited and published by Fern, December 2018
Fern (2018b).  The long road to timber legality. Taking stock of the EU-Vietnam VPA timber trade deal.
    Briefing Note December 2018.
Government of Lao PDR (2016).  Five-year National Socio-economic Development Plan (2016-2020).
     Ministry of Planning and Investment, Vientiane.
International Rivers (2008). Power Surge: the impacts of rapid dam development in Laos, Berkeley, CA, USA.
International Union for Conservation of Nature (IUCN) Lao PDR & The National Economic Research
     Institute (NERI), Ministry of Planning and Investment of Lao PDR (2011).
Assessment of Economic, Social and Environmental Costs and Benefits of Dak Lak Rubber Plantations: 
   Case Study in Saravan Province Final Report, Vientiane.
Kenney-Lazar, M., Dwyer, M. Hett, C. (2018).  Turning Land into Capital: Assessing A Decade of Policy in Practice, 
   A Report Commissioned by the Land Information Working Group (LIWG), Vientiane.
McAllister, K.E (2015). Rubber, rights and resistance: The evolution of local struggles against a Chinese
   rubber concession in northern Laos. J. Peasant Stud. 42, 817–837.
ODI (2004).  Forest Law Enforcement & Governance: The role of independent monitors in the control
    of forest crime, ODI Forestry Briefing No. 5., June 2004.
Overdevest, C. and Zeitlin, J. (2016) Experimentalism in Transnational Forest Governance:  Implementing  
    EU Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreements in 
          Indonesia and Ghana.  The Amsterdam Centre for Contemporary European Studies.  SSRN Research Paper 
    2016/02. 
Pham, T.T.; Castella, J.-C.; Lestrelin, G.; Mertz, O.; Le, D.N.; Moeliono, M.; Nguyen, T.Q.; Vu, H.T.; Nguyen,
  T.D.(2015).  Adapting Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) to Local Contexts in REDD+:   Les 
 sons from Three Experiments in Vietnam. Forests, 6, 2405-2423. doi:10.3390/f6072405.
PhucXuan To and Canby, K. (2017).  Laos Log and Sawnwood Export Ban:  Impacts on the Vietnam–Lao
 Timber Trade, Forest Trends Report Series: Forest Policy, Trade, and Finance, Published by Forest
  Trends, Washington D.C.
Vietnam News (2011). Work starts on Laos hydropower plant.  March 7.  Accessed on 6/5/19 at: 
   http://   vietnamnews.vnagency.com.vn/Industries/209059/Work-starts-on-Laos-hydropower-plant.html
Village Focus International (2018).  Field Guide for Planning a Socially Responsible Agricultural Investment
    in Lao PDR, VFI and MRLG, Vientiane.
Wells-Dang, A.; Nyi Soe, K.; Inthakoun, L.; Tola, P.; Socheat, P.; Nguyen, T.T.V.; Chabada, A. and  Youttananukorn,
               W. (2016).  A political economy of Environmental Impact Assessment in the Mekong Region.Water Alternatives
   9(1): 33-55.
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8.2 ເວັບໄຊ້ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ

   ກະຊວງ ເວັບໄຊ

   ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້   http://www.maf.gov.la

   ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ   http://www.monre.gov.la

   ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່   http://poweringprogress.org

   ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  http://investlaos.gov.la/

Company Name Location Website

Nam Thern 2, 1070 MW Khammuane http://www.namtheun2.com/

Nam Thern 1, 523 MW Bolikhamxay Not available

Nam Ngiep 1, 290 MW Xaysomboun https://namngiep1.com/

Nam Ou (1-7), 1146 
MW

Luang Prabang Not available

Xekaman 1, 322 MW Attapeu songda9.com/xekaman-1-hydropow-
er-plant-32372

Hongsa Power 1878MW Sayaboury http://www.hongsapower.com/

Burapha Agroforestry Sayaboury, Vientiane http://www.buraphawood.com

Stora Enso Savannakhet, Salavan https://www.storaenso.com
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ເອກະສານຊ້ອນ 1: Schedule of stakeholder Interviews

Note: To protect the identify of informants, the names of individuals are not included in this 
report

Date       Organisation

3/4/19       Policy and Legislation Division, Department of Forest Inspection, MAF

3/4/19      Community Forestry Division, Department of Forestry, MAF

3/4/19      Village Focus International (CSO)

3/4/19      Forest Survey Division, Department of Forestry, MAF

4/4/19      Burapha Agroforestry CSER unit

4/4/19     Independent Consultant to 2030 Forest Strategy, MAF (classed as CSO)

5/4/19     Land Issues Working Group (CSO)

5/4/19     DAFO Paklay, Xayaboury

6/4/19     Burapha Agroforestry Field team, Ban Meuang Pa, Paklay

6/4/19     Burapha growers from Meuang Pa and Nakhan villages, Paklay

8/4/19     Policy and Environmental Inspection Division, MONRE

8/4/19     Document Evaluation for Infrastructure and Energy, MONRE

29/4/19     PAFO Attapeu

29/4/19     PONRE Attapeu

30/4/19     DAFO Sanxay district, Attapeu

30/4/19
   Farmers affected by Xekaman 1 from Hin Tam, Deuan Khene and Tangker                
villages, Sansay District, Attapeu
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ເອກະສານ VPA ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສາທາລະນະ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສາທາລະນະອະທິບາຍເອກະສານ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄວນ
ຄິດຄົ້ນໃຫ້ສາທາລະນະເພື່ອເສີມສ້າງການຄຸ້ມຄອງໃນຂະແຫນງປ່າໄມ ້ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດສັນຍາຄູ່ຮ່ວມງານແບບສະຫມັກໃຈ (VPA). 

ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະແຫນງປ່າໄມ້ຂອງປະເທດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ ຕະຫຼາດສາກົນເຊິ່ງຕ້ອງເຂົ້າໃຈລະບົບທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ. VPA ສ້າງໂອກາດສໍາລັບບັນດາປະເທດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບຂະແຫນງປ່າໄມ້ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໂປ່ງໃສນີ້ຕໍ່ບັນດາຜູ້ຊົມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ໃນບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື VPA, ອົງການສັງຄົມທີ່ມີບົດບາດເປັນ “ຜູ້ສັງເກດການເອກະລາດ” ໄດ້ນໍາເອົາຂໍ້ມູນສາທາ
ລະນະໃນການເຈລະຈາ VPA ຍ້ອນວ່າການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານຂອງພວກເຂົາເປັນນັກສັງເກດການ.
 
ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຕົວຢ່າງ VPA ໃນຂໍ້ມູນສາທາລະນະກໍ່ສ້າງຂື້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກສັງເກດການເອ
ກະລາດ ແລະ ສິດເສລີພາບໃນຂໍ້ມູນຂອງປະເທດ. 

ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ມັນມັກຈະມີສອງປະເພດຫລັກຂອງຂໍ້ມູນໃນເອກະສານຕິດຕາມ VPA ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສາທາລະນະທີ່ໄດ້ເຊັນລົງໃນວັນ
ທີ. ຫນ້າທໍາອິດ, ຂໍ້ມູນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາດັ່ງທີ່ມີຢູ່, ເຊັ່ນເອກະສານທາງກົດຫມາຍ, ຂັ້ນຕອນຫຼືການຈັດຕັ້ງສະ
ຖາບັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. ຄັ້ງທີສອງ, ຂໍ້ມູນທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນຂໍ້ມູນແລະບົດລາຍງານຂອງກິດຈະກໍາ
ປ່າໄມ້. 

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊຸດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະເປີດເຜີຍອາດຈະຖືກລວມຖ້າຫາກວ່າພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການ VPA 
ຕ້ອງການ. 
ໃນ VPAs ທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາໄວ້ແລ້ວ, ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຂໍ້ມູນໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສາທາລະນະປະ
ກອບມີ: 
ຂໍ້ມູນທາງກົດໝາຍ. ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ບົດເລື່ອງຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຂະແຫນງປ່າໄມ້ຂອງປະເທດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ກົດໝຍປ່າໄມ້, ລະຫັດປ່າໄມ້, ລະຫັດພາສີແລະລັກສະນະຂອງລະບຽບ
ການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນນິຕິກໍາກ່ຽວກັບກົດຫມາຍ. 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຈັດສັນປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ: 
 . ຂັ້ນຕອນການລົງທືນແລະຫນັງສືແຈ້ງການການສະເຫນີລາຄາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນການອະນຸຍາດ 
 . ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະມູນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ 
 . ລາຍຊື່ແລະແຜນທີ່ສໍາປະທານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແລະ / ຫຼືບໍລິສັດ 
 . ສັນຍາ 
 . ຂໍ້ຕົກລົງສັງຄົມລະຫວ່າງຊຸມຊົນປ່າແລະເຈົ້າຂອງໃບອະນຸຍາດ / ສັນຍາ 
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ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການວາງແຜນປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນສິ່ງແວດລ້ອມ, ເອກະສານແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ແຜນທີ່, 
ລາຍການ ແລະ ພື້ນທີ່ສໍາປະທານທັງຫມົດ. 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ປະລິມານໄມ້ທີ່ຖືກຕັດແລະຖືກປະຕິບັດໂດຍຊະນິດພັນ, ສໍາປະທານແລະບໍລິສັດ. 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ລາຍຊື່ແລະສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເຊັ່ນ: ປະລິມານໄມ້ຕາມຊະນິດ, ບໍລິສັດ ແລະ ປະເທດປາຍທາງແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄມ້
ໃນການຂົນສົ່ງ. 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບການຮັບປະກັນດ້ານກົດໝາຍ. 
 . ຄໍາອະທິບາຍເຕັມຂອງລະບົບ 
 . ຂັ້ນຕອນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດ FLEGT 
 . ລາຍງານການກວດກາ 
 . ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ສັງເກດການທີ່ເປັນເອກະລາດ 
 . ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດ FLEGT ອອກ 
 . ກໍລະນີທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນການອະນຸຍາດ FLEGT 
 . ການກະທໍາທີ່ຖືກປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດສອບເອກະລາດ, ເຊັ່ນເງື່ອນໄຂການກວດສອບຂອງຜູ້ສອບບັນຊີ, ບົດສະຫຼຸບຂອງບົດລາຍງານ ແລະ ຂັ້ນ
ຕອນຕ່າງໆສໍາລັບການກວດສອບຄວາມທ້າທາຍ. 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າພາສີແລະຄ່າທໍານຽມປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ: ຄ່າເຊົ່າ, ພາສີຫຼຸດລົງ, ຄ່າປ່າໄມ້ແລະຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລະເມີດ, ການຈັບກຸມ, ການລົງໂທດແລະການຕັດສິນ. 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງສະຖາບັນ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງລັດຖະບານ ເຊັ່ນ: ອົງປະກອບແລະຫນ້າທີ່ຂອງໂຄງການປະຕິບັດງານຂອງປະ
ເທດ. 

ຊ່ອງທາງການສື່ສານ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສາທາລະນະຍັງອະທິບາຍຊ່ອງທາງສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສາທາລະນະປະກອບມີ: 
 . ຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານທີ່ປະເທດຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນ. ຕົວຢ່າງປະກອບມີກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ,  ບົ
ດລາຍງານທີ່ເຜີຍແຜ່ແລະແຈກຢາຍຫຼືການປະກາດສື່ມວນຊົນ 
 . ຊ່ອງທາງການສື່ສານແບບ Passive, ໂດຍຜ່ານການທີ່ປະເທດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່, ເຊັ່ນເວັບໄຊທ໌, ສູນກາງເອກະສານ ຫຼື 
ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍສິດເສລີພາບຂໍ້ມູນ. 

ວິທີການ VPA ຂອງການາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ 

VPA ຂອງການາ, ເປັນເຊັນຄັ້ງທໍາອິດ, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສາທາລະນະ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບລະບົບ

MHP Lao edit.indd   30 11/05/2019   00:37:04



ການຮັບປະກັນດ້ານກົດຫມາຍໃນເນື້ອໄມ້ກໍານົດຂໍ້ມູນທີ່ຈະມີຢູ່ໃນສາທາລະນະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນມາດຕາ VPA ຕົ້ນຕໍ, ມາດຕາ 
20, ກ່ຽວກັບການລາຍງານແລະການເປີດເຜີຍສາທາລະນະ, ກ່າວວ່າກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາແລະການທົບທວນຄືນຈະຕ້ອງບັນ
ທຶກຄວາມພະຍາຍາມຂອງການາຕໍ່ຄວາມໂປ່ງໃສ. ບົດຄວາມນີ້ຫມາຍເຖິງ: 
 . ຄວາມໂປ່ງໃສປະມານສິດການຂຸດຄົ້ນ
 . ເຂດທີ່ຖືກກໍານົດສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນ 
 . ຕາຕະລາງການຂຸດຄົ້ນ 
 . ຄ່າທໍານຽມໄມ້ທ່ອນແລະຄ່າຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບກ່ຽວ 
 . ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັນຍາຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມແລະລາງວັນການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດ. 
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