
 

 

 

 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



 

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

 

 

ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້ານ ້ າຕົກ ນ ້ າເທີ ນ 2 
ເພ ື່ ອຫຼາກຫຼາຍເປົ ້ າໝາຍ  

 

ຄະນະຊື່ ຽວຊານສາກົນດ້ານສ ື່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ 

 

ບົດລາຍງານສະບັບທີ  28 

 

 ກໍລະກົດ 2018 ເດວ ດ ຄ. ແມັກໂດແວລ  
(David K. McDowell) 

ເອລ ຊາເບັດ ມານ (Elizabeth Mann) 
ລີ  ເອັມ ທາລບັອດ  

ເດວິ ດ ຄ. ແມັກໂດແວລລ໌  

ເອລີ ຊາເບັດ ມານນ໌ 
ລີ  ມ. ທອລບອດ 



 

 

(Lee M. Talbot) 



 

 

ສາລະບານ 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ................................................................. 2 

 2 

ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟ້ານ ້ າຕົກ ນ ້ າເທີ ນ 2 ເພ ື່ ອຫຼາກຫຼາຍເປົ ້ າໝາຍ............................... 2 

ບົດລາຍງານສະບັບທີ  28 ................................................................................................ 2 

ອະທິ ບາຍຄໍ າສັບຫຍໍ ໍ້  ......................................................................................................... i 

ບົດສະຫ ຼຸ ບຫຍໍ ໍ້  ............................................................................................................... iii 

 ພາກສະເໜີ ............................................................................................................. 1 

 ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມທາງດໍ້ ານສະຖາບັນ .................................................................. 3 

 ຂະບວນການວາງແຜນບໍ້ ານ .................................................................................... 7 

 ວຽກງານປ່າໄມໍ້  ......................................................................................................... 9 

 ການປູກຝັງ ແລະ ລໍ້ ຽງສັດ ...................................................................................... 13 

 ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານທີ່ ດິ ນ ................................................................................... 15 

 ການປະມົງ ............................................................................................................. 17 

 ວຽກນອກກະສິ ກໍາ .................................................................................................. 19 

 ກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາ ............................................................................................................ 21 

 ພ ໍ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ................................................................................................... 24 

 WMPA ....................................................................................................................... 25 

 ສະຫ ຼຸ ບ ແລະ ສັງລວມ ຄໍ າແນະນໍ າ ........................................................................... 30 

ເອກະສານຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ A: ໜັງສ  ແນະນໍ າການປິ ດ ........................................................... 31 

ເອກະສານຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ B: ຜົນສໍ າເລັດ ຂອງບັນດາກິດຈະກໍາ ທີ່ ແນະນໍ າໃຫໍ້ ເປັນເງ ່ ອນໄຂ 

ຂອງການປິ ດ RIP ........................................................................................................... 32 

 

ພາບໜໍ້ າປົກ: ຄົນງານຢູ່ສວນຜັກໃກໍ້ ບໍ້ ານບົວມາ, ເມ ອງນາກາຍ.  

ພາບໜໍ້ າປົກໃນ: ທ່ົງນາ ຢູ່ໃກໍ້ ບໍ້ ານບົວມາ. 

 



i 

 

ອະທິ ບາຍຄໍ າສັບຫຍໍ ໍ້  

AFD Agence Française de Développement - ອົງການພັດທະນາຂອງຝຣ່ັງ 

AWPB  Annual Workplan and Budget - ແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈໍ າປີ  

CA  Concession Agreement - ສັນຍາສໍ າປະທານ 

COTE Consortium of Technical Experts - ສະມາຄົມຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານດໍ້ ານວິ ຊາການ  

DAFO  District Agriculture and Forestry Office - ຫໍ້ ອງການກະສິ ກໍາປ່າໄມໍ້  ເມ ອງ 

DOF Department of Forestry ກົມປ່າໄມໍ້  

E&S  Environmental and Social ດໍ້ ານສະພາບແວດລໍ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

EPF  Environment Protection Fund ກອງທຶ ນປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລໍ້ ອມ 

FCS Food Consumption Score - ຕົວເລກການບໍ ລິ ໂພກອາຫານ 

FMP Forest Management Plan - ແຜນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານປ່າໄມໍ້  

GOL  Government of Lao PDR - ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 

HFMP  
Hamlet Forest Management Plan ແຜນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານປ່າໄມໍ້  ຕາມໝູ່ບໍ້ ານ
ນໍ້ ອຍ 

IFI International Financial Institution - ສະຖາບັນການເງິ ນສາກົນ 

IMA  Independent Monitoring Agency - ອົງການຕິດຕາມກວດກາອິ ດສະຫ ະ 

IUCN 
International Union for the Conservation of Nature - ສະຫະພັນສາກົນດໍ້ ານການສະຫງວນ
ທໍາມະຊາດ 

JWG  Joint Working Group - ກຼຸ່ ມປະຕິບັດງານຮ່ວມ 

LFNC Lao Front for National Construction - ແນວລາວສໍ້ າງຊາດ 

LoA List of Actions - ບັນຊີ ກິດຈະກໍາ 

LSMS 
Living Standards Measurement Survey - ການສໍ າຫ ວດວັດແທກມາດຕະຖານການດໍ າ
ລົງຊີ ວິ ດ  

LTA  Lenders’ Technical Advisor - ທີ່ ປຶ ກສາດໍ້ ານວິ ຊາການ ຂອງຜູໍ້ ປ່ອຍກູໍ້  

MAF Ministry of Agriculture and Forestry - ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມໍ້  

MFA Lao Microfinance Association - ສະມາຄົມສິ ນເຊ ່ ອຈຼຸ ນລະພາກຂອງລາວ 

MTDP Medium Term Development Plan - ແຜນພັດທະນາໄລຍະກາງ 

NGO Non-Government Organisation - ອົງການຈັດຕັໍ້ ງທີ່ ບໍ່ ແມ່ນລັດຖະບານ 

NNT-NPA 
Nakai-Nam Theun National Protected Area - ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ ໍ້ າ
ເທີ ນ 

NP-LAF 
Nakai Plateau Livestock, Agriculture and Fisheries Project - ໂຄງການລໍ້ ຽງສັດ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ການປະມົງ ເຂດພູພຽງນາກາຍ 

NPWG Nakai Plateau Working Group - ກຼຸ່ ມປະຕິບັດງານ ພູພຽງນາກາຍ 

NT2 

Nam Theun 2 Multipurpose Hydro Project - ໂຄງການໄຟຟໍ້ ານໍ ໍ້ າຕົກເພ ່ ອຫ າກຫ າຍເປົ ໍ້ າ
ໝາຍ ນໍ ໍ້ າເທີ ນ 2 

NT2DF  Nam Theun 2 Development Fund - ກອງທຶ ນພັດທະນານໍ ໍ້ າເທີ ນ 2  

NTFP Non-Timber Forest Product - ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດົງ 

NTPC Nam Theun 2 Power Company Ltd - ບໍ ລິ ສັດນໍ ໍ້ າເທີ ນ 2 

PIZ Peripheral Impact Zone - ເຂດອໍ້ ອມຂໍ້ າງທີ່ ໄດໍ້ ຮັບຜົນກະທົບ 

PLUP 
Participatory Land Use Planning - ການວາງແຜນ ແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ ກ່ຽວກັບການນໍ າ
ໃຊໍ້ ທີ່ ດິ ນ  

POE 
International Environmental and Social Panel of Experts - ຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານສາກົນ ດໍ້ ານສະພາບ
ແວດລໍ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
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PRF Poverty Reduction Fund - ກອງທຶ ນຫ ຼຸ ດຜ່ອນຄວາມທຼຸ ກຍາກ 

RDPEO 
Rural Development and Poverty Eradication Office ຫໍ້ ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ 
ລົບລໍ້ າງຄວາມທຼຸ ກຍາກ 

RIP  Resettlement Implementation Period - ໄລຍະຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດວຽກງານຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ  

RMU 
Resettlement Management Unit - ໜ່ວຍງານຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານວຽກງານຍົກຍໍ້ າຍຈັດ
ສັນ 

RO  Resettlement Office - ຫໍ້ ອງການຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ  

RPU  Reservoir Patrol Unit - ໜ່ວຍງານລາດຕະເວນເຂດອ່າງເກັບນໍ ໍ້ າ 

SCU Savings and Credit Union - ສະຫະພັນເງິ ນຝາກປະຢັດ ແລະ ສິ ນເຊ ່ ອ 

SERF 
Social and Environmental Remediation Fund - ກອງທຶ ນໄກ່ເກ່ັຍ ບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສິ່ ງ
ແວດລໍ້ ອມ 

VDC  Village Development Committee - ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາບໍ້ ານ 

VDF Village Development Fund - ກອງທຶ ນພັດທະນາບໍ້ ານ 

VDP Village Development Plan - ແຜນການພັດທະນາບໍ້ ານ 

VFA  Village Forestry Association - ສະມາຄົມປ່າໄມໍ້ ບໍ້ ານ 

VFDC Village Forest Development Corporation - ບໍ ລິ ສັດພັດທະນາປ່າໄມໍ້ ບໍ້ ານ 

VFG Village Fishing Group - ກຼຸ່ ມປະມົງບໍ້ ານ 

VFU Village Forestry Unit - ໜ່ວຍງານປ່າໄມໍ້ ບໍ້ ານ 

WMPA Watershed Management Protection Authority - ອົງການປົກປໍ້ ອງ ຄຼຸໍ້ ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ 
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ບົດສະຫ ຼຸ ບຫຍໍ ໍ້  

ພາກສະເໜີ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າໃຫໍ້ ມີ ການປິ ດ RIP 

ຢູ່ໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການມາຢໍ້ ຽມຢາມຄັໍ້ ງທີ  27 ຂອງຕົນ, ຊຶ່ ງຕອບສະໜອງຕາມຄໍ າຮໍ້ ອງຂໍ  ຂອງ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫໍ້ ມີ ຄໍ າແນະນໍ າປິ ດໄລຍະຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດວຽກງານຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ (RIP) 

ແກ່ໂຄງການໄຟຟໍ້ ານໍ ໍ້ າຕົກຫ າກຫ າຍເປົ ໍ້ າໝາຍຂອງນໍ ໍ້ າເທີ ນ 2 (NT2) ທັນທີ , ຄະນະຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານສາກົນດໍ້ ານ
ສິ່ ງແວດລໍ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ (POE) ໄດໍ້ ແນະນໍ າເງ ່ ອນໄຂສະເພາະຈໍ ານວນໜ່ຶງ ຕ່ໍການປິ ດ, ໂດຍໃຫໍ້ ຂຶ ໍ້ ນກັບ
ຜົນການລົງກວດກາຄ ນໃນກາງປີ  2018 ວ່າຕອບສະໜອງໄດໍ້ ຕາມເງ ່ ອນໄຂເຫ ົ່ ານັໍ້ ນຫ  ບໍ່ . ຄະນະ POE ໄດໍ້ ດໍ າ
ເນີ ກນານຢໍ້ ຽມຢາມ NT2 ຄັໍ້ ງທີ  28 ຂອງຕົນ ໃນເດ ອນ ມິຖຼຸ ນາ-ກໍລະກົດ 2018, ເພ ່ ອກວດກາຄ ນການຈັດຕັໍ້ ງ
ປະຕິບັດຄໍ າແນະນໍ າຕ່າງໆຂອງຕົນ. ຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງການລົງສ ບສວນຕົວຈິ ງຄັໍ້ ງນີ ໍ້ ກ່ໍຄ  ຄະນະໄດໍ້ ແນະນໍ າຢູ່
ໃນບົດລາຍງານຂອງຕົນໃຫໍ້  ລັດຖະບານ ຕົກລົງເຫັນດີ  ປິ ດ RIP ທັນທີ . ເຫດຜົນຂອງຄໍ າແນະນໍ າດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  

ໄດໍ້ ລະບຼຸ ໄວໍ້ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້  ແລະ ດ່ັງທີ່ ໄດໍ້ ສັງລວມໄວໍ້ ຢູ່ໃນເອກະສານຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ B ຂອງຕົນ. 

ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມທາງດໍ້ ານສະຖາບັນ 

ໄດໍ້ ມີ ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມ ການມອບໂອນໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ດໍ້ ານວຽກງານພັດທະນາຂອງ
ບໍ ລິ ສັດ. ບໍ ລິ ສັດໄຟຟໍ້ ານໍ ໍ້ າເທີ ນສອງ (NTPC) ມີ ຄວາມໝັໍ້ ນໃຈວ່າ ເມ ອງມີ ຄວາມສາມາດພຽງພໍທີ່ ຈະຮັບ
ຊ່ວງ ໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຫ ົ່ ານີ ໍ້ . ມາຮອດດຽວນີ ໍ້  ພັນທະຄົງຄໍ້ າງສະເພາະຕ່າງໆ ດໍ້ ານການຍົກຍໍ້ າຍ
ຈັດສັນ ຂອງ NTPC ສ່ວນໜ່ຶງແມ່ນສໍ າເລັດແລໍ້ ວ ແລະ ສ່ວນທີ່ ຍັງເຫ  ອ ຈະສໍ າເລັດລົງໃນທໍ້ າຍປີ  2018. 

ຝ່າຍ GOL ໄດໍ້ ສໍ້ າງຕັໍ້ ງ ແລະ ໃຫໍ້ ທຶ ນສະໜັບສະໜູນ ແກ່ກອງເລຂາແຜນການຂໍ້ າມຜ່ານ ເປັນເວລາສາມປີ  

ເພ ່ ອປະສານງານວຽກພັດທະນາຂອງຕົນ.  

ປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້  ສາມາດປ່ອຍທຶ ນໃຫໍ້  ກອງທຶ ນພັດທະນານໍ ໍ້ າເທີ ນສອງ (NT2DF) ໄດໍ້ ແລໍ້ ວ ແລະ ກຽມພໍ້ ອມສະ
ໜອງໃຫໍ້ ໂຄງການປູກຝັງ, ລໍ້ ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຢູ່ເຂດນາກາຍ (NP-LAF) ຊຶ່ ງແມ່ນໂຄງການອອກທຶ ນ
ຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ບໍ ລິ ສັດ ແລະ ອົງການພັດທະນາຂອງຝຣ່ັງ (l’ Agence Française de Développement: AFD). ແຜນວຽກ
ສໍ າລັບທັງຄູ່ໄດໍ້ ຖ ກພັດທະນາຂຶ ໍ້ ນແລໍ້ ວ, ໂດຍອີ ງໃສ່ບູລິ ມະສິ ດຕ່າງໆ ຂອງແຜນການພັດທະນາບໍ້ ານ (VDP) 

ເປັນພ ໍ້ ນຖານ, ແລະ ໝູ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍເອງກ່ໍຄວນສາມາດຍ ່ ນຄໍ າຮໍ້ ອງຢ່າງລະອຽດເພ ່ ອຂໍ ເອົ າທຶ ນເຫ ົ່ ານີ ໍ້  

ກ່ອນທໍ້ າຍປີ  2018.  

ກຼຸ່ ມປະຕິບັດງານຢູ່ພູພຽງນາກາຍ ຈະເປັນຜູໍ້ ຊີ ໍ້ ນໍ າເບິ່ ງແຍງຂໍ ໍ້ ລິ ເລີ ໍ້ ມຕ່າງໆດໍ້ ານການພັດທະນາບົນພູພຽງ
ແຫ່ງນີ ໍ້ , ໂດຍຕາງໜໍ້ າງໃຫໍ້ ບັນດາຜູໍ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ ຮວມທັງກະໂຕຊາວບໍ້ ານເອງ. 

ການສໍ້ າງຕັໍ້ ງລະບົບຕິດຕາມກວດກາຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງໂຄງການ ຕໍ້ ອງໃຫໍ້ ຖ ກຕາມເງ ່ ອນໄຂກໍານົດທາງ
ດໍ້ ານຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຄວາມເປັນອິ ດສະຫ ະ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໄສ. ຕໍ້ ອງທໍາການກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະ
ຕິ ແລະ ຖ ກຕໍ້ ອງເໝາະສົມ, ແລະ ຕໍ້ ອງພິມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາຕ່າງໆ. 

ການສອບສວນອັນລະອຽດ ຂອງທີ່ ປຶ ກສາດໍ້ ານວິ ຊາການ ຂອງຜູໍ້ ປ່ອຍກູໍ້  (LTA)  ເພ ່ ອກວດເບິ່ ງການພັດທະ
ນາ ອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນນັໍ້ ນ ຖ ວ່າມີ ຄຼຸ ນຄ່າສູງ ແລະ ຄວນຕໍ້ ອງສ ບຕ່ໍ; ໂດຍທີ່ ບົດລາຍງານການກວດກາ
ເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ຕໍ້ ອງຖ ກເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ. ຄະນະ POE ເຫັນພໍ້ ອມກັບການສ ບຕ່ໍສໍ າຫ ວດດໍ້ ານເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຊຶ່ ງເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງ ການສໍ າຫ ວດການວັດແທກມາດຕະຖານການດໍ າ
ລົງຊີ ວິ ດ (LSMS). ສ່ວນລາຍລະອຽດສະເພາະ ກ່ຽວກັບບົດບາດຕ່ໍໄປຂອງກະໂຕ POE ເອງ ໃນຖານະເປັນອົງ
ກອນປະຈໍ າການຂອງ ສັນຍາສໍ າປະທານ ຂອງ NTG2 ໄປຈົນເຖິງເວລາຊິ ໍ້ ນສຼຸ ດ ໄລຍະສໍ າປະທານນັໍ້ ນ ພວມ
ດໍ າເນີ ນການພິຈາລະນາກັບ GOL ຢູ່. 

ຂະບວນການວາງແຜນຂອງບໍ້ ານ ຈະສໍ້ າງບູລິ ມະສິ ດ ແລະ ກິດຈະກໍາສະເພາະຕ່າງໆ ສໍ າລັບບັນດາກອງ
ທຶ ນພັດທະນາ ແລະ ສໍ າລັບກອງທຶ ນໄກ່ເກ່ັຍ ດໍ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລໍ້ ອມ (SERF) ຂອງໂຄງການ. 

ມັນສໍ າຄັນທີ່ ຕໍ້ ອງຮັກສາແຮງກະຕຼຸໍ້ ນນີ ໍ້ ໄວໍ້  ດໍ້ ວຍການຊ່ວຍຊາວບໍ້ ານສໍ້ າງແຜນການລະອຽດຕ່າງໆຂຶ ໍ້ ນ 



iv 

 

ແລະ ໃຫໍ້ ການສະໜັບສະໜູນຄໍ າຮໍ້ ອງຕ່າງໆ ເພ ່ ອໃຫໍ້ ຊາວບໍ້ ານໄດໍ້ ເຫັນກິດຈະກໍາເປັນຕົວເປັນຕົນຂຶ ໍ້ ນ 
ຕາມບັນດາບູລິ ມະສິ ດທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າໄດໍ້ ຕົກລົງນໍ າ. 

ວຽກງານປ່າໄມໍ້  

ແຜນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານປ່າໄມໍ້  (FMP) ຊຼຸ ດໃໝ່ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງຂະບວນການທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມສູງ 

ແລະ ວາງແຜນຢ່າງຄັກແນ່ ຢູ່ໃນໝູ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍທັງໝົດ 16 ບໍ້ ານ, ຊຶ່ ງມັນໄດໍ້ ສໍ້ າງບູລິ ມະສິ ດໃຫໍ້ ແກ່ທັງເຂດ
ປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດປ່ານໍ າໃຊໍ້ . ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ໄດໍ້ ເຮັດໃຫໍ້ ຊາວບໍ້ ານຮູໍ້ ສຶ ກເຖິງສິ ດຄວາມເປັນເຈົ ໍ້ າ
ຂອງຂອງຕົນ ຕ່ໍປ່າໄມໍ້ ເຫ ົ່ ານັໍ້ ນຫ າຍກວ່າເກ່ົາ. ຄວາມປະສົງຂອງເຂົ າເຈົ ໍ້ າທີ່ ຢາກຢຼຸ ດຕິ ການຕັດໄມໍ້ ທ່ອນ
ເພ ່ ອເຮັດທຼຸ ລະກິດນັໍ້ ນ ຄວນໄດໍ້ ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ປົກປໍ້ ອງ, ຮວມທັງການຍົກເລີ ກກິດຈະການຂອງ
ບໍ ລິ ສັດພັດທະນາປ່າໄມໍ້ ບໍ້ ານ (VFDC) ແລະ ບາງທີ ກ່ໍອາດຮວມທັງການຍົກເລີ ກການເຄ ່ ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງ
ໂຮງເລ ່ ອຍໄມໍ້ . ອົງການຈັດຕັໍ້ ງ GOL ໃນທຼຸ ກລະດັບ - ເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ຂັໍ້ ນສູນກາງ - ມີ ໜໍ້ າທີ່ ວາງແຜນ 

ແລະ ຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດວຽກງານເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ໃນອະນາຄົດ. 

ການປູກຝັງ ແລະ ລໍ້ ຽງສັດ 

ການວາງແຜນຄ ນໃໝ່ ວຽກງານປູກຝັງ ກ່ໍໄດໍ້ ດໍ າເນີ ນສໍ າເລັດເປັນຢ່າງດີ ເຊັ່ ນກັນ ຜ່ານທາງໂຄງການ NP-

LAF. ແຜນການດໍ າເນີ ນງານຕ່າງໆຂອງ NP-LAF ແມ່ນອີ ງໃສ່ບັນດາບູລິ ມະສິ ດ ຂອງແຜນການພັດທະນາ
ບໍ້ ານ (VDPs) ເປັນຫ ັ ກ ແລະ ໄດໍ້ ເນັໍ້ ນໜັກໃສ່ການສະໜັບສະໜູນ ຄວາມເພ່ິງພໍໃຂຂອງຊາວໄຮ່ຊາວນາ
ເອງ ແທນທີ່ ຈະອີ ງໃສ່ບັນດາໂຄງການທີ່ ວາງແຜນແຕ່ເທິ ງລົງລຼຸ ່ ມ. ສິ່ ງທໍ້ າທາຍຫ າຍໆແນວ ຕ່ໍວຽກງານ
ກະສິ ກໍາ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາທີ່ ຕໍ້ ອງຜ່ານຜ່າໃຫໍ້ ໄດໍ້ : ນີ ໍ້ ນີ ໍ້  ຮວມທັງປະເດັນ ຄຼຸ ນນະພາບດິ ນຕ່ໍາ ແລະ ຄວາມ
ຂາດແຄນນໍ ໍ້ າ. 

ຄວາມກົດດັນດໍ້ ານຂີ ດບັນຈຼຸ ຂອງງົວຄວາຍຫ ຼຸ ດຜ່ອນລົງ ພຽງແຕ່ຍໍ້ ອນວ່າໄດໍ້ ອະນຼຸ ຍາດໃຫໍ້ ມີ ການປ່ອຍ
ສັດໃຫຍ່ຈໍ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເລາະເຂົ ໍ້ າໄປຫາກິນຢູ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງ. ຄະນະ POE ຍັງຖ ວ່າປະເດັນນີ ໍ້  ມີ ຄວາມສາ
ມາດທີ່ ຈະກັບມາເປັນບັນຫາຮີ ບດ່ວນອີ ກ. ຖໍ້ າວ່າສັດລໍ້ ຽງຈໍ ານວນນີ ໍ້  ກັບຄ ນມາ, ຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຊອກອາ
ຫານສັດເພີໍ້ ມ ອາດແມ່ນໃນຮູບການມີ ບ່ອນໃຫໍ້ ສັດເລາະກິນໃບໄມໍ້ ໃບຫຍໍ້ າ, ມີ ອາຫານແຫໍ້ ງ ຫ   ມີ ທ່ົງລໍ້ ຽງ
ສັດ. 

ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານດິ ນ 

ການບໍ່ ມີ ຄວາມຈະແຈໍ້ ງກ່ຽວກັບກົດລະບຽບໃນການປ່ຽນໂອນສະພາບຂອງດິ ນ ພາໃຫໍ້ ວຽກງານປ່ຽນ
ໂອນສະພາບດິ ນ ທີ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບໂຄງການປູກຝັງ ແລະ ລໍ້ ຽງສັດ ມີ ຄວາມຫ ໍ້ າຊໍ້ າ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່
ຕາມດິ ນປ່າໄມໍ້ ຊຼຸ ມຊົນທີ່ ມີ ຄຼຸ ນນະພາບຕ່ໍາ.  ມີ ລາຍງານຫ າຍກໍລະນີ ກ່ຽວກັບວ່າ ເຈົ ໍ້ າໜໍ້ າທີ່  ແລະ ຜູໍ້ ຄົນ
ສ່ວນອ ່ ນອ ່ ນ ໂອນດິ ນຊຼຸ ມຊົນ ໄປເປັນດິ ນນໍ າໃຊໍ້ ສ່ວນຕົວ. 

 

 

ການປະມົງ 

ການບັງຄັບໃຊໍ້ ລະບຽບກົດໝາຍຢູ່ເຂດອ່າງເກັບນໍ ໍ້ າ ຍັງມີ ຜົນຈໍ າກັດ. ຍຼຸ ດທະສາດຂອງການລາດຕະເວນ 

ແລະ ການຕັໍ້ ງດ່ານກວດຖາວອນ ຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຮັບການກວດກາຄ ນໃໝ່, ໄປຄຽງຄູ່ກັບລະບອບການ
ຂຶ ໍ້ ນທະບຽນ ແລະ ການອອກໃບອະນຼຸ ຍາດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ ງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຄະນະຄຼຸໍ້ ມ
ຄອງບໍ ລິ ຫານ. ໂຄງການ NP-LAF ຄວນຕໍ້ ອງສໍ າເລັດວຽກງານກວດກາຄ ນ ຊຶ່ ງເລີ ໍ້ ມຕົໍ້ ນມາແຕ່ປີ  2017. 

ວຽກງານທີ່ ຢູ່ນອກກະສິ ກໍາ 

ມີ ຫ ັ ກຖານບາງອັນຊີ ໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນວ່າ ຂໍ ໍ້ ລິ ເລີ ໍ້ ມຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາໂອກາດການສໍ້ າງວຽກເວັດງານທໍາ 
ແລະ ເຮັດທຼຸ ລະກິດ ພວມເກີດດອກອອກຜົນແດ່ເລັກນໍ້ ອຍ. ສະມາຄົມສິ ນເຊ ່ ອຈຼຸ ນລະພາກຂອງລາວ ໄດໍ້
ສໍ້ າງຄໍ າຮໍ້ ອງໃນລາຍລະອຽດທີ່ ມີ ທ່າວ່າຈະປະສົບຄວາມສໍ າເລັດຊຼຸ ດໜ່ຶງຂຶ ໍ້ ນ ສໍ າລັບ ສະຫະພັນເງິ ນຝາກປະ
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ຢັດ ແລະ ສິ ນເຊ ່ ອ ຊຶ່ ງແມ່ນຜູໍ້ ຖ ຫຼຸໍ້ ນຂອງ ກອງທຶ ນພັດທະນາບໍ້ ານ ເປັນເຈົ ໍ້ າຂອງ. ຂໍ ໍ້ ລິ ເລີ ໍ້ ມກ່ຽວກັບການ
ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ບາງອັນ ໄດໍ້ ຮັບການພັດທະນາຂຶ ໍ້ ນມາຢູ່ໃນຫ າຍໄລຍະແຕກຕ່າງ
ກັນອອກໄປ.  

ກຼຸ່ ມຊົນເຜ່ົາ 

ບາດກໍ້ າວທີ່ ໄດໍ້ ຕົກລົງກັນແລໍ້ ວ ແນໃສ່ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນກຼຸ ່ ມທີ່ ດໍ້ ອຍປຽບທ່ົວໄປນັໍ້ ນ, ຖໍ້ າໄດໍ້ ຮັບການ
ຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານເປັນຢ່າງດີ , ຄວນຕອບສະໜອງໄດໍ້ ຕາມບູລິ ມະສິ ດ ແລະ ຄວາມຈໍ າເປັນຂອງສະມາຊິ ກ 

ຂອບບັນດາກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາທີ່ ເກ່ົາແກ່ບົນພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ . ບັນດາກຼຸ ່ ມທີ່ ເກ່ົາແກ່ເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ເບິ່ ງຄ ວ່າໄດໍ້ ມີ ສ່ວນ
ຮ່ວມເຂົ ໍ້ າຕາມຂະບວນການ VDP ຢ່າງສົມສ່ວນແລໍ້ ວ . ແຕ່ກ່ໍຍັງຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ທໍາການສ ບສວນ
ເບິ່ ງຄວາມຮຽກຮໍ້ ອງຕໍ້ ອງການຕົວຈິ ງທາງດໍ້ ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາທີ່ ເກ່ົາແກ່ເຫ ົ່ າ
ນີ ໍ້  ເປັນຕົໍ້ ນແມ່ນ ມະກອງ, ບໍ  ແລະ ອະໂຮ. 

ໂຄງລ່າງພ ໍ້ ນຖານ 

NTPC ຕອບສະໜອງໄດໍ້ ແລໍ້ ວ ຫ  ບໍ່  ກ່ໍພວມຢູ່ໃນຂະບວນການໄປສູ່ການຕອບສະໜອງໄດໍ້  ຕາມພັນທະຜູກ
ຜັນຕາມສັນຍາທີ່ ຍັງຄົງຄໍ້ າງຂອງຕົນ ຕ່ໍການກ່ໍສໍ້ າງໂຄງລ່າງພ ໍ້ ນຖານ. ວຽກງານກວດກາຄ ນການປະຕິ
ບັດງານຂອງ SERF ທີ່ ໄດໍ້ ສັນຍາໄວໍ້ ແລໍ້ ວວ່າຈະລົງມ ນັໍ້ ນ ຄວນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ເຮັດໃຫໍ້ ເປັນຈິ ງຂຶ ໍ້ ນມາ. 

WMPA 

ນັບຕັໍ້ ງແຕ່ມີ ການລົງນາມໃນສັນຍາກັບ ສະມາຄົມຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານດໍ້ ານວິ ຊາການ (COTE) ໃນເດ ອນຕຼຸ ລາຂອງ
ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ, ໄດໍ້ ມີ ຄວາມຄ ບໜໍ້ າຫ າຍຢ່າງໃນການພັດທະນາວຽກງານບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການເງິ ນ, ການບັງ
ຄັບໃຊໍ້ ລະບຽບກົດໝາຍ, ການຄົໍ້ ນຄວໍ້ າ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຊີ ວະພາບ ແລະ ການນໍ າເອົ າຊຼຸ ມຊົນ
ມາມີ ສ່ວນຮ່ວມ ກ່ໍຄ ການດັດທະນາແບບແຜນການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຊຼຸ ມຊົນ. ສິ່ ງກີດຂວາງທີ່ ຍັງຄົງຄໍ້ າງ: 

ແຜນການປະກອບພະນັກງານຄ ນໃໝ່ ແມ່ນຍັງຢຼຸ ດສະຫງັກ, ແລະ ການເຂົ ໍ້ າເຖິງຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ
ໂດຍກົງ ຂອງອໍ ານວຍການ COTE ຍັງຖ ກກີດກັໍ້ ນຢູ່. 
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 ພາກສະເໜີ 

1.1 ການລົງຢໍ້ ຽມຢາມຄັໍ້ ງທີ  28 ຂອງພວກເຮົ າ 

ຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບທີ  27 ຂອງຄະນະຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານສາກົນດໍ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລໍ້ ອມ 

(POE) ສໍ າລັບໂຄງການໄຟຟໍ້ ານໍ ໍ້ າຕົກນໍ ໍ້ າເທີ ນ 2 ເພ ່ ອຫ າກຫ າຍເປົ ໍ້ າໝາຍ (NT2), ພວກເຮົ າໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄໍ າແນະນໍ າ
ແກ່ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ວ່າ ໃນເດ ອນ ມິຖຼຸ ນາ 2018 ສາມາດປິ ດ ໄລຍະຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ (RIP)  ຕາມທີ່ ໄດໍ້ ກໍານົດໄວໍ້ ໃນສັນຍາສໍ າປະທານ (CA)  Resettlement Implementation Period (RIP) ໂດຍ
ມີ ເງ ່ ອນໄຂວ່າ ກິດຈະກໍາສະເພາະບາງອັນ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດໄຟຟໍ້ ານໍ ໍ້ າເທີ ນ 2 (NTPC) ແລະ ຂອງລັດຖະບານ ຕໍ້ ອງ
ສໍ າເລັດລົງ. ການລົງຢໍ້ ຽມຢາມຄັໍ້ ງທີ  28 ຂອງຄະນະ POE ໃນເດ ອນ ມິຖຼຸ ນາ-ກໍລະກົດ 2018 ແມ່ນເພ ່ ອພິສູດ
ເບິ່ ງຄວາມສໍ າເລັດຂອງກິດຈະກໍາເຫ ົ່ ານີ ໍ້ .  

ຄະນະພວກເຮົ າມາຮອດລາວໃນທໍ້ າຍເດ ອນມິຖຼຸ ນາ. ກ່ອນອ ່ ນໝົດ ພວກເຮົ າລົງໄປຢໍ້ ຽມຢາມພູ
ພຽງນາກາຍເປັນເວລາ ຫໍ້ າວັນ. ໃນນັໍ້ ນ ສອງວັນແມ່ນໃຊໍ້ ໂອໍ້ ລົມສົນທະນາກັບເຈົ ໍ້ າໜໍ້ າທີ່ ຂອງບໍ ລິ ສັດ 

ແລະ ເມ ອງ, ແລະ ອີ ກສາມວັນ ແມ່ນເພ ່ ອກັນກອງປະຊຼຸ ມພົບປະກັບບັນດາກໍາທະການພັດທະນາບໍ້ ານ 

ແລະ ພົບປະກັບຊາວບໍ້ ານຢູ່ 13 ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ຂອງຈໍ ານວນທັງໝົດ 16 ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ບົນພູພຽງນາກາຍ. ຈາກ
ນັໍ້ ນພວກເຂົ າໄດໍ້ ເຂົ ໍ້ າໄປພົບກັບທ່ານເຈົ ໍ້ າແຂວງ ຢູ່ເມ ອງທ່າແຂກ ກ່ອນທີ່ ຈະເດີ ນທາງມາວຽງຈັນ. ຢູ່ນະ
ຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ພວກເຮົ າໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເວລາໜ່ຶງອາທິ ດ ເຂົ ໍ້ າຢໍ້ ຽມຄໍ ານັບບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ແລໍ້ ວຫ ັ ງຈາກນັໍ້ ນກ່ໍໄດໍ້ ໂອໍ້ ລົມສົນທະນາກັບບໍ ລິ ສັດ, ເຈົ ໍ້ າໜໍ້ າທີ່ ລັດຖະບານ, ບັນດາ
ຕົວແທນຂອງສະຖາບັນການເງິ ນ ແລະ ຜູໍ້ ອ ່ ນໆ. ໃນຕະຫ ອດອາທິ ດນັໍ້ ນພວກເຮົ າຍັງໄດໍ້ ຮ່າງສ່ວນໃຫຍ່
ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້  ແລະ ແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ບັນດາຜູໍ້ ຖ ຫຼຸໍ້ ນຊາບກ່ຽວກັບຂໍ ໍ້ ສະຫ ຼຸ ບຂອງພວກເຮົ າ.  

ຄະນະພວກເຮົ າຮູໍ້ ບຼຸ ນຄຼຸ ນ ພະນັກງານຂອງ NTPC ແລະ ເຈົ ໍ້ າໜໍ້ າທີ່ ຂອງລັດຖະບານໃນທຼຸ ກລະດັບ ຕ່ໍ
ການຊ່ວຍເຫ  ອຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າ ໃນການຫໍ້ າງຫາກະກຽມການມາຢໍ້ ຽມຢາມຂອງພວກເຮົ າໃນເທ ່ ອນີ ໍ້  
ແລະ ຕ່ໍການສະໜອງຂໍ ໍ້ ມູນຂ່າວສານທີ່ ພວກເຮົ າຈໍ າເປັນ ເພ ່ ອຂຽນບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້ . ນອກຈາກນີ ໍ້ , 

ແນ່ນອນວ່າພວກເຮົ າຕິດໜີໍ້ ບຼຸ ນຄຼຸ ນ ຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍຢູ່ນາກາຍ ທີ່ ໄດໍ້ ເສັຍສະຫ ະເວລາອັນມີ ຄ່າຂອງ
ຕົນໃນລະດູການທີ່ ຫຍຼຸໍ້ ງເປັນພິເສດຂອງຊີ ວິ ດຊາວບໍ້ ານ ມາບອກເລົ່ າກ່ຽວກັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມ
ກັງວົນ ພໍ້ ອມທັງຄວາມຫວັງຂອງພວກຕົນຕ່ໍອະນາຄົດ. 

1.2 ຄໍ າແນະນໍ າໃຫໍ້ ມີ ການປິ ດ RIP 

ຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບທີ  27 ຂອງ POE ພວກເຮົ າໄດໍ້ ລະບຼຸ ວ່າ “ພະນັກງານລັດ ແລະ ສະມາຊິ ກຜູໍ້
ອ ່ ນໆຂອງ JWG ໄດໍ້ ຂໍ ໃຫໍ້  POE “ສະໜັບສະໜູນໃຫໍ້ ມີ ການປິ ດ RIP ໃນທັນທີ ” ໂດຍອີ ງໃສ່ຄໍ າຮໍ້ ອງໃຫໍ້ ມີ ການ
ສໍ້ າງຕັໍ້ ງກຼຸ ່ ມປະຕິບັດງານພູພຽງນາກາຍ (NPWG) ຂຶ ໍ້ ນ ເພ ່ ອມາບັນລຼຸ ພັນທະທີ່ ຍັງຄົງຄໍ້ າງທັງໝົດ ພາຍໃຕໍ້
ສັນຍາ CA ແລະ ສໍ້ າງຕັໍ້ ງພ ໍ້ ນຖານທາງດໍ້ ານສະຖາບັນອັນໜ່ຶງຂຶ ໍ້ ນ ພາຍຫ ັ ງ RIP”. ຂໍ ໍ້ ມຼຸໍ້ ງໝັໍ້ ນທີ່ ສະເໜີໂດຍ 

JWG ເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ບໍ່ ໄດໍ້ ຮວມເອົ າຈຼຸ ດປະສົງຂອງ CA ໃນການ “ປັບປຼຸ ງເງ ່ ອນໄຂທາງດໍ້ ານວັດຖຼຸ ໃຫໍ້ ແກ່ແບບແຜນ
ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂອງຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ ບົນພ ໍ້ ນຖານຄວາມຍ ນຍົງຄົງຕົວ.” ພວກເຮົ າສະຫ ຼຸ ບຢູ່ໃນບົດລາຍງານ
ຂອງພວກເຮົ າວ່າ “ໃນເມ ່ ອທີ່ ສອງອາຊີ ບຫ ັ ກຂອງແບບແຜນການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂອງຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ ພວມຢູ່
ໃນໄລຍະພັດທະນາຄ ນໃໝ່, ພວກເຮົ າບໍ່ ສາມາດເວົ ໍ້ າໄດໍ້ ຢ່າງໝັໍ້ ນໃຈ ວ່າເງ ່ ອນໄຂສໍ າລັບຄວາມຍ ນຍົງຄົງ
ຕົວໂດຍລວມ ຂອງແບບແຜນການດໍ າລົງຊີ ວິ ດນັໍ້ ນ ແມ່ນບັນລຼຸ ຜົນໄດໍ້ ແລໍ້ ວ.” ເຖິງຢ່າງນັໍ້ ນກ່ໍຕາມ, 

ພວກເຮົ າກ່ໍຍັງເວົ ໍ້ າວ່າ “ພວກເຮົ າຍອມຮັບຮູໍ້ ວ່າ ນອກຈາກຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍບາງຄົນແລໍ້ ວ, ທຼຸ ກໆຝ່າຍຕ່າງກ່ໍ
ຫວັງໃຫໍ້  RIP ປິ ດລົງໃນໄວໆ. ປະເດັນສໍ້ າງສັນຕ່າງໆໂດຍລວມຂອງໂຄງການ ແລະ ການປ່ຽນແປງໂດຍໄວ
ວ່າງບໍ່ ດົນມານີ ໍ້  ໄປສູ່ກອບວຽກທີ່ ເຂົ ໍ້ າຖັນເຂົ ໍ້ າແຖວກວ່າເກ່ົາກັບ CA ກ່ໍສ່ົງຜົນດີ ໃຫໍ້ ແກ່ການຍອມຮັບຮູໍ້ ນີ ໍ້ . 

ເພາະສະນັໍ້ ນ, ຄະນະ POE ຈຶ່ ງກຽມພໍ້ ອມທີ່ ຈະແນະນໍ າວ່າ ໃຫໍ້ ປິ ດ RIP ລົງໄດໍ້  ຖໍ້ າຕອບສະໜອງໄດໍ້ ຕາມເງ ່ ອນ
ໄຂສະເພາະຕ່າງໆຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້ .”  
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ພວກເຮົ າສາມາດໃຫໍ້ ຄໍ າເຫັນວ່າ ເງ ່ ອນໄຂສະເພາະຕ່າງໆທີ່ ພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າໄວໍ້ ຢູ່ໃນ POE27 

ນັໍ້ ນ ມີ ຄວາມຄ ບໜໍ້ າດີ ຫ າຍ. ຍັງມີ ຫ າຍສິ່ ງຫ າຍຢ່າງທີ່ ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ເຮັດໃຫໍ້ ສໍ າເລັດ ເພ ່ ອຮັບປະກັນອະນາຄົດ
ຂອງຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍຢູ່ນາກາຍ, ແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ບໍ ລິ ສັດ ໄດໍ້ ເຮັດວຽກຢ່າງເອົ າໃຈໃສ່ເພ ່ ອສໍ າເລັດ ກິດ
ຈະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າໃຫໍ້ ເປັນເງ ່ ອນໄຂຂອງການປິ ດ.  

ຄະນະ POE ຂໍ ແນະນໍ າໃຫໍ້ ລັດຖະບານຕົກລົງໃຫໍ້ ມີ ການປິ ດ ໄລຍະຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດວຽກງານຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ
ໄດໍ້ ທັນທີ . 

ພວກເຮົ າໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄໍ າແນະນໍ າດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ແກ່ GOL ຢູ່ໃນຈົດໝາຍລົງວັນທີ  9 ກໍລະກົດ. ສໍ າເນົ າຈົດ
ໝາຍສະບັບດ່ັງກ່າວຂອງພວກເຮົ າໄດໍ້ ຖ ກຄັດຕິດມາພໍ້ ອມນີ ໍ້  ໃນເອກະສານຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ A. 

1.3 ການຈັດວາງໂຄງຮ່າງຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້  

ພ ໍ້ ນຖານຂອງການປິ ດໂດຍມີ ເງ ່ ອນໄຂຕ່າງໆຊຶ່ ງພວກເຮົ າແນະນໍ າ ໄດໍ້ ຖ ກລະບຼຸ ໄວໍ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ 
ຢູ່ໃນ POE27. ໂດຍຫຍໍ ໍ້ ໆ ແມ່ນເວົ ໍ້ າວ່າ; ກ່ອນຈະສາມາດປິ ດໄດໍ້ , ບໍ ລິ ສັດ ແລະ ລັດຖະບານຄວນຕໍ້ ອງເຮັດໃຫໍ້
ໄດໍ້ ຕາມເງ ່ ອນໄຂກໍານົດສະເພາະຕ່າງໆ ຂອງ ROP ທີ່ ຍັງຄົງຄໍ້ າງໆ; ແລະ ຄວນໃຫໍ້ ມີ ຂໍ ໍ້ ຕົກລົງທີ່ ຈໍ າເປັນ
ຕ່າງໆກຽມພໍ້ ອມໄວໍ້ ສໍ າລັບການມອບໂອນໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈາກບໍ ລິ ສັດ ໄປສູ່ GOL ແລະ ເພ ່ ອ
ສ ບຕ່ໍໂຄງການພັດທະນາໄລຍະກາງຢູ່ບົນພູພຽງນາກາຍ ຊຶ່ ງໄດໍ້ ເລີ ໍ້ ມຕົໍ້ ນຂຶ ໍ້ ນຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການຍົກຍໍ້ າຍ
ຈັດສັນ. 

ສ່ວນທີ່ ຍັງເຫ  ອຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້  ປະຕິບັດຕາມໂຄງຮ່າງຂອງລົດລາຍງານ POE27. ກ່ອນ
ອ ່ ນໝົດ ພວກເຮົ າໃຫໍ້ ຄໍ າແນະນໍ າໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບການປິ ດ. ຫ ັ ງຈາກນັໍ້ ນພວກເຮົ າປະເມີ ນ ການຫໍ້ າງ
ຫາກະກຽມຕ່າງໆທາງດໍ້ ານສະຖາບັນ ຊຶ່ ງຈໍ າເປັນສໍ າລັບການມອບໂອນໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ການວາງແຜນ, ການສະໜອບທຶ ນ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ ງວຽກງານພັດທະນາໃນອະນາຄົດ; ແລະ ການບັນລຼຸ
ພັນທະສັນຍາສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ຊຶ່ ງກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບ ROP. ຢູ່ໃນແຕ່ລະຂໍ ໍ້ , ພວກເຮົ າຍັງໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄໍ າເຫັນ
ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜໍ້ າ ຂອງຂໍ ໍ້ ແນະນໍ າອ ່ ນໆຈາກ POE27 ຊຶ່ ງບໍ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັລການປິ ດ, ແຕ່ພັດມີ ຄວາມ
ສໍ າຄັນຕ່ໍການພັດທະນາບົນພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້  ໃນອະນາຄົດ. ທໍ້ າຍສຼຸ ດ, ພວກເຮົ າປະເມີ ນຄວາມຄ ບໜໍ້ າ ຂອງ
ການຍົກສູງການປະຕິບັດວຽກງານຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການຕ່ໍເວລາບັນດາແຜນການພັດທະນາ 
ຂອງ ອົງການປົກປໍ້ ອງ ແລະ ຄຼຸໍ້ ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ (WMPA).  

ຄໍ າແນະນໍ າທັງໝົດຢູ່ໃນ POE27 ໄດໍ້ ຖ ກນໍ າມາໄວໍ້ ຢູ່ໃນເອກະສານຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ B, ພໍ້ ອມກັບການະ
ເມີ ນຂອງພວກເຮົ າ ຕ່ໍກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດຂຶ ໍ້ ນ ເພ ່ ອໃຫໍ້ ປະຕິບັດໄດໍ້ ຕາມຄໍ າແນະນໍ າຂອງ
ພວກເຮົ າ. 
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 ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມທາງດໍ້ ານສະຖາບັນ  

 

ດ່ັງທີ່ ໄດໍ້ ອະທິ ບາຍໄວໍ້ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບທີ  POE27 (ພາກທີ  15), ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມທາງດໍ້ ານ
ສະຖາບັນໃຫໍ້ ແກ່ການປິ ດ RIP ມີ ອົງປະກອບໃຫຍ່ສາມອັນຄ : ການມອບໂອນໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕ່າງໆ ຈາກ NTPC ໄປໃຫໍ້ GOL; ແຜນການໄລຍະຂໍ້ າມຜ່ານ ສໍ າລັບລັດຖະບານ GOL ເພ ່ ອມາຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ
ໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃໝ່ຂອງຕົນ; ແລະ ແຜນການພັດທະນາໄລຍະກາງ (MTDP), ໂດຍຮວບຮວມມາ
ຈາກບັນດາແຜນການບໍ້ ານ, ເພ ່ ອປະຄັບປະຄອງການພັດທະນາໝູ່ບໍ້ ານເທິ ງພູພຽງນາກາຍໃນອະນາ
ຄົດ. ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມສໍ າລັບແຜນການໄລຍະກາງ ຮວມມີ ບັນດາກອງທຶ ນພັດທະນາ ເພ ່ ອສະໜັບສະ
ໜູນກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ໄດໍ້ ຈັດບູລິ ມະສິ ດໄວໍ້ ຢູ່ໃນແຜນການຍ່ອຍເຫ ົ່ ານັໍ້ ນ ; ພາຫະນະໃນການຕິດ
ຕາມກວດກາກິດຈະກໍາວາງແຜນ ແລະ ຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງກິດຈະກໍາເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ກ່ໍຄ ຜົນສະທໍ້ ອນທາງດໍ້ ານສະ
ພາບແວດລໍ້ ອມແລະສັງຄົມຂອງພວກມັນ; ແລະ ເຄ ່ ອງຈັກເຄ ່ ອງລານສໍ າລັບປະສານງານໂດຍລວມ ກິດ
ຈະກໍາພັດທະນາທີ່ ຫ າກຫ າຍເຫ ົ່ ານີ ໍ້ .  

2.1 ການມອບໂອນ  

ພະນັກງານຫໍ້ ອງການຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ (RO) ຂອງບໍ ລິ ສັດ ໄດໍ້ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະນັກງານເມ ອງ
ນາກາຍ ເປັນເວລາຫ າຍປີ ພໍສົມຄວນແລໍ້ ວ ແລະ ມາຮອດດຽວນີ ໍ້  ກ່ໍມີ ຄວາມໝັໍ້ ນໃຈວ່າ ເມ ອງ ມີ ຄວາມ
ອາດສາມາດທີ່ ຈະມາຮັບຊ່ວງຕ່ໍ ບັນດາໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວຽກງານພັດທະນາຂອງ NTPC. ຊັບ
ສິ ນຕ່າງໆຂອງ RO ບົນພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້  ກ່ໍພວມໄດໍ້ ຮັບການໂອນມອບເປັນລໍ າດັບ ໄປໃຫໍ້ ເມ ອງ. ພະນັກ
ງານຫ ັ ກແຫ ່ ງບາງຄົນຂອງ NTPC ຜູໍ້ ຊຶ່ ງຮັບຜິດຊອບດໍ້ ານສະພາບແວດລໍ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ (E&S) ຈະຍັງສ ບ
ຕ່ໍຢູ່ເຮັດວຽກໄປຈົນເຖິງທໍ້ າຍປີ , ຊຶ່ ງການກະທໍາດ່ັງກ່າວນີ ໍ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດ. 

ນາຍບໍ້ ານບົວມາ ຢູ່ກອງປະຊຼຸ ມ POE ກັບຄະນະ  VDC 
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ສິ່ ງທີ່ ໜໍ້ າເປັນຫ່ວງອັນໜ່ຶງແມ່ນວ່າ ເມ ອງອາດສູນເສັຍປະສົບການ ເນ ່ ອງຈາກພະນັກງານ
ຂອງຕົນ ຍົກຍໍ້ າຍໄປຮັບໜໍ້ າທີ່ ໃໝ່ຢູ່ຂົງເຂດອ ່ ນຂອງປະເທດລາວ. RO ພວມທໍາໜໍ້ າທີ່ ກໍານົດບ່ົງຊີ ໍ້  ພະ
ນັກງານຫ ັ ກແຫ ່ ງ ຢູ່ຕາມໝູ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ເພ ່ ອມາຮັບພາລະບົດບາດເປັນຜູໍ້ ນໍ າ ແລະ ເປັນທີ່ ປຶ ກສາ ຢູ່ຕາມ
ກິດຈະກໍາວິ ຊາອາຊີ ບຕ່າງໆ. ພວກເຮົ າຍິ ນດີ ນໍ າຂໍ ໍ້ ລິ ເລີ ໍ້ ມດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ຊຶ່ ງສອດຄ່ອງກັບຫ ັ ກການສາມສໍ້ າງ ທີ່

ບໍ້ ານຈະກາຍເປັນຈຼຸ ດສຼຸ ມຂອງການພັດທະນາ. 

ໃນການກະກຽມການປິ ດ RIP, ບໍ ລິ ສັດໄດໍ້ ມອບໂອນຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະທັງໝົດຂອງຕົນ 

ຢູ່ໃນວຽກງານ ROP ອອກໄປຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍແມ່ນບໍ ລິ ສັດເອງເປັນຜູໍ້ ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍ, 

ຮວມທັງວຽກງານບາງອັນທີ່ ອາດຍັງບໍ່ ທັນສໍ າເລັດໃນເວລາປິ ດ. ພວກເຮົ າເວົ ໍ້ າເຖິງລາຍການທີ່ ຍັງຄົງຄໍ້ າງ
ເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ຢູ່ໃນຕອນທໍ້ າຍຂອງບົດລາຍງານສະບັນີ ໍ້ . ພວກເຮົ າມີ ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈທີ່ ວ່າ ວຽກງານເຫ ົ່ ານີ ໍ້

ສ່ວນຫ າຍແມ່ນສໍ າເລັດລົງແລໍ້ ວ ຫ  ບໍ່  ກ່ໍຈະສໍ າເລັດໃນໄລວະເວລາທີ່ ເຫ  ອຂອງປີ  2018. 

2.2 ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມດໍ້ ານສະຖາບັນ ພາຍຫ ັ ງການປິ ດ RIP 

ກຼຸ່ ມປະຕິບັດງານຮ່ວມ (JWG) ຂອງບັນດາຜູໍ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງ NT2 ໄດໍ້ ສະເໜີຊຼຸ ດການຫໍ້ າງຫາກະ
ກຽມສໍ າລັບໄລຍະຂໍ້ າມຜ່ານ, ກອງທຶ ນພັດທະນາຕ່າງໆ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະສານງານ. 

ພວກເຮົ າໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄໍ າແນະນໍ າວ່າ ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມເຫ ົ່ ານີ ໍ້ , ດ່ັງທີ່ ໄດໍ້ ລະບຼຸ ໄວໍ້ ຢູ່ໃນເອກະສານຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ C 

ຂອງ POE27, ຄວນເລີ ໍ້ ມຕົໍ້ ນຂຶ ໍ້ ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍໃຫໍ້ ເປັນເງ ່ ອນໄຂໜ່ຶງຂອງການຕັດສິ ນວ່າຈະປິ ດ 

RIP ຫ  ບໍ່ .  

ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ ສະເໜີຂຶ ໍ້ ນໂດຍ JWG ໄດໍ້ ຖ ກກະກຽມຮຽບຮໍ້ ອຍແລໍ້ ວ. 

ເວົ ໍ້ າໂດຍຫຍໍ ໍ້ : 

• ດັ່ ງທີ່ ໄດໍ້ ລາຍງານໄປໃນເດ ອນທັນວາ, ຄະນກໍາທະການວາງແຜນໄລຍະຂໍ້ າມຜ່ານ ໄດໍ້ ຖ ກສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນ
ແລໍ້ ວ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກອງເລຂາແຜນການຂໍ້ າມຜ່ານ, ແລະ ກະຊວງການເງິ ນກ່ໍໄດໍ້ ຕົກລົງທີ່

ຈະສະໜອງທຶ ນໃຫໍ້ ແກ່ວຽກງານຂໍ້ າມຜ່ານຕະຫ ອດໄລຍະສາມປີ  ໄປຈົນເຖິງປີ  2021. ຢູ່ເທິ ງພູພຽງ, 

ໂດຍພ ໍ້ ນຖານແລໍ້ ວ ກອງເລຂາຈະຮັບຊ່ວງວຽກ ແລະ ສ ບຕ່ໍວຽກງານຕ່າງໆຂອງ ໜ່ວຍງານຄຼຸໍ້ ມຄອງ
ບໍ ລິ ຫານວຽກງານຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນຂອງ GOL (RMU). ໂຄງສໍ້ າງຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດງານເມ ອງ ກ່ໍຈະຍັງ
ສ ບຕ່ໍເຊັ່ ນກັນ. 

• ຂໍ ໍ້ ຕົກລົງທາງການທີ່ ຈໍ າເປັນ ໃຫໍ້ ແກ່ກອງທຶ ນພັດັທະນາໃຫຍ່ສອງກອງ - ກອງທຶ ນພັດທະນານໍ ໍ້ າເທີ ນ 

2 (NT2DF) ແລະ ໂຄງການ ປູກຝັງ, ລໍ້ ຽງສັດ ແລະ ການປະງົມ ເຂດພູພຽງນາກາຍ (NP-LAF) – ກ່ໍໄດໍ້ ຮັບ
ການລົງນາມໄປແລໍ້ ວ. NTPC ໄດໍ້ ສໍ້ າງຕັໍ້ ງກຼຸ ່ ມໃຫໍ້ ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ NT2DF ແລະ ປະຈຼຸ ບບັນ
ນີ ໍ້ ກ່ໍພວມແຕ່ງຕັໍ້ ງພະນັກງານເຂົ ໍ້ າໃສ່ວຽກງານເຫ ົ່ ານີ ໍ້ .  ການປະກອບພະນັກການຜູໍ້ ຊ່ວຍທາງດໍ້ ານວິ
ຊາການໃຫໍ້ ແກ່ NP-LAF, ໂດຍເຮັດສັນຍາຜ່ານ IRAM/CCL, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສໍ າເລັດແລໍ້ ວ, ແລະ ແຜນ
ການດໍ າເນີ ນງານ 5 ປີ  ແລະ ແຜນວຽກປະຈໍ າປີ  ພໍ້ ອມທັງແຜນງົບປະມານ 2018-19 ຕ່າງກ່ໍຖ ກຮັບຮອງ
ເອົ າແລໍ້ ວ. ການສະໜອງທຶ ນໃຫໍ້ ແກ່ NT2DF ຈະຖ ກປ່ອຍອອກມາ ເມ ່ ອປິ ດ RIP ຢ່າງເປັນທາງການ. AFD 

ໄດໍ້ ປ່ອຍທຶ ນງວດທໍາອິ ດ ໃຫໍ້ ແກ່ NP-LAF ແລໍ້ ວ. 

• ການປະສານງານຂໍ ລິ ເລີ ໍ້ ມດໍ້ ານການພັດທະນາທັງໝົດບົນພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້  ຈະຢູ່ພາຍໃຕໍ້ ການຊີ ໍ້ ນໍ າ
ຂອງ ກຼຸ່ ມປະຕິບັດງານພູພຽງນາກາຍ (NPWG), ຊຶ່ ງປະກອບດໍ້ ວຍຕົວແທນຂອງຜູໍ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມທັງ
ໝົດ: GOL, NTPC ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ດ່ັງທີ່ ພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າໄປແລໍ້ ວ, ມັນຈະຮວມເອົ າສະມາ
ຊິ ກ ຈາກໝູ່ບໍ້ ານເຂົ ໍ້ າມາຢູ່ນໍ າ. NPWG ຈະຈັດກອງປະຊຼຸ ມເທ ່ ອທໍາອິ ດຂອງຕົນໃນເດ ອນກັນຍາ, ເພ ່ ອ
ກະກຽມແຜນການສໍ າລັບການປະສານງານໂດຍລວມ ກິດຈະກໍາພັດທະນາ. ພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າວ່າ 

ການກ່ໍຮ່າງສໍ້ າງຕົວຂອງກຼຸ ່ ມນີ ໍ້  ແລະ ບົດບາດປະສານງານຂອງກຼຸ ່ ມນັໍ້ ນ ຄວນປະກາດໃຫໍ້ ສາທາລະນະ
ຮັບຮູໍ້  ຜ່ານບົດບັນທຶ ກຄວາມເຂົ ໍ້ າໃຈ. 
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2.3 ການຕິດຕາມກວດກາ 

POE27 ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄໍ າແນະນໍ າສະເພາະເພີໍ້ ມເຕີມສອງອັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ: ຄວນ
ຕໍ້ ອງໃຫໍ້ ມີ ໜ່ວຍການຕິດຕາມກວດກາປະຈໍ າການສາກົນ ທີ່ ເປັນອິ ດສະຫ ະ ມາທໍາການຕິດຕາມກວດ
ກາຄວາມຄ ບໜໍ້ າ ແລະ ຜົນໄດໍ້ ຮັບ ຂອງໂຄງການ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ໂດຍທີ່ ຜູໍ້ ກວດກາຕໍ້ ອງເຮັດບົດລາຍ
ງານເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສາທາລະນ; ແລະ ສອງ GOL ຄວນຕໍ້ ອງຢ ນຢັນ ພາລະບົດບາດໃນອະນາຄົດ ຂອງຄະ
ນະ POE.  

ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມ ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄ ບໜໍ້ າ ແລະ ຜົນສໍ າເລັດຂອງໂງການ 
ໄດໍ້ ຖ ກລະບຼຸ ໄວໍ້ ຢູ່ຕາມຂໍ ໍ້ ຕົກລົງຕ່າງໆ, ແລະ ໄດໍ້ ຖ ກສະຫ ຼຸ ບຫຍໍ ໍ້ ໄວໍ້ ດ່ັງນີ ໍ້ : 

• ກອງທຶ ນພັດທະນາໃຫຍ່ທັງຄູ່ ຈະສໍ້ າງລະບົບຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານພາຍໃນຂອງໂຄງການ ໄວໍ້  ເພ ່ ອຕິດ
ຕາມເບິ່ ງກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. 

• ທີ່ ປຶ ກສາອິ ດສະຫ ະ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການດໍ າເນີ ນງານຂອງ  NT2DF ຈະທໍາການລາຍງານເປັນປະຈໍ າ
ແຕ່ລະປີ  ກ່ຽວກັບ “ການປະເມີ ນພາບລວມຂອງ NT2DF”; ບົດລາຍງານດ່ັງກ່າວຈະຮວມເອົ າບັນດາຄໍ າ
ເຫັນຕ່ໍການຕັດສິ ນໃຈຕ່າງໆຂອງຄະນະກໍາມະການດໍ າເນີ ນງານ ຮວມທັງກ່ຽວກັບງົບປະມານ ແລະ 
ກ່ຽວກັບ “ການປະເມີ ນ ຜົນກະທົບຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ ຖ ກຮັບຮອງແລໍ້ ວ ຕ່ໍຊຼຸ ມຊົນທໍ້ ອງຖ່ິນ ໃນ
ລະຫວ່າງ ການລົງຢໍ້ ຽມຢາມປະຈໍ າປີ  ຂອງ [ທີ່ ປຶ ກສາ]”. ບົດລາຍງານຈະຖ ກຕີພິມລົງໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງ 

NTPC ເພ ່ ອໃຫໍ້ ສາທາລະນະຊົນເຂົ ໍ້ າເຖິງໄດໍ້ . ທີ່ ປຶ ກສາຄົນດ່ັງກ່າວ ຕໍ້ ອງແມ່ນຜູໍ້ ທີ່ ມີ  “ຄວາມຊ່ຽວຊານ
ພຽງພໍໃນວຽກງານການພັດທະນາ” ແລະ “ສາມາດເປັນອົງການຈັດຕັໍ້ ງ ຫ   ບຼຸ ກຄົນ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຄົນລາວ.” 

ຍໍ້ ອຍວ່າ NT2DF ຈະເປັນທັງຜູໍ້ ສະໜອງທຶ ນ ໃຫໍ້ ແກ່ບັນດາໂຄງການທີ່ ຍ ່ ນເຖິງມັນໂດຍກົງ ແລະ ທັງ
ເປັນຜູໍ້ ປະກອບທຶ ນເຂົ ໍ້ າໃສ່ NP-LAF, ດ່ັງນັໍ້ ນ ທີ່ ປຶ ກສາຈະເປັນຜູໍ້ ເບິ່ ງລວມໝາກຜົນຕ່າງໆ ຂອງວຽກ
ງານພັດທະນາໃຫຍ່ໆທັງໝົດຢູ່ເທິ ງພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ .  

• ອົງການພັດທະນາຂອງຝຣ່ັງ (AFD) ໄດໍ້ ບອກໃຫໍ້ ພວກເຮົ າຮູໍ້ ວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າຍັງຢູ່ໃນໄລຍະສຼຸ ດທໍ້ າຍ
ຂອງການຫໍ້ າງຫາກະກຽມ ໃຫໍ້ ແກ່ການຕິດຕາມກວດກາຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງໂຄງການ, ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົ າ
ເຈົ ໍ້ າຈະຮວມເອົ າວຽກຕີລາຄາຜົນໄດໍ້ ຮັບເຂົ ໍ້ າໃສ່ໃນຕອນທໍ້ າຍຂອງໂຄງການ NP-LAF ໃນປີ  2023. ຄະນະ 
POE ແນະນະວ່າ ການຕີລາຄາໄລຍະກາງ ຄວາມຄ ບໜໍ້ າໄປສູ່ຜົນໄດໍ້ ຮັບເຫ ົ່ ານັໍ້ ນ ກ່ໍຈະມີ ປະໂຫຍດເຊັ່ ນ
ກັນ. 

• NTPC ຍັງວາງແຜນວ່າຈະສ ບຕ່ໍສໍ າຫ ວດທາງດໍ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄັມ ຢ່າງເປັນໄລຍະ (ທຼຸ ກໆ 3-4 ປີ ) 

ໂດຍຮຽນແບບຈາກ ການສໍ າຫ ວດວັດແທກມາດຕະຖານການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ (LSMS), ຊຶ່ ງພວກເຮົ າສະ
ໜັບສະໜູນ ຢູ່ໃນຄໍ າແນະນໍ າໜ່ຶງ ຢູ່ບົດລາຍງານ POE27. ຕົວຢ່າງສໍ າລັບການລົງສໍ າຫ ວດຈະຖ ກສ່ັງ
ຊາຢ່າງເໝາະສົມ ເພ ່ ອກໍາໄດໍ້ ສະຖິຕິທີ່ ໄວໍ້ ໃຈໄດໍ້  ກ່ຽວກັບພ ໍ້ ນຖານບົດພາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ກຼຸ່ ມຊົນເຜ່ົາ. 

ພວກເຮົ າຍັງໃຫໍ້ ຄໍ າເຫັນຢູ່ສ່ວນອ ່ ນໆຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້  ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍ າເປັນທີ່ ຕໍ້ ອງສ ບຕ່ໍ
ເກັບກໍາສະຖິຕິທ່ົວໄປອ ່ ນໆ ກ່ຽວກັບອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນ ຊຶ່ ງມີ ຄວາມສໍ າຄັນຕ່ໍການຕິດຕາມກວດ
ກາຄວາມຄ ບໜໍ້ າ.  

• ມາຮອດຕອນນີ ໍ້  ໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆຂອງ ອົງການຕິດຕາມກວດກາອິ ດສະຫ ະ (IMA) 

ພາຍໃຕໍ້ ສັນຍາ CA ເພ ່ ອເບິ່ ງການປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃນໄລຍະການຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນນັໍ້ ນ ໄດໍ້ ຊິ ໍ້ ນສຼຸ ດ
ລົງແລໍ້ ວ. ອົງການ IMA ອ່າງໂຕ່ງອັນໜ່ຶງອີ ກຕ່າງຫາກ ຈະເປັນຜູໍ້ ສ ບຕ່ໍລາຍງານ ກ່ຽວກັບປະເດັນ
ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ກ່ຽວກັບ WMPA. 

• ປະກົດວ່າ ທີ່ ປຶ ກສາດໍ້ ານວິ ຊາການຂອງຜູໍ້ ປ່ອຍກູໍ້  (LTA) ຈະຖ ກຮັກສາໄວໍ້  ເພ ່ ອທໍາການລາຍງານດໍ້ ານວິ
ສະວະກໍາ, ສະພາບແວດລໍ້ ອມ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ແຕ່ວ່າການຮັກສາໄວໍ້ ດ່ັງກ່າວນີ ໍ້ ພັດຍັງບໍ່ ທັນໄດໍ້
ຮັບການຢ ນຢັນຄັໍ້ ງສຼຸ ດທໍ້ າຍເທ ່ ອ. ເຊັ່ ນດຽວກັບຄະນະ POE, LTA ມີ ໜໍ້ າທີ່ ມອບໝາຍທີ່ ກວໍ້ າງ ທັງໃນ
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ດໍ້ ານວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລໍ້ ອມ. ສິ່ ງທີ່ ຕ່າງຈາກ POE ກ່ໍຄ ວ່າ ບົດລາຍງານຂອງ LTA ບໍ
ສາມາດເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະໄດໍ້ . 

• ກະໂຕຄະນະ POE ເອງ ຈະຍັງຄົງເປັນອົງການປະຈໍ າການ ພາຍໃຕໍ້ ສັນຍາ CA ໄປຈົນເຖິງມ ໍ້ ຊິ ໍ້ ນສຼຸ ດໄລຍະ
ສໍ າປະທານໃນປີ  2035, ແຕ່ວ່າ ຄໍ າຮຽກຮໍ້ ອງຕໍ້ ອງການສະເພາະຂອງ GOL ຕ່ໍໜ່ວຍງານນີ ໍ້  ພັດຍັງບໍ່ ທັນ
ລະບຼຸ ຈະແຈໍ້ ງເທ ່ ອ. ນອກຈາກບົດບາດການເບິ່ ງແຍງໂດຍລວມ ປະເດັນສະພາບແວດລໍ້ ອມ ແລະ ສັງ
ຄົມທັງໝົດຢູ່ບົນພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ ແລໍ້ ວ, ຄະນະ POE ຍັງມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ກ່ຽວກັບໂຄງ
ການອ່າງໂຕ່ງນໍ າອີ ກ, ພາຍຫ ັ ງ RIP, GOL ຈະບໍ່ ໄດໍ້ ຮັບເງິ ນທົດແທນຄ ນຈາກ NTPC ໃສ່ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ
ຂອງການມາຢໍ້ ຽມຢາມຂອງຄະນະ POE, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການມາຢໍ້ ຽມຢາມອີ ກເທ ່ ອໜ່ຶງຂອງຄະນະ ໃນ
ປີ ໜໍ້ າ ອາດໄດໍ້ ຮັບທຶ ນຈາກ NTPC. ກາຍປີ  2019 ໄປ ມັນຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຊອກຫາແຫ ່ ງທຶ ນໃໝ່. 

ພວກເຮົ າຍອມຮັບວ່າ ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມໃຫໍ້ ແກ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ທີ່ ລະບຼຸ ໄວໍ້ ຂໍ້ າງ
ເທິ ງ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄດໍ້ ຕາມເງ ່ ອນໄຂກໍານົດຂອງຄໍ າແນະນໍ າເລກທີ  44/27 ຂອງພວກເຮົ າ, ແຕ່ກ່ໍຍັງຢາກ
ເນັໍ້ ນໜັກວ່າ ຄວາມຕ່ໍເນ ່ ອງ, ຄວາມເປັນອິ ດສະຫ ະ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໄສ ທັງໝົດຕ່າງກ່ໍມີ ຄວາມສໍ າຄັນ
ແລະຂາດບໍ່ ໄດໍ້  ເພ ່ ອໃຫໍ້ ລະບົບຕິດຕາມ/ກວດກາ ດໍ າເນີ ນໄປໄດໍ້ . ພວກເຮົ າຍັງມີ ບາງຄໍ າແນະນໍ າສະເພາະ
ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ໍ້ : 

• ພາລະບົດບາດຂອງ ທີ່ ປຶ ກສາອິ ດສະຫະ ຂອງ NT2DF ນັໍ້ ນໃຫຍ່ຫ ວງ ສໍ າລັບໃຫໍ້ ຄົນຜູໍ້ ດຽວຮັບຜິດຊອບ. 

ພວກເຮົ າແນະນໍ າວ່າ ທີ່ ປຶ ກສາຄົນດ່ັງກ່າວຄວນໄດໍ້ ຮັບທຶ ນພຽງພໍ ເພ ່ ອດຶ ງເອົ າການຊ່ວຍເຫ  ອທາງ
ດໍ້ ານວິ ຊາການ ໃນລະຫວ່າງການມາຢໍ້ ຽມຢາມພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ ຂອງຜູໍ້ ກ່ຽວ. ຕໍາແໜ່ງທີ່ ປຶ ກສານີ ໍ້  ຄວນ
ຮັກສາໄວໍ້ ຕະຫ ອດໄລຍະທີ່ ຍັງເຫ  ອຂອງການສໍ າປະທານ. 

• ຕະຫ ອດຊຼຸ ມປີ ທີ່ ຜ່ານມາ LTA ໄດໍ້ ສະໜອງມູມມອງທີ່ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີ ອິ ດສະຫ ະ ຊຶ່ ງມີ ຄຼຸ ນຄ່າສູງ ກ່ຽວ
ກັບການພັດທະນາໃຫໍ້ ຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ. ພວກເຮົ າແນະນໍ າວ່າ ບົດບາດສ ບຕ່ໍຂອງຕໍາແໜ່ງງານນີ ໍ້  ໃນການ
ຕິດຕິດຕາມກວດກາ, ຢ່າງໜໍ້ ອຍທີ່ ສຼຸ ດກ່ໍແມ່ນເທ ່ ອໜ່ຶງຕ່ໍປີ , ຄວນໄດໍ້ ຮັບການຢ ນຢັນໂດຍ ບັນດາ
ຜູໍ້ ປ່ອຍກູໍ້ , ໃຫໍ້ ຮັກສາພາລະບົດບາດທີ່ ມີ ໃນປະຈຼຸ ບັນຂອງຕໍາແໜ່ງນີ ໍ້ ໄວໍ້  ແລະ ໃຫໍ້ ສາມາດພິມເຜີຍ
ແຜ່ບົດລາຍງານອອກສູ່ສາທາລະນະ. 

• ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມ ຄວນໄດໍ້ ຮັບການຢ ນຢັນ ເພ ່ ອໃຫໍ້ ມີ ການລົງສໍ າຫ ວດເປັນໄລຍະ (3-4 ປີ - ຕາມທີ່

ໄດໍ້ ສະເໜີຂຶ ໍ້ ນ ໂດຍຮຽນເອົ າຕົວຢ່າງຂອງ ການລົງສະຫ ວດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ LSMS. ບົດລາຍ
ງານຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງການສໍ າຫ ວດ ຄວນຕໍ້ ອງເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ. 

GOL ຄວນຕໍ້ ອງຢ ນຢ ນ ຄວາມຮຽກຮໍ້ ອງຕໍ້ ອງການຂອງຕົນ ໃຫໍ້ ມີ ມີ ການແນະນໍ າປຶ ກສາຈາກ POE 

ໃນອະນາຄົດ ໂດຍກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບເງ ່ ອນໄຂກໍານົດອັນຕ່ໍເນ ່ ອງຂອງ CA ກ່ຽວກັບປະເດັນສັງຄົມ ແລະ ສະ
ພາບແວດລໍ້ ອມ, ທັງຢູ່ຕາມໝູ່ບໍ້ ານຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ ແລະ ຢູ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງ. 
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 ຂະບວນການວາງແຜນບໍ້ ານ 

ຂະບວນການວາງແຜນບໍ້ ານດັ່ ງກ່າວນີ ໍ້  ຈະສໍ້ າງບູລິ ມະສິ ດ ແລະ ກິດຈະກໍາສະເພາະຕ່າງໆ ຄ ນໃໝ່ 
ສໍ າລັບກອງທຶ ນພັດທະນາໃຫຍ່ສອງກອງ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ກອງທຶ ນໄກ່ເກັຍສະພາບແວດລໍ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

(SERF). ມາຮອດປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້  ບັນດາແຜນການພັດທະນາບໍ້ ານ (VDPs) ໄດໍ້ ສໍ້ າງສໍ າເລັດລົງແລໍ້ ວຢູ່ຕາມບໍ້ ານ
ນໍ້ ອຍທັງໝົດ.ໃນກໍລະນີ ທີ່ ບໍ້ ານນໍ້ ອຍໄດໍ້ ຖ ກຮວມເຂົ ໍ້ າກັນເປັນບໍ້ ານຂະໜາດທ່ົວໄມ, ກ່ໍໄດໍ້ ມີ ການສໍ້ າງ
ແຜນການຍ່ອຍຕ່າງໆຂຶ ໍ້ ນ ເພ ່ ອເອົ າໄປປະກອບເປັນແຜນການໂດຍລວມ. ບັນດາແຜນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ
ລິ ຫານປ່າໄມໍ້ ຂອງບໍ້ ານນໍ້ ອຍ (HFMPs) ກ່ໍໄດໍ້ ສໍ້ າງສໍ າເລັດແລໍ້ ວເຊັ່ ນກັນ.  

ດ່ັງທີ່ ໄດໍ້ ອະທິ ບາຍໄວໍ້ ຢູ່ໃນ POE27, ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລ  VDP ໃນກອງປະຊຼຸ ມທີ່ ແຍກອອກຕ່າງ
ຫາກ ໄດໍ້ ຊ່ວຍໃຫໍ້ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູໍ້ ຊາຍ, ຄົນທຼຸ ກ ແລະ “ບໍ່ ທຼຸ ກ” ສາມາດກໍານົດບ່ົງຊີ ໍ້  ບູລິ ມະສິ ດຂອງພວກວ
ເຂົ າເຈົ ໍ້ າເອງ ໃນໂຄງການປັບປຼຸ ງໂຄງລ່າງພ ໍ້ ນຖານ, ການບໍ ລິ ການສັງຄົມ ແລະ ແບບແຜນການດໍ າລົງຊີ
ວິ ດ. ທັງ NT2DF ແລະ NP-LAF ຈະຄໍ ານຶ ງເຖິງຢ່າງໂຈ່ງແຈໍ້ ງ ບັນດາບູລິ ມະສິ ດຂອງ ກຼຸ່ ມ “ທຼຸ ກຍາກ” ແລະ ຄາດ
ວ່າຈະພັດທະນາແຜນການພັດທະນາອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນ ທີ່ ແທດເໝາະ ໃຫໍ້ ແກ່ບັນດາຄົວເຮ ອນທີ່ ຖ ກ
ກໍານົດວ່າ “ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງ”. 

ໃນທ່ົວ 16 ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ, ຊາວບໍ້ ານ ສັງລວມບູລິ ມະສິ ດມາໄດໍ້  500 ລາຍການ. ໃນນີ ໍ້  ເກ ອບ 300 ລາຍ
ການ ແມ່ນຄໍ າຮໍ້ ອງຢາກໃຫໍ້ ມີ ການປັບປຼຸ ງໂຄງລ່າງພ ໍ້ ນຖານ, ສ່ວນຫ າຍແມ່ນການປັບປຼຸ ງກ່ໍສໍ້ າງຖະໜົນ
ຫົນທາງຕາມບໍ້ ານນໍ້ ອຍ, ການປັບປຼຸ ງກ່ໍສໍ້ າງອາຄານສະຖານທີ່ ຊຼຸ ມຊົນ ຫ   ຊົນລະປະທານ. ບູລິ ມະສິ ດເພ ່ ອ
ສະໜັບສະໜູນອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການລໍ້ ຽງສັດ ແລະ ປູກຝັງ. ບາດກໍ້ າວຕ່ໍໄປ 

ແມ່ນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ປ່ຽນລາຍການຢູ່ໃນບັນຊີ ຄວາມຫວັງສະບັບນີ ໍ້  ໄປເປັນກິດຈະກໍາສະເພາະຕ່າງໆ ເພ ່ ອຂຽນ
ຄໍ າຮໍ້ ອງໄປເຖິງໜ່ຶງໃນສາມແຫ່ງທຶ ນໃຫຍ່: NT2DF, NP-LAF ແລະ SERF. ຍັງຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ມີ ການຄັດຈໍ້ ອນ

ສະມາຊິ ກ VDC ຢູ່ບໍ້ ານດອນ ພວມໂອໍ້ ລົມສົນທະນາກັບຄະນະ POE 
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ຢ່າງເຂັໍ້ ມງວດແມ່ນຢໍ າ ຢູ່ໃນຂັໍ້ ນບໍ້ ານນໍ້ ອຍເພ ່ ອໃຫໍ້ ໄດໍ້ ລາຍການທີ່ ສົມດູນກັບແຫ ່ ງທຶ ນສະໜັບສະໜູນທີ່

ມີ ຢູ່.  

ແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງຖ ກພັດທະນາຂຶ ໍ້ ນຢ່າງຄົບຖໍ້ ວນສົມບູນ, ພໍ້ ອມດໍ້ ວຍລາຍລະອຽດ
ດໍ້ ານງົບປະມານ, ໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສະຖານທີ່ ບ່ອນທີ່ ກິດຈະກໍາຈະເກີດຂຶ ໍ້ ນ, ມີ ໃຜແນ່ທີ່ ຈະເຈົ ໍ້ າ
ຮ່ວມ, ບົດບານຂອງເມ ອງມີ ຫຍັງແນ່, ແລະ ໃຜຈະເປັນຜູໍ້ ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍຫຍັງແນ່. ຕາມປົກກະ
ຕິແລໍ້ ວ ຊຼຸ ມຊົນຈະເປັນຜູໍ້ ປະກອບສ່ວນແຮງງານຂອງຕົນ, ແຕ່ວ່າສິ ດຄວາມເປັນເຈົ ໍ້ າ ກ່ໍໄດໍ້ ຮັບການປັບ
ປຼຸ ງຂຶ ໍ້ ນ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ກ່ໍຈະມີ ຄວາມຍ ນຍົງກວ່າເກ່ົາ ຖໍ້ າວ່າຄົວເຮ ອນຕ່າງໆ ກ່ໍເຕັມໃຈປະກອບ
ສ່ວນການເງິ ນເຂົ ໍ້ າໃສ່. ມັນຍັງມີ ຄວາມເປັນໄປໄດໍ້ ຫ າຍ ທີ່ ຖໍ້ າແນວຄວາມຄິ ດລວມໆແບບນີ ໍ້ ຖ ກນໍ າໄປຄິ ດ
ຕອງໃນລາຍລະອຽດ, ບູລິ ມະສິ ດຕ່າງໆຂອງຊາວບໍ້ ານອາດປ່ຽນແປງໄປ. 

ຫົວໜໍ້ າບໍ້ ານ ອາດເຂົ ໍ້ າໃຈວ່າ ຂັໍ້ ນຕອນຕ່ໍໄປຂອງການຫັນປ່ຽນແນວຄວາມຄິ ດ ໄປສູ່ຄວາມຈິ ງທີ່

ຈັບຕໍ້ ອງໄດໍ້ ນັໍ້ ນ ສາມາດເຮັດໄດໍ້ ແນວໃດ; ແຕ່ຢູ່ຕາມ 13 ບໍ້ ານນໍ້ ອຍທີ່ ພວກເຮົ າລົງຢໍ້ ຽມຢາມ, ຊາວບໍ້ ານ
ສ່ວນຫ ວງຫ າຍ ເບິ່ ງຄ ວ່າບໍ່ ເຂົ ໍ້ າໃຈແຈໍ້ ງວ່າ ຕ່ໍໄປຊິ ມີ ຫຍັງເກີດຂຶ ໍ້ ນ, ຫ   ເກີດຂຶ ໍ້ ນຍາມໃດ, ແລະ ບໍ່ ຮູໍ້ ຮອດວ່າ 

ກອງທຶ ນພັດທະນານັໍ້ ນ ຈະດໍ າເນີ ນງານແນວໃດແທໍ້ .  ທັດສະນະຄະຕິໂດຍລວມຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າ ຄ ວ່າ 

“ພວມລໍ ຖໍ້ າໃຫໍ້ ມີ ຄໍ າຊີ ໍ້ ນໍ າ”. ຍັງມີ ຄວາມສົງໄສບາງອັນ ກ່ຽວກັບການເຂົ ໍ້ າເຖິງກອງທຶ ນຊ່ວຍເຫ  ອ: ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ແລໍ້ ວມັນຄົງຈະຖ ກກັກກັນໄວໍ້ ຢູ່ຂັໍ້ ນເມ ອງ ແລະ ບໍ່ ລົງໄປເຖິງຂັໍ້ ນບໍ້ ານນໍ້ ອຍ. ປະ
ກົດການດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ເນັໍ້ ນໜັກໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍ າເປັນທີ່ ຕໍ້ ອງເລັ່ ງລັດບາດກໍ້ າວ ເພ ່ ອສໍ້ າງເທັກນິ ກ
ຂອງການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂຶ ໍ້ ນ ແລະ ສໍ້ າງວິ ທີ ການຊ່ວຍເຫ  ອທີ່ ແທດເໝາະໃຫໍ້ ແກ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ 
ໃນການເຂົ ໍ້ າເຖິງທຶ ນ ແລະ ເພ ່ ອຮັບປະກັນໃຫໍ້ ຊາວບໍ້ ານມີ ໂອກາດໄດໍ້ ເຮັດວຽກກັບບັນດາເຈົ ໍ້ າໜໍ້ າທີ່  ແລະ 
ທີ່ ປຶ ກສາ ຂອງ ທີ ມງານເມ ອງ ເພ ່ ອກະກຽມຄໍ າຮໍ້ ອງອັນລະອຽດ. 

ຊ່ອງວ່າງໃຫຍ່ອັນໜ່ຶງພວມກ່ໍໂຕຂຶ ໍ້ ນ ລະຫວ່າງການສໍ າເລັດແຜນການເບ ໍ້ ອງຕົໍ້ ນ ແລະ ການ
ເຮັດໃຫໍ້ ແຜນການເຫ ົ່ ານັໍ້ ນດໍ າເນີ ນງານໄດໍ້ . ໂດຍຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີ ການປິ ດ RIP ລົງໃນໄວໆນີ ໍ້ , NT2DF ຈະ
ຍັງບໍ່ ທັນກຽມພໍ້ ອມທີ່ ຈະຮັບມ ກັບບັນດາໃບສະໝັກ ຢ່າງໜໍ້ ອຍກ່ໍຈົນເຖິງໄລຍະກອງປະຊຼຸ ມອໍ ານວຍ
ການດໍ າເນີ ນງານຄັໍ້ ງຕ່ໍໄປ ໃນເດ ອນຕຼຸ ລາ ຫ   ເດ ອນ ພະຈິ ກ. ໃນພາກປະຕິບັດ, ເບິ່ ງຄ ກັບວ່າ ກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆທີ່ ໄດໍ້ ຮັບທຶ ນພາຍໃຕໍ້ ອົງປະກອບດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ບໍ່ ສາມາດເລີ ໍ້ ມຕົໍ້ ນໄດໍ້ ຈົນກວ່າປີ  2019 ຈະມາເຖິງ. ພາຍ
ໃຕໍ້  NP-LAF ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ສາມາດເລີ ໍ້ ມຕົໍ້ ນໄວກວ່າ, ແຕ່ມັນກ່ໍຍັງຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງມີ ລະບຽບວິ ທີ  ເພ ່ ອວາດ
ຮ່າງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນລາຍລະອຽດກວ່າເກ່ົາ.  ມັນມີ ຄວາມສໍ າຄັນທີ່  NP-LAF, NT2DF ແລະ SERF ຕໍ້ ອງມີ ປະ
ສິ ດທິ ພາບ ແລະ ຮວມເອົ າລະບຽບວິ ທີ ຂອງພວກຕົນເຂົ ໍ້ າເປັນໜ່ຶງດຽວ, ແລະ ກະກຽມ ຂັໍ້ ນຕອນການ
ຍ ່ ນໃບສະໝັກຂອງຕົນ ໃຫໍ້ ມີ ຄວາມງ່ າຍດາຍ ແລະ ເປັນແບບທ່ົວໄປ ສໍ າລັບບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ ໄດໍ້ ນກໍາ
ນົດບ່ົງຊີ ໍ້ ໄວໍ້ ແລໍ້ ວນັໍ້ ນ ໃຫໍ້ ໄວເທົ່ າທີ່ ຈະໄວໄດໍ້ .  

ປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້  ຊຼຸ ມຊົນຕ່າງໆ ພາກັນມີ ຄວາມກະຕ ລ ລົໍ້ ນ, ແຕ່ວ່າ ແຮງກະຕຼຸໍ້ ນດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ກ່ໍມີ ຄວາມ
ສ່ຽວວ່າອາດເຊ ່ ອມລົງ ຖໍ້ າເກີດຄວາມຫ ໍ້ າຊໍ້ າ ໂດຍບໍ່ ມີ ຄໍ າໝັໍ້ ນສັນຍາກ່ຽວກັບຜົນສໍ າເລັດທີ່ ຈັບຕໍ້ ອງໄດໍ້ . 
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 ວຽກງານປ່າໄມໍ້  

ຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບທີ  27 ຂອງພວກເຮົ າ, ຄະນະໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄໍ າແນະນໍ າວ່າ ການດັດແກໍ້ ແຜນການ
ຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານປ່າໄມໍ້  (FMP) ໂດຍລວມ ຕໍ້ ອງໃຫໍ້ ສໍ າເລັດພາຍໃນວັນທີ  30 ເດ ອນ 2018. ຂະບວນການດ່ັງ
ກ່າວ ຮວມມີ  ການສໍ າເລັດວຽກງານວາງແຜນຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານປ່າໄມໍ້ ຂອງບໍ້ ານນໍ້ ອຍ 16 ບໍ້ ານ ໂດຍການ
ມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຊາວບໍ້ ານ, ຕົກລົງເຫັນດີ ກັນກ່ຽວກັບຍຼຸ ດທະສາດໂດຍລວມ ບົນພ ໍ້ ນ
ຖານຂອງ HFMPs, ຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບບັນດາບູລິ ມະສິ ດທີ່ ໄດໍ້ ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ, ແລະ ຫໍ້ າງຫາກະ
ກຽມ FMP ສະບັບດັດແກໍ້  ແລະ ຂໍ ຄວາມເຫັນດີ ເຫັນພໍ້ ອມຈາກຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ ແລະ GOL. ເນ ່ ອງຈາກໜໍ້ າ
ວຽກເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ມີ ຄວາມສະຫ ັ ບສັບຊໍ້ ອນ, ຄະນະພວກເຮົ າຈຶ່ ງບໍ່ ໝັໍ້ ນໃຈວ່າ ຈະສໍ າເລັດລົງໄດໍ້ ພາຍໃນວັນທີ  30 ມິ
ຖຼຸ ນາ. ໃນຄວາມເປັນຈິ ງ, ບາດກໍ້ າວທັງໝົດ ຮວມທັງ FMP ສະບັບສົມບູນ – ຊຶ່ ງປະກອບມີ  HFMPs ຂອງ 16 

ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ, ຍຼຸ ດທະສາດທ່ົວໄປດໍ້ ານປ່າໄມໍ້  ແລະ ແຜນການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດຊຼຸ ດໜ່ຶງ - ໄດໍ້ ສໍ າເລັດລົງໃນຕົໍ້ ນ
ເດ ອນມິຖຼຸ ນາ. ກອງປະຊຼຸ ມປຶ ກສາຫາລ ຂອງບໍ້ ານນໍ້ ອຍກ່ໍມີ ຜູໍ້ ຕາງໜໍ້ າຊາວບໍ້ ານເຂົ ໍ້ າຮ່ວມເປັນຢ່າງດີ  ໃນ
ນີ ໍ້ ຮວມມີ ຜູໍ້ ໃຫຍ່ຈາກທຼຸ ກພາກສ່ວນ ແລະ ອາຊີ ບເຂົ ໍ້ າຮ່າວ, ໂດຍໄດໍ້ ມີ ການສົນທະນາກັນໃນທຼຸ ກບັນຫາ 

ແລະ ຫ າຍໆປະເດັນໄດໍ້ ຮັບສຽງເປັນເອກະສັນ. ລັດຖະບານຂັໍ້ ນເມ ອງ ແລະ ເຂວງ ໄດໍ້ ຮັບຮອງເອົ າແຜນ
ການດ່ັງກ່າວແລໍ້ ວ.  

4.1 ຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງຂະບວນການ FMP 

ຂະບວນການ FMP ຮວມມີ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ເລັງໃສ່ອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນຂອງຊາຍຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ ເປັນ
ຕົໍ້ ນແມ່ນ ການຕັດໄມໍ້ ທ່ອນ, ໄມໍ້ ດັງຟ ນ ແລະ ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດົງ (NTFPs) ເພ ່ ອກຼຸໍ້ ມຕົນເອງ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນສໍ າລັບຄົວເຮ ອນທີ່ ອ່ອນໄຫວງ່ າຍ; ຂະບວນການປຼຸ ງແຕ່ງ NTFP ແລະ ເຮັດເປັນສິ ນຄໍ້ າ; ການທ່ອງ
ທ່ຽວທໍາມະຊາດແບບຍັງຮັກສາຮີ ດຄອງຂອງຄົນທໍ້ ອງຖ່ິນ; ແລະ ລະບົບກະສິ ກໍາ-ປ່າໄມໍ້  ກ່ໍຄ ລະບົບໃຫໍ້ ສັດ
ເລັມຫຍໍ້ າຢູ່ກໍ້ ອງກົກໄມໍ້ ; ແລະ ການເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນ.  ແຕ່ນອກເໜ ອໄປຈາກນັໍ້ ນ ພັດຍັງແມ່ນຂໍ ໍ້ ຕົກລົງ
ວ່າດໍ້ ວຍການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການປູກປ່າຄ ນໃໝ່: ການສໍ້ າງເຂດປ່າປົກປໍ້ ອງ, ການສ່ົງເສີ ມເຂດປ່າ
ທີ່ ຟ ໍ້ ນຄ ນຕາມທໍາທະຊາດ ເພ ່ ອຟ ໍ້ ນຟູປ່າທີ່ ເຊ ່ ອມຄຼຸ ນນະພາບໃຫໍ້ ກັບມາມີ ສະພາບດີ ; ການປົກປໍ້ ອງປ່າ
ຂັໍ້ ນບໍ້ ານນໍ້ ອຍຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ, ໃນນີ ໍ້ ຮວມທັງການລາດຕະເວນ ແລະ ການບັງຄັບໃຊໍ້ ລະບຽບການ
ຄຼຸໍ້ ມຄອງ; ແລະ - ເຂັໍ້ ມແຂງໄປກວ່ານັໍ້ ນກ່ໍຄ  - ການຢຼຸ ດຕິ ການຄໍ້ າໄມໍ້ ທ່ອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກຄົນ
ທາງນອກ ແລະ ຢ່າງໜໍ້ ອຍທີ່ ສຼຸ ດກ່ໍແມ່ນຖໍ້ າບໍ່ ມີ ແຜນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານແບບຍ ນຍົງ1. ມາດຕະການ
ເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ສະທໍ້ ອນໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງຄຼຸ ນຄ່າທາງດໍ້ ານສະພາບແວດລໍ້ ອມ ກ່ໍຄ ທາງດໍ້ ານເສດຖະກິດ. ເຫັນໄດໍ້
ແຈໍ້ ງວ່າ ສ່ວນໜ່ຶງຂອງມາດຕະການເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ແມ່ນໃຫໍ້ ຄວາມສົນໃຈຕ່ໍການປົກປໍ້ ອງປ່າຊຼຸ ມຊົນເພ ່ ອໃຫໍ້
ພົນລະເມ ອງຮຼຸ່ ນປະຈຼຸ ບັນໄດໍ້ ຊົມໃຊໍ້ , ໃນຂະນະທີ່ ອີ ກສ່ວນໜ່ຶງແມ່ນເພ ່ ອສະຫງວນປ່າໄວໍ້ ສໍ າລັບຄົນຮຼຸ່ ນ
ຕ່ໍໆໄປໃນອະນາຄົດ ແລະ ອີ ກສ່ວນໜ່ຶງກ່ໍອາດແມ່ນຕັໍ້ ງຮັກສາປ່າໄວໍ້ ໃຫໍ້ ມັນຄົງມີ ຢູ່, ຍໍ້ ອນວ່າ ປ່າໄມໍ້ ແມ່ນ
ສິ່ ງດີ ໆທີ່ ໜໍ້ າຈະຮັກສາໄວໍ້ .  

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການນໍ າໃຊໍ້  ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມໍ້ , ຜົນໄດໍ້ ຮັບສໍ າຄັນອັນທີ ສາມ ແມ່ນ
ການເພີໍ້ ມຂຶ ໍ້ ນຢ່າງເຫັນໄດໍ້ ແຈໍ້ ງຂອງນໍ ໍ້ າໃຈສິ ດເປັນເຈົ ໍ້ າຂອງປ່າໄມໍ້ ຊຼຸ ມຊົນ. ປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້  ຊາວບໍ້ ານພາກັນ
ເວົ ໍ້ າເຖິງ "ປ່າໄມໍ້ ຂອງພວກເຮົ າ" ຫ າຍຂຶ ໍ້ ນ ແລະ ກ່ໍສະແດງຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ ໍ້ າຮ່ວມເວນຍາມຢ່າງຫໍ້ າວ
ຫັນຂຶ ໍ້ ນກວ່າເກ່ົາ. ແຕ່ວ່າ ນອກເໜ ອໄປຈາກລະດັບບໍ້ ານນໍ້ ອຍແລໍ້ ວ ມັນເປັນສິ່ ງທໍ້ າທາຍ ທີ່ ຈະໄປສໍ້ າງວິ
ໄສທັດດັໍ້ ງເກີມ ຂອງວຽກງານປ່າໄມໍ້ ຄ ນໃໝ່ ວ່າໃຫໍ້ ເປັນແຫ ່ ງຫາຢູ່ຫາກິນຂອງຊຼຸ ມຊົນຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍທັງໝົດ. 

ການສໍ້ າງ VFDC ອອກມາຈາກ ສະມາຄົມປ່າໄມໍ້ ບໍ້ ານ (VFA) ນັໍ້ ນ ບໍ່ ພຽງແຕ່ແມ່ນໄພພິບັດທາງດໍ້ ານເສດຖະ
ກິດ; ການທີ່ ມັນບໍ່ ສາມາດສໍ້ າງຜົນປະໂຫຍດໃຫຍ່ຫ ວງໃດໆ ໃຫໍ້ ແກ່ຊາວບໍ້ ານ ໄດໍ້ ຕັດພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າຂາດ

                                                 
1 ເພາະສະນັໍ້ ນ ພວກເຮົ າຈຶ່ ງມີ ຄວາມກັງວົນຫ າຍທີ່ ໄດໍ້ ຍິ ນວ່າ ຊາວບໍ້ ານບັງເອີ ນໄປພົບເຫັນນັກວິ ຊາກນ ພາກັນທໍາເຄ ່ ອງໝາຍໃສ່

ຕົໍ້ ນໄມໍ້ ຢູ່ປ່າຊຼຸ ມຊົນ ວ່າຕົໍ້ ນໃດຈະເອົ າໄວໍ້ ຕັດເປັນໄມໍ້ ທ່ອນໃນອະນາຄົດ. ປະກົດການດ່ັງກ່າວເຮັດໃຫໍ້ ຊາວບໍ້ ານເຂົ ໍ້ າໃຈວ່າຕໍ້ ອງແມ່ນເຈົ ໍ້ າໜໍ້ າທີ່ ຂັໍ້ ນ
ທໍ້ ອງຖ່ິນ ຕັດສິ ນໃຈຈະອອກໂຄຕໍ້ າໃຫໍ້ ແກ່ ບໍ ລິ ສັດພັດທະນາປ່າໄມໍ້ ບໍ້ ານ (VFDC) ຄ ນອີ ກ ຊຶ່ ງມັນຂັດກັບນະໂຍບາຍຫໍ້ າມໃນປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້ . ຄວາມພະ
ຍາຍາມທີ່ ຈະອະນຼຸ ຍາດໃຫໍ້ ມີ ການຕັດໄມໍ້ ທ່ອນຄ ນໃໝ່ນັໍ້ ນຍັງບໍ່ ທັນໄປຮອດໄສ ແຕ່ມັນກ່ໍຊີ ໍ້ ໃຫໍ້ ເຫັນວ່າ ການໃຫໍ້ ຄວາມນັບຖ ຕ່ໍຄວາມມຼຸໍ້ ງຫວັງ
ຂອງຊາວບໍ້ ານທີ່ ບໍ່ ຈາກໃຫໍ້ ຢຼຸ ດຕິການຕັດໄມໍ້ ໂດຍຊິ ໍ້ ນເຊີ ງນັໍ້ ນ ຮຽກຮໍ້ ອງໃຫໍ້ ຕໍ້ ອງມີ ການເຝົໍ້ າລະວັງສ ບຕ່ໍໄປ. 
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ອອກຈາກ ສະຖາບັນໜ່ຶງດຽວທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍປ່າໄມໍ້ ໂດຍລວມ. ຄະນະພວກເຮົ າ
ຍິ ນດີ  ທີ່ ໄດໍ້ ເຫັນວ່າ ແຜນຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ ໄດໍ້ ຖ ກຮວມເຂົ ໍ້ າໄວໍ້  ເພ ່ ອ “ປະເມີ ນວ່າ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ່ໍການ
ດັດສົມຫຍັງແນ່ທີ່  VFA ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຫ ິ ໍ້ ນບົດບາດສະຫະພັນ ໃນຖານະ ເປັນອົງການຈັດຕັໍ້ ງປ່າໄມໍ້  ໃຫໍ້ ແກ່ 10 

ບໍ້ ານ [ຊຶ່ ງຮວມກັນເຂົ ໍ້ າຈາກ 16 ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ] ໂດຍມີ ແຜນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານປ່າໄມໍ້  (FMP) ທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການ
ດັດແກໍ້ ແລໍ້ ວ.” ຄະນະພວກເຮົ າຍັງມີ ຄວາມຍິ ນດີ ທີ່ ໄດໍ້ ເຫັນວ່າມີ ການໂອໍ້ ລົມສົນທະນາກັນແລໍ້ ວ ກ່ຽວກັບ
ວ່າໝູ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍຈະແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຍັງນໍ າກັນແນ່; ດ່ັງທີ່ ຄະນະພວກເຮົ າໄດໍ້ ຊີ ໍ້ ແນະໄວໍ້ ຢູ່ໃນບົດລາຍ
ງານສະບັບຜ່ານໆມາ, ປ່າໄມໍ້ ບໍ່ ໄດໍ້ ຮັບການແບ່ງປັນຢ່າງເປັນທໍາລະຫວ່າງບັນດາບໍ້ ານ ແລະ ມັນແມ່ນກໍ
ລະນີ ເຂັໍ້ ມແຂງອັນໜ່ຶງທີ່ ຄວນໄດໍ້ ຮັບການແບ່ງປັນປະໂຫຍດບາງອັນ. 

4.2 ບາດກໍ້ າວຕ່ໍໄປສໍ າລັບການວາງແຜນວຽກງານປ່າໄມໍ້  

ເມ ່ ອອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ HFMPs 16 ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ໄດໍ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນເຫັນດີ  ຈາກບໍ້ ານ
ນໍ້ ອຍທັງໝົດແລໍ້ ວ, ກອງປະຊຼຸ ມຂອງຜູໍ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໄດໍ້ ຖ ກຈັດຂຶ ໍ້ ນໃນວັນທີ  11 ມິຖຼຸ ນາ 2018 ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງເຈົ ໍ້ າແຂວງຄໍ າມ່ວນ, ຊຶ່ ງໄດໍ້ ຕົກລົງເຫັນດີ ເຫັນພໍ້ ອມນໍ າກັຫນວ່າ ແຜນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ
ຫານປ່າໄມໍ້ ຂອງບໍ້ ານນໍ້ ອຍ 16 ບໍ້ ານນັໍ້ ນ ຕໍ້ ອງຖ ກຍອມຮັບຮູໍ້  ແລະ ຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດຈາກຂັໍ້ ນສູນກາງລົງໄປ
ເຖິງຂັໍ້ ນທໍ້ ອງຖ່ິນ. ກິດຈະກໍາທີ່ ຈໍ າເປັນຕ່າງໆສໍ າລັບ FMP ຈະໄດໍ້ ຮັບການສໍ້ າງຂຶ ໍ້ ນໃນອະນາຄົດ ຢູ່ໃນຮູບ
ແບບຂອງໂຄງການຕ່າງໆ “ຊຶ່ ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມມຼຸໍ້ ງຫວັງຂອງແຕ່ລະບໍ້ ານ ແລະ ເຂົ ໍ້ າຖັນເຂົ ໍ້ າແຖວ
ກັບທິ ດຊີ ໍ້ ນໍ າດໍ້ ານການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ.” ຄະນະພວກເຮົ າຍັງເຂົ ໍ້ າໃຈອີ ກວ່າ FMP ສະບັບດັດ
ແກໍ້ ນີ ໍ້  ແມ່ນເຂົ ໍ້ າມາມີ ຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ເໜ ອບັນດາ FMPs ຊຼຸ ດຜ່ານໆ ແລະ ບໍ່ ມີ ບູລິ ມະສິ ດໃດໆ, ເປັນຕົໍ້ ນແມ່ນ 

ການຕັດໄມໍ້ ທ່ອນເພ ່ ອການຄໍ້ າ, ຖ ກໂອນຈາກ FMP ມາຮວມເຂົ ໍ້ າໄວໍ້ ຢູ່ໃນ FMP ຊຼຸ ດໃໝ່ນີ ໍ້ . 

ການສໍ້ າງບູລິ ມະສິ ດດໍ້ ານປ່າໄມໍ້  ດໍ າເນີ ນມາແບບມີ ລັກສະນະແຍກຕ່າງຫາກອອກຈາກ VDP ຍໍ້ ອນ
ວ່າ ມັນແມ່ນຂະບວນການທີ່ ອີ ງໃສ່ຊຼຸ ມຊົນເປັນຫ ັ ກ ອັນໜ່ຶງອີ ກຕ່າງຫາກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັໍ້ ນກ່ໍຕາມ, ບໍ່

ແມ່ນທາງກົງ ກ່ໍ ທາງອໍ້ ອມ ທີ່ ບູລິ ມະສິ ດ ຂອງ VDP ຫ າຍໆອັນໄດໍ້ ຮວມເອົ າມີ ບູລິ ມະສິ ດທີ່ ຄໍ້ າຍຄ ກັນ ກ່ຽວ
ກັບອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນຂອງຊາວບໍ້ ານຢູ່ຕາມ HFMPs. ບູລິ ມະສິ ດບາງອັນຢູ່ໃນ ບັນຊີ ບູລິ ມະສິ ດຂອງ VDP 

ເປັນຕົໍ້ ນແມ່ນ ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ NTFP, ການປູກຕົໍ້ ນໄມໍ້ ຄ ນໃໝ່, ແລະ ການປູກປ່າຄ ນໃໝ່ ແມ່ນກ່ຽ
ວຂໍ້ ອງໂດຍກົງກັບວຽກງານປ່າໄມໍ້  ໃນຂະນະທີ່ ບູລິ ມະສິ ດອ ່ ນໆ (ເປັນຕົໍ້ ນແມ່ນ ການປ່ຽນດິ ນປ່າໄມໍ້  ໄປ
ເປັນບ່ອນໃຫໍ້ ສັດກິນຫຍໍ້ າ ຫ   ໄປເປັນດິ ນກະສິ ກໍາ-ປ່າໄມໍ້ , ຫ   ຄໍ າຮໍ້ ອງຂໍ ດໍ າເນີ ນການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ) 

ຈະສ່ົງຜົນສະທໍ້ ອນໂດຍກົງຕ່ໍປ່າໄມໍ້ . ບາງທີ່ ອາດຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ທໍາການກວດກາຄ ນບູລິ ມະສິ ດເຫ ົ່ ານີ ໍ້ , 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການຕັດສິ ນວ່າ ກິດຈະກໍາໃດແນ່ທີ່ ຊາວບໍ້ ານຢາກສໍ້ າງໃຫໍ້ ເປັນຄໍ າຮໍ້ ອງອັນລະອຽດ 
ເພ ່ ອສະເໜີຂໍ ທຶ ນຈາກກອງທຶ ນພັດທະນາທັງສອງ.  

ແຕ່ວ່າ ບູລິ ມະສິ ດຂອງການວາງແຜນວຽກງານປ່າໄມໍ້  ຍັງຕໍ້ ອງຮວມເອົ າການສໍ້ າງຕັໍ້ ງ/ມອບ
ໝາຍວຽກໃຫໍ້  ສະຖາບັນທີ່ ຖ ກຕໍ້ ອງ. ສໍ າຄັນໄປກວ່ານັໍ້ ນ ຖໍ້ າເກີດມີ  VFDC ຂຶ ໍ້ ນມາ, ຈະບໍ່ ມີ ອົງການຈັດຕັໍ້ ງ
ທຽບເທົ່ າກັບ VFA ທີ່ ມັນມາປ່ຽນແທນແລໍ້ ວນັໍ້ ນ ເພ ່ ອມາກໍານົດ ແລະ ຕາງໜໍ້ າໃຫໍ້ ຜົນປະໂຫຍດລວມ
ຂອງບໍ້ ານນໍ້ ອຍ 16 ບໍ້ ານ ຢູ່ໃນວຽກງານປ່າໄມໍ້ . ສະນັໍ້ ນມັນຈຶ່ ງຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ສໍ້ າງຕັໍ້ ງອົງການຈັດຕັໍ້ ງໜ່ຶງ
ຂຶ ໍ້ ນມາແທນ. ນອກຈາກນັໍ້ ນ ມັນກ່ໍຍັງມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທີ່ ຕໍ້ ອງ ໄດໍ້ ຕົກລົງເຫັນດີ ນໍ າກັນກ່ຽວກັບພາລະ
ບົດບາດຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ ຂອງບັນຫາໜ່ວຍງານປ່າໄມໍ້ ບໍ້ ານ (VFUs) ພໍ້ ອມທັງພາລະບົດບໍ້ ານຂອງບໍ້ ານ
ນໍ້ ອຍ ກ່ໍຄ ຂອງເມ ອງ ຢູ່ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມໍ້ . ປະເດັນເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຮັບການໂອໍ້ ລົມສົນ
ທະນາ ແລະ ຕົກລົງກັນຢູ່ນອກການກໍານົດບູລິ ມະສິ ດຕ່າງໆຂອງການສະໜອງທຶ ນ. ນອກຈາກນີ ໍ້ ແລໍ້ ວ, ບູ
ລິ ມະສິ ດບາງອັນອາດມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບທຶ ນຈາກແຫ ່ ງທຶ ນອ ່ ນໆ ເປັນຕົໍ້ ນແມ່ນເພ ່ ອເປັນການຊົດເຊີ ຍໃຫໍ້ ແກ່
ວຽກງານປ່າໄມໍ້ . 

4.3 ອະນາຄົດຂອງ VFDC 

ການຮັບຮອງເອົ າ FMP ນໍ າໄປສູ່ຜົນຕາມມາສອງອັນຄ : VFDC ຕໍ້ ອງຖ ກລົບລໍ້ າງທັນທີ  ແລະ ພະນັກ
ງານຂອງບໍ ລິ ສັດກ່ໍຕໍ້ ອງຖ ກໄລ່ອອກ. VFDC ແມ່ນໂຄງການທົດລອງອັນໜ່ຶງ ທີ່ ບໍ່ ປະສົບຄວາມສໍ າເລັດ. 
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ມັນບໍ່ ໄດໍ້ ສໍ້ າງເງິ ນປັນຜົນເປັນເວລາສີ່ ປີ ມາແລໍ້ ວ , ແລະ  ໄດໍ້ ຮັບການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານແບບບໍ່ ຖ ກ
ຕໍ້ ອງເໝາະສົມ ໂດຍບໍ່ ມີ ລະບົບເກັບບັນທຶ ກການເຄ ່ ອນໄຫວ, ບໍ່ ເກັບກໍາບັນຊີ ການເງິ ນ, ແລະ ປະຕິບັດໄດໍ້
ແຕ່ສ່ວນນໍ້ ອຍໆໜ່ຶງຂອງໜໍ້ າວຽກທັງໝົດທີ່ ມັນຖ ກສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນມາເພ ່ ອແກໍ້ ໄຂ. ປະເດັນກ່ຽວຂໍ້ ອງອັນ
ໜ່ຶງແມ່ນວ່າ ໂຮງເລ ່ ອຍທີ່ ມີ ນັໍ້ ນ ຄວນຖ ກມໍ້ າງອອກ ແລະ ຊັບສິ ນທັງໝົດກ່ໍຂາຍອອກໃຫໍ້ ເປັນຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງໝູ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍຫ  ບໍ່ ? ຄວາມເປັນຈິ ງມີ ຢູ່ວ່າ ບັນດາທີ່ ປຶ ກສາທັງຫ າຍເຫັນວ່າ ການດໍ າເນີ ນງານ
ຂອງໂຮງເລ ່ ອຍແຫ່ງນີ ໍ້  “ບໍ່ ກຼຸໍ້ ມຄ່າ”, ໂຮງງານຊຼຸ ດໂຊມລົງ, ລໍ້ າສະໄໝ ແລະ ຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງຖ ກປ່ຽນແທນ. ມັນ
ຈະເປັນການດໍ າເນີ ນງານທີ່ ມີ ລາຄາແພງ ແລະ ພວກເຮົ າກ່ໍບໍ່ ສາມາດເຂົ ໍ້ າເຖິງກອງທຶ ນໃດໆໄດໍ້ ດຽວນີ ໍ້

ໂລດ ເພ ່ ອມາສະໜອງທຶ ນໃຫໍ້ ມັນ. ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາບໍ້ ານຂອງໝູ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ (VDCs) ຄວນທໍາ
ການຕັດສິ ນໃຈຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບປະເດັນນີ ໍ້ , ແຕ່ທາງເລ ອກບາງອັນກ່ໍສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນຢ່າງຈະແຈໍ້ ງຢູ່
ແລໍ້ ວ.  

4.4 ສະຫ ຼຸ ບ 

ເປັນເວລາຫ າຍປີ ມາແລໍ້ ວທີ່ ຄະນະພວກເຮົ າໄດໍ້ ທໍາການລາຍງານວ່າ ຂະແໜງການປ່າໄມໍ້ ບໍ່ ສາ
ມາດປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຫ ວງອັນໃດເຂົ ໍ້ າໃນການປັບປຼຸ ງອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນຂອງຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ. ຢູ່ໃນ 

POE27 ພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າວ່າ ຄວາມຫວັງທີ່ ດີ ທີ່ ສຼຸ ດ ສໍ າລັບຂະແໜງການນີ ໍ້  ແມ່ນໃຫໍ້ ບັນດາຜູໍ້ ມີ ສ່ວນ
ຮ່ວມລາຍໃຫຍ່ທັງໝົດ ຍຶ ດໝັໍ້ ນຕ່ໍຍຼຸ ດທະສາດປ່າໄມໍ້ ຊຼຸ ມຊົນທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອຼຸ ທິ ດຄ ນໃໝ່. ສ່ວນການປ່າ
ໄມໍ້ ແບບຍ ນຍົງຄົງຕົວນັໍ້ ນ ຍັງຢູ່ໄກຫ າຍ, ແນ່ນອນວ່າມັນໄກໄປກວ່າວັນປິ ດ RIP ຕົວຈິ ງ. ເພາະສະນັໍ້ ນ, ຄໍ າ
ແນະນໍ າຂອງຄະນະພວກເຮົ າຈຶ່ ງແມ່ນ ໃຫໍ້ ຖ ເອົ າ ການຕອບສະໜອງໄດໍ້ ຕາມເງ ່ ອນໄຂກໍານົດຂອງ CA ໃຫໍ້
ມີ ການຕ່ໍອາຍຼຸ  FMP ຄ ນໃໝ່ນັໍ້ ນ ເປັນເງ ່ ອນໄຂຂອງການປິ ດ, ແລະ ແນະນໍ າໃຫໍ້ ລະງັບ ເງ ່ ອນໄຂກໍານົດດໍ້ ານ
ຄວາມຍ ນຍົງ ໄວໍ້ ຊ່ົວຄາວ. ເປົ ໍ້ າໝາຍອັນນີ ໍ້  ບໍ່ ໄດໍ້ ຖ ກລະງັບແບບງ່ າຍໆ ຫ   ຢ່າງຖາວອນ. ບໍ່ ແມ່ນເລ ່ ອງທີ່

ຕໍ້ ອງສົງໄສເລີ ຍ, ປະເດັນຄວາມຍ ນຍົງຄົງຕົວຂອງແບບແຜນການດໍ າລົງຊີ ວິ ດນັໍ້ ນ ຍັງສ ບຕ່ໍເປັນຈຼຸ ດປະ
ສົງໃຈກາງຂອງໂຄງການນີ ໍ້ . ພວກເຮົ າໄດໍ້ ຮັບການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບວຽກງານນີ ໍ້  ໂດຍຄໍ າອໍ້ າງອີ ງເລ ໍ້ ອຍໆ 

ຢູ່ຕາມ HFMPs ທີ່ ແນໃສ່ເພ ່ ອບັນລຼຸ ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ໃຫໍ້ ຍ ນຍົງຄົງຕົວ ແລະ 
ເພ ່ ອຮວມເຂົ ໍ້ າໄວໍ້ ຢູ່ຕາມບັນຊີ ຂອງການວັດແທກກິດຈະກໍາຕ່າງໆ - ການປົກປັກຮັກສາແບບເພີໍ້ ມທະ
ວີ ກວ່າເກ່ົາ,  ການປູກຕົໍ້ ນໄມໍ້ , ການສ່ົງເສີ ມການຟ ໍ້ ນຟູປ່າແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ອ ່ ນໆ - ຊຶ່ ງຈະສ່ົງຜົນໃຫໍ້
ມີ ຄວາມຍ ນຍົງຄົງຕົວຂອງກະໂຕຊັບພະຍາກອນເອງ. 

ຄະນະພວກເຮົ າເຊ ່ ອໝັໍ້ ນວ່າ FMP ໃໝ່ ຈະວາງຂະແໜງການປ່າໄມໍ້ ໃຫໍ້ ໄປຕາມເສັໍ້ ນທາງນີ ໍ້ . ມັນ
ແມ່ນໝາກຜົນຂອງຂະບວນການທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານຢ່າງເປັນໜໍ້ າປະທັບໃຈອັນໜ່ຶງ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ ວງຫ າຍຂອງຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ ແລະ ການພັດທະນາ ຍຼຸ ດທະສາດ
ຂອງແຜນການຢ່າງມີ ເຫດມີ ຜົນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບແຜນການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ. ຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງມັນ ຕອບສະ
ໜອງໄດໍ້ ຕາມຄວາມຄາດຫວັງຕ່າງໆ ຂອງຄໍ າແນະນໍ າທີ່ ລະບຼຸ ໄວໍ້ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບທີ  27 ຂອງ POE. 

ຢູ່ໃນນັໍ້ ນ ພວກເຮົ າໄດໍ້ ລະບຼຸ ຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບບາດກໍ້ າວອັນປະດິ ດສໍ້ າງຂອງໂຄງການຕະຫ ອດຫ າຍໆປີ
ທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ການດັດປັບຢ່າງໄວວາຫວ່າງບໍ່ ດົນມານີ ໍ້  ເຂົ ໍ້ າສູ່ກອບວຽກທີ່ ສອດຄ່ອງກວ່າເກ່ົາ ກັບ CA, 

ໃນນັໍ້ ນຮວມທັງຂະແໜງການປ່າໄມໍ້ .  

ເມ ່ ອເງ ່ ອນໄຂເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ຕ່າງກ່ໍໄດໍ້ ຮັບການຕອບສະໜອງແລໍ້ ວ, ສິ່ ງທີ່ ຍັງຄົງຄໍ້ າງກ່ໍແມ່ນການຫັນ
ເອົ າຄວາມມຼຸໍ້ ງຫວັງຕ່າງໆຂອງຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ ທີ່ ໄດໍ້ ລະບຼຸ ໄວໍ້ ຢູ່ໃນ FMP ນັໍ້ ນ ມາເປັນການກະທໍາຢູ່ບົນໜໍ້ າ
ວຽກຕົວຈິ ງ. ຄະນະພວກເຮົ າຢາກຂໍ ຕ ່ ມວ່າ ປະຫວັດສາດການປ່າໄມໍ້ ຊຼຸ ມຊົນຢູ່ນາກາຍ ໄດໍ້ ພາໃຫໍ້ ມັນກາຍ
ເປັນເປົ ໍ້ າສາຍຕາຢູ່ໃນປະຊາສັງຄົມພາຍໃນປະເທດກ່ໍຄ ສາກົນ ແລະ ມັນແມ່ນປະສົບການທີ່ ເປັນເອກະ
ລັກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ສິ ດເປັນເຈົ ໍ້ າຂອງຊຼຸ ມຊົນ ແລະ ການໄດໍ້ ຮັບຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມໍ້ ເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ຈະມີ
ຄວາມໝັໍ້ ນຄົງກ່ໍຕ່ໍເມ ່ ອ GOL ເຂົ ໍ້ າມາມີ ສ່ວນກ່ຽວຂໍ້ ອງ ແລະ ໃຫໍ້ ການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງຫໍ້ າວຫັນ ທາງ
ດໍ້ ານເທັກນິ ກ, ກອບວຽກທາງດໍ້ ານກົດໝາຍ ແລະ ການເງິ ນ ໂດຍມີ ເຈົ ໍ້ າໜໍ້ າທີ່ ຂອງ GOL ເປັນຜູໍ້ ຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ. ວຽກງານນີ ໍ້ ບໍ່ ແມ່ນໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ເມ ອງ ແລະ 
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ແຂວງ ເທົ່ ານັໍ້ ນ: ກົມປ່າໄມໍ້  (DOF) ກ່ໍມີ ໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊັ່ ນກັນ ເພ ່ ອປຼຸ ກລະດົມສ່ົງເສີ ມການພັດ
ທະນາຂອງມັນ. 
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 ການປູກຝັງ ແລະ ລໍ້ ຽງສັດ 

 

5.1 ຄໍ າແນະນໍ າໃຫໍ້ ມີ ການປິ ດ 

ເຊັ່ ນດຽວກັບຢູ່ໃນວຽກງານປ່າໄມໍ້ , ການພັດທະນາອາຊີ ບທໍາມາຫາກິດຢູ່ໃນຂະແໜງການປູກ
ຝັງ ແລະ ລໍ້ ຽງສັດ ກ່ໍບໍ່ ໄດໍ້ ຕາມຄາດໝາຍ. ຄະນະພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າໄວໍ້ ຢູ່ POE27 ວ່າ ໂຄງການ NP-LAF ຊຶ່ ງ 

ຫໍ້ ອງການກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມໍ້ ຂອງ ເມ ອງ (DAFO) ຈະເປັນຜູໍ້ ຊີ ໍ້ ນໍ ານັໍ້ ນ ຄວນຖ ເປັນພ ໍ້ ນຖານຂອງແຜນ
ການພັດທະນາກະສິ ກໍາອັນໃໝ່ ເພ ່ ອໃຫໍ້ ຕອບສະໜອງໄດໍ້ ຕາມເງ ່ ອນໄຂກໍານົດຕ່າງໆຂອງ CA ແລະ ການ
ສະໜອງທຶ ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານເທັກນິ ກ ໃຫໍ້ ໂຄງການດ່ັງກ່າວກ່ໍຄວນໄດໍ້ ຮັບການປະສົມປະ
ສານຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົ ໍ້ າໃນການວາງແຜນພັດທະນາໂດຍລວມ ສໍ າລັບບັນດາບໍ້ ານຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ. 

ອີ ງໃສ່ແຜນວຽກຂອງມັນ, NP-LAF ແມ່ນຄວາມພິຈາລະນາທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການຮິ່ ນຕອງເປັນຢ່າງດີ ອັນ
ໜ່ຶງ ເພ ່ ອມຼຸໍ້ ງໝັໍ້ ນຄ ນໃໝ່ໃສ່ການພັດທະນາກະສິ ກໍາບົນພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ . ຫ າຍສິ່ ງຫ າຍຢ່າງຢູ່ແຜນວຽກ
ຂອງໂຄງການໄດໍ້ ສະທໍ້ ອນໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງມຼຸ ມມອງຂອງ POE ແລະ ຜູໍ້ ອ ່ ນໆ ທີ່ ໄດໍ້ ສະແດງອອກຕະຫ ອດຫ າຍປີ
ທີ່ ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບບັນຫາກ່ໍຄ ຂໍ ໍ້ ຈໍ າກັດຕ່າງໆ ຂອງການພັດທະນາກະສິ ກໍາທີ່ ມີ ຢູ່ແລໍ້ ວ. ຈຼຸ ດຢ ນສໍ າຄັນ
ຂອງໂຄງການນີ ໍ້  ຊຶ່ ງແຕກຕ່າງໄປຈາກບັນດາແຜນການກະສິ ກໍາຜ່ານໆມາ ແມ່ນການອອກແບບການ
ສະໜອງທຶ ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອ ແບບສະເພາະເຈາະຈົງໃຫໍ້ ແກ່ສິ່ ງທີ່ ເຫັນວ່າມີ ຄວາມສໍ າຄັນສໍ າລັບບັນ
ດາຄົວເຮ ອນຢູ່ພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ . ແຜນການດໍ າເນີ ນງານຂອງມັນ ແມ່ນດຶ ງມາຈາກບັນດາບູລິ ມະສິ ດຂອງ 
VDPs.  

ທ່ົງນາ ຢູ່ ນາກາຍໃຕໍ້  
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ວຽກງານບາງອັນເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ພົວພັນເຖິງການຊອກເບິ່ ງວ່າ ປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້ ຊາວນາພວມເຮັດຫຍັງແນ່ 
ແລະ ພະຍາຍາມຊ່ວຍເຂົ າເຈົ ໍ້ າເຮັດສິ່ ງນັໍ້ ນໃຫໍ້ ດີ ກວ່າເກ່ົາ. ເພາະສະນັໍ້ ນ, ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ການປູກເຂົ ໍ້ າ (ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການເຮັດນາ) ແມ່ນບູລິ ມະສິ ດສູງຂອງຊາວນສ່ວນຫ າຍ, ບູລິ ມະສິ ດທີ ໜ່ຶງຂອງໂຄງການ 

ຈຶ່ ງແມ່ນເພ ່ ອຊ່ວຍເຫ  ອຊາວນາເພີໍ້ ມທະວີ ລາຍຮັບ ດໍ້ ວຍການບໍ ລິ ຫານຝຼຸ່ ນໃຫໍ້ ດິ ນ. ບູລິ ມະສິ ດອັນທີ ສອງ 

(ເນ ່ ອງຈາກວ່າຢູ່ບາງບໍ້ ານບໍ່ ຄ່ອຍມີ ດິ ນທີ່ ເໝາະສໍ າລັບການເຮັດນາ) ພັດແມ່ນ ການຊ່ວຍຊອກໂອກາດ
ດໍ້ ານການຕະຫ າດໃຫໍ້ ທັນຍາຫານປະເພດອ ່ ນໆ, ຮວມທັງ ຜະຕິດຕະພັນກະສິ ກໍາ-ປ່າໄມໍ້ . ເຖິງວ່າຈະບໍ່ ກີດ
ຫໍ້ າມການສ ບຕ່ໍປູກມັນຕົໍ້ ນ (ຊຶ່ ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ ການປູກໜໍ້ ອຍລົງໃນປີ ທີ່ ຜ່ານມາ, ຊາວນາຫ າຍ
ຄອບຄົວກ່ໍຍັງປູກຢູ່), ແຕ່ທີ່ ປຶ ກສາດໍ້ ານວິ ຊາການຂອງໂຄງການ ກ່ໍຮູໍ້ ດີ ວ່າ ການປູກມັນຕົໍ້ ນຈະເຮັດໃຫໍ້ ດິ ນ
ເຊ ່ ອມຄຼຸ ນນະພາບ ແລະ ມີ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍແນວດໍ້ ານການຕະຫ າດນໍ າອີ ກ. ສິ່ ງທໍ້ າທາຍກ່ໍຄ  ຈະຫາວິ ທີ ໃດ
ເພ ່ ອຫ ຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ຫ   ຈະໂອໍ້ ລົມກັບຊາວນາ ໂດຍຊີ ໍ້ ເຫດຊີ ໍ້ ຜົນໃຫໍ້ ເຂົ າເຈົ ໍ້ າເຂົ ໍ້ າໃຈ ແລໍ້ ວປ່ຽນ
ໄປໃຊໍ້ ປະໂຫຍດດິ ນຂອງຕົນດໍ້ ວຍວິ ທີ ອ ່ ນ. 

ແຜນການລໍ້ ຽງສັດຂອງ NP-LAF ກ່ໍສະທໍ້ ອນໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງຂໍ ໍ້ ຄວາມຫ າຍໆອັນຢູ່ໃນບົດລາຍງານ POE 

ສະບັບກ່ອນໆ. ອີ ກເທ ່ ອໜ່ຶງ, ຢູ່ໃນ POE27 ພວກເຮົ າໄດໍ້ ດຶ ງຄວາມສົນໃຈໄປໃສ່ສັດລໍ້ ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່

ເພີໍ້ ມຈໍ ານວນຂຶ ໍ້ ນຢ່າງໄວວາ ຕາມການລາຍງານຂອງຊາວນາເອງ ຊຶ່ ງຕົວເລກນັໍ້ ນຢູ່ເໜ ອຂີ ດຄວາມສາ
ມາດລໍ້ ຽງ  ທີ່ ໄດໍ້ ຄິ ດໄລ່ບົນພ ໍ້ ນຖານວິ ທີ ການລໍ້ ຽງແບບປ່ອຍໃຫໍ້ ເລາະກິນຫຍໍ້ າຕາມໃຈ, ແລະ ຄວາມຈໍ າ
ເປັນທີ່ ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຮັບມ ກັບຄວາມຂາດເຂີ ນອາຫານຢ່າງຮຼຸ ນແຮງ ໃນປີ ທີ່ ມີ ຄວາມແຫໍ້ ງແລໍ້ ງ ຫ   ມີ ພະຍາດ
ລະບາດ. ເຫດຜົນອັນໜ່ຶງທີ່ ວ່າຍໍ້ ອນຫຍັງຈຶ່ ງຍັງບໍ່ ທັນມີ ວິ ກິດການເທ ່ ອ ແມ່ນອາດເປັນຍໍ້ ອນວ່າ ສັດລໍ້ ຽງ
ຈໍ ານວນໜ່ຶງສ່ວນຫໍ້ າ ຫ   ຫ າຍກວ່ານັໍ້ ນ ຂອງຈໍ ານວນທັງໝົດທີ່ ມີ  - ຢ່າງໜໍ້ ອຍກ່ໍມີ ເຖິງ 1,000 ໂຕ ຕາມ
ການລາຍງານຂອງບໍ້ ານ ຊຶ່ ງພວກເຮົ າໄດໍ້ ຮັບໃນການມາຢໍ້ ຽມຢາມເທ ່ ອນີ ໍ້  - ໄດໍ້ ຖ ກປ່ອຍເສລີ  ໃຫໍ້ ໄປກິນ
ຫຍໍ້ າຢູ່ເຂດປົກປໍ້ ອງ, ຊຶ່ ງພວກມັນໄດໍ້ ສໍ້ າງຄວາມເສັຍຫາຍຫ າຍສົມຄວນ, ແລະ WMPA ກ່ໍຢາກໃຫໍ້ ໄປເອົ າ
ພວກມັນອອກຈາກເຂດຂອງຕົນ. ແຜນວຽກຂອງ NP-LAF ໄດໍ້ ຫາວິ ທີ ແກໍ້ ໄຂໃຫໍ້ ປະເດັນນີ ໍ້ , ຫວັງວ່າ ດໍ້ ວຍ
ການປັບປຼຸ ງຈໍ ານວນອາຫານສັດ ແລະ ຫັນປ່ຽນເອົ າດິ ນບາງຕອນໄປເປັນທ່ົງຫຍໍ້ າໃຫໍ້ ສັດ, ແລະ ດໍ້ ວຍ
ການປຼຸ ງລະດົມຊາວນາໃຫໍ້ ຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານຝູງສັດຂອງຕົນ ໃຫໍ້ ເປັນທຼຸ ລະກິດທີ່ ສໍ້ າງລາຍໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຕົນ ແທນ
ທີ່ ຈະສ ບຕ່ໍຮັກສາໃຫໍ້ ເປັນບ່ອນສະສົມຊັບສິ ນ. ແຕ່ມັນກ່ໍຈະບໍ່ ແມ່ນເລ ່ ອງງ່ າຍທີ່ ຈະດຶ ງເອົ າຈໍ ານວນຂອງ
ສັດລໍ້ ຽງ ແລະ ເນ ໍ້ ອທີ່ ດິ ນໃຫໍ້ ກັບຄ ນໄປມີ ຄວາມສົມດູນອີ ກ ໂດຍບໍ່ ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ມີ ການປ່ຽນແປງຫ າຍຢ່າງ ທັງ
ຢູ່ໃນວິ ທີ ຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານການນໍ າໃຊໍ້ ທີ່ ດິ ນ ແລະ ຝູງສັດລໍ້ ຽງ. 

5.2 ຄໍ າແນະນໍ າອ ່ ນໆ 

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ NP-LAF ຈະກວມເອົ າຄໍ າແນະນໍ າຂອງພວກເຮົ າກ່ຽວກັບ ການສໍ າຫ ວດກວດ
ກາຄ ນ ຊົນລະປະທານ (18/27), ການຊ່ວຍເຫ  ອຊາວນາ ຜູໍ້ ປູກມັນຕົໍ້ ນ (19/27) ແລະ ການລໍ້ ຽງສັດຂະໜາດ
ໃຫຍ່ໃຫໍ້ ເປັນທຼຸ ລະກິດ (21/27). ພວກເຮົ າຍັງຢາກເຫັນຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ ຕ່ໍຄໍ າແນະນໍ າຂອງພວກເຮົ າ ກ່ຽວ
ກັບການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວບຄຼຸ ມພະຍາດ ສໍ າລັບທຼຸ ລະກິດການລໍ້ ຽງໄກ່ (ຄໍ າແນະ
ນໍ າຂໍ ໍ້ 22/27 ຂອງພວກເຮົ າ). ໃນຊຼຸ ມປີ ຜ່ານໆມາ, ພວກເຮົ າໄດໍ້ ຮັບການລາຍງານທີ່ ຂັດແຍໍ້ ງກັນກ່ຽວກັບທຼຸ
ລະກິດສັດປີ ກ: ແມ່ຍິ ງຈໍ ານວນໜ່ຶງເວົ ໍ້ າວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າລໍ້ ຽງໄກ່ຂາຍຈົນເປັນຜົນສໍ າເລັດ, ອີ ກຈໍ ານວນ
ໜ່ຶງພັດເວົ ໍ້ າວ່າ ການລໍ້ ຽງໄກ່ຂາຍມີ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍໂດຍ ຍໍ້ ອນບັນຫາພະຍາດ. 
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 ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານທີ່ ດິ ນ 

ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮົ າບໍ່ ມີ ຄໍ າແນະນໍ າສະເພາະໃດໆ ກ່ຽວກັບທີ່ ດິ ນ ໃຫໍ້ ເປັນເງ ່ ອນໄຂສໍ າລັບການ
ປິ ດ, ແຕ່ວ່າການວາງແຜນຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ໃຫໍ້ ແກ່ທັງວຽກງານກະສິ ກໍາ ແລະ ວຽກງານປ່າໄມໍ້  

ຕ່າງກ່ໍຮຽກຮໍ້ ອງໃຫໍ້ ຕໍ້ ອງມີ ຄວາມກະຈ່າງແຈໍ້ ງ ກ່ຽວກັບກົດລະບົບຂອງການຫັນປ່ຽນການນໍ າໃຊໍ້ ດິ ນ. 

ບໍ້ ານນໍ້ ອຍບາງບໍ້ ານ ໄດໍ້ ກໍານົດບ່ົງຊີ ໍ້ ຜ່ານທາງ HFMPs ຂອງຕົນແລໍ້ ວວ່າ ຂົງເຂດໃດແນ່ທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າ
ຢາກ ຈັດໃຫໍ້ ເປັນທ່ົງຫຍໍ້ າສໍ າລັບສັດຂະໜາດໃຫຍ່, ເນ ໍ້ ອທີ່ ດິ ນສໍ າລັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆດໍ້ ານກະສິ ກໍາປ່າໄມໍ້ , 

ແລະ ດິ ນເຊ ່ ອມຄຼຸ ນນະພາບເພ ່ ອປ່ຽນໄປໃຊໍ້ ຜະລິ ດທັນຍາຫານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່ົງນາ. ການຂາດ
ຄວາມກະຈ່າງແຈໍ້ ງ ໄດໍ້ ຖ່ວງດຶ ງວຽກງານຫັນປ່ຽນການນໍ າໃຊໍ້ ດິ ນ ຊຶ່ ງຈໍ າເປັນເຂົ ໍ້ າໃນໂຄງການຕ່າງໆເຫ ົ່ າ
ນີ ໍ້ .  

ພະນັກງານລາດອາດບໍ່ ເຂົ ໍ້ າໃຈແຈໍ້ ງວ່າຄວນນໍ າໃຊໍ້ ກົດລະບຽບອັນໃດແນ່. ຢູ່ບໍ້ ານດົນ, ຍົກຕົວ
ຢ່າງ, ເມ ອງໄດໍ້ ຈັດສັນດິ ນປ່າໄມໍ້ ທີ່ ເຊ ່ ອມຄຼຸ ນນະພາບ ໃຫໍ້ ແກ່ສ່ວນບຼຸ ກຄົນ, ແຕ່ວ່າການປ່ຽນດິ ນໄປເປັນ
ດິ ນປູກຝັງ ພັດຖ ກໂຈະໄວໍ້  ຍໍ້ ອນບໍ່ ມີ ໃຜສາມາດຕັດສິ ນໄດໍ້ ວ່າ ຕົນໄມໍ້ ທີ່ ຢູ່ເທິ ງດິ ນຕອນນັໍ້ ນສາມາດຖ ກ
ຕັດລົງໄດໍ້ ຫ  ບໍ່ . ຍັງມີ ກໍລະນີ ອ ່ ນໆອີ ກທີ່ ພະນັກງານລັດ ປິ່ ນຫ ັ ງໃສ່ບັນຫາ ຫ   ຖ່ວງດຶ ງຄໍ າຮໍ້ ອງຂໍ ປ່ຽນສະຖາ
ນະພາບດິ ນປ່າໄມໍ້ ໄວໍ້  ເມ ່ ອຕົນບໍ່ ມີ ຄວາມເຂົ ໍ້ າໃຈແຈໍ້ ງວ່າ ຕົນເອງ, ບໍ່ ແມ່ນຊາວບໍ້ ານ, ເປັນຜູໍ້ ມີ ສິ ດຕັດສິ ນ
ບັນຫາເຫ ົ່ ານີ ໍ້ .  

ຍັງບໍ່ ທັນມີ  ລະບຽບວິ ທີ ຂອງການຫັນປ່ຽນການນໍ າໃຊໍ້ ດິ ນ ທີ່ ເຂັໍ້ ມແຂງ ແລະ ໂປ່ງໄສ ເທ ່ ອ ແລະ ກ່ໍ
ຍັງບໍ່ ທັນເຫັນຄວາມເຕັມໃຈຈາກພາກສ່ວນອໍ ານາດການປົກຄອງຂັໍ້ ນເມ ອງ ຫ   ຂັໍ້ ນແຂວງ ມາຮັບປະກັນ
ວ່າ ຈະມີ ການສໍ້ າງຕັໍ້ ງລະບຽບວິ ທີ ເຊັ່ ນນີ ໍ້ ຂຶ ໍ້ ນມານໍ າໃຊໍ້ . ໂຄງການ NP-LAF ຖ ກຄາດຫວັງໃຫໍ້ ເປັນຜູໍ້ ພັດທະນາ
ລະບຽບຂັໍ້ ນຕອນສໍ າລັບການຫັນປ່ຽນການນໍ າໃຊໍ້ ດິ ນ ສໍ າລັບດິ ນກະສິ ກໍາທີ່ ມີ ຢູ່ແລໍ້ ວນັໍ້ ນ ໃຫໍ້ ໄປເປັນທ່ົງ
ນາ ແລະ ຫັນເອົ າດິ ນປ່າເຊ ່ ອມຄຼຸ ນນະພາບ ໄປເປັນດິ ນປູກຝັງ ແລະ ເປັນບ່ອນໃຫໍ້ ສັດກິນຫຍໍ້ າ. ໃນເວລາ
ປຶ ກສາຫາລ ກັບຂັໍ້ ນເມ ອງ ແລະ ແຂວງ, ຄະນະ POE ໄດໍ້ ຊອກຫາຄໍ າຊີ ໍ້ ແຈງ ວ່າການຫັນປ່ຽນການນໍ າໃຊໍ້ ດິ ນ
ນັໍ້ ນຈະເກີດຂຶ ໍ້ ນໃນຮູບການໃດແນ່, ແຕ່ເຖິງປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້ ກ່ໍຍັງບໍ່ ທັນໄດໍ້ ຄໍ າຕອບຈະແຈໍ້ ງ. 

POE27 ໄດໍ້ ລາຍງານຕາມຄວາມເປັນຈິ ງວ່າ ບັນດາກໍລະນີ ຂັດແຍໍ້ ງກ່ຽວກັບທີ່ ດິ ນ ຊຶ່ ງຖ ກນໍ າຂຶ ໍ້ ນໄປ
ກະຊວງຍຼຸ ດຕິທໍາ ເພ ່ ອແກໍ້ ໄຂນັໍ້ ນ ແມ່ນພົວພັນເຖິງພະນັກງານເມ ອງ. ປະກົດວ່າກໍລະນີ ເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ຍັງບໍ່

ທັນໄດໍ້ ຮັບການແກໍ້ ໄຂ, ແລະ ການລາຍງານເພີໍ້ ມເຕີມໃນລະຫວ່າງການມາຢໍ້ ຽມຢາມຊຼຸ ດປະຈຼຸ ບັນຂອງ 

POE ຍົກໃຫໍ້ ເຫັນຄໍ າຮໍ້ ອງທຼຸ ກຂອງຊາວບໍ້ ານ ວ່າດິ ນຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າໄດໍ້ ຖ ກຍຶ ດໄປດໍ້ ວຍການໃຊໍ້ ອໍ ານາດ. 

ຕົວຢ່າງບາງອັນໃນກໍລະນີ ເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ແມ່ນວ່າ ຊາວບໍ້ ານຢູ່ ໂພນພັນແປກ ຮໍ້ ອງທຼຸ ກວ່າ ພະແນກສຶ ກສາ
ເມ ອງ ໄດໍ້ ອອກຄໍ າສ່ັງເອົ າດິ ນກະສິ ກໍາຈໍ ານວນ 27 ເຮັກຕາ ຊຶ່ ງພາຍນອກອໍ້ າງວ່າຈະໃຊໍ້ ປຼຸ ກສໍ້ າງໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມ - ຊຶ່ ງແມ່ນຈໍ ານວນດິ ນທີ່ ຫ າຍເກີນກວ່າໂຮງຮຽນໃດໆຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໃຊໍ້ , ໃນຂະນະທີ່ ຊາວບໍ້ ານ
ໜອງບົວຄໍ າ ລາຍງານວ່າ ຄົນຈາກພາຍນອກໄດໍ້ ເຂົ ໍ້ າມາຍຶ ດຈອງເອົ າດິ ນເຖິງ 5 ເຮັກຕາ ໄປເປັນດິ ນນໍ າ
ໃຊໍ້ ສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົ າເອງ. 

ມັນແມ່ນເລ ່ ອງຈໍ າເປັນຮີ ບດ່ວນທີ່  NP-LAF ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ພັດທະນາ ລະບຽບວິ ທີ ຂອງການຫັນປ່ຽນດິ ນ 

ທີ່ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂໍ້ ອງຕ່າງໆເຫັນດີ ເຫັນພໍ້ ອມນໍ າກັນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງກະຊວງ
ກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມໍ້  (MAF), ໂດຍມີ ການປຶ ກສາຫາລ ກັບບັນດາຊຼຸ ມຊົນບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ຜູໍ້ ມີ ສິ ດທາງດໍ້ ານກົດ
ໝາຍ ໃນການຕັດສິ ນໃຈຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຕອນດິ ນຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າ, ແລະ ຊຶ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫໍ້ ແກ່ລະບຽບຂັໍ້ ນຕອນການແກໍ້ ໄຂການຮໍ້ ອງທຼຸ ກ ທີ່ ມີ ຄວາມເຂັໍ້ ມແຂງກວ່າເກ່ົາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, 

ພາຍຫ ັ ງ RIP ບັນດາຄົວເຮ ອນທີ່ ມີ ສໍ າເນົ າໃບຕາດິ ນ ກ່ໍຄວນໄດໍ້ ຮັບໃບຕາດິ ນສະບັບແທໍ້ ແລໍ້ ວ. 

ຄໍ າແນະນໍ າຂອງພວກເຮົ າຢູ່ໃນ POE27, ຊຶ່ ງເວົ ໍ້ າເຖິງການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການວາງແຜນນໍ າໃຊໍ້
ດິ ນ (13/27) ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອ ເມ ອງ ໃນການພັດທະນາກົດລະບຽບຂອງການຫັນປ່ຽນທີ່ ດິ ນ (14/27), 

ຕ່າງກ່ໍມີ ຄວາມກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບຫົວຂໍ ໍ້ ສົນທະນາຂໍ້ າງເທິ ງ. 



16 

 

ແຜນວຽກຂອງ NP-LAF ໄດໍ້ ຮັບຮູໍ້ ຄໍ າແນະນໍ າ ຂໍ ໍ້ ທີ  15/27 ຂອງພວກເຮົ າ ຢ່າງໂຈ່ງແຈໍ້ ງ ວ່າ ຕໍ້ ອງບໍ່

ເອົ າຄົວເຮ ອນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍເຂົ ໍ້ າມາຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາປູກຝັງຕ່າງໆຂອງ NP-LAF ເດັດຂາດ ຈົນ
ກວ່າວ່າ ຄົວເຮ ອນຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ ແລະ ຄົວເຮ ອນຮຼຸ່ ນຕ່ໍມາຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າທີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບດິ ນ ຕ່າງກ່ໍໄດໍ້
ຮັບດິ ນຈັດສັນເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ໄດໍ້ ຮັບເອກະສານທາງກົດໝາຍໝົດແລໍ້ ວ, ແລະ ລະບຽບຂັໍ້ ນ
ຕອນທີ່ ຖ ກຕໍ້ ອງເໝາະສົມ ສໍ າລັບການຫັນປ່ຽນການນໍ າໃຊໍ້ ທີ່ ດິ ນ ໄດໍ້ ຖ ກນໍ າໃຊໍ້ ເປັນທີ່ ຮຽບຮໍ້ ອຍສາ
ກ່ອນ. 
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 ການປະມົງ 

7.1 ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບການປິ ດ 

ຢູ່ໃນ POE27 ຄະນະພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າວ່າ ພາຍໃນທໍ້ າຍປີ  2018 ນີ ໍ້  ຕໍ້ ອງໃຫໍ້ ສໍ າເລັດວຽກງານ
ສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນ ເພ ່ ອສໍ້ າງຄວາມກະທັດຮັດ ແລະ ຄວາມເຂັໍ້ ມແຂງ ໃຫໍ້ ແກ່ອົງການຈັດຕັໍ້ ງ, ໃຫໍ້ ແກ່
ການສະໜອງທຶ ນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ລະບອບການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານຮ່ວມ ຢູ່ເຂດອ່າງເກັບນໍ ໍ້ າ 
ພໍ້ ອມທັງການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູ່ຂັໍ້ ນບໍ້ ານ ຊຶ່ ງຈະເປັນຜົນຕາມມາຂອງການສໍ າຫ ວດຄ ນ. 

ໃນຂະນະທີ່ ວຽກງານສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນ ພວມດໍ າເນີ ນໄປໃນທໍ້ າຍປີ  2017, ມ ໍ້ ຊິ ໍ້ ນສຼຸ ດວຽກງານດ່ັງກ່າວ 

ພັດຖ ກແກ່ຍາວກາຍວັນທີ່ ຄາດວ່າຈະທໍາການປິ ດ RIP. ວຽກງານສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ ງ
ປະຕິບັດທີ່ ຈະຕາມມານັໍ້ ນ ຍັງສ ບຕ່ໍເປັນປະເດັນບູລິ ມະສິ ດ. ເວົ ໍ້ າສູ່ກັນຟັງໃຫໍ້ ມ່ວນຊ ່ ໆ, ເທົ່ າທີ່ ຜ່ານມານີ ໍ້  

ຄວາມສໍ າເລັດຕົວຈິ ງໃດໆ ກ່ຽວກັບຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ພາບຂອງການບັງຄັບໃຊໍ້ ກົດໝາຍ ລໍ້ ວນແລໍ້ ວແຕ່
ແມ່ນເລ ່ ອງຊ່ົວຄາວ. ເຮ ອຈໍ ານວນຫ ວຍຫ າຍຍັງບໍ່ ທັນໄດໍ້ ຂຶ ໍ້ ນທະບຽນ ແລະ ຜູໍ້ ຫາປາຈໍ ານວນໜໍ້ ອຍລົງທີ່

ມີ ໃບອະນຼຸ ຍາດ. ບົດລາຍງານສະບັບໜ່ຶງຫວ່າງບໍ່ ດົນມານີ ໍ້  ໄດໍ້ ມີ ຄໍ າຖາມວ່າ ຍໍ້ ອນຫຍັງ WMPA ຈຶ່ ງປະກອບ
ສ່ວນຢ່າງຫ ວງຫ າຍເຂົ ໍ້ າໃນວຽກງານກວດກາ ຢູ່ຝ່ັງເບ ໍ້ ອງນັໍ້ ນຂອງອ່າງເກັບນໍ ໍ້ າ, ຊຶ່ ງຫ່າງໄກອອກໄປຈາກ
ພາລະກິດຫ ັ ກຂອງຕົນຢູ່ເທິ ງບົກ.  

NP-LAF ຈະເຂົ ໍ້ າມາເປັນຜູໍ້ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນນີ ໍ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ແຜນວຽກ
ນີ ໍ້  ຈະສະໜັບສະໜູນ "ວິ ທີ ການແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມກັບຊາວບໍ້ ານ ເພ ່ ອທໍາການວິ ໄຈ ລະບຽບການຄຼຸໍ້ ມ
ຄອງວຽກງານປະມົງຊຼຸ ດປະຈຼຸ ບັນ” ຊຶ່ ງຈະນໍ າໄປສູ່ “ການດັດແກໍ້  ແລະ ສໍ້ າງຄວາມກະທັດຮັດ ໃຫໍ້ ແກ່ບັນດາ
ກົດລະບຽບທີ່ ປະສົບບັນຫາຢູ່ນີ ໍ້ , ໂດຍຈະບໍ່ ໄປຂັດແຍໍ້ ງກັບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍ່ ຂັດແຍໍ້ ງກັບ
ຄວາມຍ ນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນ.” NP-LAF “ຍັງຈະໃຫໍ້ ການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານວິ ໄຈແບບມີ ສ່ວນ
ຮ່ວມ ເພ ່ ອເບິ່ ງຂໍ ໍ້ ຫຍຼຸໍ້ ງຍາກຂອງການລາດຕະເວນຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລໍ້ ວ ຈະສະເໜີແຜນການລາດ
ຕະເວນປະຈໍ າປີ ສະບັບໜ່ຶງຂຶ ໍ້ ນ ຊຶ່ ງຈະອີ ງຢູ່ບົນພ ໍ້ ນຖານຂີ ດຄວາມສາມາດຂອງການລາດຕະເວນຕົວຈິ ງ 
ຂອງບັນດາກຼຸ ່ ມປະມົງບໍ້ ານ (VFGs), ສະມາຄົມປະມົງເຂດອ່າງເກັບນໍ ໍ້ າ (RFA) ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ ງຕ່າງໆຂັໍ້ ນ
ເມ ອງ. NP-LAF ຍັງຈະໃຫໍ້ ຄວາມສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການເວນຍາມນີ ໍ້ ອີ ກ ເພ ່ ອດັດ
ແກໍ້ ແຜນການລາດຕະເວນ ອີ ງຕາມຜົນທີ່ ໄດໍ້ ຮັບ.” 

ແຜນການ NP-LAF ແມ່ນການຕອບຮັບທີ່ ເໝາະສົມພຽງພໍທີ່ ສຼຸ ດອັນໜ່ຶງ ຕ່ໍຄໍ າແນະນໍ າຂອງ
ພວກເຮົ າ. ແຕ່ກ່ໍຍັງມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ ທີ່ ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ເອົ າໃຈໃສ່ຕ່ໍ ຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ ງຕ່າງໆ ທີ່ ມີ ສວ່ນພົວພັນເຂົ ໍ້ າໃນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານການປະມົງ - ໜໍ້ າທີ່ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງເມ ອງ ແລະ ແຂວງ . ຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ພາບຂອງ VFGs ແລະ RFA ນັໍ້ ນ ມີ ຄວາມຜັນແປ
ຕະຫ ອດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງເຂົ າເຈົ ໍ້ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕ່ໍອໍ ານາດການປົກຄອງເມ ອງ ກ່ໍຍັງບໍ່ ຈະ
ແຈໍ້ ງ.  

ການແກໍ້ ໄຂປະເດັນການປົກຄອງ  ແລະ  ລະບຽບຫ ັ ກການ  ພໍ້ ອມທັງResolving the governance and 
regulatory issues and seeing some real improvement in the effectiveness of fisheries enforcement remains a high priority. 

7.2 ຄໍ າແນະນໍ າເພ ່ ອການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ 

ຄະນະພວກເຮົ າຍັງໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄໍ າແນະນໍ າເພີໍ້ ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການປະມົງ ໄວໍ້ ໃນບົດລາຍງານ POE27. ໃນ
ນັໍ້ ນ, ມີ ຄໍ າແນະນໍ າສາມຂໍ ໍ້  - ຊຶ່ ງເວົ ໍ້ າເຖິງການສ ບຕ່ໍຕິດຕາມກວດກາ ກິດຈະກໍາຄວບຄຼຸ ມການປະມົງ (3/27), 

ການພັດທະນາ ແລະ ການຫາຕະຫ າດ ໃຫໍ້ ແກ່ຜະລິ ດຕະພັນປຼຸ ງແຕ່ງ (4/27), ແລະ ການສໍ າຫ ວດຄ ນ ລະ
ບຽບການຄຼຸໍ້ ມຄອງການຕະຫ າດປາ (5/27) ທີ່ ຈະເຂົ ໍ້ າກັນໄດໍ້ ດີ ກັບແຜນວຽກ ຂອງ NP-LAF. ຄໍ າແນະນໍ າຂໍ ໍ້ ທີ ສີ່

ຂອງພວກເຮົ າ (6/27) ກວມເອົ າທັງການຕິດຕາມກວດກາດໍ້ ານວິ ທະຍາສາດ ຂອງລະບົບນິ ເວດປາ ແລະ 
ຂອງການຫາປາ ກ່ໍຄ ຂອງ ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານວຽກງານປະມົງ. ຫໍ້ ອງທົດລອງຂອງວຽກງານປະມົງ ຈະ
ດໍ າເນີ ນງານຕ່ໍພາຍຫ ັ ງການປິ ດ RIP ແລະ ຈະສ ບຕ່ໍຕິດຕາມກວດກາ ລະບົບນິ ເວດຂອງອ່າງເກັບນໍ ໍ້ າ, ສຼຸ
ຂະພາບຂອງປາ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະເພດສັດ, ແຕ່ພັດຈະຢຼຸ ດຕິ ການລົງສໍ າຫ ວດຕາມປົກກະ
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ຕິ ຈໍ ານວນ ແລະ ປະເພດຂອງສັດນໍ ໍ້ າທີ່ ຄົວເຮ ອນຈັບໄດໍ້ . ການຢຼຸ ດຕິດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ຖ ເປັນຄວາມສູນເສັຍໃຫໍ້
ແກ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ລະບອບການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ, ເນ ່ ອງຈາກວ່າມັນແມ່ນສິ່ ງບ່ົງຊີ ໍ້ ຊະນິ ດ
ດຽວທີ່ ມີ ຢູ່ ເພ ່ ອກວດເບິ່ ງສັດນໍ ໍ້ າທີ່ ບໍ່ ໄດໍ້ ຜ່ານຈຼຸ ດຂຶ ໍ້ ນຝ່ັງຂອງ VFG. ຄະນະພວກເຮົ າຢາກຂໍ ແນະນໍ າໃຫໍ້  DAFO 

ພິຈາລະນາການລົງກວດກາຄົວເຮ ອນເປັນໄລຍະບົນພ ໍ້ ນຖານດຽວກັນນີ ໍ້ . 
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 ວຽກນອກກະສິ ກໍາ 

8.1 ຄໍ າແນະນໍ າໃຫໍ້ ມີ ການປິ ດ 

ຄະນະພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າໃຫໍ້ ທໍາການສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນເບິ່ ງຄວາມອາດສາມາດຂອງເມ ອງ 
ໃນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ແຜນງານວຽກນອກກະສິ ກໍາ ແລະ ກ່ໍພັດທະນາເພີໍ້ ມເຕີມ ຖໍ້ າເຫັນວ່າມີ ຄວາມ
ຈໍ າເປັນ; ແລະ ຄວນໃຫໍ້ ມີ ການເລີ ໍ້ ມຕິດຕາມກວດກາ ທຼຸ ລະກິດໃໝ່ຕ່າງໆ ທີ່ ຫາກ່ໍສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນ ແລະ 
ເລີ ໍ້ ມວ່າຈໍ້ າງພະນັກງານ. 

ກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງເມ ອງ, NTPC ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄໍ າປຶ ກສາວ່າ ຄວນໃຫໍ້ ມີ ພະນັກງາເມ ອງສີ່

ຄົນ, ຈາກຫໍ້ ອງການສຶ ກສາ, ອົງການຊາວໜຼຸ່ ມ, ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ ແລະ ຫໍ້ ອງການພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ ແລະ ຫ ຼຸ ດຜ່ອນຄວາມທຼຸ ກຍາກ (RDPEO) ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ຢູ່ຕາມບັນດາແຜນງານອາຊີ ບນອກກະ
ສິ ກໍາ ແລະ ຈະສ ບຕ່ໍໃຫໍ້ ຄວາມຮ່ວມມ ກັບທີ ມງານສະໜັບສະໜູນຂອງ NT2DF ໃນອະນາຄົດ. ສາມໃນສີ່

ຕໍ້ ອງມາຈາກນາກາຍ. ທີ ມງານສະໜັບສະໜູນຂອງ NT2DF ຍັງຈະຫ ິ ໍ້ ນບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນ
ກິດຈະກໍານອກກະສິ ກໍາ ແລະ, ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການນໍ າເອົ າແຜນງານອາຊີ ບນອກກະສິ ກໍາ
ເຂົ ໍ້ າ (ເປັນຕົໍ້ ນແມ່ນການສະໜັບສະໜູນທຼຸ ລະກິດຟາຣມ໌ ຫ   ທຼຸ ລະກິດຫາປາ) ເຂົ ໍ້ າມາຮວມກັບບັນດາອາ
ຊີ ບທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງ, ພວມມີ ການໂອໍ້ ລົມສົນທະນາກັບທີ ມງານ NP-LAF ຢູ່ໃນຂະນະນີ ໍ້  ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ
ຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າ. 

ຜົນສະຫ ຼຸ ບການສໍ າຫ ວດຕິດຕາມກວດກາຮອບທໍາອິ ດ ກ່ຽວກັບທຼຸ ລະກິດ ແລະ ການວ່າຈໍ້ າງງານ, 

ຊຶ່ ງກະທໍາຂຶ ໍ້ ນໃນເດ ອນເມສາ 2018 ນັໍ້ ນ, ປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້  ແມ່ນສໍ າເລັດແລໍ້ ວ. ພວກມັນສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງ
ການເຕີບໂຕ ທັງຂອງທຼຸ ລະກິດຂະໜາດນໍ້ ອຍ ແລະ ຂອງການສໍ້ າງວຽກເຮັດງານທໍາ ນັບແຕ່ປີ  2016 ເປັນ
ຕົໍ້ ນມາ.  ມີ ຜູໍ້ ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມຄອສຝຶກອົບຮົມ ລວມທັງໝົດ 62 ເທ ່ ອຄົນ ນັບຕັໍ້ ງແຕ່ປີ  2015 ເຖິງ 2018. ໃນນີ ໍ້ , 34 

ຄົນ ຫາວຽກກເຮັດໄດໍ້ ແລໍ້ ວ, ຊຶ່ ງໃນນີ ໍ້  20 ຄົນ ແມ່ນໄດໍ້ ວຽກທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບວິ ຊາທີ່ ຕົນໄດໍ້ ຮັບການຝຶກອົບ
ຮົມມມາ. ຄວາມສໍ າເລັດດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ບໍ່ ສາມາດຖ ວ່າແມ່ນຍໍ້ ອນແຜນງານຕ່າງໆຂອງ NTPC ທັງໝົດ, ແຕ່
ຜົນໄດໍ້ ຮັບເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ກ່ໍເປັນສິ່ ງປຼຸ ກລະດົມໃຈໄດໍ້ ດີ . ການສໍ າຫ ວດດໍ້ ານທຼຸ ລະກິດ ແລະ ການວ່າຈໍ້ າງງານຊຼຸ ດຕ່ໍ
ໄປ ແມ່ນຂຶ ໍ້ ນແຜນໃສ່ເດ ອນຕຼຸ ລາ 2018. 

8.2 ຄໍ າແນະນໍ າອ ່ ນໆ 

ຄະນະພວກເຮົ າໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄໍ າແນະນໍ າຫ າຍອັນ ກ່ຽວກັບປະເດັນ ກອງທຶ ນພັດທະນາບໍ້ ານ (VDFs), 

ຊຶ່ ງກວມເອົ າທັງການກວດສອບບັນຊີ ຂອງແຕ່ລະກອງທຶ ນ VDF (23/27), ການສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນເບິ່ ງ
ຄວາມສະເໝີພາບຂອງການເຂົ ໍ້ າເຖິງເງິ ນກູໍ້  ຂອງ VDF (24/27) ແລະ ການສໍ້ າງອົງການຈັດຕັໍ້ ງທີ່ ໃຫໍ້ ການ
ຊ່ວຍເຫ  ອດໍ້ ານເນັດເວີ ຣ໌ ກ ສໍ າລັບ VDFs (25/27). ນັບແຕ່ເທ ່ ອສຼຸ ດໍ້ າຍທີ່ ພວກເຮົ າໄດໍ້ ລາຍງານໄວໍ້ , ສະມາຄົມ
ສິ ນເຊ ່ ອຈຼຸ ນລະພາກຂອງລາວ (MFA) ໄດໍ້ ສໍ້ າງໜັງສ ຄໍ າຮໍ້ ອງເປັນລາຍລະອຽດ ເພ ່ ອຂໍ ສໍ້ າງຕັໍ້ ງ ສະຫະພັນສິ ນ
ເຊ ່ ອແລະ ການຝາກປະຢັດ (SCU) ໃຫໍ້ ແກ່ພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ , ພາຍໃຕໍ້ ການຊີ ໍ້ ນໍ າເບິ່ ງແຍງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ
ຊາດລາວ. ຂາຫຼຸໍ້ ນຫ ັ ກຈະແມ່ນບັນດາສະມາຊິ ກຂອງ VDF, ແຕ່ວ່າຊາວບໍ້ ານທີ່ ບໍ່ ແມ່ນສະມາຊິ ກ ກ່ໍສາ
ມາດຈ່າຍເງິ ນເຂົ ໍ້ າມານໍ າໃຊໍ້ ໄດໍ້ . ຄໍ າແນະນໍ າແຕ່ລະອັນກ່ຽວກັບປະເດັນນີ ໍ້ ຂອງພວກເຮົ າຈະໄດໍ້ ຮັບການຊີ ໍ້

ແຈງອະທິ ບາຍ SCU: ສະຫະພັນຈະເປັນຜູໍ້ ສະໜອງການຊີ ໍ້ ນໍ າ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໃຫໍ້ ແກ່ບັນດາ VDFs ທັງ 

16 ແຫ່ງ ແລະ ໃຫໍ້ ບັນດາໜ່ວຍບໍ ລິ ການດໍ້ ານການເງິ ນຢູ່ນາກາຍສາມາດເຂົ ໍ້ າເຖິງ. MFA ຈະເປັນຜູໍ້ ກວດ
ສອບບັນຊີ ການເງິ ນ ແລະ ດໍ້ ານສັງຄົມຂອງກອງທຶ ນເຫ ົ່ ານີ ໍ້ , ໂດຍທີ່ ການກວດສອບບັນຊີ ດໍ້ ານສັງຄົມ ຈະ
ກວມເອົ າ ການເຂົ ໍ້ າເຖິງທຶ ນຂອງບັນດາກຼຸ ່ ມຕ່າງໆ.  

ສະຫະພັນ SCU ຍັງຈະສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດໍ້ ຂອງການປ່ອຍກູໍ້ ໃນຈໍ ານວນທີ່ ຫ າຍກວ່າປົກກະຕິ 

ສໍ າລັບໄລຍະທີ່ ຍາວກວ່າ ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຼຸ ລະກິດ ຊຶ່ ງຈະໄປຕອບສະໜອງຕ່ໍຄໍ າ
ແນະນໍ າ (26/27) ຂອງພວກເຮົ າ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກໍາ MTDP ເພ ່ ອສໍ້ າງເປັນເງິ ນຕັໍ້ ງຕົໍ້ ນທຼຸ ລະ
ກິດ ເພ ່ ອຊ່ວຍບັນດາ VDFs ໃນການປ່ອຍສິ ນເຊ ່ ອໄລຍະຍາວ. ສູນແຫ ່ ງທຼຸ ລະກິດທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງ, ຊຶ່ ງຄະນະ
ພວກເຮົ າສະໜັບສະໜູນຢູ່ໃນຄໍ າແນະນໍ າ 27/27 ຂອງພວກເຮົ າ, ໄດໍ້ ຖ ກສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນແລໍ້ ວ. 
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ພວກເຮົ າຍັງໄດໍ້ ນະນໍ າໃຫໍ້ ມີ ການວາງແຜນການສໍ າລັບບໍ ລິ ສັດຮ່ວມຫຼຸໍ້ ນກັບບັນດາຜູໍ້ ດໍ າເນີ ນ
ການທ່ອງທ່ຽວ ເພ ່ ອດຶ ງເອົ າທົວເຂົ ໍ້ າສູ່ເຂດປົກປໍ້ ອງ (28/27). ມັນເປັນສິ່ ງທີ່ ໜໍ້ າຍິ ນດີ  ທີ່ ໄດໍ້ ຍິ ນວ່າ ບໍ້ ານ
ພັກຫ ັ ງໜ່ຶງຢູ່ທ່າລັງ ໄດໍ້ ເລີ ໍ້ ມໃຫໍ້ ບໍ ລິ ການນໍ າແຂກຂຶ ໍ້ ນທ່ຽວຕາມນໍ ໍ້ າສົດ (ຊຶ່ ງປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້  ແມ່ນອົງການທ່ອງ
ທ່ຽວຕ່າງໆ ເປັນຜູໍ້ ຂາຍໃຫໍ້ ) ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາດໍ້ ານການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດຂອງ WMPA ກ່ໍພວມສຶ ກສາເບິ່ ງ 

ສາຍທາງທ່ອງທ່ຽວທີ່ ດົນກວ່າເກ່ົາ ເພ ່ ອໃຫໍ້ ສາມາດເບິ່ ງສັດປ່າໄດໍ້ ຫ າຍກວ່າເກ່ົາ. ການປຶ ກສາຫາລ ຂອງ 

FMP ກ່ໍໄດໍ້ ເອີ່ ຍເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດໍ້ ຂອງການນໍ າເອົ າແຂກໄປທ່ອງທ່ຽວຕາມປ່າຊຼຸ ມຊົນ. ດ່ັງທີ່  ທີ່ ປຶ ກສາ
ຂອງ WMPA ໄດໍ້ ຊີ ໍ້ ໃຫໍ້ ເຫັນ, ມັນຍັງຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ມີ ການວາງແຜນຫ າຍຢ່າງ. ກິດຈະກໍານີ ໍ້  ຮຽກຮໍ້ ອງໃຫໍ້
ຕໍ້ ອງມີ ການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ອນທີ່ ຈະອະນຼຸ ຍາດໃຫໍ້ ຄົນເຂົ ໍ້ າໄປເຖິງເຂດປົກປໍ້ ອງ, ການວາງ
ແຜນການທ່ຽວແຕ່ລະຄັໍ້ ງໃຫໍ້ ແທດເໝາະກັບຂີ ດຈໍ າກັດດໍ້ ານເວລາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫ າຍ, ການ
ລົງທຶ ນໃຊໍ້ ອາຄານສະຖານທີ່ ອັນຈໍ າເປັນພ ໍ້ ນຖານ ເປັນຕົໍ້ ນແມ່ນຫໍ້ ອງນໍ ໍ້ າ ແລະ ສາລາພັກເຊົ າ, ການປັບ
ປຼຸ ງເສັໍ້ ນທາງເດີ ນ ແລະ ການຮັບປະກັນໃຫໍ້ ຊາວບໍ້ ານມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງພໍເໝາະ
ພໍພຽງ ຈາກກິດຈະກໍາດ່ັງກ່າວນີ ໍ້ . ແຕ່ມັນກ່ໍແມ່ນສິ່ ງທີ່ ໜໍ້ າຍິ ນດີ  ທີ່ ໄດໍ້ ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ ແທດເໝາະ
ກັບຕົວຈິ ງບາງອັນ ເພ ່ ອເພີໍ້ ມຈໍ ານວນມ ໍ້ ຂອງການຢໍ້ ຽມຢາມບົນພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້  ດໍ້ ວຍການຫາປະໂຫຍດ
ຈາກບັນດາສິ່ ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍາມະຊາດຂອງປ່າແຫ່ງນີ ໍ້  ແລະ ດໍ້ ວຍການຮັບປະກັນໃຫໍ້ ການມາຢໍ້ ຽມ
ຢາມນັໍ້ ນ ນໍ າຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ຜູໍ້ ຢູ່ອາໄສໃນແຖບນີ ໍ້ . 
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 ກຼຸ່ ມຊົນເຜ່ົາ 

 

9.1 ຄໍ າແນະນໍ າທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບການປິ ດ 

ມີ ຄໍ າແນະນໍ າຫົກຂໍ ໍ້  ໃນບົດລາຍງານສະບັບທີ  27 ຂອງ POE ທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບບັນດາເງ ່ ອນໄຂກໍານົດ
ທີ່ ດຶ ງອອກມາຈາກ CA ຊຶ່ ງເວົ ໍ້ າເຖິງສະພາບການຂອງກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາເທິ ງພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ . ພວກເຮົ າໃຫໍ້ ຄໍ າ
ແນະນໍ າຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງວ່າ, ໃນຖານະເປັນເງ ່ ອນໄຂຂອງການປິ ດ, ບັນດາມາດຕະການເພ ່ ອປັບປຼຸ ງ
ສະມັດຖະພາບດໍ້ ານເສດຖະກິດຂອງບັນດາກຼຸ ່ ມທີ່ ຍັງລໍ້ າຫ ັ ງ ຄວນຕໍ້ ອງອີ ງໃສ່ການອອກແບບຢ່າງແທດ
ເໝາະ ໃຫໍ້ ແກ່ການສະໜັບສະໜູນດໍ້ ານອາຊີ ບການການ ແກ່ບັນດາບໍ້ ານນໍ້ ອຍ, ກຼຸ່ ມຂອງຄົວເຮ ອນ
ເຮ ອນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ ດໍ້ ອຍໂອກາດ ບົນຖ ໍ້ ນຖານຄວາມຈໍ າເປັນ ແລະ ເງ ່ ອນໄຂຕ່າງໆ ແທນທີ່ ຈະແມ່ນ
ບົນພ ໍ້ ນຖານຂອງຊົນເຜ່ົາ.  

ເຫດຜົນອັນຕົໍ້ ນຕໍທີ່ ພາໃຫໍ້ ພວກເຮົ າແນະນໍ າເຊັ່ ນນີ ໍ້  ແມ່ນຍໍ້ ອນວ່າ ຄວາມດໍ້ ອຍໂອກາດນັໍ້ ນ ມີ
ສາຍເຫດມາຈາກຫ າຍໆປັດໄຈ, ບໍ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ຍໍ້ ອນຄວາມເປັນຊົນເຜ່ົາ, ເພາະສະນັໍ້ ນມັນຈຶ່ ງຈະມີ ຜະ
ສິ ດທິ ພາບກວ່າເກ່ົາ ທີ່ ຈະໄປເລັງໃສ່ຄວາມດໍ້ ອຍໂອກາດໂດຍກົງ. ແຕ່ວ່າ ບາດກໍ້ າວນີ ໍ້  ພັດຍັງແມ່ນເຄ ່ ອງ
ມີ ແກໍ້ ໄຂ ຂໍ ໍ້ ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງຈຼຸ ດປະສົງຂອງການຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ ຊຶ່ ງບັນຈຼຸ ຢູ່ໃນ CA ເພ ່ ອ “ນໍ າໃຊໍ້ ມາດຕະ
ການພິເສດຕ່າງໆທີ່ ຈໍ າເປັນ ມາປະຕິບັດກັບບັນດາຊົນເຜ່ົາສ່ວນນໍ້ ອຍ ແລະ ບຼຸ ກຄົນທີ່ ດໍ້ ອຍໂອກາດ 
ເພ ່ ອແກໍ້ ໄຂຄວາມຈໍ າເປັນຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າ ແລະ ເພ ່ ອສ່ົງເສີ ມໃຫໍ້ ເຂົ ໍ້ າເຈົ ໍ້ າສາມາດກຼຸໍ້ ມຕົນເອງ ແລະ 
ເພ ່ ອປັບປຼຸ ງຖານະທາງດໍ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າ” ກັບນະໂຍບາຍຂອງ GOL, ຊຶ່ ງບໍ່ ຮັບຮູໍ້
ເປັນທາງການ ສໍ ານວນ “ຊົນເຜ່ົາສ່ວນນໍ້ ອຍ” ແລະ  ຕົກລົງຍອມຮັບຮູໍ້  “ສິ ດສະເໝີພາບສໍ າລັບທຼຸ ກຄົນ 

ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງທຼຸ ກໆຄົນ.” 

ສາມຫຼຸ່ ນຄົນ ຢູ່ກອງປະຊຼຸ ມບໍ້ ານນໍ ໍ້ ານຽນ 
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ຜົນໄດໍ້ ຮັບ ຂອງການສົນທະນາກ່ຽວກັບປະເດັນດ່ັງກ່າວໃນປີ ທີ່ ຜ່ານມາ ແມ່ນຂໍ ໍ້ ຕົກລົງເພ ່ ອສໍ້ າງ
ແຜນການທີ່ ແທດເໝາະກັບຄວາມຈໍ າເປັນຂອງບັນດາກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ກຼຸ່ ມດໍ້ ອຍໂອກາດອ ່ ນໆ ຢູ່ພາຍ
ໃນບັນດາແຜນງານສໍ້ າງອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນທີ່ ກວມລວມກວ່າ. ຂະບວນການ ກອງທຶ ນຫ ຼຸ ດຜ່ອນຄວາມ
ທຼຸ ກຍາກ (PRF) ທີ່ ດັດແກໍ້ ແລໍ້ ວນັໍ້ ນ ແມ່ນອີ ງໃສ່ບັນດາກອງປະຊຼຸ ມລະດັບບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ຊຶ່ ງເວົ ໍ້ າເຖິງບູລິ ມະສິ ດ
ຕ່າງໆຂອງ  VDP ແລະ ຮັບປະກັນໃຫໍ້ ບູລິ ມະສິ ດຂອງບັນດາຄົວເຮ ອນທີ່ ດໍ້ ອຍໂອກາດໄດໍ້ ຮັບການພິຈາລະ
ນາຢ່າງເທົ່ າທຽມກັນ ເພ ່ ອໃຫໍ້ ຂະບວນການ VDP ສະທໍ້ ອນໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍ າເປັນຂອງຜູໍ້ ດໍ້ ອຍໂອກາດ
ຂອງທຼຸ ກໆກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາ ຮວມທັງຜູໍ້ ທີ່ ທຼຸ ກຍາກ, ຜູໍ້ ທີ່ ດໍ້ ອຍໂອກາດ ແລະ ແມ່ຍິ ງ. ການສໍ າພາດທີ່ ຕາມມາ
ກັບບັນດາກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາ ຢູ່ແຕ່ລະບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ຢ ນຢັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ວ່າ ຄວາມກັງວົນ ແລະ ບູລິ ມະສິ ດ
ຂອງກຼຸ ່ ມພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າ  ໄດໍ້ ຖ ກນໍ າໄປພິຈາລະນາເຂົ ໍ້ າໃນບັນດາແຜນການຂອງບໍ້ ານນໍ້ ອຍແລໍ້ ວ . 

ການກວດສອບເພີໍ້ ມເຕີມເບິ່ ງບູລິ ມະສິ ດຂອງ VDP ໂດຍຊາວບໍ້ ານເອງ ຮັບປະກັນໄດໍ້ ວ່າ ບູລິ ມະສິ ດສູງສຼຸ ດ
ແປດຂໍ ໍ້  ຊຶ່ ງບັນດາກຼຸ ່ ມດໍ້ ອຍໂອກາດເປັນຜູໍ້ ສະເໜີຂຶ ໍ້ ນນັໍ້ ນ ໄດໍ້ ຖ ກຮວມເຂົ ໍ້ າໄວໍ້ ແລໍ້ ວ. ຄະນະພວກເຮົ າແນະ
ນໍ າວ່າ ຂະບວນການດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ຄວນກາຍມາເປັນວຽກງານປົກກະຕິຂອງການປຶ ກສາຫາລ  VDP ໃນອະນາ
ຄົດ. 

ການພັດທະນາເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງ ການປະນິ ປະນອມ ຊຶ່ ງອາດເໝາະສົມກັບທຼຸ ກຝ່າຍທີ່

ພົວພັນເຖິງ ຮວມທັງຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍສ່ວນໃຫຍ່. ມັນຍັງຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຮັບການປະເມີ ນ ເພ ່ ອເບິ່ ງວ່າລະບົບທີ່ ອອກ
ແບບຢ່າງແທດເໝາະນີ ໍ້ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົນສໍ່ າໃດ ໃນການຊ່ວຍເຫ  ອຜູໍ້ ທີ່ ດໍ້ ອຍໂອກາດ ຮວມທັງບັນດາກຼຸ ່ ມ
ຊົນເຜ່ົາທີ່ ທຼຸ ກຍາກກວ່າ, ແຕ່ຖໍ້ າໄດໍ້ ຮັບການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານເປັນຢ່າງດີ  ມັນກ່ໍອາດຈະສະໜອງເສັໍ້ ນ
ທາງທີ່ ສໍ້ າງສັນອັນໜ່ຶງເພ ່ ອຊ່ວຍກໍ້ າວໄປທາງໜໍ້ າ. ຄະນະ POE ຮັບຮູໍ້ ວ່າ ນະຈຼຸ ດນີ ໍ້ ຂອງການພັດທະນາ ລະ
ບຽບຂັໍ້ ນຕອນນີ ໍ້  ຕອບສະໜອງໄດໍ້ ຢ່າງພຽງພໍຕາມຄວາມຮຽກຮໍ້ ອງຕໍ້ ອງການ. 

9.2 ຄໍ າແນະນໍ າອ ່ ນໆ 

ຄໍ າແນະນໍ າອ ່ ນໆສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວກັບກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາ ຊຶ່ ງລະບຼຸ ໄວໍ້ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບທີ  27 ໄດໍ້ ຖ ກ
ຈັດປະເພດ ໃຫໍ້ ເປັນປະເດັນທີ່ ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ພິຈາລະນາຢູ່ ການພັດທະນາໃນອະນາຄົດຂອງພູພຽງນີ ໍ້  ແລະ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ ໄດໍ້ ເວົ ໍ້ າເຖິງໃນລະຫວ່າງການມາພິສູດຢັໍ້ ງຢ ນຄັໍ້ ງນີ ໍ້ . ໃນຂະນະທີ່ ມັນແມ່ນຄວາມຈິ ງທີ່

ພວກມັນມີ ຄວາມກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບບັນດາປະເດັນທີ່ ຕໍ້ ອງໃຊໍ້ ເວລາເພ ່ ອແກໍ້ ໄຂ, ແຕ່ພວກເຮົ າກ່ໍຍັງເຊ ່ ອວ່າ 

ຄໍ າແນະນໍ າເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ຈະເປັນປະໂຫຍດ ຖໍ້ າຫາກໄດໍ້ ຮັບການພິຈາລະນາ.  

ຄໍ າແນະນໍ າທີ  34/27, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຊຶ່ ງຖ ກອອກແບບມາເພ ່ ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫໍ້ ຜູໍ້ ເຖົໍ້ າຜູໍ້
ແກ່ ສາມາດເຂົ ໍ້ າເຖິງວຽກບໍ້ ານການເມ ອງຢູ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ, ໄດໍ້ ແນະນໍ າວ່າ ຄວນແຕ່ງຕັໍ້ ງພາຍພາສາ ທີ່ ປາກ
ເວົ ໍ້ າພາສາຊົນເຜ່ົາໄດໍ້ ຫ າຍພາສາ ແຕ່ພິເສດກວ່າໝູ່ແມ່ນພາສາມະກອງ - ຊຶ່ ງແມ່ນກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາໃຫຍ່ທີ່

ອາໄສຢູ່ທ່ົວໄປບົນພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້  ເພ ່ ອໄປຊ່ວຍໃຫໍ້ ຜູໍ້ ເຖົໍ້ າຜູໍ້ ແກ່ສາມາດເຂົ ໍ້ າຮ່ວມກອງປະຊຼຸ ມປຶ ກສາຫາລ 
ທີ່ ດໍ າເນີ ນໄປຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ. ຄໍ າສະເໜີດ່ັງກ່າວນີ ໍ້ ໄດໍ້ ຖ ກປະຕິເສດຢູ່ໃນຄໍ າຕອບຂອງ JWG ໃສ່ບົດລາຍງານ
ສະບັບທີ  27 ຂອງ POE ບົນພ ໍ້ ນຖານທີ່ ວ່າ ຢູ່ພູພຽງນີ ໍ້ ມີ ຄົນປາກເວົ ໍ້ າຫ າຍພາສາ ແລະ ພະນັກງານເມ ອງກ່ໍບໍ່

ມີ ໃຜເວົ ໍ້ າພາສາມະກອງໄດໍ້ . ຄວາມຈິ ງແລໍ້ ວ ເຫດຜົນອັນທີ ສອງນີ ໍ້  ແຮ່ງຢໍ ໍ້ າຕ ່ ມວ່າມັນຈໍ າເປັນທີ່ ຕໍ້ ອງມີ
ຜູໍ້ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກດໍ້ ານນີ ໍ້ ໄວໍ້ ຈັກຄົນ. ຕາຕະລາງຢູ່ໃນບົດລາຍງານຄວາມສໍ າເລັດທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງ 

ຊຶ່ ງສັງລວມ ໝາກຜົນຂອງແບບສອບຖາມຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ ຕ່ໍການເຂົ ໍ້ າເຖິງຂະບວນການວາງແຜນ ໄດໍ້
ບັນທຶ ກວ່າ ໃນກໍລະນີ ຂອງກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາໃຫຍ່ສອງກຼຸ ່ ມ (ນອກຈາກເຜ່ົາລາວລຼຸ ່ ມ) ຢູ່ເທິ ງພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້  (ເຜ່ົາ
ມະກອງ ແລະ ເຜ່ົາບໍ່ ) ຜູໍ້ ເຖົໍ້ າ “ຈໍ ານວນໜ່ຶງ” ບໍ່ ເຂົ ໍ້ າໃຈຂະບວນການວາງແຜນ “ຍໍ້ ອນບໍ່ ເຂໍ້ າໃຈພາສາ, ລະ
ບຽບວິ ທີ  ແລະ ບໍ່ ໄດໍ້ ໜັງສ ”. ເຫັນໄດໍ້ ແຈໍ້ ງວ່າການສ ່ ສານຍັງສ ບບຕ່ໍເປັນບັນຫາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ ຢູ່ໃນ
ອັດຕາສ່ວນຫ າຍກ່ໍຕາມ. ຄະນະ POE ແນະນໍ າວ່າ ປະເດັນນີ ໍ້  ພະນັກງານເມ ອງຕໍ້ ອງເປັນຜູໍ້ ກັບຄ ນມາແກໍ້
ໄຂ.  

ຄໍ າແນະນໍ າທີ  35/27 ຮຽກຮໍ້ ອງໃຫໍ້ ມີ ການເຄ ່ ອນໄຫວໃນໄວໆ ເພ ່ ອໃຫໍ້ ມີ ຕົວແທນຂອງຊົນເຜ່ົາຫ າຍ
ຂຶ ໍ້ ນຢູ່ຕາມ VDCs ແລະ ຢູ່ກອງປະຊຼຸ ມປຶ ກສາຫາລ ອ ່ ນໆ, ຕາມທີ່ ທ່ານເຈົ ໍ້ າແຂວງໄດໍ້ ກໍານົດໄວໍ້ .  ແນ່ນອນວ່າ
ມັນແມ່ນເລ ່ ອງທີ່ ໜໍ້ າຍິ ນດີ  ທີ່ ໄດໍ້ ເຫັນຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂອງບົດລາຍງານຄວາມສໍ າເລັດ ທີ່ ວ່າ ໃນການ
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ວາງແຜນ VDP ປີ  2017  ມີ ເລ ່ ອງປະຈວບພໍເໝາະ ທີ່ ອັດຕາສ່ວນຮໍ້ ອຍຂອງຜູໍ້ ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມທີ່ ເປັນຊົນເຜ່ົາ, ສະ
ມາຊິ ກຂອງ VDC ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນໆນັໍ້ ນ, ໃກໍ້ ຄຽງກັບອັດຕາສ່ວນຮໍ້ ອຍຂອງຄົນຊົນເຜ່ົາຢູ່ໃນແຕ່ລະ
ບໍ້ ານ. ຍົກຕົວຢ່າງ ຊົນເຜ່ົາ ບໍ່  ຊຶ່ ງກວມເອົ າ 28.9% ຂອງຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍຢູ່ ທ່າລັງ, ຄົນບໍ່  ທີ່ ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມສົນທະ
ນາວາງແຜນ  VDP ຢູ່ທ່າລັງ ກວມເອົ າ 31.7% ຂອງຜູໍ້ ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມທັງໝົດ.  

ຄໍ າແນະນໍ າທີ  36/27, 37/27 ແລະ 38/27 ໂດຍພ ໍ້ ນຖານແລໍ້ ວ ແມ່ນສໍ າລັບໃຫໍ້ ອົງການຈັດຕັໍ້ ງຂອງລາວ 

ເປັນຜູໍ້ ແກໍ້ ໄຂ. ຄໍ າແນະນໍ າທໍາອິ ດ ຊີ ໍ້ ໃຫໍ້ ເຫັນວ່າ ຄວນລິ ເລີ ໍ້ ມສຶ ກສາເພີໍ້ ມຕ ່ ມກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ພາສາປາກເວົ ໍ້ າຂອງຄົນຢູ່ພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້  “ກ່ອນທີ່ ພວກມັນຈະຖ ກກັດເຊາະໄປຫ າຍກວ່ານີ ໍ້ ”, ຄໍ າແນະນໍ າທີ
ສອງ ຊ່ວຍ ແນວລາວສໍ້ າງຊາດ (LFNC) ແກໍ້ ໄຂຂໍ ໍ້ ຂັດແຍ່ງ, ແລະ ຄໍ າແນະທີ ສາມ ປຼຸ ກລະດົມໃຫໍ້ ມີ ການສ ບຕ່ໍ
ເຈລະຈາຢ່າງອົດທົນ ເພ ່ ອຊອກຫາວິ ທີ ແກໍ້ ໄຂ ປະເດັນທີ່ ເຜ່ົາອະໂຮຢາກກັບຄ ນໄປຢູ່ບໍ້ ານສົບເຮັໍ້ ຍເກ່ົາ. 

ຄະນະ POE ໄດໍ້ ສົນທະນາແບບສັໍ້ ນໆກັບກຼຸ ່ ມ ອະໂຮ ທີ່ ຍົກຍໍ້ າຍໄປຢູ່ນໍ ໍ້ ານຽນ ຊຶ່ ງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າກ່ໍໄດໍ້ ຢ ນວ່າ
ພວກຕົນໄດໍ້ ກັບໄປບໍ້ ານເກ່ົາແທໍ້  ໂດຍທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄປຊອກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ສ່ວນຫ າຍ
ແມ່ນໄປຫາປາ) ແລະ ວ່າການໂອໍ້ ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ ານັໍ້ ນ ຍັງສ ບຕ່ໍດໍ າ
ເນີ ນໄປ.  
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 ພ ໍ້ ນຖານໂຄງລ່າງ 

ຄະນະພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າວ່າ ການຕອບສະໜອງຕາມເງ ່ ອນໄຂກໍານົດຕ່າງໆທີ່ ຍັງຄົງຄໍ້ າງດໍ້ ານ 
ພ ໍ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ຄວນຕໍ້ ອງແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງຂອງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາອິ ດສະຫ ະ ຢູ່ໃນ LoA ຫ   ຢູ່ໃນ 

ສັນຍາການມອບໂອນ, ແລະ ວຽກງານກວດສອບບັນຊີ ຂອງ SERF ຄວນຕໍ້ ອງຮວມມີ ການຕິດຕາມກວດ
ກາອິ ດສະຫ ະ ເບິ່ ງມາດຕະຖານຂອງການບໍ າລຼຸ ງຮັກສາຊັບສິ ນຕ່າງໆຂອງຊຼຸ ມຊົນ ຊຶ່ ງກອງທຶ ນ ເປັນຜູໍ້ ສະ
ໜອງທຶ ນໃຫໍ້ .  

ບໍ ລິ ສັດເກ ອບສໍ າເລັດໜໍ້ າວຽກຄົງຄໍ້ າງທັງໝົດດໍ້ ານພ ໍ້ ນຖານໂຄງລ່າງແລໍ້ ວ ແລະ ກ່ໍພວມດໍ າ
ເນີ ນສ່ວນທີ່ ຍັງເຫ  ອຢູ່. ຂໍ ໍ້ ຍົກເວັໍ້ ນອັນໜ່ຶງ ແມ່ນປະເດັນກ່ຽວກັບວ່າ ຈະຕອບສະໜອງໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຕາມມາດ
ຕະຖານການສະໜອງນໍ ໍ້ າພາຍໃນຢູ່ຕາມບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ບ່ອນຊຶ່ ງລະດັບນໍ ໍ້ າໃຕໍ້ ດິ ນ ບໍ່ ສາມາດສະໜອງນໍ ໍ້ າໃຫໍ້
ບໍ່ ນໍ ໍ້ າສໍ້ າງເພີໍ້ ມເຕີມໄດໍ້ ອີ ກນັໍ້ ນ ຄ ແນວໃດ. NTPC ພວມພິຈາລະນາເພ່ິງຄວາມເປັນໄປໄດໍ້  ຂອງການຫຼຸໍ້ ນ
ສ່ວນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພ ່ ອສໍ້ າງລະບົບທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ແຈກຈ່າຍນໍ ໍ້ າຕາມທ່ໍສ່ົງ
ໄປສູ່ເຮ ອນທີ່ ໄດໍ້ ຮັບຜົນກະທົບ. 

ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາການດໍ າເນີ ນງານຂອງ SERF ແມ່ນອີ ງຢູ່ບົນພ ໍ້ ນຖານ
ຂອງຂໍ ໍ້ ກໍານົດຢູ່ປຶ ໍ້ ມຄູ່ມ ສະບັບຫ ໍ້ າສຼຸ ດຂອງ SERF ທີ່ ວ່າ “ຫົວໜໍ້ າບໍ້ ານນໍ້ ອຍ… ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມຕີລາຄາ ການດໍ າ
ເນີ ນງານຂອງ SERF ຢ່າງໜໍ້ ອຍທີ່ ສຼຸ ດໜ່ຶງເທ ່ ອຕ່ໍປີ . ການຕີລາຄາດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ຕໍ້ ອງດໍ າເນີ ນໄປເປັນສອງຂັໍ້ ນ
ຕອນຄ : 1) ກອງປະຊຼຸ ມພາຍໃນບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ຊຶ່ ງກໍານົດບ່ົງຊີ ໍ້  ຈຼຸ ດດີ ຈຼຸ ດອ່ອນ ຂອງການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ SERF 

ແລະ ການກໍານົດບ່ົງຊີ ໍ້ ເຂດທີ່ ຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ປັບປຼຸ ງເງ ່ ອນໄຂ ຫ   ປັບປຼຸ ງຄັງຂອງຊັບສິ ນຊຼຸ ມຊົນຜູໍ້ ຍົກ
ຍໍ້ າຍ; ແລະ 2) … ການກວດກາຄ ນປະຈໍ າປີ  ການປະຕິບັດງານຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ແລະ ການປະຕິບັດ
ງານດໍ້ ານການເງິ ນຂອງຄະນະຜູໍ້ ບໍ ລິ ຫານຂອງ SERF.” ຄະນະພວກເຮົ າບໍ່ ມີ ຂໍ ໍ້ ມູນວ່າ ການກວດກາຄ ນເຫ ົ່ າ
ນີ ໍ້  ໄດໍ້ ຮັບການຈັດຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນແລໍ້ ວຫ  ຍັງ.  SERF ຈະບໍ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດໍ້ ຕາມຄໍ າຮໍ້ ອງຂໍ ທັງໝົດທີ່ ຂຶ ໍ້ ນ
ມາຫາຕົນ, ເພາະສະນັໍ້ ນ ມັນຈຶ່ ງແນ່ນອນແລໍ້ ວວ່າຈະມີ ຄໍ າຈ່ົມວ່າຢູ່ໃນບົດລາຍການການກວດກາຄ ນເຫ ົ່ າ
ນີ ໍ້ . ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການເກັບກໍາເອົ າຄໍ າຄິ ດຄໍ າເປັນຈາກຊາວລໍ້ ານ ແມ່ນສິ່ ງຈໍ າເປັນໃຫໍ້ ແກ່ 

ຄວາມໜໍ້ າເຊ ່ ອຖ ຂອງກອງທຶ ນ ໃນສາຍຕາຂອງຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ ານ.  
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 WMPA 

11.1 ພາກສະເໜີ 

ຢູ່ໃນ POE27 ຄະນະພວກເຮົ າໄດໍ້ ລາຍງານເຖິງຄວາມຄ ບໜໍ້ າຂອງການປັບປຼຸ ງໂຄງຮ່າງການຈັດ
ຕັໍ້ ງຂອງ WMPA ໂດຍເປັນການຕອບໂຕໍ້ ໃສ່ຄວາມບໍ່ ສໍ າເລັດຊໍ ໍ້ າແລໍ້ ວຊໍ ໍ້ າອີ ກ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຢາກບັນ
ລຼຸ ເປົ ໍ້ າໝາຍການປົກປໍ້ ອງຊີ ວະນານາພັນຢູ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງນໍ ໍ້ າເທີ ນ 2 ແລະ ການສ່ົງເສີ ມການພັດທະ
ນາອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນອັນໃໝ່ໆໃຫໍ້ ແກ່ພົນລະເມ ອງໃນເຂດນີ ໍ້ . ເຂດອ່າງໂຕ່ງ, ຫ  ທີ່ ມີ ຊ ່ ເປັນທາງການວ່າ 

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ ໍ້ າເທີ ນ (NNT-NPA), ມີ ຄວາມສໍ າຄັນລະດັບໂລກ ທາງດໍ້ ານຊີ ວະນານາ
ພັນ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍດໍ້ ານວັດທະນະທໍາ. ພວກເຮົ າໄດໍ້ ລາຍງານວ່າ ຫ າຍສິ່ ງຫ າຍຢ່າງໄດໍ້ ສໍ າເລັດຜົນ
ແລໍ້ ວນັບຕັໍ້ ງແຕ່ພວກເຮົ າລາຍງານຄັໍ້ ງຜ່ານມາ ໃນເດ ອນມີ ນາ 2017. ຄວາມຄ ບໜໍ້ າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ເນ ່ ອງຈາກ ການໂອໍ້ ລົມສົນທະນາ, ປະສົບການທາງດໍ້ ານການພັດທະນາ ແລະ ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ 

ແລະ ພະລັງງານຊຶ່ ງ ສະມາຄົມຜູໍ້ ຊ່ຽວຊານດໍ້ ານວິ ຊາການ (COTE) ໄດໍ້ ນໍ າມາ ເພີໍ້ ມໃສ່ ພາຍຫ ັ ງທີ່ ມີ ການນລົງ
ນາມໃນສັນຍາກັບ WMPA ໃນເດ ອນຕຼຸ ລາ 2017.  

ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ COTE, ດຣ. ຈັນທະວີ  ວົງຄໍ າເອງ, ໜ່ຶງໃນຈໍ ານວນດອກເຕີດໍ້ ານການອະນຼຸ ລັກ 

ສອງຄົນຂອງລາວ ໄດໍ້ ຮວບຮວມທີ ມງານທີ່ ດີ ເລີ ດອັນໜ່ຶງຂຶ ໍ້ ນມາ ຊຶ່ ງປະກອບດໍ້ ວຍບຼຸ ກຄົນທີ່ ມີ ຄວາສາ
ມາດ ແລະມີ ປະສົບການທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງ ໃນຫ າຍໆດໍ້ ານຂອງການອະນຼຸ ລັກ ແລະ ພັດທະນາ, ຊຶ່ ງເປັນຕົວ
ແທນໃຫໍ້ ບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ ງທີ່ ບໍ່ ແມ່ນລັດຖະບານ (NGOs), ໃນນີ ໍ້  ຮວມທັງສະມາຄົມອະນຼຸ ລັກສັດປ່າ 

(ລາວ), ອົງການສາກົນເພ ່ ອພັດທະນາກະສິ ກໍາ (ຝຣ່ັງ), ອົງການອະນຼຸ ລັກ (ລາວ ແລະ ຝຣ່ັງ), ແລະ ອົງການ
ລົບລໍ້ າງຄວາມກ ກໜັງສ ແບບສໍ້ າງສັນ (ລາວ), ແຕ່ພັດຍັງມີ ການຕິດຕ່ໍພົວພັນຢ່າງຫໍ້ າວຫັນກັບບັນດາ
ອົງການ NGOs ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນອ ່ ນໆ, ກັບບັນດາສະຖາບັນຄົໍ້ ນຄວໍ້ າ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ ງທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງ
ອ ່ ນ ໍ້ . ຕະຫ ອດເວລາແປດເດ ອນແຫ່ງການກ່ໍຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນມາ, COTE ໄດໍ້ ມີ ຄວາມຈູບຈໍ້ າວໃນການປະດິ ດແຕ່ງ 

ແລະ ຄວາມສໍ າເລັດອັນຫ ວງຫ າຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເຊັ່ ນ ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ, ການປະຕິຮູບວຽກງານບໍ ລິ
ຫານ, ການພັດທະນາອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນໃຫໍ້ ບໍ້ ານ ແລະ ການອະນຼຸ ລັກຊີ ວະນານາພັນ. ເພ ່ ອໃຫໍ້ ເຫັນເຖິງ
ອັດຕາ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜົນສໍ າເລັດທີ່ ຍາດມາໄດໍ້ ຂອງ COTE, ປະເດັນ ແລະ ຜົນສໍ າເລັດຕ່າງໆໄດໍ້ ຖ ກສັງ
ລວມໄວໍ້ ຢູ່ໃນຂໍ ໍ້ ຖັດໆໄປນີ ໍ້ . 

ເຖິງຢ່າງນັໍ້ ນກ່ໍຕາມ, ພວກເຮົ າກ່ໍຍັງໄດໍ້ ລາຍງານວ່າ ຍັງມີ ສິ່ ງກີດຂວາງໃຫຍ່ຫ ວງບາງອັນ ທີ່ ສ ບ
ຕ່ໍສໍ້ າງຄວາມຫຍຼຸໍ້ ຍາກໃຫໍ້ ແກ່ການສໍ າເລັດໜໍ້ າວຽກສໍ າຄັນທາງດໍ້ ານການຈັດຕັໍ້ ງ: ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ຄວາມບໍ່ ສໍ າເລັດຂອງວຽກງານສັບຊໍ້ ອນພະນັກງານ, ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆຢູ່ໃນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຄະນະ
ຄຼຸໍ້ ມຂອງບໍ ລິ ຫານຂັໍ້ ນອາວຼຸ ໂສຂອງ WMPA, ຄະນະນໍ າຂອງ COTE ແລະ ຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ WMPA. ເພ ່ ອ
ຮັບມ ກັບຂໍ ໍ້ ຫຍຼຸໍ້ ງຍາກເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ຄະນະພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າເປັນສະເພາະ ຢູ່ໃນ POE27 ວ່າຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ 

COTE ຄວນຕໍ້ ອງເຂົ ໍ້ າຮ່ວມກອງປະຊຼຸ ມຕ່າງໆຂອງຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ WMPA (49/27) ແລະ ຄວາມແກ່ຍາວ
ຢູ່ໃນວຽກງານເອົ າພະນັກງານເກ່ົາອອກ ແລະ ວ່າຈໍ້ າງພະນັກງານໃໝ່ເຂົ ໍ້ າມາແທນນັໍ້ ນ ຕໍ້ ອງຢຼຸ ດຕິລົງ 
(50/27). 

ແຕ່ວ່າ, ກ່ອນອ ່ ນໝົດ ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ ຈະຕໍ້ ອງໄດໍ້ ເວົ ໍ້ າເຖິງ ຜົນສໍ າເລັດອັນໃຫຍ່ໆ ທີ່ ຍາດມາ
ໄດໍ້ ຂອງ COTE ພາຍໃນແປດເດ ອນທີ່ ມັນຖ ກກ່ໍຮ່າງສໍ້ າງຕົນຂຶ ໍ້ ນ.  

11.2 ວຽກງານບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການເງິ ນ 

ຢູ່ໃນ POE27 ຄະນະພວກເຮົ າໄດໍ້ ແນະນໍ າ (49/27) ວ່າ ຄະນະຜູໍ້ ບໍ ລິ ຫານທີ່ ຮັບຜິດຊອບດໍ້ ານການເງິ ນ, 

ການຈັດການວຽກການເງິ ນ ແລະ ການບັນຊີ  ຂອງ WMPA ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຮັບການປັບປຼຸ ງໃຫໍ້ ເຂົ ໍ້ າມາດຕະຖານສາ
ກົນ. ຄວາມຂາດແຄນລະບົບບໍ ລິ ຫານ ແລະ ລະບົບການເງິ ນ ຂັໍ້ ນພ ໍ້ ນຖານ ໄດໍ້ ກາຍເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາຈຼຸ ດ
ອ່ອນກ່ວາເພ່ິນໝົດ ຂອງການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ WMPA ໃນອະດີ ດ. COTE ໄດໍ້ ເຂົ ໍ້ າມາຊ່ວຍດຶ ງວຽກງານເຫ ົ່ າ
ນີ ໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົ ໍ້ າມາຢູ່ໃນລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ. ສິ່ ງທີ່ ຍາດມາໄດໍ້ ຮວມມີ  ລະບົບບັນທຶ ກທີ່ ເໝາະສົມ ສໍ າລັບ
ພະນັກງານ, ຜູໍ້ ສະໜອງ, ວຽກງານບໍ າລຼຸ ງຮັກສາ ແລະ ການປະກັນໄພ; ປຶ ໍ້ ມຄູ່ມ ສໍ າລັບການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ
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ລິ ຫານຊັບພະຍາກອນມະນຼຸ ດ, ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານດໍ້ ານການເງິ ນ ແລະ ການຈັດຊ ໍ້ ; ລະບົບຄຼຸໍ້ ມຄອງພາ
ຫະນະ ແລະ ລະບົບຄຼຸໍ້ ມຄອງກອງເຮ ອ; ແລະ ລະບົບຂຶ ໍ້ ນທະບຽນທີ່ ມີ ຂໍ ໍ້ ມູນທັນສະພາບ. 

ສໍ າລັບການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານດໍ້ ານການເງິ ນ, ໄດໍ້ ມີ ການຕິດຕັໍ້ ງລະບົບບັນຊີ ໃໝ່ແບບເຕັມສ່ວນ, 

ໂດຍມີ ການລາຍງານດໍ້ ານການເງິ ນປະຈໍ າໄຕມາດ ໃຫໍ້ ແກ່ NTPC ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບເງິ ນລ່ວງ
ໜໍ້ າທີ່ ຍັງຕິດຄໍ້ າງ. ພະນັກງານຂອງ COTE ໄດໍ້ ພັດທະນາ ແບບຟອມ ແລະ ລະບົບສໍ າລັບໃບແຈໍ້ ງຮັບ, ໃບ
ແຈໍ້ ງຈ່າຍ, ໃບແຈໍ້ ງການຈ່າຍລ່ວງໜໍ້ າ ແລະ ການທໍາທຼຸ ລະກໍາອ ່ ນໆ ແລະໄດໍ້ ໃຫໍ້ ທິ ດຊີ ໍ້ ນໍ າແກ່ບັນດາທີ ມວິ
ຊາການ ກ່ຽວກັບເງ ່ ອນໄຂກໍານົດສໍ າລັບການອະນຼຸ ມັດດໍ້ ານການເງິ ນສໍ າລັບກອງປະຊຼຸ ມ ແລະ ການລາຍ
ງານ.   

ແຜນການເຮັດວຽກ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈໍ າປີ  (AWPB) ສໍ າລັບປີ  2018, ຊຶ່ ງແມ່ນເອກະສານທີ່ ສະຫ ັ ບ
ສັບຊໍ້ ອນອັນໜ່ຶງ ຊຶ່ ງຕໍ້ ອງຕອບສະໜອງໄດໍ້ ຕາມເງ ່ ອນໄຂກໍານົດຂອງກອງທຶ ນໃຫຍ່ທັງສອງ, ຂອງກອງ
ທຶ ນປົກປໍ້ ອງສະພາບແວດລໍ້ ອມ (EPF) ແລະ ຂອງ NTPC, ໄດໍ້ ຖ ກຍ ່ ນເຖິງກອງເລຂາຂອງ WMPA ໃນກາງ
ເດ ອນມັງກອນ ປີ  2018 ແລະ ກ່ໍຖ ກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຼຸ ມຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການທີ່ ຖັດມາ. WMPA ໄດໍ້ ຮັບ
ພັນທະສັນຍາດໍ້ ານງົບປະມານຂອງໄຕມາດທໍາອິ ດຂອງຕົນຈາກ EPF ໃນວັນທີ  2 ເມສາ 2018. ບົດລາຍງານ
ປະຈໍ າເດ ອນ ກ່ຽວກັບການຍາດໄດໍ້ ຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ພາບຢູ່ໃນແຜນການ ແມ່ນເງ ່ ອນໄຂກໍານົດທີ່ ພວມ
ດໍ າເນີ ນໄປອັນໜ່ຶງ. 

11.3 ການບັງຄັບໃຊໍ້ ລະບຽບກົດໝາຍ 

ການລັກລອບຕັດໄມໍ້  ແລະ ຈັບສັດປ່າຢູ່ເຂດອ່າງໂຕງ ໄດໍ້ ເປັນປະເດັນທີ່ ຮຼຸ ນແຮງມາຫ າຍປີ ແລໍ້ ວ 
ແລະ ຍັງສ ບຕ່ໍເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ອັນຕົໍ້ ນຕໍ ຕ່ໍຊີ ວະນານາພັນ. ຍອມຮັບຮູໍ້ ເຖິງຄວາມເຂັ່ ງຮໍ້ ອນອັນຕ່ໍເນ ່ ອງ 

ຂອງໄພຂ່ົມຂູ່ດ່ັງກ່າວ ແລະ ຄວາມຂາດແຄນຜົນສໍ າເລັດ ຂອງ WMPA ໃນຄວາມພະຍາຍາມຄອບຄຼຸ ມສະ
ຖານະການ, COTE ໄດໍ້ ພັດທະນາຍຼຸ ດທະສາດ ຫໍ້ າ-ປີ  ໃໝ່ອັນໜ່ຶງໃຫໍ້ ແກ່ວຽກງານບັງຄັບໃຊໍ້ ລະບຽບກົດ
ໝາຍ (LE). ຍຼຸ ດທະສາດອັນນີ ໍ້  ວາງໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່າງໆອອກມາ, ຈັດເຂດຊີ ວະນານາພັນທີ່ ຖ ວ່າແມ່ນບູລິ ມະສິ ດ
ທີ່ ເປັນແກນກາງ, ໂຄງຮ່າງຂອງລະບົບ LE, ລະບົບຕິດຕາກວດກາ, ກໍານົດບ່ົງຊີ ໍ້ ບັນດາເປົ ໍ້ າໝາຍ ແລະ ສິ່ ງ
ບ່ົງຊີ ໍ້  ແລະ ປະສົມປະສານລະບົບຕິດຕາມກວດກາຂໍ ໍ້ ມູນຕົວເລກທີ່ ເປັນເປົ ໍ້ າໝາຍ.  

COTE ໄດໍ້ ເຈລະຈາ ເອົ າລະບົບລາດຕະເວນຂອງກອງທັບຊາຍແດນອັນໜ່ຶງມາໄວໍ້  ເພ ່ ອຈັດການ
ກັບກິດຈະກໍາຂໍ້ າມຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດໝາຍເພ ່ ອລັກຊອບຈັບສັດປ່າ/ຕັດໄມໍ້ , ພິເສດແມ່ນໂດຍຄົນ
ຫວຽດນາມ, ຊຶ່ ງແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາບູລິ ມະສິ ດສູງສຼຸ ດຂອງ LE. ປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້  ບັນດາກຼຸ ່ ມລາດຕະເວນຊາຍ
ແດນ-ຮ່ວມ ໂດຍກອງທັບ ແລະ WMPA ໄດໍ້ ເຄ ່ ອນໄຫວຢູ່ແຂວງຄໍ າມ່ວນ ແລະ ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ. COTE ມີ ຂໍ ໍ້ ຕົກລົງ
ເຮັດວຽກຮ່ວມ ກັບ ກອງທັບແຂວງ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບ DOFI/POFI, ແລະ ກ່ໍໄດໍ້ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົບດໍ້ ານວິ
ຊາການອະນຼຸ ລັກຊີ ວະນານາພັນໃຫໍ້ ພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ ານໍ າ. 

ເຄ ່ ອຂ່າຍຜູໍ້ ພິທັກກົດໝາຍ (Law Enforcement Network - KLEN)  ຂອງກຼຸ ່ ມບໍ້ ານ ພວມໄດໍ້ ຮັບການສໍ້ າງຕັໍ້ ງ
ຂຶ ໍ້ ນ ເພ ່ ອສໍ້ າງຄວາມເຂັໍ້ ມແຂງໃຫໍ້ ແກ່ ລະບົບພິທັກກົດໝາຍ ຢູ່ລະດັບກຼຸ ່ ມບໍ້ ານ ດໍ້ ວຍການນໍ າເອົ າຊຼຸ ມ
ຊົນທໍ້ ອງຖ່ິນ ເຂົ ໍ້ າມາມີ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຈັດການຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ກັບໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍສັດປ່າ ແລະ ຊັບ
ພະຍາກອນຊີ ວະພາບອ ່ ນໆ; ແລະ ເພ ່ ອຊ່ວຍເຫ  ອອໍ ານາດການປົກຄອງທໍ້ ອງຖ່ິນ ໃຫໍ້ ເຂົ ໍ້ າມາມີ ສ່ວນ
ຮ່ວມຫ າຍກວ່າເກ່ົາ, ແລະ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ, ວຽກງານອະນຼຸ ລັກຊີ ວະນານາພັນ. 

ເພ ່ ອປັບປຼຸ ງການຄຼຸໍ້ ມຄອງ ຂອງ ໜ່ວຍລາດຕະເວນອ່າງເກັບນໍ ໍ້ າ (RPU), ໄດໍ້ ມີ ການສໍ້ າງຕັໍ້ ງໜ່ວຍ
ງານເຄ ່ ອນທີ ຂຶ ໍ້ ນສອງທີ ມ ແລະ  ດ່ານກວດອີ ກສີ່ ດໍ້ ານ , ເຖິງແມ່ນວ່າ  ຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ພາບຂອງ
ດ່ານກວດຖາວອນເຫ ົ່ ານັໍ້ ນຍັງບໍ່ ຈະແຈໍ້ ງ ແລະ ຄວນໄດໍ້ ຮັບການປະເມີ ນຄ ນໃໝ່. COTE ຍັງໄດໍ້ ສໍ້ າງທີ ມ
ງານໄອຍະການ ແລະ ການຕອບໂຕໍ້ ຢ່າງທັນການຂຶ ໍ້ ນມາອີ ກ ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າ ການເຮັດວຽກຢ່າງດີ ຢູ່
ພາກສະໜາມ ຖ ກຮັບຊ່ວງຕ່ໍໂດຍທີ ມໄອຍະການທີ່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ.  
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ທໍ້ າຍສຼຸ ດ, COTE ຍັງໄດໍ້ ພັດທະນາວັດຖຼຸ ອຼຸ ປະກອນສໍ າລັບການຝຶກອົບຮົມຂຶ ໍ້ ນມາຊຼຸ ດໜ່ຶງ ພໍ້ ອມ
ດໍ້ ຽວທິ ດຊີ ໍ້ ນໍ າ ສໍ າລັບການອະນຼຸ ລັກ ຊີ ວະນານາພັນ.  

11.4 ການຄົໍ້ ນຄວໍ້ າ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາດໍ້ ານຊີ ວະພາບ 

COTE ໄດໍ້ ສໍ້ າງຍຼຸ ດທະສາດ ຫໍ້ າ-ປີ  ສໍ າລັບການຄົໍ້ ນຄວໍ້ າດໍ້ ານຊີ ວະສາດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ 

ຂອງ WMPA. ການຄົໍ້ ນຄວໍ້ າ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຊີ ວະສາດຂອງ COTE, ຊຶ່ ງຕັໍ້ ງຢູ່ສະຖານີ ຄົໍ້ ນຄວໍ້ າ
ຂອງອົງການອະນຼຸ ລັກ, ໄດໍ້ ມີ ຄວາມຫໍ້ າວຫັນເປັນພິເສດ. ການຄົໍ້ ນຄວໍ້ າຫ ັ ກຢູ່ສະຖານີ ນີ ໍ້  ພົວພັນເຖິງ ສັດ
ລໍ້ ຽງລູກດໍ້ ວຍນໍ ໍ້ ານົມ, ແຕ່ວ່າ ກິດຈະກໍາອ ່ ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຮັດຮ່ວມກັບຜູໍ້ ຊ່ວຍເຫ  ອສາກົນ ພັດ
ພົວພັນເຖິງຊີ ວະນານາພັນໃນຮູບແບບອ ່ ນໆອີ ກດໍ້ ວຍ. ອົງການອະນຼຸ ລັກ ຍັງມີ ຄວາມຫໍ້ າວຫັນໃນການ
ຝຶກອົບຮົບໃຫໍ້ ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານໃນທໍ້ ອງຖ່ິນ, ຮວມທັງ ພະນັກງານ DAFO ນາກາຍ ຜູໍ້ ທີ່ ຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນ
ໂຄງການຕັໍ້ ງກໍ້ ອງໄລຍະຍາວ. 

ໃນຈໍ ານວນ ສະຖາບັນຕ່າງທີ່ ໃຫໍ້ ຄວາມຮ່ວມມ  ຮວມມີ  ພໍພິພິດຕະພັນແຫ່ງຊາດດໍ້ ານປະຫວັດ
ສາດທໍາມະຊາດ ຢູ່ປາຣີ ; ສະຖາບັນລຽບນິ ຊ໌  ເພ ່ ອການສຶ ກສາຄົໍ້ ນຄວໍ້ າດໍ້ ານສວນສັດ ແລະ ສັດປ່າ ຂອງມະ
ຫາວິ ທະຍາໄລ ຊານຟຣານຊິ ສໂກ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລໂຄລໍ າເບັຍ ແລະ ສວນພຶກສາຊາດ ແຫ່ງຣາຊະວັງ ເອ
ດິ ນເບີ ຣ໌ ກ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ມີ ຊຊູຣີ  ແລະ NTPC, ແລະ ກຼຸ່ ມປະຕິບັດງານ ຊາວລາ. COTE  ຍັງໄດໍ້ ຫໍ້ າງຫາກະ
ກຽມໃຫໍ້ ອົງການທີ່ ປຶ ກສາ ຄາຣ໌ ບອນ ປ່າ (ອິ ນໂດເນເຊັຍ ແລະ ລາວ) ມາແຕໍ້ ມແຜນທີ່ ດິ ນທີ່ ມີ ປ່າປົກຄຼຸ ມ 

ຊຶ່ ງມີ ການປ່ຽນແປງ ຈາກປີ  2012 ມາເຖິງປີ  2017. ບັນດາຕົວແທນຈາກ VigiLIFE ແລະ Beauval Nature ໄດໍ້ ເຂົ ໍ້ າມາ 

NNT-NPA ເພ ່ ອລິ ເລີ ໍ້ ມ ແຜນການຕິດຕາມກວດກາຊີ ວະນານາພັນໄລຍະຍາວ ດໍ້ ວຍການນໍ າໃຊໍ້  DNA ຂອງສະ
ພາບແວດລໍ້ ອມ ເພ ່ ອຈົດກາຍບັນຊີ ຂອງຊີ ວະນານາພັນ, ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມອຼຸ ດົມສົມບູນທາງ
ດໍ້ ານຊີ ວະນານາພັນ, ການກະຈາຍຂອງປະເພດຊີ ວະພາບ ແລະ ເພ ່ ອສ ບຫາພ ດພັນ ແລະ ສັດສາວາສິ່ ງທີ່

ຫາຍາກ. 

11.5 ການນໍ າເອົ າຊຼຸ ມຊົນເຂົ ໍ້ າມາມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊີ ບການງານ 

COTE ໄດໍ້ ສໍ້ າງແຜນການຍຼຸ ດທະສາດຫໍ້ າປີ  ເພ ່ ອນໍ າເອົ າຊຼຸ ມຊົນເຂົ ໍ້ າມາມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເພ ່ ອພັດ
ທະນາອາຊີ ບການງານຢູ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງ. ດໍ າລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ  122/PM ລົງວັນທີ  21 ເມສາ 2017 ໄດໍ້
ໂອນຍໍ້ າຍກິດຈະກໍາພັດທະນາອາຊີ ບການງານສ່ວນໃຫຍ່ໄປໃຫໍ້ ອໍ ານາດການປົກຄອງເມ ອງ ຂອງນາກາຍ, 

ຍົມມະລາດ ແລະ ຄໍ າເກີດ ເພ ່ ອເປັນຜູໍ້ ນໍ າພາວຽກງານຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ. ບັນດາຄະນະກໍາມະການເພ ່ ອ
ການພັດທະນາ ແລະ ທີ ມງານວິ ຊາການ ໄດໍ້ ຖ ກສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນຢູ່ສາມເມ ອງ ແລະ WMPA ໄດໍ້ ລົງນາມໃສ່ສັນຍາ
ຕ່າງໆ ກັບບັນດາຫໍ້ ອງການທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງຂອງເມ ອງ ເພ ່ ອພັດທະນາອາຊີ ບການງານ. WMPA ຈະສະໜອງ
ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານວິ ຊາການ ແລະ ດໍ້ ານການເງິ ນ ເພ ່ ອຮັບປະກັນໃຫໍ້ ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ ສໍ້ າງອາຊີ ບ
ການງານ ໄດໍ້ ຖ ກປະສົມປະສານເຂົ ໍ້ າໃນການອະນຼຸ ລັກຊີ ວະນານາພັນ. COTE ພວມໃຫໍ້ ການສະໜັບສະໜູນ 

ແກ່ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການຊີ ໍ້ ນໍ ານໍ າພາ ແລະ ການກ່ໍສໍ້ າງຄວາມອາດສາມາດໃຫໍ້
ແກ່ພະນັກງານ. ຍຼຸ ດທະສາດດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ຈະກາຍເປັນເອກະຊາດຊີ ໍ້ ນໍ າ ໃຫໍ້ ແກ່ WMPA ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ
ງານທໍ້ ອງຖ່ິນ ເພ ່ ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃຫໍ້ ບັນລຼຸ ເປົ ໍ້ າໝາຍ ຂອງການປະສົມປະສານວຽກງານ ການອະນຼຸ
ລັກ ເຂົ ໍ້ າກັບ ການພັດທະນາ.  

COTE ໄດໍ້ ຈັດກອງປະຊຼຸ ມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານເປັນຊຼຸ ດໆໄປແລໍ້ ວ ແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຄະນະກໍາມະ
ການພັດທະນາຂັໍ້ ນເມ ອງ, ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມ. ການລົງສໍ າຫ ວດດໍ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ກາ
ນລົງສໍ າຫ ວດດໍ້ ານອ ່ ນໄດໍ້ ສໍ າເລັດລົງແລໍ້ ວຢູ່ 17 ບໍ້ ານ ໃນຈໍ ານວນທັງໝົດ 32 ບໍ້ ານນໍ້ ອຍໆ ແລະ ສອງໃນຈໍ າ
ນວນ 42 ເຂດຂອງບັນດາບໍ້ ານ ອໍ້ ອມຂໍ້ າງທີ່ ໄດໍ້ ຮັບຜົນກະທົບ (PIZ) villages in the NPA. ຕົວເລກທີ່ ເກັບກໍາໄດໍ້  

ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບປະຫວັດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຄອບຄົວ, ປະຫວັດສາດຂອງບໍ້ ານ ແລະ ຂອງອົງ
ການຈັດຕັໍ້ ງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ; ກັບຕົວເລກການບໍ ລິ ໂພກອາຫານ (FCS); ການຄາດຄະເນການນໍ າໃຊໍ້ ຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; ການເຂົ ໍ້ າເຖິງການສຶ ກສາ ແລະ ການຮັກສາສຼຸ ຂະພາບ; ແລະ ການປະເມີ ນໂຄງ
ລ່າງພ ໍ້ ນຖານ ແລະ ຄວາມຈໍ າເປັນຂອງບໍ້ ານ. ຜົນໄດໍ້ ຮັບສ່ວນໜ່ຶງໄດໍ້ ຖ ກພິມເຜີຍແຜ່ໄປແລໍ້ ວ. ການພະ
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ຍາກອນດໍ້ ານກະສິ ກໍາທີ່ ວ່ອງໄວຢູ່ໃນ NPA ໄດໍ້ ສໍ າເລັດລົງ ແລະ ພິມເຜີຍແຜ່ແລໍ້ ວ. ການວາງແຜນນໍ າໃຊໍ້ ທີ່

ດິ ນແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ພວມໄດໍ້ ຮັບການປັບປຼຸ ງຢູ່ຕາມບໍ້ ານ. ແຜນການກ່ຽວກັບອາຊີ ບທໍາມາຫາ
ກິນ ພວມໄດໍ້ ຮັບການພັດທະນາຂຶ ໍ້ ນຢູ່ຕາມບໍ້ ານທົດລອງ ຊຶ່ ງກວມເອົ າບັນດາກອງທຶ ນພັດທະນາບໍ້ ານ, 

ການສ່ົງເສີ ມກະສິ ກໍາ ແລະ ກິດຈະກໍາອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນອ ່ ນໆ ຊຶ່ ງໄດໍ້ ກໍານົດໄວໍ້ ຢູ່ຕາມແຜນການພັດທະ
ນາບໍ້ ານ. ວຽກງານສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນ ແລະ ການປັບປຼຸ ງການບໍ ລິ ການດໍ້ ານສຼຸ ຂະພາບ ແລະ ການສຶ ກສາ 

ພວມດໍ າເນີ ນໄປ ແລະ ພວມມີ ການສໍ້ າງແຜນການປະຕິບັດງານ ເພ ່ ອດຶ ງເອົ າໄຟຟໍ້ າເຂົ ໍ້ າສູ່ບັນດາເຮ ອນ
ທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນມີ ໄຟຟໍ້ າຢູ່ຕາມບໍ້ ານນໍ້ ອຍ. 

ໃນລະຫວ່າງລະດູບານໃໝ່ນີ ໍ້  ທີ່ ປຶ ກສາດໍ້ ານການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດທີ່ ມີ ປະປົບການ ແລະ ເຄີ ຍ
ເຮັດວຽກຢູ່ລາຍມາຫ າຍປີ  ໄດໍ້ ເລີ ໍ້ ມລົງມ ເຮັດວຍກ. ປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້  ລາວພວມຮ່າງບົດລາຍງານ. ບາດກໍ້ າວຕ່ໍ
ໄປຈະແມ່ນການນໍ າສະເໜີບົດລາຍງານຂອງທີ່ ປຶ ກສາຄົນດ່ັງກ່າວ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທີ່

ໜໍ້ າເປັນໄປໄດໍ້  ໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມຢູ່ຂັໍ້ ນເມ ອງໄດໍ້ ເບິ່ ງ ແລະ ເພ ່ ອຍ ່ ນສະເໜີຜະລິ ດຕະພັນການທ່ອງ
ທ່ຽວຂັໍ້ ນທົດລອງຂຶ ໍ້ ນສໍ າລັບປີ  2018. ດ່ັງທີ່ ໄດໍ້ ເວົ ໍ້ າໄວໍ້ ໃນຕອນຕົໍ້ ນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້ , ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ບາງຄົນໄດໍ້ ເຂົ ໍ້ າມາຢໍ້ ຽມຢາມເຂດອ່າງໂຕ່ງແລໍ້ ວ. 

11.6 ບັນດາປະເດັນທີ່ ພວມສ ບຕ່ໍ  

11.6.1 ການຮັບເອົ າພະນັກງານເຂົ ໍ້ າເຮັດວຽກ ແລະ ການເຂົ ໍ້ າເຖິງຂອງ COTE ສູ່ຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ 

ເຖິງແມ່ນຈະມີ ຄວາມສໍ າເລັດຜົນໃຫຍ່ໆເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ກ່ໍຕາມ, ຄໍ າແນະນໍ າຂອງພວກເຮົ າ ກ່ຽວກັບການ
ຮັບພະນັກງານເຂົ ໍ້ າເຮັດວຽກ ແລະ ການເຂົ ໍ້ າເຖິງຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ ຂອງອໍ ານວຍການ COTE ກ່ໍຍັງບໍ່

ທັນໄດໍ້ ເລີ ໍ້ ມຕົໍ້ ນເທ ່ ອ.  

ແຜນການປ່ຽນແທນພະນັກງານທີ່ ມີ ຢູ່ໃນປະຈຼຸ ບັນ ດໍ້ ວຍກໍາລັງແຮງງານທີ່ ຄັດຈໍ້ ອນມາໃໝ່ຢ່າງ
ເປັນອິ ດສະຫ ະນັໍ້ ນ ພັດຍັງຢຼຸ ດສະຫງັກຢູ່. ສະຫະພັນສາກົນ ເພ ່ ອການສະຫງວນທໍາມະຊາດ (IUCN) ຄວນຈະ
ໃຫໍ້ ການຊ່ວຍເຫ  ອດໍ້ ານເງ ່ ອນໄຂກໍານົດທາງ HR ຂອງວຽກງານຮັບສະໝັກພະນັກງານນີ ໍ້ , ແຕ່ພັດຍັງບໍ່

ທັນມີ ການເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ IUCN ແລະ WMPA ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງ IUCN ເທ ່ ອ. ວັດທະນທໍາ
ຂອງພະນັກງານຂອງ WMPA ແມ່ນປັດໄຈອັນຕົໍ້ ນຕໍຂອງການເຮັດວຽກແບບບໍ່ ເຂົ ໍ້ າຮູບເຂົ ໍ້ າຮອຍຂອງ 

WMPA: ການທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນສາມາດປ່ຽນແທນພະນັກງານເກ່ົາອອກໄປໄດໍ້ ນີ ໍ້  ໄດໍ້ ຈໍ າກັດ ຄວາມສາມາດຂອງ 

COTE ທີ່ ຈະຫຼຸໍ້ ນສ່ວນກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນຢູ່ WMPA ໃນການສໍ້ າງຄວາມເຂັໍ້ ມແຂງໃຫໍ້ ແກ່ຄວາມອາດສາ
ມາດຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ ງນີ ໍ້ ໃນນໄລຍະຍາວໄດໍ້ .  

ຍິ່ ງໄປກວ່ານີ ໍ້ , ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ COTE ຍັງບໍ່ ໄດໍ້ ຮັບອະນຼຸ ຍາດໃຫໍ້ ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມກອງປະຊຼຸ ມຕ່າງໆ
ຂອງຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ. ເຫດການດໍ າເນີ ນມາຄ ແນວນີ ໍ້  ທັງໆທີ່ , ນອກຈາກຊ ່ ແລໍ້ ວ, ສະຖານະພາບ
ຕ່າງໆຂອງ COTE ແມ່ນເປັນຜູໍ້ ຮ່ວມຫຼຸໍ້ ນເຕັມສ່ວນ ໃນຄະນະບໍ ລິ ຫານງານຂອງ WMPA. ເຈຕະຕາໂລມຂອງ
ສັນຍາ ກັບ COTE ແລະ WMPA ແມ່ນຈະແຈໍ້ ງວ່າ ໃຫໍ້  COTE ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ ສໍ າຄັນຂາດບໍ່ ໄດໍ້  ຂອງອົງ
ການຈັດຕັໍ້ ງນີ ໍ້ , ໃນການປັງປຼຸ ງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັໍ້ ງ ແລະ ຖັດຈາກນັໍ້ ນກ່ໍປັບປຼຸ ງວຽກງານຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ
ຫານໃຫໍ້ ແກ່ WMPA. ສັນຍາໄດໍ້ ບ່ົງວ່າ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງ WMPA ຕໍ້ ອງມີ ການລົງນາມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ
ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ WMPA ແລະ ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ COTE, ແລະ ອະນຼຸ ຍາດໃຫໍ້ ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ COTE 

ເຂົ ໍ້ າຫາຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ WMPA Board ພໍ້ ອມທັງໄປຫາ ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ WMPA ໄດໍ້  ຖໍ້ າພະນັກງານ
ຂອງ WMPA ຫາກເຮັດວຽກບໍ່ ໄດໍ້ ດີ . ນອກຈາກນີ ໍ້ , COTE ຍັງຊ່ວຍພັດທະນາແຜນງານຕ່າງໆຂອງ WMPA. ຜູໍ້ ອໍ າ
ນວຍການຂອງ COTE ບໍ່ ແມ່ນຕົວແທນຂອງອົງການ NGO ຈາກທາງນອກ; ແຕ່ລາວແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ທີ ມງານທີ່ ເປັນເອກະພາບກັນ ກັບຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ WMPA. 

ເພາະສະນັໍ້ ນ, COTE ຈຶ່ ງຄວນຕໍ້ ອງມີ ຜູໍ້ ຕາງໜໍ້ າຢູ່ຕາມກອງປະຊຼຸ ມຂອງຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ 

WMPA. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັໍ້ ນ, ມັນມີ ຄວາມສໍ າຄັນທີ່ ຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຕໍ້ ອງສາມາດເຂົ ໍ້ າເຖິງຄໍ າປຶ ກສາ ແລະ 
ປະສົບການທາງດໍ້ ານວິ ຊາການຂອງ  COTE ໄດໍ້ ໂດຍກົງ . ຂອບເຂດຂອງຄວາມຮູໍ້  ແລະ  ປະສົບການ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ທີ່ ບັນດາສະມາຊິ ກຂອງ COTE ນໍ າມາສູ່ WMPA ນັໍ້ ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕົວແທນອາວຼຸ ໂສທັງ
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ສອງຄົນຂອງ WMPA ຈະສາມາດສະໜອງພາບທີ່ ມີ ຄວາມສົມດູນກວ່າ ແລະ ສໍ າເລັດຮູບກວ່າທີ່ ຄົນຜູໍ້ ດຽວ
ຈະສາມາດສະໜອງໄດໍ້ . ດໍ້ ວຍເຫດຜົນເຊັ່ ນດຽວກັນນີ ໍ້  ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ COTE ຄວນຕໍ້ ອງເຮັດວຽກ
ຮວມກັບຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງກອງເລຂາ ເພ ່ ອກະກຽມວັດສະດຼຸ  ແລະ ຂໍ ໍ້ ມູນຕ່າງໆໃຫໍ້ ແກ່ກອງປະຊຼຸ ມ
ຂອງຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ. 

ໃນເງ ່ ອນໄຂທີ່ ດີ ເລີ ດ, ເພ ່ ອໃຫໍ້ ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ COTE ສາມາດເຂົ ໍ້ າຮ່ວມກອງປະຊຼຸ ມຄົບຄະນະ
ຂອງຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ WMPA, ລາວຄວນຖ ກແຕ່ງຕັໍ້ ງໃຫໍ້ ເປັນຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຄົນໜ່ຶງເຊັ່ ນກັນ. ໃນປະ
ຈຼຸ ບັນນີ ໍ້  ລາວສາມາດເປັນໄດໍ້ ແຕ່ແຂກຖ ກເຊີ ນໃຫໍ້ ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມເພ ່ ອສັງເກດການ ໂດຍມີ ເງ ່ ອນໄຂວ່າລາວ
ສາມາດເຂົ ໍ້ າກອງປະຊຼຸ ມຄົບຄະນະ ຂອງຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ ແລະ ສາມາດເວົ ໍ້ າໄດໍ້ . ໃນຕົວຈິ ງ ຜູໍ້ ອໍ ານວຍ
ການກອງເລຂາ WMPA ໄດໍ້ ປະຕິເສດບໍ່ ໃຫໍ້ ລາວເຂົ ໍ້ າຮ່ວມ ກອງປະຊຼຸ ມຄົບຄະນະ ບົນເຫດຜົນທີ່ ວ່າ ຜູໍ້ ທີ່ ຈະ
ສາມາດເຂົ ໍ້ າຮ່ວມກອງປະຊຼຸ ມຄົບຄະນະ ຕໍ້ ອງແມ່ນສະມາຊິ ກຂອງຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການເທົ່ ານັໍ້ ນ. ນະໂຍ
ບາຍດ່ັງກ່າວນີ ໍ້  ຕໍ້ ອງແມ່ນຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການເປັນຜູໍ້ ສໍ້ າງຂຶ ໍ້ ນ, ບໍ່ ແມ່ນຫົວໜໍ້ າກອງເລຂາເປັນຜູໍ້ ວາງ
ອອກ. 

11.6.2 ປະເດັນອ ່ ນໆ 

• WMPA ຍັງຂາດແຄນພາຫະນະ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສັນຍາກັບ COTE WMPA ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ ສາມາດສະໜອງ
ພາຫະນະຕ່າງໆໃຫໍ້ ໄດໍ້ , ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ, ຈົນເຮັດໃຫໍ້ ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ COTE ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ນໍ າໃຊໍ້ ລົດສ່ວນ
ຕົວຂອງລາວ ເພ ່ ອທຽວວຽກຫໍ້ ອງການ. ມີ ການລາຍງານວ່າ ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຄົນກ່ອນ ຂອງກອງເລ
ຂາ WMPA ໄດໍ້ ມອບລົດຫ າຍກວ່າຫໍ້ າຄັນ ໃຫໍ້ ເປັນຂອງຂວັນ, ຄາດວ່າແມ່ນພາຫະນະທີ່ ຖ ກນໍ າໃຊໍ້ ແລໍ້ ວ, 

ແກ່ບັນດາຫໍ້ ອງການຂອງເມ ອງ ແລະ ໃຫໍ້ ບ່ອນອ ່ ນໆ ເພ ່ ອນໍ າໃຊໍ້ ສ່ວນຕົວ. ພາຫະນະເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ຄວນຕໍ້ ອງ
ຖ ກສ່ົງຄ ນມາໃຫໍ້  WMPA ເພ ່ ອມາທໍາການສໍ້ ອມແປງຮັກສາ ແລະ ໃຫໍ້  COTE ກ່ໍຄ  WMPA ເປັນຜູໍ້ ນໍ າໃຊໍ້ . 

• ດ່ັງທີ່ ໄດໍ້ ກ່າວໄວໍ້ ຂໍ້ າງເທິ ງ, ຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ພາບຂອງການກວດປະຈໍ າ ເພ ່ ອບັງຄັບໃຊໍ້ ລະບຽບກົດ
ໝາຍນັໍ້ ນ ຍັງເປັນບັນຫາຂໍ້ ອງໃຈຢູ່. ດ່ານເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ຄວນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຮັບການປະເມີ ນຄ ນໃໝ່ໃຫໍ້ ເປັນສ່ວນ
ໜ່ຶງຂອງການກວດກາຄ ນ ຂອງຍຼຸ ດທະສາດ LE. 

• ປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້  IMA ພວມສະໜອງການຕິດຕາມກວດກາຈາກພາຍນອກໃຫໍ້ ແກ່ WMPA. ບົດລາຍງານ
ຕ່າງໆຂອງມັນ ໄດໍ້ ສະໜອງການປະເມີ ນອັນເປັນປະໂຫຍດໃຫໍ້ ແກ່ການດໍ າເນີ ນງານຂອງ WMPA ແລະ 
ຄວນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຮັບການສ ບຕ່ໍ. 
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 ສະຫ ຼຸ ບ ແລະ ສັງລວມ ຄໍ າແນະນໍ າ 

ໃນປີ  2015 ຄະນະ POE ໄດໍ້ ແນະນໍ າໃຫໍ້ ຕ່ໍໄລຍະຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດວຽກງານຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນອອກໄປອີ ກ 

ສອງປີ . ພວກເຮົ າຕັດສິ ນໃຈເຊັ່ ນນັໍ້ ນ ຍໍ້ ອນວ່າໃນເວລານັໍ້ ນ ພວກເຮົ າບໍ່ ສາມາດເວົ ໍ້ າດໍ້ ວຍຄວາມໝັໍ້ ນໃຈ 

ວ່າ ໂຄງການໄດໍ້ ບັນລຼຸ ເນ ໍ້ ອໃນຫ ັ ກຂອງສັນຍາສໍ າປະທານຢ່າງພຽງພໍ ໃຫໍ້ ອອກອະນຼຸ ຍາດປິ ດໄດໍ້ ແລໍ້ ວ. ບັນ
ດາຜູໍ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຕ່າງກ່ໍບໍ່ ພໍໃຈຕ່ໍສິ່ ງຄົໍ້ ນພົບຂອງຄະນະພວກເຮົ າ. ສອງປີ ເຄິ່ ງຜ່ານໄປ ພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າ
ເຫັນວ່າວ່າ ເວລາເພີໍ້ ມເຕີມນີ ໍ້  ໄດໍ້ ຊ່ວຍໃຫໍ້ ພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າຫຍັບເຂົ ໍ້ າໃກໍ້ ກວ່າເກ່ົາເຂົ ໍ້ າສູ່ ຄວາມສໍ າເລັດຂອງ
ຈຼຸ ດປະສົງພ ໍ້ ນຖານຂອງຂະບວນການຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ. 

ບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ ງຂອງ  GoL, NTPC, IFIs ແລະ  ກະໂຕຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍເອງ  ຕ່າງ ກ່ໍເ ຮັດ
ວຽກຫ າຍກວ່າເກ່ົາ ແລະ ໃກໍ້ ຊິ ດກັນຂຶ ໍ້ ນກວ່າເກ່ົາ ເພ ່ ອຜັກດັນໃຫໍ້ ໂຄງການມາຢ ນຢູ່ຈຼຸ ດນີ ໍ້ ໄດໍ້ ໃນມ ໍ້ ນີ ໍ້ . ທັງ
ໝົດເຫ ົ່ ານີ ໍ້  ແມ່ນເລ ່ ອງທີ່ ໜໍ້ າຍົກຍໍ້ ອງທີ່ ສຼຸ ດ. ຄວາມພະຍາຍາມທັງໝົດຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າຮວມເຂົ ໍ້ າກັນ 

ເຮັດໃຫໍ້ ຄະນະພວກເຮົ າສາມາດແນະນໍ າໃຫໍ້ ທໍາການປິ ດ RIP ຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້ . ນອກຈາກນີ ໍ້ ແລໍ້ ວ 

ພວກເຮົ າຍັງມີ ຄວາມ ເຊ ່ ອໝັໍ້ ນກວ່າເກ່ົາ ກ່ຽວກັບທ່າອຽງຂອງການບັນລຼຸ ບັນດາເປົ ໍ້ າໝາຍທີ່ ຖ ກເຊ ່ ອມ
ຕ່ໍເຂົ ໍ້ າຫາກັນຂອງ ການສະຫງວນ ແລະ ພັດທະນາ ຢູ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງ, ຊຶ່ ງແມ່ນສ່ວນທີ່ ເປັນອົງປະກອບສໍ າ
ຄັນອັນໜ່ຶງຂອງໂຄງການ. 

ການເດີ ນທາງບໍ່ ໄດໍ້ ຊິ ໍ້ ນສຼຸ ດນະທີ່ ນີ ໍ້ . 

ສໍ າລັບຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ ສິ່ ງທໍ້ າທາຍໃນປະຈຼຸ ບັນ ແມ່ນການຖ ກເອົ າໂອກາດເຮັດໃຫໍ້ ຕົນກາຍເປັນ
ຜູໍ້ ກໍານົດວຽກງານຕ່າງໆຂອງຕົນເອງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫໍ້ ອະນາຄົດ ມີ ຄວາມຍ ນຍົງຄົງຕົວ ທັງສໍ າລັບ
ພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າເອງ ແລະ ເພ ່ ອຜູໍ້ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢູ່ພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ ຮຼຸ ່ ນຕ່ໍໆໄປ. 

ສໍ າ ລັບບໍ ລິ ສັດ , ເວລາໄດໍ້ ມາຮອດແລໍ້ ວ  ທີ່ ພວກທ່ານຕໍ້ ອງໄດໍ້ ກໍ້ າວມາຢ ນຢູ່ທາງຫ ັ ງ  

ອອກຈາກວຽກງານຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານໂຄງການເປັນປະຈໍ າທຼຸ ກໆມ ໍ້ , ໃນຂະນະທີ່ ຍັງຕໍ້ ອງສ ບຕ່ໍມີ ສ່ວນຮ່ວມ 

ແລະ ສະໜອງຄວາມຮູໍ້ ຄວາມຊ່ຽວຊານຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ. IFIs ເອງກ່ໍຍັງສ ບຕ່ໍມີ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢູ່ເຊັ່ ນ
ກັນ. 

ສໍ າລັບ GoL ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ ງຂັໍ້ ນເມ ອງ, ບົດບາດຂອງພວກທ່ານ ແມ່ນ
ໃຫໍ້ ການສະໜັບສະໜູນ ການປ່ຽນຖ່າຍອໍ ານາດໄປສູ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ແລະ ຂັໍ້ ນບໍ້ ານ ຢູ່ເທິ ງພູພຽງ, ເພ ່ ອສະ
ໜອງການສະໜັບສະໜູນສໍ າຮອງທີ່ ເຂັໍ້ ມແຂງ ແລະ ເພ ່ ອຊ່ວຍປະຄັບປະຄອງ ແຮງກະຕຼຸໍ້ ນທີ່ ຍາດມາໄດໍ້
ໃນປະຈຼຸ ບັນນີ ໍ້ ໄວໍ້ . 

 ຄະນະ POE ມີ ຄວາມໝັໍ້ ນໃຈວ່າ ໂຄງການໄດໍ້ ກໍ້ າວມາຢ ນຢູ່ບົນເສັໍ້ ນທາງໄປສູ່ຄວາມຍ ນຍົງຄົງຕົວ
ໂດຍລວມແລໍ້ ວ. ມັນຍັງບໍ່ ທັນໄປເຖິງຈຼຸ ດນັໍ້ ນ. ການປະກອບສ່ວນເພີໍ້ ມເຕີມຢ່າງເອົ າຈິ ງເອົ າຍັງ ຂອງຜູໍ້ ທີ່

ມີ ສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ ເພ ່ ອຮັກສາລະດັບການຊ່ວຍເຫ  ອຂອງຕົນໄວໍ້  ໃນຊຼຸ ມປີ ຕ່ໍໜໍ້ ານີ ໍ້  ໄດໍ້ ສະໜອງຫ ັ ກ
ຖານຂອງ ຄວາມມຼຸໍ້ ງໝັໍ້ ນຄ ນໃໝ່ ຂອງທຼຸ ກໆຝ່າຍ ເພ ່ ອກໍ້ າວໄປສູ່ເປົ ໍ້ າໝາຍຂັໍ້ ນສຼຸ ດທໍ້ າຍ ແຫ່ງຄວາມຍ ນ
ຍົງຄົງຕົວ.  
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ເອກະສານຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ A: ໜັງສ  ແນະນໍ າການປິ ດ 

ເຖິງ:  ດຣ. ໄຊປະເສີ ດ ພົມສຼຸ ພາ 

 ຫົວໜໍ້ າກົມ 
ກົມທຼຸ ລະກິດພະລັງງານ 
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

ວັນທີ  9 ກໍລະກົດ 2018 

ຮຽນ ທ່ານ ດຣ. ໄຊປະເສີ ດ ທີ່ ນັບຖ , 

 

ຄະນະຜູໍ້ ຊ່ຽວຊາວ ຂອງໂຄງການເຂ ່ ອນໄຟຟໍ້ ານໍ ໍ້ າຕົກ ນໍ ໍ້ າເທີ ນ 2 ເພ ່ ອຫ າກຫ າຍຈຼຸ ດປະສົງ ຂໍ ແນະນໍ າໃຫໍ້
ທໍາການປິ ດ ໄລຍະຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດວຽກງານຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ ຂອງໂຄງການ ລົງໄດໍ້ ທັນທີ . ຂໍ ໍ້ ກໍານົດຕ່າງໆ 

ຂອງສັນຍາສໍ າປະທານ ທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບການປິ ດ ໄດໍ້ ຖ ກຕອບສະໜອງຈົນເປັນທີ່ ພໍໃນຂອງຄະນະພວກ
ເຮົ າແລໍ້ ວ. 

 

ຄະນະພວກເຮົ າຈະຍ ່ ນບົດລາຍງານ ຜົນການມາຢໍ້ ຽມຢາມຊຼຸ ດປະຈຼຸ ບັນຂອງພວກເຮົ າ ໃຫໍ້ ແກ່ລັດຖະ
ບານລາວ ໃນວັນທີ  16 ກໍລະກົດ 2018. ບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້  ຈະຊີ ໍ້ ເຫດຊີ ໍ້ ຜົນຢ່າງເຕັມສ່ວນໃຫໍ້ ແກ່ຄໍ າແນະ
ນໍ າດ່ັງກ່າວນີ ໍ້ ຂອງຄະນະພວກເຮົ າ.  

ຄະນະຂໍ ອວາຍພອນໃຫໍ້ ໂຄງການຈ່ົງປະສົບແຕ່ຄວາມສໍ າເລັດ ໃນຊຼຸ ມປີ ຂໍ້ າງໜໍ້ າ ແລະ ຂໍ ສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທີ່ ໃຫໍ້ ໂອກາດພວກເຮົ າໄດໍ້ ຮັບໃຊໍ້ ຢູ່ໃນ POE. 

ດໍ້ ວຍຄວາມນັບຖ . 

 

[ລາຍເຊັນ] 

David K. McDowell 

Elizabeth Mann 

Lee M. Talbot 
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ເອກະສານຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ B: ຜົນສໍ າເລັດ ຂອງບັນດາກິດຈະກໍາ ທີ່ ແນະນໍ າໃຫໍ້ ເປັນເງ ່ ອນໄຂ ຂອງການປິ ດ RIP  

ຄໍ າແນະນໍ າ ການປະເມີ ນ 

1. ຄໍ າແນະນໍ າໂດຍລວມ ຂອງ POE ກ່ຽວກັບການປິ ດ 

ພາກທີ  16 ສິ່ ງທີ່ ພົບເຫັນ, ການສະຫ ຼຸ ບ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າ 

46/27 ບັນທຶ ກຄໍ າເຫັນຂອງ POE ວ່າ ນະວັນທີ  31 ທັນວາ 2017 

ບັນດາຈຼຸ ດປະສົງ ແລະ ຂໍ ໍ້ ກໍານົດຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານຍົກ
ຍໍ້ າຍຈັດສັນ (ROPs) ນັໍ້ ນ ຍັງບໍ່ ທັນບັນລຼຸ ໄດໍ້ ເທ ່ ອ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. ນັບແຕ່ພວກເຮົ າລາຍງານເປັນຕົໍ້ ນ
ມາ , ກິດຈະກໍາທັງໝົດທີ່ ກໍານົດໃຫໍ້ ກະທໍາ ເພ ່ ອ
ຕອບສະໜອງ ຕາມເງ ່ ອນໄຂຕ່າງໆຂອງການປິ ດ 
ຊຶ່ ງ POE ໄດໍ້ ແນະນໍ າໄວໍ້ ຢູ່  ບົດລາຍງານທີ  27 ນັໍ້ ນ 

ແມ່ນສໍ າເລັດລົງແລໍ້ ວ ຫ   ພວມດໍ າເນີ ນໃກໍ້ ສໍ າເລັດ  

47/27 ຕົກລົງປິ ດ RIP ໂດຍເລັງໃສ່ປະມານວັນທີ  30 ມິຖຼຸ ນາ 2018 

ພາຍໃຕໍ້ ເງ ່ ອນໄຂດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ໍ້ : • ບັນດາຄໍ າແນະນໍ າຂອງ POE ຢູ່
ບົດລາຍງານສະບັບນີ ໍ້  ດ່ັງທີ່ ໄດໍ້ ສັງລວມໄວໍ້ ຢູ່ໃນເອກະສານ
ຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ [ນີ ໍ້ ] A ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາເພີ ໍ້ ມເຕີ ມທີ່ ຕໍ້ ອງບັນລຼຸ  

ROPs, ເພີ ໍ້ ມເຕີ ມໃສ່ກິດຈະກໍາອ ່ ນໆທີ່ ຕົນເຫັນວ່າຈໍ າເປັນ, 

ປະກອບເປັນພ ໍ້ ນຖານຂອງຂໍ ໍ້ ຕົກລົງລະຫວ່າງ GoL ແລະ 
NTPC ກ່ຽວກັບພັນທະສັນຍາສະເພາະຂອງພວກຕົນທີ່ ຍັງ
ຄົງຄໍ້ າງຢູ່ ພາຍໃຕໍ້ ສັນຍາ CA. • ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການ
ຫໍ້ າງຫາກະກຽມເພີ ໍ້ ມເຕີ ມອ ່ ນໆ ຢູ່ໃນເອກະສານ [ນີ ໍ້ ] ຊໍ້ ອນ
ທໍ້ າຍ  A ປະກອບເປັນພ ໍ້ ນຖານຂອງຂໍ ໍ້ ຕົກລົງຕ່າງໆ  ລະ
ຫວ່າງ GoL ແລະ ຝ່າຍອ ່ ນໆ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະ 
ການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພ ່ ອການພັດທະນາ
ຕ່ໍໄປຂອງຊາວຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍຢູ່ພູພຽງນາກາຍ ໄປຈົນເຖິງວັນ
ຊິ ໍ້ ນສຼຸ ດຂອງໄລຍະສໍ າປະທານ ໃນປີ  2035. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. POE ໄດໍ້ ແນະນໍ າ ໃຫໍ້ ລັດຖະບານ ຕົກ
ລົງເຫັນດີ  ປິ ດໄລຍະຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດວຽກງານຍົກ
ຍໍ້ າຍຈັດສັນໄດໍ້ ທັນທີ . 

48/27 ເຊ ໍ້ ອເຊີ ນເອົ າ POE ເຂົ ໍ້ າມາພິສູດຢັໍ້ ງຖ ນ ຄວາມສໍ າເລັດ
ຜົນຂອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ລະບຼຸ ໄວໍ້ ຢູ່ໃນຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ A ໃນລະ
ຫວ່າງການລົງຢໍ້ ຽມຢາມ ກາງປີ  2018. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. ການລົງຢໍ້ ຽມຢາມ ຄັໍ້ ງທີ  28 ຂອງ POE 

(ມິຖຼຸ ນາ-ກໍລະກົດ 2018) ສາມາດສໍ າຫ ວດກວດກາ 

ແລະ ພິສູດຄຢັໍ້ ງຢ ນຄວາມສໍ າເລັດ ຫ   ຄວາມຄ ບ
ໜໍ້ າຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ ຂອງກິດຈະກໍາຫ ັ ກທັງໝົດ 

2. ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງຕາມ ROPs (NTPC) 

ພາກທີ  5 ວຽກງານປ່າໄມໍ້  

7/27 ສໍ າເລັດການຮ່າງແຜນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານປ່າໄມໍ້
ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ (HFMPs) ໂດຍການມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ຂອງຄົນໃນບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ແລະ ປະສານງານວຽກພັດທະນາ 
ຂອງ HFMPs ກັບ VDPs. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. ການເລີ ໍ້ ມສໍ້ າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ
ບົດຄໍ າຮໍ້ ອງອັນລະອຽດຕ່າງໆ ຈາກບູລິ ມະສິ ດຂອງ 
VDP ໂດຍໄວ ມີ ຄວາມສໍ າຄັນຕ່ໍການຮັກສາແຮງກະ
ຕຼຸໍ້ ນໄວໍ້ . 

8/27 ອີ ງໃສ່  HFMPs ແລະ  ການປຶ ກສາຫາລ ກັບຜູໍ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນ
ຮ່ວມທັງໝົດ ແລະ ໝູ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ, ຈ່ົງຮ່າງຍຼຸ ດທະສາດກວມ
ລວມອັນໜ່ຶງ ແລະ ປະສົມປະສານມັນເຂົ ໍ້ າໃນ CFPs, VDPs 

ແລະ ໃນແຜນການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານປ່າໄມໍ້ . 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. 
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9/27 ຮ່າງ FMP ສະບັດດັດແກໍ້ , ໂດຍໄດໍ້ ຮັບການອະນຼຸ ມັດຈາກ
ລັດຖະບານທຼຸ ກລະດັບທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງ, ເພ ່ ອການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ
ຫານ ປ່າໄມໍ້ ຊຼຸ ມຊົນຂອງພູພຽງນາກາຍ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. 

10/27 ສໍ າເລັດການສໍ້ າງ HFMPs ສໍ າລັບບໍ້ ານນໍ້ ອຍທັງໝົດ ໂດຍ
ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຄົນໃນທໍ້ ອງຖ່ິນ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. 

ພາກທີ  9 ການລໍ້ ຽງສັດ 

20/27 ສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນ ແລະ, ໃນທໍ້ າຍປີ  2018, ຕໍ້ ອງດັດ
ແກໍ້ ແຜນການພັດທະນາການລໍ້ ຽງສັດ, ຮວມທັງການປະ
ເມີ ນຄ ນ ຂີ ດຄວາມສາມາດບັນຈຼຸ ລໍ້ ຽງ ບົນພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້  
ແລະ  ແລະ ການສໍ້ າງແຜນຮັບມ ເຫດການສຼຸ ກເສີ ນ ສໍ າລັບ
ຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ອາຫານຂອງສັດລໍ້ ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ 
ຈໍ ານວນຂອງສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນກໍລະນີ ທີ່ ເກີ ດໄພແຫໍ້ ງ
ແລໍ້ ງຮຼຸ ນແຮງ ແລະ ສໍ າລັບການໂຕໍ້ ຕອບຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ
ພາບໃນກໍລະນີ ທີ່ ມີ ໂລກລະບາດ. 

ບັນລຼຸ ສ່ວນໜ່ຶງແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ . NP-LAF 

ຮວມມີ ການປະເມີ ນເງ ່ ອນໄຂກໍານົດດໍ້ ານອາຫານ
ສັດ ແລະ ການຜະລິ ດອາຫານສັດເພີ ໍ້ ມເຕີ ມ ກ່ໍຄ 
ການເຜີ ຍແຜ່ຄວາມຮູໍ້ ດໍ້ ານການສັກຢາກັນພະ
ຍາດໃຫໍ້ ແກ່ສັດລໍ້ ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ . ບັນຫາຈໍ າ
ນວນຂອງສັດລໍ້ ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະເພີ ໍ້ ມຂຶ ໍ້ ນຫ າຍ 
ຖໍ້ າວ່າສັດຈໍ າວນຫ ວງຫ າຍຖ ກນໍ າຄ ນມາຈາກ
ເຂດອ່າງໂຕ່ງ. 

ພາກທີ  14 ໂຄງລ່າງພ ໍ້ ນຖານ ແລະ ການສະໜອງຊັບສິ ນອ ່ ນໆ 

39/27 NTPC ແລະ GoL ຄວນຕໍ້ ອງຢ ນຢັນເງ ່ ອນໄຂກໍານົດຕ່າງໆ 

ຂອງ CA ກ່ຽວກັບໂຄງລ່າງພ ໍ້ ນຖານທີ່  ທີ່ ຮວມເຂົ ໍ້ າໄວໍ້ ຢູ່ໃນ 

LoA ແລະ ສັນຍາມອບໂອນ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. ພັນທະສັນຍາທັງໝົດຂອງ CA ທີ່ ກ່ຽວ
ກັບໂຄງລ່າງພ ໍ້ ນຖານ ໄດໍ້ ຖ ກບ່ົງຊີ ໍ້ ໝົດແລໍ້ ວ ແລະ 
ກ່ໍສໍ າເລັດໝົດແລໍ້ ວ  ຫ  ບໍ່ ດ່ັງນັໍ້ ນກ່ໍພວມຈະສໍ າ
ເລັດແລໍ້ ວ. 

3. ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໃຫໍ້ ສອດຄ່ອງກັບ ROPs (GOL) 

ພາກທີ  4 ການປະມົງ 

2/27 ສໍ າເລັດການສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນ ເພ ່ ອສໍ້ າງຄວາມກະ
ທັດຮັດ  ແລະ  ຄວາມເຂັໍ້ ມແຂງ  ໃຫໍ້ ແກ່ອົງການ ຈັດ
ຕັໍ້ ງ,ໃຫໍ້ ການສະໜອງທຶ ນ ແລະ ໃຫໍ້ ລະບຽບການຄຼຸໍ້ ມຄອງ 

ຂອງລະບົບການບໍ ລິ ຫານຮ່ວມ ຢູ່ເຂດອ່າງເກັບນໍ ໍ້ າ ແລະ 
ຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ ຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງການສໍ າຫ ວດກວດກາຢູ່ໃນ
ຂັໍ້ ນບໍ້ ານ ແລະ ຂັໍ້ ນເມ ອງ ໃຫໍ້ ສໍ າເລັດພາຍໃນທໍ້ າຍປີ  2018. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ. NP-LAF ຮວມມີ ການ
ສໍ າຫ ວດກວດກາ ລະບອບການບໍ ລິ ຫານຮ່ວມ 
ແລະ ການບັງຄັບໃຊໍ້ ກົດໝາຍ. 

ພາກທີ  12 ກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາ 

33/27 ຂະຫຍາຍໄປທ່ົວພູພຽງ ມາດຕະການໃໝ່ໆທີ່ ຖ ກນໍ າ
ສະເໜີຜ່ານທາງຂະບວນການ VDP ຊຶ່ ງຖ ກອອກແບບມາ
ເພ ່ ອປັບປຼຸ ງສະມັດຖະພາບດໍ້ ານເສດຖະກິດ ແລະ ອີ ງໃສ່
ການສະໜັບສະໜູນອາຊີ ບທໍາມາຫາກິນທີ່ ແທດເໝາະ 
ໃຫໍ້ ແກ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ, ກຼຸ ່ ມຄົວເຮ ອນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ ດໍ້ ອຍໂອ
ກາດ ບົນພ ໍ້ ນຖານຄວາມຈໍ າເປັນ ແລະ ເງ ່ ອນໄຂ ແທນທີ່ ຈະ
ອີ ງໃສ່ຊົນຊາດຊົນເຜ່ົາ , ແລະ ຂະຫຍາຍວິ ທີ ການທີ່ ອອກ
ແບບຢ່າງແທດເໝາະ ອອກໄປສູ່ໄລຍະຫ ັ ງການປິ ດ RIP. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ . ຂະບວນການ VDP 

ຮັບປະກັນໃຫໍ້ ມີ ການແຍກ ລັກສະນະກໍານົດ ຂອງ 
ບູລິ ມະສິ ດຂອງຕົວເຮ ອນທຼຸ ກຍາກ. NT2DF ແລະ NP-

LAF ຈະເລັງເປົ ໍ້ າໃສ່ຄົວເຮ ອນທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງ.  

4. ຄໍ າແນະນໍ າ ສໍ າລັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ ເພ ່ ອຕົກລົງເຫັນດີ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການຕັດສິ ນໃຈປິ ດ RIP 
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ພາກທີ  5 ວຽກງານປ່າໄມໍ້  

12/27 ຍ ່ ນ HFMP ທີ່ ພັດທະນາຂຶ ໍ້ ນໃຫໍ້ ແຕ່ລະບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ໄປໃຫໍ້  

DAFO, PAFO ແລະ DoF ເພ ່ ອອະນຼຸ ມັນ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. 

ພາກທີ  7 ການພັດທະນາກະສິ ກໍາ 

16/27 GoL ຕົກລົງເຫັນດີ ກັບແຜນການພັດທະນາກະສິ ກໍາ ສະ
ບັບດັດແກໍ້  ບົນຫ ັ ກການທີ່ ມີ ຢູ່ໃນ CA, ເພ ່ ອໃຫໍ້  DAFO ເປັນຜູໍ້
ພັດທະນາຂຶ ໍ້ ນ ແລະ ຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ ໂດຍໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫ  ອຈາກ NP-LAF, ຜ່ານທາງການວາງແຜນພັດທະນາບໍ້ ານ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ . ແຜນການຫໍ້ າປີ  

ແລະ  ແຜນວຽກຂອງ  NP-LAF ສໍ າເລັດລົງແລໍ້ ວ . 

ສ່ວນແຜນການອັນລະອຽດສໍ າລັບການຈັດຕັໍ້ ງປະ
ຕິບັດນັໍ້ ນ ຍັງລໍ ຖໍ້ າໃຫໍ້ ມີ ການສໍ້ າງຂຶ ໍ້ ນຢູ່. 

17/27 GoL ຮັບປະກັນວ່າ ການສະໜອງທຶ ນ ແລະ ການຊ່ວຍ
ເຫ  ອດໍ້ ານວິ ຊາການ ທີ່  NP-LAF ເປັນຜູໍ້ ໃຫໍ້ ມາໃນກາງໄລຍະ ໄດໍ້
ຖ ກຮວມເຂົ ໍ້ າໄວໍ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການວາງແຜນ ແລະ 
ການຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ ວຽກງານພັດທະນາໃນອະນາຄົນຢູ່ພູ
ພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ . 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ. ຄໍ າຮໍ້ ອງທັງໝົດ 

ເພ ່ ອເຮົ າການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກ NP-LAF ຈະກະທໍາຂຶ ໍ້ ນ
ຜ່ານຂະບວນການ VDP ແບບລວມສູນ. 

ພາກທີ  10 ອາຊີ ບນອກກະສິ ກໍາ 

29/27 ກວດກາເບິ່ ງຄ ນຄວາມອາດສາມາດຂອງເມ ອງ ທີ່ ຈະ
ມາຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານແຜນງານນອກກະສິ ກໍາ ແລະ ແນະນໍ າ
ໃຫໍ້ ພັດທະນາເພີ ໍ້ ມເຕີ ມ ຖໍ້ າຈໍ າເປັນ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. ບໍ ລິ ສັດມີ ຄວາມໝັໍ້ ນໃຈວ່າ ເມ ອງມີ
ພະນັກງານທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລໍ້ ວ ສໍ າລັບ
ພາລະບົດບາດນີ ໍ້ .  

30/27 ເລີ ໍ້ ມຕົໍ້ ນຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາທຼຸ ລະກິດໃໝ່ທີ່ ຖາກ່ໍ
ສໍ້ າງຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນ ແລະ ສໍ້ າງວຽກເຮັດງານທໍາ 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. ຜົນໄດໍ້ ຮັບຈາກການຕິດຕາມກວດ
ກາຮອບທໍາອິ ດ ແມ່ນມີ ພໍ້ ອມໃຫໍ້ ແລໍ້ ວ. 

ພາກທີ  15 ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມທາງດໍ້ ານສະຖາບັນ ໃນອະນາຄົດ ພາຍຫ ັ ງ RIP 

42/27 ຢ ນຢັນວ່າ ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມດໍ້ ານສະຖາບັນທີ່ ລະບຼຸ
ໄວໍ້ ຢູ່ເອກະສານຊໍ້ ອນທໍ້ າຍ C ແມ່ນມີ ພໍ້ ອມແລໍ້ ວຕາມທີ່ ໄດໍ້
ກໍານົດໄວໍ້  ສໍ າລັບໂຄງການພັດທະນາໄລຍະກາງ ຢູ່ພູພຽງນາ
ກາຍ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມທັງໝົດໄດໍ້ ຮັບ
ການຈັດເອກະສານ ແລະ ຕົກລົງໝົດແລໍ້ ວ. ເບິ່ ງ
ຄໍ າເຫັນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ (ຄໍ າແນະ
ນໍ າຂໍ ໍ້  44-45/27). 

ພາກທີ  14 ການສະໜອງໂຄງລ່າງພ ໍ້ ນຖານ ແລະ ຊັບສິ ນອ ່ ນໆ 

40/27 ຄວາມສອດຄ່ອງກັບເງ ່ ອນໄຂກໍານົດດໍ້ ານໂຄງລ່າງພ ໍ້ ນ
ຖານທີ່ ຍັງເຫ  ອຄໍ້ າງຢູ່ ຄວນຕໍ້ ອງເປັນ່ວນໜ່ຶງຂອງການ
ຕິດຕາມກວດກາອິ ດສະຫ ະ ເພ ່ ອເບິ່ ງ LoA ຫ   ສັນຍາມອບ
ໂອນ. 

ຍັງບໍ່ ທັນໄດໍ້ ປະເມີ ນ. ຍັງບໍ່ ທັນຢ ນຢັນການຕິດ
ຕາມກວດກາອິ ດສະຫ ະ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັໍ້ ນກ່ໍຕາມ, 

ມີ ບົດລາຍງານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງ
ໜໍ້ າວຽກໂຄງລ່າງພ ໍ້ ນຖານທັງໝົດ.  

41/27 ການກວດສອບບັນຊີ ຂອງ SERF ຄວນຕໍ້ ອງຮວມເອົ າ
ການຕິດຕາມກວດກາແບບອິ ດສະຫ ະເປັນແຕ່ລະໄລຍະ 
ເພ ່ ອເບິ່ ງມາດຕະຖານຂອງການບໍ າລຼຸ ງຮັກສາຊັບສິ ນຂອງ
ຊຼຸ ມຊົນ ທີ່ ຕົນເປັນຜູໍ້ ສະໜອງທຶ ນໃຫໍ້ . 

ຍັງບໍ່ ທັນບັນລຼຸ ໄດໍ້ . ບໍ ມີ ຫ ັ ກຖານຂອງການຕິດ
ຕາມການປະຕິບັດງານ ຕາມທີ່ ໄດໍ້ ລະບຼຸ ໄວໍ້ ໃນປຶ ໍ້ ມ
ຄູ່ມ ຂອງ SERF. 
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ພາກທີ  15 ການຫໍ້ າງຫາກະກຽມດໍ້ ານສະຖາບັນໃນອະນາຄົດ ພາຍຫ ັ ງ RIP 

43/27 ຕົກລົງວ່າ ກຼຸ ່ ມປະຕິບັດງານພູພຽງນາກາຍ ຄວນຕໍ້ ອງ
ຮວມມີ ຕົວແທນຈາກບໍ້ ານຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍແຕ່ລະບໍ້ ານ ແລະ 
ກິດຈະກໍາລິ ເລີ ໍ້ ມຂອງກຼຸ ່ ມ ຄວນຈະແມ່ນການສໍ້ າງບົດບັນ
ທຶ ກຄວາມເຂົ ໍ້ າໃຈສະບັບໜ່ຶງທີ່  ສາທາລະນະຊົນສາມາດ
ເຫັນໄດໍ້  ຊຶ່ ງແມ່ນເອກະສານທີ່ ລະບຼຸ ໜໍ້ າວຽກສໍ າຄັນຕ່າງໆ
ຂອງການຄຼຸໍ້ ມຄອງບຊລິ ຫານໂຄງການ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວສ່ວນໜ່ຶງ. ໝູ່ບໍ້ ານມີ ຜູໍ້ ຕາງໜIາຢູ່ໃນ 

NPWG. ແຕ່ວ່າກຼຸ ່ ມນີ ໍ້ ຍັງບໍ່ ທັນໄດໍ້ ພົບກັນເປັນທາງ
ການເທ ່ ອ. 

44/27 ຕົກລົງເຫັນດີ ໃຫໍ້ ມີ ການສໍ າຫ ວດຄ ນຄວາມຄ ບໜໍ້ າ 

ແລະ ຜົນສໍ າເລັດ ຂອງໂຄງການ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍອົງ
ການຈັດຕັໍ້ ງສາກົນ. ຜູໍ້ ທໍາການສໍ າຫ ວດຄ ນຕໍ້ ອງເຮັດບົດ
ລາຍງານ ແລະ ໃຫໍ້ ສາທາລະນະຊົນເຂົ ໍ້ າເຖິງໄດໍ້ . 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ ແບບມີ ເງ ່ ອນໄຂ. ຄະນະ POE ແນະນໍ າ
ໃຫໍ້ ທົບທວນຄ ນເງ ່ ອນໄຂກໍານົດຂອງການໃຫໍ້
ການສະໜັບສະໜູນ ການມາກວດກາ ຂອງທີ່

ປຶ ກສາອິ ດສະຫ ະ ຂອງ NT2DF ແລະ ໃຫໍ້ ມີ ການຢ ນ
ຢັນ ບົດບາດອັນຕ່ໍເນ ່ ອງຂອງ LTA ໃນໜໍ້ າທີ່ ຮັບ
ຜິດຊອບປະຈຼຸ ບັນຂອງມັນ ແລະ ການພິມເຜີ ຍ
ແຜ່ບົດລາຍງານຂອງມັນ. 

45/27 ຢ ນຢັນບົດບາດໃນອະນາຄົດຂອງ POE ໃນຖານະເປັນ
ອົງການຈັດຕັໍ້ ງປະຈໍ າການ ພາຍໃຕໍ້  CA ທາງດໍ້ ານປະເດັນສັງ
ຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລໍ້ ອມ, WMPA, ການສະຫ ວດກວດກາ
ຄ ນເບິ່ ງຜົນສໍ າເລັດຂອງ ROPs, ການຕິດຕາມກວດກາໄລ
ຍະຍາວ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການພັດທະນາໄລຍະ
ກາງ, ແລະ ປະເດັນອ ່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບ CA. 

ພວມດໍ າເນີ ນໄປຢູ່. ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ຢ ນຢັນກັບ GoL. 

5. ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບປະເດັນອ ່ ນໆ ເພ ່ ອການພິຈາລະນາໃນວຽກພັດທະນາບົນພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້  ໃນອະນາຄົດ  

ພາກທີ  3 ພາບລວມ: ມາດຕະຖານການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂອງຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ 

1/27 ການສໍ າຫ ວດ ບົນລະບຽບວິ ທີ  ທີ່ ສອດຄ່ອງກັບ LSMS 

ຕໍ້ ອງຖ ກກໍາທໍາຂຶ ໍ້ ນທຼຸ ກໆສາມຫາສີ່ ປີ  ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ
ຂອງການສໍ າປະທານ ເພ ່ ອຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ ເບິ່ ງເງ ່ ອນໄຂການເປັນຢູ່ຂອງແບບແຜນການດໍ າລົງ
ຊີ ວິ ດຂອງໝູ່ບໍ້ ານຍົກຍໍ້ າຍຈັດສັນ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວແບບມີ ເງ ່ ອນໄຂ . POE ແນະນໍ າໃຫໍ້ ມີ
ການຢ ນຢັນ ລະບຽບວິ ທີ  ແລະ ເວລາ ຂອງການ
ສໍ າຫ ວດ ແລະ ການຈັດພິມຜົນໄດຮັບຂອງຕົນ. 

ພາກທີ  4 ການປະມົງ 

3/27 ສ ບຕ່ໍຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາຄວບຄຼຸ ມການປະມົງ 

ຮວມທັງການລາດຕະເວນຮ່ວມ ແລະ ດ່ານກວດ, ເພ ່ ອ
ຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ເພ ່ ອແກໍ້ ໄຂ ຖໍ້ າຈໍ າເປັນ 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ. ແຜນວຽກຂອງ NP-

LAF ຮວມມີ  ການສໍ າຫ ວດກວດກາເບິ່ ງຄວາມມີ
ປະສິ ດທິ ພາບຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊໍ້ ກົດ
ໝາຍ. ການລົງສໍ າຫ ວດຈໍ ານວນປາທີ່ ຄົວເຮ ອນ
ຈັບໄດໍ້ ນັໍ້ ນ ຈະຢຼຸ ດຕິລົງ. 

4/27 ສ ບຕ່ໍພັດທະນາການຕະຫ າດ ແລະ ການປຼຸ ງແຕ່ງປາ 

ເພ ່ ອຕ ່ ມມູນຄ່າໃຫໍ້ ປາທີ່ ຫາໄດໍ້ . 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ. ຖ ກຮວມເຂົ ໍ້ າໄວໍ້ ໃນ
ແຜນວຽກຂອງ NP-LAF. 

5/27 ສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນ ແລະ ຖໍ້ າຈໍ າເປັນກ່ໍໃຫໍ້ ດັດແກໍ້  ລະ
ບຽບການຄຼຸໍ້ ມຄອງການຕະຫ າດປາ 

ຍັງບໍ່ ທັນໄດໍ້ ປະເມີ ນ. ຄວນຖ ກຮວມເຂົ ໍ້ າໄວໍ້ ຢູ່ໃນ
ແຜນວຽກພັດທະນາການຕະຫ າດ ຂອງ NP-LAF. 
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6/27 ບໍ າລຼຸ ງຮັກສາລະບົບຕິດຕາມກວດກາຊຼຸ ດປະຈຼຸ ບັນ ເພ ່ ອ
ເບິ່ ງ ນິ ເວດວິ ທະຍາຂອງອ່າງເກັບນໍ ໍ້ າ, ສຼຸ ຂະພາບຂອງສະ
ຖານທີ່ ບ່ອນຫາປາ ແລະ ຄວາຫ າກຫ າຍຂອງປະເພດສັດ
ນໍ ໍ້ າ, ຈໍ ານວນປາທີ່ ຄົວເຮ ອນຈັບໄດໍ້  ແລະ ການດໍ າເນີ ນງານ
ທີ່ ມີ ການບໍ ລິ ຫານຮ່ວມ. 

ບັນລຼຸ ສ່ວນນຶ່ ງແລໍ້ ວ. ຫໍ້ ອງທົດລອງຂອງການປະ
ມົງ ຈະສ ບຕ່ໍດໍ າເນີ ນໄປ ແຕ່ວ່າການລົງສໍ າຫ ວດ
ການຫາປາຂອງຄົວເຮ ອນຈະຖ ກຢຼຸ ດຕິ. 

ພາກທີ  5 ການປ່າໄມໍ້  

11/27 ຕົກລົງເຫັນດີ  ນະໂຍບາຍຂອງ GoL ໃນທຼຸ ກລະດັບ ກ່ຽວ
ກັບປະເດັນທີ່ ສໍ າຄັນຕ່າງໆ, ຮວມທັງ: • ການຈົດກ່າຍຄັງປ່າ
ແບບຄົບຖໍ້ ວນສົມບູນ ໃນທ່ົວພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ , ຖໍ້ າຈໍ າເປັນ; • 

ການລິ ເລີ ໍ້ ມແຜນການຕ່າງໆ , ເປັນຕົໍ້ ນແມ່ນ  ການຂະ
ຫຍາຍ ການປູກທັນຍາຫານ, ຮວມທັງກະສິ ກໍາປ່າໄມໍ້  ຢູ່ໃນ 

CFPs, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດຢູ່ຕາມປ່າ
ຂອງບໍ້ ານນໍ້ ອຍ, ການສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານວິ
ຊາການ ໃຫໍ້ ແກ່ການຈັດຕັໍ້ ງ ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ NTFP 

ແລະ ຕ່ອງໂສໍ້ ມູນຄ່າ; • ປະສົມປະສານ CFPs ເຂົ ໍ້ າໃນ VDPs. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ. ບູລິ ມະສິ ດຕ່າງໆຢູ່
ໃນ HMFPs ຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງຖ ກພັດທະນາໃຫໍ້ ເປັນກິດ
ຈະກໍາສະເພາະຕ່າງໆ. 

ພາກທີ  6 ດິ ນ 

13/27 ຮັບປະກັນໃຫໍ້ ການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການນໍ າໃຊໍ້ ທີ່

ດິ ນ ຢູ່ໃນການພັດທະນາຂອງ CFPs ແລະ VDPs ສອດຄ່ອງກັບ
ລະບຽບຂັໍ້ ນຕອນທາງກົດໝາຍທີ່ ໄດໍ້ ຕັໍ້ ງຂຶ ໍ້ ນສໍ າລັບການ
ຕັດສິ ນໃຈຂອງຊຼຸ ມຊົນ ກ່ຽວກັບດິ ນຊຼຸ ມຊົນ ແລະ ສອດ
ຄ່ອງກັບເງ ່ ອນໄຂກໍານົດຂອງ CA ເພ ່ ອນັບຖ  ຄວາມເຊ ່ ອມ
ແໜໍ້ ນທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຂອງໝູ່ບໍ້ ານຍົກ
ຍໍ້ າຍດັໍ້ ງເດີ ມ ແລະ ເພ ່ ອຮັບປະກັນ ໃຫໍ້ ມີ ການຍອມຮັບຮູໍ້  
ແລະ ນັບຖ  ການນໍ າໃຊໍ້ ຊັບພະຍາກອນຂອງບໍ້ ານ; 

ບັນລຼຸ ສ່ວນໜ່ຶງແລໍ້ ວ . ແຜນວຽກຂອງ  NP-LAF 

ຮວມເອົ າບົດວິ ໄຈ ເງ ່ ອນໄຂກໍານົດ ແລະ ຂະບວນ
ການຂອງການຫັນປ່ຽນວິ ທີ ນໍ າໃຊໍ້ ດິ ນ , ແຕ່ວ່າ
ໜັງສ ຄໍ າຮໍ້ ອງຕ່າງໆທີ່ ມີ ຢູ່ພັດຍັງບໍ່ ທັນເປັນໜໍ້ າ
ພໍໃຈ ຫ   ຮັບເອົ າໄດໍ້ ເທ ່ ອ. ລະບຽບວິ ທີ ອັນຈະແຈໍ້ ງ
ຂອງການຫັນປ່ຽນທີ່ ດິ ນ ໄດໍ້ ຖ ກສໍ້ າງຂຶ ໍ້ ນແລໍ້ ວ ໃຫໍ້
ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການວາງແຜນນໍ າໃຊໍ້ ທີ່ ດິ ນ 
ສໍ າລັບອາຊີ ບດໍ້ ານປ່າໄມໍ້  ແລະ ກະສິ ກໍາ ຢູ່ໃນລະ
ບຽບຫ ັ ກການຂອງ CLT ແລະ ຄວນຕໍ້ ອງຖ ກນໍ າໃຊໍ້ . 

14/27 ສະໜອງການຊ່ວຍເຫ  ອເພີ ໍ້ ມເຕີ ມ ໃຫໍ້ ແກ່ເມ ອງ ເພ ່ ອ
ພັດທະນາລະບຽບຂັໍ້ ນຕອນສໍ າລັບການຫັນປ່ຽນດິ ນ ໃຫໍ້
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫ ັ ກການຂອງ CLT. 

ບັນລຼຸ ແບບມີ ເງ ່ ອນໄຂ ໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ . ແຜນ
ວຽກ NP-LAF ຄວນຕໍ້ ອງຮວມເອົ າການສະໜັບສະ
ໜູນ  ໃຫໍ້ ແກ່ການພັດທະນາລະບຽບຂັໍ້ ນຕອນ
ການຫັນປ່ຽນດິ ນຂັໍ້ ນເມ ອງ. 

15/27 ບໍ່ ຮວມເອົ າຄົວເຮ ອນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຜູໍ້ ຍົກຍໍ້ າຍ ເຂົ ໍ້ າໃນກິດ
ຈະກໍາກະສິ ກໍາຕ່າງໆຂອງ NP-LAF ຈົນກວ່າວ່າ ຊາວຜູໍ້ ຍົກ
ຍໍ້ າຍທັງໝົດ ແລະ ຄົວເຮ ອນຫຼຸ ່ ນຕ່ໍໆມາຂອງພວກເຂົ າເຈົ ໍ້ າ 
ຊຶ່ ງແມ່ນຜູໍ້ ທີ່ ມີ ສິ ດ ຈະໄດໍ້ ຮັບດິ ນຈັດສັນ ແລະ ເອກະສານ
ທາງກົດໝາຍອອກໃຫໍ້ ແລໍ້ ວກ່ອນ, ແລະ ລະບຽບຂັໍ້ ນຕອນ
ທີ່ ເໝາະສົມ ສໍ າລັບການຫັນປ່ຽນດິ ນ ໄດໍ້ ຖ ກນໍ າໃຊໍ້ ແລໍ້ ວສາ
ກ່ອນ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ . ຖ ກຍອມຮັບຮູໍ້ ຢ່າງໂຈ່ງແຈໍ້ ງຢູ່ໃນ
ແຜນວຽກຂອງ NP-LAF. 

ພາກທີ  8 ການປູກພ ດທັນຍາຫານ ແລະ ການຊົນລະປະທານ 

18/27 ສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນເບິ່ ງຄວາມຄ ບໜໍ້ າ ຂອງຊົນລະ
ປ ະ ທ າ ນ  ແ ລ ະ  ທ າ ງ ເ ລ ອ ກ ທີ່ ເ ປັ ນ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ 

ບັນລຼຸ ແບບມີ ເງ ່ ອນໄຂ ໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ. ການສໍ າ
ຫ ວດກວດກາຄ ນເບິ່ ງຊົນລະປະທານ ທີ່ ຮວມເຂົ ໍ້ າ
ໄວໍ້ ຢູ່ໃນແຜນວຽກ NP-LAF. ຄວນມີ ການປຶ ກສາຫາ
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ສໍ າລັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ , ໃຊໍ້ ປະໂຫຍດ ຄວາມ
ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ ຂອງ MAF ເຂົ ໍ້ າໃນຂະບວນການນີ ໍ້ . 

ລ ກັບ MAF ຢ່າງເໝາະສົມເພ ່ ອຊອກເອົ າການຊ່ວຍ
ເຫ  ອດໍ້ ານວິ ຊາການ. 

19/27 ຈັດການໂອໍ້ ລົມສົນທະນາແບບເລັງເປົ ໍ້ າ ກັບຊາວນາ
ຊາວສວນຜູໍ້ ທີ່ ຫັນອອກຈາກການປູກມັນຕົໍ້ ນ ເພ ່ ອເວົ ໍ້ າ
ເຖິງການປັບປຼຸ ງດິ ນ ແລະ ທາງເລ ອກຕ່າງໆສໍ າລັບການປູກ
ທັນຍາຫານໃນອະນາຄົດ 

ບັນລຼຸ ແບບມີ ເງ ່ ອນໄຂ ໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ . ແຜນ
ວຽກ NP-LAF ທີ່ ຮວມມີ ກິດຈະກໍາຊຶ່ ງກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບ
ການປູກມັນຕົໍ້ ນ  ຄວນຕໍ້ ອງຮວມມີ ຂໍ ໍ້ ແນະນໍ າ
ກ່ຽວກັບທັນຍາຫານຕ່າງໆທີ່ ຈະມາປູກແທນໃນ
ພາຍຫ ັ ງ. 

ພາກທີ  9 ສັດລໍ້ ຽງ 

21/27 ຮວມເອົ າທາງເລ ອກຕ່າງໆ ສໍ າລັບການສະໜັບສະ
ໜູນ ການພັດທະນາທຼຸ ລະກິດສັດລໍ້ ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຂົ ໍ້ າ
ໄວໍ້ ຢູ່ໃນ ການວາງແຜນພັດທະນາບໍ້ ານ ແລະ ຢູ່ໃນ NP-LAF. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ. 

22/27 ເປີ ດສາກເຜີ ຍແຜ່ຂໍ ໍ້ ມູນເພີ ໍ້ ມເຕີ ມ ໂດຍເລັງໃສ່ຄົວ
ເຮ ອນທີ່ ລໍ້ ຽງສັດນໍ້ ອຍເປັນທຼຸ ລະກິດ ເພ ່ ອປຼຸ ກລະດົມເຂົ ໍ້ າ
ເຈົ ໍ້ າ ໃຫໍ້ ມີ ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປະຕິ
ບັດການສັກຢາກັນພະຍາດຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ. 

ຍັງບໍ່ ທັນໄດໍ້ ປະເມີ ນ. ບໍ່ ມີ ຫ ັ ກຖານຂອງການເຜີ ຍ
ແຜ່ຂໍ ໍ້ ມູນເພີ ໍ້ ມເຕີ ມ ກ່ຽວກັບສັດລໍ້ ຽງຂະໜາດ
ນໍ້ ອຍ . ຍັງມີ ຄວາມກັງວົນຢູ່ຕາມໝູ່ບໍ້ ານ ກ່ຽວ
ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດທີ່ ຕິດພັນກັບການ
ລໍ້ ຽງໄກ່ໃຫໍ້ ເປັນທຼຸ ລະກິດ. 

ພາກທີ  10 ວຽກງານນອກກະສິ ກໍາ 

23/27 ເລັ່ ງລັດໃຫໍ້ ມີ ການກວດສອບບັນຊີ ຕາມທີ່ ໄດໍ້ ຂຶ ໍ້ ນແຜນ
ໄວໍ້ ແລໍ້ ວ ເພ ່ ອເບິ່ ງການດໍ າເນີ ນງານຂອງແຕ່ລະ VDF ແລະ 
ກຽມພໍ້ ອມແກໍ້ ໄຂບັນຫາ ສໍ າລັບກອງທຶ ນທີ່ ມີ ບັນຫາໜີໍ້ ຄົງ
ຄໍ້ າງ 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ . ທະນາຄານແຫ່ງ
ຊາດລາວ ຈະເປັນຜູໍ້ ດໍ າເນີ ນການກວດສອບ ສໍ າ
ລັບ SCU ທີ່ ໄດໍ້ ຂຶ ໍ້ ນແຜນໄວໍ້ ແລໍ້ ວ. 

24/27 ສໍ າຫ ວດກວດກາຄ ນ ຄໍ າຕັດສິ ນໃຈໃຫໍ້ ປ່ອຍກູໍ້  ແລະ 
ນະໂຍບາຍໃຫໍ້ ປ່ອຍກູໍ້  ຂອງບັນດາກອງທຶ ນ ເພ ່ ອຮັບປະກັນ
ໃຫໍ້ ທຼຸ ກໆກຼຸ ່ ມ ທີ່ ຕອບສະໜອງໄດໍ້ ຕາມເງ ່ ອນໄຂຂອງກອງ
ທຶ ນ ສາມາດເຂົ ໍ້ າເຖິງທຶ ນໄດໍ້ ຢ່າງສະເໝີພາບ 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ. ສະມາຄົມສິ ນເຊ ່ ອ
ຈຼຸ ນລະພາກຂອງລາວ  ແລະເ ປັນຜູໍ້ ດໍ າ ເນີ ນ
ການກວດສອບບັນຊີ ສັງຄົມຂອງ VDFs ສໍ າລັບ SCU 

ທີ່ ໄດໍ້ ຂຶ ໍ້ ນແຜນໄວໍ້ ແລໍ້ ວ.. 

25/27 ສໍ າເລັດການສໍ້ າງ ແລະ ປະກອບພະນັກງານ ໃຫໍ້ ແກ່ 

ອົງການຈັດຕັໍ້ ງ ສະໜັບສະໜູນເຄ ອຂ່າຍ ເພ ່ ອສະໜັບສະ
ໜູນ VDFs 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ. ສໍ້ າງແຜນການຂຶ ໍ້ ນ
ແລໍ້ ວສໍ າລັບ  SCU ພໍ້ ອມດໍ້ ວຍສະມາຊິ ກຜູໍ້ ຖ ຫຼຸໍ້ ນ
ຈາກ VDFs.  

26/27 ສໍ້ າງຕັໍ້ ງກອງທຶ ນເງິ ນຕັໍ້ ງຕົໍ້ ນ  ເພ ່ ອເສີ ມໃສ່  VDFs ທີ່

ແມ່ນການປ່ອຍສິ ນເຊ ່ ອໄລຍະຍາວ 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວໃນຂັໍ້ ນວາງແຜນ. ແຜນການສໍ າລັບ 

SCU ທີ່ ປະສົມປະສານ ເງິ ນກູໍ້ ໄລຍະຍາວກວ່າ ໃນຈໍ າ
ນວນທີ່ ຫ າຍກວ່າ  ເໝາະສໍ າລັບທຼຸ ລະກິດທີ່ ມີ
ຄວາມສ່ຽງ. 

27/27 ສໍ າເລັດການສໍ້ າງຕັໍ້ ງສູນຊັບພະຍາກອນທີ່ ຂຶ ໍ້ ນແຜນໄວໍ້
ແລໍ້ ວ ສໍ າລັບຫົວໜ່ວຍທຼຸ ລະກິດທີ່ ເລີ ໍ້ ມໃໝ່. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. 

28/27 ສໍ າເລັດການວາງແຜນ ສໍ າລັບບໍ ລິ ສັດຮ່ວມຫຼຸໍ້ ນ ກັບ
ບັນດາຜູໍ້ ດໍ າເນີ ນການທ່ອງທ່ຽວລາວ ເພ ່ ອຈັດທົວໄປເຂດ
ປົກປໍ້ ອງ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ ແບບມີ ເງ ່ ອນໄຂ ຢູ່ໃນຂັໍ້ ນຕອນການ
ວາງແຜນ. ທົວບາງອັນ ເລີ ໍ້ ມຕົໍ້ ນແລໍ້ ວ ໃນຂະນະທີ່

ທົວອ ່ ນໆພັດພວມຂຶ ໍ້ ນແຜນຢູ່. ຈໍ າເປັນຕໍ້ ອງໄດໍ້
ຮັບອະນຼຸ ມັດຈາກ WMPA ແລະ ຕໍ້ ອງມີ ການກ່ໍສໍ້ າງ
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ສະຖານອາຄານ  ແລະ ສາຍສໍ າພັນກັບບໍ້ ານສາ
ກ່ອນ. 

ພາກທີ  11 ທຼຸ ກຍາກ ແລະ ດໍ້ ອຍໂອກາດ 

31/27 ຮວມທັງອົງປະກອບດ່ຽວ  ສໍ າລ Iບຄົວເຮ ອນທີ່ ທຼຸ ກ
ຍາກ, ດໍ້ ອຍໂອກາດ ແລະ ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງ ຢູ່ໃນລະບຽບວິ ທີ
ຂອງ VDP. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. ແຍກລັກສະນະກໍານົດ ຂອງ ບູລິ ມະ
ສິ ດຂອງ ກຼຸ ່ ມ “ທຼຸ ກຍາກ” ຢູ່ໃນລະບຽບວິ ທີ  VDP. 

32/27 ພັດທະນາ ແຜນການສໍ້ າງອາຊີ ບທໍາມາຫາກິດ ສໍ າລັບ
ຄົວເຮ ອນທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງ ໂດຍຕໍ້ ອງມີ ການອອກແບບ
ໃຫໍ້ ເໝາະສົມສະເພາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົວເຮ ອນ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວຢູ່ໃນການວາງແຜນ . ການເລັງເປົ ໍ້ າ
ຢ່າງເຈາະຈົງໃສ່ບັນດາຄົວເຮ ອນທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງ 
ເພ ່ ອອອກກແບບການສະໜັບສະໜູນອາຊີ ບທໍາ
ມາຫາກິນອັນເໝາະສົມ ຢູ່ໃນບັນດາແຜນການ
ຂອງ NP-LAF ແລະ NT2DF 

ພາກທີ  12 ກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາ 

34/27 ປັບປຼຸ ງທັກສະໃນການສ ່ ສານ ແລະ ການນໍ າສະເໜີໂຄງ
ການ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ດີ ກວ່າເກ່ົາ ເພ ່ ອດຶ ງເອົ າຜູໍ້ ເຖົໍ້ າຜູໍ້ ແກ່ເຂົ ໍ້ າມາມາ
ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕ່າງໆຂອງບໍ້ ານໃຫໍ້ ມີ ປະສິ ດທິ
ພາບກວ່າເກ່ົາ ແລະ ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັໍ້ ງຜູໍ້ ອໍ ານວຍຄວາມ
ສະດວກຄົນນຶ່ ງໃຫໍ້ ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ໂດຍຕໍ້ ອງແມ່ນ
ຄົນທີ່ ມີ ຄວາມຮູໍ້ ດໍ້ ານພາສາຊົນເຜ່ົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາ
ສາມະກອງ ເພ ່ ອປັບປຼຸ ງໃຫໍ້ ຜູໍ້ ເຖົໍ້ າຜູໍ້ ແກ່ສາມາດເຂົ ໍ້ າຮ່ວມ
ກອງປະຊຼຸ ມປຶ ກສາຫາລ  ດໍ້ ານການວາງແຜນ ແລະ ການ
ອອກແບບ ທີ່ ຈະມາເຖິງ. 

ຍັງບໍ່ ທັນໄດໍ້ ປະເມີ ນ. ຍັງບໍ່ ທັນຊອກໄດໍ້ ຜູໍ້ ອໍ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ທີ່ ສາມາດປາກເວົ ໍ້ າພາສາມະກອງ. 

35/27 ເລີ ໍ້ ມລົງມ ແຕ່ເນີ ໍ້ ນໆ ເພ ່ ອຂະຫຍາຍຈໍ ານວນຕົວແທນ
ຊົນເຜ່ົາຢູ່ໃນ VDCs, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ ໍ້ ກໍານົດຕ່າງໆຂອງ 

CA ແລະ ກັບເງ ່ ອນໄຂກໍານົດ ຂອງທ່ານເຈົ ໍ້ າແຂວງຄໍ າມ່ວນ
ທີ່ ວ່າ ໃນການຄັດເລ ອກສະມາຊິ ກຂອງ VDCs ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັໍ້ ງທີ່ ສໍ າຄັນອ ່ ນໆຂອງບໍ້ ານນັໍ້ ນ ນາຍບໍ້ ານຕໍ້ ອງຮັບປະ
ກັນ ໃຫໍ້ ມີ ຕົວແທນຂອງ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີ່ ມາຈາກ
ຊົນເຜ່ົາ ໃນຈໍ ານວນທີ່ ເໝາະສົມ. 

ຍັງບໍ່ ທັນໄດໍ້ ປະເມີ ນ. ພວມຊອກຫາສະຖິຕິເພີ ໍ້ ມ
ເຕີ ມ. ມີ ຕົວແທນຂອງກຼຸ ່ ມຊົນເຜ່ົາເຂົ ໍ້ າຮ່ວມໃນ 

VDP ຂອງບໍ້ ານນໍ້ ອຍເປັນຈໍ ານວນຫ າຍ 

36/27 ມີ ຫ ັ ກຖານບາງອັນທີ່ ຊີ ໍ້ ບອກວ່າ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງ
ດໍ້ ານວັດທະນະນໍ າ ແລະ ພາສາປາກເວົ ໍ້ າ ພວມຫ ຼຸ ດຈໍ ານວນ
ລົງ ທັງໆທີ່ ເຫັນໄດໍ້ ແຈໍ້ ງວ່າ ມີ ຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວ
ທາງສັງຄົມເພີ ໍ້ ມຂຶ ໍ້ ນ ຊຶ່ ງເປັນຜົນມາຈາກມາດຕະການ
ຕ່າງໆ ເພ ່ ອມອບສິ ດອໍ ານາດໃຫໍ້ ແກ່ບໍ້ ານນໍ້ ອຍ ແລະ ບໍ້ ານ
ທ່ົວໄປຫ າຍຂຶ ໍ້ ນ. ຕໍ້ ອງມີ ການລິ ເລີ ໍ້ ມສຶ ກສາຢ່າງໃກໍ້ ຊິ ດກວ່າ
ເກ່ົາກ່ຽວັບວັດທະນະທໍາ ລະ ພາສາຕ່າງໆ ກ່ອນທີ່ ພວກມັນ
ຈະຜຼຸ ພັງໄປກວ່ານີ ໍ້ . 

ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ໄ ດໍ້ ປ ະ ເ ມີ ນ . 

ສໍ າລັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ. 

37/27 ປຼຸ ກລະດົມ  ແລະ  ສະໜັບສະໜູນ  LFNC ໃນການຂະ
ຫຍາຍພາລະບົດບາດອັນມີ ຄຼຸ ນຄ່າຂອງຕົນ ໃນວຽກສ່ົງ
ເສີ ມ ການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາ ແລະ ການແກໍ້ ໄຂຂໍ ໍ້
ຂັດແຍ່ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ໍ້ ນຢູ່ພູພຽງແຫ່ງນີ ໍ້ . 

ຍັງບໍ່ ທັນໄດໍ້ ປະເມີ ນ. ສໍ າລັບການພັດທະນາໃນອະ
ນາຄົດ. 
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38/27 ສ ບຕ່ໍການເຈລະຈາຢ່າງອົດທົດ ຮ່ວມກັບ ແລະ ຜ່ານ
ທາງ LFNC ເພ ່ ອຊອກຫາວິ ທີ ແກໍ້ ໄຂ ປະເດັນການເຂົ ໍ້ າໄປເຂດ
ບໍ້ ານສົບເຮັໍ້ ຍເກ່ົາ, ພໍ້ ອມດໍ້ ວຍທາງເລ ອກຕ່າງໆ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພິຈາ
ລະນາ ເຊັ່ ນຈັດໃຫໍ້ ສະຖານທີ່ ນັໍ້ ນເປັນບໍ້ ານນໍ້ ອຍ NNT NPA 

ໂດຍໃຫໍ້ ມີ ລະບົບການອະນຼຸ ລັກ ແລະ ພັດທະນາ ຫ   ໃຫໍ້ ເປັນ
ບ່ອນພັກເຊົ າຊ່ົວຄ ນ ສໍ າລັບໜ່ວຍລາດຕະເວນອະນຼຸ ລັກ. 

ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ໄ ດໍ້ ປ ະ ເ ມີ ນ . 

ສໍ າລັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ. ການສົນທະ
ນາກັບເຜ່ົາອະໂຮຢູ່ນໍ ໍ້ ານຽນ ຢ ນຢັນວ່າ ຍັງສ ບຕ່ໍມີ
ການເຈລະຈາກັນຢູ່. 

ພາກທີ  17 WMPA 

49/27 ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ COTE ເຂົ ໍ້ າຮ່ວມກອງປະຊຼຸ ມຕ່າງໆ
ຂອງຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍການ WMPA  

ຍັງບໍ່ ທັນບັນລຼຸ ໄດໍ້ . ຜູໍ້ ອໍ ານວຍການຂອງ COTE ຖ ກ
ກີ ດກັນຈາກກອງປະຊຼຸ ມຂອງຄະນະຜູໍ້ ອໍ ານວຍ
ການ. 

50/27 ຂະບວນການເອົ າພະນັກງານເກ່ົາອອກ ແລະ ຮັບພະ
ນັກງານໃໝ່ເຂົ ໍ້ ານັໍ້ ນ ຊຶ່ ງແກ່ຍາວຢ່າງໂຈ່ງແຈໍ້ ງນັໍ້ ນ ຄວນ
ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ເຮັດໃຫໍ້ ສໍ າເລັດຢ່າງວ່ອງໄວ; 

ຍັງບໍ່ ທັນບັນລຼຸ ໄດໍ້ . ສ ບຕ່ໍແກ່ຍາວ  ລະບຽບຂັໍ້ ນ
ຕອນຂອງ HR. 

51/27 ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ WMPA ທີ່ ໄດໍ້ ຮັບອໍ ານາດມອບ
ໝາຍ ແລະ ຄວາມໄວໍ້ ວາງໃຈ, ການຈັດການດໍ້ ານການເງິ ນ 

ແລະ ການບັນຊີ , ກະກຽມຮ່ວມ COTE ຕາມສັນຍາ, ຄວນດໍ າ
ເນີ ນໄປຢ່າງໂປ່ງໄສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາ
ກົນ. 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. ການຄຼຸໍ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານດໍ້ ານການເງິ ນ 

ແລະ ຂະບວນການບໍ ລິ ຫານອ ່ ນໆ ໄດໍ້ ຮັບການເພ ່ ອ
ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຕາມມາດຕະຖານສາກົດນັໍ້ ນ ໄດໍ້ ຮັບການ
ປັບປຼຸ ງຂຶ ໍ້ ນຫ າຍແລໍ້ ວ. 

52/27 ການຕິດຕາມກວດກາ WMPA ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບຈາກ
ພາຍນອກ ນັໍ້ ນຄວນຕໍ້ ອງຮັກສາໄວໍ້ . 

ບັນລຼຸ ແລໍ້ ວ. IMA (ອ່າງໂຕ່ງ) ຈະສ ບຕ່ໍພາລະບົດບາດ
ຕິດຕາມກວດກາຂອງຕົນ. ບົດບາດອັນຕ່ໍເນ ່ ອງ
ຂອງ POE ຍັງພວມຢູ່ໃນການໂອໍ້ ລົມສົນທະນາ. 

 


