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D

ບົດນໍາ
ເພື່ອແນໃສ່ເປົ້າໝາຍລຶບລ້າງຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ເພື່ອຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳຕິດພັນກັບການ
ສ້າງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມນ
ີ ະໂຍບາຍເປີດກວ້າງ
ໃສ່ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນຈາກການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວແບບທຳ
ມະຊາດເຂົ້າມາເປັນການສ້າງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ.
ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງແລະເມືອງກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ຊອກຫາວິທີ ແລະ ຊ່ອງທາງເລືອກໃໝ່. ເພື່ອຊີ້ນຳນຳພາປະຊາຊົນຢູໃ
່ ນຂົງເຂດຕົນໃຫ້ຫນ
ັ ປ່ຽນຈາກການຜະ
ລິດກະສິກຳແບບດັ້ງເດີມມາເປັນການຜະລິດກະສິກຳທີ່ທັນສະໄໝ. ຊຶ່ງໃນນັ້ນ, ການສົ່ງເສີມປູກຢາງພາລາກໍ
ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນອາຊີບຜະລິດກະສິກຳອຸດສາຫະກຳທີ່ເຫັນວ່າ ກຳລັງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນຢູໃ
່ ນປັດຈຸບນ
ັ .
ຄືດັ່ງຢູ່ທີ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນໄລຍະ 10 ກວ່າປີຜ່ານມາ, ຊາວກະສິກອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ ລິເລີ່ມ
ສຸມເອົາການປູກຢາງພາລາເປັນກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນຕົ້ນຕໍ. ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນພື້ນທີ່
ປູກຢາງພາລາ, ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຫຼາຍກວ່າ 10 ພັນເຮັກຕາແລ້ວ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ມີທັງນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກໍມີຄວາມສົນໃຈໄດ້ລົງທຶນໃສ່
ການປູກຢາງພາລາຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ. ຊຶ່ງການລົງທຶນດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ແມ່ນມີຫຼາຍຮູບ, ຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍ
ວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັ້ນມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະກ້າວເພີ້ມຂຶ້ນ ສະນັ້ນຈຶ່ງເກີດມີບັນຫາຂໍ້ພິພາດ.
ບາງເຂດ, ບາງພື້ນທີ່ກໍເກີດມີບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນ, ຊຶ່ງ
ມາຮອດປັດຈຸບັນກໍຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ທັນແລ້ວເທື່ອ. ແຕ່ກໍເກີດມີບັນຫາໃໝ່ແຊກຊ້ອນກັນມາ. ດັ່ງ
ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກັບ ບ້ານຫ້ວຍພະ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍໂມງ, ເມືອງປາກທາ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
ຈຸດປະສົງຂອງບົດກໍລະນີສກ
ຶ ສານີ້, ເພື່ອນຳສະເໜີກຽ່ ວກັບຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງລະຫວ່າງຊາວບ້ານທີ່ເຮັດວຽກ
ເປັນກຳມະກອນຢູໃ
່ ນສວນຢາງກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ຢາງພາລາ ຊຶ່ງຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຊາວ
ບ້ານໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ຄ່າຈ້າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຳກັດສິດໃນການຜະລິດກະສິກຳ ສ່ວນວ່າ ບໍລິສັດ
ພັດໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຊາວບ້ານເຮັດວຽກບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມສາມາດຕໍ່າເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ.
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IV

1. ຄວາມເປັນມາ.
ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂື້ນຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍພະ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍໂມງ ຫ່າງຈາກ ເທດສະບານ
ແຂວງ ປະມານ 80 ກິໂລແມັດ. ທາງທິດໃຕ້ຊຶ່ງປະຊາຊົນ ທັງສອງບ້ານເປັນຊົນເຜົ່າກຶມພົນລະເມືອງ ທັງໝົດ
1.009 ຄົນ, ຍິງ 540 ຄົນ.
ຊາວບ້ານເຫຼົ່ານີ້, ຖືຮີດຄອງປະເພນີດັ້ງເດີມອາໄສການດຳລົງຊີິີດແບບທຳມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ຊຶ່ງການມາ ແລະ ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມບໍ່ທັນສະດວກເຮັດໃຫ້ຂາດການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ຂາດຂໍ້ມູນສື່ສານ
ກັບສັງ ຄົມພາຍນອກ.
ແຕ່ຕໍ່ມາລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານຖະໜົນຫົນທາງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເຮັດໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມ
ສະດວກຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ດ້ານເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳຢູ່ພື້ນທີ່ສອງໝູ່
ບ້ານນັ້ນກໍມີແນວໂນ້ມຂະຫຍາຍຕົວ, ເພາະວ່າ ດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການຢາງພາລາ.
ມີບໍລິສັດເຂົ້າມາເຜີຍແຜ່ຮູບແບບການລົງທຶນ ແລະ ເກັ ບກຳຂໍ ້ ມູ ນຄວາມພ້ ອມຂອງຊາວບ້ ານທີ ່
ສົນໃຈປູກຢາງພາລາ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດການລົງທຶນ ແລະ ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳຢາງພາລາຢູນນານ ຈຳກັດ
ປະເທດຈີນ ແລະ ບໍລິສັດໄດ້ເລືອກເອົາສອງບ້ານດັ່ງກ່າວເປັນບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ອຳນາດ ການ
ປົກຄອງທັງສອງບ້ານບາງທ່ານນັ້ນ, ກໍຍງັ ບໍ່ຮລ
ູ້ າຍລະອຽດຂອງການລົງທຶນນັ້ນ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈະເຮັດຫຍັງກັນແທ້.
ອຳນາດການປົ ກ ຄອງບ້ າ ນບາງທ່ າ ນກໍ ຕັດ ສິ ນ ໃຈແທນປະຊາຊົ ນ ພາຍໃນບ້ າ ນລົ ງ ລາຍເຊັ ນ
ກັບວິຊາການຂອງ ບໍລິສັດໂດຍບໍ່ໄດ້ປືກສາຫາລືກັນກັບຄະນະ ແລະ ຊາວບ້ານ, ຊາວບ້ານບາງຄອບຄົວກໍລົງ
ລາຍເຊັນກັບລິສັດ ໂດຍການຊີ້ນຳຂອງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ.
ບາງຄອບຄົວຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈລາຍອຽດ ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຊັນເພາະວ່າ ຖືກຊີ້ນຳຈາກນາຍ ບ້ານ
ສຳລັບຜູ້ທີ່ຂຽນບໍ່ໄດ້ອ່ານບໍ່ເປັນກໍແມ່ນນາຍບ້ານເປັນຜູ້ເຊັນແທນ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ຮູ້ອີກວ່າ ບໍລິສັດຈະ
ເອົາລາຍເຊັນໄປເຮັດຫຍັງ.
ຫລັງຈາກທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ເຊັນຢັ້ງຢືນແລ້ວ, ບໍລິສັດກໍໄປຂໍອະນຸມັດຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
ຫລັງຈາກໄດ້ການອະນຸມັດຈາກພະແນກການດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ບໍລິສັດຈຶ່ງຂໍການອະນຸມັດຈາກຂັ້ນ
ແຂວງ. ຈາກນັ້ນ, ແຂວງຈຶ່ງອອກໃບອະນຸມັດ ເລກທີ 801/ຄລຮ.ບກ ລົງວັນທີ 6 ຕຸລາ 2008 ໃຫ້ບໍລິສັດນຳ
ໃຊ້ທີ່ດິນປູກຢາງພາລາໃນຮູບແບບການພັດທະນາຄົບວົງຈອນໃນເນື້ອທີ່ 1,003 ເຮັກຕາ.
ຫລັງຈາກທີ່ຂັ້ນຕອນອະນຸມັດສຳເລັດແລ້ວ, ບໍລິສັດຈຶ່ງລົງໄປວາງແຜນດຳເນີນງານກັບອຳນາດ
ການປົກຄອງບ້ານ. ເພື່ອໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໄປສົມທົບກັບລູກບ້ານ ແລະ ທັງສອງຝ່າຍມີການຕົກ
ລົງເຫັນດີເອກະພາບກັນຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທ
 ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ອາຊິບຫຼັກທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານແບບຍຸດຕິທຳ

ກ. ວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ, ສີດໜ້າທີ່ລວມຂອງບໍລິສັດສົ່ງເສີມປູກຢາງພາລາມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ທາງບໍລິສັດມີໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດຕ່າງໆເປັນເອກະລາດ, ເຊັ່ນວ່າ:ກຳມະສິດໃນການລົງທຶນ, ສິດການ
ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສິດແບ່ງຜົນປະໂຫຍດ.
• ມີສິດໃນການຮັບເອົາຄົນງານທີ່ມີອາຍຸ 18 ຫາ 40 ປີ ເຂົ້າເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ.
• ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບ້ານສ້າງໂຮງຮຽນ, ຈັດຫານ້ຳສະອາດກໍ່ສ້າງນ້ຳລິນ, ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາປະ
ຈຳບ້ານ ແລະ ດຶງໄຟຟ້າເຂົ້າບ້ານ.
• ພົວພັນປະສານງານເອກະສານ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຈາກລັດ ຫຼື ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
• ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ຫົວໜ້າຄຸມງານແຕ່ລະບ້ານ 4000 ບາດຕໍ່ເດືອນ.
• ມີສິດນຳໃຊ້ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈີນບໍ່ເກີນ 10 % ຂອງຈຳນວນກຳ
ມະກອນທັງໝົດ.
• ປະຕິບັດກົດໝາຍທຸກຂໍ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ເຂົ້າລັດ ແລະ ນັບຖືຮີດຄອງປະເພນີຂອງ ສາທາລະ
ນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.

ຂ. ພາລະບົດບາດ ສິດໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນມີດັ່ງນີ້:
ອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານຫ້ວຍພະ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍໂມງ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ປະຊາຊົນ 2 ບ້ານ
ໄດ້ເອກະພາບ ແລະ ຕົກລົງສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮ່ວມກັບບໍລິສັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
• ສະໜອງເນື້ອທີ່ດິນລວມຂອງບ້ານໃຫ້ບໍລິສັດໂດຍແຕ່ລະຈຸດເຊື່ອມຕິດກັນໃນ1003 ເຮັກຕາ (ບ້ານ
ຫ້ວຍພະ 500 ເຮັກຕາ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍໂມງ 500 ເຮັກຕາ).
• ປົກປັກຮັກສາສວນຢາງຕາມເນື້ອທີ່ແບ່ງປັນຈັດສັນເປັນຕອນລະ 3,33 ເຮັກຕາ ແບບຮັບເໝົາ ແລະ
ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ.
• ມີສິດໃຊ້ບໍລິການເສັ້ນທາງລົດ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ນ້ຳສະອາດ ໄຟຟ້າ ແລະ ເຮືອນຢູ່ ທີ່ບໍລິສັດກໍ່
ສ້າງໃຫ້.
• ໃນ 3 ປີທຳອິດຊາວບ້ານສາມາດປູກພືດເສດຖະກິດສັບຫວ່າງປະສົມກັບສວນຢາງ.
• ຊາວບ້ານປະຕິບັດພັນທະການເສຍອາກອນເຂົ້າລັດຂອງໃຜລາວ.
• ລູກຫຼານຂອງປະຊາຊົນມີສິດໄດ້ຮັບສືບທອດຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ເງິນເດືອນຂອງພໍ່ແມ່ຕາມສັນຍາ
ຂອງວຽກງານ
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2 ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ບັນຫາທເີ່ ກີດຂ
 ຶ້ນກ
 ໍຄື ບໍລິສັດມີບ
 ັນຫາກັບຊ
 າວບ້ານ. ເລື່ອງຄ່າຊ
 ົດເ ຊີຍທີ່ດ
 ິນຂ
 ອງຊາວບ້ານ ແລະ
ການຈ່າຍເງິນບໍ່ເ ປັນປ
 ົກະຕິ ແລະ ບໍ່ເປັນໄ ປຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາກັບຊ
 າວບ້ານ, ມີບັນຫາກ່ຽວກັບກ
 ານເບີກຈ
 ່າຍ
ຄ່າແ
 ຮງງານໃຫ້ກ
 ຳມະກອນທີ່ມ
 າເຮັດວຽກກັບບ
 ໍລິສັດ ຈົນເ ຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ຍອມເຮັດວ
 ຽກກັບ
ບໍລິສັດ.
ຫລັງຈາກບໍລິສັດກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຕົກລົງກ
 ັນແ
 ລ້ວ, ອຳນາດການປກ
ົ ຄອງບາ້ ນຈງຶ່ ເຫັນ
ດີເອົາດິນທຳກນ
ິ ຂອງຊາວບ້ານມອບໂອນໃຫ້ບ
ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ . ເພື່ອປູກຢາງພາລາແລ້ວໃຫ້ຊາວບ້ານໄປບຸກເບີກເອົາ
ທີ່ດິນທຳກິນໃໝ່ໂດຍ ຊຶ່ງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈ
 ະຈາ່ ຍຄາ່ ຊ
ດ
ົ ເຊີຍໃຫ້ຊ
 າວບ້ານ, ແຕ່ບນ
ັ ຫາກມ
ໍ ຢ
ີ ວ
ູ່ າ່ ການຈາ່ ຍຄາ່ ຊດ
ົ ເຊີຍບໍ່
ທົ່ວເຖິງ. ບາງຄອບຄົວກໍໄດ້ຮບ
ັ ຄ່າຊົດເຊີຍ, ແຕ່ບາງຄອບຄົວກໍຍງັ ບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ຄ່າຊົດເຊີຍເທື່ອ.
ກໍລະນີທີ່ເຫັນຈະແຈ້ງຄື: ເນື້ອທີ່ຕອນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກຳມະສິດຂອງທ້າວຄຳແສນ ຮອງນາຍບ້ານ ຫ້ວຍ
ໂມງ ເຊີ່ງຜ່ານມາບໍລິສັດໂຄລາວຟາມເຄີຍສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວປູກໝາກເຍົາໄດ້ 1,5 ເຮັກຕາ ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ບໍລິ
ສັດຢາງພາລາເຂົ້າມາ, ວິຊາການກໍສັ່ງກຳມະກອນໄປຖາງຕົ້ນໝາກເຍົາດັ່ງກ່າວຖິ້ມໝົດ.
ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ວິຊາການບໍລິສັດໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ຈະຊົດເຊີຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ທ້າວ
ຄຳແສນ ສຳລັບການຖາງເນື້ອທີ່ປູກໝາກເຍົາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງໃນຈຳນວນ 1,000,000 ກີບ. ແຕ່
ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຄອບຄົວຜູ້ກ່ຽວຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ.
ທ້າວ ຄຳແສນ ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດມາໄດ້ເປັນເວລາ 11 ເດືອນນັ້ນໄດ້
ຮັບເງິນເດືອນພຽງແຕ່ 12,000 ບາດ ເທົ່າກັບ 3 ເດືອນ. ເພາະວ່າ ຕາມການຕົກລົງກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ຜູກ
້ ຽ່ ວ
ຕ້ອງແມ່ນໄດ້ຄາ່ ຈ້າງມູນຄ່າ 4,000 ບາດ/ເດືອນ (ປະມານ 1,000,000 ກີບ), ແຕ່ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ພັດອ້າງວ່າ
ຜູກ
້ ຽ່ ວຕ້ອງນຳພາກຳມະກອນເຮັດວຽກ 20 ຄົນຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງຈະຄິດເງິນເດືອນເຕັມອັດຕາໃຫ້. ໃນຂະນະທີ່ສນ
ັ
ຍາກໍບໄໍ່ ດ້ ລະບຸໄວ້ວາ່ ຜູທ
້ ເີ່ ປັນຫົວໜ້າກຸມ
່ ຈະຕ້ອງນຳພາກຳມະກອນ 20 ຄົນຂຶ້ນໄປ, ຊຶ່ງມີແຕ່ລະບຸໄວ້ວາ່
ຜູທ
້ ເີ່ ປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ເງິນເດືອນ 4,000 ບາດ/ເດືອນ (ປະມານ 1,000,000 ກີບ).
ສຳລັບການຈ່າຍເງິນຄ່າຖາງເນື້ອທີ່ສວນໃນເບື່ອງຕົ້ນ ວິຊາການບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍເປັນແບບການ
ໝອບເໝົາເປັນເຮັກຕາ. ອັດຕາປ່າແກ່ 700.000 ກີບ/ເຮັກຕາ, ປ່າເລົ່າອ່ອນ 500.000 ກີບ/ເຮັກຕາ
ວິທີການນີ້ກໍດີຢູ່ຍ້ອນວ່າ ຊາວບ້ານສາດມາດຮັບເງິນກ່ອນການເຮັດວຽກ ຫຼື ເຮັກວຽກສຳເລັດສ່ວນໃດ
ສວ່ນໜຶ່ງກໍເບີກຈ່າຍໄດ້ເລີຍ, ແຕ່ບາງຄົນທີ່ເຮັດໄດ້ຫລາຍພັດບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເຕັມໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນກໍຮັບ
ເງິນໄປແລ້ວ ພັດບໍ່ມາເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດ.
ໃນການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ປູກຢາງໃຫ້ 1,003 ເຮັກຕາ. ຈະໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 1 ປີ ແຕ່ແຮງງານກຳ
ມະກອນພາຍໃນ 2 ບ້ານດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງພໍສະນັ້ນ. ບໍລິສັດຈຶ່ງເອົາແຮງງານບ້ານອື່ນຈຳນວນປະມານ 200 ຫາ
250 ຕໍ່ວັນ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ.
ແຕ່ຍ້ອນການຈົດບັນທຶກ. ການມາເຮັດວຽກຂອງກຳມະກອນບໍ່ລະອຽດ, ຈຶ່ງເກີດມີບັນຫາການເບີກ
ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຄົນງານພາຍໃນບ້ານເພາະວ່າ ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຮັບຂໍ້ມູນເພື່ອຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານ.
ແຕ່ປະຕິບັດມາໄລຍະ 2-3 ເດືອນກໍເກີດມີບັນຫາການເບີກຈ່າຍ. ຍ້ອນວ່າບາງຄົນເຮັດວຽກ
ຫຼາຍແຕ່ໄດ້ເງິນໜ້ອຍ, ບາງຄົນພັດເຮັດວຽກ ໜ້ອຍແຕ່ໄດ້ເງິນຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າ ການວັດແທກເນື້ອທີມີ
ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທ
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ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ລະອຽດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງປ່ຽນເປັນການຈ້າງແບບເປັນລາຍວັນ 20.000 ກີບຕໍ່ມື້. ຈາກແຕ່ກ່ອນຈ້າງແບບມອບ
ເໝົາເປັນເຮັດຕາ, ແຕ່ການຈ່າຍເປັນລາຍວັນກໍຍັງມີບັນຫາອີກເຊັ່ນເຄີຍ. ເພາະ ບໍລິສັດອ້າງວ່າ ຊາວບ້ານ
ເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ ແລະ ບໍລິສັດອ້າງວ່າ ໝົດເງິນຫລາຍແລ້ວ ແລະ ຊາວບ້ານຈຳນວນນຶ່ງຍ
 ັງບ
 ໍ່ທັນໄ ດ້ຮ
 ັບ
ຄ່າຈ
 ້າງ.
ແຕ່ບໍສັດບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ເມື່ອໄດ໋ຈະຈ່າຍເງິນທີ່ຍັງຄ້າຈ່າຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ເຮັດວຽກແບບມອບ
ເໝົາ. ປັດຈຸບນ
ັ ຊາວບ້ານຍັງທວງຖາມເງິນທີ່ບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ຍັງບໍ່ທນ
ັ ຊຳລະ, ແຕ່ບໍລິສັດພະຍາມຫລີກລ້ຽງທີ່ຈະເວົ້າ
ເຖິງເລື່ອງນີ້ອີກ.
ວິຊາການບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນຕື່ມອີກວ່າ: ການເຮັດວຽກງານຢູ່ 2 ບ້ານດັ່ງກ່າວນີ້, ແມ່ນມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຢູພ
່ ນ
ື້ ທີ່ສວນຢາງພາລາ, ຫົວໜ້າຄຸມງານແຕ່ລະໜ່ວຍງານຕິດ
ຕາມຊູກຍູກ
້ ານເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງກຳມະກອນບໍ່ທວ
ົ່ ເຖິງ, ຂໍ້ມນ
ູ ບໍ່ກງົ ກັບຕົວຈິງ ແລະ ຜິດດ່ຽງເກີນກັບຕົວຈິງ.
ສ່ວນຊາວ ບ້ານຫ້ວຍພະ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍໂມງ ຈຳນວນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ: ວິຊາການບໍລິສັດໄດ້ວາງແຜນ
ວຽກຫຼາຍເກີນໄປ, ກຳນົດໜ້າວຽກຫຼາຍມາດຖານໂພດ.
ບັນຫາໜຶ່ງອີກກໍຄືໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ນາທີ່ນອນຢູ່ໃນບໍລິເວນສວນຢາງພາລາຖືກບໍລິສັດບຸກລຸກ
ເປັນເນື້ອທີ່ສວນຢາງຊຶ່ງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເນື້ອທີ່ນາຫາແຖວປູກຢາງພາລາ ແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 20 ແມັດ
ບັນຫານີ້, ຊາວນາບໍ່ມີຄວາມສາມາດຕໍ່ລອງກັບວິຊາການຂອງບໍລິສັດເລີຍ.
ຕາມສັນຍາວ່າ ດ້ວຍຂອບເຂດການຮ່ວມມືຄະນະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ວິຊາການບໍລິ
ສັດໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ຈັດແບ່ງເນື້ອທີ່ສວນຢາງພາລາໃນທ້າຍເດືອນ 2 ປີ 2010.
ໃນການສຳຫຼວດກວດກາເຫັນວ່າສາມາດບັນລຸ 420 ກວ່າເຮັກຕາ (ປະເມີນຕາມຈຳນວນຕົ້ນ
ຢາງ 500 ຕົ້ນ/ເຮັກຕາ), ແລະ ໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນຕອນສຳເລັດ, ເຊີ່ງ ແຕ່ລະຕອນມີ 3,3 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນ
ບ້ານຫ້ວຍໂມງ ມີ 48 ຕອນຕ້ອງບັນຈຸຕຳແໜ່ງ 48 ຕຳແໜ່ງງານແລະບ້ານຫ້ວຍພະມີ 70 ຕອນ ຕ້ອງບັນຈຸ
70 ຕຳແໜ່ງ ຄົວເຮືອນ (ກຳນົດເງິນເດືອນ 600,000 ກີບ/ເດືອນ/ຕຳແໜ່ງງານ ຫຼື ຄົວເຮືອນ).
ແຕ່ຊາວ ບ້ານຫ້ວຍໂມງ ຍັງມີ 93 ຕຳແໜ່ງຄົວເຮືອນ, ບ້ານຫ້ວຍພະ ມີ 20 ຄົວເຮືອນທີ່ບທ
ໍ່ ນ
ັ ມີຕຳແໜ່ງ
ໃນນັ້ນ, ຍັງມີຊາວບ້ານຈຳນວນໜື່ງປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມຮັບວຽກສວນຢາງຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ , ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າ
ຢືນຢັນວ່າບໍ່ມຄ
ີ ວາມສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້, ເພາະເນື້ອທີ່ດງັ່ ກ່າວຫຼາຍໂພດ.
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3. ການແກ້ໄຂບັນຫາ.
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ ເ ກີ ດຂື້ ນຢູ່ ຂັ້ ນບ້ າ ນກ່ ຽວກັ ບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັບບໍລິສັດສົ່ງເສີມ
ອຸດສາຫະກຳຢາງພາລາ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ 2 ບ້ານຄື:ບ້ານຫ້ວຍພະ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍໂມງ ເມືອງປາກທາ
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເລີ່ມແຕ່ ປີ2008 ເຖິງປັດຈຸບັນເມື່ອວັນທີ 13/2/2010 ນີ້ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື:
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້ແຂວງ, ໜ່ວຍງານຈາກແຜນການການລົງທຶນແຂວງບໍ່ແກ້ວພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະກໍໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳ, ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂິ້ນ ແລະ ໄດ້ຕົກ
ລົງກັນກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ 2 ບ້ານດັ່ງກ່າວຄື:
• ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ 2 ບ້ານຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານເພື່ອວາງແຜນແບ່ງງານພາຍ ໃນ
ແຕ່ລະຄອບຄົວ ແລະ ແຜນປູກພືດເສດຖະກິດປະສົມປະສານກັບສວນຢາງໃຫ້ເໝາະກັບສັນຍາທີ່ໄດ້
ລົງລາຍເຊັນກັບບໍລິສັດໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ດ້ວຍຂອບເຂດການລົງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມື.
• ໜ່ວຍງານແຜນການ ການລົງທຶນ ແລະ ຄະນະປະສານງານຂັ້ນເມືອງ ຈະນຳເອົາບັນຫາຕ່າງໆ
ທີ່ເກີດ ຂຶ້ນນີ້ໄປຄົ້ນຄວ້າປືກສາຫາລືກັບລິສັດແລ້ວລົງມາແກ້ໄຂພາຍຫຼັງສຳລັບບັນຫາເນື້ອທີ່ນາ ທີ່
ຕິດກັບສວນຢາງພາລາຈະມີທີມງານວິຊາການຈາກຫ້ອງການກະສິກຳປ່າໄມ້ລົງມາກວດກາ ແລະ
ກຳນົດໂດຍກົງ.
• ຢູ່ໃນກົດໝາຍມາດຕາ 74 ວ່າດ້ວຍການເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນປ່າໄມ້ວ່າ ດ້ວຍການຟື້ນຟູປ່າໄມ້
ເພື່ອຟື້ນຟູປູກປ່າຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃຫ້ດຳເນີນໃນເຂດປ່າຊຸດໂຊມທີ່ບໍ່
ສາມາດຟື້ນຟູຄືນເອງໄດ້, ບໍລິສັດສ
 ຳປະທານປະຕິບັດດັ່ງຕ
 ໍ່ໄປນີ້:
1. ຕ້ອງສືກສາຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ດິນ
ຟ້າອາກາດຄວາມຊຸ່ມປະລິມານນ້ຳຝົນແຫຼ່ງນ້ຳຫ້ວຍຮ່ອງ ແລະ ແຮງງານຊຸມຊົນຊັບພະ
ຍາກອນປ່າໄມ້ອື່ນໆ.
2. ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບຮອງກວດກາລະອຽດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່
ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ຕ້ອງສ້າງບົດລາຍງານຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດສັງຄົມພ້ອມດ້ວຍມາດຕະ
ການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມທີ່ຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ.
4. ຕ້ອງສ້າງແຜນດຳເນີນງານໂດຍເລັ່ງໃສ່ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ
ການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ ແລະ ການພັດທະນາບ້ານ, ການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຜະລິດລວມທາງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະ
ໂຫຍດດ້ວຍ.
5. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
• ຊາວບ້ານໄດ້ປະຊຸມກັບອຳນາການປົກຄອງເມືອງກ່ຽວກັບບັນຫາການທີ່ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງ
ຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາກັນ. ຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ເ ມືອງຈຶ່ງໄປເຈລະຈາກັບບ
 ໍລິສັດກ່ຽວກັບກ
 ານເອົາໄຟຟ້າ
ເຂົ້າບ້ານ. ແລ້ວໃນຕົ້ນປີ 2010 ບໍລິສັດຈຶ່ງຕົກລົງເອົາໄຟຟ້າເ ຂົ້າບ້ານຫ້ວຍພະ. ສ່ວນວ່າ ບ້ານ
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ຫ້ວຍໂມງນັ້ນບໍລິສັດຈະເອົາໄ ຟ້ຟ້າເ ຂົ້າໃ
 ນໃນປີ 2011 ເຫດຜົນກໍອາດເປັນຍ້ອນວ່າ ບໍລິສັດຕ
 ້ອງ
ການຈະໃຫ້ຊາວບ້ານບຸກເບີກເນື້ອທີ່ປ
 ູກຢ
 າງພາລາຕື່ມອີກ 50 ເຮັກຕາ.
• ສ່ວນວ່າ ລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານອື່ນໆບໍ່ວ
 ່າ ຈະເປັນການບຸກເບີກຖະໜົນ, ການສ້າງສຸກສາລາ,
ໂຮງຮຽນ ແລະ ລະບົບນ
 ້ຳລິນນັ້ນ, ບໍລິສັດຍັງບ
 ໍ່ທັນໄດ້ລົງມືເຮັດເທື່ອ. ເຖິງວ່າ ຊາວບ້ານຈະທ້ວງຕິງ
ບໍລິສັດກໍຍັງບໍ່ທັນສ
 ະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຍັງ.
• ບໍລິສັດເ ອງກໍຍັງບ
 ໄໍ່ ດ້ຈ່າຍເງິນເດືອນທີ່ເຫລືອໃຫ້ແ
 ກ່ຊ
 າວບ້ານ .

4. ຜົນກະທົບທີ່ອ
 າດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ວິຖກ
ີ ານດຳລົງຊວ
ີ ດ
ິ ຂອງຊາວບ້ານມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ການດຳລົງຊວ
ີ ດ
ິ ຂອງຊາວບ້ານພົບ ຄວາມ
ຫຍຸງ້ ຍາກ ແລະ ປະສົບກບ
ັ ບ
ນ
ັ ຫາ.
• ຊາວບ້ານບໍ່ສາມາດປູກພ
 ືດໃ
 ສ່ເຂດສວນຢາງພາລາເມື່ອຂ
 າດເນື້ອທ
 ີ່ທຳການຜະລິດ, ເຂົາເ ຈົ້າຈຶ່ງຂາດ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທ
 ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ສະບຽງອາຫານ.
• ຊາວບ້ານບໍ່ມ
 ີເນື້ອທີ່ທ
 ຳການຜະລິດ, ເພາະວ່າ ເນື້ອທ
 ີ່ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຖືກສ
 ຳປະທານປູກຢ
 າງພາລາ
ແລະ ຍັງເ ປັນກ
 ານຈຳກັດເ ນື້ອທ
 ີ່ລ້ຽງສັດຂອງພວກເຂົາ. ສະນັ້ນ ພວກເຂົາ ຈຶ່ງຫ
 ັນໄ ປຖາງໄຮ່ເຂດ ປ່າ
ໄມ້ຫວງຫ້າມ, ປ່າໄມ້ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ, ຍອດຫ້ວຍ ແລະ ບາງຄັ້ງກ
 ໍໄປບຸກເ ບີກເ ອົາເ ນື້ອທີ່ດິນທ
 ຳການ
ຜະລິດຂ
 ອງບ້ານອ້ອມຂ້າງ.
•	ເນື້ອທ
 ີ່ປ່າຈ
 ະຫລຸດລົງ, ເພາະວ່າ ມີກ
 ານບຸກເ ບີກເ ນື້ອທ
 ີ່ດິນປູກຢາງພາລາ. ຖ້າວ່າ ບໍ່ມ
 ີມາດຕະການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງໃນຕໍ່ໜ້າ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຫລັງຈ
 າກທີ່ບໍລິສັດເ ອົາໄຟຟ້າເ ຂົ້າບ
 ້ານ ແລ້ວ
ບໍລິສັດຕ້ອງການເນື້ອທ
 ີ່ປູກຢ
 າງພາລາອີກ 50 ເ ຮັກຕາ.
• ຊາວບ້ານບໍ່ມ
 ີທາງເລືອກອື່ນ. ນອກຈາກຈະເປັນກ
 ຳມະກອນຢູໃ
່ ນເຂດສວນຢາງແລ້ວ, ວິຖີການດຳລົງ
ຊີວິດແ
 ບບກຸ້ມຕ
 ົນເ ອງຈະສູນຫ
 າຍໄປໃນທີ່ສຸດ.

5.ການວິເຄາະເຫດການສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
• ເມື່ອເບິ່ງສະພາບຕົວຈີງ ແລະ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວກໍເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍສາຍເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ
ຫລາຍປັດໄ ຈ.
• ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຍັງບໄໍ່ ດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກບ
ັ ຊາວບ້ານຢາ່ ງລະອຽດ ໂດຍສະເພາະສັນຍາການເຮັດວຽກ ແລະ
ການຈ່າຍຄ່າທ
 ົດແ
 ທນ, ເພາະວ່າ ບໍລິສັດພຽງແຕ່ໃ
 ຫ້ຄະນະບ້ານເປັນຜ
 ູ້ໄປຕົກລົງ ແລະ ເຈລະຈາກັບ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທ
 ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ຊາວບ້ານເທົ່ານັ້ນ.
• ຊາວບ້ານ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດສຳປະທານບໍ່ວ່າ ຈະເປັນ
ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ການເຮັດສັນຍາການຈ້າງງານ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ລະດັບການສຶກສາຂອງພວກ
ເຂົາມີຄວາມຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ມີໜ່ວຍງານໄດ໋ໃຫ້ຂໍ້ມູນເຂົາເຈົ້າ.
• ບໍ່ມີໜ່ວຍງານໄດ໋ເ ຂົ້າມ
 າໄກ່ເ ກ່ຍໃຫ້ຊ
 າວບ້ານ
ເຂົ້າໃນກໍລະນີທີ່ມີຊ
 າວບ້ານບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊຍ,
ຫລັງຈາກທີ່ດິນທຳກິນຂ
 ອງພວກເຂົາຖ
 ືກໂອນ

ໃຫ້ບ
 ໍລິສັດ.
• ສ່ວນການອອກແຮງງານຂອງຊາວບ້ານຫົວໜ້າກຸມ
່ ຫຼື ຫົວໜ້າຄູມງານແຕ່ລະກຸມ
່ ຈະບັນທຶກບັນຊີແຮງ
ງານຈຳນວນສະມາຊິກຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ແລ້ວສະຫຼຸບບັນຊີແຮງງານ ແລະ ໜ້າວຽກ, ລວມທັງການໃຊ້
ຈ່າຍຄາແຮງງານເປັນລາຍວັນ, ລາຍເດືອນຢ່າງລະອຽດໄວ້ເປັນຫຼັກຖານພະຍານຢັ້ງຢືນເພື່ອໃຊ້ໃນ
ການທວງເງິນ ຄ່າແຮງງານກັບບໍລິສັດ.
• ສຳລັບການເຮັດວຽກຕົວຈິງຢູພ
່ ນ
ື້ ທີ່ສວນຢາງພາລາຄວນຈະເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕພ
ໍ່ າລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ
ຕາມສັນຍາວ່າ ດ້ວຍການຮ່ວມມືກບ
ັ ບໍລສ
ິ ດ
ັ , ເພາະເນື້ອທີ່ສວ
່ ນຫຼາຍໄດ້ໂອນໃຫ້ບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ແລ້ວ ແລະ ເນື້ອ
ທີ່ທຳການຜະລິດກໍນບ
ັ ວ່າຫຼຸດລົງຫຼາຍ.
• ບັນຫາທເີ່ ກີດຂ
 ຶ້ນສ
 ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ໃນພື້ນທ
 ີ່ຕ່າງໆ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເ ກີດມາຈາກການຕົກລົງກັນບ
 ໍ່ຈະ
ແຈ້ງລະຫວ່າງຊາວບ້ານກັບບໍລິສັດ ແລະ ບາງຄັ້ງ ບໍລິສັດກ
ສ
ໍ ວຍໃຊ້ຊ
 ່ອງຫວ່າງຂອງກົດໝາຍ.
• ສະນັ້ນ, ພາກສ່ວນຊາວບ້ານທີ່ບສ
ໍ່ າມາດເຮັດວຽກກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈະທຳມະຫາກິນແບບທຳມະຊາດຄື ຜ່ານ
ມານັ້ນອາດຈະຢູໃ
່ ນສະພາບທຸກຍາກ ແລະ ເນື້ອທີ່ປາ່ ໄມ້ເຂດປ່າຊົມໃຊ້ ຫຼື ເນຶ້ອທີ່ລຽ້ ງສັດອາດຈະຖືກ
ທຳລາຍຕື່ມ.
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6. ສະຫຼຸບ.
• ບັນຫາການສຳປະທານທີ່ເ ກີດຂນ
ຶ້ ຢເູ່ ຂດ ບ້ານຫວ
້ ຍພະ ແລະ ຫ້ວຍໂມງ ເມືອງປາກທາ ແຂວງບແ
ໍ່ ກ້ວ
ລະຫວ່າງຊາວບ້ານກັບ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ສຳປະທານກໍບຕ
ໍ່ າ່ ງຫຍງັ ກັບບັນຫາການສຳປະທານທີ່ດນ
ິ ຢເູ່ ຂດອນ
ື່ ໆ.
• ບັນຫາທເີ່ ກີດຂ
 ຶ້ນນັ້ນ, ບັນຫາກໍຄ
 ື ການສຳປະທານທີ່ດ
 ິນທີ່ໄ ປກວມເອົາທີ່ດິນທ
 ຳກິນຂ
 ອງຊາວບ້ານ
ແລະ ຊາວບ້ານບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊ
 ົດເ ຊີຍສຳລັບທ
 ີ່ດິນທີ່ເ ສຍໄປ.
• ການວ່າຈ້າງຊາວບ້ານມາເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດກໍມີບັນຫາ, ບໍລິສັດບ
 ໍ່ຈ່າຍຄ່າຈ
 ້າງເຕັມ ໂດຍອ້າງວ່າ
ຊາວບ້ານບໍ່ເຮັດວຽກເຕັມເ ວລາ.
• ເມື່ອທີ່ດນ
ິ ສຳປະທານໄປກວມເອົາດິນຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ຊາວບ້ານກໍບ
 ມ
ໍ່ ທ
ີ ດ
ີ່ ນ
ິ ທຳກິນແລ້ວທາງອອກກໍ
ຄືພວກເຂົາໄປບຸກເ ບີກພ
 ື້ນທ
 ີ່ໃໝ່.
• ໜ່ວຍງານທີ່ແກ້ໄ ຂບັນຫານັ້ນ, ບໍ່ຄ
 ່ອຍຈະໄດ້ຮ
 ັບການຕອບສະໜອງເທົ່າທີ່ຄວນ. ເພາະວ່າການທີ່
ບໍລິສັດເອົາໄຟຟ້າເ ຂົ້າບ້ານຫ້ວຍພະ ບໍ່ຖ
 ືວ່າ ເປັນການຕອບສະໜອງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມມັນເປັນການ
ແລກປ່ຽນກັບທີ່ດິນອີກ 50 ເ ຮັກຕາ.
• ສ່ວນວ່າ ບໍລິສັດເຄີ
 ຍສັນຍາວ່າ ຈະສ້າງໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ລະບົບນ້ຳລິນ ທີ່ບ
 ໍລິສັດຈະສ້າງໃຫ້ບ້ານ
ນັ້ນ ຈົນປານນີ້ກໍຍ
 ັງບ
 ໍ່ທັນໄ ດ້ດຳເນີນການຫຍັງໝ
 ົດ.
• ແລະ
	
ບໍ່ຮູ້ວ່າ ໃນຕໍ່ໜ້າບ
 ັນຫາດັງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄ ຂ ຫລື ບໍ່. ຖ້າວ່າ ບໍ່ມ
 ີໜ່ວຍງານທີ່ອື່ນເ ຂົ້າ
ມາໄກ່ເກ່ຍໃ
 ຫ້ເ ຂົາເຈົ້າ.

7. ຂໍ້ສະເໜີ.
• ກ່ອນຈະໃຫ້ການສຳປະທານທີ່ດ
 ິນ ຈະຕ້ອງມີກ
 ານສຳຫລວດກ່ອນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະ
ຕ້ອງເອົາໃຈຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດວ
 ່າ ບໍລິສັດສຳປະທານນັ້ນ, ດຳເນີນການຕາມລະບຽບຫລັກການ,
ສຳປະທານທີ່ດ
 ິນຫລື ບໍ່.
• ຄວນຈະມີຄົນກາງມາໄກ່ເກ່ຍກໍລະນີ ທີ່ບ
 ໍລິສັດສ
 ຳປະທານບໍ່ຈ່າຍຄ່າເ ວນຄືນທ
 ີ່ດິນໃ
 ຫ້ຊ
 າວບ້ານ.
• ການນຳໃຊ້ແ
 ຮງງານຊາວບ້ານຢູ່ພື້ນທີ່ດ
 ັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງມີການເຊັນກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນເພາະ
ວ່າທີ່ຜ່ານມາຊາວບ້ານບໍ່ໄດ້ຮ
 ັບຄ່າທ
 ີ່ໄດ້ຕ
 ົກລົງກັນແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ, ເພື່ອເ ຮັດໃຫ້ຕ
 ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ.

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທ
 ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ອາຊິບຫຼັກທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານແບບຍຸດຕິທຳ

ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ສຳພາດ:
• ບົດວິພາກເສດຖະກິດຂອງບໍລິສັດ ລົງວັນທີ 6 ເດືອນ 10 ປີ 2008
• ເອກະສານສັນຍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ ລົງວັນທີ 20 ເດືອນ 11 ປີ 2008
• ຊາວບ້ານຫ້ວຍພະ ແ
 ລະ ຊາວບ້ານຫ້ວຍໂມງ.
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ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທ
 ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
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ື ຂາ່ ຍຂມ
ເຄອ
ໍ້ ນ
ູ

ິ
ີ່ ນ
ທດ

ໂຄງ
ກ

ານ

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

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

ໂຄງການດຳເນີນງານໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

