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ກອບແນວຮວ່ມ ເພ ື່ອຂກໍານສະໜບັສະໜນູ
ກຽ່ວກບັເລ ື່ອງ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ຢູູ່ໃນພາກພ ື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ 

ພາກສະເໜໂີດຍຫຍໍື້
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຂພສ) ເປັນພ ື້ນທີື່ ທີື່ຖ ກຈັດແບູ່ງເຂດ ອີງຕາມຕາມພູມິສາດຂອງແຕູ່ລະພ ື້ນທີື່ ໂດຍແມູ່ນລັດ
ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ໃນພ ື້ນທີື່ດັື່ງກ່າວ ຜ່ານການສ້າງບັນດານະ 
ໂຍບາຍພິເສດ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ກົດລະບຽບ ພ້ອມທັງແນວທາງສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ1

 ແລະ 
ສ້າງເງ ື່ອນໄຂສະເພາະ ທາງດ້ານກົດໝາຍຂ ື້ນມາ ເພ ື່ອຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນພ ື້ນທີື່ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ.  ໃນບາງກໍລະນີ ໄດ້ມີການແຍກໜ່ວຍງານ ທາງດ້ານບໍລຫິານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມທັງ ກອບ
ແນວທາງ ທາງດ້ານນິຕິກໍາສະເພາະຂ ື້ນມາ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ ການລົງທຶນ ແລະ ເພ ື່ອຫ ີກລ່ຽງຄວາມລ່າ
ຊ້າ ຈາກລະບົບທາງລັດຖະການ.

ການສ້າງຕັື້ງ ແລະ ພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນ ສໍາລັບຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານໃນບັນດາ
ປະເທດພາກພ ື້ນອາຊຽນ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍທາງດ້ານພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກລົງ 
ທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ເກ ອບທຸກໆປະເທດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ2 ໂດຍສະເພາະ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ (CLMTV) ໄດ້ເລ ອກໃຊ້ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເປັນຍຸດທະສາດໃນການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກ
ລົງທຶນ, ການສ້າງອາຊີບ ແລະ ເພີື່ມມູນຄ່າການສົື່ງອອກສິນຄ້າ. ແຕູ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍື່ຕາມ ມີຫ ັກຖານຢັື້ງຢ ນໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍື່ໄດ້ນໍາມາເຊິື່ງແຕູ່ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູູ່ໃນປະເທດເຫ ົື່ານີື້ສະເໝີໄປ.3

ເຫັນໄດ້ວ່າ ບັນດາລັດຖະບານ ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງ ກົດລະບຽບ ຫ   ກົນໄກ ຫ າຍຢູ່າງຂ ື້ນມາ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກູ່ການ ສ້າງຕັື້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາອ ື່ນໆ ເຊິື່ງເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄຸ້ມ
ຄອງ, ການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ, ການຈ້າງງານ, ສິື່ງແວດລ້ອມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແມູ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງຕໍື່ກັບ ການສ້າງຕັື້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະການດັື່ງກ່າວ.
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ເຖິງຢູ່າງໃດກໍື່ດີ ທັງ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຕ່າງກໍໄດ້ລົງຊ ື່ ໃນຫ າຍສົນທິສັນຍາວ່າ
ດ້ວຍສິດທິມະນຸດສາກົນ ເຊິື່ງໃນນັື້ນລວມເຖິງ ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍ ສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 
ວັດທະນາທໍາ (ICESCR) ເຊິື່ງ ເຫັນວ່າ ການສ້າງຕັື້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນປະເທດເຫ ົື່ານີື້ ແມູ່ນຍັງຂາດການຮັບປະ 
ກັນທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ທີື່ຕ້ອງປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ ມີລາຍງານຈາກ
ຫ າຍພ ື້ນທີື່ໃຫ້ຮູວ້່າ ເນ ື່ອງຈາກ ການບັງຄັບໃຊ້ ບັນດາກົດໝາຍຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍື່ເດັດຂາດ ແລະ ບໍື່ຮັດກຸມພຽງພ ໍ

1 ການປະຊຸມ ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍ ການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD), ‘ບົດລາຍງານການລົງທຶນໃນໂລກ ປີ 2019: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ’, 
ສປຊ, 2019, ໜ້າທີ 128, ເຂົື້າເບິື່ງໄດ້ທີື່: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
2 ເບິື່ງຂໍື້ມູນເພີື່ມເຕີມໄດ້ທີື່: https://asean.org/about-asean/member-states/
3 ເບິື່ງ ເອກະສານອ້າງອີງ ລໍາດັບທີ 1 ໃນບົດລາຍງານການລົງທຶນໃນໂລກ ປີ 2019 ຂອງ UNCTAD 
4 ຍົກຕົວຢູ່າງ ໃນບົດລາຍງານການລົງທຶນໃນໂລກ ປີ 2019 ຂອງ UNCTAD ມີການ ອ້າງອີງເຖິງ ເອກະສານ ໃນ ລໍາດັບທີ 1 ຊ ື່ວ່າ ‘ກອບຍຸດທະສາດ: ການ
ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ ພ ື້ນທີື່ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບຍຸກໃໝູ່ ເພ ື່ອການພັດທະນາຢູ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມຍ ນຍົງ’, 2018, ໂດຍ UNIDO, ເຂົື້າເບິື່ງ
ໄດ້ທີື່: https://hub.unido.org/sites/default/files/publications/UNIDO_Strategic%20Framework_WEB.pdf

(This document is an unofficial Laotian translation of a document prepared in English)
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ໃນການປົກປ້ອງ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຈຶື່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການລະເມີດສິດທິມະນຸດ, ສິດທິທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ເກີດຂ ື້ນໃນຫ າຍພ ື້ນທີື່ ທີື່ມີການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະ 
ກິດສະເພາະ ຢູູ່ໃນພາກພ ື້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍື້າຂອງ.  

ກດົໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານສາກນົ ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ 

ຢູູ່ໃນບໍລະບົດຂອງການ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທໍາ, ສັງຄົມ ແລະ 
ການເມ ອງ ແມູ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເມ ື່ອຄວາມກັງວົນ ທັງຈາກສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊນົບໍື່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ຢູ່າງພຽງພໍ ຈາກຜູ້ທີື່ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ບັນດາສິດທິເຫ ົື່ານີື້ ລວມເຖິງ ສິດທິການມີຄຸນນະພາບໃນການດໍາລົງຊີວິດທີື່ດີ ທີື່ລະບຸໄວ້ໃນສົນທະສັນຍາ ICESCR 
ເຊິື່ງກວມເອົາປັດໃຈ ທາງດ້ານອາຫານ, ເຄ ື່ອງນຸູ່ງຫົື່ມ, ທີື່ຢູູ່ອາໄສ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູູ່ໃຫ້ດີຂ ື້ນ. ສິດທິ
ເຫ ົື່ານັື້ນ ແມູ່ນສາມາດຖ ກທໍາລາຍໄດ້ ໂດຍການຖ ກຈໍາກັດສິດໃນການ ເຂົື້າເຖິງວິທີການໃນການຄຸ້ມຄອງແຫ ື່ງອາຫານ 
ເຊິື່ງລວມເຖິງ ການເຂົື້າເຖິງທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍື່ກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຸມ
ຊົນ. ບັນດາປະເທດລຸູ່ມແມູ່ນໍື້າຂອງ (CLMTV) ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ສົນທິສັນຍາສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ ທີື່ຕົນໄດ້ເຊັນຮັບ 
ຮອງເອົາ ລວມເຖິງ  ສົນທິສັນຍາ ICESCR ເພ ື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ີກລ່ຽງ ການບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກ
ພ ື້ນທີື່. ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກຈາກພ ື້ນທີື່ໃດໜຶື່ງ ຄວນເປັນທາງເລ ອກສຸດທ້າຍ ທີື່ຈະເກີດຂ ື້ນ ແລະ ຕ້ອງມີມາດ
ຕະການປົກປ້ອງທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ ແລະ ເກີດຂ ື້ນໄດ້ ກໍື່ຕໍື່ເມ ື່ອມີການປະເມີນທາງເລ ອກ ອ ື່ນໆທີື່
ເປັນໄປໄດໝົ້ດແລ້ວ.   

ໃນສົນທິສັນຍາ ICESCR ໄດ້ຢ ນຢັນເຖິງ ສິດທິຂອງທຸກໆຄົນທີື່ຄວນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນຂັື້ນສູງສຸດ ທາງດ້ານສຸ 
ຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ລວມທັງການດູແລ ແລະ ປັບປຸງ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງການດໍາ
ເນີນງານກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາ ໃນທຸກໆດ້ານ.  ນອກຈາກນີື້ ບັນດາລັດພາຄີ ຍັງຕ້ອງ ມີການປະຕິບັດພັນທະພ ື້ນຖານ 
ພາຍໃຕ້ຫ ັກການສິດທິມະນຸດສາກົນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິໃນການມີສະພາບແວດລ້ອມ ທີື່ປອດໄພ, ສະອາດ, ມີສຸ 
ຂະພາບທີື່ດີ ແລະ ມີຄວາມຍ ນຍົງ; ພ້ອມທັງປະຕິບັດຕາມພັນທະ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດ 
ລ້ອມ ທີື່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ຈາກບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີື່ຈະພັດທະນາ.  

ສິດທິໃນການໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ຢູູ່ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ກໍໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ສົນທິສັນຍາ ICESCR. ບັນດາ
ມາດຕະຖານສາກົນຕໍື່ກັບ ສິດທິທາງດ້ານແຮງງານ ເຊິື່ງລວມເຖິງ ສິດໃນການສ້າງຕັື້ງ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມສະຫະພາບແຮງ
ງານ ຍັງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ພາຍໃຕ້ຫ ັກການອ ື່ນໆອີກ ເຊັື່ນ ບັນດາອະນຸສັນຍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ທີື່ມີການຮັບຮອງ
ເອົາ ພາຍໃຕ ້ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO).5

5 ປະເທດກໍາປູເຈຍ ເປັນພາຄີ C087, C098, C029, C105, C100, C111, C138 ແລະ C182; ສ ປປ ລາວ ເປັນພາຄີ C029, C100, C111, C138,

C182, C155 ແລະ C187; ປະເທດມຽນມາ ເປັນພາຄີ C087, C029, C138 ແລະ C182; ປະທດໄທ ເປັນພາຄີ C029, P029, C105, C100, C111,

C138,  C182 ແລະ C187; ປະເທດຫວຽດນາມ ເປັນພາຄີ C098, C029, C105, C100, C111, C138, C182, C155 ແລະ C187. 
ເບິື່ງຂໍື້ມູນເພີື່ມເຕີມທີື່:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:10011:::NO:10011:P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_C

ODE:1,F  
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິດທິມະນຸດສາກົນ ຍັງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ລັດພາຄີ ມີພັນທະ ໃນການຮັບປະກັນວ່າ ຊຸມຊົນທີື່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ແລະ ບັນດາມວນຊົນ ສາມາດເຂົື້າເຖິງຂໍື້ມູນ ແລະ ມໂີອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂະບວນການຕັດ 
ສິນໃຈທີື່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍື່ເຂົາເຈົື້າ.

ຕໍື່ກັບພາກເອກະຊົນ, ຫ ັກການຄໍາແນະນໍາ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ 
(UNGP) ເຊິື່ງເປັນ ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງດ້ານການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ບໍລິສັດ
ຕ່າງໆ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການ “ເຄົາລົບ” ສິດທິມະນຸດທີື່ມີການຮັບຮູ້ຢູ່າງເປັນສາກົນ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມ
ເຂົື້າໃຈຕໍື່ກັບສິື່ງດັື່ງກ່າວ ເນ ື່ອງຈາກໄດ້ຖ ກກໍານົດໄວ້ ໃນບັນດາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດສາກົນ ເຊິື່ງລວມເຖິງ 
ຖະແຫ ງການສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ (UDHR), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິດທິພົນລະເຮ ອນ ແລະ ສິດທິທາງການ 
ເມ ອງ (ICCPR), ສົນທິສັນຍາ ICESCR ແລະ 8 ອະນຸສັນຍາຫ ັກ ຂອງ  ILO ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນຖະແຫ ງການ
ວ່າດ້ວຍ ຫ ັກການພ ື້ນຖານ ແລະ ສິດທິໃນບ່ອນເຮັດວຽກ (DFPRW).

ຂໍື້ມູນທີື່ນໍາສະເໜີໃນເອກະສານສະບັບນີື້ ແມູ່ນໄດ້ຮວບຮວມມາຈາກ ບັນດາຕົວແທນຂອງ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ ທີື່
ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມອອນລາຍ ທີື່ຈັດຂ ື້ນໂດຍ ຄະນະກໍາມະການ ນັກນິຕິສາດສາກົນ (International

Commission of Jurists ຫ   ICJ), ອົງການ EarthRights International (ERI) ແລະ Land Watch Thai

ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 ທີື່ຜ່ານມາ.6

ໃນກອງປະຊຸມດັື່ງກ່າວ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ ຈາກພາກພ ື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ ໄດ້ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບ ການລະເມີດ
ສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ເຊິື່ງກວມເອົາ ສິດທິໃນການມີທີື່ຢູູ່ອາໄສຢູ່າງພຽງພໍ ແລະ ມີຄຸນ
ນະພາບຊີວິດທີື່ດີ. ພ້ອມນັື້ນກໍື່ໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມ, ການລະເມີດສິດທິແຮງງານ, ຄວາມລົື້ມ
ເຫ ວ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມໂປູ່ງໃສ, ຂາດການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການສະແດງຄວາມຮບັຜິດຊອບທີື່ເກີດຈາກ ການ
ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ເຊິື່ງມີລາຍລະອຽດຂ້າງລຸູ່ມນີື້). ນອກນັື້ນ ກໍື່ຍັງໄດ້ມີການລາຍງານກໍລະນີສຶກສາ ຂອງ
ໜ່ວຍງານພັດທະນາ ທີື່ໄດ້ມີການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຊິື່ງໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບ ຈາກການລະເມີດສິດທິມະນຸດ 
ພ້ອມທັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມລົື້ມເຫ ວ ຂອງໜ່ວຍງານພັດທະນາດັື່ງກ່າວ ຕໍື່ກັບຂະບວນການໃນການແກໄ້ຂບັນຫາ
ທີື່ເກີດຂ ື້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ.7

6 ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຈໍານວນ 24 ທ່ານ ທີື່ເປັນນັກກົດໝາຍ, ຕົວແທນຈາກ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ນັກວິຊາການ ຈາກປະເທດກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, 
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດເ້ຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີື້. ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທີື່ເກີດຂ ື້ນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍື່ສິດທິມະນຸດ ທີື່
ອາດຈະເກີດຂ ື້ນໃນອະນາຄົດ ຈາກການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວກັບ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນແຕູ່ລະປະເທດຂອງຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມ
7 ຍົກຕົວຢູ່າງ ກໍລະນີຂອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທິລາວາ (Thilawa SEZ) ໃນປະເທດມຽນມາ, ເບິື່ງທີື່: ເວທີສົນທະນາ ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ, ‘ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທິລາວາ (Thilawa SEZ), ມຽນມາ’, 2015, ເຂົື້າເບິື່ງໄດ້ທີື່:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/ForumSession4/ThilawaSpecialEconomicZoneM

yanmar.pdf. ແລະ ເບິື່ງເພີື່ມເຕີມທີື່: Business & Human Rights Resource Centre, ‘ມຽນມາ: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທິລາວາ ປະກາດໃຊ້ ກົນ
ໄກຮ້ອງທຸກ, ແຕູ່ ອົງການ NGO ມີຄໍາເຫັນວ່າ ກົນໄກດັື່ງກ່າວບໍື່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ;ພ້ອມກັບ ການຕອບກັບ ຈາກບໍລິສັດ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ’, 2018 : https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/myanmar-thilawa-economic-zone-launches-

complaint-mechanism-ngo-says-it-falls-short-of-intl-standards-inc-responses-from-company-other-agencies/   
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ການລະເມີດສິດທິ ການມີທີື່ຢູູ່ອາໄສທີື່ເໝະສົມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີື່ດີ

ຈາກແຫ ື່ງຂໍື້ມູນ ແລະ ສິື່ງທີື່ປະກົດເຫັນ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ລວມເຖິງເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ) 
ແມູ່ນໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍຄົນທ້ອງຖິື່ນທີື່ເຄີຍດໍາລົງຊີວິດຢູູ່ມາກ່ອນ ເພ ື່ອເປີດທາງໃຫ້ມີກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດເຂົື້າ
ມາແທນທີື່. ການໂອນກໍາມະສິດທີື່ດິນຄ ນ ຈາກທີື່ເຄີຍເປັນຂອງຊຸມຊົນ ໃຫ້ເປັນຂອງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແມູ່ນມັກຈະ
ມີການດໍາເນີນການໂດຍ ລັດຖະບານ ແລະ ກຸູ່ມບໍລິສັດ ທີື່ປາສະຈາກ ການປຶກສາຫາລ ຢູ່າງຖີື່ຖ້ວນກັບຊຸມຊົນ. ມີການ
ລາຍງານຈາກຫ າຍພ ື້ນທີື່ວ່າ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫ າຍຊຸມຊົນ ຖ ກບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກ
ຈາກທີື່ດິນຂອງຕົນເອງ 8  ເຊິື່ງບາງຄັື້ງແມູ່ນມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ດ້ວຍຂໍື້ມູນພຽງເລັກນ້ອຍເທົື່ານັື້ນ ຫ   ບໍື່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້
ເລີຍ ແລະ ມີການລະເມີດຫ ັກການສິດທິມະນຸດສາກົນ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມ ການບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກພ ື້ນທີື່.
ນອກນັື້ນ ຍັງມີຫ າຍກໍລະນີສຶກສາທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພ ື້ນທີື່ດິນ ທີື່ມີການຈັດສັນໃຫ້ສ້າງເປັນເຂດເສດຖະກິດ ເພ ື່ອດໍາ
ເນີນກິດຈະກໍາທາງດ້ານອຸດສາກະກໍາ ແມູ່ນບໍື່ມີຄວາມເໝາະສົມ ສໍາລັບກິດຈະກໍາເຫ ົື່ານັື້ນ. ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັື່ນໃນປັດຈຸບັນ 
ມີຫ າຍພ ື້ນທີື່ ທີື່ປູກເຂົື້າດັື້ງເດີມຢູູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຜະລິດກະສິກໍາ ໄດ້ຖ ກປູ່ຽນເປັນພ ື້ນທີື່ ເພ ື່ອພັດທະນາ
ເປັນເຂດອຸດສາຫະກໍາ.9 ນອກນັື້ນ ມີລາຍງານທີື່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິດຄອບຄອງທີື່ດິນຕາມປະເພນີ, ລວມໝູູ່ ຫ   ຕາມຮີດ 
ຄອງດັື້ງເດີມ ຂອງຊຸມຊົນທີື່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄດ້ຖ ກລະເມີດສິດ ໂດຍລັດຖະບານ ຫ   ຜູ້ພັດທະນາ ເຂດເສດຖະ 
ກິດພິເສດ (ເຊິື່ງໃນຄວາມເປັນຈິງ ສິດທິເຫ ົື່ານັື້ນ ບໍື່ຖ ກຮັບຮູ້ຢູ່າງກົງໄປກົງມາ ຫ   ຖ ກປະຕິເສດ ຢູູ່ໃນນິຕິກໍາພາຍໃນປະ 
ເທດ ທີື່ມີການສ້າງຕັື້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ). ໃນຫ າຍກໍລະນີ ເຖິງແມູ່ນວ່າ ເຂົາເຈົື້າຈະມີໃບຕາດິນ ທີື່ເປັນເອກະສານ
ຮັບຮູ້ສິດຢູ່າງເປັນທາງການ ກໍື່ຕາມ ແຕູ່ການຊົດເຊີຍ ແກູ່ຊຸມຊົນ ຫ   ຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມູ່ນບໍື່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ບໍື່
ສອດຄ້ອງກັບສິື່ງທີື່ສູນເສຍໄປ ແລະ ໃນບາງຄັື້ງ ແມູ່ນຂ ື້ນກັບຜົນຂອງການເຈລະຈາທີື່ບໍື່ມີຄວາມສົມດຸນກັນ.

ພ້ອມນັື້ນຍັງເຫັນວ່າ ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກພາກລັດ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ ແກູ່ຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມູ່ນບໍື່ພຽງພໍ 
ເຊິື່ງສົື່ງຜົນໃຫ້ ຜູ້ທີື່ຖ ກຍົກຍ້າຍອອກຈາກພ ື້ນທີື່ ພົບກັບຄວາມລໍາບາກ ໃນການເຂົື້າເຖິງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີື່ມີ
ຜົນຕໍື່ມີການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົື້າ, ຕ້ອງປະເຊີນກັບລະດັບໜີື້ສິນທີື່ສູງຂ ື້ນເລ ື້ອຍໆ ແລະ ບາງຄົນຈົນບໍື່ມີທີື່ຢູູ່ອາໄສ. 
ນອກນັື້ນ ຍັງມີການດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາ ຕໍື່ຜູ້ທີື່ ຄັດຄ້ານໃນການ ຍ້າຍອອກຈາກທີື່ດິນ ຫ   ປະຕິເສດທີື່ຈະອອກຈາກ
ທີື່ດິນ ທີື່ເຂົາເຈົື້າເປັນເຈົື້າຂອງ ຫ   ອາໄສເພ ື່ອການດໍາລົງຊີວິດ.    

ຜນົກະທບົທີື່ເປນັອັນຕະລາຍຕໍື່ສິື່ງແວດລອ້ມ

ບົດລາຍງານຫ າຍສະບັບໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາກຸູ່ມບໍລິສັດທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຕັື້ງ ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ໃນບັນດາປະເທດລຸູ່ມແມູ່ນໍື້າຂອງ ມັກຈະບໍື່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ໃນການປົກປັກ
ຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ. ການພັດທະນາຢູູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບທາງສິື່ງແວດລ້ອມ ເຊິື່ິງຊຸມຊົນທີື່
ອາໄສຢູູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງ ກໍື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປນໍາ ເຊັື່ນ: 

1. ມີການສ້າງ ຫ   ກໍື່ໃຫ້ເກີດ ມົນທະພິດທາງອາກາດ ຈາກບັນດາໂຮງງານຕ່າງໆ
2. ເກີດມີໄພແຫ້ງແລ້ງ ຍ້ອນຂາດແຄນນໍື້າ ແລະ ຄວາມເຄັື່ງຕຶງ (ເນ ື່ອງຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ) ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ

ບັນດາກິດຈະກໍາທາງອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ

8 ຍົກຕົວຢູ່າງ ກໍລະນີຂອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ Kyauk Phyu ໃນປະເທດມຽນມາ, ເບິື່ງໃນບົດລາຍງານ: ICJ, ‘ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນປະເທດມຽນມາ:
ພັນທະຂອງລັດ ໃນການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ’, 2017, ໜ້າທີ 49-68.
9 ເບິື່ງ ຍົກຕົວຢູ່າງຈາກບົດລາຍງານ: ICJ, ‘ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ ຈາກການພັດທະນາ ລະບຽງເຂດເສດຖະກິດພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ໃນປະເທດໄທ’, 2020, ໜ້າທີ 54.
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3. ມີການກໍາຈັດສິື່ງເສດເຫ  ອ ຈາກເຂດອຸດສາຫະກໍາ ຢູ່າງຜິດກົດໝາຍ ເຊິື່ງສົື່ງຜົນໃຫ້ມີສານເຄມີ ປົນເປ ື້ອນຢູູ່ໃນ
ດິນ ແລະ ນໍື້າ

4. ມີການປູ່ອຍນໍື້າເປ ື້ອນອອກຈາກ ເຂດອຸດສາຫະກໍາ ສູູ່ ຄອງນໍື້າສາທາລະນະ ແລະ ເຂດທີື່ຊຸມຊົນອາໄສຢູູ່
5. ລະບົບນິເວດ ແລະ ເຂດທີື່ຢູູ່ອາໄສ ຂອງສັດປູ່າ ຖ ກທໍາລາຍ ຈາກການກໍື່ສາ້ງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ເຂດເສດຖະກິດ

ພິເສດ

ຫ າຍໂຄງການ ພະຍາຍາມຫ ີກລ່ຽງ ການດໍາເນີນ ສຶກສາຜົນກະທົບທາງສິື່ງແວດລ້ອມ ຫ   ຖ້າມີການສຶກສາຜົນກະທົບ ໃນ
ຫ າຍໆຄັື້ງ ບົດປະເມນີຜົນກະທົບສິື່ງແວດລ້ອມ ແມູ່ນດໍາເນີນການ ຢູ່າງບໍື່ມີຄວາມຮອບຄອບ, ປາສະຈາກ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງມວນຊົນຢູ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸນຊົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກໍື່ມີຢູ່າງຈໍາກັດ.  ພ້ອມນັື້ນ ຍັງມີ
ການລາຍງານວ່າ ບໍື່ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ລະເລີຍຫ າຍຂະບວນການທີື່ສໍາຄັນ ໃນການດໍາເນີນ ການສຶກສາຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມໃນຫ າຍບໍລິສັດ. ພ້ອມນັື້ນ ມີຫ າຍບົດລາຍງານຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະບວນການໃນການທົບທວນ ບົດ
ປະເມີນຜົນກະທົບສິື່ງແວດລ້ອມ ແມູ່ນບໍື່ມີຄວາມເປັນເອກະລາດ ໃນການຈັດການກັບຄວາມກັງວົນ ຂອງຜູ້ທີື່ມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນກໍລະນີ ເມ ື່ອພົບເຫັນວ່າ ໜ່ວຍງານພາກລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນເອງ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ຫ   ລະບຽບການ.

ການລະເມີດສິດທິແຮງງານ 
ໃນຫ າຍກໍລະນີເຫັນວ່າ ນາຍຈ້າງບໍື່ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ຫ   ບໍື່ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງແຮງງານ 
ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍດັື່ງກ່າວ ແມູ່ນຍັງບໍື່ມີຄວາມເຄັື່ງຂັດ ແລະ ຮັດກຸມ; ແລະ ຍິື່ງເພ ື່ອເປັນສ້າງຄວາມສົນໃຈ
ໃຫ້ແກູ່ ນັກທຸລະກິດ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າ ເຂົື້າມາລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດແລ້ວ ຍິື່ງພົບເຫັນວ່າ ມີການສ້າງເງ ື່ອນໄຂ
ການຈັດຫາແຮງງານທີື່ມີຄວາມຍ ດຫຍຸູ່ນ ໃນຫ າຍພ ື້ນທີື່. ຕໍື່ກັບສະຖານະການດັື່ງກ່າວ ໄດ້ມກີານລາຍງານຕໍື່ກັບຄວາມກັງ 
ວົນຫ າຍຢູ່າງເຊັື່ນ ຄ່າແຮງງານຂັື້ນຕໍື່າທີື່ບໍື່ພຽງພໍ ຕໍື່ການດໍາລົງຊີວິດທີື່ດີ, ມີການຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີື່ຕໍື່າເກີນໄປ, ການບັງຄັບ
ໃຫ້ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ, ການຈໍາກັດມ ື້ພັກ, ການປະຕິເສດ ສິດທິໃນການລາພັກ ເພ ື່ອເກີດລູກ, ການເລີກຈ້າງງານແມູ່ຍິງ
ຖ ພາ, ສະພາບການເປັນຢູູ່ຂອງແຮງງານທີື່ບໍື່ດີ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ. ໃນບາງກໍລະນີ ມີການລາຍງານວ່າ 
ນາຍຈ້າງ ປະຕິບັດກັບແຮງງານຄ ກັບຂ້າທາດ ເຊິື່ງລວມເຖິງ ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ ທີື່ເກີດຂ ື້ນໃນ
ບາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ມີການລາຍງານໃຫ້ຮູອ້ີກວ່າ ມີນາຍຈ້າງຫ າຍຄົນ ໃຊ້ວິທີການເຮັດສັນຍາຈ້າງງານໃນໄລຍະ
ສັື້ນ ເພ ື່ອເປັນການຫ ີກລ່ຽງ ຂໍື້ກໍານົດຕ່າງໆທີື່ກໍານົດໄວ້ ໃນກດົໝາຍການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ທີື່ເຂົາເຈົື້າຕ້ອງປະຕິບັດ. 
ພ້ອມນັື້ນ ມີບາງບໍລິສັດ ບໍື່ໄດ້ລົງທະບຽນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເຊິື່ງສົື່ງຜົນໃຫ້ລູກຈ້າງບໍື່ໄດ້ຮັບສິດ ຫ   ມີຂໍື້ຈໍາກັດໃນ
ການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍໃນເວລາທີື່ມີບັນຫາ; ລວມເຖິງບັນດາກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍູ່ງ ແມູ່ນບໍື່ສາ 
ມາດນາໍໄປຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່ເຫັນຜົນໄດ້. ນອກນັື້ນ ຍັງມີລາຍງານວ່າ ບັນດາແຮງງານ ບໍື່ມີອິດສະຫ ະ ໃນການສ້າງຕັື້ງສະ
ພະພາບແຮງງານ ແລະ ເມ ື່ອໃດທີື່ເຂົາເຈົື້າພະຍາຍາມລວມກຸູ່ມກັນ ພວກເຂົາມັກຈະຖ ກເລ ອກປະຕິບັດ ບໍື່ວ່າຈະເປັນ
ການບໍື່ຖ ກຈ້າງງານ ຫ   ການກໍານົດເງ ື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ, ຖ ກຂົື່ມຂູູ່, ຖ ກໄລູ່ອອກ, ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ 
ສວຍໃຊຂ້ະບວນການຍຸຕິທໍາ ເພ ື່ອຄຸກຄາມ ຜູທີ້ື່ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ສະຫະພາບແຮງງານ. 
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ຄວາມລົື້ມເຫ ວ ໃນການຮບັປະກນັຄວາມໂປູ່ງໃສ, ການປກຶສາຫາລ  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ການຂາດ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໜ່ວຍງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍື່ກັບ ການຕັດສິນ, ການວາງແຜນ ແລະ 
ການກໍື່ສ້າງ ລວມເຖິງໃນລະຫວ່າງ ການດໍາເນີນງານກິດຈະກໍາພາຍໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແມູ່ນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ທີື່
ເກີດຂ ື້ນຢູູ່ບັນດາປະເທດ ລຸູ່ມແມູ່ນໍື້າຂອງ. ຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ການສ້າງຕັື້ງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແມູ່ນບໍື່ມີໂອ 
ກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ   ເຈລະຈາຕໍື່ລອງ ຕໍື່ກັບບັນດາຂໍື້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການອອກແບບໂຄງການ ຫ   
ແບບແຜນສໍາລັບ ການດໍາລົງຊີວິດໃນອະນາຄົດຂອງຕົນເອງ. ໃນທຸກຄັື້ງ ເມ ື່ອມີການພົບປະກັນ ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍງານ
ຈາກ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ຊຸມຊົນ ເກ ອບຈະບໍື່ມີກໍລະນີໃດໆເລີຍ ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົື້າ ມີການຮັບເອົາ 
ຄໍາຄິດເຫັນ ຫ   ຂໍື້ສະເໜີ ຂອງຊຸມຊົນ ມາພິຈາລະນາຕໍື່ກັບການຕັດສິນໃຈ ຫ   ການວາງແຜນ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະ 
ກິດພິເສດ. ພ້ອມນັື້ນ ການຂາດຄວາມໂປູ່ງໃສ ໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບ ລາຍໄດ້ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບຈາກ ເຂດເສດ 
ຖະກິດພິເສດ ຍິື່ງເປັນການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ມີການສໍື້ລາດບັງຫ ວງ ນັບມ ື້ນັບຫ າຍຂ ື້ນ.  

ໃນພາກພ ື້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍື້າຂອງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແມູ່ນປະກອບມີພຽງແຕູ່ ຕົວແທນ ຈາກລັດຖະ 
ບານ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ເທົື່ານັື້ນ. ເມ ື່ອບໍື່ໄດ້ມີການດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ໃດໆ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ມີອໍານາດ
ຫ າຍໃນການຕັດສິນໃຈ; ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຂົາເຈົື້າກໍື່ບໍື່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພັນທະສະເພາະເຈາະຈົງ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ  ຢູ່າງ
ເປັນປະຈໍາ ກັບຊຸມຊົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນການນໍາເອົາຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົື້າມາພິຈາລະນາ ໃນຂະບວນການຕັດ 
ສິນໃຈ. ດ້ວຍເຫດນີື້ ຈຶື່ງເປັນເລ ື່ອງທີື່ຍາກຫ າຍ ສໍາລັບຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີື່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ, ການ
ເຈລະຈາຕໍື່ລອງ ຫ   ຮ້ອງຟ້ອງຕໍື່ສານ ຕໍື່ກັບໜ່ວຍງານທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນການພັດທະນາເຂດເສດຖະ 
ກິດພິເສດ. ນອກນີື້ ຍັງມີລາຍງານວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງຢູ່າງເຂັື້ມງວດ ໂດຍບໍລິສັດເອງ ເຊິື່ງເຮັດ
ໃຫ້ ບົດບາດຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ ມີອໍານາດຢູ່າງຈໍາກັດ ໃນການ
ກວດສອບ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີື່ເກີດຂ ື້ນຢູູ່ພາຍໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. 

ເບິື່ງຂໍື້ມູນ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ ເພີື່ມເຕີມໄດ້ທີື່:

‘ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ໃນມຽນມາ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງ
ລັດ ໃນການປົກປ້ອງສດິທິມະນຸດ’, 2017, 

ໂດຍ ICJ

‘ຜົນກະທບົທາງດ້ານສດິທິມະນຸດ ທີື່ເກີດຈາກການ 
ພັດທະນາລະບຽງເສດຖະກດິ ພາກຕາເວນັອອກ ແລະ 
ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ໃນປະເທດໄທ’, 2019, 

ໂດຍ ICJ

‘ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ແລະ ການຍດຶຄອງທີື່ດິນ ຢູູ່
ພາກພ ື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ’, ໂດຍ Kuaycharoen, P.,

Longcharoen, L., Chotiwan, P., Sukin, K.

ແລະ ນັກວິໄຈເອກະລາດ ຈາກລາວ: ກຸງເທບ, 2020. 
ໂດຍ Land Watch Thai
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‘ບົດສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍື້ ກ່ຽວກັບ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ແລະ ສດິທິມະນດຸ ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ’, 2018, ໂດຍ ສນູ ເພ ື່ອສດິທິມະນດຸ ແຫູ່ງຈໍາປູເຈຍ (CCHR); ແລະ ບດົ
ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍື້ອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ

‘ເຂດເສດຖະກະດພິເສດ ແລະ ການກັກຕວງຜົນປະໂຫຍດ ຈາກພາກພ ື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ: ກລໍະນີສຶກສາກ່ຽວກບັ ການຄອບຄອງ ແລະ ການສາ້ງຜົນກໍາໄລ ຈາກທີື່ດນິ ແລະ ແຮງ
ງານ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ’, ໂດຍ Charlie Thame, ກຸງເທບ, 2017. ໂດຍ Focus on the Global South 

ຂໍື້ສະເໜແີນະ

ຂໍື້ສະເໜຕີໍື່ ລັດຖະບານ ໃນພາກພ ື້ນແມູ່ນໍື້າຂອງ:

1. ກວດສອບ ສະພາບການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍື່
ກັບສິດທິມະນຸດ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ພ້ອມທັງດໍາເນີນການ ຢູ່າງເໝາະສົມ ເພ ື່ອ
ແກ້ໄຂ ແລະ ໂຈະການປະຕິບດັນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ທີື່ບໍື່ໄດ້ນໍາມາເຊິື່ງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດທີື່ແທ້ຈິງ ຫ   ມີການລະເມີດຫ ັກການ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ເຊິື່ງລວມເຖິງ ກົດ
ໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ

2. ຮັບຮອງເອົາແນວທາງປະຕິບັດ ຕາມຫ ັກການສິດທິມະນຸດ ໃນໂຄງການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການຕັດສິນໃຈໃດໆກໍື່ຕາມທີື່ມີຂ ື້ນ ແມູ່ນຕ້ອງຜ່ານການປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກັບ ບຸກຄົນ
ແລະ ຊຸມຊົນ ທີື່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີື່ອາດຈະສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບ
ຕໍື່ຊຸມຊົນ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ

3. ສ້າງຕັື້ງ ໜ່ວຍງານໜຶື່ງ ທີື່ມີໜ້າທີື່ສະເພາະຂ ື້ນມາ ເພ ື່ອເຮັດໜ້າທີື່ ໃນການປຶກສາຫາລ  ກັບຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ແລະ ຜູ້ທີື່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ ໂດຍກົງ ພ້ອມທັງ ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການຕິດຕາມ ໂຄງການຕ່າງໆ; ແລະ ທີື່ສໍາ
ຄັນ ໜ່ວຍງານນີື້ ຄວນປະກອບມີຕົວແທນຈາກ ພາກປະຊາສັງຄົມ, ສະຫະພາບແຮງງານ ແລະ ຊຸມຊົນທີື່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ຮ່ວມຢູູ່ດ້ວຍ

4. ຮັບປະກັນ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ເຊິື່ງລວມເຖິງ ການເປີດເຜີຍຂໍື້ມູນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ແກູ່ມວນຊົນໃຫ້ສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້

5. ຮັບປະກັນວ່າ ການດໍາເນີນ ການຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນອອກຈາກພ ື້ນທີື່ ເປັນທາງເລ ອກສຸດທ້າຍທີື່ຈະປະຕິບັດ ຫ ັງຈາກ
ທີື່ມີການສຶກສາເຖິງທາງເລ ອກອ ື່ນໆ ທີື່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທັງໝົດແລ້ວ. ຫ ັກການໃນການປົກປ້ອງທີື່ບັນຍັດ
ໄວ້ໃນ ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ ຄວນມີການນໍາມາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢູ່າງເຄັື່ງຄັດ ກ່ອນທີື່ຈະມີການ
ຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນອອກຈາກພ ື້ນທີື່ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນຕ້ອງມີຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ຢູ່າງຈິງຈັງ, ມີຂໍື້ກໍານົດໃນ
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ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການໃນການປົກປ້ອງ, ຊ່ອງທາງການຊ່ວຍເຫ  ອທາງກົດໝາຍ, ການຊົດເຊີຍ ແລະ ທາງ
ເລ ອກໃນການເຂົື້າເຖິງແຫ ື່ງທີື່ຢູູ່ອາໄສ ຢູ່າງເໝາະສົມ 

6. ຮັບຮູ້ ຄຸນຄ່າ ທາງສັງຄົມ, ວັດທະນາທໍາ, ຄວາມເຊ ື່ອຖ , ເສດຖະກິດ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເມ ອງ ຕໍື່ກັບທີື່
ດິນ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງ ສິດການຄອງຄອງທີື່ດິນ ຕາມປະເພນີ, ລວມໝູູ່, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ປະ
ຕິບັດຕາມຫ ັກການ ການຍິມຍອມ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດ້ຮັບຂໍື້ມູນລ່ວງໜ້າ ແລະ ພຽງພໍ (FPIC)  ຕໍື່
ກັບການນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຂອງ ຊຸມຊົນ ຊົນເຜົື່າພ ື້ນເມ ອງ

7. ຮັບປະກັນວ່າ ການປະເມີນຜນົກະທົບຈາກການຍກົຍ້າຍ ແມູ່ນມີການດໍາເນີນ ກ່ອນມີການລິເລີື່ມໂຄງການ ທີື່
ອາດສົື່ງຜົນຕໍື່ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ມີຜົນກະທົບທາງລົບອ ື່ນໆ ໂດຍຕ້ອງມີການປະຕິບັດ ການປຶກສາຫາລ ຢູ່າງມີ
ສ່ວນຮ່ວມຈາກ ຊຸມຊົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫ ັກການ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານ
ແລະ ກົດໝາຍ ສິດທິມະນຸດສາກົນ

8. ຮັບປະກັນວ່າ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ທາງສິື່ງແວດລ້ອມແບບ
ຍຸດທະສາດ ແມູ່ນດໍາເນີນ ອີງຕາມຫ ັກການ ສິດທິມະນຸດສາກົນ ແລະ ຕາມແນວທາງການປະຕິບັດທີື່ດີ

9. ຮັບປະກັນວ່າ ການກໍານົດຄ່າແຮງງານຂັື້ນຕໍື່ານັື້ນ ປົກປ້ອງ ສິດທິຂອງແຮງງານ ຢູ່າງມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ສ້າງ
ເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ເອ ື້ອອໍານວຍໃນການເຮັດວຽກ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ລາຍໄດ້ ພຽງພໍຕໍື່ກັບການລ້ຽງຊີບ ແລະ ການດໍາ
ລົງຊີວິດ

10. ຮັບປະກັນວ່າ ແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍື່ວ່າຈະເປັນຄົນສັນຊາດໃດ ຫ   ຢູູ່ໃນສະຖານະ
ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍ ກໍື່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່າງເທົື່າທຽມກັນຄ ກັນກັບແຮງງານຄົນອ ື່ນໆ ໂດຍບໍື່ມີການ
ເລ ອກປະຕິບັດ ບໍື່ວ່າຈະເປັນ ການໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ, ເງ ື່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ, ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ
ແລະ ສາມາດໄດ້ເຂົື້າເຖິງ ການເຮັດວຽກທີື່ດີ ຢູ່າງເທົື່າທຽມກັນ. ພ້ອມນັື້ນ ຕ້ອງມີການກວດສອບຢູ່າງເລັື່ງດ່ວນ
ຫາກມີການລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການບັງຄບັໃຊ້ແຮງງານ ເກີດຂ ື້ນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

11. ຍົກເລີກ ຫ   ລົບລ້າງ ສິື່ງທີື່ກີດຂວາງ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ ທີື່ກີດກັື້ນ ແຮງງານ ບໍື່ໃຫ້ມີ
ສິດເສລີ ໃນການສ້າງຕັື້ງກຸູ່ມ ຫ   ຈັດຕັື້ງສະມາຄົມຂ ື້ນ ເພ ື່ອເປັນແນວທາງໃນການເຈລະຈາຕໍື່ລອງຮ່ວມກັນ

12. ຮັບປະກັນວ່າ ຊ່ອງທາງ ການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍຕາມລະບົບຕຸລາການ  ແລະ ການຊດົເຊີຍຄວາມເສຍ
ຫາຍທີື່ບໍື່ຢູູ່ໃນລະບົບຕຸລາການ ມີປະສິດທິພາບ, ຖ່ວງທັນເວລາ ແລະ ສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ ສໍາລັບຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ຈາກການຖ ກລະເມີດສິດທິມະນຸດ ຈາກການພັດທະນາ ແລະ ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການ ຂອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ

13. ຮັບປະກັນ ການສະໜັບສະໜູນ, ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ
ຄວາມເຂົື້າໃຈ ຢູ່າງພຽງພໍ ແກູ່ໜ່ວຍງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການອະນຸມັດ, ອະນຸຍາດ ແລະ ການອອກໃບອະນຸ
ຍາດ ແລະ ການຕົກລົງກ່ຽວກບັ ການດໍາເນີນງານ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຊິື່ງລວມເຖິງ ການເກັບກໍາຂໍື້ມູນ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາ
ທໍາ, ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຟ ື້ນຟູ ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຢູູ່ໃນສະ
ພາບທີື່ບໍື່ມີການປົນເປ ື້ອນຈາກສານເຄມີ ຫ   ສານພິດຕ່າງໆ

14. ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດ ຂອງອົງການຕຸລາການ ແລະ ສະຖາບັນສິດທິມະນຸດ
ແຫູ່ງຊາດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາ ສາມາດເຮັດໜ້າທີື່ຢູ່າງຕັື້ງໜ້າ ໃນການປົກປ້ອງ ສິດທິມະນຸດ ຕໍື່ກັບ
ການພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນງານ ຂອງບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
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ຂໍື້ສະເໜແີນະຕໍື່ ສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ແລະ ຄະນະກາໍມະການ ສດິທມິະນດຸລະຫວາ່ງປະເທດອາຊຽນ (AICHR): 

1. ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຈິງຈັງ ໃນການຕິດຕາມ, ລົງພ ື້ນທີື່, ນໍາສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ຕໍື່ກັບບັນຫາ ທີື່ເກີດ
ຂ ື້ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຊັື່ນ ການລາຍງານກ່ຽວກັບການ ຍຶດຄອງທີື່ດິນ
ໂດຍບໍື່ສອດຄ້ອງກັບກົດໝາຍ, ການເປີດໂອກາດໃຫ້ມີແຮງງານຜິດກົດໝາຍ, ການລະເລີຍທີື່ກໍື່ໃຫ້ເກີດຜົນ
ກະທົບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມ, ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ; ພ້ອມທັງສຶກສາເບິື່ງ ຜົນປະໂຫຍດທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

2. ຫາກມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ຄວນປະສານສົມທົບ ກັບ ສະມາຊກິສະພາແຫູ່ງຊາດ,
ພັກການເມ ອງ, ພະນັກງານລດັຖະກອນ ແລະ ໜ່ວຍງານ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້ເຂົາເຈົື້າ ໃຫ້ຮັບ
ຮອງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ຫ ັກການ ແລະ ກົດໝາຍ ສິດທິມະນຸດສາກົນ

3. ໃຫ້ການຮ່ວມມ  ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອ ທັງໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ທາງດ້ານ ກົດໝາຍ, ວິຊາການ
ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແກູ່ ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າ ສາມາດສະ
ໜັບສະໜູນຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃນການປະຕິບັດຕາມ ຫ ັກການສິດທິມະນຸດ ໃນກໍລະນຂີອງການພັດທະນາ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ຂໍື້ສະເໜແີນະ ຕໍື່ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ອງົການເພ ື່ອການພດັທະນາ: 
1. ຮັບປະກັນວ່າ ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານການພັດທະນາ ຈະບໍື່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກູ່ໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີື່

ມີຄວາມສ່ຽງຕໍື່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວນໂຈະການຊ່ວຍເຫ  ອ ໂຄງການທີື່ເຫັນວ່າ ມີການລະເມີດ
ຫ ັກການ ສິດທິມະນຸດ; ພ້ອມທັງ ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການດໍາເນີນ ຂະບວນການ ກວດສອບດ້ານສິດທິມະນຸດ
ຢູ່າງຮອບດ້ານ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີື່ສ້າງຕັື້ງ ແລະ ດໍາເນີນງານນັື້ນ ຈະບໍື່ມີການລະເມີດ
ສິດທິມະນຸດ

2. ຮັບປະກັນວ່າ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ ສະໜັບສະໜູນ ການປົກປ້ອງ ສິດທິມະນຸດ, ສິື່ງແວດລ້ອມ, ສິດທິແຮງ
ງານ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະການປົກປ້ອງ ສິດທິດ້ານຕ່າງໆ ເຊັື່ນ ການຮັບປະກັນວ່າ ສັນຍາເງິນກູ້ ມີ
ການອ້າງອີງເຖິງ ການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ເປັນຕົື້ນ

3. ສະແດງຄວາມຮັບຮູ້ຢູ່າງຊັດເຈນວ່າ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແມູ່ນໄດ້ເກີດຂ ື້ນໃນບາງໂຄງການທີື່ ກໍາລັງ ຫ  
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກສະຖາບັນການພັດທະນາ ແລະ ຕ້ອງຊອກຫາແນວທາງໃນ
ການແກ້ໄຂ ການລະເມີດສິດທິຕ່າງໆທີື່ເກີດຂ ື້ນນັື້ນ ຢູ່າງມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນທີື່ໄດ້ຮົບຜົນກະທົບ

ຂໍື້ສະເໜແີນະຕໍື່ ພາກເອກະຊນົ: 
1. ດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ້ອງກັບ ຫ ັກການ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ

ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ (UNGP)

2. ປະຕິບັດຕາມ ທຸກກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະທີື່ກ່ຽວກັບກັບ ການປົກປກັຮກັສາສິື່ງແວດລ້ອມ,
ແຮງງານ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ລວມທັງ ບັນດາລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

(This document is an unofficial Laotian translation of a document prepared in English)



3. ດໍາເນີນ ຂະບວນການກວດສອບ ດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່າງຮອບດ້ານ (HRDD) ເພ ື່ອເປັນການຮັບປະກັນວ່າ ການ
ລົງທຶນ ແມູ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບໍື່ມີລະເມີດສິດທິມະນຸດ ລວມເຖິງ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ທີື່ດິນທີື່ຈະມີ
ການດໍາເນີນ ການສ້າງຕັື້ງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນັື້ນ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຄົາ
ລົບ ສິດທິມະນຸດ ຂອງຜູ້ທີື່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນທຸກໆຂະບວນການ ຂອງການຈັດຊ ື້ທີື່ດິນ ແລະ ການຫັນປູ່ຽນ
ທີື່ດິນ ລວມເຖິງ ຂະບວນການໃນການຍົກຍ້າຍອອກຈາກທີື່ດິນ

4. ຮັບປະກັນວ່າ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບສິື່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບການດໍາເນີນຢູ່າງເປັນເອກະລາດ, ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ,
ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ

5. ຮັບປະກັນວ່າ ແຮງງານ ຫ   ລູກຈ້າງ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຢູ່າງເໝາະສົມ ທັງໄດ້ຮັບການປົກປອ້ງ ຈາກການຖ ກ
ເລ ອກປະຕິບັດ ແລະ ຄຸກຄາມ ຢູູ່ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ; ພ້ອມທັງ ມີສິດໃນການເຮັດວຽກໃນສະຖານທີື່ ທີື່
ປອດໄພ ແລະ ມສີະພາບແວດລ້ອມທີື່ດີ

6. ຮັບປະກັນວ່າ ແຮງງານທຸກຄົນ ມີສິດ ຢູ່າງອິດສະຫ ະ ໃນການສ້າງຕັື້ງ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມ ສະຫະພາບແຮງງານຕາມ
ທີື່ພວກເຂົາເລ ອກ ແລະ ບໍື່ຄວນຖ ກໄລູ່ອອກ ເນ ື່ື່ອງດ້ວຍເຫດຜົນທີື່ ບໍລິສິສັດບໍື່ເຫັນດີກັບ ສະຫະພາບແຮງງານ

7. ສ້າງຕັື້ງກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ໃນໄລຍະເວລາຂອງການດໍາເນີນງານ (Operational Level Grievance

Mechanisms ຫ   OGM) ທີື່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເຊິື່ງເປັນຂະບວນ
ການທີື່ອອກແບບຮ່ວມກັບ ຊຸມຊົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເປັນຂະບວນການທີື່ ເປັນເອກະລາດ, ມີຄວາມເປັນ
ກາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເຊິື່ງໃນນັື້ນລວມເຖິງ ການສ້າງພັນທະຜູກມັດກັບບໍລິສັດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂ ບັນດາຂໍື້ກັງວົນ
ຕ່າງໆຂອງ ຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີື່
ເກີດຂ ື້ນ ໃນຊ່ວງຂອງການດໍາເນີນງານ

8. ຍຸດຕິ ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍເພ ື່ອຄຸກຄາມ  ເຊັື່ນ ການໃສູ່ ຂໍື້ຫາມິື່ນປະໝາດ ແລະ ຂໍື້ຫາການບກຸລຸກ ແກູ່ບກຸຄົນ
ແລະ ຊຸມຊົນ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ນະໂຍບາຍ ການສ້າງຕັື້ງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ຜູ້ທີື່ພະຍາຍາມ
ນໍາສະເໜີປະເດັນ ກ່ຽວກັບການຖ ກລະເມີດສິດທິ ຕໍື່ສາທາລະນະ ໃຫ້ຮັບຮູ້

ຂໍື້ສະເໜແີນະ ຕໍື່ພາກປະຊາສງັຄມົ: 
1. ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍື້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ພ້ອມທັງ ເຂົື້າຮ່ວມ ໃນການ

ຮຽກຮ້ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການພັດທະນາເຫ ົື່ານັື້ນ ສອດຄ້ອງກັບ ຫ ັກການເຄົາລົບ ສິດທິມະນຸດ ຂອງຊຸມ
ຊົນ ແລະ ຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຂັື້ນຕອນຂອງການວາງແຜນ, ການສ້າງຕັື້ງ
ແລະ ດໍາເນີນງານ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ດໍາເນີນຕາມ ຫ ັກການ ແລະ ມາດຕະຖານ ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດ
ໝາຍພາຍໃນປະເທດ ເຊິື່ງລວມເຖິງ ກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ສິດທິມະນຸດ

2. ສະໜັບສະໜູນ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິື່ນ, ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ທີື່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົື້າໄດ້
ຮັບການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ລວມເຖິງ ການມີສິດໃນການຄັດຄ້ານ ບັນດາໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີື່
ມີການສະເໜີສ້າງຕັື້ງ

3. ປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ ກົນໄກ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ສະຖາບັນ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ື່ອເປັນ
ການເສີມສ້າງຂະບວນການຮຽກຮ້ອງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຫ າຍຂ ື້ນ.

(This document is an unofficial Laotian translation of a document prepared in English)



ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍື່ບັນດາອົງກອນຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່າງຕັື້ງໜ້າ ໃນການຕິດຕາມ, ລາຍງານ, ຄົື້ນ 
ຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ ກຽ່ວກັບ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; ເຊິື່ງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕໍື່ກັບການພັດທະນາ ກອບ
ແນວຮ່ວມ ເພ ື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນ ສະບັບນີື້ຂ ື້ນມາ ເຊັື່ນ:   

1. ອົງການ ແອມເນສຕີື້ ສາກົນ (Amnesty International)
2. ສູນເພ ື່ອສິດທິມະນຸດ ແຫູ່ງ ກໍາປູເຈຍ (Cambodian Center for Human Rights ຫ   CCHR)

3. ສູນພັນທະມິດ ເພ ື່ອ ແຮງງານ ແລະ ສິດທິມະນຸດ (Center for Alliance of Labor and Human

Rights ຫ   CENTRAL)

4. Dawei Watch

5. ສູນ ເພ ື່ອການຮ່ວມມ  ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ (East-West Center)
6. ກຸູ່ມວິຊາການ ເພ ື່ອການຕິດຕາມ ການລົງທຶນຂ້າມພົມແດນ (ETO Watch)
7. ມູນນິທິ ເພ ື່ອສິດທິມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາ (Human Rights and Development Foundation

ຫ   HRDF)

8. Mekong Butterfly

9. Mekong Watch

10. Solidarity Center

11. ສະຖາບັນ ເພ ື່ອສັນຕິພາບ ແຫູ່ງ ສ.ອາເມຣິກາ (United States Institute of Peace ຫ   USIP)

ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາ ນັກຄົື້ນຄວ້າ, ນັກກົດໝາຍ ແລະ ຄູູ່ຮ່ວມງານ ຈາກອົງກອນ ແລະ ສ່ວນບຸກຄນົ ທີື່ໄດ້ ສະໜັບສະ 
ໜູນໃນການປະກອບສ່ວນ ໃນການວິເຄາະ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ຕໍື່ເອກະສານສະບັບນີື້.  

(This document is an unofficial Laotian translation of a document prepared in English)
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