
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລດັຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປື
ນບັແຕ່ກາງຊຸມປ ີ2000 ເປັນຕົນ້ມາ, ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 
ເປັນຕວົຂັບເຄື່ອນຕົນ້ຕ� ໃນການປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສະພາບເສດ 
ຖະກດິ-ສງັຄມົຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປ.ື ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງ 
ລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການກະສກິ�າ, ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າ, 
ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປ ືໄດ້ເລີ່ມຕົນ້ແຕ່ປ ີ2002 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື 2016

(1 ໂຄງການ) ເປັນຕົນ້ມາ ແລະ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງນບັແຕນ່ັນ້
ມາ ແລະ ຈນົເຖິງຈດຸສງູສດຸໃນປ ີ2008 ທ່ີໄດ້ອະນມຸດັເຖິງ 8 ໂຄງການ ກວມເອາົ 
32,418 ເຮັກຕາ ຫືຼ 65% ຂອງເນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນທ່ົວແຂວງ 
ທັງໝດົ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 1). ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານດັງ່ກາ່ວ ໄດຫຸຼ້ດລງົ ຢ່າງໄວວາ ນບັແຕປ່ ີ2010 ເປັນຕົນ້ມາ ຄກືນັກບັ 
ຢູ່ຫຼາຍແຂວງໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. ສາເຫດເຮັດໃຫ້ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະ 
ທານຫຸຼດລງົດັງ່ກາ່ວ ອາດເນືອ່ງມາຈາກລັດຖະບານໄດສ້ັງ່ໃຫ້ໂຈະການອະນມຸດັ
ທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ສ�າລບັກດິຈະການປູກໄມ້ວກິ, ຢາງພາລາ ແລະ 
ຊອກຄົນ້-ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ ຈ�ານວນໜຶງ່ໃນປ ີ2009 ແລະ 2012.

ໝາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກບ່ໍມຂ້ໍີມນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃນປ ີ2002 ແລະ 2007 ສະນັນ້ ຈຶງ່ນາໍໃຊ້ເສັນ້ຂີດ 
ເພ່ືອຄາດຄະເນ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັຕໍປ່ດີັງ່ກາ່ວ ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັສະສມົ ຕາມລາໍດບັ.

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2002 ແລະ 2016.
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ພາບທ�າມະຊາດ ຂອງເມອືງ ສະໜາມໄຊ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ ປ ີ2010.

ເນື້ອ ທ່ີ ອະ ນ ຸມດັ ຕ� ່ປີ ເນື້ອ ທ່ີ ອະ ນ ຸມດັ ສະ ສມົ ຈ�າ ນວນໂຄງ ການ ທ່ີ ອະ  ນ ຸມດັ ຕ� ່ປີ ຈ�າ ນວນໂຄງ ການ   ສະ ສມົ



2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປ ື2016

1 ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ຂອງ 16 ໂຄງການ 2 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ຈ�ານວນ 8 ໂຄງການ ແລະ ອກີ 13 ໂຄງການຍັງບ�່
ທັນໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ.

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສ�າປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ ລາວ ເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວກວມເອົາພຽງແຕ່ເຄິງ່ໜຶງ່ 
(542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 ເຮັກຕາ)), 
ແຕເ່ນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປ ືກວມເອາົເຖິງ 93% (46,765 
ເຮັກຕາ)2 ຂອງເນື້ອທ່ີໆອະນມຸດັທັງໝດົ ຊ່ຶງເປັນສດັສວ່ນທ່ີສງູຫຼາຍ ດັງ່ສະແດງ 
ໃນຕາຕະລາງ 1. ເຖິງວາ່ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື 
ສູງກວາ່ຫຼາຍໆແຂວງ, ສັດສ່ວນເນື້ອທ່ີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ 
ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ. ເນື່ອງຈາກໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ກ�ສ້່າງເຂ່ືອນ 
ໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ສວ່ນໃຫຍ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະກ�ສ່າ້ງ ສະນັນ້, ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາ 
ແລ້ວທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໃນຂະແໜງການເຫ່ົຼານີ້ ແມ່ນຕ�າ່ຫຼາຍ ບ�ເ່ຖິງ 10% 
ແລະ 50% ຕາມລ�າດບັ. ກງົກນັຂ້າມ ຂະແໜງກະສກິ�າ ພັດໄດພັ້ດທະນາເກນີ 
ເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບການອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍພ�ສມົຄວນ, ສວ່ນ
ການປູກໄມໄ້ດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີເກອືບທັງໝດົແລ້ວ.

ເນື້ອທ່ີອະນຸມັດ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ 
ກດິຈະການ
ຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປື, ມກີານລົງທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທັງໝດົ 
22 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ໃນນັນ້ 13 ປະເພດກດິຈະການນອນໃນຂະແໜງ 
ກະສກິ�າ, ສ�າລບັການປູກໄມ ້ແລະ ບ�ແ່ຮ່ ມຂີະແໜງລະ 4 ກດິຈະການ ແລະ 
ສວ່ນທ່ີເຫືຼອແມ່ນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ເນື້ອທ່ີ 56% (28,168 
ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ົວແຂວງທັງໝດົໄດ້ 
ອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການປູກຢາງພາລາ, 12% (6,000 ເຮັກຕາ) ແລະ 10% 
(5,120 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກອອ້ຍ ແລະ ຂດຸຄົນ້ແຮ່ຄ�າ ຕາມລ�າດບັ 
(ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດາ້ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ ຫຼາຍໂຄງການແມນ່ 
ຍັງບ�່ທັນໄດ້ພັດທະນາເນື້ອທ່ີຄົບຕາມເນື້ອທ່ີໆໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດເທ່ືອ 
ຍົກເວັນ້ການປູກອ້ອຍ, ປາມນ�າ້ມນັ ແລະ ໝາກມ່ວງຫິມະພານ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາ 
ເກນີເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັ. ເນື້ອທ່ີ 6,000 ເຮັກຕາ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ່ 
ການປູກອອ້ຍ ແຕຕ່ວົຈງິນກັລງົທຶນໄດພັ້ດທະນາປະມານ 7,026 ເຮັກຕາ ແລະ 
ເນື້ອທ່ີ 2,000 ເຮັກຕາ ແລະ 500 ເຮັກຕາ ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ການປູກປາມນ�າ້ມນັ 
ແລະ ໝາກມ່ວງຫິມະພານແຕ່ເນື້ອທ່ີພັດທະນາຕວົຈງິກວມເຖິງ 7,375 ເຮັກຕາ 
ແລະ 1,091 ເຮັກຕາ ຕາມລ�າດບັ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ໃນຊ່ວງປີ 2002 ແລະ 2016, ປະມານ 50,000 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 5% 
ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ 55 ໂຄງການ1 ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານໃນການຜະລດິກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ເພ່ືອເປັນສນິຄ້າ, 
ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ດັງ່ຕາຕະລາງ 1. ໃນນັນ້ເນືອ້ທ່ີ
ອະນມຸດັຫຼາຍກວາ່ເຄິງ່ໜຶງ່ (56%, 28,168 ເຮັກຕາ) ແມ່ນອະນມຸດັໃຫ້ການ
ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ແລະ ອກີປະມານ 1/3 (16,511 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ 
ຂະແໜງກະສິກ�າ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີອີກ 10 ໂຄງການທ່ີອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ 
ການຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ສ�າລັບຂະແໜງ 
ການບ�ແ່ຮ່ ຊ່ຶງກວມເອົາເນື້ອທ່ີປະມານ 375,588 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 37% 
ຂອງເນືອ້ທ່ີທ່ົວແຂວງ. ພ້ົນເດັນ່ກວາ່ໝູແ່ມ່ນການຊອກຄົນ້-ສ�າຫຼວດ ແຮ່ບົກຊິດ, 
ແຮ່ຄ�າ ແລະ ແຮ່ທອງ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລດັຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປ ືເຖິງວາ່ມຈີ�ານວນໂຄງການບ�ຫຼ່າຍ ແຕໂ່ດຍລວມແລ້ວເປັນ 
ໂຄງການຂະໜາດຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ໂດຍສະເລ່ຍໂຄງການໜຶງ່ກວມເອາົເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັປະມານ 1,287 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເຫັນວາ່ມຂີະໜາດເກອືບສອງເທ່ົາຂອງ 
ເນື້ອທ່ີສະເລຍ່ຕ�ໜ່ຶງ່ໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ, ປະມານ 750 ເຮັກຕາຕ�ໂ່ຄງການ. 

• ການສມົທຽບຖານຂ�ມ້ນູທ່ີມຢູ່ີ (ຖານປ ີ2010) ກບັຖານຂ�ມ້ນູຂອງ 
ບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ 
ລວມທັງການສງັລວມ ແລະ ເກບັກ�າຂ�້ມນູທ່ີຍັງບ�່ທັນຄບົຖ້ວນ ຫືຼ 
ຂ�ມ້ນູໃໝຈ່�ານວນໜຶງ່. ຂ�ມ້ນູທ່ີສງັລວມ ແລະ ເກບັກ�າປະກອບດ້ວຍ 
ສະຖິຕຕິົນ້ຕ� ກຽ່ວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ 
ແລະ ເອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການ.

• ການສ້າງແຜນທ່ີຂອບເຂດທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາ 
ແລວ້ແບບມສ່ີວນຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ໂດຍໄດແ້ຕ້ມຂອບເຂດຕອນດນິ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຂອງໂຄງການທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີກດິຈະການຢູ່
ໂດຍນ�າໃຊ້ແຜ່ນທ່ີໆພິມອອກເປັນເຈຍ້ຂະໜາດ A0 ໃນນັນ້ປະກອບ 
ມຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຢູ່ພາຍໃນເມອືງ, ຂ�ມ້ນູ 
ດາ້ນການປົກຄອງ ແລະ ພູມສນັຖານເຊ່ັນ: ຂອບເຂດເມອືງ, ເສັນ້ທາງ, 
ຈດຸທ່ີຕັງ້ບ້ານ, ແມນ່�າ້ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທ່ີມີ 
ຄວາມຊັດເຈນສງູ.

• ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໄດ້ຈາກການສ�າພາດບັນດາຜູ້
ທ່ີມສີວ່ນກ່ຽວຂ້ອງກບັການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ຕາມແບບສອບ
ຖາມທ່ີພັດທະນາຂ້ຶນມາສະເພາະ ໃນນັນ້ປະກອບມຂີະແໜງການ
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ອ�ານາດການປົກຄອງ 
ບ້ານ, ຊາວບ້ານ ແລະ ຕາງໜາ້ຂອງບ�ລສິດັ/ນກັລົງທຶນ ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານທ່ີດນິ. ໃນນັນ້ໄດລ້ງົເລກິ ສີ່ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ 
ຄ:ື ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດ 
ລອ້ມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ.

• ການປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເກັບກ�າຂ�້ມູນເບ້ືອງຕົ້ນຢູ່ຂ້ັນ 
ເມອືງ ແລະ ແຂວງເພ່ືອເຊັນຮັບຮອງເອົາຂ�ມ້ນູ ໂດຍຂະແໜງການ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫືຼ ເຊັນຮັບຮູ້ຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ/ຫືຼ 
ຫ້ອງວາ່ການປົກຄອງແຂວງ.

• ການເກບັກ�າຂ�້ມນູຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປ ື ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນຊ່ວງ 
ເດອືນ ມນີາ 2016.

ວທີິການ
ຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານປູກໝາກມ່ວງຫິມະພານຢູ່ເມືອງ ໄຊເສດຖາ. ຖ່າຍໂດຍ: 
ທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນຢູ່ພາກສະໜາມ ປີ 2010.
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3 ເນື້ອທ່ີການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີ ທ່ີຕັ້ງຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�່ລວມເອົາເຂດ 
ອາ່ງຮັບນ�າ້.

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມປະເພດກິດຈະການໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.

ຕາຕະລາງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ສ�າລັບການຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ 
ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກິດ ໃນຂະແໜງບ�່ແຮ່.

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 25 46 16,511 33 19,196 116

ອ້ອຍ 1 4 6,000 36 7,026 117

ມັນຕົ້ນ 6 24 3,903 24 200 5

ສັດໃຫຍ່ (ງວົ-ຄວາຍ) 4 16 3,682 22 2,633 72

ປາມນ�າ້ມັນ 3 12 2,000 12 7,375 369

ໝາກມ່ວງຫິມະພານ 1 4 500 3 1,091 218

ອື່ນໆ 10 40 426 2.5 871 200

ປູກໄມ້ 13 24 28,168 56 27,019 96

ຢາງພາລາ 8 62 28,032 99.5 23,190 83

ໄມ້ປ່ອງ 1 8 136 0.5 91 67

ໄມ້ວກິ 1 8 - - 3,737 -

ໄມ້ອື່ນໆ 3 23 - - - -

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 7 13 5,328 11 480 9.00

ແຮ່ຄ�າ 2 29 5,120 96 375 7

ຫີນແຮ່ 3 43 100 2 18 18

ຖ່ານຕົມ 1 14 74 1 74 100

ຫີນພູ 1 14 34 0.6 13 38

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ3 10 18 166 0.3 71 43

ລວມ 55 100.00 50,174 100.00 46,765 93

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ແຮ່ທາດທ່ົວໄປ 1 143,300

ແຮ່ບົກຊິດ, ແຮ່ຄ�າ ແລະ ຖ່ານຫີນ 1 82,475

ແຮ່ຄ�າ 3 69,065

ແຮ່ທອງ 2 49,700

ແຮ່ບົກຊິດ 1 24,200

ຫີນອ່ອນ 1 4,468

ແຮ່ຊືນ ແລະ ກົ່ວ 1 2,380

ລວມທັງໝດົ 10 375,588

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ສວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສເ່ຂດພ້ືນທ່ີອອ້ມແອມ້ 
ເທດສະບານແຂວງ ແລະ ທ່ີດນິລຽບຕາມເສັນ້ທາງສາຍຫັຼກ ແລະ ເຂດຮາບພຽງ 
ລຽບແມ່ນ�າ້ເຊກອງ ດັງ່ສະແດງຢູ່ແຜນທ່ີ 1 ທ່ີມເີງືອ່ນໄຂທາງດ້ານພູມສນັຖານ, 
ນເິວດກະສກິ�າ ແລະ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົດກີວາ່ ໂດຍສະເພາະໂຄງການຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ໃນຂະແໜງກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ. ນີໝ້າຍຄວາມວາ່ ໂຄງການ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລັດ ບ�ໄ່ດນ້�າເອາົໂອກາດດາ້ນການພັດທະນາເຊ່ັນ: 
ການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວຽກເຮັດງານທ�າໄປສູເ່ຂດຊົນນະບົດໂດຍກງົ. 
ຄວາມຄາດຫວງັໜຶງ່ຈາກການລົງທຶນ ແມນ່ເພ່ືອນ�າເອາົເທັກໂນໂລຢອີນັໃໝເ່ພ່ືອ
ຍົກສງູສະມດັຕະພາບການຜະລດິກະສກິ�າຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເຊ່ັນ: ເຂດເນນີສງູ 
ທ່ີມສີະພາບຄວາມເໝາະສມົທາງດ້ານເງືອ່ນໄຂນເິວດກະສກິ�າຕ�າ່, ແຕ່ການລງົທຶນ 
ສວ່ນໃຫຍ່ພັດສມຸໃສເ່ຂດທ່ົງພຽງເຂດທ່ີມລີະບົບຕາໜາ່ງຄມົມະນາຄມົສະດວກ. 
ໃນຂະນະທ່ີພ້ືນທ່ີໆ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ສະດວກພັດມພ້ືີນທ່ີດນິເປ່ົາຫວາ່ງຈ�າກດັ 
ອນັເນື່ອງຈາກມຈີ�ານວນປະຊາກອນໜາແໜນ້. ສະນັນ້, ການລງົທຶນເຫ່ົຼານີ້ອາດ 

ສົງ່ຜົນກະທົບດາ້ນລົບຕ�ກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ່ການສາ້ງ 
ໂອກາດໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ໂຄງການລງົທຶນໃນ
ການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ເຫັນວາ່ຕັງ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກທ່ີມລີະດບັ 
ຄວາມທກຸຍາກສງູກວາ່ ເມື່ອທຽບໃສ່ພ້ືນທ່ີການລງົທຶນຂອງໂຄງການປະເພດອື່ນ 
ສະນັນ້, ພວກເຮົາຄາດວາ່ການລງົທຶນເຫ່ົຼານີ້ຈະປະກອບສ່ວນອນັສ�າຄນັເຂ້ົາໃນ 
ການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເນື່ອງຈາກການລງົທຶນເຫ່ົຼານີ້ຈະ
ປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງເສັນ້ທາງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ຊ່ຶງຖື
ວາ່ເປັນຕວົຂັບເຄື່ອນອນັສ�າຄນັໜຶງ່ໃນການລບຶລ້າງຄວາມທກຸຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີ
ເນືອ້ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ ມຫຼີາຍປະເພດ ແລະ ສາມາດ 
ຮູໄ້ດ ້ຫືຼ ຄດິໄລ່ດວ້ຍຫຼາຍວທີິ. ມຫຼີາຍໂຄງການ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກ່ຽວກບັ 
ເອກະສານອະນມຸດັໂຄງການ ແລະ ບາງກ�ລະນເີນື້ອທ່ີໆໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນ 
ເອກະສານຂອງໂຄງການບ�ກ່ງົກນັ. ສະນັນ້, ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ນ�າສະເໜຢູ່ີໃນ 
ເອກະສານນີ້ ໝາຍເຖິງ:

• ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ: ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ສນັຍາພັດທະນາ 
ໂຄງການ, ຂ�ຕ້ກົລົງອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ, ໃບອະນຍຸາດການ 
ຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ, ສນັຍາເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ຫືຼ ເນືອ້ທ່ີຈາກຂອບເຂດ 
ອະນມຸດັທ່ີທາງລດັຖະບານກ�ານດົໃຫ້.

• ເນື້ອທ່ີນ�າໃຊ້ ຫືຼ ພັດທະນາແລວ້: ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີໄດຈ້າກ
ການສາ້ງແຜນທ່ີດນິຂອບເຂດເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານແບບມສີວ່ນຮ່ວມ 
ຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ຫືຼ ເອກະສານອື່ນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

• ເນືອ້ທ່ີຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກດ້ານເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ 
(ສະເພາະຂະແໜງບ�ແ່ຮ່):  ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ໃນຂ�ຕ້ກົ 
ລົງອະນຸມັດທ່ີດິນໃຫ້ສ�າປະທານ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫືຼ 
ເນື້ອທ່ີຈາກແຜນທ່ີ ຂອບເຂດໂຄງການທ່ີໄດຮັ້ບຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີ
ກຽ່ວຂ້ອງຂອງລັດ.
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ແຜນທ່ີ 1: ທ່ີຕັ້ງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການ ກະສິກ�າ, ປູກໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ ທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມທກຸຍາກລະດັບບ້ານ ຢູ່ແຂວງ 
ອັດຕະປື.

ຂ້ັນຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີອະນມຸັດໂຄງການ ແລະ ສັນ 
ຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ໂດຍທ່ົວໄປ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປ ືສວ່ນໃຫຍ່ 
ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນສນູກາງ. ເນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ 90% 
(45,432 ເຮັກຕາ) ທ່ີໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມ່ນລັດຖະບານຂ້ັນ 
ສນູກາງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນແຂວງ. ດັງ່ສະແດງຢູ່ 

ເສັນ້ສະແດງ 2 ປະມານ 85% (42,670 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ 
ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກປະເທດເພ່ືອນ 
ບ້ານ ສສ ຫວຽດນາມ ກວມເອາົ 25 ໂຄງການ, ເນືອ້ທ່ີ 42,523 ເຮັກຕາ ຫືຼ 85% 
ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ, ການລງົທຶນພາຍໃນກວມເອາົ 18 ໂຄງການ ແລະ 
ສວ່ນທ່ີເຫືຼອ ແມນ່ນກັລງົທຶນມາຈາກອກີ 6 ປະເທດຄ:ື ສປ ຈນີ, ໄທ, ເກາົຫີຼໃຕ,້ 
ຍ່ີປຸ່ນ, ສງິກາໂປ ແລະ ແບນຊິກ.

ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.
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ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈ�ານວນ 55 ໂຄງການທ່ີໄດ້ອະນມຸດັທັງໝດົນັນ້ 
ຕວົຈງິມພີຽງແຕ່ 38% (21 ໂຄງການ) ເທ່ົານັນ້ທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີການຜະລດິ, 
1/5 (11 ໂຄງການ) ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ ຫືຼ ກ�ສ່າ້ງ ແລະ ທ່ີໜາ້ສນົໃຈແມ່ນ 22% 
(12 ໂຄງການ) ບ�ໄ່ດ້ເຄື່ອນໄຫວເລຍີ ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບການອະນມຸດັຈາກລັດ (ເບ່ິງ 
ຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຢູ່ລຸມ່ນີ້). 
ທາງດ້ານເນື້ອທ່ີ, ປະມານ 86% ແລະ 81% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ນ�າໃຊ້ 
ແລວ້ ຕາມລ�າດບັ ແມນ່ຢູ່ຂ້ັນຕອນການດ�າເນນີການຜະລດິ.

ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປ,ື ພວກເຮົາໄດປ້ະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ຈ�ານວນ 14 
ໂຄງການ (7 ໂຄງການ ແມນ່ການກະສກິ�າ, 6 ໂຄງການ ເປັນການປູກໄມ ້ແລະ 
1 ໂຄງການ ໃນຂະແໜງບ�ແ່ຮ່) ໂດຍໄດປ້ະເມນີເຖິງ ສີ່ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ 
ຄ:ື ດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ໃນນັນ້ ໄດ້ຈດັລະດບັດດັຊະນຄີະແນນຄນຸນະພາບການ 
ລງົທຶນ ແລະ ຜົນໄດຮັ້ບເຫັນວາ່ ຄະແນນໂດຍລວມແມນ່ຕ�າ່: 6 ໂຄງການໄດ້ 
ຄະແນນ ລະຫວາ່ງ 20-40 ຄະແນນ, 7 ໂຄງການ ໄດ ້40-60 ຄະແນນ ແລະ 
ມພີຽງ 1 ໂຄງການທ່ີໄດຄ້ະແນນສງູກວາ່ 60. ສາມໂຄງການທ່ີໄດຄ້ະແນນສງູ
ສດຸຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປື ແມນ່ການລຽ້ງແບ້ (64 ຄະແນນ), ປູກມນັຕົນ້ 2 ໂຄງການ 
(52 ຄະແນນ). ສ�າລບັໂຄງການທ່ີໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ສດຸແມນ່ ການປູກປາມນ�າ້ມນັ 
(25 ຄະແນນ) ແລະ ປູກຢາງພາລາ 2 ໂຄງການ ໄດຄ້ະແນນ 31 ແລະ 32 
ຄະແນນຕາມລ�າດບັ.

ຖ້າເບ່ິງຄະແນນໃນອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ເຫັນວາ່ ຄະແນນສະເລຍ່ດາ້ນຄວາມສອດ 
ຄອ່ງຂ້ອນຂ້າງດກີວາ່ດາ້ນອື່ນໆ ໄດປ້ະມານ 12 ຄະແນນ ສວ່ນດາ້ນອື່ນໆ ແມນ່ໄດ້ 
ຕ�າ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະດາ້ນເສດຖະກດິ ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ກວາ່ 10 (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 
3). ເຖິງວາ່ຄະແນນສະເລ່ຍລວມ (ປະມານ 42 ຄະແນນຕ�ໂ່ຄງການ) ບ�ມ່ຄີວາມ 
ແຕກຕ່າງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ ແຕ່ຄະແນນໃນ ສີ່ ດາ້ນແມ່ນແຕກຕາ່ງກນັ 
ເລັກນອ້ຍ ໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ມຄີະແນນສະເລຍ່ດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງ (15 
ຄະແນນ) ແລະ ດາ້ນເສດຖະກດິ (13 ຄະແນນ) ສງູກວາ່ຂະແໜງການອື່ນ ແຕ່ 
ກງົກນັຂ້າມ ດາ້ນສງັຄມົພັດໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ສດຸ (3 ຄະແນນ) ທຽບໃສຂ່ະແໜງ 
ການອື່ນ.

ຕາຕະລາງ 3: ຈ�ານວນໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ແຍກ
ຕາມສະຖານະພາບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ເສັ້ນສະແດງ 3: ຄະແນນສະເລ່ຍລວມ, ດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ, ຜົນກະທົບດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ.

ສະຖານະພາບ
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈ�ານວນ
ໂຄງການ

ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸັດ (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີ
ພັດທະນາແລ້ວ (ຮຕ)

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 12 132 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ 1 2,603 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  11 2,282 7,527

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ 21 42,914 37,765

ປະລະ/ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ 3 1,300 25

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 3 747 1,352

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ 4 196 96

ລວມ 55 50,174 46,765

ຄວາມສອດຄອ່ງ ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ດາ້ນເສດຖະກດິ ດາ້ນສງັຄມົ
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ປູກໄມ້

ກະສກິ�າ

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັຖະ 
ບານແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ�ທັ່ນໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ
ຂອງໂຄງການເທ່ືອ.

ຂ້ັນຕອນຊອກຄົ້ນ ຫືຼ
ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັໃຫ້ດ�າເນນີ 
ການປະເມນີຫາປະລມິານ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງແຮ່ທາດ 
ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໃດໜຶງ່. ຊ່ຶງເປັນຂ້ັນຕອນທ�າອດິຂອງກດິຈະການ 
ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ. ສ�າລບັຂ້ັນຕອນນີແ້ມນ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ສະເພາະໂຄງການໃນຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ເທ່ົານັນ້.

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ຮັບອະນມຸດັຈາກ ລດັ 
ຖະບານແລ້ວ ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງໜອ້ຍສາມປແີຕ່ຍັງ 
ບ�ທັ່ນໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ ພັດທະນາກດິຈະການຂອງໂຄງການ ແລະ 
ຄາດວາ່ຈະບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການເລີຍ.

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດເ້ລ່ີມພັດທະນາກດິຈະ
ການຂອງໂຄງການແລວ້ ແຕຍັ່ງບ�ທັ່ນໄດຮັ້ບຜົນຜະລດິ 
ຫືຼ ມຜີະລດິຕະພັນຂອງໂຄງການເທ່ືອ (ເຊ່ັນ: ໄດປູ້ກຕົນ້ 
ຢາງພາລາແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ�ທັ່ນໄດກ້ດີຢາງເທ່ືອ).

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ກ�າລງັພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ແລະ ໄດຮັ້ບຜົນຜະລດິ ຫືຼ ມຜີະລິດຕະພັນ 
ຂອງໂຄງການແລວ້.

ປະລະ/ບ�່ມຄີວາມຄບືໜາ້

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກ ລດັຖະ 
ບານ ແລະ ໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ ຂອງໂຄງການ 
ແຕ່ບ�່ມຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວຢູ່້ໃນເອ
ກະສານຂອງໂຄງການໃນເບ້ືອງຕົ້ນນັນ້.

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດສັນຍາ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ໄດ້ດ�າເນນີການພັດທະນາກດິ 
ຈະການຂອງໂຄງການໄດໃ້ນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ແຕໄ່ດຢຸ້ດ 
ເຊົາກດິຈະການໃນຂະນະທ່ີຍັງບ�່ທັນຮອດກ�ານດົເວລາ 
ຂອງສັນຍາ.

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ສ�າເລັດຕາມໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາແລວ້.

ຄ�າສບັທາງວຊິາການ

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ

ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານ ປູກຢາງພາລາ ຢູ່ເມອືງ ພູວງົ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ ປ ີ2010



6 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປ ື2016

ເສັ້ນສະແດງ 6: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ເສດຖະກິດ.
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ເສັ້ນສະແດງ 5: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວັດໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
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ເສັ້ນສະແດງ 7: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ສັງຄົມ.
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4 ກດົໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງປ ີ2013 ລະບຸວາ່ ຫົວໜວ່ຍທລຸະກດິໜຶງ່ ສາມາດນ�າເຂ້ົາແຮງງານທ່ີອອກ 
ແຮງງານທາງດາ້ນຮ່າງກາຍຈາກຕາ່ງປະເທດບ�ໃ່ຫ້ເກນີ 15% ແລະ 25% ສ�າລບັຊ່ຽວຊານຂອງຈ�ານວນແຮງ 
ງານລາວທັງໝດົ ຕາມລ�າດບັ.

ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ 
ໂດຍລວມ ຫຼາຍໂຄງການ ບ�ມ່ເີອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການເຊ່ັນ: 
ສນັຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສນັຍາສ�າປະທານທ່ີດນິ, ບົດປະເມນີຜົນກະທົບດາ້ນ 
ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ອື່ນໆ. ແນວໃດກ�ຕ່າມ ຜົນການປະເມນີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ຫຼາຍໂຄງການໄດ້ປະຕບັິດຕາມສນັຍາການລົງທຶນ ແລະ ສນັຍາສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ໄດດ້,ີ ການພັດທະນາທ່ີດນິໄດໄ້ປຕາມຂອບເຂດທ່ີລດັອະນມຸດັ ຫືຼ ຈດັສນັໃຫ້ໃນ 
ເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້ ແລະ ຫຼາຍໂຄງການມຄີວາມຄບືໜາ້ໃນລະດບັໃດໜຶງ່ຕາມແຜນ 
ການທ່ີກ�ານດົໄວ.້ ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມມໂີຄງການຈ�ານວນໜຶງ່ໄດພັ້ດທະນາທ່ີ
ດນິເກນີຂອບເຂດທ່ີລດັອະນມຸດັ/ຈດັສນັໃຫ້ຫຼາຍພ�ສມົຄວນ. ກຽ່ວກບັການລາຍ 
ງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ, ເກອືບທກຸໂຄງການທ່ີໄດປ້ະເມນີ ແມ່ນບ�ໄ່ດ້
ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການໃຫ້ແກຂ່ະແໜງການທ່ີ 
ກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ ນອກຈາກນັນ້ ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ບ�ໄ່ດ້
ມສີວ່ນຮ່ວມກບັປະຊາຊົນ ໃນຂະບວນການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກກ່ານສ�າປະທ
ານ ເຊ່ັນ: ບ�ມ່ກີານປຶກສາຫາລ ືແລະ ຂ�ອະນຍຸາດ ຫືຼ ເຫັນດເີຫັນພ້ອມຈາກຊຸມຊົນ 
ກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ ຫຼາຍໂຄງການຍັງບ�ທັ່ນມກີນົໄກຮ້ອງ 
ທກຸໃຫ້ແກຊ່າວບ້ານໃນກ�ລະນມີບັີນຫາເກດີຂ້ຶນຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ 
ລງົທຶນ. 

ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 
ເຖິງວາ່ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ ໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ ຢ່າງເໝາະສມົກ�ຕ່າມ ຕວົຈງິພ້ືນທ່ີສ�າປະທານຂອງຫຼາຍໂຄງການ 
ໄດ້ກວມເອົາພ້ືນທ່ີດິນສາມປະເພດປ່າໄມ້ຂອງລັດ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 
ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ) ຊ່ຶງກວມເອົາປະມານ 5,406 
ເຮັກຕາ ໃນນັນ້ 75% (4,038 ເຮັກຕາ) ນອນໃນປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ. ຫຼາຍ 
ໂຄງການບ�ໄ່ດເ້ຮັດການຕດິຕາມກວດກາບັນຫາສິງ່ແວດລ້ອມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບັນຫາການນ�າໃຊ້ສານເຄມຍັີງບ�່ທັນໄດດ້ ີ ຈຶງ່ເກດີມກີານ 
ລາຍງານບັນຫາຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກການນ�າໃຊ້ສານເຄມີກະສິກ�າຕ�່ກັບ 
ສິງ່ແວດລ້ອມທ�າມະຊາດບ�ລເິວນໃກຄ້ຽງ. ນອກຈາກນັນ້ ຫຼາຍໂຄງການຍັງໄດ້
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ�່ກັບການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ຢູ່ບ�ລິເວນໃກ້ຄຽງພ້ືນທ່ີເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານ.

ຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິ
ໂຄງການເກອືບທັງໝດົ ພວກເຮົາບ�ສ່າມາດປະເມນີໄດ້ວາ່ນກັລງົທຶນໄດ້ຈາ່ຍຄ່າເຊ່ົາ 
ຫືຼ ຄ່າສ�າປະທານ, ພາສ ີແລະ ອາກອນ ຫືຼ ບ� ເນື່ອງຈາກວາ່ພວກເຮົາບ�ສ່າມາດ
ເຂ້ົາເຖິງຂ�ມ້ນູດັງ່ກາ່ວ. ໃນດາ້ນເສດຖະກດິໂດຍລວມການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ທ່ີດນິລດັຫຼາຍກ�ລະນ ີ ໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ເປັນສິງ່ທ້າທາຍຕ�ກ່ານພັດທະນາ ເຊ່ັນ: ເຮັດໃຫ້ສນູເສຍທ່ີດນິ, 
ແຕບ່�ມ່ກີານຊົດເຊີຍຢ່າງສມົເຫດສມົຜົນ. ເຖິງວາ່ກດົໝາຍກ�ານດົວາ່ ມພີຽງແຕ່ 
ປ່າຊຸດໂຊມ ຫືຼ ດິນປອກໂລ້ນ ເທ່ົານັນ້ທ່ີສາມາດອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການປູກໄມ້ 
ອດຸສາຫະກ�າ, ແຕ່ຕວົຈງິ ມບີາງກ�ລະນໄີດ້ຫັນເອາົທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄ່າດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ ເຊ່ັນ: ດນິນາ ໄປປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າ ຫືຼ ພືດຊະນດິອື່ນ. ນອກຈາກນັນ້, 
ຫຼາຍກ�ລະນຍັີງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດງົຫຸຼດລງົ ແຕກ່ງົກນັຂ້າມການລງົທຶນດັງ່ 
ກາ່ວພັດບ�ໄ່ດປ້ະກອບສວ່ນເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນດຂ້ຶີນ. ເຖິງແນວໃດ 
ກ�ຕ່າມເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ມຫຼີາຍໂຄງການໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ 
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ເຂດທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ເສັນ້ທາງ ຊ່ຶງຄາດວາ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໂອກາດໃນການພັດທະນາອື່ນຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ຜົນກະທົບດາ້ນສງັຄມົ
ເຖິງວາ່ຫຼາຍໂຄງການ ໄດຈ້າ້ງແຮງງານລາວໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ 
ແຕມ່ໂີຄງການຈ�ານວນໜຶງ່ໄດນ້�າເຂ້ົາແຮງງານມາຈາກຕາ່ງປະເທດເກນີໂກຕາ
ທ່ີລດັຖະບານອະນຍຸາດໃຫ້4, ຊ່ຶງມນັສະແດງອອກ ປະມານ 35% ຂອງກ�າມະກອນ 
ແລະ ວຊິາການທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການສ�າປະທານໃນຂະແໜງກະສກິ�າ ແລະ 
ປູກໄມ ້ແມນ່ແຮງງານຕາ່ງປະເທດ. ຊາວບ້ານບອກວາ່ ເງືອ່ນໄຂການຈາ້ງງານ 

ເສັນ້ສະແດງ 4: ຜົນການປະເມນີໃນລະດບັຕວົຊ້ີວດັໃນອງົປະກອບດ້ານຄວາມສອດຄອ່ງ.
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ຄະແນນຕ�າ່ (<1.79)

ຄະແນນປານກາງ 
(1.79 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ

1. ມກີານສ�າຫຼວດພ້ືນທ່ີ ແລະ ໄດຮັ້ບການອະນມຸດັກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ
2. ນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຕາມຂອບເຂດອະນມຸດັ
3. ປະຕບັິດຕາມສນັຍາເຊ່ົາ-ສ�າປະທານທ່ີດນິ
4. ປຶກສາຫາລກືບັຊາວບ້ານທັງໝດົກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ
5. ໄດ້ຮັບອະນຍຸາດ-ເຫັນດເີຫັນພ້ອມຈາກຊາວບ້ານ ແລະ ມກີນົໄກການຮ້ອງທກຸ
6. ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການໄປຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້
7. ການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ

ຄະແນນຕ�າ່ (<2.08)

ຄະແນນປານກາງ (2.08 - 4)

ຄະແນນສງູ (>4)

ບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ

1. ຫີຼກລຽ່ງການບຸກເບີກພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້
2. ປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລ້ອມທ່ີເໝາະສມົ
3. ຕດິຕາມບັນຫາສິງ່ແວດລອ້ມຢ່າງເໝາະສມົ
4. ນ�າໃຊ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນ�າໃຊ້ສານເຄມທ່ີີເໝາະສມົ
5. ບ�ສ່າ້ງມນົລະພິດດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ
6. ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັການລ້ຽງສດັ

ຄະແນນຕ�າ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ

1. ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຂອງປະຊາຊົນ
2. ການຊົດເຊີຍຕ�ກ່ບັທ່ີດນິທ່ີສນູເສຍ
3. ການຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ-ສ�າປະທານ, ພາສ-ີອາກອນ
4. ການປະກອບສວ່ນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
5. ຫີຼກລຽ່ງການບຸກເບີກທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄາ່ສງູ
6. ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງລາຍຮັບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
7. ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ
8. ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນ

ຄະແນນຕ�າ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ

1. ການຈ�າກດັການນ�າໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ
2. ຄວາມເທ່ົາທຽມໃນການຈາ້ງງານໃນແຕລ່ະເກນອາຍ ຸແລະ ເພດ
3. ຄາ່ຈາ້ງທ່ີສມົເຫດສມົຜົນ
4. ການປະຕບັິດຕ�ແ່ຮງງານ
5. ການຈາ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
6. ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັສຂຸະພາບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ   
    ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ
7. ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ
8. ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ
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ທ່ີນກັລງົທຶນມຕີ�ຊ່າວບ້ານ ເຊ່ັນ: ຄ່າຈາ້ງ ຍັງຕ�າ່. ນອກຈາກນັນ້, ບາງກ�ລະນຊີາວ 
ບ້ານລາຍງານວາ່ ການສ�າປະທານທ່ີດນິໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັຄວາມໝັນ້ຄງົ
ທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຢູ່ທ້ອງຖ່ິນໂດຍກງົ ເນື່ອງຈາກພ້ືນທ່ີສ�າປະທານກວມ 
ເອົາດນິນາຂອງປະຊາຊົນຈ�ານວນໜຶງ່ ແລະ ປ່າໄມທ່ີ້ເປັນແຫ່ງອາຫານ ແລະ 
ລາຍຮັບຈາກທ�າມະຊາດ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ຢູ່ແຂວງ ອດັ 
ຕະປື ບ�່ທັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ 
ເທ່ົາທ່ີຄວນ, ແຕ່ພັດກ�ໃ່ຫ້ມຜົີນກະທົບດ້ານລບົຈ�ານວນໜຶງ່ຕ�ກ່ບັສງັຄມົບ�ລເິວນ
ໃກ້ຄຽງ.

ສະຫູຼບ
ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີຂອງແຂວງ ອດັຕະປ ືຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍພ�ສມົຄວນ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັ
ໃຫ້ແກນ່ກັລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານເຂ້ົາໃນການ 
ກະສກິ�າ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ 
ນບັແຕຊຸ່ມປີ 2000 ເປັນຕົນ້ມາ. ການລງົທຶນດັງ່ກາ່ວ ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ສມຸໃສ່ 
ການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ແລະ ການຜະລດິກະສກິ�າ, ແຕໃ່ນອະນາຄດົອັນ ໃກ້ໆ ນີ້ 
ການລງົທຶນໃນການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ອາດກາຍເປັນຂະແໜງການລົງທຶນທ່ີພ້ົນເດັນ່ 
ກວາ່ຂະແໜງການອື່ນ ເນືອ່ງຈາກວາ່ ມເີນືອ້ທ່ີຂອງແຂວງກວາ້ງຂວາງພ�ສມົຄວນ
ທ່ີກ�າລງັຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ ຫືຼ ຂ້ັນຕອນການຂຽນບົດ 
ວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ແລະ ອາດມຫຼີາຍໂຄງການທ່ີອາດກາ້ວໄປສູຂ້ັ່ນຕອນ
ການຂດຸຄົນ້ໃນອະນາຄດົອັນໃກນ້ີ້. ເຖິງວາ່ແຂວງ ອດັຕະປ ືສາມາດດງຶດດູເອາົ
ການລງົທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍພ�ສມົຄວນກ�ຕ່າມ, ສິງ່ທ້າທາຍ 
ທ່ີສ�າຄນັແມນ່ກຽ່ວກບັບັນຫາທ່ີວາ່ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ການລງົທຶນເຫ່ົຼານີ້ນ�າຜົນ
ປະໂຫຍດອນັເໝາະສມົມາໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເນື່ອງຈາກວາ່ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາບ�ໄ່ດ້ສາ້ງ 
ໂອກາດໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຄວນ ເຊ່ັນ: ການຈາ້ງງານທ່ີສາ້ງຂ້ຶນ 
ຢູ່ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານ ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍລວມທັງແຮງງານຈາກ 
ຕາ່ງປະເທດທ່ີໄດຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດ ເນື່ອງຈາກຊາວບ້ານບ�ມ່ສີມີແືຮງງານ ແລະ 
ນັກລົງທຶນກ�່ບ�່ໄດ້ຖ່າຍທອດທັກສະດ້ານແຮງງານທ່ີຈ�າເປັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ນອກຈາກນັນ້, ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບ 
ໂດຍກງົຕ�ກ່ບັສິງ່ແວດລ້ອມທ�າມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການສນູເສຍປ່າໄມ້
ທ�າມະຊາດ ຊ່ຶງອາດກະທົບຕ�ກ່ບັຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັນລເຸປ້ົາໝາຍການ 
ພັດທະນາແບບຢນືຍົງຂອງລດັຖະບານ. 

ຜົນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂດຍອີງໃສສ່ີ່ອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັຕົນ້
ຕ�ຄ ືຄວາມສອດຄອ່ງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ເຫັນວາ່ແຂວງ ອດັຕະປ ືເປັນແຂວງທ່ີມຄີະແນນຕ�າ່
ສດຸທຽບໃສໃ່ນບັນດາ 9 ແຂວງທ່ີໄດເ້ຮັດການປະເມນີຄນຸນະພາບການລົງທຶນ 
(ແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄ�າມ່ວນ, ວຽງຈນັ, 
ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອດຸມົໄຊ). ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ, ເຖິງວາ່ຄະແນນ 
ໂດຍລວມແມນ່ຕ�າ່ ແຕມ່ໂີຄງການຈ�ານວນໜຶງ່ທ່ີເຮັດໄດດ້ໃີນບາງດ້ານໃນສີ່ອງົ
ປະກອບຕວົຊ້ີວດັດັງ່ກາ່ວ. ສະນັນ້, ຈຶງ່ເຫັນວາ່ ໂຄງການທ່ີໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ດັງ່ກາ່ວ 
ຄວນຈະມກີານຮຽນຮູຈ້າກໂຄງການທ່ີເຮັດໄດດ້ໃີນດາ້ນໃດໜຶງ່ ເພ່ືອປັບປັບປຸງ 
ໂຄງການທ່ີຍັງເຮັດໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ ແລະ ການປະເມນີຄນຸນະພາບໂຄງການລງົທຶນ 
ນີຈ້ະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງເປັນລະບົບຕ�ເ່ນືອ່ງ ເນືອ່ງຈາກວາ່ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມ່ນມກີານປ່ຽນແປງໄປຕາມໄລຍະຂອງການພັດທະນາ
ຂອງໂຄງການ.

ການກ�ສ້່າງເຂ່ືອນໄຟຟ້າເຊກະໝານຢູ່ເມອືງ ຊານໄຊ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມປີ 2010.



ຄວາມເປັນມາ

ການຄຸມ້ຄອງ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັເປັນວຽກງານທ່ີສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ, ເພາະມນັຕດິພັນກບັຫຼາຍອງົປະກອບ. ໃນນັນ້ຂ�ມ້ນູທ່ີສ�າຄນັ 
ກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນປະກອບດ້ວຍຂ�້ມູນດ້ານພູມສັນຖານກ່ຽວກັບທ່ີຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ, ຂະແໜງການ ແລະ 
ປະເພດກິດຈະການ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມ່ນມີຫຼາຍກະຊວງທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກ�າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ແຕບ່�ມ່ກີານປະສານງານກນັ. ພາຍໃຕກ້ອບໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອິນໂຟ (Lao DECIDE info III) ແລະ ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ 
(K4D) ນີ້, ໄດ້ລິເລ່ີມການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍກະຊວງ ໃນການເກັບກ�າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິເຄາະຂ�້ມູນທ່ີກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ, 
ພ້ອມກນັນັນ້ຍັງໄດພັ້ດທະນາ ວທີິການແບບໃໝໃ່ນການປະເມນີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໂດຍປະເມນີລງົເລກິເຖິງ 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ. ຂະແໜງການຫັຼກທ່ີມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ 
ສງັລວມເປັນບົດລາຍງານ ມດີັງ່ນີ້: 

• ກມົທ່ີດນິ (ທດ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ (ກຊສ)
• ກມົທ�ລະນສີາດ ແລະ ແຮ່ທາດ (ກທຮ), ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ�ແ່ຮ່ (ກພບ)
• ກມົສົງ່ເສມີການລງົທຶນ (ກສທ), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ກຜທ)
• ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ (ກຜງ), ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດນິກະສກິ�າ (ກຄພດກ) ແລະ ກມົປ່າໄມ ້(ກປປ), ກະຊວງກະສກິ�າ ແລະ ປ່າໄມ ້(ກປ)
• ກມົບ�ແ່ຮ່ (ບຮ), ກພບ
• ສນູບ�ລຫິານລດັດ້ວຍລະບົບເອເລກັໂຕນຼກິ (e-Government), ກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ສານ (ກປທສ)

ໂຄງການ Lao DECIDE info III ແລະ K4D ນີ້ ໄດຮັ້ບການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ອອກແບບ ຈາກ ສນູເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜນູທາງດ້ານງບົປະມານຈາກອົງການ 
ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມ ືແຫ່ງປະເທດ ສະວດິເຊີແລນ (SDC).

ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 18 ແຂວງ ທ່ົວປະເທດໃນໄລຍະເດອືນ ມນີາ 2016 
ຫາ ກນັຍາ 2017. ສ�າລບັການປະເມນີຄນຸນະພາບການລົງທຶນໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 09 ແຂວງ ຄ:ື ອດັຕະປ,ື 
ເຊກອງ, ສາລະວນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄ�າມວ່ນ, ວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອດຸມົໄຊ, ແລະ ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນໄລຍະເດອືນ ເມສາ 
2016 ຫາ ສງິຫາ 2017.

ໂຄງການ Lao DECIDE info III 

ເປັນການລເິລີ່ມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອປັບປຸງການ 
ເຂ້ົາເຖິງຂ�ມ້ນູ ແລະ ຂ�ມ້ນູຂ່າວສານທ່ີສ�າຄນັ ໂດຍການແລກປ່ຽນຂ�ມ້ນູ 
ຂ່າວສານ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການຂອງລັດ ເພ່ືອນ�າໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານ
ບ່ອນອງີໃຫ້ແກກ່ານວາງແຜນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຕດັສນິບັນຫາຢູ່ 
ສປປ ລາວ. ຂ�ມ້ນູລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັໂຄງການ ສາມາດເບ່ິງໄດທ່ີ້: 
www.decide.la 

ຂ�ມ້ນູເພ່ີມເຕມີຕດິຕ�:່

ກມົທ່ີດນິ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
ຖະໜນົທ່ົງຂັນຄ�າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85621 223485

ຫືຼ

ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ກະຊວງກະສກິ�າ ແລະ ປ່າໄມ້
ຖະໜນົລາ້ນຊ້າງ, ເຂດປະຕໄູຊ ຕູໄ້ປສະນ:ີ 811, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85621 415371 ແຟັກ: +85621 415371

ສນູເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ (CDE), ຫ້ອງການປະຈ�າ 
ສປປ ລາວ, ມະຫາວທິະຍາໄລເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ
ໜວ່ຍ 11, ເຮືອນເລກທີ 136, ຖະໜນົສເີມອືງ, ຮ່ອມ 1 ບ້ານພະໂພ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85620 5919 4249
ອເີມວ: lao@cde.unibe.ch
ເວບັໄຊ: www.cde.unibe.ch 

ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ (K4D) 

ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ (K4D) ສາ້ງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານ
ຄວາມສ�າເລດັຂອງໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອນິໂຟ ແນໃສກ່ານນ�າໃຊ້ຂ�ມ້ນູ 
ແບບເຊ່ືອມສານທ່ີມຢູ່ີໃຫ້ເກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ ເຂ້ົາໃນການສະໜອງ
ຫັຼກຖານເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີໃຫ້ແກກ່ານວາງແຜນໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ຕດັສນິບັນຫາຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານ ໃນ
ການສບືຕ�ປັ່ບປຸງຖານຂ�ມ້ນູແບບເຊ່ືອມສານຂອງຂະແໜງການທ່ີມຢູ່ີ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຖານຂ�ມ້ນູໄປສູຂ່ະແໜງການອື່ນໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ.


