
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລັດ ຢູ່ແຂວງ ບ�ລຄິ�າໄຊ
ນບັແຕກ່າງຊຸມປ ີ1990 ເປັນຕົນ້ມາ, ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຂອງນກັລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ເປັນຕວົຂັບເຄື່ອນຕົນ້ຕ ໍໃນການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສະພາບເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ. ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລັດ 
ໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ໃນຂະແໜງການກະສກໍິາ, ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກໍາ, ບ່ໍແຮ່ 
ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ໄດເ້ລີ່ມຕົນ້ນບັແຕ່ປ ີ1996 (1 
ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີ 100 ເຮັກຕາ) ເປັນຕົນ້ມາ, ແຕ່ເລີ່ມຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງ
ຂວາງນບັແຕ່ປ ີ2004-2005 ເປັນຕົນ້ມາ (9 ໂຄງການ, ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ 12,234 
ເຮັກຕາ) ແລະ ຈນົເຖິງຈດຸສງູສດຸໃນປ ີ2009 ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັເຖິງ 6 ໂຄງການກວມເອາົ 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ບ�ລິຄ�າໄຊ 2016

ເນື້ອທ່ີ 65,000 ກວາ່ເຮັກຕາ ຫືຼ ເກອືບ 2/3 ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ 
ສາໍປະທານໃນທ່ົວແຂວງທັງໝດົ, ແຕ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ 
ໄດຫຸຼ້ດລງົຢ່າງໄວວາ ນບັແຕ່ປ ີ2009 ເປັນຕົນ້ມາ ຄກືນັກບັຢູ່ຫຼາຍແຂວງໃນຂອບ 
ເຂດທ່ົວປະເທດ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 1). ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, ຈາໍນວນໂຄງການ 
ອະນມຸດັໃນແຕລ່ະປີ ມທ່ີາອຽ່ງເພ່ີມຂ້ຶນອກີນບັແຕ່ປ ີ2011-2012 ເປັນຕົນ້ມາ 
ໂດຍສະເພາະ ໃນລະຫວາ່ງ ປ ີ2014-2015 ແຕ່ສວ່ນໃຫຍ່ເປັນໂຄງການຂະໜາດ 
ນອ້ຍໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ທ່ີມເີນື້ອທ່ີສະເລຍ່ຕໍໜ່ຶງ່ໂຄງການຕໍາ່ 
ກວາ່ 50 ເຮັກຕາ. ສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານຫຸຼດລົງດັງ່ກ່າວ 
ນັ້ນ ອາດເນື່ອງມາຈາກລັດຖະບານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຈະການອະນມຸັດທ່ີດິນໃຫ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ສາໍປະທານສາໍລບັກດິຈະການປູກໄມວ້ກິ, ຢາງພາລາ ແລະ ຊອກຄົນ້-
ສາໍຫຼວດແຮ່ທາດຈາໍນວນໜຶງ່ໃນປ ີ2009 ແລະ 2012.
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ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ1996 ແລະ 2016.

ປອີະນມຸດັໂຄງການ

ພ້ືນທ່ີສ�ຳປະທຳນປູກກວ້ຍຢູ່ເມອືງ ປຳກກະດງິ. ຖ່ຳຍໂດຍ: ທິມງຳນເກບັກ�ຳຂ�ມ້ນູປ ີ2010.

ເນື້ອ ທ່ີ ອະ ນ ຸມດັ ຕໍ ່ປີ ເນື້ອ ທ່ີ ອະ ນ ຸມດັ ສະ ສມົ ຈາໍ ນວນໂຄງ ການ ທ່ີ ອະ  ນ ຸມດັ ຕໍ ່ປີ ຈາໍ ນວນໂຄງ ການ   ສະ ສມົ



2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ບ�ລຄິ�າໄຊ 2016

1 ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ ພວກເຮົາບ່ໍມຂ້ໍີມນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ຂອງ 9 ໂຄງການ 2 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ່ໍມຂ້ໍີມນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ຈາໍນວນ 6 ໂຄງການ ແລະ ອກີ 10 ໂຄງການຍັງບ່ໍ
ທັນໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ໃນຊ່ວງປ ີ1996 ແລະ 2016, ປະມານ 113,000 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 7.3% 
ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກ ່92 ໂຄງການ1 ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະ 
ທານໃນການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍເພ່ືອເປັນສນິຄ້າ, ການ 
ຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກໍສ້່າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ດັງ່ຕາຕະລາງ 1. ໃນນັນ້ ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ ເກອືບ 2/3 (66,711 ເຮັກຕາ) ແມ່ນອະນມຸດັໃຫ້ການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ 
ແລະ ເກອືບ 1/3 (32,299 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, 
ປະມານ 12% (13,406 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ໂຄງການໃນຂະແໜງກະສກິາໍ. 
ສາໍລບັຂະແໜງ ໄຟຟ້າ ກວມເອົາເນື້ອທ່ີບ່ໍເຖິງ 1% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ສາໍປະທານ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝດົ. ນອກຈາກນັນ້ຢູ່ແຂວງ ບໍລຄິາໍໄຊ 
ຍັງມອີກີ 10 ໂຄງການ ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຊອກຄົນ້, ສາໍຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວ ິ
ພາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ສາໍລບັຂະແໜງການບ່ໍແຮ່ ຊ່ຶງກວມເອາົເນືອ້ທ່ີປະມານ 
295,940 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 19% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ. ຊ່ຶງພ້ົນເດັນ່ກວາ່ 
ໝູແ່ມນ່ ການຊອກຄົນ້-ສາໍຫຼວດ ແຮ່ຄາໍ, ແຮ່ຄາໍປະສມົກບັແຮ່ທາດຊະນດິອື່ນ 
ເຊ່ັນ: ແຮ່ທອງ, ແຮ່ນແີກນ, ເງນິ, ສງັກະສ ີແລະ ເກອືກາລ ີ(ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). 
ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານຫຼາຍທ່ີສດຸ 
ຊ່ຶງມເີນື້ອທ່ີອະນມຸດັເປັນອບັດບັ ທີ 3 ຮອງຈາກແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ 
ຄາໍມວ່ນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິລັດຢູ່ແຂວງ 
ບໍລຄິາໍໄຊ ເປັນໂຄງການຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ມເີນື້ອທ່ີອະນມຸດັສະເລຍ່ຕໍໜ່ຶງ່ໂຄງການ 
ປະມານ 1,360 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງໃຫຍ່ກວາ່ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັສະເລຍ່ຢູ່ ສປປ ລາວ 
(740 ເຮັກຕາ) ເກອືບສອງເທ່ົາ.
 

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສາໍປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ກວມເອາົພຽງ 
ແຕເ່ຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 

ເຮັກຕາ)), ແຕໂ່ດຍລວມ ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ທຽບໃສເ່ນື້ອທ່ີອະ
ນມຸດັຢູ່ແຂວງ ບໍລຄິາໍໄຊ ແມນ່ຂ້ອນຂ້າງສງູ ປະມານ 77% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ 
ທັງໝດົໄດພັ້ດທະນາແລວ້. ດັງ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 ເນື້ອທ່ີ 87,363 ເຮັກ 
ຕາ2 ໄດພັ້ດທະນາແລ້ວ. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ ສດັສ່ວນເນືອ້ທ່ີພັດທະນາແລ້ວທຽບ 
ໃສເ່ນື້ອທ່ີອະນມຸດັດັງ່ກາ່ວ ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ; 
ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ 
ສາໍປະທານທ່ີໄດພັ້ດທະນາແລວ້ ແມນ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍາ່ຄ ືມພີຽງແຕ ່27% ແລະ 52% 
ຕາມລາໍດບັ. ເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຂ້ຶນບັນຊີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ເນື້ອທ່ີໆໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົໃນ ຂະແໜງບ່ໍແຮ່ ໄດພັ້ດທະນາແລວ້ ແລະ ເນື້ອທ່ີ 
ເກອືບທັງໝດົ ສໍາລບັການກໍສ້່າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ກໍໄ່ດ້ພັດທະນາເກອືບທັງ 
ໝດົແລວ້.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ ກດິ 
ຈະການ
ຢູ່ແຂວງ ບໍລຄິາໍໄຊ, ມກີານລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ມທັີງ 
ໝດົໃນ 25 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ໃນນັນ້ 10 ປະເພດກດິຈະການນອນໃນ 
ຂະແໜງກະສກິາໍ, ແລະ ຂະແໜງການປູກໄມ້ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ມຂີະແໜງລະ 7 
ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອແມ່ນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ 
ເນື້ອທ່ີ 58% (65,501 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ົວແຂວງ 
ທັງໝດົໄດອ້ະນມຸດັ ໃຫ້ແກກ່ານຂດຸຄົນ້ແຮ່ຄາໍ, 22% (25,100 ເຮັກຕາ) ແລະ 
5% (5,818 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມ້ວກິ ແລະ ຢາງພາລາ ຕາມລໍາດບັ 
(ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດ້ານເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ, ຫຼາຍໂຄງການ 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກາໍ ຍັງບ່ໍທັນໄດພັ້ດ 
ທະນາເນືອ້ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ທ່ີໄດ້ຮັບການອະນມຸດັທັງໝດົເທ່ືອ, ຍົກເວັນ້ 
ການປູກຢາງພາລາ ແລະ ລຽ້ງສດັໃຫຍ່ ທ່ີໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີເກອືບທັງໝດົ
ແລວ້ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ກງົກນັຂ້າມໂຄງການໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່ ພັດໄດພັ້ດ
ທະນາເນື້ອທ່ີໆໄດ້ຮັບການອະນມຸດັຈາກລດັນັນ້ທັງໝດົແລ້ວ. ເຖິງວາ່ ສດັສ່ວນ 
ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຢູ່ແຂວງ ບໍລຄິາໍໄຊ ໂດຍລວມແມນ່ຕໍາ່ກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ ແຕມ່ຈີາໍນວນ 16 ໂຄງການ ທ່ີໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີດນິສາໍປະທານເກນີ
ຕົວເລກເນື້ອທ່ີໆໄດ້ຮັບອະນມຸັດຈາກລັດຖະບານ. ຫຼາຍໂຄງການໃນຂະແໜງ 
ກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມ ້ໄດພັ້ດທະນາເນືອ້ທ່ີເກນີຕວົເລກອະນມຸດັເບ້ືອງຕົນ້ ຈາກລດັ 
ຖະບານຊ່ຶງແຕກຕາ່ງຈາກໂຄງການໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່. 

• ການສມົທຽບຖານຂ້ໍມນູທ່ີມຢູ່ີ (ຖານປ ີ2010) ກບັຖານຂ້ໍມນູຂອງ 
ບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ 
ລວມທັງການສງັລວມ ແລະ ເກບັກໍາຂ້ໍມນູທ່ີຍັງບ່ໍທັນຄບົຖ້ວນ ຫືຼ 
ຂ້ໍມນູໃໝຈ່າໍນວນໜຶງ່. ຂ້ໍມນູທ່ີສງັລວມ ແລະ ເກບັກໍາປະກອບດວ້ຍ 
ສະຖິຕຕິົນ້ຕກ່ໍຽວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ 
ແລະ ເອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການ.

• ການສ້າງແຜນທ່ີຂອບເຂດທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາ 
ແລວ້ແບບມສີວ່ນຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນເມອືງໂດຍໄດແ້ຕມ້ຂອບເຂດຕອນດນິ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານຂອງໂຄງການທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີກດິຈະການຢູ່
ໂດຍນາໍໃຊ້ແຜ່ນທ່ີໆພິມອອກເປັນເຈຍ້ຂະໜາດ A0 ໃນນັນ້ປະກອບ 
ມຂ້ໍີມນູກຽ່ວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານຢູ່ພາຍໃນເມອືງ, ຂ້ໍມນູ 
ດາ້ນການປົກຄອງ ແລະ ພູມສນັຖານເຊ່ັນ: ຂອບເຂດເມອືງ, ເສັນ້ທາງ, 
ຈດຸທ່ີຕັງ້ບ້ານ, ແມ່ນໍາ້ ແລະ ອື່ນໆ, ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທ່ີມີ 
ຄວາມຊັດເຈນສງູ.

• ການປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕົ້ນຢູ່ຂ້ັນ 
ເມອືງ ແລະ ແຂວງເພ່ືອເຊັນຮັບຮອງເອົາຂ້ໍມນູ ໂດຍຂະແໜງການ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫືຼ ເຊັນຮັບຮູ້ຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ/ຫືຼ 
ຫ້ອງວາ່ການປົກຄອງແຂວງ.

•    ການເກບັກໍາຂ້ໍມນູຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນຊ່ວງເດອືນ 
ພະຈກິ ຫາ ເດອືນທັນວາ 2016.

ວທີິການ
ຂ້ໍມນູທ່ີນາໍສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

ພ້ືນທ່ີສ�ຳປະທຳນປູກຢຳງພຳລຳຢູ່ເມອືງ ບ�ລິຄນັ. ຖ່ຳຍໂດຍ: ທິມງຳນເກບັກ�ຳຂ�ມ້ນູ 
ພຳກສະໜຳມປ ີ2010.
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3 ເນື້ອທ່ີການກໍ່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕົກ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີ ທ່ີຕັ້ງຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ່ໍລວມເອົາເຂດ 
ອາ່ງຮັບນໍາ້.

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

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ນະໂຍບາຍລວມຂອງລັດຖະບານ ແມນ່ສົງ່ເສມີການລງົທຶນຂອງເອກະຊົນໄປເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມທກຸຍາກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ດ້ວຍຮບູການພັດທະນາ 
ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ການເຂ້ົາເຖິງປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ 
ຕະຫຼາດກະສກໍິາ ເປັນຕົນ້. ແຕໃ່ນຄວາມເປັນຈງິຢູ່ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ ດັງ່ສະແດງໃນ 
ແຜນທ່ີ 1 ໂຄງການລົງທຶນສວ່ນໃຫຍ່ ໄດສ້ມຸໃສເ່ຂດອອ້ມແອມ້ເທດສະບານແຂວງ, 
ເຂດທ່ີດນິຮາບພຽງລຽບຕາມແມ ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົສາຍຫັຼກ 
ເຊ່ັນ: ເສັນ້ທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ແລະ ເສັນ້ທາງອອກສູຊ່າຍແດນປະເທດ ຫວຽດນາມ 
ຜ່ານຫັຼກຊາວ ທ່ີມເີງືອ່ນໄຂເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີດແີລ້ວ. ສາໍລບັເຂດທ່ີເປັນຈດຸສມຸ 
ຂອງການລງົທຶນໃນ ສີ່ ຂະແໜງການຢູ່ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ ໄດ້ແກ ່3 ເມອືງທ່ີມີ 
ເສັນ້ທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ຜ່ານ ໄດແ້ກເ່ມອືງ ທ່າພະບາດ, ປາກຊັນ ແລະ ປາກກະດງິ 
ແຕໂ່ຄງການສາໍປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີສດຸຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແມນ່ການຂດຸຄົນ້ 
ແຮ່ຄາໍຢູ່ທິດຕາເວນັອອກສຽ່ງໃຕຂ້ອງເມອືງ ຄາໍເກດີ. ກງົກນັຂ້າມ ການລງົທຶນຢູ່ 
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກທ່ີມອີດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກສງູ ພັດບ່ໍມເີລຍີ ໂດຍສະເພາະ 
ຢູ່ເຂດເມອືງ ໄຊຈາໍພອນ ແລະ ທິດຕາເວນັອອກຂອງເມອືງ ວຽງທອງ.

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 19 20.65 13,406 11.89 3,612 26.94

ໝາກກ້ຽງ 1 5.26 5,766 43.01 265 4.60

ໝາກມ່ວງ 1 5.26 5,000 37.30 1,991 39.82

ມັນຕົ້ນ 5 26.32 1,285 9.59 40 3.11

ສັດໃຫຍ່ງວົ-ຄວາຍ 6 31.58 791 5.90 770 97.35

ອື່ນໆ 6 31.58 564 4.21 546 96.81

ປູກໄມ້ 25 27.17 32,299 28.64 16,690 51.67

ໄມ້ວກິ 2 8.00 25,100 77.71 10,865 43.29

ຢາງພາລາ 16 64.00 5,818 18.01 5,280 90.75

ໄມ້ເກດສະໜາ 4 16.00 1,196 3.70 460 38.46

ອື່ນໆ 3 12.00 185 0.57 85 45.95

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 41 44.57 66,711 59.15 66,720 100.01

ແຮ່ຄໍາ 1 2.44 65,501 98.19 65,501 100.00

ແຮ່ກົ່ວ 1 2.44 1,030 1.54 1,030 100.00

ອື່ນໆ 39 95.12 180 0.27 189 105.00

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ3 7 7.61 372 0.33 342 91.94

ລວມ 92 100.00 112,788 100.00 87,363 77.46

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

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ແຮ່ຄໍາ 3 189,712

ແຮ່ຄໍາ ແລະ ແຮ່ອື່ນໆ 3 83,068

ແຮ່ເກືອກາລີ 1 16,200

ແຮ່ອື່ນໆ 3 6,960

ລວມທັງໝດົ 10 295,940
ພ້ືນທ່ີສ�ຳປະທຳນປູກຢຳງພຳລຳຢູ່ເມອືງ ບ�ລຄິນັ. ຖ່ຳຍໂດຍ: ທິມງຳນເກບັກ�ຳຂ�ມ້ນູ 
ພຳກສະໜຳມປ ີ2010.

ຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີ
ເນືອ້ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ມຫຼີາຍປະເພດ ແລະ ສາມາດ 
ຮູໄ້ດ ້ຫືຼ ຄດິໄລ່ດວ້ຍຫຼາຍວທີິ. ມຫຼີາຍໂຄງການ ພວກເຮົາບ່ໍມຂ້ໍີມນູກ່ຽວກບັ 
ເອກະສານອະນມຸດັໂຄງການ ແລະ ບາງກລໍະນເີນື້ອທ່ີໆໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນ 
ເອກະສານຂອງໂຄງການບ່ໍກງົກນັ. ສະນັນ້, ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ນາໍສະເໜຢູ່ີໃນ 
ເອກະສານນີ້ ໝາຍເຖິງ:

• ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ: ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ສນັຍາພັດທະນາ 
ໂຄງການ, ຂ້ໍຕກົລງົອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ, ໃບອະນຍຸາດການ 
ຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ, ສນັຍາເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ຫືຼ ເນືອ້ທ່ີຈາກຂອບເຂດ 
ອະນມຸດັທ່ີທາງລດັຖະບານກໍານດົໃຫ້.

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

• ເນືອ້ທ່ີຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກດ້ານເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ 
(ສະເພາະຂະແໜງບ�ແ່ຮ່):  ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ໃນຂ້ໍຕກົ 
ລົງອະນຸມັດທ່ີດິນໃຫ້ສໍາປະທານ, 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 
ບ�ລິຄ�າໄຊ.

ຂ້ັນຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີອະນມຸັດໂຄງການ ແລະ ສັນ 
ຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ໂດຍທ່ົວໄປ ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ສວ່ນໃຫຍ່ 
ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອະນມຸດັໂດຍລັດຖະບານຂ້ັນສນູກາງ. ເນືອ້ທ່ີປະມານ 
84% (94,682 ເຮັກຕາ) ແມ່ນລດັຖະບານຂ້ັນສນູກາງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ, 16% 
(17,984 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັຢູ່ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອ ແມ່ນຂ້ັນເມອືງເປັນ 
ຜູ້ອະນມຸດັ. ເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ ເນືອ້ທ່ີປະມານ 67% (75,676 ເຮັກຕາ) ຂອງເນືອ້ທ່ີ 
ອະນມຸັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝດົເປັນການລົງທຶນ 
ພາຍໃນ ດັ່ງສະແດງຢູ່ ເສັ້ນສະແດງ 2 ຂ ຊ່ຶງເປັນໜຶງ່ໃນບັນດາ 06 ແຂວງ 
(ປະກອບມ:ີ ບໍລຄິາໍໄຊ, ຄາໍມວ່ນ, ວຽງຈນັ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ອດຸມົໄຊ ແລະ 
ບ່ໍແກ້ວ) ທ່ີການລົງທຶນຂອງນກັລົງທຶນພາຍໃນພ້ົນເດັ່ນກວາ່ການລົງທຶນຂອງ 
ຕາ່ງປະເທດ. ຮອງລົງມາແມນ່ການລງົທຶນໃນຮບູແບບການຮ່ວມທຶນ ລະຫວາ່ງ 
ນກັລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນ ກວມເອາົ 23% (26,461 ເຮັກຕາ), ສາໍລບັ 
ການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດກວມເອາົພຽງແຕ ່9% (10,650 ເຮັກຕາ) ແລະ 
ສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນນກັລົງທຶນມາຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ (10 ໂຄງການ) ແລະ 
ສປ ຈນີ (4 ໂຄງການ). ຢູ່ແຂວງ ບໍລຄິາໍໄຊ ມນີກັລງົທຶນມາຈາກ 9 ປະເທດ ລວມທັງ 
ນກັລງົທຶນຈາກ ສປປ ລາວ ທ່ີດາໍເນນີການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ 
ໄດແ້ກ່: ສປປ ລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈນີ, ຍ່ີປຸ່ນ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ອຕີາລ,ີ 
ເດນັມາກ ແລະ ເກາົຫີຼໃຕ້. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, ຮບູແບບການລງົທຶນແມ່ນມຄີວາມ 
ແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ ດັງ່ສະແດງຢູ່ໃນເສັນ້ສະແດງ 2 ຂ, ທາງດາ້ນ 
ເນື້ອທ່ີການລົງທຶນພາຍໃນສວ່ນໃຫຍ່ ເປັນການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ການລງົທຶນຕາ່ງ 
ປະເທດສມຸໃສຂ່ະແໜງກະສກິາໍ, ສາໍລັບໂຄງການໃນຮບູແບບການຮ່ວມທຶນເກອືບ 
ທັງໝດົເປັນການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ.

ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  
ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນ ໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.
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ພ້ືນທ່ີສ�ຳປະທຳນປູກກວ້ຍຢູ່ເມອືງ ປຳກກະດງິ. ຖ່ຳຍໂດຍ: ທິມງຳນເກບັກ�ຳຂ�ມ້ນູຢູ່ພຳກສະໜຳມປ ີ2010.
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ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັປ່າໄມ້
ຜົນການວເິຄາະຂ້ໍມນູ ໂດຍເອາົແຜນທ່ີຂອບເຂດສໍາປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ 
ມາເຕງັທັບກບັ ຂອບເຂດ ສາມປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລັດ ຄ:ື ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 
ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ເຫັນວາ່ ຢູ່ແຂວງ ບໍລຄິາໍໄຊ 
ມເີນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ ຈາໍນວນ 21,215 ເຮັກຕາ ຫືຼ 24% ຂອງ 
ເນື້ອທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາແລວ້ຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝດົ 
ແ ມ່ນນອນຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີ ສາມ ປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລດັ ໃນນັນ້ 93% (19,813 
ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີດັງ່ກາ່ວນອນຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກນັ, 1,075 ເຮັກຕາ ຢູ່ປ່າຜະລດິ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ 327 ເຮັກຕາ ນອນໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ເປັນທ່ີໜາ້ຕກົໃຈ, 
ເ ນື້ອທ່ີສາໍປະທານທ່ີນອນໃນປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດເກອືບທັງໝດົ ແມນ່ນອນ 
ຢູ່ໃນປ່າ ປ້ອງກນັອ່າງໂຕງ່ ນໍາ້ມວນ-ນໍາ້ຍວງ.

ສະຫູຼບ
ໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍກວາ່ ສອງ ທົດສດັຕະວດັຜ່ານມາ ນບັແຕກ່າງຊຸມປ ີ1990 
ເປັນຕົນ້ມາ, ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີສາມາດດງຶດດູເອາົການລງົທຶນ 
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຫຼາຍທ່ີສດຸຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນດ້ານຈາໍນວນ 
ເນື້ອທ່ີດນິລດັທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ກວມເອາົສດັສວ່ນ
ຂ້ອນຂ້າງສງູພໍສມົຄວນເມື່ອທຽບໃສເ່ນື້ອທ່ີຂອງແຂວງທັງໝດົ ໂດຍສະເພາະ 
ແມນ່ການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ໃນອະນາຄດົການລງົທຶນໃນການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ຍັງ
ຈະມທ່ີາອຽ່ງເພ່ີມຂ້ຶນ ເນື່ອງຈາກວາ່ໃນປັດຈບັຸນນີ້ຍັງມຫຼີາຍໂຄງການ ກວມເອາົ 
ເນື້ອທ່ີຫຼາຍພໍສມົຄວນທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີການຊອກຄົນ້, ສາໍຫຼວດ ຫືຼ ສກຶສາຄວາມ 
ເປັນໄປໄດໃ້ນການຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ ຊ່ຶງບາງໂຄງການອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້
ຈ ະກາ້ວເຂ້ົາສູຂ້ັ່ນຕອນການຂດຸຄົນ້ໃນອະນາຄດົອນັໃກນ້ີ້. ເຖິງວາ່ທາງແຂວງ 
ສາມາດດງຶດດູເອາົການລງົທຶນໄດ້ຫຼາຍກໍຕ່າມ, ແຕ່ການພັດທະນາຂອງຫຼາຍໂຄງ 
ການ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ຍັງບ່ໍທັນມີ
ຄວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ ້ຊ່ຶງສະແດງອອກສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີດນິທ່ີ
ໄດຮັ້ບການພັດທະນາແລ້ວ ໂດຍສະເພາະໂຄງການກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມ ້ແມນ່ຍັງ 
ຕໍາ່. 

ການລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ຢູ່ໃນຂະແໜງການກະສກິາໍ, 
ການປູກໄມ້ອດຸສາຫະກໍາ, ຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກໍສ້່າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ຢູ່ແຂວງ 
ບໍລຄິາໍໄຊ ສວ່ນໃຫຍ່ໄດສ້ມຸໃສເ່ຂດຮາບພຽງລຽບຕາມແມນ່ໍາ້ຂອງ ແລະ ເສັນ້ທາງ 
ຄມົມະນາຄມົສາຍຫັຼກ ໂດຍສະເພາະເສັນ້ທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ທ່ີມສີະພາບເງືອ່ນໄຂ 
ທາງດ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີຂ້ອນຂ້າງດແີລ້ວ ທຽບໃສ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ 
ດາ້ນທິດຕາເວນັອອກຂອງແຂວງ. ນັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງ 
ລດັໃຫ້ແກກ່ານເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານດັງ່ກາ່ວ ອາດບ່ໍເປັນການສາ້ງໂອກາດດາ້ນ 
ການພັດທະນາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີຼກໂດຍກງົ. ຄກືນັກບັ ຢູ່ຫຼາຍແຂວງ 
ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ໄດ້ກາຍເປັນສິງ່ທ້າທາຍບ່ໍໜອ້ຍໃຫ້ແກ່ 
ການພັດທະນາຢູ່ແຂວງ ບໍລຄິາໍໄຊ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ມກີານສນູເສຍພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ 
ທໍາມະຊາດ ເນື່ອງຈາກວາ່ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີໄດພັ້ດທະນາ
ແລ້ວຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍພໍສມົຄວນໄດກ້ວມເອາົພ້ືນທ່ີດນິໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ, ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ຊ່ຶງມນັອາດສົງ່ຜົນກະທົບ 
ໂດຍກງົຕໍກ່ບັຄວາມພະຍາມຍາມຂອງລດັຖະບານໃນການບັນລເຸປ້ົາໝາຍການ 
ເພ່ີມຂ້ຶນຂອງພ້ືນທ່ີປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດໃຫ້ໄດ້ 70% ໃນປີ 
2020 ແລະ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຢນືຍົງ. ໃນຂະນະດຽວກນັນັນ້ ການ 
ທ່ີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ສວ່ນໃຫຍ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ເຂດທ່ີມເີງືອ່ນໄຂ 
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີດແີລ້ວນັນ້ ນອກຈາກ ທ່ີມນັບ່ໍໄດສ້າ້ງໂອກາດໃນ
ການພັດທະນາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີຼກແລ້ວ ມນັອາດສົງ່ຜົນກະທົບ
ອນັບ່ໍເພ່ິງປາດຖະໜາຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ່ ເນື່ອງ 
ຈາກວາ່ ເຂດທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ສະດວກແລ້ວເປັນເຂດທ່ີມີທ່ີດິນທໍາການ 
ຜະລດິກະສກິາໍຂ້ອນຂ້າງຈາໍກດັແລວ້ ຍ້ອນມປີະຊາກອນໜາແໜນ້ກວາ່ ໝາຍວາ່ 
ການລງົທຶນເຫ່ົຼານີ ້ອາດສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ມກີານແຂ່ງຂັນ ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິຫຼາຍຂ້ຶນ 
ແລະ ອາດນາໍໄປສູເ່ຮັດໃຫ້ຊາວກະສກິອນສນູເສຍທ່ີດນິທໍາການຜະລດິກະສກິາໍ. 
ສາໍລບັລາຍລະອຽດຜົນກະທົບຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຂອງລດັຕໍ່ 
ກບັສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ແຂວງ ບໍລຄິາໍໄຊ ແມນ່ຄວນຈະ 
ມກີານປະເມນີຢ່າງເປັນລະບົບສະເພາະຕື່ມອກີ.

ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈາໍນວນ 92 ໂຄງການທ່ີໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົນັນ້ 
ຕວົຈງິມພີຽງແຕ່ 46% (42 ໂຄງການ) ເທ່ົານັນ້ທ່ີກາໍລັງດາໍເນນີການຜະລິດ, 
11 ໂຄງການ ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ ຫືຼ ກໍສ່າ້ງ ແລະ ທ່ີໜາ້ສນົໃຈແມນ່ 10 ໂຄງການ 
ບ່ໍໄດເ້ຄື່ອນໄຫວເລີຍ ພາຍຫັຼງໄດຮັ້ບການອະນມຸດັຈາກລດັ ແລະ ອກີ 10 ໂຄງ
ການຢຸດເຊົາກອ່ນການສິນ້ສດຸສນັຍາການລງົທຶນ ຫືຼ ສາໍປະທານ (ເບ່ິງຄວາມໝາຍ 
ຂອງແຕ່ລະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຢູ່ລຸມ່ນີ)້. ທາງດ້ານເນືອ້ທ່ີ, 
ປະມານ 84% ແລະ 92% ຂອງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວ ຕາມລໍາດບັ 
ແມນ່ຢູ່ຂ້ັນຕອນການດາໍເນນີການຜະລດິ.

ຕາຕະລາງ 3: ຈ�ານວນໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມ 
ສະຖານະພາບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ສະຖານະພາບ
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈ�ານວນ
ໂຄງການ

ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸັດ (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີ
ພັດທະນາແລ້ວ (ຮຕ)

ບ່ໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 10 2,872 ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ 11 7,780 5,655

ກໍາລັງດໍາເນນີການຜະລິດ 42 94,657 80,212

ປະລະ/ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ 9 6,175 574

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 10 1,244 854

ສໍາເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ 10 59 68

ລວມ 92 112,787 87,363

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັຖະ 
ບານແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ່ໍທັນໄດເ້ລີ່ມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ
ຂອງໂຄງການເທ່ືອ.

ຂ້ັນຕອນຊອກຄົ້ນ ຫືຼ
ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັໃຫ້ດາໍເນນີ 
ການປະເມນີຫາປະລມິານ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງແຮ່ທາດ 
ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໃດໜຶງ່. ຊ່ຶງເປັນຂ້ັນຕອນທໍາອດິຂອງກດິຈະການ 
ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ. ສາໍລັບຂ້ັນຕອນນີແ້ມນ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ສະເພາະໂຄງການໃນຂະແໜງການບ່ໍແຮ່ເທ່ົານັນ້.

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ຮັບອະນມຸດັຈາກ ລດັ 
ຖະບານແລ້ວ ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງໜອ້ຍສາມປແີຕ່ຍັງ 
ບ່ໍທັນໄດເ້ລີມ່ຕົນ້ ພັດທະນາກດິຈະການຂອງໂຄງການ ແລະ 
ຄາດວາ່ຈະບ່ໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການເລີຍ.

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດເ້ລ່ີມພັດທະນາກດິຈະ
ການຂອງໂຄງການແລວ້ ແຕຍັ່ງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບຜົນຜະລດິ 
ຫືຼ ມຜີະລິດຕະພັນຂອງໂຄງການເທ່ືອ (ເຊ່ັນ: ໄດປູ້ກຕົນ້ 
ຢາງພາລາແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ່ໍທັນໄດກ້ດີຢາງເທ່ືອ).

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ກາໍລັງພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ແລະ ໄດຮັ້ບຜົນຜະລິດ ຫືຼ ມຜີະລິດຕະພັນ 
ຂອງໂຄງການແລວ້.

ປະລະ/ບ�່ມຄີວາມຄບືໜາ້

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກ ລດັຖະ 
ບານ ແລະ ໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ ຂອງໂຄງການ 
ແຕບ່ໍ່ມຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວຢູ່້ໃນເອ
ກະສານຂອງໂຄງການໃນເບ້ືອງຕົ້ນນັນ້.

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດສັນຍາ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ໄດ້ດາໍເນນີການພັດທະນາກດິ 
ຈະການຂອງໂຄງການໄດໃ້ນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ແຕໄ່ດ້ຢຸດ 
ເຊົາກດິຈະການໃນຂະນະທ່ີຍັງບ່ໍທັນຮອດກໍານດົເວລາ 
ຂອງສັນຍາ.

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ສາໍເລັດຕາມໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາແລວ້.

ຄ�າສບັທາງວຊິາການ

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ



7ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ບ�ລຄິ�າໄຊ 2016

ພ້ືນທ່ີສ�ຳປະທຳນປູກໄມວ້ກິ ຢູ່ເມອືງ ປຳກກະດງິ. ຖ່ຳຍໂດຍ: ທິມງຳນເກບັກ�ຳຂ�ມ້ນູຢູ່ພຳກສະໜຳມປ ີ2010.



ຄວາມເປັນມາ

ການຄຸມ້ຄອງ ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິຂອງລດັເປັນວຽກງານທ່ີສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ, ເພາະມນັຕດິພັນກບັຫຼາຍອງົປະກອບ. ໃນນັນ້ຂ້ໍມນູທ່ີສໍາຄນັ 
ກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນປະກອບດ້ວຍຂ້ໍມູນດ້ານພູມສັນຖານກ່ຽວກັບທ່ີຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ, ຂະແໜງການ ແລະ 
ປະເພດກິດຈະການ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ແມ່ນມີຫຼາຍກະຊວງທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ແຕບ່ໍ່ມກີານປະສານງານກນັ. ພາຍໃຕກ້ອບໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອິນໂຟ (Lao DECIDE info III) ແລະ ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ 
(K4D) ນີ້, ໄດ້ລິເລ່ີມການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍກະຊວງ ໃນການເກັບກໍາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິເຄາະຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ, 
ພ້ອມກນັນັນ້ຍັງໄດພັ້ດທະນາ ວທີິການແບບໃໝໃ່ນການປະເມນີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ໂດຍປະເມນີລົງເລກິເຖິງ 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ. ຂະແໜງການຫັຼກທ່ີມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ 
ສງັລວມເປັນບົດລາຍງານ ມດີັງ່ນີ້: 

• ກມົທ່ີດນິ (ທດ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ (ກຊສ)
• ກມົທໍລະນສີາດ ແລະ ແຮ່ທາດ (ກທຮ), ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ (ກພບ)
• ກມົສົງ່ເສມີການລງົທຶນ (ກສທ), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ກຜທ)
• ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ (ກຜງ), ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດນິກະສກິາໍ (ກຄພດກ) ແລະ ກມົປ່າໄມ ້(ກປປ), ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ກປ)
• ກມົບ່ໍແຮ່ (ບຮ), ກພບ
• ສນູບໍລຫິານລດັດວ້ຍລະບົບເອເລກັໂຕນຼກິ (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).

ການເກບັກໍາຂ້ໍມນູການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 18 ແຂວງ ທ່ົວປະເທດໃນໄລຍະເດອືນ ມນີາ 2016 
ຫາ ກນັຍາ 2017. ສາໍລບັການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 09 ແຂວງ ຄ:ື ອດັຕະປ,ື 
ເຊກອງ, ສາລະວນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມ່ວນ, ວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອດຸມົໄຊ, ແລະ ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນໄລຍະເດອືນ ເມສາ 
2016 ຫາ ສງິຫາ 2017.

ໂຄງການ Lao DECIDE info III 

ເປັນການລເິລີ່ມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອປັບປຸງການ 
ເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູ ແລະ ຂ້ໍມນູຂ່າວສານທ່ີສໍາຄນັ ໂດຍການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູ 
ຂ່າວສານ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການຂອງລັດ ເພ່ືອນາໍໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານ
ບ່ອນອງີໃຫ້ແກກ່ານວາງແຜນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຕດັສນິບັນຫາຢູ່ 
ສປປ ລາວ. ຂ້ໍມນູລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັໂຄງການ ສາມາດເບ່ິງໄດທ່ີ້: 
www.decide.la 

ຂ�ມ້ນູເພ່ີມເຕມີຕດິຕ�:່

ກມົທ່ີດນິ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ
ຖະໜນົທ່ົງຂັນຄາໍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85621 223485

ຫືຼ

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

ສນູເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ (CDE), ຫ້ອງການປະຈາໍ 
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
ຄວາມສາໍເລດັຂອງໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອນິໂຟ ແນໃສກ່ານນາໍໃຊ້ຂ້ໍມນູ 
ແບບເຊ່ືອມສານທ່ີມຢູ່ີໃຫ້ເກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ ເຂ້ົາໃນການສະໜອງ
ຫັຼກຖານເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີໃຫ້ແກກ່ານວາງແຜນໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ຕດັສນິບັນຫາຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານ ໃນ
ການສບືຕໍປັ່ບປຸງຖານຂ້ໍມນູແບບເຊ່ືອມສານຂອງຂະແໜງການທ່ີມຢູ່ີ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຖານຂ້ໍມນູໄປສູຂ່ະແໜງການອື່ນໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ.


