
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລດັຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ
ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 
ຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດເ້ປັນຕວົຂັບເຄື່ອນຕົນ້ຕ�ໃນການ 
ປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກວ້ ນບັແຕຕ່ົນ້ຊຸມປ ີ2000 ເປັນຕົນ້ມາ. ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັ 
ໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການກະສກິ�າ, ປູກໄມອຸ້ດສາຫະກ�າ, ບ�ແ່ຮ່ 
ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ເລີມ່ຕົນ້ ໃນປ ີ1999 (1 ໂຄງການ, 3,000 ເຮັກຕາ) 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ບ�່ແກ້ວ 2017

ແຕໄ່ດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໃນຊ່ວງລະຫວາ່ງປ ີ2005 ແລະ 2007 
(ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 1). ຄກືນັກບັຢູ່ຫຼາຍແຂວງ, ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລັດໃຫ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ ໄດຫຸຼ້ດລງົຢ່າງໄວວານບັແຕ ່ປ ີ2007 
ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ເຖິງວາ່ມີການອະນມຸັດ ແຕ່ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ. 
ສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫ້ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຫຸຼດລົງດັງ່ກາ່ວ ອາດເນື່ອງມາຈາກ 
ລດັຖະບານໄດສ້ັງ່ໃຫ້ໂຈະການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານສ�າລບັ 
ກດິຈະການປູກໄມວ້ກິ, ຢາງພາລາ ແລະ ຊອກຄົນ້-ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ ຈ�ານວນ 
ໜຶງ່ໃນປ ີ2007, 2009 ແລະ 2012.
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ໝາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກບ່ໍມຂ້ໍີມນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃນປ ີ2011 ແລະ 2012 ສະນັນ້ ຈຶງ່ນາໍໃຊ້ເສັນ້ຂີດ 
ເພ່ືອຄາດຄະເນ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັຕໍປ່ດີັງ່ກາ່ວ ຕາມລາໍດບັ.

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ1999 ແລະ 2016.

ປອີະນມຸດັໂຄງການ

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

ກາຊີໂນຢູ່ສາມຫ່ຼຽມຄ�າ ເມອືງ ຕົນ້ເຜ້ິງ. ຖ່າຍໂດຍ: ວງົ ນນັທະວງົ ປ ີ2017.



2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ 2017

1 ລວມທັງໂຄງການລງົທຶນປູກຢາງພາລາໃນຮບູແບບ 1+4 ທ່ີມລີກັສະນະຂອງສນັຍາຄາ້ຍຄກືນັກບັການສ�າປະທານ
ທ່ີດນິຂອງລດັ ໝາຍຄວາມວາ່ເປັນການຮ່ວມມກືນັ ລະຫວາ່ງ ຊາວບ້ານກບັບ�ລສິດັ ໃນນັນ້ຊາວບ້ານ ປະກອບສ່ວນ 
1 ຢ່າງ ຄ ືທ່ີດນິ ແລະ ບ�ລສິດັຮັບຜິດຊອບ 4 ຢ່າງ ຄ ືທຶນ, ເຕກັນກິວຊິາການ, ແຮງງານ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ພາຍຫັຼງ 
ປູກຢາງພາລາເປັນເວລາໄລຍະໜຶງ່ແລ້ວ ທັງສອງຝ່າຍຈະແບ່ງປັນຕົນ້ຢາງພາລາກນັ ຕາມສວ່ນແບ່ງທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັ 
ແລະ ຫັຼງຈາກນັນ້ສວ່ນແບ່ງຂອງນກັລງົທຶນຖືວາ່ເປັນການສ�າປະທານທ່ີດນິນ�າລດັ.

2 ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ຂອງ 10 ໂຄງການ
3 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ຈ�ານວນ 10 ໂຄງການ ແລະ ອກີ 11 ໂຄງການຍັງ 
ບ�ທັ່ນໄດເ້ລີ່ມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ ຫືຼ ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີການລງົທຶນ ໃນການຜະລິດການກະສກິ�າ ແລະ 
ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ເປັນສນິຄາ້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການປູກຢາງພາລາ ແລະ 
ກວ້ຍ ສວ່ນໃຫຍ່ນ�າໃຊ້ຮບູແບບສນັຍາການຜະລດິກບັປະຊາຊົນ. ຕວົຢ່າງ: ຮບູ 
ແບບສນັຍາການຜະລິດກະສກິ�າ 2+3 ໃນການປູກຢາງພາລາ ໝາຍຄວາມວາ່ 
ປະຊາຊົນປະກອບສວ່ນ 2 ຢ່າງຄ:ື ທ່ີດນິ ແລະ ແຮງງານ ແລະ ນກັລງົທຶນປະກອບ 
ສວ່ນ 3 ຢ່າງຄ:ື ທຶນ, ເຕກັນກິວຊິາການ ແລະ ຕະຫຼາດ ແລ້ວແບ່ງຜົນປະໂຫຍດ 
ຕາມອັດຕາສ່ວນແບ່ງທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັ ຫືຼ ແບບເອາົດນິຂອງບຸກຄນົໃຫ້ແກນ່ກັລົງ 
ທຶນເຊ່ົາ. ສ�າລບັການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ແມ່ນມໜີອ້ຍ. ແຂວງ 
ບ�ແ່ກ້ວ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີມຈີ�ານວນເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນ 
ສີ່ ຂະແໜງການໜອ້ຍທ່ີສດຸຢູ່ ສປປ ລາວ ຮອງຈາກແຂວງ ຫົວພັນ. ໃນຊ່ວງປີ 
1999 ແລະ 2016, ມພີຽງປະມານ 7,700 ເຮັກຕາ1 ຫືຼ ປະມານ 1% ຂອງເນືອ້ທ່ີ 
ທ່ົວແຂວງ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ ່41 ໂຄງການ2 ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນການ 
ຜະລດິກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ເພ່ືອເປັນສນິຄ້າ, ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ 
ກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ດັງ່ຕາຕະລາງ 1. ໃນນັນ້ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັຫຼາຍກວາ່ເຄິງ່
ໜຶງ່ (52%, 4,006 ເຮັກຕາ) ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກ ່ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ອີກ 38% 
(2,892 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກຢາງພາລາ. ນອກຈາກນັນ້ຍັງມອີີກ 
5 ໂຄງການ ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະ 
ກດິ-ເຕກັນກິ ສ�າລັບຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ ຊ່ຶງກວມເອາົເນື້ອທ່ີປະມານ 33,000 
ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 4% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ (ເບ່ິງ ຕາຕະລາງ 2). ການເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກວ້ ໂດຍລວມແລວ້ເປັນໂຄງການຂະ 
ໜາດນອ້ຍຫຼາຍ ໂດຍສະເລ່ຍ ໂຄງການໜຶງ່ກວມເອາົເນື້ອທ່ີອະນມຸດັພຽງແຕ່ 
247 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເຫັນວາ່ມີຂະໜາດນອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີສະເລ່ຍຕ�່ໜຶງ່ໂຄງການ
ຢູ່ ສປປ ລາວຫຼາຍ ຄື 740 ເຮັກຕາ. 

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສ�າປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ກວມເອາົພຽງແຕ່ 
ເຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 
ເຮັກຕາ)). ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ ໂດຍລວມ ແມນ່ສງູຫຼາຍ 
ຊ່ຶງເນື້ອທ່ີອະນມຸັດປະມານ 90% (6,935 ເຮັກຕາ)3 ທ່ີໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ 
ມາເຖິງຕົນ້ປ ີ2017 ດັງ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມສດັສວ່ນ
ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາດັງ່ກາ່ວ ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງ 
ການ ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ ສ�າລບັຂະແໜງການກະສກິ�າ ແລະ 
ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ແມນ່ສງູກວາ່ເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລັດໄດເ້ບ້ືອງຕົນ້. 
ກງົກນັຂ້າມ, ມພີຽງແຕປ່ະມານ 76% ຂອງເນື້ອທ່ີໆໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານ 
ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ເທ່ົານັນ້ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ. ສ�າລບັການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ 
ສວ່ນຫຼາຍພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ ກດິ 
ຈະການ
ຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກວ້, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະເພດກດິຈະການລງົທຶນ ແມ່ນຕ�າ່ກວາ່ 
ແຂວງອ່ືນໆຢູ່ ສປປ ລາວ ຊ່ຶງມທັີງໝດົ 9 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ໃນນັນ້ 6 
ປະເພດກດິຈະການນອນໃນຂະແໜງກະສກິ�າ, ສ�າລັບການປູກໄມ ້ມ ີ2 ປະເພດ 
ກດິຈະການ ແລະ ບ�ແ່ຮ່ ມ ີ6 ກດິຈະການ ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອ ແມນ່ໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ. 
ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ເນື້ອທ່ີປະມານເຄິງ່ໜຶງ່ (3,900 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ົວແຂວງທັງໝດົໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານ 
ຂດຸຄົນ້ແຮ່ຊັບເຟຍ ແລະ ອກີ 38% (2,892 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານ 
ປູກຢາງພາລາ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດ້ານເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ, ຫຼາຍ 
ໂຄງການໃນຂະແໜງກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມ ້ໄດພັ້ດທະນາເນືອ້ທ່ີເກນີຕວົເລກອະນຸ
ມດັໃນເບ້ືອງຕົນ້ຈາກລດັຖະບານ ຊ່ຶງແຕກຕາ່ງຈາກໂຄງການໃນຂະແໜງບ�ແ່ຮ່. 

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ເປ້ົາໝາຍໜຶງ່ ຂອງລັດຖະບານໃນການດງຶດດູການລງົທຶນຂອງນກັລງົທຶນພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແມ່ນເພ່ືອ 
ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທກຸຍາກ ເຊ່ັນ: 
ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ວຽກເຮັດງານທ�າ ແລະ ນ�າເອາົເທັກ 
ໂນໂລຢອີນັໃໝ ່ເພ່ືອຍົກສງູສະມດັຕະພາບການຜະລດິກະສກິ�າຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ 
ເຊ່ັນ: ເຂດເນນີສງູ ທ່ີມສີະພາບຄວາມເໝາະສມົທາງດ້ານເງືອ່ນໄຂນເິວດກະສິ
ກ�າຕ�າ່. ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກວ້ ແມນ່ຄກືນັກບັຢູ່ຫຼາຍ 
ແຂວງ, ຊ່ຶງໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ບ�ໄ່ດໄ້ປເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ທ່ີມລີະດບັຄວາມ 
ທກຸຍາກສງູກວາ່ ແຕສ່ວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສທ່ີ່ດນິເຂດພ້ືນທ່ີ ອອ້ມແອມ້ເທດສະບານ 
ແຂວງ ແລະ ພ້ືນທ່ີໆມເີສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖິງສະດວກກວາ່ ດັງ່ສະແດງຢູ່ແຜນທ່ີ 1. 
ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ເມອືງ ຫ້ວຍຊາຍ, ປາກທາ ແລະ ເມງິ. 
ທ່ີໜາ້ສນົໃຈ ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ສວ່ນ 
ໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ອອ້ມແອມ້ເທດສະບານແຂວງ.

• 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�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ 
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.

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

• ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກວ້ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນ ຊ່ວງເດອືນ 
ເມສາ 2017.

ວທີິການ
ຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:
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4 ເນືອ້ທ່ີການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີ ທ່ີຕັງ້ຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�ລ່ວມເອາົເຂດອາ່ງຮັບນ�າ້.

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

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

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 7 17.07 94 1.23 339 360.64

ສັດໃຫຍ່ (ງວົ-ຄວາຍ) 1 14.29 94 100.00 219 232.98

ອື່ນໆ 6 85.71  -  - 120  -

ປູກໄມ້ 9 21.95 2,892 37.71 3,425 118.43

ຢາງພາລາ 8 88.89 2,892 100.00 3,425 118.43

ອື່ນໆ 1 11.11 -  - - - 

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 19 46.34 4,006 52.24 3,055 76.26

ແກ້ວຊັບເຟຍ 3 15.79 3,900 97.35 3,007 77.10

ອື່ນໆ 16 84.21 106 2.65 48 45.28

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ4 6 14.63 677 8.83 116 17.13

ລວມ 41 100.00 7,669 100.00 6,935 90.43

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ແຮ່ເຫັຼກ-ແຮ່ສັງກະສີ-ແຮ່ຊືນ 1 15,975

ແຮ່ຄ�າ 1 14,669

ແກ້ວຊັບເຟຍ 3 1,880

ລວມທັງໝດົ 5 32,524

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.

ການຂຸດຄົ້ນຫີນຢູ່ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມ ປີ 
2010.
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ແຜນທ່ີ 1: ທ່ີຕັ້ງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການ ກະສິກ�າ, ປູກໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກທຽບໃສ່ລະດັບ 
ຄວາມທກຸຍາກລະດັບບ້ານ ຢູ່ແຂວງ ບ�່ແກ້ວ.

ຂ້ັນຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີອະນມຸັດໂຄງການ ແລະ ສັນ 
ຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ໂດຍທ່ົວໄປ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລັດຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ ສວ່ນໃຫຍ່ 
ເປັນການອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນແຂວງ. ເນື້ອທ່ີປະມານ 42% (3,232 ເຮັກຕາ) 
ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມນ່ແຂວງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ, ປະມານ 
18% (1,059 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໂດຍສນູກາງ ແລະ ເມອືງ ອະນມຸດັ 4 ເຮັກຕາ. 

ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ເນື້ອທ່ີອກີປະມານ 3,089 ເຮັກຕາ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກ່ຽວ 
ກບັຂ້ັນອະນມຸດັ. ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ ເປັນແຂວງໜຶງ່ໃນບ�ເ່ທ່ົາໃດແຂວງ ທ່ີການລງົທຶນ 
ພາຍໃນພ້ົນເດັນ່ກວາ່ການລງົທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ເນືອ້ທ່ີປະມານ 56% (4,275 
ເຮັກຕາ) ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນ ພາຍໃນ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 2). ສ�າລບັ
ການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດກວມເອາົ 43% (3,286 ເຮັກຕາ) ໃນນັນ້ 98% 
ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ນກັລງົທຶນຈາກ ສປ ຈນີ, ສວ່ນທ່ີເຫືຼອແມ່ນນກັລົງທຶນຈາກ ໄທ 
ແລະ ອາເມລກິາ.
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ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານປູກຢາງພາລາ ຢູ່ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ ຖ່າຍໂດຍທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມປີ 2010.
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ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈ�ານວນ 41 ໂຄງການທ່ີໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົຢູ່
ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ ຕວົຈງິມພີຽງແຕ່ 37% (15 ໂຄງການ) ທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີການຜະລດິ, 
20% (9 ໂຄງການ) ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ ຫືຼ ກ�ສ່າ້ງ. ທ່ີໜາ້ສນົໃຈແມ່ນ 17% 
(7 ໂຄງການ) ຂອງໂຄງການທັງໝດົ ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ (ເບ່ິງຄວາມໝາຍ
ຂອງແຕລ່ະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຢູ່ລຸມ່ນີ້). ທາງດາ້ນ 
ເນື້ອທ່ີ, ມພີຽງປະມານ 2/3 ແລະ 57% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ນ�າໃຊ້ແລວ້ 
ຕາມລ�າດບັ ແມ່ນຢູ່ຂ້ັນຕອນການດ�າເນນີການຜະລດິ, ສວ່ນອກີ 24% ແລະ 
42% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້.

ສະຫູຼບ
ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ ເປັນແຂວງໜຶງ່ມເີນື້ອທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໜອ້ຍທ່ີສດຸ 
ຢູ່ສປປ ລາວ ແລະ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ບ�ມ່ຄີວາມ 
ຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນປະເພດກດິຈະການ ແລະ ທ່ີມາຂອງນກັລງົທຶນ ທຽບໃສແ່ຂວງ 
ອື່ນໆ. ການລງົທຶນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການລົງທຶນພາຍໃນ ໃນການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ 
ປູກຢາງພາລາ ແລະ ສ�າລບັການລງົທຶນຕ່າງປະເທດ ເກອືບທັງໝດົເປັນນກັລງົທຶນ 
ຈາກ ສປ ຈນີ. ເຫດຜົນໜຶງ່ທ່ີແຂວງ ບ�ແ່ກວ້ ມເີນືອ້ທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໜອ້ຍ 
ແມນ່ອາດເນື່ອງມາຈາກການລງົທຶນໃນການຜະລດິກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມ ້ເປັນ 
ສນິຄາ້ ໂດຍສະເພາະການປູກຢາງພາລາ ແລະ ປູກກວ້ຍ ສວ່ນໃຫຍ່ໄດ້ນ�າໃຊ້
ຮບູແບບສນັຍາການຜະລດິຮ່ວມກບັປະຊາຊົນ ເຊ່ັນ: ຮບູແບບ 2+3 ຫືຼ ເຊ່ົາດນິ 
ໂດຍກງົນ�າປະຊາຊົນ ຊ່ຶງແຕກຕ່າງຈາກບັນດາແຂວງຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. 
ດາ້ນຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ, ເຖິງວາ່ການຈດັຕັງ້
ປະຕບັິດຂອງຫຼາຍໂຄງການຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກວ້ ມຄີວາມຄບືໜາ້ດ ີແຕມ່ຫຼີາຍໂຄງການ 

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

ສະຖານະພາບ
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈ�ານວນ
ໂຄງການ

ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸັດ (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີ
ພັດທະນາແລ້ວ (ຮຕ)

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 7 863 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ 4 296 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  9 1,837 2,929

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ 15 4,619 3,987

ປະລະ/ບ�່ເອົາໃຈໃສ່  1 ບ�່ມີຂ�້ມູນ ບ�່ມີຂ�້ມູນ

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 3 43 12

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ 2 11 7

ລວມ 41 7,669 6,935

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັຖະ 
ບານແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ�ທັ່ນໄດເ້ລີ່ມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ
ຂອງໂຄງການເທ່ືອ.

ຂ້ັນຕອນຊອກຄົ້ນ ຫືຼ
ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ

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

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ

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

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ

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

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

ປະລະ/ບ�່ມຄີວາມຄບືໜາ້

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

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດສັນຍາ

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

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ສ�າເລັດຕາມໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາແລວ້.

ຄ�າສບັທາງວຊິາການ

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,0000 10 20

ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,0000 10 20

ກະ ສ ິກ�າ ປູກ ໄມ ້ອດຸ ສາ ຫະ ກ�າ ບ� ່ແຮ່ ເຂ່ືອນ ໄຟ ຟ້າ ນ�າ້ ຕກົ

ກ) ຂ)

 ຮ່ວມ ທຶນ  ຮ່ວມ ທຶນ

ພາຍ ໃນ ພາຍ ໃນ

ຕາ່ງ ປະ ເທດ ຕາ່ງ ປະ ເທດ

ເຮັກຕາ ຈ�ານວນໂຄງການ
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ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບອະນມຸດັຈາກລດັ ຫືຼ ຍັງມບີາງກ�ລະນ ີບ�ທັ່ນ 
ລົງມຈືດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ຫືຼ ຢຸດເຊົາກອ່ນການສິນ້ສດຸສນັຍາ ພາຍຫັຼງໄດລ້ງົ 
ມຈືດັຕັງ້ປະຕບັິດໄດ້ໃນໄລຍະໜຶງ່. ນັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ ໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ ບ�ໄ່ດ້ນ�າ 
ເອົາຜົນປະໂຫຍດອັນທ່ີຄວນມາໃຫ້ແກ່ແຂວງ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນເລຍີ 
ເຊ່ັນ: ໂອກາດການຈາ້ງງານ, ລາຍຮັບຈາກພາສ-ີອາກອນ ແລະ ອື່ນໆ. ຕ�ກ່ບັບັນ 
ຫາດັງ່ກາ່ວ, ເຫັນວາ່ມຄີວາມຈ�າເປັນໃນການຕດິຕາມກວດກາ ເພ່ືອມມີາດຕະການ 
ຊຸກຍູໃ້ຫ້ໂຄງການດັງ່ກາ່ວນ�າໃຊ້ທ່ີດນິທ່ີມຈີ�າກດັດັງ່ກາ່ວ ໃຫ້ເກດີຜົນປະໂຫຍດ 
ສງູສດຸ ຫືຼ ອາດມຄີວາມຈ�າເປັນຈດັສນັໃຫ້ແກ່ນກັລງົທຶນອື່ນທ່ີມຄີວາມສາມາດ 
ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການພັດທະນາທ່ີດນິດັງ່ກາ່ວ.

ເສັນ້ທາງຢູ່ເຂດເສດຖະກດິພິເສດສາມຫ່ຼຽມຄ�າ, ເມອືງ ຕົນ້ເຜ້ິງ. ຖ່າຍໂດຍ: ວງົ ນນັທະວງົ ປ ີ2017.

ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ ສວ່ນໃຫຍ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ຢູ່ເຂດອອ້ມແອມ້ເທດສະບານແຂວງ ແລະ ພ້ືນທ່ີໆມເີສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖິງໄດ້ສະດວກ
ກວາ່ ນັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ທ່ີມລີະດບັເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົຕ�າ່ກວາ່ ອາດບ�່ມໂີອກາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການລງົທຶນດັງ່ 
ກາ່ວເທ່ົາທ່ີຄວນ ຕາມເປ້ົາໝາຍຂອງລັດຖະບານ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມສ�າລບັ 
ລາຍລະອຽດຂອງຜົນກະທົບຈາກການລງົທຶນຕ�ກ່ບັ ສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ 
ແລະ ສງັຄມົ ລວມທັງຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍຢູ່ແຂວງ ບ�ແ່ກ້ວ 
ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານປະເມນີຢ່າງເປັນລະບົບສະເພາະຕື່ມອກີ. 



ຄວາມເປັນມາ

ການຄຸມ້ຄອງ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັເປັນວຽກງານທ່ີສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ, ເພາະມນັຕດິພັນກບັຫຼາຍອງົປະກອບ. ໃນນັນ້ຂ�ມ້ນູທ່ີສ�າຄນັ 
ກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນປະກອບດ້ວຍຂ�້ມູນດ້ານພູມສັນຖານກ່ຽວກັບທ່ີຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ, ຂະແໜງການ ແລະ 
ປ ະເພດກິດຈະການ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມ່ນມີຫຼາຍກະຊວງທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກ�າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ແຕບ່�ມ່ກີານປະສານງານກນັ. ພາຍໃຕກ້ອບໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອນິໂຟ (Lao DECIDE info III) ແລະ ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ 
( K4D) ນີ້, ໄດ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍກະຊວງ ໃນການເກັບກ�າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິເຄາະຂ�້ມູນທ່ີກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ, 
ພ້ອມກນັນັນ້ຍັງໄດພັ້ດທະນາ ວທີິການແບບໃໝໃ່ນການປະເມນີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໂດຍປະເມນີລງົເລກິເຖິງ 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ. ຂະແໜງການຫັຼກທ່ີມສີວ່ນຮ່ວມໃນການ 
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�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 18 ແຂວງ ທ່ົວປະເທດໃນໄລຍະເດອືນ ມນີາ 2016 
ຫາ ກນັຍາ 2017. ສ�າລບັການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 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.


