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ອື່ນໆຢູ່ ສປປ ລາວ. ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ໃນຂະແໜງການກະສກິ�າ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ 
ເລ່ີມຕົນ້ໃນປ ີ2006 (1 ໂຄງການ, 200 ເຮັກຕາ) ແລະ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງ
ກວາ້ງຂວາງນບັແຕນ່ັນ້ມາ ຈນົເຖິງຈດຸສງູສດູປ ີ2013 ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັ 3 ໂຄງການ 
ກວມເອາົເນື້ອທ່ີປະມານ 2,400 ເຮັກຕາ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 1). ການອະນມຸດັ 
ທ່ີດນິຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ພາຍຫັຼງປ ີ2013 
ສວ່ນໃຫຍ່ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ.

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2006 ແລະ 2016.
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ພ້ືນທ່ີຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນຢູ່ເມືອງ ຊ�າເໜອື. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມ ປີ 2010.
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2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ 2017

1 ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ຂອງ 5 ໂຄງການ 2 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຈ�ານວນ 5 ໂຄງການ ແລະ ອກີ 1 ໂຄງການຍັງບ�ທັ່ນ 
ໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ແຂວງ ຫົວພັນ ເປັນແຂວງທ່ີມເີນືອ້ທ່ີດນິອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ໃນການກະສກິ�າ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
ນ�າ້ຕກົໜອ້ຍກວາ່ໝູຢູ່່ໃນສປປ ລາວ. ໃນຊ່ວງປ ີ2006 ແລະ ຕົນ້ປີ 2017 
ມພີຽງແຕປ່ະມານ 6,000 ເຮັກຕາ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ ່42 ໂຄງການ1 ດັງ່ຕາຕະລາງ 
1. ໃນນັນ້ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັຫຼາຍກວາ່ 90% (5,466 ເຮັກຕາ) ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ 
ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່. ສ�າລບັເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ຂະແໜງກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມ້ ລວມ 
ກນັບ�ເ່ຖິງ 5% ຂອງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມການສ�າປະທານ 
ທ່ີດິນລັດຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະກະກຽມໃນຂະແໜງການ 
ບ�ແ່ຮ່ ຊ່ຶງມ ີ20 ໂຄງການ ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວ ິ
ພາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ສ�າລບັຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ ຊ່ຶງກວມເອາົ ເນືອ້ທ່ີປະມານ 
488,379 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 28% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ. ຊ່ຶງພ້ົນເດັນ່ກວາ່ 
ໝູແ່ມນ່ການຊອກຄົນ້-ສ�າຫຼວດ ແຮ່ທອງ, ແຮ່ຊືນ, ແຮ່ສງັກະສ ີແລະ ແຮ່ກົວ່ 
(ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ໂດຍ 
ລວມ ແລ້ວເປັນໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ຂະໜາດນອ້ຍຫຼາຍ ໂດຍສະເລ່ຍໂຄງການ 
ໜຶງ່ ກວມເອາົເນື້ອທ່ີອະນມຸດັປະມານ 162 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເຫັນວາ່ມຂີະໜາດນອ້ຍ 
ກວາ່ເນືອ້ທ່ີສະເລຍ່ຕ�ໜ່ຶງ່ໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍ ຄ ື740 ເຮັກຕາ. 

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສ�າປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນືອ້ທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ 
(ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ກວມເອາົພຽງແຕເ່ຄິງ່ໜຶງ່ 
(542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 ເຮັກຕາ)). 
ເນືອ້ທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ໂດຍລວມ ແມນ່ສງູ ຊ່ຶງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ 
ປະມານ 91% (5,492 ເຮັກຕາ)2 ທ່ີໄດພັ້ດທະນາແລວ້ມາເຖິງຕົນ້ປ ີ2017 
ດັງ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1. ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາດັງ່ກາ່ວ ແມນ່ບ�ມ່ີ 

ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການຍົກເວັນ້ການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, 
ເຖິງວາ່ຂະແໜງການນີ້ ກວມເອາົເນື້ອທ່ີໜອ້ຍກວາ່ໝູ ່ແຕໄ່ດພັ້ດທະນາພຽງ 
ແຕປ່ະມານ 64% ຂອງເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບການອະນມຸດັທັງໝດົ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ ກດິ 
ຈະການ
ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ, ມກີານລົງທຶນຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນ 
ຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທັງໝດົ 17 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ໃນນັນ້ 
4 ປະເພດກດິຈະການນອນໃນຂະແໜງກະສກິ�າ, ສ�າລບັການປູກໄມ ້ມ ີ2 ປະເພດ 
ກດິຈະການ ແລະ ບ�ແ່ຮ່ ມ ີ 10 ກດິຈະການ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອ ແມ່ນໄຟຟ້າ 
ນ�າ້ຕກົ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ເນື້ອທ່ີປະມານ 40% (2,400 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ົວແຂວງທັງໝດົ ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກ ່ຂດຸຄົນ້ 
ແຮ່ທອງ, 20% (1,200 ເຮັກຕາ) ແລະ 18% (1,085 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ 
ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ກົວ່ ແລະ ແຮ່ເຫັຼກ ຕາມລ�າດບັ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດ້ານ 
ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້, ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບ 
ອະນມຸດັຈາກລດັເກອືບທັງໝດົແລ້ວ.  

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ແຜນທ່ີ 1, ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ
ຢູ່ເຂດອອ້ມແອມ້ເທດສະບານແຂວງ - ເຂດເມອືງ ຊ�າເໜອື ແລະ ວຽງໄຊ ໂດຍ 
ສະເພາະການຂດຸຄົນ້ປະເພດຫີນກ�ສ່າ້ງ ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກກ່ານເພ່ີມຂ້ຶນ 
ຂອງຄວາມຕອ້ງການຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ເຊ່ັນ: ການຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ, ການກ�ສ່າ້ງ 
ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ທ່ີຢູ່ອາໄສ ເປັນຕົນ້. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ, ໂຄງການຂດຸ 
ຄົນ້ແຮ່ທາດຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ເຫັນວາ່ຕັງ້ຢູ່ເຂດຂ້ອນຂ້າງຫ່າງໄກ 
ສອກຫີຼກກວາ່. ຊ່ຶງຄາດວາ່ໂຄງການເຫ່ົຼານີຈ້ະນ�າເອາົໂອກາດດາ້ນການພັດທະນາ 
ເຊ່ັນ: ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ວຽກເຮັດງານທ�າ ເປັນຕົນ້ ມາສູ່ 
ເຂດຊົນນະບົດໃນລະດບັໜຶງ່. ບັນດາເມອືງຢູ່ທາງທິດຕາເວນັຕກົ ຂອງແຂວງ 
ເຊ່ັນ: ຮ້ຽມ, ຊ່ອນ ແລະ ແອດ ແມນ່ເກອືບບ�່ມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານເລຍີ.

• 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 ຫົວພັນ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນຊ່ວງເດອືນ 
ມນີາ 2017.

ວທີິການ
ຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

ກ�າມະກອນເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງສສີາລີຢູ່ເມອືງ ແອດ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກ 
ສະໜາມປ ີ2010.
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3 ເນື້ອທ່ີການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີ ທ່ີຕັງ້ຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�ລ່ວມເອົາເຂດອາ່ງຮັບນ�າ້.

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

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 5 11.90 189 3.14 189 100.26

ສັດໃຫຍ່ງວົ-ຄວາຍ 3 60.00 164 86.60 164 100.31

ອື່ນໆ 2 40.00 25 13.40 25 100.00

ປູກໄມ້ 2 4.76 11 0.18 7 63.64

ຢາງພາລາ 1 50.00 10 90.91 7 70.00

ໄມ້ໄຜ່ 1 50.00 1 9.09 1 100.00

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 26 61.90 5,488 91.32 4,979 90.73

ແຮ່ທອງແດງ 1 3.85 2,400 43.73 2,400 100.00

ແຮ່ກົ່ວ 1 3.85 1,200 21.87 1,200 100.00

ແຮ່ເຫັຼກ 4 15.38 1,085 19.78 941 86.69

ອື່ນໆ 20 76.92 803 14.62 438 54.63

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ3 9 21.43 322 5.36 316 98.14

ລວມ 42 100.00 6,010 100.00 5,492 91.38

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

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ແຮ່ທອງແດງ 4 125,500

ແຮ່ຊືນ-ແຮ່ສັງກະສີ-ແຮ່ກົ່ວ 2 125,400

ຖ່ານຫີນ 2 69,684

ແຮ່ເຫັຼກ-ແຮ່ຄ�າ-ແຮ່ທອງແດງ-ແຮ່ຊືນ 1 38,672

ແຮ່ເຫັຼກ 5 31,800

ແຮ່ນແິກນ 1 28,350

ແຮ່ກົ່ວ 2 27,450

ແຮ່ເຫັຼກ-ແຮ່ສັງກະສີ-ແຮ່ກົ່ວ-ແຮ່ຊືນ 1 22,200

ແຮ່ຊືນ-ແຮ່ສັງກະສີ 1 19,150

ແຮ່ໂມລິບເດັນ 1 172

ລວມທັງໝດົ 20 488,379

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.

ກະມະກອນເຮັດວຽກຢູ່ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານຂດຸຄົນ້ຫີນປູນຢູ່ເມອືງ ວຽງໄຊ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກ ສະໜາມປ ີ2010.
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ຂ້ັນຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີອະນມຸັດໂຄງການ ແລະ ສັນ 
ຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ໂດຍທ່ົວໄປ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ສວ່ນໃຫຍ່ 
ເປັນການອະນມຸດັໂດຍລດັຖະບານຂ້ັນສນູກາງ. ເນື້ອທ່ີປະມານ 77% (4,657 
ເຮັກຕາ) ທ່ີໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມ່ນສນູກາງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ, 
ປະມານ 21% (1,274 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໂດຍແຂວງ ແລະ ເມອືງ ອະນມຸດັ 
68 ເຮັກຕາ. ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ເນື້ອທ່ີປະມານ 2/3 (3,679 ເຮັກຕາ) ໄດອ້ະນມຸດັ 

ໃຫ້ແກໂ່ຄງການຮ່ວມທຶນ ລະຫວາ່ງ ນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. 
ສ�າລັບການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ 100% ນັ້ນກວມເອົາພຽງແຕ່ 24% 
(1,437 ເຮັກຕາ) (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 2) ແລະ ນກັລງົທຶນສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ ສສ 
ຫວຽດນາມ ກວມເອາົ 72% (1,037 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ການ 
ລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດທັງໝດົ. ສວ່ນທ່ີເຫືຼອແມນ່ນກັລງົທຶນມາຈາກ ສປ ຈນີ 
ແລະ ອິນເດຍ. ສ�າລັບການລົງທຶນພາຍໃນກວມເອົາພຽງແຕ່ 15% (894 
ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ.

ແຜນທ່ີ 1: ທ່ີຕັ້ງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການ ກະສິກ�າ, ປູກໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ ທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມທກຸຍາກລະດັບບ້ານ ຢູ່ແຂວງ 
ຫົວພັນ.

ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.
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ໜອງນ�າ້ຢູ່ເມືອງ ວຽງໄຊ. ຖ່າຍໂດຍທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມປີ 2010.



6 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ 2017

ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈ�ານວນ 42 ໂຄງການທ່ີໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົຢູ່
ແຂວງ ຫົວພັນ ຕວົຈງິມບີ�ເ່ຖິງເຄິງ່ໜຶງ່ (43%, 18 ໂຄງການ) ທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີ 
ການຜະລດິ, 1/4 (9 ໂຄງການ) ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ ຫືຼ ກ�ສ່າ້ງ. ທ່ີໜາ້ສນົໃຈແມນ່ 
19% (8 ໂຄງການ) ຂອງໂຄງການທັງໝດົ ໄດຢຸ້ດເຊົາກອ່ນການສີ້ນສດຸສນັຍາ 
ຫືຼ ປະລະບ�ເ່ອາົໃຈໃສ ່(ເບ່ິງຄວາມໝາຍຂອງແຕລ່ະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້
ປະຕບັິດໂຄງການຢູ່ລຸມ່ນີ້) ກວມເອາົເນື້ອທ່ີປະມານ 1,300 ເຮັກຕາ. ທາງດາ້ນ 
ເນື້ອທ່ີ, ມພີຽງປະມານ 69% ແລະ 75% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ນ�າໃຊ້ແລ້ວ 
ຕາມລ�າດບັ ແມນ່ຢູ່ຂ້ັນຕອນການດ�າເນນີການຜະລດິ.

ສະຫູຼບ
ແຂວງ ຫົວພັນ ເປັນແຂວງທ່ີມກີານລິເລ່ີມອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັ ໃຫ້ແກກ່ານ 
ລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ໃນຂະແໜງກະສກິ�າ, 
ປູກໄມ,້ ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົຊ້າກວາ່ໝູ ່ທຽບໃສ່ແຂວງ 
ອື່ນໆ ຊ່ຶງໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ໃນປ ີ2006 ແລະ ມເີນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານລງົທຶນໃນ
ສີ່ ຂະແໜງການດັງ່ກາ່ວໜອ້ຍທ່ີສດຸຢູ່ ສປປ ລາວ. ທັງນີ້ ແມນ່ອາດເນື່ອງມາ 
ຈາກທ່ີຕັງ້ ແລະ ພູມສນັຖານຂອງແຂວງ ຂ້ອນຂ້າງຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ເສັນ້ 
ທາງການເຂ້ົາເຖິງຍັງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ ທ່ີດນິທ່ີສາມາດ 
ນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຜະລດິກະສກິ�າອາດມຈີ�າກດັ ຍ້ອນພ້ືນທ່ີຂອງແຂວງສ່ວນໃຫຍ່ 
ເປັນເຂດພູດອຍ. ເຖິງວາ່ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ມກີານຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດຂະໜາດໃຫຍ່ 
ຈ�ານວນໜຶງ່ແຕກ່ານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ສວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສກ່ານຂດຸຄົນ້ 
ປະເພດຫີນກ�ສ່າ້ງເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກກ່ານເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວາມຕອ້ງການ 
ຢູ່ພາຍໃນໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຕວົເມອືງໃນການຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ, ການກ�ສ່າ້ງ 
ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ທ່ີຢູ່ອາໄສ ເປັນຕົນ້.

ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ໂຄງການລງົທຶນໃນຂະແໜງບ�ແ່ຮ່ ສວ່ນໃຫຍ່ 
ແລະ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ຊ່ຶງກວມເອາົເນື້ອທ່ີຫຼາຍແສນເຮັກຕາ ແມ່ນຍັງຢູ່ 
ໃນຂ້ັນຕອນການກະກຽມໃນຂະແໜງບ�ແ່ຮ່ ເຊ່ັນ: ຂ້ັນຕອນການຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ 
ແຮ່ທາດ ຫືຼ ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ. ສະນັນ້, ໃນອະນາ 
ຄດົອັນໃກ້ໆນີ້ແຂວງ ຫົວພັນ ອາດເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີພ້ົນເດັນ່ ທາງດ້ານການເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງບ�ແ່ຮ່ ເນື່ອງຈາກວາ່ ໃນອະນາຄດົ 
ອນັໃກ້ໆ ນີ ້ອາດມຫຼີາຍໂຄງການ ສາມາດກ້າວໄປສູຂ້ັ່ນຕອນການຂດຸຄົນ້. ສະນັນ້, 
ຈຶງ່ເຫັນວາ່ ທາງແຂວງ ຫົວພັນ ຄວນຈະຖືເອົາໂອກາດນີ້ເພ່ືອຮຽນຮູຈ້າກໂຄງ 
ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີກ�າລັງຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ ໂດຍສະເພາະໂຄງການຂດຸ 
ຄົ້ນບ�່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ລວມທັງຮຽນຮູ້ຈາກແຂວງອື່ນໆ 
ທ່ີມປີະສບົການຫຼາຍກອ່ນ ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ ໂຄງການທ່ີຍັງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການ 
ຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ ຫືຼ ຂຽນບົດ ວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ທ່ີຈະກາ້ວ 
ໄປສູຂ້ັ່ນຕອນການຂຸດຄົ້ນນັນ້ ສາມາດນ�າເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາໃຫ້ແກ່
ແຂວງ ກ�່ຄື ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ ເພ່ືອຮັບປະກນັບ�ໃ່ຫ້
ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການດັງ່ກາ່ວ ເກດີມຜົີນກະທົບດາ້ນລົບຕ�ກ່ບັສິງ່ແວດ 
ລອ້ມທ�າມະຊາດຢູ່ບ�ລເິວນໃກຄ້ຽງ.

ຕາຕະລາງ 3: ຈ�ານວນໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້ ແຍກຕາມ 
ສະຖານະພາບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ສະຖານະພາບ
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈ�ານວນ
ໂຄງການ

ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸັດ (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີ
ພັດທະນາແລ້ວ (ຮຕ)

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ  1 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ   9 115 109

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ   18 4,163 4,101

ປະລະ/ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ 2 781 778

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 6 536 181

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ 6 414 324

ລວມ 42 6,010 5,492

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
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ກ�າມະກອນທ່ິຮັບຈາ້ງຢູ່ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫັຼກຢູ່ເມືອງ ຊ�າເໜອື. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມປີ 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.


