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ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລດັຢູ່ແຂວງ ຄ�າມວ່ນ
ການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດເ້ປັນຕວົຂັບເຄື່ອນຕົນ້ຕ ໍໃນການ 
ປ່ຽນແປງການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະ 
ບົດຢູ່ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ນບັແຕ່ກາງຊຸມປ ີ2000 ເປັນຕົນ້ມາ. ແຂວງ ຄໍາມວ່ນ 
ເປັນແຂວງໜຶງ່ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ໃນຂະ 
ແໜງການກະສກໍິາ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ 
ກອ່ນໝູຢູ່່ໃນ ສປປ ລາວ ຊ່ຶງໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ມາຕັງ້ແຕປ່ ີ1994 (1 ໂຄງການ, 771 
ເຮັກຕາ) ເປັນຕົນ້ມາ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 1). ການຂະຫຍາຍຕວົການເຊ່ົາ ແລະ 
ສາໍປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ ມ ີ2 ໄລຍະທ່ີໜາ້ສນົໃຈ ຄ:ື 1) ການອະນ ຸ
ມດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ  ໃນທ້າຍຊຸມປ ີ1990 ແລະ 
ຕົນ້ຊຸມປ ີ2000 (ໄດ້ອະນມຸດັເຖິງ 39,000 ເຮັກຕາ) ແຕ່ຫັຼງຈາກນັນ້ ການຂະ 
ຫຍາຍຕວົໄດຫຸຼ້ດລົງຫຼາຍ ຊ່ຶງອາດເນື່ອງມາຈາກລັດຖະບານໄດສ້ັງ່ໂຈະການລົງ 
ທຶນໃນການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຊອກຄົນ້-ສາໍຫຼວດ ແຮ່ທາດຈາໍນວນໜຶງ່ 
ໃນປີ 2007 ແລະ 2009. 2) ການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານດັງ່ 
ກາ່ວໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາອກີນບັແຕ່ປ ີ2010 ເປັນຕົນ້ມາ (20,311 ເຮັກຕາ) 
ແລະ ທ່ີໜາ້ສນົໃຈ ເຖິງແມ່ນວາ່ລດັຖະບານມຄໍີາສັງ່ໂຈະອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກ່
ການປູກໄມ ້ແລະ ຊອກຄົນ້-ສາໍຫຼວດແຮ່ທາດ ຄັງ້ທີ 3 ໃນປ ີ2012 ແຕໃ່ນປ ີ2013-
2014 ເປັນ ປທ່ີີມກີານອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານຫຼາຍທ່ີສດຸຢູ່ແຂວງ 
ຄາໍມວ່ນ (32 ໂຄງການ, 59,300 ເຮັກຕາ). ຈຶງ່ເຫັນວາ່ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ຄ�າມ່ວນ 2016

ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ໃນ ສີ່ ຂະແໜງການຢູ່ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ ແມ່ນ
ມລີກັສະນະແຕກຕາ່ງຈາກຫຼາຍແຂວງຢູ່ສປປ ລາວ ຊ່ຶງຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ການຂະ 
ຫຍາຍຕວົທ່ີກວາ້ງຂວາງດັງ່ກາ່ວແມນ່ຢູ່ຊ່ວງປ ີ2004-2009.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ ເປັນແຂວງທ່ີມເີນື້ອທ່ີໆໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸເປັນອນັດບັສອງຢູ່ສປປ ລາວ ຮອງຈາກແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 
ໃນຊ່ວງປ ີ1994 ແລະ 2016, ປະມານ 142,715 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 9% 
ຂອງເນືອ້ທ່ີທ່ົວແຂວງ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ ່148 ໂຄງການ1 ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ 
ໃນການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກາໍ ເພ່ືອເປັນສນິຄ້າ, ການຂດຸຄົນ້ 
ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກໍສ້່າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ດັງ່ຕາຕະລາງ 1. ໃນນັນ້ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ 
ປະມານ 56% (79,496 ເຮັກຕາ) ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກ ່ຂະແໜງກະສກິາໍ, 23% 
( 32,659 ເຮັກຕາ) ອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 21% 
(30,252 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່. ນອກຈາກນັນ້ຍັງມອີີກ 
25 ໂຄງການ ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຊອກຄົນ້, ສາໍຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດ 
ຖ ະກິດ-ເຕັກນິກ ສໍາລັບຂະແໜງການບ່ໍແຮ່ ຊ່ຶງກວມເອົາເນື້ອທ່ີປະມານ 
286,807 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 17% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ. ພ້ົນເດັນ່ກວາ່ໝູ ່
ແມນ່ການຊອກຄົນ້-ສາໍຫຼວດ ຫີນປູນ, ແຮ່ເຫັຼກ, ແຮ່ຄາໍ-ແຮ່ທອງ ແລະ ເກອື 
ກາລ ີ(ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ 
ໂດຍລວມແລວ້ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ ໂດຍສະເລຍ່ ໂຄງການໜຶງ່ກວມ 
ເ ອາົເນື້ອທ່ີອະນມຸດັປະມານ 998 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເຫັນວາ່ມຂີະໜາດໃຫຍ່ກວາ່ 
ເນື້ອທ່ີສະເລຍ່ຕໍໜ່ຶງ່ໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ ເລັກນອ້ຍ ຄ ື740 ເຮັກຕາ. 

ການບຸກເບີກພ້ືນທ່ີດນິ ສ�າປະທານ ເພ່ືອປູກໄມວ້ກິ ປ ີ2007.



2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຄ�າມວ່ນ 2016

2 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ່ໍມຂ້ໍີມນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ຈາໍນວນ 11 ໂຄງການ ແລະ ອີກ 35 ໂຄງການຍັງ
ບ່ໍທັນໄດເ້ລີ່ມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ ຫືຼ ບ່ໍໄດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ.

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເ ນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລົງທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ກ ານສາໍປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ກວມເອາົພຽງແຕ່ 
ເຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 ເຮັກ 
ຕາ)). ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຢູ່ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ ໂດຍລວມ ແມນ່ຕໍາ່ກວາ່ສດັ 
ສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍ ຊ່ຶງມເີນື້ອທ່ີພຽງແຕ່ 27% 
(39,148 ເຮັກຕາ)2 ຂອງເນື້ອທ່ີໆອະນມຸດັທັງໝດົ ຊ່ຶງເປັນສດັສວ່ນທ່ີຂ້ອນຂ້າງ 
ຕໍາ່ ດັງ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະ
ນາດັງ່ກ່າວ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ. ຂະແໜງກະສິ 
ກາໍ ຊ່ຶງກວມເອາົເນື້ອທ່ີອະນມຸດັຫຼາຍກວາ່ໝູໄ່ດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີ ບ່ໍເຖິງ 5% ກງົ 
ກນັຂ້າມປະມານ 63% ແລະ 55% ຂອງ ເນື້ອທ່ີໆອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມ້
ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຕາມລາໍດບັ.   

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ ກດິ 
ຈະການ
ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນປະເພດກດິຈະ
ການລົງທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິຂອງລດັຫຼາຍທ່ີສດຸ 
ຊ່ຶງມທັີງໝດົ 33 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ໃນນັນ້ 13 ປະເພດກດິຈະການນອນ 
ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ, ສາໍລບັການປູກໄມ ້ມ ີ5 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ມີ 
14 ກດິຈະການ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອແມ່ນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ ເນື້ອທ່ີ 
44% (63,258 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ທ່ົວ 
ແຂວງທັງໝດົ ໄດ້ອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການປູກອ້ອຍ ແລະ ອີກ 20% (29,022 
ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມວ້ກິ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດາ້ນເນື້ອທ່ີໆ 
ໄດພັ້ດທະນາແລວ້, ຫຼາຍໂຄງການ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງກະສກິາໍ ແມນ່ໄດພັ້ດ 
ທະນາເນື້ອທ່ີໜອ້ຍຫຼາຍ. ສໍາລັບໂຄງການໃນຂະແໜງປູກໄມ້ອດຸສາຫະກາໍ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັຫຼາຍກວາ່ 2/3 ໄດພັ້ດທະນາແລ້ວ. ສໍາລບັການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ 
ສດັສວ່ນເນືອ້ທ່ີນາໍໃຊ້ໂດຍແຍກຕາມປະເພດກດິຈະການຂອງໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ 
ຢູ່ປະມານ 50-60%, ຍົກເວັນ້ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ກົວ່ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້ກວມ 
ເອົາຫຼາຍກວາ່ 80% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ດິຈະການດັງ່ກາ່ວທັງໝດົ.   
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ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ1994 ແລະ 2016.

ປອີະນມຸດັໂຄງການ

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

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

• ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໄດ້ຈາກການສາໍພາດບັນດາຜູ້
ທ່ີມສີວ່ນກ່ຽວຂ້ອງກບັການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ຕາມແບບສອບ
ຖາມທ່ີພັດທະນາຂ້ຶນມາສະເພາະ ໃນນັນ້ປະກອບມຂີະແໜງການ
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ອໍານາດການປົກຄອງ 
ບ້ານ, ຊາວບ້ານ ແລະ ຕາງໜາ້ຂອງບໍລສິດັ/ນກັລງົທຶນ ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ 
ສາໍປະທານທ່ີດນິ. ໃນນັນ້ໄດລ້ງົເລກິ ສີ່ ອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ ຄ:ື 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ.

• ການປຶກສາຫາລຜົືນໄດ້ຮັບຈາກການເກບັກໍາຂ້ໍມນູເບ້ືອງຕົນ້ ຢູ່ຂ້ັນ 
ເມອືງ ແລະ ແຂວງເພ່ືອເຊັນຮັບຮອງເອົາຂ້ໍມນູ ໂດຍຂະແໜງການ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫືຼ ເຊັນຮັບຮູ້ຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ/ຫືຼ 
ຫ້ອງວາ່ການປົກຄອງແຂວງ.

•    ການເກບັກໍາຂ້ໍມນູຢູ່ແຂວງ ຄໍາມວ່ນ ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນຊ່ວງເດອືນ 
ກນັຍາ ຫາ ເດອືນຕລຸາ 2016.

ວທີິການ
ຂ້ໍມນູທ່ີນາໍສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

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
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3 ເນື້ອທ່ີການກໍ່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີ ທ່ີຕັ້ງຂອງເຮືອນຈັກເທ່ົານັ້ນ ຊ່ຶງບ່ໍລວມເອົາ 
ເຂດອ່າງຮັບນໍາ້.

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາ  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 36 24.32 79,496 55.70 1,887 2.37

ອ້ອຍ 9 25.00 63,258 79.57 936 1.48

ສັດໃຫຍ່ (ງວົ-ຄວາຍ) 5 13.89 13,955 17.55 83 0.59

ມັນຕົ້ນ 9 25.00 1,033 1.30 361 34.95

ອື່ນໆ 13 36.11 1,250 1.57 507 40.56

ປູກໄມ້ 25 16.89 32,659 22.88 20,575 63.00

ໄມ້ວກິ 7 28.00 29,022 88.86 18,213 62.76

ຢາງພາລາ 16 64.00 3,490 10.69 2,362 67.68

ອື່ນໆ 2 8.00 147 0.45 - -

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 84 56.76 30,252 21.20 16,639 55.00

ເກືອກາລີ 3 3.57 8,757 28.95 5,053 57.70

ຫີນປູນ 37 44.05 7,524 24.87 3,997 53.12

ແຮ່ກົ່ວ 15 17.86 6,282 20.77 5262 83.76

ອື່ນໆ 29 34.52 7,689 25.42 2,327 30.26

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ3 3 2.03 308 0.22 47 15.26

ລວມ 148 100.00 142,715 100.00 39,148 27.43

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ຫີນປູນ 6 73,302

ແຮ່ເຫັຼກ 3 61,794

ແຮ່ຄໍາ-ແຮ່ທອງແດງ 1 61,282

ເກືອກາລີ 4 59,497

ແຮ່ກົ່ວ 3 9,995

ຖ່ານຫີນ 2 8,308

ດິນໜຽວ-ຫີນປູນ 1 6,723

ແຮ່ສັງກະສີ-ຊືນ 1 2,903

ແຮ່ບາຣິດ 2 2,057

ຫີນກຣານດິ 1 897

ຫີນໄດນາໄມ 1 50

ລວມທັງໝດົ 25 286,807

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ແຜນທ່ີ 1, ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ສວ່ນໃຫຍ່ສມຸ 
ໃສເ່ຂດພາກຕາເວນັຕກົຂອງແຂວງ ທ່ີເປັນພ້ືນທ່ີດນິເຂດຮາບພຽງລຽບຕາມ 
ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ທ່ີດນິລຽບຕາມເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົສາຍຫັຼກທ່ີມເີງືອ່ນໄຂ 
ທາງດາ້ນພູມສນັຖານ, ນເິວດກະສກິາໍ ແລະ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົດກີວາ່. ສາໍລບັ 
ບັນດາເມອືງຢູ່ທາງທິດຕາເວນັອອກທ່ີເປັນເຂດເນນີສງູ ແມນ່ເກອືບບ່ໍມກີານລງົ 
ທຶນເລີຍ ຫືຼ ຖ້າມກີໍເ່ປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ການ 
ຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່.  ນີໝ້າຍຄວາມວາ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິບ່ໍໄດ້ສາ້ງໂອກາດ 
ໃນການພັດທະນາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເທ່ົາທ່ີຄວນ ເຊ່ັນ: ການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ນອກຈາກນັນ້, ຄວາມຄາດຫວງັ
ໜຶງ່ຈາກການລງົທຶນຂອງເອກະຊົນ ແມນ່ເພ່ືອນາໍເອາົເທັກໂນໂລຢອີນັໃໝເ່ພ່ືອຍົກ
ສງູສະມດັຕະພາບການຜະລິດກະສກິາໍຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເຊ່ັນ: ເຂດເນນີສງູທ່ີມີ

ສະພາບຄວາມເໝາະສມົທາງດາ້ນເງືອ່ນໄຂ ນເິວດກະສກິາໍຕໍາ່, ແຕ່ການລງົທຶນ
ສວ່ນໃຫຍ່ພັດສມຸໃສເ່ຂດທ່ົງພຽງເຂດທ່ີມເີງືອ່ນໄຂທາງດ້ານນເິວດກະສກິາໍ ແລະ 
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີດກີວາ່. ການລງົທຶນ ເຫ່ົຼານີ້ອາດສົງ່ຜົນກະທົບດາ້ນລບົຕໍກ່ບັ
ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ່ ການສາ້ງໂອກາດໃນການພັດທະນາ
ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ຍ້ອນວາ່ ພ້ືນທ່ີໆ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ສະດວກອາດມເີນື້ອທ່ີດນິຈາໍກດັ 
ເນື່ອງຈາກມຈີາໍນວນປະຊາກອນໜາແໜນ້ກວາ່. ອກີດາ້ນໜຶງ່ ເນື່ອງຈາກໂຄງ
ການເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ສມຸໃສ່ເຂດທ່ີມທ່ີີດນິຈາໍກດັແລ້ວ ຈຶງ່ອາດເປັນສາເຫດໜຶງ່ທ່ີເຮັດ 
ໃຫ້ຫຼາຍໂຄງການບ່ໍໄດພັ້ດທະນາພ້ືນທ່ີສາໍປະທານຕາມເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບອະນມຸດັ
ຈາກລດັ ເນື່ອງຈາກອາດມຂ້ໍີຈາໍກດັການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິ.

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 
ຄ�າມ່ວນ.

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

ຂ້ັນຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີອະນມຸັດໂຄງການ ແລະ ສັນ 
ຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ໂດຍທ່ົວໄປ ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ ສວ່ນໃຫຍ່
ເປັນການອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນແຂວງ. ເນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ 2/3 (87,662 ເຮັກຕາ) 
ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ແມນ່ຂ້ັນແຂວງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ, ປະມານ 
38% (54,858 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນສນູກາງ ແລະ ເມອືງ ອະນມຸດັ 68 
ເຮັກຕາ. ເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈແຂວງ ຄາໍມ່ວນ ເປັນໜຶງ່ໃນບ່ໍເທ່ົາໃດແຂວງທ່ີເນື້ອ
ທ່ີດນິອະນມຸດັໃຫ້ແກນ່ກັລົງທຶນພາຍໃນກວມເອາົສດັສວ່ນສງູກວາ່ການລງົທຶນ

ຕາ່ງປະເທດ. ດັງ່ສະແດງຢູ່ ເສັນ້ສະແດງ 2 ປະມານ 57% (81,312 ເຮັກຕາ) 
ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນພາຍໃນ. ສາໍລບັການ 
ລງົທຶນຂອງຕ່າງປະເທດກວມເອາົພຽງແຕ່ 15% (21,628 ເຮັກຕາ) ແລະ 
ສວ່ນໃຫຍ່ມາຈາກປະເທດ ຈນີ ກວມເອົາ 12 ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີ 12,991 ເຮັກຕາ 
ຫືຼ 2/3 ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໃຫ້ແກກ່ານລງົທຶນຕາ່ງປະເທດທັງໝດົ ແລະ ສວ່ນ 
ທ່ີເຫືຼອ ແມ່ນນກັລົງທຶນມາຈາກອີກ 6 ປະເທດຄ:ື ຣັດເຊຍ, ສສ ຫວຽດນາມ, 
ໄທ, ເກາົຫີຼໃຕ,້ ຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ມາເລເຊຍ. ອີກ 28% (39,774 ເຮັກຕາ) ການ 
ຮ່ວມທຶນ ລະຫວາ່ງ ນກັລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ.

ກະ ສ ິກາໍ ປູກ ໄມ ້ອດຸ ສາ ຫະ ກາໍ ບ່ໍ ແຮ່ ເຂ່ືອນ ໄຟ ຟ້າ ນໍາ້ ຕກົ
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ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈາໍນວນ 148 ໂຄງການ ທ່ີໄດ້ອະນມຸດັທັງໝດົ 
ຢູ່ແຂວງ ຄາໍມ່ວນ ຕວົຈງິມບ່ໍີເຖິງເຄິງ່ໜຶງ່ (49%, 72 ໂຄງການ) ທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີ 
ການຜະລດິ, 11% (17 ໂຄງການ) ຢູ່ໃນໄລຍະເລ່ີມຕົນ້ ຫືຼ ກໍສ່າ້ງ ແລະ ທ່ີໜາ້ສນົ 
ໃຈແມ່ນ 20% (29 ໂຄງການ) ບ່ໍໄດເ້ຄື່ອນໄຫວເລີຍ ພາຍຫັຼງໄດຮັ້ບ ການອະນ ຸ
ມດັຈາກລດັ (ເບ່ິງຄວາມໝາຍຂອງແຕລ່ະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ໂຄງການຢູ່ລຸມ່ນີ້). ທາງດາ້ນເນື້ອທ່ີ, ປະມານ 59% ແລະ 89% ຂອງເນື້ອທ່ີ 
ອ ະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລວ້ຕາມລາໍດບັແມ່ນຢູ່ຂ້ັນຕອນການດາໍເນນີການ 
ຜະລດິ.

ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ຢູ່ແຂວງ ຄາໍມ່ວນ, ພວກເຮົາໄດ້ປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ຈາໍນວນ 44 
ໂຄງການ (6 ໂຄງການ ແມນ່ການກະສກິາໍ, 8 ໂຄງການ ເປັນການປູກໄມ ້ແລະ 
ຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ 30 ໂຄງການ) ໂດຍໄດປ້ະເມນີເຖິງ ສີ່ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ຄ:ື 
ດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ໃນນັນ້ໄດຈ້ດັລະດບັດດັຊະນຄີະແນນຄນຸນະພາບການ 
ລງົທຶນ ແລະ ຜົນໄດຮັ້ບເຫັນວາ່ ຄະແນນໂດຍລວມແມນ່ ປານກາງ ຫາ ສງູ. ເຖິງ 
ວາ່ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ເປັນແຂວງທ່ີມີໂຄງການໄດ້ຄະແນນສູງກວາ່ຫຼາຍແຂວງ 
ໃນຈາໍນວນ 9 ແຂວງທ່ີໄດເ້ຮັດການປະເມນີ 5 ໂຄງການໄດຄ້ະແນນສງູກວາ່ 70 
ຄະແນນ ໃນຄະແນນເຕມັ 100, ແຕ່ຍັງມອີກີຫຼາຍໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນຕໍາ່ ກວາ່ 
50 ຄະແນນ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 3). ສາມໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນສງູສດຸ ຢູ່ແຂວງ 
ຄາໍມວ່ນ ແມນ່ ການຂດຸຄົນ້ເກອືກາລ ີ (74 ຄະແນນ), ຂດຸຄົນ້ຫີນປູນ (73 
ຄະແນນ) ແລະ ປູກໄມ້ວກິ (73 ຄະແນນ). ສາໍລບັໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນຕໍາ່ສດຸ 
ແມນ່ ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ກົວ່ (31 ຄະແນນ), ການຂດຸຄົນ້ເກອືກາລ ີ(36 ຄະແນນ) 
ແລະ ແຮ່ກົວ່ (38 ຄະແນນ).

ຖ້າເບ່ິງຄະແນນໃນ ສີ່ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ເຫັນວາ່ ຄະແນນສະເລ່ຍດາ້ນຄວາມ 
ສອດຄ່ອງ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ໃນລະດບັຂ້ອນຂ້າງສງູ 
(14 ຄະແນນ) ສວ່ນດາ້ນເສດຖະກດິໄດຕ້ໍາ່ຄ ື10 ຄະແນນ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 4). 
ສາໍລັບຄະແນນສະເລ່ຍຕາມຂະແໜງການ, ໂຄງການກະສກໍິາ ມຄີະແນນສະເລ່ຍ 
ລວມສງູກວາ່ຂະແໜງການອື່ນ ຄ ື57 ຄະແນນ, ຮອງລງົມາແມ່ນການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ 
53 ໂຄງການ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ 51 ຄະແນນ. ເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ໂຄງ 
ການກະສິກໍາ ເຖິງວາ່ໄດ້ຄະແນນສູງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (17 ຄະແນນ) 
ແຕທ່າງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົໄດຂ້້ອນຂ້າງຕໍາ່ ຄ ື12 ແລະ 13 ຄະແນນ 
ຕາມລາໍດບັ. ໂຄງການບ່ໍແຮ່, ໄດຄ້ະແນນສງູດ້ານຄວາມສອດຄອ່ງ (15 ຄະແນນ), 
ສິງ່ແວດລ້ອມ (14 ຄະແນນ) ແລະ ເສດຖະກດິ (15 ຄະແນນ) ແຕດ່າ້ນສງັຄມົ 
ພັດຕໍາ່ຫຼາຍ ຄ ື9 ຄະແນນ ໝາຍວາ່ ໂຄງການບ່ໍແຮ່ ບ່ໍໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການ 
ພັດທະນາຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບເທ່ົາທ່ີຄວນ ເຊ່ັນ: ການຈາ້ງງານ.  ສາໍລບັ 
ການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, ມຄີະແນນຕໍາ່ໃນທກຸດາ້ນ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 4). 

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

ເສັ້ນສະແດງ 3: ຄະແນນລວມ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນຢູ່ແຂວງ 
ຄ�າມ່ວນ.
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ບ່ໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 29 47,286 ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ

ຍັງບ່ໍທັນເລີ່ມຕົ້ນ  6 220 ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  17 8,964 1,388

ກໍາລັງດໍາເນນີການຜະລິດ 72 83,787 34,834

ປະລະ/ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ 6 154 723

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 17 1,793 1,693

ສໍາເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ 1 510 510

ລວມ 148 142,715 39,148

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັຖະ 
ບານແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ່ໍທັນໄດ້ເລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ
ຂອງໂຄງການເທ່ືອ.

ຂ້ັນຕອນຊອກຄົ້ນ ຫືຼ
ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ

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

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ຮັບອະນມຸດັຈາກ ລດັ 
ຖະບານແລ້ວ ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງໜອ້ຍສາມປແີຕ່ຍັງ 
ບ່ໍທັນໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ ພັດທະນາກດິຈະການຂອງໂຄງການ ແລະ 
ຄາດວາ່ຈະບ່ໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການເລີຍ.

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດເ້ລ່ີມພັດທະນາກດິຈະ
ການຂອງໂຄງການແລວ້ ແຕຍັ່ງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບຜົນຜະລດິ 
ຫືຼ ມຜີະລດິຕະພັນຂອງໂຄງການເທ່ືອ (ເຊ່ັນ: ໄດປູ້ກຕົນ້ 
ຢາງພາລາແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ່ໍທັນໄດ້ກດີຢາງເທ່ືອ).

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

ປະລະ/ບ�່ມຄີວາມຄບືໜາ້

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກ ລດັຖະ 
ບານ ແລະ ໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ ຂອງໂຄງການ 
ແຕ່ບ່ໍມຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວຢູ່້ໃນເອ
ກະສານຂອງໂຄງການໃນເບ້ືອງຕົ້ນນັນ້.

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດສັນຍາ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ໄດ້ດາໍເນນີການພັດທະນາກດິ 
ຈະການຂອງໂຄງການໄດໃ້ນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ແຕໄ່ດຢຸ້ດ 
ເຊົາກດິຈະການໃນຂະນະທ່ີຍັງບ່ໍທັນຮອດກໍານດົເວລາ 
ຂອງສັນຍາ.

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ສາໍເລັດຕາມໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາແລວ້.

ຄ�າສບັທາງວຊິາການ

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ
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ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ 
ໂດຍລວມ ຫຼາຍໂຄງການ ບ່ໍມເີອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການ ເຊ່ັນ: 
ສນັຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສນັຍາສາໍປະທານທ່ີດນິ, ບົດປະເມນີຜົນກະທົບ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ. ແນວໃດກໍຕ່າມຜົນການປະເມນີສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວາ່ ຫຼາຍໂຄງການໄດປ້ະຕບັິດຕາມສນັຍາການລງົທຶນ ແລະ ສນັຍາສາໍປະທານ 
ທ່ີດິນໄດ້ດີ, ການພັດທະນາທ່ີດິນໄດ້ໄປຕາມຂອບເຂດທ່ີລັດອະນຸມັດ ຫືຼ 
ຈດັສນັໃຫ້ໃນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ ຍັງບ່ໍໄດ້ 
ມສີວ່ນຮ່ວມກບັປະຊາຊົນໃນຂະບວນການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກກ່ານສາໍປະທານ 
ເທ່ົາທ່ີຄວນເຊ່ັນ: ຍັງບ່ໍມີການປຶກສາຫາລືກັບທກຸຄົວເຮືອນຢູ່ພາຍໃນບ້ານທ່ີ 
ໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ ບ່ໍໄດຂໍ້ອະນຍຸາດຈາກຊຸມຊົນກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ 
ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ ຫຼາຍໂຄງການຍັງບ່ໍທັນມກີນົໄກຮ້ອງທກຸໃຫ້ແກຊ່າວບ້ານໃນ
ກລໍະນມີບັີນຫາເກດີຂ້ຶນຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການລງົທຶນ. ການຈດັຕັງ້ 
ປະຕບັິດຂອງຫຼາຍໂຄງການມຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນການທ່ີກໍານດົໄວໃ້ນລະ 
ດບັປານກາງ ຫາ ລະດບັດ ີແຕຫຼ່າຍໂຄງການບ່ໍໄດລ້າຍງານຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັ 
ຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ໃຫ້ແກຂ່ະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງລດັຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂ້ັນເມອືງ. ສໍາລັບຕວົຊ້ີວດັກ່ຽວກບັ ການສໍາຫຼວດພ້ືນທ່ີດນິ ແລະ 
ການອະນມຸດັໂຄງການກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິນັນ້ ຫຼາຍໂຄງການ ພວກເຮົາບ່ໍ 
ສາມາດປະເມນີໄດ ້ເນື່ອງຈາກພາກສວ່ນທ່ີພວກເຮົາ ໄດ້ສາໍພາດຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ
ບ່ໍມຂ້ໍີມນູດັງ່ກາ່ວ. 

ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 
ຢູ່ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ, ໃນ 6 ຕວົຊ້ີວດັດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ຫຼາຍໂຄງການແມນ່ໄດ້ 
ຄະແນນປານກາງ ຫາ ສງູ. ການນາໍໃຊ້ພ້ືນທ່ີຂອງໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ບ່ໍກວມ 
ເອາົພ້ືນທ່ີປ່າໄມຂ້ອງລດັ ແຕພ້ື່ນທ່ີດນິສາໍປະທານຂອງໂຄງການຈາໍນວນໜຶງ່ 
ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ຊ່ຶງກວມເອາົປະມານ 
5,122 ກວາ່ເຮັກຕາ. ເຖິງວາ່ຫຼາຍໂຄງການ ເຮັດໄດ້ດ ີໃນການປະເມນີຜົນກະທົບ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ກອ່ນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ແຕມ່ໂີຄງ 
ການຈາໍນວນບ່ໍໜອ້ຍທ່ີໄດ້ຄະແນນຕໍ່າ ໝາຍວາ່ ບ່ໍໄດ້ເຮັດການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບດັ່ງກ່າວ. ການຕິດຕາມກວດກາບັນຫາຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດຄ້ະແນນປານກາງ ຫາ ສງູ. ເຖິງວາ່ຫຼາຍໂຄງການເຮັດ 
ໄດດ້ດີາ້ນຕວົຊ້ີວດັກຽ່ວກບັການນາໍໃຊ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສານເຄມຢູ່ີພ້ືນທ່ີສາໍປະ 
ທານ ແຕຫຼ່າຍໂຄງການໄດຄ້ະແນນຕໍາ່ ກ່ຽວກບັບັນຫາມນົລະພິດດ້ານສິງ່ແວດ 
ລອ້ມ ຊ່ຶງມກີານລາຍງານຈາກປະຊາຊົນຢູ່ບໍລເິວນໃກຄ້ຽງກຽ່ວກບັບັນຫາມນົ 
ລະພິດຈາກການນາໍໃຊ້ສານເຄມດີັງ່ກາ່ວ ຕໍກ່ບັສິງ່ແວດລອ້ມທໍາມະຊາດບໍລເິວນ 
ພ້ືນທ່ີສາໍປະທານທ່ີດນິ. ນອກຈາກນັນ້, ເຖິງວາ່ມໂີຄງການຈາໍນວນໜຶງ່ໄດ້ສາ້ງ 
ຜົນກະທົບດາ້ນລົບຕໍກ່ບັການລ້ຽງສດັໃຫຍ່ຢູ່ບໍລເິວນໃກ້ຄຽງ, ແຕ່ຫຼາຍໂຄງການ 
ເຮັດໄດດ້ໃີນດາ້ນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍກ່ບັການລ້ຽງສດັໃຫຍ່ດັງ່ກາ່ວ.

ຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິ
ຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິຢູ່ແຂວງ ຄໍາ 
ມວ່ນ, ຄະແນນລະດບັຕວົຊ້ີວດັ ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ 8 ຕວົຊ້ີວດັ 
ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ປະເມນີ. ຫຼາຍໂຄງການເຮັດໄດ້ດດ້ີານຕວົຊ້ີວດັກ່ຽວກບັການຫີຼກ 
ລຽງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການສູນເສຍທ່ີດິນຂອງປະຊາຊົນ, ການຊົດເຊີຍທ່ີດິນ 
ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ.  
ກງົກນັຂ້າມຫຼາຍໂຄງການຍັງໄດ້ຄະແນນຕໍາ່ ກ່ຽວກບັຕວົຊ້ີວດັດ້ານການຫີຼກລ່ຽງ 
ການບຸກເບີກທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄາ່ດາ້ນເສດຖະກດິ, ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງລາຍຮັບ ແລະ 
ເສດຖະກດິຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ. ໝາຍຄວາມວາ່ ໄດມ້ກີານຫັນເອົາທ່ີດນິ ເຊ່ັນ: ດນິກະສກິາໍ 
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າໄມທໍ້າມະຊາດໄປປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ແລະ ພືດກະສກິາໍ 
ອື່ນ ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນ: ເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ, ທ່ີດນິກະສກິາໍ 
ແລະ ອື່ນໆ ຫຸຼດລງົ ແລະ ກະທົບຕໍກ່ບັລາຍຮັບຂອງ ປະຊາຊົນຢູ່ບໍລເິວນໃກ້ຄຽງ. 
ນອກຈາກນັນ້, ສິງ່ນາໍເຂ້ົາ ເຊ່ັນ: ແນວພັນ, ນໍາ້ມນັ ເຊ້ືອໄຟ ແລະ ເຄື່ອງມທໍືາການ 
ຜະລິດຫຼາຍໂຄງການໄດ້ນາໍເຂ້ົາມາແຕ່ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ບ່ໍມີກີານປຸງແຕ່ງກອ່ນ 
ສົ່ງອອກ ຈຶງ່ບ່ໍເປັນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິຂອງ 

ເສັ້ນສະແດງ 4: ຄະແນນສະເລ່ຍລວມ, ດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ, ຜົນກະທົບດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ.

ເສັນ້ສະແດງ 5: ຜົນການປະເມນີໃນລະດບັຕວົຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງ.
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ເສັ້ນສະແດງ 7: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ເສດຖະກິດ.
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ເສັ້ນສະແດງ 6: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວັດໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
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ຄວາມສອດຄອ່ງ ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ດາ້ນເສດຖະກດິ ດາ້ນສງັຄມົ
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9ບ່ໍແຮ່

ປູກໄມ້

ກະສກິາໍ

ຄະແນນຕໍາ່ (<1.79)

ຄະແນນປານກາງ 
(1.79 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ມກີານສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີ ແລະ ໄດຮັ້ບການອະນມຸດັກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ
2. ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຕາມຂອບເຂດອະນມຸດັ
3. ປະຕບັິດຕາມສນັຍາເຊ່ົາ-ສາໍປະທານທ່ີດນິ
4. ປຶກສາຫາລກືບັຊາວບ້ານທັງໝດົກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ
5. ໄດ້ຮັບອະນຍຸາດ-ເຫັນດເີຫັນພ້ອມຈາກຊາວບ້ານ ແລະ ມກີນົໄກການຮ້ອງທກຸ
6. ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການໄປຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້
7. ການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ

ຄະແນນຕໍາ່ (<2.08)

ຄະແນນປານກາງ (2.08 - 4)

ຄະແນນສງູ (>4)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ຫີຼກລຽ່ງການບຸກເບີກພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້
2. ປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລ້ອມທ່ີເໝາະສມົ
3. ຕດິຕາມບັນຫາສິງ່ແວດລອ້ມຢ່າງເໝາະສມົ
4. ນາໍໃຊ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊ້ສານເຄມທ່ີີເໝາະສມົ
5. ບ່ໍສາ້ງມນົລະພິດດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ
6. ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍກ່ບັການລ້ຽງສດັ

ຄະແນນຕໍາ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຂອງປະຊາຊົນ
2. ການຊົດເຊີຍຕໍກ່ບັທ່ີດນິທ່ີສນູເສຍ
3. ການຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ-ສໍາປະທານ, ພາສ-ີອາກອນ
4. ການປະກອບສວ່ນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
5. ຫີຼກລຽ່ງການບຸກເບີກທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄາ່ສງູ
6. ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງລາຍຮັບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
7. ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
8. ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນ
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ທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຄວນ. ສາໍລບັການ ຈາ່ຍພາສ-ີອາກອນ, ເກອືບ 90% ໂຄງການທ່ີໄດ້ 
ປະເມນີ ແມນ່ບ່ໍມຂ້ໍີມນູດັງ່ກາ່ວ ຈຶງ່ບ່ໍສາມາດປະເມນີໄດວ້າ່ນກັລງົທຶນໄດຈ້າ່ຍຄາ່ 
ເຊ່ົາ ຫືຼ ຄ່າສາໍປະທານ, ພາສ ີແລະ ອາກອນ ຫືຼ ບໍ ຄກືນັກບັຢູ່ຫຼາຍແຂວງ.

ຜົນກະທົບດາ້ນສງັຄມົ
ທາງດາ້ນສງັຄມົ, ໂດຍລວມການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ບ່ໍໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນ 
ການພັດທະນາສງັຄມົຢູ່ທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຄວນ ແຕ່ພັດໄດສ້າ້ງຜົນກະທົບດ້ານລົບ 
ຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ພ້ືນທ່ີດັງ່ກາ່ວພໍສມົຄວນ. ໃນຈາໍນວນ 
8 ຕວົຊ້ີວດັ ທາງດາ້ນສງັຄມົທ່ີໄດປ້ະເມນີໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດຄ້ະແນນຕໍາ່ 
ຫາ ປານກາງ ຍົກເວັນ້ຕວົຊ້ີວດັ ກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍການປະຕບັິດຕໍແ່ຮງງານທ່ີ 
ໂຄງການປະມານເຄິງ່ໜຶງ່ທ່ີໄດ້ປະເມນີຢູ່ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຄະແນນດ ີໝາຍວາ່ 
ບ່ໍມກີານສໍໂ້ກງ ຫືຼ ເອາົລດັເອາົປຽບດາ້ນແຮງງານ. ສໍາລບັຕວົຊ້ີວດັ ກຽ່ວກບັຄວາມ 
ໝັນ້ຄົງທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ໂຄງການສວ່ນຫຼາຍໄດຄ້ະແນນປານກາງ 
ຫາ ສງູ ໝາຍຄວາມວາ່ ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ຢ່າງໜອ້ຍບ່ໍສົງ່ຜົນກະທົບດາ້ນລົບ
ຕໍກ່ບັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ໄດປ້ະກອບສວ່ນ
ປັບປຸງຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ທ້ອງຖ່ິນໃນລະດັບໃດໜຶງ່. 
ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດຈ້າ້ງຊ່ຽວຊານ ຫືຼ ກາໍມະກອນຈາກຕາ່ງປະເທດເກນີໂກຕາ 
ທ່ີລດັກໍານດົໃຫ້, ການຈາ້ງງານບ່ໍມຄີວາມເທ່ົາທຽບກນັ ລະຫວາ່ງ ເພດຍິງ ແລະ 
ເພດຊາຍ ຫືຼ ບ່ໍແມ່ນທກຸຄນົໃນເກນອາຍອຸອກແຮງງານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, 
ແລະ ມຫຼີາຍໂຄງການບ່ໍຈາ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. 
ມກີານລາຍງານ ຫຼາຍໂຄງການໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບດ້ານລບົ ຕໍກ່ບັສຂຸະພາບຂອງ
ປະຊາຊົນບໍລເິວນໃກ້ຄຽງ ຫືຼ ແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ພ້ືນທ່ີສາໍປະທານ ລາຍງານ 
ວາ່ມຄີວາມສຽ່ງ ເນື່ອງຈາກວາ່ນກັລງົທຶນບ່ໍຕອບສະໜອງການຝຶກອບົຮົມ ກຽ່ວ 
ກບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກກ່າໍມະກອນ 
ທ່ີພຽງພໍ. ເຖິງວາ່ຄວາມຄາດຫວງັໜຶງ່ຂອງລັດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງ 
ເອກະຊົນໃນການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິແມ່ນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຢີ
ແລະ ເຕັກນິກການກະສິກໍາອັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແຕ່ຢູ່ແຂວງ 
ຄາໍມ່ວນ ບ່ໍມໂີຄງການໃດຕອບສະໜອງສິງ່ດັງ່ກາ່ວໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເລຍີ.

ສະຫູຼບ
ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ ເປັນແຂວງໜຶງ່ ທ່ີສາມາດດງຶດດູເອາົການລງົທຶນຈາກພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານໃນ ຂະແໜງການກະສກໍິາ, 
ປູກໄມອຸ້ດສາຫະກາໍ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ໄດຫຼ້າຍທ່ີສດຸຢູ່ ສປປ 
ລາວ ຊ່ຶງມເີນື້ອທ່ີອະນມຸດັເປັນອນັດບັທ່ີສອງຮອງຈາກແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 
ແຕກ່ານເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິເຫ່ົຼານັນ້ ໄດເ້ປັນສິງ່ທ້າທາຍໜຶງ່ຕໍກ່ບັການ 
ພັດທະນາຢູ່ແຂວງ ຄາໍມ່ວນ; ຫຼາຍໂຄງການ ບ່ໍໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດ ພາຍຫັຼງໄດ້ 
ຮັບອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານ ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັສວ່ນໃຫຍ່ບ່ໍໄດຮັ້ບການພັດ
ທະນາ ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວາ່ການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ່ີດນິທ່ີມຈີາໍກດັແລວ້ນັນ້
ບ່ໍໄດກ້ອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຢູ່ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ 
ຕາມທ່ີຄວນ. ສະນັນ້, ຈຶງ່ເຫັນວາ່ຄວນຈະມກີານທົບທວນຄນື ແລະ ມມີາດຕະ
ການຕໍກ່ບັບັນດາໂຄງການທ່ີບ່ໍໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດ ແລະ ເນື້ອທ່ີດນິທ່ີບ່ໍໄດ ້ພັດທະ 
ນານັນ້ ເຊ່ັນ: ອາດຊຸກຍູໃ້ຫ້ມກີານພັດທະນາ ຫືຼ ຈດັສນັໃຫ້ແກ່ໂຄງການອື່ນທ່ີມີ 
ຄວາມສາມາດ ຫືຼ ຕອ້ງການພັດທະນາ ຫືຼ ລງົທຶນໃສທ່ີ່ດນິດັງ່ກາ່ວ.

ສາໍລບັໂຄງການທ່ີໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດ ໂດຍອີງໃສກ່ານປະເມນີຄນຸນະພາບການ
ລງົທຶນເຫັນວາ່, ເຖິງວາ່ຫຼາຍໂຄງການໄດ້ຄະແນນປານກາງຫາສງູ ແລະ ມໂີຄງ 
ການຈໍານວນໜຶງ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດຖ້າທຽບໃສ່ໂຄງການທ່ີໄດ້ປະເມີນຢູ່ 9 
ແຂວງຄ ື(ແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມວ່ນ, 
ວຽງຈນັ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ອດຸມົໄຊ), ແຕ່ມຫຼີາຍໂຄງການຍັງໄດ້ 
ຄະແນນຕໍາ່. ນອກຈາກນັນ້ ເຫັນວາ່ ຢູ່ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ ຫຼາຍໂຄງການເຮັດໄດ້
ດໃີນການປະຕບັິດຕາມລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ສນັຍາການລງົທຶນ 
ຫືຼ ສາໍປະທານ, ການປ້ອງກນັບັນຫາຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ການ

ເສັ້ນສະແດງ 8: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ສັງຄົມ.
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ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແຕສ່ິງ່ທ້າທ້າຍແມນ່ 
ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ບ່ໍໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາ ໃນ
ການພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງເທ່ົາທ່ີຄວນ. ນອກຈາກນີ້, 
ສິງ່ທ້າທາຍອກີອນັໜຶງ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ໄດ້ກາຍເປັນ 
ສິງ່ທ້າທາຍຕໍກ່ບັສະພາບສິງ່ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດບ່ໍໜອ້ຍ ເນື່ອງຈາກມພ້ືີນທ່ີ
ສາໍປະທານຂອງໂຄງການຈາໍນວນໜຶງ່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ, ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ອາດເຮັດໃຫ້ມກີານສນູເສຍ 
ປ່າໄມຈ້າໍນວນບ່ໍໜອ້ຍ. 

ຜົນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນນີ ້ຈຶງ່ເຫັນວາ່ມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ ເນືອ່ງ
ຈາກວາ່ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໂຄງການໃດ ຫືຼ ດ້ານໃດ ທ່ີເຮັດໄດ້ດີ 
ແລວ້ ແລະ ໂຄງການໃດ ຫືຼ ດາ້ນໃດທ່ີຍັງໄດຄ້ະແນນຕໍາ່ ທ່ີຈະຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງແກໄ້ຂ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມຄີນຸນະພາບສງູຂ້ຶນ. ພ້ອມດຽວກນັນັນ້, ເຫັນວາ່ການປະເມນີຄນຸ 
ນະພາບການລງົທຶນນີ້ ເປັນຂະບວນການຮຽນຮູ ້ ຊ່ຶງຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດຢ່າງເປັນ 
ລະບົບຕໍເ່ນື່ອງ ເນື່ອງຈາກວາ່ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີ 
ດນິ ແມນ່ມກີານປ່ຽນແປງໄປຕາມໄລຍະຊ່ວງເວລາຂອງການດາໍເນນີງານຂອງ 
ໂຄງການ.

ສອງພ�່ລກູ (ແຮງງານຮັບຈາ້ງ) ກ�າລັງປູກໄມຢູ່້ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານ ປ ີ2007.

ຄະແນນຕໍາ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ການຈາໍກດັການນາໍໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ
2. ຄວາມເທ່ົາທຽມໃນການຈາ້ງງານໃນແຕ່ລະເກນອາຍ ຸແລະ ເພດ
3. ຄາ່ຈາ້ງທ່ີສມົເຫດສມົຜົນ
4. ການປະຕບັິດຕໍແ່ຮງງານ
5. ການຈາ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
6. ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັສຂຸະພາບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ   
    ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ
7. ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ
8. ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ



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.


