
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລດັຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດຂອງ 
ນກັລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດກ້າຍເປັນຕວົຂັບເຄື່ອນຕົນ້ຕ�ໃນການ 
ປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ນບັແຕກ່າງຊຸມປ ີ2000 ເປັນຕົນ້ມາ. ການອະນມຸດັທ່ີດນິ 
ຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນຂະແໜງການ ກະສກິ�າ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, 
ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ໃນປ ີ2004 
(1 ໂຄງການ, 14,000 ເຮັກຕາ), ແຕ່ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ນບັແຕ່ 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2014

ຊຸມປ ີ2008-2009 ເປັນຕົນ້ມາ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 1). ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມໂຄງ 
ການທ່ີໄດອ້ະນມຸດັນບັແຕ່ປ ີ2007 ເປັນຕົນ້ມາ ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ 
ກວມເອົາເນືອ້ທ່ີດນິບ�ຫຼ່າຍ. ເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລັດໃຫ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສືບຕ�່ເພ່ີມຂ້ຶນນບັແຕ່ປີ 2010 
ເປັນຕົນ້ມາ ຊ່ຶງກງົກນັຂ້າມກບັຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ທ່ີມກີານອະນມຸດັໂຄງການດັງ່ກາ່ວ 
ໄດຫຸຼ້ດລງົຫຼາຍໃນໄລຍະດຽວກນັ ຊ່ຶງອາດເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກລດັຖະບານ 
ໄດອ້ອກຄ�າສັງ່ໂຈະການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກໂ່ຄງການລງົທຶນໃນການປູກໄມວ້ກິ 
ແລະ ຢາງພາລາ, ແລະ ການຊອກຄົ້ນ-ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດຈ�ານວນໜຶງ່ໃນປີ 
2009 ແລະ 2012.

ບ້ານໂຍກຍ້າຍຈດັສດັ ທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຄານ 2, ຢູ່ເມອືງ ຊຽງເງນິ. ຖ່າຍໂດຍ: ວງົ ນນັທະວງົ ປ ີ2014.
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ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2004 ແລະ 2014.

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



2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລັດ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2014

2 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ຈ�ານວນ 7 ໂຄງການ ແລະ ອກີ 2 ໂຄງການຍັງບ�ທັ່ນ 
ໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ ຫືຼ ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ.

1 ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ຂອງ 11 ໂຄງການ

• 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 
ແລວ້ແບບມສີວ່ນຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນເມອືງໂດຍໄດແ້ຕມ້ຂອບເຂດຕອນດນິ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຂອງໂຄງການທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີກດິຈະການຢູ່
ໂດຍນ�າໃຊ້ແຜ່ນທ່ີໆພິມອອກເປັນເຈຍ້ຂະໜາດ A0 ໃນນັນ້ປະກອບ 
ມຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຢູ່ພາຍໃນເມອືງ, ຂ�ມ້ນູ 
ດາ້ນການປົກຄອງ ແລະ ພູມສນັຖານເຊ່ັນ: ຂອບເຂດເມອືງ, ເສັນ້ທາງ, 
ຈດຸທ່ີຕັງ້ບ້ານ, ແມ່ນ�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 ສີ່ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ ຄ:ື 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ.

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

• ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນຊ່ວງ 
ເດອືນ ມຖຸິນາ 2014.

ວທີິການ
ຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະ 
ບາງ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດໃນຊ່ວງກາງປ ີ2014, ຊ່ຶງມາເຖິງປັດຈບັຸນນີ ້ມຫຼີາຍຂ��ມ້ນູ 
ອາດບ�ສ່ອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິແລ້ວ ເຊ່ັນ: ອາດມໂີຄງການອະນ ຸ
ມດັໃໝ ່ຫືຼ ໂຄງການທ່ີໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຜ່ານມາ ອາດໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດສ�າເລດັ 
ຕາມສນັຍາແລວ້ ເປັນຕົນ້. ແນວໃດກ�ຕ່າມອງີໃສຂ່�ມ້ນູທ່ີມຢູ່ີເຫັນວາ່ ເຖິງວາ່ ແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ທາງດາ້ນເນື້ອທ່ີ 
ແລະ ຈ�ານວນປະຊາກອນ, ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີໆໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ່ 
ນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ 
ດັງ່ກາ່ວ ເຫັນວາ່ຂ້ອນຂ້າງຕ�າ່ ຖ້າທຽບໃສບັ່ນດາແຂວງໃຫຍ່ອື່ນໆເຊ່ັນ: ສະຫວນັ 
ນະເຂດ, ຄ�າມວ່ນ, ຈ�າປາສກັ ແລະ ວຽງຈນັ. ໃນຊ່ວງປ ີ2004 ແລະ ກາງປ ີ2014, 
ເນື້ອທ່ີປະມານ 26,000 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 1.3% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ 
ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ ່75 ໂຄງການ  ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນການຜະລິດກະສກິ�າ 
ແລະ ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າ ເພ່ືອເປັນສນິຄ້າ, ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນ 
ໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ດັງ່ຕາຕະລາງ 1. ໃນນັນ້ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັຫຼາຍກວາ່ 80% (21,703 
ເຮັກຕາ) ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ ່ການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, 14% (3,553 ເຮັກຕາ) 
ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຜະລດິກະສກິ�າ, ສ�າລບັການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ກວມເອາົພຽງແຕ່ 
803 ເຮັກຕາ ແລະ 9 ເຮັກຕາ ແມ່ນການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ. ສ�າລບັຂະແໜງ 
ບ�ແ່ຮ່, ເຖິງວາ່ມຈີ�ານວນໂຄງການກວມເອາົ ສດັສວ່ນຫຼາຍກວາ່ເຄິງ່ໜຶງ່ (52%, 
39 ໂຄງການ) ຂອງຈ�ານວນໂຄງການທັງໝດົ ແຕເ່ກອືບທັງໝດົແມນ່ເປັນການ 

ຂດຸຄົນ້ຫີນແຮ່ ສ�າລບັອດຸສາຫະກ�າກ�ສ່າ້ງ. ນອກຈາກນັນ້ ຍັງມອີກີ 17 ໂຄງການ 
ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ແລະ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ 
ສ�າລບັຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ ຊ່ຶງກວມເອົາເນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ 600,000 ເຮັກຕາ 
ຫືຼ ປະມານ 31% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ. ໃນນັນ້ພ້ົນເດັນ່ກວາ່ໝູ ່ແມ່ນການຊອກ 
ຄົນ້-ສ�າຫຼວດ ແຮ່ທອງ, ແຮ່ຄ�າ, ແຮ່ອງັຕ ີມອນ ແລະ ແຮ່ສງັກະສ ີ(ເບ່ິງຕາຕະລາງ 
2). ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍລວມແລວ້ 
ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ ໂດຍສະເລຍ່ ໂຄງການໜຶງ່ກວມເອົາເນື້ອທ່ີອະນຸ
ມັດພຽງແຕ່ປະມານ 407 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເຫັນວາ່ມີຂະໜາດນອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ສະເລຍ່ຕ�ໜ່ຶງ່ໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍ ຄ ື740 ເຮັກຕາ. 

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສ�າປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ກວມເອາົພຽງແຕ່ 
ເຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 
ເຮັກຕາ)). ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍລວມເຫັນວາ່ 
ມສີດັສວ່ນໃກຄ້ຽງກນັກບັ ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄ ື55% 
(14,219 ເຮັກຕາ)  ທ່ີໄດພັ້ດທະນາແລ້ວມາເຖິງກາງປ ີ2014 ດັງ່ສະແດງໃນຕາ 
ຕະລາງ 1. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາດັງ່ກາ່ວ ແມ່ນມີ 
ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັຫຼາຍ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ ເນື້ອທ່ີໆອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ 
ຂະແໜງກະສກິ�າ, ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ເກອືບທັງໝດົ 
ແມນ່ໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ. ໃນຂະນະທ່ີສດັສ່ວນເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ ສ�າລັບ 
ການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ກວມເອາົບ�ເ່ຖິງເຄິງ່ໜຶງ່ (46%, 9,954 ເຮັດຕາ).

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ ກດິ 
ຈະການ
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເປັນແຂວງ ໜຶງ່ທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການລົງທຶນໃນຮບູ
ແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໜອ້ຍທ່ີສດຸທຽບໃສ່ແຂວງອື່ນໆຢູ່ ສປປ ລາວ 
ຊ່ຶງມທັີງໝດົ 11 ປະເພດກດິຈະການ. ໃນນັນ້ 4 ປະເພດກດິຈະການນອນໃນຂະແໜງ 
ກະສກິ�າ, ສ�າລບັການປູກໄມ ້ແລະ ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ມຂີະແໜງລະ 3 ປະເພດ 
ກດິຈະການ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອແມ່ນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ. ໃນນັນ້ ເນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ 80% 
(21,683 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ົວແຂວງ 
ທັງໝດົ ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ ການປູກຢາງພາລາ ແລະ ອກີ 13% (3,360 ເຮັກຕາ) 
ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານລຽ້ງສດັໃຫຍ່ປະເພດງວົ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດາ້ນ 
ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ທ່ີດນິຂອງລດັເຂ້ົາໃນການລ້ຽງສດັໃຫຍ່ຫຼາຍທ່ີສດຸ ຊ່ຶງຮອງຈາກແຂວງ ຊຽງ 
ຂວາງ (14,075 ເຮັກຕາ), ຄ�າມ່ວນ (13,955 ເຮັກຕາ) ແລະ ອດັຕະປ ື(3,682 
ເຮັກຕາ) ເທ່ົານັນ້. ທາງດ້ານເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ, ທກຸປະເພດກດິຈະການ 
ໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບການອະນມຸດັຈາກລດັເກອືບທັງໝດົແລ້ວ ຍົກເວັນ້ 
ການປູກຢາງພາລາ ທ່ີໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັ ພຽງແຕ່ 
46% (9,934 ເຮັກຕາ) ເທ່ົານັນ້. ໂຄງການທ່ີໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີໜອ້ຍທ່ີສດຸ 
ເມື່ອທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແມ່ນການປູກຢາງພາລາຢູ່ເມອືງ ປາກອ ູຊ່ຶງໄດ້ພັດ 
ທະນາພຽງແຕ່ 135 ເຮັກຕາ ໃນຈ�ານວນເນື້ອທ່ີອະນຸມັດທັງໝດົ 7,000 
ເຮັກຕາ.

ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາຕົກຂ້ອນຢູ່ເມືອງ ປາກແຊງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກໍາຂ້ໍມູນພາກ 
ສະໜາມ ປີ 2010.
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3 ເນືອ້ທ່ີການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີ ທ່ີຕັງ້ຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�ລ່ວມເອາົເຂດອ່າງຮັບນ�າ້.

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

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

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 23 30.67 3,553 13.63 3,462 97.41

ສັດໃຫຍ່ (ງວົ-ຄວາຍ) 20 86.96 3,360 94.54 3,239 96.40

ອື່ນໆ 3 13.04 194 5.46 223 114.90

ປູກໄມ້ 8 10.67 21,703 83.26 9,954 45.86

ຢາງພາລາ 6 75.00 21,683 99.91 9,934 45.81

ອື່ນໆ 2 25.00 20 0.09 20 100.00

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 39 52.00 803 3.08 793 98.80

ແຮ່ກົ່ວ 3 7.69 608 75.80 609 100.08

ແຮ່ຄ�າ 36 92.31 194 24.20 184 94.77

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ3 5 6.67 9 0.03 10 111.11

ລວມ 75 100.00 26,068 100.00 14,219 54.54

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ແຮ່ທອງ 4 141,327

ແຮ່ຄ�າ 2 123,544

ແຮ່ອັງຕິມອນ 4 115,023

ແຮ່ສັງກະສີ 2 111,875

ແຮ່ເຫັຼກ 3 67,618

ແຮ່ບາຣິດ 1 30,024

ຖ່ານຫີນ 1 26,600

ລວມທັງໝດົ 17 616,012

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ເປ້ົາໝາຍໜຶງ່ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການດງຶດດູການລົງທຶນຂອງນກັລົງທຶນພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແມນ່ເພ່ືອ 
ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລບຶລ້າງຄວາມທກຸຍາກ 
ເຊ່ັນ: ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ວຽກເຮັດງານທ�າ ແລະ ນ�າເອົາ 
ເທັກໂນໂລຢອີນັໃໝ ່ເພ່ືອຍົກສງູສະມດັຕະພາບການຜະລດິກະສກິ�າຢູ່ເຂດຊົນນະ
ບົດ ເຊ່ັນ: ເຂດເນນີສງູ ທ່ີມສີະພາບຄວາມເໝາະສມົທາງດ້ານເງືອ່ນໄຂນເິວດກະ
ສກິ�າຕ�າ່. ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ດັງ່ສະແດງຢູ່ແຜນທ່ີ 1, ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານທ່ີດນິ ສວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສທ່ີ່ດນິເຂດພ້ືນທ່ີໆມລີະດບັຄວາມສງູຈາກລະ
ດບັໜາ້ນ�າ້ທະເລຕ�າ່ ຊ່ຶງສວ່ນໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ລຽບຕາມເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົສາຍຫັຼກ 
ທ່ີມລີະດບັຄວາມທກຸຍາກຕ�າ່ກວາ່. ມ ີສາມ ລກັສະນະຕົນ້ຕ�ທ່ີສງັເກດໄດຢູ່້ໃນແຜນ
ທ່ີ 1 ຄ:ື 1) ໂຄງການກະສກິ�າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງສດັໃຫຍ່ ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ພ້ືນທ່ີ 
ທາງທິດໃຕ ້ຂອງເມອືງ ພູຄນູ ຊ່ຶງເປັນເຂດຂ້ອນຂ້າງຫ່າງໄກສອກຫີຼກກວາ່ໂຄງ 
ການປະເພດອື່ນ. 2) ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ສມຸໃສທ່ີ່ດນິ ທາງທິດຕາເວນັຕກົ 
ຂອງແຂວງ ເຂດເມອືງ ນ�າ້ບາກ, ປາກອ,ູ ຈອມເພັດ ແລະ ນານ ທ່ີມລີະດບັເສັນ້
ທາງການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດກີວາ່ ແລະ ເງືອ່ນໄຂດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີດກີວາ່. 3) 
ໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຫີນກ�ສ່າ້ງ ສວ່ນໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ ເຂດອອ້ມແອມ້ 
ເທດສະບານຂອງແຂວງ ຊ່ຶງການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ດັງ່ກາ່ວ ຕົນ້ຕ�ແມນ່ເພ່ືອສະໜອງ
ໃຫ້ແກ່ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວາມຕ້ອງການຫີນກ�່ສ້າງໃນອຸດສາຫະກ�າກ�່ສ້າງຢູ່ 
ເຂດ ຕວົເມອືງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົເມອືງຢູ່ເຂດຊານເມອືງ ຊ່ຶງບ�ແ່ມນ່ການ 
ພັດທະນາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ. 

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.

ພ້ືນທ່ີປູກຢາງພາລາໃໝຢູ່່ເມືອງ ຊຽງເງນິ. ຖ່າຍໂດຍທິມງານເກັບກໍາຂ້ໍມູນພາກສະໜາມ 
ປີ 2010.
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ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.

ຂ້ັນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີອະນມຸດັ 
ໂຄງການ ແລະ ສນັຊາດຂອງນກັ 
ລງົທຶນ
ໂດຍທ່ົວໄປ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລັດຢູ່ 
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສວ່ນໃຫຍ່ເປັນການອະນມຸດັໂດຍ 
ຂ້ັນແຂວງ. ເນື້ອທ່ີປະມານ 56% (14,636 ເຮັກຕາ) 
ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມ່ນແຂວງ 
ເປັນຜູ້ອະນມຸດັ, ປະມານ 1/4  (26%, 6,765 ເຮັກຕາ) 
ອະນມຸັດໂດຍລັດຖະບານຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ເມືອງ 
ອະນມຸດັ 3,383 ເຮັກຕາ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ຍັງມີ 
ເນືອ້ທ່ີອກີປະມານ 1,284 ເຮັກຕາ ແມນ່ບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວ 
ກບັຂ້ັນອະນມຸດັດັງ່ກ່າວ. ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເນືອ້ທ່ີ 
ປະມານ 81% (21,074 ເຮັກຕາ) ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ່ 
ນກັລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 2) 
ໃນນັນ້ 99% (21,061 ເຮັກຕາ) ຂອງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ
ໃຫ້ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ນກັລງົທຶນ 
ຈາກ ສປ ຈນີ. ສວ່ນທ່ີເຫືຼອ ແມນ່ນກັລງົທຶນມາຈາກອກີ 
2 ປະເທດຄ:ື ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ເກາົຫີຼໃຕ້. ສ່ວນ 
ການລງົທຶນພາຍໃນກວມເອາົ 57 ໂຄງການ ຫືຼ 76% 
ຂອງຈ�ານວນໂຄງການທ່ົວແຂວງທັງໝົດແຕ່ກວມ 
ເອົາເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັພຽງແຕ່ 19% (4,966 ເຮັກຕາ) 
ຂອງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝດົ.

ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ
ຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈ�ານວນ 75 ໂຄງການ 
ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຕວົຈງິ 
ມພີຽງແຕ ່37% (28 ໂຄງການ) ທ່ີກ�າລັງດ�າເນນີການ 
ຜະລດິ, ອີກ 37% (28 ໂຄງການ) ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີມ່ຕົນ້ 
ຫືຼ ກ�ສ່າ້ງ. ນອກຈາກນັນ້, 5 ໂຄງການ ໄດ້ຢຸດເຊົາກອ່ນ 
ການສີ້ນສດຸສນັຍາ ແລະ ອກີ 2 ໂຄງການ ຍັງບ�ທັ່ນ
ເລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ ຫືຼ ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ 
(ເບ່ິງຄວາມໝາຍຂອງແຕລ່ະສະຖານະພາບການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຢູ່ລຸມ່ນີ)້. ທາງດາ້ນເນືອ້ທ່ີ, ມພີຽງ 
ແຕ ່3% (815 ເຮັກຕາ) ແລະ 6% (859 ເຮັກຕາ) 
ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ນ�າໃຊ້ແລວ້ ຕາມລ�າດບັ 
ແມນ່ຢູ່ຂ້ັນຕອນການດ�າເນນີການຜະລດິ ຊ່ຶງເປັນສດັ 
ສວ່ນທ່ີຕ�າ່ຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ແຂວງອ່ືນໆຢູ່ໃນ ສປປ 
ລາວ. ສວ່ນເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ 92% (24,040 ເຮັກຕາ) 
ແລະ 93% (14,219 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີພັດທະນາ 
ແລວ້ ແມນ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ໂຄງການ.
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ແຜນທ່ີ 1: ທ່ີຕັງ້ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການ ກະສກິ�າ, ປູກໄມ້, ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
ນ�າ້ຕົກ ທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມທກຸຍາກລະດັບບ້ານ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.
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ຕາຕະລາງ 3: ຈ�ານວນໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມ 
ສະຖານະພາບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ເສັ້ນສະແດງ 3: ຄະແນນລວມ ໃນການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນຢູ່ແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ.
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ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 1 1,187 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ  1 3 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  28 24,040 13,334

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ 28 815 859

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 5 2 5

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ 12 21 21

ລວມ 75 26,068 14,219

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

ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ພວກເຮົາໄດປ້ະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ຈ�ານວນ 
43 ໂຄງການ (20 ໂຄງການ ແມນ່ການກະສກິ�າ, 5 ໂຄງການ ເປັນການປູກໄມ້ 
ແລະ ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ 18 ໂຄງການ) ໂດຍໄດ້ປະເມນີເຖິງ ສີ່ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ 
ຄ:ື ດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ໃນນັນ້ ໄດ້ຈດັລະດບັດດັສະນຄີະແນນຄນຸນະພາບການ
ລງົທຶນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບເຫັນວາ່ ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຄະແນນຂ້ອນຂ້າງສງູ, 
19 ໂຄງການໄດ້ຄະແນນລະຫວາ່ງ 60-70 ຄະແນນ ໃນຄະແນນເຕມັ 100, ແລະ 
3 ໂຄງການໄດ ້70-80 ຄະແນນ. ນອກນັນ້ຍັງມ ີ14 ໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນ 
ລະດບັກາງ (50-60 ຄະແນນ) (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 3). ສາມ ໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະ 
ແນນສງູສດຸຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແມນ່ການຂດຸຄົນ້ຫີນແຮ່ (2 ໂຄງການ) ໄດ້ 
74 ແລະ 70 ຄະແນນ, ແລະ ການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ (70 ຄະແນນ). ສ�າລບັໂຄງການ 
ທ່ີໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ສດຸແມນ່ ການປູກຢາງພາລາ 2 ໂຄງການ ໄດ ້29 ແລະ 39 
ຄະແນນ, ແລະ ໂຄງການປູກໝາກກຽ້ງ 40 ຄະແນນ.

ສ�າລບັຄະແນນສະເລ່ຍລວມ ໂຄງການໃນທກຸຂະແໜງການໄດຄ້ະແນນລະດບັ
ກາງ 59 ຄະແນນ ແຕ່ເຫັນວາ່ຂ້ອນຂ້າງສງູກວາ່ຄະແນນສະເລ່ຍຢູ່ແຂວງອື່ນໆ. 
ຖ້າເບ່ິງຄະແນນໃນ ສີ່ ດາ້ນ ເຫັນວາ່ ຄະແນນສະເລຍ່ ດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງ 
ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນສູງ ຄື 16 ແລະ 17 ຄະແນນ 
ຕາມລ�າດບັ, ສວ່ນດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ (13 ຄະແນນ) 
(ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 3). ຄະແນນສະເລ່ຍໃນສີ່ດາ້ນ ໃນແຕລ່ະຂະແໜງການມີ 
ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັຫຼາຍ, ໂຄງການກະສິກ�າເຮັດໄດ້ດີດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ 
ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ, ສວ່ນຄະແນນໃນດາ້ນເສດຖະກດິຢູ່ໃນລະດບັກາງແຕດ່າ້ນ 
ສງັຄມົ ພັດໄດຄ້ະແນນຕ�າ່. ໂຄງການບ�ແ່ຮ່, ເຮັດໄດ້ດ ີດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງ, 
ໃນການປ້ອງກນັບັນຫາຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາ
ໃນການພັດທະນາສງັຄມົຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແຕທ່າງດາ້ນເສດຖະກດິພັດໄດ້ຄະແນນຕ�າ່. 
ຄະແນນທ່ີໂຄງການໃນຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ໄດຮັ້ບຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເຫັນວາ່ 
ແຕກຕ່າງຈາກໂຄງການ ທ່ີໄດປ້ະເມນີຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ທ່ີເຮັດໄດດ້ໃີນດ້ານຄວາມ 
ສອດຄອ່ງ, ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກດິ ແຕ່ມຄີະແນນຕ�າ່ ໃນດາ້ນຜົນກະທົບ 
ທາງສງັຄມົ. ສ�າລບັການ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, ທັງ ສີ່ ດາ້ນແມ່ນໄດ້ຄະແນນຕ�າ່ 
ຊ່ຶງແຕກຕ່າງຈາກໂຄງການປູກໄມທ່ີ້ໄດ້ເຮັດການປະເມນີຢູ່ແຂວງອື່ນ ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວ 
ໄປໂຄງການໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຄະແນນຂ້ອນຂ້າງສູງໃນດ້ານຄວາມ 
ສອດຄອ່ງ ແລະ ສງັຄມົ.  

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

ຄວາມສອດຄອ່ງ ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ດາ້ນເສດຖະກດິ ດາ້ນສງັຄມົ
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6 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລັດ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2014

ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ 
ໂດຍລວມ ຫຼາຍໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ບ�ມ່ເີອກະສານກຽ່ວກບັການອະນ ຸ
ມດັໂຄງການ ເຊ່ັນ: ສນັຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສນັຍາສ�າປະທານທ່ີດນິ, ບົດປະເມນີ 
ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ ຄກືນັກບັຢູ່ຫຼາຍແຂວງ. ແນວໃດກ�ຕ່າມ 
ຜົນການປະເມນີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດດ້�າເນນີການສ�າຫຼວດ
ທ່ີດນິ ແລະ ໄດຮັ້ບການເຊັນອະນມຸດັໂຄງການກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ, ປະຕບັິດ 
ຕາມສນັຍາການລງົທຶນ ແລະ ສນັຍາສ�າປະທານທ່ີດນິໄດດ້ ີແລະ ໄດພັ້ດທະນາທ່ີ
ດນິໄດໄ້ປຕາມຂອບເຂດທ່ີລດັອະນມຸດັ ຫືຼ ຈດັສນັໃຫ້ໃນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້. ພ້ອມດຽວ 
ກນັນັນ້, ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ ໄດພັ້ດທະນາກດິຈະການຂອງໂຄງການມຄີວາມຄບື
ໜາ້ດ ີຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວໃ້ນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ, ສິງ່ທ່ີໂຄງ 
ການໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ຢູ່ໃນອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງແມນ່ ການມີ 

ເສັນ້ສະແດງ 5: ຜົນການປະເມນີໃນລະດບັຕວົຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງ.
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ເສັ້ນສະແດງ 7: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ເສດຖະກິດ.
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ເສັ້ນສະແດງ 6: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວັດໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
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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

ສວ່ນຮ່ວມກບັຊຸມຊົນໃນຂະບວນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ຊ່ຶງໂຄງການສວ່ນ
ໃຫຍ່ບ�ໄ່ດປຶ້ກສາຫາລກືບັທກຸຄວົເຮືອນຢູ່ພາຍໃນບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ 
ບ�ໄ່ດຮັ້ບການເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ຈາກຊຸມຊົນຕ�ກ່ບັທ່ີດນິທ່ີໄດ້ຈດັສນັໃຫ້ແກໂ່ຄງການ 
ສ�າປະທານນັນ້ ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ຫຼາຍໂຄງການຍັງບ�ທັ່ນມກີນົໄກຮ້ອງທກຸໃຫ້ແກ່
ຊາວບ້ານໃນກ�ລະນມີບັີນຫາເກດີຂ້ຶນຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການລງົທຶນ. 
ນອກຈາກນັນ້ ເຫັນວາ່ເກອືບທກຸໂຄງການ ບ�ໄ່ດລ້າຍງານຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້
ປະຕບັິດໂຄງການໃຫ້ແກຂ່ະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງລດັເລຍີ ຫືຼ ໄດເ້ຮັດ ແຕບ່�່ 
ເປັນປົກກະຕ ິໂດຍສະເພາະຢູ່ຂ້ັນເມອືງ.

ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 
ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຄະແນນລະດບັຕວົຊ້ີວດັໃນ 6 ຕວົຊ້ີວດັດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ 
ເຫັນວາ່ສວ່ນໃຫຍ່ມຄີະແນນສງູ ໂດຍສະເພາະຕວົຊ້ີວດັ ກຽ່ວກບັ ການຫຸຼດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັການລ້ຽງສດັໃຫຍ່, ການຕດິຕາມບັນຫາຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່
ແວດລອ້ມທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ຶນຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ແລະ ການນ�າໃຊ້ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນ�າໃຊ້ສານເຄມເີຂ້ົາໃນການຜະລດິ ເຫັນວາ່ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ 
ໄດຄ້ະແນນສງູ. ນອກຈາກນັນ້, ເຖິງແມ່ນວາ່ ມໂີຄງການຈ�ານວນບ�ໜ່ອ້ຍ (28%, 
12 ໂຄງການ) ທ່ີໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ ເນືອ່ງຈາກບ�ໄ່ດເ້ຮັດການປະເມນີຜົນກະທົບດ້ານ
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົເລຍີ ແຕໂ່ຄງການຫຼາຍກວາ່ 2/3 ຂອງຈ�ານວນໂຄງການ 
ທ່ີໄດເ້ຮັດການປະເມນີຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜົນກະທົບດັງ່ກາ່ວ 
ຢ່າງເໝາະສມົຕາມທ່ີກດົໝາຍກ�ານດົໄວ.້ ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ, ເຖິງວາ່ຢູ່ແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ ໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ 
ແລະ ຕດິຕາມບັນຫາຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມຢ່າງເປັນປົກກະຕກິ�ຕ່າມຫຼາຍ
ໂຄງການໄດ້ຄະແນນຕ�າ່ກຽ່ວກບັຕວົຊ້ີວດັດາ້ນມນົລະພິດຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ໂຄງການ ເຊ່ັນ: ຈາກການນ�າໃຊ້ສານເຄມຢູ່ີພ້ືນທ່ີສ�າປະທານ. ມຫຼີາຍກ�ລະນ,ີ 
ຊາວບ້ານໄດລ້າຍງານວາ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຂອງນກັລງົທຶນໄດ້ກ�ໃ່ຫ້ເກດີ
ມບັີນຫາມນົລະພິດຢູ່ບ�ລເິວນໃກຄ້ຽງພ້ືນທ່ີການສ�າປະທານ ເຊ່ັນ: ແຫ່ຼງນ�າ້ປົນເປື້ອນ
ຈາກການນ�າໃຊ້ສານເຄມກີະສກິ�າ, ຂ້ີຝຸ່ນ ຫືຼ ສຽງດງັຫຼາຍ ຈາກການຂດຸຄົນ້ ແລະ 
ຂົນສົງ່ຫີນແຮ່ ແລະ ອືນ່ .ໆ ນອກຈາກນັນ້, ຜົນການປະເມນີເຫັນວາ່ ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ 
ໄດຄ້ະແນນປານກາງ ກຽ່ວກບັຕວົຊ້ີວດັ ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັປ່າໄມ້ 
ນັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ໄດ້ມກີານຫັນເອາົພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ທ�າມະຊາດ 
ສວ່ນໃດໜຶງ່ ໄປເປັນພ້ືນທ່ີສ�າປະທານ. ໂດຍອງີໃສກ່ານວເິຄາະຂ�ມ້ນູຢູ່ໃນ GIS ໂດຍ
ເອົາຂອບເຂດພ້ືນທ່ີສ�າປະທານທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ເຕງັທັບກບັຂອບເຂດພ້ືນທ່ີ 
ສາມປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລັດ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ) ຜົນໄດຮັ້ບເຫັນວາ່ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມເີນືອ້ທ່ີດນິເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ ຈ�ານວນ 7,732 ເຮັກຕາ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ເຄິງ່ 
ໜຶງ່ (54%, 14,219 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີສ�າປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາແລ້ວຢູ່
ພາຍໃນແຂວງ ທ່ີນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດປ່າໄມຂ້ອງລດັ. ໃນນັນ້ເນືອ້ທ່ີ 68% (5,236 
ເຮັກຕາ) ນອນຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອ (2,496 ເຮັກຕາ) 
ແມນ່ນອນ ຢູ່ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ.

ຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິ
ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ມຫຼີາຍຕວົຊ້ີວດັ ໃນຈ�ານວນ 8 ຕວົຊ້ີວດັທ່ີໄດປ້ະເມນີທາງ
ດາ້ນຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິ ເຫັນວາ່ມຄີະແນນຕ�າ່. ນອກຈາກໂຄງການສວ່ນ
ໃຫຍ່ບ�ໄ່ດຈ້າ່ຍພັນທະໃຫ້ແກລ່ດັ ເຊ່ັນ: ຄາ່ເຊ່ົາ-ສ�າປະທານ ແລະ ພາສ-ີອາກອນ 
ອື່ນໆ ແລ້ວ ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ ຍັງບ�ໄ່ດ້ປະກອບສ່ວນປັບປຸງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງ 
ປະຊາຊົນຢູ່ບ�ລເິວນໃກຄ້ຽງດຂ້ຶີນ ແລະ ບ�ໄ່ດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກດິຂອງທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ການນ�າໃຊ້ສິງ່ນ�າເຂ້ົາໃນການຜະລດິຢູ່ທ້ອງ 
ຖ່ິນ, ການນ�າເອາົຕະຫຼາດກະສກິ�າອນັໃໝມ່າໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນ ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງ
ວາ່ກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກ�ານດົວາ່ ມພີຽງແຕທ່ີ່ດນິປອກໂລນ້, ດນິເຊ່ືອມໂຊມ 
ເທ່ົານັນ້ທ່ີສາມາດຫັນໄປລງົທຶນ ເຊ່ັນ: ການປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າ ແລະ ການຜະລິດ 
ກະສກິ�າອື່ນໆ ແຕ່ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ 
ກຽ່ວກບັຕວົຊ້ີວດັດັງ່ກາ່ວ ເນື່ອງຈາກມກີານຫັນເອາົທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄາ່ສງູ ຕ�ກ່ບັ
ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄປເປັນພ້ືນທ່ີສ�າປະທານ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕ່າມ, 
ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂຄງການ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດຄ້ະແນນສງູ ກ່ຽວກບັຕວົຊ້ີວດັດາ້ນ 



7ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2014

ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັທ່ີດນິຂອງບຸກຄນົ ແລະ ການຊົດເຊີຍຕ�ກ່ບັທ່ີດນິທ່ີ
ສນູເສຍໃຫ້ແກກ່ານສ�າປະທານ ໝາຍຄວາມວາ່ ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ບ�ໄ່ດ້ເຮັດໃຫ້ 
ປະຊາຊົນຢູ່ບ�ລເິວນໃກຄ້ຽງສນູເສຍ ທ່ີດນິທ�າການຜະລດິ ຫືຼ ກ�ລະນມີກີານສນູເສຍ 
ແຕໄ່ດມ້ກີານຊົດເຊີຍຕາມລະບຽບ ທ່ີກ�ານດົໄວ.້ ນອກຈາກນັນ້, ເຫັນວາ່ໂຄງການ
ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງໄດ້ຄະແນນສູງຕ�່ກັບຕົວຊ້ີວັດການຫີຼກລ່ຽງຜົນກະທົບຕ�່ກັບ 
ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດຂອງທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: 
ທ່ີດນິທ�າການຜະລດິກະສກິ�າ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ ອນັເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບ 
ສ�າຄນັໜຶງ່ຂອງປະຊາຊົນ. ສ�າລບັຕວົຊ້ີວດັ ທາງດ້ານການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາ 
ໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ ໄດຄ້ະແນນ 
ລະດບັກາງ ໝາຍວາ່ໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງພ້ືນ 
ຖານໂຄງລ່າງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ເສັນ້ທາງການເຂ້ົາເຖິງ, ນ�າ້ສະອາດ, ໂຮງຮຽນ, 
ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ ໃນລະດບັໃດໜຶງ່ຕາມທ່ີໄດ້ໃຫ້ຄ�າໝັນ້ສນັຍາກບັຊຸມຊົນ 
ໃນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້ ຫືຼ ບ�ໄ່ດໃ້ຫ້ຄ�າໝັນ້ສນັຍາຕ�ກ່ບັສິງ່ດັງ່ກາ່ວ ແລະ ກ�ບ່�ໄ່ດສ້ະໜອງ 
ສິງ່ດັງ່ກາ່ວ ເລຍີ. ໃນການປະເມນີນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄະແນນເຕມັເຊ່ັນດຽວກນັ 
ໃນກ�ລະນທ່ີີນກັລົງທຶນບ�່ໄດ້ສັນຍາວາ່ຈະຕອບສະໜອງສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະ 
ດວກດັງ່ກາ່ວໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນ.

ຜົນກະທົບດາ້ນສງັຄມົ
ທາງດາ້ນສງັຄມົ, ໂດຍລວມການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 
ບ�ໄ່ດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາສງັຄມົຢູ່ທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຄວນ. ເຖິງແນວ 
ໃດກ�ຕ່າມ ຄະແນນລະດບັຕວົຊ້ີວດັມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັໃນ 8 ຕວົຊ້ີວດັ ທ່ີປະເມນີ 
ທາງດາ້ນສງັຄມົ, ການຈ�າກດັການຈາ້ງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເກອືບທກຸໂຄງການໄດ້ 
ຄະແນນສງູ ໝາຍຄວາມວາ່ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ ໄດຈ້າ້ງແຮງງານຈາກຕາ່ງປະເທດຢູ່ໃນເກນໂກຕາທ່ີລດັກ�ານດົໃຫ້.  
ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ການຈາ້ງງານຂອງຫຼາຍໂຄງການ ຍັງບ�ມ່ຄີວາມເທ່ົາທຽມກນັ 
ລະຫວາ່ງ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ແລະ/ຫືຼ ບ�ແ່ມ່ນທກຸຄນົໃນເກນອາຍອຸອກແຮງ
ງານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄາ່ຈາ້ງແຮງງານຍັງຕ�າ່ກວາ່ ຫືຼ ເທ່ົາກບັ ຄາ່ຈາ້ງ 
ພ້ືນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ4 ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໂຄງການໄດຄ້ະແນນປານກາງ ຫືຼ ຕ�າ່ ໃນ 
ສອງຕວົຊ້ີວດັດັງ່ກາ່ວ. ສ�າລບັການປະຕບັິດຕ�ແ່ຮງງານ, ປະມານເຄິງ່ໜຶງ່ ຂອງ 
ຫຼາຍໂຄງການທ່ີໄດ້ປະເມນີຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຄະແນນສງູ ໝາຍຄວາມ 
ວາ່ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ ບ�ໄ່ດເ້ອາົລດັເອາົປຽບດ້ານແຮງງານ, ແຕ່ຍັງມອີກີປະມານ 40% 
(18 ໂຄງການ) ຂອງໂຄງການທ່ີໄດຄ້ະແນນຕ�າ່. ເຖິງວາ່ຫຼາຍໂຄງການໄດຈ້າ້ງແຮງ
ງານສວ່ນໃຫຍ່ຈາກບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແຕ່ຍັງມປີະມານ 37% 
(16 ໂຄງການ) ບ�ໄ່ດຈ້າ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບເລີຍ ແຕແ່ຮງງານ
ທັງໝດົແມນ່ນ�າມາແຕບ່່ອນອືນ່. ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ ຫາ ປານກາງ 
ກຽ່ວກບັຕວົຊ້ີວດັການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
ຂອງແຮງງານ ໝາຍວາ່ໂຄງການສ�າປະທານເຫ່ົຼານີ ້ໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັສຂຸະ
ພາບຂອງປະຊາຊົນໃນລະດບັໃດໜຶງ່ ແລະ ແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ພ້ືນທ່ີສ�າປະ 
ທານຍັງມຄີວາມສຽ່ງ ຍ້ອນນກັລົງທຶນບ�ໄ່ດຕ້ອບສະໜອງການຝຶກອບົຮົມ ແລະ 
ອປຸະກອນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກກ່�າມະກອນຢ່າງພຽງພ�. ທາງດ້ານຄວາມໝັນ້ຄງົ 
ດາ້ນສະບຽງອາຫານ ໂຄງການສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຄະແນນສງູ ໝາຍຄວາມວາ່ ໂຄງການ 
ເຫ່ົຼານັ້ນໄດ້ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ 
ທ້ອງຖ່ິນໃນລະດບັໃດໜຶງ່. ເຖິງວາ່ຄວາມຄາດຫວງັໜຶງ່ຂອງລດັຈາກໂຄງການ 
ລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໃນການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນ ແມ່ນການຖ່າຍ 
ທອດເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ເຕກັນກິການກະສກິ�າອນັໃໝໃ່ຫ້ແກປ່ະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ 
ແຕຢູ່່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເກອືບບ�ມ່ໂີຄງການໃດຕອບສະໜອງສິງ່ດັງ່ກ່າວໃຫ້ແກ່
ຊາວບ້ານເລຍີ.

ສະຫູຼບ
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເປັນແຂວງໜຶງ່ ທ່ີມກີານລິເລີມ່ການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານ ໃນຂະແໜງກະສກິ�າ, ປູກໄມ້, ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ນ�າ້ຕກົ ຂ້ອນຂ້າງຊ້າກອ່ນຢູ່ຫຼາຍໆແຂວງໃນ ສປປ ລາວ ຊ່ຶງໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ໃນປ ີ2004 
ໃນຂະນະທ່ີຢູ່ຫຼາຍແຂວງໄດ້ລເິລີມ່ມາຕັງ້ແຕ່ທ້າຍຊຸມປ ີ1990 ຫືຼ ຕົນ້ຊຸມປີ 2000. 
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຍັງເປັນແຂວງທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ

ເສັ້ນສະແດງ 8: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ສັງຄົມ.
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ໂດຍນກັລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ບ�ຫຼ່າຍປານໃດທາງດາ້ນເນືອ້ທ່ີ, ໂຄງ
ການສວ່ນໃຫຍ່ເປັນການຂດຸຄົນ້ຫີນແຮ່ຂະໜາດນອ້ຍ ລງົທຶນໂດຍນກັລງົທຶນພາຍໃນ 
ທ່ີມເີນື້ອທ່ີບ�ເ່ຖິງ 5 ເຮັກຕາ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກກ່ານເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວາມ
ຕອ້ງການໃນອດຸສາຫະກ�າກ�ສ່າ້ງຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ ຫືຼ ໂຄງການລ້ຽງສດັໃຫຍ່ ຂອງ 
ນກັລົງທຶນຈາກທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີມເີນືອ້ທ່ີຕ�າ່ກວາ່ 500 ເຮັກຕາ. ສ�າລບັໂຄງການຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ທ່ີມເີນືອ້ທ່ີຫຼາຍກວາ່ 1,000 ເຮັກຕາ ຕ� ່ໜຶງ່ໂຄງການ ທັງໝດົແມນ່ເປັນ 
ການປູກຢາງພາລາຂອງນກັລົງທຶນຈາກ ສປ ຈນີ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມເນືອ້ທ່ີດນິ 
ສ�າປະທານທ່ີໄດອ້ະນມຸດັສວ່ນໃຫຍ່ (>600,000 ເຮັກຕາ) ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 
ໃນຊ່ວງທ່ີພວກເຮົາດ�າເນນີການຈດັຕັງ້ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູ ແມນ່ຍັງນອນຢູ່ໃນໄລຍະ 
ການກະກຽມ ສ�າລບັການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ເຊ່ັນ: ຢູ່ໃນໄລຍະຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ 
ຂຽນບົດວພິາກດາ້ນເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ. ສະນັນ້, ໃນອະນາຄດົ ອນັໃກ້ໆ ນີ,້ ການ 
ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ອາດກາຍເປັນກດິຈະການ ການລງົທຶນທ່ີພ້ົນເດັນ່ໜຶງ່ 
ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເນືອ່ງຈາກວາ່ ອາດມໂີຄງການທ່ີຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການກະກຽມ
ດັງ່ກາ່ວສາມາດກາ້ວໄປສູຂ້ັ່ນຕອນການຂດຸຄົນ້.

ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ບ�ໄ່ດປ້ະກອບ 
ສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍສະເພາະການສາ້ງ 
ໂອກາດໃນການພັດທະນາ ເຊ່ັນ: ການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ວຽກເຮັດງານທ�າ 
ແລະ ອ່ືນໆ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີຼກເທ່ົາທ່ີຄວນ ເນືອ່ງຈາກໂຄງການສວ່ນ 
ໃຫຍ່ ສມຸໃສທ່ີ່ດນິທາງທິດຕາເວນັຕກົຂອງແຂວງ ທ່ີມລີະດບັການເສັນ້ທາງການ 
ເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ເງືອ່ນໄຂທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີດກີວາ່. ຜົນການປະເມນີຄນຸ 
ນະພາບການລງົທຶນ ເຫັນວາ່ ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສ່ວນໃຫຍ່ມຄີະແນນ 
ຂ້ອນຂ້າງສງູ ກວາ່ແຂວງອື່ນໆ ແຕສ່ວ່ນໃຫຍ່ພັດມຄີະແນນສງູສະເພາະດາ້ນ 
ຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມເທ່ົານັນ້ ແຕດ່າ້ນຜົນກະທົບທາງເສດຖະກດິ 
ແລະ ສງັຄມົພັດມຄີະແນນຕ�າ່. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ຄະແນນສະເລ່ຍໃນ ສີ ່ອງົປະກອບ 
ຕວົຊ້ີວດັກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ໃນແຕລ່ະຂະ 
ແໜງການ. ສ�າລບັໂຄງການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ທ່ີເປັນຂະແໜງການພ້ົນເດັນ່ກວາ່ 
ໝູຢູ່່ພາຍໃນແຂວງ ທກຸ ສີ່ ດາ້ນແມນ່ມຄີະແນນຕ�າ່, ໃນຂະນະທ່ີໂຄງການກະສກິ�າ 
ມຄີະແນນສງູໃນທກຸດ້ານ ຍົກເວັນ້ດາ້ນສງັຄມົ ທ່ີມຄີະແນນຕ�າ່ຫຼາຍ ແລະ ໂຄງການ 
ບ�ແ່ຮ່ ພັດມຄີະແນນຕ�າ່ ໃນດາ້ນເສດຖະກດິ. ສະນັນ້, ຈຶງ່ເຫັນວາ່ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນຄວນຈະມມີາດຕະ 
ການແຕກຕາ່ງກນັ. ໃນນັນ້ສ�າລບັໂຄງການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດ້ 
ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສງູກວາ່ ໂດຍຈະຕອ້ງໄດ້ປັບປຸງໃນທກຸດາ້ນ ລວມທັງ ຄວາມ 
ສອດຄອ່ງ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້
ໂຄງການມຄີນຸນະພາບດຂ້ຶີນ. ສ�າລບັໂຄງການກະສກິ�າ ແລະ ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແມນ່
ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເລັງ່ປັບປຸງດ້ານສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ຕາມລ�າດບັກ່ອນ. 
ສດຸທ້າຍ, ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລົງທຶນນີ ້ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດຢ່າງເປັນລະ 
ບົບຕ�ເ່ນື່ອງ ໂດຍອງີໃສ່ຫຼາກຫຼາຍອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັທ່ີຕດິພັນກບັຄນຸນະພາບ 
ການລງົທຶນ ເນືອ່ງຈາກຜົນກະທົບຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມ່ນ ມຄີວາມ 
ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ແລະ ມກີານປ່ຽນແປງ ໄປຕາມໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການ.

ຄະແນນຕ�າ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ

1. ການຈ�າກດັການນ�າໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ
2. ຄວາມເທ່ົາທຽມໃນການຈາ້ງງານໃນແຕ່ລະເກນອາຍ ຸແລະ ເພດ
3. ຄາ່ຈາ້ງທ່ີສມົເຫດສມົຜົນ
4. ການປະຕບັິດຕ�ແ່ຮງງານ
5. ການຈາ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
6. ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັສຂຸະພາບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ   
    ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ
7. ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ
8. ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ

4 ແຈງ້ການແນະນ�າຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ສະບັບເລກທີ 808/ຮສສ ລງົວນັທີ 09 
ກມຸພາ 2015 ກ�ານດົຄາ່ແຮງງານຂ້ັນຕ�າ່ຢູ່ ສປປ ລາວ 900,000 ກບີ ຕ�ຄ່ນົຕ�ເ່ດອືນ



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.


