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4 ກິດຈະການ 
ແມ່ນການກະສິກຳ:

ກາເຟ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນ້ຳມັນ, 
ສັດລ້ຽງ ງົວ-ຄວາຍ.

3 ກິດຈະການ 
ແມ່ນການປູກໄມ້ 
ອຸດສາຫະກຳ:

ຢາງພາລາ, 
ເບ້ຍຢາງພາລາ, ຄັ່ງ.

8 ກິດຈະການ 
ແມ່ນຂະແໜງການບໍ່ແຮ:່
ຫີນແຮ່, ແຮ່ຊາຍ, ແຮ່ຄຳ, 

ແຮ່ສັງກະສີ, ແຮ່ທອງ, 
ແຮ່ບາຣິດ, ແຮ່ອັງຕີມອນ, 

ແຮ່ເຫຼັກ.

ປະເພດກິດ
ຈະການ

15
ຈຳນວນໂຄງການ

ທີ່ໄດ້ອະນຸ 
ມັດທັງໝົດ

138
ເນື້ອທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ 

ແລະ ສຳ
ປະທານທັງໝົດ

25,407ha

ປະເທດ/ສັນຊາດ 
ຂອງນັກລົງທຶນ:

ລາວ
113

ຫວຽດນາມ
4

ເກົາຫຼີໃຕ້
1

ໄທ
2 ສະຖານະພາບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ກຳລັງດຳເນີນ
ການຜະລິດ

25

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
ໂຄງການ

3

ຂັ້ນຕອນຊອກ
ຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ

ແຮ່ທາດ

1

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດ 

ສັນຍາ

57

ສຳເລັດຕາມ
ສັນຍາແລ້ວ

33

ລາວ-ຝະລັງ
1

ລາວ-
ຫວຽດນາມ

1

ຈີນ
16

ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວເລີຍ

ຍັງບໍ່ທັນ
ເລີ່ມຕົ້ນ

13 6

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ອັດຕາສ່ວນເນື້ອທີ່ເຊົ່າ 
ແລະ ສຳປະທານ 
ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ

ອັດຕາສ່ວນເນື້ອທີ່ອະ 
ນຸມັດໃຫ້ຊອກຄົ້ນ-ສຳ 
ຫຼວດ ແຮ່ທາດທຽບກັບ 

ເນື້ອທີ່ຂອງແຂວງທັງໝົດ

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່

51%22%

ແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ
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3,616 ha 21,693 ha 98 ha

ກະສິກຳ ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ບໍ່ແຮ່

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ

ເນື້ອທີ່ດິນເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ ທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ນັກ ລົງທຶນນັ້ນ ແມ່ນສາມາດຮູ້ ຫຼື ຄິດໄລ່ ໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີ. ມີຫຼາຍໂຄງການ ແມ່ນ ບໍ່ມີເອກະ ສານກ່ຽວ
ກັບການອະນຸມັດໂຄງການຄົບຖ້ວນ ແລະ ບາງກໍລະນີ ໂຄງການດຽວກັນ ແຕ່ຕົວເລກເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນເອກະສານການອະນຸ ມັດໂຄງການນັ້ນ 
ພັດບໍ່ກົງກັນ. ສະນັ້ນ, ສຳລັບວິທີການໃນການຄຳນວນເນື້ອທີ່ສຳປະທານໃນທີ່ນີ້ີ້ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້.  

- ເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ: ໝາຍເຖິງຕົວເລກເນື້ອທີ່ ໃຫຍ່ສຸດ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດທີ່ດິນໃຫ້ສຳປະທານ, ໃບອະນຸຍາດການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຫຼື 
ສັນຍາສຳປະທານ/ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ.

- ເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ: ໝາຍເຖິງຕົວເລກເນື້ອທີ່ ໃຫຍ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ຈາກການສ້າງແຜນທີ່ດິນສຳປະທານ ໃນການສ້າງແຜນທີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ຂັ້ນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຈາກເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ.

- ເນື້ອທີ່ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ (ສະເພາະ ໂຄງການໃນຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ເທົ່ານັ້ນ): ໝາຍເຖິງຕົວເລກເນື້ອທີ່ ໃຫຍ່ສຸດ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນ ຂໍ້ 
ຕົກລົງອະນຸມັດທີ່ດິນໃຫ້ສຳປະທານ, ສັນຍາສຳປະທານ/ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ເນື້ອທີ່ ຈາກແຜນທີ່ ຂອບເຂດທີ່ດິນຂອງໂຄງການທີ່ມີຢູ່ຖານຂໍ້
ມູນການຂຶ້ນບັນຊີໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ. 

ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວເລີຍ

23 8 107

ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝົດ138

ໃນຊ່ວງທົດສັດຕະວັດຜ່ານມາ ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໃນຂົງ 
ເຂດທີ່ດິນ ໄດ້ກາຍເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນອັນຕົ້ນຕໍ ໃນການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ ສປປ ລາວ. 
ໃນນັ້ນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ກໍ່ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດດຶງດູດ   
ເອົາການລົງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນລະດັບຫຼາຍພໍສົມຄວນ.  

ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເນື້ອທີ່ປະມານໜຶ່ງສ່ວນສີ່ ຂອງເນື້ອທີ່ 
ແຂວງທັງໝົດ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳ 
ຫຼວດແຮ່ທາດ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມມີພຽງແຕ່ 1.3% (25 
ພັນກວ່າເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທີ່ຂອງແຂວງທັງໝົດທີ່ໄດ້ ອະນຸ 
ມັດໃຫ້ແກ່ 138 ໂຄງການ ເພື່ອເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ ໃນຈຳ 
ນວນ 15 ປະເພດກິດຈະການແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ມີພຽງແຕ່ 
ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດທັງໝົດເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ໄດ້ 
ນຳໃຊ້ແລ້ວ.    

ມີຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ນການລົງ 
ທຶນຂອງຄົນລາວ, 12% ແມ່ນເປັນນັກລົງທຶນຂອງສປ ຈີນ. 

ມີປະມານ 80% ຂອງຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດເປັນການລົງ 
ທຶນໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ໃນນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ 

ແຮ່ຊາຍ ແລະ ຫີນແຮ່ຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງໂຄງການໜຶ່ງ ມີເນື້ອ 
ທີ່ອະນຸມັດບໍ່ເຖິງ 1 ເຮັກຕາ. ສຳລັບໂຄງການປູກໄມ້ອຸດສາຫະ
ກຳມີທັງໝົດພຽງແຕ່ 8 ໂຄງການ ແຕ່ເນື້ອທີ່ອະນຸມັດພັດກວມ 
ເອົາຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງເນື້ອທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການເຊົ່າ ແລະ 
ສຳປະທານຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝົດ. ຊຶ່ງພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ 
ການປູກຢາງພາລາ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ອະນຸມັດຫຼາຍກວ່າ 21 ພັນເຮັກ 
ຕາ, ຕາມດ້ວຍໂຄງການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ມີທັງໝົດ 20 ໂຄງການ 
ແລະ ມີເນື້ອທີ່ອະນຸມັດທັງໝົດ 3,422 ເຮັກຕາ.     

ສຳລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງຄົນລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການ ລົງທຶນ 
ຂະໜາດນ້ອຍໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະສິກຳ, ຊຶ່ງມີເນື້ອທີ່ອະ 
ນຸມັດຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ບໍ່ເຖິງ 1 ເຮັກຕາ ຈົນເຖິງ 500 ເຮັກຕາ 
ຕໍ່ໜຶ່ງໂຄງການ. ສຳລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ແມ່ນການລົງທຶນໃນການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 
ແລະ ມີເນື້ອທີ່ສະເລ່ຍຕໍ່ໜຶ່ງໂຄງການ ປະມານ 2,047 ເຮັກ ຕາ.   
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ວິທີການທີ່ນຳໃຊ້ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈາກຂະບວນການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ການສົມທຽບຂໍ້ມູນ ກັບຫຼາຍໆແຫຼ່ງ: ໂດຍໄດ້ສົມທຽບຖານຂໍ້ມູນການຂຶ້ນບັນຊີໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ ທີ່ມີຢູ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງ 
ລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ ກັບຂໍ້ມູນ ຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ນັກລົງທຶນ ລວມທັງຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 

• ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບອຳນາດການປົກຄອງຂອງເມືອງ: ໂດຍໃຫ້ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ເຊັນຮັບຮອງເອົາຂໍ້ມູນທີ່ທາງ 
ທິມງານສັງລວມໄດ້ນັ້ນ.

• ການສ້າງແຜ່ນທີ່ດິນສຳປະທານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ: ໂດຍໄດ້ແຕ້ມຂອບເຂດຕອນດິນສຳປະທານ ຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ກຳລັງດຳເນີນກິດ 
ຈະການຢູ່ ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ແຜ່ນທີ່ຂະໜາດເຈ້ຍ A0 ໃນນັ້ນປະກອບມີຂໍ້ມູນໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ແລະ ຂໍ້ມູນ 
ພື້ນຖານດ້ານພູມສັນຖານ (ເຊັ່ນ: ເຂດແດນຂອງເມືອງ, ເສັ້ນທາງ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານ) ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

221 ha
273 ha

23,943 ha

12,711 ha

2 ha 5 ha
42 ha 41 ha

12 ha
- ha

1,187 ha

- ha

ສົມທຽບເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ ໃສ່ເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ (ha) - ແຍກຕາມສະຖານະພາບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ
ເນື້ອທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ

ກຳລັງດຳເນີນ
ການຜະລິດ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
ໂຄງການ

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດ 

ສັນຍາ

ສຳເລັດຕາມ
ສັນຍາແລ້ວ

ຍັງບໍ່ທັນ
ເລີ່ມຕົ້ນ

ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວເລີຍ

ເນື້ອທີ່ປະມານ 73% ຂອງເນື້ອທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ໂຄງການລົງ
ທຶນຂອງຄົນລາວທັງໝົດແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ເນື້ອ 
ທີ່ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ ສຳລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ 
ນັ້ນກວມເອົາພຽງແຕ່ 46% ຂອງເນື້ອທີ່ອະນຸມັດທັງໝົດ. ຊຶ່ງບໍ່ 
ເປັນທີ່ແປກໃຈເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ 
ລະຫວ່າງຈຳນວນເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ ແລະ ເນື້ອທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ 
(ເບິ່ງຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ ແລະ ເນື້ອທີ່ 
ນຳໃຊ້ແລ້ວ ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້) ແມ່ນໂຄງການຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເລີ່ມ 
ຕົ້ນພັດທະນາໂຄງການ, ແຕ່ກໍ່ເປັນໜ້າສົນໃຈຢູ່ວ່າ ໂຄງການຢູ່
ໃນຂັ້ນຕອນກຳລັງດຳເນີນການຜະລິດນັ້ນ ມີຈຳນວນເນື້ອທີ່ ທີ່
ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວຫຼາຍກວ່າເນື້ອທີ່ອະນຸມັດໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ເກືອບ 
ໜຶ່ງສ່ວນສີ່ເທົ່າ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າຫາກມີທີ່ດິນ
ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການຢ່າງພຽງພໍໃນເບ້ືອງຕ້ົນກ່ໍຈະເຮັດ
ໃຫ້ໂອກາດທີ່ນັກລົງທຶນຈະນຳໃຊ້ທີ່ດິນນັ້ນຫຼາຍເກີນ ກວ່າເນື້ອທີ່ 
ທີ່ທາງລັດຈັດສັນໃຫ້. ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດລົງ
ທຶນສວຍໃຊ້ໂອກາດ ຈາກສະພາບທີ່ອຳນາດການປົກຄອງ ຂອງ 

ລັດບ່ໍສາມາດຕິດຕາມກວດກາໃນການປະຕິບັດຕາມສັນຍາລົງ 
ທຶນຂອງໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານນັ້ນ ເພື່ອສ້າງຜົນປະ 
ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. ເພື່ອຈະສາມາດຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ບັງຄັບນັກລົງທຶນ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາການລົງ 
ທຶນນັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ຈະຕ້ອງ ໄດ້ສັງ 
ລວມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ຂະແໜງ 
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນທຸກລະດັບ.  

ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນແຜນທີ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະ 
ທານໃນການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນສຸມ 
ໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ລຽບຕາມເຂດທີ່ມີລະບົບສູນກາງການຄົມມະນາຄົມ
ຂົນສົ່ງ (ຕົ້ນຕໍແມ່ນເຂດລຽບສາຍທາງເລກທີ 13 ເໜືອ), ຈຶ່ງເຫັນ
ວ່າການລົງທຶນດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນບ່ໍໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນ   
ການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງການເຂ້ົາເຖິງໂດຍການສ້າງເສ້ັນ  
ທາງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເທົ່າທີຄວນ.
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1

1

1

20

6

1

1

57

35

5

2

2

1

4

1

A

B

D

C

A

A

B

E

G

H

F

21,693 ha
9,471 ha

- ha
20 ha

- ha
0.5 ha

56 ha
47 ha

34 ha
25 ha

8 ha

9 ha

- ha
- ha

- ha
- ha

- ha
- ha

- ha

- ha

- ha
- ha

J

B

C

A

17 ha
3 ha

21 ha
63 ha
156 ha
157 ha

3,422 ha
3,239 ha

ປະເພດກິດຈະການ
ຈຳນວນໂຄງການ

ຢູ່ໃນແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ

ປະເທດ/ສັນຊາດ 
ຂອງນັກລົງທຶນ

ເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ 

ເນື້ອທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ

ກາເຟ

ໝາກກ້ຽງ

ໝາກນ້ຳມັນ

ສັດລ້ຽງ ງົວ-
ຄວາຍ

1 ລາວ-ຝະລັງ

1 ລາວ

1 ລາວ

19 ລາວ 1 ລາວ-
ຫວຽດນາມ

ຢາງພາລາ

ເບ້ຍຢາງພາລາ

ຄັ່ງ

4 ຈີນ 2 ລາວ

1 ຈີນ

1 ຈີນ

ຫີນແຮ່

ແຮ່ຄຳ

ແຮ່ສັງກະສີ

ແຮ່ຊາຍ

ແຮ່ທອງ

ແຮ່ບາຣິດ

ແຮ່ອັງຕີມອນ

ແຮ່ເຫຼັກ

2 ລາວ

53 
ລາວ

1 ເກົາຫຼີໃຕ້

1 ຈີນ 1 ໄທ

4 ຈີນ

31 
ລາວ

2 
ຫວຽດນາມ 1 ຈີນ

2 ຈີນ

1 
ຫວຽດນາມ

1 ຈີນ 1 ໄທ

1 ລາວ

2 ລາວ 1 ຈີນ

1 ຫວຽດນາມ

1 ລາວ

*ຕາຕະລາງນີ້ ບໍ່ລວມເອົາເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ.

ປູກ
ໄມ

້ອຸດ
ສາ

ຫະ
ກຳ

ບໍ່ແ
ຮ່

ກະ
ສິກ

ຳ

ປະເພດກິດຈະການ ແຍກຕາມຂະໜາດເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ ແລະ ປະເທດ/ສັນຊາດ ຂອງນັກລົງທຶນ
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ສະຖານະພາບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານ:
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້. ໃນນັ້ນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຂອງໂຄງການໃນຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ແມ່ນແຕກຕ່າງກັບ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ.

ສະຖານະພາບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໂຄງການ

ຄຳອະທິບາຍ

ຄຳສັບທາງວິຊາການ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນພັດທະ 
ນາກິດຈະການຂອງໂຄງການ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຢູ່ໃນ ເອ 
ກະສານຂອງໂຄງການໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ.ປະລະ/ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ 
ເລີ່ມຕົ້ນ ພັດທະນາກິດຈະການຂອງໂຄງການເທື່ອ.

ຍັງບໍ່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໃຫ້ດຳເນີນການປະເມີນຫາປະລິມານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງແຮ່ທາດ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງ.ຊຶ່ງເປັນຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງ 
ກິດຈະການ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ. ສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້ ແມ່ນຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດສະເພາະ 
ໂຄງການ ໃນຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ເທົ່ານັ້ນ.

ຂັ້ນຕອນຊອກຄົ້ນ ຫຼື 
ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ 
ເລີ່ມຕົ້ນ ພັດທະນາກິດຈະການຂອງໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດ 
ຈະການເລີຍ.

ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາກິດຈະການຂອງໂຄງການແລ້ວ ແຕ່ຍັງ 
ບໍ່ທັນສາມາດໄດ້ຮັບ ຜົນຜະລິດ ຫຼື ມີຜະລິດຕະພັນ ຂອງໂຄງການເທື່ອ (ເຊັ່ນ: ໄດ້ 
ປູກຕົ້ນຢາງພາລາແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກີດຢາງ ເທື່ອ).

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ກຳລັງພັດທະນາກິດຈະການຂອງໂຄງການ ແລະ ໄດ້ 
ຮັບຜົນຜະລິດ ຫຼື ມີຜະລິດຕະພັນ ຂອງໂຄງການແລ້ວ.

ກຳລັງດຳເນີນການຜະລິດ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ໄດ້ດຳເນີນການພັດທະນາກິດຈະການຂອງໂຄງການໄດ້ 
ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ແຕ່ໄດ້ຢຸດເຊົາກິດຈະການ ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮອດກຳນົດເວ 
ລາຂອງສັນຍາ. 

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດ
ສັນຍາ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶ່ງ ໄດ້ພັດທະນາກິດຈະການຂອງໂຄງການ ສຳເລັດຕາມ 
ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາແລ້ວ.ສຳເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ

ເ ຖິ ງ ແ ນ ວ ໃ ດ ກ່ໍ ຕ າ ມ ສ ຳ ລັ ບ ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ໃ ນ ຂ ະ ແ ໜ ງ ກ ະ ສິ
ກຳ ນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເຂດເມືອງ ພູຄູນ 
ເນື່ອງຈາກວ່າມີສະພາບພູມສັນຖານ ແລະ ອາກາດ ເໝາະສົມ 
ແກ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ບວກກັບນະໂຍບາຍຂອງເມືອງ ໃນການສົ່ງ 
ເສີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາເສດຖະກິດຢູ່ໃນ 
ເຂດຊົນນະບົດ. 

ໂດຍລວມແລ້ວຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກ   
ຍາກຂອງບັນດາບ້ານທີ່ນອນໃນເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີການສຳປະທານ 
ແມ່ນມີລະດັບເທົ່າກັບ ບັນດາບ້ານທີ່ບໍ່ມີການສຳປະທານ (ປະ 
ມານ 42%). ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ສຳລັບໂຄງການບໍ່ແຮ່ ພັດເຫັນ 
ວ່າດຳເນີນຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີລະດັບຄວາມທຸກຍາກຕ່ຳກວ່າ ຊຶ່ງມີອັດ 
ຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກສະເລ່ຍ 32%.

ພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການສຳປະທານໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
ແມ່ນເປັນເຂດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະດວກ, ຊຶ່ງສາມາດ ໄປ 
ເຖິງໄດ້ໂດຍການໃຊ້ເວລາເດີນທາງພຽງແຕ່ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວ
ໂມງຈາກເທດສະບານເມືອງທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ, ຖ້າທຽບໃສ່ເຂດທີ່ບໍ່ 
ມີການສຳປະທານແມ່ນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງ 
ສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງເຫັນວ່າ 
ບັນດາໂຄງການ ທີ່ອະນຸມັດໃນໄລຍະຊຸມປີອັນມໍ່ໆນີ້ ແລະ 
ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕັ້ງຢູ່ ຫ່າງ 
ໄກຈາກຕົວເມືອງອອກໄປ ຖ້າທຽບໃສ່ໂຄງການທີ່ອະນຸມັດກ່ອນ
ໜ້ານັ້ນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ແມ່ນໂຄງການລົງທຶນຂອງຄົນ ລາວ.
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ພະແນກຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກຳ, ກົມແຜນການ ແລະ 
ການຮ່ວມມື (ກຜຮ), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ເຂດປະຕູໄຊ
ຕູ້ໄປສະນີ: 811, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 
ໂທລະສັບ: +85621-415 371 ແຟັກ: +85621-415 371

ສູນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE), 
ຫ້ອງການປະຈຳ ສປປ ລາວ, 
ໜ່ວຍ 11, ເຮືອນເລກທີ 136, ຖະໜົນ ສີເມືອງ, ຮ່ວມ 1, ບ້ານ ພະໂພ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
ອີເມວ: concessions.cde@gmail.com

ຄວາມເປັນມາ

ການລິເລີ່ມ ໃນການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນການຂຶ້ນບັນຊີໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳ 
ປະທານທີ່ດິນ ແມ່ນເປັນການສືບຕໍ່ຈາກວຽກການຂຶ້ນ ບັນຊີໂຄງການເຊົ່າ 
ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດຢູ່ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 1 ໃນລະຫວ່າງປີ 
2007-2010 ຜ່ານມາ. ການເກັບກຂໍ້ມູນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງ 
ເດືອນ ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ ປີ 2014 ໂດຍທິມງານວິຊາການ ຂອງກະ 
ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກ 
ໂຄງການ ລາວດີຊ໌າຍ ອິນໂຟ ໄລຍະທີ 3 (Lao DECIDE-Info III) ແລະ 
ໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ (TABI) ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກ ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ 
ຮ່ວມມື ຂອງປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ (SDC) ແລະ ທະນາຄານໂລກ.

ເປົ້າໝາຍຂອງກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຫຼັກຖານໃຫ້ ແກ່ ການຖົກ 
ຖຽງກ່ຽວກັບບັນຫາການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນຢູ່ໃນ ລະດັບຕ່າງໆຢູ່ໃນ 
ລາວ.ການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນການຂຶ້ນບັນຊີ ໂຄງ ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ 
ທີ່ດິນ ປະກອບດ້ວຍ 2 ອົງປະກອບໜ້າວຽກ ຄື: ການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນການ 
ຂຶ້ນບັນຊີ ໂຄງການເຊົ່າແລະ ສຳປະທານທີ່ມີຢູ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ການ 
ປະເມີນຄຸນນະພາບການລົງທຶນ. ສຳລັບຄຸນນະພາບການລົງທຶນ ແມ່ນໄດ້ປະ 
ເມີນກ່ຽວກັບ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານ ເສດ 
ຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມາເຖິງ ປັດຈຸບັນນີ້ ວຽກງານການປັບ 
ປຸງຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດ ການເຮັດທົດລອງຢູ່ແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ ແລ້ວ.

ຂໍ້ມູນທີ່ນຳສະເໜີໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈາກຖານຂໍ້ມູນການປັບປຸງຖານ ຂໍ້ມູນການ 
ຂຶ້ນບັນຊີໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານຢູ່ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ກຳລັງ 
ດຳເນີນຢູ່. ກິດຈະກຳນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍກ່ຽວກັບການ 
ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ ຂອງໂຄງການ Lao DECIDE-Info III 
ຊຶ່ງຍັງລວມເອົາວຽກການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ປະສົມປະສານ ຖານຂໍ້ມູນທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງລັດຖະບານທີ່ມີຢູ່ ເຂົ້າກັບລະບົບຂໍ້ມູນການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະ 
ທານທີ່ດິນລັດ. ຊຶ່ງລະບົບຂໍ້ມູນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດຖ
ະບານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຂໍ້ມູນຂອງບັນດາກະ 
ຊວງ ແລະ ຂະແໜງການ ຢ່າງທັນກັບສະພາບການ.

ໂຄງການ Lao DECIDE-Info ໄລຍະ 3 ສະໜັບສະໜູນການຕອບ 
ສະໜອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການ ແລະ ອົງ 
ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະ ບານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ 
ໃຫ້ ແກ່ການວາງແຜນພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ. ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວ 
ກັບໂຄງການ ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.decide.la

ໂຄງການ TABI ແມ່ນໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນ
ກະສິກຳ ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ ຍົກສູງບົດບາດ ຂອງຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ 
ແລະ ປະສົມປະສານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ເຂົ້າເປັນອົງປະກອບຕົ້ນຕໍໜຶ່ງ 
ຂອງນະໂຍບາຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທາງເລືອກ ໃນການພັດທະນາ 
ຂອງປະເທດ. ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ 
www.tabi.la  


