
2014

2290 49,790ha
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ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ອັດຕາສ່ວນເນື້ອທີ່ເຊົ່າ 
ແລະ ສຳປະທານ 
ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ

ອັດຕາສ່ວນເນື້ອທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ 
ຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ ແຮ່ທາດທຽບກັບ 

ເນື້ອທີ່ຂອງແຂວງທັງໝົດ

55 ລາວ

6 ຫວຽດນາມ

3 ເກົາຫຼີໃຕ້

5 ລາວ-ຈີນ

1 ການາດາ

2 ລາວ-
ຫວຽດນາມ

11 ຈີນ

1 ໂປໂລຍ

1 ໄທ

1 
ອົດສະຕາລີ

1 ລາວ-
ການາດາ

1 ລາວ-
ຍີປຸ່ນ

1 ລາວ-
ອັງກິດ

1 ລາວ-ໄທ

ປະເທດ/ສັນຊາດ 
ຂອງນັກລົງທຶນ:

ຈຳນວນໂຄງການ
ທີ່ໄດ້ອະນຸ 
ມັດທັງໝົດ

8  ກິດຈະການ 
ແມ່ນການກະສິກຳ:

ສັດລ້ຽງ ງົວ-ຄວາຍ, ມັນຕົ້ນ, 
ພືດກະສິກຳທົ່ວໄປ, ໝາກກ້ຽງ, 

ໝາກຈອງ, ເຫັດ, ໃບມອນ-
ລ້ຽງມ້ອນ, ໃບຢາສູບ.

3 ກິດຈະການ 
ແມ່ນການປູກໄມ້ 
ອຸດສາຫະກຳ:

ໃບຊາ, ໄມ້ວິກ, ໄມ້ເກດສະໜາ.

11 ກິດຈະການ 
ແມ່ນຂະແໜງການບໍ່ແຮ:່
ຫີນກວສ, ຫີນປູນ, ຫີນກາວ, 
ຫີນແຮ່, ແຮ່ຊາຍ, ແຮ່ກົ່ວ, 
ແຮ່ຄຳ, ແຮ່ຊືນ, ຖ່ານຫີນ, 

ແຮ່ທອງ, ແຮ່ເຫຼັກ.

ປະເພດກິດ
ຈະການ

ເນື້ອທີ່ອະນຸມັດໃຫ້
ເຊົ່າ ແລະ ສຳ

ປະທານທັງໝົດ

8  ກິດຈະການ ແມ່ນການກະສິກຳ:
ສັດລ້ຽງ ງົວ-ຄວາຍ, ມັນຕົ້ນ, 

ພືດກະສິກຳທົ່ວໄປ, ໝາກກ້ຽງ, 
ໝາກຈອງ, ເຫັດ, ໃບມອນ-

ລ້ຽງມ້ອນ, ໃບຢາສູບ.

3 ກິດຈະການ ແມ່ນການປູກໄມ້ 
ອຸດສາຫະກຳ:

ໃບຊາ, ໄມ້ວິກ, ໄມ້ເກດສະໜາ.

11 ກິດຈະການ 
ແມ່ນຂະແໜງການບໍ່ແຮ່:

ຫີນກວສ, ຫີນປູນ, ຫີນກາວ, 
ຫີນແຮ່, ແຮ່ຊາຍ, ແຮ່ກົ່ວ, ແຮ່ຄຳ, 

ແຮ່ຊືນ, ຖ່ານຫີນ, ແຮ່ທອງ, 
ແຮ່ເຫຼັກ.

ປະລະ/
ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່

4317 2 145

ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວເລີຍ

2 7

ສະຖານະພາບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ຂັ້ນຕອນຊອກ
ຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ

ແຮ່ທາດ

ໄລຍະເລີ່ມ
ຕົ້ນໂຄງການ

ກຳລັງດຳເນີນ
ການຜະລິດ

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດ 

ສັນຍາ

ສຳເລັດຕາມ
ສັນຍາແລ້ວ

11%47%
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ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝົດ

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. 

44,163 ha 173 ha 5,454 ha

24 4 62

90

ໃນຊ່ວງທົດສັດຕະວັດຜ່ານມາ ການລົງທຶນ ຂອງເອກະຊົນໃນຂົງ 
ເຂດທີ່ດິນ ໄດ້ກາຍເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນອັນຕົ້ນຕໍ ໃນການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ ສປປ ລາວ. 
ໃນນັ້ນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ກໍ່ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດດຶງດູດເອົາ 
ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນລະດັບຫຼາຍພໍສົມຄວນ.  

ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເນື້ອທີ່ປະມານເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ (47%) 
ຂອງເນື້ອທີ່ແຂວງທັງໝົດ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການຊອກຄົ້ນ 
ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມມີພຽງແຕ່ 4% 
(ປະມານ 50 ພັນເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອ ທີ່ຂອງແຂວງທັງໝົດ ທີ່ 
ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ 90 ໂຄງການ ເພື່ອເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ 
ໃນຈຳນວນ 22 ປະເພດກິດຈະການແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶ່ງໃນ 
ນັ້ນມີພຽງແຕ່ປະມານ 10% ຂອງເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ ທັງໝົດ 
ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ.    

ສອງສ່ວນສາມ ຂອງຈຳນວນໂຄງການຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງ ໝົດ 
ແມ່ນການລົງທຶນຂອງຄົນລາວ, ເກືອບ 20% ແມ່ນເປັນນັກລົງ 
ທຶນຂອງສປ ຈີນ ຫຼື ຮ່ວມທຶນຫວ່າງນັກລົງທຶນຂອງ ລາວ ແລະ ສປ 
ຈີນ. ເຖິງແມ່ນວ່າແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຕັ້ງຢູ່ຕິດກັບ ສສ ຫວຽດ ນາມ 
ກໍ່ຕາມ ແຕ່ໂຄງການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ 

ຊຽງຂວາງ ກວມເອົາພຽງແຕ່ 7% ເທົ່ານັ້ນ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າມີປະມານ 70% ຂອງຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດ 
ເປັນການລົງທຶນໃນຂະ ແໜງບໍ່ແຮ່ ແຕ່ມີເນື້ອທີ່ອະນຸມັດພຽງ 
ແຕ່ປະມານ 5 ພັນເຮັກຕາ ເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບໂຄງການກະສິກຳ 
ມີທັງໝົດພຽງແຕ່ 24 ໂຄງການ (ກວມເອົາ 17% ຂອງຈຳ 
ນວນໂຄງການທັງໝົດ) ແຕ່ເນື້ອທີ່ອະນຸມັດພັດກວມເອົາ 
ເກືອບ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການເຊົ່າ ແລະ ສຳ 
ປະທານຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝົດ. ຊຶ່ງພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ 
ການປູກມັນຕົ້ນ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ 30 ພັນເຮັກຕາ, ຕາມດ້ວຍ 
ໂຄງການລ້ຽງ ສັດໃຫຍ່ ມີທັງໝົດ 16 ໂຄງການ ແລະ ມີເນື້ອ 
ທີ່ອະນຸມັດທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 10 ພັນເຮັກຕາ.



3

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.

37,443 ha

4,860 ha

10,768 ha

772 ha
28 ha 23 ha163 ha

- ha

1,389 ha

- ha

ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວເລີຍ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
ໂຄງການ

ກຳລັງດຳເນີນ
ການຜະລິດ

ຢຸດເຊົາກ່ອນການ 
ສິ້ນສຸດສັນຍາ

ສຳເລັດຕາມ
ສັນຍາແລ້ວ

ສົມທຽບເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ ໃສ່ເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ (ha) - ແຍກຕາມສະຖານະພາບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ
ເນື້ອທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ

ສຳລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງຄົນລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການລົງທຶນ 
ໃນຂະ  ແໜງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ອະນຸມັດຢູ່ໃນລະ 
ຫວ່າງ ບໍ່ເຖິງ 1 ເຮັກຕາ ຈົນເຖິງ 2,000 ເຮັກຕາ ຕໍ່ໜຶ່ງໂຄງການ. 
ສຳລັບໂຄງການລົງ ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ເປັນການ 
ລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ມີເນື້ອ 
ທີ່ສະເລ່ຍຕໍ່ໜຶ່ງໂຄງການແມ່ນປະມານ 3,700 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງເຫັນ  
ວ່າເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໂຄງການລົງທຶນຂອງຄົນ 
ລາວຫຼາຍ.   

ເນື້ອທີ່ປະມານ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ໂຄງການລົງທຶນ 
ຂອງຄົນລາວທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ເນື້ອທີ່ 
ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ ສຳລັບ ໂຄງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດນັ້ນ 
ກວມເອົາພຽງແຕ່ 5% ຂອງເນື້ອທີ່ອະນຸມັດທັງໝົດ. ຊຶ່ງເປັນ 
ທີ່ແປກໃຈເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍທີ່ສຸດ ລະຫວ່າງ 
ຈຳນວນເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ ແລະ ເນື້ອທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ (ເບິ່ງຄຳອະທິ 

ບາຍກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ ແລະ ເນື້ອທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ ຢູ່ຂ້າງ 
ລຸ່ມນີ້) ແມ່ນໂຄງການຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຜະລິດ, ນອກນັ້ນມັນ 
ກໍ່ເປັນໜ້າສົນໃຈຢູ່ວ່າ ມີເນື້ອທີ່ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 10 ພັນເຮັກຕາ 
ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການສຳປະທານລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ແຕ່ໂຄງການ 
ເຫຼົ່ານັ້ນພັດໄດ້ຢຸດເຊົາການພັດທະນາກິດຈະການຂອງໂຄງ ການ 
ທັ້ງໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບຕາມໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາສຳປະທານ. ໃນ 
ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນບໍ່ໄດ້ເປັນ 
ບັນຫາເລີຍ ແຕ່ຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ນັກລົງທຶນເອງ ທີ່ 
ຈະພັດທະນາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ແລະ ຮັກສາການດຳເນີນ 
ໂຄງການໃຫ້ສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປນັ້ນ ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອັນສຳ 
ຄັນ.
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16

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

6

7

2

22

1

1

6

1

2

9

5

G

B

E

F

D

- ha
- ha

- ha
- ha

A

D

13,872 ha

2,116 ha

30,000 ha
1,048 ha

- ha
- haH

B

I

E

C

D

A

I

B

J

L

M

M

E

F

20 ha
51 ha
73 ha

- ha
- ha

- ha
42 ha
42 ha

156 ha
200 ha

10 ha
- ha

163 ha
- ha

- ha
- ha

12 ha
10 ha
86 ha
40 ha
186 ha

74 ha
72 ha
57 ha
100 ha
13 ha

958 ha
- ha
- ha
- ha

1,951 ha
1,950 ha

2,089 ha

53 ha

ປະເພດກິດຈະການ ແຍກຕາມຂະໜາດເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ ແລະ ປະເທດ/ສັນຊາດ ຂອງນັກລົງທຶນ

ປະເພດກິດຈະການ
ຈຳນວນໂຄງການ

ຢູ່ໃນແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ

ປະເທດ/ສັນຊາດ 
ຂອງນັກລົງທຶນ

ເນື້ອທີ່ອະນຸມັດ 

ເນື້ອທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ

ເຫັດ

ໃບມອນ
ລ້ຽງມ້ອນ

ໃບຢາສູບ

ສັດລ້ຽງ ງົວ-
ຄວາຍ

ມັນຕົ້ນ

ພືດກະສິ
ກຳທົ່ວໄປ

ໝາກກ້ຽງ

ໝາກຈອງ

10 ລາວ
1 

ເກົາຫຼີໃຕ້

1 ລາວ

3 
ຫວຽດນາມ

1 ໄທ1 ລາວ-ໄທ

1 ເກົາຫຼີໃຕ້

1 ລາວ

1 ລາວ

1 ຈີນ

1 ລາວ-
ການາດາ

2 ຈີນ

ກະ
ສິກ

ຳ
ປູກ

ໄມ
້ອຸດ

ສາ
ຫະ

ກຳ ໃບຊາ 1 ຈີນ 1 ລາວ

ໄມ້ວິກ 1 ລາວ-ຍີປຸ່ນ

ໄມ້ເກດສະໜາ 1 ລາວ-ອັງກິດ

ຫີນແຮ່

ແຮ່ຄຳ

ແຮ່ຊາຍ

ຫີນກວສ

ຫີນປູນ

ຫີນກາວ

ແຮ່ກົ່ວ

ແຮ່ຊືນ

ຖ່ານຫີນ

ແຮ່ທອງ

ແຮ່ເຫຼັກ

ບໍ່ແ
ຮ່

*ຕາຕະລາງນີ້ ບໍ່ລວມເອົາເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ.

6 ລາວ

7 ລາວ

2 ລາວ

18 ລາວ 3 ຈີນ 1 ລາວ-ຈີນ

1 ລາວ

1 ຫວຽດນາມ

3 ລາວ 2 ລາວ
-ຈີນ

1 
ອົດສະຕາລີ

1 ລາວ-
ຫວຽດນາມ

2 ລາວ

1 ລາວ
1 

ຫວຽດນາມ
1 ລາວ-

ຫວຽດນາມ

3 ຈີນ 2 ລາວ
-ຈີນ

1 
ໂປໂລຍ

1 ລາວ
1 

ຫວຽດນາມ 1 ເກົາຫຼີໃຕ້

1 ຈີນ 1 ການາດາ
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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

ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນແຜນທີ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳ 
ປະທານໃນຂະແໜງກະສິກຳ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ເຂດພື້ນ 
ທີ່ຮາບພຽງ ບໍລິເວນເຂດເທດສະບານແຂວງ ແລະ ລຽບຕາມ 
ເຂດເສັ້ນທາງຫາຕົວເມືອງໂພນສະ ຫວັນ. ຈຶ່ງເຫັນວ່າການລົງ 
ທຶນໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີການປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າ 
ໃນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການເຂົ້າເຖິງໂດຍການ ສ້າງ 
ເສັ້ນທາງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເທົ່າທີຄວນ. ເຖິງ 
ແນວໃດກໍ່ຕາມມີການລົງທຶນໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຫຼາຍ ໂຄງ 
ການ ແລະ ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳຈຳນວນໜຶ່ງ ເຫັນວ່າ 
ຕັ້ງຢູ່ເຂດທີ່ຫ່າງໄກອອກໄປ ຊຶ່ງອາດຈະຄາດເດົາໄດ້ວ່າໂຄງ 
ການເຫຼົ່ານີ້ ຈະປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງພື້ນຖານ ໂຄງ 
ລ່າງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ກັບຕົວ 
ເມືອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໂດຍລວມແລ້ວຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 
ຂອງບັນ ດາບ້ານທີ່ນອນໃນເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີການສຳປະທານ ແມ່ນ 
ມີລະດັບຕ່ຳກວ່າ (36%) ບັນດາບ້ານທີ່ບໍ່ມີການສຳປະທານ 
(42%) ຫຼາຍ. ພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການສຳປະທານໃນ
ໄລ ຍະຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນເຂດທີ່ມີເສັ້ນ ທາງເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະດວກ 
ກວ່າເຂດທີ່ບໍ່ມີການສຳປະທານ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າ 
ບັນດາໂຄງການ ທີ່ອະນຸມັດໃນໄລຍະຊຸມປີອັນມໍ່ໆນີ້ ແລະ ໂຄງ 
ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກ 
ຈາກຕົວເມືອງອອກໄປຖ້າທຽບໃສ່ໂຄງການທ່ີອະນຸມັດກ່ອນໜ້າ 
ນັ້ນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ແມ່ນໂຄງການລົງທຶນຂອງຄົນລາວ, ຊຶ່ງ 
ອາດ ຈະແມ່ນຍ້ອນວ່າໂຄງການທີ່ເຂົ້າມາຕາມພາຍຫຼັງ ຈະຕ້ອງ 
ໄດ້ຊອກຫາທີ່ດິນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກອອກໄປ ເນື່ອງຈາກວ່າທີ່ດິນ
ທີ່ມີຢູ່ມີຄວາມຈຳກັດແລ້ວ.
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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  

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.

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

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


