
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລດັຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
ເນື່ອງຈາກວາ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເປັນແຂວງທ່ີມີເນື້ອທ່ີກວາ້ງທ່ີສຸດໃນ 
ສປປ ລາວ ປະກອບກບັເງືອ່ນໄຂທ່ີເປັນທ່າແຮງທາງດາ້ນທ່ີຕັງ້ ໂດຍເປັນຈດຸສນູ 
ກາງຂອງເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ແລະ ສນູໃຈກາງເຊ່ືອມຕໍແ່ລວເສດຖະກດິ 
ຕາເວນັອອກ ແລະ ຕາເວນັຕກົ ຈຶງ່ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີສາມາດດງຶດດູເອົາການ 
ລງົທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດຫຼ້າຍທ່ີສດຸຢູ່ສປປ ລາວ. ໂຄງການ 
ລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໄດກ້າຍ 
ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍໃນການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ສະພາບ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ນບັແຕ່ຊຸມປີ 
1990 ເປັນຕົ້ນມາ. ການອະນມຸັດທ່ີດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ 
ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໃນສີ່ຂະແໜງການ ຄ:ື ກະສກິາໍ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, 
ບ່ໍແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ນບັແຕປ່ ີ1993 ເປັນຕົນ້ມາ ດັງ່ເສັນ້ສະແດງ 
1 ຊ່ຶງເປັນແຂວງ ທ່ີມກີານອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານໃນສີ່ຂະແໜງ 
ການດັງ່ກ່າວກ່ອນໝູຢູ່່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍແມ່ນໂຄງການຂດຸຄົນ້ແຮ່ຄາໍເຊໂປນ. 
ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ມກີານ 
ຂະຫຍາຍຕວົກວາ້ງຂວາງນບັແຕ່ປ ີ2006 ເປັນຕົນ້ມາ ຊ່ຶງມກີານອະນມຸດັເຖິງ 
12 ໂຄງການ ກວມເອາົເນື້ອທ່ີ 48,000 ກວາ່ ເຮັກຕາ. ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2007 
ຫາ 2011 ຈາໍນວນໂຄງການ ແລະ ເນືອ້ທ່ີດນິອະນມຸດັຕໍປ່ ີແມນ່ມກີານເໜງັຕງີໃນ 
ແຕ່ລະປ ີແລະ ນບັແຕ່ປ ີ2012 ເປັນຕົນ້ມາ ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ສາໍປະທານ ໄດ້ຫຸຼດລງົຢ່າງໄວວາ. ຊ່ຶງສາຍເຫດໜຶງ່ອາດເນື່ອງມາຈາກລັດ 
ຖະບານໄດ້ອອກຄາໍສັງ່ ວາ່ດວ້ຍການໂຈະການ ອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກໂ່ຄງການ 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 2016

ໃໝໃ່ນການຊອກຄົນ້ ແລະ ສາໍຫຼວດແຮ່ທາດ ຈາໍນວນໜຶງ່, ການປູກຢາງພາລາ 
ແລະ ໄມວ້ກິ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດໃນ ປ ີ2012.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເປັນແຂວງທ່ີມເີນື້ອທ່ີດນິຂອງລດັອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ 
ສາໍປະທານຫຼາຍທ່ີສດຸທຽບໃສແ່ຂວງອ່ືນໆຢູ່ໃນສປປ ລາວ. ໃນຊ່ວງປ ີ1993 
ແລະ ກາງປ ີ2016, ປະມານ 230,000 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 10% ຂອງເນື້ອທ່ີ 
ທ່ົວແຂວງໄດອ້ະນມຸດັ ໃຫ້ແກ ່66 ໂຄງການ ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານໃນການຜະລດິ 
ກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ເພ່ືອເປັນສນິຄາ້, ການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ 
ກໍສ້່າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ. ດັງ່ທ່ີສະແດງຢູ່ ຕາຕະລາງ 1 ເນືອ້ທ່ີຫຼາຍກວາ່ເຄິງ່ໜຶງ່ 
(55%, 126,378 ເຮັກຕາ, 30 ໂຄງການ) ໄດ ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່, 
ຮອງລົງມາ 73,151 ເຮັກຕາ (32%) ໄດ້ ອະນມຸດັໃຫ້ການປູກໄມ້ອດຸສາຫະກໍາ, 
ສາໍລບັຂະແໜງກະສກໍິາມ ີ14 ໂຄງການ ກວມເອົາເນື້ອທ່ີ 29,043 ເຮັກຕາ ຫືຼ 
ປະມານ 13% ຂອງເນື້ອທ່ີໆໄດອ້ະນມຸດັຢູ່ທ່ົວແຂວງທັງໝດົ.  ສາໍລບັການລງົ
ທຶນໃນການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແມ່ນມໜີອ້ຍ 
ຊ່ຶງມພີຽງ 2 ໂຄງການ ກວມເອົາເນືອ້ທ່ີ 38 ເຮັກຕາ. ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, 
ນອກຈາກ 66 ໂຄງການນັນ້ແລ້ວ, ຍັງມອີກີ 15 ໂຄງການລດັຖະບານ ໄດ້ອະນມຸດັ 
ໃຫ້ລງົທຶນໃນການຊອກຄົນ້, ສາໍຫຼວດ ແລະ ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງເສດ 
ຖະກດິ-ເຕກັນກິ ສາໍລບັຂະແໜງການບ່ໍແຮ່ ຊ່ຶງກວມເອົາເນືອ້ທ່ີຫຼາຍລາ້ນເຮັກຕາ 
ແລະ ພ້ົນເດັນ່ກວາ່ໝູແ່ມນ່ ການຊອກຄົນ້ນໍາ້ມນັ-ອາຍແກສັ, ຫີນກາວ, ແຮ່ຄາໍ 
ແລະ ແຮ່ທອງ.

ພ້ືນທ່ີປູກໄມວ້ກິຢູ່ເມອືງ ອາດສະພັງທອງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ ປ ີ2010
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• ການສມົທຽບຖານຂ້ໍມນູທ່ີມຢູ່ີ (ຖານປ ີ2010) ກບັຖານຂ້ໍມນູຂອງ 
ບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ 
ລວມທັງການສງັລວມ ແລະ ເກບັກໍາຂ້ໍມນູທ່ີຍັງບ່ໍທັນຄບົຖ້ວນ ຫືຼ 
ຂ້ໍມນູໃໝຈ່າໍນວນໜຶງ່. ຂ້ໍມນູທ່ີສງັລວມ ແລະ ເກບັກໍາປະກອບດວ້ຍ 
ສະຖິຕຕິົນ້ຕກ່ໍຽວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ 
ແລະ ເອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການ.

• ການສ້າງແຜນທ່ີຂອບເຂດທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາ 
ແລວ້ແບບມສີວ່ນຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນເມອືງໂດຍໄດແ້ຕມ້ຂອບເຂດຕອນດນິ 
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 ສີ່ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ ຄ:ື 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ.

• ການປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕົ້ນຢູ່ຂ້ັນ 
ເມອືງ ແລະ ແຂວງເພ່ືອເຊັນຮັບຮອງເອົາຂ້ໍມນູ ໂດຍຂະແໜງການ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫືຼ ເຊັນຮັບຮູ້ຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ/ຫືຼ 
ຫ້ອງວາ່ການປົກຄອງແຂວງ.

•  ການເກບັກາໍຂ້ໍມນູຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນ 
ຊ່ວງເດອືນ ມຖຸິນາ 2016.

ວທີິການ
ຂ້ໍມນູທ່ີນາໍສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງ ເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ
ການສາໍປະທານ, ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລວ້ ເນື້ອທ່ີໆພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ກວມເອາົພຽງແຕ່ 
ເຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 
ເຮັກຕາ). ສາໍລບັຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ມພີຽງປະມານ 33% (74,768 
ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (228,611 ເຮັກຕາ) ເທ່ົານັນ້ ທ່ີໄດ້ພັດທະ 
ນາແລວ້ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1) ຊ່ຶງຖືວາ່ເປັນສດັສວ່ນທ່ີຕໍາ່ຫຼາຍ. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, 
ການພັດທະນາເນື້ອທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານດັງ່ກາ່ວ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ 
ລະຫວາ່ງຂະແໜງການ. ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ 
ກວມເອາົປະມານ 75% (21,709 ເຮັກຕາ) ແລະ ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ 
ກວມເອາົ 58% (42,093 ເຮັກຕາ) ຂອງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ. ໃນທາງກງົກນັ 
ຂ້າມ, ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້ໃນຂະແໜງການ ບ່ໍແຮ່ ແມ່ນຕໍາ່ຫຼາຍ - 
ມພີຽງແຕ ່9% (10,966 ເຮັກຕາ) ເທ່ົານັນ້. ການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ໂດຍທ່ົວໄປແລວ້ 
ແມ່ນບ່ໍໄດ້ນາໍໃຊ້ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ຮັບການອະນມຸັດນັນ້ທັງໝດົພ້ອມກັນ ຄືກັນກັບ 
ການປູກພືດ ແລະ ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ແຕໂ່ຄງການສວ່ນໃຫຍ່ຈະຂດຸຄົນ້ເປັນບຼອກ 
ຕາມແຜນແຕ່ລະປີ. ການທ່ີເນືອ້ທ່ີຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ຖືກນາໍໃຊ້ໜອ້ຍ ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມ 
ວາ່ ປະລິມານແຮ່ທາດທ່ີຂດຸຄົນ້ນັນ້ຕໍາ່ ແຕ່ຕວົຈງິອາດສາມາດຜະລດິແຮ່ທາດໄດ້ 
ໃນປະລມິານຫຼາຍ ເນືອ່ງຈາກວາ່ ບາງກລໍະນ ີການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ໄດນ້າໍໃຊ້ຮບູແບບ 
ຂດຸຄົນ້ໃຕດ້ນິ ແລະ ແຮ່ທາດທ່ີສະສມົອາດຢູ່ໃນແນວລວງເລກິ ຊ່ຶງບ່ໍຈາໍເປັນມີ 
ການບຸກເບີກໜາ້ດນິເປັນບໍລເິວນກວາ້ງ ແລະ ໃນກລໍະນດີັງ່ກ່າວນີ້ ການປະເມນີ 
ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວສາໍລບັໂຄງການບ່ໍແຮ່ແມນ່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ 
ອາດບ່ໍສອດຄອ່ງກບັຄວາມເປັນຈງິ. ນອກຈາກນັນ້, ມບີາງກລໍະນ ີ ເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ 
ຂດຸຄົນ້ແລວ້ອາດຈະໄດຮັ້ບການຟ້ືນຟູໂດຍນກັລງົທຶນ ແລະ ໄດສ້ົງ່ຄນືໃຫ້ແກລ່ດັ 
ຖະບານໄປແລ້ວ ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້ຕໍາ່ຫຼາຍເມື່ອທຽບ
ໃສເ່ນື້ອທ່ີອະນມຸດັ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ 
ກດິຈະການ
ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານມທັີງໝດົ 24 ປະເພດ 
ກດິຈະການ ໃນນັນ້ຂະແໜງບ່ໍແຮ່ ມ ີ 11 ປະເພດກດິຈະການ, ກະສກໍິາມ ີ 9 
ປະເພດ ກດິຈະການ ແລະ 3 ປະເພດກດິຈະການ ນອນຢຸ່ໃນຂະແໜງການປູກໄມ້ 

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ1993 ແລະ 2016.
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3ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 2016

1 ເນືອ້ທ່ີການກໍສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີ ທ່ີຕັງ້ຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ່ໍລວມເອາົເຂດອາ່ງຮັບນໍາ້.

ຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີ
ເນືອ້ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຂອງລດັມຫຼີາຍປະເພດ 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.

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມປະເພດກິດຈະການ ໃນສີ່ຂະແໜງການ.

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 14 21.21 29,043 12.70 21,709 74.75

ອ້ອຍ 2 14.29 20,000 68.86 19,141 95.71

ມັນຕົ້ນ 4 28.57 8,322 28.65 2,207 26.52

ອື່ນໆ 8 57.14 721 2.48 361 50.07

ປູກໄມ້ 20 30.30 73,151 32.00 42,093 57.54

ໄມ້ວກິ 4 20.00 41,214 56.34 15,400 37.37

ຢາງພາລາ 13 65.00 23,599 32.26 18,466 78.25

ໄມ້ກະຖິນນາລົງ 3 15.00 8,338 11.40 8,227 98.67

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 30 45.45 126,378 55.28 10,966 8.52

ແຮ່ຄໍາ 1 3.33 124,700 98.67 9,931 7.96

ຫີນກາວ 3 10.00 1,281 1.01 764 59.64

ອື່ນໆ 26 86.67 397 0.31 271 68.26

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ1 2 3.03 38 0.02 - - 

ລວມ 66 100.00 228,610 100.00 74,768 32.71

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອແມ່ນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ທາງດ້ານ 
ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ 55% (124,700 ເຮັກຕາ) ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຂດຸຄົນ້ແຮ່ຄາໍ, 
ຮອງລງົມາແມນ່ການປູກໄມວ້ກິ ແລະ ຢາງພາລາ ຊ່ຶງກວມເອາົ 18% (41,214 
ເຮັກຕາ) ແລະ 10% (23,599 ເຮັກຕາ) ຕາມລໍາດັບ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). 
ສາໍລັບເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ, ເຫັນວາ່ ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ ແມນ່ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ 
ພັດທະນາເນື້ອທ່ີຄບົຕາມເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບອະນມຸດັເທ່ືອ ເຊ່ັນ: ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ຄາໍ 
ໄດ້ພັດທະນາເນື້ອທ່ີໄປແລ້ວພຽງແຕ່ 8% (9,931 ເຮັກຕາ ຈາກທັງໝດົ 
124,700 ເຮັກຕາ), ການປູກມັນຕົ້ນ ແລະ ໄມ້ວກິ ໄດ້ພັດທະນາພຽງແຕ່ 
27% ແລະ 37% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົຕາມລາໍດບັ. ເຖິງແນວໃດກຕໍາມ, 
ສັດສ່ວນເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວສໍາລັບການປູກໄມ້ ກະຖິນນາລົງ ແລະ 
ການປູກອອ້ຍ ກວມເອາົເຖິງ 99% (8,227 ເຮັກຕາ) ແລະ 96% ຕາມລາໍດບັ.

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານ
ໂດຍລວມແລ້ວ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 
ສວ່ນໃຫຍ່ໄດສ້ມຸໃສເ່ຂດພ້ືນທ່ີອ້ອມເທດສະບານເມອືງ ແລະ ທ່ີດນິລຽບຕາມ 
ເສັນ້ທາງເລກ 9 (ດັງ່ສະແດງໃນແຜນທ່ີ 1) ທ່ີມເີງືອ່ນໄຂທາງດ້ານພູມສນັຖານ, 
ນເິວດກະສກິາໍ ແລະ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ດກີວາ່. ນັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ ການລງົ 
ທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານດັງ່ກາ່ວ ອາດບ່ໍໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາ 
ໃນການພັດທະນາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ໂດຍກງົ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງວຽກເຮັດ 
ງານທໍາ ແລະ ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົນ້. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມມີ 
3 ລກັສະນະຈດຸພິເສດທ່ີສງັເກດໄດຢູ່້ໃນແຜນທ່ີ 1 ຄ:ື 1) ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ 
ສາໍປະທານໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແມນ່ສມຸໃສເ່ຂດຮາບພຽງທາງທິດຕາເວນັຕກົ 
ໃນບັນດາເມອືງທ່ີມເີສັນ້ທາງເລກທີ 13 ໃຕຜ່້ານ. 2) ໂຄງການລົງທຶນໃນການ
ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ສມຸໃສ່ເຂດຕາເວນັອອກທ່ີເປັນເຂດເນນີສງູ ແລະ ມລີະດບັ 
ຄວາມທກຸຍາກສງູກວາ່ ເຊ່ັນ: ເມອືງ ພະລານໄຊ, ພີນ, ເຊໂປນ ແລະ ນອງ. 3)
ໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ສວ່ນໃຫຍ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ເຂດທິດເໜອື ໂດຍສະເພາະ 
ບັນດາເມອືງ ໄຊພູທອງ, ຈາໍພອນ ແລະ ວລິະບູລ.ີ

ສ່ວນກ້າເບ້ຍໄມ້ວກິຢູ່ເມືອງ ໄຊບູລີ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມ 
ປີ 2010
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ແຜນທ່ີ 1: ທ່ີຕັ້ງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການ ກະສິກ�າ, ປູກໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ ທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມທກຸຍາກລະດັບບ້ານ ຢູ່ແຂວງ 
ສະຫວນັນະເຂດ.

ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນ ໃນສີ່ຂະແໜງການ.

ຂ້ັນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີອະນມຸດັໂຄງການ ແລະ 
ສນັຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ສວ່ນໃຫຍ່ເປັນ 
ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນສນູກາງ ຊ່ຶງກວມເອາົ 99% (227,106 
ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ົວແຂວງທັງໝດົ ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອ 
ແມນ່ອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນແຂວງ. ທາງດາ້ນຮບູແບບການລງົທຶນ ດັງ່ເສັນ້ສະແດງ 2, 
ປະມານ 98% (224,692 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນ 

ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ໃນນັນ້ 10 ໂຄງການ ກວມເອາົກວມເນື້ອທ່ີ 143,887 ເຮັກຕາ 
(62.9%) ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນ ຈາກ ສປ ຈນີ, ອກີ 10 ໂຄງການ ກວມ 
ເນື້ອທ່ີ 18,391 ເຮັກຕາ ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ນກັລງົທຶນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ 
ສວ່ນທ່ີເຫືຼອແມນ່ນກັລງົທຶນມາຈາກ 4 ປະເທດຄ:ື ອນິເດຍ, ໄທ, ເກາົຫີຼໃຕ ້ແລະ 
ຊູແອດ. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, ທາງດ້ານຈາໍນວນໂຄງການ ເຫັນວາ່ນກັລງົທຶນ 
ພາຍໃນກວມເອາົສດັສວ່ນຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ຄ ື52% (34 ໂຄງການ) ແຕພັ່ດກວມເອາົ 
ເນື້ອທ່ີພຽງແຕ ່1.3% (2,967 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ. 

ກະ ສ ິກາໍ ປູກ ໄມ ້ອດຸ ສາ ຫະ ກາໍ ບ່ໍ ແຮ່ ເຂ່ືອນ ໄຟ ຟ້າ ນໍາ້ ຕກົ
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ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ທ່ີສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 2, ໃນຈາໍນວນ 66 ໂຄງການທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົນັນ້ 
ຕວົຈງິມພີຽງແຕ່ 47% (31 ໂຄງການ) ເທ່ົານັນ້ທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີການຜະລດິ, 
21% (14 ໂຄງການ) ແມນ່ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ ຫືຼ ກໍສ່າ້ງ, ແລະ ທ່ີໜາ້ສນົໃຈແມນ່ 
9% (6 ໂຄງການ) ບ່ໍມກີານເຄື່ອນໄຫວໃດເລຍີ ພາຍຫັຼງໄດຮັ້ບການອະນມຸດັ 
ຈາກລດັ (ເບ່ິງຄວາມໝາຍຂອງແຕລ່ະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ 
ຢູ່ຂ້າງລຸມ່ນີ້). ທາງດ້ານເນື້ອທ່ີ, ປະມານ 69% (158,505 ເຮັກຕາ) ແລະ 
61% (45,813 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວ ຕາມລາໍດບັ 
ແມນ່ຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການດາໍເນນີການຜະລດິ.

ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ພວກເຮົາໄດ້ປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນຈາໍນວນ 
35 ໂຄງການ ໂດຍໄດປ້ະເມນີເຖິງ ສີ່ ອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ ຄ:ື ດ້ານຄວາມ 
ສອດຄອ່ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບ ດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ 
ແລະ ສງັຄມົ. ໃນນັນ້, ໄດ້ຈດັລະດບັດດັສະນຄີະແນນຄນຸນະພາບການລງົ ແລະ 
ຜົນໄດຮັ້ບສະແດງເຫັນວາ່ ຄະແນນໂດຍລວມແມນ່ຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ: 12 
ໂຄງການໄດຄ້ະແນນ ລະຫວາ່ງ 40-50 ຄະແນນ, 13 ໂຄງການ ໄດ້ລະຫວາ່ງ 
50-60 ຄະແນນ ແລະ ມ ີ10 ໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນ 60-70 ຄະແນນ. ໂດຍ 
ລວມ, ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ມຄີະແນນ
ລວມສງູກວາ່ໂຄງການທ່ີໄດເ້ຮັດການປະເມນີຢູ່ ຫຼາຍແຂວງ ເຊ່ັນ: ອດັຕະປ ືທ່ີມພີຽງ 
1 ໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນສງູກວາ່ 60. ສາມໂຄງການທ່ີໄດ້ ຄະແນນສງູສດຸຢູ່ແຂວງ 
ສະຫວນັນະເຂດ ແມນ່ການຂດຸຄົນ້ ຫີນກາວ (68 ຄະແນນ), ຂດຸຄົນ້ຫີນປູນ (68 
ຄະແນນ) ແລະ ແຮ່ຄາໍ (66 ຄະແນນ). ສໍາລບັໂຄງການທ່ີໄດຄ້ະແນນຕໍາ່ສດຸແມນ່ 
ການປູກຢາງພາລາໄດໂ້ຄງການລະ 43 ແລະ 44 ຄະແນນ (2 ໂຄງການ) ຕາມ 
ລາໍດບັ.

ຖ້າເບ່ິງຄະແນນໃນສີ່ດາ້ນເຫັນວາ່ ຄະແນນສະເລ່ຍດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງຕາມ
ລະບຽບກດົໝາຍຢູ່ໃນລະດບັຂ້ອນຂ້າງສງູ (15 ຈາກຄະແນນເຕມັ 25 ຄະແນນ 
ຕໍດ່າ້ນ), ສໍາລບັຄະແນນໃນ ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ ເຫັນວາ່ບ່ໍມີ 
ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັ ຄ ືມຄີະແນນສະເລ່ຍ 14 ຄະແນນ ສ່ວນດາ້ນສງັຄມົມຄີະແນນ 
ສະເລ່ຍຕໍາ່ກວາ່ອງົປະກອບດ້ານອ່ືນ (11 ຄະແນນ) (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 3). ເຖິງແມ່ນ 
ວາ່  ຄະແນນສະເລ່ຍລວມຂອງການປະເມນີຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດ້ຮັບ 54 
ຄະແນນ, ແຕ່ເມື່ອເບ່ິງຕາມຂະແໜງການ ເຫັນວາ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັຫຼາຍ; 
ໂຄງການບ່ໍແຮ່ ມຄີະແນນລວມສະເລຍ່ລວມສງູກວາ່ຂະແໜງການອື່ນຄ ື59 ຄະ 
ແນນ, ໃນຂະນະທ່ີ ຂະແໜງການກະສກໍິາ ແລະ ການປູກໄມ້ອດຸສາຫະກໍາມຄີະ 
ແນນລວມສະເລຍ່ 51 ຄະແນນ ແລະ 48 ຄະແນນ ຕາມລໍາດບັ. ເປັນທ່ີໜາ້ 
ສົນໃຈ, ເຖິງວາ່ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ ມີຄະແນນສະເລ່ຍໃນດ້ານເສດຖະກິດ 
(17), ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ (16) ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ (16) 
ສງູກວາ່ໂຄງການໃນຂະແໜງການອື່ນ, ແຕດ່າ້ນສງັຄມົພັດມຄີະແນນຕໍາ່ທ່ີສດຸ 
(9). ສາໍລັບຂະແໜງການກະສກິາໍ ພັດມຄີະແນນສະເລຍ່ຂ້ອນຂ້າງສງູໃນດາ້ນ 
ຄວາມສອດຄອ່ງ (14 ຄະແນນ) ແລະ ສງັຄມົ (14 ຄະແນນ) ແຕ່ຄະແນນໃນດ້ານ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກດິ ພັດຂ້ອນຂ້າງຕໍາ່ ຄ:ື 11 ແລະ 12 ຄະແນນ 
ຕາມລໍາດັບ. ສໍາລັບການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ,  ຄະແນນໃນສີ່ດ້ານບ່ໍມີຄວາມ 
ແຕກຕ່າງກນັຍົກເວັນ້ດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງທ່ີໄດຄ້ະແນນສງູກວາ່.

ຕາຕະລາງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມ 
ສະຖານະພາບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ສະຖານະພາບ
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈ�ານວນ
ໂຄງການ

ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸັດ (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີ
ພັດທະນາແລ້ວ (ຮຕ)

ບ່ໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 6 127 ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ

ຍັງບ່ໍທັນເລີ່ມຕົ້ນ 6 512 ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  14 50,737 26,330

ປະລະ/ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ 2 200 108 

ກໍາລັງດໍາເນນີການຜະລິດ 31 158,505 45,813

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 7 18,530 2,517 

ລວມ 66 228,611 74,768

ກ�າມະກອນຮັບຈາ້ງເສຍຫຍ້າຢູ່ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານຢູ່ເມືອງ ໄຊບູລີ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມປີ 2010.

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 
ໂດຍລວມເຫັນວາ່ ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ ບ່ໍມເີອກະສານກ່ຽວກບັການອະນມຸດັ 
ໂຄງການຄບົຖ້ວນ ເຊ່ັນ: ໃບອະນຍຸາດການດໍາເນນີທລຸະກດິ, ບົດສກຶສາຄວາມເປັນ 
ໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງ 
ໃບຢ້ັງຢນືກຽ່ວກບັສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, ຜົນການ 
ປະເມນີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດປ້ະຕບັິດຕາມເງືອ່ນໄຂສນັຍາ 
ການລງົທຶນ ແລະ ສນັຍາສາໍປະທານທ່ີດນິ ແລະ ການພັດທະນາທ່ີດນິໄປຕາມ
ຂອບເຂດເນື້ອທ່ີດນິ ທ່ີລດັໄດອ້ະນມຸດັ ຫືຼ ຈດັສນັໃຫ້ໃນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້. ຫຼາຍໂຄງ 
ການມີຄວາມຄືບໜາ້ໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາມແຜນທ່ີກໍານດົໄວ ້
ໃນລະດບັປານກາງ ຫາ ດ.ີ ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, ຫຼາຍໂຄງການບ່ໍໄດ້ສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີ 
ດນິກອ່ນການເຊັນອະນມຸດັ ແລະ ບ່ໍໄດ້ມສີວ່ນຮ່ວມກບັປະຊາຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນ
ກະທົບໃນຂະບວນການອະນມຸດັທ່ີດນິ ເຊ່ັນ: ບ່ໍໄດປຶ້ກສາຫາລືກບັທກຸຄນົພາຍ 
ໃນບ້ານ ແລະ ບ່ໍໄດຮັ້ບອະນຍຸາດເພ່ືອຄວາມເຫັນດເີຫັນພ້ອມຈາກປະຊາຊົນກອ່ນ 
ການບຸກເບີກທ່ີດນິ ແລະ ຫຼາຍໂຄງການ ຍັງບ່ໍທັນມກີນົໄກການຮ້ອງທກຸໃຫ້ແກ່
ຊາວບ້ານ ໃນກລໍະນທ່ີີມບັີນຫາເກດີຂ້ຶນຈາກການຈດັຕັງ້ປະຈບັິດ ໂຄງການລງົທຶນ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ບ່ໍໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕບັິດໂຄງການໃຫ້ແກຂ່ະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂ້ັນເມອືງ.

ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 
ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ມຫຼີາຍດາ້ນທ່ີໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ຍັງເຮັດບ່ໍທັນໄດດ້.ີ 
ເຖິງວ່າໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຫີຼກລຽງການບຸກເບີກພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ 
ໃນການພັດທະນາທ່ີດນິສາໍປະທານ, ແຕມ່ພ້ືີນທ່ີດນິຂອງໂຄງການຈາໍນວນໜຶງ່ 
ນອນໃນສາມປະເພດປ່າໄມ້ຂອງລັດ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກັນ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ) ຊ່ຶງກວມເອາົປະມານ 2,465 ເຮັກຕາ. 
ໃນນັນ້ປະມານ 82% (2,032 ເຮັກຕາ) ນອນຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກນັ, 7% (175 
ເຮັກຕາ) ນອນໃນປ່າຜະລດິ ແລະ ອກີ 10% (257 ເຮັກຕາ) ນອນໃນປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ. ຫຼາຍໂຄງການໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜົນກະທົບທາງດາ້ນສີ່ງແວດລອ້ມ  
ແລະ ສງັຄມົ ແຕ່ມພີຽງຈາໍນວນໜຶງ່ (13 ໂຄງການ) ທ່ີໄດ້ປະເມນີຢ່າງເໝາະສມົ 
ສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍ. ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ພັດບ່ໍໄດ້ເຮັດການຕດິຕາມກວດກາ 
ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການນາໍ 
ໃຊ້ສານເຄມຢູ່ີພ້ືນທ່ີໂຄງການຍັງບ່ໍທັນໄດດ້ ີຈຶງ່ມກີານລາຍງານກຽ່ວກບັບັນຫາ 
ຜົນກະທົບຈາກການນາໍໃຊ້ສານເຄມຢູ່ີບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ. ສາໍລັບຜົນກະທົບຕໍກ່ບັ 
ການລ້ຽງສດັ, ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ ບ່ໍມກີານລາຍງານ 
ບັນຫາດັງ່ກາ່ວ.

ຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິ
ຫຼາຍກວາ່ 90% ຂອງໂຄງການທ່ີໄດປ້ະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ພວກເຮົາບ່ໍ 
ສາມາດປະເມນີໄດວ້າ່ ນກັລງົທຶນໄດຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ ຫືຼ ຄາ່ສາໍປະທານ, ພາສ ີແລະ 
ອາກອນ ຕາມລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍ, ສາໍລບັໂຄງການທ່ີມຂ້ໍີມນູ ຜົນ
ໄດຮັ້ບແມ່ນໄດຄ້ະແນນໃນລະດບັກາງ. ເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ 
ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ບ່ໍໄດກ້ໍໃ່ຫ້ເກດີການສນູເສຍທ່ີດນິຂອງປະຊາຊົນ ຫືຼ 
ເຖິງວາ່ມກີານສນູເສຍທ່ີດນິ ແຕນ່ກັລງົທຶນໄດມ້ກີານຊົດເຊີຍ ໃຫ້ແກຜູ້່ທ່ີໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບດັງ່ກາ່ວຕາມລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ໃນຂະນະທ່ີໂຄງການຈາໍນວນ 
ໜຶງ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ເຂດທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: 
ການນາໍໃຊ້ສິງ່ນາໍເຂ້ົາ (ນໍາ້ມນັເຊ້ືອໄຟ, ເຄື່ອງມ,ື ຝຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ) ຈາກທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ມກີານປຸງແຕງ່ຜົນຜະລດິກອ່ນສົງ່ອອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ,ຫຼາຍກລໍະນີ
ໄດມ້ກີານອະນມຸດັທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄ່າດາ້ນເສດຖະກດິ ເຊ່ັນ: ດນິກະສກໍິາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມ້ ແລະ ພືດເສດຖະກດິ ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນປ່າໄມ້ 
ຊຸດໂຊມ ຫືຼ ດນິປອກໂລນ້ ຕາມທ່ີກາໍນດົຢູ່ໃນກດົໝາຍ. ນອກຈາກນີ້, ເຖິງວາ່
ຫຼາຍໂຄງການບ່ໍໄດປ້ະກອບສວ່ນເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນດຂ້ຶີນ ແຕໂ່ຄງ 
ການເຫ່ົຼານັນ້ໄດສ້ົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ທ່ີ
ເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບທ່ີສາໍຄນັໜຶງ່ຢູ່ຊົນນະບົດ ຢູ່ບໍລເິວນໃກຄ້ຽງຫຸຼດລງົ. 

ເສັ້ນສະແດງ 3: ຄະແນນສະເລ່ຍລວມ, ດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ, ຜົນກະທົບດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ.

ຄວາມສອດຄອ່ງ ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ດາ້ນເສດຖະກດິ ດາ້ນສງັຄມົ

ເສັນ້ສະແດງ 4: ຜົນການປະເມນີໃນລະດບັຕວົຊ້ີວດັໃນອງົປະກອບດ້ານຄວາມສອດຄອ່ງ.
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ເສັ້ນສະແດງ 6: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ເສດຖະກິດ.
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ຄະແນນຕໍາ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ຫີຼກລຽງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຂອງປະຊາຊົນ
2. ການຊົດເຊີຍຕໍກ່ບັທ່ີດນິທ່ີສນູເສຍ
3. ການຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ-ສໍາປະທານ, ພາສ-ີອາກອນ
4. ການປະກອບສວ່ນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
5. ຫີຼກລຽງການບຸກເບີກທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄາ່ສງູ
6. ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງລາຍຮັບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
7. ຫີຼກລຽງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
8. ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນ
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ເສັ້ນສະແດງ 5: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວັດໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
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ຄະແນນຕໍາ່ (<2.08)

ຄະແນນປານກາງ (2.08 - 4)

ຄະແນນສງູ (>4)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ຫີຼກລຽງການບຸກເບີກພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້
2. ປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລ້ອມທ່ີເໝາະສມົ
3. ຕດິຕາມບັນຫາສິງ່ແວດລອ້ມຢ່າງເໝາະສມົ
4. ນາໍໃຊ້ ແລະ ຄູມ້ຄອງການນາໍໃຊ້ສານເຄມທ່ີີເໝາະສມົ
5. ບ່ໍສາ້ງມນົລະພິດດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ
6. ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍກ່ບັການລ້ຽງສດັ

1. 2. 3. 4. 5. 6.
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

 0   20 40 60 80 100 

ສະເລຍ່ລວມ 15

16

14

14

11

11

11

12

12

14

14

16

14

17

11

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
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ຜົນກະທົບດາ້ນສງັຄມົ
ທາງດ້ານສງັຄມົ, ເຖິງວາ່ໂດຍລວມການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ບ່ໍໄດປ້ະກອບ
ສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາດາ້ນສງັຄມົ ແຕກ່ານລງົທຶນດັງ່ກາ່ວ ພັດໄດສ້າ້ງຜົນ 
ກະທົບດາ້ນລບົຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ. ເຖິງວາ່ຫຼາຍ
ໂຄງການໄດ້ຈໍາກັດການຈ້າງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂຄງການ, ແຕ່ການຈາ້ງງານດັງ່ກ່າວ ສວ່ນໃຫຍ່ບ່ໍໄດຕ້ອບສະໜອງໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນ 
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສາໍປະທານທ່ີດນິ ໝາຍຄວາມວາ່ຜູ້ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການຈາ້ງງານ ແມນ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍມາແຕບ່່ອນອື່ນ ລວມທັງ 
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ. ເຖິງວາ່ໂຄງການຈາໍນວນໜຶງ່ໄດ້ຈາ້ງແຮງງານຈາກບ້ານ
ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແຕກ່ານຈາ້ງງານດັງ່ກາ່ວບ່ໍມຄີວາມເທ່ົາທຽມກນັ ລະຫວາ່ງ 
ເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ບ່ໍແມນ່ທກຸກຸມ່ຄນົອາຍທ່ີຸຢູ່ໃນ ເກນອາຍອຸອກແຮງງານ 
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ ຄາ່ຈາ້ງ ທ່ີບໍລສິດັຈາ່ຍໃຫ້ຍັງ
ຕໍາ່ກວາ່ອດັຕາຄາ່ຈາ້ງຂ້ັນພ້ືນຖານຢູ່ສປປ ລາວ. ນອກນັນ້, ກາໍມະກອນທ່ີເຮັດ
ວຽກເປັນແຮງງານຮັບຈາ້ງຢູ່ພ້ືນທ່ີສາໍປະທານຈາໍນວນໜຶງ່ ຍັງຮູສ້ກຶວາ່ບ່ໍທັນມີ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມຄີວາມສຽ່ງຕໍສ່ຂຸະພາບເນື່ອງຈາກການເຮັດໜາ້ວຽກ
ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ ເຊ່ັນ: ການນາໍໃຊ້ສານເຄມ ີແຕບ່ໍ່ມອີປຸະກອນ ປ້ອງກນັທ່ີພຽງພໍ.  
ເຖິງວາ່ຄວາມຄາດຫວງັໜຶງ່ຂອງລດັຖະບານຈາກໂຄງການລງົທຶນຂອງເອກະຊົນ
ແມນ່ການຖ່າຍທອດເທັກໂນໂລຍີ ແລະ ເຕກັນກິການຜະລດິກະສກິາໍອນັໃໝໃ່ຫ້ 
ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດແຕຕ່ວົຈງິຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ບ່ໍມໂີຄງການ 
ໃດທ່ີໄດຖ່້າຍທອດເຕກັໂນໂລຢດີັງ່ກ່າວໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນເລີຍ. ສິງ່ທ່ີເປັນໜາ້ສນົໃຈ 
ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ສ່ວນໃຫຍ່ບ່ໍມກີານລາຍງານ ກ່ຽວກບັບັນຫາການສໍໂ້ກງ 
ຫືຼ ເອາົລດັເອາົປຽບແຮງງານ ຄກືນັກບັຢູ່ຫຼາຍແຂວງ. ຊ່ຶງອາດເປັນໄປໄດທ່ີ້ນກັລງົ 
ທຶນໄດ້ເອົາລັດເອົາປຽບໃນການຈາ້ງງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວາ່ 
ຊາວບ້ານຢູ່ບ້ານທ່ີພວກເຮົາຄດັເລອືກປະເມນີສວ່ນໃຫຍ່ບ່ໍໄປຈາ້ງແຮງງານຢູ່ 
ພ້ືນທ່ີສາໍປະທານແລ້ວ ຈຶງ່ບ່ໍມກີານລາຍງານກຽ່ວກບັບັນຫາດັງ່ກ່າວ.

ສະຫູຼບ
ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດອ້ະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ 
ໃນຂະແໜງການກະສກິາໍ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້າ 
ນໍາ້ຕກົ ຫຼາຍກວາ່ໝູຢູ່່ໃນ ສປປ ລາວ. ການລົງທຶນຂອງນກັລງົທຶນຈາກພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ສ່ວນໃຫຍ່ສມຸໃສ່ການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ 
ຊ່ຶງກວມເອາົຈາໍນວນໂຄງການ ແລະ ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ແລະ ແນວໂນມ້ 
ໃນອະນາຄດົການລງົທຶນໃນການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ຍັງຈະສບືຕໍເ່ປັນຂະແໜງການທ່ີ
ພ້ົນເດັນ່ກວາ່ຂະແໜງການອື່ນ ເນື່ອງຈາກວາ່ ປັດຈບັຸນນີ້ເນື້ອທ່ີດນິຂອງແຂວງ 
ຈາໍນວນຫຼາຍລາ້ນເຮັກຕາ ໄດອ້ະນມຸດັການຊອກຄົນ້, ສາໍຫຼວດແຮ່ທາດ ຫືຼ ສກຶສາ 
ຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດ້ານເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ແລະ ອາດມຫຼີາຍໂຄງການທ່ີ
ສາມາດກ້າວໄປສູ່ຂ້ັນຕອນການຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ເຖິງວາ່ແຂວງ 
ສະຫວນັນະເຂດ ໄດອ້ະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັໃຫ້ແກ່ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແຕຫຼ່າຍໂຄງການບ່ໍໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີດນິທ່ີໄດ້
ຮັບອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານດັງ່ກ່າວຢ່າງເຕມັທ່ີ ຊ່ຶງສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດ 
ທະນາແລ້ວແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ຕົວເລກອະນມຸັດທັງໝດົ. ນີ້ໝາຍວາ່ 
ນອກຈາກໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິລດັ ບ່ໍໄດສ້າ້ງໂອກາດໃນການ
ພັດທະນາອນັທ່ີຄວນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ວຽກເຮັດງານທໍາ, ແລະ ບ່ໍໄດ້ປະກອບ
ສວ່ນເຂ້ົາໃນການສາ້ງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຈາກການເກບັ ພາສ-ີອາກອນ ແລະ 
ຄາ່ເຊ່ົາ-ສາໍປະທານ ຢ່າງເຕມັສວ່ນແລວ້ ຍັງມນັເປັນການສນູເສຍໂອກາດໃນ 
ການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິທ່ີມຈີາໍກດັແລ້ວນັນ້ໃຫ້ເກດີຜົນປະໂຫຍດສງູສດຸ. ສະນັນ້, ເຫັນ 
ວ່າຄວນຈະມີມາດຕະການຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາໂຄງການເຫ່ົຼານັ້ນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນດັ່ງ 
ກາ່ວໃຫ້ເກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ ຫືຼ ຄວນຈະຈດັສນັທ່ີດນິທ່ີບ່ໍໄດພັ້ດທະນາດັງ່ກາ່ວ 
ໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນຜູ້ອື່ນທ່ີມຄີວາມສາມາດ ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການໃນການພັດ
ທະນາທ່ີດນິດັງ່ກາ່ວ.

ຜົນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ເຖິງວາ່ໂດຍລວມ 
ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີໄດ້ຄະແນນຂ້ອນຂ້າງສງູກວາ່ບັນດາ 
ໂຄງການທ່ີໄດ້ເຮັດການປະເມນີຢູ່ຫຼາຍແຂວງ. ຄະແນນສະເລ່ຍທາງດາ້ນຄວາມ 

ເສັ້ນສະແດງ 7: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ສັງຄົມ.
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ຄະແນນຕໍາ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ການຈາໍກດັການນາໍໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ
2. ຄວາມເທ່ົາທຽມໃນການຈາ້ງງານໃນແຕ່ລະເກນອາຍ ຸແລະ ເພດ
3. ຄາ່ຈາ້ງທ່ີສມົເຫດສມົຜົນ
4. ການປະຕບັິດຕໍແ່ຮງງານ
5. ການຈາ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
6. ການຫີຼກລຽງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັສຂຸະພາບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ   
    ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ
7. ການຫີຼກລຽງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ
8. ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຍ່ີ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ
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ສອດຄອ່ງ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກດິ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງດີ 
ແຕມ່ຫຼີາຍໂຄງການຍັງໄດຄ້ະແນນທາງດາ້ນສງັຄມົຕໍາ່ ຄກືນັກບັຢູ່ຫຼາຍແຂວງ 
ນັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 
ຍັງບ່ໍໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາດາ້ນສງັຄມົຢູ່ທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຄວນ. 
ນອກຈາກນັນ້, ເຖິງວາ່ຄະແນນສະເລ່ຍໂດຍລວມ ໃນດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ, 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ ມີຄະແນນຂ້ອນຂ້າງສູງກໍ່ຕາມ 
ແຕ່ຜົນການປະເມນີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຍັງມີຫຼາຍຕົວຊ້ີວດັຢູ່ໃນອງົປະກອບ 
ດັງ່ກາ່ວ ຍັງມຄີະແນນຕໍາ່ ທ່ີຈະຕອ້ງໄດຮັ້ບການປັບປຸງ ຫືຼ ແກໄ້ຂ. ຜົນການ 
ປະເມນີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ບ່ໍມໂີຄງການໃດທ່ີເຮັດໄດ້ດໃີນທກຸຕວົຊ້ີວດັໃນສີ່ອົງປະກອບ 
ຕວົຊ້ີວດັກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບການລງົທຶນດັງ່ກ່າວ. ສະນັນ້, ການປະເມນີຄນຸນະພາບ 
ການລງົທຶນຈຶງ່ເປັນຂະບວນການຮຽນຮູ ້ຊ່ຶງຈະຕອ້ງໄດຮ້ຽນຮູຈ້າກໂຄງການທ່ີ
ເຮັດໄດດ້ໃີນສະເພາະດາ້ນໃດໜຶງ່ ເພ່ືອປັບປຸງໂຄງການທ່ີຍັງໄດຄ້ະແນນຕໍາ່ ແລະ 
ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດຢ່າງຕໍເ່ນືອ່ງ ເນືອ່ງຈາກຜົນກະທົບຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ 
ທ່ີດນິ ມກີານປ່ຽນແປງໄປຕາມແຕລ່ະໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການ.

ພ້ືນທ່ີປູກມນັຕົນ້ຢູ່ເມອືງ ຊົນບູລີ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ ປ ີ2010



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), ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ (ກຊສ)
• ກມົທໍລະນສີາດ ແລະ ແຮ່ທາດ (ກທຮ), ກະຊວງ ພະລງັງານ 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), ກະຊວງ ໄປສະນ,ີ 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.


