
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລັດຢູ່ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັ ໃຫ້ນກັລົງທຶນເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຢູ່ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈນັ ໄດລ້ເິລີ່ມຂ້ອນຂ້າງໄວກ່ອນຫຼາຍໆແຂວງຢູ່ໃນສປປ ລາວ. ການ 
ອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນຂະແໜງການກະສກິ�າ, ປູກ 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ ຢູ່ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2017

ໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້າ ໄດເ້ລີມ່ຕົນ້ໃນປ ີ1995 (1 ໂຄງການ, 
7 ເຮັກຕາ) ແຕ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ນບັແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 2000 
ເປັນຕົ້ນມາ (ເບ່ິງເສັ້ນສະແດງ 1). ເນື້ອທ່ີດິນທ່ີໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານສງູສດຸຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເກດີຂ້ຶນໃນປ ີ2004 ຊ່ຶງໄດອ້ະນມຸດັ 
ປະມານ 8,000 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ ຫັຼງຈາກນັ້ນ ເຖິງວ່າມີການອະນຸມັດ 
ແຕສ່ວ່ນໃຫຍ່ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ.

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນະລະຫວາ່ງປ ີ1995 ແລະ 2016.
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ພາບຈາກມມູສງູ ບໍລເິວນເຂດເສດຖະກດິ ສະເພາະ ບຶງທາດຫຼວງ. ແຫ່ຼງຂ້ໍມນູ: Google Earth, ວນັທີ 04/02/2019.



2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 2017

1 ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັຂອງ 3 ໂຄງການ 2 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຈ�ານວນ 5 ໂຄງການ ແລະ ອກີ 10 ໂຄງການຍັງບ�ທັ່ນ 
ໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ ຫືຼ ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ.

• 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�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ 
ແລະ ເອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການ.

• ການສາ້ງແຜນທ່ີຂອບເຂດທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານແບບທ່ີໄດ້ 
ພັດທະນາແລ້ວມສ່ີວນຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ໂດຍໄດ້ແຕມ້ຂອບເຂດ ຕອນ 
ດນິເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຂອງໂຄງການທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີກດິຈະການ 
ຢູ່ໂດຍນ�າໃຊ້ແຜ່ນທ່ີໆພິມອອກເປັນເຈຍ້ຂະໜາດ A0 ໃນນັນ້ປະກອບ 
ມີຂ�້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຢູ່ພາຍໃນເມືອງ, 
ຂ�ມ້ນູດາ້ນການປົກຄອງ ແລະ ພູມສນັຖານເຊ່ັນ: ຂອບເຂດເມອືງ, 
ເສັນ້ທາງ, ຈດຸທ່ີຕັງ້ບ້ານ, ແມ່ນ�າ້ ແລະ ອື່ນໆ, ແລະ ພາບຖ່າຍທາ
ງອາກາດທ່ີມຄີວາມຊັດເຈນສງູ.

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

• ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູຢູ່ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ຢູ່ໃນຊ່ວງເດອືນ ພຶດສະພາ ຫາ ເດອືນ ມຖຸິນາ 2017.

ວທີິການ
ຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີສາມາດດງຶດດູເອາົການລົງທຶນຈາກ 
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໄດ້ຫຼາຍພ� 
ສມົຄວນ ຊ່ຶງມຈີ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັຂ້ອນຂ້າງສງູທຽບໃສ່ 
ຫຼາຍແຂວງ. ໃນຊ່ວງປ ີ1995 ແລະ ຕົນ້ປ ີ2017, ປະມານ 31,384 ເຮັກຕາ ຫືຼ 
ປະມານ 8% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວນະຄອນຫຼວງ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ່ 68 ໂຄງການ1 
ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນການຜະລດິກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ 
ເພ່ືອເປັນສນິຄ້າ, ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພັດທະນາພະລງັງານໄຟຟ້າ ດັງ່ຕາຕະລາງ 
1. ໃນນັນ້ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັຫຼາຍກວາ່ເຄິງ່ໜຶງ່ (52%, 16,327 ເຮັກຕາ) ໄດ້ອະນມຸດັ 
ໃຫ້ແກ ່ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ¼ (8,133 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ ການປູກໄມ້ 
ອດຸສາຫະກ�າ. ນອກຈາກນັນ້ຍັງມອີກີ 13 ໂຄງການ ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຊອກຄົນ້, 
ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ສ�າລັບຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ 
ຊ່ຶງກວມເອົາເນື້ອທ່ີປະມານ 105,410 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 29% ຂອງເນື້ອທ່ີທັງ 
ໝດົຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະ 
ທານ ທ່ີດນິລດັຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍລວມແລວ້ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ 
ໂດຍສະເລຍ່ ໂຄງການໜຶງ່ກວມເອາົເນື້ອທ່ີອະນມຸດັປະມານ 483 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງ
ເຫັນວາ່ມຂີະໜາດນອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີສະເລ່ຍຕ�ໜ່ຶງ່ໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍ 
ຄ ື740 ເຮັກຕາ. 

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສ�າປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ກວມເອົາພຽງ 
ແຕເ່ຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 
ເຮັກຕາ)). ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລ້ວຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໂດຍລວມແມນ່ 
ສງູ ກວາ່ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກັໜອ້ຍ ຊ່ຶງເນື້ອທ່ີ 

ອະນມຸດັປະມານ 2/3 (25,415 ເຮັກຕາ)2 ໄດພັ້ດທະນາແລ້ວມາເຖິງຕົນ້ປີ 
2017 ດັງ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ສດັສ່ວນເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດ 
ທະນາດັງ່ກາ່ວ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັຫຼາຍ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ ເນືອ້ທ່ີ
ໆອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ເກືອບທັງໝດົໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ 
ປະມານ 80% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃນຂະແໜງກະສກິ�າ ໄດພັ້ດທະນາແລ້ວ. 
ໃນຂະນະທ່ີສັດສ່ວນເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ ໃນການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ�າ 
ກວມເອົາພຽງແຕ່ 20% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸັດທັງໝດົເທ່ົານັນ້. ສ�າລັບການ 
ພັດທະນາພະລງັງານໄຟຟ້າ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ ກດິ 
ຈະການ
ການລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັຢູ່ນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈນັ ຂ້ອນຂ້າງມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍພ�ສມົຄວນ ຊ່ຶງມທັີງໝດົ 28 ປະເພດກດິ 
ຈະການ ແລະ ໃນນັນ້ 13 ປະເພດກດິຈະການນອນໃນຂະແໜງກະສກິ�າ, ສ�າລບັ 
ການປູກໄມ ້ມ ີ6 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ບ�ແ່ຮ່ ມ ີ9 ກດິຈະການ ແລະ ສ່ວນທ່ີ 
ເຫືຼອ ແມນ່ພະລງັງານໄຟຟ້າ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ເນື້ອທ່ີປະມານ 1/3 (9,250 
ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ົວແຂວງທັງໝດົ 
ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ ່ການຂດຸເກອືກາລ,ີ 19% (6,009 ເຮັກຕາ) ແລະ 16% 
(5,165 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມເ້ກດສະໜາ ແລະ ຂດຸຄົນ້ຫີນພູ 
ຕາມລ�າດບັ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດາ້ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້, ໂຄງການ 
ສວ່ນໃຫຍ່ໄດພັ້ດທະນາເນືອ້ທ່ີສວ່ນໃຫຍ່ ຫືຼ ເກອືບທັງໝດົແລ້ວ ຍົກເວັນ້ໂຄງການ 
ປູກໄມເ້ກດສະໜາ ທ່ີໄດນ້�າໃຊ້ເນື້ອທ່ີພຽງແຕ່ 1% ຂອງເນື້ອທ່ີໆໄດ້ຮັບການອະນ ຸ
ມດັຈາກລດັໃນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້.  

ພາບຈາກມູມສູງ ຂອງພ້ືນທ່ີປູກຢາງພາລາ ຢູ່ເມືອງ ນາຊາຍທອງ. ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: 
Google Earth, ວນັທີ 12/04/2019.
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3 ເນື້ອທ່ີການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີ ທ່ີຕັ້ງຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�່ລວມເອົາເຂດ 
ອາ່ງຮັບນ�າ້.

ຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີ
ເນືອ້ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ ມຫຼີາຍປະເພດ ແລະ ສາມາດ 
ຮູໄ້ດ ້ຫືຼ ຄດິໄລ່ດວ້ຍຫຼາຍວທີິ. ມຫຼີາຍໂຄງການ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກ່ຽວກບັ 
ເອກະສານອະນມຸດັໂຄງການ ແລະ ບາງກ�ລະນເີນື້ອທ່ີໆໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນ 
ເອກະສານຂອງໂຄງການບ�ກ່ງົກນັ. ສະນັນ້, ເນືອ້ທ່ີໆໄດນ້�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກ 
ສານນີ້ໝາຍເຖິງ:
• ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ: ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ສນັຍາພັດທະນາ 

ໂຄງການ, ຂ�ຕ້ກົລົງອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ, ໃບອະນຍຸາດການ 
ຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ, ສນັຍາເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ຫືຼ ເນືອ້ທ່ີຈາກຂອບເຂດ 
ອະນມຸດັທ່ີທາງລດັ ຖະບານກ�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.

ຕາຕະລາງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມປະເພດກິດຈະການໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ແຜນທ່ີ 1 ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັຢູ່ ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈນັ ແມ່ນສມຸໃສ່ບັນດາ 5 ເມອືງນອກ, ສ�າລບັຢູ່ 4 ເມອືງໃນ ປະກອບມີ 
ເມອືງ ຈນັທະບູລ,ີ ສສີດັຕະນາກ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ສໂີຄດຕະບອງ ມພີຽງການ 
ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ (ຫີນກ�ສ່າ້ງ) ຂະໜາດນອ້ຍ ຈ�ານວນໜຶງ່ຢູ່ເມອືງ ສໂີຄດຕະບອງ 
ເທ່ົານັນ້. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ການແຈກຢາຍຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ດັງ່ກາ່ວ ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັເລກັນອ້ຍ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ. ໂຄງການ 
ໃນຂະແໜງກະສກິ�າ ສວ່ນໃຫຍ່ ຕັງ້ຢູ່ເມອືງ ໄຊທານ,ີ ປາກງືມ່ ແລະ ຫາດຊາຍ 
ຟອງ, ການປູກໄມ ້ສວ່ນໃຫຍ່ຢູ່ເມອືງ ນາຊາຍທອງ, ໄຊທານ ີແລະ ປາກງືມ່. 
ໃນຂະນະທ່ີໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ຕັງ້ຢູ່ເມອືງ ໄຊທານ ີແລະ ສງັ 
ທອງ. ໂດຍລວມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນເຂດທ່ີມປີະຊາກອນຂ້ອນຂ້າງ 
ໜາແໜນ້ ແລະ ມກີານແຂ່ງຂັນການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຂ້ອນຂ້າງສງູຢູ່ແລວ້ ເຊ່ັນ: 
ການຜະລດິກະສກິ�າ, ການອະນລຸກັ, ການຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ ແລະ ອື່ນໆ. 
ສະນັນ້, ຖ້າບ�່ມີມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສງັຄມົທ່ີເໝາະສມົ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງ 
ການຂະໜາດໃຫຍ່ ອາດສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ�່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມທ�າມະ 
ຊາດ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງທ້ອງຖ່ິນ ຫຼາຍກວາ່ການສາ້ງໂອກາດໃນການ 
ພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ.

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 22 32.35 2,373 7.56 1,914 80.66

ສັດໃຫຍ່ງວົ-ຄວາຍ 5 22.73 912 38.43 652 71.49

ອ້ອຍ 2 9.09 470 19.81 463 98.51

ອື່ນໆ 15 68.18 991 41.76 799 80.63

ປູກໄມ້ 11 16.18 8,133 25.91 1,614 19.85

ໄມ້ເກດສະໜາ 1 9.09 6,009 73.88 71 1.19

ໄມ້ສັກ 1 9.09 1,087 13.37 664 61.09

ອື່ນໆ 9 81.82 1,037 12.75 879 84.76

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 34 50.00 16,327 52.02 16,110 98.67

ເກືອກາລີ 2 5.88 9,250 56.65 9,251 100.01

ຫີນພູ 14 41.18 5,165 31.63 4,995 96.71

ຖ່ານຫີນ 1 2.94 1,100 6.74 1,100 100.00

ອື່ນໆ 17 50.00 812 4.97 764 94.09

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ3 1 1.47 4,551 14.50 - -

ລວມ 68 100.00 31,384 100.00 19,639 62.58

ຕາຕະລາງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ສ�າລບັການຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ 
ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກິດ ໃນຂະແໜງບ�່ແຮ່.

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ແຮ່ເກືອກາລີ 5 79,340

ຖ່ານຫີນ 3 22,772

ແຮ່ຄ�າ 5 3,298

ລວມທັງໝດົ 13 105,410

ພາບຈາກມູມສູງ ບໍລິເວນເຂດ ຕົວເມືອງໃໝ ່ໜອງທາ. ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: Google Earth, 
ວນັທີ 04/02/2019.
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ຂ້ັນຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີອະນມຸັດໂຄງການ ແລະ ສັນ 
ຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຊ່ຶງກວມເອາົເນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ເຄິງ່
ໜຶງ່ (18,000 ເຮັກຕາ) ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ ກຽ່ວກບັຂ້ັນການອະນມຸດັໂຄງການ. 
ສ�າລບັໂຄງການທ່ີມຂີ�້ມນູ ເຫັນວາ່ ເນື້ອທ່ີສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການອະນມຸດັ ໂດຍ 
ຂ້ັນສນູກາງ ຊ່ຶງເນື້ອທ່ີປະມານ 33% (10,385 ເຮັກຕາ) ທ່ີໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານ ແມນ່ສນູກາງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ, ປະມານ 6% (1,870 ເຮັກຕາ) 

ອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມອືງອະນມຸດັ 1,219 ເຮັກຕາ. ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນໜຶງ່ໃນບັນດາບ�່ເທ່ົາໃດແຂວງທ່ີມີການລົງທຶນພາຍໃນພ້ົນ 
ເດັນ່ກວາ່ການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດ ຊ່ຶງເນືອ້ທ່ີປະມານ 2/3 (18,477 ເຮັກຕາ) 
ຂອງເນື້ອທ່ີອະນຸມັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທັງໝດົ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ 
ນກັລງົທຶນພາຍໃນ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 2). ສ�າລບັການລງົທຶນຕາ່ງປະເທດກວມ 
ເອົາພຽງແຕ ່38% (11,864 ເຮັກຕາ) ແລະ ໃນນັນ້ເນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ 80% 
ຂອງເນື້ອທ່ີດັງ່ກາ່ວ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ນກັລງົທຶນຈາກ ສປ ຈນີ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອ 
ແມນ່ນກັລົງທຶນມາ ອີກຈາກ 5 ປະເທດ ໄດ້ແກ່: ເກົາຫີຼໃຕ້, ໄທ, ສສ ຫວຽດ 
ນາມ, ສະວເີດັນ ແລະ ຍີປຸ່ນ. 

ແຜນທ່ີ 1: ທ່ີຕັ້ງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການ ກະສິກ�າ, ປູກໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມທກຸຍາກລະດັບບ້ານຢູ່ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.

ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.
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ພາບຈາກມູມສູງ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຊາຍ ແລະ ຫີນແຮ່ ຢູ່ຕາມລໍາແມ່ ນໍາ້ຂອງ. ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: Google Earth, ວນັທີ 08/02/2017.
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ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈ�ານວນ 68 ໂຄງການທ່ີໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົຢູ່ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຕວົຈງິມພີຽງເຄິງ່ໜຶງ່ (34 ໂຄງການ) ທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີການ 
ຜະລດິ. ທ່ີໜາ້ສນົໃຈແມ່ນ 15% (10 ໂຄງການ) ຂອງໂຄງການທັງໝດົ ຍັງບ�່
ທັນໄດ້ລງົມຈືດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ຫືຼ ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ ພາຍຫັຼງໄດຮັ້ບ 
ອະນມຸດັ ແລະ ອກີ 24% (16 ໂຄງການ) ບ�ມ່ຄີວາມຄບືໜາ້ເທ່ົາທ່ີຄວນ (ປະລະ) 
ຫືຼ ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ ຊ່ຶງກວມເອົາເນື້ອທ່ີອະນຸມັດປະມານ 
10,673 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 34% ຂອງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (ເບ່ິງຄວາມໝາຍ 
ຂອງແຕ່ລະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຢູ່ຂ້າງລຸມ່ນີ)້. ທາງດ້ານ 
ເນື້ອທ່ີ, ມພີຽງປະມານ 30% ແລະ 43% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ນ�າໃຊ້ແລວ້ 
ຕາມລ�າດບັ ແມນ່ຢູ່ຂ້ັນຕອນການດ�າເນນີການຜະລດິ, ສວ່ນອກີ 35% ຂອງເນືອ້ທ່ີ 
ອະນມຸດັ ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້.

ສະຫູຼບ
ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັ ໃຫ້ແກກ່ານລງົທຶນໃນຮບູແບບເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ທ່ີດນິໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ ຄ:ື ກະສກິ�າ, ປູກໄມ້, ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້າ ຢູ່ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດມ້ກີານລເິລ່ີມຂ້ອນຂ້າງໄວກອ່ນຫຼາຍແຂວງຢູ່ໃນ ສປປ 
ລາວ ໂດຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ກາງຊຸມປີ 1990 ຊ່ຶງຢູ່ຫຼາຍແຂວງແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນໃນ
ຕົນ້ຊຸມປ ີ2000 ເປັນຕົນ້ມາ. ເນື້ອທ່ີດນິຂອງລດັ ທ່ີໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານ ເກອືບທັງໝດົແມນ່ຢູ່ບັນດາ 05 ເມອືງນອກຂອງນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈນັ ຄ:ື ໄຊທານ,ີ ນາຊາຍທອງ, ປາກງືມ່, ຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ສງັທອງ. 
ໃນນັນ້ໂຄງການໃນຂະແໜງກະສກິ�າ ສວ່ນໃຫຍ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ເຂດເມອືງ ໄຊ 
ທານ ີແລະ ປາກງືມ່, ການປູກໄມ ້ສວ່ນໃຫຍ່ຢູ່ເມອືງ ນາຊາຍທອງ, ໄຊທານ ີແລະ 
ປາກງືມ່. ໃນຂະນະທ່ີໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ�່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ຕັງ້ຢູ່ເມອືງ ໄຊທານ ີ
ແລະ ສັງທອງ. ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເນື້ອທ່ີດິນລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ອະນມຸັດ 
ໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການ 
ຂຸດຄົ້ນເກືອກາລີ. ໃນອະນາຄົດ ການລົງທຶນໃນການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ຍັງຈະມແີນວ 
ໂນມ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ເນືອ່ງຈາກມເີນືອ້ທ່ີດນິຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍພ�
ສມົຄວນທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານການຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ ຫືຼ ສກຶສາ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕກັນກິ ແລະ ເສດຖະກດິ ຊ່ຶງອາດມໂີຄງການຈ�ານວນ 
ໜຶງ່ສາມາດກາ້ວເຂ້ົາສູຂ້ັ່ນຕອນການຂດຸຄົນ້ໃນອະນາຄດົອນັໃກ້ໆ ນີ້. 

ເຖິງວາ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດ້ອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ໃນ ສີ່ ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍກ�່ຕາມ ແຕ່ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຂອງຫຼາຍໂຄງການ ຊ່ຶງກວມເອາົສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີອະນມຸດັຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍແມນ່ 
ບ�ມ່ຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນຂອງໂຄງການທ່ີວາງໄວ ້ເຊ່ັນ: ປະລະ/ບ�ເ່ອາົໃຈໃສ່, 
ຢຸດເຊົາກອ່ນການສິນ້ສດຸສນັຍາ ຫືຼ ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລີຍ. ນັນ້ສະແດງວາ່ ໂຄງ 
ການເຫ່ົຼານັນ້ບ�ໄ່ດນ້�າເອາົຜົນປະໂຫຍດອນັທ່ີຄວນມາໃຫ້ແກລ່ດັ ກ�ຄ່ ືປະຊາຊົນ 
ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ໂອກາດການຈາ້ງງານ, ລາຍຮັບຈາກພາສອີາກອນ ແລະ ອື່ນໆ, 
ຈຶງ່ເຫັນວາ່ຄວນຈະມກີານຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ມມີາດຕະການ ເພ່ືອສົງ່ເສມີໃຫ້
ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ພັດທະນາທ່ີດນິທ່ີມຈີ�າກດັແລວ້ນັນ້ ໃຫ້ເກດີຜົນປະໂຫຍດສງູ ສດຸ 
ຫືຼ ຈດັສນັທ່ີດນິດັງ່ກາ່ວ ໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນຜູ້ອື່ນທ່ີມຄີວາມສາມາດ ແລະ ມຄີວາມ 
ຕ້ອງການຢາກພັດທະນາທ່ີດິນດັ່ງກ່າວ.

ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມຈີ�ານວນປະຊາກອນຂ້ອນຂ້າງໜາແໜນ້ ເມື່ອທຽບ 
ໃສແ່ຂວງອື່ນໆ ແລະ ມກີານແຂ່ງຂັນການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຂ້ອນຂ້າງສງູຢູ່ແລວ້ ເຊ່ັນ: 
ການຜະລດິກະສກິ�າ ຂອງຄວົເຮືອນຂະໜາດນອ້ຍ, ການຂະຫຍາຍຕວົເມອືງ 
ແລະ ທ່ີຢູ່ອາໄສ, ການອະນລັຸກ ແລະ ອ່ືນໆ. ສະນັນ້, ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ໃຫ້ແກ ່ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່, ການປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າ ແລະ ພືດກະສກິ�າອາດ 
ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ�່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມທ�າມະຊາດ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ່ ການສາ້ງໂອກາດດາ້ນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ຖ້າ
ຫາກບ�ມ່ມີາດຕະການໃນການປ້ອງກນັບັນຫາຜົນກະທົບດັງ່ກ່າວທ່ີເໝາະສມົ. 
ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເລກິເຊ່ິງກຽ່ວກບັ ຜົນກະທົບຈາກການເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແມ່ນຄວນມີການເຮັດການປະເມນີຜົນກະ
ທົບຢ່າງເປັນລະບົບສະເພາະຕ່າງຫາກ ໂດຍອງີໃສ່ຫຼາກຫຼາຍຕວົຊ້ີວດັ ທ່ີກຽ່ວ 
ຂ້ອງກບັຜົນກະທົບສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. 

ຕາຕະລາງ 3: ຈ�ານວນໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ແຍກ
ຕາມສະຖານະພາບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ສະຖານະພາບ
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈ�ານວນ
ໂຄງການ

ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸັດ (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີ
ພັດທະນາແລ້ວ (ຮຕ)

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 8 303 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ 2 69 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  8 10,998 668

ກ�າລັງດ�າເນນີ
ການຜະລິດ 

34 9,340 8,368

ປະລະ/ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ 4 9,700 9,653

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດສັນຍາ 

12 974 949

ລວມ 68 31,384 19,638

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
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ພາບຈາກມູມສູງ ບໍລິເວນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ດົງໂພສີ. ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: Google Earth, ວນັທີ 01/11/2018.



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.


