
ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ກໍາລັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນໂລກ. ເຖິງແມ່ນວາ່ຕາມທິດສະດີແລ້ວ ນກັລົງທຶນຈະລົງທຶນໃສ່ທ່ີດິນ 
ເປ່ົາຫວາ່ງ ທ່ີບ່ໍເຄຍີນາໍໃຊ້ມາກອ່ນ ແຕໃ່ນຄວາມເປັນຈງິພັດສວນທາງກບັທິດສະດດີັງ່ກາ່ວ(1). ອີງໃສຂ້ໍ່ມນູທ່ີມຢູ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ເກອືບເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງເນື້ອທ່ີດນິທ່ີອະນມຸດັໃຫ້
ແກ່ນັກລົງທຶນເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ເປັນທ່ີດິນ ທ່ີຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສິກໍາມາກ່ອນ(2). ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດິນ 
ອາດປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແຕ່ພັດສົງ່ຜົນກະທົບດ້ານລບົຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ. 
ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ ການລງົທຶນຈາໍນວນໜຶງ່ ພັດໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບດາ້ນລົບ ຕໍກ່ບັດ້ານສງັຄມົ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມຫຼາຍກວາ່ຜົນປະໂຫຍດທ່ີໄດຮັ້ບ. ເນື່ອງຈາກການຂາດ
ລະບົບການຕດິຕາມທ່ີໂປ່ງໃສ ກຽ່ວກບັ ຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນເຫ່ົຼານີ້, ລດັຖະບານ ຈຶງ່ມຂ້ໍີມນູທ່ີຈາໍກດັ ເພ່ືອນາໍໃຊ້ເປັນບ່ອນອງີໃຫ້ແກ ່ ການຄຸມ້ຄອງ ຫືຼ ກາໍຈດັ 
ການລົງທຶນທ່ີມຜົີນກະທົບ ອັນບ່ໍເພ່ິງປາດຖະໜາ ແລະ ເພ່ືອສົງ່ເສມີການລງົທຶນ ໃຫ້ມຄີນຸນະພາບສງູ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ເປັນປະເທດ ທ່ີ ອາໄສ ຄວາມອດຸມົສມົບູນ ທາງດາ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິ 
ເປັນຕົນ້ຕ.ໍ ໃນປີ 2012, ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ ຂະແໜງ ກະສກິາໍ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ກວມເອົາເນື້ອທ່ີທັງໝດົ 0.99 ລາ້ນ 
ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເທ່ົາກບັຂະໜາດຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາທັງໝດົຂອງທ່ົວປະເທດ ແລະ ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິດັງ່ກາ່ວຍັງສບືຕໍມ່ກີານຂະຫຍາຍຕວົ(3). ເພ່ືອປະເມນີ 
ໂຄງການ ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ ໃນຂົງເຂດການຂດຸຄົນ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາໄດພັ້ດທະນາວທີິການ ເພ່ືອປະເມນີຄນຸນະພາບ 
ໂຄງການ ລງົທຶນເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ. ວທີິການປະເມນີນີ ້ແມນ່ອງີໃສກ່ານສາໍພາດບັນດາພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງເປັນຕົນ້ຕ ໍໂດຍນາໍໃຊ້ແບບສອບຖາມທ່ີອອກແບບ 
ທ່ີເປັນມາດຕະຖານ. ພວກເຮົາໄດ້ປະເມນີເຖິງ ອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ທາງດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ 
ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ. ໂດຍອງີໃສ່ຂ້ໍມນູທ່ີໄດ້ຈາກການສໍາພາດ, ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາວທີິການຈດັລະດບັໃຫ້ຄະແນນ 
ຄນຸນະພາບ ແລະ ບັນທັດຖານ ເພ່ືອວດັແທກຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ. ລະບົບການຈດັລະດບັໃຫ້ຄະແນນນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ 
ລດັຖະບານລາວ ເພ່ືອທົບທວນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງແຕ່ລະໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ ໂດຍສາມາດເບ່ິງເປັນແຕ່ລະປະເພດກດິຈະການ ຫືຼ ຂະແໜງການ.

ການລເິລີ່ມນີ້ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກນັຂອງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ສນູເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລ ເບີນ, ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜບັ 
ສະໜນູຈາກ ອງົການເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມແືຫ່ງປະເທດສະວດິເຊີແລນ. ບົດສງັລວມຫຍ້ໍນີ້ ນາໍສະເໜພີາບລວມ ກ່ຽວກບັ ວທີິການການປະເມນີຄນຸນະພາບ 
ການລງົທຶນ ຊ່ຶງລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັວທີິການດັງ່ກາ່ວ ແມນ່ໄດຂ້ຽນຢູ່ປ້ຶມຄູມ່ ື ສະບັບສມົບູນ ກຽ່ວກບັ “ການປະເມນີຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັ: ວທີິການສາໍລບັການປະເມນີຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ ລາວ”.

ກໍນເີລຍ ເຮັດ, ວງົ ນນັທະວງົ, ໄມເອີສ ເຄນນ ີລາຊາ, ເກດແກ້ວ ພວງເພັດ, ສະຫວນັ ຫານພົມ

ວທີິການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນ
ຂອງລັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

ການປະເມນີ
ຄນຸນະພາບການລງົທຶນ 
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ການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ  ວທີິການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

ດາວໂຫຼດ ປ້ຶມຄູມ່ ືສະບັບສມົບູນ ໄດທ່ີ້:

DOI: http://dx.doi.org/10.7892/boris.111041   ISBN (e-print): 978-3-906813-53-0
ເວບໄຊຂອງໂຄງການ: www.decide.la    ISBN (print): 978-3-906813-52-3

ການອາ້ງອີງເອກະສານ: ກໍນເີລຍ ເຮັດ, ວງົ ນນັທະວງົ, ໄມເອີສ ເຄນນ ີລາຊາ, ເກດແກ້ວ ພວງເພັດ, ສະຫວນັ ຫານພົມ. 2018. 
ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລົງທຶນ-ວທີິການປະເມນີຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ນະຄອນຫຼວງ ເບີນ, 
ປະເທດ ສະວດິເຊີແລນ: ສູນເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE), ມະຫາວທິະຍາໄລ ເບີນ, ປະເທດ ສະວດິເຊີແລນ, ຈດັພິມໂດຍ Bern 
Open Publishing, ຈາໍນວນ 30 ໜາ້.

ການສໍາພາດຊາວບ້ານ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສໍາປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດຢູ່ເມືອງ ພີນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ຮູບຖ່າຍໂດຍ: Miles Kenney-Lazar
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ຄວາມສອດຄ່ອງ
ດ້ານກົດໝາຍ

ຜົນກະທົບຕໍ່ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜົນກະທົບຕໍ່ 
ສັງຄົມ

ຜົນກະທົບຕໍ່ 
ເສດຖະກິດ

ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ
ພວກເຮົາເລີ່ມຈາກການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ຂອງລດັ ທ່ີໄດ້ອະນມຸດັຜ່ານມາ. ຢູ່ ສປປ ລາວ ກຄໍກືບັຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລັດ ແມນ່ສາມາດອະນມຸດັຢູ່ ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສນູກາງ. ການຂ້ຶນບັນຊີນີ້ ແມນ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມຂ້ໍີມນູ ແລະ ສາມາດວິເິຄາະ ກຽ່ວກບັ ບັນດາໂຄງການລງົທຶນຕາ່ງໆ 
ຢູ່ໃນ ຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ແລະ ຍັງສາມາດວເິຄາະເຖິງຄນຸລັກສະນະ ແລະ  ແນວໂນມ້ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ໂດຍຈາໍແນກຕາມປະເພດກດິຈະການ 
ທ່ີໄດລົ້ງທຶນ. ການຂ້ຶນບັນຊີຄັງ້ນີ້ ໄດເ້ກບັກໍາຂ້ໍມນູລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັ ທ່ີຕັງ້ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ, ລວມທັງລກັສະນະຈດຸພິເສດຂອງແຕລ່ະໂຄງການ 
ເຊ່ັນ: ສັນຊາດຂອງ ນກັລົງທຶນ, ປະເພດກິດຈະການ ແລະ ຂ້ໍມູນດ້ານແຜນທ່ີກ່ຽວກັບເນື້ອທ່ີດິນ ທ່ີ ລັດຖະບານໄດ້ຈດັສັນໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີດິນ 
ທ່ີນກັລົງທຶນໄດນ້າໍໃຊ້ຕວົຈງິ. ພວກເຮົາເກບັກາໍຂ້ໍມນູເຫ່ົຼານີ້ໂດຍການສມົທຽບຂ້ໍມນູທ່ີມຢູ່ີ ກບັ ຖານຂ້ໍມນູຂອງບັນດາ ກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນທ້ອງ
ຖ່ິນ, ພ້ອມທັງສງັລວມເອົາບັນດາ ເອກະສານນຕິກິາໍ ກຽ່ວກບັ ການອະນມຸດັຂອງບັນດາໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ທ່ີມຢູ່ີນາໍບັນດາຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ 
ຢູ່ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມອືງ. ນອກນັນ້, ຍັງໄດ້ສາ້ງແຜນທ່ີດນິຂອບເຂດການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມກບັອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ.

ຕວົຊ້ີວດັ ກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ໂດຍອງີໃສມ່າດຕະຖານສາກນົ, ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາ ແລະ ການສາໍພາດບັນດາພະນກັງານຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕາ່ງປະເທດ ພວກເຮົາໄດຈ້ດັແບ່ງຕວົ 
ຊ້ີວດັ ກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບຂອງການລົງທຶນອອກເປັນ ສີ່ ອົງປະກອບຄ:ື (1) ຄວາມສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, (2) ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, (3) ຜົນກະທົບດາ້ນ 
ເສດຖະກດິ ແລະ (4) ຜົນກະທົບດາ້ນສງັຄມົ. ໃນແຕ່ລະອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ປະກອບມ ີຫົກ ຫາ ແປດ ຕວົຊ້ີວດັຍ່ອຍ ຊ່ຶງໄດນ້າໍໄປພັດທະນາເປັນແບບສອບຖາມເພ່ືອ
ສາໍພາດບັນດາ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ເພ່ືອມາກາໍນດົບັນດາຕວົແປ ທ່ີຈະບັນຈເຸຂ້ົາໃນແບບສອບຖາມການປະເມນີ ແມ່ນອງີໃສຂ້ໍ່ມນູ ຫືຼ ເອກະສານຫຼາຍແຫ່ຼງ ລວມທັງ 
ບັນດາກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ, ຄູມ່ ືການມສີວ່ນຮ່ວມແບບສະໝກັໃຈຂອງ ອງົການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO)(4), ບົດລາຍງານ 
ຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບ “ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດຫັຼກການ ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບ ໂຄງການສໍາປະທານທ່ີດິນເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສິກໍາ
ຂະໜາດໃຫຍ່” (5).

ເສັ້ນສະແດງ 1: ການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ໄດ້ປະເມີນໂດຍອີງໃສ່ ສີ່ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ: ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ຜົນກະທົບດາ້ນສງັຄມົ.

ພວກເຮົາໄດສ້າໍພາດຕາງໜາ້ຄວົເຮືອນທ່ີສນູເສຍທ່ີດນິໃຫ້ແກໂ່ຄງການເຊ່ົາ ຫືຼ ສຳປະທານທ່ີດນິ, ຄວົເຮືອນທ່ີມສີະມາຊິກທ່ີຮັບ 
ຈາ້ງກບັໂຄງການ, ຄວົເຮືອນທ່ີບ່ໍໄດ້ສນູເສຍດນິ ແລະ ຄວົເຮືອນທ່ີບ່ໍມສີະມາຊິກຄອບຄວົໄປຮັບຈ້າງກບັໂຄງການ. ການສຳພາດ 
ຂ້ັນບ້ານ ແມນ່ໄດສ້ຳພາດ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ລວມມນີາຍບ້ານ, ຫົວໜາ້ໜວ່ຍ, ແນວໂຮມບ້ານ, ພະນກັງານປ່າໄມ ້ແລະ 
ຕາງໜາ້ ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ. 

ພວກເຮົາໄດສ້າໍພາດ ຫ້ອງການ ແລະ ພະແນກການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ຢູ່ ຂ້ັນເມອືງ ແລະ ແຂວງ ໃນນັນ້ລວມມ ີຂະແໜງ ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ, ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່, ການເງນິ, ແລະ ແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. ແຕພ່ວກເຮົາອງີໃສຂ້ໍ່ມນູຈາກເມອືງເປັນຫັຼກ ເນືອ່ງຈາກວາ່ ເຂົາເຈົາ້ ເປັນຜູ້ທ່ີຮູ ້ແລະ ກາໍສະພາບການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດແຕລ່ະໂຄງການໄດດ້ກີວາ່. ສາໍລບັແບບສອບຖາມຂັ້ັນແຂວງ ແມ່ນມລີກັສະນະຖາມເປດີກວາ້ງ ກຽ່ວກບັ ຜົນກະທົບ 
ດາ້ນບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ຂອງໂຄງການ.

ພວກເຮົາໄດສ້າໍພາດບັນດານກັລງົທຶນທ່ີໄດເ້ຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ລວມມ ີຜູ້ອຳນວຍການ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ 
ບໍລິສັດ ຫືຼ ຜູ້ຈດັການພາກສະໜາມ ຫືຼ ພະນກັງານວຊິາການທ່ີຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນັນ້. 

• ຊາວບ້ານ

• ອົງການຈດັຕັ້ງຂອງລັດ

• ບໍລິສັດ

ການອອກແບບການສາໍຫຼວດເກບັກໍາຂ້ໍມນູ
ພວກເຮົາໄດອ້ອກແບບ ແບບສອບຖາມ ເພ່ືອສາໍພາດທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ໃນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ບ່ໍແຮ່. ພວກເຮົາໄດສ້າໍພາດ 
ຊາວບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສໍາປະທານ, ອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜາ້ຂອງບໍລສິດັທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ. ໃນການປະເມນີໂຄງການ 
ໜຶງ່ ແມນ່ໄດ້ສາໍພາດ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລັດ ແລະ ຊາວບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ຫຼາຍທ່ີສດຸ ແລະ ໜອ້ຍທ່ີສດຸ ຈາກໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ. 
ພວກເຮົາໄດ້ ປະເມນີລະດບັຂອງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ໂດຍອີງໃສ່ຈາໍນວນເນື້ອທ່ີດນິ ທ່ີສນູເສຍໃຫ້ແກໂ່ຄງການ ແລະ ຈາໍນວນຂອງປະຊາກອນຢູ່ໃນບ້ານ. ໃນນັນ້ພວກເຮົາ 
ໄດສ້າໍພາດ ສາມ ພາກສວ່ນຕົນ້ຕ ໍດັງ່ນີ້:
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ການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ  ວທີິການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

ຕາຕະລາງ 1: ພາບລວມຂອງບັນດາຕົວຊ້ີວດັ ແລະ ຕົວຢ່າງຄໍາຖາມທ່ີຄັດຈາກແບບສອບຖາມສໍາລັບການປະເມີນ QI ໃນ ສີ່ ອົງປະກອບຕົວຊ້ີວດັ: ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ, ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ

ບໍລສິດັໄດບຸ້ກເບີກທ່ີດນິ ກອ່ນ ຫືຼ ພາຍຫັຼງ ໂຄງການໄດຮັ້ບອະນມຸດັ ຕາມລະບຽບການ ຫືຼ ບໍ (ເຊ່ັນ: ສນັຍາໄດຮັ້ບການເຊັນແລ້ວ, 
ໂຄງການໄດຮັ້ບການອະນມຸດັແລວ້, ການສາໍຫຼວດເນື້ອທ່ີດນິ ແລະ ການສ້າງແຜນທ່ີຂອບເຂດທ່ີດນິສາໍປະທານ ສໍາເລດັແລວ້)? 

ບໍລິສັດໄດ້ ບຸກເບີກພ້ືນທ່ີດິນ ອອກນອກເຂດພ້ືນທ່ີສໍາປະທານບ່ໍ, ຖ້າຫາກໄດ້ບຸກເບີກ ມີເນື້ອທ່ີຫຼາຍປານໃດ?

ບໍລິສັດໄດ້ລະເມີດເງືອ່ນໄຂຂອງສັນຍາສໍາປະທານໃດໜຶງ່ບໍ ແລະ ຖ້າຫາກໄດ້ລະເມີດ, ລະເມີດໃນລະດັບໃດ?

ກອ່ນການອະນມຸດັໂຄງການ ຊາວບ້ານ ໄດ້ຮັບຂ້ໍມນູກຽ່ວກບັໂຄງການສໍາປະທານນັນ້ບໍ? ເຂົາເຈົາ້ມໂີອກາດໄດ້ເຈລະຈາບັນຫາສາໍຄນັຕ່າງໆ 
ບໍ? 
ຊາວບ້ານທ່ີຖືກຜົນກະທົບໄດ້ເຫັນດ-ີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຍິນຍອມດ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ລວ່ງໜາ້ ຕໍກ່ບັທ່ີດນິທ່ີໄດ້ ອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ 
ໂຄງການນັນ້ ບໍ? ປະຊາຊົນສາມາດນາໍເອົາບັນຫາຮ້ອງທກຸສະເໜຕີໍ່ກັບບໍລິສັດບໍພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການແລ້ວ? 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການມຄີວາມຄບືໜາ້ຄແືນວໃດ? ເຊ່ັນ: ປະຕບັິດໄດລ້ື່ນຄາດໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດບັນລຕຸາມຄາດໝາຍ, ຫືຶຼ ໂຄງການຖືກ 
ປະລະ?

ບໍລິສັດໄດ້ບຸກເບີກປ່າໄມ້ຂອງລັດທ່ີຫວງຫ້າມປະເພດໃດໜຶງ່ບໍ?

ມີຈກັຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນໃຫ້ແກ່ການສໍາປະທານ ແລະ ແຕ່ລະຄົວເຮືອນໄດ້ເສຍເນື່ອທ່ີດິນຫຼາຍປານໃດ?

ບໍລິສັດນາໍໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕາມທ່ີກົດໝາຍໄດ້ກໍານດົໄວບໍ້?

ບໍລສິດັນາໍໃຊ້ແຮງງານທ່ີມ ີອາຍຕຸາມເກນທ່ີກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວນ້ັນ້ບໍ, ບໍລສິດັຈາ້ງແຮງງານທກຸກຸມ່ອາຍ ຸແລະ ໄດຈ້າ້ງ ແຮງງານເພດຊາຍ 
ແລະ ເພດຍິງ ຢ່າງເທ່ົາກັນບໍ?

ຄ່າຈາ້ງແຮງງານທ່ີບໍລິສັດຈາ່ຍໃຫ້ ສູງກວາ່ ຄ່າແຮງພ້ືນຖານບໍ? ແຮງງານເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ໄດ້ຮັບຄ່າຈາ້ງເທ່ົາທຽມກັນບໍ? 

ເຄີຍມີການລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະພາບແວດລ້ອມການຈາ້ງງານ ທ່ີບ່ໍດີບໍ ຫືຼ ການເອົາລັດເອົາປຽບ ແຮງງານບໍ?

ມີວຽກຮັບຈາ້ງຫຼາຍປານໃດ ທ່ີຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ?

ບໍລສິດັ ມ ີປະກນັສຂຸະພາບ ຫືຼ ຈາ່ຍຄາ່ການປ່ິນປົວສຂຸະພາບໃຫ້ແກກ່າໍມະກອນບໍ? ບໍລສິດັຕອບສະໜອງ ການຝຶກອບົຮົມກຽ່ວກບັຄວາມ 
ປອດໄພໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນບໍ ແລະ ການສໍາປະທານນັນ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນບໍ?

ການຄໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານຂອງຊຸມຊົນທ່ີຢູ່ບໍລິເວນໃກຄ້ຽງ ມກີານປ່ຽນແປງແນວໃດ ນບັແຕມ່ໂີຄງການສາໍປະທານເປັນຕົນ້ມາ? 

ບໍລສິດັໄດແ້ນະນາໍເຕກັໂນໂລຍີໃໝ ່ຫືຼ ສະໜອງການຝຶກອບົຮົມຫຍັງແດ ່ໃຫ້ແກຊ່າວບ້ານ ທ່ີຊາວບ້ານສາມາດນາໍໄປໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກະສກິາໍ 
ຫືຼ ທລຸະກິດຂອງເຂົາເຈົາ້? ບໍລິສັດໄດ້ຕອບສະໜອງ ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມໃດໜຶງ່ ຕາມທ່ີໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສັນຍານັນ້ບໍ? 

ທ່ີດິນທ່ີບໍລິສັດບຸກເບີກນັນ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍປານໃດ?

ບໍລິສັດໄດ້ ຈາ່ຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ຄົວເຮືອນທ່ີຖືກຜົນກະທົບນັນ້ບໍ ແລະ ການຊົດເຊີຍນັນ້ຄິດໄລ່ຄືແນວໃດ?

ບໍລິສັດ ໄດ້ຈາ່ຍ ພາສີ, ຄ່າພາກຫຼວງ ແລະ ຄ່າອາກອນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທ່ີກໍານດົໄວບໍ້?

ບໍລິສັດໄດ້ຕອບສະໜອງການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ຕາມທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວບໍ້ ແລະ ຊາວບ້ານ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈໃນ
ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ໃນລະດັບໃດ? 

ລາຍຮັບ ຂອງປະຊາຊົນ ເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ນບັແຕ່ມີການສໍາປະທານເປັນຕົ້ນມາ?

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບ ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ມີການປ່ຽນແປງແນວໃດ ນບັແຕ່ມີໂຄງການສໍາປະ
ທານເປັນຕົ້ນມາ? 

ບໍລີສັດໄດ້ເຮັດສັນຍາການຜະລິດກະສິກໍາ ໃດໜຶງ່ກັບຊາວບ້ານບໍ ແລະ ຊາວບ້ານມີຄວາມພໍໃຈກັບການເຂ້ົາຮ່ວມສັນຍາການຜະລິດດັ່ງ
ກ່າວ ຫຼາຍປານໃດ? ແລະ ບໍລິສັດໄດ້ປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ພາຍໃນນີ້ບໍ?

ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ກັບການລ້ຽງສັດ ຢູ່ບໍລິເວນ ໃກ້ຄຽງບໍ?

ມີມົນລະພິດ ທາງອາກາດ, ນໍາ້, ດິນ, ແລະ ສຽງ ທ່ີເກີດຈາກທາງໂຄງການຫຼາຍປານໃດ? ບໍລິສັດ ຈດັການກັບສິ່ງເສດເຫືຼອ 
ໄດ້ດີປານໃດ?

ສານເຄມທ່ີີບໍລສິດັນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຜະລດິ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກລດັກອ່ນບໍ ແລະ ການນາໍໃຊ້ສານເຄມດີັງ່ກາ່ວມຜົີນກະທົບຫຍັງ
ແດຢູ່່ບໍລເິວນພ້ືນທ່ີໃກຄ້ຽງ? 

ບໍລສິດັໄດ້ ເຮັດບົດລາຍງານດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມຕາມທ່ີກາໍນດົໄວບໍ້ ແລະ ໄດ້ມກີານສ້າງແຜນການຄຸມ້ຄອງສິງ່ແວດລ້ອມ (EMP) ບໍ?

ບໍລິສັດໄດ້ເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ກ່ອນເລີ່ມໂຄງການບ່ໍ? 

ບໍລິສັດໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ລັດຖະບານ ເປັນປົກກະຕິບໍ?

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ອະນມຸັດ

ອງົປະກອບ ຕົວຊ້ີວດັ

ຄວ
າມ

ສອ
ດຄ

່ອງ
ກັບ

ລະ
ບຽ

ບກົ
ດໝ

າຍ
ຜົ

ນກ
ະທົ

ບດ
້ານ

ສິ່ງ
ແວ

ດລ
້ອມ

ຜົ
ນກ

ະທົ
ບທ

າງ
ດ ້າ

ນເ
ສດ

ຖະ
ກິດ

ຜົ
ນກ

ະທົ
ບດ

້ານ
ສັງ

ຄົມ

ຕົວຢ່າງຄໍາຖາມທ່ີຄັດຈາກແບບສອບຖາມ

ຂອບເຂດສໍາປະທານ

ການລະເມີດສັນຍາ

ການປຶກສາຫາລືກັບບ້ານ

ກນົໄກການເຫັນດ-ີເຫັນພ້ອມ, ຍິນຍອມຂອງ
ຊາວບ້ານ ແລະ ກນົໄກຂໍຄວາມເປັນທໍາ

ຄວາມຄືບໜາ້ຂອງໂຄງການ 

ປະເພດປ່າໄມ້ທ່ີບຸກເບີກ

ຈາໍນວນຄົວເຮືອນທ່ີສູນເສຍທ່ີດິນ

ການນາໍໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ອາຍຸ ແລະ ເພດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

ອັດຕາຄ່າຈາ້ງ

ການປະຕິບັດຕໍ່ແຮງງານ

ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງແຮງງານ

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ຜົນກະທົບຕໍຄ່ວາມໝັນ້ຄງົດ້ານສະບຽງອາຫານ

ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຍີໃໝ ່ແລະ 
ການພັດທະນາສັງຄົມ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງທ່ີດິນທ່ີໄດ້ບຸກເບີກ

ການຊົດເຊີຍທ່ີດິນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ການຈາ່ຍພາສີ-ອາກອນ

ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ

ການປ່ຽນແປງດ້ານລາຍຮັບ

ການປ່ຽນແປງການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ

ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ

ຜົນກະທົບຕໍ່ການລ້ຽງສັດ

ມົນລະຜິດ

ການນາໍໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ 

ການລາຍງານການຕິດຕາມຜົນກະທົບ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA)

ການລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້
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ການໃຫ້ຄະແນນໃນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ພວກເຮົາໄດພັ້ດທະນາ ດດັສະນ ີເພ່ືອຈດັລະດບັໃຫ້ຄະແນນໃນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໂດຍອງີໃສຂ້ໍ່ມນູຈາກການສາໍພາດຊາວບ້ານ, ຂະແໜງການຂອງລັດ, 
ບໍລສິດັ ແລະ ການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. ເນື່ອງຈາກວາ່ການໃຫ້ຄະແນນດັງ່ກາ່ວ ແມນ່ມກັຈະຕອ້ງໄດຊ່ັ້ງຊາ 
ກຽ່ວກບັວາ່ ຜົນກະທົບດາ້ນໃດສາໍຄນັກວາ່ກນັ, ສະນັນ້ ພວກເຮົາຈຶງ່ໄດອ້ອກແບບລະບົບໜຶງ່ຂ້ຶນມາ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດເຫັນໄດເ້ຖິງ ພາບລວມຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງ 
ການ ແລະ ອກີດ້ານໜຶງ່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນາໍໃຊ້ສາມາດປະເມນີລງົເລິກຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໃນແຕ່ລະອງົປະກອບໄດ້. ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍ ສາມ 
ລະດບັຄ:ື ລະດບັທີ 1) ຄະແນນລວມກ່ຽວກບັຄນຸນະພາບຂອງໂຄງການ, ລະດບັທີ 2) ສະແດງ ຄະແນນຄນຸນະພາບຂອງໂຄງການໃນແຕ່ລະອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ແລະ 
ລະດບັທີ 3) ຄະແນນ ຄນຸນະພາບຂອງໂຄງການໃນແຕລ່ະຕວົຊ້ີວດັຍ່ອຍ ໃນ ສີ່ ອງົປະກອບ.

ລະດບັທີ 1
ພວກເຮົາໃຫ້ຄະແນນແຕ່ລະໂຄງການ ແຕ ່1 ຫາ 100. ໂຄງການ ທ່ີມຄີະແນນໃກ້ຄຽງກບັ 100 ທ່ີສດຸ ເປັນໂຄງການລງົທຶນທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູ ໂດຍເບ່ິງທາງດ້ານຜົນກະທົບ 
ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ລວມທັງ ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ການໃຫ້ຄະແນນໃນແຕລ່ະອງົປະກອບ (ດາ້ນຄວາມ 
ສອດຄອ່ງ, ຜົນກະທົບຕໍດ້່ານ ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ) ແມນ່ໃຫ້ນໍາ້ໜກັເທ່ົາກນັ. ໃນການໃຫ້ຄະແນນໃນສີ່ອງົປະກອບດັງ່ກາ່ວ, ພວກເຮົາໄດ້ກາໍນດົບັນດາ
ຕວົຊ້ີວດັຕົນ້ຕໃໍນແຕລ່ະອງົປະກອບໂດຍອງີໃສ ່ໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍຕວົແປຈາກແບບສອບຖາມ ກຽ່ວກບັ ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ (QI). ແຕລ່ະຕວົຊ້ີວດັ ແມນ່ 
ໃຫ້ຄະແນນເທ່ົາກນັ. ຕົວຢ່າງ: ການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການສໍາປະທານປູກຢາງພາລາ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພວກເຮົາພົບວາ່ບ່ໍມີໂຄງການລົງທຶນໃດເລີຍທ່ີຖືວາ່ 
ເປັນໂຄງການທ່ີມີຄນຸນະພາບສງູ. ຜົນການປະເມນີນີ້ ແມ່ນ ສອດຄອ່ງກບັທັດສະນະຂອງຊາວບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການດັງ່ກາ່ວນັນ້.

ໂຄງການທີ 1

ຊື່ໂຄງການ ຄະແນນລວມຂອງໂຄງການ (ລະດັບທີ 1)

ໂຄງການທີ 2

ໂຄງການທີ 3

ໂຄງການທີ 4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ເສັ້ນສະແດງ 2: ດັດສະນ ີລະດັບຄະແນນຄນຸນະພາບ (IQI) ລະດັບທີ 1 ສໍາລັບ ໂຄງການສໍາປະທານປູກຢາງພາລາ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ລຽງລໍາດັບຕາມໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນຄນຸນະພາບ ສູງສຸດ ຫາ ຕໍ່າສຸດ.

ຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານກົດໝາຍ

ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ
4848

12
(48%)

13
(52%)

7
(28%)

16
(64%)

16
(64%)

12
(48%)

12
(48%)

8
(32%)

ລະດບັທີ 2
ໃນລະດບັທີ 2 ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສມົທຽບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ໃນແຕ່ລະອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັຂອງໂຄງການ ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ອງົປະກອບໃດໜຶງ່ ທ່ີຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານປັບປຸງ ຫືຼ ຄຸມ້ຄອງ. ຕວົຢ່າງໂຄງການສາໍປະທານການປູກຢາງພາລາ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ພວກເຮົາພົບວາ່ ໂຄງການລງົທຶນ ທ່ີມີ 
ຄະແນນລວມລະດບັທີ 1 ເທ່ົາກນັ ແຕພັ່ດ ຂ້ອນຂ້າງມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັຫຼາຍ ໃນດາ້ນຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ເສດຖະກດິ ແລະ ດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ.

ເສັ້ນສະແດງ 3: ສົມທຽບ ດັດສະນ ີຄະແນນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ (ລະດັບທີ 2) ສໍາລັບ ໂຄງການສໍາປະທານປູກຢາງພາລາ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ລະດບັທີ 3
ລະດບັທີ 3 ຊ່ວຍໃຫ້ການປະເມນີສາມາດລົງເລິກເຖິງບັນດາຕວົຊ້ີວດັ ທ່ີນກັລງົທຶນຍັງຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບ່ໍທັນໄດດ້.ີ ເສັນ້ສະແດງທີ 4 ສະແດງເຖິງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດແຕລ່ະຕວົ 
ຊ້ີວດັຂອງໂຄງການທີ 3 ຈາກເສັນ້ສະແດງທີ 2 ຂ້າງເທິງ. ຕວົຢ່າງ ໂຄງການນີ້ ເຫັນວາ່ເຮັດໄດດ້ທີາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ບໍລສິດັໄດ້ຈາ່ຍພັນທະ ພາສອີາກອນ ແລະ 
ຄາ່ພາກຫຼວງເປັນປະຈາໍ ແຕ່ຊ້ໍາພັດບ່ໍໄດມ້ກີານຈາ່ຍຄາ່ຊົດເຊີຍໃດໆໃຫ້ແກຄ່ວົເຮືອນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເລຍີ. ທ່ີດນິທ່ີສນູເສຍ ໃຫ້ແກໂ່ຄງການສາໍປະທານນັນ້ 
ແມ່ນມຄີວາມສາໍຄນັ ຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ ຂອງຊາວບ້ານ, ຊ່ຶງຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງຄວົເຮືອນທ່ີລາຍງານວາ່ໄດສ້ນູເສຍທ່ີດນິໃຫ້ແກໂ່ຄງການນັນ້ ໄດສ້ນູເສຍທ່ີດນິຂອງຕນົ 
ຢ່າງໜອ້ຍຫຼາຍກວາ່ ເຄິງ່ໜຶງ່ ຂອງທ່ີດນິທ່ີເຂົາເຈົາ້ມ.ີ ນອກຈາກນັນ້, ໂຄງການນີ້ບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານ ດຂ້ຶີນເລຍີ.

ໂຄງການ 2 จากເສັນ້ສະແດງที 2 ໂຄງການ 3 จากເສັນ້ສະແດງที 2
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ການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ  ວທີິການປະເມີນຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
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48%
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ຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜົນກະທົບ
ດ້ານສັງຄົມ

ຜົນກະທົບ
ດ້ານເສດຖະກິດ

ຄວາມສອດຄ່ອງ
ດ້ານກົດໝາຍ

ເສັນ້ສະແດງ 4: ຕວົຢ່າງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ດດັສະນຄີະແນນຄນຸນະພາບ ລະດບັທີ 3. ໃນລະດບັທ່ີລງົເລກິລາຍລະອຽດ ໂດຍສະແດງຄະແນນຂອງບັນດາຕວົຊ້ີວດັຂອງແຕລ່ະອົງປະກອບໄດຢ່້າງຈະແຈງ້.

ສິງ່ທ້າທາຍ 
ການປະເມນີຜົນກະທົບຂອງໂຄງການສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ມຄີວາມທ້າທາຍ ເນືອ່ງຈາກບັນດາເຫດຜົນດັງ່ນີ.້ ເຫດຜົນທີ ໜຶງ່, ມນັມຫຼີາຍຕວົຊ້ີວດັທ່ີຂັດກນັ ໃນການທ່ີຈະ 
ກາໍນດົວາ່ ການລງົທຶນທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູ ຫືຼ ຕໍາ່. ເຫດຜົນທີ ສອງ, ການປະເມນີຜົນກະທົບເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນເປັນລກັສະນະອງີໃສ່ທັດສະນະຄວາມຮູສ້ກຶຂອງບຸກຄນົຫຼາຍກວາ່ 
ເນືອ່ງຈາກວາ່ ວທີິການນີ ້ແມ່ນມລີກັສະນະສະທ້ອນເຖິງມມູມອງ ຂອງຜູ້ທ່ີອອກແບບ, ຜູ້ທ່ີເຮັດການປະເມນີ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີ ໃຫ້ທຶນ ຫຼາຍກວາ່. ເພ່ືອເປັນການຫຸຼດຜ່ອນ 
ບັນຫາດັງ່ກ່າວ, ພວກເຮົາໄດນ້າໍເອົາຄູມ່ ືແລະ ມາດຕະຖານສາກນົ ແລະ ໄດພ້ະຍາຍາມຄດັເລອືກບັນດາທິດສະດທ່ີີກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງ 
ສປປ ລາວ ເພ່ືອມາເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງເປັນຄໍາຖາມໃນການປະເມີນ. ເຫດຜົນທີ ສາມ, ມີຫຼາຍໆກໍລະນທ່ີີບັນຫາດຽວ ແຕ່ມີຫຼາຍໆທັດສະນະແຕກຕ່າງກັນ, 
ສິງ່ທ່ີຫີຼກລຽ່ງບ່ໍໄດ ້ແມນ່ ຂ້ໍມນູຈາກແຫ່ຼງຕາ່ງໆບ່ໍສອດຄອ່ງກນັ ຊ່ຶງອາດເປັນຍ້ອນ ແຕລ່ະພາກສວ່ນໃຫ້ຄວາມສາໍຄນັຂອງບັນຫາແຕກຕາ່ງກນັ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັງ່ກາ່ວ, 
ພວກເຮົາຈຶງ່ໄດ້ສາໍພາດທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວມສີວ່ນຮ່ວມ. ເຫດຜົນສດຸທ້າຍ, ຈາກບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ ້ພວກເຮົາເຫັນວາ່ວທີິການນີ້ເປັນວທີິການທ່ີໃຊ້ເວລາຂ້ອນຂ້າງ
ຫຼາຍ ແລະ ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍສງູ. ໃນອະນາຄດົ ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງໄດພັ້ດທະນາລະບົບການຄຸມ້ຄອງຂ້ໍມນູ ທ່ີສາມາດໃຫ້ຄະແນນ ແບບອດັຕະໂນມດັ ໃນເວລາທ່ີມີ
ການເລືອກບັນດາຕວົຊ້ີວດັຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການ ແລະ ບໍລສິດັ ໃນເມື່ອມກີານອະນມຸດັໂຄງການໃໝ ່ແລະ ໃນການຕດິຕາມ ບັນດາໂຄງການສາໍປະທານ. ແນນ່ອນ 
ການໃຫ້ຄະແນນດັງ່ກາ່ວ ຈະຕອ້ງໄດອ້ງີໃສຂ້ໍ່ມນູທ່ີໄດຈ້າກການເກບັກາໍໃນຮບູແບບຂອງການສາໍພາດພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງມາເປັນບ່ອນອງີຕື່ມອີກ, ຊ່ຶງວທີິການເຄິງ່-
ອັດຕະໂນມດັນີ້ຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາໄດຫຼ້າຍທ່ີສດຸ. 

ຄວາມຄາດຫວງັໃນອະນາຄດົ
ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ເປັນການຕອບສະໜອງຂ້ໍມນູພ້ືນຖານໃຫ້ແກລ່ດັຖະບານ ໃນການ ວເິຄາະ, ຄູມ້ຄອງ ແລະ ປັບປຸງ ໝາກຜົນຂອງການລົງທຶນ 
ໃນຂົງເຂດ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ຜົນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຊ້ີໃຫ້ເຫັນ ສາຍເຫດຕົນ້ຕທ່ີໍພາໃຫ້ເກດີມກີານລງົທຶນທ່ີ “ບ່ໍດ”ີ ແລະ 
ເສັນ້ທາງນາໍໄປສູກ່ານລງົທຶນທ່ີມໝີາກຜົນທ່ີ “ດ”ີ. ດ້ານຫັຼກການແລວ້, ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນນີ້ ຄວນຈະຕ້ອງໄດເ້ຮັດເປັນປະຈາໍ ເພ່ືອການສ້າງເງືອ່ນໄຂໃຫ້
ບັນດາໂຄງການ ໄດປ້ະເມນີຜົນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຂອງຕນົ ໂດຍຕດິຕາມການປ່ຽນແປງຄະແນນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ສາໍລບັ ໂຄງການທ່ີບ່ໍສາມາດຍົກຄະແນນຂອງ
ຕນົໃຫ້ດຂ້ຶີນແບບ ຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາເລົາ່ ແລະ ນາໍໄປສູກ່ານສົງ່ຜົນກະທົບທາງລບົໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ສິງ່ແວດລອ້ມນັນ້ ແມນ່ ຄວນມມີາດຕະການທ່ີເດດັຂາດ ເຊ່ັນ: 
ການປັບໄໝ ຫືຼ ຍົກເລີກສນັຍາ ສໍາປະທານ. ລະບົບດັງ່ກ່າວນີ້ຍັງສາມາດນາໍໃຊ້ເພ່ືອເປັນແນວທາງ ໃນການພັດທະນາຄູມ່ກືານລງົທຶນທ່ີມຄີວາມຮັບຜິດຊອບ. ຖ້າເຮັດໄດ້ 
ຄແືນວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດກາ້ວໄປສູກ່ານບັນລເຸປ້ົາໝາຍທ່ີວາ່ ຖືເອາົການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ເປັນເຄື່ອງມໃືນການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການ 
ພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການຫຸຼດ ຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພັດທະນາທ່ີຍືນຍົງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ໂຄງການ 3
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ການປະເມນີຄນຸນະພາບໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ພາຍໃຕກ້ອບໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອນິໂຟ 
ໄລຍະ 3

ການປະເມີນຄນຸນະພາບຂອງການລົງທຶນ ເປັນແນວຄິດລິເລີ່ມອັນໜຶງ່ຮ່ວມມືກັນ ລະຫວາ່ງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດ 
ສະວດິເຊີແລນ ໂດຍຜ່ານ, ໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອິນໂຟ ທ່ີພະຍາຍາມປັບປຸງທາງດ້ານການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູ ແລະ ຂ່າວສານ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີໃນການວາງແຜນ 
ແລະ ຕດັສນິບັນຫາ ໃນການພັດທະນາ. ໂຄງການນີ້ ກໍາລັງຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນ ໄລຍະທີ 3 (2013-2018)  ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາການ 
ແລະ ພັດທະນາກອບແນວຄວາມຄິດ ໂດຍ ສູນເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ 
ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການສະວສິ ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື (SDC). 

ການປະເມນີນີ້ ແມນ່ສບືເນື່ອງຈາກວຽກງານ ການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຄັງ້ທໍາອດິ ໂດຍແມນ່ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ 
ອງົການຮ່ວມມສືາກນົປະເທດເຢຍລະມນັ  (GIZ) ເປັນຜູ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ. ການປັບປຸງຖານຂ້ໍມນູການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ 
ຄັງ້ນີ້ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂດຍ 7 ກມົ ຈາກ 5 ກະຊວງທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ໃນນັນ້, ມພີຽງ 5 ກມົ ໃນຈາໍນວນທັງໝດົ 7 ກມົ ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເຂ້ົາຮ່ວມໃນການ
ປະເມນີຄນຸະພາບຂອງການລງົທຶນ:

• ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ກລທ), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜທ) 

• ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື (ກຜຮ), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ)

• ກົມຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ (ກທດ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) 

• ກົມບ່ໍແຮ່ (ກບຮ), ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ (ພບ)

• ກົມທໍລະນສີາດ ແລະ ແຮ່ທາດ (ກທຮ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ)

• ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນກະສິກໍາ (ຄພດກ), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ)

• ກົມປ່າໄມ້ (ກປມ), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ) 

ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ໄລຍະທີ  III (Lao DECIDE info III) ແລະ ວຽກກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນລັດໂດຍຫຍ້ໍ  
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