
ຄວາມກງັວນົ ຂອງໂລກ ຕໍກ່ບັ ການລງົທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງການຄ້າ (ຫືຼ ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ) ຍັງສບືຕໍເ່ພ່ີມຂ້ຶນ 
ເນື່ອງຈາກມນັມຄີວາມສ່ຽງຕໍກ່ບັ ບັນຫາ ສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແຕ່ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ຈາກພາສອີາກອນ 
ທ່ີໄດຈ້າກການລົງທຶນດັງ່ກາ່ວ ພັດຕໍາ່ກວາ່ທ່ີຄາດຫວງັໄວ ້(Vientiane Times 2017a, 2017b, 2019). ໃນບົດສງັລວມບັນຫາໂດຍຫຍ້ໍເພ່ືອ
ສະທ້ອນຕໍກ່ບັນະໂຍບາຍນີ້ ນາໍສະເໜຜົີນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ຂອງ 279 ໂຄງການ ໃນຂະແໜງກະສກໍິາ, ປູກໄມ ້ແລະ 
ຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ຢູ່ 9 ແຂວງ ຂອງສປປ ລາວ. ຜົນຂອງການປະເມນີໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັຢ່າງຈະແຈງ້ 
ແລະ ເຖິງວາ່ມນັອາດ ບ່ໍມທີາງອອກດຽວ ເພ່ືອແກໄ້ຂທກຸບັນຫາ ແຕມ່ນັມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ ທ່ີຈະປັບປຸງຄນຸນະພາບການລົງທຶນໃຫ້ດຂ້ຶີນໃນຕໍໜ່າ້. 
ຜົນຂອງການປະເມນີ ຊ່ວຍໃຫ້ການຊອກຫາແນວທາງ ໃນການປັບປຸງຄນຸນະພາບການລົງທຶນ. ອົງປະກອບທ່ີສາໍຄນັ ສາໍລັບທາງອອກດັງ່ກາ່ວ ລວມມີ 
ການປັບປຸງຂະບວນການອະນມຸດັ ໂດຍການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງອົງການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ການເພ່ີມທະວຄີວາມເປັນເຈົາ້
ການຂອງອງົການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໃນການຕດິຕາມກວດກາ ໂຄງການລົງທຶນ.

ວທີິການ 

ການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ໃນຈໍານວນ 279 
ໂຄງການ ໄດອ້ງີໃສ່ດດັສະນຄີນຸນະພາບການລົງທຶນ (IQI) 
ຊ່ຶງປະກອບດວ້ຍ 29 ຕວົຊ້ີວດັ ນອນຢູ່ໃນ 4 ອົງປະກອບຕວົ 
ຊ້ີວດັ ເຊ່ັນ: ຜົນກະທົບທາງດາ້ນ ສິງ່ແວດລອ້ມ, ເສດຖະກດິ 
ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງກບັ ລະບຽບກດົໝາຍ. 
ແຕລ່ະອົງປະກອບ ຂອງ IQI ແມ່ນໃຫ້ນໍາ້ໜກັຄວາມສາໍຄນັ 
ເທ່ົາກນັ (25%). ຄະແນນຄນຸນະພາບ ການລງົທຶນ ແມ່ນໄດ້ 
ຕັ້ງແຕ່ 0 (ຕໍ່າສຸດ) ຫາ 100 ຄະແນນ (ສູງສຸດ). 
ການໃຫ້ຄະແນນ ມສີາມລະດບັ: (1) ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ 
ໂດຍລວມ ໝາຍເຖິງ ຄະແນນລວມຂອງແຕລ່ະໂຄງການ; 
(2) ຄນຸນະພາບໃນລະດບັ 4 ອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ; ແລະ 
(3) ຄນຸນະພາບໃນລະດບັຕວົຊ້ີວດັ ໃນຈາໍນວນ 29 ຕວົຊ້ີວດັ 
(ເບ່ິງ Hett et al. 2018). ຂ້ໍມນູທ່ີໃຊ້ໃນການວເິຄາະນີ້ 
ໄດມ້າຈາກການເກບັກາໍ ລະຫວາ່ງປ ີ2014 ແລະ 2017 ໂດຍ 
ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັ ໂດຍການສາໍພາດປະ 
ຊາຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລັດ (ຕົນ້ຕແໍມ່ນ 
ຢູ່ຂ້ັນເມອືງ) ແລະ ນກັລົງທຶນ. ຂ້ໍມນູໄດ້ຈາກການເກບັກໍາຢູ່ 
9 ແຂວງ (ລວມມ ີແຂວງ ອຸດມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, 
ແຂວງວຽງຈນັ, ຄາໍມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, 
ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປ)ື.

ຜົນໄດ້ຮັບທ່ີສໍາຄັນ

•   ການລງົທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງດ້ານການຄ້າ (ຫືຼ ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັ) ຢູ່ ສປປ ລາວ ມຫຼີາຍກວາ່ 1,000 ໂຄງການ. ແຕ່ວາ່ມພີຽງຈາໍນວນໜອ້ຍໜຶງ່ເທ່ົານັນ້ 
ທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູ; ໂຄງການລງົທຶນສ່ວນຫຼາຍສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລບົຕໍກ່ບັສິງ່ແວດລ້ອມ, ສງັຄມົ 
ແລະ ເສດຖະກດິ.

•  ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດາ້ນລົບ ແລະ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມຜົີນປະໂຫຍດສງູສດຸ ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ 
ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ເຫັນວາ່ ການປະເມນີຜົນ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາ ຄນຸນະພາບຂອງ 
ການລງົທຶນ ແບບເປັນລະບົບ ແລະ ການບັງຄບັໃຊ້ມາດຕະການໃນການປັບປຸງຄນຸນະພາບການ
ລງົທຶນ ຢ່າງພຽງພໍ ຄວນເປັນບຸລມິະສດິອນັສາໍຄນັ ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍການລງົທຶນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

•  ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, ມນັບ່ໍມທີາງອອກທ່ີງາ່ຍດາຍສະເໝໄີປໃນການປັບປຸງຄນຸນະພາບການລງົທຶນ 
ຊ່ຶງວທີິທາງແກໄ້ຂ ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ຕາມແຕລ່ະຂະແໜງການ ແລະ ລະຫວາ່ງ ໂຄງການ 
ລງົທຶນໜຶງ່ ທຽບກບັ ໂຄງການອື່ນ. ການປະສານສບົທົບເຊ່ິງກນັ ແລະ ກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ 
ຕ່າງໆ ຂອງລັດ ແມ່ນເປັນກຸນແຈທ່ີສໍາຄັນ ເພ່ືອເລືອກບູລິມະສິດການພັດທະນາ ແລະ ເພ່ືອຮັບ 
ປະກນັຄວາມສມົດນູ ລະຫວາ່ງ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີມີ 
ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ. 

•  ບູລິມະສິດທ່ີສໍາຄັນ ໃນການຍົກສູງຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ປະກອບມີ ການປຶກສາຫາລື ກັບ 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແບບເປັນລະບົບ, ເພ່ີມລະດບັ ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຢ ີໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນ, ເຊ່ືອມ 
ສານ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນ ໃຫ້ດກີວາ່ເກົາ່ ລວມທັງ ການ 
ປັບປຸງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ເງືອ່ນໄຂການຈາ້ງງານ, ປ້ອງກນັການບຸກລກຸທ່ີດນິ 
ທ່ີມຄີນຸຄາ່ທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ປັບປຸງຂອດການລາຍງານ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ໃຫ້ດຂ້ຶີນ. 

ມັງກອນ 2022 ສປປ ລາວ ສະບັບທີ 5
ຫັຼກຖານ ທາງວທິະຍາສາດ 

ສໍາລັບນະໂຍບາຍ

ຍົກສູງຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ໃນຂົງເຂດທ່ີດິນແບບຫຼາຍມິຕິ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ນກັລງົທຶນປະທ່ີດນິທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັ  ໃຫ້ເປັນພ້ືນທ່ີເຮ້ືອ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຫັຼງຈາກປູກອອ້ຍ ໄດພ້ຽງແຕ ່2 – 3 ປເີທ່ົານັນ້ ເນື່ອງຈາກດນິເຊ່ືອມຄນຸນະພາບ. ພາບຖ່າຍໂດຍ ວງົ ນນັທະວງົ, 2021



ຄວາມເປັນມາ

ການເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ, ປູກໄມ ້ແລະ ຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ໄດປ້ະກອບສ່ວນ ເຂ້ົາໃນການຂະຫຍາຍຕວົ 
ຂອງເສດຖະກດິ, ແຕ່ມນັພັດສົງ່ຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເກດີມກີານສນູເສຍທ່ີດນິ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ ຊ່ຶງໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບ 
ທາງລບົຕໍກ່ບັ ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ (Nanhthavong, et al. 2021). ນອກຈາກນັນ້, ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັດັງ່ກາ່ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສິງ່ແວດລ້ອມຊຸດໂຊມ ເນື່ອງຈາກການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປ່າໄມ ້ຊ່ຶງສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ມກີານສນູເສຍ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ທ່ີຢູ່ອາໄສທາງ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ການນາໍໃຊ້ສານເຄມເີກນີຂະໜາດ ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ເກດີມ ີມນົລະພິດ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ ມຄີວາມສຽ່ງຕໍກ່ບັ ຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີດຂີອງປະຊາຊົນ (Hett et al. 2020; Nanhthavong 
et al. 2021). ຕໍກ່ບັບັນຫາຜົນກະທົບທາງດັງ່ກ່າວ, ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດສ້ັງ່ໂຈະການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກໂ່ຄງການລງົທຶນໃໝ ່ໃນກດິຈະການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ແລະ 
ການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ຈາໍນວນໜຶງ່ໃນປ ີ2007. ນອກຈາກນັນ້, ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ລເິລີ່ມ ການຂ້ຶນບັນຊີ ແລະ ການປະເມນີຄນຸນະພາບ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ 
ທ່ີດນິ ຂອງລັດ ແບບເປັນລະບົບ. ໃນບົດສງັລວມບັນຫາໂດຍຫຍ້ໍ ເພ່ືອສະທ້ອນຕໍກ່ບັນະໂຍບາຍນີ້ ໄດ້ນາໍສະເໜຜົີນໄດຮັ້ບຈາກການປະເມນີດັງ່ກ່າວ ຊ່ຶງເຫັນວາ່ ຈະສາມາດນາໍໄປໃຊ້ 
ເຂ້ົາໃນການກາໍນດົຂົງເຂດທ່ີເປັນບູລມິະສດິ ໃນການກາໍນດົມາດຕະການແກໄ້ຂໃນລະດບັນະໂຍບາຍ. ໃນນັນ້ປະກອບດວ້ຍ ຂ້ໍສະເໜແີນະ ກຽ່ວກບັ ບົດຮຽນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນທ່ີມີ 
ຄນຸນະພາບສງູ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການຍົກສງູຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການລງົທຶນດັງ່ກາ່ວ ໃຫ້ແກທ່ກຸພາກສວ່ນທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ນກັລົງທຶນ. 

ຮບູສະແດງ 1: ຄນຸນະພາບການລງົທຶນໂດຍລວມຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ 
ທັງໝດົທ່ີໄດປ້ະເມນີ

ຕາຕະລາງ 1: ຄນຸນະພາບການ ລງົທຶນ ຂອງ 3 ຂະແໜງການ ໃນລະດບັ 29 ຕວົຊ້ີວດັໃນ 4 ອງົປະກອບ. 
ຕວົເລກໃນຕາຕະລາງ ໝາຍເຖິງ ຄະແນນສະເລຍ່ ລະດບັຕວົຊ້ີວດັຂະແໜງການ. ຄະແນນສງູສດຸ ຕ�ອ່ງົ 
ປະກອບຕວົຊ້ີວດັແມນ່ 25 (ຄະແນນລວມ 100/4). ຄະແນນສງູສດຸຕ�ຕ່ວົຊ້ີວດັ ໄດ້ຈາກ 25 ຫານໃຫ້ 
ຈ�ານວນຕວົຊ້ີວດັ ຢູ່ໃນອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ, ຕວົຢ່າງ 3.57 ສ�າລບັຄວາມສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, 
3.13 ສ�າລບັຜົນກະທົບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ 4.17 ສ�າລບັຜົນກະທົບທາງດ້ານ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ

ຄນຸນະພາບ ການລງົທຶນໂດຍລວມ

ໂດຍລວມ, ຄນຸນະພາບ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ ແມນ່ຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ (ຮບູສະແດງ 1). ໃນ 72% ຂອງໂຄງການທັງໝດົ 
ທ່ີໄດ້ປະເມນີ ມຄີະແນນໂດຍລວມສະເລຍ່ ລະຫວາ່ງ 40 ແລະ 60 ຄະແນນ, 
10% ມີຄະແນນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ (<40) ແລະ 18% ຂອງຈໍານວນ 
ໂຄງການທັງໝດົ ມຄີະແນນຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ ຫາ ສງູ (>60). ເບ່ິງຄວືາ່
ມນັເປັນຜົນໄດ້ຮັບທ່ີຂ້ີຮ້າຍຫຼາຍ ແຕ່ມບີາງກລໍະນ ີ ພັດມຄີນຸນະພາບທ່ີສງູ. 
ປັດໄຈທ່ີສົງ່ຜົນກະທົບຕໍກ່ບັ ຄະແນນໂດຍລວມຂອງໂຄງການ ປະກອບມຫຼີາຍ 
ຕວົແປ ເປັນຕົນ້ແມ່ນມນັຂ້ຶນກບັ ຂະແໜງການ, ທ່ີຕັງ້ພູມສາດ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ 
ຂອງອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ, ຂະໜາດຂອງການລົງທຶນ ແລະ ປະເທດ 
ຂອງນກັລົງທຶນ.

ຄະແນນຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັເລັກໜອ້ຍ ລະຫວາ່ງ 
ສາມຂະແໜງການ. ຂະແໜງບ່ໍແຮ່ມຄີະແນນລວມສງູສດຸ, ກະສກິາໍມຄີະແນນ 
ຮອງລງົມາ ແລະ ການປູກໄມ ້ມຄີະແນນໂດຍລວມຕໍາ່ສດຸ. ໂຄງການບ່ໍແຮ່ທ່ີມີ 
ຄນຸນະພາບການລງົທຶນສງູດັງ່ກາ່ວ ອາດມສີາເຫດມາຈາກແຮງກົດດັນ ຈາກ 
ສະຖາບັນການເງນິສາກນົ ທ່ີບັງຄບັໃຫ້ນກັລງົທຶນປະຕບັິດຕາມມາດຕະຖານ
ສາກົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການອະນມຸັດໂຄງການໃນຂະແໜງ
ການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ໃຊ້ເວລາຍາວກວາ່ ຊ່ຶງອາດເຮັດໃຫ້ນກັລງົທຶນສາມາດກາໍນດົ
ຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ຶນຈາກການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະ ກນົໄກການ
ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດີກວາ່.  

ຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ລະຫວາ່ງ ແຂວງ ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັຢ່າງຈະແຈງ້, 
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມຄີະແນນໂດຍລວມສງູສດຸ (59) ແລະ ຄະແນນຕໍາ່ສດຸແມ່ນ 
ຢູ່ແຂວງ ອດັຕະປ ື(42). ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ ຢູ່ພາກໃຕ້ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ມລີກັສະນະເປັນການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມກີານນາໍ
ໃຊ້ກນົຈກັໜກັເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ ຈງຶເຮັດໃຫ້ເກດີມ ີການສນູເສຍທ່ີດນິ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫຼາຍກວາ່ ແຕໃ່ນຂະນະດຽວກນັ ຊ້ໍາພັດມກີານຕອບ 
ສະໜອງການຈ້າງງານໜອ້ຍກວ່າ. ກໍລະນີສຶກສາຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວຜ່ານມາ 
ໃຫ້ຮູວ້າ່ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ມກັຈະ ກໍໃ່ຫ້ເກດີມຂ້ໍີຂັດ 
ແຍ່ງ ກຽ່ວກບັ ທ່ີດນິ (Baird, 2017; Luangaramsri, 2012; Obein, 
2007; Smith, 2012). ຜົນຈາກການປະເມນີນີ ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຕືມ່ອກີວາ່ 
ອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງ ແມ່ນມີ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການປັບປຸງ 
ຄນຸນະພາບການລງົທຶນໃຫ້ສງູຂ້ຶນ.

ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ທ່ີອະນມຸດັຢູ່ ຂ້ັນເມອືງ ແມນ່ມຄີະແນນ 
ສງູກວາ່ ການລົງທຶນທ່ີອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນແຂວງ ແລະ ສນູກາງ. ເຖິງແມ່ນວາ່ 
ມນັເປັນການລົງທຶນຂະໜາດນອ້ຍ, ແຕຂ່ະບວນການອະນມຸດັການລງົທຶນຢູ່ 
ຂ້ັນເມອືງ ເຫັນວາ່ ມກີານປຶກສາຫາລ ືແລະ ມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ 
ຫຼາຍກວາ່. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນດັງ່ກາ່ວ ອາດເຮັດໃຫ້ ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມສຽ່ງ ຈາກການລະເມດີເງືອ່ນໄຂຂອງສນັຍາສາໍປະທານຂອງນກັລົງທຶນ 
ແລະ ການໃກ້ສດິຕດິແທດຂອງອົງການຈດັຕັງ້ຂອງລັດຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ 
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕາການ ຕໍ່ກັບກໍລະນ ີ
ທ່ີມກີານລະເມດີສນັຍາການລງົທຶນ ໄດດ້ກີວາ່.

ບ່ໍແຮ່ ກະສກິາໍ
ປູກໄມ້

ອດຸສາຫະກາໍ

ຄາ່ຕໍາ່ສດຸ 
ຄາ່ສະເລຍ່
ຄາ່ສງູສດຸ  

ຄວາມສອດຄອ່ງ.
 ຄະແນນ

ສະເລຍ່ສງູສດຸ: 
ຂະແໜງບ່ໍແຮ່

ການສາໍຫຼວດ ແລະ ອະນມຸດັ 2.44 2.56 2.08

0.00
2.20
3.57

ຂອບເຂດສາໍປະທານ 3.49 3.09 2.91
ການລະເມດີສນັຍາ 3.37 3.33 3.30

ການປຶກສາຫາລກືບັບ້ານ 1.66 2.18 1.97
ກນົໄກການເຫັນດ-ີເຫັນພ້ອມ, ຍິນຍອມຂອງ 

ຊາວບ້ານ ແລະ ກນົໄກຂໍຄວາມເປັນທໍາ
1.75 1.69 1.45

ຄວາມຄບືໜາຂອງໂຄງການ 2.67 2.13 2.38
ການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ 1.00 0.29 0.44

ຜົນກະທົບ
ດາ້ນເສດຖະກດິ. 

ຄະແນນ
ສະເລຍ່ສງູສດຸ: 
ຂະແໜງບ່ໍແຮ່

ຈາໍນວນຄວົເຮືອນທ່ີສນູເສຍທ່ີດນິ 2.50 2.61 2.44

0.00
1.84
3.13

ການຊົດເຊີຍທ່ີດນິທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ 2.42 2.33 2.14
ການຈາ່ຍພາສ-ີອາກອນ 1.71 1.15 2.61

ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ 2.77 2.54 2.41
ຄວາມສາໍຄນັຂອງທ່ີດນິທ່ີໄດບຸ້ກເບີກ 1.77 0.77 0.77

ການປ່ຽນແປງດາ້ນລາຍຮັບ 1.25 1.19 1.26
ການປ່ຽນແປງການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 2.31 2.24 1.49

ຜົນກະທົບຕໍເ່ສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນ 2.34 0.67 0.49

ຜົນກະທົບ
ດາ້ນສງັຄມົ. 

ຄະແນນ
ສະເລຍ່ສງູສດຸ: 

ຂະແໜງກະສກິາໍ

ການນາໍໃຊ້ແຮງງານຕາ່ງປະເທດ 1.48 2.73 2.57

0.00
1.48
3.13

ອາຍ ຸແລະ ເພດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 0.84 1.37 1.64
ອດັຕາຄາ່ຈາ້ງ 0.80 1.18 1.05

ການປະຕບັິດຕໍແ່ຮງງານ 1.85 1.92 2.34
ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງແຮງງານ 1.51 1.41 1.18

ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 1.67 1.73 1.44
ຜົນກະທົບຕໍຄ່ວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ 2.35 2.31 1.80

ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຍີໃໝ ່ແລະ ການພັດທະນາສງັຄມົ 0.08 0.12 0.15

ຜົນກະທົບ
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ.  

ຄະແນນ
ສະເລຍ່ສງູສດຸ: 

ຂະແໜງ
ກະສກິາໍ ແລະ ບ່ໍແຮ່

ປະເພດປ່າໄມທ່ີ້ບຸກເບີກ 3.14 3.56 2.44
 

0.00
2.51
4.17

ການປະເມນີຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ່ແວດລ້ອມ (EIA) 3.10 2.12 1.93
ການລາຍງານການຕດິຕາມຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 2.18 0.71 0.74

ການນາໍໃຊ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສານເຄມີ 2.86 3.08 2.02
ມນົລະຜິດ 1.54 3.05 2.20

ຜົນກະທົບຕໍກ່ານລຽ້ງສດັ 3.60 3.67 3.26
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ນ
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ຂະໜາດຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ ແມ່ນປັດໄຈໜຶງ່ ທ່ີມຜົີນຕໍກ່ບັ 
ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ເຊ່ັນກນັ, ການລງົທຶນຂະໜາດນອ້ຍ ມຄີນຸນະພາບດກີວາ່ໂຄງການ 
ຂະໜາດໃຫຍ່. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ ອາດຍ້ອນຈດຸພິເສດຂອງໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ ແມນ່ 
ມຄີວາມຍືດຍນຸໄດດ້ກີວາ່ ກຽ່ວກບັ ການມສີວ່ນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ແລະ ການນາໍໄປສູ່ 
ການເຫັນດເີຫັນພ້ອມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ໂຄງການລງົທຶນຂະໜາດນອ້ຍ ຍັງສາມາດ
ປັບປ່ຽນເພ່ືອໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັສະພາບການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຢູ່ບໍລິເວນໃກຄ້ຽງ ໄດງ້າ່ຍກວາ່. 

ສດຸທ້າຍ, ສນັຊາດຂອງນກັລງົທຶນ ກໍເ່ປັນປັດໄຈໜຶງ່ ທ່ີສົງ່ຜົນສະທ້ອນຕໍກ່ບັຄນຸນະພາບ 
ການລງົທຶນ. ນກັລງົທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ການຮ່ວມທຶນ ລະຫວາ່ງ ນກັລົງທຶນພາຍໃນ ກບັ 
ຕາ່ງປະເທດ ມຄີະແນນໂດຍລວມສງູກວາ່ ນກັລົງທຶນຕາ່ງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ
ອງົປະກອບຄວາມສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ ອາດເນື່ອງມາຈາກ 
ນກັລງົທຶນພາຍໃນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກບັ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ ທ່ີດກີວາ່ ແລະ 
ຄວາມມຸງ້ໝັນ້ ໃນການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດສງູກວາ່ (Oya, 
2013). ນອກຈາກນັນ້, ໂຄງການທ່ີລົງທຶນໂດຍນກັລົງທຶນພາຍໃນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີ 
ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ມກັຈະໄດ້ຮັບການອະນມຸດັຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ຊ່ຶງແຕກຕ່າງຈາກ ໂຄງການ 
ລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ.  

ຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໃນລະດບັອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ໃນລະດບັ 4 ອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ທ່ີໄດ້ 
ປະເມນີ ດັງ່ນາໍສະເໜຢູ່ີໃນຕາຕະລາງ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ເຖິງວາ່ຫຼາຍຕວົຊ້ີວດັແມນ່ມີ
ລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ເຫັນວາ່ ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ລະຫວາ່ງ 3 
ຂະແໜງການ.

ຄວາມສອດຄ່ອງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ: ນກັລງົທຶນສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຕາມຂອບເຂດ 
ທ່ີໄດກ້ານອະນມຸດັຈາກລັດ ແລະ ການປະຕບັິດຕາມເງືອ່ນໄຂອ່ືນໆ ຂອງສນັຍາການລງົທຶນ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ໄດໃ້ຫ້ຮູວ້າ່ ມໂີຄງການຈາໍນວນໜອ້ຍ 
ເທ່ົານັນ້ ທ່ີນກັລົງທຶນລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນີ,້ ຍັງສງັເກດເຫັນວາ່ 
ການລງົທຶນຈາໍນວນຫຼາຍ ບ່ໍໄດ້ປຶກສາຫາລ ືແລະ ຂໍອະນຍຸາດ ເພ່ືອການເຫັນດີເຫັນພ້ອມ
ຈາກຊຸມຊົນ, ຊ່ຶງສາມາດປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນໃນຕໍ່ໜາ້ ໂດຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລງົທຶນປະ
ຕບັິດຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກນົ. ໂດຍສະເລຍ່ ລະດບັຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບ 
ກດົໝາຍ ຂອງການລງົທຶນໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່ ແມນ່ຢູ່ໃນລະດບັດກີວາ່ ໂດຍສະເພາະແມນ່ 
ກ່ຽວກັບ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄືບໜາ້ການຈດັຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຕາມບົດວພິາກເສດຖະກິດ.

ຮບູສະແດງ 2: ຕວົຢ່າງຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ຂອງໂຄງການສ�າປະທານຂດຸຄົນ້ແຮ່ເຫັຼກ 
3 ໂຄງການ (ເສັ້ນແບບຈ�້າເມັດສີຂຽວ, ເສັ້ນຂາດສີດ�າ ແລະ ເສັ້ນຂີດສີຟ້າ) ໃນລະດັບ 
ຕວົຊີວດັທັງໝດົ. ຈດຸທ່ີໃກ ້ກບັຈດຸໃຈກາງຂອງຮບູວງົມນົ ໝາຍເຖິງ ຄະແນນຕ�າ່ (ຕ�າ່ສດຸ 0), 
ສວ່ນຈດຸທ່ີໃກກ້ບັເສັນ້ຂອບນອກຂອງຮບູວງົມນົ ສະແດງເຖິງ ຄະແນນສງູ (ສງູສດຸ 4.5)

Env 1 ຫີຼກລຽ່ງການບຸກເບີກປ່າໄມ້
Env 2 ໄດປ້ະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລ້ອມ
Env 3 ໄດເ້ຮັດການຕດິຕາມຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມຢ່າງເໝາະສມົ
Env 4 ການນາໍໃຊ້ສານເຄມຢ່ີາງເໝາະສມົ
Env 5 ບ່ໍມມີນົລະພິດ
Env 6 ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍກ່ານລຽ້ງສດັ
Econ 1 ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕໍທ່ີ່ດນິຂອງຄວົເຮືອນ
Econ 2 ໄດຈ້າ່ຍຄາ່ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກຄ່ວົເຮືອນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ
Econ 3 ໄດຈ້າ່ຍພາສ-ີອາກອນ
Econ 4 ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ
Econ 5 ຫີຼກລຽ່ງການບຸກເບີກທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ
Econ 6 ປະກອບສວ່ນໃນການປັບປຸງລາຍຮັບຂອງທ້ອງຖ່ິນ
Econ 7 ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
Econ 8 ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິຂອງທ້ອງຖ່ິນ
Soc 1 ໄດຈ້າໍກດັການນາໍໃຊ້ແຮງງານຕາ່ງປະເທດ
Soc 2 ຈາ້ງແຮງງານຢູ່ໃນເກນອາຍທ່ີຸກດົໝາຍກາໍນດົໄວ ້ແລະ ມຄີວາມສະເໝພີາບ 

ລະຫວາ່ງ ຍິງ-ຊາຍ
Soc 3 ໄດຄ້າ່ແຮງງານທ່ີເປັນທໍາ
Soc 4 ມເີງືອ່ນໄຂການຈາ້ງງານທ່ີດີ
Soc 5 ຈາ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ
Soc 6 ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍສ່ຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມສຽ່ງຂອງແຮງງານ
Soc 7 ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕໍຄ່ວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ
Soc 8 ໄດຖ່້າຍທອດເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ການພັດທະນາສງັຄມົ

Comp 1 ໄດກ້າໍເນນີການສາໍຫຼວດ ແລະ ອະນມຸດັ ກອ່ນການບຸກເບີກ
Comp 2 ໄດນ້າໍໃຊ້ທ່ີດນິຕາມຂອບເຂດສາໍປະທານ
Comp 3 ໄດປ້ະຕບັິດຕາມເງືອ່ນໄຂຂອງສນັຍາ
Comp 4 ມກີານປຶກສາຫາລກືບັຊາວບ້ານທ່ີມປີະສດິທິຜົນກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ
Comp 5 ໄດສ້າ້ງຕັງ້ກນົໄກ ການຂໍອະນຍຸາດເຫັນດ-ີເຫັນພ້ອມ ແລະ ການແກໄ້ຂຄາໍຮ້ອງທກຸ
Comp 6 ໂຄງການມຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນທ່ີວາງໄວ້
Comp 7 ມກີານລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້

ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກດິ: ເຖິງແມ່ນວາ່ຄະແນນຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ຂອງຫຼາຍ 
ໂຄງການ ຢູ່ໃນອົງປະກອບນີ ້ຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ, ແຕເ່ຫັນວາ່ ມໂີຄງການລງົທຶນຈາໍນວນໜຶງ່ 
ໄດພ້ະຍາຍາມໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຕໍກ່ານຖືຄອງທ່ີດນິຂອງຊຸມຊົນ ຫືຼ ໄດມ້ກີານ 
ຊົດເຊີຍ ໃຫ້ແກທ່ີ່ດນິທ່ີໄດສ້ນູເສຍໄປ. ນອກຈາກນັນ້, ເຖິງແມນ່ວາ່ ຫຼາຍໂຄງການລງົທຶນ 
ບ່ໍໄດໃ້ຫ້ຄາໍໝັນ້ສນັຍາ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ທ້ອງ
ຖ່ິນ, ແຕໂ່ຄງການລງົທຶນສວ່ນຫຼາຍ ທ່ີໄດສ້ນັຍາວາ່ຈະປະກອບສວ່ນ ແມນ່ໄດເ້ຮັດຕາມສນັຍາ 
ແລ້ວ ມາຮອດມື້ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການປະເມນີ. ໃນອກີດ້ານໜຶງ່, ລະດບັການປະກອບສ່ວນ 
ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ເຂ້ົາໃນການປັບປຸງລາຍຮັບຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ແລະ ການທ່ີນກັລົງທຶນສຸມການລົງທຶນ ໃສ່ພ້ືນທ່ີດິນທ່ີມີຄນຸຄ່າ
ສງູຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແມນ່ເຮັດໃຫ້ເພ່ີມແຮງກດົດນັ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ 
ໃນການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນສູງຂ້ຶນ. ໂດຍລວມ, ການສໍາປະທານທ່ີດິນ ເພ່ືອຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ແມ່ນມີ
ຄະແນນສງູກວາ່ ເນື່ອງຈາກວາ່ການສໍາປະທານໃນຂະແໜງການນີ້ ມຜົີນກະທົບຕໍກ່ບັຊັບ 
ພະຍາກອນ ສໍາລບັການດໍາລງົຊີວດິຂອງປະຊາຊົນໜອ້ຍກວາ່ ແລະ ມນັຍັງມກັຈະປະກອບ 
ສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ນາໍໃຊ້ການຕອບສະໜອງປັດໄຈການ 
ຜະລິດ ຈາກຜູ້ປະກອບການຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຫຼາຍກວາ່.

ຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ: ອົງປະກອບທາງດ້ານສັງຄົມ ຖືວາ່ ມີຄນຸນະພາບຕໍ່າທ່ີສຸດ 
ໃນ ບັນດາ 4 ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ຊ່ຶງມຄີະແນນສະເລຍ່ຕໍາ່ສດຸ (1.48). ການລົງທຶນຈດັຕັງ້ 
ປະຕບັິດໄດດ້ໃີນຂອດການຈາໍກດັ ການຈາ້ງແຮງງານຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການຫີຼກລຽ້ງຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ກັບ ຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີໂຄງການ
ລົງທຶນຈາໍນວນໜອ້ຍທ່ີໄດ້ສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢຢູ່ີທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ມັກຈະ 
ຈາ່ຍຄ່າຈາ້ງຕໍ່າກວາ່ ຄ່າແຮງງານຂ້ັນຕໍ່າ. ການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ ມີຄະແນນໃນອົງປະກອບນີ້ 
ຕໍາ່ກວາ່ໝູເ່ມື່ອທຽບໃສຂ່ະແໜງການອ່ືນໆ ເນື່ອງຈາກວາ່ ການຈາ້ງງານໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່ 
ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ ຕ້ອງການແຮງງານທ່ີມສີມີສືງູ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ນາໍຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນ
ທ້ອງຖ່ິນ. ໃນການສກຶສານີ້ ບ່ໍໄດມ້ກີານປະເມນີເຖິງ ຜົນກະທົບທາງດາ້ນສງັຄມົໃນຮບູແບບ 
ອື່ນ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ຂ້ໍຂັດແຍ່ງ ພາຍໃນຊຸມຊົນທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ຶນ, ການສນູເສຍພູມປັນຍາ 
ທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ຜົນກະທົບອື່ນໆ.

ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ: ເຖິງວາ່ນກັລງົທຶນໄດ້ມຄີວາມພະຍາຍາມ ໃນການຫີຼກ 
ລ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ ປ່າໄມ້, ແຕ່ມີພຽງແຕ່ໂຄງການລົງທຶນຈາໍນວນໜອ້ຍໜຶງ່ເທ່ົານັນ້ 
ທ່ີໄດ້ດາໍເນນີການປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ມກີານຕດິຕາມ ຜົນກະທົບດັງ່ກ່າວ 
ຢ່າງເປັນລະບົບ. ຊ່ຶງສງັເກດໄດ້ ຈາກກລໍະນ ີຂອງໂຄງການປູກໄມ້ ທ່ີສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ມກີານ 
ສູນເສຍເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ. ນອກຈາກນັນ້, ການປະເມີນເທ່ືອນີ້ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ 
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ຫັຼກຖານ ທາງວທິະຍາສາດ ສາໍລບັນະໂຍບາຍ ສະບັບທີ 5

ການຄຸ້ມຄອງ ການນາໍໃຊ້ ສານເຄມີກະສິກໍາ ຂອງບັນດາໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຍັງບ່ໍ 
ທັນໄດ້ດ ີໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຂະແໜງການປູກໄມ ້ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ເກດີມ ີບັນຫາມນົລະພິດຈາກ 
ສານເຄມກີະສກິາໍ ແລະ ສາຍເຫດອື່ນ.  ໃນການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ມກັຈະເກດີມກີານທໍາລາຍ 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ຂອງຊຸມຊົນ. 

ຄນຸນະພາບຂອງການລົງທຶນແຕ່ລະໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມ 
ແຕກຕາ່ງກນັ

ຄະແນນສະເລ່ຍ ທ່ີນາໍສະເໜຢູ່ີໃນ ຕາຕະລາງ 1 ແມ່ນບ່ໍສາມາດບ່ົງບອກເຖິງ ຄວາມຈງິທ່ີວາ່ 
ຄນຸນະພາບຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ແຕ່ລະໂຄງການ ແມນ່ມີ 
ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັ. ດັງ່ນັນ້, ມນັອາດບ່ໍມທີາງອອກດຽວ ເພ່ືອແກໄ້ຂທກຸບັນຫາໃນການ 
ປັບປຸງຄນຸນະພາບຂອງການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ທາງອອກສໍາລບັການແກ້ໄຂບັນຫາ
ດັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງໄດມ້ກີານພິຈາລະນາເຖິງ ຂະແໜງການລງົທຶນ, ຄນຸລກັສະນະຈດຸພິເສດ 
ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ລວມທັງສະພາບເງືອ່ນໄຂທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ ບ່ອນການລງົທຶນຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່. ຮບູສະແດງ 2 ນາໍສະເໜ ີຕວົຢ່າງ 
ໂຄງການສາໍປະທານຂດຸຄົນ້ແຮ່ເຫັຼກ 3 ໂຄງການ. ເຖິງແມ່ນທັງ 3 ໂຄງການ ມຄີະແນນເທ່ົາກນັ 
ໃນບາງຕວົຊ້ີວດັ (ຕວົຢ່າງ: ແຕ່ລະໂຄງການ ໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່
ແວດລອ້ມ (Env 2)), ຄະແນນຕວົຊ້ີວດັອ່ືນຊ້ໍາພັດແຕກຕາ່ງກນັຢ່າງເຫັນໄດຈ້ະແຈງ້ (ຕວົ 
ຢ່າງ: ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການລ້ຽງສັດ (Env6) ຫືຼ ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບທ່ີດິນຂອງບຸກຄົນ 
(Econ 1). ຮບູສະແດງ 2 ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຊ່ອງວາ່ງທາງດ້ານຂ້ໍມນູ (ຕວົຢ່າງ: ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ 
ກຽ່ວກບັ ການຈາ່ຍພາສ-ີອາກອນ ຂອງ 3 ໂຄງການດັງ່ກ່າວ (Econ 3)) ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ການ 
ສມົທຽບຄນຸນະພາບ ລະຫວາ່ງ ໂຄງການ ແມ່ນມຄີວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນຂ້ຶນ. ຂ້ໍມນູກຽ່ວກບັ 
ຄນຸລກັສະນະຂອງໂຄງການລົງທຶນ ເຊ່ັນ: 3 ໂຄງການຂດຸຄົນ້ແຮ່ເຫັຼກທ່ີໄດ ້ຍົກເປັນຕວົຢ່າງນີ້ 
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການກາໍນດົ ແລະ ປັບປ່ຽນວທີິໃນການແກໄ້ຂບັນຫາ ເພ່ືອປັບປຸງຄນຸນະພາບ 
ຂອງການລົງທຶນໃຫ້ເໝາະສມົ. 

ແນວທາງ ເພ່ືອນາໍໄປສູກ່ານປັບປຸງຄນຸນະພາບການລົງທຶນ

ມນັມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ສງູ ໃນການທ່ີຈະປັບປຸງຄນຸນະພາບຂອງການລງົທຶນໃຫ້ດຂ້ຶີນ  ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນ ໃນດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານ 
ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ. ຕາຕະລາງ 1 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນມາດຕະການ
ທ່ີເປັນໄປໄດ້ຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊ່ັນ: ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນ ການປະສານສົມທົບກັນ 
ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ແມນ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ື ແລະ 
ການຂໍອະນຍຸາດ ເພ່ືອການເຫັນດເີຫັນພ້ອມ ກອ່ນການລເິລີ່ມການລງົທຶນ ໃຫ້ມປີະສດິທິຜົນ 

ຮູບສະແດງ 3: ຕົວຢ່າງ ຄຸນນະພາບການລົງທຶນ ຂອງໂຄງການສ�າປະທານ 2 
ໂຄງການທ່ີມຄີະແນນຄນຸນະພາບສງູ (ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ເກອືກາລ ີແລະ ການປູກໄມ້ວກິ) ແລະ 
ອກີໂຄງການໜຶງ່ ທ່ີມຄີະແນນຄນຸນະພາບໃນລະດບັກາງ (ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ກົວ່) ໃນ 4 
ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ

ແຮ່ກົວ່ (44 ຄະແນນ) ແຮ່ເກອືກາລີ (74 ຄະແນນ) ປູກໄມວ້ກິ (73 ຄະແນນ)

ຄວາມສອດຄ່ອງ

ສັງຄົມ

25

20

15

10

5

ເສດຖະກິດ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ດຂ້ຶີນ, ການປັບປຸງຂະບວນການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ການພັດທະນາສມີແືຮງງານ, 
ການປະກອບສ່ວນຂອງການລງົທຶນ ຕໍກ່ບັເສດຖະກດິຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ການປັງປຸງລາຍຮັບ 
ຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ເງືອ່ນໄຂການຈາ້ງງານ (ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ຄາ່ຈາ້ງທ່ີສງູກວາ່ເກົາ່), 
ການຫີຼກລ້ຽງການບຸກເບີກທ່ີດິນທ່ີມີຄນຸຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງປັບປຸງການ 
ລາຍງານ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາຂອງນກັລງົທຶນ ໃຫ້ດກີວາ່ເກົາ່. 

ນອກຈາກນີ້, ການປະເມນີຄັງ້ນີ້ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ບ່ໍມໂີຄງການລງົທຶນໃດ ທ່ີມີ 
ຄນຸນະພາບສງູໃນທກຸ 4 ອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ (ຮບູສະແດງ 3). ຕວົຢ່າງ: ໂຄງການສາໍປະ 
ທານຂດຸຄົນ້ແຮ່ເກອືກາລີໜຶງ່ ມຄີນຸນະພາບສງູໃນດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົ
ໝາຍ, ທາງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກດິ ແຕ່ພັດມຄີນຸນະພາບຕໍາ່ ໃນອົງປະກອບ
ຕວົຊ້ີວດັທາງດ້ານສງັຄມົ. ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ, ໂຄງການສໍາປະທານປູກໄມ້ວກິໜຶງ່ ມຄີນຸ 
ນະພາບສງູ ທາງດ້ານສງັຄມົ ແຕ່ຄນຸນະພາບ ທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມພັດຕໍາ່. ເຖິງແມ່ນວາ່ 
ໂຄງການສາໍປະທານຂດຸຄົນ້ແຮ່ກົວ່ ມຄີະແນນໂດຍລວມຕໍາ່, ແຕໃ່ນອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັ
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຊ້ໍາພັດເຮັດໄດດ້ຫຼີາຍ. ຈາກ 3 ກລໍະນນີີ້ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ມນັສາໍຄນັຫຼາຍ 
ທ່ີລັດຖະບານຄວນກາໍນດົບູລມິະສດິການພັດທະນາໃຫ້ຊັດເຈນ ເພ່ືອຮັບປະກນັຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງກຸມ່ຄນົທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູ ໃນຂະບວນການຕດັສນິບັນຫາ, ການຄວບຄມຸ ແລະ ການ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດິນ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງດ້ານການຄ້າ. ສິ່ງໜຶງ່ທ່ີ 
ສາໍຄນັ ແມ່ນການເລອືກບູລມິະສດິ ຄວນມກີານພິຈາລະນາ ເຖິງຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ທກຸໆພາກສວ່ນທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ ໃນການຮັບມ ືກບັຜົນກະທົບທາງລບົ ທ່ີຈະເກດີຂ້ຶນໃນ 
ໄລຍະຍາວ.

ທາງເລອືກ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ

1.  ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະແຈ້ງ. ປັບປຸງການປະສານງານ ລະຫວ່າງ 
  ຂະແໜງການ ແລະ ໃນຂະບວນການຕດັສນິບັນຫາ ອາດຈະເປັນແນວທາງທ່ີຊັດເຈນ 
  ແລະ ມປີະສດິທິຜົນ ໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນ ແລະ ອາດເປັນການສະໜບັສະໜນູທ່ີພຽງພໍ 
  ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ການປະສານງານທ່ີດີ ອາດປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການເຄົາລົບ
  ລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ ທ່ີມຢູ່ີໃຫ້ດຂ້ືີນກວາ່ເກົາ່. ຄວນມກີານກາໍນດົພາລະບົດບາດ
  ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ຂອງລດັ ຢູ່ແຕລ່ະຂ້ັນ 
  ແລະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນ ຊ່ຶງເລ່ີມແຕ່ຂ້ັນຕອນ
  ການອະນມຸດັ ຈນົໄປເຖິງຂ້ັນຕອນການດໍາເນນີໂຄງການ ແລະ ການສິນ້ສດຸໂຄງການ
  ໃຫ້ຊັດເຈນ. 

2.  ຍົກສງູບົດບາດຂອງອາໍນາດການປົກຄອງຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. ເນື່ອງຈາກອາໍນາດການປົກ
  ຄອງທ້ອງຖ່ິນ ມີຄວາມໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕໍ່ກັບການ
  ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຂອງຊຸມຊົນ, ອາໍນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງ
  ຖ່ິນ ຈຶງ່ເປັນພາກສ່ວນທ່ີສໍາຄນັ ໃນການກໍານດົທ່ີດນິທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ທ່ີມຢູ່ີ ແລະ 
  ການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ຂອງຜູ້ທ່ີມສ່ີວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມນີນີ້ ຄວນ 
  ນາໍໄປເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ ການວາງແຜນພັດທະນາ ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ 
  ຂອງລັດ ໃນລະດັບຊາດ ໂດຍການໃຫ້ອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແກ່ທ້ອງຖ່ິນໃນ
  ການສຶກສາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງການລົງທຶນ ໂດຍໃຫ້ສອດ
  ຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ບູລມິະສດິ ຂອງລດັຖະບານ. ມາດຕະການດັງ່ກາ່ວນີ້ 
  ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາ ເພ່ືອຫາຄວາມສົມດນູ ລະຫວາ່ງ ການປັບປຸງຊີວດິ
  ການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ
  ແວດລ້ອມ ມປີະສດິທິຜົນຂ້ຶນ. ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ຍັງມເີງືອ່ນໄຂທ່ີດກີວາ່ 
  ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ໂຄງການລງົທຶນ. ເຖິງແນວໃດກຕໍາມ, ການມອບໂອນຄວາມ
  ຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖ່ິນ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີຂະບວນການສ້າງຂີດ
  ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຈດັສັນຊັບພະຍາກອນທ່ີພຽງພໍ ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖ່ິນ. 

3.  ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ບັງຄບັໃຊ້ລະບຽບກດົໝາຍ. ການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງ ພາບລກັ 
  ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການລງົທຶນໃນ ສປປ ແມນ່ສິງ່ສາໍຄນັ ເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນ
  ທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູ ແລະ ເພ່ືອຈາໍກດັນກັລງົທຶນ ທ່ີມມີາດຕະຖານຄນຸນະພາບການ
  ລງົທຶນຕໍາ່ ເຂ້ົາມາລງົທຶນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ການບັງຄບັໃຊ້ລະບຽບກດົໝາຍຄວນ
  ເລີ່ມຈາກການຄັດເລືອກໂຄງການທ່ີສະເໜລີົງທຶນໃໝ,່ ລີກລ້ຽງການພິຈາລະນາ
  ຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາປະເທດ 
  ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບອະນດຸມັດ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ 
  ເປັນປົກກະຕິ. ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບ
  ກດົໝາຍດ້ານແຮງງານ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ໂກຕ້າ ສໍາລບັການຈາ້ງແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
  ແລະ ການປະຕບັິດຕາມຄ່າແຮງງານຂ້ັນຕໍາ່ ແລະ ເງືອ່ນໄຂການຈາ້ງງານ ເພ່ືອຮັບ
  ປະກັນເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທ່ົາທຽມກັນ.
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ໂຄງການຄວາມຮູ້ເພ່ືອການພັດທະນາ (K4D)

ໂຄງການ K4D ເປັນໂຄງການລິເລ່ີມ ລະຫວາ່ງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະວດິເຊີແລນ ໂດຍຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜບັສະໜນູທາງດ້ານວຊິາການຂອງສູນ 
ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູດ້ານການເງນິຈາກ ອົງການເພ່ືອການຮ່ວມມື ແລະ 
ການພັດທະນາ ຂອງປະເທດສະວດິເຊີແລນ (SDC). ໂຄງການ K4D ສົ່ງເສີມການສະໜອງຂ້ໍມູນ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນ-ຂ່າວສານ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ ແລະ ລະຫວາ່ງ 
ຂ້ັນສນູກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອສົງ່ເສມີ ການນາໍໃຊ້ຫັຼກຖານ ຫືຼ ຂ້ໍມນູ ເປັນບ່ອນອງີ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕດັສນິບັນຫາ ເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (www.decide.la).

ຂຽນໂດຍ: Albrecht Ehrensperger, ເພັດສະພອນ ຖານະສັກ, Anh-Thu Nguyen, ວງົ ນນັທະວງົ, Michael Epprecht
ສູນເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE), ມະຫາວທິະຍາໄລເບີນ
ຫ້ອງການປະຈາໍ ສປປ ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ອອກແບບ: Watcharapol Isarangkul Na Ayuthaya 
ຈດັພິມ: ໂຮງພິມ ປານຄໍາ ຈາໍປາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ
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4.  ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ. ການນາໍໃຊ້ ວທີິການການປະເມນີແບບງາ່ຍດາຍ 
  ເພ່ືອກາໍນດົ ແລະ ຈາໍແນກການລງົທຶນທ່ີ “ດ”ີ ຫືຼ “ບໍດ”ີ ມນັອາດບ່ໍສາມາດ ເຫັນໄດ້
  ຄວາມສະຫັຼບສບັຊ້ອນຂອງຄນຸນະພາບການລົງທຶນ. ວທີິການທ່ີອີງໃສ່ຫຼາຍອງົປະກອບ 
  ຕວົຊ້ີວດັ ເພ່ືອເຮັດການປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມຢ່າງເປັນລະບົບຕໍເ່ນື່ອງ ແມ່ນມຄີວາມ
  ສໍາຄັນຫຼາຍ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ 
  ເຂ້ົາໃຈເຖິງ ຈດຸດີ ແລະ ຈດຸອ່ອນ ຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ການກໍານົດ
  ຂົງເຂດບູລິມະສິດ ທ່ີລັດຖະບານຄວນເຂ້ົາໄປຊ່ວຍແກ້ໄຂ. 

5.  ສົງ່ເສມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊ່ິງກນັ ແລະ ກນັ.  ບົດຮຽນ ຂອງໂຄງການລງົທຶນ 
  ທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູ  ຄວນນາໍໄປແບ່ງປັນໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນ ທ່ີໄດຮັ້ບ
  ຜົນກະທົບ ເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານ ໃຫ້ແກກ່ານສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດໃນອະນາຄດົ ແລະ 
  ການຊອກຫາ ຄວາມສມົດນູ ລະຫວາ່ງ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາທ່ີຂັບເຄື່ອນໂດຍ 
  ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງດາ້ນການຄາ້. ການສາ້ງເວທີແລກ
  ປ່ຽນຂ້ໍມູນ-ຂ່າວສານຂ້ຶນມາ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ ນກັລົງທຶນ ສາມາດແລກປ່ຽນ ແລະ 
  ຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບ ວທີິທາງແກ້ໄຂທ່ີເປັນນະວດັຕະກໍາອັນ
  ໃໝ ່ຂອງຂະແໜງການໃດໜຶງ່.

6.  ຮັບປະກນັການຖ່າຍທອດທັກສະສມີແືຮງານ. ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ເພ່ືອເປ້ົາ
  ໝາຍທາງດາ້ນການຄາ້ ສາມາດປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດໄດ້ 

  ຖ້າຫາກວາ່ ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທັກສະສີ
  ມແືຮງງານ ໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ໃນປັດຈບັຸນ, ໂຄງການລງົທຶນ ບ່ໍໄດປ້ະກອບສວ່ນ
  ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາທັກສະສີມືແຮງງານຢູ່ທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຄວນ. ການປະກອບ
  ສວ່ນຂອງການລງົທຶນ ເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍດັງ່ກ່າວ ແມ່ນສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໂດຍການ
  ບັນຈ ຸແລະ ບັງຄັບໃຊ້ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຖ່າຍທອດທັກສະສີມືແຮງງານ
   ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການວາງແຜນການປະກອບອາຊີບ ແລະ ການ
  ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ເຂ້ົາໃນສັນຍາການລົງທຶນ.

7.  ສງົເສມີການມສີວ່ນຮ່ວມ. ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງທກຸພາກສວ່ນທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ 
  ແລະ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນເປັນສິງ່ຈາໍເປັນພ້ືນຖານ ໃນການກາໍນດົນຍິາມ ແລະ 
  ປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງການລງົທຶນ. ຂະບວນການດັງ່ກາ່ວ ແມນ່ຈະສາມາດກາໍນດົວທີິ
  ການທ່ີຈະນາໍໄປສູ ່ການມຜົີນປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ ຍົກຕວົຢ່າງ: ວທີິການເພ່ືອຮັບປະກນັ 
  ເຮັດໃຫ້ນກັລງົທຶນມຜົີນກາໍໄລຈາກ ການລົງທຶນ ໃນຂະນະດຽວກນັ ກໍມ່ກີານພັດທະ
  ນາທັກສະສີມືແຮງງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
  ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ ລວມທັງ ແນວທາງເພ່ືອຊອກຫາຄວາມສົມດູນ ລະຫວ່າງ 
  ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຫີຼກລ້ຽງການພັດທະນາ ທ່ີເນັ້ນໃສ່
  ການຈາ້ງງານ ເປັນຕົນ້ຕ ໍຊ່ຶງອາດສົງ່ຜົນກະທົບຕໍກ່ບັ ການຄ້ໍາປະກນັດ້ານສະບຽງ
  ອາຫານ. ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຂໍອະນຍຸາດເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ຈາກຊຸມຊົນ
  ທ້ອງຖ່ິນ ຄວນນາໍເອາົມາເປັນເງືອ່ນໄຂໜຶງ່ ຂອງຂະບວນການອະນມຸດັການລງົທຶນ.
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