
ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສົງ່ເສມີການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງດ້ານການຄາ້ (ຫືຼ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ) 
ເພ່ືອເປັນຕວົຂັບເຄືອ່ນ ໃຫ້ແກກ່ານຂະຫຍາຍຕວົທາງດ້ານເສດຖະກດິ, ແຫ່ຼງລາຍຮັບທ່ີຈຳເປັນຈາກພາສອີາກອນ ແລະ ຍູໜ້ນູການຫັນປ່ຽນ ຈາກການຜະລດິ 
ແບບກຸມ້ຢູ່ກຸມ້ກນິ ໄປສູເ່ສດຖະກດິ ທ່ີອາໄສການຈາ້ງງານ ເປັນຕົນ້ຕ.ໍ ຈາກການວເິຄາະຂ້ໍມນູ ຂອງລັດຖະບານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ການສາ້ງວຽກເຮັດ 
ງານທໍາໂດຍໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ແມນ່ ມຈີາໍກດັ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍ ການຈາ້ງງານນັນ້ ບ່ໍສາມາດທົດແທນຜົນກະທົບດາ້ນລບົ 
ທ່ີເກີດຈາກການສຳປະທານໄດ້ ເປັນຕົນ້ ແມ່ນ ການສູນເສຍທ່ີດິນ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫຸຼດລົງ. ຈາກການປະເມີນ 
ຈຶງ່ສະຫຸຼບໄດ້ວາ່ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກດິ ຄວນຮັບປະກນັຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ການພັດທະນາທັກສະສມີືແີຮງງານ 
ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເສດຖະກດິຊົນນະບົດ ແທນທ່ີຈະເນັນ້ໃສກ່ານຫັນປ່ຽນໄປສູ ່ເສດຖະກດິທ່ີອາໄສການຈາ້ງງານ ເປັນຕົນ້ຕ.ໍ

ຂ້ໍມູນ ແລະ ວທີິການ 

ໃນໄລຍະ ປີ 2014 ແລະ 2017 ທິມງານ ຂອງລດັ ປະກອບ 
ດວ້ຍວຊິາການຈາກຫຼາຍຂະແໜງການໄດ້ດຳເນນີການຂ້ຶນ
ບັນຊີ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ 
ຈຳນວນ 777 ໂຄງການ ໃນຂະແໜງການ ກະສກິາໍ ແລະ 
ປູກໄມອຸ້ດສາຫະກາໍ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນນັນ້ໄດ້ມກີານປະເມນີ 
ຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ຈຳນວນ 179 ໂຄງການ. ການປະເມນີ 
ໄດອີ້ງໃສ ່4 ອງົ ປະກອບຕວົຊ້ີວດັ ເຊ່ັນ: ຜົນກະທົບດາ້ນສງັ 
ຄມົ, ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ເສດຖະກດິ ລວມທັງຄວາມສອດ 
ຄອ່ງ ກບັ ລະບຽບກດົໝາຍ. ການປະເມນີດັງ່ກ່າວໄດ້ອີງໃສ່ 
ຂ້ໍມນູຈາກ ການສຳພາດນກັລົງທຶນ, ອົງການຈດັຕັງ້ຂອງລັດ 
ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ. ຕວົຊ້ິີວດັ ກຽ່ວກບັ  
ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ພ້ືນທ່ີ ທ່ີມີການເຊ່ົາ ແລະ 
ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ທ່ີໄດເ້ກບັກຳ ປະກອບມ ີຈາໍນວນ 
ການຈາ້ງງານທັງໝດົ ແລະ ຈາໍນວນການຈາ້ງງານ ສະເລ່ຍຕໍ ່
ເຮັກຕາ, ໜາ້ວຽກ ແລະ ປະເພດຂອງ ການຈາ້ງງານ (ໄລຍະ 
ຍາວ ຫືຼ ຕາມລະດກູານ), ລະດບັເງນິເດອືນ, ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງ 
ແຮງງານ, ສດັສວ່ນ ຂອງຊາວບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບການຈາ້ງງານ 
ທຽບໃສ່ຈາໍນວນປະຊາກອນທ່ີມອີາຍໃຸນເກນອອກແຮງງານ 
ຢູ່ພາຍໃນບ້ານທັງໝດົ, ເຫດຜົນທ່ີຈາ້ງ ແລະ ບ່ໍຈາ້ງແຮງ 
ງານທ້ອງຖ່ິນ, ເຫດຜົນທ່ີປະຊາຊົນ ຮັບ ຫືຼ ບ່ໍຮັບຈາ້ງ, 
ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຕໍກ່ບັການຈາ້ງງານ ແລະ ອ່ືນໆ.

ຜົນໄດ້ຮັບທ່ີສໍາຄັນ

•  ການຈາ້ງງານ ທ່ີສາ້ງຂ້ຶນໂດຍ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ແມນ່ມຈີາໍກດັ ແລະ 
ມັກຈະບ່ໍເປັນທ່ີສົນໃຈຂອງຊຸມຊົນ. ຊາວບ້ານຖືວາ່ ການໄປຮັບຈາ້ງນຳນກັລົງທຶນ ແມ່ນຍ້ອນ 
ຄວາມຈຳເປັນ ແທນທ່ີຈະແມ່ນໂອກາດໃນການພັດທະນາ ຕົວຢ່າງ: ເຂົາເຈົາ້ໄປເປັນແຮງງານ 
ຮັບຈາ້ງ ຍ້ອນ ສນູເສຍການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເຫດຜົນ ຕົນ້ຕທ່ີໍຊາວ 
ບ້ານບ່ໍຕ້ອງການໄປຮັບຈາ້ງນຳນກັລົງທຶນ ແມ່ນຍ້ອນ ຄ່າແຮງງານຕໍ່າ, ວຽກໄລຍະສັ້ນ ຊ່ຶງບ່ໍມີ 
ຄວາມໝັນ້ຄົງ ແລະ ເງືອ່ນໄຂການຈາ້ງງານຕໍ່າ.

•  ການສູນເສຍການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທ່ີເກີດຈາກ ການເຊ່ົາ ແລະ 
ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີຄວາມສ່ຽງເພ່ີມຂ້ຶນ ເນຶອ່ງຈາກ ການຈາ້ງງານບ່ໍ 
ສາມາດທົດແທນສິງ່ທ່ີສນູເສຍໄປນັນ້ໄດ.້ ການຄໍາ້ປະກນັສດິນາໍໃຊ້ ແລະ ສດິຖືຄອງທ່ີດນິ ແມນ່ມ ີ
ຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ເພ່ືອປົກປ້ອງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຜາສກຸຂອງປະຊາຊົນ ໃນຕະຫຼອດ 
ໄລຍະຂອງການຫັນປ່ຽນເສດຖະກດິຊົນນະບົດຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໆມ ີ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັ.

•  ເກົ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍຂອງການຈາ້ງງານ ທ່ີຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍໂຄງການ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ແມ່ນ ວຽກທ່ີຕ້ອງການທັກສະສີມືແຮງງານຕໍ່າ ແລະ ເປັນ 
ການຮັບຈາ້ງຕາມລະດກູານ. ຜູ້ທ່ີເປັນແຮງງານຮັບຈາ້ງ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ທກຸຍາກ 
ຊ່ຶງເຂົາເຈົາ້  ມທີາງເລອືກອ່ືນທ່ີຈຳກດັ. ການພັດທະນາທັກສະສມີແືຮງງານ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ 
ສາໍລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ເນື່ອງຈາກວາ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພ່ີມຂ້ຶນຈາກການ 
ຫັນປ່ຽນ ເສດຖະກິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພ່ີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ຂອງເສດຖະກິດຊົນນະບົດ.

•  ການປະກອບສ່ວນ ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ເຂ້ົາໃນການຫັນປ່ຽນ 
ເສດຖະກດິຊົນນະບົດ ແບບອາໄສ ການຈາ້ງງານເປັນຕົນ້ຕນໍັນ້ ແມ່ນມຈີຳກດັ ໃນຂະນະທ່ີການເຊ່ົາ 
ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ  ມຄີວາມສ່ຽງຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຜາສກຸຂອງປະຊາ 
ຊົນ. ສະນັນ້, ນະໂຍບາຍຂອງລດັ ຄວນສມຸໃສ ່ເສດຖະກດິຊົນນະບົດທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຊອກຫາ 
ການລົງທຶນຮູບແບບອື່ນທ່ີເປັນທາງເລືອກ ເຊ່ັນ: ການເຮັດກະສິກໍາແບບມີສັນຍາຜູກຂາດ ຫືຼ 
ການລົງທຶນໃສກ່ານຜະລດິ ແລະ ການປຸງແຕງ່ ພາຍໃນຊ່ຶງເຫັນວາ່ ມນັໜາ້ຈະປະກອບສວ່ນເຂ້ົາ 
ໃນການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໂດຍກົງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນ 
ໄລຍະຍາວ.

6ມັງກອນ 2022 ສປປ ລາວ ສະບັບທີ

ຫັຼກຖານ ທາງວທິະຍາສາດ 
ສຳລັບນະໂຍບາຍ

ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ີດິນ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງການຄ້າ 
ເປັນການສ້າງ ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ ແລະ ປະກອບສ່ວນ 
ໃນການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງຄົວເຮືອນ 
ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແທ້ບ່ໍ?
ກາໍມະກອນໄດຮັ້ບການຝຶກອບົຮົມ ກຽ່ວກບັ ການກດີຢາງພາລາຢູ່ສວນສາທິດ ທ່ີສາ້ງຂ້ຶນໂດຍນກັລງົທຶນຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ປ ີ2013. ຮບູໂດຍ ວງົ ນນັທະວງົ



ຄວາມເປັນມາ

ເປັນໄລຍະເວລາ 20 ປີມາແລ້ວ ທ່ີລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດສ້ົງ່ເສມີການລົງທຶນ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ 
ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງການຄ້າ (ຫືຼ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ) ພາຍໃຕກ້ອບນະໂນບາຍ 
‘ຫັນທ່ີດນິ ເປັນທຶນ’. ມາເຖິງປັດຈບັຸນ, ຢູ່ສປປ ລາວ ມຫຼີາຍກວາ່ 1,000 ໂຄງການ ທ່ີໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ສຳປະທານໄປແລ້ວ ໃນຂະແໜງ ກະສກິາໍ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກຳ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ. ການລງົ 
ທຶນເຫ່ົຼານີກ້ວມເອົາເນືອ້ທ່ີຫຼາຍກວາ່ 1,000,000 ເຮັກຕາ (ຫືຼ ປະມານ 4% ຂອງເນືອ້ທ່ີທັງໝດົຂອງປະເທດ) 
ແລະ ກະທົບໂດຍກງົຕໍປ່ະຊາຊົນ ຢູ່ຫຼາຍກວາ່ 20% ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົຢູ່ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. 

ເປ້ົາໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມນ່ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ 
ແລະ ການຫັນປ່ຽນ ຈາກເສດຖະກດິແບບກຸມ້ຢູ່ກຸມ້ກນິ ໄປສູ ່ເສດຖະກດິ ທ່ີອາໄສ ການຈາ້ງງານ ຢູ່ໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດ. ນະໂຍບາຍສົງ່ເສມີ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ ແມ່ນ ເພ່ືອຈດັສນັທ່ີດນິເປ່ົາຫວາ່ງ 
ໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນ, ນຳເອາົເທັກໂນໂລຢມີາສູປ່ະເທດ, ປັບປຸງທັກສະສມີແືຮງງານຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ເພ່ືອຍົກ 
ສງູປະສດິທິຜົນ ຂອງຂະແໜງກະສກິາໍ. ການຈາ້ງງານ ຢູ່ໃນໂຄງການ ເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ 
ອາດເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບທ່ີສຳຄນັໜຶງ່ ໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ຊ່ຶງເປັນຜົນປະໂຫຍດໂດຍກງົ. ຈດຸປະສງົ 
ຂອງການສກຶສານີ ້ແມນ່ເພ່ືອປະເມນີ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ວາ່ສາມາດ 
ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍ ການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.

ຜົນໄດຮັ້ບ

ການວເິຄາະຂ້ໍມນູແບບລງົເລກິ ກ່ຽວກບັ ຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໃນຈຳນວນ 179 ໂຄງການ ໄດ້ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວາ່ ໃນຄວາມເປັນຈງິ ແມ່ນມຄີວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ. ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານລບົຂອງ 
ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ແມນ່ຂ້ຶນກບັຄນຸນະພາບຂອງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ແລະ ສະພາບ 
ແວດລອ້ມຂອງພ້ືນທ່ີໆໂຄງການລງົທຶນໃດໜຶງ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່. ຜົນປະໂຫຍດທາງດາ້ນການສາ້ງວຽກເຮັດ 
ງານທໍາ ຈາກ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ. ພວກເຮົາສງັລວມເອາົຜົນ 
ໄດຮັ້ບ ຈາກການປະເມນີທ່ີສຳຄນັຈຳນວນໜຶງ່ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຫຼາຍປານໃດ? ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳ 
ປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ໃນການປູກພືດປະເພດໄມ້ຢືນຕົ້ນ ໄດ້ສ້າງການຈ້າງງານ ຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ 
ຕອບສະໜອງ ການຈາ້ງງານໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ກວມເອົາສັດສ່ວນສູງກວາ່ໝູ ່(ກວມເອົາ 25% ຂອງປະ
ຊາກອນທ່ີຢູ່ໃນເກນອາຍອຸອກແຮງງານຂອງບ້ານທັງໝດົ) ຊ່ຶງ ສງູກວາ່ ການປູກພືດ ແລະ ການ ລ້ຽງສດັ 
(ທັງສອງຂະແໜງການ ແມ່ນຕອບສະໜອງການຈາ້ງງານໃຫ້ຊາວບ້ານ ພຽງແຕ່ປະມານ 10%) ເນື່ອງ 
ຈາກວາ່ ການລງົທຶນໃນການປູກພືດປະເພດໄມຢ້ນືຕົນ້ ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່. ເຖິງແນວ 
ໃດກໍຕ່າມ, ຜົນໄດຮັ້ບສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ມນັບ່ໍມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ໃນດ້ານຄວາມໜາແໜນ້ຂອງການ 
ຈາ້ງງານ: ໂດຍສະເລ່ຍ 90% ຂອງ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ທ່ີໄດ້ປະເມີນຄັ້ງນີ້ 
ຕອບສະໜອງການຈາ້ງງານ ໜອ້ຍກວາ່ 1 ການຈາ້ງງານ ຕໍເ່ຮັກຕາ (ເສັນ້ສະແດງທີ 1). ໂຄງການ ລ້ຽງໝ,ູ 
ປູກພືດຜັກ ແລະ ພືດເສດຖະກດິ (ເຊ່ັນ: ໜໍໄ່ມຝ້ະລັງ່, ໃບມອນລ້ຽງມອ້ນ, ພືດສະມນູໄພ ແລະ ດອກເຜ້ິງ) 
ໄດຕ້ອບສະໜອງການຈາ້ງງານສງູກວາ່ຈຳນວນການຈາ້ງງານສະເລຍ່ ຕໍເ່ຮັກຕາ, ໃນຂະນະທ່ີໂຄງການ 
ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ (ປາມນໍາ້ມນັ, ໄມແ້ປກ, ຢາງພາລາ, ກະຖິນນາລົງ  ແລະ ໄມ້ວກິ), ພືດລົມ້ລກຸ (ສາລ,ີ 
ເຂ້ົາ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ການລ້ຽງສັດ ຈຳນວນໜຶງ່ (ງວົ - ຄວາຍ, ແບ້) ໄດ້ສ້າງຈາໍນວນການຈາ້ງງານ 

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈາໍນວນ ການຈາ້ງງານຕໍເ່ຮັກຕາ. ມ ີ 3 ໂຄງການທ່ີສ້າງ 
ການຈາ້ງງານ ຫຼາຍກວາ່ 1.5 ການຈາ້ງງາານ ຕໍເ່ຮັກຕາ ຄ:ື ການລງົທຶນລຽ້ງສດັ 
ຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ (2 ການຈາ້ງງານ / ຮຕ), ການປູກໜໍໄ່ມ້ຝະລ່ັງ (3.6 
ການຈາ້ງງານ / ຮຕ) ແລະ ລ້ຽງໝ ູ(11.7 ການຈາ້ງງານ / ຮຕ). ໂຄງການ 
ລ້ຽງໝ ູບ່ໍໄດສ້ະແດງຢູ່ເສັນ້ສະແດງນີ ້ເນືອ່ງຈາກພວກເຮົາໄດ້ ຫຍ້ໍແກນ X

ເສັ້ນສະແດງທີ 2: ປະເພດການຈາ້ງງານຕົ້ນຕໍ ທ່ີສ້າງຂ້ຶນໂດຍ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ. ສັດສ່ວນ (ສ່ວນຮ້ອຍ) ຂອງແຮງງານລາວ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
ສະແດງຢູ່ ແກນແນວຕັ້ງເບ້ືອງຊ້າຍ. ຈາໍນວນການຈາ້ງງານ ແຕ່ລະປະເພດ (ເສົາສີຂຽວເຂ້ັມ) ສະແດງໃນແກນແນວຕັ້ງເບ້ືອງຂວາ. ພ້ືນທ່ີສີເທົາດ້ານຫັຼງ ສະແດງເຖິງ ໂກຕາ 
ຂອງແຮງງານລາວຢ່າງຕໍ່າ ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນກົດໝາຍ (85% ສໍາລັບແຮງງານທ່ີອອກແຮງງານດ້ວຍຮ່າງກາຍ ແລະ 75% ສໍາລັບຊ່ຽວຊານດ້ານວຊິາການ)
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0% 0
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ຂົນສົ່ງ ຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ

ບຸກເບີກ ຂຸດຂຸມ ປູກພືດ ເສຍຫຍ້າ ສີດສານເຄມີ ໃສ່ຝຸ່ນ ເກັບກ່ຽວ ອື່ນໆ

ສັດສ່ວນແຮງງານລາວ 
(ແກນແນວຕັ້ງເບ້ືອງຊ້າຍ)

ສດັສວ່ນແຮງງານຕາ່ງປະເທດ 
(ແກນແນວຕັງ້ເບ້ືອງຊ້າຍ)

ຈຳນວນການຈາ້ງງານ 
(ແກນແນວຕັ້ງເບ້ືອງຂວາ)



ຕໍເ່ຮັກຕາ ໜອ້ຍກວາ່ ຈຳນວນການຈາ້ງງານສະເລຍ່. ສດຸທ້າຍ ແລະ ສາໍຄນັທ່ີສດຸ, ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັ ບ່ໍໄດຕ້ອບສະໜອງການຈາ້ງງານ ໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນທ້ອງຖ່ິນໃດໆເລີຍ ຢູ່ປະມານ 1 /3 ຂອງຈາໍນວນບ້ານ 
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທ່ີໄດ້ປະເມີນ.

ແມ່ນການຈາ້ງງານປະເພດໃດ ທ່ີ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ຕອບສະໜອງໃຫ້? ການເຊ່ົາ 
ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ຕອບສະໜອງການຈາ້ງງານ ທ່ີຕ້ອງການທັກສະສມີແືຮງງານ 
ຕໍາ່ ແລະ ເປັນວຽກຮັບຈາ້ງຕາມລະດກູານ ແລະ ສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ ການຈາ້ງງານ ຢູ່ໃນໄລຍະເລີມ່ຕົນ້ ການພັດທະນາ 
ໂຄງການ ຊ່ຶງມໄີລຍະຂ້ອນຂ້າງສັນ້ ແລະ ຊ່ົວຄາວ. ເສັນ້ສະແດງທີ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ການຈາ້ງງານສວ່ນຫຼາຍ 
ແມນ່  ກ່ຽວກບັ ການເສຍຫຍ້າ, ປູກ, ໃສ່ຝຸ່ນ, ເກບັກ່ຽວ, ຂດຸຂມຸປູກ ແລະ ຖາງພ້້ືນທ່ີ. ການຈາ້ງງານທ່ີຕ້ອງການທັກສະ 
ສມີແືຮງງານສງູ ທ່ີມຄີວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ຕະຫຼອດປີນັນ້ ເຊ່ັນ: ການຈາ້ງງານ ໃນໄລຍະການດາໍເນນີການຜະລດິ 
ແມ່ນມໜີອ້ຍຫຼາຍ. ປະມານເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງການຈາ້ງງານທ່ີມຄີວາມໜັນ້ຄງົເຫ່ົຼານີ ້(ປະມານ 60% ຂອງພະນກັງານ 
ຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ ແລະ ປະມານ 40% ຂອງຊ່ຽວຊານດາ້ນວຊິາການ) ແມນ່ແຮງງານຕາ່ງປະເທດ. ນກັລງົທຶນ 
ຕາ່ງປະເທດມກັຈະນຳເອາົແຮງງານຈາກປະເທດຂອງເຂົາເຈົາ້ ເຂ້ົາມາຫຼາຍກວາ່ ເມື່ອທຽບໃສ່ນກັລງົທຶນຄນົລາວ. 
ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ມກັຈະບ່ໍໄດຮັ້ບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັກສະສມີແືຮງງານທ່ີຈາໍເປັນ ເພ່ືອຮັບຈາ້ງໃນຕາໍແໜງ່ 
ການຈາ້ງງານທ່ີດດີັງ່ກາ່ວ ຈຶງ່ເຫັນວາ່ ເປັນອປຸະສກັ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ໃນການໄດຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານດັງ່ກາ່ວ. ໂດຍລວມ, ນກັລງົທຶນໄດລ້ະເມດີໂກຕາ ສຳລັບ ການຈາ້ງແຮງງານຄນົລາວ 
ສຳລບັ ຕາໍແໜງ່ຂ້ັນຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, ຊ່ຽວຊານດາ້ນ ວຊິາການ, ການຂົນສົງ່ ແລະ ເກບັກຽ່ວ (ພ້ືນທ່ີສເີທົາຢູ່ 
ໃນເສັ້ນສະແດງທີ 2).

ການຈາ້ງງານ ນຳໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ເປັນທ່ີດຶງດດູຄວາມສົນໃຈ ຂອງຊຸມຊົນບໍ? 
ອີງໃສກ່ານສາໍພາດບັນດາບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ພົບວາ່ ປະມານເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍມນູ ບອກວາ່ ບ່ໍມຄີວາມ 
ເພ່ີງພໍໃຈກບັການຈາ້ງງານ. ສາເຫດຕົນ້ຕ ໍແມ່ນ ຍ້ອນການຈາ່ຍຄາ່ຈາ້ງຊັກຊ້າ (50% ຂອງຈຳນວນຜູ້ທ່ີບອກວາ່ 
ບ່ໍພໍໃຈ), ການຫັກຄ່າຈາ້ງ ແລະ ນກັລົງທຶນອະນຍຸາດ ໃຫ້ພັກຜ່ອນ ສັ້ນໂພດ ຫືຼ ບ່ໍອະນຍຸາດໃຫ້ພັກຜ່ອນໃນ
ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກເລຍີ. ບ່ໍຈາ່ຍຄ່າຈາ້ງ ຫືຼ ບ່ໍອະນຍຸາດໃຫ້ມກີານສ້າງຕັງ້ສະມາຄມົຜູ້ອອກແຮງງານ ແມ່ນ ສາຍ 
ເຫດໜຶງ່ເຊ່ັນກນັ. ສ່ວນໃຫຍ່, ຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍມນູບອກວາ່ ບັນຫາດັງ່ກ່າວ ເກດີຂ້ຶນ ບາງຄັງ້ຄາວ ຫືຼ ເລື້ອຍໆ. ກ່ຽວກບັ 
ເງນິເດືອນ, ສຳລັບການຈາ້ງງານ ທ່ີໃຊ້ທັກສະສີມືແຮງງານຕໍ່າ ຫືຼ ການຮັບຈາ້ງຕາມລະດກູານນັນ້ ສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມນ່ ຕໍາ່ກວາ່ ຄາ່ແຮງງານຂ້ັນຕໍາ່ທ່ີໄດລ້ະບຸໃນກດົໝາຍປ ີ2015 ຄ ື45,000 ກບີ ຕໍວ່ນັ, ແຕ່ວາ່ ການຈາ້ງງານ 
ທ່ີມີສັນຍາການຈາ້ງງານຄົງທ່ີ ພັດໄດ້ຄ່າຈາ້ງ ສູງກວາ່ ຄ່າແຮງງານຂ້ັນຕໍ່າ.

ໃຜເລືອກ ຮັບຈາ້ງຢູ່ນາໍ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ? ຊຸມຊົນຢູ່ພ້ືນທ່ີໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ໄປຮັບຈາ້ງນຳ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ຍ້ອນວາ່ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍມີທາງເລືອກອື່ນ. ແນວໂນມ້ 
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດ ສັງເກດໄດ້ ສາມກໍລະນ ີດັ່ງນີ້: (1) ຜູ້ຊາຍມັກຈະເຄື່ອນຍ້າຍອອກ ໄປຊອກ ຮັບຈາ້ງ 
ຢູ່ບ່ອນທ່ີມີໂອກາດ ຫືຼ ເງືອ່ນໄຂການຈາ້ງງານ ທ່ີດີກວາ່. ສະນັນ້, ຈຶງ່ເຫັນວາ່ມີແຮງງານເພດຍິງຫຼາຍ ກວາ່ 
ເພດຊາຍທ່ີຮັບຈາ້ງ ນຳໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກໍລະນ ີຂອງ 
ໂຄງການລງົທຶນລ້ຽງສດັ ຊ່ຶງກວມເອາົ 96% ຂອງຈຳນວນແຮງງານ ຈາກທ້ອງຖ່ິນທັງໝດົ. ສດັສ່ວນ ລະຫວາ່ງ 
ແຮງງານເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ຢູ່ໃນກລໍະນ ີການລງົທຶນໃນການປູກໄມ້ຢນືຕົນ້ ແມ່ນຖືວາ່ມສີດັສ່ວນ ເທ່ົາທຽມກນັ 
ຊ່ຶງມີຈໍານວນແຮງງານເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງທ່ີໃກ້ຄຽງກັນ; (2) ສອງສ່ວນສາມຂອງບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນ 
ກະທົບ ແລະ ໄປຮັບຈາ້ງ ບອກວາ່ ເຂົາເຈົາ້ສນູເສຍທ່ີດນິ (ເສັນ້ສະແດງທີ 3) ແລະ ໃນກລໍະນ ີ ທ່ີຊາວບ້ານ 
ບ່ໍສນູເສຍ ທ່ີດນິ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຊາວບ້ານ ຍັງສບືຕໍ ່ເຮັດການກະສກິາໍແບບກຸມ້ 
ຢູ່ກຸ້ມກິນ; (3) ສັດສ່ວນຂອງຊາວບ້ານທ່ີຮັບຈາ້ງຢູ່ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນຢູ່ພ້ືນທ່ີຫ່າງໄກສອກຫີຼກ, ບ່ອນທ່ີມີທາງເລືອກອື່ນ ຈຳກັດ. 

ສະຫຸຼບ 

ການຈາ້ງງານ ແມ່ນວທີິການໜຶງ່  ທ່ີຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກ ການເຊ່ົາ ແລະ 
ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ການຈາ້ງງານ ຕົ້ນຕໍທ່ີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ 
ຂອງລັດ ດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແມ່ນ ການຈາ້ງງານ ທ່ີໃຊ້ທັກສະສີມືແຮງງານຕໍ່າ ແລະ ການຮັບ 
ຈາ້ງຕາມລະດກູານ ແລະ ຊາວບ້ານ ເຂ້ົາເປັນ ແຮງງານຮັບຈາ້ງ ຍ້ອນບ່ໍມີທາງເລືອກອື່ນໆ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນ 
ເຂົາເຈົາ້ເຫັນວາ່ ມນັເປັນໂອກາດສຳລັບການປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົາ້. ສະນັນ້, ການສ້າງຂີດຄວາມ 
ສາມາດໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນ ແມ່ນ ຍດຸທະສາດ ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໜຶງ່ທ່ີສາໍຄນັ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖ່ິນ ໄດຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ ຫຼາຍຂ້ຶນ.

ການສນູເສຍ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະທ່ີດນິ ຊ່ຶງເປັນປັດໄຈພ້ືນຖານ ໃຫ້ແກ່ 
ການຜະລດິ ແມນ່ ຜົນກະທົບດາ້ນລົບ ອນັຕົນ້ຕໜໍຶງ່ ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ທ່ີມີຕໍ່ກັບ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ສາມາດເວົາ້ໄດ້ວາ່ ຜົນປະໂຫຍດຈາກໂອກາດການຈາ້ງງານ ທ່ີຕອບສະໜອງໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນ 
ໂດຍໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ ແມນ່ບ່ໍສາມາດທົດແທນ ສິງ່ທ່ີໄດສ້ນູເສຍໄປ ທ່ີເກດີຈາກ 
ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ດັງ່ກ່າວ. ນອກຈາກນີ ້ການສນູເສຍ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ທ່ີມຄີວາມສຳຄນັຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເຫັນວາ່ ມນັເປັນການບັງຄບັໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຕອ້ງ 
ອາໄສການຈາ້ງງານ ທ່ີມເີງືອ່ນໄຂການຈາ້ງງານ ແບບບ່ໍແນ ່ ບ່ໍນອນ ຊ່ຶງມນັເປັນການກະທົບຕໍກ່ບັຄວາມອາດ 
ສາມາດໃນການຮັບມກືບັ ເຫດສກຸເສນີຂອງຄວົເຮືອນ.

ສອງສວ່ນສາມ ຂອງບ້ານທ່ີໄດປ້ະເມນີ ບອກວາ່ ເຂົາເຈົາ້ 
ມກີານສນູເສຍທ່ີດນິຂອງບຸກຄນົ ໃຫ້ແກ່ການເຊ່ົາ ແລະ 
ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ. ການລງົທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ 
ຂະໜາດໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການປູກພືດລົມ້ລກຸ 
ແລະ ໄມ້ຢືນຕົນ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ ມີການສູນເສຍທ່ີດິນ 
ຫຼາຍກວາ່ ໂຄງການລົງທຶນປະເພດອື່ນໆ. ໂດຍສະເລຍ່ 
ປະມານ 1 /4 ຂອງຈຳນວນຄວົເຮືອນ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານໄດ ້
ສນູເສຍດນິບຸກຄນົໃຫ້ແກ ່ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານ 
ທ່ີດິນ ຂອງລັດ, ໃນນັນ້ຢູ່ໃນບ້ານຈຳນວນໜຶງ່ທກຸໆຄົວ 
ເຮືອນ ແມ່ນ ມກີານສນູເສຍດນິ. ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະ
ທົບຍັງພົບກບັບັນຫາການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທຳ 
ມະຊາດ ສຳລັບການດາໍລົງຊີວດິຫຸຼດລົງ ເນືອ່ງຈາກ ການ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານ ທ່ີດິນ ຂອງລັດ. ປະມານ 65% 
ຂອງ ຈາໍນວນບ້ານທ່ີໄດປ້ະເມີນີ ບອກວາ່ ທ່ີດນິສຳລບັ 
ການຜະລດິກະສກິຳຫຸຼດລງົ ແລະ 80% ບອກວາ່ຜົນ 
ຜະລດິ ຈາກ ປ່າໄມຫຸຼ້ດລົງ (ເຊ່ັນ: ເຄືອ່ງປ່າຂອງດງົ ແລະ 
ສດັປ່າ). ໃນຈາໍນວນ 54% ຂອງບ້ານທ່ີໄດປ້ະເມນີ, ຊາວ 
ບ້ານບອກວາ່ ເຂົາເຈົາ້ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຂ້າຍສດັລຽ້ງ (ເຊ່ັນ: 
ງວົ, ຄວາຍ) ອອກ ຍ້ອນການສນູເສຍທ່ົງຫຍ້າລ້ຽງສດັ 
ຫືຼ ມຂ້ໍີຂັດແຍ່ງ ລະຫວາ່ງ ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການເຊ່ົາ 
ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ.

ລະດບັ ການສນູເສຍທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ຢູ່ບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ບ້ານທ່ີບ່ໍ
ໄດ້ຮັບການ
ຈາ້ງງານ ບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບການ

ຈາ້ງງານ

6%

60%

49%

5%

44%

2%

32%

2%

ສູນເສຍທ່ີດິນ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບ
ພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນ ຫຸຼດລົງ

ສູນເສຍທ່ີດິນ ແຕ່ບ່ໍກະທົບຕໍ່ການເຂ້ົາ 
ເຖິງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນ

ບ່ໍສູນເສຍທ່ີດິນ ແຕ່ການເຂ້ົາເຖິງຊັບ 
ພະຍາກອນໃນການດໍາລົງຊີວດິ ຫຸຼດລົງ

ບ່ໍສູນເສຍທ່ີດິນ ແລະ ບ່ໍກະທົບຕໍ່ການ 
ເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນໃນການດໍາລົງ
ຊີວດິ

ເສັນ້ສະແດງທີ 3: ລະດບັການສນູເສຍທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດ  ຢູ່ບັນດາບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບ ແລະ ບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກການຈາ້ງງານ ຢູ່ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ 

ຫັຼກຖານ ທາງວທິະຍາສາດ ສຳລບັນະໂຍບາຍ ສະບັບທີ 6



ຍ້ອນເຫດນັນ້, ບຸລິມະສດິໜຶງ່ທ່ີສາໍຄນັ ທ່ີຕດິພັນກບັຍດຸທະສາດ ໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແມ່ນສ້າງເງືອ່ນໄຂ ເອືອ້ອຳນວຍ ໃຫ້ແກ ່ການຜະລດິກະສກິາໍ ຂອງຄວົເຮືອນ ແບບປະສມົປະສານ 
ກບັເສດຖະກດິອ່ືນ ເຊ່ັນ: ລາຍຮັບຈາກການຈາ້ງງານ ໃນຂົງເຂດ ກະສກິາໍ ແລະ ທ່ີບ່ໍແມນ່ ການກະສກິາໍ. ການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີດນິ ແລະ ການຮັບຮູສ້ດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ຢ່າງເປັນທາງການ 
ແມນ່ ມາດຕະການ ສາໍຄນັໜຶງ່ ຄຽງຄູກ່ບັຍດຸທະສາດ ດັງ່ກາ່ວ, ຊ່ຶງມນັຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດຕໍລ່ອງ ກຽ່ວກບັ ການຊົດເຊີຍທ່ີສມົເຫດສມົຜົນ. ຍດຸທະສາດ ແບບຫຼາກຫຼາຍດັງ່ກາ່ວ 
ອາດເປັນວທີິທາງ ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ຊົນນະບົດທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ມຄີວາມໝັນ້ຄງົ.

ຂ້ໍສະເໜແີນະ ຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ 

ແນໃສ່ການສ້າງເສດຖະກດິຊົນນະບົດທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ. ການເນັນ້ໃສ່ ການຫັນປ່ຽນ ຊີວດິການເປັນຢູ່ ໄປສູເ່ສດຖະກດິ ທ່ີອາໄສ ການຈາ້ງງານ ເປັນຕົນ້ຕ ໍອາດສົງ່ຜົນກະທົບດ້ານລບົ 
ຕໍ່ກັບ ຊິວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ການສ້າງເສດຖະກິດທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທ່ີປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງການ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບ 
ຄວາມໝັນ້ຄົງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ອົງປະກອບທ່ີສໍາຄັນຂອງກົນໄກດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ ການພັດທະນາທັກສະສີມືແຮງງານ, ການລົງທຶນໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ມີກອບ 
ນຕິິກໍາທ່ີເໝາະສົມ ລວມທັງ ຂີດຄວາມອາດສາມາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ອົງປະກອບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ການພັດທະນາທັກສະສມີແືຮງງານທ່ີຈຳເປັນ. ການພັດທະນາທັກສະສມີ ືໃຫ້ແກ ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນຢູ່ພ້ືນທ່ີໆ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ສະເໜລີງົທຶນ ຫືຼ ໄດຈ້ດັຕັງ້ 
ປະຕບັິດໄປແລ້ວ  ແມ່ນຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ຕໍກ່ບັ ນກັລງົທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ພວກເຮົາສະເໜ ີ2 ວທີິການ ທ່ີສະໜບັສະໜນູເຊ່ິງກນັ ແລະ ກນັ ໃນການພັດທະນາທັກສະສ ີ
ມືແຮງງານ ດັ່ງນີ້: 

 • ຂະບວນການຂໍອະນມຸດັ ການສາໍປະທານທ່ີດນິ ຄວນໃຫ້ມ ີຍດຸທະສາດ ສາໍລບັການພັດທະນາທັກສະສມີແືຮງງານ ແລະ ການຍົກສງູທັກສະສມີແືຮງງານ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ 
  ແລະ ຄວນຖືເອົາເປັນຕົວຊ້ີວດັ ສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄນຸນະພາບຂອງການລົງທຶນ. 

 • ຫັຼກສດູການຝຶກອົບຮົມວຊິາຊີບ ຈາໍເປັນຕ້ອງໄດເ້ຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ. 
  ການປະສານງານ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການກຳນດົທັກສະສີມືແຮງງານ ທ່ີຕ້ອງການ ແລະ ການຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທ່ີເໝາະສົມ.

ສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ.  ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານດິນ ຂອງລັດ ແມ່ນການລົງທຶນຕົ້ນຕໍໃນຂົງເຂດທ່ີດິນ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງການຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ການລົງທຶນໃນຮູບ 
ແບບອື່ນ ເຊ່ັນ: ການເຮັດສັນຍາຜູກຂາດ ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ແບບຄູ່ສັນຍາ ໃນຮູບແບບອື່ນໆ ອາດເປັນທາງເລືືອກໜຶງ່ ທ່ີອາດເຮັດໃຫ້ມຜົີນກະທົບຕໍ ່ກບັ ການສນູເສຍ 
ທ່ີດນິ ໜອ້ຍກວາ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດເປັນເຈົາ້ການ ກຽ່ວກບັ ຍດຸທະສາດ ການດຳລງົຊີວດິຂອງເຂົາເຈົາ້ໄດດ້ກີວາ່. ຍດຸທະສາດການພັດທະນາຊົນນະບົດຄວນແນໃສກ່ານສົ່ງ
ເສີມເສດຖະກິດທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໃຫ້ມີໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.

ຍົກສູງບັນຫາສິດທິໃນການນາໍໃຊ້ດິນ.  ການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ສິດທິໃນການຖືຄອງທ່ີດິນ ແມ່ນເປັນບັນຫາຕັດສິນ ສຳລັບ ຄວາມໝັນ້ຄົງໃນການດໍາລົງຊີວດິ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ. ລັດຖະບານ ຄວນຫີຼກລ້ຽງ ການອະນມຸັດທ່ີດິນ ຢູ່ພ້ືນທ່ີໆ ຄວາມໝັນ້ຄົງໃນການຖືຄອງທ່ີດິນ ຍັງບ່ໍທັນມີຄວາມຈະແຈງ້ ຫືຼ ສິດທິການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດຍັງຕໍາ່ ໃຫ້ແກນ່ກັລົງທຶນ. ບັນຫາເຫ່ົຼານີ້ ສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການວາງແຜນນາໍໃຊ້ທ່ີດນິແບບມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ການອອກໃບຕາດນິ ກອ່ນຈະມກີານອະນມຸດັ 
ທ່ີດິນໃຫ້ແກ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ.   

ບັງຄບັໃຊ້ ລະບຽບການດາ້ນແຮງງານ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ.  ການລະເມດີຂ້ໍກາໍນດົດາ້ນແຮງງານ ກຽ່ວກບັ ໂກຕາ ສຳລບັແຮງງານຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຄາ່ແຮງງານຕໍາ່ກວາ່ 
ຄ່າແຮງງານຂ້ັນຕໍ່າ ແມ່ນ ສອງອົງປະກອບທ່ີເປັນຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕໍ່ກັບການຈາ້ງງານ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ. ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການເຫ່ົຼານີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ 
ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ທ່ີຈະໄດ້ຮັບຈາກ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລັດ. ນອກຈາກນີ້, ເນື່ອງຈາກວາ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 
ອນັໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ ການເຕບີໂຕດ້ານເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແຕ່ວາ່ ມນັນຳເອາົຜົນປະໂຫຍດທ່ີໜອ້ຍຫຼາຍ ມາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ, ສະນັນ້ ຈາໍເປັນຕ້ອງມກີນົໄກໃນ 
ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ. ຕວົຢ່າງ: ຄວນລະບຸ ແບບເຈາະຈງົ ກ່ຽວກບັ ສດັສວ່ນ ຂອງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ທ່ີໄດຈ້າກການເກບັພາສອີາກອນ ເພ່ືອໃຊ້ເຂ້ົາໃນ ແຜນງານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທກຸ 
ຍາກ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະສີມືແຮງງານ ຢູ່ພ້ືນທ່ີໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສຳປະທານທ່ີດິນ ຂອງລັດ.

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 ການນຳໃຊ້ຫັຼກຖານ ຫືຼ ຂ້ໍມນູ ເປັນບ່ອນອງີ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕດັສນິບັນຫາ ເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (www.decide.la).
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