
ຫຼກັການ 1 ຄູມ່ແືນະນຳ ການລົງທຶນຄູມ່ແືນະນຳ ການລົງທຶນ
ດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ້ດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ້
ແບບມຄີວາມຮັບຜດິຊອບແບບມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ
  ຢູ� ສປປ ລາວຢູ� ສປປ ລາວ

ກລໍະນສີກຶສານກັລົງທຶນ ສປ ຈີນກລໍະນສີກຶສານກັລົງທຶນ ສປ ຈີນ
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ປ��ມຄູມ່ແືນະນຳ ການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບໃນ ສປປ ລາວ (ກລໍະນສີກຶສາຂອງນກັ
ລົງທຶນ ສປ ຈີນ) ສະບບັນີ� ແມນ່ພດັທະນາຂຶ�ນຮ່ວມກັນໂດຍທີມງານພດັທະນາຈາກຫາຼຍພາກສວ່ນ ທັງພາກລັດ,

ອົງການຈັດຕັ�ງສາກົນ, ແລະ ຫົວໜວ່ຍທລຸະກິດ. ໃນນີ� ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ອົງການ
ບາ້ນຈຸດສຸມສາກົນ (VFI) ເປ�ນຫົວໜວ່ຍຫຼກັໃນການສາ້ງຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ� ໂດຍການມສີວ່ນຮ່ວມຈາກພາກລັດທີ�
ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ�ງລວມມ:ີ ກະຊວງ ກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ (ກົມປ�າໄມ,້ ກົມປູກຝ�ງ, ກົມລ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ກົມຄຸມ້ຄອງທີ�ດິນກະສກິຳ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິິກຳ), ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ
ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ (ກົມທີ�ດິນ ແລະ ກົມສິ�ງແວດລ້ອມ), ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມສົ�ງເສມີການລົງທຶນ
ແລະ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມລືາວ-ຈີນ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ກົມການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ກົມທະບຽນ
ແລະ ຄຸມ້ຄອງວິສາຫະກິດ). ນອກຈາກນີ� ຍງັມອົີງການຈັດຕັ�ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ�ງທາງສງັຄົມທີ�ປະກອບຄຳຄິດ
ຄຳເຫ�ນໃສບ່ດົດັ�ງກ່າວ ເຊ��ນ: ໂຄງການບລິໍຫານກ່ຽວກັບທີ�ດິນປະຈຳພາກພື�ນແມນ່�າຂອງ (MRLG), ອົງການ GIZ ປະຈຳ
ລາວ, ອົງການ Helvetas ປະຈຳລາວ ແລະ ຕາງໜາ້ພາກທລຸະກິດ (ບສໍສິດັ ຫຼນິສຸຍ່). ການພດັທະນາປ��ມຄູມ່ດັື�ງກ່າວ
ແມນ່ໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜູນຈາກ ອົງການອະນຸລັກສດັປ�າ (WCS) ປະຈຳລາວ.

ທີມງານພດັທະນາ ຄູມ່ແືນະນຳ ການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ້
ທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບໃນ ສປປ ລາວ

 
(ກລໍະນສີກຶສາຂອງນກັລົງທຶນ ສປ ຈີນ)

ເອກະສານສະບບັນີ�ແມນ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼອືລ້າຈາກລັດຖະບານ ອັງກິດ; ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕາມ ແນວຄວາມຄິດທີ�ສະແດງ
ໃນເອກະສານດັ�ງກ່າວ ບ�ຈຳເປ�ນຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ອັງກິດ.
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ສາລະບານສາລະບານ

ຄຳນຳຄຳນຳ

ພາກທີ I. ພາກສະເໜີພາກທີ I. ພາກສະເໜີ
1. ຄວາມເປ�ນມາ
2. ຈຸດປະສງົ
3. ຜູນ້ຳໃຊ້
4. ການນຳໃຊ້
5. ກອບນຕິິກຳ ແລະ ບດົແນະນຳສາກົນທີ�ອ້າງເຖິງ

ພາກທີ II. ຫຼກັການ ສຳລັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບໃນພາກທີ II. ຫຼກັການ ສຳລັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບໃນ    ສປປ ລາວສປປ ລາວ
1. ການປ�ກສາຫາລື ແລະ ສວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ
2. ການເປ�ດເຜຍີຂ�ມູນ ແລະ ຄວາມໂປ�ງໃສ
3. ການເຄ�າລົບສດິທິຂອງປະຊາຊົນໃນການນຳໃຊ້ທີ�ດິນ, ການປະມງົ, ປ�າໄມ ້ແລະ ແຫຼງ່ນ�າ
4. ການປະກອບສວ່ນເຂ��າໃນການພດັທະນາສງັຄົມ
5. ການນຳໃຊ້ແຮງງານທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ
6. ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສນິຄ້າ
7. ການພດັທະນາສຂີຽວ ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ

ພາກທີ III. ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ແບບມຄີວາມພາກທີ III. ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ແບບມຄີວາມ
ຮັບຜດິຊອບຮັບຜດິຊອບ
1. ການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນການລົງທຶນ

 1.1    ການເຂ��າໃຈພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ�ນຕອນຂອໍະນຸມດັການລົງທຶນ
 1.2   ການສກຶສາກອບລະບຽບກົດໝາຍ
 1.3   ການປະເມນີຢ�າງຄົບຊ�ດ

1.3.1   ການກຳນດົ ແລະ ປະເມນີສດິທີ�ດິນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງຊ�ມຊົນ
1.3.2   ການດຳເນນີການສກຶສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້
1.3.3   ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ (ESIA)

1.3.4   ການສຳຫວຼດ ແລະ ເກ�ບກູລ້ະເບດີທີ�ຍງັບ�ແຕກ (UXO) ອອກຈາກພື�ນທີ�ການລົງທຶນ

ສາລະບານສາລະບານ
ອະທິບາຍຄຳສບັຫຍ�ອະທິບາຍຄຳສບັຫຍ�

ທີມງານພດັທະນາ ຄູມ່ແືນະນຳ ການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ທີ�ມຄີວາມທີມງານພດັທະນາ ຄູມ່ແືນະນຳ ການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ທີ�ມຄີວາມ
ຮັບຜດິຊອບໃນ ສປປ ລາວຮັບຜດິຊອບໃນ ສປປ ລາວ
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2.   ການປ�ກສາຫາລື ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ
3.   ການສາ້ງກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸສຳລັບຜູທີ້�ຖືກຜນົກະທົບ
       3.1   ການຮັບຟ�ງຄຳຮ້ອງທກຸ
       3.2  ການແກ້ໄຂຂ�ສະເໜ ີແລະ ການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່
4.   ການເຈລະຈາການເຮ�ດສນັຍາກັບປະຊາຊົນ

4.1   ການສາ້ງຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຈລະຈາ
4.2  ການຕົກລົງກ່ຽວກັບຂ�ກຳນດົທີ�ສຳຄັນໃນສນັຍາທີ�ເປ�ນລາຍລັກອັກສອນ

5.   ການຊົດເຊີຍ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ
5.1   ການຊົດເຊີຍ
5.2  ການຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ

6.   ການພດັທະນາສງັຄົມ
6.1   ການແບງ່ປ�ນຜນົປະໂຫຍດກັບທ້ອງຖິ�ນ
6.2  ການສົ�ງເສມີການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນກັງານ

7.   ການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຳມະຊາດ
7.1   ການປະເມນີ ແລະ ປ�ກປ�ອງຊີວະນາໆພນັ
7.2  ການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບຈາກການນຳໃຊ້ສານເຄມຂີອງຢາຂ້າແມງໄມ ້ແລະ ຢາຂ້າຫຍາ້
7.3  ການປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານຂອງການຄວບຄມຸມນົລະພດິ ແລະ ກຳຈັດສິ�ງເສດເຫຼອື
7.4  ການຟ��ນຟູສະພາບສິ�ງແວດລ້ອມຫຼງັການລົງທຶນ

8.   ການຮັບປະກັນຄນຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພນັກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ້
8.1   ການຮັບປະກັນຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພນັກະສກິຳ
8.2  ການຂດຸຄົ�ນໄມ ້ແລະ ເຄື�ອງປ�າຂອງດົງແບບຍນືຍງົ ແລະ ຖືກຕ້ອງ 

9.   ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາ
9.1   ການຕິດຕາມການລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
9.2  ການເປ�ດເຜຍີຂ�ມູນການລົງທຶນ ແລະ ຜນົຂອງການຕິດຕາມ

ພາກທີ IV. ພາກສະຫຼ�ບພາກທີ IV. ພາກສະຫຼ�ບ4 84 8

ພາກທີ V. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍພາກທີ V. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ I: ລາຍການກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ
ປ�າໄມ້
ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ II: ບາງພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ຢູ� ສປປ ລາວ
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ອະທິບາຍຄຳສບັຫຍ�ອະທິບາຍຄຳສບັຫຍ�

CAPIAC            

CFS 
ECC                      

EMMP                  

ESIA                     

FAO                     
FPIC                     

GAP                           
IFAD                    

MOFCOM           
MOU                   
NFGA                   

OA                       
OECD                  

UXO                     
VGGT                  

China Association for the Promotion of International Agricultural
Cooperation (ສະມາຄົມຈີນເພື�ອສົ�ງເສມີການຮ່ວມມດ້ືານກະສກິຳສາກົນ)
Committee on World Food Security (ຄະນະກຳມະການຄ້ຳປະກັນອາຫານໂລກ)
Environmental Compliance Certificate (ໃບຢ��ງຢ�ນການປະຕິບດັຕາມຂ�ກຳນດົ
ດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ)
Environmental Management and Monitoring Plan (ການຈັດການສິ�ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ແຜນການຕິດຕາມ)
Environmental and Social Impact Assessment (ການປະເມນີຜນົກະທົບ
ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ)
Food and Agriculture Organization (ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ)
Free, Prior, and Informed Consent (ການຍນິຍອມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍ
ໄດ້ຮັບຂ�ມູນລ່ວງໜາ້ ແລະ ພຽງພໍ)
Good Agricultural Practices (ການປະຕິບດັກະສກິຳທີ�ດີ)
International Fund for Agricultural Development (ກອງທຶນສາກົນ ເພື�ອ
ການພດັທະນາກະສກິຳ)
Ministry of Commerce, China (ກະຊວງການຄ້າ, ສປ ຈີນ)
Memorandum of understanding (ບດົບນັທຶກຊ່ວຍຈຳ)
National Forestry and Grassland Administration, China (ການບລິໍຫານ
ປ�າໄມ ້ແລະ ທົ�ງຫຍາ້ ແຫ່ງຊາດ)
Organic Agriculture (ກະສກິຳປອດສານພດິ)
Organisation for Economic Co-operation and Development (ອົງການ
ການຮ່ວມມດ້ືານເສດຖະກິດ ແລະ ການພດັທະນາ)
Unexploded ordnance (ລະເບດີທີ�ຍງັບ�ທັນແຕກ)
Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of
Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food
Security (ພນັທະດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈສຳລັບທລຸະກິດກະສກິຳ
ທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບໃນ ສປປ ລາວ)
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ຄຳນຳ
ໃນຊ�ມປ�ຜາ່ນມາລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການສົ�ງເສມີການດຶງດດູການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ເພື�ອການພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ແລະ ປ�ບປຸງຊີວິດການເປ�ນຢູ�ປະຊາຊົນໃຫ້ນບັມື�ນບັດີຂຶ�ນ ການ
ລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບຈຶ�ງເປ�ນສິ�ງທີ�ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປ�ນ ເພື�ອຈະກ້າວໄປສູກ່ານພດັທະນາທີ�ຍນືຍງົ. ໃນ
ປະຈຸບນັ, ໄດ້ມນີກັລົງທຶນຈາກຫາຼຍປະເທດເຂ��າມາລົງທຶນຢູ� ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ການລົງທຶນ ທີ�ມາຈາກ ສປ
ຈີນ ຊຶ�ງເປ�ນອັນດັບທີ 1 ຂອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຢູ� ສປປ ລາວ. ໃນນັ�ນ, ຂະແໜງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ແມນ່ໜຶ�ງໃນ
ຂະແໜງການທີ�ໄດ້ຮັບຄວາມສນົໃຈຈາກນກັລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ອີງຕາມສະພາບການລົງທຶນໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ຍງັມີ
ຫາຼຍໆໂຄງການລົງທຶນທີ�ພບົພ�ບນັຫາ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ການລົງທຶນທີ�ບ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ຊຶ�ງສາ້ງຜນົກະທົບສູງ
ສມົຄວນຕ�ນກັລົງທຶນ ແລະ ປະເທດຊາດ. ເຖິງແມນ່ວ່າລັດຖະບານຈີນຈະມບີດົແນະນຳສຳລັບນກັລົງທຶນຈີນທີ�ໄປ
ລົງທຶນຢູ�ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມບີດົແນະນຳກ່ຽວກັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບຈຳນວນໜຶ�ງໃນລະດັບສາກົນ,
ແຕ່ໃນ ສປປ ລາວ ກຍໍງັບ�ທັນມຄີູມ່ແືນະນຳທີ�ມຄີວາມສະເພາະເຈາະຈົງ ເພື�ອໃຫ້ນກັລົງທຶນທີ�ເຂ��າມາລົງທຶນໃນ ສປປ
ລາວ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ໃຫ້ເປ�ນແນວທາງໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມ
ຮັບຜດິຊອບເພື�ອຫຼກີລ່ຽງຜນົເສຍຫາຍທີ�ບ�ຈຳເປ�ນໃຫ້ແກ່ນກັລົງທຶນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ມຈຸີດປະສງົເພື�ອສົ�ງເສມີການລົງທຶນແບບມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ໃຫ້
ກ້າວໄປສູ ່ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ຕາມທິດທາງການພດັທະນາສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົຂອງລັດຖະບານ ຊຶ�ງໄດ້ຮ່ວມມື
ກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງເຊ��ນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
ກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ເພື�ອສກຶສາຄົ�ນຄວ້າໃນການສາ້ງຄູມ່ື
ແນະນຳສະບບັນີ�ເພື�ອໃຫ້ເປ�ນແນວທາງໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັການລົງທຶນແກ່ນກັລົງທຶນ, ໂດຍເລີ�ມຕົ�ນຈາກການສກຶ
ສາກລໍະນຂີອງ ນກັລົງທຶນຈາກ ສປ ຈີນ. ຊຶ�ງຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ�ໄດ້ອີງຕາມກົດລະບຽບ, ຫຼກັການ ແລະ ກົດໝາຍທີ�
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ, ສກຶສາລວມເອ�າບນັດາຫຼກັການສາກົນທີ�ທົ�ວໂລກນຳໃຊ້ໃນວຽກງານການລົງທຶນ ແລະ
ຫຼກັການຂອງອາຊຽນ ໃນວຽກງານການລົງທຶນ ແລະ ຍງັໄດ້ສກຶສາເອ�າບດົແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ສຳລັບການ
ລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ໃຫ້ມຄີວາມສະເພາະເຈາະຈົງ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ
ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື�ອເປ�ນແນວທາງໃຫ້ກັບນກັລົງທຶນ ໄດ້ນຳໄປຈັດຕັ�ງປະຕິບດັເພື�ອໃຫ້ເກີດມຄີວາມຍນືຍງົ. ສະພາ
ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ຈະພກັດັນໂຄສະນາແນະນຳຄູມ່ດັື�ງກ່າວນີ�ໃຫ້ແກ່ນກັລົງທຶນຕ່າງປະເທດເພື�ອ
ສກຶສາ ໂດຍສະເພາະນກັລົງທຶນຈາກ ສປ ຈີນ ທີ�ຈະມາລົງທຶນຢູ� ສປປ ລາວ ແລະ ເຊື�ອໝັ�ນວ່າຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ�ຈະ
ສາມາດສະໜອງຂ�ມູນທີ�ເປ�ນປະໂຫຍດ ແລະ ຄົບຊ�ດໃຫ້ກັບນກັລົງທຶນ ເພື�ອດຶງດດູການລົງທຶນທີ�ມປີະສດິທິພາບ, ປະ
ສດິທິຜນົ, ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ແລະ ຍນືຍງົເຂ��າມາໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ນບັມື�ນບັຫາຼຍຂຶ�ນ ເພື�ອປະກອບສວ່ນສຳຄັນ
ໃນການສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນບັມື�ນບັຂະຫຍາຍຕົວ. ຖ້າຫາກການສາ້ງ, ເຜຍີແຜ ່ແລະ ນຳໃຊ້ກລໍະນສີກຶສາ
ນກັລົງທຶນຈາກ ສປ ຈີນ ນີ�ໄດ້ຮັບຜນົສຳເລ�ດຕາມເປ��າໝາຍ, ໃນອະນາຄົດ ກຈໍະໄດ້ສບືຕ� ສາ້ງກລໍະນສີກຶສາຂອງນກັ
ລົງທຶນ ຈາກປະເທດອື�ນໆເພີ�ມອີກ.

ຫວັງຢ�າງຍິ�ງວ່າ ຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ�ຈະເປ�ນບອ່ນອີງໜຶ�ງທີ�ສາ້ງຄວາມສະດວກ ແລະ ເປ�ນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບນັດານກັ
ລົງທຶນຢູ� ສປປ ລາວ.

 
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ
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ເນື�ອງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ເປ�ນປະເທດທີ�ຍງັດ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ຖືເອ�າການເຮ�ດກະສກິຳເປ�ນຫຼກັ, ການຂະຫຍາຍ
ໂຕຂອງຂະແໜງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ແມນ່ເປ�ນສິ�ງສຳຄັນຕ�ການພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ແລະ ປ�ບປຸງຊີວິດ
ການເປ�ນຢູ�ຂອງປະຊາຊົນລາວ. ນອກຈາກນີ�, ຍງັເປ�ນຂະແໜງການທີ�ດຶງດດູການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດໄດ້ຢ�າງຫວຼງຫາຼຍ ຊຶ�ງປະກອບສວ່ນສຳຄັນໃນການສາ້ງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມກີານຂະຫຍາຍ
ຕົວຢ�າງວ່ອງໄວ. ແຕ່ວ່າການລົງທຶນດັ�ງກ່າວແມນ່ ຍງັສາ້ງຜນົກະທົບທາງດ້ານລົບແກ່ສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ
ເຊ��ນກັນ. ຜນົກະທົບທາງດ້ານລົບໃນໄລຍະຜາ່ນມາທີ�ສາມາດສງັເກດເຫ�ນໄດ້ ແມນ່ການບຸກລຸກພື�ນທີ�ປ�າໄມ້
ທຳມະຊາດ, ການປ�ອຍສານເຄມລົີງສູແ່ຫຼງ່ນ�າທຳມະຊາດ, ການຍດຶຄອງທີ�ດິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການກົດຂີ�ທາງ
ດ້ານແຮງງານ. ຜນົກະທົບດັ�ງກ່າວເກີດຂຶ�ນ ຍອ້ນຫາຼຍສາເຫດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຍອ້ນການລົງທຶນທີ�ຂາດຄວາມ
ຮັບຜດິຊອບຂອງນກັລົງທຶນ ອາດເນື�ອງຈາກຂ�ຈຳກັດໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາການລົງທຶນ ແລະ ການປະຕິບດັ
ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ  ຍງັບ�ທົ�ວເຖິງ. ນກັລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຕັ�ງໃຈຕ�ການລົງທຶນແບບມີ
ຄວາມຮັບຜດິຊອບບ�ພຽງແຕ່ປະຕິບດັຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນຕິິກຳຂອງ ສປປ ລາວ ເທ��ານັ�ນ, ແຕ່ຍງັຕ້ອງປະຕິບດັ
ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ເພື�ອຫຼກີລ່ຽງການສາ້ງຜນົກະທົບຕ�ກັບສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ.

ໃນສບິປ�ທີ�ຜາ່ນມາ, ການນກັລົງທຶນ ສປ ຈີນ ຢູ� ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີ�ມຂຶ�ນຢ�າງຫາຼຍ ຊຶ�ງປະຈຸບນັຈີນແມນ່ນກັລົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດທີ�ໃຫຍທີ່�ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມທ່ີາອ່ຽງເພີ�ມຂຶ�ນ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ,້

ຂະແໜງບ�ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ�າ. ເພື�ອຮັບປະກັນວ່ານກັລົງທຶນຈາກ ສປ ຈີນ ທີ�ດຳເນນີການລົງທຶນໃນຕ່າງ
ປະເທດໃຫ້ມຄີວາມຍນືຍງົ,  ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ພດັທະນາບດົແນະນຳຫາຼຍສະບບັຂຶ�ນເພື�ອເປ�ນແນວທາງໃຫ້ນກັ
ລົງທຶນດັ�ງກ່າວ ໄດ້ປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານສາກົນເພື�ອຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລົບ. ເຖິງຢ�າງໃດກຕໍາມ, 
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ຫຼກັການເຫຼົ�ານີ�ເປ�ນພຽງແນວທາງທົ�ວໄປ ຊຶ�ງບ�ໄດ້ແນະນຳສຳລັບປະເທດໃດປະເທດໜຶ�ງເທ��ານັ�ນ. ຄູມ່ແືນະນຳຂອງ
ສປປ ລາວ ແມນ່ມຄີວາມສຳຄັນຫາຼຍ ເພື�ອຮັບປະກັນວ່ານກັລົງທຶນຈາກ ສປ ຈີນ ສາມາດເຂ��າເຖິງຂ�ມູນເພື�ອຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບດັຕາມຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ� ລວມທັງຈັດຕັ�ງປະຕິບດັຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ.

ເລີ�ມແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2020 ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ
ລວມມ ີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ,້ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ອົງການບາ້ນຈຸດສຸມ
ສາກົນ (VFI) ແລະ ອົງການອະນຸລັກສດັປ�າ (WCS) ໄດ້ຮ່ວມກັນດັດປ�ບບດົແນະນຳສາກົນ ແລະ ຂອງລັດຖະບານ
ຈີນ ຕ�ກັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ສຳລັບຂະແໜງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ເພື�ອໃຫ້ມາເປ�ນຄູມ່ແືນະນຳ
ການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ແບບມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ທີ�ມຄີວາມສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢູ�ໃນ ສປປ
ລາວ. ຄູມ່ແືນະນຳການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມນ້ີ�ຍງັໄດ້ຜາ່ນການປ�ກສາຫາລືກັບພາກສວ່ນເອກະຊົນ ໂດຍ
ສະເພາະນກັລົງທຶນຈີນ ແລະ ພາກປະຊາສງັຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ�ງສາກົນອື�ນໆ ເພື�ອໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າພວກເຂ�າໄດ້
ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫ�ນ ແລະ ມຄີວາມເປ�ນເອກະພາບຕ�ກັບຄູມ່ດັື�ງກ່າວ. ດັ�ງນັ�ນ, ເອກະສານສະບບັນີ�ສາມາດຖືໄດ້
ວ່າເປ�ນແນວຄວາມຄິດທີ�ເຂ��ມແຂງຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວິທີການດຳເນນີການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ
ແລະ ປ�າໄມ ້ແບບມຄີວາມຮັບຜດິຊອບໃນ ສປປ ລາວ.

ຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດອື�ນໆ ທີ�ມຈຸີດປະສງົເຂ��າມາລົງທຶນຢູ� ສປປ ລາວ ໃຊ້ເປ�ນ
ເຄື�ອງມຄົືບຊ�ດ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ�ງປະຕິບດັດ້ານສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ຂອງການລົງທຶນຢູ�
ສປປ ລາວ ຢ�າງມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ;

ທ້ອນໂຮມເອ�າບນັດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນດ້ານ
ກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ໃນ ສປປ ລາວ ມາໄວ້ເພື�ອສະດວກ ແລະ ງາ່ຍຕ�ນກັລົງທຶນທີ�ຈະເຂ��າເຖິງຂ�ມູນດັ�ງກ່າວ;

ຖ້ານກັລົງທຶນ ຫຼ ື ໂຄງການລົງທຶນ ປະຕິບດັຕາມບດົແນະນຳດັ�ງກ່າວຈະຊ່ວຍສາ້ງຄວາມເຊື�ອໝັ�ນ ລະຫວ່າງ
ຊ�ມຊົນ, ລັດຖະບານລາວ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນ ເພື�ອຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມລ່າຊ້າຂອງການລົງທຶນ ແລະ ຫຼ�ດຜອ່ນ
ຄວາມສຽ່ງທີ�ອາດເກີດຈາກຄວາມບ�ເຂ��າໃຈກັນ.

ຄູມ່ແືນະນຳການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມນ້ີ� ມຈຸີດປະສງົເພື�ອສະໜອງຫຼກັການ ແລະ ແນວທາງປະຕິດບດັ
ເພື�ອສົ�ງເສມີການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ໃນຂະແໜງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ໃນ ສປປ ລາວ ແນໃສໃ່ຫ້ເກີດ
ມກີານພດັທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສງັຄົມໃນປະເທດໃຫ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ໂດຍການດັດປ�ບບດົແນະນຳການລົງທຶນ
ຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໃຫ້ມຄີວາມສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ�ງແນ
ໃສ:່
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ຄູມ່ແືນະນຳການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ແບບມຄີວາມຮັບຜດິ
ຊອບ ສະບບັນີ�ພດັທະນາຂຶ�ນເພື�ອເປ�ນເຄື�ອງມໃືຫ້ນກັລົງທຶນ ຈາກ ສປ
ຈີນ ທີ�ມາລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມຢູ້� ສປປ ລາວ. ຄູມ່ແືນະນຳ
ດັ�ງກ່າວ ຍງັເປ�ນປະໂຫຍດແກ່ນກັລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ນກັລົງທຶນ
ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆ ທີ�ຢາກເຂ��າມາລົງທຶນຢູ� ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ�,
ມນັຍງັເປ�ນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບນກັວິຊາການພາກລັດ ລວມທັງນກັຄົ�ນຄວ້າ,
ນກັສກຶສາ, ປະຊາຊົນທົ�ວໄປ ແລະ ຜູອື້�ນໆ ທີ�ມຄີວາມສນົໃຈໃນວຽກງານ
ການລົງທຶນແບບມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ.

3. ຜູນ້ຳໃຊ້
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ຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ�ປະກອບດ້ວຍ 5 ພາກຄື: ພາກທີ 1 ແມນ່ກ່າວເຖິງຄວາມເປ�ນມາໃນການພດັທະນາຄູມ່ແືນະນຳ
ສະບບັນີ�, ພາກທີ 2 ກຳນດົຫຼກັການສຳລັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ, ພາກທີ 3 ແມນ່ການຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບດັລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ໃນຂະແໜງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ເພື�ອໃຫ້ນກັລົງທຶນນຳໄປຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການລົງທຶນ, ພາກທີ 4 ແມນ່ພາກສະຫຼ�ບ ແລະ ສຸດທ້າຍແມນ່ພາກຊ້ອນທ້າຍທີ�ປະກອບດ້ວຍ
ບນັດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນກັລົງທຶນສາມາດອ້າງອີງໃສຄູ່ມ່ສືະບບັນີ� ເພື�ອເຂ��າໃຈລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ, ມາດຕະຖານຂອງ ສປ ຈີນ
ແລະ ສາກົນ ໃນຂະນະວາງແຜນການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ເພື�ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານຈີນ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນແບບຍນືຍງົ. ເຖິງຢ�າງໃດກຕໍາມ, ຂ�ມູນທີ�ໄດ້ທ້ອນໂຮມ
ແລະ ສງັລວມໄວ້ໃນຄູມ່ສືະບບັນີ� ເປ�ນພຽງຂ�ມູນບາງສວ່ນ ຊຶ�ງຍງັມບີາງເນື�ອໃນທີ�ອາດບ�ຄົບຖ້ວນ, ສມົບູນ ແລະ ບ�
ໄດ້ສິ�ນສຸດພຽງເທ��ານີ�, ຊຶ�ງມນັຍງັມບີດົແນະນຳສຳລັບການດຳເນນີງານໃນລະດັບສາກົນ, ພາກພື�ນ ແລະ ກອບ
ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບພນັທະທາງດ້ານສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ທີ�ນກັລົງທຶນຄວນຈະຊອກຫາ
ເພີ�ມເຕີມ.

4. ການນຳໃຊ້
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ຄູມ່ສືະບບັນີ�ໄດ້ສງັລວມເອ�າບນັດາຫຼກັການ ຈາກບດົແນະນຳຂອງສາກົນ, ບດົແນະນຳລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ແລະ
ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ດັ�ງລຸ່ມນີ�:

5.   ນຕິິກຳ ແລະ ບດົແນະນຳສາກົນທີ�ອ້າງເຖິງ

ບດົແນະນຳຂອງສາກົນ:

ຄູມ່ຂືອງອາຊຽນ (ASEAN) ກ່ຽວກັບການສົ�ງເສມີການລົງທຶນຢ�າງມຄີວາມຮັບຜດິຊອບໃນດ້ານ
ອາຫານ, ກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ;້
ບດົແນະນຳຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ວ່າດ້ວຍການຄຸມ້ຄອງບລິໍຫານ ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຢ�າງມີ
ຄວາມຮັບຜດິຊອບ ໃນເລື�ອງທີ�ດິນ, ພື�ນທີ�ປະມງົ ແລະ ປ�າໄມ ້ ໃນເງື�ອນໄຂຄວາມໝັ�ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານຂອງຊາດ (VGGT);
ຫຼກັການ ສຳລັບການລົງທຶນຢ�າງມຄີວາມຮັບຜດິຊອບຢູ�ໃນການກະສກິຳ ແລະ ລະບບົສະບຽງ
ອາຫານ (ຫຼກັການ CFS);
ຫຼກັການຊີ�ນຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍທລຸະກິດ ແລະ ສດິທິມະນຸດ;
ຫຼກັການ ສຳລັບການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳຢ�າງມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ທີ�ເຄ�າລົບສດິ, ຊີວິດການເປ�ນ
ຢູ� ແລະຊັບພະຍາກອນ (ທະນາຄານໂລກ, UNCTAD, FAO ແລະ IFAD); 
ບດົແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ຕ່ອງໂສອຸ້ປະທານດ້ານກະສກິຳຢ�າງມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ (OECD ແລະ
FAO);  
ສນົທິສນັຍາຊີວະນາໆພນັ (CBD);
ສນົທິສນັຍາ ຣາມຊາ ວ່າດ້ວຍເຂດດິນບລິໍເວນນ�າ (Ramsar Convention on Wetlands);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ບດົແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ:

ນຕິິກຳທີ�ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ:

ກົດໝາຍປ�າໄມ ້ແລະ ກົດລະບຽບໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ;
ບດົແນະນຳກ່ຽວກັບການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມໃນການລົງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມໃືນຕ່າງ
ປະເທດ (MOFCOM ແລະ ກະຊວງປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ);
ແນວທາງການລົງທຶນໃນຕ່າງປະເທດແບບຍນືຍງົດ້ານກະສກິຳຂອງ ສປ ຈີນ (CAPIAC);
ຄູມ່ແືນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ປ�າໄມໃ້ນຕ່າງປະເທດແບບຍນືຍງົຂອງວິສາຫະ
ກິດ ສປ ຈີນ (SFA ແລະ MOFCOM);
ຄູມ່ແືນະນຳກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການປູກຕົ�ນໄມ ້ ໃນຕ່າງປະເທດແບບຍນືຍງົ ຂອງ
ວິສາຫະກິດ ສປ ຈີນ (SFA ແລະ MOFCOM);
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3.

4.

5.

ນຕິິກຳຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບມບີນັດາ ກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຄຳສັ�ງ, ຄຳແນະນຳ, ແຜນຍຸດທະສາດ
ຕ່າງໆ ຊຶ�ງມລີາຍລະອຽດໃນບດົຊ້ອນທ້າຍ.
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ພາກທີ II. ຫຼກັການພາກທີ II. ຫຼກັການ
ສຳລັບການລົງທຶນທີ�ມີສຳລັບການລົງທຶນທີ�ມີ
ຄວາມຮັບຜດິຊອບ ໃນຄວາມຮັບຜດິຊອບ ໃນ  

  ສປປ ລາວສປປ ລາວ

ບນັດາຫຼກັການຕ�ໄປນີ� ໄດ້ຖືກກຳນດົຂຶ�ນໂດຍອີງໃສ ່ບດົບນັດາຫຼກັການຕ�ໄປນີ� ໄດ້ຖືກກຳນດົຂຶ�ນໂດຍອີງໃສ ່ບດົ
ແນະນຳການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ແລະ ຍງັແນະນຳການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ແລະ ຍງັ

ສອດຄ່ອງກັບບນັດາຫຼກັການສາກົນ. ການລວມເອ�າບນັດາສອດຄ່ອງກັບບນັດາຫຼກັການສາກົນ. ການລວມເອ�າບນັດາ
ຫຼກັການແນະນຳເຫຼົ�ານີ� ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນດ້ານຫຼກັການແນະນຳເຫຼົ�ານີ� ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນດ້ານ

ກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຂອງໂຄງການ ແລະກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຂອງໂຄງການ ແລະ
ບນັລຸຜນົໄດ້ຮັບທາງບວກຕ�ສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະບນັລຸຜນົໄດ້ຮັບທາງບວກຕ�ສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ

ໂຄງການຂອງນກັລົງທຶນເອງ.ໂຄງການຂອງນກັລົງທຶນເອງ.



ການລົງທຶນໃນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມທີ້�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບໃນ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງມກີານປ�ກສາຫາລືຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິ�ນຕັ�ງແຕ່ເລີ�ມຕົ�ນ ແລະ ຕະຫອຼດໄລຍະຂອງການດຳເນນີໂຄງການລົງທຶນ ເພື�ອຂຄໍວາມຍນິຍອມ. ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງ
ປະຊາຊົນແມນ່ເປ�ນສິ�ງຈຳເປ�ນ ແລະ ສຳຄັນທີ�ສຸດ ເພາະປະຊາຊົນເປ�ນເຈ��າຂອງພື�ນທີ� ແລະ ເປ�ນຜູທີ້�ຈະໄດ້ຮັບຜນົກະທົບທັງ
ດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບຈາກໂຄງການລົງທຶນນັ�ນ. ຖະແຫງຼການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສດິທິຂອງພື�ນເມອືງ (UNDRIP,

2015) ໄດ້ລະບຸວ່າ: ລັດຄວນປ�ກສາຫາລື ແລະ ເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນຢ�າງຈິງໃຈ ເພື�ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍນິຍອມດ້ວຍ
ຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດ້ຮັບຂ�ມູນລ່ວງໜາ້ ແລະ ພຽງພໍ (FPIC) ຕ�ກັບໂຄງການທີ�ຈະສາ້ງຜນົກະທົບຕ�ທີ�ດິນ ຫຼ ືພື�ນທີ� ແລະ
ຊັບພະຍາກອນອື�ນໆ. ຄຳແນະນຳຂອງ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນນຳໃຊ້ຂະບວນການ
FPIC ໂດຍຄຳແນະນຳໄດ້ລະບຸວ່າ: ມນັຈຳເປ�ນທີ�ຈະເຮ�ດໃຫ້ຊ�ມຊົນທ້ອງຖິ�ນເຂ��າໃຈຢ�າງເຕ�ມສວ່ນກ່ຽວກັບຜນົກະທົບຂອງໂຄງ
ການ, ຜນົກະທົບຕ�ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການປ�ຽນແປງທີ�ໂຄງການລົງທຶນຈະນຳມາສູລ່ະບບົນເິວດວິທະຍາໃນທ້ອງຖິ�ນ.

FPIC ເປ�ນວິທີການທີ�ຖືກຍອມຮັບ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ�າງກວ້າງຂວາງໃນລະດັບສາກົນ, ບ�ພຽງແຕ່ເລີ�ມຕົ�ນຂອງໂຄງການເທ��ານັ�ນ ແຕ່
ຕ້ອງນຳໃຊ້ຕະຫອຼດໄລຍະການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການ ເພື�ອຮັບຂ�ຕົກລົງຈາກປະຊາຊົນທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບກ່ຽວກັບການຕັດ
ສນິໃຈທີ�ຈະສົ�ງຜນົກະທົບຕ�ພວກເຂ�າ.  ການດຳເນນີ FPIC ຢ�າງເໝາະສມົຈະຊ່ວຍຫຼ�ດຜອ່ນ ຄວາມສຽ່ງທາງດ້ານສງັຄົມ, ການ
ເມອືງ ແລະ ເສດຖະກິດ ທີ�ອາດຈະເກີດຂຶ�ນແກ່ທກຸຝ�າຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນໄດ້ຮັບການຍນິຍອມເຫ�ນດີຈາກສງັຄົມໃນການ
ດຳເນນີໂຄງການລົງທຶນດັ�ງກ່າວ. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ (ເລກທີ 21/ລບ, 2019) ໄດ້
ກຳນດົການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງສງັຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການລົງທຶນ ເພື�ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ�ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມປີະສດິທິ
ຜນົ.

1.   ການປ�ກສາຫາລື ແລະ ມສີວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ
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ອີງຕາມຫຼກັການ ການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ທີ�ເຄ�າລົບສດິ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃນ
ທົ�ວໂລກ. ການຂາດຄວາມໂປ�ງໃສແມນ່ສາມາດສາ້ງຄວາມບ�ໄວ້ວາງໃຈກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສວ່ນອື�ນ ທີ�ສາມາດ
ຊ່ວຍແກ້ໄຂບນັຫາເລ�ກນອ້ຍໄດ້ກ່ອນທີ�ຈະກາຍເປ�ນບນັຫາໃຫຍ.່ ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ
ດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ໄດ້ລະບຸວ່າ ການແລກປ�ຽນຂ�ມູນຂ່າວສານຢ�າງເປ�ດເຜຍີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຊ�ມຊົນ ຂອງ
ປະເທດເຈ��າພາບຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ, ເຂ��າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ວັດທະນະທຳຈີນ. ເພື�ອໃຫ້ໂຄງການສາມາດ ດຳເນນີງານ
ໄດ້ດີ, ມນັຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນເຜຍີແຜຂ່�ມູນໃນທກຸຂັ�ນຕອນຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ຊຶ�ງເລີ�ມຕັ�ງແຕ່ກ່ອນການລົງທຶນຈະຖືກ
ອະນຸມດັ ແລະ ສບືຕ�ໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ, ລວມເຖິງການເຜຍີແຜບ່ດົລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນດ້ານການຮັບຜດິຊອບຕ�ທຳມະຊາດ ແລະ ສງັຄົມ. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ
(ເລກທີ 21/ລບ, 2019) ກໄໍດ້ກຳນດົໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນໄດ້ເຜຍີແຜຂ່�ມູນລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ແລະ
ພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບເປ�ນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື�ອຄວາມໂປ�ງໃສ ແລະ ສົ�ງເສມີການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງສງັຄົມ.  ຄວາມໂປ�ງ
ໃສຍງັສາມາດສາ້ງຄວາມເຊື�ອໝັ�ນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ, ພາກລັດ ແລະ ນກັລົງທຶນ ເພື�ອຫຼກີລ່ຽງຄວາມບ�ເຂ��າໃຈກັນ ຊຶ�ງອາດຈະກ�
ໃຫ້ເກີດຄວາມສຽ່ງຕາມມາພາຍຫຼງັ. ທກຸຂ�ມູນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການລົງທຶນເຊ��ນ: ສນັຍາການສຳປະທານທີ�ດິນ ແລະ ປ�າໄມ,້

ບດົລາຍງານປະເມນີຜນົກະທົບທາງດ້ານສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ລວມໄປເຖິງ ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ
ໂຄງການລົງທຶນຕ້ອງຖືກເຜຍີແຜຢ່�າງກວ້າງຂວາງ ໃນຫາຼຍຮູບແບບ ແລະ ພາສາທີ�ຄົນທ້ອງຖິ�ນເຂ��າໃຈໄດ້ ເພື�ອຮັບປະກັນວ່າທກຸ
ຄົນສາມາດເຂ��າເຖິງຂ�ມູນດັ�ງກ່າວໄດ້ຢ�າງຄົບຖ້ວນ.

2.   ການເປ�ດເຜຍີຂ�ມູນ ແລະ ຄວາມໂປ�ງໃສ
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ການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບຕ້ອງເຄ�າລົບສດິທິຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ�ນໃນການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ�ດິນ, ການປະມງົ ການ
ນຳໃຊ້ປ�າໄມ ້ ແລະ ແຫຼງ່ນ�າທີ�ຊອບທຳ ລວມທັງສດິຕາມປະເພນຂີອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ�ນ. ນກັລົງທຶນຍງັຕ້ອງຮັບຮູ້ສດິທິຂອງ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ�ນໃນການຍນິຍອມແບບອິດສະຫະຼ ໄດ້ຮັບຂ�ມູນລ່ວງໜາ້ (FPIC) ຕ�ການລົງທຶນໃດໆໃນພື�ນທີ�ດິນ ແລະ ປ�າໄມ້
ທີ�ພວກເຂ�ານຳໃຊ້ຕາມປະເພນ.ີ ບດົແນະນຳຂອງສາກົນເຊ��ນ: VGGT, ຄູມ່ຂືອງອາຊຽນ ແລະ ບດົແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ສປ
ຈີນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ�ນເຖິງຄວາມຈຳເປ�ນສຳລັບນກັລົງທຶນ ໃນການຮັບຮູ້ສດິຕ�ທີ�ດິນອັນຊອບທຳ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ�ນ. ຄຳ
ແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບການປູກໄມໄ້ດ້ລະບຸວ່າ: ບ�ໃຫ້ມກີານລະເມດີສດິທິດ້ານກົດໝາຍຂອງປ�າໄມ ້ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນ ທີ�ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ�ນມຄີວາມພໍໃຈ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຄວນສາ້ງມາດຕະການ ເພື�ອປ�ອງກັນກິດຈະກຳການ
ລົງທຶນຈາກການຂົ�ມຂູໂ່ດຍທາງກົງ ຫຼ ືທາງອ້ອມ ຫຼ ືຜນົກະທົນຕ�ຊັບພະຍາກອນ ຫຼ ືສດິໃນການນຳໃຊ້ຂອງຜູຕັ້�ງຖິ�ນຖານເດີມ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ (ເລກທີ 29/ສພຊ, 2012) ແລະ ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍຂະບວນການ
ປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ, ສງັຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ (ເລກທີ 8030/ກຊສ,

2013) ກຳນດົໃຫ້ນກັລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ດຳເນນີການປະເມນີຜນົກະທົບທາງສງັຄົມຕ�ກັບປະຊາຊົນ ຜູຖື້ສດິທິຕ�ກັບຊັບພະຍາ
ກອນດັ�ງກ່າວ ແລະ ຄວນມມີາດຕະການ ເພື�ອຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບດັ�ງກ່າວ ຊຶ�ງໄດ້ຖືກກຳນດົເອ�າໄວ້ຢ�າງຈະແຈ້ງໃນການປ�ກປ�ອງ
ສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ຍງັລວມເຖິງການປ�ກປ�ອງສດິຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ�ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ນ�າ ຂອງ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ�ນ.

3.   ການເຄ�າລົບສດິທິຂອງປະຊາຊົນໃນການນຳໃຊ້ທີ�ດິນ,
ການປະມງົ, ປ�າໄມ ້ແລະ ແຫຼງ່ນ�າ
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ທກຸໂຄງການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບຕ້ອງໄດ້ປະກອບສວ່ນເຂ��າໃນການພດັທະນາສງັຄົມແບບມຄີວາມສະເໝີພາບ, ຍນື
ຍງົ, ທົ�ວເຖິງ, ເໝາະສມົກັບທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທກຸຍາກ ເພື�ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການການລົງທຶນດັ�ງກ່າວ ສາມາດສາ້ງ
ຜນົປະໂຫຍດທີ�ເປ�ນທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ�ນ  ແລະ ຊ່ວຍພດັທະນາຊີວິດ ການເປ�ນຢູ�ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ�ນ. ຫຼກັການ
ຂອງ CFS ສຳລັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ໄດ້ກຳນດົວິທີການຕ່າງໆສຳລັບນກັລົງທຶນ ເພື�ອປະກອບສວ່ນໃນການ
ພດັທະນາເສດຖະກິດແບບຍນືຍງົ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ລວມເຖິງການສາ້ງວຽກເຮ�ດງານທຳ; ສາ້ງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ�ນ, ສະໜອງ
ຂອດບລິໍການຕ�ສາທາລະນະທີ�ດີ, ສາ້ງຄວາມເຂ��ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂ��າໃນຄວາມ
ໝັ�ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ.  ບດົແນະນຳກ່ຽວກັບການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມໃນການລົງທຶນ ແລະ
ການຮ່ວມມຢູື�ຕ່າງປະເທດຂອງ ສປ ຈີນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນ ສປ ຈີນ ສົ�ງເສມີການພດັທະນາທີ�ກົມກຽວກັນລະຫວ່າງ
ເສດຖະກິດ, ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊ�ມຊົນທ້ອງຖິ�ນ. ພນັທະທາງດ້ານສງັຄັມຂອງນກັລົງທຶນຍງັໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍເຊ��ນກັນ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ�ງເສມີການລົງທຶນ (ເລກທີ 14/ສພຊ, 2016)  ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນ: ປະກອບສວ່ນຊ�ກຍູ,້

ສົ�ງເສມີທລຸະກິດພາຍໃນ, ແກ້ໄຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພດັທະນາທ້ອງຖິ�ນໃນຂົງເຂດໂຄງການ, ປະກອບສວ່ນທາງ
ດ້ານງບົປະມານໃນວຽກງານພດັທະນາສງັຄົມ ແລະ ພື�ນຖານໂຄງລ່າງ, ສົ�ງເສມີການນຳໃຊ້ແຮງງານລາວ ໂດຍສະເພາະແຮງງານທີ�
ເປ�ນແມຍ່ງິ, ມກີານພດັທະນາທັກສະສມີແືຮງງານ, ຍກົລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕ�ກໂນໂລຢ�ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພວກເຂ�າ,
ປະຕິບດັລະບບົປະກັນສງັຄົມ ແລະ ປະກັນໄພຕ�ຜູອ້ອກແຮງງານໃນວິສາຫະກິດຂອງຕົນ, ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ທີ�ຖືກຜນົກະທົບ ຈາກການດຳເນນີການລົງທຶນທລຸະກິດໃຫ້ມຄີວາມເປ�ນທຳ ແລະ ເຄ�າລົບ, ນບັຖືຮີດຄອງປະເພນ ີແລະ ວັດທະ
ນະທຳອັນດີງາມຂອງທ້ອງຖິ�ນ.

4.   ການປະກອບສວ່ນເຂ��າໃນການພດັທະນາສງັຄົມ
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ການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕ�ການຈ້າງແຮງງານທ້ອງຖິ�ນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ແມຍ່ງິ ແລະ ຊົນເຜ��າ
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານທີ�ຈ້າງງານ. ອີງໃສມ່າດຕະຖານແຮງງານສາກົນ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ໂຄງການ
ລົງທຶນ ຫຼ ື ນກັລົງທຶນຈະຕ້ອງໄດ້ເອ�າໃຈໃສມ່າດຕະຖານຕ່າງໆເຊ��ນ: ສົ�ງເສມີການເຂ��າເຖິງການເຮ�ດວຽກຢ�າງມຄີວາມເທ��າທຽມ
ແລະ ເປ�ນທຳ ໂດຍບ�ມກີານແບງ່ແຍກໃດໆ, ມກີານພດັທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ສມີແືຮງງານຢ�າງຕ�ເນື�ອງ, ສະໜອງຄ່າ
ຈ້າງ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານຜນົປະໂຫຍດທີ�ເປ�ນທຳ  ແລະ ປະກັນສງັຄົມທີ�ຍນືຍງົ, ຮັບປະກັນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໃນ
ການເຮ�ດວຽກ ແລະ ສະຖານທີ�ພກັເຊ�າຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ, ບ�ຄວນສະໜບັສະໜູນການນຳໃຊ້ແຮງງານທີ�ຖືກບງັຄັບ, ບ�ມີ
ສວ່ນຮ່ວມໃນການຄ້າແຮງງານ, ຫຼກີລ້ຽງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດ�ກ, ຫ້າມທກຸຮູບແບບໃນການສວຍໃຊ້ໂອກາດ ຫຼ ືລ່ວງລະເມດີທາງ
ດ້ານແຮງງານ ເພື�ອຫາຜນົປະໂຫຍດໃນທາງທີ�ບ�ເປ�ນທຳ ແລະ ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ. ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະບານຈີນ ກ່ຽວ
ກັບກະສກິຳ, ປ�າໄມ ້ ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນໃຫ້ບູລິມະສດິແກ່ແຮງງານໃນທ້ອງ
ຖິ�ນ, ສາ້ງສະພາບແວດລ້ອມການເຮ�ດວຽກທີ�ປອດໄພ, ພອ້ມທັງໃຫ້ໂອກາດການຝ�ກອົບຮົມ ແລະ ຄວາມກ້າວໜາ້ສຳລັບ
ພະນກັງານ. ການພດັທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທ້ອງຖິ�ນແມນ່ວິທີການທີ�ສຳຄັນ ເພື�ອໃຫ້ຊ�ມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ ສະໜບັ
ສະໜູນໂຄງການລົງທຶນ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການສົ�ງເສມີການລົງທຶນ (ເລກທີ 14/ສພຊ 2016) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 

 ແຮງງານ (ເລກທີ 43/ສພຊ, 2013) ກຳນດົໃຫ້ນກັລົງທຶນ ແລະ ບນັດາວິສາຫະກິດ ໄດ້ຈ້າງແຮງງານພາຍໃນ (ໂດຍສະເພາະແມ່
ຍງິ ແລະ ຊົນເຜ��າ)  ກຳນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ�ກັບການຈ້າງແຮງງານທີ�ມຄີວາມເປ�ນທຳ.

5.   ການນຳໃຊ້ແຮງງານທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ
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ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພນັ ຕິດພນັກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮ�າ ດັ�ງນັ�ນການລົງທຶນທີ�ມີ
ຄວາມຮັບຜດິຊອບ ແລະ ຍນືຍງົ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມຄີນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສນິຄ້າ. ຍຸດທະສາດການພດັທະນາ
ກະສກິຳຮອດປ� 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປ� 2030 ຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ມເີປ��າໝາຍເລ��ງໃສກ່ານຄ�າປະກັນສະບຽງອາຫານ,

ຜະລິດກະສກິຳເປ�ນສນິຄ້າ ໂດຍເນ��ນໃສກ່ະສກິຳສຂີຽວ, ສະອາດ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພນັ
ກະສກິຳ.

ເພື�ອຮັບປະກັນຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພນັກະສກິຳ, ສາກົນ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມມີາດຕະຖານ
ທາງດ້ານເຕ�ກນກິເພື�ອປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານຂອງ ອາຊຽນ ມາຢ��ງຢ�ນເຊ��ນ: ມາດຕະຖານກະສກິຳທີ�ດີ (GAP) ຂອງຂ�ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານດ້ານກະສກິຳທີ�ດີກ່ຽວກັບຄນຸນະພາບຂອງຜນົຜະລິດ (ເລກທີ 0539/ກປ, 2011), ມາດຕະຖານ
ກະສກິຳອິນຊີ (OA) ຂອງຂ�ຕົກລົງຂອງລັດຖະມນົຕີວ່າການ ກະຊວງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນດົມາດຕະຖານ
ກະສກິຳອິນຊີ (ເລກທີ 1666/ກຝ.ກປ, 2005). ດັ�ງນັ�ນ, ມນັໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທກຸການລົງທຶນທີ�ມເີປ��າໝາຍການຜະລິດເພື�ອ
ສົ�ງອອກ ແມນ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດັຕາມບນັດາມາດຕະຖານໃດໜຶ�ງຕາມຈຸດປະສງົ ແລະ ເປ��າໝາຍຂອງໂຄງການ. ບດົແນະນຳຂອງ
ສປ ຈີນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນ ມກີານສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາຄນຸນະພາບໃນທກຸຂັ�ນຕອນຂອງການຜະລິດ
ແລະ ສົ�ງເສມີໃຫ້ ໂຄງການລົງທຶນໄດ້ຮັບໃບຢ��ງຢ�ນຈາກສາກົນ ເຊ��ນ: GAP, HACCP ຫຼ ືQS.

6.   ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສນິຄ້າ
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ບດົແນະນຳສາກົນກ່ຽວກັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ເຊ��ນ: ບດົແນະນຳ OECD-FAO ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງກະສກິຳ
ແບບມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ, ແມນ່ເນ��ນໜກັການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ ໂດຍເລີ�ມຈາກການຫຼກີລ່ຽງຜນົກະທົບ, ຫຼງັຈາກ
ນັ�ນຖ້າຫຼກີລ່ຽງບ�ໄດ້ແມນ່ໃຫ້ຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບ. ບດົແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ຄວາມຈຳເປ�ນຂອງ
ການພດັທະນາໂຄງການໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ ສງັເກດເຫ�ນວ່າ: ເນື�ອງຈາກການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ມໄີລຍະ
ເວລາຕອບແທນເປ�ນເວລາດົນ, ການຕອບແທນທີ�ໃຊ້ເວລາສັ�ນ (ຊຶ�ງມກັຈະສົ�ງຜນົກະທົບທາງລົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ) ແມນ່ຄວນ
ຫຼກີລ່ຽງ. ການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ແລະ ຍນືຍງົ ຄວນປະຕິບດັຕາມບູລິມະສດິຂອງ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສຂີຽວ
2030. ຍຸດທະສາດດັ�ງກ່າວໄດ້ກຳນດົເອ�າຂະແໜງການກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ເປ�ນບູລິມະສດິໃນການພດັທະນາປະເທດ. ຊຶ�ງໄດ້
ວາງແນວທາງໃນການສາ້ງຄວາມເຂ��ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການດັ�ງກ່າວ ລວມມ:ີ ເພີ�ມປະສດິທິພາບໃນການຜະລິດກະສກິຳ,  ນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ໜອ້ຍ, ພດັທະນາເຕ�ກນກິ ແລະ ທັກສະຂອງຜູຜ້ະລິດໃນທ້ອງຖິ�ນ, ຄວບຄມຸຢາປາບສດັຕພູດື
ແລະ ສານເຄມທີີ�ເປ�ນອັນຕະລາຍ, ຫຼ�ດຜອ່ນການເຊື�ອມໂຊມຂອງຊີວະນາໆພນັ, ຄນຸນະພາບຂອງດິນ ແລະ ແຫຼງ່ນ�າ, ສົ�ງເສມີ
ການຜະລິດກະສກິຳສະອາດ ແລະ ກະສກິຳປອດສານພດິ, ການປູກໄມຊ້ະນດິດຽວ, ປ�ອງກັນການຂດຸຄົ�ນປ�າໄມທີ້�ບ�ຍນືຍງົ, ການ
ນຳໃຊ້ ແລະ ສົ�ງອອກຂອງໄມທີ້�ຜດິກົດໝາຍ ແລະ ບ�ຍນືຍງົ. ການຫຼ�ດຜອ່ນການລົງທຶນທີ�ມຜີນົກະທົບຕ�ຊີວະນາໆພນັ,

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງເລີ�ມຈາກຊອກໂຄງການທີ�ຢູ�ໃນເຂດທີ�ມຜີນົກະທົບຕ�າທີ�ສຸດ. ການລົງທຶນ
ໃນເຂດປ�າສະຫງວນ ຄວນຈະປະຕິບດັຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ປ�າໄມ ້(ເລກທີ 64/ສພຊ, 2019) ຢ�າງເຂ��ມງວດ, 

7.   ການພດັທະນາສຂີຽວ ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ
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ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸມ້ຄອງປ�າສະຫງວນ (ສະບບັປ�ບປຸງກຳລັງຈະອອກມາ) ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງເຂດປ�າສະຫງວນໃນແຕ່ລະ
ເຂດ, ລວມເຖິງການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ�ດິນຮ່ວມກັບຊ�ມຊົນທີ�ຢູ�ໃນເຂດປ�າສະຫງວນ. ຜນົກະທົບໃດກ�ຕາມທີ�ເກີດຂຶ�ນຈາກ
ການລົງທຶນຢູ�ໃນເຂດປ�າສະຫງວນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕາມລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື�ອສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບການຫຼ�ດຜອ່ນດ້ານຜນົກະທົບ (ເບິ�ງລາຍລະອຽດໃນຂ� 7.1). ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ
ແລະ ຊີວະນາໆພນັຕ້ອງດຳເນນີຢ�າງສບືຕ�ໃນຕະຫອຼດໄລຍະການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການ ໂດຍປະຕິບດັຕາມແນວທາງການປູກ,

ການຂດຸຄົ�ນແບບຍນືຍງົ, ການຟ��ນຟູພື�ນທີ� ແລະ ຊີວະນາໆພນັທີ�ຖືກສູນເສຍ ຫຼ ືໄດ້ຮັບຜນົກະທົບທາງລົບຈາກການລົງທຶນ.

7.   ການພດັທະນາສຂີຽວ ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ (ຕ�)
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ພາກທີ III. ການຈັດຕັ�ງພາກທີ III. ການຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບດັ ການລົງທຶນດ້ານປະຕິບດັ ການລົງທຶນດ້ານ
ກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ທີ�ມີກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ທີ�ມີ
ຄວາມຮັບຜດິຊອບຄວາມຮັບຜດິຊອບ

ໃນພາກນີ�ໄດ້ກຳນດົຄຳແນະນຳການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ການໃນພາກນີ�ໄດ້ກຳນດົຄຳແນະນຳການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ການ
ລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ເພື�ອໃຫ້ມຄີວາມລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ເພື�ອໃຫ້ມຄີວາມ

ຮັບຜດິຊອບ ຕ�ສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ, ໂດຍອີງຕາມ 7ຮັບຜດິຊອບ ຕ�ສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ, ໂດຍອີງຕາມ 7

ຫຼກັການ ສຳລັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບໃນຫຼກັການ ສຳລັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບໃນ
ສປປ ລາວ ຊຶ�ງໄດ້ກຳນດົໄວ້ຂ້າງເທິງຂອງປ��ມຄູມ່ສືະບບັນີ�ສປປ ລາວ ຊຶ�ງໄດ້ກຳນດົໄວ້ຂ້າງເທິງຂອງປ��ມຄູມ່ສືະບບັນີ�
ແລະ ຍງັສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວແລະ ຍງັສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ
ເພື�ອເປ�ນແນວທາງ ແລະ ເປ�ນບອ່ນອີງ ໃຫ້ນກັລົງທຶນສາມາດເພື�ອເປ�ນແນວທາງ ແລະ ເປ�ນບອ່ນອີງ ໃຫ້ນກັລົງທຶນສາມາດ

ນຳໄປຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ໃນໄລຍະຂອງໂຄງການລົງທຶນ.ນຳໄປຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ໃນໄລຍະຂອງໂຄງການລົງທຶນ.



ໂຄງການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ໂດຍທົ�ວໄປປະກອບມ ີ5 ໄລຍະດັ�ງລຸ່ມນີ�:ໂຄງການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ໂດຍທົ�ວໄປປະກອບມ ີ5 ໄລຍະດັ�ງລຸ່ມນີ�:

ໄລຍະທີ I. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ: ດຳເນນີການສກຶສາເບື�ອງຕົ�ນ ເພື�ອເຂ��າໃຈໂອກາດໃນການລົງທຶນໃຫ້ປະສບົຜນົ ສຳເລ�ດ, ດຳເນນີ
ການວິເຄາະສະຖານະການ ລວມທັງລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ດຳເນນີການປ�ກສາຫາລືກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື�ອກຳນດົ,
ຄັດເລືອກປະເພດການລົງທຶນ ແລະ ອອກແບບແຜນຍຸດທະສາດການລົງທຶນເບື�ອງຕົ�ນ;

ໄລຍະທີ II. ການອອກແບບ ແລະ ການອະນຸມດັ: ແມນ່ການສບືຕ�ພດັທະນາແຜນຍຸດທະສາດການລົງທຶນເບື�ອງຕົ�ນ ໃຫ້ມລີາຍລະອຽດ
ສມົບູນຂຶ�ນ ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການປ�ກສາຫາລືກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂັ�ນຕອນນີ�ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ເຫ�ນດີເຫ�ນພອ້ມຈາກຊ�ມຊົນຕ�
ກັບໂຄງການລົງທຶນດັ�ງກ່າວ ໂດຍນຳໃຊ້ຂະບວນການ FPIC ແລະ  ໄດ້ຮັບອະນຸມດັການລົງທຶນທີ�ຖືກຕ້ອງຈາກລັດຖະບານ;

ໄລຍະທີ III. ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ: ແມນ່ການດຳເນນີກິດຈະກຳການລົງທຶນຕາມແຜນທລຸະກິດທີ�ໄດ້ຮັບອະນຸມດັຕາມກົດໝາຍທ້ອງຖິ�ນ
ແລະ ຂ�ກຳນດົອື�ນໆ. ຮັບປະກັນການລົງທຶນທີ�ມວິີທີການຈັດການ ແລະ ປ�ບຕົວ ເພື�ອກຳນດົ ແລະ ຮັບມກັືບຄວາມສຽ່ງທີ�ເກີດຂຶ�ນໃນຂະນະ
ທີ�ຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການ;

ໄລຍະທີ IV. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ: ການຕິດຕາມການລົງທຶນແມນ່ຈະຕ້ອງເກີດຂຶ�ນຕັ�ງແຕ່ເລີ�ມຕົ�ນ ຂອງການລົງທຶນ ຈົນຮອດ
ການສິ�ນສຸດໂຄງການ. ການຕິດຕາມຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນເຂ��າໃຈຜນົສຳເລ�ດ ແລະ ຜນົກະທົບທາງລົບຂອງໂຄງການ, ຊຶ�ງເຮ�ດໃຫ້ໂຄງການ
ລົງທຶນສາມາດປ�ບປຸງວິທີການ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນອະນາຄົດ.  ການປະເມນີຜນົທ້າຍໂຄງການລົງທຶນແນໃສ ່ເພື�ອປະເມນີການຈັດຕັ�ງປະຕິ
ບດັກິດຈະກຳຂອງໂຄງການວ່າສາມາດບນັລຸຕາມຈຸດປະສງົ ແລະ ເປ��າໝາຍ ທີ�ກຳນດົໄວ້ໃນເບື�ອງຕົ�ນຫຼບື� ເພື�ອໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ລັດຖະບານ ສາມາດກຳນດົແຜນການ ການລົງທຶນໃນອະນາຄົດໃຫ້ເໝາະສມົ ຢູ�ໃນໄລຍະທີ V;

ໄລຍະທີ V. ການສິ�ນສຸດໂຄງການ ຫືຼ ການລົງທຶນໃໝ:່ ອີງຕາມການປະເມນີຜນົໃນຕອນທ້າຍຂອງການລົງທຶນ ແມນ່ສາມາດຊ່ວຍ
ຕັດສນິໃຈຕ�ກັບທາງເລືອກ ດັ�ງຕ�ໄປນີ�: ປ�ດໂຄງການ, ຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ແລະ ເລີ�ມການລົງທຶນໃໝ່. ໃນກລໍະນມີກີານສິ�ນສຸດໂຄງການ
ແມນ່ຕ້ອງການກຳນດົຍຸດທະສາດຢ�າງຊັດເຈນ ເພື�ອກຳນດົຂັ�ນຕອນ, ເວລາ, ການສະໜບັສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງນິ, ການ
ໂອນຖ່າຍເຕ�ກໂນໂລຢ�ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຂະແໜງການທີ�ກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ�ນ.

ອີງຕາມໄລຍະການລົງທຶນດັ�ງກ່າວ ຄຳແນະນຳໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ອາດເກີດຂຶ�ນ ແລະ ສິ�ນສຸດໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະຂອງການລົງທຶນແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ�ງມລີາຍລະອຽດສະແດງໄວ້ໃນແຜນວາດຂະບວນການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ແລະ
ຄຳອະທິບາຍດັ�ງລຸ່ມນີ�:

2 02 0

ໃນຊ່ວງຕົ�ນຂອງໄລຍະທີ I ຕ້ອງໄດ້ມກີານກະກຽມ ແລະ ການວາງແຜນການລົງທຶນ (1) ຊຶ�ງຈະກວມເອ�າການວິເຄາະຜູມ້ີ
ສວ່ນຮ່ວມ ແລະ ສກຶສາຂັ�ນຕອນການຂອໍະນຸມດັການລົງທຶນ (1.1), ສກຶສາກອບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ (1.2), ແລະ
ການປະເມນີຢ�າງຄົບຊ�ດ (1.3), ໂດຍການດຳເນນີການປ�ກສາຫາລື ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ (2) ໄປ
ພອ້ມກັນຕັ�ງແຕ່ເລີ�ມຕົ�ນ ແຕ່ຂັ�ນຕອນນີ�ແມນ່ຈະດຳເນນີໄປຈົນເຖິງສິ�ນສຸດໂຄງການຂອງ ໄລຍະທີ V;

ໃນຊ່ວງຕົ�ນຂອງໄລຍະທີ II ຕ້ອງໄດ້ດຳເນນີ ການສາ້ງກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸສຳລັບຜູທີ້�ຖືກຜນົກະທົບ (3) ຈົນເຖິງ
ສິ�ນສຸດໂຄງການຂອງ ໄລຍະທີ V, ຈາກນັ�ນ ຕ້ອງເຮ�ດການເຈລະຈາ ແລະ ເຮ�ດສນັຍາກັບປະຊາຊົນ (4) ໃນການເຊ�ນສນັຍາ
ເປ�ນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ສຳເລ�ດໃນໄລຍະດັ�ງກ່າວ. ຕ�ມາແມນ່ຕ້ອງດຳເນນີການຊົດເຊີຍ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ  (5) ໃຫ້
ສຳເລ�ດໃນ ໄລຍະທີ II ເຊ��ນກັນ. ນກັລົງທຶນຕ້ອງເຮ�ດການປະເມນີ ແລະ ປ�ກປ�ອງຊີວະນາໆພນັ (7.1) ຈົນສິ�ນສຸດໂຄງການ
ໃນ ໄລຍະ V;



ໃນຊ່ວງຕົ�ນຂອງໄລຍະທີ III ຕ້ອງເຮ�ດການພດັທະນາສງັຄົມ (6) ຈົນເຖິງສິ�ນສຸດໂຄງການຂອງ ໄລຍະທີ V, ຕ�ດ້ວຍການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາ (9) ທັງຂະໜາດຂອງສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ທີ�ຈຳເປ�ນຕ້ອງໄດ້ດຳເນນີໄປພອ້ມໆ
ຕັ�ງແຕ່ເລີ�ມຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການ ຈົນເຖິງສິ�ນສຸດໂຄງການຂອງ ໄລຍະທີ V. ຕ�ມາແມນ່ໃຫ້ປະຕິບດັ ການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົ
ກະທົບຈາກການນຳໃຊ້ສານເຄມຂີອງຢາຂ້າແມງໄມ ້ ແລະ ຢາຂ້າຫຍາ້ (7.2), ການປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານຂອງການ
ຄວບຄມຸມນົລະພດິ ແລະ ກຳຈັດສິ�ງເສດເຫຼອື (7.3)  ແລະ ການຮັບປະກັນຄນຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພນັກະສກິຳ ແລະ
ປ�າໄມ ້(8) ຕ້ອງເຮ�ດໄປພອ້ມໆກັນຈົນເຖິງສິ�ນສຸດໂຄງການຂອງ ໄລຍະທີ V;

ໄລຍະທີ V ແມນ່ຕ້ອງໄດ້ເຮ�ດການຟ��ນຟູສະພາບສິ�ງແວດລ້ອມຫຼງັການລົງທຶນ (7.4) ພາຍໃນໄລຍະນີ�ໃຫ້ສຳເລ�ດ.
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ການກະກຽມການກະກຽມ
ແລະ ວາງແຜນການແລະ ວາງແຜນການ

ລົງທຶນລົງທຶນ

11

ການປ�ກສາຫາລືການປ�ກສາຫາລື
ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມ

ຂອງປະຊາຊົນຂອງປະຊາຊົນ

22

ການສາ້ງກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳການສາ້ງກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳ
ຮ້ອງທກຸສຳລັບຜູທີ້�ຖືກຜນົຮ້ອງທກຸສຳລັບຜູທີ້�ຖືກຜນົ

ກະທົບກະທົບ

33

ການເຈລະຈາການເຮ�ດການເຈລະຈາການເຮ�ດ
ສນັຍາກັບປະຊາຊົນສນັຍາກັບປະຊາຊົນ

44

ການຊົດເຊີຍ ແລະ ຍກົການຊົດເຊີຍ ແລະ ຍກົ
ຍາ້ຍຈັດສນັຍາ້ຍຈັດສນັ

55

ການປະເມນີ ແລະການປະເມນີ ແລະ
ປ�ກປ�ອງຊີວະນາໆພນັປ�ກປ�ອງຊີວະນາໆພນັ

7 . 17 . 1

ການພດັທະນາສງັຄົມການພດັທະນາສງັຄົມ

66

ການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົ
ກະທົບຈາກການນຳໃຊ້ກະທົບຈາກການນຳໃຊ້
ສານເຄມຂີອງຢາຂ້າສານເຄມຂີອງຢາຂ້າ
ແມງໄມ ້ແລະ ຢາຂ້າຫຍາ້ແມງໄມ ້ແລະ ຢາຂ້າຫຍາ້

7 . 27 . 2

ການຕິດຕາມ ແລະການຕິດຕາມ ແລະ
ການກວດກາການກວດກາ

99

ການຮັບປະກັນການຮັບປະກັນ
ຄນຸນະພາບຂອງຄນຸນະພາບຂອງ

ຜະລິດຕະພນັກະສກິຳຜະລິດຕະພນັກະສກິຳ
ແລະ ປ�າໄມ້ແລະ ປ�າໄມ້

88

ການປະຕິບດັຕາມການປະຕິບດັຕາມ
ມາດຕະຖານຂອງການມາດຕະຖານຂອງການ
ຄວບຄມຸມນົລະພດິ ແລະຄວບຄມຸມນົລະພດິ ແລະ
ກຳຈັດສິ�ງເສດເຫຼອືກຳຈັດສິ�ງເສດເຫຼອື

7 . 37 . 3

ການຟ��ນຟູສະພາບການຟ��ນຟູສະພາບ
ສິ�ງແວດລ້ອມຫຼງັການສິ�ງແວດລ້ອມຫຼງັການ

ລົງທຶນລົງທຶນ

7 . 47 . 4

ໄລຍະທີ II. ການອອກແບບໄລຍະທີ II. ການອອກແບບ  

ແລະ ອະນຸມດັແລະ ອະນຸມດັ

ໄລຍະທີ III. ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໄລຍະທີ III. ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ

ໄລຍະທີ IV. ການຕິດຕາມໄລຍະທີ IV. ການຕິດຕາມ  

ແລະ ປະເມນີຜນົແລະ ປະເມນີຜນົ

ໄລຍະທີ V. ການສິ�ນສຸດໂຄງການ ຫຼືໄລຍະທີ V. ການສິ�ນສຸດໂຄງການ ຫຼື
ການລົງທຶນ ໃໝ່ການລົງທຶນ ໃໝ່

ໄລຍະທີ I. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະທີ I. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ
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ວິເຄາະພາກສ່ວນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ: ການວິເຄາະພາກສວ່ນ
ທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ (Stakeholder Analysis)  
ຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນສາມາດກຳນດົບນັດາພາກສວ່ນທີ�
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນໄດ້ຢ�າງຄົບຖ້ວນ ແລະ
ສາມາດສາ້ງສາຍສຳພນັກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງດັ�ງ
ກ່າວ ເພື�ອຈັດຕັ�ງປະຕິບດັການລົງທຶນໃຫ້ປະສບົ
ຜນົສຳເລ�ດ.

1.1.      ການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນການລົງທຶນການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນການລົງທຶນ

ການວິເຄາະພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂ��າໃຈຂັ�ນຕອນຂອໍະນຸມດັການລົງທຶນ ຈະຕ້ອງດຳເນນີ ເພື�ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຫຼກັການ ການປ�ກສາຫາລື ແລະ ມສີວ່ນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄູມ່ແືນະນຳຂອງ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນທາງດ້ານ
ກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ຢູ�ຕ່າງປະເທດ ຊຶ�ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນຈີນ ໄດ້ກຳນດົ ແລະ ວິເຄາະຜູມ້ສີວ່ນຮ່ວມກັບໂຄງການລົງທຶນ.

ນກັລົງທຶນຄວນໃຊ້ເວລາໃນການສາ້ງຄວາມເຂ��າໃຈກ່ຽວກັບໜວ່ຍງານຕ່າງໆທີ�ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ
ຖິ�ນ, ຊ�ມຊົນ, ອົງການຈັດຕັ�ງທາງສງັຄົມ ແລະ ຫົວໜວ່ຍວິສາຫະກິດອື�ນໆ ທີ�ອາດຈະໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ ຫຼ ືສາ້ງຜນົກະທົບຕ�ການລົງທຶນ.
ບນັດາພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດເຫຼົ�ານີ�, ຕະຫອຼດເຖິງບນັດາມະຫາຊົນໂດຍລວມ, ຄວນມສີວ່ນຮ່ວມໃນຕະຫອຼດໄລຍະຂອງການ
ລົງທຶນ   ເພື�ອສາ້ງຄວາມເຊື�ອໝັ�ນ, ຄວາມໂປ�ງໃສ ແລະ ຄວາມເຂ��າໃຈທີ�ເປ�ນເອກະພາບ (ບາງພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການລົງທຶນດັ�ງ
ກ່າວແມນ່ສາມາດເບິ�ງຕື�ມໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 2). ການວິເຄາະພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ�ສຳ
ຄັນດັ�ງລຸ່ມນີ�:

ກຳນດົລາຍຊື�ຜູມ້ສີວ່ນຮ່ວມໃນໂຄງການ;
ກຳນດົສດິ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງແຕ່ລະພາກສວ່ນ;
ກຳນດົອິດທິພນົ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະພາກສວ່ນ;  
ກຳນດົຂອດການຮ່ວມມ ືແລະ ການປະສານງານຂອງແຕ່ລະພາກສວ່ນ;
ກຳນດົແຜນຍຸດທະສາດໃນການສື�ສານກັບແຕ່ລະພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງດັ�ງກ່າວ ເພື�ອໃຫ້ເຂ�າເຈ��າມສີວ່ນຮ່ວມໃນໂຄງການ.
ແຜນດັ�ງກ່າວຄວນປະກອບມ:ີ ຈຸດປະສງົ, ບຸກຄົນທີ�ຈະຕິດຕ�, ຮູບແບບ, ຊ່ອງທາງໃນການສື�ສານ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ�
ແລະ ອື�ນໆ.

1.

2.

3.

4.

5.

1.1.   ການເຂ��າໃຈພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ�ນຕອນຂອໍະນຸມດັການລົງທຶນ
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ນກັລົງທຶນສມົທົບກັບອຳນາດການປ�ກຄອງທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ຊ�ມຊົນ ເພື�ອສກຶສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້ຂອງການລົງທຶນ ແລະ ທ່າ
ອ່ຽງຜນົກະທົບທາງລົບ ແລະ ທາງບວກ;

ນກັລົງທຶນສະເໜເີອກະສານ ແລະ ຄຳຮ້ອງຫາຫ້ອງການບລິໍການການລົງທຶນປະຕດູຽວ ໃນນັ�ນ ໃຫ້ມໃີບຢ��ງຢ�ນກ່ຽວກັບການ
ເຫ�ນດີການນຳໃຊ້ທີ�ດິນ;

ຄະນະກຳມະການສົ�ງເສມີການລົງທຶນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລົງທຶນ (ຄລທ) ພຈິາລະນາອະນຸມດັ ຫຼ ືປະຕິເສດການລົງທຶນ, ກລໍະນີ
ຄລທ ເຫ�ນດີ ນກັລົງທຶນຈະໄດ້ເຊ�ນບດົບນັທຶກຄວາມເຂ��າໃຈ, ສນັຍາການຄຸມ້ຄອງໂຄງການກັບພາກລັດ ແລ້ວແຈ້ງສນັຍາຕ�
ຂະແໜງການບອ່ນທີ�ໂຄງການຕັ�ງຢູ�;

ນກັລົງທຶນສມົທົບກັບທ້ອງຖິ�ນ ເພື�ອແຈ້ງການອະນຸມດັການລົງທຶນ, ເຊ�ນສນັຍາເຊ��າທີ�ດິນກັບເຈ��າຂອງດິນ, ສນັຍາແຮງງານ
ເປ�ນລາຍລັກອັກສອນ, ວາງເງນິຄ�າປະກັນການຟ��ນຟູດິນ ແລະ ປະຕິບດັຕາມຫຼກັການກະສກິຳທີ�ດີ GAP ຫຼ ືຫຼກັການ ແລະ
ມາດຕະຖານອື�ນໆ ຂອງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ທີ�ມຄີນຸນະພາບສູງ;

ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການ (ລວມທັງຂະໜາດຂອງສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ) ໂດຍການມສີວ່ນຮ່ວມ
ຂອງອຳນາດການປ�ກຄອງທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ຊ�ມຊົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂັ�ນຕອນຂອໍະນຸມດັການລົງທຶນ: ນກັລົງທຶນຈະຕ້ອງທຳຄວາມເຂ��າໃຈຂັ�ນຕອນ ໃນການເລີ�ມຕົ�ນການລົງທຶນໃນລາວໃຫ້ດີ ໂດຍສກຶສາຈາກ
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ຂັ�ນຕອນການອະນຸມດັການລົງທຶນ (ເລກທີ 0457/ກຜທ, 2019) ຊຶ�ງປະກອບມ ີ5 ຂັ�ນຕອນດັ�ງລຸ່ມນີ�:

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຂັ�ນຕອນທີ�ຊັດເຈນ, ຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານການເງນິ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການອະນຸມດັ ແມນ່ຂຶ�ນ
ກັບປະເພດຂອງການລົງທຶນເຊ��ນ: ການນຳໃຊ້ທີ�ດິນຂອງ
ລັດ ເນື�ອທີ�ຫາຼຍກວ່າ 150 ເຮ�ກຕາ ຂຶ�ນໄປ, ການນຳໃຊ້
ທີ�ດິນຂອງລັດ ເນື�ອທີ�ດິນແຕ່ 150 ເຮ�ກຕາ ລົງມາ, ກລໍະນີ
ນຳໃຊ້ທີ�ດິນຂອງພນົລະເມອືງລາວດ້ວຍການເຊ��າ.

2 42 4



ເມື�ອຕ້ອງການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ມນັມຄີວາມສຳຄັນທີ�ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂ��າໃຈກອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຄຸມ້ຄອງການລົງທຶນຂອງລາວ. ໃນບດົແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ກໄໍດ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນສາ້ງຄວາມເຂ��າໃຈຕ�ກົດໝາຍຂອງ
ປະເທດເຈ��າພາບກ່ອນການລົງທຶນ ແລະ ຍງັແນະນຳໃຫ້ນກັລົງທຶນສະໜອງການຝ�ກອົບຮົມທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງປະເທດເຈ��າພາບໃຫ້
ແກ່ພະນກັງານ ເພື�ອເປ�ນການສົ�ງເສມີການປະຕິບດັຕາມກົດໝາຍ. ນອກຈາກນີ�, ນກັລົງທຶນຍງັຄວນຂຄໍຳປ�ກສາຈາກຂະແໜງການທີ�
ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ�ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ�ນ ເພື�ອໃຫ້ເຂ��າໃຈເຖິງສະພາບການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັຕົວຈິງ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງທີ�ມ.ີ ການຈ້າງທີ�ປ�ກສາ
ດ້ານກົດໝາຍ ສາມາດເປ�ນວິທີທີ�ມປີະສດິຕິພາບໃນການສາ້ງຄວາມເຂ��າໃຈຕ�ກັບກອບກົດໝາຍຂອງປະເທດລາວ, ໂດຍສະເພາະຢ�າງຍິ�ງ
ເນື�ອງຈາກວ່າລະບຽບການສວ່ນໃຫຍ ່ແມນ່ຖືກເຜຍີແຜເ່ປ�ນ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວເທ��ານັ�ນ. ນກັລົງທຶນສາມາດເລີ�ມຕົ�ນທົບທວນ
ບນັດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລາວທີ�ມຢູີ�ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຄູມ່ແືນະນຳນີ� ແລະ ສາມາດເຂ��າເຖິງແຫຼງ່ຂ�ມູນດ້ານ
ກົດໝາຍເພີ�ມເຕີມດັ�ງລາຍການລຸ່ມນີ�:

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ບອ່ນເກ�ບມຽ້ນ
ລະບຽບການຕ່າງໆ ເປ�ນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ:
https://laoofficialgazette.gov.la/

ກົມສົ�ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ
ລາວ ໄດ້ອັບເດດ ເວບໄຊທ໌ເປ�ນປະຈຳເພື�ອສະໜອງແຫຼງ່ຂ�ມູນໃໝ່ສຳລັບ
ນກັລົງທຶນ: http://investlaos.gov.la/ ແລະ https://lncci.la/

ສຳນກັງານທີ�ປ�ກສາເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ສະຖານທດູ ສປ ຈີນ ປະຈຳ
ສປປ ລາວ ສະໜອງແຫຼງ່ຂ�ມູນແກ່ບນັດາບລິໍສດັຈີນທີ�ຊອກຫາການ
ລົງທຶນຢູ�ລາວ: http://la.mofcom.gov.cn/

 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ສະໜອງແຫຼງ່ຂ�ມູນ ແລະ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ດ້ານກະສກິຳ ແລະປ�າໄມ ້ໃນ ສປປ ລາວ: http://www.maf.gov.la

1.2.   ການສກຶສາກອບລະບຽບກົດໝາຍ

ສະພາການຄ້າຈີນປະຈຳລາວ ໃຫ້ການສະໜບັສະໜູນ ແລະ ສາ້ງໂອກາດໃນ
ການສາ້ງເຄືອຂ່າຍ ໃຫ້ແກ່ບນັດາບລິໍສດັທີ�ດຳເນນີທລຸະກິດຢູ�ລາວ. ສະພາ
ການຄ້າ ຍງັໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ບດົນຳສະເໜເີປ�ນແຕ່ລະໄລຍະຈາກ
ລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບການປ�ຽນແປງຂອງກອບກົດໝາຍຂອງລາວ.
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ກ່ອນທີ�ຈະວາງແຜນການລົງທຶນ ນກັລົງທຶນຄວນໃຊ້ເວລາໃນການສາ້ງຄວາມເຂ��າໃຈວ່າຄວາມສຽ່ງໃດແດ່ທີ�ອາດຈະເຮ�ດໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນ
ລ່າຊ້າ ພອ້ມທັງສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດເພື�ອຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງດັ�ງກ່າວ. ການດຳເນນີການກວດກາ ແລະ ປະເມນີທີ�ຖືກຕ້ອງ ຈະຊ່ວຍຫຼ�ດ
ຜອ່ນຄວາມສຽ່ງທີ�ອາດຈະເກີດຂຶ�ນຕ�ການລົງທຶນເຊ��ນ: ຂ�ຂັດແຍງ່ກັບປະຊາຊົນ ຫຼ ື ກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງອື�ນໆ ຊຶ�ງມນັສາມາດພາ
ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍດ້ານການເງນິຢ�າງຫວຼງຫາຼຍ ແລະ ເຮ�ດໃຫ້ການດຳເນນີໂຄງການລ່າຊ້າ. ການປະເມນີຢ�າງຄົບຊ�ດນີ� ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດັ
ເພື�ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼກັການ ການພດັທະນາສຂີຽວ ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ
ຫຼກັການ ການເຄ�າລົບສດິທິຂອງປະຊາຊົນໃນການນຳໃຊ້ທີ�ດິນ, ການປະມງົ, ປ�າໄມ ້ ແລະ ແຫຼງ່ນ�າ. ສຳລັບການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ
ປ�າໄມ,້ ການປະເມນີສະຖານະພາບການຄອບຄອງ ແລະ ສດິຂອງຜູນ້ຳໃຊ້ທີ�ດິນແມນ່ຖືເປ�ນບູລິມະສດິ.

ໃນການປະເມນີນີ� ຈະຕ້ອງໄດ້ປ�ກສາກັບພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖີ�ນເຊ��ນ: ບລິໍສດັກົດໝາຍ, ອົງການຈັດຕັ�ງສງັຄົມທີ�ມຄີວາມເຂ��າໃຈ
ເລິກເຊິ�ງ ກ່ຽວກັບກອບນຕິິກຳຂອງລາວ. ການປະເມນີຢ�າງຄົບຊ�ດ ປະກອບມກີານປະເມນີດັ�ງລຸ່ມນີ�:

1.3.   ການປະເມນີຢ�າງຄົບຊ�ດ
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ຄູມ່ຂືອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການສົ�ງເສມີການລົງທຶນຢ�າງມຄີວາມຮັບ
ຜດິຊອບໃນດ້ານອາຫານ, ກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ (2018) ໄດ້ລະບຸວ່າ
ຄວາມສຽ່ງຂອງຂ�ຂັດແຍງ່ດ້ານທີ�ດິນຂອງການລົງທຶນແມນ່ສູງໃນ
ປະເທດ, ເຊ��ນ: ສປປ ລາວ, ທີ�ມສີດິການຄອບຄອງທີ�ດິນ ທີ�ບ�ເປ�ນ
ທາງການ. ເພື�ອຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງເຫຼົ�ານັ�ນ, ການສາ້ງຄວາມເຂ��າໃຈ
ກ່ຽວກັບສດິນຳໃຊ້ທີ�ດິນຂອງຊ�ມຊົນທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ ຖືເປ�ນ
ພື�ນຖານ ໃນການກຳນດົຄ່າຊົດເຊີຍທີ�ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປ�ນທຳໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ.

1.3.1.   ການກຳນດົ ແລະ ປະເມນີສດິທີ�ດິນ ແລະ ການ
ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງຊ�ມຊົນ

ນກັລົງທຶນຄວນສາ້ງແຜນທີ�ການນຳໃຊ້ທີ�ດິນແບບມສີວ່ນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ເພື�ອ
ໃຫ້ສາມາດກຳນດົໄດ້ພື�ນທີ� ທີ�ຈະມກີານລົງທຶນ ແລະ ພື�ນທີ� ທີ�ມກີານອ້າງສດິທີ�ດິນ
ຂອງປະຊາຊົນທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ, ບ�ວ່າຕອນດິນຈະມເີອກະສານທາງການ ຫຼ ື ຈະ
ເປ�ນການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນ.ີ ການສກຶສາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ�ດິນ
ທ້ອງຖິ�ນ ຍງັເປ�ນສິ�ງສຳຄັນໃນການຢ�ນຢ�ນວ່າພື�ນທີ�ການລົງທຶນທີ�ລັດຖະບານຈັດ
ສນັໃຫ້ນັ�ນມຄີວາມພອ້ມໃຫ້ນກັລົງທຶນນຳໃຊ້. ນກັລົງທຶນຍງັຄວນເອ�າໃຈໃສຕ່�ກັບ
ການນຳໃຊ້ພື�ນທີ�ຂອງປະຊາຊົນຢ�າງລະມດັລະວັງ ເຖິງແມນ່ວ່າຈະບ�ມຄົີນອາໃສຢູ�ໃນ
ເຂດນັ�ນເຊ��ນ: ການນ�າໃຊ້ແຫຼງ່ນ�າ ຫຼ ືການເກ�ບເຄື�ອງປ�າຂອງດົງໃນເຂດທີ�ໄດ້ຮັບຜນົ
ກະທົບ. ການສາ້ງຄວາມເຂ��າໃຈຮູບແບບການນຳໃຊ້ທີ�ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດເຫຼົ�ານີ� ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນອອກແບບໂຄງການໂດຍທີ�ສາມາດ
ຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບຕ�ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຊີວິດການ
ເປ�ນຢູ�ຂອງຊ�ມຊົນໄດ້.

1.3.2.   ການດຳເນນີການສກຶສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້

ຄວນມກີານສກຶສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້ກ່ອນການດຳເນນີທກຸໂຄງການລົງທຶນ
ໂດຍອີງຕາມມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດ
ລ້ອມ (ເລກທີ 29/ສພຊ, 2012). ກ່ອນອື�ນນກັລົງທຶນຈະຕ້ອງໄດ້ເຊ�ນບດົ
ບນັທຶກຄວາມເຂ��າໃຈ (MOU) ກັບລັດຖະບານ ເພື�ອໃຫ້ສາມາດດຳເນນີການ
ສກຶສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ. ການສກຶສາຕ້ອງປະກອບມຂີ�ມູນກ່ຽວ
ກັບທີ�ຕັ�ງຂອງໂຄງການ, ກຳນດົເວລາຂອງການດຳເນນີໂຄງການ, ຄວາມຕ້ອງ
ການທາງດ້ານແຮງງານ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຊ��າ ຫຼ ື ສຳປະທານທີ�ດິນ,
ແຜນການດຳເນນີງານ ແລະ ຈັດສນັການແບງ່ປ�ນຜນົປະໂຫຍດທີ�ຄາດຄະເນໄວ້
ຂອງໂຄງການ, ລວມເຖິງບນັດາຫົວຂ�ອື�ນໆ ດັ�ງທີ�ກຳນດົເອ�າໄວ້ໃນ ມາດຕາ 44
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການສົ�ງເສມີການລົງທຶນ (ເລກທີ 14/ສພຊ,
2016).
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ຂະໜາດຂອງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະກຳທີ�ຕັ�ງໄວ້ຈະກຳນດົວ່າການປະເມນີ
ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ປະເພດໃດທີ�ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮ�ດກ່ອນການລົງທຶນ,
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ�ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບນັຊີ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈຳກຳຕ່າງໆ ທີ�ຕ້ອງໄດ້ດຳເນນີການສກຶສາເບື�ອງ
ຕົ�ນກ່ຽວກັບຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ ຫຼ ື ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງ
ແວດລ້ອມ,  ສງັຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ເລກທີ 8056/ກຊສ, 2013).
ໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍທີ�ມຜີນົກະທົບໜອ້ຍກວ່າຈະ ສຳເລ�ດການກວດກາ
ສິ�ງແວດລ້ອມເບື�ອງຕົ�ນ (IEE) ສຳລັບໂຄງການທີ�ມຜີນົກະທົບໜອ້ຍ ຫຼ ືສຳ
ເລ�ດ ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ (ESIA) ສຳລັບ
ໂຄງການທີ�ມຜີນົກະທົບທີ�ອາດຈະເກີດຂຶ�ນຫາຼຍກວ່າເກ��າ (ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ
ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ, ເລກທີ 21/ລບ, 2019).[1]

1.3.3.   ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄົມ (ESIA)

1] ເຖິງແມນ່ວ່າລະບຽບການໃນພາສາລາວໂດຍທົ�ວໄປ
ໝາຍເຖິງ “ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ
(EIAs)”, ແຕ່ປະໂຫຍກນີ�ມກັຖືກແປເປ�ນ “ການ
ປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ
(ESIAs)” ໃນພາສາອັງກິດ, ສອດຄ່ອງກັບການ
ປະຕິບດັທີ�ດີທີ�ສຸດຂອງສາກົນທີ�ເນ��ນໜກັເຖິງ
ຂະໜາດສງັຄົມທີ�ຈຳເປ�ນຂອງການປະເມນີເຫຼົ�ານັ�ນ.
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ຫາຼຍພື�ນທີ�ໃນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຂດຊົນນະບດົ ຍງັມລີະເບດີບ�ທັນ
ແຕກ (UXO) ກະຈາຍຢູ�ເປ�ນຈຳນວນຫວຼງຫາຼຍ ແລະ ຈຳເປ�ນຕ້ອງໄດ້
ມກີານເກ�ບກູອ້ອກກ່ອນທີ�ຈະມກີານລົງທຶນ ເພາະມນັຈະເປ�ນອັນຕະລາຍ
ຮ້າຍແຮງຕ�ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງພະນກັງານ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ�ນ
ແລະ ຍງັເປ�ນສິ�ງກີດຂວາງຕ�ກັບຄວາມກ້າວໜາ້ຂອງການລົງທຶນ. ກ່ອນທີ�
ຈະເລີ�ມຕົ�ນໂຄງການ ຕ້ອງມກີານສຳຫວຼດພື�ນທີ�ການລົງທຶນ ເພື�ອຊອກຫາ
ແລະ ກຳຈັດລະເບດີທີ�ບ�ທັນແຕກເຫຼົ�ານັ�ນອອກກ່ອນ.

ESIA ຮັບປະກັນວ່າມມີາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເໝາະສມົ ເພື�ອປ�ອງກັນ ແລະ ຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສງັຄົມທີ�ຖືກຕ້ອງ. ESIA ແມນ່ການປະເມນີທີ�ກວມເອ�າດ້ານສງັຄົມ, ສິ�ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ, ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ດ້ານຊົນເຜ��າ ໃນ
ພື�ນທີ�ການລົງທຶນ. ນອກນັ�ນ, ກຍໍງັປະເມນີຜນົກະທົບທີ�ຕິດພນັກັບການຊົດເຊີຍ, ການຈັດສນັຍກົຍາ້ຍ, ການຟ��ນຟູຊີວິດການເປ�ນຢູ�
ແລະ ຜນົກະທົບອື�ນໆທີ�ເກີດຂຶ�ນຈາກການລົງທຶນ ດັ�ງທີ�ໄດ້ກຳນດົໄວ້ໃນ ມາດຕາ 22 ຂອງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�
ສິ�ງແວດລ້ອມ (ເລກທີ 21/ລບ, 2019). ຄຽງຄູກັ່ບການເຮ�ດ ESIA, ນກັລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ສາ້ງແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສິ�ງແວດລ້ອມ (EMMP) ທີ�ໄດ້ມກີານກຳນດົວິທີການໃນການປ�ອງກັນຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ, ການທົດແທນຊີວະນາໆພນັ, ການປູກ
ໄມທົ້ດແທນ, ການບູລະນະຟ��ນຟູ ແລະ ການປ�ອງກັນເຂດນ�າ, ການອະນຸມດັເອກະສານເຫຼົ�ານີ� ຈະສົ�ງຜນົໃຫ້ມກີານອອກໃບຢ��ງຢ�ນກ່ຽວກັບ
ສິ�ງແວດລ້ອມ (ECC). ນກັລົງທຶນຕ້ອງສາ້ງແຜນການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງມວນຊົນໃນທກຸຂັ�ນຕອນຂອງການລົງທຶນ ແລະ ໃຫ້ຊ�ມຊົນທີ�ໄດ້
ຮັບຜນົກະທົບ ມສີວ່ນຮ່ວມໃນການເກ�ບກຳຂ�ມູນ ແລະ ເຂ��າຮ່ວມກອງປະຊ�ມປ�ກສາຫາລືໃນຂັ�ນບາ້ນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫ�ນດີຈາກ
ສຽງສວ່ນຫາຼຍຂອງຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ ຈຶ�ງໄດ້ຮັບໃບຢ��ງຢ�ນກ່ຽວກັບສິ�ງແວດລ້ອມ (ECC) ດັ�ງທີ�ກຳນດົໄວ້ໃນ ມາດຕາ 42  ຂອງ
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ (ເລກທີ 21/ລບ, 2019).

1.3.4.   ການສຳຫວຼດ ແລະ ເກ�ບກູລ້ະເບດີທີ�ຍງັບ�
ແຕກ (UXO) ອອກຈາກພື�ນທີ�ການລົງທຶນ

ບດົສກຶສາເບື�ອງຕົ�ນ ກ່ຽວກັບຜນົກະ
ທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ, ບດົປະເມນີຜນົ
ກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ,
ແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສິ�ງແວດລ້ອມ, ບດົລາຍງານການຈັດ
ຕັ�ງປະຕິບດັວຽກງານສິ�ງແວດລ້ອມ
ຂອງໂຄງການ ແມນ່ຈຳເປ�ນຕ້ອງໄດ້
ມກີານເຜຍີແຜອ່ອນລາຍ ເພື�ອຮັບຄຳ
ຄິດເຫ�ນຂອງມວນຊົນ, ພອ້ມທັງເຜຍີ
ແຜຜ່າ່ນໜງັສພືມິ, ໂທລະພາບ, ລະ
ບບົສື�ສານໃນຂັ�ນບາ້ນ ແລະ ລາຍການ
ວິທະຍຸ ດັ�ງກຳນດົໄວ້ໃນ ມາດຕາ 38
ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມນີຜນົ
ກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ (ເລກທີ 21/
ລບ, 2019).
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ບດົແນະນຳຂອງ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດກະສກິຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການອອກແບບຂອງໂຄງການແມນ່ອີງໃສຄ່ວາມຕ້ອງການຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ເພື�ອໃຫ້ບນັລຸຜນົໄດ້ຮັບທີ�ໄດ້ປະໂຫຍດທັງສອງຝ�າຍ ກຄືໍສຳລັບນກັລົງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນ. ການອອກແບບໂຄງການ
ລົງທຶນໂດຍຄຳນງຶເຖິງຊ�ມຊົນ ແມນ່ຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜູນຈາກທ້ອງຖິ�ນ ໃນການດຳເນນີໂຄງການ ແລະ ຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ
ໃຫ້ກັບນກັລົງທຶນ. ນຕິິກຳໃນ ສປປ ລາວ ເປ�ນຕົ�ນແມນ່ ຄຳແນະນຳ ຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມສງັຄົມ ແລະ ທຳມະ
ຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ (ເລກທີ 8030/ກຊສ, 2013) ໄດ້ກຳນດົໄວ້ວ່າ ນກັລົງທຶນຕ້ອງຮັບຮູ້ສດິຂອງ
ປະຊາຊົນຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຈາກໂຄງການ ໃນການໄດ້ຮັບການປ�ກສາຫາລື ແລະ ມສີວ່ນຮ່ວມເຂ��າໃນຂະບວນການຕັດສນິໃຈ ໂດຍ
ສະເພາະແມນ່ຂະບວນການສກຶສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້ ແລະ ສກຶສາຜນົກະທົບທາງດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ. ການປ�ກສາຫາລື ແລະ
ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ເປ�ນຫຼກັການທີ�ສຳຄັນຂອງການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ.

ການປ�ກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຈະຕ້ອງດຳເນນີຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕິ ແລະ ຕ�ເນື�ອງ ຕັ�ງແຕ່ກ່ອນທີ�ຈະຮັບຮອງເອ�າການ
ອອກແບບໂຄງການ ແລະ ສບືຕ�ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຢ�າງຕ�ເນື�ອງ ຈົນສິ�ນສຸດໂຄງການລົງທຶນ. ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນນຳໃຊ້ຫຼກັການ FPIC ເຂ��າໃນການປ�ກສາຫາລື. ຊຶ�ງປະຊາຊົນອາດຈະຕັດສນິໃຈດ້ວຍຕົວເອງ ໂດຍບ�ມໃີຜບງັຄັບ.

FPIC ແມນ່ສົ�ງເສມີໃຫ້ປະຊາຊົນມສີດິໃນການຕັດສນິໃຈ ພາຍຫຼງັທີ�ພວກເຂ�າໄດ້ຮັບຂ�ມູນທີ�ຊັດເຈນ, ພຽງພໍ, ກ່ອນລ່ວງໜາ້ ແລະ
ກຳນດົໃຫ້ນກັລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເວລາຢ�າງພຽງພໍແກ່ປະຊາຊົນໃນການປ�ກສາຫາລືພາຍໃນ ເພື�ອຕັດສນິໃຈໃນການຮັບເອ�າ ຫຼ ື ປະຕິເສດ
ໂຄງການລົງທຶນດັ�ງກ່າວ ໂດຍປາສະຈາກການບງັຄັບ ຫຼ ືກົດດັນໃດໆ.

2.   ການປ�ກສາຫາລື ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງ
ປະຊາຊົນ
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ຂັ�ນຕອນໃນການດຳເນນີ FPIC ປະກອບມ:ີ 1) ຈັດກອງປະຊ�ມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ເພື�ອຕົກລົງກ່ຽວກັບຈຸດປະສງົ ແລະ ຂະບວນການ
ຂອງການເຮ�ດ FPIC, 2) ສົ�ງເສມີໃຫ້ປະຊາຊົນທີ�ຈະໄດ້ຮັບຜນົກະທົບທັງໝົດເຂ��າຮ່ວມການປ�ກສາຫາລື, 3) ສົ�ງເສມີໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບ
ຂ�ມູນຢ�າງພຽງພໍ ແລະ ຈຳເປ�ນໃນການຕັດສນິໃຈ, 4) ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນເຂ��າເຖິງຊ່ຽວຊານ, ນກັກົດໝາຍ ແລະ
ວິຊາການທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື�ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດ້ານວິຊາການທີ�ຈຳເປ�ນ, 5) ຈັດກອງປະຊ�ມເຈລະຈາ ເພື�ອພຈິາລະນາການຮັບ
ເອ�າໂຄງການ ໂດຍປາສະຈາກການບງັຄັບ, 6) ໃຫ້ເວລາຢ�າງພຽງພໍແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ປ�ກສາຫາລືຮ່ວມກັນພາຍໃນບາ້ນ ຢ�າງເໝາະສມົ ແລະ
ພຽງພໍ ເພື�ອໃຫ້ສາມາດຕັດສນິໃຈເປ�ນເອກະພາບ. ການຍນິຍອມທີ�ໄດ້ຈາກ FPIC ອາດເປ�ນສຽງສວ່ນຫາຼຍ ຫຼ ືຄວາມເຫ�ນດີເຫ�ນພອ້ມ
ຊຶ�ງຂຶ�ນກັບຊ�ມຊົນເປ�ນຜູກ້ຳນດົ. ຖ້າການຕັດສນິໃຈບ�ເປ�ນເອກະພາບ, ນກັລົງທຶນຄວນເອ�າໃຈໃສກັ່ບສຽງທີ�ບ�ເຫ�ນດີ ເພື�ອກຳນດົເງື�ອນໄຂ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ�ຈຳເປ�ນ ເພື�ອໃຫ້ບນັລຸຂ�ຕົກລົງທີ�ເປ�ນເປ�ນສຽງສວ່ນໃຫຍຊ່�ມຊົນ.

ເນື�ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ລະກຸມ່ມຄີວາມສນົໃຈ, ຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບທີ�ແຕກຕ່າງກັນ. ດັ�ງນັ�ນ, ພວກເຂ�າ
ທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ເຂ��າຮ່ວມ, ບ�ແມນ່ພຽງແຕ່ຫົວໜາ້ຄອບຄົວ ຫຼ ືຄະນະ
ປ�ກຄອງບາ້ນເທ��ານັ�ນ, ເພື�ອໃຫ້ທກຸຄົນ ຊຶ�ງລວມມ ີ ແມຍ່ງິ, ຜູຊ້າຍ,

ຊາວໜຸມ່, ຜູເ້ຖ��າ, ຄົນເສຍອົງຄະ, ຊົນເຜ��າ ແລະ ກຸມ່ຜູທີ້�ອ່ອນແອ ສຽ່ງ
ໄພອື�ນໆ ໄດ້ມສີດິສຽງເທ��າທຽມກັນ. ການຈັດການປ�ກສາຫາລືແຍກ
ສະເພາະແຕ່ລະກຸມ່ທີ�ມຄີວາມສຽ່ງ ດັ�ງກ່າວເຫຼົ�ານີ� ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ນກັ
ລົງທຶນເຂ��າໃຈວ່າ ໂຄງການອາດຈະສົ�ງຜນົກະທົບຕ�ພວກເຂ�າຕ່າງກັນ
ແນວໃດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຫຍງັທີ�ອາດຈະຈຳເປ�ນເພື�ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ແຕ່ລະກຸມ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດເທ��າທຽມກັນ. 

ໃນການຈັດກອງປະຊ�ມ ປ�ກສາຫາລື ແຕ່
ລະຄັ�ງ ນກັລົງທຶນຄວນເອ�າໃຈໃສ ່ ຊ�ກຍູ້
ໃຫ້ແມຍ່ງິ ແລະ ກຸມ່ຜູດ້້ອຍໂອກາດໄດ້
ເຂ��າຮ່ວມນຳ ໂດຍລະບຸໃຫ້ຈະແຈ້ງ ໃນ
ການເອີ�ນປະຊ�ມໃນແຕ່ລະຄັ�ງ.
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ກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸນີ�ແມນ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼກັການ ການປະກອບສວ່ນເຂ��າໃນການພດັທະນາສງັຄົມ ແລະ ຫຼກັການ ການປ�ກສາ
ຫາລື ແລະ ມສີວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ. ຄຳແນະນຳຂອງ ຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ ແລະ ອາ
ຊຽນ ກຳນດົວ່າ ກົນໄກການຮ້ອງທກຸແບບມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ໂປ�ງໃສ ແມນ່ມຄີວາມຈຳເປ�ນໃນການບນັລຸການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິ
ຊອບ. ນກັລົງທຶນຕ້ອງປະຕິບດັຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການສາ້ງໃຫ້ມລີະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ຂະບວນການ ແລະ
ກົນໄກການຮ້ອງທກຸ ດ້ວຍການປະຕິບດັກົດໝາຍຕາມຫຼກັນຕິິກຳ ແລະ ສົ�ງເສມີການເຂ��າເຖິງກົນໄກການໄກ່ເກ່ຍ, ຮ້ອງທກຸຢ�າງມປີະສດິ
ທິພາບ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸ (ເລກທີ 05/ສພຊ, 2016) ໄດ້ກຳນດົນະໂຍບາຍ, ຫຼກັການກ່ຽວກັບການຮ້ອງທກຸ
ແລະ ຂັ�ນຕອນຂອງການຮ້ອງທກຸຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ, ໄປຄຽງຄູກັ່ບກົດໝາຍດັ�ງກ່າວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ (ເລກທີ 51/ສພຊ, 2018) ກຳນດົໃຫ້ມຄີະນະກຳມະການ ແລະ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດຳ
ລັດ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານແຮງງານ (ເລກທີ 76/ລບ, 2018) ກຳນດົໃຫ້ມລີະບບົຂອງການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່ສະເພາະ
ທາງດ້ານແຮງງານ.

ບດົແນະນຳຂອງ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນສາ້ງກົນໄກ
ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸ ໂດຍສມົທົບກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ. ກົນໄກດັ�ງກ່າວຄວນເຮ�ດໃນຫາຼຍຮູບແບບ ເຊ��ນ: ສາຍດ່ວນ, ກ່ອງ
ຮັບຄຳຄິດເຫ�ນ, ກອງປະຊ�ມສຳລັບຮັບຟ�ງຄຳຄິດເຫ�ນ ຫຼ ືຫ້ອງການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸ ແລະ ຮູບແບບການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່ຕາມປະເພນີ
ຂອງຊ�ມຊົນ. ນກັລົງທຶນຄວນເຜຍີແຜໃ່ຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ກົນໄກດັ�ງກ່າວນີ�ຢ�າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜາ່ນຫາຼຍຊ່ອງທາງ ເຊ��ນ: ໂປສເຕີ, ວິດີ
ໂອ, ວິທະຍຸ ແລະ ກອງປະຊ�ມບາ້ນ ແລະ ອື�ນໆ, ການສະເໜຄີຳຮ້ອງທກຸ ບ�ຄວນຈະມກີານຮຽກຮ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ໃຫ້ມບີລິໍການເປ�ນພາສາ
ທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ບ�ເປ�ດເຜຍີຊື� (ຖ້າຕ້ອງການ). ໂຄງການລົງທຶນຄວນກຳນດົຂັ�ນຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຂະບວນການຮັບຟ�ງ ແລະ
ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸ ໃຫ້ມຄີວາມຊັດເຈນ, ໂປ�ງໃສ ແລະ ເປ�ນທຳ ໂດຍການປ�ກສາຫາລືກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຂອງໂຄງການ.

3.   ການສາ້ງກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸສຳລັບຜູ້
ທີ�ຖືກຜນົກະທົບ

3.1.  ການຮັບຟ�ງຄຳຮ້ອງທກຸ
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3.2.   ການແກ້ໄຂຄຳສະເໜ ີແລະ ການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່

ຫຼງັຈາກໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທກຸແລ້ວ, ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະບານຈີນກ່ຽວກັບການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບນັດານກັ
ລົງທຶນເຈລະຈາກັບຜູມ້ສີວ່ນຮ່ວມ ເພື�ອຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ແກ້ໄຂບນັຫາ ພອ້ມທັງປ�ບປຸງນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການລົງທຶນ ເພື�ອຫຼກີ
ລ່ຽງບ�ໃຫ້ມບີນັຫາຄ້າຍຄືເກ��າເກີດຂຶ�ນອີກໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນີ�, ຄວນມກີານສົ�ງບດົລາຍງານທີ�ເປ�ນທາງການກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄຳ
ສະເໜໃີຫ້ອີກຝ�າຍໜຶ�ງໄດ້ເກ�ບໄວ້. ຖ້າກລໍະນທີີ�ບ�ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ລະຫວ່າງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນ, ຂັ�ນຕອນຕ�ໄປແມນ່ຈະ
ເຂ��າສູຂ່ະບວກການຍຸຕິທຳຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ�ງກຳນດົໃຫ້ມຄີະນະຮັບຜດິຊອບສະເພາະ ເພື�ອພຈິາລະນາ ແລະ ການແກ້ໄຂ
ບນັຫາ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸ, ເລກທີ 05/ສພຊ, 2016 ແລະ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ
ການຈັດສນັຍກົຍາ້ຍປະຊາຊົນອອກຈາກໂຄງການ, ເລກທີ 84/ລບ, 2016).

4.   ການເຈລະຈາການເຮ�ດສນັຍາກັບປະຊາຊົນ
ການເຮ�ດສນັຍາທີ�ມຄີວາມເປ�ນທຳລະຫວ່າງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນ ແມນ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼກັການ ການປ�ກສາຫາລື ແລະ ການມີ
ສວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ຫຼກັການ ການເປ�ດເຜຍີຂ�ມູນ ແລະ ຄວາມໂປ�ງໃສ ແລະ ຫຼກັການ ການປະກອບສວ່ນເຂ��າໃນການພດັທະນາ
ສງັຄົມ ຂອງຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ�. ການສົ�ງເສມີ ການເຮ�ດສນັຍາທີ�ມຄີວາມເປ�ນທຳຈະຕ້ອງເອ�າໃຈໃສສ່າ້ງຄວາມສະເໜພີາບໃນການ
ເຈລະຈາ ແລະ ຂະບວນການພຈິາລະນາຕັດສນິໃຈຕ�ກັບເງື�ອນໄຂຂອງສນັຍາ.
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ຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕ�ຄຳສະເໜຂີອງຜູດ້້ອຍໂອກາດ ເຊ��ນ: ແມຍ່ງິ,
ຄົນພກິານ, ຊາວໜຸມ່, ຜູສູ້ງອາຍຸ ແລະ ຊົນເຜ��າ, ໂດຍຈັດກອງປະຊ�ມ
ປ�ກສາຫາລືສະເພາະຮ່ວມກັບກຸມ່ດັ�ງກ່າວ ເພື�ອສາ້ງຄວາມເຂ��າໃຈຕ�
ກັບທັດສະນະສະເພາະຂອງເຂ�າເຈ��າ. ຖ້າມບຸີກຄົນຈຳນວນໜຶ�ງບ�ເຫ�ນ
ດີກັບການຕັດສນິໃຈຂອງຄົນສວ່ນໃຫຍ,່ ນກັລົງທຶນຕ້ອງຊອກຫາ
ສາເຫດ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂ ເພື�ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງປະຊາຊົນທັງໝົດ. ນກັລົງທຶນຄວນຈັດຈ້າງຊ່ຽວຊານໃນການ
ເຜຍີແຜປ່ະຊາສຳພນັຊ�ມຊົນ ຜູທີ້�ສາມາດສາ້ງຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະ
ຫວ່າງນກັລົງທຶນ ແລະ ຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບໃນລະຫວ່າງການເຈລະ
ຈາ. ຊ່ຽວຊານນີ�ອາດຈະມາຈາກບລິໍສດັທີ�ປ�ກສາ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັ�ງ
ທາງສງັຄົມ ແລະ ຄວນເປ�ນຊົນເຜ��າດຽວກັນກັບຊ�ມຊົນທີ�ໄດ້ຮັບ
ຜນົກະທົບ.

4.1.   ການສາ້ງຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຈລະຈາ

ຄວາມບ�ເທ��າທຽມກັນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ນກັລົງທຶນ ອັນເນື�ອງມາຈາກປ�ດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທຳປະເພນ,ີ ການເຂ��າເຖິງຂ�ມູນ
ຂ່າວສານ, ຄວາມສາມາດໃນການເຈລະຈາ ຕະຫອຼດຈົນເຖິງສະຖານະອຳນາດ ເປ�ນສິ�ງກີດຂວາງໃຫ້ການເຈລະຈາ ທີ�ບ�ມຄີວາມເປ�ນທຳ. ຍອ້ນ
ສາເຫດດັ�ງກ່າວ, ນກັລົງທຶນ ຄວນເອ�າໃຈໃສໃ່ຫ້ການສະໜບັສະໜູນປະຊາຊົນໃຫ້ເກີດມຄີວາມສະເໝີພາບ ໂດຍສົ�ງເສມີໃຫ້ທກຸຄົນໃນ
ຊ�ມຊົນໄດ້ເຂ��າເຖິງຂ�ມູນຂ່າວສານຂອງໂຄງການ, ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດ້ານວິຊາການທີ�ຈຳເປ�ນ ແລະ ສົ�ງເສມີການມສີວ່ນຮ່ວມໃນ
ການເຈລະຈາການເຮ�ດສນັຍາ.
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4.2.2.   ສັນຍາເຊ� �າທີ�ດິນ: ຄວນມກີານເຮ�ດສນັຍາປະເພດນີ�ໃນເວລາໂຄງການລົງທຶນດ້ານ
ກະສກິຳຕາມສນັຍາລະຫວ່າງ ເຈ��າຂອງທີ�ດິນແຕ່ລະຄົນ ແລະ ນກັລົງທຶນ. ສນັຍາດັ�ງກ່າວ
ຄວນກຳນດົລະອຽດເຊ��ນວ່າ: ໄລຍະເວລາຂອງການເຊ��າ, ຂອບເຂດທາງພູມສາດ, ລາຄາເຊ��າ
ທີ�ດິນ, ກຳນດົເວລາການຈ່າຍເງນິ ແລະ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່;

4.2.3.   ສັນຍາຊື�-ຂາຍສິນຄ້າ: ຄວນມກີານເຮ�ດສນັຍາປະເພດນີ� ເມື�ອຊາວສວນຂະໜາດ
ນອ້ຍຂາຍສນິຄ້າກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ໃຫ້ແກ່ບລິໍສດັ. ສນັຍາເຫຼົ�ານີ� ຄວນປະກອບມເີນື�ອໃນ
ສຳຄັນດັ�ງນີ�: ໄລຍະເວລາການຮັບຊື�, ລາຄາຊື� (ກຳນດົລາຄາຄ�າປະກັນຂັ�ນຕ�າ ເພື�ອປ�ກປ�ອງ
ປະຊາຊົນຈາກການເໜ�ງຕີງຂອງລາຄາສນິຄ້າ),  ປະລິມານສນິຄ້າທີ�ຕ້ອງການຈະຊື�,
ຕາຕະລາງການຂາຍ ແລະ ການເກ�ບຊື�ສນິຄ້າ, ມາດຕະຖານຄນຸນະພາບສນິຄ້າ, ການຈັດການ
ຫຼງັການເກ�ບກ່ຽວ ແລະ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່. ນກັລົງທຶນຍງັສາມາດອ້າງອີງໃສ່
ເຄື�ອງມສືາກົນ ເຊ��ນ: “ຂ�ຕົກລົງຕົວແບບສຳລັບສນັຍາກະສກິຳທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ”

ຂອງ FAO: http://www.fao.org/3/ca1772en/CA1772EN.pdf

4.2.   ການຕົກລົງກ່ຽວກັບຂ�ກຳນດົສຳຄັນໃນສນັຍາທີ�ເປ�ນລາຍລັກອັກສອນ

ການຕົກລົງຂ�ກຳນດົສຳຄັນໃນສນັຍາທີ�ເປ�ນລາຍລັກອັກສອນຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນມຄີວາມເຂ��າໃຈເປ�ນເອກະພາບກັນ
ຕະຫອຼດໄລຍະຂອງໂຄງການ. ໃນສນັຍາຄວນລະບຸທກຸຂ�ກຳນດົເງື�ອນໄຂຜູກພນັຂອງນກັລົງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນໃຫ້ຈະແຈ້ງ. ສນັຍາຄວນ
ຂຽນເປ�ນພາສາທີ�ທັງສອງຝ�າຍເຂ��າໃຈໄດ້ ຫຼ ືອາດຈະເຮ�ດເປ�ນສອງພາສາ ສຳລັບປະຊາຊົນ ແລະ ນກັລົງທຶນ ໂດຍມກີານລົງລາຍເຊ�ນ ແລະ
ປະທັບຕາຢ�າງຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນີ� ສນັຍາດັ�ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ຂຶ�ນທະບຽນສານ ເພື�ອຢ��ງຢ�ນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ໂດຍອີງ
ຕາມ ມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ທະບຽນສານ (ເລກທີ 11/ສພຊ 2009). ຖ້າຂ�ກຳນດົໃນສນັຍາຫາກບ�ຈະແຈ້ງ ອາດຈະເກີດ
ການຕີຄວາມໝາຍທີ�ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຈະເຮ�ດໃຫ້ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການປະຕິບດັຕາມ ແລະ ອາດຈະບ�ສາມາດບງັຄັບໃຊ້ ຫຼ ືຕິດຕາມ
ກວດກາການປະຕິບດັໄດ້. ບາງຂ�ກຳນດົທີ�ສຳຄັນທີ�ຄວນລະບຸໃນສນັຍາເຊ��ນ: ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ, ຜນົໄດ້ຮັບ, ເງື�ອນໄຂທາງການຄ້າ,
ການຊົດເຊີຍ ຫຼ ື ການຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ, ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງທັງສອງຝ�າຍ ຊຶ�ງມລີາຍລະອຽດ ໃນປະມວນ
ກົດໝາຍແພງ່ (ເລກທີ 55/ສພຊ, 2018). ນອກຈາກນີ�, ຄວນພມິແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະຝ�າຍທີ�ເຊ�ນສນັຍາ ຊຶ�ງລວມມ ີ ບາ້ນ ແລະ
ປະຊາຊົນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງໃນສນັຍາ. ປະເພດສນັຍາອາດຈະປະກອບມ:ີ

4.2.1.   ສັນຍາການຈ້າງງານ: ອີງຕາມ ມາດຕາ 78 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ
(ເລກທີ 43/ສພຊ, 2013) ລະບຸວ່າຜູຈ້້າງແຮງງານຕ້ອງມສີນັຍາຈ້າງງານທີ�ເປ�ນລາຍລັກ
ອັກສອນກັບຜູອ້ອກແຮງງານ ຊຶ�ງປະກອບມເີນື�ອໃນສຳຄັນດັ�ງນີ�: ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງ
ພະນກັງານ, ຄ່າຈ້າງ, ໄລຍະເວລາຂອງການຈ້າງງານ, ຮູບແບບການຈ່າຍເງນິ, ນະໂຍບາຍສະ
ຫວັດດີການ, ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ວັນພກັຜອ່ນ/ວັນພກັ (ມາດຕາ 78). ສນັຍາຄວນ
ລວມມ ີຂ�ມູນແຜນການຝ�ກອົບຮົມ ແລະ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່.
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ຄຳແນະນຳຈາກສາກົນ VGGT ກຳນດົໄວ້ວ່າ ລັດຄວນປ�ກສາກັບຊ�ມຊົນກ່ອນ ແລະ ພາຍຫຼງັໃຫ້ການຊົດເຊີຍ ໂດຍການໃຫ້ທີ�ດິນ, ເງນິສດົ
ແລະ ສິ�ງອື�ນໆ ແກ່ປະຊາຊົນ.

5.   ການຊົດເຊີຍ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ

ຫຼງັຈາກທີ�ທກຸຝ�າຍເຫ�ນດີຕ�ການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ ຢູ�ໃນສນັຍາ, ການດຳເນນີການຊົດເຊີຍ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈັດສນັແມນ່
ສາມາດເລີ�ມຕົ�ນໄດ້. ຂັ�ນຕອນນີ�ແມນ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼກັການ ການເຄ�າລົບສດິທິຂອງປະຊາຊົນໃນການນຳໃຊ້ທີ�ດິນ, ການປະມງົ, ປ�າໄມ້
ແລະ ແຫຼງ່ນ�າ ແລະ ຫຼກັການ ການປ�ກສາຫາລື ແລະ ມສີວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ�ງມເີນື�ອໃນດັ�ງລຸ່ມນີ�:

ມາດຕາ 73 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການສົ�ງເສມີການລົງທຶນ
(ເລກທີ 14/ສພຊ, 2016) ກຳນດົວ່າ ນກັລົງທຶນມພີນັທະໃນ
ການຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ ຈາກການລົງ
ທຶນ, ມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການຈັດສນັພູມ
ລຳເນ�າ ແລະ ອາຊີບ (ເລກທີ 45/ສພຊ, 2018) ກຳນດົໄວ້ວ່າ
ນກັລົງທຶນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ�ດິນເຕ�ມຈຳນວນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາ
ຊົນຜູທີ້�ມເີອກະສານທີ�ດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼ ື ຜູທີ້�ໄດ້
ຮັບສດິນຳໃຊ້ທີ�ດິນຕາມປະເພນ.ີ ອີງຕາມມາດຕາ 130 ຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ທີ�ດິນ (ເລກທີ 70/ສພຊ, 2019), ສດິນຳ
ໃຊ້ທີ�ດິນຕາມປະເພນ ີ ແມນ່ມອບໃຫ້ແກ່ຜູທີ້�ໄດ້ບຸກເບກີ, ພດັ
ທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ�ດິນຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕິຕ�ເນື�ອງຢ�າງໜອ້ຍ 20

ປ� ໂດຍໄດ້ຮັບການຢ��ງຢ�ນຈາກອົງການປ�ກຄອງບາ້ນ. ສວ່ນບຸກ
ຄົນທີ�ນຳໃຊ້ທີ�ດິນໂດຍການຈັບຈອງ ແລະ ບ�ມເີອກະສານທີ�ດິນ
ທີ�ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດມສີດິໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຕ�ສິ�ງ
ປຸກສາ້ງ, ຕົ�ນໄມ ້ແລະ ພດືຕ່າງໆໃນທີ�ດິນຂອງຕົນ.



5.2 .   ການຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ

ຄຳແນະນຳຈາກສາກົນ ເຊ��ນ: VGGT ແລະ ຄູມ່ຂືອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ມກີານຫ້າມຍກົຍາ້ຍຖິ�ນຖານ
ແບບບງັຄັບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼກີລ່ຽງການຍກົຍາ້ຍຈັດສນັໃນການອອກແບບໂຄງການ. ໂຄງການທີ�ຈຳເປ�ນທີ�ຈະຍກົຍາ້ຍບຸກຄົນເພື�ອ
ດຳເນນີການລົງທຶນ, ກ່ອນອື�ນໝົດຕ້ອງສກຶສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້ໃນການຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ, ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ (ດັ�ງທີ�ກ່າວມາຂ້າງເທິງ)
ແລະ ດຳເນນີການກ�ສາ້ງບນັດາພື�ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື�ອຮອງຮັບການຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ. ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ຕ້ອງດຳເນນີກ່ອນທີ�ການຍກົ
ຍາ້ຍຈະເລີ�ມຂຶ�ນ. ໂຄງການລົງທຶນຍງັຕ້ອງຮັບຜດິຊອບໃນການສາ້ງແຜນຟ��ນຟູຊີວິດການເປ�ນຢູ� ຊຶ�ງອາດປະກອບມກີານສະໜອງສະບຽງ
ອາຫານ, ອຸປະກອນ ແລະ ຜະລິດຕະພນັອື�ນໆ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ ແລະ ສະໜບັສະໜູນການຝ�ກອົບຮົມວິຊາຊີບ.

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ມພີຽງແຕ່ບຸກຄົນທີ�ຕົກລົງເຫ�ນດີຍອມຮັບການຍກົຍາ້ຍຈັດສນັເທ��ານັ�ນ ຈຶ�ງຈະສາມາດຍກົຍາ້ຍຈັດ
ສນັໄດ້ (ມາດຕາ 17, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການຈັດສນັພູມລຳເນ�າ ແລະ ອາຊີບ, ເລກທີ 45/ສພຊ, 2018). ສະນັ�ນ, ຈຶ�ງເປ�ນສິ�ງສຳຄັນ
ຫາຼຍທີ�ໂຄງການລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ປ�ກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ ແລະ ຮັບຟ�ງຄຳຄິດເຫ�ນຂອງພວກເຂ�າກ່ອນທີ�ຈະ
ດຳເນນີການຍກົຍາ້ຍ.

ນກັລົງທຶນຄວນດຳເນນີການສຳຫວຼດ ກ່ຽວກັບສດິນຳໃຊ້ທີ�ດິນຂອງ
ຊ�ມຊົນກ່ອນການລົງທຶນ ເພື�ອໃຫ້ເຂ��າໃຈວ່າແຕ່ລະຄົວເຮືອນມສີດິນຳໃຊ້
ທີ�ດິນໃນຮູບແບບໃດແດ່. ການປ�ກສາຫາລືໂດຍກົງກັບບນັດາຄົວເຮືອນທີ�
ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ ແລະ ອຳນາດການປ�ກຄອງບາ້ນ ແມນ່ເປ�ນສິ�ງຈຳເປ�ນ
ໃນການເຮ�ດການສຳຫວຼດນີ�. ມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດ
ແທນຄ່າເສຍຫາຍ (ເລກທີ 84/ນຍ, 2016) ລະບຸວ່າ ການທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສນັຍກົຍາ້ຍໃຫ້ປະຕິບດັຕາມຫຼກັການພື�ນຖານ
ດັ�ງນີ�: 1) ປ�ກປ�ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູໄ້ດ້ຮັບຜນົ
ກະທົບ, 2) ມຄີວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງໂປ�ງໃສ, ເປ�ດເຜຍີ ແລະ
ຍຸຕິທຳ, ແລະ 3) ມກີານປະສານສມົທົບ, ປ�ກສາຫາລື ແລະ ເຂ��າຮ່ວມ
ລະຫວ່າງເຈ��າຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ຜູໄ້ດ້ຮັບຜນົກະທົບ, ການຈັດຕັ�ງພາກ
ລັດ ແລະ ພາກສວ່ນອື�ນໆທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ.
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6.   ການພດັທະນາສງັຄົມ

6.1.   ການແບງ່ປ�ນຜນົປະໂຫຍດກັບທ້ອງຖິ�ນ

ການແບງ່ປ�ນຜນົປະໂຫຍດກັບປະຊາຊົນ ແລະ ພາກລັດ ເປ�ນວິທີທີ�ສຳຄັນທີ�ຈະເຮ�ດໃຫ້ນກັລົງທຶນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທ້ອງຖິ�ນໃນ
ການດຳເນນີໂຄງການ ແລະ ສາມາດປ�ບປຸງຊື�ສຽງໃຫ້ແກ່ນກັລົງທຶນ. ການແບງ່ປ�ນຜນົປະໂຫຍດບາງປະເພດແມນ່ໄດ້ມກີານກຳນດົໃນ
ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບມ:ີ
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ນອກຈາກນີ�, ບດົແນະນຳຂອງລັດຖະບານຈີນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ຍງັຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນບລິໍຈາກເງນິ ແລະ ຊື�ວັດສະດຸ
ຈາກຜູສ້ະໜອງໃນທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ຈັດຕັ�ງກິດຈະກຳແບບອາສາສະໝັກ. ໃນເວລາທີ�ນກັລົງທຶນເຮ�ດຄຳໝັ�ນສນັຍາສຳລັບການແບງ່ປ�ນຜນົ
ປະໂຫຍດ, ຄວນມກີານຂຽນຂ�ຕົກລົງທີ�ເປ�ນລາຍລັກອັກສອນຮ່ວມກັບຝ�າຍທີ�ໄດ້ຮັບຜນົປະໂຫຍດ ເພື�ອຫຼກີລ່ຽງການເຂ��າໃຈຜດິ ແລະ
ຢ��ງຢ�ນການຕົກລົງເຫ�ນດີເຫ�ນພອ້ມ.

ການພດັທະນາສງັຄົມແມນ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼກັການ ການປະກອບສວ່ນເຂ��າໃນການພດັທະນາສງັຄົມ ແລະ ຫຼກັການ ການນຳໃຊ້ແຮງງານ
ທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ ຊຶ�ງມເີນື�ອໃນດັ�ງລຸ່ມນີ�:

ການຈ່າຍພາສ ີແລະ ຄ່າທຳນຽມອື�ນໆ ໃຫ້ກັບ
ໜວ່ຍງານຂອງລັດຖະບານ;

ການຈ້າງພະນກັງານທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ສາ້ງ
ແຜນການຝ�ກອົບຮົມພະນກັງານ;

ການກສໍາ້ງພື�ນຖານໂຄງລ່າງໃນທ້ອງຖິ�ນ (ຂົວ,

ຖະໜນົ, ໂຮງຮຽນ, ລະບບົນ�າປະປາ, ຫໍປະຊ�ມ
ບາ້ນ);

ປະກອບສວ່ນທາງດ້ານງບົປະມານເຂ��າໃນການ
ພດັທະນາບາ້ນເຊ��ນ: ສາ້ງກອງທຶນພດັທະນາ
ບາ້ນ.

1.

2.

3.

4.



6.2.   ການສົ�ງເສມີການຈ້າງງານໃນ
ທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ແກ່

ພະນກັງານ

ບດົແນະນຳຂອງລັດຖະບານຈີນ ກ່ຽວກັບປ�າໄມ,້

ກະສກິຳ ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ບູ
ລິມະສດິການຈ້າງພະນກັງານທ້ອງຖິ�ນ ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ແມຍ່ງິ. ກົດລະບຽບດ້ານແຮງງານ ຍງັຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ສາ້ງໂອກາດການຈ້າງງານໃຫ້ແກ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຜູທີ້�
ດ້ອຍໂອກາດອື�ນໆ ເຊ��ນ: ຜູສູ້ງອາຍຸ, ຄົນພກິານ ແລະ
ຊົນເຜ��າ. ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ແຮງງານ (ສະບບັ
ເລກທີ 43/ສພຊ, 2013), ສດັສວ່ນຂອງແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດ ທີ�ອອກແຮງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແມນ່
15% ຂອງຈຳນວນຜູອ້ອກແຮງງານລາວທັງໝົດ
ແລະ 25%  ສຳລັບຜູທີ້�ອອກແຮງງານດ້ວຍມນັສະ
ໝອງ (ການຄຸມ້ຄອງບລິໍຫານ).
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ນກັລົງທຶນຍງັຕ້ອງໄດ້ພດັທະນາທັກສະຂອງແຮງງານ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕ�ກໂນໂລຢ�ໃຫ້ກັບບຸກຄົນເຫຼົ�ານັ�ນ (ມາດຕາ 72  ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ  ການສົ�ງເສມິການລົງທຶນ, ເລກທີ 14/ສພຊ, 2016). ການຝ�ກອົບຮົມນີ� ບ�ພຽງແຕ່ແນໃສກ່ານຝ�ກອົບຮົມທັກສະທີ�ຈຳເປ�ນຕ�
ວຽກເທ��ານັ�ນ (ເຊ��ນ: ເຕ�ກນກິການປະຕິບດັງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພ), ແຕ່ຄວນຕ້ອງມກີານຝ�ກອົບຮົມທັກສະອື�ນໆ ທີ�ຜູອ້ອກແຮງງານ
ອາດຈະຕ້ອງການ (ເຊ��ນ: ທັກສະຄອມພວິເຕີ� ຫຼ ື ພາສາ). ການສຳຫວຼດແຮງງານເພື�ອເຂ��າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂ�າ ແລະ ສາ້ງ
ແຜນການຝ�ກອົບຮົມ ໂດຍອີງໃສຄ່ວາມຕ້ອງການເຫຼົ�ານັ�ນຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນ ສາມາດນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນທ້ອງຖິ�ນ
ໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດຫາຼຍທີ�ສຸດ, ແລະ ເປ�ນການສາ້ງເຈດຕະນາທີ�ດີ.



ໃນສວ່ນໜຶ�ງຂອງບດົປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມໄດ້ກ່າວວ່າ ນກັລົງທຶນຕ້ອງເກ�ບກຳຂ�ມູນທຽບຖານກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພນັ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນພື�ນທີ�ລົງທຶນຂອງຕົນ. ອີງຕາມມາດຕາ 52 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສດັປ�າ ແລະ ສດັນ�າ (ເລກທີ 07/
ສພຊ, 2007 ຊຶ�ງປະຈຸບນັກຳລັງປ�ບປຸງ), ຫ້າມບ�ໃຫ້ໜວ່ຍງານໃດບຸກລຸກ ແລະ ທຳລາຍເຂດອະນຸລັກສດັປ�າ, ເຂດອະນຸລັກອ່າງເກ�ບນ�າ
ບອ່ນຢູ�ອາໃສຂອງເຂດລ້ຽງສດັ, ສດັນ�າ ແລະ ສດັປ�າ ໂດຍການບຸກເບກີພື�ນທີ�, ຕັດຕົ�ນໄມ,້ ການໃຊ້ສານເຄມ,ີ ຢາຂ້າຫຍາ້ ໃນປະລິມານທີ�
ຫາຼຍເກີນໄປ ແລະ ກິດຈະກຳອື�ນໆທີ�ມຜີນົກະທົບ.

7.1.   ການປະເມນີ ແລະ ປ�ກປ�ກຮັກສາຊີວະນາໆພນັ
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ການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ ແມນ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼກັການ ການພດັທະນາສຂີຽວ ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ຊຶ�ງມເີນື�ອຫາດັ�ງລຸ່ມນີ�:

7.  ການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ທຳມະຊາດ

ເພື�ອຫຼກີລ່ຽງຜນົກະທົບທາງລົບຕ�ສດັປ�າ,  ຄຳແນະ
ນຳຂອງລັດຖະບານຈີນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນດ້ານ
ກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບນັດານກັລົງທຶນ
ສາ້ງແຜນວາດຂອງພດື ແລະ ສດັປ�າທີ�ຫາຍາກ, ໃກ້
ຈະສູນພນັ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸມ້ຄອງຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ມຄີວາມສຳຄັນທາງວັດທະນະທຳ ໃນພື�ນທີ�
ການລົງທຶນ, ແລ້ວສາ້ງແຜນເພື�ອຫຼກີລ່ຽງຜນົກະ
ທົບທາງລົບຕ�ສາຍພນັເຫຼົ�ານັ�ນ ແລະ ທີ�ຢູ�ອາໃສຂອງ
ພວກມນັ. ແຜນດັ�ງກ່າວອາດປະກອບມ ີ ການສາ້ງ
ເຂດອະນຸລັກໃນທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ສະໜອງການຝ�ກ
ອົບຮົມພະນກັງານໃນການສຳຫວຼດ ແລະ ກຳນດົຊະ
ນດິພນັພດື ແລະ ສດັເຫຼົ�ານັ�ນ.

ນກັລົງທຶນຢູ� ສປປ ລາວ ຍງັຕ້ອງໄດ້ປະກອບສວ່ນທາງດ້ານການເງນິເຂ��າໃນການປ�ກ
ປ�ກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຊ��ນ: ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆໃນການຟ��ນຟູ
ຊັບພະຍາກອນສິ�ງແວດລ້ອມ, ປ�າໄມ ້ແລະ ຊີວະນາໆພນັ. ຄ່າທຳນຽມບາງສວ່ນແມນ່
ມອບໃຫ້ກອງທຶນປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ�ງສະໜບັສະໜູນ
ການເຮ�ດການຄົ�ນຄວ້າດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ, ການຄຸມ້ຄອງດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ/ ຊັບພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດ, ການປູກຈິດສຳນກຶ ແລະ ກິດຈະກຳອື�ນໆ ແລະ ກອງທຶນປ�ກປ�ກ
ຮັກສາປ�າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ ຊຶ�ງສະໜບັສະໜູນກິດຈະກຳດ້ານປ�າໄມເ້ຊ��ນ: ນະໂຍ
ບາຍຂະແໜງການ, ການປ�ບປຸງລະບຽບ, ການໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ,່  ການຝ�ກອົບ
ຮົມ, ການຄົ�ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການປ�ກປ�ກຮັກສາ ແລະ ພດັທະນາປ�າໄມ,້ ການຟ��ນ
ຟູປ�າໄມ ້ແລະ ການຟ��ນຟູປ�າໄມເ້ພື�ອຈຸດປະສງົທາງການຄ້າ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ
ກິດຈະກຳອື�ນໆ (ດຳລັດ ວ່າດ່ວຍກອງທຶນປ�ກປ�ກຮັກສາປ�າໄມ ້ທີ�ກຳລັງຈະອອກມາ).



ໃນມາດຕາທີ 45 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ (ເລກທີ 21/ລບ, 2019) ລະບຸໄວ້ວ່າ ໂຄງການທິ�ສາ້ງ
ຄວາມເສຍຫາຍທີ�ຮ້າຍແຮງຕ�ຊີວະນາໆພນັ, ລະບບົນເິວດວິທະຍາ, ພດື ແລະ ສດັ ທີ�ໃກ້ຈະສູນພນັ ຈະບ�ໄດ້ຮັບໃບຢ��ງຢ�ນສິ�ງແວດລ້ອມ
(ECC) ທີ�ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຄງການດັ�ງກ່າວດຳເນນີການຕ�ໄປໄດ້. ດັ�ງນັ�ນ, ຈຶ�ງຈຳເປ�ນຫາຼຍທີ�ນກັລົງທຶນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການດຳເນນີມາດຕະ
ການການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍ ຄວາມຫາຼກຫາຼຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພນັ ໃນພື�ນທີ�ການລົງທຶນຂອງຕົນ. ໜຶ�ງໃນວິທີການ
ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັແມນ່ລະດັບການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບ ຊຶ�ງຈະແນະນຳໃຫ້ນກັລົງທຶນປະຕິບດັ ເລີ�ມຕົ�ນໂດຍ: 1). ຫຼກີລ່ຽງຜນົກະທົບ
ເພື�ອບ�ໃຫ້ເກີດຂຶ�ນ (ການພຈິາລະນາຈາກການອອກແບບໂຄງການ ຫຼ ືສະຖານທີ�ທາງເລືອກອື�ນ), 2). ຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບຫາກບ�ສາມາດ
ຫຼກີລ່ຽງໄດ້, 3). ຟ��ນຟູພື�ນທີ�ທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບໃຫ້ກັບສູສ່ະພາບເດີມ ແລະ ທາງເລືອກສຸດທ້າຍແມນ່, 4). ຊົດເຊີຍຖ້າມຜີນົກະທົບ
ດ້ານລົບທີ�ສຳຄັນຍງັເຫຼອືຢູ�.

ບດົແນະນຳຂອງ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບປ�າໄມ ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນເຄ�າລົບ ແລະ ປ�ກປ�ກຮັກສາປ�າໄມທີ້�ມມູີນຄ່າສູງ, ຊຶ�ງລວມເຖິງເຂດ
ພື�ນທີ�ປ�າສະຫງວນ. ເພື�ອສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂ້າງເທິງ, ໂຄງການລົງທຶນຄວນຫຼກີລ່ຽງການລົງທຶນໃນເຂດປ�າສະຫງວນ. ຫາກບ�ມີ
ທາງເລືອກອື�ນ, ໂຄງການລົງທຶນຄວນປະສານກັບເຈ��າໜາ້ທີ�ປ�າສະຫງວນ ເພື�ອໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າແຜນການລົງທຶນຂອງພວກເຂ�າສອດຄ່ອງກັບ
ແຜນຄຸມ້ຄອງປ�າສະຫງວນ, ແຜນການນຳໃຊ້ທີ�ດິນ ແລະ ການຈັດສນັເຂດນຳໃຊ້ເຂດປ�າສະຫງວນ ເພື�ອຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບຕ�ຊີວະນາໆ
ພນັ. ຜນົກະທົບໃດໆທີ�ເກີດຂຶ�ນຈາກການລົງທຶນໃນເຂດປ�າສະຫງວນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕາມລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປ�ນ
ໄປຕາມລຳດັບຊັ�ນໃນການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບທີ�ໄດ້ອະທິບາຍໃນຂ້າງເທິງ.
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ຫຼກີລ່ຽງ ຫຼ�ດຜອ່ນ ຟ��ນຟູ ຊົດເຊີຍ

ຜນົກະທົບຂອງ
ຊີວະນາໆພນັ

ການສູນ
ເສຍ

ຜນົກະທົບທີ�ຄາດການໄວ້

ຜນົປະ
ໂຫຍດ

ການຊົດເຊີຍ

ບ�ມກີານສູນ
ເສຍສຸດທິ

ຜນົ
ປະໂຫຍດ
ສຸດທິ

ຫຼກີ
ລ່ຽງ

ຟ��ນຟູ

ຫຼກີ
ລ່ຽງ

ຫຼ�ດ
ຜອ່ນ

ຫຼກີ
ລ່ຽງ

ຫຼ�ດ
ຜອ່ນຜນົປະ

ໂຫຍດ

ຜນົປະ
ໂຫຍດ

ຜນົກະທົບ    
ທີ�ເຫຼອື ຊົດເຊີຍ ຊົດເຊີຍ ຊົດເຊີຍ



ພາສາລາວ

English

ບດົແນະນຳຂອງລັດຖະບານຈີນ ກ່ຽວກັບການປູກໄມ ້ແລະ ກະສກິຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນ ຫຼ�ດຜອ່ນ ການນຳໃຊ້ປຸ�ຍ ແລະ ຢາປາບ
ສດັຕພູດືເຄມ ີພອ້ມທັງສົ�ງເສມີໃຫ້ນຳໃຊ້ຕົວເລືອກແບບຊີວະພາບທົດແທນ. ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕພູດື (ເລກທີ
258/ລບ, 2017) ກຳນດົໄວ້ວ່າ ຖ້າໂຄງການລົງທຶນ ຈຳເປ�ນຕ້ອງໃຊ້ຢາປາບສດັຕພູດື, ໂຄງການເຫຼົ�ານັ�ນຕ້ອງຂຶ�ນທະບຽນກັບ ກົມປູກຝ�ງ  
(ມາດຕາ 15 ແລະ 34) ແລະ ຕິດສະຫາຼກໃສຢ່າປາບສດັຕພູດືນັ�ນ ເປ�ນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ (ມາດຕາ 26). ໂຄງການ
ລົງທຶນທີ�ໃຊ້ຢາປາບສດັຕພູດືຍງັຈຳເປ�ນຕ້ອງສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ການຝ�ກອົບຮົມທີ�ເໝາະສມົໃຫ້ແກ່ທກຸໆຄົນທີ�ນຳໃຊ້ຢາປາບສດັ
ຕພູດື ແລະ ຕິດຕັ�ງລະບບົເຕືອນໄພກ່ອນ ແລະ ຫຼງັການນຳໃຊ້ຢາປາບສດັຕພູດືດັ�ງກ່າວ. ມາດຕາ 48 ຂອງດຳລັດດັ�ງກ່າວ ຫ້າມບ�ໃຫ້
ມກີານລ້າງ ຫຼ ື ຖີ�ມສິ�ງເສດເຫຼອືຂອງຢາປາບສດັຕພູດືໃນແຫຼງ່ນ�າ ແລະ ຊ�ມຊົນໃກ້ຄຽງ. ເຈ��າໜາ້ທີ�ຂອງລັດຖະບານຈະຕິດຕາມກວດກາ
ການນຳໃຊ້ຢາປາບສດັຕພູດືຂອງໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆຢ�າງເປ�ນປະຈຳ ແລະ ສາມາດກວດກາສະຖານທີ�ຕ່າງໆໂດຍບ�ຈຳເປ�ນຕ້ອງມກີານ
ແຈ້ງເຕືອນລ່ວງ  ໜາ້, ຜູທີ້�ລະເມດີກົດລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ຈະຖືກປ�ບໃໝ, ຍດຶຢາປາບສດັຕພູດື ຫຼ ື ໃຫ້ຢຸດຕິການດຳເນນີ
ທລຸະກິດ. ນອກຈາກນຕິິກຳທີ�ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ�, ທກຸໂຄງການລົງທຶນກ່ຽວການປູກພດືຄວນຈະປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານກະສກິຳ
ສະອາດ ເຊ��ນ: GAP, OA ຂອງ ສປປ ລາວ.

7.2.   ການຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບຈາກການນຳໃຊ້ສານເຄມຂີອງຢາຂ້າແມງໄມ ້ແລະ ຢາຂ້າຫຍາ້
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7.3.   ປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານຂອງການຄວບຄມຸມນົລະພດິ ແລະ ກຳຈັດສິ�ງເສດເຫຼອື

7.4.   ການຟ��ນຟູສິ�ງແວດລ້ອມຫຼງັການລົງທຶນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ກະສກິຳຂອງ ສປປ ລາວ (ເລກທີ 01/ສພຊ, 1998) ໄດ້ກຳນດົໃຫ້ນກັລົງທຶນທາງດ້ານກະສກິຳໃຫ້ມພີນັທະໃນການ
ປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊອກຫາວິທີການ ແລະ ມາດຕະການອັນເໝາະສມົເພື�ອປ�ກປ�ກຮັກສາດິນ, ນ�າ, ປ�າໄມ,້ ອາກາດ
ແລະ ອື�ນໆ (ມາດຕາ 6 ແລະ 68). ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ເຊ��າ ແລະ ສຳປະທານທີ�ດິນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ (ເລກທີ 135/ນຍ, 2009)
ມຂີ�ກຳນດົໃຫ້ນກັລົງທຶນທີ�ສາ້ງຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງໄດ້ຟ��ນຟູເຂດທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ ຫຼ ື ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍຫຼງັ
ສິ�ນສຸດການລົງທຶນ. ທີ�ດິນຫຼງັຈາກນຳໃຊ້ຈະຕ້ອງເຮ�ດໃຫ້ກັບຄືນສູສ່ະພາບເດີມ ກ່ອນການສຳປະທານ. ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການ
ປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ (ເລກທີ 29/ສພຊ, 2012), ນກັລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ວາງເງນິຄ�າປະກັນສຳລັບການຟ��ນຟູຫຼງັການລົງທຶນ ຖ້າ
ຫາກນກັລົງທຶນໄດ້ຟ��ນຟູພື�ນທີ�ການລົງທຶນຂອງພວກເຂ�າແລ້ວ ເງນິຄ�າປະກັນຈຶ�ງຈະຖືກສົ�ງຄືນ (ມາດຕາ 58). ນອກຈາກນີ�, ນກັລົງທຶນ
ຍງັຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມຫາຼຍຢ�າງ ເພື�ອສະໜບັສະໜູນວຽກງານປ�າໄມ ້ແລະ ຊີວະນາໆພນັ, ເປ�ນຕົ�ນແມນ່ ຄ່າບູລະນະປ�າໄມ,້ ຄ່າທົດ
ແທນຊີວະນາໆພນັ ແລະ ຄ່າປູກໄມທົ້ດແທນ ໃນກລໍະນທີີ�ມກີານຫັນປ�ຽນທີ�ດິນປ�າໄມ ້ (ມາດຕາ 82 ແລະ 87 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ປ�າໄມ,້ ເລກທີ 64/ສພຊ, 2019). ນກັລົງທຶນຍງັຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ບູລະນະຟ��ນຟູສິ�ງແວດລ້ອມກ່ອນທີ�ຈະປ�ດໂຄງການ ເພື�ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຳຄິດເຫ�ນ ແລະ ຂ�ສະເໜແີນະກ່ຽວກັບບນັຫາພົ�ນເດ��ນທີ�ຍງັຕ້ອງໄດ້
ຮັບການແກ້ໄຂ (ມາດຕາ 39 ຂອງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ, ເລກທີ 21/ລບ, 2019). ນີ�ແມນ່ເງື�ອນໄຂ
ເບື�ອງຕົ�ນສຳລັບລັດຖະບານລາວໃນການທີ�ຈະອະນຸມດັໃຫ້ການສິ�ນສຸດໂຄງການ.

ນກັລົງທຶນຈຳເປ�ນຕ້ອງປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານຄນຸນະພາບສິ�ງແວດ
ລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານຄວບຄມຸມນົລະພດິຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ�ງ
ກຳນດົໃນ ມາດຕາ 35 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການປ�ກປ�ກຮັກສາ
ສິ�ງແວດລ້ອມ (ເລກທີ 29/ສພຊ, 2012) ການກຳຈັດສິ�ງເສດເຫຼອືເຊ��ນ:
ສານເຄມຂີອງຢາປາບສດັຕພູດື ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບວິທີການທີ�ລະບຸໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 48 ຂອງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕພູດື (ເລກທີ
258/ລບ, 2017) ຄຳແນະນຳຂອງ ລັດຖະບານ ຈີນ ກ່ຽວກັບກະສກິຳ
ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນສາ້ງ ແລະ
ດຳເນນີສິ�ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປ�ອງກັນ ແລະ ຄວບຄມຸມນົລະ
ພດິ. ບນັດາໂຄງການການລົງທຶນຄວນມກີານຕິດຕາມ ແລະ ບນັທຶກການ
ປ�ອຍມນົລະພດິຢ�າງຕ�ເນື�ອງ. ນອກຈາກນີ� ຄູມ່ແືນະນຳການປ�ກປ�ກຮັກສາ
ສິ�ງແວດລ້ອມຂອງ ສປ ຈີນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນ ດຳເນນີການ
ຜະລິດທີ�ສະອາດ ໂດຍການສົ�ງເສມີການນຳມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແລະ ນຳ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ�າງມປີະສດິທິຜນົ ເພື�ອຫຼ�ດຜອ່ນມນົລະພດິ ແລະ ສິ�ງ
ເສດເຫຼອື.
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8.   ການຮັບປະກັນຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງຜະລິດຕະພນັກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ້

8.1.   ການຮັບປະກັນຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພນັກະສກິຳ

ກະຊວງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຂ�ຕົກລົງຂອງລັດຖະມນົຕີ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສກິຳທີ�ດີ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດ
ໄພຂອງຜນົຜະລິດ (ເລກທີ 0115/ກປ, 2011) ເພື�ອວາງຂ�ກຳນດົຕ່າງໆທີ�ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຕ້ອງປະຕິບດັເພື�ອໃຫ້ໄດ້
ຜນົຜະລິດພດືຜກັ ແລະ ໝາກໄມສ້ດົທີ�ມຄີວາມປອດໄພຕ�ຜູບ້ລິໍໂພກ ອີງໃສມ່າດຕະຖານກະສກິຳທີ�ດີຂອງອາຊຽນ ແລະ ຂ�ຕົກລົງຂອງ
ລັດຖະມນົຕີ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານກະສກິຳທີ�ດີ ກ່ຽວກັບຄນຸນະພາບຂອງຜນົຜະລິດ (ເລກທີ 0539/ກປ, 2011) ເພື�ອວາງຂ�ກຳນດົ
ທີ�ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຕ້ອງປະຕິບດັ ເພື�ອໃຫ້ໄດ້ຜນົຜະລິດທີ�ມຄີນຸນະພາບ ແລະ ເປ�ນທີ�ຕ້ອງການຂອງຕະຫາຼດ. ຂ�ຕົກລົງ
ກ່ຽວກັບຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານກະສກິຳທັງສອງອັນນີ� ໄດ້ກຳນດົມາດຕະຖານໃນການໃຊ້ຢາປາບສດັຕພູດື, ການນຳໃຊ້
ແລະ ເກ�ບມຽ້ນສານເຄມຢີ�າງເໝາະສມົ ການຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຢາປາບສດັຕພູດື, ປຸ�ຍ  ແລະ ສານເຄມ ີຮັບປະກັນການເກ�ບຮັກສາ ແລະ
ການຂົນສົ�ງຜນົຜະລິດທີ�ເກ�ບກ່ຽວໄດ້ຢ�າງປອດໄພ ແລະ ການນຳໃຊ້ນ�າທີ�ເໝາະສມົໃນການຜະລິດກະສກິຳ. ນກັລົງທຶນສາມາດຂກໍານຮັບ
ຮອງຜະລິດຕະພນັຂອງຕົນເອງຕາມມາດຕະຖານຂອງ ສປປ ລາວ ເຊ��ນ: GAP, OA ໂດຍຜາ່ນກົມປູກຝ�ງ, ກະຊວງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ.້

ຜະລິດຕະພນັກະສກິຳທີ�ຖືກສົ�ງອອກທັງໝົດ ຄວນສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງພດືທີ�ໄດ້ຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ
ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຜູນ້ຳເຂ��າ. ມາດຕະຖານເຫຼົ�ານີ�ແມນ່ມາດຕະ
ຖານສະເພາະສຳລັບພດືແຕ່ລະຊະນດິ ແລະ ໄດ້ກຳນດົເພດານສຳລັບ
ສານເຄມຕົີກຄ້າງ ແລະ ສານປ�ນເປ��ອນອື�ນໆ ຂອງຢາປາບສດັຕພູດື.
ມາດຕະຖານ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂ�ຕົກລົງດ້ານການຄ້າທີ� ສປ
ຈີນ ໄດ້ສາ້ງກັບ ສປປ ລາວ ບາງສວ່ນສາມາດພບົໄດ້ໃນເວ�ບໄຊທ໌
ຂ�ມູນຂ່າວສານທາງການຄ້າຂອງລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ
ການຄ້າ ດັ�ງຕ�ໄປນີ�:
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?
r=site/display&id=2105).

ການຮັບປະກັນຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພນັກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ແມນ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼກັການ ການຄວບຄມຸ
ຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສນິຄ້າ ຊຶ�ງມລີາຍລະອຽດດັ�ງລຸ່ມນີ�:
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8.2.   ການຂດຸຄົ�ນໄມ ້ແລະ ເຄື�ອງປ�າຂອງດົງ ແບບຍນືຍງົ ແລະ ຖືກຕ້ອງ

ບດົແນະນຳຂອງລັດຖະບານຈີນ ກ່ຽວກັບການປູກໄມ ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນຄວນມກີານສາ້ງແຜນການຂດຸຄົ�ນໄມປ້ະຈຳປ� ທີ�ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການອະນຸມດັຈາກພະແນກການທີ�ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ�ນ, ຈາກນັ�ນແມນ່ສາ້ງລະບບົປະຊາສຳພນັ ແລະ ການປ�ກສາຫາລື
ກ່ອນການຂດຸຄົ�ນຢູ�ໃນພື�ນທີ�ດັ�ງກ່າວ. ບດົແນະນຳສປ ຈີນກ່ຽວກັບ ການຄຸມ້ຄອງປ�າປູກ ແລະ ປ�າໄມ ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນກັລົງທຶນຈຳກັດໂຄຕ້າ
ການຂດຸຄົ�ນໃຫ້ຕ�າກວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ລະປ�, ຫຼ�ດຜອ່ນຜນົກະທົບຈາກການຂດຸຄົ�ນເທິງໜາ້ດິນ, ຊີວະນາໆພນັ, ພື�ນທີ�ທີ�
ຍງັອ່ອນແອທາງດ້ານນເິວດວິທະຍາ, ສດັ ແລະ ທີ�ຢູ�ອາໃສຂອງພດື;  ເຮ�ດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງປ�າໄມມ້ຄີວາມຫາຼກຫາຼຍ ໂດຍມແີຜນ
ຍຸດທະສາດໃນການຂດຸຄົ�ນ ແລະ ຫຼກີລ່ຽງການຕັດໄມເ້ກີນກຳນດົໃນໄລຍະເວລາອັນສັ�ນ. ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ປ�າໄມ້
(ເລກທີ 64/ສພຊ, 2019) ໄດ້ກຳນດົໃຫ້ແຕ່ງຕັ�ງຄະນະຮັບຜດິຊອບ, ຄຸມ້ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດການການຂດຸຄົ�ນໄມໃ້ຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບ. ນອກຈາກນີ� ຍງັໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານນຳໃຊ້ວິສາຫະກິດທີ�ມຄີວາມຊຳນານ, ປະສບົການ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການຂດຸຄົ�ນ
ໄມ ້ ຢ�າງຖືກຕ້ອງຕາມເຕ�ກນກິ. ນກັລົງທຶນທີ�ມແີຜນການຕັດໄມຕ້້ອງອອກແບບການຂດຸຄົ�ນໄມຂ້ອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການສຳ
ຫວຼດ ແລະ ຂດຸຄົ�ນປ�າໄມຂ້ອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ມາດຕາ 31 ໃນກົດໝາຍດຽວກັນ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ການຂດຸຄົ�ນເຄື�ອງປ�າຂອງດົງ
ແຕ່ລະຊະນດິຕ້ອງປະຕິບດັຕາມແຜນການທີ�ໄດ້ອະນຸມດັໃນເຂດປ�າຜະລິດ, ເຂດຫັນປ�ຽນທີ�ດິນປ�າໄມ,້ ເຂດຄຸມ້ຄອງການນຳໃຊ້ທີ�ດິນປ�າ
ປ�ອງກັນ, ປ�າສະຫງວນ, ເຂດເນື�ອທີ�ດິນຂອງບຸກຄົນ ທີ�ລັດໄດ້ມອບສດິຢ�າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ໃນປະຈຸບນັ ສປປ ລາວ ພວມດຳເນນີການເຈລະຈາກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື�ອພດັທະນາການຮັບປະກັນລະບບົໃນການຄ້າຜະລິດຕະພນັ
ໄມໃ້ຫ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ສອດຄ່ອງລະບຽບກົດໝາຍ, ຫຼງັຈາກສຳເລ�ດການເຈລະຈາແລ້ວ ຈະໄດ້ມກີານພດັທະນາລະບບົການກວດກາ
ແລະ ຢ��ງຢ�ນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມຕັ້�ງແຕ່ຢູ�ໃນປ�າຈົນເປ�ນຜະລິດຕະພນັສົ�ງອອກ.

4 54 5



9.   ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາ

9.1.   ການຕິດຕາມການລົງທຶນໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ກວດກາ ການປະຕິບດັສນັຍາການລົງທຶນ; 
ກວດກາ ການປະຕິບດັຂັ�ນຕອນຂອງການລົງທຶນ;
ກວດກາ ການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ ຕາມແຜນຄຸມ້ຄອງສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ລວມທັງຜນົກະທົບຕ�ຊັບສນິ
ຂອງລັດ, ປະຊາຊົນ, ນກັລົງທຶນ ແລະ ຜູພ້ດັທະນາ; 
ການປະຕິບດັມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ;
ການປະຕິບດັກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ�ກ່ຽວຂ້ອງອື�ນໆ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການສົ�ງເສມີການລົງທຶນ ຍງັລະບຸໃຫ້ນກັລົງທຶນຕ້ອງປະກອບສວ່ນທາງດ້ານງບົປະມານ ເຂ��າໃນການຕິດຕາມ ແລະ
ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງພວກເຂ�າ ພອ້ມນັ�ນ, ນກັລົງທຶນຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການດຳເນນີທລຸະກິດຂອງຕົນ ຕ�ອຳນາດການປ�ກ
ຄອງທກຸໆໄຕມາດ (ມາດຕາ 72). ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະບານຈີນກ່ຽວກັບ ການປູກໄມ ້ແນະນຳໃຫ້ມກີານຕິດຕາມກວດກາ ດ້ານຕ່າງໆດັ�ງ
ນີ�: ການປູກຄືນປ�າໄມ/້ສຸຂະພາບປ�າໄມ,້ ສດັ/ພດື ແລະ ແນວໂນມ້ການປ�ຽນແປງ, ຜນົກະທົບຂອງການຕັດໄມຕ້�ສງັຄົມ ແລະ
ສິ�ງແວດລ້ອມ, ຕົ�ນທຶນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງການປູກໄມ.້ ໂຄງການລົງທຶນຄວນເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບຊ�ມຊົນ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ
ເພື�ອສາ້ງຄວາມເຂ��າໃຈກ່ຽວກັບຜນົກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລົບທີ�ກຳລັງເກີດຂຶ�ນຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງພວກເຂ�າ ແລະ ວິທີການໃນ
ການປ�ບປຸງການດຳເນນີງານ ເພື�ອການຕິດຕາມກວດກາໃນໄລຍະຕ�ໜາ້.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການສົ�ງເສມີການລົງທຶນ (ເລກທີ 14/ສພຊ, 2016) ກຳນດົໄວ້ວ່າທກຸການເຄື�ອນໄຫວຂອງບນັດາກິດຈະກຳຂອງ
ການລົງທຶນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸມ້ຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ຈາກອົງການກວດກາວຽກງານສົ�ງເສມີການລົງທຶນ (ມາດຕາ 104) ຊຶ�ງເນື�ອ
ໃນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຈະກວມເອ�າຂະໜາດຂອງສງັຄົມ, ສິ�ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ກົດໝາຍຄື:
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ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຂອງໂຄງການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ແມນ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼກັການ ການເປ�ດເຜຍີຂ�ມູນ ແລະ ຄວາມ
ໂປ�ງໃສ ແລະ ຫຼກັການ ການພດັທະນາສຂີຽວ ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ຊຶ�ງມຄີຳແນະນຳດັ�ງ
ຕ�ໄປນີ�:



ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະບານຈີນ ກ່ຽວກັບການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ, ການປູກໄມ ້ ແລະ ກະສກິຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນ
ເປ�ດເຜຍີຜນົຂອງການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຂອງຕົນຕ�ສາທາລະນະ. ໂດຍໃຫ້ນກັລົງທຶນລາຍງານແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ�ງແວດລ້ອມ,
ບດົລາຍງານຜນົກະທົບດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ບດົລາຍງານຄວາມຮັບຜດິຊອບທາງສງັຄົມເປ�ນປ�ກກະຕິ. ນອກຈາກນັ�ນ, ມນັຍງັຊ�ກຍູ້
ໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນ ດຳເນນີການສນົທະນາເປ�ນແຕ່ລະໄລຍະ ລະຫວ່າງ ອຳນາດການປ�ກຄອງທ້ອງຖິ�ນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສວ່ນກ່ຽວ
ຂ້ອງອື�ນໆ ກ່ຽວກັບການຕັດສນິໃຈ ແລະ ການປ�ຽນແປງຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ການລາຍງານທີ�ໂປ�ງໃສ ແລະ ເປ�ນປ�ກກະຕິ ສາມາດຊ່ວຍສາ້ງ
ຄວາມເຊື�ອໝັ�ນ ແລະ ປ�ບປຸງພາບລັກຂອງບນັດາໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນ ສປປ ລາວ, ໃນລະດັບພາກພື�ນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມ
ສຽ່ງດ້ານການລົງທຶນ.
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ການເຜຍີແຜຂ່�ມູນການລົງທຶນແມນ່ຈຳເປ�ນໂດຍກົດໝາຍລາວໃນທກຸໄລຍະຂອງການລົງທຶນ, ເລີ�ມແຕ່ການວາງແຜນຈົນຮອດການສິ�ນ
ສຸດໂຄງການ. ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 21/ລບ, 2019 (ມາດຕາ 38) ກຳນດົໄວ້ວ່າ ເອກະສານທີ�
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ ເຊ��ນ: ບດົປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ, ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ�ງແວດລ້ອມ, ແຜນທລຸະກິດ ແລະ ບດົ
ລາຍງານການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ, ຄວນໄດ້ຮັບການເຜຍີແຜຕ່�ສາທາລະນະ ໂດຍຜາ່ນຫາຼຍຊ່ອງທາງເຊ��ນ: ຈັດກອງປະຊ�ມບາ້ນ, ຜາ່ນວິດີໂອ,
ລາຍການວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ເວ�ບໄຊທ໌ ແລະ ອື�ນໆ. ຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບມສີດິສະແດງຄວາມຄິດເຫ�ນຕ�ບດົລາຍງານດັ�ງກ່າວ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນການສິ�ນສຸດໂຄງການ. ລັດຖະບານລາວ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໂຄງການສຳເລ�ດພາຍຫຼງັທີ�ໄດ້ຮັບການຢ�ນຢ�ນກັບປະຊາຊົນທີ�ຖືກຜນົ
ກະທົບ ແລະ ພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງອື�ນໆ ວ່າໂຄງການລົງທຶນໄດ້ສຳເລ�ດແຜນການຟ��ນຟູສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະຂ�ຜູກພນັອື�ນໆ ຂອງຕົນແລ້ວ.

9.2.   ການເປ�ດເຜຍີຂ�ມູນການລົງທຶນ ແລະ ຜນົຂອງການຕິດຕາມ



IV. ສະຫຼ�ບIV. ສະຫຼ�ບ
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ປ��ມຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ� ແມນ່ພດັທະນາຂຶ�ນເພື�ອເປ�ນເຄື�ອງມໃືຫ້ນກັລົງທຶນຈີນ ໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ດຳເນນີ
ໂຄງການ ໃນການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ ແບບມຄີວາມຮັບຜດິຊອບຕ�ສງັຄົມ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ຢູ� ສປປ
ລາວ. ຄູມ່ດັື�ງກ່າວແມນ່ໄດ້ສງັລວມເອ�າບນັດາຫຼກັການຈາກສາກົນ ແລະ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ. ຈາກນັ�ນແມນ່ລວບລວມ
ຂ�ກຳນດົດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ. ຄູມ່ສືະບບັນີ�ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເຫ�ນເຖິງວິທີການ ແລະ
ເຫດຜນົທີ�ນກັລົງທຶນຈີນ ຄວນດຳເນນີການລົງທຶນຂອງພວກເຂ�າຢ�າງມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ. ໂດຍໄດ້ຮັບຂ�ມູນຈາກ
ລັດຖະບານລາວ, ພາກອົງການຈັດຕັ�ງທາງສງັຄົມ, ອົງການຈັດຕັ�ງສາກົນ ແລະ ນກັລົງທຶນ ຈີນ. ຄູມ່ດັື�ງກ່າວໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮອງຢ�າງກວ້າງຂວາງ ເພື�ອເປ�ນເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ນກັລົງທຶນ ຈີນ ທີ�ເຂ��າມາລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສກິຳ ແລະ
ປ�າໄມ.້

ປ��ມຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ� ໄດ້ສງັລວມບນັດາຫຼກັການ ການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ແບບມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ
ໄວ້ຢູ� 7 ຫຼກັການ ທີ�ນກັລົງທຶນຄວນປະຕິບດັຕາມແຜນໂຄງການຕັ�ງແຕ່ເລີ�ມຕົ�ນຈົນເຖິງສຳເລ�ດໂຄງການ ດັ�ງນີ�:

1)    ການປ�ກສາຫາລື ແລະ ມສີວ່ນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ;
2)    ການເປ�ດເຜຍີຂ�ມູນ ແລະ ຄວາມໂປ�ງໃສ;
3)    ການເຄ�າລົບສດິທິຂອງປະຊາຊົນໃນການນຳໃຊ້ທີ�ດິນ, ການປະມງົ, ປ�າໄມ ້ແລະ ແຫຼງ່ນ�າ;
4)    ການປະກອບສວ່ນເຂ��າໃນການພດັທະນາສງັຄົມ;
5)    ການນຳໃຊ້ແຮງງານທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ;
6)    ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສນິຄ້າ;
7)    ການພດັທະນາສຂີຽວ ແລະ ການປ�ກປ�ກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ.

ນອກຈາກຫຼກັການເຫຼົ�ານີ�ຍງັມ ີ ບດົແນະນຳຂອງສາກົນກ່ຽວກັບການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ, ຄູມ່ແືນະນຳຂອງ
ສປ ຈີນ ສຳລັບການລົງທຶນຢູ�ຕ່າງປະເທດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ. ການນຳໃຊ້ຫຼກັການເຫຼົ�ານີ�ໃນ
ໂຄງການລົງທຶນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຂອງໂຄງການ, ພອ້ມທັງບນັລຸຜນົປະໂຫຍດດ້ານ
ສິ�ງແວດລ້ອມ, ສງັຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຕ�ທກຸພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນກັລົງທຶນມພີນັທະທີ�ຈະຕ້ອງຈັດຕັ�ງປະຕິບດັແບບຮັບຜດິຊອບ ຢູ�ໃນທກຸໆໄລຍະຂອງໂຄງການ. ຄູມ່ແືນະນຳນີ� ໄດ້
ກຳນດົໄລຍະຂອງຄວາມຮັບຜດິຊອບອອກເປ�ນ 5 ໄລຍະຄື: 1). ໄລຍະທີ I. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, 2). ໄລຍະທີ II.
ການອອກແບບ ແລະ ອະນຸມດັ,  3). ໄລຍະທີ III. ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ, 4). ໄລຍະທີ IV. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ແລະ 5). ໄລຍະທີ V. ການສິ�ນສຸດໂຄງການ ຫຼ ືການລົງທຶນໃໝ່. ການດຳເນນີການທີ�ຈຳເປ�ນໃນແຕ່ລະຂັ�ນຕອນເຫຼົ�ານີ�
ກຳນດົໂດຍຫຼກັການທີ�ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລວມທັງຂ�ກຳນດົທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບດັ ລວມມ:ີ

ການກະກຽມ ແລະ ການວາງແຜນການລົງທຶນຢ�າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍການກຳນດົພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ,
ສກຶສາກອບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເຮ�ດການປະເມນີທີ�ຈຳເປ�ນໂດຍການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງ
ຊ�ມຊົນທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ;

1)

ການປ�ກສາຫາລື ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊ�ມຊົນທີ�ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນທກຸໆໄລຍະຂອງໂຄງການ,
ຮັບປະກັນການເອ�າໃຈໃສຕ່�ກຸມ່ທີ�ມຄີວາມສຽ່ງຫາຼຍທີ�ສຸດ ແລະ ປະຕິບດັຕາມຂັ�ນຕອນຂອງ FPIC;

2)
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ການສ້າງກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບແມນ່ຄວນນຳໃຊ້ກົນໄກນີ�ຈົນ
ກວ່າກະປ�ດການລົງທຶນເພື�ອແຈ້ງບນັຫາທີ�ເກີດຂຶ�ນ, ຮັບຂ�ສະເໜຢີ�າງຕ�ເນື�ອງ ແລະ ປ�ບປຸງການຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບດັຂອງນກັລົງທຶນ;

3)



ການເຈລະຈາເຮ�ດສັນຍາທີ�ເປ�ນທຳກັບຊ�ມຊົນ ທີ�ລະບຸຢ�າງຈະແຈ້ງເຖິງພາລະບດົບາດ, ຄວາມຮັບຜດິຊອບ
ຂອງແຕ່ລະຝ�າຍ ແລະ ແຈ້ງລາຍລະອຽດເຖິງຄຳໝັ�ນສນັຍາ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ;

4)

ການຊົດເຊີຍຜູ້ທີ�ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖ້າຈຳເປ�ນແທ້ໆ ຕ້ອງໄດ້ມກີານຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ ຕາມກົດລະ
ບຽບຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບປະກັນການຍນິຍອມຂອງປະຊາຊົນທີ�ຖືກຜນົກະທົບກ່ຽວກັບແຜນການ
ຊົດເຊີຍ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ;

5)

ປະກອບສ່ວນເຂ��າໃນການພດັທະນາສັງຄົມ ໂດຍການແບງ່ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການກັບຊ�ມຊົນ ແລະ
ພາກລັດຂັ�ນທ້ອງຖິ�ນ, ການສົ�ງເສມີການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ�ນ ແລະ ການຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນກັງານ;

6)

ຫຼ�ດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະການປ�ກປ�ກຮັກສາຊີວະນາໆພນັ, ຫຼ�ດຜອ່ນ ແລະ
ຄວບຄມຸການນຳໃຊ້ສານເຄມ,ີ ປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານມນົລະຜດິ ແລະ ສິ�ງເສດເຫຼອື ແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຟ��ນຟູພື�ນທີ�ທີ�ຖືກຜນົກະທົບທາງລົບຈາກການລົງທຶນ;

7)

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພນັ ໂດຍປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານຄນຸນະ
ພາບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ຮັບໃບຢ��ງຢ�ນຜະລິດຕະພນັ ແລະ ເກ�ບກູຜ້ນົຜະລິດແບບຢ�ນຍງົ ທີ�
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັທີ�ດີທີ�ສຸດຂອງສາກົນ;

8)

ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຂອງການລົງທຶນ ລວມເຖິງການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�
ສິ�ງແວດລ້ອມ, ສງັຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ເພື�ອກຳນດົຂອບເຂດໃນການປ�ບປຸງ. ຫຼງັຈາກນັ�ນ,   ເປ�ດເຜຍີຜນົ
ຂອງການຕິດຕາມໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະ ເພື�ອຄວາມໂປ�ງໃສ.

9)

ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັຕາມຫຼກັການ ແລະ ຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ� ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນກັລົງທຶນປະສບົຜນົສຳເລ�ດໃນການຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບດັໂຄງການ ໂດຍການສາ້ງຄວາມໄວ້ເນື�ອເຊື�ອໃຈລະຫວ່າງນກັລົງທຶນ ແລະ ພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ.

ຍິ�ງໄປກວ່ານັ�ນ, ການລົງທຶນທີ�ມຄີວາມຮັບຜດິຊອບກ�ຈະປະກອບສວ່ນເຂ��າໃນການພດັທະນາ ສປປ ລາວ ແລະ ຊ�ມຊົນ
ແບບຍນືຍງົ, ປ�ກປ�ກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປ�ບປຸງການຮ່ວມມດ້ືານການລົງທຶນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ
ສປ ຈີນ ເພື�ອຮັບປະກັນຜນົປະໂຫຍດເຊິ�ງກັນ ແລະ ກັນ ສຳລັບທກຸຝ�າຍທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ພາກທີ V. ເອກະສານພາກທີ V. ເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍຊ້ອນທ້າຍ
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  ຖະແຫງຼການວ່າດ້ວຍ ສດິໃນການພດັທະນາ, 1986
  ຖະແຫງຼການວ່າດ້ວຍ ສດິທິຂອງຊົນພື�ນເມອືງ, 2007
  ສນົທິສນັຍາຊີວະນາໆພນັ (CBD)

  ສນົທິສນັຍາ ຮາມຊາ ວ່າດ້ວຍເຂດດິນບລິໍເວນນ�າ (Ramsar Convention on Wetlands)

  ສນົທິສນັຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນດິພນັສດັປ�າ ແລະ ພດືປ�າທີ�ໃກ້ຈະສູນພນັລະຫວ່າງຊາດ (CITES)

ຖະແຫງຼການແລະ ສນົທິສນັຍາສາກົນ:

1.

2.

3.

4.

5.

  ຍຸດທະສາດພດັທະນາກະສກິຳ ຮອດປ� 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປ� 2030
  ວິໄສທັດຮອດ ປ� 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ການພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ 10 ປ� 2016-2025

  ຍຸດທະສາດສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫ່ງຊາດ 2016-2025

  ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ຊີວະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ
  ຍຸດທະສາດປ�າໄມແ້ຫ່ງຊາດ ຮອດປ� 2030 ທີ�ກຳລັງປ�ບປຸງ

ຍຸດທະສາດ:

1.

2.

3.

4.

5.

  ມະຕິຂອງຄະນະບລິໍຫານງານສູນກາງພກັ ວ່າດ້ວຍການເພີ�ມທະວີວຽກງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ�ດິນໃນ ໄລຍະໃໝ່
ເລກທີ 026/ຄບສພ, ລົງວັນທີ 3 ສງິຫາ 2017

ມະຕິ:

1.

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ�ງເສມີການລົງທຶນ ເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ�າໄມ ້ເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມຖິ�ນາ 2019
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສກິຳ ເລກທີ 01/98 ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ຕລຸາ 1998
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ�ດິນ ເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມຖິ�ນາ 2019
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສນັພູມລຳເນ�າ ແລະ ອາຊີບ ເລກທີ 45/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ມຖິ�ນາ 2018
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສດັປ�າ ແລະ ສດັນ�າ (ເລກທີ 07/ສພຊ, ເຜຍີແຜວັ່ນທີ 24 ທັນວາ 2007)

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທກຸ ເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ເລກທີ 43/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24  ທັນວາ 2013
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເລກທີ 51/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ມຖິ�ນາ 2018
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການຄ�າປະກັນການປະຕິບດັສນັຍາ ເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ພດຶສະພາ 2005
  ປະມວນກົດໝາຍແພງ່ ເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018

ກົດໝາຍ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ I: ລາຍການກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ
ດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ້

ຄູມ່ແືນະນຳສະບບັນີ� ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງບນັດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການລຸ່ມນີ� ເພື�ອໃຫ້ມຄີວາມສະເພາະເຈາະຈົງ ຊຶ�ງ ລາຍລະອຽດ
ແຕ່ລະມາດຕາຢູ�ໃນພາກບດົຊ້ອນທ້າຍ:
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  ຄຳສັ�ງວ່າດ້ວຍການເພີ�ມທະວີການຄຸມ້ຄອງນຳໃຊ້ເນື�ອທີ�ດິນ ເພື�ອສຳປະທານປູກໄມອຸ້ດສາຫະກຳ ແລະ ພດືຕ່າງໆ ໃນ
ຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ ເລກທີ 09/ນຍ, ລົງວັນທີ 02 ກລໍະກົດ 2020

  ຄຳສັ�ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ�ມທະວີຄວາມເຂ��ມງວດ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂດຸຄົ�ນໄມ,້ ເຄື�ອນຍາ້ຍໄມ ້ແລະ
ທລຸະກິດໄມ ້ເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພດຶສະພາ 2016

ຄຳສັ�ງ:
1.

2.

  ຂ�ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕພູດືໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 2860/ກປ, ລົງວັນທີ 1  ມຖິ�ນາ 2010
  ຂ�ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບນັຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ�ຈະຕ້ອງດຳເນນີ ການ
ສກຶສາເບື�ອງຕົ�ນກ່ຽວກັບຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ ຫຼ ືການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມສງັຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ
ເລກທີ 8056/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013
  ຂ�ຕົກລົງຂອງລັດຖະມນົຕີ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສກິຳທີ�ດີ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜນົຜະລິດ ເລກທີ 0115/

ກປ, ລົງວັນທີ 27 ມງັກອນ 2011

  ຂ�ຕົກລົງມາດຕະຖານກະສກິຳທີ�ດີ ກ່ຽວກັບການຈັດການດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 0538/ກປ, ລົງວັນທີ 9 ກມຸພາ
2011

  ຂ�ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສກິຳທີ�ດີກ່ຽວກັບຄນຸນະພາບຂອງຜນົຜະລິດ ເລກທີ 0359/ກປ, ລົງວັນທີ 9

ກມຸພາ 2011
  ຂ�ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສກິຳທີ�ດີກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການສງັຄົມຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ ເລກທີ 0540/ກປ, ລົງວັນທີ 9 ກມຸພາ 2011
  ຂ�ຕົກລົງຂອງລັດຖະມນົຕີວ່າການ ກະຊວງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ວ່າດ້ວຍ ການກຳນດົມາດຕະຖານກະສກິຳອິນຊີ ເລກທີ
1666/ກຝ.ກປ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2005)

  ຂ�ຕົໍກລົງ ວ່າດ້ວຍການຂຶ�ນທະບຽນ ຢາປາບສດັຕພູດື ເລກທີ 3604/ກປ, ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2017 

  ຂ�ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດນຳເຂ��າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ�ມາເຮ�ດວຽກຢູ� ສປປ ລາວ ເລກທີ 5418/ຮສສ, 2007

ຂ�ຕົກລົງ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

  ດຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສນັຍກົຍາ້ຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພດັທະນາ ເລກທີ 84/ລບ,

ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016 

  ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ເຊ��າ ແລະ ສຳປະທານທີ�ດິນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ເລກທີ 135/ນຍ, ລົງວັນທີ  25 ພດຶສະພາ
2009

  ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 21/ລບ, ລົງວັນທີ 21 ມງັກອນ 2019

  ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ�ງເສມີການລົງທຶນ  ເລກທີ 119/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ
2011

  ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕພູດື ເລກທີ 258/ລບ, ລົງວັນທີ 24 ສງິຫາ 2017
  ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານແຮງງານ ເລກທີ 76/ລບ, ລົງວັນທີ 28 ກມຸພາ 2018
  ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ເລກທີ 22/ລບ, ລົງວັນທີ 5 ກມຸພາ 2019
  ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ເລກທີ 036/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ມງັກອນ 2010

  ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການສົ�ງເສມີການປູກໄມເ້ປ�ນສນິຄ້າ ເລກທີ 247/ລບ, ລົງວັນທີ 20 ສງິຫາ 2019
  ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸມ້ຄອງປ�າຜະລິດແບບຍນືນານ ເລກທີ 59/ນຍ, ລົງວັນທີ 2 ພດຶສະພາ 2002
  ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ມາດຕະຖານສິ�ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 81/ກຊສ, ລົງວັນທີ 21

ກມຸພາ 2017
  ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍປ�າສະຫງວນ 2021 ທີ�ກຳລັງປ�ບປຸງ

ດຳລັດ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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  ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການພຈິາລະນາອະນຸມດັການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸມ້ຄອງທີ�ດິນໃຫ້ເຊ��າ ຫຼ ືສຳປະທານ ສຳລັບ
ການປູກພດືກະສກິຳ ເລກທີ 0457/ກຜທ, ລົງວັນທີ 27 ກມຸພາ 2019
  ຄຳແນະນຳຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມສງັຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ເລກທີ 8030/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013
  ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ລັດຖະບນັຍດັຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າເຊ��າ ແລະ ຄ່າສຳປະທານທີ�ດິນຂອງ
ລັດ ເລກທີ 537/ສນຍ.ອຄດຊ, ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ 2009

ຄຳແນະນຳ:
1.

2.

3.

5 45 4
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ພາກລັດ

ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ II: ບາງພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້

ຢູ� ສປປ ລາວ

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ກົມ
ສົ �ງ
ເສ
ມີກ
ານ
ລົງ
ທຶນ

ເປ�ນຫ້ອງການບລິໍການ ການລົງທຶນປະຕດູຽວຂັ�ນສູນກາງ ໃນການຄົ�ນຄວ້າ, ປະສານສມົທົບ, ສງັລວມ,

ລາຍງານ ແລະ ຈັດຕັ�ງປະຕິບດັວຽກງານດຶງດດູ, ສົ�ງເສມີ, ປ�ກປ�ອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລົງທຶນຂອງພາກ
ເອກະຊົນ;

ຄົ�ນຄວ້າກົດໝາຍ ແລະ ນຕິິກຳຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານດຶງດດູ, ສົ�ງເສມີ, ປ�ກປ�ອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ;

ເປ�ນສູນລວມຂ�ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ສະໜອງຂ�ມູນ
ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ; 

ຮ່າງໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນ, ໃບສົ�ງເສມີການລົງທຶນ, ໃບແຈ້ງໂຈະ, ໃບແຈ້ງເຕືອນ, ໃບຖອນອະນຸຍາດການ
ລົງທຶນ, ໃບຕ�ອາຍຸ ຫຼ ືສິ�ນສຸດໂຄງການ ເພື�ອສະເໜຂີອໍະນຸມດັຕາມລະບຽບການ;

ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊ�ກຍູ ້ແລະ ສະເໜວິີທີແກ້ໄຂບນັຫາຕ�ຂັ�ນເທິງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ອື�ນໆ.

ປະສານສມົທົບກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ຝ�າຍລາວ ແລະ ຝ�າຍຈີນ ກ່ຽວກັບການກຳນດົແຜນ, ການຕິດ
ຕາມ ແລະ ການຊ�ກຍູຈັ້ດຕັ�ງປະຕິບດັ;

ຊີ�ນຳ ແລະ ຊ�ກຍູ ້ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການຮ່ວມມ ືແລະ ໂຄງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ທີ�ລັດຖະບານ
ທັງສອງຝ�າຍເຫ�ນດີ ແລະ ຕີລາຄາປະສດິທິຜນົຂອງໂຄງການ.

ກົມ
ປູກ
ຝ
�ງ

ສະໜອງເຕ�ກນກິການປູກພດືທີ�ຖືກຕ້ອງຫຼກັການ ແລະ ມາດຕະຖານ;

ສາ້ງນຕິິກຳກ່ຽວກັບມາດຕະຖານກະສກິຳສະອາດ ແລະ ມາດຕະຖານອື�ນ ຂອງ ສປປ ລາວ;

ຕິດຕາມ, ກວດກາ ບນັດາຟາມການລົງທຶນທີ�ຂອໍະນຸຍາດ ຂຶ�ນທະບຽນຕາມມາດຕະຖານ ກະສກິຳຕາມຈຸດປະ
ສງົ ແລະ ພຈິາລະນາອະນຸມດັໃບຢ��ງຢ�ນດັ�ງກ່າວ;

ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບຂອງການປູກພດືກະສກິຳໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຫຼງັໄດ້ຮັບໃບຢ��ງຢ�ນ.

ກະຊວງ ກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ້

ຄະ
ນະ
ກຳ
ມະ
ກາ
ນ

ຮ່ວ
ມມ
ລືາ
ວ 

- ຈີ
ນ

ກົມ
ປ�າ
ໄມ
້

ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການລົງທຶນທີ�ດຳເນນີກິດຈະການກ່ຽວກັບປ�າໄມ ້ແລະ ທີ�ດິນປ�າໄມ ້ການ
ປູກໄມ,້ ຟ��ນຟູປ�າໄມ,້ ການຂດຸຄົ�ນໄມ,້ ເກ�ບກູເ້ຄື�ອງປ�າຂອງດົງ, ສດັນ�າ-ສດັປ�າ, ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ
ແລະ ກິດຈະການອື�ນໆ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕົນ;

ທົບທວນ ແລະ ປະເມນີການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານໂຄງການ
ຕ່າງໆທີ�ວາງອອກ ແນໃ່ສປ່�ບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;



ສງັລວມ, ຄຸມ້ຄອງ, ສະໜອງ, ບລິໍການຂ�ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບທີ�ດິນ ທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຄຸມ້ຄອງ ແລະ
ພດັທະນາທີ�ດິນກະສກິຳໃຫ້ແກ່ສງັຄົມ;

ຄົ�ນຄວ້າ, ສມົທົບກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື�ອທົບທວນບດົວິພາກເສດຖະກິດ, ປະເມນີຜນົກະທົບ ທີ
ເກີດຂຶ�ນຈາກການສະເໜລົີງທຶນ, ເຊ��າ ຫຼ ື ສຳປະທານທີ�ດິນກະສກິຳ ກ່ອນການນຳສະເໜຂັີ�ນເທິງ ຕົກລົງ
ອະນຸມດັ;

ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ທີ�ດິນຂອງນກັລົງທຶນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສນັຍາ ແລະ ກົດ
ໝາຍ;

ສຳຫວຼດ, ຈັດສນັ, ກຳນດົແບງ່ເຂດທີ�ດິນກະສກິຳ, ຄົ�ນຄວ້ານຳສະເໜຂຶີ�ນທະບຽນທີ�ດິນດັ�ງກ່າວ, ໂດຍສມົ
ທົບກັບພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງເພື�ອຄຸມ້ຄອງການນຳໃຊ້ຢ�າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບເງື�ອນໄຂຕົວຈິງ.

ກົມ
ແຜ
ນກ
ານ

 ແລ
ະ

ກາ
ນເ
ງນິ

ລົງລາຍເຊ�ນເອກະສານປະກອບຄຳເຫ�ນ ວຽກງານການຮ່ວມມ,ື ການລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ສາກົນ ແລະ ພາກສວ່ນຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທີ�ຮັບຜດິຊອບວຽກງານຮ່ວມມ ືແລະ ລົງທຶນ;

ປະສານສມົທົບກັບພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຮ່ວມມດ້ືານວິທະຍາສາດ-

ເຕ�ກນກິ, ສະໜອງ ແລະ ແລກປ�ຽນຂ�ມູນ ແລະ ສະຖິຕິກະສກິຳ.

ກົມ
ຄຸມ້
ຄອ
ງ ແ
ລະ

 ພ
ດັທ

ະນ
າທີ
�ດິນ

ກະ
ສກິ
ຳ

ກົມ
ທີ�ດິ

ນ

ສມົທົບກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂັ�ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ�ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງທີ�ດິນລັດແບບລວມສູນ, ການ
ພດັທະນາທີ�ດິນ, ການຫັນທີ�ດິນເປ�ນທຶນ, ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຊ��າ ແລະ ສຳປະທານທີ�ດິນລັດ
ເຂ��າຮ່ວມໃນຄະນະວິຊາການ ເພື�ອຄົ�ນຄວ້າ ປະກອບຄຳເຫ�ນ ແລະ ສະໜອງຂ�ມູນດ້ານທີ�ດິນ ໃນການ
ພຈິາລະນາອະນຸມດັໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສົ�ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ການລົງທຶນ ຂັ�ນສູນກາງ
ສະເໜຂັີ�ນເທິງພຈິາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການອອກອະນຸຍາດ, ສັ�ງໂຈະ ຫຼ ືຍກົເລິກກິດຈະກຳໃດໜຶ�ງກ່ຽວກັບການ
ຄຸມ້ຄອງ, ການບລິໍຫານທີ�ດິນ, ການຈັດສນັ, ວາງແຜນການນຳໃຊ້ ແລະ ພດັທະນາທີ�ດິນ

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ

ກົມ
ສິ�ງ
ແວ
ດລ້
ອມ

ປະເມນີຜນົກະທົບດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທຶນຕັ�ງແຕ່ເລີ�ມຕົ�ນການເຮ�ດການປະເມນີຜນົກະທົບ
ດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ, ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການ ແລະ ກ່ອນສິ�ນສຸດໂຄງການ ເປ�ນແຕ່ລະໄລຍະ;
ສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິິກຳຕ່າງໆ ເພື�ອປ�ກປ�ອງ, ຫຼກີລ່ຽງຜນົກະທົບດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ຈາກ
ໂຄງການລົງທຶນ;

ສງັລວມຜນົການປະເມນີໂຄງການ ແລ້ວສົ�ງຫາພາກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ເພື�ອຫາວິທີ
ແກ້ໄຂບນັຫາທີ�ພບົເຫ�ນ;

ປ�ອງກັນ, ຄວບຄມຸມນົລະພດິທາງອາກາດ, ນ�າ, ດິນ, ສຽງ, ແສງ, ສ ີແລະ ກິ�ນ ຈາກແຫຼງ່ປ�ອຍ ແລະ ແຫຼງ່
ທົ�ວໄປ;
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ຄຸມ້ຄອງການຂດຸຄົ�ນໄມ ້ ແລະ ເຄື�ອນຍາ້ຍໄມທ່້ອນ, ໄມເ້ລື�ອຍ, ໄມປ້ະດັບ, ໄມຄ້�ແບບ, ໄມຫ້ຼກັຮົ�ວ, ໄມເ້ປ�ນ
ພະລັງງານ ແລະ ເຄື�ອງປ�າຂອງດົງລວມທັງການເຄື�ອນຍາ້ຍ ສດັນ�າ-ສດັປ�າ ແລະ ຖ່ານ;

ຊ�ກຍູ,້ ຕິດຕາມ, ປະເມນີຜນົ, ສະຫຼ�ບ ແລະ ລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ 3ເດືອນ, ປະຈຳ
6ເດືອນ, ປະຈຳປ� ແລະ 5ປ�;
ຄົ�ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫ�ນກ່ຽວກັບການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ານກະສກິຳ, ປ�າໄມ ້ ແລະ
ພດັທະນາຊົນນະບດົ ບນົພື�ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນດົໄວ້.



ກົມ
ທະ
ບຽ
ນ 
ແລ
ະ ຄ
ຸມ້ຄ
ອງ

ວິສ
າຫ
ະກິ
ດ

ຄຸມ້ຄອງການລົງທະບຽນທີ�ຖືກຕ້ອງຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼ ືບລິໍສດັທີ�ລົງທຶນ;

ບລິໍການ ຂຶ� ນ ຫຼ ືປ�ຽນແປງເນື�ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ�ຢູ�ໃນຂັ�ນຄຸມ້ຄອງຂອງກະຊວງ;
ສົ�ງເສມີບນັຍາກາດການປະກອບທລຸະກິດ ຫຼ ືການສາ້ງຕັ�ງທລຸະກິດຂອງນກັລົງທຶນພາຍໃນ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້
ມຄີວາມສະດວກ;

ບລິໍການໃຫ້ຄຳປ�ກສາດ້ານກົດໝາຍທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ແກ່ຜູໃ້ຊ້ບລິໍການ ໂດຍສະເພາະນກັລົງທຶນ.

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສງັຄົມ

ສາ້ງນະໂຍບາຍດ້ານແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານລາວ;

ສົ�ງເສມີໃຫ້ມກີານນຳໃຊ້ແຮງງານຂອງປະຊາຊົນເຂ��າໃນການລົງທຶນ ໂດຍໃຫ້ມກີານພດັທະນາສມີແືຮງງານຕາມ
ໜາ້ວຽກຂອງໂຄງການລົງທຶນ;

ຊ�ກຍູໃ້ຫ້ທກຸການລົງທຶນນຳໃຊ້ລະບບົປະກັນສງັຄົມ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວເພື�ອຄຸມ້ຄອງແຮງງານ
ລາວ.

ພາກສວ່ນອື�ນໆ

ເປ�ນເຈ��າຂອງໂຄງການລົງທຶນ;

ສາ້ງຄວາມເຂ��າໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ�ຖືກຜນົກະທົບ;

ຮັບປະກັນການຍກົຍາ້ຍຈັດສນັ ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ;

ປ�ບປຸງຊີວິດການເປ�ນຢູ�ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີກວ່າເກ��າ;
ຮັບປະກັນແບງ່ຜນົປະໂຫຍດທີ�ເປ�ນທຳ ລະຫວ່າງໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນ;

ສາ້ງກົນໄກໃຫ້ຊ�ມຊົນເພື�ອສະໜອງຄຳຄິດເຫ�ນຕ�ເນື�ອງໃນໂຄງການ.ພາ
ກສ
ວ່ນ
ເອ
ກະ
ຊົນ

ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳ;
ເຜຍີແຜລ່ະບຽບກົດໝາຍທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເພື�ອຮັບປະກັນເລື�ອງສດິ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດທີ�ປະຊາຊົນຈະໄດ້ຮັບ;

ສາມາດເປ�ນແຫຼງ່ຂ�ມູນ ສຳລັບບລິໍສດັທີ�ຈະເຂ��າໃຈຫາຼຍຂຶ�ນກ່ຽວກັບສະພາບການທ້ອງຖິ�ນຂອງພື�ນທີ�ການ
ລົງທຶນຂອງພວກເຂ�າ.

ອຳ
ນາ
ດກ
ານ
ປ�ກ
ຄອ
ງ

ບາ້
ນ 
ແລ
ະ ປ
ະຊ
າຊົ
ນ ເປ�ນຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ;

ພຈິາລະນາຮັບ ຫຼ ືປະຕິເສດ ໂຄງການລົງທຶນດັ�ງກ່າວ ເມື�ອຜາ່ນການວິເຄາະຜນົໄດ້, ຜນົເສຍຈາກການລົງທຶນ
ແລະ ຕົກລົງເຫ�ນດີເປ�ນເອກະພາບ;

ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມກັືບໂຄງການລົງທຶນທີ�ປະຊາຊົນເອກະພາບຮັບເອ�າ ເພື�ອພດັທະນາຊ�ມຊົນຂອງຕົນເອງ;
ສະໜອງຄຳເຫ�ນໃຫ້ບລິໍສດັ ແລະ ລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການ ແລະ ຂ�ຂ້ອງໃຈໃດໆ.

ອົງ
ກາ
ນຈັ
ດຕັ

�ງສ
າກົ
ນ

ແລ
ະ ອົ
ງກ
ານ
ຈັດ
ຕັ �ງ

ທາ
ງສ
ງັຄົ
ມ
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ຄຸມ້ຄອງການນຳໃຊ້ສານເຄມທີີ�ເປ�ນພດິ, ວັດຖ�ອັນຕະລາຍ, ສິ�ງເສດເຫຼອືອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ�ງເສດເຫຼອືອື�ນໆ,

ສຳຫວຼດ ແລະ ເກ�ບກຳຂ�ມູນກ່ຽວກັບມນົລະພດິ, ວາງແຜນ, ປ�ອງກັນ, ສະກັດກັ�ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດການ
ສຸກເສນີ ທີ�ມຜີນົກະທົບຕ�ສິ�ງແວດລ້ອມສງັຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ.




