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1. ຄວາມເປັນມາ
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະບຽງອາຫານເພີ່ມຂື້ນເນື່ອງຈາກປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ລາຍໄດJທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ການຫັນ
ເປັນຕົວເມືອງໃນອາຊຽນ, ຂະແໜງກະສິກໍາ ຈະຍັງສືບຕໍດ
່ ງຶ ດູດການລົງທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ເຂດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ. ການລົງທືນເພີ່ມຂື້ນໃນອາຫານ, ກະສິກໍາ1 ແລະ ປEາໄມJໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແມEນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອ
ຊ່ວຍໃຫJມີຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ແລະ ສ້າງການ
ເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ.
ການດຶງດູດການລົງທືນທີ່ປະກອບສ່ວນໃຫJແກEຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ, ໃນ
ຂະນະທີ່ຕ້ອງອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມEນມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫJມີການແຊກແຊງ
ຈາກລັດຖະບານຢEາງຊານສະຫຼາດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຍົກຕົວຢEາງ, ມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສົ່ງເສີມຜົນຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໂດຍ
ບໍມ
່ ກ
ີ ານພິຈາລະນາດ້ານໂພຊະນາການ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ຫຼື ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ຫຼື ຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຕົວຢEາງ ການກະສິກໍາ, ໂດຍສະເພາະການລ້ຽງສັດ ແມEນຕົວປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນໃນການປEອຍອາຍພິດ
ເຮືອນແກJວ, ແຕEຍັງສາມາດມີບົດບາດໃນການຫTດຜ່ອນ ຫຼື ຕ້ານການປEອຍອາຍພິດເຫລົ່ານັ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ, ກໍບ
່ ຄ
ໍ່ ່ອຍມີ
ການຄຸJມຄອງປEາໄມJແບບຍືນຍົງ.
ການລົງທືນເຂົ້າໃນສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ (FAF) ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ມຸJງ
ໄປສູEການບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນຂະນະທີ່ຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫJ
ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ້າຍສຸດໃນການບັນລຸໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ ແມEນຂື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຜູJວາງນະໂຍບາຍ, ແຕE
ນັກລົງທືນ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮືອນກໍມ
່ ີບົດບາດສໍາຄັນ. ຍົກຕົວຢEາງ, ມັນມີຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າ ແລະ ຊື່ສຽງສູງຕໍ່ນັກ
ລົງທຶນທີ່ບສ
ໍ່ າມາດບັນລຸຄວາມສົມດຸນ ລະຫວ່າງ ຜົນຕອບແທນທາງການເງິນ ແລະ ການໃຫJຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ.
ໃນເດືອນກັນຍາ 2017, ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJອາຊຽນ (AMAF) ໄດJຕົກລົງທີ່ຈະພັດທະນາ ບົດ
ແນະນໍາ ຂອງອາຊຽນວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ
(“ບົດແນະນໍາ”) ໃນກອງປະຊຸມປະຈUາປີ ຄັ້ງທີ 39. ບົດແນະນໍາ ແມEນອີງໃສE ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານໂລກ, ຫຼັກການ ສໍາລັບລະບົບກະສິກໍາ ແລະ ລະບົບສະບຽງອາຫານຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (CFS-RAI)
ແລະ ສະທ້ອນໃຫJເຫັນເຖິງຈຸດພິເສດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (AMS).
ບົດແນະນໍາ ແມEນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມໃນວົງກວ້າງ ເພື່ອແນໃສEຮັບປະກັນວ່າການລົງທືນໃນດ້ານກະສິກໍາ ບັນລຸມາດຕະຖານ
ໂລກ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຍືນຍົງ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1). ພ້ອມກັນນັ້ນ, ອາຊຽນໄດJເລີ່ມ
ຕົ້ນຂະບວນການທີ່ເປັນລະບົບ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານໂລກ, ຍົກຕົວຢEາງ ການຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະ
ສາດດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ (2016); 4 ແຜນຍຸດທະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ FAF; ບົດແນະນໍາໃນພາກພື້ນ
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ (2017), ແລະ ກອບລະດັບພາກພື້ນດ້ານ PPP
ເພື່ອການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃນ FAF (2017).
ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1967, ອາຊຽນໄດJຂະຫຍາຍຕົວ ເພີ່ມສະມາຊິກເປັນ 10 ປະເທດ, ເຊິ່ງກວມເອົາດິນແດນທັງໝົດ ຂອງ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕJ. ລາຍໄດJສະເລEຍຕໍ່ຫົວຄົນຂອງອາຊຽນໃນແຕEລະປີ 11,000 ໂດລາ ເຮັດໃຫJອາຊຽນຢູEໃນອັນດັບຕົ້ນ
ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດJສູງປານກາງ ໃນການຈັດປະເພດຂອງທະນາຄານໂລກ ປີ 2017; ແລະ ໃນຂະນະທີຄ
່ ວາມແຕກ
ຕ່າງກັນຂອງລະດັບສະເລEຍລາຍໄດJລະຫວ່າງ AMS ແມEນຍັງກວ້າງຫຼາຍ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ - ທີ່ເປັນປະເທດທີ່ທຸກກ່ອນໝູE - ຖື
ວ່າຢູEໃນກຸEມທີ່ມີລາຍໄດJຕໍ່າ - ປານກາງ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 2). ອາຍຸຍນ
ື ສະເລEຍນັບແຕEເກີດ ຂອງປະຊາກອນຂອງບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ - ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງແມEນຢູEໃນກຸEມທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງສະທ້ອນເຖິງລະດັບການພັດທະນາຂອງ
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ພາກພື້ນ. ປະຈຸບັນອາຊຽນຍັງເປັນເຂດທີ່ມີຕົວເມືອງຫຼາຍ (54 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງຫຼາຍທີ່
ສຸດຂອງອາຊຽນ ຄື ອິນໂດເນເຊຍ, ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກໃນເຂດຕົວເມືອງ) ແລະ ມີລາຍໄດJສະເລEຍຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັນ
ເຮັດໃຫJເກີດມີຄົນຊັ້ນກາງ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສໍາຄັນ. ເຖິງຢEາງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມອຶດຫິວຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ຈໍານວນປະຊາຊົນ
ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕJທຂ
ີ່ າດຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານຮຸນແຮງເພີ່ມຂື້ນຈາກ 48 ລ້ານຄົນໃນປີ
2015 ມາເປັນ 71 ລ້ານຄົນໃນປີ 2016 (FAO, 2017).
ກະສິກໍາ ຍັງເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດ
ນາມ (ປະເທດ 'CLMV') ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ (ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮັດວຽກໃນຂະ
ແໜງກະສິກໍາ; ສ່ວນໃຫຍ່ແມEນໄວໜຸEມ ແມJກະທັ້ງໃນທ້າຍປີ 2015) (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 2). ແຕEໃນເວລາດຽວກັນ ຈໍານວນ
ປະຊາກອນທີ່ອາໄສວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ກໍພັດຫTດລົງ (ຮູບສະແດງທີ 1). ວິທີການຜັນຂະຫຍາຍ
ປະຕິບັດບົດແນະນໍາການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ຈະສະທ້ອນເຖິງຄຸນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງຂອງແຕEລະ
AMS ແລະ ບົດ ບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ຕໍ່ຊວ
ີ ິດການເປັນຢູຂ
E ອງປະຊາຊົນ.
ເຖິງແມEນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນໃນອາຊຽນຈະຊ້າລົງ, ປະຊາກອນໃນພາກພື້ນຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 643 ລ້ານຄົນ
ໃນປີ 2017 ມາເປັນເກືອບ 800 ລ້ານຄົນໃນປີ 2050. ນີ້ຈະເຮັດໃຫJອາຊຽນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນພາກພື້ນທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່
ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງຈະພາໃຫJມີບັນຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ບັນຫາຈະຖືກທະວີຄູນ ໃນທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ
ເນື່ອງຈາກບັນຫາການປEຽນແປງຂອງດິນຟJາອາກາດ ເພາະວ່າເປັນພາກພື້ນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເກາະ - ມີຊາຍຝັ່ງທະເລທີ່ກວ້າງຂວາງ
ແລະ ມີບັນດາເກາະນ້ອຍທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນ; ມັນຕັ້ງຢູລ
E ະຫວ່າງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ແລະ ປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງຄາດຄະເນວ່າຈະມີສະພາບ
ອາກາດປັ່ນປEວນ, ເຊັ່ນລົມພາຍຸໄຊໂຄລນ. ການລົງທືນໃນກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ. ໃນເວລາດຽວ
ກັນ, ຍົກເວັ້ນ ບຣູໄນ ແລະ ສິງກະໂປ, AMS ທັງໝົດ ລ້ວນແຕEມີທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ເປັນຜູJສົ່ງອອກກະສິກໍາ ທີ່ສໍາຄັນຢູEແລJວ.
ການ ນໍາໃຊJຄວາມຮັ່ງມີດັ່ງກ່າວຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຍືນຍົງ ຄວນຖືເປັນຫຼັກໃນການພິຈາລະນາ ສUາລັບ AMS. ຕໍ່
ກັບການປEຽນແປງຂອງດິນຟJາອາກາດ, ໃນຂະນະທີ່ພາກພື້ນຕ້ອງເອົາໃຈໃສEຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ,
ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄວາມຮັ່ງມີທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJຂອງພາກພື້ນ ສາມາດເປັນຊັບສິນ, ຖ້າຄຸJມຄອງ
ໄດJດີ, ໃນການຕ້ານການປEອຍອາຍພິດເຮືອນແກJວ ແລະ ປົກປJອງສະພາບແວດລ້ອມ, ສັດ ແລະ ພືດທີ່ໃກJຈະສູນພັນ.
ບໍ່ຄືກັບພາກພື້ນອື່ນໆທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ, ຍົກເວັ້ນບາງສ່ວນຂອງອາເມລິກາລາຕິນ, ອາຊຽນເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດກະສິກໍາ ແລະ
ປEາໄມJທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫຼາຍ - ລວມທັງບາງວິສາຫະກິດນາໆຊາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ (MNEs) (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 3).
ບາງວິສາຫະກິດ, ເຊັ່ນ Sime Darby (ມາເລເຊຍ) ແລະ San Miguel (ຟີລິບປິນ) ມີຕົ້ນກໍາເນີດແຕEສະຕະວັດທີ 19; ວິສາ
ຫະກິດອື່ນເຊັ່ນ: Olam (ສິງກະໂປ) ແລະ PT Bakrie Sumatera Plantations (ອິນໂດເນເຊຍ) ໄດJຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນ
ຊຸມປີບດ
ໍ່ ົນມານີ.້ ຫຼາຍວິສາຫະກິດເຫຼົ່ານັ້ນມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດລະດັບສາກົນ; ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມEນນັກລົງທຶນທີ່ສUາຄັນ
ໃນ AMS ອື່ນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລJວ, ສໍາລັບອາຊຽນໂດຍລວມ, 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການລົງທືນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ
(FDI) ທັງໝົດ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJແມEນມາຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອື່ນ (ຮູບສະແດງທີ 2). ໃນຂະນະທີ່
ບົດແນະນໍານີ້ ຈະນໍາໃຊJກັບ AMS ສ່ວນໃຫຍ່ໃນຖານະເປັນປະເທດເຈົ້າພາບສໍາລັບ FDI, ບົດແນະນໍາຍັງຕ້ອງໄດJສະທ້ອນເຖິງ
ສະພາບການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງອາຊຽນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ໃນຖະນະທີ່ເປັນທັງແຫລ່ງທີ່ມາ ແລະ ເປັນ
ເຈົ້າພາບຂອງ FDI ໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ; AMS ຈໍານວນໜຶ່ງ ຄວນພິຈາລະນາສ້າງບົດແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການ
ລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບ MNEs ຂອງຕົນທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດອື່ນຂອງອາຊຽນ (ລວມທັງທີ່ບໍ່ແມEນ
ອາຊຽນ).
ກໍາປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຟີລິບປິນ ( ແລະ ໃນລະດັບທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ຫວຽດນາມ) ແມEນອີງໃສE FDI ຈາກປະ
ເທດອື່ນຂອງອາຊຽນ ໃນດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ (ຮູບສະແດງທີ 2). ສິ່ງນີ້ສະທ້ອນໃຫJເຫັນໃນລະດັບໜຶ່ງ ຕໍ່ກັບພື້ນຖານບ້ານ
ຂອງ MNEs ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນອາຊຽນ (ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ຟີລິບປິນ ແລະ ໄທ) ທຽບກັບ
ບ່ອນທີພ
່ ວກກ່ຽວລົງທຶນ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 4). ແຕEສະຖານະການແມEນສັບສົນກວ່ານັ້ນ; ຍົກຕົວຢEາງ, ຫຼາຍວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ - ແລະ ຈາກ AMS ອື່ນ ໄດJລົງທຶນ
ຢູປ
E ະເທດເພື່ອນບ້ານ (ບາງຄັ້ງ 'ແບບບໍ່ເປັນທາງການ').
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ເນື່ອງຈາກວ່າອາຊຽນເປັນຊຸມຊົນຂະໜາດໃຫຍ່, ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຜົນກະທົບຂອງຂະແໜງການໃດໜຶ່
ງ - ລວມທັງກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ - ຕ້ອງໄດJເບິ່ງຜ່ານ ສາມມິຕິຂອງລະບົບຕ່ອງໂສJການສະໜອງ ແລະ ມູນຄ່າ ໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ (Mirza et al 2017i). ຕ່ອງໂສJມູນຄ່າດັ່ງກ່າວ - ລວມທັງບັນດາຕ່ອງໂສJທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຊຸມຊົນ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ໃນການສະໜອງອາຫານສໍາເລັດຮູບ ໂດຍຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສJທເີ່ ລີ່ມແຕEການຜະລິດຈົນຮອດ
ການເກັບຮັກສາ, ການຂົນສົ່ງ, ການຜະລິດ, ຄັງສິນຄ້າ ແລະ ການຂາຍຍ່ອຍໃຫJຜູJບໍລິໂພກ - ເປັນໃຈກາງຂອງທັງຄວາມໝັ້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ບົດບາດຂອງກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ໃນຖານະເປັນເຄື່ອງຈັກສໍາລັບການເຕີບໂຕ
ແລະ ພັດທະນາ. ຍົກຕົວຢEາງ, ການສົ່ງອອກພືດພັນໄປຂາຍໃນຕະຫລາດສາກົນ ສ້າງລາຍໄດJໃຫJແກEຊາວກະສິກອນຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ຊຶ່ງສາມາດນໍາໃຊJຊື້ອາຫານ, ຈ່າຍຄ່າຮຽນ ຫຼື ລົງທືນໃນທຸລະກິດໃໝE. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມັນຍັງມີ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ລາຄາຂອງຜະລິດຕະຜົນພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະເພີ່ມຂື້ນ ອັນເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງໃນຕະຫຼາດສາກົນ.
ບົດແນະນໍາ ຮັບເອົາການເປັນໃຈກາງຂອງຕ່ອງໂສJການສະໜອງ ແລະ ມູນຄ່າ, ລວມທັງຜ່ານການກໍານົດລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ຂາຍໂດຍ
ຊາວກະສິກອນ; ໂດຍສະນັບສະໜູນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວລະບົບຕ່ອງໂສJ; ແລະ ຮັບ
ຮູJວ່າ ການລົງທືນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການຜະລິດອາຫານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງ ຂອງຄວາມໝັ້ນ
ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຕ່ອງໂສJການສະໜອງ ແລະ ມູນຄ່າໃນການກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ຍັງໝາຍຄວາມອີກວ່າ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ມີນັກລົງທືນ ແລະ ການລົງທືນທີ່ສໍາຄັນ ໃນການເຮັດຟາມ ຫຼື ປູກຝັງ ດ້ວຍຕົນເອງ (ພວກເຂົາອາດຈະມີຖານຕັ້ງຢູຕ
E ່າງປະເທດ
ກໍ່ໄດJ). ຜູJຜະລິດ ສາມາດເຮັດສັນຍາກັບ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອສະໜອງພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປEາໄມJ ໃຫJແກEໂຮງ
ງານຂອງຕົນ, ໂດຍຈະຕ້ອງມີບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການເຮັດສັນຍາກະສິກໍາ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ. ນັກລົງທືນ, ບໍລິສັດ ແລະ ຜູJ ຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນຕ່ອງໂສJມູນຄ່າ ລ້ວນແຕEແມEນຜູທ
J ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຮັບປະກັນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃນ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ (ພາກທີ 6).
ຜົນກະທົບຂອງການລົງທືນຂະໜາດໃຫຍ່ ແມEນແຕກຕ່າງກັບການລົງທືນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງນັກລົງທືນ ໃນບົດແນະນໍາສະບັບນີແ
້ ມEນອີງຕາມຂະໜາດ ແລະ ລະດັບຂອງຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. ຍົກຕົວຢEາງ,
ການລົງທືນຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການໃຊJຈ່າຍໃນດ້ານກະສິກໍາທັງໝົດ ໃນຫຼາຍປະເທດ
ອາຊຽນ, ແຕEວ່າການໃຊJຈ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ ແມEນເກີດຂື້ນພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຕົ້ນຕໍແມEນເພື່ອກຸJມຕົນເອງ. ກົງກັນຂ້າມ, ໃນ
ກໍລະນີຂອງປະເທດມາເລເຊຍ, ວິສາຫະກິດກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນຕົວແທນປະມານ 1/4 ຂອງວິສາຫະກິດທັງ
ໝົດໃນອຸດສະຫະກໍາດ້ານນີ້ ແລະ ມີການລົງທືນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ກໍມອ
ີ ັດຕາສ່ວນທີ່ສູງເຊັ່ນດຽວກັນຢູໃE ນ
ບັນດາປະເທດອາຊຽນອື່ນໆ ເຊັ່ນໃນປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ຟີລິບປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ
5).
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ SME ອາດກວມເອົາການລົງທືນສ່ວນໃຫຍ່ໃນການກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJໃນ
AMS, ແຕEວ່າຂະໜາດຂອງແຕEລະໂຄງການແມEນມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສEການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່
ບົດແນະນໍາສະບັບນີ້ ຮັບຮູJເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງນີ,້ ໂດຍສະເພາະ ແມEນຍ້ອນຄໍາວ່າ “ການປະຕິບັດຢEາງເທົ່າທຽມກັນ” ຈະເປັນ
ພາລະອັນໜັກໜ່ວງ ໃຫJແກEຊາວກະສິກອນ ແລະ SME ທີ່ມຊ
ີ ັບພະຍາກອນຢEາງຈໍາກັດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ,້ ບົດແນະນໍາ ຍັງ
ພິຈາລະນາລັກສະນະຂອງຜົນກະທົບຈາກຜູJມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ແລະ ຮັບຮູJວ່າ ຂະໜາດນ້ອຍ ບໍ່ໄດJໝາຍຄວາມໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດວ່າ ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນ: ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ແລະ ຊີວະພາບ, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ແມEນອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫJແກEການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸລະພາກທີ່ລໍ້າສະໄໝ. ດັ່ງນັ້ນ, ບົດແນະນໍາ ຮັບປະກັນວ່າ
ໃນຂະນະທີ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ SMEs ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢEາງເຕັມທີ່ ໃນການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາຂອງຕົນ
, ວິທີທີ່ພວກກ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນແມEນ ເໝາະສົມກັບຂໍ້ຈໍາກັດ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທີ່ພວກກ່ຽວປະເຊີນ; ແຕEໃຫJ
ເຂົ້າໃຈວ່າ ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍເ່ ປັນໄພໃຫJແກEຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມ. ລັດຖະບານ, ບໍລິສັດຂະໜ
າດໃຫຍ່ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ສາມາດພັດທະນາກົນໄກການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ
SME ໃຫJໄດJມາດຕະຖານທີ່ຈໍາເປັນ.
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ເຖິງວ່າ ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມEນຄວາມຈໍາເປັນ, ໃນທ້າຍທີ່ສຸດ ມັນກໍຍັງເປັນສິງ່ ສໍາຄັນທີ່
ກ່ອນອື່ນໝົດຈະຕ້ອງດຶງດູດການລົງທືນ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດJປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍ ໃນການຊຸກຍູJການລົງທືນ
ໃນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການໂດຍການດຶງດູດນັກລົງທືນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູJວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ.
ເຖິງຢEາງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນງານໃນດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ຂອງພວກເຂົາແມEນຍັງບໍຄ
່ ່ອຍເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ທັງແບບທຽບຖານ ແລະ
ເດັດຖານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຍົກສູງການລົງທືນໃນບັນດາຂະແໜງການ FAF ເພື່ອບັນລຸ
ການພັດທະນາເສດຖະ ກິດແບບຍືນຍົງ. ບົດແນະນໍາ ສາມາດຊ່ວຍຊຸກຍູJການລົງທືນ ແລະ ສົ່ງເສີມຜົນຕອບແທນ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍສົ່ງເສີມໃນໄລຍະຍາວເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຕັດສິນໃຈດ້ານການລົງທືນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການລົງທືນ.
2. ວັດຖຸປະສົງ ແລະ ການກໍານົດທິດທາງ
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງບົດແນະນໍາ ແມEນເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທືນໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJໃນພາກພື້ນ
ອາຊຽນ ຊຶ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ
ການ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ພ້ອມທັງການນໍາໃຊJຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບ
ຍືນຍົງ. ຈຸດປະສົງອື່ນ ລວມມີ:
•

•

•

•

ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບັນດາຂະແໜງການ FAF ໂດຍຜ່ານຂອບ
ວຽກດ້ານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຈະແຈJງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງກວ່າເກົ່າ
ໃນທົ່ວອາຊຽນ; ຄວາມກະຈ່າງແຈJງຂອງບົດບາດ ສໍາລັບອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ ລະບົບ
ສະຖາບັນ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີມ
່ ກ
ີ ານອອກແບບທີ່ດີ ສໍາລັບການສົງ່ ເສີມ, ການກວດຜ່ານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ມາດຕະ
ການອື່ນ ຕໍ່ການລົງທືນ.
ພິຈາລະນາເອົາທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ
ລະບົບນິເວດ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດJຮັບການເອົາໃຈໃສEທະນຸບໍາລຸງ. ການສົ່ງເສີມການລົງທືນອາດຈະເປັນເປົ້າໝາຍໜຶ່ງ, ແຕE
ຜົນປະໂຫຍດຂອງພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ, ລວມທັງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກຸEມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ກຸEມດ້ອຍໂອກາດ, ກໍ່ຕ້ອງຖືເປັນບູລມ
ິ ະສິດເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັກ
ສາຄວາມດຸEນດ່ຽງລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດ - ລວມທັງການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ,
ຊຶ່ງຕາມສັນຍາຮຽກຮ້ອງໃຫJນັກລົງທືນປະຕິບດ
ັ ພັນທະຂອງຕົນ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງມື ເພື່ອສືບຕໍ່ຮ່ວມມື - ຈະເປັນການ
ສະໜັບສະໜູນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງບົດແນະນໍາສະບັບນີ.້
ສໍາລັບອາຊຽນໂດຍລວມ, ສ້າງ ກອບເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫJແກE AMS, ນັກລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ມບ
ີ ົດບາດອື່ນໆ ໃນການພັດທະນາການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຍືນຍົງ
ແລະ ດ້ານຕ່ອງໂສJມູນຄ່າ ໃນພາກພື້ນ.
ທ້າຍສຸດ, ສ້າງບັນດາຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫJແກEການຕັດສິນໃຈ, ການປະພຶດ ແລະ ການກະທໍາ ໃນ
ໄລຍະກາງ - ໄລຍະຍາວ.

ບົດແນະນໍາສະບັບນີແ
້ ມEນແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນ ທີ່ມີຢູEແລJວ ຫຼື ກັບ
ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊJ. ບົດແນະນໍາສະບັບນີບ
້ ເໍ່ ປັນການປEຽນແທນຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງກອບກົດໝາຍ
ແລະ ນະໂຍບາຍໃນລະດັບຊາດ. ແທJຈິງແລJວ, ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະເໝີພາບກວ່າໃນ
ລະດັບຊາດ ແມEນການຮັບປະກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ
ການລົງທືນ.
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3. ຂອບເຂດ ແລະ ຄໍານິຍາມ
ບົດແນະນໍາຂອງອາຊຽນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ
ປEາໄມJ ຕົ້ນຕໍແມEນແນໃສEພາກລັດໃນອາຊຽນ ລວມທັງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການລັດ ແລະ ສະຖາບັນໃນແຕEລະ
AMS ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງເໜືອລັດ ເຊັ່ນ: ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາກທີ 5). ບົດ
ແນະນໍາຍັງແນໃສEພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງພາກເອກະຊົນ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ຊຸມຊົນ, ຄູEຮ່ວມພັດທະນາ
ແລະ ອື່ນໆ (ພາກທີ 6). ໃຫJຖືເປັນເອກະສານທີ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ເພື່ອແນໃສEມາດຕະຖານແຫEງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ ທີ່ສູງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ບົດແນະນໍາຍັງໄດJປັບໃຫJສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (SDGs) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງເປົ້າໝາຍ 'ບໍ່ມີຄວາມທຸກຍາກ' (ເປົ້າໝາຍ
ທີ 1 ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ໃນທຸກມິຕິ ພາຍໃນປີ 2030), "ຄວາມອຶດຫີວເທົ່າສູນ" (ເປົ້າໝ
າຍທີ 2 ທີ່ຈະບັນລຸໃນປີດຽວກັນ), 'ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ (ເປົ້າໝາຍທີ 5, ຢຸດຕິທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່
ແມEຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ) ແລະ 'ການປະຕິບັດງານດິນຟJາອາກາດ' (ເປົ້າໝາຍທີ 13). ໂດຍຮັບຮູJເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຕ່ອງໂສJ
ມູນຄ່າລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກໃນກິດຈະກໍາ FAF, ບົດແນະນໍາ ຍັງພະຍາຍາມນໍາໃຊJມາດຕະຖານຄວາມຍືນ
ຍົງແບບສະໝັກໃຈ.
ບົດແນະນໍາ ແມEນອີງໃສEຫຼັກການ ແລະ ບົດແນະນໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຢູEແລJວ, ໂດຍສະເພາະ ຫຼັກການຂອງຄະນະກໍາມະການວ່າ
ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ
ກ່ຽວກັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບກະສິກໍາ
ແລະ
ອາຫານ (CFS-RAI), ບົດແນະນໍາແບບສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຢEາງມີຄວາມຜິດຊອບຕໍ່ກັບສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJ
ທີ່ດິນ, ປEາໄມJ ແລະ ການປະມົງ (VGGT) ), ພ້ອມທັງປະສົບການໃນພາກພື້ນ AMS ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ
ສາກົນ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1). ບົດແນະນໍາແມEນສອດຄ່ອງກັບກອບການປະສານງານ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງ
ອາຫານຂອງອາຊຽນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນພາກພື້ນ
ອາຊຽນ (AIFS SPA-FS), ເຊິ່ງແນໃສEຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໄລຍະຍາວ
ໃນພາກພື້ນ. ບົດແນະນໍາຍັງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ພັນທະສັນຍາສາກົນທີ່ມີຢູEແລJວ.
ບົດແນະນໍາໄດJກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນບ່ອນອີງ ໃຫJແກE AMS ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຮັບປະ
ກັນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໂດຍບໍ່ໄດJມີຈຸດປະສົງເປັນຄໍາຖະແຫຼງອັນຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຜູກມັດ ກ່ຽວກັບ
ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF.
ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງບົດແນະນໍາສະບັບນີ,້ ໄດJນໍາໃຊJ ຄໍານິຍາມ ແລະ ຄໍາສັບຕໍ່ໄປນີ:້
o ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ. ອາຊຽນຖືວ່າການກະສິກUາ ປະກອບດ້ວຍ 3 ຂະແໜງການຍ່ອຍຄື: ການປູກພືດ, ການ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ. ປEາໄມJ ຖືວ່າເປັນຂະແໜງແຍກຕ່າງຫາກ (ບໍ່ຄືກັບ FAO ເຊິ່ງລວມເອົາປEາໄມJເຂົ້າ
ໃນນິຍາມກະສິກໍາ). ບົດແນະນໍາ ຍັງນໍາໃຊJຕກ
ໍ່ ັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ໂດຍຮັບຮູຈ
J ຸດພິເສດສະເພາະ
ຂອງສອງຂະແໜງການຍ່ອຍນີ.້
o

ປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ປະເທດບ້ານຂອງຜູລ
J ົງທຶນ: ໃນກໍລະນີການລົງທືນຢູEຕ່າງປະເທດ, ປະເທດທີ່ມີການ ລົງທືນ

ເກີດຂຶ້ນເອີ້ນວ່າ 'ປະເທດເຈົ້າພາບ'; ເກືອບທັງໝົດ AMS ແມEນປະເທດເຈົ້າພາບ FAF. ປະເທດທີ່ນັກລົງທຶນມີ
ຮາກຖານຕັ້ງຢູE ເອີນວ່າ “ປະເທດບ້ານຂອງຜູJລົງທຶນ”. AMS ຫຼາຍປະເທດ ແມEນປະເທດບ້ານຂອງຜູລ
J ົງທຶນ ຕາມ
ຄໍານິຍາມນີ.້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບາງ AMS ເປັນທັງຜູJໄດJຮັບການລົງທຶນ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການລົງທືນທີ່ສໍາ
ຄັນ. ເນື່ອງຈາກລະດັບທີ່ສໍາຄັນຂອງການລົງທືນຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ ພາຍໃນອາຊຽນ, ບາງສ່ວນຂອງບົດແນະນໍາ
ຈະກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະກັບບາງກຸEມຍ່ອຍ.
o

ຄົນພື້ນເມືອງ.

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຄUານິຍາມສາກົນຢEາງເປັນທາງການກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ,
ໄດJມກ
ີ ານ
ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນ: “ຄົນຊົນເຜົ່າໃນປະເທດທີ່ເປັນເອກະລາດ ຊຶ່ງມີສະພາບສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ
ເສດຖະກິດ ແຕກຕ່າງຈາກພວກຄົນອື່ນໃນວົງຄະນາຍາດແຫEງຊາດ ແລະ ມີສະຖານະທີ່ຖືກຄຸJມຄອງທັງໝົດ ຫຼື
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ບາງສ່ວນໂດຍ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການພິເສດ”. ນອກນັ້ນ,
ຍັງລວມເອົາ, “ປະຊາຊົນໃນບັນດາປະເທດອິດສະຫຼະທີ່ຖືວ່າເປັນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຍ້ອນເຊື້ອສາຍຂອງພວກກ່ຽວ
ແມEນສືບທອດມາຈາກປະຊາກອນທີ່ເຄີຍອາໄສຢູEໃນປະເທດ, ຫຼື ພື້ນທີ່ພູມສາດທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນກັບ, ໃນ
ເວລາທີມ
່ ກ
ີ ານເຂົ້າຄອບຄອງ ຫຼື ສ້າງເປັນອານານິຄົມ ຫຼື ການສ້າງຕັ້ງເຂດແດນຂອງລັດປະຈຸບັນ ແລະ ໂດຍ
ບໍກ
່ ່ຽວກັບສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍ, ພວກເຂົາຍັງຮັກສາບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຂອງສະຖາບັນທາງສັງຄົມ,
ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການເມືອງຂອງຕົນເອງ.” (ສົນທິສັນຍາ ILO 169, UNDRIP). ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ເວທີສົນທະນາປະຈໍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນພື້ນເມືອງ ກໍ່ໄດJເນັ້ນໜັກ ເຖິງການເຊື່ອມ
ໂຍງທີ່ແໜJນແຟJນກັບເຂດແດນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອ້ອມຂ້າງ. ໃນບາງ AMS, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຖືກ
ເອີ້ນວ່າ “ຊົນເຜົ່າ”.
o

ນັກລົງທືນ: ນັກລົງທືນແມEນບໍລິສັດທີ່ປະຕິບັດໂຄງການການຄ້າ. ນັກລົງທືນສາມາດເປັນພາກລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ,
ພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍ.

o

ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບໍສ
່ ະໝັກໃຈ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບໍສ
່ ະໝັກໃຈ ໝາຍເຖິງທັງການຍ້າຍຖິ່ນຖານ

ທາງດ້ານຮກາຍະພາບ (ການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ສູນເສຍທີ່ພັກອາໄສ) ແລະ ການຍ້າຍຖິ່ນຖານທາງເສດຖະກິດ (ການ
ສູນເສຍຊັບສິນ ຫຼື ການເຂົາ້ ເຖິງຊັບສິນທີ່ນໍາໄປສູEການສູນເສຍແຫຼ່ງລາຍໄດJ ຫຼື ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດ ອື່ນໆ) ເຊິ່ງ
ເປັນຜົນມາຈາກການຄອບຄອງທີ່ດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ/ ຫຼື ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊJທີ່ດິນ. ການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນຈະຖືວ່າເປັນແບບບໍສ
່ ະໝັກໃຈ ເມື່ອຜູJທີ່ຖືກກະທົບ ຫຼື ຊຸມຊົນບໍ່ມີສິດ ທີ່ຈະປະຕິເສດການເວນ
ຄືນທີ່ດິນ ຫຼື ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊJທີ່ດິນ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫJເກີດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ທາງດ້ານ ກາຍະພາບ ຫຼື
ເສດຖະກິດ (ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ທີ 5 ຂອງ IFC) . ໃນບາງກໍລະນີທີ່ກ່ຽວກັບ ຊຸມຊົນຄົທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ຄົນພືນ
້ ເມືອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບໍສ
່ ະໝັກໃຈ ຍັງສາມາດລວມເອົາການຍ້າຍ ຖິ່ນຖານ ທາງ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຈິດວິນຍານ.
o

ພາກເອກະຊົນ: ພາກເອກະຊົນ ປະກອບມີ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
(SMEs), ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່.

4. ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ (FAF) ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
ການລົງທືນໃນ FAF ແມEນ ໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໃນການສະໜອງການຈ້າງງານ ແລະ ຊີ
ວິດການເປັນຢູE, ຫTດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. ການ
ລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຮຽກຮ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ການລົງທືນພາກລັດຈາກ AMS ແມEນມີຄວາມ
ສໍາຄັນຫຼາຍໃນການສະໜອງສິນຄ້າສາທາລະນະ ເຊັ່ນ ການຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຊົນນະບົດ ແລະ ການ
ບໍລິການສົ່ງເສີມ, ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອUານວຍໃຫJແກEພາກເອກະຊົນໃຫJມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ (Wieck et
al, 2014). ການລົງທືນຂອງເອກະຊົນໃນ FAF ສາມາດເພີ່ມລາຍໄດJຈາກການສົ່ງອອກ, ເພີ່ມສະມັດຕະພາບການຜະລິດ
, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ, ທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດໃໝE (Karlsson, 2014; Picard, et.
al, 2017). ບົດແນະນໍາ ແມEນສຸມໃສEແກJໄຂສິ່ງທ້າທາຍຈາກການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນ. ພາກເອກະຊົນກວມເອົາຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, SME ແລະ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ລວມທັງແຫຼ່ງການລົງທືນ ຈາກພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ (Mirza, et al. 2014.ii).
ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍຢEາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນ, ໂດຍສະເພາະການລົງທືນຈາກຕ່າງປະເທດ. ຜົນ
ປະ ໂຫຍດດ້ານການພັດທະນາບໍ່ແມEນຈະໄດJມາແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕJ ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ “
ໂຍງໄຍ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການແກEງແຍEງທີ່ສະລັບຊັບຊ້ອນ” (Mirza et al, 2014; Shohibuddin
et al, 2016)iii. ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດJດີ, ການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນສາມາດເຮັດໃຫJເພີ່ມຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນທີ່ມີຢູEແລJວ,
ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູEຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ເຮັດໃຫJທີ່ດິນ, ນໍ້າ, ເນື້ອ
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ດິນ, ປEາໄມJ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດອື່ນໆຫລຸດລົງ (Karlsson, 2014; Picard et al, 2017iv). ແຕEຖ້າ
ເຮັດໄດJດີ, ແລະ ເຊື່ອມເຂົ້າກັບເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ, ການລົງທືນທີ່ເພີ່ມຂື້ນສາມາດຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ
ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ (Karlsson, 2014; Picard. et al, 2017v). ທຸກພາກສ່ວນມີບົດບາດ ໃດໜຶ່ງ
ໃນການຮັບປະກັນຜົນໄດJຮັບໃນທາງບວກ ແລະ ແຕEລະຄົນກໍປະເຊີນກັບບັນດາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ເປັນເອກະ
ລັກ ສະເພາະຂອງໃຜມັນ ແຕEຈະມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນ.
ການລົງທືນໃນ FAF ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍ ສໍາລັບ AMS ໃນ 6 ຂົງເຂດຫຼັກຄື: (1) ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, (2)
ສິດຕໍ່ທີ່ດິນ, (3) ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູE, (4) ສະພາບແວດລ້ອມ, (5) ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ດ້ານສະຖາບັນ, ແລະ (6) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການ, ດ້ວຍບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມEຍິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸEມ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
4.1. ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ການລົງທືນໃນ FAF ສາມາດນໍາມາຊຶ່ງຜົນໄດJຮັບໃນທາງບວກຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລວມທັງໂພຊະນາ
ການ. ການລົງທືນ, ໂດຍສະເພາະຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ລັດຖະບານ, ເຊິ່ງປັບປຸງສະມັດຕະພາບການຜະລິດກະສິກໍາ,

ສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຊື້ ແລະ ການມີອາຫານຢູEໃນຕະຫຼາດ (Liu, 2014vi). ການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຂະໜ
າດໃຫຍ່ທີ່ລວມເອົາ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ເປັນຜູJປູກ ຫຼື ລ້ຽງໃຫJ ໄດJມີຜົນດີຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
, ໂດຍຜ່ານລາຍຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນ. (Mirza et al, 2014). ນອກຈາກນັ້ນ, ການປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕ່ອງໂສJການສະ
ໜອງໄດJເຮັດໃຫJຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ມີຄວາມສະຖຽນຂື້ນ ສໍາລັບປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປ
ແລJວບໍ່ໄດJປູກ ຫຼື ລ້ຽງເອົາເອງ. ແທJຈິງແລJວ, ການລົງທືນຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານໃນຕົວເມືອງ, ໂດຍສະເພາະໃນ AMS ທີ່ເນື້ອທີ່ດິນປູກຝັງ ກໍາລັງຫTດລົງ ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊJທີ່ດິນ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທີ່ຢູEອາໄສ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ໃນສະພາບທີ່ປະຊາກອນຂະຫຍາຍຕົວຢEາງໄວວາ. ສິ່ງທ້າທາຍແມEນການ
ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫJຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ໃນຕົວເມືອງ
ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານໃນເຂດຊົນນະ ບົດ.
ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດJດີ, ການລົງທືນໃນ FAF ສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງຢEາງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງປະ
ຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ການນໍາໃຊJທີ່ດິນ ສໍາລັບປູກພືດທີ່ບໍ່ແມEນອາຫານ, ຫຼື ເພື່ອຜະຫຼິດອາຫານສົ່ງ
ອອກເປັນຕົ້ນຕໍ ສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງທ້ອງຖິ່ນ (UNCTAD, FAO &

IFAD, 2010vii) ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ AMS ສ່ວນໃຫຍ່. ໃນຂະນະທີ່ການລົງທືນສາມາດເພີ່ມການ
ຜະລິດໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ, ມັນອາດຈະຫັນທິດທາງອາຫານອອກຈາກຊຸມຊົນ ທ້ອງຖິ່ນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີ່
ສຸດ (Mirza et al, 2014). ການຍ້າຍ ແລະ ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາໃໝE ສາມາດກະທົບ ຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນ
ໃນການປູກ ຫຼື ລ້ຽງສິ່ງທີ່ເປັນອາຫານຂອງຕົນເອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງອາຫານຕາມຊິນເຄີຍ ແລະ ທີ່ເປັນພື້ນບ້ານ,
ລວມທັງທີ່ດິນທີ່ເປັນທັງທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພື່ອລ້ຽງຊີບອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ.
ສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມເຕີມເກີດຂື້ນ ເມື່ອການລົງທືນຂອງຕ່າງປະເທດໃນ FAF ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງ

ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊົດເຊີຍໄດJໂດຍການກະຕຸJນລາຍໄດJຂອງຊາວກະສິກອນ
ຈາກການປູກພືດສົ່ງອອກ ເຊິ່ງສາມາດ ນໍາໃຊJເຂົ້າໃນການຊື້ອາຫານໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຍົກຕົວຢEາງມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ ໄດJລົງທືນ
ຢEາງຫຼວງຫຼາຍໃນ AMS ອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມEນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ, ເພື່ອສະໜອງຕະຫຼາດຂອງຕົນ
(Fiedler & Iafrate, 2016). ການລົງທືນຂອງຕ່າງປະເທດໃນ FAF ອາດຈະຊ່ວຍໃຫJບັນດາລັດເຈົ້າພາບສາມາດຄວບ
ຄຸມການຜະລິດສໍາລັບຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຫTດຜ່ອນຕົ້ນທຶນຂອງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍການຕັດພໍ່ຄ້າຄົນກາງອອກ.
ມັນຍັງອາດສະໜອງແຫຼ່ງ ຊັບພະຍາກອນ ພືດອຸດສາຫະກໍາທີ່ພຽງພໍເຊັ່ນ: ໄມJ, ຢາງພາລາ ແລະ ເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ, ສໍາລັບ
ອຸດສະຫະກໍາພາຍໃນປະເທດ (Schönweger & Üllenberg, 2009).
ອາຫານຂອງປະເທດບ້ານຂອງຜູລ
J ົງທຶນ.
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4.2. ສິດຕໍ່ທີ່ດິນ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ ຈາກການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ແມEນການຂັດແຍJງດ້ານທີ່ດິນ ທີ່ສົ່ງ ຜົນ
ກະທົບຢEາງຮ້າຍແຮງຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນ, ໂດຍມີຜົນກະທົບທາງລົບເປັນພິເສດະ ສໍາລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (Fiedler & Iafrate,

2016).viii ຂໍ້ຂັດແຍEງກ່ຽວກັບທີ່ດິນແມEນຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດທີ່ເກີດຂື້ນຈາກ 10 ການລົງທຶນ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນທຸລະກິດກະສິກໍາຢູE AMS2 (Mirza et al, 2014). ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບໍ່ສະໝັກໃຈສາມາດ
ເຮັດໃຫJຄົວເຮືອນສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນຂອງຕົນທັງໝົດ, ແລະ ການກUານົດເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ສາມາດຕັດ
ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ນໍ້າ ແລະ ແຫຼ່ງອາຫານການກິນຂອງປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ. ອົງການສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງການຈັດຫາທີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ 4
AMS ພົບວ່າຜົນກະທົບດ້ານລົບໂດຍສະເພາະຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຈໍາແນກ ແລະ ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ;
ກຸEມຊົນເຜົ່າ, ແມEຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຊຸມຊົນຊົນນະບົດ, ແລະ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ (Golay, 2015).ix
ຂໍ້ຂັດແຍEງທີ່ດິນ ແລະ ຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງນໍາໃຊJ ສົ່ງຜົນກະທົບຢEາງຮ້າຍແຮງຕໍ່ນັກລົງທຶນເຊັ່ນດຽວກັນ,
ໃນບາງກໍລະນີ ພຶດຕິກໍາທີ່ມີແຮງຈູງໃຈ ເປັນຕົວກໍ່ໃຫJເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນແງEຂອງການສໍາ
ປະທານປEາໄມJ, ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດເຈົ້າພາບ ທີ່ ບໍ່ສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJ,
ໃນກໍລະນີທີ່ດີທີ່ສຸດ ກໍຖືວ່າ ເປັນຕົວທ່ວງດຶງ ເຮັດໃຫJນັກລົງທຶນ ບໍ່ລົງທຶນໃນວິທີການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງກວ່າ, ແຕEໃນກໍລະນີ
ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ກໍຈະເປັນການກະຕຸJນໃຫJນັກລົງທຶນ 'ຕັດ ແລະ ແລEນໜີ' ກ່ອນຈະສູນເສຍການສໍາປະທານ (Chan,
2016; Schönweger & Üllenberg, 2009).
ຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ການຂັດແຍJງ ແມEນຮ້າຍແຮງກວ່າ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມເີ ຂດຊົນນະບົດ ເປັນ

(Liu, 2014; Sylvester &
Phaophongsavath 2017 ). ການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ຄວາມບໍ່ເປັນທາງການ ແມEນມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ຢູEໃນ
ບັນດາປະເທດຫຼັງສົງຄາມ ທີ່ມີການສູນເສຍຂໍ້ມູນບັນທຶກທີ່ເປັນທາງການກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່
ກວ້າງຂວາງ (Chan, 2016)xi. ການສ້າງແຜນທີ່ຕາດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນເພື່ອປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສິດຄອບ
ຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຫTດຜ່ອນ ຄວາມຂັດແຍJງ ແມEນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ (Mirza et al, 2015). ໃນການລົງທຶນດ້ານ
ທີ່ດິນ ໃນບາງປະເທດ AMS ພົບວ່າ ຍັງມີການປຶກສາຫາລືທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ການຂາດຄວາມໂປEງໃສ ແລະ ການເປີດເຜີຍ, ແລະ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການໃຫJສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ໄດJຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດມີສ່ວນຮ່ວມຢEາງເໝາະສົມ
ໃນການວາງແຜນ
xii
ແລະ ການຕັດສິນໃຈ (Zhan, et al. 2015. ). ທີ່ດິນຂອງຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ທີ່ດິນຂອງບັນພະບູລຸດ ແມEນມີຄວາມ
ສ່ຽງເປັນພິເສດ (Tagliarino, 2016)xiii ກໍລະນີສຶກສາ ໃນ ການລົງທືນດ້ານ FAF ໃນ AMS ໄດJພົບວ່າ ຄວາມສັບສົນ
ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ທັບຊ້ອນ ຂອງພາກລັດໃນລະດັບຕ່າງໆ (ໂຄງການບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃນພາກພື້ນ
ແມEນໍ້າຂອງ, 2016),xiv ພ້ອມທັງການຂາດຄວາມໂປEງໃສ ແລະ ຄວາມບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດJ ສໍາລັບນັກລົງທືນ ກ່ຽວກັບ
ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຫາທີ່ດິນ (Sylvester & Phaophongsavath, 2017).
ສ່ວນໃຫຍ່

ແລະ

ເປັນບ່ອນທີ່ສິດທິຕທ
ໍ່ ີ່ດິນສ່ວນຫຼາຍແມEນບໍເ່ ປັນທາງການ
x

ການປັບປຸງຄວາມໂປEງໃສ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ກໍາລັງເກີດຂື້ນເພື່ອຕ້ານກັບຜົນກະທົບທາງລົບ. ບາງ AMS ກໍາ

ລັງກ້າວໄປສູEຄວາມໂປEງໃສໃນການລົງທືນຂະໜາດໃຫຍ່ ດ້ານ FAF, ໂດຍມາເລເຊຍໄດJເຜີຍແຜEການປະເມີນຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (Zhan et al, 2015). ກໍລະນີສຶກສາ ໃນລາວ ແລະ
ກໍາປູເຈຍ ພົບວ່າການຂາດແຄນທີ່ດິນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການແຂEງຂັນຂອງນັກລົງທືນ ແລະ ຂະບວນການຮຽນຮູJຂອງພາກສ່ວນມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແມEນນໍາໄປສູEການລົງທືນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລາຍຂື້ນ (Messerli, et
al. 2015). ມີແນວໂນJມໃນການນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີ ເຊັ່ນ: ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ການຖ່າຍຮູບດ້ວຍ drone ເພື່ອ
ຕິດຕາມກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນ. ແຕEກໍຍັງມີການປັບປຸງ ທີ່ຕ້ອງໄດJເຮັດ ໃນດ້ານຄວາມໂປEງໃສ, ມາດຕະການ
ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີ ໃນການລົງທືນດ້ານ FAF ໃນບາງ AMS.

2

ກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສປປ ລາວ
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4.3. ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ -ຊີວິດການເປັນຢູE
ວຽກ ແລະ ການສ້າງຊີວິດການເປັນຢູE ແມEນ ໜຶ່ງ ໃນຜົນປະໂຫຍດທີສ
່ ໍາຄັນທີ່ສຸດຈາກການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຂະໜາດໃຫຍ່
ໃນ FAF. ການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຂະໜາດໃຫຍ່ 10 ແຫEງ ໃນ 5 AMS ພົບວ່າການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ຄືຜົນປະໂຫຍດ

ທີ່ຖືກກ່າວເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ໄດJຈ້າງແຮງງານໂດຍກົງປະມານ 7,000 ຄົນ (Mirza et al,
2014). ຫຼາຍໆວຽກເຫຼົ່ານີ້ໄດJຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ສູງກວ່າຕະຫຼາດແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ. ທີ່ສໍາຄັນ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ບໍ່ໄດJ
ຕິດພັນກັບຂະໜາດຂອງທີ່ດິນ ແຕEຈະຕິດພັນກັບຮູບແບບທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າ. ການລົງທືນທີ່ມກ
ີ ານສ້າງໂຮງງານປຸງແຕEງ ຈະ
ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດJຫລາຍກວ່າ ເມື່ອທຽບຕໍ່ເຮັກຕາ (Zhan et al, 2015).
ແຕEວ່າບໍ່ແມEນວຽກທັງໝົດຈະໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດJຮັບຄ່າຈ້າງເປັນຢEາງດີ, ແລະ ວຽກເຫຼົ່ານັ້ນກໍ ບໍ່ໄດJຖືກແບEງປັນຢEາງເທົ່າທຽມກັນ
ລະຫວ່າງຊ າຍ ແລະ ຍິງ. ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງ ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ສໍາຄັນ ຢູໃE ນບັນດາການລົງທຶນທຸລະກິດດ້ານກະສິກໍາທີ່ໄດJ
ຖືກ ຄົ້ນຄວ້າ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. ມີພຽງແຕEປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງວຽກເທົາ່ ນັ້ນທີ່ຕົກເປັນຂອງແມEຍິງ, ແລະ ວຽກເຫຼົ່າ
ນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມEນວຽກທີ່ບເໍ່ ປັນທາງການ, ຊົ່ວຄາວ, ຫຼື ຕາມລະດູການ (Zhan et al, 2015). ຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກກໍ່
ຍັງເປັນ ຄໍາຖາມ; ໃນຫຼາຍໆ ກໍລະນີສຶກສາ, ຈໍານວນວຽກທີ່ສ້າງ ແມEນຫTດລົງຕາມການເວລາ ແລະ ຕໍ່າກ່ວາຈໍານວນ ທີ່ນັກ
ລົງທືນໄດJສນ
ັ ຍາໄວJໃນເບື້ອງຕົນ
້ (FAO, 2012). ສໍາລັບນັກລົງທືນຕ່າງປະເທດ, ຕໍາແໜEງ ຜູJຈັດການມັກຈະເປັນຂອງ ຄົນ
ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຄົນທີ່ມາຈາກນອກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (Liu, 2014). ໃນບາງກໍລະນີ, ວຽກອອກແຮງງານໃນສວນຢາງພາລາໄດJ
ຖືກມອບໃຫJແຮງງານອົບພະຍົບຈາກເຂດນອກທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຫັນວ່າ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫJເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (Gironde & Senties Portillaxvi, 2015; Schönweger & Üllenberg, 2009).
ໂຄງການແບບ ສັນຍາກະສິກໍາ (Contract Farming) ສາມາດປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູE ໂດຍປEອຍໃຫJຊາວກະສິກອນຄວບ
ຄຸມທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ, ແຕEອີກຄັງ້ ໜຶ່ງ ຜົນປະໂຫຍດກໍຍັງ ບໍ່ໄດJຖືກແຈກຢາຍຢEາງເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງຊາຍ ແລະ ຍິງ.

ບັນດາຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ມຊ
ີ າວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍເປັນຄູEຮ່ວມທຸລະກິດ ສາມາດຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫJ
ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການລົງທືນ ດ້ານ FAF, ສ້າງໂອກາດສ້າງລາຍໄດJ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.
ຍົກຕົວຢEາງ, ນັກລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຂະໜາດໃຫຍ່ 11 ແຫEງໃນ AMS ໄດJເຮັດສັນຍາກັບຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຜູສ
J ັນຍາຮັບ
ປູກ ຫຼື ລ້ຽງ(outgrowers) ພາຍໃນຮູບແບບທຸລະກິດທີທ
່ ົ່ວເຖິງກວ່າເກົ່າ (Mirza et al, 2014). ການລົງທືນເຫລົ່ານີ້ໄດJ
ຮັບຜົນດີຍ້ອນວ່າມີຜູJຊື້ທໜ
ີ່ ້າເຊື່ອຖືສໍາລັບຜົນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ ໄດJປະ ກອບສ່ວນ ໃນທາງບວກເພື່ອເຮັດ
ໃຫJລາຍໄດJໃນຊົນນະບົດເພີ່ມຂື້ນ. ຜູJສັນຍາຮັບປູກ ຫຼື ລ້ຽງໃຫJ ໂດຍທົ່ວໄປຄິດວ່າພວກກ່ຽວໄດJຮັບລາຄາທີ່ດີກວ່າສໍາລັບ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໄດJຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຈາກນັກລົງທຶນ. ໃນອີກ
ດ້ານນຶ່ງ, ການເລືອກເອົາຊາວກະສິກອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາລັບສັນຍາ ສາມາດນໍາໄປສູEຄວາມບໍສ
່ ະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ໃນຊຸມຊົນ. ໃນຫລາຍໆກໍລະນີຜົນໄດJຮັບບົດບາດຍິງຊາຍແມEນ ໜ້າຜິດຫວັງ ; ໃນບັນດາຜູJສັນຍາຮັບປູກ ຫຼື ລ້ຽງ ມີແມEຍິງ ຕໍ່າ
ກວ່າ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ (Mirza et al, 2014; Smaller et al, 2015xvii). ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມບໍດ
່ ຸEນດ່ຽງດ້ານອໍານາດ
ລະຫວ່າງຜູJຜະລິດ ແລະ ຜູJຊື້ຍັງຄົງມີຢ,ູE ມີການແຈກຢາຍຄວາມສ່ຽງ ທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຜູJຜະລິດມັກຈະມີ ອໍານາດຕໍ່ລອງ
ທີ່ອ່ອນແອກວ່າ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໂອກາດໃນການເຮັດສັນຍາກະສິກໍາ ມາພ້ອມກັບຄວາມສ່ຽງ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນ, ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບພືດ
ທີ່ສໍາຄັນ ຂອງອາຊຽນ. ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຂອງພືດອຸດສະຫະກUາ ທີ່ມີການຊື້ຂາຍສາມາດເຮັດໃຫJຄົວເຮືອນກະສິກUາ
ທີ່ມີສັນຍາສ່ຽງຕໍ່ການຕົກຕໍ່າ ຂອງລາຄາ, ເຊັ່ນ ລາຄາຢາງພາລາຫTດລົງໃນປີ 2012 (Sylvester & Phaophongsavath
2017). ພືດຊະນິດນີມ
້ ີໄລຍະຍາວລະຫວ່າງການປູກ ແລະ ການເກັບກ່ຽວ, ສະນັ້ນຊາວກະສິກອນຕ້ອງສ່ຽງຕໍ່ເຫດການຕ່າງໆ
ເຊັ່ນ: ໄຟ, ພະຍາດ, ແລະ ດິນຟJາອາກາດ, ທີ່ຈະມາທໍາລາຍກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະເຕີບໃຫຍ່ (Schönweger & Üllenberg,
2009). ການກໍານົດລາຄາທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ, ການປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຊັກຊ້າໃນການປຸງແຕEງ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫJຊາວ
ກະສິກອນເສຍປຽບ. ພືດອາຊຽນທີສ
່ ໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງ - ຢາງ, ນໍ້າຕານ, ແລະ ນU້າມັນປາມ - ຕ້ອງໄດJຮັບການປຸງແຕEງຢEາງ
ໄວວາຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວ, ເຮັດໃຫJຊາວກະສິກອນ ຕົກຢູໃE ນສະພາບທີ່ຕ້ອງຂຶ້ນກັບຄວາມເມດຕາປານີຈາກນັກລົງທືນ ໃຫJມາ
ເກັບຊື້ທັນເວລາ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ ແລະ ປຸງແຕEງຢEາງພຽງພໍ (Zhan et al, 2015). ໃນຂະນະດຽວ
ກັນ, ແມEຍິງເຮັດວຽກເກືອບທັງໝົດ ຕາມສັນຍາກະສິກໍາ, ແຕEໂດຍປົກກະຕິແລJວ ສັນຍາແມEນເຊັນໂດຍພວກຜູJຊາຍ ທີເ່ ປັນ
ຫົວໜ້າຄອບຄົວ (Daley, 2013xviii), ແລະ ພືດທີ່ປູກຕາມສັນຍາ ສາມາດມາປEຽນແທນ ພືດອາຫານທີ່ແມEຍິງປູກເພື່ອລ້ຽງ
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ຄອບຄົວ (Vermeulen & Cotula 2010xix; Eaton & Shepherd 2001.xx). ແນວໃດກໍ່ຕາມສັນຍາກະສິກໍາ ເປັນ
ແນວຄິດສາມາດໄດJຮັບການປັບປຸງຕື່ມອີກ, ລວມທັງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບຕ່າງໆ, 'ການລົງທຶນຮ່ວມ' ແລະ 'ການ
ແບEງປັນຄວາມສ່ຽງ'. ຖ້າມີການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຈ້າງງານລະຫວ່າງເພດສາມາດ
ແກJໄຂໄດJ.
4.4. ການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຜົນກະທົບຈາກການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ເຫດການສະເທືອນຂັວນ ຕ່າງໆ ທີຕ
່ າມມາ
ແມEນເກີດຂຶ້ນ ໃນລະດັບໂລກໂລກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໃນທັນທີ ແລະ ໄລຍະຍາວ; ມັນກະທົບຕໍ່ທຸກຂະແໜງການ, ລວມທັງ
FAF; ແລະ ພວກມັນບໍ່ເຄົາລົບຊາຍແດນ ຫຼື ອົງກອນໃດໆ ຂອງມະນຸດ. ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ເພື່ອ

ຊ່ວຍຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫຼົ່ານັ້ນ, ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບມັນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫJມີປະຕິບັດການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນ
ພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູJວາງນະໂຍບາຍ (ທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ), ນັກລົງທຶນ (ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ), ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ.
ການລົງທືນໃນດ້ານ FAF ສາມາດທໍາລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍການໃຊJຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຫຼາຍເກີນ
ໄປ. ການຕັດໄມJ ແລະ ຖາງປEາເພື່ອຫັນປEຽນມາໃຊJ ໃນການກະສິກໍາແມEນສາເຫດຕົ້ນຕໍ ຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ນໍ້າ

, ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປEອຍອາຍກາກບອນ. ມູນຄ່າຂອງໄມJທ່ອນ ສໍາລັບການຂາຍທັນທີພາຍໃນພາກພື້ນ ມັກ
ຈະມີລາຄາສູງ, ເຊິ່ງໄດJດຶງດູດນັກລົງທືນ ແຕEພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດJສືບຕໍພ
່ ັດທະນາທີ່ດິນ ຫຼັງຈາກຕັດໄມJອອກແລJວ, ເປັນການ
ສ້າງຄວາມສູນເສຍໃຫJຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (Zhan et al, 2015; Chan, 2016).
ເຖິງວ່າຈະມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,

ແຕEກໍ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສEຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ການຄຸJມຄອງທີ່ດິນ,

ປEາໄມJ

ແລະ ການປະມົງຢEາງມີປະສິດທິຜົນ. ຄ່ານິຍົມໃນຕະຫລາດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ
ທີ່ໄດJຮັບການຢັ້ງຢືນ ກໍາລັງຂັບເຄື່ອນການລົງທືນໃນການປະຕິບັດການຜະລິດແບບຍືນຍົງ. ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄ່າໃຊJ

ຈ່າຍໃນການຄຸJມຄອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ປEາໄມJ ແລະ ການປະມົງໃນໄລຍະຍາວ ຄືການພິຈາລະນາຫຼັກ. ການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພືດ ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຊະນິດ ຕ້ອງໃຊJສານເຄມີຫຼາຍ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມ
ຂອງດິນ ແລະ ນໍ້າ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ຜ່ານການສະສົມຂອງສານເຄມີ, ການສີດພົ່ນທາງອາກາດ ແລະ ການ
ປົນເປື້ອນຂອງນໍ້າ (Mirza et al, 2014). ແລະ ມັນບໍ່ໄດJຖືກຈUາກັດສະເພາະແຕEກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍ່ (ADB,
2014)

xxi

. ນັກລົງທືນຄົນໜຶ່ງໃນປະເທດ ກໍາປູເຈຍໄດJສ້າງ ຕົວແບບດ້ານກະສິກໍາ - ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມູນນິທິສາກົນ ເພື່ອ

ການກະສິກໍາແບບອິນຊີ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຮັບຮອງມາດຕະຖານກະສິກໍາແບບອິນຊີ ຂອງອິນເດຍ, ເຊິ່ງບໍ່ໃຊJ
ສານເຄມີກະເສດ ຫຼື ປຸຍເຄມີ, ໃຊJການກໍາຈັດວັດສະພືດດ້ວຍມື ແລະ ການໄຖພວນດິນຂັ້ນຕໍ່າ (Mirza et al, 2014).
ເຖິງຢEາງໃດກໍ່ຕາມ, ໃບຮັບຮອງມາດຕະຖານ ອາດມີລາຄາແພງ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ SME, ລາຄາ
ພິເສດທີ່ຈ່າຍ ຍັງບໍ່ສູງພໍທີ່ຈະເປັນແຮງກະຕຸJນທີ່ພຽງພໍ, ແລະ ຈະແມEນບໍລິສັດ, ບໍ່ແມEນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ເປັນ
ຜູJທີ່ສາມາດເກັບ ກໍາສ່ວນແບEງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມູນຄ່າໄດJ.
4.5. ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານສະຖາບັນ
ໜຶ່ງໃນມາດຕະການສໍາຄັນທີ່ລັດຖະບານສາມາດປະຕິບັດເພື່ອກໍານົດ ແລະ ຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ໄດJກ່າວມາຂ້າງເທິງ
ແມEນການກວດຜ່ານ ບັນດານັກລົງທືນ ແລະ ບົດສະເໜີການລົງທືນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງຢEາງໃດກໍ່ຕາມ, ຂັ້ນຕອນການກວດ
ຜ່ານ ແລະ ຄັດເລືອກນັກລົງທືນໃນບາງ AMS ພົບວ່າເຮັດແບບຟJາວຟັ່ງ ແລະ ຜິວເຜີນ. ສ່ວນໜຶ່ງ ແມEນຍ້ອນວ່າ ການ

ກວດຜ່ານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກ ທີ່ສົມບູນແບບ ຮຽກຮ້ອງໃຫJມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ (ລວມທັງທັກ
ສະການເຈລະຈາ ແບບຊ່ອງໜ້າກັບນັກລົງທືນ), ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງອົງກອນຕ່າງໆ
ຂອງລັດຖະບານ, ເຊິ່ງອາດຈະຍັງຂາດ ຢູEໃນບາງ AMS. ບັນດາອົງກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດຜ່ານ ຍັງອາດຈະຕົກ
ຢູEພາຍໃຕJຄວາມກົດດັນທາງການເມືອງ ແລະ ອິດທິພົນ ຂອງນະໂຍບາຍແບບເກື້ອກູນ“ ເຮັດໃຫJມັນແລJວໄປ”. ປະເດັນນີ້
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ໂດຍສະເພາະແລJວ ອາດເປັນບັນຫາໃນເວລາທີ່ການຄັດເລືອກບໍ່ມີຄວາມໂປEງໃສ ຫຼື ບໍ່ທົ່ວເຖິງ (ບໍ່ລວມເອົາພາກສ່ວນມີ
ສ່ວນຮ່ວມ).

ນອກຈາກນັ້ນ,

ລັດຖະບານອາດຈະເນັ້ນ

ການດຶງດູດການລົງທືນ,

ແຕEຕ້ອງປະຕິບັດໄດJຄວາມສົມດຸນ

ລະຫວ່າງການດຶງດູດ ແລະ ການຄັດເລືອກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
ການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທືນ FAF ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບສັນຍາການລົງທືນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ ທ້ອງຖິ່ນກໍ່ແມEນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບປະເທດເຈົ້າພາບ. ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ບໍ່ພຽງພໍສາມາດ ໝາຍຄວາມ

ວ່າ ລັດຖະບານ ຈະບໍ່ເຫັນສັນຍານເຕືອນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບການລົງທືນທີ່ລົ້ມເຫລວ ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດJແກJໄຂ ຫຼື ລົງໂທດ,
ຫຼື ລົ້ມເຫລວໃນການສັງເກດເຫັນ ການປEຽນແປງທີ່ບໍ່ໄດJຮັບການອະນຸມັດ, ເຊັ່ນ ການປູກພືດຊະນິດອື່ນ ຫຼື ການປັບປEຽນ
ແຜນທຸລະກິດ (ທະນາຄານໂລກ/UNCTAD). ການຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດຖະບານ ມັກຈະບໍ່ພຽງພໍ ໃນການປະເມີນ
ຢEາງເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງນັກລົງທືນ ກັບພັນທະຕາມສັນຍາ ແລະ ຕາມກົດໝາຍຂອງຕົນ. ການ
ກວດກາກິດຈະກໍາ

ການລົງທືນມັກຈະສຸມໃສEເປົ້າໝາຍການຜະລິດ,

ແຕEມີການຕິດຕາມກວດກາທີ່ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຜົນ

ກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການລົງທືນ (Mirza et al, 2014). ອໍານາດທີ່ທັບຊ້ອນກັນ
ລະຫວ່າງພະແນກການຂອງລັດຖະບານ ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫJ ພັນທະໃນການຕິດຕາມກວດກາ “ຕົກເຮEຍໄປຕາມຊ່ອງ
ຫວ່າງ” (Chan, 2016). ການຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາໂຄງການລົງທືນຢEາງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແມEນຕ້ອງໃຊJ
ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍ ແລະ ອາດຈະໄດJຮັບບຸລິມະສິດຕໍ່າໂດຍບັນດາລັດຖະບານ (ADB, 2014).
4.6. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການ ແລະ ສັນຍາລະຫວ່າງລັດ - ນັກລົງທຶນ
'ເປັນວຽກທີ່ຫຍຸJງຍາກທີ່ຈະເຮັດໃຫJການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ,

ໂດຍສະເພາະໃນບໍລິບົດ

ຂອງປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ' (Mirza et. al, 2015, p.17) ແຕEຄວາມສໍາເລັດດ້ານການເງິນ ແລະ ການດໍາເນີນງານ

ແມEນມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອທີ່ ການລົງທຶນ ໃນດ້ານ FAF ຈະສາມາດບັນລຸ ຜົນ ຮັບທາງບວກດ້ານການພັດທະນາ. ຍິ່ງໄປ
ກວ່ານັ້ນ, ການລົງທືນດ້ານ FAF ມີແນວໂນJມທີ່ຈະໃຊJເວລາດົນນານ ເພື່ອທີ່ຈະມີກະແສເງິນສົດເປັນບວກ ເມື່ອທຽບກັບ
ຂະແໜງການອື່ນໆ. ໂດຍປົກກະຕິ, ນັກລົງທືນທີ່ປະສົບຜົນ ສໍາ ເລັດຫຼາຍກວ່າ ຈະແມEນນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສົບການ, ມີການ
ເງິນທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢEາງຈະແຈJງກ່ຽວກັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ. ເຖິງຢEາງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ
ໂຄງການ ສາມາດເປັນການ ສູນເສຍ-ສູນເສຍ-ສູນເສຍ ສໍາລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ນັກລົງທືນ ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບ. ບົດ
ແນະນໍາຈະຊ່ວຍໃນການແກJໄຂຄວາມສ່ຽງນີ້. ອັດຕາສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງບັນດາການລົງທືນຂອງອາຊຽນ ໃນການສຶກສາທີ່
ກ່າວມາ ຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມEນບໍ່ມີຜົນກໍາໄລ ຫຼື ມີຄວາມລ່າຊ້າ ໃນກໍານົດເວລາ ຍ້ອນສິ່ງທ້າທາຍໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການ
ເງິນເຊັ່ນ: ຄວາມຫຍຸJງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການເງິນ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ, ຖະໜົນບໍ່ດີຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນ, ບັນຫາດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ບັນຫາຄວາມເປັນໄປໄດJທາງງດ້ານວິຊາການ ເຊັ່ນ
ດິນບໍ່ແທດເໝາະ (Mirza et al, 2015). ຄວາມສ່ຽງດ້ານຊື່ສຽງ ສໍາລັບນັກລົງທຶນເອກະຊົນທີ່ຖືກມອງວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການ “ຍຶດເອົາທີ່ດິນ” ແມEນກUາລັງເພິ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າຕ່ອງໂສJການສະໜອງທົ່ວໂລກ ມີຄວາມໂປEງໃສເພີ່ມຂຶ້ນ ລວມ
ທັງສິນຄ້າສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງອາຊຽນເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນປາມ, ໄມJ, ນໍ້າຕານ, ຢາງພາລາ ແລະ ສາລີ (Dwyer, Polack & So,
2015)xxii.
ໃນບ່ອນທີ່ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນເກີດຂື້ນ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ວ່າສິດ ໃນການຍິນຍອມ ແບບມີອິດສະລະ, ໄດJຮັບຂໍ້ມູນ ລ່ວງໜ້
າ

(FPIC) ແມEນຖືກຮັບຮອງ. ປະເດັນນີ້ ອະນຸຍາດໃຫJຊຸມຊົນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່ຍອມຮັບ ຕໍ່ໂຄງການທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນ

ກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ ຫຼື ຕໍ່ດິນແດນຂອງພວກເຂົາ. ປະຈຸບັນ, ສິດດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວພັນກັບຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ໄດJຮັບການ
ຍອມຮັບ ໃນຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພື້ນເມືອງ (UNDRIP).
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ກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດທີ່ຖືກບັງຄັບໃຊJຢEາງຖືກຕ້ອງ ແມEນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາລັບລັດຖະບານ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫJບັນລຸ ຜົນ
ກະທົບໃນທາງບວກຂອງການລົງທືນໃນດ້ານ FAF, ແຕEໃນພາກປະຕິບັດ, ສັນຍາລະຫວ່າງລັດ ແລະ ນັກລົງທຶນ, ເຊິ່ງເອີ້ນ
ວ່າ ສັນຍານັກລົງທຶນ-ລັດ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ AMS. ໂດຍສະເພາະ ແມEນໃນປະເທດ ກໍາ ລັງພັດທະນາ ບ່ອນທີ່ກົດໝ

າຍພາຍໃນທີ່ຈໍາເປັນອາດຈະບໍ່ມີ ຫຼື ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດພຽງພໍ (Smaller, 2014) ຫຼື ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ
ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັງຄັບໃຊJການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ມີຢູE. ປະເທດເຈົ້າພາບ ອາດຈະຂາດທັກສະທາງດ້ານກົດໝ
າຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຈລະຈາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫJພວກເຂົາໄດJເຮັດສັນຍາທີ່ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ພຽງພໍ ເພື່ອປົກປJອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກລົງທືນ. ປະໂຫຍກທີ່ເປັນບັນຫາເປັນພິເສດ
ທີ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມັກຈະໃຊJແມEນ ການຍັນຍັດໃຫ້ມີ“ສະຖຽນລະພາບ", ເຊິ່ງເຮັດໃຫJກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດ
ຕ້ອງຖືກແຊEແຂງ ໃນເວລາທີ່ ເຊັນສັນຍາກັບນັກລົງທືນລາຍນັ້ນ ((Smaller, 2014). ປະໂຫຍກດັ່ງກ່າວອາດຈະຍົກເວັ້ນ
ນັກລົງທືນລາຍນັ້ນ ຈາກການນໍາໃຊJກົດໝາຍໃໝE ຫຼື ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫJລັດຖະບານທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງດ້ານການ
ເງິນ ທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການນໍາໃຊJກົດໝາຍໃໝE. ປະເດັນນີ້ອາດຈະເຖິງ ມີມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃໝE ແລະ ການເພິ່ມ
ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ (Smaller, 2014).
ໃນທີ່ສຸດ, ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ ຍັງຂາດກົນໄກການຮ້ອງທຸກສໍາລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການລົງທືນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຊຸມ
ຊົນກໍ່ບໍ່ຮູJວ່າ ຈະຍົກບັນຫາຄວາມກັງວົນ ຫຼື ຊອກຫາວິທີແກJໄຂບັນຫາ ຄືແນວໃດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງ
ການລົງທືນ, ນັກລົງທືນຄວນເຝົ້າລະວັງຕໍ່ ຄໍາ ຮ້ອງທຸກທີ່ຍັງບໍ່ໄດJຮັບການແກJໄຂ ທີ່ອາດຈະສືບທອດມາຈາກ 'ບັນຫາ
ມໍລະດົກ' (Interlaken Group 2017, CDC ແລະ DEG 2016).xxiii ບັນຫາດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກສືບທອດມາຈາກ
, ຕົວຢEາງ, ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ຫຼື ການປະຕິບັດງານທີ່ຜ່ານມາ; ຂໍ້ຂັດແຍEງທາງດ້ານການເມືອງທີ່ນໍາໄປສູEການຍົກຍ້າຍ; ຫຼື ຂັ້ນ
ຕອນການປຶກສາຫາລືທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ໄດJຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ມອງວ່າບໍ່ໃນຂັ້ນຕອນການເວນຄືນທີ່ດິນຂອງນັກລົງທືນເອງ. ກົນ
ໄກການຮ້ອງທຸກຂອງນັກລົງທືນ ແມEນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫJນັກລົງທືນໄດJຮັບ ແລະ ແກJໄຂຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ
ການຮ້ອງທຸກ ຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈາກບັນດາຄົນງານ ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາໃນບ່ອນເຮັດວຽກ (Smaller, 2014).
5. ບົດແນະນໍາຂອງ ອາຊຽນ ສໍາລັບການລົງທຶນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ

ບົດແນະນໍາຂອງອາຊຽນ ສໍາລັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ແມEນ
ໄດJຮັບ ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ມີພື້ນຖານ ຈາກຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບຫຼັກການຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານອາຫານໂລກ ສໍາລັບການ
ລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ (CFS-RAI). ບົດແນະນໍາ ແມEນເຄື່ອງມືໃນການສະໜັ
ບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ CFS-RAI ໃນອາຊຽນ. ບົດແນະນໍາແມEນເພື່ອບັນດາລັດຖະບານ AMS (ລວມທັງບັນດາ
ອົງການຍ່ອຍ, ສູນກາງ ແລະ ພາກພື້ນ) ແລະ ດັດປັບຕາມບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ສະເພາະທີ່ອາຊຽນກໍາລັງປະເຊີນຢູE ດັ່ງທີ່ໄດJ
ກໍານົດໄວJໃນພາກທີ 4, ໂດຍ ໃນຂົງເຂດສ່ວນໃຫຍ່ ແມEນເນັ້ນໜັກ ໃສEໂຄງການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ສ້າງ
ຫຼາຍຜົນກະທົບດ້ານລົບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຂອງການລົງທືນ FAF ດັ່ງທີ່ໄດJອະທິບາຍໄວJຂ້າງເທິງ. ເຖິງຢEາງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍຍັງມີ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ຢູEນອກລັດຖະບານ ແລະ ຜູJປະກອບການ
ເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງໄດJກໍານົດໄວJໃນພາກທີ 6. ບົດແນະນໍານີ້ ແມEນແບບສະໝັກໃຈ.
ບົດແນະນໍາທີ 1: ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ໂພຊະ
ນາການທີ່ດີຂື້ນ
•

ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ດີຂື້ນໂດຍ:
o

ຮັບຮູJ ແລະ ເຄົາລົບສິດທິຂອງພົນລະເມືອງອາຊຽນທຸກຄົນໃນການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ພຽງພໍ, ປອດໄພ,
ຫລາກຫລາຍ, ເປັນທີ່ຍອມຮັບທາງດ້ານວັດທະນະ ທໍາ, ມີພາບລັກໜ້າດຶງດູດ ແລະ ມີລາຄາຖືກ ແລະ
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ມີທາດບໍາ ລຸງ, ແລະ ປາສະຈາກຄວາມອຶດຫິວ.
o

ສະໜັບສະໜູນພັນທະຂອງ AMS ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ 2 (SDG2),
ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງບົດແນະນໍາໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ
ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ກອບລວມຂອງຄວາມ
ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດ ຂອງອາຊຽນ 2015 - 2020.

o

ຊ່ວຍໃນການຮັບປະກັນການສະໜອງ ອາຫານທີ່ພຽງພໍ, ລາຄາບໍ່ແພງ, ປອດໄພ ແລະ ມີທາດບໍາລຸງ
ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນອາຊຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ, ໃນລະດັບພາກ
ພື້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບຄົວເຮືອນໂດຍຜ່ານການຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຫລາກຫລາຍ, ການຊື້
ຜ່ານລາຍໄດJເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມທັງປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ແຈກຢາຍ ຄັງສະສົມອາຫານທີ່ມີຢູE.

o
•

ການຮັບຮູJ ແລະ ການເຄົາລົບສິດທິຂອງຊາວກະສິກອນຕໍ່ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງແນວພັນ.

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ:
o

ສະໜອງ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ, ຊ່ວຍໃຫJການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ.

o

ການພັດທະນາແຜນການຂອງຂະແໜງການ FAF ແຫEງຊາດ ທີ່ລວມເອົາຍຸດທະສາດ ເພື່ອບັນລຸຄວາມ
ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ດີຂື້ນ.

o

ສະໜັບສະໜູນໂຄງການເສີມສ້າງອາຫານ, ລວມທັງຜ່ານການເປັນຮຸJນສ່ວນກັບພາກເອກະຊົນ, ເພື່ອ
ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມປອດໄພດ້ານໂພຊະນາການ.

o

ພັດທະນາກົນໄກການເງິນໃນຊົນນະບົດທີ່ມີນະວັດຕະກໍາ, ລວມທັງຫຸJນສ່ວນພາກລັດ - ເອກະຊົນ
(PPPs), ເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ໃນເຂດ ທີ່ມີ
ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງ, ການຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ, ຊົນລະປະທານ ແລະ
ເຄືອຂ່າຍການເກັບຮັກສາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເພີ່ມການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ກໍາ ລັງຊື້. .

o

ຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງການລົງທືນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ແລະ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານ.

ບົດແນະນໍາທີ 2: ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ສະເໝີພາບ, ຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ການ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

•

ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນປະກອບສ່ວນໃນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ມຄ
ີ ວາມ
ສະເໝີພາບ, ຍືນຍົງ, ທົ່ວເຖິງ, ເຄົາລົບວັດທະນະທໍາ, ແລະ ເໝາະສົມ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໂດຍ:
o

ຊ່ວຍໃຫJບັນລຸການຂະຫຍາຍຕົວຢEາງສະເໝີພາບ, ຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໃນລັກສະນະ ທີ່ຫTດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ, ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງແມEຍິງ,
ແລະ ຫTດຜ່ອນຄວາມບໍສ
່ ະເໝີພາບພາຍໃນປະເທດແລະ ລະຫວ່າງ AMS, ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທໍາ
ອິດຂອງວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ສໍາລັບການຮ່ວມມືອາຊຽນໃນ FAF.

o

ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດທີ່ເໝາະສົມ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບຜູJ
ທີ່ຢູEໃນເຂດຊົນນະບົດ, ມີຄ່າຕອບແທນ ແລະ ລາຍໄດJທີ່ພຽງພໍ, ສະເໝີພາບໃນຄ່າແຮງງານ ແລະ ຊຸດສິດ
ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ມີສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ມີໂອກາດໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາທັກສະສີມ.ື

o

ຊຸກຍູJການປະດິດສ້າງ ແລະ ການກະຈາຍເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝEໆ ແລະ ຍືນຍົງ ທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ຂອງຊັບພະຍາກອນ, ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບການຜະລິດ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍແ
້ ນະນໍາ 7, ລວມ
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ທັງ ຜ່ານການປະສານງານ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການເປັນຮຸJນສ່ວນ ລະຫວ່າງຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ
ໃຫຍ່.
o

ຊ່ວຍເຫຼືອສະຫະກອນ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ຜູJເກັບກ່ຽວປEາໄມJ, ວິສາຫະກິດປEາໄມJ ຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ

SME ອື່ນໆ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ (ລວມທັງການປະຕິບັດຕາມ

ມາດຕະຖານ), ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຜູJທີ່ຕ້ອງການຫັນເປັນວິສາຫະກິດການຄ້າ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ
ແຂEງຂັນໄດJ.
o

ແບEງປັນມູນຄ່າຜ່ານ ພັນທະທີ່ມຄ
ີ ວາມສົມດຸນ ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊJໄດJ ຈາກທັງນັກລົງທືນ ແລະ
ປະເທດທີ່ມີການລົງທືນ.

o

ສະໜັບສະໜູນສັນຍາ ທີ່ມຄ
ີ ວາມເປັນທໍາ ແລະ ໂປEງໃສຫຼາຍຂື້ນ ລະຫວ່າງຜູJຊື້ ແລະ ຜູJຜະລິດສິນຄ້າ
ກະສິກໍາ ທີ່ແກJໄຂຄວາມບໍສ
່ ົມດູນດ້ານອໍານາດ, ໂດຍຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ມີລະບຽບກົດໝາຍທີ່
ເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ, ພ້ອມທັງ ນໍາໃຊJ ຫຼື ປັບປຸງໃຫJສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານຄວາມ
ສະ ໝັກໃຈທີ່ມີຢູEໃນຂົງເຂດນີ.້

o

ເຄົາລົບ ແລະ ສົ່ງເສີມການດໍາລົງຊີວິດໃນປEາ ຕາມຮີດຄອງວັດທະນະທໍາ ທີ່ມຄ
ີ ວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນ
ຍົງ.

•

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ:
o

ເອົາພັນທະຜູກພັນ ສະເພາະທີ່ສາມາດວັດແທກໄດJ ເຂົ້າໃນສັນຍາ ນັກລົງທືນ-ລັດ, ແລະ ຊຸກຍູJໂຄງການ
ພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫJແກE ການມີສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ
ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.

o

ຄົ້ນຄ້ວາທາງເລືອກອື່ນ ນອກຈາກການສໍາປະທານທີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູJໃຫJນັກລົງທືນ
ມີພັນທະຜູກພັນໃນການເຮັດສັນຍາກະສິກໍາ ທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ແລະ ມີຮູບການຈ້າງ
ປູກ ຫຼື ລ້ຽງ ທີ່ຍັງໃຫJຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຢູໃE ນທີ່ດິນຂອງຕົນ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ສໍາລັບນັກລົງທືນ, ໂຄງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂທ້ອງຖິ່ນ. ຮູບແບບສັນຍາກະສິກໍາ ທີຈ
່ ິງແລJວ ຄວນຈະໃຫJຜົນ
ປະໂຫຍດແກEຊຸມຊົນທັງໝົດ ບໍແ
່ ມEນ ມີພຽງແຕEຊາວກະສິກອນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີເທົ່ານັ້ນ.

o

ແນະນໍາຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນສັນຍານັກລົງທືນ-ລັດ,

ລວມທັງຂໍ້ຕົກລົງການ

ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການການການຍິນຍອມແບບມີອິດສະລະ ໄດJຮບ
ັ ຂໍມ
້ ູນ ລ່ວງໜ້
າ (FPIC) ແລະ ບົດແນະນໍາແບບສະໝັກ ໃຈກ່ຽວກັບການຄຸJມຄອງບໍລຫ
ິ ານ ການຄອບຄອງນໍາໃຊJທີ່ດິນ
, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJໃນບໍລບ
ິ ົດ ຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແຫEງຊາດ (VGGT),
CFS-RAI ແລະ ສUານັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບຫຼັກການສິດທິມະນຸດໃນ
ການເຮັດສັນຍາຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Ruggie, 2011xxiv). ໃນກໍລະນີຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ການ
ນໍາສະເໜີຂໍ້ຕົກລົງ FPIC, ແມEນສອດຄ່ອງກັບ ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງ
ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຄູEມື FPIC ຂອງ FAO.
o

ໂດຍການນໍາໃຊJ ເອກະສານແນະນໍາ ທີ່ມີຢູEແລJວ (ເຊັ່ນຄູEມືດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ UNIDROIT-FAOIFAD ໃນການເຮັດສັນຍາການກະສິກໍາ ປີ 2015; ແລະ ຂໍຕ
້ ົກລົງທີ່ເປັນຕົວແບບ ສໍາລັບສັນຍາກະສິກໍາ
ທີ່ມຄ
ີ ວາມຮັບຜິດຊອບ; ທີ່ຈະອອກມາໃນປີ 2018xxv) ເພື່ອພັດທະນາ ສັນຍາທີເ່ ປັນທໍາກັບຜູJຮັບປູກ ຫຼື
ລ້ຽງ, ແລະ ເຮັດວຽກກັບຊາວກະສິກອນ, ສະຫະກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຍົກ
ສູງຄວາມຮັບຮູJກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ພັນທະໃນສັນຍາ

o

ໃຫJບັນດາສະຫະກອນ ແລະ ອົງການຕົວແທນຂອງຜູJຜະລິດອາຫານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜູJບໍລິໂພກ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນເວທີດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນ.
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o

ສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອຮັບປະກັນການລວມເອົາແມEຍິງ ແລະ ກຸEມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ເຂົ້າໃນໂຄງການລົງທືນ
ແລະ ໂຄງການຮັບປູກ ຫຼື ລ້ຽງ, ໂດຍ ຄໍານຶງເຖິງຄວາມບໍ່ສົມດຸນດ້ານອໍານາດທີ່ມີຢ.ູE

o

ການຈັດສັນເງິນສາທາລະນະເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ,

ສະຫະກອນ,

ຜູJເກັບ

ກ່ຽວປEາໄມJ ແລະ SME, ໂດຍຜ່ານແຜນງານ ແລະ ເຄື່ອງມືໄລຍະຍາວເຊັ່ນ: ການເງິນຈຸລະພາກ, ການ
ປEອຍສິນເຊື່ອຊົນນະບົດ, ການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ,
ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ.
ບົດແນະນໍາທີ 3: ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫJແກEແມEຍິງ, ຊາວໜຸE
ມ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ກຸEມຄົນດ້ອຍໂອກາດ.

•

ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນປະກອບສ່ວນໃຫJແກEຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸEມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍ:
o

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫJແກEການເຂົ້າເຖິງໂອກາດທີສ
່ ະເໝີພາບ, ແລະ ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປJອງສິດທິມະນຸດ
ຂອງແມEຍິງ, ຊາວໜຸEມ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູJເຖົ້າ, ຄົນພິການ, ຄົນງານອົບພະຍົບ, ກຸEມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ,
ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ກຸEມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ, ສອດຄ່ອງກັບ

ແຜນການຊຸມຊົນ ສັງຄົມ-

ວັດທະນະທໍາ ອາຊຽນ 2025.
o

ຮັບຮູJການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແມEຍິງໃນຂະແໜງການ FAF, ພ້ອມທັງຮັບຮູຄ
J ວາມສໍາຄັນ
ຂອງຂະແໜງການ FAF ໃນອາຊຽນທີ່ໄດJເອົາໃຈໃສEຊາວໜຸEມຢEາງມີປະສິດທິຜົນ, ແລະ ດຶງດູດເອົາຊາວ
ໜຸEມ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການ ທີ່ເລີ່ມສູງອາຍຸນີ້ ນັບມືນ
້ ັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

o

ຮັບຮູJເຖິງບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງຂະແໜງ FAF ໃນການສົ່ງເສີມຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອ
ຊ່ວຍຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານ ແລະ ການປະກອບການ.

o

ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດຖຸດິບ, ການບໍລິການ (ການຂະຫຍາຍ,
ການໃຫJຄໍາປຶກສາ ແລະ ການເງິນ), ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ, ຕະຫຼາດ, ແລະ ຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານ, ແລະ
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານສິດຕໍທ
໋ ີ່ດິນ ຂອງແມEຍິງ.

o

ການເຊື່ອມສານບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມEຍິງພາກປະຕິບັດ ດ້ານ
ກະສິກໍາ, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJ ແບບຍືນຍົງ, ເພື່ອແກJໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງແມEຍິງ, ຊົນເຜົ່າ
ພື້ນເມືອງ ແລະ ກຸEມອື່ນໆ ຕໍ່ກັບ ຜົນກະທົບທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ
ການປEຽນແປງຂອງດິນຟJາອາກາດ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ວິໃສທດ ອາຊຽນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດສໍາລັບ
ການຮ່ວມມືອາຊຽນໃນ FAF.

o

ຮັບປະກັນໃຫJແມEຍິງ, ຊາວໜຸມ
E , ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຂົ້າຮ່ວມຢEາງມີຄວາມໝາຍ
ໃນການຕັດສິນໃຈ, ບົດບາດໃນການເປັນຜູJນໍາ, ແລະ ການເປັນຫຸJນສ່ວນ.

•

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ:
o

ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຂອງແມEຍິງ ຕໍ່ກັບການສຶກສາ ແລະ ກົນໄກການແກJໄຂຕາມກົດໝາຍ, ແລະ ປັບປຸງ
ຄວາມສາມາດຂອງແມEຍິງໃນການເຕົ້າໂຮມ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສິດທິທາງການເມືອງ . ໃນບາງກໍລະນີ,
ບົດບາດນີ້ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງລະບົບກົດໝາຍ ແຕEສ່ວນໃຫຍ່ແລJວ ແມEນຈະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການບັງຄັບໃຊJ ກົດໝາຍ ທີ່ມີຢູEແລJວ.

o

ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານສົ່ງເສີມເພດຍິງເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານສົ່ງເສີມທັງໝົດ ເພື່ອໃຫJ
ການສະໜັບສະໜູນ ຕາມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫJແກE ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ SME.

o

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫJແກEການເປັນຄູຮ
E ່ວມມື ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ,
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ກຸEມຊາວກະສິກອນ, ກຸEມຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ສະຫະກອນແມEຍິງເພືອ
່ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມEຍິງ.
o

ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸEມ ໃນຂະແໜງການ FAF ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫJແກEການເຂົ້າເຖິງຢEາງມີຄວາມໝາຍ ຕໍແ
່ ຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ຕະຫຼາດ ແລະ ໂອກາດ,
ຊຶ່ງລວມມີ:
§

ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ FAF, ທີ່ມີຫຼັກສູດການກະສິກໍາ ໃນຟາມ
ແລະ ເຕັກນິກ, ລວມທັງຫຼັກສູດການເປັນຜູJປະກອບການດ້ານກະສິກໍາ.

§

ສະໜັບສະໜູນນັກລົງທືນທີພ
່ ະຍາຍາມເຊື່ອມໂຍງຊາວໜຸEມ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.

§

ສະໜັບສະໜູນກຸEມຜູJຜະລິດທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫJແມEຍິງ, ຊາວໜຸEມ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ເພື່ອ
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການໂຄສະນາ ແລະ ອໍານາດໃນການຕໍ່ລອງ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

o

ການພັດທະນາແຜນງານຕ່າງໆເພື່ອປEຽນແປງຄວາມຮັບຮູJຂອງຊາວໜຸມ
E ຕໍ່ຂະແໜງ FAF ແລະ ກະຕຸກ
ຊຸກຍູJໃຫJໄວໜຸEມ ເລືອກເສັ້ນທາງອາຊີບ FAF ໃຫJຫຼາຍຂຶ້ນ.

o

ຮຽກຮ້ອງໃຫJນັກລົງທືນສ້າງຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸEມ ໃຫJເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງແຜນ
ທຸລະກິດຂອງຕົນ, ລວມທັງການຝຶກງານ ແລະ ທຶນການສຶກສາ.

o

ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊJ ICT ໃນ FAF ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ການບໍລິການອິນເຕີເນັດ, ແອັບ apps ແລະ ສື່
ສັງຄົມ, ທັງເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ດຶງດູດຊາວໜຸEມ ໃຫJເປັນຊາວກະສິກອນ ລຸJນຕໍ່
ໄປ.

o

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງກຸEມເງິນຝາກປະຢັດຂອງຊາວໜຸEມ ພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ/ຫຼື ກະຕຸກຊຸກຍູJກຸEມ
ທ້ອນເງິນຊຸມຊົນໃຫJລວມເອົາຊາວໜຸEມເຂົ້ານໍາ.

o

ຮັບຮູJບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແມEຍິງ ໃນຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານອາຫານ ແລະ
ໂພຊະນາການໃນລະດັບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫJແມEຍິງສາມາດແປການລົງທືນ
ໃນ FAF ໄປສູຜ
E ົນໄດJຮັບດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ໃນທາງບວກ ສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ
ຊຸມຊົນທີເ່ ຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ.E

ບົດແນະນໍາທີ 4: ເຄົາລົບການຄອບຄອງນໍາໃຊJທີ່ດິນ, ການປະມົງ, ແລະ ປEາໄມJ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນໍ້າ

•

ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນເຄົາລົບການຄອບຄອງນໍາໃຊJທີ່ດິນ, ການປະມົງ, ແລະ
ປEາໄມJ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນU້າໂດຍ:
o

ເຄົາລົບຜູJຖືສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJທີ່ດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJທີ່ຊອບທໍາ ທຸກຄົນ, ລວມທັງຜູJຖືສິດຕາມ
ປະເພນີ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ບົດແນະນໍາຕາມຄວາມສະ ໝັກ ໃຈກ່ຽວກັບການຄຸJມຄອງບໍລຫ
ິ ານການ
ຄອບຄອງ ນໍາໃຊJທີ່ດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJ (VGGT), ແລະ ບົດແນະນໍາແບບສະໝັກໃຈເພື່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍແບບຍືນຍົງ. ໃນບໍລບ
ິ ົດຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ໃນກໍລະນີຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ແມEນສອດ
ຄ່ອງກັບຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພື້ນເມືອງ.

o

ຮັບຮູJສິດທິຂອງປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການຍິນຍອມແບບມີອິດສະລະ ໄດJຮັບຂໍ້
ມູນ ລ່ວງໜ້າ (FPIC) ຕໍ່ການລົງທືນໃດໆໃນພື້ນທີ່ດິນ ແລະ ປEາໄມJທີ່ເປັນປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ຮັບປະກັນວ່າໄດJຜ່ານ FPIC.

o

ປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມຕໍ່ຜູJຖືສິດຄອບຄອງ

ນໍາໃຊJທີ່ຊອບທໍາທັງໝົດ,

ລວມທັງການສ້າງຂໍມ
້ ູນ

ພື້ນຖານ ຂອງສະພາບສັງຄົມທີ່ມີຢູEກ່ອນ ກິດຈະກໍາການລົງທືນໃດໆ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ
18

ທີ່ອາໄສຢູEໃນ

ຫຼື

ບໍລິເວນອອ້ມແອJມພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ

ໂດຍໃຫJຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດແກE

ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
o

ຫລີກລ້ຽງການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ທຸກຄົນທີ່ຖືສິດຄອບຄອງທີຊ
່ ອບທໍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍຂອງ AMS, VGGT, ຫຼັກການພື້ນຖານ ແລະ ຂໍແ
້ ນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ໂດຍອີງໃສE
ການພັດທະນາຂອງ ສໍານັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ
ມາດຕະຖານການປະຕິບັດທີ 5 ຂອງ IFC ກ່ຽວກັບການຈັດຫາທີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບ
ບໍສ
່ ະໝັກໃຈ.

•

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ:
o

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ດິນ ແລະ ນະໂຍບາຍການນໍາໃຊJທີ່ດິນ ພ້ອມທັງ ຄວາມສາມາດ ໃນ
ການບໍລິຫານ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນເພື່ອກໍານົດ, ບັນທຶກ, ແລະ ໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ,
ກໍານົດສິດເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຢEາງເປັນທາງການ, ໂດຍຮັບຮູJວ່າ ລະບອບການຄອບຄອງທີ່ດິນ ທີ່ໝັ້ນຄົງ
ສາມາດສະໜັບສະໜູນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

o

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫJແກEການອອກໃບຕາດິນ ລວມໝູ,E ຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ
ໃນການປົກປJອງສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJ ໃນວິທີທີ່ຮັບຮູJເຖິງແນວຄິດທີ່ກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເຈົ້າ
ຂອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ, ແລະ ນັ້ນແມEນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດJ ໂດຍຊຸມຊົນທີທ
່ ຸກຍາກ ແລະ ກຸEມດ້ອຍ
ໂອກາດ, ຮຽນຮູຈ
J າກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາໃນໂຄງການອອກໃບຕາດີນສ່ວນບຸກຄົນຕ່າງ ໆ, ໂດຍສະເພາະ
ສໍາລັບຜູJທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ.

o

ປູກຈິດສໍານຶກໃຫJແກEຊຸມຊົນກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ຊອບທໍາ ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຊຶ່ງລວມມີ:
§

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພືອ
່ ພົວພັນກັບນັກລົງທືນ, ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມ
ການເຈລະຈາ.

§

ພັດທະນາຂະບວນການທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອທີ່ ຄວາມກັງວົນ, ການຮ້ອງທຸກ
ແລະ ການລະເມີດສິດທິກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນ ຂອງຊຸມຊົນສາມາດຍົກຂຶ້ນມາ ແລະ
ແກJໄຂໄດJ (ສໍາລັບທຸກກຸEມ, ລວມທັງນັກລົງທືນ).

o

ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ການປູກຈິດສໍານຶກຮ່ວມ ໃນບັນດາ AMS ໃນທຸກລະດັບຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບ
VGGT ແລະ ບັນດາຫຼັກການ ແລະ ແນວທາງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຂັດຂວາງ ການປະຕິບັດ ການ
ສົ່ງເສີມການລົງທືນ ທີ່ທໍາລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJ. ຮັບປະກັນວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຖືວ່າບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດJ, ຄວນມີການຈໍາກັດໃຫJນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີມາດຕະການທີ່ເໝ
າະສົມເພື່ອຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຜູJທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ ແລະ ຊຸມຊົນເຈົ້າພາບ ຄວນໄດJຮັບການວາງແຜນ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢEາງລະມັດລະວັງ. ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຄວນໄດJຮັບການປະຕິບັດໂດຍອີງໃສE
ຜົນຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ, ແລະ ໂດຍພິຈາລະນາ ຫຼັກການພື້ນຖານ ແລະ ຂໍແ
້ ນະນໍາ
ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ໂດຍອີງໃສEການພັດທະນາ ຂອງ ສໍານັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດທີ 5 ຂອງ IFC ກ່ຽວກັບການຈັດຫາທີ່ດິນ
ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບ ບໍສ
່ ະໝັກໃຈ. . ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຄວນໄດJຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ
ຈາກຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕJຂະບວນການ FPIC ແລະ ຄວນຈະລວມເອົາໂອກາດ ສUາລັບການຈ້າງ
ແຮງງານຢູEໃນຟາມ ແລະ ນອກຟາມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັກສະໃຫJແກEປະຊາຊົນທີ່ໄດJຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ.

o

ຮັກສາລະບົບ ເປັນທໍາ ແລະ ໂປEງໃສ ໃນການລະບຸສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ໃນທາງທີ່ປົກປJອງຜູJຖືສິດຄອບຄອງ
ນໍາໃຊJທີ່ຊອບທໍາ ແລະ ເຂດອະນຸລັກຕ່າງໆ, ລວມທັງຜ່ານການນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີ ເຊັ່ນ ເຕັກໂນໂລຊີ
ລະບົບກໍານົດຕໍາແໜEງທົ່ວໂລກ (GPS) ຫຼື ຂໍ້ມູນດາວທຽມ, ໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ.
19

ບົດແນະນໍາທີ 5: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸJມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢEາງຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະປEາໄມJຂອງ
ອາຊຽນ

•

ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກ ແລະ ຄຸJມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະຊັບພະຍາກອນປEາໄມJຂອງອາຊຽນ, ໂດຍ:
o

ປJອງກັນ, ຫTດຜ່ອນ ແລະ ແກJໄຂຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ອາກາດ, ທີ່ດິນ, ດິນ, ແຫຼ່ງນໍ້າ ທັງໃນແຜEນດິນໃຫຍ່
ແລະ ນອກຊາຍຝັ່ງ, ປEາໄມJ, ດິນທາມ, ທີ່ຢູEອາໄສ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ໂດຍອີງໃສEຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ເຂດສະຫງວນ.

o

ສະໜັບສະໜູນ ປະຕິບັດການຄຸJມຄອງປEາໄມJແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງການຄຸJມຄອງປEາໄມJຊຸມຊົນ, ພ້ອມທັງ
ການປJອງກັນອັກຄີໄພ ແລະ ການຄວບຄຸມ ໝອກ ຄວັນຂ້າມແດນ. ການສະໜັບສະໜູນນີ້ຄວນຮັບຮູJເຖິງ
ຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ນິເວດວິທະຍາຂອງປEາໄມJຂອງອາຊຽນ ແລະ
ການປະກອບສ່ວນຂອງມັນຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ວົງຈອນກາກບອນ. ຍັງຄວນເຄົາລົບບົດບາດທີ່ເປັນ
ເອກະລັກຂອງປEາໄມJ ໃນການໃຫJບໍລິການລະບົບນິເວດທີສ
່ ໍາຄັນເຊັ່ນ: ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ,
ຄວາມປອດໄພດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຢາປົວພະຍາດ. ນີ້ແມEນສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດ
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ສໍາລັບການຮ່ວມມືອາຊຽນໃນ FAF ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງການປະຕິບັດ
ງານເພື່ອການຮ່ວມມືອາຊຽນກ່ຽວກັບປEາໄມJ (2016 - 2025).

o

ສ້າງຄວາມສົມດຸນສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເພີ່ມການຜະລິດ ກັບ
ຈຸດປະສົງເພື່ອການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ເພື່ອ
ພັດທະນາລະບົບການຄຸJມຄອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງດີກວ່າເກົ່າເພື່ອສະໜັບສະໜູນ

ແລະ

ອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາ.
o

ສະໜັບສະໜູນການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ການຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ,
ການຄວບຄຸມ ແລະ ສະແດງໃຫJເຫັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸEມຄົນຊັ້ນກາງຂອງ
ອາຊຽນ ທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ, ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ FAF ທີ່ຜລິດແບບຍືນຍົງ.

o

ຫTດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການ
ຜະລິດ, ແລະ ການນUາໃຊJສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊ້ອນ ຢEາງມີປະສິດທິພາບ, ລວມທັງການ
ລົງທືນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ, ການຮ່ວມມື ສໍາລັບການກະຈາຍເຕັກໂນ
ໂລຊີ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ.

o

ສົ່ງເສີມການຊົມໃຊJທີ່ຍືນຍົງໂດຍການກະຕຸກຊຸກຍູJການວາງແຜນຫTດຜ່ອນການຜະລິດສິ່ງເສດເຫຼືອ,

ນໍາ

ໃຊJການຫຸJມຫໍ່ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຍືດວົງຈອນຊີວິດ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ໃຫJຍາວຂຶ້ນ.
o

ການຈັດຕັ້ງສະຖາບັນ ແລະ ລະບົບການປົກຄອງ ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸJມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ, ໂດຍມີພື້ນທີ່ພຽງພໍ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ໃນ
ການຕັດສິນໃຈ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ຢັ້ງຢືນ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫJສະຖາບັນ ແລະ ລະບົບການປົກຄອງເຫຼົ່ານີ,້ ບໍແ
່ ມEນທUາລາຍ.

•

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ:
o

ຮັບປະກັນລະບົບການຄຸJມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ກວມລວມ, ໂດຍອີງໃສEກົດໝາຍ ການຄຸJມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢ,ູE ພ້ອມທັງການປະຕິບັດທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮູJຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອຄຸJມຄອງ
ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການເຂົາ້ ເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊJ, ລວມທັງ:
§

ກໍານົດຫຼັກການໃນການຄຸJມຄອງນໍ້າ ໃນຖານະເປັນແຫລ່ງເສດຖະກິດທີ່ຂາດແຄນ ເພື່ອບັນລຸ
ການນໍາໃຊJທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະເໝີພາບ, ແລະ ຮັບປະກັນການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ.
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§

ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງນໍ້າ

ໃຫJສອດຄ່ອງກັບພັນທະສິດທິມະນຸດ

ແລະ

ພັນທະດ້ານການ

ພັດທະນາ, ໂດຍລັດຖະບານຍັງຮັກສາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼັກໃນການຈັດສົ່ງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມ ສໍາລັບປະຊາກອນຂອງຕົນ, ແລະ ບໍ່ອີງໃສEຜູJລົງທຶນເອກະຊົນ ຢEາງດຽວໃນການໃຫJ
ບໍລິການສາທາລະນະ.
§

ພັດທະນາແຜນປEາໄມJແຫEງຊາດທີ່ແກJໄຂການລົງທືນຢEາງຈະແຈJງ

ເນື່ອງຈາກມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຫາປEາໄມJທສ
ີ່ ໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ການອະນຸລັກ, ຊະນິດພັນທີ່ຮຸກຮານ, ການຕັດ
ໄມJຜິດກົດໝາຍ, ໄຟໄໝJປEາ ແລະ ສັດປEາ.
§

ສະໜັບສະໜູນຂັ້ນຕອນການແບEງຂັ້ນຄຸJມຄອງປEາໄມJ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

§

ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນ, ນໍາໃຊJລະບຽບການສະເພາະເພື່ອຄຸJມຄອງເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ
ສໍາຄັນ ແລະ ເຂດປJອງກັນ.

§

ສະໜອງ ການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ, ການກໍານົດມາດຕະຖານ, ການວາງແຜນ ແລະ
ການຕິດຕາມ, ລະຫວ່າງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນກະສິກໍາ, ປEາໄມJ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນໍ້າ.

o

ການສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູE ທີ່ເປັນທາງເລືອກໃນພື້ນທີ່ປEາໄມJໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາ ການຖ່າຍທອດຄວາມ
ຮູJທມ
ີ່ ຊ
ີ ຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມນໍາ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃນການປູກພືດ ແລະ

ນໍາໃຊJວິທີການ

ກະເສດອື່ນໆທີ່ຊ່ວຍປJອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນອື່ນໆ.
ຄໍາແນະນໍາທີ 6: ສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ ແລະ ການກະຈາຍເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ
ແລະ ເໝາະສົມ ສໍາລັບລະບົບ FAF ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປອດໄພ

•

ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ ແລະ ການ ກະຈາຍ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ຍືນຍົງ ສໍາລັບລະບົບ FAF ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປອດໄພໂດຍ:
o

ການລົງທືນໃນໂຄງລ່າງ R&D ທີ່ຈໍາເປັນ, ຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ, ແລະ ການສົ່ງເສີມ “ທົດລອງເພື່ອ
ຈັນຍາບັນ” ສUາລັບທັງການຜະລິດ ແລະ ການແຜEກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີຕະຫຼອດຕ່ອງໂສJມູນຄ່າ
FAF, ລວມທັງການຈັດເຕັກໂນໂລຍີຕ່າງປະເທດໃຫJດີກວ່າເກົ່າກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂໍຈ
້ ໍາກັດຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ.

o

ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການຈັດວາງສະຖາບັນທີ່ເປັນກໍາລັງ
ຊຸກຍູJການພັດທະນາ, ການຄ້າ ແລະ ການແຈກຢາຍເຕັກໂນໂລຊີ, ໃນການປະຕິບັດວິໄສທັດ ແລະ ແຜນ
ຍຸດທະສາດ ສໍາລັບການຮ່ວມມືອາຊຽນໃນ FAF. ແລະ ພ້ອມດຽວກັນໃຫJການພິຈາລະນາເຖິງເຕັກໂນໂລ
ຊີທີ່ເພີ່ມສະມັດຕະພາບການຜະລິດ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການຄຸJມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊJວດ
ັ ຖຸດິບ, ຊັບ
ພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ, ພະລັງງານ, ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ.

o

ການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງ AMS ສໍາລັບ R&D, ລວມທັງການສ້າງໂຄງ
ປະກອບອາຊຽນທີ່ມີຢູEເພື່ອການແລກປEຽນຄວາມຮູ,J ແລະ ນUາໃຊJການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນໃນ
ການປະດິດສ້າງຜ່ານ PPPs ຍຸດທະສາດ, ສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດພາກພື້ນເພື່ອການພັດທະນາເຕັກໂນ
ໂລຊີໃນ ຂະແໜງ FAF.

o

ສະໜັບສະໜູນການເປັນຫຸJນສ່ວນຂອງພາກເອກະຊົນ

ແລະ

ການນໍາໃຊJຮູບແບບທຸລະກິດລວມເພື່ອ

ກະຕຸກຊຸກຍູJການໂອນເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກນັກລົງທຶນເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ໄປສູEຊາວກະສິກອນຂະໜາດ
ນ້ອບ ແລະ SME.
o

ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫJເວທີແລກປEຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປEຽນແປງໃໝE ແລະ ການແລກປEຽນຄວາມຮູJ
ລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ອື່ນໆ.
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o

ການຮັບຮູຄ
J ວາມສໍາຄັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຄວາມຮູJ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແບບດັ້ງເດີມເພື່ອ
ສົ່ງເສີມລະບົບ FAF ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປອດໄພ, ແລະ ຮັບປະກັນສິດຊັບສິນທາງ
ປັນຍາລວມທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຄວາມຮູJ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແບບດັ້ງເດີມດັ່ງກ່າວໄດJຖືກຮັບຮູJ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜູນ.

•

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ:
o

ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການຄ້າເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ການພັດທະນາ PPP ໃນ FAF.

o

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝE ໂດຍການສ້າງລະບົບປະດິດສ້າງລະດັບຊາດ
ແລະ ພາກພື້ນ, ເຊິ່ງພົວພັນກັບລັດຖະບານ, ອົງການ NGO, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຜູJຕາງ ໜ້າ ຂະໜາດ
ນ້ອຍ.

o

ການສະໜອງ ທຶນ ຫຼື ການອຸດໜູນການຈັດຊືເ້ ຕັກໂນໂລຊີໃໝE ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ສໍາລັບຜູຜ
J ະລິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ SME, ເພື່ອຫTດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນ
ປະເທດ. ໂດຍສຸມໃສE, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຊ່ວຍຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ SME ປັບປຸງສະມັດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ
ຕະຫລາດສາກົນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂEງຂັນ.

o

ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ເລືອກການລົງທືນທີແ
່ ນະນໍາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຍືນຍົງ
ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດ.

o

ພະນັກງານລັດທີ່ມຄ
ີ ວາມຊໍານິຊໍານານເຂົ້າໄປໃນອົງກອນອຸດສາຫະກໍາເພື່ອໃຫJການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິ
ຊາການສະເພາະດ້ານວິສາຫະກິດ ຫຼື ພືດພັນແກEຜູJປູກຂະໜາດນ້ອຍ.

o

ເຊື່ອມໂຍງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ ແລະ ອົງການ NGO ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜE
ເຕັກໂນໂລຊີກັບນັກລົງທືນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອຊຸກຍູຄ
J ວາມພະຍາຍາມຂອງທຸກຝEາຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ຜູJທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ.

o

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ອໍານວຍໃຫJແກEການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນການຖ່າຍ
ທອດຄວາມຮູ,J ການຜະລິດເຕັກໂນໂລຊີກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

o

ກໍານົດກອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ມປ
ີ ະສິດທິຜົນ ສໍາລັບສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ, ລວມທັງການ
ອະນຸມັດດ້ານລະບຽບການທີ່ມປ
ີ ະສິດທິຜົນ ສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃໝEເພື່ອ
ໃຫJເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝEລ້າສຸດສາມາດຮັບຮອງເອົາໄດJງ່າຍ.

ບົດແນະນໍາທີ 7: ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຫTດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປEຽນແປງ
ດິນຟJາອາກາດ, ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນໆ

•

ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຫTດ
ຜ່ອນ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ, ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ, ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນໆໂດຍ:
o

ໂດຍຮັບຮູJວ່າຂະແໜງການ FAF ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການຮັບ
ມືກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ. ສິ່ງນີ້ລວມມີໂດຍຜ່ານການຫລົ້ມຈົມກາກບອນ, ການປູກປEາຄືນໃໝE
ແລະ ການອະນຸລັກປEາໄມJທໍາມະຊາດ, ໃນບັນດາການເຊື່ອມໂຍງອື່ນໆ. ຖ້າເຮັດແບບນັ້ນ, ການລົງທືນຢEາງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ຈະສະໜັບສະໜູນ ກອບພາຫຸຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບການປEຽນແປງດິນ
ຟJາອາກາດ: ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ ເພື່ອມຸEງໄປສູEຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.

o

ພັດທະນາ, ທົດສອບ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະການປັບຕົວເຂົ້າກັບດິນຟJາອາກາດ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດ
ທິພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເໝາະສົມ ສໍາລັບຄວາມຕ້ານທານກັບດິນຟJາອາກາດ, ໃຫJສົມບູນຕາມບົດ
22

ແນະນໍາໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ສະຫຼາດດ້ານສະພາບອາກາດ ກ່ຽວກັບ
ການກະສິກໍາ.
o

ຊຸກຍູJການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນປJອງກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນ ສໍາລັບຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ
SME ກ່ຽວກັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ, ລວມທັງຜ່ານ PPPs ຍຸດ
ທະສາດ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງຊຸມຊົນວັດທະນະ ທໍາ - ສັງຄົມອາຊຽນ 2025.

o

ຮັບຮູ,J ເຄົາລົບ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູJ ແລະ ການປະຕິບັດພື້ນເມືອງ ແລະ ແບບດັ້ງເດີມໃນມາດຕະການ
ຄຸJມຄອງພືດແບບຍືນຍົງ, ການຄຸJມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວິທີການອື່ນໆຂອງການປັບຕົວ
ເຂົ້າກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດໃນ FAF.

o

ຮັບຮູJ ແລະ ຕອບສະໜອງ ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງຂອງແມEຍິງ, ຊາວໜຸEມ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູJເຖົ້າ, ຄົນພິການ, ແຮງ
ງານອົບພະຍົບ, ກຸEມຊົນເຜົ່າ ແລະ ກຸEມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆລວມທັງຜູJທີ່ອາໄສຢູEໃນ
ເຂດສ່ຽງ.

•

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ:
o

ເພີ່ມກອງທຶນສາທາລະນະໃຫJແກEການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຫTດ
ຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ, ລວມທັງຜ່ານ:
§

ເພີ່ມການລົງທືນໃສEເຕັກໂນໂລຊີການຫTດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວ, ລວມທັງການພັດທະນາ
ແນວພັນທີ່ທົນທານຕໍ່ດິນຟJາອາກາດ.

§

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ, ຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ, SME ແລະ ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຜີຍແຜE

ແລະ

ນໍາໃຊJການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຜ່ານປະສົບການຂອງ

ອາຊຽນ.
o

ພັດທະນາກອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ອດຶງດູດພາກເອກະຊົນໃຫJຊອກຫາຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ການບໍລິການປະກັນໄພທີ່ຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີລັກສະນະພິເສດທີ່ພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນຈາກ
ຄວາມຖີ່ຂອງໄພແຫJງແລJງ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເຫດການທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບດິນຟJາອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ,
ໂດຍສຸມໃສEບົດບາດຂອງ ICT ຍ້ອນວ່າ 90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ 100 ບໍລິສັດ ICT ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກມີ
ຢູEໃນອາ ຊຽນ.

o

ກໍານົດພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງກິດຈະກໍາ ທີ່ຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດມາດຕະການການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ
ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູJໃຫJຜູJຮັກສາເຮືອນເອົາໃຈໃສEຢEາງພຽງພໍຕພ
ໍ່ ວກກ່ຽວ.

ບົດແນະນໍາທີ 8: ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລວມເອົາໂຄງສ້າງ, ຂະບວນການ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີ່ມີ
ຄວາມໂປEງໃສ

•

ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນຄວນເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລວມເອົາໂຄງສ້າງ,
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີ່ມີຄວາມໂປEງໃສໂດຍ:
o

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຂອງຊາດດ້ວຍຈົດ ໝາຍ ແລະ ດ້ວຍຈິດໃຈ;

o

ຫຼີກລ່ຽງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ ແລະ ການໃຫJສິນບົນ;

o

ການແບEງປັນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນຢEາງເປັນຮູບປະທໍາ, ເຂົາ້ ເຖິງ, ແລະ ໂປEງໃສໃນທຸກຂັ້ນຕອນ
ຂອງວົງຈອນການລົງທືນ, ເພື່ອໃຫJລະດັບສະໜາມຫຼີ້ນລະຫວ່າງນັກລົງທືນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຖືກກະທົບ,
ຫTດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍEງທີ່ອາດເກີດຂື້ນ, ແລະ ອUານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງ
ທືນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຕາມສັນຍາ ແລະ ກັບຊຸມຊົນ;

o

ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງກົນໄກການໄກEເກEຍ, ການຮ້ອງທຸກ, ແລະ ກົນໄກການແກJໄຂຂໍ້ຂັດແຍEງທີ່ໂປEງໃສ
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ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ລວມທັງການເຄົາລົບການປົກຄອງແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ແລະ
ຂະບວນການກົດໝາຍ ປະເພນີ ສໍາລັບການແກJໄຂຂໍ້ຂັດແຍJງ, ໂດຍສະເພາະກຸEມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜົ່າພືນ
້ ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
o

ປະຕິບັດເພື່ອແກJໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ, ຍົກຕົວຢEາງໂດຍຜ່ານກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂັ້ນຕົ້ນ, ການທົບທວນຄືນ
ສັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ລວມທັງການພິຈາລະນາຜົນກະ
ທົບດ້ານວັດທະນະທໍາ) ຫຼື ການປະເມີນທີ່ດິນທີ່ເປັນເອກະລາດໃນສະຖານະການຫລັງການຂັດແຍJງ.

o

ປຶກສາຫາລືຢEາງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບກຸEມ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໄດJຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ການຕັດສິນໃຈດ້ານການລົງທືນ, ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສະດວກດ້ານພະລັງງານ, ເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຢEາງຫ້າວຫັນ, ມີປະສິດທິພາບ, ແທJຈິງ ແລະ ມີຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານັ້ນ. ນີ້ລວມທັງການ
ຊອກຫາຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຕາມສິດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່
ຈະໄດJຮັບຄວາມເຫັນດີເປັນອິດສະຫຼະ, ແຈJງກ່ອນ ແລະ ແຈJງຕະຫຼອດໄລຍະການລົງທືນ. ຫຼັກການນີ້ຮັບ
ຮູJວ່າຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືຄວນໄດJຮັບການແບEງແຍກຕາມຂະໜາດ ຂອງການລົງທືນ;

o

ສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖາບັນ, ທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ນັກ
ລົງທືນ FAF ທຸກຄົນຢEາງຍຸຕິທໍາ ແລະ ສະເໝີພາບ, ແລະ ນັ້ນແມEນຄວາມໂປEງໃສ, ຮ່ວມກັນ, ສອດຄ່ອງ
ແລະ ສາມາດຄາດເດົາໄດJ.

•

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ:
o

ສ້າງແນວທາງໃນການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເປັນແຕEລະໄລຍະ, ລວມທັງ:
§

ເຜີຍແຜEລາຍລະອຽດຂອງນັກລົງທືນທີ່ຈະມາເຖິງ (ຊື,່ ຫ້ອງການທີ່ຈົດທະບຽນ ແລະ ຕິດຕໍ່), ຂໍ້
ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການປະມູນ ແລະ ການຄັດເລືອກ, ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການທີ່
ມີທ່າແຮງເຊັ່ນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃນການສະ ເໜີ.

§

ຮັບປະກັນເອກະສານ ແລະ ຂໍມ
້ ູນຂ້າງເທິງນັ້ນແມEນຖືກຕ້ອງ, ຖືກເຜີຍແຜEກ່ອນ ແລະ ຮັກສາໃຫJ
ທັນສະໄໝ ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງໂຄງການລົງທືນ.

§

ເຮັດໃຫJຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດJ ສໍາລັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພິຈາລະນາ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນ, ຍົກຕົວຢEາງໂດຍການພັດທະນາບົດ
ສະຫTບທີ່ງ່າຍໆໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

§

ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ ແລະ ບັນຫາການຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນທີ່ມີຢູE
(ຫຼື ດິນຕອນທີ່ບໍ່ມີການລົງທືນໃນອະດີດ) ໃຫJແກEນັກລົງທືນໃນອະນາຄົດ.

§

ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງມາດຕະຖານການລາຍງານລະຫວ່າງນັກລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ ໃຫຍ່, ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປຽບທຽບຂໍມ
້ ູນທີ່ລາຍງານ.

o

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການບໍລິ
ການດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ.

o

ໃຫJບົດແນະນໍາສໍາລັບນັກລົງທືນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ແລະ ຂະບວນການທີ່ດີ ສໍາລັບການດໍາເນີນການ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຈລະຈາຊຸມຊົນ, ຕິດຕາມນັກລົງທືນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກກ່ຽວມີສ່ວນພົວພັນ
ແລະ ເຈລະຈາຢEາງມີຄວາມໝາຍ ກັບຊຸມຊົນທີ່ຖືກກະທົບ, ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊJກົນ
ໄກແກJໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ, ຊຸມຊົນໄດJຮັບການແກJໄຂ.

o

ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງວິທີການແກJໄຂທີ່ມປ
ີ ະສິດທິພາບ, ລາຄາບໍ່ແພງຜ່ານສານ ຫຼື ຂະບວນການທີ່ບໍ່
ແມEນກົດໝາຍ ອື່ນໆ, ບ່ອນທີ່ກົນໄກແກJໄຂການຮ້ອງທຸກບໍ່ສາມາດແກJໄຂການຮ້ອງທຸກໄດJ.

o

ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມ ສUາລັບນັກ
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ລົງ ທືນ FAF, ລວມທັງໂດຍ:
§

ເຮັດໃຫJການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີຄວາມໝາຍຂອງບັນດາພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງນະໂຍ
ບາຍການລົງທືນຂອງ FAF, ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫJຄUາຄິດເຫັນ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ
ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ;

§

ປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ການສື່ສານລະຫວ່າງຂັ້ນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ;

§

ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,

ການບໍລິການ,

ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ,

ຊັບພະຍາກອນ,

ອົງການຈັດ ຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ບໍ່ມກ
ີ ານ
ຈໍາແນກຢEາງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຊາດ.
ບົດແນະນໍາທີ 9: ປະເມີນ ແລະ ແກJໄຂຜົນກະທົບ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ

•

ການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນປະກອບມີກົນໄກຕ່າງໆໃນການປະເມີນ ແລະ ແກJໄຂຜົນ
ກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະ ທໍາ, ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນການເຄົາລົບກຸEມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍ:
o

ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ໂປEງໃສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກພາກ
ສ່ວນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະແມEນກຸEມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ.

o

ກໍານົດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ສໍາລັບການຕິດຕາມ ແລະ ວັດແທກຜົນກະທົບ, ໂດຍມີ ຄໍາ ເຫັນ
ຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ.

o

ຄັດເລືອກເອົານັກລົງທືນ ແລະ ໂຄງການລົງທືນຢEາງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານັກລົງທືນ ແລະ
ໂຄງການສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດການພັດທະນາແຫEງຊາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ, ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອາຊຽນ FAF.

o

ກໍານົດມາດຕະການຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບເພື່ອແກJໄຂຜົນກະທົບທາງລົບ,

ລວມທັງທາງເລືອກໃນການບໍ່

ດໍາເນີນການລົງທືນ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດມາດຕະການເຫຼົ່ານັ້ນຢEາງມີປະສິດທິຜົນ.
o

ຮັບປະກັນວ່າການປະເມີນຜົນເຫຼົ່ານີ້ແມEນສາທາລະນະ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດJ.

o

ປະເມີນການປEຽນແປງ ແລະ ການສື່ສານຜົນໄດJຮັບກັບຜູJມີສ່ວນຮ່ວມຢEາງເປັນປົກກະຕິ.

o

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການແກJໄຂທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ/ຫຼື ຄ່າຊົດເຊີຍ ສໍາລັບຜົນກະທົບ
ທາງລົບ, ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍແຫEງຊາດ ຫຼື ພັນທະສັນຍາ.

•

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ:
o

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊJລະບຽບການປະເມີນຜົນກະທົບທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນຂອງ FAF.

o

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການລວມເອົາຜົນຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບເຂົ້າໃນແຜນການຄຸJມຄອງ.

o

ຮັບປະກັນການຕິດຕາມກວດກາຢEາງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການທົບທວນເປັນແຕEລະໄລຍະກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູJການຮ່ວມມືຂອງພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆໃນກິດຈະກໍາ
ຕິດ ຕາມກວດກາ, ເຊັ່ນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ສັງຄົມພົນລະເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກເອກະຊົນ ແລະ ເປີດ
ເຜີຍຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ.

o

ວາງຂັ້ນຕອນການກວດກາທີ່ມປ
ີ ະສິດທິຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ສໍາລັບນັກລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່.
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ບົດແນະນໍາທີ 10: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫJແກEວິທີການໃນພາກພື້ນໃນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນ ແລະ

•

ວິທີການໃນພາກພື້ນກ່ຽວກັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນໄດJຮັບການເພີ່ມຂື້ນໂດຍ
ຜ່ານ:
o

ການສົ່ງເສີມຄວາມກົມກຽວຂອງມາດຕະຖານ, ກົດລະບຽບ ແລະ ວິທີການ FAF ໃນຂະນະທີ່ຊ່ວຍໃຫJ
ມີຄວາມຍືດຍຸEນຕາມລະດັບ AMS ຂອງການພັດທະນາແຕEລະຄົນ

o

ການປJອງກັນ “ການແຂEງກັນລົງລຸEມສຸດ” ທີ່ທໍາລາຍການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ແລະ
ສົ່ງເສີມ

“ການແຂEງກັນຂຶ້ນເທິງສຸດ”

ໂດຍການໃຫJນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢEາງມີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
o

ການຮ່ວມມືໃນກິດຈະກໍາ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການລິເລີ່ມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໃນພາກພືນ
້ ເພື່ອ
ແບEງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຍົກສູງມາດຕະຖານໃນພາກພື້ນ.

•

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, AMS ອາດຈະພິຈາລະນາ:
o

ການພັດທະນາວິທີການຮ່ວມກັນໃນການສົ່ງເສີມ ແລະການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງທືນ FAF,
ການແລກປEຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທືນທີ່ຕ້ອງການການເງິນ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຂ້າມອາຊຽນ, ຂັດ
ຂວາງການແຂEງຂັນກັບການປະຕິບັດການສົ່ງເສີມການລົງທືນດ້ານລຸEມ.

o

ການສົ່ງເສີມການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃນພາກພື້ນ, ການແລກປEຽນປະສົບການ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ FAF ເພື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫJລັດຖະບານ AMS ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ.

o

ສ້າງ ແລະ ຖືເອົາການປະຕິບັດ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ດີທີ່ມີຢູEໃນສາກົນທີ່ໄດJກ່າວມາໃນບົດແນະນໍາດັ່ງກ່າວ
, ຍົກຕົວຢEາງຫຼັກການຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນ (FPIC), ມາດຕະ
ຖານການປະຕິບັດຂອງ

IFC,

ແນວທາງແບບສະໝັກໃຈຂອງ

FAO

ກ່ຽວກັບການປົກຄອງທີ່

ຮັບຜິດຊອບສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJ. (VGGT), ແລະ ຫຼັກການແນະນUາ ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ.
o

ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືສອງຝEາຍລະຫວ່າງບ້ານ ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບເພື່ອຮ່ວມກັນຕິດຕາມການສະແດງ
ຂອງ FDI ໃນ FAF ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນຫຼັກການຂອງແນວທາງເຫຼົ່ານີ້ໃຫJ
ໄດJຮັບຜົນສູງສຸດໃນການລົງທືນ FDI ທີ່ມີຢູE ແລະ ໃນອະນາຄົດ.

6. ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູJອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຖິງວ່າບົດແນະນໍາ ດັ່ງກ່າວຈະຖືກ ນໍາ ໄປສະ ເໜີ ຕໍ່ AMS ໃນຖານະເປັນປະເທດເຈົ້າພາບ, ແຕEມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ FAF, ໂດຍສະເພາະແມEນການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ນັກ
ລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່, ແຕEຍັງມີຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອບ, ສະຫະກອນ, ຊາວກະສິກອນ, ຜູJຜະລິດປEາໄມJ, ວິສາຫະກິດ
ປEາໄມJຂະໜາດນ້ອຍ, SMEs, ຊຸມຊົນ , ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ປະເທດບ້ານ. ໃນທີ່ສຸດ, ທຸກ
ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມຄວນພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມແນວທາງເຫຼົ່ານີ້, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນສະພາບການຂອງແຕEລະ AMS.
6.1 ທຸລະກິດການກະເສດ ແລະ ນັກລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ FAF, ລວມທັງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

•

ຮັບປະກັນວ່າການລົງທືນສະໜັບສະໜູນການມີອາຫານ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງ:
o

ການປະເມີນ ແລະ ຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ
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ການຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດJ ແລະ ຜົນກະທົບ, ໂດຍສະເພາະແມEນຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ບໍ່ປອດໄພດ້ານອາຫານ, ລວມທັງແມEຍິງ, ຊາວໜຸEມ, ຊົນເຜົາ່ ພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ,
ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ແລະ ຜູJລ້ຽງສັດ.
o

ສົນທະນາ ແລະ ບັນທຶກເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ
ລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

o

ສະໜອງວຽກທີ່ເໝາະສົມ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີລາຍໄດJດ,ີ ແລະ ຈ່າຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມໃຫJແກEຜູJຮັບຈ້າງປູກ,
ເພື່ອໃຫJສາມາດຊື້ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຫຼາກຫຼາຍ, ປອດໄພ ແລະ ມີທາດບໍາລຸງ.

•

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບກວມລວມ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໂດຍ:
o

ຊ່ວຍໃຫJທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມຮູJ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈໍາເປັນ, ໂດຍອີງໃສEຂໍ້ຕກ
ົ ລົງເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນ, ເພື່ອໃຫJໄດJມາດຕະຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງຂື້ນຂອງນັກລົງທືນ.

o

ຊ່ວຍບໍາລຸງລ້ຽງຜູJປະກອບການໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຍົກຕົວຢEາງໂດຍການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານໃນການສ້າງ
ຕັ້ງທຸລະກິດ.

o

ຖ້າເປັນໄປໄດJ, ໃຊJມາດຕະການເພື່ອຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງນະໂຍບາຍການກໍານົດລາຄາ ແລະ
ການຕະຫຼາດຕໍ່ຜູJຖືຮຸJນນ້ອຍ ແລະ ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.

•

ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມEຍິງໃນການຕັດສິນໃຈ, ການຈ້າງງານທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍ:
o

ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມEຍິງຢEາງຈິງຈັງໃນທຸກໆດ້ານຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການໃຫJ
ຄໍາ ປຶກສາ

o

ສ້າງທໍ່ສົ່ງພອນສະຫວັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນທຸກລະດັບຂອງອົງກອນ, ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບຜູJຈັດການ/
ຜູJອໍານວຍການໃຫຍ່.

o

ຮັບຮອງເອົາການປະຕິບັດການຈ້າງງານເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕໍ່ຕ້ານການຈໍາແນກ ແລະ
ການລົບກວນ.

•

ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໜຸEມ ໃນການພັດທະນາທັກສະທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນຂະແໜງ FAF, ລວມທັງ:
o

ໃຫJການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກງານ, ແລະ ການໃຫJຄໍາແນະນໍາໄລຍະສັ້ນ.

o

ໃຫJທຶນການສຶກສາ ແລະ ລະບົບການກູJຢືມເງິນ.

o

ກໍານົດເປົ້າໝາຍຂອງຊາວໜຸEມ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ກວ້າງຂວາງ.

o

ສະໜັບສະໜູນການເປັນນັກທຸລະກິດໜຸEມ ໃນ FAF.

o

ເອົາໃຈໃສEຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ເຮັດວຽກໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫJກັບຊາວໜຸEມ
ຫຼື ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸEມ ໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ.

•

ເຄົາລົບສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປEາໄມJຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໂດຍ:
o

ເຂົ້າໃຈສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ລະບົບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄອບຄອງທີດ
່ ິນທີ່ສາມາດນໍາໃຊJໄດJ, ກ່ອນ
ທີ່ຈະດໍາເນີນການເຈລະຈາໂດຍກົງກັບຜູJຖືສິດຄອບຄອງນໍາໃຊJທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ້ອງຖິ່ນ,
ລວມທັງຜ່ານຄະນະກໍາມະການທີ່ດິນທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານຕ່າງໆຂອງການຄຸJມຄອງທີ່ດິນໃນຊຸມ
ຊົນ.

o

ປະຕິບັດທຸກມາດຕະການທີ່ເປັນໄປໄດJເພື່ອປJອງກັນການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຜູJຖືສິດ
ຄອບຄອງ ນໍາໃຊJທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ແລະ ບ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດJ, ຮັບປະກັນວ່າການຍົກ
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ຍ້າຍຈັດສັນໃດໜຶ່ງແມEນປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.
o

ຮັບປະກັນການຍິນຍອມເຫັນດີຢEາງຫ້າວຫັນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ
ການຕັດສິນໃຈໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນ, ນໍ້າແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ນໆ, ສ້າງເວລາໃຫJພຽງພໍ
ເພື່ອຕອບ ຄໍາ ຖາມ ແລະ ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆກ່ອນການຕັດສິນໃຈ.

o

ບ່ອນທີ່ລັດຖະບານໄດJກະກຽມ “ດິນຕອນ” ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີການຄອບຄອງທີ່ດິນທີ່ມີຢູEແລJວ, ດໍາເນີນການ
ທົບທວນຄືນຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄືນໃໝE ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

•

ເຄົາລົບການເຂົ້າເຖິງນໍ້າຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໂດຍ:
o

ຍົກໃຫJເຫັນຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນການເຂົ້າເຖິງ

ແລະ

ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າໃນທ້ອງຖິ່ນໃນການ

ປຶກສາຫາລືຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແບບລວມ ໝູ,E ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງກຸEມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.
o

ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີ່ມີ
ການສະໜອງ ນໍ້າໃນສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ພັດທະນາແຜນການຄຸJມຄອງເພື່ອຫTດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບທາງລົບທີ່ລະບຸໄວJຕາມລະບຽບການຂອງຊາດ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທສ
ີ່ ຸດຂອງສາກົນ.

o

ຮັບປະກັນຜົນກະທົບໃນທາງບວກສຸດທິແບບຍືນຍົງຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າຂອງຊຸມຊົນ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຄງ
ການໃຫຍ່.

•

ສະໜັບສະໜູນ ການຜະລິດ ແລະ ການແຜEກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ຍືນຍົງໂດຍ:
o

ເຂົ້າໃຈບັນດາສິ່ງກີດຂວາງຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອບ ແລະ SME ໃນການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີ,
ແລະ

ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຫTດຜ່ອນພວກມັນ,

ພິຈາລະນາບັນຫາຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງ

ອາຫານ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ, ແລະ
ຊັບພະຍາກອນການເງິນ.
o

ການຮັບຮູJວ່າໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານອາດຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກ່ອນຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜົນຕອບແທນໃນການລົງທືນຈະປາກົດຂື້ນ ແລະ ວາງຍຸດທະສາດໃນການຄຸJມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນ.

o

ໃຫJຜູJຕາງໜ້າຊຸມຊົນ, ຜູJຖືຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ SME ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີແຕE
ຫົວທີເພື່ອຮັບປະກັນເຕັກໂນໂລຊີໃຫJເໝາະສົມ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

o

ລົງທືນສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເຕັກນິກຫຼັງການຂາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໂຄງການຄຸJມຄອງຜະລິດຕະພັນເພື່ອ
ຮັບປະກັນການນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝE ທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ຍືດອາຍຸການນUາໃຊJທີ່ມີປະໂຫຍດຂອງເຕັກ
ໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເຊັ່ນ: ເມັດພືດທີ່ຖືກປັບປຸງ.

o

ຝຶກອົບຮົມຜູJຜະລິດ ແລະ SMEs ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼື ການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນພາກສະ ໜາມ,
ເພື່ອສະແດງການນໍາໃຊJ ແລະ ຜົນໄດJຮັບຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫJມັນແຜEຂະຫຍາຍ.

o

ໃຫJນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມແກEການນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວໂດຍ
ການໃຫJບໍລກ
ິ ານເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຮັບຮອງເອົາ, ເຊັ່ນ: ການເງິນ, ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ສໍາລັບຜົນຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂື້ນ.

o

ລົງທືນໃນກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທ້ອງ
ຖິ່ນໃນການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝE.

•

ມີບົດບາດໃນການເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານ, ການຫTດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ,
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ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນໆ, ລວມທັງ:
o

ສະໜັບສະໜູນ ການຄົ້ນຄ້ວາ, ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມໃນ PPPs.

o

ນໍາໃຊJເຄືອຂ່າຍລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ (ໃນກໍລະນີເຄືອຂ່າຍຫຼາຍປະເທດໃນ FAF ຂອງຫຼາຍ
ປະເທດ) ເພື່ອຊ່ວຍແນະນໍາ, ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍການນໍາໃຊJພືດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທີ
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທຸກໄລຍະໃນລະບົບຕ່ອງໂສJມູນຄ່າ.

o

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູJຖືຄອງນ້ອຍ ແລະ SME ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການ
ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ການນໍາໃຊJການປະຕິບັດການຫTດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວທີ່ມີສະພາບອາກາດທີ່ມປ
ີ ະ
ສິດທິຜົນ.

o
•

ຫລີກລ້ຽງການປະຕິບັດທຸລະກິດຂອງ FAF ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ.

ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍ:
o

ເຂົ້າໃຈສະພາບການຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍການສ້າງແຜນທີ່ປະຊາກອນ, ປະຊາກອນທີ່ດອ
້ ຍໂອກາດ
ແລະ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານ, ແຫລ່ງການ ດໍາ ລົງຊີວິດ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນ
ຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນ.

o

ສ້າງການສື່ສານ, ຄວາມໂປEງໃສ ແລະ ຄວາມໄວJວາງໃຈທີ່ມປ
ີ ະສິດທິຜົນກັບຊຸມຊົນໃນຕົ້ນໆໃນຂັ້ນຕອນ
ການລົງທືນ, ລວມທັງຜ່ານການນໍາໃຊJຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.

o

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແລະ

ບໍ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຢEາງຈິງຈັງໃນວິທີທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈ

ໄດJແກEຊຸມຊົນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແຫEງຊາດ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນ.
o

ຝຶກອົບຮົມໃຫJພະນັກງານປະຕິບັດ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ເໝ
າະສົມກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນ.

o

ວາງກົນໄກແກJໄຂການຮ້ອງທຸກທີ່:
§

ຖືກອອກແບບໃຫJ ຄໍາ ປຶກສາກັບຜູJໃຊJເພື່ອໃຫJມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ

§

ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜEເປັນຢEາງດີ, ມີຂັ້ນຕອນທີ່ຈະແຈJງ, ເປັນລໍາດັບ ແລະ ໂປEງໃສ, ລວມທັງ
ຂັ້ນຕອນທີ່ວ່ອງໄວເພື່ອແກJໄຂ ຄໍາ ຮ້ອງທຸກທີ່ມີບູລິມະສິດສູງ.

§

ບໍແ
່ ມEນເພື່ອທົດແທນ ຫຼື ບໍ່ຂັດຂວາງ ວິທີແກJໄຂທາງຕຸລາການ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານ, ເຊັ່ນການໄກEເກEຍ
ຫຼື ການຕັດສິນດ້ວຍຄະນະກໍາມະການ

§
•

ຖືກປະເມີນເປັນປະຈໍາ ທຽບກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນພາວະວິໄສ

ປະເມີນຜົນ, ແກJໄຂ ແລະ ຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງໂຄງການລົງທືນຢEາງມີປະສິດທິຜົນໂດຍ:
o

ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະວາງແຜນ, ຮັບປະກັນການ
ຄຸJມຄອງຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນການອອກແບບໂຄງການ, ຄ່າໃຊJຈ່າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,
ແລະ ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ, ປະຖິ້ມໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍເກີນໄປ.

o

ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການຄຸJມຄອງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີ
ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢEາງເປັນປົກກະຕິ
ຕະຫຼອດການດໍາເນີນງານ, ລວມທັງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດJລະບຸໄວJໃນເມື່ອກ່ອນເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ຄວາມສ່ຽງໃໝE.

o

ນໍາໃຊJລະບົບຂໍ້ມູນການຄຸJມຄອງເພື່ອໃຫJຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ເໝາະສົມ, ທັນສະໄໝ ທີ່ຕ້ອງການໂດຍອົງການຕິດຕາມ
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ກວດກາ ຫຼື ກຸEມສະໜັບສະໜູນ, ແລະ ຈັດການການສື່ສານຈາກຊຸມຊົນທີ່ຖືກກະທົບ.
o

ນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກສຽງ, ເຊັ່ນ: ລະບົບຄວາມຮູJໄລຍະໄກ, GPS, ແລະ
GIS.

o

ຕິດຕາມການເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ບາດເຈັບ, ແລະ ສຸຂະພາບທົ່ວໄປຂອງຜູJອອກແຮງງານ, ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດການຫTດຜ່ອນ ແລະ ແກJໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີການປJອງກັນ.

o

ນໍາໃຊJພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ອົງການຢັ້ງຢືນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດກັບສາກົນທີ່ດ.ີ

o

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫJແກEວິທີການໃນພາກພື້ນໃນການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃນ FAF ໃນອາຊຽນ, ລວມທັງ:

o

ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາອົງການ FAF ໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທີ່ໄດJ
ຮັບການຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປຂອງຄວາມຍືນຍົງ, ເຊັ່ນ: ພັນທະມິດທຸລະກິດກະສິກໍາທົ່ວໂລກ ຫຼື ເວທີ
ເຂົ້າສານແບບຍືນຍົງ.

o

ຮັບຮູJເຖິງສະພາບພາຍນອກທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການລົງທືນຂອງຕົນໃນ ໜຶ່ງ AMS ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
AMS ທີ່ໃກJຄຽງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ມາດຕະການຫTດຜ່ອນຂອງພາກພື້ນ ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ.

6.2. ຜູJຖືຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ SME

•

ຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ SME ສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດແນະນໍາ ດັ່ງນີ:້
o

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກາລະໂອກາດ ແລະ ເວທີສົນທະນາແລກປEຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ
ແລກປEຽນຄວາມຮູ,J ລວມທັງການແບEງປັນການປະຕິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແບບດັ້ງເດີມໃນມາດຕະການ
ຄຸJມຄອງພືດແບບຍືນຍົງ

ແລະ

ວິທີການອື່ນໆຂອງການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດໃນ

FAF.
o

ມີສ່ວນຮ່ວມຢEາງຈິງຈັງກັບໂຄງການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ ນໍາ ພາໂດຍນັກລົງທືນທີ່
ອອກແບບມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫJມີສ່ວນຮ່ວມຢEາງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີຜົນ
ປະໂຫຍດກັບໂຄງການລົງທືນ.

o

ສ້າງ ແລະ ຮັກສາສະຫະກອນຂອງຜູJຜະລິດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ SME ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ລວມເພື່ອເປັນຕົວ
ແທນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ SME ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດ
ຖະບານ ແລະ ນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບການລົງທືນ FAF.

o

ພິຈາລະນາ ບົດແນະນໍາຂ້າງເທິງນີ້ໃຫJແກEນັກລົງທືນໃຫຍ່ ແລະ ນໍາໃຊJໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປ
ໄດJ, ໂດຍສະເພາະໃນການສະໜັບສະໜູນ ຊຸມຊົນ ແລະ ກຸEມສ່ຽງ, ໂດຍສັງເກດວ່າ SME ແມEນນັກ
ລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນໃນ FAF, ລວມທັງການລົງທືນຂ້າມຊາຍແດນ.

6.3. ຊຸມຊົນ

•

ຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດແນະນໍາ ໂດຍ:
o

ສ້າງຕັ້ງອົງການຕົວແທນເພື່ອພົວພັນກັບນັກລົງທືນ,

ລວມທັງພາກສ່ວນຂອງຊຸມຊົນເພື່ອໃຫJໄດJຮັບສຽງ

ຈາກທຸກຄົນ; ຍົກຕົວຢEາງ, ອົງການປົກຄອງແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ການປົກຄອງ, ໄດJຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່
ສະມາຊິກຊຸມຊົນ, ກຸEມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ເຊັ່ນ: ແມEຍິງ ແລະ ຊາວໜຸEມ), ແລະ ແຮງງານອົບພະຍົບ.
o

ນໍາໃຊJອົງການຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ ຕ່າງໆທີ່ສົ່ງເສີມການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງ
ທຸກໆກຸEມພາຍໃນຊຸມຊົນ.

o

ວາງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບນັກລົງທືນກ່ຽວກັບວິທີການພົວພັນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ລວມທັງການສ້າງຕັ້ງໂປໂຕຄອນ ສໍາລັບການສື່ສານ (ຕົວຢEາງ, ການນໍາໃຊJກະດານແຈJງ
ການຂອງຊຸມຊົນ, ກອງປະຊຸມທ້ອງຖິ່ນ, ວິທະຍຸ ແລະ ຈົດໝາຍຂ່າວ).
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o

ຈັດກອງປະຊຸມຊຸມຊົນຕ່າງໆໃຫJແກEການຕັດສິນໃຈທີສ
່ ໍາຄັນ ແລະ ສາມາດສະໜອງ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ
ການຕັດສິນໃຈການລົງທືນ.

o

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູE ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະໜັ
ບສະໜູນ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫJມີສ່ວນຮ່ວມຢEາງມີຄວາມ ໝາຍ ແລະ ໃນທາງບວກກັບໂຄງການລົງທືນ
, ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຢEາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ
ອົງການ NGO ແລະ ກຸEມທີ່ປຶກສາອິດສະຫຼະບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ.

o

ມີບົດບາດຕັ້ງໜ້າ ໃນການປຶກສາຫາລື, ຮັບປະກັນສຽງຂອງກຸEມທີ່ດ້ອຍໂອກາດພາຍໃນຊຸມຊົນສາມາດໄດJ
ຍິນ, ເພື່ອໃຫJພາກສ່ວນຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄໍາຖາມຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນໄດJຮັບການພິຈາລະ
ນາໃນການຕັດສິນໃຈການລົງທືນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການວາງແຜນ.

o

ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການແລກປEຽນຄວາມຮູJກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພື້ນເມືອງ ແລະ ແບບດັ້ງເດີມໃນມາດ
ຕະການຄຸJມຄອງພືດແບບຍືນຍົງ

ແລະ

ວິທີການອື່ນໆຂອງການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປEຽນແປງດິນຟJາ

ອາກາດໃນ FAF.
o

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມໂຄງການລົງທຶນຂອງຊຸມຊົນ, ໃນກໍລະນີທີ່ເໝາະສົມ.

6.4. ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ

•

ກຸEມສັງຄົມພົນລະເຮືອນສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງດັ່ງກ່າວໂດຍ:
o

ພິຈາລະນາວິທີການທີ່ບົດແນະນໍາ ສາມາດໄດJຮັບການສະທ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊJໃນແຜນການ ແລະ ແຜນງານ
ຂອງຕົນເອງ.

o

ຊ່ວຍລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານຕ່າງໆຂອງແນວທາງ, ເຊັ່ນນັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດທີ່ສະເໝີພາບ, ຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຄົາລົບສິດນໍາໃຊJທີ່ດິນ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. ເພື່ອສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢEາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ,
ສັງຄົມພົນລະເຮືອນຮຽກຮ້ອງໃຫJມີພື້ນທີ່ພົນລະເມືອງພຽງພໍເພື່ອໃຫJສາມາດປະຕິບັດງານໄດJຢEາງເສລີ
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນ AMS ທັງໝົດ.

o

ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງທຸລະກິດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຊຸມຊົນ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູ
ນ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດແນວທາງເຫຼົ່ານີ,້ ຍົກຕົວຢEາງ, ຊ່ວຍໃຫJຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ນໍາໃຊJເນື້ອໃນຂອງ
ບົດແນະນໍາ, ແລະ ໃຫJ ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບທຸລະກິດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍດ້ານທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ສັງຄົມ ການປຶກສາຫາລືຂອງຊຸມຊົນ, ພ້ອມທັງ ດໍາເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນໂຄງການລົງທືນ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

o

ນໍາໃຊJແນວທາງໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງກິດຈະກໍາການໂຄສະນາ,
ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບການລົງທືນໃນ FAF ໃນອາຊຽນ ແລະ ໃນ
ການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ບົດແນະນໍາຈາກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ.

o

ສະໜັບສະໜູນ ກຸEມຊຸມຊົນ ແລະ ສະຫະກອນຂອງຜູJຜະລິດທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ
ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບສິດທິ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງທັກສະການເຈລະຈາເພື່ອໃຫJ
ພວກກ່ຽວສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈການລົງທືນໄດJຢEາງມີປະສິດທິຜົນສູງ. ເປັນການເຂົ້າໃຈ
ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການນາທີ, ການປາກເວົ້າສາທາລະນະ, ການ
ຈັດກອງປະຊຸມສັງຄົມ, ການຕິດຕາມຊຸມຊົນ ແລະ ການກະກຽມຖະແຫຼງຈຸດຢືນ.

6.5. ຜູJທີ່ມີບົດບາດໃນຂະແໜງການເງິນ

•

ຜູJທີ່ມບ
ີ ົດບາດໃນຂະແໜງການເງິນສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດແນະນໍາດັ່ງນີ:້
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o

ພັດທະນາປະກັນໄພ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການເງິນອື່ນໆ, ເຊິ່ງ ຄໍາ ນຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງຈາກການປEຽນແປງ
ດິນຟJາອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການກະຕຸJນກິດຈະກໍາ ຫTດຜ່ອນ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູJຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ.

o

ນໍາໃຊJເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການເງິນທີ່ມີນະວັດຕະ ກໍາ ເພື່ອກໍານົດຄຸນຄ່າຂອງສິນເຊື່ອຢEາງມີປະສິດທິຜົນ, ສົ່ງ
ເງິນທຶນ, ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປຈະສາມາດເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການເງິນ.

o

ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການການລົງທືນ FAF ທີ່ຮັບຮອງເອົາຫຼັກການຂອງການລົງທືນຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບົດແນະນໍາດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການຮຽກຮ້ອງໃຫJມກ
ີ ານກວດສອບດ້ານສິດທິມະ
ນຸດທີຮ
່ ອບດ້ານ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ສUາລັບໂຄງການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກຸEມຄົນດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ.

6.1. ປະເທດທີ່ເປັນບ້ານຂອງຜູJລົງທຶນ

•

ລັດທີ່ເປັນບ້ານຂອງຜູJລົງທືນ AMS ສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ບົດແນະນໍາໂດຍ:
o

ເຄົາລົບ ແລະ ຮັບຮູJສິດໃນການຮັບປະທານອາຫານຂອງປະຊາກອນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໃນເວລາທີ່ວາງ
ຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານໂດຍອີງໃສEການລົງທືນພາຍນອກເພື່ອສົ່ງອອກອາຫານ
ຈາກປະເທດເຈົ້າພາບ.

o

ຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທືນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ.

o

ປະສານງານກັບປະເທດເຈົ້າພາບເພືອ
່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການຂອງລັດທີ່ເປັນບ້ານຂອງຜູລ
J ົງທຶນ,

ແລະ

ຫຼັກການຂອງກອບນະໂຍບາຍການລົງທຶນຂອງ

UNCTAD ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (2015).
ໃຫJຜົນສັກສິດຕໍ່ຫຼັກການຂອງ ບົດແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການກໍານົດລະບຽບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜູJທີ່ອອກໄປລົງທືນພາຍ
ນອກ, ລວມທັງຜ່ານການນໍາໃຊJກົດໝາຍພາຍໃນແບບຂ້າມພົມແດນ.
*******
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ຕາຕະລາງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. ຫຼັກການພື້ນຖານ ຫຼື ບົດແນະນໍາ ສໍາລັບການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຢEາງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບສະເພາະດ້ານກະສິກໍາ, ອາຫານ, ແລະ ທີ່ດິນ.
ຊື່

ການຈັດຕັ້ງ

ຈຸດປະສົງ, ໂຄງສ້າງ, ແລະ ຂອບເຂດ

ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວ

CFS

• ຮັບຮອງເອົາໂດຍກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ

ກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານໂລກ,

(2014)

ຄັ້ງທີ 41 ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2014.
• ແກJໄຂການລົງທືນທຸກປະເພດໃນລະບົບກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ -

ຫຼັກການ ສໍາລັບລະບົບ

ສາທາລະນະ, ເອກະຊົນ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດນ້ອຍ - ແລະ

ກະສິກໍາ ແລະ ລະບົບ

ໃນຂອບເຂດການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕEງ.

ອາຫານຢEາງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ (CFS -RAI)
ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ
ຂອງ IFC ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

IFC
(2012)

• ລູກຄ້າຕ້ອງການນໍາໃຊJມາດຕະຖານການປະຕິບັດເພື່ອຄຸJມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເພື່ອ
ໃຫJໂອກາດການພັດທະນາໄດJຮັບການປັບປຸງ.

ແລະ ສັງຄົມ (IFC-PS)

• ປະຕິບັດຕາມກະດານໂດຍ Equator Principles ແລະ

ຫຼັກການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ອົງການ UN

• ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໂດຍຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ
ສະຖາບັນການໃຫJກ.ູJ
• ສະໝັກໃຈຮັບເອົາຫຼັກການ ແລະ ລາຍງານປະຈໍາປີກ່ຽວກັບ

ດ້ານອາຫານ ແລະ

Global

ກະສິກໍາ

Compact

(UN FAB)

(ປີ 2014)

ຄວາມຄືບໜ້າ.
• •ອີງໃສE 16 ປັດໃຈ: ຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດ, ສິດທິຂອງ
ຜູJອອກແຮງງານ, ການນໍາໃຊJທີ່ດິນ ແລະ ນໍ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ, ການ
ນໍາໃຊJ ແລະ ທີ່ດິນສິດ, ສິດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ, ການປEຽນແປງດິນຟJາອາກາດ, ການຄຸJມຄອງສິ່ງເສດເ
ຫຼື ອ, ຊີວະນາໆພັນ, ສະຖາບັນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການ
ປົກປJອງເດັກ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ສຸຂະພາບ ແລະ
ໂພຊະນາການ, ສະຫວັດດີການສັດ ແລະ ສັດທະເລ, ຕ່ອງໂສJ
ການສະໜອງ ແລະ ການຄ້າ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ ຜູJຮ່ວມມື; ແລະ ຄຸນຄ່າການເງິນລະບົບຕ່ອງໂສJ

ບົດແນະນໍາຂອງ OECDFAO

OECD-FAO

ສໍາລັບຕ່ອງໂສJການສະໜອງ
(2016)
ດ້ານກະສິກໍາຢEາງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ

USAID
ການລົງທືນຕໍ່ທີ່ດິນ ຢEາງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

• ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງນັກລົງທືນໃນຕ່ອງໂສJການສະໜອງ.
• ກວມເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ກວ້າງຂວາງຈາກການຄອບຄອງທີ່ດິນແລະຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມຈົນເຖິງຂະບວນການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ບໍລິ
ຫານສະບຽງອາຫານ.

• ຂໍ້ສະເໜີແນະ ສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມດຸ

(2014)
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ຄູEມືພາກປະຕິບັດ ສໍາລັບ

ໝັ່ນ ແລະໂຄງສ້າງຂອງການລົງທືນທີ່ດິນ.

ພາກເອກະຊົນ

• ຈັດຕັ້ງເປັນ 5 ບາດກ້າວເພື່ອຕິດຕາມວົງຈອນຊີວິດຂອງການລົງທືນ,
ຕັ້ງແຕEຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມດຸ ໝັນ
່ ແລະການປະເມີນຜົນ,
ຈົນເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນກ່ອນໂຄງການ,
ການເຈລະຈາສັນຍາ, ການປະຕິບັດໂຄງການ, ແລະ ການປິດພາຍ
UNCTAD,
FAO, IFAD,
and World

ຫຼັກການສໍາລັບການລົງທືນ
ດ້ານກະສິກໍາຢEາງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ຊຶ່ງເຄົາລົບສິດ,

Bank (2010)

ຫຼັງໂຄງການ.
• ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດJ: ການນໍາໃຊJຫຼັກການໃນ
ການລົງທືນດ້ານກະສິກໍາ ຈະຫTດຜ່ອນລະດັບຂອງພາຍນອກ
ໃນທາງລົບແລະເຮັດໃຫJຄວາມເປັນໄປໄດJຂອງຜົນກະທົບໃນທາງ
ບວກ.

ຊີວິດການເປັນຢູEແລະ
ຊັບພະຍາກອນ (PRAI)
FAO
ຄູEມແ
ື ນະນໍາແບບສະໝັກໃຈ
ກ່ຽວກັບການຄຸJມຄອງສິດຖື
ຄອງຢEາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອ
ບຕໍທ
່ ີ່ດິນ, ການປະມົງ ແລະ
ປEາໄມJໃນບໍລບ
ິ ົດຄວາມໝັ້ນ
ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ

(2012)

• ຄໍາແນະນໍາ ໂດຍສະ ໝັກ ໃຈເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮັບຮູJ
ທີ່ກ້າວໜ້າ ຂອງສິດທິໃນການຮັບປະທານອາຫານ
ທີ່ພຽງພໍໃນແງEຂອງການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແຫEງຊາດ (ຄໍາ ແນະນໍາ ໂດຍສະໝັກ ໃຈກ່ຽວກັບສິດ
ທິດ້ານອາຫານ).
• ຫຼັກການແລະມາດຕະຖານທີ່ຍອມຮັບຂອງສາກົນກ່ຽວກັບການປະ
ຕິບັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາໃຊJແລະຄວບຄຸມທີ່ດິນ,
ການປະມົງ, ແລະປEາໄມJ.

ແຫຼ່ງ: UNCTAD ແລະ World Bank.
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ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 2. ອາຊຽນ: ຂໍມ
້ ູນ ແລະ ຄາດຄະເນປະຊາກອນ ແລະ ລາຍຮັບ, ໃນປີຕ່າງໆ

ລັດສະມາ
ຊິກ

ປະຊາ
ກອນ
ກາງປີ
2017
(ລ້ານ)

ກໍາປູເຈຍ
ອິນໂດເນເຊຍ
ສປປ ລາວ
ມາເລເຊຍ
ມຽນມາ
ຟີລິບປິນ
ສິງກະໂປ
ໄທ
ຫວຽດນາມ
ອາຊຽນ

ອາຍຸຍືນ (ປີ)

0.4

83,250

75

79

ປະຊາກອນ
ໃນເມືອງ (
ສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງປະຊາ
ກອນ)
(2016)
77

15.9
264.0
7.0
31.6
53.4
105.0
5.7
66.1
93.7
642.8

3,510
11,220
5,920
26,900
5,070
9,400
85,050
16,070
6,050
11,376

66
67
65
73
64
66
81
72
71
68

71
71
68
77
69
73
85
79
76
73

21
54
40
75
35
45
100
49
33
48

ບຼູໄນ

GNI ຕໍ່
ຫົວຄົນ
PPP
($ ສາກົນ)
2016

ຊາຍ

ຍິງ

ກະສິກໍາ
ທຽບກັບ
GDP
(2015)

ປະຊາ
ກອນກາງປີ
2050
(ລ້ານ)

1.1

0.5

ອາຍຸປະຊາ
ກອນ 15–
24,
ກາງປີ
2050
(ລ້ານ)
0.1

28.2
14.0
24.8
8.6
26.7
10.3
0.0
9.1
18.9
[na]

21.8
321.6
9.3
41.7
62.4
151.4
6.5
62.6
108.2
786.0

3.2
44.2
1.3
5.3
8.6
23.9
0.6
6.0
12.4
105.6

ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງການອ້າງອີງປະຊາກອນ (prb.org) ແລະ ADB.
ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 3. ບາງບໍລສ
ິ ັດ MNEs ຊັ້ນນໍາຂອງອາຊຽນ ໃນດ້ານກະສິກໍາ ອີງຕາມຊັບສິນທັງໝົດ, 2016

($ ລ້ານ)
ບໍລິສັດ

ປະເທດທີ່
ເປັນບ້ານ
ຂອງຜູລ
J ົງ
ທຶນ

ຊັບສິນທັງ
ໝົດ ($
ລ້ານ)

ບ່ອນຕັ້ງທຸລະກິດ (ຈໍານວນປະເທດ
ບ່ອນທີ່ຕັ້ງ)
ຕ່າງປະເທດ
(ບໍ່ແມEນອາ
ຊຽນ)

ຈໍານວນບໍລິສັດລູກ
ທີ່ສໍາຄັນ (ໃນອາ
ຊຽນ)

ອາຊຽນ

Olam
International
Ltd

ສິງກະໂປ

16,200

50

5

12

Felda Global
Ventures
Holdings
Bhd
Kuala
Lumpur
Kepong Bhd
IOI Corp Bhd
Boustead
Holdings
Bhd

ລັດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ມີ
ການລົງທຶນ (ບໍ່ລວມປະ
ເທດທີ່ເປັນບ້ານຂອງຜູລ
J ົງ
ທຶນ)
ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນ
ເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ສປປ
ລາວ,
ໄທ
ອິນໂດເນເຊຍ, ກໍາປູ
ເຈຍ, ສປປ ລາວ,
ສິງກະໂປ, ໄທ

ມາເລເຊຍ

4,687

15

5

10

ມາເລເຊຍ

4,423

33

4

74

ມາເລເຊຍ

4,364

15

2

42

32

9

ມາເລເຊຍ

3,997

60

ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະ
ໂປ, ສປປ ລາວ, ຫວຽດ
ນາມ
ອິນໂດເນເຊຍ,
ສິງກະໂປ
ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະ
ໂປ, ໄທ, ສປປ ລາວ,
ບຼູໄນ,
ຟີລິບປິນ,
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ກໍາປູເຈຍ,
ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ
ມາເລເຊຍ, ໄທ, ອິນໂດ
ເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ຟີ
ລິບປິນ, ບຣູໄນ
ກໍາປູເຈຍ,
ມຽນມາ,
Selat (Pte)
Ltd

ສິງກະໂປ

3,006

27

8

358

Indofood
Agri
Resources
Ltd

ສິງກະໂປ

2,716

6

2

49

ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີ
ລິບປິນ
ສິງກະໂປ,
ໄທ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດ
ເນເຊຍ

Hap Seng
Consolidated
bhd

ມາເລເຊຍ

2,613

6

4

35

Japfa Ltd

ສິງກະໂປ

2,525

8

3

33

ອິນໂດເນເຊຍ,
ຫວຽດນາມ,
ມຽນມາ

PT Astra Agro
Lestari

ອິນໂດເນເຊຍ

1,803

1

1

1

ສິງກະໂປ

ມາເລເຊຍ

1,751

6

2
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ສິງກະໂປ, ອິນໂດ
ເນເຊຍ

ອິນໂດເນເຊຍ

1,209

1

1

2

ສິງກະໂປ

ອິນໂດເນເຊຍ

1,094

5

1

1

ສິງກະໂປ

782

9

2

18

Genting
Plantations
Bhd
PT Eagle
High
Plantation
PT Bakrie
Sumatera
Plantations
TSH
Resources
Bhd
Kluang
Rubber Co
Bhd

ມາເລເຊຍ
ມາເລເຊຍ

278

26

6

113

ອິນໂດເນເຊຍ,
ສິງກະໂປ
ສິງກະໂປ, ໄທ, ອິນໂດ
ເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ,
ບຣູໄນ, ມຽນມາ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກອງເລຂາອາຊຽນ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີຂ
່ ັດຈາກຖານຂໍ້ມູນ Bureau van Dijk's Orbis.
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ໝາຍເຫດ: 1. ຕາຕະລາງນີກ
້ ໍານົດຕາມ "ຂະໜາດສໍາຄັນ" ກ່ຽວກັບ MNEs ທີ່ສໍາຄັນຂອງອາຊຽນ, ບໍ່ແມEນການຈັດອັນດັບແຕE
ລະອັນ. ຊັບສິນຂອງ MNEທັງໝົດ ແມEນຊັບສິນທັງໝົດ ທີ່ລວມຂອງບໍລິສັດທົ່ວໂລກ. ເຖິງຢEາງໃດກໍ່ຕາມ, ຮຸJນຂອງບໍລິສັດ
ຂອງສິນຊັບຢູEຕ່າງປະເທດແຕກຕ່າງກັນ (ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມEນຫາຍາກ ສໍາລັບຫຼາຍໆອາຊຽນ MNEs). ບາງ MNEs ບໍ່ໄດJໃຫJ
ລາຍລະອຽດພຽງພໍກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງຕົນ. ບໍລິສັດທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນ, ເຊັ່ນ: ຜູJທີ່ມີບໍລິສັດຖືຮຸJນ, ບໍ່ປະກົດຕົວແຍກ
ຕ່າງຫາກຈາກບັນດາບໍລິສັດຍ່ອຍທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຕົນ, ບ່ອນທີ່ຄົນສຸດທ້າຍແມEນບໍລິສັດໃນສິດທິຂອງຕົນເອງ. ມີຫຼາຍປະເດັນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ MNEs ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍລັດ; ເຊັ່ນ: ຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດJລະບຸ ແລະ ບໍສ
່ ະໜອງ ຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນ, ໃນຂະນະທີ່
ປະເທດອື່ນໆບໍ່ໄດJເຂົ້າຮ່ວມໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງ FDI. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດວິສາຫະກິດທີ່ ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູEຕ່າງປະເທດ
ແມEນລວມເຂົ້າໄວJ, ແຕEບໍ່ແມEນກອງທຶນຮັ່ງມີດ້ານອະທິປະໄຕເພາະວ່າການລົງທືນຢູEຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍແມEນຫຼັກຊັບໃນດ້ານ
ທໍາມະຊາດ. ຕົວເລກຊັບສິນສ່ວນໃຫຍ່ແມEນສະທ້ອນໃຫJເຫັນເຖິງຂະໜາດ ຂອງການລົງທືນຂອງ MNEs ອັນດັບຕົ້ນໆເຫຼົ່ານີ້
ໃນອາຊຽນ, ແຕEວ່າ ບໍ່ຄວນນໍາໃຊJເປັນພື້ນຖານສໍາລັບອັນດັບທີ່ແນEນອນ; ແລະ ຄວນຄໍານຶງເຖິງ ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງ MNEs ທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນ.
2. ປະເພດອຸດສາຫະ ກໍາ ທີ່ລະບຸໄວJ ສໍາລັບແຕEລະ MNE ໃນຕາຕະລາງນີ້ແມEນທີ່ ORBIS ມອບ ໝາຍ ໃຫJບໍລິສັດແມEໂດຍ
ORBIS; ບໍລິສັດຍ່ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນອຸດສະຫະ ກໍາ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຕ່າງໆ.
ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 4. ບໍລສ
ິ ັດລູກຕ່າງປະເທດ ໃນ ແລະ ຈາກບາງລັດສະມາຊິກອາຊຽນ, 2016

ອິນໂດເນເຊຍ
ມາເລເຊຍ
ຟີລິບປິນ
ສິງກະໂປ
ໄທ
ຫວຽດນາມ

ຈໍານວນບໍລິສັດຈາກ
AMS ນີ້ກັບບໍລສ
ິ ັດລູກຢູE
ຕ່າງປະເທດ

4
51
4
4
2

ຈໍານວນບໍລິສດ
ັ ຈາກປະເທດ
ອາຊຽນອື່ນໆໃນ AMS ນີ.້
10
6
4

ຈໍາ ນວນບໍລິສັດທີ່ບໍ່ແມEນ
ອາຊຽນໃນ AMS ນີ້
7
8
4
5
18
7

ແຫຼ່ງ: ຖານຂໍມ
່ ູນຈາກ Bureau van Dijk’s Orbis
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ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 5. ການແບEງແຍກບໍລິສັດອາຊຽນໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ປEາໄມJ ແລະ ການປະມົງ ໂດຍ AMS
ແລະ ຂະໜາດ, ປີ 2016

ຈໍານວນບໍລິ
ສັດທັງໝົດ
(ໃນຖານຂໍ້
ມູນ)

ຈໍານວນບໍລິສັດທີ່
ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ຊັບສິນ

ບໍລສ
ິ ັດນ້ອຍ
($3 ລ້ານລົງ
ມາ)

ບໍລສ
ິ ັດຂະໜາດ
ກາງ ($15
ລ້ານລົງມາ)

21

-

-

-

-

ອິນໂດເນເຊຍ

1076

34

1

2

31

ສປປ ລາວ

1572

-

-

-

-

ມາເລເຊຍ

1263

1147

618

261

268

ມຽນມາ

28

-

-

-

-

ຟີລິບປິນ

1087

709

578

95

36

ສິງກະໂປ

14

7

1

0

6

5117

4986

4517

350

119

ຫວຽດນາມ
4580
3808
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຖານຂໍ້ມູນ Bureau van Dijk's Orbis.

3401

283

124

ກໍາປູເຈຍ

ໄທ

ບໍລສ
ິ ັດຂະ
ໜາດໃຫຍ່ (
ເກີນ $15
ລ້ານ)

ໝາຍເຫດ: ບໍລິສັດທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ລົງທະບຽນຢEາງເປັນທາງການທີ່ຖືກຈັບໂດຍຖານຂໍ້ມູນ BvD Orbis. ອີງຕາມຕົວ
ເລກຂອງລັດຖະບານມາເລເຊຍ, ຖານຂໍ້ມູນເກັບ ກໍາ ຂໍ້ມູນພຽງແຕE 10-15 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງວິສາຫະກິດທັງໝົດ ໃນຂະແໜງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປEາໄມJ. ການແບEງປັນນີ້ອາດຈະ ໜ້ອຍ ກວ່າ ສໍາລັບ AMS ອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະ CLMV. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,
ພຽງແຕEຊຸດຍ່ອຍຂອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໃຫJຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງຕົນ ( ແລະ ຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ). ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຣູໄນບໍ່ມ.ີ
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Annex Figure 1.
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Annex Figure 2.
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Annex Figure 3.
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