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ການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນອາຊຽນ
ບົດແນະນໍາຂອງອາຊຽນສຳລັບການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້1 
ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ພື້ນຖາມ ມາຈາກຫຼັກການສໍາລັບການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບກະສິ
ກໍາແລະ ອາຫານ  ທີ່ອອກໂດຍຄະນະກໍາມະການວ່າດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ (CFS-RAI). ບົ
ດແນະນໍານີ້ກໍານົດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (AMS) ແລະ ຖືກດັດປັບຕາມບັນຫາທ້າທ
າຍທີ່ເປັນອັນສະເພາະຂອງກຸ່ມນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຍັງແລເຫັນບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາຄັນຂອງພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນທີ່ບໍແມ່ນລັດຖະບານ ລວມທັງ ພາກສ່ວນເອກະຊົນຂະຫນາດໃຫຍ່. ບົດແນະນໍາດັ່ງກ່າວ 
ຍັງໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (SDGs), ແລະ 
ອ້າງເຖິງບັນດາເປົ້າຫມາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ເມື່ອເຫມາະສົມ. ບົດແນະນໍາສະບັບນີ້ ແມ່ນເປັນແບບສະຫມັກໃຈ.

ຈຸດປະສົງປະຖົມພື້ນຖານຂອງ ບົດແນະນໍາ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ 
ແລະປ່າໄມ້ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສ
ະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສະເຫມີພາບ, ກໍ່ຄື 
ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢ່າງຍືນຍົງ. ວັດຖຸປະສົງອື່ນຂອງບົດແນະນໍານີ້ ປະກອບມີ:

1 ໃນ ເດືອນກັນຍາ 2017, ລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (AMAF) ໄດ້ຕົກລົງພັດທະນາ ບົດແນະນໍາຂອງອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ( “ບົດແນະນໍາ“) ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຄັ້ງທີ 39. ໃນເດືອນຕຸລາ 2017, Grow Asia ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຈາກ ກອງເລຂາອາຊຽນ
(ASEC) ໃຫ້ສະໜອງດ້ານຄວາມຊຳນິຊຳນານ, ທຶນ ແລະ ນໍາເອົາຄໍາຄິດເຫັນໃນວົງກ້ວາງເພື່ອພັດທະນາບົດແນະນໍາ “ ໂດຍສະເພາະພາຍໃນພາກເອກະຊົນ. ເງິນທຶນຂອງໂຄງການ ໄດ້ຮັບການ
ລະດົມຈາກອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດ (SDC), ກອງທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ, ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານສ່ວນໃຫຍ່ຈາກ ອົງການສາກົນ ເພື່ອການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (IISD) ຢູ່ເຊີແນວ.

ສ້າງກອບເພື່ອແນະນຳ AMS, ນັກລົງທືນ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ, ແລະ 
ຜູ້ມີບົດບາດອື່ນໆໃນການພັດທະນາການລົງ
ທືນດ້ານກະສິກຳຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
 ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນ
ຄ່າໃນພາກພື້ນ.

ສ້າງບັນດາສິດຜົນປະໂຫຍດ, ຊຶ່ງໃຊ້ເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ການ
ດໍາເນີນການໃນໄລຍະກາງ ເຖິງ ໄລຍະຍາວ.

ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມສົມມະດຸນ ລະຫວ່າງ
ບັນດາສິດຜົນປະໂຫຍດ“ ລວມທັງ ການເສີມສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍາ
ນົດຜ່ານສັນຍາ ໃຫ້ ນັກລົງທຶນ ປະຕິບັດພັນທະ
ຂອງຕົນ ແລະສ້າງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ເຄື່ອງມື
ເພື່ອໃຫ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນ ສະໜັບບສະໜູນ 
ຈຸດປະສົງປະຖົມພື້ນຖານຂອງ ບົດແນະນໍາ
ສະບັບນີ້.

ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອດຶງດູດ ການລົງທຶນຢ່າງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະແໜງ ການສະບຽງ
ອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (FAF) ຜ່ານ
 ກອບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ຈະແຈ້ງ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມ
ກົມກຽວກັນທົ່ວພາກພື້ນ ອາຊຽນ.
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ບົດແນະນໍາ ຕ້ອງການບັນລຸສ່ິງໃດແດ່ ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານ

ເຄົາລົບສິດໃນການຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຫິວໂຫຍ.
ສືບຕໍ່ບັນລຸ SDG 2 (ລົບລ້າງຄວາມຫິວໂຫຍ) 
ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນຂອງ ອາຊຽນ.
ຮັບປະກັນການສະໜອງທີ່ຍືນຍົງ 
ສໍາລັບສະບຽງອາຫານທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້, ປອດໄພ 
ແລະ ມີໂພສະນາການ. 
ເຄົາລົບສິດຂອງຊາວກະສິກອນໃນການປູກພືດນາ
ໆຊະນິດ.

ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທີ່ເທົ່າທຽມ 
ຊຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນ ຄວາມສະເຫມີພາບທາງເພດ.
ສ້າງ ອາຊີບ ແລະ ການ ດຳລົງຊີວິດທີ່ເຫມາະສົມ, 
ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ. 
ສະໜັບສະໜູນ ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ
ການປະຕິບັດມາດຕະຖານ 
ຂອງຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ.
ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ສົມມະດຸນ, 
ສາມາດບັງຄັບປະຕິບັດໄດ້ ລະຫວ່າງ 
ນັກລົງທຶນແລະ ລັດເຈົ້າພາບ.
ກໍານົດໃຫ້ມີສັນຍາທີ່ຍຸດຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສກວ່າ 
ລະຫວ່າງ ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ.
ເຄົາລົບ ແລະ ສົ່ງເສີມ 
ການຫາລ້ຽງຊີບນໍາປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ.

ນໍາໃຊ້ພັນທະຕາມສັນຍາຂອງ ນັກລົງທຶນ 
ສໍາລັບ ການພັດທະນາທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມ.
ສຳຫຼວດທາງເລື່ອກອື່ນນອກຈາກ 
ການໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນ 
ສັນຍາກະສິກຳແບບມອບເໝົາ.
ນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 
ໃນສັນຍາລະຫວ່າງລັດ ແລະ ນັກລົງທຶນ.
ພັດທະນາສັນຍາທີ່ດີກວ່າ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ 
ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ພັນທະຕາມສັນຍາ.
ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການລົງທຶນ.
ພັດທະນາຍຸດທະສາດແບບທົ່ວເຖິງ ສຳລັບແມ່ຍິງ 
ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ໃນໂຄງການລົງທຶນ.
ສ້າງການເງິນຈຸລະພາກ, ສິນເຊື່ອຊົນນະບົດ, 
ການເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼາດ, ໂຄງການພັດທະນາວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ.

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ
ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ພັດທະນາແຜນການຂອງຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, 
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້(FAF) ແລະຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບ
ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.
ສະນັບສະໜູນໂຄງການເສີມຂະຫຍາຍສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ການຮ່ວມມືລັດ-ເອກະຊົນ (PPPs).
ພັດທະນາການເງິນຊົນນະບົດ 
ເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ.
ຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງການລົງທຶນຕໍ່ກັບ 
ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ, ຄວາມປອດໄພດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການທີ່
ດີກວ່າ ໂດຍການ:

ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສ
ດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ເທົ່າທຽມ ແລະ
ທົ່ວເຖິງ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ, ໂດຍການ:

ຄໍາແນະນໍາທີ 1

ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄວນພິຈາລະນaາດັ່ງນີ້:

ຄໍາແນະນໍາທີ 2

ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄວນພິຈາລະນaາດັ່ງນີ້:
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ບົດແນະນໍາ ຕ້ອງການບັນລຸສ່ິງໃດແດ່ ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານ

ສະນັບສະໜູນການໄດ້ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມ ແລະ 
ການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ.
ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນ ແລະ 
ຄວາມສຳຄັນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ 
ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິກຳ ແລະ 
ປ່າໄມ້ (FAF).
ຮັບຮູ້ບົດບາດສູນກາງ 
ຂອງຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, 
ກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ໃນການສົ່ງເສີມ 
ຕົວແບບທຸລະກິດແບບທົ່ວເຖິງ ເພື່ອຮັບປະກັນການ
ເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດ.
ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນ, 
ການບໍລິການ, ການສຶກສາ, ຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍ້ມູນ.
ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບອບບາງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕໍ່ກັບ
ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມໝ
າຍ ໃນການຕັດສິນບັນຫາ, ການນຳພາ ແລະ 
ການຮ່ວມມື.

ເຄົາລົບ ຜູ້ຖືຄອງສິດທີ່ຊອບທຳ ແລະ 
ສິດທິຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ໃນການໃຫ້ຄຳຍິນຍອມແບບມີອິດສະລະ, ລ່ວງໜ້າ 
ແລະ ມີຂໍ້ມູນ (FPIC).
ປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມຂອງກິດຈະການລົງ
ທຶນ ຕໍ່ກັບຜູ້ຖືຄອງສິດທີ່ຊອບທຳທັງໝົດ.
ດຳເນີນການເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຍົກຍ້າຍພູມລຳເນົາ 
ຂອງຜູ້ຖືຄອງສິດທີ່ຊອບທຳທັງໝົດ.

ເພ່ີມສິດທິຂອງແມ່ຍິງໃນການເຂ້ົາເຖິງການສຶກ
ສາ, ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ສິດໃນການຈັດຕັ້ງ.
ໃຫ້ການບໍລິການເສີມທີ່ພິຈາລະນາດ້ານເພດ ໃຫ້ແກ່
ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs).
ຮັບຮູ້ບົດບາດສຳຄັນຂອງແມ່ຍິງໃນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື 
ແລະເຄືອຂ່າຍ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມພົ
ນລະເຮືອນ, ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ກຸ່ມຊົນພື້ນເມືອງ 
ແລະ ສະຫະກອນແມ່ຍິງ.
ຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກ
ອນ, ໂອກາດທາງຕະຫຼາດ.

ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານທີ່ດິນ 
ແລະລະບົບທີ່ທ່ຽງທຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ 
ສຳລັບສິດໃນການຖືຄອງ.
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການອອກໃບຕາດິນ 
ແບບລວມໝູ່, ຊຸມຊົນ ແລະ ເປັນລາຍບຸກຄົນ.
ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດໃນການຖືຄອງ ແລະ 
ຄວາມສາມາດເຈລະຈາ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ.
ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ VGGT.2

ຈຳກັດການຍົກຍ້າຍພູມລຳເນົາທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ນ້ອຍ
ລົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມສະເໝີພາບ, 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການໃຫ້ສິດທິ 
ແກ່ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ 
ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ໂດຍການ:

ເຄົາລົບສິດຖືຄອງທີ່ດິນ, ການປະມົງ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ລວມທັງ ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳ, 
ໂດຍການ:

2VGGT ໝາຍເຖິງບົດແນະນຳແບບສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການຖືຄອງທີ່ດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນບໍລິບົດຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານແຫ່ງຊາດ.

ຄໍາແນະນໍາທີ 3 ຄໍາແນະນໍາທີ 4

ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄວນພິຈາລະນaາດັ່ງນີ້:

ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄວນພິຈາລະນaາດັ່ງນີ້:



8

ສະກັດກັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຢຽວຢາຜົນກະທົບດ້ານລົ
ບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
ສະໜັບສະໜູນວິທີການບໍລິຫານປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ.
ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ນິເວດຂອງປ່າໄມ້.
ສ້າງສົມມະດຸນ ລະຫວ່າງເສດຖະກິດ, ການອະນຸລັ,  
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ.
ສະໜັບ ສະໜູນແຫຼ່ງທີ່ຍືນຍົງ ແລະ 
ການຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ FAF.
ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດ 
ແລະ ການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ 
ກາກເສດເຫຼືອຈາກການຜະລິດ ໃຫ້ເກີດຜົນດີ.
ຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ.
ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານ 
ແລະຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢ່າງຮັດກຸມ 
ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ.

ລົງທຶນໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃນການຄົ້ນຄ້ວາ 
ແລະພັດທະນາ (R&D) ແລະ ຄວາມອາດສາມາດດ້າ
ນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຫຼັກການ  
“ຈາກຫ້ອງທົດລອງສູ່ພາກສະໜາມ“.
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສຳລັບການພັດທະນາ, 
ການຄ້າ ແລະ ການຈຳໜ່າຍເຕັກໂນໂລຊີ.
ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ ລະຫວ່າງ 
AMS ສຳລັບ R&D.
ນຳໃຊ້ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ 
ເຂົ້າໃນນະວັດຕະກຳ ຜ່ານ PPP ແບບຍຸດທະສາດ.
ສະນັບສະໜູນຕົວແບບທຸລະກິດແບບທົ່ວເຖິງ 
ເພື່ອຊຸກຍູ້ການໂອນເຕັກໂນໂລຊີ.
ເສີມຂະຫຍາຍເວທີແບບຫຼາຍພາກສ່ວນ 
ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຄວາມຮູ້.
ຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບພູມປັນຍາພື້ນເມືອງ ແລະ 
ສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ (IP). 

ສະໜັບສະໜູນລະບົບການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທຳ
ມະຊາດແບບຮອບດ້ານ.
ບໍລິຫານນ້ຳ ຢ່າງເທົ່າທຽມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງນ້ຳ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບພັນທະດ້າ
ນສິດທິມະນຸດ.
ພັດທະນາແຜນປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດທີ່ກຳນົດແຈ້ງກ່ຽວກັບບັ
ນຫາການລົງທຶນ.
ສະໜັບສະໜູນການກະຈາຍອຳນາດໃນການບໍລິຫານປ່
າໄມ້ ແລະ ຂະບວນການແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
ສະໜອງການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ, 
ການກຳນົດມາດຕະຖານ, ການວາງແຜນ ແລະ 
ການຕິດຕາມ.
ສົ່ງເສີມທາງເລືອກໃນການທຳມາຫາກິນ ໃນເຂດປ່າໄມ້.

ພັດທະນາ ທັກສະໃນການຄ້າເທກໂນໂລຊີ ແລະ PPPs 
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. 
ສ້າງ ລະບົບນະວັດຕະກຳ 
ທີ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ,  
ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs), 
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ.
ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຈັດຫາເບື້ອງຕົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລ
ຊີ ສຳລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ SME.
ພັດທະນາຂະບວນການເພື່ອກວດຜ່ານ ແລະ ຄັດເລືອກກ
ານລົງທຶນທີ່ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຍືນຍົງ.
ສະໜອງກິດຈະການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກສ
ະເພາະພືດໃດໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ.
ເຊື່ອມຕໍ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ກັບອົງການ NGO 
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ.
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ເຕັກໂນໂລຊີ
ດ້ານກະສິກຳ ແລະ PPP ເພື່ອການໂອນຄວາມຮູ້.
ກຳນົດກອບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ 
ນະໂຍບາຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ 
ສຳລັບສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ປະກອບສ່ວນໃນການອະນຸລັກ ແລະ 
ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະປ່າໄມ້, ໂດຍ
ການ:

ສະໜັບສະໜູນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ 
ການປະຕິບັດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຍືນຍົງ 
ສຳລັບລະບົບ aaທີ່ມີປະສິດທິພາບ, 
ໄດ້ໝາກຜົນ ແລະ ປອດໄພດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນ, ໂດຍການ: 

ຄໍາແນະນໍາທີ 5 ຄໍາແນະນໍາທີ 6

ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄວນພິຈາລະນaາດັ່ງນີ້:
ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄວນພິຈາລະນaາດັ່ງນີ້:
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ຮັບຮູ້ ສັກກະຍະພາບຂອງ FAF ໃນການ 
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການປັບຕົວ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອ
ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ພັດທະນາ, ທົດລອງ ແລະ ຍົກລະດັບມາດຕະການ
ປັບຕົວຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ.
ສົ່ງເສີມ ຜະລິດຕະພັນດ້ານຄວາມສ່ຽງສໍາລັບ 
ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ SMEs ສໍາລັບ 
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ.
ເຄົາລົບ ພູມປັນຍາ ແລະ ວິທີປະຕິບັດແບບພື້ນເມືອງ 
ແລະ ຕາມປະເພນີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ.
ແກ້ໄຂ ຄວາມບອບບາງທີ່ສູງກວ່າຂອງແມ່ຍິງ,  
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ຕໍ່ 
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ປະຕິບັດຕາມ ບົດບັນຍັດ ແລະ 
ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍ.
ລະເວັ້ນຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ 
ການໃຫ້ສິນບົນ.
ເປັນເຈົ້າການແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນຢ່າງທົ່ວເຖິງ 
ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃດໜຶ່ງ. 
ສົ່ງເສີມ ການເຂົ້າເຖິງ ກົນໄກການໄກ່ເກ່ຍ, 
ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ແລະ 
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.
ແກ້ໄຂ ບັນຫາທີ່ດິນດັ້ງເດີມ (Legacy land). 
ປຶກສາຫາລືຢ່າງມີຄວາມໝາຍ  ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິ
ດຊອບເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນເ
ຈົ້າການ, ມີອິດສະລະ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ. 
ສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍແລະ 
ດ້ານກົດໝາຍທີ່ໂປ່ງໃສ, ສອດຄ່ອງ ແລະ 
ເອກະພາບ.

ເພີ່ມ ທຶນ ສໍາລັບ ການຄົ້ນຄ້ວາ, 
ການໃຫ້ບໍລິການເພີ່ມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີກ່ຽວກັບກ
ານປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ພັດທະນາກອບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ສໍາລັບ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພດ້ານດິນຟ້າອາກາດ 
ທີ່ເປັນນະວັດຕະກໍາ.
ກໍານົດມາດຕະການທີ່ແກ້ໄຂຂົງເຂດສະເພາະດ້ານດິ
ນຟ້າອາກາດ, ພາຍໃນບໍລິບົດໂຄງການລົງທຶນ.

ສ້າງ ບົດແນະນໍາ ສໍາລັບ ການເປີດເຜີຍເປັນໄລຍ
ະກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖືກຕ້ອງ, ທັນການ 
ແລະທົ່ວເຖິງ.
ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງຂອງ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ຕໍ່ກັບການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍແ
ບບບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ.
ຕິດຕາມກວດກາການປຶກສາຫາລື, 
ການເຈລະຈາແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງ 
ນັກລົງທຶນ-ຊຸມຊົນ.
ຮັບປະກັນ ການເຂົ້າເຖິງການແກ້ໄຂດ້ານຕຸລາການ 
ແລະ ການແກ້ໄຂແບບອື່ນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, 
ສາມາດຈ່າຍໄດ້. 
ໃຫ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມໝາຍຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງໃນການສ້າງນະໂຍບາຍການລົງທຶນ.
ປັບປຸງ ການປະສານງານ ແລະ 
ການສື່ສານພາຍໃນລັດຖະບານ. 
ສົ່ງເສີມ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ສະເໝີພາບ ຕໍ່ຂໍ້ມູນ, 
ການບໍລິການ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ.
ຮັບປະກັນ ການບັງຄັບປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍແ
ບບບໍ່ມີການຈໍາແນກປະຕິບັດ.

ເພີ່ມ ຄວາມສາມາດປັບຕົວ ຕໍ່ ການ 
ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພພິບັດ 
ທາງທໍາມະຊາດແລະ ຜົນກະທົບອື່ນ, 
ໃນຂະນະທີ່ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່
ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການ 
ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍ:

ເຄົາລົບ ກົດໝາຍ ແລະ ລວມເອົາໂຄງ
ສ້າງການບໍລິຫານ, ຂະບວນການ ແລະ 
ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ທົ່ວເຖິງ 
ແລະ ໂປ່ງໃສ ໂດຍການ:

ຄໍາແນະນໍາທີ 7 ຄໍາແນະນໍາທີ 8

ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄວນພິຈາລະນaາດັ່ງນີ້:
ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄວນພິຈາລະນaາດັ່ງນີ້:
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ກໍານົດໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ເປັນເອກະລ
າດ ແລະ ໂປ່ງໃສ. 
ກໍານົດ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດພື້ນຖານ 
ສໍາລັບ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ 
ຜົນກະທົບໃນວິທີການທີ່ທົ່ວເຖິງ.
ກວດຜ່ານການລົງທຶນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດກ
ານພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ.
ກຳນົດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານລົບ.
ຮັບປະກັນໃຫ້ສາທາລະນະຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການປ
ະເມີນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ປະເມີນເປັນປະຈຳຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ແລະ 
ສື່ສານຜົນໄດ້ຮັບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຢຽວຢາ ແລະ/
ຫຼື ການຊົດເຊີຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ 
ສຳລັບຜົນກະທົບດ້ານລົບ.

ສ້າງຄວາມກົມກຽວກັນດ້ານມາດຕະຖານ, 
ລະບຽບການ ແລະ ວິທີການ 
ໂດຍຮັກສາຄວາມຢືດຢຸ່ນ.
ສົ່ງເສີມ “ການເລັ່ງປັບປຸງສູ່ຈຸດສູງສຸດ“ 
ຜ່ານນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່
າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ຮ່ວມມືກັນໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 
ແລະເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ 
ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງພາກພື້ນ.

ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກ
ານປະເມີນຜົນກະທົບ.
ລວມເອົາຜົນການປະເມີນເຂົ້າໃນແຜນການບໍລິຫານ.
ຕິດຕາມ ແລະ ທົບທວນເປັນປະຈຳ ຕໍ່ກັບຜົ
ນກະທົບໂດຍລວມເອົາຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 
ເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ.
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມຊາບກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຕິດຕາມ.
ສ້າງຂະບວນການກວດຜ່ານທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ປະສິດທິພາບ ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່.

ພັດທະນາວິທີການຮ່ວມ ຕໍ່ກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃນ FAF.
ສົ່ງເສີມການຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ 
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ພາຍໃນພາກພື້ນ.
ຮັບຮອງເອົາໃນລະດັບພາກພື້ນ ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີ 
ແລະມາດຕະຖານສາກົນ.
ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ 
ລະຫວ່າງປະເທດຕົ້ນທາງ ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບ 
ເພື່ອຮ່ວມກັນຕິດຕາມການລົງທຶນ.

ປະເມີນ ແລະ ແກ້ໄຂ ຜົນກະທົບ 
ການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ aaa 
ແລະ ສົ່ງເສີມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ:

ເສີມຂະຫຍາຍວິທີການຂອງພາກພື້ນ ຕໍ່
ການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນ
aaaຂອງອາຊຽນ ໂດຍການ:

ຄໍາແນະນໍາທີ 9 ຄໍາແນະນໍາທີ 10

ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄວນພິຈາລະນaາດັ່ງນີ້:

ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຄວນພິຈາລະນaາດັ່ງນີ້:
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ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ

ມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຳຄັນ 
ສຳລັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ FAF ທັງໝົດ 
ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດການກະເສດ 
ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ ແຕ່ກໍລວມທັງ 
ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ສະຫະກອນ, 
SME, ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະ 
ສະຖາບັນການເງິນ. 

ຮັບປະກັນວ່າການລົງທຶນ 
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການມີ ແລະ ຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍຂອງສະບຽງອາຫານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ 
ໂດຍການ:

ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ກັບຄ
ວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີ.
ເວົ້າເຖິງບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ໃນເວລາປຶກສາຫາລືໃນຊຸມຊົນ.
ສະໜອງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີລາຍໄດ້ດີ, ໝັ້ນຄົງ 
ແລະ ເໝາະສົມ ແລະ ຈ່າຍໃນລາຄາທີ່ຍຸຕິທຳ.

ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖ
ະກິດແບບທົ່ວເຖິງ, ເທົ່າທຽມ ແລະ ຍືນຍົງ 
ໂດຍການ:

ຊ່ວຍທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ 
ມີມາດຕະຖານຜົນການດຳເນີນງານ.
ເອົາໃຈໃສ່ການສ້າງທຸລະກິດຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຫຼຸດຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຂອງການກຳນົດລາຄາ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ ຕໍ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ.

ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດ
ສິນບັນຫາ, ການຈ້າງງານທີ່ມີຄວາມໝາຍແລະ 
ການໃຫ້ສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍການ:

ເປັນເຈົ້າການສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ.
ສ້າງຊ່ອງທາງພອນສະຫວັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ 
ໃນທຸກລະດັບ.
ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການຈຳແນກປະຕິບັດ ແລະ ການລວນລາມ.    
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ຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມພັດທະນາທັກສະທີ່ຈຳເປັ
ນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຂະແໜງ, ລວມທັງ 
ໂດຍການ:

ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກງານ,  
ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ທຶນການສຶກສາ ແລະ ເງິນກູ້.
ເລັງໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃ
ນໂຄງການກະສິກຳແບບມອບເໝົາ.
ສະນັບສະໜູນກິດຈະການຂອງຊາວໜຸ່ມ.
ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ 
(CSO) ທີ່ສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ສິດແກ່ຊາວໜຸ່ມ.

ເຄົາລົບການຖືຄອງທີ່ດິນ, ການປະມົງ ແລະ 
ປ່າໄມ້ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການ:

ຮັບຮູ້ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ເຂົ້າໃຈສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ລະບົບການຖືຄອງ.
ເຈລະຈາໂດຍກົງກັບຜູ້ຖືຄອງສິດທີ່ຊອບທຳ.
ສະກັດກັ້ນການຍົກຍ້າຍ ແລະ 
ຕັ້ງພູມລຳເນົາບ່ອນໃໝ່.
ຮັບປະກັນການການຕັ້ງພູມລຳເນົາບ່ອນໃໝ ່
ປະຕິບັດຕາມວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນ, ໃນກໍລະນີທີ່
ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງການຕັ້ງພູມລຳເນົາໃໝ່.
ຮັບປະກັນການໃຫ້ຄຳຍິນຍອມທີ່ເປັນເຈົ້າການ, 
ອິດສະລະ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ຂອ
ງຊຸມຊົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນເ
ຫຼົ່ານັ້ນ.
ທົບທວນລະບຽບຂັ້ນຕອນ ສຳລັບທີ່ດິນ  
“ທີ່ພ້ອມ“ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະ
ຖານສາກົນ.

ເຄົາລົບການເຖິງນ້ຳຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການ:

ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ 
ຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳ 
ໃນການປຶກສາຫາລືແບບທົ່ວເຖິງ.
ນຳໃຊ້ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ.
ຮັບປະກັນຜົນດ້ານບວກສຸດທິແບບຍືນຍົງ 
ຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳ.

ສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ ແລະ 
ການກະຈາຍເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ 
ການປະຕິບັດທີ່ຍືນຍົງ ໂດຍການ:

ຮັບຮູ້ສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆຕໍ່ກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ SME ຂ້າມຜ່ານສິ່ງກີດຂວາງດັ່ງກ່າວ.
ຮັບປະກັນຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ
ທີ່ທົ່ວເຖິງ. ລົງທືນໃນການສະໜັບ ສະໜູນດ້ານ
ເຕັກນິກຫລັງການຂາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໂຄງການ
ຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນ.
ຝຶກອົບຮົມຜູ້ຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເປັນແບບຢ່າງ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໂລຢີ.ໃຫ້ບໍລິການເພື່ອ. 
ສະໜັບສະໜູນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ, ເຊັ່ນ: 
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ແລະ 
ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ.
ລົງທືນໃນຄວາມສາມາດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ 
ພັດທະນາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ເຮັດບົດບາດໃນການປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານ,
ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພພິບັດທາງ 
ທໍາມະຊາດ, ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນໆ, ລວມທັງ
ໂດຍການ:

ສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າ, ລວມທັງການ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນ PPPs.
ນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດເພື່ອຊ່ວຍຍົກລະດັບການ
ປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ານດິນຟ້າອາກາດ.
ສະໜັບສະໜູນ ຊຸມຊົນນຳໃຊ້ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ 
ການປະຕິບັດ ແບບອັດສະລິຍະຕໍ່ສະພາບອາກາດ.
ຫລີກລ່ຽງການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ການ
ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

ສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຢ່າງມີ 
ຄວາມຫມາຍ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍ 
ການ:

ເຂົ້າໃຈສະພາບການຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, 
ປະຊາກອນ ແລະ ສະພາບດ້ານສິດອຳນາດ.
ສ້າງຕັ້ງການສື່ສານ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ແລະ ຄວາມ
ໄວ້ວາງໃຈກັບຊຸມຊົນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 
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ເປັນເຈົ້າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ໃນ
ແບບທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃຫ້ພົວພັນກັບຊຸມຊົນດ້ວຍ
ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ອ່ອນໂຍນ.
ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແບບທີ່ມີການ
ປຶກສາຫາລື, ເປີດເຜີຍ ແລະ ໂປ່ງໃສ.

ປະເມີນຜົນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງ
ໂຄງການລົງທືນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໂດຍການ: 

ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ
ລວມເອົາການພິຈາລະນາເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການອອກແບບ
ໂຄງການ.
ຕິດຕາມການປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 
ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້.
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດ, ການ
ບາດເຈັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນງານ.
ນຳໃຊ້ອົງການຢັ້ງຢືນເອກະລາດເພື່ອກວດກາການ
ປະຕິບັດຕາມວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການເສີມຂະຫຍາຍວິທີການ
ໃນພາກພ້ືນຕ່ໍກັບການລົງທືນຢ່າງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນ ໃນອາຊຽນ, ລວມທັງ ໂດຍການ:

ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາອົງການ FAF ໃນພາກພື້ນ ແລະ
ທົ່ວໂລກ.
ການປະເມີນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຜົນກະທົບທາງລົບ
ຂ້າມແດນທີ່ເກີດຂື້ນຈາກໂຄງການ.
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ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະa ສາມາດຊ່ວ
ຍສະນັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດແນະນຳ 
ດັ່ງນີ້:

ເຂົ້າຮ່ວມກາລະໂອກາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, 
ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້.
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມ.
ຮັບປະກັນໃຫ້ມີສະຫະກອນຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ 
ເຄືອຂ່າຍ SME ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.
ນຳໃຊ້ບົດແນະນຳ ຕໍ່ນັກລົງທືນຂະໜາດໃຫຍ່ 
ໃນລະດັບສູງສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປ
ະຕິບັດບົດແນະນຳ ໂດຍການ:

ນຳໃຊ້ອົງການຕົວແທນທີ່ທົ່ວເຖິງເພື່ອພົວພັນກັບນັກລົ
ງທືນ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດ.
ຕົກລົງກັບນັກລົງທືນວ່າຈະມີການພົວພັນກັນແນວໃດ.
ຈັດເວທີສົນທະນາຊຸມຊົນເພື່ອຕັດສິນໃຈ 
ແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ.
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຊຸມຊົນ ແລະ 
ໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດ.
ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການຕິດຕາມຂອງຊຸມຊົນ.
ແລກປ່ຽນພູມປັນຍາພື້ນເມືອງ ແລະ ປະເພນີປະຕິບັດ
ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

 

ກມຸ່ສງັຄມົພນົລະເຮອືນສາມາດຊວ່ຍ
ສະຫນບັສະຫນນູ ການຈດັຕງັ້ປະຕບິດັບດົແນະນໍາ 
ໂດຍການ:

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດແນະນຳ 
ໃນສາຍວຽກ ແລະ ແຜນງານຂອງພວກເຂົາ.
ຊ່ວຍເຫຼືອລັດຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານຕ່າງໆ
ຂອງບົດແນະນຳ.



ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆເພື່ອສະ
ໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດແນະນຳ 
ໃນພາກສະໜາມ. 
ນຳໃຊ້ບົດແນະນຳໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, 
ການສຶກສາ ແລະການສະນັບສະໜູນ.
ສະໜັບສະໜູນ ຊຸມຊົນດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດ.

ຜູ້ປະກອບການໃນຂະແໜງການເງິນສາມາ
ດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ບົດແນະນຳ ດ່ັງນ້ີ: 

ພັດທະນາການປະກັນໄພດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນການເງິນອື່ນໆ 
ສຳລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ.
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດ້ານການເງິນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້
າງເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານການເງິນ.
ສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ການລົງທືນທີ່ນຳໃຊ້ຫລັກການຂ
ອງບົດແນະນຳແນະນຳນີ້.

ລັດທ່ີເປັນບ້ານຂອງນັກລົງທືນ aaa 
ສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ບົດແນະນຳ 
ໂດຍການ:

ເຄົາລົບສິດຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ຕໍ່ສະບຽງອາຫານໃ
ນເວລາລົງທືນເພື່ອສົ່ງອອກອາຫານກັບຄືນປະເທດ.
ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທືນແບບຍືນຍົງ.
ໃຫ້ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທືນແບບ
ຍືນຍົງ.
ປະສານງານກັບ ປະເທດເຈົ້າພາບເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການລົງທືນ.
ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງນັກລົງທືນທີ່ອອກ
ໄປລົງທຶນໃນປະເທດອື່ນ.
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