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ບດົນ າ 

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົີ້າເປັນພາຄີໃນ ສົນທສິນັຍາວາ່ດວ້ຍ ຊວີະນາໆພນັ (CBD) ເຊິິ່ງຮັບຮູ້ກັນໃນຊຼືິ່ 

ສນົທິສນັຍາຣໂີອ (Rio) ໃນປີ 1996. ໃນຖານະເປັນປະເທດພາຄີ (ປະເທດທີິ່ລົງນາມ) ໃນສົນທິສັນຍາສະບັບນີີ້ ແລະ 
ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 6 ກ່ຽວກບັ ມາດຕະການທົົ່ວໄປ ສ າລັບ ການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ແບບຍຼືນຍົງ, 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈ ິ່ງໄດ້ທວນຄຼືນ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຕາມທີິ່ໄດ້ກ າ
ນົດໄວ້ໃນ ຂ ໍ້ຕົກລົງ X/1 ຂອງກອງປະຊຸມປະເທດພາຄີ ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊວີະນາໆພນັ. 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນສະບັບທ າອິດຂອງ ສປປ ລາວ (NBSAP) ໄດ້ກ ານົດ
ແຜນດ າເນີນງານຮອດປີ 2010 ແລະ ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2020. ໃນປີ 2011, ບົດປະເມີນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ (NBSAP) ສະບັບທ າອິດ ໄດ້ຖຼືກຕີພິມເຊິິ່ງເປັນການສັງລວມ
ສະພາບການຈັດ ຕັີ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະຈຸດປະສົງ ແລະ ແຕ່ລະກິດຈະກ າ.  

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນ
ແຫ່ງຊາດ 2016-2025 ໂດຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການ ຈາກອົງການ ໄອຢູຊີເອັນ “IUCN” (ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອ

ການອະນຸລັກ ທ າມະຊາດ). ບັນດາຫ້ອງການລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ 
ຈ ານວນຫ າຍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ  ທີິ່ມີຄຸນຄ່າ ໃນຂະບວນການສ້າງ
ເອກະສານສະບັບນີີ້. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພຼືິ່ອສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ້ອງການປະຈ າພາກພຼືີ້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກຂອງ 
ອົງການດັົ່ງກ່າວນີີ້ (UNEP ROAP) ແລະ ກອງເລຂາຂອງ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ໃຫ້ ການສ້າງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງນີີ້. 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີີ້ ຖຼືກສ້າງຂ ີ້ນມາ ໃນເວລາທີິ່ ລັດຖະບານລາວ ກ າ
ລັງບຸກບຼືນ ເພຼືິ່ອບັນລຸຕາມ ເປ ົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ. ເພຼືິ່ອບັນລຸຕາມເປ ົ້າໝາຍເຫ ົົ່ານີີ້, ລັດຖະບານລາວ ຈ ິ່ງ
ໄດ້ສ້າງແຜນພັດທະນາໄລຍະຍາວ ເພຼືິ່ອນ າພາປະເທດໃຫ້ຫ ຸດພົີ້ນ ອອກຈາກປະເທດດ້ວຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020 
ແລະ ເພຼືິ່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ຫ າຍສຸດ ດ້ວຍການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ປະຊາຊົນລາວ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.  

ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມ ຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ຂອງປະເທດນີີ້ (ລວມທັງ ຊີວະນາໆພັນ) ແມ່ນອີງຕາມ ອຸດສາຫະກ າເຊັົ່ນວ່າ ການກະສິກ າ, ການປະມົງ, ວິສາຫະ
ກິດປ່າໄມ້, ການພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 
ການນ າໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນເຫົົ່ານີີ້ ໂດຍທີິ່ບ ໍ່ມີ ຍຸດທະສາດທີິ່ໄດ້ຮັບການວາງແຜນມາເປັນຢ່າງດີ ອາດເປັນຜົນເສຍຫາຍ 
ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມໝັີ້ນຄົງໃນອະນາຄົດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈະໃຫ້ຄ າແນະນ າເປີດກວ້າງ ເພຼືິ່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ ເປ ົ້າໝ
າຍຊີວະນາໆພັນໃນທົົ່ວໂລກ ແລະ ເພຼືິ່ອບັນລຸ ເປ ົ້າໝາຍຊີວະນາໆພັນພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ນີີ້ເຖິງປີ 2025. ການດ າເນີນ
ງານຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຍຸດທະສາດນີີ້ ແມ່ນຖຼືກອອກແບບມາ ເພຼືິ່ອໃຫ້ສາມາດປັບປຽ່ນໄດ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາປະເທດ.  
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ອັກສອນຫຍ ໍ້  

ABD ຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ 

ABP  ໂຄງການຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ  

ABS  ການເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ 

ADB  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ   

ASEAN- WEN ຕາໜ່າງຮັກສາສັດປາ່ອາຊຽນ  

ASEAN ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

ASL ເໜຼືອລະດັບນ ໍ້າທະເລ 

BD ຊີວະນາໆພັນ 

BEI ສະຖາບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ  

CA ກະສິກ າແບບອະນຸລັກ 

CBD ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊວີະນາໆພັນ 

CC ການປຽ່ນແປງດິນຝ້າອາກາດ 

CEPF ກອງທ ນຮ່ວມມຼືລະບບົນິເວດທີິ່ຫ  ໍ່ແຫ ມ 

CFSVA ການວິເຄາະລະອຽດ ສ າລບັ ການຄ ໍ້າປະກັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ດາ້ນສະບຽງອາຫານ 

CGIAR    ຄະນະທີິ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຄົີ້ົນຄວ້າກະສິກ າສາກົນ 

CITES ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການຄາ້-ຂາຍຊະນິດພຼືດແລະສັດປ່າ ໃກ້ສູນພັນ 

COP ກອງປະຊຸມປະເທດພາຄ ີ 

CSO ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ  

CSR ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດຕ ໍ່ສັງຄົມ  

DAEC ກົມສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ສະຫະກອນ 

DAFO ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມຼືອງ 

DDF ກອງທ ນພັດທະນາເມຼືອງ 

DEQP ກົມສົົ່ງເລມີຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລອ້ມ 

DESAI ກົມປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ  

DFRM ກົມຄຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້  

DLF ກົມລຽ້ງສັດ ແລະ ການປະມງົ 

DoA  ກົມກະສິກ າ  

DoF ກົມປາ່ໄມ ້  

DoFI ກົມກວດກາປາ່ໄມ ້  

DoI ກົມກະສິກ າ  

EIA ການປະເມີນຜົນກະທບົດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ENRM ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 



 
 

ix 

 

EPA ການປະເມີນ ການດ າເນີນງານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ 

EPF ກອງທ ນປ ກປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ   

ESIA ການປະເມີນຜົນກະທບົດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

FAO ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈ າອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

FFS ໂຮງຮຽນກະສິກອນພາກສະໜາມ 

FLEGT ການຮັກສາກົດໝາຍ, ການປ ກຄອງ ແລະ ການຄ້າ ກ່ຽວກບັປາ່ໄມ ້ 

FRDF ກອງທ ນຟ ົ້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາປາ່ໄມ ້

GEF ອົງການສິິ່ງແວດລອ້ມໂລກ 

GMO ສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດແບບດັດແປງພັນ 

GMS ຂົງເຂດອານຸພາກພຼືີ້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ 

GoL ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  

GP ວິທີການປະຕິບັດທີິ່ດີ  

IBA ພຼືີ້ນທີິ່ສ າຄັນສ າລບັນົກ 

ICAD ການອະນຸລກັ ແລະ ການພັດທະນາແບບເຊຼືິ່ອມສານ   

ICBF ໂຄງການອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປາ່ໄມ້ ແບບເຊຼືິ່ອມສານ 

IFS ຍຸດທະສາດສະໜອງເງິນແບບເຊຼືິ່ອມສານ  

INGO ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລດັຖະບານ 

IPM ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພຼືດແບບເຊຼືິ່ອມສານ  

IPR ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ  

IRRI ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າເຂົີ້າສາກົນ  

IUCN ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກ ທ າມະຊາດ  

IWRM ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ າ ແບບເຊຼືິ່ອມສານ 

KAP ຄວາມຮູ,້ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ 

KfW    ກຸ່ມທະນາຄານພັດທະນາປະເທດເຢຍລະມັນ 

LARReC ສູນຄົີ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນພັນພຼືດ/ສັດນ ໍ້າ  

LCCI ສະພາອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າລາວ  

LDC ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ   

LMO ສິິ່ງມີຊີວິດດັດແປງພັນ 

LNMCS ກອງເລຂາຂອງ ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ 

LNTA  ອົງການທອ່ງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ  

LUP ແຜນການນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ  

M&E ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ   

MAF ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້   

MDG ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ   
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MEA ຂ ໍ້ຕົກລງົຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ 

MEM ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ ່ 

MIC ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້  

MICT ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທ າ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ 

MoNRE ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ  

MoPW&T ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ  

MoST ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທກັໂນໂລຢີ 

MoU ບົດບັນທ ກຄວາມເຂົີ້າໃຈ   

MPI ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ   

MPWT ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ  

MRC ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ  

MWBP ແຜນງານ ອະນຸລັກ ແລະ ນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ ເຂດດິນບ ລເິວນນ ໍ້າ ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຢ່າງຍຼືນຍົງ 

NADP ແຜນງານຊີວະນາໆພັນກະສິກ າແຫ່ງຊາດ 

NAFRI ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ 

NAPA ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພຼືິ່ອການປັບຕົວ 

NBCA ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ 

NBSAP ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ  

NCSA ການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດພາຍໃນປະເທດດ້ວຍຕົນເອງ  

NERI ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 

NFP ຄະນະປະສານງານແຫ່ງຊາດ    

NLMA ອົງການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ   

NPA ເຂດປ່າສະຫວງນແຫ່ງຊາດ   

NPA ອົງການຈັດຕັີ້ງບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ   

NRM ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ   

NSEDP ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົແຫ່ງຊາດ 

NTFP ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ   

NTWG ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດ   

NUoL ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ  

ODA ການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼືິ່ອການພັດທະນາຕ່າງປະເທດ 

PA ເຂດປ່າສະຫງວນ   

PACSA ທະບວງການປ ກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ  

PAFO ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ 

PEI ແຜນງານສິິ່ງແວດລ້ອມເພຼືິ່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ  

PES ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ ການໃຫ້ບ ລກິານດ້ານສິິ່ງແວດລອ້ມ 
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PFA ເຂດປ່າຜະລິດ 

pFLUP ການວາງແຜນນ າໃຊ້ປາ່ໄມ ້ແລະ ທີິ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

PGRFA ແຫ ່ງພັນພຼືດ ສ າລັບ ອາຫານ ແລະ ກະສິກ າ  

PM ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ   

PoW ແຜນວຽກ 

PRF ກອງທ ນຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກ  

PSFM ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍຼືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ 

R&D ການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ   

RA ອົງການຮັບຜິດຊອບ  

RBO ອົງການລຸມ່ແມ່ນ ໍ້າ   

REDD ການຫ ຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍເສຍຈາກ ການທ າລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງປ່າໄມ້  

SDC ອົງການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມຼືແຫ່ງປະເທດສະວິດ 

SDG ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແບບຍນີຍົງ 

SEARICE ສະຖາບັນພາກພຼືີ້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເພຼືິ່ອການສ ກສາຂອງຊຸມຊົນ 

SIDA ອົງການພັດທະນາສາກົນ ແຫ່ງປະເທດສະວີເດັນ 

STEA ອົງການວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ   

SUFORD ການພັດທະນາປ່າໄມ້ແລະຊົນນະບົດແບບຍຼືນຍົງ  

SWG ຄະນະວິຊາການຂະແໜງການ   

TABI ແຜນງານຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ    

TNA ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ   

ToT ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ 

UN ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ   

UNDP  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພຼືິ່ອການພັດທະນາ 

UNEP  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພຼືິ່ອສິິ່ງແວດລ້ອມ 

WB ທະນາຄານໂລກ  

WFP ອົງການອາຫານໂລກ   

WREA  ອົງການຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

WWF ອົງການກອງທ ນອະນຸລັກທ າມະຊາດໂລກ  
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ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ ແລະ ບດົສະເໜ ີກຽ່ວກບັ ການສາ້ງ ຍດຸທະສາດ ແລະ
ແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ 2016 – 2025 

ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ (CBD). ໃນຖານະເປັນປະເທດພາຄີ ແລະ ໂດຍປະຕິບັດ

ຕາມ ມາດຕາ 6 ຂອງສົນທິສນັຍານີີ້ ກ່ຽວກບັ ມາດຕະການທົົ່ວໄປ ສ າລັບ ການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ແບບຍຼືນຍົງ, 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈ ິ່ງຄວນຈະ: 

a) ສ້າງ ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ຫ ຼື ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ ການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ 
ແບບຍຼືນຍງົ ຫ ຼື ປັບປຸງເອົາ ຍດຸທະສາດ, ແຜນການ ຫ ຼື ແຜນງານຕ່າງໆ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພຼືິ່ອຈຸດປະສົງນີີ້ ເຊິິ່ງຈະ
ຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ສົນທິສັນຍາສະບັບນີີ້ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປະເທດຄູ່
ສັນຍາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ  

(b) ເຊຼືິ່ອມສານ ການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍຼືນຍົງ ເຂົີ້າໃນ ແຜນການ, ແຜນງານ 
ແລະ ນະໂຍບາຍ ພາຍໃນຂະແໜງການ ຫ ຼື ຂ້າມຂະແໜງການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ໄດ້ຫ າຍທີິ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ມີ
ຄວາມເໝາະສົມທີິ່ສຸດ. 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເປັນ ເອກະສານຕົີ້ນຕ  ສ າລັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ສົນທິສັນຍາສະບັບນີີ້ ໃນລະດັບປະເທດ (ອີງຕາມມາດຕາ 6 ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ). ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນສະບັບທ າອິດຂອງ ສປປ ລາວ (NBSAP) ໄດ້ກ ານົດແຜນດ າເນີນງານຮອດ
ປີ 2010 ແລະ ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2020 ເຊິິ່ງປະກອບມີ 7 ໂຄງການຄຼື: (1) ການພັດະທະນາຂ ໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ 
ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານຊີວະນາໆພັນ (2) ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ; (3) ລະບົບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (4) 

ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ (5) ຂອບວຽກຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ນິຕິກ າ; (6) ການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ (7) ການຮ່ວມມຼືສາກົນ. ພາຍໃຕ້ 7 
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ມີ 27 ຈຸດປະສົງທີິ່ຕ້ອງໄດ້ບັນລຸຮອດປີ 2020 ແລະ ມີ 203 ກິດຈະກ າໄດ້ຖຼືກກ ານົດອອກມາ ທີິ່
ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສ າເລັດພາຍໃນປີ 2010. 

ໃນປີ 2011, ບົດປະເມີນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດວາ່ດວ້ຍຊີວະນາໆພັນ (NBSAP) 
ສະບັບທ າອິດ ໄດ້ຖຼືກຕີພິມເຊິິ່ງເປັນການສັງລວມສະພາບການຈັດ ຕັີ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະຈຸດປະສົງ ແລະ ແຕ່ລະກິດຈະກ າ 
ພາຍໃຕ້ 7 ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ. ຂ ໍ້ສະຫ ຸບສ າຄັນແມ່ນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄຼືບໜ້າໃນຫ າຍຂົງເຂດ ເຊັົ່ນ: ການຄົີ້ນຄວາ້
ວິໄຈກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ, ການຂະຫຍາຍເຂດປ່າສະຫງວນ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ
ສ າຄັນບາງແຫ່ງ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບ, ການຂະຫຍາຍກດິຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອະນຸລັກ, ການປັບປຸງການວາງແຜນການນ າໃຊ້ ແລະ ການຈັດສັນທີິ່ດິນ, ການເຂົີ້າເປັນພາຄໃີນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍເຂດ
ດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ (ສົນທິສັນຍາ Ramsar) ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ; ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນ ແມ່ນ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸ ດ້ານການຮ່ວມມຼືສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົີ້າເປັນ
ພາຄີໃນສົນທິສັນຍາຫ າຍຝ່າຍວ່າດ້ວຍສິິ່ງແວດລ້ອມ. ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ຍັງມີຊ່ອງຫວາ່ງທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ 
ເພຼືິ່ອປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ, ລວມທັງການຮັບປະກັນວ່າ
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ສັງຄົມ ແລະ ແລະ ເສດຖະກິດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການນ າໃຊ້ຜົນຜະລິດທາງທ າມະຊາດທີິ່ກ າເນີດມາຈາກ ສປປ 
ລາວ.  

ການປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ າອິດນັີ້ນ ແມ່ນເພຼືິ່ອປະຕິບັດຕາມ ຂ ໍ້
ຕົກລົງ X/2 ຂອງກອງປະຊຸມປະເທດພາຄີ ເຊິິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ບັນດາປະເທດພາຄີ ຕ້ອງທົບທວນ, ທວນຄຼືນ ແລະ ປັບປຸງ 
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຂອງພວກເຂົາ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 
ແຜນຍຸດທະສາດສ າລັບຊີວະນາໆພັນ ປີ 2016-2025. ສະນັີ້ນ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງ

ຊາດ ສະບັບທີ II ຈ ິ່ງມີຈຸດປະສົງເພຼືິ່ອຊ່ວຍປະເທດລາວ ໃຫ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ ເປ ົ້າໝາຍໄອຈິ (Aichi) ແລະ ການ
ພັດທະນາປະເທດຢ່າງຍຼືນຍົງ. ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີີ້ ກວມເອົາ ໄລຍະ
ເວລາແຕ່ປີ 2016 ເຖິງປີ 2025. ໄລຍະເວລາຂອງ ການວາງແຜນການ ດັົ່ງກ່າວນີີ້ ແມ່ນກົງກັນກັບ ໄລຍະເວລາຂອງ
ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ (ແຕ່ປີ 2011 ເຖິງປີ 2020) ແລະ ລະບົບ

ການວາງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັີ້ງທ ີVIII ຂອງລັດຖະບານລາວ. 

ຂະບວນການສ້າງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສ າລັບປີ 2016-2025 ໄດ້ເລີີ້ມຕົີ້ນຂ ີ້ນ 
ໃນປີ 2011 ໃນເວລາທີິ່ ຄະນະປະສານງານ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ ໄດ້ຖຼືກສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນມາ ພາຍໃນ ກະຊວງ
ກະສິກ າແລະປ່າໄມ້. ນັບແຕ່ນັີ້ນມາ, ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫ າຍຄັີ້ງ ພາຍໃນໂຄງສ້າງລັດຖະບານ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ພັນທະຂອງລັດຖະບານ ຕ ໍ່ກັບ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ການສ້າງກະຊວງໃ
ໝ່ ກ ໍ່ຄຼື ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຫ ວງຫ າຍ ເພຼືິ່ອສ້າງເອກະສານ
ສະບັບນີີ້ ໃນລັກສະນະທີິ່ກວມລວມ ແລະ ໂປ່ງໃສ ທີິ່ສັງລວມເອົາ ທັດສະນະຂອງ 8 ຄະນະວິຊາການ ແລະ ຫ າຍກວາ່ 
45 ກົມຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ. 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ 2016-2025 ປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກ. ພາກທີ I ແມ່ນການ

ປະເມີນ ສະພາບການປະຈຸບັນ; ພາກທີ II ແມ່ນການອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ; ແລະ ພາກທີ III ແມ່ນແຜນ
ດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດ. ການສາ້ງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງນີີ້ ແມ່ນອີງ
ຕາມການຊີີ້ນ າຂອງ ກອງເລຂາສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊວີະນາໆພັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຄະນະວິຊາການ
ຕ່າງໆ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍ ບນັດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງ ລັດຖະບານລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ແລະ ໜ່ວຍງານທຸລະກິດຕ່າງໆ. ຄະນະວິຊາການເຫ ົົ່ານີີ້ ໄດ້ພົບປະກັນ ໃນຊຸດກອງປະຊຸມ ແລະ ສ າມະນາ 
ຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ຂັີ້ນພູມມີພາກ ເພຼືິ່ອກ ານົດ ຂອບເຂດວຽກງານໂດຍລວມ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຂອງ ຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສ າລັບປ ີ2016-2025. ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂັີ້ນແຂວງ ຂ ີ້ນ 2 ຄັີ້ງ ໃນແຂວງອັດຕະປ  ແລະ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນໃຫມ້ີ ທັດສະນະຈາກທ້ອງຖິິ່ນ ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນ
ຂັີ້ນແຂວງ ເພຼືິ່ອການທົດລອງໃນ 2 ແຂວງ. 

ເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງ ຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢ ນຈາກ ບັນດາ
ຫ້ອງການຕາງໜາ້ລັດຖະບານລາວ ທີິ່ຄາດວາ່ ຈະນ າໄປສູ່ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເປ ົ້າໝາຍເຫ ົົ່ານີີ້. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ແມ່ນເພຼືິ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆ ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (2011-2015) ແລະ ແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (2016-2020) ແລະ ສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໄດ້. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ຈະເປັນໄປໄດ້ 
ຖ້າວ່າ ເປ ົ້າໝາຍຕາ່ງໆ ສານຕ ໍ່ຈາກສິິ່ງທີິ່ກ າລັງດ າເນີນຢູ່ ຫ ຼື ໄດ້ມີການວາງແຜນມາເປັນຢ່າງດີ. 
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ໂຄງການ SDC/TABI ຂອງ ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ປະກອບກັບ ວຽກງານ UNEP-GEF ພາຍໃຕ້ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ. ອົງການ
ສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດາ້ນວິຊາການ ສ າລບັ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ 
ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ເຊິິ່ງລວມທັງ ການສ້າງຮາ່ງເອກະສານເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ທີິ່ຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ຂະບວນ
ການປຶກສາຫາລຼື ແລະ ການສ້າງຕາໜາ່ງຂອງ ອົງການພາກພຼືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊວີະ
ນາໆພັນ. 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ 2016-2025 ສະບັບປັບປຸງນີີ້ ແມ່ນສານຕ ໍ່ຈາກ ສິິ່ງທີິ່ໄດ້
ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກ ຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນີີ້ເຖິງປີ 2020 ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ 
ແຕ່ນີີ້ເຖິງປີ 2010 ທີິ່ໄດ້ສ າເລັດລົງແລ້ວ. ມັນຍັງອີງຕາມ ທິດທາງລວມຂອງສາກົນ ທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ສົນທິສັນຍາວ່າ
ດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກການສ້າງ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໂດຍກົງ, 
ມັນຍັງພະຍາຍາມ ຊວ່ຍເຫ ຼືອລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນການແກ້ໄຂ ປະເດັນສ າຄັນ ທີິ່ກະທົບຕ ໍ່ກບັ 
ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ. ປະເດັນດັົ່ງກ່າວນັີ້ນ ອາດຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ທີິ່ຫ າຍກວ່າ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ບັນດາ
ຂະແໜງການປ່າໄມ້ແລະກະສິກ າ. ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫງ່ຊາດນີີ້ ຍັງເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ຈັດບູລິມະສດິຂອງ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນວ່າ ການລະດົມແຫ ່ງຊັບພະຍາກອານ ໄດ້ມີການວາງແຜນໄວ ້
ເປັນຢ່າງດີ. 

ສ າລັບຂ ໍ້ມູນເພີີ້ມຕຼືິ່ມ ກ່ຽວກບັ ການປຶກສາຫາລຼື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂະບວນການສ້າງ ຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ 2016-2025, ໃຫເ້ບິິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ແລະ 2.
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ພາກທ ີI: ສະພາບການປະຈບຸນັ  

ບດົສະເໜ ີສ າລບັ ພາກທ ີI  

ພາກທີ I ຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີີ້ ເຊິິ່ງສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ 
ສະພາບການປະຈຸບັນ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 4 ຫົວຂ ໍ້. ຫົວຂ ໍ້ທີ 1 ຈະສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ າຄັນ, 
ສະຖານະພາບ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕົີ້ນຕ  ໃນປະເທດ ກ ໍ່ຄຼື 
ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ໃນປ່າໄມ້, ກະສິກ າ ແລະ ໃນນ ໍ້າ. ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ໃນເຂດເທດສະບານ ກ ໍ່ໄດ້ນ າ
ມາສະເໜີເຊັົ່ນກັນ ຍ້ອນວ່າ ຄວາມຈ າເປັນ ສ າລັບການດ າເນີນງານໃນເຂດເທດສະບານ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ
ນັີ້ນ ແມ່ນມີເພີີ້ມຂ ີ້ນ ດັົ່ງທີິ່ບ ໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຫົວຂ ໍ້ນີີ້ ຍັງຈະສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ປະເດັນຕ່າງໆ ທີິ່ມີໃນຕົວຈິງ 
ແລະ ໃຫ້ຕົວບົົ່ງຊີີ້ເຖິງປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ທີິ່ອາດປະຕິບັດໄດ້ ພາຍໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ແລະ ກະສິ
ກ າ. 

ຫົວຂ ໍ້ທີ 2 ຈະສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມະຫາພາກ ທີິ່ມີຜົນຕ ໍ່ກັບ ທ່າ
ອຽງທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ແມ່ນກ່ຽວພັນຫ າຍກັບເປ ົ້າໝາຍທີໜ ິ່ງຂອງ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະ
ນາໆພັນ ກ ໍ່ຄຼື ການແກ້ໄຂປະເດັນຕົີ້ນຕ  ທີິ່ນ າໄປສູ່ ການນ າໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. 
ຫົວຂ ໍ້ທີ 3 ຈະສົນທະນາເຖິງ ວິທີທາງທີິ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວນັີ້ນ ຈະສາມາດສະໜັບສະ
ໜູນ ຫ ຼື ຂັດຂວາງ ການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ຊີວະນາໆພັນແບບຍຼືນຍົງ. ມັນຍັງຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພຼືິ່ອ
ສ້າງແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນ. ຫົວຂ ໍ້ທີ 4 ຈະສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງທີິ່ໄດ້ຮັບຜ່ານມາ ແລະ ປະເດັນຄົງຄ້າງຈາກຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ າອິດ ພ້ອມທັງ ວິທີການປະຕິບັດທີິ່ດີແລະພົີ້ນ
ເດັົ່ນ ໃນການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງຍຼືນຍົງ. 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ ສ າລັບ ການປະເມີນຜົນ  
ເອກະສານຕົີ້ນຕ  ສ າລັບ ການສ ກສາເຖິງ ສະຖານະພາບຂອງ ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ບົດລາຍ
ງານແຫ່ງຊາດສະບັບທີ 4 ປ ີ 2010 ທີິ່ລາຍງານຕ ໍ່ກບັ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ ເຊິິ່ງຮູ້ກນັໃນຊຼືິ່ ບົດລາຍງານ 
4NR. ບົດລາຍງານ 4NR ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ຂ ໍ້ກ ານົດໃນການລາຍງານ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ. 

ນອກຈາກ ບົດລາຍງານ 4NR ແລ້ວ, ຍັງໄດ້ມີການທວນຄຼືນແບບໄວ ໃນປ ີ2009 ເພຼືິ່ອດ າເນີນ ການປະເມີນຜົນ ການ

ດ າເນີນງານດ້ານສິິ່ງແວດລອ້ມ (EPA) ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ADB-UNEP ສ າລັບ ຂົງເຂດອານຸພາກພຼືີ້ນ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ບົດລາຍງານປະເມີນ ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ປີ 2008 ຍັງໄດ້ວິເຄາະເຖິງ ປະເດັນດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນສະພາບການຂອງ ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ຊ່ອງຫວາ່ງຕົີ້ນຕ  ໃນການສ ກສາທີິ່ໄດ້ກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນັີ້ນ ແມ່ນການຂາດເຂີນ ຂ ໍ້ມູນເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການ
ຂອງແຫ ງ່ຂ ໍ້ມູນ. ຂ ໍ້ມູນສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂ ີ້ນມາ ກອ່ນປ ີ 2008. ຂ ໍ້ມູນຜ່ານມາ ທີິ່ມີຢູ່ ທີິ່ໄດ້ສ້າງຂ ີ້ນມາ ໃນ
ລະຫວ່າງປ ີ2008 ເຖິງປີ 2011 ແມ່ນໄດ້ຖຼືກນ າໃຊ້ ໃຫ້ໄດ້ຫ າຍສຸດ ເພຼືິ່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ຮັບຮູ້ເຖິງ ທາ່ອ່ຽງທີິ່ສ າຄັນ. 

 

1. ຂ ໍ້ມນູຄວາມຈງິເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ, ສະຖານະພາບ ແລະ ທາ່ອຽ່ງຂອງ ລະບບົນເິວດ ແລະ ຊວີະນາໆພນັ  

ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນປະເທດທີິ່ບ ໍ່ຕິດກັບທະເລ ແລະ ຕັີ້ງຢູ່ໃນທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ປະເທດລາວ 
ເປັນປະ ເທດທີິ່ອຸດົມສົນບູນທາງດ້ານ ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນາທ າ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍທິວ
ທັດທ າມະຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຊົນບັນເຜົົ່າ ທີິ່ຫ າກຫ າຍ. ມັນຕັີ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງ ແຫ ມອິນໂດຈີນ ແລະ ອ້ອມ
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ຮອບດ້ວຍ ປະເທດຈີນ, ຫວຽດນາມ, ກ າປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ມຽນມ້າ ເຊິິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີທ່າແຮງ ທີິ່ຈະກາຍເປັນ 
ຖານຊັບພະຍາກອນຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນບ່ອນເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ ຂົງເຂດອານຸພາກພຼືີ້ນແມ່ນນ ໍ້າ (ອີງຕາມ ບົດລາຍງານ
ແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 4, ປີ 2010). 

ປະເທດລາວ ກວມເອົາເນຼືີ້ອທີິ່ດິນລວມ 236.800 ກມ2 ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 17 ແຂວງ ແລະ 1 
ນະຄອນຫ ວງ ກ ໍ່ຄຼື ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ມີຊຸມຊົນຊົນເຜົົ່າສ່ວນໃຫຍ່ ແຈກຢາຍຢູ່ຕາມ 4 ເຂດພຼືີ້ນທີິ່
ພູມສັນຖານຕົີ້ນຕ . ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານ ລະບົບນິເວດ ແລະ ສັດ ກ ໍ່ກົງກນັກັບ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ
ປະຊາຊົນ (ຢ່າງໜ້ອຍ ມີ 48 ຊົນເຜົົ່າ) ທີິ່ອາໃສ ແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນ ຊີວະນາໆພັນ ຂອງປະເທດ ໃນຮູບ
ແບບ ຊີວະນາໆພັນທາງກະເສດ. 

ເກຼືອບ 80% ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ປະເທດລາວ ແມ່ນເປັນພຼືີ້ນທີິ່ພູຜາ ເຊິິ່ງເຂດພຼືີ້ນທີິ່ນ ໍ້າຖ້ວມເຖິງ ທີິ່ໃຊ້ເພຼືິ່ອການປູກຝັງ 
ແມ່ນມີຢູ່ລຽບຕາມ ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ປະເທດລາວ ມີຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ທີິ່ອຸດົມສົມບູນ ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍ ປ່າໄມ້ຕ່າງໆ ທີິ່ກວມເອົາເນຼືີ້ອທີິ່ຫ າຍກວ່າ 40% ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ດິນທັງໝົດ, 
ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ.   

ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງແຫ ງ່ຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ຕາມແຕ່ລະພຼືີ້ນທີິ່ພູມສັນຖານ ແລະ ເຂດ
ອາກາດ. ເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ແມ່ນອຸດົມສົມບູນດ້ວຍ ທົົ່ງພຽງລຽບຕາມແມນ່ ໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນ ໍ້າ
ສາຍອຼືິ່ນໆ ເຊິິ່ງມີດິນ ແລະ ພຼືີ້ນທີິ່ດິນ ທີິ່ອຸດົມສົມບູນ ທີິ່ສາມາດເຂົີ້າເຖິງຊົນລະປະທານໄດ້. ພາກເຫ ົົ່ານີີ້ ມີປະລິມາ
ນ ໍ້າຝ ນເຖິງ 2.000 ມມ ໃນແຕ່ລະປີ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ໃນເຂດພາກເໜຼືອ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນເປັນພຼືີ້ນທີິ່ພູ
ແລະຜາ ເຊິິ່ງເປັນດິນນ ໍ້າໄຫ ກັດເຊາະ, ດິນເປັນກົດ ແລະ ເປັນຮ່ອມພູ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ເຂດພຼືີ້ນທີິ່ເນີນສູງ ຈະມີ
ປະລິມານນ ໍ້າຝ ນປະຈ າປີ 2.000 ເຖິງ 3.000 ມມ ເຊິິ່ງເປັນປະລິມານທີິ່ຂ້ອນຂ້າງຫ າຍ ສ າລັບເຮັດກະສິກ າ
ຕາມນ ໍ້າຝ ນ.  

1.1 ລະບບົນເິວດປາ່ໄມ ້ 

ໂດຍອີງຕາມບົດສ ກສາໜ ິ່ງ ທີິ່ດ າເນີນໂດຍ ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້1, ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປ່າໄມ້ປ ກຄຸມ ໃນປີ 
2015 ແມ່ນ 46,7%. ປ່າໄມ້ປ ກຄຸມ ມີເຖິງ 25% ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ດິນ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜຼືອ ແລະ ມີເຖິງ 
70% ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ດິນ ໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້, ສ່ວນວາ່ ພຼືີ້ນທີິ່ດິນ ທີິ່ຈັດປະເພດເປັນ ພຼືີ້ນທີິ່ດິນທີິ່ບ ໍ່ມີປ່າໄມ້ປ ກ
ຄຸມ ແມ່ນກວມເອົາເນຼືີ້ອທີິ່ ທີິ່ຍັງເຫ ຼືອຢູ່ (13,8 ລ້ານເຮັກຕາ). ສ າລັບ ພຼືີ້ນທີິ່ບ ໍ່ມີປ່າໄມ້ນັີ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ກົມ
ປ່າໄມ້ (ກອງສ າຫ ວດແລະວາງແຜນປ່າໄມ້) ໄດ້ຈັດປະເພດ ປະມານ 8,9 ລ້ານ ເປັນ “ປ່າທີິ່ມີທ່າແຮງ”, ແຕ່ວາ່ 
ພວກມັນສ່ວນຫ າຍ ມີລັກສະນະເປັນ ປ່າໄມ້ເປີດທີິ່ຢູ່ສູງ ຫ ຼື ປ່າໄມ້ປ່ຽນໃບປີລະຄັີ້ງ ແລະ ເປັນພຼືີ້ນທີິ່ປູກພຼືດເນີນສູງ 
ແລະ ລະບົບນິເວດອຼືິ່ນໆ ເຊິິ່ງພວກມັນທັງໝົດນັີ້ນ ມີຄຸນຄ່າທາງຊີວະນາໆພັນ, ຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ ແລະ ຄຸນຄ່າຕ ໍ່
ການດ າລົງຊີວິດ (MAF, 2010). ໃນຫ າຍປີຜ່ານມາ, ປາ່ປ ກຄຸມຂອງປະເທດລາວ ໄດ້ຫ ຸດລົງເຊິິ່ງສາມາດມີຜົນ

ກະທົບດາ້ນລົບ ຕ ໍ່ກັບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ຊົນນະບົດ (MAF & STEA, 

Biodiversity Country Report, 2003).  

                                                
1
 ແຜນງານຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າຈາກປະເທດຍີປຸ່ນ ສ າລັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຝ້າອາກາດ 
FPP-TA6 
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ຮບູພາບທ ີ1: ຮບູຖາ່ຍດາວທຽມແບບ Rapid Eye ທີິ່ໄດນ້ າໃຊເ້ພຼືິ່ອປະເມນີ ປາ່ປ ກຄມຸ ໃນປ ີ2015 (ແຫ ງ່ຂ ໍ້ມນູ: ກະຊວງກະສກິ າແລະປາ່ໄມ້ 

ແລະ ແຜນງານຊວ່ຍເຫ ຼືອລາ້ຈາກປະເທດຍປີຸນ່ ສ າລບັ ສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປຽ່ນແປງສະພາບອາກາດ FPP-TA6, ປີ 2016) 
 

ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິິ່ງທັງສອງຢ່າງນັີ້ນ ມີຄຸນຄ່າທາງດາ້ນເສດຖະກິດ 
ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ. ອຸດສາຫະກ າປ່າໄມ້ ຢ່າງໜ້ອຍ ປະກອບເປັນ 4,5% ຂອງລາຍຮບັຈາກການສົົ່ງອອກ ໃນປີ 
2008 ແລະ ຈ້າງແຮງງານ 22.000 ຄົນ (PEI 2010). ຄົວເຮຼືອນຊົນນະບົດ ອາໃສ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງ

ດົງ ສ າລັບ ການໃຊ້ພາຍໃນຄວົເຮຼືອນ ແລະ ການຄ້າຂາຍ. ບດົສ ກສາ ຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ (ການປະເມີນ
ຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ປີ 2002) ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ປ່າໄມ້ທັງໝົດ 11,6 ລ້ານເຮັກຕາ ທີິ່ໄດ້ບັນທ ກໄວ້ 
ໃນປະເທດລາວ, ການຊົມໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ມີມູນຄ່າເຖິງ 159,87 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕ ໍ່ປີ ຫ ຼື 
14 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ ສ າລັບ ການຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮຼືອນ ແລະ 25,65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ຼື 2,2 ໂດລາ
ສະຫະລດັ/ເຮັດຕາ ສ າລັບ ລາຍຮັບຂອງຄວົເຮຼືອນ (ສະເລ່ຍ 36 ໂດລາສະຫະລັດຕ ໍ່ຄົວເຮຼືອນ). ມູນຄ່າການຄ້າພາຍ
ໃນປະເທດ ຂອງຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນ 15,25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ຼື 1,3 ໂດລາສະຫະລັດ/
ເຮັກຕາ, ແລະ ການສົົ່ງອອກ ມີມູນຄ່າ 31,80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ຼື 2,7 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ. ປ່າໄມ້ ຍັງ
ເປັນ ຟ ນ ແລະ ຖ່ານດັງໄຟ ທີິ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 3,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕ ໍ່ປີ ໃນຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ (ສະເລ່ຍ 40 ໂດລາ
ສະຫະລັດຕ ໍ່ຄົວເຮຼືອນ ຫ ຼື 0,3 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ) ແລະ 0,82 ລາ້ນໂດລາສະຫະລັດ ຫ ຼື 0,07 ໂດລາ
ສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ ສ າລັບ ຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງການຄາ້, ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ມີມູນຄ່າ 17,05 ໂດລາສະຫະລັດ. 

ແຕ່ລະຄົວເຮຼືອນຄົນລາວ ເວົີ້າໄດ້ວ່າ ໄດ້ນ າໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ໃນມູນຄ່າ 300 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ ໍ່
ປີ ສ າລັບ ການໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ສ າລັບການຄ້າຂາຍ. ຄົວເຮຼືອນຊົນນະບົດ ເວົີ້າໄດ້ວ່າ ອາໃສຜະລິດຕະພັນ
ເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ຈ ານວນ 55% ເປັນລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ ໃນປີ 2004. 
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ພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າຊົນລະປະທານ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 317 ໂດລາສະຫະລັດຕ ໍ່ປີ. ປ່າໄມ້ປ ກຄຸມ ຄາດຄະເນ
ວ່າ ເກັບກັກອາຍກັກໂບນິກ 792 ລ້ານໂຕນ ເຊິິ່ງມີມູນຄາ່ 5,9 ຕຼືີ້ໂດລາ (MAF & STEA, National 

Biodiversity Strategy to 2010 and Action Plan to 2010., 2004). ອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວ 
ແມ່ນອາໃສການທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ ແບບອະນຸລັກ ເຊິິ່ງມີລາຍຮັບຢ່າງໜ້ອຍ 258 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 
2011.  

ລະບບົນເິວດວທິະຍາ. ປ່າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ ສາມາດຈັດປະເພດໄດ້ ຕາມຖິິ່ນທີິ່ຢູ່ອາໃສ ເຊິິ່ງມີຢູ່ 3 ປະເພດ 
ປະກອບດ້ວຍ: ປ່າໄມ້ພຼືີ້ນທີິ່ຕ ໍ່າ (ລະຫວ່າງ 800 ເຖິງ 1000 ມ ເໜຼືອລະດັບນ ໍ້າທະເລ ເຊິິ່ງສ່ວນຫ າຍ ເປັນປ່າໄມ້
ສູງ ສີຂຽວ, ເຄິິ່ງຂຽວ, ແລະ ປ່ຽນໃບຕາມລະດູການ); ປ່າໄມ້ພູ (ສູງກວ່າ 1000 ມ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ ປ່າໄມ້
ສີຂຽວຕາມພູ) ແລະ ປ່າໄມ້ແຈກຢາຍ (ປ່າໄມ້ ທີິ່ເກີດຕາມ ສະພາບດິນພິເສດ ແລະ ຮູບການຂອງນ ໍ້າ ເຊັົ່ນວາ່ 
ປ່າໄມ້ນ ໍ້າຖ້ວມຂັງ). ອີກວິທີໜ ິ່ງ ໃນການຈັດປະເພດປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ໍ່ແມ່ນອີງຕາມ ແຫ ່ງພຼືດ ເຊິິ່ງ
ປະກອບດ້ວຍ ຕົີ້ນໄມ້ສູງແຫ້ງ (0,6% ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່); ປ່າໄມ້ແຫ່ງ ເຂດລຸ່ມ ແລະ ເຂດສູງ (6,2%); ປ່າໄມ້ປ່ຽນໄບ
ຕາມລະດູການ ໃນເຂດລຸ່ມ ແລະ ເຂດເທິງ (26,9%); ປ່າໄມ້ລຽບຕາມແມ່ນ ໍ້າ (0,2%) ແລະ ປ່າສົນ, ປ່າປະສົມ

ກັບຕົີ້ນສົນ ແລະ ປ່າໄມ້ໃບໃຫຍ່ (2,6 %).  

ໃນຈ ານວນ ພຼືດອອກດອກ ຫ າຍພັນສາຍພັນ ໃນປະເທດລາວ, ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້. 
ຄາດຄະເນວ່າ 40% ຂອງຊະນິດຕ່າງໆ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບ ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້. ບົດສ ກສາໜ ິ່ງ ໃນປີ 2004 ກ່ຽວກບັ 
10 ຊະນິດຂອງ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ທີິ່ສ າຄັນທີິ່ສຸດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 70% ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ກັບ ແຫ ງ່
ອາຫານຂອງບາ້ນ (MAF & STEA, National Biodiversity Strategy to 2010 and Action Plan 

to 2010., 2004). 

ປາ່ໄມ້. ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກ ານົດ 3 ປະເພດຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ເຊິິ່ງແຕ່ລະປະເພດ ແມ່ນກົງກັບ ລະດັບ
ຂອງການປ້ອງກັນ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຕາມກົດໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ້ ມີຄຼື ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະລິດ. 
ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ມີລະດັບທີິ່ຄ້າຍຄຼືກັນ ໃນທາງດ້ານ ການປ້ອງກັນ ແລະ ທັງສອງນັີ້ນ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບ 
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ທີິ່ຂ ີ້ນກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ປ່າປ້ອງກັນ ແມ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະບັບປີ 2007 ວ່າເປັນ “ປ່າໄມ້ 
ທີິ່ໄດ້ກ ານົດ ເພຼືິ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ້ ປ້ອງກັນ ແຫ ່ງນ ໍ້າ, ແຄມນ ໍ້າ, ແຄມທາງ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈຼືິ່ອນ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບຂອງດິນ, ເຂດຍຸດທະສາດ ເພຼືິ່ອປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະອຼືິ່ນໆ,” ສ່ວນ
ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້ວ່າເປັນ “ປ່າໄມ້ທີິ່ໄດ້ກ ານົດເພຼືິ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ້ ໃນການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປ ກ
ປັກຮັກສາ ພັນພຼືດ, ພັນສັດ, ລະບົບນະເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິິ່ງຕ່າງໆ ທີິ່ມີຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, 
ວັດທະນາທ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການສ ກສາ ແລະ ການຄົີ້ນຄວ້າທົດລອງວທິະຍາສາດ”. ຮູບພາບທ ີ
2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ຮບູພາບທ ີ2: ປະເພດການຄຸ້ມຄອງປາ່ໄມ້ ຕາມການກ ານດົຂອງ ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ  

 

ປ່າໄມ້ຜະລດິ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມປ່າໄມ້. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປາ່ໄມ້ ສະບັບປີ 2007 ໄດ້ກ າ
ນົດໄວ້ວ່າ ແມ່ນ “ປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ປ່າປູກ ທີິ່ໄດ້ກ ານົດ ເພຼືິ່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ້ ໃຫ້ເປັນເຂດການຜະລິດ, ທະລຸ
ກິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພຼືິ່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນ.” ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ມີປ່າຜະລິດຈ ານວນ 3,2 ລ້ານເຮັກຕາ ເຊິິ່ງແບ່ງ
ອອກເປັນ 51 ເຂດພຼືີ້ນທີິ່ປ່າຜະລິດ. ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພຼືິ່ອ ນ າເອົາ ເຂດປ່າຜະລິດທັງໝົດ ເຂົີ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ແບບຍຼືນຍົງ ຂອງວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍຼືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ທັງໝົດມີ 24 ເຂດທີິ່ເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ 2 ລະບຽງປ່າ ທີິ່ກວມເອົາເນຼືີ້ອທີິ່ 3,8 ລ້ານເຮັກຕາ ຫ ຼື 
18% ຂອງພຼືີ້ນທີິ່ລວມທັງໝົດຂອງປະເທດ ໂດຍອີງຕາມຂ ໍ້ມູນໃນປີ 2004 (ໃຫ້ເບິິ່ງຮູບພາບທີ 3). ນອກຈາກ
ນັີ້ນແລ້ວ, ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ຍັງໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ  ປ່າສະຫງວນແຂວງທັງໝົດ 57 ເຂດ; ປ່າປ້ອງກັນແຂວງ

ທັງໝົດ 23 ເຂດ ; ປ່າສະຫງວນຂອງເມຼືອງ 144 ເຂດ  ແລະ ປ່າປ້ອງກັນຂອງເມຼືອງທັງໝົດ 52 ເຂດ ເຊິິ່ງລວມ
ທັງໝົດ ມີເນຼືີ້ອທີິ່ 1,4 ລ້ານເຮັກຕາ. ລວມທັງໝົດ ແມ່ນມີເນຼືີ້ອທີິ່ 5,34 ລ້ານເຮັກຕາ ສ າລັບ ປ່າສະຫງວນ ແລະ 
ປ່າປ້ອງກັນ ເຊິິ່ງໝາຍເຖິງ 22,56% ຂອງເນຼືີ້ອງທີິ່ລວມທັງໝົດຂອງປະເທດນີີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ໃນປີ 2014 
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີຕ ໍ່ລັດຖະບານ ໃຫ້ທົບທວນ ແລະ ກ ານົດ “3 ປະເພດປ່າ” ເລົົ່ານີີ້ ຄຼືນໃໝ່ ຍ້ອນຄວາມ
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ຈິງທີິ່ວ່າ ຫ ັງຈາກໄດ້ນ າມາປະກອບເປັນແຜນທີິ່ແລ້ວ “3 ປະເພດປ່າ” ເລົົ່ານີີ້ ທັບຊ້ອນກັນ ແລະ ກວມເອົາ ພຼືີ້ນທີິ່ຈ າ
ນວນຫ າຍ ຂອງພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າ ແລະ ພຼືີ້ນທີິ່ສ າລັບການນ າໃຊ້ອຼືິ່ນໆ ແລະ ພຼືີ້ນທີິ່ບ້ານ.  

 
ຮບູພາບທ ີ3: ເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ  

 
ປະເທດລາວ ກວມເອົາ 27 ເຂດພຼືີ້ນທີິ່ສ າຄັນ ສ າລັບນົກ ເຊິິ່ງແຈກຢາຍຢູ່ຕາມປະເທດ ແລະ ກວມເອົາເນຼືີ້ອທີິ່ລວມ 
23.850 ກມ3. ໃນຈ ານວນ 27 ເຂດພຼືີ້ນທີິ່ສ າຄັນ ສ າລັບນກົ, 8 ເຂດ ແມ່ນຢູ່ນອກລະບົບເຂດສະຫງວນ. 

ທາ່ອຽ່ງ. ການປູກພຼືດເນີນສູງ ໄດ້ຫ ຸດລົງເທຼືິ່ອລະໜ້ອຍ ໃນບາງສ່ວນຂອງປະເທດລາວ ເຊິິ່ງສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນ
ຍ້ອນ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ຖຼືກອອກແບບມາ ເພຼືິ່ອສົົ່ງເສີມ ວິທີການປະຕິບັດດ້ານກະສິກ າ ທີິ່ໝັີ້ນຄົງກວ່າ
ເກົົ່າ ແລະ ມີເປ ົ້າໝາຍເພຼືິ່ອຫັນປ່ຽນໄປສູ່ ການປະຕິບັດດ້ານກະສິກ າ ທີິ່ລະອຽດກວ່າເກົົ່າ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ເນີນສູງ ເຊິິ່ງມັກ
ຈະບ ໍ່ເໝາະສົມກັບ ນິເວດວິທະຍາທີິ່ອ່ອນໄຫວຢູ່ແລ້ວ ໃນເຂດພຼືີ້ນທີິ່ເນີນສູງ (ເຊັົ່ນວ່າ, ຮູບແບບຂອງການເຮັດກະສິ
ກ າເນີນສູງ ແລະ ການປະປ່ອຍໃຫ້ດິນຟ ົ້ນຕົວ ແມ່ນມີລັກສະນະເປັນມິດກັບ ພຼືີ້ນທີິ່ລຸ່ມນ ໍ້າ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິິ່ງ
ໝາຍເຖິງ ກະສິກ າເນີນສູງເລັົ່ງລັດ). 
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ການຄຸ້ມຄອງພຼືີ້ນທີິ່ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນຖຼືກຂັດຂວາງຈາກ ຄວາມຈິງທີິ່ວາ ພຼືີ້ນທີິ່ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຖຼືກກ ານົດ
ຂ ີ້ນມາໃນຕົວຈິງ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 6 ແຜນຄຸ້ມຄອງ. ສະນັີ້ນ ຈ ິ່ງມີຂີດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານທີິ່ບ ໍ່ຈະແຈ້ງ ທີິ່
ສາມາດເປັນບ່ອນອ້າງອີງ ສ າລັບ ການດ າເນີນງານທີິ່ເປັນລະບົບ. ໄພອັນຕະລາຍຕົີ້ນຕ  ຕ ໍ່ກັບ ເຂດປ່າສະຫງວນ ກ ໍ່
ແມ່ນການປູກພຼືດເນີນສູງ, ການເກັບຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ເກີນຂອງເຂດ, ການຄາ້ຂາຍສັດປ່າ. ການເກັບ
ກ່ຽວເກີນຂອບເຂດ ແລະ ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ທີິ່ໄດ້ມາຈາກປ່າໄມ້ ແມ່ນເກີດຂ ີ້ນແຜ່ຫ າຍ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນ
ຊົນນະບົດ ພາຍໃນ ແລະ ໃກ້ກັບ ເຂດປ່າສະຫງວນ. ເພຼືິ່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາດັົ່ງກ່າວມານີີ້, ລດັຖະບານລາວ ຈ ິ່ງກ າລັງ
ປະຕິຮູບ ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ດ້ວຍການສ້າງ ລະບົບຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມແລະຍຼືນຍົງ ໂດຍອີງຕາມ
ວິທະຍາສາດ ໃນທົົ່ວປະເທດທັງໝົດ 54 ເຂດປ່າສະຜະລິດ ພາຍໃນເນຼືີ້ອທີິ່ລວມ 3,1 ລ້ານເຮັກຕາ. ນະໂຍບາຍໃ
ໝ່ໃດໜ ິ່ງ ແມ່ນກ າລັງໄດ້ຮັບການສ້າງຂ ີ້ນມາ ເຊິິ່ງອາດຈະສົົ່ງເສີມ ແນວຄວາມຄິດຂອງ ປ່າໄມ້ຊາວບາ້ນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ ນອກເຂດປ່າສະຫງວນແຂວງ. ຕົວແບບກະສິກ າປ່າໄມ້ ທີິ່ເໝາະສົມ ແມ່ນກ າລົງ ຖຼືກສ້າງ
ຂ ີ້ນມາ ສ າລັບ ຊຸມຊົນທີິ່ດ າລົງຊວິິດໃນເຂດເນີນສູງ. 

ເພຼືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ, ລັດຖະບານລາວ ຈ ິ່ງປະຕິບຮູບ ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ໂດຍການສ້າງ 
ລະບົບຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບມີສວ່ນຮ່ວມ ແລະ ຍຼືນຍົງ ໂດຍອີງຕາມວິທະຍາສາດ ໃນທັງໝົດ 54 ເຂດປ່າຜະລິດ ທີິ່
ມີເນຼືີ້ອທີິ່ລວມ 3,1 ລ້ານເຮັກຕາ. ມີກົມໜ ິ່ງ ທີິ່ຖຼືກສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນມາໃໝ່ ກ ໍ່ຄຼື ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່
ເປັນພິເສດ ໃນການຮັກສາກົດຫມາຍ. ນະໂຍບາຍໃໝ່ໜ ິ່ງ ກ ໍ່ກ າລັງຖຼືກສ້າງຂ ີ້ນມາ ເຊິິ່ງຈະສົົ່ງເສີມ ແນວທາງຂອງ 
ປ່າໄມ້ຊາວບາ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນເຂດຢູ່ນອກ ເຂດປ່າຜະລິດ. ຕົວແບບປ່າໄມ້ກະສິກ າທີິ່ເໝາະສົມ ກ ໍ່ກ າລັງ
ຖຼືກສ້າງຂ ີ້ນມາ ສ າລັບ ຊຸມຊົນເນີນສູງ. 

ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຖຼືກສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນມາ ໃນປີ 2008. ກົມດັົ່ງກ່າວນີີ້ ໄດ້ນ າພາ 
ແລະ ປະສານງານ, ພ້ອມທັງ ຮ່ວມມຼື ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານຕາ່ງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັ ການສຼືບສວນ ແລະ 
ການບັງຄັບໃຊ ້ ຂ ໍ້ກ ານົດຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍປາ່ໄມ້ ສະບັບປີ 2007, ເລກທີ 06/ສພຊ (ມາດຕາ 
110-116), ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດປ່າ ແລະ ສັດນ ໍ້າ ສະບັບປີ 2007, ເລກທີ 07/ສພຊ (ມາດຕາ 58-63) 
ຂອງລັດຖະບານລາວ. ກົມນີີ້ ດ າເນີນງານ ພາຍໃຕ້ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເລກທີ 0141/ກປ (ລົງວັນທີ 
18 ພະຈິກ 2012) ແລະ ເລກທີ 1894/ກປ, ລົງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2012. 

ນອກຈາກນັີ້ນແລ້ວ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຍັງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ເພີີ້ມຄວາມສາມາດ
ຂອງ ບັນດາຫ້ອງການ ແລະ ປະຊາຊົນ ເພຼືິ່ອແກ້ໄຂໃນການພັດທະນາ ໃຫ້ມີຄວາມຍຼືນຍົງ ເພຼືິ່ອເຮັດໃຫ້ ການ
ຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກິດ ມີຄວາມຍຼືນຍງົເຊັົ່ນກັນ ພ້ອມທັງ ຮັກສາຮູບແບບການດ າລົງຊີວິດໃນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ 
ອະນຸລັກ ທ າມະຊາດ. ຫ້ອງການຕົີ້ນຕ  ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການນ າໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຢ່າງຍຼືນຍົງ 
ປະກອບດ້ວຍ ກົມຕ່າງໆ ທີິ່ຂ ີ້ນກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະອຼືິ່ນໆ. 
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ຮບູພາບທ ີ4: ການສນູເສຍປ່າໄມ້ ໃນລະຫວາ່ງປີ 2001 ເຖງິປ ີ2014 ໃນ ສປປ ລາວ  

 

1.2 ລະບບົນເິວດກະສກິ າ  

ຄາດຄະເນວ່າ ປະຊາກອນ 75-80% ຍັງດ າລົງຊີວິດຢູ່ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ ອາໃສການລ່າ
ສັດປ່າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ເພຼືິ່ອເປັນອາຫານປະຈ າວັນ ແລະ ເພຼືິ່ອສ້າງລາຍຮັບ. ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເຊັົ່ນ
ວ່າ ປ່າໄມ້, ພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າ, ນ ໍ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ ປະກອບເປັນຈ ານວນ ຫ າຍກວ່າເຄິິ່ງໜ ິ່ງ ຂອງຊັບພະຍາກອນລວມ
ທັງໝົດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ປ່າໄມ້ ແລະ ກະສິກ າ ປະກອບເປັນ 4% ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໃນ
ລະຫວ່າງ ປີ 2006 ເຖິງປ ີ 2010. ຂະແໜງກະສິກ າ ຈ້າງແຮງງານຄົນລາວ 75-80% ໃນປີ 2011 

(UNCTAD, 2013).  

ນອກຈາກນັີ້ນແລ້ວ, ເຂົີ້າ ພຽງຢ່າງດຽວ ແມ່ນປະກອບເປັນ 79% ຂອງ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ ປະຈ າວັນ 
ລວມທັງໝົດ ເຊິິ່ງຫ າຍກວ່າ ຄ າແນະນ າຂອງສາກົນ ກ ໍ່ຄຼື ລະຫວ່າງ 55 ເຖິງ 75% ຈາກທາດແປ້ງທຸກຊະນິດ 
(Lao Statistics Bureau, Food Security in Lao PDR: A Trend Analysis, 2012). ຊາວ
ກະສິກອນລາວ ປູກເຂົີ້າຫ າຍຊະນິດ ໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງ ທີິ່ຈະມັກລ້ຽງສັດ ຂະໜາດນ້ອຍ. 
ນອກຈາກເຂົີ້າ ແລະ ສາລີແລ້ວ, ພຼືດສ າຄັນອຼືິ່ນໆ ທີິ່ປູກໃນປະເທດ ປະກອບດ້ວຍ ພຼືດໃນດິນ ເຊັົ່ນວ່າ ມັນຕົີ້ນ, 
ມັນດ້າງ, ເຜຼືອກ, ມັນແກວ, ຖົົ່ວເຫ ຼືອງ, ຖົົ່ວລີສົງ, ຖົົ່ວດິນ, ອ້ອຍ, ຝ້າຍ, ຊາ, ໝາກແໜ່ງ, ຢາສູບ, ງາ, ໝາກ

source: MAF – SUFORD project , 2016 
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ເດຼືອຍ ແລະ ຕົີ້ນຢາງ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ, ປີ 2004; 
ຄະນະກ າມະການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ, ປີ 2009). 

ນເິວດວທິະຍາ. ລະບົບກະສິກ າ ແມ່ນມີຢູ່ 3 ປະເພດຕົີ້ນຕ  (ທົົ່ງພຽງ, ເນີນສູງ ແລະ ພູພຽງ) ແລະ ລະບົບເຫ ົົ່ານີີ້ ຖຼືກ
ຈັດປະເພດເປັນ 5 ລະບົບຜະລິດ ຄຼື: ລະບົບກະສິກ າທົົ່ງພຽງ ອາໃສນ ໍ້າຝ ນ; ລະບົບກະສິກ າທົົ່ງພຽງ ອາໃສ
ຊົນລະປະທານ; ລະບົບກະສິກ າເນີນສູງ ອາໃສນ ໍ້າຝ ນ; ລະບົບກະສິກ າພູສູງ; ແລະ ລະບົບກະສິກ າພູພຽງ. ລະບົບ
ການຜະລິດເລົົ່ານີີ້ ມີ 2 ອົງປະກອບທີິ່ຄ້າຍຄຼືກັນ ຄຼື: (1) ການປູກເຂົີ້າ (ເຂົີ້າໜຽວ ຫ ຼື ເຂົີ້າທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນເຂົີ້າໜຽວ) ໄວ້
ເປັນອາຫານຫ ັກ, ແລະ (2) ຍຸດທະສາດການດ າລົງຊີວິດ ທີິ່ຫ າກຫ າຍ. ພາຍໃນ 3 ປະເທດໃຫຍ່ນີີ້, ຍັງສາມາດ
ລະບຸໄດ້ອີກເຖິງ 16 ປະເພດຍ່ອຍ ຂອງລະບົບກະສິກ າ (MAF & STEA, National Biodiversity 

Strategy to 2010 and Action Plan to 2010., 2004) 

ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນໜ ິ່ງໃນສູນກາງຂອງໂລກ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ ແຫ ່ງແນວພັນເຂົີ້າ. ສະຖາບັນ
ຄົີ້ນກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເກັບກ າເອົາ ຕົວຢ່າງເຂົີ້າທີິ່ປູກແລ້ວ ຈ ານວນຫ າຍກວ່າ 3.000 ຕົວຢ່າງ ເຊິິ່ງ
ມີຊະນິດພັນພຼືີ້ນບ້ານ ຈ ານວນໜ ິ່ງ ທີິ່ບ ໍ່ຮູ້ຊະນິດ, ແລະ ໄດ້ເກັບເອົາ 237 ຕົວຢ່າງ ຂອງແຫ ງ່ແນວພັນເຂົີ້າປາ່ ຈາກ 
5 ຊະນິດພັນ. 

ບົດສ ກສາໜ ິ່ງ ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້ ກ່ຽວກັບ ພຼືີ້ນທີິ່ປູກເຂົີ້າ ສ າລັບ 3 ບ້ານ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ບັນທ ກເອົາ 
95 ຊະນິດພັນປ່າ ທີິ່ຊາວກະສິກອນນ າໃຊ້ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ທົົ່ງນາ 30 ເຮັກຕາ ແລະ ມັນຢັົ້ງຢ ນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຫ າກ
ຫ າຍຂອງ ຄວາມຮູ້ຂອງຄົນພຼືີ້ນເມຼືອງ ໃນການນ າໃຊ້ແຫ ່ງພນັເລົົ່ານີີ້ (ບົດສ ກສາຂອງທ່ານ ພີເດີເຊັນ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ, ປີ 2014). 

ທາ່ອຽ່ງ. ມູນຄ່າຂອງການສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ທັງໝົດ (ຮວມທັງ ຜະລິດຕະພັນຈາກສວນປູກ ຈ ານວນ
ໜ ິ່ງ) ແມ່ນກ າລັງເພີີ້ມຂ ີ້ນໃນແຕ່ລະປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ສິິ່ງທີິ່ແລກກັບມາ ກ ໍ່ແມ່ນການໃຊ້ສານເຄມີກະສິກ າ 
ເພີີ້ມຂ ີ້ນ (ປຸຸ໋ຍສັງເຄາະ, ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ແລະ ອຼືິ່ນໆ). ການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບ ໍ່ປອດໄພ 
ແມ່ນບັນຫາທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ອັນໜ ິ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັົ່ນວ່າ ການປູກພຼືດ
ລົີ້ມລຸກ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຈ າພວກສາລີ ແລະ ກ້ວຍ. ໃນລະບົບກະສິກ າທົົ່ງພຽງ, ຊະນິດພັນເຂົີ້າພຼືີ້ນເມຼືອງ ຖຼືກນ າໃຊ້
ໜ້ອຍກວ່າ ໃນເຂດເນີນສູງ. ນອກຈາກນັີ້ນແລ້ວ, ກະສິກ າເລຼືິ່ອນລອຍ ກ ໍ່ເປີດທາງໃຫ້ ກະສິກ າເນີນສູງເລັົ່ງລັດ ທີິ່
ໃຊ້ຊະນິດພັນພຼືດ ໜ້ອຍລົງ. 

ພຼືີ້ນທີິ່ສ າລັບການຜະລິດອາຫານ ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາວ່າ ໄດ້ຫ ຸດລົງເລຼືີ້ອຍໆ ຍ້ອນວ່າ ຊາວກະສິກອນ ທັງຂະໜ
າດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ຕ້ອງການລົງທ ນໃສ່ການປູກພຼືດສວນຂະໜາດໃຫຍ່ ເພີີ້ມຂ ີ້ນເລຼືີ້ອຍໆ. ບົດວິເຄາະ
ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການຄ ໍ້າປະກັນອາຫານ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ (WFP, 2007) ໄດ້ພົບວ່າ ສອງສ່ວນສາມຂອງ 
ປະຊາກອນຊົນນະບົດ ບ ໍ່ສາມາດຄ ໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໄດ້ ຫ ຼື ໃຊ້ຊີວິດ ຕິດເສັີ້ນຕາຍຂອງ ການຄ ໍ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ອາດບ ໍ່ສາມາດຄ ໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໄດ້ ໃນກ ລະນີເກີດເຫດການທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຄາດໝາຍ
ໄວ້ ໃນປີນັີ້ນ. 

ລັດຖະບານລາວ ກ າລັງແກ້ໄຂ ປະເດັນທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ ດ້ວຍການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍໃດໜ ິ່ງ ທີິ່ມີ
ສູນສົມດູນ ທີິ່ສົົ່ງເສີມກະສິກ າເພຼືິ່ອການຄ້າ ພ້ອມດຽວກັນ ກ ໍ່ຮັບປະກັນການປ ກປ້ອງ ລະບົບນິເວດ ແລະ 
ຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດ. ມາດຕະການສະເພາະເຈາະຈົງ ບາງອັນ ປະກອບດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມ ປ່າໄມ້
ກະສິກ າ, ກະສິກ າປອດສານພິດ; IPM/FFS/CA ແລະ ເປີດຕົວ ແຜນງານ “ກະສິກ າສະອາດ” ແລະ ວຽກງານ
ຄົີ້ນຄວ້າແລະອອກແບບ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ. 
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1.3 ລະບບົນເິວດນ ໍ້າ  

ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 4 ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ລະບົບນິເວດນ ໍ້າ ວ່າເປັນ ແຫ ່ງນ ໍ້າທີິ່ເຊຼືິ່ອມໂຍງກັນ, ພ້ອມ
ທັງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກບັ ນ ໍ້າຈຼືດ ແລະ ສິິ່ງມີຊີວິດໃນ ໍ້າ (MAF, Fourth national report to the 

convention on biological diversity , 2010). ປະມານ 35% ຂອງນ ໍ້າທັງໝົດໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແມ່ນມີ
ຕົີ້ນກ າເນີດມາຈາກ ອ່າງໂຕ່ງນ ໍ້າ ໃນ ສປປ ລາວ. ປະລິມານນ ໍ້າໜ້າດິນ ລວມທັງໝົດ ແມນ່ 55.000 ມ3 ຕ ໍ່ຫົວ
ຄົນ ຕ ໍ່ປີ ເຊິິ່ງເປັນປະລິມານສູງສຸດ ໃນບັນດາປະເທດທັງໝົດໃນອາຊີ. ລັດຖະບານລາວ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະເກັບກັກ 
ປະລິມານນ ໍ້າທີິ່ຂ້ອນຂ້າງຫ າຍນີີ້ ເພຼືິ່ອການປະລິດໄຟຟ້າ ເຊິິ່ງເປັນແຫ ່ງລາຍຮັບຕົີ້ນຕ ອັນໜ ິ່ງ. 

ຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ: ການປະເມີນຜົນທາງເສດຖະກິດ ໃນປີ 2002 ໄດ້ລາຍງານວາ່ ແມ່ນ ໍ້າ, ລ ານ ໍ້າ ແລະ 
ພຼືີ້ນທີິ່ດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ ຕາມທ າມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂ ີ້ນມາ ຈ ານວນ 945.000 ຮຕ ສາມາດສະໜອງປາ ແລະ 
ສັດນ ໍ້າຊະນິດອຼືິ່ນໆ ມີມູນຄ່າຄາດຄະເນເຖິງ 101,01 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕ ໍ່ປີ ສ າລັບ ການບ ລິໂພກໃນຄົວເຮຼືອນ, 
ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການຄ້າຂາຍຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິິ່ງສະເລ່ຍ ແມ່ນມີມູນຄ່າ 106 ໂດລາສະຫະລັດ/ຮຕ. ປານ ໍ້າຈຼືດ 
ແລະ ສັດນ ໍ້າຊະນິດອຼືິ່ນໆ ປະກອບເປັນ 48% ຂອງໂປຣຕີນຈາກສັດ ທີິ່ປະຊາຊົນບ ລິໂພກ. ປະມານ 70% ຂອງ
ຄົວເຮຼືອນກະສິກອນທັງໝົດ ຫາປາ ຕາມລະດູການ. ຕົວຢາ່ງ: ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ຫ າຍກວ່າ 80% 
ຂອງຄົວເຮຼືອນ ຫາປາ ເຊິິ່ງປະກອບເປັນລາຍຮັບຂອງພວກເຂາົ ເຖິງ 20% (IUCN, 2002). 

ນເິວດວທິະຍາ. ແຫ ງ່ນ ໍ້າ ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງ ປະຊາກອນປາ ຈ ານວນຫ າຍ ພ້ອມທັງ ຜະລິດສັດນ ໍ້າຊະນິດອຼືິ່ນໆ ຈ າ
ນວນຫ ວງຫ າຍ ເຊິິ່ງຖຼືກຫາມາເປັນ ອາຫານບ ລິໂພກໃນຄົວເຮຼືອນ ແລະ ຫາມາເພຼືິ່ອການຄ້າ. ບ່ອນຢູ່ອາໃສຂອງ
ພວກມັນ ປະກອບດ້ວຍ ແຄມນ ໍ້າ, ພຼືີ້ນທີິ່ນ ໍ້າຖ້ວມ, ລ ານ ໍ້າໄຫ ແຮງ, ຝັັ່ງນ ໍ້າທີິ່ມີໂງ່ນຫີນ ແລະ ອ່າງນ ໍ້າເລິກ. ພຼືີ້ນທີິ່
ນິເວດອຼືິ່ນໆ ແມ່ນເກີດຂ ີ້ນໃນເວລາ ມີການປ່ຽນແປງປະຈ າລະດູການ ຂອງລະດັບນ ໍ້າ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ ເນີນຊາຍ
, ພຼືີ້ນທີິ່ຮາບພຽງ ທີິ່ມີຫີນຂະໜາດນ້ອຍ, ແນວໂງ່ນຫີນ ແລະ ຫີນໜ້ານ ໍ້າ ເຊິິ່ງເປັນບ່ອນຢູ່ອາໃສອັນສ າຄັນ ສ າລັບ 
ພວກນົກອົບພະຍົກ. 

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປາ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຄາດຄະເນຫຍາບໆວ່າ ມີຫ າຍກວ່າ 3 ເທົົ່າ ທຽບກັບແມ່ນ ໍ້າອາເມຊອນ. 
ຍົກເວັີ້ນແຕ່ ຊະນິດປາຈ ານວນໜ້ອຍໜ ິ່ງ ທີິ່ໃຊ້ເພຼືິ່ອການລ້ຽງສັດນ ໍ້າ, ຊະນິດປາທັງໝົດ ທີິ່ຈັບໄດ້ ໃນ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນເປັນຊະນິດພຼືີ້ນເມຼືອງ. ໄດ້ມີການລາຍງານວາ່ ມີເກຼືອບ 500 ຊະນິດປາພຼືີ້ນເມຼືອງ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນຈ ານວນນີີ້, 9 ຊະນິດ ແມ່ນໃກ້ສູນພັນ ແລະ 25 ຊະນິດ ເໝາະສົມສ າລັບ 
ການລ້ຽງເພາະພັນສັດນ ໍ້າ (MAF & STEA, National Biodiversity Strategy to 2010 and Action 

Plan to 2010, 2004). 

ທາ່ອຽ່ງ. ໄພອັນຕະລາຍຕົີ້ນຕ  ຕ ໍ່ກັບ ລະບົບນິເວດນ ໍ້າ ປະກອບດ້ວຍ ການສ້າງເຂຼືິ່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການໃຊ້ເຄມີກະສິ
ກ າ ຢ່າງແຜ່ຫ າຍ. ເຂຼືິ່ອນໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ມີການປຽ່ນແປງຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນທາງດ້ານອຸທົກກະສາດ ເຊິິ່ງກະທົບກັບ 
ພ ດຕິກ າການດ າລົງຊີວິດຂອງ ປະຊາກອນປາ. ນອກຈາກນັີ້ນແລ້ວ, ລະບົບນ ໍ້າ ກ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ແລ້ວ ຈາກມົນ
ລະພິດທາງນ ໍ້າ (ຈາກ ຄົວເຮຼືອນ, ອຸດສາຫະກ າ, ການລ້ຽງສັດນ ໍ້າ ແລະ ກະສິກ າ), ຈາກການຫາປາ ເກີນຂອບເຂດ 
ແລະ ຈາກຊະນິດສັດນ ໍ້າທີິ່ນ າເຂົີ້າມາໃໝ່. 

ການກັດເຊາະດິນ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ ໃນບັນດາແຂວງຕົີ້ນນ ໍ້າ ຍ້ອນການສ້າງກັນເຈຼືິ່ອນ ໃນປະເທດເພຼືິ່ອນບ້ານ 
ແລະ ຍ້ອນນ ໍ້າຖ້ວມຕາມທ າມະຊາດ (ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ປີ 2006). ຄວາມໜາແໜ້ນ
ຂອງສານ ແອມໂມເນຍ ໄດ້ເພີີ້ມຂ ີ້ນຫ າຍ ໃນລະຫວ່າງປີ 2000 ເຖິງປີ 2008.  
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ລັດຖະບານລາວ ກ າລັງພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ປະເດັນເລົົ່ານີີ້ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ວິທີການຄຸ້ມຄອງແຫ ່ງນ ໍ້າແບບ
ເຊຼືິ່ອມສານ ແລະ ວິທີການອຼືິ່ນໆ. ນອກຈາກນັີ້ນແລ້ວ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການ
ປະມົງແລະການລ້ຽງສັດນ ໍ້າ ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້ ເຊິິ່ງສານຕ ໍ່ຈາກ ລະບົບຄວບຄຸມແບບດັີ້ງເດມີ. 

1.4 ລະບບົນເິວດເທດສະບານ  

ລະບົບນະເວດເທດສະບານ ແມ່ນໝາຍເຖິງ ການພົວພັນກັນລະຫວ່າງ ປະຊາກອນເທດສະບານ ແລະ ແວດລ້ອມທ າ
ມະຊາດ ແລະ ແວດລ້ອມພາຍນອກ ທີິ່ຕິດກັບພວກເຂົາ. ຮູບພາບ 5 ຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ໄລຍະຫ່າງ
ລະຫວ່າງ ພຼືີ້ນທີິ່ເທດສະບານ ແລະ ແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງພາຍນອກ. ລະບົບນິເວດເທດສະບານ ແມ່ນມີຄວາມສ າ
ຄັນເປັນພິເສດ ໃນຫ າຍຕົວເມຼືອງໃຫຍ່ (ເຊັົ່ນວ່າ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຫ ວງພະບາງ, ທາ່ແຂກ, ສະຫວັນນະເຂດ 
ແລະ ປາກເຊ), ເທດສະບານແຂວງຂະຫນາດກາງ (ເຊັົ່ນວ່າ ຫ ວງນ ໍ້າທາ ແລະ ປາກຊັນ) ແລະ ເທດສະບານເມຼືອງ
ຂະໜາດນ້ອຍ (ເຊັົ່ນວ່າ ວັງວຽງ). ນັບຕັີ້ງແຕ່ ນະໂຍບາຍແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ I 
ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຄຼືບໜາ້ຫ າຍ. ສະຖາບັນຜັງເມຼືອງ ເປັນຜູ້ນ າພາ ໃນການວາງແຜນຜັງເທດສະບານ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ໃນເທດສະບານແຂວງແລະເມຼືອງ. ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ບ ລິສັດຍີປຸ່ນ ໄດ້ຖຼືກຈ້າງໃຫ້ດ າເນີນການສ ກ
ສາ ແລະ ກ ໍ່ໄດອ້ອກແຜນແມ່ບົດ.  

ນເິວດວທິະຍາ. ພຼືີ້ນທີິ່ເທດສະບານ ປະກອບດ້ວຍ ພຼືີ້ນທີິ່ທິວທັດ ແລະ ຮູບແບບອຼືິ່ນໆ ຂອງລະບົບນິເວດຍ່ອຍ ເຊິິ່ງ
ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງ ຊີວະນາໆພັນ. ພຼືີ້ນທີິ່ເລົົ່ານີີ້ ປະກອບດ້ວຍ ປ່າໄມ້ຫ ົງເຫ ຼືອ ແລະ ພຼືີ້ນທີິ່ຕົີ້ນໄມ້, ນ ໍ້າພຸທ າມະຊາດ, 
ແມ່ນ ໍ້າ, ໜອງນ ໍ້າ ແລະ ພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າຊານເມຼືອງ. ພຼືີ້ນທີິ່ນິເວດວິທະຍາ ທີິ່ມີຫ າຍຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ ໃນພຼືີ້ນທີິ່
ເທດສະບານ ແມ່ນເຮັດໜ້າທີິ່ ທີິ່ມີຄວາມສ າຄັນ. ບົດສ ກສາໜ ິ່ງ ໃນຫວາ່ງບ ໍ່ດົນມານີີ້ ເຊິິ່ງໄດ້ສ ກສາເຖິງ ມູນຄ່າ
ທາງເສດຖະກິດ ຂອງບ ງທາດຫ ວງ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໄດ້ລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບ ງດັົ່ງກາ່ວນີີ້ ເຮັດໜ້າທີິ່ທາງດາ້ນ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັົ່ນວ່າ ບ່ອນລະບາຍນ ໍ້າຕາມທ າມະຊາດ ແລະ ກ າຈັດສິິ່ງເປິເປ ົ້ນຕາມທ າມະຊາດ ທີິ່ມີມູນຄ່າ 5 
ລ້ານໂດລາ.  

 

ຮບູພາບທ ີ5: ໄລຍະຫາ່ງລະຫວາ່ງ ພຼືີ້ນທີິ່ເທດສະບານ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງພາຍນອກ.  

source: MAF – SUFORD project , 2016 
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ບັນດາໃຈກາງເທດສະບານ ກ ໍ່ມີໂອກາດເຊັົ່ນກັນ ໃນການສ້າງ ພຼືີ້ນທີິ່ອະນຸລກັຂ ີ້ນມາໃໝ ່ ສ າລັບ ພັນພຼືດແລະສັດທີິ່ສ າຄັນ 
(ເຊັົ່ນວ່າ ສວນພ ກສາຊາດ). ວທິທີາງການດ າລງົຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດເທດສະບານ ກ ໍ່ກະທບົໂດຍກົງກບັ ລະດັບຂອງ
ການໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃນປະເທດໃດໜ ິ່ງ. ຕວົຢ່າງຂອງ ສວນສາທາລະນະເທດສະບານ ປະກອບດ້ວຍ ສວນເຈົີ້າ
ອານຸວົງ, ສວນເຈົີ້າຟ້າງຸມ່, ສວນເຈົີ້າໄຊເຊດຖາ, ສວນວັດທະນາທ າແຫ່ງຊາດ, ສວນປະຕູໄຊ, ແລະ ສວນທາດຫ ວງ ໃນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

ພຼືີ້ນທີິ່ເທດສະບານ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບການປ ກຄອງຂອງ ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ໂດຍຮ່ວມມຼືກບັ ບັນດາຫ້ອງການວິຊາ
ການ. ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນຫວາ່ງບ ໍ່ດົນມານີີ້ ກ ານົດໃຫ້ ບັນດາເຂດເທດສະບານ ຕ້ອງສ້າງແຜນເທດສະບານ
ແມ່ບົດ ຂອງພວກເຂາົ ເພຼືິ່ອຊີີ້ນ າການ ພັດທະນາຕົວເມຼືອງ ໄລຍະຍາວ. ສ່ວນໜ ິ່ງຂອງຂ ໍ້ກ ານົດໃນການວາງແຜນນັີ້ນ ປະກອບ
ດ້ວຍ 3 ປະເພດຂອງການນ າໃຊດິ້ນ ເຊິິ່ງສາມາດສົົ່ງເສີມ ຊີວະນາໆພັນ, ປະກອບດ້ວຍ ເຂດກະສິກ າ, ເຂດອະນຸລັກ ແລະ 
ເຂດປ່າໄມ ້ແລະ ທ າມະຊາດ. 

ທາ່ອຽ່ງ. ແມ່ນ ໍ້າ, ລ ານ ໍ້າ ແລະ ໜອງບ ງ ໃນເຂດເທດສະບານ ແມ່ນເກີດມົນລະພິດ ນັບມຼືີ້ນັບຫ າຍຂ ີ້ນ ຈາກຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອປະເພດ
ແຂງ ແລະ ຈາກນ ໍ້າເສຍ. ໄພອັນຕະລາຍອີກຢ່າງໜ ິ່ງ ກ ໍ່ມາການຄອບຄອງພຼືີ້ນທີິ່ໜອງບ ງ. ການຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ແມ່ນບັນຫາຕົວ
ຈິງ ຂອງຫ າຍເຂດເທດສະບານ ຍອ້ນວ່າ ການຖິີ້ມບ ໍ່ຖຼືກວິທ ີຈະນ າໄປສູ່ ການເກີດມົນລະພິດ ໃນລ ານ ໍ້າ. 

ເອກະສານວິເຄາະປະເທດ (MPWT & MoNRE, 2013) ໄດ້ເນັີ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ເກີດຂ ີ້ນມາ ແມ່ນໄດ້ເພີີ້ມ
ຂ ີ້ນຫ າຍ ໃນບັນດາໃຈກາງເທດສະບານ ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ມພີຽງແຕ່ 45-50% ເທົົ່ານັີ້ນ ທີິ່ຖຼືກເກັບເອົາ. ບົດລາຍງານ
ດຽວກັນນີີ້ ຍັງໄດ້ເນັີ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ເກີດຂ ີ້ນໃນເຂດເທດສະບານ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ປະມານ 0,75 ຕ ໍ່ຫົວ
ຄົນຕ ໍ່ວັນ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 5 ຕົວເມຼືອງໃຫຍ່ ທີິ່ໃຊ້ບອ່ນຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ສ າລັບ ຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອປະເພດແຂງ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ
, ທ່າແຂກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ປາກເຊ). 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົແຫ່ງຊາດ ສ າລັບປີ 2011-2015 ໄດ້ກ ານົດທິດທາງສ າລັບ ການພັດທະນາເທດສະບານ. 
ໜ ິ່ງໃນຂັີ້ນຕອນນັີ້ນ ແມ່ນການເຊຼືິ່ອມສານ ການວາງແຜນດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົີ້າໃນ ການພັດທະນາພາຍນອກ ແລະ ວຽກ
ງານໂຄງລາ່ງພຼືີ້ນຖານ. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົີ້າກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຝ້າອາກາດ ກ ໍ່
ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ການເຊຼືິ່ອມສານ ບັນຫາດ້ານສິິ່ງແວດລອ້ມ. 

ການເຄຼືິ່ອນໄຫວຂອງປະຊາຊົນຫ າຍຄັີ້ງ ເພຼືິ່ອການປ ກປອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນມທີາ່ແຮງສູງ ໃນເຂດເທດສະບານ. ຕົວຢ່າງ: 
ແຜນງານການສ ກສາສ າລັບໄວໜຸ່ມສາວ ເຊິິ່ງສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກນັວ່າ ບັນດາຜູ້ນ າໃນອະນາຄົດ ຮຽນຮູ້ແຕ່ຕອນຕົີ້ນໆ ກ່ຽວ
ກັບ ຄນຸຄ່າອັນສ າຄັນ ໃນການປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລອ້ມ. 

1.5 ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊະນດິພຼືດ/ສັດ  

ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນໜ ິ່ງໃນ ປະເທດທີິ່ອຸດົມສົມບູນທີິ່ສຸດ ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ ້
ເຊິິ່ງຄົີ້ນພົບ ຊະນິດພຼືດ/ສັດໃໝ່ໆ ຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງຢູ່ເລຼືີ້ອຍໆ. ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສັດປ່າ ທີິ່ມີຢູນ່ັີ້ນ ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ສປປ 
ລາວ ມີປ່າໄມ້ ແລະ ແຫ ່ງນ ໍ້າທີິ່ອຸດົມສົມບູນ ເຊິິ່ງກວມເອົາທົົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງຂອງປະເທດ. ປ່າໄມ້ ແລະ ເຂດອ່າງ
ໂຕ່ງນ ໍ້າ ແມ່ນເປັນບ່ອນຢູ່ສ າຄັນ ສ າລັບທຸກຊະນິດຂອງ ສັດປ່າ ແລະ ສັດນ ໍ້າ. ບ່ອນຢູ່ອາໃສເລົົ່ານີີ້ ແມ່ນເປັນບ້ານ
ຂອງ ຫ າຍຊະນິດພຼືດ/ສັດ ທີິ່ຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ສູນພັນ ເຊິິ່ງບາງຊະນິດ ກ ໍ່ສູນພັນໄປແລ້ວ ໃນບາງສ່ວນຂອງໂລກນີີ້ 
ແຕ່ຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວເຊັົ່ນວ່າ: ຊາ້ງອາຊີ (Elephas maximus), ເສຼືອ (Panthera tigris), ເສຼືອ

ດາວ (Pardofelis nebulosa), ເສຼືອດາວ (Panthera pardus), ງ ົວປ່າ (Bos gaurus), ເສົາຫ າ 

(Pseudoryx nghetinhensis), ທະນ ີ (Hylobates spp., Nomascus spp.), ແຂ້ພັນນ ໍ້າຈຼືດ 
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(Crocodylus siamensis), ປາໂລມາ ອີລະວະດີ (Orcaella brevirostris), ແລະ ເປັດປີກຂາວ 

(Cairina scutulata). 

ສປປ ລາວ ມີປະມານ 8.000-11.000 ຊະນິດໄມ້ດອກ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນນີີ້ ໄດ້ເກັບເອົາຫ າຍກວາ່ 

10.000 ຕົວຢາ່ງ ຂອງ 3.200 ຊະນິດ (MAF & STEA, Biodiversity Country Report, 2003).  
ຊະນິດພຼືດເລົົ່ານີີ້ ມີປະໂຫຍດຫ າຍສ າຄັນປະຊາຊົນ ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ພຼືດທີິ່
ເປັນຢາ ພ້ອມທັງ ຊະນິດ, ພັນ ແລະ ປະເພດພຼືດກະສິກ າ ທີິ່ສ າຄັນຕ ໍ່ເສດຖະກິດ. 

ໃນຈ ານວນສັດນັີ້ນ ແມ່ນມີສັດເລຼືອຄານ ແລະ ສັດເຄຼືິ່ອງບົກເຄິິ່ງນ ໍ້າ ໃນລະຫວ່າງ 150 – 200 ຊະນິດ, ນົກ 700 
ຊະນິດ, ເຈຍ 90 ຊະນິດ, ສັດຂະໜາດໃຫ່ຍ ຫ າຍກວ່າ 100 ຊະນິດ ແລະ ປາ 500 ຊະນິດ ເຊິິ່ງມີຢູ່ໃນ ສປປ 
ລາວ (WREA, 2008). ສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນົກ ແມ່ນເປັນທີິ່ຮູ້ກັນຫ າຍ ແລະ ກ ໍ່ຍັງຄົີ້ນພົບ ຊະນິດໃໝ່ໆ ຢູ່
ເລຼືີ້ອຍໆ. ສັດເລຼືອຄານ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຈ າພວກໜູ ແມ່ນມີຂ ໍ້ມູນໜ້ອຍ. 

ປະມານ 319 ຊະນິດ ແມ່ນຖຼືກວ່າ ມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການອະນຸລັກໄວ້ ໃນທົົ່ວໂລກ. ຕົວຢ່າງ: 67% ຂອງສັດຂະ
ໜາດໃຫຍ່ ແລະ 53% ຂອງເຈຍ ແມ່ນຖຼືວ່າມີຄວາມສ າຄັນໃນລະດັບໂລກ. 

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ ຈ າພວກເຫັດຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນບ ໍ່ເປນັທີິ່ຮູ້ກັນດີ ໃນ ສປປ ລາວ ທັງທີິ່ພວກມັນ ມີຄວາມ
ສ າຄັນທາງດ້ານ ນິເວດວິທະຍາ, ໂພຊະນາການ ແລະ ເສດຖະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການຄາດຄະເນໂດຍ
ປະມານ ຄາດວ່າ ຈະມີໃນລະຫວ່າງ 5.000 – 10.000 ຊະນິດ (ຈ າເປັນຕ້ອງສ້າງລາຍການໃດໜ ິ່ງຂ ີ້ນມາ). 

ທາ່ອຽ່ງ. ສປປ ລາວ ຖຼືໄດ້ວ່າ ເປັນບ່ອນຢູ່ ຊະນິດພຼືດ/ສັດໃກ້ສູນພັນ ປະມານ 1,6% ໃນທົົ່ວໂລກ ຕາມການຈັດ
ລາຍການ RED ໃນປີ 2004 ໂດຍ ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ (ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, ນົກ, 
ສັດເລຼືອຄານ, ສັດເຄິິ່ງບົກເຄິິ່ງນ ໍ້າ ແລະ ປາ). ຕົວເລກນີີ້ ແມນ່ເປັນຕົວເລກທີິ່ສູງ ເມຼືິ່ອທຽບກັບປີ 1996 ໃນເວລາ
ທີິ່ ອັດຕາສ່ວນໃນປະເທດລາວນີີ້ ມີພຽງແຕ່ 0,54% ຂອງລາຍການ RED ໃນປີ 1994. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ກ ໍ່

ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ລາຍການ RED ໃນປີ 1994 ບ ໍ່ໄດ້ກວມເອົາ ສັດເຄິິ່ງບົກເຄິິ່ງນ ໍ້າ ແລະ ນົກ ແລະ ສະນັີ້ນ ຈ ິ່ງມີ
ຖານທີິ່ແຄບ. ມັນບ ໍ່ຈ າເປັນວ່າ ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ແຕ່ວ່າ ມັນໝາຍເຖິງ 
ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງການປະເມີນ ສ າລັບ ລາຍການ RED. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຕົວເລກນີີ້ ສາມາດບອກ
ໃຫ້ຮູ້ລະອຽດໄດ້ເຖິງ ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນໃນຕ ໍ່ໜ້າ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ. ຮູບພາບທີ 6 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການແຈກຢາຍຂອງ ຊະນິດຕ່າງໆ ໃນລາຍການ RED ຂອງອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການ
ອະນຸລັກ ທ າມະຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ຮບູພາບທ ີ6: ການແຈກຢາຍຂອງ ຊະນດິຕາ່ງໆ ໃນລາຍການຂອງ IUCN Red.  

 
ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ ລາຍການ RED ຂອງຕົນເອງ (ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການຂອງ ອົງການສາກົນ 
ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ) ເຊິິ່ງກ ານົດ ຊະນິດຕ່າງໆ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງ ທີິ່ໄດ້ຮັບການປ ກປ້ອງພິເສດ ພາຍໃຕ້ກົດໝ
າຍ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂັີ້ນຂອງການປ ກປ້ອງ ເຊິິ່ງຂ ີ້ນກັບບັນຫາ. ລາຍການ RED ຂອງລາວ ໄດ້ປັບປຸງຄັີ້ງຫ ້າ
ສຸດ ໃນປີ 2009 ເຊິິ່ງປະເພດ ສ າລັບ ລະດັບການປ ກປ້ອງທີິ່ສູງສຸດ ປະກອບດ້ວຍ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ 44 
ຊະນິດ, ສັດເລຼືອຄານ 8 ຊະນິດ, ນົກ 34 ຊະນິດ, ປາ 7 ຊະນິດ ແລະ ສັດເຄິິ່ງບົກເຄິິ່ງນ ໍ້າ 1 ຊະນິດ. ຕົວຢ່າງຂອງ 
ຊະນິດຕ່າງໆ ໃນລາຍການດັົ່ງກ່າວນີີ້ ສ າລັບ ລະດັບການປ ກປ້ອງສູງສຸດ ປະກອບດ້ວຍ ປາໂລມາ ອີລະວະດີ 
(Orcaella brevirostris), ເສົາຫ າ (Pseudoryx nghetinhensis), ທະນີ (Hylobates spp. ແລະ 
Nomascus spp.), ນົກຂະໜາດໃຫຍ ່ (Buceros bicornis), ແຂ້ພັນນ ໍ້າຈຼືດ (Crocodylus 
siamensis), ປາກະເບນນ ໍ້າຂອງ (Dasyatis laosensis), ປາດຸກຍັກ (Pangasianodon gigas), ແລະ 
ກິໂກະລາວ (Paramesotriton laoensis). 

ການປະເມີນຜົນບາງສ່ວນ ໃນປີ 2009 ໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຈ ານວນທັງໝົດ 2.701 ຊະນິດທີິ່ໄດ້ດ າເນີນການ
ສ ກສານັີ້ນ, 157 ຊະນິດ ແມ່ນຊະນິດທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ 115 ຊະນິດ ແມ່ນໃກ້ສູນພັນ (ACB, 2009). ການສ າ
ຫ ວດຂອງ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າ ສັດ 56 ຊະນິດ ຄາດວ່າ ຈະຫ ຸດລົງຕ ໍ່າກວ່າ ຈ ານວນ
ປະຊາກອນສັດ ຕ ໍ່າສຸດສ າລັບການມີຊີວິດຢູ່ລອດ ກ ໍ່ຄຼື 500 ຕົວ ພາຍໃນອີກ 10 ປີຕ ໍ່ໄປ ຍົກເວັີ້ນແຕ່ ໄດ້ມີການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອຂະໜາດໃຫຍ່ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ, 2004). 

source: MAF – SUFORD project , 2016 
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ທ່າອ່ຽງອຼືິ່ນໆ ທີິ່ເຫັນໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊະນິດພຼືດ/ສັດ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເປັນໃນ ເອກະສານ
ກະກຽມ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງ ປີ 2016-2025 ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລະບົບນິເວດ 
ເຊິິ່ງກວມເອົາ ທັດສະນະທີິ່ວ່າ ປ່າໄມ້ທ າມະຊາດ ກ າລັງຫ ຸດລົງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ ແຕ່ວ່າ ສວນປູກພຼືດອຸດສາຫະກ າ ເພີີ້ມຂ ີ້ນ 
ເຊິິ່ງປູກພຼືດພຽງແຕ່ ສອງສາມຊະນິດ ໃນເຂດເນີນສູງ. ໃນພຼືີ້ນທີິ່ທົົ່ງພຽງ, ການໃຊ້ ຊະນິດພັນເຂົີ້າພຼືີ້ນເມຼືອງ ແມ່ນ
ລຸດລົງ. ການສູນເສຍຖິິ່ນທີິ່ຢູ່ອາໃສ, ການລ່າສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ 
ແມ່ນເປັນໄພອັນຕະລາຍຕົີ້ນຕ  ສ າລັບທຸກຊະນິດສັດ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ນອກຈາກການປະເມີນ ລະບົບນິເວດແລ້ວ, ຍັງຄວນດ າເນນີການປະເມີນຜົນເພີີ້ມຕຼືິ່ມ ສ າລັບ ຊະນິດທີິ່ຕົກຢູ່ໃນ
ອັນຕະລາຍ ແລະ ໃກ້ສູນພັນ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍນ າໃຊ້ ຂ ໍ້ມູນຈາກ ລາຍການ RED ຂອງອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອ
ການອະນຸລັກທ າມະຊາດ ແລະ ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນອຼືິ່ນໆ. ນອກຈາກນັີ້ນແລ້ວ ຖ້າວ່າມີຂ ໍ້ມູນ ກ ໍ່ຄວນດ າເນີນການປະເມີນ
ຜົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງ ແຫ ່ງເຊຼືີ້ອພັນ. 

1.6 ປດັໄຈຂບັເຄຼືິ່ອນໂດຍກງົ ສູກ່ານສນູເສຍຊວີະນາໆພນັ   

ການສນູເສຍ ແລະ ການເຊຼືິ່ອມໂຊມຂອງ ບ່ອນຢູ່ອາໃສ:  
ການສູນເສຍ ແລະ ການເຊຼືິ່ອມໂຊມຂອງ ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ແມ່ນເປັນໄພອັນຕະລາຍຕົີ້ນຕ  ຕ ໍ່ການຢູ່ລອດຂອງສັດປ່າ 
ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນເກີດຈາກ ການຂະຫຍາຍພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າ, ການຂຸດຄົີ້ນຜະລິດຕະພັນ
ປ່າໄມ້, ການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພຼືີ້ນຖານ, ແລະ ໄຟປ່າ ຕາມທີິ່ລະບຸໃຫ້ເຫັນ ໃນຮູບພາບທ ີ7 ຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ກ່ຽວກັບ 
ການແຈກຢາຍ ພຼືີ້ນທີິ່ສ າປະທານ.  
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ຮບູພາບທ ີ7: ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກບັການສ າປະທານ ຈາກໂຄງການ EMSP (ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລອ້ມ).  

 
ການຂຸດຄົີ້ນຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້: 

ສປປ ລາວ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍປ່າໄມ້. ປ່າໄມ້ນັີ້ນ ເປັນແຫ ່ງເສດຖະກິດທີິ່ສ າຄັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນສ າຄັນໃຫ ້
ການບ ລິໂພກ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ ຂອງປະຊາຊົນ ທຸກຍາກ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ພ້ອມທັງ ຮັກສາ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ 
ຊີວະນາໆພັນ, ດິນ, ແລະ ນ ໍ້າ. ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ ເຊິິ່ງມີຈ ານວນເຖິງປະມານ 80% ຂອງປະຊາກອນລາວ 
ແມ່ນອາໃສ ປ່າໄມ້ເປັນອາຫານ, ເຊຼືີ້ອເພີງ, ເສັີ້ນໄຍ ແລະ ບອ່ນພັກເຊົາ. ທັງທີິ່ແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນເລົົ່ານີີ້ ມີຄວາມ
ສ າຄັນຫ າຍ ແຕ່ວ່າ ການທ າລາຍປ່າ ແລະ ການເຊຼືິ່ອມໂຊມຂອງປ່າ ກ ໍ່ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ໃນອັດຕາທີິ່ພົີ້ນເດັົ່ນ. ການຕັດໄມ້, 
ການເກັບເອົາໄມ້ເຊຼືີ້ອເພີງ, ການຜະລິດຖ່ານ, ແລະ ການເກັບຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອປ່າຂອງດົງ (ເຊັົ່ນວ່າ ຫວາຍ, ໜ ໍ່ໄມ້
, ຢາງສົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອຼືິ່ນໆ) ສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີການທ າລາຍປ່າ ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ເປັນວົງ
ກວ້າງ. ຈາກການສ້າງກົນໄກການເງິນສາກົນໃໝ່ ເພຼືິ່ອພິຈາລະນາເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ໄດ້ຈາກປ່າໄມ້ນັີ້ນ, ການ
ຫ ຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍເສຍ ຈາກການທ າລາຍປາ່ ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງປ່າ ໄດ້ຖຼືກລະບຸວ່າ ເປັນວິທີທາງທີິ່ຄຸ້ມ
ຄ່າທີິ່ສຸດ ເພຼືິ່ອຫ ຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ສະນັີ້ນ ການຫ ີກເວັີ້ນ ການທ າລາຍປ່າ ຈ ິ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນ 
ບູລິມະສິດອັນໜ ິ່ງຂອງ ສປປ ລາວ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 2012).  
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ການຂະຫຍາຍກະສິກ າ:  

ຍ້ອນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ເພີີ້ມຫ າຍຂ ີ້ນເລຼືີ້ອຍໆ, ພຼືີ້ນທີິ່ດິນ ກ ໍ່ຖຼືກຊຼືີ້ເພຼືິ່ອປູກຝັງ ເຊິິ່ງເຮັດໃຫ້
ຕ້ອງໄດ້ຖາງປ່າ ແລະ ໄຖທົົ່ງຫຍ້າ. ສານເຄມີກະສິກ າ ຖຼືກນ າໃຊ້ເພີີ້ມຫ າຍຂ ີ້ນ ແລະ ໃນເວລາກຽມດິນນັີ້ນ ໄມ້ກ ໍ່
ຖຼືກເຜົົ່າ. 

ໃນລະຫວ່າງປີ 2002 ແລະ 2009, ອັດຕາການຫັນປ່ຽນພຼືີ້ນທີິ່ປ່າໄມ້ ໄປເປັນພຼືີ້ນທີິ່ຂະຫຍາຍກະສິກ າ ແມ່ນໄດ້
ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ທັງສ າລັບ ພຼືີ້ນທີິ່ສ າປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການລົງທ ນຂະໜາດນ້ອຍ. ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້, ການ
ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາ ຂອງການເຮັດກະສິກ າ ຕາມສັນຍາສ າປະທານເພຼືິ່ອການຄ້າ ໄດ້ຖຼືກພົບວ່າເປັນໜ ິ່ງໃນປັດ
ໄຈຕົີ້ນຕ  ທີິ່ນ າໄປສູ່ ການທ າລາຍປ່າໄມ້. ສິນຄ້າຕົີ້ນຕ ທີິ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ສາລີ, 
ກາເຟ, ຖົົ່ວດິນ ແລະ ມັນຕົີ້ນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 2012). ບົດສ ກສາໜ ິ່ງ
ຂອງທ່ານ ມ  (Moore) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ (ໃນປີ 2011) ໄດ້ພົບວ່າ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ ກະສິກ າເພຼືິ່ອການຄ້າ 

ເຊັົ່ນວ່າ ສາລີ ແລະ ໝາກເດຼືອຍ (Coix lacryma-jobi) ມີຜົນກະທົບ ຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ ຕ ໍ່ກັບການນ າໃຊ້ດິນ 
ເຊິິ່ງການປູກພຼືດຊະນິດດຽວ ແມ່ນເພີີ້ມຂ ີ້ນຫ າຍ. ບົດສ ກສານີີ້ ຍັງໄດ້ພົບວ່າ ພຼືດເພຼືິ່ອການຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ສາລີ ແມ່ນຕ້ອງການແຮທາດໃນດິນຫ າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດດິນເຈຼືິ່ອນ ຫ າຍກວ່າ ເຂົີ້າໄຮ່. 

ໃນຊຸມປີຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ນ າສະເໜີ ເອກະສານນະໂຍບາຍ ແລະ ສິິ່ງຈູງໃຈ ຈ ານວນໜ ິ່ງ ເພຼືິ່ອ
ສົົ່ງເສີມ ປ່າປ ກຄຸມ ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມ ການພັດທະນາ ສ່ວນປູກປ່າໄມ້ ໃນທົົ່ວປະເທດ. ຕົວຢ່າງ: ໜ ິ່ງໃນ
ນະໂຍບາຍຕົີ້ນຕ  ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແມ່ນການຟ ົ້ນຟູ ປ່າປ ກຄຸມ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 70% ພາຍໃນປີ 2020 (ກະຊວງກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, 2005). ສະນັີ້ນ, ພຼືີ້ນທີິ່ສວນປູກຕົີ້ນໄມ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສວນປູກຢາງພາລາ ຈ ິ່ງໄດ້ເພີີ້ມຂ ີ້ນ
ຫ າຍ ຈາກໜ້ອຍກວ່າ 1.000 ຮຕ ໃນປີ 1990 ມາເປັນຫ າຍກວ່າ 200.000 ຮຕ ໃນປີ 2007. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ສວນປູກຕົີ້ນໄມ້ ອາດເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນໜ້ອຍເທົົ່ານັີ້ນ (ອາດມີປະມານ 500.000 ຮຕ) ຂອງແຜນຟ ົ້ນຟູ
ປ່າໄມ້ໃນທົົ່ວປະເທດ ກ ໍ່ຄຼື 7 ລ້ານ ຮຕ. ພຼືດເຫ ົົ່ານີີ້ ສວ່ນຫ າຍແລ້ວ ຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງ ສັງຄົມ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສ າລັບ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ (ພິມມະວົງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ປີ 2009). 
ເຊຼືິ່ອວ່າ ການສ້າງສວນປູກພຼືດ ຕາມພຼືີ້ນທີິ່ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມ ແລະ ຕາມພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າຊຸດໂຊມ ຈະສ້າງຜົນກະທົບດ້ານ
ລົບ ບ ໍ່ສະເພາະແຕ່ ຕ ໍ່ກັບຊົມຊົນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ເທົົ່ານັີ້ນ ແຕ່ຍັງຈະກະທົບຕ ໍ່ກບັ 
ຊະນິດສັດປ່າຕ່າງໆ. 

ການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພຼືີ້ນຖານ:  

ໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າ ແລະ ຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່ ແມ່ນເປັນຂະແໜງການທີິ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີທ່າແຮງ
ທີິ່ຈະປະກອບສ່ວນຫ າຍ ໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຂະແໜງພະລັງງານ
ຂອງລາວ ແມ່ນກ າລັງຢູ່ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ 
ແມ່ນມີທ່າແຮງ ທີິ່ຈະເຮັດໜ້າທີິ່ສ າຄັນ ໃນການບັນລຸ ຈຸດປະສົງດ້ານການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 
ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ໂດຍການຂະຫຍາຍ ໄຟຟ້າ ໃນ
ລາຄາຕ ໍ່າ ແລະ ເຊຼືິ່ອໝັີ້ນໄດ້ ໃນທົົ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບຈາກການສົົ່ງອອກໄຟຟ້າ ໃນພາກພຼືີ້ນ (ກະຊວງ
ພະລັງງານແລະບ ໍ່ແຮ່, 2015). ຂະແໜງຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່ ກ ໍ່ແມນ່ໜ ິ່ງໃນ ປັດໄຈປະກອບສ່ວນທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສຸດ ໃຫ້ການ
ສ້າງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ມັນເປັນໜ ິ່ງໃນ 4 ຂະແໜງ ການບູລິມະສິດ (ຂະແໜງການອຼືິ່ນແມ່ນ 
ພະລັງງານ, ກະສິກ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ) ສ າລັບການລົງທ ນ ແລະ ການສ້າງເປັນອຸດສາຫະກ າ. ການລົງທ ນໂດຍກົງ
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ຈາກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ປີ 1989-2014 ໃນຂະແໜງບ ໍ່ແຮ່ ມີເຖິງ 24% (ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ, 
2015) ຂອງການລົງທ ນທັງໝົດ ໃນອຸດສາຫະກ ານີີ້. 

ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າທາງນ ໍ້າ ແລະ ຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຮຸນແຮງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ມ, ບ ໍ່ສະເພາະແຕ່ໃນ
ຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນເທົົ່ານັີ້ນ. ບົດລາຍງານໜ ິ່ງ ກ່ຽວກບັ ທັດສະນະດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ ໍ່ກັບ ການພັດທະນາ ພະລັງງານ
ໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ໃນ ສປປ ລາວ (Stenhouse & Bojoe, 2010) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຂະໜາດ 
ແລະ ຂອບເຂດຂອງ ຜົນສະທ້ອນເຫ ົົ່ານີີ້ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ ແລະ ທີິ່ຕັີ້ງຂອງມັນ. ບົດລາຍ
ງານນີີ້ ຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ ມີໂຄງການສ າປະທານຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ຫ າຍໂຄງການ ທີິ່
ທັບຊ້ອນກັບ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊິິ່ງເປັນພຼືີ້ນທີິ່ ທີິ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ.  

ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຜົນຫ ້າສຸດ ເຊິິ່ງສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການຕອບສະໜອງກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂັີ້ນພາກພຼືີ້ນ, ສະຖານທີິ່ 31 ແຫ່ງ ທີິ່ມີທ່າແຮງສູງ ສ າລັບການສ້າງເຂຼືິ່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າ ໄດ້
ຖຼືກກ ານົດຂ ີ້ນມາ ໃນເຂດປ່າໄມ້ ເຊິິ່ງມີຈ ານວນເຖິງ 140.635 ຮຕ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້, 2005). 
ສະຖານທີິ່ສ້າງເຂຼືິ່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າ ແມ່ນເປັນໜ ິ່ງໃນປດັໄຈ ທີິ່ນ າໄປສູ່ ການທ າລາຍປ່າໄມ້ ຍ້ອນວ່າ ເປັນພຼືີ້ນ
ທີິ່ ຖຼືກກ ານົດໃຫ້ເປັນພຼືີ້ນທີິ່ ສ າລັບການພັດທະນາ ແລະ ເປັນສະຖານທີິ່ຕັດໄມ້ ທີິ່ໜ້າດ ງດູດທາງດ້ານການເງິນ 
ຍ້ອນວ່າ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງປູກປ່າຂ ີ້ນມາໃໝ່ ຫ ັງຈາກຕັດແລ້ວ, ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ມີ ພຼືີ້ນທີິ່ອຼືິ່ນສ າລັບປູກຕົີ້ນໄມ້ຄຼືນ ຫ ຼື 
ເພຼືິ່ອທົດແທນກັບສິິ່ງທີິ່ເສຍໄປ. 

ລະບຽງຂົນສົົ່ງ: ຍ້ອນທີິ່ຕັີ້ງຍຸດທະສາດ, ສປປ ລາວ ຈ ິ່ງມີເປ ົ້າໝາຍ ຈະກາຍມາເປັນ ຈຸດເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ເປັນສູນ
ກາງຂອງການຂົນສົົ່ງ ສ າລັບ ອານຸພາກພຼືີ້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ, ການພັດທະນາຕາໜ່າງເສັີ້ນທາງ 
ແລະ ການຂົນສົົ່ງພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ນ າໄປສູ່ ລະບຽງເສດຖະກິດ ເໜຼືອ-ໃຕ້ ແລະ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ທີິ່
ຂະຫຍາຍຕວົຂ້ອນຂ້າງໄວ ແລະ ເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ກັບສາກົນ. (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 
2012). 

ການກ ໍ່ສ້າງທາງ ເຮັດໃຫ້ມີ ໂຄງລ່າງພຼືີ້ນຖານ ທີິ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຂົນສົົ່ງ ສ າລັບ ປະຊາຊົນລາວ. ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມັນສາມາດເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຕ ໍ່ກັບ ບອ່ນຢູ່ຂອງສັດປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ນອກຈາກຜົນ
ກະທົບທາງກົງ ຈາກການກ ໍ່ສ້າງແລ້ວ ເຊັົ່ນວ່າ ການເປີດໜ້າດິນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ກບັ ລະບົບນິເວດນ ໍ້າຈຼືດ 
ແລະ ລ ານ ໍ້າ ຍ້ອນດິນເຈຼືິ່ອນແລ້ວ, ເສັີ້ນທາງຍັງເປີດທາງໄປສູ່ ພຼືີ້ນທີິ່ປ່າໄມ້ ແລະ ພຼືີ້ນທີິ່ທ າມະຊາດ ທີິ່ຜ່ານມາ ເຂົີ້າບ ໍ່
ເຖິງໄດ້ ເຊິິ່ງນ າໄປສູ່ ຂະບວນການຂຸດຄົີ້ນ (ລ່າສັດປ່າ, ຕັດໄມ້ ແລະ ບຸກລຸກພຼືີ້ນທີິ່). 

ການທ່ອງທ່ຽວ: ໂດຍອີງຕາມ ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ 2006-2020 ເຊິິ່ງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 

ໄດ້ເລີີ້ມຕົີ້ນຂ ີ້ນໃນປີ 1990 ເຖິງປີ 2000 ນັີ້ນ, ຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເພີີ້ມຂ ີ້ນຫ າຍ ໃນໄລຍະນີີ້ ຈາກນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ 14.400 ຄົນ ໃນປີ 1990 ມາເປັນ 737.208 ຄົນ ໃນປີ 2000. ການປະກອບສ່ວນຂອງ ອຸດສາຫະ
ກ າທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ເສດຖະກິດທ້ອງຖິິ່ນ ກ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂ ີ້ນເຊັົ່ນກັນ. ຍ້ອນທີິ່ຕັີ້ງພູມ
ສັນຖານ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນາທ າ, ສປປ ລາວ ຈ ິ່ງມີລັກສະນະ
ພິເສດ ທີິ່ດ ງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫ າຍຂ ີ້ນ ມາໃນພຼືີ້ນທີິ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາບ້ານ
ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ສະຖານທີິ່ທ າມະຊາດ ເຊັົ່ນວ່າ ປ່າສະຫງວນ, ຖ ໍ້າ ແລະ ແມ່ນ ໍ້າ. ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ຈາກການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພັດທະນາສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ (ໃນທາງດ້ານ 
ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພຼືີ້ນຖານ ພ້ອມທັງ ການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການໃຊ້ເນຼືີ້ອທີິ່ດິນຢ່າງເລັົ່ງ
ລັດ ແລະ ບ ໍ່ຍຼືນຍົງ). 
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ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫາກ ໍ່ເລີີ້ມຕົີ້ນຂ ີ້ນ ແລະ ຖຼືວ່າ ບ ໍ່ແມ່ນໜ ິ່ງໃນໄພອັນຕະລາຍຕົີ້ນຕ  ຕ ໍ່ກັບ ຊີວະ
ນາໆພັນ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຄວນເລີີ້ມຕົີ້ນ ເຜີຍແຜ່ ວິທີປະຕິບັດບາງອັນທີິ່ດີທີິ່ສຸດ ໃນສະຖານທີິ່ ທີິ່ມີນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຫ າຍ ເຊັົ່ນວ່າ ຖ ໍ້າ ແລະ ນ ໍ້າຕົກສ າຄັນ ຂອງປະເທດ. ຕົວຢ່າງ: ການສ້າງທາງຍ່າງ, ການໃຊ້ເຮຼືອນທີິ່ບ ໍ່ໃຊ້ນ ໍ້າ
ມັນ ໃນຖ ໍ້າຕ່າງໆ. 

ປ່າໄມ້/ໄຟປ່າ: 

ໄຟ (ເກີດຈາກມະນຸດ ຫ ຼື ເກີດຈາກທ າມະຊາດ) ແມ່ນເປັນທີິ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ມັນກະທົບກັບ ນິເວດວິທະຍາຂອງປ່າໄມ ້
ໃນ ສປປ ລາວ. ການຈູດທົົ່ງຫຍ້າຮາບພຽງ ແມ່ນເກີດຂ ີ້ນແຕ່ລະປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນລະດູແລ້ງ. ນອກຈາກ
ການຈູດທົົ່ງຫຍ້າຮາບພຽງແລ້ວ, ປ່າເຕ້ຍ ແລະ ທົົ່ງຫຍ້າ ກ ໍ່ຖຼືກຈູດເຊັົ່ນກັນ ຍ້ອນການຖາງແລະຈູດໄຮ່ ທີິ່ບ ໍ່ສາມາດ
ຄອບຄຸມໄດ້ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ການຈູດຫຍ້າແຫງ້ ໃນທົົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 2013). ແຕວ່າ່ ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນບັນທ ກ ກ່ຽວກບັ ພຼືີ້ນທີິ່ຖຼືກຈູດ. 

ການຂຸດຄົີ້ົນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເກີນຂອບເຂດ:  

ການລ່າສັດ ແລະ ການຕັດໄມ້ ຫ າຍເກີນຂອບເຂດ ເຮັດໃຫ້ສນູເສຍຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ພ້ອມທັງ ຂາ້ຫ າຍ
ຊະນິດພຼືດ/ສັດ ໃນຊຸມປີຫ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້. ການລ່າສັດ ເປັນຮີດຄອງມາແຕ່ດົນນານ ໃນ ສປປ ລາວ; ຊຸມຊົນ
ຊົນນະບົດ ອາໃສການລ່າສັດ ແລະ ການເກັບເອົາຜະລິດຕະພັນປ່າ ເພຼືິ່ອປະກອບຕຼືິ່ມໃຫ້ ການເກັບກ່ຽວເຂົີ້າຕາມ
ລະດູການ. ການລ່າສັດເພຼືິ່ອການຄ້າ ມີຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ກັບສັດປ່າ ຫ າຍກວ່າ ການລ່າ ເພຼືິ່ອເປັນອາຫານໃນທ້ອງຖິິ່ນ 
ແລະ ມັກຈະເປັນການລ່າໂດຍຄົນພາຍນອກ; ແຕ່ເຖິງແມ່ນວາ່ ຄົນທ້ອງຖິິ່ນ ເປັນຜູ້ລ່າສັດຕົີ້ນຕ  ກ ໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າໂດຍ
ທົົ່ວໄປແລ້ວ ພວກເຂົາຈະສົົ່ງອອກພາຍນອກ. ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ການລ່າສັດ 
ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນສ າລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ການເກັບເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນສ າລັບຜູ້ຍງິ ເຊິິ່ງຂ ີ້ນກັບ ຊະນິດ
ເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງນັີ້ນ. ການຕັດໄມ້ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນສ າລັບຜູ້ຊາຍ. 

ການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ກ ໍ່ໄດ້ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ແລະມີລາຄາສູງຂ ີ້ນ ແລະ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງ ພຼືີ້ນທີິ່ຫ່າໄກສອກຫ ີກ 
ໄດ້ຫ າຍຂ ີ້ນກວ່າຜາ່ນມາ. ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແມ່ນເປັນໄພອັນຕະລາຍຕ ໍ່ກັບ ການຢູ່ລອດຂອງບາງຊະນິດ ແລະ 
ປະຊາກອນສັດ/ພຼືດ ທີິ່ມີຢູ່ຕາມທ າມະຊາດ. ຄວາມກົດດັນຕ ໍ່ກັບ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດປ່າ ໃນ 
ສປປ ລາວ ກ ໍ່ເພີີ້ມຂ ີ້ນຫ າຍເຊັົ່ນກັນ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຊຼືີ້ ເພີີ້ມຂ ີ້ນ. 

ປະຊາຊົນລາວສ່ວນຫ າຍ ແມນ່ອາໃສປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເພຼືິ່ອເປັນອາຫານ
ຂອງພວກເຂາົ. ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແມ່ນເປັນອົງປະກອບພຼືີ້ນຖານ ແລະ ເປັນອົງປະກອບທີິ່ສ າຄັນ ສ າ
ລັບ ອາຫານຂອງ ປະຊາຊົນລາວສ່ວນຫ າຍ. ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງບາງອັນ ເຊັົ່ນວາ່ ຂີີ້ຊີ Styrax (ໄດ້ມາ

ຈາກຕົີ້ນ Styrax tonkinensis ແລະ ໃຊ້ເຮັດທູບ), ຢາງສົນ, ຄັົ່ງ ແລະ ໝາກແໜ່ງ ແມ່ນຊຼືີ້ຂາຍກັນເອງ ໃນ

ກຸ່ມປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຂາຍໃຫ້ປະເທດເພຼືິ່ອບ້ານ (Stuart-Fox, 1998). ມັນເປັນສິິ່ງທີິ່ພົບເຫັນຂ ີ້ນເລຼືີ້ອຍໆ ທີິ່
ຈະເຫັນຊາວບ້ານ ຂາຍຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ເພຼືິ່ອຊຼືິ່ເຂົີ້າ ແລະ ອາຫານຫ ັກຂອງພວກເຂົາ ເພຼືິ່ອເສີມກັບສິິ່ງ
ທີິ່ຄອບຄົວຕ້ອງການໃນຊີວິດປະຈ າວັນ ແລະ ເພຼືິ່ອເປັນລາຍຮັບທີິ່ເປັນເງິນສົດ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການລ່າສັດແບບດັີ້ງເດີມ (ເພຼືິ່ອການບ ລິໂພກເທົົ່ານັີ້ນ) ອາດບ ໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງຫ າຍກັບ 
ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແຕ່ວ່າ ຕະຫ າດການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນຫ ຼືຕາຍ ເຊິິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ເຂົີ້າ
ໄປລ່າສັດ ເຊັົ່ນວ່າ ສິີ້ນສ່ວນຂອງສັດ ທີິ່ຈ າເປັນສ າລັບ ການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ ຫ ຼື ຊີີ້ນທີິ່ມີລາຄາແພງນັີ້ນ ແມ່ນເພີີ້ມໄພ
ອັນລາຍຂ ີ້ນອີກ ຍ້ອນການລ່າ ທີິ່ເກີນຂອບເຂດ. 
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ເຖິງຢ່າງນັີ້ນກ ໍ່ຕາມ, ກຸ່ມຄົນຮຸນ້ໃໝ່ ມີທ່າອ່ຽງທີິ່ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ທີິ່ຈະປະຕິເສດ ທັດສະນະທີິ່ວ່າ ສັດເລົົ່ານີີ້ ມີຄຸນຄ່າທາງ
ການຢາ, ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີິ່ຈະຢຸດກິນຊີີ້ຈາກ ສັດໃກ້ສູນພັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ສັດປ່າກ ໍ່ຍັງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ
ຈາກ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຮຸ້ນເກົົ່າ. 

ຊະນິດພຼືດ/ສັດຕ່າງຖິິ່ນ:   

ພຼືດ/ສັດຕ່າງຖິິ່ນຫ າຍຊະນິດ ໄດ້ຖຼືກນ າເຂົີ້າມາ ໃນເຂດອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ເພຼືິ່ອຈຸດປະສົງທາງເສດຖະກິດ 
ແລະ ຄວາມງົດງາມ, ແຕ່ວາ່ບາງຊະນິດກ ໍ່ເຂົີ້າມາ ແບບບ ໍ່ຕັີ້ງໃຈ (Miththapala, 2007). ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ພຼືດ/ສັດຕ່າງຖິິ່ນ ໃນພາກພຼືີ້ນນີີ້ ມີຄວາມໜັກໜ່ວງເພີີ້ມຂ ີ້ນ ຍ້ອນການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ເຊັົ່ນວ່າ ການດັດແປງ
ລະບົບນ ໍ້າໜ້າດິນ ສ າລັບ ບັນດາໂຄງການທີິ່ໃຊ້ນ ໍ້າ (ເຊັົ່ນວ່າ ເຂຼືິ່ອນ, ການຫັນທາງນ ໍ້າ), ແລະ ການລ້ຽງສັດນ ໍ້າ 
(ເຊັົ່ນວ່າ ການລ້ຽງປານ ໍ້າຈຼືດ). ຊະນິດພຼືດ/ສັດຕ່າງຖິິ່ນເລົົ່ານັີ້ນ ແມ່ນເປັນໄພອັນຕະລາຍອັນໜ ິ່ງ ຕ ໍ່ກັບ ເຂດດິນບ ລິ
ເວນນ ໍ້າ ແລະ ການດ າລົງຊີວດິໃນ ອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກ ທ າມະຊາດ, 
2006).  

ຕົວຢ່າງ: ຕົີ້ນຫຍາ້ກະຖິນນ ໍ້າ (Mimosa pigra) ແມ່ນເປັນໜ ິ່ງໃນ ໜ້າສັດຕູພຼືດ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍທີິ່ສຸດ ຕ ໍ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ມັນຍັງຢູ່ໃນລາຍການ 100 ຊະນິດພຼືດຕ່າງຖິິ່ນທີິ່ຮ້າຍແຮງທີິ່ສຸດ ແລະ ສາມາດ
ພົບເຫັນໄດ້ໃນ ລະບົບກະສິກ າເນີນສູງ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜຼືອ ຂອງ ສປປ ລາວ (Miththapala, 2007).  
ອົງການສາກົນເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ (2006) ໄດ້ເນັີ້ນໜັກໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ມັນເປັນຫຍາ້ສັດຕູພຼືດ ທີິ່ຮ້າຍແຮງ
ຊະນິດໜ ິ່ງ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ເຊິິ່ງມັກຈະກ ໍ່ຕົວຂ ີ້ນໃນພຼືີ້ນທີິ່ລ້ຽບຕາມລ ານ ໍ້າ ແລະ ຄອງນ ໍ້າ ແລະ ຫ ັງ
ຈາກນັີ້ນກ ໍ່ບຸກລຸກເຂົີ້າຢູ່ທົົ່ງນາໃກ້ຄຽງ” (ໜ້າທີ 3). 

ຍິິ່ງໄປກວ່ານັີ້ນ, ສັດນ ໍ້າຈ ານວນໜ ິ່ງ ກ ໍ່ໄດ້ຖຼືກນ າເຂົີ້າມາລ້ຽງ ໃນ ສປປ ລາວ. ພວກມັນໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວາ່ 
ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕ ໍ່ກັບຊະນິດທ້ອງຖິິ່ນ (Miththapala, 2007). ປານິນ (Oreochromis spp.) ແມ່ນ
ເປັນຊະນິດດັີ້ງເດີມ ໃນທະວີບອາຟຣິກາ, ປາຊະນິດນີີ້ ໄດ້ຖຼືກນ າເຂົີ້າມາລ້ຽງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມັນຖຼືກກ ານົດວ່າ
ເປັນ ຊະນິດຕ່າງຖິິ່ນ. 

ຍັງມີບົດສ ກສາໜ ິ່ງ (Miththapala, 2007) ທີິ່ໄດ້ເນັີ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນວາ່ ຊະນິດສັດ/ພຼືດຕ່າງຖິິ່ນ ມີຜົນກະທົບ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມກັບ ການດ າລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະບົບນ ໍ້າໜ້າດິນ ເຊິິ່ງມີຄວາມສຽ່ງ
ເປັນພິເສດ. 

ມົນລະພິດ: 

ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ສາມາດສ້າງສານພິດໄດ້ຫ າຍຢ່າງ ທີິ່ສາມາດຂັດຂວາງ ການຂະຫຍາຍຕວົຕາມປ ກກະຕິ ຂອງສິິ່ງມີຊີວິດ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ໃນການຢູ່ລອດຂອງພວກມັນ. ມົນລະພິດທາງນ ໍ້າ ຈາກແຫ ່ງອຸດ
ສາຫະກ າ ໄດ້ຖຼືກພົບໃນ ອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນບັນດາຕົວເມຼືອງເທດສະບານ ໃນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫ ວງພະນົມເປັນ ແລະ ພົບເຫັນແຜ່ຫ າຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜຼືອຂອງ
ປະເທດໄທ ແລະ ເຂດສາມລຽມແມ່ນ ໍ້າຂອງ.  ລະດັບໂລຫະໜັກທີິ່ສູງ ໄດ້ຖຼືກພົບສ່ວນຫ າຍ ໃນເຂດລຸ່ມນ ໍ້າຂອງ 
ນະຄອນຫ ວງພະນົມເປັນ ແລະ ໃນເຂດສາມລ່ຽມແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໃນເຂດທີິ່ມີ ເຮຼືອສັນຈອນຢູ່ໜ້າແໜ້ນ ແລະ ມີ
ປະຊາຊົນໜາແໜ້ນ (ຄະນະກ າມະທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ, 2010).    
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ຮູບແບບຂອງມົນລະພິດ ທີິ່ກະທົບກັບ ຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍຂອງແຫ ວ ທີິ່ມີແຮ່ທາດ ແລະ 
ມີສານເຄມີ ທີິ່ໄຫ ມາຈາກ ເຂດກະສິກ າ ແລະ ເຂດເທດສະບານ. ຕົວຢ່າງ: ການໃຊ້ປຸຸ໋ຍ, ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ແລະ ຢາ
ຂ້າຫຍາ້ ທີິ່ຫ າຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບ ແຮ່ທາດໃນດິນ ມີຫ າຍເກີນໄປ ແລະ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ມົນລະພິດຕ ໍ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີເພີີ້ມຂ ີ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນ, ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ກ ໍ່ຂັດຂວາງແມງໄມ້ທີິ່ເປັນປະໂຫຍດ. 

ສະນັີ້ນ, ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ລະບົບຕ່າງໆໃນນ ໍ້າ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ມົນລະພິດທາງນ ໍ້າ ຈາກຂະແໜ
ງການຕ່າງໆ ເຊັົ່ນວາ່ ທີິ່ຢູ່ອາໃສ, ລ້ຽງສັດນ ໍ້າ ແລະ ກະສິກ າ. 

ຍິິ່ງໄປກວ່ານັີ້ນ, ຢາປາບສັດຕພູຼືດ ແລະ ສານເຄມີສ າລັບກະສິກ າ ສາມາດມີຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕ ໍ່ກັບ ຄຸນ
ນະພາບນ ໍ້າ ເຊິິ່ງສາມາດກະທົບກັບ ຊີວະນາໆພັນໃນນ ໍ້າ ແລະ ຮູບແບບອຼືິ່ນໆ ຂອງຊີວະນາໆພັນ. ຊາວກະສິກອນ
ລາວ ໄດ້ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ໃນວຽກງານກະສິກ າຂອງພວກເຂົາ. 

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງ ປະເດັນຕ່າງໆທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ ໂດຍການຮັບຮອງເອົາ ວິທີການຄຸ້ມ
ຄອງແຫ ່ງນ ໍ້າແບບເຊຼືິ່ອມສານ ແລະ ວິທີການອຼືິ່ນໆ. ຍ ິ່ງໄປກວ່ານັີ້ນແລ້ວ, ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້ ລັດຖະບານລາວ ຍັງ
ໄດ້ຜ່ານ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງແລະສັດນ ໍ້າ ແລະ ຍັງສົົ່ງເສີມ ພາລະໜ້າທີິ່ ໃນການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນ
ຂັີ້ນຊຸມຊົນ ທີິ່ສານຕ ໍ່ມາຈາກ ລະບົບຄວບຄຸມແບບດັີ້ງເດີມ. 

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຝ້າອາກາດ: 

ຍ້ອນທີິ່ຕັີ້ງພູມສັນຖານຂອງ ສປປ ລາວ, ອາກາດຂອງປະເທດລາວ ຈ ິ່ງເປັນອາກາດລົມມ ລະສຸມ ທີິ່ປ່ຽນແປງ ເຊິິ່ງ
ລົມມ ລະສຸມໃນພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີປະລິມານນ ໍ້າຝ ນ ສູງເປັນພິເສດ ແລະ ມີອຸນນະພູມສູງ ແຕ່
ເດຼືອນພ ດສະພາ ເຖິງ ເດຼືອນກັນຍາ. ລົມມ ລະສຸມ ເຮັດໃຫ້ຝ ນຕົກຕາມລະດູການ ເຊິິ່ງຫ າຍກວ່າ 70% ແມ່ນເກີດ
ຂ ີ້ນໃນລະດູຝ ນ. 

ໂດຍອີງຕາມໂຄງການປັບຕົວແລະຮັບມຼືກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນເຂດອ່າງໂຕງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນ
ໃຕ້  ອົງການພັດທະນາສາກົນແຫ່ງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິການ (USAID Mekong ARCC), ສປປ ລາວ 
ອາດຈະປະສົບກັບ ການປ່ຽນແປງໃນທາງດ້ານ ປະລິມານນ ໍ້າຝ ນ ແລະ ລັກສະນະຂອງອຸນນະພູມ ພາຍໃນປີ 2050 
ເຊິິ່ງຈະມີຜົນສະທ້ອນຫ າຍ ຕ ໍ່ກັບ ລະບົບນິເວດ ພ້ອມທັງ ຊຸມຊົນ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດ ທີິ່ປະກອບໃຫ້ລະບົບເລົົ່າ
ນີີ້. ໂຄງການ USAID Mekong ARCC ຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ ເຫດການທີິ່ເຮັດໃຫ້ມີປະລິມານນ ໍ້າຝ ນຂະໜາດຫ າຍ 

(ເຊັົ່ນວ່າ ຫ າຍກວ່າ 100 ມມ/ວັນ) ຈະເກີດຂ ີ້ນຖີິ່ຂ ີ້ນ ແລະ ອຸນນະພູມສູງສຸດ ປະຈ າວັນ ຈະເພີີ້ມຂ ີ້ນປະມານ 2°C 

ເຖິງ 3°C ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິິ່ງຈະເພີີ້ມຂ ີ້ນສູງກວ່າ ໃນພາກໃຕ້.  
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2. ການຕດັສິນໃຈ ດາ້ນສງັຄມົ-ເສດຖະກດິ ທີິ່ມຜີນົສະທອ້ນກບັ ທາ່ອຽ່ງຂອງຊວີະນາໆພນັ 

ພາກທີ 1, ຂ ໍ້ທີ 1 ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ ລັກສະນະ ແລະ ລະດັບຂອງແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ໃນປະຈຸບັນ. ພາກທີ 
1, ຂ ໍ້ທີ 2 (ຂ ໍ້ນີີ້) ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບ ປັດໄຈຕ່າງໆ ທີິ່ມີຜົນສະທ້ອນທາງອ້ອມ ກັບທ່າອ່ຽງເລົົ່ານີີ້. ສິິ່ງເລົົ່ານີີ້ 
ປະກອບດ້ວຍ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ດິນ ໃນຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນຄົວເຮຼືອນ ເພຼືິ່ອຕອບຮັບກັບ 
ໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ເປ ົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ ສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ. 

2.1 ລະດບັຂອງການຮບັຮູເ້ຖງິ ຄນຸຄາ່ທາງເສດຖະກດິ ຈາກຜນົປະໂຫຍດຂອງລະບບົນເິວດ 

ບັນດານະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນປະເທດອາຊຽນສ່ວນຫ າຍ (ເຊິິ່ງຮວມທັງ ສປປ ລາວ) ແມ່ນອີງ
ຕາມ ຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງຈ ານວນໜ້ອຍໜ ິ່ງ ຈາກແຫ ່ງທ າມະຊາດ ແລະ ລະບົບນິເວດ (ໄມ້, ຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກ າ, ການປະມົງ ແລະອຼືິ່ນໆ) ເພຼືິ່ອຊ່ວຍສ້າງການແລກປ່ຽນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພຼືິ່ອກະຕຸ້ນການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ. ຜະລິດຕະພັນຂະໜາດນ້ອຍອຼືິ່ນໆ ທີິ່ນ າໃຊ້ໃນລະດັບຄົວເຮຼືອນ ເຊັົ່ນວ່າ 
ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ພ້ອມທັງ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ໄດ້ມາຈາກ ລະບົບນິເວດດຽວກັນ
ນີີ້ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ມີການບັນທ ກໄວ້ເປັນຢ່າງດີ, ສະນັີ້ນຈ ິ່ງບ ໍ່ຖຼືກຮັບຮູ້ເປັນຢ່າງດີ. 

ໃນປີ 2002, ໄດ້ດ າເນີນ ບົດສ ກສາ ປະເມີນເສດຖະກິດ ສະບັບໜ ິ່ງ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ແລະ 
ອົງການຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 2004). ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນ
ແຫ່ງຊາດ ສະບັບປີ 2004 ກ ໍ່ໄດ້ເນັີ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວະນາໆພັນ. ໃນເວລາຕ ໍ່ມາ ກ ໍ່ໄດ້ມີ
ການດ າເນີນ ບົດສ ກສາອຼືິ່ນໆຈ ານວນໜ ິ່ງ ກ່ຽວກັບ ເຂດດິນທາມ (ເຊັົ່ນວ່າ ກ ລະນີສ ກສາ ບ ງທາດຫ ວງ) ເຊິິ່ງ
ເປັນ ເອກະສານນະໂຍບາຍ ສ າລັບ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ສ າລັບ ການວາງແຜນ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ບົດສ ກສາ
ເລົົ່ານີີ້ ແລະ ບົດສ ກສາອຼືິ່ນໆ ອີກຫ າຍສະບັບ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງຕ ໍ່ຢ່າງເໝາະສົມ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຕົີ້ນຕ  ແລະ ໄດ້ມີການຕິດຕາມໜ້ອຍ ມາຈົນຮອດປະຈຸບັນນີີ້. ປັດໄຈປະກອບສ່ວນໃຫ້ ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ 
ກ ໍ່ແມ່ນການຫັນປ່ຽນເທຼືິ່ອລະກ້າວ ໃນທາງດ້ານຄຸນຄ່າ ເພຼືິ່ອຕອບຮັບກັບ ການຫັນປ່ຽນຄຸນຄ່າດັີ້ງເດີມ ໄປສູ່
ສັງຄົມສະໄໝໃໝ່. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ມັກຈະເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ຢ່າງໃກ້ສິດກັບ ການປ ກປ້ອງແຫ ່ງທ າມະຊາດ ທີິ່ກ າລັງຖຼືກ
ປ່ຽນແທນດ້ວຍ ວິຖີການດ າລົງຊີວິດ ທີິ່ເນັີ້ນໜັກໃສ່ການບ ລິໂພກ ເຊິິ່ງນ າໄປສູ່ ການນ າໃຊ້ ແຫ ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຢ່າງບ ໍ່ຍຼືນຍົງ. 

ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ກ າລັງເຂົີ້າຮ່ວມໃນ ການສົນທະນາໃນລະດັບ
ສາກົນ ເພຼືິ່ອເພີີ້ມ ການຮັບຮູ້ເຖິງ ຄຸນຄ່າຂອງ ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ຕົວຢ່າງ: ການເຫັນເຖິງ
ຄຸນຄ່າ ຂອງຜົນປະໂຫຍດຈາກສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັົ່ນວ່າ ການເກັບກັບຄາບ໋ອນໃນດິນ ແລະ ການຜະລິດນ ໍ້າ, 
ຜ່ານທາງກົນໄກຕ່າງໆ ເຊັົ່ນວ່າ REDD+ ແລະ ການຈ່າຍເງິນສ າລັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິິ່ງແວດລ້ອມ 

(PES). ການທົດລອງຫ າຍຄັີ້ງ ກ່ຽວກັບ REDD+ ແລະ PES ແມ່ນໄດ້ເລີີ້ມຕົີ້ນຂ ີ້ນແລ້ວ ໃນປະເທດນີີ້. 

2.2 ຜົນໄດຮ້ບັປະສມົ ຈາກຍດຸທະສາດການລງົທ ນ ແລະ ຍດຸທະສາດການຄາ້  

ຍ້ອນສິິ່ງຈູງໃຈທີິ່ໜ້າດ ງດູດໃຈ, ການລົງທ ນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນເປັນແຫ ່ງລາຍຮັບອັນສ າຄັນ ຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ມັນເລັົ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ໂດຍອີງຕາມມູນຄ່າຂອງການລົງທ ນ, 5 ຂະແ
ໜງການໃຫຍ່ສຸດ ມີຄຼື ພະລັງງານທາງນ ໍ້າ, ກະສິກ າ, ຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າ ແລະ ການ
ບ ລິການ ຈາກປະເທດໄທ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຝລັົ່ງ ແລະ ຍີປຸ່ນ (MPI, Poverty Environment 
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impacts, 2009). ບົດສ ກສາຕ່າງໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຜົນໄດ້ຮັບປະສົມ. ການລົງທ ນ ເຮັດໃຫ້ລາຍ
ຮັບທ້ອງຖິິ່ນ ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ຍ້ອນການຈ້າງແຮງງານ, ແຕ່ວ່າ ບັນຫາດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່
ພຽງພ . ຂ ໍ້ (a) ເຖິງ (g) ຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ແມ່ນໄດ້ຄັດລອກມາຈາກ ບົດລາຍງານສະບັບໜ ິ່ງ ຂອງກະຊວງ
ແຜນການແລະການລົງທ ນ ເຊິິ່ງລະບຸໃຫ້ເຫັນເຖິງ ປະເດັນຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຍຸດທະສາດ
ການຄ້າ-ການລົງທ ນ (MPI, 2009). 

a) ກະສິກ າສວນປູກພຼືດ. ການລົງທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຫ ັົ່ງໄຫ ເຂົີ້າມາຢ່າງໄວວາ ໃນການປູກພຼືດ
ການຄ້າ ເຊັົ່ນວ່າ ການປູກຕົີ້ນຢາງ, ອ້ອຍ, ມັນຕົີ້ນ, ສາລີ, ໝາກເຍົາ ແລະ ຕົີ້ນວິກ ໃນທົົ່ວປະເທດ. 
ໄດ້ມີການລາຍງານວ່າ ສ າລັບ ການສ າປະທານຈ ານວນໜ ິ່ງ, ຂັີ້ນຕອນປະເມີນ, ອະນຸມັດ ແລະ ຕິດຕາມ
ການລົງທ ນ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຖຼືກຕ້ອງພຽງພ . 

b) ຂດຸຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ.່ ໂຄງການຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່ ໃນ ສປປ ລາວ ສຼືບຕ ໍ່ເພີີ້ມຂ ີ້ນຫ າຍຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ ສ າລັບ ໂລຫະມີຄ່າ 
ແລະ ໂລຫະອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຖ່ານຫີນ. ໃນປີ 2008, ຍຸດທະສາດພັດທະນາ ພະລັງງານແລະບ ໍ່ແຮ່ ເຖິງ
ປີ 2020 ໄດ້ເວົີ້າວ່າ ມີ 118 ບ ລິສັດ ແລະ ໂຄງການ ໃນຈ ານວນເທົົ່າກັນນັີ້ນ ທີິ່ໄດ້ຮັບສ າປະທານ ໃນ
ການສ າຫ ວດ ແລະ ຂຸດຄົີ້ນແຮ່ທາດ. ໃນຈ ານວນນີີ້, 46 ບ ລິສັດ ແລະ 80 ໂຄງການ ແມ່ນເປັນຂອງນັກ
ລົງທ ນພາຍໃນປະເທດ, ສ່ວນວ່າ ນັກລົງທ ນຈາກພາຍນອກນັີ້ນ ແມ່ນຈ ານວນທີິ່ເຫ ຼືອ ກ ໍ່ຄຼື 72 ບ ລິສັດ 
ແລະ 101 ໂຄງການ. ອົງການຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ແຈ້ງເຕຼືອນກ່ຽວກັບ ການ
ແຂ່ງຂັນທີິ່ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ສ າລັບ ຊບັພະຍາກອນດິນແລະນ ໍ້າ ຍ້ອນການຂຸດຄົີ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ 
ມົນລະພິດທາງນ ໍ້າ ຍ້ອນສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຈາກການປ່ອຍຖິີ້ມ ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢາ່ງ
ຖຼືກຕ້ອງ. ຕ້ອງດ າເນີນປະເມີນຜົນເພີີ້ມຕຼືິ່ມຫ າຍຂ ີ້ນ ເພຼືິ່ອປະເມີນ ຜົນກ າໄລໄລຍະສັີ້ນ ທຽບກັບ ມູນຄ່າ
ໄລຍະຍາວ (ການເຊຼືິ່ອມໂຊມຂອງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການສູນເສຍ ຜົນປະໂຫຍດຈາກສິິ່ງແວດລ້ອມ, ມູນ
ຄ່າສ າລັບການປັບປງຸໃຫ້ຄຼືນເກົົ່າ ແລະອຼືິ່ນໆ)  

c) ພະລງັງານທາງນ ໍ້າ. ຄາດຄະເນວ່າ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງທາງດ້ານ ໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າ ປະມາານ 
26.500 ເມກາວັດ ເຊິິ່ງບ ໍ່ຮວມທັງ ລ ານ ໍ້າຂອງ. ມາຮອດປະຈຸບັນນີີ້ ລັດຖະບານ ມີບົດບັນທ ກຄວາມ
ເຂົີ້າໃຈ ທີິ່ໄດ້ເຊັນແລ້ວ ຫ ຼື ກ າລັງດ າເນີນການສ ກສາຢູ່ ສ າລັບ ໂຄງການພະລັງງານທາງນ ໍ້າ ຫ າຍກວາ່ 
70 ໂຄງການ. ໃນຈ ານວນນີີ້, 15 ໂຄງການ ແມ່ນດ າເນີນການຜະລິດໄຟແລ້ວ ຫ ຼື ກ າລັງຢູ່ໃນໄລຍະ
ກ ໍ່ສ້າງ. ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການພະລັງງານທາງນ ໍ້າ ປະກອບດ້ວຍ ນ ໍ້າ
ຖ້ວມພຼືີ້ນທີິ່ປ່າໄມ້; ການປ່ຽນກະແສນ ໍ້າໄຫ ຕາມທ າມະຊາດ; ການສູນເສຍ ພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າ (ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ໄຮ່ນາ); ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ພ້ອມທັງ ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈາກການຍກົຍ້າຍຈັດສັນ 
ປະຊາຊົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ. ນອກຈາກນັີ້ນ ກ ໍ່ຍັງອາດເກີດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້
ແຫ ່ງນ ໍ້າ ສ າລັບ ການຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ສ າລັບຊົນລະປະທານ. 

d) ໄມ ້ ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ້. ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີິ່ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ໄດ້ນ າໄປສູ່ ການຕັດ
ໄມ້ທ າລາຍປ່າ ແລະ ການເຊຼືິ່ອມໂຊມຂອງປ່າ ເຊິິ່ງຜົນຕອບກັບ ກ ໍ່ຄຼື ໄພອັນຕະລາຍຕ ໍ່ ຕາໜ່າງຄວາມ
ປອດໄພຂອງ ປະຊາຊົນທຸກຍາກ ພ້ອມທັງ ເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ, ບ່ອນຢູ່ຂອງສັດປ່າ, ການປ ກປ້ອງເຂດອ່າງ
ໂຕ່ງນ ໍ້າ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ອຸດສາຫະກ າທ່ອງທ່ຽວ. ອັດຕາການທ າລາຍປາ່ ຄາດຄະເນວ່າ ມີເຖິງ 
53.000 ຮຕ ຕ ໍ່ປີ. 
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e) ໂຄງການກ ໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງພຼືີ້ນຖານຂະໜາດໃຫຍ.່ ບັນດາໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ ໂຄງລ່າງພຼືີ້ນຖານ ເຊັົ່ນວາ່ 
ການກ ໍ່ສ້າງເສັີ້ນທາງ ໄດ້ກາຍມາເປັນ ແຫ ່ງຕົີ້ນຕ ໜ ິ່ງຂອງ ການທ າລາຍປ່າໄມ້.  

f) ການເລັົ່ງລດັກະສກິ າເນນີສນູ.  ການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຄ້າຂາຍຂັີ້ນພາກພຼືີ້ນ ແລະ ພາຍໃນ
ປະເທດ ແມ່ນເກີດຂ ີ້ນໃນ ບັນດາແຂວງພາກເໜຼືອ. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຫັນປ່ຽນຈາກ 
ການປູກເຂົີ້າ ໄປເປັນ ການປູກພຼືດການຄ້າຈ ານວນໜ ິ່ງ ເຊັົ່ນວ່າ ສາລີ ແລະ ຕົີ້ນຢາງ. ການປູກພຼືດຊະນິດ
ດຽວ, ການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ແລະ ການປູກພຼືດຕາມເນີນຊັນ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ ຊີວະ
ນາໆພັນກະສິກ າ ຂະໜາດໃຫຍ່ ພ້ອມທັງ ເກີດການກັດເຊາະດິນໃນວົງກວ້າງ (EPA 2009). 

2.3 ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ  

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີິ່ຫ ຸດລົງ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກ ການຕັດສິນໃຈ
ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້ດິນແບບຍຸດທະສາດ ໃນຂັີ້ນມະຫາພາກ ພ້ອມທັງ ການຕັດສິນໃຈ ໃນຂັີ້ນຈຸລະພາກ ໃນ
ແຕ່ລະວັນ (ຫ ຼື ຂັີ້ນຄົວເຮຼືອນ). ຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ຊຸມຊົນ ຂຸດຄົີ້ນເກີນ
ຂອບເຂດ ແລະ ນ າໃຊ້ຢ່າງບ ໍ່ຍຼືນຍົງ ສ າລັບ ປ່າໄມ້, ດິນ, ລ ານ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນນ ໍ້າ ເຊິິ່ງຊຸມຊົນເລົົ່ານີີ້ 
ອາໃສແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນເລົົ່ານີີ້ໂດຍກົງ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄຼືບໜ້າຢ່າງພົີ້ນເດັົ່ນ ໃນການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ 46% 
ມາເປັນ 26,9% ກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າ ຄວາມທຸກຍາກ ກ ໍ່ຍັງຄົງມີຢູ່ ໃນເຂດພຼືີ້ນທີິ່ພູຜາ ແລະ ອັດຕາຄວາມທຸກ
ຍາກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າທັງໝົດ (ຍົກເວັີ້ນຊົນເຜົົ່າລາວໄຕ) ແມ່ນສູງກວ່າ ອັດຕາສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ. 

ການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ທີິ່ໄດ້ດ າເນີນຂ ີ້ນ ໃນສະຖານທີິ່ທົດລອງ ໃນແຂວງອັດຕະປ  ພາຍໃຕ້ ອົງການ
ສາກົນເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ - ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພຼືິ່ອການພັດທະນາ - ຄະນະກ ມາທິການ 
ແມ່ນ ໍ້າຂອງ (MAF-MWBP 2006) ໄດ້ລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊາວບ້ານ ໃນບັນດາເມຼືອງທຸກຍາກຂັດສົນ ເຂົີ້າເຖິງ
ພຼືີ້ນທີິ່ດິນໄດ້ຈ າກັດ ເຊິິ່ງເປັນໜ ິ່ງໃນສາເຫດຕົີ້ນຕ  ຂອງຄວາມທຸກຍາກ. ບົດສ ກສາຂອງ ອົງການອາຫານໂລກ 
ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້ ໄດ້ພົບວ່າ ສອງໃນສາມຂອງ ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາບ ໍ່ສາມາດຄ ໍ້າ
ປະກັນສະບຽງອາຫານໄດ້ ຫ ຼື ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະບ ໍ່ສາມາດຄ ໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໄດ້ ຖ້າວ່າເກີດ
ເຫດການຂັດສົນໃດໜ ິ່ງ ໃນປີນັີ້ນ  (WFP, 2007). 38% ຂອງເດັກອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີ ແມ່ນມີນ ໍ້າໜັກຫ ຸດ 

ແລະ 41% ຂາດສານອາຫານ (WFP, 2007). 

ໃນພຼືີ້ນທີິ່ຊົນນະບົດ, ສະພາບການຈ້າງແຮງງານ ກ ໍ່ຄຼືວ່າ 12-15% ຂອງວັນເຮັດວຽກລວມທັງໝົດ ແມ່ນວັນ
ຢຸດເຮັດວຽກໂດຍບ ໍ່ສະໝັກໃຈ. ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີິ່ເປັນຊົນເຜົົ່າ ແລະ ພວກທີິ່ຢູ່ໃນບ້ານ ທີິ່ຈັດສັນໃໝ່ ແລະ 
ເຕົີ້າໂຮມກັນໃໝ່ ປະສົບກັບ ການຫວ່າງງານທີິ່ສູງ. ຄົວເຮຼືອນຊົນນະບົດ 15% ແມ່ນບ ໍ່ມີດິນ. 

ປະຊາຊົນທຸກຍາກ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ໄພອັນຕະລາຍຈາກ ໄພພິບັດ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ໃນຊຸມປີ ລະຫວ່າງປີ 1970 ເຖິງປີ 2010, ປະມານ 33 ໄພ
ອັນຕະລາຍທາງທ າມະຊາດ (ຮວມທັງ ນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ) ໄດ້ຖຼືກບັນທ ກໄວ້ ເຊິິ່ງກະທົບກັບ
ປະຊາຊົນ 9 ລ້ານຄົນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດ ສູງເຖິງ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ມີ
ຄວາມເຊຼືິ່ອວ່າ 46% ຂອງປະຊາຊົນຊົນນະບົດ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ປະມານ 188.000 ຄົວ
ເຮຼືອນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ ການຂາດເຂີນສະບຽງອາຫານ ຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງເລົົ່ານີີ້ (WFP, 2007).  
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2.4 ກນົໄກຕາ່ງໆ ໃນປະຈບຸນັ ສ າລບັ ການຈດັສັນ ການນ າໃຊດ້ນິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຜນົກະທບົຈາກ ການນ າໃຊ້
ດິນ  

ເຂດແດນບ້ານ ແລະ ເຂດປ່າປ ກປ້ອງ ທີິ່ບ ໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ບ ໍ່ຖຼືກບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ດີນັີ້ນ ມັກຈະນ າໄປສູ່ ການຂັດແຍ່ງ 
ແລະ ລະເມີດສິດທິນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການຂ ີ້ນທະບຽນທີິ່ດິນ ທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ຍ້ອນແຜນທີິ່ການຄອບຄອງທີິ່
ດິນ ທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ຍິິ່ງເຮັດໃຫສ້ະພາບການນີີ້ ໜັກໜ່ວງຂ ີ້ນຕຼືິ່ມອີກ. ລະບົບປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ຍັງເປັນລະບົບທີິ່ຂ້ອງຂາ້ງໃໝ່ ແລະ ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງໃນທາງດ້ານ ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. ຂັີ້ນ
ຕອນຂອງ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ເລີີ້ມຕົີ້ນຂ ີ້ນ ຫ ັງຈາກການເຊັົ່ນ ບດົບັນທ ກຄວາມເຂົີ້າໃຈ
ຂອງໂຄງການແລ້ວ ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນກ່ອນໜ້ານັີ້ນ ແລະ ການທົບທວນຜົນຂອງ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ດ າເນີນຂ ີ້ນໂດຍ ຄະນະຊ່ຽວຊານໃດໜ ິ່ງນັີ້ນ ແມ່ນດ າເນີນຂ ີ້ນ ເປັນແຕ່ລະກ ລະນີເທົົ່ານັີ້ນ. ກົນໄກ
ຕ່າງໆ ສ າລັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນຈະແຈ້ງ (PEI, 2011). 

ລັດຖະບານລາວ ແມ່ນກ າລັງຢູ່ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການ ສ້າງມາດຕະການແກ້ໄຂ ສ າລັບ ຄວາມບ ໍ່ເໝາະສົມເລົົ່ານີີ້. 
ການປະກາດໂຈະຊົົ່ວຄາວ ໄດ້ຖະແຫ ງຂ ີ້ນ ໃນກາງປີ 2010 ເພຼືິ່ອໂຈະ ການອະນຸມັດ ການສະເໜີໃໝ່ໆ ສ າລັບ 
ການຂຸດຄົີ້ນ ບ ໍ່ແຮ່, ເຂຼືິ່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກ ແລະ ສວນປູກພຼືດ ເຊິິ່ງກະທົບຕ ໍ່ກັບ ການປະເມີນ ການລົງທ ນໃນປະຈຸ
ບັນ ແລະ ການທົບທວນລະບຽບການ. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມແລະ
ສັງຄົມ ໄດ້ເລີີ້ມຕົີ້ນຂ ີ້ນ, ແຕ່ວ່າ ຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປງ່ໃສຫ າຍຂ ີ້ນ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜົນກະທົບທັງໝົດ 
ທີິ່ອາດເກີດຂ ີ້ນ ໄດ້ຖຼືກລະບຸຂ ີ້ນມາ. ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນວຽກງານຫ າຍຂ ີ້ນອີກ ເພຼືິ່ອລະບຸເຖິງ ຮູບແບບທາງເລຼືອກ 
ຂອງລາຍຮັບທາງເສດຖະກິດ ເຊິິ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີິ່ບ ໍ່
ແມ່ນຊັບພະຍາກອນຂຸດຄົີ້ນ (ເຊັົ່ນວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວ). 

ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມໂີຄຕ້າໄມ້ ສ າລັບ 36 ໂຮງງານແປຮູບ ແລະ ເຟີນິເຈີໄມ້ ຂະໜາດໃຫຍ່. ໂດຍການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ ແລະ ໂຄງການ PEI, ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ແຂວງ ກ າລັງດ າ
ເນີນການທົດລອງ “ມາດຕະການລະອຽດ” ເພຼືິ່ອທວນຄຼືນ ບົດສະເໜີການລົງທ ນ ໃຫ້ໄດ້ດີຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ ພ້ອມທັງ 
ດ າເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕິດຕາມຜົນກະທົບຈາກການລົງທ ນ. ຂ ໍ້ມູນ
ເພີີ້ມຕຼືິ່ມ ກ່ຽວກັບ ແຜນງານຕາ່ງໆ ຂອງລັດຖະບານລາວ ແມນ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ພາກທີ III.  



 

29 

 

3. ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີ ແລະ ຂອບວຽກຂັີ້ນສະຖາບນັ  

ພາກທີ 1, ຂ ໍ້ທີ 2 ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້ດິນ ທີິ່ມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ກັບ 
ສະພາບຂອງແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ. ພາກທີ 1, ຂ ໍ້ທີ 3 (ຂ ໍ້ນີີ້) ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບ ລັກສະນະຂອງ ນະໂຍບາຍ
ແລະແຜນງານຕົີ້ນຕ  ພ້ອມທັງ ຂອບວຽກຂັີ້ນສະຖາບັນ ທີິ່ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຊີວະນາໆພັນ. 

ຄວາມຮູ້ກຽ່ວກັບ ຂອບວຽກນີີ້ ຈະຊ່ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງກັບຊີວະນາໆພັນ ໃຫ້ສາມາດເຂົີ້າໃຈກຽ່ວກັບ ສິິ່ງ
ຕ່າງໆ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

 ເປ ົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ຈະອາໃສ ຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ 
ເພີີ້ມຂ ີ້ນເລຼືີ້ອຍໆ; 

 ປະເພດຂອງ ແຜນງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ສາມາດໃຫ້ໂອກາດ ເພຼືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບ ຊີວະ
ນາໆພັນ; 

 ສິິ່ງທີິ່ ແຜນການຂະແໜງການ ອາດມີຜົນສະທ້ອນຮຸນແຮງກັບ ຊີວະນາໆພັນ; 

 ວຽກງານຕາ່ງໆ ທີິ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມ ໃຫ້ດີຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ; 

 ວິທີທາງເພຼືິ່ອຊຸກຍູ້ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ສ າລັບ ຊີວະນາໆພັນ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບຫ າຍຂ ີ້ນກວາ່ເກົົ່າ; 

 ຄວາມສາມາດ ທີິ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ວິທີການເພຼືິ່ອກະຕຸ້ນ ການຈັດຕັີ້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ຂະແໜງການເອກະຊົນ; ແລະ  

 ຂະໜາດຂອງ ການສະໜອງງ ົບປະມານ ແບບດັີ້ງເດີມ ແລະ ແບບສະໄໝໃໝ່ ທີິ່ອາດນ າໃຊ້ເພຼືິ່ອສະໜັບ
ສະໜູນ ຊີວະນາໆພັນ. 

3.1 ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ 7 ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 
ສະບບັທ ີ8 – ຜນົສ າເລດັຕົີ້ນຕ , ບນັຫາຄງົຄາ້ງ ແລະ ບລູມິະສດິຂອງ ລດັຖະບານລາວ ແຕນ່ີີ້ເຖງິປ ີ2020 

3.1.1 ຜົນໄດຮ້ບັ ແລະ ຊອ່ງປວາ່ງຂອງ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ7  

ພາກທີ 1 ຂອງ ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 7 ໄດ້
ລະບຸເຖິງ ຜົນສ າເລັດຕົີ້ນຕ  ແລະ ປະເດັນຄົງຄ້າງຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງ່ຊາດ ສະບັບທີ 6. ສິິ່ງ
ເລົົ່ານີີ້ ປະກອບດ້ວຍ ຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງການເມຼືອງ, ການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງສະໝ ໍ່າສະເໝີ ສ າລັບ ການຫັນປ່ຽນ
ຈາກ ການຂຸດຄົີ້ນ ໄປສູ່ເສດຖະກິດປະເພດບ ລິການ, ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການຮ່ວມມຼືກັບພາກພຼືີ້ນແລະ
ສາກົນ. ໃນເວລາດຽວກັນນັີ້ນ, ປະເດັນຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ທີິ່ເຫັນໄດ້ ມີຄຼືດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

 ການແຈກຢາຍຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົ ໃນກຸ່ມປະຊົນຕ່າງໆ ແລະ ໃນທົົ່ວປະເທດ; 

 ຈ າເປັນຕ້ອງເນັີ້ນໜັກຫ າຍຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ ໃສ່ການລົງທ ນຂອງລັດຖະບານ (ການສະໜອງງ ົບປະມານຮ່ວມ, 
ການຕິດຕາມ ແລະອຼືິ່ນໆ); 

 ອັດຕາສ່ວນທີິ່ສູງ ຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກສາກົນ ໃນງ ົບປະມານແຫ່ງຊາດ; 
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 ການວາງແຜນຕະຫ າດແຮງງານ ບ ໍ່ເໝາະສົມ; 

 ການສົົ່ງອອກຕົີ້ນຕ  ແມ່ນຈາກແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເຊິິ່ງມີຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່ ວິກິດການການເງິນໂລກ; 
ແລະ  

 ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫ ຸດລົງ ແຕ່ວ່າ ບາດກ້າວຂອງການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຍັງຊັກຊ້າ. 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ 7 ໃນຜ່ານມາ ໄດ້ຖຼືກກ ານົດຂ ີ້ນມາ ໃຫ້ກວມເອົາໄລຍະ
ເວລາແຕ່ 2011 ເຖິງ 2015. ເປ ົ້າໝາຍຕົີ້ນຕ ຂອງແຜນດັົ່ງກ່າວນີີ້ ມີຄຼື:  

 ຮັກສາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໃນອັດຕາ 8% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ໂດຍມີເປ ົ້າ
ໝາຍ ຈະບັນລຸ 1.700 ໂດລາສະຫະລັດຕ ໍ່ຫົວຄົນ ໃນປີ 2015; 

 ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ, ເຊຼືິ່ອມສານເຂົີ້າກັບອາຊຽນຢ່າງເຕັມສ່ວນ; 

 ວາງຮາກຖານເພຼືິ່ອຫ ຸດພົີ້ນອອກຈາກ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020; 

 ຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາ ມີຄວາມຍຼືນຍງົ ໂດຍການເຊຼືິ່ອມສານ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ເຂົີ້າກັບ ການ
ພັດທະນາສັງຄົມ-ວັດທະນາທ າ ແລະ ການປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພຼືິ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ; ແລະ  

 ຮັບປະກັນ ຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງການເມຼືອງ, ຄວາມຍຸຕິທ າ, ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ ແລະ ສະໜັບສະ
ໜູນການຮ່ວມມຼືກັບສາກົນ. 

ຕາຕະລາງ 1: ສະຫ ບຸຫຍ ໍ້ ກຽ່ວກບັ ເປ ົ້າໝາຍທີິ່ຄດັເລຼືອກມາຈາກ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ7 

ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ຊວີະນາໆພນັ. 

ເປ ົ້າໝາຍທາງເສດຖະກດິ  
 ເພີີ້ມການຜະລິດເຂົີ້າ ແລະ ສັດລ້ຽງ ແລະ ຊົນລະປະທານ; 
 ສ້າງຕັີ້ງ ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າ 8 ແຫ່ງ ແລະ ເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ກັບໜ່າງໄຟຟ້າ; 
 ສ້າງແຜນທີິ່ພູມສັນຖານ ກ່ຽວກັບ ການຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່ ໃຫ້ສ າເລັດ 75%; 
 ດ ງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ 2,8 ລ້ານຄົນ/ປີ; ຂະຫຍາຍເສັີ້ນທາງພາກພຼືີ້ນ ແລະ ສະໜອງນ ໍ້າສະອາດ ໃຫ້ກວມເອົາ 67% ຂອງປະຊາກອນລວມ; 
 ຂະຫຍາຍ ການໃຫ້ບ ລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ; ຂະຫຍາຍຖານຂ ໍ້ມູນ. 
ເປ ົ້າໝາຍທາງສງັຄມົ   ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ  

 ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ເປັນ 19% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນລວມ; 

 ເພີີ້ມອັດຕາການເຂົີ້າຮຽນ ແລະ ອັດຕາສຼືບຕ ໍ່ຮ ໍ່າຮຽນ; 
 ຫ ຸດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ; 
 ການໃຊ້ນ ໍ້າສະອາດ - 80%; 
 ອັດຕາການຫວ່າງງານ ຕ ໍ່າກວ່າ 2% 
 ອັດຕາສ່ວນແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກ າ - 70%; 
 ສ້າງບ້ານວັດທະນາທ າ 700 ແຫ່ງ, ຄອບຄົວວັດທະນາທ າ 
1.000 ຄອບຄົວ ແລະ ສ້າງສວນສາທາລະນະໃຈກາງເມຼືອງ 
ຫ າຍກວ່າເກົົ່າ; ແລະ 

 ສົົ່ງເສີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ. 

  ຜົນກະທົບຕ ໍ່າສຸດ ຈາກຂະບວນການພັດທະນາ; 
 ປ່າປ ກຄຸມ - 65% ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ທັງໝົດ (ພາຍໃນປີ 2015 ຫ ຼື 

2020); 
 ສ າເລັດການຈັດສັນທີິ່ດິນ, ການແບ່ງເຂດພັດທະນາ ແລະ 
ແຜນການນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ; 

 ແຜນງານຕ້ານໂລກຮ້ອນ; 
 ສະຫງວນແຫ ່ງແຮ່ທາດ (65% ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ບ ໍ່ແຮ່ທັງໝົດ); 
 ປ້ອງກັນໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ (ໄຟປ່າ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ນ ໍ້າຖ້ວມ 
ແລະອຼືິ່ນໆ); 

 ຟ ົ້ນຟູ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ; 
 ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົົ່າ; ແລະ  
 ປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ຕົວເມຼືອງແລະຊຸມຊົນຕ່າງໆ. 
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3.1.2 ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ສະບບັທີ 8: ເປ ົ້າໝາຍຕົີ້ນຕ  ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ 
ຊວີະນາໆພນັ 

ໂດຍສານຕ ໍ່ຈາກແຜນສະບັບຜ່ານມາ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງ່ຊາດ ສະບັບທີ 8 (2016-2020) 
ສະບັບທີິ່ສ້າງຂ ີ້ນມາຫ ້າສຸດນັີ້ນ ມີເປ ົ້າໝາຍເພຼືິ່ອນ າປະເທດ ຫ ຸດພົີ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ມັນຖຼືກສ້າງ
ຂ ີ້ນມາ ບົນພຼືີ້ນຖານຂອງ ການວາງແຜນໄລຍະຍາວຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຜນການ 10 ປີ ເຖິງປີ 
2025 ແລະ ວິໄສທັດປີ 2030. 

ຈຸດປະສົງລວມຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 8 ແມ່ນເພຼືິ່ອບັນລຸ ຄວາມໝັີ້ນຄົງດ້ານ
ການເມຼືອງຢ່າງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ, ສັນຕພິາບ ແລະ ຄວາມຮຽບຮ້ອງຂອງສັງຄົມ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ຫ ຸດລົງຫ າຍ 
ໃນທຸກຂົງເຂດ; ແລະ ປະເທດຫ ຸດພົີ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020 ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕວົ 
ຂອງການພັດທະນາ ຢ່າງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ, ທົົ່ວເຖິງ, ຍຼືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນ າໃຊ້ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ; ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາ ຕາມທ່າແຮງແລະຈຸດເດັົ່ນຂອງ
ປະເທດ; ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການເຊຼືິ່ອມສານກັບ ພາກພຼືີ້ນແລະສາກົນ ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົີ້າການ. ເປ ົ້າໝາຍລວມ 
ເພຼືິ່ອຮັບຮູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ເຈາະຈົງ ໃນຜົນໄດ້ຮັບທີ 3 ຂອງ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 8 ຄຼື: 

 ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບການປ ກປ້ອງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຖຼືກນ າໃຊ້ 
ຕາມທິດທາງສີຂຽວແລະຍຼືນຍງົ; ກຽມພ້ອມຮັບມຼືກັບ ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງ
ສະພາບອາກາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຟ ົ້ນຟູຄວາມເສຍຫາຍຈາກ ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ໃຫ້ດີຂ ີ້ນ
ກວ່າເກົົ່າ. 

3 ຜົນໄດ້ຮັບປີກຍ່ອຍ ທີິ່ສ າຄນັ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີ 3 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 8 
ມີຄຼືດັົ່ງນີີ້: 

 ຜົນໄດ້ຮັບປີກຍ່ອຍ 1 - ການປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຢ່າງ
ຍຼືນຍົງ. 

 ຜົນໄດ້ຮັບປີກຍ່ອຍ 2 - ກຽມພ້ອມສ າລັບ ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. 

 ຜົນໄດ້ຮັບປີກຍ່ອຍ 3 - ຫ ຸດຜ່ອນ ຄວາມບ ໍ່ໝັີ້ນຄົງ ຂອງການຜະລິດກະສິກ າ. 

ເປ ົ້າໝາຍຕົີ້ນຕ  ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັ ຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ຈະຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ ພາຍໃນ ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3, ຜົນໄດ້ຮັບປີກ
ຍ້ອຍ 1 ປະກອບດ້ວຍ:  

 ການຈັດປະເພດການນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ ສ າເລັດໃນທຸກພາກຂອງປະເທດ. 

 ປ່າປ ກຄຸມ ກວມເຖິງ 70% ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ລວມ ພາຍໃນປີ 2020 ຫ ຼື ສ າເລັດ ການຈັດປະເພດດິນ, ເຂດ
ດິນ ແລະ ຟ ົ້ນຟູປ່າປ ກຄຸມ ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ລວມ. 

 ເນຼືີ້ອທີິ່ປູກປ່າຄຼືນ ບັນລຸ 1,5 ລ້ານເຮັກຕາ ພາຍໃນປີ 2020. 
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 ສ າເລັດ ການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ການຈັດປະເພດ ແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ເພຼືິ່ອເປັນບ່ອນອ້າງອີງ ສ າລັບ 
ການລະບຸເຖິງ ແຮ່ທາດທີິ່ມີທ່າແຮງສູງ ສ າລັບ ການສົົ່ງອອກເປັນວັດຖຸດິບ ແລະ ສ າລັບການນ າໃຊ້ ພາຍ
ໃນປະເທດ, ແລະ ສ າລັບຊ່ວຍໃນການປະເມີນ ປະລິມານສູງສຸດແລະຕ ໍ່າສຸດ ຂອງແຮ່ທາດເລົົ່ານັີ້ນ ເພຼືິ່ອ
ເປັນຂ ໍ້ມູນສ າລັບ ການກ ານົດທິດທາງ ສ າລັບ ການນ າໃຊ້ແຮ່ທາດ ໃນລັກສະນະທີິ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ. 

 ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ສອດຄ່ອງເປັນຢ່າງດີກັບ ຫ ັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງແຫ ່ງນ ໍ້າ
ແບບເຊຼືິ່ອມສານ ເຊິິ່ງນ າໃຊ້ກບັ 7 ອ່າງໂຕ່ງ ທີິ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ (ນ ໍ້າອຸ, ນ ໍ້າງ ຼືິ່ມ, ເຊ
ບັີ້ງໄຟ, ເຊບັີ້ງຫຽງ, ນ ໍ້າງຽບ, ນ ໍ້າເທີນ-ນ ໍ້າກະດິງ ແລະ ເຊກອງ). 

 ສ າເລັດການອອກແບບ ບົດສ ກສາ ກ່ຽວກັບ ລັກສະນະທາງດ້ານ ອຸທົກກະສາດ, ປະເພດພາຍນອກ, ເຄມີ
ອັນຕະລາຍ ໃນແມ່ນ ໍ້າ, ການຈັດປະເພດນ ໍ້າ, ການນ າໃຊ້ນ ໍ້າໜ້າດິນ-ໃຕ້ດິນ, ອ່າງເກັບນ ໍ້າ ແລະ ນ ໍ້າໃນ
ດິນ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນ ຄວາມສົມດູນ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍົງ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ ໍ້າ ແລະ ປ ກປ້ອງລະບົບນິເວດ. 

 ແຜນງານທົດລອງ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ຕົວແບບສວນທ າມະຊາດແຫ່ງຊາດ ໃນ 2 ເຂດຄຼື: ເຂດປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ ໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ ໍ້າເທີນ. 

 ສ້າງຕັີ້ງກົນໄກຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ຄຸນນະພາບຂອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນທົົ່ວປະເທດ ໂດຍ
ການສ້າງຕັີ້ງ ຫ້ອງທົດລອງແຫງ່ຊາດ 1 ແຫ່ງ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຂັີ້ນພາກ 3 ແຫ່ງ ສ າລັບ ການທົດລອງ 
ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ (ພາກ  ເໜຼືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້); ສາ້ງຕັີ້ງສະຖານນີ ຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ 
ໃນ 3 ພາກ. 

 ສ າເລັດການລະດົມມັນສະໝອງ ແລະ ສ້າງຕັີ້ງກົນໄກສ າລັບ ການສ້າງຕົວເມຼືອງສີຂຽວແລະສະອາດ, ການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດສີຂຽວ ແລະ ຍຼືນຍົງ. 

3.2 ວໄິສທດັຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ ເຖງິປ ີ 2030, ຍດຸທະສາດ 2025 
ແລະ ແຜນດ າເນນີງານສ າລບັ 2016-2020 

ໂດຍອີງຕາມ ດ າລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການກະກຽມ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ສະບັບທີ 8, ພ້ອມທັງ ຄ າແນະນ າຈາກ ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງທັງໝົດ 
ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ເອກະສານທີິ່ໄດ້ກວ່າມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ. ທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈະເນັີ້ນໜັກໃສ່  5 ແຜນງານຕົີ້ນຕ  (ໃຫ້ເບິິ່ງຮູບພາບທີ 8) ມີຄຼື: (1) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວາງ
ແຜນການນ າໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງຍຼືນຍົງ, (2) ການວາງແຜນດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງຍຼືນຍົງ ສ າລັບ ການພັດທະນາ ບັນດາຕົວເມຼືອງແລະຊົນນະບົດ, (3) ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ 
ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການປບັຕົວ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, (4) ການຮັກສາ ແລະ 
ສົົ່ງເສີມ ການເຊຼືິ່ອມສານກັບ ພາກພຼືີ້ນ ແລະ ສາກົນ, ແລະ (5) ການສ້າງຄວາມສາມາດຂັີ້ນສະຖາບັນ ຂອງກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍຼືນຍົງ. 

ວິໄສທັດຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຖິງປີ 2030 ໄດ້ຖຼືກສ້າງຂ ີ້ນມາ ໂດຍອີງ
ຕາມ ວິໄສທັດຂອງລັດຖະບານ ສ າລັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຖິງປີ 2030, ຍຸດທະສາດການ
ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ, ແລະ ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຄັີ້ງທີ 9 ຂອງພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິບັດລາວ, ແລະ ນະໂຍບາຍພາກພຼືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊັົ່ນວ່າ ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຂ ໍ້
ຕົກລົງຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄຼື: ບັນລຸ 70% ຂອງພຼືີ້ນທີິ່ປ່າ/ປ່າປ ກຄຸມ ແລະ ນ າພາ ສປປ ລາວ 
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ໃຫ້ຫ ຸດພົີ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020. ເພຼືິ່ອປະກອບສ່ວນໃຫບ້ັນລຸ ວິໄສທັດຂອງ
ລັດຖະບານ ເຖິງປີ 2030, ວໄິສທັດຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຖິງປີ 2030 
ຈ ິ່ງໄດ້ເນັີ້ນໜັກໃສ່: “ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ ໂດຍອີງຕາມ ການຂະຫຍາຍຕົວ
ເສດຖະກິດສີຂຽວ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນດ້ານ ການປັບຕົວຢ່າງຍຼືນຍງົ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຝ້າອາກາດ”. 

ການສ້າງ ຍຸດທະສາດຊັບພະຍາກອນແລະສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ 10 ປີ ແຕ່ປີ 2016-2025 (NRES 2025) 
ແມ່ນນໄດ້ອີງຕາມ ທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 2011-2020, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພຼືິ່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, 
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຄັີ້ງທີ 9 ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ ພ້ອມທັງ ທິດທາງແລະນະໂຍບາຍຂອງ ພາກພຼືີ້ນ
ແລະສາກົນ ເຊັົ່ນວ່າ ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ສະນັີ້ນ, ມັນຈ ິ່ງສ າຄັນຫ າຍ ທີິ່ຕ້ອງປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມຼືຢ່າງໃກ້ສິດກັບ ຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມງານທັງໝົດ ໃນຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ສູນກາງ, ພາກພຼືີ້ນແລະສາກົນ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິິ່ນ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ 
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດນີີ້. 

ເພຼືິ່ອບັນລຸວິໄສທັດຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຖິງປີ 2030, ເປ ົ້າໝາຍລວມ
ຂອງ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ຈ ິ່ງໄດ້ເນັີ້ນໜັກໃສ່: “ເພຼືິ່ອບັນລຸວິໄສທັດ 2030 ກ ໍ່ຄຼືການສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນ
ສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຮ່ວມມຼືກັບ ຂະແໜ
ງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ຈະຮັບປະກັນ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ລະບົບຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທີິ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ແຫ່ງຊາດ ໃນທິດທາງການຂະຫຍາຍຕວົສີຂຽວ ແລະ ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ”. 

 
 

ຮບູພາບທ ີ8: ຍດຸທະສາດຂອງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ ເຖງິປ ີ2025 ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ 2016-2020 
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3.3 ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດຂະແໜງການ  

ການດ າເນີນງານຂອງລັດຖະບານລາວ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບການຊີີ້ນ າຂອງ ຍຸດທະສາດສະເພາະຂະແໜງການ. ບາງຍຸດທະ
ສາດຂະ ແໜງການ ໄດ້ຖຼືກສ້າງຂ ີ້ນມາແລ້ວ ກ່ອນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 7; ຍຸດ
ທະສາດຈ ານວນໜ ິ່ງ ຫາກ ໍ່ປະກາດໃຊ້ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້ ແລະ ອີກຈ ານວນໜ ິ່ງ ກ ໍ່ຍັງກ າລັງຢູ່ໃນໄລຍະກະກຽມ. 
ຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ແມ່ນຍຸດທະສາດຂະແໜງການ ທີິ່ຄັດເລຼືອກມາ ເຊິິ່ງມີຂ ໍ້ກ ານົດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີິ່ມີຜົນສະທ້ອນທາງກົງ 
ຫ ຼື ທາງອ້ອມຕ ໍ່ກັບ ຊີວະນາໆພນັ. 

ຕາຕະລາງ 2: ລາຍການເອກະສານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຕົີ້ນຕ   

ແຜນຂະແໜງການ  ການຊກຸຍູຕ້ົີ້ນຕ  ທີິ່ມຜີນົສະທອ້ນຕ ໍ່ກບັ ຊວີະນາໆພນັ 
1.0 ແຜນຂະແໜງການ ທີິ່ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງໃຫ້ ຊີວະນາໆພັນ 

ຂອບຍຸດທະສາດ ສ າລັບ ຍຸດທະ
ສາດພັດທະນາແຫ່ງຊາດແບບຍຼືນ
ຍົງ (2008)  

ໃຫ້ການວິເຄາະ ການພົວພັນໃນປະຈຸບັນ ລະຫວ່າງ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ.  
ໃຫ້ທິດທາງ ໃນການພັດທະນາ ແຜນງານທີິ່ສົມດູນກັນ.  

ຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວແລະ
ລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 
(ເຖິງປ ີ2020) 

ການຫັນປ່ຽນຈາກ ລະບົບຖາງແລະຈຸດໄຮ່ ໄປເປັນກະສິກ າຖາວອນ, ການຍົກຍາ້ຍ
ຈັດສັນ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, ແລະ ການຈັດຫາ ຮູບການດ າລງົຊີວິດ ທີິ່ອງີຕາມການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ.  

ຍຸດທະສາດກະສິກ າ 2011- 

2020  
ກະສິກ າທົົ່ງພຽງສະໄໝໃໝ ່ປບັຕວົເຂົີ້າກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ 
ແລະ ການອະນຸລັກ ລະບບົນິເວດເນີນສູງ.  

ຍຸດທະສາດປາ່ໄມ້ ເຖິງປີ 2020  ສ້າງຕັີ້ງ ລະບບົຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍຼືນຍົງ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ບັນດາກົນໄກແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ສ າລັບ ທງັໝົດ 3 ປະເພດປ່າ (ປ່າສະຫວງນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປາ່ຜະລິດ). 

ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການລາວ ເຖິງ
ປີ 2020  

ສົງເສີມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, ປ ກປອ້ງ
ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ. 

ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແຫ່ງ
ຊາດ ເຖິງປ ີ2020 (ກ າລັງສ້າງ) 

ສ້າງຕັີ້ງ ການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບເຊຼືິ່ອມສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນ
ຂັີ້ນອ່າງໂຕ່ງປີກຍອ້ຍ ແລະ ການປ ກຄອງພວກມັນ ຜ່ານທາງ ບັນດາອົງການອາ່ງ
ໂຕ່ງແມ່ນ ໍ້າ.  

ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດ ສ າລບັ 
ການປັບຕົວເຂົີ້າກບັ ການປ່ຽນແປງ
ສະພາບດິນຝ້າອາກາດ  

ສ້າງແຜນງານຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອເພີີ້ມ ການປັບຕົວເຂົີ້າກັບ ຜົນກະທບົຈາກ ການປຽ່ນແປງ
ຂອງສະພາບດິນຝ້າອາກາດ.  

ແຜນງານຊີວະນາໆພັນກະສິກ າແຫ່ງ
ຊາດ 

ສົົົ່ງເສມ ການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ ຢ່າງຍຼືນຍົງ. 

ຍຸດທະສາດການທ້ອງທຽ່ວ ເຖິງປີ 
2020  

ສົົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດຂັີ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ທລຸະກິດການທອ່ງທ່ຽວ 
ທີິ່ເປັນມິດກບັສິິ່ງແວດລອ້ມ. 

2.0 ແຜນການຂ້າມຂະແໜງການ ທີິ່ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການນ າໃຊ້ຢ່າງຍຼືນຍົງ  

ແຜນຍຸດທະສາດການປ ກຄອງ ສ າ
ລັບ 2011-2020  

ຂະຫຍາຍ ນະວັດຕະກ າທີິ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ ໃນການປ ກຄອງ ເຊັົ່ນວາ່ ການຈັດສັນ 
ກອງທ ນພັດທະນາເມຼືອງ ແລະ ການສ້າງຕັີ້ງ ກົນໄກຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອໃຫປ້ະຊາຊົນ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຫ າຍກວາ່ເກົົ່າ ໃນການວາງແຜນ, ການຈັດບູລມິະສິດ ແລະ ການ
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ພັດທະນາວຽກງານໃຫບ້ ລິການສັງຄົມ. 

ຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ  
(2009-2015) 

ໃຫ້ການສ ກສາຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ສ າລບັ ຂະແໜງການທີິ່ດ້ອຍໂອກາດ (ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, 
ເດັກຍິງ) ແລະ ຮັບຮອງເອາົ ຕົວແບບທາງເລຼືອກ ເຊັົ່ນວ່າ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນ
ຂັີ້ນບ້ານ.  

ຍຸດທະສາດເທັກໂນໂລຢີຂາ່ວສານ
ແຫ່ງຊາດ (2010) 

ຂະຫຍາຍ ເທັກໂນໂລຢີຂ່າວສານ ທີິ່ຈະນ າໃຊ້ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນການລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ເຊິິ່ງຄວາມທັງ ຄວາມຈ າ
ເປັນ ໃນການສ້າງ ເອກະສານກົດໝາຍ ເພຼືິ່ອເຮັດວຽກກັບ ຂະແໜງການຕ່າງໆ 
ເພຼືິ່ອປ ກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໃນທົົ່ວປະເທດ.  

 

3.4 ສະໜບັສະໜນູດາ້ນຂອບກດົໝາຍ 

ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ຂາ້ງເທິງນັີ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະນູນຈາກ ກົດໝາຍຈ ານວນໜ ິ່ງ ທີິ່ກ ານົດ ຂອບເຂດ
ຂອງ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ, ຄວບຄຸມການນ າໃຊ້ພວກມັນ, ແລະ ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການບ ລິຫານ 
ຊັບພະຍາກອນເລົົ່ານີີ້. ຂະແໜງການປີກຍ້ອຍໜ ິ່ງ ຈະມີກົດໝາຍໃດໜ ິ່ງ ເຊັົ່ນວ່າ ປ່າໄມ້ (ການປັບປຸງກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້ ແມ່ນຍັງຄົງຄາ້ງຢູ່ ມາຮອດປີ 2016), ກະສິກ າ, ປະມົງ, ດິນ ແລະ ການລ້ຽງສັດນ ໍ້າ. ນອກນັີ້ນ ກ ໍ່ຍັງມີ
ກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີິ່ຈັດການກັບ ບັນດາປະເດັນເຄັົ່ງຮ້ອນ ເຊັົ່ນວ່າ ດິນ, ສັດປ່າ ແລະ ການປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
ກົດໝາຍເລົົ່ານັີ້ນ ໄດ້ກ ານົດມາດຕະຖານບາງອັນ ແຕ່ວ່າ ກົດໝາຍຫ າຍອັນ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍ
ອີງຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບທາງວິທະຍາສາດໃໝ່ໆ ແລະ ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງສາກົນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພັດທະນາແບບຍຼືນ
ຍົງ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ (ຮ່າງກົດ     ໝາຍ). 

ລັດຖະບານລາວ ກ າລັງສ້າງຮ່າງນິຕິກ າຫ າຍອັນ ທີິ່ອາດຈະສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງເພີີ້ມຕຼືິ່ມ ໃຫ້ການເຊຼືິ່ອມສານ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົີ້າກັບ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ. ຫົວຂ ໍ້ ຂອງການປັບປຸງກົດໝາຍ ປະກອບດ້ວຍຫົວຂ ໍ້
ຕ່າງໆ ດັົ່ງລຸ່ມນີີ້ (ຄັດລອກມາຈາກ ບົດລາຍງານ ການປະເມນີການດ າເນີນງານ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, 2009): 

 ອະທິບາຍຈະແຈ້ງເຖິງ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງອ ານາດການປ ກຄອງຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອ
ຫ ີກເວັີ້ນ ໜ້າວຽກຊ ໍ້າຊ້ອນກັນ; 

 ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຝຫ້ ການຕິດຕາມສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕາມ ການປະຕິບັດຕາມ ຂ ໍ້ກ ານົດ; 

 ກວມເອົາ ການປະເມີນຜົນດ້ານສັງຄົມ ເຂົີ້າໃນ ການປະເມນີຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການ
ຮັບຮອງເອົາ ວິທີການ ສ ກສາສັງຄົມແລະສິິ່ງແວດລ້ອມເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ແລະ ວິທີການປະເມີນຜົນສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບຍຸດທະສາດ; 

 ກ ານົດພຼືີ້ນຖານກົດໝາຍ ສ າລັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສາກົນ; 

 ສ້າງດ າລັດ ແລະ ລະບຽບການ ເພຼືິ່ອເຮັດໃຫ້ ມາດຕະຖານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນອັນໜ ິ່ງອັນດຽວກັນ; 
ແລະ  

 ສ້າງຕ າລັດ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດເທດສະບານ.  
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3.5 ຂອບສະຖາບນັ  

ຕາຕະລາງ 3: ລາຍການກຽ່ວກບັ ການແບງ່ປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂັີ້ນສະຖາບນັແຫງ່ຊາດ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ສນົທສິນັຍາ

ວາ່ດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ / ຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ. 

ບນັຫາ  ໜວ່ຍງານ ຄວາມຮບັຜດິຊອບລວມ 

A. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການປ ກປ້ອງ ລະບົບນິເວດ ແລະ ແຫ ່ງຊບັພະຍາກອນຂອງພວກມັນ:  

1. ລະບົບນິເວດ   
ປ່າໄມ ້ ກະຊວງກະສິກ າແລະປາ່ໄມ,້  

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ການປ ກປອ້ງ, ຟ ົ້ນຟູ, ຄວບຄຸມ ແລະ ພັດທະນາ ການນ າ
ໃຊ້ທີິ່ດິນ. ການຄວບຄມຸການໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນເຄຼືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ.  

ກະສິກ າ  ກະຊວງກະສິກ າແລະປາ່ໄມ ້ ການປ ກປອ້ງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຄ ໍ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານ.  

ແຫ ່ງສັດນ ໍ້າ ກະຊວງກະສິກ າແລະປາ່ໄມ,້ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ການປ ກປອ້ງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຄ ໍ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານ. 

ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະ
ນາໆພັນ  

ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນ
ໂລຢີ 

ການປ ກປອ້ງ ແລະ ການຟ ົ້ນຟູ ລະບົບນິເວດ ໂດຍການນ າ
ໃຊ້ ເທັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ. 

ເທດສະບານ  ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົົ່ງ 
ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງ
ທ້ອງຖິິ່ນ  

ການນ າໃຊ້ດິນ ແລະ ແຜນການຈັດສັນທີິ່ດິນ, ການຄຸມ້
ຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ (ເຊັົ່ນວ່າ ຂີີ້ີ້ເຫຍຼືີ້ອ ປະເພດແຂງ). 

2. ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ
ແຫ່ງຊາດ  

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ, ອ ານາດ
ການປ ກຄອງທອ້ງຖິິ່ນ (ແຂວງ, 

ເມຼືອງ, ບາ້ນ) 

ການຄວບຄມຸ ແລະ ການຊີີ້ນ າ.  

3. ເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ 
ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ຂັີ້ນ
ແຂວງ, ເມຼືອງ ແລະ ບາ້ນ 

ອ ານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິິ່ນ 
(ແຂວງ, ເມຼືອງ, ບາ້ນ) 

ການຄວບຄມຸ ແລະ ການຊີີ້ນ າ. 

B. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ພາຍໃນລະບບົນິເວດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນທີິ່ມີ
ຢູ່: 
1. ປາ່ໄມ້, ກະສິກ າ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນສັດນ ໍ້າ  

ກະຊວງກະສິກ າແລະປາ່ໄມ ້ ທົບທວນ/ອະນຸມັດ ການສະເໜີຂ ລົງທ ນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ. 

2. ສວນກະສິກ າຂະໜາດ
ໃຫຍ່  

ອົງການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ 
(ອະດີດ), ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, 
ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ທົບທວນ/ອະນຸມັດ ການສະເໜີຂ ລົງທ ນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ. 

3. ສວນກະສິກ າຂະໜາດ
ນ້ອຍ 

ລັດຖະບານຂັີ້ນແຂວງ ທົບທວນ/ອະນຸມັດ ການສະເໜີຂ ລົງທ ນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ. 

ແຫ ່ງເຊຼືີ້ອພັນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທກັ
ໂນໂລຢີ, ກະຊວງ

ກະກຽມຂອບວຽກແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ສ າ
ລັບ ການເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ການແບງ່ປັນຜົນປະໂຫຍດ. 
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ບນັຫາ  ໜວ່ຍງານ ຄວາມຮບັຜດິຊອບລວມ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກ າ
ແລະປ່າໄມ ້

4. ຊັບພະຍາກອນແຮ່
ທາດ  

ກະຊວງພະລງັງານແລະບ ໍ່ແຮ,່ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທົບທວນ/ອະນຸມັດ ການສະເໜີຂ ລົງທ ນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ.  

5. ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ
ກະສິກ າແລະປາ່ໄມ ້

ທົບທວນ/ອະນຸມັດ ການສະເໜີຂ ລົງທ ນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ. 

6. ນ ໍ້າ ສ າລບັ ພະລງັງານ
ທາງນ ໍ້າ   

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທົບທວນ/ອະນຸມັດ ການສະເໜີຂ ລົງທ ນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ. 

7. ການທ່ອງທ່ຽວ  ອົງການທອ່ງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ, 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ທົບທວນ/ອະນຸມັດ ການສະເໜີຂ ລົງທ ນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ. 

8. ການສ າຫ ວດແຮ່ທາດ
ຊີວະພາບ  

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທກັ
ໂນໂລຢີ  

ການປ ກປອ້ງ ສິດທິຊັບສິນທາງປນັຍາ, ບູລມິະສິດຂອງ
ການລງົທ ນ ແລະ ການຄວບຄມຸທຸລະກິດ. 

C. ໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບ ສ າລບັ ການຮັບປະກັນ ການນ າໃຊ້ດິນທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ 

1. ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມ/ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ບ ລິຫານ ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ການອະນຸມັດ/ບ ໍ່ອະນຸມັດ ສ າລບັ 
ການປະເມີນຜົນກະທບົດ້ານສິິ່ງແວດ ລ້ອມ/ ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລອ້ມ-ສັງຄົມ.  

2. ການຄວບຄຸມລວມ 
ສ າລັບ ການນ າໃຊ້ດິນ  

ອົງການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ, 
ກະຊວງກະສິກ າແລະປາ່ໄມ ້

ມາດຕະຖານການວາງແຜນ ແລະ ທົບທວນແຜນການນ າ
ໃຊ້ດິນ.  

3. ການຄວບຄມຸມົນລະ
ພິດ  

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ, ອ ານາດການ
ປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ  

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ - 
ການຕິດຕາມ ການປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍຕ ໍ່ຕ້ານມົນລະ
ພິດ ເຊິິ່ງຮວມທງັ ການໂຈະ ແລະ ການປິດກິດຈະການ. 
ອ ານາດການປ ກຄອງທອ້ງຖິິ່ນ - ຕິດຕາມການປະຕິບັດ
ຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ. 
  

 
ໃນປີ 2011, ໄດ້ມີການປະຕິຮູບລະບົບນີີ້ ໂດຍການສ້າງຕັີ້ງ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ ອົງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິິ່ງຜ່ານມາ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບ ກະຊວງ
ກະສິກ າແລະປ່າໄມ້. ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີ 17 ຫ້ອງການ ແລະ 
ກົມ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ແມ່ນຍັງຂ ີ້ນກັບ ຫ າຍຫ້ອງການ. ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ດ້ານພູມສັນຖານ ສ າລັບ ລະບົບນິເວດຕົີ້ນຕ  ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບ ກະຊວງ
ກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ຫ້ອງການອຼືິ່ນໆ ແມ່ນມີສ່ວນ
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ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນໜ້າທີິ່ພັດທະນາ ແລະ ຄວບຄຸມສະເພາະເຈາະຈົງ ສ າລັບ ສິນຄ້າ ຫ ຼື ຜະລິດຕະພັນສະເພາະເຈາະຈົງ 
ພາຍໃນ ລະບົບນິເວດໃດໜ ິ່ງ. 

ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີບົດບາດພຼືີ້ນຖານ ໃນ
ການຮັບປະກັນດ້ານ ການປ ກປ້ອງ, ການນ າໃຊ້ ແລະ ການຕິດຕາມ ຊີວະນາໆພັນ.  

3.6 ທດິທາງຂອງການປະຕຮິບູການປ ກຄອງ  

ຂອບສະຖາບັນ ຂ້າງເທິງນັີ້ນ ຈະດ າເນີນການປະຕິຮູບ ເທຼືິ່ອລະບາດກ້າວ ໃນໄລຍະທົດສະວັດຕ ໍ່ໄປ ໃນເວລາທີິ່ 
ລັດຖະບານລາວ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດສ າລັບການປ ກຄອງ ຂອງຕົນ. ພາຍໃຕ້ແຜນການນີີ້, ການ
ປະຕິບັດຮູບໃໝ່ໆຫ າຍອັນ ທີິ່ໄດ້ດ າເນີນການທົດລອງແລ້ວ ໃນ 4 ແຂວງຂາ້ງລຸ່ມນີີ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຈະ
ໄດ້ນ າມາຜັນຂະຫຍາຍ ໃນທົົ່ວປະເທດ:  

 ກອງທ ນພັດທະນາເມຼືອງ (ບ້ານ) ແລະ ສູນບ ລິການປະຕູດຽວ. 

 ການປະຕິຮູບກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ລະບົບຂ ໍ້ມູນ
ພະນັກງານ. 

 ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອຂະໜາດນ້ອຍ ເພຼືິ່ອສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ເພຼືິ່ອສ້າງ ລະບົບຂ ໍ້ມູນການເງິນຂອງ
ລັດຖະບານ. 

ການປະຕິຮູບຂ້າງເທິງນັີ້ນ ຈະມີຜົນທາງອ້ອມ ແຕ່ຈະມີຜົນອັນສ າຄັນດ້ານຍຸດທະສາດ ຕ ໍ່ກັບ ການປ ກປ້ອງ ຊີວະ
ນາໆພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດ. ຕົວຢ່າງ: ກອງທ ນພັດທະນາເມຼືອງ ປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງກ້ອນເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ລ້າ ໃຫ້ເມຼືອງໂດຍກົງ ເຊິິ່ງຈະເປັນເງິນເພີີ້ມຕຼືິ່ມ ໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການທີິ່ຈ າເປັນຫ າຍກວ່າ 
ເຊິິ່ງຮວມທັງ ບັນດາໂຄງການ ທີິ່ແກ້ໄຂ ປະເດັນສິິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິິ່ນ. ໂຄງການຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ຖຼືກລະບຸຂ ີ້ນມາ 
ສ າລັບ ກອງທ ນພັດທະນາເມຼືອງ ຍັງຈະນ າໃຊ້ ຂັີ້ນຕອນການລະບຸຕົວ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊິິ່ງກວມເອົາປະຊາຊົນ 
ໃນທ້ອງຖິິ່ນນັີ້ນ. ອີກດ້ານໜ ິ່ງ, ການປະຕິຮູບກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ສາມາດປະກອບສວນໃຫ້ ການ
ຫ ຸດຜ່ອນບັນຫາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມສາມາດສວ່ນບຸກຄນົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການຕ່າງໆ 
ທີິ່ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ຊີວະນາໆພັນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດສ າຄັນອຼືິ່ນໆ. 

3.7 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ບນັດາ ຂ ໍ້ຕກົລງົຮວ່ມມຼືຫ າຍຝາ່ຍດາ້ນສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສນົທສິນັຍາ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ 
ຊວີະນາໆພນັ 

ນອກຈາກສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນແລ້ວ, ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດພາຄີໃນ ຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍ
ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ຫ າຍສະບັບ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ອະນຸລັກສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
ຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ຕົີ້ນຕ  ແມ່ນມີຢູ່ໃນ ຕາຕະລາງ 4 ຂ້າງລຸ່ມນີີ້ (ບ ໍ່
ກວມເອົາທັງໝົດ). ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົນທິສັນຍາ
ຕ່າງໆ ໄດ້ປະສົບຜົນສ າເລັດແຕກຕ່າງກັນ ເຊິິ່ງຂ ີ້ນກັບ ລະດັບແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນ ທີິ່ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ລະດັບຂອງ
ພັນທະທີິ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍມາຈາກ ຄະນະປະສານງານຂັີ້ນສູນກາງ. ຕົວຢ່າງ: ສົນທິສັນຍາຣາມຊາ (Ramsar) 
ໄດ້ຮັບການປະສານງານ ຜ່ານທາງ ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ໃນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິິ່ງໄດ້ປະສົບຜົນສ າເບັດຂ້ອນຂ້າງດີ ນັບຕັີ້ງແຕ່ທີິ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໃນປີ 2010. ນັບແຕ່ນັີ້ນມາ
, ສະຖານທີິ່ດິນທາມ 2 ແຫ່ງ ໄດ້ຖຼືກກ ານົດຂ ີ້ນມາ ແລະ ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ ແລະ 
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ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທ ນຕ່າງໆ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ລັດຖະບານປະເທດຟິນແລນ, GEF ແລະ KFW (ທະນາຄານພັດທະນາເຢຍ
ລະມັນ) ກ ໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ ໃນດ້ານຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ບັນຫາທ້າທາຍ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆນັັີ້ນ ສ່ວນໜ ິ່ງແມ່ນຍອ້ນ ແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນທີິ່ມີຢູ່ ສ າລັບ ການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດຢ່າງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຂອງຄະນະປະສານງານຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການລັດ
ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ສິິ່ງສ າຄັນທີິ່ສຸດ ກ ໍ່ແມ່ນ ການປະສານງານ ລະຫວ່າງພາກສວ່ນທັງໝົດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການ
ສົົ່ງເສີມ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ຢ່າງມີ
ການປະສານງານ ອາດຈະຊ່ວຍໄດ້ຫ າຍ ໃຫ້ບັນລຸຕາມ ຍຸດທະສາດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ ທີິ່ໄດ້ວາງໄວ້ ພາຍໃນ ຍຸດທະ
ສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ 2016-2020. 

ຕາຕະລາງ 4: ລາຍການ ຂ ໍ້ຕກົລງົຮວ່ມມຼືຫ າຍຝາ່ຍດາ້ນສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສນົທສິນັຍາ ທີິ່ ສປປ ລາວ ເຂົີ້າເປນັພາຄີ. 

ຂ ໍ້ຕກົລງົຮວ່ມມຼືຫ າຍ
ຝາ່ຍດາ້ນສິິ່ງແວດລອ້ມ 
/ ສນົທສິນັຍາ ກຽ່ວກບັ 
ຊວີະນາໆພນັ 

ສະຖານະພາບ/ 
ປ ີ

ຫອ້ງການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານທີິ່ໄດຈ້ດັຕັີ້ງປະຕບິດັແລວ້ 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ 
ຊີວະນາໆພັນ 

ເຂົີ້າເປັນພາຄ ີ/ 

1996 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມປ່າໄມ້ 
(ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ)້, ສະຖາບັນຊີວະ 
ແລະ ນິເວດວິທະຍາ 
(ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ 
ເທັກໂນໂລຢີ) 

 ໄດ້ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງ
ຊາດ ສະບັບທ ີ1. 

 ໄດ້ສ້າງ ແລະ ສົົ່ງ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ 
ສະບັບທີ 4 ແລະ 5 ໃຫ້ກອງເລຂາຂອງ 
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ. 

 ກ າລງັຈະສ າເລັດ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບ 
ປ ີ2016-2025. 

ຂອບສົນທິສັນຍາວ່າ
ດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງ
ຂອງສະພາບອາການ 
ຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ 
(UNFCCC) 

ປະເທດພາຄ ີທີິ່
ບ ໍ່ຂ ີ້ນກັບ 
ເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ I / 

1995 

ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ 
ການປຽ່ນແປງສະພາບ
ອາກາດ (ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ) 

 ໄດ້ສ້າງແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພຼືິ່ອການ
ປັບຕົວ. 

 ໄດສົ້ົ່ງ ແຜນການສຼືິ່ສານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ າ
ອິດ ໃຫ້ກອງເລຂາ ຂອງ ສົນທິສັນຍາວ່າ
ດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາການ 
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2000 

 ໄດ້ສົົ່ງ ແຜນການສຼືິ່ສານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ
ສອງ ໃຫ້ກອງເລຂາ ຂອງ ສົນທິສັນຍາວ່າ
ດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາການ 
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2013 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ 
ການຕ ໍ່ຕ້ານສະພາບ
ແຫ້ງແລ້ງ ຂອງອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດ 
(UNCCD) 

ຮັບຮອງເອາົ / 

1996 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

 ໄດ້ສົົ່ງ ແຜນງານປບັຕົວແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 
2000 
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ຂ ໍ້ຕກົລງົຮວ່ມມຼືຫ າຍ
ຝາ່ຍດາ້ນສິິ່ງແວດລອ້ມ 
/ ສນົທສິນັຍາ ກຽ່ວກບັ 
ຊວີະນາໆພນັ 

ສະຖານະພາບ/ 
ປ ີ

ຫອ້ງການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານທີິ່ໄດຈ້ດັຕັີ້ງປະຕບິດັແລວ້ 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ 
ການຄ້າຊະນິດພຼືດແລະ
ສັດປ່າໃກ້ສູນພັນ 
(CITES) 

ເຂົີ້າເປັນພາຄ ີ/ 

2004 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນຊີ
ວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ 
(ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ 
ເທັກໂນໂລຢີ) 

 ໄດ້ສົົ່ງບົດລາຍງານປະຈ າສອງປີ ໃຫ້ກອງ
ເລຂາຂອງ ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍ ການຄ້າ
ຊະນິດພຼືດແລະສັດປ່າໃກ້ສູນພັນ ໃນປ ີ
2010 

ສົນທິສັນຍາວາ່ດ້ວຍ
ເຂດດິນທາມ 
(RAMSAR) 

ຄູ່ສັນຍາ / 

2010 

ກົມປ ກປອ້ງຄຸນນະພາບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ) 

 ໄດ້ກ ານົດ ສະຖານທີິ່ດິນທາມ 2 ແຫ່ງ ໃຫ້
ເຫັນສະຖານທີິ່ ຣາມຊາ (Ramsar). 

 ໄດ້ສົົ່ງ ການດ າເນີນງານ CEPA ແລະ ແຜນ

ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີິ່ ໃນປີ 2012 
 ໄດ້ສົົ່ງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ໃຫກ້ອງປະຊຸມ

ປະເທດພາຄ ີຄັີ້ງທີ 11ໃນປີ 2012. 
 ໄດ້ສົົ່ງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ໃຫກ້ອງປະຊຸມ

ປະເທດພາຄ ີຄັີ້ງທີ 12ໃນປີ 2015. 
 ໄດ້ສົົ່ງ ບົດລາຍງານກຽ່ວກັບ ວັນດິນທາມ

ໂລກ ສ າລບັ ປີ 2010, 2011 ແລະ 

2012.  
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ 
ມ ລະດົກໂລກ  
 

ຮັບຮອງເອາົ / 

1987 

ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງ
ຊາດລາວ ສ າລັບ ອົງການ
ອຸຍເນັດສະໂກ້ (ກະຊວງ
ສ ກສາທິການແລະກລິາ) 

 ການຮ່ວມມຼືດ້ານວິຊາການ ເພຼືິ່ອ ການ
ສົົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ ແລະ ປ ກປອ້ງ ເມຼືອງ
ຫ ວງພະບາງ. 

 ສະໜັບສະໜູນ ການອະນຸລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ວັດພູ ແລະ ສະຖານທີິ່ເກົົ່າແກ່ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງ 
ພາຍໃນເຂດພຼືີ້ນທີິ່ວັດທະນາທ າຈ າປາສັກ. 

 ກອງປະຊຸມສ າມະນາ ກ່ຽວກບັ ການອະນຸລັກ 
ສ າລັບ ສວນສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ Phong 

Nha Ke Bang (ປະເທດຫວຽດນາມ) 
ແລະ ເຂດອະນຸລັກແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ ໍ່ 
(ສປປ ລາວ). 

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວາ່
ດ້ວຍ ແຫ ່ງພັນພຼືດ ສ າ
ລັບອາຫານ ແລະ ກະສິ
ກ າ (ITPGRFA) 

ເຂົີ້າເປັນພາຄ ີ/ 

2006 

ກະຊວງກະສິກ າແລະປາ່ໄມ ້  ການດ າເນີນງານ ບ ໍ່ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຫ ຼື ບ ໍ່
ໄດ້ບັນທ ກໄວ້ ໃນເວບໄຊຂອງ 
ITPGRFA. 
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3.8 ການຈດັຕັີ້ງມະຫາຊນົ ເປນັຜູປ້ະກອບສວ່ນໃຫ ້ການອະນລຸກັ ແລະ ການນ າໃຊ ້ຊວີະນາໆພນັ ຢາ່ງຍຼືນຍງົ 

ການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ມີຢູ່ 3 ລະດັບ ຄຼື: ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ (ເຊັົ່ນວ່າ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ
ລາວ ແລະ ສະຫະພັນກ າມະບານ), ສະມາຄົມບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ (ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນເປັນ ສະມາຄົມທ້ອງຖິິ່ນ), 
ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ ແມ່ນມີ
ຄວາມຫາ້ວຫັນ ໃນການສົົ່ງເສມີສະຫວັດດີການ ພາຍໃນຂະແໜງການຂອງພວກເຂົາ. 

ບັນດາສະມາຄົມບ ໍ່ຫວງັຜົນກ າໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແມ່ນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ຫ າຍວຽກງານຢາ່ງກວ້າງຂວາງ ເຊິິ່ງສະໜັບສະນູນ ການພັດທະນາມະນຸດ. ວຽກງານສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັີ້ນຊຸມ
ຊົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ອົງການ ຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ, ຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍ ແລະ ການກຸສົນ ຫ າຍອົງການ. 
ຫ າຍວຽກງານຂອງຊຸມຊົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການເລົົ່ານີີ້ ແມ່ນພິຈາລະນາເຖິງ ປະເດັນດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຮວມທັງ ປະເດັນຊີວະນາໆພັນ) ແລະ ມີການປະສານງານກັບ ຫ້ອງການທອ້ງຖິິ່ນຂອງລັດຖະບານ
ລາວ. ຫ າຍອົງການ ໄດ້ຖຼືກຍອມຮັບໃນທົົ່ວປະເທດ ຈາກການດ າເນີນງານທີິ່ ນ າໃຊ້ວິທີການໃໝ່ໆ.  

ມັນມີຕາໜ່າງຂອງ 46 ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນລາວ. ສະມາຊິກຈ ານວນຫ າຍ ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງເລົົ່ານີີ້ ເຮັດ
ວຽກໃນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. ຕາໜາ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ສະໜັບສະໜູນ ການສົນທະນາລະຫວ່າງ 
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ການແບ່ງປັນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ. 

ອີກດ້ານໜ ິ່ງກ ໍ່ຄຼືວ່າ ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ດ າເນີນວຽກງານໃນຫ າຍຂະແໜງການ 
ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍເພີີ້ມຕຼືິ່ມ ໄວ້ໃນຫົວຂ ໍ້ກຽ່ວກັບ ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເພຼືິ່ອການພັດທະນາ. 75 ອົງການຈັດຕັີ້ງ
ສາກົນ ທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໄດ້ຕົກລົງທີິ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພຼືິ່ອແລກປ່ຽນແຫ ່ງຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ
ການສນົທະນາ ໃຫ້ໄດ້ດີຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ ເພຼືິ່ອກ ານົດ ວາລະຂອງການພັດທະນາ. ສະມາຄົມຂອງ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ 
ທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ສົນທະນາກັນເປັນປະຈ າ ກ່ຽວກັບ ປະເດັນການພັດທະນາ ຜ່ານທາງ 6 ຄະນະວິຊາການ ເຊິິ່ງ
ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາສະມາຊິກ ທີິ່ເຮັດວຽກໃນພາກສ່ວນທີິ່ຄາ້ຍຄຼືກັນ. ຄະນະວິຊາການເລົົ່ານີີ້ ມີຄຼື: ສ ກສາ, ສາທາ
, ປະເດັນກ່ຽວກັບດິນ, ການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 

ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນຫ າຍລະດັບຂອງ ການສົນທະນາກັບລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ
, ແຜນງານ ແລະ ການຮັກສາກົດໝາຍ. ລັກສະນະຂອງການເຂົີ້າຮ່ວມ ສວ່ນໜ ິ່ງແມ່ນອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ສະມາຄົມບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ ທີິ່ປະກາດໃຊ້ ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້. 

ນອກຈາກບັນດາຕາໜ່າງ ທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂາ້ງເທິງນັີ້ນແລ້ວ, ບນັດາອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ກ ໍ່ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ ຕາໜາ່ງຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານຫ າຍແຫ່ງ ເພຼືິ່ອສະ
ໜັບສະໜູນ ການສົົ່ງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ຢ່າງເປນັອິດສະລະ ເຊິິ່ງສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ ເພຼືິ່ອສ້າງຄວາມ
ສາມາດ, ສ້າງເຂດເລຼືອກຕັີ້ງ ແລະ ສົົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ. ໃນຈ ານວນ ບັນດາຕາໜ່າງຄວາມຮູ້ ທີິ່ມີສຼືິ່ສຽງ ມີຄຼື Lao 

44 ແລະ Laofab.  

3.9 ຂະແໜງການເອກະຊນົ ເປນັຜູປ້ະກອບສວ່ນທີິ່ມທີາ່ແຮງສູງ  

ມີວິສາຫະກິດ 126.000 ວິສາຫະກິດ ເຊິິ່ງໃນນັີ້ນ 90% ແມ່ນເປັນວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ
ກາງ. ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 9 ຄົນ ຫ ຼື ໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ມີຕົີ້ນທ ນ 250 ລ້ານກີບ, ສ່ວນ ວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແມ່ນມີຜູ້ອອກແຮງງານ ໜ້ອຍກວ່າ 99 ຄົນ ແລະ ມີຕົີ້ນທ ນ 1 ຕຼືີ້ກີບ. 
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ໃນຊຸມປີຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້, ບນັດາບ ລິສັດວິສາຫະກິດ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍລັດຖະບານລາວ ໃນວຽກງານ
ກະສິກ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນການເກັບກ່ຽວເຂົີ້າ ແລະ ສີເຂົີ້າ. ຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວ ພາຍໃຕ້ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 7 ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົີ້າເຖິງ ບັນດາບ ລິສັດທລຸະກິດ ໃນຂະແໜງກະ
ສິກ າ (ໃນຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນເມຼືອງ) ເພຼືິ່ອເຜີຍແຜ່ ເທັກໂນໂລຢີກະສິກ າ. 

ສະພາການຄ້າລາວ ເຮັດໜາ້ທີິ່ນ າພາ 19 ສະມາຄົມທຸລະກິດ. ໃນຈ ານວນ 19 ສະມາຄົມທຸລະກິດນີີ້, 10 
ສະມາຄົມ ດ າເນີນງານ ກ່ຽວກັບຫົວຂ ໍ້ຕາ່ງໆ ທີິ່ເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ກັບ ຊີວະນາໆພັນ. ສະມາຄົມເລົົ່ານີີ້ ກວມເອົາ ບັນດາ
ສະມາຄົມ ທີິ່ເຮັດວຽກກຽ່ວກບັ ເຟີນິເຈີ, ສວນປູກພຼືດ, ໂຮງແຮມແລະຮ້ານອາຫານ, ແລະ ຫັດຖະກ າ. ມັນມີສິິ່ງບົົ່ງ
ຊີີ້ໃນເບຼືີ້ອງຕົີ້ນວ່າ ບາງບ ລິສັດທຸລະກິດ ແລະ ບາງສະມາຄົມທຸລະກິດ ໄດ້ລິເລີີ້ມວຽກງານ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ການລົງທ ນ
ຂອງພວກເຂາົ ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມຫ າຍຂ ີ້ນ. ຕວົຢ່າງ: ຫ້ອງການສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວ ກ າລັງເຮັດວຽກ
ຢ່າງໃກ້ສິດກັບລັດຖະບານ ເພຼືິ່ອຂະຫຍາຍວຽກງານ ກ່ຽວກັບ ການທ່ອງທ່ຽວຂັີ້ນຊຸມຊົນ. ສະມາຄົມເຈົີ້າຂອງສວນ
ປູກພຼືດ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ທີິ່ຈະເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ ສ າລັບການປູກພຼືດ. 

ຫ າຍບ ລິສັດ ຍັງໄດ້ອອກແບບການດ າເນີນງານ ຂອງພວກເຂົາ ຄຼືນໃໝ່ ເພຼືິ່ອເປ ົ້າໝາຍທາງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ. ຕົວຢ່າງ: STORA ENSO ໄດ້ອອກແບບ ວິທີການປູກສວນພຼືດຄຼືນໃໝ່ ເພຼືິ່ອກວມເອົາ ການປູກພຼືດ
ຮ່ວມກັນ ແລະ ວິທີປະຕິບັດດ້ານ ກະສິກ າປ່າໄມ້ ໂດຍມີເປ ົ້າໝາຍ ເພຼືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການມີຄວາມສ່ວນຂອງທ້ອງຖິິ່ນ 
ແລະ ເພຼືິ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ຈາກການປູກຕົີ້ນໄມ້. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ໄດ້ອະທິບາຍເພີີ້ມຕຼືິ່ມໃນ ຫົວຂ ໍ້ກ່ຽວກບັ 
ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ. ບ ລິສັດໜ ິ່ງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍ້າເທີນ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ເງິນ ຢາ່ງໜ້ອຍ 1 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ເພຼືິ່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງຕັີ້ງ ຄວາມສາມາດໃນການດ າເນີນງານ ຂອງພວກເຂົາ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ນາກາຍ-ນ ໍ້າເທີນ. ບັນດາບ ລິສັດຂະແໜງການເອກະຊນົ ມີສິິ່ງຈູງໃຈບາງອັນ ເຊິິ່ງມີເປ ົ້າໝາຍເພຼືິ່ອສະໜັບສະ
ໜູນ ບັນດາສະມາຄົມບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ ແລະ ແຜນງານອະນຸລັກອຼືິ່ນໆ ເຊິິ່ງຮວມທັງ 1% ຂອງລາຍຮັບຈາກ ນ ໍ້າ
ເລິກ (ສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ ອ່າງໂຕ່ງນ ໍ້າມັງ), ວຽການທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ ຢູ່ທີິ່ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ ໍ້າ
ຄານ, ແລະ ອີກຈ ານວນໜ ິ່ງ ຈາກບັນດາບ ລິສັດຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ.່ ລາຍຮັບຈາກການຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ໄດ້ຊ່ວຍສະ
ໜັບສະໜູນ ການສ າຫ ວດແຂສ້ະຫຍາມ. 

ໃນຕົີ້ນປີ 2012, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ ໂດຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ບັນດາຄູຮ່່ວມສະໜອງທ ນ, ໄດ້
ຮຽກປະຊຸມຂັີ້ນປະເທດຄັີ້ງທ າອິດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຂອງບ ລິສັດຕ ໍ່ສັງຄົມ. ບັນດາຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊຸມ ໄດ້
ຕົກລົງເຫັນດີກັນ ວ່າຈະຫັນຈາກ ວິທີການປະຊາສ າພັນທົົ່ວໄປ ແລະ ໄປສູນແນວທາງຂອງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ບ ລິສັດຕ ໍ່ສັງຄົມ. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ກ ານົດໃຫ້ ບັນດາບ ລິສັດທຸລະກິດ ຕ້ອງນ າໃຊ້ ວິທີການຜະລິດທີິ່ດີຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນການດ າເນີນງານຂອງພວກເຂົາ ເພຼືິ່ອປ້ອງກັນ ມົນລະພິດທີິ່ອາດເກີດຂ ີ້ນໄດ້ ໃນຊຸມຊົນທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  

3.10 ຄວາມສາມາດລວມ ໃນຂັີ້ນສນູກາງ, ຂັີ້ນສະຖາບນັ ແລະ ຂັີ້ນບກຸຄນົ ສ າລບັ ການຄຸມ້ຄອງ ຊວີະນາໆພນັ 

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໄດ້ດ າເນີນ ການປະເມີນຄວາມສາມາດ ດ້ວຍຕົນເອງໃນທົົ່ວປະເທດ ໃນ
ປີ 2009 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ GEF ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພຼືິ່ອການພັດທະນາ. ຫ າຍກວ່າ 55 
ຫ້ອງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ 24 ຄັີ້ງ. ການປະເມີນຄວາມ
ສາມາດ ດ້ວຍຕົນເອງໃນທົົ່ວປະເທດ ໄດ້ປະເມີນຄວາມສາມາດ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ພັນທະຕ່າງໆ ຂອງ
ລັດຖະບານລາວ ສ າລັບ 3 ສົນທິສັນຍາຕົີ້ນຕ  ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຕ ໍ່ຕ້ານ
ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ສະນັີ້ນຈ ິ່ງໄດ້ປະເມີນ 3 ດ້ານຂອງຄວາມສາມາດ ຄຼື: ຂັີ້ນປະເທດ (ກວມເອົາທັງນະໂຍບາຍ), ຂັີ້ນສະ
ຖາບັນ ແລະ ຂັີ້ນບຸກຄົນ. 
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ຕາຕະລາງ 5: ການປະເມນີຄວາມສາມາດ ດວ້ຍຕນົເອງໃນທົົ່ວປະເທດ 

ຂ ໍ້ຈ າກດັດາ້ນຄວາມສາມາດ  ສາເຫດຮາກຖານ  
ຂັີ້ນປະເທດ/ເປນັລະບບົ  

 ຂາດທິດທາງຈະແຈ້ງ (ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນດ າເນີນງານ) 

 ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງ ສາທາລະນະ ແລະ ຂະແໜງການ
ເອກະຊົນ ມີໜ້ອຍ 

 ງ ົບປະມານທີິ່ຈັດສັນໃຫ້ ວຽກງານຊີວະນາໆພັນ ມີ
ໜ້ອຍ  

 ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໜ້ອຍ ກັບການຮ່ວມມຼື ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະ
ສາດຕ່າງໆ 

 ອາໃສ ຊີວະນາໆພັນ ຫ າຍເກີດໄປໂພດ ສ າລັບ ການດ າລົງຊີວິດ 
 ແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້ຊີວະນາໆພັນຢ່າງຍຼືນຍົງ ແມ່ນ
ຍັງໃໝ່ 

 ຂາດປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ ແບບຍຼືນຍົງ 
 ການເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍແລະລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ເຂດປ່າສະຫງວນ ບ ໍ່
ມີປະສິດທິພາບ 

 ໃຫ້ບູລິມະສິດໜ້ອຍ ໃນການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາ ເຂດປ່າ
ສະຫງວນ 

ຂັີ້ນສະຖາບນັ  
 ຈ ານວນພະນັກງານມີໜ້ອຍ ແລະ ພະນັກງານ ບ ໍ່ໄດ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມພຽງພ  

 ການຈັດຕັີ້ງດ້ານ ບ ລິຫານ ແລະ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ສ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າ
ເກົົ່າ 

 ງ ົບປະມານສ າລັບການຄົີ້ນຄວ້າ ມີໜ້ອຍ ແລະ ມີ
ຂອບເຂດຈ າກັດ ໃນການເຂົີ້າເຖິງ ເທັກໂນໂລຢີສະ   
ໄໝໃໝ່ ແລະ ວິທີການຄົີ້ນຄວ້າໃໝ່ໆ 

 ການປະສານງານບ ໍ່ພຽງພ  ລະຫວ່າາງ ຂະແໜງການ
ຕົີ້ນຕ  ແລະ ຫອ້ງການຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ 

 ມີໂອກາດໜ້ອຍ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ໃນ
ຂັີ້ນແຂວງ  

 ມີງ ົບປະມານໜ້ອຍ ສ າລັບການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
 ຂາດການຊີີ້ນ າ ສ າລັບ ການສ້າງພະນັກງານ ແລະ ປັບປຸງພະນັກງານ 
 ຂາດກົນໄກຈູງໃຈ ທີິ່ເປັນຮູບປະທ າ 
 ຂາດແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນ ເພຼືິ່ອປ ກປ້ອງ ແລະ ຄວບຄຸມ ການນ າໃຊ້ 
ເຂດປ່າສະຫວງນ ທີິ່ມີເຂດແດນບ ໍ່ຈະແຈ້ງ 

 ບ ໍ່ມີກົນໄກການເງິນ ທີິ່ຍຼືນຍົງ ສ າລັບ ເຂດປ່າສະຫງວນ 
 ໃຫ້ບູລິມະສິດໜ້ອຍ ສ າລັບ ການສ ກສາຄົີ້ນຄວ້າ 

ຂັີ້ນບກຸຄນົ 
 ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມກະຕຼືລຼືລົີ້ນ ແລະ ທັກສະ ໃນ
ລະດັບຕ ໍ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນຂັີ້ນແຂວງ 

 ຂາດຄວາມເປັນເຈົີ້າການ ໃນທາງດ້ານ ພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

 ມີນັກຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ຄູ ຈ ານວນໜ້ອຍດຽວ ທີິ່ມີທັກ
ສະພຽງພ  

 ມີຄູຝຶກຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ຈ ານວນໜ້ອຍດຽວ 

 ຂາດຄວາມກະຕຼືລຼືລົີ້ນ ໃນການຊອກຫາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃໝ່ໆ 
ດ້ວຍຕົນເອງ 

 ບັນຫາຂອງລາຍຮັບ ແລະ ໂອກາດທີິ່ຕ ໍ່າ ເມຼືິ່ອທຽບກັບ ຂະແໜງເອກະ
ຊົນ 

 ຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພະນັກງານຂັີ້ນ
ແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ  

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສາມາດ ດ້ວຍຕົນເອງໃນທົົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ພັນທະຕ ໍ່ກັບ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊີວະ
ນາໆພັນ (ອົງການຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 2010). 

3.11  ຂອບການເງນິ  

a) ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 7 ໄດ້ລະບຸເຖິງ 3 ແຫ ່ງການເງິນ ເຊິິ່ງສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ 
ເພຼືິ່ອບັນລຸອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 8%. ແຫ ່ງການເງິນເລົົ່ານີີ້ ໄດ້ນ າມາອະທິບາຍແຍກຕ່າງຫາກ ໃນຂ້າງລຸ່ມ
ນີີ້. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ລະບຸໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຊ່ອງທາງທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ສ າລັບ ບັນດາຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ຜູ້ນ າພາດ້ານຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງ ໃນການຊອກຫາ ແຫ ່ງການເງິນປະເພດນີີ້ ເພຼືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການອະນຸລັກ 
ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ. 
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ຕາຕະລາງ 6: ສະຫ ບຸຫຍ ໍ້ກຽ່ວກບັ ແຫ ງ່ຂອງການລງົທ ນ (ຄດັລອກມາຈາກ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 
ສະບບັທ ີ7) 

ແຫ ງ່ງບົປະມານ, ສດັສວ່ນຂອງການລງົທ ນທງັໝດົ ແລະ ຈ ານວນ
ເງິນ ທີິ່ຕອ້ງການໃນໄລຍະ 5 ປ ີ 

ເປ ົ້າໝາຍຂອງການນ າໃຊ ້  

ງ ົບປະມານລັດ 

 10-12% ຂອງການລົງທ ນ  

 1.800 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ  
 ປະກອບດ້ວຍ ງ ົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ ງ ົບປະມານທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ 
ກອງທ ນພິເສດ  

  ໂຄງລ່າພຼືີ້ນຖານຕົີ້ນຕ  
 ໂຄງການບູລິມະສິດ 
 ຄູ່ຮ່ວມໃນ ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າ ແລະ ເງິນກູ້ຢ ມ 
 ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ  

ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼືິ່ອການພັດທະນາ  
24-26% ຂອງການລົງທ ນ 

 3.900 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

 ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ 
 ການພັດທະນາສັງຄົມ  

ການລົງທ ນເອກະຊົນ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) 

 50-56% ຂອງການລົງທ ນ 

 8.300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

 ໂຄງການເພຼືິ່ອການຄ້າ ທີິ່ສ້າງເສດຖະກິດສະໄໝໃໝ່, 
ສ້າງການຈ້າງແຮງງານ ແລະ ສ້າງໂຄງລ່າງພຼືີ້ນຖານ  

ສິນເຊຼືິ່ອທະນາຄານ ແລະ ການລົງທ ນຂອງຊຸມຊົນ  

 10-12% ຂອງການລົງທ ນ 

 1.800 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

 ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ  

b) ແຫ ່ງງ ົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ສາມາດໄດ້ມາຈາກ ຄ່າທ ານຽມຂອງຜູ້ນ າໃຊ້ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ສ າ
ລັບ ການນ າໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. ສິິ່ງເລົົ່ານີີ້ ກວມເອົາ ງ ົບປະມານ ສ າລັບນ າໃຊ້ໃນ ກອງທ ນ
ພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ກາອງທ ນປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິິ່ງນ າໃຊ້ ເພຼືິ່ອສະໜອງ
ງ ົບປະມານ ໃຫ້ການປ ກປ້ອງ ລະບົບນິເວດ ແລະ ຮັກສາ ລະບົບປ່າສະຫງວນ. ແຫ ງ່ງ ົບປະມານໃນອະນາຄົດ 
ອາດໄດ້ມາຈາກ ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈາກເຂດອ່າງ
ໂຕ່ງນ ໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ (REDD+). ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ອະທິບາຍຫຍ ໍ້ ກ່ຽວກບັ 3 ກອງທ ນຕົີ້ນຕ , ແຫ ່ງເງິນ
ຂອງກອງທ ນເລົົ່ານີີ້ ແລະ ຄ າເຫັນກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້ພວກມັນ ໃນປະຈຸບັນນີີ້. 

ຕາຕະລາງ 7: ລກັສະນະຂອງ ກອງທ ນທີິ່ສາ້ງຂ ີ້ນມາພາຍໃນປະເທດ ເຊິິ່ງອາດປະກອບສວ່ນໃຫ ້ການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ. 

ຊຼືິ່  ຂອບເຂດ ການນ າໃຊໃ້ນປະຈບຸນັ ສ າລບັ ຊວີະນາໆພນັ 

ກອງທ ນພັດທະນາ
ປ່າໄມ້ ແລະ ປ ກປ້ອງ
ປ່າໄມ້ (FRDF) 

ໄດ້ງ ົບປະມານ ມາຈາກ 7 ແຫ ່ງທ ນ. 
ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ມີພຽງແຕ່ສອງສາມ
ແຫ ່ງທ ນ (ເຊັົ່ນວ່າ ການຂາຍໄມ້ຖຼືກ
ກົດໝາຍ) ທີິ່ໄດ້ຖຼືກນ າໃຊ້ ໃນປະຈຸບັນ
ນີີ້.  

ງ ົບປະມານ ແມ່ນຈັດສັນໃຫ້ ຫ າຍແຜນງານຂອງ ກະຊວງກະສິກ າ 
ປ່າໄມ້ ເຊັົ່ນ: ກົມປ່າໄມ້, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ 
ໜ ິ່ງໃນແຜນງານດັົ່ງກ່າວນັີ້ນ ແມ່ນການປ ກປ້ອງ ລະບົບປ່າໄມ້ 
ແລະ ໂຄງການຟ ົ້ນຟູປ່າໄມ້. ສະນັີ້ນ ກອງທ ນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ 
ປ ກປ້ອງປ່າໄມ້ ສ າລັບລະບົບເຂດປ່າສະຫງວນ ແມ່ນມີໜ້ອຍ. 

ກອງທ ນປ ກປ້ອງ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
(EPF)   

ກອງທ ນຈາກ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການ
ເພຼືິ່ອການພັດທະນາ ແລະ ງ ົບປະມານ
ການລົງທ ນໃສ່ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊຸມ

ເປ ົ້າໝາຍຕົີ້ນຕ  ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຂອງລັດຖະບານຂັີ້ນແຂວງ. ງ ົບປະມານ
ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນໃຊ້ສ າລັບ ແຜນງານຕ່າງໆ ໃນ ແລະ ອ້ອມແອ້ມ 
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ຊຼືິ່  ຂອບເຂດ ການນ າໃຊໃ້ນປະຈບຸນັ ສ າລບັ ຊວີະນາໆພນັ 

ຊົນ. ເຂດປ່າສະຫງວນ ນາກາຍ-ນ ໍ້າເທີນ. 

ກອງທ ນຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ 
(PRF) 

ກອງທ ນຈາກ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການ
ເພຼືິ່ອການພັດທະນາ. 

ງ ົບປະມານນີີ້ ແມ່ນເນັີ້ນໜັກໃສ່ 47 ເມຼືອງທຸກຍາກທີິ່ສຸດ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານຂັີ້ນຊຸມຊົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ. 

c) ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ແມ່ນແຫ ງ່ງ ົບປະມານທີິ່ມີທ່າແຮງສູງ ເຊິິ່ງສາມາດສະໜັບສະໜູນ 2 ກອງທ ນທ າອິດ ທີິ່
ໄດ້ອະທິບາຍໃນຂ້າງເທິງນັີ້ນ. 

ຕາຕະລາງ 8: ແຫ ງ່ງບົປະມານ ທີິ່ມທີາ່ແຮງສງູ ເພຼືິ່ອປະກອບເຂົີ້າໃສໃ່ນ ກອງທ ນຕາ່ງໆ ທີິ່ມຢີູແ່ລວ້. 

ແຫ ງ່  ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຄຼືບໜາ້ຕວົຈງິ  

ສ າລບັ ໄລຍະໃກ ້ແລະ ໄລຍະກາງ  

ການທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດແບບ
ອະນລັຸກ  

ຂອບເຂດ: ຄ່າເຂົີ້າຊົມ ແລະ ຄ່າອຼືິ່ນໆຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ ສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ ເຊິິ່ງອາດນ າ
ໃຊ້ເພຼືິ່ອ ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫວງນ ໃຫ້ໄດ້ດີຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ. ເຂດປ່າສະຫງວນຈ ານວນໜ ິ່ງ ແມ່ນ
ກ າລັງນ າໃຊ້ ການສະໜັບສະໜູນໃນຮູບແບບນີີ້.  
ຕົວຈິງ: ບ ໍ່ມີຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບ ວິທີສົົ່ງຕ ໍ່ ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຂະແໜງການນີີ້ ໄປເຖິງກອງທ ນ
ພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ປ ກປ້ອງປ່າໄມ້. 

ຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່  ຂອບເຂດ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ສະບັບປີ 2008 ກ ານົດໃຫ້ຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບຈາກ ການຂຸດ
ຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່ ເຊິິ່ງຈະປະກອບເຂົີ້າໃນ ກອງທ ນປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
ຕົວຈິງ: ບ ໍ່ທັນມີດ າລັດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ.  

ພະລັງງານໄຟຟ້າທາງນ ໍ້າ   ຂອບເຂດ: ຈັດສັນ ເງິນສ່ວນໃດໜ ິ່ງ ທີິ່ໄດ້ຮັບມາຈາກ ການຜະລິດໄຟຟ້າ ໃຫ້ກອງທ ນພັດທະນາ
ປ່າໄມ້ ແລະ ປ ກປ້ອງປ່າໄມ້. 
ຕົວຈິງງ: ຂາດການປະສານງານລະຫວ່າງ ບັນດາຫອ້ງການຕ່າງໆ ທີິ່ຄວບຄຸມ ນັກລົງທ ນດ້ານ
ພະລັງງານໄຟຟ້າທາງນ ໍ້າ (ກະຊາງແຜນການແລະການລົງທ ນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້) ເພຼືິ່ອລະບຸເຖິງ ພຼືີ້ນຖານໃນການກ ານົດ ລະດັບຂອງ
ການເກັບເງິນ. ກ າລັງຢູ່ໃນໄລຍະທົດລອງ ໃນ 2 ເຂດອ່າງໂຕ່ງ. 

ສ າລບັ ການນ າໃຊໃ້ນໄລຍະກາງ  

REDD+ ຂອບເຂດ: ກ າລັງສ້າງ ຄ າແນະນ າ. 
ຕົວຈິງ: ກ າລັງດ າເນີນການທົດລອງ ເພຼືິ່ອໃຫ້ໄດ້ປະສົບການ ແລະ ເພຼືິ່ອພັດທະນາ ວິທີການຕ່າງໆ ສ າ
ລັບ ການປັບຕົວຂອງທ້ອງຖິິ່ນ. 

ສ າລບັ ການພຈິາລະນາໃນໄລຍະຍາວ  

ການສ າປະທານດິນ  ຂອບເຂດ: ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ສະບັບປີ 2007 ກ ານົດໃຫ້ມີ ຄ່າທ ານຽມອະນຸລັກປ່າໄມ້. 
ຕົວຈິງ: ບ ໍ່ທັນມີຄ າແນະນ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສ າລັບ ການຈ່າຍເງິນຂອງ ຜູ້ປູກສວນຕົີ້ນໄມ້ ຂະໜາດ
ໃຫຍ.່ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ລະບຸຕົວ ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ ໃນການເກັບຄ່າທ ານຽມ. 

ການຈ່າຍເງິນສ າລັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກສິິ່ງແວດລ້ອມ 
(PES) ເຊິິ່ງຮວມທັງ ການ

ຂອບເຂດ: ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ປ່າປ້ອງກັນ (2010). 
ຕົວຈິງ: ຍັງບ ໍ່ທັນມີດ າລັດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 
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ແຫ ງ່  ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຄຼືບໜາ້ຕວົຈງິ  

ໃຊ້ນ ໍ້າ ໃນອຸດສາຫະກ າ 

ການສ າຫ ວດຊີວະນາໆພັນ ຂອບເຂດ: ຈັດສັນ ລາຍຮັບສ່ວນໃດໜ ິ່ງ ທີິ່ໄດ້ຮັບມາຈາກ ນັກລົງທ ນທີິ່ສ້າງ ຜະລິດຕະພັນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວະນາໆພັນ. 
ຕົວຈິງ: ບ ໍ່ມີຄ າແນະນ າ ຫ ຼື ຂ ໍ້ຕົກລົງທາງກົດໝາຍ ເພຼືິ່ອສົົ່ງເສີມ ຫ ຼື ສະນັບສະໜູນ ຊີວະນາໆພັນ. 

 

d) ມັນມີ 3 ກຸ່ມຄວາມຈິງ ທີິ່ຂັດຂວາງ ການເກັບເງິນຢ່າງເຕັມສວ່ນ ແລະ ການຈັດສັນແຫ ່ງງ ົບປະມານພິເສດ ສ າ
ລັບການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ປະກອບດ້ວຍ:  

 ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານບ ໍ່ເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບ ຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານການເງິນ ສ າລັບ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນເຂດ
ປ່າສະຫງວນ ເຊິິ່ງຖ້າດີແທ້ ຄວນກ ານົດຈ ານວນເງິນຕ ໍ່າສຸດ ທີິ່ຄວນເກັບເອົາ. 

 ຄ າແນະນ າບ ໍ່ເໝາະສົມ (ເຊັົ່ນວາ່ ການກ ານົດ ສັດສ່ວນທີິ່ຈະເກັບ, ຈະເກັບເອົາຄຼືແນວໃດ ແລະ ແມ່ນໃຜ 
ຄວນຖຼືກເກັບເອົາ ຕາມຈ ານວນເງິນນັີ້ນ). 

 ການບັນຊີ ແລະ ການຖອນກອງທິນຕົວຈິງ ບ ໍ່ເໝາະສົມ. 

 ຫ້ອງການຈ ານວນຫ າຍ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບກອງທ ນທີິ່ມີຢູ່ ເຊິິ່ງນັີ້ນໝາຍຄວາມວາ່ ມີເງ ິນໜ້ອຍດຽວ ທີິ່ໄດ້ສູ່
ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ. 

e) ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຕ່າງປະເທດເພຼືິ່ອການພັດທະນາ  
ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຕາ່ງປະເທດເພຼືິ່ອການພັດທະນາ ໄດ້ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ໃນຊຸມປີຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນຂະແ
ໜງການ “ສີຂຽວ” ດັົ່ງທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານທາງ ໂຄງການຈ ານວນຫ າຍ ທີິ່ກ າລັງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ໃນ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້. ມັນຍົງຄົງເປັນ ແຫ ່ງລົງທ ນຕົີ້ນຕ 
ໜ ິ່ງ ໃນທາງດ້ານ ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າ ຫ ຼື ເງ ິນກູ້ຢ ມ ໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ແຫ ່ງງບົປະມານໂດຍກົງ ທີິ່ມີ
ທ່າແຮງງສູງ ສ າລັບ ຊີວະນາໆພັນ ອາດຄາດຫວັງໄດ້ຈາກ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຕ່າງປະເທດເພຼືິ່ອການພັດທະນາ ສ າລັບ 
ຂະແໜງການສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະສິກ າ. ມີໂຄງການຈ ານວນໜ ິ່ງ ທີິ່ໄດ້ທົດລອງແລ້ວ ແລະ ໄດ້ສາທິດໃຫ້ເຫັນ
ແລ້ວ ເຖິງວິທີການສະໄໝໃໝ່ ເຊິິ່ງສະໜັບສະໜູນ ການປ ກປ້ອງ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງຍຼືນຍົງ. 
ຕົວຢ່າງທີິ່ພົີ້ນເດັົ່ນ ຂອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອນີີ້ ມີຄຼື:  

 ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບມີສວ່ນຮ່ວມ ແລະ ຍຼືນຍົງ, REDD+ ແລະ ການເພີີ້ມມູນຄ່າໃຫ້ ຜະລິດຕະ
ພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ. 

 ຮູບແບບຕາ່ງໆ ຂອງການປະມງົຊຸມຊົນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນດິນບ ລເິວນນ ໍ້າ. 

 ການປັບປຸງຄວາມສາມາດ ໃນການຮັກສາກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການປ ກປ້ອງສັດປ່າ. 

  ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ເຊັົ່ນວ່າ ການສ້າງຕັີ້ງ ອົງການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງ
ອ່າງແມ່ນ ໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊົນລະປະທານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
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 ສັງລວມເອົາ ມາດຕະຖານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິທີການສ າລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ. 

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມໃຫ້ທ ນ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມຼືກັນຢ່າງໃກ້ສິດ (ຖະແຫ ງການວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບ 
ປະສິດທິພາບ ຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ) ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ບັນລຸປະສິດທິພາບຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ເພຼືິ່ອການ
ພັດທະນາ. 6 ຄະນະວິຊາການຂະແໜງການ ໄດ້ຖຼືກສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນມາ ເພຼືິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ ເປັນຖານສ າລັບການສົນທະນາ 
ແລະ ວາງແຜນການຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງຕົີ້ນຕ , ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ. 6 ຄະນະວິຊາການຂະແໜງການ ດັົ່ງກ່າວນີີ້ ກວມເອົາຫົວຂ ໍ້ຕາ່ງໆ ຄຼື: ເສດຖະກິດມະຫາພາກ; ຂະແໜ
ງການເອກະຊົນ; ການສ ກສາ; ສາທາລະນະສຸກ; ໂຄງລ່າງພຼືີ້ນຖານ; ກະສິກ າ, ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ; ແລະ ການປ ກຄອງ. ກະຊວງ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ທີຖຼືກຄັດເລຼືອກມາ ຈະໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອເປັນກອງເລຂາ. ປະເດັນ, ບູລິມະສິດ ແລະ ຄ າແນະນ າຕ່າງໆ ຈະນ າມາສົນທະນາໃນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ປະຈ າເຄິິ່ງປີ ແລະ ສ້າງ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ (ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ). ກະຊວງແຜນການ, 
ໂດຍແມ່ນ ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ ແລະ ລະບົບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສ້າງ ກຸ່ມລັກສະນະຂອງ ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ເຊິິ່ງກວມເອົາ ລາຍການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ແຜນງານການລົງທ ນຂອງປະເທດ.  

ແຫ ່ງງ ົບປະມານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຕາ່ງປະເທດເພຼືິ່ອການພັດທະນາ ຈະແມ່ນງ ົບປະມານ ທີິ່ໄດ້ມາ
ຈາກ ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໜ້ອຍກວ່າ ງ ົບປະມານທີິ່ໄດ້ມາຈາກ ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອຕ່າງປະເທດ ເພຼືິ່ອການພັດທະນາ ກ ໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າ ມັນມີຄວາມໝາຍຫ າຍ ໃນລກັສະນະທີິ່ວ່າ ມັນເປັນ
ງ ົບປະມານທີິ່ມີເປ ົ້າໝາຍ ສ າລບັ ໂຄງການທົດລອງ ທີິ່ເປັນຕົວແບບຂອງ ນະວັດຕະກ າບາງອັນ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ 
ການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ ແບບຍຼືນຍງົ. 

4. ບດົຮຽນ ແລະ ວທິປີະຕບິດັທີິ່ດ ີ ທີິ່ຖອດຖອນໄດຈ້າກ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ 
ສະບບັທ າອດິ ແລະ ບາດກາ້ວຕ ໍ່ໄປ 

ພາກທີ 1, ຂ ໍ້ທີ 3 ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ສະພາບການທີິ່ສາມາດ 
ນ າໃຊ້ໄດ້ ເພຼືິ່ອຢັົ້ງຢ ນເຖິງ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ຕ ໍ່ກັບ ຊີວະນາໆພັນ. ພາກທີ 1, ຂ ໍ້ທີ 
4 (ພາກນີີ້) ຈະສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງທີິ່ໄດ້ມາໃນຕົວຈິງ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງທີິ່ຍັງເຫ ຼືອຢູ່ ພາຍໃຕ້ ຍຸດທະສາດ
ແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 1. ພາກນີີ້ ຍັງຈະກວມເອົາ ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ ທີິ່ຫ າຍ
ພາກສ່ວນດ າເນີນງານ ໄດ້ນ າໃຊ້ ໃນລະບົບນິເວດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີນັີ້ນ ຈະໃຫ້ຮູ້ເລິກເຖິງ ວິທີ
ອອກແບບ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ສ າລັບ ໄລຍະຕ ໍ່ໄປ. ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ຂ ໍ້ທີ 4 ນີີ້ ຈະສະຫ ຸບຫຍ ໍ້ 
ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງທີິ່ປະຕິບັດໄດ້ຕົີ້ນຕ  ທີິ່ໄດ້ເກີດຂ ີ້ນໃນ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ 
ສະບັບຜ່ານມາ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງ ຄວາມຈ າເປັນຮີບດ່ວນ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໃນຍຸດທະສາດ 2011-

2020. 

4.1 ທບົທວນຫຍ ໍ້ ກຽ່ວກບັ ເປ ົ້າໝາຍຂອງ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ1  

ໃນການສະໜອງປັດໄຈນ າເຂົີ້າ ໃນການສ້າງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບ
ນີີ້, ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ທົບທວນຄວາມຄຼືບໜ້າ ທີິ່ປະຕິບັດມາໄດ້ເຖິງປະຈຸບັນ ຈາກ ຍຸດທະສາດ
ແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ າອິດ ເຊິິ່ງກວມເອົາ ໄລຍະເວລາແຕ່ 2004 ເຖິງ 
2010. ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບ 1 ປະກອບດ້ວຍ 7 ແຜນງານ ຄຼື:  

 ແຜນງານທີ 1 - ຂ ໍ້ມູນວິທະຍາສາດ ແລະ ການສ້າງຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ. 
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 ແຜນງານທີ 2 - ການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ. 
 ແຜນງານທີ 3 - ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 
 ແຜນງານທີ 4 - ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສາທາລະນະ. 
 ແຜນງານທີ 5 - ຂອບສະຖາບັນ ແລະ ຂອບກົດໝາຍ. 
 ແຜນງານທີ 6 - ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. 
 ແຜນງານທີ 7 - ການຮ່ວມມຼືສາກົນ 

ອປຸະສກັໃນການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັ 
ການຂາດການກ ານົດບລູິມະສິດ; ການຂາດຄວາມຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການກ ານົດ ຕົວບົົ່ງຊີີ້ທີິ່ວັດແທກໄດ້; 
ແລະ ຄ າແນະນ າບ ໍ່ເໝາະສົມ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນ ງ ົບປະມານສ າລັບ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເປນັ
ອຸປະສັກຕົີ້ນຕ  ທີິ່ໄດ້ພົບເຫັນ ໃນໄລຍະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບ 1. 
ແຜນງານນີີ້ ບ ໍ່ພົີ້ນເດັົ່ນ ຍ້ອນຂາດການສຼືິ່ສານ ໃນລະຫວາ່ງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. ປະສົບການ ແມ່ນບ ໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍຈາກ ປະສົບ
ການຂອງຫ າຍປະເທດອຼືິ່ນໆໃນອາຊີ. ບົດຮຽນເລົົ່ານີີ້ ຄວນນ າມາໃຊ້ເປັນທິດທາງ ໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະ
ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບຕ ໍ່ໄປ. 
ຍັງມີຂ ໍ້ສັງເກດອີກວາ່ ການຂາດການປະສານງານ ໃນກຸມ່ຂອງບນັດາຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມຼືຫ າຍ
ຝ່າຍດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆນັີ້ນ ອາດເປັນປດັໄຈໃຫ້ເກີດອຸປະສັກ ແຕ່ວ່າ ບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ບ ໍ່ໄດ້
ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ໃນລະຫວ່າງ ການທົບທວນ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບ 1. 

  
ສິິ່ງຕົີ້ນຕ  ທີິ່ໄດ້ມາ ແລະ ບັນຫາຄົງຄ້າງ ແມ່ນໄດ້ສະເໜີໄວ້ ໃນຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ສ າລັບແຕ່ລະແຜນງານ. 

ຕາຕະລາງ 9: ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ I - ແຜນງານທ ີ1 - ຂ ໍ້ມນູວທິະຍາສາດ 

ແລະ ການສາ້ງຄວາມຮູ ້ກຽ່ວກບັ ຊວີະນາໆພນັ. 

ແຜນງານທ ີ1 
ຜົນໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ   ບນັຫາຄງົຄ້າງ  
 ມີຄວາມຮັບຮູ້ຫ າຍຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ ກ່ຽວກັບ ການແຈກຢາຍບ່ອນຢູ່ຂອງ ພຼືດ
ແລະສັດ ແລະ ການຈັດແບ່ງປະເພດຂອງພວກເຂົາ (ເຊັົ່ນວ່າ ຖານຂ ໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບພຼືດແລະສັດ, ເຊິິ່ງຮວມທັງ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງເພຼືິ່ອ
ການຄ້າ 100 ຊະນິດ) 

 ມີການປັບປຸງບາງອັນ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມສາມາດໃນການຄົີ້ນຄວ້າ ຜ່ານ
ທາງການຮ່ວມມຼືສາກົນ 

 ໄດ້ເລີີ້ມການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ.  ກົນໄກແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນໄລຍະກາງໃດໜ ິ່ງ 
ໄດ້ຖຼືກສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນມາ ໃນສູນຊີວະນາໆພັນອາຊຽນ 

 ຕ້ອງການບູລິມະສິດທີິ່ຈະແຈ້ງກວ່າເກົົ່າ ໃນການຄົີ້ນຄວ້າ 
 ວຽກງານກ່ຽວກັບ ລາຍການດິນທາມແຫ່ງຊາດ ຍັງບ ໍ່ທັນ
ໄດ້ເລີີ້ມຂ ີ້ນ 

 ຂາດກຸ່ມຂ ໍ້ມູນ ໃນສູນແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ 
 ຈ າເປັນຕ້ອງສ້າງ ແລະ ຮັກສາ ຖານຂ ໍ້ມູນສູນກາງ 
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ຕາຕະລາງ 10: ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີI - ແຜນງານທ ີ2 - ການຄຸມ້ຄອງຊວີະ

ນາໆພນັ (7 ອງົປະກອບຕົີ້ນຕ ). 

ແຜນງານທ ີ2 
ຜົນໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ   ບນັຫາຄງົຄ້າງ  
ການສາ້ງຕັີ້ງ ລະບບົເຂດປາ່ສະຫງວນ: 

 ຈ ານວນ ເຂດປະສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເພີີ້ມຂ ີ້ນ 
 ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ ລະບົບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີິ່ເປັນຕົວແທນ ແລະ ທີິ່
ກວມລວມ 

 ໄດ້ປະກາດ ສະຖານທີິ່ດິນທາງ ຂ ີ້ນໃໝ່ 2 ສະຖານທີິ່ 
 ໄດ້ສ້າງ ແຜນແມ່ບົດ ສ າລັບ 6 ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ໃນຈ ານວນ 
24 ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ) 

 
 ຈ າເປັນຕ້ອງ ກ ານົດເຂດແດນຕົວຈິງ ເພຼືິ່ອຫ ີກເວັີ້ນ ການຂັດ
ແຍ່ງ 

 ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນບ ໍ່ມີແຜນຄຸ້ມ
ຄອງ 

ການປບັປຸງ ມາດຕະຖານໃນການຄຸມ້ຄອງ ເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ: 

 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງຂອງ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖຼືກສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນ
ມາ ໃນຂັີ້ນແຂວງ 

 ການລວມເອົາ ບັນຫາຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຂົີ້າໃນ ຂັີ້ນຕອນ
ວາງແຜນການປະຈ າປີ ໃນບາງແຂວງ 

 ການຍົກລະດັບ ເຂດປ່າສະຫວງນຂັີ້ນແຂວງ ໃຫ້ເປັນ ເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ 

 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ ໄດ້ເລີີ້ມ
ຂ ີ້ນໃນບາງສະຖານທີິ່ 

 ວິທີການອະນຸລັກ ແລະ ການພັດທະນາແບບເຊຼືິ່ອມສານ ໄດ້ຖຼືກຮັບຮອງ
ເອົງ 

 ການປັບປຸງເທຼືິ່ອລະຂັີ້ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ 6 ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

 
 ການເກັບຄ່າທ ານຽມຜູ້ຊົມໃຊ້ ຍັງຕ ໍ່າ ສ າລັບ ກອງທ ນ
ພັດທະນາປ່າໄມ້, ສະນັີ້ນ ຈ ິ່ງມີງ ົບປະມານໜ້ອຍ ທີິ່ຈັດສັນ
ໃຫ້ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

 ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບ ງ ົບປະມານສະເພາະ
ກິດ ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທ ນ 

ການອະນຸລກັຢູກ່ບັທີິ່ ສ າລບັ ຊະນດິທີິ່ໃກ້ສນູພນັ:  
 ໄດ້ທົບທວນລາຍການ RED ສ າລັບສັດປ່າລາວ  

 ໄດ້ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ລາຍການ RED ຂອງລາວ 

 ປັບປຸງຄວາມສາມາດ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ASEAN- WEN; 
 ໄດ້ເລີີ້ມພະຍາຍາມອະນຸລັກ ສ າລັບ 6 ຊະນິດສ າຄັນ; ແລະ  
 ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຄ າແນະນ າ CITES  

 ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຍ້ອນການລົງທ ນໃສ່ທີິ່ດິນ 
ທີິ່ໄວວາ 

 ລະດັບການຕິດຕາມຕ ໍ່າ 
 ກົດໝາຍປະມົງ ຍັງບ ໍ່ທັນມີ ຄ າແນະນ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 

ການອະນຸລກັນອກສະຖານທີິ່  
 ຫ າຍກວ່າ 3.000 ຊະນິດສານພັນເຂົີ້າ ໄດ້ເກັບໄວ້ໃນ ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າ
ເຂົີ້າສາກົນ ໃນປະເທດຟິລິບປິນ 

 ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ ສວນພ ກສາຊາດ ແລະ ສວນສັດ 
 ຄວາມພະຍາຍາມນອກສະຖານທີິ່ ສ າລັບ ປາດຸກຍັກ, ຊ້າງ ແລະ ຫວາຍ 

 ມີຄວາມຄຼືບໜ້າໜ້ອຍ 
 ບ ໍ່ມີແຜນງານຈະແຈ້ງ ສ າລັບ ການນ າເອົາ ຊະນິດຕ່າງໆ ກັບ
ຄຼືນສູ່ປ່າ 

 ພິພິດທະພັນ ປະຫວັດສາດທ າມະຊາດ ຍັງບ ໍ່ທັນສ າເລັດ 

ການເຂົີ້າເຖງິຜົນປະໂຫຍດ  

 ກົດໝາຍ 3 ສະບັບ ໄດ້ກ່າວເຖິງ  ການເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ການ
ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທ ນພາຍໃນ, ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມ ການລົງທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ການປ ກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ); ແລະ 

 ການສ້າງຄວາມສາມາດເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ສ າລັບ ການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ 
ແຫ ່ງເຊຼືີ້ອພັນພຼືດ 

 ມີຄວາມຄຼືບໜ້າໜ້ອຍ 
 ມີການດ າເນີນງານໜ້ອຍ ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຂ ໍ້ກ ານົດຕ່າງໆ 
ໃນກົດໝາຍທັງ 3 ສະບັບ ທີິ່ກ່ຽວກັບ ການເຂົີ້າເຖິງ ແລະ 
ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ 

 ຈ າເປັນຕ້ອງມີ ກົດໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງ ສ າລັບ ການເຂົີ້າ
ເຖິງ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ 

 ຜະລິດຕະພັນຊີວະນາໆພັນ ເຂົີ້າເຖິງຕະຫ າດສິນຄ້າໄດ້ຍາກ, 
ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໜ້ອຍ ສ າລັບ ຜູ້ຜະລິດໃນທ້ອງຖິິ່ນ 
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ແຜນງານທ ີ2 
ຜົນໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ   ບນັຫາຄງົຄ້າງ  
ຊະນິດຕາ່ງຖິິ່ນ ແລະ ຊະນິດບກຸລກຸ 

 ການສ້າງຕັີ້ງ ຄະນະກ າມະການປະສານງານ ຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບ 
ແລະ ກະກຽມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບ; ແລະ  

 ມີຄວາມກ້າວໜ້າບາງກັນ ໃນການຕິດຕາມ ສິິ່ງມີຊີວິດດັດແປງພັນ  

 
 ມີການຕິດຕາມໜ້ອຍ ເມຼືິ່ອທຽບກັບ ຄວາມຕ້ອງການທີິ່ເພີີ້ມ
ຂ ີ້ນ 

 ສູນກາງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນຈະແຈ້ງ 

ການທອ່ງທຽ່ວທາງທ າມະຊາດ  

  ການທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ ໄດ້ປະກອບຢູ່ໃນ ຍຸດທະສາດ
ການທ່ອງທ່ຽວ ເຖິງປີ 2020;  

 ໄດ້ສ້າງຄູ່ມຼືພາກສະໜາມ ສ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທຽວທາງທ າມະ
ຊາດ 

 ການສ້າງຄວາມສາມາດ ສ າລັບ 4 ບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອ ານາດການ
ປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ; ແລະ 

 ໄດ້ນ າສະເໜີ ການທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ ແບບອະນຸລັກ ໃນ 4 ເຂດ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢ່າງປະສົບຜົນສ າເລັດ 

 
 ຈ າເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ ວຽກງານນີີ້ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ ແລະ 
ຂະຫຍາຍມັນອອກໄປສູ່ ຊຸມຊົນອຼືິ່ນ 

ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້  
ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ສະບັບປີ 2007 ໄດ້ກ ານົດ ປ່າໄມ້ປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ດ າ
ລັດຕ່າງໆ ກ ໍ່ໄດ້ກ ານົດ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້ດິນ ສ າລັບແຕ່ລະປະເພດ. 

 51 ເຂດປ່າຜະລິດ ເຊິິ່ງບາງເຂດ ມີແຜນຄຸ້ມຄອງ; 
 ການຢັົ້ງຢ ນປ່າໄມ້ ປະຕິບັດໄດ້ 4 ເຂດທີິ່ (ລວມທັງໝົດ81.000 ຮຕ); 
 ໄດ້ທົດລອງ ການເກັບເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຢ ນຍົງ (ຫວາຍ, ໃນໝາກ
ຈອງແຫ້ງ ແລະ ພຼືດການຢາ); 

 ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢ ນຈາກສາກົນ ສ າລັບ ການເກັບຫວາຍຢ່າງຍຼືນຍົງ; ແລະ 
 ຈ ານວນນັກຮຽນ ຈົບຫ ັກສູດປ່າໄມ້ ມີຫ າຍຂ ີ້ນ. 

 

 
 ຈ າເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນ ການນ າໃຊ້ດິນ ຫ າຍຂ ີ້ນ 
 ຕ້ອງການ ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ຫ າຍຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ 
 ການບັງຄັບໃຊ້ ຂ ໍ້ກ ານົດຕ່າງໆ ໃນກົດໝາຍປ່າໄມ້ ກັບສວນ
ປູກພຼືດ ມີຂອບເຂດຈ າກັດ 

ອດຸສາຫະກ າ 

 ຂັີ້ນຕອນ ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງ ໃນດ າລັດ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ ໜ່ວຍງານສະເພາະ ສ າລັບ ວຽກງານ
ນີີ້; 

 ການສ້າງມາດຕະຖານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ເປັນອັນດຽວກັນ ເຊິິ່ງຮວມ
ທັງ ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບ ການປ່ອຍສານພິດ; 

 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ກ ານົດໃຫ້ ຜູ້ສະເໜີຂ ປະຕິບັດວຽກງານ 
ພາຍໃນຂົງເຂດຂອງຕົນ ຕ້ອງມີການວາງແຜນດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຫ ັກການທີິ່ ຜູ້ສ້າງມົນລະພິດ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນ; 
 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ລະບົບຊົດເຊີຍ ທີິ່ໄດ້ສ້າງຂ ີ້ນມາ ສ າລັບ ບັນດາບ້ານທີິ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ; ແລະ 

 ລັດຖະບານລາວ ມີເປ ົ້າໝາຍ 30% ສ າລັບ ພະລັງງານໝູນວຽນ 

 
 ຈ າເປັນຕ້ອງມີ ຄ າແນະນ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສ າລັບ 
ມາດຕະຖານໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ອຍ
ອາຍເສຍ 

 ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃໝ່ໆ ບ ໍ່ທັນໄດ້ໄດ້ດເີທົົ່າທີິ່ຄວນ 

ກະສກິ າ 

 ການຫັນປ່ຽນຈາກ ການປູກພຼືດເລຼືິ່ອນລອຍ ໄປເປັນກະສິກ າຄົງທີິ່; 
 ການຈັດປະເພດດິນ ໃນ 105 ເມຼືອງ; 
 ໄດ້ທົດລອງ ການຈັດແບ່ງ ລະບົບນິເວດກະສິກ າ ໃນ 10 ເມຼືອງ. 
 ການຈັດສັນດິນ ໃຫ້ປະມານ 7.000 ບ້ານ; 
 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ເທັກໂນໂລຢີກະສິກ າອະນຸລັກ ໃນ ແຂວງ/ເມຼືອງທີິ່ໄດ້ຖຼືກ

 

 
 ຕ້ອງການ ການວາງແຜນດ້ານ ນິເວດກະສິກ າ ຫ າຍກວ່າເກົົ່າ. 
 ການເຂົີ້າເຖິງຕະຫ າດ ສ າລັບ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ. 
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ຄັດເລຼືອກ; 

 ການຄົີ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ເລີີ້ມຕົີ້ນຂ ີ້ນ ໃນ
ພຼືີ້ນທີິ່ດິນທີິ່ຖຼືກປະປ່ອຍໃຫ້ໄດ້ຟ ົ້ນຟູ; 

 ແຜນງານຊີວະນາໆພັນກະສິກ າແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ 
ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້. 

ນ ໍ້າ 

 ຄະນະກ າມະການນ ໍ້າ ໄດ້ຖຼືກສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນມາ ໃນ 2 ສະຖານທີິ່ ໂດຍມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການວາງແຜນ; 

 ເຂົີ້າເປັນພາຄີໃນ ສົນທິສັນຍາດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ ຫ ຼື ຣາມຊາ (Ramsar) 

ແລະ  ໄດ້ຖຼືກຮັບຮອງເອົາໃນ 2 ເຂດ. 
 ບົດບັນທ ກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ກັບປະເທດເພຼືິ່ອບ້ານ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸລັກ
ພຼືດ/ສັດ. 

o ໄດ້ເຊັົ່ນບົດບັນທ ກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ກັບປະເທດກ າປູ
ເຈຍ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມຼື ໃນປະເດັນກ່ຽວກັບ ການ
ປະມົງຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການອະນຸລັກປາຂ່າ; 

o ບົດບັນທ ກຄວາມເຂົີ້າໃຈ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການຄ້າຊະນິດພຼືດແລະສັດປ່າ 
ໃກ້ສູນພັນ ໄດ້ເຊັົ່ນກັບ ປະເທດຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບ 
ການຮ່ວມມຼື ໃນການຄວບຄຸມການຄ້າສັດປ່າ. 

 
 2-3 ຫ້ອງການທີິ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ເຮັດໜ້າທີິ່ທັບ
ຊ້ອນກັນ 

 ການປ ກປ້ອງ ຕາຝັັ່ງນ ໍ້າ ແລະ ບ່ອນຖິີ້ມຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ 
 ການສົນທະນາຂັີ້ນພາກພຼືີ້ນ ກ່ຽວກັບ ການກ ໍ່ສ້າງເຂຼືິ່ອນ 

 

ເທດສະບານ 

 ຍຸດທະສາດດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ໃນ 17 ແຂວງ; ແລະ  
 ແຜນເທດສະບານ ສ າລັບ 147 ຕົວເມຼືອງ. 

 
 ມີຄວາມຄຼືບໜ້າໜ້ອຍ, ຂາດເຂີນຄວາມສາມາດຂອງແຮງ
ງານ 

 ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍຂັີ້ນສະຖາບັນ ແຕ່ວ່າ ບ ໍ່ໄດ້ສຼືສານຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ 

 ສະຖານະພາບຂອງ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ແຜນເທດສະບານ ບ ໍ່
ຈະແຈ້ງ 

ຕາຕະລາງ 11: ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ I - ແຜນງານທ ີ 3 - ຊບັພະຍາກອນ

ມະນດຸ. 
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 ການສະໜັບສະໜູນຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການສູນກາງ 
ຂອງ ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

 ໄດ້ສົົ່ງຕ ໍ່ທັກສະສີມຼື ຜ່ານທາງ ໂຄງການຄົີ້ນຄວ້າທີິ່ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມລະດັບສາກົນ ສ າ
ລັບບຸກຄົນ; 

 ໄດ້ດ າເນີນ ການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດພາຍໃນປະເທດດ້ວຍ
ຕົນເອງ; 

 
 ການຊ່ວຍເຫ ຼືອສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອໃຫ້ຂະແໜງການອຼືິ່ນໆ ມີຂອບເຂດຈ າກັດ 

 ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ທີິ່ອີງຕາມ ຄວາມຈ າເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມ ບ ໍ່
ມີຄວາມຈະແຈ້ງ 

 ສະຖານະພາບຂອງ ຫ ັກສູດການສ ກສາ ບ ໍ່ຈະແຈ້ງ 
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ແຜນງານທ ີ3 
ຜົນໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ   ບນັຫາຄງົຄ້າງ  
 ຫ ັກສູດກ່ຽວກັບ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນຫ ັກສູດຂອງ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.  

ຕາຕະລາງ 12: ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີI - ແຜນງານທ ີ4 – ຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງສາທາລະນະ. 

ແຜນງານທ ີ4 
ຜົນໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ   ບນັຫາຄງົຄ້າງ  
 ການສ ກສາຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດສະຫງວນພັນປາ; 
 ຈັດງານທີິ່ລະນ ກ; 
 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ ແມ່ນພາກບັງຄັບ ໃນລະບຽບ
ການໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມແລະ
ສັງຄົມ; 

 ນ າໃຊ້ສຼືິ່ສານມວນຊົນ ເພຼືິ່ອເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ ລັດຖະບານ-ປະຊາຊົນ; 
 ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຄ າແນະນ າພາກສະໜາມ ສ າລັບ ການອະນຸລັກພັນພຼືດ/
ສັດຕົີ້ນຕ . 

 
 ມີໂອກາດໜ້ອຍ ໃນການສ ກສາຈາກສຼືິ່ 
 ເຂົີ້າເຖິງຂະແໜງການເອກະຊົນ ໄດ້ໜ້ອຍ 
 ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົີ້າເຖິງ ປະຊາຊົນໃນລະດັບທ້ອງຖິິ່ນ ມີໜ້ອຍ 

ຕາຕະລາງ 13: ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ I - ແຜນງານທ ີ 5 - ຂອບສະຖາບນັ 

ແລະ ຂອບກດົໝາຍ. 

ແຜນງານທ ີ5 
ຜົນໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ   ບນັຫາຄງົຄ້າງ  
 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນ ໍ້າແລະສັດປ່າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການ
ປະມົງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ; 

 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງ ໃນປີ 2008; 
 ການຈັດຕັີ້ງຄຼືນໃໝ່ ສ າລັບ ການໃຫ້ບ ລິການ ທີິ່ມີປະສິດທິພາບ
ກວ່າເກົົ່າ; 

 ສຼືບຕ ໍ່ທົບທວນ ລະບົບຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ການ
ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານ
ຊີວະພາບ; 

 ການປະຕິຮູບການປ ກຄອງໂດຍລວມ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ການທົດລອງ 
ຈັດສັນງ ົບປະມານລົງສູ່ທ້ອງຖິິ່ນ ໂດຍອ ານາດການປ ກຄອງ
ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານລັດ 

 

 ຈ າເປັນຕ້ອງມີ ໂຄງສ້າງຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີິ່ຈະແຈ້ງກວ່າເກົົ່າ 
ສ າລັບ ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ 

 ການປະຕິຮູບການປ ກຄອງ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານກົດໝາຍ ຈ າເປັນ
ຕ້ອງຂະຫຍາຍໄປແຂວງອຼືິ່ນ 

 

ຕາຕະລາງ 14: ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີI - ແຜນງານທ ີ6 - ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 

ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ. 

ແຜນງານທ ີ6 
ຜົນໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ   ບນັຫາຄງົຄ້າງ  
 ລາຍຊຼືິ່ໂຄງການລະອຽດ; 
 ງ ົບປະມານພາຍໃນ ແລະ ງ ົບປະມານຈາກ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງ
ການເພຼືິ່ອການພັດທະນາ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນມີເພີີ້ມຂ ີ້ນ; 

 

 ຂອບເວລາ, ວຽກງານບູລິມະສິດ, ຕົວບົົ່ງຊີີ້ ແລະ ແຫ ່ງການເງິນ ບ ໍ່
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ແຜນງານທ ີ6 
ຜົນໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ   ບນັຫາຄງົຄ້າງ  
 ການທົດລອງຮູບແບບຕ່າງໆ (ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າຂະໜາດນ້ອຍ, 
ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, 
REDD+, ຄ່າທ ານຽມຈາກການທ່ອງທ່ຽວ) 

ຈະແຈ້ງ. 
 ສ່ວນຫ າຍແມ່ນງ ົບປະມານຈາກຜູ້ໃຫ້ທ ນ.  

ຕາຕະລາງ 15: ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ I - ແຜນງານທ ີ 7 - ການຮວ່ມມຼື

ສາກນົ. 

ແຜນງານທ ີ7 
ຜົນໄດຮ້ບັຕົີ້ນຕ   ບນັຫາຄງົຄ້າງ  
 ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຂົີ້າເປັນພາຄີ ໃນ 8 ສົນທິສັນຍາສາກົນ; 
 ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມຼືຂັີ້ນພາກພຼືີ້ນ ສ າລັບ ການອະນຸລັກພັນພຼືດ/
ສັດ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ການກ ໍ່ສ້າງເຂຼືິ່ອນ. 

 ຍົກເວັນແຕ່ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ, ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງ
ຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົນທິສັນຍາອຼືິ່ນໆ 
ແມ່ນຂາດແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

 ຈ າເປັນຕ້ອງສົົ່ງເສີມ ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມຼື ກ່ຽວ
ກັບ ສົນທິສັນຍາທັງໝົດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວະນາໆພັນ ໃນຂັີ້ນ
ສູນກາງ ເພຼືິ່ອການດ າເນີນງານ. 

 

4.2 ບາດກາ້ວຕ ໍ່ໄປ  

ຜົນໄດ້ຮັບຕົີ້ນຕ ຈາກ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ ີ I ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ: 
ກ) ຄວາມຮັບຮູ້ດີຂ ີ້ນ ກ່ຽວກັບ ປະເດັນດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ; ຂ) ການສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ; ຄ) ການສ້າງ ວິທີທາງ ໃນການປ ກປ້ອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຊີວະນາໆພັນ ແບບຢ ນຍົງ; ແລະ ງ) ການສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງດ້ານ ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບສະຖາບັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງມີຊ່ອງຫວາ່ງຫ າຍ ຢູ່ກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າ ຜົນ
ໄດ້ຮັບຫ າຍຢ່າງ ແມ່ນກ າລັງຢັັ່ງຮາກລົງເລິກ ແລະ ເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນຮາກຖານ ສ າລັບ ການດ າເນີນງານທີິ່ມີຈຸດສຸມ
ຫ າຍກວາ່ ໃນເວລາທີິ່ເຫ ຼືອ ຂອງທົດສະວັດນີີ້. 

ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີI: ມຄີວາມຮບັຮູດ້ຂີ ີ້ນກວາ່ເກົົ່າ. ມີຄວາມຮັບຮູ ້
ດີຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ເປັນລະບົບຫ າຍຂ ີ້ນກວ່າຜ່ານມາ ກ່ຽວກບັ ແຫ ງ່ຊີວະນາພນັ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງມີ
ຊ່ອງຫວ່າງອັນພົີ້ນເດັົ່ນ ດ້ານຂ ໍ້ມູນວິຊາການ ຢູ່ກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ວາ່ ໃນປະຈຸບັນນີ ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ມີແນວຄວາມຄິດດີຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ ກ່ຽວກັບ ຕົີ້ນທ ນທ າມະຊາດ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ທີິ່ມີຢູ່ໃນ ແຫ ່ງຊີວະ
ນາໆພັນ. ມີຄວາມເຂົີ້າໃຈດີຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ ກ່ຽວກບັ ບັນດາທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ ທີິ່ພົວພັນເຖິງ ການອະນຸລັກຊີວະນາ
ພັນ; ສິິ່ງທີິ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ກ່ຽວກັບ ບັນດາເລົົ່ານີີ້; ແລະ ວິທກີານທີິ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ ເຊິິ່ງອາດນ າໃຊ ້
ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນທັງ ການອະນຸລັກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ.  

ບນັຫາທາ້ທາຍຕົີ້ນຕ  ສ າລບັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັນີີ້ ແລະ 
ສະບບັໃນອະນາຄດົ ແມ່ນການສ າຮອງຄວາມຮູ້ກັບຫ ັກຖານ. ຄຸນຄ່າຂອງຊບັພະຍາກອນ ຕ້ອງສາມາດ
ວັດແທກປະລິມານໄດ້. ດັົ່ງຄ າເວົີ້າທີິ່ວ່າ “ທ່ານບ ໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ສິິ່ງທີິ່ທ່ານບ ໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້”. ມັນ
ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະ ສຼືິ່ສານ “ຄວາມຮູ້ຕາມຫ ັກຖານ” ໃນຂັີ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈດ້ານ
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ເສດຖະກິດ ໃນທຸກຂັີ້ນ (ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ), ແລະ ໃນຂະແໜງການຕົີ້ນຕ ທັງໝົດ (ນັບແຕ່ 
ກະສິກ າ ຈົນເຖິງ ໂຄງລ່າງພຼືີ້ນຖານ). 

ສິິ່ງທີິ່ສ າຄັນຄຽງຄູ່ກັບ ການສ້າງຄວາມຮູ້ ກ ໍ່ແມ່ນການສຼືິ່ສານ ປະເດັນຊີວະນາໆພັນຕົີ້ນຕ  ແລະ ນ າພວກ
ມັນໄປສູ່ມຼື ຂອງພວກທີິ່ຕ້ອງການໃຊ້ມັນ. ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ 
ຕ້ອງພິຈາລະນາຖີິ່ຖ້ວນເຖິງ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ພ້ອມທັງ ເຕັກນິກສະໄ
ໝໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສຼືິ່ສານ ໂດຍອີງຕາມ ຄວາມເຂົີ້າໃຈເຖິງ ຄວາມຈ າເປັນ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊັກຊວນ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ຼືອ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້
ປະກອບສ່ວນ. 

ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ I: ການສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. ໂດຍການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ບັນດາຄູ່ຮວ່ມງານສາກົນ ແລະ ໂດຍການຮ່ວມມຼືກັບຫ າຍໂຄງການ, ຈ ິ່ງໄດ້ມີໂອກາດໃນການຝຶກ
ອົບຮົມຫ າຍຢາ່ງ ສ າລັບ ພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານເອກະຊົນ ພ້ອມທັງ ຜູ້ນ າພາຊຸມຊົນ. 

ການຮ ໍ່າຮຽນ ແມ່ນການລົງທ ນໄລຍະຍາວ ໃນສ່ວນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ອຸປະສັກຕົີ້ນຕ ໃນ ການດ າເນີນວຽກ
ງານ ໃນອະດີດ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ ກ ໍ່ແມ່ນການຂາດເຂີນ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທີິ່ຍຼືນຍງົ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ຢູ່
ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການຮຽນຮູ້ເຊັົ່ນກັນ. ນອກນັີ້ນ ກ ໍ່ຍັງມີຄວາມຈ າເປັນ ທີິ່ຕ້ອງຮັບປະກນັວ່າ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນ
ການຝຶກອົບຮົມ ເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ໂດຍກົງກັບ ບັນຫາບູລິມະສິດ. 

ບນັດາທາ້ທາຍຕົີ້ນຕ  ສ າລບັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັຕ ໍ່ໄປ ແມ່ນ
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຝຶກອົບຮົມ ຂ ີ້ນກັບ ຂອບພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີິ່ພິຈາລະນາ
ເຖິງ ວິທີການແກ້ໄຂປະເດັນຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ກວມລວມຫ າຍຂະແໜງການ. ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຈະບ ໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສ າລັບ ພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານເອກະຊົນເທົົ່ານັີ້ນ. ມັນ
ຄວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອສ າຄັນ ສ າລັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕົີ້ນຕ  ແລະ ຂະແໜງການທຸລະກິດ, ຍິງ, ຄົນ
ໜຸ່ມສາວ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຄວນຊີີ້ນ າວຽກ
ງານຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອສວຍໃຊ້ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮ່ວມມຼືຂັີ້ນພາກພຼືີ້ນ ແລະ ຂັີ້ນສາກົນ ໃຫ້ໄດ້ເຕັມສ່ວນ 
ພ້ອມທັງ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດ ຂອງການຮຽນຮູ ້ (ທັງສ າລັບຄົນໜຸ່ມສາວ ແລະ ຄົນອາຍຸສູງ) 
ເພຼືິ່ອຮັດແໜ້ນ “ເສັີ້ນໂຄ້ງຂອງການຮຽນຮູ້” ແລະ ຊ່ວຍເລັົ່ງລັດ ຂັີ້ນຕອນການຮຽນຮູ້. 

ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີI: ການສາ້ງ “ວທິທີາງ”. ຍຸດທະສາດແລະແຜນ
ດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນພະຍານຂອງ ການທົດລອງໃນຫ າຍດ້ານ, ການ
ຄົີ້ນຄວ້າກຽ່ວກັບ ການດ າເນີນງານ ແລະ ການສາທິດເຖິງ ວິທີການ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ ສ າລັບ ການອະນຸລັກ 
ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງຍຼືນຍົງ. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ເປັນໄປໄດ້ ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມ ຂັີ້ນສະຖາບັນ ແລະ 
ຂັີ້ນບຸກຄົນ ຂອງບັນດາພະນັກງານ ເຊິິ່ງມີຄວາມສ າຄັນ ເຊັົ່ນດຽວກັບ ການຮ່ວມມຼືຂອງ ບາ້ນ, ຜູ້ດ າເນີນງານຂັີ້ນ
ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ. 

ວິທີການທີິ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ກ າລັດພັດທະນາຢູ່ນັີ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ວິທີການ ທີິ່ພິຈາລະນາເຖິງ ການວາງແຜນ 
ແລະ ການສ າຫ ວດ ແບບມສີ່ວນຮ່ວມ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ, ການເພີີ້ມມູນຄ່າ, ການສົົ່ງເສີມ ພາລະ
ບົດບາດຂອງ ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ຕົວແບບຂອງ ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ຫາກ ໍ່ມີໃນຫວາ່ງບ ໍ່ດົນມານີີ້. 
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ບນັດາທາ້ທາຍຕົີ້ນຕ  ສ າລບັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັຕ ໍ່ໄປ ແມ່ນ
ຈະເຮັດແນວໃດ ເພຼືິ່ອຈັດການຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນການລະບຸ, ບັນທ ກ ແລະ ຫັນປ່ຽນ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ເລຼືີ້ອງເລົົ່າທີິ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ, ກ ລະນີສ ກສາ, ແລະ ການສັງເກດບ ໍ່ເປັນທາງການ ກ່ຽວກບັ ປະສົບການທີິ່
ດີ ເຂົີ້າສູ່ ຂ ໍ້ມູນ “ວິທີທາງປະຕິບັດ” (ປ ົ້ມຄູ່ມຼື, ຄ າແນະນ າ ແລະອຼືິ່ນໆ). ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ຈະຊ່ວຍພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງອຼືິ່ນໆ ໃຫ້ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ ທີິ່ໄດ້ພັດທະນາມາແລ້ວ ໄປສູ່ ຂົງເຂດອຼືິ່ນໆ ທີິ່
ມີສະພາບການ ແລະ ເງຼືິ່ອນໄຂຄ້າຍຄຼືກັນ. ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີເລົົ່ານີີ້ ຍັງຄວນກວມເອົາ ຄວາມຮູ້ດັີ້ງເດີມ ໃນ
ການປ ກປ້ອງຊັບພະຍາກອນຢ່າງຍຼືນຍົງ. ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຂະຫຍາຍ ຈ າເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ເຖິງ ອ າ
ນາດຂອງສິິ່ງຈູງໃຈດ້ານນະໂຍບາຍ ເພຼືິ່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວິທີ
ປະຕິບັດທີິ່ດີ. ສິິ່ງຈູງໃຈດັົ່ງກ່າວນັີ້ນ ປະກອບດ້ວຍ: ຄວາມໝັີ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງດິນ, ການເຂົີ້າເຖິງ
ຕະຫ າດໄດ້ດີກວ່າເກົົ່າ, ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການເຂົີ້າເຖິງ ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານ ເທັກໂຍ
ໂລຢີ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ. 

ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ I: ການສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ ້ ຂອບ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບສະຖາບນັ. ໃນໄລຍະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງ
ຊາດ ສະບັບທີ I, ໄດ້ມີການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ປະກອບດ້ວຍ ການນ າໃຊ້ ນິຕິກ າໃໝ່ໆ 
ເພຼືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ ການປ ກປ້ອງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຈັດການຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສົົ່ງເສີມກະສິກ າສະໄໝໃໝ່, ການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານທີິ່ສູງຂ ີ້ນ. 
ໃນເວລາດຽວກັນນັີ້ນ, ໂຄງສ້າງຂັີ້ນສະຖາບັນ ທີິ່ຈັດການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ກ ໍ່ຕ້ອງຈັດຄຼືນໃໝ່ເຊັົ່ນກັນ ເພຼືິ່ອໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບກວ່າເກົົ່າ.  

ບນັດາທາ້ທາຍໜ ິ່ງ ສ າລບັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັຕ ໍ່ໄປ ແມ່ນ
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ບົດສະເໜີຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຈະກາຍມາເປັນສ່ວນ
ໜ ິ່ງຂອງ ກົດຫມາຍທີິ່ດິນ ກ່ອນໝົດທົດສະວັດນີີ້. ວາລະຂອງການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ ເພຼືິ່ອຊ່ວຍ
ເຕົີ້າໂຮມເອົາ ເປ ົ້າໝາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ທີິ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນໃນການປ ກປ້ອງ ແຫ ່ງ
ຊັບພະຍາກອນ ໂດຍອີງຕາມເປ ົ້າຫມາຍເລົົ່ານັີ້ນ ແມ່ນກ່ຽວພັນເຊິິ່ງກັນແລະກັນ. ຂົງເຂດບູລິມະສິດຕົີ້ນຕ  
ຂອງການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ ປະກອບດ້ວຍ:  

 ການປະເມີນຄຸນຄ່າຂອງ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ; 

 ການວາງແຜນນ າໃຊ້ດິນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ; 

 ດ າເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ່າງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ ໂດຍອີງຕາມ 
ວິທີການທີິ່ຮັບຮູ້ໃນລະດັບສາກນົ; 

 ການສົົ່ງເສີມ ທຸລະກິດທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດຕ ໍ່
ສັງຄົມ; 

 ລະບົບໃດໜ ິ່ງ ສ າລັບ ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ ການໃຫບ້ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

 ລະບົບໃດໜ ິ່ງ ສ າລັບ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ເທົົ່າທຽມກັນ ຈາກຊີວະນາໆພັນ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການແບ່ງປັນກັນ ໃນກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການປ ກປ້ອງມັນ; 
ແລະ  



 

56 

 

 ກົນໄກຂັີ້ນສະຖາບັນ ເພຼືິ່ອປະສານ ການດ າເນີນງານ ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ຕ່າງໆ ໃນທາງດ້ານຊີວະນາໆພນັ, ການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດ.  

 

ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັທ ີ I: ການລະດມົຊບັພະຍາກອນ (ຈາກສນູກາງ, 
ຈາກການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເພຼືິ່ອການພັດທະນາ, ຈາກຂະແໜງການນະວດັຕະກ າ ແລະ ຂະແໜງການເອກະຊນົ). 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ ີI ບ ໍ່ມີແຜນລະດົມຊັບພະຍາກອນ
ທີິ່ເໝາະສົມ ກ ໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ ໄດ້ສະໜອງງ ົບປະມານ ຕາມພັນທະຂອງພວກເຂົາ ໃນ
ສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານນີີ້. 

 
ບນັດາທາ້ທາຍໜ ິ່ງ ສ າລບັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ສະບບັຕ ໍ່ໄປ ຈະ
ແມ່ນ ການສ້າງຍຸດທະສາດລະດົມຊັບພະຍາກອນ ທີິ່ລະອຽດ ເພຼືິ່ອໃຊ້ງ ົບປະມານ ທີິ່ລັດຖະບານລາວ ມີຢູ່
ແລ້ວນັີ້ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ (ເຊັົ່ນວ່າ: ປັບປຸງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອັດຕາການໂອນເງິນຂອງ 
ໂຄງການຕ່າງໆໃນປະຈຸບັນ) ພ້ອມທັງ ເພຼືິ່ອຊອກຫາງ ົບປະມານທີິ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຍ້ອນວິກິດການການ
ເງິນສາກົນ ແລະ ການຟ ົ້ນຕົວຊັກຊ້າ ທີິ່ກະທົບກັບ ລະດັບ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ທາງການເພຼືິ່ອການພັດທະນາ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຕ້ອງຊອກຫາທັງງ ົບປະມານດັີ້ງເດີມ (ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼືິ່ອການພດັທະນາ ແລະ ລັດຖະບານ) ແລະ ງ ົບປະມານໃໝ່ໆ (ການຈ່າຍເງິນສ າລບັ 

ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, REDD+, ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະອຼືິ່ນໆ).  

 
ແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນອຼືິ່ນ ກ ໍ່ແມນ່ ຂະແໜງການເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ ສິດນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ, ການພັດທະນາສວນປູກຕົີ້ນໄມ້ ແລະ ການສ າປະທານດິນ. ຖ້າວ່າ ຂະແໜງການ
ເອກະຊົນ ທັງມີພັນທະ ແລະ ທັງມີຄວາມກະຕຼືລຼືລົີ້ນ ໃນການປະຕິບັດ ວິທີການຄຸ້ມຄອງດິນແບບຍຼືນຍງົ 
ປະກອບກັບ ວິທີປະຕິບັດທາງທຸລະກິດທີິ່ມີຈັນຍາບັນ (ການຊົດເຊີຍ, ການຈັດແບ່ງແຮງງານ ແລະອຼືິ່ນໆ), 
ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ສາມາດສ້າງພຼືີ້ນທີິ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນພຼືີ້ນທີິ່ ທີິ່ຂ ີ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ທີິ່ເອົາໃຈໃສ່ ນິເວດ
ວິທະຍາ. ແຕ່ວ່າ ວິທີທາງ ທີິ່ຈະເຮັດເຊັົ່ນນັີ້ນໄດ້ ກ ໍ່ແມ່ນການສາທິດໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄຸ້ມຄອງດິນແບບ
ຍຼືນຍົງ ແມ່ນໝາຍເຖິງ ທຸລະກິດທີິ່ດີ ເຊິິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາສາມາດຫ ຸດມູນຄ່າຜະລິດ ຫ ຼື ເພີີ້ມຜົນ
ຜະລິດ ຫ ຼື ລາຍຮັບ. 
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ພາກທ ີII. ຍດຸທະສາດຊີວະນາໆພັນແຫງ່ຊາດ (2016-2025): ຫ ກັການ, 
ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ 

5. ວໄິສທດັ  

ປະຊາຊົນລາວ ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ຂອງພວກເຂົາ ໃນທາງດ້ານ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 
ເສດຖະກິດ, ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະນີີ້ ແລະ ໃນໄລຍາວ ທີິ່ໄດ້ຈາກແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນເລົົ່ານີີ້ 
ເຊິິ່ງບ ໍ່ສະເພາະແຕ່ ສ າລັບ ພວກເຂົາເທົົ່ານັີ້ນ ແຕ່ຍັງສ າລບັ ປະຊາຄົມໂລກ. ຜົນປະໂຫຍດເລົົ່ານີີ້ ແມ່ນມີຄວາມຍຼືນຍົງ 
ຜ່ານທາງ ການປ ກປ້ອງຈາກການບ ໍ່ໃຊ້ເກີນຂອບເຂດ, ການໃຊ້ຢ່າງສະຫ າດ, ແລະ ການຮັບປະກັນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດເລົົ່າ
ນີີ້ ຖຼືກແບ່ງຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. 

6. ຫ ກັການ  

ວິໄສທດັ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຫ ັກການສ່ວນຫ າຍ ທີິ່ໄດ້ກ ານົດໃນເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ໃນ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະ
ນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ ີ I ໂດຍມີການດັດແກ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະນູນ ຄຸນຄ່າທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 

ແຜນຍຸດທະສາດ 2011-2020 ສ າລັບ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ. 

ຊີວະນາໆພັນ ເປັນທັງຊັບສົມບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນຕົີ້ນທ ນທ າມະຊາດ ເຊິິ່ງມີຄຸນຄາ່ທາງເສດຖະກິດຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນ
ຕ້ອງຖຼືກນ າໃຊ້ ໃນລັກສະນະທີິ່ຍຼືນຍົງ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ແລະ ປ ກປ້ອງ ຕາມທີິ່ຮຸ້ນຄົນຜ່ານມາ ໄດ້ປະຕິບັດມາ 
ແລະ ເພຼືິ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຮຸ້ນຄົນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຮຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ. 

1. ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ຍັງໝາຍເຖິງ ການປ ກປ້ອງ ຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານ ນິເວດວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ, 
ສັງຄົມ, ວັດທະນາທ າ ແລະ ຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາ ຂອງຄົນລາວ. 

2. ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ຍຸດທະສາດພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຖິງປີ 2020 ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ ເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອ
ຮັກສາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ, ບັນລຸວາລະ 2030 ສ າລັບ ການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ແລະ 
ເປ ົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະຕບິັດຕາມວິທີການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ແລະ 
ຮັບປະກັນ ຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງການເມຼືອງ ແລະ ການເຊຼືິ່ອມສານກັບພາກພຼືີ້ນ ແລະ ກັບສາກົນ. 

3. ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍຼືນຍົງ ແມ່ນອົງປະກອບຕົີ້ນຕ ຂອງ ຍຸດທະສາດການດ າລົງຊີວິດ ແລະ 
ການຄ ໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ດີສຸດ ດ້ວຍວຽກງານອະນຸລັກກັບທີິ່ ທີິ່ໃຫ້ການ
ເຄົາລົບນັບຖຼື ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຄວາມຮູ້, ນະວັດຕະກ າ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິິ່ນ ຜູ້
ທີິ່ອາໃສ ຊີວະນາໆພັນນັີ້ນ. 

4. ການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງຍຼືນຍົງນັີ້ນ ຮຽກຮ້ອງເຖິງ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການຮ່ວມມຼື ໃນຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ປະເທດ, ພາກພຼືີ້ນ ແລະ ທົົ່ວໂລກ, ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ມູນຄາ່ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ. 
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5. ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ກ ານົດການ
ເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ຢ່າງ ຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. 

6. ການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຂອບກົດໝາຍ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ 
ຍ້ອນມັນເປັນ ມາດຕະການທີິ່ມີປະສິດທິພາບ ເພຼືິ່ອປ້ອງກັນ ການສູນຫາຍຂອງ ຊີວະນາໆພັນ. 

7. ການສ ກສາ ແລະ ການປູກຈິດສ ານ ກຂອງສາທາລະນະ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການຮັບປະກັນ ການ
ອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງຍຼືນຍົງ. 

8. ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ແຜນຍຸດທະສາດສາກົນ 
ເພຼືິ່ອຊີວະນາໆພນ 2011-2020 ແລະ 20 ເປ ົ້າໝາຍຊີວະນາໆພັນ ໄອຈິ (Aichi) ໃນທົົ່ວໂລກ. 

9. ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຄວນນ າພາ ການດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ
ກັບ ການສົົ່ງເສີມ ການຮ່ວມມຼື ແລະ ການປະສານງານ ບັນດາສົນທິສັນຍາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັຊີວະນາໆພັນ 
ທີິ່ ສປປ  ລາວ ເຂົີ້າເປັນພາຄີ ເພຼືິ່ອໃຫ້ການດ າເນີນງານ ໃນຕົວຈິງ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຫ າຍຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ. 

7. ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ  

ເປ ົ້າໝາຍຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສ າລັບປີ 2016-2025 ແມ່ນເພຼືິ່ອ: 

ສົົ່ງເສມີ ບດົບາດຂອງ ຊວີະນາໆພນັ ທີິ່ເປນັມ ລະດກົແຫງ່ຊາດ ແລະ ເປັນ ຕວົປະກອບສ າຄນັ ໃຫກ້ານ
ຫ ດຸຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກ ພອ້ມທງັ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກິດ ທີິ່ຍຼືນຍງົ ແລະ ສາມາດປບັຕວົໄດ.້   

ຈຸດປະສົງຕົີ້ນຕ ແມ່ນເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ເປ ົ້າໝາຍ ທີິ່ສອດຄອ່ງກັບ ເປ ົ້າໝາຍຕາ່ງໆຂອງສາກົນ ສ າລັບ ຊີວະນາໆພັນ 
ມີຄຼື: 

1. ຈັດຕັີ້ງວຽກງານ ທີິ່ກວມລວມເອົາຫ າຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີນະວັດຕະກ າໃໝ່ໆ ເພຼືິ່ອຢຸດການທ າລາຍ 
ແລະ ສົົ່ງເສີມການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ ແລະ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ມີຢູ່. 

2. ໃຫ້ຄ າແນະນ າທີິ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ສ າລັບ ການນ າໃຊ້ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງຍຼືນຍົງ ເພຼືິ່ອຊ່ວຍ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ຢ່າງຍຼືນຍົງ. 

3. ສ້າງຕັີ້ງກົນໄກພາກປະຕິບັດ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຢ່າງຍຸຕິທ າ ແລະ ເທົົ່າທຽມກັນ ຈາກ
ການນ າໃຊ້ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ. 

8. ຍດຸທະສາດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ  

5 ຍຸດທະສາດຕົີ້ນຕ  ພ້ອມທັງ ແຜນງານສ າຄັນຕ່າງໆ (ອະທິບາຍໃນ ຂ ໍ້ທີ 9) ແມ່ນໄດ້ສະເໜີຂ ີ້ນມາ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະ
ໜູນ ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ປີ 2016-2025 (ໃຫ້
ເບິິ່ງຮູບພາບທີ 9). ຍຸດທະສາດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍເລົົ່ານີີ້ ພິຈາລະນາເຖິງ ສະຖານະພາບ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງການປ່ຽນແປງ 
ຊີວະນາໆພັນ ພ້ອມທັງ ຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆ ຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງ
ຊາດ ສະບັບທ າອິດ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ພາກທີ I. ພວກມັນຍັງໄດ້ຖຼືກອອກແບບມາ ເພຼືິ່ອພິຈາລະນາເຖິງ ປະເດັນ/
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ໄພອັນຕະລາຍຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນ ພ້ອມທັງ ພິຈາລະນາເຖິງ ບູລິມະສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ທີິ່ມີຕ ໍ່ ເປ ົ້າໝາຍໄອຈ ິ
(Aichi) ຕາມທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ ໃນປີ 2010. 

 

  

ຮບູພາບທ ີ9: 5 ຍຸດທະສາດຕົີ້ນຕ  

 

8.1 ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ - ຍຸດທະສາດທ ີ1: ປ ກປອ້ງລະບບົນເິວດ ຂອງປະເທດນີີ້ 
ທີິ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ມຄີວາມສ າຄນັຕ ໍ່ເສດຖະກດິ ເຊິິ່ງຮວມທງັ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນ ຊະນດິພຼືດ/ສດັ ແລະ ເຊຼືີ້ອ
ພນັ. 

ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ມີເປ ົ້າໝາຍເພຼືິ່ອປ ກປ້ອງ ລະບົບນິເວດ ທີິ່ມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່
ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານ ຊະນິດພຼືດ/ສັດ ແລະ ເຊຼືີ້ອພັນ ທີິ່ມີຢູ່ໃນລະບົບເລົົ່ານັີ້ນ. ເພຼືິ່ອປະຕິບັດໄດ້
ເຊັົ່ນນັີ້ນ ແມ່ນຈ າເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງ ສິິ່ງກົດດັນໂດຍກົງ ຕ ໍ່ກັບ ລະບົບນິເວດຕົີ້ນຕ  ຕາມທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂ້າງລຸ່ມນີີ້
, ພ້ອມທັງ ຊະນິດພຼືດ/ສັດ ແລະ ແຫ ່ງເຊຼືີ້ອພັນ ພາຍໃນລະບົບນິເວດເລົົ່ານີີ້. ເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ໃນຕາໜ່າງຂອງ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນທ້ອງຖິິ່ນ ພ້ອມທັງ ຢູ່ນອກເຂດເລົົ່ານີີ້. 
ຄວາມເປັນຈິງໃນປະຈຸບັນ ຮຽກຮ້ອງເຖິງ ການກ ານົດເປ ົ້າໝາຍ ຂອງການອະນຸລັກ ທີິ່ຈະແຈ້ງກວ່າເກົົ່າ, ກະຕຸ້ນການ
ຜະລິດ ແລະ ລັກສະນະຂອງການບ ລິໂພກ ທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍອີງຕາມ ຜົນປະໂຫຍດຕ ໍ່ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ມີລະບຽບການ ທີິ່ຈະແຈ້ງກວ່າເກົົ່າ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າເກົົ່າ ໂດຍອີງຕາມ ການປະເມີນຜົນ 
ທີິ່ມີສັກສະນະຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບຫ າຍກວາ່ເກົົ່າ.  
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ຕາຕະລາງ 16: ຍຸດທະສາດທ ີ1 - : ປ ກປອ້ງລະບບົນເິວດ ຂອງປະເທດນີີ້ ທີິ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ມຄີວາມສ າຄນັຕ ໍ່ເສດຖະກດິ. 

ຍດຸທະສາດທ ີ1 
ເປ ົ້າໝາຍ ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຕວົບົົ່ງຊີີ້ຜນົໄດຮ້ບັ 

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 1.1: ການປ ກປອ້ງ ລະບບົນິເວດປາ່ໄມ ້ 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.1.1 
ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ 70% ຂອງປ່າ
ປ ກຄຸມ ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ລວມທົົ່ວປະເທດ 
ພາຍໃນປີ 2020 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່
ກ່ຽວຂອ້ງ: ເປ ົ້າໝາຍທ ີ5  

 
ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຂອງ 
ສປປ ລາວ ປີ 2010 ເວົີ້າວ່າ 53.000 ຮຕ ຂອງປ່າໄມ້ 
ຈະຖຼືກເສຍໄປ ໃນແຕ່ລະປີ. 
ການຕິດຕາມ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ ລະບຽບການປ ກປ້ອງ
ປ່າໄມ້ ຍັງຄົງສຼືບຕ ໍ່ເປັນບັນຫາທ້າທາຍ. 

 

60% ຂອງພະນັກງານ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມ ລະບຽບການປ ກປ້ອງ ທີິ່ອອກໂດຍ 
ພາກສ່ວນທີິ່ຖຼືກແຕ່ງຕັີ້ງ ພ້ອມທັງ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີິ່ຈະແຈ້ງ. 
ສ າເລັດການສ າຫ ວດປ່າໄມ້, ການຈັດສັນ 
ແລະ ການຟ ົ້ນຟູ ບັນລຸໄດ້ 70% ຂອງ
ປ່າໄມ້ ຂອງພຼືີ້ນທີິ່ລວມທັງໝົດ ພາຍໃນ
ປີ 2020 ໂດຍໃຫ້ມີ 35,000 ຮຕ ເປັນ
ປ່າປູກ ແລະ 1.5 ຮຕ ເປັນປ່າເກີດ
ຕາມທ າມະຊາດ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.1.2 
ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າ ເພຼືິ່ອການ
ຄ້າ ແບບຍຼືນຍົງ ແລະ ຂະບວນການແປ
ຮູບ ທີິ່ເພີີ້ມການຈ້າງແຮງງານ ໃນ
ຊົນນະບົດ ແມ່ນບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດ ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 70% ຂອງອຸດສາຫະກ າໄມ້ 
ແລະ ການເກັບຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າ
ຂອງດົງ.  
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງ: ເປ ົ້າໝາຍທ ີ7 

 
ການທົດລອງໃນ 8 ຈຸດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
ແບບຍຼືນຍົງ ແມ່ນກ າລັງດ າເນີນຂ ີ້ນ ໃນ 7 ແຂວງ (ການ
ພັດທະນາປ່າໄມ້ແລະຊົນນະບົດແບບຍຼືນຍົງ) ໃນຈ ານວນ 
ເຂດປ່າຜະລິດ 51 ແຫ່ງ.  
ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້ ສະຖານທີິ່ 2 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢ ນ 
SMART  ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໄມ້. ການສົົ່ງອອກ 
ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢ ນຄຸນ
ນະພາບ (ຫວາຍ) ແມ່ນໄດ້ເລີີ້ມຂ ີ້ນ ໃນຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີີ້. 
ຢ່າງໜ້ອຍ 69 ໂຄງການປ່າໄມ້ບ້ານ ໃນປະຈຸບັນນີ ກ າລັງ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ບັນດາໂຄງການເພຼືິ່ອ
ປ່າໄມ້. 

 
ເພີີ້ມຈ ານວນ ທຸລະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດ 
ດ້ານປ່າໄມ້ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢ ນຈາກ
ສາກົນ ແລະ ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
ເພີີ້ມຈ ານວນຄົວເຮຼືອນທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ຈາກບັນດາໂຄງການປ່າໄມ້
ບ້ານ ທີິ່ຕັີ້ງຢູ່ໃນ ເຂດຈຸດສຸມບູລິມະສິດ. 
  

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 1.2: ການປ ກປອ້ງເຂດດນິທາມ ແລະ ລະບບົນເິວດປະມງົ  

ເປ ົ້າໝາຍ 1.2.1 
ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ ສະຖານທີິ່ອະນຸລັກ ແລະ 
ເພາະພັນປາ ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ແຫ່ງ 
(ເຊິິ່ງຮວມທັງ ຊະນິດທ້ອງຖິິ່ນ/
ພຼືີ້ນເມຼືອງ) ແລະ ຖຼືກຮັບຮູ້/ໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່
ອາໃສຢູ່ໃນ ເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງ 
ສະຖານທີິ່ເລົົ່ານີີ້. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງ: ເປ ົ້າໝາຍທ ີ6 

 
ມີສະຖານທີິ່ທົດລອງເພາະພັນປາ ຂອງກອງທ ນຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄດ້ສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວິທີປະຕິບັດ
ທີິ່ດີ (ໂດຍເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ກັບ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊະນິດສັດອົບ
ພະຍົກ). 
ໄດ້ລະບຸ ແລະ ພັດທະນາ ສະຖານທີິ່ ອະນຸລັກປາ ໃນລະດັບ
ຊຸມຊົນ ຫ າຍກວ່າ 300 ແຫ່ງ ໃນ 3 ແຂວງພາກເຫນຼືອ 
(ແຜນງານຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ). 
ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ ເຂດອະນຸລັກປາເອີນ Probarbus ຂ ີ້ນ 4 
ເຂດ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຊ່ວງລະຫວ່າງ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
ເຖິງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
(FISHBIO-CEPFIUCN). 
ນອກຈາກນັີ້ນ ກ ໍ່ຍັງມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສ້າງແຜນ
ງານຄຸ້ມຄອງເຂດອ່າງໂຕ່ງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງໜ້ອຍ ໃນ 2 ເຂດອ່າງໂຕ່ງ.  

 
ປັບປຸງການຫາປາ ຕ ໍ່ຫົວໜ່ວຍ ໃນເຂດ
ທົດລອງທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້. 
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ເປ ົ້າໝາຍ 1.2.2 
ມີຍຸດທະສາດເຂດດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ ພ້ອມ
ທັງ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງທີິ່ມີ
ງ ົບປະມານພຽງພ  ຢ່າງໜ້ອຍ ໃນ 12 
ເຂດດິນບ ລິເວນນ ໍ້າທີິ່ສ າຄັນ.  

ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່
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ການສ າຫ ວດເຂດດິນທາມຄັີ້ງທ າອິດ ໄດ້ຈັດຂ ີ້ນໃນປີ 
1993 ແລະ ຫ ັງຈາກນັີ້ນ ກ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້ດ າເນີນວຽກງານຕິດຕາມ
ຫຍັງຫ າຍ. 
2 ດິນບ ລີເວນນ ໍ້າ ເຂດຣາມຊາ (RAMSAR) ໄດ້ຖຼືກ
ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນ. ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ ພຼືີ້ນທີິ່ດິນທາມ ທີິ່ຢູ່
ນອກເຂດຣາມຊາ ແມ່ນບ ໍ່ຈະແຈ້ງ. 

 
ແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ອ້າງອີງເຖິງ 
ຍຸດທະສາດເຂດດິນທາມແຫ່ງຊາດ ໃນ
ການສ້າງແຜນງານການປະມົງ ໃນຢ່າງ
ໜ້ອຍ 12 ເຂດດິນບ ລິເວນ ໍ້າ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.2.3  
ປ ກປ້ອງຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ແລະ 
ປະລິມານນ ໍ້າ ໃນ 10 ອ່າງແມ່ນ ໍ້າ ເພຼືິ່ອ
ໃຫ້ນ ໍ້າໄດ້ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານ ຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ທາງດ້ານປະລິມານ, ແລະ 
ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜົນກະທົບມີໜ້ອຍ
ສຸດ. 

 
ຍ້ອນແຮງກົດດັນຈາກ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມຼືອງ 
ຢ່າງໄວວາ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຫ ັົ່ງໄຫ 
ເຂົີ້າສູ່ເຂດເທດສະບານ, ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ຈ ິ່ງມີທ່າອ່ຽງວ່າ 
ຈະຊຸດໂຊມລົງໄປເລຼືີ້ອຍໆ. 
ກອງເລຂາຂອງ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໄດ້ສະໜັບ
ສະໜູນ ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ວຽກງານຫ້ອງທົດລອງ 
ສ າລັບ ຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ໃນກົມສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
ຕົວຢ່າງນ ໍ້າ ແມ່ນເກັບຈາກ 19 ສະຖານທີິ່ຕິດຕາມ ໃນທົົ່ວ 
ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ວິເຄາະ 18 ລັກສະນະຂອງນ ໍ້າ. 

 
ສ າເລັດການສ້າງ ແລະ ການຈັດັີ້ງປະຕິບັດ 
ກົນໄກຕ່າງໆ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງແຫ ່ງນ ໍ້າ
ແບບເຊຼືິ່ອມສານ ໃນ 10 ເຂດອ່າງນ ໍ້າບູລິ
ມະສິດ (ນ ໍ້າງຼືິ່ມ, ນ ໍ້າເທີນ-ນ ໍ້າກະດິງ, ເຊ
ບັີ້ງໄຟ, ເຊບັີ້ງຫຽງ, ນ ໍ້າອູ, ເຊກອງ, ນ ໍ້າ
ງຽບ, ນ ໍ້າຊ າ, ເຊໂດນ, ນ ໍ້າມ້າ) ແລະ 
ເຂດອ່າງນ ໍ້າປີກຍ່ອຍອຼືິ່ນໆ ທີິ່ມີທ່າແຮງ
ສູງ. 
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ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 1.3: ການປ ກປອ້ງ ລະບບົນເິວດກະສິກ າ 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.3.1  
ການໃຫ້ບ ລິການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານກະສິກ າ 
(ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການ, ແນວ
ພັນ, ການປ້ອງກັນພຼືດ, ສິນເຊຼືິ່ອ, ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານຕະຫ າດ, ອາຫານສັດ, 
ການປະມົງ ແລະອຼືິ່ນໆ) ແມ່ນໄດ້ສະໜ
ອງໃຫ້ ຊຸມຊົນກະສິກ າລິເລີີ້ມ ທີິ່ນ າໃຊ້ 
ມາດຕະການຜະລິດ ແບບຍຼືນຍົງ. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່
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ແຜນງານຄົີ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາ ຫ າຍແຜນງານ ແມ່ນກ າລັງສ້າງ 
ວິທີປະຕິບັດດ້ານກະສິກ າ ທີິ່ຍຼືນຍົງ ແລະ ອີງຕາມ ຊີວະນາໆພັນ
ກະສິກ າ ໃນຂັີ້ນພຼືີ້ນທີິ່ປູກ (ເຊັົ່ນວ່າ ໃຊ້ວິທີການໝູນວຽນ ປູກພຼືດ
ພຼືີ້ນເມຼືອງ, ໃຊ້ປຸຸ໋ຍຊີວະພາບ ແລະ ການປ ກປ້ອງພຼືດຊີວະພາບ, ໃຊ້
ວິທີຄາດໄຖໜ້ອຍສຸດ ແລະອຼືິ່ນໆ) ແລະ ໃນຂັີ້ນທັດສະນີຍະພາບ 
(ການວາງແຜນນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ແລະດິນ ທີິ່ສົົ່ງເສີມ ຊີວະນາໆພັນ
ກະສິກ າ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ທັດສະນີຍະພາບ ທີິ່ເຮັດຫ າຍໜ້າທີິ່, ການວາງ
ແຜນ ລະບົບນິເວດກະສິກ າ). 
ແຜນງານການອະນຸລັກນອກສະຖານທີິ່ ສ າລັບພັນເຂົີ້າ, ຫວາຍ, 
ແລະ ຊະນິດອຼືິ່ນໆຈ ານວນໜ ິ່ງ. 
ແຜນງານຊີວະນາໆພັນກະສິກ າແຫ່ງຊາດ ປີ 2005 ປະກອບມີ 
ວິທີການດ້ານນິເວດກະສິກ າ ເຊິິ່ງເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ກັບ ITPGRFA. 

 
ເພີີ້ມຈ ານວນກະສິກອນ ທີິ່ນ າໃຊ້ 
ມາດຕະການກະສິກ າແບບຍຼືນຍົງ 
(ຊະນິດທ້ອງຖິິ່ນ, ຄວາມຫ າກ
ຫ າຍຂອງພຼືດ, ຄວາມ
ອຸດົມສມົບູນຂອງດິນ, ກະສິກ າ
ອະນຸລັກ, ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພຼືດ
ແບບເຊຼືິ່ອມສານ ແລະອຼືິ່ນໆ). 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.3.2 
ການປ ກປ້ອງ ແລະ ການນ າໃຊ້ ພຼືີ້ນທີິ່
ກະສິກ າ ທີິ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍ ຊີວະນາໆ
ພັນ ຢ່າງຍຼືນຍົງ ໃນຢ່າງໜ້ອຍ 1 
ສະຖານທີິ່ຕ ໍ່ແຂວງ. 

ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່

 
ພຼືີ້ນທີິ່ດິນກະສິກ າ ມີຫ ຸດລົງ ຍ້ອນການໃຊ້ດິນ ເພຼືິ່ອປະໂຫຍດອຼືິ່ນ
ທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນກະສິກ າ. ບັນດາໂຄງການທົດລອງ ແມ່ນກ າລັງສາທິດ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄຸນຄ່າຂອງ ພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າ ທີິ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍ 
ຊີວະນາໆພັນ ໂດຍການວາງແຜນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ດ້ານ
ກະສິກ າ. 

 
ພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າ ທີິ່ອຸດົມສົມບູນ
ດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ສ າຄັນ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບການປ ກປ້ອງຈາກ 
ການໃຊ້ດິນ ເພຼືິ່ອປະໂຫຍດອຼືິ່ນທີິ່ບ ໍ່
ແມ່ນກະສິກ າ ໃນແຜນນ າໃຊ້ດິນ 
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ບາງແຂວງ ແລະ ບາງເມຼືອງ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.3.3 
ຂະແໜງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ຫ ຸດ
ການນ າໃຊ້ ສານເຄມີກະສິກ າ ທີິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ. 

 
ມີຫ ັກຖານຢັົ້ງຢ ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ 
ທີິ່ຖຼືກຫ້າມແລ້ວນັີ້ນ ໄດ້ຖຼືກນ າເຂົີ້າມາ ໃນ ສປປ ລາວ (World 

Bank & STEA, Lao PDR Environment Monitor, 

2005) 

 
ຂະແໜງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ຫ ຸດ
ການນ າໃຊ້ ສານເຄມີ ທີິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ ລົງ 5% (ພາຍໃນປີ 
2020) ແລະ 20% (ພາຍໃນປີ 
2025). 

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 1.4: ລະບບົນເິວດໃນເຂດເທດສະບານ  
ເປ ົ້າໝາຍ 1.4.1  
ແຜນພັດທະນາທ້ອງຖິິ່ນ ຢ່າງໜ້ອຍ ໃນ 
8 ຕົວເມຼືອງຂອງແຂວງ ເຊິິ່ງຮວມທັງ 
ການປ ກປ້ອງ ແລະ ການສົົ່ງເສີມ ເຂດ
ອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ລະບົບນິເວດ (ປ່າໄມ້, 
ດິນທາມ, ແມ່ນ ໍ້າ ແລະອຼືິ່ນໆ) ທີິ່ປ ກປ້ອງ
ພວກມັນ.  
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່
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ແຜນຜັງເທດສະບານ ໄດ້ສ້າງຂ ີ້ນມາສ າລັບ 147 ຈຸດ ເຊິິ່ງບ ໍ່ໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ພຽງພ ກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ ກ
ປ້ອງຊີວະນາໆພັນ. 
ແຜນການທີິ່ເອົາໃຈໃສ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຖຼືກວາງແຜນສ າລັບ ຕົວ
ເມຼືອງທີິ່ຖຼືກຄັດເລຼືອກ ເຊິິ່ງເປັນສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ ຂ ໍ້ຕົກລົງກັບ 
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. 

 
ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ໃນ
ເຂດເທດສະບານ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.4.2 
ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ເກີດຂ ີ້ນມາ ໃນເຂດ
ເທດສະບານ ໃນທົົ່ວປະເທດ ຫ ຸດລົງ. 

 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້ເພີີ້ມຂ ີ້ນເຖິງ ຄວາມຈ າເປັນ 
ໃນການຈັດການກັບ ບັນຫາທີິ່ເພີີ້ມຂ ີ້ນຈາກ ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອປະເພດແຂງ 
ກ່ອນທີິ່ມັນຈະມີຫ າຍເກີນໂພດ. 
5 ຕົວເມຼືອງໃຫຍ່ ມີລະບົບເກັບຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອປະເພດແຂງ ໃນຮູບການ
ໃດໜ ິ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
ໃນຈ ານວນນີີ້, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ມີອັດຕາຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ສູງທີິ່ສຸດ 
ຢູ່ທີິ່ 4,92 ກິໂລກຣາມ/ອາທິດ/ຫົວຄົນ, ຕາມມາດ້ວຍ ແຂວງ
ຫ ວງພະບາງ ຢູ່ທີິ່ 3,88 ກິໂລກຣາມ/ອາທິດ/ຫົວຄົນ (ອົງການ
ຮ່ວມມຼືພັດທະນາແຫ່ງປະເທດນ ເວ, ປີ 1998). 

 
ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ ໃນເຂດເທດສະບານ ໃນ
ທົົ່ວປະເທດ ຫ ຸດລົງ 10% (ພາຍ
ໃນປີ 2020) ແລະ 30% (ພາຍ
ໃນປີ 2025). 

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 1.5: ການຄຸມ້ຄອງເຂດປາ່ສະຫງວນ ແລະ ການອະນຸລກັຊະນດິພຼືດ/ສັດ 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.5.1  
ມີແຜນຄຸ້ມ ແລະ ງ ົບປະມານພຽງພ  ເພຼືິ່ອ
ບັງຄັບໃຊ້ ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ 
ຢ່າງໜ້ອຍໃນ 10 ເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ (ຈາກທີິ່ມີຢູ່ 2 ແຫ່ງໃນປະຈຸ
ບັນ), 5 ເຂດປ່າສະຫງວນຂັີ້ນແຂວງ, 3 
ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ 2  
ເຂດແລວເຊຼືອມຕ ໍ່. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່
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ມີ 24 ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີິ່ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນມາແລ້ວ 
(ສອດຄ່ອງກັບ ປະເພດຕ່າງໆຂອງ ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການ
ອະນຸລັກທ າມະຊາດ). 10 ເຂດປ່າສະຫງວນ ມີແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ 2 ເຂດ ໄດ້ປັກຫ ັກໝາຍແລ້ວ. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນ
ຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນເປັນປະເດັນຕົີ້ນຕ . 
ພະນັກງານຈ ານວນໜ້ອຍໜ ິ່ງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຂັີ້ນ
ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນ ແຕ່ວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ ຄວາມ
ສາມາດຂອງພະນັກງານ ກ ໍ່ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍ. ຊຸມຊົນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ ວຽກງານໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ໃນຖານະ
ເປັນ ຜູ້ຮ່ວມດ າເນີນງານ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດພາກສະໜາມ. 

 
ບົດລາຍງານທີິ່ໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢ ນ
ແລ້ວ ໄດ້ລະບຸວ່າ ເຫດການເກີດ
ໄຟປ່າ, ການທ າລາຍປ່າ ແລະ 
ການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ຫ ຸດ
ລົງ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.5.2 
ສະຖານທີິ່ປ່າໄມ້ບ້ານ ທີິ່ຕັີ້ງຢູ່ຕິດກັນ ໄດ້
ຖຼືກຮັບຮູ້/ສົົ່ງເສີມ ເພຼືິ່ອປະກອບເປັນ 

 
2 ສະຖານທີິ່ ສ າລັບ ເຂດແລວເຊຼືອມຕ ໍ່ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໄດ້
ຖຼືກລະບຸຂ ີ້ນມາແລ້ວ ແລະ ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບ ອ ານາດ

 
ຫ ຸດຜ່ອນການຄ້າຊະສິດສັດປ່າທີິ່
ສ າຄັນ ໃນເຂດແລວເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ຊີວະ



 

63 
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ເປ ົ້າໝາຍ ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຕວົບົົ່ງຊີີ້ຜນົໄດຮ້ບັ 

ພາກສ່ວນປອດສານພິດ ຂອງ 2 ເຂດ
ແລວເຊຼືິ່ອມຕ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ທີິ່
ອາດຈະເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ທີິ່ກະຈັກ
ກະຈາຍນັີ້ນ ໃຫ້ເຂົີ້າກັນ. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່
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ການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ເຊິິ່ງກວມຢູ່ໃນ ໂຄງການອານຸພາກພຼືີ້ນ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 

ນາໆພັນ ທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້. 
ປະຊາກອນສັດປ່າຂະໜາດໃຫຍ່ 
ແລະ ການເຄຼືິ່ອນຍ້າຍ ແລະ 
ການແຈກຢາຍ ໄດ້ຫ າຍກວ່າເກົົ່າ 
ໃນລະຫວ່າງ 2 ເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.5.3 
ການໃກ້ສູນພັນຂອງ ຊະນິດພຼືດ/ສັດບູລິ
ມະສິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຊະນິດ (ຈະກ າ
ນົດຈາກ ລາຍການ RED ຂອງລາວ) 
ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ຜ່ານທາງ ການບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົົ່າ ແລະ ການ
ອະນຸລັກກັບທີິ່ ແລະ ນອກສະຖານທີິ່. 

ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່
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ລາຍການ RED ຂອງລາວ ລະບຸວ່າ 95 ຊະນິດສັດປ່າ ແລະ 
ສັດນ ໍ້າ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ປະເພດ 1, ແຕ່ວ່າ ຄວາມສາມາດໃນ
ການຕິດຕາມ ແມ່ນເປັນບັນຫາອັນໜ ິ່ງ. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ ໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ໄດ້ຜ່ານໃນປີ 2007, 
ສ່ວນກົດໝາຍ ຂະແໜງການອຼືິ່ນໆ (ເຊັົ່ນວ່າ ປ່າໄມ້, ປະມົງ) ກ ໍ່ມີ
ຂ ໍ້ກ ານົດກ່ຽວກັບ ການອະນຸລັກພຼືດ/ສັດຊະນິດຕ່າງໆ. 
ແຜນປ ກປ້ອງແລະຟ ົ້ນຟູເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ສ າລັບ ຊະນິດພຼືດ/ສັດທີິ່ສ າຄັນ 
ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຊະນິດ ແມ່ນກ າລັງດ າເນີນການຢູ່ ເປັນບາງສ່ວນ 
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກສາກົນ. ລັດຖະບານລາວ ປະຕິບັດ
ຕາມ ຄ າແນະນ າ CITES ສ າລັບ ດ້ານພາສີ ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ 

ແຜນງານ ASEAN – WEN. 

 
ບົດລາຍງານທີິ່ໄດ້ຜ່ານການຢັົ້ງຢ ນ
ແລ້ວ ຊີີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລ່າ ແລະ 
ການຂາຍ ຊະນິດສັດປ່າສ າຄັນ 
ຫ ຸດລົງ. 
ສ້າງສູນຟ ົ້ນຟູສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ສ າ
ລັບ ສັດປ່າທີິ່ຍ ດມາໄດ້. 
ກອງທ ນສ າລັບ ສວນພຼືກສາສາດ
ແຫ່ງຊາດ, ສວນສັດ, ແຜນງານ
ເພາະພັນແບບຂັງໄວ້ກັບທີິ່.  
ປັບປຸງ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 
ໂດຍການສ້າງ ລະບົບ Lao-

WEN ແລະ ລະບົບລາດຕະເວນ 
ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.5.4  
ໄດ້ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກ ພຼືດ
ການຢາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຮັບງ ົບປະມານ 
ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະ
ໜູນ ແຜນງານປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບເບຼືີ້ອງ
ຕົີ້ນ ໃນ 1 ສະຖານທີິ່ ຕ ໍ່ 1 ແຂວງ ເປັນ
ຢ່າງໜ້ອຍ. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈິ (Aichi) ທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງ: ເປ ົ້າໝາຍທ ີ13 

 
ມີຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິິ່ນ ກ່ຽວກັບ ການຢາສະໝູນໄພ ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ບັນທ ກ
ໄວ້ຢ່າງດີ ຫ ຼື ນ າໃຊ້ແບບບ ໍ່ຍຼືນຍົງ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ອົງ
ປະກອບປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຂອງແຜນງານຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ. 
ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ກ າ
ລັງດ າເນີນການສ າຫ ວດ. ພຼືີ້ນທີິ່ອະນຸລັກພຼືດການຢາ ແມ່ນໄດ້ກ າ
ນົດຂ ີ້ນໃນ ປ່າໄມ້ຫ າຍແຫ່ງ ໃນທົົ່ວປະເທດ. 

 
ພຼືດທີິ່ເປັນຢາບູລິມະສິດ ໄດ້ຮັບ
ການສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜ ິ່ງ 
ຂອງແຜນງານປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບ
ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ໃນເຂດທົດລອງທີິ່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້. 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.5.5 
ລະບຽບການປັບປຸງໃໝ່ ຖຼືກນ າໃຊ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພຼືິ່ອ
ປ ກປ້ອງ ພຼືດຕ່າງໆ (ຮວມທັງ ເຂົີ້າ) 
ແລະ ສັດ ໃນເຂດພຼືີ້ນທີິ່ບູລິມະສິດ ຈາກ
ການບຸກລຸກຂອງ ຊະນິດຕ່າງຖິິ່ນ. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈິ (Aichi) ທີິ່
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ບັນດາຫ້ອງການຕາງໜ້າລັດຖະບານລາວ ດ າເນີນວຽກງານ ບົນ
ພຼືີ້ນຖານຂອງ ຂອບຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບແຫ່ງຊາດ 
ເຊິິ່ງວຽກງານຕົີ້ນຕ ຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນການຕິດຕາມເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ 
ແລະ ການປູກຈິດສ ານ ກ. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ
ທາງຊີວະພາບ ແມ່ນກ າລັງລ ຖ້າອະນຸມັດ. ກົດໝາຍໃໝ່ ວ່າດ້ວຍ 
ສັດລ້ຽງ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ດ້ານຕ່າງໆ 
ຂອງ ອານຸສັນຍາ Cartagena. ຄວາມສາມາດຂອງ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນເປັນບັນຫາທ້າທາຍອັນໜ ິ່.  

 
ມີແຜນງານກຽມຄວາມພ້ອມ ທີິ່
ກວມເອົາ ທຸກພາກສ່ວນຕົີ້ນຕ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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8.2 ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ - ຍດຸທະສາດທ ີ 2: ເຊຼືິ່ອມສານ ຄນຸຄາ່ຂອງ ຊວີະນາໆ
ພນັ ເຂົີ້າໃນ ການຕດັສິນໃຈກຽ່ວກບັ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເພຼືິ່ອຮບັປະກນັດາ້ນ ການນ າໃຊແ້ບບຍຼືນຍງົ ແລະ ດາ້ນ
ງບົປະມານ. 

ໃນສະພາບການຂອງ ປະເທດທີິ່ກ າລັງພັດທະນາ, ການນ າໃຊ້ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ຕ້ອງມສີິິ່ງຈູງໃຈໄລຍະຍາວ ໃນການ
ປ ກປ້ອງພວກມັນ. ເພຼືິ່ອເຮັດໄດ້ເຊັົ່ນນັີ້ນ, ຈ ິ່ງຈ າເປັນຕ້ອງເຂົີ້າໃຈເຖິງ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ ສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ ຢ່າງແທ້ຈິງ 
ຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ກ ານົດວ່າ ຊີວະນາໆພັນ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ ຄຼືແນວໃດ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງຼືິ່ອນໄຂແນວໃດ ເພຼືິ່ອໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດທາງ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທັງໃນໄລຍະສັີ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ. 
 

ຕາຕະລາງ 17: ຍດຸທະສາດທ ີ 2: ເຊຼືິ່ອມສານ ຄນຸຄາ່ຂອງ ຊວີະນາໆພນັ ເຂົີ້າໃນ ການຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ເພຼືິ່ອຮບັປະກນັດາ້ນ ການນ າໃຊແ້ບບຍຼືນຍງົ ແລະ ດາ້ນງບົປະມານ.  

ຍດຸທະສາດທ ີ2  
ເປ ົ້າໝາຍ ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຕວົບົົ່ງຊີີ້ຜນົໄດຮ້ບັ 

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 2.1: ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັ ຄນຸຄ່າທີິ່ແທຈ້ງິຂອງ ຊີວະນາໆພນັ ໃນແຜນພດັທະນາ 
ເປ ົ້າໝາຍ 2.1.1 
ການປະກອບສ່ວນຂອງ ແຫ ່ງຊີວະນາໆ
ພັນ ເຂົີ້າໃນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບ
ການພິຈາລະນາ ໃນການວາງແຜນການ
ລົງທ ນ ສ າລັບ ແຜນງານຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພຼືີ້ນ
ທີິ່ທຸກຍາກຫ າຍ ຕາມທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 
ແຜນງານຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ
ລັດຖະບານລາວ. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກົນ ໄອຈິ (Aichi) ທີິ່
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ແຜນງານຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງຊຸມ
ປີຜ່ານມາ ໄດ້ປະກອບເຂົີ້າໃສ່ໃນ ກາຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຂັີ້ນບ້ານ ເຊິິ່ງເປັນການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 

 
ບັນດາຕົວບົົ່ງຊີີ້ສະເພາະທີິ່ຕັີ້ງ ເຊັົ່ນວ່າ ຜົນໄດ້
ຮັບສູງກວ່າ ຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງ
ປ່າຂອງດົງ ມູນຄ່າເພີີ້ມ; ການອະນຸລັກ ທັກ
ສະຕ ໍ່າແຜ່ນແບບດັີ້ງເດີມ; ຫ ຸດຜ່ອນ ຈ ານວນ
ເດຼືອນທີິ່ຂາດເຂີນລົງ; ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການ
ເຈັບເປັນທ າມະດາ, ແລະອຼືິ່ນໆ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 2.1.2 
ປະກອບ ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ
ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ເຂົີ້າໃນ 
ການພັດທະນາ ຕົວເມຼືອງ ແລະ ເຂດ
ຊົນນະບົດ ສ າລັບ ການນ າໃຊ້ແບບຍຼືນ
ຍົງ.  

  
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ 
(ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໃນປີ 2012: 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ສະບັບປັບປຸງ ປະກອບດ້ວຍ ຂ ໍ້ກ ານົດໜ ິ່ງ ກ່ຽວກັບ 
ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບ
ຮອບດ້ານ. 
ມາດຕາ 18: ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບຮອບດ້ານ 
ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນ ການປ ກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, 
ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບ
ຮອບດ້ານ ຕ້ອງປະຕິບັດດັົ່ງນີີ້: 

 ກ ານົດແຜນການນ າໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແບບຍຼືນຍົງ ແລະ ແຜນການນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ແຜນແມ່ບົດການຈັດ
ສັນນ າໃຊ້ທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ. 

 ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

 
ສ້າງແຜນແມ່ບົດນ າໃຊ້ທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ 
ໃນຂັີ້ນສູນກາງ, ຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນເມຼືອງ 
ສ າລັບ ການນ າໃຊ້ ທີິ່ດິນຢ່າງຍຼືນຍົງ ປະກອບ
ກັບ ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດທີິ່ມີຄຸນຄ່າ 
ແລະ ມ ລະດົກທາງວັດທະນາທ າ.  
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ຍດຸທະສາດທ ີ2  
ເປ ົ້າໝາຍ ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຕວົບົົ່ງຊີີ້ຜນົໄດຮ້ບັ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນສະຖານທີິ່ໃດໜ ິ່ງ ໂດຍ
ສະເພາະເຂດທີິ່ຢູ່ອາໃສ, ເຂດກະສິກ າ ແລະ 
ເຂດອຸດສາຫະກ າໃນອະນາຄົດ ຫ ຼື ສະຖານທີິ່
ຕັີ້ງ ແລະ ໂຄງການລົງທ ນຂະໜາດໃຫຍ່. 

 ສ້າງມາດຕະຖານ, ຫ ັກການກ່ຽວກັບ ການກ າ
ນົດຫ ັກໝາຍ ແລະ ເຂດພຼືີ້ນທີິ່ ທີິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ 
ໃນຂ ໍ້ 2 ຂ້າງເທິງນີີ້. 

ຍຸດທະສາດປີກຍ່ອຍ 2.2: ຊີີ້ນ າ ການລົງທ ນທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ເປ ົ້າໝາຍ 2.2.1 
ນະໂຍບາຍດ ງດູດການລົງທ ນແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ ໃນ 10 
ແຂວງ ແລະ ໃນ 3 ຂະແໜງການ ເປັນ
ຢ່າງໜ້ອຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງ ເພຼືິ່ອຊຸກຍູ້ຂະແໜງການເອກະ
ຊົນ ໃຫ້ວາງແຜນການ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ວິທີດ າເນີນທຸລະກິດ ໃນ
ລັກສະນະທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ.  
ເປ ົ້າໝາຍສາກົນ ໄອຈິ (Aichi) ທີິ່
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ບົດສ ກສາດ້າຍວິຊາການ ດ າເນີນໂດຍ ສະຖາບັນ
ຄົີ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມມຼືກັບ ອົງການ
ສາກົນເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ ແລະ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດເພຼືິ່ອການພັດທະນາ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງ 
ຜົນໄດ້ຮັບປະສົມ ຈາກການລົງທ ນເສລີ ໃນການ
ພັດທະນາດິນກະສິກ າ ແລະ ແນະນ າ ການສ້າງ
ຄວາມສາມາດ ໃນຂັີ້ນແຂວງ ເພຼືິ່ອທົບທວນ ບົດ
ສະເໜີດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດ
ຕາມ ມາດຖານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິິ່ງຮວມທັງ 
ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ. 
ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ບັນດາແຂວງທີິ່ຖຼືກເລຼືອກ (ສະຫວັນ
ນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ) ກ າລັງຍົກລະດັບຄວາມ
ສາມາດຂອງພວກເຂົາ ສ າລັບ ການທົບທວນ ບົດ
ສະເໜີດ າເນີນທຸລະກິດ. 
ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ກ າລັງທົບທວນ ລະບຽບການ
ໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພຼືິ່ອແກ້ໄຂ ຊ່ອງຫວ່າງຕົີ້ນຕ ຂອງ
ຂັີ້ນຕອນນີີ້ ແລະ ງ ົບປະມານ ເພຼືິ່ອວ່າ ຄຸນຄ່າຂອງ 
ຊີວະນາໆພັນ ຈະຖຼືກພິຈາລະນາ ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜ ິ່ງ 
ຂອງຂັີ້ນຕອນ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດ ໃນການປະເມີນຜົນ
ກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນ
ທ້ອງຖິິ່ນ ໃຫ້ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ. 

 
ປັບປ່ຽນ ແຜນທຸລະກິດ (ເຊັົ່ນວ່າ ທີິ່ຕັີ້ງ) 
ໂດຍອີງຕາມ ຄ າແນະນ າຈາກ ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 2.2.2. 
ບັນຫາກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ບ ລິສັດ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໄດ້
ປະກອບເຂົີ້າໃສ່ໃນ ຫ ັກການປະຕິບັດ
ພາຍໃນບ ລິສັດ (ຫ ຼື ວິທີປະຕິບັດທາງ
ເສດຖະກິດ ຕາມມາດຕະຖານ ທີິ່ໄດ້
ຕົກລົງໄວ້) ສ າລັບ ບັນດາບ ລິສັດຕ່າງໆ 
ໃນ 5 ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ ເປັນຢ່າງ
ໜ້ອຍ (ພະລັງງານ, ກະສິກ າ, ປ່າໄມ້, 
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄມີ). 

 
ສະພາການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ບັນດາຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເພຼືິ່ອ
ສົົ່ງເສີມ ຜົນຜະລິດຫວາຍຂຽວ. 
ຂະແໜງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມມຼືກັບ ອະດີດອົງ
ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ ເພຼືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການ
ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍຼືນ
ຍົງ ໃນກຸ່ມຜູ້ດ າເນີນກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມ
ທັງ ໃນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ ຄະນະວິຊາ
ການ (ລັດຖະບານ ແລະ ຂະແຫນງການເອກະຊົນ) 

 
ເພີີ້ມ ວິທີການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດແບບໃໝ່ 
ທີິ່ບ ໍ່ກະທົບດ້ານລົບ ຕ ໍ່ກັບ ຊີວະນາໆພັນ. 
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ເປ ົ້າໝາຍ ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຕວົບົົ່ງຊີີ້ຜນົໄດຮ້ບັ 

ເປ ົ້າໝາຍສາກົນ ໄອຈິ (Aichi) ທີິ່

ກ່ຽວຂ້ອງ: ເປ ົ້າໝາຍທີ 4 

ເພຼືິ່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບ ປະເດັນ ແລະ ແຜນການ
ຕ່າງໆ. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ສາມາດເປັນຈຸດເລີີ້ມຕົີ້ນ ທີິ່ມີ
ທ່າແຮງສູງ ເພຼືິ່ອຊີີ້ນ າ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ບ ລິສັດຕ ໍ່ສັງຄົມ. 
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8.3 ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ - ຍດຸທະສາດທ ີ3: ສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ ້ຖານຄວາມ
ຮູ ້ສ າລບັ ການຕດັສນິໃຈແບບມຍີດຸທະສາດ  

ຍ້ອນມີຄວາມຈ າເປັນຮີບດວ່ນ ໃນການປ ກປ້ອງ ຊັບພະຍາກອນ ທີິ່ກ າລັງຫ ຸດລົງຢ່າງໄວວາ, ສະນັີ້ນ ຈ ິ່ງຈ າເປັນຕ້ອງ 
ຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງ ຄວາມຮູ້ທີິ່ເປັນປະໂຫຍດ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງ ສ້າງຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ທີິ່ສາມາດ 
ນ າພາການລົງທ ນຂອງລັດ ໃນການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ. ຄວາມຮູ້ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນລະດັບສາກົນ ສາມາດຊ່ວຍເພີີ້ມ
ຄວາມຮູ້ ທີິ່ຈ າເປັນເພຼືິ່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃຫ້ໄດ້ດີ. 

ຕາຕະລາງ 18: ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ ້ຖານຄວາມຮູ ້ສ າລບັ ການຕດັສນິໃຈແບບມຍີດຸທະສາດ. 

ຍດຸທະສາດທ ີ3 
ເປ ົ້າໝາຍ ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຕວົບົົ່ງຊີີ້ຜນົໄດຮ້ບັ 

ເປ ົ້າໝາຍ 3.1.1  
ຄວາມຮູ້ພຼືີ້ນເມຼືອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖຼືກຮັກສາໄວ້ ແລະ 
ນ າໃຊ້ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການສົົ່ງເສີມຊີວະນາໆ
ພັນ ໃນ 1 ສະຖານທີິ່ ຕ ໍ່ 1 ແຂວງ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 
ໂດຍນ າໃຊ້ ແຜນງານຈິງຈັງ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນ ຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິດທິຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ:  

ເປ ົ້າໝາຍທີ 18 

 
ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ໂຄງການຂອງ ລັດຖະບານ, ອັງການ
ພັດທະນາສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ສະໜອງເອກະສານກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້
ພຼືີ້ນເມຼືອງ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ້ມຄອງກະສິກ າ 
ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ ຢ່າງຍຼືນຍົງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີິ່ມີຢູ່ໃນ
ປະຈຸບັນນີີ້ ບ ໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ດ້ານຕ່າງໆ 
ຂອງຄວາມຮູ້ພຼືີ້ນເມຼືອງ ແຕ່ວ່າ ສາມາດຕີຄວາມໝາຍ
ໄດ້ວ່າ ມັນເອຼືີ້ອອ ານວຍໃຫ້ ຄວາມຮູ້ພຼືີ້ນເມຼືອງ ຜ່ານ
ທາງ ຄ າແນະນ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສະເພາະເຈາະຈົງ. 

 
ຄວາມຮູ້ພຼືີ້ນເມຼືອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໄດ້ປະກອບເຂົີ້າໃນ ວຽກງານ
ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ
ໂຄງການພັດທະນາໃດໜ ິ່ງ ໃນ
ສະຖານທີິ່ເປ ົ້າໝາຍ ທີິ່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້. 

ເປ ົ້າໝາຍ 3.1.2  
ໃຫ້ມີ ນິຕິກ າລາວ ທີິ່ປະກາດໃຊ້ ເພຼືິ່ອສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນເຖິງ ຂ ໍ້ກ ານົດຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ ອານຸສັນຍານາ
ໂກຢາ (Nagoya) ກ່ຽວກັບ ການເຂົີ້າເຖິງ ແລະ 
ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການນ າໃຊ້ ແຫ ່ງ
ເຊຼືີ້ອພັນ, ແລະ ໄດ້ທົດລອງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໃນ 3 
ເຂດທີິ່ໄດ້ເລຼືອກໄວ້ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. 
 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ:  

ເປ ົ້າໝາຍທີ 16 

 
ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ແມ່ນບ ໍ່ມີ ນະໂຍບາຍ ສ າລັບ ການເຂົີ້າ
ເຖິງ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ 
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ອານຸສັນຍານາໂກຢາ ກ່ຽວກັບ 
ການເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ. ສົນທິສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນຍັງກ າລັງ ສ້າງຄ າແນະນ າ
ລະອຽດຫ າຍກວ່າເກົົ່າ ເພຼືິ່ອຊີນ ໍ້າ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ນະໂຍບາຍໃນປະຈຸບັນນີີ້ ໄດ້ກ ານົດ
ຮູບແບບບາງອັນ ຂອງການຊົດເຊີຍ ສ າລັບ ການນ າໃຊ້
ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
ບົດລາຍງານຂອງປະເທດລາວ (ສະຖາບັນກະສິກ າແລະ
ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ) ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຂອງແຫ ່ງເຊຼືີ້ອ
ພັນພຼືດ ໄດ້ເນັີ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສ າຄັນຂອງ ການ
ເຂົີ້າເຖິງ ແຫ ່ງເຊຼືີ້ອພັນພຼືດ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນ
ປະໂຫຍດ ທີິ່ໄດ້ມາຈາກ ການນ າໃຊ້ພວກມັນ, ແລະ 
ສິດທິຂອງຊາວກະສິກອນ.  

 
ທັງລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນ ໄດ້
ຮັບການຊົດເຊີຍ ທີິ່ເປັນເງິນ 
ແລະ ເປັນວັດຖູ ໃນ 3 ກ ລະນີ
ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ໂດຍການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກ ນະໂຍບາຍ
ກ່ຽວກັບ ການເຂົີ້າເຖິງ ແລະ 
ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 3.1.3 
ການຂະຫຍາຍ ກົນໄກແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ໃນປະຈຸ
ບັນ ເພຼືິ່ອໃຫ້ຂ່າວໃໝ່ໆ ຈາກການຄົີ້ນຄວ້າເປັນປະ
ຈ າ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຂອງທ່າອ່ຽງ ຂອງຊີວະ
ນາພັນ, ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ 
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ) ເພຼືິ່ອຜົນ

 
ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ກົນໄກແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນໄລຍະກາງ ແມ່ນ
ຂ ີ້ນກັບ ກອງເລຂາຂອງ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆ
ພັນ ປະຈ າປະເທດລາວ ແລະ ສູນຊີວະນາໆພັນອາຊຽນ. 
ຖານຂ ໍ້ມູນຂະໜາດນ້ອຍກວ່ານັີ້ນ ກ ໍ່ມີເຊັົ່ນກັນ ທີິ່ຂ ີ້ນ
ກັບແຜນງານຕ່າງໆ ເຊັົ່ນວ່າ ຖານຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ແຫ ່ງ

 
ເພີີ້ມການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຫ າຍ
ຂ ີ້ນ ທີິ່ໄດ້ມາຈາກ ສູນແລກປ່ຽນ
ຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຈາກຖານຂ ໍ້
ມູນອຼືິ່ນໆ.  
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ຍດຸທະສາດທ ີ3 
ເປ ົ້າໝາຍ ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຕວົບົົ່ງຊີີ້ຜນົໄດຮ້ບັ 

ປະໂຫຍດຂອງ ພາກສ່ວນຕັດສິນໃຈ ຂັີ້ນສູນກາງ 
ແລະ ຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ພ້ອມທັງ ການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ
, ທຸລະກິດ, ແລະ ທີມງານຂັີ້ນປະເທດ ສ າລັບ 
ສົນທິສັນຍາອຼືິ່ນໆ. 

ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ: ເປ ົ້າ
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ເຊຼືີ້ອພັນພຼືດ ຂອງ ສະຖາບັນກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງ
ຊາດ. 
ຂາດການເຂົີ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເປັນ
ປະຈ າ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 3.1.4 
ການຮ່ວມມຼືກັບສາກົນ/ພາກພຼືີ້ນ ໄດ້ຮັບການຍົກ
ສູງ ເພຼືິ່ອເລັົ່ງລັດການສ້າງ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຄວາມ
ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ລັກສະນະຂອງ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ 
ແລະ ວິທີການປະຕິບັດທີິ່ດີ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ: ເປ ົ້າ

ໝາຍທ ີ19 

 
ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ບັນດາທີມງານຂັີ້ນປະເທດ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມ ຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານການລາຍງານ ໃຫ້ສົນທິສັນຍາວ່າ
ດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສົນທິສັນຍາອຼືິ່ນໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
(CITES, RAMSAR ແລະອຼືິ່ນໆ) ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມ
ໃນ ການວາງແຜນ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ. 
ເວບໄຊຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ເກັບຖານຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວ
ກັບ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້
ຖຼືກອອກແບບຄຼືນໃໝ່ ເພຼືິ່ອຊ່ວຍຈັດການຂ ໍ້ມູນ ໃຫ້ໄດ້
ງ່າຍຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ.  

 
ຜະລິດຕະພັນຄວາມຮູ້ ທີິ່ມີຄຸນ
ນະພາບສູງ ທີິ່ເປັນປະໂຫຍດສ າ
ລັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະ
ສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະ
ນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ມາ
ຈາກ ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມຼື 
ພ້ອມທັງ ຈາກການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ບັນດາສົນທິສັນຍາ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວະນາໆພັນ 
ຜ່ານທາງ ການດ າເນີນງານ ແລະ 
ການລາຍງານ.  

 

8.4 ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ - ຍດຸທະສາດທ ີ4: ຊກຸຍູ ້ແລະ ສົົ່ງເສມີ ການດ າເນນີງານ 
ຜາ່ນທາງການສຼືິ່ສານ, ການສ ກສາ ແລະ ການສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ້ໃຫໄ້ດ້ດຂີ ີ້ນກວາ່ເກົົ່າ.  

ພະນັກງານລັດຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ປະຊາຊົນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ເພຼືິ່ອໃຫ້ພວກເຂາົ 
ສາມາດປຸກລະດົມ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ 
ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. ປັດໄຈນ າເຂົີ້າພຼືີ້ນຖານ ກ ໍ່ແມ່ນການສຼືິ່ສານ ຂ ໍ້ມູນວິທະຍາສາດ ທີິ່ຈະແຈ້ງ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ 
ການຕັດສິນໃຈ, ການວາງແຜນການ ແລະ ການດ າເນີນງານຮ່ວມຫ າຍຂະແໜງການ. ຂ ໍ້ມູນນັີ້ນ ຄວນເຂົີ້າເຖິງ ທຸກ
ພາກສ່ວນຕົີ້ນຕ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທ ນໃສ່ ຄົນໄວໜຸ່ມສາວ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ໃນໄລຍະຍາວ ທີິ່ຈ າເປັນສ າລັບ ວຽກງານຊີວະນາໆພັນ. 

ຕາຕະລາງ 19: ຍດຸທະສາດທ ີ4: ຊກຸຍູ ້ແລະ ສົົ່ງເສມີ ການດ າເນນີງານ ຜາ່ນທາງການສຼືິ່ສານ, ການສ ກສາ ແລະ ການສາ້ງຄວາມ

ຮບັຮູ ້ໃຫໄ້ດດ້ຂີ ີ້ນກວາ່ເກົົ່າ. 

ຍດຸທະສາດທ ີ4 
ເປ ົ້າໝາຍ ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຕວົບົົ່ງຊີີ້ຜນົໄດຮ້ບັ 

ເປ ົ້າໝາຍ 4.1.1 
ພະນັກງານລັດຕົີ້ນຕ  ຈາກຫ້ອງການ
ຕົີ້ນຕ  ສະແດງອອກໃຫເ້ຫັນວ່າ ມີ
ຄວາມຮູ້ແລະທັກສະເພີີ້ມຂ ີ້ນ ໃນ
ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກງານກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່

 
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດພາຍໃນ
ປະເທດດ້ວຍຕົນເອງ ຊີີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄະແນນການປະ
ເມີນຜົນດ້ວຍຕົນເອງທີິ່ ຂ້ອນຂ້າງຕ ໍ່າ ສ າລັບ ຄວາມຮູ້ 
ແລະ ທັກສະ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວະນາໆພັນ. 
ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການທີິ່ຖຼືກເລຼືອກມາ ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມ
ໃນ ການສ ກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງ ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ 

 
ການປະເມີນ ການດ າເນີນງານຂອງ
ພະນັກງານ ທີິ່ເລີີ້ມຂ ີ້ນໃນປີທີ 3 ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄຸນນະພາບທີິ່ດີຂ ີ້ນ ໃນທາງ
ດ້ານ ແຜນງານ ແລະ ແຜນໂຄງການ, ແລະ 
ພະນັກງານລັດ ເປັນຜູ້ຂຽນບົດລາຍງານ. 
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ຍດຸທະສາດທ ີ4 
ເປ ົ້າໝາຍ ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຕວົບົົ່ງຊີີ້ຜນົໄດຮ້ບັ 

ກ່ຽວຂອ້ງ: ເປ ົ້າໝາຍທີ 1 ກອງປະຊຸມ ແລະ ສ າມະນາ ໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາຍ
ໃນປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ວຽກງານໃນປະຈຸບັນນີີ້ 
ແມ່ນອີງຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ ແລະ ບ ໍ່ອີງ
ຕາມ ແຜນພັດທະນາຄວາມສາມາດແບບຍຸດທະສາດ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 4.1.2 
ເພີີ້ມຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສາທາລະນະ 
ກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າຂອງ ຊີວະນາໆພັນ 
ໃນກຸ່ມສາທາລະນະທົົ່ວໄປ ແລະ ກຸ່ມ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປ ົ້າໝາຍ ເຊິິ່ງ
ຮ່ວມທັງ ພວກທີິ່ຢູ່ໃນ 24 ເຂດປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.  
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງ: ເປ ົ້າໝາຍທ ີ1 

 
ບັນດາຫ້ອງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ກ າລັງນ າ
ໃຊ້ ຮູບແບບຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສຼືິ່ສານມວນຊົນ 
ເພຼືິ່ອເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ຄວາມ ໃຫ້ສາທາລະນະທົົ່ວໄປ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ໃນເວລາຈັດງານສ າຄັນຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນວ່າ 
ວັນຊີວະນາໆພັນ ແລະອຼືິ່ນໆ). ສຼືິ່ຕ່າງໆກ່ຽວກັບກະສິກ າ, 
ປ ົ້ມແຫ ່ງຄວາມຮູ້ ແລະ ຊຸດເຄຼືິ່ອງມຼືຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ກະສິ
ກ າຍຼືນຍົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແມ່ນມີໃຫ້ ກ າມະກອນເຮັດວຽກກະສິກ າ. ປະລິມານ
ຂອງ ສຼືິ່ກ່ຽວກັບກະສິກ າ ມີບ ໍ່ພຽງພ ກັບ ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງ ລະດັບທ້ອງຖິິ່ນ. 
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສຼືິ່ສານ ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ອາດບ ໍ່
ເຂົີ້າເຖິງຂະແໜງການເອກະຊົນ ໄດ້ດີພ . ສຼືິ່ສານມວນຊົນ 
ຈ າເປັນຕ້ອງມີເປ ົ້າໝາຍ. ຄວາມພະຍາຍາມ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນພຽງພ  ຈາກການວິເຄາະ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂ ໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ຮັບຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆ. 

 
ໄດ້ຮັບຄ າຄິດເຫັນດ້ານບວກ ຈາກກຸ່ມຜູ້
ຕາງໜ້າ/ບຸກຄົນ ທີິ່ຕອບຄ າຖາມການສ າ
ຫ ວດ ກ່ຽວກັບ ປະສິດທິພາບຂອງ ສຼືິ່ທີິ່
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ນັີ້ນ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 4.1.3 
ຄຸນຄ່າຂອງ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ 
ການນ າໃຊ້ມັນຢ່າງຍຼືນຍົງ ໄດ້
ປະກອບເຂົີ້າໃນ ຫ ັກສູດ ການສ ກສາ
ທາງການ ແລະ ການສ ກສາບ ໍ່ເປັນ
ທາງການ. 

ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງ: ເປ ົ້າໝາຍທ ີ1 

 
ຫ ັກສູດປະລິນຍາໂທ ໄດ້ຖຼືກສ້າງຂ ີ້ນມາແລ້ວ ສ າລັບ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ. 
ຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີ ກ່ຽວກັບ ຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງ
ດົງ ກ ໍ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄຼືນ ເຊັົ່ນດຽວກັນ. 
ມາດຖານການສ ກສາດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ສ າລັບ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໄດ້ຖຼືກສ້າງຂ ີ້ນມາ
ແລ້ວ (ໂດຍ ອະດີດ ອົງການຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ) ແລະ ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ແມ່ນກ າລັງຢູ່ໃນ
ໄລຍະທົດລອງ. 
ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ປະເດັນກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ 
ແມ່ນໄດ້ທົດລອງແລ້ວ ໃນ ຫ ັກສູດຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ 
ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກ ແຜນງານຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ ແລະ ໂຄງການ
ຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ. 

 
ນັກຮຽນ ສາມາດສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມຮູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບ ເມຼືິ່ອປຽບທຽບກັບ 
ຄວາມຮູ້ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ທີິ່ໄດ້ສ າຫ ວດ ໃນຕອນ
ເລີີ້ມຕົີ້ນຫ ັກສູດຊີວະນາໆພັນ.   

 

8.5 ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ - ຍດຸທະສາດທ ີ 5: ສົົ່ງເສມີການກະກຽມ ແລະ 
ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ແຜນການ ແລະ ແຜນງານຕາ່ງໆ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ.  

ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ ໂດຍອີງຕາມ ກອງປະຊຸມປະເທດພາຄີ ຄັີ້ງທ ີ
10 ຈະເປັນແຜນການ ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຢ່າງຍຼືນຍົງ. ເພຼືິ່ອໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ, ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈ າເປັນຕ້ອງແບ່ງອອກເປັນ ແຜນວຽກ
ສະເພາະຂະແໜງການ ທີິ່ເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ກັບ ແຜນວຽກສາກົນ. ໂດຍການແບ່ງມັນອອກເປັນແຜນວຽກນນັີ້ນ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີ
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ໂອກາດຫ າຍຂ ີ້ນ ສ າລັບ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອແບບສະໝັກໃຈ ຈາກບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕາ່ງໆ. ໃນເວລາດຽວກັນນັີ້ນ, 
ກ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງນ າໃຊ້ ວິທີການຮອບດ້ານ ເພຼືິ່ອສະຫນອງງ ົບປະມານທີິ່ຈ າເປັນ ເຊິິ່ງສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກແຫ ່ງ
ງ ົບປະມານ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ແຫ ່ງງ ົບປະມານຮູບການໃໝ່ໆ. 

ຕາຕະລາງ 20: ຍດຸທະສາດທ ີ 5: ສົົ່ງເສມີການກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ແຜນການ ແລະ ແຜນງານຕາ່ງໆ ໃຫມ້ີ
ປະສດິທພິາບ. 

ຍດຸທະສາດທ ີ5 
ເປ ົ້າໝາຍ ເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ຕວົບົົ່ງຊີີ້ຜນົໄດຮ້ບັ 

ເປ ົ້າໝາຍ 5.1.1 
ໄດ້ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົນໄກ
ການເງິນທີິ່ຍຼືນຍົງ ທີິ່ໄດ້ຮັບເງິນຖ່ວງ
ທັນເວລາ ແລະ ນ າໃຊ້ຢ່າງໂປ່ງໃສ. 

 

ໂດຍອີງຕາມ OECD (2013), ມີ 6 ກົນໄກ ທີິ່
ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ ເພຼືິ່ອຂະຫຍາຍງ ົບປະມານ ສ າລັບ 
ການອະນຸລັກ ແລະ ນ າໃຊ້ຊີວະນາໆພັນຢ່າງຍຼືນຍົງ ເພຼືິ່ອ
ຊ່ວຍບັນລຸເປ ົ້າໝາຍຊີວະນາໆພັນໄອຈິ (Aichi)  

2011-20. ກົນໄກຕ່າງໆ ມີຄຼື: ການປະຕິຮູບ
ງ ົບປະມານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການຈ່າຍເງິນ ສ າລັບ ການ
ໃຫ້ບ ລິກາານ ລະບົບນິເວດ, ການຊົດເຊີຍຊີວະນາໆພັນ, 
ຕະຫ າດສີຂຽວ, ຊີວະນາໆພັນ ໃນງ ົບປະມານສ າລັບ 
ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ແລະ ຊີວະນາພັນ ໃນ
ການເງິນພັດທະນາສາກົນ (OECD, 2013). 

 
ງ ົບປະມານສ າລັບ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆ
ພັນ ມີພຽງພ  ແລະ ມີສະໝ ໍ່າສະເໝີ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 5.1.2 
ກົນໄກສະຖາບັນ ທີິ່ເຂັີ້ມແຂງ ເພຼືິ່ອ
ເພີີ້ມ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວະນາໆ
ພັນ ໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ 
ການນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ 3 
ຂະແໜງການເສດຖະກິດຕົີ້ນຕ  ເປັນ
ຢ່າງໜ້ອຍ (ພະລັງງານ, ກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້), ແລະ ໃນ 3 ແຂວງ 
ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່
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ບັນດາຫ້ອງການຕ່າງໆ ພະຍາຍາມປຶກສາຫາລຼືກັບ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕັດສິນໃຈ. ລະດັບຂອງ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແມ່ນ
ແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະຫ້ອງການ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ໄດ້ເຂົີ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປ ກ
ປ້ອງເຂດປ່າສະຫງວນ ໂດຍໃຊ້ເງິນລັດຖະບານ ໜ້ອຍທີິ່
ສຸດ.  

 
ບົດລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານ ລະບຸ
ວ່າ ກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົີ້າຮ່ວມຢ່າງ
ຕັີ້ງໜ້າ ໃນຂັີ້ນລັດຖະບານສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິິ່ນ, ແລະ ການວາງແຜນ ແມ່ນອີງ
ຕາມ ຄ າແນະນ າທີິ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຂັີ້ນ
ຕອນຂອງການເຂົີ້າມີສ່ວນຮ່ວມ. 
 

ເປ ົ້າໝາຍ 5.1.3 
ມີຍຸດທະສາດຮ້ອບດ້ານ ສ າລັບຈັດ
ຫາ ແຫ ່ງງ ົບປະມານຈາກຫ າຍແຫ ່ງ 
(ພາຍໃນ, ພາຍນອກ ແລະ ແຫ ່ງ
ງ ົບປະມານຮູບແບບໃໝ່ໆ) ເພຼືິ່ອໃຫ້ 
ຫ່ວງງ ົບປະມານ ສ າລັບ ຊີວະນາໆ
ພັນ ແລະ ຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ ເພີີ້ມ
ຂ ີ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 30% ພາຍໃນປີ 
2020. 
ເປ ົ້າໝາຍສາກນົ ໄອຈ ິ(Aichi) ທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງ: ເປ ົ້າໝາຍທີ 20 

ການຂາດບູລິມະສິດ ແລະ ການຂາດເຂີນຄວາມສາມາດ 
ໃນການກະກຽມບົດສະເໜີ ໄດ້ຈ າກັດ ການເຂົີ້າເຖິງ 
ແຫ ່ງງ ົບປະມານຕ່າງໆ. ມີການເອຼືິ່ອຍອີງ ແຫ ່ງ
ງ ົບປະມານພາຍນອກ ຫ າຍໂພດ. 
ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ ກອງທ ນຫ າຍປະເພດ ເຊັົ່ນ
ວ່າ ກອງທ ນພັດທະນາແລະຟ ົ້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ກອງທ ນ
ປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພຼືິ່ອ
ການພັດທະນາ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍ ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າ ຂະໜາດ
ນ້ອຍ ຈາກອົງການສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ. ແນວຄວາມຄິດ
ກ່ຽວກັບ REDD+ ແລະ ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ ການໃຫ້
ບ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນກ າລັງຢູ່ໃນການທົດ
ລອງ.  

 
ຈ ານວນໂຄງການສ າຄັນ ທີິ່ກ າລັງຢູ່ໃນຂັີ້ນ
ຕອນສົນທະນາ ກັບຫ້ອງການອຼືິ່ນໆ ແລະ 
ໂຄງການພັດທະນາອຼືິ່ນໆ ໄດ້ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 30% ໃນປີ 2020 (ທຽບກັບ ຕົວ
ເລກຂອງປີ 2016). 
ການສ້າງ ແຜນງານການເງິນພາຍໃນ
ປະເທດ ທີິ່ຍຼືນຍົງ ເຊັົ່ນວ່າ “ການຈ່າຍເງິນ
ສ າລັບ ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ”. 
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9. ປະເດນັເຄັົ່ງຮອ້ນ  

ການເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄຸ້ອມຄອງ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພພິບັດ 
ແມ່ນມີຢູ່ໃນ 2 ລະດັບຕົີ້ນຕ . ລະດັບທີໜ ິ່ງ ກ ໍ່ຄຼື ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ຫ ຼື ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດໃດໜ ິ່ງ 
ກະທົບຕ ໍ່ກັບ ຊີວະນາໆພັນ ຄຼືແນວໃດ (ເຊັົ່ນວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງ ລະບົບທ າມະຊາດ ແລະ ລະບົບເຄິິ່ງທ າມະຊາດ ໃນ
ການຕອບໂຕ້ກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ຫ ຼື ໄພພິບດັທາງທ າມະຊາດ) ແລະ ລະດັບທີສອງ ກ ໍ່ແມ່ນ ການຊ່ວຍ
ໃນການປັບຕົວ ແລະ ການຄວບຄຸມໄພພິບັດ ທີິ່ໄດ້ມາຈາກ ລະບົບທ າມະຊາດ ແລະ ລະບົບເຄິິ່ງທ າມະຊາດ. 

ຄວນສັງເກດເບິິ່ງວ່າ 2 ລະດັບເລົົ່ານີີ້ ເຊິິ່ງ (i) ປັບລະບົບນິເວດ ເຂົີ້າກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ 

ແລະ (ii) ນ າໃຊ້ລະບົບນິເວດ ເປັນຮູບແບບໜ ິ່ງຂອງ ການປັບຕົວ ແລະ/ຫ ຼື ການຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແມ່ນມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ໃນບາງຄັີ້ງ ກ ໍ່ກົງກັນຂ້າມກັນ. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວິທີການປັບຕົວ ຕາມລະບົບນິເວດ ອາດຈະບ ໍ່ເປັນ 
ການປັບຕົວທີິ່ດີທີິ່ສຸດ ສ າລັບ ລະບົບນິເວດ.  

9.1 ການຕອບໂຕຂອງຊວີະນາໆພນັ ກບັການປຽ່ນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມຈ າເປນັໃນການປບັ ລະບບົນເິວດ 
ໃຫເ້ຂົີ້າກບັ ການປຽ່ນແປງສະພາບອາກາດ  

ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ທີິ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ນັີ້ນ ແມ່ນໄດ້ກະທົບແລ້ວກັບ ຊວີະນາໆພນັ ໃນລະດັບ ຊະນິດພັນ ແລະ 
ໃນລະດັບ ລະບົບນິເວດ: 

1. ໂດຍການປ່ຽນແປງ ຮອບເວລາຂອງ ເຫດການສ າຄັນ ກ່ຽວກບັການມີຊີວິດ, 

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ອາດໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ອຸນນະພູມທີິ່ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ເຊິິ່ງລະດູແລ້ວ ກະທົບກັບ ການອອກດອກ, ອອກໝາຍ 
ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍແນວພນັ; (ການປບັຕົວ ARCC – NTFP)  

2. ການປ່ຽນແປງສະພາບບ່ອນຢູ່ອາໃສ,  

ສ າລັບການປະມົງ, ອຸນນະພູມນ ໍ້າທີິ່ເພີີ້ມຂ ີ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຕະກອນຫ າຍຂ ີ້ນ ໃນໜອງລ້ຽງສັດນ ໍ້າ 
ແລະ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າທີິ່ບ ໍ່ດີ ຈະກະທົບກັບ ຄອງນ ໍ້າ ແລະ ລະບົບແມ່ນ ໍ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

3. ການເພີີ້ມຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່ ສັດຕູພຼືດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ. 

ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ຍັງຈະມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ໍ່ກັບ ຄວາມສາມາດຂອງ ຊີວະນາໆພັນ 
ໃນການໃຫ້ບ ລິການຂອງລະບບົນິເວດ (ການໃຫ້ບ ລິການ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ). 

9.2 ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ລະບບົນເິວດ ແມນ່ເປນັວທິກີານໃດໜ ິ່ງ ຂອງການປບັຕວົ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່ໄພພບິດັ 

ການອະນຸລັກ ແລະ ການຟ ົ້ນຟູ “ໂຄງລ່າງພຼືີ້ນຖານທ າມະຊາດ” ໄດ້ຖຼືກລະບຸວ່າເປັນ ການປັບຕົວທີິ່ສ າຄັນ ເຂົີ້າກບັການ
ປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ທາງອອກຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ອັນຕະລາຍ ເຊັົ່ນວາ່: 
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 ໄປນ ໍ້າຖ້ວມ: ການອະນຸລັກ ແລະ ການຟ ົ້ນຟູ ເຂດດິນທາມ ສາມາດເປັນ ຍຸດທະສາດສ າຄນັ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ໄພນ ໍ້າຖ້ວມ, ແລະ ການກະທ າເຊັົ່ນນັີ້ນ ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫ າຍ ໃນທາງດາ້ນ ການປະມົງ, ເພີີ້ມຄວາມ
ສາມາດໃນການປັບຕົວ ແລະ ປັບປຸງຄວາມງົດງາມດັີ້ງເດີມຂອງ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

 ໄພແຫ້ງແລ້ງ: ການຮັກສາ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານ ເຊຼືີ້ອພນັ ຂອງສັດລ້ຽງພຼືີ້ນເມຼືອງ ແລະ ພຼືດພຼືີ້ນເມຼືອງ 
ໂດຍການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ເຊິິ່ງເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນ ອາກາດຈຸລະພາກ ອາດນ າມາໃຊ້ ໃນຍຸດທະສາດຄຸ້ມຄອງໄພແຫ່ງ
ແລ້ງ. 

9.3 ການໃຫຄ້ວາມສ າຄນັ ກຽ່ວກບັ ການປຽ່ນແປງສະພາບອາກາດ ໃນ ຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆ
ພນັແຫງ່ຊາດ  

ການປັບລະບົບທ າມະຊາດ ໃຫ້ເຂົີ້າກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການນ າໃຊ້ ລະບົບທ າມະຊາດ ເພຼືິ່ອປັບຕົວ
ເຂົີ້າກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໃນ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆ
ພັນແຫ່ງຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ວິທີການພິຈາລະນາ ເຖິງດ້ານຕ່າງໆເລົົ່ານັີ້ນ ໃນ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ 
ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ນ າມາສົນທະນາ ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລຼື ກ່ຽວກບັ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນ
ງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ, ແລະ ໄດ້ລະບຸເຖິງ 2 ທາງເລຼືອກ ຄຼື: (i) ສ້າງຍຸດທະສາດທີ 6 ຂອງ ຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່
ໄພພິບັດ, ແລະ (ii) ສ້າງຫົວຂ ໍ້ໃດໜ ິ່ງ ທີິ່ເນັີ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມເປັນຈິງທີິ່ວ່າ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ຈະ
ໄດ້ຖຼືກນ າມາພິຈາລະນາ ໃນ 5 ຍຸດທະສາດຂອງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. 

ທາງເລຼືອກທີ 2 ໄດ້ຖຼືກເລຼືອກເອົາ ຍ້ອນວ່າ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ເປັນຫວົຂ ໍ້ເຄັົ່ງຮ້ອນ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໃນ 
5 ຍຸດທະສາດ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຂ ີ້ນມາ ໃນຂ້າງລຸ່ມນີີ້: 

ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ໃນ “ຍຸດທະສາດທີ 1: ການປ ງປ້ອງ ລະບົບ
ນິເວດ”. 

 ປະກອບ ມາດຕະການປັບຕົວ ເຂົີ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ເຂົີ້າໃນການດ າເນີນງານໃດໜ ິ່ງ ທີິ່ໄດ້ສະເ
ໜີຂ ີ້ນມາ: ລະບົບນິເວດທີິ່ບ ໍ່ປຽ່ນແປງ ເຊິິ່ງມີຊີວະນາໆພັນໃນລະດັບທີິ່ສູງນັີ້ນ ຄາດວ່າ ຈະສາມາດປັບຕົວເຂົີ້າ
ກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ໄດ້ຫ າຍກວ່າ ລະບບົທີິ່ກະຈັກກະຈາຍ ຫ ຼື ມີລະດັບຊີວະນາໆພັນຫ ຸດລົງ. 
ຕົວຢ່າງຂອງມາດຕະການ ມີຄຼື: 

 ລະບຸ ແລະ ປ ກປ້ອງ ທີິ່ຕັີ້ງຂອງສະພາບອາກາດ; 
 ເພີີ້ມການເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ຂອງ ບ່ອນຢູ່ອາໃສ; 
 ຫ ຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍອຼືິ່ນໆ ທີິ່ອາດເພີີ້ມຄວາມໝັກໜ່ວງໃຫ້ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ; 
 ອອກແບບຕາໜ່າງຂອງ ເຂດອະນຸລັກທີິ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້; ແລະ 
 ຟ ົ້ນຟູບ່ອນຢູ່ອາໃສ. 

 
ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ໃນ “ຍຸດທະສາດທີ 2: ຄຸນຄ່າຂອງຊີວະນາໆ
ພັນ”. 

 ການເຊຼືິ່ອມສານ ການປັບຕົວເຂົີ້າກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ໃນລັກສະນະທີິ່ຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງກັນ ເຂົີ້າໃນ 
ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊວີະນາໆພັນ ທັງໃໝ່ ແລະ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເຊັົ່ນວ່າ 
ແຜນການປັບຕົວແຫ່ງຊາດ. 
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 ການຮັບຮູ້ເຖິງ ຄຸນຄາ່ທີິ່ໄດ້ຈາກ ລະບົບນິເວດ ໃຫ້ເປັນທາງອອກ ສ າລັບ ການປັບຕົວເຂົີ້າກັບ ການປ່ຽນແປງ
ສະພາບອາກາດ. 

 
ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ໃນ “ຍຸດທະສາດທີ 3: ຖານຄວາມຮູ້”. 

 ສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ທີິ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ ຕ ໍ່ກັບ ຊີວະນາໆ
ພັນ ແລະ ການບ ລິການຂອງລະບົບນິເວດ. 

o ການຕິດຕາມ ຜົນກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ຕ ໍ່ກັບ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊະນິດພັນ, 
ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ ລະບົບນເິວດ ແລະອຼືິ່ນໆ. 

o ການປະເມີນ ຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວຂອງ ຊະນິດພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດຕ່າງໆ. 
 ການປະເມີນຜົນຈາກ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ຕ ໍ່ກັບ ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດຂອງ

ຄົນລາວ. 
 
ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ໃນ “ຍຸດທະສາດທີ 4: ການສຼືິ່ສານ, ການສ ກ
ສາ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້”. 

 ປະກອບເອົາ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ເຂົີ້າໃນ ວຽກງານສ້າງຄວາມຮບັຮູ້, ການສ ກສາ ແລະ ການສຼືິ່ສານ 
ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ, ແລະ ອະທິບາຍເຖິງ 2 ລະດັບ ຕາມທີິ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງນັີ້ນ.  
 

ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ໃນ “ຍຸດທະສາດທີ 5: ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ”. 

 ເສີມສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈ ກ່ຽວກບັ ການພິຈາລະນາເຖິງ ການປຽ່ນແປງສະພາບອາກາດ ໃນໂຄງການ ແລະ ແຜນ
ງານຕ່າງໆ. 

 ລະດົມງ ົບປະມານ ສ າລັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ໃນຂົງເຂດຊີວະນາໆພັນ ເຊັົ່ນວາ່ ພາຍໃຕ້ ຂົງເຂດຜົນ
ໄດ້ຮັບຈາກການປັບຕົວ GCF: ລະບົບນິເວດ ແລະ ການປັບຕົວຕາມລະບົບນິເວດ (ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ

ຈາກ UNFCCC ແລະ UNCCD). 
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ພາກທ ີIII. ແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດ  

10. ການດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດ ເພຼືິ່ອຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ຍດຸທະສາດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍຕາ່ງໆ 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີີ້ ໄດ້ລະບຸ 32 ເປ ົ້າໝາຍ ເພຼືິ່ອບັນລຸ ເປ ົ້າໝາຍ, 
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຂ້າງເທິງນັີ້ນ. ແຕ່ລະເປ ົ້າໝາຍ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບ ການດ າເນີນງານ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະເວລາ. 69 ການດ າເນີນງານ ໄດ້ຖຼືກສະເໜີຂ ີ້ນມາ. 

10.1 ປະເພດຂອງການດ າເນນີງານ  

ປະເພດຂອງການດ າເນີນງານ ແລະ ປະລິມານຂອງການດ າເນີນງານນັີ້ນ ໃນ 5 ຍຸດທະສາດຂອງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ 26 ຂ້າງລຸ່ມນີີ້. 

ຕາຕະລາງ 21: ປະເພດຂອງການດ າເນນີງານ ພາຍໃຕ ້ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ. 

ປະເພດຂອງການດ າເນນີງານ  
ຍດຸທະສາດຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ  

S1 S2 S3 S4 S5 
ການປະເມີນ ແລະ ທົບທວນ ເອກະສານນະໂຍບາຍສະເພາະດ້ານ      
ການກະກຽມ ຫ ຼື ທົບທວນ ແຜນງານຂະແໜງການ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ລະບົບ ແລະ ຂັີ້ນ
ຕອນຕ່າງໆ  

     

ການກະກຽມ/ ການທົບທວນ ແຜນພຼືີ້ນທີິ່ (ເຂດສະຫງວນ, ແຜນສິິ່ງແວດລ້ອມ
ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະອຼືິ່ນໆ) 

     

ດ າເນີນການສ າຫ ວດ/ການຄົີ້ນຄວ້າ ດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ສ້າງ
ຖານຄວາມຮູ້  

     

ອອກແບບ ແລະ ດ າເນີນ ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ       
ສ້າງຕາໜ່າງແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ສ້າງຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມຼື       
ກະກຽມສຼືິ່ເພຼືິ່ອການສ ກສາ ແລະ ການສຼືິ່ສານ      
ການປະສານງານ ວຽກງານຕ່າງໆຂອງໂຄງການ       
ສ້າງງ ົບປະມານ       

 
ໝາຍເຫດ: ຍຸດທະສາດ 1: ປ ກປ້ອງລະບົບນິເວດ; ຍຸດທະສາດ 2: ເຊຼືິ່ອມສານເຂົີ້າໃນການຕັດສິນໃຈ; ຍຸດທະສາດ 3: ຖານ
ຄວາມຮູ;້ ຍຸດທະສາດ 4: ການສຼືິ່ສານ; ຍຸດທະສາດ 5: ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງ
ຊາດ. ຕາຕະລາງສີຄ ໍ້າ ໝາຍເຖິງການດ າເນີນງານທີິ່ເກີດຂ ີ້ນຖີິ່ກວ່າ. 
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10.2 ສະຫ ບຸຫຍ ໍ້ກຽ່ວກບັ ການດ າເນນີງານ ແລະ ບລູມິະສດິຂອງພວກມນັ  

ສະຫ ຸບຫຍ ໍ້ ກ່ຽວກບັ ການດ າເນີນງານ ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະເປ ົ້າໝາຍ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ 28 ເຖິງ 32. 

ຕາຕະລາງ 22: ການຈດັປະເພດຂອງການດ າເນນີງານ. 

ການດ າເນນີງານ ບລູິມະສດິທ ີ1  ການດ າເນນີງານ ບລູິມະສດິທ ີ2 
 ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນການດ າເນີນງານ ທີິ່ມີຄວາມສ າ ັນ ສ າ

ລັບ ການດ າເນີນງານອຼືິ່ນໆ ທີິ່ຈະຕາມມາ 
 ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການທົບທວນ 

ເອກະສານນະໂຍບາຍສະເພາະດ້ານ ແລະ ການດັດແກ້ ລະບຽບ
ການ ທີິ່ເປັນສິິ່ງຈູງໃຈ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 ບ ໍ່ຂ ີ້ນກັບ ແຫ ່ງການເງິນຈາກພາຍນອກ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເພຼືິ່ອ
ເລີີ້ມວຽກງານ 

 ຈະປະຕິບັດໄດ້ ໃນສອງປີທ າອິດ 
 ຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນທັນທີ 

 ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນຂ ນກັບ ການດ າເນີນງານບູລິມະສິດທີ 
1 

 ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລົງທ ນຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ແລະ ຕ້ອງການເວລາວາງແຜນການທີິ່ພຽງພ  

 ກວມເອົາ ການສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ຈ າ
ນວນໜ ິ່ງ ກ້ອນເລີີ້ມຕົີ້ນວຽກງານ 
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ຕາຕະລາງ 23: ຍຸດທະສາດ 1.0 – ສະຫ ບຸຫຍ ໍ້ກຽ່ວກບັການດ າເນນີງານ  

ໝາຍເລກຂອງການ
ດ າເນນີງານ  

ລາຍການດ າເນນີງານ 
ບລູິມະສດິ 

ໄລຍະເວລາ 

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 1.1: ການປ ກປອ້ງ ລະບບົນເິວດປາ່ໄມ້ ປີ 1-2 ປີ 3-5 ປີ 6-10 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.1.1 ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ 70% ຂອງປ່າປ ກຄຸມ ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ລວມທົົ່ວປະເທດ ພາຍໃນປີ 2020 

ການດ າເນີນງານ 1.1.1 

(a)  

ສຼືບຕ ໍ່ ການທົບທວນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການອະທິບາຍຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ລະບັບຈັດປະເພດປ່າໄມ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ລະບຽບການທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ ການຕັດໄມ້ຕົີ້ນຕ  ແລະ ໄມ້ສ າຮອງ ທັງໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ໂດຍຂະແໜງການເອກະຊົນ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້, ກົມກວດກາປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິ

ກ າແລະປ່າໄມ້), ແລະ ກົມພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນທີິ່ດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ).  

1    

ການດ າເນີນງານ 1.1.1 

(b) 

ປັບປຸງການຕິດຕາມ ການປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ຊ່ວຍຂະແໜງການເອກະຊົນ ໃຫ້ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນ ການຄຸ້ມຄອງ 
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຟ ົ້ນຟູ ລະບົບນິເວດທີິ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້, ກົມກວດກາປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້) ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້). 

2    

ການດ າເນີນງານ 1.1.1 

(c) 

ການຟ ົ້ນຟູ ປ່າໄມ້ຖຼືກຕັດ ແລະ ປ່າໄມ້ເຊຼືິ່ອມໂຊມ ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ໂດຍນ າໃຊ້ວິທີການຟ ົ້ນຟູປ່າໄມ້ ທີິ່ມີມູນຄ່າຕ ໍ່າ (ເຊັົ່ນວ່າ ການຟ ົ້ນຟູ

ຕາມທ າມະຊາດ ທີິ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ, ປ່າໄມ້ກະສິກ າ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທີິ່ດ າເນີນການປູກຕົີ້ນໄມ້) 

 

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້) and ກົມຄຸ້ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້),  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າ

ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ລວມທັົ່ງພາກສ່ວນທຸລະກິດ/ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖຼືິ່ນ 

2    

 ການດ າເນີນງານ 1.1.1 

(d) 

ແຜນງານປ ກປ້ອງ ສ າລັບລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ທີິ່ມີຄຸນຄ່າ ເຊັົ່ນວ່າ: ປ່າໄມ້ຫິງຫອມ (Fokinia chinensis), ປ່າໄມ້ໂລ່ງເລ່ງ 

(Cunninghamia obutusa), ປ່າໄມ້ດູ່ລາຍ (Pterocarpus/Dalbergia) ແລະ ປ່າໄມ້ຄັນກຸງ (Dalbergia 

cochinchinensis). 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ

ປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້),  

2    

ເປ ົ້າໝາຍ 1.1.2 ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າ ເພຼືິ່ອການຄ້າ ແບບຍຼືນຍົງ ແລະ ຂະບວນການແປຮູບ ທີິ່ເພີີ້ມການຈ້າງແຮງງານ ໃນຊົນນະບົດ ແມ່ນບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 70% ຂອງອຸດສາຫະກ າໄມ້ ແລະ 
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ການເກັບຜະລິດຕະພັນເຄຼືິ່ອງປ່າຂອງດົງ.  
ການດ າເນີນງານ 1.1.2 

(a) 

ຄຸ້ມຄອງ ການຜະລິດປ່າໄມ້ ແບບຍຼືນຍົງ ໃຫ້ກວມເອົາຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງປ່າຜະລິດ. 

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້). 

2    

ການດ າເນີນງານ 1.1.2 

(b) 

ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ 2020 ໃຫ້ກວມເອົາ ປະສົບການ ແລະ ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ ທີິ່ນ າໄປສູ່ ການຢັົ້ງຢ ນປ່າໄມ້. 

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້, ກົມກວດກາປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິ

ກ າແລະປ່າໄມ້), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ. 

1    

ການດ າເນີນງານ 1.1.2 

(c) 

ທົບທວນ ປະສົບການໃນການສ້າງ ການຈ້າງແຮງງານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງວິສາຫະກິດທີິ່ດ າເນີນວຽກງານ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາ ມາດຕະການສົົ່ງເສີມ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້, ກົມກະສິກ າ, ກົມສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ສະຫະກອນ, ກົມຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາດິນກະສິກ າ 

(ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ (ກະຊວງ

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ກອງທ ນຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ. 

1    

ການດ າເນີນງານ 1.1.2 

(d) 

ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງ ທີິ່ຄຸ້ມຄອງ ການເຮັດໄຮ່ເລຼືິ່ອນລອຍ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ທີິ່ຊ່ວຍຊຸມຊົນ ໃຫ້ໄດ້ຂາຍໄມ້ ຈາກ
ປ່າໄມ້.  

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້, ກົມກະສິກ າ, ກົມສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ສະຫະກອນ  (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມຄຸ້ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ), 
ແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ກອງທ ນຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 

2    

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 1.2: ການປ ກປອ້ງເຂດດນິທາມ ແລະ ລະບບົນເິວດປະມງົ  
ເປ ົ້າໝາຍ 1.2.1 ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ ສະຖານທີິ່ອະນຸລັກ ແລະ ເພາະພັນປາ ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ແຫ່ງ (ເຊິິ່ງຮວມທັງ ຊະນິດທ້ອງຖິິ່ນ/ພຼືີ້ນເມຼືອງ) ແລະ ຖຼືກຮັບຮູ້/ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ອາໃສຢູ່ໃນ 
ເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງ ສະຖານທີິ່ເລົົ່ານີີ້. 
ການດ າເນີນງານ 1.2.1 

(a) 

ການສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ການຕິດຕາມ ເຂດອະນຸລັກພັນປາ (ທີິ່ກວມເອົາ ຊະນິດທ້ອງຖິິ່ນ/ພຼືີ້ນເມຼືອງ). 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ສູນຄົີ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນພຼືດ/ສັດນ ໍ້າ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ແຜນງານ

ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ຄະນະກ າມະການແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ, ກົມຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ), 

ແລະ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 

2    

ການດ າເນີນງານ 1.2.1 ການສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ການຕິດຕາມ ແຜນງານອ່າງໂຕ່ງ ທີິ່ກວມເອົາລະບົບຕ່າງໆ ທີິ່ສະໜັບສະໜູນ ສະຖານທີິ່ແຜ່ພັນຂອງປາ. 1    
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(b) ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ 

(ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ຄະນະກ າ

ມະການແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 

ເປ ົ້າໝາຍ 1.2.2 ມີຍຸດທະສາດເຂດດິນທາມແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງທີິ່ມີງ ົບປະມານພຽງພ  ຢ່າງໜ້ອຍ ໃນ 12 ເຂດດິນທາມທີິ່ສ າຄັນ. 

ການດ າເນີນງານ 1.2.2 

(a)  

ສ້າງ ບົດສ າຫ ວດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບ ເຂດດິນທາມແຫ່ງຊາດ. 

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ, ກົມພັດທະນາແລະວາງແຜນທີິ່ດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ຄະນະກ າມະການແມ່ນ ໍ້າ

ຂອງກຫ່ງຊາດ, ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ກົມພັດທະນາແລະວາງແຜນທີິ່ດິນກະສິກ າ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກອງເລຂາຂອງ 

ຄະນະກ າມະການແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ ປະຈ າ 

ສປປ ລາວ. 

1    

ການດ າເນີນງານ 1.2.2 

(b) 

ການສ້າງ ຄ າແນະນ າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສ າລັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ ທີິ່ພິຈາລະນາເຖິງ ບັນຫາດ້ານຊີວະນາໆພັນ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ແລະ ສູນຄົີ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນພຼືດ/ສັດນ ໍ້າ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້). 

2    

ການດ າເນີນງານ 1.2.2 

(c) 

ການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ສັນຍາຮ່ວມມຼືກັບ ບັນດາປະເທດເພຼືິ່ອນບ້ານ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຫ ່ງປ່າ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ 
ແລະ ໃນແມ່ນ ໍ້າອຼືິ່ນໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ແລະ ສູນຄົີ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນພຼືດ/ສັດນ ໍ້າ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມ

ຮ່ວມມຼືສາກົນ (ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. 
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ເປ ົ້າໝາຍ 1.2.3 ປ ກປ້ອງຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ແລະ ປະລິມານນ ໍ້າ ໃນ 10 ອ່າງແມ່ນ ໍ້າ ເພຼືິ່ອໃຫ້ນ ໍ້າໄດ້ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານ ຄຸນນະພາບ ແລະ ທາງດ້ານປະລິມານ, ແລະ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜົນກະທົບມີໜ້ອຍສຸດ. 

ການດ າເນີນງານ 1.2.3 

(a) 

ສ້າງຕັີ້ງ ຄະນະກ າມະການອ່າງນ ໍ້າ ສ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບເຊຼືິ່ອມສານ ສ າລັບ 10 ອ່າງນ ໍ້າບູລິມະສິດ (ນ ໍ້າງຼືິ່ມ, ນ ໍ້າເທີນ-
ນ ໍ້າກະດິງ, ເຊບັີ້ງໄຟ, ເຊບັີ້ງຫຽງ, ນ ໍ້າອູ, ເຊກອງ, ນ ໍ້າງຽບ, ນ ໍ້າຊ າ, ເຊໂດນ, ນ ໍ້າມ້າ) ແລະ ເຂດອ່າງນ ໍ້າປີກຍ່ອຍອຼືິ່ນໆ ທີິ່ມີທ່າແຮງສູງ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, MRC 

1    

ການດ າເນີນງານ 1.2.3 

(b) 

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບເຊຼືິ່ອມສານ ສ າລັບ 10 ອ່າງນ ໍ້າບູລິມະສິດ (ນ ໍ້າງຼືິ່ມ, ນ ໍ້າເທີນ-ນ ໍ້າກະດິງ, ເຊ
ບັີ້ງໄຟ, ເຊບັີ້ງຫຽງ, ນ ໍ້າອູ, ເຊກອງ, ນ ໍ້າງຽບ, ນ ໍ້າຊ າ, ເຊໂດນ, ນ ໍ້າມ້າ) ແລະ ເຂດອ່າງນ ໍ້າປີກຍ່ອຍອຼືິ່ນໆ ທີິ່ມີທ່າແຮງສູງ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ຂະແໜງການເອກະ
ຊົນ.  

2    

ການດ າເນີນງານ 1.2.3 

(c) 

ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບ ແຜນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບເຊຼືິ່ອມສານ ໃນແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແລະ 
ຮັບປະກັນດ້ານ ການປ ກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ໂດຍມີການປະສານງານກັນ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍົງ. 
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ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ າ  , ແລະ ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວລ້ອມ (ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ). 

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 1.3: ການປ ກປອ້ງ ລະບບົນເິວດກະສິກ າ 
ເປ ົ້າໝາຍ 1.3.1  ການໃຫ້ບ ລິການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານກະສິກ າ (ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການ, ແນວພັນ, ການປ້ອງກັນພຼືດ, ສິນເຊຼືິ່ອ, ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານຕະຫ າດ, ອາຫານສັດ, ປະມົງ ແລະອຼືິ່ນໆ) ແມ່ນໄດ້ສະໜອງ
ໃຫ້ ຊຸມຊົນກະສິກ າລິເລີີ້ມ ທີິ່ນ າໃຊ້ ມາດຕະການຜະລິດ ແບບຍຼືນຍົງ. 
ການດ າເນີນງານ 1.3.1 

(a)  

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຂະຫຍາຍວຽກງານກະສິກ າທີິ່ຍຼືນຍົງ ເພຼືິ່ອອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ ໃຫ້ເປັນປັດໄຈຂັບ
ເຄຼືິ່ອນໜ ິ່ງ ຂອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ເປັນອົງປະກອບສ າຄັນໜ ິ່ງ ຂອງການປັບຕົວເຂົີ້າກັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມກະສິກ າ, ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ກົມສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິ

ກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ເຊິິ່ງຮວມທັງ ຫ້ອງການຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນເມຼືອງ ຂອງກົມ/ຫ້ອງການ ເລົົ່ານີີ້.  

2    

ການດ າເນີນງານ 1.3.1 

(b) 

ເລັົ່ງລັດ ການອະນຸລັກ ຊະນິດພັນເຂົີ້າປ່າ ແລະ ຂ ີ້ນທະບຽນ ຊະນິດພຼືດທີິ່ໃກ້ສູນພັນ ຫ ຼື ໄດ້ຄົີ້ນພົບໃໝ່ໆ ເຊິິ່ງມີຄຸນຄ່າດ້ານກະສິກ າ ແລະ 
ດ້ານການຢາ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້, ກົມກະສິກ າ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ສະຖາບັນການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ 

(ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ), ແລະ ກົມສິດທິຊັບສິນ (ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ). 
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ການດ າເນີນງານ 1.3.1 

(c) 

ການສ ກສາຕະຫ າດ ແລະ ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ທີິ່ນ າໄປສູ່ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງການຄ້າ ແລະ ທາງເລຼືອກທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ສ າລັບ 
ຊະນິດ ແລະ ພັນທ້ອງຖິິ່ນ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມກະສິກ າ, ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ກົມສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ສະຫະກອນ, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າ

ແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມການຄ້າພາຍນອກ (ກະຊວງອຸດສາຫະກ າແລະການຄ້າ), ແລະ ສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະ

ກ າລາວ.  
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ເປ ົ້າໝາຍ 1.3.2 ການປ ກປ້ອງ ແລະ ການນ າໃຊ້ ພຼືີ້ນທີິ່ກະສິກ າ ທີິ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງຍຼືນຍົງ ໃນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ສະຖານທີິ່ຕ ໍ່ແຂວງ. 

ການດ າເນີນງານ 1.3.2 ການດ າເນີນ ການວາງແຜນນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ແລະທີິ່ດິນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊິິ່ງນ າໄປສູ່ ການຄຸ້ມຄອງພຼືີ້ນທີິ່ ທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ (ຈາກ
ລັດຖະບານ) ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ (ໂດຍຊາວບ້ານ/ກະສິກອນ) ໂດຍອີງຕາມ ຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ ທີິ່ເຮັດໜ້າທີິ່ຫ າຍຢ່າງ ແລະ ລະບົບ
ນິເວດກະສິກ າ. 

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມກະສິກ າ, ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, DALAM, ກົມປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງ

ກະສິກ າແລະປ່າໄມ້) ແລະ ກົມພັດທະນາແລະວາງແຜນທີິ່ດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ). 
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ເປ ົ້າໝາຍ 1.3.3 ຂະແໜງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ຫ ຸດການນ າໃຊ້ ສານເຄມີກະສິກ າ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ. 

ການດ າເນີນງານ 1.3.3 

(a) 

ສົົ່ງເສີມ ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພຼືດແບບເຊຼືິ່ອມສານ 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

2    
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ການດ າເນີນງານ 1.3.3 

(b) 

ຄວບຄຸມການໃຊ້ສານເຄມີກະສິກ າ  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມກະສິກ າ, (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້) ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

1    

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 1.4: ລະບບົນເິວດໃນເຂດເທດສະບານ 
ເປ ົ້າໝາຍ 1.4.1  ແຜນພັດທະນາທ້ອງຖິິ່ນ ຢ່າງໜ້ອຍ ໃນ 8 ຕົວເມຼືອງຂອງແຂວງ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ການປ ກປ້ອງ ແລະ ການສົົ່ງເສີມ ເຂດອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ລະບົບນິເວດ (ປ່າໄມ້, ດິນທາມ, ແມ່ນ ໍ້າ ແລະອຼືິ່ນໆ) ທີິ່ປ ກ
ປ້ອງພວກມັນ.  
ການດ າເນີນງານ 1.4.1 

(a) 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການວາງແຜນສິິ່ງແວດລ້ອມເທດສະບານ ໃນຕົວເມຼືອງເທດສະບານແຂວງ ທີິ່ເລຼືອກໄວ້ ເພຼືິ່ອປ ກປ້ອງ ລະບົບ
ນິເວດທີິ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ຮັບໃຊ້ໃນເຂດເທດສະບານນັີ້ນ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມແຜນຜັງເຮຼືອນແລະເທດສະບານ (ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົົ່ງ) ແລະ ກົມແຜນການແລະພັດທະນາທີິ່

ດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ). 

1    

ການດ າເນີນງານ 1.4.1 

(b) 

ດ າເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການປ້ອງກັນມົນລະພິດຈາກ ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອເທດສະບານ ແລະ ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອອຸດສາຫະ
ກ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ມົນລະພິດຕ ໍ່ກັບ ລ ານ ໍ້າ/ເຂດດິນທາມ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ).  

2    

ເປ ົ້າໝາຍ 1.4.2 ຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອທີິ່ເກີດຂ ີ້ນມາ ໃນເຂດເທດສະບານ ໃນທົົ່ວປະເທດ ຫ ຸດລົງ. 

ການດ າເນີນງານ 1.4.2 

(a) 

 

ສ້າງ ແລະ ນ າໃຊ້ ຖານຂ ໍ້ມູນສູນກາງ ກ່ຽວກັບ ມົນລະພິດສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ ທີິ່ກວມເຖິງ ຂີີ້
ເຫຍຼືີ້ອປະເພດແຂງ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ ແລະ ມົນລະພິດໃນດິນ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ) 

2    

ການດ າເນີນງານ 1.4.2 

(b) 

 

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານປູກຈິດສ ານ ກ ສ າລັບ 1) ການປ່ຽນແປງພ ດຕິກ າ ຈາກການຈັດການກັບຂີີ້ຍເຫຍຼືີ້ອແບບດັີ້ງເດີມ (ການ
ຈູດ, ການຖິີ້ມ) ໄປເປັນການຈັດການຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອຢ່າງເໝາະສົມ (ແຍກປະເພດ ແລະ ການເກັບ) ແລະ 2) ການຫ ຸດຜ່ອນປະລິມານຂີີ້ເຫຍຼືີ້ອ 
ດ້ວຍການປະຕິບັດ ແນວທາງ R (Reduce-ຫ ຸດຜ່ອນ, Reuse-ໃຊ້ຄຼືນ, ແລະ Recycle-ໝູນວຽນ) ໃນຕົວເມຼືອງເທດສະບານແຂວງ 
ແລະ ໃນຕົວເມຼືອງຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ 18 ແຂວງ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ) 

1    

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 1.5: ການຄຸມ້ຄອງເຂດປາ່ສະຫງວນ ແລະ ການອະນຸລກັຊະນດິພຼືດ/ສັດ 
ເປ ົ້າໝາຍ 1.5.1  ມີແຜນຄຸ້ມ ແລະ ງ ົບປະມານພຽງພ  ເພຼືິ່ອບັງຄັບໃຊ້ ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງໜ້ອຍໃນ 10 ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ຈາກທີິ່ມີຢູ່ 2 ແຫ່ງໃນປະຈຸບັນ), 5 ເຂດປ່າສະຫງວນຂັີ້ນແຂວງ, 3 
ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ 2 ເຂດລະບຽງປ່າ. 
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ການດ າເນີນງານ 1.5.1 

(a) 

ການກະກຽມ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ, ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງລະບຽງປ່າ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໃມ້), ໂຄງການອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ 

ປ່າໄມ້ ແບບເຊຼືິ່ອມສານ. 

1    

ການດ າເນີນງານ 1.5.1 

(b) 

ການປະເມີນ ແລະ ການພັດທະນາແຜນງານ ສ າລັບ ການອະນຸລັກ ປ່າ Dry Dipterocarp. 

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມວາງແຜນແລະພັດທະນາທີິ່

ດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ). 

2    

ການດ າເນີນງານ 1.5.1 

(c) 

ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ ພະນັກງານຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້) 

1    

ເປ ົ້າໝາຍ 1.5.2 ສະຖານທີິ່ປ່າໄມ້ບ້ານ ທີິ່ຕັີ້ງຢູ່ຕິດກັນ ໄດ້ຖຼືກຮັບຮູ້/ສົົ່ງເສີມ ເພຼືິ່ອປະກອບເປັນ ພາກສ່ວນປອດສານພິດ ຂອງ 2 ລະບຽງຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ອາດຈະເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ທີິ່ກະຈັກກະຈາຍນັີ້ນ ໃຫ້
ເຂົີ້າກັນ. 
ການດ າເນີນງານ 1.5.2 ການສ້າງຕາໜ່າງພູມສັນຖານ ຂອງສະຖານທີິ່ປ່າໄມ້ບ້ານ ຢ່າງໜ້ອຍ 69 ແຫ່ງ ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ ລະບົບປ ກປ້ອງແລະນ າໃຊ້ ລະບຽງ

ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍຼືນຍົງ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້),, ກົມວາງແຜນແລະພັດທະນາທີິ່ດິນ (ກະຊວງ

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ແລະ ກົມປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້).  

1    

ເປ ົ້າໝາຍ 1.5.3 ການໃກ້ສູນພັນຂອງ ຊະນິດພຼືດ/ສັດບູລິມະສິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຊະນິດ (ຈະກ ານົດຈາກ ລາຍການ RED ຂອງລາວ) ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຜ່ານທາງ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝ

າຍ ໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົົ່າ ແລະ ການອະນຸລັກກັບທີິ່ ແລະ ນອກສະຖານທີິ່. 

ການດ າເນີນງານ 1.5.3 

(a) 

ການປັບປຸງລາຍການ RED.  

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມກະສິກ າ, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະ

ປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ສະຖາບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ), ສະຖາ
ບັນການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ ປະຈ າ 
ສປປ ລາວ, ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ອົງການກອງທ ນອະນຸລັກທ າມະຊາດໂລກ.  

2    

ການດ າເນີນງານ 1.5.3 

(b) 

ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ສ າລັບ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ພັນທະຂອງປະເທດ ຕ ໍ່ກັບ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການ
ຄ້າຊະນິດພຼືດແລະສັດປ່າ ໃກ້ສູນພັນ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ສະຖາບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ), ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້, ກົມກວດກາປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), 
ຕ າຫ ວດແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກົມພາສີ.  

2    
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ການດ າເນີນງານ 1.5.3 

(c) 

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານປ ກປ້ອງບູລິມະສິດ ສ າລັບ ແຫ ່ງແນວພັນຕົີ້ນໄມ້ພຼືີ້ນເມຼືອງ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້).  

2    

ການດ າເນີນງານ 1.5.3 

(d) 

ການສ້າງແຜນງານອະນຸລັກພັນສັດແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ 4 ຊະນິດສ າຄັນ ເຊັົ່ນວ່າ: ເສຼືອ, ປາດຸກຍັກ, ປາໂລມາ ອີລະວະດີ, ແຂ້ສະຫຍາມ, 
ທະນີ, ເສົາຫ າ, ຊ້າງອາຊີ, ລີງຂາແດງ, ກວງເຂົາຍາວ, ພ້ອມທັງ ສັດໃກ້ສູນພັນ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້(ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ສະຖາບັນ

ຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ສະຖາບັນການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ), ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດລາວ, ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ອົງການກອງທ ນ
ອະນຸລັກທ າມະຊາດໂລກ.  

1    

ເປ ົ້າໝາຍ 1.5.4 ໄດ້ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກ ພຼືດການຢາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຮັບງ ົບປະມານ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານປິິ່ນປ ວສຸຂະພາບເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ ໃນ 1 ສະຖານທີິ່ ຕ ໍ່ 1 ແຂວງ ເປັນ
ຢ່າງໜ້ອຍ. 
ການດ າເນີນງານ 1.5.4 

(a) 

ກະກຽມການປະເມີນຜົນ, ແຜນງານອະນຸລັກແລະນ າໃຊ້ ພຼືດການຢາ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ການອະນຸລັກແນວພັນ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ສະຖາບັນການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ (ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ), ສະຖາບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ) ແລະ ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະ

ປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້). 

1    

ການດ າເນີນງານ 1.5.4 

(B) 

ສ້າງຕັີ້ງ ສວນພຼືກສາສາດ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແຫ່ງ ໃນ 3 ແຂວງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ) ແລະ ຂະແໜງການເອກະຊົນ.  

    

ເປ ົ້າໝາຍ 1.5.5 ລະບຽບການປັບປຸງໃໝ່ ຖຼືກນ າໃຊ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພຼືິ່ອປ ກປ້ອງ ພຼືດຕ່າງໆ (ຮວມທັງ ເຂົີ້າ) ແລະ ສັດ ໃນເຂດພຼືີ້ນທີິ່ບູລິມະສິດ ຈາກການບຸກລຸກຂອງ ຊະນິດຕ່າງຖິິ່ນ. 

ການດ າເນີນງານ 1.5.5 

(a) 

ລະບຸ, ຈັດລັກສະນະ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດ ຊະນິດຕ່າງຖິິ່ນທີິ່ຮຸກຮານ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມກະສິກ າ, ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ສູນຄົີ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນພຼືດ/ສັດນ ໍ້າ, ກົມປ່າໄມ້, ສະຖາບັນ

ຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖາບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ 

(ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ). 

2    

ການດ າເນີນງານ 1.5.5 

(b) 

ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ສ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ (ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ການຄວບຄຸມ), ການກັກພຼືດ-ສັດເພຼືິ່ອກວດຫາໂລກ ແລະ ການກວດຫາ ສິິ່ງມີຊີວິດດັດແປງພັນ ຕາມທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້
ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຂອງເທັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ (2014).  

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ), ກົມກະສິກ າ, ກົມລ້ຽງສັດແລະ

ການປະມົງ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້).  
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ຕາຕະລາງ 24: ຍຸດທະສາດ 2 – ສະຫ ບຸຫຍ ໍ້ກຽ່ວກບັການດ າເນນີງານ. 

ໝາຍເລກຂອງການ
ດ າເນນີງານ  

ລາຍການດ າເນນີງານ 
ບລູິມະສດິ 

ໄລຍະເວລາ 

ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 2.1: ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັ ຄນຸຄ່າທີິ່ແທຈ້ງິຂອງ ຊີວະນາໆພນັ ໃນແຜນພດັທະນາ ປີ 1-2 ປີ 3-5 ປີ 6-10 

ເປ ົ້າໝາຍ 2.1.1 ການປະກອບສ່ວນຂອງ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ເຂົີ້າໃນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນການວາງແຜນການລົງທ ນ ສ າລັບ ແຜນງານຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພຼືີ້ນທີິ່ທຸກ
ຍາກຫ າຍ ຕາມທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ແຜນງານຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງລັດຖະບານລາວ. 
ການດ າເນີນງານ 
2.1.1 (a) 

ການປັບປຸງເອກະສານດ ການສຼືິ່ສານຫ ັກຖານ ແລະ ການສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການນ າໃຊ້ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ
ໃຫ້ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມກະສິກ າ, ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ສູນຄົີ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນພຼືດ/ສັດນ ໍ້າ, ກົມປ່າໄມ້, ກົມຄຸ້ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນປ່າໃມ້, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖາບັນຊີ
ວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ), ແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ກອງທ ນ
ຫ ຸດຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ໂຄງການອຼືິ່ນໆ. 
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ເປ ົ້າໝາຍ 2.1.2 ປະກອບ ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ເຂົີ້າໃນ ການພັດທະນາ ຕົວເມຼືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ສ າລັບ ການນ າໃຊ້ແບບຍຼືນຍົງ. 
ການດ າເນີນງານ 
2.1.2 

ສ້າງແຜນແມ່ບົດນ າໃຊ້ທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ໃນຂັີ້ນສູນກາງ, ຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຂັີ້ນເມຼືອງ ສ າລັບ 
ການນ າໃຊ້ ທີິ່ດິນຢ່າງຍຼືນຍົງ ເຊິິ່ງເປັນພຼືີ້ນຖານຂອງ ການສ້າງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ ເຊິິ່ງກວມເອົາ 
ການຈັດເຂດສ າລັບ ພຼືີ້ນທີິ່ເປີດສູ່ສາທາລະນະ, ເຂດບ່ອນຢູ່ອາໃສ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກ າ, ປະກອບກັບ ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດທີິ່ມີ
ຄຸນຄ່າ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມລົງທ ນ (ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ, ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມວາງແຜນ ແລະ
ພັດທະນາທີິ່ດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ). 
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ຍດຸທະສາດປກີຍອ່ຍ 2.2: ຊີີ້ນ າ ການລງົທ ນທີິ່ເປນັມິດກບັສິິ່ງແວດລອ້ມ 
ເປ ົ້າໝາຍ 2.2.1 ນະໂຍບາຍດ ງດູດການລົງທ ນແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ ໃນ 10 ແຂວງ ແລະ ໃນ 3 ຂະແໜງການ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ເພຼືິ່ອຊຸກຍູ້ຂະແໜງການເອກະ
ຊົນ ໃຫ້ວາງແຜນການ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວິທີດ າເນີນທຸລະກິດ ໃນລັກສະນະທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
ການດ າເນີນງານ 
2.2.1 (a) 

ທົບທວນຄຼືນ ປະສິດທິພາບຂອງສິິ່ງຈູງໃຈ ແລະ ສີິ່ງທ ໍ້ຖອຍ (ຮວມທັງ ສິິ່ງຈູງໃຈທາງເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ການເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່) ໃນກຸ່ມທຸລະ
ກິດ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພຼືິ່ອອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນຂແໜງການກະສິກ າ, ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຂະແໜງການຕົີ້ນຕ ອຼືິ່ນໆ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມລົງທ ນ (ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ), ກົມວາງແຜນແລະພັດທະນາທີິ່ດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າ
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 ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ກົມກະສິກ າ, ກົມປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມພັດທະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວ (ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ). 
ການດ າເນີນງານ 
2.2.1 (b) 

ການລະບຸ ແລະ ການສັງລວມ ຊີວະນາໆພັນສ າຄັນ ເຂົີ້າໃນລະບົບປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ ຜູ້ດ າເນີນງານ ແລະ ຜູ້ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ.  

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມຄວບຄຸມມົນລະ

ພິດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ). 
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ການດ າເນີນງານ 
2.2.1 (c) 

ການສ້າງຄວາມສາມາດ ສ າລັບ ຫ້ອງການຕົີ້ນຕ ໃນຂັີ້ນແຂວງ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນ, ອະນຸມັດ ແລະ ການຕິດຕິດຕາມ ການ
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ ຂອງບົດສະເໜີລົງທ ນຂອງ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ປ່າໄມ້. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມລົງທ ນ (ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ), ກົມພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນທີິ່ດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າ

ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ). 
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ການດ າເນີນງານ 
2.2.1 (d) 

ການສ້າງຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບ ວິທີພິຈາລະນາຢ່າງເໝາະສົມ ເຖິງການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ໃນຂັີ້ນຕອນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີິ່ດິນລະອຽດ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມວາງແຜນແລະພັດທະນາທີິ່ດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ກົມປ່າໄມ້, ກົມກະສິກ າ, ກົມວາງແຜນແລະພັດທະນາທີິ່ດິນກະສິກ າ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້). 
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ເປ ົ້າໝາຍ 2.2.2. ບັນຫາກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໄດ້ປະກອບເຂົີ້າໃສ່ໃນ ຫ ັກການປະຕິບັດພາຍໃນບ ລິສັດ (ຫ ຼື ວິທີປະຕິບັດທາງເສດຖະກິດ ຕາມມາດຕະຖານ ທີິ່ໄດ້

ຕົກລົງໄວ້) ສ າລັບ ບັນດາບ ລິສັດຕ່າງໆ ໃນ 5 ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ (ພະລັງງານ, ກະສິກ າ, ປ່າໄມ້, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄມີ). 
ການດ າເນີນງານ 
2.2.2. (a) 

ສ ກສາດ້ານຕ່າງໆ ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດຕ ໍ່ສັງຄົມ ໃນຍຸດທະສາດສົົ່ງເສີມການລົງທ ນ ແລະ ລະບຸຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສ າ
ລັບ ການສົົ່ງເສີມ, ການບັງຄັບໃຊ້, ການໃຫ້ທິດທາງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດຕ ໍ່ສັງຄົມ ເຊິິ່ງຈັດຂ ີ້ນ
ໂດຍ ກົມຕ່າງໆພາຍໃນລັດຖະບານ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມແຜນການ (ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ), ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ສະພາການຄ້າລາວ. 
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ການດ າເນີນງານ 
2.2.2 (c)  

ສົົ່ງເສີມການນ າໃຊ້ ພະລັງງານໝູນວຽນ ເພຼືິ່ອຫ ຸດຜ່ອນການສູນເສຍປ່າໄມ້ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກັກໂບນິກ ແລະ ເມຕານ ຂ ີ້ນສູ່ຊັີ້ນ
ບັນຍາກາດ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນພະລັງງານໝູນວຽນ (ກະຊວງພະລັງງານແລະບ ໍ່ແຮ່), ກົມກະສິກ າ, ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ກົມ

ປ່າໄມ້ ແລະ ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້).  
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ຕາຕະລາງ 25: ຍຸດທະສາດ 3.0 – ສະຫ ບຸຫຍ ໍ້ກຽ່ວກບັການດ າເນນີງານ. 

ໝາຍເລກຂອງການ
ດ າເນນີງານ  

ລາຍການດ າເນນີງານ 
ບລູິມະສດິ 

ໄລຍະເວລາ 

 ປີ 1-2 ປີ 3-5 ປີ 6-10 

ເປ ົ້າໝາຍ 3.1.1 ຄວາມຮູ້ພຼືີ້ນເມຼືອງທີິ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຖຼືກຮັກສາໄວ້ ແລະ ນ າໃຊ້ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການສົົ່ງເສີມຊີວະນາໆພັນ ໃນ 1 ສະຖານທີິ່ ຕ ໍ່ 1 ແຂວງ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ໂດຍນ າໃຊ້ ແຜນງານຈິງຈັງ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນ ຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ.  
ການດ າເນີນງານ 
3.1.1 

ການສ້າງຄ າແນະນ າ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການປ ກປ້ອງ ຄວາມຮູ້ດັີ້ງເດີມ ກ່ຽວກັບ ການ
ອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມສິດທິຊັບສິນ, ສະຖາບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ), ກົມກະສິກ າ, ກົມ

ປ່າໄມ້, ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະປ່ າໄມ້), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 

(ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ສະຖາບັນການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ), ກະຊວງສ ກສາທິການແລະກິລາ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ
ສັງຄົມອຼືິ່ນໆ.  
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ເປ ົ້າໝາຍ 3.1.2  ໃຫ້ມີ ນິຕິກ າລາວ ທີິ່ປະກາດໃຊ້ ເພຼືິ່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຂ ໍ້ກ ານົດຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ ອານຸສັນຍານາໂກຢາ (Nagoya) ກ່ຽວກັບ ການເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການນ າໃຊ ້
ແຫ ່ງເຊຼືີ້ອພັນ, ແລະ ໄດ້ທົດລອງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໃນ 3 ເຂດທີິ່ໄດ້ເລຼືອກໄວ້ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. 
ການດ າເນີນງານ 
3.1.2 

ການສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ ຕາມທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ອານຸສັນຍານາໂກຢາ 
(Nagoya) ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ. 

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ), ກົມກະສິກ າ, ກົມລ້ຽງສັດແລະການ

ປະມົງ, ກົມປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້) ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ

ແລະປ່າໄມ້), ແລະ ສະຖາບັນການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ). 
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ເປ ົ້າໝາຍ 3.1.3 ການຂະຫຍາຍ ກົນໄກແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ໃນປະຈຸບັນ ເພຼືິ່ອໃຫ້ຂ່າວໃໝ່ໆ ຈາກການຄົີ້ນຄວ້າເປັນປະຈ າ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຂອງທ່າອ່ຽງ ຂອງຊີວະນາພັນ, ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ 

ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ) ເພຼືິ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ພາກສ່ວນຕັດສິນໃຈ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ພ້ອມທັງ ການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ທຸລະກິດ, ແລະ ທີມງານຂັີ້ນປະເທດ ສ າລັບ ສົນທິສັນຍາອຼືິ່ນໆ. 
ການດ າເນີນງານ 
3.1.3 (a) 

ສ້າງຖານຄວາມຮູ້ພຼືີ້ນເມຼືອງ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງຍຼືນຍົງ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ), ກົມກະສິກ າ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ 

ການປະມົງ, ກົມປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້(ກະຊວງ

ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ສະຖາບັນການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ), ສຼືິ່ສານມວນຊົນ (ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທ າ ແລະ 

ການທ່ອງທ່ຽວ).  
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ໝາຍເລກຂອງການ
ດ າເນນີງານ  

ລາຍການດ າເນນີງານ 
ບລູິມະສດິ 

ໄລຍະເວລາ 

 ປີ 1-2 ປີ 3-5 ປີ 6-10 
ການດ າເນີນງານ 
3.1.3 (b)  

ສ້າງແຜນງານຄົີ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ຊົມໃຊ້ຊີວະນາໆພັນ ໃນດ້ານກະສິກ າ, ການຢາ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ອຼືິ່ນໆ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖາບັນ

ການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ). 

1    

ເປ ົ້າໝາຍ 3.1.4 ການຮ່ວມມຼືກັບສາກົນ/ພາກພຼືີ້ນ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງ ເພຼືິ່ອເລັົ່ງລັດການສ້າງ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ລັກສະນະຂອງ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດທີິ່ດີ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ການດ າເນີນງານ 
3.1.4 (a) 

ການຮ່ວມມຼືກັບ ສົນທິສັນຍາອຼືິ່ນໆ ເພຼືິ່ອເກັບກ າ, ວິເຄາະ, ກ ານົດ ຖານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ກັບປະເທດອຼືິ່ນໆ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ , ກົມປ່າໄມ້, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖາບັນການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ), ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ

ແລະປ່າໄມ້), ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ສະຖາ

ບັນຊີວະ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ). 
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ການດ າເນີນງານ 
3.1.4 (b) 

ສົົ່ງເສີມການຮ່ວມມຼືຂ້າມຊາຍແດນ ສ າລັບການຕິດຕາມ ແລະ ການດ າເນີນງານ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກ

ໂນໂລຢີ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ.  

1    

ການດ າເນີນງານ 
3.1.4 (c) 

ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ ການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ ແລະ ການຮ່ວມມຼືຫ າຍຝ່າຍ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ ເພຼືິ່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂ ບູລິມະສິດສ າຄັນ ຂອງຄວາມຈ າ
ເປັນ ໃນການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກ

ໂນໂລຢີ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ, and ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. 
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ການດ າເນີນງານ 
3.1.4 (d) 

ສ້າງ ລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນ ແບບສູນກາງແລະເຊຼືິ່ອມສານ (ລະບົບໄອທີ) ເພຼືິ່ອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແລກປ່ຽນ ຂ ໍ້ມູນແລະຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ, ກະຊວງກະສິກ າ
ແລະປ່າໄມ້. 

1    

ການດ າເນີນງານ 
3.1.4 (e) 

ສ້າງກົນໄກແລະໂຄງສ້າງຂັີ້ນສະຖາບັນ ເພຼືິ່ອສົົ່ງເສີມການປະສານງານ ລະຫວ່າງບັນດາສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ ສປປ ລາວ ເຂົີ້າ
ເປັນພາຄີ ເພຼືິ່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດໂລກ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ, ກະຊວງກະສິກ າ

1    
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ໝາຍເລກຂອງການ
ດ າເນນີງານ  

ລາຍການດ າເນນີງານ 
ບລູິມະສດິ 

ໄລຍະເວລາ 

 ປີ 1-2 ປີ 3-5 ປີ 6-10 
ແລະປ່າໄມ້ 

 

ຕາຕະລາງ 26: ຍຸດທະສາດ 4.0 – ສະຫ ບຸຫຍ ໍ້ກຽ່ວກບັການດ າເນນີງານ. 

ໝາຍເລກຂອງການ
ດ າເນນີງານ  

ລາຍການດ າເນນີງານ 
ບລູິມະສດິ 

ໄລຍະເວລາ 

 ປີ 1-2 ປີ 3-5 ປີ 5-10 

ເປ ົ້າໝາຍ 4.1.1 ພະນັກງານລັດຕົີ້ນຕ  ຈາກຫ້ອງການຕົີ້ນຕ  ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຮູ້ແລະທັກສະເພີີ້ມຂ ີ້ນ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ.  

ການດ າເນີນງານ 
4.1.1 (a) 

ສ້າງຕັີ້ງ ແຜນງານມອບລາງວັນສິິ່ງແວດລ້ອມດີເດັົ່ນ ສ າລັບ ພະນັກງານລັດໃນຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ທີິ່ພົີ້ນເດັົ່ນ ພ້ອມທັງ ປະຊາຊົນ
ໃນຂະແໜງເອກະຊົນ ຜູ້ທີິ່ໄດ້ເຮັດວຽກງານທີິ່ພົີ້ນເດັົ່ນ ໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະ

ເທັກໂນໂລຢີ, ກະຊວງສ ກສາທິການແລະກິລາ, ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງການເອກະຊົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ.  

2    

ການດ າເນີນງານ 
4.1.1 (b) 

ສ້າງແຜນງານ ວິເຄາະຄວາມຈ າເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ດ າເນີນການຝຶກອົບຮົມ ສ າລັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນ
ດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ.  

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ຄະນະປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆ /ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ).  

1    

ເປ ົ້າໝາຍ 4.1.2 ເພີີ້ມຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າຂອງ ຊີວະນາໆພັນ ໃນກຸ່ມສາທາລະນະທົົ່ວໄປ ແລະ ກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປ ົ້າໝາຍ ເຊິິ່ງຮ່ວມທັງ ພວກທີິ່ຢູ່ໃນ 24 ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 

ການດ າເນີນງານ 
4.1.2 (a) 

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານສຼືິ່ສານ ໃນເຂດພຼືີ້ນທີິ່ທົດລອງ ໂດຍອີງຕາມ ການວິເຄາະພ ດຕິກ າຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.  

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ການດ າເນີນງານຂ້າມຂະແໜງການ. 

1    

ການດ າເນີນງານ ເພີີ້ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງ ສຼືິ່ສານມວນຊົນ ທີິ່ລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວະນາໆພັນ, ຍຸດທະສາດ ການອະນຸລັກ ແລະ 1    
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ໝາຍເລກຂອງການ
ດ າເນນີງານ  

ລາຍການດ າເນນີງານ 
ບລູິມະສດິ 

ໄລຍະເວລາ 

4.1.2 (b)   ການນ າໃຊ້ຢ່າງຍຼືນຍົງ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ຄະນະປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ ສົນທິສັນຍາ

ວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆ /ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ອົງ

ການຈັດຕັີ້ງທ້ອງຖິິ່ນ.  

ເປ ົ້າໝາຍ 4.1.3 ຄຸນຄ່າຂອງ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການນ າໃຊ້ມັນຢ່າງຍຼືນຍົງ ໄດ້ປະກອບເຂົີ້າໃນ ຫ ັກສູດ ການສ ກສາທາງການ ແລະ ການສ ກສາບ ໍ່ເປັນທາງການ. 

ການດ າເນີນງານ 
4.1.3 (a)  

 

ສ້າງຫ ັກສູດ ສ າລັບ ການສ ກສາທາງການ ແລະ ການສ ກສາບ ໍ່ເປັນທາງການ ສ າລັບນ າໃຊ້ໃນ ກະຊວງສ ກສາທິການ ໂດຍອີງຕາມ ການປະ
ເມີນ ຄວາມພະຍາຍາມໃນປະຈຸບັນ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສ ກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (ກະຊວງສ ກສາທິການແລະກິລາ), 

ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນຊີວະ 

ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ).    

1    

ການດ າເນີນງານ 
4.1.3 (b) 

ສ້າງ ແລະ ທົດລອງ ຄູ່ມຼືສິດສອນ/ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ສ າລັບ ການສ ກສາກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສ ກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (ກະຊວງສ ກສາທິການແລະກິລາ) 

ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນຊີວະ 

ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ). 

2    

 

ຕາຕະລາງ 27: ຍຸດທະສາດ 5.0 – ສະຫ ບຸຫຍ ໍ້ກຽ່ວກບັການດ າເນນີງານ. 

ໝາຍເລກຂອງການ
ດ າເນນີງານ  

ລາຍການດ າເນນີງານ 
ບລູິມະສດິ 

ໄລຍະເວລາ 

 ປີ 1-2 ປີ 3-5 ປີ 6-10 

ເປ ົ້າໝາຍ 5.1.1 ໄດ້ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົນໄກການເງິນທີິ່ຍຼືນຍົງ ທີິ່ໄດ້ຮັບເງິນຖ່ວງທັນເວລາ ແລະ ນ າໃຊ້ຢ່າງໂປ່ງໃສ. 

ການດ າເນີນງານ 
5.1.1 (a) 

ຊອກຫາແຫ ່ງທ ນ ແລະ ງ ົບປະມານຖາວອນ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີງ ົບປະມານພຽງພ ແລະສະໝ ໍ່າສະເໝີ. 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ຄະນະປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆ /ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
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ໝາຍເລກຂອງການ
ດ າເນນີງານ  

ລາຍການດ າເນນີງານ 
ບລູິມະສດິ 

ໄລຍະເວລາ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ຫ້ອງການ/ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອຼືິ່ນໆ. 

ການດ າເນີນງານ 
5.1.1 (b)  

ທົດລອງ REDD+ ໃນຂົງເຂດພຼືີ້ນທີິ່ປ່າໄມ້ ທີິ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຂົງເຂດ.  

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ກົມປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), 

ອົງການ GIZ, ອົງການ SNV, ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າໂລກ  

1    

ການດ າເນີນງານ 
5.1.1 (c)  

ທົດລອງ ພຼືີ້ນທີິ່ກ່ຽວກັບ ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງໜ້ອຍ ໃນ 3 ສະຖານທີິ່ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການ
ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້), ກົມຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ກະຊວງພະລັງງານແລະບ ໍ່ແຮ່. 

1    

ການດ າເນີນງານ 
5.1.1 (d) 

ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ າແນະນ າ ສ າລັບ ການນ າໃຊ້ ແນວຄວາມຄິດຂອງ ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ການຫ ຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍເສຍຈາກ ການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງປ່າໄມ້ (REDD+). 

ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ກົມຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ກະຊວງພະລັງງານແລະບ ໍ່ແຮ່, ກະຊວງການເງິນ, ກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ). 

1    

ເປ ົ້າໝາຍ 5.1.2 ກົນໄກສະຖາບັນ ທີິ່ເຂັີ້ມແຂງ ເພຼືິ່ອເພີີ້ມ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວະນາໆພັນ ໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ 3 ຂະແໜງການເສດຖະກິດຕົີ້ນຕ  
ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ (ພະລັງງານ, ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ແລະ ໃນ 3 ແຂວງ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. 
ການດ າເນີນງານ 
5.1.2 (a) 

ທົດລອງ ການກະກຽມ ວາງແຜນຊີວະນາໆພັນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂັີ້ນແຂວງ ໃນ 3 ແຂວງ (ແຜນງານ ຂອງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ການ
ດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນ ຂັີ້ນແຂວງ). 
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ຄະນະປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆ /ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ) ແລະ ຫ້ອງການ/ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂັີ້ນແຂວງ. 
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ການດ າເນີນງານ 
5.1.2 (b) 

 

ສ້າງຄ າແນະນ າພາກປະຕິບັດ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ເງຼືິ່ອນໄຂໜ້ອຍສຸດ ສ າລັບ ການປຶກສາຫາລຼື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ແຜນການ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ/ຊີວະນາໆພັນ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ຄະນະປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆ/ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ), ຂະແໜງການອຼືິ່ນໆ, ປະຊາຊົນລາວ. 
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ໝາຍເລກຂອງການ
ດ າເນນີງານ  

ລາຍການດ າເນນີງານ 
ບລູິມະສດິ 

ໄລຍະເວລາ 

ເປ ົ້າໝາຍ 5.1.3 ມີຍຸດທະສາດຮ້ອບດ້ານ ສ າລັບຈັດຫາ ແຫ ່ງງ ົບປະມານຈາກຫ າຍແຫ ່ງ (ພາຍໃນ, ພາຍນອກ ແລະ ແຫ ່ງງ ົບປະມານຮູບແບບໃໝ່ໆ) ເພຼືິ່ອໃຫ້ ຫ່ວງງ ົບປະມານ ສ າລັບ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
ກະສິກ າ ເພີີ້ມຂ ີ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 30% ພາຍໃນປີ 2020. 
ການດ າເນີນງານ 
5.1.3 (a) 

ປະເມີນແຫ ່ງງ ົບປະມານພາຍໃນ ສ າລັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ເຊິິ່ງຮວມທັງ 
ສະຖານະພາບຂອງ ງ ົບປະມານຕ່າງໆ ຕາມທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ຄະນະປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆ /ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ). 

2    

ການດ າເນີນງານ 
5.1.3 (b) 

ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ໃນການລະດົມທ ນ.  
ຫ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ: ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້), ຄະນະປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆ/ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ). 
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PART III 
III 11. ການໃຫຄ້ວາມສ າຄນັ ກຽ່ວກບັ ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ການດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆໆພນັ ໃນຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນການ ຂະແໜ

ງການ ແລະ ຂາ້ມຂະແໜງການ 

ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ ວິທກີານປະຕິບັດ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມໃນ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖຼືກ
ຮັບຮອງ ໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຄວາມຍຼືນຍງົ, ມັນມີຄວາມຈ າເປັນທີິ່ຕ້ອງກ ານົດເຖິງ ວທິີການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຂອງ ຍຸດ
ທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. ເພຼືິ່ອຈຸດປະສົງນີີ້, ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈ ິ່ງ
ໄດ້ອີງຕາມຄ າແນະນ າ ຈາກຂອບວຽກພັດທະນາແຫ່ງຊາດຢ່າງຍຼືນຍົງ. 

ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈະດ າເນີນວຽກງານ ຮ່ວມກັບ ບັນດາຫ້ອງການຂັີ້ນສູນກາງຕ່າງໆ ພ້ອມທງັ 
ບັນດາຫ້ອງການຂັີ້ນແຂວງ ເພຼືິ່ອໃຫ້ຄວາມສ າຄັນເຖິງ ບັນຫາດ້ານຊີວະນາໆພັນ ໃນແຜນງານ ແລະ ງ ົບປະມານປະຈ າ ທີິ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸ
ບັນ ແລະ ທີິ່ສະເໜີຂ ີ້ນມາໃໝ່. 4 ຂັີ້ນຕອນພຼືີ້ນຖານມີຄຼື:  

 ຂັີ້ນຕອນທີໜ ິ່ງ ແມ່ນການລະບຸເຖິງ ຄວາມສ າຄັນຂອງກຸ່ມຫ ັກການ, ແນວທາງ ຫ ຼື ການປະຕິບັດ ທີິ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ. 
ການປະຕິບັດເລົົ່ານີີ້ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນເປັນວທິີການປະຕິບັດແບບໃໝ່ ທີິ່ໄດ້ຜ່ານການທົດລອງແລະສາທິດແລ້ວ ໃນ
ຂົງເຂດສະເພາະເຈາະຈົງ ເປັນເວລາຫ າຍປີ ແລະ ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າ ມປີະສິດທິພາບ. 

 ຂັີ້ນຕອນທີສອງ ແມ່ນການລະບຸເຖິງ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕົີ້ນຕ  ທີິ່ຈະກວມເອົາ ຫ ັກການ ແລະ ການ
ປະຕິບັດເລົົ່ານັີ້ນ. ນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນງານ ເລົົ່ານີີ້ ແມ່ນ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ ທີິ່ໄດ້
ຮັບແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນ (ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ງ ົບປະມານ) ສ າລບັ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. ເປ ົ້າໝາຍຂອງການໃຫ້
ຄວາມສ າຄັນ ຍັງກວມເອາົ ພຼືີ້ນທີິ່ພູມສັນຖານ ຫ ຼື ກຸມ່ຄົນສະເພາະເຈາະຈົງ ທີິ່ມີຄວາມສົນໃຈ. 

 ຂັີ້ນຕອນທີສາມ ແມ່ນການກ ານົດ ວິທີທາງທີິ່ມປີະສິດທິພາບ ໃນການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ ຫ ັກການ ແລະ ວິທປີະຕິບັດເລົົ່ານີີ້ 
ໃນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານເປ ົ້າໝາຍ. ສິິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີີ້ ຈະປະກອບດ້ວຍ ວິທີການຫ າຍຢ່າງ ເຊັົ່ນວ່າ ການ
ລະບຸເຖິງ ຈຸດເຂົີ້າ, ການຄົີ້ນຄວາ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ກ່ຽວກັບ ການດ າເນີນງານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການເຈລະຈາກ່ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການທົບທວນໄລຍະກາງ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ການສຼືິ່ສານ.  

 ຂັີ້ນຕອນທີສີິ່ ແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ 
ພິຈາລະນາເຖິງ ບລູິມະສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສົນທິສັນຍາຊວີະນາໆພັນ ທງັໝົດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ກ າລງັຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັ 
ພາຍໃນປະເທດ ໃນປະຈຸບັນນີີ້. 

ຕົວຢ່າງ: ເພຼືິ່ອໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ ຕ ໍ່ກັບ ວິທປີະຕິບັດໃໝ່ໆສະເພາະເຈາະຈົງ ສ າລັບ ການອະນຸລັກຊວີະນາໆພັນ ໃນແຜນງານກະສິກ າ, 
ຂັີ້ນຕອນທ າອິດ ກ ໍ່ແມ່ນການຊອກຫາ ວທິີປະຕິບັດທີິ່ດີສະເພາະເຈາະຈົງ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ເຊັົ່ນວ່າ ການກ ານົດ ກຸ່ມວທິີການ
ປະຕິບັດ ໃນການເຮັດປຸຸ໋ຍຊີວະພາບ. ຂັີ້ນຕອນທີສອງ ກ ໍ່ແມ່ນການລະບຸເຖິງ ຫ້ອງການສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ແຜນງານຂອງ ກະຊວງ
ກະສິກ າແລະປາ່ໄມ້ ທີິ່ມີໜ້າທີິ່ ຫ ຼື ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການຮັບເອາົ ວິທີປະຕິບັດນີີ້. 

ຂັີ້ນຕອນທີສາມ ແມ່ນການກ ານົດ ຍຸດທະສາດສົົ່ງເສີມ. ຕົວຢ່າງ: ການຊ່ວຍໃຫ້ ພະນັກງານພາກສະໜາມ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕາມ “ການຄົີ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບ ການດ າເນີນງານ” ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນເຈົີ້າການຂອງ ແນວຄວາມຄິດນີີ້; ດ າ
ເນີນທັດສະນະສ ກສາ, ສ າມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມປະກອບຄ າຄິດເຫັນ, ແລະ ປະກອບວທິີການຕ່າງໆ ເຂົີ້າໃນ ສຼືິ່ກ່ຽວກບັວຽກງານ
ກະສິກ າ ເພຼືິ່ອຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມພະຍາຍາມທີິ່ດີ. 
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PART III 
III ຕາຕະລາງ 28: ຫ ກັການ ແລະ ວທິປີະຕບິດັຕົີ້ນຕ  ເພຼືິ່ອໃຫຄ້ວາມສ າຄນັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານເປ ົ້າໝາຍ. 

ວິທປີະຕບິດັໃໝ່ໆ  ທີິ່ຈ າເປນັຕອ້ງໃຫ້
ຄວາມສ າຄນັ 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານເປ ົ້າໝາຍ  ແຜນງານຊຸກຍູ ້ທີິ່ສາມາດເປນັຈດູເຂົີ້າ ສ າລບັການ
ໃຫຄ້ວາມສ າຄນັ  

1.0 ແຜນຂະແໜງການ ທີິ່ປະກອບສວ່ນໂດຍກງົໃຫ ້ຊີວະນາໆພັນ  

ອະທິບາຍຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດ
ປະເພດປ່າ ເພຼືິ່ອເຂົີ້າໃຈເຖິງ ພາລະ
ບົດບາດຂອງ ການເຮັດກະສິກ າແບບຖາງ
ແລະຈູດໄຮ່. 

ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ເຖິງປີ 2020 
ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

ສ້າງຕັີ້ງ ລະບົບຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍຼືນຍົງແລະມີສ່ວນ
ຮ່ວມ.  

ການໃຫ້ບ ລິການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ເພຼືິ່ອນ າພາ
ຊຸມຊົນ ລິເລີີ້ມເຮັດກະສິກ າແບບຍຼືນຍົງ 
ແລະ ນ າໃຊ້ຊະນິດພຼືີ້ນເມຼືອງ.      

ຍຸດທະສາດກະສິກ າ 2011- 2020 

ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

ກະສິກ າທົົ່ງພຽງທີິ່ທັນສະໄໝ ທີິ່ປັບຕົວເຂົີ້າກັບ ການ
ປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການອະນຸລັກ ລະບົບ
ນິເວດເນີນສູງ.  

ການສົົ່ງເສີມ ວິທີການຮ່ວມມຼືຄຸ້ມຄອງ
ການປະມົງ.  

ຍຸດທະສາດການປະມົງແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

ສ້າງຕັີ້ງ ເຂດອະນຸລັກປາ ແລະ ແຜນງານການສ ກສາ 
ກ່ຽວກັບການປະມົງ.  

ກວມເອົາ ແຫ ່ງຊີວະນາໆພັນ ໃຫ້
ເປັນແຫ ່ງອາຫານ ສ າລັບ ແຜນງານໂພຊະ
ນາການ ແລະ ສຸຂະພາບພຼືີ້ນຖານ. 

ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ 
ເຖິງປີ 2020 ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆທີິ່

ກ່ຽວຂ້ອງ.   

ການສົົ່ງເສີມ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງອາຫານ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, ການປ ກປ້ອງແຫ ່ງ
ອາຫານທີິ່ຫ າກຫ າຍ. 

ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ເຂດດິນທາມ ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜ ິ່ງ
ຂອງ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າທາງນ ໍ້າ.  

ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ເຖິງປີ 2020 (ກ າລັງສ້າງຂ ີ້ນມາ). 

ສ້າງຕັີ້ງ ແຜນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບ
ເຊຼືິ່ອມສານ ໃນຂັີ້ນອານຸອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ການປ ກຄອງ
ມັນ ຜ່ານທາງ ບັນດາອົງການລຸ່ມແມ່ນ ໍ້າ.  

ການຄຸ້ມຄອງການເພາະພັນ ຊະນິດພັນ
ສັດພຼືີ້ນເມຼືອງ ໃຫ້ເປັນອົງປະກອບໜ ິ່ງ
ຂອງ ການປັບຕົວເຂົີ້າກັບສະພາບອາກາດ 
ໃນການເຮັດກະສິກ າ.  

ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພຼືິ່ອການ
ປັບຕົວເຂົີ້າກັບ ການປ່ຽນແປງ
ສະພາບອາກາດ. 

ສ້າງຕັີ້ງແຜນງານຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອເພີີ້ມການປັບຕົວເຂົີ້າກັບ 
ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. 

ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ໃຫ້ເປັນສ່ວນ
ໜ ິ່ງ ຂອງວຽກງານຂອງ ບັນດາຫ້ອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ.  

ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ ເຖິງປີ 
2020.  

ສົົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ ຂັີ້ນຊຸມຊົນ 
ແລະ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ທີິ່ເປັນມິດກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

2.0 ແຜນການຂາ້ມຂະແໜງການ ທີິ່ສາມາດສົົ່ງເສມີ ການອະນລຸັກ ແລະ ການນ າໃຊ ້ຊວີະນາໆພນັຢາ່ງຍຼືນຍງົ  

   

ປັບປຸງລະບົບຈູງໃຈ ເພຼືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການ
ສ້າງແຜນທຸລະກິດ ທີິ່ເອົາໃຈໃສ່ ຊີວະ
ນາໆພັນ.  

ຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ 
ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 
ການລົງທ ນເອກະຊົນ ເຖິງປີ 2020. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ປະຊາຊົນ ໃນການຕັດສິນໃຈ 
ເຊິິ່ງເປັນສ່ວນໜ ິ່ງທີິ່ສ າຄັນ ຂອງຂັີ້ນຕອນຫ ຸດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງທາງທຸລະກິດ ແລະ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບ 
ແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນ.  

ຊີວະນາໆພັນ ເປັນສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ ຄ າແນະ
ນ າ ສ າລັບ ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ 
ໃນການສ້າງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂັີ້ນແຂວງ.  

ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການປ ກຄອງ 
ສ າລັບປີ 2011-2020.  

ການຂະຫຍາຍ ວິທີການໃໝ່ໆ ທີິ່ປະສົບຜົນສ າເລັດ
ແລ້ວ ໃນການປ ກຄອງ ເຊັົ່ິ່ນວ່າ ກອງທ ນພັດທະນາ
ເມຼືອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຫ າຍ
ຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ ໃນການວາງແຜນ, ການຈັດບູລິມະສິດ 
ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ໃຫ້ການບ ລິການ
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PART III 
III ວິທປີະຕບິດັໃໝ່ໆ  ທີິ່ຈ າເປນັຕອ້ງໃຫ້

ຄວາມສ າຄນັ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານເປ ົ້າໝາຍ  ແຜນງານຊຸກຍູ ້ທີິ່ສາມາດເປນັຈດູເຂົີ້າ ສ າລບັການ

ໃຫຄ້ວາມສ າຄນັ  

ປະຊາຊົນ.  

ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ການນ າໃຊ້
ຢ່າງຍຼືນຍົງ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນ
ປະໂຫຍດຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ ໃຫ້ເປັນ
ສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ ຫ ັກສູດປ ກກະຕິ ຂອງຊັີ້ນ
ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ຊັີ້ນສູງ. 

ຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ 
(2016-2020). 

ໃຫ້ການສ ກສາຮຽນຮ່ວມ ສ າລັບ ຂະແໜງການດ້ອຍ
ໂອກາດ (ເຊັົ່ນວ່າ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, ເດັກຍິງ) ແລະ 
ຮັບຮອງເອົາ ວິທີການທາງເລຼືອກ ເຊັົ່ນວ່າ ສູນຮຽນຮູ້
ຊຸມຊົນຂັີ້ນບ້ານ, ໂຮງຮຽນເຄຼືິ່ອນທີິ່ ແລະອຼືິ່ນໆ. 

ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ເປັນສ່ວນໜ ິ່ງ
ຂອງ ມາດຖານປອດສານພິດ ໃນການ
ຄັດເລຼືອກໂຄງການຕ່າງໆ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ທຸກຍາກ
ຂາດເຂີນ.  

ຍຸດທະສາດຂະຫຍາຍຕົວແລະລ ບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ (ເຖິງປີ 
2020). 

ລ ບລ້າງການຖາງແລະຈູດໄຮ່ ແລະ ການຫັນປ່ຽນໄປ
ສູ່ ກະສິກ າຄົງທີິ່.  

ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການນ າ
ໃຊ້ຢ່າງຍຼືນຍົງ ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ 
ຂັີ້ນຕອນໃນການກະກຽມ ແຜນນ າໃຊ້ທີິ່
ດິນ.  

ຍດຸທະສາດນ າໃຊ້ທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ.  ບັນຫາດ້ານຊີວະນາໆພັນ ໄດ້ສັງລວມເຂົີ້າໃນ ຂັີ້ນ
ຕອນສ າປະທານທີິ່ດິນ ແລະ ຂັີ້ນຕອນກົດໝາຍທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງ ເຊຼືິ່ອມຕ ໍ່ກັບ ການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ. 

 

12. ການໃຫຄ້ວາມສ າຄນັ ແລະ ການເຊຼືິ່ອມສານ ໃນຂັີ້ນທອ້ງຖິິ່ນ  

ຄວາມເປັນຈິງ ກ ໍ່ຄຼືວາ່ ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນເພີີ້ມຂ ີ້ນ ໃນການວາງແຜນການ ສ າລັບ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເຊິິ່ງຮວມທັງ ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ອ ານາດການປ ກຄອງນັີ້ນ ຮັບເອົາວຽກ
ງານພັດທະນາຂະໜາດໃຫຍ່ ເຂົີ້າມາໃນຂົງເຂດຂອງພວກເຂາົກ ໍ່ຕາມ (ສວນປູກໄມ້, ຂດຸຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່, ພະລັງງານໄຟຟ້າ
ທາງນ ໍ້າ). ອ ານາດການປ ກຄອງແຂວງ ໃນ 4 ແຂວງຢ່າງໜ້ອຍ ແມ່ນມີໜ້າທີິ່ສ າຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ການໃຊ້ທີິ່ດິນ ແລະ 
ໃຫ້ຄ າແນະນ າ ສ າລັບການລົງທ ນຂອງເອກະຊົນ. 

ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫ າຍ ຖ້າວ່າ ອ ານາດການປ ກຄອງແຂວງ 
ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງເມຼືອງ ສ້າງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບຂອງພວກເຂາົເອງ 
(ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະງ່າຍດາຍກວາ່ ກ ໍ່ຕາມ) ເພຼືິ່ອແກ້ໄຂປະເດັນ ແລະ ບັນຫາທ້ອງຖິິ່ນ ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ. ໃນປະຈຸບັນນີີ້, 
ໂດຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ໂຄງການຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ, ໂຄງການ NCSA_FU ແລະ ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການ
ອະນຸລັກທ າມະຊາດ, ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນຂັີ້ນແຂວງ 2 ສະບັບ ໄດ້ສ້າງຂ ີ້ນມາແລ້ວ ສ າລັບ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປ . 

ການສົົ່ງເສີມ ການວາງແຜນຊີວະນາໆພັນ ໃນຂັີ້ນແຂວງ ຈະສານຕ ໍ່ຈາກ ຂະບວນການໃນປະຈຸບັນ ເພຼືິ່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງ ໃຫ້ການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ເພຼືິ່ອກະຈາຍອ ານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ໃນດ້ານງ ົບປະມານ ໃຫ້ຂັີ້ນ
ທ້ອງຖິິ່ນ. ຕົວຢ່າງ: ການສ້າງຕັີ້ງ ກອງທ ນພັດທະນາເມຼືອງ ຫ ຼື ກ້ອນເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າ ໃຫ້ເມຼືອງຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອໃຫເ້ມຼືອງ 
ສາມາດລະບຸ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດ ໂຄງການຕ່າງໆ ທີິ່ປະຊາຊົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ. 

ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີີ້ ປະກອບດ້ວຍ ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ການດ າເນີນງານ 
ສະເພາະເຈາະຈົງ ທີິ່ສະໜັບສະໜູນ ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ໃນການສ້າງ ແຜນການແລະແຜນງານສິິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງພວກເຂາົ ທີິ່ກວມເອົາ ການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ. ຂັີ້ນຕອນຕົນຕ ຂ້າງ
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PART III 
III ລຸ່ມນີີ້ ແມ່ນໄດ້ຖຼືກສະເໜີຂ ີ້ນມາ ເພຼືິ່ອຊ່ວຍອ ານາດການປ ກຄອງແຂວງ ໃນການແກ້ໄຂບນັຫາດ້ານ ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ

ພວກເຂົາ ເຊິິ່ງເປັນສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. 

ການຄຸ້ມຄອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈະດ າເນີນວຽກງານຮ່ວມກັບ ອ ານາດການ
ປ ກຄອງຂອງແຂວງທີິ່ຖຼືກຄັດເລຼືອກ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ - ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ທະບວງການປ ກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້ ໂດຍ
ຮ່ວມມຼືກັບ ກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕົີ້ນຕ  ໃນແຂວງ ຫ ຼື ໃນເມຼືອງນັີ້ນ. ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ອາດຖຼືກ
ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນມາ ເພຼືິ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຂັີ້ນຕອນນີີ້. ຜູ້ວາງແຜນຂອງ ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ, ພະນັກງານ
ຂອງ ພະແນກກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ແຂວງ, ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໃນຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ອາດປະກອບເປັນ
ສ່ວນໜ ິ່ງ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດນີີ້ ໂດຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີິ່ມີ
ຄວາມສົນໃຈໃຫ້ການຊວ່ຍເຫ ຼືອ. ຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆ ປະກອບດ້ວຍ:  

- ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດຂອງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໃນຂັີ້ນ
ແຂວງ ແລະ ສົົ່ງຂ ໍ້ມູນນັີ້ນ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ. 

- ທຽບຂ ໍ້ມູນ ກຽ່ວກັບ ປະເດັນຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ກັບຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າທາງ
ເສດຖະກິດ ເພຼືິ່ອໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນ. ປະເມີນ ປະເດັນທີິ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ຕ ໍ່
ກັບ ຕົີ້ນທ ນທ າມະຊາດໃນທ້ອງຖິິ່ນ. 

- ສະແດງໃຫ້ ບັນດາຜູ້ນ າພາແຂວງ ໄດ້ຮູ້ເຫັນເຖິງ ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ ທີິ່ໄດ້ມາຈາກແຂວງອຼືິ່ນໆ ໃນການບັນລຸຄວາມ
ສົມດູນ ລະຫວ່າງ ການລົງທ ນຂະໜາດໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບທີິ່ດິນ ແລະ ການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ. 

- ສ້າງແຜນດ າເນີນງານຍຸດທະສາດຂັີ້ນແຂວງ ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍ ມາດຕະການໄລຍະສັີ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ມາດ
ຕະການໄລຍະສັີ້ນ ຈະເປັນມາດຕະການ ທີິ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນທັນທີ ແລະ ສາມາດອາໃສ ແຫ ່ງງ ົບປະມານຈາກ
ທ້ອງຖິິ່ນ. 

- ນ າໃຊ້ແຜນການຂ້າງເທງິນັີ້ນ ເພຼືິ່ອຊີີ້ນ າ ຂັີ້ນຕອນການວາງແຜນການແລະແຜນງົບປະມານ ປະຈ າປີ ຂອງອ ານາດ
ການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ. 

- ບັນທ ກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ວິທີການປະຕິບັດ ທີປະສົບຜົນສ າເລັດດີແລ້ວ ໃຫ້ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ. 

- ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ.  

13. ແຜນພດັທະນາຄວາມສາມາດ ເພຼືິ່ອຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ  

13.1 ລກັສະນະ ຂອງຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທີິ່ຈ າເປນັ  

ໂດຍອີງຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດພາຍໃນປະເທດດ້ວຍຕົນເອງ, ມັນມີຄວາມຈ າເປັນຫ າຍ ທີິ່
ຕ້ອງສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງ
ຊາດ. ເພຼືິ່ອຈຸດປະສົງນີີ້, ຈ ິ່ງຄວນທົບທວນ ປະເພດຂອງການດ າເນີນງານ ຕາມທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ຍຸດທະສາດແລະແຜນ
ດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. ຕາຕະລາງ 34 ຈະໃຫ້ຮູ້ເຖິງ 28 ເປ ົ້າໝາຍ ເຊິິ່ງຈັດເປນັ 8 ປະເພດທົົ່ວໄປ ຂອງການ
ດ າເນີນງານ ເຊິິ່ງນັບຈາກ ການປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານເປ ົ້າໝາຍ ຈົນເຖິງ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສ້າງ
ຄວາມສາມາດ, ການດ າເນີນງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ. 
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PART III 
III ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ການດ າເນີນງານເລົົ່ານີີ້, ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປະເພດຄວາມຮູ້ແລະທັກສະ ອາດມີຄວາມຈ າເປັນ, ມຄີຼື: ການ

ຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແລະຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ; ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ (ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ວິທີການ
ຂອງແຜນງານ); ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຼືິ່ສານ (ໃຫ້ເບິິ່ງຕາຕະລາງ 34). ນອກຈາກນັີ້ນແລ້ວ, ຍັງຈະມີ
ຄວາມຈ າເປັນ ທີິ່ຕ້ອງສ້າງຄວາມລ ີ້ງເຄີຍກບັ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບາງຂະແໜງການ ທີິ່ຢູ່
ນອກຂົງເຂດຂອງ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແລະຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. ສິິ່ງເລົົ່ານີີ້ ກວມເອົາຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ເຊັົ່ິ່ນວາ່ 
ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂຸດຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ່, ລະບົບໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າ.  

ຕາຕະລາງ 29: ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ແລະ ຄວາມຮູແ້ລະທກັສະ ທີິ່ຈ າເປນັ. 

ປະເພດຂອງການດ າເນນີງານ ຄວາມຮູແ້ລະທກັສະຕົີ້ນຕ ທີິ່ຈ າເປນັ   
ການຄຸມ້ຄອງ

ສິິ່ງແວດລອ້ມແລະ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ  ການສ ກສາ, ຂ ໍ້ມນູຂ່າວສານ 
ແລະ ການສຼືສານ  

ການປະເມີນ ແລະ ການທົບທວນ ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ເອກະສານສະເພາະເຈາະຈົງ 

   

ການກະກຽມ/ທົບທວນ ແຜນງານຂະແໜງການ 
ເຊິິ່ງຮວມທັງ ລະບົບ ແລະ ຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆ 

   

ການກະກຽມ/ທົບທວນ ແຜນການສະເພາະເຂດ 
(ເຂດປ່າສະຫງວນ, ແຜນສິິ່ງແວດລ້ອມທ້ອງຖິິ່ນ, 
ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ) 

   

ການສ າຫ ວດ/ການຄົີ້ນຄວ້າ ດ້ານວິຊາການຊີວະ
ພາບ ແລະ ການບັນທ ກເອກະສານ 

   

ອອກແບບ ແລະ ດ າເນີນການວິເຄາະການຈັດຕັີ້ງ 
ແລະ ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ 

   

ສ້າງຕັີ້ງ ຕາໜ່າງແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຂ ໍ້
ຕົກລົງຮ່ວມມຼື 

   

ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ 
ແລະ ຫ ັກສູດການສ ກສາ ແລະ ການສຼືິ່ສານ 

   

ການປະສານງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລະດົມ
ຊັບພະຍາກອນ  

   

ໝາຍເຫດ: ຕາຕະລາງສີຄ ໍ້າ ໝາຍເຖິງ ເກີດຂ ີ້ນຫ າຍຄັີ້ງ/ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ. 

13.2 ການສາ້ງ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ  

ລັດຖະບານ ມີການຈັດຕັີ້ງຄຼືນໃໝ່ຢ່າງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ. ຫ້ອງການສະເພາະ ເຊິິ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນ ການຈັດຕັີ້ງຄຼືນໃໝ່ນີີ້. ເງ ຼືິ່ອນໄຂໜ ິ່ງ ເພຼືິ່ອບັນລຸ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຢ່າງ
ມີປະສິດທິພາບ ກ ໍ່ແມ່ນການ ໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງ ກຽ່ວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງບັນດາຜູ້ດ າເນີນ
ງານຝ່າຍລັດຖະບານ. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ອາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 2 ປີ ເພຼືິ່ອສ າເລັດ. ການສ້າງຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງ
ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວມານີີ້. ໜ ິ່ງໃນຜົນສະທ້ອນ ກ ໍ່ຄຼືວ່າ ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ອາດຕ້ອງໄດ້ກວມເອົາ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໄລຍະກາງ ເພຼືິ່ອ
ຊ່ວຍ ຫ້ອງການສະເພາະ ເພຼືິ່ອປັບຕົວເຂົີ້າກັບ ການປ່ຽນແປງ ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັີ້ງຄຼືນໃໝ່ນີີ້ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຂົາ ໃນການ
ກ ານົດ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ ພາລະກິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂັນຕອນການດ າເນີນງານ ຂອງພວກເຂົາ.    
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PART III 
III 13.3 ລກັສະນະຂອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອ  

ລັກສະນະຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈະກວມເອົາ 3 ຂັີ້ນຂອງການພັດທະນາຄວາມ
ສາມາດ: ຄວາມສາມາດຢ່າງເປັນລະບົບ (ຫ ຼືນະໂຍບາຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ), ຄວາມສາມາດຂັີ້ນສະຖາບັນ (ຫ ຼືການຈັດຕັີ້ງ), ແລະ 
ຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ (ຫ ຼືບຸກຄົນ). ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ມີເປ ົ້າໝາຍສ້າງ 3 ຂັີ້ນ
ຄວາມສາມາດນີີ້ ຜ່ານທາງ 5 ຍຸດທະສາດ, 28 ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ການດ າເນີນງານອຼືິ່ນໆ. ໃນເວລາດຽວກັນນັີ້ນ ຄະນະ
ບ ລິຫານ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ກ ໍ່ມີເປ າໝາຍ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໜ້າວຽກຕາ່ງໆຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ (ເຊັົ່ນວ່າ ການ
ສ້າງນະໂຍບາຍ) ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

ແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປ ົ້າໝາຍ ຈະກວມເອົາ ພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານບ ລິການປະຊາຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກ
ການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ນັກທຸລະກິດ ພ້ອມທັງ ຜູ້ນ າພາຊຸມຊົນ, ຄູຝຶກ, ແລະ ຂະແໜງການເຄັົ່ງຮ້ອນຕົີ້ນຕ  ເຊັົ່ນວ່າ ກຸ່ມ
ແມ່ຍິງ, ໄວໜຸ່ມສາວ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ. 

ຍ້ອນຈ ານວນເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ການດ າເນີນງານ ມີການປ່ຽນແປງໄປ, ສະນັີ້ນ ຈ ິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ ປະເມີນຄວາມຈ າເປັນໃນການ
ຝຶກອົບຮົມ ສ າລັບແຕ່ລະ 5 ຍຸດທະສາດ ໃນປີທີໜ ິ່ງ. ການປະເມີນຄວາມຈ າເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມ ຈະລະບຸເຖິງ ຄວາມ
ສາມາດຕົີ້ນຕ  ທີິ່ຈ າເປັນ ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະ 8 ປະເພດດ າເນີນງານ ຂ້າງເທງິນັີ້ນ. ບົນພຼືີ້ນຖານນີີ້, ຄວາມຈ າເປັນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ຈ າເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມ ຂອງກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ຈະໄດ້ກ ານົດຂ ີ້ນມາ ດ້ວຍການສ າ
ຫ ວດແບບໄວ ແລະ ຈາກການສົນທະນາກຸ່ມ. ການສ າຫ ວດເລົົ່ານີີ້ ຈະທວນຄຼືນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ແລະ ບັນທ ກເອົາ ວຽກ
ງານຜ່ານມາ ກ່ຽວກບັ ການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 

ໂດຍອີງຕາມ ການປະເມີນຄວາມຈ າເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມ, ການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼືິ່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດ ກ ໍ່ຈະຖຼືກສ້າງ
ຂ ີ້ນມາ. ຈ ານວນຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຈະໄດ້ກ ານົດຂ ີ້ນມາ ໃນເວລາຕ ໍ່ມາ ໃນ
ເວລາຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເພຼືິ່ອຈຸດປະສົງຂອງການວາງແຜນການ, ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຫ ັກສູດຝຶກ
ອົບຮົມ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ນ າມາພິຈາລະນາ ເຊິິ່ງໝາຍເຖິງ 5 ຍຸດທະສາດຕົີ້ນຕ  ແລະ 28 ເປ ົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ຂອງຍຸດທະ
ສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. ຍຸດທະສາດທີ 1 (ລະບົບນິເວດ ແລະ ການປ ກປ້ອງຊະນິດພຼືດ/ສັດ) 
ອາດຕ້ອງການ ແຜນງານຂອງຍຸດທະສາດປີກຍ່ອຍ. ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຈະມີລັກສະນະ ກວມລວມເອົາຫ າຍຫ າຍສາຂາ
ອາຊີບ. 

5 ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຈະຖຼືກແບ່ງອອກເປັນ ແຜນງານຕ່າງໆໃນຂັີ້ນຫ້ອງການ ເຊິິ່ງດ າເນີນການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານປະຈ າວັນ 
ໂດຍການສ້າງ ຄະນະສະເພາະກິດສ າລັບການຝຶກອົບຮົມຂັີ້ນຫ້ອງການ ແລະ ບາງສ່ວນກ ໍ່ມອບໃຫ້ ຄະນະວິຊາການຂະແໜ
ງການຍ່ອຍ. 

ຄະນະສະເພາະກິດຂອງຫ້ອງການ ແລະ ສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ ຄະນະວິຊາການຂະແໜງການຍ່ອຍ ຈະປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຈັດການ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊາຍໃນເລຼືີ້ອງວິຊາການ, ແລະ ຜູ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ຕາຕະລາງ 30 ສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງ ປະເພດຂອງຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫ້ອງການນ າພາ ແລະ ຫ້ອງການຮ່ວມນ າພາ ສ າລັບ ແຕ່ລະຫ ັກສູດ. 

ຕາຕະລາງ 30:  ຫອ້ງການນ າພາ ແລະ ຫອ້ງການຮວ່ມນ າພາ ສ າລບັຫ ກັສດູຝກຶອບົຮມົ ທີິ່ສະໜບັສະໜນູ ຍດຸທະສາດ ແລະ ເປ ົ້າ  

ໝາຍຂອງ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ. 

ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮມົ ສ າລບັ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະ
ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ 

ຫ້ອງການນ າພາ ແລະ ຫອ້ງການຮ່ວມນ າພາ  
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PART III 
III 1. ປ ກປອ້ງ ຊະນິດພຼືດ/ສັດຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຄວາມຫ າກ

ຫ າຍຂອງເຊຼືີ້ອພັນ  

ກະຊວງກະສິ
ກ າແລະ
ປ່າໄມ ້

ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທ 
າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ
ແລະເທັກໂນ

ໂລຊ ີ

ຍຸດທະສາດປີກຍອ່ຍ 1 - ປ່າໄມ ້ ຫ້ອງການນ 
າພາ  

ຫ້ອງການ
ຮ່ວມນ າພາ 

 

ຍຸດທະສາດປີກຍອ່ຍ 2 - ດິນທາມ   ຫ້ອງການນ 
າພາ  

ຫ້ອງການ
ຮ່ວມນ າພາ 

 

ຍຸດທະສາດປີກຍອ່ຍ 3 - ກະສິກ າ   ຫ້ອງການນ 
າພາ  

 ຫ້ອງການ
ຮ່ວມນ າພາ 

ຍຸດທະສາດປີກຍອ່ຍ 4 - ເທດສະບານ   ຫ້ອງການນ າພາ  ຫ້ອງການ
ຮ່ວມນ າພາ 

ຍຸດທະສາດປີກຍອ່ຍ 5 – ເຂດປາ່ສະຫງວນ  ຫ້ອງການ
ຮ່ວມນ າພາ 

ຫ້ອງການນ າພາ   

2. ເຊຼືິ່ອມສານ ຄຸນຄ່າຂອງຊີວະນາໆພັນ ເຂົີ້າໃນ ການຕັດສິນໃຈ  ຫ້ອງການ
ຮ່ວມນ າພາ 

ຫ້ອງການນ າພາ   

3. ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ຖານຄວາມຮູ້  ຫ້ອງການ
ຮ່ວມນ າພາ 

ຫ້ອງການ
ຮ່ວມນ າພາ 

ຫ້ອງການນ າ
ພາ 

4. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການດ າເນີນງານ   ຫ້ອງການ
ຮ່ວມນ າພາ 

ຫ້ອງການນ າພາ   

5. ຊ່ວຍເຫ ຼືອ ໃນການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ
ຕ່າງໆ  

ຫ້ອງການ
ຮ່ວມນ າພາ 

ຫ້ອງການນ າພາ   

 
ການກະກຽມ ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ທີິ່ອີງຕາມ ການປະເມີນຄວາມຈ າເປັນ ໃນການຝຶກອົບຮົມນັີ້ນ ຄວນມີລັກສະນະດັົ່ງຕ ໍ່ໄປ
ນີີ້: 

 ຖ້າຈ າເປັນ ກ ໍ່ໃຫ້ນ າໃຊ້ ຫ ັກສດູຝຶກອົບຮົມ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃນຂັີ້ນປະເທດ, ພາກພຼືີ້ນ ຫ ຼື ສາກົນ; 
 ຮັບຮູ້ເຖິງ ບົດຮຽນທີິ່ຖອກຖອນໄດ້ ຈາກຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມຜ່ານມາ; 
 ພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງເຖິງ ສະພາບການໃນຕົວຈິງ; 
 ໃນບາງຄັີ້ງ ກ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້າໜັກໄປທີິ່ ທີມງານຝຶກອົບຮົມ ຫ າຍກວາ່ ບຸກຄົນ; 
 ເນັີ້ນໜັກເຖິງ ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ການຮຽນຮູ້ຈາກໝູເ່ພຼືິ່ອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕົວຈ ງ; ແລະ 
 ເພີີ້ມຕຼືິ່ມໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອອຼືິ່ນໆ ເຊັົ່ນວ່າ ວຽກງານ ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ ແລະ ການສຼືິ່ສານ. 

13.4 ແຫ ງ່ຝກຶອບົຮມົ  

ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ແຫ ່ງຝຶກອົບຮົມ ທີິ່ພຽງພ . ຍ້ອນເຫດຜົນນີີ້, ຈ ິ່ງຈ າເປັນຕ້ອງດ າ
ເນີນ ການສ າຫ ວດ ແລະ ບັນທ ກ ແຫ ່ງຝຶກອົບຮົມ ສ າລັບ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. 
ການສ າຫ ວດນີີ້ ຈະລະບຸເຖິງ ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ທີິ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການບາງອັນຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃນທັນທີ. ໃນເວລາດຽວກັນ
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PART III 
III ນັີ້ນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະເລຼືີ້ອງ ແລະ ຄູຝຶກຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ກ ໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸຕົວ ແລະ ປະກອບເຂົີ້າໃສ່ໃນ ລາຍການທີິ່ຈະ

ສ້າງຂ ີ້ນມານັີ້ນ.  

ແຫ ່ງຝຶກອົບຮົມບາງອັນທີິ່ມີໃນທັນທີ ອາດປະກອບດ້ວຍ: 

 ຫ້ອງການໂຄງການ ຂອງໂຄງການຜ່ານມາ ແລະ ໂຄງການໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ຫ້ອງການນ າພາ; 

 ສູນຄົີ້ນຄວ້າຂອງ ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປ່າໄມ້;  
 ພາກວິຊາ ກະສິກ າ, ປ່າໄມ້, ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລ

ຕ່າງໆ; 
 ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີິ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຊ ານານ ໃນບາງຫົວຂ ໍ້ຫ 
 ໂຄງການທີິ່ກ າລັງດ າເນີນຢູ່; 
 ອົງການຈັດຕັີ້ງຄູ່ຮ່ວມງານສາກນົ ທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີິ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຕ່າງໆ; ແລະ  
 ບັນດາອົງການວິຊາການສາກົນ. 
 

ໃນແຕ່ລະສະຖາບັນຂ້າງເທິງນັີ້ນ ຈະມີຜູ້ຊ່ຽງຊານສະເພາະເລຼືີ້ອງ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊາຍ ຍງັອາດເປນັ 
ຜູ້ນ າພາຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ນ າພາຊາວກະສິກອນ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ນ າພາໜຸ່ມນ້ອຍ ທີິ່ມີຄວາມຮູ້ດັີ້ງເດີມ ກ່ຽວກັບ ຊວີະນາໆ
ພັນ. 

ນອກຈາກ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະເລຼືີ້ອງວິຊາການແລ້ວ, ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ຜູ້ຊ່ວຍ
ຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ທີິ່ມີເຄຼືິ່ອງມຼື ໃນການຮຽນຮູ້ແລະການສຼືິ່ສານ ຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ຜູ້ຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມເລົົ່ານີີ້ ອາດຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນ
ວ່າ ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ດ າເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

ບັນດາຜູ້ຈັດການແຜນງານຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈະຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການ 
ໃຫ້ກອງເລຂາຂອງ ສົນທິສັນຍາວ່າດວ້ຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ອົງການ ແລະ ໂຄງການ ວຊິາການ ທີິ່ສະໜັບສະໜູນ ອົງ
ປະກອບຕ່າງໆ ໃຫ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊວີະນາໆພັນ. 

14. ຍດຸທະສາດການສຼືິ່ສານ ແລະ ການເຂົີ້າເຖງິຊມຸຊນົ ສ າລບັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ 

14.1 ການຊວ່ຍເຫ ຼືອໃນຂັີ້ນຕອນ ພດັທະນາຄວາມສາມາດມະນດຸ. 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງການການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກ ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ ທີິ່ຮັບຮູ້, ສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ ໃນການປະກອບສ່ວນ ດ້ານເວລາແລະ
ເຫຼືິ່ອແຮງຂອງພວກເຂົາ ໃຫຍຸ້ດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນ ພະນັກງານລັດ, 
ນັກທຸລະກິດ, ອາສາສະໝັກ ຫ ຼື ປະຊາຊົນສາມັນ ກ ໍ່ຕາມ.  

ຂ ໍ້ທີ 10 ອະທິບາຍເຖິງ ຍຸດທະສາດສ າລັບ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພຼືິ່ອຕອບສະໜອງແຮງງານ ໃຫ້ຍຸດທະ
ສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. ຫວົຂ ໍ້ນີີ້ ອະທິບາຍເຖິງ ຍຸດທະສາດສຼືິ່ສານ ທີິ່ອາດຈະເພີີ້ມຕຼືິ່ມໃຫ້ ຍຸດ
ທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 

ເພຼືິ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານ ເວລາແລະເຫຼືິ່ອແຮງຂອງພວກເຂາົ ໃຫ້ວຽກງານທີິ່ມີຄຸນຄ່າ ເຊັົ່ນວ່າ ຍຸດທະສາດ
ແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດນີີ້, ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ ພວກເຂາົຈະຕ້ອງຜ່ານ 4 ໄລຍະຂອງການຫັນປ່ຽນ
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PART III 
III ພ ດຕິກ າ. ໄລຍະເລົົ່ານີີ້ ມີຄຼື: ກ) ຮັບຮູ້ເຖິງປະເດັນ ຫ ຼື ໂອກາດ; ຂ) ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ໃນການເຮັດບາງສິິ່ງບາງຢ່າງ 

ກ່ຽວກັບມັນ; ຄ) ສະຫ ະ ຫ ຼື ມີຄວາມພາກພຽນ ໃນການເຮັດບາງສິິ່ງບາງຢ່າງ; ແລະ ທ້າຍທີິ່ສຸດ ງ) ລົງມຼືປະຕິບັດ. 

ຍຸດທະສາດການສຼືິ່ສານ ຈະຊີີ້ນ ໍ້າ ບັນດາຜູ້ຈັດການແຜນງານ ຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງ
ຊາດ ເພຼືິ່ອເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ຄວາມກຽ່ວກັບ ການພັດທະນາທີິ່ຖຼືກຕ້ອງ ໃຫ້ຖຼືກກັບປະຊາຊົນ (ປະຊາຊົນເປ ົ້າໝາຍ) ໂດຍນ າໃຊ ້
ວິທີທາງທີິ່ເໝາະສົມ (ສຼືິ່ກາງ ເຊັົ່ນວ່າ ສຼືິ່ພິມ, ວິທະຍຸ, ອິນເຕເີນັດ ແລະອຼືິ່ນໆ) ເພຼືິ່ອວ່າ ພວກເຂົາຈະສາມາດ ຜ່ານໄລຍະ
ຕ່າງໆ ຂອງ ຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສົນໃຈ, ການອຸທິດຕົນ ແລະ ການລົງມຼືທ າ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງນັີ້ນ. 

14.2  ການສຼືິ່ສານ ວທິປີະຕບິດັ ທີິ່ໄດຮ້ບັການສົົ່ງເສມີໃນ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ. 

ມັນມີຄວາມຈ າເປັນທີິ່ຕ້ອງສ້າງ ແຜນການສຼືິ່ສານທີິ່ມີປະສິດທິພາບ ທີິ່ຈະກ ານົດ ຈຸດປະສົງລວມ, ຂອບເຂດ, ເປ ົ້າໝາຍ 
ແລະ ວິທີການສຼືິ່ສານ. ເພຼືິ່ອສ້າງແຜນການດັົ່ງກ່າວນີີ້, ບັນດາຜູ້ຈັດການແຜນງານ ຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ 
ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງດ າເນີນວຽກງານດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

 ລະບຸເຖິງ ການປະຕິບັດສະເພາະເຈາະຈົງ ທີິ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕົີ້ນຕ  ຕ້ອງການປະຕິບັດ ໃນໄລບະ 10 ຂອງ ຍຸດ
ທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. ການປະຕິບັດເລົົ່ານີີ້ ອາດກວມເອົາ: ການປັບປຸງ 
ນະໂຍບາຍ, ການສ້າງແຜນງານ, ການຈັດສັນງ ົບປະມານ, ການສິດສອນກະສິກອນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກງານຕວົຈິງ. 

 ດ າເນີນການທົບທວນແບບໄວ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເປ ົ້າໝາຍ. ສິິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີີ້ ຈະຊ່ວຍບັນດາຜູ້ຈັດການແຜນງານ ຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນ
ແຫ່ງຊາດ ເຂົີ້າໃຈເຖິງ ລະດັບຂອງ ຄວາມຮູ,້ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ທັກສະສະເພາະເຈາະຈົງ ຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ ຊ່ວຍໃນການສ້າງ ແຜນສຼືິ່ສານ ສ າລັບ ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ຢ່າງມີປະສດິທິພາບ. ຂັີ້ນຕອນນີີ້ 
ແມ່ນຄ້າຍຄຼືກັນຫ າຍກັບ ການປະເມີນຄວາມຈ າເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍັງອາດປະຕິບັດໄດ້ໃນເວລາດຽວ
ກັນກັບ ການປະເມີນຄວາມຈ າເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ເປັນວຽກງານອັນໜ ິ່ງອັນດຽວກັນ. ກະກຽມ 
ແຜນການສຼືິ່ສານ ໂດຍອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການທົບທວນ ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ ທີິ່
ໄດ້ດ າເນີນການມາແລ້ວນັີ້ນ. ແຜນການສຼືິ່ສານນີີ້ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍ ຂ ໍ້ມູນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: ກ) ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເປ ົ້າໝາຍ; ຂ) ການດ າເນີນງານ ທີິ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕອ້ງການປະຕິບັດ; ຄ) ກຸ່ມຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ 
ແລະ ການປະຕິບັດ ໃນປະຈຸບັນ; ງ) ຂ ໍ້ຄວາມຕົີ້ນຕ ກ່ຽວກບັ ການພັດທະນາ ທີິ່ຕ້ອງການສຼືິ່ສານ; ແລະ ຈ) ສຼືິ່
ກາງຂອງການສົົ່ງຂ ໍ້ຄວາມກຽ່ວກັບການພັດທະນານັີ້ນ. ໃຫ້ເບິິ່ງຕົວຢ່າງໃນຕາຕະລາງ 36. 

 ຖ້າມີຄວາມຈ າເປັນ ກ ໍ່ໃຫ້ທວນຄຼືນ ຂັີ້ນຕອນຂ້າງເທິງນັີ້ນ ໃນຂັີ້ນແຂວງ ບ່ອນທີິ່ຈ າເປັນຕອ້ງ ສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈ 
ສະເພາະເຈາະຈົງເຖິງ ປະເດັນຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຕາຕະລາງ 31: ຮາ່ງອງົປະກອບຂອງ ແຜນການສຼືິ່ສານ ທີິ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິ ຕວົຢາ່ງຂອງ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ການດ າເນນີ
ງານ ທີິ່ຕອ້ງການສຼືິ່ສານເຖງິພວກຂາົ ຢາ່ງມປີະສດິທພິາບ. 

ຕົວຢ່າງຂອງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຕົີ້ນຕ   

ຕົວຢ່າງຂອງການດ າເນີນງານ ທີິ່
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງການ
ປະຕິບັດ  

ຂ ໍ້ຄວາມຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາ ທີິ່ຕ້ອງການສຼືິ່ສານເຖິງ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  

ສຼືິ່ກາງ/ວິທີການ ໃນການສຼືິ່ສານ
ຂ ໍ້ຄວາມ  

ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດ 
(ພະນັກງານກະຊວງ, 
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງຂອງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ສະໜອງງ ົບປະມານ ເພຼືິ່ອ
ບັງຄັບໃຊ້ ການປະເມີນຜົນກະທົບ
ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ໃຫ້

ຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດທີິ່ແທ້ຈິງ 
ຂອງຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນມີຫ າຍ
ກວ່າທີິ່ຄິດໄວ້. 
ຄວາມສ າຄັນຂອງ ແຫ ່ງຊີວະນາໆ

ເອກະສານນະໂຍບາຍ ທີິ່ອີງຕາມ ການ
ຄົີ້ນຄວ້າ, ທັດສະນະສ ກສາຂ້າມ
ປະເທດ, ຈົດໝາຍຈາກ ກຸ່ມ
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PART III 
III ຊາດ) ໄດ້ເຕັມສ່ວນ ສ າລັບ ບັນດາ

ໂຄງການ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ ທີິ່ອຸດົມສົມບູນ
ດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ    

ພັນ ຮຽກຮ້ອງເຖິງ ການບັງຄັບໃຊ້ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ. 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຼືິ່ພິມ.  

ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍຂັີ້ນ
ທ້ອງຖິິ່ນ 
(ເຈົີ້າແຂວງ/ເມຼືອງ) 

ບັງຄັບໃຊ້ ນະໂຍບາຍຂ້າງເທິງນັີ້ນ 
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ.  

ຊັົ່ງຊາ ມູນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ຢ່າງລະມັດລະວັງ ຈາກການລົງທ ນ
ໃສ່ ສວນປູກຕົີ້ນໄມ້ ທຽບກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຊຸມຊົນ
ກະສິກອນ. 

ກອງປະຊຸມສ າມະນາ. 
ຄ າສັົ່ງແນະນ າ ຈາກຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ 
ການພົວພັນກັນ ຂອງພະນັກງານ
ທ້ອງຖິິ່ນ ໃນລະດັບດຽວກັນ. 

ພະນັກງານວິຊາການ
ຂັີ້ນແຂວງ  

ເລັົ່ງລັດການວາງແຜນ ແລະ ແບ່ງ
ເຂດການນ າໃຊ້ທີິ່ດິນ ແລະ ນ າໃຊ້
ເປັນພຼືີ້ນຖານ ສ າລັບການທົບທວນ 
ບົດສະເໜີລົງທ ນ.  

ຊັົ່ງຊາ ມູນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ຢ່າງລະມັດລະວັງ ຈາກການລົງທ ນ
ໃສ່ ສວນປູກຕົີ້ນໄມ້ ທຽບກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຊຸມຊົນ
ກະສິກອນ. 

ກອງປະຊຸມວິຊາການ. 
ກຸ່ມຄົນໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ຄ າສັົ່ງຊີີ້ນ າຂອງ
ຫ້ອງການ, ສຼືິ່ພິມ, ໂທລະພາບ ແລະ 
ວິທະຍຸ. 

ນັກທຸລະກິດ  ປະຕິບັດ ການຊົດເຊີຍທີິ່ຖຼືກຕ້ອງ 
ແລະ ຂັີ້ນຕອຂການຜະລິດ ເພຼືິ່ອໃຫ້
ກວມເອົາ ການຜະລິດແບບຍຼືນຍົງ 
ແລະ ການປ້ອງກັນມົນລະພິດ.  

ມັນມີຜົນກ າໄລຫ າຍກວ່າ ທີິ່ຈະນ າ
ໃຊ້ ຂັີ້ນຕອນການຜະລິດທີິ່ເປັນ
ມິດກັບລະບົບນິເວດ. ມັນຍັງເຮັດ
ໃຫ້ຕົວທ່ານ ມີເງຼືິ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ 
ເພຼືິ່ອຕອບສະໜອງກັບ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດສາກົນ ທີິ່
ຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນມິດ
ກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ.   

ກອງປະຊຸມທາງການ ແລະ ບ ໍ່ເປັນທາງ
ການ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກ ບັນດາສະມາຄົມທຸລະກິດ, 
ຂ່າວສານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ 
ໂທລະພາບ.   

ຜູ້ນ າພາຊາວ
ກະສິກອນ/ນັກ
ປະດິດ  

ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະຕິບັດ ວິທີ
ປະຕິບັດ ທີິ່ເປັນມິດກັບຊີວະນາໆ
ພັນ ຕາມທີິ່ໄດ້ແນະນ າມາ. 

ຫ ຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ແລະ ເພີີ້ມລາຍ
ຮັບ ຈາກແຫ ່ງອາຫານທີິ່ຫ າກ
ຫ າຍ.  

ຫ້ອງຮຽນຂອງກະສິກອນ, ການ
ຢ້ຽມຢາມລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ 
ວິທະຍຸ.  

 

14.3 ການສຼືິ່ສານ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ໃນຮບູແບບຂອງແຜນງານໃດໜ ິ່ງ. 

ນອກຈາກການສຼືິ່ສານ ກ່ຽວກັບ ການດ າເນີນງານ ທີິ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງການປະຕິບັດນັີ້ນແລ້ວ, ຍັງມີຄວາມຈ າເປັນ 
ທີິ່ຕ້ອງສຼືິ່ສານ ແຜນງານຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຂົີ້າເຖິງຊຸມຊົນໂດຍລວມ. ສິິ່ງ
ດັົ່ງກ່າວນີີ້ ອາດປະຕິບັດໄດ້ ດ້ວຍການສ້າງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີິ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມນິຍົມ (ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຕອບ) ຫ ຼື ໂດຍການສ້າງ ລາຍການສະເໜີພາບແລະສຽງ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຄຼືບໜ້າທີິ່
ປະຕິບັດມາໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ. 

ເວບໄຊຂອງຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ຖຼືກສ້າງຂ ີ້ນມາ ແລະ ອັບເດດຄວາມຄຼືບໜ້າ 
ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັ ຍຸດທະສາດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນ
ແຫ່ງຊາດ. ສຼືິ່ຕ ໍ່ມາ ອາດປະກອບດ້ວຍ ເອກະສານແຈກຢາຍ ທີິ່ອະທິບາຍວ່າ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆ
ພັນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວຂ້ອງຄຼືແນວໃດກັບ ຂະແໜງການ ຫ ຼື ສະມາຄົມທຸລະກິດ ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໜ ິ່ງ. 

ເທດສະການຂັີ້ນປະເທດ ອາດຖຼືກນ າໃຊ້ໃຫ້ເປັນໂອກາດ ໃນການເພີີ້ມລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.  
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PART III 
III 15. ແຜນການສ າລບັ ການລະດມົແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນ ເພຼືິ່ອຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ 

15.1 ທາ່ອຽ່ງໃນຫວາ່ງບ ໍ່ດນົມານີີ້ ແລະ ຄ າແນະນ າລວມ  

ໃນພາກທີ 1, ຂ ໍ້ທີ 3.10, ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ຂອບການເງິນ ເຊິິ່ງຮວມທງັ ແຫ ່ງການເງິນ. ການດ າເນີນງານ
ສະເພາະດ້ານ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ ເພຼືິ່ອຊອກຫາແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນເລົົ່ານີີ້. 

 ເພຼືິ່ອຢັົ້ງຢ ນການລົງທ ນໃສ່ ຊີວະນາໆພັນ, ມັນມີຄວາມຈ າເປນັ ສ າລັບ ການສຼືິ່ສານຢ່າງຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ ກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າ
ທີິ່ແທ້ຈິງຂອງ ຊີວະນາໆພັນ ດັົ່ງທີິ່ສະແດງອອກ ໃນຮູບແບບເປັນເງິນ ໂດຍບັນດານັກເສດຖະສາດເອກະລາດ. 
ບົດສ ກສາຫ າຍຢາ່ງ ທີິ່ໄດ້ດ າເນນີຜ່ານມາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນວົງກວ້າງ. 

 ມັນມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງ ກ ານົດຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ການ
ອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເຊິິ່ງຮວມທງັ ຂ ໍ້ກ ານດົຕ່າງໆ ຂອງເຂດປ່າ
ສະຫງວນ. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ຈະໃຫ້ຄ າແນະນ າທີິ່ຖຼືກຕ້ອງ ສ າລັບ ອ ານາດການປ ກຄອງ ແລະ ຄູຮ່່ວມງານ ກ່ຽວກັບ 
ຈ ານວນເງິນຕ ໍ່າສຸດ ທີິ່ຈ າເປັນຕ້ອງລະດົມໃຫ້ໄດ້ ໃນແຕ່ລະປີ. ຕົວຢ່າງ: ບົດສ ກສາໃນຫວາ່ງບ ໍ່ດົນມານີີ້ ໄດ້ລະບຸ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ແຕ່ລະເຂດປ່າສະຫງວນ ຈະຕ້ອງການ 83.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ ໃນປະຈຸບັນນີີ້ ແຕ່ລະເຂດປ່າສະຫງວນ ມີງ ົບປະມານປະຈ າປີ ພຽງແຕ່ 13.500 ໂດລາສະຫະລັດເທົົ່ານັີ້ນ. 

 ວິກິດການການເງິນ ໃນປະເທດຂອງຜູ້ໃຫ້ທ ນ ມີຜົນສະທ້ອນກັບ ຄວາມຈ າເປັນ ໃນການຊອກຫາ ງ ົບປະມານ
ເພີີ້ມຕຼືິ່ມ ຈາກແຫ ່ງພາຍໃນ. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກບັ ຂັີ້ນຕອນການວາງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ສ າລັບ 
ງ ົບປະມານພາຍໃນ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການຊັກຊວນ ຂັີ້ນຕອນວາງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ໃຫ້
ໄດ້ຫ າຍຂ ີ້ນກວ່າເກົົ່າ ເພຼືິ່ອຄວາມຍຼືນຍົງໄລຍະຍາວ. 

 ໃນແຫ ່ງງ ົບປະມານພາຍໃນນັີ້ນ, ມັນສ າຄັນທີິ່ຕ້ອງສວຍໃຊ້ ຫ າຍຮູບແບບຂອງ ຄ່າທ ານຽມຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ພາສີ
ທີິ່ເສຍໃຫ້ ລັດຖະບານລາວ. ກອງທ ນລັດ 2 ກອງທ ນ ແມ່ນກ າລັງດ າເນີນງານຢ່າງຫາ້ວຫນັ ໃນດ້ານການບັນຊີ 
ແລະ ດ້ານການເກັບເງິນ ເຂົີ້າກອງທ ນເລົົ່ານີີ້. ມັນມີຄວາມຈ າເປັນທີິ່ຕ້ອງຊ່ວຍຂະຫຍາຍ ຈ ານວນເງິນລວມ ທີິ່
ເຂົີ້າມາໃນກອງທ ນເລົົ່ານີີ້. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ອາດປະຕິບັດໄດ້ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ ການບັນຊີທີິ່ຖຼືກຕ້ອງ ສ າລັບຈ ານວນ
ເງິນທີິ່ຕ້ອງເກັບເຂົີ້າກອງທ ນນີີ້ ເຊິິ່ງໃນທີິ່ສຸດແລ້ວ ກ ໍ່ຕ້ອງທຽບເທົົ່າກັບ ຈ ານວນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທີິ່ໄດ້
ຖຼືກໃຊ້ໄປ ຫ ຼື ຫ ຸດລົງ. ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄ າແນະນ າໃນການດ າເນີນງານ. 

 ນອກຈາກແຫ ່ງງ ົບປະມານໃນປະຈຸບັນ ສ າລັບ ກອງທ ນລັດ ທີິ່ມີສ າລັບ ຊີວະນາໆພັນແລ້ວ (ກອງທ ນປ ກປ້ອງ
ປ່າໄມ້ ແລະ ກອງທ ນປ ກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ), ຍັງມີຄວາມຈ າເປັນ ທີິ່ຕ້ອງເລັົ່ງລັດ ການສ້າງຄ າແນະນ າ ແລະ ຂັີ້ນ
ຕອນສ າລັບ ການນ າໃຊ້ ວິທກີານຈ່າຍເງິນສ າລບັ ການໃຫບ້ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄຼືິ່ອງມຼືອຼືິ່ນໆຕາມ
ຕະຫ າດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈາກການໃຊ້ນ ໍ້າ ຫ ຼື ຈາກການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ເພຼືິ່ອເກັບກັບອາຍກັກບ໋ອນ. ວິທີການ
ເກັບກັກອາຍກັກບ໋ອນນີີ້ ແມ່ນມີຂັີ້ນຕອນສະເພາະເຈາະຈົງ ເຊິິ່ງເອີີ້ນວ່າ REDD+. 

 ງ ົບປະມານຂອງຜູ້ໃຫ້ທ ນ ກ າລັງຫ ຸດລົງ ແລະ ຄາດຄະເນບ ໍ່ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ງ ົບປະມານທີິ່ມີຢູ່ຢ່າງຈ າກັດ
ນີີ້ ອາດຍັງບ ໍ່ທັນຖຼືກນ າໃຫ້ ໃຫ້ເກີດຜົນສູງສຸດ. ໝາຍຄວາມວາ່ ຍັງມີບ່ອນຫວາ່ງ ໃນການຈັດການກັບ 
ງ ົບປະມານທີິ່ມີຢູ່ ແລະ ໃຊ້ມັນເພຼືິ່ອເລັົ່ງລັດ ການດ າເນີນງານດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານສະຖາບັນ ໃນຕົວຈິງ. 
ນອກຈາກນັີ້ນແລ້ວ, ຍັງມີຄວາມຈ າເປັນ ທີິ່ຕ້ອງໃຫ້ ຄະນະວິຊາການຂະແໜງການ, ຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາ, ແລະ 
ອົງການອຼືິ່ນໆ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ, ການສົນທະນາປະຈ າ ແລະ ການແຈ້ງຂ່າວໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບ ປະເດັນ 
ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນການອະນຸລັກ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນ. 
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PART III 
III  ຂະແໜງການເອກະຊົນ ແມ່ນເປັນແຫ ່ງລົງທ ນ ຂະໜາດໃຫຍ່ທີິ່ສຸດ. ບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍ ກ ໍ່ແມ່ນການຊັກຊວນ 

ຂະແໜງການນີີ້ ໃນປະຕິບັດວິທີການຜະລິດ ທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ຈະບ ໍ່ພຽງແຕ່ ຮບັປະກັນ
ວ່າ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈະໄດ້ຮັບການປ ກປ້ອງເທົົ່ານັີ້ນ. ໃນຫ າຍກ ລະນີ, ສິິ່ງເລົົ່ານີີ້ ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າທີິ່ສຸດ ສ າລັບພວກ
ເຂົາ. ມີ 2 ວິທີ ເພຼືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ ການປະຕິບັດທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂະແໜງການ
ເອກະຊົນ. ວິທີທີໜ ິ່ງ ແມ່ນຜ່ານທາງ ນິຕິກ າ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້, ແລະ ອີກວິທີໜ ິ່ງ ແມ່ນການສົົ່ງເສີມ ໃຫ້
ປະກອບເອົາ ວິທີປະຕິບັດທີິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົີ້າໃນ ຫ ັກການປະຕິບັດ ຂອງສະມາຄົມອຸດສາຫະກ າ 
ເຊິິ່ງຮວມທັງ ເທັກໂນໂລຢີການຜະລິດທີິ່ສະອາດ. ນອກນັີ້ນ ກ ໍ່ຄວນສົົ່ງເສີມໃຫ້ ບ ລິສັດມີຄວມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່
ສັງຄົມ. 

 ບົນພຼືີ້ນຖານຂອງ ຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານການເງິນ ສ າລັບ ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ມັນ
ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງສ້າງ ຍຸດທະສາດການເງິນແບບເຊຼືິ່ອມສານ ທີິ່ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດ ກັບຊ່ອງທາງສະເພາະເຈາະ
ຈົງໃດໜ ິ່ງ ເພຼືິ່ອຊອກຫາ ແຕ່ລະແຫ ່ງການລົງທ ນ ໃນຈ ານວນ 4 ແຫ ່ງການລົງທ ນ ຕາມທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 7 (ພາຍໃນ, ຜູ້ໃຫ້ທ ນ, ເອກະຊົນ ແລະ ທະນາຄານ). ຍຸດທະ
ສາດນີີ້ ຈະລະບຸເຖິງ ການດ າເນີນງານສະເພາະເຈາະຈົງ ທີິ່ຈະນ າໄປສູ່ ການຈັດສັນງ ົບປະມານຕົວຈິງ ສ າລັບ ຊີວະ
ນາໆພັນ ທັງໃນໄລຍະສັີ້ນ ກ ໍ່ຄຼື ໃນໄລຍະຍາວ.ອົງປະກອບເບຼືີ້ອງຕົີ້ນຂອງຍຸດທະສາດນີີ້ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ 
ຕາຕະລາງ 37 ຂ້າງລຸ່ມນີ. 

 ນອກຈາກທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທງິນັນແລ້ວ, ຄວນສັງເກດເບິິ່ງວ່າ ອົງການສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແມ່ນເປັນກົນໄກ
ການເງິນສ າຄັນ ສ າລັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບ
ປັບປຸງ, ແລະ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ສະບັບປີ 2016-2025 ຄວນເປັນບູລິ
ມະສິດຂອງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການນ າໃຊ້ ແຫ ່ງການເງິນຂອງ ອົງການສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ. 

15.2  ການດ າເນນີງານສະເພາະເຈາະຈງົ  

ຈ າເປັນຕ້ອງ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ການດ າເນີນງານສະເພາະເຈາະຈົງ ໃນໄລຍະທີ 3 ຂອງໂຄງການນີີ້. ຕາຕະລາງ 37 ອະທິບາຍ
ເຖິງ  ການດ າເນີນງານ ທີິ່ຈ າເປັນ ສ າລັບແຕ່ລະປະເພດຂອງ ແຫ ່ງງ ົບປະມານ ຕາມທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 7.  

ຕາຕະລາງ 32: ການດ າເນນີງານ ແລະ ໄລຍະເວລາ ສ າລບັ ນ າໃຊ ້ແຫ ງ່ງບົປະມານຕົີ້ນຕ . 

ແຫ ງ່ງບົປະມານ  ການດ າເນນີງານສະເພາະເຈາະຈງົ 

ປີທ ີ1-3 ປີທ ີ4-7  ປີທ ີ6-10 

ພາຍໃນ  

ຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາ 
ຊີວະນາໆພັນ ເພຼືິ່ອສ້າງ ຍຸດທະສາດການ
ເງິນແບບເຊຼືິ່ອມສານ ສ າລັບ ຍຸດທະສາດ
ແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງ
ຊາດ (ໃຫ້ເບິິ່ງຂ ໍ້ທີ 14.1).  

ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ ການທົບທວນແລະປັບປຸງ 
ຍຸດທະສາດແຜນງານຕົີ້ນຕ  ແລະ ການ
ກະກຽມແຜນງານປະຈ າປີ ຂອງ 2 
ຫ້ອງການ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.  

ຜັນຂະຫຍາຍ ຂັີ້ນຕອນນີີ້ ໃນ
ຫ້ອງການອຼືິ່ນໆ.  

ອ ານາດການປ ກຄອງ
ຂັີ້ນແຂວງ  

ເລີີ້ມຕົີ້ນຂ ີ້ນ ໃນ 1 ແຂວງ ເພຼືິ່ອສາທິດ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວິທີຊອກຫາແຫ ່ງ
ຊັບພະຍາກອນ ຈາກກອງທ ນພັດທະນາ

ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ, ຮັບຮູ້ເຖິງ ວິທີ
ປະຕິບັດທີິ່ດີ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປ 4 
ແຂວງຕຼືິ່ມອີກ ຫ ຼື ທັງໝົດ 5 ແຂວງ. 

ຂະຫຍາຍໄປແຂວງອຼືິ່ນໆ 
ໂດຍອີງຕາມຄ າແນະນ າຂອງ 
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PART III 
III ແຫ ງ່ງບົປະມານ  ການດ າເນນີງານສະເພາະເຈາະຈງົ 

ປີທ ີ1-3 ປີທ ີ4-7  ປີທ ີ6-10 

ເມຼືອງ.  ກະຊວງພາຍໃນ. 

ກອງທ ນຂອງລັດ 
(ກອງທ ນປ ກປ້ອງ
ປ່າໄມ້ ແລະ ກອງທ ນ
ປ ກປ້ອງ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ)  

ປະເມີນງ ົບປະມານທີິ່ຂາດໄປ ຈາກການ
ເກັບເງິນຈາກ ຂະແໜງການທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນ
ຂະແໜງການປ່າໄມ້. 

ສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ສາທິດເຖິງ ກົນໄກເກັບ
ເງິນ ໃນສ່ວນທີິ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ເກັບ. ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດ ການເກັບເງິນຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ ຢ່າງໜ້ອຍ ໃນ 1 ແຂວງ.  

ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ການເກັບເງິນ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນ
ແຂວງອຼືິ່ນໆ ທີິ່ອຸດົມສົມບູນ
ດ້ວຍປ່າໄມ້.  

ແຫ ່ງການເງິນສ າຄັນ - 
ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ 
ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສ າລັບ 
ນ ໍ້າ ແລະ REDD+ 
ສ າລັບປ່າໄມ້.   

ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານທົດລອງ ຢ່າງ
ໜ້ອຍ ໃນ 3 ສະຖານທີິ່ ແລະ ລະບຸເຖິງ 
ການທົດລອງເພີີ້ມຕຼືິ່ມອີກ ໃນອະນາຄົດ.  

ຂະຫຍາຍການທົດລອງ ແລະ ສັງລວມ
ເອົາ ຄ າແນະນ າ ໂດຍອີງຕາມປະສົບ
ການ. 

ການຂະຫຍາຍເພີີ້ມຕຼືິ່ມ.  

ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼືິ່ອການພັດທະນາ, ເປ ົ້າໝາຍພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ ແລະ ແຫ ງ່ການເງ ິນທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ ຈາກລະບບົຂອງອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດ 

ງ ົບປະມານທີິ່ມີຢູ່  ເປັນສ່ວນໜ ິ່ງຂອງ ການສົນທະນາທີິ່ສ າ
ຄັນ ຂອງຄະນະວິຊາການຂະແໜງການ 
ເພຼືິ່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ປະເດັນ
ແລະໂອກາດຕ່າງໆ.  

ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການສ້າງຮ່າງ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ສະບັບທີ 8 ແລະ ຮອບຕ ໍ່ໄປຂອງ ເປ ົ້າ
ໝາຍຂະແໜງການ.  

ເຮັດໃຫ້ຂັີ້ນຕອນນີີ້ ມີຄວາມ
ຍຼືນຍົງ.  

ງ ົບປະມານທີິ່ສ າຄັນ  ເຮັດໃຫ້ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບົດ
ສະເຫນີບຸລິມະສິດ ສອດຄ່ອງກັບ ຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາສະເພາະດ້ານ.  

ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ ການສ້າງຍຸດທະສາດຂັີ້ນ
ປະເທດ ຂອງຄູ່ຮ່ວມໃຫ້ທ ນ. 
ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ບົດສະເໜີ.  

ເຮັດໃຫ້ຂັີ້ນຕອນນີີ້ ມີຄວາມ
ຍຼືນຍົງ. 

ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອເລີີ້ມຕົີ້ນ
ຂະໜາດນ້ອຍ ເພຼືິ່ອ
ສະໜັບສະໜູນ ແຜນ
ງານຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ 
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ 
ຊີວະນາໆພັນ.  

ຮ່ວມວຽກງານກັບ ໜ່ວຍງານສະເພາະ
ກິດ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆ
ພັນ ເພຼືິ່ອສ້າງແຜນວຽກ ສ າລັບເຂດເປ ົ້າ
ໝາຍ (ເຊັົ່ນວ່າ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ).  

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອເລີີ້ມ
ຕົີ້ນ.  

ເຮັດໃຫ້ຂັີ້ນຕອນນີີ້ ມີຄວາມ
ຍຼືນຍົງ. 

ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າຂະ
ໜາດນ້ອຍ ຈາກ
ລະບົບຂອງ ອົງ
ການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ທີິ່
ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ. 

ຮ່ວມວຽກງານກັບ ຄະນະກ າມະການ
ວິຊາການຂອງ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ເພຼືິ່ອກ ານົດບູລິມະສິດ.  

ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ 
ໃນຂັີ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ຮ່ວມວຽກງານກັບ 
ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ບູລິ
ມະສິດຕ່າງໆ.  

ເຮັດໃຫ້ຂັີ້ນຕອນນີີ້ ມີຄວາມ
ຍຼືນຍົງ. 

ຂະແໜງການເອກະຊົນ  

ພາກບັງຄັບ ໃຫ້ກວມ
ເອົາ ມາດຕະການທີິ່
ເປັນມິດກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ.  

ຮ່ວມວຽກງານກັບ ສະມາຄົມທຸລະກິດທີິ່
ດິນ ທີິ່ຂ ີ້ນກັບ ສະພາການຄ້າລາວ ເພຼືິ່ອ
ສ້າງລະບຽບການ.  

ທົດລອງ ໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າ 
ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຂະແໜງການ.  

ຂະຫຍາຍໄປຂະແໜ
ງການອຼືິ່ນໆ.  

ຄວາມຮັບຜິບຂອງ
ບ ລິສັດຕ ໍ່ສັງຄົມ 
 

ທົດລອງແນວຄວາມຄິດນີີ້ ກັບ 1 ອຸດ
ສາຫະກ າ (ເຊັົ່ນວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວ).  

ພິຈາລະນາເຖິງ ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ ໃນຂະແໜງການອຼືິ່ນໆ. ຮັບຮູ້
ເຖິງ ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ. 

ຮັບຮອງເອົາ ຫ ັກການ
ປະຕິບັດ ສ າລັບ ຂະແໜງ 
ການຕົີ້ນຕ ທັງໝົດ ທີິ່ຂ ີ້ນກັບ 
ສະພາອຸດສາຫະກ າແລະການ
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PART III 
III ແຫ ງ່ງບົປະມານ  ການດ າເນນີງານສະເພາະເຈາະຈງົ 

ປີທ ີ1-3 ປີທ ີ4-7  ປີທ ີ6-10 

ຄ້າລາວ. 

ຂະແໜງການທະນາຄານ  

ການບ ລິການຂອງ
ທະນາຄານ ທີິ່ແທດ   
ເໝາະກັບ ຊຸມຊົນ 
ແລະ ສະມາຄົມ
ທ້ອງຖິິ່ນ. 

ດ າເນີນການສົນທະນາ ເພຼືິ່ອຊອກຫາ 
ຫ່ວງເງິນກູ້ຢ ມ ທີິ່ເໝາະສົມ ເພຼືິ່ອສະໜັບ
ສະໜູນ ວິສາຫະກິດຝ່າຍ ທີິ່ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. 

ທົດລອງການລົງທ ນໃນຂະແໜງການ
ອຼືິ່ນ.  

ຂະຫຍາຍການລົງທ ນ. 

 

16. ການປະສານງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ທົົ່ວປະເທດ  

16.1 ປດັໄຈທີິ່ຕອ້ງພຈິາລະນາ  

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ກວມເອົາ ການວາງແຜນ, ການປະສານ
ງານ ແລະ ການຕິດຕາມ 5 ຍຸດທະສາດ, 27 ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ 61 ການດ າເນີນງານ ໂດຍບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ. ກົນໄກ
ການປະສານງານ ຂອງ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາເຖິງ 
ບັນຫາທ້າທາຍຕົນຕ  ທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ ພ້ອມທັງ ບັນຫາທ້າທາຍໃນການດ າເນີນງານ ມີ
ຄຼື: 

 ຄວາມຈ າເປັນໃນການສັງລວມເອົາ ບັນຫາກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ ເຂົີ້າໃນການທົບທວນ ບົດສະເໜີຂ ລົງທ ນ ແລະ 
ໃນລະບຽບການຂອງ ອຸດສາຫະກ າຕ່າງໆ ທີິ່ອາໃສການຂຸດຄົີ້ນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ກະສິກ າ. ມັນໝ
າຍຄວາມເຖິງ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງ ຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນ ເຊິິ່ງເປັນແຫ ່ງການເງິນທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສຸດ ສ າ
ລັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 7. 

 ຄວາມຈ າເປັນ ໃນການຊອກຫາ ຮູບແບບໃໝ່ໆຂອງການສະໜອງງ ົບປະມານ (ເຊັົ່ນວ່າ ການຈ່າຍເງິນສ າລັບ 
ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, REDD+, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ ລິສັດ ຕ ໍ່ສັງຄົມ) ຍ້ອນການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ທາງການເພຼືິ່ອການພັດທະນາ ຫ ຸດລົງ ແລະ ຄາດເດົາບ ໍ່ໄດ້. 

 ຄວາມຈ າເປັນໃນການສຼືິ່ສານ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫ າຍກວ່າເກົົ່າ ໂດຍນ າໃຊ້ ຄວາມກ້າວໜາ້ຂອງ ເທັກໂນໂລຢີ ຂ ໍ້
ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສຼືິ່ສານ ແລະ ນ າໄປສູ່ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ (ພາກບັງຄບັ ແລະ ສະ
ໝັກໃຈ) ຂອງພາກສ່ວນທັງໝົດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພວກທີິ່ ຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ ຂະແໜ
ງການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເຂົີ້າເຖິງໄດ້ຍາກ. 

 ຄວາມຈ າເປັນໃນການ ປັບຕົວເຂົີ້າກັບ ບັນຫາທ້າທາຍດ້ານການປ ກຄອງ ທີິ່ເກີດມາຈາກ ຄະນະວິຊາການທີິ່ມີຢູ່
ແລ້ວ ຈ ານວນຫ າຍ ທີິ່ແກ້ໄຂບັນຫາອຼືິ່ນໆ ພ້ອມທັງ ຂັີ້ນຕອນການຈັດຕັີ້ງລັດຖະບານຄຼືນໃໝ່ ທີິ່ກ າລັງດ າເນີນຢູ່ 
ເຊິິ່ງກະທົບກັບ ຫ້ອງການທີິ່ຮບັຜິດຊອບ ວຽກງານຊວີະນາໆພັນ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນ ການແກ້ໄຂບັນຫາຊວີະນາໆພັນ 
ໄດ້ຕ ໍ່ເນຼືິ່ອງ. 
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PART III 
III 16.2 ກນົໄກປະສານງານແຫງ່ຊາດ. 

ໂດຍເບິິ່ງຕາມ ບັນຫາ ແລະ ໂອກາດ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ, ສະນັີ້ນຈ ິ່ງສະເໜີໃຫ້ ສ້າງຕັີ້ງ ກົນໄກປະສານງານແຫ່ງ
ຊາດ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້: 

 ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ຈະເຮັດໜ້າທີິ່ຄວບຄຸມລວມ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານບ ລິຫານ 
ຂອງແຜນງານນີີ້. ຄະນະກ າມະການໃໝ່ ຊີີ້ນ າ ສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ໄດ້ຖຼືກສະເໜີຂ ີ້ນມາ ແລະ ໄດ້ສົນທະນາ
ກັນ ໃນລະຫວ່າງ ການປະເມີນດ້ານການຈັດຕັີ້ງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. ມັນ
ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຖຼືກຮັບຮອງເອົາເທຼືິ່ອ ຍ້ອນມີການປ່ຽນແປງດ້ານການປ ກຄອງ. ຄະນະກ າມະການນີີ້ ຍັງຈະຄວບຄຸມ 
ການດ າເນີນງານທີິ່ມີການປະສານງານເປັນຢ່າງດີ ເພຼືິ່ອບັນລຸຈດຸປະສົງ ແລະ ການດ າເນີນງານ ພາຍໃຕ້ ຍຸດທະ
ສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ສນົທິສັນຍາອຼືິ່ນໆ ກ່ຽວກັບ ຊວີະນາໆພັນ ທີິ່ ສປປ 
ລາວ ກ າລັງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໃນປະຈຸບັນນີີ້. 

 ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດ ຈະຖຼືກສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນມາ ເພຼືິ່ອໃຫ້ຄ າແນະນ າດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກບັ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ. ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດນີີ້ ຈະປະກອບດ້ວຍ ຄະນະປະສານງານ ຈາກກະຊວງຕ່າງໆ (ກະຊວງ

ກະສິກ າແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນ
ໂລຢີ, ກະຊວງສ ກສາທິການ). ໃນເວລາທີິ່ຈ າເປັນ ກ ໍ່ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລຼືກັບ ຄະນະປະສານງານ ຂອງ
ຫ້ອງການອຼືິ່ນໆ (ເຊັົ່ນວ່າ ກະຊວງສ ກສາທິການແລະກິລາ, ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວດັທະນາທ າ ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງພະລັງງານແລະບ ໍ່ແຮ່, ແລະ ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ) ແລະ ເຄຼືອຂ່າຍຕ່າງໆ. 
ຄະນະປະສານງານຈາກ ຂະແໜງການທຸລະກິດ (ສະພາອຸດສາຫະກ າແລະການຄ້າລາວ), ສະມາຄົມບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າ
ໄລ (ເຄຼືິ່ອຂ່າຍຂອງ ສະມາຄົມບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ) ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (ເຄຼືອຂ່າຍ
ຂອງ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ) ຈະໄດ້ຖຼືກເຊີນໃຫ້ເຂົີ້າຮວ່ມ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 ຜູປ້ະສານງານແຫ່ງຊາດ ທີິ່ເຮດັວຽກເຕັມເວລາ ຈະຖຼືກແຕ່ງຕັີ້ງຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານປະຈ າວນັ ປະຈ າຢູ່ໃນ ຄະນະປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສ າລບັ 
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ. ຜູ້ປະສານງານນີີ້ ຈະເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນເລຂາໃຫ ້ ຄະນະກ າມະການຊີີ້ນ າ
ສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເປັນປະທານ ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດ. ລາວຍັງຈະເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນ ຫົວໜ້າກອງ
ເລຂາ ເຊິິ່ງຈະປະຈ າຢູ ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈະສະໜອງ ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານບ ລິຫານ ພ້ອມທັງ ພະນັກງານທີິ່ສົົ່ງມາ
ຈາກ ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີ. 

 ໃນແຕ່ລະກະຊວງ ຈະໄດ້ແຕ່ງຕັີ້ງ ຜູ້ປະສານງານ ສ າລັບ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງ
ຊາດ. ລາວຈະກາຍມາເປັນ ສະມາຊິກຂອງ ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດ ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. ໃນກະຊວງຕົີ້ນຕ  
(ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ 

ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ), ຄະນະວິຊາການທຽບເທົົ່າກົມ ກ ໍ່ຈະຖຼືກແຕ່ງຕັີ້ງຈາກ ກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກະຊວງ ອາດ
ສ້າງຄະນະວິຊາການພາຍໃນກະຊວງ ເພຼືິ່ອເອົາ ຄະນະປະສານງານຕ່າງໆ ຈາກກົມທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັີ້ນ ກ ໍ່
ຄວນຮ່ວມມຼືຢ່າງໃກ້ສິດກັບ ບນັດາຄະນະວິຊາການຂະແໜງການຍ່ອຍ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ. 

 ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ຈະສ້າງກົນໄກປຶກສາ
ຫາລຼືປະຈ າ ກັບຂະແໜງການເອກະຊົນ. ກອງປະຊຸມດັົ່ງກ່າວນີີ້ ຈະຈັດຂ ີ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ ເປັນປະຈ າທຸກປີ ແລະ ຈະ
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PART III 
III ກວມເອົາ ສະພາອຸດສາຫະກ າແລະການຄ້າລາວ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມທຸລະກິດຕົີ້ນຕ  ເຊັົ່ນວ່າ ພວກທີິ່ມາຈາກ 

ຂະແໜງການປ່າໄມ້, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສວນປູກພຼືດກະສິກ າ. ເວທີສົນທະນານີີ້ ຈະມີເປ ົ້າໝາຍເພຼືິ່ອ ລະບຸເຖິງ 
ເຫດການສ າຄັນຕ່າງໆ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. 
ຄະນະປະສານງານ ໃນແຕ່ລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດ ກ ໍ່ຈະໄດ້ລະບຸຕົວຂ ີ້ນມາ. 

 ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ຈະສ້າງເວບໄຊ ເພຼືິ່ອເປັນບ່ອນເກັບ ແຜນການ, ແຜນວຽກ, ບົດລາຍ
ງານ ແລະ ບົດລາຍງານພິເສດ. ການໃຫ້ບ ລິການອີເມວ ຈະໄດ້ກ ານົດໃຫ້ ພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານຂອງ
ຫ້ອງການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ຕາງ
ໜ້າຈາກ ຂະແໜງການອຼືິ່ນໆ. ກົນໄກແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຜ່ານທາງເວບໄຊ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ສ າລັບ ສປປ ລາວ ທີິ່ຂ ີ້ນກັບ 
ກອງເລຂາອານຸພາກພຼືີ້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສູນຊີວະນາໆພັນອາຊຽນ ກ ໍ່ສາມາດໃຊ້ເປັນ 
ຊ່ອງທາງແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນໄດ້ ຖ້າເຫັນວ່າ ມີຄວາມ   ເໝາະສົມ.   

16.3 ການວາງແຜນຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ສ າລບັ ເປ ົ້າໝາຍຂອງ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ທີິ່
ໄດກ້ ານດົໄວຂ້າ້ງລຸມ່ນີີ້ ແມນ່ເປນັຂັີ້ນຕອນຂອງ ການວາງແຜນຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ເປ ົ້າໝາຍແຕລ່ະອນັຂອງ ຍດຸທະ
ສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ.  

 ແຕ່ລະເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ແຕ່ລະການດ າເນີນງານຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຈະ
ມີ ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວໃ້ນ ຕາຕະລາງ 3. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ
ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ ໃນການກະກຽມ ຂອບເຂດໜ້າວຽກລະອຽດ, ແຜນວຽກ ແລະ ງ ົບປະມານ ສ າລັບແຕ່
ລະການດ າເນີນງານ. ໃນບາງກ ລະນີ, ມັນຈະສານຕ ໍ່ຈາກ ໂຄງການຕ່າງໆ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນ
ຈະສານຕ ໍ່ຈາກ ໂຄງການສ າຄນັ ແລະ ໂຄງການໃໝ່ໆ. ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ ຍັງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍ
ງານ ຄວາມຄຼືບໜ້າຂອງການດ າເນີນງານ. 

 ໃນໄລຍະ 6 ເດຼືອນທ າອິດຂອງແຜນງານນີີ້, ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ຈະຮຽກປະຊຸມເບຼືີ້ອງຕົີ້ນ
ແຫ່ງຊາດ ສ າລັບ ບັນດາຄະນະປະສານງານ ຈາກຫ້ອງການລັດ ພ້ອມທັງ ຈາກພາກສ່ວນທຸລະກິດ, ອົງ
ການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງການອຼືິ່ນໆ. ສະຖາບັນສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ຫ າຍລະດັບ ໃນການສ້າງ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ທີິ່ສະເໜີຂ ີ້ນມານີີ້. ກອງ
ປະຊຸມເບຼືີ້ອງຕົີ້ນແຫ່ງຊາດນີີ້ ຈະອະທິບາຍຈະແຈ້ງເຖິງ ຈຸດປະສົງ, ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ 
ຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງມັນ ກັບບັນດາແຜນ
ງານທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບັນດາແຜນງານທີິ່ກ າລັງສ້າງຢູ່. 

 ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ຍັງຈະຈັດ ກອງປະຊຸມຕົກລົງແລະວາງແຜນການ ເປັນເວລາ 1 ວັນ 
ກັບແຕ່ລະກະຊວງ ແລະ ແຕ່ລະຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດຼືອນທ າອິດ. ຈຸດປະສົງຂອງ
ກອງປະຊຸມນີີ້ ແມ່ນເພຼືິ່ອຍົກສູງ ຄວາມຮບັຮູ້, ຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລະ ພັນທະຕ ໍ່ກັບ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນ
ງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງ ເພຼືິ່ອລະບຸຈະແຈ້ງເຖິງ ທິດທາງທົົ່ວໄປ, ກົນໄກດ າເນີນການ ແລະ ສະຫ ຸບ
ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັີ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພະນັກງານອຼືິ່ນໆ ທີິ່ຈະເຂົີ້າມີສ່ວນຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມນີີ້ ຈະກວມ
ເອົາ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ວິທີທາງທີິ່ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຈະຊ່ວຍ 
ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ບັນລຸພາລະບົດບາດຕາມການມອບໝາຍໃຫ້ຕົນ. 

 ຫ ັງຈາກກອງປະຊຸມຕົກລົງແລະວາງແຜນການແລ້ວ, ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ຈະອະນຸຍາດ ຜູ້
ປະສານງານຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ເຊັນ ບົດບນັທ ກຂ ໍ້ຕົກລົງ ກັບ
ກະຊວງຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືິ່ອກ ານົດ ໜ້າວຽກ ແລະ ສາຍພົວພັນສະເພາະເຈາະຈົງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແຕ່ລະເປ ົ້າ
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PART III 
III ໝາຍ ແລະ ແຕ່ລະການດ າເນີນງານ. ບົດບັນທ ກຂ ໍ້ຕົກລົງນີີ້ ຈະປະກອບດ້ວຍ ຂ ໍ້ກ ານົດຕ່າງໆ ສ າລັບ ການຈັດສັນ

ງ ົບປະມານ ໃຫ້ການດ າເນີນງານຕ່າງໆ. ງ ົບປະມານ ອາດມາຈາກ ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບນັີ້ນເອງ ຫ ຼື ມາຈາກ
ກອງທ ນພິເສດ ທີິ່ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ສາມາດຫາມາໄດ້ຈາກ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ. 

 ຜູ້ປະສານງານ ທີິ່ປະຈ າຢູ່ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບນັີ້ນ ຈະຮັບຜິດຊອບ ໃນການຮັບປະກັນວ່າ ແຜນວຽກ ສ າລັບ ແຕ່
ລະການດ າເນີນງານ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈະປະກອບຢູ່ໃນ ແຜນວຽກແລະແຜນງົບປະມານປະຈ າ
ປີ ທີິ່ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບນັີ້ນ ຈະສ້າງຂ ີ້ນມາ. ຜູ້ປະສານງານ ຈະລາຍງານໃຫ້ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ 
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊວີະນາໆພັນ ຜ່ານທາງ ຄະນະວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດໜາ້ວຽກ
ຕົວຈ ງ ຂອງການດ າເນີນງານ ທີິ່ຈະປະກອບໃສ່ໃນ ແຜນວຽກຂອງ ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ.  

16.4 ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມຮູ ້ 

 ເປ ົ້າໝາຍຂອງ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ບັນດາ
ຕົວບົົ່ງຊີີ້ຜົນໄດ້ຮັບ, ສ່ວນການດ າເນີນງານທີິ່ສະເໜີຂ ີ້ນມານັີ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ບັນດາຕົວ
ບົົ່ງຊີີ້ຜົນຜະລິດ. ສິິ່ງເລົົ່ານີີ້ ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ 21, 22, 23, 24, ແລະ 25. ຄະນະກ າມະການ
ສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ອາດຈະສ້າງ ລະບົບຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ. ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນນີີ້ ຈະ
ເປັນເຄຼືິ່ອງມຼືບ ລິຫານ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ: 

 ຄວາມຄຼືບໜ້າ ທຽບກັບເປ ົ້າໝາຍ ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດ; 
 ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ ໄດ້ຖຼືກລະບຸຂ ີ້ນມາ ໃຫ້ໄດ້ໄວທີິ່ສຸດ ເພຼືິ່ອປັບແຜນວຽກ; 

ແລະ 
 ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ ໄດ້ຖຼືກລະບຸຂ ີ້ນມາ ແລະ ຖຼືກຍອມຮັບ ເພຼືິ່ອຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 

 ໃນລະຫວ່າງ ການວາງແຜນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ (ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ຫົວຂ ໍ້ 15.3), ຄະນະປະສານງານຂອງ
ຫ້ອງການ ຈະປັບຕົວບົົ່ງຊີີ້ ສ າລັບ ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ການດ າເນີນງານຕ່າງໆ ໂດຍອີງຕາມ ການວິເຄາະຂ ໍ້ມູນເບຼືີ້ອງ
ຕົີ້ນ. ຕົວບົົ່ງຊີີ້ ສະບັບທົບທວນຄຼືນໃໝ່ ຈະໄດ້ສົົ່ງໃຫ້ ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ເພຼືິ່ອທົບທວນ
ແລະອະນຸມັດ. ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ, ຕົວບົົ່ງຊີີ້ ສະບັບທົບທວນຄຼືນໃໝ່ນັີ້ນ ຈະຖຼືກສົົ່ງຕ ໍ່ໃຫ້ ພາກສ່ວນ
ທັງໝົດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການດ າເນີນງານຕ່າງໆ 
ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງພວກເຂາົ. ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີີ້ ຈະປະຕິບັດໄດ້ ຜ່ານທາງ ກົນໄກຕິດຕາມ, 
ລາຍງານ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເປັນປະຈ າ ຂອງຫ້ອງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດາສະມາຊິກຈາກ ຫ້ອງການອຼືິ່ນໆ ແລະ 
ຈາກຂະແໜງການບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຈະຖຼືກເຊີນໃຫ້ເຂົີ້າຮ່ວມ ໃນການຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມ ແລະ ງານຕ່າງໆ. 

 ອີກດ້ານໜ ິ່ງກ ໍ່ຄຼືວ່າ ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ໂດຍຜ່ານທາງ ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ກອງເລຂາແຫ່ງຊາດ ຈະຮັບຜດິຊອບ ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄຼືບໜ້າ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບຈາກ 5 ຍຸດທະສາດ ແລະ 
28 ເປ ົ້າໝາຍແຫງ່ຊາດ. ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກຂະແໜງການອຼືິ່ນໆ ຈະຖຼືກເຊີນໃຫ້ເຂົີ້າຮ່ວມ ໃນການຢ້ຽມຢາມ
ຕິດຕາມ ແລະ ງານຕ່າງໆ. 

 ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດ ຈະຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນ ແລະ 
ວາງແຜນການປະຈ າປີ ເຊິິ່ງແຕລ່ະຫ້ອງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄຼືບໜ້າຂອງຜົນໄດ້
ຮັບຈາກ ການດ າເນີນງານຂອງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ
ເປ ົ້າໝາຍຂອງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. ເຫດການເຫ ົົ່ານີີ້ ຍັງຈະລະບຸເຖິງ ວິທີ
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PART III 
III ປະຕິບັດທີິ່ດີ ທີິ່ໄດ້ມາຈາກ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານນີີ້. ຫ ັງຈາກນັີ້ນ ຂ ໍ້ມູນນີີ້ ຈະຖຼືກນ າໃຊ້ ທີິ່ເປັນປັດໄຈ

ເຂົີ້າ ໃນການສ້າງແຜນການ ສ າລັບປີຕ ໍ່ໄປ. ບັນດາຜູ້ຕາງໜາ້ຈາກ ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່ບ ໍ່
ສັງກັດລັດຖະບານ ຈະຖຼືກເຊີນໃຫ້ເຂົີ້າຮວ່ມ. 

 ແຕ່ລະຫ້ອງການຕົີ້ນຕ  (ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ,້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, 

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ກະຊວງສ ກສາທິການ) ຍັງຈະຮັບຜິດຊອບ ດ າເນີນກອງປະຊຸມ
ແຜນງານ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັີ້ງຕ ໍ່ປີ ກ່ຽວກັບ ປະເດັນເຄັົ່ງຮ້ອນຕ່າງໆ ເພຼືິ່ອສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈເຖິງ ປະເດັນທີິ່ເກີດຂ ີ້ນ
ເປັນປະຈ າ. ໃນເວລາດຽວກນັນັີ້ນ, ກອງປະຊຸມເຫ ົົ່ານີີ້ ຈະລະບຸ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງ ວິທີປະຕິບັດທີິ່ດີ ແລະ 
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ ການສ້າງ ວາລະຂອງການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ. ຄະນະກ າມະການສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ ໂດຍຜ່ານ
ທາງ ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດ ຈະຮ່ວມສະໜັບສະໜູນ ກອງປະຊຸມເຫ ົົ່ານີີ້. 

 ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ ທີິ່ປະຈ າຢູ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, 
ຫ້ອງການຂອງ ຄະນະທີິ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຄົີ້ົນຄວາ້ກະສິກ າສາກົນ ແລະອຼືິ່ນໆ) ຈະຖຼືກເຊີນໃຫ້ເຂົີ້າເປັນຜູ້ຮ່ວມ
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເປັນຜູ້ບັນຍາຍ ໃນງານເຫ ົົ່າານີີ້. ບັນດາຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຈາກກອງເລຂາສົນທິສັນຍາຊີວະ
ນາໆພັນ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບ ແຜນວຽກ ກ ໍ່ຈະຖຼືກເຊີນໃຫ້ເຂົີ້າຮ່ວມເຊັົ່ນກັນ.  

 ຫົວຂ ໍ້ແນະນ າສ າລັບກອງປະຊມຸ ໃນສອງປີທ າອິດ ປະກອບດ້ວຍ: 

 ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ທຸລະກິດ 
 ການສົົ່ງເສີມ ພາລະບົດບາດຂອງ ກອງທ ນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ກອງທ ນອຼືິ່ນໆຂອງ

ລັດຖະບານ 
 ການປ ກຄອງ ເຂດປ່າສະຫງວນ 
 ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ 
 ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສຼືິ່ສານມວນຊົນ 
 ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການສ ກສາທາງການ 

 ພາຍໃຕ້ ຍຸດທະສາດທີ 3, ເປ ົ້າໝາຍທີ 3.1.3, ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ ກົນໄກ
ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຜ່ານທາງເວບໄຊ ທີິ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເຊິິ່ງຂ ີ້ນກັບ ຫ້ອງການກອງເລຂາອານພຸາກພຼືີ້ນແມ່ນ ໍ້າຂອງ 
ເພຼືິ່ອຂະຫຍາຍໃຫ້ກວມເອົາ ສນົທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພນັ. ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະ
ນາໆພັນ ພ້ອມທັງ ລັດຖະບານລາວ ຈະຮ່ວມກັນ ດ າເນີນການທົບທວນ ສະຖານະພາບຂອງ ສູນແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ 
ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ມາດຕະການຕ່າງໆ ຈະຖຼືກລະບຸຂ ີ້ນມາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເພຼືິ່ອນ າໃຊ້ລະບົບນີີ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃຫ້
ເປັນເຄຼືິ່ອງມຼືສ າລັບ ການປະສານງານ ແລະ ການເຊຼືິ່ອມສານ ລະຫວ່າງ ບັນດາຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຍຸດທະສາດແລະແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ.  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັແຫງ່ຊາດ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການ

ປກຶສາຫາລຼື 
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III ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ຜູເ້ຂົີ້າຮວ່ມໃນ ຄະນະວຊິາການ ແລະ ຄະນະປະສານງານ ຂອງ ຍດຸທະສາດແລະແຜນດ າເນນີງານ ຊວີະນາໆ

ພນັແຫງ່ຊາດ  

ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ:້ ທາ່ນ ວງົເດຼືອນ ສຫີາລາດ, ຫົວໜ້າກົມຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ.້ 

 ດຣ. ອິນທະວີ ອກັຄະລາດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ.້  

 ທ່ານ ລ າພັນ ກົມມະດ າ, ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການອະນຸລັກປາ່ໄມ້, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ.້  

 ທ່ານ ຫງົທອງ ອ າໄພຈິດ, ຫົວໜ້າພະແນກປ່າປ້ອງກັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ.້  

 ທ່ານ ສມົຫວັງ ສີຫາລາດ, ຫົວໜ້າພະແນກສ າຫ ວດ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ.້  

 ທ່ານ ສາລ ີສິນສະຫວັນ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການແລະການຮ່ວມມຼື, ກົມຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ.້  

 ທ່ານ ສມົສັກ ສີຊົມພູ, ຫົວໜ້າພະແນກບ ລິຫານ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ.້  

 ທ່ານ ສງັວານ ບົວວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກອະນຸລັກສັດນ ໍ້າແລະສັດປ່າ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້.  

 

ຄະນະສ ກສາແລະຄົີ້ນຄວາ້:  ດຣ. ສມົຈນັ ບນຸພນັມ,ີ ພາກວິຊາວທິະຍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ 

 ທ່ານ ຄ າພອນ ແສງດາລາ, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສິກ າແລະປາ່ໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້  

 ທ່ານ ຄ າແສງ ນັນທະວົງ, ພາກວຊິາປາ່ໄມ້, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ 

 ດຣ. ພຸດທະສອນ ສີບຸນນະວົງ, ພາກວິຊາກະສິກ າ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ 

 ດຣ. ບຸນສະຫວັນ ດວງພະຈັນ, ພາກວິຊາ ວທິະຍາສາດສິິ່ງແວດລ້ອມ 

 ທ່ານ ມົວຈັນ ໄຊວຼື, ສະຖາບັນການຢາພຼືີ້ນເມຼືອງ  

 

ຄະນະກະສກິ າແລະປາ່ໄມ:້ ທາ່ນ ວນັດ ີເພດັປະເສດີ. ກົມກະສິກ າ, ກະຊວງກະສິກ າແລະປາ່ໄມ ້

 ທ່ານ ພູວງົ ເກບັປະເສີດ, ກມົປາ່ໄມ້, ກະຊວງກະສິກ າແລະປາ່ໄມ ້

 ທ່ານນາງ ອ່ອນຄ າ ອິນສົມວິໄລ, ກົມລຽ້ງສັດແລະການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກ າແລະປາ່ໄມ ້

 ທ່ານ ຄັນໄຊ ໄຊຍະວົງ, ກົມສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ສະຫະກອນ, ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ ້ 

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກມົແຜນການແລະການຮ່ວມມຼື, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

 

ຄະນະສງັຄມົ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ: ທາ່ນ ວອນປະຊາວ ອ ລະແສງ, ກົມສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງ

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
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PART III 
III 

 ທ່ານ ສີຄ າພົງ ເປ າດາລາ, ກົມຊບັພະຍາກອນນ ໍ້າ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 

 ດຣ. ດວງມະນີ ຫ ວງມະນີ, ກອງເລຂາຂອງ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ  

 ທ່ານ ພທູອນ ລາດວົງໄຊ, ກົມຄຸມ້ຄອງທີິ່ດິນ  

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກມົຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປຽ່ນແປງສະພາບອາກາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

 

ຄະນະວທິະຍາສາດ ແລະ ເທກັໂນໂລຢ:ີ ທາ່ນນາງ ກງົໄຈ ພມິມະກອງ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ 

 ທ່ານນາງ ວຽງປະສິດ ວານິສະເລດ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເທກັໂນໂລຢີ  

 

ຄະນະພະລງັງານ ແລະ ຂດຸຄົີ້ນບ ໍ່ແຮ:່ ທາ່ນ ໂພກນິ ເມຼືອງຈນັ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ ່

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກມົທຸລະກິດພະລງັງານ, ກະຊວງພະລງັງານແລະບ ໍ່ແຮ່  

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກມົບ ໍ່ແຮ່, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ ່ 

 ທ່ານ ສລຸະສັກ ພົນທະຈັກ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ  

 

ຄະນະວດັທະນາທ າແລະທອ່ງທຽ່ວ: ທາ່ນ ສມົໄຊ ສປີະເສດີ, ກມົພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທ າ 

ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກມົທ່ອງທຽ່ວ, ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

ຄະນະຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ: ທາ່ນ ນາງ ພດຸສາຄອນ ອຸນ່ຈດິ, ອົງການສາກົນ ເພຼືິ່ອການອະນຸລກັທ າມະຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ  

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພຼືິ່ອການພັດທະນາ, ທາ່ນ ໂອເລ 

ພີເດີສັນ (Ole Pederson) (ໂຄງການຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ) 

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ, ທ່ານ ຊີນ ແມກັນາມາຣາ (Sean McNamara) 

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ແຜນງານຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ (ກະຊວງກະສິກ າແລະປາ່ໄມ້ - ອງົການພັດທະນາແລະຮ່ວມມຼືແຫ່ງ

ປະເທດສະວິດ), ທ່ານ ຄຣິດ ຟລນິ (Chris Flint) 

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການ GIZ, ທາ່ນ ຣາຟ ເກັບເປີ (Ralf Kuepper) 

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ IWMI, ທ່ານ ແມັດທິວ ແມັກຄາດເນ (Matthew McCartney) 

 ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ໂຄງການ Lens 2 ຂອງທະນາຄານໂລກ – ກົມປາ່ໄມ,້ ທາ່ນ ໄອດານ ຟລານາການ (Aidan 

Flanagan) 
 

 


