
ຄວາມເປັນມາ 
ສປປ ລາວ ມີແຜນເພ ື່ອຫລຸດພ ົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາພາຍໃນປີ 2024. ມີການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາ ອັນ
ເນ ື່ອງມາຈາກການສ ົ່ງອອກ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ບ ໍ່ແຮ່, ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. 
ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງບັນດາກິດຈະກ າ ໃນຂະແຫນງ 
ການເສດຖະກິດ ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນ ການປູກຝັງຂະໜາດໃຫຍ່ມັກຈະນ າມາເຊິື່ງ
ອັດຕາການທ າລາຍປ່າທີື່ສູງ ຫ   ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບໃຫ້ບັນດາຄອບຄ ວຢູ່ເຂດ
ຊ ນນະບ ດ ທີື່ໄດ້ສູນເສຍການເຂ ົ້າເຖິງທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນທ າມະຊາດ
ຕ່າງໆ. 
 
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານວາງແຜນນ າໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງທີື່ດິນ ແລະ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ ແມ່ນມີພາລະບ ດບາດ
ຂອງໃຜລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ສິື່ງເຫ  ົ່ານີົ້ມັນຍັງບ ໍ່ໄດ້ຖ ກກ ານ ດຊັດເຈນ 
ຫ   ຍັງມີຄວາມຊ ້າຊ້ອນກັນໃນພາກປະຕິບັດ ເຊິື່ງນ າໄປສູ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ທີື່ບ ໍ່ຊັດເຈນ. ເພ ື່ອເປັນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆ ເປັນ ຕ ົ້ນແມ່ນ ການຟ ົ້ນຟູ
ປ່າໄມ້, ການສ້າງພ ົ້ນທີື່ປ້ອງກັນ ຫ   ປັບປຸງພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄວາມຊັດເຈນ
ຂອງຂ ໍ້ມູນການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ຈ ື່ງມີຄວາມສ າຄັນ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ການແກ້
ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີື່ດິນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຢູ່ໃນສະຖານະທີື່ເຂັົ້ມແຂງກວ່າແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ກ ຍັງບ ໍ່ພຽງພ  ໃນ
ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ. 
 
ເລີື່ມແຕ່ປີ 2015 - 2019, ອ ງການ GIZ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 2 

ໂຄງການ (LMDP 1 + 2) ທີື່ແນ່ໃສ່ການປັບປຸງການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ເສີມ
ສ້າງຄວາມປອດໄພ ໃນການຄອບຄອງທີື່ດິນໃນລາວ. ເຊິື່ງໂຄງການ LMDP 
ໄລຍະ 3 ແມ່ນໄດ້ແນ່ໃສ່ ການເສີມຂະຫຍາຍ ການຂ ົ້ນທະບຽນທີື່ດິນ ໂດຍ
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການນ າໃຊ້
ບັນດາເຄ ື່ອງມ  ແລະ ຂະບວນການທີື່ຖ ກພັດທະນາໃນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີື່
ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ. 

ຊ ື່ໂຄງການ 
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໄລຍະ 3 (LMDP 3) 

ໃຫ້ທຶນໂດຍ 
ກະຊວງການຮ່ວມມ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການພັດທະນາ ແຫ່ງ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ 
(BMZ) 

ເຂດເປ ົ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການ ໄຊຍະບູລີ/ທ ົ່ວປະເທດ 

ຄ ູ່ຮ່ວມງານ
ໂຄງການ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, 
ແລະ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 

ໄລຍະເວລາ
ໂຄງການ ຕຸລາ 2019 - ທັນວາ 2021 

ປະກອບສວ່ນດາ້ນສດິຕ ໍ່ທີື່ດນິ ແລະ ການພດັທະນາແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

ເພ ື່ອປະຊາຊ ນຢູ່ເຂດຊ ນນະບ ດໃນລາວ 

ໂຄງການຄ ້ມຄອງທ ື່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນ 
ແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ ໄລຍະ 3 (LMDP 3) 

ຈ ດປະສ ງ 
ບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດທີື່ີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລາວ ມີຄວາມສາມາດໃນທຸກລະດັບ
ຂອງການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ເພ ື່ອບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຫ ີກລ່ຽງຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທີື່
ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ. 
 

ວິທ ດ າເນ ນວຽກງານ 
ໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ ການເຊ ື່ອມໂຍງຂອງບັນດາລະບ ບຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວ
ກັບທີື່ດິນ (ເຊັົ່ນ: ລະບ ບການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ ທີື່ປະກອບໄປດ້ວຍແຜນທີື່ນ າໃຊ້
ທີື່ດິນ ທີື່ມີຢູ່ໃນລາວ) ແລະ ບັນດາຂະບວນການ (ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນນ າໃຊ້
ທີື່ດິນ) ທີື່ຖ ກພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ບັນດາໂຄງການທີື່ຜ່ານມາ ເຂ ົ້າໃນໂຄງສ້າງ
ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ. 
 
ດັົ່ງນັົ້ນ, ຄຸນລັກສະນະຕ ົ້ນຕ ຂອງ ໂຄງການ LMDP 3 ແມ່ນສຸມໃສ່ ເພີື່ມທະວີ
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການ
ຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນຫ ວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຈະສາມາດນ າໃຊ້ ບັນດາເຄ ື່ອງມ  ແລະ 
ຂະບວນການທີື່ຖ ກພັດທະນາ. 

ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນແຂວງໄຊຍະບູລີໃນການເຊ ື່ອມສານແຜນງານ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄ ມ ແຂວງ ແລະ ແຜນການຈັດສັນທີື່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ນ າສະເໜີ
ໂດຍທ່ານ ປ.ອ. ແວວເພັດ, ຮອງຫ ວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມແຂວງ. 
ຮູບໂດຍ: © GIZ/ບາດ ເວີເວຈ໌ 

Implemented by 

1 



ເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ, ໂຄງການໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ 3 ລະດັບ: 
 
ການຝຶກອ ບຮ ມແມ່ນຖ ກຈັດຕັົ້ງສ າລັບ ຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ຂັົ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັົ້ນ
ທ້ອງຖິື່ນຢູ່ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເພ ື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້
ເຂ າເຈ ົ້າ ໃນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ທັກສະການນ າໃຊ້ ລະບ ບດິຈິຕອລ ແລະ 
ເຂ ົ້ົ້າໃຈເຖິງບັນດາຂະບວນການບັນຫາຕ່າງໆ. ເນ ົ້ອໃນຂອງການຝຶກອ ບຮ ມ 
ແມ່ນຈະລວມເອ າຮູບແບບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີື່
ດິນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານສັງຄ ມ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ. 
 
ໃນຂັົ້ນອ ງກອນ, ທາງໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການສ ົ່ງເສີມການນ າໃຊ້
ບັນດາຂະບວນການ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ໃນແຂວງທ ດລອງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໃນ
ຂະບວນການນີົ້, ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ (ກຸ່ມ
ຊ ນເຜ ົ່າ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄ ວທຸກຍາກ) ແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ເຂ ົ້າ
ໃນທຸກກິດຈະກ າທີື່ຖ ກຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. 
 
ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມ ກັບລັດຖະບານ ໃນຫ າຍຮູບການ, 
ລວມທັງວຽກງານ ທີື່ແນໃສ່ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ທີື່ເນັົ້ນໃສ່ການວິເຄາະ
ຖອດຖອນບ ດຮຽນ ໃນການຝຶກອ ບຮ ມ ຢູ່ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. 
ນອກຈາກນີົ້, ການປຶກສາຫາຫລ  ດ້ານນະໂຍບາຍ ໄດ້ມີການຈັດຂ ົ້ນພາຍໃນ
ກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງທີື່ດີໃນທີື່ດິນ ໂດຍ
ເອ າໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຕ ໍ່ກັບມາດຕະຖານ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ 
ຂອງກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດໃນການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນ. 
 

ສິື່ງທ ື່ພວກເຮ າບັນລ  
ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ 1  ແລະ 2 ຂອງໂຄງການ LMDP  ໄດ້ຮັບຜ ນສ າເລັດດັົ່ງ
ລຸ່ມນີົ້: 
• ນັບແຕ່ປີ 2015, ທີື່ດິນຈ ານວນ 27,317 ຕອນ ໄດ້ຮັບການຂ ົ້ນທະບຽນ 
ແລະ ໄດ້ມີການອອກໃບຕາດິນຈ ານວນ 22,923 ສະບັບ. 70% ຂອງດິນ
ສ່ວນບຸກຄ ນ ແມ່ນອອກຊ ື່ເປັນຊັບເດີມຂອງແມ່ຍິງ ຫ   ເປັນສິນສ ມສ້າງ. 

• ແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນ  ແລະ  ການຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກ າຂັົ້ນບ້ານ  ຈ ານວນ  94 

ແຜນ ໄດ້ສ າເລັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. ປະຊາຊ ນປະມານ 2,909 ຄ ນ ໄດ້
ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມກ່ຽວກັບ ການບ ລິຫານຈັດການຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວ ຂ້ອງ
ກັບສັນຍາກະສິກ າ. 

• 116 ໂຄງການລ ງທ ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄ າແນະນ າ ໃນການປັບປຸງການດ າເນີນ
ການຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກ ດໝາຍການລ ງທ ນ, ລະບຽບການ
ຕ່າງໆຂອງລາວ ແລະ ສາກ ນ. 

• ແຜນກ ານ ດພ ົ້ນທີື່ ຫ   ຂອບການນ າໃຊ້ພ ົ້ນທີື່ ເພ ື່ອການພັດທະນາ (APF) 

ຂອງ 6 ເມ ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຂ ົ້ນ ໂດຍນ າໃຊ້ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງປະຊາຊ ນຫ າຍກວ່າ 2,000 ຄ ນ ຈາກ 40 ບ້ານ. 

 

ບ ດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານການຄ ້ມຄອງທ ື່ດິນ 
ໄລຍະທີື່ຜ່ານມາຂອງໂຄງການ LMDP, ໂຄງການໄດ້ຮ່ວມມ ກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ພາກລັດໃນການສ້າງຫ າຍເຄ ື່ອງມ  ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການປັບປຸງວຽກງານວາງ
ແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ການບ ລິຫານລັດກ່ຽວກັບທີື່ດິນໃນ ສປປ ລາວ. 
ໂຄງການ LMDP ໄດ້ລວມເອ າການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າ ຂອງຊຸມຊ ນ
ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຊ ນເຜ ົ່າ ຢູ່ແຂວງ
ເປ ົ້າໝາຍ ເຂ ົ້າໃນຂັົ້ນຕອນປັບປຸງການວາງແຜນ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນ
ໃຈ. 
 
ໂຄງການ LMDP 3 ຍັງມີຄວາມເອ າໃຈໃສ່ຫ າຍກວ່າເກ ົ່າ ຕ ໍ່ກັບວຽກງານ
ສ ົ່ງເສີມບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນ
ກ າລັງທ ບທວນກ່ຽວກັບ ຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຂອງວຽກງານບ ດບາດຍິງ-
ຊາຍ (gender sensitivity) ໃນບັນດາເຄ ື່ອງມ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ ທີື່ມີໃນ
ປັດຈຸບັນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງມີຕ ວແທນທີື່ເໝາະສ ມ ໃນຂັົ້ນຕອນ
ພັດທະນາການວາງແຜນກິດຈະກ າ ແລະ ສິດຂອງເຂ າເຈ ົ້າໄດ້ຖ ກປ ກປ້ອງ. 
ໂຄງການ LMDP 3 ຍັງຈະເບິື່ງວ່າ ແຜນພັດທະນາໄດ້ຖ ກຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ແນວໃດ, ມີຜ ນກະທ ບແນວໃດ ແລະ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະມີ ການປ້ອງກັນ
ຜ ນກະທ ບທີື່ ເໝາະສ ມ. ເພ ື່ອທີື່ຈະໄດ້ໃນທີື່ກ່າວມານັົ້ນ, ໂຄງການໄດ້ສ ົ່ງເສີມ
ຜ ນປະໂຫຍດ ຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດຢູ່ຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ 
ໄປເຖິງທຸກກຸ່ມຄ ນ ລວມທັງກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ. 

ກິດຈະກ າການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີື່ື່ດິນໂດຍໃຊ້ໂດ ນ. 
ຮູບຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ. 
ຮູບໂດຍ: © GIZ/ບາດ ເວີເວຈ໌ 
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ກຽ່ວກບັ GIZ ລາວ 
 

GIZ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງການຮ່ວມມ  ເຢຍລະມັນ ເພ ື່ອການ
ພັດທະນາ, ໄດ້ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕັົ້ງແຕ່ປີ 1993 
ແລະ ປັດຈຸບັນ ກ າລັງສະໜັບສະໜູນບັນດາໂຄງການ ໃນ 2 ຂ ງເຂດບູ
ລິມະສິດຄ : ກ) ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ຂ) ການ
ພັດທະນາຊ ນນະບ ດໃນຂ ງເຂດທີື່ທຸກຍາກ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ພວກເຮ າ
ຍັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ່ຽວກັບການປ ກຄອງທີື່ດີ ແລະ ເຂ ົ້າຮ່ວມ
ໃນໂຄງການລະດັບພາກພ ົ້ນ ເຊັົ່ນວ່າ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກ າມາທິການ
ແມ່ນ ້າຂອງສາກ ນ ແລະ ອາຊຽນ. 
 
ກະລຸນາເຂ ົ້າເບິື່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮ າ www.giz.de/laos (EN); 

www.giz.de/laos-la (LA) ສ າລັບຂ ໍ້ມູນ ເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານຂອງ GIZ ໃນປະເທດລາວ ແລະ ທ ົ່ວໂລກ. 

ຈັດພິມໂດຍ 
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ປ.ອ. ໂທມັສ ທາຣາເຊັຟ໌ສກີ 

(thomas.taraschewski@giz.de) 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

ສ ານັກງານຂ ົ້ນທະບຽນ ບອນ ແລະ ເອຈ໌ບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ 

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ໄລຍະ 3 (LMDP 3) 

ເຮ ອນ ເລກທີ 179, ໜ່ວຍ 15, ບ້ານ ສີຖານເໜ ອ, 
ເມ ອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

ໂທ: +856 21 316 570 

www.giz.de/laos (EN); www.giz.de/laos-la (LA) 
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