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ື່ ປະຊາຊນຢູເ່ ຂດຊນນະບດໃນລາວ
ຄວາມເປັນມາ
ສປປ ລາວ ມີແຜນເພື່ອຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາພາຍໃນປີ 2024. ມີການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາ ອັນ
ເນື່ອງມາຈາກການສົ່ງອອກ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່, ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕວຂອງບັນດາກິດຈະກາ ໃນຂະແຫນງ
ການເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປູກຝັງຂະໜາດໃຫຍ່ມັກຈະນາມາເຊິື່ງ
ອັດຕາການທາລາຍປ່າທີື່ສູງ ຫ ສົ່ງຜນກະທບໃຫ້ບັນດາຄອບຄວຢູ່ເຂດ
ຊນນະບດ ທີື່ໄດ້ສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນທາມະຊາດ
ຕ່າງໆ.
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານວາງແຜນນາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງທີື່ດິນ ແລະ ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ ແມ່ນມີພາລະບດບາດ
ຂອງໃຜລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ສິື່ງເຫົ່ານີົ້ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ຖກການດຊັດເຈນ
ຫ ຍັງມີຄວາມຊ້າຊ້ອນກັນໃນພາກປະຕິບັດ ເຊິື່ງນາໄປສູ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ທີື່ບໍ່ຊັດເຈນ. ເພື່ອເປັນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ ການຟົ້ນຟູ
ປ່າໄມ້, ການສ້າງພົ້ນທີື່ປ້ອງກັນ ຫ ປັບປຸງພົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄວາມຊັດເຈນ
ຂອງຂໍ້ມູນການນາໃຊ້ທີື່ດິນ ຈື່ງມີຄວາມສາຄັນ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ການແກ້
ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີື່ດິນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຢູ່ໃນສະຖານະທີື່ເຂັົ້ມແຂງກວ່າແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ກຍັງບໍ່ພຽງພ ໃນ
ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊ້ທີື່ດິນ.
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ຈດປະສງ
ບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດທີື່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນລາວ ມີຄວາມສາມາດໃນທຸກລະດັບ
ຂອງການນາໃຊ້ເຄື່ອງມການວາງແຜນນາໃຊ້ທີື່ດິນ
ເພື່ອບລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຫີກລ່ຽງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທີື່
ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ.

ເລີື່ມແຕ່ປີ 2015 - 2019, ອງການ GIZ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 2
ໂຄງການ (LMDP 1 + 2) ທີື່ແນ່ໃສ່ການປັບປຸງການນາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ເສີມ
ສ້າງຄວາມປອດໄພ ໃນການຄອບຄອງທີື່ດິນໃນລາວ. ເຊິື່ງໂຄງການ LMDP
ໄລຍະ 3 ແມ່ນໄດ້ແນ່ໃສ່ ການເສີມຂະຫຍາຍ ການຂົ້ນທະບຽນທີື່ດິນ ໂດຍ
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການນາໃຊ້
ບັນດາເຄື່ອງມ ແລະ ຂະບວນການທີື່ຖກພັດທະນາໃນການວາງແຜນນາໃຊ້ທີື່
ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ.

ວິທດາເນນວຽກງານ
ໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ ການເຊື່ອມໂຍງຂອງບັນດາລະບບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວ
ກັບທີື່ດິນ (ເຊັົ່ນ: ລະບບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ທີື່ປະກອບໄປດ້ວຍແຜນທີື່ນາໃຊ້
ທີື່ດິນ ທີື່ມີຢູ່ໃນລາວ) ແລະ ບັນດາຂະບວນການ (ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນນາໃຊ້
ທີື່ດິນ) ທີື່ຖກພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ບັນດາໂຄງການທີື່ຜ່ານມາ ເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງ
ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ.
ດັົ່ງນັົ້ນ, ຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕຂອງ ໂຄງການ LMDP 3 ແມ່ນສຸມໃສ່ ເພີມ
ື່ ທະວີ
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການ
ຝຶກອບຮມ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນຫວຂໍ້ຕ່າງໆ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຈະສາມາດນາໃຊ້ ບັນດາເຄື່ອງມ ແລະ
ຂະບວນການທີື່ຖກພັດທະນາ.
ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງທນແຂວງໄຊຍະບູລີໃນການເຊື່ອມສານແຜນງານ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄມ ແຂວງ ແລະ ແຜນການຈັດສັນທີື່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ນາສະເໜີ
ໂດຍທ່ານ ປ.ອ. ແວວເພັດ, ຮອງຫວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມແຂວງ.
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ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ, ໂຄງການໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ 3 ລະດັບ:
ການຝຶກອບຮມແມ່ນຖກຈັດຕັົ້ງສາລັບ ຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ຂັົ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັົ້ນ
ທ້ອງຖິື່ນຢູ່ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້
ເຂາເຈົ້າ ໃນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ທັກສະການນາໃຊ້ ລະບບດິຈິຕອລ ແລະ
ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນດາຂະບວນການບັນຫາຕ່າງໆ. ເນົ້ອໃນຂອງການຝຶກອບຮມ
ແມ່ນຈະລວມເອາຮູບແບບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີື່
ດິນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານສັງຄມ ແລະ
ສິື່ງແວດລ້ອມ.
ໃນຂັົ້ນອງກອນ, ທາງໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການສົ່ງເສີມການນາໃຊ້
ບັນດາຂະບວນການ ແລະ ເຄື່ອງມໃນແຂວງທດລອງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໃນ
ຂະບວນການນີົ້,
ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ
(ກຸ່ມ
ຊນເຜົ່າ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄວທຸກຍາກ) ແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ເຂົ້າ
ໃນທຸກກິດຈະກາທີື່ຖກຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ.
ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມກັບລັດຖະບານ ໃນຫາຍຮູບການ,
ລວມທັງວຽກງານ ທີື່ແນໃສ່ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ທີື່ເນັົ້ນໃສ່ການວິເຄາະ
ຖອດຖອນບດຮຽນ ໃນການຝຶກອບຮມ ຢູ່ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ.
ນອກຈາກນີົ້, ການປຶກສາຫາຫລ ດ້ານນະໂຍບາຍ ໄດ້ມີການຈັດຂົ້ນພາຍໃນ
ກຸ່ມບັນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງທີື່ດີໃນທີື່ດິນ ໂດຍ
ເອາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຕໍ່ກັບມາດຕະຖານ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນພົ້ນຖານ
ຂອງກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດໃນການວາງແຜນນາໃຊ້ທີື່ດິນ.

ສິື່ງທື່ພວກເຮາບັນລ
ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ 1 ແລະ 2 ຂອງໂຄງການ LMDP ໄດ້ຮັບຜນສາເລັດດັົ່ງ
ລຸ່ມນີົ້:
• ນັບແຕ່ປີ 2015, ທີື່ດິນຈານວນ 27,317 ຕອນ ໄດ້ຮັບການຂົ້ນທະບຽນ
ແລະ ໄດ້ມີການອອກໃບຕາດິນຈານວນ 22,923 ສະບັບ. 70% ຂອງດິນ
ສ່ວນບຸກຄນ ແມ່ນອອກຊື່ເປັນຊັບເດີມຂອງແມ່ຍິງ ຫ ເປັນສິນສມສ້າງ.
• ແຜນນາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກາຂັົ້ນບ້ານ ຈານວນ 94

•

•

ແຜນ ໄດ້ສາເລັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. ປະຊາຊນປະມານ 2,909 ຄນ ໄດ້
ຮັບການຝຶກອບຮມກ່ຽວກັບ ການບລິຫານຈັດການຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວ ຂ້ອງ
ກັບສັນຍາກະສິກາ.
116 ໂຄງການລງທນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄາແນະນາ ໃນການປັບປຸງການດາເນີນ
ການຂອງເຂາເຈົ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກດໝາຍການລງທນ, ລະບຽບການ
ຕ່າງໆຂອງລາວ ແລະ ສາກນ.
ແຜນການດພົ້ນທີື່ ຫ ຂອບການນາໃຊ້ພົ້ນທີື່ ເພື່ອການພັດທະນາ (APF)
ຂອງ 6 ເມອງໄດ້ຮັບການສ້າງຂົ້ນ ໂດຍນາໃຊ້ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊນຫາຍກວ່າ 2,000 ຄນ ຈາກ 40 ບ້ານ.

ບດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານການຄ້ມຄອງທດ
ື່ ິນ
ໄລຍະທີື່ຜ່ານມາຂອງໂຄງການ LMDP, ໂຄງການໄດ້ຮ່ວມມກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ພາກລັດໃນການສ້າງຫາຍເຄື່ອງມ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງວຽກງານວາງ
ແຜນນາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ການບລິຫານລັດກ່ຽວກັບທີື່ດິນໃນ ສປປ ລາວ.
ໂຄງການ LMDP ໄດ້ລວມເອາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກາ ຂອງຊຸມຊນ
ໃນເຂດຊນນະບດ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຊນເຜົ່າ ຢູ່ແຂວງ
ເປົ້າໝາຍ ເຂົ້າໃນຂັົ້ນຕອນປັບປຸງການວາງແຜນ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນ
ໃຈ.
ໂຄງການ LMDP 3 ຍັງມີຄວາມເອາໃຈໃສ່ຫາຍກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ກັບວຽກງານ
ສົ່ງເສີມບດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນ
ກາລັງທບທວນກ່ຽວກັບ ຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຂອງວຽກງານບດບາດຍິງຊາຍ (gender sensitivity) ໃນບັນດາເຄື່ອງມການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ ທີື່ມີໃນ
ປັດຈຸບັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງມີຕວແທນທີື່ເໝາະສມ ໃນຂັົ້ນຕອນ
ພັດທະນາການວາງແຜນກິດຈະກາ ແລະ ສິດຂອງເຂາເຈົ້າໄດ້ຖກປກປ້ອງ.
ໂຄງການ LMDP 3 ຍັງຈະເບິື່ງວ່າ ແຜນພັດທະນາໄດ້ຖກຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ແນວໃດ, ມີຜນກະທບແນວໃດ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະມີ ການປ້ອງກັນ
ຜນກະທບທີື່ ເໝາະສມ. ເພື່ອທີື່ຈະໄດ້ໃນທີື່ກ່າວມານັົ້ນ, ໂຄງການໄດ້ສົ່ງເສີມ
ຜນປະໂຫຍດ ຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດຢູ່ຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ
ໄປເຖິງທຸກກຸ່ມຄນ ລວມທັງກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ.

ກ່ຽວກັບ GIZ ລາວ
GIZ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການຮ່ວມມ ເຢຍລະມັນ ເພື່ອການ
ພັດທະນາ, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕັົ້ງແຕ່ປີ 1993
ແລະ ປັດຈຸບັນ ກາລັງສະໜັບສະໜູນບັນດາໂຄງການ ໃນ 2 ຂງເຂດບູ
ລິມະສິດຄ: ກ) ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍນຍງ ແລະ ຂ) ການ
ພັດທະນາຊນນະບດໃນຂງເຂດທີື່ທຸກຍາກ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ພວກເຮາ
ຍັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ່ຽວກັບການປກຄອງທີື່ດີ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນໂຄງການລະດັບພາກພົ້ນ ເຊັົ່ນວ່າ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກາມາທິການ
ແມ່ນ້າຂອງສາກນ ແລະ ອາຊຽນ.
ກະລຸນາເຂົ້າເບິື່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮາ www.giz.de/laos (EN);
www.giz.de/laos-la (LA) ສາລັບຂໍ້ມູນ ເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານຂອງ GIZ ໃນປະເທດລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
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