
ຄວາມເປັນມາ 
ສປປ ລາວ ມີແຜນເພ ື່ອຫລຸດພ ົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາພາຍໃນປີ 2026. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ 
ແມ່ນອີງໃສ່ການສ ົ່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 ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. 
 

ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານວາງແຜນນ າໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງທີື່ດິນ ລວມເຖິງ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ ແມ່ນມີພາລະ
ບ ດບາດຂອງໃຜລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ບ ດບາດເຫ  ົ່ານີົ້ມັກຈະບ ໍ່ໄດ້ຖ ກ
ກ ານ ດຢ່າງຈະແຈ້ງ ຫ   ຍັງມີຄວາມຊ ້າຊ້ອນກັນໃນພາກປະຕິບັດໂຕຈິງເຊິື່ງ  
ນ າໄປສູ່ການແບ່ງໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບທີື່ບ ໍ່ຊັດເຈນ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຍັງຂາດ
ຄວາມຊັດເຈນຂອງຂ ໍ້ມູນການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງສ າຄັນ ໃນການແກ້ໄຂ
ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີື່ດິນ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຫ ັກການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນແບບຍ ນ
ຍ ງ ໃນຕ ວຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຢູ່ໃນ
ສະຖານະທີື່ເຂັົ້ມແຂງກວ່າແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ກ ຍັງຈ າເປັນຕ້ອງມີການສ ົ່ງເສີມການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 
ນ າໃຊ້ບັນດາເຄ ື່ອງມ ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນ. 
 

ເລີື່ມແຕ່ປີ 2015 ເຖິງ 2019, ບັນດາເຄ ື່ອງມ ສ າລັບປັບປຸງຂະບວນການວາງ
ແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ແມ່ນໄດ້ຖ ກພັດທະນາຂ ົ້ນ ໃນໄລຍະກ່ອນຂອງໂຄງການ 
(LMDP 1 ແລະ 2) ເຊິື່ງປະກອບມີ ລະບ ບແຜນທີື່ຕາດິນແບບດິຈິຕອນ ເພ ື່ອ
ການຂ ົ້ນທະບຽນທີື່ດິນ “LaoLandReg”, ລະບ ບຂ ໍ້ມູນການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ 
“LUIS”, ເຄ ື່ອງມ ກ ານ ດຂອບການນ າໃຊ້ພ ົ້ນທີື່ “AFP” ແລະ ອ ື່ນໆ. ນັບແຕ່ 

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 ູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ, 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 

ໄລຍະເວລາໂຄງການ 2019 - 2023 

ປະກອບສວ່ນດ້ານສດິຕ ໍ່ທີື່ດິນ ແລະ ການພດັທະນາແບບມີສວ່ນຮວ່ມເພ ື່ອປະຊາຊ ນຢູ່ເຂດຊ ນນະບ ດໃນລາວ 

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

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 

ປີ 2020, ໂຄງການ LMDP ໄລຍະ 3 ແມ່ນໄດ້ແນໃສ່ ການຂ ົ້ນທະບຽນ
ຮັບຮອງນ າໃຊ້ບັນດາເຄ ື່ອງມ  ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຕັກນິກຂອງເຄ ື່ອງມ ເຫ  ົ່ານີົ້
ຂ ົ້ນຕ ື່ມ 

ຈ ດປະສ ງ 
ບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລາວ ມີຄວາມສາມາດໃນທຸກລະດັບ 
ຂອງການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ເພ ື່ອບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຫ ີກເວັົ້ນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທີື່ດິນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນ.  

ວິທ ດ າເນ ນວຽກງານ 
ໂຄງການ LMDP 3 ແມ່ນມີຈຸດສຸມ ຢູ່ 3 ລະດັບ: 
1. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ແລະ ອ ານາດ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຢູ່ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ເພ ື່ອເປັນການສ້າງຄວາມ
ເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າ ໃນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ທັກສະການນ າໃຊ້ລະບ ບດິ
ຈິຕອລ ແລະ ເຂ ົ້ົ້າໃຈເຖິງບັນດາຂະບວນການບັນຫາຕ່າງໆ. ເນ ົ້ອໃນຂອງການ
ຝຶກອ ບຮ ມ ແມ່ນຈະລວມເອ າຮູບແບບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການວາງ
ແຜນຈັດສັນທີື່ດິນ ແລະ ການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ເຕັກນິກເຊັົ່ນ: ໂປຣແກຣມ GIS,
ເຄ ື່ອງມ ສ າຫ ວດໄລຍະໄກ   ແລະ   ໂດຣນ.   ຜ່ານການຮ່ວມມ ຢ່າງໃກ້ຊິດ   
ກັບຜູ້ປະກອບການຝຶກອ ບຮ ມ  ຈາກສູນຝຶກອ ບຮ ມຂອງບັນດາກະຊວງ  ແລະ 

Implemented by 

1 



ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້
ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຍາວ. ພະນັກງານລັດຖະບານເອງກ ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອ ບຮ ມ ເປັນອາຈານຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ຈັດການຝຶກອ ບຮ ມ ພ້ອມທັງ 
ບັນດາອຸປະກອນປະກອບຫ ັກສູດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາຂ ົ້ນ ຮ່ວມກັບສູນຝຶກອ ບຮ ມຂອງລັດຖະບານ.  
2. ຄ າແນະນ າດ້ານວິຊາການ ເພ ື່ອປັບປຸງຂ ໍ້ຕ ໍ່ລະຫວ່າງ ລະບ ບແຜນທີື່ຕາດິນ
ແບບດິຈິຕອລ ສ າລັບຂ ົ້ນທະບຽນທີື່ດິນ ແລະ ຖານຂ ໍ້ມູນອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບທີື່ດິນ. ນອກຈາກນີົ້, ເຄ ື່ອງມ ເຕັກນິກທີື່ມີຢູ່ແລ້ວຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ແລະ ດັດແປງໃຫ້ເຂ ົ້າກັບຄວາມຈ າເປັນຕ ໍ່ໜ້າວຽກຕ ື່ມອີກ. 
3. ການນ າໃຊ້ບັນດາຂະບວນການ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ເຂ ົ້າໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ 
ເປັນແຂວງທ ດລອງ ເຊິື່ງສະໜອງຂ ໍ້ມູນເຂ ົ້າໃນການພັດທະນາແນວທາງ ແລະ 
ຄູ່ມ ຕ່າງໆ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຜ ນທີື່ໄດ້ຮັບແມ່ນຖ ກລວມເຂ ົ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ຂັົ້ນແຂວງ. 

ສິື່ງທ ື່ພວກເຮ າບັນລ  

• ນັບແຕ່ປີ 2015, ທີື່ດິນຈ ານວນ 27,317 ຕອນ ໄດ້ຮັບການຂ ົ້ນ
ທະບຽນ ແລະ ໄດ້ມີການອອກໃບຕາດິນຈ ານວນ 22,923 ສະບັບ. 
70% ຂອງດິນສ່ວນບຸກຄ ນ ແມ່ນອອກຊ ື່ເປັນຊັບເດີມຂອງແມ່ຍິງ ຫ   
ເປັນສິນສ ມສ້າງ. 

• ແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກ າຂັົ້ນບ້ານ ຈ ານວນ 94 
ແຜນ ໄດ້ສ າເລັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. ປະຊາຊ ນປະມານ 2,909 ຄ ນ 
ໄດ້ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມກ່ຽວກັບ ການບ ລິຫານຈັດການຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບສັນຍາກະສິກ າ. 

• 116 ໂຄງການລ ງທ ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄ າແນະນ  າ ໃນການປັບປຸງການດ  າ
ເນີນການຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກ ດໝາຍການລ ງທ ນ, ລະບຽບ
ການ ຕ່າງໆຂອງລາວ ແລະ ສາກ ນ.  
ແຜນກ ານ ດພ ົ້ນທີື່ ຫ   ຂອບການນ າໃຊ້ພ ົ້ນທີື່ເພ ື່ອການພັດທະນາ (APF) 
ຂອງ 6 ເມ ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຂ ົ້ນ ໂດຍນ າໃຊ້ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງປະຊາຊ ນຫ າຍກວ່າ 2,000 ຄ ນ ຈາກ 40 ບ້ານ. 

 

ໃນໄລຍະທີ 3 ໂຄງການ LMDP ໄດ້ບັນລຸຜ ນສ າເລັດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີົ້: 
• ລະບ ບແຜນທີື່ຕາດິນ ແບບດິຈິຕອນ “LaoLandReg” ໄດ້ຖ ກພັດທະນາ

ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບລະບ ບຂ ໍ້ມູນທີື່ດິນ “LUIS” ແລະ ປະຈຸບັນ ໄດ້ຖ ກນ າ
ໃຊ້ໂດຍບັນດາກະຊວງ ໃນຂັົ້ນສູນກາງ. 

• ບັນດາໜ່ວຍງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ 
ສາມາດເຂ ົ້າເຖິງລະບ ບ LUIS ລວມເຖິງ ແຜນນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ຫ າຍກວ່າ 
500 ແຜນ ຈາກທ ົ່ວປະເທດ. 

• ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ຂັົ້ນແຂວງ ໄດ້ນ າໃຊ້ບັນດາແຜນ
ກ ານ ດພ ົ້ນທີື່ ຈາກແຂວງຫ ວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ເປັນບ່ອນອ້າງອິງ. 

• ພະນັກງານລັດຫ າຍກວ່າ 140 ຄ ນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມ ດ້ານການນ າ
ໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ວາງແຜນກ ານ ດພ ົ້ນທີື່ເຊັົ່ນ: GIS, ໂດຣນ ແລະ ດ້ານການເປັນ
ຄູຝຶກສ າລັບບັນດາເຄ ື່ອງມ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ.  

ບ ດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານການຄ ້ມຄອງທ ື່ດິນ 
ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງແມ່ນຕ້ອງປະເຊີນກັບຂ ໍ້ເສຍປຽບທາງ
ດ້ານໂຄງສ້າງ ເມ ື່ອເວ ົ້າເຖິງການເຂ ົ້າເຖິງທີື່ດິນ ແລະ ສິດທີື່ດິນ. ໄລຍະທີື່ຜ່ານ
ມາຂອງໂຄງການ LMDP, ໂຄງການໄດ້ຮ່ວມມ ກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດໃນ
ການສ້າງຫ າຍເຄ ື່ອງມ  ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການປັບປຸງວຽກງານວາງແຜນນ າໃຊ້
ທີື່ດິນ ແລະ ການບ ລິຫານລັດກ່ຽວກັບທີື່ດິນໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຊ່ວງທ ດ
ລອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນບັນດາເມ ອງເປົົ້າໝາຍ, ໂຄງການໄດ້ລວມເອ າ
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າຂອງຊຸມຊ ນໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ເຊິື່ງປະກອບ
ດ້ວຍແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຊ ນເຜ ົ່າ ເຂ ົ້າໃນຂັົ້ນຕອນປັບປຸງການວາງແຜນ 
ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. 
ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນຂອງໂຄງການ ແມ່ນມີການກວດຄ ນ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດາ
ເຄ ື່ອງມ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນທີື່ມີຢູ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານສ ົ່ງເສີມບ ດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບ ດບາດແມ່ຍິງໄດ້ຖ ກນ າສະເໜີຢ່າງເໝາະສ ມ 
ໃນກິດຈະກ າການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສິດຂອງເຂ າເຈ ົ້າໄດ້ຖ ກປົກປ້ອງ. 
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ໂຄງການຈ ື່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ ົ້າໃນການສ ົ່ງເສີມ ໃຫ້ຜ ນ
ປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຢູ່ຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໄປ
ເຖິງທຸກກຸ່ມຄ ນ ລວມທັງກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ. 

ກິດຈະກ າການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີື່ື່ດິນໂດຍໃຊ້ໂດ ນ,.ຮູບຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ. 
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ກ່ຽວກັບ GIZ ລາວ 

 
GIZ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງການຮ່ວມມ  ເຢຍລະມັນ ເພ ື່ອການພັດທະນາ, ໄດ້ເຄ ື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕັົ້ງແຕ່ປີ 1993 ແລະ ປັດຈຸບັນ ກ າລັງສະໜັບສະໜູນບັນດາ
ໂຄງການ ໃນ 2 ຂ ງເຂດບູລິມະສິດຄ : ກ) ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ຂ) 
ການພັດທະນາຊ ນນະບ ດໃນຂ ງເຂດທີື່ທຸກຍາກ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ພວກເຮ າຍັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການກ່ຽວກັບການປົກຄອງທີື່ດີ ແລະ ເຂ ົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການລະດັບພາກພ ົ້ນ ເຊັົ່ນວ່າ 
ຮ່ວມກັບ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ້າຂອງສາກ ນ ແລະ ອາຊຽນ. 
 

ກະລຸນາເຂ ົ້າເບິື່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮ າ www.giz.de/laos (EN); www.giz.de/laos-la 

(LA) ສ າລັບຂ ໍ້ມູນ ເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ GIZ ໃນປະເທດລາວ ແລະ ທ ົ່ວໂລກ. 
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ໄລຍະ 3 (LMDP 3) 
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