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ຈຸດປະສົງລວມ
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ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ທຸກຍາກໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລະບົບນິເວດປ�າໄມ�ທີ່ອຸດົມສົມບູນ 
ແລະ ມີການຄຸ�ມຄອງຢ�າງຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ

ແຜນທ່ີຂ�າງລຸ�ມນ້ີສະແດງໃຫ�ເຫັນການແຈກຢາຍຕາມແຕ�ລະແຂວງຂອງແຜນງານສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
��ມະຊາດ ທ່ີໄດ�ຮັບທຶນຊ�ວຍເຫືຼອຈາກຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເອີຣົບ ເຊ່ິງປະກອບມີແຜນງານທ່ີ��ນົດຂົງເຂດ

ເປ້ົາໝາຍສະເພາະ ແລະ ແຜນງານທ່ີຄຸ�ມຄອງຢູ�ຂ້ັນສູງກາງທ່ີມີເປ້ົາໝາຍ ປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ

ກ ໍລະນ ີສ ຶກສາ 
ການຮ�ວມມື Mekong Drivers Partnership ຂອງອົງການ 
WCS
ໂຄງການລິເລີ່ມຕົວແບບ ໄດ�ສະໜັບສະໜູນຫົວໜ�ວຍທຸລະກິດ 
ຫຼາຍແຫ�ງ ທີ່ເຮັດວຽກກ�ຽວກັບການ ອະນຸລັກ ໂດຍ ເຊື່ອມໂຍງ
ເອົາກິດຈະ��ທ່ີສ�າງລາຍຮັບ ເຂ້ົາກັບການອະນຸລັກ ແລະ ສະໜອງ
ສິ່ງຈູງໃຈ ເພື່ອໃຫ�ມີການປ�ຽນແປງພຶດຕິ�� ພ�ອມທັງ ຫ� ດຜ�ອນ
ການບຽດບຽນ ປ�າໄມ� ແລະ ສັດປ�າ. 

ໂດຍຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະ��ທ�ອງທ�ຽວແບບອະນຸລັກ
ຢູ�ປ�າສະຫງວນແຫ�ງຊາດນ�າ້ແອດພູເລີຍ ເຮັດໃຫ�ຊຸມຊົນມີລາຍຮັບ
ຈາກນັກທ�ອງທ�ຽວ ເຊ່ິງ 1,100 ຄົວເຮືອນຈາກ 14 ບ�ານ ສາມາດ
ສ�າງລາຍຮັບ ��ນວນ 5,000 ໂດລາ ຈາກເງິນປັນຜົນພາຍໃນຊຸມ
ຊົນ ແລະ ��ນວນ 30,000 ໂດລາ ຈາກຄ�າແຮງງານ ໃນປີ 2017 
ຢູ�ໃນການທ�ອງທ�ຽວເບິ່ງສັດປ�າໃນຢາມກາງຄືນທີ່ນ�້າເນີນ.

ຮູບພາບໜ�າປົກ: ປ�າສະຫງວນແຫ�ງຊາດນ�້າແອດພູເລີຍ © WCS. ກິດຈະ��ທ�ອງທ�ຽວແບບອະນຸລັກສັດປ�າແຫ�ງຊາດ
ພາຍໃນປ�າສະຫງວນແຫ�ງຊາດນ�້າແອດພູເລີຍ © Dominique le Roux
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ໂຄງການ

ລ�ານ ເອີໂຣ 
ທຶນຊ�ວຍເຫືຼອ 

ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຮງງານຜະລິດນ�້າປະປາ ແລະ 
ບ�າບັດນ�້າເສຍ ທີ່ໄດ�ຮັບທຶນຊ�ວຍ
ເຫຼືອຜ�ານເງິນກູ�ເງື່ອນໄຂຜ�ອນຜັນ

ທີ່ມີຂ�້ຜູກມັດຈາກ ຮັງກາຣີ 
ຈະຊ�ວຍປົກປ�ອງສິ່ງແວດລ�ອມ ດ�ວຍ
ການຊ�ວຍກັ່ນຕອງນ�້າເສຍຈາກຄົວ

ເຮືອນ ແລະ ໂຮງງານ, ��ຈັດສານເຄມີ 
ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ກ�ອນທີ່ນ�້າຈະຖືກ��

ລຽງໄປສູ�ແຫຼ່ງນ�້າ��ມະຊາດ.

ຈ ຸດສ ຸມ

ຮູບພາບສະແດງໃຫ�ເຫັນການ��ຫຼວດລະ
ບົບລະບາຍນ�້າທີ່ມີຢູ�ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ແຜນ
ການປ�ອງກັນຕາຝັ່ງແມ�ນ�້າທີ່ນອນຢູ�ໃນໂຄງ
ການຜະລິດນ�້າປະປາ ແລະ ບ�າບັດນ�້າເສຍ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສ່ິງແວດລ�ອມ & 
ຊັບພະຍາກອນ��ມະຊາດ
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ຈຸດປະສົງສະເພາະ 

SO 1 - ປົກປ�ອງ, ຟື້ນຟູ ແລະ 
ສົ່ງເສີມການ��ໃຊ�ລະບົບນິເວດ
ທາງບົກແບບຍືນຍົງ, ຄຸ�ມຄອງປ�າ
ໄມ�ຢ�າງຍືນຍົງ, ຕ�ານການກາຍເປັນ
ທະເລຊາຍ, ຢຸດຕິ ແລະ ຟື້ນຟູ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ 
ຢຸດຕິການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ
ຄາດຄະເນຜົນໄດ�ຮັບຈາກການສະ
ໜັບສະໜູນໂດຍແຜນງານຮ�ວມ
ຂອງຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເອີຣົບໃນ
ຂະແໜງການນີ້ແມ�ນ:
• ການຕັດໄມ�ທີ່ຜິດກົດໝາຍຫ� ດ
 ລົງ ແລະ ປ�າໄມ�ໄດ�ຮັບການຄຸ�ມ
 ຄອງແບບຍືນຍົງ
• ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ  
 ແລະ ຊະນິດພັນສັດປ�າ ແລະ  
 ພືດປ�າທີ່ສ�ຽງຈະສູນພັນຖືກ
 ຢຸດຕິ ແລະ ການຄ�າຂາຍສັດປ�າ
 ທີ່ຜິດກົດໝາຍຫ� ດລົງ
•  ຍ�ອນມີນະໂຍບາຍໃໝ�ຂອງລັດ
 ຖະບານຈິ່ງມີຄວາມຄືບໜ�າໃນ
 ການຮັບປະກັນໃຫ�ໄມ�ທີຖ່ກືຂຸດ
 ຄົ້ນ ແລະ ຂາຍມາຈາກແຫຼ່ງທີ່
 ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ມີການກະ
 ກຽມແຜນຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ໄວ�
 ແລ�ວໂດຍ��ນົດໃຫ�ມີພື້ນທີ່ປ�າ
 ຜະລິດ��ນວນ 40 ແຫ�ງ

SO 2 - ຫ� ດພົ້້ນຈາກຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ,ບັນລຸ
ການຄ�້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, 
ປັບປຸງໂພຊະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ກະສິ��ແບບຍືນຍົງ 
ຄາດຄະເນຜົນໄດ�ຮັບຂອງການສະ

ໜັບສະໜູນໃນຂະແໜງການດັ່ງ
ກ�າວນີ້ແມ�ນຮັບປະກັນສິດທິໃນ
ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການ
ເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນຂອງຊຸມຊົນເຂດຊົນ
ນະບົດ ແລະ ທຸກຍາກໃນເຂດພື້ນ
ທີ່ເປົ້າໝາຍ. ສ�າງ ແລະ ປັບປຸງລະ
ບົບ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ບ�ລິຫານ
ທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 
ໃຫ�ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ��ມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ.

SO 3 - ຕ�່ສູ� ແລະ ຮັບມືກັບຜົນ
ກະທົບຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ
ອາກາດ ດ�ວຍການ��ເນີນມາດຕະ
ການຂອງລັດຖະບານ
ຄາດຄະເນຜົນໄດ�ຮັບຂອງການສະ
ໜັບສະໜູນໃນຂະແໜງການດັ່ງ
ກ�າວນີ້ແມ�ນ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເຮັດ
ວຽກກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງດິນ
ຟ�າອາກາດ ��ເນີນງານຢ�າງເປັນ
ປົກກະຕິຢູ�ຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ຂັ້ນ
ແຂວງ.

ການຫ� ດຜ�ອນການປ�ອຍອາຍ
ພິດຈາກການຖາງປ�າ ແລະ ການ
ເຊື່ອມໂຊມຂອງປ�າໄມ� (REDD
+) ແມ�ນກົນໄກທີ່ໄດ�ຮັບການພັດ
ທະນາຂຶ້ນໂດຍອົງການ ສະຫະປະ
ຊາຊາດ  ເຊິ່ງສ�າງມູນຄ�າທາງການ
ເງິນ ຂອງກາກບອນທີ່ເກັບໄວ�ໃນ
ປ�າ  ເພື່ອຈູງໃຈໃຫ�ປະເທດ��ລັງ
ພັດທະນາຫ� ດຜ�ອນການປ�ອຍອາຍ
ພິດຈາກທີ່ດິນ ປ�າໄມ� ແລະ ລົງ
ທຶນໃສ�ໂຄງການທີ່ສ�າງກາກບອນ
ຕ�່າ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ. ພາຍໃນປີ 2018, ສປປ 
ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ�າຢ�າງຫຼວງ

ຫຼາຍໃນການກຽມຄວາມພ�ອມ 
��ລັບ ການຫ� ດຜ�ອນການປ�ອຍ
ອາຍພິດຈາກການຖາງປ�າ ແລະ 
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ�າໄມ� 
REDD+ ຢູ�ຂັ້ນສູນກາງ.

ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ
ມະຕິວ�າດ�ວຍການຄຸ�ມຄອງ ແລະ 
ພັດທະນາທີ່ດິນ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນ
ໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີ 2017 ເປັນ
ພື້ນຖານໃຫ�ແກ�ການປັບປຸງກົດ
ໝາຍວ�າດ�ວຍ ທີ່ດິນ.
•  ��ສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກ
 ທີ 15 ທີ່ປະກາດ��ໃຊ�ໃນ
� ເດືອນ ພຶດສະພາປີ 2016 ທີ່
� ຫ�າມໃຫ�ສ່ົງອອກໄມ�ທ�ອນ ແລະ
� ຜະລິດຕະພັນໄມ�ເຄ່ິງ��ເລັດຮູບ 
� ��ລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ�າງມີ
� ປະສິດທິພາບ                   
•  ��ສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 
� 05 ທີ່ປະກາດ��ໃຊ�ໃນເດືອນ
� ພຶດສະພາ ປີ 2018 ທີ່ສັ່ງໃຫ�
� ປະຕິບັດຢ�າງເຂັ້ມງວດໃນການ
� ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ກວດກາຊະນິດ
� ພັນສັດປ�າ ແລະ ພືດປ�າທີ່ໃກ�
� ຈະສູນພັນ (ບັນຊີປະເພດ I 
� ແລະ II ຂອງ ສົນທິສັນຍາສາ
� ກົນວ�າດ�ວຍການຄ�າຂາຍຊະນິດ
� ພັນສັດປ�າ ແລະ ພືດປ�າທີ່ໃກ�
� ຈະສູນພັນລະຫວ�າງຊາດ  
 (CITES) ແລະ ບັນຊີຫວງ
� ຫ�າມ ແລະ ບັນຊີຄຸ�ມຄອງ ໃນ
� ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍສັດນ�້າ ແລະ  
 ສັດປ�າ).

ຊະນິດພັນສັດ, ພືດ ແລະ ເຊື້ອເຫັດທີ່ສ�ຽງຕ�່ການສູນພັນ
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ຄູ� ຮ�ວມພັດທະນາເອີຣົບ ແລະ ລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮ�າງສາມຈຸດປະສົງສະເພາະໃນຂະແໜງການ

 ນ້ີ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຜົນໄດ�ຮັບແມ�ນມີຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍມີຄວາມຄືບໜ�າຢ�າງໂດດເດ່ັນທາງດ�ານຄວາມພ�ອມ
 ຕ�່ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແຫ�ງຊາດທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ  ແລະ  ບາດກ�າວທີ່��ຄັນໄປສູ�ຂະ

 ບວນການປະຕິຮູບການປົກຄອງໃນວົງກວ�າງ ເພື່ອການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ແບບຍືນຍົງ ໂດຍການສັ່ງຫ�າມການ
ຕັດໄມ�ທີ່ຜິດກົດໝາຍຢ�າງມີປະສິດທິພາບ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ເປົ້າໝາຍອັນແຮງກ�າໃນການປົກປ�ອງຊະນິດພັນ
ສັດປ�າ ແລະ ພືດປ�າທີ່ໃກ�ຈະສູນພັນແມ�ນຍັງຊັກຊ�າຢູ� ແລະ ຍັງຄົງມີຄວາມກັງວົນໃຈຕ�່ຂະບວນການປະຕິຮູບທີ່ດິນ,
ເຊິ່ງຄວນແນ�ໃສ�ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ໂດຍສອດຄ�ອງກັບເອກະສານແນະ��ແບບສະໝັກໃຈກ�ຽວກັບການ
ຄອບຄອງທີ່ດິນ, ການປະມົງ ແລະ ປ�າໄມ� ຕາມແຜນການຄ�້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ�ງຊາດ.

ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເອີຣົບ, ໂດຍ
ສະເພາະ ອີຢູ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍລະ
ມັນ, ຮັງກາຣີ, ລຸກຊຳບວກ, 
ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ສະຫະຣາ
ຊະອານາຈັກອັງກິດ ໄດ�ປະກອບ

ສ�ວນຢ�າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ   ບັນດາໂຄງການ 
ຮ�ວມກັບ  ຄູ�ຮ�ວມມືຝ�າຍລາວ
ເພື່ອໃຫ�ບັນລຸໄດ�ຜົນ��ເລັດ.

��ລັບການປະສານງານ
ໂດຍລວມແລ�ວ  ແມ�ນຮັບຜິດ
ຊອບໂດຍ ເຢຍລະມັນ ໃນຖາ
ນະປະທານຮ�ວມຂອງກຸ�ມເຮັດ
ວຽກຂອງຂະແໜງການ   ຊັບ
ພະຍາກອນ��ມະຊາດ  ແລະ 
ສິ່ງແວດລ�ອມ.

ການປະກອບສ�ວນຂອງແຜນງານຮ�ວມໃນ
ຂະແໜງການນີ້ນັບແຕ�ປີ 2016 ຫາ 2020

ເມື່ອຄິດເປັນຕົວເລກ, 
ທະນາຄານໂລກ 
ຄາດຄະເນວ�າ 

ຊັບພະຍາກອນ��ມະຊາດ 
(ປ�າໄມ�, ທີ່ດິນກະສິ��, 

ພະລັງງານນ�້າ ແລະ 
ແຮ�ທາດ) 

ຫຼາຍກວ�າ
ເຄິ່ງໜຶ່ງ

ຂອງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຂອງ 
ສປປ ລາວ

ຂະແໜງການພະລັງ
 ງານນ�້າ ແລະ ບ�່ແຮ� 
ພຽງຂະແໜງການ
ດຽວກວມເອົາປະ
ມານໜຶ່ງສ�ວນສາມ

ຂອງການເຕີບໂຕທາງ
ເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດຊາດ 

ນັບແຕ�ປີ 
2005 ຫາ 2013

30% ນັບແຕ�ປີ 
2010 ຫາ 2012
ການ��ເຂົ້້າໄມ�ຈາກ 

ສປປ ລາວ ໄປ 
ຫວຽດນາມ, 
ໄທ ແລະ ຈີນ 
ຄິດເປັນເກືອບ

ສອງເທົ່າ 

ບັນດາໂຄງການຕ�າງໆຂອງ 
ແຜນງານຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນ ແລະ 

ການວາງແຜນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ 
(LMDP) ແນ�ໃສ�ເພ່ືອໃຫ�ຊຸມຊົນເຂດ 

ຊົນນະບົດ ເຊ່ິງລວມມີ ແມ�ຍິງ 
ແລະ ຜູ�ດ�ອຍໂອກາດຢູ�ສາມແຂວງ 

ເຂ້ົາຮ�ວມໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ 
ການຕັດສິນໃຈທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານທ່ີ

ດິນ ເພ່ືອບັນລຸ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ 
ຂ້ັນທ�ອງຖ່ິນ ແລະ ຂ້ັນສູນກາງ. ໂຄງການ 
ໄດ�ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງວຽກ 
ງານການ ຄຸ�ມຄອງທ່ີດິນ ກ�ຽວກັບ ການ 

ວາງແຜນການ��ໃຊ�ທ່ີດິນໃນທຸກຂ້ັນ ແລະ   
ການເພ່ີມທະວີການຮັບປະກັນການຄອບ 
ຄອງທ່ີດິນໃຫ� ຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ແຜນງານກ�ຽວກັບທີ່ດິນ 
ລາວ-ເຢຍລະມັນ

ຄວາມຮັບຮູ�ກ�ຽວກັບການຮັບປະກັນ
ການຄອບຄອງທີ່ດິນ

ບ�ມີ່ໃບຕາດິນ 50%
ມີໃບຕາດິນ 90%

ເມືອງເປົ້າໝາຍ:  13
ຜູ�ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:  420,000

ການຄອບຄອງທີ່ດິນແບບມີເອກະສານ
ທີ່ໄດ�ຮັບຜ�ານໂຄງການ 

19% (80,000 people)

ຕອນດິນທີ່ໄດ�ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນ
ຕັ້ງແຕ�ປີ 2015 35,457

90%

ເຂດຊົນນະບົດ

71%

ອອກຊ່ື ຫືຼ ມີຊ່ືແມ�ຍິງ
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ໃບຕາດິນທີ່ອອກໃຫ�ຕັ້ງແຕ�ປີ 2015:

25,432
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