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2019-ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສປປ ລາວ - ບດົລາຍງານສະບບັທ ີ6 ສນົທສິນັຍາ
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ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ (GEF) ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອການພດັທະນາ 
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ຄ ານ າ 
ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດໜຶ່ ງ ທີ່ ກ າລງັພດັທະນາ, ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ້ຊວີະນາໆພນັ ໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ ເຫນັ
ວ່າ ຍງັພບົກບັບນັຫາທີ່ ທາ້ທາຍ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ລດັຖະບານລາວເຮາົ ເຫນັຄວາມຈ າເປນັໃນການປກົປກັຮກັສາ 
ຊວີະນາໆພນັ ໂດຍໄດມ້ກີານປະກາດສາ້ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ພອ້ມອອກກດົໝາຍ, ດ າລດັ,    ຄ າສັ່ ງ ແລະ 
ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ,້ ສດັນ າ້ ແລະ ສດັປ່າ. ນອກຈາກນີ,້ ໃນປີ 1996 ລດັຖະບານ ສປປ 

ລາວ ໄດລ້ງົນາມໃນສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ຫ   ເອີນ້ວ່າສນົທສິນັຍາສາກນົຣໂິອ (Rio 

Convention). ສະນັນ້, ຈຶ່ ງໄດ ້ມ ່ ງໝັນ້ໃນການກະກຽມ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ
ຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ. ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ກ່ຽວກບັສນົທສິນັຍາສາກນົ
ວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັສະບບັນີ ້ແມ່ນກະກຽມໂດຍ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍ
ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ (GEF) ແລະ ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນ ວຊິາການ 
ຈາກອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ່ ອການພດັທະນາ (UNDP).  
 

ບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ຖ ກສາ້ງຂຶນ້ໂດຍອງີຕາມພນັທະສນັຍາ ຂອງປະເທດພາຄພີາຍໃຕກ້ອບສນົທສິນັຍາສາກນົ               
ວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ເຊິ່ ງເປນັເອກະສານສ າຄນັທີ່ ເປນັພ ນ້ຖານໃຫແ້ກ່ ການກ ານດົນະໂຍບາຍທາງດາ້ນ                
ຊວີະນາໆພນັ ຂອງສປປລາວ, ເປນັບ່ອນອງີໃນການປບັປ ງກ່ຽວກບັສະຖານະພາບ, ທ່າອ່ຽງ ແລະ ໄພຂົ່ ມຂູ່ ທີ່ ມຕີ ່  
ຊວີະນາໆພນັ ເຊັ່ ນ: ການປບັປ ງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 2016-
2025. ບດົລາຍງານນີຍ້ງັໄດສ້ະໜອງຂ ມູ້ນສ າຄນັກ່ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍ  ຊວີະ
ນາໆພນັສາກນົໄອຈ ິ(Aichi Biodiversity). ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ບ ່ ພຽງແຕ່ລາຍງານສະຖານະພາບ
ດາ້ນຕ່າງໆ ຂອງຊວີະນາໆພນັ ໃນສປປລາວ ເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ຍງັສະໜອງຂ ມູ້ນສ າຄນັໃຫແ້ກ່ ການພດັທະນານະໂຍບາຍ 
ທີ່ ຈ າເປນັ ເພ ່ ອແກໄ້ຂບນັດາໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ເກດີຂຶນ້ ລວມທງັການກ ານດົ    ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດ າເນນີງານດາ້ນການອະນ ລກັໃນອະນາຄດົຕ ່ ມອກີ. 
 

ໃນນາມຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ສະແດງຄວາມຮູບ້ ນຄ ນມາຍງັ ກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ,      

ອງົການສະຫະປະຊາດ ເພ ່ ອການພດັທະນາ ແລະ ກອງເລຂາຂອງສນົທສິນັຍາສາກນົ ວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ໄດ ້
ໃຫ ້ການສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງບດົລາຍງານສະບບັນີ.້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງທມີງານ
ຮບັຜດິຊອບບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 6 ທີ່ ໄດຮ້ຽບຮຽງບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ສະແດງຄວາມ     
ຂອບໃຈມາຍງັບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມຕ່າງໆ ແລະ ຂ ສະແດງຄວາມ      
ຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ ງ ມາຍງັບນັດາທມີງານວຊິາການ ທີ່ ໄດປ້ະກອບຂ ມູ້ນເຂົາ້ໃນການວເິຄາະຄວາມຄ ບໜາ້ ຂອງ         
ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ. 

 

 

 

 

 

 

 

     ສມົມາດ ພລົເສນາ 
ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ  
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ສງັລວມຫຍ  ້
ສປປລາວ ເປນັປະເທດທີ່ ອ ດມົຮັ່ ງມທີາງດາ້ນປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເປນັປະເທດ ທີ່ ມີ
ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນພູມມທີດັ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ວດັທະນະທ າໃນລະດບັສູງ. ເພ ່ ອເປນັການຕອບໂຕຕ້ ່  ການ
ສູນເສຍ ຊວີະນາໆພນັ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດລ້ງົນາມໃນສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ຫ   ເອີນ້ວ່າ 
ສນົທສິນັຍາສາກນົ ຣໂິອ ໃນປີ 1996. ລດັຖະບານເຫນັໄດວ່້າ ການຫ  ດລງົຂອງຊວີະນາໆພນັ ໃນປະຈ ບນັ ຢູ່ໃນ
ລະດບັທີ່ ໜາ້ເປນັຫ່ວງ, ອນັເນ ່ ອງມາຈາກກດິຈະກ າຂອງມະນ ດ ແລະ ການພດັທະນາດາ້ນເສດຖະກດິທີ່  ເພີ່ ມຂຶນ້. 

ເພ ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ໃນຊ ມປີ 1990 ລດັຖະບານໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ໂດຍ
ການອອກກດົໝາຍ ແລະ ດ າລດັ ແລະ ປະກາດສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນ. ຍ ດທະສາດຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຈນົເຖງິປີ 
2020 ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ ຈນົເຖງິປີ 2010 ສະບບັທ າອດິ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ໃນປີ 2004 ແລະ ຍ ດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ2 ສກົປີ 2016-2025 ທີ່ ໄດນ້ າໃຊຢູ່້ ໃນປະຈ ບນັ. 
 

ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ່ ອການພດັທະນາ ແລະ ກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ,    

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດກ້ະກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 6 ສ າລບັ         

ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ. ຂະບວນການກະກຽມບດົລາຍງານນີປ້ະກອບດວ້ຍການເກບັກ າ ແລະ 
ວເິຄາະຂ ມູ້ນກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ສ າຄນັຫ າຍຢ່າງ ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບນັດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຈາກບນັດາອງົການ ຈດັ
ຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ຊ ມຊນົ. ເຊິ່ ງໄດດ້ າເນນີວຽກຮ່ວມກບັບນັດາ ຂະແໜ
ງການຂອງລດັ ເຊັ່ ນ: ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ກະຊວງສາທາລະນະ
ສ ກ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
 

ການພດັທະນາບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ນີ ້ ໄດຜ່້ານຂະບວນການປະຊ ມປກຶສາຫາລ  ແລະ ຈດັຝກຶອບົຮມົ
ຕ່າງໆ ໂດຍການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຫ າຍຄັງ້. ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການຝກຶອບົຮມົໃນການນ າໃຊ ້
ແບບຟອມບນັທກຶ ຂ ມູ້ນຕາມແບບອອນລາຍຂອງສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ, ກອງປະຊ ມປກຶສາຫາລ 
ກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອປະເມນີຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງລວມມສີະຖານະຂອງການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ, ຊ່ອງວ່າງຂອງຂ ມູ້ນທີ່ ມ ີ ແລະ ຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງຂ ມູ້ນທາງດາ້ນແຜນທີ່ . ກອງປະຊ ມກບັພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂອ້ງຍງັໄດປ້ກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັບນັຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ປະເມນີປະສດິທພິາບຂອງການປະຕບິດັໜາ້ວຽກ ແລະ 
ການເຊ ່ ອມສານວຽກງານຊວີະນາໆພນັ ເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊີ
ວະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ. ບດົລາຍງານນີ ້ຍງັປະກອບມ ີ6 ກ ລະນສີກຶສາ ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ ລວມ
ທງັກນົໄກໃນການແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ເພ ່ ອອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ນອກນີ,້ ບດົລາຍງານສະບບັນີ ້
ຍງັລວມເອາົການວເິຄາະສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ, ແຜນງານ,   ແຜນການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່
ໄດປ້ະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົ.  
 

 

ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ປະກອບມຫີາ້ພາກຫ ກັ. ພາກທໜີຶ່ ງແມ່ນຍກົໃຫພ້າບລວມ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ໜາ້ວຽກຂອງສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັຂອງລດັຖະບານ. ພາກນີໄ້ດລ້ວມເອາົ ບນັດາກ ລະນີ
ສກຶສາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ ນ: ໂຄງ
ການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  (BCC) ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິ
ແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກ ເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ (TABI), ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການອະ
ນ ລກັ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ  ຄັງ້ທສີອງ 
(LENS2). ໃນພາກທສີອງ ແລະ ສາມ ແມ່ນກ່າວເຖງິສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການປະເມນີ  ປະສດິທິ
ພາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 29 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ທີ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆ
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ພນັແຫ່ງຊາດ 2. ພາກທສີີ່ ແມ່ນການປະເມນີຄວາມຄ ບໜາ້ຕ ່ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍ ຊວີະນາໆພນັສາກນົ, 
ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ ິ ເຊິ່ ງລວມເອາົກດິຈະກ າຕ່າງໆ ທີ່ ດ າເນນີມາຕັງ້ແຕ່ ບດົລາຍງານ ແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 5 

ແລະ ພາກທຫີາ້ ແມ່ນກ່ຽວກບັຂ ມູ້ນຊວີະນາໆພນັຂອງປະເທດ.  
 

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ   
ແຫ່ງຊາດ 2 ສກົປີ 2016-2025. ປະກອບມ ີ29 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ທີ່ ກ ານດົຢູ່ໃນ 5 ຍ ດທະສາດຕົນ້ຕ . ພາຍໃຕ ້
29 ເປົາ້ໝາຍນີ ້ມ ີ69 ໜາ້ວຽກຫ ກັ. ໃນ 69 ໜາ້ວຽກຫ ກັນັນ້ ມ ີ38 ໜາ້ວຽກ ແມ່ນແນໃສ່ເພ ່ ອປະກອບສ່ວນໃຫ້
ແກ່ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ: ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດຫ ກັທ ີ1 (ການປກົປອ້ງລະບບົນເິວດ), 8 ໜາ້ວຽກປະກອບສ່ວນ
ໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດຫ ກັທ ີ2 (ຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ), 9 ໜາ້ວຽກປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດຫ ກັທ ີ3 (ເສມີ
ສາ້ງຖານຄວາມຮູໃ້ຫເ້ຂັມ້ແຂງ), 6 ໜາ້ວຽກປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດຫ ກັທ ີ 4 (ການສາ້ງຈດິສ ານກຶ ແລະ 
ເຜຍີແຜ່ອອກສູ່ສງັຄມົ), ແລະ 8 ໜາ້ວຽກປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດຫ ກັທ ີ 5 (ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາ
ແຜນງານ ແລະ ແຜນການໂຄງການ).  
 

ໂດຍລວມແລວ້, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນແຕ່ລະຍ ດທະສາດຫ ກັ ໄດມ້ຄີວາມຄ ບໜາ້ ເປນັ
ສ່ວນຫ າຍ; ໂດຍປະມານ 58% ຂອງໜາ້ວຽກ ແມ່ນກ າລງັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 36% ກ າລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນ
ການວາງແຜນ ຫ   ຂັນ້ຕອນການເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ມປີະມານ 6% ຂອງໜາ້ວຽກທີ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດເ້ລີ່ ມ  ຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບດັ. ສ າລບັໜາ້ວຽກທງັໝດົ ທີ່ ກ ານດົໃນຍ ດທະສາດຫ ກັທ ີ1, 2 ແລະ 4 ແມ່ນກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫ   ກ າລງັຢູ່ໃນ
ຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ. ສ່ວນໜາ້ ວຽກສ າລບັຍ ດທະສາດ 3 ແລະ 5 ປະມານ 11% ແລະ 38% ຕາມລ າດບັ ແມ່ນ
ຍງັບ ່ ທນັມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ າເທ ່ ອ.  
 

ຂະບວນການໃນການບນັລ  20 ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈສິາກນົ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປນັລກັສະນະປະສມົປະສານ. 

ໃນ 19 ເປົາ້ໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ສປປ ລາວ ນັນ້, ຫກົເປົາ້ໝາຍແມ່ນສາມາດບນັລ ໄດຕ້າມເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ,້ ຫາ້
ເປົາ້ໝາຍໄດມ້ຄີວາມຄ ບໜາ້ ກາ້ວໄປສູ່ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່ຍງັຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັຢູ່, ຫກົເປົາ້ໝາຍບ ່ ມກີານປ່ຽນ
ແປງໃດໆ ແລະ ສອງເປົາ້ໝາຍ ແມ່ນຍງັເຮດັບ ່ ທນັໄດ ້ຫ   ບ ່ ຖ ກຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້  
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ຄ າຫຍ  ້
 

ABS  ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

ABT  ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ ິ

ADB  ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

AF  ເງນິເພີ່ ມຕ ່ ມ (ກອງທນຶເສມີ) 
ASEAN  ສະມາຄມົປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

BCC  ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  
BCCP  ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  
BCI  ການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່   
CAWA  ໂຄງການປບັຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໃນເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ຣາມຊາຢູ່ ສປປ ລາວ 

CBD  ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ 

CBI   ການລງົທນຶໃສ່ຊວີະນາໆພນັຊ ມຊນົ  
CC  ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

CITES  ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍການຄາ້ຂາຍຊະນດິພນັສດັປ່າ ແລະ ພ ດປ່າທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັລະຫວ່າງ
ຊາດ 

CliPAD  ໂຄງການປອ້ງກນັດນິຟາ້ອາກາດ ໂດຍຫ ກີລຽ້ງການທ າລາຍປ່າໄມ ້

CR  ໃກຈ້ະສູນພນັສູງ 
CSO  ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ 

CTA  ຫວົໜາ້ທີ່ ປກຶສາດາ້ນວຊິາການ 

DAFO  ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມ ອງ 
DEQP  ກມົສົ່ ງເສມີຄ ນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ 

DNS  ໜ່ວຍງານອະນ ລກັທ າມະຊາດດງົໂດກ 

DOF  ກມົປ່າໄມ ້

DOFI    ກມົກວດກາປ່າໄມ ້

DONRE  ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ  
DWR  ກມົຊບັພະຍາກອນນ າ້ 
EIA  ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

EN  ໃກສູ້ນພນັ 

EPF  ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ESIA     ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

EU  ສະຫະພາບເອຣີບົ  

FALUPAM  ຂະບວນການບ ລຫິານ ແລະ ຈດັສນັແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້

FAO  ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ 

FCPF  ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ ້

FDI  ການລງົທນຶຕ່າງປະເທດໂດຍກງົ 
FIP  ແຜນງານການລງົທນຶປ່າໄມ ້

FIPD  ພະແນກສ າຫ ວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ ້ 
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FLEGT  ແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້

FSC  ສະພາບ ລຫິານປ່າໄມ ້

GDP  ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ 

GEF  ກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ 

GIZ  ອງົການຮ່ວມມ ເຢຍລະມນັ 

GIS   ລະບບົຂ ມູ້ນຂ່າວສານທາງພູມສີາດ  
GMS  ອະນ ພາກພ ນ້ແມ່ນ າ້ຂອງ 
GoL  ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

HNN  ຫນີໜາມໜ ່  
IAS  ຊະນດິພນັບ ກລ ກຕ່າງຖິ່ ນ 

IBAs  ພ ນ້ທີ່ ສ າຄນັເພ ່ ອການອະນ ລກັນກົ 

IDA  ສະມາຄມົພດັທະນາສາກນົ  
IEE  ການປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມເບ ອ້ງຕົນ້ 

INGOs  ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ 

IO  ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ 

IRRI  ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເຂົາ້ນາໆຊາດ 

ISP  ການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ  
IUCN  ອງົການສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ 

IWRM  ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ 

JICA  ອງົການຮ່ວມມ ສາກນົຍີ່ ປ ່ ນ 

KfW  ທະນາຄານພດັທະນາເຢຍລະມນັ 

KKN  ເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ 

Lao WEN  ເຄ ອຂ່າຍບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັນ າ້ ແລະ ສດັປ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ 

Lao PDR  ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

LDC  ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ 
LENS2  ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະທສີອງ 
LFNC  ແນວລາວສາ້ງຊາດ 

LMB  ພາກພ ນ້ແມ່ນ າ້ຂອງຕອນລ ່ ມ 

LMDP  ແຜນງານຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ການວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ  
LWU  ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ 

MAF  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

MDGs  ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັເພ ່ ອການພດັທະນາ 
MEM  ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່ 

METT  ເຄ ່ ອງມ ການຕດິຕາມປະສດິທພິາບຂອງການຄ ມ້ຄອງ 
MICT  ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 

MoES  ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ  
MoNRE  ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

MoST  ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ
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MPI  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 

MRC  ຄະນະກ າມະທກິານແມ່ນ າ້ຂອງ 
NAFRI  ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າກະສກິ າ, ປ່າໄມ ້ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ 

NBCAs ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

NBSAP ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 

NEPL ນ າ້ແອດັພູເລຍີ 

NGOs ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ 

NPAs ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

NR ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ 

NRE ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

NSEDP ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ  
NT ໃກຖ້ ກໄພຂົ່ ມຂູ່ 

NTFPs ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ 
NUDP ແຜນງານພດັທະນາເຂດເນນີສູງພາກເໜ ອ 

NUoL ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ODA ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ່ ອການພດັທະນາ 
PA ປ່າສະຫງວນ 

PAW ປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ 
PAFO ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ  
PBSAP ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ ຂັນ້ແຂວງ 
PES ການບ ລກິານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

PFAs ເຂດປ່າຜະລດິ 

PICE ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ 

POFI ກອງການກວດກາປ່າໄມຂ້ັນ້ແຂວງ 
PoNRE ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂັນ້ແຂວງ 
PRAP ແຜນດ າເນນີງານ ເຣດ+ ຂັນ້ແຂວງ 
ProCEEd  ໂຄງການສົ່ ງເສມີການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

REDD ການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ 
SDC ອງົການເພ ່ ອການຮ່ວມມ  ແລະ ການພດັທະນາແຫ່ງປະເທດສະວດິ 

SDGs           ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ 
SEA  ການປະເມນີຜນົຍ ດທະສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ 

SFM  ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ 
SIA  ການປະເມນີຜນົຍ ດທະສາດຜນົກະທບົ 

SMART  ເຄ ່ ອງມ ດາ້ນການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານລະບບົ SMART 

SUFORD  ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ 
TABI  ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ 

TWG            ກ ່ ມປະຕບິດັງານວຊິາການ 

UNDP  ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອການພດັທະນາ 



 

  

vii 
 

UNEP  ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອສິ່ ງແວດລອ້ມ 

VPA  ຂ ຕ້ກົລງົເຂົາ້ເປນັຄູ່ຮ່ວມສນັຍາດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ 

VU  ຄວາມຕາ້ນທານຕ ່ າ 
WB  ທະນາຄານໂລກ 

WCS   ອງົການອະນ ລກັສດັປ່າ 
WEN         ເຄ ອຂ່າຍບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັນ າ້ ແລະ ສດັປ່າ 
WMPA         ໜ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງການປກົປກັຮກັສາອ່າງຮບັນ າ້ 
WWF         ອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ 
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ພາກທ ີ1: ພາກສະເໜ ີ
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) ເປນັປະເທດທີ່ ອ ດມົຮັ່ ງມທີາງດາ້ນປະຫວດັສາດ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຊິ່ ງມຄີວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນພູມມທີດັ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ວດັທະນະທ າ ໃນ
ລະດບັສູງ. ໂດຍສມົທຽບກບັບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມຄີວາມໜາແໜນ້ຂອງ ປະຊາກອນ ຂອ້ນ
ຂາ້ງຕ ່ າ ແລະ ມກີານນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໃນອດັຕາທີ່ ຕ ່ າ. ອງົປະກອບທງັໝດົນີເ້ຮດັໃຫ ້
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດທີ່ ມຄີວາມອ ດມົສມົບູນທີ່ ສ ດດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ໃນອາຊຕີາເວນັ ອອກສຽງ
ໃຕ.້ ໃນໄລຍະ 30 ຫາ 40 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດຜ່້ານການປະຕຮູິບ ແລະ ການພດັທະນາ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ
ທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ໄດພ້ດັທະນາສະຖານະພາບດາ້ນການພດັທະນາ ຈາກການຖ ກຈດັ ໃຫເ້ປັນ ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ 
ມາເປນັປະເທດກ າລງັພດັທະນາທີ່ ມລີາຍໄດປ້ານກາງ. ຕັງ້ແຕ່ປີ 1990 ດດັຊະນ ີການພດັທະນາມະນ ດຂອງອງົການ
ສະປະຊາຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ 50% ຈາກ 0.4 ເປນັ 0.611. GNI ຕ ່ ຫວົຄນົ ເພີ່ ມຈາກ 280 ໂດ
ລາ ໃນປີ 1990 ເປນັ 2,270 ໂດລາ ໃນປີ 20172. 
 

ເຖງິຢ່າງງໃດກ ຕາມ, ການພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນລະຫວ່າງທາ້ຍສດັຕະວດັທ ີ20 ນີ ້ມນັຍງັ  ໝ
າຍເຖງິການຫ  ດລງົຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກຊບັພະຍາ
ກອນທ າມະຊາດ ເຊັ່ ນ: ດນິບ ລເິວນນ າ້, ແມ່ນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ າ້ ລວມທງັປ່າໄມ,້ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ 
ສດັປ່າ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ຈະຍງັຮັ່ ງມທີາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນ, ແຕ່ດາ້ນຊວີະນາໆພນັແມ່ນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ໃນດາ້ນລບົຍອ້ນການພດັທະນາ, ໂດຍສະເພາະທີ່ ເປນັຜນົມາຈາກການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ, ລວມມກີານ      
ຂະຫຍາຍພ ນ້ທີ່ ທາງດາ້ນກະສກິ າ, ການຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ການຂ ດຄົນ້ບ ່ ແຮ່, ເຊັ່ ນດຽວກບັການກ ່ ສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະ ການສາ້ງເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ. ການສູນເສຍນີຍ້ງັຄງົມແີນວໂນມ້ສ ບເນ ່ ອງຕ ່ ໄປ ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະບານ          
ສປປ ລາວ ໄດດ້ າເນນີວຽກງານຫ າຍຢ່າງໃນຊ ມປີ 1980 ແລະ 1990 ເພ ່ ອແກໄ້ຂຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການ             
ອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ, ໂດຍການອອກກດົໝາຍ ແລະ ດ າລດັຕ່າງໆ ແລະ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນຂຶນ້. 
 

1.1 ການດ າເນນີງານໂດຍ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕສ້ນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ 
 

ໃນປີ 1996 ເພ ່ ອເປນັການແກໄ້ຂບນັຫາການສູນເສຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດລ້ງົນາມໃນສນົ
ທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ຫ   ສນົທສິນັຍາສາກນົຣໂິອ. ໃນຄ າຖະແຫ ງການ, ປະເທດພາຄໃີນສນົທສິນັຍາ
ສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ເບ ອ້ງຕົນ້ໄດໃ້ຫຄ້ າໝັນ້ສນັຍາຮ່ວມກນັ ໃນການດ າເນນີງານຕາມຈ ດປະສງົຫ ກັທງັສາມ
ຂອງສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບຫ າຍຂຶນ້ ໂດຍມ ີ  ຈ ດ
ປະສງົ ເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນອດັຕາການສູນເສຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ໃນປະຈ ບນັໃນລະດບັໂລກ, ພາກພ ນ້ ແລະ         
ລະດບັຊາດ ພາຍໃນປີ 2010, ປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ການຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ເພ ່ ອປະໂຫຍດຂອງທ ກ      
ຊວີດິທງັໝດົໃນໂລກ. ຂ ຕ້ກົລງົນີໄ້ດກ້າຍເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັໃນນາມພນັທະສນັຍາດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 2010, ຈາກນັນ້ກ ໄດ ້
ມກີານກ ານດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັຂຶນ້.  
 

ໃນປີ 2010 ກອງປະຊ ມສະໄໝສາມນັ ຄັງ້ທ ີ10 ຂອງບນັດາປະເທດພາຄຂີອງສນົທສິນັຍາດັ່ ງກ່າວ (COP10) ທີ່
ຈດັຂຶນ້ທີ່ ເມ ອງນາໂກຢາ, ປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ ໄດລ້ະບ ວ່າເພ ່ ອບນັລ ຜນົໃນທາງບວກດາ້ນຊວີະນາໆພນັນັນ້ຕອ້ງໄດມ້ກີານ
ດ າເນນີວຽກງານໃນຫ າຍດາ້ນ. ແຜນຍ ດທະສາດໃໝ່ສ າລບັຊວີະນາໆພນັ 2011-2020 (ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍ
ຊວີະນາໆພນັ ກອງປະຊ ມຂອງບນັດາປະເທດພາຄ ີຂ ຕ້ກົລງົ XI/2) ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັເປົາ້ໝາຍທີ່ ສ າຄນັ ໂດຍປະກອບ
ມ ີ20 ເປົາ້ໝາຍສ າລບັ 2015 ຫ   2020, ເຊິ່ ງຖ ກເອີນ້ວ່າເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ ິ(ABT) ແລະ ຖ ກຈດັຢູ່ພາຍ

 
1 http://hdr.undp.org/en/2018-update 
2 https://data.worldbank.org/country/lao-pdr  

http://hdr.undp.org/en/2018-update
https://data.worldbank.org/country/lao-pdr
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ໃຕຫ້າ້ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມຄີວາມຈ າເປັນທີ່ ປະເທດສະມາຊກິແຕ່ລະປະເທດຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງເປົາ້    
ໝາຍ ແລະ ແຜນງານຂອງຕນົເອງຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 

ເປນັຊ່ອງທາງສ າຄນັສ າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ການບນັລ ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈໃິນລະ
ດບັຊາດ. ນອກຈາກນີຍ້ງັກ ານດົໃຫບ້ນັດາປະເທດສະມາຊກິຕອ້ງໄດກ້ະກຽມຍ ດທະສາດຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ, 

ແລະ ສົ່ ງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດໃຫແ້ກ່ກອງປະຊ ມຂອງບນັດາປະເທດພາຄ ີ ກ່ຽວກບັມາດຕະການທີ່ ນ າໄປຈດັຕັງ້ປະ
ຕບິດັບນັດາໜາ້ວຽກໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ສາມາດບນັລ ໄດຈ້ ດປະສງົຂອງສນົທສິນັຍາ. 
 

ໃນຖານະເປນັພາຄຂີອງສນົທສິນັຍາດັ່ ງກ່າວ ແລະ ການປະຕບິດັຕາມມາດຕາ 6 ກ່ຽວກບັມາດຕະການທົ່ ວໄປສ າລບັ
ການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ  ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດໃີນການກະກຽມຍ ດທະສາດ 
ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດແຕ່ລະໄລຍະໃຫແ້ກ່
ກອງເລຂາຂອງສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບບັທ າອດິໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ໃນປີ 2004 ແລະ ສປປ ລາວ ໄດກ້ະກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງ
ຊາດຈ ານວນສອງສະບບັ ໃນປີ 2010 ແລະ 2016. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະ
ບບັທສີອງ 2016 -2025 ໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້ໃນປີ 2016 ແລະ ມຜີນົນ າໃຊໃ້ນປະຈ ບນັ (ເບິ່ ງແຜນວາດ 1.1 ສ າລບັ
ໄລຍະເວລາຂອງການປະຕບິດັວຽກງານຊວີະນາໆພນັຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ່ ກບັສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍ ຊວີະນາໆ
ພນັ).  

 

 

 
 

ແຜນວາດ 1.1: ການດ າເນນີງານທີ່ ສ າຄນັສ າລບັສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ໃນ ສປປ ລາວ ຕັງ້ແຕ່ປ ີ

1996. 
 

ໃນຂ ຕ້ກົລງົ XIII/2 ໃນກອງປະຊ ມຂອງ 13 ປະເທດພາຄ ີຂອງສນົທສິນັຍາດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັຮອງເອາົຄ າແນະນ າ, ເຊິ່ ງ
ປະກອບມຮູີບແບບການລາຍງານ, ກ ານດົສົ່ ງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ແມ່ນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018. ຕາມ
ຂ ຕ້ກົລງົຂອງປະເທດສະມາຊກິ, ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 6 ສ າລບັ ສປປ ລາວ ຈະທບົທວນຄັງ້ສ ດທາ້ຍ 
ກ່ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍ ດທະສາດດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 2011-2020 ແລະ ຕ ່ ກບັ ເປົາ້  
ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ,ິ ເຊິ່ ງປະກອບມເີປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ໂດຍອງີຕາມຂ ມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ການດ າເນນີງານອ ່ ນໆ ທີ່ ສະ 

ໜບັສະໜນູສນົທສິນັຍາດັ່ ງກ່າວ. ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ໄດຖ້ ກກະກຽມໂດຍ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນ  

ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທສິນັຍາ       
ສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ 

ພດັທະນາບດົລາຍງານລະດບັ
ປະເທດດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

ກະກຽມບດົລາຍງານ      
ສະບບັທ ີ6 

ປະເມນີຜນົຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 
ສະບບັທ ີ1  ຂອງ ສປປ ລາວ 
ຮ່ວມກບັອງົການ IUCN 

ພດັທະນາຍ ດທະສາດ 
ແລະ ແຜນງານຊວີະນາໆ
ພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1  

ພດັທະນາບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະ
ບບັທ ີ5 ແລະ ຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 
ສະບບັທ ີ2  

ພດັທະນາບດົລາຍງານແຫ່ງ
ຊາດ ສະບບັທ ີ4 
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ທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຊິ່ ງສະໜບັສະໜນູໂດຍ ອງົການສະຫະປະຊາດເພ ່ ອການພດັທະນາ ປະຈ າ      
ສປປ ລາວ. 
 

1.2 ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1, ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ5 

ແລະ ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 2016 ຈນົເຖງິ 2025. 
 

ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ າອດິ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງໃນປີ 

2004 ແລະ ໄດວ້າງແຜນດ າເນນີງານຈນົຮອດ 2010 ແລະ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຈນົເຖງິປີ 2020. ຍ ດທະສາດ 

ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 2016-2025 ປະກອບມ ີ 3 ພາກ. ພາກທ ີ I ແມ່ນການປະເມນີ       
ສະຖານະການປະຈ ບນັ; ພາກທ ີ II ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ພາກທ ີ III ແມ່ນແຜນປະຕບິດັງານ 
ແຫ່ງຊາດ. ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5 ໄດສ້ົ່ ງເຖງິກອງເລຂາສນົທສິນັຍາດັ່ ງກ່າວ ໃນປີ 2016 ແລະ ໄດລ້າຍ
ງານວ່າ:  
“ບດົລາຍງານນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ, ຜ່ານມາສາເຫດໂດຍກງົຂອງການສູນເສຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ໄດມ້ຫີ າຍສາ 
ເຫດທີ່ສະຫ ບັສບັຊອ້ນ ອນັເນ ່ອງມາການກດິຈະກ າຂອງມະນ ດທີ່ກະທບົໃສ່ກບັຊວີະນາໆພນັ ເຊິ່ ງລວມມປີດັໃຈ
ທາງດາ້ນພູມສີາດ, ເສດຖະກດິ, ການເມ ອງ-ສງັຄມົ, ແລະ ລວມໄປເຖງິດາ້ນວດັທະນະທ າ ແລະ ສາສະໜາ. 

 

ເປົາ້ໝາຍຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1 ແມ່ນ

 
ເພ ່ ອໃຫບ້ນັລ ເຈດັເປົາ້ໝາຍນີ ້ໄດມ້ກີານສະເໜບີນັດາຈ ດປະສງົຫ ກັດັ່ ງນີ:້  
 

1 ລະບ ອງົປະກອບສ າຄນັດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ປບັປ ງຖານຄວາມຮູ;້ 
2 ຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັໃນລະດບັພາກພ ນ້, ໂດຍການນ າໃຊກ້ນົໄກແບບປະສມົປະສານໃນການອະນ ລກັ 

ແລະ ຄ ມ້ຄອງການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັ; 
3 ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນມະນ ດ ສະເພາະດາ້ນຊວີະນາໆພນັ; 
4 ສາ້ງຈດິສ ານກຶ ແລະ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ ໃນການຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ;  
5 ປບັປ ງກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂ ຕ້ກົລງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຫ າຍຝ່າຍ 

(MEAs); 
6 ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ;  
7 ສົ່ ງເສມີວຽກງານການຮ່ວມມ ໃນລະດບັສາກນົ. 

 

ເພ ່ ອໃຫບ້ນັລ  7 ຈ ດປະສງົເຫ ົ່ ານີ,້ 7 ແຜນງານໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້ (1) ຂ ມູ້ນດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ການ
ພດັທະນາຄວາມຮູດ້າ້ນຊວີະນາໆພນັ; (2) ການຄ ມ້ຄອງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ; (3) ການພດັທະນາດາ້ນຊບັພະຍາ ກອນ
ມະນ ດ; (4) ການສາ້ງຈດິສ ານກຶ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງມວນຊນົ; (5) ການຈດັຕັງ້ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ; (6) 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ (7) ການຮ່ວມມ ສາກນົ. 
 

ສ າລບັແຕ່ລະແຜນງານປະກອບມຫີ າຍຈ ດປະສງົໃນວງົກວ້າງ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີແ້ມ່ນແນໃສ່ເພ ່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການວາງ
ແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການບນັລ ຈ ດປະສງົເຫ ົ່ ານີ ້ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະເກດີຂຶນ້ພາຍໃນປີ 2020. ເພ ່ ອລິ
ເລີ່ ມວຽກງານໃນການບນັລ ບນັດາຈ ດປະສງົໃນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ໄດມ້ີ

ຮກັສາຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັໃຫເ້ປນັປະໂຫຍດໃນການແກໄ້ຂຄວາມທ ກຍາກ ແລະ  

ປກົປອ້ງຊບັສນິຂອງຜູທ້ ກຍາກ 
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ການກ ານດົແຜນດ າເນນີງານໄລຍະກາງ ຈນົເຖງິປີ 2010. ທງັໝດົນັນ້, ປະກອບມ ີ27 ຈ ດປະສງົ ແລະ ລວມມ ີ203 

ໜາ້ວຽກ ທີ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນເອກະສານດັ່ ງກ່າວ.  

1.2.1 ການທບົທວນຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1 
 

ໃນປີ 2011, ອງົການສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ ຈດັພມິບດົປະເມນີຜນົຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີ
ງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ າອດິທີ່ ໄດສ້ະຫ  ບສງັລວມເອາົສະຖານະດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕ ່ ກບັ
ຈ ດປະສງົ ແລະ ການດ າເນນີງານພາຍໃຕ ້7 ແຜນງານ. ບດົສະຫ  ບສ າຄນັແມ່ນໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັຄວາມຄ ບໜາ້ສ າຄນັ ທີ່
ເກດີຂຶນ້ ໃນຫ າຍຂງົເຂດ, ເຊິ່ ງລວມມກີານຄົນ້ຄວາ້ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ການບນັທກຶຄວາມຮູຂ້ອງທອ້ງຖິ່ ນ, ການ
ຂະຫຍາຍ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຄ ມ້ຄອງໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີ່ ສ າຄນັ
ຈ ານວນໜຶ່ ງ, ການຮ່າງກດົໝາຍກ່ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ການຂະຫຍາຍກດິຈະກ າ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນ ລກັ, ປບັປ ງການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການຈດັສນັທີ່ ດນິ, ການປະຕບິດັຕາມ ສນັຍາ
ຣາມຊາ (Ramsar), ລະບຽບການດາ້ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ ທີ່ ເຂັມ້ງວດຂຶນ້; ຄວາມສ າ
ເລດັ ອນັສ າຄນັທີ່ ເກດີຈາກການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ່
ກບັ ຂ ຕ້ກົລງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຫ າຍຝ່າຍ.  
 

ການປະເມນີຢ່າງລະອຽດໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ຂງົເຂດສ າຄນັຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ 

ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແມ່ນປະກອບດວ້ຍ: 
 

• ການຄົນ້ຄວ້າດາ້ນຊວີະນາໆພນັ; 

• ການບນັທກຶຄວາມຮູຂ້ອງທອ້ງຖິ່ ນ; 

• ການຂະຫຍາຍເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ; 

• ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຄ ມ້ຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ ສ າຄນັຈ ານວນໜຶ່ ງ; 
• ການຮ່າງກດົໝາຍກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພດາ້ນຊວີະນາໆພນັ; 

• ການຂະຫຍາຍກດິຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນ ລກັ; 

• ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການຈດັສນັທີ່ ດນິ; 

• ການປະຕບິດັຕາມສນັຍາຣາມຊາ; 
• ດ າລດັກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ເຂັມ້ງວດຂຶນ້.  

 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ບດົລາຍງານໄດມ້ຂີ ສ້ງັເກດວ່າໃນຫ າຍໆຂງົເຂດໄດມ້ຄີວາມຄ ບໜາ້ເລກັນອ້ຍ. ໂດຍສະເພາະໃນ 
ບດົລາຍງານໄດເ້ນັນ້ໜກັວ່າ ມນັມຄີວາມສ າຄນັຢ່າງຍິ່ ງພາຍໃຕຜ້ນົສ າເລດັໃນຂງົເຂດສະເພາະ ເຊັ່ ນ: ການປບັປ ງ
ຄວາມອາດສາມາດດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນ ດ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ເຊິ່ ງປະກອບມຄີວາມ      
ພະຍາຍາມ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າຜນົປະໂຫຍດດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ຈາກການນ າໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທ າມະຊາດ 
ທີ່ ມຖີິ່ ນກ າເນດີຈາກ ສປປ ລາວ ໄດເ້ພີ່ ມຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຊາດ.  

ຕວົຢ່າງສ າຄນັຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ແບບຈ າກດັ ປະກອບມດີັ່ ງນີ:້  
 

• ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂາດຊບັພະຍາກອນ ແລະ ບ ່ ມແີຜນຄ ມ້ຄອງ; 
• ຂາດເຂນີວຽກງານດາ້ນການປະເມນີຜນົ ແລະ ການແບ່ງປນັດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ; 

• ຂາດການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍດາ້ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ ເນ ່ ອງຈາກ     ການສ າ
ປະທານຫ າຍໆໂຄງການຍງັດ າເນນີຕ ່ ໄປ; 

• ຜນົກະທບົທາງລບົກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ; 
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• ຍງັບ ່ ໄດຜ່້ານກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຄວາມປອດໄພດາ້ນຊວີະນາໆພນັ; 

• ຄວາມກງັວນົທີ່ ຈ າກດັກ່ຽວກບັຄວາມຍ ນຍງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັສນັທີ່ ດນິ; 

• ການຈ າກດັການນ າໃຊ ້“ຫ ກັການຜູກ້ ່ ມນົລະພດິເປນັຜູຈ່້າຍ” ແລະ, ຄວາມຄ ບໜາ້ທີ່ ຊດັເຈນທີ່ ຈ າກດັການ
ສາ້ງເມ ອງສຂີຽວ.  

 

ບດົລາຍງານໄດເ້ນັນ້ໜກັວ່າ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມຫີ າຍໂຄງການທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ປະສບົຜນົສ າເລດັ ແຕ່ມນັກ ຫຍ ງ້ຍາກ
ໃນການຄາດຄະເນຜນົກະທບົໄລຍະຍາວ ຫ   ຜນົກະທບົສະສມົ ດາ້ນການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ເນ ່ ອງຈາກເບິ່ ງຄ ວ່າ
ຍງັຂາດທດິທາງດາ້ນສະຖາບນັ ແລະ ການເຊ ່ ອມສານທີ່ ຊ່ວຍໃຫເ້ກດີແຜນງານໄລຍະຍາວ ແລະ ປະສານງານໃນ
ດາ້ນການດ າເນນີງານ. ສິ່ ງນີໄ້ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍການຄົນ້ພບົວ່າໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖ ກຂບັເຄ ່ ອນ
ໂດຍຜູໃ້ຫທ້ນຶ. ບດົລາຍງານໄດຮ້ບັຮູວ່້າ ມສີອງປະເດນັຫ ກັທີ່ ເປນັສາເຫດໃຫສ້ະຖາບນັຂາດ ແນວທາງທີ່ ສອດຄ່ອງ 
ໃນການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ, ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີລ້ວມມ:ີ  
 

1 ສະຖາບນັທີ່ ຮບັຜດິຊອບມຂີ ຈ້ າກດັດາ້ນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທນຶຮອນ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາ
ມາດຂອງສະຖາບນັມຂີ ຈ້ າກດັ ແລະ;  

2 ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1 ບ ່ ໄດກ້ ານດົໂຕຊີວ້ດັໃດໆ ຫ   ມອບ
ໝາຍຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫກ້ມົກອງ ຫ   ສະຖາບນັຂອງລດັຮບັຜດິຊອບສະເພາະ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ່
ລະການດ າເນນີງານ ແລະ/ຫ   ສາ້ງແຜນໃນການຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜາ້ແຕ່ລະດາ້ນ. 
 

ໃນປີ 2015 ທງັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ແລະ ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ
ສະບບັທ ີ5 ໄດສ້ າເລດັສມົບູນ. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ໄດຖ້ ກຮບັ
ຮອງໃນທາ້ຍປີ 2105 ແລະ ອງີຕາມການທບົທວນຂອງປີ 2011. ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ5 ໄດສ້ າເລດັສມົ
ບູນພາຍຫ ງັໃນປີດຽວກນັ ແລະ ບ ່ ໄດຖ້ ກນ າໃຊເ້ປນັພ ນ້ຖານ ໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ                 
ຊວີະນາໆພນັ ແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2. ເຊັ່ ນດຽວກບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ5 ແມ່ນການປະເມນີຄັງ້ສ ດທາ້ຍ
ຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ກ່ຽວກບັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1 ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ໃນການທບົທວນຄັງ້ສ ດທາ້ຍຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ 1 ແລະ     
ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ5, ເຊິ່ ງສ າເລດັໃນປີ 2015 ໄດພ້ບົວ່າໃນບນັດາ 7 ແຜນງານ ມພີຽງແຕ່ 1   ແຜນງານ
, ແຜນງານທ ີ7 ການຮ່ວມມ ສາກນົ, ທີ່ ສາມາດໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສ າເລດັສມົບູນ. ສ່ວນອກີ 
5 ແຜນງານແມ່ນຖ ກພຈິາລະນາວ່າປະສບົຜນົສ າເລດັບາງສ່ວນ ແລະ ມຄີວາມກງັວນົຫ າຍກວ່າ ເນ ່ ອງຈາກການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານທ ີ6 ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຍງັບ ່ ໄດມ້ຄີວາມສ າເລດັໃດ
ໆເກດີຂຶນ້. ໃນ 27 ຈ ດປະສງົນັນ້ 23% ແມ່ນສ າເລດັສມົບູນແບບຍ ນຍງົ, 61% ສ າເລດັບາງສ່ວນ ແລະ 4 ຈ ດປະສງົ 
ຫ   16% ບ ່ ໄດມ້ຄີວາມຄ ບໜາ້ຕວົຈງິແຕ່ຢ່າງໃດ. ໃນດາ້ນຂອງການດ າເນນີງານທີ່ ຈະຕອ້ງເຮດັສ າເລດັພາຍໃນປີ 
2010, ປີ 2015 61% ແມ່ນມຄີວາມສ າເລດັແບບຍ ນຍງົ ຫ   ມຄີວາມຄ ບໜາ້ອນັສ າຄນັ ແລະ 26% ບ ່ ໄດມ້ກີານດ າ
ເນນີງານໃດໆ ຫ   ບ ່ ໄດມ້ຄີວາມຄ ບໜາ້ທີ່ ສາມາດວດັແທກໄດ.້  
 

ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 5 ໄດລ້ະບ ກ່ຽວກບັອ ປະສກັທີ່ ສ າຄນັຫ າຍຢ່າງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ 

ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1, ເຊິ່ ງປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 
 

• ຂາດຂ ກ້ ານດົສ າລບັການກ ານດົບ ລມິະສດິ; ຂາດຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ດາ້ນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຕວົຊີ ້
ວດັທີ່ ສາມາດວດັແທກໄດ;້ ແລະ ຄ າແນະນ າທີ່ ບ ່ ເໝາະສມົ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການໃຫທ້ນຶແກ່ຍ ດທະສາດ 
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ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງເປນັຂ ຫ້ຍ ງ້ຍາກຫ ກັທີ່ ລະບ ໄດ ້ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1; 

• ແຜນການຍງັບ ່ ທນັມຄີວາມຊດັເຈນ ເນ ່ ອງຈາກຂາດແຜນງານດາ້ນການສ ່ ສານ ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະ
ຕບິດັ. ປະສບົການດັ່ ງກ່າວນີ ້ບ ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຫ າຍຈາກປະສບົການຂອງບນັດາປະເທດອາຊຽນອ ່ ນ. 
ບດົຮຽນເຫ ົ່ ານີຄ້ວນໃຊເ້ປນັແນວທາງໃນການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າ
ເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ໃນຂັນ້ຕ ່ ໄປ; 

• ນອກນີບ້ນັຫາຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຮບັຜດິຊອບໃນການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາສນົທສິນັຍາສາກນົ ແລະ ສນົທສິນັຍາສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຫ າຍຝ່າຍນັນ້ ກ ເປນັອ ປະ
ສກັອກີຢ່າງໜຶ່ ງ, ເຊິ່ ງໃນລະຫວ່າງການທບົທວນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 

ສະບບັທ ີ1 ບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານກ ບ ່ ໄດພ້ຈິາລະນາຢ່າງເຕມັທີ່  ກ່ຽວກບັບນັຫາການປະສານ ງານລະຫວ່າງຂະ 
ແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.   
 

ໃນດາ້ນຄວາມສ າເລດັ ແລະ ຄວາມຄ ບໜາ້ພາຍໃຕຍ້ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ     

ສະບບັທ ີ1 ແລະ ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5 ໄດລ້ະບ ດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

• ຄວາມຄ ບໜາ້ບາງຢ່າງທາງດາ້ນການເຊ ່ ອມສານຂອງຊວີະນາໆພນັ ໂດຍການສາ້ງຕັງ້ກະຊວງຊບັພະຍາ
ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (MoNRE), ການຈດັຕັງ້ກ ່ ມປະຕບິດັງານຍ່ອຍດາ້ນການຄ ມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (SWG) ໃນປີ 2012, ແລະ ການເຊ ່ ອມສານຊວີະນາໆ
ພນັເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (NSEDP); 

• ຄວາມຄ ບໜາ້ຕ ່ ກບັເປົາ້ໝາຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັໄອຈ ີປີ 2020; 

o ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕ ່ ກບັການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັບນັຫາດາ້ນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ ແລະ ຄ ນຄ່າດາ້ນຊວີະນາໆພນັ;  

o ໄດມ້ກີານປບັປ ງກອບວຽກຫ າຍດາ້ນ ເພ ່ ອລວມເອາົຄ ນຄ່າດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ເຂົາ້ໄວໃ້ນຂະແໜງ
ການດາ້ນຍ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົໝາຍ; 

o ໃນດາ້ນການວາງຜງັເມ ອງ ແລະ ປບັປ ງການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ, ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມໃນທາງ
ທີ່ ດ ີ ຕ ່ ກບັການພດັທະນາຫ ກັເກນສ າລບັເຂດພ ນ້ທີ່ ເມ ອງແບບຍ ນຍງົ ແລະ ແຜນແມ່ບດົການນ າ
ໃຊທ້ີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ; 

o ໃນດາ້ນກະເສດຊວີະນາໆພນັໄດມ້ຫີ າຍການລເິລີ່ ມໃນທາງທີ່ ດ ີ ເຊິ່ ງປະກອບມລີະບຽບການຂັນ້
ແຂວງ ກ່ຽວກບັການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ , ແລະ ການຮບັຮອງເອາົຂະບວນ
ການບ ລຫິານ ແລະ ຈດັສນັແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້(FALUPAM), ພອ້ມກນັນັນ້ກ ໄດ ້
ເຊ ່ ອມສານກະເສດຊວີະນາໆພນັເຂົາ້ໃນຍ ດທະສາດການພດັທະນາເຂດເນນີສູງ ແລະ ແຜນ ການ 

5 ປີ ສ າລບັພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ ແລະ ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມ ອງ; 
o ໄດມ້ໂີຄງການລເິລີ່ ມຈ ານວນຫ າຍ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານສົ່ ງເສມີການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆ

ພນັແບບຍ ນຍງົ, ເຊິ່ ງປະກອບມກີານສະໜບັສະໜນູ  ດາ້ນການພດັທະນາຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງ    
ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນເຂດອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນ, ຂັນ້ຕອນການສົ່ ງເສມີການເຮດັກະສກິ າອນິຊ,ີ 

ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກບັການຄາ້ໄມທ່້ອນ ແລະ ອ ດສາຫະກ າການຂ ດຄົນ້ບ ່ ແຮ່, ການຄ ມ້ຄອງ 
ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ ເຊັ່ ນດຽວກບັການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ໃຫດ້ຂີຶນ້;  

o ລດັຖະບານ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັການດ າເນນີງານຫ າຍຢ່າງ ເພ ່ ອປບັປ ງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ,້         

ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການປບັປ ງການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ; 
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o ການຈດັຕັງ້ໂຄງການຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັສາຍພນັປາ ແລະ ການປະມງົ, ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານແຈງ້ກ່ຽວກບັ
ການປະຕບິດັດາ້ນການຄ ມ້ຄອງການຫາປາ ແລະ ມເີປົາ້ໝາຍໃນການປອ້ງກນັການຫ  ດລງົຂອງປາ; 

o ການຄົນ້ຄວ້າໄດລ້ະບ ໃຫເ້ຫນັກ່ຽວກບັຊະນດິພນັພ ດ ແລະ ພນັສດັບ ກລ ກຕ່າງຖິ່ ນ ທີ່ ກ າລງັເປນັ
ໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ ່ ກບັພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າ ແລະ ທ າມະຊາດ, ແລະ ໄດມ້ກີານອອກກດົໝາຍກ່ຽວກບັມາດຕະ
ການ ແລະ ກດິຈະກ າການຄວບຄ ມບນັດາສາຍພນັເຫ ົ່ ານີ.້ ການຄົນ້ຄວ້າກ າລງັໄດຮ້ບັການພດັທະ
ນາໂດຍເລງັໃສ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕູພ ດໃນການເຮດັກະສິ
ກ າ. ການປາບສດັຕູພ ດແບບປະສມົປະສານແມ່ນໄດມ້ກີານທດົລອງໃນບາງເຂດຂອງປະເທດ 
ດວ້ຍແນວຄວາມຄດິທີ່ ວ່າ ເພີ່ ມການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັທອ້ງຖິ່ ນ, ເຊິ່ ງລວມມແີມງໄມທ້ີ່ ເປນັ  
ສດັຕູພ ດທ າມະຊາດ, ຝ ່ ນຊວີະພາບ ແລະ ຢາຂາ້ແມງໄມຊ້ວີະພາບ; 

o ໄດມ້ກີານດ າເນນີມາດຕະການເພ ່ ອປອ້ງກນັລະບບົນເິວດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດພາກເໜ ອ
ຂອງ ສປປ ລາວ (ເຊັ່ ນ: ຊຽງຂວາງ, ຫວົພນັ, ແລະ ຫ ວງພະບາງ), ເຊິ່ ງລວມມແີຜນງານການຄ ມ້
ຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນຢາປາບສດັຕູພ ດ, ການສາ້ງຕັງ້ວງັສະຫງວນ ແລະ ສາ້ງແຮງຈງູ
ໃຈ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມໂຍງການດ າລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ ກບັຄວາມອ ດມົສມົບູນຂອງ     
ລະບບົນເິວດ;  

o ໄດປ້ບັປ ງບາງດາ້ນເພ ່ ອໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົທາງດາ້ນທນຶຮອນ ໂດຍການສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶປກົປກັ
ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (EPF) ເຊິ່ ງເປນັການປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັ
ທະນາປ່າໄມ ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ແຜນງານອ ່ ນໆ ຍງັໄດໃ້ຫຄ້ວາມເປນັໄປໄດທ້າງດາ້ນ
ການເງນິສ າລບັການອະນ ລກັ ໂດຍຜ່ານການເບກີຈ່າຍທີ່ ຫ າກຫ າຍສ າລບັການລເິລີ່ ມ ການບ ລກິານ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມປ່າໄມ.້ 

• ໄດມ້ກີານດ າເນນີງານຫ າຍຂັນ້ຕອນ ໃນ ສປປ ລາວ ນບັຕັງ້ແຕ່ການໃຫຄ້ າໝັນ້ສນັຍາໃນສນົທສິນັຍານາໂກ
ຢາ ໃນເດ ອນຕ ລາ 2012; ໄດມ້ກີານອອກລະບຽບກດົໝາຍ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສນົທສິນັຍາລະຫວ່າງ
ປະເທດວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (ABS) ຈາກການນ າໃຊ ້
ຊບັພະຍາກອນທາງພນັທ ກ າ; 

• ການປະກອບສ່ວນໃນເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັເພ ່ ອການພດັທະນາ, ຈາກຂ ມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກບດົລາຍງານຄວາມ
ຄ ບໜາ້ຂອງເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັເພ ່ ອການພດັທະນາຫ າຍສະບບັ, ແລະ ບດົລາຍງານກອບວຽກການ
ຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນການພດັທະນາສະຫະປະຊາຊາດ 2012-2016, ສາມາດສະຫ  ບໄດວ່້າ ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະ
ວດັເພ ່ ອການພດັທະນາ ທ ີ7 ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມຍ ນຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດມ້ກີານລເິລີ່ ມໃນທາງ
ທີ່ ດ ີທງັດາ້ນສະຖາບນັ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ແຕ່ປະຈ ບນັຍງັບ ່ ສາມາດບນັລ ເປົາ້ໝາຍ. 
 

1.2.2 ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ແຕ່ປ ີ2016 ເຖງິ 2025. 
 

ການເຮດັວຽກເພ ່ ອກະກຽມຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ໄດເ້ລີ່ ມຂຶນ້ໃນ
ປີ 2011 ເພ ່ ອໃຫກ້ງົກບັຊ່ວງເວລາຕອນທາ້ຍຂອງການວາງແຜນປະຕບິດັງານ 2005 - 2010 ຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ເນ ່ ອງຈາກໄດມ້ກີານປບັປ ງ ແລະ ປ່ຽນແປງ
ຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບານ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫບ້ ່ ສາມາດສ າເລດັໄດ ້ຈນົຮອດປີ 2015. ມນັມຄີວາມສ າຄນັທີ່    ຈະຕອ້ງ
ໄດຮ້ບັຊາບວ່າ ສປປ ລາວ ໄດພ້ດັທະນາຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 2016-2025 

ໂດຍບ ່ ໄດອ້ງີໃສ່ ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1, ແຕ່ພດັທະນາຂຶນ້ຈາກບດົ
ລາຍງານການທບົທວນ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້ໃນປີ 2011 ອງົການສາກນົ ເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ 
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ໄດທ້ບົທວນຍ ດທະສາດຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 2020 ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານໄປຈນົເຖງິປີ 2010. ເຖງິຢ່າງໃດກ 
ຕາມ ບ ່ ໄດມ້ກີານນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຈາກການທບົທວນຄັງ້ສ ດທາ້ຍຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ
ແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1 ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ5 ແລະ ບ ່ ໄດໃ້ຫລ້າຍລະອຽດດາ້ນການວເິຄາະການປ່ຽນ
ແປງໃນບູລມິະສດິ ແລະ ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ຈາກຍ ດທະສາດ ແລະ  ແຜນດ າເນນີ ງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະ
ບບັທ ີ1.  
 

ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນລະຫວ່າງການກະກຽມຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ
ແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າຂະບວນການພດັທະນາແມ່ນມຄີວາມຮອບດາ້ນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ປະກອບ
ດວ້ຍແນວຄວາມຄດິທີ່ ຫ າກຫ າຍ. ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ
ແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ ງໄດສ້າ້ງຕັງ້ 8 ກ ່ ມປະຕບິດັງານທີ່  ປະກອບມ ີ 45 ກມົຂອງລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ    
ຕ່າງໆ. 
  

ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 2016-2025 ປະກອບມ ີ3 ພາກ. ພາກທ ີI ແມ່ນການ
ປະເມນີຜນົສະຖານະການປະຈ ບນັ; ພາກທ ີII ແມ່ນລາຍລະອຽດ ຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ພາກທ ີIII ແມ່ນແຜນ    

ປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ. 
 

ເປົາ້ໝາຍລວມຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ແມ່ນມຈີ ດປະສງົເພ ່ ອ
ເປນັແນວທາງຖະແຫ ງການວໄິສທດັດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້  
 

ປະຊາຊນົຂອງ ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫຄ້ ນຄ່າແກ່ຊບັພະຍາກອນດາ້ນຊວີະນາໆພນັຂອງຕນົ ໃນດາ້ນຂອງຜນົປະໂຫຍດ  
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກດິ, ແລະ ການລບຶລາ້ງຄວາມທ ກຍາກ ໃນທນັທ ີ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ເຊິ່ ງ                 
ຊບັພະຍາກອນເຫ ົ່ ານີ ້ ບ ່ ພຽງແຕ່ສະໜອງໃຫແ້ກ່ຕນົເອງ, ແຕ່ຍງັໄດສ້ະໜອງ ໃຫແ້ກ່ຊ ມຊນົໃນທົ່ວໂລກ.               

ຜນົປະໂຫຍດເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ ໂດຍຜ່ານການປອ້ງກນັການທ າລາຍ, ການນ າໃຊຢ່້າງສະຫ າດ, 

ແລະ ໂດຍຮບັປະກນັວ່າ ຜນົປະໂຫຍດແມ່ນໄດຮ້ບັການແບ່ງປນັຢ່າງເທົ່ າທຽມ. 
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ສ າລບັ 2105 ເຖງິ 2026 

ແມ່ນເພ ່ ອ: 

ສົ່ ງເສມີບດົບາດຂອງຊວີະນາໆພນັ ໃຫເ້ປນັດັ່ ງມ ລະດກົແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປນັດັ່ ງຜູປ້ະກອບສ່ວນທີ່ຍ ນຍງົ
ໃຫແ້ກ່ການລບຶລາ້ງຄວາມທ ກຍາກ, ເຊັ່ນດຽວກບັການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ຍ ນຍງົ ແລະ 

ປບັໂຕໄດ.້ 

ເພ ່ ອສາ້ງກອບວຽກສ າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວໄິສທດັນີ ້ແລະ ການພດັທະນາຈ ດປະສງົ ແລະ ການດ າເນນີງານ
ພາຍໃນ 9 ຫ ກັການສ າຄນັຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ທີ່ ໄດສ້ະເໜໄີປ: 
 

1. ການປກົປອ້ງຊວີະນາໆພນັຍງັໝາຍເຖງິ ການປກົປອ້ງຄ ນຄ່າທາງດາ້ນນເິວດວທິະຍາ, ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ຈດິວນິຍານ ແລະ ຄວາມມ ່ ງຫວງັຂອງປະຊາຊນົ ສປປ ລາວ;  

2. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັຍ ດທະສາດການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຈນົຮອດປີ 2020 ແລະ ສະໜບັສະໜນູເປົາ້ໝາຍຕ່າງໆ ເພ ່ ອຮກັສາການເຕບີໃຫຍ່
ດາ້ນເສດຖະກດິຕາມເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາທີ່ ຍ ນຍງົ ປີ 2030 ແລະ ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາທີ່ ຍ ນຍງົ
ອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (SDGs), ລວມທງັສງັເກດການພດັທະນາທີ່ ຍ ນຍງົ, ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນ
ການເມ ອງ ແລະ ການເຊ ່ ອມໂຍງກນັຂອງພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ;  
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3. ການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັທີ່ ຍ ນຍງົແມ່ນອງົປະກອບທີ່ ສ າຄນັຂອງຍ ດທະສາດການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ການ 
ຄ າ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ສາມາດໝັນ້ໃຈໄດ ້ໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມດາ້ນການອະນ ລກັໃນແຫ ່ ງ
ກ າເນດີ, ເຊິ່ ງເປນັໄປໄດໂ້ດຍການເຄາົລບົ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຄວາມຮູ,້ ນະວດັຕະກ າ ແລະ  
ການປະຕບິດັຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ອາໄສຊວີະນາໆພນັເພ ່ ອລຽ້ງຊບີ;  

4. ການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ ຕອ້ງການການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ
ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ລະດບັຊາດ, ພາກພ ນ້ ແລະ ລະດບັໂລກ. ລວມທງັການ
ແບ່ງປນັຄວາມຮູ,້ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ;   

5. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຕອ້ງເປນັວທິະຍາສາດ ແລະ ໃຫກ້ານເຊ ່ ອມ
ໂຍງທີ່ ຊດັເຈນລະຫວ່າງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ;  

6. ການກ ານດົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈດັຕັງ້ກອບວຽກດາ້ນກດົໝາຍແມ່ນຈ າເປນັ 

ເນ ່ ອງຈາກເປນັມາດຕະການທີ່ ມປີະສດິທພິາບຕ ່ ກບັການຫ  ດລງົຂອງຊວີະນາໆພນັ;   

7. ການສກຶສາ ແລະ ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູແ້ກ່ສາທາລະນະແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ເພ ່ ອຮບັປະກນັດາ້ນການ    

ອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ;   
8. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັແຜນຍ ດທະສາດ                 

ຊວີະນາໆພນັໂລກ 2011- 2020 ແລະ 20 ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ;ິ  

9. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຄວນໃຫຄ້ າແນະນ າແກ່ການດ າເນນີງານແຫ່ງ   
ຊາດກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີດາ້ນການຮ່ວມມ  ແລະ ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຂອງສນົທສິນັຍາຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວ
ຂອ້ງກບັຊວີະນາໆພນັ ທີ່  ສປປ ລາວ ເປນັຄູ່ພາຄ ີເພ ່ ອໃຫກ້ານດ າເນນີງານໃນພາກພ ນ້ມຜີນົກະທບົທີ່ ດຂີຶນ້. 

 

ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ຍງັປະກອບມສີາມຈ ດປະສງົສ າຄນັ ທີ່      
ສະໜບັສະໜນູເປົາ້ໝາຍ ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍລະດບັໂລກດາ້ນຊວີະນາໆພນັ: 
 

1. ສາ້ງຄວາມພະຍາຍາມໃຫຄູ່້ຮ່ວມງານຫ າຍຝ່າຍທີ່ ເປນັນະວດັຕະກ າໃໝ່ ເພ ່ ອຈດັການກບັຄວາມ
ເສ ່ ອມໂຊມ ແລະ ສົ່ ງເສມີດາ້ນການອະນ ລກັລະບບົນເິວດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ;  

2. ໃຫຄ້ າແນະນ າທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ສາມາດບງັຄບັໃຊໄ້ດ ້ເພ ່ ອການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ທີ່ ຍ ນຍງົ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການລບຶລາ້ງຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນເສດ
ຖະກດິທີ່ ຍ ນຍງົ;   

3. ສາ້ງກນົໄກການປະຕບິດັ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຍ ຕທິ າ ແລະ ເທົ່ າທຽມ ຈາກ
ການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນດາ້ນຊວີະນາໆພນັ.  

ຄາ້ຍຄ ກບັ 7 ຂງົເຂດຂອງແຜນງານຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1,  ຍ ດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ປະກອບມຫີາ້ຍ ດທະສາດທີ່ ສ າຄນັ. ເຖງິຢ່າງໃດກ 
ຕາມ, ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ຮບັຮູວ່້າ ມນັມກີານທບັຊອ້ນ ແລະ 
ບນັຫາທີ່ ພວົພນັລະຫວ່າງຍ ດທະສາດທີ່ ສ າຄນັເຫ ົ່ ານີ ້(ແຜນວາດ 1.2),  ຫາ້ຍ ດທະສາດດັ່ ງກ່າວລວມມ:ີ  
 

• ຍ ດທະສາດ 1: ປກົປອ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະເທດ ແລະ ລະບບົນເິວດທີ່ ສ າຄນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ເຊິ່ ງປະກອບມ ີສາຍພນັ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນພນັທ ກ າ;  
• ຍ ດທະສາດ 2: ເຊ ່ ອມສານຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ກບັການຕດັສນິໃຈດາ້ນເສດຖະກດິ ເພ ່ ອຮບັປະກນັ 

ການນ າໃຊ ້ແລະ ການໃຫທ້ນຶທີ່ ຍ ນຍງົ;  
• ຍ ດທະສາດ 3: ສົ່ ງເສມີຖານຄວາມຮູ ້ສ າລບັການຕດັສນິໃຈດາ້ນຍ ດທະສາດ;  



 

  

10 
 

• ຍ ດທະສາດ 4: ສາ້ງແຮງບນັດານໃຈ ແລະ ໃຫມ້ກີານດ າເນນີງານດາ້ນການສ ່ ສານ, ການສກຶສາ ແລະ  
• ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີຶນ້;  

• ຍ ດທະສາດ 5: ໃຫມ້ກີານກະກຽມທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ ແລະ ແຜນ
ງານ. 

 

ແຜນວາດ 1.2: ຍ ດທະສາດສ າຄນັ ຂອງ ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 

2016-2025 

ຫາ້ຍ ດທະສາດນີ ້ໄດຖ້ ກແບ່ງອອກເປນັຍ ດທະສາດຍ່ອຍ ແລະ ແຕ່ລະຍ ດທະສາດຍ່ອຍ. ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັ 

 

ການພດັທະນາສ າລບັແຕ່ລະຍ ດທະສາດ. ໃນຫາ້ຍ ດທະສາດ ມ ີ69 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ. ເປົາ້ໝາຍເຫ ົ່ ານີ ້ຈະຊ່ວຍ 

 

ແກໄ້ຂສະພາບການ ແລະ ແນວໂນມ້ຂອງການປ່ຽນແປງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ເຊັ່ ນດຽວກບັຊ່ອງວ່າງໃນການຈດັຕັງ້ປະ
ຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ1 ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໃນ       ພາກທ ີI. 

ພວກມນັຍງັໄດຖ້ ກອອກແບບເພ ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາສ າຄນັຂອງຊວີະນາໆພນັ/ໄພຂົ່ ມຂູ່, ເຊັ່ ນດຽວກບັການພຈິາລະນາບ 
ລມິະສດິ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ພນັທະຂອງຕນົຕ ່ ກບັເປົາ້ໝາຍໄອຈ ິທີ່ ລະບ ໃນສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍ ຊວີະ
ນາໆພນັ ໃນປີ 2010. 
 

1.2.3 ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 

2016-2025. 
 

ການວເິຄາະຄວາມຄ ບໜາ້ຕ ່ ກບັການບນັລ ຈ ດປະສງົຍ ດທະສາດ ແລະ 69 ເປົາ້ໝາຍທີ່ ລະບ ໃນຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 2016-2025 ແມ່ນມໃີນພາກທ ີ 2 ຂອງບດົລາຍງານນີ.້ ຢ່າງໃດກ ຕາມ ຕ ່

ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 201 6- 2025 

ການສມົທຽບແບບຕດັຂວາງ 
ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງດາ້ນໄພພບິດັ 

ການໃຫຄ້ ນຄ່າແກ່ຊີ
ວະນາໆພນັ  

ຍ ດທະສາດ ທ ີ2  

ຄ ນຄ່າຂອງ BD ໃນແຜນ
ການພດັທະນາ 

ການລງົທນຶທາງສີ່ ງແວດລອ້ມ
ທີ່ ດ ີ

ພ ນ້ທີ່  ແລະ ຊະນດິ
ພນັສະຫງວນ 

ລະບບົນເິວດຕວົເມ ອງ 

ປ່າໄມ ້ ກະສກິ າ 

ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ແລະ  
ການປະມງົ 

ການປກົປກັຮກັສາ
ລະບບົນເິວດ 

ຍ ດທະສາດ ທ ີ1  

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 

ຍ ດທະສາດ ທ ີ5  

ເສມີສາ້ງຄວາມຮູ-້ຍ ດທະສາດ ທ ີ3  

ເສມີສາ້ງການຕດິຕ  ່ສ  ່ສານ, ການສກຶສາ  
ແລະ  

ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງສາທາລະນະ-ຍ ດທະສາດ ທ ີ4  
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ໄປນີແ້ມ່ນລາຍລະອຽດບາງສ່ວນ ແລະ ການວເິຄາະ 6 ກ ລະນສີກຶສາ ທີ່ ໃຫພ້າບລວມຂອງບນັຫາທີ່ ກ າລງັເກດີຂຶນ້
ກບັ ສປປ ລາວ ໃນການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ປະເພດຂອງການຮບັມ  ທີ່ ໄດຖ້ ກວາງອອກພາຍໃນປະເທດ.  
 

6 ກ ລະນສີກຶສາເຫ ົ່ ານັນ້ລວມມ:ີ 
 

• ແຜນງານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ຂອງ       
ສປປ ລາວ (BCCP);  

• ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການອະນ ລກັ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັ ໃນ ສປປ ລາວ 

ໂດຍຜ່ານໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົລາວ ໄລຍະສອງ (LENS2);  

• ການສົ່ ງເສມີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່ ເຂົາ້ເປນັມ ລະດກົໂລກ;  
• ມາດຕະການ ແລະ ການດ າເນນີງານພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນການສູນເສຍປ່າໄມ ້ແລະ ການ

ເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ;້  
• ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົໃນລະບບົນເິວດປ່າໂຄກ ພາກໃຕ ້ສປປ ລາວ;   
• ຊວີະນາໆພນັທີ່ ສ າຄນັລະດບັໂລກຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການລເິລີ່ ມດາ້ນກະເສດຊວີະນາໆພນັ (ໂຄງການ

ພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ-TABI).   
 

ກ ລະນສີກຶສາ 1: ແຜນງານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຫ ກັ ແລະ ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ອມຕ ່               
ສປປລາວ (BCCP).  
 

ຄວາມສ າຄນັຂອງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ສປປ ລາວ  
 

ພາກພ ນ້ລ ່ ມແມ່ນ າ້ຂອງ (GMS) ຄ ການໂຮມຕວົກນັລະຫວ່າງ 6 ປະເທດ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູໂດຍທະນາຄານ       
ພດັທະນາອາຊ ີ (ADB). ອະນ ພາກພ ນ້ປະກອບມປີະເທດທງັໝດົທີ່ ນອນໃນອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ          
ກ າປູເຈຍ, ຈນີ, (ແຂວງຢ ນນານ ແລະ ເຂດປກົຄອງຕນົເອງກວາງຊຈີວາງ), ສປປ ລາວ, ພະມາ້, ໄທ, ແລະ ຫວຽດ
ນາມ. ອະນ ພາກ-ພ ນ້ດັ່ ງກ່າວແມ່ນເປນັບ່ອນຢູ່ອາໃສໃຫແ້ກ່ຫ າຍກ່ວາ 300 ລາ້ນຄນົ ແລະ ເປນັເຂດທ າມະຊາດອນັ
ກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັດາ້ນການອະນ ລກັລະຫວ່າງປະເທດ. ພາກພ ນ້ດັ່ ງກ່າວນີຍ້ງັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານພດັທະນາ
ເສດຖະກດິທີ່ ໃຫຍ່ ແລະ ວ່ອງໄວ ເຊິ່ ງໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ ຍງັເຮດັໃຫເ້ກດີການເສ ່ ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດລອ້ມ 
ແລະ ເປນັແຮງກດົດນັອນັສ າຄນັຕ ່ ກບັຊວີະນາໆພນັທີ່ ຍງັເຫ  ອຢູ່.  
 

ໃນປີ 2006 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີໄດກ້ ່ ຕັງ້ແຜນງານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຫ ກັ ແລະ ໂຄງການລເິລີ່ ມການອະນ ລກັ
ຊວີະນາໆພນັ ຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  (CEP-BCI) ໂດຍການຮ່ວມມ ກບັຫກົປະເທດສະມາຊກິ. ຈ ດປະສງົຂອງ        
ໂຄງການລເິລີ່ ມການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ແມ່ນເພ ່ ອໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ບນັດາປະເທດ
ອະນ ພາກພ ນ້ລ ່ ມແມ່ນ າ້ຂອງ (GMS) ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ກ າລງັເກດີຂຶນ້ ເນ ່ ອງຈາກຄວາມກດົດນັ
ຈາກປະຊາກອນ ແລະ ການຫນັປ່ຽນທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ວ່ອງໄວ ແລະ ເພ ່ ອປອ້ງກນັເຂດພ ນ້ທີ່ ອະນ ລກັ ຊວີະ
ນາໆພນັທີ່ ສ າຄນັທີ່ ສ ດໃນອະນ ພາກພ ນ້. 
 

ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ແມ່ນເພ ່ ອແກໄ້ຂຄວາມເສຍຫາຍຂອງພ ນ້ທີ່  ທີ່ ອ 
ດມົຮັ່ ງມດີາ້ນຊວີະນາໆພນັປ່າໄມຂ້ອງເຂດພາກໃຕຂ້ອງ ສປປລາວ. ຄວາມເສຍຫາຍນີກ້ າລງັເຮດັໃຫຄ້ວາມສາມາດ
ຂອງພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມໃ້ນການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັເກດີຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ການສະໜອງການບ ລກິານດາ້ນລະບບົນິ
ເວດທີ່ ສ າຄນັ ເຊິ່ ງຈ າເປນັແກ່ການດ າລງົຊວີດິໃນທອ້ງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນດຽວກບັການສົ່ ງເສມີດາ້ນການລງົທນຶໃນຂະແໜງໄຟ
ຟາ້ນ າ້ຕກົ, ການຂນົສົ່ ງ, ນ າ້ ແລະ ການຄ າ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ.  
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ໄລຍະທ າອດິຂອງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການປະສານສມົທບົໂດຍ          
ອງົການຊບັພະຍາກອນນ າ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (WREA) ແລະ ປະກອບມກີານກ ່ ຕັງ້ແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ກບັ 11 ບາ້ນ ທີ່
ຢູ່ໃນເຂດເຊ ່ ອມຕ ່  ລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊປຽນ ແລະ ດງົຫວົສາວ ໃນແຂວງຈ າປາສກັ ພາກໃຕ ້ ຂອງ       
ສປປ ລາວ.    
 

ໄລຍະທ າອດິຂອງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ໄດເ້ລີ່ ມຂຶນ້ໃນປີ 2006 ແລະ ດ າເນນີຮອດ 2010. 

ເນ ່ ອງຈາກຜນົສ າເລດັຂອງການປະເມນີຜນົໄລຍະທ າອດິ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີໄດສ້ ບຕ ່ ສະໜບັສະໜນູດາ້ນ   
ງບົປະມານແກ່ໄລຍະທສີອງ ເຊິ່ ງເອີນ້ວ່າ ການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ .”  
 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີໄດລ້ງົນາມໃນຂ ຕ້ກົລງົຊ່ວຍເຫ  ອລາ້ [Grant 0242 Lao (SF)] ຮ່ວມກບັລດັຖະບານ 
ສປປ ລາວ ໃນວນັທ ີ14 ກ ມພາ 2011 ເຊິ່ ງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີຕກົລງົສະໜອງທນຶຈ ານວນ 20 ລາ້ນໂດລາ 
ພາຍໃຕໂ້ຄງການສະໜອງທນຶທະນາຄານພດັທະນາອາຊ-ີອະນ ພາກພ ນ້ແມ່ນ າ້ຂອງ ໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 
ສ າລບັອງົປະກອບຂອງໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ອະນ ພາກພ ນ້ແມ່ນ າ້ຂອງ (BCC). ກອງ
ທນຶຊ່ວຍເຫ  ອລາ້ ມຜີນົສກັສດິໃນວນັທ ີ14 ເມສາ. 
 

ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການແມ່ນເພ ່ ອສາ້ງແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັທີ່ ຄ ມ້ຄອງແບບຍ ນຍງົ ເຊິ່ ງລວມເອາົ 5 ເມ ອງ ໃນ
ສາມແຂວງໃນ ສປປ ລາວ ໄດແ້ກ່ ຈ າປາສກັ, ອດັຕະປ  ແລະ ເຊກອງ. ເຊິ່ ງໃນໂຄງການລວມມ ີ66 ບາ້ນ - 21 ບາ້ນ 
ໃນແຂວງຈ າປາສກັ, 22 ໃນແຂວງອດັຕະປ  ແລະ 23 ໃນແຂວງເຊກອງ.  
 

ໃນວນັທ ີ 18 ຕ ລາ 2016, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ໄດລ້ງົນາມເພີ່ ມຕ ່ ມໃນຂ ຕ້ກົລງົການຊ່ວຍເຫ  ອລາ້ [Grant 

0488 Lao (SCF)] ສ າລບັກອງທນຶເສມີ (AF) ຂອງ 12.84 ລາ້ນໂດລາ ເຊິ່ ງເປັນທນຶພາຍໃຕແ້ຜນງານການລງົທນຶ
ໃສ່ປ່າໄມ ້ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ 
ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ (REDD+) ໃນ ສປປ ລາວ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ພາຍໃຕ ້ກອງທນຶເສມີ
ແມ່ນຢູ່ໃນ 2 ເມ ອງ - ດາກຈ ງ ໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ພູວງົ ໃນແຂວງອດັຕະປ  ເຊິ່ ງມເີພີ່ ມອກີ 10 ບາ້ນ ແລະ 7 

ບາ້ນ ໃນແຕ່ລະເມ ອງຕາມລ າດບັ.  
 

ດວ້ຍກອງທນຶທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ກ ານດົວນັສິນ້ສ ດໂຄງການ ຈຶ່ ງໄດຖ້ ກເລ ່ ອນຈາກ ມນີາ 2019 ເປນັ ທນັວາ 2019 ແລະ 
ການຍ ່ ນສະເໜເີພ ່ ອຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາດ າເນນີໂຄງການ (ສ າລບັອງົປະກອບ BCC-AF) ຈນົເຖງິທນັວາ 2021 

ໄດຖ້ ກອະນ ມດັ ໂດຍທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີໃນເດ ອນມນີາ. ວນັສິນ້ສ ດໂຄງການສ າລບັກອງທນຶ   ແມ່ນວນັທ ີ
30 ມຖິ ນາ 2022, ຫ   6 ເດ ອນ ພາຍຫ ງັກດິຈະກ າພາກສະໜາມສ າເລດັສມົບູນ.  
 

ໂຄງການມຜີນົໄດຮ້ບັດັ່ ງນີ:້   
  

ຜນົໄດຮ້ບັ 1: ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງສະຖາບນັ ແລະ ຊ ມຊນົຕ່າງໆ ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັຕາມ
ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ , (a) ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຄວາມອາດສາມາດຂອງລະດບັຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ສ າລບັ       
ການວາງແຜນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ; ແລະ (b) ສະໜອງນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ການນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົ, ຄ າແນະນ າ ແລະ/ຫ   ລະບຽບການທອ້ງຖິ່ ນ ສ າລບັການບງັຄບັໃຊແ້ຜນການຄ ມ້ຄອງ           
ຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ .   
  

ຜນົໄດຮ້ບັ 2: ຟ ນ້ຟູ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ແບບຍ ນຍງົ, ດ າເນນີ (a) ການ
ຟ ນ້ຟູປ່າໄມ,້ (b) ການປູກປ່າທ າມະຊາດຄ ນໃໝ່, (c) ການປູກເສມີປ່າ, ແລະ (d) ການປູກເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ກະ
ສກິ າປ່າໄມ.້  
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ຜນົໄດຮ້ບັ 3: ປບັປ ງຊວີດິການເປນັຢູ່ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການກ ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍ,  (a) 

ການສາ້ງກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນໃນແຕ່ລະບາ້ນໂຄງການ (b) ສ າເລດັການສາ້ງໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍໃນແຕ່
ລະບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ. 
    

ຜນົໄດຮ້ບັ 4: ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ ການບ ລກິານສະໜບັສະໜນູ. ໃຫກ້ານບ ລກິານສະໜບັສະໜນູ ແລະ 
ການສາ້ງຄວາມສາມາດກ່ຽວກບັການບ ລຫິານໂຄງການ, ການຈດັຊ ,້ ການຄ ມ້ຄອງການເງນິ, ການລາຍງານຄວາມຄ ບ
ໜາ້, ການຕດິຕາມຜນົກະທບົ, ການປອ້ງກນັດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງການຕດິຕ ່ ສ ່ ສານ.  

 

ການໃຫທ້ນຶເພີ່ ມຈາກແຜນງານການລງົທນຶປ່າໄມ ້(FIP) ແມ່ນການຫາເງນິທນຶສ າລບັມາດຕະການຕ່າງໆ (i) ການຫ  ດ
ຜ່ອນການປ່ອຍທາດກາກບອນຈາກການຫ  ດຜ່ອນການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມປ່າໄມ;້ (ii) ຮກັສາ
ບ່ອນເກບັກກັທາດກາກບອນ ໂດຍປບັປ ງກດິຈະກ າການອະນ ລກັປ່າໄມ ້ ເພ ່ ອຊ່ວຍຫ ກີລຽ້ງການປ່ອຍ ທາດກາກ
ບອນ (ເຊັ່ ນ ການຄ ມ້ຄອງໄຟໄໝ)້; (iii) ການເພີ່ ມປະລມິານການເກບັກກັທາດກາກບອນ ໂດຍຜ່ານການປູກໄມ,້ 

ການຟ ນ້ຟູບູລະນະປ່າໄມ;້ ເຊິ່ ງລວມມວີທິກີານຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ (SFM); ການປບັປ່ຽນການດ າລງົຊວີດິ 
ແລະ ລະບບົການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ; ແລະ ການສົ່ ງເສມີ.  
                                         

(1) ໂດຍພ ນ້ຖານແລວ້ ໂຄງການປະກອບມ ີ69 ບາ້ນ ເຊິ່ ງປະຈ ບນັເຫ  ອຢູ່ 66 ບາ້ນ ເນ ່ ອງຈາກນະໂຍບາຍຂອງລດັ
ຖະບານໃນການລວມບາ້ນນອ້ຍເຂົາ້ກນັ. ບາ້ນສ ດທາ້ຍທີ່ ຍກົຍາ້ຍແມ່ນບາ້ນຕາງປ ງ, ດາກຈ ງ; (2) ການກະສກິ າປ່າໄມ ້
ເທງິດນິທີ່ ເສ ່ ອມໂຊມ; ແລະ (3) ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໂດຍການປບັປ ງຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ຄວາມຮູໃ້ນບນັດາ
ຄູ່ຮ່ວມງານ.  
 

ໂຄງການທງັໝດົແມ່ນຍງັຄງົມຊີ ່ ວ່າ ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ແຕ່ເພ ່ ອແຍກລະຫວ່າງ ສອງ
ແຫ ່ ງທນຶ, ອງົປະກອບໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ດັງ້ເດມີ ແມ່ນເອີນ້ວ່າ BCC-GMS 

(BCC) ດວ້ຍອງົປະກອບທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶເພີ່ ມຂອງໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ເອີນ້ວ່າ BCC-

FIP (FIP). ການໃຫທ້ນຶໂຄງການທງັໝດົແມ່ນໄດຈ້າກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ.ີ ການໃຫທ້ນຶ ແລະ ແຜນການລງົ
ທນຶພາຍໃຕຂ້ ຕ້ກົລງົທນຶຊ່ວຍເຫ  ອລາ້ ສ າລບັ BCC-GMS. ອງົກອນຮບັຜດິຊອບຫ ກັສ າລບັໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ຈນົ
ເຖງິວນັທ ີ19 ສງິຫາ 2016 ແມ່ນກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແຕ່ປະຈ ບນັແມ່ນກະຊວງ
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້ ຄາ້ຍກນັ, ອງົກອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ
ລອ້ມແຂວງ (PoNRE) ແຂວງຈ າປາສກັ, ອດັຕະປ , ແລະ ເຊກອງ ແຕ່ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທ ີ19 ສງິຫາ 2016 ຮອດປະຈ 
ບນັແມ່ນພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ (PAFO) ຂອງແຂວງດັ່ ງກ່າວ. ໃນເດ ອນສງິຫາ 2017, ໄດມ້ກີານ
ປບັປ ງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງບນັດາພະນກັງານຄ ນໃໝ່ ໂດຍບ ບ ແລະ ລວມເອາົກມົຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາ
ກອນປ່າໄມເ້ຂົາ້ກບັກມົປ່າໄມ.້ ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ໄດຖ້ ກລວມເຂົາ້ໃນພະແນກຄ ມ້
ຄອງປ່າສະຫງວນ.  
 

ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  (BCCP)  
 

ມສີາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ໃນໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ເຊິ່ ງມໂີຄງການ 3 (BCC1, 2 & 3) 

ເຂດ. ການປະເມນີຜນົຊວີະນາໆພນັ ແມ່ນດ າເນນີໃນແຕ່ລະເຂດຂອງສາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ດັ່ ງກ່າວ. ຜນົໄດຮ້ບັໄດ ້    
ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ເນ ອ້ທີ່ ປ່າໄມກ້ວມເອາົ 82.3% ຂອງເຂດພ ນ້ທີ່ ທງັໝດົ ໄດຮ້ບັການສະຫງວນໄວພ້າຍໃນສາມ
ເຂດໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  (4,153 ກໂິລຕາແມດັ). ໃນບນັດາເຂດພ ນ້ທີ່ ເຫ ົ່ ານີ,້ ປ່າດງົ
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ດບິແມ່ນປະເພດປ່າທີ່ ພບົເຫນັຫ າຍທີ່ ສ ດ, ເຊິ່ ງກວມເອາົປະມານ 60% ຂອງພ ນ້ທີ່ ທງັໝດົ, ຮອງລງົມາແມ່ນປ່າ    ປະ
ສມົ (12.7%), ປ່າໂຄກ (9.1%), ແລະ ປ່າປະສມົ ແລະ ປ່າໄມແ້ປກ (0.5%).  

 

BCC1: ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕຂ້ອງສາຍ ພູຫ ວງ, ສູງຈາກລະດບັນ າ້ທະເລລະຫວ່າງ 437-2,182 ແມດັ. ເຂດ
ພ ນ້ທີ່ ປ່າຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ ງທີ່ ນອນໃນ BCC1 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນອນໃນ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງເຂດອ່າງຮບັນ າ້ພູຫວ້ຍ
ແພວ, ເຊິ່ ງຢູ່ໃກ ້ແລະ ຕດິກບັປ່າຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດເຊຊບັ ແລະ ເຂດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດ.  
 

BCC2: ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕທ້ີ່ ມຊີາຍແດນຕດິກບັ ປະເທດກ າປູເຈຍ ແລະ ກວມເອາົພ ນ້ທີ່ ຕັງ້ແຕ່ຕນີພູ ໄປຈນົ
ເຖງິ 1,451 ແມດັ ຈາກລະດບັໜາ້ນ າ້ທະເລ, ພາຍໃນຂງົເຂດດັ່ ງ ກ່າວ ມພີ ນ້ທີ່ ປ່າຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ ເຊ ່ ອມຕ ່ ຕັງ້ແຕ່
ເຂດ   ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດດງົອ າພາມ ໄປທາງທດິຕາເວນັອອກສຽງເໜ ອ ແລະ ໃກກ້ບັຊາຍແດນລາວ-ກ າປູເຈຍ.  
  

BCC3: ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໂຄງການໄລຍະທໜີຶ່ ງ ແລະ ເປນັເຂດເຊ ່ ອມຕ ່ ລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ    
ເຊປຽນ ແລະ ດງົຫວົສາວ. ຂງົເຂດນີສ່້ວນໃຫຍ່ແມ່ນນອນໃນເຂດທົ່ ງພຽງ ທີ່ ມລີະດບັຄວາມຄອ້ຍຊນັ ຢູ່ລະຫວ່າງ 
86-240 ແມດັ ຈາກລະດບັໜາ້ນ າ້ທະເລ.  
 

ເຖງິແມ່ນວ່າໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ໄດເ້ພີ່ ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົໃນການປກົປອ້ງ 
ແລະ ອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັໃນເຂດແລວເຊ ່ ອມຕ ່ , ແຕ່ເນ ່ ອງຈາກມໄີພຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ໂຄງການໄດປ້ະເຊນີ ລວມມ ີການຂ ດ
ຄົນ້ບ ່ ແຮ່, ການພດັທະນາເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ, ການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ໄປເປນັທີ່ ດນິກະສກິ າ, ການຕດັໄມຜ້ດິກດົ
ໝາຍ ແລະ ການຕດັໄມ ້ແລະ ການລກັລອບລ່າສດັ ແລະ ຄາ້ສດັປ່າ.  
 

ສາຍສ າພນັຂອງໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ຕ ່ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ສປປ ລາວ.  
 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆ
ພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ໄດມ້ບີດົບາດສ າຄນັ ໃນ
ການຊ່ວຍໃຫ ້          ສປປລາວ ບນັລ ບາງເປົາ້ໝ
າຍແຫ່ງຊາດຂອງຕນົຈາກຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕບິດັງານດາ້ນຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ. ໂດຍສະ
ເພາະເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 11 [1.5.1]: ແຜນການ
ຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກອງທນຶຫ ກັແມ່ນມຢູ່ີ ເພ ່ ອບງັຄບັ
ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປກົປກັຮກັສາຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນ

ຊວີະນາໆພນັໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຫ່ງ (ຈາກທີ່ ມຢູ່ີ 2), 5 ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ, ປ່າ
ສະຫງວນ 3 ແຫ່ງ ແລະ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ . ການດ າເນນີງານ 1.5.1 (a) ການກະກຽມແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການ
ປບັປ ງແຜນການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງປ່າ      ປອ້ງກນັ ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງແລວເຊ ່ ອມຕ ່ .  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 12 [1.5.2]: ເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ຕດິຈອດກນັທາງພູມສີາດແມ່ນໄດຖ້ ກຮບັຮູ/້ສົ່ ງເສມີ ເພ ່ ອ
ສາ້ງໃຫເ້ປນັພາກສ່ວນແບບອນິຊຂີອງແລວເຊ ່ ອມຕ ່  2 ຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ສາມາດເຊ ່ ອມຕ ່ ເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສສ າຄນັທີ່      
ກະແຈກກະຈາຍນັນ້ເຂົາ້ກນັ. ການດ າເນນີງານ 1.5.2 ການພດັທະນາດາ້ນເຄ ອຂ່າຍທາງພູມສີາດຂອງຢ່າງໜອ້ຍ 69 

ພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມບ້າ້ນ ໃຫເ້ປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປອ້ງກນັແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ລະບບົການນ າໃຊທ້ີ່ ຍ ນ
ຍງົ. 
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ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ໄດພ້ດັທະ
ນາການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິບາ້ນ ແລະ ແຜນພດັທະນາບາ້ນ 
ໃນ 84 ບາ້ນ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນເພ ່ ອ
ອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ປບັປ ງການດ າລງົຊວີດິຂອງພວກ
ເຂາົ ໂດຍສາ້ງເປນັຂ ຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັໃນການອະນ ລກັຮ່ວມກບັ
ລະຫວ່າງໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊນົຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ.  

ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ: ທີ່ ດນິຈ ານວນ 84 ຕອນໄດຖ້ ກ
ກ ານດົໄວເ້ປນັປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັຂອງບາ້ນ ເຊິ່ ງມີ
ເນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົ 352,940 ຮຕ ເຊິ່ ງນອນຢູ່ໃນສາມເຂດຂອງ
ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ , ໃນເຂດ 

BCC1 ມ ີ12 ຕອນ ເປນັປ່າສະຫງວນ ມເີນ ອ້ທີ່  60,714 ຮຕ 
ແລະ 19 ຕອນເປັນປ່າປອ້ງກນັ ມເີນ ອ້ທີ່  61,621 ຮຕ, ໃນ
ເຂດ BCC2 ມ ີ 18 ຕອນ ເປນັປ່າສະຫງວນ ມເີນ ອ້ທີ່  45,068 ຮຕ ແລະ 9 ຕອນ ເປັນປ່າປອ້ງກນັ ມເີນ ອ້ທີ່  
100,490 ຮຕ, ໃນເຂດ BCC3 ມ ີ12 ຕອນ ແລະ 23 ຕອນ ເປນັປ່າສະຫງວນ ມເີນ ອ້ທີ່  84,884 ຮຕ ແລະ 26 
ຕອນ ເປັນປ່າປອ້ງກນັ ມເີນ ອ້ທີ່  162 ຮຕ. ນອກຈາກນັນ້, ໃບຢັງ້ຢ ນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ສ າລບັປ່າສະຫງວນ ແລະ 
ປ່າປອ້ງກນັ ແມ່ນໄດມ້ອບໃຫແ້ກ່ອ ານາດການປກົຄອງບາ້ນ.  

ການຟ ນ້ຟູ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ:້  

ເນ ອ້ທີ່ ຈ ານວນ 7,434 ຮຕ ໄດຮ້ບັການປູກປ່າ, ໃນນັນ້ 1,795 ຮຕ ໄດປູ້ກໄມໃ້ນເຂດດນິປອກໂລນ້ ແລະ 5,639 
ຮຕ ໄດມ້ກີານຟ ນ້ຟູຕາມທ າມະຊາດ. 
 

84 ໜ່ວຍງານລາດຕະເວນບາ້ນ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້, ທງັໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ລະດມົກ າລງັ ເພ ່ ອຕ ່ ຕາ້ນກບັ
ການລກັລອບຄາ້ຂາຍສດັປ່າໃນເຂດແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຕ່າງໆ ດວ້ຍການຮ່ວມມ ກບັບນັດາອງົກອນໃນການບງັຄບັໃຊ ້
ກດົໝາຍ. ເຄ ່ ອງແທບັເລດັ (Tablet) ໄດຖ້ ກນ າໃຊ ້ໂດຍໜ່ວຍລາດຕະເວນ ເພ ່ ອບນັທກຶຂ ມູ້ນ ແລະ ກວດສອບ
ການທ າລາຍປ່າໄມຜ່້ານດາວທຽມ.  

 

ການປບັປ ງການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍ: ກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນ ໄດຖ້ ກ
ຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໃນແຕ່ລະບາ້ນ. ໂຄງການໄດຈ້ດັສນັງບົປະມານໃຫແ້ຕ່ລະບາ້ນ 5000 ໂດລາ ເພ ່ ອເປັນກອງທນຶສ າລບັ
ແນວພນັ. ຊາວບາ້ນໄດພ້າກນັຈດັຕັງ້ກ ່ ມຜະລດິຂຶນ້ ເພ ່ ອໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິກອງທນຶດັ່ ງກ່າວ. ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງ 
ແລະ ກວດສອບກອງທນຶບາ້ນໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້ ແລະ ໄດຜ່້ານການຝກຶອບົຮມົ. ກ ່ ມຜະລດິຈ ານວນ 316 ກ ່ ມ ໄດ ້
ເຂົາ້ເຖງິກອງທນຶ ແລະ ໄດຈ້ດັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ເພ ່ ອປັບປ ງການດ າລງົຊວີດິຂອງຕນົ. 1139 ຄນົ ໄດຮ້ບັຜນົປະ
ໂຫຍດຈາກກອງທນຶດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງ 68%, 61% ແລະ 48% ແມ່ນກ ່ ມແມ່ຍງິ, ກ ່ ມຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຜູທ້ ກຍາກຕາມລ າ
ດບັ. 65 ໂຄງການໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍໂຄງການ. ປະເພດຂອງໂຄງລ່າງ
ພ ນ້ຖານປະກອບມ:ີ ຖະໜນົ, ຊນົລະປະທານ, ການພດັທະນາເຂດປູກເຂົາ້, ໂຮງຮຽນ, ສ ຂະອະນາໄມ, ນ າ້ປະປາ, 
ຫອ້ງປະຊ ມຂອງບາ້ນ ແລະ ຈ ດສ າລບັການກວດກາລາດຕະເວນ.  

 

ພາລະບດົບາດຂອງໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ໃນການບນັລ ເປົາ້ໝາຍໄອຈຂິອງສນົທສິນັຍາ
ຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ. 
 

ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ສປປ ລາວ ໄດມ້ພີາລະບດົບາດສ າຄນັໃນການຊ່ວຍໃຫ ້            
ສປປ ລາວ ໄດເ້ຮດັວຽກ ເພ ່ ອບນັລ  6 ໃນ 20 ເປົາ້ໝາຍໄອຈ.ິ 
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ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັ ໄອຈ ິ1: ການຮບັຮູກ່້ຽວກບັຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ: 

ຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍຜ່ານການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການຫ  ດ 
ຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງ, ເມ ອງ 
ແລະ ບາ້ນ. ນອກຈາກນີ,້ ການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັເປນັປະຈ າ ໄດຖ້ ກຈດັຂຶນ້ໃນ
ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍ (1) ກອງປະຊ ມຮ່ວມກບັຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ກ່ຽວກບັການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍ ແລະ ການຕດັ
ໄມ,້ ການລ່າສດັ ແລະ ການຄາ້ສດັປ່າ, (2) ການຈດັງານຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ວນັອະນ ລກັສດັປ່າ ແລະ ວນັປູກຕົນ້ໄມ,້ (3) 

ການສົ່ ງເສມີຄວາມຮູກ່້ຽວກບັການປອ້ງກນັໄຟປ່າ.  
 

ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັ ໄອຈ ິ2: ການເຊ ່ ອມສານຄ ນຄ່າດາ້ນຊວີະນາໆພນັ: 

ລະບຽບການຂັນ້ແຂວງກ່ຽວກບັແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັໃນແຂວງອດັຕະປ , ຈ າປາສກັ, ແລະ ເຊ
ກອງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ. ນອກຈາກນີຍ້ງັໄດພ້ດັທະນາລະບຽບການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິບາ້ນ ໃນແຕ່ລະບາ້ນຕາມແລວ
ເຊ ່ ອມຕ ່ ຕ່າງໆ.  

 

ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັ ໄອຈ ິ4: ການນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົຂອງຊບັພະຍາກອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັ 
ໄອຈ ິ11: ເຂດປ່າສະຫງວນໄດຮ້ບັການຄ ມ້ຄອງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ.  
ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ເຄັ່ ງຄດັເຊິ່ ງ 
ເຊ ່ ອມສານ ກບັການປບັປ ງການດ າລງົຊວີດິ ສ າລບັປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອກາດ ແມ່ນການດ າເນນີຍ ດທະສາດສ າຄນັ
ຂອງໂຄງການ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ມ່ນໄດຮ້ບັການປອ້ງກນັ ເພ ່ ອຮກັສາໜາ້ທີ່ ຂອງລະບບົ        
ນເິວດໃນການສະໜອງຜນົຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານຕ່າງໆ.  
 

ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັ ໄອຈ ິ14: ເພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການປບັໂຕ, ລະບບົນເິວດໄດຮ້ບັການຟ ນ້ຟູ.  
 

ການປູກປ່າໃນເຂດພ ້ນ້ທີ່ ດນິປອກໂລນ້ ແລະ ການຟ ນ້ຟູປ່າໂດຍທ າມະຊາດໃນປ່າໄມທ້ີ່ ເສ ່ ອມໂຊມ ໄດຖ້ ກຈດັຂຶນ້
ໂດຍໂຄງການ ເຊິ່ ງລວມມກີານປອ້ງກນັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ ສດັປ່າ ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ການປບັໂຕ
ຂອງການບ ລກິານຂອງລະບບົນເິວດ ຕ ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ.  
 

ໃນປີ 2017, ໄດມ້ກີານຟ ນ້ຟູປ່າໄມໃ້ນເນ ອ້ທີ່ ຫ າຍກ່ວາ 9,000 ຮຕ. ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນ 

(VDF) ແລະ ຄ ມ້ຄອງໂດຍສະຫະພນັແມ່ຍງິຂັນ້ບາ້ນ, ຂັນ້ເມ ອງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ, ກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນໄດເ້ພີ່ ມ
ຂຶນ້ຈາກ 341,647 ໂດລາ ເປນັ 368,919 ໂດລາ. ຮູບແບບການຜະລດິກະສກິ າແບບຍ ນຍງົໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໃນ 
21 ບາ້ນ ເພ ່ ອລຽ້ງສດັປີກ ແລະ ໝ,ູ 18 ບາ້ນ ສ າລບັລຽ້ງແບ,້ 5 ບາ້ນ ສ າລບັລຽ້ງປາ, ນອກຈາກນີ ້23 ບາ້ນ ຍງັໄດ ້
ຮບັການຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນການເຮດັສວນປູກພ ດ ແລະ ຜກັ.  
 

ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັ ໄອຈ ິ 15: ການສົ່ ງເສມີການປບັໂຕຂອງລະບບົນເິວດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊວີະ
ນາໆພນັ ໃຫແ້ກ່ການເກບັກກັທາດກາກບອນ.  
 

ການຮກັສາເຂດປ່າໄມທ້ີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈ ບນັ ໂດຍການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະ ການລາດຕະເວນ ແລະ ຮ່ວມກບັການ
ຟ ນ້ຟູປ່າໄມຈ້ະສາມາດຮກັສາ ແລະ ເພີ່ ມການເກບັກກັທາດກາກບອນຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ໃນຂະນະທີ່ ການປອ້ງກນັ
ໄຟປ່າ ກ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍທາດກາກບອນ. ນອກຈາກນັນ້, ການປບັປ ງການດ າ
ລງົຊວີດິຂອງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ຜ່ານການເຮດັກະສກິ າປ່າໄມ ້ ເຊິ່ ງທາດກາກບອນອນິຊສີາມາດຖ ກເກບັກກັໄວໃ້ນດນິ 
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ໃນຂະນະທີ່ ທາດອາຍກາກໂບນກິໃນບນັຍາກາດສາມາດຫ  ດລງົໄດ.້ ສະຫ  ບແລວ້, ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 
ຂອງແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ການປບັໂຕຂອງລະບບົນເິວດຕ ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 
 

ກດິຈະກ າການປະເມນີການເກບັກກັທາດກາກບອນ ໃນຂງົເຂດຂອງການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກວ້ 
ສ າລບັສອງປ່າປອ້ງກນັອ່າງຮບັນ າ້ ແລະ ສອງເມ ອງ ໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອດັຕະປ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການສກຶ
ສາຄວາມເປນັໄປໄດ.້  

 

ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັ ໄອຈ ິ19: ຄວາມຮູໄ້ດຮ້ບັການປບັປ ງ, ແບ່ງປນັ ແລະ ຖ່າຍທອດ. 
ການປະເມນີຜນົດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ໂດຍຜ່ານການລະບ ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ການເຊ ່ ອມຕ ່ ຂອງແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງ
ສດັປ່າແມ່ນໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້. ໄດສ້າ້ງແຜນທີ່ ບ ລມິະສດິສ າລບັຄວາມເໝາະສມົດາ້ນແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການ
ເຊ ່ ອມຕ ່  ພອ້ມທງັປກຶສາຫາລ ກບັຄູ່ຮ່ວມງານ ກ່ຽວກບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການຟ ນ້ຟູທີ່ ຢູ່ອາໄສ ມກີານນ າໃຊ ້
ຄອມພວິເຕແີບບພກົພາທີ່ ເຊ ່ ອມຕ ່ ກບັດາວທຽມ (Planet Labs) ເພ ່ ອບນັທກຶຂ ມູ້ນການລາດຕະເວນ ແລະ ເພ ່ ອ
ຕດິຕາມການຕດັໄມໂ້ດຍໜ່ວຍງານລາດຕະເວນບາ້ນ. ເຕກັໂນໂລຊນີີໄ້ດຖ້ ກນ າໃຊໂ້ດຍ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊ
ປຽນ. 
 

ກ ລະນສີກຶສາ 2: ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການອະນ ລກັ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັໃນ              
ສປປ ລາວ ຜ່ານໂຄງການສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມລາວ ໄລຍະສອງ (LENS2).  
 

ການຈດັຕັງ້ການຈດັສນັ ແລະ ກນົໄກການໃຫທ້ນຶ ສ າລບັວຽກງານການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ໃນ ສປປ ລາວ. 
 

ໃນປີ 2005 ສປປ ລາວ ດວ້ຍຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອຈາກ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ ໄດມ້ກີານ
ຈດັຕັງ້ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (EPF), ອງົການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຂຶນ້ ເພ ່ ອ
ໃຫທ້ນຶ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໂຄງການລເິລີ່ ມດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຈ ດມ ່ ງໝາຍຂອງກອງທນຶ ປກົປກັຮກັສາ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມແມ່ນເພ ່ ອຈດັຕັງ້ກອງທນຶໜຶ່ ງຂຶນ້ມາ ພອ້ມດວ້ຍຂະບວນການ ເຊິ່ ງກມົກອງ ຫ   ໜ່ວຍງານຂອງລດັ, 

ແລະ ສະມາຄມົທີ່ ບ ່ ຫວງັຜນົກ າໄລຢູ່ພາຍໃນຕ່າງກ ່ ໄດຮ້ບັການຊ ກຍູ ້ ເພ ່ ອສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ
ຕນົເອງຂຶນ້ ແລະ ຂ ການສະໜອງທນຶຈາກກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
 

ນບັຕັງ້ແຕ່ກອງປະຊ ມລເິລີ່ ມ ໃນປີ 2005, ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຜ່ານ 
ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະໜຶ່ ງ ແລະ ສອງ (LENS I & II). ໂຄງການສິ່ ງແວດ ລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະທໜີຶ່ ງ, ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ແລະ 2013, ໄດສ້ະໜອງທນຶ
ໃຫຫ້ າຍກ່ວາ 150 ໂຄງການຍ່ອຍ ຜ່ານກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. ໃນປີ 2014 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງ      ປ່າ
ສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ (PAW) ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້ດວ້ຍງບົປະມານ 23.83 ລາ້ນໂດລາ. ໂດຍພ ນ້ຖານແລວ້     ເປົາ້
ໝາຍລວມຂອງໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ ແມ່ນເພ ່ ອເສມີສາ້ງລະບບົການຄ ມ້ຄອງແບບມສ່ີວນ
ຮ່ວມໃນການອະນ ລກັຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັ ນ າ້-ສດັປ່າ. ໃນປີ 
2015 ປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ ຖ ກໂຮມເຂົາ້ກບັໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ II. 
ໃນໄລຍະນີ ້ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງໂຄງການອອກຕ ່ ມ ເພ ່ ອກວມເອາົພ ນ້ທີ່ ປ່າປອ້ງກນັອ່າງຮບັນ າ້, ສາ້ງ
ຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານລດັໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັ
ຄມົ. ການປບັປ ງໃຫເ້ປນັໂຄງການທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ນີ ້ເຮດັໃຫມ້ກີານເພີ່ ມທນຶຂຶນ້
ເປນັ 15 ລາ້ນໂດລາ. ລວມແລວ້, ປະຈ ບນັໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມ ີ38.83 ລາ້ນໂດ
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ລາ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັທນຶຈາກສະມາຄມົພດັທະນາລະຫວ່າງປະເທດ (IDA) ແລະ ກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມ
ໂລກ ແລະ ມາຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

 
 

 

ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ II ແມ່ນເພ ່ ອ ຊ່ວຍເສມີສາ້ງລະບບົການ
ຄ ມ້ຄອງ-ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຖ ກຄດັເລ ອກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນ ລກັປ່າສະຫງວນ, ການບງັຄບັ
ໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັນ າ້-ສດັປ່າ, ແລະ ການຄ ມ້ຄອງການປະເມນີຜນົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະທສີອງ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນສະຖາ
ບນັ ແລະ ນະໂຍບາຍ (PICE) ແລະ ປ່ອງການໃຫທ້ນຶເພ ່ ອລງົທນຶໃສ່ດາ້ນຊວີະນາໆພນັຊ ມຊນົ (CBI), ເຊັ່ ນດຽວ
ກບັການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫກ້ອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການບ ລຫິານ     
ໂຄງການ. 
 

ມນັປະກອບມສີາມອງົປະກອບຫ ກັ ຂອງແຜນງານການໃຫທ້ນຶຂອງໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່                       
ສປປ ລາວ: 

• ອງົປະກອບທ ີ1 (14.4 ລາ້ນໂດລາ): ການພດັທະນາສະຖາບນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາ
ມາດ ເພ ່ ອປບັປ ງຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະສານງານຂອງສະຖາບນັມວນຊນົຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ 
ເພ ່ ອອອກແບບ ແລະ ຕດິຕາມນະໂຍບາຍດາ້ນຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໃນ
ລະດບັຊາດ ແລະ ພາກພ ນ້.  

• ອງົປະກອບທ ີ2 (20.6 ລາ້ນໂດລາ): ການຄ ມ້ຄອງສດັປ່າ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ, ເພ ່ ອປັບປ ງຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ການປະສານງານຂອງສະຖາບນັທອ້ງຖິ່ ນ, ພາກປະຊາສງັຄມົ ແລະ ຊ ມຊນົຕ່າງໆ ເພ ່ ອຄ ມ້
ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປ່າ.  

• ອງົປະກອບທ ີ 3 (6.83 ລາ້ນໂດລາ): ໂຄງການບ ລຫິານ ແລະ ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພ ່ ອ
ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ. ອງົປະກອບນີແ້ມ່ນເພ ່ ອ (a) ສົ່ ງມອບຜນົໄດຮ້ບັໂຄງການ ແລະ (b) ເພ ່ ອຊ່ວຍກອງ
ທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫກ້າຍເປນັຜູດ້ າເນນີງານທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ຖ ກຮບັຮູໃ້ນດາ້ນການເງນິເພ ່ ອສິ່ ງ
ແວດລອ້ມທີ່ ສາມາດສົ່ ງມອບ ແລະ ຕດິຕາມໂຄງການຍ່ອຍໃນທົ່ ວປະເທດ. 

 

ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ II ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການອະນ ລກັຊວີະ
ນາໆພນັຮ່ວມກບັໂຄງການຍ່ອຍ.  
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ທງັໝດົມ ີ433 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມ ີ26ໂຄງ ການ
ໄດຮ້ບັທນຶພາຍໃຕຂ້ງົເຂດນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ, ມ ີ 17 ໂຄງການຍ່ອຍກ າລງັ ໄດຮ້ບັທນຶ
ຜ່ານພາຍໃຕຂ້ງົເຂດການລງົທນຶດາ້ນຊວີະນາໆພນັຊ ມຊນົ. ປະຈ ບນັມ ີ 5 ໂຄງການຈາກການລງົທນຶ ໃສ່ຊວີະນາໆ
ພນັຊ ມຊນົ ແລະ 1 ໂຄງການ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດ ສາມາດໄດສ້ າເລດັສມົບູນ ພອ້ມດວ້ຍ 36 
ໂຄງການທີ່ ຍງັເຫ  ອ ຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ.     
 

ໂດຍທົ່ ວໄປ, ໂຄງການຈາກທງັສອງປ່ອງໃຫທ້ນຶແມ່ນເນັນ້ໃສ່ ການສະໜບັສະໜນູໂດຍກງົ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາ
ມາດໃນການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ຫ   ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ.     
ສ າລບັໂຄງການທີ່ ຢູ່ໃນຂງົເຂດນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແມ່ນເນັນ້ໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ 
ຂັນ້ລດັຖະບານສູນກາງ ຫ   ຂັນ້ແຂວງ, ສ່ວນບນັດາໂຄງການທີ່ ລງົທນຶໃສ່ຊວີະນາໆພນັຊ ມຊນົແມ່ນເນັນ້ໃສ່ຂັນ້ແຂວງ 
ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ (ຕາຕະລາງ 1). ພາຍໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ, ສ່ວນໃຫຍ່ (19)   ກ າລງັຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ລດັຖະບານຂັນ້ແຂວງ ພອ້ມດວ້ຍອກີ 7 ໂຄງການ ພາຍໃຕກ້ານຄ ມ້ຄອງຂັນ້ແຂງ
ຂອງແຂວງຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ, ວຽງຈນັ, ບ ລຄິ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ.                    
ສ າລບັນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ (17) ໂຄງການແມ່ນມເີປົາ້ໝາຍເພ ່ ອສະໜອງ
ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນບນັຫາທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ           
ປະກອບມ ີ9 ໂຄງການທີ່ ເນັນ້ໜກັໃສ່ການເພີ່ ມຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ 
(ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປອ້ງກນັ ແລະ ສດັປ່າສະຫງວນ). 
 

ກອງທນຶ ສະໜບັສະໜນູໂດຍກງົ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມ
ອາດສາມາດດາ້ນການອະນ ລກັຊວີະນາໆ

ພນັ 

ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ 

ລວມ 

(ໂຄງການ) 

ລະດບັຊາດ ຂັນ້ແຂວງ ລະດບັຊາດ ຂັນ້ແຂວງ 
ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ການສາ້ງ
ຄວາມອາດ
ສາມາດ 

8 1 11 6 26 

ການລງົທນຶໃສ່
ຊວີະນາໆພນັ
ຊ ມຊນົ 

- 17 - - 17 

ລວມ 8 18 11 6 43 

 

ສາຍພວົພນັຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປລາວ ໄລຍະທ ີ  II ໃນການສະ  
ໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຊວີະ
ນາໆພນັ ໄອຈ ິຂອງ ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ. 

ເນ ່ ອງຈາກເປນັແຫ ່ ງກອງທນຶພາຍໃນທີ່ ສ າຄນັ ສ າລບັການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊວີະນາໆ
ພນັ ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະທ ີ II ໄດມ້ພີາລະບດົບາດສ າຄນັໃນການຈດັຕັງ້        

 
3 ເບິ່ ງ https://laoepf.org.la/projects/lens 2-projects/ 

https://laoepf.org.la/projects/lens2-projects/
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ປະຕບິດັຫ າຍເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ. 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 11 [1.5.1] ແຜນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການໃຫທ້ນຶທີ່ ສ າຄນັແມ່ນເພ ່ ອບງັຄບັໃຊກ້ານປົກປັກຮກັສາ 
ຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຫ່ງ (ຈາກທີ່ ມຢູ່ີ 2), 5 ປ່າສະ 
ຫງວນຂອງແຂວງ, ປ່າປອ້ງກນັ 3 ແຫ່ງ ແລະ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ແລະ ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 28 [5.1.2] ກນົໄກດາ້ນ
ສະຖາບນັໄດຮ້ບັການເສມີສາ້ງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ເພ ່ ອເພີ່ ມການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານດາ້ນຊວີະນາໆພນັໃນ
ການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຂະແໜງການເສດຖະກດິທີ່ ສ າຄນັ (ພະລງັງານ, ກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ)້ ແລະ ໃນທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງໜອ້ຍ 3 ແຂວງ ແລະ   ພາຍໃຕກ້ານລງົທນຶໃສ່ຊວີະນາໆພນັຊ ມຊນົ ໄດມ້ ີ5        

ໂຄງການທີ່ ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການສາ້ງຄວາມສາມາດ ດາ້ນການຄ ມ້ຄອງ             
ປ່າສະຫງວນ (PAs) ແລະ ປ່າປອ້ງກນັ (PFs), ໃນແຂວງບ ລຄິ າໄຊ (BLX), ຫວົພນັ (HP), ຫ ວງພະບາງ (LPB), 

ຊຽງຂວາງ (XK), ແລະ ຄ າມ່ວນ (KM). ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການໄດຖ້ ກກະກຽມ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕິບັດໂດຍ        
ຂະແໜງປ່າໄມໃ້ນແຕ່ລະແຂວງ. ພາຍໃຕໂ້ຄງການເຫ ົ່ ານີ ້ມພີະນກັງານຈາກອງົກອນຕ່າງໆຫ າຍກ່ວາ 200 ຄນົ ທີ່ ໄດ ້
ຮບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັຫວົຂ ບ້ ລມິະສດິສ າລບັການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັ ເຊິ່ ງປະກອບມີ
ການສ າມະນາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົຫ າຍຄັງ້ ເພ ່ ອສາ້ງຈດິສ ານກຶດາ້ນການອະນ ລກັ, ເຜີຍແຜ່ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ໃນການປົກປັກຮກັສາປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ. ໂຄງການຍງັໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນການເສມີສາ້ງຄວາມ
ສາມາດຂອງຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ (DONRE) ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ
ໃນການວາງແຜນ, ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 
 

ໂຄງການຍ່ອຍອ ່ ນໆໃນລະດບັແຂວງທີ່ ຄ ມ້ຄອງໂດຍພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແຂວງ (PAFO) ປະກອບມີ
ຫ າຍໂຄງການລເິລີ່ ມທີ່ ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ: (1). ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດນ າ້ມ່ວນ-ນ າ້ຍວ້ງ  
ເຂດຍອດນ າ້ມ່ວນ (NM-NG NPF)ໃນແຂວງບ ລຄິ າໄຊໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ; (2) ການເພີ່ ມຄວາມອາດສາມາດໃຫ້
ແກ່ຂະແໜງຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ແລະ ສະໜບັສະໜນູປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນການປກົປກັຮກັສາປ່າ
ສະຫງວນດງົນາຕາດ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (DNT-PPA); (3) ການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນພູມ ດ-ພູສນັເຂ ່ ອນ, 

ແຂວງວຽງຈນັ (PMPSK-PPA); (4) ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ
ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ໃນປ່າປອ້ງກນັຂອງແຂວງ ນ າ້ອນິ-ພູຫນີເຫ ກັໄຟ ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ ຊ ມຊນົ, ແຂວງ
ຄ າມ່ວນ; (5) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຮ່ວມມ ຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ າ້ຊ າ, ແຂວງຫວົພນັ; (6) ການ
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຮ່ວມມ ຄ ມ້ຄອງປ່າປອ້ງກນັ ພູພ ງ-ພູຜາທນູ ແລະ ຕາດກວາງຊ,ີ ແຂວງຫ ວງພະບາງ
ແລະ (7) ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂວງດາ້ນການຮ່ວມມ ຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບດົປ ່ ງຈອງ, ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ.  
  

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 13 [1.5.3] ການສູນພນັຂອງສາຍພນັບ ລມິະສດິ ຢ່າງໜອ້ຍຫາ້ສາຍພນັ (ທີ່ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການ
ພຈິາລະນາຈາກບນັຊແີດງຂອງລາວ) ໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ຈາກການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ດຂີຶນ້ 
ແລະ ການອະນ ລກັໃນແຫ ່ ງກ າເນດີ ແລະ ນອກແຫ ່ ງກ າເນດີ.  
 

ໂຄງການຍ່ອຍກ່ຽວກບັການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍກ່ຽວກບັສດັປ່າ ແລະ ສດັນ າ້ 
ກ າລງັຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍກອງກວດກາປ່າໄມແ້ຂວງ (POFI) ຂອງແຂວງບ ລຄິ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ຫວົພນັ 
ພອ້ມທງັສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຄ ອຂ່າຍການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັນ າ້ ແລະ ສດັປ່າ ຢູ່ລາວ 
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(LAO-WEN) ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເຊິ່ ງເອີນ້ວ່າ P-WEN ແລະ D-WEN. ໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົນີ ້ໄດ ້
ລວມເອາົຫ າກຫ າຍກດິຈະກ າດາ້ນການເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົເຂົາ້ນ າ.  
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 23 [3.1.4]: ການປະສານງານລະຫວ່າງຊາດ/ພາກພ ນ້ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງເພ ່ ອເລັ່ ງສາ້ງ ແລະ ນ າ
ໃຊຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັລກັສະນະຂອງຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
 

ໂຄງການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງໜ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງ ການປກົປກັຮກັສາອ່າງຮບັນ າ້ (WMPA) ເພ ່ ອຄ ມ້ຄອງ
ອ່າງຮບັນ າ້ເທນີ 2 ແລະ ນາກາຍ-ນ າ້ເທນີ (NNT) ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແມ່ນເພ ່ ອປບັປ ງລະບບົການຄ ມ້ຄອງ ຂອງ 
ໜ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງການປກົປກັຮກັສາອ່າງຮບັນ າ້ ໂດຍການເສມີສາ້ງການຮ່ວມມ ແບບສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ       ສປ
ປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. ການຮ່ວມມ ຂາ້ມພມົແດນນີແ້ມ່ນແນໃສ່ສົ່ ງ
ເສມີການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຕາມແລວຊາຍແດນໃຫໄ້ດດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້ ແລະ ຊ່ວຍປອ້ງກນັການລກັລອບລ່າສດັປ່າຜດິ
ກດົໝາຍ ແລະ ການຄາ້ສດັປ່າຜດິກດົໝາຍໃນລະດບັພາກພ ນ້. 
 

ມ ີ5 ອງົປະກອບຍ່ອຍຂອງໂຄງການນີ ້ຄ  3 ການຄົນ້ຄວ້າ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ. ພາຍໃຕອ້ງົປະກອບ
ຍ່ອຍນີ ້ມນັມແີຜນງານສ າລບັ:  

• ການອອກແບບການຕດິຕາມດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ;  
• ການປະເມນີດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທີ່ ວດັແທກລະດບັຄວາມຮັ່ ງມຂີອງຊ ມຊນົ ພາຍໃນເຂດອ່າງຮບັນ າ້ 

ນາກາຍ-ນ າ້ເທນີ, ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົເທງິບກົ ແລະ ການຕດິຕາມນກົ ໃນສີ່ ຂງົເຂດການຄົນ້ຄວ້າຫ ກັ (1) 

ແຜນງານພ ດຕະກູນໄມໃ້ບແຫ ມ (Glyptostrobus pensilis): (ດວ້ຍການປະສານງານກບັມະຫາວ ິ   ທະ
ຍາໄລຊານຟຣານຊສິໂກ, ມະຫາວທິະຍາໄລໂຄລ າເບຍ ແລະ Royal Botanic Garden Edinburgh); 

(2) ການສ າຫ ວດຊາ້ງ (ດວ້ຍການປະສານງານກບັມະຫາວທິະຍາໄລມຊູິຣີ ແລະ ບ ລສິດັ ໄຟຟາ້ ນ າ້ເທນີ; (3) 
ກດິຈະກ າຕ່າງໆ ປະສານງານຮ່ວມກບັກ ່ ມປະຕບິດັງານຮກັສາເສາົລາ; (4) ກດິຈະກ າຕ່າງໆ ທີ່ ດ າເນນີໂດຍ
ໂຄງການອະນ ລກັ: ກ່ຽວກບັແຜນງານສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົ, ແຜນງານ DNA ສິ່ ງແວດລອ້ມ;  

• ການຕດິຕາມການປກົຄ ມຂອງປ່າໄມ/້ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ. ໃນປີ 2017 ໄດມ້ກີານປະເມນີການສູນເສຍປ່າໄມ ້
ໃນພ ນ້ທີ່ ຫ າຍກ່ວາ 3,500 ກໂິລຕາແມດັ; 

• ການຕດິຕາມກດິຈະກ າທີ່ ເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ສ າຄນັ ປະກອບມ;ີ ການຕດິຕັງ້ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ
ງານການນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ດາ້ນການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານໂດຍນ າໃຊລ້ະບບົ SMART ແລະ ການຝກຶອບົ
ຮມົກ່ຽວກບັການນ າໃຊລ້ະບບົ SMART. SMART ແມ່ນເຄ ່ ອງມ ຄ ມ້ຄອງດາ້ນຂ ມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ອອກ
ແບບເພ ່ ອວດັແທກ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ປບັປ ງຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງໜ່ວຍລາດຕະເວນບງັຄບັໃຊກ້ດົ
ໝາຍສດັປ່າ ແລະ ກດິຈະກ າດາ້ນການອະນ ລກັພາກສະໜາມ. 

   

ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມກີານປະກອບສ່ວນຈາກການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບນັ ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງປ່າ
ສະຫງວນ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັ ແລະ ໂຄງການອະນ ລກັສດັປ່າ ເຊິ່ ງບດົລາຍງານສະຖານະພາບຂອງການຄ ມ້ຄອງ ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດຖ້ ກຮ່າງຂຶນ້, ແຜນແມ່ບດົສ າລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດກ າລງັຢູ່ໃນຂະບວນການກະກຽມ,  
ບນັດາຄູ່ມ ສ າລບັ 11 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດຖ້ ກກະກຽມ ແລະ ປກຶສາຫາລ ພາຍໃນສະມາຊກິໜ່ວຍງານໂຄງການ 
ເຊັ່ ນ: ການຮ່ວມມ ໃນການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ການກ ານດົເຂດສ າລບັການອະນ ລກັ ແລະ ພດັທະນາໃນ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ການຕດິຕາມດາ້ນຊວີະນາໆພນັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະອ ່ ນໆ. ໄດມ້ກີານສາ້ງຂ ມູ້ນ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂຶນ້ 3 ສະບບັ (ເຊປຽນ, ນາກາຍ-ນ າ້ເທນີ, ຫນີໜາມໜ ່ ) ແລະ ໄດເ້ກບັກ າຂ ມູ້ນພ ນ້ຖານອ ່ ນໆ
ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຈາກສະຫວນັນະເຂດ ໄປເຖງິແຂວງໃນເຂດພາກໃຕ ້(ດງົຫວົສາວ, ເຊຊບັ,   ດງົອ າພາມ 
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ແລະ ອ ່ ນໆ). ຊ ດຂ ມູ້ນຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແມ່ນໄດມ້ກີານກວດສອບຄວາມຖ ກຕອ້ງຢ່າງເປນັລະບບົ, ລວມ
ທງັຫ າຍກດິຈະກ າທີ່ ມແີຜນຕ ່ ເນ ່ ອງ ເຊັ່ ນ: ຖານຂ ມູ້ນສ າລບັການຕດິຕາມການລງົທນຶໃນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ. 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ NT25 [4.1.2]: ສາ້ງຈດິສ ານກຶໃຫແ້ກ່ມະຫາຊນົກ່ຽວກບັຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ລະຫວ່າງຄູ່
ຮ່ວມງານເປົາ້ໝາຍ ເຊິ່ ງລວມມກີ ່ ມເປົາ້ໝາຍຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທງັໝດົ 24 ແຫ່ງ.  
ໂຄງການຍ່ອຍດາ້ນການກ ່ ສາ້ງເຂດເລ ອກຕັງ້ຂອງການບ ລຫິານດາ້ນສາທາລະນະກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊວີະນາໆ
ພນັ ແລະ ບນັຫາສດັປ່າ ໄດມ້ຈີ ດມ ່ ງໝາຍພ ນ້ຖານໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງກມົປະຊາສ າພນັ ເພ ່ ອ       
ຜນັຂະຫຍາຍຄວາມຮູກ່້ຽວກບັເຂດພ ນ້ທີ່  ແລະ ສດັປ່າສະຫງວນໃຫແ້ກ່ພະນກັງານລດັ ແລະ ຜູມ້ສີດິຕດັສນິດາ້ນ    
ນະໂຍບາຍ. ແຜນງານຍ່ອຍນີໄ້ດພ້ດັທະນາຫ ກັສູດການຝກຶອບົຮມົສ າລບັພະນກັງານລດັຫ ກັແຫ ່ ງ ກ່ຽວກບັບນັຫາ
ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ການຄ ມ້ຄອງເນ ອ້ໃນຂອງເວບັໄຊ ໌ໃນ 10 ແຂວງ, ຈດັທດັສະນະສກຶສາ ແລະ ລງົຢຽ້ມຢາມເຂດ
ຈ ດສ ມ ແລະ ຈດັພມິ 4 ຫວົຂ  ້ກ່ຽວກບັປ່າສະຫງວນ, ສດັປ່າ ແລະ ການປະມງົທີ່ ຈດັພມິໃນວາລະສານຜູບ້ ລຫິານ 

ແລະ ໄດເ້ຜຍີແຜ່ຂ່າວສານທາງວທິະຍ  3 ຄັງ້ ແລະ ທາງໂທລະພາບ 4 ຄັງ້.  
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ NT26 [4.1.3]: ຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີ່ ຍ ນຍງົ ແມ່ນລວມເຂົາ້ໃນ ແຜນ
ງານການສກຶສາແບບສາມນັ ແລະ ການສກຶສານອກລະບບົ.  

ໂຄງການຍ່ອຍ: ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດ ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ ໂດຍ ຄະນະ
ວທິະຍາສາດປ່າໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ:້  

• ຈດັຫ ກັສູດການຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ 3 ຫ ກັສູດ ແລະ ຜະລດິປຶມ້ຄູ່ມ ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, 

ການຄ ມ້ຄອງສດັປ່າ, ແລະ ການດ າລງົຊວີດິ. 576 ຄນົ (ຍງິ 164 ຄນົ) ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ໃນແຜນງານ
ດັ່ ງກ່າວ; 

• ໃຫໂ້ອກາດແກ່ການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ການສກຶສາລະດບັປະລນິຍາຕ ີ ເຊິ່ ງມນີກັສກຶສາທງັໝດົ 7 ຄນົ ທີ່
ໄດຮ້ບັທນຶ ແລະ ກ າລງັສກຶສາທີ່ ປະເທດໄທ ແລະ ສປປ ລາວ;  

• ຫ ກັສູດການສກຶສາລະດບັປະລນິຍາຕທີີ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ (ສາຂາການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ ້ ແລະ ສດັ 
ປ່າ) ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການອະນ ມດັໂດຍກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ (MOES) ແລະ ປະຈ ບນັນກັສກຶສາ           
ສາມາດລງົທະບຽນຮຽນສາຂາດັ່ ງກ່າວກບັມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນອກນີຍ້ງັໄດພ້ດັທະນາສາລະບານ 

ຫ ກັສູດຂອງ 39 ວຊິານ າອກີ. 

 

ກ ລະນສີກຶສາ 3: ບດົສະເໜໃີນການຂຶນ້ບນັຊປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່  ໃຫເ້ປນັແຫ ່ ງມ ລະດກົໂລກແຫ່ງ
ຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັງ້ທ າອດິ? 

 

ຄ ນຄ່າສ າຄນັຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່   
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່  ຕັງ້ຢູ່ພາກກາງ 
ຂອງ ສປປລາວ, ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທີ່ ຫນີປູນອນິໂດຈນີ 
ພາກກາງເຊ ່ ອມຈອດ ກບັສາຍພູຫ ວງ (Annamite). 
ຕດິກບັຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ  ໃນເມ ອງບວົລະພາ, 
ແຂວງຄ າມ່ວນ ເຊິ່ ງກວມເອາົ ພ ນ້ທີ່  82,000 ຮຕ 
ຂອງພູຫນີປູນຄາສທ ໌ (karst) ເປນັຮອຍແບ່ງແຍກ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ ງເປນັແລວ ຕ ່ ເນ ່ ອງທີ່ ຂາ້ມຜ່ານຊາຍ
ແດນໄປ ເຖງິປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈນົເຊ ່ ອມຕ ່  ຮອດ
ເຂດມ ລະດກົໂລກ ຟງົງາ-ເກບງັ ຢູ່ຫວຽດນາມ. ໃນ
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ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫນີໜາມໜ ່  ມທີງັໝດົ 11 ປະເພດຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສ ເຊິ່ ງລວມມ ີ7 ເຂດ ປ່າໄມ,້ 2 ເຂດດນິ
ບ ລເິວນນ າ້, ລານຫນີ (ຫ   ປ່າໄມບ້າງໆ, ກະແຈກກະຈາຍຕາມພູຫນີປູນ) ແລະ ຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ເປນັຖ າ້. ເຂດດັ່ ງກ່າວ
ແມ່ນມປ່ີາໄມປ້ະມານ 31%, 20% ແມ່ນປ່າໄມທ້ີ່ ຕບຶໜາ. ເຂດພ ນ້ທີ່  ທີ່ ໃກກ້ບັຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນເປນັພູ. ພູຊວງແມ່ນຈ ດສູງສ ດ(1492ແມດັ)ຂອງຂງົເຂດນີ.້  
http://www.hinnamno.org/index.php/la 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາວ່າ ມຄີ ນຄ່າສາກນົທີ່ ໂດດເດັ່ ນດາ້ນວວິດັທະນາການ ຂອງ
ພູມທີດັຫນີປູນທີ່ ສບັຊອ້ນ ແລະ ງດົງາມ:  

ປະຫວດັທາງທ ລະນວີທິະຍາຂອງຫນີທີ່ ພົນ້ອອກມາ ແມ່ນຍອ້ນເວລາກບັໄປໃນໄລຍະຕົນ້ ຂອງຍ ກກ າເນດີສດັເລ ອ
ຄານ ແລະ ແມງໄມຂ້ະໜາດໃຫຍ່ (ຄາບອນນເີຟຮສັ/໌Carboniferous) (350 ລາ້ນປີກ່ອນ), ພອ້ມກບັທ ລະນ ີ

ສນັຖານວທິະຍາຫນີຄາສທ ໌ ທີ່ ພດັທະນາມາເຖງິ    
ປດັຈ ບນັ. ການກ ່ ໂຕຂອງ ແຂວງຄ າມ່ວນ, ການລຽງ
ໂຕຂອງຫນີປູນໜາ 1,100 ແມດັ, ໄດ ້ກ ່ ໂຕ ຂຶນ້ໃນ
ຊ່ວງຍ ກກາງ ຄາບອນນເີຟຣສັ ໌ (Carboniferous) 
ໄປຈນົເຖງິ ກ່ອນຍ ກເພມີຽນ (Permian). 
ວວິດັທະນາການ ຂອງການພດັທະນາ ພູມສນັຖານ
ຂອງຫນີຄາສທແ໌ມ່ນເປນັຜນົ ຈາກ ປະຫວດັການ
ປ່ຽນແປງພູມສນັຖານ ທີ່ ສບັຊອ້ນ. ການກ ່ ໂຕຂອງ 
ສາຍພູອນິໂດ ໄຊນຽນ ໄດເ້ກດີ ຂຶນ້ໃນຊ່ວງກາງ ຍ ກ
ໄທຣແອສັຊກິ (247 ລາ້ນປີກ່ອນ). ການບບີອດັ, 

ຍກົໂຕ ແລະ ການກດັເຊາະຄັງ້ນີ ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຫ າຍ
ແກ່ເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ,້ ເຮດັໃຫທ້າດກາກບອນຈ ານວນຫ າຍໄຫ ເຂົາ້ສູ່ຕ າແໜ່ງເຄິ່ ງບກົ, ແລະ ສົ່ ງຜນົໃຫ ້
ເກດີຂະບວນການກາຍເປນັຫນີປູນທີ່ ຖ ກກດັເຊາະ (karstification). ຈາກນັນ້ຫນີຄາສທ ໌ ໄດຖ້ ກທບັຖມົພາຍໃຕ ້
ຊັນ້ຂອງຍ ກໄທຣແອສັຊກິ (Triassic), ຍ ກຈລູະສກິ (Jurassic) ແລະ  ກ່ອນຍ ກເຊຕາຊຽສ ໌(Cretaceous) ຫນີ
ຊາຍ ແລະ ຫນີດນິດາກ. ການຍກົໂຕໃໝ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂຶນ້ໃນຍ ກພາລໂີອຈນີ (Paleogene) (65 ລາ້ນປີກ່ອນ), ເຊິ່ ງນ າ
ໄປສູ່ການກດັເຊາະ   ຂະໜາດໃຫຍ່. ເມ ່ ອຫນີປູນໄດຖ້ ກເຜຍີແຜ່ອອກອກີຄັງ້ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ວວິດັທະນາການຂອງຫນີ
ຄາສທ ໌ກ ໄດມ້ກີານເລີ່ ມຕົນ້ໃໝ່ຢ່າງແທຈ້ງິ. ທ ລະນສີນັຖານຫນີຄາສທ ໌ອນິໂດໄຊນຽນ ໄດຖ້ ກຂ ດຄົນ້ ແລະ ຟ ນ້ຟູ 
ແລະ ມບີດົບາດສ າຄນັໃນວວິດັທະນາການຂອງຫນີຄາສທທ໌ີ່ ທນັສະໄໝ.  

https://whc.unesco.org/en/tentativelists /6158/. 
 

ນ າ້ທີ່ ມາຈາກແຫ ່ ງອ ່ ນຂອງແມ່ນ າ້ເຊບັງ້ໄຟໄດຕ້ດັຜ່ານໃຕດ້ນິເປນັໄລຍະທາງ 7 ກມ ໂດຍຜ່ານຫນີຄາສທ ໌ ທີ່ ຖ ວ່າ 
ເປນັໜຶ່ ງໃນບນັດາຖ າ້ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສ ດໃນໂລກ ທີ່ ຍງັມສີາຍນ າ້ໄຫ ຜ່ານຖ າ້ຢູ່ໃນປະຈ ບນັ. ໂດຍສະເລ່ຍສາຍນ າ້ດັ່ ງກ່າວ  
ກວ້າງປະມານ 76 ແມດັ ແລະ ສູງ 53 ແມດັ, ເຊິ່ ງມຈີ ດທີ່ ກວ້າງທີ່ ສ ດປະມານ 200 ແມດັ ແລະ ຈ ດສູງສ ດປະມານ 
120 ແມດັ. ນອກຈາກຂະໜາດຂອງໂພງຖ າ້, ຖ າ້ແຫ່ງນີຍ້ງັຖ ກປະດບັປະດາດວ້ຍຫນີງອກ, ຫນີຍອ້ຍທີ່ ສວຍງາມ   
ຂະໜາດໃຫຍ່ຈ ານວນຫ າຍ, ຊັນ້ຫນີນ າ້ຍອ້ຍ, ໄຂ່ມ ກຖ າ້ ແລະ ອ່າງໃນຖ າ້. 
 

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ສະໜບັສະໜນູຊວີະນາໆພນັໃນລະດບັສູງ, ປະກອບມຫີ າຍສາຍພນັທີ່ ຖ ກ   
ຄ ກຄາມໃນທົ່ ວໂລກ, ສາຍພນັສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ສາຍພນັສະເພາະຂອງຄາສທ:໌  
 

https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-en-nss-news-
exploring-cave-Lao PDR.pdf 
 

https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-en-nss-news-
exploring-cave-laos.pdf 
 

http://www.hinnamno.org/index.php/la
https://whc.unesco.org/en/tentativelists%20/6158/
https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-en-nss-news-exploring-cave-laos.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-en-nss-news-exploring-cave-laos.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-en-nss-news-exploring-cave-laos.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-en-nss-news-exploring-cave-laos.pdf
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ຫນີໜາມໜ ່ ປະກອບມສີດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົ 7 ສາຍພນັ, 5 ສາຍພນັ ຖ ກຄ ກຄາມໃນລະດບັໂລກ. ຄ່າງຫາ້ສ ີ

(Pygarix nemaeus) ແລະ ຖະນແີກມ້ຂາວພາກໃຕ ້ (Nomascus siki) ແລະ ສາຍພນັທີ່ ມຄີ ນສມົບດັພເິສດທີ່
ເປນັເປົາ້ໝາຍຫ ກັໃນການອະນ ລກັ (flagship)' ຂອງຫນີໜາມໜ ່ , ທງັຍງັມຄ່ີາງດ າ (Trachypiecus 

hatinhensis) ເຊິ່ ງເປນັສດັທີ່ ໃກສູ້ນພນັໃນລະດບັໂລກ. ຫນີໜາມໜ ່ ໄດປ້ກົປດິເຊ ່ ອງຊອ້ນເອາົຝູງຄ່າງທີ່ ໃຫຍ່    ທີ່
ສ ດ ແລະ ເປນັໜຶ່ ງໃນຝູງປະຊາກອນສ ດທາ້ຍທີ່ ຍງັມຊີວີດິຢູ່ໄດ ້ ເຊິ່ ງເປັນສອງສາຍພນັທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັ. ສາຍພນັ       
ພເິສດອ ່ ນໆ ປະກອບມ ີນກົເງ  ອກ (Bucerotidae) 4 ສາຍພນັ, ເຊິ່ ງເປນັໜຶ່ ງໃນບນັດານກົເງ  ອກຄ ແດງ (Aceros 

nipalensis), ເປນັສດັທີ່ ຖ ກຄ ກຄາມໃນລະດບັໂລກ. ໜຫູນີຂະຫຍ  (Laonastes aenigmamus) ທີ່ ມໃີນ ສະ
ເພາະຖິ່ ນຂອງເຂດພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງໄດຂ້ະຫຍາຍເຂົາ້ໄປຍງັຊາຍແດນຫວຽດນາມເປນັຈ ານວນຫ າຍ. 
ສາຍພນັດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ ກຮບັຮູວ່້າເປນັຕະກູນໃໝ່ຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົ ໃນປີ 2005.  
 

ບາ້ນປະຊາຊນົປະມານ 22 ບາ້ນ ເຊິ່ ງມປີະຊາກອນປະມານ 8,000 ຄນົ (2014) ທີ່ ອາໄສໃນເຂດອອ້ມຮອບເຂດປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດນີ,້ ສ່ວນໃຫຍ່ເປນັຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ, ເຊັ່ ນ: ມະກ໋ອງ, ຕຣີ, ໂຢຍ, ຜູໄ້ທ, ກາລ ງ, ຫວຽດຕກິແລະ 
ສາລງັ/ກຣສິ ໌(ກ ່ ມຊນົເຜົ່ ານີ ້ມພີຽງ 28 ຄອບຄວົ) (2005). 
 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ຕົນ້ຕ  ຕ ່ ກບັຫນີໜາມໜ ່ :  
 

(1) ການນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ຟ ນທີ່ ເປນັເຊ ອ້ເພງີແບບບ ່ ຍ ນຍງົ; (2) ການລ່າສດັ, ການໃສ່ແຫວ້ລ່າສດັ ແລະ 
ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ; (3) ການລກັລອບລ່າສດັ, ຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍ ແລະ ການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບການຂອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ ບ ່ ເຂັມ້ງວດ; ແລະ (4) ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດກ າລງັສາ້ງຄວາມກດົດນັໃຫແ້ກ່ ລະບບົນິ
ເວດທີ່ ບອບບາງຂອງຫນີໜາມໜ ່ . 
 

ປະຫວດັການຄ ມ້ຄອງຫນີໜາມໜ ່ :  
 

- 1993 ຫນີໜາມໜ ່ ໄດຖ້ ກປະກາດໃຫເ້ປນັເຂດອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຫ   ເປນັທີ່ ເຂົາ້ໃຈ ເປັນເອກະ
ພາບກນັວ່າ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໂດຍດ າລດັເລກທ ີ164 ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ;ີ  

- 1995 ອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ ໃຫທ້ນຶໃນການສ າຫ ວດດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ;   
- 1996 ອງົການອະນ ລກັສດັປ່າ ແລະ ກມົປ່າໄມ ້ໄດເ້ຮດັການສ າຫ ວດສດັປ່າ;  
- 1996-1998 ອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ ໄດຈ້ດັກອງປະຊ ມອະນ ລກັລະຫວ່າງຊາຍແດນ       

ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ເຂົາ້ຮ່ວມການສ າຫ ວດເຂດອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດຫນີໜາມ
ໜ ່  ລາວ-ຫວຽດ ໃນປີ 1998;  

- 1999 ອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ ເລີ່ ມໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໃນບາງ
ບາ້ນ: ສະໜບັສະໜນູທນຶຈ ານວນໜຶ່ ງແກ່ການພດັທະນາການດ າລງົຊວີດິ ໃນປີ 2003;  

- 2006 ອງົການສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັທນຶຈາກໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ 
ສປປລາວ ໂດຍຜ່ານກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ໄດຊ່້ວຍເຫ  ອລດັຖະບານ ໃນການທບົທວນການ
ວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ;  

- 2008 ອງົການສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ ຊ່ວຍເຫ  ອລດັຖະບານລາວໃນການຍກົລະດບັຫນີໜາມໜ ່
ໃຫເ້ປນັອ ທຍິານແຫ່ງຊາດ;  

- 2009 ອງົການສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ ຊ່ວຍເຫ  ອລດັຖະບານລາວໃນການພດັທະນາແຜນການ 
ຄ ມ້ຄອງຮ່ວມ;  
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- 2013 ເຖງິປດັຈ ບນັ ໄດຮ້ບັການມອບໝາຍໂດຍ: ກະຊວງການຮ່ວມມ  ແລະ ການພດັທະນາທາງດາ້ນ  ເສດຖະ
ກດິຂອງລດັຖະບານກາງເຢຍລະມນັ (BMZ) ຜ່ານໂຄງການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນ າໃຊລ້ະບບົນເິວດປ່າໄມ ້ແລະ 
ຊວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ (ProFEB), ຮ່ວມກບັອງົການຮ່ວມມ ເຢຍລະມນັ (GIZ) ບ ລສິດັຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນວຊິາ
ການ ຈ າກດັ. https://www.giz.de/en/worldwide/33708.html;  

- 2016 ຫນີໜາມໜ ່  ເປນັແຫ່ງທ າອດິຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນຢ່າງເປນັທາງການໃນບນັຊລີ ຖາ້ ເພ ່ ອ
ອະນ ມດັໃຫເ້ປນັມ ລະດກົທາງທ າມະຊາດຂອງໂລກ. 

 

ສາຍພວົພນັຂອງຫນີໜາມໜ ່ ຕ ່ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 
 

ຂະບວນການພດັທະນາການສະເໜລີາຍຊ ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່  ໃຫເ້ປັນເຂດມ ລະດກົໂລກໄດມ້ຈີ ດ
ເຊ ່ ອມໂຍງຫ າຍຢ່າງ ໄປຍງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຂອງ       
ສປປລາວ ຄ :  
 

NT11 [1.5.1]: ໄດມ້ແີຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກອງທນຶສ າຄນັ ເພ ່ ອບງັຄບັໃຊກ້ານປກົປກັຮກັສາ ຄວາມຫ າກຫ າຍ
ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຫ່ງ (ຈາກທີ່ ມຢູ່ີ 2), 5 ປ່າສະຫງວນ ຂອງແຂວງ, ປ່າ
ປອ້ງກນັ 3 ແຫ່ງ ແລະ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ : 
 

ການພດັທະນາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່  ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງຮ່ວມ 2016-2020, ປະກອບດວ້ຍ 
ການສາ້ງແຜນການຄ ມ້ຄອງຮ່ວມ, ການຄ ມ້ຄອງຮ່ວມໂດຍກດົໝາຍ ແລະ ຄູ່ມ ແນະນ າການພດັທະນາຄວາມອາດສາ
ມາດ. ສິ່ ງສ າຄນັກ ຄ ມນັແມ່ນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແຫ່ງທ າອດິ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ຊາວບາ້ນໄດອ້າໄສແຫ ່ ງຊບັພະຍາ
ກອນທ າມະຊາດທີ່ ໄດຈ້າກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນີ ້ ເຊິ່ ງໄດປ້ະກອບສ່ວນ ແລະ ກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົກບັການຕດັສນິ
ໃຈຕ ່ ກບັການນ າໃຊ ້ແລະ ປກົປກັຮກັສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຢ່າງຍ ນຍງົ. ສິ່ ງນີໄ້ດສ້ົ່ ງຜນົໃຫຊ້ ມຊນົໄດຮ້ບັຮູ ້ແລະ 
ເຂົ ້າ້ໃຈເຖງິຄວາມສ າຄນັຂອງຫນີໜາມໜ ່  ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນ ແລະ ການຈ າແນກການນ າໃຊ ້
ແລະ ເຂດພ ນ້ທີ່ ອະນ ລກັແບບຍ ນຍງົພາຍໃນຫນີໜາມໜ ່  ເຊິ່ ງປະກອບມກີານຮບັຮູເ້ຖງິການປະກອບສ່ວນດາ້ນທນຶ
ຮອນທີ່ ການທ່ອງທ່ຽວສາມາດໃຫກ້ານປກົປອ້ງແກ່ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນແບບຍ ນຍງົ. 
 

ແຜນການຄ ມ້ຄອງຮ່ວມ ປ່າສະຫງວນຫນີໜາມໜ ່  2016-2020, ແຜນດ າເນນີງານສ າລບັປີ 2018 ລວມມຂີະບວນ
ການ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດສ າລບັການຕດິຕາມ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 

ແລະ ການຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ. ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອອ ່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ:  
 

- ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານ (ຝ ກອບົຮມົ 1,075 ມ )້ ແລະ ຊາວບາ້ນ (ຝ ກອບົຮມົ 2,090 

ມ )້ 41 ໃນ 46 ຄວາມຕອ້ງການບ ລມິະສດິທີ່ ໄດຮ້ບັການລະບ ;   
- ການພດັທະນາດາ້ນອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລະບບົການຄ ມ້ຄອງຮ່ວມ ເຂົາ້ສູ່ໜ່ວຍງານ ແລະ ພ ນ້ທີ່ ການເຮດັວຽກ;  
- ເພີ່ ມການຄົນ້ຄວ້າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຜ່ານບນັດານກັຄົນ້ຄວ້າລະດບັຊາດ, ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ ໂດຍການຊ່ວຍເຫ  ອ

ຈາກຊາວບາ້ນ;  
- ຊ ດເຄ ່ ອງມ ຂ ມູ້ນປະກອບມ ີ ແຜນທີ່  ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊສ້ າລບັກດິຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວ 

ເຊັ່ ນ: ຖ າ້ນ າ້ລອດເຊບັງ້ໄຟ (ແມ່ນ າ້ເຊບັງ້ໄຟ ເຊິ່ ງມແີຫ ່ ງກ າເນດີຢູ່ລະຫວ່າງສາຍພູຫ ວງ (Annamite) ລະຫວ່າງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ທີ່ ໄຫ ຜ່ານອ ໂມງໃຫຍ່ໃຕພູ້ຫນີປູນຄາສທ ໌ຂອງຫນີໜາມໜ ່ ປະມານ 7 ກມ ແລະ 
ພົນ້ອອກມາອກີຄັງ້ໃນໜອງນ າ້ໄສ ໃກກ້ບັບາ້ນໜອງປີງ), ເປນັສາຍທາງຍ່າງຊມົທ າມະຊາດ (ເທຣກັກງີ) ໃນຫນີ
ໜາມໜ ່ , ມູ່ ເກຍພາສ ໌ແລະ ສາຍທາງໂຮຈີ່ ມນິ (Trekking, Mu Gia Pass ແລະ Ho Chi Minh Trail);  

https://www.giz.de/en/worldwide/33708.html
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- ກດິຈະກ າສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ ການພດັທະນາການດ າລງົຊວີດິກ່ຽວກບັ ການເກບັເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ, ການ     
ປູກພ ດ ແລະ ການລຽ້ງສດັແບບຍ ນຍງົ.   

 

NT13 [1.5.3]: ການສູນພນັຂອງສາຍພນັບ ລມິະສດິຢ່າງໜອ້ຍ 5 ສາຍພນັ (ທີ່ ຈະຕອ້ງພຈິາລະນາຈາກບນັຊແີດງ
ຂອງລາວ) ແມ່ນໄດຮ້ບັການປອ້ງກນັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ຜ່ານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ດຂີຶນ້ ແລະ ການອະນ ລກັ 
ໃນຖິ່ ນກ າເກດີ ແລະ ນອກຖິ່ ນກ າເນດີ: 
 

ການພດັທະນາແຜນງານການຄ ມ້ຄອງສ າລບັຫນີໜາມໜ ່ ປະກອບມ ີ ການນ າໃຊບ້ນັດາເຄ ່ ອງມ ເຊັ່ ນ ເຄ ່ ອງມ ດາ້ນ 
ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານດວ້ຍລະບບົ SMART, ມາດຕະຖານແບບເປີດ, ການຄ ມ້ຄອງແບບດດັປບັປ ງ 
ແລະ ເຄ ່ ອງມ ການຕດິຕາມຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງການຄ ມ້ຄອງ (METT) ເພ ່ ອສະໜອງການຕດິຕາມ ແລະ 
ການປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັທີ່ ດຂີຶນ້. ເຄ ່ ອງມ ດາ້ນການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານດວ້ຍລະບບົ SMART ໄດ ້
ຖ ກນ າໃຊເ້ພ ່ ອເພີ່ ມຂດີຄວາມອາດສາມາດໃຫຜູ້ຄ້ ມ້ຄອງດາ້ນການອະນ ລກັ ດວ້ຍຂ ມູ້ນທີ່ ທນັເວລາ ແລະ ຖ ກຕອ້ງ, 
ເພ ່ ອໃຫທ້ດິທາງແກ່ຍ ດທະສາດຂອງພວກເຂາົ ໃນລກັສະນະທີ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ສ ດ, ຮບັປະກນັຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ແລະ ການປກົຄອງທີ່ ດ ີແລະ ຊ ກຍູພ້ະນກັງານ ແລະ ຊາວບາ້ນ ສ າລບັຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນ ລກັໃນພາກ    
ປະຕບິດັຕວົຈງິ. ຂ ມູ້ນພ ນ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊສ້ າລບັການຄົນ້ຄວ້າ, ແຜນທີ່ ການທ່ອງທ່ຽວແບບນິ
ເວດ, ການລາດຕະເວນ ແລະ ການຕດິຕາມສດັປ່າດວ້ຍເຄ ່ ອງມ ຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານລະບບົ SMART. 
 

NT17 [2.1.2]: NT17 [2.1.2]: ເຊ ່ ອມສານເອາົການວາງແຜນພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ (ISP) ໃຫເ້ປນັ
ແນວທາງຫ ກັໃນການພດັທະນາບນັດາເຂດເມ ອງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ ສ າລບັການນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົ. 
 

ຂະບວນການວາງແຜນນ າໃຊ ້ ແລະ ຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິທີ່ ພດັທະນາຂຶນ້ສ າລບັຫນີໜາມໜ ່  ໄດຊ່້ວຍປບັປ ງຄວາມອາດ    
ສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ປນັຢ່າງດ ີ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ການວາງແຜນພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ. ຕວົຢ່າງ, ຂ ມູ້ນພ ນ້ທີ່  
ແລະ ຂ ມູ້ນ ໄດຖ້ ກວເິຄາະ ເພ ່ ອວາງແຜນດາ້ນການອະນ ລກັ ໂດຍນ າໃຊພ້າບ 3 ມຕິ ິແລະ ເຕກັນກິການຈດັແບ່ງແບບ
ເຄິ່ ງອດັຕະໂນມດັ, ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີປ້ະກອບມ ີການນ າໃຊ ້ແລະ ການວເິຄາະຂ ມູ້ນດາວທຽມ Landsat 8, ຂ ມູ້ນພ ນ້ທີ່ ໄຟ 

ໄໝຈ້າກ MODIS, Finnmap, ແຜນທີ່ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ, ຖານຂ ມູ້ນຈາກກູໂກເອດີສ.  
 

NT23 [3.1.4]: ການປະສານງານໃນລະດບັສາກນົ/ພາກພ ນ້ ແມ່ນໄດຮ້ບັການດດັປບັໃຫເ້ໝາະສມົ ເພ ່ ອເລັ່ ງ ສາ້ງ 
ແລະ ນ າໃຊຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັລກັສະນະຂອງຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ໃນລະດບັລດັຖະມນົຕລີະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດຖ້ ກລງົນາມໃນປີ 
2018 (ລດັຖະບານລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດລ້ງົນາມໃນບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈສະບບັໜຶ່ ງ, ເຊິ່ ງຮບັປະກນັການ        
ສະໜບັສະໜນູຢ່າງເຕມັທີ່ ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການສະເໜປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່ ໃຫເ້ປນັມ ລະດກົ
ໂລກ  ລະຫວ່າງຊາຍແດນຮ່ວມກນັ ພ ນ້ທີ່ ມ ລະດກົໂລກ ທາງທ າມະຊາດຟງົງາ-ເກບງັຂອງ UNESCO ໃນແຂວງ
ກວາງບນີ, ປະເທດຫວຽດນາມ. ທີ່ ມຊີາຍແດນຮ່ວມກນັກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່ ໃນແຂວງ   ຄ າມ່ວນ 

ສປປ ລາວ. 
 

ພາຍໃຕບ້ດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ລງົນາມໃນສະບບັໃໝ່ລະຫວ່າງ  ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ຫ າຍຈ ດແມ່ນ
ໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກທງັສອງປະເທດ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜູນການສະເໜຊີ ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່ ໃຫ ້
ເປນັເຂດມ ລະດກົໂລກ, ທີ່ ເຊ ່ ອມຕ ່ ກບັເຂດມ ລະດກົໂລກຟງົງາ-ເກບງັ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ. 
 

ກ ລະນສີກຶສາ 4: ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ໃນລະບບົນເິວດປ່າໂຄກ (Dry 

Dipterocarp Forest) ຂອງເຂດພາກໃຕ ້ສປປ ລາວ.  
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ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກມົປ່າໄມ ້ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກຮ່ວມກບັ 
ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອການພດັທະນາ, ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ 
ໃນລະບບົນເິວດຂອງປ່າໂຄກຢູ່ພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ ້ແລະ ອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ 
ສດັປ່າ. ໂຄງການນີແ້ມ່ນແນໃສ່ ລະບບົນເິວດຂອງປ່າໂຄກໃນຫາ້ເມ ອງຂອງສະຫວນັນະເຂດ ເຊິ່ ງຖ ກຮບັຮູວ່້າເປນັ
ສະຖານທີ່ ສ າຄນັຂອງຊາດ ແລະ ຂອງໂລກ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວເລີ່ ມຕົນ້ໃນເດ ອນພດຶສະພາ 2016 ແລະ ຄາດວ່າຈະ
ດ າເນນີໄປເປນັເວລາ 6 ປີ ຈນົເຖງິ 2022. ງບົປະມານສ າລບັໂຄງການທງັໝດົແມ່ນ 12 ລາ້ນໂດລາ ແລະ ການປະ
ກອບສ່ວນຂອງລດັຖະບານທີ່ ບ ່ ແມ່ນເງນິສດົ ມູນຄ່າ 14.2 ລາ້ນໂດລາ. 
 

ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການດັ່ ງກ່າວແມ່ນເພ ່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ໃນເຂດ
ພູມປີະເທດທີ່ ເປນັປ່າໄມຂ້ອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເພ ່ ອຮບັປະກນັທີ່ ຢູ່ອາໄສສ າຄນັຂອງສດັປ່າ, ອະນ ລກັ               
ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຮກັສາການສະໜອງການບ ລກິານຂອງລະບບົນເິວດທີ່ ຫ າກຫ າຍຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ເຊິ່ ງລວມມກີານ   
ສະໜອງນ າ້ທີ່ ມຄີ ນນະພາບ, ການປອ້ງກນັໄພນ າ້ຖວ້ມ, ການເກບັກກັ ແລະ ດູດຊບັທາດກາກບອນ. ໂຄງການດັ່ ງ
ກ່າວ ກວມເນ ອ້ທີ່ ປະມານ 193,526 ເຮກັຕາ. ໃນນີເ້ນ ອ້ທີ່  51.81% ເປນັປ່າໂຄກ, 10.83% ເປນັປ່າປະສມົ, 9.19% 
ເປນັໄມພ້ ່ ມ ຫ   ປ່າເລົ່ າ ແລະ ທີ່ ເຫ  ອແມ່ນດນິປະເພດອ ່ ນໆ (ທົ່ ງນາ, ບງຶ, ພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າອ ່ ນໆ ແລະ ເຂດທີ່ ດນິປ ກ
ສາ້ງ).  
 

ໂຄງການປະກອບມສີາມອງົປະກອບຕົນ້ຕ . ອງົປະກອບ 1: ການຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນນະໂຍບາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເພີ່ ມ
ຄວາມສາມາດໃນການປະຕບິດັຕາມຂ ກ້ ານດົ ແລະ ການບງັຄບັໃຊ,້ ອງົປະກອບ 2: ການສາທດິການຄ ມ້ຄອງ ພ ນ້ທີ່
ແບບຍ ນຍງົ, ອງົປະກອບ 3: ການພດັທະນາ ແລະ ການສົ່ ງເສມີຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຄ່າຕອບແທນ ແລະ ແຫ ່ ງການ
ເງນິ.   
 

ການອະນ ລກັຄ ນຄ່າຂອງປ່າໂຄກແຫງ້ແລງ້ 
 

ການອະນ ລກັລະບບົນເິວດ ເຊັ່ ນ: ປ່າໂຄກແຫງ້ແລງ້ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ, ບ ່ ພຽງແຕ່ເປນັ
ບາ້ນຂອງສດັປ່າຫ າຍຊະນດິ ແລະ ສດັປ່າທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັຈ ານວນຫ າຍ, ແຕ່ພວກມນັຍງັດູແລນ າ້ໃຕດ້ນິ ໂດຍການ

ດູດຊບັນ າ້ຝນົຜ່ານຮາກ ແລະ ໃບ, 

ຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍ ທາດອາຍ 
ເຮ ອນແກວ້ ທງັຍງັເກບັກກັທາດ
ກາກບອນທີ່ ສ າຄນັ ຊ່ວຍຫ  ດຜ່ອນ 
ການເຊາະເຈ ່ ອນຂອງດນິ. ນອກ
ຈາກນີ,້ ປ່າໄມຍ້ງັມຄີວາມສ າຄນັສ າ
ລບັຊ ມຊນົ ເນ ່ ອງຈາກພວກມນັ

ເປນັແຫ ່ ງອາຫານທີ່ ຫ າກຫ າຍ ເຊັ່ ນ: ໝາກໄມ,້ ເຫດັ ແລະ ແມງໄມ ້4. 
 

ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັວ່າ ພາກພ ນ້ນີມ້ປີະຊາກອນຂອງສາຍພນັສດັທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ໃນການອະນ ລກັ ເຊັ່ ນ: ໂອງ-ມັ່ ງ [Eld’s 

Deer] (Rucervus eldii)/ (Cervus eldii siamensis). ໂອງ-ມັ່ ງແມ່ນສາຍພນັສດັທີ່ ໃກສູ້ນພນັທີ່ ພບົໃນ  ສປ
ປ ລາວ ແລະ ກ າປູເຈຍ. ໃນ ສປປ ລາວ, ພວກມນັອາໄສຢູ່ເຂດປ່າໂຄກຂອງສະຫວນັນະເຂດ. ສາຍພນັນີຖ້ ກຄົນ້ພບົ

 
4 http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/projects/Sustainable-Forest-and-Land-Management-in-

the-Dry-Dipterocarp-Forest-Ecosystems-of-Southern-Lao-PDR/ 

http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/projects/Sustainable-Forest-and-Land-Management-in-the-Dry-Dipterocarp-Forest-Ecosystems-of-Southern-Lao-PDR/
http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/projects/Sustainable-Forest-and-Land-Management-in-the-Dry-Dipterocarp-Forest-Ecosystems-of-Southern-Lao-PDR/
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ໂດຍອງົການອະນ ລກັສດັປ່າ ໃນປີ 2002. ໃນປີ 2004 ເຈົາ້ແຂວງສະຫວນັນະເຂດໄດກ້ ່ ຕັງ້ເຂດຮກັສາພນັສດັໂອງ-
ມັ່ ງ ຈ ານວນ 93,000 ຮຕ. 
 

ໃນປີ 2005 ຈ ານວນຂອງປະຊາກອນໂອງ-ມັ່ ງ ມປີະມານ 6-20 ໂຕ. ປະຊາກອນຂອງສາຍພນັນີໄ້ດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ 
ມປີະມານ 80 - 100 ໂຕ ໃນປະຈ ບນັ. ການເພີ່ ມຂຶນ້ນີ ້ ແມ່ນເນ ່ ອງມາຈາກການປະກາດເປນັປ່າສະຫງວນ ແລະ 
ການປະສານງານລະຫວ່າງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ ເຊັ່ ນ ອງົການກອງທນຶ ອະນ ລກັທ າມະຊາດ 
ໂລກຮ່ວມກບັລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ (ກມົປ່າໄມ,້ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, ແລະ ຫອ້ງ ການກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມ ອງ). ພາກສ່ວນສ າຄນັຂອງຜນົສ າເລດັນີ ້ແມ່ນແຜນງານເຮດັວຽກຮ່ວມກບັໜ່ວຍງານອະນ ລກັຂັນ້
ບາ້ນ. ແຕ່ປີ 2008 ເຖງິ 2010 ມ ີ3 ໜ່ວຍງານອະນ ລກັບາ້ນ ແລະ ໄດເ້ພີ່ ມເປນັ 7 ໜ່ວຍງານ ຕັງ້ແຕ່ປີ 2010. ກດິ
ຈະກ າຕ່າງໆປະກອບມ ີການລາດຕະເວນເຂດສ າຄນັ, ການກ ານດົເຂດຊາຍແດນ, ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູໃ້ຫແ້ກ່ມວນ
ຊນົ, ການກ ່ ສາ້ງບ່ອນເກບັນ າ້ໃນເຂດສ າຄນັ, ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການຕດິຕາມ  ປະຊາກອນໂອງ-ມັ່ ງ5.   
 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ ່ ກບັຊວີະນາໆພນັໃນຂງົເຂດໂຄງການ:  
 

ນອກເຂດຮກັສາພນັສດັໂອງ-ມັ່ ງ ມນັມຄີວາມກດົດນັຫ າຍຕ ່ ກບັທີ່ ດນິ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິປ່າ ແລະ ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ, 
ເຊິ່ ງເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ກບັຊວີະນາໆພນັ. ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບປ່າໂຄກ ແມ່ນມາຈາກການຫນັ ປ່ຽນທີ່ ດນິ 
ເພ ່ ອເຮດັການກະສກິ າ. ນອກຈາກນັນ້, ການຫນັປ່ຽນແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ເພ ່ ອເຮດັກະສກິ າ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີ່
ດນິແບບບ ່ ຍ ນຍງົ ແມ່ນເກດີຈາກການວາງແຜນທີ່ ບ ່ ດ.ີ ຫ າຍຄັງ້ທີ່ ຊ ມຊນົໄດບ້ ກລ ກປ່າໄມ,້ ຈດູປ່າເພ ່ ອເຮດັທົ່ ງຫຍາ້
ລຽ້ງສດັ. ໂດຍການກະທ າເຫ ົ່ ານີ,້ ພ ນ້ທີ່  ທີ່ ໂອງ-ມັ່ ງອາໄສຢູ່ຢ່າງອດິສະຫ ະ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍພນັໄດຫ້  ດລງົ, ຈຶ່ ງເຮດັ
ໃຫຈ້ ານວນໂອງ-ມັ່ ງຫ  ດລງົໃນທີ່ ສ ດ. 
 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ຕົນ້ຕ ອ ່ ນໆ ຕ ່ ກບັຊວີະນາໆພນັຂອງພາກພ ນ້ ແມ່ນມາຈາກການຕດັໄມເ້ປນັຈ ານວນຫ າຍໃນຫ າຍທດົສະວດັ
ທີ່ ຜ່ານມາ. ການຕດັໄມເ້ຊັ່ ນດຽວກບັການລ່າສດັຜດິກດົໝາຍ ແລະ ການເກບັເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົທີ່ ບ ່ ຍ ນຍງົໄດກ້ ່ ໃຫ ້
ເກດີຄວາມກດົດນັທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ແກ່ຊວີະນາໆພນັທີ່ ອ ດມົສມົບູນຂອງປ່າໄມ ້ ແລະ ປະຊາກອນຂອງໂອງ-ມັ່ ງ ແລະ         
ສາຍພນັສດັທີ່ ໃກສູ້ນພນັອ ່ ນໆໃນເຂດເຫ ົ່ ານັນ້ ເຊັ່ ນ: ຄ່າງເທາົ ແລະ ຊາ້ງອາຊ.ີ  
 

ສາຍພວົພນັຂອງໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ດນິ ໃນລະບບົນເິວດຂອງປ່າໂຄກແບບຍ ນຍງົຢູ່ພາກໃຕຂ້ອງ           
ສປປລາວ ຕ ່ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ: 
 

NT11 [1.5.1]: ໄດມ້ແີຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການໃຫທ້ນຶທີ່ ສ າຄນັ ເພ ່ ອບງັຄບັໃຊກ້ານປກົປກັຮກັສາ ຄວາມຫ າກ
ຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຫ່ງ (ຈາກທີ່ ມຢູ່ີ 2), 5 ປ່າສະຫງວນ ຂອງແຂວງ, 
ປ່າປອ້ງກນັ 3 ແຫ່ງ ແລະ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ . 
 

 
5 http://www.wwf.org.la/projects/elds_deer/ 
 

http://www.wwf.org.la/projects/elds_deer/
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ໂຄງການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ແບບຍ ນຍງົໃນລະບບົ
ນເິວດຂອງປ່າໂຄກ ຢູ່ພາກ
ໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ ມຫີ າຍ
ກດິຈະກ າທີ່ ສ າຄນັ ໃນການ
ຊ່ວຍເຫ  ອ ສປປ ລາວ ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຍ ດທະ-

ສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ. 
 

ການຄ ມ້ຄອງການອະນ ລກັ 

• ໄດສ້າ້ງສູນອະນ ລກັ ແລະ ຮຽນຮູໂ້ອງ-ມັ່ ງ  (Eco-center) ແລະ ທີ່ ພກັສ າລບັ ຜູມ້າຢຽ້ມຢາມ ໃນປ່າ
ໂຄກ. ໃນສູນນເິວດແຫ່ງນີ ້ ຊາວບາ້ນທອ້ງຖິ່ ນໄດເ້ຮດັວຽກຮ່ວມກບັອ ານາດການປກົຄອງຂັນ້ແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ລະບບົນເິວດປ່າໄມໄ້ດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງດວ້ຍຄວາມເອາົໃຈໃສ່ທີ່ ເໝາະສມົ;  

• ຈດັຕັງ້ໜ່ວຍອະນ ລກັປ່າໄມໃ້ຫແ້ກ່ 15 ບາ້ນ ເຊິ່ ງມສີະມາຊກິປະມານ 101 ຄນົ (ຍງິ 11 ຄນົ). ສາ້ງແລວສ າ
ຫ ວດຢູ່ໃນພ ນ້ທີ່  ຈ ານວນ 8 ແລວ ເພ ່ ອລາດຕະເວນໃນ 4 ເມ ອງ. 3 ບາ້ນເປົາ້ໝາຍດັ່ ງເດມີໄດຈ້ດັຕັງ້ການ
ລາດຕະເວນໃນເຂດສ າຄນັ;  

• ຈດັການປະເມນີຜນົຊວີະນາໆພນັໃນເຂດໂຄງການ: ທງັໝດົມ ີ 647 ຊະນດິພນັ: ພ ດ (ຕົນ້ໄມ)້ 126       
ຊະນດິພນັ, ນກົ 278 ຊະນດິພນັ, ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົ 67 ຊະນດິພນັ, ສດັເລ ອຄານ 47 ຊະນດິພນັ, ສດັ 
ເຄິ່ ງບກົເຄິ່ ງນ າ້ 38 ຊະນດິພນັ, ປາ 91 ຊະນດິພນັ;  

• ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການວາງແຜນປ່າໄມບ້າ້ນ ໃນ 16 ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງຫາ້ເມ ອງ;   
• ການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສ າລບັບາ້ນເປົາ້ໝາຍ;   

• ການວາງແຜນ ແລະ ການປກຶສາຫາລ  ເພ ່ ອຍກົລະດບັເຂດຮກັສາພນັສດັໂອງ-ມັ່ ງຂັນ້ແຂວງໃຫເ້ປນັປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດແມ່ນຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນດ າເນນີງານ. ໄດມ້ແີຜນຂະຫຍາຍເຂດຮກັສາພນັສດັໂອງ-ມັ່ ງ ຈາກ 
93,000 ຮຕ ເປນັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໂອງ-ມັ່ ງ ທີ່ ມເີນ ອ້ທີ່  140,809 ຮຕ (ເນ ອ້ທີ່ ປະກອບມ ີ55.39% 

ເປນັປ່າໂຄກ, 11.11% ເປນັປ່າປະສມົ, 8.1% ເປນັປ່າໄມຝ້ ່ ມ ຫ   ປ່າເລົ່ າ).  
 

ການຟ ນ້ຟູປ່າ:  
ໄດສ້າ້ງສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະ ປູກໄມ,້ ກ ານດົເຂດສ າລບັການຟ ນ້ຟູແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທ າມະຊາດຂອງຫາ້ເມ ອງເປົາ້ໝາຍ 
ຈ ານວນ 3,339 ຮຕ ໃນປີ 2017, ພອ້ມທງັປະເມນີພນັໄມທ້ອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ປູກໄມ ້ໃນເນ ອ້ທີ່  13 ຮຕ ແລະ ສະ     
ໜອງເບຍ້ໄມສ້ າລບັຫາ້ເມ ອງເປົາ້ໝາຍ ປະມານ 18,000 ເບຍ້.  
 

ການວາງແຜນດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວແບບນເິວດ:  

ຈດັຕັງ້ການປະເມນີຜນົດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ບາ້ນທີ່ ສາມາດເປນັແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວແບບນເິວດ ຈ ານວນ 10 

ບາ້ນ. ສ າຫ ວດ ແລະ ປະເມນີຜນົ 11 ເສັນ້ທາງການທ່ອງທ່ຽວປ່າ.  
 

ສະໜອງກດິຈະກ າການດ າລງົຊບີແບບຍ ນຍງົ ຈ ານວນ 16 ບາ້ນ:  

ໄດພ້ດັທະນາ 11 ກດິຈະກ າຫ ກັ ເຊິ່ ງແນໃສ່ສະໜບັສະໜນູບາ້ນເປົາ້ໝາຍ ເຊັ່ ນ: ກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນ, ການຄ ມ້
ຄອງເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຍ ນຍງົ, ການລຽ້ງສດັ, ການປູກພ ດ ແລະ ການປະມງົແບບປະສມົປະສານ, ການຜະລດິ
ເຄ ່ ອງຫດັຖະກ າ ເຊັ່ ນ: ການຕ ່ າຜາ້, ລວມທງັການສະໜອງນ າ້ສະອາດ, ສ ຂະອະນາໄມ ແລະ ອ ່ ນໆ.   
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NT17 [2.1.2]: ເຊ ່ ອມສານເອາົການວາງແຜນພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ (ISP) ໃຫເ້ປນັແນວທາງຕົນ້ຕ ໃນການພດັ
ທະນາເຂດພ ນ້ທີ່ ເມ  ອງ ແລະ ຊນົນະບດົ ສ າລບັການນ າໃຊທ້ີ່ ຍ  ນຍງົ: 
 

 

ການພດັທະນາແຜນງານຄ ມ້ຄອງສ າ
ລບັໂຄງການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ ໃນລະບບົນເິວດຂອງປ່າ
ໂຄກແບບຍ ນຍງົຢູ່ພາກໃຕຂ້ອງ     
ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງປະກອບມກີານນ າ
ໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ຫ າຍຢ່າງ ໃນນັນ້ລວມມີ
ເຄ ່ ອງມ ການຕດິຕາມ ແລະ ການ
ລາຍງານດວ້ຍລະບບົ SMART, 

ເພ ່ ອການຕດິຕາມ ແລະ ການ ປກົ
ປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັທີ່ ດຂີຶນ້. 

ເຄ ່ ອງມ ການຕດິຕາມ ແລະ ການ 
ລາຍງານລະບບົ SMART ຖ ກນ າ

ໃຊເ້ພ ່ ອຊ່ວຍໃຫຜູ້ຄ້ ມ້ຄອງດາ້ນການອະນ ລກັມຂີ ມູ້ນທີ່ ກງົເວລາ ແລະ ຖ ກຕອ້ງ, ເປນັແນວທາງໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດ
ຂອງຕນົໃນລກັສະນະທີ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ສ ດ, ຮບັປະກນັຄວາມຜດິຊອບ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດ ີ ພອ້ມທງັຊ ກຍູ ້   
ພະນກັງານ ແລະ ຊາວບາ້ນ ໃຫພ້ະຍາຍາມອະນ ລກັໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ. ຂ ມູ້ນພ ນ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ 
ນ າໃຊສ້ າລບັການຄົນ້ຄວ້າ, ສາ້ງແຜນທີ່ ການທ່ອງທ່ຽວແບບນເິວດ, ການລາດຕະເວນ ແລະ ການຕດິຕາມສດັປ່າດວ້ຍ
ເຄ ່ ອງມ ຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານດວ້ຍລະບບົ SMART. 
 

ຂະບວນການວາງແຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ພດັທະນາຂຶນ້ສ າລບັໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະດນິ 
ໃນລະບບົນເິວດ ຂອງປ່າໂຄກແບບຍ ນຍງົຢູ່ພາກໃຕຂ້ອງ ສປປລາວ ໄດຊ່້ວຍປບັປ ງຄວາມອາດສາມາດຂອງ           
ສປປ ລາວ ເພ ່ ອການວາງແຜນພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ. ຕວົຢ່າງ: ຂ ມູ້ນພ ນ້ທີ່  ແລະ ຂ ມູ້ນ ໄດຖ້ ກວເິຄາະເພ ່ ອ     
ວາງແຜນດາ້ນການອະນ ລກັ ເຊິ່ ງລວມມກີານນ າໃຊ ້ແລະ ການວເິຄາະຂ ມູ້ນທາງດາວທຽມ Landsat 8, ສ າລບັການ
ປະເມນີດາ້ນປ່າໄມ.້ 
 

ກ ລະນສີກຶສາ 5: ມາດຕະການ ແລະ ການດ າເນນີງານພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເພ ່ອຫ  ດຜ່ອນການສູນເສຍປ່າໄມ ້ແລະ 
ການເສ ່ອມໂຊມ.  
 

ຄວາມສ າຄນັຂອງປ່າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ: 
 

ໃນການສມົທຽບກບັຫ າຍປະເທດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດທີ່ ມອີດັຕາສ່ວນການປກົຫ ມ້
ຂອງປ່າໄມສູ້ງ. ການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມທ້ີ່ ສູງນີ ້ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ໝາຍຄວາມວ່າມນັມຄີ ນ
ຄ່າທີ່ ສ າຄນັດາ້ນຊວີະນາໆພນັທາງປ່າໄມ ້ ແລະ ການອະນ ລກັ. ປ່າໄມປ້ະສມົແມ່ນກວມເອາົຫ າຍທີ່ ສ ດ, ປ່າໄມປ້ະ
ເພດອ ່ ນປະກອບມ:ີ ປ່າໂຄກ, ປ່າດງົດບິແຫງ້ແລງ້, ປ່າແປກ ແລະ ປ່າໄມໃ້ບແຫ ມ ປະສມົ ປ່າໄມໃ້ບກວາ້ງ. ປ່າໄມ ້

ແລະ ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສອ ່ ນໆຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງພ ນ້ທີ່ ສ າຄນັດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ອນິໂດ- ພະມາ້6. 
ພ ນ້ທີ່ ສ າຄນັດາ້ນຊວີະນາໆພນັອນິໂດ-ພະມາ້ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນເຂດພາກພ ນ້ທີ່  ທີ່ ສ າຄນັທີ່ ສ ດທາງຊວີະພາບຂອງໂລກ 

 
6 https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/indo-burma 

ແຜນທີ່ ປະເພດປ່າໄມ ້

https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/indo-burma
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ແລະ ປ່າໄມຂ້ອງປະເທດລາວແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັດາ້ນການອະນ ລກັຂອງໂລກ. ປ່າໄມແ້ມ່ນລະບບົນເິວດທີ່ ມຄີວາມ
ອ ດມົຮັ່ ງມດີາ້ນຊະນດິພນັທີ່ ຫ າຍທີ່ ສ ດໃນພ ນ້ທີ່ ສ າຄນັດັ່ ງກ່າວ ແລະ ພາກພ ນ້ມຄີວາມອ ດມົສມົບູນສູງດາ້ນຊະນດິ
ພນັພ ດພເິສດ (Davis et al. 1995). ພ ນ້ທີ່ ສ າຄນັດັ່ ງກ່າວນີ ້ຖ ກຈດັໃຫຢູ່້ໃນອນັດບັທ ີ10 ຂອງພ ນ້ທີ່ ສ າຄນັທງັ ໝົ
ດ ທີ່ ບ ່ ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ ້ (ການວດັແທກຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັທີ່ ບ ່ ສາມາດພບົໄດໃ້ນສະຖານທີ່ ໃດ
ອກີແລວ້) ແລະ ປ່າໄມຂ້ອງພາກພ ນ້ດັ່ ງກ່າວໄດເ້ປນັແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສໃຫແ້ກ່ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົສະເພາະຖິ່ ນຈ ານວນ
ຫ າຍ ເຊິ່ ງຫ າຍກ່ວາ 20 ຊະນດິພນັແມ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນນັນ້ 14 ຊະນດິພນັແມ່ນໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາວ່າ ເປນັ
ສດັທີ່ ກ າລງັຖ ກໄພຂົ່ ມຂູ່ໃນລະດບັໂລກ. ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ປ່າໄມຂ້ອງສາຍພູ ຫ ວງໃນເຂດພາກຕາເວນັຕກົຂອງ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນຈ ດສູນກາງສ າຄນັຂອງຄວາມເປນັສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ໜຶ່ ງໃນເຂດພາກພ ນ້ນເິວດທີ່ ຖ ກຄດັເລ ອກ
ໂດຍອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ ໃຫເ້ປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເຂດພາກພ ນ້ນເິວດໂລກ 200 (Global 

200 ecoregions) ທີ່ ສ າຄນັທີ່ ສ ດ ຕ ່ ການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຂອງໂລກ7.  
 

ປ່າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ ບ ່ ພຽງແຕ່ສ າຄນັສ າລບັການອະນ ລກັ ແຕ່ມນັຍງັສ າຄນັຕ ່ ກບັການດ າລງົຊວີດິໃນທອ້ງຖິ່ ນ 

ແລະ ກດິຈະກ າທາງເສດຖະກດິຂອງປະຊາກອນຊນົນະບດົພາຍໃນປະເທດ. ປະມານ 80% ຂອງປະຊາກອນສ່ວນ
ໃຫຍ່ອງີໃສ່ປ່າໄມ ້ ເພ ່ ອນ າໃຊໄ້ມ,້ ອາຫານ, ຟ ນ, ເສັນ້ໄຍ, ທີ່ ພກັອາໄສ, ຢາປວົພະຍາດ, ເຄ ່ ອງປ ງແຕ່ງ, ແລະ ການ
ປກົປອ້ງດາ້ນຈດິວນິຍານ8. ນອກຈາກນີ,້ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ບ ່ ແມ່ນໄມ,້ ລວມມແີມງໄມທ້ີ່ ກນິໄດ ້ ເຊິ່ ງສາ້ງລາຍຮບັທີ່
ເປນັເງນິໄດເ້ຖງິ 60% ຂອງລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົໃນຊນົນະບດົ9 . ທະນາຄານໂລກໄດຄ້າດຄະເນວ່າ ປ່າໄມໄ້ດປ້ະ
ກອບສ່ວນປະມານ 7-10% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ແລະ 15-20% ຂອງຜະລດິຕະພນັທີ່ ບ ່
ແມ່ນກະສກິ າ. ຄວົເຮ ອນໃນຊນົນະບດົແມ່ນອງີໃສ່ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ ສ າລບັການນ າໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ການຄາ້.    ຊີ
ວະນາໆພນັ ສປປ ລາວ: ການປະເມນີເສດຖະກດິໄດລ້າຍງານວ່າ, ໃນເນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົທີ່ ໄດຮ້ບັການບນັທກຶ  ປ່າໄມ ້
ກວມເອາົ 11.6 ລາ້ນເຮກັຕາ, ການນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົໃນທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນມມີູນຄ່າ 159.87 ລາ້ນໂດລາ ຕ ່ ປີ ຫ   14 
ໂດລາ/ຮຕ ສ າລບັການດ າລງົຊບີຂອງຄວົເຮ ອນ ແລະ 25.65 ລາ້ນໂດລາ ຫ   2.2 ໂດລາ/ຮຕ ສ າລບັລາຍຮບັຄວົ
ເຮ ອນ (ສະເລ່ຍປະມານ 36 ໂດລາ ຕ ່ ຄວົເຮ ອນ). 
 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ ່ ກບັການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມ ້ແລະ ຊວີະນາໆພນັປ່າໄມ ້
 

ການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມທ້ີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນ ່ ອງຈາກສດັສ່ວນທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງພູມປີະເທດທີ່ ເປນັພູສູງ, ມີ
ປະຊາກອນໜອ້ຍ ແລະ ມອີດັຕາການທ າລາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທີ່ ຕ ່ າ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຕັງ້ແຕ່ກາງສດັ
ຕະວດັທ ີ20 ການຂ ດຄົນ້ ແລະ ການເປີດພ ນ້ທີ່ ປ່າຂອງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຫ າຍ. ໃນຊ ມປີ 1940, ໄດຄ້າດຄະ
ເນວ່າມກີານປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມປ້ະມານ 70% (17 ລາ້ນ ຮຕ) ຂອງເນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງປະເທດ ທີ່ ມ ີ23 ລາ້ນເຮກັຕາ. 
ການວເິຄາະທີ່ ຜ່ານມາຈາກຂະແໜງຊບັສນິ ແລະ ການວາງແຜນປ່າໄມ ້ສປປ ລາວ (FIPD) ໄດຄ້າດຄະເນວ່າ ປ່າໄມ ້

ປີ 2005 ແມ່ນມພີຽງແຕ່ 61% ແລະ ການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມປີ້ 2015 ແມ່ນມພີຽງແຕ່ 58%. ອດັຕາຂອງ ການສູນ
ເສຍປ່າໄມ ້ຈາກປີ 2005 ຫາ 2015 ແມ່ນປະມານ 3.1% (ປະມານ 735,000 ຮຕ), ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກນັ, ທີ່ ດນິ
ກະສກິ າໄດຂ້ະຫຍາຍອອກປະມານ 2.1%.   
 

 
7 ພ ນ້ທີ່ ບ ລມິະສດິຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງການລວມອງົປະກອບດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລ ອກ ສ າລບັການອະນ ລກັທີ່ ໂດດເດັ່ ນທີ່
ສ ດ ແລະ ເປັນຕວົແທນຂອງແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງໂລກ. http://www.biodiversitya-z.org/content/global-200-ecoregions  
8 Ketphanh S., Foppes J., et al. 2012. ການປະເມນີທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງການບ ລກິານລະບບົນເິວດປ່າໂຄກແຫງ້ແລງ້ໃນ 
ສປປ ລາວ: ບດົຮຽນພ ນ້ຖານທີ່ ຖອດຖອນໄດ.້ ບດົສະເໜແີກ່ FIP ການກ ານດົຂອບເຂດພາລະກດິ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ກມົປ່າໄມ ້
9 http://www.fao.org/Lao PDR/fao-in-Lao PDR/Lao PDR-at-a-glance/en/ 
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ຂ ຄ້ວນລະວງັທີ່ ຈ າເປນັຕອ້ງນ າໄປໃຊ ້ຕ ່ ກບັການສມົທຽບປະຫວດັຂອງການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມ ້ແລະ ການສູນເສຍ
ປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຕອ້ງໄດມ້ຂີ ຄ້ວນລະວງັໃນການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນທາງປະຫວດັສາດກ່ຽວກບັ
ການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ, ເນ ່ ອງຈາກການຄາດຄະເນທີ່ ໜາ້ເຊ ່ ອຖ  ແລະ ຕ ່ ເນ ່ ອງກ່ຽວກບັການປກົຄ ມ
ຂອງປ່າໄມແ້ມ່ນບນັຫາສ າຄນັ ເນ ່ ອງຈາກໂຕເລກແມ່ນຂຶນ້ກບັ ທງັວທິກີານທີ່ ຖ ກນ າໃຊ ້ ແລະ ນຍິາມຂອງປ່າໄມ.້ 

ໂດຍສະເພາະການວເິຄາະແບບສາກນົອາດນ າໃຊນ້ຍິາມຂອງປ່າໄມທ້ີ່ ບ ່ ເໝາະສມົກບັປະເທດ ເຊັ່ ນ ສປປ ລາວ. ຕວົ
ຢ່າງການປະເມນີຜນົຊບັພະຍາກອນປ່າໄມໂ້ລກຂອງອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ 
(FAO), ໄດນ້ າໃຊນ້ຍິາມປ່າໄມຂ້ອງອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ລະດບັ 10% ຂອງ
ການປກົຫ ມ້ເຮ ອນຍອດ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2015 ປະມານ 18.8 ລາ້ນ ເຮກັຕາ 
ແລະ 81.3% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫ   ຫ າຍກ່າວ 5 ລາ້ນເຮກັຕາ ເຊິ່ ງສູງກ່ວາໂຕເລກທີ່ ນ າໃຊ ້20% 

ຂອງຊັນ້ປກົຄ ມເຮ ອນຍອດ ທີ່ ນ າໃຊໂ້ດຍກອງສ າຫ ວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ,້ ກມົປ່າໄມຂ້ອງລາວ. ໃນເວລາດຽວ
ກນັ, ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ2 ໄດມ້ກີານນ າໃຊໂ້ຕເລກ ຈາກກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ມກີານປະເມນີການປກົຫ ມ້ ຂອງປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ປະມານ 

46.7% ໃນປີ 2015, 12% ເຊິ່ ງຕ ່ າກ່ວາໂຕເລກ ຈາກກອງສ າຫ ວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ.້  
 

ຄຽງຄູ່ກບັການຫ  ດລງົຂອງການປກົຄ ມຂອງປ່າໄມ ້ຄ ນນະພາບປ່າໄມກ້ ່ ຫ  ດລງົເຊັ່ ນກນັ. ອງີຕາມກມົປ່າໄມ,້ ຕວົຢ່າງຂ ້
ມູນຄວາມຕບຶໜາປ່າໄມຈ້າກກອງສ າຫ ວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ ້ສປປ ລາວ (ໂດຍມກີານປກົຄ ມຂອງເຮ ອນຍອດ
ປ່າໄມຫ້ າຍກ່ວາ 70%) ຫ  ດລງົຈາກ 3.2 ລາ້ນເຮກັຕາ ໃນປີ 1992 ເປນັ 840,000 ຮຕ ໃນປີ 2012. ໃນເວລາດຽວ
ກນັ ພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມຖ້ ກປ່ຽນແປງໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 16% ເປນັ 24.5% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ປ່າໄມທ້ງັໝດົ ໃນຫ າຍທດົສະວດັທີ່
ຜ່ານມາ, ການຕດັແຍກພ ນ້ທີ່ ຂອງປ່າໄມໄ້ດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ກາຍເປນັພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ (ໜອ້ຍກ່ວາ 10 ຮຕ) 

ເຊິ່ ງເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 0.9% ໄປເປັນ 6.7% ຂອງພ ນ້ທີ່ ປ່າທງັໝດົລະຫວ່າງປີ 1992 ແລະ 2005.   ພ ນ້ທີ່ ປ່າຂະໜາດ
ໃຫຍ່ (ໃຫຍ່ກ່ວາ 1,000 ຮຕ) ໄດຫ້  ດລງົຈາກ 88% ເປນັ 54%. (Lestrelin et al, 2013). 
 

ສາເຫດຫ ກັຂອງການທ າລາຍປ່າໄມ ້ ແມ່ນການປ່ຽນແປງການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ເຊິ່ ງປ່າໄມໄ້ດຖ້ ກຫນັປ່ຽນໄປເປນັພ ນ້ທີ່
ກະສກິ າ, ເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ, ການຂ ດຄົນ້ບ ່ ແຮ່ ແລະ ສວນປູກຕ່າງໆ. ສາເຫດຫ ກັທີ່ ເຮດັໃຫປ່້າໄມເ້ສ ່ ອມໂຊມ 

ແມ່ນການຕດັໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ການເຮດັໄຮ່ແບບເລ ່ ອນລອຍ. ສາເຫດຍ່ອຍທີ່ ສ າຄນັແມ່ນ
ຄວາມທ ກຍາກ, ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ບ ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ການສ ລ້າດບງັຫ ວງ, ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ບ ່ ເຄັ່ ງຄດັ ແລະ 
ຄວາມສາມາດທີ່ ຈ າກດັ ເຊັ່ ນດຽວກບັກດົໝາຍທີ່ ບ ່ ຊດັເຈນ, ຂດັແຍ່ງກນັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໄມທ່້ອນ, ຢາງພາລາ
ອາຫານ, ໄຟຟາ້ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ຈາກສາກນົ.  
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ໃນ ສປປ ລາວ ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍແມ່ນໂຕຂບັເຄ ່ ອນຫ ກັທີ່ ເຮດັໃຫປ່້າໄມເ້ສ ່ ອມໂຊມ ແລະ ເປນັໜຶ່ ງໃນ
ຄວາມທາ້ທາຍທີ່ ກດົດນັທີ່ ສ ດ ເມ ່ ອກາ້ວໄປສູ່ວຽກງານປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ  

 

ການປະເມນີຜນົເມ ່ ອບ ່ ດນົມານີໄ້ດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມລ້າວກ າລງັມກີານຂະຫຍາຍຕວົແບບ
ທະວຄູີນ ຕັງ້ແຕ່ທາ້ຍຊ ມປີ 2000. ແຕ່ 2010 ຫາ 2014 ປະລມິານການສົ່ ງອອກໄມໄ້ປສອງປະເທດຄ  ຈນີ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ແມ່ນກວມເອາົ 87% ຂອງການສົ່ ງອອກທງັໝດົ ເຊິ່ ງເພີ່ ມຂຶນ້ເປນັສອງເທົ່ າຈາກ <600,000 ມ3 ເປນັ 

1,400,000 ມ3 (ແຜນວາດ 1).  
 

ການດ າເນນີງານພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອແກໄ້ຂການສູນເສຍ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ້
 

ໃນປີ 2005, ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງເອາົຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້ຈນົເຖງິປີ 2020 ເຊິ່ ງໄດກ້ ານດົເປົາ້ໝາຍທີ່ ສູງຫ າຍ   ສ າ
ລບັການເພີ່ ມການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມ.້ ໃນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ 1 
ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ມຄີວາມມ ່ ງໝັນ້ໃນການເພີ່ ມການປກົຫ ມ້ມຂອງປ່າໄມໃ້ຫໄ້ດ ້65% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ 

ພາຍໃນປີ 2015 ແລະ ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ໄດຕ້ັງ້ເປົາ້ໝາຍໄວ ້
ທີ່  70% ພາຍໃນປີ 2020. 9 ແຜນງານຫ ກັຂອງການດ າເນນີງານຈຶ່ ງໄດຖ້ ກສະເໜຂີຶນ້ມາ ພາຍໃຕຍ້ ດທະສາດນີ:້ (1) 

ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ;້ (2) ຜະລດິຕະຜນົປ່າໄມ;້ (3) ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ; (4) ການພດັທະນາສວນປູກໄມ;້ (5) 

ແຜນການຂ ດຄົນ້/ການຕດັໄມ ້ແລະ ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ; (6) ອ ດສະຫະກ າປ ງແຕ່ງໄມ;້ (7) ການອະນ ລກັຊວີະນາໆ
ພນັ; (8) ການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ ້ແລະ ການຄ ມ້ຄອງອ່າງຮບັນ າ້; (9) ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມຂ້ອງບາ້ນ.  
 

ເຖງິວ່າຍ ດທະສາດປ່າໄມຈ້ະຖ ກພດັທະນາຂຶນ້ຕັງ້ແຕ່ປີ 2005 ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບ ໄວກ່້ອນໜາ້ນີ ້ ແຕ່ການສູນເສຍປ່າໄມ ້
ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ້ຍງັຄງົເກດີຂຶນ້ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ. ແຜນວາດ 1 ສະແດງໃຫເ້ຫນັການສົ່ ງອອກ ທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້
ຂອງໄມທ່້ອນ ຈນົເຖງິປີ 2014 ແລະ ຍງັຄງົສູງຂຶນ້ໃນປີ 2015 ແຕ່ຫ  ດລງົຢ່າງໄວວາໃນປີ 2016. ຈາກຕົນ້ປີ 2016 

ລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ພີ່ ມການຈດັຕັງ້ມາດຕະການ ເພ ່ ອຕາ້ນກບັການຕດັໄມ ້ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ການສົ່ ງ
ອອກໄມທ່້ອນ ແລະ ການສູນເສຍປ່າໄມ.້ ໃນຕົນ້ປີ 2016 ພາຍຫ ງັຄວາມຄ ບໜາ້ທີ່  ລ່າຊາ້ຂອງການຫ  ດ ຜ່ອນການ
ປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ, ສປປ ລາວ ໄດກ້ະກຽມບດົສະເໜ ີ ເພ ່ ອ

ແຜນວາດ 1 :  ປະລມິານການນ າເຂົາ້ໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມເ້ລ ່ ອຍລາວ ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຈນີ, 201 0- 201 6 

ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ: ສະຖຕິອິາກອນຫວຽດນາມ ແລະ ອາກອນຈນີ, ລວມໂດຍ ທ່າອ່ຽງປ່າໄມ ້

ໄມທ່້ອນ (ຈນີ) ໄມທ່້ອນ 
 

ໄມເ້ລ ່ ອຍ (ຈນີ) ໄມເ້ລ ່ ອຍ (ຫວຽດນາມ) 

ປະ
ລມິ

ານ
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ຮບັການເບກີຈ່າຍສ າລບັຜນົການປະຕບິດັງານ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການຍອມຮບັເຂົາ້ໃນກອງທນຶ ກາກບອນຂອງການ
ຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ສປປ ລາວ. 
 

ການຕອບສະໜອງຕ ່ ການຂ ດຄົນ້ ແລະ ການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ສູງຂຶນ້ຈາກປ່າໄມ ້ ສປປລາວ ໃນເດ ອນ 
ພດຶສະພາ 2016, ລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ຄີ າສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ (ນຍ 15), ພອ້ມກບັ ພນັທະ
ອ ່ ນໆ ເຊິ່ ງແນໃສ່ຄວບຄ ມອດັຕາການທ າລາຍປ່າໄມທ້ີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີອ ດສາຫະກ າ ປ ງແຕ່ງໄມຢູ່້ ພາຍໃນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ເອງ ໂດຍການເກ ອດຫາ້ມການສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມເ້ລ ່ ອຍທງັໝດົ. ສິ່ ງນີແ້ມ່ນ  ປະຕບິດັ
ຕາມແຈງ້ການທີ່ ວາງອອກໃນເດ ອນສງິຫາ ປີ 2015 (ເລກທ ີ 1360) ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານຫາ້ມບ ່ ໃຫມ້ ີ ການສົ່ ງອອກໄມ ້
ທ່ອນ. ຄ າສັ່ ງນາຍກົເລກທ ີ 15 ບ ່ ໄດອ້ະນ ຍາດໃຫມ້ກີານ ສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມເ້ລ ່ ອຍ ແຕ່ໃຫສ້ົ່ ງອອກ 
ສະເພາະຜະລດິຕະພນັແປຮູບທີ່ ໄດເ້ພີ່ ມມູນຄ່າແລວ້. ຕັງ້ແຕ່ມຄີ າສັ່ ງເກ ອດຫາ້ມການສົ່ ງອອກ ຂອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ15 ໃນເດ ອນພດຶສະພາ 2016, ການສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນໄປຍງັຫວຽດນາມ ແລະ ຈນີ ໄດ ້
ຫ  ດລງົຢ່າງວ່ອງໄວ (To & Canby, 2017). ການສົ່ ງອອກ ໄປຍງັຫວຽດນາມ ແລະ ຈນີ ໄດຫ້  ດລງົ 26% ທຽບໃສ່
ປີ 2014. ການຫ  ດລງົຂອງການສົ່ ງອອກໄປຍງັຫວຽດນາມ ແມ່ນໂດດເດັ່ ນທີ່ ສ ດ ໃນລະຫວ່າງ 2015 ແລະ 2016, 

ໃນຂະນະດຽວກນັການຫ  ດລງົຂອງການສົ່ ງອອກ ໄປຍງັປະເທດຈນີແມ່ນໂດດເດັ່ ນໃນລະຫວ່າງປີ 2014 ແລະ 
2015.  
 

ໃນປີ 2017 ລດັຖະບານໄດລ້ເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
(FLEGT) ຂ ຕ້ກົລງົເປນັຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ໄດມ້ກີານເຈລະຈາກບັສະຫະພາບເອຣີບົ 

(EU) ເຊິ່ ງປະກອບມຂີະບວນການຄູ່ຮ່ວມສນັຍາຫ າຍຝ່າຍ ເພ ່ ອກ ານດົ ແລະ ຕກົລງົກ່ຽວກບັນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖ ກ 
ຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ (TLD) ແລະ ການພດັທະນາລະບບົຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງໄມຕ້າມກດົໝາຍ (TLAS).  

ດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູດາ້ນທນຶຮອນຂອງໂຄງການຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ ້ (FCPF), ລດັຖະບານໄດກ້ະກຽມ 
ຮ່າງຍ ດທະສາດການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ (NRS), 

ໃນຂະນະດຽວກນັ, ER-PD ສ າລບັກອງທນຶກາກບອນ, ເຊິ່ ງລວມມແີຜນປະຕບິດັງານເຣ໋ດຂັນ້ແຂວງ PRAPs. 

ຂະບວນການໃຫຄ້ າປກຶສາທີ່ ນ າໃຊເ້ພ ່ ອກະກຽມ ແຜນດ າເນນີງານການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍ ອາຍພດິຈາກ ການຕດັ
ໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ຂັນ້ແຂວງ (PRAPs) ແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ແຈງ້ໃຫຊ້າບເຖງິ
ການພດັທະນາກອບວຽກລະດບັຊາດ ສ າລບັການດ າເນນີງານ ແລະ ການຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັ ທາງເລ ອກຍ ດທະສາດ 

ການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ເຊິ່ ງແມ່ນຂັນ້ຕອນຕ ່ ໄປ
ໃນການພດັທະນາກອບວຽກການ ຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍ ອາຍພດິເຮ ອນແກວ້ ຈາກການຕດັໄມ ້ທ າລາຍປ່າ ແລະ ການ
ເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າແຫ່ງຊາດ. ການພດັທະນາການ ຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິ ຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ 
ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າແຫ່ງຊາດ ໄດເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ ການສາ້ງວໄິສທດັ ແລະ ການກ ານດົມາດຕະການຍ ດທະສາດ
ການຊ່ວຍເຫ  ອ ໄປພອ້ມກບັການກະກຽມ ER-PD. ແຜນງານສະເພາະ ຂອງການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກ
ການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ແລະ ຍ ດທະສາດ ການຊ່ວຍເຫ  ອໃນສາມໄລຍະ, (2018-

2020), (2021-2025), ແລະ (2026-2030) ໂດຍມເີປົາ້ໝາຍ ແມ່ນຫາ້ເຂດທີ່ ສ າຄນັ: 
 

ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມ ຂອງ
ປ່າ ແມ່ນແນໃສ່ແກໄ້ຂຫາ້ສາເຫດຫ ກັຂອງທ າລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ,້ ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັ: 1) 

ການຂະຫຍາຍພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າເຂົາ້ໄປຍງັເຂດປ່າໄມ;້ 2) ການຂະຫຍາຍຂອງພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຂ ດຄົນ້ ບ ່ ແຮ່
ໃນເຂດທີ່ ດນິປ່າໄມທ້ີ່ ບ ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດ; 3) ສວນປູກໄມທ້ີ່ ມກີານຄ ມ້ຄອງທີ່ ບ ່ ດ;ີ 4) ການຕດັໄມທ້ີ່ ບ ່ ຍ ນຍງົ ຫ   ຜດິ
ກດົໝາຍ ແລະ ການເກບັເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ; ແລະ 5) ການເຮດັໄຮ່ເລ ່ ອນລອຍ ແລະ ໄຟໄໝລ້າມປ່າ.  
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ກ ລະນສີກຶສາ 6: ຊວີະນາໆພນັທີ່ສ າຄນັລະດບັໂລກຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິ 
ແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ (TABI). 
 

ຄວາມສ າຄນັຂອງຊວີະນາໆພນັກະສກິ າ ສປປ ລາວ 
 

ຕັງ້ຢູ່ໃນພ ນ້ທີ່  ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງດາ້ນຊວີະນາໆພນັອນິໂດ-ພະມາ້ (Indo-Burma hotspot) ທງັຍງັປະກອບດວ້ຍ 
ຮ່ອມພູແມ່ນ າ້ຂອງທີ່ ເນັ່ ງເປນັສາຍ, ປະເທດລາວມຊີວີະນາໆພນັທີ່ ອ ດມົຮັ່ ງມ ີແລະ ສ າຄນັ ເຊິ່ ງໄດສ້ະໜອງການ ບ  
ລກິານດາ້ນລະບດົນເິວດທີ່ ສ າຄນັເປນັຢ່າງຍິ່ ງໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົລາວ. ມນັມຄີວາມສ າຄນັທງັໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 
ລະດບັໂລກ, ເປນັທງັສວນປູກດັງ້ເດມີ ແລະ ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທ າມະຊາດຂອງຄນົລາວທີ່ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ດາ້ນຊວີະ
ນາໆພນັກະສກິ າສູງ. ຕວົຢ່າງ:   
 

• ມຄີວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນພ ດຜກັສູງ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າກະສກິ າ, ປ່າໄມ ້ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ເກບັກ າ
ພ ດຜກັທອ້ງຖິ່ ນໄດຫ້ າຍກ່ວາ 2,100 ຊະນດິ; 

• ສປປ ລາວ ອ ດມົຮັ່ ງມໄີປດວ້ຍເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ ເຊິ່ ງລວມມ ີ ພ ດ, ເປ ອກໄມ,້ ເຄ ອໄມ,້ ຫວົພ ດ ແລະ         
ຜະລດິຕະພນັປ່າໄມອ້ ່ ນໆ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີໄ້ດສ້ະໜອງແຫ ່ ງອາຫານ ແລະ ລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

ເນ ່ ອງຈາກປ່າໄມຫ້  ດໜອ້ຍລງົ ມນັຈຶ່ ງເປນັໂອກາດໃນການເພາະພນັຊະນດິພນັເຫ ົ່ ານີ;້  
• ຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນສດັນ າ້ໃນປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັສູງຫ າຍ. ແມ່ນ າ້ຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນ າ້ຂອງ 

ແມ່ນແຫ ່ ງເຮດັການປະມງົນ າ້ຈ ດໃນແຜ່ນດນິທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສ ດໃນໂລກ; 

• ຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນສດັລຽ້ງແມ່ນມສູີງ ເຊິ່ ງມສີາຍພນັໄກ່ພ ນ້ເມ ອງ, ສາຍພນັຄວາຍພ ນ້ເມ ອງ ແລະ ສາຍ
ພນັໝພູ ນ້ເມ ອງ.  

 

ຊວີະນາໆພນັກະສກິ ານີ ້ ບ ່ ພຽງແຕ່ມຄີວາມສ າຄນັກບັທອ້ງຖິ່ ນ ແຕ່ຍງັມຄີວາມສ າຄນັໃນລະດບັໂລກ. ສປປ ລາວ 
ແມ່ນໃຈກາງຂອງແຫ ່ ງກ າເນດີພນັພ ດຫ າຍຊະນດິ ແລະ ແນວພນັພ ດທີ່ ສ າຄນັທາງດາ້ນກະສກິ າ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ສປປ ລາວ ເປນັແຫ ່ ງເກບັແນວພນັເຂົາ້ໜຽວທີ່ ສ າຄນັຂອງໂລກ. ຕັງ້ແຕ່ຕົນ້ຊ ມປີ 1990, ໄດມ້ກີານເກບັກ າຕວົຢ່າງ 
ເຂົາ້ຫ າຍກ່ວາ 13,500 ຕວົຢ່າງ, ໃນນັນ້ 85% ແມ່ນຊະນດິພນັເຂົາ້ໜຽວ. ຕວົຢ່າງເຫ ົ່ ານີ ້ເປັນຕວົແທນ ໃຫແ້ກ່ແນວ
ພນັເຂົາ້ຫ າຍ   ກ່ວາ 3,000 ແນວພນັ. 
 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ ່ ກບັຊວີະນາໆພນັກະສກິ າ  
 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຕົນ້ທນຶທາງທ າມະຊາດທີ່ ອ ດມົຮັ່ ງມນີີ ້ ກ າລງັສູນຫາຍໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ເນ ່ ອງຈາກການເຮດັສວນ 
ປູກອ ດສາຫະກ າທີ່ ຂະຫຍາຍໂຕໄວ, ການຫນັປ່ຽນເປນັທນັສະໄໝທີ່ ໄວວາ ແລະ ຈ ດສ ມດາ້ນການອະນ ລກັປ່າໄມ ້

ເຊິ່ ງຈ າກດັການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງປະຊາຊນົເຂດຊນົນະບດົ. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ ນ 70% ການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າ ໄມ ້
ແລະ ການເຮດັໃຫກ້ານເຮດັໄຮ່ເລ ່ ອນລອຍໝັ ້
ນຄງົ ເຊິ່ ງບ ່ ລວມການເຮດັ ກະສກິ າແບບ
ດັງ້ເດມີ (ໂດຍສະເພາະ ການເຮດັໄຮ່
ເລ ່ ອນລອຍ) ແລະ ການສາ້ງແຮງຈງູໃຈໃນ 
ການລງົທນຶໃນທີ່ ດນິ ປູກພ ດເສດຖະກດິ ໂດຍ
ຜ່ານ ການສ າປະທານ, ການໃຫເ້ຊົ່ າ ແລະ ການ
ເຮດັສນັຍາກະສກິ າ ຜູກພນັສອງຝ່າຍ 

(contract-farming). ທງັໝດົນີ ້ ມບີດົບາດ
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ສ າຄນັໃນການຫນັປ່ຽນໄປ ສູ່ການປູກພ ດຊະນດິດຽວ ດາ້ນການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເຊິ່ ງຈ າກດັ ຂ ຈ້ າກດັໃນການ
ອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊພ້ ດປ່າທອ້ງຖິ່ ນ.  
 

ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ (TABI).  
 

ເພ ່ ອໃຊຕ້ົນ້ທນຶທາງທ າມະຊາດທີ່ ອ ດມົຮັ່ ງມນີີໃ້ຫເ້ປນັປະໂຫຍດ, ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບ          
ນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການລເິລີ່ ມໂດຍກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້      

ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອງົການເພ ່ ອການຮ່ວມມ  ແລະ ການພດັທະນາແຫ່ງປະເທດສະວດິ (SDC). ຈ ດປະສງົ
ແມ່ນເພ ່ ອພດັທະນາຮູບແບບ ແລະ ຕວົຢ່າງຂອງວທິກີານຕ່າງໆ ເພ ່ ອນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັກະສກິ າແບບຍ ນຍງົໃນ
ຫ າຍໆທາງ, ເຊິ່ ງເປນັປະໂຫຍດແກ່ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ພອ້ມທງັອະນ ລກັຊບັພະຍາກອນທອ້ງຖິ່ ນໄປພອ້ມ. ໂຄງ 
ການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປລາວ ເລີ່ ມຈດັຕັງ້ຂຶນ້ ໃນປີ 
2009 ແລະ ປະຈ ບນັນີແ້ມ່ນກາ້ວສູ່ໄລຍະທ ີ3 ແລະ ໄລຍະສ ດທາ້ຍ (ເມສາ 2017-ກນັຍາ 2020). ໃນ 10 ປີ ທີ່
ຜ່ານມາ, ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດ ກະສກິ າເຂດພູດອຍ ພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ຮດັ
ວຽກໃນຫ າຍກວ່າ 13 ແຂວງທົ່ ວປະເທດ, ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດກບັຊາວນາ ຫ າຍກ່ວາ 15,000 ຄນົ ແລະ ຫ າຍ   ກ່ວາ 
315 ຊ ມຊນົ (ເບິ່ ງແຜນທີ່ ໂຄງການ). ນອກຈາກນີ,້ ໂຄງການຍງັໄດ ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການວາງແຜນ ແລະ ກ ານດົເຂດ
ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເພ ່ ອປອ້ງກນັ ແລະ ຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິແບບຍ ນຍງົຫ າຍກ່ວາ 1,000,000 ຮຕ. 
ລາຍລະອຽດຂອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດ ກະສກິ າ ເຂດພູດອຍພາກ        
ເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ ເວບັໄຊ ໌ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິ ແບບນເິວດກະສກິ າ
ເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ http://www.tabi.la/.  
 

ສາຍພວົພນັຂອງໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ່
ກບັຍ ດທະສາດຊວີະນາໆພນັ ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.   
 

ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນອງົປະກອບ
ທີ່ ສ າຄນັອນັໜຶ່ ງ ແລະ ເປນັຕວົຢ່າງອນັດຂີອງການລເິລີ່ ມຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ ງປະກອບສ່ວນຢ່າງຫາ້ວຫນັ, ຕ ່ ກບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ ລະບ ໄວໃ້ນແຜນປະຕບິດັງານຍ ດທະສາດຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 
 

ບາງຕວົຢ່າງປະກອບມ:ີ 

• ສ າລບັເປົາ້ໝາຍລະດບັຊາດ 1.2.1 ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດ ພູດອຍ 
ພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດພ້ດັທະນາວງັສະຫງວນ ຫ າຍກ່ວາ 252 ແຫ່ງ ໃນແຂວງຫວົພນັ,  ຊຽງຂວາງ
ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຜົງ້ສາລ;ີ  

• ເປົາ້ໝາຍ 1.3.1. ການບ ລກິານສະໜບັສະໜນູດາ້ນກະສກິ າ: ພະນກັງານເມ ອງໃນແຂວງຫວົພນັ,          

ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຜົງ້ສາລ ີໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອແກ່ຄວົເຮ ອນຫ າຍກ່ວາ 40,000 ຄວົເຮ ອນ 
ເຊິ່ ງເນັນ້ໃສ່ 24 ປະເພດຊວີະນາໆພນັກະສກິ າຂອງກດິຈະກ າຕ່າງໆ;  

http://www.tabi.la/
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• ເປົາ້ໝາຍ 1.3.2. ການປກົປກັ 
ຮກັສາ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັ
ແບບຍ ນຍງົ;   
ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິ
ແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກ      

ເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ້ດ າເນນີການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່

ດນິ ທີ່ ຊ່ວຍໃນດາ້ນການຄ ມ້ຄອງພ ນ້ທີ່  
ທີ່ ມຫີ າຍໜາ້ທີ່ . ສິ່ ງນີໄ້ດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໃນ 315 ບາ້ນທົ່ ວປະເທດ ເຊິ່ ງກວມເອາົ 
1,000,000 ຮຕ. ມນັໄດສ້ົ່ ງຜນົ          

ກະທບົຫ າຍຕ ່ ກບັສາມເມ ອງ. ເມ ອງພູ
ກູດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ: ໂຄງການ
ພດັທະນາລະບບົການຜະລດິ ແບບ

ນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດດ້ າເນນີການວາງ
ແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໃນ 39 ບາ້ນ ຈາກທງັ

ໝດົ 44 ບາ້ນ ໃນເມ ອງດັ່ ງ ກ່າວ. ອງີຕາມການຕດິຕາມ 14 ບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລ ອກ (ທີ່ ມກີານເຮດັໄຮ່
ເລ ອນລອຍ) ໂດຍລວມພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າເຂດພູດອຍແມ່ນຫ  ດລງົ 30%, ແລະ ເພີ່ ມຂຶນ້ 8% ໃນເຂດປ່າໄມ.້ ໃນ
ເມ ອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ: ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິ ແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍ
ພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດດ້ າເນນີການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໃນ 18 ບາ້ນ ຈາກທງັໝດົ 61 ບາ້ນ ໃນ
ເມ ອງດັ່ ງກ່າວ. ອງີໃສ່ການຕດິຕາມຂ ມູ້ນ 17 ບາ້ນທີ່ ຖ ກຄດັເລ ອກ, ເຫນັວ່າພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າເຂດພູດອຍ ທງັ
ໝດົຫ  ດລງົ 28%, ເຂດປ່າໄມເ້ພີ່ ມຂຶນ້ 28%. ເຂດພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າເຂດພູດອຍຍງັເຫ  ອສະເລ່ຍປະມານ 26     

ຮຕ ຕ ່ ຄວົເຮ ອນ;   

•  ເມ ອງນ າ້ບາກ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ: ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍ
ພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ້    ດ າເນນີການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໃນ 24 ບາ້ນ ຈາກທງັໝດົ 64 ບາ້ນ
ໃນເມ ອງດັ່ ງກ່າວ. ອງີໃສ່ການຕດິຕາມຂ ມູ້ນ ສ າລບັ 24 ບາ້ນທີ່ ຖ ກຄດັເລ ອກ, ເຫນັວ່າມພີ ນ້ທີ່ ກະສກິ າ

ເຂດພູດອຍຫ  ດລງົ 17%, ເຂດປ່າໄມເ້ພີ່ ມຂຶນ້ 
47%. ພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າເຂດພູດອຍຍງັເຫ  ອສະເລ່ຍ
ປະມານ 25 ຮຕ ຕ ່ ຄວົເຮ ອນ; 

• ເປົາ້ໝາຍ 5.1.2. ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ
ທາງດາ້ນກນົໄກຂອງສະຖາບນັ: ໂຄງການ
ພດັທະນາລະບບົ ການຜະລດິແບບນເິວດກະສິ
ກ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ້
ປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ ການພດັທະນາແຜນດ າ 

ເນນີງານຍ ດທະສາດຊວີະນາໆພນັກະສກິ າແຫ່ງຊາດ, ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ ກະສ ິ ກ າແຫ່ງຊາດ ໂດຍກະ
ຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ 2 ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ.  

ການຄ ມ້ຄອງການຈດັສນັທີ່ ດນິກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

ແບບເຊ ່ ອມສານ 
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ພາລະບດົບາດຂອງໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ 

ໃນການບນັລ ເປົາ້ໝາຍໄອຈ ິຂອງສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ. 
 

ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດປ້ະກອບສ່ວນ
ອນັສ າຄນັໃນການສະໜບັສະໜນູຄະນະກ າມະການ ສປປ ລາວ ໃນການບນັລ ສອງເປົາ້ໝາຍໄອຈ:ິ 
 

ເປົາ້ໝາຍ 7: ພາຍໃນປ ີ2020 ພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າ, ການເພາະລຽ້ງສດັນ າ້ ແລະ ປ່າໄມ ້ຈະໄດຮ້ບັການຄ ມ້ຄອງຢ່າງຍ ນຍງົ
, ໂດຍຮບັປະກນັການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ: 
 

ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປະສມົປະສານທີ່ ຫ າຫຫ າຍໃນການວາງແຜນນ າໃຊ,້ ການຈດັສນັ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້
ແລະ ທີ່ ດນິກະສກິ າ. ໂຄງການໄດດ້ າເນນີວຽກງານດັ່ ງກ່າວນີໃ້ນ 315 ບາ້ນ ໃນ 12 ແຂວງ ເຊິ່ ງກວມເອາົທີ່ ດນິ     
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມຫ້ າຍກ່ວາ 1 ລາ້ນ ເຮກັຕາ. ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດ ກະສກິ າ ເຂດພູ
ດອຍ ພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ກບັກ າລາຍລະອຽດຫ ກັຖານຂອງການຟ ນ້ຟູປ່າ, ການຫ  ດລງົຂອງ ການຖາງປ່າ 
ເຮດັໄຮ່ ແລະ ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດທອ້ງຖິ່ ນໃນການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິຂອງຕນົຢ່າງຫາ້ວຫນັ. ຂະບວນການ 
ດັ່ ງກ່າວກ າລງັເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັວ່າ ເປນັກນົໄກໜຶ່ ງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ໃນການສະໜບັສະໜນູດາ້ນ ການຄ ມ້ຄອງພ ນ້ທີ່  ທີ່
ມຫີ າຍໜາ້ທີ່ ໃຫດ້ຂີຶນ້. ມນັເປນັໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໄດແ້ບ່ງເຂດ, ປກົປອ້ງການຮຽກຮອ້ງຕ ່ ກບັ         
ຊບັພະຍາກອນຂອງຕນົ ແລະ ເພ ່ ອເພີ່ ມຄວາມຊດັເຈນຂອງການນ າໃຊເ້ຂດພ ນ້ທີ່ ຕ່າງໆ. 
 

ເປົາ້ໝາຍ 13: ພາຍໃນປ ີ 2020, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນພນັທ ກ າຂອງພ ດທີ່ ປູກ ແລະ ເກບັກ່ຽວ, ແລະ ການ
ລຽ້ງສດັ ແລະ ສາຍພນັສດັປ່າຕ່າງໆ ເຊິ່ ງປະກອບມຊີະນດິພນັທີ່ ມຄ່ີາທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົອ ່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັ ການ
ເບິ່ ງແຍງ ເຊັ່ ນດຽວກບັຊະນດິພນັທີ່ ມຄ່ີາທາງວດັທະນະທ າ, ໄດມ້ກີານພດັທະນາຍ ດທະສາດ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນການເສ ່ ອມໂຊມຂອງພນັທ ກ າ ແລະ ປກົປອ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນພນັທ ກ າ. 
 

ຫ າຍກ່ວາ 10 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ 
ສປປ ລາວ ໄດເ້ຮດັວຽກຮ່ວມກບັ 100 ບາ້ນ ເພ ່ ອຈ າແນກຊະນດິພນັພ ດ ແລະ ພນັສດັຊວີະນາໆພນັກະສກິ າ ທີ່ ມີ
ຄວາມສ າຄນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຊອກຫາວທິກີານຄ ມ້ຄອງຢ່າງຍ ນຍງົ ຜ່ານການນ າໃຊຂ້ອງພວກເຂາົ. 
ຕວົຢ່າງ:  
 

ການລຽ້ງສດັ: ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ້
ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນ 5 ບາ້ນ ເພ ່ ອລຽ້ງສດັ ແລະ ປູກໜ ່ ຫ ອຍ (Arundinaria petelotii Camus) ໃນສວນ
ປ່າເລົ່ າໃກບ້າ້ນຂອງພວກເຂາົ. ທງັໝດົ 7 ບາ້ນ ແລະ 143 ຄວົເຮ ອນ ໄດເ້ຮດັວຽກຮ່ວມກບັໂຄງການພດັ ທະນາ
ລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມອີກີ 50 ຄອບຄວົ ທີ່ ໄດເ້ຮດັ
ຊ າ້ກດິຈະກ ານີ.້ ການລຽ້ງສດັປະເພດນີມ້ຜີນົປະໂຫຍດສາມຢ່າງ. 1) ໜ ່ ໄມ ້ ແມ່ນປູກໃກກ້ບັບາ້ນ ແລະ 
ກາຍເປນັແຫ ່ ງອາຫານທີ່ ດ ີທີ່ ສາມາດເກບັກນິໄດໄ້ວກ່ວາການໄປຫາຢູ່ປ່າທີ່ ຢູ່ໄກ, 2) ການປູກໜ ່ ຫ ອຍແບບ ທ າມະ
ຊາດໄດມ້ກີານເກບັກ່ຽວດວ້ຍວທິກີານທີ່ ຍ ນຍງົຂຶນ້ ແລະ ເກບັຂາຍເພ ່ ອສາ້ງລາຍໄດ ້ແລະ 3)  ຊາວບາ້ນມ ີຄວາມ
ຮບັຮູຫ້ າຍຂຶນ້ກ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງການປູກ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົ ຂອງດນິ ແລະ ການ
ອະນ ລກັປ່າໄມ.້  
 

ການພດັທະນາລະບບົເມດັພນັສະອາດເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ: ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດ
ພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫ ້ການສະໜບັສະໜນູ ເພ ່ ອລເິລີ່ ມປບັປ ງຄ ນນະພາບເມດັພນັຂອງເຂົາ້ໄກ່
ນອ້ຍ (KKN) - ເຂົາ້ພ ນ້ເມ ອງພເິສດ. ໃນ ເບ ອ້ງຕົນ້ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູ
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ດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປລາວ ໄດ ້ ສະໜບັສະໜນູການສກຶສາເພ ່ ອລະບ  ແລະ ຈ າແນກແນວພນັເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍທີ່
ແຕກຕ່າງກນັ. ສິ່ ງນີນ້ າໄປສູ່ ການຜະລດິ ເມດັພນັທີ່ ບ ລສິ ດສ າລບັເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ. ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການນີແ້ມ່ນເພ ່ ອ
ປບັປ ງມາດຕະຖານ ແລະ ຄ ນນະພາບ ຂອງເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລດິແບບອ ດສາຫະກ າ ເຊັ່ ນ
ດຽວກບັການອະນ ລກັແນວພນັອ ່ ນໆ ຂອງເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ. ໃນໄລຍະທ ີ3, ຈ ດສ ມແມ່ນແນໃສ່ການສາ້ງລະບບົທີ່ ມຂີັນ້
ແຂວງເປນັເຈົາ້ການ ໃນການສ ບຕ ່  ຜະລດິເມດັພນັບ ລສິ ດ. ສິ່ ງນີໄ້ດນ້ າໄປສູ່ການຈດັຕັງ້ມູນລະນທິເິມດັພນັພ ດໄຮ່ ທີ່
ຄ ມ້ຄອງໂດຍສະຖານ ີຂັນ້ແຂວງ (R1), ການຕກົລງົເຫນັດຮ່ີວມກບັກ ່ ມຊາວນາ ເພ ່ ອຜະລດິເມດັພນັບ ລສິ ດໃຫຫ້ າຍ
ຂຶນ້ ແລະ ການປກຶສາຫາລ  ກບັບນັດາໂຮງສ ີ ແລະ ພ ່ ຄາ້ ເພ ່ ອຈດັຊ ເ້ມດັພນັບ ລສິ ດໃນລາຄາພເິສດ. ໃນປີທ າອດິ, 

ໂຄງການພດັທະນາ ລະບບົການ ຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັການ ສ າ
ມະນາກບັຄູ່ຮ່ວມງານຫ າຍຄັງ້ ເພ ່ ອເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັຄວາມສ າຄນັ ຂອງການຜະລດິ ເມດັພນັບ ລສິ ດ.    

 

ໜ ່ ຫ ອຍ (ໜ ່ ໄມ)້: ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ 

ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຊາວບາ້ນໃນບາ້ນກ ຫນີ ເພ ່ ອເພາະແນວພນັ ແລະ ປູກໜ ່ ຫ ອຍໃນສວນປ່າເລົ່ າທີ່ ຢູ່ໃກກ້ບັ
ບາ້ນຂອງພວກເຂາົ. ທງັໝດົ 7 ບາ້ນ ແລະ 143 ຄວົເຮ ອນ ໄດເ້ຮດັວຽກຮ່ວມກບັໂຄງການພດັທະນາ                    
ລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມອີກີ 50 ຄອບຄວົ ທີ່ ໄດເ້ຮດັ
ຊ າ້ ກດິຈະກ ານີ.້ ການປູກໜ ່ ໄມປ້ະເພດນີ ້ມສີາມຜນົປະໂຫຍດ. 1) ໜ ່ ໄມທ້ີ່ ຖ ກປູກຂຶນ້ແມ່ນ ປູກໃກກ້ບັບາ້ນ ແລະ 
ກາຍເປນັແຫ ່ ງອາຫານທີ່ ດທີີ່ ສາມາດເກບັກນິໄດໄ້ວກວ່າການໄປຫາຢູ່ປ່າທີ່ ໄກອອກໄປ, 2) ການປູກໜ ່ ຫ ອຍ ແບບ
ທ າມະຊາດໄດມ້ກີານເກບັກ່ຽວດວ້ຍວທິກີານທີ່ ຍ ນຍງົຂຶນ້ ແລະ ເກບັຂາຍເພ ່ ອສາ້ງລາຍໄດ ້ ແລະ 3) ຊາວບາ້ນມີ
ຄວາມຮບັຮູຫ້ າຍຂຶນ້ກ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງການປູກ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົ ຂອງດນິ ແລະ 
ການອະນ ລກັປ່າໄມ.້ ການຮ່ວມມ ກບັອງົການເກຣດ (GRET) ກ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ ງ ເພ ່ ອ  ປບັປ ງການຕະຫ າດຂອງ
ໜ ່ ຫ ອຍ.   

 

ໝາກກຽ້ງ: ໝາກກຽ້ງພ ນ້ເມ ອງທີ່ ປູກໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ສູງ ກ າລງັໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົ. ໜຶ່ ງໃນບນັດາຊະນດິພນັພ ນ້ເມ ອງ
ທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົແມ່ນໝາກກຽ້ງນ າ້ບາກ’ເຊິ່ ງຖ ກຄົນ້ພບົທີ່ ນ າ້ບາກ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ. ເຖງິວ່າຕະຫ າດຈະມີ
ຄວາມຕອ້ງການສູງ, ແຕ່ຊາວກະສກິອນກ ໄດມ້ກີານຕດັແຕ່ງກິ່ ງງ່າ ຫ   ຈດັການກບັສວນໝາກກຽ້ງພຽງເລກັນອ້ຍເທົ່ າ
ນັນ້ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫມ້ຂີ ຈ້ າກດັດາ້ນຜນົຜະລດິ ແລະ ຄ ນນະພາບ. ຕັງ້ແຕ່ປີ 2015, ໂຄງການພດັທະນາ ລະບບົການ
ຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ຮດັວຽກຮ່ວມກບັຊາວບາ້ນເພ ່ ອປບັປ ງການ
ບ ລຫິານຈດັການການປູກໝາກກຽ້ງ. ໃນເບ ອ້ງຕົນ້ໂຄງການໄດຄ້ດັເລ ອກ 30 ຄອບຄວົທີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ຮ່ວມ ຈາກທງັໝົ
ດ 1,290 ຄອບຄວົ ໃນ 8 ບາ້ນ. ໃນການຝກຶອບົຮມົວຽກ ແລະ ການຖ່າຍທອດບດົຮຽນຈາກຊາວກະສກິອນໄປສູ່
ຊາວກະສກິອນໄດຖ້ ກຈດັຂຶນ້ ເພ ່ ອປບັປ ງຄວາມຮູກ່້ຽວກບັເຕກັນກິການຕດັແຕ່ງກິ່ ງງ່າ, ການຜະລດິປ ໋ຍໝກັ, ການ
ເບິ່ ງແຍງ, ການຜະລດິເບຍ້ ແລະ ບວົລະບດັຮກັສາ. ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ການປະພດຶຂອງຜູປູ້ກໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ
ຢ່າງຊດັເຈນ. ຈາກຂ ມູ້ນພ ນ້ຖານໃນປີ 2015, ການຜະລດິໝາກກຽ້ງໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ປະມານ 15-25% ສ່ວນລາຍຮບັ 
ແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ປະມານ 27-39%.  
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ພາກທ ີ2: ຂ ມູ້ນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັເປົາ້ໝາຍດ າເນນີງານໃນລະດບັຊາດ 

2.1 ພາບລວມຂອງຍ ດທະສາດ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ. 
 

ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ 2016-2025 ປະກອບມ ີ     
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ ກວມເອາົ 5 ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ ທີ່ ໄດລ້ະບ ໃນພາກທີ່ ຜ່ານມາ. ພາຍໃຕ ້ 29 ເປົາ້ໝາຍນັນ້        
ປະກອບມ ີ69 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ. ໃນ 69 ການດ າເນນີງານນັນ້, 38 ການດ າເນນີງານແມ່ນແນໃສ່ປະກອບ
ສ່ວນໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 1 (ການປກົປກັຮກັສາລະບບົນເິວດ), 8 ການດ າເນນີງານ ປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່
ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 2 (ການໃຫຄ້ ນຄ່າແກ່ຊວີະນາໆພນັ), 9 ການດ າເນນີງານປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 3 (ເສມີສາ້ງຖານຄວາມຮູ)້, 6 ການດ າເນນີງານ ປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 4 (ສົ່ ງເສມີ
ການສ ່ ສານ ແລະ ການຮບັຮູຂ້ອງມະຫາຊນົ) ແລະ 8 ການດ າເນນີງານ ປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 5 

(ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ແລະ ແຜນການໂຄງການ ).  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ, ການໄປເຖງິເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວແມ່ນກ່ຽວພນັກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການດ າເນນີງານ ແຫ່ງຊາດ 
ສະເພາະ. ສ່ວນໃຫຍ່ (23 ເປົາ້ໝາຍ) ແມ່ນມກີານດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດທີ່ ຫ າກຫ າຍພາຍໃນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ, ມພີຽງແຕ່ 6 ເປົາ້ໝາຍເທົ່ ານັນ້ທີ່ ມກີານດ າເນນີງານດ່ຽວ ສ າລບັການຈດັ ຕັງ້
ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວ. ຈ ານວນການດ າເນນີງານສູງສ ດແມ່ນ 6 ເປົາ້ໝາຍ, ສ າລບັເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 23 
(3.1.4). ການປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດ/ພາກພ ນ້ແມ່ນ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງ ເພ ່ ອເລັ່ ງສາ້ງ ແລະ ນ າໃຊຄ້ວາມຮູ ້
ກ່ຽວກບັລກັສະນະຂອງຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່ ດ ີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ອກີ 5 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງ
ຊາດ ມ ີ4 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ພອ້ມດວ້ຍ 4 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ກບັ 3 ການດ າເນນີງານແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ 13 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ມ ີ3 ການດ າເນນີງານ. ຕາຕະລາງ 2.1 ມລີາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ລາຍຊ ່ ຂອງ ເປົາ້
ໝາຍແຫ່ງຊາດທງັໝດົ 29 ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ເປົາ້ໝາຍນັນ້ເທົ່ າທຽມກບັເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດໄດແ້ນວໃດ ເຊິ່ ງ ໄດໃ້ຊ ້
ລະບບົໂຕເລກ ພາຍໃນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ. 
 

ຕາຕະລາງ 2.1: ລາຍການຂອງເປົາ້ໝາຍຈາກຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ລວມມ ີ

ໂຕເລກທີ່ ນ າໃຊ ້ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6  
 

ເປົາ້ໝາຍ  

ໝາຍເລກ ສ າລບັ
ບດົລາຍງານແຫ່ງ
ຊາດສະບບັທ ີ6  

ເປົາ້ໝາຍ ໝາຍເລກ 
ຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນດ າເນນີງານຊວີະ
ນາໆພນັແຫ່ງຊາດ  

* ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 
       

1 1.1.1 ບນັລ ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ໂດຍໃຫມ້ປ່ີາໄມປ້ກົຫ ມ້ 70% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ 
ພາຍໃນປີ 2020 

2 1.1.2 ການຂ ດຄົນ້ໄມເ້ພ ່ ອການຄາ້ແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການແປຮູບທີ່ ຈະຊ່ວຍເພີ່ ມການ
ຈາ້ງງານ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແມ່ນໄດຖ້ ກບງັຄບັໃຊຢ່້າງເຕມັຮູບແບບ ຢ່າງໜອ້ຍ 
70% ຂອງການດ າເນນີງານດາ້ນອ ດສາຫະກ າໄມ ້ແລະ ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ 

3 1.2.1 ຢ່າງໜອ້ຍເຂດອະນ ລກັ ແລະ ເພາະພນັປາ 250 ແຫ່ງ (ທີ່ ລວມມສີາຍພນັທອ້ງ 
ຖິ່ ນ/ພ ນ້ເມ ອງ) ໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ຮບັຮູ/້ສະໜບັສະໜນູໂດຍຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ
ປະ ໂຫຍດທີ່ ອາໄສຢູ່ ເຂດອ່າງຮບັນ າ້ ເຊິ່ ງເປນັທີ່ ຕັງ້ຂອງເຂດເຫ ົ່ ານີ ້

4 1.2.2 ມກີານວາງຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສ າລບັເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ໃນຂະນະດຽວກນັ
ກ  ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄ ມ້ຄອງດວ້ຍກອງທນຶ ຢ່າງໜອ້ຍໃນ 12 ເຂດ
ດນິບ  ລເິວນນ າ້ທີ່ ສ າຄນັ 



 

  

41 
 

5 1.2.3 ການປກົປກັຮກັສາຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລມິານນ າ້ ໃນ 10 ເຂດອ່າງແມ່ນ າ້ 
ເພ ່ ອບນັລ ມາດຕະຖານດາ້ນຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລມິານນ າ້ ແລະ ເພ ່ ອ
ຮບັປະກນັຜນົກະທບົໃນທາງລບົຂັນ້ຕ ່ າສ ດ  

6 1.3.1 ໄດມ້ກີານໃຫບ້ ລກິານສະໜບັສະໜູນດາ້ນກະສກິ າ (ການຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນວຊິາ
ການ, ເມດັພນັ, ການປອ້ງກນັພ ດ, ສນິເຊ ່ ອ, ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຕະຫ າດ, 

ການລຽ້ງສດັ, ການປະມງົ, ແລະ ອ ່ ນໆ) ໃຫແ້ກ່ຊ ມຊນົທີ່ ເຮດັກະສກິ າບ ກເບກີ 
ທີ່ ໄດນ້ າໃຊມ້າດຕະການ ການຜະລດິແບບຍ ນຍງົ  

7 1.3.2 ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການນ າໃຊພ້ ນ້ທີ່ ກະສກິ າທີ່ ມຄີວາມອ ດມົສມົບູນດາ້ນ
ຊວີະນາໆພນັ ແບບຍ ນຍງົ ໄດຮ້ບັການສາທດິ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ພ ນ້ທີ່  ຕ ່  ແຂວງ 

8 1.3.3 ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດຫ້  ດຜ່ອນການນ າໃຊເ້ຄມກີະສກິ າທີ່ ເປນັ
ອນັຕະລາຍ 

9 1.4.1 ແຜນການພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນໃນຢ່າງໜອ້ຍ 8 ຕວົເມ ອງຂອງແຂວງ ເຊິ່ ງມກີານ
ປອ້ງກນັ ແລະ ເສມີສາ້ງເຂດອ່າງຮບັນ າ້ ແລະ ລະບບົນເິວດ (ປ່າໄມ,້ ເຂດດນິບ  
ລເິວນນ າ້, ແມ່ນ າ້ ແລະອ ່ ນໆ) ທີ່ ປອ້ງກນັສິ່ ງເຫ ົ່ ານັນ້. 

10 1.4.2 ການສາ້ງສິ່ ງເສດເຫ  ອໃນເຂດຕວົເມ ອງ ໃນທົ່ ວປະເທດໄດຫ້  ດລງົ 
11 1.5.1 ແຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກອງທນຶທີ່ ສ າຄນັ ເພ ່ ອບງັຄບັໃຊກ້ານປົກປກັຮກັສາ

ຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢ່າງໜອ້ຍ 10 
ແຫ່ງ (ຈາກທີ່ ມຢູ່ີ 2), 5 ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ, ປ່າປອ້ງກນັ 3 ແຫ່ງ ແລະ 2 
ແລວເຊ ່ ອມຕ ່  

12 1.5.2 ເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ຕດິຈອດກນັທາງພູມສີາດໄດຖ້ ກຮບັຮູ/້ສົ່ ງເສມີ ເພ ່ ອສາ້ງ
ໃຫພ້າກສ່ວນ ອນິຊຂີອງ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ສາມາດເຊ ່ ອມຕ ່ ແຫ ່ ງ
ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ສ າຄນັທີ່  ກະແຈກກະຈາຍນັນ້ເຂົາ້ກນັ 

13 1.5.3 ການສູນພນັຂອງສາຍພນັບ ລມິະສດິຢ່າງໜອ້ຍ 5 ສາຍພນັ (ທີ່ ຕອ້ງພຈິາລະນາ
ຈາກບນັຊແີດງຂອງລາວ) ແມ່ນໄດຖ້ ກປອ້ງກນັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ຜ່ານການ
ບງັ ຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ດຂີຶນ້ ແລະ ການອະນ ລກັໃນຖິ່ ນກ າເນດີ ແລະ ນອກຖິ່ ນ
ກ າ ເນດີ 

14 1.5.4 ແຜນການຮກັສາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງພ ດທີ່ ເປນັຢາແຫ່ງຊາດໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້, ໃຫ ້
ທນຶ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພ ່ ອສະໜບັສະໜູນໃຫແ້ກ່ແຜນງານສາທາລະນະສ ກ
ຂັນ້ພ ນ້ຖານໃນຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງເຂດພ ນ້ທີ່ ຕ ່ ແຂວງ  

15 1.5.5 ລະບຽບການທີ່ ປັບປ ງໃໝ່ໄດຮ້ບັການບງັຄບັໃຊ,້ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດໄດ ້
ຮບັການປບັປ ງ ເພ ່ ອປກົປກັຮກັສາພ ດ (ເຊິ່ ງລວມມ ີເຂົາ້) ແລະ ສດັຕ່າງໆ ທີ່ ຢູ່
ໃນເຂດບ ລມິະສດິ ຈາກການຄ ກຄາມຂອງສາຍພນັຕ່າງຖິ່ ນ 

16 2.1.1 ການປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆ
ພນັ ແມ່ນໄດຖ້ ກພຈິາລະນາເຂົາ້ໃນການວາງແຜນການລງົທນຶ ໃຫແ້ກ່ແຜນງານ 
ການຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ໂດຍສະເພາະເຂດພ ນ້ທີ່ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ມຄີວາມທ ກ
ຍາກສູງ ໂດຍແຜນງານຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກຂອງລດັຖະບານ 

17 2.1.2 ເຊ ່ ອມສານການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ (ISP) ເຂົາ້ໃນການພດັ 
ທະນາຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດຊນົະບດົ ເພ ່ ອການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດແບບຍ ນຍງົ  

18 2.2.1 ນະໂຍບາຍສາ້ງແຮງຈງູໃຈດາ້ນການລງົທນຶແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການບງັຄບັ
ໃຊໃ້ນຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຂວງ ແລະ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຂະແໜງການ ໄດຮ້ບັການເສມີ
ສາ້ງ ເພ ່ ອຊ ກຍູຂ້ະແໜງການເອກະຊນົໃຫມ້ກີານວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ການດ າ 
ເນນີງານທາງທ ລະກດິທີ່ ມລີກັສະນະເປນັມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

19 2.2.2 ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມທາງສງັຄມົ (CSR) ແລະ ຄວາມກງັວນົດາ້ນຊວີະນາໆ
ພນັ ໄດຖ້ ກຮວມເຂົາ້ໃນລະບຽບການສາກນົ (ຫ   ການປະຕບິດັມາດຕະຖານ
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ທາງທ ລະກດິທີ່ ໄດມ້ກີານເຫນັດ)ີ ໃນບນັດາບ ລສິດັຕ່າງໆ ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 5 ອ ດ
ສາຫະ ກ າສ າຄນັ (ພະລງັງານ, ກະສກິ າ, ປ່າໄມ,້ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄມ)ີ 

20 3.1.1 ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັການອະນ ລກັ, ແລະ ນ າໃຊເ້ພ ່ ອສະໜບັ
ສະໜນູແກ່ການສົ່ ງເສມີຊວີະນາໆພນັ ໃນຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງເຂດຕ ່ ແຂວງ, ໂດຍ
ຜ່ານແຜນງານແບບຄວບຄ ມທີ່ ສະໜບັສະໜູນໂດຍ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດິທິ
ດາ້ນຊບັສນິທາງປນັຍາ. 

21 3.1.2 ກດົໝາຍລາວໄດຖ້ ກວາງອອກ ເພ ່ ອສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຄວາມຕອ້ງການພາຍໃຕ ້
ສນົທສິນັຍານາໂກຢາວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ
ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (ABS) ຈາກການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາງພນັທ ກ າ ແມ່ນ
ໄດຖ້ ກນ າໃຊ ້ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊິ່ ງໄດຖ້ ກທດົລອງໃນຢ່າງໜອ້ຍ 3 ເຂດ
ພ ນ້ທີ່  ທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລ ອກ  

22 3.1.3 ການຂະຫຍາຍກນົໄກການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນຂ່າວສານປະຈ ບນັ ເພ ່ ອສະໜອງໃຫ ້
ແກ່ການປບັປ ງຖານການຄົນ້ຄວ້າປກົກະຕ ິກ່ຽວກບັສະຖານະຂອງທ່າອ່ຽງຊວີະ
ນາໆພນັ, ການປະຕບິດັທີ່ ດ ີແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ລະດບັຊາດ ແລະ 
ສາ ກນົ) ສ າລບັຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູມ້ສີດິຕດັສນິໃຈໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 
ລະ ດບັຊາດ, ທ ລະກດິພາກປະຊາສງັຄມົ, ແລະ ໜ່ວຍງານລະດບັຊາດ ສ າລບັ
ສນົທ ິສນັຍາອ ່ ນໆ 

23 3.1.4 ການປະສານງານລະຫວ່າງສາກນົ/ພາກພ ນ້ ແມ່ນໄດຮ້ບັການປບັປ ງໃຫເ້ໝາະ
ສມົ ເພ ່ ອເລັ່ ງສາ້ງ ແລະ ນ າໃຊຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັລກັສະນະຂອງຊບັພະຍາກອນ
ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

24 4.1.1 ບ ກຄະລາກອນລດັທີ່ ສ າຄນັ ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ສ າຄນັ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ
ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງ ໃນດາ້ນການວາງແຜນ ແລະ ການ 
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຊວີະນາໆພນັ  

25 4.1.2 ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູໃ້ຫແ້ກ່ສາທາລະນາ ກ່ຽວກບັຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ພາຍ
ໃນ ກ ່ ມຜູຮ່້ວມງານເປົາ້ໝາຍ ເຊິ່ ງລວມມປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງ 

26 4.1.3 ຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີ່ ຍ ນຍງົແມ່ນໄດຖ້ ກລວມເຂົາ້ໃນ 
ຫ ກັສູດການສກຶສາທາງການ ແລະ ບ ່ ເປນັທາງການ  

27 5.1.1 ກນົໄກການເງນິທີ່ ຍ ນຍງົສ າລບັການໄດຮ້ບັງບົປະມານທີ່ ກງົເວລາ ແລະ ການນ າ
ໃຊທ້ີ່ ໂປ່ງໃສ ແມ່ນໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

28 5.1.2 ການເສມີສາ້ງກນົໄກດາ້ນສະຖາບນັ ເພ ່ ອເພີ່ ມການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ
ຊວີະນາໆພນັ ໃນການຕດັສນິໃຈດາ້ນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ໃນຢ່າງ
ໜອ້ຍ 3 ຂະແໜງການເສດຖະກດິທີ່ ສ າຄນັ (ພະລງັງານ, ກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ)້ ແລະ ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ແຂວງ. 

29 5.1.3 ຍ ດທະສາດແບບປະສມົປະສານ ສ າລບັການຄດັເລ ອກແຫ ່ ງທນຶທີ່ ຫ າກຫ າຍ 
(ພາຍໃນ, ພາຍນອກ ແລະ ນະວດັຕະກ າ) ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫ ້
ປ່ອງການໃຫທ້ນຶສ າລບັຊວີະນາໆພນັ (ກະສກິ າ-ຊວີະນາໆພນັ) ເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງ  
ໜອ້ຍ 50% ພາຍໃນປີ 2020.   

 

 

2.2 ການທບົທວນການດ າເນນີງານສ າລບັແຕ່ລະເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ການດ າເນນີງານ.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 1: ບນັລ ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ໂດຍໃຫມ້ປ່ີາໄມປ້ກົຫ ມ້ 70% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ພາຍໃນປ ີ
2020.  

 

ມສີີ່ ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດທີ່ ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ (NT1). ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງລວມມ ີ[1.1.1 (a); 1.1.1 (b) 1.1.1 (c) 1.1.1 (d)].  
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ສິ່ ງນີແ້ມ່ນເປົາ້ໝາຍທີ່ ທາ້ທາຍ, ເຊິ່ ງສ ມໃສ່ຂະແໜງການປ່າໄມ,້ ແນໃສ່ເພ ່ ອເພີ່ ມການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມຂ້ອງ     
ສປປ ລາວ ຈາກປະຈ ບນັ 58% (ປີ 2015) ເປນັ 70% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົ (17 ລາ້ນ ຮຕ) ພາຍໃນໄລຍະ                   
ເວລາອນັສັນ້ຂອງປີ 2020. 
 

ໃນກາງສດັຕະວດັທ ີ20 ການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມ ້ແມ່ນມປີະມານ 71.8 %10. ຈາກເວລານັນ້ເປນັຕົນ້ມາ ປະເທດໄດ ້
ພບົພ ກ້ບັບນັຫາການທ າລາຍປ່າໄມຢ່້າງໜກັໜ່ວງ. 70% ຂອງເປົາ້ໝາຍໄດຖ້ ກນ າມາໃຊເ້ປັນຄັງ້ທ າອດິໃນປີ 2005, 

ໃຫເ້ປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຍ ດທະສາດປ່າໄມໄ້ປຈນົຮອດປີ 2020. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ລະຫວ່າງ 2005 ແລະ 2015 
ການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມໄ້ດຫ້  ດລງົຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງຈາກ 13.85 ລາ້ນ ຮຕ (<60%) ເປນັ 13.23 (58%) ລາ້ນ ຮຕ ພາຍໃນ
ປີ 2015.  
 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເມ ່ ອບ ່ ດນົມານີ ້ ມນັໄດມ້ກີານດ າເນນີງານທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ກບັເປົາ້ໝາຍນີໃ້ນຫ າຍດາ້ນ: ກະຊວງກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດພ້ດັທະນາລະບບົຂ ມູ້ນປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດຂຶນ້. ລະບບົນີປ້ະກອບມ ີການປະເມນີຜນົຢ່າງເປນັລະບບົ
ຂອງຂ ມູ້ນດາ້ນປະລມິານຂອງສາມປະເພດການປ່ຽນແປງການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມ ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງດາ້ນການ
ເກບັກກັທາດກາກບອນ ໃນທ ກໆຫາ້ປີ (2000, 2005, 2010, 2015.) ແຜນງານການປ່ຽນແປງການປກົຫ ມ້ຂອງ
ປ່າໄມແ້ມ່ນອງີໃສ່ລະບບົບນັຊຊີບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບວທິກີານຂອງໂຄງການຄູ່ຮ່ວມກາກ 
ບອນປ່າໄມ ້(FCPF). ແຜນງານຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທ ກໆ 10 ປີ. ກະຊວງກະ
ສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຍງັໄດເ້ລີ່ ມການວາງແຜນສ າລບັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ3, ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະເລີ່ ມ
ໃນທາ້ຍປີ 2019. ລະບບົການຈ າແນກປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ ຈະຖ ກປບັປ ງ ແລະ ນ າໃຊໃ້ນລະຫວ່າງ ການຈດັບນັຊປ່ີາໄມ.້ 

ນຍິາມປ່າໄມສ້ າລບັບນັຊແີຫ່ງຊາດໄດຖ້ ກນ າໃຊ ້- ປ່າໄມແ້ມ່ນຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຄ່ີາຂອງຊາດ ແລະ ນເິວດວທິະຍາ
ສະເພາະ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ, ແຫ ່ ງນ າ້ ແລະ ທີ່ ດນິ ໂດຍມ ີຕົນ້ໄມນ້າໆຊະນດິ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໂດຍທ າມະ
ຊາດ ຫ   ປູກຂຶນ້ ໃນເນ ອ້ທີ່  0.5 ເຮກັຕາ ແລະ ມກີານປກົຫ ມ້ ຂອງຊັນ້ເຮ ອນຍອດພຽງແຕ່ 20 ສ່ວນຮອ້ຍ (20%) 
ຂຶນ້ໄປ”11.  
 

ບດົລາຍງານປະຈ າປີຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ປີ 2015-2016 ຄາດຄະເນວ່າ ມກີານພດັທະນາສວນປູກ
ໄມໃ້ນພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມໃ້ນທົ່ ວປະເທດປະມານ 21,000 ຮຕ. ນອກຈາກນັນ້ການຈດັສນັຟ ນ້ຟູປ່າໄມທ້ າມະຊາດ ແມ່ນ
ຄາດວ່າມປີະມານ 108,200 ຮຕ (MAF, 2017). ຄວາມສ າເລດັນີສ່້ວນໜຶ່ ງແມ່ນຍອ້ນໂຄງການແລວເຊ ່ ອມຕ ່    ຊີ
ວະນາໆພນັ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູໂດຍທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ເບິ່ ງກ ລະນສີກຶສາຂອງໂຄງການອະນ ລກັ ຊວີະນາໆ
ພນັ ຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ) ແລະ ວສິະຫະກດິສ່ວນບ ກຄນົ ທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້
ເມ ອງ ແລະ ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນການປູກໄມ.້ ການປູກໄມແ້ມ່ນໄດຖ້ ກຈດັຂຶນ້ທ ກໆປີໃນຊ່ວງລະດູຝນົ. ໃນປີ 2019,     

ໂຄງການຂອງກມົປ່າໄມ ້ມແີຜນການຜະລດິເບຍ້ໄມຈ້ ານວນ 22 ລາ້ນເບຍ້. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັໄດມ້ກີານວາງແຜນສະ
ໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢ ນໃຫແ້ກ່ສວນປູກ/ສວນໄມ ້ຈ ານວນ 200 ຕອນ, ປະມານ 
100,000 ຮຕ (DOF, 2018). ແຕ່ກ ່ ຍງັມຫີ າຍໆຄ າຖາມຕາມມາ ຕ ່ ກບັການແປຄວາມໝາຍຜນົສ າເລດັ ຂອງການ
ປູກໄມ ້ແລະ ການຟ ນ້ຟູປ່າໄມ.້ ເຖງິແມ່ນວ່າ, ການປູກໄມຈ້ະໄດຮ້ບັການສົ່ ງເສມີຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ກ ມຫີ າຍບດົ
ລາຍງານທີ່ ຊີບ້ອກວ່າ ສວນປູກໄມຈ້ ານວນຫ າຍມກີານເຕບີໃຫຍ່    ຂະຫຍາຍໂຕທີ່ ບ ່ ດ ີເນ ່ ອງຈາກ      ສະພາບຂອງ
ດນິ, ການປູກພ ດທີ່ ມກີານຄວບຄ ມບ ່ ດ ີແລະ ວດັສະພ ດທີ່ ຫ າຍເກນີໄປ. ໃນຂັນ້ຕອນນີ ້ບ ່ ມໂີຕເລກດາ້ນປະລມິານ

 
10 ມນັມຄີວາມຫຍ ງ້ຍາກຈ ານວນໜຶ່ ງໃນການປະເມນີຜນົຢ່າງຖ ກຕອ້ງແກ່ເປົາ້ໝາຍນີ ້ເນ ່ ອງຈາກ ໂດຍພ ນ້ຖານແລວ້ມນັໄດມ້ບີນັຫາໃນ
ການຮບີໂຮມຂ ມູ້ນດາ້ນນຍິາມກ່ຽວກບັການປກົຄ ມຂອງປ່າໄມ ້(ເບິ່ ງກ ລະນສີກຶສາ). 
11 ມາດຕາປບັປ ງ 2 ຮ່າງ ກດົໝາຍປ່າໄມ ້11 ມຖິ ນາ 2019 . 
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ທີ່ ເປນັລະບບົ ເພ ່ ອນ າມາປະເມນີຜນົສ າເລດັຂອງແຜນງານການປູກໄມ.້  
 

ການອອກຄ າສັ່ ງ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄ າສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ15 (ນຍ 15) ວ່າດວ້ຍການເພີ່ ມ
ທະວຄີວາມເຂັມ້ງວດໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາການຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ເຄ ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ ແລະ ທ ລະກດິໄມ ້ (PMO, 

2016). ຄ າສັ່ ງນີແ້ມ່ນໄດຢ້ ດຕກິານສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນ, ໄມຕ້ຕີບັ, ຫາ້ມບ ່ ໃຫສ້ົ່ ງອອກໄມຜ້ດິກດົໝາຍ ແລະ ຜະລດິ
ຕະພນັໄມ,້ ແລະ ຫາ້ມບ ່ ໃຫບ້ນັດາຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ຫ   ໜ່ວຍງານຮບັເໝາົກ ່ ສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງດ າເນນີການ
ຂ ດຄົນ້ໄມດ້ວ້ຍຕນົເອງ. (ເບິ່ ງກ ລະນສີກຶສາການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ)້. ຕັງ້ແຕ່ປີ 2006,       ອ ດສາຫະກ າໄມແ້ປ
ຮູບໄດມ້ກີານມອບໂອນຈາກ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃຫແ້ກ່ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແລະ ອງີ
ຕາມການທບົທວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄ າສັ່ ງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເລກທ ີ 15 12 . ລດັຖະບານມຄີວາມຄ ບໜາ້ຫ າຍ
ກ່ຽວກບັການຫ  ດຜ່ອນການຕດັໄມ ້ ແລະ ທ ລະກດິຜດິກດົໝາຍ. ການບງັຄບັໃຊຄ້ າສັ່ ງນາຍກົ-ລດັຖະມນົຕ ີ ເລກທ ີ

15 ຈນົເຖງິເດ ອນພດຶສະພາ 2018, ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ໄມຫ້ າຍກ່ວາ 74,000 ແມດັກອ້ນ ແລະ ໄມຈ້ ານວນ 290 ໂຕນ 
ໄດຖ້ ກຍດຶ ໃນຈ າພວກຊະນດິພນັໄມດູ່້ (rose wood species) ເຊັ່ ນ: ໄມຂ້ະຍ ງ Dalbergia cochinchinensis, 

ໄມດູ່ /ໄມຄ້ າພີ ້Pterocarpus/ Dalbergia sp. ໄມຈ້ ານວນ 55,000 ແມດັກອ້ນ ແລະ ໄມຈ້ ານວນ 136 ໂຕນ 
ໄດຖ້ ກຂາຍອອກ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປະມູນ, ແລະ ໄດມ້ກີານສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມສ້ າເລດັຮູບ ປະມານ 
108,000 ແມດັກອ້ນ. ນອກນັນ້ຍງັໄດສ້ັ່ ງປດິໂຮງງານໄມແ້ປຮູບທີ່ ມຄີ ນນະພາບຕ ່ າອກີດວ້ຍ.   
 

ຕັງ້ແຕ່ມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄ າສັ່ ງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເລກທ ີ 15 ເຫນັວ່າການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ການຕດັໄມທ້ີ່ ຖ ກ
ເກ ອດຫາ້ມຫ  ດລງົຢ່າງຊດັເຈນ.  
 

ໃນເດ ອນກນັຍາ 2018 ໂຄງການໃໝ່ສ າລບັການອະນ ລກັຕະກ ນໄມດູ່້ໄດເ້ລີ່ ມຂຶນ້, ການອະນ ລກັຄວາມຫ າກຫ າຍ
ທາງພນັທ ກ າຂອງໄມເ້ນ ອ້ແຂງສ າລບັການຟ ນ້ຟູການດ າລງົຊວີດິໃນເຂດແມ່ນ າ້ຂອງ. ໂຄງການໃໝ່ນີຄ້າດວ່າຈະເລີ່ ມ
ໃນຊ່ວງປີ 2018-2021. ໃນຂັນ້ຕອນນີ ້ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການໄດຮ້ບັການລະບ , ແຜນດ າເນນີງານໄດຮ້ບັການພດັ
ທະນາ, ແລະ ເຄ ອຂ່າຍຕ່າງໆ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້. ໄດມ້ແີຜນງານອ ່ ນໆ ທີ່ ດ າເນນີພາຍໃຕສ້ນົທສິນັຍາສາກນົ ວ່າດວ້ຍ
ການຄາ້ຂາຍສາຍພນັສດັປ່າ ແລະ ພ ດປ່າທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັລະຫວ່າງຊາດ (CITES) ໂດຍສະໜບັສະໜນູລະບຽບຫ ກັ
ການ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສ າລບັສາຍພນັໄມເ້ກ ອດຫາ້ມ.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 2: ການຂ ດຄົນ້ໄມເ້ພ ່ ອການຄາ້ແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການແປຮູບທີ່ ຈະຊ່ວຍເພີ່ ມການຈາ້ງງານໃນ
ເຂດຊນົນະບດົ ແມ່ນໄດຖ້ ກບງັຄບັໃຊຢ່້າງເຕມັຮູບແບບ ຢ່າງໜອ້ຍ 70% ຂອງການດ າເນນີງານດາ້ນອ ດສາຫະກ າ
ໄມ ້ແລະ ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ. 
 

ສາມການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.1.2  ( c), 1.1.2 (d), 1.1.2 (b), 1.1.2 (a)] 
 

ມແີຜນງານລະດບັຊາດຫ າຍແຜນງານທີ່ ມອີດິທພິນົຕ ່ ກບັການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ ແລະ ການແປຮູບໄມເ້ພ ່ ອການຄາ້ໃນ        
ສປປ ລາວ. ໜຶ່ ງໃນສິ່ ງທີ່ ສ າຄນັທີ່ ສ ດແມ່ນການຮ່ວມມ ກນັລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອງົການຮ່ວມມ ສາກນົຍີ່ ປ ່ ນ 

(JICA) ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍ 
ອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ເຊິ່ ງສາ້ງຂຶນ້ໃນປີ 2015 (ປະຈ ບນັນີກ້ານສະ    
ໜບັສະໜນູຂອງອງົການຮ່ວມມ ສາກນົຍີ່ ປ ່ ນໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ້ແມ່ນຖ ກໂຮມເຂົາ້ກນັເປນັໂຄງການດຽວ ຊ ່ ວ່າ  
F-REDD13) (ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງ ແວດລອ້ມ, ບ ລສິດັ     

 
12 (MOIC, 2018a), ການກ ານດົອ ດສາຫະກ າໄມແ້ປຮູບ, ການປະມູນໄມທ້ີ່ ຖ ກຍດຶ ຈາກວນັທ ີ13 ພດຶສະພາ 2016 ~ 14 ພດຶສະ ພາ 
2018. 
13 https://www.jica.go.jp/project/english/Lao PDR/018/index.html 

https://www.jica.go.jp/project/english/laos/018/index.html
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ໂກກໄູຊ ໂກໂຢ., 2015). ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການແມ່ນເພ ່ ອເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້
ແບບຍ ນຍງົ ໂດຍການລວມເອາົໂຄງການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກ ການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມ
ໂຊມຂອງປ່າ ເຂົາ້ໃນພາກຍ ດທະສາດ ແລະ ການປບັປ ງຂ ມູ້ນຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້ ໜຶ່ ງໃນແຜນງານສ າຄນັພາຍໃຕ ້
ໂຄງການນີແ້ມ່ນເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູຂະແໜງການປ່າໄມໃ້ນຂັນ້ສູນກາງ ໂດຍສະໜບັສະໜນູການກ ານດົ ແລະ ການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍປ່າໄມ,້ ເຊັ່ ນດຽວກບັການສົ່ ງເສມີພາກສ່ວນປະສານງານໃນລະດບັສູນກາງ ເພ ່ ອສາ້ງຍ ດ
ທະສາດປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ ໄປຈນົເຖງິ 2020 (FS2020). ກມົປ່າໄມ ້ໄດດ້ າເນນີການທບົທວນຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້ໄປ
ເຖງິປີ 2020. ບດົລາຍງານການທບົທວນໄດຖ້ ກນ າສະເໜ ີ ແລະ ປກຶສາຫາລ ລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນ
ທົ່ ວປະເທດ. ລວມທງັ, ຕວົຊີວ້ດັຜນົສ າເລດັປ່າໄມ ້2014 ກ ່ ໄດຖ້ ກພດັທະນາຂຶນ້ (FSCAP, 2014). ເຖງິຢ່າງໃດກ ່
ຕາມ, ຕັງ້ແຕ່ເວລານັນ້ເປນັຕົນ້ມາ ກ ບ ່ ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກ່ຽວກບັການປບັປ ງຍ ດທະສາດປ່າໄມເ້ລຍີ. ກມົປ່າໄມໄ້ດໃ້ຫ ້
ຄ າແນະນ າວ່າ ໃນປີ 2019 ພວກເຂາົໄດວ້າງແຜນການປບັປ ງຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້ຈນົເຖງິປີ 2030.  
 

ໃນການຄ ມ້ຄອງປ່າຜະລດິ, ແຜນການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ສ າລບັເຂດປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ທງັໝດົ 51 ເຂດ ແລະ 112 

ຕອນ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໂດຍກມົປ່າໄມ ້ດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ປ່າ
ໄມແ້ບບຍ ນຍງົ (SUFORD) ໂຄງການຂະຫຍາຍ ( MAF, 2017). ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢ ນປ່າ
ໄມຊ້ ມຊນົ, ຂະບວນການກວດສອບປ່າໄມສ້ າລບັສອງຊ ມຊນົໃນແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ແລະ ເຂດອ ່ ນໆໃນ ແຂວງສະ
ຫວນັນະເຂດ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍໂຄງການພນັທະມດິປ່າເຂດຮອ້ນ ແລະ ກມົປ່າໄມ ້ໃນປີ 2018.      ເຖງິຢ່າງ
ໃດກ ຕາມ, ເນ ່ ອງຈາກລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດລ້ະງບັການຂ ດຄົນ້ໄມທ້ງັໝດົຈາກເຂດປ່າຜະລດິ (PFAs) ຕັງ້ແຕ່
ປີ 2013 ຂະບວນການກວດສອບຈ າຕອ້ງໄດປ່້ຽນແປງຂອບເຂດ. ນອກຈາກນີ,້ ກມົປ່າໄມກ້ ໄດມ້ກີານປບັປ ງແຜນ
ການຄ ມ້ຄອງເຂດປ່າຜະລດິ ເຊິ່ ງລວມມກີານສ າຫ ວດພ ນ້ທີ່ ທີ່ ມຄີ ນຄ່າດາ້ນການອະນ ລກັສູງ (HCV). ການສ າຫ ວດ
ພ ນ້ທີ່ ທີ່ ມຄີ ນຄ່າດາ້ນການອະນ ລກັສູງ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນ 8 ເຂດປ່າຜະລດິ ໃນແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ.້ ນອກຈາກ
ນັນ້, ສະພາບ ລຫິານປ່າໄມ ້(Forest Stewardship Council (FSC) ແລະ ຂະບວນການກວບສອບແມ່ນກ າລງັ
ດ າເນນີຕ ່ ໄປ ເພ ່ ອຢັງ້ຢ ນເຂດປ່າຜະລດິອກີ 4 ແຫ່ງໃນແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ. 
 

ສະພາບ ລຫິານປ່າໄມ ້ໄດອ້ອກໃບຢັງ້ຢ ນສ າລບັສອງຊ ມຊນົໃນເມ ອງບ ລຄິນັ, ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ສ າລບັຫວາຍ (ຫວາຍ
ທນູ) ຄ ນໃໝ່ ໃນເດ ອນທນັວາ 2018 ແລະ ມກີ ານດົຈນົເຖງິເດ ອນມນີາ 2022 ສ າລບັເຂດປ່າໄມທ້ງັໝດົປະມານ 
10,949 ຮຕ 14 . ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ອ ປະສກັແມ່ນກດົໝາຍປ່າໄມທ້ີ່ ມຢູ່ີ ບ ່ ອະນ ຍາດໃຫຊ້ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຂ ດຄົນ້ 
ແລະ ຂາຍຜະລດິຕະພນັໄມ ້ແລະ ເຂົາ້ສູ່ຂະບວນການຂອງວສິາຫະກດິ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ ຍງັມຂີະບວນການທີ່ ພະຍາ
ຍາມແກໄ້ຂບນັຫານີ.້ ແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້VPA15, ທີ່ ໄດ ້
ຮບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ ເຊິ່ ງໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອກມົກວດກາປ່າໄມ ້ ແລະ ຫ າຍອງົການບ ລິ
ການຊ ມຊນົໃນການສກຶສາ ກ່ຽວກບັຫ າຍຫວົຂ ທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິທຂິອງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນການຂາຍຜະລດິຕະ
ພນັໄມ ້ເຊິ່ ງລວມມປ່ີາໄມນ້ າໃຊຂ້ອງບາ້ນ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 3: ຢ່າງໜອ້ຍເຂດອະນ ລກັ ແລະ ເພາະພນັປາ 250 ແຫ່ງ (ທີ່ ລວມມ ີສາຍພນັທອ້ງຖິ່ ນ/ພ ນ້
ເມ ອງ) ໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ຮບັຮູ/້ສະໜບັສະໜນູໂດຍຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ອາໄສຢູ່ເຂດອ່າງຮບັນ າ້ ເຊິ່ ງເປນັ
ທີ່ ຕັງ້ຂອງເຂດເຫ ົ່ ານີ.້ 
ສອງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.2.1 (a), 1.2.1 (b)]  
 

 
14 https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sS1MAAU&type=certificate&return=certificate.php 
15 https://flegtLao PDR.com 
 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sS1MAAU&type=certificate&return=certificate.php
https://flegtlaos.com/
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ກມົລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົລາຍງານວ່າ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ເຂດວງັສະຫງວນຂຶນ້ທງັໝດົ 885 ແຫ່ງ (DoLF, 2018). ໃນ
ນັນ້ມເີຂດວງັສະຫງວນ 252 ແຫ່ງ ທີ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໂດຍຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນແຂວງຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, 
ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຜົງ້ສາລ ີດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການພດັທະນາລະ ບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສິ
ກ າ ເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ (TABI)16. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຂະບວນການປກຶສາຫາລ ກບັຄູ່ຮ່ວມງານ
ທີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ແມ່ນເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6 ເຊິ່ ງຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ມນັອາດມບີນັຫາດາ້ນ
ປະສດິທພິາບຂອງການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການເຮດັວຽກອະນ ລກັສດັນ າ້. ຄວາມກງັວນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ລວມມ:ີ 
 

• ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັສາຍພນັທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັ ແລະ ສາຍພນັສະເພາະຖິ່ ນ/ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງ
ພວກມນັ, ເຊິ່ ງການກະຈາຍຂອງປະຊາກອນມຈີ າກດັ;  

• ມກີານແບ່ງແຍກທີ່ ບ ່ ຊດັເຈນລະຫວ່າງເຂດອະນ ລກັ ແລະ ເຂດຜະລດິໃນບາງຂງົເຂດ;  

• ລະບບົປະສມົພນັປາທີ່ ດ ີ ແລະ ເຕກັນກິການເພາະພນັ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ສາຍພນັສະເພາະຖິ່ ນ 
ແລະ ໃກຈ້ະສູນພນັ ແມ່ນຖ ກຈ າກດັ;  

• ມກີານທ າລາຍແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງປາ ແລະ ລະບບົນເິວດ, ເນ ່ ອງຈາກການນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕູພ ດ/ຢາຂາ້
ຫຍາ້, ຄວາມສ ດໂຊມຂອງດນິ ແລະ ປ່າໄມ,້ ການປ່ຽນແປງຂອງຄ ນນະພາບນ າ້, ການປ່ຽນແປງພ ນ້ທີ່ , ແລະ 
ການປະມງົທີ່ ຫ າຍເກນີໄປ. ສະນັນ້, ຈຶ່ ງຈ າເປນັຕອ້ງປບັປ ງລະບບົໃນການສາ້ງ/ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ 
ເຂດວງັສະຫງວນ;   

 

ເພ ່ ອຊ່ວຍປບັປ ງປະສດິທພິາບຂອງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ມນັມຄີວາມຈ າເປນັທີ່ ຈະຕອ້ງພດັທະນາລະບບົຖານ   
ຂ ມ້ນູສາຍພນັສະເພາະຖິ່ ນ/ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັ ແລະ ລວມມນັເຂົາ້ໃນການຈ າແນກລະບບົນເິວດ. ມນັຍງັມີ
ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການສະໜບັສະໜນູແກ່ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ສ າລບັການປບັປ ງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ເພາະພນັປາ, ອ ປະກອນ, ເຄ ່ ອງມ ຕດິຕາມ, ຄ າແນະນ າ, ແລະ ຄງັເກບັຂ ມູ້ນພາກສະໜາມ. ການສາ້ງຄວາມອາດສາ
ມາດສ າລບັວທິກີານທດົສອບ ແລະ ເພາະພນັໃຫແ້ກ່ສາຍພນັສະເພາະຖິ່ ນ/ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ໃກຈ້ະສູນພນັ. 

ເຊັ່ ນດຽວກບັແຜນງານການຝກຶອບົຮມົສ າລບັພະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນ (ລວມມສີວນປູກຂອງເອກະຊນົ) ໃນຫ າຍຫວົຂ ້
ກ່ຽວກບັການຕດິຕາມສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ການປະເມນີລະບບົນເິວດຂອງມນັ, ການປອ້ງກນັພະຍາດຂອງປາ, ການ
ເພາະພນັປາ, ແລະ ການຄົນ້ຄວ້າຕ່າງໆກ່ຽວກບັສາຍພນັສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ໃກສູ້ນພນັ.  
 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 4 [1.2.2]: ມກີານວາງຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສ າລບັເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ໃນຂະນະດຽວກນັກ ່ ໄດ ້
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄ ມ້ຄອງດວ້ຍກອງທນຶ ຢ່າງໜອ້ຍໃນ 12 ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ທີ່ ສ າຄນັ  
ສາມການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.2.2 (a); 1.2.2 (b); 1.2.2 (c)]. 
 

ໃນລະດບັຊາດ ໂດຍທົ່ ວໄປກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຄ ມ້ຄອງ 
ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ໂດຍຜ່ານສອງກມົ: ກມົຊບັພະຍາກອນນ າ້ (DWR) ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ທງັ
ໝດົ ຍກົເວັນ້ເຂດຣາມຊາ ແລະ ກມົສົ່ ງເສມີຄ ນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ (DEQP) ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ເຂດດນິ
ບ ລເິວນນ າ້ ພາຍໃຕເ້ຂດຣາມຊາ; ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການນ າໃຊດ້ນິບ ລເິວນນ າ້ໃນທາງກະສກິ າ ຍງັຂຶນ້ ກບັກະຊວງ
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ກອງເລຂາແມ່ນ າ້ຂອງແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບບນັຫາ ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ 
ຂາ້ມພມົແດນພາຍໃຕ ້ ຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ້ຂອງ (MRC). ໂດຍທົ່ ວໄປ, ມກີານ ປະສານງານສ າລບັການຄ ມ້
ຄອງເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາໃນລະດບັນະໂຍບາຍ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບໜອ້ຍ
ຫ າຍ. ໃນປະຈ ບນັ, ມນັຍງັບ ່ ມຍີ ດທະສາດແຫ່ງຊາດສ າລບັເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ແລະ ຍງັບ ່ ມນີະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດໃດ
ທີ່ ຖ ກຈດັຕັງ້ສະເພາະສ າລບັການອະນ ລກັເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້.   

 
16 http://www.tabi.la/activity/aquatic-systems/ 

http://www.tabi.la/activity/aquatic-systems/
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ບດົລາຍງານສະບບັລ່າສ ດຈດັພມິໂດຍການຮ່ວມມ ຂອງອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ 17  ສະເໜແີນະ ໃຫມ້ ີ
ການຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ ພາຍໃຕ ້
ການນ າພາຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຄະນະກ າມະການນີ ້ ຄວນໃຫກ້ານນ າພາ 
ໂດຍລວມ ແລະ ໃຫທ້ດິທາງກ່ຽວກບັການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກ ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ທົ່ ວ ປະເທດຢ່າງສະຫ າດ,      

ພດັທະນາຄວາມເຫນັທີ່ ກງົກນັລະຫວ່າງລດັຖະມນົຕ ີກ່ຽວກບັຄວາມສ າຄນັຂອງຕນົ ແລະ ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍຫ ກັ 
ທີ່ ເປນັທດິທາງອນັຈ າເປັນ ແລະ ຄວນພດັທະນາແຜນຍ ດທະສາດຂອງການດ າເນນີງານ ຂອງຕນົ. 
 

ໃນດາ້ນການດ າເນນີງານກ່ຽວກບັເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ໃນ ສປປ ລາວ ໄດມ້ກີານພດັທະນາຄ າແນະນ າ, ໂປສເຕ,ີ ແລະ 
ແຜ່ນພບັຈ ານວນຫ າຍ ສ າລບັການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປະມງົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຫ ງັຈາກທີ່ ລດັ
ຖະບານໄດອ້ອກຄ າສັ່ ງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ5 ວ່າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການກວດສອບສດັປ່າ ແລະ ພ ດ
ພນັປ່າຫວງຫາ້ມໄດຖ້ ກປະກາດໃຊ ້ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຕອບໂຕອ້າຊະຍາກ າສດັປ່າ ແລະ ສດັນ າ້ກ ໄດຖ້ ກວາງ
ອອກ. ແຕ່ຄ າແນະນ າລະອຽດທີ່ ສະເພາະເຈາະຈງົຕ ່ ກບັຊບັພະຍາກອນນ າ້ແມ່ນຍງັຢູ່ໃນໄລຍະພດັທະນາ.   
 

ນອກຈາກນັນ້, ກດິຈະກ າການຮ່ວມມ ຫ າຍຢ່າງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊິ່ ງແນໃສ່ການຮກັສາຊວີະນາໆ
ພນັ ຂອງແມ່ນ າ້ຂອງ, ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີປ້ະກອບມ ີ

• ໂຄງການປະມງົລາວ-ໄທ, ເຊິ່ ງເປນັໂຄງການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ອງົການ
ກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ-ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານປະເທດບາ້ນໃກເ້ຮ ອນຄຽງ18;   

• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດມ້ກີານຮ່ວມມ ກບັສູນພດັທະນາການປະມງົໃນເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງ
ໃຕ ້ (SEAFDEC)19, ເຄ ອຂ່າຍສູນການເພາະລຽ້ງສດັນ າ້ເຂດອາຊປີາຊຟີກິ (NACA) ກ່ຽວກບັແຜນງານ
ການປະມງົ;  

• ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມລະຫວ່າງພມົແດນ ຂອງຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ້ຂອງ (MRC).  
 

ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ໄດສ້າ້ງສອງເຂດຣາມຊາ (RAMSAR) ຂຶນ້ທີ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ    ຈ າ
ປາສກັ. ພາຍໃນສອງເຂດຣາມຊານີ,້ ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ເປນັຜູນ້ າພາໂຄງການ
ປບັຕວົຕ ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໃນເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ຣາມຊາ ຂອງ ສປປ ລາວ (CAWA)20 ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັ
ທນຶຈາກກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ. ໂຄງການນີໄ້ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຢ່າງຈງິຈງັຈາກອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ
ຖະບານ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງກ ່ ຄ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ເຊັ່ ນດຽວກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ອງົການສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ ແລະ 
ອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ. ອງົປະກອບຫ ກັຂອງໂຄງການດັ່ ງກ່າວປະກອບມ:ີ 
 

i) ການປບັປ ງຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາ
ກາດ (CC), 

ii) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປບັໂຕທີ່ ເໝາະສມົຕ ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ມາດຕະການຫ  ດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ  ແລະ  

 
17 ກນົໄກດາ້ນສະຖາບນັສ າລບັການຄ ມ້ຄອງເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ທີ່ ດ ີໃນ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດສນົທສິນັຍາການອະນ ລກັຣາມຊາ 
http://www.fao.org/3/I8803EN/i8803en.pdf 
18 http://www.wwf.org.la/projects/lao_thai_fisheries/ 
19 http://www.seafdec.org/fisheries-country-profile-lao-pdr/  
20 http://www.fao.org/in-action/cawa  

http://www.wwf.org.la/projects/lao_thai_fisheries/
http://www.seafdec.org/fisheries-country-profile-lao-pdr/
http://www.fao.org/in-action/cawa
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iii) ການເຊ ່ ອມສານການປບັໂຕຕ ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີ່ ໄດຮ້ບັການທດົສອບ ແລະ ຄ ມ້ຄ່າ 
ແລະ ມາດຕະການຄ ມ້ຄອງໄພພບິດັເຂົາ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນທີ່ ສ າຄນັໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລະ
ດບັຊາດ. 
 

ຈ ດປະສງົສ າຄນັຂອງໂຄງການປບັຕວົເຂົາ້ກບັ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໃນເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ຣາມຊາ ຢູ່       
ສປປ ລາວ ແມ່ນແນໃສ່ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການພດັທະນາແຜນການຄ ມ້ຄອງສ າລບັເຂດພ ນ້ທີ່ ປຽກຊ ່ ມເຫ ົ່ ານີ ້
ທີ່ ເຊ ່ ອມສານວທິະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮູດ້ັງ້ເດມີຂອງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ນ າກນັ. ປະຈ ບນັ, ການຈດັຕັງ້ສະຖາບນັ
ຕ່າງໆ ແລະ ການຈດັການດາ້ນມາດຕະການປບັໂຕ/ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, ແຕ່ການດ າເນນີງານ
ຕ ່ ກບັແຜນການ ແລະ ຍ ດທະສາດກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງ
ຍງັມຈີ າກດັ. ໂດຍສະເພາະຂ ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງ
ໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ອອ້ມຮອບເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະເຂດຣາມຊາ (RAMSAR) ແມ່ນຖ ກຈ າກດັ. 
 

ສະນັນ້, ການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ໃນແຕ່ລະລະດບັຈະເປນັການປບັປ ງທີ່ ສ າຄນັ      
ສ າລບັການວາງແຜນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້. ມນັຍງັມຄີວາມຕອ້ງການໃນການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງ
ມາດຕະຖານດາ້ນວທິກີານ ສ າລບັບນັຊຊີບັພະຍາກອນ, ການປະເມນີຜນົ, ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຮູບແບບການຕດິ
ຕາມ ສ າລບັແຕ່ລະພາກພ ນ້ໃນເຂດພາກເໜ ອ, ພາກກາງ ແລະ ເຂດພາກໃຕ.້  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 5 [1.2.3]: ການປກົປກັຮກັສາຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລມິານນ າ້ ໃນ 10 ເຂດອ່າງແມ່ນ າ້ ເພ ່ ອບນັ
ລ ມາດຕະຖານດາ້ນຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລມິານນ າ້ ແລະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຜນົກະທບົໃນທາງລບົຂັນ້ຕ ່ າສ ດ [1.2.3 

(a), (1.2.3 (b); 1.2.3 (c)].  
 

ບ ່ ສາມາດດ າເນນີການປະເມນີຜນົໃຫແ້ກ່ 3 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດໄດ ້ເນ ່ ອງຈາກບ ່ ມຂີ ມູ້ນສ າລບັການປະເມນີ
ຜນົໃນຊ່ວງຂະບວນການສາ້ງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6. ໂດຍສະເພາະ, ເຫນັວ່າບ ່ ໄດມ້ກີານດ າເນນີງານ
ໃດໆໃນການນ າເອາົແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ (IWRM) ເຂົາ້ໃນການວາງແຜນພ ນ້ທີ່  
ແບບປະສມົປະສານ ແລະ ການຂາດເຂນີດາ້ນທນຶຮອນ ແລະ ການປະສານງານໄດຈ້ າກດັຄວາມຄ ບໜາ້ຢ່າງໜກັ    
ໜ່ວງຕ ່ ກບັການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ ສ າລບັ
ຫ າຍໆເຂດຂອງ 10 ອ່າງແມ່ນ າ້ບ ລມິະສດິ.  
 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຮ່າງບດົລາຍງານປະຈ າປີຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 2016-

2017 ແລະ ບດົລາຍງານໂຄງການຍ່ອຍສ າລບັການໃຫທ້ນຶຂອງກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ໄດຊ້ີບ້ອກວ່າ
ໃນປະຈ ບນັຫ າຍກ່ວາ 80% ຂອງອ່າງແມ່ນ າ້ບ ລມິະສດິ ແມ່ນກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ 
ແຕ່ປີ 2016 ຮອດປີ 2020 (MONRE, 2017; 2018). ບດົສະຫ  ບສງັລວມການດ າເນນີງານທີ່      ສ າເລດັສມົບູນ 
ແລະ ຍງັດ າເນນີງານຢູ່ ລວມມ:ີ 
 

• ແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ ສ າລບັອ່າງແມ່ນ າ້ບ ລມິະສດິ (ເຊບັງ້ໄຟ, ນ າ້ອູ) ໄດ ້
ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ບາງກດິຈະກ າກ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ;  

• ແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານຂອງອ່າງເທນີ-ນ າ້ກະດງິ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນກ າລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນດ າເນນີງານ ພາຍໃນສອງແຂວງຄ  ບ ລຄິ າໄຊ 21  ແລະ ຄ າ
ມ່ວນ22;  

 
21 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-021-BKX-Annual-2017-Report.pdf  
22 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-006-KM-Annual-2017-Report.pdf  

https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-021-BKX-Annual-2017-Report.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-006-KM-Annual-2017-Report.pdf
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• ການປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນນ າ້ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງອ່າງຮບັນ າ້ຊ າ ໃນແຂວງຫວົພນັ (ໄລຍະ 3)23 , 

ອ່າງຮບັນ າ້ຮາດ ໃນແຂວງບ ່ ແກວ້ 24 , ອ່າງຮບັນ າ້ເຊຕາມວກ 25  ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ກ າລງັຢູ່ໃນຂັນ້
ຕອນດ າເນນີງານ;  

• ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງສ າລບັຄ ນນະພາບນ າ້ຂອງນ າ້ເຊໂດນ ແລະ ນ າ້ງ  ່ມ ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 
ທບົທວນ (MONRE, 2018); 

• ໄດມ້ກີານກ ່ ຕັງ້ສະຖານອີ ທກົວທິະຍາຂຶນ້ ທງັໝດົ 180 ແຫ່ງ ເພ ່ ອກວດສອບ ແລະ ຕດິຕາມຄ ນນະພາບ
ນ າ້. ມສີະຖານອີ ທກົວທິະຍາ 169 ແຫ່ງ ທີ່ ຄ ມ້ຄອງໂດຍກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ             
ສິ່ ງ ແວດລອ້ມ ແລະ 11 ແຫ່ງ ແມ່ນຄ ມ້ຄອງໂດຍຄະນະກ າມະທກິານແມ່ນ າ້ຂອງ;  

• ສະຖານອີ ຕ ວທິະຍາ 18 ແຫ່ງ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັການວດັແທກປະລມິານນ າ້ຝນົ ແລະ 8 ແຫ່ງ ໄດຮ້ບັ
ການປບັປ ງການວດັແທກລະດບັນ າ້ຄ ນໃໝ່.  

 

ມຫີ າຍໂຄງການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ ທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ລະດບັຊາດ ເຊັ່ ນ (1)    

ໂຄງການວເິຄາະ ແລະ ສາ້ງແຜນການຄ ມ້ຄອງອ່າງເກບັນ າ້ຫນີບູນ; (2) ໂຄງການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ອ່າງ
ຮບັນ າ້ຊນັ-ໄລຍະ 3; (2) ໂຄງການຄ ມ້ຄອງອ່າງຮບັນ າ້ເທນີ-ນ າ້ກະດງິ; (3) ໂຄງການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັ       
ພະນກັງານກ່ຽວກບັອ່າງແມ່ນ າ້ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ (ລະດບັຊາດ, ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກມົຊບັພະຍາ
ກອນນ າ້; (4) ໂຄງການຄ ມ້ຄອງອ່າງແມ່ນ າ້ຮາດ; ແລະ (5) ໂຄງການຄ ມ້ຄອງອ່າງຮບັນ າ້ເຊຕາມວກ ສະຫວນັນະ
ເຂດ26. 
 

ອກີແຜນງານໜຶ່ ງຂອງກມົຊບັພະຍາກອນນ າ້ ແມ່ນສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການປກົປກັຮກັສາເຂດປ່າໄມທ້ີ່ ເປນັອ່າງ
ເກບັນ າ້ເບ ອ້ງເທງິ ເຊິ່ ງກດິຈະກ າປະກອບມ ີການຈດັບນັຊຊີບັພະຍາກອນ, ການຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການບາ້ນ ແລະ 
ການສະໜບັສະໜນູການປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ ແລະ ການກວດກາລາດຕະເວນ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວຍງັໄດກ້ ່ ຕັງ້ 
ແລະ ຂະຫຍາຍສະຖານຕີດິຕາມຄ ນນະພາບນ າ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໃນລະດບັແຂວງ,    
ລະດບັເມ ອງ ກ່ຽວກບັຫ າຍຫວົຂ ທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 6 [1.3.1]: ໄດມ້ກີານໃຫບ້ ລກິານສະໜບັສະໜນູດາ້ນກະສກິ າ (ການຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນວຊິາການ, 

ເມດັພນັ, ການປອ້ງກນັພ ດ, ສນິເຊ ່ ອ, ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຕະຫ າດ, ການລຽ້ງສດັ, ການປະມງົ, ແລະ ອ ່ ນໆ) 

ໃຫແ້ກ່ຊ ມຊນົທີ່ ເຮດັກະສກິ າບ ກເບກີ ທີ່ ໄດນ້ າໃຊມ້າດຕະການການຜະລດິແບບຍ ນຍງົ [1.3.1 (b); 1.3.1 (a); 

1.3.1 (c)]. 
 

ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ມຫີ າຍແຜນງານ ແລະ ກດິຈະກ າສ າຄນັ ທີ່ ແນໃສ່ສະໜບັສະໜນູຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອເຮດັ     
ກະສກິ າແບບຍ ນຍງົ. ແຜນງານເຫ ົ່ ານີປ້ະກອບມ ີໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດ ກະສກິ າ ເຂດພູ
ດອຍ ພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ (ເບິ່ ງກ ລະນສີກຶສາຂອງໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິ ແບບນເິວດ ກະສິ
ກ າ ເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ), ແຜນງານພດັທະນາເຂດເນນີສູງພາກເໜ ອ (NUDP) ແລະ  ໂຄງການ

 
23 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-019-HP-Annual-2017-Report.pdf  
24 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-024-BKO-Nam-Had-Basin-Management-
Project-proposal.pdf  
25 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-025-SVK-Nam-Se-Ta-Muak-Basin-
Management-Project-proposal.pdf  
26 https://laoepf.org.la/projects/epf-funded-projects/  

https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-019-HP-Annual-2017-Report.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-024-BKO-Nam-Had-Basin-Management-Project-proposal.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-024-BKO-Nam-Had-Basin-Management-Project-proposal.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-025-SVK-Nam-Se-Ta-Muak-Basin-Management-Project-proposal.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/18/WRM-025-SVK-Nam-Se-Ta-Muak-Basin-Management-Project-proposal.pdf
https://laoepf.org.la/projects/epf-funded-projects/
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ອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ເຊິ່ ງສະໜບັສະໜນູໂດຍກອງທນຶສາກນົ ເພ ່ ອ
ການພດັທະນາກະສກິ າ (IFAD)27 ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ28.  
 

ອງີຕາມບດົລາຍງານຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໃນປີ 2017, ປະມານ 4.5 ລາ້ນເຮກັຕາ ຂອງພ ນ້ທີ່  ທີ່         
ສາມາດເພາະປູກໄດ ້ໄດຖ້ ກນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປູກເຂົາ້. ເພ ່ ອຊ່ວຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄລຍະຍາວໃຫແ້ກ່ການປູກ
ເຂົາ້ແບບຍ ນຍງົ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດສ້ າເລດັການປະເມນີຜນົພ ນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ແລະ ຄ ນນະພາບເນ ອ້ທີ່ ດນິ
ນາ ຈ ານວນ 175,000 ເຮກັຕາ ໃນສອງແຂວງເປົາ້ໝາຍ, ແລະ ເຂດດນິນາ ຈ ານວນ 32,000 ເຮກັຕາ ຂອງ 11,500 

ຄວົເຮ ອນ ໄດຮ້ບັການຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ວາງແຜນເພ ່ ອນ າໃຊກ້ນົຈກັ ແລະ ວທິກີານທີ່ ທນັສະໄໝເພ ່ ອເພີ່ ມຜນົຜະ
ລດິ (MAF, 2018).  
 

ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຍງັໄດດ້ າເນນີຫ າຍກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດ າເນນີງານນີ:້ 
 

• ການປະເມນີຄ ນນະພາບທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດສ າລບັພ ດ ປະກອບມ ີ ເຂົາ້ ເຊິ່ ງໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໃນ 7 ທົ່ ງພຽງ
ໃຫຍ່ ແລະ 2 ທົ່ ງພຽງກາງ;  

• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ສ າເລດັການລະດມົເງນິທນຶ ສ າລບັການກ ່ ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິຝ ່ ນຊວີະພາບ   

ຈ ານວນ 32 ແຫ່ງ ໃນແຂວງເປົາ້ໝາຍການຜະລດິເຂົາ້;  
• ຕັງ້ແຕ່ປີ 2014 ມອີາສາສະໝກັໝ ດນິ ຈ ານວນ 300 ຄນົ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົໃນເຂດຈ ດສ ມການ    ຜະ

ລດິເຂົາ້; 
• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດມ້ກີານກວດສອບຢ່າງເຂັມ້ງວດ ຕ ່ ກບັການນ າໃຊເ້ຄມ ີ ແລະ ຢາປາບ     

ສດັຕູພ ດ ໂດຍສະເພາະໃນບນັດາສວນປູກກວ້ຍ;  
• ໄດຂ້ະຫຍາຍເຂດພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າສະອາດ ເປນັ 50,000 ເຮກັຕາ ເຊິ່ ງສາມາດຜະລດິພ ດ ແລະ ສົ່ ງອອກ ໄປ

ຍງັປະເທດອ ່ ນໆ. 
 

ມຫີ າຍນະໂຍບາຍທີ່ ໄດຖ້ ກພດັທະນາ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫຊ້າວກະສກິອນກາ້ວເຂົາ້ສູ່ການຜະລດິແບບຍ ນຍງົ, 
ໂດຍສະເພາະດາ້ນພາສ,ີ ເງນິກູ,້ ການຫ  ດຄ່າໄຟຟາ້, ການຄມົມະນາຄມົ ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັການ
ຈດັຕັງ້ກ ່ ມຜູຜ້ະລດິ, ສະຫະກອນຕ່າງໆ. ໄດມ້ກີານກ ານດົແນວທາງຂອງການເຮດັກະສກິ າສະອາດ ແລະ ສຂີຽວແບບ
ຍ ນຍງົ. ໜຶ່ ງນະໂຍບາຍທີ່ ຊ ກຍູຊ້າວກະສກິອນໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປນັສະຫະກອນການກະເສດ ໄດຊ່້ວຍໃຫພ້ວກເຂາົມ ີ  
ອ ານາດຫ າຍຂຶນ້ໃນການຜະລດິກະສກິ າເປນັສນິຄາ້ ທງັຍງັອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການນ າໃຊບ້າງກນົໄກໃນ
ການຫ  ດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ່້າຍ, ການເພີ່ ມປະສດິທພິາບ ແລະ ການຫ  ດຜ່ອນການສູນເສຍຈາກການເກບັກ່ຽວ. ຊາວ        
ກະສກິອນໄດນ້ າໃຊວ້ທິກີານຜະລດິໃໝ່ເຫ ົ່ ານີ ້ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫມ້ປີະລມິານການຜະລດິພ ດທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ເຊັ່ ນ: ສາລ,ີ     

ມນັຕົນ້, ກາເຟ, ຢາງພາລາ, ໝາກໄມ,້ ກວ້ຍ, ຕົນ້ປາມ, ໝາກຖົ່ ວອນິຄາ, ໝາກໜອດ, ໝາກໂມ ແລະ ພ ດອ ່ ນໆ.  
 

ໃນກ ລະນຂີອງໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ
ການໃຫບ້ ລກິານສະໜບັສະໜນູດາ້ນກະສກິ າ: ພະນກັງານເມ ອງໃນແຂວງຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ 
ຜົງ້ສາລ ີໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອແກ່ຄວົເຮ ອນຈ ານວນຫ າຍກ່ວາ 40,000 ຄວົເຮ ອນ ເຊິ່ ງສ ມ
ໃສ່ 24 ປະເພດຂອງຊວີະນາໆພນັກະສກິ າຂອງກດິຈະກ າຕ່າງໆ. ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບ ນເິວດ
ກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການສກຶສາ ເພ ່ ອລະບ  ແລະ ຈ າແນກ
ແນວພນັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຂອງເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ (KKN)–ເຊິ່ ງເປັນເຂົາ້ພ ນ້ເມ ອງພເິສດ. ສິ່ ງນີໄ້ດນ້ າໄປສູ່ການພດັທະນາ

 
27 https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/Lao PDR#anchor-1  
28 https://eeas.europa.eu/delegations/lao-pdr/area/projects_en?page=1  

https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/laos#anchor-1
https://eeas.europa.eu/delegations/lao-pdr/area/projects_en?page=1
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ການຜະລດິເມດັພນັສະອາດສ າລບັເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ. ນອກຈາກນີ,້ ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບ ນເິວດ
ກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ການປູກໜ ່ ໄມ ້ ແລະ ໝາກກຽ້ງ
ແບບຍ ນຍງົ.  
 

ທາ້ຍສ ດ, ຫ າຍໂຄງການໄດແ້ນໃສ່ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ເໝາະສມົແກ່ການເຮດັກະສກິ າ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການ    ພດັ
ທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຫ າຍບາ້ນໃນທົ່ ວປະເທດ. ວຽກງານເຫ ົ່ ານີໄ້ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍຫ າຍ  ອງົ
ການຈດັຕັງ້ ເຊິ່ ງມ ີ(ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ
ໂຄງການປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ , ແຜນງານພດັທະນາເຂດເນນີສູງພາກເໜ ອ, ໂຄງການຄ ມ້
ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ແລະ ອ ່ ນໆ).  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 7 [1.3.2]: ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການນ າໃຊພ້ ນ້ທີ່ ກະສກິ າທີ່ ມຄີວາມອ ດມົສມົບູນດາ້ນ      
ຊວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ ໄດຮ້ບັການສາທດິ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ພ ນ້ທີ່  ຕ ່  ແຂວງ  
 

ຫ າຍແຜນງານທີ່ ກ າລງັໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ຊ ມຊນົຕ່າງໆ ໃນດາ້ນການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ມຄີວາມບອບ 
ບາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ລວມມ:ີ  

• ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ,  

• ແຜນງານພດັທະນາເຂດເນນີສູງພາກເໜ ອ (NUDP), 

• ໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  (BCCP), 

• ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າຜະລດິແບບຍ ນຍງົ (SUFORD),  

• ແຜນງານຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ການວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (LMDP),  

• ແຜນງານເສມີສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົໃນການຄອບຄອງນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ (ELTeS), 
 

ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດດ້ າເນນີການ 
ວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ຊ່ວຍໃນການຄ ມ້ຄອງພ ນ້ທີ່ ປະກອບມຫີ າຍໜາ້ທີ່ . ໂຄງການນີໄ້ດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນ
ທົ່ ວປະເທດ ໃນ 315 ບາ້ນ ເຊິ່ ງກວມເອາົຫ າຍກ່ວາ 1,000,000 ຮຕ, ໂຄງການປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ຕາມ
ແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ໃນ 84 ບາ້ນ. ຫ າຍກ່ວາ 1,000 ບາ້ນ ພາຍ
ໃນ ແລະ ອອ້ມຮອບເຂດປ່າຜະລດິ ຍງັໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແບບຍ ນຍງົ. ເຖງິ
ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຍງັມຂີ ຈ້ າກດັທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ກບັຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການພດັທະນາ ລະບບົການ ຜະລດິແບບນເິວດ
ກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການອ ່ ນໆ ໃນການໃຫກ້ານ ສະໜບັສະໜນູແກ່ບາ້ນ ແລະ 
ເມ ອງທງັໝດົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ສະນັນ້, ເນ ່ ອງຈາກບ ່ ມແີຜນງານສະໜບັ ສະໜນູຈາກລດັຖະ ບານຢ່າງຕ ່
ເນ ່ ອງ ຕ ່ ກບັການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ຫ   ຂ ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການນ າ ໃຊຊ້ວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົໃນເຂດ
ທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ ຈຶ່ ງເກດີຂ ຈ້ າກດັຕ ່ ກບັບາ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໃນທົ່ ວປະເທດ.   
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 8 [1.3.3]: ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດຫ້  ດຜ່ອນການນ າໃຊເ້ຄມກີະສກິ າທີ່ ເປນັອນັ
ຕະລາຍ 1.3.3 (a); 1.3.3 (b)]. 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ກດິຈະກ າສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມປີະສດິທພິາບບາງ
ສ່ວນ ໃນຊ ມປີ 2010, ລດັຖະບານໄດວ້າງນະໂຍບາຍສຂີຽວ ແລະ ສະອາດ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ ເຊິ່ ງ
ມ ີການເຮດັກະສກິ າອນິຊ.ີ ໃນລະດບັນະໂຍບາຍ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດພ້ດັທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ລະ
ບບົການຄ ມ້ຄອງທີ່ ເໝາະສມົ ໂດຍແນໃສ່ການຫ  ດຜ່ອນ ແລະ ການຄວບຄ ມການນ າໃຊ ້ ແລະ ການນ າເຂົາ້ຢາປາບ
ສດັຕູພ ດ ໃນ ສປປ ລາວ. ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງຢາປາບສດັຕູພ ດນີ ້ໄດຖ້ ກຮບັຮອງໂດຍລດັຖະບານລາວ ໃນ
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ປີ 2017. ໂດຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວນີ,້ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດກ້ວດສອບຢ່າງເຄັ່ ງຄດັຕ ່
ກບັການນ າໃຊເ້ຄມ ີແລະ ຢາປາບສດັຕູພ ດ, ໂດຍສະເພາະສວນປູກກວ້ຍ. ໄດມ້ກີານອອກແບບລະບບົການຄ ມ້ຄອງ
ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ການນ າໃຊເ້ຄມ ີແລະ ຢາປາບສດັຕູພ ດແບບຍ ນຍງົ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫມ້ນັມຄີວາມ
ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສະມາຄມົປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ (ASEAN) ແລະ ມາດ ຕະຖານສາ
ກນົ ເຊັ່ ນດຽວກບັການສ ມໃສ່ມາດຕະການຄວບຄ ມຢາປາບສດັຕູພ ດທີ່ ຖ ກເກ ອດຫາ້ມ ແລະ ຢາປາບສດັຕູພ ດ. ໂດຍ
ຜ່ານມາດຕະການເຫ ົ່ ານີ ້ຄາດຄະເນວ່າການນ າໃຊຝ້ ່ ນເຄມ,ີ ຢາປາບສດັຕູພ ດ ແລະ ຢາຂາ້ວດັສະພ ດຈະຫ  ດລງົ. ເຖງິ
ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ບ ່ ມຂີ ມູ້ນສະເພາະກ່ຽວກບັການຫ  ດລງົຈະມຫີ າຍເທົ່ າໃດ.  
 

ລດັຖະບານໄດໃ້ຫຄ້ າໝັນ້ສນັຍາຕ ່ ກບັອານ ສນັຍາຄາຕາເຈນາ (Cartagena) ວ່າດວ້ຍ ຄວາມປອດໄພທາງ ຊວີະ
ນາໆພນັ, ແລະ ສນົທສິນັຍາຣທົເ໌ທດີາມ (Rotterdam) ວ່າດວ້ຍ ການແຈງ້ຂ ມູ້ນສານເຄມລ່ີວງໜາ້ ສ າລບັສານເຄມີ
ອນັຕະລາຍ ແລະ ສານເຄມປີາບສດັຕູພ ດບາງປະເພດ ໃນການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ສນົທສິນັຍາ ບາເຊວ ແລະ 
ສນົທສິນັຍາສະຕອັກໂຮມ (BRS). ກມົຄ ມ້ຄອງມນົລະພດິ ຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແມ່ນຈ ດປະສານງານໃຫແ້ກ່ສນົທສິນັຍາບາເຊວ ແລະ ສນົທສິນັຍາສະຕອັກໂຮມ. 

 

ມຫີ າຍໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຫ າຍອງົການຈດັຕັງ້ທອ້ງຖິ່ ນຂັນ້ແຂວງໃນແຂວງພາກເໜ ອ ເຊັ່ ນ: 
ບ ່ ແກວ້, ຜົງ້ສາລ,ີ ຫ ວງນ າ້ທາ, ອ ດມົໄຊ, ໄຊຍະບູລ ີແລະ ພາກກາງ ເຊັ່ ນ: ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ29, 30. ໂຄງການ
ເຫ ົ່ ານີມ້ເີປົາ້ໝາຍໃນການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານກະສກິ າເມ ອງກ່ຽວກບັ:  
 

• ຜນົກະທບົຂອງການນ າໃຊສ້ານເຄມໃີນທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຜະລດິ ເຊິ່ ງມ ີຢາຂາ້ຫຍາ້; 
• ການນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕູພ ດ ແລະ ຢາຂາ້ວດັສະພ ດຢ່າງປອດໄພ; 

• ການຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຂ ມູ້ນ ແລະ ການວເິຄາະ;  
• ການພດັທະນາທາງເລ ອກໃນການຫ  ດຜ່ອນ ຮ່ວມກບັຊາວບາ້ນໃນທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນຜນົກະທບົຂອງ

ເຄມຕີ ່ ກບັສ ຂະພາບ, ລະບບົນເິວດພ ນ້ທີ່  ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ າ້;  
• ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັການນ າໃຊເ້ຄມທີີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ ກ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້;  

• ດ າເນນີການປະເມນີຜນົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພ ່ ອປະເມນີແນວຄວາມຄດິຂອງຊາວບາ້ນທອ້ງ 
ຖິ່ ນ ກ່ຽວກບັບນັຫາຂອງການນ າໃຊເ້ຄມ,ີ ຢາປາບສດັຕູພ ດ, ແລະ ຢາຂາ້ວດັສະພ ດ;  

• ນອກຈາກນີ,້ ໂຄງການຕ່າງໆ ຍງັໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜູນ ໂດຍຜ່ານການປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ ງແວດ
ລອ້ມເບ ອ້ງຕົນ້ (ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ), ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການປະ
ເມນີຜນົສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫແ້ກ່ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ 
ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ ເຊິ່ ງມວີທິກີານຮຽນຮູສ້ າລບັແຜນການຄ ມ້
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມສງັຄມົ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (ESMMP) ແລະ ການພດັທະນາຖານຂ ມູ້ນ. 

 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 9 [1.4.1]: ແຜນການພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນໃນຢ່າງໜອ້ຍ 8 ຕວົເມ ອງຂອງແຂວງ ເຊິ່ ງມກີານປອ້ງ
ກນັ ແລະ ເສມີສາ້ງເຂດອ່າງຮບັນ າ້ ແລະ ລະບບົນເິວດ (ປ່າໄມ,້ ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້, ແມ່ນ າ້ ແລະ ອ ່ ນໆ) ທີ່ ປອ້ງ
ກນັສິ່ ງເຫ ົ່ ານັນ້. [1.4.1 (a); 1.4.1 (b)].  
 

 
29 https://laoepf.org.la/projects/epf-funded-projects/  
30 https://laoepf.org.la/projects/lens 2-projects/  

https://laoepf.org.la/projects/epf-funded-projects/
https://laoepf.org.la/projects/lens2-projects/
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ມສີອງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດພາຍໃຕເ້ປົາ້ໝາຍນີ,້  ໜຶ່ ງການດ າເນນີງານ ແມ່ນສ ມໃສ່ການປະສມົປະສານ           
ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ລະບບົນເິວດເຂົາ້ໃນການວາງແຜນເມ ອງ, ແລະ ການດ າເນນີງານທສີອງແມ່ນກ່ຽວກບັການ      
ຫ  ດຜ່ອນມນົລະພດິຈາກເຂດຕວົເມ ອງ. ໃນຈ ດນີເ້ຫນັວ່າມກີດິຈະກ າໜອ້ຍຫ າຍຕ ່ ກບັການດ າເນນີງານທ າອດິ.   
 

ໃນດາ້ນຂອງການດ າເນນີງານທສີອງ ກມົຄ ມ້ຄອງມນົລະພດິ ພອ້ມດວ້ຍພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ແຂວງ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ  ໃນ
ຫ າຍກດິຈະກ າ ເຊັ່ ນ:  
 

(1) ຈດັກອງປະຊ ມປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງມນົລະພດິ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫ  ອ ໃນ 148 ເມ ອງ;   
(2) ໄດເ້ກບັກ າຂ ມູ້ນມນົລະພດິ ແລະ ແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງມນົລະພດິ;  

(3) ສ າເລດັແຜນງານການຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັມາດຕະຖານການຄວບຄ ມມນົລະພດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ    
ບນັຊຂີອງແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງມນົລະພດິ ແລະ ການພດັທະນາ, ການຄ ມ້ຄອງຖານຂ ມູ້ນໃນສາມແຂວງ;  
4) ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ອ ານາດການປກົຄອງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ກ່ຽວກບັການຄວບຄ ມ         
ມນົລະພດິ ແລະ ການບ ລໂິພກແບບຍ ນຍງົ;  
(5) ສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັການຫ  ດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫ  ອຊະນດິແຂງໃຫແ້ກ່ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ;  
6) ຈດັທດັສະນະສກຶສາ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ກບັສະຖາບນັຄູ່ຮ່ວມງານໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ    ປະ
ເທດໄທ.  
 

ໃນລະດບັຊາດ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດຈ້ດັຊ  ້ແລະ ນ າໃຊອ້ ປະກອນສ າລບັການ
ວດັແທກລະດບັການປດົປ່ອຍອາຍພດິ, ສຽງ ແລະ ຄ ນນະພາບນ າ້31.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 10 [1.4.2]: ການສາ້ງສິ່ ງເສດເຫ  ອໃນເຂດຕວົເມ ອງໃນທົ່ ວປະເທດໄດຫ້  ດລງົ [1.4.2 (b); 

1.4.2 (a)]. 
 

ຫ າຍແຂວງໄດລ້ະບ ກ ່ ມເປົາ້ໝາຍສ າລບັການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມສິ່ ງເສດເຫ  ອຊະນດິແຂງ (ເຊັ່ ນ:              
ອ ດສາຫະກ າ, ນຄິມົອ ດສາຫະກ າ, ໂຮງງານຮດີໂລຫະ, ໂຮງງານຜະລດິຊມີງັ, ໂຮງງານຜະລດິດນິຈີ່ , ໂຄງການ  ບ ່ ແຮ່
ໃນ 8 ແຂວງເປົາ້ໝາຍ: ຊຽງຂວາງ, ໄຊສມົບູນ, ຫວົພນັ, ຜົງ້ສາລ,ີ ໄຊຍະບູລ,ີ ເຊກອງ, ສາລະວນັ ແລະ        ອດັ
ຕະປ , ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ລວມມກີານສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃນຫວົຂ ຕ່້າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫແ້ກ່ ພະນກັງານຫ າຍກວ່າ 
300 ຄນົ, ເຊິ່ ງໃນນັນ້ລວມມພີະນກັງານ SMEs. ນອກຈາກນັນ້, ກດິຈະກ າສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູສ້ າລບັຊາວບາ້ນ
ທອ້ງຖິ່ ນ, ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໄດຖ້ ກຈດັຂຶນ້ໃນຫ າຍພ ນ້ທີ່ . ນອກນັນ້, ສູນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການພດັທະນາທີ່
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (NUoL) ໄດສ້ະໜອງການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການແບ່ງປນັຂ ມູ້ນໃຫແ້ກ່ນກັ
ສກຶສາ ແລະ ມະຫາຊນົ.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 11 [1.5.1]: ແຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກອງທນຶທີ່ ສ າຄນັ ເພ ່ ອບງັຄບັໃຊກ້ານປກົປກັຮກັສາ
ຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຫ່ງ (ຈາກທີ່ ມຢູ່ີ 2), 5 ປ່າສະຫງວນ
ຂອງແຂວງ, ປ່າປອ້ງກນັ 3 ແຫ່ງ ແລະ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ . [1.5.1 (c); 1.5.1 (a); 1.5.1 (b)]. 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ການດ າເນນີງານສ່ວນໃຫຍ່, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ. 
 

 
31 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_PCD-MONRE-Midterm-Report-Jan-to-Jun-
2018.pdf  

https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_PCD-MONRE-Midterm-Report-Jan-to-Jun-2018.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_PCD-MONRE-Midterm-Report-Jan-to-Jun-2018.pdf
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ໂດຍທົ່ ວໄປຄວາມສາມາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ມ ີ ເພ ່ ອສະໜອງໃຫແ້ກ່ພະນກັງານປ່າສະຫງວນແມ່ນມຈີ າກດັ
ຫ າຍ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ  ຫ າຍໂຄງການ ແລະ ແຜນງານລ່າສ ດແມ່ນໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຂຶນ້ ເຊິ່ ງມນັໄດຊ່້ວຍແກໄ້ຂ
ຄວາມຂາດເຂນີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີໃ້ນບາງສ່ວນ, ເຊິ່ ງມ:ີ 
 

• ແຜນງານສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ (PAs) ແລະ ປ່າປອ້ງກນັ (PFs) ໃນແຂວງ    
ບ ລຄິ າໄຊ (BLX), ຫວົພນັ (HP), ຫ ວງພະບາງ (LPB), ຊຽງຂວາງ (XK), ຄ າມ່ວນ (KM) 

(https://laoepf.org.la/projects/lens2-projects/). ກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ      
ພະແນກຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມຂ້ັນ້ແຂວງ (PFRM) ເຊິ່ ງໃນປະຈ ບນັ ແມ່ນພະແນກກະສກິ າ ແລະ    
ປ່າໄມແ້ຂວງ (PAFO).  
 

o ພະນກັງານຫ າຍກ່ວາ 200 ຄນົ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົໃນຫ າຍຫວົຂ  ້
ສ າຄນັ, ເຊິ່ ງການຝກຶອບົຮມົທີ່ ສະໜອງໃຫແ້ກ່ຂັນ້ເມ ອງລວມມ ີ ການວາງແຜນ, ການຄ ມ້ຄອງ 
ແລະ ການຕດິຕາມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ; 

o ໂດຍຜ່ານໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ ມຫີ າຍໂຄງການທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຝກຶອບົຮມົ ສ າລບັການປະຕບິດັຕາມ ແລະ ສົ່ ງ
ເສມີຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ສ າລບັການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ ້ແລະ   ບນັຊີ
ປ່າໄມ,້ ການກ ານດົເຂດຊາຍແດນປ່າສະຫງວນ, ການຈດັຕັງ້ຄະນະຜູເ້ບິ່ ງແຍງ, ການຈດັສນັທີ່ ດນິ
ປ່າໄມ ້ແລະ ປ່າໄມ,້ ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການສາ້ງແຜນທີ່ ໃຫແ້ກ່ຊ ມຊນົ/ແຜນທີ່ ນ າ
ໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງບາ້ນ, ການສາ້ງເຄ ອຂ່າຍການອະນ ລກັ  ແລະ ຄະນະກ າມະການ  

o ໂຄງການຕ່າງໆຍງັໄດພ້ດັທະນາແຜນການດາ້ນລະບຽບການລາດຕະເວນສດັປ່າ ຮ່ວມກບັຊ ມຊນົ
ທອ້ງຖິ່ ນໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ໂຄງການ. 

 

ໃນສ່ວນຂອງປ່າໂຄກ, ປະມານ 140 ພນັ ເຮກັຕາ ຂອງພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມ ້ແມ່ນໄດຮ້ບັການວາງແຜນ ເພ ່ ອໂຮມເຂົາ້ໃນເຂດ
ປ່າສະຫງວນໂອງ-ມັ່ ງ (ໂຄງການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ໃນລະບບົນເິວດຂອງປ່າໂຄກຢູ່ພາກໃຕ ້
ຂອງສປປ ລາວ, 2018a; 2018b). ສ າລບັເຂດນີ,້ ໄດມ້ຈີດັຕັງ້ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ 
ການສາ້ງແຜນທີ່ ການປກົຫ ມ້ປ່າໄມ.້ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ຂອບເຂດສູນກາງຂອງເຂດຮກັສາພນັສດັ ໂອງ-ມັ່ ງ 
(Ong-Mang sanctuary). ເຊັ່ ນດຽວກບັຫ າຍກດິຈະກ າເພ ່ ອສາ້ງແຮງຈງູໃຈໃນການດ າລງົຊວີດິ ກ ໄດຮ້ບັການວາງ
ແຜນ ແລະ ສະໜອງແກ່ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ າລງັດ າລງົຊວີດິໃນບນັດາເມ ອງເປົາ້ໝາຍ. ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ
ໃນຫ າຍຫວົຂ  ້ ກ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເຊິ່ ງສິ່ ງເຫ ົ່ ານີລ້ວມມກີານວາງແຜນການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບນເິວດ ແລະ ກດິຈະກ າການລາດຕະເວນຂອງຊ ມຊນົ32.  

 

ນອກຈາກນີ,້ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັສ າລບັໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັ 
ແລະ ການອະນ ລກັສດັປ່າ ເຊິ່ ງໄດກ້ະກຽມຮ່າງບດົລາຍງານສະຖານະປ່າສະຫງວນ, ແຜນແມ່ບດົຂອງປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ກ າລງັສ ບຕ ່ ພດັທະນາ, ທງັໝດົມ ີ11 ຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີ່ ໄດຖ້ ກກະກຽມ ແລະ 
ປກຶສາຫາລ ກນັລະຫວ່າງສະມາຊກິໂຄງການ ເຊັ່ ນ: ການຄ ມ້ຄອງດາ້ນການປະສານງານໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 

ການກ ານດົຂອບເຂດສ າລບັການອະນ ລກັ ແລະ ການພດັທະນາໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ການຕດິຕາມດາ້ນ          
ຊວີະນາໆພນັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ອ ່ ນໆ. ໄດມ້ກີານຜະລດິຂ ມູ້ນຕວົຈງິຂອງສາມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

 
32 http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/projects/Sustainable-Forest-and-Land-Management-in-

the-Dry-Dipterocarp-Forest-Ecosystems-of-Southern-Lao-PDR/ 

https://laoepf.org.la/projects/lens2-projects/
http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/projects/Sustainable-Forest-and-Land-Management-in-the-Dry-Dipterocarp-Forest-Ecosystems-of-Southern-Lao-PDR/
http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/projects/Sustainable-Forest-and-Land-Management-in-the-Dry-Dipterocarp-Forest-Ecosystems-of-Southern-Lao-PDR/
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(ເຊປຽນ, ນາກາຍນ າ້ເທນີ, ຫນີໜາມໜ ່ ) ແລະ ຂ ມູ້ນພ ນ້ຖານຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຈາກແຂວງ  ສະຫວນັນະ
ເຂດ ໄປເຖງິແຂວງຕ່າງໆໃນພາກໃຕ ້ກ ໄດຖ້ ກເກບັກ າຂ ມູ້ນ (ດງົຫວົສາວ, ເຊຊບັ, ດງົອ າພາມ, ແລະ ອ ່ ນໆ). ລວມ
ທງັ, ກດິຈະກ າຫ າຍຢ່າງ ກ ກ າລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ ເຊັ່ ນ: ຖານຂ ມູ້ນສ າລບັການຕດິຕາມການລງົທນຶໃສ່ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ການສ າຫ ວດເສ ອ ແລະ ການວາງແຜນ, ການສົ່ ງເສມີການຄ ມ້ຄອງອ່າງຮບັນ າ້.   
 

ໃນປີ 2018, ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງການຍກົລະດບັສອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃຫເ້ປັນອ ດທະຍານແຫ່ງຊາດ:            
ນາກາຍ-ນ າ້ເທນີ, ແລະ ນ າ້ເອດັ-ພູເລຍີ.  
 

ຈນົເຖງິປະຈ ບນັນີ ້ມພີະນກັງານລດັ 219 ຄນົ (ຍງິ 61), ແລະ ຊາວບາ້ນ 1,076 ຄນົ (ຍງິ 432) ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົ
ຮມົໃນຫ າຍຫວົຂ  ້ເຊັ່ ນ: ການວາງແຜນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ການປອ້ງກນັ, ການເຂົາ້ເຖງິ, ການບງັຄບັ
ໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະ ອ ່ ນໆ33. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 12 [1.5.2]: ເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ຕດິຈອດກນັທາງພູມສີາດໄດຖ້ ກຮບັຮູ/້ສົ່ ງເສມີ ເພ ່ ອສາ້ງ
ໃຫພ້າກສ່ວນອນິຊຂີອງ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ສາມາດເຊ ່ ອມຕ ່ ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສສ າຄນັທີ່ ກະແຈກ  ກະຈາຍ
ນັນ້ເຂົາ້ກນັ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 11 [1.5.1] ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 12 [1.5.2]: 
 

ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ແກ່ໂຄງການອະນ ລກັແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ໄດມ້ີ
ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນສາມເຂດພາກພ ນ້ ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ (ເບິ່ ງກ ລະນສີກຶສາຂອງໂຄງການອະນ ລກັ 
ຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ສ າລບັລາຍລະອຽດເພີ່ ມຕ ່ ມ).  
 

ໄລຍະທ າອດິຂອງໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການຮ່ວມມ ໂດຍອງົການ    
ຊບັພະຍາກອນນ າ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (WREA) ແລະ ລວມມກີານສາ້ງຕັງ້ບນັດາແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ໃນ 11 ບາ້ນ ໃນ
ເຂດເຊ ່ ອມຕ ່ ລະຫວ່າງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊປຽນ ແລະ ດງົຫວົສາວ ໃນແຂວງຈ າປາສກັ ເຂດພາກໃຕຂ້ອງ  
ສປປ ລາວ34.   
 

ໄລຍະສອງຂອງໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ແນໃສ່ເພ ່ ອຮກັສາ ແລະ ສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົ ໃຫ ້
ແກ່ການເຊ ່ ອມຕ ່ ລະບບົນເິວດປ່າໄມ ້ລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊບັ ໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ ດງົອ າພາມ ໃນແຂວງອດັຕະປ  ແລະ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊປຽນ ແລະ ດງົຫວົສາວ ໃນແຂວງຈ າ 
ປາສກັ. ໄລຍະນີໂ້ຄງການໄດລ້ວມເອາົ 84 ບາ້ນ ໃນ 5 ເມ ອງ ໃນສາມແຂວງເຂົາ້ກນັ. ປະຈ ບນັ ໂຄງການແມ່ນຄ ມ້
ຄອງໂດຍກມົປ່າໄມ.້  
 

ພາຍໃຕໄ້ລຍະສອງ ແຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການໃຫທ້ນຶທີ່ ສ າຄນັແມ່ນໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້ ເພ ່ ອບງັຄບັໃຊ ້ການປກົ
ປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຫ່ງ (ຈາກທີ່ ມຢູ່ີ 2), 5 ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 
ປ່າປອ້ງກນັ 3 ແຫ່ງ ແລະ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ . ໄດສ້າ້ງແຜນພດັທະນາບາ້ນທງັໝດົ 84 ແຜນ ແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນຂອງ
ການດ າເນນີງານລ່ວງໜາ້. ຂະບວນການນີ ້ ລວມມກີານຮ່າງການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ທງັດາ້ນການອະນ ລກັ ແລະ 
ປກົປກັຮກັສາປ່າໄມສ້ າລບັແຕ່ລະບາ້ນ. ທີ່ ດນິປ່າໄມຊ້ ມຊນົ ໄດຮ້ບັການອອກໃບຕາດນິລວມໝູ່  ນອກນັນ້ຍງັໄດມ້ີ

 
33 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/ ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ 2_DOF-

MAF-Midterm-Report-Jan-to-Jun-2018.pdf  
34 https://www.gmsbccLao PDR.org  

https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_DOF-MAF-Midterm-Report-Jan-to-Jun-2018.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_DOF-MAF-Midterm-Report-Jan-to-Jun-2018.pdf
https://www.gmsbcclaos.org/
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ການຈ າແນກຕອນດນິ ເພ ່ ອການອະນ ລກັ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາ ທງັໝດົ 84 ຕອນ ມເີນ ອ້ທີ່   ປະມານ 352,939 

ເຮກັຕາ.  
 

ເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ຕດິຈອດກນັທາງພູມສີາດໄດຖ້ ກຮບັຮູ/້ສົ່ ງເສມີ ເພ ່ ອສາ້ງພາກສ່ວນອນີຊຂີອງສອງແລວ
ເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ໄດຖ້ ກອອກແບບ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມຕ ່ ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສສ າຄນັທີ່ ກະແຈກກະຈາຍ. ນອກຈາກນັນ້ ກ 
ໄດມ້ກີານພດັທະນາເຄ ອຂ່າຍທາງພູມສີາດຂອງຢ່າງໜອ້ຍ 69 ເຂດປ່າໄມບ້າ້ນ ໃຫເ້ປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປກົ
ປອ້ງແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ລະບບົການນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົ. 
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 13 [1.5.3]: ການສູນພນັຂອງສາຍພນັບ ລມິະສດິຢ່າງໜອ້ຍ 5 ສາຍພນັ (ທີ່ ຕອ້ງພຈິາລະນາຈາກ
ບນັຊແີດງຂອງລາວ) ແມ່ນໄດຖ້ ກປອ້ງກນັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ຜ່ານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ດຂີຶນ້ ແລະ ການອະນ 
ລກັໃນຖິ່ ນກ າເນດີ ແລະ ນອກຖິ່ ນກ າເນດີ. [1.5.3 (a); 1.5.3 (b); 1.5.3 (c); 1.5.3 (d)]. 

 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ກບັການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປ່າໃນ ສປປ ລາວ ມຄີວາມຊບັຊອ້ນ ແລະ ຫ າຍຂະແໜງການ 
ແລະ ອງົກອນ ທງັໃນລະດບັສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ລວ້ນແຕ່ມພີາລະບດົບາດໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົາ້ໃນການ
ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ເຊິ່ ງລວມທງັຫອ້ງການກວດກາປ່າໄມຂ້ັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ, ກມົພາສ,ີ ຕ າຫ ວດ. ເຖງິ
ຢ່າງໃດກ ຕາມ ເມ ່ ອບ ່ ດນົມານີ,້ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ  ແລະ ການປະສານງານທງັລະດບັສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ, 
ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫຄ້ າໝັນ້ສນັຍາໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປ່າ. ຄ າສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ5 ໄດຖ້ ກ
ວາງອອກໃນວນັທ ີ 8 ພດຶສະພາ 2018 ແລະ ໄດໃ້ຫທ້ດິທາງແກ່ບນັດາລດັຖະມນົຕ,ີ ຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທົ່ າ
ກະຊວງ, ເຈົາ້ຄອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ເຈົາ້ແຂວງໃນທົ່ ວ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ
ສດັປ່າຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ, ການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດວ້ຍການ ຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການກວດສອບການຄາ້
ສດັປ່າ, ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາຕ ່ ກບັກດົໝາຍສາກນົ. 
 

ໂຄງການລເິລີ່ ມອ ່ ນໆປະກອບມກີານເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດສ າລບັການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັປ່າ ແລະ 
ສດັນ າ້ ໃນແຂວງບນັດາເປົາ້ໝາຍ ເຊັ່ ນ: ບ ລຄິ າໄຊ, ຫວົພນັ, ຄ າມ່ວນ. ຫ າຍກດິຈະກ າໄດແ້ນໃສ່ການສາ້ງຂດີຄວາມ
ສາມາດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຂອງກມົກວດກາປ່າໄມ ້ (DOFI), ກອງກວດກາປ່າໄມຂ້ັນ້ແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການລະດບັ
ເມ ອງຂອງອງົການເຫ ົ່ ານີ3້5. ໄດມ້ກີານດ າເນນີງານທີ່ ສ າຄນັເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ເຄ ອຂ່າຍບງັຄບັ ໃຊກ້ດົໝາຍ 
ວ່າດວ້ຍສດັນ າ້ ແລະ ສດັປ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ (LAO-WEN) ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເຊິ່ ງເອີນ້ວ່າ P-WEN 

ແລະ D-WEN ເຊັ່ ນດຽວກນັ (DOFI, 2018).  
 

ນອກຈາກນັນ້, ກມົພາສກີ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ກ າລງັໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ການສະກດັກັນ້ການຄາ້ສດັ
ປ່າ ແລະ ການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍຂາ້ມພມົແດນ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ. ຕວົຢ່າງ ຫ າຍກດິຈະກ າໄດປ້ບັປ ງ
ຂດີຄວາມສາມາດຕາມໜາ້ທີ່ ໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດເຄ ອຂ່າຍບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັນ າ້ ແລະ ສດັປ່າຂອງລາວ 
ເຊິ່ ງປະກອບມກີານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປ່າ ແລະ ຍ ດທະສາດຕ ່ ຕາ້ນການລກັລອບ ຄາ້ຂາຍທີ່ ຜດິກດົໝາຍ 
(CWLAS). ສ າລບັການຕ ່ ຕາ້ນການລກັລອບຄາ້ຂາຍທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ຂັນ້ຕອນການດ າເນນີງານມາດຕະຖານ (SOP) 
ແລະ ຄ າແນະນ າສ າລບັການຕອບໂຕຂ້ອງກມົພາສລີາວຕ ່ ກບັການລກັລອບຄາ້ສດັປ່າທີ່ ກ າລງັເກດີຂຶນ້ຕາມພມົແດນ
ລະຫວ່າງປະເທດ ກ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ36. 
 

 
35 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_DOFI-Annual-Report-2017.pdf  
36 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_LCD-Midterm-Report-Jan-to-Jun-2018.pdf  

https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_DOFI-Annual-Report-2017.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_LCD-Midterm-Report-Jan-to-Jun-2018.pdf
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ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 14 [1.5.4]: ແຜນການຮກັສາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງພ ດທີ່ ເປນັຢາແຫ່ງຊາດໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້, ໃຫທ້ນຶ 
ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ແຜນງານສາທາລະນະສ ກຂັນ້ພ ນ້ຖານ ໃນຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງ ເຂດພ ນ້
ທີ່ ຕ ່ ແຂວງ [1.5.4 (a); 1.5.4 (b)]. 
 

ສູນຢາພ ນ້ເມ ອງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສ ກ ພອ້ມດວ້ຍອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໄດ ້
ກ ານດົຫ າຍກ່ວາ 16 ເຂດ ເພ ່ ອຮກັສາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງພ ດທີ່ ເປັນຢາ. ລາຍການກວດສອບພ ດ ແລະ ບນັຊລີາຍຊ ່  ຂອງ
ແຕ່ລະເຂດໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້. ບາງແຂວງໄດພ້ດັທະນາເປນັປຶມ້ເກບັກ າຂ ມູ້ນ ກ່ຽວກບັພ ດທີ່ ເປນັຢາ ຂອງແຂວງ ຕນົ
ເອງ ແລະ ກ າລງັດ າເນນີຂະບວນການເພ ່ ອຂະຫຍາຍຂ ມູ້ນນີໄ້ປຍງັປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຍງັບ ່ ໄດ ້ມີ
ການດ າເນນີງານໃດໆ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ມາດຕະການປອ້ງກນັເຂດພ ນ້ທີ່ ເຫ ົ່ ານີ.້ 
 

ມສີວນພກຶສາສາດແຫ່ງດຽວໃນລາວ, ຕັງ້ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ເຊິ່ ງເປີດໃຫແ້ກ່ມວນຊນົໄດເ້ຂົາ້ຊມົໃນປີ 201637. 

ຜາຕດັແກ ້ ໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຈາກຫ າຍອງົການຈດັຕັງ້ ເພ ່ ອຈ ດປະສງົໃນການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ 
ການສກຶສາ. ສວນພກຶສາສາດນີ ້ ມຈີ ດມ ່ ງໝາຍເພ ່ ອສະໜອງການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການສກຶສາກ່ຽວກບັພ ດພນັຂອງ
ລາວ, ທງັພ ດໃນຖິ່ ນກ າເນດີ ແລະ ນອກຖິ່ ນກ າເນດີ, ແລະ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການຮກັສາລະບບົນເິວດ ລວມທງັການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບນເິວດ.  
 

ນອກຈາກນັນ້, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ກ າລງັຢູ່
ໃນໄລຍະຕົນ້ຂອງການວາງແຜນ ເພ ່ ອສາ້ງສວນພກຶສາສາດເພີ່ ມຕ ່ ມ ເຊິ່ ງຢູ່ໃກກ້ບັໃຈກາງຂອງນະຄອນຫ ວງ. ເຂດ     
ປ່າສະຫງວນດງົໝາກຄາຍ ກ ສາມາດເປນັສວນພກຶສາສາດ ສ າລບັການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການສກຶສາ, ແລະ ໃຫກ້ານບ 
ລກິານແກ່ສາທາລະນາໄດ.້  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 15 [1.5.5]: ລະບຽບການທີ່ ປບັປ ງໃໝ່ໄດຮ້ບັການບງັຄບັໃຊ ້ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດໄດຮ້ບັ
ການປບັປ ງ ເພ ່ ອປກົປກັຮກັສາພ ດ (ເຊິ່ ງລວມມ ີເຂົາ້) ແລະ ສດັຕ່າງໆ ທີ່ ຢູ່ໃນເຂດບ ລມິະສດິ ຈາກການຄ ກຄາມຂອງ
ສາຍພນັຕ່າງຖິ່ ນ [1.5.5 (b); 1.5.5 (a)]. 
 

ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫ າຍກດິຈະກ າ ເພ ່ ອໃຫກ້ານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຄວາມປອດໄພ ດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີ           
ຊວີະນາໆພນັ (2014) ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອບວຽກຄວາມປອດໄພດາ້ນຊວີະນາໆແຫ່ງຊາດມປີະສດິທພິາບ.     

ຕວົຢ່າງ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄດພ້ດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງລະດບັໂມເລກ ນ-ການ
ກວດຫາ GMO. ນອກຈາກນັນ້, ປຶມ້, ແຜ່ນພາບສະແດງ, ແຜ່ນພບັ, ຈດົໝາຍຂ່າວ, ວດີໂີອ ກ ໄດຖ້ ກພດັທະນາຂຶນ້. 

ແລະ ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັບດົລາຍງານສນົທສິນັຍານາໂກຢາກ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຍ ່ ນສະເໜ.ີ 

ນອກຈາກນັນ້, ໃນປີ 2018 ປະເທດລາວ ໄດຈ້ດັກອງປະຊ ມສ າມະນາສາກນົກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທ ິ
ສນັຍານາໂກຢາ ເຫນັໄດວ່້າຍງັບ ່ ທນັມແີຜນງານໃນລະດບັຊາດ ຫ   ຂັນ້ແຂວງ ເພ ່ ອກ າຈດັການຄ ກຄາມຂອງສາຍພນັ
ຕ່າງຖິ່ ນ.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 16 [2.1.1]: ການປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ 
ແມ່ນໄດຖ້ ກພຈິາລະນາ ເຂົາ້ໃນການວາງແຜນການລງົທນຶ ໃຫແ້ກ່ແຜນງານການຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ            
ໂດຍສະເພາະເຂດພ ນ້ທີ່ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ມຄີວາມທ ກຍາກສູງ ໂດຍແຜນງານຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກຂອງລດັຖະບານ 
[2.1.1 (a)]. 

 

 
37 https://www.pha-tad-ke.com  

https://www.pha-tad-ke.com/
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ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮູວ່້າຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນມສີດິເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້ ພວກເຂາົຂ ດຄົນ້ໄມ ້ ເພ ່ ອການປ ກສາ້ງ 
ເຮ ອນຊານ ເຊິ່ ງເປນັກດິຈະກ າທາງປະເພນປີະເພດໜຶ່ ງ, ປ່າໄມປ້ຽບສະເໝ ອນຕະຫ າດສນິຄາ້ສ າລບັການດ າລງົ        
ຊວີດິໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ຊາວບາ້ນໄດເ້ກບັຫາເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ ເພ ່ ອບ ລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົຂອງຕນົ ແລະ ຂາຍໃນ          
ຕະຫ າດທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອສາ້ງລາຍຮບັທີ່ ເປນັເງນິສດົ. ນອກຈາກນີ,້ ໜ ່ ໄມ,້ ຫວາຍ ຍງັໄດຖ້ ກນ າໃຊປ້ະໂຫຍດ ໃນຫ າຍ
ຮູບ ແບບຂອງຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກ າ. 
 

ຍງັບ ່ ມແີຜນງານທີ່ ສອດຄ່ອງໃນທົ່ ວປະເທດ ທີ່ ພຈິາລະນາການປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ        
ຊວີະນາໆພນັ ເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ທງັໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບ      
ນ ິເວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ II 
ໄດມ້ແີຜນງານຍ່ອຍທີ່ ກ າລງັເຊ ່ ອມສານ ການປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ເຂົາ້ກບັການພດັທະນາດາ້ນເສດຖະກດິ     
ສງັຄມົ ແລະ ການຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ. (ເບິ່ ງກ ລະນສີກຶສາຂອງໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບ        
ນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ        
ໄລຍະ II)   
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 17 [2.1.2]: ເຊ ່ ອມສານການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ (ISP) ເຂົາ້ໃນການພດັທະ
ນາຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ ເພ ່ ອການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດແບບຍ ນຍງົ. 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ມາດຕະການທີ່ ຖ ກນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີໄ້ດຖ້ ກພຈິາ 
ລະນາວ່າມປີະສດິທພິາບທີ່ ສ ດພຽງ ພາກສ່ວນສ າຄນັຂອງການຕອບສະໜອງຕ ່ ເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນມະຕ ິການ
ຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິສະບບັໃໝ່, ເຊິ່ ງໄດ ້ຖ ກຮບັຮອງໂດຍກ າມະການສູນກາງພກັ ໃນປີ 2017 (LPRP, 2017). ພາຍຫ ງັ
ທີ່ ນະໂຍບາຍທີ່ ດນິໄດຖ້ ກສະເໜ ີແລະ ໄດຍ້ ່ ນສະເໜໄີປຍງັກອງປະຊ ມສະພາແຫ່ງຊາດ. ນະໂຍບາຍທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ 
ໄດຖ້ ກຮບັຮອງໂດຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2018. ຕ ່ ມາໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄະນະກ າມະ
ການສ າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໃນລະດບັ
ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ແມ່ນມຄີວາມມ ່ ງໝັນ້ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັໄດຈ້ດັຕັງ້ຫ າຍກດິຈະກ າສາ້ງຂດີຄວາມສາ
ມາດຂຶນ້ ທງັໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ: 
 

• ພະນກັງານຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໄດຮ້ບັການຝກຶ 
ກ່ຽວກບັການກ ານດົເຂດນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການນ າໃຊຫ້ າຍຊອບແວດາ້ນລະບບົຂ ມູ້ນທາງພູມສາດ (GIS); 

• ປຶມ້ຄູ່ມ ການຄ ມ້ຄອງການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໄດຖ້ ກພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນກດິຈະກ າພາກສະໜາມຂອງ 
ບນັດາໂຄງການສາ້ງແຜນທີ່ ນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ;  

• ລະບບົການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມທີ່ ດນິໃນລະດບັແຂວງແມ່ນຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນພດັທະນາ; 
• ກ່ຽວຂອ້ງກບັການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ , ລດັຖະບານໄດພ້ດັທະນາຖານຂ ມູ້ນ 

ATLAS ດາ້ນຂະແໜງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຂະແໜງກະສກິ າ38.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 18 [2.2.1]: ນະໂຍບາຍສາ້ງແຮງຈງູໃຈດາ້ນການລງົທນຶແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊ ້
ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຂວງ ແລະ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຂະແໜງການ ໄດຮ້ບັການເສມີສາ້ງ ເພ ່ ອຊ ກຍູຂ້ະແໜງການ  ເອກະຊນົ
ໃຫມ້ກີານວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ການດ າເນນີງານທາງທ ລະກດິທີ່ ມລີກັສະນະເປນັມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ [2.2.1 (b); 

2.2.1 (d); 2.2.1 (a); 2.2.1 (c)]. 
 

 
38 http://www.decide.la/en/publications#reports  
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ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດປ້ບັປ ງດ າລດັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ເຊິ່ ງຖ ກຮບັຮອງໂດຍລດັຖະບານ ໃນປີ 2019. ດ າລດັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດສ້ົ່ ງຜນົຕ ່ ກບັການ
ປບັປ ງຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ໄດມ້ອບໂອນໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃຫແ້ກ່     
ລະດບັແຂວງ ເພ ່ ອປບັປ ງ ແລະ ນ າເຂົາ້ສູ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  
 

ໃນຂັນ້ຕອນນີ ້ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ແຂວງເກ ອບທງັໝດົ ກ າລງັຈດັຕັງ້        
ປະຕບິດັການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົສະບບັໃໝ່ຢ່າງຫາ້ວຫນັ ໂດຍນ າໃຊຄູ່້ມ ແນະ
ນ າ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ພະນກັງານພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ 
ແຂວງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັຄູ່ມ ດາ້ນວຊິາການທົ່ ວໄປ ກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ-

ສິ່ ງແວດລອ້ມ (ການຂຽນ, ການທບົທວນ ແລະ ການຕດິຕາມ). ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ                
ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ແຂວງ ຍງັໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ເມ ອງ ໃນການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ການປະຕບິດັຕາມ, 

ແລະ ສນົທສິນັຍາແຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ໄດຮ້ບັການ   
ປບັປ ງ ເຊິ່ ງເນັນ້ໜກັໃສ່ໂຄງການເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ, ບ ່ ແຮ່ ແລະ ສາ້ງຖະໜນົ. ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດປ້ບັປ ງບນັດາຄ າແນະນ າທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ/ຫ   ພດັທະນາຄູ່ມ ແນະນ າສະເພາະສະບບັ ໃໝ່ກ່ຽວກບັ
ການກະກຽມການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມາດຕະການຫ  ດຜ່ອນສ າລບັ (a) ການຂ ດຄົນ້ 
ແລະ ການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດບ ່ ແຮ່, (b) ການກ ່ ສາ້ງ ແລະ ການດ າເນນີງານຂອງໂຄງການ ເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ, ແລະ (c) 

ການກ ່ ສາ້ງ ແລະ ການດ າເນນີງານຂອງໂຄງການສາ້ງຖະໜນົ39. 
 

ຄະນະວທິະຍາສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ າລງັສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນຄວາມຮູທ້າງ         
ວຊິາການ ກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ (EIA) ແລະ ໄດສ້ະໜອງຄູ່ມ ຫ ກັສູດການຝກຶອບົຮມົ    ຈ າ
ນວນ 5 ຫ ກັສູດ (ພະລງັງານ, ບ ່ ແຮ່, ກະສກິ າ, ການພດັທະນາອ ດສາຫະກ າ ແລະ ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ) ໄດຖ້ ກ       
ພດັທະນາຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະວທິກີານຂັນ້ຕອນທີ່ ສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ40. 
 

ໜ່ວຍງານບ ລຫິານໃນລະດບັແຂວງ ປະຈ ບນັແມ່ນຮບັຜດິຊອບປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ແຕ່ລະ
ແຂວງກ ໄດຈ້ດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂຶນ້. ນອກຈາກນັນ້, ພະແນກຊບັພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ແຂວງ ຍງັມພີາລະບດົບາດ ໃນການປະເມນີຜນົກະທບົ ຕ ່  ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ອກີດວ້ຍ: 
 

• ການຈດັຕັງ້ກດິຈະກ າການຕດິຕາມໂຄງການລງົທນຶໃນຂັນ້ແຂວງ; 
• ອອກໃບຢັງ້ຢ ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ; 
• ພດັທະນາຕາຕະລາງຂ ມູ້ນການລງົທນຶໃນລະດບັແຂວງ, ປອ້ນຂ ມູ້ນການລງົທນຶ ແລະ ລາຍງານໄປຍງັ

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 41; 

• ດ າເນນີການປະເມນີຜນົ ແລະ ເກບັກ າຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການລງົທນຶທີ່ ມຢູ່ີໃນແຂວງຂອງຕນົ.  

 

 
39 http://investlaosinvestLao PDR.gov.la/images/sampledata/pdf_sample/ESIA-

IEE/ESIA_Ministerial_Instruction_Eng.pdf  
40 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FES-NUOL-Midterm-Report-Jan-to-Jun-
2018.pdf  
41 http://www.investlaosinvestLao PDR.gov.la 

http://investlaos.gov.la/images/sampledata/pdf_sample/ESIA-IEE/ESIA_Ministerial_Instruction_Eng.pdf
http://investlaos.gov.la/images/sampledata/pdf_sample/ESIA-IEE/ESIA_Ministerial_Instruction_Eng.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FES-NUOL-Midterm-Report-Jan-to-Jun-2018.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FES-NUOL-Midterm-Report-Jan-to-Jun-2018.pdf
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ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 19 [2.2.2]: ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມທາງສງັຄມົ (CSR) ແລະ ຄວາມກງັວນົດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 
ໄດຖ້ ກຮວມເຂົາ້ໃນລະບຽບການສາກນົ (ຫ   ການປະຕບິດັມາດຕະຖານທາງທ ລະກດິທີ່ ໄດມ້ກີານເຫນັດ)ີ ໃນບນັດາ
ບ ລສິດັຕ່າງໆ ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 5 ອ ດສາຫະກ າສ າຄນັ (ພະລງັງານ, ກະສກິ າ, ປ່າໄມ,້ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄມ)ີ 2.2.2. 

(a); 2.2.2. (b)]. 
 

ລະບຽບການດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນກດົໝາຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມ (EPL) ຂອງປີ 1999 ເຊິ່ ງຖ ກປບັປ ງໃນປີ 2013 ແລະ ບດົແນະນ າກ່ຽວກບັການລເິລີ່ ມການ     ກວດສອບ
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມລາວ (ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ) ຂອງປີ 2013. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ບ ລສິດັລງົທນຶ        
ຈ ານວນໜຶ່ ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບການຢ່າງເຂັມ້ງວດ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ໂດຍສະເພາະບ ລສິດັເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ ແລະ ບ ່ ແຮ່ ໄດມ້ກີານປະຕບິດັຕາມໃນລະດບັເຂັມ້ງວດສູງສ ດ ແລະ ໄດ ້   
ສະໜອງທນຶ ແກ່ແຜນງານການຍກົຍາ້ຍບາ້ນ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູທາງເລ ອກໃນການປບັປ ງການດ າລງົ          
ຊວີດິ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ໃນບນັດາຂະແໜງການເຫ ົ່ ານີ,້ ຊ ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການແມ່ນໄດຮ້ບັເງນິ      ຊດົ
ເຊຍີທີ່ ຍ ຕທິ າ. ແຕ່ຂະແໜງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບ ່ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບການດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງໃກຊ້ດິ ແລະ 
ບ ່ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມ ກອບວຽກແຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມສງັຄມົສິ່ ງແວດລອ້ມ/EMP. ຕວົຢ່າງ: ການນ າໃຊ ້
ຢາປາບສດັຕູພ ດທີ່ ຫ າຍເກນີໄປໃນສວນປູກກວ້ຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນເປນັພດິໄພໃຫແ້ກ່ບາງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່
ອອ້ມຂາ້ງ.  
 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (NUoL) ໄດກ້ ່ ຕັງ້ສູນໜຶ່ ງຂຶນ້ ສ າລບັໂຄງການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ດາ້ນການສກຶ
ສາຄວາມປອດໄພທາງສງັຄມົ ສ າລບັຄະນະວທິະຍາສາດສງັຄມົ. ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດຈ້ດັຕັງ້ 
ປະຕບິດັຫ ກັສູດອ ່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ການພດັທະນາຫ ກັສູດປະລນິຍາໂທສາຂາການຄ ມ້ຄອງພ ນ້ທີ່ ຖ ກຍກົຍາ້ຍ; ກ ່ ຕັງ້ສູນ 
ຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ຝກຶອບົຮມົສ າລບັການປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ (SIA) ແລະ ການຄ ມ້ຄອງ ການຍກົຍາ້ຍທີ່  
ຢູ່ອາໄສ (RM) ຢູ່ຄະນະວທິະຍາສາດສງັຄມົ, ນອກນັນ້ຍງັໄດມ້ກີານເຮດັບດົຄົນ້ຄວາ້ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັ SIA ແລະ 
RM; ແລະ 92 ຄນົ (ຍງິ 19) ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົດາ້ນການປອ້ງກນັທາງສງັຄມົ, SIA, ແລະ RM. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 20 [3.1.1]: ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັການອະນ ລກັ, ແລະ ນ າໃຊເ້ພ ່ ອສະໜບັສະ
ໜນູແກ່ການສົ່ ງເສມີຊວີະນາໆພນັ ໃນຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງເຂດຕ ່ ແຂວງ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານແບບຄວບຄ ມທີ່ ສະໜບັສະ
ໜນູໂດຍກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດິທດິາ້ນຊບັສນິທາງປນັຍາ. 
 

ຂອບເຂດວຽກງານແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນທາງພນັທ ກ າ ແລະ ການແບ່ງປນັ               

ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຍ ຕທິ າ ແລະ ເທົ່ າທຽມ ທີ່ ເກດີຈາກການນ າໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດເຫ ົ່ ານັນ້ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ.           
ຄ າແນະນ າລະອຽດ, ປຶມ້, ແຜ່ນພນັ, ແຜ່ນພາບສະແດງ, ແລະ ວດີໂີອກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົ
ປະໂຫຍດ ດາ້ນຊວີະນາໆພນັແມ່ນກ າລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນພດັທະນາ ແລະ ຈະຖ ກເຜຍີແຜ່ອອກສູ່ສງັຄມົ.  
 

ໂດຍທົ່ ວໄປແມ່ນມຂີັນ້ຕອນຂອງລະບບົການອະນ ຍາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຢາພ ນ້ເມ ອງ.      
ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໄດຖ້ ກລວມເຂົາ້ ແລະ ຖ ກເຊ ອ້ເຊນີໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; ເຊັ່ ນ: ຂະບວນການ
ທາງການຢາທີ່ ພວກເຮາົໄດລ້ວມເຂົາ້ໃນການສ າຫ ວດ; ນາຍບາ້ນໂດຍທົ່ ວໄປມໜີາ້ທີ່ ໃນການເອີນ້ສະມາຊກິຊ ມຊນົ
ອ ່ ນໆ ໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກ າຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັນ້, ລະບບົການອອກໃບອະນ ຍາດ, ການອະນ ຍາດນ າໃຊຊ້ບັພະຍາ
ກອນທ າມະຊາດໃນລະດບັແຂວງ/ເມ ອງ ກ ຍງັມຢູ່ີ. ນອກນັນ້, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຜະລດິຕະພນັຢາ ແລະ ຢາປວົພະ
ຍາດ (2011) ໄດກ້ວມເອາົຢາພ ນ້ເມ ອງ ເຊິ່ ງການຂຶນ້ທະບຽນສ າລບັຜະລດິຕະພນັທີ່ ນ າເຂົາ້ ແລະ ຢາພ ນ້ເມ ອງທງັ
ສອງ ແມ່ນຕອ້ງໄດຂ້ ອະນ ຍາດຈາກກມົອາຫານ ແລະ ຢາ. ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ  
(https://absch.cbd.int/countries/LA).  
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ພາຍໃຕກ້ອບວຽກການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ (2013) ການແບ່ງປນັ
ຜນົປະໂຫຍດຈາກການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຂອງພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຊບັພະຍາກອນດາ້ນພນັທ ກ າໄດຖ້ ກ
ແບ່ງປນັດວ້ຍວທິກີານທີ່ ຍ ຕທິ າ ແລະ ເທົ່ າທຽມກບັຊ ມຊນົດັງ້ເດມີ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ມຄີວາມຮູເ້ຫ ົ່ ານັນ້ ແລະ ການ
ແບ່ງປນັນັນ້ ຄວນອງີຕາມເງ  ່ອນໄຂທີ່ ໄດຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ.ໄດເ້ນັນ້ໜກັບດົບນັຍດັສະເພາະກ່ຽວກບັພູມປນັຍາທອ້ງ 
ຖິ່ ນໃນບດົທ ີI ຂອງນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັຂອງ ລດັຖະບານພາຍ
ໃຕຂ້ ທ້ ີ1.2.6. 
 

ກອບວຽກການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ (2013) ໄດໃ້ຫຄ້ າແນະນ າກວມ
ລວມກ່ຽວກບັພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊບັພະຍາກອນດາ້ນເຊ ອ້ພນັທີ່ ຈດັຂຶນ້ໂດຍຊ ມຊນົດັງ້ເດມີ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ ນ ເຊິ່ ງເຂົາ້ເຖງິດວ້ຍການຍນິຍອມທີ່ ໄດຖ້ ກແຈງ້ ແລະ ແຈງ້ລ່ວງໜາ້ ຫ   ໄດຮ້ບັການອະນ ມດັ ແລະ ການເຂົາ້
ຮ່ວມຂອງພວກເຂາົ42. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 21 [3.1.2]: ກດົໝາຍລາວໄດຖ້ ກວາງອອກ ເພ ່ ອສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຄວາມຕອ້ງການພາຍໃຕ ້
ສນົທສິນັຍານາໂກຢາວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (ABS) ຈາກການ
ນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາງພນັທ ກ າ ແມ່ນໄດຖ້ ກນ າໃຊ ້ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊິ່ ງໄດຖ້ ກທດົລອງໃນຢ່າງໜອ້ຍ 3 

ເຂດພ ນ້ທີ່  ທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລ ອກ. 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດສ າລບັເປົາ້ໝາຍນີ ້ຖ ກພຈິາລະນາວ່າມ ີ  
ປະສດິທພິາບທີ່ ສ ດພຽງບາງສ່ວນ. 
 

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນຊວີະພາບ ແລະ ຂອບວຽກແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາ
ກອນທາງພນັທ ກ າ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດຢ່າງຍ ຕທິ າ ແລະ ເທົ່ າທຽມ ທີ່ ເກດີຈາກການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາ
ກອນເຫ ົ່ ານັນ້ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໂດຍກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ ຄ າແນະນ າ, ປຶມ້, ແຜ່ນພບັ, ແຜ່ນ
ພາບສະແດງ, ແລະ ວດີໂີອກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ກ າລງັໄດຮ້ບັ
ການພດັທະນາ ແລະ ແບ່ງປນັໃຫແ້ກ່ສາທາລະນະ43. 

ປະຈ ບນັປະເທດລາວກ າລງັຢູ່ໃນຂະບວນການຮ່າງດ າລດັການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ ດາ້ນ ຊວີະ
ນາໆພນັ ເຊິ່ ງຂະຫຍາຍມາຈາກມາດຕາ 22 ແລະ ມາດຕາ 24 ກ່ຽວກບັພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ 
ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ GR ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຄວາມປອດໄພດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີ             ຊີ
ວະນາໆພນັ (2014). ໃນມາດຕາ 22 ຂອງບດົບນັຍດັໄດເ້ນັນ້ໜກັການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນດາ້ນພນັທ ກ າ ໃຫຍ້ ນ
ຍງົ, ສອດຄ່ອງກບັສະພາບແວດລອ້ມ, ການອະນ ລກັ ແລະ ຕອ້ງແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດຢ່າງເທົ່ າທຽມ ແລະ ຖ ກຕອ້ງ
ຕາມກດົໝາຍ, ເຊັ່ ນດຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິ, ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊຊີວີະນາໆພນັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງເໝາະສມົ 44. 
 

ສນັຍາ ແລະ/ຫ   ຂ ຕ້ກົລງົ, ຕວົຢ່າງ, MOA, MTA, ແລະ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ກ າລງັນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການນ າໃຊ ້
ຜນົປະໂຫຍດຊບັພະຍາກອນດາ້ນພນັທ ກ າ ແລະ ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊບັພະຍາກອນພນັທ ກ າ ທີ່ ວາງ
ຂ ກ້ ານດົ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂສ າລບັກດິຈະກ າການຄົນ້ຄວ້າ. ອງີຕາມບດົບນັຍດັ NP, ຂ ຕ້ກົລງົອາດຈະຖ ກເບິ່ ງວ່າທຽບ
ເທົ່ າຄວາມຍນິຍອມທີ່ ຖ ກແຈງ້ລ່ວງໜາ້ ແລະ ນ າໃຊເ້ພ ່ ອຂ ອະນ ຍາດ ເຊັ່ ນດຽວກບັຂ ກ້ ານດົທີ່ ໄດຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ. 
 

 
42 https://absch.cຊວີະນາໆພນັ.int/countries/LA 
43 https://absch.cຊວີະນາໆພນັ.int/countries/LA  
44 https://absch.cຊວີະນາໆພນັ.int/countries/LA  

https://absch.cbd.int/countries/LA
https://absch.cbd.int/countries/LA
https://absch.cbd.int/countries/LA


 

  

62 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 22 [3.1.3]: ການຂະຫຍາຍກນົໄກການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນຂ່າວສານປະຈ ບນັ ເພ ່ ອສະໜອງໃຫແ້ກ່
ການປບັປ ງຖານການຄົນ້ຄວ້າປກົກະຕ ິກ່ຽວກບັສະຖານະຂອງທ່າອ່ຽງຊວີະນາໆພນັ, ການປະຕບິດັທີ່ ດ ີແລະ ເຕກັ
ໂນໂລຊທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ) ສ າລບັຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູມ້ສີດິຕດັສນິໃຈໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ 
ແລະ ລະດບັຊາດ, ທ ລະກດິພາກປະຊາສງັຄມົ, ແລະ ໜ່ວຍງານລະດບັຊາດ ສ າລບັສນົທສິນັຍາອ ່ ນໆ [3.1.3 (a); 

3.1.3 (b)]. 
 

ຖານຂ ມູ້ນໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, ພາເຂົາ້ລາວ45 ໄດລ້ວມເອາົຫ າຍຂ ມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພ ດພນັພາຍໃນທີ່ ສາມາດ
ເປນັປະໂຫຍດແກ່ສາທາລະນະ. 
 

ມຂີ ມູ້ນຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບ ່ ມຄີວາມຄ ບໜາ້ໃນການເກບັກ າ ແລະ ເຜຍີ
ແຜ່ຂ ມູ້ນຢ່າງເປນັລະບບົ ກ່ຽວກບັທ່າອ່ຽງຂອງຊວີະນາໆພນັໃນລາວ.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 23 [3.1.4]: ການປະສານງານລະຫວ່າງສາກນົ/ພາກພ ນ້ ແມ່ນໄດຮ້ບັການປບັປ ງໃຫເ້ໝາະສມົ 
ເພ ່ ອເລັ່ ງສາ້ງ ແລະ ນ າໃຊຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັລກັສະນະຂອງຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ. [3.1.4 (c); 3.1.4 (a); 3.1.4 (b); 3.1.4 (e)]. 
 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ທີ່ ຈ າກດັຫ າຍ ແລະ ບ ່ ມແີຜນງານຄົນ້ຄວ້າແຫ່ງຊາດ ຫ   ໃນຂງົເຂດນີ ້ ເນ ່ ອງຈາກຂ ຈ້ າກດັດາ້ນທນຶ
ຮອນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນ ດທີ່ ເປນັບນັຫາຢູ່ເລ ອ້ຍໆສ າລບັປະເທດກ າລງັພດັທະນາ ເພ ່ ອຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ເຂົາ້
ເຖງິຂ ມູ້ນລ່າສ ດກ່ຽວກບັການປະຕບິດັທີ່ ດດີາ້ນການຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ມຫີ າຍແຜນງານທີ່       
ແນໃສ່ການປບັປ ງຖານຄວາມຮູ.້  
 

ພາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ າ້ເທນີ, ມສີີ່ ຫວົຂ ກ້ານຄົນ້ຄວ້າຫ ກັທີ່ ສ າຄນັ. ຫວົຂ ເ້ຫ ົ່ ານັນ້ມ ີ(1) ແຜນງານ 
Glyptostrobus pensilis: (ເຊິ່ ງໄດປ້ະສານງານກບັມະຫາວທິະຍາໄລຊານຟຣານຊສີໂ໌ກ, ມະຫາວທິະຍາໄລໂຄລ າ
ເບຍ ແລະ ສວນພກຶສາສາດຫ ວງເອດນິເບກີ); (2) ການສ າຫ ວດຊາ້ງ (ປະສານງານກບັມະຫາວທິະຍາໄລມດິຊູຣີ 
ແລະ ບ ລສິດັໄຟຟາ້ນ າ້ເທນີ; (3) ບນັດາກດິຈະກ າທີ່ ປະສານງານກບັກ ່ ມປະຕບິດັງານເສາົລາ; (4) ບນັດາກດິຈະກ າທີ່
ຈດັຕັງ້ໂດຍໂຄງການອະນ ລກັ: ກ່ຽວກບັແຜນງານສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົ, ແຜນງານສິ່ ງແວດລອ້ມ DNA: (ເຊິ່ ງປະສານ
ງານກບັ VigiL/FE ແລະ ໂບວອລ ເນເຈ ີ (Beauval Nature)), ແລະ ການຕດິຕາມສດັປ່າດວ້ຍກອ້ງດກັຖ່າຍ
ພາບ46.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 24 [4.1.1]: ບ ກຄະລາກອນລດັທີ່ ສ າຄນັ ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ສ າຄນັ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ
ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງໃນດາ້ນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຊວີະນາໆພນັ [4.1.1 

(b); 4.1.1 (a)]. 
 

ສອງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີ ້ ກ່ຽວພນັເຖງິການພດັທະນາຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ 

ການຝກຶອບົຮມົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ການ       
ພດັທະນາແຜນງານລາງວນັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ບ ່ ມມີາດຕະການສະເພາະທີ່ ໄດຖ້ ກລາຍງານສ າລບັ ທງັສອງການ 
ດ າເນນີ ງານນີ.້  
 

ເຖງິແມ່ນວ່າ, ບ ່ ມແີຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ-ຝກຶອບົຮມົສະເພາະຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆ
ພນັແຫ່ງຊາດທີ່ ທົ່ ວເຖງິ ແຕ່ກ ມຫີ າຍແຜນງານຝກຶອບົຮມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດ າເນນີງານດັ່ ງກ່າວພາຍໃຕຍ້ ດທະ

 
45 https://www.phakhaolao.la/en  
46 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/ ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ 

2_WMPA-Annual-Report-2017.pdf  

https://www.phakhaolao.la/en
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_WMPA-Annual-Report-2017.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_WMPA-Annual-Report-2017.pdf
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ສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ. ຕວົຢ່າງ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດຝ້ກຶອບົຮມົພະນກັ
ງານ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັນ າ້ 
ແລະ ສດັປ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຍງັໄດອ້ະນ ຍາດໃຫພ້ະນກັງານຂອງຕນົຈ ານວນຫ າຍ 
ໄດໄ້ປສກຶສາຕ ່ ໃນລະດບັທີ່ ສູງຂຶນ້ ແລະ ຄົນ້ຄວ້າທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ (MOST) ຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງສາກນົ ໄດຍ້ກົລະດບັຄວາມຮູ ້
ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດໃຫກ້ບັພະນກັງານຂອງຕນົຢ່າງຈງິຈງັ ເຊັ່ ນ ການເຂົາ້ເຖງິ, ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ນອກນັນ້ຍງັມຂີະບວນການທາງຫອ້ງທດົລອງກ່ຽວກບັຊວີະວທິະຍາໂມເລກ ນ. 

ໃນຂະນະທີ່ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດໃ້ຫກ້ານຝກຶອບົຮມົ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດ
ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ແຂວງ, ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນ ມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ ກ່ຽວກບັຫ າຍຫວົຂ ທ້ີ່ ກ່ຽວພນັກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍສະເພາະການເສມີສາ້ງຄວາມ
ອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມສງັຄມົສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ, ການຄວບຄ ມ ແລະ ການຕດິຕາມມນົລະພດິ.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 25 [4.1.2]: ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູໃ້ຫແ້ກ່ສາທາລະນາ ກ່ຽວກບັຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ພາຍໃນ 
ກ ່ ມຜູຮ່້ວມງານເປົາ້ໝາຍ ເຊິ່ ງລວມມປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງ. [4.1.2 (b); 4.1.2 (a)].  
 

ສອງການດ າເນນີງານພາຍໃຕເ້ປົາ້ໝາຍນີ ້ ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການຈດັ
ຕັງ້ຍ ດທະສາດການສ ່ ສານໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ທດົລອງ. ປະຈ ບນັເຫນັວ່າບ ່ ມກີານດ າເນນີງານໃດທີ່ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ໃນໄລຍະ
ສອງຂອງການປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດເຫ ົ່ ານີ.້  
 

ໃນການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ້ດິຈະກ າສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນໂດຍໂຄງການຍ່ອຍດາ້ນການໂຄສະນາ 
ວຽກງານຄ ມ້ຄອງການບ ລຫິານກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ບນັຫາສດັປ່າໃຫແ້ກ່ສາທາລະນະ, (ໃຫ້
ທນຶໂດຍກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ). ໂຄງການນີປ້ະກອບມກີານຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ພະນກັງານລດັທີ່ ສ າ
ຄນັກ່ຽວກບັການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັຊວີະນາໆພນັໃຫແ້ກ່ສາທາລະນະ. ໃນຂັນ້ຕອນນີ ້ໄດຈ້ດັຝກຶອບົຮມົ ໃຫແ້ກ່
ພະນກັງານຫ າຍກ່ວາ 114 ຄນົ (ຍງິ 22). ສິ່ ງນີໄ້ດສ້ົ່ ງຜນົໃຫ ້4 ຫວົຂ ກ່້ຽວກບັປ່າສະຫງວນ, ສດັປ່າ ແລະ ການປະ
ມງົແບບຍ ນຍງົ ໄດຮ້ບັການຕພີມິໃນວາລະສານຜູບ້ ລຫິານ, ຖ ກເຜຍີແຜ່ເປນັຂ່າວສານທາງວທິະຍ  ຈ ານວນ 3 ຄັງ້, 
ແລະ ໂທລະພາບ 4 ຄັງ້. ນອກນັນ້ໂທລະພາບລາວແຫ່ງຊາດຍງັໄດອ້ອກອາກາດໃນລາຍການສິ່ ງແວດລອ້ມ ນ າອກີ.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 26 [4.1.3]: ຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີ່ ຍ  ນຍງົແມ່ນໄດຖ້ ກລວມເຂົາ້ໃນ 
ຫ ກັສູດການສກຶສາທາງການ ແລະ ບ ່ ເປນັທາງການ [4.1.3 (a); 4.1.3 (b)]  
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ, ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດນີ ້ ໄດຖ້ ກພຈິາລະນາວ່າມປີະສດິທ ິ
ພາບ.  ການປະກອບສ່ວນຫ ກັໃຫແ້ກ່ເປົາ້ໝາຍນີ ້ແມ່ນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດ ໃນການຄ ມ້ຄອງ ປ່າ
ສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ ເຊິ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຄະນະວທິະຍາສາດປ່າໄມ ້ (FFS), ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ເຊິ່ ງລວມມີ47: 
 

o ຫ ກັສູດການຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ ແລະ ຄູ່ມ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ (ການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ການ
ຄ ມ້ຄອງສດັປ່າ, ແລະ ການດ າລງົຊວີດິ. ໄດມ້ກີານຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຄນົຈ ານວນ 576 ຄນົ (ຍງິ 164) 

 
47 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FFS-NUOL-Annual-Report-2017.pdf  

https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FFS-NUOL-Annual-Report-2017.pdf
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ໃນແຜນງານດັ່ ງກ່າວ. ມປີະລນິຍາເອກ, ປະລນິຍາໂທ ແລະ ປະລນິຍາຕ,ີ ມນີກັຮຽນທງັໝດົ 7 ຄນົ ທີ່
ໄດຮ້ບັທນຶການສກຶສາ ແລະ ກ າລງັສກຶສາທີ່ ປະເທດໄທ, ສປປ ລາວ;   

 

o ຫ ກັສູດປະລນິຍາຕ ີ (ສາຂາການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ ້ແລະ ສດັປ່າ) ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງ
ຢ່າງເປນັທາງການ ໂດຍກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ແລະ ປະຈ ບນັໄດເ້ປີດໃຫນ້ກັຮຽນລງົທະບຽນ
ຮຽນທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ, ສາລະບານຫ ກັສູດການຮຽນຂອງ 39 ວຊິາ ແລະ 26 ຄູ່ມ ຫ ກັສູດ ໄດຖ້ ກພດັທະ
ນາຂຶນ້;  

 

o ໄດມ້ກີານສະໜອງການຝກຶອບົຮມົການນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ  ການຕດິຕາມປະສດິທພິາບການຄ ມ້ຄອງໃຫແ້ກ່      
ພະນກັງານໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ. ປະຈ ບນັປະມານ 23,000 ຮຕ ຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ ພູຈອມວອຍ 
ໃນແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ແລະ 8,000 ຮຕ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂາົຄວາຍ ໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົ 
ໂດຍນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ນີ;້ 

o ນອກຈາກນັນ້, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດຍງັໄດພ້ດັທະນາ
ຫ ກັສູດສ າລບັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດສາຂາເສດຖະສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ      
ທ າມະຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ48; 

o 11 ຫວົຂ  ້ ກ່ຽວກບັເສດຖະສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໄດຖ້ ກນ າສະເໜ ີ ໃນ      
ກອງປະຊ ມລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ; 

o ສີ່ ຫວົຂ ທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເສດຖະສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໄດຮ້ບັການພດັທະນາ 
ແລະ ຍ ່ ນໄປຍງັວາລະສານສາກນົເພ ່ ອຕພີມິ; 

o ການປະເມນີສະຖານະຂອງສດັປ່າ ແລະ ວດັແທກການຄ ກຄາມຂອງປ່າສະຫງວນ ພູຈອມວອຍ ແລະ ພູເຂາົ
ຄວາຍ ໃນເນ ອ້ທີ່  26,600 ຮຕ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້;  

o ການປະເມນີການສູນເສຍປ່າໄມ ້ແມ່ນຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ. 
 

ຄະນະວທິະຍາສາດທ າມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ າລງັສ ມໃສ່ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນ         
ວທິະຍາສາດທ າມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປກົປກັຮກັສາທ າມະຊາດ ແລະ ໄດພ້ດັທະນາຫ າຍ          
ຫ ກັສູດໃໝ່ສ າລບັປະລນິຍາດາ້ນວທິະຍາສາດ49:  
 

• ຫ ກັສູດປະລຍິາໂທດາ້ນເຄມທີີ່ ຖ ກພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃນປີ 
2017 ແລະ ໄດເ້ປີດຂຶນ້ໃນປີ 2018, ເຊິ່ ງມນີກັສກຶສາທງັໝດົ 11 ຄນົ ທີ່ ກ າລງັສກຶສາໃນຫ ກັສູດນີ;້  

• ປຶມ້ຕ າລາຫ າຍກ່ວາ 9 ເຫ ັມ້ (ເຕກັໂນໂລຊ-ີຊວີະນາໆພນັ, ເຄມສີິ່ ງແວດລອ້ມ, ມນົລະພດິທາງດນິທີ່ ເກດີ
ຈາກເຄມ)ີ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການທບົທວນ ແລະ ຈະຖ ກຕພີມິໃນປີ 2018-2019; ແຜ່ນພາບສະແດງ 
30 ແຜ່ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊວີະວທິະຍາ, ເຄມ ີແລະ ຟຊີກິ ກ າລງັຖ ກກະກຽມ ແລະ ຈະຖ ກວາງສະແດງໃນ
ປີ 2019. ສະມາຊກິໃນຄະນະມ ີ31 ຄນົ. 

 

ໃນຫ ກັສູດການສກຶສາທີ່ ບ ່ ແມ່ນພາກສາມນັ ມພີະນກັງານແຂວງ ແລະ ຊາວບາ້ນ ຈ ານວນ 16 ຄນົ ໄດຮ້ບັການຝກຶ
ອບົຮມົຢ່າງບ ່ ເປນັທາງການກ່ຽວກບັປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ໃນແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ພອ້ມດວ້ຍການຝກຶອບົຮມົທີ່
ກວມເອາົຫ າຍຫວົຂ  ້ເຊິ່ ງມ:ີ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສດັ ແລະ ສດັຫາຍາກ, ພ ດພນັ ແລະ ເຊ ອ້ລາ; ທ ລະນ ີ ວທິະຍາ
ທອ້ງຖິ່ ນ, ຄ ນລກັສະນະຂອງນ າ້ ແລະ ຄ ນນະພາບດນິໃນເຂດປ່າສະຫງວນ; ຄວາມເຂັມ້ຂອງແສງອາທດິ ເພ ່ ອໃຊ ້

 
48 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FEB-NUOL-Annual-Report-2017.pdf  
49 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/ ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ 2_FNS-

NOUL-Annual-Report-2017.pdf  

https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FEB-NUOL-Annual-Report-2017.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FNS-NOUL-Annual-Report-2017.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FNS-NOUL-Annual-Report-2017.pdf
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ເປນັພະລງັງານໝນູວຽນ. ຫ ກັສູດນີໄ້ດຖ້ ກຈດັຂຶນ້ໃນຮູບແບບການຮຽນຮູ ້ ໂດຍວທິກີານປະຕບິດັ ແລະ ລະຫວ່າງ
ການສ າຫ ວດຊວີະວທິະຍາ, ຫ າຍກ່ວາ 102 ຕວົຢ່າງຂອງແມງໄມ ້ແລະ ພ ດພນັຫ າຍກ່ວາ 102 ຕວົຢ່າງໄດຖ້ ກເກບັ
ກ າ; ນອກຈາກນັນ້ຍງັໄດເ້ກບັກ າ 128 ຕວົຢ່າງຂອງຊບັພະຍາກອນທາງນ າ້, 67 ຕວົຢ່າງເຊ ອ້ລາ, 9 ຕວົຢ່າງນ າ້, ແລະ 
11 ຕວົຢ່າງດນິ ແລະ ດ າເນນີການວເິຄາະໃນຫອ້ງທດົລອງ.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 27 [5.1.1]: ກນົໄກການເງນິທີ່ ຍ  ນຍງົສ າລບັການໄດຮ້ບັງບົປະມານທີ່ ກງົເວລາ ແລະ ການນ າໃຊ ້
ທີ່ ໂປ່ງໄສ ແມ່ນໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. [5.1.1 (b); 5.1.1 (c); 5.1.1 (d); 5.1.1 (a)]. 
 

ຍ ດທະສາດໂຄງການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າແຫ່ງ
ຊາດໄດຮ້ບັການພດັທະນາ. ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຍງັໄດພ້ດັທະນາໂຄງການທດົລອງການຫ  ດຜ່ອນ ການ
ປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໃນ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍ. ໄດພ້ດັທະນາ ແຜນ
ດ າເນນີງານເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າຂັນ້ແຂວງ 
(PRAP) ສ າລບັ 6 ແຂວງພາກເໜ ອ, ກດິຈະກ າກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍ ອາຍພດິຈາກການຕດັ
ໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ. F-REDD ກ າລງັໄດຮ້ບັການສະໜບັ  ສະໜນູຈາກອງົການຮ່ວມມ 
ສາກນົຍີ່ ປ ່ ນ ເຊິ່ ງກ າລງັເນັນ້ໜກັໃສ່ຮູບແບບການຄ ມ້ຄອງພູມທີດັຂອງເຂດປ່າເຫ ົ່ າ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັໃນແຂວງຫ ວງ
ພະບາງ. ໂຄງການທດົລອງການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງ
ປ່າ ໂຄງການປອ້ງກນັດນິຟາ້ອາກາດ ໂດຍຫ ກີລຽ້ງການທ າລາຍປ່າໄມ ້50 ເຊິ່ ງສະໜບັ     ສະໜນູໂດຍທະນາຄານພດັ
ທະນາເຢຍລະມນັ (KfW) ແມ່ນກ າລງັຈດັຕັງ້ໃນປ່າສະຫງວນນ າ້ເອດັ-ພູເລຍີ ໃນແຂວງຫວົພນັ51. ຫ າຍໂຄງການທດົ
ລອງ ການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມ ຂອງປ່າ ໄດຮ້ບັການພດັ
ທະນາໃນ ສປປລາວ (http://dof.maf.gov.la/redd/ en/projects/). ຄາດວ່າການໃຫທ້ນຶສ າລບັກດິຈະກ າ
ຫ  ດຜ່ອນການ ປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໃນອະນາຄດົ ແລະ ໂຄງການ
ຕ່າງໆ ຈະໄດມ້າຈາກກອງທນຶພູມອິາກາດສຂີຽວ (GCF).  
 

ສປປ ລາວ ຍງັໄດເ້ບິ່ ງຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງການນ າໃຊຮູ້ບແບບການເບກີຈ່າຍ ສ າລບັການບ ລກິານ ດາ້ນລະບບົ 
ນເິວດວທິະຍາ. ປະຈ ບນັນີ ້ ກມົປ່າໄມຫ້ວງັທີ່ ຈະສາ້ງທີ່ ປກຶສາ ເພ ່ ອພດັທະນາລະບຽບການບ ລກິານດາ້ນສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມ (PES) ທີ່ ສາມາດນ າໃຊກ້ບັບ ລສິດັພະລງັງານນ າ້ເທນີຫນີບູນ, ບ ລສິດັພະລງັງານນ າ້ເທນີ 252. ຮູບແບບ ການ
ບ ລກິານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຍງັໄດພ້ຈິາລະນາກດິຈະກ າທ່ອງທ່ຽວແບບນເິວດ ເພ ່ ອທ່ຽວຊມົສດັປ່າຍາມກາງຄ ນ ໃນ
ເຂດປ່າສະຫງວນນ າ້ເນນີ53.   
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 28 [5.1.2]: ການເສມີສາ້ງກນົໄກດາ້ນສະຖາບນັ ເພ ່ ອເພີ່ ມການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຊີ
ວະນາໆພນັ ໃນການຕດັສນິໃຈດາ້ນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຂະແໜງການເສດຖະກດິທີ່
ສ າຄນັ (ພະລງັງານ, ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ)້ ແລະ ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ແຂວງ; [5.1.2 (a); 5.1.2 (b)]. 
 

ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປລາວ ໄດປ້ະກອບສ່ວນ
ເພ ່ ອພດັທະນາ ແຜນດ າເນນີງານຍ ດທະສາດຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ, ແຜນດ າເນນີງານກະສກິ າຊວີະນາໆພນັແຫ່ງ
ຊາດຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ 2 ແຜນດ າເນນີງານຍ ດທະສາດຊວີະນາໆພນັຂັນ້ແຂວງໃນແຂວງຫ ວງ

 
50 http://clipad-laosLao PDR.org  
51 https://www.giz.de/en/worldwide/17463.html  
52 http://www.namtheun2.com  
53 http://www.namet.org/wp/nam-nern-night-safari/  

http://dof.maf.gov.la/redd/%20en/projects/
http://clipad-laos.org/
https://www.giz.de/en/worldwide/17463.html
http://www.namtheun2.com/
http://www.namet.org/wp/nam-nern-night-safari/
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ພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ນອກຈາກນັນ້ຍງັໄດພ້ດັທະນາຍ ດທະສາດຊວີະນາໆພນັຂັນ້ແຂວງ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ
ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຂັນ້ແຂວງສ າລບັແຂວງອດັຕະປ ອກີດວ້ຍ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 29 [5.1.3]: ຍ ດທະສາດແບບປະສມົປະສານ ສ າລບັການຄດັເລ ອກແຫ ່ ງທນຶທີ່ ຫ າກຫ າຍ (ພາຍ
ໃນ, ພາຍນອກ ແລະ ນະວດັຕະກ າ) ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫປ່້ອງການໃຫທ້ນຶສ າລບັຊວີະນາໆພນັ 

(ກະສກິ າ-ຊວີະນາໆພນັ) ເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງໜອ້ຍ 50% ພາຍໃນປ ີ2020 [5.1.3 (a); 5.1.3 (b)]. 
 

ບ ່ ມຍີ ດທະສາດແບບປະສມົປະສານ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການໃຫທ້ນຶແກ່ຊວີະນາໆພນັ ຫ   ກະສກິ າຊວີະນາໆພນັໃນ          
ສປປລາວ. ການໃຫທ້ນຶສ່ວນໃຫຍ່ສ າລບັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດແມ່ນຜ່ານ ການ
ຈດັສນັງບົປະມານປະຈ າປີຂອງລດັຖະບານ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໄດລ້ະດມົທນຶ
ຈາກໂຄງການຕ່າງໆໃນຂະແໜງການເອກະຊນົ ແລະ ມກີານໃຫທ້ນຶສະເພາະແກ່ໂຄງການຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶສາກນົ. ເຖງິ
ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໂດຍທົ່ ວໄປແມ່ນໄດມ້ຄີວາມຄ ບໜາ້ພຽງເລກັນອ້ຍ ຕ ່ ກບັເປົາ້ໝາຍນີ.້  
 

ໃນປະຈ ບນັຊ່ອງທາງການເງນິສ່ວນໃຫຍ່ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຊວີະນາໆພນັ ຫ   ກະສກິ າຊວີະນາໆພນັ ແມ່ນ
ມາຈາກງບົປະມານປະຈ າປີຂອງລດັຖະບານ, ການປະກອບສ່ວນຈາກບ ລສິດັເອກະຊນົແມ່ນຜ່ານ ກອງທນຶ ປົກປກັ 
ຮັກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ , ກອງທຶນຈາກຜູໃ້ຫທ້ຶນສາກົນເພ ່ ອປົກປັກຮັກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນນາມໂຄງການ           
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ແລະ ການໃຫທ້ນຶຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານດາ້ນການ           
ພດັທະນາ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູໂຄງການດຽວຂອງຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວ.  
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ພາກທ ີ3: ການປະເມນີຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງແຕ່ລະເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ54 

3.1 ພາບລວມຂອງສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ.  
 

ໂດຍລວມແລວ້, ແຕ່ລະຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດໄດມ້ຄີວາມຄ ບໜາ້ຫ າຍ ຕ ່ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການດ າເນນີງານ
ແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າປະມານ 58% ຂອງການດ າເນນີງານແມ່ນກ າລງັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 36% ແມ່ນກ າລງັຢູ່ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ຫ   ຂັນ້ຕອນການເລີ່ ມປະຕບິດັ, ມພີຽງແຕ່ 6% ທີ່ ຍງັ
ບ ່ ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃດໆ. ສ າລບັຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 1, 2 ແລະ 4 ຂອງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ    ທງັ
ໝດົແມ່ນກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫ   ກ າລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ. ສ າລບັຍ ດທະສາດ 3 ແລະ 5 ປະມານ 11 

ແລະ 38% ຕາມລ າດບັ ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັໄດມ້ກີດິຈະກ າໃດໆ ທີ່ ຈະນ າໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ເບິ່ ງຮູບ 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 3.1 ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕ ່ ກບັຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ. 
 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ, ຮູບ 3.2 ດາ້ນລ ່ ມໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັການປະເມນີຜນົ 
ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງແຕ່ລະການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ຈ ານວນ 69 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມ ກ່ຽວພນັ
ຂອງການດ າເນນີງານເຫ ົ່ ານັນ້ກບັ 29 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ. ຈາກສິ່ ງນີ,້ ສາມາດເຫນັໄດວ່້າ, 31% ຂອງ        ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງຊາດ ປະກອບມກີານດ າເນນີງານທງັໝດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ກ າລງັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຫ າຍກ່າວ 

75% ຂອງເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ມຢ່ີາງໜອ້ຍໜຶ່ ງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດທີ່ ກ າລງັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ມີ
ພຽງແຕ່ໜຶ່ ງເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ ບ ່ ມກີານດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ບ ່ ວ່າຈະເປນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫ   ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນ
ການວາງແຜນ.  

 

 
54 ສປປ ລາວ ໄດສ້ າເລດັເຄ ່ ອງມ ການລາຍງານອອນລາຍ ເພ ່ ອລາຍງານບດົລາຍງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6. ເຄ ່ ອງມ ການລາຍ
ງານອອນລາຍຊວີະນາໆພນັ ຊ່ວຍໃຫພ້າຄໄີດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ, ທບົທວນ, ແລະ ເມ ່ ອມຄີວາມເໝາະສມົແມ່ນຈະໄດນ້ າສົ່ ງຂ ມ້ນູຕາມທີ່ ລະບ ໃນຄ າ
ແນະນ າສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທຫີກົ (ມະຕ ິXIII/27). ສາມາດເບິ່ ງຂ ມູ້ນ ORT ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດທ້ີ່ ນີ ້ 
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ຮູບ 3.2 ຄວາມຄ ບໜາ້ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການດ າເນນີງານ 

3.1.1 ພາບລວມຂອງຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ  

ໃນລະຫວ່າງການພດັທະນາບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6 ການປະເມນີຜນົຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງ 69 ການ
ດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປກຶສາຫາລ ຢ່າງກວ້າງຂວາງຮ່ວມກບັກ ່ ມປະຕບິດັງານ
ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ທີ່ ປ ກສາຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 6 ໄດນ້ າພາປະເມນີຜນົ. ໃນລະຫວ່າງ ການ
ກະກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ກ ໄດມ້ກີານປກຶສາຫາລ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ. ເຊິ່ ງຕ່າງໜາ້ຈາກ
ໜ່ວຍງານພາກລດັທີ່ ສ າຄນັ (ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະ
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Not yet started Planning stage or early implementation Actively under implementationຍງັບ ່ ທນັໄດເ້ລີ່ ມ ຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ ຫ   ເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
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ຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ) ແລະຕ່າງໜາ້ຈາກພາກປະຊາສງັຄມົ: ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດລາວ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ (ອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດ 
ໂລກ, ອງົການອະນ ລກັສດັປ່າ, ອງົການສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ) ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ. 

ນອກຈາກນັນ້, ລດັຖະບານຍງັໄດສ້າ້ງຕັງ້ກ ່ ມປະຕບິດັງານວຊິາການແຫ່ງຊາດຂຶນ້ ເພ ່ ອຊ່ວຍທີ່ ປກຶສາແຫ່ງຊາດຂອງ 
ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6 ໃນການປະເມນີຜນົຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ໜ່ວຍງານ
ເຮດັວຽກວຊິາການໄດຖ້ ກອອກແບບ ເພ ່ ອເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ທ ກພາກສ່ວນ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈາກລດັ
ຖະບານ ແລະ ພາກປະຊາສງັຄມົ. ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການປະກອບດວ້ຍ 6 ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ
ການຈດັກ ່ ມຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍມລີາຍລະອຽດກ່ຽວກບັສະມາ
ຊກິຂອງ 6 ກ ່ ມຍ່ອຍຂອງໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ. 
 

ໃນລະຫວ່າງການປກຶສາຫາລ ກບັຄູ່ຮ່ວມງານເຫ ົ່ ານີ ້ ໄດມ້ກີານນ າສະເໜຍີ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ             
ຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ, ບດົລາຍງານສະບບັທ ີ5, ເຄ ່ ອງມ ການລາຍງານອອນລາຍຊວີະນາໆພນັ, ສນົທສິນັຍາສາກນົ
ວ່າດວ້ຍ ຊວີະນາໆພນັທີ່ ມຢູ່ີ, ໂຄງຮ່າງ ແລະ ຮ່າງຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6. ຄູ່ຮ່ວມງານໄດຮ້ບັການ
ຊ່ວຍເຫ  ອໃນຈ າແນກພາກສ່ວນ ແລະ ຂ ມູ້ນພາຍໃນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ     ແຫ່ງຊາດ 
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະແໜງການຂອງຕນົ ແລະ ຂ ມູ້ນທີ່ ຖ ກປບັປ ງແມ່ນຈ າເປນັສ າລບັບດົລາຍງານ ແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ
6. ສະມາຊກິໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ ແລະ ວຊິາການຂອງກມົກອງຂອງລດັຖະບານທີ່    ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດຮ້ບັການ
ຝກຶອບົຮມົ ແລະ ນ າໃຊແ້ຜ່ນຕາຕະລາງປະຕບິດັການ (spreadsheet)/ ເຄ ່ ອງມ ການລາຍງານອອນລາຍ. 
 

ຕາຕະລາງຂ ມູ້ນ ແລະ ຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັແຕ່ລະເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັການວເິຄາະ ແລະ ປກຶສາຫາລ ໃນ  
ລະຫວ່າງການສ າມະນາປ ກສາຫາລ . ຈາກນັນ້ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການໄດລ້ະບ ສາຍສ າພນັຂອງໜ່ວຍງານເຮດັ
ວຽກວຊິາການ, ແລະ ພະນກັງານວຊິາການທີ່ ເຊ ່ ອມໂຍງໄປຍງັແຕ່ລະການດ າເນນີງານທີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນຍ ດທະສາດ 
ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 2. ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການໄດຈ້ດັກ ່ ມຂ ມູ້ນທີ່ ຈ າເປນັ 
ໂດຍອງີຕາມ 6 ຂະແໜງການຂອງກ ່ ມປະຕບິດັງານ ແລະ ຮບັຜດິຊອບປອ້ນຂ ມູ້ນ, ວເິຄາະຂ ມູ້ນ, ແລະ ສະໜອງ
ຂ່າວສານ ແລະ ຂ ມູ້ນທີ່ ມຂີອງຂະແໜງການຂອງຕນົ ທີ່ ເຊ ່ ອມໂຍງໄປຍງັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ (ເບິ່ ງບດົສງັລວມ
ການສ າມະນາປ ກສາຫາລ ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ B). ທີ່ ປກຶສາແຫ່ງຊາດຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 6 

ແລະ ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ ຫ ງັຈາກນັນ້ຈະໄດນ້ າໃຊເ້ຄ ອຂ່າຍຂອງຕນົເອງເພ ່ ອຮບີໂຮມຂ ມູ້ນທີ່ ມຈີາກຫ າຍ
ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ ເຊິ່ ງລວມມບີດົລາຍງານປະຈ າປີ, ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້, ແລະ ເອກະສານທາງວຊິາການ ແລະ        
ເອກະສານຕພີມິໃນວງົແຄບ ທີ່ ຈດັຂຶນ້ໂດຍອງົກອນຕ່າງໆ. 

3.1.2 ວທິກີານສ າລບັການປະເມນີຜນົເປົາ້ໝາຍ ເຊິ່ ງປະກອບມກີານເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ  
 

 

ສ າລບັການປະເມນີຜນົປະສດິທພິາບຂອງຂ ມູ້ນບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ 6 ແມ່ນໄດມ້າຈາກຫ າຍແຫ ່ ງທີ່ ມາ 
ແລະ ຍງັໄດມ້າຈາກອງົການຈດັຕັງ້/ຂະແໜງການຂອງລດັຖະບານຫ ກັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ສະຖານະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ຂອງເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດຖ້ ກລະບ ຕາມຂ ມູ້ນທີ່ ສະໜອງໂດຍສະມາຊກິ    
ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ, ພະນກັງານວຊິາການ ແລະ ຂ ມູ້ນໄດຖ້ ກສງັລວມຈາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໂດຍ
ສະມາຊກິກ ່ ມປະຕບິດັງານ. ບດົລາຍງານຂອງພາກລດັ, ບດົລາຍງານຂອງໂຄງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຖ້ ກປະເມນີ, ທບົ
ທວນ ແລະ ສະຫ  ບ ໂດຍອງີຕາມຜນົໄດຮ້ບັ, ໝາກຜນົ ແລະ ຜນົສ າເລດັຂອງໂຄງການທີ່ ໄດສ້ະແດງໃນບດົລາຍງານ
ດັ່ ງກ່າວ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີໄ້ດເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ແຕ່ລະການດ າເນນີງານ ຖາ້ຫາກມນັມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຈາກນັນ້ຈະໄດລ້ວມ
ເຂົາ້ກນັສ າລບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ.  
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ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດບ ່ ໄດກ້ ານດົ ຫ   ສາ້ງລະບບົການຕດິ
ຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຫ   ສາ້ງໂຕຊີວ້ດັທາງການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໃດໆ ສ າລບັແຕ່ລະການດ າເນນີງານ 
ແລະ ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ. ສິ່ ງນີໄ້ດເ້ຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມຫຍ ງ້ຍາກໃນການປະເມນີຈ ດປະສງົ ແລະ ດາ້ນຄ ນນະພາບ
ຂອງລະດບັການເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ລະດບັຂອງຄວາມມປີະສດິທພິາບ. ສິ່ ງນີປ້ະກອບໄປດວ້ຍຄວາມຈງິທີ່ ວ່າຫ າຍໆການ      
ດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ໄດເ້ຊ ່ ອມໂຍງໄປຍງັອ ານາດທີ່ ຖ ກມອບໝາຍຂອງບນັດາອງົກອນຂອງລດັຖະບານ ແລະ       
ອງົກອນປະຊາສງັຄມົ. ສະນັນ້, ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາການໃຫນ້ າ້ໜກັແບບສ່ວນຕວົ ເຊິ່ ງ
ຄວາມມປີະສດິທພິາບໃນການຕດັສນິຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ຫ   ບດົລາຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດ າເນນີງານ   ແຫ່ງ
ຊາດ ຍງັໄດຖ້ ກໃຫນ້ າ້ໜກັຕາມຜນົໄດຮ້ບັ, ໝາກຜນົ ແລະ ຜນົສ າເລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງຜນົສ າເລດັໂດຍລວມຂອງ
ເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວ. ການດ າເນນີງານໄດຖ້ ກປະເມນີຜນົ ແລະ ຈ າແນກອອກເປນັ 3 ໝວດ:  
  

1. ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊມ້ປີະສດິທພິາບ; 
2. ມາດຕະການນ າໃຊມ້ປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ; 
3. ມາດຕະການນ າໃຊບ້ ່ ເປນັທີ່ ຮບັຮູ.້   

 

ການຕດັສນິໄດຮ້ບັການກວດສອບ ແລະ ຢັງ້ຢ ນໂດຍກ ່ ມຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດ າເນນີ
ງານ (ສະມາຊກິໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ, ພະນກັງານວຊິາການ, ທີ່ ປກຶສາແຫ່ງຊາດ) ໃນລະຫວ່າງການຝກຶອບົ
ຮມົສ າມະນາ ແລະ ໄດມ້ກີານປອ້ນຂ ມູ້ນເຂົາ້ໃນເຄ ່ ອງມ ການລາຍງານແບບອອນລາຍ/ ແຜ່ນຕາຕະລາງປະຕບິດັການ
ໃນໂປ ແກ ມເອກັເຊວ (Excel). 
 

ເນ ່ ອງຈາກມຄີວາມຫຍ ງ້ຍາກໃນການພນັລະນາແຕ່ລະການດ າເນນີງານທີ່ ລະອຽດ ແລະ ຫ າຍແຜນງານ ແລະ ຫ າຍ
ໂຄງການ ໄດມ້ກີານເຊ ່ ອມໂຍງໄປຍງັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດທີ່ ຫ າກຫ າຍ ຈຶ່ ງໄດມ້ກີານຕດັສນິໃຈໃນການພດັທະ
ນາຫ າຍກ ລະນສີກຶສາທີ່ ໄດສ້ະຫ  ບທງັບນັຫາຕ່າງໆ ທີ່ ກ າລງັເກດີຂຶນ້ກບັການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັໃນ ສປປລາວ 
ແລະ ປະເພດຂອງການດ າເນນີງານທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
 

ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມຄີວາມຄ ບໜາ້ໃນຕອນເລີ່ ມຕົນ້ ຫ   ການວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ
ສ າລບັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ວທິກີານທີ່ ມປີະສດິທພິາບຂອງການ     
ດ າເນນີງານເຫ ົ່ ານັນ້ເພ ່ ອໃຫບ້ນັລ ເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວແມ່ນຂາດເຂນີໃນບາງຄັງ້. ຮູບ 2.3 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັການແຈກ
ຢາຍການປະເມນີຜນົຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງການຈດັຕັງ້ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ 29 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງ
ຊາດ. ຕາຕະລາງ 3.1 ໄດສ້ະໜອງລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການຈດັອນັດບັ 69 ການດ າເນນີງານ ແລະ 29 ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງຊາດ. 
 

ສ່ວນໜອ້ຍຂອງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ (26%) ໄດຮ້ບັການປະເມນີວ່າມປີະສດິທພິາບ. ສ່ວນໃຫຍ່ 74% ແມ່ນ
ຖ ກປະເມນີວ່າ ມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ ຫ   ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ. ສ່ວນ 16% ຂອງການດ າເນນີງານ, ແມ່ນບ ່ ມຂີ ມູ້ນພຽງພ  
ຫ   ໝດົເວລາ ເນ ່ ອງຈາກມເີວລາໜອ້ຍເກນີໄປ ທີ່ ຈະເຮດັການປະເມນີໄດ ້ແລະ 58% ແມ່ນມປີະສດິ ທພິາບບາງ
ສ່ວນ. 

3.1.3 ບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຂະບວນການຄູ່ຮ່ວມງານ  
 

ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ບ ່ ໄດລ້ະບ ຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັພາລະບດົບາດທີ່ ຫ າກຫ າຍ 
ແລະ ບນັຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ການແບ່ງປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ພາລະບດົບາດທີ່ ສະເໝີ
ພາບ. ຫ   ບ ່ ໄດມ້ກີານລະບ ວ່າ ໃນອະນາຄດົບນັຫາເຫ ົ່ ານີຄ້ວນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂແນວໃດ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ມນັ
ເປນັສິ່ ງສ າຄນັທີ່ ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມໃນການແກໄ້ຂບນັຫານີດ້ວ້ຍບາງວທິ.ີ ບນັ
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ຫາສ າຄນັແມ່ນເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ໄດມ້ຕີວົແທນທີ່ ເໝາະສມົໃຫແ້ກ່ເພດທງັໝດົ ໃນບນັດາກ ່ ມຜູຮ່້ວມງານ ແລະ    
ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ. ນອກຈາກນັນ້ຍງັໄດມ້ກີານຈດັການສ າມະນາ ແລະ ປກຶສາຫາລ ດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
ໂດຍສະເພາະການເຊ ່ ອມສານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເຂົາ້ໃນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ. 

ແມ່ຍງິຈ ານວນຫ າຍໄດມ້ຄີວາມຫາ້ວຫນັ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການ. ທີ່ ປກຶສາແຫ່ງຊາດ ຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງ
ຊາດສະບບັທ ີ6 ຍງັໄດຮ້ບັປະກນັວ່າ ຕວົແທນທີ່ ດໃີຫແ້ກ່ແມ່ຍງິແມ່ນໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຢ່າງ     ຫາ້ວຫນັໃນຂະບວນການ
ປກຶສາຫາລ . ນອກຈາກນີອ້ງົການສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ ໃນ ສປປລາວ    ປັດຈ ບນັກ າລງັໃຫກ້ານສະ
ໜບັສະໜນູແຜນງານໜຶ່ ງທີ່ ໄດນ້ າເອາົບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເຊ ່ ອມສານເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ 
ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ. 
 

ມຫີ າຍເຫດຜນົວ່າເປນັຫຍງັການດ າເນນີງານສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ ງຖ ກປະເມນີຜນົວ່າ ມປີະສດິທພິາບພຽງແຕ່ບາງສ່ວນ. 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ມນັມຂີ ຈ້ າກດັສ າຄນັຕ ່ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ເຊິ່ ງມນັມຄີວາມກ່ຽວພນັກບັ     
ອ ປະສກັຫ າຍຢ່າງ ໄດແ້ກ່: ດາ້ນວຊິາການ, ການເງນິ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ເຊິ່ ງປະກດົມຢູ່ີທົ່ ວໄປໃນບນັດາ     
ປະເທດທີ່ ມລີາຍໄດປ້ານກາງ. ອ ປະສກັ ແລະ ສິ່ ງກດີຂວາງເຫ ົ່ ານັນ້ສາມາດຈ າແນກອອກເປນັສີ່ ຂງົເຂດຕົນ້ຕ :   
 

• ອ ປະສກັດາ້ນວຊິາການ ແລະ ຄວາມຂາດເຂນີດາ້ນຄວາມອາດສາມາດ  
o ຊ່ອງວ່າງດາ້ນຂ ມູ້ນ; 
o ຄ ນນະພາບຂອງຂ ມູ້ນ ແລະ ຂາດການຄວບຄ ມທີ່ ມປີະສດິທພິາບ; 
o ຂາດເຄ ່ ອງມ ສ າລບັການເກບັກ າ ແລະ ແບ່ງປນັຂ ມູ້ນ. 

• ອ ປະສກັດາ້ນການເງນິ 

o ຂາດເຂນີແຫ ່ ງທນຶແຫ່ງຊາດ; 
o ໂຄງການແມ່ນຂຶນ້ກບັຜູໃ້ຫທ້ນຶ. 

• ອ ປະສກັດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນ ດ 

o ຈ ານວນພະນກັງານທີ່ ຈ າກດັ; 
o ຈ ານວນຂອງພະນກັງານທີ່ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ມຄີວາມສາມາດມໜີອ້ຍ. 

• ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດ ີ

o ການຮ່ວມມ ກນັລະຫວ່າງຂະແໜງການບ ່ ເຂັມ້ແຂງ; 
o ຂາດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປນັປະຈ າ; 
o ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານມຈີ າກດັ. 
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ຮູບ 3.3: ການປະເມນີ ປະສດິທພິາບຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ຕ ່ ກບັເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ  
 
 

0 2 4 6

1:Achieve National Goal of 70% forest cover ..

2:Sustainable commercial forest harvesting ...

3:At least 250 Fish Conservation and breeding…

4:National wetlands strategy in place...

5:Protect water quality and quantity in 10 river…

6:Agricultural support services...

7:The protection and sustainable use of…

8:Agriculture and forestry sector has reduced…

9:Local development plans in at least 8 pro...

10:The waste generation in the municipal areas…

11:Management plans and substantive funding...

12:Geographically contiguous village forestry…

13:The extinction of at least 5 priority species...

14:National Medicinal Plants Preservation and ...

15:Improved regulations are enforced and...

15:Socio economic contributions of…

17:Mainstream the Integrated Spatial Planning…

18:National Investment incentive policies...

19:Corporate Social Responsibility( CSR) ...

20:Relevant Traditional Knowledge is conserved

21:Lao legislation is enacted to reflect…

22:Expansion of the current clearing house…

23:International/regional collaboration is…

24:Key civil service personnel from key…

25:Increased public awareness on the value of…

26:The value of biodiversity and its sustainable…

27:Sustainable financial mechanism...

28:Strengthened institutional mechanisms...

29:Integrated strategy for tapping multiple…

Unknown Measure taken has been partially effective Measure taken has been effectiveບ ່ ເປນັທີ່
ຮບັຮູ ້

ຈາກການວດັແທກເຫນັວ່າມປີະສດິທພິາບບາງ
ສ່ວນ 

ຈາກການວດັແທກເຫນັວ່າມ ີ          

ປະສດິທພິາບ 
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ລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັຮູວ່້າຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ ິມປີະສດິທພິາບທີ່ ສ ດພຽງແຕ່
ບາງສ່ວນ. ເພ ່ ອແກໄ້ຂບນັຫານີ ້ ລດັຖະບານກ າລງັເຮດັວຽກຮ່ວມກບັອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອການພດັທະນາ 
ເພ ່ ອພດັທະນາແນວຄວາມຄດິໂຄງການ ສ າລບັການໃຫທ້ນຶຜ່ານທາງແຫ ່ ງທນຶສາກນົ ເຊັ່ ນ: ກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມ
ໂລກ 7 ເຊິ່ ງໄດມ້ເີປົາ້ໝາຍສ ມໃສ່ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ເຂດພ ນ້ທີ່ ຈ ດສ ມຂອງທີ່ ດນິທີ່ ເສ ່ ອມໂຊມ ເຊັ່ ນດຽວກບັການ
ເຂົາ້ເຖງິກອງທນຶສ າຮອງສ າລບັແຜນງານດາ້ນຜນົກະທບົ 1 ກ່ຽວກບັການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ/ການຟ ນ້ຟູດນິ ແລະ ແຜນງານ
ຜນົດາ້ນກະທບົ 3 ກ່ຽວກບັປ່າໄມຍ້ ນຍງົ. ໂຄງການເຫ ົ່ ານີຈ້ະເນັນ້ໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນ    
ປະຕບິດັງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນ ມດັແລວ້ (NBSAP 2016-2025) ພອ້ມດວ້ຍ
ຂງົເຂດຕ ່ ໄປນີ ້ທີ່ ເປນັສາມອງົປະກອບ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ: 
  

ຜນົໄດຮ້ບັ 1: ເຄ ່ ອງມ ໃນການຕດັສນິໃຈ  
ການອະນ ລກັສດັປ່າ ໄດຄ້ດັເລ ອກເອາົສາຍພນັທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັ, ຂ ມູ້ນພ ນ້ຖານແຜນງານ      
ອະນ ລກັເສາົລາ ການສາ້ງແຜນທີ່ ເຂດປ່າໄມ,້ ລະບບົຂ ມູ້ນຂ່າວສານທາງພູມສີາດ, ການສ າ
ຫ ວດສດັປ່າ. 

ຜນົໄດຮ້ບັ 2: ການເພີ່ ມກນົໄກດາ້ນນະໂຍບາຍ  
 ເຂົາ້ເຖງິການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ (ABS) (ກອບວຽກດາ້ນລະບຽບການ, ການສາ້ງຄວາມສາ

ມາດ); 
ກນົໄກການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນຂ່າວສານ (Clearing House Mechanism) (ການຈດັຕັງ້, ຂ ມູ້ນ
ປະຊາກອນ, ການແບ່ງປນັຂ ມ້ນູ), ການລາຍງານແຫ່ງຊາດ ໄປຍງັສນົທສິນັຍາຕ່າງໆ.  

ຜນົໄດຮ້ບັ 3: ການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ 

ການອະນ ລກັປ່າສະຫງວນ ລະວງິລະເວງີ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ຂ ນເຊ-ໜອງມາ້; 
ການເງນິທີ່ ຍ ນຍງົສ າລບັປ່າສະຫງວນ ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຊ ມຊນົ ເພ ່ ອປບັປ ງການດ າລງົຊວີດິ . 

 

ພາກຕ ່ ໄປນີຈ້ະສະໜອງຂ ມູ້ນທີ່ ປະກອບມທີງັການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປຂອງ 29 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 
ໃນທົ່ ວ 69 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ພອ້ມດວ້ຍຕາຕະລາງ 3.1 ທີ່ ໃຫຂ້ ມູ້ນກ່ຽວກບັຍ ດທະສາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ      
ແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສ າລບັແຕ່ລະການດ າເນນີງານ ແລະ ການປະເມນີຜນົ:  

• ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ,  

• ຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ,  

• ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

• ຄວາມຄ ບໜາ້ຕ ່ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັອງົປະກອບຍ່ອຍຂອງເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ ິແລະ 
• ການປະເມນີລະດບັຂອງຄວາມເຊ ່ ອໝັນ້ 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ C ໄດໃ້ຫບ້ດົສະຫ  ບກ່ຽວກບັບນັດາອ ປະສກັທີ່ ມຕີ ່ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 
ເຊັ່ ນດຽວກບັຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມສາມາດໃນອະນາຄດົສ າລບັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດທງັ 69. 
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3.2 ການທບົທວນຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງແຕ່ລະເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 155: ບນັລ ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ໂດຍໃຫມ້ປ່ີາໄມປ້ກົຫ ມ້ 70% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດພາຍ ໃນ
ປ ີ2020. 
 

ມສີີ່ ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດທີ່ ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 1 (NT1). ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງລວມມ ີ[1.1.1 (a); 1.1.1 (b) 1.1.1 (c) 1.1.1 (d)].  
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ສ່ວນໃຫຍ່ມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ ແຕ່ມຜີນົໄດຮ້ບັທີ່ ສ າຄນັ ເຊິ່ ງມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່
ຫາ້ວຫນັຂອງບນັດາກດິຈະກ າໃໝ່ໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 2: ການຂ ດຄົນ້ໄມເ້ພ ່ ອການຄາ້ແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການແປຮູບທີ່ ຈະຊ່ວຍເພີ່ ມການຈາ້ງງານ ໃນ
ເຂດຊນົນະບດົ ແມ່ນໄດຖ້ ກບງັຄບັໃຊຢ່້າງເຕມັຮູບແບບ ຢ່າງໜອ້ຍ 70% ຂອງການດ າເນນີງານດາ້ນ ອ ດສາຫະກ າ
ໄມ ້ແລະ ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ. 
 

ມສີາມການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.1.2  ( c), 1.1.2 (d), 1.1.2 (b), 1.1.2 (a)] 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນຖ ກ
ນ າມາລວມເຂົາ້ກນັ, ໂດຍເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງການດ າເນນີງານ ແມ່ນຖ ກພຈິາລະນາວ່າມປີະສດິທພິາບ ແລະ ອກີເຄິ່ ງໜຶ່ ງ 
ແມ່ນຖ ກພຈິາລະນາວ່າ ມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 3: ຢ່າງໜອ້ຍເຂດອະນ ລກັ ແລະ ເພາະພນັປາ 250 ແຫ່ງ (ທີ່ ລວມມສີາຍພນັທອ້ງຖິ່ ນ/ພ ນ້ 
ເມ  ອງ) ໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ຮບັຮູ/້ສະໜບັສະໜນູໂດຍຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ອາໄສຢູ່ເຂດອ່າງຮບັນ າ້ ເຊິ່ ງເປນັ ທີ່
ຕັງ້ຂອງເຂດເຫ ົ່ ານີ.້ 
 

ສອງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.2.1 (a), 1.2.1 (b)]  
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີ ້ກ າລງັ ຫ   ໄດມ້ີ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 4 [1.2.2]: ມກີານວາງຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສ າລບັເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ໃນຂະນະດຽວກນັກ ່ ໄດ ້
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄ ມ້ຄອງດວ້ຍກອງທນຶ ຢ່າງໜອ້ຍໃນ 12 ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ທີ່ ສ າຄນັ. 
 

ສາມການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.2.2 (a); 1.2.2 (b); 1.2.2 (c)] 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການດ າເນນີງານພາຍໃຕເ້ປົາ້ໝາຍ ໄດຖ້ ກປະເມນີວ່າ ມປີະສດິທພິາບ
ບາງສ່ວນ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 5 [1.2.3]: ການປກົປກັຮກັສາຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລມິານນ າ້ ໃນ 10 ເຂດອ່າງແມ່ນ າ້ ເພ ່ ອບນັລ  
ມາດຕະຖານດາ້ນຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລມິານນ າ້ ແລະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຜນົກະທບົໃນທາງລບົຂັນ້ຕ ່ າສ ດ. 
 

ມ ີ4 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ [1.2.3 (a), (1.2.3 (b); 1.2.3 (c)]  
 

 
55 ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A ຕາຕະລາງ 2.1 ໃນພາກທ ີ2 ລາຍການຂອງເປົາ້ໝາຍທງັໝດົຈາກຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານຊວີະ
ນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 2016 -2025. ສ າລບັບດົລາຍງານນີ ້ເປົາ້ໝາຍໄດມ້ໝີາຍເລກແຕ່ 1 ຫາ 29. ການສມົທຽບຂອງເລກທເີປົາ້ໝາຍ ຈາກ
ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ບດົລາຍງານນີແ້ມ່ນມໃີນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A ຕາຕະລາງ 2.1  
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ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ຫ າຍກ່ວາເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງການດ າເນນີງານ ຍງັບ ່ ທນັເປນັທີ່ ຮບັຮູ,້ ເນ ່ ອງຈາກຜນົໄດຮ້ບັຂອງ
ກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຍງັບ ່ ໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົ 

 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 6 [1.3.1]: ໄດມ້ກີານໃຫບ້ ລກິານສະໜບັສະໜນູດາ້ນກະສກິ າ (ການຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນວຊິາການ, 

ເມດັພນັ, ການປອ້ງກນັພ ດ, ສນິເຊ ່ ອ, ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຕະຫ າດ, ການລຽ້ງສດັ, ການປະມງົ, ແລະ ອ ່ ນໆ) 
ໃຫແ້ກ່ຊ ມຊນົທີ່ ເຮດັກະສກິ າບ ກເບກີ ທີ່ ໄດນ້ າໃຊມ້າດຕະການການຜະລດິແບບຍ ນຍງົ. 
 

ມ ີ3 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.3.1 (b); 1.3.1 (a); 1.3.1 (c)]  
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ກດິຈະກ າສ່ວນໃຫຍ່ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 7 [1.3.2]: ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການນ າໃຊພ້ ນ້ທີ່ ກະສກິ າທີ່ ມຄີວາມອ ດມົສມົບູນດາ້ນຊ ີ
ວະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ ໄດຮ້ບັການສາທດິ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ພ ນ້ທີ່  ຕ ່  ແຂວງ ໜຶ່ ງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ (1.3.2). 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜຶ່ ງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດສ າລບັເປົາ້ໝາຍນີຖ້ ກພຈິາລະນາວ່າ      
ມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 8 [1.3.3]: ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດຫ້  ດຜ່ອນການນ າໃຊເ້ຄມກີະສກິ າທີ່ ເປນັ  ອນັ
ຕະລາຍ. 
 

ມ ີ2 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.3.3 (a); 1.3.3 (b)] 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ກດິຈະກ າສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ກ່ຽວພນັກບັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດໃນເປົາ້ໝາຍນີມ້ປີະສດິ       
ທພິາບບາງສ່ວນ.  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 9 [1.4.1]: ແຜນການພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນໃນຢ່າງໜອ້ຍ 8 ຕວົເມ ອງຂອງແຂວງ ເຊິ່ ງມ ີການປອ້ງ
ກນັ ແລະ ເສມີສາ້ງເຂດອ່າງຮບັນ າ້ ແລະ ລະບບົນເິວດ (ປ່າໄມ,້ ເຂດດນິບ  ລເິວນນ າ້, ແມ່ນ າ້ ແລະອ ່ ນໆ) ທີ່ ປອ້ງກນັ
ສິ່ ງເຫ ົ່ ານັນ້. 
 

ມ ີ2 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.4.1 (a); 1.4.1 (b)]  
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ໜຶ່ ງໃນການດ າເນນີງານແມ່ນຖ ກພຈິາລະນາວ່າ ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິ
ທພິາບ ເຊິ່ ງການດ າເນນີງານອ ່ ນໆ ແມ່ນບ ່ ເປນັທີ່ ຮບັຮູ.້ 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ  10 [1.4.2]: ການສາ້ງສິ່ ງເສດເຫ  ອໃນເຂດຕວົເມ ອງ ໃນທົ່ ວປະເທດໄດຫ້  ດລງົ 
 

ມ ີ2 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.4.2 (b); 1.4.2 (a)] 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທງັສອງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດແມ່ນຖ ກພຈິາລະນາວ່າມປີະສດິທ ິ
ພາບ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 11 [1.5.1]: ແຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກອງທນຶທີ່ ສ າຄນັ ເພ ່ ອບງັຄບັໃຊກ້ານປກົປກັຮກັສາ 
ຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຫ່ງ (ຈາກທີ່ ມຢູ່ີ 2), 5 ປ່າສະຫງວນ
ຂອງແຂວງ, ປ່າປອ້ງກນັ 3 ແຫ່ງ ແລະ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ . 
 

ມ ີ3 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.5.1 (c); 1.5.1 (a); 1.5.1 (b)] 
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ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ສ າລບັການດ າເນນີງານສ່ວນໃຫຍ່, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນມປີະສດິທພິາບພຽງແຕ່ບາງ
ສ່ວນ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 12 [1.5.2]: ເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ຕດິຈອດກນັທາງພູມສີາດໄດຖ້ ກຮບັຮູ/້ສົ່ ງເສມີ ເພ ່ ອສາ້ງໃຫ ້
ພາກສ່ວນອນິຊຂີອງ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ສາມາດເຊ ່ ອມຕ ່ ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສສ າຄນັ ທີ່ ກະແຈກ ກະຈາຍນັນ້
ເຂົາ້ກນັ ມ ີ1 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ. 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ການດ າເນນີງານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີຖ້ ກພຈິາລະນາວ່າມປີະສດິທພິາບ
ບາງສ່ວນ 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 13 [1.5.3]: ການສູນພນັຂອງສາຍພນັບ ລມິະສດິຢ່າງໜອ້ຍ 5 ສາຍພນັ (ທີ່ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ຈາກ
ບນັຊແີດງຂອງລາວ) ແມ່ນໄດຖ້ ກປອ້ງກນັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ຜ່ານການບງັ ຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ດຂີຶນ້ ແລະ ການ
ອະນ ລກັໃນຖິ່ ນກ າເນດີ ແລະ ນອກຖິ່ ນກ າເນດີ. 
 

ມ ີ3 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.5.3 (a); 1.5.3 (b); 1.5.3 (c); 1.5.3 (d)]  
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານດັ່ ງກ່າວພາຍໃຕເ້ປົາ້ໝາຍນີຖ້ ກພຈິາລະນາວ່າ 
ມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 14 [1.5.4]: ແຜນການຮກັສາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງພ ດທີ່ ເປນັຢາແຫ່ງຊາດໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້, ໃຫທ້ນຶ 
ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ແຜນງານສາທາລະນະສ ກຂັນ້ພ ນ້ຖານ ໃນຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງເຂດ ພ ນ້
ທີ່ ຕ ່ ແຂວງ. 
 

ມ ີ2 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.5.4 (a); 1.5.4 (b)] 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານດັ່ ງກ່າວທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີຖ້ ກພຈິາລະ
ນາວ່າມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 15 [1.5.5]: ລະບຽບການທີ່ ປບັປ ງໃໝ່ໄດຮ້ບັການບງັຄບັໃຊ,້ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດ ໄດຮ້ບັ
ການປບັປ ງ ເພ ່ ອປກົປກັຮກັສາພ ດ (ເຊິ່ ງລວມມ ີເຂົາ້) ແລະ ສດັຕ່າງໆ ທີ່ ຢູ່ໃນເຂດບ ລມິະສດິ ຈາກການຄ ກຄາມຂອງ
ສາຍພນັຕ່າງຖິ່ ນ. 
 

ມ ີ2 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [1.5.5 (b); 1.5.5 (a)] 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ມາດຕະການທີ່ ຖ ກນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານນີທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີ ້ ຖ ກພຈິາລະ
ນາວ່າມປີະສດິທພິາບທີ່ ສ ດພຽງບາງສ່ວນ 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 16 [2.1.1]: ການປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ 
ແມ່ນໄດຖ້ ກພຈິາລະນາເຂົາ້ ໃນການວາງແຜນການລງົທນຶ ໃຫແ້ກ່ແຜນງານການຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ໂດຍ
ສະເພາະເຂດພ ນ້ທີ່ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ມຄີວາມທ ກຍາກສູງ ໂດຍແຜນງານຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກຂອງລດັຖະບານມ ີ 1 

ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [2.1.1 (a)]. 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ມາດຕະການທີ່ ຖ ກນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານນີ ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີຖ້ ກ          
ພຈິາລະນາວ່າມປີະສດິທພິາບທີ່ ສ ດພຽງບາງສ່ວນ. 
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ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 17 [2.1.2]: ເຊ ່ ອມສານການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ (ISP) ເຂົາ້ໃນການ
ພດັທະນາຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດຊນົະບດົ ເພ ່ ອການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດແບບຍ ນຍງົ.  
 

ມ ີ1 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ມາດຕະການທີ່ ຖ ກນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານນີທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີຖ້ ກ          
ພຈິາລະນາວ່າມປີະສດິທພິາບທີ່ ສ ດພຽງບາງສ່ວນ 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 18 [2.2.1]: ນະໂຍບາຍສາ້ງແຮງຈງູໃຈດາ້ນການລງົທນຶແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການ ບງັຄບັໃຊ ້
ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຂວງ ແລະ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຂະແໜງການ ໄດຮ້ບັການເສມີສາ້ງ ເພ ່ ອຊ ກຍູ ້ຂະແໜງການເອກະຊນົ
ໃຫມ້ກີານວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ການດ າເນນີງານທາງທ ລະກດິທີ່ ມລີກັສະນະເປນັມດິ ຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
 

ມ ີ3 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ [2.2.1 (b); 2.2.1 (d); 2.2.1 (a); 2.2.1 (c)]  
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີ ້
ຖ ກພຈິາລະນາວ່າມປີະສດິທພິາບ 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 19 [2.2.2]: ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມທາງສງັຄມົ (CSR) ແລະ ຄວາມກງັວນົດາ້ນ ຊວີະນາໆພນັ 
ໄດຖ້ ກຮວມເຂົາ້ໃນລະບຽບການສາກນົ (ຫ   ການປະຕບິດັມາດຕະຖານທາງທ ລະກດິ ທີ່ ໄດມ້ກີານ ເຫນັດ)ີ ໃນ
ບນັດາບ ລສິດັຕ່າງໆ ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 5 ອ ດສາຫະກ າສ າຄນັ (ພະລງັງານ, ກະສກິ າ, ປ່າໄມ,້ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄ
ມ)ີ.  
 

ມ ີ2 ການດ າເນນີງານ [2.2.2. (a); 2.2.2. (b)] 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານພາຍໃຕເ້ປົາ້ໝາຍເຫ ົ່ ານີ ້        
ຖ ກພຈິາລະນາວ່າມປີະສດິທພິາບ. ແຕ່ການປະຕບິດັດັ່ ງກ່າວບ ່ ສອດຄ່ອງກນັໃນທ ກຂະແໜງການ. 
  

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 20 [3.1.1]: ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັການອະນ ລກັ, ແລະ ນ າໃຊເ້ພ ່ ອສະໜບັສະ
ໜນູແກ່ການສົ່ ງເສມີຊວີະນາໆພນັ ໃນຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງເຂດຕ ່ ແຂວງ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານແບບຄວບຄ ມ ທີ່ ສະໜບັສະ
ໜນູໂດຍ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດິທດິາ້ນຊບັສນິທາງປນັຍາ.  
 

ມ ີ1 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜຶ່ ງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດສ າລບັເປົາ້ໝາຍນີຖ້ ກພຈິາລະນາວ່າມ ີ  
ປະສດິທພິາບທີ່ ສ ດບາງສ່ວນ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 21 [3.1.2]: ກດົໝາຍລາວໄດຖ້ ກວາງອອກ ເພ ່ ອສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຄວາມຕອ້ງການພາຍໃຕ ້
ສນົທສິນັຍານາໂກຢາວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (ABS) ຈາກການ 
ນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາງພນັທ ກ າ ແມ່ນໄດຖ້ ກນ າໃຊ ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊິ່ ງໄດຖ້ ກທດົລອງໃນຢ່າງໜອ້ຍ 3 
ເຂດພ ນ້ທີ່  ທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລ ອກ.  
 

ມ ີ1 ການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ  
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດສ າລບັເປົາ້ໝາຍນີ ້ຖ ກພຈິາລະນາວ່າມ ີ   
ປະສດິທພິາບທີ່ ສ ດພຽງບາງສ່ວນ 
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ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 22 [3.1.3]: ການຂະຫຍາຍກນົໄກການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນຂ່າວສານປະຈ ບນັ ເພ ່ ອສະໜອງໃຫ ້ແກ່
ການປບັປ ງຖານການຄົນ້ຄວ້າປກົກະຕ ິກ່ຽວກບັສະຖານະຂອງທ່າອ່ຽງຊວີະນາໆພນັ, ການປະຕບິດັທີ່ ດ ີແລະ ເຕກັ
ໂນໂລຊທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ລະດບັຊາດ ແລະ ສາ ກນົ) ສ າລບັຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູມ້ສີດິຕດັສນິໃຈໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ 
ແລະ ລະ ດບັຊາດ, ທ ລະກດິພາກປະຊາສງັຄມົ, ແລະ ໜ່ວຍງານລະດບັຊາດ ສ າລບັສນົທສິນັຍາອ ່ ນໆ.   
 

2 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ [3.1.3 (a); 3.1.3 (b)]  
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດສ າລບັເປົາ້ໝາຍນີ ້ຖ ກພຈິາລະນາວ່າມ ີ    
ປະສດິທພິາບທີ່ ສ ດພຽງບາງສ່ວນ 

 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 23 [3.1.4]: ການປະສານງານລະຫວ່າງສາກນົ/ພາກພ ນ້ ແມ່ນໄດຮ້ບັການປບັປ ງໃຫເ້ໝາະສມົ 
ເພ ່ ອເລັ່ ງສາ້ງ ແລະ ນ າໃຊຄ້ວາມຮູກ່້ຽວກບັລກັສະນະຂອງຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່ ດ ີທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

ມ ີ4 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ [3.1.4 (c); 3.1.4 (a); 3.1.4 (b); 3.1.4 (e)] 

 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີຖ້ ກພຈິາລະນາວ່າ 
ມປີະສດິທພິາບທີ່ ສ ດບາງສ່ວນ 

  

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 24 [4.1.1]: ບ ກຄະລາກອນລດັທີ່ ສ າຄນັ ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ສ າຄນັ ສະແດງໃຫເ້ຫນັ ເຖງິ
ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງໃນດາ້ນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຊວີະນາໆພນັ.  
 

ມ ີ2 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ [4.1.1 (b); 4.1.1 (a)]  

 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ 
ເປົາ້ໝາຍນີແ້ມ່ນບ ່ ເປນັທີ່ ຮບັຮູ ້

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 25 [4.1.2]: ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູໃ້ຫແ້ກ່ສາທາລະນາ ກ່ຽວກບັຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ພາຍໃນ 
ກ ່ ມຜູຮ່້ວມງານເປົາ້ໝາຍ ເຊິ່ ງລວມມປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງ.  
 

[ມ ີ2 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 4.1.2 (b); 4.1.2 (a)]; 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ຂະບວນການດ າເນນີງານສ າລບັສອງການດ າເນນີງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີຖ້ ກລວມ
ເຂົາ້ກນັ. ສ າລບັໜຶ່ ງເປົາ້ໝາຍແມ່ນບ ່ ມກີດິຈະກ າໃດເລຍີ ແລະ ອກີເປົາ້ໝາຍໜຶ່ ງມຫີ ກັຖານບາງຢ່າງທີ່ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ 
ແຜນງານມປີະສດິທພິາບ. 

  

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 26 [4.1.3]: ຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີ່ ຍ  ນຍງົແມ່ນໄດຖ້ ກລວມເຂົາ້ໃນ 
ຫ ກັສູດການສກຶສາທາງການ ແລະ ບ ່ ເປນັທາງການ.  
 

ມ ີ2 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ [4.1.3 (a); 4.1.3 (b)]  
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊສ້ າລບັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດນີ ້ໄດຖ້ ກພຈິາລະນາວ່າມ ີ         
ປະສດິທພິາບ. 
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ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 27 [5.1.1]: ກນົໄກການເງນິທີ່ ຍ  ນຍງົສ າລບັການໄດຮ້ບັງບົປະມານທີ່ ກງົເວລາ ແລະ ການນ າໃຊ ້
ທີ່ ໂປ່ງໃສ ແມ່ນໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
 

ມ ີ4 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ [5.1.1 (b); 5.1.1 (c); 5.1.1 (d); 5.1.1 (a)] 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງມາດຕະການສ່ວນໃຫຍ່ສ າລບັການດ າເນນີງານພາຍໃຕເ້ປົາ້   
ໝາຍນີ ້ແມ່ນມທີງັບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ ຫ   ມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ. 
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 28 [5.1.2]: ການເສມີສາ້ງກນົໄກດາ້ນສະຖາບນັ ເພ ່ ອເພີ່ ມການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ ຄູ່ຮ່ວມງານ 
ຊວີະນາໆພນັ ໃນການຕດັສນິໃຈດາ້ນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຂະແໜງການເສດຖະກດິ 
ທີ່ ສ າຄນັ (ພະລງັງານ, ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ)້ ແລະ ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ແຂວງ.  
 

[ມ ີ2 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 5.1.2 (a); 5.1.2 (b)] 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປ: ຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງມາດຕະການສ່ວນໃຫຍ່ສ າລບັການດ າເນນີງານພາຍໃຕ ້      
ເປົາ້ໝາຍນີ ້ແມ່ນມທີງັບ ່ ເປນັທີ່ ຮບັຮູ ້ຫ   ມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ 
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ຕາຕະລາງ 3.1 ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ໃນ ສປປ ລາວ 
 

ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ A: ສາເຫດ ແລະ ການເຊ ່ ອມສານ 

1.1.1 (a) 

ສ ບຕ ່ ການທບົທວນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ ້
ຄວາມຊດັເຈນກ່ຽວກບັລະບບົການຈດັປະເພດປ່າ
ໄມໃ້ນປະຈ ບນັ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
ກ່ຽວກບັການຕດັໄມຄ້ັງ້ທໜີຶ່ ງ ແລະ ຄັງ້ທສີອງຂອງ
ຊ ມຊນົ ແລະ ເອກະຊນົ 

1 2 1 
ຢູ່ລະຫວ່າງການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.1.2 (b) 

ປບັປ ງຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້2020 ເພ ່ ອລວມເອາົປະ 
ສບົການ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່ ດໄີປສູ່ການອອກ
ໃບຢັງ້ຢ ນປ່າໄມ.້ 

1 2 2 

ຂັນ້ຕອນການວາງ
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານໃນ
ວງົກວ້າງ 

1.1.2 (a) 
ຄ ມ້ຄອງຜະລດິຕະພນັປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ເພ ່ ອ 
ກວມເອາົຢ່າງໜອ້ຍ 80% ຂອງຜະລດິຕະພນັປ່າໄມ ້

1 4 2 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານໃນ 
ວງົກວາ້ງ 

1.2.2 (a) 
ສາ້ງບນັຊ ີແລະ ຍ ດທະສາດເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ແຫ່ງ
ຊາດ  1 2 4 

ຂັນ້ຕອນການວາງ  
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໃນໄລຍະ

ຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ  

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.4.2 (b) 

ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ແຜນງານສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັ
ຮູ ້ສ າລບັ 1) ການປ່ຽນແປງພດຶຕກິ າຈາກການຈດັ 
ການກບັສິ່ ງເສດເຫ  ອແບບດັງ້ເດມີ (ເຜາົ ແລະ ຖິມ້) 
ໄປສູ່ການຈດັການກບັສິ່ ງເສດເຫ  ອຢ່າງ ເໝາະສມົ 
(ການຄດັແຍກ ແລະ ການເກບັຮກັສາ) ແລະ 2) 
ການຫ  ດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫ  ອຜ່ານການປະຕບິດັ 3R 
(ຫ  ດຜ່ອນ, ນ າໃຊຊ້ າ້ ແລະ ນ າໃຊຄ້ ນໃໝ່ ໃນເຂດ

1 1 10 

ຂັນ້ຕອນການວາງ  
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໃນໄລຍະ

ຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

ເທດສະບານແຂວງ ແລະ ເມ ອງໃຫຍ່ ໃນ 18 
ແຂວງ) 

2.1.1 (a) 

ປບັປ ງເອກະສານ, ການສ ່ ສານຂອງຫ ກັຖານ ແລະ 
ສາທດິການນ າໃຊ,້ ຄ ນຄ່າ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ
ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ຕ ່ ກບັການຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກ
ຍາກ 

2 2 16 

ຂັນ້ຕອນການວາງ  
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ   

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

2.1.2 

ພດັທະນາແຜນແມ່ບດົການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ  
ລະດບັຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ສ າລບັການນ າໃຊ ້
ປະໂຫຍດແບບຍ ນຍງົຂອງທີ່ ດນິ ເຊິ່ ງເປນັພ ນ້ຖານ
ສ າລບັການພດັທະນາແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ- 
ສງັຄມົ ລະດບັຊາດ ແລະ ແຂວງ ເຊິ່ ງລວມມກີານ
ແບ່ງເຂດພ ນ້ທີ່ ເປີດສ າລບັສາທາລະນະ, ພ ນ້ທີ່ ພກັ
ອາໄສ ແລະ ອ ດສາຫະກ າ - ເຊິ່ ງລວມເອາົການ
ອະນ ລກັລະບບົນເິວດທີ່ ມຄີ ນຄ່າ  

2 2 17 

ຂັນ້ຕອນການວາງ   
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ  

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 

2.2.1 (b) 

ການລະບ  ແລະ ການຮວມຕວົກນັຂອງ ຊວີະນາໆ
ພນັທີ່ ສ າຄນັໃນລະບບົການປະເມນີຜນົກະທບົສງັ
ຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ 
ການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ພາຍໃນບນັດາ ຜູຈ້ດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ຜູມ້ສີດິໃນການຕດັສນິໃຈ 

2 2 18 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

2.2.1 (d) 

ພດັທະນາຂ ສ້ະເໜແີນະກ່ຽວກບັວທິກີານພຈິາລະ 
ນາທີ່ ເໝາະສມົໃນການປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ 
ໃນສນົທສິນັຍາການວາງແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແບບ
ຮອບດາ້ນ 

2 2 18 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ  

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

2.2.1 (a) 

ທບົທວນຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງແຮງຈງູໃຈ 
ແລະ ຄວາມຂາດແຮງຈງູໃຈ (ເຊິ່ ງລວມມແີຮງຈງູ
ໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການເງນິ ແລະ ແຮງຈງູໃຈ
ແບບກິ່ ງກາ້ນສາຂາ) ໃນບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານທ ລະກດິ 
ແລະ ຊ ມຊນົ ເພ ່ ອອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັໃນຂະແໜ
ງການກະສກິ າ, ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ຂະແໜງການອ ່ ນໆທີ່ ສ າຄນັ 

2 3 18 

ຂັນ້ຕອນການວາງ  
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໃນໄລຍະ

ຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານໃນ  
ວງົກວ້າງ 

2.2.1 (c) 

ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດສ າລບັວຊິາການຂັນ້ແຂວງ ທີ່
ຮບັຜດິຊອບທບົທວນການອະນ ມດັ ແລະ ຂະບວນ
ການກວດສອບການປະຕບິດັຕາມຂອງການລງົທນຶ
ຂອງເອກະຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນ ມດັໃນເຂດປ່າໄມ ້ 

2 4 18 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ  

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

2.2.2. (a) 

ກວດສອບອງົປະກອບຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ສງັຄມົ 
ຂອງພາກເອກະຊນົ, ຍ ດທະສາດສົ່ ງເສມີການ     
ລງົທນຶ ແລະ ລະບ ພ ນ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ສ າລບັ
ການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ສງັຄມົ, ການບງັ 
ຄບັໃຊ,້ ການປາຖະຄະຖາ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ 
ໂດຍກມົກອງຂອງລດັຖະບານ 

2 4 19 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ
ໃດໆ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 

2.2.2. (b) 

ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກພະລງັງານໝນູ
ວຽນ ເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນການສູນເສຍປ່າໄມ ້ແລະ ການ
ປດົປ່ອຍທາດອາຍກາກໂບນກິ ແລະ ເມຕານຂຶນ້ສູ່
ບນັຍາກາດ  

2 4 19 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

4.1.1 (b) 

ຝກຶອບົຮມົການວເິຄາະຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຝກຶ
ອບົຮມົການສາ້ງແຜນງານ ສ າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆ
ພນັແຫ່ງຊາດ 

4 1 24 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ N/A N/A 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

4.1.1 (a) 

ສາ້ງແຜນງານການໃຫລ້າງວນັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມປະ
ຈ າປີ ສ າລບັພະນກັງານລດັລະດບັຊາດ ແລະ ຂັນ້
ທອ້ງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນດຽວກບັເອກະຊນົທີ່ ໄດປ້ະກອບ
ສ່ວນເຂົາ້ໃນວຽກງານການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັທີ່
ມຜີນົງານໂດດເດັ່ ນ 

4 2 24 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ 
ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ

ໃດໆ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 

4.1.2 (b) 

ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ຄວາມຮູໃ້ຫກ້ບັສ ່ ມວນຊນົ 
ກ່ຽວກບັຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ, ການອະນ ລກັ 
ແລະ ຍ ດທະສາດການນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົ 

4 1 25 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

4.1.2 (a) 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການສ ່ ສານໃນເຂດພ ນ້ທີ່
ທດົລອງ ໂດຍອງີຕາມການວເິຄາະດາ້ນພດຶຕກິ າຂອງ
ຄູ່ຮ່ວມງານ 

4 2 25 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ N/A N/A 

4.1.3 (a) 

ພດັທະນາຫ ກັສູດການສກຶສາສາມນັ ແລະ ບ ່ ແມ່ນ
ສາມນັ ເພ ່ ອໃຫກ້ະຊວງສກຶສາທກິານນ າໃຊ ້ໂດຍ
ອງີຕາມການປະເມນີຜນົຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ປະຈ ບນັ 

4 1 26 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

4.1.3 (b) 

ພດັທະນາ ແລະ ທດົລອງຄູ່ມ ການສະທອ້ນຈາກ
ການຮຽນຮູ/້ຫ ກັສູດການຝກຶອບົຮມົດາ້ນການສກຶ
ສາຊວີະນາໆພນັ 

4 1 26 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

5.1.1 (d) 

ສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ າແນະນ າສ າລບັການນ າໃຊ ້
ຮູບແບບຂອງການເບກີຈ່າຍ ສ າລບັການບ ລກິານ
ດາ້ນລະບບົນເິວດ(ການບ ລກິານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ) 
ແລະ ການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັ
ໄມທ້ າລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ້
(REDD+). 

5 2 27 

ຂັນ້ຕອນການວາງ  
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ
ໃດໆ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

5.1.2 (a) 

ກະກຽມການທດົລອງຂອງການວາງແຜນຊວີະນາໆ
ພນັ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນລະດບັແຂວງ ໃນ 3 

ແຂວງ (ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະ
ນາໆພນັຂັນ້ແຂວງໄດຮ້ບັການລເິລີ່ ມ). 

5 2 28 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

5.1.2 (b) 

ພດັທະນາຄ າແນະນ າພາກປະຕບິດັ ເຊິ່ ງລວມທງັ
ເງ  ່ອນໄຂຂັນ້ຕ ່ າ ສ າລບັການປກຶສາຫາລ ກບັຄູ່ຮ່ວມ
ງານ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນແຜນການຄ ມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ/ຊວີະນາໆພນັ ແລະ 
ການຕດັສນິໃຈ. 

5 2 28 ບ ່ ທນັໄດເ້ລີ່ ມ ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ N/A N/A 

           

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ B: ຄວາມກດົດນັ ແລະ ການນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົ 

1.1.1 (b) 

ປບັປ ງການກວດສອບການປະຕບິດັຕາມ ແລະ 
ການອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງການປະກອບ
ສ່ວນຂອງຂະແໜງການເອກະຊນົຕ ່ ກບັການຄ ມ້
ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ ການຟ ນ້ຟູທີ່ ຢູອາ
ໄສຂອງລະບບົນເິວດທີ່ ຖ ກທ າລາຍ 

1 5 1 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ  

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.1.1  (c) 

ຟ ນ້ຟູທີ່ ຢູອາໄສໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 50% ຂອງປ່າໄມທ້ີ່
ຖ ກຕດັ ແລະ ເສ ່ ອມໂຊມ ໂດຍຜ່ານວທິກີານຟ ນ້ຟູ
ປ່າໄມທ້ີ່ ມຕີົນ້ທນຶຕ ່ າ (ເຊັ່ ນການຟ ນ້ຟູໂດຍທ າມະ
ຊາດທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ  ອ, ກະສກິ າປ່າໄມ,້ ສວນ
ປູກໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ, ແລະ ອ ່ ນໆ)  

1 5 1 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານໃນ
ວງົກວ້າງ 

1.2.1 (a) 
ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຕດິຕາມເຂດອະນ ລກັປາ (ທີ່ ລວມມີ
ສາຍພນັທອ້ງຖິ່ ນ/ດັງ້ເດມີ)  

1 6 3 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານໃນ 
ວງົກວ້າງ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

1.2.1 (b) 

ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຕດິຕາມແຜນງານອ່າງຮບັນ າ້ທີ່ ລວມ
ເອາົລະບບົການສະໜບັສະໜນູທີ່ ກວ້າງຂວາງຂອງ
ເຂດພ ນ້ທີ່ ເພາະພນັປາ 

1 6 3 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.2.2 (b) 

ພດັທະນາຄ າແນະນ າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ສ າລບັກດົ
ໝາຍການປະມງົ ທີ່ ພຈິາລະນາເຖງິຄວາມກງັວນົ
ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

1 6 4 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.2.2 (c) 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຂ ຕ້ກົລງົການຮ່ວມມ 
ກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ ເພ ່ ອການອະນ ລກັ ແລະ ການ
ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປາໃນແມ່ນ າ້ຂອງ ແລະ ແມ່ 
ນ າ້ອ ່ ນໆໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຫ າຍຂຶນ້ 

1 6 4 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານໃນ 
ວງົກວ້າງ 

1.3.1 (a) 

ບດົບນັຍດັຂອງການໃຫບ້ ລກິານດາ້ນການສະໜບັ
ສະໜນູທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ສ າລບັການກະສກິ າແບບຍ ນຍງົ 
ເພ ່ ອອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ, ແລະ ສົ່ ງເສມີຊວີະນາໆ
ພນັດາ້ນກະສກິ າໃຫເ້ປນັດັ່ ງ ປດັໃຈຂບັເຄ ່ ອນໃນ
ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ອງົປະກອບທີ່ ສ າ
ຄນັຂອງການປບັໂຕຕ ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາ
ກາດ 

1 7 6 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.3.1 (c) 

ສກຶສາຕະຫ າດ ແລະ ວເິຄາະຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ສາ້ງທ່າ
ແຮງດາ້ນການຄາ້ ແລະ ທາງເລ ອກທີ່ ເປນັຈງິໃຫແ້ກ່
ແນວພນັ ແລະ ການປະສມົພນັ 

1 7 6 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ  

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.3.2 

ວາງແຜນນ າໃຊປ່້າໄມ ້ແລະ ທີ່ ດນິແບບມສ່ີວນ
ຮ່ວມ, ເຊິ່ ງນ າໄປສູ່ການອະນ ມດັ (ໂດຍລດັຖະບານ) 

ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ (ຊາວບາ້ນ/ຊາວກະສິ
ກອນ) ການຄ ມ້ຄອງພ ນ້ທີ່  ທີ່ ອງີຕາມຊວີະນາໆພນັ

1 7 7 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 



   

86 
 

ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

ກະສກິ າທີ່ ມຫີ າຍໜາ້ທີ່  ແລະ ລະບບົນເິວດ-ກະສິ
ກ າ 

1.3.3 (a) ສົ່ ງເສມີການປາບສດັຕູພ ດແບບປະສມົປະສານ 1 7 8 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.3.3 (b) ການຄວບຄ ມການນ າໃຊສ້ານເຄມກີະສກິ າ 1 7 8 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ  

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.4.1 (b) 

ບດົບນັຍດັຂອງການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຄ າແນະນ າ 
ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັມນົລະພດິຈາກສິ່ ງ
ເສດເຫ  ອອ ດສາຫະກ າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ າ້/ເຂດ
ດນິບ ລເິວນນ າ້ 

1 8 9 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.4.2 (a) 

ພດັທະນາ ແລະ ດ າເນນີການດາ້ນຖານຂ ມູ້ນມນົລະ
ພດິສິ່ ງແວດລອ້ມແບບລວມສູນ ເຊິ່ ງມກີານເກບັກ າ
ຂ ມູ້ນ ແລະ ຂ່າວສານ ທີ່ ກວມເອາົສິ່ ງເສດເຫ  ອຊະ
ນດິແຂງ, ວດັຖ ອນັຕະລາຍ, ແລະ ມນົລະພດິທາງ
ດນິ  

1 8 10 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.5.1 (b) 
ປະເມນີຜນົ ແລະ ພດັທະນາແຜນງານສ າລບັການ
ອະນ ລກັປ່າໂຄກແຫງ້ແລງ້ 1 5 11 

ຢູ່ລະຫວ່າງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.5.2 

ພດັທະນາເຄ ອຂ່າຍທາງພູມສີາດຢ່າງໜອ້ຍ 69 ເຂດ
ປ່າໄມບ້າ້ນ ເຊິ່ ງເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປອ້ງກນັ
ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ລະບບົການນ າໃຊ ້
ທີ່ ຍ ນຍງົ 

1 7 12 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານໃນ
ວງົກວ້າງ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

1.5.5 (a) 
ລະບ , ຈດັປະເພດ ແລະ ຈດັບ ລມິະສດິຊະນດິພນັ
ຕ່າງຖິ່ ນທີ່ ຄ ກຄາມ 

1 9 15 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ
ໃດໆ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 

           

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ C: ການປອ້ງກນັ 

1.1.1 (d) 

ແຜນງານປອ້ງກນັລະບບົນເິວດປ່າໄມທ້ີ່ ມຄີ ນຄ່າ 
ເຊັ່ ນ: ປ່າ ຫງີໂຮມ (Fokinia chinensis), ປ່າໂລ່ງ
ເລງ (Cunninghamia obutusa), ປ່າໄມດູ່້ລາຍ 

(Pterocarpus/Dalbergia) ແລະ ປ່າໄມຂ້ນັກູງ 
(Dalbergia cochinchinensis). 

1 11 1 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານໃນ
ວງົກວ້າງ 

1.3.1 (b) 

ເລັ່ ງການອະນ ລກັສາຍພນັເຂົາ້ປ່າ ແລະ ການຂຶນ້  
ທະບຽນສາຍພນັພ ດສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ສາຍພນັພ ດ
ທີ່ ຫາກ ຖ ກຄົນ້ພບົເຊິ່ ງມຄີ ນຄ່າທາງດາ້ນກະສກິ າ 
ແລະ ການຢາ  

1 13 6 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.5.1 (c) 
ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານປ່າສະຫງວນ 
ໃຫໄ້ດ ້70%  1 11 11 

ຢູ່ລະຫວ່າງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່  ຈ າ

ກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.5.3 (a) ປບັປ ງບນັຊແີດງ 1 12 13 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 

1.5.3 (b) 

ພດັທະນາຄວາມສາມາດສ າລບັການບງັຄບັໃຊກ້ດົ 
ໝາຍ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູພນັທະສນັຍາແຫ່ງຊາດ 
ຕ ່ ກບັສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍການຄາ້ຂາຍສາຍ 

1 12 13 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 



   

88 
 

ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

ພນັສດັປ່າ ແລະ ພ ດປ່າທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັ ລະຫວ່າງ
ຊາດ. 

1.5.3 (c) 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການປອ້ງກນັທີ່ ເປນັ        
ບ ລມິະສດິສ າລບັແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງເມດັພດັຂອງຊບັພະ
ຍາກອນເມດັພນັ, ສາຍພນັໄມດ້ັ່ ງເດມີ 

1 13 13 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ
ໃດໆ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 

1.5.3 (d) 

ພດັທະນາແຜນງານອະນ ລກັສາຍພນັແຫ່ງຊາດ ສ າ
ລບັຊະນດິພນັສ າຄນັ ເຊັ່ ນ: ເສ ອ, ປາດ ກໃຫຍ່, ປ່າ
ຂ່າ, ແຂສ້ະຫຍາມ, ຖະນ,ີ ເສາົລາ, ຊາ້ງອາຊ,ີ ຄ່າງ
ຫາ້ສ,ີ ເກງ້ຍກັ, ເຊັ່ ນດຽວກບັພກຶສາທີ່ ໃກສູ້ນພນັ. 

1 13 13 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ
ໃດໆ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 

1.5.4 (a) 

ກະກຽມການປະເມນີຜນົ, ແຜນງານການອະນ ລກັ 
ແລະ ການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກພ ດພນັທີ່ ເປນັຢາ 
ລວມທງັການອະນ ລກັເມດັພນັ. 

1 13 14 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່  ຈ າ

ກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.5.5 (b) 

ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດສ າລບັການຄ ມ້ຄອງ
ຄວາມປອດໄພດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (ການປະ   ເມນີ 
ຄວາມສ່ຽງ, ການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ລະ
ບຽບການ), ການກກັກນັພ ດ-ສດັ ແລະ ການກວດ
ສອບ GMO ຕາມທີ່ ໄດລ້ະບ ໃນກດົໝາຍ ຄວາມ
ປອດໄພດາ້ນເຕກັໂນໂລຊຊີວີະນາໆພນັ (2014). 

1 13 15 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່  ຈ າ

ກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

5.1.1 (b) 

ທດົລອງການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການ
ຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ 
ຢ່າງໜອ້ຍ 8 ເຂດປ່າໄມທ້ີ່ ອ ດມົສມົບູນດວ້ຍຊວີະ
ນາໆພນັ. 

5 11 27 

ຂັນ້ຕອນການວາງ  
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

           

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ D: ຜນົປະໂຫຍດຂອງຊວີະນາໆພນັ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

1.1.2  

(c) 

ທບົທວນປະສບົການສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າໃນຊນົ
ນະບດົຂອງວສິາຫະກດິກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງຊບັ
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການນ າໃຊມ້າດຕະ
ການບງັຄບັໃຊ ້

1 14 2 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.1.2 (d) 

ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ໃນ
ການແກໄ້ຂການຮກັສາການເຮດັໄຮ່ເລ ່ ອນລອຍໃຫ ້
ຄງົທີ່ , ແລະ ປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ອະນ ຍາດໃຫຊ້ ມຊນົສາ
ມາດຂາຍຜະລດິຕະພນັໄມ ້ຈາກຜນົຜະລດິປ່າໄມ.້  

1 14 2 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.2.3 (a) 

ຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການອ່າງແມ່ນ າ້ ເພ ່ ອຄ ມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ (IWRM) ສ າລບັ 
10 ເຂດອ່າງແມ່ນ າ້ (ນ າ້ງ  ່ມ, ນ າ້ເທນີ-ນ າ້ກະດງິ, ເຊ
ບັງ້ໄຟ, ເຊບງັຫຽງ, ນ າ້ອູ, ເຊກອງ, ນ າ້ງຽບ, ນ າ້ຊນັ, 

ເຊໂດນ, ນ າ້ມາ້) ແລະ ອ່າງແມ່ນ າ້ທີ່ ສ າຄນັອ ່ ນໆ  

1 14 5 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ  

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.2.3 (b) 

ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄ ມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ ໃນ 10 ເຂດ
ອ່າງແມ່ນ າ້ບ ລມິະສດິ (ນ າ້ງ  ່ມ, ນ າ້ເທນີ-ນ າ້ກະດງິ, 
ເຊບັງ້ໄຟ, ເຊບງັຫຽງ, ນ າ້ອູ, ເຊກອງ, ນ າ້ງຽບ, ນ າ້
ຊນັ, ເຊໂດນ, ນ າ້ມາ້) ແລະ ອ່າງແມ່ນ າ້ທີ່ ສ າຄນັ
ອ ່ ນໆ 

1 14 5 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ
ໃດໆ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.2.3   

(c) 

ເຊ ່ ອມສານແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້
ແບບເຊ ່ ອມ ສານ ເຂົາ້ໃນການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່
ແບບ ປະສມົປະສານ ແລະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການປກົ
ປກັຮກັສາ, ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການພດັທະນາຊບັ
ພະຍາກອນນ າ້ ດວ້ຍການຮ່ວມມ ທີ່ ດ ີແລະ ຍ ນຍງົ  

1 14 5 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່  ຈ າ

ກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

1.4.1 (a) 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການວາງແຜນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມເຂດເມ ອງ ໃນເທດສະບານແຂວງທີ່ ຖ ກຄດັ
ເລ ອກ ເພ ່ ອປກົປອ້ງລະບບົນເິວດທີ່ ອ ດມົສມົບູນ
ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່
ເຂດເມ ອງ. 

1 14 9 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່  ຈ າ

ກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

1.5.4 (b) 
ສາ້ງສວນພກຶສາສາດຢ່າງໜອ້ຍສາມແຫ່ງ ໃນສາມ 
ແຂວງເປນັຢ່າງໜອ້ຍ 

1 14 14 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່  ຈ າ

ກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

3.1.2 

ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ
ງານການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ
ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ດັ່ ງທີ່ ລະບ ໄວໃ້ນສນົທສິນັຍານາ
ໂກຢາ ພອ້ມດວ້ຍການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກຫ າຍຄູ່
ຮ່ວມງານ 

3 16 21 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່  ຈ າ

ກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

5.1.1 (c) 

ທດົລອງເຂດພ ນ້ທີ່ ການບ ລກິານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 3 ເຂດ ເພ ່ ອຊ່ວຍໃນການດ າເນນີງານ
ຂອງພະລງັງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ. 

5 14 27 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ 
ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ

ໃດໆ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 

           

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ E: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

1.5.1 (a) 

ກະກຽມ ແລະ ປັບປ ງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແຜນ
ການຄ ມ້ຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ແຜນການຄ ມ້
ຄອງການປອ້ງກນັປ່າໄມ ້ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງ
ແລວເຊ ່ ອມຕ ່  

1 19 11 

ຂັນ້ຕອນການວາງ
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

3.1.1 

ສາ້ງຄ າແນະນ າ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍຊບັສນິ
ທາງປນັຍາ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການປກົປອ້ງພູມ
ປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊ ້
ຊວີະນາໆພນັ 

3 18 20 

ຂັນ້ຕອນການວາງ
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ 

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່  ຈ າ

ກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 

3.1.3 (a) 

ສາ້ງຖານຄວາມຮູກ່້ຽວກບັພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນໃນ
ການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັແບບ
ຍ ນຍງົ 

3 18 22 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສທພິາບ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່
ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ
ກດັ 

3.1.3 (b) 

ແຜນງານຄົນ້ຄວ້າໄດຮ້ບັການປບັປ ງ ແລະ ພດັທະ
ນາເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູຜູນ້ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັ ເຂົາ້
ໃນກະສກິ າ, ການຢາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະອ ່ ນໆ 

3 19 22 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ 
ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ

ກດັ 

3.1.4 (c) 

ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມ ແບບສອງຝ່າຍ ແລະ 
ຫ າຍຝ່າຍກ່ຽວກບັຊວີະນາໆພນັ ເພ ່ ອຊ່ວຍແກໄ້ຂ  
ບ ລມິະສດິ ຄວາມຕອ້ງການຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ R&D ໃນ    ລະ
ດບັສູງ. 

3 17 23 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ
ໃດໆ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

3.1.4 (a) 

ປະສານງານກບັສນົທສິນັຍາອ ່ ນໆ ເພ ່ ອຮບີໂຮມ,    

ວເິຄາະ, ຈດັຕັງ້ຖານຂ ມູ້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສບົ
ການຮ່ວມກບັປະເທດອ ່ ນໆ 

3 19 23 

ຂັນ້ຕອນການວາງ  
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບບາງ

ສ່ວນ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່  ຈ າ

ກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

3.1.4 (b) 
ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງພມົແດນ ສ າລບັການ
ຕດິຕາມ ແລະ ການດ າເນນີງານດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

3 19 23 
ຢູ່ລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກາ້ວສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ຕ່
ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 

3.1.4 (d) 

ລະບບົຖານຂ ມູ້ນແບບລວມສູນ ແລະ ປະສມົປະ
ສານ (IT) ສ າລບັຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 

3 19 23 ບ ່ ທນັໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ 
ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງທີ່

ໃດໆ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງ
ສ່ວນ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ 
ຍ ດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ 

ເປົາ້ໝາຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

ໄອຈ ິ

ເປົາ້ໝາຍ
ແຫ່ງ
ຊາດ* 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການ
ບນັລ ອງົປະກອບຍ່ອຍ

ຂອງໄອຈ ິ

ລະດບັຄວາມເຊ ່ ອ 

ໝັນ້ 

ແລະ ປະສດິທຜິນົ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຂ ມູ້ນຂ່າວ
ສານ ແລະ ການແບ່ງປນັໄດຖ້ ກພດັທະນາ. 

3.1.4 (e) 

ພດັທະນາກນົໄກດາ້ນສະຖາບນັ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງ
ການເສມີສາ້ງການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຂອງບນັດາສນົ
ທສິນັຍາຊວີະນາໆພນັ ທີ່  ສປປ ລາວ ເປນັຄູ່ພາຄ ີ
ເພ ່ ອໃຫບ້ນັລ ຈ ດປະສງົຂອງແຜນຍ ດທະສາດໂລກ
ວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ແລະ ເປົາ້ໝາຍການພດັທະ
ນາທີ່ ຍ ນຍງົຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ 

3 19 23 

ຂັນ້ຕອນການວາງ 
ແຜນ ຫ   ຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັໃນໄລຍະຕົນ້  

ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ 
ອງີຕາມຫ ກັຖານທີ່ ຈ າ

ກດັ 

5.1.1 (a) 
ລະບ ແຫ ່ ງທນຶ ແລະ ກອງທນຶຄງົທີ່  ເພ ່ ອຮບັປະກນັ 
ການໃຫທ້ນຶທີ່ ພຽງພ  ແລະ ຕ ່ ເນ ່ ອງ 5 20 27 

ຢູ່ລະຫວ່າງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ມາດຕະການທີ່ ນ າໃຊ ້
ມປີະສດິທພິາບ 

N/A N/A 

5.1.3 (a) 

ປະເມນີຜນົແຫ ່ ງທີ່ ມາພາຍໃນຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບດັດາ້ນການເງນິຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າ
ເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງກອງທນຶເຫ ົ່ າ 
ນັນ້ມຫີ າຍສະຖານະຕາມທີ່ ກດົໝາຍລະບ . 

5 20 29 ບ ່ ທນັໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ N/A N/A 

5.1.3 (b) 
ພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການລະດມົຊບັພະ
ຍາກອນ. 

5 20 29 ບ ່ ທນັໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ N/A N/A 
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ພາກທ ີ4: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ ິ2020  
 

ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ (CBD) ໄດພ້ດັທະນາແຜນຍ ດທະສາດສ າລບັຊວີະນາໆພນັ ສ າລບັໄລຍະ 
2011 ຫາ 2020 ເພ ່ ອເປນັກອບວຽກໃຫກ້ບັການຈດັຕັງ້ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ ສາມາດດດັປັບໄດ.້ ແຜນຍ ດທະສາດ
ປະກອບດວ້ຍຈ ດມ ່ ງໝາຍ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ ເຊິ່ ງເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັໃນນາມເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ.ິ         

ຈ ດປະສງົຂອງແຜນຍ ດທະສາດດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນເພ ່ ອຮບັປະກນັການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັຢ່າງເທົ່ າທຽມ 
ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. ບນັດາຄູ່ພາຄຂີອງສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ໄດຕ້ດັສນິໃຈວ່າບດົລາຍງານ  
ແຫ່ງຊາດສະບບັທຫີາ້ ຄວນເນັນ້ໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍ ດທະສາດ 2011-2020 ແລະ ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ
ການບນັລ ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ.ິ 
 

4.1 ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ສູ່ການບນັລ ເປົາ້ໝາຍໄອຈ ິ
 

ລ ່ ມນີແ້ມ່ນການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງແຕ່ລະເປົາ້ໝາຍໄອຈ.ິ   

ການປະເມນີຜນົປະກອບມຫີ າຍຂະແໜງການ: 

• ບດົສະຫ  ບຂອງບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ໃນ ສປປ ລາວ ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5.  

• ພາບລວມການຈດັອນັດບັຄວາມຄ ບໜາ້ ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ເຊັ່ ນດຽວກບັຄ າຖະ
ແຫ ງການ ຖາ້ວ່າການປະເມນີຜນົແມ່ນອງີໃສ່ຫ ກັຖານ. ການຈດັອນັດບັປະກອບມ:ີ 

o ດ າເນນີໄປເພ ່ ອເກນີເປົາ້ໝາຍ 

o ດ າເນນີໄປເພ ່ ອບນັລ ເປົາ້ໝາຍ 

o ຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍ ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

o ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃດໆ 

o ບ ່ ຖ ກຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້

• ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍ (ລວມເອາົຂ ມູ້ນຈ ດປະສງົເຂົາ້ນ າ, ເມ ່ ອພອ້ມ) 

• ລາຍການຂອງກດິຈະກ າທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນລາວ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານສະບບັທ ີ5 ໃນປີ 2015  

 

ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການບນັລ  20 ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈສິາກນົໄດຖ້ ກໂຮມເຂົາ້ກນັ. ໃນນັນ້ 19 

ເປົາ້ໝາຍກ່ຽວຂອ້ງກບັປະເທດ, ຫກົເປົາ້ໝາຍແມ່ນໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາວ່າ ດ າເນນີໄປເພ ່ ອບນັລ ເປົາ້ໝາຍ, ຫາ້ເປົາ້
ໝາຍແມ່ນມຄີວາມຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍແຕ່ຍງັຊກັຊາ້, ຫກົເປົາ້ໝາຍແມ່ນບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃດໆທີ່  ສ າຄນັ ແລະ 2 

ເປົາ້ໝາຍແມ່ນມຄີວາມຮ ນແຮງກ່ວາເກົ່ າ ຫ   ບ ່ ຖ ກຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້ 

 

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ A: ແກໄ້ຂສາເຫດພ ນ້ຖານຂອງການສູນເສຍຊວີະນາໆພນັ ໂດຍການເຊ ່ ອມສານ
ເອາົຊວີະນາໆພນັເຂົາ້ໃນທົ່ ວລດັຖະບານ ແລະ ສງັຄມົ 

ເປົາ້ໝາຍ 1 ຊາ້ສ ດພາຍໃນປ ີ2020, ປະຊາຊນົຕອ້ງໄດຮ້ບັຮູກ່້ຽວກບັຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ແລະ 
ຂັນ້ຕອນທີ່ ພວກເຂາົສາມາດເຮດັໄດເ້ພ ່ ອອະນ ລກັ ແລະ ນ າໃຊພ້ວກມນັຢ່າງຍ ນຍງົ. 
ລະດບັຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5 ກ າລງັປບັປ ງ ແຕ່ຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຫ າຍຂຶນ້ 

 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6  

ຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍ  
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ  

ຂຶນ້ກບັຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

https://www.cbd.int/sp/targets/#GoalA
https://www.cbd.int/sp/targets/#GoalA
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ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ບ ່ ມຂີ ມູ້ນດາ້ນຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັຊວີະນາໆພນັ ພາຍໃນ ສປປລາວ ທີ່
ເປນັທາງການ ຫ   ບ ່ ມແີຜນງານໃດໆ ເພ ່ ອເກບັກ າຂ ມູ້ນດາ້ນຄວາມຮບັຮູ ້   ກ່ຽວກບັບນັຫາຊວີະນາໆພນັໃນທົ່ ວຂະ     
ແໜງການຂອງປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປນັລະບບົ. ນີແ້ມ່ນກ ລະນທີີ່ ປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັປານກາງ ແລະ ຕ ່ າ
ສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ ເປັນໂຕຊີວ້ດັສ າລບັເປົາ້ໝາຍສ າຄນັນີ ້ ອງີຕາມປະຫວດັຄວາມເປນັມາແລວ້ແມ່ນໄດອ້ງີໃສ່ການສ າ
ຫ ວດຄວາມຄດິເຫນັຂອງສາທາລະນະທີ່ ນ າໃຊເ້ວລາຫ າຍ, ຂ ຈ້ າກດັທາງພູມສີາດ, ແລະ ລາຄາແພງ.   ເຖງິຢ່າງໃດກ 
ຕາມ, ການສກຶສາລ່າສ ດ (Cooper et al 2019) ໄດພ້ດັທະນາວທິກີານທາງເລ ອກ ໂດຍອງີໃສ່ການຕດິຕາມການ
ນ າໃຊຄ້ າສບັສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊວີະນາໆພນັ ໃນ 31 ພາສາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນໜງັສ ພມິອອນລາຍ, ສ ່ ສງັຄມົ, 

ແລະ ການຄົນ້ຫາທາງອນິເຕເີນດັ ເພ ່ ອຕດິຕາມເປົາ້ໝາຍໄອຈ ິ1 ຕາມເວລາຕວົຈງິ, ໃນລະດບັໂລກ. ອງີຕາມຜນົໄດ ້
ຮບັຂອງການສກຶສາພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ ນດຽວກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ ກ່ຽວກບັການຮບັຮູດ້າ້ນຊວີະນາໆພນັ 
ສາມຫ ່ ຽມແມ່ນ າ້ຂອງ ເຊິ່ ງສມົທຽບໃນທົ່ ວໂລກແມ່ນຍງັຕ ່ າ. ການນ າໃຊໂ້ຕຊີວ້ດັໃນບດົລາຍງານ ສປປລາວ  ສະບບັ
ນີແ້ມ່ນຖ ກຈດັຢູ່ໃນອນັດບັທ ີ140 ໃນ 193 ປະເທດທີ່ ມຂີ ມູ້ນ. ພາຍໃນສາມຫ ່ ຽມແມ່ນ າ້ຂອງ ປະເທດ  ກ າປູເຈຍ 
ຢູ່ອນັດບັທ ີ97, ປະເທດພະມາ້ຢູ່ອນັດບັທ ີ130, ຫວຽດນາມຢູ່ອນັດບັທ ີ126 ແລະ ປະເທດໄທຢູ່ອນັດບັທ ີ129.  
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

• ໃນການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັກດິຈະກ າສ່ວນໃຫຍ່ຕ ່ ກບັວຽກງານນີ ້ ແມ່ນໂຄງການແຫ່ງຊາດ ການ
ປະກອບສ່ວນໂດຍໂຄງການຍ່ອຍດາ້ນການກ ່ ສາ້ງເຂດເລ ອກຕັງ້ຂອງການບ ລຫິານດາ້ນສາທາລະນະກ່ຽວ
ກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ບນັຫາສດັປ່າ (ໃຫທ້ນຶໂດຍກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ) . 

ໂຄງການນີປ້ະກອບມກີານຝ ກອບົຮມົຂອງພະນກັງານລດັທີ່ ສ າຄນັ ກ່ຽວກບັການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
ກບັຊວີະນາໆພນັໃຫແ້ກ່ສາທາລະນະ. ໃນຂັນ້ຕອນນີພ້າຍໃຕແ້ຜນງານນີ ້ການຝກຶອບົຮມົໄດຖ້ ກຈດັຂຶນ້ແກ່
ພະນກັງານຫ າຍກ່ວາ 114 ຄນົ (ຍງິ 22). ສິ່ ງນີໄ້ດສ້ົ່ ງຜນົໃຫ ້4 ຫວົຂ  ້ກ່ຽວກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ສດັ
ປ່າ ແລະ ການປະມງົແບບຍ ນຍງົໄດຮ້ບັການຕພີມິໃນວາລະສານຜູບ້ ລຫິານ, ຂ່າວສານໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່
ທາງລະບບົວທິະຍ  ຈ ານວນ 3 ຄັງ້, ແລະ ໂທລະພາບ 4 ຄັງ້. ໂທລະພາບລາວແຫ່ງຊາດ ຍງັໄດມ້ກີານອອກ
ອາກາດແຜນງານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ;  

• ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດພ້ດັທະນາຫ າຍຫ ກັສູດທີ່ ແນໃສ່ການປບັປ ງຖານຄວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມ      
ສາມາດຂອງພະນກັງານລດັ ແລະ ພະນກັງານພາກປະຊາສງັຄມົທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ    
ທ າມະຊາດ. ໂຄງການຫ ກັແມ່ນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດສ າລບັແຜນງານການຄ ມ້ຄອງສດັປ່າ 
ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້ໂດຍຄະນະວທິະຍາສາດປ່າໄມ ້(FFS), ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.   

o ໄດພ້ດັທະນາຫ ກັສູດຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ 3 ຫ ກັສູດ ແລະ ພດັທະນາປຶມ້ຄູ່ມ ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງ 
ປ່າສະຫງວນ, ການຄ ມ້ຄອງສດັປ່າ, ແລະ ການດ າລງົຊວີດິ;  

o ມ ີ576 (ຍງິ 164 ຄນົ) ຄນົ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົໃນແຜນງານດັ່ ງກ່າວ. ການສກຶສາລະດບັ ປະ
ລນິຍາເອກ, ປະລນິຍາໂທ, ປະລນິຍາຕ ີ ເຊິ່ ງມນີກັສກຶສາທງັໝດົ 7 ຄນົ ທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶ ແລະ 
ກ າລງັສກຶສາທີ່ ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດລາວ.  

• ຫ ກັສູດປະລນິຍາຕ ີ (ສາຂາການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ ້ແລະ ສດັປ່າ) ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງ
ຢ່າງເປນັທາງການ ໂດຍກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ປະຈ ບນັໄດເ້ປີດໃຫນ້ກັຮຽນລງົທະບຽນ
ຮຽນທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;  

• ໄດມ້ກີານສະໜອງການຝກຶອບົຮມົການນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ການຕດິຕາມປະສດິທພິາບ ການຄ ມ້ຄອງໃຫແ້ກ່     
ພະນກັງານໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນ. ປະຈ ບນັປະມານ 23,000 ຮຕ ຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ ພູຈອມ
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ວອຍ ໃນແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ແລະ 8,000 ຮຕ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂາົຄວາຍ ໄດຮ້ບັການປະເມນີ
ຜນົ ໂດຍນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ນີ;້ 

• ນອກຈາກນັນ້, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິານທ ລະກດິ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດຍງັ ໄດພ້ດັທະນາ 
ຫ ກັສູດສ າລບັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດສາຂາເສດຖະສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ:56;   

• 11 ຫວົຂ  ້ກ່ຽວກບັເສດຖະສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໄດຖ້ ກນ າສະເໜ ີໃນກອງ
ປະຊ ມລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ; 

• ສີ່ ຫວົຂ ທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເສດຖະສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໄດຮ້ບັການພດັທະນາ 
ແລະ ຍ ່ ນໄປຍງັວາລະສານສາກນົເພ ່ ອຕພີມິ;  

• ການປະເມນີສະຖານະຂອງສດັປ່າ ແລະ ວດັແທກການຄ ກຄາມຂອງປ່າສະຫງວນ ພູຈອມວອຍ ແລະ ພູ
ເຂາົຄວາຍ ໃນເນ ອ້ທີ່  26,600 ຮຕ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້;  

• ການປະເມນີການສູນເສຍປ່າໄມ ້ແມ່ນຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ; 

• ຄະນະວທິະຍາສາດທ າມະຊາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ າລງັສ ມໃສ່ການສາ້ງ ຄວາມອາດສາມາດ 
ດາ້ນວທິະ ຍາສາດທ າມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປກົປກັຮກັສາທ າມະຊາດ ແລະ ໄດ ້
ພດັທະນາຫ າຍຫ ກັ ສູດໃໝ່ສ າລບັປະລນິຍາດາ້ນວທິະຍາສາດ57, ເຊິ່ ງມ:ີ 

o ຫ ກັສູດປະລຍິາໂທດາ້ນເຄມທີີ່ ຖ ກພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກິ
ລາ ໃນປີ 2017 ແລະ ໄດເ້ປີດຂຶນ້ໃນປີ 2018, ເຊິ່ ງມນີກັສກຶສາທງັໝດົ 11 ຄນົ ທີ່ ກ າລງັສກຶສາ
ໃນຫ ກັສູດນີ;້  

o ປຶມ້ຕ າລາຫ າຍກ່ວາ 9 ເຫ ັມ້ (ເຕກັໂນໂລຊ-ີຊວີະນາໆພນັ, ເຄມສີິ່ ງແວດລອ້ມ, ມນົລະພດິທາງດນິ
ທີ່ ເກດີຈາກເຄມ)ີ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການທບົທວນ ແລະ ຈະຖ ກຕພີມິໃນປີ 2018-2019; 

o ແຜ່ນພາບສະແດງ 30 ແຜ່ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊວີະວທິະຍາ, ເຄມ ີແລະ ຟຊີກິ ກ າລງັຖ ກກະກຽມ 
ແລະ ຈະຖ ກວາງສະແດງໃນປີ 2019. ສະມາຊກິໃນຄະນະມ ີ31 ຄນົ. 

 

• ສ າລບັຫ ກັສູດການສກຶສາທີ່ ບ ່ ແມ່ນພາກສາມນັ ມພີະນກັງານແຂວງ ແລະ ຊາວບາ້ນຈ ານວນ 16 ຄນົ ໄດຮ້ບັ
ການຝກຶອບົຮມົຢ່າງບ ່ ເປນັທາງການກ່ຽວກບັປ່າສະຫງວນ ພູຈອມວອຍ ໃນແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ພອ້ມດວ້ຍກາ
ນຝກຶອບົຮມົທີ່ ກວມເອາົຫ າຍຫວົຂ  ້ເຊິ່ ງລວມມ:ີ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງສດັ ແລະ ສດັຫາຍາກ, ພ ດພນັ ແລະ 
ເຊ ອ້ລາ; ທ ລະນວີທິະຍາທອ້ງຖິ່ ນ, ຄ ນລກັສະນະຂອງນ າ້ ແລະ ຄ ນນະພາບດນິໃນເຂດປ່າສະຫງວນ; 
ຄວາມເຂັມ້ຂອງແສງອາທດິ ເພ ່ ອໃຊເ້ປນັພະລງັການໝນູວຽນ. ຫ ກັສູດນີໄ້ດຖ້ ກຈດັຂຶນ້ໃນຮູບແບບການ
ຮຽນຮູໂ້ດຍວທິກີານປະຕບິດັ.  

 

ເປົາ້ໝາຍ 2:  ຊາ້ສ ດພາຍໃນປ ີ 2020, ຕອ້ງໄດເ້ຊ ່ ອມສານຄ ນຄ່າ ຂອງຊວີະນາໆພນັ ເຂົາ້ໃນການ 
ພດັທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, ຍ ດທະສາດການຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ຂະບວນ ການວາງ

ແຜນ ເຊິ່ ງກ າລງັຖ ກເຊ ່ ອມສານ ເຂົາ້ໃນລະບບົການບນັຊ ີແລະ ລະບບົການລາຍງານແຫ່ງຊາດຕາມ ຄວາມເໝາະສມົ. 
 

ລະດບັຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5 - ກ າລງັປບັປ ງ ແຕ່ຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຫ າຍ
ຂຶນ້. 
ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6  

 
56 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FEB-NUOL-Annual-Report-2017.pdf  
57 https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FNS-NOUL-Annual-Report-2017.pdf  

https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FEB-NUOL-Annual-Report-2017.pdf
https://laoepf.org.la/wp-content/uploads/formidable/47/LENS2_FNS-NOUL-Annual-Report-2017.pdf
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ຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍ 

ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ  
ຂຶນ້ກບັຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 5 ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ໄດມ້ກີານປບັປ ງ 
ກອບວຽກທາງກດົໝາຍ ເພ ່ ອນ າເອາົຄ ນຄ່າ      ຊວີະນາໆພນັ ເຂົາ້ໃນຂະແໜງການຍ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ກດົໝາຍ, ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ເກດີຂຶນ້ໃນລະດບັຊາດ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຕັງ້ແຕ່ເວລານັນ້, ມນັບ ່ ມຄີວາມ ສອດຄ່ອງກນັ
, ແຜນງານຂອງຂະແໜງການກ່ຽວກບັ ການເຊ ່ ອມສານວຽກງານຊວີະນາໆພນັເຂົາ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການ
ພດັທະນາ ລວ້ນແຕ່ບ ່ ໄດມ້ກີານລວມເອາົຊ ີວະນາໆພນັເຂົາ້ໃນການບນັຊແີຫ່ງຊາດ. ຍງັບ ່ ມແີຜນງານ ທີ່ ສອດຄ່ອງໃນ
ທົ່ ວປະເທດທີ່ ພຈິາລະນາການປະກອບ ສ່ວນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊວີະນາໆພນັ ເພ ່ ອຫ  ດ ຜ່ອນ
ຄວາມທ ກຍາກ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ທງັໂຄງ ການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນ ິ ເວດກະສກິ າເຂດ ພູດອຍ
ພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການສິ່ ງ ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ II ໄດມ້ແີຜນງານຍ່ອຍ ທີ່
ກ າລງັເຊ ່ ອມສານການປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ເຂົາ້ກບັການພດັທະນາດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການ
ຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ. (ເບິ່ ງກ ລະນສີກຶສາຂອງໂຄງ ການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າ ເຂດພູ
ດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການສິ່ ງ ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ II)   
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

• ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປລາວ ໄດ ້      
ປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາແຜນດ າເນນີງານຍ ດທະສາດຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ, ແຜນດ າເນນີງານ 
ກະສກິ າຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ 2 ແຜນດ າເນນີງານຍ ດທະສາດ 
ຊວີະນາໆພນັຂັນ້ແຂວງ ຂອງແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັໄດພ້ດັທະນາຍ ດທະ
ສາດຊວີະນາໆພນັຂັນ້ແຂວງ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຍ ດທະທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ
ຂັນ້ແຂວງ ສ າລບັແຂວງອດັຕະປ ອກີດວ້ຍ; 

• ດັ່ ງທີ່ ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນງານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຫ ກັ ແລະ ໂຄງການລເິລີ່ ມການອະນ ລກັ ຊວີະນາໆ
ພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  (CEP-BCI).  ລະບຽບການຂັນ້ແຂວງກ່ຽວກບັການອະນ ລກັຊວີະນາພນັ ຕາມ
ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ໃນແຂວງອດັຕະປ , ຈ າປາສກັ, ແລະ ເຊກອງ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ດດັປບັ ສ າລບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນລະດບັຊ ມຊນົ. 

 

ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້

• ການຮ່ວມມ  ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອງົການຮ່ວມມ ສາກນົຍີ່ ປ ່ ນ (JICA) ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້
ແບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການຫ  ດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພດິ ຈາກການ
ຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ເຊິ່ ງສາ້ງຂຶນ້ໃນປີ 2015. ຈ ດປະສງົຂອງ ໂຄງການແມ່ນ
ເພ ່ ອເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ໂດຍການລວມ ເອາົໂຄງການຫ  ດ 
ຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ເຂົາ້ໃນພາກຍ ດທະສາດ 
ແລະ ການປບັປ ງຂ ມູ້ນຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ;້ 

• ກມົປ່າໄມ ້ໄດດ້ າເນນີການທບົທວນຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້ໄປເຖງິປີ 2020. ບດົລາຍງານການທບົທວນໄດຖ້ ກ
ນ າສະເໜ ີແລະ ປກຶສາຫາລ ລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນທົ່ ວປະເທດ;  
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• ຕວົຊີວ້ດັຜນົສ າເລດັປ່າໄມ ້2014 ກ ່ ໄດຖ້ ກພດັທະນາຂຶນ້ (FSCAP, 2014). ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຕັງ້ແຕ່
ເວລານັນ້ເປນັຕົນ້ມາ ກ ບ ່ ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກ່ຽວກບັການປບັປ ງຍ ດທະສາດປ່າໄມເ້ລຍີ. ກມົປ່າໄມໄ້ດໃ້ຫຄ້ າ
ແນະນ າວ່າ ໃນປີ 2019 ພວກເຂາົໄດວ້າງແຜນການປບັປ ງຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້ຈນົເຖງິປີ 2030;  

• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດພ້ດັທະນາລະບບົຂ ມູ້ນປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດຂຶນ້. ລະບບົນີປ້ະກອບມກີານ ປະ
ເມນີຜນົຂ ມູ້ນດາ້ນປະລມິານຂອງສາມປະເພດການປ່ຽນແປງການປກົຫ ມ້ປ່າໄມ ້ແລະ ການປ່ຽນແປງ ດາ້ນ
ການເກບັກກັທາດກາກບອນໃນທ ກໆຫາ້ປີ (2000, 2005, 2010, 2015.) ຢ່າງເປນັລະບບົ. ແຜນງານການ
ປ່ຽນແປງການປກົຫ ມ້ປ່າໄມແ້ມ່ນອງີຕາມລະບບົບນັຊປ່ີາໄມແ້ຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບ ວທິກີານຂອງກອງ
ທນຶຄູ່ຮ່ວມງານກາກບອນປ່າໄມ ້(FPCF). 

 

ການຄ ມ້ຄອງເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ 
• ບດົລາຍງານສະບບັລ່າສ ດຈດັພມິໂດຍການຮ່ວມມ ຂອງອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສະຫະປະຊາ

ຊາດ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ58ສະເໜີ
ແນະໃຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກ
ວຊິາການພາຍໃຕກ້ານນ າພາຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຄະນະ
ກ າມະການນີ ້ ຄວນໃຫກ້ານນ າພາ ໂດຍລວມ ແລະ ໃຫທ້ດິທາງກ່ຽວກບັການນ າໃຊ ້ ປະໂຫຍດຈາກເຂດ
ດນິບ ລເິວນນ າ້ທົ່ ວປະເທດຢ່າງສະຫ າດ, ພດັທະນາຄວາມເຫນັທີ່ ກງົກນັ ລະຫວ່າງ ລດັຖະມນົຕກ່ີຽວກບັ
ຄວາມສ າຄນັຂອງຕນົ ແລະ ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍຫ ກັທີ່ ເປນັທດິທາງອນັຈ າເປນັ ແລະ ຄວນພດັທະນາແຜນ
ຍ ດທະສາດຂອງການດ າເນນີງານຂອງຕນົ; 

• ໃນດາ້ນການດ າເນນີງານກ່ຽວກບັເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ໃນ ສປປ ລາວ ໄດມ້ກີານພດັທະນາຄ າແນະນ າ, ໂປສ
ເຕ,ີ ແລະ ແຜ່ນພບັຈ ານວນຫ າຍ ສ າລບັການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປະມງົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບດັ. ຫ ງັຈາກທີ່ ລດັຖະບານໄດອ້ອກຄ າສັ່ ງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ5 ວ່າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການ
ກວດສອບສດັປ່າ ແລະ ພ ດພນັປ່າຫວງຫາ້ມໄດຖ້ ກປະກາດໃຊ ້ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຕອບໂຕ ້ ອາຊະຍາ
ກ າສດັປ່າ ແລະ ສດັນ າ້ກ ໄດຖ້ ກວາງອອກ. ແຕ່ຄ າແນະນ າລະອຽດທີ່ ສະເພາະເຈາະຈງົຕ ່ ກບັ ຊບັພະຍາກອນ
ນ າ້ແມ່ນຍງັຢູ່ໃນໄລຍະພດັທະນາ; 

• ນອກຈາກນັນ້, ກດິຈະກ າການຮ່ວມມ ຫ າຍຢ່າງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊິ່ ງແນໃສ່ການຮກັສາ
ຊວີະນາໆພນັຂອງແມ່ນ າ້ຂອງ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີປ້ະກອບມ:ີ 

o ໂຄງການປະມງົລາວ-ໄທ, ເຊິ່ ງເປນັໂຄງການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ 
ອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ-ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານປະເທດບາ້ນໃກເ້ຮ ອນ
ຄຽງ59; 

o ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດມ້ກີານຮ່ວມມ ກບັສູນພດັທະນາການປະມງົໃນເຂດອາຊຕີາເວນັ
ອອກສຽງໃຕ ້(SEAFDEC)60, ເຄ ອຂ່າຍສູນການເພາະລຽ້ງສດັນ າ້ເຂດອາຊປີາຊຟີກິ (NACA) ກ່
ຽວກບັແຜນງານການປະມງົ;  

o ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊ ມລະຫວ່າງພມົແດນ ຂອງຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ້ຂອງ 
(MRC).  
 

 
58  ກນົໄກສະຖາບນັ ສ າລບັການຄ ມ້ຂອງທີ່ດ ີເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດຂອງ ສນົທສິນັຍາ ຣ າຊາ 
http://www.fao.org/3/I8803EN/i8803en.pdf  
59 http://www.wwf.org.la/projects/lao_thai_fisheries/ 
60 http://www.seafdec.org/fisheries-country-profile-lao-pdr/  

http://www.fao.org/3/I8803EN/i8803en.pdf
http://www.wwf.org.la/projects/lao_thai_fisheries/
http://www.seafdec.org/fisheries-country-profile-lao-pdr/
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ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ 

• ມະຕກິານຄ ມ້ຄອງທີ່ ດນິສະບບັໃໝ່, ເຊິ່ ງໄດຖ້ ກຮບັຮອງໂດຍກ າມະການສູນກາງພກັ ໃນປີ 2017 

(LPRP, 2017);  

• ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ແມ່ນມຄີວາມມ ່ ງໝັນ້ຢ່າງຕ ່
ເນ ່ ອງ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັໄດຈ້ດັຕັງ້ຫ າຍກດິຈະກ າສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂຶນ້ ທງັໃນລະດບັແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ: 

o ພະນກັງານຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໄດຮ້ບັ
ການຝກຶກ່ຽວກບັການກ ານດົເຂດນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການນ າໃຊຫ້ າຍຊອບແວດາ້ນລະບບົຂ ມູ້ນທາງພູມ
ສາດ (GIS); 

o ປຶມ້ຄູ່ມ ການຄ ມ້ຄອງການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໄດຖ້ ກພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນກດິຈະກ າພາກສະ   
ໜາມຂອງບນັດາໂຄງການສາ້ງແຜນທີ່ ນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ.  

o ລະບບົການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມທີ່ ດນິໃນລະດບັແຂວງແມ່ນຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນພດັທະນາ; 
o ກ່ຽວຂອ້ງກບັການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ, ລດັຖະບານໄດພ້ດັທະນາຖານຂ ມູ້ນ 

ATLAS ດາ້ນຂະແໜງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຂະແໜງ 
ກະສກິ າ. 

 ເປົາ້ໝາຍ 3: ຊາ້ສ ດພາຍໃນປ ີ 2020, ບນັດາສິ່ ງຈງູໃຈ, ລວມມເີງນິອ ດໜນູ, ສິ່ ງທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ ແກ່
ຊວີະນາໆພນັ ຕອ້ງໄດຖ້ ກລບົລາ້ງ, ຢ ດຕ ິຫ   ປະຕຮູິບ ເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນ ຫ   ຫ ກີເວັນ້ຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ແຮງຈງູ
ໃຈ ດາ້ນບວກຕ ່ ກບັການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ນ າ
ໃຊ,້ ສອດຄ່ອງ ແລະ ເຊ ່ ອມສານເຂົາ້ກບັການອະນ ລກັ ແລະ ພນັທະສາກນົຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ໂດຍຄ ານງຶ ເຖງິ
ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ. 
 

ລະດບັຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ5 - ກ າລງັປບັປ ງ ແຕ່ຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມ
ຫ າຍຂຶນ້ 
 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 6 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃດໆ ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປຂອງຄວາມຄ ບໜາ້: ສ າລບັອ ດສາຫະກ າສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ການພດັທະນາລະບຽບການ ດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນ ສປປ ລາວ ລວມມກີດົໝາຍປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (EPL) ຂອງປີ 1999 ເຊິ່ ງ
ໄດຮ້ບັການປບັປ ງໃນປີ 2013 ແລະ ບດົແນະນ າກ່ຽວກບັການລເິລີ່ ມການກວດສອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມລາວ (ການ
ປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ) ປີ 2013. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ບ ລສິດັເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ ແລະ ບ ່ ແຮ່ ໄດມ້ກີານປະຕິ
ບດັຕາມໃນລະດບັເຂັມ້ງວດສູງສ ດ ແລະ ໄດສ້ະໜອງທນຶແກ່ລະບຽບການເຫ ົ່ ານີ.້ ແຕ່ຂະແໜງການສ່ວນໃຫຍ່ບ ່ ໄດ ້
ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງໃກຊ້ດິ ແລະ ບ ່ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມກອບວຽກແຜນການຄ ມ້ຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມສງັຄມົສິ່ ງແວດລອ້ມ/EMP. ສປປ ລາວ ຍງັບ ່ ໄດພ້ດັທະນາລະບບົ ການໃຫສ້ິ່ ງຈງູໃຈ ທາງດາ້ນບວກ 
ສ າລບັການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັທີ່ ຍ ນຍງົ.    
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ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

• ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດປ້ບັປ ງດ າລດັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ, ເຊິ່ ງຖ ກຮບັຮອງໂດຍລດັຖະບານ ໃນປີ 2019. ດ າລດັການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດ ລອ້ມ
ໄດສ້ົ່ ງຜນົຕ ່ ກບັການປບັປ ງຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ໄດ ້ມອບໂອນ
ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃຫແ້ກ່ລະດບັແຂວງ ເພ ່ ອປບັປ ງ ແລະ ນ າເຂົາ້ສູ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ;  

• ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ແຂວງ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປະເມນີຜນົ 
ກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົສະບບັໃໝ່ຢ່າງຫາ້ວຫນັ ໂດຍນ າໃຊຄູ່້ມ ແນະນ າ ການປະເມນີ 
ຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ພະນກັງານພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ ແຂວງ
ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັຄູ່ມ ດາ້ນວຊິາການທົ່ ວໄປ ກ່ຽວກບັປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ-
ສິ່ ງແວດລອ້ມ (ການຂຽນ, ການທບົທວນ ແລະ ການຕດິຕາມ); 

• ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດປ້ບັປ ງບນັດາຄ າແນະນ າທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ/ຫ            
ພດັທະນາຄູ່ມ ແນະນ າສະເພາະສະບບັໃໝ່ກ່ຽວກບັ ການກະກຽມການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ         
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມາດຕະການຫ  ດຜ່ອນສ າລບັ (a) ການຂ ດຄົນ້ ແລະ ການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດບ ່ ແຮ່, (b) 

ການກ ່ ສາ້ງ ແລະ ການດ າເນນີງານຂອງໂຄງການເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ, ແລະ (c) ການກ ່ ສາ້ງ ແລະ ການດ າ
ເນນີງານຂອງໂຄງການສາ້ງຖະໜນົ; 

• ຄະນະວທິະຍາສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ າລງັສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນຄວາມຮູ ້
ທາງວຊິາການກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ (EIA) ແລະ ໄດສ້ະໜອງຄູ່ມ ຫ ກັສູດ ການ
ຝກຶອບົຮມົຈ ານວນ 5 ຫ ກັສູດ (ພະລງັງານ, ບ ່ ແຮ່, ກະສກິ າ, ການພດັທະນາອ ດສາຫະກ າ ແລະ ໂຄງລ່າງ
ພ ນ້ຖານ) ໄດຖ້ ກພດັທະນາຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະວທິກີານຂັນ້ຕອນທີ່ ສະໜບັສະໜນູ ໃຫແ້ກ່ ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; 

• ນອກຈາກນັນ້, ໜ່ວຍງານບ ລຫິານໃນລະດບັແຂວງ ປະຈ ບນັແມ່ນຮບັຜດິຊອບປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່         
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ແຕ່ລະແຂວງກ ໄດຈ້ດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂຶນ້. 
ນອກຈາກນັນ້, ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ແຂວງ ຍງັມພີາລະບດົບາດ ໃນ
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມອກີດວ້ຍ: 

o ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມ ອງ; 

o ການຈດັຕັງ້ກດິຈະກ າການຕດິຕາມໂຄງການລງົທນຶໃນຂັນ້ແຂວງ; 
o ຈດັຕັງ້ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການເກນັກ າຂ ມູ້ນຂອງໂຄງການລງົທນຶທີ່ ມຢູ່ີໃນແຂວງ; 
o ກວດສອບໃບຢັງ້ຢ ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; 

o ພດັທະນາຕາຕະລາງຂ ມູ້ນການລງົທນຶໃນລະດບັແຂວງ, ປອ້ນຂ ມູ້ນການລງົທນຶ ແລະ ລາຍງານໄປ
ຍງັກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

 

ເປົາ້ໝາຍ  4: ຊາ້ສ ດພາຍໃນປ ີ2020, ລດັຖະບານ, ຫວົໜ່ວຍທ ລະກດິ, ຄູ່ຮ່ວມງານໃນທ ກລະດບັ ຕອ້ງ
ປະຕບິດັ ເພ ່ ອໃຫບ້ນັລ  ຫ   ໄດຈ້ດັຕັງ້ແຜນການສ າລບັການຜະລດິ ແລະ ການບ ລໂິພກແບບຍ ນຍງົ ແລະ ໄດຮ້ກັສາ 
ຜນົກະທບົຂອງ ການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ທ າມະຊາດໃຫຢູ່້ໃນລະດບັທີ່ ດ ີພາຍໃຕຂ້ ຈ້ າກດັທາງ ຊວີະວທິະຍາ ທີ່
ປອດໄພ. 
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ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ5 ກ າລງັປບັປ ງ ແຕ່ຕອ້ງມກີານດ າເນນີງານໃຫຫ້ າຍຂຶນ້  
ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6  

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃດໆ ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປຂອງຄວາມຄ ບໜາ້: ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ມາດຕະຖານການຄອງຊບີທີ່ ເພີ່ ມ
ຂຶນ້ໄດນ້ າໄປສູ່ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການບ ລໂິພກທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຜະລດິຕະພນັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການບ ລກິານ
ຕ່າງໆ ທີ່ ໄດຈ້າກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ໃນລະຫວ່າງ 2010 ແລະ 2016 ຮ່ອງຮອຍທາງ
ລະບບົນເິວດວທິະຍາຂອງການບ ລໂິພກ (EFC) ສ າລບັ ສປປ ລາວ ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈາກ 1.2861 ເປນັ 1.9 

(ເຮກັຕາຕ ່ ຫວົຄນົ). ສ່ວນຫ າຍຂອງການເພີ່ ມຂຶນ້ແມ່ນ 53% ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນ ເຮກັຕາ/ຄນົ ການບ ລໂິພກຜະລດິຕະພນັ
ປ່າໄມ ້ແລະ 42% ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນ gha/p ຂອງການປູກພ ດ. ກ່ອນປີ 2016 ໄດມ້ຄີວາມກງັວນົຕ່າງໆກ່ຽວກບັການຂ ດ
ຄົນ້ຊບັພະຍາກອນໄມທ້ີ່ ຫ າຍເກນີໄປ. ເຖງິແມ່ນວ່າບນັດາກດິຈະກ າໃໝ່ຂອງລດັຖະບານ ສປປລາວ ເບິ່ ງຄ ວ່າຈະ
ຫວນກບັຄ ນ ຫ   ຢ່າງໜອ້ຍແມ່ນຫ  ດຜ່ອນທ່າອ່ຽງທີ່ ອາດກະທບົຕ ່ ການປະເມນີຜນົນີໃ້ນອະນາຄດົ. ໃນຊ່ວງເວລານີ ້
ການສ າຮອງ ຫ   ສ່ວນເກນີ62 ຂອງຄວາມສາມາດທາງຊວີະນາໆພນັໄດຫ້  ດລງົ, ແຕ່ວ່າຍງັຄງົມຜີນົໃນທາງບວກ. ໃນປີ 
2010 ຄວາມອາດສາມາດທາງຊວີະນາໆພນັທີ່ ເກນີອອກໄປແມ່ນ 0.363 ເຮກັຕາ/ຄນົ ພາຍໃນ 2016 ໄດຫ້  ດລງົເປນັ 

0.1 (ເບິ່ ງຮູບ 4.1).  ສິ່ ງນີໝ້າຍຄວາມວ່າ ການບ ລໂິພກຜະລດິຕະພນັ ແລະ  ການບ ລກິານທີ່ ໄດຈ້າກລະບບົນເິວດ
ໃນປະຈ ບນັຂອງປະຊາກອນທີ່ ມຢູ່ີ ແມ່ນຖ ວ່າຍງັຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມສາມາດຂອງ    ລະບບົນເິວດທີ່ ສາມາດຕອບ
ສະໜອງໄດ.້ ນອກຈາກນີຍ້ງັມກີານວເິຄາະສດັສ່ວນການບ ລໂິພກຂັນ້ພ ນ້ຖານສ ດທລິະດບັໂລກອກີດວ້ຍ. 
 

 
61 2019 ເຄ ່ ອຄ່າຍຮ່ອງຮອຍນເິວດໂລກ (Global Footprint). ບນັຊຮ່ີອງຮອຍນເິວດ ແລະ ຄວາມສາມາດຊວີະນາໆພນັ ແຫ່ງຊາດ, 

2019 ປບັປ ງ. 
62 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຊວີະນານາພນັ ແລະ ຮ່ອງຮອຍຊວີະພາບ ຂອງ ພາກພ ນ້ ຫ   ປະເທດ. 
63 ບາງການເພີ່ ມຂຶນ້ໃນ EFC ຖ ກຊດົເຊຍີໂດຍ ການເພີ່ ມຂຶນ້ໃນຄວາມສາມາດຊວີະນາໆພນັ ເພ ່ ອເພີ່ ມ ໃນຄວາມສາມາດຊວີະນາໆພນັ
ຂອງປ່າໄມ ້ແລະ ພ ນ້ທີ່ ເພາະປູກ 
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ຮູບ 4.1 ທ່າອ່ຽງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຮ່ອງຮອຍທາງນເິວດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງຊວີະນາໆພນັ: 1961 -2016. 
 

 
 

 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ບາງຂະແໜງການ ເຊັ່ ນ: ຊບັພະຍາກອນນ າ້ ປະຈ ບນັແມ່ນມຄີວາມຍ ນຍງົພາຍໃຕອ້ດັຕາການຂ ດ
ຄົນ້ທີ່ ມຢູ່ີ. ລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດລ້ະບ ການພດັທະນາໄຟຟາ້ພະລງັງານນ າ້, ວ່າມຄີວາມສ າຄນັຕ ່ ກບັການ  
ຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການລບຶລາ້ງຄວາມທ ກຍາກຂອງປະເທດ. ໃນເວລາດຽວກນັ, ການເດນີໜາ້ທີ່
ວ່ອງໄວ ແລະ ການພດັທະນາໄຟຟາ້ພະລງັງານນ າ້ຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນກ າລງັປ່ຽນແປງວທິກີານນ າໃຊນ້ າ້ ແລະ ກ າລງັ
ສາ້ງຄວາມກດົດນັແກ່ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການດ າລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ.  ປະລມິານການໄຫ ຂອງນ າ້ປະຈ າປີ ທງັ 
ໝດົໃນ ສປປ ລາວ ມປີະມານ 270 ພນັລາ້ນແມດັກອ້ນ, ທຽບເທົ່ າ 35% ຂອງສະເລ່ຍການໄຫ ປະຈ າປີຂອງ ອ່າງ

ຮູບ 4.2 ຄ່າຄວາມກດົດນັພ ນ້ຖານຂອງການໃຊນ້ າ້ ໃນ ສປປ ລາວ  
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ແມ່ນ າ້ຂອງທງັໝດົ. ປະລມິານນ າ້ຈ ດໝນູວຽນປະຈ າປີແຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຢູ່ທີ່  270 ພນັລາ້ນແມດັກອ້ນ, ຫ   ປະມານ 

600,000 ແມດັກອ້ນຕ ່ ຄນົ, ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມຕອ້ງການໃນປະຈ ບນັ ມພີຽງແຕ່ 259 ແມດັກອ້ນ/ຄນົ. ປະລມິານ
ນ າ້ທີ່ ມຢູ່ີຈ ານວນ 270 ພນັລາ້ນແມດັກອ້ນ ແລະ 5.7 ພນັລາ້ນ ໄດຖ້ ກນ າໃຊ ້ແລະ ຍງັເຫ  ອ 264.3 ພນັລາ້ນແມດັ
ກອ້ນ ທີ່ ໄຫ ວຽນໃນແມ່ນ າ້ທ າມະຊາດຕ່າງໆ. ຄ່າຄວາມກດົດນັພ ນ້ ຖານຂອງການໃຊນ້ າ້ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕ ່ າ 
(ຮູບ4.1)64. ຄ່າຄວາມກດົດນັພ ນ້ຖານ ຂອງການໃຊນ້ າ້ ວດັແທກ ອດັຕາສ່ວນຂອງການດງຶ ນ າ້ອອກມາໃຊປ້ະຈ າປີ
ທງັໝດົ ຕ ່ ກບັປະລມິານສະເລ່ຍປະຈ າປີ ຂອງນ າ້ໃນທ າມະຊາດທີ່ ມຢູ່ີ ແມ່ນຕວົຊີວ້ດັທີ່ ຖ ກ ນ າໃຊທ້ົ່ ວໄປ ເຊິ່ ງເອີນ້
ວ່າຄວາມຕອ້ງການນ າ້ສ າພນັ.    
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

ຂະແໜງການປ່າໄມ ້ 
• ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອງົການຮ່ວມມ ສາກນົຍີ່ ປ ່ ນ (JICA) ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແບບຍ ນ

ຍງົ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິ ຈາກ ການຕດັ ໄມທ້ າ ລາຍ
ປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ເຊິ່ ງສາ້ງຂຶນ້ໃນປີ 2015 (ປະຈ ບນັນີກ້ານສະໜບັ ສະໜນູຂອງ ອງົການ
ຮ່ວມມ ສາກນົຍີ່ ປ ່ ນ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມແ້ມ່ນຖ ກໂຮມເຂົາ້ກນັເປນັໂຄງການ ດຽວຊ ່ ວ່າ ໂຄງ ການ
ຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ F-REDD)) 

(ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ບ ລສິດັໂກກູໄຊ 
ໂກໂຢ., 2015). ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການແມ່ນເພ ່ ອເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫແ້ກ່ ການຄ ມ້ຄອງປ່າ 
ໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ໂດຍຜ່ານການລວມເອາົການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກ ການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ 
ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ເຂົາ້ໃນພາກສ່ວນຍ ດທະສາດ ແລະ ການປບັປ ງຂ ມູ້ນ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ;້  

• ກມົປ່າໄມ ້ ໄດດ້ າເນນີການທບົທວນຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້ ໄປເຖງິປີ 2020. ບດົລາຍງານການທບົທວນ ໄດ ້
ຖ ກນ າສະເໜ ີແລະ ປກຶສາຫາລ ລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນທົ່ ວປະເທດ. ລວມທງັ, ຕວົຊີວ້ດັ ຜນົ
ສ າເລດັປ່າໄມ ້ 2014 ກ ່ ໄດຖ້ ກພດັທະນາຂຶນ້ (FSCAP, 2014). ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຕັງ້ແຕ່ເວລາ ນັນ້
ເປນັຕົນ້ມາ ກ ບ ່ ມຄີວາມຄ ບໜາ້ກ່ຽວກບັການປບັປ ງຍ ດທະສາດປ່າໄມເ້ລຍີ. ກມົປ່າໄມໄ້ດໃ້ຫຄ້ າ ແນະນ າ
ວ່າ ໃນປີ 2019 ພວກເຂາົໄດວ້າງແຜນການປບັປ ງຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້ຈນົເຖງິປີ 2030; 

• ໃນການຄ ມ້ຄອງປ່າຜະລດິ, ແຜນການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ສ າລບັເຂດປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ທງັໝດົ 51 ເຂດ 
ແລະ 112 ຕອນ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໂດຍກມົປ່າໄມ ້ດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການພດັທະນາ
ຊນົນະບດົ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ (SUFORD) ໂຄງການຂະຫຍາຍ ( MAF, 2017); 

• ໃນປີ 2018 ໂຄງການພນັທະມດິປ່າເຂດຮອ້ນ ແລະ ກມົປ່າໄມ ້ ໄດຈ້ດັຕັງ້ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ອອກໃບ 
ຢັງ້ຢ ນປ່າໄມຊ້ ມຊນົ, ຂະບວນການກວດສອບປ່າໄມສ້ າລບັສອງຊ ມຊນົໃນແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ແລະ ເຂດ 
ອ ່ ນໆໃນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. ນອກຈາກນັນ້, ສະພາບ ລຫິານປ່າໄມ ້ (Forest Stewardship 

Council (FSC) ແລະ ຂະບວນການກວບສອບແມ່ນກ າລງັດ າເນນີຕ ່ ໄປ ເພ ່ ອຢັງ້ຢ ນເຂດປ່າຜະລດິອກີ 4 
ແຫ່ງໃນແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ; 

• ສະພາບ ລຫິານປ່າໄມໄ້ດອ້ອກໃບຢັງ້ຢ ນສ າລບັສອງຊ ມຊນົໃນເມ ອງບ ລຄິນັ, ແຂວງບ ລຄິ າໄຊສ າລບັຫວາຍ 
(ຫວາຍທນູ) ຄ ນໃໝ່ ໃນເດ ອນທນັວາ 2018 ແລະ ມກີ ານດົຈນົເຖງິເດ ອນມນີາ 2022 ສ າລບັເຂດປ່າໄມ ້

 
64 [ຄ່າຄວາມກດົດນັພ ນ້ຖານຂອງການໃຊນ້ າ້ - ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍອງົກອນ Open Development Laos]  

ທີ່  https://laos.opendevelopmentmekong.net/map-explorer/]”ໂດຍ Open Development Laos, ໄດຮ້ບັອະນ  ຍາດ
ພາຍໃຕ ້CC-BY-SA. 
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ທງັໝດົປະມານ 10,949 ຮຕ65.  

• ແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ VPA, ທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະ    
ໜບັສະໜນູຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ ເຊິ່ ງໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອກມົກວດກາປ່າໄມ ້ ແລະ ຫ າຍອງົການ              
ບ ລກິານຊ ມຊນົໃນການສກຶສາກ່ຽວກບັຫ າຍຫວົຂ ທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິທຂິອງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນການຂາຍ
ຜະລດິຕະພນັໄມ ້ເຊິ່ ງລວມມປ່ີາໄມນ້ າໃຊຂ້ອງບາ້ນ. 

 

ຂະແໜງການນ າ້ 
• ໃນປີ 2017 ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານໂລກໄດລ້ງົນາມໃນຂ ຕ້ກົລງົການ ໃຫທ້ນຶສະໜບັ ສະໜນູ

ເພີ່ ມຈ ານວນ 25 ລາ້ນໂດລາ ແກ່ໂຄງການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ ໃນແມ່ນ າ້ຂອງແບບເຊ ່ ອມສານ 
(MIWRM). ໂຄງການນີມ້ສີາມອງົປະກອບ 1) ອງົປະກອບທ າອດິ, ການຄ ມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນນ າ້ ລະດບັ
ພາກພ ນ້, ແນໃສ່ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ້ຂອງສາກນົໃນ ການອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກແກ່ກອງປະຊ ມການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, ກ າປູເຈຍ
, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ, ອງົປະກອບທສີອງ, ການຄ ມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນ ນ າ້ລະດບັຊາດ ໂດຍແນ ໃສ່
ເພ ່ ອເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນສະຖາບນັ ແລະ ວຊິາການ ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້
ແບບປະສມົປະສານ, ອງົປະກອບທສີາມ, ການຄ ມ້ຄອງອ່າງແມ່ນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ າ້.  

 

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ B: ຫ  ດຜ່ອນຄວາມກດົດນັໂດຍກງົຕ ່ ກບັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົ 

 ເປົາ້ໝາຍ 5: ພາຍໃນປ ີ2020, ອດັຕາການສູນເສຍແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທ າມະຊາດທງັໝດົ, ເຊິ່ ງລວມມ ີ

ປ່າໄມ,້ ຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງຫ  ດລງົເຄິ່ ງໜຶ່ ງ ແລະ ຫາກເປນັໄປໄດແ້ມ່ນໃຫເ້ຫ  ອສູນ, ພອ້ມທງັຫ  ດຜ່ອນຄວາມເສ ່ ອມໂຊມ 

ແລະ ການຜ ພງັ.  
 

ລະດບັຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ5 - ໄດມ້ກີານປບັປ ງບາງສ່ວນ ແຕ່ຄວາມຄ ບໜາ້ ຕວົ
ຈງິຕ ່ ກບັເປົາ້ໝາຍແມ່ນມໜີອ້ຍຫ າຍ. ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6  

ຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້ ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປຂອງຄວາມຄ ບໜາ້: ການປກົຫ ມ້ປ່າໄມທ້ີ່ ກວ້າງຂວາງຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດດ້ າເນນີ ໄປສູ່
ເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້ ແລະ ອາດຈະເກນີເປົາ້ໝາຍ. ມຂີ ມູ້ນຈ ານວນຫ າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັການປກົຫ ມ້ປ່າໄມ ້ ແລະ 
ການສູນເສຍປ່າໄມ,້ ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັການເສ ່ ອມໂຊມ ຂອງແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຫ   ປະເພດແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່     
ອາໄສອ ່ ນໆ ເຊັ່ ນ ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ແມ່ນມຈີ າກດັຫ າຍ. 
 

ການວເິຄາະລ່າສ ດຈາກພະແນກບນັຊ ີແລະ ການວາງແຜນປ່າໄມ ້ສປປ ລາວ (FIPD) ໄດຄ້າດຄະເນວ່າ ການປກົຫ ມ້
ປ່າໄມ ້ປີ 2005 ແມ່ນມພີຽງແຕ່ 61% ແລະ ການປກົຫ ມ້ປ່າໄມ ້ໃນປີ 2015 ແມ່ນມພີຽງແຕ່ 58%. ອດັຕາຂອງການ
ສູນເສຍປ່າໄມ ້ຈາກປີ 2005 ຫາ 2015 ແມ່ນປະມານ 3.1% (ປະມານ 735,000 ຮຕ), ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກນັ, ທີ່
ດນິກະສກິ າໄດຂ້ະຫຍາຍອອກປະມານ 2.1%. ການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຈາກ FORMA66 ໄດແ້ຈງ້ເຕ ອນການສູນເສຍການ
ປກົຫ ມ້ຕົນ້ໄມທ້ີ່ ໄດມ້ກີານລາຍງານມາແມ່ນ 9,500 ຮຕ ຫ   ໜອ້ຍກ່ວາ 0.1% ຂອງການປກົຫ ມ້ປ່າໄມທ້ີ່ ມຢູ່ີ. ຮູບ 

 
65 https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sS1MAAU&type=certificate&return=certificate.php 
66 ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນໂລກ ແລະ ສູນເພ ່ ອການພດັທະນາໂລກ.  “ການແຈງ້ເຕ ອນ FORMA” ເຂົາ້ເບິ່ ງທີ່   Global Forest Watch 

on [30/4/2019]. www.globalforestwatch.org. 

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sS1MAAU&type=certificate&return=certificate.php


 

  

104 
 

5.1 ດາ້ນລ ່ ມ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຂດພ ນ້ທີ່ ຂອງ ການສູນເສຍການປກົຫ ມ້ ປ່າໄມ ້ຫ   ຕົນ້ໄມ ້ລະຫວ່າງ ປີ 2000 

ແລະ 2007. ເບິ່ ງການແຈກຢາຍຂອງປ່າໄມພ້ ນ້ຖານໃນຮູບ 5.2 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຂດພ ນ້ທີ່ ຂອງປ່າໄມພ້ ນ້ຖານ
ໃນປີ 2001 (ພ ນ້ທີ່ ຂອງປ່າດງົດບິຕບຶໜາທີ່ ເຕບີໃຫຍ່ເຕມັທີ່ ). ຈາກຂ ມູ້ນນັນ້ ພວກເຮາົສາມາດເຫນັໄດສ້ດັສ່ວນຂອງ
ການສູນເສຍປ່າໄມ ້ທີ່ ມທ່ີາອ່ຽງວ່າຈະເກດີມກີານຖາງປ່າໄມ ້ເກດີໃໝ່ອກີຄັງ້ ເຊິ່ ງມນັເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການເຮດັໄຮ່
ເລ ່ ອນລອຍແບບດັງ້ເດມີ ທີ່ ໄດດ້ າເນນີໃນຫ າຍພ ນ້ທີ່ ຂອງ    ສປປ ລາວ.   
 

ຮູບ 5.1 ການສູນເສຍການປກົຫ ມ້ປ່າໄມ ້2000-2017 

 
 

ຮູບ5.2 ການປກົຫ ມ້ປ່າໄມພ້ ນ້ຖານ ສປປ ລາວ 2001 
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ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ໃນ  ສປປລາວ, ເຊັ່ ນດຽວກບັຫ າຍປະເທດ ແມ່ນມບີດົບາດສ າຄນັ ໃນການຄວບຄ ມນ າ້ ແລະ ຕ ່
ສູກ້ບັໄພແຫງ້ແລງ້. ເຂດດນິບ 
ລເິວນນ າ້ ມບີດົບາດສ າຄນັ
ຫ າຍ ຕ ່ ກບັຊວີດິຂອງປະຊາ
ຊນົລາວ. ດວ້ຍປະຊາກອນຈ າ
ນວນ 6.9 ລາ້ນຄນົ, ປະຊາຊນົ
ສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສດນິບ ລເິວນ
ນ າ້ໃນເຂດອ່າງແມ່ນ າ້ຂອງທີ່ ອ 
ດມົສມົບູນ ແລະ ອາໄສເຂດ
ດນິບ ລເິວນນ າ້ນີ ້ ໃນການດ າ
ລງົຊວີດິ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັ
ປະຈ າວນັ. ປະເທດລາວມີ
ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ທີ່ ສ າຄນັ
ປະມານ 30 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ນອນໃນເຂດຮ່ອມພູ 
ສາຍນ າ້ຫ ກັຂອງທາງທດິຕາເວນັຕກົ ແລະ ຕາເວນັຕກົສຽງໃຕຂ້ອງປະເທດ (ຮູບ 5.3), ເຊິ່ ງກວມເອາົປະມານ 1 ລາ້ນ
ເຮກັຕາ (Claridge, 1996). ຕວົເລກນີບ້ ່ ໄດລ້ວມເອາົ ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ຂະໜາດນອ້ຍ ແຕ່ລວມເອາົເຂດດນິ
ບ ລເິວນນ າ້ທີ່ ສ າຄນັ ພາຍໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ພູເຂາົຂອງທດິເໜ ອ ແລະ ຕາເວນັອອກຂອງປະເທດ ເຊິ່ ງຍງັບ ່ ທນັໄດມ້ກີານ
ສ າຫ ວດເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ເທ ່ ອ. ເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ເປນັດນິບ ລເິວນນ າ້ເຫ ົ່ ານີ ້ ເປນັບ່ອນຮອງຮບັຊວີະນາໆພນັທີ່
ສ າຄນັ. ຫ າຍກ່ວາ 481 ສາຍພນັປາໄດຖ້ ກລະບ  ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມ ີ22 ສາຍພນັແນະນ າ ແລະ ສາຍພນັໃໝ່ແມ່ນ
ຖ ກຄົນ້ພບົເປນັປະຈ າ. ໃນບນັດາສດັນ າ້ປະເພດອ ່ ນໆ, ປະກອບມສີດັເຄິ່ ງບກົເຄິ່ ງນ າ້ປະມານ 37 ສາຍພນັ, 7 ສາຍ
ພນັຂອງປູ ແລະ 10 ສາຍພນັຂອງກ ງ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັການບນັທກຶ, ແຕ່ການບນັທກຶເຫ ົ່ ານີກ້ວມເອາົພຽງແຕ່ 15% ຂອງຈ າ
ນວນຄາດຄະເນທງັໝດົ (Phonvisay, 2013). ຂ ມູ້ນລ່າສ ດກ່ຽວກບັທ່າອ່ຽງໃນຂອບເຂດ ແລະ ສະພາບການຂອງ 
ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ແມ່ນບ ່ ປະກດົເຫນັ, ແຕ່ວ່າ ໜຶ່ ງໃນໄພຂົ່ ມຂູ່ຕົນ້ຕ ທີ່ ມຕີ ່ ກບັຄວາມອ ດມົສມົບູນ ແລະ ຂອບເຂດ
ດນິບ ລເິວນນ າ້ແມ່ນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນນ າ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະການສາ້ງເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ. ພາຍໃນ ສປ
ປ ລາວ ມເີຂ ່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ 57 ແຫ່ງ ທີ່ ຖ ກຍ ່ ນສະເໜ ີເຊິ່ ງຈະສົ່ ງຜນົກະທບົອນັໃຫຍ່ຫ ວງຕ ່ ກບັເຂດດນິບ ລເິວນ
ນ າ້ທີ່ ເປນັເຂດທົ່ ງພຽງນ າ້ຖວ້ມ (ຮູບ 5.4) . 

ສປປ ລາວ ມປີະມານ 30 ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້, 
1  ລາ້ນ ຮຕ (Claridge 1 996) 
 
ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ພບົໃນ ຈ າປາ
ສກັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ 
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ຮູບ 5.4 ເຂ ່ອນໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ  

 
 

 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015 
 

• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດພ້ດັທະນາລະບບົຂ ມູ້ນປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດຂຶນ້. ລະບບົນີປ້ະກອບມ ີການປະ
ເມນີຜນົຢ່າງເປນັລະບບົຂອງຂ ມູ້ນດາ້ນປະລມິານຂອງສາມປະເພດການປ່ຽນແປງການປກົຫ ມ້ຂອງປ່າໄມ ້
ແລະ ການປ່ຽນແປງດາ້ນການເກບັກກັທາດກາກບອນ ໃນທ ກໆຫາ້ປີ (2000, 2005, 2010, 2015).
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ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຍງັໄດເ້ລີ່ ມການວາງແຜນສ າລບັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ3, 
ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະເລີ່ ມໃນທາ້ຍປີ 2019; 

• ການຕອບສະໜອງຕ ່ ການຂ ດຄົນ້ ແລະ ການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ສູງຂຶນ້ຈາກປ່າໄມ ້ສປປ ລາວ ໃນ
ເດ ອນພດຶສະພາ 2016, ລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ຄີ າສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ(ນຍ 15), ພອ້ມ
ກບັພນັທະອ ່ ນໆ, ເຊິ່ ງແນໃສ່ຄວບຄ ມອດັຕາການທ າລາຍປ່າໄມທ້ີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີອ ດສາຫະກ າ ປ ງ
ແຕ່ງໄມຢູ່້ ພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ເອງ ໂດຍການເກ ອດຫາ້ມການສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມເ້ລ ່ ອຍທງັ 
ໝດົ; 

• ໃນປີ 2017 ລດັຖະບານໄດລ້ເິລີ່ ມແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການ
ຄາ້ໄມ ້ (FLEGT) ຂ ຕ້ກົລງົເປນັຄູ່ຮ່ວມສນັຍາການຄາ້ແບບສະໝກັໃຈ (VPA) ໄດມ້ກີານເຈລະຈາ ກບັ
ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ເຊິ່ ງປະກອບມຂີະບວນການຄູ່ຮ່ວມສນັຍາຫ າຍຝ່າຍ ເພ ່ ອກ ານດົ ແລະ ຕກົ ລງົ
ກ່ຽວກບັນຍິາມໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ (TLD) ແລະ ການພດັທະນາລະບບົຮບັປະກນັຄວາມຖ ກ 
ຕອ້ງຂອງໄມຕ້າມກດົໝາຍ (TLAS). 

 

ເປົາ້ໝາຍ 6: ພາຍໃນປ ີ2020 ພນັປາ ແລະ ສດັບ ່ ມກີະດູກສນັຫ ງັ ແລະ ພ ດນ າ້ທງັໝດົ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການ
ຄ ມ້ຄອງ ແລະ ເກບັກ່ຽວຢ່າງຍ ນຍງົ, ຖ ກກດົໝາຍ ແລະ ນ າໃຊວ້ທິກີານທີ່ ອງີໃສ່ລະບບົນເິວດ ເປນັພ ນ້ຖານ, ເພ ່ ອ
ຫ ກີເວັນ້ ການເຮດັປະມງົທີ່ ຫ າຍເກນີໄປ, ມກີານຈດັຕັງ້ແຜນການ ແລະ ມາດຕະການຟ ນ້ຟູສ າລບັ ສາຍພນັທີ່ ຫ  ດລງົ
ທງັໝດົ, ການປະມງົຕອ້ງບ ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົທີ່ ຮາ້ຍແຮງຕ ່ ກບັສາຍພນັທີ່ ຖ ກຄ ກຄາມ ແລະ ລະບບົ ນເິວດທີ່ ອ່ອນແອ 

ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການປະມງົຕ ່ ກບັຄງັສດັ, ສາຍພນັ ແລະ ລະບບົນເິວດທີ່ ຢູ່ໃນຂດີຈ າກດັ ຂອງລະບບົນເິວດທີ່
ປອດໄພ. 
 

ລະດບັຂອງຄວບຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5 

ມຄີວາມຄ ບໜາ້ໜອ້ຍຫ າຍ ແລະ ກ າລງັຮາ້ຍແຮງຂຶນ້ 
 

ປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6  

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃດໆ  ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປຂອງຄວາມຄ ບໜາ້. ມນັມຄີວາມຫຍ ງ້ຍາກໃນການປະເມນີຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ ສປປລາວ ສ າ
ລບັເປົາ້ໝາຍນີ ້ເນ ່ ອງຈາກບ ່ ມແີຜນງານຕດິຕາມທີ່ ເຊ ່ ອຖ ໄດ ້ເຊິ່ ງກ ານດົເປົາ້ໝາຍທີ່ ລະດບັປະຊາກອນ ສາຍພນັ ແຕ່
ລະຊະນດິ. ບ ່ ມໂີຄງການລະດບັຊາດເພ ່ ອພຈິາລະນາການຜະລດິທີ່ ຍ ນຍງົໃນທົ່ ວການປະມງົຂອງ ສປປ ລາວ. ຄາດ
ຄະເນສະເລ່ຍການບ ລໂິພກປານ າ້ຈ ດຂອງປະເທດແມ່ນ 24.5 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ, ໃນຂະນະທີ່ ສດັນ າ້ອ ່ ນໆ ກວມເອາົ
ປະມານ 4.1 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ, ແລະ ຜະລດິຕະພນັຈາກທະເລປະມານ 29.0 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ ຂອງຈ ານວນ ແລະ ສດັນ າ້
ທີ່ ບ ລໂິພກ (Hortle, 2007). ເນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ສ າລບັການຫາປາ ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນຫ າຍກ່
ວາ 1.2 ລາ້ນ ຮຕ. ການບ ລໂິພກປານ າ້ຈ ດ ໂດຍສະເລ່ຍຂອງປະເທດແມ່ນປະມານ 167,922 ໂຕນ ຕ ່ ປີ ສ່ວນການບ 
ລໂິພກສດັນ າ້ອ ່ ນໆ ແມ່ນປະມານ  40,581 ໂຕນ ຕ ່ ປີ. 

ມກີານຕດິຕາມທີ່ ຈ າກດັຂອງຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ້ຂອງ 67  ເຊິ່ ງເຮດັໃຫກ້ານຈບັປາໂດຍລວມຕ ່ ຫວົໜ່ວຍຄວາມ
ພະຍາຍາມຫ  ດລງົ (ເບິ່ ງຮູບ 6.1) ເຊິ່ ງອາດສາມາດຊີໃ້ຫເ້ຫນັການຫ  ດລງົຂອງປະລມິານປາໂດຍລວມ. ເຖງິຢ່າງໃດກ 

 
67 http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Fishery-Monitoring-in-Lao-PDR-final.pdf 
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ຕາມ, ໄລຍະເວລາແມ່ນສັນ້ຫ າຍ ແລະ ບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການປ່ຽນແປງວທິກີານຕດິຕາມໃນລະຫວ່າງ
ການສກຶສາໄດກ້ ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາ. ການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າອກີອນັໜຶ່ ງ ແນໃສ່ການນ າໃຊພູ້ມປນັຍາດັງ້ເດມີທອ້ງຖິ່ ນຂອງ
ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ຖານນຍິມົຂອງປາ ແລະ ວນັທລ່ີາສ ດຂອງການຈບັປາຈ ານວນ 8 ສາຍພນັທີ່ ຫາຍາກ ຫ   ສາຍພນັປາ
ທີ່ ມຄີວາມໝາຍສ າຄນັທາງວດັທະນະທ າ (Gray et al 201768) ເຊິ່ ງໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ສາຍພນັປາທີ່ ໃຫຍ່ຂຶນ້, ແລະ 
ສາຍພນັທີ່ ນອນໃນສະຖານະທີ່ ຖ ກຄ ກຄາມສູງຂຶນ້ ໃນບນັຊສີແີດງ (Red List), ແມ່ນຖ ກຈບັໄດໜ້ອ້ຍລງົເມ ່ ອບ ່
ດນົມານີ ້ເຊິ່ ງໜອ້ຍກ່ວາສາຍພນັປາຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ມຄີວາມກງັວນົ ໃນດາ້ນການອະນ ລກັໜອ້ຍ     ກ່ວາ. ໃນຄວາມ
ກງັວນົສະເພາະຕ ່ ກບັປາທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັ ເຊັ່ ນ ປາເລມີ (Pangasius sanitwongsei) ຈາກການສ າພາດຄນົຫາປາ 
ພບົວ່າຍງັບ ່ ມຄີນົຫາປາຄນົໃດເລຍີທີ່ ສາມາດຈບັປາຊະນດິນີໄ້ດ ້ໃນໄລຍະເວລາຫ າຍກ່ວາ 14 ເດ ອນທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ 
ຄ່າສະເລ່ຍວນັສ ດທາ້ຍທີ່ ຈບັໄດແ້ມ່ນຫ າຍກ່ວາສອງປີທີ່ ຜ່ານມາ. 
 

ຮູບ 6.1 ການຈບັປາປະຈ າປ ີຂອງມວນຊວີະພາບປາຕ ່ ຫວົໜ່ວຍຄວາມພະຍາຍາມ. 

 
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

• ກມົລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົລາຍງານວ່າ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ເຂດວງັສະຫງວນຂຶນ້ທງັໝດົ 885 ແຫ່ງ (DoLF, 

2018). ໃນນັນ້ມເີຂດວງັສະຫງວນ 252 ແຫ່ງ ທີ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໂດຍຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ໃນແຂວງ
ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຜົງ້ສາລ ີດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູ ຈາກໂຄງການ ພດັທະນາລະບບົ
ການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ (TABI); 

• ໃນລະດບັປະເທດ, ບນັດາຄູ່ມ ແນະນ າ, ແຜ່ນພາບສະແດງ ແລະ ປຶມ້ຂະໜາດນອ້ຍ ສ າລບັການບງັຄບັໃຊ ້
ກດົໝາຍການປະມງົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໄດຖ້ ກພດັທະນາຂຶນ້; 

• ກດິຈະກ າການຮ່ວມມ ຫ າຍຢ່າງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊິ່ ງແນໃສ່ການຮກັສາຊວີະນາໆພນັ
ແມ່ນ າ້ຂອງ ເຊິ່ ງປະກອບມ:ີ 

o ໂຄງການປະມງົລາວ-ໄທ, ເຊິ່ ງເປນັໂຄງການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ 
ອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ-ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານປະເທດບາ້ນໃກເ້ຮ ອນ 

 
68 Gray TNE, Phommachak A, Vannachomchan K, Guegan F (2017) ການນ າໃຊຄ້ວາມຮູທ້າງນເິວດວທິະຍາຂອງທອ້ງຖິ່ ນ 
ເພ ່ ອຕດິຕາມມະຫາພນັສດັແມ່ນ າ້ຂອງ ທີ່ ຖ ກຄ ກຄາມໃນ ສປປ ລາວ. PLoS ONE 12(8): e0183247. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183247 



 

  

109 
 

ຄຽງ; 
o ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດມ້ກີານຮ່ວມມ ກບັສູນພດັທະນາການປະມງົໃນເຂດອາຊຕີາເວນັ 

ອອກສຽງໃຕ ້ (SEAFDEC), ເຄ ອຂ່າຍສູນການເພາະລຽ້ງສດັນ າ້ເຂດອາຊປີາຊຟີກິ (NACA) 

ກ່ຽວກບັແຜນງານການປະມງົ.  
 

ເປົາ້ໝາຍ 7: ພາຍໃນປ ີ2020 ເຂດພ ນ້ທີ່ ພາຍໃຕກ້ານກະສກິ າ, ການເພາະລຽ້ງສດັນ າ້ ແລະ ປ່າໄມ ້ແມ່ນ
ໄດຮ້ບັການຄ ມ້ຄອງຢ່າງຍ ນຍງົ, ຮບັປະກນັການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ. 

 

ບດົລາຍງານສະບບັທ ີ5 ກ າລງັປບັປ ງ ແຕ່ຕອ້ງໄດມ້ກີານດ າເນນີງານຫ າຍຂຶນ້  

 ບນັລ ເປົາ້ໝາຍຕາມທີ່ ວາງໄວ ້ ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

 

 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ. ຄວາມກາ້ວໜາ້ທີ່
ສ າຄນັເກດີຂຶນ້ທງັໃນອງົກອນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້
ຊ ມຊນົ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີແ້ມ່ນການພດັທະນາ
ລ່າສ ດ ແລະ ຕອ້ງໃຊເ້ວລາເພ ່ ອເບິ່ ງວ່າການປ່ຽນແປງເຫ ົ່ າ
ນັນ້ໄດສ້ົ່ ງຜນົສະທອ້ນໃນໄລຍະຍາວຫ  ບ ່ . ໃນຂະແໜງ    
ກະສກິ າໄດມ້ສີອງສາມແຜນງານທດົລອງທີ່ ດເີລດີ ເຊິ່ ງໄດ ້
ເນັນ້ໃສ່ກະສກິ າ ແລະຊວີະນາໆພນັກະສກິ າແບບຍ ນຍງົ. 
ພາຍໃນປະເທດລາວ ມຫີ າຍແຜນງານ ແລະ ກດິຈະກ າ ສ າ
ຄນັທີ່ ແນໃສ່ສະໜບັສະໜນູຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອເຮດັ 
ກະສກິ າແບບຍ ນຍງົ. ແຜນງານເຫ ົ່ ານີປ້ະກອບ ມໂີຄງການ 
ພດັທະນາລະບບົການຜະ ລດິແບບນເິວດ ກະສກິ າເຂດພູ
ດອຍພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງໄດດ້ າເນນີການວາງ
ແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໃນ 351 ບາ້ນ ໃນ 12 ແຂວງ ກວມເອາົ 
1 ລາ້ນ ຮຕ ຂອງພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າ ແລະ ພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມ ້ (ເບິ່ ງ
ກ ລະນສີກຶສາຂອງ TABI ແລະ ຮູບ 7.1), ແຜນງານ
ພດັທະນາເຂດເນນີສູງພາກເໜ ອ (NUDP), ແລະ       

ໂຄງການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການ ເຊິ່ ງສະໜບັສະໜນູໂດຍກອງທນຶສາກນົ ເພ ່ ອການພດັທະນາກະສກິ າ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີໄ້ດຈ້ າກດັການປກົຄ ມ ທາງພ ນ້ທີ່ . ສະນັນ້ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫມ້ຂີ ມູ້ນໜອ້ຍໃນການພຈິາລະນາ
ວ່າມນັມຄີວາມຍ ນຍງົຫ  ບ ່  ແລະ ການເຊ ່ ອມສານຂອງຊວີະນາໆພນັ ແມ່ນຄາ້ຍຄ ກນັໃນທົ່ ວ ສປປ ລາວ.  
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດສ້ າເລດັການປະເມນີຜນົພ ນ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ ແລະ ຄ ນນະພາບ ເນ ອ້ທີ່
ດນິນາ ຈ ານວນ 175,000 ເຮກັຕາ ໃນສອງແຂວງເປົາ້ໝາຍ, ແລະ ເຂດດນິນາ ຈ ານວນ 32,000 

ຮູບ 7.1 ເຂດພ ນ້ທີ່  ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການ
ຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ 
ສປປ ລາວ (TABI) 
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ເຮກັຕາ ຂອງ 11,500 ຄວົເຮ ອນ ໄດຮ້ບັການຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ວາງແຜນເພ ່ ອນ າໃຊກ້ນົຈກັ ແລະ 
ວທິກີານທີ່ ທນັສະໄໝເພ ່ ອເພີ່ ມຜນົຜະລດິ (MAF, 2018);  

 

• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຍງັໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ: 

• ການປະເມນີຄ ນນະພາບທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດສ າລບັພ ດ ປະກອບມ ີເຂົາ້ ເຊິ່ ງໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້
ໃນ 7 ທົ່ ງພຽງໃຫຍ່ ແລະ 2 ທົ່ ງພຽງກາງ; 

• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສ າເລດັການລະດມົເງນິທນຶ ສ າລບັການກ ່ ສາ້ງໂຮງງານ     

ຜະລດິຝ ່ ນຊວີະພາບຈ ານວນ 32 ແຫ່ງ ໃນແຂວງເປົາ້ໝາຍການຜະລດິເຂົາ້;  
• ຕັງ້ແຕ່ປີ 2014 ມອີາສາສະໝກັໝ ດນິ ຈ ານວນ 300 ຄນົ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົໃນເຂດ

ຈ ດສ ມການຜະລດິເຂົາ້; 
• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດມ້ກີານກວດສອບຢ່າງເຂັມ້ງວດ ຕ ່ ກບັການນ າໃຊເ້ຄມ ີ

ແລະ ຢາປາບສດັຕູພ ດ ໂດຍສະເພາະໃນບນັດາສວນປູກກວ້ຍ;  
• ໄດຂ້ະຫຍາຍເຂດພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າສະອາດ ເປນັ 50,000 ເຮກັຕາ ເຊິ່ ງສາມາດຜະລດິພ ດ 

ແລະ ສົ່ ງອອກ ໄປຍງັປະເທດອ ່ ນໆ. 
 

• ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດໄດຖ້ ກພດັທະນາຂຶນ້ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫຊ້າວກະສກິອນກາ້ວເຂົາ້ສູ່ການ      
ຜະລດິແບບຍ ນຍງົ ຕວົຢ່າງ: 

o ກ ານດົແນວທາງການເຮດັກະສກິ າສະອາດ ແລະ ສຂີຽວແບບຍ ນຍງົ ;  
o ການສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ສະຫະກອນການກະເສດ ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຂາົມ ີ     

ອ ານາດຫ າຍຂຶນ້ໃນການຜະລດິກະສກິ າເປນັສນິຄາ້ ທງັຍງັອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການນ າໃຊບ້າງກນົໄກໃນການຫ  ດການຫ  ດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ່້າຍ, ການເພີ່ ມປະສດິທພິາບ 
ແລະ ການຫ  ດຜ່ອນການສູນເສຍຈາກການເກບັກ່ຽວ. 

• ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປລາວ 

ໄດຈ້ດັຕັງ້ຂະບວນການໜຶ່ ງ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມສານການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິປ່າໄມ ້ແລະ ກະສກິ າ, ການ
ຈດັສນັ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງເຂົາ້ນ າກນັ. ໂຄງການໄດດ້ າເນນີ ໃນ 315 ບາ້ນ ໃນ 12 ແຂວງ ກວມ
ເອາົເນ ອ້ທີ່  1 ລາ້ນ ຮຕ ຂອງພ ນ້ທີ່ ກະສກິ າ ແລະ ດນິປ່າໄມ.້ ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິ
ແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ກບັກ າລາຍລະອຽດ ຫ ກັຖານຂອງ
ການຟ ນ້ຟູປ່າ, ການຫ  ດລງົຂອງການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ແລະ ການເສມີສາ້ງ ຄວາມອາດສາມາດ
ທອ້ງຖິ່ ນໃນການຄ ມ້ຄອງຢ່າງຫາ້ວຫນັຕ ່ ກບັທີ່ ດນິຂອງຕນົ. ຂະບວນການ ດັ່ ງກ່າວນີກ້ າລງັເປນັທີ່
ຮບັຮູວ່້າເປນັກນົໄກໜຶ່ ງທີ່ ມປີະສດິທພິາບໃນການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການຄ ມ້ຄອງພ ນ້ທີ່  ທີ່ ມີ
ຫ າຍໜາ້ທີ່ ໃຫດ້ຂີຶນ້. ມນັເປນັໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໄດດ້ າເນນີ ການແບ່ງເຂດ, ປກົປອ້ງ
ການຮຽກຮອ້ງສດິທາງຊບັພະຍາກອນຂອງຕນົ ແລະ ເພ ່ ອເພີ່ ມ ຄວາມຊດັເຈນ ຂອງການນ າໃຊ ້
ຫ າກຫ າຍເຂດພ ນ້ທີ່ ; 

• ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປລາວ 
ໃນການໃຫບ້ ລກິານສະໜບັສະໜນູດາ້ນກະສກິ າ: ພະນກັງານເມ ອງໃນແຂວງຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ
ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຜົງ້ສາລ ີໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອແກ່ຄວົເຮ ອ ຈ ານວນ
ຫ າຍກ່ວາ 40,000 ຄວົເຮ ອນ ເຊິ່ ງສ ມໃສ່ 24 ປະເພດຂອງຊວີະນາໆພນັກະສ ິກ າຂອງກດິຈະກ າ
ຕ່າງໆ; 

• ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປລາວ 
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ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການສກຶສາ ເພ ່ ອລະບ  ແລະ ຈ າແນກແນວພນັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ຂອງເຂົາ້
ໄກ່ນອ້ຍ ເຊິ່ ງເປນັເຂົາ້ພ ນ້ເມ ອງພເິສດ. ສິ່ ງນີໄ້ດນ້ າໄປສູ່ການພດັທະນາການ ຜະລດິເມດັພນັ
ສະອາດສ າລບັເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ. 

• ນອກຈາກນີ ້ ໂຄງການພດັທະນາລະບບົ ການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອ
ຂອງ ສປປລາວ ຍງັໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການປູກໜ ່ ໄມ ້ແລະ ໝາກກຽ້ງແບບຍ ນຍງົ. 

 

ເປົາ້ໝາຍ 8 : ພາຍໃນປ ີ2020, ມນົລະພດິ, ເຊິ່ ງມາຈາກສານອາຫານທີ່ ຫ າຍເກນີໄປ, ຕອ້ງຢູ່ໃນລະດບັທີ່
ບ ່ ເປນັອນັຕະລາຍຕ ່ ໜາ້ທີ່ ຂອງລະບບົນເິວດ ແລະ ຊວີະນາໆພນັ. 

 

ບດົລາຍງານສະບບັທ ີ5 ກ າລງັປບັປ ງ ແຕ່ມຄີວາມຄ ບໜາ້ໜອ້ຍຫ າຍ 

 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6  

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃດໆ  ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປຂອງຄວາມຄ ບໜາ້: ຫອ້ງທດົລອງຄ ນນະພາບນ າ້ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດລ້າຍ
ງານວ່າ ຫ າຍກ່ວາ 15 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາຂອງການຕດິຕາມ, ຄ ນນະພາບນ າ້ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍທົ່ ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັ
ດ.ີ ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ດວ້ຍຄວາມກດົດນັຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະຊາກອນ, ການພດັທະນາເສດຖະກດິ 
ແລະ ການຂະຫຍາຍເມ ອງຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຮດັໃຫຄ້ ນນະພາບນ າ້ ມທ່ີາອຽງເສ ່ ອມໂຊມລງົ. ມນົລະພດິທາງນ າ້ ໄດເ້ພີ່ ມ
ຂຶນ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ທງັໃນເຂດຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ. ເຂດພ ນ້ທີ່ ຕວົເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່ບ ່ ມລີະບບົການບ າບດັນ າ້
ເສຍ, ສະນັນ້ລະບບົລະບາຍນ າ້ເສຍທີ່ ບ ່ ພຽງພ  ໄດເ້ປນັຕວົເລັ່ ງໃຫເ້ກດີການປ່ອຍນ າ້ເສຍຈາກຄວົເຮ ອນລງົສູ່ແມ່ນ າ້. 
ເນ ່ ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເມ ອງທີ່ ບ ່ ມແີບບແຜນ, ການປ່ອຍສິ່ ງເສດເຫ  ອຈາກຄວົເຮ ອນ, ຕະກອນອາຈມົ, 
ນ າ້ເສຍ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫ  ອຈາກອ ດສາຫະກ າ ລງົສູ່ແມ່ນ າ້ຕ່າງໆ ແລະ ການນ າໃຊຝ້ ່ ນເຄມ,ີ ຢາປາບສດັຕູພ ດໃນການ
ເຮດັກະສກິ າ ຈຶ່ ງໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງແກ່ແມ່ນ າ້ຕ່າງໆ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫຄ້ ນນະພາບນ າ້ໃນທອ້ງ ຖິ່ ນເສ ່ ອມໂຊມລງົ.  
 

ເຄ ອຂ່າຍຄ ນນະພາບນ າ້ແມ່ຂອງ (WQMN) ໄດລ້ວມເອາົການຕດິຕາມຄ ນນະພາບນ າ້ສ າລບັສະຖານກີວດສອບ   ຖາ
ວອນ 48 ແຫ່ງ; ໃນນັນ້ 11 ແຫ່ງ ແມ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, 8 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນປະເທດໄທ, 19 ແຫ່ງ ຢູ່ປະເທດ  ກ າປູເຈຍ 
ແລະ 10 ແຫ່ງ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ. (ເບິ່ ງຮູບ 8.1 ດາ້ນລ ່ ມ). ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຈາກສະຖານີ
ກວດສອບເຫ ົ່ ານີ ້ ໂດຍຜ່ານສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງກະຊວງ         
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຊິ່ ງຮ່ວມກບັເຄ ອຂ່າຍຄ ນນະພາບນ າ້ແມ່ຂອງ ໄດສ້າ້ງດດັຊະນ ີ      
ຄ ນນະພາບນ າ້ປະຈ າປີ ສ າລບັສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິໃນນ າ້ WQIal69.  

 

 

 

 

 

 

 

 
69 ຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ້ຂອງ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ້ຂອງແຫ່ງຊາດ ບດົລາຍງານປະຈ າປີກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົຂ ມູ້ນຄ ນນະພາບ
ນ າ້ ປີ 2016 
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ນີແ້ມ່ນການຄດິໄລ່ ໂດຍນ າໃຊສູ້ດຄດິໄລ່ດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ້ 
 

 
ແລະ ຄ ນນະພາບນ າ້ຈະຖ ກຈດັອນັດບັ
ຈາກ A  ຄ ນນະພາບສູງ ໄປຫາ E ຄ ນ
ນະພາບຕ ່ າຫ າຍ. ແຕ່ປີ 2010 ຫາ 
2016 ສະຖານກີວດສອບສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຖ ກຈດັອນັດບັຢູ່ໃນລະດບັ ຄ ນ  
ນະພາບສູງ ຫ   ດ ີ ຍກົເວັນ້ຫວ້ຍໝາກ
ຄາຍ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປີແມ່ນມຄີ ນ 
ນະພາບຕ ່ າ ຫາ ປານກາງ (ຮູບ 8.2). 

ໃນປີ 2016 ສະຖານທີງັໝດົໄດຮ້ບັ
ການຈດັອນັດບັຈາກລະດບັດເີຖງິສູງ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 8.1 ເຄ ອຂ່າຍການກວດສອບຄ ນນະພາບນ າ້ ໃນ ສປປ ລາວ  

ແມ່ນຈ ານວນຂອງຈ ດ ຕ ່  ມ ຕ້ວົຢ່າງ 
ແມ່ນຕວົຢ່າງມ  ້ໃນປ ີ

ແມ່ນຈ ານວນສູງສ ດທີ່ ເປນັໄປໄດຂ້ອງຈ ດພາຣາແມດັເຕ ີທີ່ ວດັແທກໃນປ ີ

ດດັຊະນຄີ ນນະພາບນ າ້ ສ າລບັສດັນ າ້ (WQIaI) ແມ່ນປະກອບມ ີ
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ຮູບ 8.2 ການຈດັອນັດບັຄ ນນະພາບນ າ້ສ າລບັສດັນ າ້ໃນເຂດກວດສອບໃນ ສປປ ລາວ  

  
 

ການສາ້ງສິ່ ງເສດເຫ  ອໃນເຂດຕວົເມ ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມຈີ ານວນເພີ່ ມຂຶນ້, ເຮດັໃຫຄ້ ນນະພາບນ າ້ ແລະ ນ າ້
ໃຕດ້ນິເສ ່ ອມໂຊມລງົ. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຕວົເມ ອງ, ລະບບົການເກບັ ແລະ ກ າຈດັສິ່ ງເສດ
ເຫ  ອທີ່ ບ ່ ພຽງພ  ເຮດັໃຫລ້ະດບັຂອງມນົລະພດິເພີ່ ມຂຶນ້.  

 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

• ແຜນງານສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງອະນ ພາກພ ນ້ແມ່ນ າ້ຂອງ ຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ໄດເ້ຮດັວຽກຮ່ວມກບັ 
ກມົຄວບຄ ມມນົລະພດິ (PCD) ຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພ ່ ອພດັທະນາ
ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານການຄວບຄ ມມນົລະພດິແຫ່ງຊາດ 2018-2025, ພອ້ມດວ້ຍວໄິສທດັຮອດ
ປີ 2030. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານໄດນ້ າເອາົຫ າຍແຜນງານທີ່ ກວ້າງຂວາງຈາກກດົໝາຍ ແລະ ການ  
ພດັທະນານະໂຍບາຍໄປສູ່ແຜນງານສະເພາະຕ່າງໆ ເພ ່ ອຈ າກດັແຫ ່ ງກ າເນດີຂອງມນົລະພດິ70.   

• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດພ້ດັທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບບົຄ ມ້ຄອງທີ່ ເໝາະສມົໃນການຫ  ດຜ່ອນ 
ແລະ ຄວບຄ ມການນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕູພ ດ ແລະ ການນ າເຂົາ້ມາໃນ ສປປ ລາວ. ດ າລດັວ່າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງຢາ
ປາບສດັຕູພ ດໄດຖ້ ກຮບັຮອງ ໂດຍລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2017. ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ
ນີ,້ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດກ້ວດສອບການນ າໃຊເ້ຄມ ີແລະ ຢາປາບສດັຕູພ ດຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ, ໂດຍສະ
ເພາະໃນສວນປູກກວ້ຍ.  

• ມຫີ າຍໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຫ າຍອງົການຈດັຕັງ້ທອ້ງຖິ່ ນຂັນ້ແຂວງ ໃນແຂວງພາກເໜ ອ 

ຂອງບ ່ ແກວ້, ຜົງ້ສາລ,ີ ຫ ວງນ າ້ທາ, ອ ດມົໄຊ, ໄຊຍະບູລ ີ ແລະ ພາກກາງ ເຊັ່ ນ: ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.          

ໂຄງການເຫ ົ່ ານີມ້ເີປົາ້ໝາຍໃນການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານກະສກິ າ
ເມ ອງ ກ່ຽວກບັ:   

 
70 http://www.gms-eoc.org/uploads/resources/922/attachment/Lao PDR-Pollution-Strategy-Plan-2018-2025-
draft.pdf 
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o ຜນົກະທບົຂອງການນ າໃຊສ້ານເຄມໃີນທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຜະລດິ ເຊິ່ ງມ ີຢາຂາ້ຫຍາ້, 
o ການນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕູພ ດ ແລະ ຢາຂາ້ວດັສະພ ດຢ່າງປອດໄພ; 
o ການຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ຂ ມູ້ນ ແລະ ການວເິຄາະ;  
o ການພດັທະນາທາງເລ ອກໃນການຫ  ດຜ່ອນ ຮ່ວມກບັຊາວບາ້ນໃນທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນຜນົ

ກະທບົຂອງເຄມຕີ ່ ກບັສ ຂະພາບ, ລະບບົນເິວດພ ນ້ທີ່  ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ າ້;  
o ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັການນ າໃຊເ້ຄມທີີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ ກ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້;  

o ດ າເນນີການປະເມນີຜນົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພ ່ ອປະເມນີແນວຄວາມຄດິ ຂອງຊາວບາ້ນ
ທອ້ງຖິ່ ນ ກ່ຽວກບັບນັຫາຂອງການນ າໃຊເ້ຄມ,ີ ຢາປາບສດັຕູພ ດ, ແລະ ຢາຂາ້ວດັສະພ ດ.  
 

ເປົາ້ໝາຍ 9: ພາຍໃນປ ີ2020, ສາຍພນັຕ່າງຖິ່ ນທີ່ ເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ວຖິທີາງ ໄດຖ້ ກກ ານດົ ແລະ ຈດັ ບ 
ລມິະສດິ, ສາຍພນັບ ລມິະສດິໄດຖ້ ກຄວບຄ ມ ຫ   ກ າຈດັ, ມາດຕະການຕ່າງໆໄດຖ້ ກນ າໃຊເ້ພ ່ ອຄ ມ້ຄອງວຖິທີາງໃນ
ການປອ້ງກນັການເຂົາ້ມາ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຕຂອງພວກມນັ.  

ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5: ກ າລງັປບັປ ງ ແຕ່ຕອ້ງມກີານດ າເນນີງານຫ າຍຂຶນ້  
 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6  

ອາດບ ່ ບນັລ ເປົາ້ໝາຍ ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ: ເບິ່ ງຄ ວ່າຈະບ ່ ມແີຜນງານສ າລບັການກ າຈດັສາຍພນັຕ່າງຖິ່ ນທີ່ ເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່
ໃນລະດບັຊາດ ຫ   ລະດບັແຂວງ. ບ ່ ມຂີ ມູ້ນທີ່ ພຽງພ ໃນການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບກ່ຽວກບັ
ເປົາ້ໝາຍນີ.້ ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ມນັອາດຈະເປນັຍອ້ນວ່າ ມກີດິຈະກ າທີ່ ແນໃສ່ສາຍພນັຕ່າງຖິ່ ນທີ່ ເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ທີ່   
ຈ າກດັນັນ້ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫເ້ປົາ້ໝາຍນີ ້ອາດຈະບ ່ ສາມາດບນັລ ຜນົໄດ.້ ການຄົນ້ຫາຖານຂ ມູ້ນສາຍພນັທີ່ ເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ໃນ
ທົ່ ວໂລກ71 ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ຢ່າງໜອ້ຍ 58 ສາຍພນັ ແມ່ນເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ຮ ນແຮງຕ ່ ກບັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ກະສກິ າ 
ໃນ ສປປ ລາວ.  

 

• ເພ ່ ອໃຫມ້ກີານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຄວາມປອດໄພດາ້ນເຕກັໂນໂລຊຊີວີະນາໆພນັ (2014) ຢ່າງມີ
ປະສດິທພິາບ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄດພ້ດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງ    
ລະດບັໂມເລກ ນ-ການກວດຫາການປບັປ ງພນັທ ກ າ; ພອ້ມທງັພດັທະນາ RT-PCR ສ າລບັການ
ກວດຫາການປບັປ ງພນັທ ກ າ. ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ການສ າຫ ວດພ ນ້ທີ່  ແລະ ການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ 
ການວເິຄາະຕ່າງໆຈ ານວນຫ າຍ; 

• ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊໄີດຜ້ະລດິປຶມ້, ແຜ່ນພາບສະແດງ, ແຜ່ນພບັ ແລະ        
ຈດົໝາຍຂ່າວກ່ຽວກບັຊະນດິພນັທີ່ ເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່. 

ເປົາ້ໝາຍ 10: ພາຍໃນປ ີ2015, ຫ າຍແຮງກດົດນັທີ່ ເກດີຈາກການກະທ າຂອງມະນ ດ ຕ ່ ກບັຫນີປະກາລງັ, 
ແລະ ລະບບົນເິວດທີ່ ບອບບາງອ ່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ຫ   ການເຮດັໃຫເ້ກດີ
ຄວາມເປນັກດົຂອງມະຫາສະໝ ດ ໄດຫ້  ດຜ່ອນລງົ ເພ ່ ອຮກັສາຄວາມອ ດມົສມົບູນ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງພວກມນັ 

 
71 
http://issg.org/database/species/search.asp?st=sss&sn=&rn=Lao%20People%60s%20Democratic%20Republic
&ri=19417&hci=-1&ei=-1&fr=1&sts=&lang=EN 

http://issg.org/database/species/search.asp?st=sss&sn=&rn=Lao%20People%60s%20Democratic%20Republic&ri=19417&hci=-1&ei=-1&fr=1&sts=&lang=EN
http://issg.org/database/species/search.asp?st=sss&sn=&rn=Lao%20People%60s%20Democratic%20Republic&ri=19417&hci=-1&ei=-1&fr=1&sts=&lang=EN
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ບ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ  
 

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ C: ເພ ່ອປບັປ ງສະຖານະຂອງຊວີະນາໆພນັ ໂດຍການປອ້ງກນັລະບບົນເິວດ, ສາຍພນັ ແລະ ຄວາມຫ າກ
ຫ າຍທາງພນັທ ກ າ 
 

 ເປົາ້ໝາຍ11: ພາຍໃນປ ີ2020, ຢ່າງໜອ້ຍ 17 ເປເີຊນັ ຂອງນ າ້ເທງິບກົ ແລະ ນ າ້ຈ  ດ, ແລະ 10 ເປເີຊນັ
ຂອງ ເຂດພ ນ້ທີ່ ຊາຍຝັ່ ງ ແລະ ທະເລ, ໂດຍສະເພາະພ ນ້ທີ່ ສ າຄນັສ າລບັການໃຫບ້ ລກິານດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ      
ລະບບົນເິວດ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນ ລກັ ໂດຍຜ່ານການຄ ມ້ຄອງທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເທົ່ າທຽມ, ເປນັຕວົແທນ
ທາງນເິວດວທິະຍາ ແລະ ລະບບົທີ່ ເຊ ່ ອມຕ ່ ກນັເປນັຢ່າງດ ີຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ມາດຕະການດາ້ນການອະນ 
ລກັເຂດພ ນ້ທີ່ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, ແລະ ໄດຖ້ ກເຊ ່ ອມສານເຂົາ້ໃນພູມປີະເທດ ແລະ ພູມທີດັທາງທະເລທີ່ ກວ້າງຂຶນ້.  
 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6  

 

ສ າລບັທງັໝດົ 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້

 

ສ າລບັຕວົແທນ 

ຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍ 

ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ   

ອງີຕາມຫ ກັຖານ 

 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນໂດຍລວມມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ຈະໄປເຖງິເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້
ເນ ່ ອງຈາກ 17% ຂອງປະເທດໃນປະຈ ບນັແມ່ນນອນໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ຮູບ 11.1 ສະແດງໃຫເ້ຫນັ ການ
ແຈກຢາຍທາງພ ນ້ທີ່ ຂອງປ່າສະ ຫງວນເຫ ົ່ ານີພ້າຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພ ນ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງທີ່ ດນິອະນ ລກັ ແລະ       
ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງທີ່ ດນິຂອງປະເທດພາຍໃນປ່າສະຫງວນ.  
 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຍງັມບີນັຫາກ່ຽວກບັການແຈກຢາຍທາງພ ນ້ທີ່  ແລະ ຕວົແທນທາງດາ້ນນເິວດວທິະຍາຂອງການ
ປກົຄ ມຂອງເຂດປ່າສະຫງວນນີ.້ ມຄີວາມລ າອຽງໃນການແຈກຢາຍຂອງເຂດປ່າສະຫງວນໄປຍງັເຂດພ ນ້ທີ່  ທີ່ ເປນັ  
ພູເຂາົ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົຫ າຍຂຶນ້ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫຕ້ວົແທນໃນເຂດພູມນີເິວດ (Ecoregions) ມໜີອ້ຍ. ຕວົຢ່າງ, 
ເຂດປ່າຝນົແອນນາໄມທທ໌າງພາກເໜ ອ ແລະ ພາກໃຕ ້ເຊິ່ ງກວມເອາົ 32% ແລະ 24% ຂອງປ່າສະຫງວນ ໃນຂະນະ
ທີ່ ເຂດພູມນີເິວດປ່າຝນົຫ ວງພະບາງ ມ ີໜອ້ຍກວ່າ 9% ຂອງເຂດພູມນີເິວດໃນປ່າສະຫງວນ72. ຮູບ 11.2 ສະແດງໃຫ້
ເຫນັການແຈກຢາຍຂອງການປກົຄ ມການປອ້ງກນັສ າລບັແຕ່ລະເຂດພູມນີເິວດໃນ ສປປ ລາວ.  
 

ເຄ ອຂ່າຍປ່າສະຫງວນ ຍງັບ ່ ໄດໃ້ຫກ້ານປກົປອ້ງທີ່ ເໝາະສມົ ສ າລບັເຂດຊວີະນາໆພນັທີ່ ສ າຄນັທງັໝດົພາຍໃນ        
ສປປ ລາວ. ປະມານຫ າຍກ່ວາ 40% ຂອງພ ນ້ທີ່ ຂອງເຂດຊວີະນາໆພນັທີ່ ສ າຄນັປະຈ ບນັແມ່ນນອນຢູ່ໃນປ່າ
ສະຫງວນ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໜອ້ຍກ່ວາ 10% ຂອງເຂດຊວີະນາໆພນັທີ່ ສ າຄນັແມ່ນໄດຮ້ບັການປອ້ງກນັຢ່າງເຕມັ
ທີ່  ແລະ ຫ າຍກ່ວາ 50% ໄດຮ້ບັການຄ ມ້ຄອງບາງສ່ວນ. ທີ່ ສ າຄນັ, 40% ຂອງແຕ່ລະເຂດຊວີະນາໆພນັທີ່  ສ າຄນັ ບ ່ ມີ
ການປອ້ງກນັໃນປ່າສະຫງວນ (ເບິ່ ງຮູບ 11.4).  
 

ອງົປະກອບອກີອນັໜຶ່ ງຂອງເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນບນັດາປ່າສະຫງວນຕອ້ງໄດມ້ກີານເຊ ່ ອມຕ ່ ທີ່ ດ.ີ ຖາ້ຫາກປ່າ     
ສະຫງວນຖ ກພຈິາລະນາໃຫແ້ຍກອອກຈາກເຂດພ ນ້ທີ່ ອອ້ມຂາ້ງ ນອກເໜ ອຈາກປ່າຝນົແອນນາໄມທທ໌າງພາກເໜ ອ 
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ແລະ ພາກໃຕ,້ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປ່າສະຫງວນພາຍໃນປະເທດແມ່ນຢູ່ຫ່າງຈາກກນັ. ຮູບ 11.3 73  ສະແດງໃຫເ້ຫນັ 
ການປະເມນີຜນົຂອງອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງທີ່ ດນິ ພາຍໃນປ່າສະຫງວນທີ່ ຖ ກດດັປບັ ເພ ່ ອຮອງຮບັອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ
ຂອງແຕ່ລະເຂດພູມນີເິວດທີ່ ຢູ່ພາຍໃນປ່າສະຫງວນ ທີ່ ມກີານເຊ ່ ອມຕ ່ ກນັເປນັຢ່າງດ.ີ ສິ່ ງນີໄ້ດສ້ມົມ ດວ່າທີ່ ດນິອອ້ມ
ຮອບບ ່ ໄດຖ້ ກປອ້ງກນັ ແລະ ບ ່ ໄດມ້ແີລວເຊ ່ ອມຕ ່ ທາງນເິວດ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຖາ້ຫາກການເຊ ່ ອມຕ ່ ໄດຖ້ ກພຈິາ
ລະນາທາງດາ້ນຂະໜາດພ ນ້ທີ່ , ໂດຍທີ່ ບ ່ ໄດເ້ບິ່ ງການຄອບຄອງ, ຈະເຮດັໃຫສ້ດັສ່ວນທີ່ ສ າຄນັຂອງປ່າສະຫງວນຂອງ 
ສປປ ລາວ ຖ ກລວມເຂົາ້ໃນຮູບແບບການຄ ມ້ຄອງພູມທີດັຂອງປ່າເຫ ົ່ າ ຂອງປ່າໄມລ້ ນ້ສອງ (secondary forest) 

ເຊິ່ ງຄວາມຮ ນແຮງໃນການນ າໃຊ ້ ແລະ ອາຍ ຕັງ້ແຕ່ການຟ ນ້ຟູມລີະດບັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ສິ່ ງສ າຄນັທີ່ ເຮດັໃຫມ້ກີານ
ເຊ ່ ອມຕ ່  ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນວທິກີານຄ ມ້ຄອງໃນຮູບແບບການຄ ມ້ຄອງງພູມທີດັຂອງປ່າເຫ ົ່ າ. 
ເນ ່ ອງຈາກ ສປປ ລາວ ຍງັບ ່ ໄດດ້ າເນນີການປະເມນີຜນົຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງການຄ ມ້ຄອງເຄ ອຂ່າຍປ່າ
ສະຫງວນຈຶ່ ງບ ່ ສາມາດດ າເນນີການປະເມນີຜນົການຄ ມ້ຄອງເຄ ອຂ່າຍປ່າສະຫງວນໃນທົ່ ວປະເທດໄດ.້  
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ຮູບ 11.1 ປ່າສະຫງວນ ໃນ ສປປ ລາວ  

 
  
 
 

ການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ 
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ຮູບ 11.4 ການປກົຄ ມຂອງປ່າສະຫງວນ ຂອງ  KBAs 

 
 

 

 

 

 

ຮູບ 11.2 ແຜນທີ່ ການປກົຄ ມຂອງເຂດພູມນີເິວດ ໃນ ລາວ 

ຮູບ 1 1 .3 ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງພູມນີເິວດພາຍໃນ ສປ
ປ ລາວ ພາຍໃນປ່າສະຫງວນເຊ ່ ອມຕ ່  
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ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

ການປບັປ ງສະຖານະການອະນ ລກັ ແລະ ການເຊ ່ ອມຕ ່  
• ດັ່ ງທີ່ ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ດນິ ໃນລະບບົນເິວດຂອງປ່າໂຄກ

ແບບຍ ນຍງົຢູ່ທາງພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອການພດັທະນາ ກ າລງັ
ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັລດັຖະບານ ເພ ່ ອປບັປ ງການອະນ ລກັ ປ່າໂຄກແຫງ້ແລງ້ໃນແຂວງ                
ສະຫວນັນະເຂດ ເຊິ່ ງຢູ່ພາກຕາເວນັຕກົສຽງໃຕຂ້ອງປະເທດ. ປະມານ 140 ພນັເຮກັຕາ ຂອງພ ນ້
ທີ່ ປ່າໄມແ້ມ່ນໄດຮ້ບັການວາງແຜນ ເພ ່ ອໂຮມເຂົາ້ໃນເຂດສະຫງວນໂອງ-ມັ່ ງ; 

• ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  
(BCC) ເຊິ່ ງກ າລງັສະໜອງຊບັພະຍາກອນທີ່ ສ າຄນັສ າລບັການປບັປ ງການເຊ ່ ອມຕ ່ ໃນເຂດພາກ
ໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ: 

o ໄລຍະທ າອດິຂອງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັ
ການຮ່ວມມ ໂດຍອງົກອນຊບັພະຍາກອນນ າ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (WREA) ແລະ      ປະ
ກອບມກີານກ ່ ຕັງ້ແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ກບັ 11 ບາ້ນ ທີ່ ເຊ ່ ອມຕ ່ ເຂດເຊປຽນ ແລະ ເຂດ ປ່າສະ
ຫງວນແຫ່ງຊາດດງົຫວົສາວ ໃນແຂວງຈ າປາສກັ ເຂດພາກໃຕ ້ຂອງ ສປປ ລາວ;   

o ໄລຍະທສີອງ ມຈີ ດປະສງົແມ່ນເພ ່ ອຮກັສາ ແລະ ຮບີໂຮມການເຊ ່ ອມຕ ່ ລະບບົນເິວດປ່າ
ໄມລ້ະຫວ່າງເຊຊບັ ໃນແຂວງເຊກອງ ພອ້ມດວ້ຍດງົອ າພາມ ໃນແຂວງອດັຕະປ  ແລະ     
ເຊປຽນ ແລະ ດງົຫວົສາວ ໃນແຂວງຈ າປາສກັ. ເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ຕດິຈອດກນັທາງ
ພູມສີາດແມ່ນໄດຖ້ ກຮບັຮູ/້ສົ່ ງເສມີ ເພ ່ ອສາ້ງໃຫເ້ປນັພາກສ່ວນອນິຊ ີ ຂອງ 2 ແລວ
ເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ສາມາດອອກແບບ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມຕ ່ ເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສສ າຄນັທີ່ ກະ
ແຈກກະຈາຍນັນ້ເຂົາ້ກນັ. 
 

ການສາ້ງຄວາມສາມາດເພ ່ ອປບັປ ງການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ໂດຍທົ່ ວໄປ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊບັພະຍາ
ກອນທີ່ ສະໜອງໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໃນປ່າສະຫງວນແມ່ນຈ າກດັຫ າຍ, ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ຫ າຍໂຄງການ 
ແລະ ແຜນງານລ່າສ ດແມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ຂຶນ້ ເຊິ່ ງໄດຊ່້ວຍແກໄ້ຂ ຄວາມຂາດເຂນີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເປົາ້ໝາຍນີ ້
ໃນບາງສ່ວນ. 

• ໄລຍະທ ີ 2 ຂອງແຜນການຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່  ແລະ ການໃຫທ້ນຶທີ່ ສ າຄນັ 
ແມ່ນໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້ ເພ ່ ອບງັຄບັໃຊກ້ານປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັຢ່າງໜອ້ຍໃນເຂດ ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 10 ແຫ່ງ (ຈາກທີ່ ມຢູ່ີ 2), ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 5 ແຫ່ງ, 3 ປ່າປອ້ງກນັ 
ແລະ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ; 

• ໄດພ້ດັທະນາແຜນພດັທະນາບາ້ນທງັໝດົ 84 ແຜນ ແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນຂອງການດ າເນນີງານລ່ວງ
ໜາ້. ຂະບວນການນີ ້ລວມມກີານຮ່າງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ທງັດາ້ນການອະນ ລກັ ແລະ ປກົປກັຮກັ
ສາປ່າໄມສ້ າລບັແຕ່ລະບາ້ນ. ທີ່ ດນິປ່າໄມຊ້ ມຊນົ ໄດຮ້ບັການອອກໃບຕາດນິລວມໝູ່  ເຊັ່ ນດຽວ
ກບັ 84 ຕອນດນິ ເພ ່ ອການອະນ ລກັ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາ ເຊິ່ ງໄດຖ້ ກຈ າແນກ ແລະ    ຈດັ
ຕັງ້ຂຶນ້ ແລະ ມເີນ ອ້ທີ່ ກວມເອາົປະມານ 352,939 ເຮກັຕາ; 

• ແຜນງານສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫແ້ກ່ການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ (PAs) ແລະ ປ່າປອ້ງກນັ 

(PFs) ໃນແຂວງບ ລຄິ າໄຊ, ຫວົພນັ, ຫ ວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ຄ າມ່ວນ. ພະນກັງານຫ າຍກ່ວາ 
200 ຄນົ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ໃນຫ າກຫ າຍຫວົຂ ,້ ທງັຍງັໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຝກຶ
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ອບົຮມົກ່ຽວກບັການວາງແຜນ, ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃຫແ້ກ່
ຂັນ້ເມ ອງອກີດວ້ຍ; 

• ໂດຍຜ່ານໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະທສີອງ ແລະ ກອງທນຶປກົປກັ
ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (ໄລຍະສອງຂອງໂຄງການສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມລາວ (LENS2) ແລະ 
ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ) ມຫີ າຍໂຄງການທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຝກຶອບົຮມົ ສ າລບັ
ການປະຕບິດັຕາມ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສ າລບັການປກົປກັ
ຮກັສາປ່າໄມ ້ ແລະ ບນັຊປ່ີາໄມ,້ ການກ ານດົເຂດຊາຍແດນປ່າສະຫງວນ, ການຈດັຕັງ້ຄະນະຜູດູ້
ແລ, ການຈດັສນັທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ແລະ ປ່າໄມ,້ ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການສາ້ງແຜນທີ່ ໃຫ ້
ແກ່ຊ ມຊນົ/ແຜນທີ່ ນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງບາ້ນ, ການສາ້ງເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການດາ້ນການ
ອະນ ລກັ;  

• (ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ດນິ ໃນລະບບົນເິວດຂອງປ່າໂຄກແບບຍ ນຍງົຢູ່ພາກໃຕຂ້ອງ       
ສປປ ລາວ, 2018a; 2018b). ສ າລບັເຂດຮກັສາພນັສດັໂອງ-ມັ່ ງ ໄດຈ້ດັຕັງ້ຫ າຍກດິຈະກ າສາ້ງ
ແຮງຈງູໃຈໃນການດ າລງົຊວີດິຂຶນ້;  

• ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັລະດບັຊາດ ແລະ ການວາງແຜນຄ ມ້ຄອງສ າລບັປ່າ
ສະຫງວນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງປ່າປອ້ງກນັ ແລະ ການອະນ ລກັສດັປ່າ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ
ປ່າສະຫງວນຫ າຍແຫ່ງ; 

o ແຜນແມ່ບດົຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດກ າລງັສ ບຕ ່ ພດັທະນາ, ລວມທງັໝດົ 11 ຄູ່ມ 
ແນະນ າ ກ່ຽວກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີ່ ໄດຖ້ ກກະກຽມ ແລະ ປກຶສາຫາລ ກນັ    ລະ
ຫວ່າງສະມາຊກິໂຄງການ ເຊັ່ ນ: ການຄ ມ້ຄອງດາ້ນການປະສານງານໃນປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ, ການກ ານດົຂອບເຂດສ າລບັການອະນ ລກັ ແລະ ການພດັທະນາໃນປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ການຕດິຕາມດາ້ນຊວີະນາໆພນັໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ແລະ 
ອ ່ ນໆ; 

o ຂ ມູ້ນຕວົຈງິຂອງ 3 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດຖ້ ກຜະລດິຂຶນ້ ສ າລບັ (ເຊປຽນ, ນາກາຍ
ນ າ້ເທນີ, ຫນີໜາມໜ ່ ); 

o ການພດັທະນາຖານຂ ມູ້ນສ າລບັການຕດິຕາມການລງົທນຶໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 

ການສ າຫ ວດເສ ອ ແລະ ການວາງແຜນ, ສົ່ ງເສມີການຄ ມ້ຄອງ;  
o ການຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ພະນກັງານລດັ 219 ຄນົ (ຍງິ 61), ແລະ ຊາວບາ້ນ 1,076 ຄນົ 

(ຍງິ 432) ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົໃນຫ າຍຫວົຂ  ້ເຊັ່ ນ: ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການວາງແຜນ
ປ່າສະຫງວນ, ການປອ້ງກນັ, ການເຂົາ້ເຖງິ, ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ. 

 

ເປົາ້ໝາຍ 12: ພາຍໃນປ ີ2020 ການສູນພນັຂອງສາຍພນັທີ່ ຖ ກຄ ກຄາມທີ່ ຖ ກຮບັຮູ ້ໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງ 
ແລະ ສະຖານະການ ອະນ ລກັຂອງພວກມນັ ໂດຍສະເພາະສດັສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ມຈີ ານວນຫ  ດລງົ, ໄດຖ້ ກປບັປ ງ ແລະ 
ເຮດັໃຫຍ້ ນຍງົ. 
 

ລະດບັຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5. ມກີານປ່ຽນແປງເລກັນອ້ຍ ແລະ ຕອ້ງມຄີວາມ
ພະຍາຍາມເພີ່ ມຂຶນ້  
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ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6  

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃດໆ. ອາດຈະ
ບ ່ ໄປຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ. ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດໜຶ່ ງທີ່ ມຄີ ນຄ່າທາງຊວີະນາໆພນັທີ່ ສູງຫ າຍ 
ເຊິ່ ງລວມມສີາຍພນັຈ ານວນຫ າຍທີ່ ຖ ກພຈິາລະນາວ່າ ຖ ກຄ ກຄາມ (ຮູບ 12.2). ຫ ກັຖານຈາກປະຫວດັສາດ ແລະ 
ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໂລກໃນວງົກວ້າງ ຊີບ້ອກວ່າຊວີະນາໆພນັ, ເຊິ່ ງລວມມສີາຍພນັທີ່ ຖ ກຄ ກຄາມ, ກ າລງັຫ  ດລງົ 
ໃນ ສປປລາວ. ການປະເມນີຜນົທີ່ ແນ່ນອນຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ໄປສູ່ເປົາ້ໝາຍນີ ້ ແມ່ນບ ່ ສາມາດດ າເນນີໄດ ້  ເນ ່ ອງ
ຈາກຂາດຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັສະຖານະຂອງຊວີະນາໆພນັໃນ ສປປ ລາວ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຮູບ 12.1 ສະແດງໃຫເ້ຫນັ
ການຫ  ດລງົໃນດດັຊະນບີນັຊແີດງ ຂອງສາຍພນັທີ່ ຢູ່ລອດ ສ າລບັ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1995 ຫາ 2015. ທ່າອ່ຽງທີ່ ຫ  ດ
ລງົຊີໃ້ຫເ້ຫນັຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງການຢູ່ລອດທີ່ ກ າລງັຫ  ດລງົ ຂອງສາຍພນັຕ່າງໆທີ່ ນອນໃນດດັຊະນ ີ ບນັຊແີດງທີ່
ເກດີຂຶນ້ໃນ ສປປ ລາວ. ດດັຊະນທີີ່ ຕ ່ າລງົ ຍິ່ ງເຮດັໃຫສ້າຍພນັຕ່າງໆໃນປະເທດຖ ກພຈິາລະນາວ່າ ຖ ກຄ ກຄາມ ຫ   ມີ
ຄວາມສ່ຽງ. ໂດຍສະເພາະ, ພ ນ້ທີ່ ສເີທາົ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າມ ີ95% ຊ່ວງຄວາມເຊ ່ ອໝັນ້ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັລະດບັ
ທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຄວາມບ ່ ແນ່ນອນຂອງດດັຊະນກີານຢູ່ລອດໃນຊ່ວງສດັຕະວດັນີ.້ ສິ່ ງນີບ້ ່ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ໜາ້ປະຫ າດໃຈ 
ເນ ່ ອງຈາກບ ່ ມຄີວາມຄ ບໜາ້ໃນການເກບັກ າ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທ່າອ່ຽງ ຄວາມກງັວນົຕ ່ ກບັ ຊວີະ
ນາໆພນັໃນ ສປປ ລາວ ເປນັເວລາຫ າຍກ່ວາໜຶ່ ງທດົສະວດັ.  

 

ຮູບ 12.1 ດດັຊະນບີນັຊແີດງສ າລບັສາຍພນັ
ທີ່ ຢູ່ລອດ ໃນ ສປປ ລາວ74 

 

 

 

 

 

 

 
74 (ອງົການ ເບດີໄລຟ ໌ສາກນົ, ສູນຕດິຕາມການອະນ ລກັໂລກ IUCN ແລະ UNEP, 2018 ປະຫວດັ IBAT ຂອງປະເທດ ສ າລບັ ສາທາ
ລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ສະບບັ 2018/5. ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ : http://www.ibat-alliance.org\ibat-conservation)  
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ຮູບ 12.2 ຄວາມອ ດມົສມົບູນຂອງສາຍພນັທີ່ຖ ກຄ ກຄາມ ໃນ ສປປ ລາວ  

 
 

ຮູບ 12.3 ດາ້ນລ ່ ມສະແດງໃຫເ້ຫນັວທິກີານຢູ່ອາໄສສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສາຍພນັທີ່ ຖ ກຄ ກຄາມ ທີ່ ນອນຢູ່ນອກເຄ ອຂ່າຍ
ປ່າສະຫງວນປະຈ ບນັ. ສິ່ ງນີໜ້າ້ກງັວນົຫ າຍ ເນ ່ ອງຈາກການລ່າສດັ, ການຕດັໄມ ້ແລະ ການຫນັປ່ຽນແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສ 
ໄປສູ່ການເຮດັກະສກິ າໄດຖ້ ກພຈິາລະນາວ່າເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ສ າຄນັທີ່ ສ ດຕ ່ ກບັສາຍພນັໃນບນັຊ ີຂອງ  ສປປ ລາວ. 

ດວ້ຍຄວາມກດົດນັຈາກການລ່າສດັ ທີ່ ຖ ກພຈິາລະນາວ່າເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ທີ່ ສ າຄນັທີ່ ສ ດ (Rodrigues et al 2014). 

ການລ່າສາຍພນັສດັມກີະດູກສນັຫ ງັ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຮ ນແຮງ ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ມຕີ ່ ກບັ  ຊວີະນາໆພນັ ອາດ
ຈະບ ່ ໄດຮ້ບັການລາຍງານ. ໃນການສກຶສາຜ່ານມາ ຈ ານວນສດັປ່າທີ່ ຂາຍໃນ 125 ມ  ້ຂອງຈ ານວນ ມ ຂ້າຍທີ່ ຫ າຍ   
ກ່ວາ  8055 ມ  ້ຂອງ 7 ຕະຫ າດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ, ຜູຂ້ຽນ (Greatorex et al 2016) ໄດ ້ສງັເກດເຫນັວ່າ 
ສດັຫ າຍກ່ວາ 30,000 ໂຕ ແມ່ນຖ ກນ າມາຂາຍ ເຊິ່ ງ 6452 ໂຕ ເປັນສດັທີ່ ໃກ ້ຫ   ມຄີວາມສ່ຽງຈະສູນພນັ. ຫ າຍກ່
ວາໜຶ່ ງປີ ສິ່ ງນີອ້າດໝາຍເຖງິວ່າ ສດັຈ ານວນ 415,766 ໂຕ ໄດຖ້ ກຄ ກຄາມ ຫ   ສດັມກີະດູກສນັຫ ງັໃກຖ້ ກຄ ກຄາມ
ໄດຖ້ ກນ າມາຂາຍ ໃນເຈດັຕະຫ າດໃຫຍ່ ໃນທົ່ ວ ສປປ ລາວ.   
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ຮູບ 12.3 ເຄ ອຂ່າຍປ່າສະຫງວນ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງສາຍພນັທີ່ຖ ກຄ ກຄາມ  

 
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົຊວີະນາໆພນັ  
• ບ ່ ມແີຜນງານຂອງລດັຖະບານໃນທົ່ ວປະເທດ ສ າລບັການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົຊວີະນາໆພນັ ທີ່

ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້; 
• ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ ເຊິ່ ງລວມມ ີອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ ອງົການ

ອະນ ລກັສດັປ່າ ແລະ ອງົການສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຫ າຍແຜນງານສະເພາະ
ໃນລະດບັພາກພ ນ້. 

 

ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ ້ 
• ຄ າສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ5 ໄດຖ້ ກວາງອອກໃນວນັທ ີ8 ພດຶສະພາ 2018 ແລະ ໄດໃ້ຫທ້ດິ

ທາງແກ່ບນັດາລດັຖະມນົຕ,ີ ຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທົ່ າກະຊວງ, ເຈົາ້ຄອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ເຈົາ້ 
ແຂວງໃນທົ່ ວປະເທດ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປ່າຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ, ການປະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍ
ແຫ່ງຊາດວ່າດວ້ຍ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການກວດສອບການຄາ້ສດັປ່າ, ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາຕ ່ ກບັ ກດົໝາຍ
ສາກນົ; 

• ມກີານດ າເນນີງານທີ່ ສ າຄນັເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູເຄ ອຂ່າຍການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປ່າລາວ (LAO-

WEN) ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເຊິ່ ງເອີນ້ວ່າ P-WEN ແລະ D-WEN ເຊັ່ ນດຽວກນັ (DOFI, 2018). 

ຈ ດປະສງົໂດຍລວມຂອງໂຄງການນີ ້ ແມ່ນເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນການຄາ້ສດັປ່າຜດິກດົໝາຍ ໃນຕະຫ າດທີ່ ສ າຄນັ 

ແລະ ຮາ້ນຄາ້ຍ່ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນການກວດຈບັ,     ກດີກນັ, 

ແລະ ຂດັຂວາງເຄ ອຂ່າຍອາຊະຍາກອນແບບມກີານຈດັຕັງ້, ແລະ ລງົໂທດຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນອາຊະຍາກ າການ
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ຄາ້ສດັປ່າຜດິກດົໝາຍ. ບນັດາກດິຈະກ າທີ່ ຕອ້ງປະຕບິດັ ເພ ່ ອໃຫບ້ນັລ ເປົາ້ໝາຍປະກອບມ:ີ 

o ການພດັທະນາທກັສະເປົາ້ໝາຍ, ໂຄງການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູ,້ ການແບ່ງປນັຂ ມູ້ນຂ່າວສານ, 

ແລະ ເພີ່ ມການຮ່ວມມ ໃນລະດບັຊາດລະຫວ່າງອງົກອນບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃນປະເທດໄທ, ພະ
ມາ້ ແລະ ສປປ ລາວ; 

o ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສາ້ງຄວາມເຊ ່ ອໝັນ້ ແລະ ສາຍພວົພນັການເຮດັວຽກ ລະຫວ່າງ
ຊາດ ແລະ ອງົກອນລະຫວ່າງຊາຍແດນ;  

o ກ າລງັມກີານສະໜບັສະໜນູການຝ ກອບົຮມົດາ້ນການສ ບສວນຂັນ້ສູງ ແລະ ກອງປະຊ ມສອງ
ຝ່າຍ ເພ ່ ອເພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະ ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງຊາຍແດນ 
ເພ ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາການຄາ້ສດັປ່າຜດິກດົໝາຍໃນສູນກາງ ແລະ ພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ;  

o ໂຄງການນີອ້ອກແບບມາເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການດ າເນນີການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ທີ່ ສະທອ້ນເຖງິ
ຄວາມຮ ນແຮງຂອງອາຊະຍາກ າຄາ້ສດັປ່າ, ແລະ ເພ ່ ອສາ້ງບດົລງົໂທດ ເພ ່ ອກດີກນັການເຂົາ້ຮ່ວມ 
ເຊິ່ ງຜນົທີ່ ຕາມມານັນ້ແມ່ນມຄີວາມຮ ນແຮງສ າລບັຜູລ້ກັລອບຄາ້, ຜູຊ້  ້ແລະ ຜູຂ້າຍ;  

o ມສີີ່ ແຂວງບ ລມິະສດິ ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການນີ:້ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ອ ດມົ
ໄຊ, ຫ ວງນ າ້ທາ ແລະ ບ ່ ແກວ້. ໃນແຂວງອ ່ ນໆ ການໂຕຕ້ອບທີ່ ວ່ອງໄວຕ ່ ກບັອາຊະຍາກ າຄາ້ສດັປ່າ
ທີ່ ມຢູ່ີ ຫ   ອາຊະຍາກ າຕ່າງໆທີ່ ກ າລງັເກດີຂຶນ້ ຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູເຊັ່ ນກນັ, ຖາ້ມຄີວາມ
ຈ າເປນັ.  

• ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດສ າລບັການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປ່າ ແລະ ສດັນ າ້ ໃນບນັດາແຂວງ ເປົາ້
ໝາຍ ເຊັ່ ນ: ບ ລຄິ າໄຊ, ຫວົພນັ, ຄ າມ່ວນ. ຫ າຍກດິຈະກ າໄດແ້ນໃສ່ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ 
ພະນກັງານກວດກາປ່າໄມຂ້ັນ້ເມ ອງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການລະດບັເມ ອງຂອງອງົການຈດັຕັງ້ເຫ ົ່ າ
ນີ;້ 

• ກມົພາສອີາກອນກ າລງັໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນການປາບປາມການຄາ້ສດັປ່າ ແລະ ການຄາ້ໄມຜ້ດິກດົ
ໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ; 

o ປບັປ ງຂດີຄວາມສາມາດຕາມໜາ້ທີ່ ໃຫແ້ກ່ຍ ດທະສາດເຄ ອຂ່າຍບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັ 
ນ າ້ ແລະ ສດັປ່າຂອງລາວ ເຊິ່ ງປະກອບມກີານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍອາກອນສດັປ່າ ແລະ ຍ ດທະ
ສາດຕາ້ນການລກັລອບຄາ້ຂາຍຜດິກດົໝາຍ (CWLAS); 

o ສ າລບັການຕ ່ ຕາ້ນການລກັລອບຄາ້ ຂາຍຜດິກດົໝາຍ, ຂັນ້ຕອນມາດຕະຖານການດ າເນນີງານ 
(SOP) ແລະ ຄ າແນະນ າສ າລບັການຕອບໂຕຂ້ອງກມົພາສອີາກອນລາວ ຕ ່ ກບັການລກັລອບຄາ້
ສດັປ່າ ທີ່ ກ າລງັເກດີຂຶນ້ຕາມຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ.  

 ເປົາ້ໝາຍ 13: ພາຍໃນປ ີ2020, ຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນສາຍພນັຂອງບນັດາພ ດພນັທີ່ ໄດຖ້ ກເກບັກ່ຽວ 
ແລະ ເພາະປູກ ແລະ ສດັລຽ້ງ ແລະ ສາຍພນັປ່າຕ່າງໆ ເຊິ່ ງມ ີສາຍພນັທີ່ ມຄີ ນຄ່າທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເຊັ່ ນ
ດຽວກບັທາງດາ້ນວດັທະນະທ າ, ແມ່ນໄດຖ້ ກຮກັສາ ແລະ ຍ ດທະສາດຕ່າງໆ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນການສ ດໂຊມຂອງພນັທ ກ າ ແລະ ຮກັສາຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນພນັທ ກກ າຕ່າງໆ. 
 

ລະດບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5. ມຄີວາມຄ ບໜາ້ທີ່ ດ ີທງັຍງັມກີານປບັປ ງທີ່ ສ າຄນັ. 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6  

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້ ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 
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ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ: ຄວາມຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍໃນທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານມາ ແມ່ນມຄີວາມສອດຄ່ອງ. 
ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5 ໄດລ້າຍງານວ່າ ຫ າຍແຜນງານໄດເ້ນັນ້ໜກັ
ໃສ່ການປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັກະສກິ າທີ່ ອ ດມົສມົບູນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ສິ່ ງສ າຄນັເປັນພເິສດແມ່ນທງັສວນປູກ
ແບບດັງ້ເດມີ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສຕາມທ າມະຊາດຂອງລາວ ທີ່ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັກະສກິ າສູງ ຕວົຢ່າງ:  

• ມຄີວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນພ ດຜກັສູງ. ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າກະສກິ າ, ປ່າໄມ ້ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ໄດເ້ກບັ
ກ າພ ດຜກັທອ້ງຖິ່ ນໄດຫ້ າຍກ່ວາ 2,100 ຊະນດິ; 

• ສປປລາວ ອ ດມົຮັ່ ງມໄີປດວ້ຍເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ ເຊິ່ ງລວມມພີ ດ, ເປ ອກໄມ,້ ເຄ ອໄມ,້ ຫວົພ ດ ແລະ          
ຜະລດິຕະພນັປ່າໄມອ້ ່ ນໆ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີໄ້ດສ້ະໜອງແຫ ່ ງອາຫານ ແລະ ລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

ເນ ່ ອງຈາກຈ ານວນປ່າໄມມ້ຫີ  ດໜອ້ຍລງົ ມນັຈຶ່ ງເປນັໂອກາດໃນການເພາະປູກຊະນດິພນັເຫ ົ່ ານີ;້ 
• ປະເທດລາວມຄີວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນສດັນ າ້. ແມ່ນ າ້ຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນ າ້ຂອງແມ່ນແຫ ່ ງການເຮດັ        

ປະມງົນ າ້ຈ ດທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສ ດ; 

• ຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນສດັລຽ້ງແມ່ນມສູີງ ເຊິ່ ງມສີາຍພນັໄກ່ພ ນ້ເມ ອງ, ສາຍພນັຄວາຍພ ນ້ເມ ອງ ແລະ ສາຍ
ພນັໝພູ ນ້ເມ ອງ.  

 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015 

• ສິ່ ງສ າຄນັຂອງເປົາ້ໝາຍນີ ້ແມ່ນໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍ 
ພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການນີ ້ໄດເ້ຮດັວຽກກບັຊາວບາ້ນຫ າຍຮອ້ຍຄນົ ເພ ່ ອລະບ ສາຍພນັພ ດ 
ແລະ ສດັ ຊວີະນາໆພນັກະສກິ າທີ່ ສ າຄນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຊອກຫາວທິກີານເພ ່ ອຄ ມ້ຄອງສາຍ
ພນັເຫ ົ່ ານີ ້ໂດຍຜ່ານການນ າໃຊພ້ວກມນັຢ່າງຍ ນຍງົ. ບາງຕວົຢ່າງປະກອບມດີັ່ ງລ ່ ມນີ:້  

o ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໃນ 5 ບາ້ນ ເພ ່ ອເພາະພນັ ແລະ ປູກພ ດ ໜ ່ ຫ ອຍ (Arundinaria 

petelotii Camus) ໃນສວນປ່າເລົ່ າໃກບ້າ້ນຂອງພວກເຂາົ. ທງັໝດົ 7 ບາ້ນ ແລະ 143 ຄວົເຮ ອນ
ໄດເ້ຮດັວຽກຮ່ວມກບັໂຄງການພດັທະນາ ລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍ
ພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເພີ່ ມຕ ່ ມ 50 ຄອບຄວົ ທີ່ ໄດເ້ຮດັຊ າ້ກດິຈະກ ານີ;້ 

o ການພດັທະນາລະບບົເມດັພນັສະອາດເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ: ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບ 
ນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການລເິລີ່ ມເພ ່ ອ 
ປບັປ ງຄ ນນະພາບເມດັພນັຂອງເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ ເຊິ່ ງເປນັເຂົາ້ພ ນ້ເມ ອງພເິສດ. ໃນເບ ອ້ງຕົນ້ໂຄງການ 
ພດັທະນາລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫ ້
ການສະໜບັສະໜນູການສກຶສາເພ ່ ອລະບ  ແລະ ຈ າແນກແນວພນັເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ ທີ່ ແຕກຕ່າງ ກນັ. 
ສິ່ ງນີນ້ າໄປສູ່ການພດັທະນາການຜະລດິເມດັພນັທີ່ ສະອາດສ າລບັເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ. ໂຄງການນີ ້ ເຮດັ
ວຽກເພ ່ ອປບັປ ງມາດຕະຖານ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການ
ຜະລດິແບບອ ດສາຫະກ າ ເຊັ່ ນດຽວກບັການອະນ ລກັແນວພນັອ ່ ນໆຂອງເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ. 

• ສູນຢາພ ນ້ເມ ອງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສ ກ ພອ້ມດວ້ຍອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ພາຍໃນ 
ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໄດກ້ ານດົຫ າຍກ່ວາ 16 ເຂດຮກັສາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງພ ດທີ່ ເປນັຢາ. ຫ າຍແຂວງ ໄດ ້     
ພດັທະນາປຶມ້ເກບັກ າຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັພ ດທີ່ ເປນັຢາຂອງແຂວງຕນົເອງ ແລະ ກ າລງັດ າເນນີຂະບວນການ ເພ ່ ອ
ຂະຫຍາຍຂ ມູ້ນນີໄ້ປຍງັປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ.  
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ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ D: ເພີ່ມຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ທ ກຄນົຈາກການບ ລກິານຂອງຊວີະນາໆພນັ ແລະ ລະບບົນິ
ເວດ 
 

ເປົາ້ໝາຍ 14: ພາຍໃນປ ີ2020, ລະບບົນເິວດວທິະຍາທີ່ ໃຫກ້ານບ ລກິານທີ່ ສ າຄນັ ເຊິ່ ງມກີານບ ລກິານທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັນ າ້ ແລະ ການໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດແກ່ສ ຂະພາບ, ການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ການເປນັຢູ່ທີ່ ດ,ີ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການ
ຟ ນ້ຟູ ແລະ ປກົປອ້ງ, ໂດຍຄ ານງຶເຖງິຄວາມຕອ້ງການຂອງແມ່ຍງິ, ຊ ມຊນົດັງ້ເດມີ, ທອ້ງຖິ່ ນ, ຜູທ້ ກຍາກ ແລະ ຜູ ້
ດອ້ຍໂອກາດ. 
 

ລະດບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ 5. ມກີານປ່ຽນແປງໜອ້ຍ ແລະ ຕອ້ງການ          
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ 
 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6 
 

ຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍ  
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ; ການປະເມນີຜນົໃນທົ່ ວປະເທດກ່ຽວກບັການບ ລກິານດາ້ນລະບບົນເິວດທີ່
ໄດຈ້າກລະບບົຕ່າງໆຂອງທ າມະຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍງັຂາດເຂນີ. ໂດຍອງີຕາມຂ ຄ້ວາມທົ່ ວໄປ ການບ ລກິານ
ຂອງລະບບົນເິວດທີ່ ສ າຄນັ ເຊັ່ ນ: ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນນ າ້ ແລະ ຄ ນນະພາບແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັດ ີແລະ ລະດບັການປກົ
ຫ ມ້ປ່າໄມທ້ີ່ ສູງ ອາດຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ການບ ລກິານດາ້ນລະບບົນເິວດທີ່ ເກດີຈາກການປກົຫ ມ້ປ່າໄມທ້ີ່ ສມົບູນແມ່ນຍງັ
ຄງົຢູ່ໃນລະດບັດ ີ (ເບິ່ ງຮູບ 14.1), ມຫີ າຍແຜນງານທີ່ ແນໃສ່ການປບັປ ງການຄ ມ້ຄອງອ່າງຮບັນ າ້ ເພ ່ ອໃຫກ້ານບ ລິ
ການດາ້ນລະບບົນເິວດກບັສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ ເຊິ່ ງມກີານສ ມໃສ່ຄວາມຕອ້ງການຂອງແມ່ຍງິ, ຜູທ້ ກຍາກ ແລະ ຊ ມຊນົ
ທອ້ງຖິ່ ນ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຍງັມຄີວາມຂາດເຂນີທາງດາ້ນຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງລະບບົນເິວດທີ່ ສ າຄນັ ເຊັ່ ນ: 
ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ແລະ ໜາ້ວຽກທີ່ ພວກເຂາົວາງແຜນນັນ້ ແມ່ນຈະຊ່ວຍສະໜອງການບ ລກິານທາງລະບບົ ນເິວດ
ທີ່ ສ າຄນັ.   
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ຮູບ 14.1 ຄ່າຄວາມກດົດນັພ ນ້ຖານໃນການໃຊນ້ າ້ ແລະ ການປກົຫ ມ້ປ່າໄມ ້ໃນ ສປປລາວ   

 
 

 
ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

ລະບບົນເິວດປ່າໄມ ້ 
• ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການຫ  ດຜ່ອນການ 

ປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ເຊິ່ ງສາ້ງຂຶນ້ໃນປີ 2015.         
ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການແມ່ນເພ ່ ອເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫແ້ກ່ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ 
ໂດຍການລວມເອາົໂຄງການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມ 
ຂອງປ່າ ເຂົາ້ໃນພາກຍ ດທະສາດ ແລະ ການປບັປ ງຂ ມູ້ນຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ;້  

• ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອເພີ່ ມການປກົຫ ມ້ປ່າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ ໃຫໄ້ດ ້70% ພາຍໃນປີ 2020.         ບດົ
ລາຍງານປະຈ າປີ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້2015-2016 ຄາດຄະເນວ່າມກີານສາ້ງສວນປູກໄມ ້
ປະມານ 21,000 ຮຕ ພາຍໃນພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ;  

• ຄາດວ່າການຟ ນ້ຟູປ່າໄມ ້ ແລະ ການຟ ນ້ຟູແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສແຫ່ງຊາດ ມປີະມານ 108,200 ຮຕ (MAF, 

2017).ສິ່ ງນີປ້ະສບົຜນົສ າເລດັ ຍອ້ນໂຄງການແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັທີ່ ນ າພາໂດຍທະນາຄານ ພດັທະ 
ນາອາຊ ີ(ເບິ່ ງກ ລະນສີກຶສາຂອງໂຄງການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັຕາມແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ) ແລະ ວສິາຫະກດິສ່ວນ
ບ ກຄນົ ທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມ ອງ ແລະ ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນການປູກ
ໄມ;້  

• ການອອກຄ າສັ່ ງ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄ າສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕເີລກທ ີ 15 (ນຍ 15) ວ່າດວ້ຍ 
ການເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂັມ້ງວດໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາການຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ເຄ ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ ແລະ         
ທ ລະກດິໄມ ້(PMO, 2016). ຄ າສັ່ ງນີແ້ມ່ນໄດຢ້ ດຕກິານສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນ, ໄມຕ້ຕີບັ, ຫາ້ມບ ່ ໃຫສ້ົ່ ງອອກ
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ໄມຜ້ດິກດົໝາຍ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ,້ ແລະ ຫາ້ມບ ່ ໃຫບ້ນັດາຜູພ້ດັທະນາໂຄງການ ຫ   ໜ່ວຍງານຮບັ   
ເໝາົກ ່ ສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ ດ າເນນີການຂ ດຄົນ້ໄມດ້ວ້ຍຕນົເອງ.  

 

ການຄ ມ້ຄອງອ່າງຮບັນ າ້ ແລະ ລະບບົນ າ້  
• ຮ່າງບດົລາຍງານປະຈ າປີ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ລາຍງານວ່າໃນປະຈ ບນັ 

ຫ າຍກ່ວາ 80% ຂອງອ່າງແມ່ນ າ້ບ ລມິະສດິກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແຕ່ 
2016 ຫາ 2020 (ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 2017; 2018). ບດົສະຫ  ບ
ຂອງການດ າເນນີງານທງັທີ່ ສ າເລດັແລວ້ ຫ   ກ າລງັດ າເນນີການຢູ່ ລວມມ:ີ  

o ແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ (IWRMP) ສ າລບັອ່າງແມ່ນ າ້ບ ລມິະສດິ 
(ເຊບັງ້ໄຟ, ນ າ້ອູ) ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ບາງກດິຈະກ າ ກ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ;  

o ແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ ແບບເຊ ່ ອມສານຂອງອ່າງເທນີ-ນ າ້ກະດງິ ໄດຮ້ບັ             
ການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະດ າເນນີງານ ພາຍໃນສອງແຂວງຄ         
ບ ລຄິ າໄຊ ແລະ ຄ າມ່ວນ;  

o ການປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນນ າ້ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງອ່າງຮບັນ າ້ຊ າໃນແຂວງຫວົພນັ (ໄລຍະ 
3), ອ່າງຮບັນ າ້ຮາດໃນແຂວງບ ່ ແກວ້, ອ່າງຮບັນ າ້ເຊຕາມວກ ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແມ່ນຢູ່
ໃນໄລຍະດ າເນນີງານ;  

o ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງສ າລບັຄ ນນະພາບນ າ້ຂອງນ າ້ເຊໂດນ ແລະ ນ າ້ງ  ່ມ ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້          
ປະຕບິດັ ແລະ ທບົທວນ (MONRE, 2018); 

o ໄດມ້ກີານກ ່ ຕັງ້ສະຖານອີ ທກົວທິະຍາຂຶນ້ຈ ານວນທງັໝດົ 180 ແຫ່ງ ເພ ່ ອກວດສອບ ແລະ   ຕດິ
ຕາມຄ ນນະພາບນ າ້. ມ ີ 169 ສະຖານອີ ທກົວທິະຍາທີ່ ຄ ມ້ຄອງໂດຍກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າ 
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 11 ສະຖານ ີ ແມ່ນຄ ມ້ຄອງໂດຍຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ້
ຂອງສາກນົ;   

o ສະຖານອີ ຕ ວທິະຍາ 18 ແຫ່ງ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັການວດັແທກປະລມິານນ ້າຝນົ ແລະ 8 
ແຫ່ງ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງການວດັແທກລະດບັນ າ້ຄ ນໃໝ່.  
 

• ມຫີ າຍໂຄງການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ ທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ລະດບັຊາດ 
ເຊັ່ ນ:  

o (1) ໂຄງການວເິຄາະ ແລະ ສາ້ງແຜນການຄ ມ້ຄອງອ່າງເກບັນ າ້ຫນີບູນ;  

o (2) ໂຄງການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາອ່າງຮບັນ າ້ຊນັ-ໄລຍະ 3;  

o (3) ໂຄງການຄ ມ້ຄອງອ່າງຮບັນ າ້ເທນີ-ນ າ້ກະດງິ;  
o (4) ໂຄງການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັພະນກັງານ ກ່ຽວກບັອ່າງແມ່ນ າ້ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງ ທີ່

ດນິ (ລະດບັຊາດ, ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກມົຊບັພະຍາກອນນ າ້; (4) ໂຄງການຄ ມ້ຄອງອ່າງແມ່
ນ າ້ຮາດ;  

o (5) ໂຄງການຄ ມ້ຄອງອ່າງຮບັນ າ້ເຊຕາມວກ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.  
• ໃນປີ 2017 ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານໂລກໄດລ້ງົນາມໃນຂ ຕ້ກົລງົການໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູເພີ່ ມ 

ຈ ານວນ 25 ລາ້ນໂດລາ ແກ່ໂຄງການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ໃນແມ່ນ າ້ຂອງແບບເຊ ່ ອມສານ(MIWRM). 

ໂຄງການນີມ້ສີາມອງົປະກອບ 1) ອງົປະກອບທ າອດິ, ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ ລະດບັພາກພ ນ້, ແນ ໃສ່
ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ້ຂອງ ສາກນົໃນການອ ານວຍຄວາມສະດວກແກ່ກອງປະຊ ມ 
ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, ກ າປູ ເຈຍ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ, ອງົ
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ປະກອບທສີອງ, ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ລະດບັຊາດ ໂດຍແນ ໃສ່ເພ ່ ອເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ 
ດາ້ນສະຖາບນັ ແລະ ວຊິາການ ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບປະສມົປະສານ, ອງົປະກອບທສີາມ
ການຄ ມ້ຄອງອ່າງແມ່ນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ າ້.  

 

ເປົາ້ໝາຍ 15: ພາຍໃນ 2020, ໄດຍ້ກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນການປບັຕວົຂອງລະບບົນເິວດ ແລະ ການ
ປະກອບສ່ວນຂອງຊວີະນາໆພນັ ເພ ່ ອເກບັກກັທາດກາກບອນ, ໂດຍຜ່ານວຽກງານການອະນ ລກັ ແລະ ການຟ ນ້ຟູ 

ລວມເຖງິການຟ ນ້ຟູລະບບົນເິວດທີ່ ເສ ່ ອມໂຊມໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 15 ເປເີຊນັ, ເພ ່ ອປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ການຫ  ດ
ຜ່ອນການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການປບັຕວົ ແລະ ການຕ ່ ຕາ້ນການກາຍເປນັທະເລຊາຍ.  
 

ລະດບັຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5. ມກີານປ່ຽນແປງໜອ້ຍ ແລະ ຕອ້ງໄດພ້ະຍາຍາມຫ າຍ
ຂຶນ້  
 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6 
 

ຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍ  
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ 

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປຂອງຄວາມຄ ບໜາ້: ມນັຍາກທີ່ ຈະປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງເປົາ້ໝາຍນີຢ່້າງສມົເຫດ 
ສມົຜນົ ເນ ່ ອງຈາກຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັສະພາບ ແລະ ສະຖານະຄວາມເສ ່ ອມໂຊມຂອງລະບບົນເິວດ ໃນ ສປປລາວ ມໜີ ້
ອຍ. ປະຈ ບນັໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜກັ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບດັການສາ້ງແຜນທີ່  ແລະ ການຕດິຕາມການປກົຫ ມ້ປ່າໄມ.້ ຂັນ້ຕອນຕ ່ ໄປໃນການພດັທະນານີ ້ອາດຈະຮ່ວມກບັຜູ ້
ໃຫທ້ນຶສາກນົ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການປະເມນີຜນົ ແລະ ຕດິຕາມປ່າໄມ ້ແລະ ສະພາບແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່   ອາໄສ
ອ ່ ນໆ ໃຫເ້ປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ສປປ ລາວ ແລະ ການຫ  ດຜ່ອນການ ປ່ອຍອາຍ
ພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ (ເບິ່ ງດາ້ນລ ່ ມ).  
 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ມກີານສູນເສຍໂດຍລວມຂອງການປກົຫ ມ້ປ່າໄມ.້ ການວເິຄາະລ່າສ ດ ຈາກຂະແໜງບນັຊ ີ ແລະ 
ການວາງແຜນປ່າໄມ ້ສປປ ລາວ (FIPD) ໄດຄ້າດຄະເນວ່າ ປ່າໄມ ້ປີ 2005 ແມ່ນມພີຽງແຕ່ 61% ແລະ ການປກົ
ຫ ມ້ປ່າໄມປີ້ 2015 ແມ່ນມພີຽງແຕ່ 58%. ອດັຕາການສູນເສຍປ່າໄມ ້ຈາກປີ 2005 ຫາ 2015 ແມ່ນປະມານ 3.1% 

(ປະມານ 735,000 ຮຕ), ຄຽງຄູ່ກບັການຫ  ດລງົຂອງການປກົຫ ມ້ປ່າໄມ ້ຄ ນນະພາບປ່າໄມ ້ກ ຫ  ດລງົເຊັ່ ນກນັ. ອງີ
ຕາມຂະແໜງບນັຊ ີແລະ ການວາງແຜນປ່າໄມລ້າວ, ຄວາມຕບຶໜາຂອງປ່າໄມ ້ (ໂດຍມກີານປກົຫ ມ້ຂອງຊັນ້ເທງິປ່າ
ໄມ ້ຫ າຍກ່ວາ 70%) ຫ  ດລງົຈາກ 3.2 ລາ້ນເຮກັຕາ ໃນປີ 1992 ເປນັ 840,000 ຮຕ ໃນປີ 2012. ໃນເວລາດຽວ
ກນັ ການເປີດປ່າໄມໄ້ດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 16% ເປນັ 24.5% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ປ່າໄມທ້ງັໝດົ ໃນຫ າຍທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານມາ. ປ່າ
ໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ຮບັເອາົ CO2 ໄວປ້ະມານ 1,074 ລາ້ນໂຕນ (FAO, 2010), ເຊິ່ ງໃນນັນ້ ການທ າລາຍປ່າໄມ ້
ແລະ ຄວາມເສ ່ ອມໂຊມປ່າໄມ ້ໃນ ສປປ ລາວ ສົ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີການປດົປ່ອຍ CO2 ປະມານ 51 ລາ້ນໂຕນ (ກມົ
ປ່າໄມ,້ 2010). ຂ ມູ້ນຈາກປີ 1990 ຫາ 2010 ສະແດງໃຫເ້ຫນັການຫ  ດລງົຂອງຈ ານວນທາດກາກບອນທງັໝດົ 
ຈາກ 1,186 ລາ້ນໂຕນ ເປນັ 1074 ລາ້ນໂຕນ ໃນຊ່ວງເວລານັນ້ (ເບິ່ ງຮູບດາ້ນລ ່ ມ). 
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ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະປ່າໄມ ້ໄດໃ້ຫຕ້ວົເລກກ່ຽວກບັການຟ ນ້ຟູປ່າໄມທ້ າມະຊາດ ແລະ ການຟ ນ້
ຟູປ່າໄມຊ້ ມຊນົ ແມ່ນມປີະມານ 0.81% ໃນປີ 2015/2016. ໃນອດັຕານີ ້ເປົາ້ໝາຍສ າລບັລະບບົນເິວດປ່າໄມອ້າດ
ຈະບ ່ ສາມາດບນັລ ໄດ ້ຈນົເຖງິປີ 2033 ຢ່າງໄວທີ່ ສ ດ. ເມ ່ ອເຖງິກ ານດົການຟ ນ້ຟູນີ ້ ອາດຈະເພີ່ ມການເກບັກກັທາດ
ກາກບອນປ່າໄມ ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່  7.3 ໂຕນ ຕ ່ ປີ. 
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  

• ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດພ້ດັທະນາລະບບົຂ ມູ້ນປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດຂຶນ້. ລະບບົນີປ້ະກອບມ ີການປະ
ເມນີຜນົຢ່າງເປນັລະບບົຂອງຂ ມູ້ນດາ້ນປະລມິານຂອງສາມປະເພດການປ່ຽນແປງການປກົຫ ມ້ປ່າ ໄມ ້ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດາ້ນການເກບັກກັທາດກາກບອນ ໃນທ ກໆ ຫາ້ ປີ (2000, 2005, 2010, 2015.). ແຜນ
ງານການປ່ຽນແປງການປກົຫ ມ້ປ່າໄມ ້ ແມ່ນອງີຕາມລະບບົບນັຊປ່ີາໄມແ້ຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບວທິກີານ
ຂອງກອງທນຶຄູ່ຮ່ວມງານກາກບອນປ່າໄມ ້(FPCF); 

• ບດົລາຍງານປະຈ າປີ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ 2015-2016 ຄາດຄະເນວ່າ ການຟ ນ້ຟູປ່າໄມ ້ ແລະ 
ການຟ ນ້ຟູແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສທ າມະຊາດ ມປີະມານ 108,200 ຮຕ (MAF, 2017). ສິ່ ງນີປ້ະສບົຜນົສ າເລດັ
ແມ່ນຍອ້ນໂຄງການແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ນ າພາໂດຍທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະ ວສິາຫະກດິ
ສ່ວນບ ກຄນົ ທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມ ອງ ແລະ ຊ ມຊນົທອ້ຖິ່ ນໃນ
ການປູກໄມ;້  

• ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການຫ  ດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍ 
ພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ  ເຊິ່ ງສາ້ງຂຶນ້ໃນປີ 2015 (ປັດຈ ບນັນີ ້ການ
ສະໜບັສະໜນູຂອງອງົການຮ່ວມມ ສາກນົຍີ່ ປ ່ ນ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ້ ແມ່ນຖ ກໂຮມເຂົາ້ກນັ ເປນັ
ໂຄງການດຽວ ຊ ່ ວ່າ  F-REDD. ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການແມ່ນເພ ່ ອເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫແ້ກ່
ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ໂດຍການລວມເອາົການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິ ຈາກ ການຕດັໄມ ້

ຈ ານວນການເກບັກກັທາດກາກບອນທງັໝດົໃນປ່າໄມມ້ວນຊວີະພາບ 
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ທ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າເຂົາ້ໃນພາກຍ ດທະສາດ ແລະ ການປບັປ ງຂ ມູ້ນ ຊບັພະຍາກອນ
ປ່າ ໄມ;້  

• ໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ (SUFORD) ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມ ຫ າຍຝ່າຍ    ລ
ະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ, ລດັຖະບານຟນິແລນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພ ່ ອບນັລ ການຄ ມ້ຄອງ  ປ່າ
ຜະລດິທ າມະຊາດແບບຍ ນຍງົ.  

 

ເປົາ້ໝາຍ 16: ພາຍໃນປ ີ2015, ສນົທສິນັຍານາໂກຢາວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນພນັທ 
ກ າ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຍ ຕທິ າ ແລະ ເທົ່ າທຽມ ທີ່ ເກດີຈາກການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຂອງພວກເຂາົ ແມ່ນ
ຖ ກບງັຄບັໃຊ ້ແລະ ດ າເນນີການ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍຂອງຊາດ. 

ລະດບັຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ5. ກ າລງັປບັປ ງ ແລະ ອາດຈະບນັລ ເປົາ້ໝາຍ 
 

ການປະເມນີຜນົຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6  

 

ບນັລ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້ ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ: ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫຄ້ າໝັນ້ສນັຍາຕ ່ ກບັສນົທສິນັຍານາໂກຢາ ແລະ ໄດມ້ກີານ
ຈດັຕັງ້ຫ າຍຂັນ້ຕອນ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
• ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັໂນໂລຊ ີໄດພ້ດັທະນາກດົໝາຍຊວີະນາໆພນັ ແລະ ກອບວຽກແຫ່ງຊາດລາວວ່າ

ດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນທາງພນັທ ກ າ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຍ ຕທິ າ ແລະ ເທົ່ າທຽມ ທີ່
ເກດີຈາກການນ າໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຊບັພະຍາກອນເຫ ົ່ ານັນ້. ຄູ່ມ ແນະນ າ, ປຶມ້, ແຜ່ນພນັ, ແຜ່ນພາບສະແດງ, 
ແລະ ວດີໂີອກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ໄດຖ້ ກພດັທະນາ ແລະ 
ເຜຍີແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ. 

 

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ E: ເພີ່ມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜ່ານການວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ການຈດັການດາ້ນຄວາມຮູ ້
ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ. 
 

ເປົາ້ໝາຍ 17: ພາຍໃນປ ີ2015 ແຕ່ລະພາຄໄີດພ້ດັທະນາ, ນ າໃຊໃ້ຫເ້ປນັດັ່ ງເຄ ່ ອງມ ດາ້ນນະໂຍບາຍ, ແລະ 
ເລີ່ ມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ໄດປ້ບັປ ງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນການຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດໃຫມ້ ີ  
ປະສດິທພິາບ. 

ລະດບັຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5. ກ າລງັປບັປ ງ ແລະ ອາດຈະບນັລ ເປົາ້ໝາຍ 
 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6  

 

ອາດຈະບນັລ ເປົາ້ໝາຍສ າລບັ
ການນ າໃຊ ້

ມຫີ າຍວຽກທີ່ ຈ າເປນັຕອ້ງໄດ ້
ມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ   

ອງີຕາມຫ ກັຖານ 
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ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ: ສປປ ລາວ ເປນັຜູລ້ງົນາມໃນສນົທສິນັຍາ ແລະ ໄດກ້ະກຽມຍ ດທະສາດ 
ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍ ່ ນບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດຈ ານວນໜຶ່ ງ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ຈະມີ
ຄວາມຄ ບໜາ້ຫ າຍໃນການເລີ່ ມຕົນ້ວາງແຜນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ
ແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ວທິກີານດ າເນນີງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບເພ ່ ອບນັລ ເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຂາດເຂນີໃນບາງຄັງ້. ໃນລະ
ຫວ່າງການກະກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ນີ ້ການທບົທວນຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງການດ າເນນີງານ
ແຫ່ງຊາດທີ່ ໄດສ້ະເໜໃີນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ2 ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້. 

ສ່ວນໜອ້ຍຂອງການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ (26%) ໄດຮ້ບັການປະເມນີວ່າມປີະສດິທພິາບ. ສ່ວນໃຫຍ່ 74% ແມ່ນ
ຖ ກປະເມນີວ່າມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ ຫ   ບ ່ ເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັ. ສ່ວນ 16% ຂອງການດ າເນນີງານ, ແມ່ນບ ່ ມຂີ ມູ້ນພຽງພ  
ຫ   ໝດົເວລາ ເນ ່ ອງຈາກມເີວລາໜອ້ຍເກນີໄປ ທີ່ ຈະເຮດັການປະເມນີໄດ ້ ແລະ 58% ແມ່ນມປີະສດິທພິາບບາງ
ສ່ວນ. 
 

ມຫີ າຍເຫດຜນົວ່າເປນັຫຍງັການດ າເນນີງານສ່ວນໃຫຍ່ ຈຶ່ ງຖ ກປະເມນີວ່າມປີະສດິທພິາບບາງສ່ວນ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, 

ມນັມຂີ ຈ້ າກດັສ າຄນັຕ ່ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັອ ປະສກັທາງດາ້ນວຊິາການ, 

ການເງນິ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ. ພາກຕ ່ ໄປຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ 29             

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ C ໄດໃ້ຫບ້ດົສະຫ  ບກ່ຽວກບັບນັດາອ ປະສກັທີ່ ມ ີຕ ່ ກບັການ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ເຊັ່ ນດຽວກບັຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມສາມາດໃນອະນາຄດົສ າລບັ ການດ າເນນີງານ
ແຫ່ງຊາດທງັ 69.  
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  

• ສປປ ລາວ ໄດຍ້ ່ ນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 2016-2025 

• ສປປ ລາວ ກ າລງັກະກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6. 
 

ເປົາ້ໝາຍ 18: ພາຍໃນປ ີ2020, ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ, ນະວດັຕະກ າ ແລະ ການປະຕບິດັຂອງຊ ມຊນົດັງ້ເດມີ 
ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັທີ່ ຍ  ນຍງົ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາ
ກອນຊວີະນາໆພນັຕາມປະເພນຂີອງຕນົ, ໄດຮ້ບັການເຄາົລບົ, ຢູ່ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງປະເທດ ແລະ ພນັທະສາກນົ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຖ ກເຊ ່ ອມສານຢ່າງສມົບູນ ທງັຍງັສະທອ້ນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາດັ່ ງກ່າວ ດວ້ຍການ
ມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງເຕມັທີ່  ແລະ ມປີະສດິທພິາບຂອງຊ ມຊນົດັງ້ເດມີ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, ໃນທ ກລະດບັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ລະດບັຂອງຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5. ມກີານປ່ຽນແປງໜອ້ຍ ແລະ ຕອ້ງການຄວາມ
ພະຍາຍາມທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້  
 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ ສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6  

ຄ ບໜາ້ສູ່ເປົາ້ໝາຍ  
ແຕ່ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ຈ າກດັ.  

ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ: ສປປ ລາວ ໄດສ້າ້ງກອບວຽກແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການ
ແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດຂອງຊບັພະຍາກອນພນັທ ກ າ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ແຜນງານສ າລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອບ ວຽກ
ແມ່ນມຈີ າກດັ. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ແຜນງານສ າລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງຫາ້ວຫນັແມ່ນຂຶນ້ກບັແຕ່ລະ
ໂຄງການຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶສາກນົ ເຊິ່ ງມນັເປນັສິ່ ງທີ່ ຈ າເປັນ.  
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ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  

• ໄດພ້ດັທະນາກອບວຽກແຫ່ງຊາດລາວວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນທາງພນັທ ກ າ ແລະ ການແບ່ງ 
ປນັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຍ ຕທິ າ ແລະ ເທົ່ າທຽມ ທີ່ ເກດີຈາກການນ າໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຊບັພະຍາກອນເຫ ົ່ ານັນ້. ຄູ່
ມ ແນະນ າ, ປຶມ້, ແຜ່ນພນັ, ແຜ່ນພາບສະແດງ, ແລະ ວດີໂີອກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົ
ປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ໄດຖ້ ກພດັທະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ;  

• ໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ (SUFORD) ໂຄງການຂະຫຍາຍ (MAF, 2017). 
ໃນປີ 2018 ໂຄງການພນັທະມດິປ່າເຂດຮອ້ນ ແລະ ກມົປ່າໄມ ້ ໄດຈ້ດັຕັງ້ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ອອກໃບ 
ຢັງ້ຢ ນປ່າໄມຊ້ ມຊນົ, ຂະບວນການກວດສອບປ່າໄມສ້ າລບັສອງຊ ມຊນົໃນແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ແລະ 
ເຂດອ ່ ນໆ ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ;  

• ກມົລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົລາຍງານວ່າ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ເຂດວງັສະຫງວນຂຶນ້ທງັໝດົ 885 ແຫ່ງ (DoLF, 

2018). ໃນນັນ້ມເີຂດວງັສະຫງວນ 252 ແຫ່ງ ທີ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໂດຍຊ ມຊນົ ທອ້ງຖິ່ ນໃນ ແຂວງ
ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຜົງ້ສາລ ີດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຈາກ ໂຄງການ ພດັທະນາລະບບົ
ການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດພູດອຍພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ (TABI);  

• ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ເປນັຜູນ້ າພາໂຄງການປບັຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ໃນ
ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ຣາມຊາ ຢູ່ ສປປ ລາວ (CAWA) ທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ (GEF) 
ຈ ດປະສງົທີ່ ສ າຄນັຂອງເຂດພ ນ້ທີ່ ດນິບ ລເິວນນ າ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນແນໃສ່ການສະໜບັສະໜນູການພດັ
ທະນາແຜນການຄ ມ້ຄອງສ າລບັເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ເຫ ົ່ ານີ ້ ທີ່ ເຊ ່ ອມສານວທິະຍາສາດເຂົາ້ກບັພູມປນັຍາ
ທອ້ງຖິ່ ນຂອງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. ປະຈ ບນັ, ການຈດັຕັງ້ສະຖາບນັ ແລະ ການກະກຽມສ າລບັມາດຕະການປບັ
ຕວົ/ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, ແຕ່ການດ າເນນີງານຕາມແຜນການ ແລະ ຍ ດທະ
ສາດກ່ຽວກບັບນັຊເີຂດດນິບ ລເິວນນ າ້, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງແມ່ນຈ າກດັ.  
 

ເປົາ້ໝາຍ19: ພາຍໃນປ ີ 2020, ຄວາມຮູ,້ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊວີະນາໆພນັ
ຄ ນຄ່າຂອງມນັ, ໜາ້ທີ່ , ສະຖານະ ແລະ ທ່າອ່ຽງ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສູນເສຍ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງ, ແບ່ງປນັຖ່າຍ
ທອດ ແລະ ນ າໃຊຢ່້າງກວ້າງຂວງ. 
 

ລະດບັຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5. ປບັປ ງເລກັນອ້ຍ ຕອ້ງໄດພ້ະຍາຍາມຫ າຍຂຶນ້ 
 

ການປະເມນີຜນົທົ່ ວໄປສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6  

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃດໆ ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ: ມຄີວາມຄ ບໜາ້ໜອ້ຍຫ າຍ ແລະ ບ ່ ມແີຜນງານຄົນ້ຄວ້າແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຖ ກຈດັ
ຕັງ້ ຫ   ວາງແຜນໃນຂງົເຂດນີ ້ເນ ່ ອງຈາກອ ປະສກັຈາກການສະໜອງທນຶ ແລະ ອ ປະສກັດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງຊບັ
ພະຍາກອນມະນ ດ ແມ່ນເປນັບນັຫາໜຶ່ ງ ສ າລບັການພດັທະນາປະເທດ ຕ ່ ກບັການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິຂ ມູ້ນລ່າ
ສ ດກ່ຽວກບັການປະຕບິດັທີ່ ດດີາ້ນການຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັ. 
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  

• ພາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ າ້ເທນີ, ມສີີ່ ຫວົຂ ກ້ານຄົນ້ຄວ້າຫ ກັທີ່ ສ າຄນັ. ຫວົຂ ເ້ຫ ົ່ ານັນ້ມ ີ(1) 

ແຜນງານ Glyptostrobus pensilis: (ເຊິ່ ງໄດປ້ະສານງານກບັມະຫາວທິະຍາໄລ ຊານຟຣານຊສີໂ໌ກ, 
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ມະຫາວທິະຍາໄລໂຄລ າເບຍ ແລະ ສວນພກຶສາສາດຫ ວງເອດນິເບກີ); (2) ການສ າຫ ວດຊາ້ງ                 
(ປະສານງານກບັມະຫາວທິະຍາໄລມດິຊູຣີ ແລະ ບ ລສິດັໄຟຟາ້ນ ້າເທນີ; (3) ບນັດາກດິຈະກ າທີ່ ປະສານງານ 
ກບັກ ່ ມປະຕບິດັງານເສາົລາ; (4) ບນັດາກດິຈະກ າທີ່ ຈດັຕັງ້ໂດຍ ໂຄງການອະນ ລກັ: ກ່ຽວກບັແຜນງານສດັ 
ລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົ, ແຜນງານສິ່ ງແວດລອ້ມ DNA: (ເຊິ່ ງປະສານງານກບັ VigiL/FE ແລະ ໂບວອລ ເນເຈ ີ
(Beauval Nature)), ແລະ ການຕດິຕາມສດັປ່າ ດວ້ຍກອ້ງດກັຖ່າຍພາບ;  

• ມສີວນພກຶສາສາດແຫ່ງດຽວໃນລາວ, ຕັງ້ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ເຊິ່ ງເປີດໃຫແ້ກ່ມວນຊນົໄດເ້ຂົາ້ຊມົໃນປີ 
2016 . ຜາຕດັແກ ້ ໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຈາກຫ າຍອງົການຈດັຕັງ້ ເພ ່ ອຈ ດປະສງົ ໃນ
ການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການສກຶສາ. ສວນພກຶສາສາດນີ ້ມຈີ ດມ ່ ງໝາຍເພ ່ ອສະໜອງການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການ
ສກຶສາກ່ຽວກບັພ ດພນັຂອງລາວ, ທງັພ ດໃນຖິ່ ນກ າເນດີ ແລະ ນອກຖິ່ ນກ າເນດີ, ແລະ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການ
ຮກັສາລະບບົນເິວດ ລວມທງັການທ່ອງທ່ຽວແບບນເິວດ; 

• ນອກຈາກນັນ້, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ກ າລງັຢູ່ໃນໄລຍະຕົນ້ຂອງການວາງແຜນ ເພ ່ ອສາ້ງສວນພກຶສາສາດເພີ່ ມຕ ່ ມ ເຊິ່ ງຢູ່ໃກກ້ບັໃຈກາງຂອງ 
ນະຄອນຫ ວງ. 
 

ເປົາ້ໝາຍ 20: ຊາ້ສ ດພາຍໃນປ ີ2020, ການລະດມົຊບັພະຍາກອນ ດາ້ນການເງນິຈາກແຫ ່ ງເງນິທນຶທງັ  ໝົ
ດເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍ ດທະສາດສ າລບັຊວີະນາໆພນັ 2011-2020 ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ອງີຕາມການ ຮວມ
ຕວົ ແລະ ການຕກົລງົຮ່ວມກນັກ່ຽວກບັຍ ດທະສາດສ າລບັການລະດມົຊບັພະຍາກອນ ເຫນັວ່າຄວນເພີ່ ມຂຶນ້ຫ າຍ
ຈາກລະດບັປະຈ ບນັ. ເປົາ້ໝາຍນີຈ້ະຕອ້ງມກີານປ່ຽນແປງອງີຕາມການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການດາ້ນ ຊບັພະຍາກອນ 
ທີ່ ຈະຖ ກພດັທະນາ ແລະ ລາຍງານໂດຍຄູ່ພາຄ.ີ  
 

ລະດບັຄວາມຄ ບໜາ້ຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5. ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງ ແລະ ຕອ້ງໄດພ້ະຍາຍາມຫ າຍຂຶນ້  
ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6  

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃດ  ອງີຕາມຫ ກັຖານບາງສ່ວນ 

 

ການປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ທົ່ ວໄປ: ຍງັບ ່ ມຍີ ດທະສາດແບບເຊ ່ ອມສານ ເພ ່ ອຮບັປະກນັ ຫ   ຮ່ວມມ ດາ້ນການໃຫ້
ທນຶສ າລບັຊວີະນາໆພນັໃນ ສປປ ລາວ ຈາກແຫ ່ ງທນຶທງັໝດົ. ການໃຫທ້ນຶສ່ວນໃຫຍ່ສ າລບັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຜ່ານການຈດັສນັງບົປະມານປະຈ າປີຂອງລດັຖະບານ. ກອງທນຶປກົປກັຮກັ
ສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (EPF) ສະໜບັສະໜນູ ໂດຍຜ່ານໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ II 
ແມ່ນກ າລງັເກດີຂຶນ້ໃນຖານະເປນັນກັການເງນິທີ່ ສ າຄນັແກ່ການສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ. ແຕ່ກ ມຄີວາມຄ ບໜາ້ໜອ້ຍໃນການບນັລ ເປົາ້ໝາຍນີ.້ 
 

ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກ າຕ່າງໆ ຕັງ້ແຕ່ບດົລາຍງານ 2015  
 

• ໃນປີ 2015 ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ II ໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້. ກອບວຽກໂຄງ
ການໄດຖ້ ກຂະຫຍາຍອອກໃຫກ້ວມເອາົປ່າປອ້ງກນັເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້, ສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະ
ບານແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອຄ ມ້ຄອງ ແລະ ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ການປບັປ ງໃຫ ້
ເປນັໂຄງການທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຮດັໃຫມ້ກີານເພີ່ ມ ທນຶຂຶນ້ເປນັ 15 ລາ້ນ
ໂດລາ. ລວມແລວ້, ປະຈ ບນັໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມ ີ38.83 ລາ້ນໂດລາ. 
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ໂຄງການດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັທນຶຈາກສະມາຄມົ ພດັທະນາ ລະຫວ່າງປະເທດ (IDA) ແລະ ກອງທນຶ
ສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ ແລະ ມາຈາກການປະກອບສ່ວນ ຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ; 

• ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ II ແມ່ນເພ ່ ອຊ່ວຍເສມີສາ້ງລະ
ບບົການຄ ມ້ຄອງ-ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຖ ກຄດັເລ ອກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນ ລກັປ່າສະ
ຫງວນ, ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັນ າ້-ສດັປ່າ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງການປະເມນີຜນົດາ້ນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ. ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະທສີອງ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ການ
ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນສະຖາບນັ ແລະ ນະໂຍບາຍ (PICE) ແລະ ປ່ອງການໃຫທ້ນຶເພ ່ ອລງົທນຶ
ໃສ່ດາ້ນ ຊວີະນາໆພນັຊ ມຊນົ (CBI), ເຊັ່ ນດຽວກບັການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫກ້ອງທນຶປກົປກັຮກັສາ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການບ ລຫິານໂຄງການ; 

• ສປປ ລາວ ຍງັໄດເ້ບິ່ ງຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງການນ າໃຊຮູ້ບແບບການເບກີຈ່າຍ ສ າລບັການບ ລກິານ ດາ້ນ
ລະບບົນເິວດວທິະຍາ. ປະຈ ບນັນີ ້ກມົປ່າໄມຫ້ວງັທີ່ ຈະສາ້ງທີ່ ປກຶສາ ເພ ່ ອພດັທະນາລະບຽບການ ບ ລກິານ
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (PES) ທີ່ ສາມາດນ າໃຊກ້ບັບ ລສິດັພະລງັງານນ າ້ເທນີຫນີບູນ, ບ ລສິດັ ພະລງັງານນ າ້
ເທນີ 2. 
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ພາກທ ີ5: ຂ ມູ້ນໂດຍລວມດາ້ນຊວີະນາໆພນັຂອງປະເທດ ທີ່ ໄດຖ້ ກປບັປ ງ  
 

5.1 ຂ ມູ້ນຈງິດາ້ນຊວີະນາໆພນັ  

• ສະຖານະ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງຊວີະນາໆພນັ ລວມທງັຜນົປະໂຫຍດຈາກຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການບ ລກິານ
ດາ້ນລະບບົນເິວດ  

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) ຕັງ້ຢູ່ໃຈກາງຂອງແຫ ມອນິໂດຈນີ, ມຊີາຍແດນຕດິກບັ 
ຈນີ, ຫວຽດນາມ, ກ າປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ພະມາ້. ປະມານ 80% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົ 236,800 ກມ2 ເປນັພູເຂາົ ເຖງິ
ແມ່ນວ່າຈະມທີົ່ ງພຽງລຽບຕາມແມ່ນ າ້ຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນ າ້. ປະມານໜຶ່ ງສ່ວນສາມຂອງປະເທດເປນັພ ນ້ທີ່  ທີ່ ມີ
ຄວາມລາດຊນັຫ າຍກ່ວາ 30%, ອກີສອງສ່ວນສາມຂອງປະເທດແມ່ນມຄີວາມລາດຊນັລະຫວ່າງ 20-30%. ໃນ ສປ
ປ ລາວ ມຫີາ້ປະເພດຂອງເຂດພູມນີເິວດ: ປ່າຊ ່ ມສາຍພູແອນນາໄມທ,໌ ປ່າແລງ້ອນິໂດຈນີ, ປ່າຊ ່ ມເຄິ່ ງເຂດຮອ້ນອນິ
ໂດຈນີພາກເໜ ອ, ແມ່ນ າ້ຂອງ ແລະ ອ່າງເກບັນ າ້ຂອງມນັ. ຫ າຍກ່ວາ 40% ຂອງພ ນ້ທີ່ ແມ່ນປກົຫ ມ້ດວ້ຍ ປ່າໄມ.້  
 

ມ ີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 25 ແຫ່ງ ເນ ອ້ທີ່ ທງັໝດົ 4,076,236 ຮຕ. ນອກຈາກນັນ້, ປດັຈ ບນັ ກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດຍ້ກົລະດບັ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເປັນອ ທະຍານແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງຄ : ອ ທະຍານແຫ່ງຊາດ ນ າ້ແອດັ-
ພູເລຍີ, ອ ທະຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ າ້ເທນີ ແລະ ອ ທະຍານແຫ່ງຊາດ ຫນີໜາມໜ ່  ແລະ ເຂດອະນ ລກັປ່າໂຄກ
ໂອ່ງ-ມັ່ ງ ແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ, ຍງັມ ີປ່າສະຫງວນລະດບັແຂວງທງັໝດົ 58 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງກວມເອາົ 481,749 ຮຕ ແລະ 
ປ່າສະຫງວນຂັນ້ເມ ອງ 95 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງກວມເອາົ 423,827 ຮຕ. 
 

ຊວີະນາໆພນັດາ້ນພນັສດັ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບມ ີ166 ສາຍພນັຂອງສດັເລ ອຄານ ແລະ ສດັເຄິ່ ງບກົເຄິ່ ງນ າ້, ນກົ 
700 ຊະນດິ, ເຈຍ 90 ຊະນດິ ແລະ ສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົ 247 ຊະນດິ. ແມ່ນ າ້ຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນ າ້ຂອງ ໂດຍ
ອງີຕາມການລາຍງານແມ່ນປະກອບມ ີປາພ ນ້ເມ ອງ 500 ສາຍພນັ. ນອກຈາກນີ,້ ຄາດວ່າມພີ ດພນັດອກໄມ ້ປະມານ 
8-11,000 ສາຍພນັ. ເສດຖະກດິຂອງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອງີໃສ່ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ; ສະນັນ້, ການນ າ
ໃຊຊ້ວີະນາໆພນັຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຍ ນຍງົ ອາດເປນັໜຶ່ ງໃນປດັໃຈສ າຄນັໃນການຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກໃນປະ
ເທດ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຊນົນະບດົ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອງີໃສ່   ຊບັພະຍາກອນ
ຊວີະນາໆພນັ, ເຊິ່ ງເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມກດົດນັໃນຫ າຍປີທີ່ ຜ່ານມາ.  
 

• ຄວາມກດົດນັຫ ກັກ່ຽວກບັຕວົຂບັເຂ ່ ອນຂອງການປ່ຽນແປງຊວີະນາໆພນັ (ທາງກງົ, ທາງອອ້ມ)  
 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ຕົນ້ຕ ຕ ່ ກບັຊວີະນາໆພນັ ແມ່ນການຫນັປ່ຽນກດິຈະກ າການເພາະປູກຂອງຊາວບາ້ນທີ່ ອາໄສຢູ່ໃກກ້ບັເຂດ
ພ ນ້ທີ່ ອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ (NBCAs) ລຽບເຂດແດນທງັໝດົຂອງເຂດພ ນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ. ຄາດວ່າປະມານ 
90% ຂອງການເຮດັໄຮ່ເລ ່ ອນລອຍແມ່ນດ າເນນີໂດຍປະຊາຊນົທີ່ ອາໄສໃນບ ລເິວນໃກຄ້ຽງຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ; 

70% ຂອງເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົແມ່ນຖ ກນ າອອກຂາຍໂດຍຜູຢູ່້ອາໄສ ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ 30% ແມ່ນຄນົພາຍ
ນອກ ເຂດປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ.   
 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ໃຫຍ່ອກີຢ່າງໜຶ່ ງ ແມ່ນການລ່າສດັປ່າເພ ່ ອເປນັອາຫານ ເຊິ່ ງກະທ າໂດຍ 70% ຂອງຜູຢູ່້ອາໄສຢູ່ໃນ ຫ   ໃກ ້
ຄຽງເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ 30% ແມ່ນຄນົພາຍນອກ. ຜູຢູ່້ອາໄສທງັໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລະດບັແຂວງ ໄດນ້ າໃຊທ້ີ່ ດນິ
ບາງສ່ວນຂອງເຂດປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດເພ ່ ອເຮດັທົ່ ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ. ສິ່ ງນີໄ້ດເ້ຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມຂດັ
ແຍ່ງລະຫວ່າງມະນ ດ-ສດັປ່າ ແລະ ບາງກ ລະນຂີອງເສ ອທີ່ ເຂົາ້ມາລ່າສດັລຽ້ງຂອງປະຊາຊນົ.  
 

ໄພຂົ່ ມຂູ່ອ ່ ນໆ ລວມມກີານພດັທະນາໄຟຟາ້ພະລງັງານນ າ້, ບ  ່ ແຮ່, ການພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ             
ການຄ ມ້ຄອງການປູກປ່າທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ, ການຂ ດຄົນ້ໄມທ້ີ່ ບ ່ ຍ ນຍງົ ແລະ ການປ່ຽນແປງການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ.  
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5.2 ມາດຕະການເພ ່ ອເພີ່ ມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາ   
 

• ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສ າລບັ ສປປ ລາວ ທີ່ ນ າໃຊໃ້ນປີ 2004 

ແມ່ນເພ ່ ອຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ເຊິ່ ງເປນັການປະກອບສ່ວນໃນການລບຶລາ້ງຄວາມທ ກຍາກ. ຈ ດປະສງົຫ ກັປະກອບ
ມ:ີ  

(1) ລະບ ອງົປະກອບທີ່ ສ າຄນັຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ພດັທະນາຖານຄວາມຮູ;້  

(2) ຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັໃນລະດບັພາກພ ນ້, ໂດຍການນ າໃຊຊ້າຍແດນທາງທ າມະຊາດ ໃນການອ ານວຍ ຄວາມ
ສະດວກໃນການເຊ ່ ອມສານການອະນ ລກັ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ແນໃສ່ການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດ;  

(3) ວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນມະນ ດສະເພາະດາ້ນຊວີະນາໆພນັ; ເພີ່ ມ
ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງປະຊາຊນົ ແລະ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຄ ມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ;  
(4) ດດັປບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການແຫ່ງຊາດ, ລວມທງັບດົບນັຍດັຂ ຕ້ກົລງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຫ າຍຝ່າຍ 
(MEAs);  

(5) ເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດໝັນ້ຄງົ; ແລະ 
(6) ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ສາກນົ.  
 

ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ສ າລບັ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງໃນປີ 2016 (ຍ ດ
ທະສາດ ແລະ ແຜນງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ທ ີ2) ແລະ ແນໃສ່ເຊ ່ ອມສານເຂົາ້ໃນແຜນການພດັທະນາເສດຖະ
ກດິ-ສງັຄມົ. ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ5 ຍ ດທະສາດ: 
(1). ປກົປອ້ງຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ລະບບົນເິວດທີ່ ສ າຄນັທາງເສດຖະກດິຂອງປະເທດ;  

(2). ເຊ ່ ອມສານຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ກບັການຕດັສນິໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການນ າ
ໃຊ ້ແລະ ການໃຫທ້ນຶທີ່ ຍ ນຍງົ;  
(3). ຍກົລະດບັຖານຄວາມຮູ ້ສ າລບັການຕດັສນິໃຈດາ້ນຍ ດທະສາດ;   

(4). ສາ້ງແຮງບນັດານໃຈ ແລະ ການດ າເນນີງານ ໂດຍຜ່ານການຕດິຕ ່ ສ ່ ສານ, ການສກຶສາ, ແລະ ການສົ່ ງເສມີຄວາມ
ຮບັຮູຂ້ອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີຶນ້;   
(5). ຊ່ວຍກະກຽມ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາແຜນການ ແລະ ແຜນງານ, 29 ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ 69 ການ
ດ າເນນີງານໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ. 
 

• ການດ າເນນີງານເພ ່ ອໃຫບ້ນັລ ເປົາ້ໝາຍໄອຈ ິ 2020  
 

ເພ ່ ອບນັລ ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັໄອຈ ິ2020 ໂດຍຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ     
ຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ, ລດັຖະບານໄດຈ້ດັຕັງ້ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍໄອຈ.ິ  
 

ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດໃນການປບັປ ງການພດັທະນາ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆ
ພນັແຫ່ງຊາດ ມ:ີ  

o ບນັລ ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອໃຫມ້ກີານປກົຫ ມ້ປ່າໄມ ້70% ຂອງເນ ອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ພາຍໃນ 2020;  

o ການຂ ດຄົນ້ໄມເ້ພ ່ ອການຄາ້ແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການແປຮູບ ເຊິ່ ງອາດຈະເພີ່ ມການຈາ້ງງານໃນເຂດຊນົນະບດົ 
ໄດຮ້ບັການບງັຄບັໃຊຢ່້າງເຕມັທີ່  ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 70% ຂອງອ ດສາຫະກ າໄມ ້ແລະ ເຄ ່ ອງປ່າຂອງດງົ;  
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o ຢ່າງໜອ້ຍເຂດອະນ ລກັ ແລະ ເພາະພນັປາ 250 ແຫ່ງ (ທີ່ ລວມມສີາຍພນັທອ້ງຖິ່ ນ/ພ ນ້ເມ ອງ) ໄດຖ້ ກສາ້ງ
ຂຶນ້ ແລະ ຮບັຮູ/້ສະໜບັສະໜນູໂດຍຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ອາໄສຢູ່ເຂດອ່າງຮບັນ າ້ ເຊິ່ ງເປນັ ທີ່ ຕັງ້ຂອງ
ເຂດເຫ ົ່ ານີ;້  

o ຍ ດທະສາດເຂດພ ນ້ທີ່ ດນິບ ລເິວນນ າ້ແຫ່ງຊາດໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ ໃນຂະນະທີ່ ແຜນການຄ ມ້ຄອງ ພອ້ມດວ້ຍ
ການໃຫທ້ນຶທີ່ ສ າຄນັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 12 ເຂດພ ນ້ທີ່ ດນິບ ລເິວນນ າ້ທີ່ ສ າຄນັ;  

o ປກົປກັຮກັສາຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລມິານນ າ້ໃນ 10 ເຂດອ່າງແມ່ນ າ້ ເພ ່ ອບນັລ ມາດຕະຖານດາ້ນ ຄ ນ
ນະພາບ ແລະ ປະລມິານນ າ້ ແລະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຜນົກະທບົໃນທາງລບົຂັນ້ຕ ່ າສ ດ;  

o ການບ ລກິານສະໜບັສະໜນູດາ້ນກະສກິ າ (ການຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນວຊິາການ, ເມດັພນັ, ການປອ້ງກນັພ ດ,  ສນິ
ເຊ ່ ອ, ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຕະຫ າດ, ການລຽ້ງສດັ, ການປະມງົ ແລະ ອ ່ ນໆ) ແກ່ຊ ມຊນົ ທີ່ ເຮດັກະສກິ າ 
ບ ກເບກີ ທີ່ ໄດນ້ າໃຊມ້າດຕະການຜະລດິແບບຍ ນຍງົ; 

o ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການນ າໃຊພ້ ນ້ທີ່ ກະສກິ າທີ່ ມຄີວາມອ ດມົສມົບູນດາ້ນຊວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ
ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 1 ເຂດ ຕ ່ ແຂວງ;  

o ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດຫ້  ດຜ່ອນການນ າໃຊສ້ານເຄມດີາ້ນການກະເສດທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ; 

ແຜນການພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນໃນຢ່າງໜອ້ຍ 8 ຕວົເມ ອງຂອງແຂວງ ເຊິ່ ງມກີານປອ້ງກນັ ແລະ ເສມີສາ້ງ 
ເຂດອ່າງຮບັນ າ້ ແລະ ລະບບົນເິວດ (ປ່າໄມ,້ ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້, ແມ່ນ າ້ ແລະ ອ ່ ນໆ) ທີ່ ປອ້ງກນັສິ່ ງເຫ ົ່ ານັນ້;  

o ການສາ້ງສິ່ ງເສດເຫ  ອໃນເຂດຕວົເມ ອງໃນທົ່ ວປະເທດໄດຫ້  ດຜ່ອນລງົ; ແຜນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການໃຫ້
ທນຶທີ່ ສ າຄນັແມ່ນໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ຂຶນ້ ເພ ່ ອບງັຄບັໃຊກ້ານປກົປັກຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຫ່ງ (ຈາກທີ່ ມຢູ່ີ 2), 5 ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ, 3 ປ່າປອ້ງກນັ ແລະ 2 ແລວເຊ ່ ອມ
ຕ ່ ;  

o ເຂດພ ນ້ທີ່ ປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ຕດິຈອດກນັທາງພູມສີາດໄດຖ້ ກຮບັຮູ/້ສົ່ ງເສມີ ເພ ່ ອສາ້ງໃຫເ້ປນັພາກສ່ວນແບບ 
ອນິຊ ີຂອງ 2 ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ສາມາດເຊ ່ ອມຕ ່ ເຂດ ທີ່ ຢູ່ອາໄສສ າຄນັທີ່ ກະແຈກກະຈາຍ ນັນ້
ເຂົາ້ກນັ;  

o ການສູນພນັຂອງສາຍພນັບ ລມິະສດິຢ່າງໜອ້ຍ 5 ສາຍພນັ (ທີ່ ຈະຕອ້ງພຈິາລະນາຈາກບນັຊແີດງຂອງລາວ) 
ໄດຮ້ບັການປອ້ງກນັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ຜ່ານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ດຂີຶນ້ ແລະ ການອະນ ລກັ ໃນຖິ່ ນ
ກ າເກດີ ແລະ ນອກຖິ່ ນກ າເນດີ;  

o ແຜນການຮກັສາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງພ ດທີ່ ເປນັຢາແຫ່ງຊາດໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້, ໃຫທ້ນຶ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູແຜນງານສາທາລະນະສ ກຂັນ້ພ ນ້ຖານ ໃນຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງເຂດພ ນ້ທີ່ ຕ ່ ແຂວງ;  

o ລະບຽບການປບັປ ງໄດຖ້ ກບງັຄບັໃຊ ້ ນອກນັນ້ຍງັໄດປ້ບັປ ງຄວາມສາມາດ ເພ ່ ອປກົປກັຮກັສາພ ດພນັ 
(ລວມມ ີເຂົາ້) ແລະ ສດັ ໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ບ ລມິະສດິ ຈາກການຮ ກຮານຂອງຊະນດິພນັຕ່າງຖິ່ ນ;  

o ການປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ ໄດຖ້ ກພຈິາລະນາເຂົາ້ 
ໃນການວາງແຜນການລງົທນຶໃຫແ້ກ່ແຜນງານການຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ໂດຍສະເພາະເຂດພ ນ້ທີ່  ເປົາ້
ໝາຍທີ່ ມຄີວາມທ ກຍາກສູງ ໂດຍແຜນງານຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກຂອງລດັຖະບານ;  

o ເຊ ່ ອມສານເອາົການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ (ISP) ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຕວົເມ ອງ ແລະ 
ເຂດຊນົະບດົ ເພ ່ ອການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດແບບຍ ນຍງົ;  

o ນະໂຍບາຍສາ້ງແຮງຈງູໃຈດາ້ນການລງົທນຶແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການບງັຄບັໃຊໃ້ນຢ່າງໜອ້ຍ 10 ແຂວງ 
ແລະ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຂະແໜງການ ໄດຮ້ບັການເສມີຂະຫຍາຍ ເພ ່ ອຊ ກຍູຂ້ະແໜງການເອກະຊນົ ໃຫມ້ກີານ
ວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ການດ າເນນີງານທາງທ ລະກດິໃນລກັສະນະທີ່ ເປນັມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ;  
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o ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມທາງສງັຄມົ (CSR) ແລະ ຄວາມກງັວນົດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ໄດຖ້ ກຮວມເຂົາ້ໃນ 
ລະບຽບການສາກນົ (ຫ   ການປະຕບິດັມາດຕະຖານທາງທ ລະກດິທີ່ ໄດມ້ກີານຕກົລງົກນັ) ໃນບນັດາ          
ບ ລສິດັຕ່າງໆ ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 5 ອ ດສາຫະກ າສ າຄນັ (ພະລງັງານ, ກະສກິ າ, ປ່າໄມ,້ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄ
ມ)ີ;  

o ພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັການອະນ ລກັ ແລະ ນ າໃຊເ້ພ ່ ອສະໜບັສະໜນູແກ່ການສົ່ ງເສມີ       
ຊວີະນາໆພນັ ໃນຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງເຂດຕ ່ ແຂວງ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານແບບຄວບຄ ມ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູ ໂດຍ
ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດິທດິາ້ນຊບັສນິທາງປນັຍາ;  

o ກດົໝາຍລາວໄດຖ້ ກວາງອອກ ເພ ່ ອສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຄວາມຕອ້ງການພາຍໃຕສ້ນົທສິນັຍານາໂກຢາ ວ່າ
ດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງ ປນັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (ABS) ຈາກການນ າໃຊ ້
ຊບັພະຍາກອນທາງພນັທ ກ າ ແມ່ນໄດຖ້ ກນ າໃຊ ້ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊິ່ ງໄດຖ້ ກທດົລອງໃນຢ່າງໜອ້ຍ 3 
ເຂດພ ນ້ທີ່  ທີ່ ໄດຮ້ບັ ການຄດັເລ ອກ;  

o ການຂະຫຍາຍກນົໄກການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນຂ່າວສານປະຈ ບນັ ເພ ່ ອສະໜອງໃຫແ້ກ່ການປບັປ ງຖານການຄົນ້ 
ຄວ້າປກົກະຕ ິ ກ່ຽວກບັສະຖານະຂອງທ່າອ່ຽງຊວີະນາໆພນັ, ການປະຕບິດັທີ່ ດ ີແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ກ່ຽວ 
ຂອ້ງ (ລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ) ສ າລບັຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູມ້ສີດິຕດັສນິໃຈໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 
ລະດບັຊາດ, ທ ລະກດິພາກປະຊາສງັຄມົ, ແລະ ໜ່ວຍງານລະດບັຊາດ ສ າລບັສນົທສິນັຍາອ ່ ນໆ;  

o ການປະສານງານລະຫວ່າງສາກນົ/ພາກພ ນ້ ແມ່ນໄດຮ້ບັການປບັປ ງໃຫເ້ໝາະສມົ ເພ ່ ອເລັ່ ງສາ້ງ ແລະ ນ າໃຊ ້
ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັລກັສະນະຂອງຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;  

o ບ ກຄະລາກອນລດັທີ່ ສ າຄນັ ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ສ າຄນັ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທີ່ ໄດ ້
ຮບັການປບັປ ງໃນດາ້ນການວາງແຜນ ແລະ ການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຊວີະນາໆພນັ;  

o ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູໃ້ຫແ້ກ່ສາທາລະນາ ກ່ຽວກບັຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ພາຍໃນກ ່ ມຜູຮ່້ວມງານເປົາ້ໝາຍ 
ເຊິ່ ງລວມມປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງ;  

o ຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີ່ ຍ ນຍງົແມ່ນໄດຖ້ ກລວມເຂົາ້ໃນຫ ກັສູດການສກຶສາທາງການ 
ແລະ ບ ່ ເປນັທາງການ;  

o ກນົໄກການເງນິທີ່ ຍ ນຍງົສ າລບັການໄດຮ້ບັງບົປະມານທີ່ ກງົເວລາ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີ່ ໂປ່ງໃສ ແມ່ນໄດຮ້ບັ 
ການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ;  

o ການເສມີສາ້ງກນົໄກດາ້ນສະຖາບນັ ເພ ່ ອເພີ່ ມການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຊວີະນາໆພນັ ໃນການຕດັ 
ສນິໃຈດາ້ນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຂະແໜງການເສດຖະກດິທີ່ ສ າຄນັ (ພະລງັ 
ງານ, ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ)້ ແລະ ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ແຂວງ;  

o ຍ ດທະສາດແບບປະສມົປະສານ ສ າລບັການຄດັເລ ອກແຫ ່ ງທນຶທີ່ ຫ າກຫ າຍ (ພາຍໃນ, ພາຍນອກ ແລະ 
ນະວດັຕະກ າ) ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫປ່້ອງການໃຫທ້ນຶສ າລບັຊວີະນາໆພນັ (ກະສກິ າ-ຊວີະນາໆ
ພນັ) ເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງໜອ້ຍ 50% ພາຍໃນປີ 2020. 

 

ກ່ຽວກບັການປກົປກັຮກັສາຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ຄວາມສ າຄນັທາງເສດຖະກດິຂອງລະບບົນເິວດ ໄດມ້ກີານ      
ດ າເນນີງານຕ່າງໆດັ່ ງນີ:້  

o ສ ບຕ ່ ການທບົທວນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຊດັເຈນກ່ຽວກບັລະບບົ ການຈດັປະເພດປ່າໄມ ້ໃນ
ປະຈ ບນັ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກບັການຕດັໄມຄ້ັງ້ທໜີຶ່ ງ ແລະ ຄັງ້ທສີອງຂອງຊ ມຊນົ ແລະ 
ເອກະຊນົ;  
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o ປບັປ ງການກວດສອບການປະຕບິດັຕາມ ແລະ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງ 
ຂະແໜງການເອກະຊນົຕ ່ ກບັການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ແລະ ການຟ ນ້ຟູທີ່ ຢູອາໄສ ຂອງລະບບົ 
ນເິວດທີ່ ຖ ກທ າລາຍ;  

o ຟ ນ້ຟູທີ່ ຢູອາໄສຢ່າງໜອ້ຍໃຫໄ້ດ ້ 50% ຂອງປ່າໄມທ້ີ່ ຖ ກຕດັ ແລະ ເສ ່ ອມໂຊມ ໂດຍຜ່ານວທິກີານຟ ນ້ຟູ 
ປ່າໄມທ້ີ່ ມຕີົນ້ທນຶຕ ່ າ (ເຊັ່ ນການຟ ນ້ຟູໂດຍທ າມະຊາດທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ  ອ, ກະສກິ າປ່າໄມ,້ ສວນປູກ
ໄມ ້ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ອ ່ ນໆ);  

o ແຜນງານປອ້ງກນັລະບບົນເິວດປ່າໄມທ້ີ່ ມຄີ ນຄ່າ ເຊັ່ ນ: ປ່າ ຫງີໂຮມ (Fokinia chinensis), ປ່າໂລ່ງເລງ 
(Cunninghamia obutusa), ປ່າໄມດູ່້ລາຍ (Pterocarpus/Dalbergia) ແລະ ປ່າໄມຂ້ນັກູງ 
(Dalbergia cochinchinensis);  

o ຄ ມ້ຄອງຜະລດິຕະພນັປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ເພ ່ ອກວມເອາົຢ່າງໜອ້ຍ 80% ຂອງຜະລດິຕະພນັປ່າໄມ;້  

o ປບັປ ງຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້ 2020 ເພ ່ ອລວມເອາົປະສບົການ ແລະ ການປະຕບິດັທີ່ ດໄີປສູ່ການອອກ       
ໃບຢັງ້ຢ ນປ່າໄມ.້ 

o ທບົທວນປະສບົການສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າໃນຊນົນະບດົຂອງວສິາຫະກດິກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການນ າໃຊມ້າດຕະການບງັຄບັໃຊ;້  

o ການເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ໃນການແກໄ້ຂການຮກັສາການເຮດັໄຮ່ເລ ່ ອນລອຍ ໃຫ ້
ຄງົທີ່  ແລະ ປ່າໄມບ້າ້ນທີ່ ອະນ ຍາດໃຫຊ້ ມຊນົສາມາດຂາຍຜະລດິຕະພນັໄມ ້ຈາກຜນົຜະລດິປ່າໄມ;້  

o ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຕດິຕາມເຂດອະນ ລກັພນັປາ (ທີ່ ລວມມ ີສາຍພນັທອ້ງຖິ່ ນ/ພ ນ້ເມ ອງ);  
o ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຕດິຕາມແຜນງານອ່າງຮບັນ າ້ທີ່ ລວມເອາົລະບບົການສະໜບັສະໜນູ ທີ່ ກວ້າງຂວາງຂອງເຂດ 

ພ ນ້ທີ່ ເພາະພນັປາ; 
o ສາ້ງບນັຊ ີແລະ ຍ ດທະສາດເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ແຫ່ງຊາດ;  

o ພດັທະນາຄ າແນະນ າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ສ າລບັກດົໝາຍການປະມງົ ທີ່ ພຈິາລະນາເຖງິຄວາມກງັວນົດາ້ນ 

ຊວີະນາໆພນັ;  

o ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ ຂ ຕ້ກົລງົການຮ່ວມມ ກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ ເພ ່ ອການອະນ ລກັ ແລະ ການຄ ມ້
ຄອງຊບັພະຍາກອນປາໃນແມ່ນ າ້ຂອງ ແລະ ແມ່ນ າ້ອ ່ ນໆໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຫ າຍຂຶນ້;  

o ຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການອ່າງແມ່ນ າ້ ເພ ່ ອຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ (IWRM) ສ າລບັ 10 
ເຂດອ່າງແມ່ນ າ້ (ນ າ້ງ  ່ມ, ນ າ້ເທນີ-ນ າ້ກະດງິ, ເຊບັງ້ໄຟ, ເຊບັງ້ຫຽງ, ນ າ້ອູ, ເຊກອງ, ນ າ້ງຽບ, ນ າ້ຊນັ, ເຊໂດນ
, ນ າ້ມາ້) ແລະ ອ່າງແມ່ນ າ້ທີ່ ສ າຄນັອ ່ ນໆ;  

o ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ ໃນ 10 ເຂດອ່າງ
ແມ່ນ າ້ບ ລມິະສດິ (ນ າ້ງ  ່ມ, ນ າ້ເທນີ-ນ າ້ກະດງິ, ເຊບັງ້ໄຟ, ເຊບັງ້ຫຽງ, ນ າ້ອູ, ເຊກອງ, ນ າ້ງຽບ, ນ າ້ຊນັ, ເຊ
ໂດນ, ນ າ້ມາ້) ແລະ ອ່າງແມ່ນ າ້ທີ່ ສ າຄນັອ ່ ນໆ;  

o ເຊ ່ ອມສານແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ ເຂົາ້ໃນການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບ   
ປະສມົປະສານ ແລະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການປກົປກັຮກັສາ, ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການພດັທະນາ 
ຊບັພະຍາກອນນ າ້ ດວ້ຍການຮ່ວມມ ທີ່ ດ ີແລະ ຍ ນຍງົ;  

o ບດົບນັຍດັຂອງການໃຫບ້ ລກິານດາ້ນການສະໜບັສະໜນູທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ສ າລບັການກະສກິ າແບບຍ ນຍງົ ເພ ່ ອ
ອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ, ແລະ ສົ່ ງເສມີຊວີະນາໆພນັດາ້ນກະສກິ າໃຫເ້ປນັດັ່ ງປດັໄຈຂບັເຄ ່ ອນໃນ ການ
ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ອງົປະກອບທີ່ ສ າຄນັຂອງການປບັໂຕຕ ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ;  

o ເລັ່ ງການອະນ ລກັສາຍພນັເຂົາ້ປ່າ ແລະ ການຂຶນ້ທະບຽນສາຍພນັພ ດສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ສາຍພນັພ ດ ທີ່ ຫາ
ກ ຖ ກຄົນ້ພບົເຊິ່ ງມຄີ ນຄ່າທາງດາ້ນກະສກິ າ ແລະ ການຢາ;  
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o ສກຶສາຕະຫ າດ ແລະ ວເິຄາະຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ສາ້ງທ່າແຮງດາ້ນການຄາ້ ແລະ ທາງເລ ອກທີ່ ເປນັຈງິ ໃຫແ້ກ່
ແນວພນັ ແລະ ການປະສມົພນັ;  

o ວາງແຜນນ າໃຊປ່້າໄມ ້ແລະ ທີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ເຊິ່ ງນ າໄປສູ່ການອະນ ມດັ (ໂດຍລດັຖະບານ) ແລະ 
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ (ຊາວບາ້ນ/ຊາວກະສກິອນ) ການຄ ມ້ຄອງພ ນ້ທີ່  ທີ່ ອງີຕາມຊວີະນາໆພນັ               
ກະສກິ າທີ່ ມຫີ າຍໜາ້ທີ່  ແລະ ລະບບົນເິວດ-ກະສກິ າ; 

o ສົ່ ງເສມີການປາບສດັຕູພ ດແບບປະສມົປະສານ; 
o ການຄວບຄ ມການນ າໃຊສ້ານເຄມກີະສກິ າ; ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນສິ່ ງແວດລອ້ມ

ຕວົເມ ອງ ໃນເທດສະບານແຂວງທີ່ ຖ ກຄດັເລ ອກ ເພ ່ ອປກົປກັຮກັສາລະບບົນເິວດທີ່ ອ ດມົສມົບູນຂອງ       
ຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ໃຫປ້ະໂຫຍດແກ່ເຂດພ ນ້ທີ່ ເມ ອງຕ່າງໆ; 

o ບດົບນັຍດັຂອງການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັມນົລະພດິ ຈາກ             
ສິ່ ງເສດເຫ  ອອ ດສາຫະກ າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ າ້/ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້;  

o ພດັທະນາ ແລະ ດ າເນນີການດາ້ນຖານຂ ມູ້ນມນົລະພດິສິ່ ງແວດລອ້ມແບບລວມສູນ ເຊິ່ ງມກີານເກບັກ າ ຂ ້
ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ ທີ່ ກວມເອາົສິ່ ງເສດເຫ  ອຊະນດິແຂງ, ວດັຖ ອນັຕະລາຍ, ແລະ ມນົລະພດິທາງດນິ; 

o ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ແຜນງານສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູ ້ສ າລບັ 1) ການປ່ຽນແປງພດຶຕກິ າຈາກການຈດັ ການ
ກບັສິ່ ງເສດເຫ  ອແບບດັງ້ເດມີ (ເຜາົ, ຖິມ້, ແລະ ຖິມ້) ໄປສູ່ການຈດັການກບັສິ່ ງເສດເຫ  ອ ຢ່າງເໝາະສມົ 
(ການຄດັແຍກ ແລະ ການເກບັຮກັສາ) ແລະ 2) ການຫ  ດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫ  ອ ຜ່ານການປະຕບິດັ 3R 

(ຫ  ດຜ່ອນ, ນ າໃຊຊ້ າ້ ແລະ ນ າໃຊຄ້ ນໃໝ່ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ ແລະ ເມ ອງໃຫຍ່ ໃນ 18 ແຂວງ);  
o ກະກຽມ ແລະ ປບັປ ງການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງແຜນການຄ ມ້ຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງ 

ການປອ້ງກນັປ່າໄມ ້ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ;  
o ປະເມນີຜນົ ແລະ ພດັທະນາແຜນງານສ າລບັການອະນ ລກັປ່າໂຄກແຫງ້ແລງ້; ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃຫ້

ພະນກັງານປ່າສະຫງວນ ໃຫໄ້ດ ້70%;  

o ພດັທະນາເຄ ອຂ່າຍທາງພູມສີາດຢ່າງໜອ້ຍ 69 ເຂດປ່າໄມບ້າ້ນ ເຊິ່ ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປອ້ງກນັ 
ແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ລະບບົການນ າໃຊທ້ີ່ ຍ ນຍງົ;  

o ປບັປ ງບນັຊແີດງ (RED); ພດັທະນາຄວາມສາມາດສ າລບັການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູ 
ພນັທະສນັຍາແຫ່ງຊາດ ຕ ່ ກບັສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍການຄາ້ຂາຍສາຍພນັສດັປ່າ ແລະ ພ ດປ່າທີ່ ໃກ ້ຈະ
ສູນພນັລະຫວ່າງຊາດ; 

o ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການປອ້ງກນັທີ່ ເປນັບ ລມິະສດິສ າລບັແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງເມດັພດັຂອງຊບັພະຍາກອນ 
ເມດັພນັ, ສາຍພນັໄມດ້ັງ້ເດມີ;  

o ພດັທະນາແຜນງານອະນ ລກັສາຍພນັແຫ່ງຊາດ ສ າລບັຊະນດິພນັສ າຄນັ ເຊັ່ ນ: ເສ ອ, ປາດ ກໃຫຍ່, ປ່າຂ່າ, 
ແຂສ້ະຫຍາມ, ຖະນ,ີ ເສາົລາ, ຊາ້ງອາຊ,ີ ຄ່າງຫາ້ສ,ີ ເກງ້ຍກັ, ເຊັ່ ນດຽວກບັພກຶສາທີ່ ໃກສູ້ນພນັ;   

o ກະກຽມການປະເມນີຜນົ, ແຜນງານການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກພ ດພນັທີ່ ເປນັຢາ ລວມ
ທງັການອະນ ລກັເມດັພນັ;  

o ສາ້ງສວນພກຶສາສາດຢ່າງໜອ້ຍສາມແຫ່ງ ໃນສາມແຂວງ; ລະບ , ຈດັປະເພດ ແລະ ຈດັບ ລມິະສດິບນັດາ   
ຊະນດິພນັຕ່າງຖິ່ ນທີ່ ຮ ກຮານ;  

o ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດສ າລບັການຄ ມ້ຄອງຄວາມປອດໄພດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (ການປະເມນີ ຄວາມ
ສ່ຽງ, ການຄ ມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລະບຽບການ), ການກກັກນັພ ດ-ສດັ ແລະ ການກວດສອບ GMO 

ຕາມທີ່ ໄດລ້ະບ ໃນກດົໝາຍ ຄວາມປອດໄພດາ້ນເຕກັໂນໂລຊຊີວີະນາໆພນັ (2014). 
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ເພ ່ ອເຊ ່ ອມສານຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັຕ ່ ກບັການຕດັສນິໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການນ າ
ໃຊທ້ີ່ ຍ ນຍງົ ແລະ ການໃຫທ້ນຶທີ່ ກ າລງັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້:       
            

o ປບັປ ງເອກະສານ, ການສ ່ ສານຂອງຫ ກັຖານ ແລະ ການສາທດິການນ າໃຊ,້ ຄ ນຄ່າ ແລະ ການປະກອບ 
ສ່ວນດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ຕ ່ ກບັການຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ;  

o ພດັທະນາແຜນແມ່ບດົການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ ແລະ ການວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົປະສານ  
ລະດບັຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ສ າລບັການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດແບບຍ ນຍງົຂອງທີ່ ດນິ ເຊິ່ ງເປນັພ ນ້ຖານ ສ າ
ລບັການພດັທະນາແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ- ສງັຄມົ ລະດບັຊາດ ແລະ ແຂວງ ເຊິ່ ງລວມມກີານແບ່ງ ເຂດ
ພ ນ້ທີ່ ເປີດສ າລບັສາທາລະນະ, ພ ນ້ທີ່ ພກັອາໄສ ແລະ ອ ດສາຫະກ າ-ເຊິ່ ງລວມເອາົການອະນ ລກັ       ລະບບົ
ນເິວດທີ່ ມຄີ ນຄ່າ;  

o ທບົທວນຄວາມມປີະສດິທພິາບຂອງແຮງຈງູໃຈ ແລະ ຄວາມຂາດແຮງຈງູໃຈ (ເຊິ່ ງລວມມແີຮງຈງູໃຈ ທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິ, ການເງນິ ແລະ ແຮງຈງູໃຈແບບກິ່ ງກາ້ນສາຂາ) ໃນບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານທ ລະກດິ ແລະ ຊ ມ
ຊນົ ເພ ່ ອອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັໃນຂະແໜງການກະສກິ າ, ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຂະແໜງ 
ການອ ່ ນໆທີ່ ສ າຄນັ;  

o ການລະບ  ແລະ ການຮວມຕວົກນັຂອງຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ສ າຄນັໃນລະບບົການປະເມນີຜນົກະທບົສງັຄມົ-
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ພາຍໃນບນັດາຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຜູມ້ສີດິໃນການຕດັສນິໃຈ;  

o ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດສ າລບັວຊິາການຂັນ້ແຂວງ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບທບົທວນການອະນ ມດັ ແລະ ຂະບວນ 
ການກວດສອບການປະຕບິດັຕາມຂອງ ການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນ ມດັໃນ ເຂດປ່າໄມ;້  

o ພດັທະນາຂ ສ້ະເໜແີນະກ່ຽວກບັວທິກີານພຈິາລະນາ ທີ່ ເໝາະສມົໃນການປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ໃນ
ສນົທສິນັຍາການວາງແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແບບຮອບດາ້ນ;  

o ກວດສອບອງົປະກອບຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ສງັຄມົຂອງພາກເອກະຊນົ, ຍ ດທະສາດສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ 
ແລະ ລະບ ພ ນ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບສ າລບັການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ສງັຄມົ, ການບງັຄບັໃຊ,້ ການ
ປາຖະຄະຖາ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ ໂດຍກມົກອງຂອງລດັຖະບານ;  

o ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກພະລງັງານໝນູວຽນ ເພ ່ ອຫ  ດຜ່ອນການສູນເສຍປ່າໄມ ້ ແລະ ການປດົ
ປ່ອຍ ທາດອາຍກາກໂບນກິ ແລະ ເມຕານຂຶນ້ສູ່ບນັຍາກາດ. 

 

ເພ ່ ອຍກົລະດບັຖານຄວາມຮູ ້ສ າລບັການຕດັສນິໃຈດາ້ນຍ ດທະສາດທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້ ແລະ ຈະ:  
o ສາ້ງຄ າແນະນ າພາຍໃຕກ້ດົໝາຍສດິທດິາ້ນຊບັສນິທາງປັນຍາ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການປກົປອ້ງພູມປນັຍາ

ດັງ້ເດມີໃນດາ້ນການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັ;  

o ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການເສມີຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະ 
ໂຫຍດດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ດັ່ ງທີ່ ລະບ ໄວໃ້ນສນົທສິນັຍານາໂກຢາ ພອ້ມດວ້ຍການມສ່ີວນຮ່ວມ ຈາກຫ າຍ ຄູ່
ຮ່ວມງານ;  

o ສາ້ງຖານຄວາມຮູກ່້ຽວກບັພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນໃນການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ;  
o ແຜນງານຄົນ້ຄວ້າໄດຮ້ບັການປບັປ ງ ແລະ ພດັທະນາເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູຜູນ້ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັ ເຂົາ້ໃນ 

ກະສກິ າ, ການຢາ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອ ່ ນໆ;  

o ປະສານງານກບັສນົທສິນັຍາອ ່ ນໆ ເພ ່ ອຮບີໂຮມ, ວເິຄາະ, ຈດັຕັງ້ຖານຂ ມູ້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສບົການ 
ຮ່ວມກບັປະເທດອ ່ ນໆ;  
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o ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງພມົແດນ ສ າລບັການຕດິຕາມ ແລະ ການດ າເນນີງານດາ້ນຊວີະນາໆພນັ;  

o ມມີສ່ີວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມ ແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝ່າຍກ່ຽວກບັຊວີະນາໆພນັ ເພ ່ ອຊ່ວຍແກໄ້ຂ 
ບ ລມິະສດິ ຄວາມຕອ້ງການຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ R&D ໃນລະດບັ
ສູງ;  

o ລະບບົຖານຂ ມູ້ນແບບລວມສູນ ແລະ ປະສມົປະສານ (IT) ສ າລບັຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນທ າມະ 

ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຂ ມູ້ນ-ຂ່າວສານ ແລະ 
ການແບ່ງປນັໄດຖ້ ກພດັທະນາ;  

o ພດັທະນາກນົໄກດາ້ນສະຖາບນັ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງການເສມີສາ້ງການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຂອງບນັດາ
ສນົທສິນັຍາຊວີະນາໆພນັ ທີ່  ສປປ ລາວ ເປນັຄູ່ພາຄ ີເພ ່ ອໃຫບ້ນັລ ຈ ດປະສງົຂອງແຜນຍ ດທະສາດໂລກວ່າ 
ດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ແລະ ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາທີ່ ຍ ນຍງົຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 

 

ເພ ່ ອສາ້ງແຮງບນັດານໃຈ ແລະ ການດ າເນນີງານ ໂດຍຜ່ານການຕດິຕ ່ ສ ່ ສານ, ການສກຶສາ, ແລະ ການສົ່ ງເສມີຄວາມ
ຮບັຮູຂ້ອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີຶນ້ ທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້:  

o ສາ້ງແຜນງານການໃຫລ້າງວນັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມປະຈ າປີ ສ າລບັພະນກັງານລດັລະດບັຊາດ ແລະ ຂັນ້
ທອ້ງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນດຽວກບັເອກະຊນົທີ່ ໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນວຽກງານການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັທີ່ ມຜີນົ 
ງານໂດດເດັ່ ນ; 

o ຝກຶອບົຮມົການວເິຄາະຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົການສາ້ງແຜນງານສ າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ
ບດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ; ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການສ ່ ສານ ໃນ
ເຂດພ ນ້ທີ່ ທດົລອງ ໂດຍອງີຕາມການວເິຄາະດາ້ນພດຶຕກິ າຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ; 

o ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ຄວາມຮູໃ້ຫກ້ບັສ ່ ມວນຊນົ ກ່ຽວກບັຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ, ການອະນ ລກັ ແລະ 
ຍ ດທະສາດການນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົ;  

o ພດັທະນາຫ ກັສູດການສກຶສາສາມນັ ແລະ ບ ່ ແມ່ນສາມນັ ເພ ່ ອໃຫກ້ະຊວງສກຶສາທກິານນ າໃຊ ້ໂດຍອງີຕາມ 
ການປະເມນີຜນົຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນປະຈ ບນັ;  

o ພດັທະນາ ແລະ ທດົລອງຄູ່ມ ການສະທອ້ນຈາກການຮຽນຮູ/້ຫ ກັສູດການຝກຶອບົຮມົ ດາ້ນການສກຶສາ ຊວີະ
ນາໆພນັ.  

 

ເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫມ້ກີານກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທີ່ ມປີະສດິທພິາບໃຫແ້ກ່ແຜນການ ແລະ ແຜນງານ ສປປລາວ ຈະ:  
o ລະບ ແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງທນຶ ແລະ ກອງທນຶຖາວອນ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການໃຫທ້ນຶທີ່ ພຽງພ  ແລະ ສອດຄ່ອງ; ທດົ

ລອງການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ໃນເຂດ
ພ ນ້ທີ່  ຢ່າງໜອ້ຍ 8 ເຂດປ່າໄມທ້ີ່ ມຄີວາມອ ດມົສມົບູນດາ້ນຊວີະນາໆພນັ; ທດົລອງການບ ລກິານ ດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນຢ່າງໜອ້ຍ 3 ເຂດ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜູນການດ າເນນີງານດາ້ນໄຟຟາ້ພະລງັງານນ າ້; 

o ສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ າແນະນ າສ າລບັການນ າໃຊ ້ຮູບແບບຂອງການເບກີຈ່າຍ ສ າລບັການບ ລກິານ ດາ້ນ
ລະບບົນເິວດ (ການບ ລກິານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ) ແລະ ການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິ ຈາກການ ຕດັໄມ ້
ທ າລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ້(REDD+);  

o ກະກຽມການທດົລອງຂອງການວາງແຜນຊວີະນາໆພນັ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນລະດບັແຂວງ ໃນ 3 ແຂວງ 
(ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັຂັນ້ແຂວງໄດຮ້ບັການລເິລີ່ ມ);  

o ພດັທະນາຄ າແນະນ າພາກປະຕບິດັ ເຊິ່ ງລວມທງັເງ  ່ອນໄຂຂັນ້ຕ ່ າສ າລບັການປກຶສາຫາລ ກບັຄູ່ຮ່ວມງານ 
ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນແຜນການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ/ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການຕດັສນິ
ໃຈ; 
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o ປະເມນີຜນົແຫ ່ ງທີ່ ມາພາຍໃນຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີ 
ງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງກອງທນຶເຫ ົ່ ານັນ້ມຫີ າຍສະຖານະ ຕາມທີ່ ກດົໝາຍລະບ ;  

o ພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການລະດມົຊບັພະຍາກອນ. 
 

• ກນົໄກສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ ນ: ກດົໝາຍ, ການໃຫທ້ນຶ, ການສາ້ງຄວາມອາດ
ສາມາດ, ການຮ່ວມມ , ການເຊ ່ ອມສານ  
 

ສປປ ລາວ ມກີດົໝາຍຈ ານວນໜຶ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊວີະນາໆພນັ, ເຊິ່ ງມທີງັສະບບັອອນລາຍ75. 
 

ກດົໝາຍ: 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັປ່າ ແລະ ສດັນ າ້ ສະບບັເລກທ ີ07/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ24 ທນັວາ 2007 

(ສະບບັປບັປ ງ 2019); 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ ້ສະບບັປບັປ ງ ເລກທ ີ064/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ13 ມຖິ ນາ 2019; 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ 2003 (ສະບບັປບັປ ງ 2019); 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັເລກທ ີ29/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ        

18 ທນັວາ 2012; 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການລຽ້ງສດັ ແລະ ສດັຕະວະແພດ ສະບບັເລກທ ີ08/ສພຊ 2016; 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດ າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັເລກທ ີ17/ສພຊ 2012; 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຄະດອີາຍາ (ກດົໝາຍອາຍາ) ສະບບັເລກທ ີ12/ສພຊ 2005; 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍພາສ ີສະບບັເລກທ ີ04/ສພຊ 2011, ປບັປ ງໃນປີ 2014; 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຢາ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຢາ ສະບບັເລກທ ີ07/ສພຊ, 2011; 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອາຫານ ສະບບັເລກທ ີ33/ສພຊ 2013; 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການທ່ອງທ່ຽວ ສະບບັເລກທ ີ32/ສພຊ 2013; 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ ສະບບັເລກທ ີ46/ສພຊ 2013; 

o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ າ້.  
o ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອ ຕ ນຍິມົວທິະຍາ ແລະ ອ ທກົກະສາດ  

ດ າລດັ:  

o ດ າລດັ ສະບບັເລກທ ີ134/ນຍ ວ່າດວ້ຍປ່າສະຫງວນ 2015; 

o ດ າລດັ ສະບບັເລກທ ີ333/ນຍ ວ່າດວ້ຍປ່າປອ້ງກນັ 2010 ; 

o ດ າລດັ ສະບບັເລກທ ີ21/ນຍ ວ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 

ຄ າສັ່ ງ: 
o ຄ າສັ່ ງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ15/ນຍ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ13.05.2016) ກ່ຽວກບັ

ການເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂັມ້ງວດໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາການຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ການເຄ ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້
ແລະ ທ ລະກດິໄມ;້ 

 
75 :  http://www.laoofficialgazette.gov.la/index.php?r=site/list&old=0 
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o ຄ າສັ່ ງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ສະບບັເລກທ ີ 05/ນຍ ກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການກວດສອບສດັປ່າ 
ແລະ ພ ດພນັປ່າຫວງຫາ້ມ ໄດຖ້ ກປະກາດໃຊ ້ ແຜນດ າເນນີງານເພ ່ ອຕ ່ ຕາ້ນອາຊະຍາກ າດາ້ນສດັປ່າ ແລະ 
ສດັນ າ້ແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ. 

ບດົແນະນ າ:  
o ຄ າແນະນ າ ສະບບັເລກທ ີ54/ກປ, ກ່ຽວກບັການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄ າສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັ

ຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ.ີ 15, ລງົວນັທ ີ13 ພດຶສະພາ 2016 ກ່ຽວກບັການເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂັມ້ງວດໃນ
ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາການຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ການເຄ ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ແລະ ທ ລະກດິໄມ;້ 

o ຄ າແນະນ າ ສະບບັເລກທ.ີ 2806/ກຊສ ກ່ຽວກບັການເພີ່ ມທະວກີານບ ລຫິານສດັນ າ້ ແລະ ສດັປ່າໃນທົ່ ວ
ປະເທດ; 

o ໃນປີ 2015, ແຈງ້ການຈາກລດັຖະບານ ສະບບັເລກທ ີ 1364/Go.ED ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  
ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍການຄາ້ຂາຍສາຍພນັສດັປ່າ ແລະ ພ ດປ່າທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັລະຫວ່າງຊາດ,      

ການຫາ້ມຄາ້ສດັນ າ້ ແລະ ສດັປ່າ ແລະ ພ ດປ່າ; 
o ຄ າສັ່ ງ ສະບບັເລກທ ີ 64/ນຍ ລງົວນັທ ີ 15 ມງັກອນ 2018 ຮຽກຮອ້ງໃຫກ້ະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກະກຽມດ າລດັວ່າດວ້ຍການຄ ມ້ຄອງການຄາ້ສດັປ່າ  ເພ ່ ອປະກາດໃຊພ້າຍໃນເດ ອນກ ມພາ 2019, ເພ ່ ອ
ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍການຄາ້ຂາຍສາຍພນັສດັປ່າ ແລະ ພ ດ
ປ່າທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັລະຫວ່າງຊາດ ພາຍໃນເດ ອນມງັກອນ 2018 ແລະ ເພ ່ ອອອກດ າລດັຂອງ ລດັຖະບານ 
ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງຢ່າງເປນັລະບບົຂອງຟາມສດັປ່າ ເພ ່ ອຍ ່ ນໄປຍງັລດັຖະບານ  ພາຍໃນເດ ອນມນີາ 2018; 

o ຄ າແນະນ າ ສະບບັເລກທ ີ2086/ກຊສ ເພີ່ ມທະວກີານບ ລຫິານດາ້ນສດັນ າ້ ແລະ ສດັປ່າ 2016.   

ການໃຫທ້ນຶທີ່ ຫ າກຫ າຍແມ່ນ ການສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ           
ຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງປະກອບມກີານຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ່ ອການພດັທະນາ (ODA) ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ   
ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາ ເຊັ່ ນ: ກອງທນຶສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ, ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານ
ພດັທະນາອາຊ,ີ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ທະນາຄານພດັທະນາເຢຍລະມນັ, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອການພດັທະນາ
ອງົການເພ ່ ອການຮ່ວມມ  ແລະ ການພດັທະນາປະເທດສະວດິເຊແີລນ (SDC), ກອງທນຶສາກນົເພ ່ ອການພດັທະນາ
ກະສກິ າ (IFAD), ອງົການຮ່ວມມ ສາກນົຍີ່ ປ ່ ນ (JICA), ອງົການຮ່ວມມ ສາກນົເຢຍລະມນັ (GIZ), ແລະ ອ ່ ນໆ. ການ
ໄຫ ວຽນ ແລະ ການຈດັສນັການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ່ ອການພດັທະນາທງັໝດົ ແມ່ນອງີຕາມການຊ າລະຂອງຜູໃ້ຫ ້
ທນຶ, ການຊ າລະໂດຍອງີໃສ່ປະເພດຂອງການຮ່ວມມ , ການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ, ການຮ່ວມມ ຫ າຍຝ່າຍ ແລະ ການ
ຮ່ວມມ ທາງການເງນິສາກນົ 76 . ການໃຫທ້ນຶຍງັຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຮ່ວມ
ມ ນ າອກີ.  

ການເຊ ່ ອມສານຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ກ າລງັດ າເນນີການ, ເນ ່ ອງຈາກສດິອ າ
ນາດຂອງຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວທີ່ ເຊ ່ ອມໂຍງໄປຍງັການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ທີ່ ໄດລ້ະບ ໃນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ກ ່ ມປະຕບິດັງານຍ່ອຍ
ຕ່າງໆ (SWG) ທີ່ ກ າລງັຮ່ວມມ ກບັກມົຮ່ວມມ ສາກນົ (DIC). 10 ກ ່ ມປະຕບິດັງານຂະແໜງການຍ່ອຍ (SWGs) 

ແມ່ນຖານການຮ່ວມມ ທີ່ ສ າຄນັ ສ າລບັແຕ່ລະຂງົເຂດສະເພາະໃນການພດັທະນາຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ
ຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດລາວ, ຄະນະກ າມະການກ ່ ມ ປະຕບິດັ

 
76 https://rtm.org.la/wp-content/uploads/2019/05/FAIR-2018-1.pdf 
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ງານຍ່ອຍ ກ າລງັເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ເພ ່ ອແຕ່ງຕັງ້ອງົກອນພາກລດັ ແລະ ຕ່າງໜາ້ຈາກຂະແໜງການ ເອກະຊນົ ພາຍ
ໃນເດ ອນມງັກອນ 201877.  
 

• ກນົໄກສ າລບັການຕດິຕາມ ແລະ ການທບົທວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

ເຖງິປະຈ ບນັຍງັບ ່ ມລີະບບົສ າລບັການຕດິຕາມ ແລະ ການທບົທວນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ    
ຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ.  

 

5.3 ບນັຊລີາຍຊ ່ ຜູຕ້ດິຕ ່ ລະດບັຊາດ 

• ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ 

ຊ ່  ລາຍລະອຽດທີ່ ຢູ່ຕດິຕ ່  
ທ່ານ ປອ ອນິທະວ ີອກັຄະຣາດ 

ຫວົໜາ້ກມົ, ກມົຊບັພະຍາກອນນ າ້, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນ
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ  

ຕູ ້ປນ 7864 

ຖະໜນົນາໄຮ່ດຽວ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສາທາລະນະລດັ 
ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ຜູປ້ະສານງານແຫ່ງຊາດ ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າ
ດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ NFP, CHM NFP 

+856 21 261 196 

+856 21 217 161 

inavymrc@gmail.com 

 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ນະ
ຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ
ລາວ 

ຮອງຜູປ້ະສານແຫ່ງຊາດ ສນົທສິນັຍາສາກນົ
ວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ  
 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ 
ປະຊາຊນົລາວ 

CHM NFP 

 

ຂະແໜງຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກມົປ່າໄມ ້ 

ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ 

ຕູ ້ປນ 2932 

ຖະໜນົທາດດ າ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສາທາລະນະລດັ 
ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ເຂດປ່າສະຫງວນ NFP 

 

 

• ສນົທສິນັຍາກາຕາເຈນາ ວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ 
 

ທ່ານ ສ ຣອິ ດງົ ສນັດາຣາ 
ຮອງລດັຖະມນົຕ ີ

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ 
ຕູ ້ປນ 2279 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ  

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນົທສິນັຍາຫ ກັກາຕາເຈນາ (Cartagena) NFP 

+856 21 732207 

+856 21 740630 

 

sourioudong@yahoo.co.uk 

kongchaybeechan@yahoo.com 

kongchaybeechan@gmail.com 

ທ່ານ ນາງ ວຽງປາສດິ ວານສິາເວດ BCH NFP 

+856 21 732 207 

+856 21 740 630 

 
77 https://rtm.org.la/sector-working-groups/overview/ 

mailto:inthavymrc@gmail.com
mailto:sourioudong@yahoo.co.uk
mailto:kongchaybeechan@yahoo.com
mailto:kongchaybeechan@gmail.com
https://rtm.org.la/sector-working-groups/overview/
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ຮອງຫວົໜາ້ຂະແໜງ, ຂະແໜງບ ລກິານວຊິາການ  

ສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຊຊີວີະນາໆພນັ ແລະ ນເິວດວທິະ 
ຍາ, ຂະແໜງບ ລກິານວຊິາການ 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ຕູ ້ປນ. 2279 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ  

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

viengpasi@yahoo.com 

 

ທ່ານ ປນັຍາ ບ ຜາສຣິ ິ

ວຊິາການ 

ສະຖາບນັ ເຕກັໂນໂລຊຊີວີະນາໆພນັ ແລະ ນເິວດວທິະ 
ຍາ, ຂະແໜງບ ລກິານວຊິາການ, ໜ່ວຍງານຂ ຕ້ກົລງົ 
ແລະ ສນົທສິນັຍາ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນ
ໂລຊ,ີ ສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຊຊີວີະນາໆພນັ ແລະ ນເິວດ
ວທິະຍາ (BEI) 

ບາ້ນດອນຕິວ້, ຖະໜນົທ່າງ່ອນ  
ຕູ ້ປນ 2279 

ເມ ອງໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

ສນົທສິນັຍາຫ ກັ ກາຕາເຈນາ 
ໜ່ວຍຕດິຕ ່ ສ ກເສນິ  

+856 21 732207 

+856 21 740630 

singkham007@hotmail.com 

 

  

 

• ສນົທສິນັຍານາໂກຢາວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ  
 

  

ທ່ານ ສ ຣອິ ດງົ ສູນດາຣາ 
ຮອງລດັຖະມນົຕ ີ

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ 

ຕູ ້ປນ 2279  

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ຈ ດປະສານງານການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົ
ປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 

+856 21 732207 

+856 21 740630 

sourioudong@yahoo.co.uk 

kongchaybeechan@yahoo.com 

kongchaybeechan@gmail.com 

ສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຊຊີວີະນາໆພນັ ແລະ ນເິວດວທິະ 
ຍາ  
ຫອ້ງການຫ ກັ 14, ຖະໜນົທ່າງ່ອນ, ບາ້ນດອນຕິວ້, 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ 
ປະຊາຊນົລາວ 

ອງົກອນລະດບັຊາດທີ່ ມອີ ານາດການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ 
ການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

+856 21 740630 

bei@most.gov.la 

kongchaybeechan@gmail.com 

• ຈ ດປະສານງານສ າຄນັອ ່ ນໆ, ເຊັ່ ນ ການລະດມົຊບັພະຍາກອນ, ແຜນງານປ່າສະຫງວນ 

 

 

 

 

 

mailto:viengpasith@yahoo.com
mailto:singkham007@hotmail.com
mailto:sourioudong@yahoo.co.uk
mailto:kongchaybeechan@yahoo.com
mailto:kongchaybeechan@gmail.com
mailto:bei@most.gov.la
mailto:kongchaybeechan@gmail.com
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ລາຍການເອກະສານອາ້ງອງີ:  
 

2019 ເຄ ອຂ່າຍຮ່ອງຮອຍນເິວດໂລກ. ບນັຊຄີວາມສາມາດ ແລະ ຮ່ອງຮອຍທາງນເິວດແຫ່ງຊາດ, 2019 ສະບບັ 

ປບັປ ງ; 
 

Gray TNE, Phommachak A, Vannachomchan K, Guegan F (2017) ການນ າໃຊຄ້ວາມຮູທ້າງນເິວດ 

ວທິະຍາຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອຕດິຕາມມະຫາພນັສດັແມ່ນ າ້ຂອງທີ່ ຖ ກຄ ກຄາມໃນ ສປປ ລາວ. PLoS ONE 

12(8): e0183247. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183247; 
 

ອງົການ ເບດີໄລຟ ໌ສາກນົ, ສູນການຕດິຕາມ ການອະນ ລກັໂລກ IUCN ແລະ UNEP, 2018 ປະຫວດັ IBAT  

ຂອງປະເທດ ສ າລບັ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ສະບບັ 2018/5. ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ : 
http://www.ibat-alliance.org\ibat-conservation; 

 

Cooper, M., Di Minin, E., Hausmann, A., Qin, S., Schwartz, A., & Correia, R. In press. ການພດັ 

ທະນາຕວົຊີວ້ດັລະດບັໂລກ ສ າລບັເປົາ້ໝາຍໄອຈ ິ1 ໂດຍການລວມເອາົແຫ ່ ງຂ ມູ້ນອອນລາຍ ເພ ່ ອວດັແທກ
ການເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນຊວີະນາໆພນັ ການອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ 

Greatorex ZF, Olson SH, Singhala S, Siliammavong S, Khammavong K, Fine AE, et al.  

(2016) ການຄາ້ສດັປ່າ ແລະ ສ ຂະພາບຂອງມະນ ດ ໃນ ສປປ ລາວ: ການປະເມນີຜນົຄວາມສ່ຽງຕ ່ ກບັພະ
ຍາດຈາກສດັ. PLoS ONE 11(3): e0150666. doi:10.1371/journal.pone.0150666); 

 

Ketphanh S., Foppes J., et al. 2012. ການປະເມນີຄ ນຄ່າທາງເສດຖະກດິຂອງການບ ລກິານລະບບົນເິວດປ່າ 
ໂຄກແຫງ້ແລງ້ ໃນ ສປປ ລາວ: ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດເ້ບ ອ້ງຕົນ້. ການນ າສະເໜຕີ ່ ກບັການກ ານດົພາລະ
ກດິ FIP ທີ່ ວຽງຈນັ, ກມົປ່າໄມ)້; 

 

ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, Kokusai Kogyo Co.,   
L. (2015). ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົ ແລະ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູ REDD +: ແຜນວຽກ,     
(ພະຈກິ); 

ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້ (2017). ບດົລາຍງານການພດັທະນາກະສກິ າ, ປ່າໄມ ້ແລະ ຊນົນະບດົ ສກົປີງບົປະ 
ມານ 2015-2016, ແລະ ແຜນງບົປະມານປີ 2017. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ: ກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ້(ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ)້; 

 

ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້ (2018). ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາກະສກິ າ, ປ່າໄມ ້ 
ແລະ ຊນົນະບດົ 2017 ແລະ 2018 ແຜນດ າເນນີງານປະຈ າປີ. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ; 

 

ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. (2018a). ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ PMO 15: ການກ ານດົ 

ອ ດສາຫະກ າການແປຮູບໄມ,້ ການປະມູນໄມທ້ີ່ ຖ ກຍດຶ ຈາກ 13 ພດຶສະພາ 2016 ~ 14 ພດຶສະພາ 2018. 

 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ: ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ (MOIC); 
ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. (2018b). ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ PMO 15: ການກ ານດົ 

ອ ດສາຫະກ າການແປຮູບໄມ,້ ການປະມູນໄມທ້ີ່ ຖ ກຍດຶ ຈາກ 13 ພດຶສະພາ 2016 ~ 14 ພດຶສະພາ 2018. 

 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.; 
 

ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ (2016). ຄ າສັ່ ງວ່າດວ້ຍ ການເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂັມ້ງວດໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183247
http://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation
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ກວດກາການຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ເຄ ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ແລະ ທ ລະກດິໄມ.້ ເລກທ.ີ 15/ນຍ, ລງົວນັທ ີ13.05.2016. ນະ
ຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ: ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ;ີ 

 

Rodrigues ASL, Brooks TM, Butchart SHM, Chanson J, Cox N, Hoffmann M, et al. (2014)  

ທ່າອ່ຽງທີ່ ຊດັເຈນທາງພ ນ້ທີ່  ໃນສະຖານະການອະນ ລກັໂລກ ຕ ່ ກບັສດັມກີະດູກສນັຫ ງັ. PLoS ONE 

9(11): e113934. 
 

ລາຍການ ເວບັໄຊທ/໌ເວບັເພຈ ໌ 

http://clipad-Lao PDR.org  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A: ລາຍຊ ່ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຂຽນບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6   
 

- ປອ ປີເຕ ີສະມດິ ທີ່ ປກຶສາຊວີະນາໆພນັສາກນົ 

- ປອ ສາຍຄ າ ບ ດທະວງົ ທີ່ ປກຶສາພາຍໃນ  

- ປອ ມາກາເຣດັ ຈອນ ວລິລ່ຽມ, ຫວົໜາ້ໂຄງການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິ
ຟາ້ອາກາດ, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ່ ອການພດັທະນາ  

- ປອ ອນິທະວ ີອກັຄະຣາດ, ຫວົໜາ້ກມົ ກມົຊບັພະຍາກອນນ າ້, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງ
ແວດລອ້ມ  
ສະມາຊກິໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມຝກຶອບົຮມົ ແລະ ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການປກຶສາຫາລ   
 

- ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ 1 = ການສກຶສາ ແລະ ການຄົນ້ຄວ້າ: 
ລດ ຊ ່  ແລະ ນາມສະກ ນ ອງົການຈດັຕັງ້/ກະຊວງ/ສະຖາບນັ 

1 ຮອງ ສາດສະດາຈານ ປອ ນຽນ ສວີງົໄຊ ຄະນະວທິະຍາສາດທ າມະຊາດ, ມຊ 

2 ປອ ບ ນສະຫວນັ ດວງບ ບຜາ ຄະນະວທິະຍາສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ, ມຊ 

3 ປອ ສມົຫວງັ ພມິມະວງົ ຄະນະວທິະຍາສາດປ່າໄມ ້ 
4 ທ່ານ ບນັຈງົ ລດັຖະວນັ ກະຊວງສກຶສາ  

 

- ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ 2 = ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ:້ 

ລດ ຊ ່  ແລະ ນາມສະກ ນ ອງົການຈດັຕັງ້/ກະຊວງ/ສະຖາບນັ 

1 ທ່ານ ສມົມະໂນ ພູສະຫວດັ 
ກມົລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າ 
ໄມ ້

2 ທ່ານ ບວົພນັ ບວົຄ າປອນ ກມົປູກຝງັ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

3 ທ່ານ ຄ າພອນ ບ ນທະວ ີ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

4 ທ່ານ ອ ໄທ ວງົສາ  ກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

5 ທ່ານ ສມົບູນ ໄຊຍະວງົ 
ສະຖາບນັພດັທະນາກະສກິ າ, ປ່າໄມ ້ແລະ ພດັທະນາຊນົນະ
ບດົ (NAFRI), ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

6 ທ່ານ ປນັຍາສກັ ແກວ້ລ ໄຊ 
ກມົຄ ມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ, ກະຊວງກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

7 ປອ ສນັຕ ິໄຊປນັຍາ ອງົການອະນ ລກັສດັປ່າ 
8 ທ່ານ ທນົສະຫວດັ ສມົດາຈດິ ອງົການສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ (IUCN) 

 

- ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ 3 = ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ: 

ລດ ຊ ່  ແລະ ນາມສະກ ນ ອງົການຈດັຕັງ້/ກະຊວງ/ສະຖາບນັ 

1 ທ່ານ ສະເຫ ມີສກັ ໄຊຍະມອນ 

ກມົນະໂຍບາຍຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມ 

2 ທ່ານ ວຽງສະຫວນັ ຈນັທະບູນເຮ ອງ 
ກມົສົ່ ງເສມີຄ ນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງຊບັພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
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3 ທ່ານ ບ ນມະນ ີສ ລເິດດ  
ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ 

4 ທ່ານ ນາງ ແສງມະນ ີສດິທວິງົ  
ກມົທີ່ ດນິ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ 

5 ທ່ານ ນາງ ໄຊສມົພນົ ສ ວນັນະວງົ 
ກມົການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

6 ທ່ານ ນາງ ດາວພາພອນ ບ ນພາຄມົ  
ກມົຊບັພະຍາກອນນ າ້, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

7 ທ່ານ ກິ່ ງແກວ້ ແສງສ ວນັ  
ກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົໝາຍ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

8 ທ່ານ ສມົພອນ ບວົສະຫວນັ  ອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າມະຊາດໂລກ (WWF) 
 

- ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ 4 = ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ:ີ 

ລດ ຊ ່  ແລະ ນາມສະກ ນ ອງົການຈດັຕັງ້/ກະຊວງ/ສະຖາບນັ 

1 ທ່ານ ນາງ ກງົໃຈ ພມິມາກອງ 
ສະຖາບນັນເິວດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊຊີວີະນາໆພນັ, ກະຊວງ
ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ 

2 ທ່ານ ມວົ ໄຊວ  
ສະຖາບນັການຢາ ແລະ ຢາພ ນ້ເມ ອງ, ກະຊວງສາທາລະນະ
ສ ກ  

 

- ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ 5 = ພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່: 

ລດ ຊ ່  ແລະ ນາມສະກ ນ ອງົການຈດັຕັງ້/ກະຊວງ/ສະຖາບນັ 

1 ທ່ານ ໄຊມວົ ມວົມ ຈາ  ກມົພະລງັງານທ ລະກດິ, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່  
2 ທ່ານ ບ ນມ ີແກວ້ວງົສາ ກມົບ ່ ແຮ່, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່  

3 ຕ່າງໜາ້ຈາກກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ  ່ ແຮ່  
ກມົການວາງແຜນນະໂຍບາຍພະລງັງານ, ກະຊວງພະລງັ
ງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່  

4 ທ່ານ ນາງ ສອນພາວນັ ລ່ຽມພະຈນັ ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ້ຂອງແຫ່ງຊາດລາວ 
 

- ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ 6 = ວດັທະນະທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: 

ລດ ຊ ່  ແລະ ນາມສະກ ນ ອງົການຈດັຕັງ້/ກະຊວງ/ສະຖາບນັ 

1 ທ່ານ ສມົໄຊ ສປີະເສດີ 
ກມົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັ
ທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  

2 ທ່ານ ພອນ ວພິອນຫຽນ ສະຖາບນັແຫ່ງຊາດ/ ສະຖາບນັສງັຄມົສາດລາວ 

3 ທ່ານ ພນັຊະນະ ມະຫາພນົ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ 

4 
ຕ່າງໜາ້ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ 

ກມົຮ່ວມມ ສາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
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- ໜ່ວຍງານສະໜບັສະໜນູ ຈາກກມົລດັຖະບານ 

 

• ທ່ານ ປອ ອນິທະວ ີອກັຄະຣາດ 

ຫວົໜາ້ ກມົຊບັພະຍາກອນນ າ້ 
ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

(ຜູປ້ະສານງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສນົທສິນັຍາ ວ່າດວ້ຍ ຊວີະນາໆພນັ) 
 

• ທ່ານ ນາງ ແສງພະສ ກ ໄຊຍະວງົ 
ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ ສງັລວມ 

ກມົຊບັພະຍາກອນນ າ້ 
ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

(ຜູຊ່້ວຍ ຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສນົທສິນັຍາ ວ່າດວ້ຍ ຊວີະນາໆພນັ) 
 

• ທ່ານ ນາງ ປງິປ່ອງ ບວົລະພາ 
ວຊິາການ ພະແນກ ສງັລວມ 

ກມົຊບັພະຍາກອນນ າ້ 
ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ B: ສງັລວມກອງປະຊ ມປກຶສາຫາລ  ກ່ຽວກບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ6  

 

ວນັທ ີ ຫວົຂ ກ້ອງປະຊ ມ  
ຈ ານວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 

ທງັໝດົ (ຍງິ) 
ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ 

14 ມຖິ ນາ 
2018 

ການປກຶສາຫາລ  ກ ່ ມປະຕບິດັ
ງານວຊິາການ ກ່ຽວກບັບດົ

ລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6, 

ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊີ
ວະນາໆພນັ 

38 (9) 

ເຂົາ້ຮ່ວມໂດຍຂະແໜງການລດັຖະບານທີ່ ສ າຄນັ (ກະສິ
ກ າ, ປ່າໄມ,້ ທີ່ ດນິ, ນ າ້, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ພະລງັງານ, ການ
ຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ, ອ ່ ນໆ), ມະຫາວທິະຍາໄລ,   ອງົ
ການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຕ່າງໆ, ອງົການຈດັຕັງ້ພາກປະຊາ
ສງັຄມົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ,    ອງົ
ການຈດັຕັງ້ສາກນົ 

o ໄດສ້ະເໜພີາບລວມຂອງແຜນວຽກ ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 6, ວທິ ີ ແລະ 
ກອບເວລາ; 

o ໄດແ້ນະນ າວທິກີານເກບັຂ ມູ້ນ, ຄວາມຕອ້ງການຂ ມູ້ນສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ
ສະບບັທ ີ6  ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຄ ບໜາ້, ການດ າເນນີງານ ແລະ ເປົາ້ໝາຍໃນຍ ດ
ທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຊວີະນາໆພນັ 
ໄອຈ;ິ 

o ໄດຈ້ດັຕັງ້ ແລະ ສາ້ງໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູຄວາມຄ ບໜາ້
ໃນການກະກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 6, ໂດຍສະເພາະການເກບັກ າຂ ມູ້ນ, 

ແລະ ການປອ້ນຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັການດ າເນນີງານທີ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ ເປົາ້ໝາຍໃນຍ ດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ;  

o ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ ປະກອບມ:ີ ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ການ
ຄົນ້ຄວ້າ; ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ;້ ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; ວທິະຍາສາດ 
ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ ພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່; ວດັທະນະທ າ ແລະ ການທ່ອງ
ທ່ຽວ 

o ໄດສ້ນົທະນາກ່ຽວກບັຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງວທິກີານລວມເອາົໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາ
ການເຂົາ້ໃນການເກບັກ າຂ ມູ້ນ ແລະ ການປອ້ນຂ ມູ້ນເຂົາ້ໃນຕາຕະລາງການຕດິຕາມ
ວຽກຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ 6, ເຊິ່ ງໄດລ້ະບ ຄວາມຕອ້ງການໃນການນ າ
ໃຊເ້ຄ ່ ອງມ ການລາຍງານອອນລາຍ/ ເຄ ່ ອງມ ເກບັກ າຂ ມູ້ນ. 

20 ມຖິ ນາ 
2018 

ການຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັ 
ເຄ ່ ອງມ ການເກບັກ າຂ ມູ້ນ/ 
ເຄ ່ ອງມ ການລາຍງານອອນ

16 (4) 

ເຂົາ້ຮ່ວມໂດຍສະມາຊກິ ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ 

o ໄດທ້ບົທວນ ແລະ ທ າຄວາມຄ ນ້ເຄຍີກບັໂຄງຮ່າງ ເຄ ່ ອງມ  ແລະ ປ ່ ມກດົ ການລາຍ
ງານ ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6 ອອນລາຍ; 
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ລາຍສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງ
ຊາດ ສະບບັທ ີ6, ສນົທສິນັ
ຍາສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆ

ພນັ 

o ໄດແ້ນະນ າເຄ ່ ອງມ  ແລະ ວທິກີານປອ້ນຂ ມູ້ນໃນຕາຕະລາງ Excel, ເຊິ່ ງເຊ ່ ອມຕ ່ ໄປຍງັ
ເປົາ້ໝາຍຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ;  

o ໄດກ້ ານດົຄວາມຕອ້ງການຕ ່ ກບັຂ ມູ້ນສ າລບັແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ການປອ້ນຂ ມູ້ນເຂົາ້
ໃນຕາຕະລາງ Excel; 

25-27 ກ ລະ
ກດົ 2018 

ການຝ ກອບົຮມົກ່ຽວກບັ 
ເຄ ່ ອງມ ການເກບັກ າຂ ມູ້ນ/ 
ເຄ ່ ອງມ ການລາຍງານອອນ
ລາຍສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງ
ຊາດສະບບັທ ີ6, ສນົທສິນັຍາ
ສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ 

26 (9) 

ເຂົາ້ຮ່ວມໂດຍສະມາຊກິ ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ 

ແລະ ວຊິາການຈາກສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ຄົນ້   

ຄວ້າ; ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ;້ ແລະ ມອີງົການຈດັຕັງ້ທາງ
ສງັຄມົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ 

o ໄດນ້ າສະເໜກ່ີຽວກບັເຄ ່ ອງມ  ແລະ ປ ່ ມກດົການລາຍງານອອນລາຍ ສ າລບັບດົລາຍງານ
ແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6  

o ນ າສະເໜເີຄ ່ ອງມ  ແລະ ເຕກັນກິການປອ້ນຂ ມູ້ນເຂົາ້ໃນຕາຕະລາງ Excel 

o ແນະນ າການເຊ ່ ອມຕ ່ ຂອງຕາຕະລາງ Excel ແລະ ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ
ຊວີະນາໆພນັແຫ່ງຊາດ 

o ນ າສະເໜຂີ ມູ້ນ ແລະ ຂ່າວສານຈາກບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ5;  

o ຈດັກ ່ ມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂດຍຂະແໜງການ ແລະ ການປອ້ນຂ ມູ້ນເປນັກ ່ ມ 

o ປອ້ນຂ ມູ້ນ ແລະ ຂ່າວສານເຂົາ້ໃນຕາຕະລາງ Excel ຂອງເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ, ການດ າ
ເນນີງານກ່ຽວກບັເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ໂດຍຂະແໜງການ 

o ກວດສອບຂ ມູ້ນ ແລະ ຂ່າວສານ ໂດຍຂະແໜງການ 

6-7 ສງິຫາ 
2018 

ສ າມະນາຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັ 
ເຄ ່ ອງມ ການເກບັກ າຂ ມູ້ນ/ 
ເຄ ່ ອງມ ການລາຍງານອອນ
ລາຍສ າລບັບດົລາຍງານແຫ່ງ
ຊາດສະບບັທ ີ6, ສນົທສິນັຍາ
ສາກນົວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ 

33 (15) 

ເຂົາ້ຮ່ວມໂດຍສະມາຊກິ ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ 

ແລະ ວຊິາການຈາກສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ;         

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ ພະລງັງານ ແລະ ບ ່
ແຮ່; ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ແລະ ມບີນັດາ   

ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ພາຍໃນ 

09 ພະຈກິ 

2018 

ການປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັ 
ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການກະ
ກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ
ສະບບັທ ີ6  

36 (13) 

ເຂົາ້ຮ່ວມໂດຍສະມາຊກິ ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ, 

ຂະແໜງການລດັຖະບານທີ່ ສ າຄນັ, ມະຫາວທິະຍາໄລ, 

ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຕ່າງໆ, ອງົການຈດັຕັງ້ພາກປະ
ຊາສງັຄມົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ອງົ

ການຈດັຕັງ້ສາກນົ 

o ນ າສະເໜຄີວາມຄ ບໜາ້ໃນການກະກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6;  

o ສະເໜໂີຄງຮ່າງໂດຍລວມຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6, ຮ່າງຂອງບດົລາຍງານ 
ແລະ ຕວົຢ່າງກ ລະນສີກຶສາ; 

o ນ າສະເໜ ີ ແລະ ປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັຂອງຕາຕະລາງຂ ມູ້ນ ເຊັ່ ນ: ຜນົຂອງ
ມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ຖ ກນ າໃຊ,້ ການປະເມນີຜນົຄວາມມປີະສດິທພິາບ,    ອ 
ປະສກັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການວທິະຍາສາດ ແລະ ວຊິາການ, ການປະເມນີ
ຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ສູ່ແຕ່ລະເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນລະດບັຊາດ ຕ ່
ກບັຜນົສ າເລດັຂອງແຕ່ລະຊວີະນາໆພນັໄອຈ,ິ  

o ໄດເ້ຮດັວຽກເປນັກ ່ ມ ແລະ ໄດທ້ບົທວນຜນົໄດຮ້ບັຂອງຕາຕະລາງຂ ມູ້ນ Excel  
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07 ທນັວາ 
2018 

ການປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັ 
ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການກະ
ກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ

ສະບບັທ ີ6  

30 (9) 

ເຂົາ້ຮ່ວມໂດຍສະມາຊກິ ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ, 

ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຕ່າງໆ, ອງົການຈດັຕັງ້ພາກປະ
ຊາສງັຄມົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ອງົ

ການຈດັຕັງ້ສາກນົ 

o ນ າສະເໜຄີວາມຄ ບໜາ້ໃນການກະກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6;  

o ສະເໜໂີຄງຮ່າງຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6, ຮ່າງຂອງກ ລະນສີກຶສາ; 
o ສະເໜ ີແລະ ສນົທະນາກ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັຂອງຕາຕະລາງຂ ມູ້ນ ແລະ ຮ່າງຄ າອະທິ

ບາຍຂອງເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ 

28 ມຖິ ນາ 
2019 

ການປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັການ
ທບົທວນບດົລາຍງານແຫ່ງ
ຊາດສະບບັທ ີ6 ຄັງ້ສ ດທາ້ຍ 

44 (15) 

ເຂົາ້ຮ່ວມໂດຍສະມາຊກິ ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກວຊິາການ, 

ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຕ່າງໆ, ອງົການຈດັຕັງ້ພາກປະ
ຊາສງັຄມົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ອງົ

ການຈດັຕັງ້ສາກນົ 

o ນ າສະເໜຄີວາມຄ ບໜາ້ໃນການກະກຽມບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6;  

o ສະເໜໂີຄງຮ່າງຂອງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ ີ6, ແລະ ຮ່າງບດົລາຍງານແຫ່ງ
ຊາດສະບບັທ ີ6  

o ສນົທະນາກ່ຽວກບັຊ່ອງວ່າງຂ ມູ້ນ ແລະ ຄ າເຫນັສະທອ້ນຄ ນ ທີ່ ຖ ກເກບັກ າ, ຄ າເຫນັ 
ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກຄູ່ຮ່ວມງານ. 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ C: ອ ປະສກັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມສາມາດ: ຕາຕະລາງ 1 ສງັລວມບນັດາອ ປະສກັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມສາມາດ. ຕາຕະລາງ 2 ອ ປະສກັ 

ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະການດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ. 
ຕາຕະລາງ 1 

ລາຍການ ອ ປະສກັ ແລະ ສິ່ ງກດີຂວາງ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາມາດ 

ວຊິາການ - ມຄີວາມຊ່ຽວຊານໃນຂງົເຂດສະເພາະ  
- ຊ່ອງວ່າງດາ້ນຂ ມູ້ນຂ່າວສານ, ແລະ ຂ ຈ້ າກດັ 

- ລະບບົການແບ່ງປນັຂ ມູ້ນຂ່າວສານບ ່ ມກີານໃຊງ້ານ 

- ເຄ ່ ອງມ  ແລະ ອ ປະກອນທີ່ ນ າສະໄໝ 

ຕອ້ງການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່
ທ ກລາຍການ, ແຕ່ຍງັບ ່ ທນັຊດັເຈນວ່າປະ
ລມິານຄວາມຕອ້ງການໃນແຕ່ລະການດ າ
ເນນີງານມເີທົ່ າໃດ? ແຜນງານການສາ້ງ
ຄວາມອາດສາມາດ ສາມາດພດັທະນາ
ໂດຍຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ພອ້ມ
ດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶ 
ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 

ການເງນິ  - ຖານໂຄງການ, ແລະ ຂຶນ້ກບັຜູໃ້ຫທ້ນຶ  
- ຂ ຈ້ າກດັຂອງລດັຖະບານດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ການຈດັສນັ 

- ການປະກອບສ່ວນຈາກສາທາລະນະ ທີ່ ບ ່ ຊດັເຈນ 

ຊບັພະຍາກອນ
ມະນ ດ 

- ຂ ຈ້ າກດັດາ້ນພະນກັງານທີ່ ມຄີ ນນະພາບ 

- ຄວາມບ ່ ສມົດູນຂອງຄວາມສາມາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ 
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ລດັຖະບານ - ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບວຽກທີ່ ທບັຊອ້ນກນັ 

- ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ອ່ອນແອ 

- ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ ແມ່ນອ່ອນແອ ແລະ ຊກັຊາ້ 
- ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານມຈີ າກດັ 

 

ຕາາາາາາ 2  

ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ A: ສາເຫດ ແລະ ການເຊ ່ ອມສານ  

1.1.1 

(a) 

ສ ບຕ ່ ການທບົທວນແບບມສ່ີວນ
ຮ່ວມ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຊດັເຈນ
ກ່ຽວກບັລະບບົການຈດັປະເພດ
ປ່າໄມໃ້ນປະຈ ບນັ ແລະ ລະ
ບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກບັ
ການຕດັໄມຄ້ັງ້ທໜີຶ່ ງ ແລະ ຄັງ້ທີ
ສອງຂອງຊ ມຊນົ ແລະ ເອກະ
ຊນົ 

1 2 1 

1. ຈ ານວນພະນກັງານທີ່ ມຄີ ນນະພາບມຈີ າ
ກດັ, ຂະບວນການຈດັຊ ທ້ີ່ ສບັສນົ ເຊິ່ ງເປນັ
ສາເຫດຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ຖ ກ
ເລ ່ ອນອອກໄປ;  

2. ການສະໜບັສະໜນູທາງວຊິາການມຈີ າ
ກດັ; ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຂະແໜງການເອກະ
ຊນົແມ່ນຈ າກດັເຊັ່ ນກນັ  

3. ທນຶທີ່ ບ ່ ພຽງພ ສ າລບັອ ປະກອນພາກສະ
ໜາມ ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ  

1. ຕອ້ງຝກຶອບົຮມົ [ການຈ າແນກ
ປະເພດການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການນ າໃຊ ້ 
ລະບບົຂ ມູ້ນທາງພູມສາດຂັນ້ສູງ, 
ການຕັງ້ຄ່າການຈດັການເຊເີວດີາ້ນຂ ້
ມູນ ແລະ ການຮກັສາ] ສ າລບັລດັ
ຖະບານຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ; 

2. ປບັປ ງ [ກອບວຽກທາງກດົໝາຍ, 

ຄູ່ມ ການຈດັປະເພດ, ນຍິາມປ່າໄມ]້;  

3. ຈດັຕັງ້ຖານການປະສານງານສ າ
ລບັຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

1.1.2 

(a) 

ຄ ມ້ຄອງຜະລດິຕະພນັປ່າໄມ ້
ແບບຍ ນຍງົ ເພ ່ ອກວມເອາົຢ່າງ
ໜອ້ຍ 80% ຂອງຜະລດິຕະພນັ
ປ່າໄມ ້

1 4 2 

1. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມ
ທີ່ ມຈີ າກດັ;  

2. ການຂ ດຄົນ້ໄມໃ້ນເຂດປ່າຜະລດິແມ່ນ
ຖ ກລະງບັ ເນ ່ ອງຈາກການບງັຄບັໃຊ ້ນຍ 

15;  

1. ເພີ່ ມລະບບົການຕດິຕາມເຂດປ່າ
ຜະ ລດິ;  

2. ປບັປ ງລະບບົຂ ມູ້ນຂ່າວສານເຂດ
ປ່າຜະລດິ;  

3. ສະໜບັສະໜນູການດ າລງົຊວີດິທີ່
ມທີາງເລ ອກຫ າຍຂຶນ້ ແກ່ຊ ມຊນົ
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

3. ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການດ າລງົຊວີດິ
ຂອງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນເຂດປ່າຜະລດິ ແລະ 
ມຊີາຍແດນຕດິກບັເຂດປ່າຜະລດິແມ່ນມຈີ າ
ກດັ; 

ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຕັງ້ໃນເຂດ ແລະ ອອ້ມ
ຮອບເຂດປ່າຜະລດິ ເຊິ່ ງລວມທງັ
ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູ;້  

4. ສະໜບັສະໜນູປ່ານ າໃຊບ້າ້ນເພ ່ ອ
ເຂົາ້ເຖງິຂະບວນການ ການຄາ້ 

1.1.2 

(b) 

ປບັປ ງຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້2020 
ເພ ່ ອລວມເອາົປະ ສບົການ ແລະ 
ການປະຕບິດັທີ່ ດໄີປສູ່ການອອກ
ໃບຢັງ້ຢ ນປ່າໄມ.້ 

1 2 2 

1. ສກຶສາ ແລະ ທບົທວນ FS 2020 ທີ່ ໄດ ້
ເຮດັໃນສີ່ ປີຜ່ານມາ, ແຕ່ການປບັປ ງ FS 

2020 ຍງັບ ່ ທນັໄດປ້ະຕບິດັ;  

2. ການປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ FS 

2020 ແລະ ລະບບົຂ ມູ້ນຂອງມນັມຈີ າກດັ;  

3. ລະບບົຂ ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການ
ເຊ ່ ອມໂຍງ FS2020 ແລະ ການຈດັຕັງ້ຍ ດ
ທະສາດຕ່າງໆມຈີ າກດັ. 

1. ຕອ້ງລວມເອາົ FS 2020 ເຂົາ້ກບັ 
ຍ ດທະສາດອ ່ ນໆ ແລະ ປະກອບມ ີ
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ແຫ່ງຊາດ, ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ
ແບບຍ ນຍງົ, ນະໂຍບາຍການເຕບີໂຕ
ສຂີຽວ  

1.2.2 

(a) 

ສາ້ງບນັຊ ີແລະ ຍ ດທະສາດສ າ
ລບັ ເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ແຫ່ງ
ຊາດ  

1 2 4 

1. ລະບຽບການ, ແຜນ ແລະ ຍ ດທະສາດ
ກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ 
ແມ່ນມຈີ າກດັ;  

2. ລະບບົຂ ມູ້ນເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້, ຜນົກະ
ທບົຕ ່ ກບັເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້, ຊບັພະຍາ
ກອນ ແລະ ລະບບົນເິວດອອ້ມຮອບແມ່ນມີ
ຈ າກດັຫ າຍ; 

1. ການຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການຄ ມ້
ຄອງເຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ໃນແຕ່ລະລະ
ດບັ;  

2. ບນັຊເີຂດດນິບ ລເິວນນ າ້ ແລະ 
ການປະເມນີຜນົການສະໜບັສະໜນູ
ທາງດາ້ນທນຶ ແລະ ວຊິາການ; 

3. ການພດັທະນາຮູບແບບເຂດດນິບ 
ລ ິເວນນ າ້ສ າລບັແຕ່ລະຂງົເຂດ ແລະ 
ລະດບັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນເຂດພາກ  
ເໜ ອ ແລະ ພາກໃຕ;້  
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

4. ສ ບຕ ່ ສະໜບັສະໜນູເຂດຣາມຊາ 
ຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ.້ 

1.4.2 

(b) 

ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ແຜນງານ
ສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູ ້ສ າລບັ 1) 
ການປ່ຽນແປງພດຶຕກິ າຈາກການ
ຈດັ ການກບັສິ່ ງເສດເຫ  ອແບບ
ດັງ້ເດມີ (ເຜາົ ແລະ ຖິມ້) ໄປສູ່
ການຈດັ ການກບັສິ່ ງເສດເຫ  ອ
ຢ່າງເໝາະສມົ (ການຄດັແຍກ 
ແລະ ການເກບັຮກັ ສາ) ແລະ 
2) ການຫ  ດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫ  ອ
ຜ່ານການປະຕບິດັ 3R 

(ຫ  ດຜ່ອນ, ນ າໃຊຊ້ າ້ ແລະ ນ າ
ໃຊຄ້ ນໃໝ່ ໃນເຂດເທດສະບານ
ແຂວງ ແລະ ເມ ອງໃຫຍ່ ໃນ 18 
ແຂວງ) 

1 1 10 

1) ເຄ ່ ອງມ , ລະບຽບການ, ການມສ່ີວນ
ຮ່ວມ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ລະດບັຄວາມ
ຮບັຮູແ້ມ່ນຕ ່ າ ແລະ ມຈີ າກດັ;  

2. ການຜ່ອນຜນັດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ກດົ ໝາຍ  

1) ສະໜອງການຝກຶອບົຮມົ ສ າລບັ
ພະນກັງານສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ,  

2) ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູ,້ ໄດລ້ວມ
ເຂົາ້ໃນຫ ກັສູດການສກຶສາ; ແລະ 
ການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບການຢ່າງເຄັ່ ງ
ຄດັ;  

3. ຈດັຕັງ້ລະບບົການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງ
ເສດເຫ  ອໃນເຂດຕວົເມ ອງຂຶນ້ ຕາມ
ຮູບແບບຂອງຍີ່ ປ ່ ນ ແລະ  ສງິກະໂປ;  

4. ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນ
ທນຶຮອນ ແລະ ວຊິາການທີ່ ຫ າຍຂຶນ້;  

5. ສະໜບັສະໜນູກ່ຽວກບັແຜນງານ
ການລງົທນຶການນ າກບັມາໃຊຄ້ ນ  

2.1.1 

(a) 

ປບັປ ງເອກະສານ, ການຕດິຕ ່
ສ ່ ສານຂອງຫ ກັຖານ ແລະ ການ
ສາທດິການນ າໃຊຄ້ ນຄ່າຊວີະ
ນາໆພນັ ແລະ ການ
ປະກອບສ່ວນຕ ່ ກບັການ
ຫ  ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ 

2 2 16 

1. ຈ ານວນຂອງບ ກຄະລາກອນດາ້ນ IT ທີ່ ມີ
ຄ ນນະພາບ ເພ ່ ອບ າລ ງຮກັສາຖານຂ ມູ້ນ 
ແລະ ການເຜຍີແຜ່ແມ່ນມຈີ າກດັ 

1. ການຈດັຫາບ ກຄະລາກອນທີ່ ມີ
ຄ ນນະພາບ;   

2. ການຈດັສນັງບົປະມານສະເພາະ
ສ າລບັກດິຈະກ າດັ່ ງກ່າວ 
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

2.1.2 

ພດັທະນາແຜນແມ່ບດົການນ າ
ໃຊທ້ີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ ແລະ ການ
ວາງແຜນທາງພ ນ້ທີ່ ແບບປະສມົ
ປະສານລະ ດບັຊາດ, ແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ ສ າລບັການນ າໃຊ ້
ປະໂຫຍດແບບຍ ນຍງົຂອງທີ່ ດນິ 
ເຊິ່ ງເປນັພ ນ້ຖານສ າລບັການ
ພດັທະນາແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ລະດບັຊາດ 
ແລະ ແຂວງ ເຊິ່ ງລວມມກີານ
ແບ່ງເຂດພ ນ້ທີ່ ເປີດສ າລບັ
ສາທາລະນະ, ພ ນ້ທີ່ ພກັອາໄສ 
ແລະ ອ ດສາຫະກ າ - ເຊິ່ ງລວມ
ເອາົການອະນ ລກັລະບບົນເິວດທີ່
ມຄີ ນຄ່າ 

2 2 17 

1. ແຜນແມ່ບດົການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ 
ໄດຮ້ບັການອະນ ມດັຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, 

ແຕ່ບ ່ ໄດໃ້ຫລ້າຍລະອຽດກ່ຽວກບັບດົບນັຍດັ 
ແລະ ແຜນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກ່ຽວກບັ
ການເຊ ່ ອມສານ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດ
ຖະກດິສງັຄມົສ າລບັລະດບັແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ;  
2. ງບົປະມານບ ່ ພຽງພ , ທກັສະຂອງພະນກັ
ງານມຈີ າກດັ 

1. ສະໜອງການຝກຶອບົຮມົສ າລບັ
ພະນກັງານໃນການພດັທະນາແຜນ
ລະອຽດສ າລບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ;  
2. ການແບ່ງປນັຂ ມູ້ນລະຫວ່າງ ລະ
ດບັສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ; 

2.2.1 

(a) 

ທບົທວນຄວາມມປີະສດິທພິາບ
ຂອງແຮງຈງູໃຈ ແລະ ຄວາມ
ຂາດແຮງຈງູໃຈ (ເຊິ່ ງລວມ
ມແີຮງຈງູໃຈທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ, ການເງນິ ແລະ 
ແຮງຈງູໃຈແບບກິ່ ງກາ້ນສາ ຂາ) 
ໃນບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານທ ລະກດິ 
ແລະ ຊ ມຊນົ ເພ ່ ອອະນ ລກັຊວີະ

2 3 18 

1. ໄດຮ້ບັຄວາມສນົໃຈຕ ່ າ ຈາກຂະແໜງ
ການເອກະຊນົ;  

2. ຂາດແຮງຈງູໃຈໃຫກ້ບັອ ານາດການປກົ
ຄອງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອປກົປອ້ງ ຊບັພະ
ຍາກອນຊວີະນາໆພນັ;  

3. ກນົໄກການວາງແຜນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ແຮງ
ຈງູໃຈທີ່ ມຢູ່ີ ແມ່ນອ່ອນແອ; 

1. ພດັທະນາແຜນລະອຽດ, ສະໜບັ
ສະໜນູອ ານາດການປກົຄອງ
ທອ້ງຖິ່ ນ, ແລະ ຝກຶອບົຮມົພະນກັ
ງານ, ຂະແໜງຊ ມຊນົ ແລະ ເອກະ
ຊນົໃນຫ າຍຫວົຂ ;້  
2.ພດັທະນາກນົໄກແຮງຈງູໃຈ ເພ ່ ອ
ສະໜບັສະໜນູການເຂົາ້ຮ່ວມການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ າຂອງລດັ
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

ນາໆພນັໃນຂະ ແໜງການ
ກະສກິ າ, 
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ຂະແໜງການອ ່ ນໆທີ່ ສ າຄນັ 

ຖະບານ, ຂະແໜງເອກະຊນົ ແລະ 
ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. 

2.2.1 

(b) 

ການລະບ  ແລະ ການຮວມຕວົ
ກນັຂອງຊວີະນາໆພນັທີ່ ສ າຄນັ
ໃນລະ ບບົການປະເມນີຜນົ
ກະທບົສງັຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ການຝກຶອບົ ຮມົ ແລະ 
ການເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນຂ່າວ ສານ 
ພາຍໃນບນັດາຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕ ິບດັ
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ ແລະ ຜູມ້ສີດິໃນ
ການຕດັສນິໃຈ 

2 2 18 

1. ຂາດການຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັສາຍພນັ, ຂາດ
ການລະບ ແບບວທິະຍາສາດ ແລະ ການຕັງ້ຊ ່
ຂອງຫ າຍສາຍພນັ; ງບົປະມານທີ່ ບ ່ ພຽງພ  
ແລະ ຊ່ຽວຊານລະດບັຊາດສ າລບັການຄົນ້ຄ ້
ວາ; 

1. ສະໜອງການຝກຶອບົຮມົໄລຍະ
ສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກບັຂະແ
ໜງການສະເພາະ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ພາຍໃຕກ້ະຊວງກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ (ຈາກລະດບັສູນກາງສູ່
ທອ້ງຖິ່ ນ) 

2.2.1 

(c) 

ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດສ າລບັ
ວຊິາການຂັນ້ແຂວງ ທີ່
ຮບັຜດິຊອບທບົທວນການ
ອະນ ມດັ ແລະ ຂະບວນການ
ກວດສອບການປະຕບິດັຕາມ
ຂອງການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົ
ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນ ມດັໃນເຂດ
ປ່າໄມ ້

2 4 18 

1. ການໃຫທ້ນຶທີ່ ບ ່ ພຽງພ , ການສາ້ງຄວາມ
ອາດສາມາດ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດ
ໃຫກ້ບັພະນກັງານບ ່ ຕ ່ ເນ ່ ອງ 

1. ແຜນການປະຈ າສ າລບັການສາ້ງ
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ແຜນງບົ
ປະມານ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

2.2.1 

(d) 

ພດັທະນາຂ ສ້ະເໜແີນະກ່ຽວກບັ
ວ ິທກີານພຈິາລະ ນາທີ່ ເໝາະ
ສມົໃນການປກົປກັຮກັສາຊວີະ
ນາໆພນັ ໃນສນົທສິນັຍາການ
ວາງແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແບບ
ຮອບດາ້ນ 

2 2 18 

1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັສາຍພນັແມ່ນມຈີ າກດັ 
ແລະ ເກົ່ າ, ເຊິ່ ງລວມມລີາຍການຂອງສາຍ
ພນັທີ່ ສ າຄນັ ທີ່ ເກົ່ າ;  
2. ຂາດການປະເມນີຜນົຊວີະນາໆພນັໃນລະ
ຫວ່າງການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ;  

3. ແຜນການສະເພາະສ າລບັການປກົປອ້ງ 
ແລະ ຕດິຕາມສາຍພນັທີ່ ສ າຄນັແມ່ນມຈີ າ
ກດັ  

1. ພດັທະນາແຜນລະອຽດຮ່ວມກບັ
ຄູ່ຮ່ວມງານທງັໝດົ ເພ ່ ອປກົປອ້ງຊະ
ນດິພນັທີ່ ສ າຄນັ;  

2. ປະເມນີຜນົຊບັພະຍາກອນຊວີະ
ນາໆພນັທງັໝດົ ແລະ ນ າເຂົາ້ສູ່ການ
ວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ;  

3. ການສາ້ງແຜນການຕດິຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ 

2.2.2. 

(a) 

ກວດສອບອງົປະກອບຄວາມ
ຮບັ ຜດິຊອບຕ ່ ສງັຄມົຂອງພາກ
ເອກະຊນົ, ຍ ດທະສາດສົ່ ງເສມີ
ການລງົ ທນຶ ແລະ ລະບ ພ ນ້ທີ່
ຄວາມຮບັ ຜດິຊອບສ າລບັການ
ສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່
ສງັຄມົ, ການບງັ ຄບັໃຊ,້ ການ
ປາຖະຄະຖາ ແລະ ການຝກຶ
ອບົຮມົ ໂດຍກມົກອງຂອງລດັ 
ຖະບານ 

2 4 19 

1. ຫ າຍຂະແໜງການເອກະຊນົຫາປະ
ໂຫຍດຈາກການລງົທນຶຂອງຕນົ;  

2. ການປະເມນີຜນົການສກຶສາຄວາມເປນັ
ໄປໄດ,້  ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັ
ຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແຜນການຄ ມ້ຄອງ 
ແລະ ຕດິຕາມສງັຄມົ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ບ ່ ໄດ ້
ກວມເອາົຫ າຍໆບ ລສິດັ;  

3. ຫ າຍບ ລສິດັມທີນຶ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການສະໜບັສະໜນູສງັຄມົ, ແຕ່ຫ າຍໆບ 
ລສິດັໃນນັນ້ຂາດຄວາມສນົໃຈໃນການສະໜັ
ບສະໜນູ ເພ ່ ອພດັທະນາຊ ມຊນົ 

1. ປບັປ ງກອບວຽກສ າລບັຂະແໜງ
ເອກະຊນົ ແລະ ບ ລສິດັ ເພ ່ ອສະໜບັ
ສະໜນູຊ ມຊນົ;  

2. ລດັຖະບານໄດຈ້ດັຕັງ້ກນົໄກແຮງ
ຈງູໃຈ ສ າລບັບ ລສິດັຜູທ້ີ່ ປະຕບິດັ
ຕາມລະບຽບການ ແລະ ສະ ໜບັສະ
ໜນູການພດັທະນາຊ ມຊນົ ແລະ ສງັ
ຄມົ;  

3. ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູແ້ກ່ຊ ມຊນົ 
ກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັທາງສງັຄມົ 
ແລະ ສດິທຕິ ່ ກບັຊບັພະຍາກອນ; 

2.2.2. 

(b) 

ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊປ້ະໂຫຍດ
ຈາກພະລງັງານໝນູວຽນ ເພ ່ ອ
ຫ  ດຜ່ອນການສູນເສຍປ່າໄມ ້
ແລະ ການປດົປ່ອຍທາດອາຍ

2 4 19 

1. ຂາດການນ າໃຊສ້ິ່ ງເສດເຫ  ອຈາກໂຮງ
ເລ ່ ອຍ, ກະສກິກ າເພ ່ ອພະລງັງານ;  

2. ວທິກີານ ແລະ ອ ປະກອນໃນການປ່ຽນ
ສິ່ ງເສດເຫ  ອເປນັພະລງັງານ ຍງັມຈີ າກດັ;  

1. ຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການ, ບງັຄບັ
ໃຊ ້ແລະ ສະໜບັສະໝນູລດັຖະ
ບານທອ້ງ ຖິ່ ນ ໃຫພ້ດັທະນາກນົໄກ
ແຮງຈງູໃຈ;  
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

ກາກໂບນກິ ແລະ ເມຕານຂຶນ້ສູ່
ບນັຍາກາດ 

3. ຫ າຍບ ລສິດັໃນຂະແໜງການພະລງັງານ
ໝນູວຽນ ຕອ້ງການປະຕບິດັຕາມໂຄງການ 
CDM, ແຕ່ຫ າຍບ ລສິດັບ ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັ;  

4. ຂາດແຮງຈງູໃຈ, ແລະ ຄ າແນະນ າ ເພ ່ ອ
ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊພ້ະ
ລງັງານໝນູວຽນ 

2. ນ າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ ສ າລບັຂະ
ບວນການແປຮູບພະລງັງານ, ໄມ ້
ແລະ ກະສກິ າ;  
3. ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ສົ່ ງເສມີ
ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອນ າໃຊຖ່້ານ 
ແລະ ຟ ນ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ; 

4.1.1 

(a) 

ສາ້ງແຜນງານການໃຫລ້າງວນັ
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມປະຈ າປີ ສ າ
ລບັພະ ນກັງານລດັລະດບັຊາດ 
ແລະ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນດຽວກບັ
ເອກະຊນົທີ່ ໄດປ້ະກອບສ່ວນ
ເຂົາ້ໃນວຽກງານການອະນ ລກັ
ຊວີະນາໆພນັທີ່ ມຜີນົງານໂດດ
ເດັ່ ນ 

4 2 24   

4.1.1 

(b) 

ຝກຶອບົຮມົການວເິຄາະຄວາມ
ຕອ້ງ ການ ແລະ ຝກຶອບົຮມົ
ການສາ້ງແຜນງານ ສ າລບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕ ິບດັຍ ດທະສາດ 
ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆ
ພນັແຫ່ງຊາດ 

4 1 24   

4.1.2 

(a) 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານການ
ສ ່ ສານໃນເຂດພ ນ້ທີ່ ທດົລອງ 4 2 25   
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

ໂດຍອງີຕາມການວເິຄາະດາ້ນ
ພດຶຕກິ າຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ 

4.1.2 

(b) 

ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ຄວາມຮູ ້
ໃຫກ້ບັສ ່ ມວນຊນົ ກ່ຽວກບັ
ຄ ນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ, ການ
ອະນ ລກັ ແລະ ຍ ດທະສາດການ
ນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົ 

4 1 25 

1. ບ ່ ມແີຜນລະອຽດກ່ຽວກບັການເພີ່ ມ
ຄວາມຮບັຮູ;້  

2. ເຄ ່ ອງມ  ແລະ ອ ປະກອບສ າລບັສ ່ ມວນ
ຊນົ ແມ່ນຈ າກດັ;  

3. ການຂາດໜ່ວຍງານສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູ ້
ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

1. ສາ້ງແຜນ ແລະ ໜ່ວຍງານສົ່ ງເສມີ
ຄວາມຮບັຮູ ້ຫ   ກ ່ ມສ ່ ມວນຊນົສະ
ມາຄມົ, ອ ່ ນໆ;  

2. ການຝກຶອບົຮມົພະນກັງານສ ່
ມວນຊນົກ່ຽວກບັຄ ນຄ່າ, ການອະນ 
ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ວີະນາໆພນັ
ແບບຍ ນຍງົ 

4.1.3 

(a) 

ພດັທະນາຫ ກັສູດການສກຶສາ
ສາມນັ ແລະ ບ ່ ແມ່ນສາມນັ 
ເພ ່ ອໃຫກ້ະ ຊວງສກຶສາທິ
ການນ າໃຊ ້ໂດຍອງີຕາມການປະ
ເມນີຜນົຂອງຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນປະຈ ບນັ 

4 1 26 

1. ຫ ກັສູດບ ່ ແມ່ນສາມນັ ແມ່ນອງີຕາມການ
ໃຫທ້ນຶຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັ
ຖະບານ, ບ ່ ເປນັລະບບົ;  

2. ເນ ອ້ໃນສ າລບັຫ ກັສູດສາມນັແມ່ນຈ າກດັ 

1. ປບັປ ງເນ ອ້ໃນຫ ກັສູດສາມນັ
ທ ກໆ ສອງລ ນ້;  

2. ສະໜບັສະໜນູທນຶແກ່ຫ ກັສູດທີ່
ບ ່ ແມ່ນສາມນັເປນັປະຈ າ 

4.1.3 

(b) 

ພດັທະນາ ແລະ ທດົລອງຄູ່ມ 
ການສະທອ້ນຈາກການຮຽນຮູ/້
ຫ ກັສູດການຝກຶອບົຮມົດາ້ນ
ການສກຶສາຊວີະນາໆພນັ 

4 1 26 

1. ບ ່ ມຫີ ກັສູດຊວີະນາໆພນັສະເພາະ, ຂາດ/

ຈ າກດັການປະຕບິດັພາກສະໜາມ ແລະ 
ເຄ ່ ອງມ ການປະຕບິດັດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

1. ການໃຫທ້ນຶ, ເຄ ່ ອງມ ການປະຕິ
ບດັ ແລະ ການປະຕບິດັພາກສະ   
ໜາມ 

5.1.1 

(d) 

ສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ າແນະນ າ
ສ າລບັການນ າໃຊ ້ຮູບແບບຂອງ
ການເບກີຈ່າຍ ສ າລບັການ
ບ ລກິານດາ້ນລະບບົນເິວດ 

5 2 27 

1. ຍ ດທະສາດການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍ
ພດິຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການ
ເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄດຖ້ ກພດັທະນາ, ແຕ່

1. ພດັທະນາຄ າແນະນ າລະອຽດ 
ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຫ  ດຜ່ອນ
ການປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມ ້
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

(ການບ ລກິານດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ) ແລະ ການ
ຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກ
ການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າໄມ ້ແລະ 
ການເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ້
(REDD+). 

ການບ ລກິານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຍງັບ ່ ໄດພ້ດັ
ທະນາ 

ທ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມໂຊມ
ຂອງປ່າໄມ ້

5.1.2 

(a) 

ກະກຽມການທດົລອງຂອງການ
ວາງແຜນຊວີະນາໆພນັ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນລະດບັແຂວງ ໃນ 
3 ແຂວງ (ຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນດ າ ເນນີງານຊວີະນາໆພນັ
ຂັນ້ແຂວງໄດຮ້ບັການລເິລີ່ ມ). 

5 2 28 

1. ການຮ່ວມມ ກ່ຽວກບັຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັຂັນ້ແຂວງ 
ແມ່ນຈ າກດັ ເນ ່ ອງຈາກການປບັໂຄງຮ່າງຄ ນ
ໃໝ່ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຂະແໜງການປ່າໄມ;້  

2. ຊ່ຽວຊານທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູຂະ
ບວນການມຈີ າກດັ, ເຊິ່ ງຂຶນ້ກບັການສະໜບັ
ສະໜນູໂຄງການ ເຊັ່ ນ ໂຄງການພດັທະນາ
ລະບບົການຜະລດິແບບນເິວດກະສກິ າເຂດ
ພູດອຍພາກ ເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ, ອງົການ
ສາກນົເພ ່ ອການອະນ ລກັທ າມະຊາດ; 

1. ຝກຶອບົຮມົພະນງັການທອ້ງຖິ່ ນ
ກ່ຽວກບັການວາງແຜນຍ ດທະສາດ;  

2. ການເຊ ່ ອມໂຍງແຜນງານແຫ່ງ
ຊາດ ເຂົາ້ກບັແຜນງານຂັນ້ແຂວງ? 

5.1.2 

(b) 

ພດັທະນາຄ າແນະນ າພາກ
ປະຕບິດັ ເຊິ່ ງລວມທງັເງ  ່ອນໄຂ
ຂັນ້ຕ ່ າ ສ າລບັການປກຶສາຫາລ 
ກບັຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນ ການຄ ມ້
ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະ 

5 2 28   
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

ຊາດ/ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການ
ຕດັ ສນິໃຈ. 

       

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ B: ຄວາມກດົດນັ ແລະ ການນ າໃຊແ້ບບຍ ນຍງົ 

1.1.1 

(b) 

ປບັປ ງການກວດສອບການ
ປະຕບິດັຕາມ ແລະ ການ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງ
ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະ   ແ
ໜງການເອກະຊນົຕ ່ ກບັການຄ ມ້
ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ 
ການຟ ນ້ຟູທີ່ ຢູອາໄສຂອງລະບບົ
ນເິວດທີ່ ຖ ກທ າລາຍ 

1 5 1 

1. ຂາດການຕດິຕາມ ແລະ ການກວດກາ 
ເນ ່ ອງຈາກຂ ຈ້ າກດັດາ້ນງບົປະມານ;  

2. ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ບ ່ ເໝາະສມົຂອງເງນິສ່ວນ
ແບ່ງ, ພາສ ີແລະ ຄ່າທ ານຽມ;  

3. ການໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູກ່ຽວກບັໄມ ້
ປູກ  

1. ສະໜບັສະໜນູທນຶສ າລບັການ
ຕດິຕາມ ແລະ ການກວດກາເປນັປະ
ຈ າ;  
2. ການຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນວຊິາການ 
ແລະ ກອງທນຶປ່າໄມ;້ 

1.1.1  

(c) 

ຟ ນ້ຟູທີ່ ຢູອາໄສໃຫໄ້ດຢ່້າງ   ໜ້
ອຍ 50% ຂອງປ່າໄມທ້ີ່ ຖ ກຕດັ 
ແລະ ເສ ່ ອມໂຊມ ໂດຍຜ່ານວທິີ
ການຟ ນ້ຟູປ່າໄມທ້ີ່ ມຕີົນ້ທນຶຕ ່ າ 
(ເຊັ່ ນການຟ ນ້ຟູໂດຍທ າມະຊາດ
ທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ  ອ, 

ກະສກິ າປ່າໄມ,້ ສວນປູກໄມຂ້ະ
ໜາດນອ້ຍ, ແລະ ອ ່ ນໆ)  

1 5 1 

1. ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ພາຍ ຫ ງັທີ່ ຕົນ້ໄມໄ້ດຮ້ບັການຟ ນ້ຟູ ແລະ 
ປູກ ແມ່ນບ ່ ພຽງພ ;  
2. ໂຄງການ/ວທິກີານທີ່ ບ ່ ຊດັເຈນ ສ າລບັ
ການຟ ນ້ຟູທ າມະຊາດ; 

1. ສະໜອງແຮງຈງູໃຈສ າລບັຄູ່ຮ່ວມ
ງານຜູທ້ີ່ ທ າການຟ ນ້ຟູປ່າໄມ;້  

2. ແຮງຈງູໃຈສ າລບັການຂຶນ້ທະ
ບຽນສູນປູກໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ ແລະ 
ການຕະຫ າດ ແລະ;  
3. ສະໜອງກດິຈະກ າການດ າລງົຊີ
ວດິແບບມທີາງເລ ອກ ສ າລບັຊາວກະ
ສກິອນປູກໄມ ້ 

1.2.1 

(a) 

ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຕດິຕາມເຂດ
ອະນ ລກັປາ (ທີ່ ລວມມສີາຍພນັ
ທອ້ງຖິ່ ນ/ດັງ້ເດມີ)  

1 6 3 

1. ຫ າຍເຂດການອະນ ລກັປາ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້
ຂຶນ້, ແຕ່ມກີານຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມ
ທີ່ ບ ່ ດ;ີ  

1. ເພີ່ ມປະສດິທພິາບຂອງລະບບົ
ການຈດັຕັງ້ເຂດອະນ ລກັປາ;  
2. ພດັທະນາລະບບົຖານຂ ມູ້ນສາຍ
ພນັໃກຈ້ະສູນພນັ/ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

2. ຂ ມູ້ນຊບັພະຍາກອນປາມຈີ າກດັ, ໂດຍ
ສະເພາະຊະນດິພນັທີ່ ໃກສູ້ນພນັ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ປະຊາ
ກອນຂອງປາ;  
3. ການຈດັຂອບເຂດການອະນ ລກັ ແລະ 
ການຜະລດິປາບ ່ ຊດັເຈນ 

ລວມເອາົ ການຈ າແນກລະບບົນເິວດ
ວທິະຍາຂອງມນັ  

1.2.1 

(b) 

ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຕດິຕາມແຜນງານ
ອ່າງຮບັນ າ້ທີ່ ລວມເອາົລະບບົ
ການສະໜບັສະໜນູທີ່  ກວ້າງ
ຂວາງຂອງເຂດພ ນ້ທີ່ ເພາະພນັປາ 

1 6 3 

1. ລະບບົເພາະພນັປາທີ່ ດແີມ່ນຈ າກດັ;  

2. ວທິກີານເພາະພນັປາ ສາຍພນັທອ້ງຖິ່ ນ 
ແລະ ໃກສູ້ນພນັແມ່ນຈ າກດັ;  

3. ການສະໜບັສະໜນູຈາກຜູລ້ງົທນຶ   (ຜູ ້
ພດັທະນາເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ພະລງັງານນ າ້) ດາ້ນ
ການອະນ ລກັ ແລະ ຕດິຕາມປາແມ່ນຈ າກດັ;  

4. ການຄ ກຄາມ ທ າລາຍແຫ ່ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສ 
ແລະ ລະບບົນເິວດຂອງປາມສູີງ, ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນຢາປາບສດັຕູພ ດ, ການຊ ດໂຊມ
ຂອງດນິ ແລະ ປ່າໄມ,້ ການປ່ຽນແປງຄ ນນະ
ພາບນ າ້, ການປ່ຽນແປງທີ່ ດນິ ແລະ ການລ່າ
ສດັ 

1. ສະໜບັສະໜນູການປບັປ ງສິ່ ງອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກ, ອ ປະກອນ, 

ເຄ ່ ອງມ ການຕດິຕາມ, ບນັຊພີາກສະ
ໜາມ ຂອງເຂດເພາະພນັປາ;  
2. ການສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ 
ການທດົລອງວທິກີານເພາະພນັສ າ
ລບັສາຍພນັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ໃກສູ້ນ
ພນັທີ່ ສ າຄນັ;  

3. ຝ ກອບົຮມົພະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນ 
(ເຊິ່ ງລວມທງັຟາມເອກະຊນົ) ໃນ
ຫ າຍຫວົຂ ກ່້ຽວກບັການເພາະພນັປາ, 
ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີລະ
ບບົນເິວດຂອງມນັ, ການປອ້ງກນັພະ
ຍາດຂອງປາ,  
4. ມກີານຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັສາຍພນັ
ທອ້ງ ຖິ່ ນ ແລະ ໃກຈ້ະສູນພນັໃຫ ້
ຫ າຍຂຶນ້; 
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

1.2.2 

(b) 

ພດັທະນາຄ າແນະນ າການຈດັຕັງ້
ປະ ຕບິດັ ສ າລບັກດົໝາຍການ
ປະມງົ ທີ່ ພຈິາລະນາເຖງິຄວາມ
ກງັວນົດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

1 6 4 

ຄ າແນະນ າ, ຊ່ອງທາງການສ ່ ສານສ າລບັກດົ
ໝາຍ ແລະ ການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບການ
ແມ່ນມຈີ າກດັ. 

1. ການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູສ້ າລບັຊ ມ
ຊນົທອ້ງຖິ່ ນກ່ຽວກບັວທິກີານຫາປາ
ແບບຍ ນຍງົ;  
2. ການສະໜບັສະໜນູເພ ່ ອການພດັ
ທະນາຄ າແນະນ າ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ສ າ
ລບັການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ, ການ
ຕດິຕາມ; ແລະ  
3. ຝກຶອບົຮມົພະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນ 
ໃນຫ າຍຫວົຂ ທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໄພຂົ່ ມ
ຂູ່, ການອະນ ລກັ, ການຫາປາ ແລະ 
ການປະເມນີລະບບົນເິວດຂອງປາ, ວິ
ທກີານເພາະພນັ, ລະບບົການຂະ
ຫຍາຍພນັ ອ ່ ນໆ  

1.2.2 

(c) 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຂ ້
ຕກົລງົການຮ່ວມມ ກບັປະເທດ
ໃກຄ້ຽງ ເພ ່ ອການອະນ ລກັ ແລະ 
ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປາ
ໃນແມ່ ນ າ້ຂອງ ແລະ ແມ່ ນ າ້
ອ ່ ນໆໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຫ າຍ
ຂຶນ້ 

1 6 4   

1.3.1 

(a) 

ບດົບນັຍດັຂອງການໃຫບ້ ລກິານ
ດາ້ນການສະໜບັສະໜນູທີ່ ເພີ່ ມ
ຂຶນ້ສ າລບັການກະສກິ າແບບຍ ນ

1 7 6 

1. ຄວາມບ ່ ດ ່ ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງແຂວງຕ່າງໆ 
ທີ່ ມຫີ າຍໂຄງການສະໜບັສະໜນູ ແລະ 
ແຂວງທີ່ ຂາດໂຄງການສະໜບັສະໜນູ;  

1. ຕອ້ງການສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ 
ການໃຫທ້ນຶ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູລດັ
ຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຊ ມຊນົ ໃນ
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

ຍງົ ເພ ່ ອອະນ ລກັຊວີະນາໆພນັ, 

ແລະ ສົ່ ງເສມີຊວີະນາໆພນັດາ້ນ
ກະສກິ າໃຫເ້ປນັດັ່ ງ ປດັໃຈຂບັ
ເຄ ່ ອນໃນການພດັທະນາ
ຊນົນະບດົ ແລະ ອງົປະກອບທີ່
ສ າຄນັຂອງການປບັໂຕຕ ່ ກບັ
ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

2. ການໃຫທ້ນຶ ແລະ ການຈດັສນັຊບັພະຍາ
ກອນຈາກລດັຖະບານແມ່ນຈ າກດັ;  

3. ຄວາມຮູຂ້ອງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນກ່ຽວກບັ
ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແມ່ນບ ່ ມ ີ

ການຮບັມ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້
ອາກາດ;  

2. ເພີ່ ມການສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ 
ເມ ອງທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ ໃນການປບັໂຕ
ກບັຄວາມສ່ຽງສູງ ຂອງການປ່ຽນ
ແປງດນິຟາ້ອາກາດ; 

1.3.1 

(c) 

ການສກຶສາຕະຫ າດ ແລະ ການ
ສກຶສາຕະຫ າດ ແລະ ວເິຄາະ
ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ສາ້ງທ່າແຮງດາ້ນ
ການຄາ້ ແລະ ທາງເລ ອກທີ່ ເປນັ
ຈງິໃຫແ້ກ່ແນວພນັ ແລະ ການ
ປະສມົພນັທອ້ງຖິ່ ນ. 

1 7 6 

1. ການຄດັເລ ອກສາຍພນັທີ່ ບ ່ ຊດັເຈນ ເພ ່ ອ
ສົ່ ງເສມີ ແລະ ເພາະພນັ;  

2. ຂະບວນການ ແລະ ການສາ້ງທກັສະ 
ແລະ ຄວາມຮູແ້ມ່ນຈ າກດັ;  

3. ການຫ ມ້ຫ ່ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ສ າເລດັແມ່ນ
ຈ າກດັ;  

4. ຄວາມສາມາດໃນການເຂົາ້ເຖງິຕະຫ າດສາ
ກນົ ແມ່ນຕ ່ າ; 

1. ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານສກຶສາສາຍ
ພນັ ສ າຄນັທີ່ ສາມາດໃຊເ້ພ ່ ອການຄາ້;  
2. ຕອ້ງການຝກຶອບົຮມົດາ້ນການ
ອອກແບບຜະລດິຕະພນັ, ຮບັປະກນັ 
ແລະ ຄວບຄ ມ ຄ ນນະພາບ, ການ
ຫ ມ້ຫ ່  ແລະ ການແຈກຢາຍໄປສູ່
ຕະຫ າດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ ແລະ ຜູ ້
ຜະລດິ;  

3. ສະໜບັສະໜນູຜູຜ້ະລດິ ເພ ່ ອຜະ
ລດິຜະລດິຕະພນັທີ່ ແຕກຕ່າງ ແລະ 
ເປີດໂຕສູ່ຕະຫ າດ ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ສາກນົ  

1.3.2 

ວາງແຜນນ າໃຊປ່້າໄມ ້ແລະ ທີ່
ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ເຊິ່ ງ
ນ າໄປສູ່ການອະນ ມດັ (ໂດຍ
ລດັຖະບານ) ແລະ ຈດັຕັງ້

1 7 7 

1. ມພີຽງແຕ່ພະນກັງານແຂວງທີ່ ໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັໜນູຈາກໂຄງການເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ນ າໃຊ ້
ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນ
ຮ່ວມ;  

1. ທງັການຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນວຊິາການ 
ແລະ ການໃຫທ້ນຶສ າລບັຫ າຍແຂວງ
ທີ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດນ້ າໃຊກ້ານວາງແຜນນ າ
ໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ;  
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

ປະຕບິດັໂດຍ (ຊາວ ບາ້ນ/ຊາວ
ກະສກິອນ) ການຄ ມ້ຄອງພ ນ້ທີ່  
ທີ່ ອງີຕາມຊວີະນາໆພນັກະສກິ າ
ທີ່ ມຫີ າຍໜາ້ທີ່  ແລະ ລະ ບບົ
ນເິວດ-ກະສກິ າ 

2. ການຕດິຕາມ, ການຂະຫຍານ ແລະ ການ
ປະເມນີຜນົ ພາຍຫ ງັການວາງແຜນແມ່ນຈ າ
ກດັ;  

3. ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາການ ເຊິ່ ງ
ສ່ວນໃຫຍ່ອງີໃສ່ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ຜູໃ້ຫ ້
ທນຶສາກນົ;  

4. ງບົປະມານທີ່ ບ ່ ພຽງພ ສ າລບັການຂະ
ຫຍາຍແຜນງານໃນທົ່ ວປະເທດ; 

2. ຕອ້ງການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ສະໜັ
ບສະໜນູຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ເພ ່ ອພດັ
ທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ; 

1.3.3 

(a) 

ສົ່ ງເສມີການປາບສດັຕູພ ດແບບ
ປະສມົປະສານ 

1 7 8 

1. ທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູພ້ະນກັງານ ແລະ 
ຊ່ຽວຊານ ເພ ່ ອຄວບຄ ມການລະບາດຂອງ
ແມງ້ໄມ ້ເຊັ່ ນ: ຕກັແຕນ; ດວ້ງ ແມ່ນມຈີ າ
ກດັ 

2. ເຄ ່ ອງມ  ແລະ ອ ປະກອນ ເພ ່ ອປອ້ງກນັ 
ແລະ ກ າຈດັສດັຕູພ ດແມ່ນຈ າກດັ;   

3. ການຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັສດັຕູພ ດ, ທກັສະ
ເພ ່ ອປະເມນີຜນົກະທບົແມ່ນຈ າກດັ;  

4.  ຫອ້ງທດົລອງເພ ່ ອທດົສອບແມ່ນບ ່ ພຽງ
ພ  

1. ການໃຫທ້ນຶ ແລະ ການສະໜບັ
ສະໜນູດາ້ນວຊິາການ ສ າລບັການ
ລະບາດຂອງສດັຕູພ ດຂະໜາດໃຫຍ່;  

2. ສກຶສາກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜນົກະທບົຂອງສດັຕູພ ດ;  

3. ເສມີສາ້ງນເິວດວທິະຍາ ເພ ່ ອປອ້ງ
ກນັ ການລະບາດຂອງສດັຕູພ ດ ແລະ 
ຊະນດິພນັທີ່ ເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ 

1.3.3 

(b) 

ການຄວບຄ ມການນ າໃຊສ້ານເຄ
ມກີະສກິ າ 1 7 8 

1. ກດົໝາຍ ແລະ ການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບ
ການ ແມ່ນອ່ອນແອ;  

2.  ການຄວບຄ ມທີ່ ບ ່ ເໝາະສມົຂອງການນ າ
ເຂົາ້ ເຄມກີະສກິ າ;  

1. ມກີານກວດສອບຢູ່ຈ ດກວດຊາຍ
ແດນທີ່ ເຄັ່ ງຄດັ ແລະ ຄວບຄ ມການ
ນ າເຂົາ້ເຄມ;ີ  
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ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

3. ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງຊ ມຊນົຕ ່ ກບັຜນົກະ
ທບົທາງເຄມ ີແລະ ການນ າໃຊເ້ຕກັນກິແມ່ນ
ຕ ່ າຫ າຍ;  

4. ທາງເລ ອກ (ເຄມຊີວີະພາບ) ມລີາຄາສູງ 
ແລະ ການຜະລດິກ ່ ມຈີ າກດັ; 

2. ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັການນ າ
ໃຊສ້ານເຄມ ີໂດຍສະເພາະການນ າ
ໃຊລ້ະບຽບການດາ້ນຄວາມປອດໄພ;  

3. ສະໜບັສະໜນູຊ ມຊນົເພ ່ ອຜະ
ລດິ ແລະ ນ າໃຊເ້ຄມຊີວີະພາບ; 

ແລະ  
4. ເສມີສາ້ງລະບບົນເິວດວທິະຍາທ າ
ມະຊາດ ສ າລບັສວນປູກຂອງຊ ມຊນົ  

1.4.1 

(b) 

ບດົບນັຍດັຂອງການຝກຶອບົຮມົ 
ແລະ ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກບັມາດ
ຕະ ການປອ້ງກນັມນົລະພດິ
ຈາກສິ່ ງເສດເຫ  ອອ ດສາຫະກ າ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ າ້/ເຂດດນິ
ບ ລເິວນນ າ້ 

1 8 9 

ງບົປະມານບ ່ ພຽງພ ; ທກັສະພະນກັງານ, ຈ າ
ນວນຂອງລະບຽບການ, ການບງັຄບັໃຊກ້ດົ
ໝາຍ ມຈີ າກດັ. 

ຜູສ້ະໜອງບ ລກິານມຈີ າກດັ ແລະ ມາດຕະ
ຖານຕ ່ າ, ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງມວນຊນົມຈີ າ
ກດັ; 

1. ມກີານຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານເປັ
ນປະຈ າ; 
2. ສະໜອງແຜນງານຝກຶອບົຮມົ ສ າ
ລບັ ພະນກັງານສູນກາງ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ ນ;  

3. ຈດັຕັງ້ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຂ ຕ້ກົ
ລງົສາກນົ;  

4. ເພີ່ ມການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູໃ້ຫ ້
ຫ າຍຂຶນ້;  

5. ເພີ່ ມການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບການ 
ແລະ ກດົໝາຍໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ 

1.4.2 

(a) 

ພດັທະນາ ແລະ ດ າເນນີການ
ດາ້ນຖານຂ ມູ້ນມນົລະພດິ
ສິ່ ງແວດລອ້ມແບບລວມສູນ 
ເຊິ່ ງມກີານເກບັກ າຂ ມູ້ນ ແລະ 

1 8 10 
1. ລະບບົຂອງຂ ມູ້ນ ແລະ ຂ່າວສານແມ່ນ
ກະແຈກກະຈາຍ;  

1) ໃຫກ້ານຝກຶອບົຮມົສ າລບັພະນກັ
ງານສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ; 

2) ໃຫທ້ນຶ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ
ທາງດາ້ນວຊິາການຫ າຍຂຶນ້;  



   

172 
 

ອາ້ງອງີ ການດ າເນນີງານ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ເປົາ້ໝາຍໄອ

ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

ຂ່າວສານ ທີ່ ກວມເອາົສິ່ ງເສດ
ເຫ  ອຊະນດິແຂງ, ວດັຖ ອນັຕະ 
ລາຍ ແລະ ມນົລະພດິທາງດນິ  

2. ງບົປະມານບ ່ ພຽງພ ; ທກັສະຂອງພະນກັ
ງານ, ຈ ານວນຂອງລະບຽບການ, ການບງັຄບັ
ໃຊກ້ດົ ໝາຍມຈີ າກດັ. 

ຜູສ້ະໜອງບ ລກິານມຈີ າກດັ ແລະ ມາດຕະ
ຖານຕ ່ າ, ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ
ແມ່ນຈ າກດັ; 

3. ເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນໃຫຫ້ າຍຂຶນ້ ແລະ 
ເຊ ່ ອມຕ ່ ໄປທົ່ ວທ ກເມ ອງ  

1.5.1 

(b) 

ປະເມນີຜນົ ແລະ ພດັທະນາ
ແຜນງານສ າລບັການອະນ ລກັປ່າ
ໂຄກແຫງ້ແລງ້ 

1 5 11 

1. ການປະເມນີຜນົປ່າໂຄກແມ່ນຈ າກດັ, 

ເຖງິວ່າມນັຈະຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ, ເຂດ
ປ່າຜະລດິ;  

2. ປ່າໂຄກທົ່ ວໄປ ຖ ກຫນັປ່ຽນໄປເປນັດນິ
ປະເພດອ ່ ນ; 

3. ບ ່ ມແີຜນທີ່ ເປນັລະບບົ ແລະ ແຜນທີ່ ປ່າ
ໂຄກສະເພາະ, ຍກົເວັນ້ເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການ;  

1. ການກ ານດົເຂດປ່າໂຄກທີ່ ສາມາດ
ສາ້ງເປນັເຂດອະນ ລກັໃໝ່;  

2. ພດັທະນາແຜນການຄ ມ້ຄອງ ສ າ
ລບັປ່າໂຄກ ເຊິ່ ງຕັງ້ຢູ່ໃນ/ນອກເຂດ
ປ່າໄມລ້ດັ 

1.5.2 

ພດັທະນາເຄ ອຂ່າຍທາງພູມສີາດ
ຢ່າງໜອ້ຍ 69 ເຂດປ່າໄມບ້າ້ນ 
ເຊິ່ ງເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການ
ປອ້ງກນັແລວເຊ ່ ອມຕ ່ ຊວີະນາໆ
ພນັ ແລະ ລະບບົການນ າໃຊທ້ີ່
ຍ ນຍງົ 

1 7 12 

1. ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ຂອງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນຈ າກດັ;  

2. ຄວາມສ່ຽງຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະ
ບບົທີ່ ຍ ນຍງົ ບ ່ ມປີະສດິທພິາບ ພາຍຫ ງັສິນ້
ສ ດໂຄງການ 

1. ສ ບຕ ່ ສະໜບັສະໜນູການສາ້ງ
ຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກບັການປະ
ເມນີຜນົຊວີະນາໆພນັ, ລະບບົການ
ຕດິຕາມ, ການຟ ນ້ຟູປ່າໄມ ້ແລະ 
ການປບັປ ງການດ າລງົຊວີດິ; 

1.5.5 

(a) 

ລະບ , ຈດັປະເພດ ແລະ ຈດັບ ລິ
ມະ ສດິຊະນດິພນັຕ່າງຖິ່ ນທີ່ ຄ ກ
ຄາມ 

1 9 15 

1. ຂາດການຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັສາຍພນັ, ຂາດ
ການລະບ ທາງວທິະຍາສາດ ແລະ ການຕັງ້ຊ ່
ຂອງຫ າຍສາຍພນັ;  

1. ໃຫກ້ານຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ 
ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກບັສາຂາສະ
ເພາະ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

2. ການໃຫທ້ນຶທີ່ ບ ່ ພຽງພ  ແລະ ຊ່ຽວຊານ
ແຫ່ງຊາດສ າລບັການຄົນ້ຄວ້າ;  
3. ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ຈ າກດັ 

ພາຍໃຕ ້ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ,້ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ (ຈາກລະດບັສູນກາງ ຫາ 
ທອ້ງຖິ່ ນ);  

2. ໃຫກ້ານຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັເຄ ່ ອງ
ມ ການລາຍງານ ແລະ ການປອ້ນຂ ້
ມູນ ໃນບນັຊແີດງ;  
3. ສະໜບັສະໜນູການບງັຄບັໃຊກ້ດົ
ໝາຍ 

       

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ C: ການປອ້ງກນັ 

1.1.1 

(d) 

ແຜນງານປອ້ງກນັລະບບົນເິວດ
ປ່າໄມທ້ີ່ ມຄີ ນຄ່າ ເຊັ່ ນ: ປ່າ ຫງີ
ໂຮມ (Fokinia chinensis), 

ປ່າໂລ່ງເລງ (Cunninghamia 

obutusa), ປ່າໄມດູ່້ລາຍ 
(Pterocarpus/Dalbergia) 

ແລະ ປ່າໄມຂ້ນັກູງ (Dalbergia 

cochinchinensis). 

1 11 1 

1. ສາຍພນັທີ່ ຖ ກຫວງຫາ້ມທີ່ ຍງັເຫ  ອຖ ກ
ຄ ກຄາມ;  

2. ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ອ່ອນແອ;  

3. ຂ ມູ້ນຂ່າວສານທາງນເິວດທີ່ ເຫ  ອຢູ່ໃນປ່າ
ໄມທ້ າມະຊາດແມ່ນຈ າກດັ 

1. ການປະເມນີຜນົສາມລະບບົນິ
ເວດເຫ ົ່ ານີ;້  
2. ພດັທະນາລະບບົຂ ມູ້ນຂ່າວສານ
ຂອງການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວ
ກບັການປູກຕົນ້ໄມທ້ າມະຊາດໃນ
ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ການ
ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ  

1.3.1 

(b) 

ເລັ່ ງການອະນ ລກັສາຍພນັເຂົາ້ປ່າ 
ແລະ ການຂຶນ້ທະບຽນສາຍພນັ
ພ ດສະເພາະຖິ່ ນ ແລະ ສາຍພນັ
ພ ດທີ່ ຫາກ ຖ ກຄົນ້ພບົເຊິ່ ງມີ

1 13 6 

1. ງບົປະມານບ ່ ພຽງພ , ທກັສະພະນກັງານ
ໃນການປະເມນີ ແລະ ປກົປກັຮກັສາແຫ ່ ງທີ່
ຢູ່ອາໄສທີ່ ຫ າກຫ າຍໃນທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນຈ າກດັ;  

2. ວທິກີານສ ບພນັເພ ່ ອການຄາ້ແມ່ນຈ າກດັ;  

1. ຕອ້ງຝກຶອບົຮມົພະນກັງານ (ທງັ
ສູນກາງ ແລະ ລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ
ກ່ຽວກບັຫວົຂ ຕ່້າງໆ ເຊັ່ ນ: ວທິກີານ
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ຄ ນຄ່າທາງດາ້ນກະສກິ າ ແລະ 
ການຢາ  

3. ລະບຽບການ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົ 
ໝາຍແມ່ນຈ າກດັ," 

ປະເມນີຜນົ, ການຮກັສາສາຍພນັ, 

ການສ ບພນັ;  

2. ການສາ້ງກນົໄກສ າລບັການຂະ
ຫຍາຍຊ ມຊນົ;  

3. ການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ 
ພດັທະນາລະບຽບການ ແລະ ການ
ບງັຄບັໃຊ ້ 

1.5.1 

(c) 

ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນກັງານປ່າສະຫງວນໃຫໄ້ດ ້
70%  

1 11 11 
1. ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານໜ່ວຍ
ງານຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແມ່ນຈ າກດັ; 

1. ປບັປ ງຄູ່ມ ຝກຶອບົຮມົ, ຄູ່ມ ການ
ນ າໃຊ ້ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫກ້ບັຄູ່ຮ່ວມງານ ລວມທງັ ຊ ມຊນົ
ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນຫ າຍຫວົຂ ;້  
2. ພະນກັງານສາມາດສ ບຕ ່ ການສກຶ
ສາຂອງຕນົໃນມະຫາວທິະຍາໄລ; 

1.5.3 

(a) 
ປບັປ ງບນັຊແີດງ 1 12 13 

1. ການຄົນ້ຄວ້າສາຍພນັແມ່ນຈ າກດັ, ການ
ລະບ ທາງວທິະຍາສາດ ແລະ ການຕັງ້ຊ ່ ຂອງ
ຫ າຍສາຍພນັແມ່ນຈ າກດັຫ າຍ;  

2. ການໃຫທ້ນຶທີ່ ບ ່ ພຽງພ  ແລະ ຊ່ຽວຊານ
ພາຍໃນສ າລບັການຄົນ້ຄວ້າ; 

1. ໃຫກ້ານຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ 
ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກບັສາຂາສະ
ເພາະ ແກ່ພະນກັງານກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ຢູ່
ພາຍໃຕກ້ະ ຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ,້ ກະຊວງຊບັ ພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ ລອ້ມ (ຈາກ
ລະດບັສູນກາງ ຫາ ທອ້ງ ຖິ່ ນ);  

2. ໃຫກ້ານຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັເຄ ່ ອງ
ມ ການລາຍງານ ແລະ ການປອ້ນຂ ້
ມູນໃນບນັຊແີດງ 



   

175 
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

1.5.3 

(b) 

ພດັທະນາຄວາມສາມາດສ າລບັ
ການບງັຄບັໃຊກ້ດົ ໝາຍ ເພ ່ ອ
ສະໜບັສະໜນູພນັທະສນັຍາ
ແຫ່ງຊາດ ຕ ່ ກບັສນົທສິນັຍາ
ສາກນົວ່າດວ້ຍການຄາ້ຂາຍສາຍ
ພນັສດັປ່າ ແລະ ພ ດປ່າທີ່ ໃກຈ້ະ
ສູນພນັລະຫວ່າງຊາດ. 

1 12 13 

1. ລາຍລະອຽດຂ ມູ້ນຂອງສາຍພນັປ່າແມ່ນ
ຈ າກດັ ເຊັ່ ນ: DNA ເສ ອ, ຈ ານວນຂອງສດັ
ປ່າອ ່ ນໆ ທີ່ ບນັທກຶວ່າບ ່ ມ;ີ  

2. ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງ ພະນກັງານ ທີ່ ຈະເປນັໜ່ວຍງານບງັຄບັ
ໃຊແ້ມ່ນຈ າກດັ; 

1. ການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ການທບົທວນ
, ການຈບັຄູ່ສາຍພນັປ່າ ແລະ ປະ
ເພດຂອງ ບນັຊສີດັປ່າ ແລະ ບນັຊີ
ສນົທສິນັຍາສາ ກນົວ່າດວ້ຍການ
ຄາ້ຂາຍສາຍພນັສດັປ່າ ແລະ ພ ດປ່າ
ທີ່ ໃກຈ້ະສູນພນັລະຫວ່າງຊາດ;  

2. ສາ້ງຕັງ້ການບງັຄບັໃຊຮ່້ວມກນັ 
ແລະ ໜ່ວຍງານສກຶສາທີ່ ຮ່ວມກບັ
ພະນກັງານລດັ ກບັອງົການອະນ ລກັ
ສດັປ່າ, ອງົການກອງທນຶອະນ ລກັທ າ
ມະຊາດໂລກ, ອງົການສາກນົເພ ່ ອ
ການອະນ ລກັທ າມະຊາດ/SSC, 

WAZA, SEAZA ແລະ ອງົການຈດັ
ຕັງ້ອ ່ ນໆ; 

1.5.3 

(c) 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການ
ປອ້ງກນັທີ່ ເປນັບ ລມິະສດິສ າ
ລບັແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງເມດັພດັຂອງ
ຊບັພະຍາກອນເມດັພນັ, ສາຍ
ພນັໄມດ້ັງ້ເດມີ 

1 13 13 

1. ເຄ ອຂ່າຍເມດັພນັໄມຫ້ າຍໆແຫ່ງ ແລະ 
ແມ່ພນັໄມ ້ໄດຫ້  ດລງົ;  
2. ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົເຄ ອ
ຂ່າຍແມ່ພນັໄມແ້ມ່ນຈ າກດັ; 

1. ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ເຄັ່ ງຄດັ 
ແລະ ລະບຽບການ, ແລະ ການຕດິ
ຕາມເປນັປະຈ າຂອງແມ່ພນັໄມ ້ແລະ 
ເຄ ອຂ່າຍຂອງມນັ;  

2. ການສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັ
ວທິກີານຮກັສາແມ່ພນັໄມຂ້ອງສາຍ
ພນັທີ່ ມຄ່ີາດາ້ນການຄາ້ສູງ ແລະ ຖ ກ
ຫວງຫາ້ມ  
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

1.5.3 

(d) 

ພດັທະນາແຜນງານອະນ ລກັ
ສາຍພນັແຫ່ງຊາດ ສ າລບັຊະນດິ
ພນັສ າຄນັ ເຊັ່ ນ: ເສ ອ, ປາດ ກ
ໃຫຍ່, ປ່າຂ່າ, ແຂສ້ະຫຍາມ, 

ຖະນ,ີ ເສາົລາ, ຊາ້ງອາຊ,ີ ຄ່າງຫາ້
ສ,ີ ເກງ້ຍກັ, ເຊັ່ ນດຽວກບັພກຶສາ
ທີ່ ໃກສູ້ນພນັ. 

1 13 13 

1. ພະນກັງານທີ່ ມຄີ ນນະສມົບດັແມ່ນຈ າກດັ
, ຂະບວນການຈດັຊ ທ້ີ່ ສບັສນົ ເຊິ່ ງເປນັສາ
ເຫດຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ຫ າ້ຊາ້;  
2. ການແບ່ງເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຈດັ
ປະເພດແມ່ນອ່ອນແອ;  

3. ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ອ ປະກອບພາກສະ  ໜ
າມບ ່ ພຽງພ . 

1. ຕອ້ງການທກັສະດາ້ນການຈດັປະ
ເພດການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ສ າລບັການ
ແບ່ງເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສ;  

2. ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວແບບນິ
ເວດ ແລະ ການບ ລກິານດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູ
ການອະນ ລກັຊະນດິພນັສ າຄນັ;  

3. ປະເມນີສະຖານະ ແລະ ສາ້ງລະ
ບບົການຕດິຕາມສ າລບັແຕ່ລະສາຍ
ພນັສ າຄນັ;  

1.5.4 

(a) 

ກະກຽມການປະເມນີຜນົ, ແຜນ
ງານການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າ
ໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກພ ດພນັທີ່ ເປນັ
ຢາ ລວມທງັການອະນ ລກັເມດັ
ພນັ. 

1 13 14 

1. ຊາຍແດນທີ່ ບ ່ ຊດັເຈນ, ງບົປະມານບ ່ ພຽງ
ພ , ຂາດພະນກັງານທີ່ ມທີກັສະໃນການປະ
ເມນີ ແລະ ລະບ ສາຍພນັ;  

2. ຄ າແນະນ າສ າລບັຜູນ້ າໃຊ ້ແລະ ການປະ
ມວນຜນົແມ່ນຈ າກດັ; 

1. ສະໜບັສະໜນູກ່ຽວກບັການແບ່ງ
ເຂດສວນປູກພ ດເປນັຢາທີ່ ມຢູ່ີ;  

2. ຝ ກອບົຮມົພະນກັງານວຊິາການ
ກ່ຽວກບັບນັຊ,ີ ການປະເມນີຜນົ 
ແລະ ການລະບ ສາຍພນັ;  

3. ເພີ່ ມການສະໜບັສະໜນູດາ້ນທນຶ 
ຮອນ ແລະ ວຊິາການໃຫຫ້ າຍຂຶນ້; 

1.5.5 

(b) 

ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດສ າ
ລບັການຄ ມ້ຄອງຄວາມປອດໄພ
ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (ການປະເມນີ
ຄວາມສ່ຽງ, ການຄ ມ້ຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ, ແລະ ລະບຽບການ), ການ
ກກັກນັພ ດ-ສດັ ແລະ ການ

1 13 15 

1. ຈ ານວນພະນກັງານທີ່ ມທີກັສະ ເພ ່ ອສາ້ງ
ຄວາມອາດສາມາດ, ສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູ,້ 

ຈດັຕັງ້ການປະເມນີຜນົພາກສະໜາມ, 

ການກວດສອບ ແລະ ການຕດິຕາມແມ່ນຈ າ
ກດັ;  

1. ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດແກ່ພະນກັ
ງານສູນກາງງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງໃນ
ການ ປະເມນີ, ການຕດິຕາມກວດກາ 
2. ປບັປ ງຫອ້ງທດົລອງ, ຕດິຕັງ້ເຄ ່ ອງ
ມ ທີ່ ທນັສະໄໝຂຶນ້/ອ ປະກອບເພ ່ ອ
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ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

ກວດສອບ GMO ຕາມທີ່ ໄດ ້
ລະບ ໃນກດົໝາຍ ຄວາມປອດ
ໄພດາ້ນເຕກັໂນໂລຊຊີວີະນາໆ
ພນັ (2014). 

2. ຫອ້ງທດົລອງ, ອ ປະກອນ, ເຄມສີ າລບັ
ການທດົລອງ ແລະ ການກວດສອບແມ່ນຈ າ
ກດັ;  

3. ລະບບົຂ ມູ້ນ, ຂ່າວສານ ແລະ ການບນັ
ທກຶ ເຊິ່ ງລວມມກີານແບ່ງປນັແມ່ນຈ າກດັ;  

4. ຊ່ຽວຊານພາຍໃນເພ ່ ອຈດັຕັງ້ການປະເມນີ
ຄວາມສ່ຽງ, ການລະບ  ແລະ ການກວດ
ສອບ ການປບັປ ງພນັທ ກ າ, ອ ່ ນໆ ແມ່ນຈ າ
ກດັ 

ກວດສອບ/ທດົລອງ ຄວາມປອດໄພ
ຊວີະນາໆພນັ;  

3. ປບັປ ງຖານຂ ມູ້ນ ແລະ ລະບບົຂ ້
ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແບ່ງປນັກບັສາ
ທາລະນະ;  
4. ພດັທະນາລະບຽບການ, ເຄ ່ ອງມ 
ສ ່ ມວນຊນົຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັການແບ່ງ
ປນັຂ ມູ້ນຂ່າວສານ,  

[ຄາດຄະເນງບົປະມານແມ່ນ 1 ລາ້ນ  
ໂດລາ ສ າລບັ 3 ປີ] 

5.1.1 

(b) 

ທດົລອງການຫ  ດຜ່ອນການ
ປ່ອຍອາຍພດິຈາກການຕດັໄມ ້
ທ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມ
ໂຊມຂອງປ່າ ຢ່າງໜອ້ຍ 8 ເຂດ
ປ່າໄມທ້ີ່ ອ ດມົສມົບູນດວ້ຍຊວີະ
ນາໆພນັ. 

5 11 27 

1. ໂຄງການຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກ
ການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການເສ ່ ອມ
ໂຊມຂອງປ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ ມີ
ຄວາມພອ້ມ; ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ແມ່ນບ ່ ທນັໄດເ້ລີ່ ມຂຶນ້;  

2. ແຜນງານແມ່ນອງີຕາມການສະໜບັສະ 
ໜນູ ຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ 

1. ພດັທະນາລາຍລະອຽດແຜນດ າ
ເນນີງານ ອງີຕາມຍ ດທະສາດການ
ຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິຈາກ
ການຕດັໄມທ້ າ ລາຍປ່າ ແລະ ການ
ເສ ່ ອມໂຊມຂອງປ່າ ໄມໃ້ໝ່ 

       

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ D: ຜນົປະໂຫຍດຂອງຊວີະນາໆພນັ 

1.1.2  

( c) 

ທບົທວນປະສບົການສາ້ງວຽກ
ເຮດັງານທ າໃນຊນົນະບດົຂອງວິ
ສາຫະກດິກ່ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາ ກອນທ າມະຊາດ 

1 14 2 

1. ຂ ມູ້ນດາ້ນແຮງງານບ ່ ພຽງພ ;  
2. ທກັສະແຮງງານແມ່ນຈ າກດັ; ແລະ 
3. ວສິາຫະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຊບັພະຍາ
ກອນທ າມະຊາດແມ່ນນ າເຂົາ້ແຮງງານຈາກ
ປະເທດໃກຄ້ຽງ 

1. ຕອ້ງການປະເມນີຜນົທ່າອ່ຽງຂອງ
ແຮງງານ ເຊິ່ ງລວມມກີານເຄ ່ ອນຍາ້ຍ
ແຮງງານຈາກຊນົນະບດົໄປຍງັຕວົ
ເມ ອງ;  
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

ແລະ ການນ າໃຊມ້າດຕະການ
ບງັຄບັໃຊ ້ 

2. ຂ ມູ້ນດາ້ນແຮງງານ ແລະ ລະບບົ
ຖານຂ ມູ້ນ; 

3. ປບັປ ງລະບບົຂຶນ້ທະບຽນ ເຊິ່ ງມີ
ການບນັທກຶການເຄ ່ ອນຍາ້ຍແຮງ
ງານ; ແລະ 
 4. ພດັທະນາມາດຕະຖານສ າລບັ
ແຮງງານທີ່ ມທີກັສະ, ແຮງງານເຮດັ
ວຽກ, ແລະ ລວມມນັເຂົາ້ໃນຫ ກັສູດ
ການສກຶສາ.  

1.1.2 

(d) 

ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງອງົ
ການຈດັຕັງ້ ໃນການແກໄ້ຂການ
ຮກັສາການເຮດັໄຮ່ເລ ່ ອນລອຍ
ໃຫຄ້ງົທີ່ , ແລະ ປ່າໄມບ້າ້ນທີ່
ອະນ ຍາດໃຫຊ້ ມຊນົສາມາດ
ຂາຍຜະລດິຕະພນັໄມ ້ຈາກຜນົ
ຜະລດິປ່າໄມ.້  

1 14 2 

1. ປ່ານ າໃຊບ້າ້ນ (VUF) ບ ່ ສາມາດເຂົາ້
ຮ່ວມຂະບວນການຄາ້ໄດ;້  

2. ຂ ຈ້ າກດັຂອງທາງເລ ອກໃນການສະ   ໜັ
ບສະໜນູການດ າລງົຊວີດິ;  

3. ງບົປະມານໃນການເຮດັໃຫກ້ານເຮດັໄຮ່
ເລ ່ ອນລອຍໝັນ້ຄງົບ ່ ພຽງພ ;  
4. ພະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ມທີກັສະໃນການ
ສະໜບັສະໜນູ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະ
ດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງມຈີ າກດັ. 

1. ຕອ້ງປບັປ ງລະບບົການສະໜບັສະ
ໜນູສ າລບັຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນ
ການລງົທນຶໃສ່ໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ, 
ການສະໜບັສະໜນູການດ າລງົຊວີດິ
ທີ່ ມທີາງເລ ອກ, ການວາງແຜນນ າໃຊ ້
ທີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ແຮງຈງູໃຈ
ສ າລບັການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ 
ການອະນ ລກັ ແລະ ການຟ ນ້ຟູ;  

2. ຈດັຕັງ້ລະບບົຂ ມູ້ນປ່ານ າໃຊບ້າ້ນ, 
ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍກ່ຽວກບັຂະ
ບວນການຂາຍໄມ ້ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງ, ການ
ຄວບຄ ມ ແລະ ການກວດສອບປ່າ
ນ າໃຊບ້າ້ນ;  
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

3. ກດົໝາຍປ່າໄມອ້າດຈະຕອ້ງໄດ ້
ແກໄ້ຂ ແລະ ອະນ ຍາດໃຫຊ້ ມຊນົ
ເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການຂາຍໄມ ້
ເປນັສນິຄາ້  

1.2.3 

(a) 

ຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການອ່າງ
ແມ່ນ າ້ ເພ ່ ອຄ ມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມ
ສານ (IWRM) ສ າລບັ 10 ເຂດ
ອ່າງແມ່ນ າ້ (ນ າ້ງ  ່ມ, ນ າ້ເທນີ-ນ າ້
ກະດງິ, ເຊບັງ້ໄຟ, ເຊບັງ້ ຫຽງ, 
ນ າ້ອູ, ເຊກອງ, ນ າ້ງຽບ, ນ າ້ຊນັ, 

ເຊໂດນ, ນ າ້ມາ້) ແລະ ອ່າງ
ແມ່ນ າ້ທີ່ ສ າຄນັອ ່ ນໆ  

1 14 5 

1. ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ, 
ອ ານາດການປກົຄອງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ ນ ແມ່ນບ ່ ໄດດ້;ີ  

2. ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະຂອງສະມາຊກິຄະ
ນະກ າມະການຈ ານວນໜຶ່ ງແມ່ນຈ າກດັ, 
ຂາດຄວາມຮູດ້າ້ນການຄ ມ້ຄອງນ າ້ແບບ
ເຊ ່ ອມສານ ແລະ ມຫີ າຍໜາ້ທີ່ ;  
3. ການແລກປ່ຽນຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ 
ຄວາມຮູ ້ແມ່ນຈ າກດັ 

1. ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແກ່ສະ
ມາຊກິຄະນະກ າມະການໃນຫ າຍຫວົ
ຂ  ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄ ມ້ຄອງອ່າງ
ແມ່ນ າ້ ແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການຄ ມ້
ຄອງຊບັພະ ຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມ
ສານ;  

2. ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ແລະ 
ທກັສະຮ່ວມກບັປະເທດອ ່ ນໆ ແລະ 
ແຕ່ລະຄະນະກ າມະການອ່າງແມ່ນ າ້ 

1.2.3 

(b) 

ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ແຜນການຄ ມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມ
ສານ ໃນ 10 ເຂດອ່າງແມ່ນ ້າ
ບ ລມິະສດິ (ນ າ້ງ  ່ມ, ນ າ້ເທນີ-ນ າ້
ກະດງິ, ເຊບັງ້ໄຟ, ເຊບັງ້ ຫຽງ, 
ນ າ້ອູ, ເຊກອງ, ນ າ້ງຽບ, ນ າ້ຊນັ, 

ເຊໂດນ, ນ າ້ມາ້) ແລະ ອ່າງ
ແມ່ນ າ້ທີ່ ສ າຄນັອ ່ ນໆ 

1 14 5 

1. ຄວາມບ ່ ສມົດູນຂອງການຈດັສນັຊບັພະ
ຍາກອນສ າລບັແຕ່ລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ອ່າງແມ່ນ າ້, ອ່າງແມ່ນ າ້ທີ່ ມກີານລງົທນຶຂອງ
ໂຄງການ ອາດ ເຂົາ້ເຖງິກອງທນຶໄດ;້  

2. ກນົໄກການຮ່ວມມ ໃນບນັດາອ່າງແມ່ນ າ້ 
ແມ່ນຈ າກດັ;  

3. ງບົປະມານຈດັສນັໂດຍລດັຖະບານ ສ າ
ລບັການຄ ມ້ຄອງນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ
ທ າມະຊາດໃນເຂດອ່າງແມ່ນ າ້ ແມ່ນຈ າກດັ
ຫ າຍ;  

1. ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແກ່ຜູວ້າງ
ແຜນສ າລບັແຕ່ລະອ່າງແມ່ນ າ້;  
2. ການປະເມນີຜນົອ່າງແມ່ນ າ້ ແລະ 
ການວາງແຜນແບບຍ ນຍງົ (ຕອ້ງການ
ທງັທນຶ ແລະ ການສະ ໜບັສະໜນູ
ດາ້ນວຊິາການ) ປບັໂຕຕ ່ ກບັການ
ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ໄພພິ
ບດັ  
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

4. ຫ າຍໆອ່າງແມ່ນ າ້ບ ່ ມແີຜນການຄ ມ້ຄອງ 
ແລະ ຂາດຂ ມູ້ນຂ່າວສານຂອງອ່າງເກບັນ າ້   

1.2.3  

( c) 

ເຊ ່ ອມສານແຜນການຄ ມ້ຄອງ
ຊບັ ພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມ
ສານ ເຂົາ້ໃນການວາງແຜນທາງ
ພ ນ້ທີ່ ແບບປະ ສມົປະສານ 
ແລະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການປກົ
ປກັຮກັສາ, ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ 
ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ
ນ າ້ ດວ້ຍການຮ່ວມມ ທີ່ ດ ີແລະ 
ຍ ນຍງົ 

1 14 5 

1. ການນ າໃຊລ້ະບບົຂ ມູ້ນຂ່າວສານການຄ ມ້
ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊ ່ ອມສານ
ແມ່ນຈ າກດັ;  

2. ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການບ ່
ໄດດ້;ີ  

3. ການຈດັສນັງບົປະມານຈາກລດັຖະບານ
ແມ່ນ ຈ າກດັ;  

4. ທກັສະດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນ ດແມ່ນ
ຈ າກດັ ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ. 

1. ເສມີສາ້ງການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງໜ່
ວຍງານຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຂະແໜງການ
ເອກະຊນົ/ຜູລ້ງົທນຶ ແລະ ຊ ມຊນົ;  

2. ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະ
ກບັປະເທດອ ່ ນ ແລະ ຄະນະ
ກ າມະການຂອງແຕ່ລະອ່າງແມ່ນ າ້ 

1.4.1 

(a) 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນ
ການວາງແຜນສິ່ ງແວດລອ້ມເຂດ
ເມ ອງ ໃນເທດສະບານແຂວງທີ່
ຖ ກຄດັເລ ອກ ເພ ່ ອປກົປອ້ງ
ລະບບົນເິວດທີ່ ອ ດມົສມົບູນ
ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ທີ່ ໃຫກ້ານສະ
ໜບັສະໜນູແກ່ເຂດເມ ອງ. 

1 14 9 

1. ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ການເຂົາ້
ຮ່ວມຂອງສາທາລະນາແມ່ນຈ າກດັ;  

2. ການວາງແຜນເມ ອງແບບລະອຽດ, ສວນ
ສາທາລະນະໃນເມ ອງ, ເຄ ອຂ່າຍການຂນົສົ່ ງ
ແມ່ນຈ າກດັ;  

3. ການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິ, ການສາ້ງອາຄານ, 

ລະບບົນ າ້ເສຍ ແລະ ການຄວບຄ ມມນົລະ
ພດິທີ່ ບ ່ ເໝາະສມົ;  

4. ການຄ ມ້ຄອງສວນສາທາລະນະຂອງ
ເມ ອງ ແລະ ການແບ່ງເຂດແມ່ນບ ່ ເໝາະສມົ  

1. ພດັທະນາລາຍລະອຽດການວາງ
ແຜນເມ ອງ, ແລະ ຈດັຕັງ້ຕາມ
ແຜນທີ່ ວາງໄວຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ;  

2. ສົ່ ງເສມີຄ າຂວັນຕວົເມ ອງສະອາດ 
ແລະ ສຂີຽວ 
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ມາດ 

1.5.4 

(b) 

ສາ້ງສວນພກຶສາສາດຢ່າງໜອ້ຍ
ສາມແຫ່ງ ໃນສາມ ແຂວງເປນັ
ຢ່າງໜອ້ຍ 

1 14 14 

1. ພາລະບດົບາດທີ່ ບ ່ ຊດັເຈນ ແລະ ສວນ
ພກຶສາສາດທີ່ ສ າຄນັ;  

2 ຄ າແນະນ າສ າລບັການສາ້ງສວນພກຶສາ
ສາດ,  ການຕດິຕາມ ແລະ ລະບບົການຄວບ
ຄ ມແມ່ນຈ າກດັ  

1. ຝກຶອບົຮມົພະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນ
ກ່ຽວກບັການວາງແຜນສວນພກຶສາ
ສາດ ແລະ ລະບບົການຄ ມ້ຄອງ;  
 2. ການຈດັຕັງ້ມາດຕະຖານພກຶສາ
ສາດ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ແຂວງ; 
3. ປບັປ ງນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ
ແຮງຈງູໃຈ ສ າລບັຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ກ່ຽວ
ຂອ້ງ ໃນການສະໜບັສະໜນູສວນ
ພກຶສາສາດ; 

3.1.2 

ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍນະ
ໂຍ ບາຍ ແລະ ແຜນງານການ
ເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັຜນົ
ປະໂຫຍດດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ດັ່ ງ
ທີ່ ລະບ ໄວໃ້ນສນົທສິນັຍານາໂກ
ຢາ ພອ້ມດວ້ຍການມສ່ີວນຮ່ວມ
ຈາກຫ າຍຄູ່ຮ່ວມງານ 

3 16 21 

1. ຂ ມູ້ນຂ່າວສານການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການ
ແບ່ງ ປນັຜນົປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັໃຫ ້
ແກ່ສາທາລະນະແມ່ນຈ າກດັ;  

2. ຫ າຍວສິາຫະກດິການຄາ້ບ ່ ໄດປ້ະຕບິດັ
ຕາມລະບບົການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການແບ່ງປນັ
ຜນົປະໂຫຍດາ້ນຊວີະນາໆພນັຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ;  

3. ງບົປະມານ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ເຄ ່ ອງມ  ສ າ
ລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນບ ່ ພຽງພ ; 
4. ການສາ້ງຄວາມສາມາດສ າລບັຄູ່ຮ່ວມງານ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແມ່ນຈ າກດັ.  

1. ໃຫທ້ນຶ, ຝກຶອບົຮມົພະນກັງານສ າ
ລບັການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ;  

2. ເຮດັໃຫລ້ະບຽບການມລີກັສະນະ
ທ າມະດາ ແລະ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ສ າລບັ
ຫ າຍຄູ່ຮ່ວມງານ;  

3. ສົ່ ງເສມີກນົໄກການເຂົາ້ຮ່ວມການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສ າລບັຄູ່ຮ່ວມງານທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ;  
4. ປບັປ ງການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງຂະແ
ໜງການ; 

[ຄາດຄະເນງບົປະມານ 1.0 ລາ້ນໂດ
ລາຕ ່ ປີ] 
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5.1.1 

(c) 

ທດົລອງເຂດພ ນ້ທີ່ ການບ ລກິານ
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນຢ່າງໜ້
ອຍ 3 ເຂດ ເພ ່ ອຊ່ວຍໃນການ
ດ າເນນີງານຂອງພະລງັງານໄຟຟາ້
ນ າ້ຕກົ. 

5 14 27 

1. ຫ າຍອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງບ ່ ເຂົາ້
ຮ່ວມ, ມກີານທດົລອງໃນໂຄງການພະລງັ
ງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົມຈີ ານວນໜອ້ຍ 

1. ຈດັກອງປະຊ ມການປກຶສາຫາລ  
ແລະ ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບນັດາຂະ    
ແໜງການ (ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າ ໄມ,້ ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ, …) 

       

ເປົາ້ໝາຍຍ ດທະສາດ E: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

1.5.1 

(a) 

ກະກຽມ ແລະ ປບັປ ງການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງແຜນການຄ ມ້
ຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ 
ແຜນການຄ ມ້ຄອງການປອ້ງກນັ
ປ່າໄມ ້ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງ
ແລວເຊ ່ ອມຕ ່  

1 19 11 

1. ແຜນການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ຂັນ້ແຂວງແມ່ນຈ າກດັ;  

2. ພະນກັງານວຊິາການ ແລະ ເນ ອ້ໃນຂອງ
ແຜນການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແມ່ນບ ່ ແທດ
ເໝາະກບັຄວາມເປນັຈງິ ແລະ ກນົໄກການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍງັບ ່ ໄດດ້;ີ  
3. ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການວາງ
ແຜນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານແມ່ນຈ າກດັ; 
4. ແຜນການຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແມ່ນບ ່
ສອດຄ່ອງກບັແຜນອ ່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ແຜນ
ພດັທະນາເສດ ຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ;  

5. ການກ ານດົເຂດຊາຍແດນ ແລະ ການປກັ
ຫ ກັໝາຍແມ່ນຍງັບ ່ ໄດມ້ກີານກວດສອບ; ຂ ້
ມູນທາງການແມ່ນບ ່ ຊດັເຈນ;   

1. ປບັປ ງກອບວຽກທາງກດົໝາຍ
ແຫ່ງຊາດ ສ າລບັແຜນການຄ ມ້ຄອງ
ປ່າສະ ຫງວນ;  

2. ປບັປ ງຄ າແນະນ າສ າລບັແຜນການ
ຄ ມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ;  

3. ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ພະນກັງານປ່າສະຫງວນ;  

4. ຊ ກຍູກ້ານເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມ
ງານທງັໝດົ ໃນຂັນ້ຕອນການວາງ
ແຜນ 
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ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

6. ງບົປະມານທີ່ ຖ ກຈດັສນັຈາກລດັຖະບານ
ແມ່ນບ ່ ພຽງພ  

3.1.1 

ສາ້ງຄ າແນະນ າ ພາຍໃຕກ້ດົ  ໝ
າຍວ່າດວ້ຍຊບັສນິທາງປນັຍາ 
ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການປກົ
ປອ້ງພູມປນັຍາທອ້ງຖິ່ ນ ໃນ
ການອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊ ້
ຊວີະນາໆພນັ 

3 18 20 

1. ໄດມ້ກີານສາ້ງຫ າຍລະບຽບການ, ແຜ່ນ
ພບັ, ໂບຊວົ, ສ ່ ອ ່ ນໆ, ແຕ່ຂາດການເຜຍີແຜ່
ສູ່ສາທາລະນະ;  
2. ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ ໃນການສົ່ ງເສມີ ແລະ ນ າໃຊຄ້ າ
ແນະນ າແມ່ນຈ າກດັ; 

1. ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊແ້ບບດັງ້ເດມີ
ຂອງ ຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ
ຂອງຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ;  

2. ເຜຍີແຜ່ຄ າແນະນ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັ
ໝດົ ແລະ ສ ່ ຕ່າງໆ;  

3. ສົ່ ງເສມີວສິາຫະກດິເພ ່ ອຂຶນ້ທະ
ບຽນຊບັສນິທາງປນັຍາໃຫກ້ບັຜະ
ລດິຕະພນັຂອງຕນົ 

3.1.3 

(a) 

ສາ້ງຖານຄວາມຮູກ່້ຽວກບັພູມ
ປນັ ຍາທອ້ງຖິ່ ນໃນການ
ອະນ ລກັ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ວີະ
ນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ 

3 18 22 

1. ການປະສານງານໃນທົ່ ວຂະແໜງການ
ແມ່ນບ ່ ສມົດູນ, ການສະໜບັສະໜນູຈາກ
ສູນກາງແມ່ນຈ າກດັ;  

2. ເວທຖີານຄວາມຮູໄ້ດຖ້ ກພດັທະນາຂຶນ້, 

ແຕ່ ອງີໃສ່ການສະໜບັສະໜນູຂອງຜູໃ້ຫ ້
ທນຶ;  

3. ຫ າຍສາຍພນັທີ່ ສ າຄນັຂອງຊບັພະຍາ
ກອນຊວີະນາໆພນັແມ່ນຈ າກດັ 

1. ພດັທະນາເວທທີີ່ ຫ າກຫ າຍໃຫແ້ກ່
ສາທາລະນະ;  
2. ຈດັກອງປະຊ ມປກຶສາຫາລ  ແລະ 
ສາ້ງໜ່ວຍງານຜູປ້ະສານງານ ເພ ່ ອສົ່ ງ
ເສມີຄວາມຮູໃ້ນລະດບັຊ ມຊນົ;  

3. ເພີ່ ມການສະໜບັສະໜນູທນຶ ແກ່
ການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາຂ ມ້ນູ
ຄວາມຮູທ້ີ່ ເປນັພ ນ້ຖານໃຫຫ້ າຍຂຶນ້     

3.1.3 

(b) 

ແຜນງານຄົນ້ຄວ້າໄດຮ້ບັການ
ປບັປ ງ ແລະ ພດັທະນາເພ ່ ອສະ
ໜບັສະໜນູຜູນ້ າໃຊຊ້ວີະນາໆ
ພນັ ເຂົາ້ໃນກະສກິ າ, ການຢາ, 
ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະອ ່ ນໆ 

3 19 22 

1. ຂາດແຮງຈງູໃຈສ າລບັນກັຄົນ້ຄວ້າ ເພ ່ ອ
ຈດັຕັງ້ການຄົນ້ຄວ້າວໄິຈ;  

2. ເວທກີານແບ່ງປນັຂ ມູ້ນໃນບນັດານກັຄົນ້
ຄວ້າ ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າແມ່ນຍງັອ່ອນ;  

1. ຈດັສນັທນຶສ າລບັນກັຄົນ້ຄວ້າ 
ເພ ່ ອສກຶສາ ແລະ ແບ່ງປນັຜນົໄດຮ້ບັ
ສູ່ສາທາລະນະ;  
2. ຈດັຕັງ້ເວທກີານແບ່ງປນັຂ ມູ້ນ 
ແລະ ໃຫລ້າງວນັສ າລບັນກັຄົນ້ຄວາ້
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

3. ການລງົທນຶຈາກລດັຖະບານສ າລບັຂງົ
ເຂດນີແ້ມ່ນຈ າກດັ, ຫ າຍກດິຈະກ າການຄົນ້
ຄວາ້ແມ່ນຂຶນ້ກບັໂຄງການກອງທນຶສາກນົ  

ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອງົການ
ຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;  
3. ປບັປ ງຮູບແບບການຄົນ້ຄວ້າ 
ແລະ ສາ້ງບ ລມິະສດິ ອງີໃສ່ທີ່ ຕັງ້ທາງ
ພູມສີາດ ແລະ ສາຍພນັທີ່ ສ າຄນັ  

3.1.4 

(a) 

ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມ 
ແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝ່າຍ
ກ່ຽວກບັຊວີະນາໆພນັ ເພ ່ ອ
ຊ່ວຍແກໄ້ຂບ ລ ິມະສດິ ຄວາມ
ຕອ້ງການຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ
ແຫ່ງຊາດ R&D ໃນລະດບັສູງ. 

3 19 23 

1. ການລວມກນັລະຫວ່າງສນົທສິນັຍາ ໃນ
ລະຫວ່າງການພດັທະນາຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນການແມ່ນຍງັບ ່ ທນັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ;  

2. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາທີ່ ບ ່ ສມົ
ດູນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແຍກກນັຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບດັ;  

3. ການແບ່ງປນັປະສບົການ ແລະ ບດົຮຽນ
ທີ່ ຖອດຖອນໄດກ່້ຽວກບັແຕ່ລະການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາແມ່ນຈ າກດັ 

1. ພດັທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການທີ່ ຊດັເຈນ ສ າລບັແຜນດ າ
ເນນີງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທິ
ສນັຍາ;  
2. ສາ້ງເວທສີ າລບັການແບ່ງປນັຂ ມູ້ນ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາ 

3.1.4 

(b) 

ປະສານງານກບັສນົທສິນັຍາ
ອ ່ ນໆ ເພ ່ ອຮບີໂຮມ, ວເິຄາະ, 
ຈດັຕັງ້ຖານຂ ມູ້ນ ແລະ 
ແລກປ່ຽນປະສບົການຮ່ວມກບັ
ປະເທດອ ່ ນໆ 

3 19 23 

1. ງບົປະມານບ ່ ພຽງພ , ແລະ ບາງຄັງ້ການ
ປະສານງານລະຫວ່າງອງົການຈດັຕັງ້ບ ່ ໄດດ້;ີ  

2. ແຜນງານການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ຈດັ
ໂດຍ ລະດບັສູນກາງ ແລະ ແຂວງ; 

1. ສະໜບັສະໜນູການໃຫທ້ນຶ ແລະ 
ຈດັຕັງ້ກນົໄກການຮ່ວມມ , ແລະ ຈດັ
ການແຜນງານການແລກປ່ຽນ;  

2. ຍກົລະດບັການຮ່ວມມ ຂອງຂັນ້
ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ; 

3.1.4 

(c) 

ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ
ພມົແດນ ສ າລບັການຕດິຕາມ 
ແລະ ການດ າເນນີງານດາ້ນຊວີະ
ນາໆພນັ 

3 17 23 
1. ການເຂົາ້ຮ່ວມຈາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວ
ຂອ້ງ ແມ່ນຈ າກດັ 

1. ຈດັກອງປະຊ ມ ແລະ ການສ າມະ
ນາ ການແບ່ງປນັ 
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

3.1.4 

(d) 

ລະບບົຖານຂ ມູ້ນແບບລວມສູນ 
ແລະ ປະສມົປະສານ (IT) ສ າ
ລບັຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັ
ຊບັພະຍາກອນທ າ ມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທິ
ຜນົ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຂ ມູ້ນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການແບ່ງປນັໄດ ້
ຖ ກພດັທະນາ. 

3 19 23 

1. ຖານຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ພຽງພ , ລະບບົຖານຂ ມູ້ນ
ຂາດລາຍລະອຽດ;  

2. ບ ່ ມກີານເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນໃນລະດບັຊາດ 
ແລະ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

1. ຕອ້ງການຊ່ຽວຊານໃນການຝກຶ
ອບົຮມົ ແລະ ສະໜບັສະໜນູພະນກັ
ງານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ອ ານາດ
ການປກົຄອງສູນກາງ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ ນ) 

2. ລງົທນຶ ແລະ ພດັທະນາລະບບົ
ຖານຂ ມູ້ນ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມໂຍງລະດບັ
ສູນກາງ ໄປຍງັລະດບັແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ; 

3.1.4 

(e) 

ພດັທະນາກນົໄກດາ້ນສະຖາບນັ 
ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງການເສມີສາ້ງ
ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຂອງ
ບນັດາສນົທສິນັຍາຊວີະນາໆພນັ 
ທີ່  ສປປ ລາວ ເປນັຄູ່ພາຄ ີເພ ່ ອ
ໃຫບ້ນັລ ຈ ດ ປະສງົຂອງແຜນ
ຍ ດທະສາດໂລກວ່າດວ້ຍຊວີະ
ນາໆພນັ ແລະ ເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາທີ່ ຍ ນຍງົຢ່າງມປີະ
ສດິທຜິນົ 

3 19 23 

1. ທກັສະ ແລະ ປະສບົການ, ຄວາມຮູໃ້ນ
ຂງົເຂດນີມ້ຈີ າກດັ;  

2. ກນົໄກການຮ່ວມມ ມຈີ າກດັ, 

1. ຕອ້ງການແຜນງານການຝກຶອບົ
ຮມົຈ ານວນຫ າຍ;  

2. ສາ້ງເວທສີ າລບັສນົທສິນັຍາທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອປະສານ ແລະ ແບ່ງ
ປນັຄວາມຄ ບໜາ້   

5.1.1 

(a) 

ລະບ ແຫ ່ ງທນຶ ແລະ ກອງທນຶຄງົ
ທີ່  ເພ ່ ອຮບັປະກນັ ການໃຫທ້ນຶ
ທີ່ ພຽງ ພ  ແລະ ຕ ່ ເນ ່ ອງ 

5 20 27   
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ຈ ິ
ເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ* ອ ປະສກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມອາດສາ
ມາດ 

5.1.3 

(a) 

ປະເມນີຜນົແຫ ່ ງທີ່ ມາພາຍໃນ
ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນ
ການເງນິຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ 
ແຜນດ າເນນີງານຊວີະນາໆພນັ
ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງກອງທນຶເຫ ົ່ າ ນັນ້
ມຫີ າຍສະຖານະຕາມທີ່ ກດົໝ
າຍລະບ . 

5 20 29   

5.1.3 

(b) 

ພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການລະດມົຊບັພະຍາກອນ. 5 20 29   
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