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ພາກປະຕິບັດໂຕຈິງ ເຊິື່ງນໍາໄປສູ່ການແບ່ງໜຸ້າທື່ຮັບຜິດຊອບທື່ບໍ່ຊັດເຈນ ຈນ
ເຖິງບັນຫາໃນການຄຸ້ມຄອງບລິຫານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ນອກຈາກນັົ້ນ,
ຍັງຂາດຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນການນໍາໃຊຸ້ທື່ດິນ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງສໍາຄັນໃນການ
ແກຸ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທື່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຫັກການຄຸ້ມຄອງທື່ດິນແບບ
ຍນຍງໃນຕວຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫາຍປີຜ່ານມາ ບັນດາໜ່ວຍງານທື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະ
ຢູ່ໃນສະຖານະທື່ເຂັົ້ມແຂງກວ່າແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ກຍັງຈໍາເປັນຕຸ້ອງມການສົ່ງເສມ

ຈດປະສງ

ການພັດທະນາຂດຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມແຜນຍດທະສາດ

ບັນດາໜ່ວຍງານທື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນທກລະດັບໃນລາວ ມຄວາມສາມາດໃນ

ແລະ ນໍາໃຊຸ້ບັນດາເຄື່ອງມການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທື່ດິນ.

ການນໍາໃຊຸ້ເຄື່ອງມການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທື່ດິນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ເລື່ມແຕ່ປີ 2015 ເຖິງ 2019, ບັນດາເຄື່ອງມສໍາລັບປັບປງຂະບວນການວາງ

ທໍາມະຊາດ, ແກຸ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທື່ດິນ ແລະ

ແຜນນໍາໃຊຸ້ທື່ດິນ ແມ່ນໄດຸ້ຖກພັດທະນາຂຶົ້ນ ໃນໄລຍະກ່ອນຂອງໂຄງການ

ຊັບພະຍາກອນ.

ເຊິື່ງປະກອບມ ລະບບແຜນທື່ຕາດິນແບບດິຈິຕອນ ເພື່ອການຂຶົ້ນທະບຽນທື່ດິນ

ວິທດໍາເນນວຽກງານ

“LaoLandReg”, ລະບບຂໍ້ມູນການນໍາໃຊຸ້ທື່ດິນ “LUIS” ແລະ ເຄື່ອງມ

ໂຄງການ LMDP ແມ່ນມຈດສມ ຢູ່ 3 ລະດັບ:

ກໍານດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພົ້ນທື່ “AFP”. ນັບແຕ່ປີ 2020, ໂຄງການໃນໄລຍະ

1. ມາດຕະການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດເຂົ້າໃນຂັົ້ນສູນກາງ ໃຫຸ້ກັບເຈົ້າໜຸ້າ

ປັດຈບັນ ແມ່ນໄດຸ້ແນໃສ່ ການຂຶົ້ນທະບຽນຮັບຮອງນໍາໃຊຸ້ບັນດາເຄື່ອງມ ແລະ

ທື່ລັດ ແລະ ສູນຝຶກອບຮມຂອງລັດ ເພື່ອເປັນການສຸ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ

ເສມຂະຫຍາຍເຕັກນິກຂອງເຄື່ອງມເຫົ່ານົ້ຂຶົ້ນຕື່ມ.

ໄລຍະຍາວດຸ້ານ ເຕັກນິກວິຊາການ, ທັກສະການນໍາໃຊຸ້ລະບບດິຈິຕອລ
ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນດາຂະບວນການຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງທື່ດິນຂັົ້ນ
ທຸ້ອງຖິື່ນ, ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນສູນກາງ.
2. ຄາແນະນາດຸ້ານວິຊາການ ເພື່ອປັບປງຂໍ້ຕໍ່ລະຫວ່າງ ລະບບແຜນທື່ຕາດິນ
ແບບດິຈິຕອລ ສໍາລັບຂຶົ້ນທະບຽນທື່ດິນ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນອື່ນໆທື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບທື່ດິນ.
ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງທຶນແຂວງໄຊຍະບູລໃນການເຊື່ອມສານແຜນງານ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄມແຂວງ ແລະ ແຜນການຈັດສັນທື່ດິນແບບມສ່ວນຮ່ວມ ນໍາສະເໜ
ໂດຍທ່ານ ປ.ອ. ແວວເພັດ, ຮອງຫວໜຸ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລຸ້ອມແຂວງ.
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3. ການນາໃຊຸ້ບັນດາຂະບວນການ ແລະ ເຄື່ອງມເຂົ້າໃນແຂວງໄຊຍະບູລ

•

ກໍານດພົ້ນທື່ ຈາກແຂວງຫວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລ ເປັນບ່ອນອຸ້າງອິງ.

ເປັນແຂວງທດລອງ ເຊິື່ງສະໜອງຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແນວທາງ
ແລະ ຄູ່ມຕ່າງໆ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຜນທື່ໄດຸ້ຮັບແມ່ນຖກລວມເຂົ້າໃນ
ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ຂັົ້ນແຂວງ.

ສິື່ງທື່ພວກເຮາບັນລ
•

•

•

•

ພະນັກງານລັດຫາຍກວ່າ 140 ຄນ ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອບຮມ ດຸ້ານການນໍາ
ໃຊຸ້ເຄື່ອງມວາງແຜນກໍານດພົ້ນທື່ເຊັົ່ນ: GIS, ໂດຣນ ແລະ ດຸ້ານການເປັນ
ຄູຝຶກສໍາລັບບັນດາເຄື່ອງມການຄຸ້ມຄອງທື່ດິນ.

ບດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານການຄມ
ຸ້ ຄອງທດ
ື່ ນ
ິ

ນັບແຕ່ປີ 2015, ທື່ດິນຈໍານວນ 27,317 ຕອນ ໄດຸ້ຮັບການຂຶົ້ນ

ໃນເຂດຊນນະບດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງແມ່ນຕຸ້ອງປະເຊນກັບຂໍ້ເສຍປຽບທາງ

ທະບຽນ ແລະ ໄດຸ້ມການອອກໃບຕາດິນຈໍານວນ 22,923 ສະບັບ.

ດຸ້ານໂຄງສຸ້າງ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເຂົ້າເຖິງທື່ດິນ ແລະ ສິດທື່ດິນ. ໄລຍະທື່ຜ່ານ

70% ຂອງດິນສ່ວນບກຄນ ແມ່ນອອກຊື່ເປັນຊັບເດມຂອງແມ່ຍິງ ຫ

ມາຂອງໂຄງການ LMDP, ໂຄງການໄດຸ້ຮ່ວມມກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດໃນ

ເປັນສິນສມສຸ້າງ.

ການສຸ້າງຫາຍເຄື່ອງມ ເພື່ອນໍາໃຊຸ້ເຂົ້າໃນການປັບປງວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊຸ້

ແຜນນໍາໃຊຸ້ທື່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກໍາຂັົ້ນບຸ້ານ ຈໍານວນ 94

ທື່ດິນ ແລະ ການບລິຫານລັດກ່ຽວກັບທື່ດິນໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຊ່ວງທດ

ແຜນ ໄດຸ້ສໍາເລັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. ປະຊາຊນປະມານ 2,909 ຄນ

ລອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນບັນດາເມອງເປົ້າໝາຍ, ໂຄງການໄດຸ້ລວມເອາ

ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອບຮມກ່ຽວກັບ ການບລິຫານຈັດການຕ່າງໆ ທື່ກ່ຽວ

ການມສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຂອງຊຸມຊນໃນເຂດຊນນະບດ ເຊິື່ງປະກອບ

ຂຸ້ອງກັບສັນຍາກະສິກໍາ.

ດຸ້ວຍແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາກ່ມຊນເຜົ່າ ເຂົ້າໃນຂັົ້ນຕອນປັບປງການວາງແຜນ

116 ໂຄງການລງທຶນ ແມ່ນໄດຸ້ຮັບຄາແນະນໍາ ໃນການປັບປງການ

ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.

ດໍາເນນການຂອງເຂາເຈົ້າ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບກດໝາຍການລງທຶນ,

ໃນໄລຍະປັດຈບັນຂອງໂຄງການ ແມ່ນມການກວດຄນ ແລະ ປັບປງ ບັນດາ

ລະບຽບການ ຕ່າງໆຂອງລາວ ແລະ ສາກນ. ແຜນກໍານດພົ້ນທື່ ຫ ຂອບ

ເຄື່ອງມການຄຸ້ມຄອງທື່ດິນທື່ມຢູ່ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານສົ່ງເສມບດບາດ

ການນໍາໃຊຸ້ພົ້ນທື່ເພື່ອການພັດທະນາ (APF) ຂອງ 6 ເມອງໄດຸ້ຮັບການ

ຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບດບາດແມ່ຍິງໄດຸ້ຖກນໍາສະເໜຢ່າງເໝາະສມ

ສຸ້າງຂຶົ້ນ ໂດຍນໍາໃຊຸ້ຂະບວນການມສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊນຫາຍກວ່າ

ໃນກິດຈະກໍາການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສິດຂອງເຂາເຈົ້າໄດຸ້ຖກປກປ້ອງ.

2,000 ຄນ ຈາກ 40 ບຸ້ານ.

ດຸ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ໂຄງການຈຶື່ງໄດຸ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົ່ງເສມ ໃຫຸ້ຜນ

ໃນໄລຍະທ 3 ໂຄງການ LMDP ໄດຸ້ບັນລຜນສໍາເລັດດັົ່ງຕໍ່ໄປນົ້:
•

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ຂັົ້ນແຂວງ ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ບັນດາແຜນ

ລະບບແຜນທື່ຕາດິນ ແບບດິຈິຕອລ “LaoLandReg” ໄດຸ້ຖກພັດທະນາ

ປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຢູ່ຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ທຸ້ອງຖິື່ນ ໄປ
ເຖິງທກກ່ມຄນ ລວມທັງກ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ກ່ມດຸ້ອຍໂອກາດ.

ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງ ກັບລະບບຂໍ້ມູນທື່ດິນ “LUIS” ແລະ ປັດຈບັນ ໄດຸ້ຖກນໍາ
ໃຊຸ້ໂດຍບັນດາກະຊວງຂັົ້ນສູນກາງ.
•

ບັນດາໜ່ວຍງານທື່ກ່ຽວຂຸ້ອງດຸ້ານການວາງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທື່ດິນ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບບ LUIS ລວມເຖິງ ແຜນນໍາໃຊຸ້ທື່ດິນ ຫາຍກວ່າ
500 ແຜນ ຈາກທົ່ວປະເທດ.
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