
ການຮບັປະກນັສດິນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ ສ າລບັຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍໃນຂງົເຂດແມນ່ າ້ຂອງ 

ໂຄງການ ການປັບປຸງການຄຸຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນ 
ໃນຂົງເຂດແມ່ນ ້າຂອງ 2 (ILM-MR 2) 

ຄວາມເປັນມາ 
ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງໄວວາໃນພາກພ ື້ນແມ່ນ ້າ
ຂອງ ໃນປະເທດ ກ າປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV) ໄດ້
ເພ ີ່ມຄວາມຕ້ອງການ ໃນການນໍໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນສ າລັບ ການສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ, 
ທຸລະກິດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ເພ ີ່ອຈຸດປະສົງການພັດທະນາອ ີ່ນໆ. ໃນທົົ່ວພາກ
ພ ື້ນ, ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນ ທ ີ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົື້າເຖິງທ ີ່ດິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດອ ີ່ນໆ ທ ີ່ເຂົາເຈົື້າເພິີ່ງພາອາໄສ ຫຼຼຸດລົງໂດຍບໍໍ່ມ ການ
ສະເໜ ທາງເລ ອກທົດແທນທ ີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົື້າ. 
 
ການເວນຄ ນທ ີ່ດິນ ກ າລັງກາຍເປັນຕົວຂັບເຄ ີ່ອນທ ີ່ສ າຄັນ ຂອງຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ໝັື້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຍ້ອນການສ າປະທານ
ຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພ ື້ນທ ີ່ດິນກະສິກ າສ າລັບຄອບຄົວຫຼຼຸດລົງ ລວມໄປ
ເຖິງການເຂົື້າເຖິງປ່າໄມ້ຂອງຊຼຸມຊົນ. ຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສົົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍໍ່ ຊາວກະສິກອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ທ ີ່ບໍໍ່ມ ເອກະສານສິດກ່ຽວ
ກັບການຄອບຄອງ ແລະ ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຕາມປະເພນ ຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
ລັດຖະບານໄດ້ມ ການພັດທະນານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພ ີ່ອການຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທຶນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເວນຄ ນທ ີ່ດິນ, ການທົດແທນຄ ນ, ການໃຫ້ສ າ
ປະທານ ແລະ ສ າລັບການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ. 
 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຫຼົົ່ານັື້ນເປັນສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ມ ປະສົບການ
ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ທ ີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ຈາກຫຼາຍປະເທດ ເພ ີ່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທ ີ່ຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍ ສາມາດຕອບສະໜອງ ຕໍໍ່ກັບບັນດາ
ສິີ່ງທ້າທາຍເຫຼົົ່ານັື້ນ. ບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ທ ີ່ກ າລັງສົົ່ງຜົນ
ກະທົບ ຕໍໍ່ກັບຄວາມໝັື້ນຄົງ ໃນການຄອບຄອງນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ຂອງຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂໂດຍ ໂຄງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນ ້າຂອງ 

ການນ າສະເໜ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິດໃນການຄອບຄອງທ ີ່ດິນຕາມປະເພນ ຢູ່ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ. ນ າສະເໜ ໂດຍທ່ານ ບຸນຍາເດດ ພວງມາລາ ຕາງໜ້າຈາກໂຄງການ RECOFTC - 
ສູນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປ່າໄມ້ລາວ. 
ຮູບໂດຍ: © GIZ/ບາດ ເວ ເວຈ໌ 

ຈຸດປະສົງ 
ກຸ່ມຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍມ ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມທ ີ່ດິນ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຢ່າງມ ຄວາມໝັື້ນຄົງ ແລະ ສະເໝ ພາບໃນເຂດພາກ
ພ ື້ນແມ່ນ ້າຂອງ. 
 

ວິທ ດ າເນ ນວຽກງານ 
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວນ ື້ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນ ໂຄງການບໍລິຫານລັດ
ກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນປະຈ າພາກພ ື້ນແມ່ນ ້າຂອງ (MRLG). ໂຄງການ MRLG 
ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຮ່ວມສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານສະວິດເຊ ແລນ ໂດຍ
ຜ່ານອົງການເພ ີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມ ຂອງປະເທດສະວິດ 
(SDC) ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນຮ່ວມເພ ີ່ມຕ ີ່ມຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດ ລຸກຊ າ
ບວກ ແລະ ເຢຍລະມັນ. ເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນ “ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ້ອຍມ ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມທ ີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້
ຢ່າງມ ຄວາມໝັື້ນຄົງ ແລະ ສະເໝ ພາບໃນເຂດພາກພ ື້ນແມ່ນ ້າຂອງ”. 
 
ໂຄງການ MRLG ມ ເປ ົ້າໝາຍໃນການປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການປັບປຸງ
ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການ
ຄອບຄອງນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນສ າລັບຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ. ບັນດາຄ າແນະນ າຕໍໍ່ກັບ
ນະໂຍບາຍເຫຼົົ່ານ ື້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶື້ນໂດຍ ກຸ່ມພັນທະມິດຂອງ
ພາກສ່ວນທ ີ່ດ າເນ ນການປະຕິຮູບ ຫຼ  Reform Actors (ກຸ່ມບັນດາ
ພາກສ່ວນທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມທ ີ່ສ າຄັນ) ໃນແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ພາກພ ື້ນ. 
 
ບັນດາກຸ່ມພັນທະມິດເຫຼົົ່ານ ື້ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມສາຍວຽກ ຢູ່ລະດັບພາກພ ື້ນ 

ຊ ີ່ໂຄງການ 
ໂຄງການການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນ 
ໃນຂົງເຂດແມ່ນ ້າຂອງ (ILM-MR) 

ໃຫຸ້ທຶນໂດຍ 
ກະຊວງການຮ່ວມມ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການພັດທະນາ ແຫ່ງ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ 
(BMZ) 

ເຂດເປົ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການ 

ກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ 
ຫວຽດນາມ (CLMV) 

ໄລຍະເວລາ
ໂຄງການ 2015 - 2022 

1 

Implemented by 



1. ການຮັບຮູ້ສິດຕາມປະເພນ  
2. ການລົງທຶນດ້ານກະສິກ າຢ່າງມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

 
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ການປະກອບສ່ວນຕໍໍ່ນະໂຍບາຍຈະເລັງໃສ່ ການປັບປຸງດ້ານ
ກົດໝາຍ, ດ າລັດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ກົນໄກລະບຽບການຕ່າງໆ. ໃນ
ກໍລະນ ທ ີ່ມ ການບໍໍ່ເຊ ີ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງຢ່າງມ ປະສິດທິພາບໃນພາກສະໜາມ, ການປະກອບສ່ວນຈະແນໃສ່ 
ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຢ່າງມ ປະສິດທິພາບຢູ່ໃນລະດັບ
ການປ ກຄອງຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເສ ມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຼຸມຊົນ 
ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າຮັບຮູ້ ແລະ ສາມາດປ ກປ້ອງສິດຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນອກຈາກນ ື້, 
ການປູກຈິດສ ານຶກດ້ານສິດກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ແລະ ການຫັນປ່ຽນຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ຖ 
ເປັນອົງປະກອບໂດຍລວມຂອງທຸກຂົງເຂດວຽກງານ. 
 

ສິີ່ງທ ີ່ພວກເຮົາບັນລ ຸ
ຊ່ວງໄລຍະທ ີ່ສອງຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ເລ ີ່ມໃນເດ ອນ ເມສາ 2019 ແລະ 
ໄດ້ສ້າງຂຶື້ນ ບົນພ ື້ນຖານຜົນສ າເລັດ ຂອງຊ່ວງໄລຍະທ າອິດ ຂອງໂຄງການ. 
ຊ່ວງປີທ າອິດຂອງໂຄງການ MRLG-2 ໄດ້ໃຊ້ໄປກັບການກະກຽມແຜນງານ 
ແລະ ຈັດຕັື້ງ 10 ກຸ່ມພັນທະມິດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ 4 ປະເທດ ກ າປູເຈຍ, ລາວ, 
ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (ກຸ່ມປະເທດ CLMV). 
 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໂຄງການໂດຍລວມແມ່ນຍັງເປັນໄປຕາມ
ແຜນທ ີ່ກ ານົດໄວ້ ແລະ 8 ໃນ 10 ກຸ່ມແມ່ນໄດ້ຍ ີ່ນ “ແຜນວຽກຍຸດທະສາດ” 
(SWP) ຂອງເຂົາເຈົື້າເປັນທ ີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ  ແລະ  ກໍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
ຈາກຄະນະຊ ື້ນ າໂຄງການ  ໝາຍຄວາມວ່າການເຮັດສັນຍາ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມຢູ່ເຂດເປ ົ້າໝາຍ ແມ່ນໄດ້ເລ ີ່ມຕົື້ນຂຶື້ນແລ້ວ. ແຕ່
ລະກຸ່ມແມ່ນມ ຈຸດປະສົງຕົື້ນຕໍໃນການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກ
ປະຕິບັດທ ີ່ເປັນຮູບປະທ າ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການສະໜັບສະໜູນດ້ານ
ນະໂຍບາຍ. 
 

ກິດຈະກ າການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ. 
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ກິດຈະກ າເຫຼົົ່ານັື້ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນ ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ໃນ
ພາບລວມຄ ແນວໃດ. 
 
ຜົນໄດ້ຮັບເບ ື້ອງຕົື້ນ ຂອງກຸ່ມທ ີ່ຮັບຜິດຊອບສາຍວຽກ ດ້ານການຮັບຮູ້ສິດ
ຕາມປະເພນ  ກ່ຽວກັບການປັບປຸງທັງສອງດ້ານຄ  ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກ
ປະຕິບັດ ແມ່ນພວມທົດລອງໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈາກ
ວຽກງານຮັບປະກັນການຮັບຮູ້ສິດຕາມປະເພນ  ພ້ອມທັງເກັບກ າບົດຮຽນທ ີ່
ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການທົດລອງເຫຼົົ່ານັື້ນ ເພ ີ່ອນ າມາເປັນຂໍໍ້ສະເໜ ແນະດ້ານ
ນະໂຍບາຍ. ການທົດລອງກ່ຽວກັບການປັບປຸງພາກປະຕິບັດຈະເຮັດໃຫ້ມ ຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ເຊິີ່ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ດ ຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກ າປັບປຸງສິດກ່ຽວກັບ
ທ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄອບຄອງທ ີ່ດິນຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນ 44,000 
ຄົນ (ຊາຍ 22,500 ແລະ ຍິງ 21,500 ຄົນ, ໃນນັື້ນ 55% ແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດທ ີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າສ່ວນນ້ອຍ). 
 
ໂຄງການ MRLG ຈະສ ບຕໍໍ່ເຮັດວຽກດ້ານການວິເຄາະນະໂຍບາຍ, ແນໃສ່
ການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ເພ ີ່ອບັນລຸບັນດາຜົນ
ໄດ້ຮັບ. ຫຼັກການສ້າງຄ າແນະນ າດ້ານນະໂຍບາຍ ທ ີ່ອ ງໃສ່ຫຼັກຖານສ າລັບຜູ້
ຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈະຖ ກສັງລວມ 
ແລະ ເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. 
 

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງທ ີ່ດນິ 
ໂຄງການ MRLG ຮັບປະກັນວ່າບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆທ ີ່ໄດ້
ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນແມ່ນເລັງໃສ່ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເປັນສ າຄັນ. ອົງ
ປະກອບທ ີ່ສ າຄັນ ໃນການຮັບປະກັນການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ສ າລັບກຸ່ມຊາວ
ກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໃນພາກພ ື້ນ ແມ່ນການ
ຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງມ ສິດໃນທ ີ່ດິນທ ີ່ໝັື້ນຄົງ ແລະ ສະເໝ ພາບ. ຈາກການ
ຄົື້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມສ າພັນອັນສ າຄັນ ລະຫວ່າງ ການ
ປັບປຸງສິດໃນທ ີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແມ່ຍິງມັກຈະປະເຊ ນກັບການຈ າແນກໃນລະບົບການຄອບ
ຄອງທ ີ່ດິນ ທັງແບບດັື້ງເດ ມ ແລະ ທາງການ. ເພ ີ່ອເປັນການຕອບສະໜອງຕໍໍ່
ສະພາບການດັົ່ງກ່າວ, ບັນດາກິດຈະກ າສ່ວນໃຫຍ່ທ ີ່ໄດ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ
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ກຽ່ວກບັ GIZ 
 
ການບໍລິການຂອງ GIZ ແມ່ນອ ງໃສ່ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນລະດັບພາກພ ື້ນ 
ແລະ ຄວາມຊ ານານດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ ທ ີ່ໄດ້ຜ່ານການທົດລອງ ແລະ ທົດສອບມາແລ້ວ. ໃນນາມເປັນ
ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ພວກເຮົາຊ່ວຍ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໃຫ້ບັນລຸ
ຈຸດປະສົງໃນຂົງເຂດ ການຮ່ວມມ ສາກົນເພ ີ່ອການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. 
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ໂຄງການການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນ ້າຂອງ 
(ILM-MR 2) 
ເຮ ອນ ເລກທ  179, ໜ່ວຍ 15, 
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