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ຈ ດປະສ ງ 

ບັນດາໜ່ວຍງານທ ື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນທ ກລະດັບໃນລາວ ມ ຄວາມສາມາດໃນ

ການນໍາໃຊຸ້ເຄ ື່ອງມ ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທ ື່ດິນ ເພ ື່ອຄ ຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 

ທໍາມະຊາດ, ແກຸ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທ ື່ດິນ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນ.  

ວິທ ດໍາເນ ນວຽກງານ 
ໂຄງການ LMDP ແມ່ນມ ຈ ດສ ມ ຢູ່ 3 ລະດັບ:  

1. ມາດຕະການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດເຂ ົ້າໃນຂັົ້ນສູນກາງ ໃຫຸ້ກັບເຈ ົ້າໜຸ້າ

ທ ື່ລັດ ແລະ ສູນຝຶກອ ບຮ ມຂອງລັດ ເພ ື່ອເປັນການສຸ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ

ໄລຍະຍາວດຸ້ານ ເຕັກນິກວິຊາການ, ທັກສະການນໍາໃຊຸ້ລະບ ບດິຈິຕອລ 

ແລະ ເຂ ົ້ົ້າໃຈເຖິງບັນດາຂະບວນການຕ່າງໆ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງທ ື່ດິນຂັົ້ນ

ທຸ້ອງຖິື່ນ, ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນສູນກາງ.   

2. ຄ າແນະນ າດຸ້ານວິຊາການ ເພ ື່ອປັບປ ງຂ ໍ້ຕ ໍ່ລະຫວ່າງ ລະບ ບແຜນທ ື່ຕາດິນ

ແບບດິຈິຕອລ ສໍາລັບຂຶົ້ນທະບຽນທ ື່ດິນ ແລະ ຖານຂ ໍ້ມູນອ ື່ນໆທ ື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບທ ື່ດິນ.   
 

Implemented by 

1 

ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໜ່ວຍງານທ ື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຮັບຜິດຊອບ

ໃນວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງທ ື່ດິນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, 

ບ ດບາດເຫ  ົ່ານ ົ້ມັກຈະບ ໍ່ໄດຸ້ຖ ກກໍານ ດຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ຫ   ຍັງມ ຄວາມຊ້ໍາຊຸ້ອນກັນໃນ

ພາກປະຕິບັດໂຕຈິງ ເຊິື່ງນໍາໄປສູ່ການແບ່ງໜຸ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບທ ື່ບ ໍ່ຊັດເຈນ ຈ ນ

ເຖິງບັນຫາໃນການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ນອກຈາກນັົ້ນ, 

ຍັງຂາດຄວາມຊັດເຈນຂອງຂ ໍ້ມູນການນໍາໃຊຸ້ທ ື່ດິນ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງສໍາຄັນໃນການ

ແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທ ື່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຫ ັກການຄ ຸ້ມຄອງທ ື່ດິນແບບ

ຍ ນຍ ງໃນຕ ວຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫ າຍປີຜ່ານມາ ບັນດາໜ່ວຍງານທ ື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະ

ຢູ່ໃນສະຖານະທ ື່ເຂັົ້ມແຂງກວ່າແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ກ ຍັງຈໍາເປັນຕຸ້ອງມ ການສ ົ່ງເສ ມ

ການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດ ເພ ື່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມແຜນຍ ດທະສາດ 

ແລະ ນໍາໃຊຸ້ບັນດາເຄ ື່ອງມ ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທ ື່ດິນ.   

ເລ ື່ມແຕ່ປີ 2015 ເຖິງ 2019, ບັນດາເຄ ື່ອງມ ສໍາລັບປັບປ ງຂະບວນການວາງ

ແຜນນໍາໃຊຸ້ທ ື່ດິນ ແມ່ນໄດຸ້ຖ ກພັດທະນາຂຶົ້ນ ໃນໄລຍະກ່ອນຂອງໂຄງການ 

ເຊິື່ງປະກອບມ  ລະບ ບແຜນທ ື່ຕາດິນແບບດິຈິຕອນ ເພ ື່ອການຂຶົ້ນທະບຽນທ ື່ດິນ 

“LaoLandReg”, ລະບ ບຂ ໍ້ມູນການນໍາໃຊຸ້ທ ື່ດິນ “LUIS” ແລະ ເຄ ື່ອງມ 

ກໍານ ດຂອບການນໍາໃຊຸ້ພ ົ້ນທ ື່ “AFP”. ນັບແຕ່ປີ 2020, ໂຄງການໃນໄລຍະ

ປັດຈ ບັນ ແມ່ນໄດຸ້ແນໃສ່ ການຂຶົ້ນທະບຽນຮັບຮອງນໍາໃຊຸ້ບັນດາເຄ ື່ອງມ  ແລະ 

ເສ ມຂະຫຍາຍເຕັກນິກຂອງເຄ ື່ອງມ ເຫ  ົ່ານ ົ້ຂຶົ້ນຕ ື່ມ.   



3. ການນ າໃຊຸ້ບັນດາຂະບວນການ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ເຂ ົ້າໃນແຂວງໄຊຍະບູລ  
ເປັນແຂວງທ ດລອງ ເຊິື່ງສະໜອງຂ ໍ້ມູນເຂ ົ້າໃນການພັດທະນາແນວທາງ 
ແລະ ຄູ່ມ ຕ່າງໆ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຜ ນທ ື່ໄດຸ້ຮັບແມ່ນຖ ກລວມເຂ ົ້າໃນ
ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ຂັົ້ນແຂວງ.   

ສິື່ງທ ື່ພວກເຮ າບັນລ  

• ນັບແຕ່ປີ 2015, ທ ື່ດິນຈໍານວນ 27,317 ຕອນ ໄດຸ້ຮັບການຂຶົ້ນ
ທະບຽນ ແລະ ໄດຸ້ມ ການອອກໃບຕາດິນຈໍານວນ 22,923 ສະບັບ. 
70% ຂອງດິນສ່ວນບ ກຄ ນ ແມ່ນອອກຊ ື່ເປັນຊັບເດ ມຂອງແມ່ຍິງ ຫ   
ເປັນສິນສ ມສຸ້າງ. 

• ແຜນນໍາໃຊຸ້ທ ື່ດິນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງດິນກະສິກໍາຂັົ້ນບຸ້ານ ຈໍານວນ 94 
ແຜນ ໄດຸ້ສໍາເລັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. ປະຊາຊ ນປະມານ 2,909 ຄ ນ 
ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມກ່ຽວກັບ ການບ ລິຫານຈັດການຕ່າງໆ ທ ື່ກ່ຽວ 
ຂຸ້ອງກັບສັນຍາກະສິກໍາ. 

• 116 ໂຄງການລ ງທຶນ ແມ່ນໄດຸ້ຮັບຄ າແນະນໍາ ໃນການປັບປ ງການ
ດໍາເນ ນການຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບກ ດໝາຍການລ ງທຶນ, 
ລະບຽບການ ຕ່າງໆຂອງລາວ ແລະ ສາກ ນ. ແຜນກໍານ ດພ ົ້ນທ ື່ ຫ   ຂອບ
ການນໍາໃຊຸ້ພ ົ້ນທ ື່ເພ ື່ອການພັດທະນາ (APF) ຂອງ 6 ເມ ອງໄດຸ້ຮັບການ
ສຸ້າງຂຶົ້ນ ໂດຍນໍາໃຊຸ້ຂະບວນການມ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊ ນຫ າຍກວ່າ 
2,000 ຄ ນ ຈາກ 40 ບຸ້ານ. 

ໃນໄລຍະທ  3 ໂຄງການ LMDP ໄດຸ້ບັນລ ຜ ນສໍາເລັດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ົ້: 
• ລະບ ບແຜນທ ື່ຕາດິນ ແບບດິຈິຕອລ “LaoLandReg” ໄດຸ້ຖ ກພັດທະນາ

ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງ ກັບລະບ ບຂ ໍ້ມູນທ ື່ດິນ “LUIS” ແລະ ປັດຈ ບັນ ໄດຸ້ຖ ກນໍາ
ໃຊຸ້ໂດຍບັນດາກະຊວງຂັົ້ນສູນກາງ. 

• ບັນດາໜ່ວຍງານທ ື່ກ່ຽວຂຸ້ອງດຸ້ານການວາງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທ ື່ດິນ 
ສາມາດເຂ ົ້າເຖິງລະບ ບ LUIS ລວມເຖິງ ແຜນນໍາໃຊຸ້ທ ື່ດິນ ຫ າຍກວ່າ 
500 ແຜນ ຈາກທ ົ່ວປະເທດ. 

 

• ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ຂັົ້ນແຂວງ ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ບັນດາແຜນ
ກໍານ ດພ ົ້ນທ ື່ ຈາກແຂວງຫ ວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລ  ເປັນບ່ອນອຸ້າງອິງ. 

• ພະນັກງານລັດຫ າຍກວ່າ 140 ຄ ນ ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມ ດຸ້ານການນໍາ
ໃຊຸ້ເຄ ື່ອງມ ວາງແຜນກໍານ ດພ ົ້ນທ ື່ເຊັົ່ນ: GIS, ໂດຣນ ແລະ ດຸ້ານການເປັນ
ຄູຝຶກສໍາລັບບັນດາເຄ ື່ອງມ ການຄ ຸ້ມຄອງທ ື່ດິນ.  

ບ ດບາດຍງິ-ຊາຍໃນວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງທ ື່ດນິ 
ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງແມ່ນຕຸ້ອງປະເຊ ນກັບຂ ໍ້ເສຍປຽບທາງ
ດຸ້ານໂຄງສຸ້າງ ເມ ື່ອເວ ົ້າເຖິງການເຂ ົ້າເຖິງທ ື່ດິນ ແລະ ສິດທ ື່ດິນ. ໄລຍະທ ື່ຜ່ານ
ມາຂອງໂຄງການ LMDP, ໂຄງການໄດຸ້ຮ່ວມມ ກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດໃນ
ການສຸ້າງຫ າຍເຄ ື່ອງມ  ເພ ື່ອນໍາໃຊຸ້ເຂ ົ້າໃນການປັບປ ງວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊຸ້
ທ ື່ດິນ ແລະ ການບ ລິຫານລັດກ່ຽວກັບທ ື່ດິນໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຊ່ວງທ ດ
ລອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນບັນດາເມ ອງເປ ົ້າໝາຍ, ໂຄງການໄດຸ້ລວມເອ າ
ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຂອງຊຸມຊ ນໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ເຊິື່ງປະກອບ
ດຸ້ວຍແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາກ ່ມຊ ນເຜ ົ່າ ເຂ ົ້າໃນຂັົ້ນຕອນປັບປ ງການວາງແຜນ 
ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. 
ໃນໄລຍະປັດຈ ບັນຂອງໂຄງການ ແມ່ນມ ການກວດຄ ນ ແລະ ປັບປ ງ ບັນດາ
ເຄ ື່ອງມ ການຄ ຸ້ມຄອງທ ື່ດິນທ ື່ມ ຢູ່ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານສ ົ່ງເສ ມບ ດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບ ດບາດແມ່ຍິງໄດຸ້ຖ ກນໍາສະເໜ ຢ່າງເໝາະສ ມ 
ໃນກິດຈະກໍາການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສິດຂອງເຂ າເຈ ົ້າໄດຸ້ຖ ກປ ກປ້ອງ. 
ດຸ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ໂຄງການຈຶື່ງໄດຸ້ປະກອບສ່ວນເຂ ົ້າໃນການສ ົ່ງເສ ມ ໃຫຸ້ຜ ນ
ປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຢູ່ຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ທຸ້ອງຖິື່ນ ໄປ
ເຖິງທ ກກ ່ມຄ ນ ລວມທັງກ ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ກ ່ມດຸ້ອຍໂອກາດ. 

ກິດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທ ື່ື່ດິນໂດຍໃຊຸ້ໂດ ນ,.ຮູບຈາກແຂວງໄຊຍະບູລ . 
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ກ່ຽວກັບ GIZ ລາວ 
 
GIZ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຮ່ວມມ  ເຢຍລະມັນ ເພ ື່ອການພັດທະນາ, ໄດຸ້ເຄ ື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕັົ້ງແຕ່ປີ 1993 ແລະ ປັດຈ ບັນ ກໍາລັງສະໜັບສະໜູນບັນດາ
ໂຄງການ ໃນ 2 ຂ ງເຂດບູລິມະສິດຄ : ກ) ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ຂ) 
ການພັດທະນາຊ ນນະບ ດໃນຂ ງເຂດທ ື່ທ ກຍາກ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ພວກເຮ າຍັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການກ່ຽວກັບການປ ກຄອງທ ື່ດ  ແລະ ເຂ ົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການລະດັບພາກພ ົ້ນ ເຊັົ່ນວ່າ 
ຮ່ວມກັບ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກ ນ ແລະ ອາຊຽນ. 
 
ກະລ ນາເຂ ົ້າເບິື່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮ າ www.giz.de/laos (EN); www.giz.de/laos-la 
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