
ວິ ໄສທັດຮອດປີ  2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ  2016-2025  ແລະ 
ແຜນການ 5 ປີ  2016-2020  

ຂອງ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ ງແວດລ້ອມ 

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮິ່ ວມມື  
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ ງແວດລ້ອມ 



 ການ ລິ ເລີ່ມ ຂອງ ວິ ໄສ ທັດ 

 ບ່ອນ ອີງ ຂອງ ການ ສ້າງ:  

1. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫິ່ ງຊາດ 

2. ບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕິ່ າງໆ ທີິ່ ມີ ຢ ິ່  

3. ຍຸດທະສາດແຫິ່ ງຊາດດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຫ ຸ ດຜິ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ 

4. ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍິ່ ຄ້ັງທີ  IX ຂອງພັກ ປປ ລາວ 

5. ນະໂຍບາຍ ສ າລັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ 

6. ບັນດານິ ຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການທີິ່ ມີ ຢ ິ່  

7. ຮິ່ າງວິ ໄສທັດ ແລະ ຍຸດທສາດຂອງ ລັດຖະບານ ໃນ ເດື ອນ 8 ປີ  2013 

  ການ ສົມທຽບ ແລະ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ຈາກ ບາງ ປະ ເທດ 

  ຂະ ບວນ ການໃນ ການສ້າງ ແລະ ຂັ້ນ ຕອນ ການ ຜ່ານ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ 

 ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ 

 ເກັບກຳ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນ ຂັ້ນຕ່າງໆ 

 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານເນື້ອໃນ: ຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 

 ຖືກຮັງຮອງຈາກ ລມຕ ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2015 

ວິ ໄສ ທັດ ຮອດປີ  2030 
ຄວາມເປັນມາ 



ຄວາມກົມກຽວ  

 ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລ້ອມ ເປັນ
ໜ ິ່ ງໃນ 3 ຜົນໄດ້ຮັບຫ ັ ກ ຂອງຕົວຊີ ້ ວັດ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສົງຄົມແຫິ່ ງຊາດ ຄ້ັງທີ  VIII 

 ຜົນໄດ້ຮັບທີ  3: ຫ ຸ ດຜິ່ ອນຜົນກະທົບ ທາງທ າມະຊາດ ແລະ ມີ
ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແບບຍື ນຍົງ ເພືິ່ ອ
ນ າພາປະເທດຊາດຫ ຸ ດພົິ່ ນ ອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ 
 
 ປົກປັກຮັກສາສິິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແບບຍື ນຍົງ 

 ການກຽມພ້ອມສ າລັບ ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ແລະ ລຸດຜິ່ ອນຄວາມສິ່ ຽງ 
 ຫ ຸ ດຜິ່ ອນ ຄວາມສ ນເສຍທາງດ້ານຜົນຜະລິ ດກະສິ ກ າ 
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ວິ ໄສ ທັດ ຮອດປີ  2030 



ເປົ ້ າໝາຍລວມ ຂອງ ວິ ໄສ ທັດ 
 “ຮັກສາປະເທດລາວ ໃຫ້ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ມີ ຄວາມອຸດົມສົມບ ນທາງດ້ານ 

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ບົນພ້ືນຖານການເຕີ ບໂຕເສດຖະກິດສີ ຂຽວ ເພືິ່ ອ

ບັນລຸການພັດທະນາ ແບບຍື ນຍົງ ແລະ ກ້າວເປັນປະເທດອຸດສາຫະກ າທັນສະໄ

ໝໄປຕາມທິ ດສີ ຂຽວ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ ຄວາມສາມາດໃນການກຽມພ້ອມ 

ແລະ ຮັບມື  ກັບການປິ່ ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທ າມະຊາດ” 

ວິ ໄສ ທັດ ຮອດປີ  2030 



ເປົ ້ າໝາຍສະເພາະ ຫ ື  ຄາດໝາຍສະເພາະ 
ຂອງ ວິ ໄສທັດ  
(ມີ  4 ຄາດ ຫມາຍ ລວມ) 

1) ສ້າງປະເທດລາວ ຕາມທິດສີ ຂຽວເພືິ່ ອຮັບປະກັນ 
ຊີ ວິ ດການເ ປັນຢ ິ່ ຂອງປະຊາ ຊົນ  ແລະ  ຄວາມ
ອຸດົມສົມບ ນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ 
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ວິ ໄສ ທັດ ຮອດປີ  2030 



ເປົ ້ າໝາຍສະເພາະ ຫ ື  ຄາດໝາຍສະເພາະ ຂອງ 
ວິ ໄສທັດ 

2) ປະ ເທດລາວ  ສະອາດ  ງ າມຕາ  ແລະ  ມີ ຄວ າມ
ອຸດົມສົມບ ນ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
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ວິ ໄສ ທັດ ຮອດປີ  2030 



3) ປະກອບສິ່ ວນເຂົ ້ າໃນ ການເຕີ ບໂຕ ເສດຖະກິດສີ ຂຽວ 
ເພືິ່ ອບັນລຸການພັດ ທະນາແບບຍື ນຍົງ ແລະ ກ້າວເປັນ
ປະເທດອຸດສາຫະກ າທັນສະໄໝໄປຕາມທິດສີ ຂຽວ;  
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ວິ ໄສ ທັດ ຮອດປີ  2030 ເປົ ້ າໝາຍສະເພາະ ຫ ື  ຄາດໝາຍສະເພາະ 
ຂອງ ວິ ໄສທັດ  



4) ກະກຽມ ປະເທດລາວ ໃຫ້ມີ ຄວາມກຽມພ້ອມໃນການ 
ຮັບມື  ແລະ ປັບໂຕເຂົ ້ າກັບຈາກການປິ່ ຽນແປງດິ ນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ຫ ຸ ດຜິ່ ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທ າມະ
ຊາດ  
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ວິ ໄສ ທັດ ຮອດປີ  2030 ເປົ ້ າໝາຍສະເພາະ ຫ ື  ຄາດໝາຍສະເພາະ 
ຂອງ ວິ ໄສທັດ  



ຄວາມສອດຄິ່ ອງ 
ວິ ໄສທັດ 2030 

ຍຸດທະສາດ 10 ປີ  

ແຜນການ 5 ປີ  

ແຜນການປີ   

ຄາດຫມາຍສ ້
ຊົນ 

ວຽກຈຸດສຸມ 
1. ທີິ່ ດິ ນ 
2. ຊັບພະຍາກອນປິ່ າໄມ້ 
3. ທ ລະນີ ສາດ ແລະ ແຮິ່
ທາດ 

4. ຊັບພະຍາກອນນ ້ າ 
5. ສິິ່ ງແວດລ້ອມ 
6. ການຮິ່ ວມມື  
7. ການຈັດຕ້ັງ 

 

ສ້າງຂື ້ ນບົນພ້ືນຖານ 5 ຫ ັ ກການໃຫຍິ່ ຄື :  

1) ມີ ລັກສະນະ ສະເພາະ (SPECIFIC),  

2) ສາມາດວັດແທກໄດ້ (MEASURABLE),  

3) ສາມາດບັນລຸໄດ້ (ACHIEVABLE) ,  

4) ບົນພືນຖານຄວາມເປັນຈິ ງ (REALISTIC)  

5) ໃນກອບ ເວລາທີິ່ ເໝາະສົມ ( TIME-RELATED)  

ວິ ໄສ ທັດ ຮອດປີ  2030 



ທິ ດທາງລວມ ຂອງ ຍຸດທະສາດ 
 ດ າເນີ ນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລ້ອມ ໄປຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ, ຕາມແຜນການ, ຕາມຫ ັ ກການວິ ຊາການ, ມີ ຄວາມຍຸຕິທ າ, 
ເກີດຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ ແລະ ຕິດພັນກັບການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ; 

 ຖື ເອົ າການປ້ອງກັນບ ິ່ ໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຫ ຸ ດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ 
ຄຸນນະພາບສິິ່ ງແວດລ້ອມ ເຊືິ່ ອມໂຊມ ເປັນວຽກບ ລິ ມະສິ ດ ແລະ ການບ ລະນະ
ຟື ້ ນຟ  ເປັນວຽກງານສ າຄັນ; 

 ເຮັດໃຫ້ການ  ຄຸ້ມຄອງ  ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ  ແລະ  ສິິ່ ງແວດລ້ອມ 
ປະກອບສິ່ ວນຢິ່ າງຕ້ັງໜ້າ ໃຫ້ແກິ່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແຫິ່ ງ
ຊາດໄປຕາມທິ ດສີ ຂຽວ ແລະ ຍື ນຍົງ, ໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເປັນປະເທດກ າລັງ
ພັດທະນາທີິ່ ມີ ລາຍຮັບປານກາງຕ ິ່ າ , ພ ິ່ ແມິ່ ປະຊາຊົນມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, 
ປອດໄພຈາກໄພພິບັດ ແລະ ມົນລະພິດຕິ່ າງໆ. 

 

ຍຸດທະສາດຮອດປີ  2025 



5 ແຜນງານຍຸດທະສາດ ປະກອບມີ  

1) ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ການນ າໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທ າ

ມະຊາດ ແບບຢື ນຢົງ (ດິ ນ, ນ ້ າ, 

ດິ ນບ ລິ ເວນນ ້ າ, ປິ່ າໄມ້, ຊີ ວະ

ນາໆພັນ ແລະ ແຮິ່ ທາດ); 

2) ສົິ່ ງເສີ ມຄຸນນະພາບ

ສິິ່ ງແວດລ້ອມ ແບບຍື ນຍົງ ໃນ

ຕົວເມື ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ 

ຕາມທິ ດຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ; 

ຍຸດທະສາດຮອດປີ  2025 



5 ແຜນງານຍຸດທະສາດ ປະກອບມີ  

3) ເພີິ່ ມທະວີ ຄວາມສາມາດ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ໃນການ ປັບໂຕ ກັບການປິ່ ຽນແປງດິ ນ

ຟ້າອາກາດ ແລະ ຫ ຸ ດຜິ່ ອນຜົນກະທົບ

ຈາກໄພພິ ບັດທ າມະຊາດ; 

4) ຮັກສາ ແລະ ເພີິ່ ມທະວີ  ການປະສານງານ 

ແລະ ການຮິ່ ວມ ກັບຂະແໜງການທີິ່

ກິ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເຊືິ່ ອມໂຍງກັບອົງ 

ການຈັດຕ້ັງ ສາກົນ ໃນພາກພ້ືນ ແລະ 

ສາກົນ; 

5) ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການຈັດຕ້ັງ ໃຫ້

ແກິ່  ຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ແລະ ສິິ່ ງແວດລ້ອມ  ຢິ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ 

ແລະ ຍື ນຍົງ. 
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ຈຸດໝາຍລວມ  
ຂອງແຜນການ 5 ປີ  

 ສ ້ ຊົນໃຫ້ສ າເລັດໃນການສ້າງ ລະບົບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ 

ແລະ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທີິ່ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ ແລະ 

ປະສິ ດທິ ພາບ ເພືິ່ ອສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ

ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນໄປຕາມທິ ດການພັດທະນາສີ ຂຽວ ແລະ ຂັບ

ເຄືິ່ ອນ  ສປປ ລາວ ໃຫ້ບັນລຸການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ” 

ແຜນການ 5 ປີ  2016-2020 



1. ຄາດໝາຍສ ້ ຊົນ ຂົງເຂດທີິ່
ດິ ນ 

1. ສ້າງແຜນແມິ່ ບົດ ການນ າໃຊ້ທີິ່ ດິ ນ ແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ການຈັດສັນ ການນ າ
ໃຊ້ທີິ່ ດິ ນແບບຮອບດ້ານ ແລະ ມີ ສິ່ ວນຮິ່ ວມ ຂ້ັນແຂວງ 18 ແຂວງ, ຂ້ັນເມື ອງ 
92 ເມື ອງ ແລະ ຂ້ັນບ້ານຈ ານວນ 3,966 ບ້ານ ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດ;  

2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິ ຕິກ າກິ່ ຽວກັບທີິ່ ດິ ນ ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກ ແລະ ປັບປຸງ
ລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງທີິ່ ດິ ນ ແບບຄົບຊຸດ ເພືິ່ ອຮັບປະກັນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບ ລິ ຫານທີິ່ ດິ ນທີິ່ ວິ່ ອງໄວ, 
ໂປິ່ ງໃສ ແລະ ທັນສະໄໝ ແລະ ສົິ່ ງເສີ ມຄວາມເທົິ່ າທຽມ ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ; 

3. ສ ້ ຊົນອອກໃບຕາດິ ນ ໃນຂອບ  ເຂດ ເມື ອງເທດສະບານ ຂອງແຂວງ ໃນ
ຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດ ຈ ານວນ 400,000 ຕອນ; 

4. ສ້າງຖານຂ ້ ມ ນສ າມະໂນທີິ່ ດິ ນ ໃຫ້ໄດ້ຈ ານວນ 500,000 ຕອນ ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວ
ປະເທດ; 

5. ສ ້ ຊົນເກັບລາຍຮັບວິ ຊາການໃຫ້ເພ້ີມຂື ້ ນ 15-20% ຕ ິ່ ປີ .  

ແຜນການ 5 ປີ  2016-20 



2. ຄາດໝາຍສ ້ ຊົນ ຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນ ້ າ, ອຸຕຸນິ ຍົມ 
ແລະ ອຸທົກກະສາດ  

1. ສະເໜີຮັບຮອງ ກົດໝາຍວິ່ າດ້ວຍ ຊັບພະຍາກອນນ ້ າ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ວິ່ າດ້ວຍ ຊັບພະຍາກອນນ ້ າ ແລະ ສ້າງ
ລະບຽບ ແລະ ບົດແນະນ າວິ ຊາການ ກິ່ ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຊັບພະຍາກອນນ ້ າ ຢ ິ່  ສປປ ລາວ;  
 

2. ສ ້ ຊົນສ້າງ ຮິ່ າງກົດໝາຍ ວິ່ າດ້ວຍ ອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ວິ່ າດ້ວຍ 
ການຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ ແລະ ການປິ່ ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ໄດ້ຖື ກ
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ; 
 

3. ສ ້ ຊົນ ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ-ພັດທະນາ
ອິ່ າງຮັບນ ້ າ ແບບປະສົມປະສານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສະພາບ 
ຊັບພະຍາກອນນ ້ າ ໃນເຂດ 10 ອິ່ າງຮັບນ ້ າ ທີິ່ ເປັນບ ລິ ມະສິ ດ (ນ ້ າອ , ນ ້ າຊ າ, 
ນ ້ າທາ, ນ ້ າງືິ່ ມ, ນ ້ າງຽບ, ນ ້ າເທີ ນ-ນ ້ າກະດິ ງ, ເຊບ້ັງໄຟ, ເຊບ້ັງຫຽງ, ເຊໂດນ 
ແລະ ເຊກອງ) ແລະ ອິ່ າງຮັບນ ້ າຍິ່ ອຍອືິ່ ນໆ ທີິ່ ມີ ເງືິ່ ອນໄຂ; 
 

4. ສ ້ ຊົນໃຫ້ໄດ້ສ້າງສ ນຝ ກອົບຮົມ ແລະ ສວນສາທິ ດແຫິ່ ງຊາດ ກິ່ ຽວກັບ 
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ້ າ ແບບປະສົມປະສານ; ສ້າງແຜນ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປັບປຸງຫ ັ ກສ ດ ການຮຽນ-ການ
ສອນ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນ ້ າ; 

ລວມມີ  8 ຄາດ ໝາຍ ສ ້ ຊົນ ເຊິ ິ່ ງຈະບ ິ່ ເວົ ້ າ ເຖີ ງຫມົດ 
 

 

ແຜນການ 5 ປີ  2016-20 



3. ຄາດໝາຍສ ້ ຊົນ ຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນ
ແຮິ່ ທາດ 

1. ສ າຫ ວດ ສ້າງແຜນທີິ່  ທ ລະນີ ສາດ ແລະ ແຮິ່ ທາດ ມາດຕາສິ່ ວນ 
1:200,000 ໃນທົິ່ ວປະເທດ ພ້ອມທັງການສ້າງກົນ  ໄກ ແລະ ລະບົບຖານຂ ້
ມ ນການຄຸ້ມຄອງເຂດດັິ່ ງກິ່ າວ; 
 

2. ສ້າງກົນໄກໃນການສ າຫ ວດ, ຊອກຄ້ົນ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນແຮິ່ ທາດທີິ່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ປະສິ ດທະຜົນ 
ພ້ອມທັງປັບປຸງຫ້ອງວິ ໄຈ ແລະ ຫ ພິ  ພິທະພັນ ທ ລະນີ ສາດ-ແຮິ່ ທາດ; 
 

3. ສ້າງ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີ ນຜົນ ລະບຽບການຄຸ້ມ
ຄອງ ໃນການຊອກຄ້ົນ, ສ າຫ ວດ ແລະ ສ້າງບົດວິ ພາກເສດຖະກິດ
ເບື ້ ອງຕ້ົນແຮິ່ ທາດ ເພືິ່ ອຫ ຸ ດຜິ່ ອນຜົນກະທົບ ຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລ້ອມ, ທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ. 

ແຜນການ 5 ປີ  2016-20 



4. ຄາດໝາຍສ ້ ຊົນ ຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນ
ປິ່ າໄມ້ 
1. ປັບປຸງ ດ າລັດ ວິ່ າດ້ວຍ ປິ່ າປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ລະບຽບການ 

ການຄຸ້ມຄອງ ປິ່ າໄມ້ ຂ້ັນບ້ານ; 
2. ຈັດສັນ, ກ ານົດເຂດ ແລະ ຟື ້ ນຟ ປິ່ າໄມ້ປົກຫຸ້ມ ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື ້ ອທີິ່ ທົິ່ ວ

ປະເທດ ໂດຍການ ຟື ້ ນຟ ປິ່ າໄມ້ ດ້ວຍທ າມະຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 1,5 ລ້ານ ເຮັກຕາ 
ແລະ ການປ ກເສີ ມກ້ອງປິ່ າ ໃຫ້ໄດ້ 35,000 ເຮັກຕາ; 

3. ສ້າງ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນປິ່ າໄມ້ ເພືິ່ ອຮັບປະກັນ ການ
ບ ລິ ຫານປິ່ າໄມ້ທີິ່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ຍື ນຍົງ; 

4. ປັບປຸງ ການຂ ້ ນບັນຊີ  ຊີ ວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ; 
5. ສ້າງກົນໄກ ການຄຸ້ມຄອງ ການຫ ຸ ດຜິ່ ອນທາດອາຍພິດເຮື ອນແກ້ວ ຈາກ

ການທ າລາຍປິ່ າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປິ່ າໄມ້ເຊືິ່ ອມໂສມ;  
6. ດ າເນີ ນການທົດລອງ ສ້າງຕົວແບບ ສວນອຸທິ ຍາແຫິ່ ງຊາດທາງທ າມະ

ຊາດ ໃນ 02 ເຂດຄື : ປິ່ າສະຫງວນແຫິ່ ງຊາດ ນ ້ າແອັດ-ພ ເລີ ຍ ແລະ ປິ່ າ
ສະຫງວນແຫິ່ ງຊາດ ນາກາຍ-ນ ້ າເທີ ນ ແລະ ສະເໜີ ປິ່ າສະຫງວນແຫິ່ ງ
ຊາດ ຫີ ນໜາມໜ ິ່  ຂ ້ ນເປັນສະຖານມ ລະດົກ ທາງທ າມະຊາດ ຂອງໂລກ 
ແຫິ່ ງທ າອິ ດຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ແຜນການ 5 ປີ  2016-20 



5. ຄາດໝາຍສ ້ ຊົນ ຂົງເຂດ ສິິ່ ງແວດລ້ອມການ
ປິ່ ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ 

ການສົິ່ ງເສີ ມຄຸນນະພາບສິິ່ ງແວດລ້ອມ 
1. ສ້າງ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ດ າລັດ ແລະ ບົດແນະນ າ ດ້ານການປະເມີ ນ

ສິິ່ ງແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ; 
2. ສ້າງ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ ໃນທຸກຂ້ັນ (ຂ້ັນເມື ອງ, ແຂວງ ແລະ 

ແຫິ່ ງຊາດ). ຊຸກຍ ້  ແລະ ສົິ່ ງເສີ ມ ໃຫ້ແຂວງທີິ່ ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ນ າໃຊ້ເຂົ ້ າໃນການວາງ
ແຜນ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິິ່ ນຕົນ ໃຫ້ໄດ້ຢິ່ າງໜ້ອຍ 50 
ເປີ ເຊັນ;  

3. ສ າເລັດ ການສ້າງແນວຄວາມຄິ ດ, ກົນໄກ ແລະ ຄ ິ່ ມື  ສ າລັບ ການພັດທະ ນາຕົວເມື ອງ 
ແບບຍື ນຍົງ. ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການເຮັດທົດລອງ ໂຄງການລົງທ ນ ຫ ື  ກິດຈະການ
ພັດທະນາຕົວແບບ ຕາມຕົວເມື ອງລຽບເສ້ັນ ທາງຫ ວງແຫິ່ ງຊາດ ເລກທີ  13 ແລະ 
ແມິ່ ນ ້ າຂອງ ໃຫ້ໄດ້ຢິ່ າງໜ້ອຍ  10 ຕົວເມື ອງ;  

4. ສ້າງກົນໄກ ການສົິ່ ງເສີ ມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແຫິ່ ງຊາດ ການເຕີ ບໂຕ
ສີ ຂຽວ ທີິ່ ເຊືິ່ ອມໂຍງກັບ ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ;  

5. ຊຸກຍ ້ ສົິ່ ງເສີ ມ ການພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ຫ ັ ກສ ດການສ ກສາ ດ້ານສິິ່ ງແວດລ້ອມ ເຂົ ້ າ
ໃນລະບົບການສ ກສາທຸກຂ້ັນ;  

6. ສ້າງຈິ ດສ ານ ກ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮ ້  ແລະ ເຂົ ້ າໃຈ; 
7. ຄ້ົນຄວ້າວິ ໄຈ ແລະ ສ້າງເຄື ອຂິ່ າຍ ຕິດຕາມກວດກາ ຄຸນນະພາບສິິ່ ງແວດລ້ອມ. 
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5. ຄາດໝາຍສ ້ ຊົນ ຂົງເຂດ ສິິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ປິ່ ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ (ຕ ິ່ ) 
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 

1. ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ນິ ຕິກ າ, ມາດຕະຖານສິິ່ ງແວດລ້ອມ, ຄ ິ່ ມື ແນະນ າ ແລະ 
ກົນໄກ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດ (ຂ ້ ມ ນການ
ປິ່ ອຍ, 3 R…) 

2. ຊຸກຍ ້ ສົິ່ ງເສີ ມ ການຫ  ຸ ດຜິ່ ອນ ການນ າໃຊ້ສານເຄມີ ທີິ່ ເປັນພິດ ແລະ 
ອັນຕະລາຍ ໃນຂົງເຂດກະສິ ກ າ (ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ອືິ່ ນໆ) 
ທີິ່ ກ ິ່ ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ ງແວດລ້ອມທ າ
ມະຊາດ ໃຫ້ໄດ້ ໂດຍພ້ືນຖານ; 

3. ສ້າງຖານຂ ້ ມ ນ ດ້ານສິິ່ ງແວດລ້ອມແບບຄົບຊຸດ, ກວດກາ ແລະ ວິ ໄຈ 
ມົນລະພິດ (ສິິ່ ງເສດເຫ ື ອທົິ່ ວໄປ, ສານເຄມີ ທີິ່ ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ, 
ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ປະມານການປິ່ ອຍນ ້ າ
ເສຍ) ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວປະເທດໂດຍສະເພາະ ຕົວເມື ອງຕາມເສ້ັນທາງ
ຫ ວງເລກທີ  13; 

4. ສ້າງ, ພັດທະນາ ຫ້ອງວິ ໄຈ ແລະ ເຄືິ່ ອງມື ທີິ່ ທັນສະໄໝ ເພືິ່ ອຮັບໃຊ້ໃນ
ການວິ ໄຈ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຄຸນນະພາບສິິ່ ງແວດລ້ອມ. 
ແລະ  ອື ິ່ ນໆ ຈະບ ິ່ ນ າ ສະເໜີ ເພື ິ່ ອປະຫ ຍັດ ເວລາ 
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6. ຄາດໝາຍສ ້ ຊົນ ຂົງເຂດ ການປະສານງານກັບຂະແໜ
ງການທີິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຊືິ່ ອມໂຍງ ພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ 

1. ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາ ຂ ້ ຕົກລົງຫ າຍຝິ່ າຍ 
ແລະ ກອບການຮິ່ ວມມື ພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນທີິ່ ຕິດພັນກັບ ຂະ  ແໜງ ຊັບ
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລ້ອມ
ເຂົ ້ າໃນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ 
ແລະ ແຜນການດ າເນີ ນງານ ໃນຂ້ັນສ ນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖີິ່ ນ; 

 2. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ລະບົບການປະສານງານ,  ຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມີ ນຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ບັນດາພັນທະ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ິ່ ກັບ ບັນດາສົນທິ ສັນຍາສາກົນ ແລະ 
ກອບການຮິ່ ວມມື  ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ທີິ່ ຕິດພັນກັບ ກຊສ; 
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7. ຄາດໝາຍສ ້ ຊົນ ຂົງເຂດ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ກົງຈັກ
ການຈັດຕ້ັງ  
     ຂະແໜງການ ຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ ງແວດລ້ອມ 

1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົນໄກການທາງດ້ານການຈັດຕ້ັງຄຸ້ມຄອງວຽກງານ 
ຂອງ ຂະແຫນງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລ້ອມໃຫ້ ມີ
ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ປະສິ ດທິ ຜົນ; 
 

2. ສ້າງລະບົບການພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕ້ັງ ແລະ ພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີິ່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ, ປະສິ ດທິ ຜົນ ແລະ ຍື ນຍົງ;  
 

3. ສ້າງກົນໄກດ້ານການເງິ ນ ທີິ່ ມີ ແຫ ິ່ ງລາຍຮັບທີິ່ ຍື ນຍົງ ເພືິ່ ອຮັບປະກັນ ການ
ດ າເນີ ນງານ ຂອງ ຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີ ຄວາມພຽງພ , ຕ ິ່ ເນືິ່ ອງ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ, ປະ
ສິ ດທິ ຜົນ ແລະ ຍື ນຍົງ. 
 

4. ສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບົບເຄື ອຂິ່ າຍການແລກປິ່ ຽນ ຂ ້ ມ ນ
ຂິ່ າວສານ ຂອງ ຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລ້ອມ; 
 

5. ສ້າງຈິ ດສ ານ ກ ຂອງ ວຽກງານ ຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ທົິ່ ວສັງຄົມ ຮັບຮ ້  ແລະ ເຂົ ້ າໃຈ; 

 

ແລະ  ອື ິ່ ນໆ ຈະບ ິ່ ນ າ ສະເໜີເພື ິ່ ອ ປະຫຍັດເວລາ 
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ງົບປະມານ ແລະ ແຫ ິ່ ງທ ນ 
 ເ ພືິ່ ອ ຈັ ດ ຕ້ັ ງປ ະ ຕິ ບັດ  ແຜນການ  ຂອງ  ຂະແຫນງການ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລ້ອມ  5 ປີ  ສົກປີ  2016-2020 
ຈະໄດ້ລະດົມທ ນ ຈາກ 3 ແຫ ິ່ ງ ຄື :  

 (1) ງົ ບປະມານຊິ່ ວຍເຫ ື ອທາງການເພື ິ່ ອການພັດທະນາ,  
 (2) ເງິ ນກ ້ ຍື ມ ແລະ  
 (3) ງົ ບປະມານການລົງທ ນ ຂອງ ລັດ  
 

 ແຜນການ 5 ປີ  2016-2020 ະໄດ້ສຸມໃສິ່  7 ແຜນງານ ແລະ 50 ໂຄງການບ 
ລິ ມະສິ ດ ລາຍລະອຽດ ຂອງ ແຕິ່ ລະແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ບ ລິ ມະ
ສິ ດແມິ່ ນ ຈະໄດ້ກ ານົດລະອຽດ ແລະ ຄັດຕິດ ເປັນເອກກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ. 
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