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ວິໄສທັດ ຄາດໝາຍສ ູ້ຊນົ

ກົມຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນກະສິກ າ
ຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2040

ແຜນຍ ດທະສາດ ການຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນກະສກິ າ

ເປ ົ້າໝາຍລວມ

ສ າຫຼວດ, ກ ານົດແບ່ງປະເພດ ແລະ 
ວາງແຜນນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າ ຕາມແຜນແມ່ບົດ
ຈັດສັນທ ີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃນລະດັບມະຫາພາກ 

ແລະ ຈ ລະພາກ ໃຫູ້ສ າເລັດ

ຍົກລະດັບຄວາມອ ດົມສົມບ ນ
ຂອງດິນກະສິກ າແຕ່ລະປະເພດ, ພິເສດເລັັ່ງໃສ່   
ເຂດຈ ດສ ມຂອງລັດຖະບານ (7 ທົັ່ງພຽງໃຫຍ່, 

16 ທົັ່ງພຽງກາງ, 12 ທົັ່ງພຽງນູ້ອຍ)

ເລັັ່ງໃສ່ໃນການຄົົ້ນຄວູ້າ, ສູ້າງ ແລະ ປັບປ ງ
ບັນດານິຕິກ າ ການຄ ູ້ມຄອງການນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າ 
ໃຫູ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັດກ ມ, ສູ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ດິນ
ກະສິກ າ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ເພ ີ່ອປ ກປັກຮັກສາ 

ແລະ ພັດທະນາໃຫູ້ຍ ນຍົງ. 

ແຜນງານການວິໄຈດິນ, ພ ດ, ຝ ຸ່ນ ແລະ ນ ໍ້າ
ໃນເຂດການຜະລິດກະສິກ າ

ແຜນງານສ າຫລວດ ແລະ ວາງແຜນການນ າ
ໃຊູ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າ

ແຜນງານ

ແຜນງານພັດທະນາທ ີ່ດິນ ແລະ ຄ ູ້ມຄອງການ
ນ າໃຊູ້ຝ ຸ່ນ

ແຜນງານຄ ູ້ມຄອງການນ າໃຊູ້ ແລະ ປ ກປັກ
ຮັກສາ ທ ີ່ດິນກະສິກ າ

ແຜນງານສູ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງບ ກຄະລາກອນ
ພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ

ມາດຕະການ
ດູ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກິ າ

➢ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບ ມະຕິຂອງ ຄະນະບ ລິຫານງານສ ນກາງພັກ    
ວ່າດູ້ວຍການເພ ີ່ມທະວ ວຽກງານຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນ 
ໃນໄລຍະໃໝ່ ສະບັບເລກທ  026/ຄບສພ, ລົງວັນທ  03 ສິງຫາ 
2017;

➢ ຈັດສັນ ເຂດປ ກ ເຂດລູ້ຽງ ເພ ີ່ອເປັນພ ົ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ການວາງ
ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງກະສິກ າ, ປຸ່າໄມູ້ ແລະ ພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ນັບແຕ່ສ ນກາງ ລົງຮອດທູ້ອງຖິີ່ນ

➢ ການຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນກະສິກ າ ຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ຫຼັກການລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວ
ປະເທດ ໂດຍອ ງໃສ່ ຈ ດພິເສດ, ເງ ີ່ອນໄຂ, ທ່າແຮງທາງ     
ດູ້ານພ ມສັນຖານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ; 

➢ ຮັບປະກັນການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ 
ອົງການປ ກຄອງທູ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຍົກສ ງບົດບາດຍິງຊາຍ  ໃນ
ການດ າເນ ນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ບົນພ ົ້ນຖານຫຼັກການແບບມ 
ສ່ວນຮ່ວມ ຈາກທ ກພາກສ່ວນ;

➢ ລັດຖະບານໄດູ້ຮັບຮອງເອົາ ຜົນຂອງການສ າຫຼວດ ຂອບເຂດດິນ
ນາ ໃນເຂດຊົນລະປະທານ 28 ເມ ອງ 10 ແຂວງຈ ດສ ມ ຂອງ
ລັດຖະບານ;

➢ ສູ້າງນິຕິກ າ ໃນການຄ ູ້ມຄອງການນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າ          
ທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຕ່າງໆ

ທ ີ່ດິນກະສກິ າ 2019 ແລະ 2040
ຂອງ ສປປ ລາວ (ຮຕ)

ມາດຕະການ
ດູ້ານການຈດັຕັົ້ງ ແລະ ປະສານງານ

➢ ຜັນຂະຫຍາຍ ຍ ດທະສາດຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນ
ກະສິກ າ ສະບັບນ ົ້ ອອກເປັນຍ ດທະສາດ ການຄ ູ້ມຄອງທ ີ່ດິນ
ກະສິກ າ ຂັົ້ນແຂວງ ໃນທົັ່ວປະເທດ;

➢ ຜັນຂະຫຍາຍເນ ົ້ອໃນແຜນຍ ດທະສາດ ການຄ ູ້ມຄອງ ແລະ 
ພັດທະນາທ ີ່ດິນກະສິກ າ ເປັນແຜນ 5 ປີ, ແຜນ ການດ າເນ ນ
ງານປະຈ າປີ; 

➢ ກົມ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ 
ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜ ຍແຜ່, ຕິດຕາມຊຸກຍ ູ້, ປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຍ ດທະສາດ ການຄ ູ້ມຄອງ 
ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນກະສິກ າ; 

➢ ຂະແໜງການອ ີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ຈະໄດູ້ຮັບການຊຸກຍ ູ້ ສົັ່ງເສ ມ 
ແລະ ຈະເປັນຜ ູ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມທ ີ່ສ າຄັນ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ;

➢ ເພ ີ່ມທະວ ການພົວພັນ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບສາກົນ ແລະ ພາກ
ພ ົ້ນ ເພ ີ່ອເສ ມສູ້າງຄວາມສາມາດ ສ າລັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຍ ດທະສາດການຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນກະສິກ າ 
ຮອດປີ 2040;

➢ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ ແລະ ຄ ່ມ ຫຼັກການກ່ຽວ
ກັບການຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນກະສິກ າ ໃຫູ້ທົັ່ວສັງຄົມ

ສ າຫລວດ ວາງແຜນ ໃຫູ້ສອດຄອ່ງ 
ການຄ ູ້ມຄອງໃຫູ້ໝັົ້ນຄງົ ແລະ 

ພັດທະນາທ ີ່ດນິກະສກິ າໃຫູ້ຍ ນຍງົ

ເພ ີ່ມທະວ  ວຽກງານການຄ ູ້ມຄອງ ແລະ 
ພັດທະນາທ ີ່ດນິກະສິກ າ ໃນໄລຍະໃໝ ່ແນ່ໃສ່
ຮັກສາໄວູ້ເນ ົ້ອທ ີ່ດນິກະສິກ າ 4,5 ລູ້ານເຮັັກັຕາ 
ຫຼ  ກວມເອາົ 19% ຂອງເນ ົ້ອທ ີ່ດນິທົັ່ວປະເທດ

1,187,644

1,253,674

1,056,994

600,765

2,000,000

1,000,000

800,000

700,000

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

ນາ

ພ ດອາຍ ສັົ້ນ

ພ ດອາຍ ຍາວ
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ການນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າ (ຮຕ)
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