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ຄ ານ າ 

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຮອດປີ 2030 ເປັນການປັບປຸງ ຍຸດ
ທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ເຊິື່ງໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກ ລັດຖະບານ ໃນປີ 2010, ເປັນການສ ບຕ ື່
ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບການໃໝ່ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົໍ້ນ: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ,  ຍຸດ
ທະສາດຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ເຖິງປີ 2030, ເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນ
ຍົງ (SDGs), ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ, ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,  ກົດໝ
າຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອ ື່ນໆ, ແນໃສ່ເພ ື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໂລກຮ້ອນ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕ ື່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກ ື່ຄ  
ສຸຂະພາບ, ຊວີິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ. 

ຜ່ານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະ 10 ກວ່າປີຜ່ານມາ   
ພວກເຮົາໄດ້ມີຜົນສ າເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຄາດວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່າອ່ຽງໃນການປ່ອຍ ທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຫຼຸດລົງ
ປະມານ 30% ໃນລະຫວ່າງປີ 2000 ຫາ 2020, ສາມາດປະເມີນ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນໄລຍະ 1975 
ເຖິງ 2099, ສ້າງແຜນທີື່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ 148 ເມ ອງ      
ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ແລະ ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ປະມານ 350 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ມາຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຄຽງຄູ່ກັນນັໍ້ນ ກ ື່ຍັງມີຂ ໍ້ຄົງຄ້າງຈ ານວນໜຶື່ງ ທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້
ສ ບຕ ື່ແກ້ໄຂ ເປັນຕົໍ້ນ: ການປັບປຸງລະບົບຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ການເຂົໍ້າເຖິງ ແລະ ຖ່າຍທອດ
ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ງົບປະມານ, ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການ
ປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ. ຜົນສ າເລັດ ແລະ ສິື່ງຄົງຄ້າງ  
ນັໍ້ນໄດ້ກາຍເປັນບົດຮຽນອັນລ ໍ້າຄ່າ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງພ ໍ້ນຖານສ າຄັນໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ   
ຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ ໃຫ້ມີຜົນສ າເລັດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົື່າ.  

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຮອດປີ 2030 ໄດ້ອີງໃສ່ຜົນຂອງ
ການສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຜົນຂອງການສຶກສາຄົໍ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຈຸດ
ພິເສດ, ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ກາລະໂອກາດ, ສິື່ງທ້າທາຍ, ຂ ໍ້ຈ າກັດ, ທ່າອ່ຽງຂອງຍຸກສະໄໝ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ,      
ພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ, ທ່າອ່ຽງລວມຂອງຂະບວນໂລກາພິວັດ, ການຮ່ວມມ ລະດັບພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນ  
ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ, ຜົນຂອງການປຶກສາຫລ  ແລະ ການປະກອບຄ າເຫັນຂອງ ຂະແໜງການຂັໍ້ນສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ. 

ຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ ໄດ້ກ ານົດເປົໍ້າໝາຍລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ຫັຼກການພ ໍ້ນຖານ, ແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການບູລິມະສິດ ເພ ື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ວຽກງານການປັບຕົວ ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານຕ ື່ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ການເຊ ື່ອມສານ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ໍ້ອ
ອ ານວຍ ສ າລັບການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

ຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ ຖ ເປັນເອກະສານສ າຄັນໜຶື່ງ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ວິຊາການ ໃນການດ າເນີນວຽກ
ງານ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ກັບພາກພ ໍ້ນ ແລະ 
ສາກົນ  ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຍິື່ງຂຶໍ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າແຕ່ລະແຜນງານທີື່ກ ານົດໃນ ຍຸດທະສາດ
ສະບັບນີໍ້  ຈະມີລັກສະນະເປັນກອບໂຄງການ ຫຼ  ໜ້າວຽກກ ື່ຕາມ, ແຕ່ຄາດວ່າຈະເປັນບ່ອນອີງໃນການກ ານົດ ຫຼ  
ເຊ ື່ອມສານເຂົໍ້າໃນແຜນການປະຈ າປີ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອນ າໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນຕົນ.  
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ຂ້າພະເຈົໍ້າ ຂ ຖ ໂອກາດນີໍ້ຕາງໜ້າໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຂ ສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຍິື່ງມາຍັງຄະນະຊີໍ້ນ າ, ກອງເລຂາ, ຂະແໜງການຂັໍ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ເຂົໍ້າໃນການປັງປຸງ ຍຸດທະສາດ 
ສະບັບນີໍ້. ຂ້າພະເຈົໍ້າຫວັງຢ່າງຍິື່ງວ່າ ບັນດາທ່ານຈະສ ບຕ ື່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັໍ້ງໜ້າ ເຂົໍ້າໃນ 
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດສະບັນນີໍ້ ໃນຂັໍ້ນຕ ື່ໄປ.  
 

    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ ............................ 
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ 
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ບດົສງັລວມຫຍ ໍ້ 

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໜຶື່ງທີື່ທ້າທາຍ ແລະ ສົື່ງຜົນກະທົບອັນໜັກໜ່ວງ ຕ ື່ຫຼາຍ
ປະເທດໃນໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບທີື່ມີຕ ື່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ 
ແລະ ຕ ື່ຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າ ເຊິື່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເພິື່ງພາທ າມະຊາດ ເປັນແຫຼື່ງທ າມາຫາກິນ. 
ເວົໍ້າລວມແລ້ວ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຖ ເປັນໄພຂົື່ມຂູ່ອັນມະຫາສານຕ ື່ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຮົາ. ດັື່ງນັໍ້ນ, 
ລັດຖະບານ ຈຶື່ງໄດ້ເປັນເຈົໍ້ ໍ້າການເຂົໍ້າຮ່ວມເຈລະຈາ ການຮ່າງສົນນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແຕ່ຫົວທີ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົໍ້ນມາ ແລະ ໄດ້ເຂົໍ້າເປັນພາຄີສົນທິສັນຍາດັື່ງກ່າວໃນປີ 1995, ອະນຸ
ສັນຍາກຽວໂຕ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໃນປີ 2003 ແລະ ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນປີ 2016.   

ເພ ື່ອຈັດຕັ ໍ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ວຽກງານຄຸ ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ        
ສປປ ລາວ ຈຶື່ງໄດ້ສ້າງ ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ າອິດຂຶໍ້ນໃນປີ 2010. ຜ່ານ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັື່ງກ່າວ ມາຮອດປະຈຸບັນເຫັນວ່າ ເນ ໍ້ອໃນ ແລະ ແຜນງານບຸລິມະສິດຈ ານວນໜຶື່ງ
ຍັງບ ື່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຈະແຈ້ງ   ໂດຍສະເພາະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບບັນດານິຕິກ າ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ
ຂອງຂະແໜງການ ທີື່ສ້າງຂ ຶ ໍ້ນຫຼັງປີ 2010; ບ ື່ໄດ້ກ ານົດກອບເວລາ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນງານ; ບ ື່ທັນມີລະບົບ
ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານຜົນ; ບ ື່ທັນມີກົນໄກທາງດ້ານການເງິນ, ການເຂົໍ້າຫາທຶນ ແລະ ການ
ລະດົມທຶນ; ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ແລະ ໂຄງການພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດ ຍັງບ ື່ທັນມີປະສິດທິຜົນສູງເທົື່າທີື່
ຄວນ.  

ນອກຈາກນັໍ້ນ, ກ ື່ຍັງມີປັດໄຈພາຍນອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່
ໃນລະດັບໂລກ ແລະ ພາກພ ໍ້ນ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ 
ເປັນຕົໍ້ນ: ອຸນຫະພູມ ແລະ ປະລິມານນ ໍ້າຝົນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ, ພາຍຸ, ໄພນ ໍ້າຖວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ 
ມີທ່າອ່ຽງຖີື່ຂຶໍ້ນ ແລະ ຮຸນແຮງຂຶໍ້ນ, ປະຊາຄົມໂລກໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs) 
ແລະ ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Paris Agreement) ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ຄວບຄຸມອຸນນະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກ ບ ື່ໃຫ້ສູງຂຶໍ້ນເກີນ 1,5 ອົງສາເຊລເຊສ. 
ສະນັໍ້ນ ຈຶື່ງມີຄວາມຈ າເປັນ ໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດ ໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ 
ທ່າອ່ຽງດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. 

ເປົໍ້າໝາຍລວມ ຂອງຍຸດທະສາດສະບັບປັບປຸງແມ່ນເພ ື່ອ ບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ແລະ 
ເພີື່ມການດູດຊັບ ທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໃຫ້ເປັນສູນ ໃນປີ 2050 ແລະ ສາມາດປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ ໄດ້ໂດຍພ ໍ້ນຖານ ເຊິື່ງປະກອບມີ 3 ຍຸດທະສາດຕົໍ້ນຕ  ແລະ 9 ແຜນງານບູລິມະສິດ ຄ :   

1. ຍຸດທະສາດ ການເສມີສາ້ງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການປອ້ງກນັ, ສ້າງຄວາມທນົທານ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການປັບຕົວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຟ ໍ້ນຟູຜົນກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ: 
ແມ່ນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ໍ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການລາຍງານ, ການເຕ   ອນໄພລ່ວງ
ໜ້າ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຟ ໍ້ນຟູຜົນກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ໄພພິບັດ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຈິດສ ານຶກ, ການຖ່າຍທອດ
ເຕັກໂນໂລຊີ, ການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມສາມາດປັບຕົວຂອງໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ, ການ
ຜະລິດ, ທຸລະກິດ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

2. ຍຸດທະສາດ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍ
ເຮ ອນແກ້ວ: ແມ່ນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ ໍ້ມແຂງດ້ານການປະຢັດ ແລະ ນ າໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະ 
ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ລວມທັງ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານທາງເລ ອກຕ່າງໆທີື່ເປັນ
ມິດຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຕ ື່າ, ບົດບາດຂອງລະບົບນິເວດ ໃນການດູດຊັບ



iv 
 

ທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ກົນໄກພັດທະນາສະອາດ, ການກ າຈັດສິື່ງເສດເຫຼ ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ການ
ປັບປຸງໂຄງລ່າງຜັງເມ ອງ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນິຕິກ າ ແລະ ມາດຕະການ
ຕ່າງໆດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

3. ຍຸດທະສາດ ການເຊ ື່ອມສານ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລອ້ມທີື່ເອ ໍ້ອຍອ ານວຍ ສ າລັບການຄຸມ້ຄອງການ
ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ: ແມ່ນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ໍ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ ການເສີມຂະຫຍາຍ 
ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ, ແຜນການ, ກົນໄກການເງິນ, ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ     
ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 
 

9 ແຜນງານບູລມິະສິດ ຄ : 
1) ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ລາຍງານສະພາບ, ເຫດການ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 
2) ເສີມສ້າງຄວາມທົນທານ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

ຂອງໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ, ລະບົບການຜະລິດ, ທຸລະກິດ, ບ ລິການ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊຸມຊົນ ກ ື່
ຄ  ທຸກຂະແໜງການ ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; 

3) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການການສ າຫຼວດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ທາດ
ອາຍເຮ ອນແກ້ວ; 

4) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວໃນ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ; 

5) ພັດທະນາ, ນ າໃຊ້ ແລະ ຖ່າຍທອດ ເຕັກໂນໂລຊີ; 
6) ສົື່ງເສີມການສຶກສາ, ສ້າງຈິດສ ານຶກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ກ່ຽວກັບ ການ

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 
7) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ດ້ານການເງິນ ໃນການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 
8) ເຊ ື່ອມສານ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີື່ເອ ໍ້ອຍອ ານວຍ ໃນຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 
9) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັໍ້ງ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພ ື່ອຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ ວຽກ

ງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະ ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ ເປັນຈຸດປະສານງານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກລະດັບ ເພ ື່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ, ປະ
ເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.  
 

 

 

  



v 
 

ອະທບິາຍຄ າສບັ 

1) ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໝາຍເຖິງ ສະພາວະການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມສະເລ່ຍເທິງພ ໍ້ນຜິວໂລກ ທີື່
ເພີື່ມຂຶໍ້ນເກີນເກນປົກກະຕິ ໃນໄລຍະຍາວ ເຊິື່ງເກີດມາຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດໂດຍກົງ ຫຼ  ທາງອ້ອມ ຫຼ  
ເກີດຈາກທ າມະຊາດ ທີື່ເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຂອງຊັໍ້ນບັນຍາກາດປ່ຽນແປງ. 

2) ການຄຸ ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໝາຍເຖິງ ການວາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາ, ຄົໍ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ສ້າງຈິດສ ານຶກ, ສະໜອງຂ ໍ້
ມູນ-ຂ່າວສານ, ງົບປະມານ, ວັດຖຸປະກອນ, ພາຫະນະ ລວມທັງການໃຊ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານດັື່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

3) ການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໝາຍເຖິງ ການປັບສະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ພ ດ, ລະບົບ
ນິເວດ, ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ, ຜັງເມ ອງໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ອ ື່ນໆ ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕ ື່ສະພາບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍທີື່ສຸດ ດ້ວຍການດ າເນີນມາດຕະການທີື່ເໝາະ
ສົມໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ. 

4) ຄວາມບອບບາງ ໝາຍເຖິງ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ບ ື່ສາມາດຮັບມ ກັບຜົນກະທົບທີື່ເກີດຈາກການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

5) ຄວາມທົນທານ ໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມ ກັບຜົນກະທົບ ຫຼ  ຟ ໍ້ນຄ ນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ຂອງ
ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ລວມທັງໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ ແລະ ລະບົບນິເວດ. 

6) ທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໝາຍເຖິງ ບັນດາທາດອາຍ ເປັນຕົໍ້ນ: ກາກບອນໄດອອກໄຊ  (CO2), ມີເທນ 
(CH4), ໄນຕຣັດອອກໄຊ (N2O), ໄຮໂດຣຟຣູໂອໂຣກາກບອນ (HFCs), ເປີຟຣູໂອໂຣກາກບອນ 
(PFCs), ເຮັກຊາຟຣູອ ໄລ (SF6) ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ ທຣີຟລູອ ໄຣ (NF3) ທີື່ຖ ກປ່ອຍອອກຈາກທ າມະ
ຊາດ ຫຼ  ເກີດຂຶໍ້ນຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດຂຶໍ້ນສູ່ຊັໍ້ນບັນຍາກາດກ ື່ຕົວເປັນຊັໍ້ນອາຍເຮ ອນແກ້ວ ເຊິື່ງເປັນ
ສາເຫດເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ ຫຼ  ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຕົໍ້ນ ການເຜົາໄໝ້ນ ໍ້າມັນເຊ ໍ້ອໄຟ , ການ
ປ່ຽນແປງການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສ້າງ ແລະ ທ າລາຍສິື່ງເສດເຫຼ ອ. 

7) ການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໝາຍເຖິງ ການປ່ອຍ 7 ທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວທີື່ລະບຸຢູ່ຂ ໍ້ 6 ເຊິື່ງຖ ກປ່ອຍ
ອອກຈາກທ າມະຊາດ ຫຼ  ເກີດຂຶໍ້ນຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດ ຂຶໍ້ນສູ່ຊັໍ້ນບັນຍາກາດ ກ ື່ຕົວເປັນຊັໍ້ນອາຍ
ເຮ ອນແກ້ວ ເຊິື່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ ຫຼ  ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຕົໍ້ນ ການເຜົາໄໝ້
ນ ໍ້າມັນເຊ ໍ້ອໄຟ, ການປ່ຽນແປງການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສ້າງ ແລະ ທ າລາຍສິື່ງເສດເຫຼ ອ. 

8) ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໝາຍເຖິງ ການດ າເນີນຂະບວນການ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ແລະ ເພີື່ມແຫຼື່ງດູດຊັບທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ. 

9) ການດູດຊັບທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໝາຍເຖິງ ການດູດຊັບທາດາຍອາຍເຮ ອນແກ້ວຈາກຊັໍ້ນບັນຍາກາດ. 
10) ກົນໄກດ້ານການເງິນ ໝາຍເຖິງ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ເງ ື່ອນໄຂຂອງກົນໄກດ້ານການເງິນ ການ

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ສົນທິສັນຍາໄດ້ສ້າງກົນໄກທາງການເງິນ ເພ ື່ອຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ບັນດາ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກ າລັງພັດທະນາ.  

11) ຜົນກະທົບ ໝາຍເຖິງ ໄພທ າມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີື່ມີຜົນຕ ື່ລະບົບທ າມະຊາດ 
ແລະ ກາຍຍະພາບຂອງມະນຸດ. 

12) ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໝາຍເຖິງ ປະກົດການທີື່ເກີດຂ ໍ້ນ ເມ ື່ອປະລິມານນ ໍ້າຝົນ ຕ ື່າກວ່າລະດັບປົກກະຕິ ທີື່ໄດ້
ບັນທຶກໄວ້ ເປັນສາເຫດຂອງ ຄວາມບ ື່ສົມດຸນຂອງນ ໍ້າ ເຊິື່ງເປັນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ື່ທີື່ດິນ ແລະ ລະບົບ
ການຜະລິດ. 

13) ໄພນ ໍ້າຖ້ວມ  ໝາຍເຖິງ ກະແສນ ໍ້າທີື່ໄຫຼແຮງລົໍ້ນອອກຈາກຕາຝັື່ງຫ້ວຍນ ໍ້າ ຫຼ  ຈ ານວນທີື່ໄຫຼໂຮມເຂົໍ້າກັນ
ຖ້ວມພ ໍ້ນທີື່ໃດໜຶື່ງ ທີື່ບ ື່ເຄີຍມີນ ໍ້າຖ້ວມມາກ່ອນ. 
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ພາກທີ I: ສະພາບລວມ ແລະ ຕີລາຄາການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບປີ 2010  

1.1 ສະພາບລວມ  
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໜຶື່ງທີື່ທ້າທາຍ ແລະ ສົື່ງຜົນກະທົບອັນໜັກໜ່ວງ ຕ ື່ຫຼາຍ

ປະເທດໃນໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສັງເກດເຫັນວ່າສະພາບດິນຟ້າອາກາດມີ
ການປ່ຽນແປງ ເປັນຕົໍ້ນ ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍເພີື່ມສູງຂຶໍ້ນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ປະລິມານນ ໍ້າຝົນ ທີື່ແປປວນ, ໄພ
ແຫ້ງແລ້ງແກ່ຍາວ, ພະຍຸ, ໄພນ ໍ້າຖ້ວມຖີື່ ແລະ ຮຸນແຮງຂຶໍ້ນ.  ໄພທ າມະຊາດດັື່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕ  ື່ທຸກ
ຂົງເຂດວຽກງານ ເປັນຕົໍ້ນ ຂົງເຂດກະສິກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງນ າໃຊ້
ທີື່ດິນ, ຊັັບພະຍາກອນນ ໍ້າ, ພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກ າ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ການພັດທະນາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ສາທາລະນະສຸກ. ຕົວຢ່າງ ໃນປີ 2009  ພະຍຸເກດສະໜາໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕ ື່ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ 
ປະມານ 94,2 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຕ ື່ປະຊາກອນ 180.000 ກ່ວາຄົນໃນ 30.000 ຄົວ
ເຮ ອນ. ໃນປີ 2011 ພະຍຸນົກເຕັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ປະມານ 200 ລ້ານ ໂດລາ
ສະຫະລັດ, 12 ແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 41 ຄົນ. ໃນປີ 2018 ພະຍຸເຊິນຕິງ ແລະ ພະຍຸ
ເບບິນກ້າໄດ້ກ ື່ໃຫ້ເກີດໄພນ ໍ້າຖ້ວມໜັກ ແລະ ໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕ ື່ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ, ການຜະລິດ, ການ
ບ ລິການ, ຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົື່ງ ແລະ ອ ື່ນໆ ຄິດເປັນເງິນ 371,1 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບເທົື່າກັບ 2,1% 
ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ. ມີການຄາດຄະເນວ່າ ໃນອະນາຄົດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍິື່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນ ໍ້າຖ້ວມຮຸນແຮງ ແລະ ຖີື່ຂຶໍ້ນ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບອ ື່ນໆຕາມມາ. ເຫດການເຫຼົື່ານີໍ້ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ  ສປປ ລາວ ມີຄວາມບອບບາງສູງ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທ າມະ
ຊາດ. ໃນປີ 2018 ສປປ ລາວ ໄດ້ຖ ກຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 22 ຂອງບັນດາປະເທດທີື່ມີຄວາມບອບບາງສູງ ຈາກການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນໂລກ.  

ສປປ ລາວ ເຫັນໄດ້ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ໄດ້ດ າເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢ່າງຈິງ
ຈັງ ຢູພ່າຍໃນປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຄົມໂລກ. ໃນປີ 1995 ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ 
ຕ ື່ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC), ອະນຸສັນຍາກຽວໂຕ ວ່າ
ດ້ວຍ ການຄວບຄຸມການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ (Kyoto Protocol) ໃນປີ 2003 ແລະ ສັນຍາປາຣີ ວ່າ
ດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Paris Agreement) ໃນປີ 2016. ພ້ອມດຽວກັນນີໍ້ ສປປ ລາວ ໄດ້
ຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນປີ 2010 ແລະ ແຜນດ າເນີນງານການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ 2013-2020 ໃນປີ 2013. ໃນປີ 2015 ສປປ ລາວ ໄດ້ນ  າສົ ື່ງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC) ແລະ ໃນປີ 2021 ໄດ້ສົື່ງ NDC ສະບັບປັບປຸງ
ໃຫ້ ສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໃນເດ ອນກັນຍາ 2019 ກ ື່ໄດ້
ຮັບຮອງ ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.  

ຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ ເປັນການປັບປຸງຍຸດທະສາດໃນເມ ື່ອກ່ອນ ທີື່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ໃນປີ 
2010 ເຊິື່ງຖ ເປັນເອກະສານສ າຄັນໜຶື່ງ ດ້ານນະໂຍບາຍໃນການດ າເນີນວຽກງານ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມ ກັບພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນສູງຍິື່ງຂຶໍ້ນ. ເນ ໍ້ອໃນສ າຄັນຂອງຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ ລວມມີ ເປົໍ້າໝາຍລວມ ຮອດປີ 2050, ຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນງານ ຮອດປີ 2030 ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ໜ້າວຽກຍຸດທະສາດ ສ າລັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງ, ສ້າງຄວາມທົນທານ, ປັບຕົວ, ຟ ໍ້ນຟູ ແລະ ກ ື່ສ້າງຄ ນຫຼັງຈາກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ທີື່ເປັນສາເຫດຕົໍ້ນຕ  ຂອງບັນຫາ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ພ້ອມດຽວ
ກັນນີໍ້ ຍຸດທະສາດນີໍ້ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນສ າຄັນ ເຂົໍ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ຕາມທິດ



2 
 

ຍ ນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ,  ເສີມສ້າງການປະສານງານ, ການຮ່ວມມ  ແລະ ຄວາມເປັນເຈົໍ້າການໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງທຸກພາກສ່ວນ ທັງພາຍໃນປະເທດ, ພາກພ ໍ້ນ ແລະ 
ສາກົນ.  

1.2  ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຜົນກະທົບ ແລະ ການແກ້ໄຂໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພ ໍ້ນ 

1.2.1 ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພ ໍ້ນ 
ສະພາບພູມອາກາດ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ອຸນຫະພູມຂອງໂລກ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນລະດັບໄວສົມຄວນ. ນັບ

ຕັໍ້ງແຕ່ກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກ າ (ຊຸມປີ 1850) ມາຮອດ 2017 ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກໄດ້ເພີື່ມຂຶໍ້ນ 1 ອົງສາ
ເຊລເຊສ (ºC). ສາເຫດຕົໍ້ນຕ ແມ່ນຍ້ອນ ການເພິື່ມຂຶໍ້ນຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ (GHGs) ເຊິື່ງເກີດ
ຈາກການຂຸດຄົໍ້ນ ແລະ ນ າໃຊ້ພະລັງງານເຊ  ໍ້ອໄຟ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ 
ແລະ ປ່າໄມ້, ການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ, ການຜະລິດ ແລະ ນ າໃຊ້ ສານເຄມີ, ການສ້າງ ແລະ 
ທ າລາຍສິື່ງເສດເຫຼ ອ. 

ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີື່ປະຊາຄົມໂລກໄດ້ຮັບຮອງ ໃນປີ 2015 ເປັນນິຕິກ າ
ໜຶື່ງທີື່ສ າຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລະດັບໂລກ ເຊິື່ງໄດ້ກ ານົດຄາດໝາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການຄວບຄຸມການເພິື່ມຂຶໍ້ນຂອງອຸນນະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກບ ື່ໃຫ້ກາຍ 1,5ºC ທຽບໃສ່ອຸນຫະພູມກ່ອນຍຸກ
ອຸດສາຫະກ າ. ການກ  ານົດເປົໍ້າໝາຍດັື່ງກ່າວແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນປີ 2018 ຄະນະກ າມະການສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (IPCC) 
ໄດ້ວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານວ່າ ຖ້າຫາກບ ື່ມີການດ າເນີນມາດຕະການຢ່າງຈິງຈັງ ຫຼ  ປ່ອຍໃຫ້ມີການເພິື່ມຂຶໍ້ນຂອງທາດ
ອາຍເຮ ອນແກ້ວຕາມສະພາບປົກກະຕິຄ ໃນລະດັບປະຈຸບັນ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກເພີື່ມຂຶໍ້ນ 
1,5ºC ໃນລະຫວ່າງປີ 2030 ຫາ 2052. ການເພິື່ມຂຶໍ້ນຂອງອຸນຫະພູມຂອງໂລກຄາດວ່າຈະຍັງສ້າງຜົນກະທົບ
ຫຼາຍສົມຄວນຕ ື່ລະບົບພູມອາກາດ ແລະ ປະຊາຄົມໂລກ ເປັນຕົໍ້ນ: 
1) ບັນຫາຄ ໍ້ນຄວາມຮອ້ນ ທີື່ມີຄວາມຮນຸແຮງ: ຈະສ້າງຜົນກະທົບຕ ື່ເຂດຮ້ອນຢ່າງນ້ອຍທຸກໆ 5 ປີ. ຖ້າອຸນຫະພູມ

ສະເລ່ຍຂອງໂລກເພີື່ມຂຶໍ້ນ 2ºC, ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 1,7 ຕ ໍ້ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ອີກ 420 ລ້ານ
ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈາກຄ ໍ້ນຄວາມຮ້ອນທີື່ຮຸນແຮງດັື່ງກ່າວ. ຜົນກະທົບນັໍ້ນລວມມີພະຍາດລະບາດ, 
ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການເສຍຊິວິດ.  

2)  ບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນ ໍ້າຖ້ວມ: ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນປະມານ 350 ລ້ານຄົນ ດ າລົງວິດຢູ່ທ່າມກາງ
ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນເງ ື່ ອນໄຂທີື່ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກຢູ່ໃນລະດັບ 1,5ºC. ຖ້າອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກ
ເພີື່ມຂຶໍ້ນເປັນ 2ºC, ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນ ປະມານ 410 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຖ້າຫາກສາມາດຄວບ
ຄຸມອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1.5ºC, ປະຊາກອນໜ້ອຍກວ່າ 50% ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກການຂາດແຄນນ ໍ້າ ທຽບໃສ່ ກ ລະນີອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກເພີ ື່ມຂຶ ໍ້ນເປັນ 2ºC. ນອກຈາກນີໍ້, 
ປະຊາກອນໂລກຫຼາຍກວ່າ 70% ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ຖ້າອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກເພີື່ມ
ຂຶໍ້ນເຖິງ 2ºC. 

3) ບັນຫາດ້ານການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສຂອງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ: ພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ
ຂອງໂລກເພີື່ມຂຶໍ້ນ 1.5ºC, ປະມານ 6% ຂອງແມງໄມ້, 4% ຂອງສັດມີກະດູກສັນຫລັງ ແລະ 8% ຂອງ
ພຶກສາຊາດ ຈະສູນເສຍຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົນຫຼາຍກວ່າ 50%. ໃນກ ລະນີອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກເພີື່ມ
ຂຶໍ້ນເປັນ 2ºC ສິື່ງທີື່ມີຊີວິດດັື່ງກ່າວ ຈະສູນເສຍຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົນເປັນສອງເທົື່າຕົວ. ຜົນຜະລິດເຂົໍ້າ, ສາລີ, 
ເຂົໍ້າບາເລ ້ແລະ ພ ໍ້ນທີື່ລ້ຽງສັດຂອງໂລກຈະຫຼຸດລົງປະມານ 7%–10%.  

ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຮັບມ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນ ຍ້ອນສະພາບທີື່ຕັໍ້ງ, ເງ ື່ອນໄຂດ້ານພູມສີາດ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວິຖີຊີວິດ, ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພທ າ
ມະຊາດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມ ແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ບັນດາປະເທດອາຊຽນມີຄວາມສ່ຽງຕ ື່ 
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ບັນຫາລະດັບນ ໍ້າທະເລຍ ື່ງສູງຂຶໍ້ນ ຍ້ອນວ່າ ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແມ່ນຢູ່
ລຽບຕາມຊາຍຝັື່ງ. ພ້ອມນີໍ້ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ກ ື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ການກະສິກ າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນ
ຜະລິດ ດ້ານທັນຍາຫານ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາສັງເກດເຫັນວ່າ ຈ ານວນຄັໍ້ງຂອງເຫດການຮຸນແຮງໄດ້ເພີື່ມຂຶໍ້ນ ເຊັື່ນ 
ຝົນຕົກໜັກຂຶໍ້ນ, ຈ ານວນມ ໍ້ທີື່ມີອາກາດຮ້ອນເພີື່ມຂຶໍ້ນ, ໄພນ ໍ້າຖ້ວມມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶໍ້ນ, ພຶດຕິກ າຂອງພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ 
ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງມີການປ່ຽນແປງເຊິື່ງຄາດເດົາໄດ້ຍາກ. ພ້ອມນີໍ້ ກ ື່ສັງເກດເຫັນວ່າ ຂ ໍ້ມູນການຄາດຄະເນການສູນ
ເສຍ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ ກ ື່ຍັງມີໃນບາງປະເທດອາຊຽນເທົື່ານັໍ້ນ ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ກ ື່ແມ່ນຂ ໍ້ມູນທີື່ຕິດພັນກັບໄພນ ໍ້າ
ຖ້ວມ ແລະ ລະດັບນ ໍ້າທະເລຍ ື່ງຂຶໍ້ນ. ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊຽນ, ຄາດວ່າ ສປປ ລາວ ຈະປະສົບກັບ
ບັນຫາອຸນຫະພູມສະເລ່ຍສູງຂຶໍ້ນ ຈາກເພີື່ມຂຶໍ້ນ 0,05ºC ຕ ື່ປີ ໃນໄລຍະ 40 ປີຜ່ານມາ ເປັນ 1,4ºC ເຖິງ 4,3ºC 
ໃນປີ 2100, ພ້ອມທັງໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງມຄີວາມຮຸນແຮງຂຶໍ້ນໃນໄລຍະຍາວ.  

ອັດຕາການເພີື່ມຂຶໍ້ນຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໃນບັນດາປະເທດໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ທຽບໃສ່ 
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງສ າຄັນ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົໍ້ນມາ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຢູ່ປະເທດກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ 
ໃນບັນດາປະເທດອ່າງແມ່ນນ ໍ້າຂອງກ ື່ຍັງເພີື່ມຂຶໍ້ນໃນລະດັບ 1,3%–3,6% ຕ ື່ປີ ຍ້ອນການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ສັງເກດເຫັນວ່າອຸນຫະພູມ ແລະ ປະລິມານນ ໍ້າຝົນສະເລ່ຍປະຈ າປີ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າ
ຂອງມີທ່ອ່ຽງເພີື່ມຂຶໍ້ນ ໂດຍອີງຕາມສະຕິຖິທີື່ໄດ້ເກັບກ າໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ ກ ື່ຍັງເປັນການຍາກ 
ທີື່ຈະລະບຸໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ປະກົດການດັື່ງກ່າວເປັນສາຍເຫດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກ, ມີພະຍຸຮຸນແຮງຂຶໍ້ນ, ມີໄພນ ໍ້າ
ຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງຖີື່ຂຶໍ້ນ ຍ້ອນວ່າ ສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ສະພາບອ ື່ນໆ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງໃນແຕ່ລະປີ 
ແມ່ນບ ື່ຄ ກັນ. ໂດຍອີງຕາມການພະຍາກອນໃນກ ລະນີຕ ື່າສຸດທີື່ອາດຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍໃນ
ອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງອາດສູງເຖິງ 3,3ºC ໃນປີ 2060 ເຊິື່ງສູງກວ່າຖ້າທຽບໃສ່ການຄາດຄະເນອຸນຫະພູມສະເລ່ຍທີື່ອາດ
ຈະເພີື່ມຂຶໍ້ນໂດຍລວມຂອງໂລກ.  

1.2.2 ການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພ ໍ້ນ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍພ ໍ້ນຖານແມ່ນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 

ສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ແລະ ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນປີ 2020 ບັນດາລັດພາຄຂີອງ ສັນຍາປາຣີ ຕ້ອງໄດ້ນ າສົື່ງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດການ
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDCs) ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ສ້າງແຜນດ າເນີນງານ 
ກ່ຽວກັບ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຕ ື່າໃນໄລຍະຍາວ.  

ພາຍໃຕ້ ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສະເພາະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນສູງສຸດ ໄດ້ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດພາຄີ ມີພັນທະປະກອບສ່ວນ: (1) ນ າສົື່ງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂ
ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບປີ 2020  ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2025; (2) ສັງລວມຂ ໍ້ມູນໃນລະດັບ
ໂລກໃນປີ 2023 ເພ ື່ອປະເມີນຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດເປົໍ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມການເພີື່ມ
ຂຶໍ້ນຂອງອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້. ນອກຈາກນີໍ້ ສັນຍາດັື່ງກ່າວຍັງໄດ້ກ ານົດກອບແຜນງານ
ເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ໂດຍໄດ້ກ ານົດເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຮູບແບບການລາຍງານຂອງລັດພາຄີ.  

ພ້ອມດຽວກັນນີໍ້ ບັນດາສະມາຊິກ ຂອງ ອົງການການບິນພົນລະເຮ ອນສາກົນ ແລະ ລັດພາຄີຂອງ ສັນຍາ 
ກິກາລີ ພາຍໃຕ້ ສັນຍາ ມົງເລອານ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງຊັໍ້ນໂອໂຊນ ເຊິື່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສ າຄັນເຂົໍ້າໃນ
ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນສະພາວະໂລກຮ້ອນ. ໃນປີ 2013 ອົງການການບິນພົນລະເຮ ອນສາກົນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 
ກອບໜ້າວຽກໃນລະດັບໂລກ ມາດຕະການດ້ານການຕະຫຼາດ ເພ ື່ອບັນລຸຄວາມສົມດູນໃນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮ ອນແກ້ວ ໃນຂະແໜງການບິນ. ນອກຈາກນີໍ້, ສັນຍາ ກິກາລີ ຍັງໄດ້ກ ານົດເປົໍ້າໝາຍເພ ື່ອຢຸດຕິການນ າໃຊ້ ໄຮ
ໂດຣຟລຸອ ໂຣກາກບອນ (HFCs) ທີື່ໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນຂະບວນການທ າຄວາມເຢັນ ໃນໄລຍະປີ 2036 ຫາ 2047.  

ເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs) ໄດ້ກ ານົດ “ຂີດໝາຍໃນອະນາຄົດ ທີື່ມີຄວາມຍ ນຍົງຫຼາຍ
ຂຶໍ້ນ ສ າລັບທຸກຄົນ”. ເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງທີ 13 ໄດ້ສົື່ງເສີມສະເພາະການປະຕິບັດວຽກງານ ການ
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ຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຕັໍ້ງເປົໍ້າໝາຍເພ ື່ອເສີມສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບ
ຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເປົໍ້າໝາຍດັື່ງກ່າວ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ແລະ ເຊ ື່ອມສານວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຂົໍ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

ບັນດາປະເທດອາຊຽນໄດ້ພ້ອມກັນຢ ນຢັນຄ ນເຈດຈ ານົງຂອງຕົນໃນການສະໜັບສະໜູນຈຸດປະສົງ ແລະ 
ເປົໍ້າໝາຍຂອງ ສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນວັນທີ 02 ພະຈິກ 2019 
ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕ ື່ ກອງປະຊຸມລັດພາຄີ 
ສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັໍ້ງທີ 25. ປະຈຸບັນ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ 
ກ າລັງຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກທີື່ສ າຄັນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. ຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງ, ການສ້າງ
ຄວາມສາມາດ, ການປັບປຸງການຈັດຕັໍ້ງ, ການກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງນິຕິກ າດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ໃນນີໍ້ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂຶໍ້ນ ໃນວຽກງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດໃນຊຸມປີຕ ື່ໜ້າ. ພ້ອມນີໍ້ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ວາງມາດຕະການແຕ່ຫົວທີ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ 
ເສີມຂະຫຍາຍ ກອບຄວາມໂປ່ງໃສ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກດ້ວຍກັນ ດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານ
ການຄາດຄະເນການປ່ອຍ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ເພ ື່ອພ້ອມກັນກ້າວຂຶໍ້ນເປັນ ພາກພ ໍ້ນ
ທີື່ມີການປ່ອຍ ແລະ ການດູດຊັບທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວເປັນສູນໃນອະນາຄົດ. 

ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນມີຕ ື່ ລະບົບ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທັງໃນອະດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນກະທົບໃນ
ອະນາຄົດ. ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າ
ຂອງ (2017) ໄດ້ວາງມາດຕະການໃນການປັບຕົວ ໂດຍອີງໃສ່ພ ໍ້ນຖານດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ພ ໍ້ນຖານດ້ານຄວາມ
ບອບບາງ, ແນໃສ່ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ເພີື່ມຄວາມທົນທານຕ ື່ການປຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າ
ຂອງ. ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນການຮັບມ ຕ ື່ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດທີື່ສ າຄັນທີື່ອາດເພີື່ມທະວີຂຶໍ້ນ ເຊິື່ງອາດສົື່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະລິດກະສິກ າຫຼຸດລົງ ຍ້ອນຂາດແຄນນ ໍ້າ ແລະ 
ໄພນ ໍ້າຖ້ວມທີື່ອາດເພີື່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶໍ້ນ. ສະນັໍ້ນ, ບັນດາປະເທດໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຄວນມີຍຸດທະສາດ ແລະ 
ມາດຕະການໃນໄລຍະຍາວ ໃນການສ້າງອ່າງເກັບນ ໍ້າຊົນລະປະທານ ແລະ ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານຕ້ານໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ.  

1.3  ສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ 

1.3.1 ສະພາບພູມສັນຖານ ແລະ ພູມອາກາດ 
ສປປ ລາວ ຕັໍ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງພາກພ ໍ້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເຊິື່ງເປັນຂົງເຂດໜຶື່ງທີື່ມີການພັດທະນາ 

ແລະ ເຕີບໂຕໄວທີື່ສຸດໃນໂລກ. ສປປ ລາວ ອ້ອມຮອບດ້ວຍປະເທດຣາຊະອານາຈັກ ກ າປູເຈຍ, ສາຫະພາບມຽນ
ມາ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ແລະ ບ ື່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ. ເນ ໍ້ອທີື່ທັງໝົດຂອງ
ປະເທດແມ່ນ 236.800 ກິໂລແມັດມົນທົນ, ໃນນີໍ້ 70% ເປັນເຂດພູດອຍ ແລະ ລຽບຕາມສາຍພູຫຼວງ. ພ ໍ້ນທີື່
ທົື່ງພຽງສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນ ໍ້າຂອງ ເຊິື່ງມີເນ ໍ້ອທີື່ອ່າງຮັບນ ໍ້າ 35% ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ. ສປປ 
ລາວ ມີສະພາບພູມອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ ໂດຍໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກລົມມ ລະສຸມທາງພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ເຊິື່ງພາໃຫ້
ມີຝົນຕົກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ. ພູມອາກາດໄດ້ແບ່ງເປັນສອງລະດູໃຫຍ່ ຄ  ລະດູຝົນ (ພຶດສະພາ - ກັນຍາ) 
ແລະ ລະດູແລ້ງ (ຕຸລາ - ເມສາ), ມີລະດັບນ ໍ້າຝົນສະເລ່ຍ 1.900 ມີລິແມັດ ຕ ື່ປີ. ໃນນີໍ້ 80% ຂອງນ ໍ້າຝົນແມ່ນຢູ່
ໃນລະດູຝນົ. ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍສູງສຸດແມ່ນປະມານ 31°C ແລະ  ຕ ື່າສຸດແມ່ນປະມານ 27°C. 
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1.3.2 ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ 
ຊັບພະຍາກອນທີື່ດິນ: ອີງຕາມແຜນແມ່ບົດການນ າໃຊ້ທີື່ດິນແຫ່ງຊາດ, ການນ າໃຊ້ທີື່ດິນແບ່ງເປັນ 8 

ປະເພດຕາມຈຸດປະສົງຄ  (1) ທີື່ດິນກະສິກ າ, (2) ທີື່ດິນປ່າໄມ້, (3) ທີື່ດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ, (4) ທີື່ດິນອຸດສະຫະກ າ, 
(5) ທີື່ດິນຄົມມະນາຄົມ, (6) ທີື່ດິນວັດທະນະທ າ, (7) ທີື່ດິນປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ (8) ທີື່
ດິນປຸກສ້າງ. ຮອດປີ 2030, ສປປ ລາວ ໄດ້ກ ານົດເປົໍ້າໝາຍໃນການສ າຫຼວດທີື່ດິນເພ ື່ອສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກ
ເປັນທີື່ດິນປ່າໄມ້ປະມານ 16,5 ລ້ານເຮັກຕາ (ຫຼ  70% ຂອງເນ ໍ້ອທີື່ທົື່ວປະເທດ) ໃນນີໍ້ລວມມີເນ ໍ້ອທີື່ດິນປ່າ
ສະຫງວນກວມເອົາ 20%, ເນ ໍ້ອທີື່ດິນປ່າປ້ອງກັນ 35% ແລະ ເນ ໍ້ອທີື່ດິນປ່າຜະລິດກວມເອົາ 13% ແລະ ປ່າປູກ
ອີກຈ ານວນໜຶື່ງ, ເນ ໍ້ອທີື່ດິນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ າກວມເອົາ 2% ແລະ ທີື່ດິນສ າລັບການພັດທະນາອ ື່ນໆ 30% 
ເຊິື່ງລວມມີທີື່ດິນກະສິກ າ 19%, ທີື່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ນ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນຂະແໜງການອ ື່ນໆ 11%. ດັື່ງທີື່ື່ກ່າວມານັໍ້ນ, 
ພ ໍ້ນທີື່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດເປັນພູຜາ ແລະ ເນ ໍ້ອທີື່ 5,24% ມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະເກີດດິນຖະຫຼົ ື່ມ. ທີື່ດິນທີື່
ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເໝາະສົມສ າລັບການກະສິກ າແມ່ນມີຈ າກັດ ຫຼ  ມີພຽງ 3,8 ລ້ານ ເຮັກຕາ (ປະມານ 16% 
ເນ ໍ້ອທີື່ທົື່ວປະເທດ). ນອກຈາກນັໍ້ນ ສປປ ລາວ ຍັງມີດິນຖ່ານຕົມ ທີື່ເປັນບ່ອນສ າຄັນ ໃນການເກັບກັກທາດກາກ
ບອນ. ອີງຕາມການສ າຫຼວດເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນ ໃນປີ 2022 ໄດ້ພົບເນ ໍ້ອທີື່ດິນຖ່ານຕົມແລ້ວປະມານ 1.449 ເຮັກຕາ ໃນ
ແຂວງ ຈ າປາສັກ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ເຊິື່ງຍັງຈະສ ບຕ ື່ສ າຫຼວດເພີື່ມ
ເຕີມໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ.  

ຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ:້ ຕາມສະຖິຕິຜ່ານມາໃນຊຸມປີ 1970, ຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ກວມ
ເອົາ 70% ຂອງເນ ໍ້ອທີື່ປະເທດ, ແຕ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຍ້ອນການບຸກເບີກເນ ໍ້ອທີື່ປ່າ, ການຂຸດຄົໍ້ນໄມ້ ແລະ ໄຟໄໝ້ປ່າ. 
ອັດຕາການຫຼຸດລົງຂອງເນ ໍ້ອທີື່ປ່າໄມ້ ແມ່ນ 1,1% ຕ ື່ປີ ໃນລະຫວ່າງປີ 2005 – 2015. ໃນປ ີ2015 ສປປ ລາວ 
ມີຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ກວມເອົາ  58% ແລະ ປີ 2019 ກວມເອົາ 62% ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ແລະ ສ ບຕ ື່ສູ້
ຊົນເພ ື່ອຍົກລະດັບຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນ ໍ້ອທີື່ທົື່ວປະເທດຕາມຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 
2035. ເນ ໍ້ອທີື່ສາມາດກາຍເປັນປ່າໄດ້ມີ 26,7%, ເນ ໍ້ອທີື່ດິນກະສິກ າ 10,5%, ພ ໍ້ນທີື່ພ ດພັນອ ື່ນໆ 1,7%, ແຫຼື່ງ
ນ ໍ້າໜ້າດິນ 1,7%, ພ ໍ້ນທີື່ດິນອ ື່ນໆ 1,1% ແລະ ເຂດກ່ໍສ້າງພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ 0,4%. ປ່າໄມ້ມີຄວາມສ າຄັນຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍຕ ື່ການດ າລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ. ໃນປີ 2005, ປະມານ 80% ຂອງພົນລະເມ ອງລາວດ າລົງຊີວິດ
ຕິດພັນກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. 

ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ: ສປປ ລາວ ມີປະລິມານນ ໍ້າໜ້າດິນປະມານ 377,3 ກິໂລແມັດກ້ອນ (Km3) ຕ ື່ປີ ເຊິື່ງ
ຄິດສະເລ່ຍເປັນປະມານ 55.000 ແມັດກ້ອນຕ ື່ຄົນຕ ື່ປີ. ເນ ໍ້ອທີື່ປະມານ 95%  ຂອງປະເທດແມ່ນນອນຢູ່ໃນອ່າງ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນ 35% ຂອງປະລິມານນ ໍ້າໜ້າດິນລົງສູ່ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ການນ າໃຊ້ນ ໍ້າໃນ ສປປ ລາວ 
ທັງໝົດແມ່ນປະມານ 4.260 ລ້ານ Km3/ປີ, ຕົກເປັນ 1,3% ຂອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າຈ ດທັງໝົດຂອງຕົນ. ການ
ນ າໃຊ້ນ ໍ້າເຂົໍ້າໃນອຸດສາຫະກ າແມ່ນ 4%; ການນ າໃຊ້ນ ໍ້າໃນຄົວເຮ ອນແມ່ນ 3,1% ແລະ ການນ າໃຊ້ນ ໍ້າເຂົໍ້າໃນການ
ກະສິກ າແມ່ນ 93%.  

ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ: ທ່າແຮງບົື່ມຊ້ອນຂອງຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດທີື່ມີຢູ່ ສປປ ລາວ ທີື່ໄດ້ຂ ໍ້ມູນຈາກ
ໂຄງການ ໃນໄລຍະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ໄລຍະຂຸດຄົໍ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ມີຂ  ໍ້
ມູນປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດຄ  ແຮ່ຄ າ-ເງິນ ແມ່ນມີຈ ານວນ 389.183.275 ໂຕນ ແລະ ແຮ່ທອງ ຈ ານວນ 
156.269.912 ໂຕນ, ແຮ່ນີແກນ ຈ ານວນ 608.075 ໂຕນ, ແຮ່ໂກບານ ຈ ານວນ 21.153 ໂຕນ, ແຮ່ອັງຕີ
ມອນ ຈ ານວນ 482.960 ໂຕນ, ແຮ່ກົື່ວ ຈ ານວນ 23.061.700 ໂຕນ, ແຮ່ຊ ນ+ສັງກະສີ ຈ ານວນ 2.087.953 
ໂຕນ, ແຮ່ເຫຼັກ ຈ ານວນ 100.907.894 ໂຕນ, ແຮ່ທາດຫາຍາກ ຈ ານວນ 319.631.237 ໂຕນ, ຫີນປູນ
ຈ ານວນ 1.364.985.807 ໂຕນ, ຫີນກາວ ຈ ານວນ 11.080.986 ໂຕນ, ແຮ່ບົກຊິດ ຈ ານວນ 407.131.300 
ໂຕນ, ເກ ອໂປຕາສ ຈ ານວນ 12.320.015.470 ໂຕນ, ຖ່ານຫີນ ຈ ານວນ 4.677.099.875 ໂຕນ, ບາຣິດ
ຈ ານວນ 92.876.690 ໂຕນ, ແຮ່ກວັດ ຈ ານວນ 852.081 ໂຕນ, ຫີນປາໂກໄດ ຈ ານວນ 1.115.905 ໂຕນ, 
ຫີນປູນ 1.153.230.814 ໂຕນ, ດິນໜຽວ ຈ ານວນ 8.417.500 ໂຕນ. ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດທີື່ສ າຄັນ ແລະ 
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ກ າລັງຖ ກຂຸດຄົໍ້ນໃນປະຈຸບັນ ປະກອບມີ ແຮ່ຄ າ, ທອງ, ແຮ່ທາດຫາຍາກ, ກົື່ວ, ຊ ນ, ສັງກະສີ, ອັງຕີມອນ, ເຫັຼກ, 
ບົກຊິດ, ຖ່ານຫີນ, ຫີນກາວ, ເກ ອໂປຕັສ, ຫີນປູນຜະລິດຊີມັງ, ຫີນປາໂກໄດ, ຫີນຮັບໃຊ້ກ ື່ສ້າງ ແລະ ຫີນ
ອຸດສາຫະກ າຈ ານວນໜຶື່ງ. ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ ການສົື່ງເສີມການພັດທະນາບ ື່ແຮ່ ແມ່ນມີຜົນສ າເລັດໃນຫຼາຍ
ດ້ານ, ເປັນຕົໍ້ນ ການສ້າງຕັໍ້ງໂຮງງານ ຂຸດຄົໍ້ນ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ແປຮູບແຮ່ທາດ, ການຈ ານ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົື່ງອອກ
ຕ່າງປະເທດ. ທັງໝົດເຫົຼື່ານີໍ້ ແມ່ນເປັນທ່າແຮງເພ ື່ອສ້າງຖານລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດ ໃນໄລຍະຍາວ.  

ພະລັງງານ: ທ່າແຮງການພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າແມ່ນປະມານ 23.000 MW ເຖິງ 26.000 
MW. ອີງຕາມການປັບປຸງຂ ໍ້ມູນແຫຼື່ງຜະລິດໄຟຟ້າໃນປີ 2022, ໂຮງງານໄຟຟ້າທີື່ດ າເນີນການຜະລິດແລ້ວ ໃນ
ກ າລັງຕິດຕັໍ້ງ 1 MW ຂຶໍ້ນໄປ ປະກອບມີ 93 ໂຄງການ, ລວມກ າລັງຕິດຕັໍ້ງທັງໝົດ 11.661,14 MW, ລວມ
ພະລັງງານທີື່ຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ 58.700,61 GWh/ປີ. ໃນນີໍ້ປະກອບມີ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າ 81 ໂຄງການ, 
ມີກ າລັງຕິດຕັໍ້ງ 9.615,14 MW, ພະລັງງານທີື່ຜະລິດໄດ້ 45.703,25 GWh/ປີ. ນອກຈາກນີໍ້ ກ ື່ແມ່ນການ
ຜະລິດໄຟຟ້າຈາກຖ່ານຫີນ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນອ ື່ນໆ.  

ຮອດປີ 2021, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທົື່ວປະເທດ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄ  1) ຈ ານວນເມ ອງທີື່ມີໄຟຟ້າໃຊ້
ແມ່ນບັນລຸ 100% ໃນຈ ານວນ 148 ເມ ອງ; 2) ຈ ານວນບ້ານທີື່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ແມ່ນລັບລຸ 93,3% ໃນຈ ານວນບ້ານ
ທັງໝົດ 8.450 ບ້ານ ແລະ ຈ ານວນບ້ານ ທີື່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ແລ້ວມີ 7.866 ບ້ານ; ແລະ 3) ຈ ານວນຄົວເຮ ອນທີື່ມີ
ໄຟຟ້າໃຊ້ແມ່ນບັນລຸ 95% ເຊິື່ງ ເປັນຕົວຊີໍ້ວັດໜຶື່ງທີື່ສ າຄັນ ແລະ ສະແດງເຖິງເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ 
ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ບ ື່ແຮ່ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ VIII 
(2016 – 2020) ແລະ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ບ ື່ແຮ່ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ IX (2021 – 2025), ລະບົບສາຍ
ສົື່ງໄຟຟ້າ ທີື່ນ າໃຊ້ໃນທົື່ວປະເທດ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 63.563 km/cct. ໃນນີໍ້ປະກອບມີສາຍສົື່ງແຮງດັນສູງ 
500 kV: 626 km/cct; 230 kV: 2.637 km/cct; 115 kV:7.213 km/cct; ສາຍສົ ື່ງແຮງດັນກາງ 22 
kV: 34.626 km/cct; ແລະ ສາຍສົື່ງແຮງດັນຕ ື່າ 0,4 kV: 20.441 km/cct. ລະບົບສະຖານີໄຟຟ້າ ທີື່ນ າໃຊ້
ໃນຂອບເຂດດທົື່ວປະເທດທັງໝົດ 74 ແຫ່ງ. ໃນນີໍ້ປະກອບມີ ສະຖານີ 230/115/22 kV ມີ 11 ແຫ່ງ,  
ສະຖານີ 115/22 kV ມີ 62 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີ T-Off 230 kV ມີ 1 ແຫ່ງ. 

ເຖິງວ່າ ສປປ ລາວ ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າໄດ້ຫຼາຍກ ື່ຕາມ, ແຕ່ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ອາດກະທົບຕ ື່ສະຖຽນລະພາບຂອງປະລິມານນ ໍ້າ ແລະ ກ າລັງການຜະລິດ. ຕົວຢ່າງ ໄພ
ແຫ້ງແລ້ງທີື່ເກີດຂຶໍ້ນໃນປີ 2019 ໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ການຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັໍ້ນຄົງ ແລະ ການສົື່ງອອກ 
ພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ. ນອກຈາກນີໍ້ ລາຄາໄຟຟ້າອາດມີຄວາມບ ື່ແນ່ນອນ ເຊິື່ງຄາດວ່າຈະມີຄວາມແປປວນໃນ
ລະດັບສູງໃນປີ 2030 ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພະລັງງານດັື່ງກ່າວຫຼຸດລົງເຖິງ 77% ໃນປ ີ2040. 

ນອກຈາກພະລັງງານນ ໍ້າທີື່ກ່າວມາ, ສປປ ລາວ ຍັງມີພະລັງງານທົດແທນອ ື່ນທີື່ສ  າຄັນ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ: 
ພະລັງງານຈາກຊີວະມວນ, ແສງຕາເວັນ, ແກັດຊີວະພາບ, ຄວາມຮ້ອນຈາກໃຕ້ດິນ ແລະ ລົມ, ເຊິື່ງອາດສາມາດ
ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 2.068 ເມກະວັດ (MW) ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ 889 ກິໂລໂຕນ (Ktoe). ໃນ
ນັໍ້ນ, ຊີວະມວນ ມີທ່າແຮງທີື່ອາດສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 938 MW ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ 227 
Ktoe, ໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນອາດມີເຖິງ 511 MW ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ 218 ກິໂລໂຕນ (Ktoe),  
ແກັດຊີວະພາບອາດສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 313 MW ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ 444 Ktoe, ສິື່ງເສດ
ເຫຼ ອ 216 MW, ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຈາກໃຕ້ດິນ 59 MW ແລະ ລົມມີຫຼາຍກວ່າ 40 MW. ໃນປີ 2015, 
ການນ າໃຊ້ພະລັງງານທັງໝົດໃນປະເທດແມ່ນ 3.122 Ktoe ໃນຂະນະທີື່ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງທັງໝົດ
ແມ່ນ 4.765 Ktoe (ສ່ວນທີື່ເຫຼ ອແມ່ນສົື່ງອອກ). ພະລັງານທີື່ນ າໃຊ້ ປະມານ 46% ແມ່ນມາຈາກຊີວະມວນ 
(ຟ ນ ແລະ ຖ່ານ), ນ ໍ້າມັນ 29%, ຖ່ານຫີນ 13 %, ໄຟຟ້າ 12%. ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົໍ້ນມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້
ຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍຖ່ານຫີນລິກໄນໃນສັດສ່ວນ 14% ເຊິື່ງພາໃຫ້ມີການເພີື່ມການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນ
ແກ້ວ ຂອງປະເທດຂຶໍ້ນ. ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຈາກຖ່ານຫີນສາມາດເພີື່ມຂຶໍ້ນໄດ້ເຖິງ 22% ຂອງການຜິດລິດ
ພະລັງງານທັງໝົດໃນປີ 2040, ເຊິື່ງການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວກ ື່ຈະເພີື່ມຂຶໍ້ນ 4 ເທົື່າຕົວທຽບໃສ່ລະດັບການ
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ປ່ອຍໃນປີ 2015 ຖ້າບ ື່ມີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີື່ເໝາະສົມ. ການຜະລິດໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈາກພະລັງງານ
ທົດແທນ. ຄາດຄະເນວ່າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທັງໝົດໃນປີ 2025 ແມ່ນ  4.930 ກິໂລໂຕນ (Ktoe) ແລະ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຕັໍ້ງເປົໍ້າໝາຍວ່າ ຈະເພີື່ມການນ າໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ກວມເອົາ 30% ຂອງຄວາມຕ້ອງການ
ພະລັງງານທັງໝົດໃນປີ 2025.  

ຊີວະນາໆພັນ: ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ສັດເລ ອຄານ ແລະ ສັດເຄິື່ງບົກ
ເຄິື່ງນ  ໍ້າມີ 166 ສາຍພັນ, ນົກ 700 ສາຍພັນ, ເຈຍ 90 ສາຍພັນ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ  ໍ້ານົມ 500 ສາຍພັນ. ໃນ
ແມ່ນ  ໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນ  ໍ້າຂອງ ປະກອບມີຊະນິດພັນປາພ ໍ້ນເມ ອງປະມານ 500 ສາຍພັນ. ນອກຈາກນັັໍ້ນ, ກ ື່
ຄາດວ່າຍັງມີພ ດໃຫ້ດອກປະມານ 8.000-11.000 ສາຍພັນ. ຊີວະນານາພັນແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ ື່
ປະຊາຊົນ ເປັນຕົໍ້ນ ເຄ ິື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ພ ດທີິື່ເປັນຢາປົວພະຍາດ. ນອກນັັໍ້ນ, ຍັງເປັນຊະນິດພັນກະສິກ າທີິື່ມີ
ຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ປະມານ 67% ຂອງປະຊາກອນລາວ ແມ່ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ອາໄສ
ປ່າໄມ້ໃນການດ າລົງຊີວິດ. ລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວທີິື່ທຸກຍາກປະມານ 40% ແມ່ນມາຈາກເຄ ິື່ອງປ່າຂອງດົງ. ຍ້ອນ
ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶໍ້ນ ໃນອະນາຄົດ ເຊິື່ງຈະສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ຄວາມສາມາດປັບຕົວຂອງ
ຊີວະນານາພັນ ແລະ ກະທົບຕ ື່ການເຂົ ໍ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດັື່ງກ່າວຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວ
ຊົນນະບົດ ຢ່າງຫີຼກລ່ຽງບ ື່ໄດ້ ເຊິື່ງຈ າເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການອັນເໝາະສົມແຕ່ຫົວທີ.  

1.3.3 ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕ ື່ເນ ື່ອງສະເລ່ຍໃນລະດັບ 6% ຕະຫຼອດໄລຍະໜຶື່ງທົດ

ສະວັດຜ່ານມາ (2012-2021), ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການສົື່ງອອກແຮ່ທາດ, ໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານນ ໍ້າ, ໄມ້ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້. ໃນປີ 2018 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 6,3%, ມູນຄ່າຕາມ
ລາຄາໃນປີ ຕົກເປັນ 152.414 ຕ ໍ້ກີບ ຫຼ  18,13 ຕ ໍ້ໂດລາສະຫະລັດ. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ ື່ຫົວຄົນ
ແມ່ນ 2.585 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິື່ງປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ໃນປີດັື່ງກ່າວແມ່ນປະມານ 7.012.995 ຄົນ.    
ຂະແໜງກະສິກ າ ຂະຫຍາຍຕົວ 1,3%, ກວມເອົາ 15,70 ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ. ຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກ າ ຂະຫຍາຍຕົວ 7,8%, ກວມເອົາ 31,10% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ. ຂະແໜງບ ລິການ 
ຂະຫຍາຍຕົວ 6,9%,  ກວມເອົາ 41,60% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ. ຂະແໜງພາສີ-ອາກອນຜະລິດ 
ຂະຫຍາຍຕົວ 6,2%, ກວມເອົາ11,10% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະຍະຜ່ານມາ ເສດຖະກິດຈະມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕ ື່ເນ ື່ອງກ ື່ຕາມ, ແຕ່ກ ື່ຍັງມີຄວາມບອບ
ບາງ ເນ ື່ອງຈາກ ການຂັບເຄ ື່ອນເສດຖະກິດ ຍັງອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເປັນຫຼັກ, ຖານການຜະລິດຍັງບ ື່
ເຂັໍ້ມແຂງ, ການຜະລິດສິນຄ້າຍັງບ ື່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານຍັງບ ື່ທັນພຽງພ  ແລະ ບ ື່ມີຄວາມທົນທານຕ ື່
ໄພພິບັດທ າມະຊາດ ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ ດັດສະນີຄວາມບອບບາງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ບ ື່
ບັນລຸຕາມເປົໍ້າໝາຍ. ດ້ວຍເຫດນີໍ້, ສປປ ລາວ ຈຶື່ງຍັງບ ື່ສາມາດ ປະກາດຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກ ປະເທດດ້ວຍພັດທະນາ 
ໃນປີ 2020 ໄດ້ຕາມກ ານົດໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັໍ້ງທີ VIII (2016-2020) ໄດ້. 
ອີງຕາມ ການກ ານົດມາດຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂໃນການຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນຕ້ອງບັນລຸ 3 ເງ ື່ອນໄຂຄ : 1) ລະດັບລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕ ື່ຫົວຄົນ (GNP per capita), 
2) ລະດັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (HAI) ແລະ 3) ລະດັບຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) 
ຊຶື່ງຈະມີການປະເມີນທຸກໆ 3 ປີ ຫຼ  ອາດມີການປ່ຽນແປງ ໂດຍອີງຕາມສະພາບ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງໂລກ ໃນ
ໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ. ແຕ່ສ າລັບສະພາບຂອງ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ປະມານໜຶື່ງສ່ວນສີື່ຂອງປະຊາກອນ ດ າລົງຊີີວິດໃນ
ເງ ື່ອນໄຂທີື່ື່ຕ ື່າກວ່າລະດັບເສັໍ້ນຄວາມທຸກຍາກ ທີື່ສະຫະປະຊາຊາດກ ານົດ ແລະ ກ ື່ເປັນປະເທດທີື່ມີເສດຖະກິດ
ນ້ອຍທີື່ສຸດອັນດບັທີສາມ ໃນພາກພ ໍ້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃນປີ 2020, ສປປ ລາວ ໄດ້ປະເຊີນກັບໄພຂົື່ມຂູ່
ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສາຍພັນໃໝ່ລະບາດ (COVID-19) ເຊິ ື່ງເຮັດໃຫ້
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເຕີບໂຕພຽງ 3,3%. ອັດຕາດັື່ງກ່າວ ຍັງຖ ເປັນໜຶື່ງໃນອັດຕາການເຕີບໂຕທີື່ສູງທີື່ສຸດ
ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນໄພຂົື່ມຂູ່ຕ ື່ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
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ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ. ໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນໄລຍະ 2018 ແລະ 2019 ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍດ້ານເສດຖະກິດເຖິງ 750 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ການກະສິກ າ, ການ
ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການຂົນສົື່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ສປປ ລາວ ກ ື່ຍັງໄດ້ສ ບຕ ື່ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ 
ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2026 ແລະ 
ຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງ. ສັງເກດຕີລາຄາລວມແລ້ວ ໃນອະນາຄົດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະ
ຍັງຄົງຂຶ ໍ້ນກັບ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ (ແຮ່ທາດ, ໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າ ແລະ ໄມ້), ການບ ລິການ ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າ. ເຫັນໄດ້ວ່າ ຕະຫຼອດໄລຍະປີ 2020-2022, ຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າຂອງ ສປປ ລາວ 
ກ ື່ຍັງຄົງເຕີບໂຕຢ່າງຕ ື່ເນ ື່ອງຢູ່. 

ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນ 7.012.995 ຄົນໃນປີ 2018. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸໜຸ່ມ 
(ອາຍຸສະເລ່ຍ, ລະຫວ່າງ 24,4 ປີ). ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ 65% ຂອງປະຊາກອນລາວ ດ າລົງຊີວິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ 
ແລະ 70% ຂອງປະຊາກອນມີອາຊີບເປັນຊາວກະສິກອນ ເຊິື່ງປະກອບສ່ວນ 17,7% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະ
ພັນພາຍໃນ. ໃນນັໍ້ນ ເກ ອບ 70% ຂອງວຽກງານກະສິກ າແມ່ນແຮງງານເພດຍິງ. ຊາວກະສິກອນລາວດ າລົງຊີວິດ
ຕິດພັນກັບທ າມະຊາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂພສະນາການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ 
ສາຍນ ໍ້າລ າທານ ເຊິື່ງເປັນອີກສາຍເຫດໜຶື່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ມີຄວາມບອບບາງຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ.  

ອີງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ IX (2021-2025), ລັດຖະບານ ໄດ້
ເລັງໃສ່ ການຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກສະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເພ ື່ອກາຍເປັນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງ, ການ
ເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດມີຄວາມຍ ນຍົງ, ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ທີື່ລວມເອົາການລົບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ເປັນສູນ ແລະ ມີຄວາມທົນທານຕ ື່ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕາມທິດ 
ສີຂຽວ ແລະ ຍ ນຍງົ. 

1.4  ຕີລາຄາການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ຜົນກະທົບ ແລະ ການແກ້ໄຂວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

1.4.1 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ື່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນ ສະພາວະການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມສະເລ່ຍເທິງພ ໍ້ນຜິວໂລກ ທີື່

ເພີື່ມຂຶໍ້ນເກີນເກນປົກກະຕິໃນໄລຍະຍາວ ເຊິື່ງເກີດມາຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດ ໂດຍກົງ ຫຼ  ທາງອ້ອມ ຫຼ  ເກີດ
ຈາກທ າມະຊາດ ທີື່ເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບຂອງຊັໍ້ນບັນຍາກາດປ່ຽນແປງ. 

ໃນປີ 2018, ສປປ ລາວ ມີອຸນຫະພູມສະເລ່ຍປະມານ 30,8°C. ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ ຢູ່ເຂດພາກເໜ ອ 
ປະມານ 28,41°C, ສ່ວນພາກອ ື່ນໆແມ່ນ 31,38°C. ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງ ເຊັື່ນ
ຕະຫຼອດ 30 ປີ (1976 -2005) ທີື່ຜ່ານມາ ອຸນຫະພູມຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເພີື່ມຂຶໍ້ນ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງ 
ທຸກໆ 10 ປີ. ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະປີໄດ້ເພີື່ມຂຶໍ້ນໃນອັດຕາ 0,022°C ຕ ື່ປີ. ໃນນີໍ້ ອຸນຫະະພູມສະເລ່ຍສູງ
ສຸດເພີື່ມຂຶໍ້ນແມ່ນ 0,017°C/ປີ ແລະ ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຕ ື່າສຸດເພີື່ມຂຶໍ້ນ 0,023°C/ປີ.  

ປະລິມານນ ໍ້າຝົນສະເລ່ຍປະຈ າປີແມ່ນປະມານ 1.896-2.085 ມມ/ປີ ນັບແຕ່ປີ 1976-2005. 
ປະລິມານນ ໍ້າຝົນໄດ້ເພີື່ມຂຶໍ້ນປະມານ 1.46 ມມ/ປີ ຕະຫຼອດ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ແລະ ແຕ່ລະທົດສະວັດ ກ ື່ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ປະລິມານນ ໍ້າຝົນສະເລ່ຍປະຈ າປີແມ່ນສູງກວ່າເກນປົກກະຕິ (+/-7%), ມີບາງປີກ ື່ເພີື່ມຂຶໍ້ນ 
ແລະ ຫຼູດລົງປະມານ 20%. ໃນຕ ື່ໜ້າ, ໂດຍອີງໃສ່ການພະຍາກອນໂດຍນ າໃຊ້ແບບຈ າລອງ RCP 4.5, 
ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຈະເພີື່ມຂຶໍ້ນຕ ື່  ມ. ສ າລັບໄລຍະສັໍ້ນແຕ່ປີ 2021-2050, ອຸນຫະພູມສູງສຸດຈະເພີື່ມຂຶໍ້ນໃນ
ລະຫວ່າງ 1,03-1,29°C ແລະ ອຸນຫະພູມຕ ື່າສຸດຈະຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງ 1,09-1,36°C. ແຕ່ປີ 2070 ເຖິງ 
2099, ອຸນຫະພູມສູງສຸດອາດເພີື່ມຂຶໍ້ນ 2,05 ເຖິງ 2,56°C ແລະ ອຸນຫະພູມຕ ື່າສຸດຈະຫຼຸດລົງແຕ່ 2,04 ເຖິງ 
2,47°C. ປະລິມານນ ໍ້າຝົນຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝົນ ແລະ ລະດູແລ້ງ. 
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ປະລິມານນ ໍ້າຝົນຈະຫຼຸດລົງແຕ່ເດ ອນກຸມພາ ຫາ ເດ ອນເມສາ ຕາມການຄາດຄະເນໂດຍການນ າໃຊ້ ແບບຈ າລອງ 
ການວິເຄາະສະພາບພູມອາກາດ RCP 4.5 ແລະ RCP 8.5. ການຈ າລອງໂດຍນ າໃຊ້ວິທີ RCP 8.5 ກ ື່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະລິມານນ ໍ້າຝົນປະຈ າປີມີການປ່ຽນແປງຢູ່ລະຫວ່າງ -37% ເຖິງ -19%. ແຕ່ເດ ອນພຶດສະພາ ຫາ 
ເດ ອນກັນຍາ ປະລິມານນ ໍ້າຝົນຈະມີການເພີື່ມຂຶໍ້ນ ແລະ ອາດສູງເຖິງ 49% ຂອງເດ ອນກ ລະກົດ ໂດຍນ າໃຊ້
ແບບຈ າລອງ RCP 8.5. ການປະເມີນໂດຍນ າໃຊ້ ແບບຈ າລອງ RCP 4.5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະລິມານນ ໍ້າຝົນ
ຈະຫຼຸດລົງນ້ອຍກວ່າ 10% ໃນລະຫວ່າງເດ ອນມິຖຸນາ ຫາ ເດ ອນກັນຍາ ແຕ່ມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶໍ້ນປະມານ 3% ເຖິງ 
46% ໃນເດ ອນກ ລະກົດ ຫາ ເດ ອນທັນວາ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວໃນລະດັບຕ ື່າກ ື່ຕາມ (ປະມານ 50.000 
GgCO2eq ໃນປີ 2000, ຄາດຄະເນ 82.000 GgCO2eq ໃນປີ 2020 ແລະ 104.000 GgCO2eq              
ໃນປ ີ2030), ແຕ່ກ ື່ມີຄວາມບອບບາງສູງຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ດັື່ງທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັໍ້ນ. ໄພນ ໍ້າຖ້ວມໄດ້
ສ້າງຜົນກະທົບຕ ື່ຫຼາຍຂະແໜງການໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນຕົ ໍ້ນ ການກະສິກ າ, ລະບົບ
ຊົນລະປະທານ, ຂົວທາງ ແລະ ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ. ຜົນກະທົບດັື່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັໍ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານຫຼຸດລົງ. ໄພນ ໍ້າຖ້ວມໃນຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບໜັກສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະຕ ື່ ຜົນຜະລິດເຂົໍ້າບ ື່ໄດ້
ຕາມຄາດໝາຍ ຕົວຢ່າງ ໃນປີ 2017 ເນ ໍ້ອທີື່ນາຂອງ ສປປ ລາວ ປະມານ 30.000 ເຮັກຕາ ຖ ກຜົນກະທົບຈາກ 
ໄພນ ໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຕັກກະແຕນລະບາດ (ສູນເສຍຜົນຜະລິດເຂົໍ້າປະມານ 130.000 ໂຕນ), ໃນປີ 
2018 ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸລະດູຮ້ອນສອງຫົວ ເຊິື່ງເປັນສາເຫດໜຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂ ື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ ໍ້ານ້ອຍພັງ 
ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທາງດ້ານຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ. ພ້ອມດຽວກັນນີໍ້, 
ເນ ໍ້ອທີື່ປູກເຂົໍ້າກ ື່ຖ  ກທ າລາຍຫຼາຍກວ່າ 100.000 ເຮັກຕາ ຊຶື່ງຕົກເປັນປະມານ 12% ຂອງ ເນ ໍ້ອທີື່ປູກເຂົໍ້າທັງໝົດ
ທົື່ວປະເທດ, ຜົນຜະລິດເຂົ ໍ້າກ ື່ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີ 2017 ແລະ ສົ ື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ປະຊາກອນປະມານ 
750.000 ຄົນ. ນອກຈາກນັໍ້ນ, ກ ື່ຍັງເຮັດໃຫ້ລາຄາເຂົໍ້າ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶໍ້ນ, ມີຄວາມສ່ຽງຕ ື່ ພະຍາດ
ຖອກທ້ອງ, ໄຂ້ຍຸງລາຍ, ພະຍາດລະບາດທີື່ເກີດຂຶໍ້ນໃໝ່ ແລະ ກັບຄ ນມາໃໝ່, ພະຍາດລະບາດຕາມລະດູການ 
ແລະ ໄຂ້ມະເລເລຍຫຼາຍຂຶໍ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກຍິື່ງສາຫັດຂຶໍ້ນຕ ື່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້
ເຖົໍ້າ ແລະ ຄົນທຸກຍາກ. ຕີຄາລາລວມແລ້ວ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສູນເສຍທັງໝົດແມ່ນປະມານ 3.167 ຕຶໍ້ກີບ 
(371 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ) ຫຼ  ປະມານ 2,1% ຂອງລວມຍອດພະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ. ດ້ານການເງິນ ສ າລັບ 
ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ປະມານ 350 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ມາຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານດັື່ງກ່າວຢູ່ ສປປ ລາວ. 

1.4.2 ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄລຍະຜ່ານມາ  
ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) 
ລວມທັງ ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ (COP), ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນ. ວຽກງານຕົໍ້ນຕ ທີື່ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດສັງລວມມີ ການປັບປຸງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມ , ການປັບປຸງ ແລະ 
ສ້າງນະໂຍບາຍ, ການປັບປຸງການຈັດຕັໍ້ງ, ການສ້າງເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ການປະສານງານ, ການສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ, ການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຈິດສ ານຶກ, ການຄົໍ້ນຄວ້າ, ຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ກົນໄກການເງິນ, ເຊິື່ງສັງລວມ
ໄດ້ດັື່ງລຸ່ມນີໍ້.  
1) ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ າ  

ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີື່ຖ ກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2019 ຖ ເປັນເອກະສານພ ໍ້ນຖານ
ສ າຄັນໜຶື່ງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບທິດທາງໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ສ າຄັນ ໂດຍສະເພາະ ໃນ
ວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ວຽກງານສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ປັບຕົວເຂົ ໍ້າກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ສປປ ລາວ. ດ າລັດດັື່ງກ່າວໄດ້ມອບໃຫ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
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ສິື່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ມີບົດບາດນ າພາ ແລະ ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສວ່ນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ພ້ອມກັນຮັບມ ຢ່າງຕັໍ້ງໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ດ າລັດສະບັບນີໍ້ຍັງໄດ້ເນັໍ້ນໜັກວຽກ
ງານ: (1) ການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້ການປະສານງານການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, (2) ການປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນທີື່ຄວາມບອບບາງ ເພ ື່ອຊ່ວຍການຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດ ວຽກງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງຊາດ ແລະ (3) ການສ້າງຕັໍ້ງຂອບເຂດໜ້າ
ວຽກ ເພ ື່ອເພີື່ມການດູດຊັບທາດກາກບອນ ແລະ ກະກຽມຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮ ອນແກ້ວຕ່ໍື່າ ແລະ ອ ື່ນໆ.  
2) ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ມີແຜນງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ (NAPA) ໃນປີ 
2009, ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນປີ 2010 ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2013 ຫາ 
2020, ແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  (NDC) ໃນປີ 2015 
ແລະ 2020, ແຜນດ າເນີນງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ເພ ື່ອຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ແລະ ປັບຕົວຕ ື່ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (TNA-TAP) ຂອງຂະແໜງການກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ໃນປີ 2018.  

ແຜນງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ ານົດຈຸດປະສົງ ດ້ານການປັບຕົວ
ເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມທັງໄດ້ກ ານົດວຽກງານບຸລິມິສິດ ດ້ານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງການກະສິກ າ, ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ໃນແຜນງານດັື່ງກາ່ວ 
ຍັງມີຫຼາຍໆບຸລິມະສິດທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ເຊັື່ນ ການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ, ການເພີື່ມຄວາມທົນທານໃຫ້ແກ່ແນວພັນ
ພ ດ ແລະ ສັດລ້ຽງ  ລວມທັງ ການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບຍ ນຍົງ.  

ນອກຈາກນີໍ້ ຍັງໄດ້ເຊ ື່ອມສານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົໍ້າໃນ ຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນການຕ່າງໆ ເຊັື່ນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັໍ້ງທີ VIII, ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. 
3) ການສ າຫຼວດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ ທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ນ າສົື່ງ ບົດສ ື່ສານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທ າອິດ (FNC) 
ໃນປີ 2000 ແລະ ສະບັບທີສອງ (SNC) ໃນປີ 2013, ບົດລາຍງານການສ າຫຼວດ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນທາດ
ອາຍເຮ ອນແກ້ວທຸກສອງປີ (BUR) ໃນປີ 2020. ໃນປີ 1990 ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ດູດຊັບທາດອາຍ
ເຮ ອນແກ້ວ ໃນລະດັບ 104.570 GgCO2eq ແລະ ກາຍມາເປັນປະເທດປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວໃນປີ 
2000 ເຊິື່ງມີການປ່ອຍສຸດທິເທົື່າກັບ 41.764 GgCO2eq. ໃນປີ 2014 ສປປ ລາວ ໄດ້ປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນ
ແກ້ວສຸດທິ 24.099 GgCO2eq. ໂດຍລວມແລ້ວ ຂົງເຂດການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ, ການປ່ຽນແປງການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ 
ແລະ ປ່າໄມ້ (LULUCF) ເປັນຂົງເຂດທີື່ປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮ ອນແກ້ວທັງໝົດ, ສ່ວນທີື່ເຫຼ ອແມ່ນປ່ອຍຈາກ ຂະແໜງການພະລັງງານ, ສິື່ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ. 

ດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ນັບແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົໍ້ນມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
ຫຼາຍກວ່າ 10 ໂຄງການ. ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້, ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ກົນໄກພັດທະນາ 
ແບບສະອາດ (CDM),  ການຫຼຸດຜ່ອນການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊ ື່ອມໂຊມ (REDD+), ການ
ຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ (JCM) ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ທາດ
ອາຍເຮ ອນແກ້ວ ທີື່ເໝາະສົມພາຍໃນປະເທດ (NAMA) ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ຂົນສົື່ງ.  
4) ການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ   

ດັື່ງທີື່ກ່າວມາຂ້ອງເທິງ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶື່ງທີື່ມີຄວາມບອບບາງສູງຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ສະນັໍ້ນ, ວຽກງານການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈຶື່ງເປັນວຽກງານ
ທີື່ເປັນບູລິມະສິດຂອງປະເທດໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ສະກັດກັໍ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກຜົນກະທົບຂອງການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.  
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ນັບແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົໍ້ນມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າ 30 ໂຄງການ ໃນການສ້າງຄວາມ
ທົນທານ ແລະ ການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ທີື່ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊິື່ງເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງແຜນງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງ ແລະ ຈັດ
ຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ (NAPA), ສ າເລັດການສ້າງ
ແຜນທີື່ຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ 148 ເມ ອງໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ (2021) ແລະ 
ລິເລີື່ມສ້າງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NAP). ພ້ອມກັນນີໍ້ ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ ື່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການດ າເນີນວຽກງານ ການສ້າງຄວາມທົນ
ທານ ແລະ ການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.  

ຂົງເຂດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້: ໄດ້ຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແນວພັນພ ດ (ລວມທັງ ເຂົໍ້າ ແລະ ພ ດຜັກ) ທີື່
ມີຄວາມທົນທານຕ ື່ໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ຫຼ  ແຫ້ງແລ້ງ, ນ າໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກ າທີື່ທັນສະໄໝ ເຊັື່ນ ການນ າໃຊ້
ເຮ ອນຮົື່ມເຂົໍ້າໃນການເພາະປູກ, ການເກັບກັກນ ໍ້າ ແລະ ນ າໃຊ້ນ ໍ້າແບບມີປະສິດທິພາບ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ
ລະບົບການບ ລິການຂ ໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ, ຍົກລະດັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານກະສິກ າ ແລະ ຄວາມທົນທານໃຫ້ແກ່ພ ໍ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງດ້ານກະສິກ າ, ສົື່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຜົນລະປູກ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.    

ຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ:  ໄດ້ຮັບຮອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ສະບັບປັບປຸງ, 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ບັນດານິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍ ເປັນຕົໍ້ນ ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມ
ຄອງ ອ່າງຮັບນ ໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ໍ້າ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ ການຄຸ້ມຄອງນ ໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ຄູ່ມ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມ
ຄອງ, ການບ ລິຫານ ແລະ ການນ າໃຊ້ນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ. ພ້ອມດຽວກັນນີໍ້ ກ ື່ໄດ້ມີການຕີລາຄາສະພາບ 
ແລະ ປະເມີນດ້ານຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ທີື່ຕິດພັັນກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າອູ, ອ່າງແມ່ນ ໍ້າງ ື່ມ 
ແລະ ອ່າງແມ່ນ ໍ້າເທີນ-ກະດິງ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງຂອງທີື່ດິນບ ລິເວນນ ໍ້າທີື່ສ າຄັນ 2 
ແຫ່ງ ຄ   ບຶງກຽດໂງ້ງ ແລະ ເຊຈ າພອນ ໂດຍ ສົື່ງເສີມການສ້າງຄວາມທົນທານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີື່ຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມ
ຮອບທີື່ດິນບ ລິເວນນ ໍ້າດັື່ງກ່າວ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ.  

 ຂົງເຂດໂຍທາທິການ, ຂົນສົື່ງ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມ ອງ: ຂະແໜງການນີໍ້ໄດ້ຮ່າງຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເຄຫາສະຖານ ແລະ ຕົວເມ ອງຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035 ເຊິື່ງໄດ້ເຊ ື່ອມສານວຽກງານ
ການສ້າງຄວາມທົນທານຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຂົໍ້ານ າ. ພ້ອມນີໍ້ກ ື່ໄດ້ພັດທະນາ ຄູ່ມ ແນະນ າການພັດທະນາ
ຕົວເມ ອງແບບຍ ນຍົງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄູ່ມ ຂັໍ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງ ການສ້ອມແປງທາງຫຼວງ ໂດຍໄດ້
ພິຈາລະນາປັດໄຈດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົໍ້າໃນຂັໍ້ນຕອນການຄັດເລ ອກວິທີການສ້ອມແປງທາງຫຼວງ. 
ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການລົງທຶນເຂົໍ້າໃນຫຼາຍໂຄງການເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ 
ເປັນຕົໍ້ນ ໂຄງການ ການນ າໃຊ້ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂົນສົື່ງແບບຍ ນຍົງ ໃນຕົວເມ ອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍນ າໃຊ້ ລົດເມສາທາລະນະ, ການປະກາດໃຊ້ ນະໂຍບາຍການນ າໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ, ພ້ອມນັໍ້ນ 
ກ ື່ໄດ້ລິເລີື່ມສ້າງນິຕິກ າກ່ຽວກັບ ການກ ານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ອອກແບບອອກປ້າຍທະບຽນລົດໄຟຟ້າ 
ຕາມນະໂຍບາຍສົື່ງເສີມຂອງລັດຖະບານ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າ ເພ ື່ອສົື່ງເສີມ ການຂົນສົື່ງ ທີື່ີເປັນມິດຕ ື່
ສິື່ງແວດລ້ອມ ໃນ ສປປ ລາວ. ບັນດາໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານທາງນ ໍ້າ ໄດ້ຮັບການກ ື່ສ້າງ ແລະ ບ າລຸງຮັກສາໃນລະດັບ
ມາດຖານ ໂດຍສະເພາະການປ້ອງກັນຕາຝັື່ງເຈ ື່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນນ ໍ້າຖ້ວມໃນບັນດາຕົວເມ ອງ ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານ
ຕ ື່ຜົນກະທົບທີື່ເກີດຈາກໄພພິບັດ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການເຊ ື່ອມສານເອົາວຽກງານ ການສ້າງ
ຄວາມທົນທານເຂົໍ້າໃນໜ້າວຽກວິຊາສະເພາະ ໂດຍເລີື່ມຈາກຂັໍ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການອອກແບບ, ການກ ື່ສ້າງ, 
ການດ າເນີນການບ າລຸງຮັກສາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຈົນເຖິງຂັໍ້ນຕອນການປ່ຽນແປງ ທີື່ຕິດພັນກັບ ການເຊ ື່ອມ
ສານກັບມາດຕະຖານ ໃນການຮັບປະກັນ ແລະ ທົນທານຕ ື່ຜົນກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນ
ອັດຕາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ ທີື່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊັື່ນ: ພາຍຸ, ນ ໍ້າຖ້ວມ, ແຜນດິນ
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ໄຫວ ແລະ ອ ື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນນີໍ້ ກ ື່ໄດ້ມີການເອົາໃຈໃສ່ເສີມສ້າງຄວາມທົນທານຂອງຕົວເມ ອງ ໂດຍອີງໃສ່
ລະບົບນິເວດ ແລະ ວາງແຜນງົບປະມານໃນການບ າລຸງຮັກສາ.  

ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ: ຜົນສ າເລັດສ າຄັນໃນຂົງເຂດນີໍ້ແມ່ນການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດດ້ານ
ການປັບຕົວຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຕ ື່ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ປີ 2018 - 2025 ແລະ ແຜນ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດປີ 2018 - 2020,  ສ້າງຄູຝຶກລະດັບສູນກາງໃນຫົວຂ ໍ້ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕ ື່ສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງສ້າງຄູ່ມ  ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນ 7 ແຂວງ, ສ້າງເຄ ື່ອງມ ສ ື່ສານ ເພ ື່ອເຜີຍແຜ່ຂ  ໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ື່ສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົໍ້າໃຈຂຶໍ້ນຕ ື່ມ. ພ້ອມນີໍ້ “ການຮ່ວມມ ເພ ື່ອ
ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດພາຍໃຕ້ແຜນງານ
ຂອງ ອຸຍນີເຊັບ (UNICEF)” ຈະຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກົນໄກປະສານງານຂອງຂະແໜງຊັບ
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງ ການຍ່ອຍສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ, ການປະເມີນກຸ່ມທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົນພິການ
ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ, ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມຕ ື່ກຸ ່ມທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ໂດຍ
ເຊ ື່ອມສານກັບ ການສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ພ້ອມທັງຈະມີການ
ສ້າງຕັໍ້ງ ສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດຈ ານວນໜຶື່ງ. ນອກຈາກນີໍ້ “ໂຄງການເສີມຂະຫຍາຍ ການສະໜອງນ ໍ້າ
ປະປາ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ” ກ ື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ວຽກງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼື່ງນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ການບ ລິການດ້ານສຸຂາພິບານ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

ຂົງເຂດພະລັງງານ: ຂະແໜງພະລັງງານໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມບອບບາງ ແລະ ສ້າງແຜນດ າເນີນງານດ້ານ
ຄວາມທົນທານຂອງຂະແໜງການຕົນ, ຄູ່ມ ແນະນ າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂ ື່ອນ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານກ່ຽວ
ກັບສະຖານະການສຸກເສີນ ເຊິື່ງເປັນການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ນອກຈາກນີໍ້, ກ ື່ຈະໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງອ່າງເກັບນ ໍ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ນ າໃຊ້ໃນຫຼາຍຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອເສີມສ້າງ
ຄວາມທົນທານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຂະແໜງການອ ື່ນ ໂດຍການປັບປຸງມາດ
ຕະການແກ້ໄຂບັນຫາໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. 

ຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສ ານຶກ: ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານການສຶກສາ 
ແລະ ສ້າງຈິດສ ານຶກດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2018 - 2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດ
ປີ 2030. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນຕົໍ້ນ ຄະນະວິທະຍາສາດສິື່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ມີການສິດສອນວິຊາ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວິຊາອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ນອກຈາກນີໍ້ ກ ື່ໄດ້ມີ
ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ໂຄສະນາວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຜ່ານສ ື່ຕ່າງໆ ເພ ື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ.  

1.4.3  ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ 
ສປປ ລາວ ຍັງມີຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນການດ າເນີນວຽກງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການ

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ກ ື່ຄ  ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ເປັນຕົໍ້ນ ຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ 
ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕ ື່ຂະແໜງການຕ່າງໆ, ການເຊ ື່ອມສານວຽກ
ງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົໍ້າໃນແຜນການພັດທະນາຕ່າງໆ, ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການ, 
ງົບປະມານ, ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ການເຂົໍ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີທີື່ເໝາະສົມ, ລະບົບການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ. ພ້ອມນີໍ້ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຊັື່ງຊາຜົນໄດ້ ແລະ ຜົນເສຍດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິື່ງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຮອບດ້ານ ໃນໄລຍະທີື່ປະເທດມີຄວາມມຸ່ງ
ຫວັງອັນແຮງກ້າຕ ື່ການຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2026. ໝາຍວ່າ ຕ້ອງ
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ບັນລຸລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ຕາມ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ ານົດ. ສະນັໍ້ນ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າທັນສະໄໝ, ການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິໂພກເພີື່ມຂຶໍ້ນ ເປັນສິື່ງທ້າທາຍໃນ
ພາບລວມ. ອີກສິື່ງທ້າທາຍໜຶື່ງແມ່ນ ຈິດສ ານຶກຂອງມວນຊົນໂດຍລວມ ແມ່ນຍັງບ ື່ທັນຖ ວ່າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດເປັນບັນຫາເລັື່ງດ່ວນ ແລະ ເກີດຂຶໍ້ນຈິງໃນປະຈຸບັນ ຈຶື່ງຍັງມີພຶດຕິກ າການດ າລົງຊີວິດແບບຄອງເດີມ ເຊັື່ນ 
ການຈູດຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອຊະຊາຍ, ເຮັດການຜະລິດໂດຍບ ື່ສຶກສາຕິດຕາມຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານສະພາບອາກາດໃນລະດູການ. 

1.5  ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດ 
ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນຕົໍ້ນຕ ສ າລັບການປັບປຸງຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ ແມ່ນຍ້ອນບັນດາປັດໄຈພາຍ

ໃນ ແລະ ພາຍນອກ ດັື່ງລຸ່ມນີໍ້:  
ນັບຕັໍ້ງແຕ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງ ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນປີ 2010 ເປັນຕົໍ້ນມາ ໄດ້

ມີສະພາບ ແລະ ເຫດການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງໃນດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົໍ້ນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມໃນປີ 2012 (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຍຸດທະສາດຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມຮອດປີ 2030 ໃນປີ 2015,  ເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs) ແລະ 
ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນປີ 2016, ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດໃນປີ
2018, ຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊ ື່ອມໂຊມ 
ສະບັບເດ ອນມີນາ 2021 (REDD+), ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນປີ 2019,  ແຜນການ
ເພ ື່ອຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ກາຍເປັນປະເທດກ າລັງພັດທະນາພາຍໃນປີ 2024 
ແລະ ກາຍເປັນປະເທດທີື່ມີລາຍໄດ້ປານກາງຕ ື່າໃນປີ 2030 ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນເປົໍ້າ
ໝາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ແລະ ການດູດຊັບທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວໃຫ້ເປັນສູນໃນປີ 2050. ນອກຈາກນີໍ້ຍັງ
ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົໍ້ນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິິຍົມ ແລະ ອູທົກກະສາດ (2017), ກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍ ນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ (2017) ແລະ ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 (2019), ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ 
(2019),  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີື່ດິນ (2019) ແລະ ແຜນແມ່ບົດການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ (2018) ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ (2019). 

ສ າລັບຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທ າອິດທີື່ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2010 ນັໍ້ນ, ຜ່ານການ
ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຜົນພົບວ່າ ຍັງບ ື່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ  ມີຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ: (1) ບ ື່ໄດ້ກ ານົດກອບເວລາ
ສ າລັບວິໃສທັດ, ຄາດໝາຍ, ແຜນການ;  (2) ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານ ເຮັດໃຫ້ ປະເມີນ
ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດໄດ້ຍາກ; (3) ກວມເອົາພຽງ 7 ຂະແໜງການ; (4) ບ ື່ໄດ້ກ ານົດກົນໄກທາງດ້ານ
ການເງິນ, ການເຂົໍ້າເຖິງ ແລະ ການລະດົມທຶນ; (5) ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດປະສິດທິຜົນຍັງບ ື່ສູງເທົື່າທີື່ຄວນ; ຫຼາຍ
ກິດຈະກ າ-ໂຄງການບ ື່ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ແລະ ບ ື່ຖ ກຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ເນ ື່ອງຈາກຂາດກົນໄກທາງດ້ານການເງິນ, ການ
ເຂົໍ້າເຖິງແຫຼື່ງທຶນ ແລະ ການລົງທຶນ. ກິດຈະກ າສ່ວນໜຶື່ງຍັງບ ື່ສອດຄ່ອງ ຫຼ  ຍາກຕ ື່ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົໍ້ນ: 
(1) ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເມຕານ (CH4) ຈາກນາເຂົໍ້າ ແລະ ສັດລ້ຽງ;  (2)  ການນ າໃຊ້ອາຍເມຕານທີື່
ບັນຈຸໃນຊັໍ້ນຖ່ານຫີນ ແລະ ບ່ໍື່ຖ່ານຫີນ. ນອກຈາກນັໍ້ນ, ອາດບ ື່ຕອບສະໜອງ ຫຼ  ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍທີື່ສ້າງ
ຫຼັງປີ 2010 ທີື່ກ່າວມາ ເຊັື່ນ: ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວ, ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.  

ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ໃນລະດັບໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, 
ສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ ເປັນຕົໍ້ນ: ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ປະລິມານນ ໍ້າຝົນ ໄດ້ມີການ
ປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ, ພ ໍ້ນທີື່ຄວາມບອບບາງ, ປະລິມານການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ພະຍຸ, ໄພນ ໍ້າຖວມມທ່ີາ
ອ່ຽງຖີື່ຂຶໍ້ນ ແລະ ຮຸນແຮງຂ ໍ້ນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງແກ່ຍາວຂຶໍ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນີໍ້ ປະຊາຄົມໂລກກ ື່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 
ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນປີ 2015 ເຊິື່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດພາຄີ ຕ້ອງໄດ້
ປັບປຸງຍຸດທະສາດ, ແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປະຕິ 
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ບັດມາດຕະການຢ່າງຈິງຈັງ ເພ ື່ອຄວບຄຸມອຸນນະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກບ ື່ໃຫ້ເກີນ 1,5ºC ແລະ ເສີີມສ້າງຄວາມທົນ
ທານ ແລະ ປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.  

ປີ 2030 ຖ ເປັນຂີດໝາຍທີື່ສ າຄັນໜຶື່ງໃນລະດັບໂລກ ເຊິື່ງປະຊາຄົມໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ປະ
ເມີນຄ ນ ແລະ ປັບປຸງເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ ປະຊາຄົມໂລກຈະໄດ້ມີການທົບທວນຄວາມຄ ບ
ໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາປາຣ ີວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນຊ່ວງ 10 ປີທ າອິດ 
ໂດຍສະເພາະ ສະພາບການບັນລຸເປົໍ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມການເພີື່ມຂຶໍ້ນອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກ.  

ດ້ວຍເຫດຜົນ, ປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກທີື່ກ່າວມາທັງໝົດຂ້າງເທິງນັໍ້ນ ຈຶື່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ 
ແລະ ສ າຄັນໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ, ນະໂຍບາຍ, ທິດທາງ ແລະ ກອບ
ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທັງເປັນການເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມທິດຍ ນຍົງ ແລະ 
ສີຂຽວ. 
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ພາກທີ II: ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຮອດປີ 2030  

2.1  ເປົໍ້າໝາຍລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງເປົໍ້າໝາຍລວມເພ ື່ອບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ແລະ ເພີື່ມການດູດຊັບ 

ທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວໃຫ້ເປັນສູນໃນປີ 2050 ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນ, ທົນທານ, ປັບຕົວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ຟ ໍ້ນຟູຜົນກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ໂດຍພ ໍ້ນຖານ ເພ  ື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ ື່ຊີວິດ, 
ສຸຂະພາບ, ຊັບສິນ, ສິື່ງແວດລ້ອມ, ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ, ເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ໍ້ນ, ສາກົນ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດຍ ນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ຄ : 1) ເສີມ
ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົໍ້ນ ດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຈັດຕັໍ້ງ, ຊັບພະກອນມະນຸດ, ການເງິນ, ການ
ປະສານງານ, ການຮ່ວມມ , ການຄົໍ້ນຄວ້າ, ການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສ ານຶກ ແລະ 
ສາມາດຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮັບມ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶໍ້ນ
ກວ່າເກົື່າ ຢູໃ່ນຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ 2) ສູ້ຊົນເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍໃນປີ 2030 ດັື່ງລຸມ່ນີໍ້: 

1) ສູ້ຊົນເຊ ື່ອມສານນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການແຫ່ງຊາດ, ຂອງຂະແໜງການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ ເຊັື່ນ: ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
ພະລັງງານ ແລະ ບ ື່ແຮ່, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, 
ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນທີື່ມີຄວາມບອບບາງໄດ້
ເຊ ື່ອມສານ ແລະ ກ ານົດມາດຕະການ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ພຽງພ  ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ແລະ 
ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຜົນກະທົບຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນ ແລະ ແບບ
ລະອຽດ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນ ແລະ ມີແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ື່ກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ; 

2) ສູ້ຊົນຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມທົນທານ ໃຫ້ໄດ້ລະດັບປານກາງຫາສູງໃຫ້ແກ່ຕົວ
ເມ ອງ, ຊົນນະບົດ, ຊຸມຊົນ, ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ, ລະບົບການຜະລິດ-ການບ ລິການ ແລະ ລະບົບນິເວດ ຫຼ  
ມີຄວາມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ, ຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ 
ໃຫ້ໄດ້ໂດຍພ ໍ້ນຖານ ໂດຍມດີັດສະນີຄວາມບອບບາງຕ ື່າຫາກາງຕ ື່າ; 

3) ສູ ້ຊົນຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວໃຫ້ໄດ້ 60% ໂດຍທຽບໃສ່ລະດັບການປ່ອຍຕາມປົກກະຕິ 
(BAU); 

4) ສູ້ຊົນຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຕ ື່ເສດຖະກິດ ຫຼ  ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 
0,2%, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຕ ື່ປະຊາກອນ ໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 120.000 ຄົນ ພາຍໃນປີ 
2030 ແລະ ກາຍເປັນປະເທດປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຕ ື່າ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍສຸດທິ ໃຫ້                 
ໜ້ອຍກວ່າ 1,2 ໂຕນ/ຄົນ/ປີ, ການເພີື່ມເນ ໍ້ອທີື່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນ ໍ້ອທີື່ປະເທດ ແລະ ການນ າໃຊ້
ພະລັງງານທົດແທນ ກວມເອົາ 30% ຂອງການນ າໃຊ້ພະລັງງານທັງໝົດໃນປະເທດ. 

2.2  ຫຼັກການພ ໍ້ນຖານ  
ຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການພ ໍ້ນຖານ ດັື່ງລຸ່ມນີໍ້: 
1. ຄວາມຈ າເປັນ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການເຊ ື່ອມໂຍງ: ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົື່ງເສີມ 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດຍ ນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງ ື່ອນໄຂ
ຂອງປະເທດ, ການເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 
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2. ການເຊ ື່ອມສານວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ: ເຊ ື່ອມສານວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ເຂົໍ້າເປັນອົງປະກອບທີື່ສ າຄັນໃນບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ, 
ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ; 

3. ການເສີມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ໍ້ອຍອ ານວຍ: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນານະໂຍບາຍ, ການກຽມ
ຄວາມພ້ອມດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກ ເພ ື່ອສົື່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ; 

4. ການຮ່ວມມ , ການປະສານງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ: ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານ
ການປະສານງານ, ການຮ່ວມມ , ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ສ້າງເຄ ອຂ່າຍກັບຂະແໜງການຂອງລັດ, 
ພາກສ່ວນທຸລະກິດ, ເອກະຊົນ, ຊຸມຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນຕ່າງໆ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; 

5. ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ: ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ສ າລັບ 
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງການຂອງລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ
ຄົໍ້ນຄວ້າ, ພາກສ່ວນທຸລະກິດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ; 

6. ການແກ້ໄຂບັນຫາແບບຍຸດທະສາດ, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ: ສົື່ງເສີມການ
ພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີື່ມີລັກສະນະ
ຍຸດທະສາດ, ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດ້ານການລົງທຶນ, ມີຕະຫຼາດ
ຮອງຮັບ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ຫຼາຍຂົງເຂດ, ຂະແໜງການ ແລະ ຊຸມຊົນ; 

7. ເຄ ື່ອງມ ດ້ານການເງິນທີື່ເໝາະສົມ: ສົື່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການເຂົໍ້າເຖິງ, ຈັດສັນ 
ງົບປະມານ, ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ກົົນໄກການເງິນທີື່ເໝາະສົມ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 

8. ການສກຶສາ, ສ້າງຈິດສ ານກຶ ແລະ ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ: ສົື່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມໃນ
ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລະບົບການສຶກສາ, ສ້າງຈິດສ ານຶກ, ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງມວນຊົນ ເຂົໍ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 

9. ການຄຸ້ມຄອງການປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ສອດຄ່ອງກບັ ຫຼັກການປກົປັກຮກັສາສິື່ງແວດລອ້ມ, ການ
ປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ, ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ ວຽກງານອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຖ ເອົາວຽກ
ງານການປ້ອງກັນເປັນວຽກງານຕົໍ້ນຕ  ແລະ ແກ້ໄຂ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດເປັນວຽກງານສ າຄັນ, ນ າໃຊ້ວິທີການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ເໝາະສົມ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີຈັນ
ຍາບັນ, ຜູສ້້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຜູ້ນ າໃຊເ້ປັນຜູ້ຈ່າຍ, ສົື່ງເສີມ ຍ້ອງຍ  ຫຼ  ນະໂຍບາຍ ອ ື່ນໆ ຕ ື່ຜູ້ທີື່
ມີຜົນງານທີື່ດີເດັື່ນ; 

10. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ ໍ້າການ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານ, ທຸກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນເຈົໍ້າການປະສານ
ສົມທົບ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຫຼັກການຂ້າງເທິງນັໍ້ນຕາມໜ້າທີື່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງ 
ການຕົນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

2.3  ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບຸລິມະສິດຮອດປີ 2030   
ສປປ ລາວ ຈະຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 3 ຍຸດທະສາດຕົໍ້ນຕ ແຕ່ນີໍ້ຮອດປີ 2030 ດັື່ງນີໍ້:  
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2.3.1 ຍຸດທະສາດ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນ, ສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການປັບຕົວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຟ ໍ້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ   

1. ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ລາຍງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ
ເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ລວມທັງການຕິດຕາມ, ການສ ື່ສານ, ແຜນຕອບ
ໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ຟ ໍ້ນຟູພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ;  

2. ພັດທະນາ, ນ າໃຊ້ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ ເໝາະສົມໃນການເຕ ອນໄພ, ປ້ອງ
ກັນ,  ຕ້ານ, ສະກັດກັໍ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ, ສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 

3. ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັໍ້ງ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລວມທັງ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລະບົບການວາງແຜນ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອການປັບຕົວ ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 

4. ສົື່ງເສີມ ແລະ ປຸກລະດົມການສຶກສາ, ສ້າງຈິດສ ານຶກ ເພ ື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້, ສະຕິ, ຄວາມຕ ື່ນຕົວ, ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນພຶດຕິກ າທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ; 

5. ເສີມສ້າງສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ເອ ໍ້ອອ ານວຍ, ຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການສ າລັບການປ້ອງກັນ 
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຟ ໍ້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 

6. ເສີມສ້າງຄວາມທົນທານ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ, ລະບົບການຜະລິດ, ທຸລະກິດ, 
ບ ລິການ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊຸມຊົນ ກ ື່ຄ ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ລະດັບທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ.   

2.3.2 ຍຸດທະສາດ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນ
ແກ້ວ   

1. ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການສ າຫຼວດ, ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ; 
2. ເສີມຂະຫຍາຍການປະຢັດ ແລະ ນ າໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ 

ປະສິດທິຜົນ; 
3. ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ແລະ ການນ າໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານທາງເລ ອກເປັນມິດຕ ື່

ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່ອຍກາກບອນຕ ື່າ; 
4. ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ແລະ ການຊົມໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົນໄກການພັດທະນາທີື່ສະອາດ, ເປັນມິດ

ຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ, ປ່ອຍກາກບອນຕ ື່າ, ເຕັກໂນໂລຊີດັກຈັບ ແລະ ເກັບກັກທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຢູ່ໃນ  
ຂະແໜງການທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ; 

5. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການດູດຊັບ ແລະ ເກັບກັກທາດອາຍກາກບອນຂອງລະບົບນິເວດ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟ ໍ້ນຟູປ່າໄມ້, ດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ, ດິນຖ່ານຕົມ ແລະ ດິນກາກ
ບອນ; 

6. ສົື່ງເສີມການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການດ າເນີນກິດຈະການ, ການບ ລິການ ແລະ ການກ າຈັດສິື່ງເສດເຫຼ ອ 
ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານພາຍໃນ ແລະ ສາກົນດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມທາດອາຍເຮ ອນ
ແກ້ວ; 

7. ສົື່ງເສີມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຜັງເມ ອງ, ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານໂຍທາທິການ, 
ລະບົບການຂົນສົື່ງ, ໂດຍສານ, ສິນຄ້າ ແລະ ການສັນຈອນດ້ວຍພາຫານະທີື່ນ າໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ບ ື່ນ າໃຊ້ນ ໍ້າ
ມັນເຊ ໍ້ອໄຟ; 

8. ສົື່ງເສີມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫລ ອທີື່ປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຕ ື່າ ລວມທັງ ການ
ຫຼູດຜ່ອນ, ການນ າໃຊ້ຄ ນ, ການຜະລິດຄ ນ (3R) ແລະ ການປ່ຽນສິື່ງເສດເຫຼ ອໃຫ້ເປັນພະລັງງານ; 
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9. ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ສົື່ງເສີມການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນິຕິກ າ ແລະ ມາດຕະການສ າລັບການຄວບຄຸມການ
ປ່ອຍ ແລະ ເພິື່ມການດູດຊັບທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ. 

2.3.3 ຍຸດທະສາດ ການເຊ ື່ອມສານ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ໍ້ອຍອ ານວຍ ສ າລັບການຄຸ້ມຄອງການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ   

1. ເຊ ື່ອມສານບັນດາເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົໍ້າໃນຂະແໜງ 
ການຕ່າງໆ; 

2. ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ, ແຜນງານ ແລະ ກົນໄກການເງິນກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 

3. ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ; 
4. ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນການ ແລະ ໂຄງການຄວາມກຽມພ້ອມກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ 

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 
5. ປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ

ດິນຟ້າອາກາດ. 

2.4  ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບຸລິມະສິດຮອດປີ 2030   
ຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ປະກອບດ້ວຍ 9 ແຜນງານ ດັື່ງທີື່ໄດ້ສັງລວມໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີໍ້. ບັນດາໂຄງການໃນ

ແຕ່ລະແຜນງານໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.  
 

ຕາຕະລາງ 1 ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບຸລິມະສິດຮອດປີ 2030 

ລດ ແຜນງານ ຈຸດປະສົງ  
1 ພັດທະນາ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບ

ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ລາຍງານ
ສະພາບ, ເຫດການ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ 

ແຜນງານ 1 ນີໍ້ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະ
ສາດທີ 2.3.1 ແລະ 2.3.2. ຈຸດປະສົງຕົໍ້ນຕ ແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ມີຂ ໍ້ມູນທີື່ເໝາະ
ສົມ ແລະ ພຽງພ ສ າລັບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນ
ການ.  

2 ເສີມສ້າງຄວາມທົນທານ, ຄວາມ
ສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ ໍ້າກັບ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ
ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ, ລະບົບການ
ຜະລ ິດ , ທຸລະກ ິດ , ບ  ລ ິການ , 
ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊຸມຊົນ ກ ື່ຄ  
ທຸກຂະແໜງກາ ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ   

ແຜນງານ 2 ນີໍ້ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະ
ສາດທີ 2.3.1. ໂດຍລວມແລ້ວ ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານນີໍ້ແມ່ນເພ ື່ອເຮັດ
ໃຫ້ ລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ນິເວດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມທົນ
ທານ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວສູງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ  
ແລະ ຟ ໍ້ນຕົວໄດ້ໄວຈາກຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

3 ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນ ການ
ການສ າຫຼວດ, ຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ທາດອາຍ
ເຮ ອນແກ້ວ 

ແຜນງານ 3 ນີໍ້ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຍຸຸດທະ
ສາດ 2.3.2 ແນໃສ່ເພ ື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງການຈັດຕັໍ້ງລັດ, 
ເອກະຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ລະດັບຄວາມສົມບູນ, ຄວາມ
ຊັດເຈນແມ່ນຍ າ ແລະ ໂປ່ງໃສຂອງການຄິດໄລ່, ປະເມີນການປ່ອຍ ແລະ 
ການດູດຊັບທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ເຊິື່ງເປັນພ ໍ້ນຖານສ າຄັນສ າລັບ ການ
ວາງແຜນຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ. 

4 ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ໃນການ
ຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການ

ແຜນງານ 4 ນີໍ້ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະ
ສາດ 2.3.2, ແລະ ເພ ື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນຕ ື່ເປົໍ້າໝາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນ 
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ປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໃນ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

ທາດອາຍເຮ ອແກ້ວ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ໄປພ້ອມໆກັນກັບການ
ສົື່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີ, ພູມປັນຍາ ແລະ ກິດຈະການກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ
ສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມໃນ ແຜນງານທີ 5. 

5 ພັດທະນາ, ນ າໃຊ້ ແລະ ຖ່າຍ
ທອດເຕັກໂນໂລຊີ 

ແຜນງານ 5 ນີໍ້ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຂ ໍ້2.3.1 
ຍຸດທະສາດ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນ, ສ້າງຄວາມ
ທົນທານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຟ ໍ້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຂ ໍ້ 2.3.2. ຍຸດ
ທະສາດ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ 

6 ສົື່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດ
ສ ານຶກ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ 

ແຜນງານ 6-9 ນີໍ້ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດ
ທະສາດ 2.3.3, ເຊິື່ງເປັນຍຸດທະສາດຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມ ຍຸດທະສາດ 2.3.1 
ແລະ 2.3.2. ຈຸດປະສົງສະເພາະແມ່ນເພ ື່ອ: 

- ຍົກສູງການໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ, ຄວາມຮູ້, ຈິດສ ານຶກ ແລະ ການຮ່ວມ
ມ  ແລະ ປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ແລະ ທຸກຂະແໜງ 
ການ ໃນການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

- ໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມ ລວມທັງນະໂຍບາຍ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີື່
ເອ ໍ້ອຍອ ານວຍ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ 

- ໃຫ້ມີການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານທີື່ເຂັ ໍ້ມແຂງ 
ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີື່ພຽງພ  ສ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງ
ບ ລິຫານ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

 
 

7 ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ ດ້ານ
ການເງິນ ໃນການຄຸ ້ມຄອງການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

8 ເຊ ື່ອມສານ, ສ້າງສະພາບແວດ
ລ້ອມທີື່ເອ ໍ້ອຍອ ານວຍ ໃນການ
ຄຸ ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ 

9 ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງດ ້ານ
ການຈັດຕ ັ ໍ້ ງ ,  ຊ ັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ຄຸ ້ມຄອງບ ລິຫານ ວຽກ
ງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
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ພາກທີ III: ການຈດັຕັໍ້ງປະຕບິດັ, ການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມີນຜົນແລະການລາຍງານ 

3.1  ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະ ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ ເປັນຈຸດປະສານງານໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້, ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ ລວມມີ: 

1) ເຜີຍແຜ ່ແລະ ສ ື່ສານຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກຸ່ມເປົໍ້າໝາຍໃຫ້ທົື່ວເຖິງ; 
2) ສ້າງ ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະອຽດ ລວມທັງ ກົນໄກ ແລະ ແຜນການດ້ານ

ການເງິນສ າລັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ. ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຄ ານຶງເຖິງຄວາມສອດຄ່ອງ 
ແລະ ຜົນທະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມບອບບາງ;  

3) ຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສີມ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງໃນທຸກຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທຸກລະດັບ ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ຫຼ  ເຊ ື່ອມສານວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ເຂົ ໍ້າໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ພ້ອມທັງສ້າງຕັໍ້ງໜ່ວຍງານ ຫຼ  ແຕ່ງຕັ ໍ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງຕົນ ແລະ ປະສານງານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້; 

4) ງົບປະມານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ກອງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິື່ງ
ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ (EPF). ນອກນີໍ້ ກ ື່ໄດ້ມາຈາກການລະດົມທຶນ 
ຈາກແຫຼື່ງທຶນອ ື່ນໆ ຈາກກອງທຶນສາກົນສ າລັບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຕົໍ້ນ  ກອງທຶນ
ສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF), ກອງທຶນການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ (AF), ກອງທຶນສ າລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDCF), ກອງທຶນສິ ື່ງແວດລ້ອມໂລກ 
(GEF), ແຫຼື່ງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ, ການຮ່ວມມ ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ແຫຼື່ງທຶນອ ື່ນໆທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນ ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

3.2  ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ 

3.2.1 ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການຢັໍ້ງຢ ນ 
ສປປ ລາວ ມີຄວາມຈ າເປັນໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນ

ຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ ເປົໍ້າໝາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ໃນແຕ່ລະປີ. ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການຢັໍ້ງຢ ນ ເຊິື່ງຈະສ້າງຂຶໍ້ນໃນປີ 2022 ໂດຍ
ສອດຄ່ອງ ແລະ ຕາມພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ (ລາຍລະອຽດໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ) ແລະ ສຸມໃສ່ການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ 
ແລະ ການຢັໍ້ງຢ ນບັນດາໜ້າວຽກລຸ່ມນີໍ້:  

 ແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ບົດສ ື່ສານແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ບົດລາຍງານທຸກສອງປີ ລວມທັງ ການສ າຫຼວດທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ການປັບຕົວ ແລະ ການ
ເພີື່ມຄວາມທົນທານຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 

 ເຊ ື່ອມສານ, ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດເປົໍ້າໝາຍຂອງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັໍ້ງທີ IX, ເປົໍ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວ
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ກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 2021-2030, ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ໃນລະດັບສູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ;  

 ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ 
ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

3.2.2 ການທົບທວນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ  

1. ການທົບທວນປະຈ າປີ ແລະ ກາງສະໄໝ 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຈະເປັນຜູ້ທົບທວນ ແລະ ກະກຽມບົດລາຍງານ 
ປະຈ າປີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄ ບໜ້າການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ເຊິື່ງຈະເລີື່ມໃນເດ ອນທັນວາ 2022. ການທົບທວນ 
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດກາງສະໄໝ ຈະດ າເນີນໃນປີ 2025. 

2. ການທົບທວນໄລຍະສຸດທ້າຍ 

ການທົບທວນໄລຍະສຸດທ້າຍ ຈະດ າເນີນໃນປີ 2029. ການທົບທວນໄລຍະສຸດທ້າຍ ຈະເປັນຂ ໍ້ມູນ
ພ ໍ້ນຖານໃຫ້ແກ່ ການປັບປຸງຍຸດທະສາດສະບັບຕ ື່ໄປ. ໃນການທົບທວນດັື່ງກ່າວ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຈະໄດ້ປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ສິດກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,   ບັນດາ
ຂະແໜງການທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນຕ່າງໆ. ການປະ
ເມີນຜົນໄລຍະສຸດທ້າຍ ຈະປະກອບດ້ວຍ ການປະເມີນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ 
ຜົນສ າເລັດຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີໍ້. ພ້ອມດຽວກັນນີໍ້ ກ ື່ຍັງຈະໄດ້ທົບທວນ ວຽກງານລຸ່ມນີໍ້:  

 ຂອບເຂດໜ້າວຽກດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການຢັໍ້ງຢ ນຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ 
ຜົນສ າເລັດຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແຜນການກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງບັນດາຂະແໜງ 
ການ; 

 ການຮ່ວມມ ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ;  
 ອົງປະກອບສ າຄັນສ າລັບ ການສ້າງຍຸດທະສາດສະບັບຕ ື່ໄປ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບຸລິມະສິດຮອດປີ 2030 
 
ແຜນງານ 1: ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງລະບບົຂ ໍ້ມນູຂ່າວ-ສານ, ລາຍງານ ແລະ ລະບົບເດ ອນໄພລ່ວງໜາ້ ກ່ຽວກບັ ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ 
ກອບໂຄງການ ຫຼ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-

2024 
2025-
2030 

ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕ ິຂອງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ 

√ √ 

ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນທີື່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ນ ໍ້າຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ, ຄ ໍ້ນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອ ື່ນໆ). 

√ √ 

ພັດທະນາລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ລວມທັງການຕິດຕາມ, ປະເມີນ ໄພອັນຕະລາຍ, ການສ ື່ສານ 
ລາຍງານ, ແຈ້ງເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ 

√ √ 

ສ້າງບົດລາຍງານສະພາບ ແລະ ບົດສັງລວມວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ √ √ 
 
ແຜນງານ 2: ເສີມສ້າງຄວາມທົນທານ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂຄງລ່າງ
ພ ໍ້ນຖານ, ລະບົບການຜະລິດ, ທຸລະກິດ, ບ ລິການ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊຸມຊົນ ກ ື່ຄ ທຸກຂະແໜງການທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ   
ກອບໂຄງການ ຫຼ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-

2024 
2025-
2030 

1. ຂງົເຂດກະສກິ າ  
ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຄວາມບອບບາງ, ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ແຜນການ-ທາງເລ ອກໃນ 
ການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງຂົງເຂດກະສິກ າ ແລະ ຄວາມໝັໍ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານໃຫ້ທົື່ວເຖິງ ແລະ ລະອຽດ ເຊິື່ງສຸມໃສ່: 

- ລະບົບການຜະລິດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີື່ມຕົໍ້ນຕ  ສ າລັບການຄ ໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, 
ເສຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ  

- ລະບົບການຜະລິດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີື່ມອ ື່ນໆທີມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ 

√ √ 

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນການປັບຕົວ ສ າລັບ ຂະແໜງກະສິກ າ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນ 

√ √ 

ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ:  
- ຂະຫຍາຍລະບົບອຸຕຸກະເສດ ໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບພາກ, ເຂດ ແລະ ລະບົບການຜະລິດ ແລະ 

ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີື່ມຕົໍ້ນຕ  ໃຫ້ທົື່ວເຖິງໃນແຕ່ລະແຂວງທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ 
- ສຶກສາ ແລະ ສ້າງແຜນ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຕ ື່ອນໄພລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບ ວັດສະພ ດ, 

ສັດຕູພ ດ, ແມງໄມ້ ແລະ ພະຍາດລະບາດໃນສັດລ້ຽງ 
- ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຕ ື່ອນໄພລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບ ວັດສະພ ດ, 

ສັດຕູພ ດ, ແມງໄມ້ ແລະ ພະຍາດລະບາດໃນສັດລ້ຽງ 

√ √ 
 
 
 
 

ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຕັກນິກ ສ າລັບ ການປັບ
ຕົວ ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານຕ ື່ການປຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂົງເຂດກະສິກ າ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໄພອັນຕະລາຍທຸກຮູບແບບ  

√ 
 

√ 
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ກອບໂຄງການ ຫຼ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-
2024 

2025-
2030 

- ທົບທວນ, ກ ານົດ/ຂ ໍ້ນບັນຊີ ແລະ ປັບປຸງແຜນງານ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ສ າລັບ ການ
ປັບຕົວ ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານຕ ື່ການປຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂົງເຂດກະສິກ າ 

- ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ສ າລັບ ຂົງເຂດກະສິກ າ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ກ້າວໜ້າ, ການກະສິກ າ ທີື່ຄ ານຶງເຖິງຜົນ
ກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງລະບົບກະສິກ າ ແລະ ແນວພັນໃຫ້ມີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ອະນຸລັກ, ອີງໃສ່ ແລະ ເປັນມິດກັບລະບົບນິເວດ. 

ເສີມຂະຫຍາຍການຄົໍ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ ແລະ ສົື່ງເສີມ ລະບົບການກະສິກ າ, ສັດລ້ຽງ ແລະ 
ແນວພັນພ ດ, ໂດຍສຸມໃສ່ ການຜະລິດກະສິກ າເພ ື່ອໂພສະນາການ ແລະ ຄວາມໝັໍ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ, ການຄ້າຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ, ການອະນຸລັກພັນທຸກ າ ແລະ ຊະນິດພັນທີື່ມີ
ຄວາມເໝາະສົມ ສາມາດປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  

√ 
 

√ 
 

ພັດທະນາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກສ າລັບການ
ຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນກະສິກ າທີື່ທົນທານ ແລະ ຊ່ວຍປັບຕົວ
ເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ 

√ √ 

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງ, ລວມທັງ 
ອົງການຈັດຕັໍ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ ເພ ື່ອປັບຕົວ ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານຕ ື່ການປຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ, ຮັບມ ສຸກເສີນ ແລະ ຟ ໍ້ນຟູຫຼັງຈາກໄພພິບັດໃນທຸກຂົງເຂດກະສິກ າ 

√ √ 

ສຶກສາ ແລະ ສົື່ງເສີມການຜະລິດ,  ທຸລະກິດ, ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ຂະຫຍາຍທາງເລ ອກໃນການ
ດ າລົງຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນ ເພ ື່ອປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

√  

ປັບປຸງກົດໝາຍກະສິກ າ, ດ າລັດ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ື່ນໆ ເພ ື່ອເຊ ື່ອມສານ ແລະ ສົື່ງເສີມການປັບຕົວ
ເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນຂະແໜງກະສິກ າ  

√ √ 

2. ຂງົເຂດນ ໍ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ໍ້າ  
ເສີມຂະຫຍາຍ ການສຶກສາ ແລະ ປະເມີນຄວາມບອບບາງຂອງຂົງເຂດນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ 
ເປັນຕົໍ້ນ: ດິນທາມ, ດິນຖ່ານຕົມ, ຊີວະນານາພັນທາງນ ໍ້າ, ລະບົບນິເວດ, ຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ, ປະລິມານ 
ແລະ ຄຸນພາບນ ໍ້າ, ການສະໜອງນ ໍ້າ ແລະ ສຸຂະພິບານ ໃນລະດັບຊາດ ຫຼ  ອ່າງຮັບນ ໍ້າຫຼັກທີື່ໄດຮັ້ບ
ຜົນກະທົບ, ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຫຼ  ສາມາດຊ່ວຍໃນການປັບຕົວໃນອ່າງຮັບນ ໍ້າຍ່ອຍ ແລະ ອ ື່ນໆ 

√ √ 

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນການປັບຕົວ ແລະ ມີຄວາມທົນທານຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ຂອງຂົງເຂດນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາອ່າງຮັບນ ໍ້າ, ແຫຼື່ງ
ນ ໍ້າ, ເຂດເຕົໍ້າໂຮມນ ໍ້າ, ໜອງ, ອ່າງເກັບນ ໍ້າ, ດິນບ ລິເວນນ ໍ້າ, ດິນຖ່ານຕົມ, ຊີວະນາໆພັນທາງນ ໍ້າ, 
ການບ ລິການຂອງລະບົບນິເວດ, ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ, ການຮັບປະກັນການສະໜອງ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງແຫຼື່ງ
ນ ໍ້າຂອງທຸກຂະແໜງການ ແລະ ຊຸມຊົນ.    

√ √ 

ພັດທະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບພະຍາກອນ, ຕິດຕາມ ແລະ ເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ  ໄພ
ອັນຕະລາຍທີື່ມາຈາກນ ໍ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງນ ໍ້າ ໂດຍປະສານສົບທົບກັບຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມ 
ແລະ ອູທົກກະສາດ, ພະລັງງານ, ກະສິກ າ ແລະ ອ ື່ນໆ 

√ √ 

ຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທີື່ລະເມີດ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ, ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ລະບົບນິເວດ ສ າລັບ ການປັບຕົວ 
ແລະ ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການນ າໃຊ້ນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ 

√ √ 

3. ຂງົເຂດປາ່ໄມ ້ແລະ ການນ າໃຊທ້ີື່ດນິ  
ເສີມຂະຫຍາຍການສຶກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນການປັບຕົວ ໃນຂົງເຂດປ່າໄມ້ 
ແລະ ການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມບອບບາງ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດຕ ື່ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ລວມທັງ ລະບົບ
ນິເວດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ 

√  



24 
 

ກອບໂຄງການ ຫຼ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-
2024 

2025-
2030 

ເສີມຂະຫຍາຍ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສ າລັບຂົງເຂດປ່າໄມ້ ແລະ ການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການນ າໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້,  ທີື່ດິນປ່າໄມ້, ຈຸດພິເສດຂອງພູມສັນຖານ, 
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ເຄ ື່ອປ່າຂອງດົງແບບຍ ນຍົງ, ການປົກປັກຮັກສາ, ຟ ໍ້ນຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ເນ ໍ້ອທີື່ປ່າໄມ້, ການບ ລິການຂອງລະບົບນິເວດປ່າໄມ້, ທຸລະກິດດ້ານປ່າໄມ້,   ລະບົບກະສິກ າ-
ປ່າໄມ້, ເຕັກນິກການບ ລິຫານ ແລະ ການນ າໃຊ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິື່ນ 

√ √ 

ສ້າງຄາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພ ື່ອການ
ປັບຕົວ ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ 

√ √ 

4. ຂົງເຂດໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ   
ສຶກສາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕ ື່ຂົງເຂດໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານໂຍທາ
ທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃນການ
ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ສາມາດປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການ
ປຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

√ √ 

ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ແລະ ແຜນການປັບຕົວ ແລະ ການ
ລົງທຶນໃນຂົງເຂດໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ  

√  

ເສີມຂະຫຍາຍການຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຕັກນິກ ສ າລັບການປັບຕົວ ແລະ 
ສ້າງຄວາມທົນທານຕ ື່ການປຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

√ √ 

ສົື່ງເສີມການພັດທະນາ ລະບົບຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົື່ງ ຫຼາຍຮູບແບບ, ໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ, ການອອກ
ແບບຕົວເມ ອງທີື່ທົນທານຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ  

√ √ 

5. ຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບ ື່ແຮ່    

ປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນທີື່ຄວາມສ່ຽງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດຂອງຂະແໜງພະ
ລັງງານ ແລະ ບ ື່ແຮ່, ເປັນຕົໍ້ນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການກ່ຽວກັບເຂ ື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ ໍ້າ, 
ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ, ການຂຸດຄົໍ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ 

√  

ພັດທະນາ, ເພີື່ມທະວີການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບຽບ
ການ, ມາດຕະຖານ ແລະ ແຜນການປັບຕົວໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບ ື່ແຮ່  

√ √ 

ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການຈັດຕັ ໍ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ ້ມຄອງ 
ພະລັງງານ ແລະ ບ ື່ແຮ່ ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ສາມາດປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ 

√ √ 

6. ຂງົເຂດຖະແຫງຼຂາ່ວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ  
ປະເມີນ, ສ້າງແຜນທີື່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ໄພພິບ ັດ ສະເພາະ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນະທ າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ລວມທັງ ແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານ
ວັດທະນະທ າ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທ າມະຊາດ 

√  

ພັດທະນາ,  ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

√ √ 

7. ຂງົເຂດພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ການຕັໍ້ງພມູລ າເນາົ  
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ ໃນຂົງເຂດ 
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການຕັໍ້ງພູມລ າເນົາ ລວມທັງ ສຶກສາ, ວາງແຜນ, ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 
ປະຊາຊົນທີື່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຈາກການປຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ແບບຍ ນຍົງ 

√  
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2024 

2025-
2030 

ສ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ, ສ້າງ, ຈັດຕັ ໍ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ ໍ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນການປັບຕົວ ແລະ ມີຄວາມທົນທານຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ 
ແລະ ການຕັໍ້ງພູມລ າເນົາ 

√ √ 

8. ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ   
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ ໃນຂົງເຂດ 
ສາທາລະນະສຸກ 

√  

ສ້າງ,  ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບົບ ແລະ ແຜນງານກ່ຽວ
ກັບ ການເຝົໍ້າລະວັງ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ການເຈັບປ່ວຍ ທີື່ຕິດພັນກັບ
ການປຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ: ມາເລເລຍ,  ຖອກທ້ອງ, ພະຍາດລະບາດ ແລະ ການ
ເຈັບປ່ວຍອ ື່ນໆ. 

√ √ 

ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບສະໜອງນ ໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອານາໄມ, ໂພສະນາ
ການ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ທົື່ວເຖິງ  

√ √ 

ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດຂອງ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 

√ √ 

9. ຂົງເຂດການສຶກສາ   
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ, ຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດໃນ ຂະແໜງການສຶກສາ 

√  

ພັດທະນາ, ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແຜນປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  

√ √ 

10. ຂົງເຂດທີື່ປິື່ນອ້ອມທຸກຂະແໜງການ    
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ ຕ ື່ກຸ່ມຄົນທີື່
ມີຄວາມບອບບາງ, ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຄົນພິການ, ຊົນເຜົື່າ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ 
ອ ື່ນໆ 

√  

ພັດທະນາ, ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນການປັບຕົວ 
ໃຫ້ຊຸມຊົນທີ ື່ມີຄວາມບອບບາງຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເປັນຕົ ໍ້ນແມ່ນ  ແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ, ຄົນພິການ, ຊົນເຜົື່າ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ອ ື່ນໆ 

√ √ 

 
ແຜນງານ 3: ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການສ າຫຼວດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ 
ກອບໂຄງການ ຫຼຶ ຶ ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-

2024 
2025-
2030 

ພັດທະນາຂ ໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ສ າລັບການສ າຫຼວດທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ 
ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບນະຄອນ ລວມທັງໃນຂະແໜງການຕົໍ້ນຕ  ເຊັື່ນ ກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ 
ການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ, ອຸດສາຫະກ າ, ສິື່ງເສດເຫຼ ອ, ພະລັງງານ ແລະ ຂົນສົື່ງ 

√ √ 

ສົື່ງເສີມການຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ສ າປະສິດການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ (emission 
factor) ໃນຂະແໜງການຕົໍ້ນຕ ຄ : ການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ, ປ່າໄມ້, ພະລັງງານ, ກະສິກ າ, ອຸດສາຫະກ າ, 
ຂົນສົື່ງ, ຜັງເມ ອງ-ທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ສິື່ງເສດເຫຼ ອ  

√ √ 

ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ ື່ງເສີມການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການສ າລັບ ການສ າຫຼວດ, 
ຕິດຕາມກວດກາ, ລາຍງານ ແລະ ຢັໍ້ງຢ ນ (MRV) ທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວໃນລະດັບນະຄອນ 

√ √ 

ສ້າງລະບົບ ການສ າຫຼວດ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການຢັໍ້ງຢ ນ (MRV) ກ່ຽວ
ກັບການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ MRV ໃນ
ຂະແໜງການ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ 

√ √ 
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ແຜນງານ 4: ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໃນຂະແໜງການ
ຕ່າງໆ  
ຂົງເຂດ, ກອບໂຄງການ ຫຼຶ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-

2024 
2025-
2030 

ຂົງເຂດ 1: ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ, ສົ ື່ງເສີມການປະຢັດ ແລະ ນ າໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ 
ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຖ່ານ ແລະ ເຕົາປະຫຍັດ √ √ 
ສົື່ງເສີມການອອກແບບ-ກ ື່ສ້າງ ທີື່ປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ ສົື່ງເສີມການນ າໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າ 
ປະຫຍັດພະລັງງານໃນອາຄານ 

√ √ 

ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ ເປັນຕົໍ້ນ: ຂົວ-ທາງ, ລະບົບຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົື່ງ, 
ໂດຍສານ, ສິນຄ້າ, ການສັນຈອນທາງບົກ ເພ ື່ອຫຼີກລ່ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ລະບາຍການສັນຈອນທີື່
ແອອັດ ແລະ ຕິດຂັດ 

√ √ 

ສົື່ງເສີມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາການນ າໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ  √ √ 
ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາຕົວເມ ອງອັດສະລິຍະ (Smart Cities) ໃນຕົວເມ ອງອັນດັບສອງ 
ແລະ ອ ື່ນໆ 

√ √ 

ສົື່ງເສີມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະຢັດໃນ
ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ 

√ √ 

ສົື່ງເສີມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ເຂົໍ້າໃນການສິື່  ສານ ເພ ື່ອປະຢັດ
ພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 

√ √ 

ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການພັດທະນາ ລະບົບ ແລະ ຕິດຕາມກວກາ-ຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການ
ຮົື່ວໄຫຂຼອງກະແສໄຟຟ້າ  

√ √ 

ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ຕິດຕາມກວກາ-ຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການ
ຮົື່ວໄຫຂຼອງທາດຊັນເຟີເຮັກຊາຟຼ ໂອລາຍ (SF6) 

 √ 

ສ້າງຈິດສ ານຶກ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ສະຫຼາກສີຂຽວ ແລະ ໃຫ້ລາງວັນແກ່ມວນຊົນທີື່ດີເດັື່ນ ກ່ຽວ
ກັບ ການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 

√ √ 

ສຶກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ທົດລອງນ າໃຊ້ກົນໄກລາຄາພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ, ເປັນຕົໍ້ນ ກົນໄກ 
ລາຄາພະລັງງານໄຟຟ້າ, ນ ໍ້າມັນ, ນ ໍ້າ, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ແຮ່ທາດ 

√ √ 

ຂົງເຂດ 2: ສຶກສາ, ທົດລອງ ແລະ ສ້າງຕົວແບບການພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ສະອາດ, ເປັນມິດ
ຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຕ ື່າ  

 

ສົ ື່ງເສີມ ການຄົ ໍ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນການຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ທີ ື່ສະອາດ, ເປັນມິດຕ ື່
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຕ ື່າ 

√  

ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນການຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີທີື່ສະອາດ, ເປັນມິດຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວຕ ື່າ ໃນຂະແໜງພະລັງງານ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ ອຸດສາຫະກ າ, 
ກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫຼ ອ  

√ √ 

ຂົງເຂດ 3: ທົດລອງ ແລະ ສ້າງຕົວແບບການພັດທະນາ ແລະ ການນ າໃຊ້ພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ພະລັງງານ
ທາງເລ ອກ 

 

ສົື່ງເສີມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ, ພະລັງງານລົມ, 
ນ ໍ້າມັນຊີວະພາບ ແລະ ຊີວະມວນ 

√ √ 

ສົື່ງເສີມ ແລະ ທົດລອງການນ າໃຊ້ສິື່ງເສດເຫຼ ອເພ ື່ອຜະລິດພະລັງງານ  √ 
ຂົງເຂດ 4: ສົື່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຫາເຕັກໂນໂລຊີເກັບກັກທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໃນຂະແໜງ 
ການຕົໍ້ນຕ  
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ຂົງເຂດ, ກອບໂຄງການ ຫຼຶ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-
2024 

2025-
2030 

ສຶກສາຄົໍ້ນຄວ້າ, ສ້າງບັນຊີ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີເກັບກັກທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ
ທີື່ເໝາະສົມ 

√  

ສົື່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີເກັບກັກທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ ໃນອຸດສາຫະກ າພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຖ່ານຫີນ 
ແລະ ຊີມັງ 

 √ 

ຂົງເຂດ 5: ປ້ອງກັນ ແລະ ເພີື່ມຄວາມສາມາດໃນການດູດຊັບທາດອາຍກາກບອນຂອງລະບົບນິເວດ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ປ່າໄມ້, ດິນທາມ ແລະ ເຂດຂຽວ 

 

ປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າເຊ ື່ອມໂຊມ √ √ 
ຟ ໍ້ນຟູປ່າເຊ ື່ອມໂຊມ  √ √ 
ສົື່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນແບບຍ ນຍົງ  √ √ 
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍປ່າປຸກແບບຍ ນຍົງ  √ √ 
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບຍ ນຍົງ  √ √ 
ປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການທ າລາຍດິນທາມ ແລະ ດິນກາກບອນ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ 

√ √ 

ສົື່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍ ນຍົງ √ √ 
ສົື່ງເສີມການປ້ອງກັນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຂດຂຽວໃນຕົວເມ ອງ √ √ 
ຂົງເຂດ 6. ສົື່ງເສມີ ແລະ ຍົກສູງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ, ການຜະລດິ, ການປງຸແຕງ່ ແລະ ການກ າຈດັສິື່ງເສດເຫລ ອ
ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ 

 

ສົື່ງເສີມການຄົໍ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ ແລະ ບັງຄັບນ າໃຊ້ມາດຕະຖານສິື່ງແວດລ້ອມສາກົນ ໃນຂະແໜງ 
ພະລັງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ, ການບິນ, ອຸດສາຫະກ າຊີມັງ, ເຫຼັກ ແລະ ສະໜາມຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອໃນຕົວເມ ອງ, 
ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍ ໃຫ້ກວມເອົາເມ ອງ ແລະ ເຂດພັດທະນາອ ື່ນໆ ທີື່ບັນດາກິດຈະກ າພັດທະນາ
ເຫຼົື່ານັໍ້ນຕັໍ້ງຢູ່. 

√ √ 

ສົື່ງເສີມ ການສຶກສາ ແລະ ຄົໍ້ນຄວ້າ ການສ້າງຄູ່ມ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ໂຄງລັື່າງພ ໍ້ນຖານ ໃຫ້ມີຄວາມຄົງທົນຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເປັນຕົໍ້ນ ຄູ່ມ ໃນການວາງແຜນ, 
ບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ກ ື່ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນ ໍ້າ ແລະ ສະໜາມຂີໍ້ເຫຍ ື່ອ.  

√ √ 

ສົື່ງເສີມ ການສຶກສາ ແລະ ຄົໍ້ນຄວ້າເພ ື່ອປະຍຸກໃຊ້ ການປະເມີນຄວາມທົນທານຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດຂອງຕົວເມ ອງ (City Resilience Index) 

√ √ 

ສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະແໜງເຄຫາ ແລະ ຜັງເມ ອງ ທີື່ສາມາດ
ເຂົໍ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ 

√ √ 

ສົື່ງເສີມ ແລະ ບັງຄັບນ າໃຊ້ມາດຕະຖານສິ ື່ງແວດລ້ອມສາກົນ ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າຊີມັງຂະໜາດໃຫຍ່ອ ື່ນໆ 

 √ 

ຂົງເຂດ 7. ເພີື່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງສິື່ງເສດເຫຼ ອ ໃຫ້ມີການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຕ ື່າ, ລວມທັງ ການ
ຫຼຸດຜ່ອນ, ການນ າໃຊ້ຄ ນ ແລະ ການຜະລິດຄ ນ (3R) ແລະ ສົື່ງເສີມການນ າໃຊ້ສິື່ງເສດເຫຼ ອເພ ື່ອຜະລິດ 
ພະລັງງານ 

 

ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິການກ າຈັດ ລວມທັງ 
ສະຖານທີື່ບ າບັດຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ ໃຫ້ສາມາດບ ລິການໄດ້ຢ່າງທົື່ວເຖິງ ໃນບັນດານະຄອນ, ຕົວເມ ອງອັນດັບ 
2 ແລະ 3 

√ √ 

ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ,  ການບ ລິການ ແລະ ການ
ບ າບັດ ລວມທັງ ສະຖານທີື່ບ າບັດນ ໍ້າເປ ໍ້ອນໃຫ້ສາມາດບ ລິການໃຫ້ທົື່ວເຖິງ ໃນບັນດານະຄອນ, ຕົວ
ເມ ອງ ອັນດັບ 2 ແລະ 3 

√ √ 

ໂຄງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຕົວເມ ອງຫຼວງພະບາງ √ √ 
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ແຜນງານ 5: ພັດທະນາ, ນ າໃຊ້ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ 
ກອບໂຄງການ ຫຼຶ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-

2024 
2025-
2030 

ທົບທວນ, ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງແຜນງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສ າລັບການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ 

√  

ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນງານ 
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ລວມທັງ ການທົດລອງ, ສົື່ງເສີມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີທີື່ເໝາະສົມ
ສ າລັບການປັບຕົວ, ສ້າງຄວາມທົນທານຕ ື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນທາດ
ອາຍເຮ ອນແກ້ວ 

√ √ 

ຊຸກຍູ້, ສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພູມປັນຍາທ້ອງຖິື່ນ ເຂົໍ້າໃນການປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ. 

√  

 
ແຜນງານ 6: ສົື່ງເສີມ ການສກຶສາ, ສ້າງຈິດສ ານກຶ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງມວນຊນົກຽ່ວກບັການປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ  
ກອບໂຄງການ ຫຼຶ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-

2024 
2025-
2030 

ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ 

√ √ 

ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການສຶກສາ, ແຜນງານສະເພາະການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງມວນຊົນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສ າລັບການສຶກສາໃນ ແລະ 
ນອກລະບົບໃນທຸກລະດັບ 

√ √ 

ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດ ສ າລັບຄູອາຈານ ເພ ື່ອສິດສອນວຊິາທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

√ √ 

ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ບົດແນະນ າ, ເນ ໍ້ອໃນ ແລະ ວິທີການສ າລັບການສ ື່ສານ, ເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສ ານຶກ 
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານ  

√ √ 

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໂດຍສະເພາະ ຄວາມ
ຮູ້ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການປັບຕົວ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ 
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດທີື່ມີປະສິດທິພາບ 

√ √ 

ສ້າງຂະບວນການຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານດ້ານການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ ໂດຍການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ສ້າງກາລະໂອກາດໃນກາແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີື່ດີ, ໂຄງການຕົວ
ແບບ, ຊຸມຊົນຕົວແບບ, ຜະລິຕະພັນຕົວແບບ ແລະ ຂະບວນການອ ື່ນໆ 

√ √ 

 
ແຜນງານ 7: ເສີມສ້າງ ຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ດ້ານການເງິນ ໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ກອບໂຄງການ ຫຼຶ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-

2024 
2025-
2030 

ສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາລະບຽບການ ຫຼ  ຄ າສັື່ງແນະນ າ, ກົນໄກ ແລະ ຄູ່ມ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ 
ກອງທຶນຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  

√  

ສຶກສາແຫຼື່ງທຶນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນສ າລັບການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ 

√  

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ກົນໄກການເຂົໍ້າເຖິງແຫຼື່ງທຶນ, ລະດົມທຶນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

√ √ 

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານດ້ານການເງິນ √ √ 
 



29 
 

ແຜນງານ 8: ເຊ ື່ອມສານ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີື່ເອ ໍ້ອອ ານວຍ ແລະ ສົື່ງເສີມ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ 
ກອບໂຄງການ ຫຼຶ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-

2024 
2025-
2030 

ສຶກສາການເຊ ື່ອມສານ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົໍ້າໃນນະໂຍບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ, ແຜນງານແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ  

√  

ປຶກສາຫາລ  ແລະ ສ້າງແຜນງານການເຊ ື່ອມສານ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ 

√  

ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາແຜນງານ ການເຊ ື່ອມສານ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

√ √ 

ສ້າງ ແລະ ດ າເນີນເວທີປ ກສາຫາລ  ແລະ ແລກປ່ຽນສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ
ການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວຽກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

√  

 
ແຜນງານ 9: ເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ໃນຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  
ກອບໂຄງການ ຫຼຶ  ໜ້າວຽກຕົໍ້ນຕ  2021-

2024 
2025-
2030 

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນການ √  
ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ບ ລິຫານ ຢູ່ຂັໍ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັໍ້ນແຂວງ, ແນໃສ່ເພ ື່ອປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ໃນ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ນິຕິກ າ, ລະບຽບການ, ແຜນງານ NDC, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສາກົນ 
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

√ √ 

ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ກ່ຽວກັບ ການສ າຫຼວດ, ປະເມີນ ແລະ ການວາງແຜນຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ການຈ າລອງ 
ແລະ ຄາດຄະເນ, ຄວາມບອບບາງ, ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ການວາງແຜນປັບຕົວ, ການເງິນ 
ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, M&E ແລະ MRV, ແລະ ອ ື່ນໆ  

√ √ 

ປັບປຸງການຮ່ວມມ  ແລະ ປະສານງານໃນການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  √ √ 
ສົື່ງເສີມການຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  √ √ 
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ເອກະສານອ້າງອີງ  

ນິຕິກ າ: 

1) ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສະບັບເລກທີ 321/ລບ, ລົງວັນທີ 18/09/2019; 
2) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະບັບເລກທີ 041/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012; 
3) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທກົກະສາດ, ສະບັບເລກທີ 36/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017; 
4) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີື່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21/06/2019; 
5) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ, ສະບັບເລກທີ 010/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11/05/2017;  
6) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13/06/2019; 
7) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ສະບັບເລກທີ 15/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24/06/2019. 

 

ສົນທິສັນຍາສາກົນ: 

1) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) (1992); 
2) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ (UNCBD) (1992); 
3) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ (UNCCD) (1992); 
4) ອານຸສັນຍາກຽວໂຕ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ (Kyoto Protocol) (2003); 
5) ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Paris Agreement) (2015); 
6) ເປົໍ້າໝາຍ ການພັດທະນາ ແບບຍ ນຍົງ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (SDGs) (2015); 
7) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສານເຄມີທີື່ທ າລາຍຊັໍ້ນໂອໂຊນ (1989) ຫຼ  ແລະ ສະບັບປັບປຸງ (ກີກາລີ) ວ່າດ້ວຍ ການຢຸດຕິ ການນ າ

ໃຊ້ ໄຮໂດຣຟລຸອ ໂຣກາກບອນ (HFCs) (2016); 
8) ຂ ໍ້ຕົກລົງ A38–18 ແລະ A40–18 ຂອງອົງການ ການບິນພົນລະເຮ ອນສາກົນ (ICAO) ວ່າດ້ວຍ ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2013); 
9) ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຂອງອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2019). 

 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ: 
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