
 

ການປົດລ໋ອກພ້ືນທ່ີງ1ບປະມານດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຈັດຫາເງິນທຶນ
ໃນວຽກງານການປBຽນແປງສະພາບອາກາດໃນ ສປປ ລາວ
ໂອກາດໃນການຫັນໜ້ີໃຫFເປັນທຶນເພ່ືອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ່ີມີປ/າໄມ1ປົກຄຸມສູງສຸດໃນບັນດາບັນດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ+ ໂດຍມີການບໍລິການລະບົບນິເວດ
ປ/າໄມ1ທ່ີສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງເສດຖະກິດທ່ີສໍາຄັນ ເຊ່ັນ ຂະແໜງພະລັງງານ+ ກະສິກໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ- ທຶນທໍາ
ມະຊາດເປັນແຫ່ຼງຄວາມຮ່ັງມີທ່ີສໍາຄັນຂອງປະເທດ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍເສດຖະກິດຂອງລາວ+ ພ້ອມທັງເປັນ
ບ່ອນສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທ່ີຈໍາເປັນເພ່ືອຫMດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ+ ເພ່ືອຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ/ຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸກຍູ1ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ-

ການລົງທຶນໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນຈະສາມາດສະໜັບສະໜຸນວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ລາຍຮັບໃຫDແກEທ້ອງຖ່ິນ+ ລວມ
ທັງຜ່ານການທ່ອງທ່ຽວແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ/າຂອງດົງ- ລັດຖະບານແຫ/ງ ສປປ ລາວ ໄດ1ຮັບຮູ1ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການ
ລົງທຶນດ່ັງກ່າວ+ ແລະ ໄດ1ສະແດງວິໄສທັດຕ່ໍການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງປະເທດ ເຊ່ິງລວມມີເປ້ົາໝາຍສະເພາະດ້ານການຄຸ1ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ
ການອະນຸລັກຮັກສາປ/າໄມ1+ ແລະ ໄດ1ອະທິບາຍຊ້ີແຈງພາຍໃຕ1ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ,ສັງຄົມແຫ/ງຊາດ ຄ້ັງທີ 8 ໄລຍະປີ 1/10,1/14-

ແນວໃດກ່ໍຕາມ+ ຍ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ1ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ/ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08+ ເຊ່ິງສ່ົງຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຍ້ອນການຫMດລົງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າ+ ບວກກັບການບໍລິການໜ້ີສິນສາທາລະນະລະດັບສູງ ໄດ1ສ່ົງຜົນໃຫ1ລັດຖະບານມີ
ງIບປະມານທ່ີມີຄວາມຈໍາກັດຫຼາຍສໍາລັບຈັດສັນໃຫDບຸລິມະສິດພາຍໃນປະເທດ- ປະມານເຄ່ິງຫນ່ຶງຂອງລາຍຮັບທ່ີຄາດຄະເນຂອງ
ລັດຖະບານສໍາລັບສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າແມ/ນຈະຕ້ອງໃຊ1ຈ່າຍໃນການຊໍາລະຫນ້ີສິນຂອງລັດ , ເຊ່ິງມີຄ່າໃຊ1ຈ່າຍປະມານ 0-2 ຕ້ືໂດລາຕ່ໍປີ- ດ້ວຍ
ແຜນການໃນປະຈຸບັນລວມທັງມາດຕະການໃນການຄຸ1ມຄອງລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍບຸລິມະສິດ+ ເຊ່ິງຄາດວ່າເຂດປ/າສະຫງວນຈະໄດ1ຮັບການ
ຈັດສັນງTບປະມານແຫ/ງຊາດທ່ີຈໍາກັດນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ- ນ້ັນກໍຍ້ອນວ່າ ການຈັດສັນງTບປະມານໃຫ1ແກ/ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາປ/າໄມ1ຂອງລາວໄດ1
ຫMດລົງຢ/າງຫຼວງຫຼາຍແລ1ວ ເຊ່ິງຫMດລົງຈາກຫຼາຍກວ່າ 6//+/// ໂດລາໃນປີ 1/06 ເປັນປະມານ 06/+/// ໂດລາໃນປີ 1/10- ເຊ່ິງສ່ິງດ່ັງກ່າວ
ນ້ີໄດ1ນໍາໄປສູ/ຄວາມສ່ຽງທ່ີແທDຈິງຈາກຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບປະເທດ+ ໂດຍຜ່ານການຫMດລົງຂອງການບໍລິການ
ລະບົບນິເວດ ແລະ ມູນຄ່າຊັບສິນ+ ການຜະລິດທ່ີຫMດລົງໃນຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຊ່ັນ ການທ່ອງທ່ຽວ+ ກະສິກໍາ ແລະ ພະລັງງານ+ ແລະ ສ່ົງ
ຜົນກະທົບຢ/າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ-

 
 
 
 
 
 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບສິນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ/ນໄດ1ຮັບການຮັບຮູ1
ແລະ ຍອມຮັບເປັນຢ/າງດີ+ ໂດຍມີເຄືອຂ່າຍປ/າສະຫງວນແຫ/ງຊາດ 'NPAs( ທ່ີຖືກ
ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນທ່ົວ 3 ເຂດທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານລະບົບນິເວດຄື9 ເຂດເນີນສູງ
ພາກເໜືອ: ເຂດສາຍພູຫຼວງ: ເຂດພູມສັນຖານ karst ໃນອິນໂດ,ຈີນ: ແລະ ເຂດ
ທ່ົງພຽງແມ/ນ້ໍາຂອງ- ໄພຂ່ົມຂູEອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍລະບບົນິເວດເຫຼົ່ານ້ີໄດDຖືກພົບ
ເຫັນ ແລະ ລະບຸແລDວ+ ເຊ່ິງລວມໄປເຖິງການປ/ຽນແປງຂອງດິນຟ1າອາກາດ+ ການ
ລັກລອບຕັດໄມ1+ ການຄ້າສັດປ/າທ່ີຜິດກົດຫມາຍ+ ແຫ່ຼງທ່ີຢູ/ອາໄສຖືກທໍາລາຍ ແລະ
ແຕກແຍກ ເນ່ືອງມາຈາກການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດ ແລະ ອ້ອມຮອບເຂດ
ປ/າສະຫງວນ-

 



ການຫັນໜ້ີໃຫFເປັນທຶນເພ່ືອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ

ປະຈຸບັນ+ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ອະນຸສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ 'CBD( ພວມຜັນຂະຫຍາຍຂອບດໍາເນີນງານດ້ານຊີວະນາໆ
ພັນໂລກໃໝ/ ເຊ່ິງຄາດວ່າຈະກໍານົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເຖິງ 6// ຕ້ືໂດລາຕ່ໍປີ ເຖິງປີ 1/2/- ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວ+
ແຫ່ຼງທຶນທັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ລັດແມ/ນມີຄວາມຈໍາເປັນ- ຍ້ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08+ ໄດ1
ມີການເພ່ີມທະວີຄວາມຮັບຮູ1ໃນທ່ົວໂລກກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜ້ີສິນສາທາລະນະ ເພ່ືອປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການສະໜອງທຶນ
ໃຫ1ແກ/ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຜົນໄດ1ຮັບຂອງສະພາບດິນຟ1າອາກາດ-

ການຫັນໜ້ີໃຫDເປັນທຶນເພ່ືອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແມEນຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງລູກໜ້ີ ແລະ ເຈ້ົາໜ້ີ ທ່ີພັນທະໃນການຊໍາລະໜ້ີ
ຂອງເງິນກູ1ທ່ີມີຢູ/ແລ1ວຈະຖືກໂຈະ+ ຫMດ+ ຍົກເລີກ ຫືຼ ມີການປັບໂຄງສ້າງຄືນໃໝ/+ ໂດຍທ່ີເງິນທຶນດ່ັງກ່າວຈະຖືກຈັດສັນເພ່ືອຜົນໄດ1ຮັບທາງດ້ານ
ຊີວະນາໆພັນແທນ- ການປັບໂຄງສ້າງໜ້ີສິນແບບນ້ີ+ ໂດຍເນ້ັນໃສ/ຜົນໄດ1ຮັບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ+ ແມ/ນມີມາແຕ/ຊຸມປີ 087/ ແລະ ໄດ1ຮັບການປະ
ຕິບັດຢ/າງສໍາເລັດຜົນຢູ/ປະເທດຕ່າງໆຂອງອາເມລິກາລາຕິນ+ ອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ1- ບ່ໍດົນມານ້ີ+ Belize '1/10( ແລະ
Seychelles '1/07( ໄດ1ນໍາໃຊ1ຮູບແບບນ້ີເພ່ືອຮັບປະກັນດ້ານການເງິນສໍາລັບເຂດສະຫງວນທາງທະເລ+ ແລະ ປະເທດປາກີສະຖານ ພ້ອມ
ທັງຫຼາຍປະເທດໃນອາຟຣິກາ ກໍກໍາລັງດໍາເນີນວຽກງານນ້ີຢູ/ໃນເພ່ືອໃຫ1ຍາດມາໄດ1ສັນຍາການຫັນໜ້ີໃຫ1ເປັນທຶນເພ່ືອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດກັບ
ເຈ້ົາຫນ້ີ-

ສປປ ລາວ ໄດDຖືກລະບຸວ່າເປັນປະເທດໜ່ຶງທ່ີມີທ່າແຮງທ່ີສຸດໃນການປັບໂຄງສ້າງໜ້ີສິນປະເພດນ້ີ+ ເນ່ືອງຈາກອຸດົມໄປດ້ວຍ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບທ່ົວໂລກ+ ອັດຕາໜ້ີສິນຕ່ໍ GDP ແລະ ພັນທະການບໍລິການທ່ີສູງຫຼາຍ ພ້ອມທັງໄດ1ຮັບຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກການແຜ/ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08- �N�� ກໍາລັງໃຫDການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານວິຊາການແກE
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຄ້ົນຄວ້າການປັບໂຄງສ້າງການຫັນໜ້ີໃຫDເປັນທຶນເພ່ືອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ+ ການອອກ
ແບບບົດສະເໜີດ່ັງກ່າວ ພ້ອມທັງ ວິທີການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນໃຫ1ແທດເໝາະກັບເປ້ົາໝາຍການເຕີບໂຕສີຂຽວພາຍໃນ
ປະເທດ+ ຕາມທ່ີໄດ1ລະບຸໄວ1ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ,ສັງຄົມແຫ/ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດປ/າໄມ1ຂອງປະເທດ- ເຊ່ິງສາມາດລວມໄປເຖິງ
ການສ້າງຕ້ັງທຶນສະໜັບສະໜຸນໃນກອງທຶນປົກປັກຮັກສາປ/າໄມ1ຂອງລາວ+ ການເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງທ່ີສໍາຄັນໃນການຈັດຫາເງິນທຶນທ່ີຍືນຍົງຂອງ
ເຂດປ/າສະຫງວນແຫ/ງຊາດ-



 

ກົນໄກການປັບໂຄງສ້າງໜ້ີສິນສາມາດມີຮູບແບບຕ່າງໆ+ ລວມ
ທັງການຍົກເລີກບາງສ່ວນ+ ການຢຸດການຊໍາລະຄືນ+ ການປັບດອກເບ1ຍ
ເງິນກູ1 ຫືຼ ປັບເງິນຕ້ົນຄືນ+ ການແລກປ/ຽນເງິນຕາ+ ແລະ ການຊ້ືຄືນຂອງໜ້ີ
ສິນໂດຍພາກສ່ວນທີສາມເຊ່ັນນັກລົງທຶນເພ່ືອສັງຄົມ ຫືຼ ອົງການທ່ີບ່ໍຂ້ຶນ
ກັບລັດຖະບານ 'NGOs(- ເຈ້ົາໜ້ີຈະໄດ1ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມ
ໝ້ັນຄົງຂອງການລົງທຶນທ່ີດີຂ້ຶນ+ ແລະ ຫMດຜ່ອນໂອກາດຂອງການ
ຜິດນັດການຊໍາລະໜ້ີ- ການປັບປຸງຕົວຊ້ີບອກການດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ີ
ຄໍານຶງເຖິງ ສ່ິງແວດລ້ອມ+ ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ1ມຄອງ 'ESG( ແລະ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດເພ່ືອສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 'CSR( ແລະ ຊ່ື
ສຽງອາດຈະເອ້ືອອໍານວຍໃຫ1ແກ/ໂອກາດການລົງທຶນໃນອະນາຄົດ
ແລະ ທ່າແຮງໃນການລະດົມທຶນກັບຜູ1ຮ່ວມທຶນທ່ີມີແນວທາງໄປ
ໃນດ້ານດຽວກັນ- ນັກລົງທຶນລະດັບພາກພ້ືນໃນຕະຫຼາດພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ
ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ1ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການສະໜັບສະໜຸນຊັບສິນຊີວະນາໆພັນຂອງປະເທດ-
ການຈັດຫາເງິນທຶນສາມາດມຸ/ງເນ້ັນໄປເຖິງການສະໜັບສະໜຸນທຸລະກິດ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດໃນປ/າສະຫງວນແຫ/ງຊາດ ໂດຍຜ່ານວິທີການ
ຮ່ວມມືດ້ານການເງິນກັບນັກລົງທຶນຮ່ວມ-

ເຄ່ືອງມືຕາສານໜ້ີທ່ີມີນະວັດກໍາໃໝ/ເຊ່ັນ ພັນທະບັດຕາມລັກສະນະ ຫືຼ
ສະພາບອາກາດ+ ຫືຼ ການຣີໄຟແນນແບບ &ປະສົມ& ອາດຈະມີບົດບາດ-
ຜົນໄດDຮັບດ້ານຊີວະນາໆພັນສາມາດໄດDຮັບການປົກປDອງໂດຍ
ການເຊ່ືອມໂຍງກົນໄກໜ້ີສິນກັບຕົວຊ້ີວັດການປະຕິບັດສະເພາະ ເຊ່ັນ
ການສອດຄ່ອງກັບເປ້ົາຫມາຍໃນຂອບໃຫມ່ຂອງອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະ
ນາໆພັນ 'CBD(- ການສະໜອງທຶນສາມາດສະໜອງໃຫ1ແກ/ບັນດາ
ໂຄງການສະເພາະເຊ່ັນ ການປົກປ1ອງແຫ່ຼງນ້ໍາໃນອ່າງເກັບນ້ໍາຂອງເຂ່ືອນ
ໄຟຟ1າ ຫືຼ ການເພ່ີມຂີດຄວາມອາດສາມາດໂດຍຜ່ານກົນໄກທ່ີມີຢູ/ແລ1ວ-
ກອງທຶນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນ ສປປ ລາວ 'ກອງທຶນປົກປັກ
ຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາປ/າໄມ1( ໄດ1ຈັດໃຫ1ມີ
ໂຄງປະກອບທ່ີການເງິນ ແລະ ລາຍຈ່າຍສາມາດຕິດຕາມ+ ລາຍງານ ແລະ
ກວດສອບໄດ1-



PHOTO 

ຄວາມເປັນໄປໄດ1 ແລະ ທາງເລືອກເພ່ືອທ່ີຈະພິຈາລະນາແມ/ນມີຫຼາຍ- ແນວໃດກ່ໍຕາມ+ ໂອກາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ການຫັນໜ້ີໃຫDເປັນທຶນເພ່ືອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແມEນຖືກຈໍາກັດໂດຍຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ
ງIບປະມານທ່ີໃກDຈະເກີດຂ້ຶນ- ໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດດ່ັງກ່າວນ້ີ+ ແມ/ນຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທ່ີຈະສວຍໃຊ1ໂອກາດທ່ີໄດ1ຮັບຈາກ
ກອງປະຊຸມຄ້ັງທີ 04 ຂອງບັນດາປະເທດທ່ີເປັນພາຄີຂອງອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ 'CBD( ທ່ີໄດ1ຈັດຂ້ຶນໃນນະຄອນຄຸນໝິງ+ ສປ ຈີນ
ໃນປີ 1/10 ແລະ 1/11-

ບ່ໍວ່າຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເຈ້ົາໜ້ີຫຼາຍຝ/າຍ + ສອງຝ/າຍ ຫືຼ ເຈ້ົາໜ້ີທາງການຄ້າ ກໍຕາມ + ຂ້ໍຕົກລົງໃດໆທ່ີກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜ້ີໃນອະນາຄົດ 
ແມ/ນແນ/ນອນຈະຕ້ອງໄດ1ມີການເຈລະຈາແບບບ່ໍເປີດກ້ວາງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ເຈ້ົາໜ້ີ- ຄູ/ຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະ 
ນາກໍມີຫຼາຍຊ່ອງທາງເພ່ືອທ່ີຈະສະໜັບສະໜຸນການເຈລະຈາດ່ັງກ່າວ- ຂ້ໍມູນ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການສາມາດສະໜັບ 
ສະໜຸນການວິເຄາະເສດຖະກິດ ແລະ ຖານະການເງິນຂອງໜ້ີສິນສາທາລະນະ + ການຈັດບູລິມະສິດຂອງລາຍຈ່າຍໃໝ/ເພ່ືອໃຫ1ມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທ່ີຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ພ້ອມທັງມາດຕະການການຕິດຕາມກວດກາຢ/າງເຂ້ັມງວດ- ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານທຶນຮອນເຊ່ັນ 
ການໃຫ1ທຶນແກ/ກອງທຶນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມແຫ/ງຊາດ ສາມາດກະຕຸ1ນການຮ່ວມສົມທົບທຶນ ແລະ ອາດຈະໄດ1ຮັບການຊໍາລະຄືນໃນອະນາຄົດ-
ການເພ່ີມລະດັບຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖາບັນການເງິນຫຼາຍຝ/າຍທ່ີໄດ1ສະໜອງໃຫ1 ສາມາດຫMດຜ່ອນອຸປະສັກ 
ໃນການສະໜັບສະໜຸນໃຫ1ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນ-

ໃນທີ່ສຸດແລ1ວ+ການປົກປDອງຊັບສິນທີ່ເປັນທຶນທາງທໍາມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫDແກEຄົນລຸDນຫຼັງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດDເສຍສະລະ 
ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການເງິນໄລຍະສັ້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໂລກລະບາດ-

ສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕ�່:

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພຶ່ອການພັດທະນາ
ຖະໜົນລ�ານຊ�າງ, ຕູ� ປ.ນ. 345,
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