ການປົດລ໋ອກພື້ນທີ່ງ1ບປະມານດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຈັດຫາເງິນທຶນ
ໃນວຽກງານການປBຽນແປງສະພາບອາກາດໃນ ສປປ ລາວ
ໂອກາດໃນການຫັນໜີໃ້ ຫFເປັນທຶນເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີປ/າໄມ1ປົກຄຸມສູງສຸດໃນບັນດາບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ+ ໂດຍມີການບໍລິການລະບົບນິເວດ
ປ/າໄມ1ທີ່ສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ ຂະແໜງພະລັງງານ+ ກະສິກໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ- ທຶນທໍາ
ມະຊາດເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮັ່ງມີທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ+ ພ້ອມທັງເປັນ
ບ່ອນສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຫMດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ+ ເພື່ອຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູຂ
/ ອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸກຍູ1ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ-

ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບສິນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ/ນໄດ1ຮັບການຮັບຮູ1
ແລະ ຍອມຮັບເປັນຢ/າງດີ+ ໂດຍມີເຄືອຂ່າຍປ/າສະຫງວນແຫ/ງຊາດ 'NPAs( ທີ່ຖືກ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນທົ່ວ 3 ເຂດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານລະບົບນິເວດຄື9 ເຂດເນີນສູງ
ພາກເໜືອ: ເຂດສາຍພູຫຼວງ: ເຂດພູມສັນຖານ karst ໃນອິນໂດ,ຈີນ: ແລະ ເຂດ
ທົ່ງພຽງແມ/ນໍ້າຂອງ- ໄພຂົ່ມຂູEອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ໄດDຖືກພົບ
ເຫັນ ແລະ ລະບຸແລDວ+ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງການປ/ຽນແປງຂອງດິນຟ1າອາກາດ+ ການ
ລັກລອບຕັດໄມ1+ ການຄ້າສັດປ/າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ+ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ/ອາໄສຖືກທໍາລາຍ ແລະ
ແຕກແຍກ ເນື່ອງມາຈາກການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດ ແລະ ອ້ອມຮອບເຂດ
ປ/າສະຫງວນ-

ການລົງທຶນໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນຈະສາມາດສະໜັບສະໜຸນວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ລາຍຮັບໃຫDແກEທ້ອງຖິ່ນ+ ລວມ
ທັງຜ່ານການທ່ອງທ່ຽວແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ/າຂອງດົງ- ລັດຖະບານແຫ/ງ ສປປ ລາວ ໄດ1ຮັບຮູ1ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການ
ລົງທຶນດັ່ງກ່າວ+ ແລະ ໄດ1ສະແດງວິໄສທັດຕໍ່ການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງປະເທດ ເຊິ່ງລວມມີເປົ້າໝາຍສະເພາະດ້ານການຄຸ1ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ
ການອະນຸລັກຮັກສາປ/າໄມ1+ ແລະ ໄດ1ອະທິບາຍຊີ້ແຈງພາຍໃຕ1ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ,ສັງຄົມແຫ/ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 ໄລຍະປີ 1/10,1/14ແນວໃດກໍ່ຕາມ+ ຍ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ1ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ/ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08+ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຍ້ອນການຫMດລົງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າ+ ບວກກັບການບໍລິການໜີ້ສິນສາທາລະນະລະດັບສູງ ໄດ1ສົ່ງຜົນໃຫ1ລັດຖະບານມີ
ງIບປະມານທີ່ມີຄວາມຈໍາກັດຫຼາຍສໍາລັບຈັດສັນໃຫDບຸລິມະສິດພາຍໃນປະເທດ- ປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງລາຍຮັບທີ່ຄາດຄະເນຂອງ
ລັດຖະບານສໍາລັບສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າແມ/ນຈະຕ້ອງໃຊ1ຈ່າຍໃນການຊໍາລະຫນີ້ສິນຂອງລັດ , ເຊິ່ງມີຄ່າໃຊ1ຈ່າຍປະມານ 0-2 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ- ດ້ວຍ
ແຜນການໃນປະຈຸບັນລວມທັງມາດຕະການໃນການຄຸ1ມຄອງລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍບຸລິມະສິດ+ ເຊິ່ງຄາດວ່າເຂດປ/າສະຫງວນຈະໄດ1ຮັບການ
ຈັດສັນງTບປະມານແຫ/ງຊາດທີ່ຈໍາກັດນັບມືນ
້ ັບຫຼາຍຂຶ້ນ- ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ ການຈັດສັນງTບປະມານໃຫ1ແກ/ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາປ/າໄມ1ຂອງລາວໄດ1
ຫMດລົງຢ/າງຫຼວງຫຼາຍແລ1ວ ເຊິ່ງຫMດລົງຈາກຫຼາຍກວ່າ 6//+/// ໂດລາໃນປີ 1/06 ເປັນປະມານ 06/+/// ໂດລາໃນປີ 1/10- ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວ
ນີໄ້ ດ1ນໍາໄປສູຄ
/ ວາມສ່ຽງທີ່ແທDຈິງຈາກຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບປະເທດ+ ໂດຍຜ່ານການຫMດລົງຂອງການບໍລິການ
ລະບົບນິເວດ ແລະ ມູນຄ່າຊັບສິນ+ ການຜະລິດທີ່ຫMດລົງໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ ການທ່ອງທ່ຽວ+ ກະສິກໍາ ແລະ ພະລັງງານ+ ແລະ ສົ່ງ
ຜົນກະທົບຢ/າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ-

ການຫັນໜີ້ໃຫFເປັນທຶນເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ
ປະຈຸບັນ+ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ອະນຸສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ 'CBD( ພວມຜັນຂະຫຍາຍຂອບດໍາເນີນງານດ້ານຊີວະນາໆ
ພັນໂລກໃໝ/ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະກໍານົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເຖິງ 6// ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ ເຖິງປີ 1/2/- ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ+
ແຫຼ່ງທຶນທັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ລັດແມ/ນມີຄວາມຈໍາເປັນ- ຍ້ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08+ ໄດ1
ມີການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ1ໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະໜອງທຶນ
ໃຫ1ແກ/ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຜົນໄດ1ຮັບຂອງສະພາບດິນຟ1າອາກາດການຫັນໜີ້ໃຫDເປັນທຶນເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແມEນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລູກໜີ້ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ ທີ່ພັນທະໃນການຊໍາລະໜີ້
ຂອງເງິນກູ1ທີ່ມີຢູ/ແລ1ວຈະຖືກໂຈະ+ ຫMດ+ ຍົກເລີກ ຫຼື ມີການປັບໂຄງສ້າງຄືນໃໝ/+ ໂດຍທີ່ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດສັນເພື່ອຜົນໄດ1ຮັບທາງດ້ານ
ຊີວະນາໆພັນແທນ- ການປັບໂຄງສ້າງໜີ້ສິນແບບນີ້+ ໂດຍເນັ້ນໃສ/ຜົນໄດ1ຮັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ+ ແມ/ນມີມາແຕ/ຊຸມປີ 087/ ແລະ ໄດ1ຮັບການປະ
ຕິບັດຢ/າງສໍາເລັດຜົນຢູ/ປະເທດຕ່າງໆຂອງອາເມລິກາລາຕິນ+ ອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ1- ບໍ່ດົນມານີ+້ Belize '1/10( ແລະ
Seychelles '1/07( ໄດ1ນໍາໃຊ1ຮູບແບບນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານການເງິນສໍາລັບເຂດສະຫງວນທາງທະເລ+ ແລະ ປະເທດປາກີສະຖານ ພ້ອມ
ທັງຫຼາຍປະເທດໃນອາຟຣິກາ ກໍກໍາລັງດໍາເນີນວຽກງານນີ້ຢູ/ໃນເພື່ອໃຫ1ຍາດມາໄດ1ສັນຍາການຫັນໜີ້ໃຫ1ເປັນທຶນເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດກັບ
ເຈົ້າຫນີ້ສປປ ລາວ ໄດDຖືກລະບຸວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ສຸດໃນການປັບໂຄງສ້າງໜີ້ສິນປະເພດນີ+້ ເນື່ອງຈາກອຸດົມໄປດ້ວຍ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທົ່ວໂລກ+ ອັດຕາໜີ້ສິນຕໍ່ GDP ແລະ ພັນທະການບໍລິການທີ່ສູງຫຼາຍ ພ້ອມທັງໄດ1ຮັບຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກການແຜ/ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08- N ກໍາລັງໃຫDການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານວິຊາການແກE
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຄົ້ນຄວ້າການປັບໂຄງສ້າງການຫັນໜີ້ໃຫDເປັນທຶນເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ+ ການອອກ
ແບບບົດສະເໜີດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ວິທີການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນໃຫ1ແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕສີຂຽວພາຍໃນ
ປະເທດ+ ຕາມທີ່ໄດ1ລະບຸໄວ1ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ,ສັງຄົມແຫ/ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດປ/າໄມ1ຂອງປະເທດ- ເຊິ່ງສາມາດລວມໄປເຖິງ
ການສ້າງຕັ້ງທຶນສະໜັບສະໜຸນໃນກອງທຶນປົກປັກຮັກສາປ/າໄມ1ຂອງລາວ+ ການເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດຫາເງິນທຶນທີ່ຍືນຍົງຂອງ
ເຂດປ/າສະຫງວນແຫ/ງຊາດ-

ກົນໄກການປັບໂຄງສ້າງໜີສ
້ ິນສາມາດມີຮູບແບບຕ່າງໆ+ ລວມ
ທັງການຍົກເລີກບາງສ່ວນ+ ການຢຸດການຊໍາລະຄືນ+ ການປັບດອກເບ1ຍ
ເງິນກູ1 ຫຼື ປັບເງິນຕົ້ນຄືນ+ ການແລກປ/ຽນເງິນຕາ+ ແລະ ການຊື້ຄືນຂອງໜີ້
ສິນໂດຍພາກສ່ວນທີສາມເຊັ່ນນັກລົງທຶນເພື່ອສັງຄົມ ຫຼື ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນ
ກັບລັດຖະບານ 'NGOs(- ເຈົ້າໜີ້ຈະໄດ1ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງການລົງທຶນທີ່ດີຂຶ້ນ+ ແລະ ຫMດຜ່ອນໂອກາດຂອງການ
ຜິດນັດການຊໍາລະໜີ້- ການປັບປຸງຕົວຊີ້ບອກການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່
ຄໍານຶງເຖິງ ສິ່ງແວດລ້ອມ+ ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ1ມຄອງ 'ESG( ແລະ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 'CSR( ແລະ ຊື່
ສຽງອາດຈະເອື້ອອໍານວຍໃຫ1ແກ/ໂອກາດການລົງທຶນໃນອະນາຄົດ
ແລະ ທ່າແຮງໃນການລະດົມທຶນກັບຜູ1ຮ່ວມທຶນທີ່ມີແນວທາງໄປ
ໃນດ້ານດຽວກັນ- ນັກລົງທຶນລະດັບພາກພື້ນໃນຕະຫຼາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ1ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການສະໜັບສະໜຸນຊັບສິນຊີວະນາໆພັນຂອງປະເທດການຈັດຫາເງິນທຶນສາມາດມຸ/ງເນັ້ນໄປເຖິງການສະໜັບສະໜຸນທຸລະກິດ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດໃນປ/າສະຫງວນແຫ/ງຊາດ ໂດຍຜ່ານວິທີການ
ຮ່ວມມືດ້ານການເງິນກັບນັກລົງທຶນຮ່ວມເຄື່ອງມືຕາສານໜີທ
້ ີ່ມີນະວັດກໍາໃໝ/ເຊັ່ນ ພັນທະບັດຕາມລັກສະນະ ຫຼື
ສະພາບອາກາດ+ ຫຼື ການຣີໄຟແນນແບບ &ປະສົມ& ອາດຈະມີບົດບາດຜົນໄດDຮັບດ້ານຊີວະນາໆພັນສາມາດໄດDຮັບການປົກປDອງໂດຍ
ການເຊື່ອມໂຍງກົນໄກໜີສ
້ ິນກັບຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດສະເພາະ ເຊັ່ນ
ການສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍໃນຂອບໃຫມ່ຂອງອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະ
ນາໆພັນ 'CBD(- ການສະໜອງທຶນສາມາດສະໜອງໃຫ1ແກ/ບັນດາ
ໂຄງການສະເພາະເຊັ່ນ ການປົກປ1ອງແຫຼ່ງນໍ້າໃນອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນ
ໄຟຟ1າ ຫຼື ການເພີ່ມຂີດຄວາມອາດສາມາດໂດຍຜ່ານກົນໄກທີ່ມີຢູ/ແລ1ວກອງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ 'ກອງທຶນປົກປັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາປ/າໄມ1( ໄດ1ຈັດໃຫ1ມີ
ໂຄງປະກອບທີ່ການເງິນ ແລະ ລາຍຈ່າຍສາມາດຕິດຕາມ+ ລາຍງານ ແລະ
ກວດສອບໄດ1-

ຄວາມເປັນໄປໄດ1 ແລະ ທາງເລືອກເພື່ອທີ່ຈະພິຈາລະນາແມ/ນມີຫຼາຍ- ແນວໃດກໍ່ຕາມ+ ໂອກາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການຫັນໜີ້ໃຫDເປັນທຶນເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ
ແມEນຖືກຈໍາກັດໂດຍຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານການເງິນ
ແລະ
ງIບປະມານທີ່ໃກDຈະເກີດຂຶ້ນ- ໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວນີ+້ ແມ/ນຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ຈະສວຍໃຊ1ໂອກາດທີ່ໄດ1ຮັບຈາກ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 04 ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນພາຄີຂອງອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ 'CBD( ທີ່ໄດ1ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຄຸນໝິງ+ ສປ ຈີນ
ໃນປີ 1/10 ແລະ 1/11-

PHOTO

ບໍ່ວ່າຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເຈົ້າໜີ້ຫຼາຍຝ/າຍ + ສອງຝ/າຍ ຫຼື ເຈົ້າໜີ້ທາງການຄ້າ ກໍຕາມ + ຂໍ້ຕົກລົງໃດໆທີ່ກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ໃນອະນາຄົດ
ແມ/ນແນ/ນອນຈະຕ້ອງໄດ1ມີການເຈລະຈາແບບບໍ່ເປີດກ້ວາງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ເຈົ້າໜີ້- ຄູ/ຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະ
ນາກໍມຫ
ີ ຼາຍຊ່ອງທາງເພື່ອທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ- ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການສາມາດສະໜັບ
ສະໜຸນການວິເຄາະເສດຖະກິດ ແລະ ຖານະການເງິນຂອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ + ການຈັດບູລມ
ິ ະສິດຂອງລາຍຈ່າຍໃໝ/ເພື່ອໃຫ1ມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພ້ອມທັງມາດຕະການການຕິດຕາມກວດກາຢ/າງເຂັ້ມງວດ- ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານທຶນຮອນເຊັ່ນ
ການໃຫ1ທຶນແກ/ກອງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ/ງຊາດ ສາມາດກະຕຸ1ນການຮ່ວມສົມທົບທຶນ ແລະ ອາດຈະໄດ1ຮັບການຊໍາລະຄືນໃນອະນາຄົດການເພີ່ມລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖາບັນການເງິນຫຼາຍຝ/າຍທີ່ໄດ1ສະໜອງໃຫ1 ສາມາດຫMດຜ່ອນອຸປະສັກ
ໃນການສະໜັບສະໜຸນໃຫ1ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນທີ່ສຸດແລ1ວ+ ການປົກປDອງຊັບສິນທີ່ເປັນທຶນທາງທໍາມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫDແກEຄົນລຸDນຫຼັງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດDເສຍສະລະ
ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການເງິນໄລຍະສັ້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໂລກລະບາດ-
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