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ແຜນຄ ຸ້ມຄອງທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

(ຜຄສສ) 

 

ສໍາລັບ ແຜນງານ 

 

“ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ໂດຍການປັບປ ງການຄ ຸ້ມຄອງບໍລ ຫານ ແລະ ຄ ຸ້ມ

ຄອງພູມີທັດປ່າໄມຸ້ ແບບຍືນຍົງ” 

 

 

 

ກະກຽມໂດຍ 

 

GIZ 

 

ເພືິ່ອສະເໜີຕໍໍ່ 

 

ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) 
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ຄໍາສັບຫຍໍໍ້ 

ADB ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 

AE ອົງການທີິ່ໄດຸ້ຮັບອະນ ຍາດ 

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (ກະຊວງ

ຮ່ວມມືທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ ສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ) 

CSO ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ 

DOA ກົມປູກຝັງ 

DOF ກົມປ່າໄມຸ້ 

DAFO ຫຸ້ອງການ ກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເມືອງ 

DONRE ຫຸ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ເມືອງ 

DPMU ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ 

EPF ກອງທຶນປົກປັກຮັສສາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

ER-P ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ 

ERPD ເອກະສານໂຄງການຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ 

ESIA ການປະເມືນທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESM Team ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESMP ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

E&S Policies ນະໂຍບາຍທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ES risks ຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

FAO ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສ ກໍາ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 

FCPF ແຜນງານຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມຸ້ 

FFS ໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ 

FPIC  ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ເພືິ່ອຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ ດຸ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຂໍໍ້ມ ນລ່ວງໜຸ້າ 

GAP ແຜນບົດບາດ ຍ ງ-ຊາຍ 

GCF ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ 

GDP ລວມຍອດຜະລ ດຕະພັນພາຍໃນ 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
(ອົງການພັດທະນາ ຂອງເຢຍລະມັນ) 

GoL ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

HCV ມີມູນຄ່າທາງດຸ້ານການອະນ ລັກສູງ 

HQ ຫຸ້ອງການໃຫຍ່ 

IFAD ກອງທືນສາກົນ ເພືິ່ອການພັດທະນາກະສ ກໍາ 

IFC ການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານການເງ ນສາກົນ 



3 
 

IP ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 

IPP ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 

JICA ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງຍີິ່ປ ່ນ 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(ທະນາຄານພັດທະນາ ຂອງເຢຍລະມັນ) 

Lao PDR ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

LFND ແນວລາວສຸ້າງຊາດ 

LULUCF ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ 

LWU ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ 

LUP ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ 

M&E ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

MAF ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ 

MONRE ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

NPMU ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ 

NRTF ຄະນະຊີັ້ນໍາ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້ເສືິ່ອມ
ໂຊມ (REDD+) ຂັັ້ນສູນກາງ 

NTFP ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ 

PAFO ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແຂວງ 

PLUP ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

PMU ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ 

PONRE ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແຂວງ 

PPIO ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ 

PPMU ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ຂັັ້ນແຂວງ 

PRO ຫຸ້ອງການ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ 

ProCEED ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ເປັນໂຄງການໜຶິ່ງ ຂອງ GIZ) 

PRTF ຄະນະຊີັ້ນໍາ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້ເສືິ່ອມ
ໂຊມ ຂັັ້ນແຂວງ 

PS ມັດຕະຖານການປະຕ ບັດງານ (ການປົກປ້ອງ ຂອງການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານການເງ ນສາກົນ / IFC) 

REDD+ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້ເສືິ່ອມໂຊມ, ການ
ອະນ ລັກ, ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຟ ື້ນຟູປ່າ ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ 

SEDP ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ 

SFM ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ 

tCO2eq ໂຕນ ຂອງອາຍກາກໂບນ ກທຽບເທົົ່າ 

TF ຄະນະຊີັ້ນໍາ 
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TOT ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ 

TWG ກ ່ມວ ຊາການສະເພາະດຸ້ານ 

UNI ຜົນກະທົບທາງລົບ 

UXO ລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທັນແຕກ 

VEC ອົງປະກອບທີິ່ມີຄ່າ ຂອງລະບົບນ ເວດ 

VFMA ສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ການຈັດສັນຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ 

WB ທະນາຄານໂລກ 
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1. ສະເໜ ີກຽ່ວກັບ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 
ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ນີັ້ ແມ່ນ ສໍາລັບ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ໂດຍຜ່ານ ປັບປ ງການ

ຄ ຸ້ມຄອງບລໍ ຫານ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມຸ້ ແບບຍືນຍງົ. ຈ ດປະສົງຫ ັກ ຂອງແຜນງານ, ທີິ່ເປັນຈ ດປະສົງທີິ່ຕຸ້ອງການຫັນ

ໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາໃນຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ມີດັົ່ງລ ່ມນີັ້: ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ລາວ ແລະ 
ປະຊາຊົນ ລາວ ໃນການນໍາໃຊຸ້ປາ່ໄມຸ້ ແລະ ດ ນປ່າໄມຸ້ ເພຶິ່ອຮັບປະກນັໃນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຄ ຸ້ມຄອງແບບຍືນຍງົ. ສ ິ່ງນີັ້ຈະຊ່ວຍ
ຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວໄດຸ້ປະມານ 58 ລຸ້ານ ໂຕນ tCO2eq ໃນໄລຍະຂອງແຜນງານ.  ເປົື້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນລະບົບໃນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ການປຽ່ນແປງການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ 
(LULUCF) ແລະ ສຸ້າງຕົວແບບການຄ ຸ້ມຄອງໃໝ່ ແລະ ແທດເໝາະ ສໍາລັບ ປ່າໄມຸ້ ແລະ ພມູີທັດ ຂອງປະເທດ. 

 

ເປົື້າໝາຍຂອງ ESMP ແມ່ນເພືິ່ອເປັນແຜນທີິ່ສາມາດປະຕ ບັດໄດຸ້ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງຜົນກະທບົດຸ້ານລົບ ທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

ແລະ ສັງຄມົ ທີິ່ພົວພັນກັບກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ, ພຸ້ອມທງັຮັບປະກັນໃຫຸ້ການປກຶສາຫາລ ືກັບພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ 

ໃຫຸ້ພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງດັົ່ງກ່າວມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫ ອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. ອັນນີັ້ຕຸ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, 

ບ ກຄົນທ ກຍາກ ແລະ ເຜົົ່າຕ່າງໆ ທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງແຜນງານ. ແຜນ ESMP 

ຍັງມີເປົື້າໝາຍ ຊວ່ຍເຫ ືອ ລັດຖະບານ ລາວ  ໃນການຮ່ວມມືກັບ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ທີມງານ ຂອງ GIZ ເພືິ່ອ
ຮັກສາ ແລະ/ຫ ື ປັບປ ງລະບົບການຄ ຸ້ມີຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຕະຫ ອດໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ. 
 

ຕະຫ ອດໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັໂຄງການ, ແຜນ ESMP ຮັບປະກັນ ໃຫຸ້ທມີງານ ຂອງແຜນງານ ມີການປ້ອງກັນ ບັນດາກ ດຈະ
ກໍາຕ່າງໆ ຂອງແຜນງານ ແລະ ພຸ້ອມທງັມີການຕ ດຕາມກວດກາຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ 
ພຽງພໍຕາມທີິ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວ. ຫາກພົບເຫັນບ່ອນໃດພມີຜົນກະທົບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖຸ້າວ່າສາມາດ

ຫ ີກລ່ຽງໄດຸ້ ກໍຕຸ້ອງການວາງມາດຕະການຢ່າງເໝາະສົມ ພຸ້ອມທັງຊດົເຊີຍຕາມຜົນກະທົບຕົວຈ ງ ແລະ ມີການຟ ື້ນຟູຄືນໃໝ່. GIZ 

ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຈະເຜີຍແຜ່ ແຜນ ESMP ທາງອີນເຕີເນດ ແລະ ໃນສະຖານທີິ່ສາທາລະນະ ເພຶິ່ອໃຫຸ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົັ້າ

ເຖ ງໄດຸ້ ແລະ ໃຫຸ້ຄາໍຄ ດຄໍາເຫັນ, ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ແລະ ພຸ້ອມທັງ ຂໍໍ້ຂຸ້ອງໃຈ ໂດຍຜ່ານກົນໄກການຮຸ້ອງທ ກ ຂອງແຜນງານ.  

 

2. ໂຄງຮາ່ງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 
ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ນີັ້ແມ່ນຕ ດພັນຢ່າງໃກຸ້ສ ດກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
, ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ແຜນການເງ ນ. 

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກ່ອນອືິ່ນໝົດ ຈະກໍານດົ ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ການປົກປ້ອງ ທີິ່ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຈະແກຸ້ໄຂ ແລະ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ແມ່ນຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫ່ວາງ ຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງຈາກພາຍນອກ ທີິ່ພົວພັນກບັໂຄງການ ຊ ິ່ງຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕ ບດັຕາມບັນດາກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ. ຕຸ້ອງໄດຸ້ຂໍໍ້ມ ນລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ພືັ້ນທີິ່ ກອ່ນການກາໍນົດ ຄູ່ຮ່ວມງານ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ 

ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, GIZ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ມີ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ໃນ
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ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ລວມທັງເງືິ່ອນໄຂທາງດຸ້ານຄວາມອາດສາມາດ ຂອງອງົກອນ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານກອງປະຊຼຸມ 
ຕ່າງໆ ຂອງ. ພາກການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດຸ້ອະທ ບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສຸ້າງລະບບົຕ ດຕາມ

ກວດກາ ແລະ ພຸ້ອມທງັ ກໍານົດງ ົບປະມານໃຫຸ້ແຜນ ESMP. ທຸ້າຍສ ດ, ກ ດຈະກໍາຫ ກັ ຂອງແຜນ ESMP ມີລະອຽດໃນ

ຕາຕະລາງ.  

ແຜນ ESMP ຮຽກຮອຸ້ງໃຫຸ້ມທີີມງານຊ່ຽວຊານທີິ່ມາຈາກຫ າຍສາຂາວ ຊາ ໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ, ການສຸ້າງ

ຄວາມອາດສາມາດ, ຝຶກອບົຮົມ, ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາກ ດຈະກໍາໃນແຜນ 
ESMP ນີັ້. ຂະບວນການນີັ້ຈະໄດຸ້ມີການປບັປ ງໄປເທືິ່ອລະກຸ້າວ  ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮມົຕ່າງໆ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຊ ິ່ງຈະ

ເປັນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງມີທັດ
ສະທີິ່ຈໍາເປັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ. 

 

3. ມາດຕະຖານ ແລະ ການປກົປອ້ງ ຂອງໂຄງການ 
ແຜນ ESMP ນີັ້ ໄດຸ້ຖຶກຮ່າງມາ ພາຍໃຕຸ້ຄໍາຊີັ້ນໍາທີິ່ໄດຸ້ມາຈາກການສຶກສາ ແລະ ແປຄວາມໝາຍ ຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານ

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊ ິ່ງໄດຸ້ຮັບແຈຸ້ງມາຈາກ ນະໂຍບາຍທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ GCF  ທີິ່ໄດຸ້ຮັບການ

ຮັບຮອງໃນ ເດືອນ ມີນາ ປ ີ2018, ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການປົກປອ້ງ 

ຂອງ GIZ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍງັຄໍານຶງເຖ ງຜົນຂອງການສຶກສາກ ດຈະກໍາກະກຽມຄວາມພຸ້ອມ ຂອງແຜນງານຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປາ່ໄມຸ້ 

(FCPF), ເຊ ິ່ງໄດຸ້ກະກຽມ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮອືນແກຸ້ວຈາກ (ER-P) ໃນ ສປປ ລາວ. ເພາະສະນັັ້ນ ແຜນ 

ESMP ໄດຸ້ພ ຈາລະນາຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ທາງດຸ້ານມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ (PS) ກ່ຽວກັບ ຄວາມຍືນຍົງທາງດຸ້ານ

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງອົງການການເງ ນສາກົນ (IFC), ນະໂຍບາຍແບບຍືນຍງົ ແລະ ການປົກປອ້ງ ບວກກັບ ລະບົບການ

ຄ ຸ້ມຄອງບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ຂອງ ອງົການ GIZ, ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ, ກົດ

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບຕາ່ງໆ ຂອງ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ບັນດານະໂຍບາຍເຫ ົົ່ານີັ້ສະທຸ້ອນໃຫຸ້ເຫັນຄວາມເປັນເອກະພາບຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ກຽ່ວກັບ ຄາໍໝັັ້ນສັນຍາ ຂອງ GCF ເພຶິ່ອບັນລ  
ຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຸ້ອມມັງຫ ີກລຸ້ຽງຜົນກະທົບທາງລົບ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ໂດຍກງົ 
ແລະ ລວມທງັ ກ ດຈະກໍາທີິ່ທາງໂຄງການໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນ ພຸ້ອມທັງເນັັ້ນຄວາມສໍາຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ຂອງໂຄງການ
ໃຫຸ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ປະຊາຊນົ ໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ. ນະໂຍບາຍການປົກປອ້ງ ຂອງ GCF ໄດຸ້ລະບ ແຈຸ້ງ ກຽ່ວ
ກັບ ການເຊືິ່ອມສານຂໍໍ້ພ ຈາລະນາຕ່າງໆເຂົັ້າໃນຂະບວນການຕັດສ ນໃຈ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພຶິ່ອໃຫຸ້ມີການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ ທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົຢ່າງມປີະສ ດທ ພາບ ພຸ້ອມທັງປັບປ ງຜົນໄດຸ້ຮັບ.  

 

ມາດຕະຖານຂອງໂຄງການ, ເຊ ິ່ງຈະໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ໂດຍກົງກັບໂຄງການ, ແມ່ນ PS1-2 ແລະ PS4-8 (ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ 

ພາບລວມແມ່ນຢູ່ໜຸ້າຕໍໍ່ໄປ): 

 PS1: ການປະເມີນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລບົທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

 PS2: ແຮງງານ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ 
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 PS4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ 

 PS5: ການຊືັ້ຂາຍດ ນ ແລະ ການຍົກຍຸ້າຍຖີິ່ນຖານແບບບໍໍ່ສະໝັກໃ 

 PS6: ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍືນຍງົ 

 PS7: ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 

 PS8: ມໍລະດົກວັດທະນາທາໍ 

 

ເພາະສະນັັ້ນ, ແຜນ ESMP ໄດຸ້ສະເເດງຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ ຂອງໂຄງການ ໃນການປະຕ ບັດຕາມຫ ັກການ ແລະ ມາດຕະຖານນະໂຍບາຍ

ຕ່າງໆ ເຊ ິ່ງທາງ GCF ແລະ ອງົການທີິ່ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງເຂົັ້າເປນັສະມາຊ ກ ຂອງ GCF ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບຜ ດຊອບ. ແຜນ ESMP 

ນີັ້ ມີຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ ດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 
 ຫ ີກລຸ້ຽງ ແລະ ບອ່ນທີິ່ບໍໍ່ສາມາດຫ ີກລຸ້ຽງໄດຸ້ ກໍຕຸ້ອງມີການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນທະທົບທາງລົບ ໃຫຸ້ປະຊາຊົນ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ; 
 ປັບປ ງການເຂົັ້າເຖ ງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການພັດທະນາຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ; ແລະ 
 ມີການພ ຈາລະນາໃຫຸ້ພົນລະເມືອງ, ກ ່ມ ແລະ ບ ກຄົນ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ລວມທງັຜູຸ້ຍ ງ, ເດັກນຸ້ອຍ, ຄົນພ ການ ແລະ ຄົນ

ທ ກຍາກ ດຸ້ອຍໂອກາດ ຍຸ້ອຍສາເຫດທາງດຸ້ານເພດ), ຊຼຸມຊົນ, ຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ກ ມ່ຄົນ ແລະ ບ ກຄົນທ ກຍາກອືິ່ນໆ 
ທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທບົຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕາ່ງໆ ຂອງໂຄງການ. 

 

ແຜນ ESMP ປະກອບມີລະດັບຂັັ້ນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ເພືິ່ອຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ຕາມ PS1 ແລະ ນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ

ພືັ້ນເມືອງ (IPP)) ແລະ ລາຍລະອຽດມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ/ຫ ື ການຊົດເຊີຍ. ສ ິ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພືິ່ອໃຫຸ້

ໂຄງການ ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ GIZ’s and GCF ລວມທງັ ນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ

ພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ຜົນກະທົບທາງລບົຕ່າງໆໄດຸ້ຮັບການຫ ຼຸດຜ່ອນ ໃຫຸ້ໂຄງການຢູ່ໃນປະເພດ B ຕາມ

ປະເພດຄວາມສ່ຽງ. 

 

  

ນະໂຍບາຍ ຂອງ GIZ / 

ການປກົປອ້ງ: 

ຄວາມສຽ່ງຕາມ
ມາດຕະຖານການຄ ຸ້ມ
ຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 

ສັງຄມົ  (ESMS) 

ຂອງ GIZ: 

ພົວພນັກບັມາດຕະຖານການດາໍເນີນງານ ຂອງ 

IFC: 
ມາດຕະການສະເພາະໃນການຫ ຼຸດຜອ່ນ ຈາກແຜນ

ຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMP) 

ນະໂຍບາຍຄວາມຍືນຍົງ 

ຂອງ GIZ 
ລະດັບກາງ PS1: ການປະເມີນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ ທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ 

ESMP 1a, b, c &d: ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

ESMP 2, 3 & 4: IPP, FPIC ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ 
ESMP 5: ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ 

ESMP 8: ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດຸ້ານການ

ປົກປ້ອງ ໃຫຸ້ EPF 
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ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ: 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  
 

ຕໍໍ່າ PS3: ປະສ ດທ ພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ 

ການປ້ອງກັນມົນລະພ ດ (ບໍໍ່ໄດຸ້ໃຊຸ້) 

PS 4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ໝັັ້ນຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ 
PS6: ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ & ການຄ ຸ້ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ (ຄວາມສ່ຽງ: 

ຕໍໍ່າ) 

ESMP 3: FPIC 

ESMP 6: ຊີວະນາໆພັນ 

ESMP 7: ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

ESMP 9: ການປະເມີນຄູ່ຮ່ວມງານ 

ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ: 
ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າ
ອາກາດ 

ຕໍໍ່າ PS 4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ

ໝັັ້ນຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ (ຕໍໍ່າ) n/a 

ESMP 10:  ຄວາມສ່ງງທີິ່ພົວພັນກັບຜົນ
ກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ 

ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ: 
ຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ 
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ
ສະພາບການ 

ລະດັບກາງ PS4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນ

ຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ (ຄວາມສ່ຽງ: ຕໍໍ່າ) 

PS5: ການຊືັ້ຂາຍດ ນ ແລະ ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານແບບ

ບໍໍ່ສະໝັກໃຈ (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບກາງ) 

PS6: ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ & ການຄ ຸ້ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ (ຄວາມສ່ຽງ: 

ຕໍໍ່າ) 

ESMP 3: FPIC  

ESMP 6: ຊີວະນາໆພັນ 

ESMP 7: ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ: 
ສ ດທ ມະນ ດ 

ລະດັບກາງ ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF (ຄວາມ

ສ່ຽງ: ລະດັບກາງ) 

PS2: ແຮງງານ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ 

(ຄວາມສ່ຽງ: ຕໍໍ່າ) 

PS4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນ

ຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບຕໍໍ່າ) 

PS5: ການຊືັ້ຂາຍດ ນ ແລະ ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານແບບ

ບໍໍ່ສະໝັກໃຈ (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບກາງ) 

PS6: ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ & ການຄ ຸ້ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ (ຄວາມສ່ຽງ: 

ຕໍໍ່າ) 

PS7: ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ (ຄວາມສ່ຽງ: 

ລະດັບກາງ) 

PS8: ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບ

ກາງ) 

ESMP 2: ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 

ESMP 3: FPIC  

ESMP 4: ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ  

ESMP 6: : ຊີວະນາໆພັນ 

ESMP 7: ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ: 
ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ 

ບໍໍ່ມີ ນະໂຍບາຍບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ຂອງ GCF (ຄວາມ

ສ່ຽງ: ບໍໍ່ມີ) 

ESMP 2: ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 

ESMP 3: FPIC 

ESMP 4: ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ 
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ຕາຕະລາງ 1: ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງທີິ່ນໍາໃຊຸ້ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ 
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4.  ຜນົກະທົບທາງລບົທີິ່ເປນັໄປໄດຸ້ ແລະ ຄວາມສຽ່ງຈາກພາຍນອກ 
ແຜນ ESIA ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ກໍານົດບັນດາຄວາມສ່ຽງທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້ຈໍານວນໜຶິ່ງ, ເຊ ິ່ງໄດຸ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ ຜົນ

ກະທົບທາງລບົແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ (ກະທົບທາງລບົແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ຫ ື ຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ), ທີິ່ເປັນຜົນກະທົບ

ໂດຍກົງຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ ທີິ່ເກີດມາຈາກປັດໄຈອືິ່ນທີິ່ຢູ່ນອກ
ໂຄງການ. ຈ ດສ ມ ຂອງແຜນ ESMP ຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງ GCF ແລະ GIZ ແມ່ນຄ ຸ້ມຄອງ ຜົນກະທົບທາງລົບແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ

(UNIs). ສ່ວນຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ ປົກກະຕ ແລຸ້ວ ແມ່ນຈະໄດຸ້ແກຸ້ຕາມ ກອບວຽກຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຂອງໂຄງການ ແລະ 

ຈະບໍໍ່ໄດຸ້ໃຫຸ້ລາຍລະອຽດໃນທີິ່ນີັ້. ແນວໃດກໍຕາມ, ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກຈໍານວນໜຶິ່ງອາດຈະມີການພົວພັນກັບ ຜົນກະທບົທາງລົບ

ແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ຂອງໂຄງການ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ແລະ ເພາະສະນັັ້ນ, ພາຍໃຕຸ້ແຜນ ESMP ຈ ິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຕ ດຕາມກວດກາ. 

ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກເຫ ົົ່ານີັ້ໄດຸ້ຖຶກຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດເຂົັ້າໃນຕາຕະລາງດັົ່ງລ ມ່ນີັ້. ນອກຈາກນີັ້, ລະບົບການປົກປອ້ງ ຂອງ GIZ 

ໂດຍປົກກະຕ ແລຸ້ວກໍມີການປະເມນີຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກທີິ່ພົວພັນກັບການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. 

ຄວາມສ່ຽງເຫ ົົ່ານີັ້ໄດຸ້ຖືກສັງລວມໄວຸ້ໃນຕາຕະລາງດັົ່ງລ ່ມນີັ້. 

ຜົນກະທບົທາງລບົແບບບໍໍ່ຕັົ່ງໃຈ (UNI ຫ ືຶ ຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານ

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ) 
ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ 

ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ: ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ປະຊາຊົນ
ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາການນໍາໃຊຸ້ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາຂຸ້າຫຍຸ້າ 

ມີພໍໍ່ຄຸ້າທີິ່ຊືັ້ໍຂາຍສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ເຄີຍເກີດຂືັ້ນກັບການ
ປູກກຸ້ວຍ) ໃຫຸ້ປະຊາຊົນໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ໃນປັດຈ ບັນ
ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີແມ່ນກາຍເປັນເລືິ່ອງປົກກະຕ . 

ລູກລະເບີດທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນແຕກ (UXO): ແຜນງານຈະເຮັດໃຫຸ້ມີຄົນເຂົັ້າ
ໄປປ່າຫ າຍຂືັ້ນ ເພືິ່ອລາດຕະເວນ, ເກັບເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ລວມທັງ
ການຫາໜ ໍ່ ແລະ ເຮັດການຜະລ ດກະສ ກໍາ (ໃນພືັ້ນທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ), 
ຈະເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາໄດຸ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກລູກລະເບີດທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນ
ແຕກ. 

ການເປັນພ ດຈາກ ລູກລະເບີດທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນແຕກ ອາດຈະສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ພືັ້ນດ ນ ເມືິ່ອມີຜົນຕົກໜັກ ຫ ື ນໍໍ້າຖຸ້ວມ 

ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ອາດນໍາໄປສູ່
ການຈັດສັນທີິ່ດ ນທີິ່ເໝາະສົມບໍໍ່ພຽງພໍ ຖຸ້າຫາກ ບໍໍ່ພ ຈາລະນາເບີິ່ງ
ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ຫ ື ມີການວາງມາດຕະການຫຸ້າມ
ທີິ່ບໍໍ່ແທດເໝາະ 

ການສໍາປະທານເພືິ່ອຂ ດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ການສຸ້າງທາງລົດ, 
ທາງລົດໄຟ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການເຄືິ່ອນຍຸ້າຍ ຫ ື ຍົກຍຸ້າຍຖີິ່ນຖານ 

ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍປ່າໄມຸ້
ອາດສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ, ຖຸ້າຫາກ ບໍໍ່ພ ຈາລະນາ
ເບີິ່ງສະພາບຄວາມເປັນຈ ງໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ຫ ື ມີການວາງມາດຕະການ
ຫຸ້າມທີິ່ບໍໍ່ແທດເໝາະ 

ການສໍາປະທານເພືິ່ອຂ ດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ການສຸ້າງທາງລົດ, 
ທາງລົດໄຟ ອາດຈະກະທົບລະບົບນ ເວດປ່າໄມຸ້ ຢ່າງຮຸ້າຍເເຮງ 

ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍປ່າໄມຸ້
ອາດສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ການເຂົັ້າເຖ ງມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ / ສະຖານທີິ່ສໍາຄັນ
ທາງດຸ້ານສາສະໜາ, ຖຸ້າຫາກ ບໍໍ່ພ ຈາລະນາເບີິ່ງສະພາບຄວາມເປັນຈ ງ
ໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ຫ ື ມີການວາງມາດຕະການຫຸ້າມທີິ່ບໍໍ່ແທດເໝາະ 

ຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງທາງດຸ້ານນະໂຍບາຍ  
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ແຜນງານນີັ້ອາດບໍໍ່ໄດຸ້ພ ຈາລະນາຢ່າງຄົບຖຸ້ວມ ຄວາມຕຸ້ອງການ ຂອງ
ປະຊາຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ ອ ປະສັກທາງດຸ້ານພາສາ) ຫ ື ສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ ຢ່າງຮຸ້າຍແຮງ 

ພະນັກງານລັດບໍໍ່ພຽງພໍ ຫ ື ຄວາມອາດສາມາດບໍໍ່ພຽງພໍ 

ມໍລະດົກທາງດຸ້ານວັດທະນາທໍາ, ລວມທັງທໍາມະຊາດທີິ່ບໍໍ່ມີຕົນຕົວ, 
ອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ຖຸ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊຸ້
ທີິ່ດ ນ ຫ ື ຖຸ້າວ່າ ມີການຫຸ້າມສ ດໃນການເຂົັ້າເຖ ງ ຂອງພວກເຂົາ 

ຂາດການປ ກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ອືິ່ນໆ ໃນສັງຄົມລາວໂດຍລວມ ພຸ້ອມທັງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູຸ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມອືິ່ນໆ 

ການສົົ່ງເສີມການປູກໄມຸ້ອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຂະຫຍາຍກະສ ກໍາ
ແບບຖາວອນ ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ຊີວະນາໆພັນຫ ຼຸດລົງ, ຖຸ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ມີ
ແຜນຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ເໝາະສົມ ຫ ື ບໍໍ່ມີແຜນຄ ຸ້ມຄອງ. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍ ງ, ເດັກນຸ້ອຍ ແລະ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຍັງ
ມີຈໍາກັດຫ າຍ ຍຸ້ອນການຈັດປະຊຼຸມຕາມປະເພນີ ທີິ່ ຜູຸ້ຊາຍຄົມຫ າຍ
ກວ່າ 

ແຜນງານນີັ້ຈະຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການປຶກສາຫາລື, FPIC, ກົນໄກການ
ຮຸ້ອງທ ກ ແລະ ອືິ່ນໆ ຫ ື ບ ກຄົນອາດຈະຖຶກຂົົ່ມຂູ່ ແລະ ຂົົ່ມເຫັງ ໃນ
ເມືິ່ອຖຶກຕໍານ ວ ຈານ 

ຂາດຂໍໍ້ມ ນເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ 

ການປະສານ: ແຜນງານນີັ້ ຕຸ້ອງເຮັດໃຫຸ້ສໍາເລັດບາງກ ດຈະກໍາ ກ່ອນ
ຈະເລີິ່ມກ ດຈະກໍາອືິ່ນ. ກ ດຈະກໍາທີິ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດກ່ອນເຊັົ່ນ PLUP 

ແລະ ບາງກ ດຈະກໍາ ຂອງ ESMP ເຊັົ່ນ FPIC, ກວດກາລະເບີດທີິ່
ຍັງບໍໍ່ທັນແຕກ, ການປ ກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ສານເຄມີທີິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ ແລະ ການສຸ້າງເສັັ້ນທຽບຖານທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດ-

ສັງຄົມ ກ່ອນມີການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ, ການປະຕ ບັດ
ກົດຫມາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາດຸ້ານກະສ ກໍາ 

ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດອາດຈະສຸ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່
ຜະລ ດຕະພາບກະສ ກໍາ ແລະ ເພີິ່ມການຄໍໍ້າສະບຽນອາຫານ 

ແຮງງານ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ ສໍາລັບພະນັກງານ ທີິ່ທາງ
ແຜນງານຈຸ້າງ ຫ ື ພະນັກງານ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ເຮັດວຽກນໍາເເຜນ
ງານນີັ້ (ຕົວຢ່າງ ເຮັດວຽກໃນປ່າ) 

 

ຕາຕະລາງ 2: ຜົນກະທົບທາງລົບແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ 

ຄວາມສ່ຽງທີິ່ໄດຸ້ກາໍນົດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ, ເຊ ິ່ງອາດຈະພົວພັນກັບ ຜົນກະທົບທາງລົບ
ແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຈໍາເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການຕ ດຕາມກວດກາ, ລວມທງັ ຂາດຄວາມຮູຸ້ຂອງການຈັດຕັັ້ງ, ຊ່ອງຫວ່າງທາງດຸ້ານຂໍໍ້ມູນ
ທຽບຖານ ແລະ ບາງພາກສ່ວນ ຂອງລັດຍັງມີຄວາມສາມາດໃນລະດັບຈໍາກັດ. ແຜນ ESMP ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນຍ ດທະສາດ

ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ໂດຍໃຫຸ້ການສະໜອງກອບວຽກໜຶິ່ງພາຍໃນ ເຊ ິ່ງຂະບວນການ ຂອງ FPIC ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 

(IPP), ທີມງານທີິ່ເຊືິ່ອມໂຍງກັນຕາມສາຍຕັັ້ງ ເຊ ິ່ງປະກອບດຸ້ວຍພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ພາກລັດ ຈະເປັນຜູຸ້ຄ ຸ້ມຄອງການເຊືິ່ອມ

ສານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ; ຂະບວນການໜຶິ່ງໃນການຄ ຸ້ມຄອງແບບມີການປັບຕົວ ເຊ ິ່ງມີການເອົາ

ຄວາມເປັນຈ ງ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຂອງທຸ້ອງຖີິ່ນເຂົັ້າໃນແຜນ ຂອງໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນອືິ່ນ
ແມ່ນລວມທັງການປັບປ ງຂໍໍ້ມູນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ການວາງແຜນການສໍາປະທານ ແລະ ກໍໍ່ສຸ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການ
ຂັດແຍ່ງ ກຽ່ວກັບ ດ ນ ຄືນໃໝ,່ ພຸ້ອມທງັ ຖານຂໍໍ້ມູນ ກຽ່ວກັບ FPIC ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄມົ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້

ຊາວບຸ້ານມີສ່ວນຮ່ວມ. 

 

ຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີິ່ໄດຸ້ຮັບການກໍານົດອອກມາຈະໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂຢູ່ໃນແຜນ ESMP ນີັ້ ແລະ ບາງຄວາມສ່ຽງທີິ່ມາຈາກພາຍ
ນອກ, ທາງໂຄງການຈະໄດຸ້ຕ ດຕາມຢ່າງໃກຸ້ສ ດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າມນັຈະບໍໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຖຸ້າຫາກ
ວ່າສົົ່ງຜົນກະທົບໃດໜຶິ່ງກໍຕຸ້ອງໄດຸ້ວາງມາດຕະການແກຸ້ໄຂໄວຸ້. ຕົວຢ່າງ ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້ສູງ ທີິ່ພົວກັບຜົນ
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ກະທົບແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ທີິ່ສາມາດເຫັນໄດຸ້ ເຊັົ່ນ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີໃນການຜະລ ດກະສ ກາໍ. ເຖ ງແມ່ນວ່າ ທາງໂຄງການຈະມີການ
ຄັດເລືອກການຮູບແບບການດໍາເນີນທ ລະກ ດ, ເຊ ິ່ງເປັນວ ທກີານພັດທະນາກະສ ກໍາແຕ່ລ ມ່ຂືັ້ນເທ ງ ໂດຍຜ່ານໂຮງຮຽນຊາວ
ກະສ ກອນ (FFS) ແລະ ສະໜັບສະໜູນຮູບແບບການຜະລ ດກະສ ກໍາທີິ່ດີ, ການຜະລ ດກະສ ກໍາ “ແບບພືັ້ນເມືອງ” ຂອງຊາວບຸ້ານ 

ໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາແມ່ນມີການນໍາໃຊຸ້ຢາຂຸ້າແມງໄມຸ້ ແລະ ປ ຍຫ າຍຂືັ້ນ. ເຂົາເຈົັ້າອາດຈະສືບຕໍໍ່ເຖ ງວ່າແມ່ນມີກ ດຈະກໍາແລຸ້ວກໍຕາມ, 
ເຊ ິ່ງອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສ ຂະພາບຂອງຄົນ. ເພາະສະນັັ້ນ, ແຜນ ESMP ມມີາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຕໍໍ່ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ໂດຍມີການຕ ດຕາມກວດກາວ ທີການຜະລ ດກະສ ກໍາຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ສະ
ໜັບສະໜູນຢູ່ໃນຕະຫ າດໃນຂອບເຂດ ຂອງໂຄງການ. 

 

5. ຂໍໍ້ມູນສະເພາະຂອງພູມທີດັ 
ແຜນ ESMP ແມ່ນປະກອບດຸ້ວຍ ແຜນ ESMP ຍ່ອຍ ຕາມພືັ້ນທີິ່ ສາມແຫ່ງ ເພຶິ່ອໃຫຸ້ສາມາດສະໜອງຕົວຢ່າງ ສໍາລບັ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນອະນາຄົດ. ສາມພືັ້ນທີິ່ດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ຖຶກເລອືກເປັນຕົວແທນທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມທີິ່, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ 
ສະພາບການທາງດຸ້ານພູມສັນຖານ (ເມືອງຫົວເມອືງ ແຂວງຫົວພັນ,  ເມືອງໄຊ ແຂວງອ ດົມໄຊ ແລະ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊ
ຍະບູລີ) ແລະ ໄດຸ້ມີການວ ເຄາະເບືັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ທີິ່ພົວພັນກັບຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ (ສະເໜີຢູ່ໃນ ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1). ສືບຕໍໍ່ສຶກສາສະພາບ ຂອງພືັ້ນທີິ່ສະເພາະໃນທຸ້ອງຖີິ່ນຈະເປັນພືັ້ນຖານທີິ່ຈໍາເປັນ 
ເນືິ່ອງຈາກໂຄງການອາດຈະເລີິ່ມຕົັ້ນພາຍຫ ັງປະມານສອງປີ ນັບແຕ່ວັນທີຂຽນບົດລາຍງານນີັ້ ແລະ ຫ ັງຈາກນັັ້ນຈະເລີິ່ມໂຄງການ
ເປັນໄລຍະເວລາ 9.5 ປ.ີ 
 
ທາງໂຄງການຄາດວ່າຈະມີສີິ່ພືັ້ນທີິ່ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊ ິ່ງຂໍໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ຄວາມແຕກຕາ່ງທາງດຸ້ານພູມສັນຖານ ແລະ 
ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຈະຖຶກເກັບກາໍຢ່າງເໝາະສົມ.  

 

ແຜນ ESMP ກວມເອົາທ ກໆແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບຸ້ານ ທີິ່ໄດຸ້ວາງແຜນໄວຸ້ໃນໂຄງການ ແລະ ຈະໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໂດຍມີການຄໍາ

ນຶງເຖ ງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດຸ້ານພູມສັນຖານ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ພູມສັນຖານສີິ່ບ່ອນດັົ່ງກາ່ວຈະສະໜັບສະໜູນການເຊືິ່ອມ
ສານຄວາມຮູຸ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຂອງທຸ້ອງຖີິ່ນເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ໂຄງການ. 
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ປະເພດພມູ
ສັນຖານ # ເມອືງ ແຂວງບໍໍ່

ແກຸ້ວ ແຂວງໄຊຍະບລູ ີ ແຂວງຫ ວງພະ
ບາງ ແຂວງອ ດມົໄຊ ແຂວງຫວົພັນ ແຂວງ

ຫ ວງນໍໍ້າ 
ເປັນພູສູງຊັນ, ມີ
ການເຮັດໄຮ່
ເລືິ່ອນລອຍ 

9 ປາກທາ 
ແລະ ຜາ
ອ ດົມ 

ຫົງສາ ວຽງຄໍາ ແລະ 
ໂພນທອງ 

 ຊໍາເໜືອ, ຫົວເມືອງ
, ວຽງໄຊ ແລະ ຊໍາ
ໃຕຸ້ 

 

ເປັນພູຫ າຍ, ມີ
ການສໍາປະທານ
ຜະລ ດກະສ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມຸ້ 
ຂະຫນາດນຸ້ອຍ 
ແລະ ກາງ  

11 ຫຸ້ວຍຊາຍ  ຊຽງເງ ນ ແລະ 
ໂພນໄຊ 

ນາໝ ໍ້, ໄຊ, ງາ 
ແລະ ແບງ 
 

 ລອງ, ນໍໍ້າທາ
, ວຽງພູຄາ 
ແລະ ນາແລ 

ເປັນພືັ້ນທີິ່ຮາບ

ພຽງ, ມີການ
ຜະລ ດກະສ ກໍາ
ຖາວອນ 

4  ໄຊຍະບູລີ, ພຽງ 
ແລະ ປາກລາຍ 

ນານ    

ເປັນພູສູງຊັນ, ຂະ

ໜາດກຸ້ວາງ, ເປັນ
ພືັ້ນທີິ່ປ່າ ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນປ່າ
ສະຫງວນ 

4 ເມ ງ ທົົ່ງມີໄຊ   ຊ່ອນ ແລະ ຮຸ້ຽມ  

ຕາຕະລາງ 3: ພືັ້ນທີິ່ສະເພາະ ໂດຍ ເມືອງ 

ກ ດຈະກໍາການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ, ພ ເສດແມ່ນຈໍາເປັນຕຸ້ອງມກີານສໍາຫ ວດ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຕາມພືັ້ນທີິ່ສະເພາະ, 

ພຸ້ອມທັງຈະມີການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ໃນບຸ້ານທີິ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ຂອງໂຄງການ. 

 

6. ການກະກຽມການຈັດຕັັ້ງໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ - ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ 
ພາກນີັ້ຈະໄດຸ້ເນັັ້ນໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຂອງທມີງານໂຄງການທີິ່ປະກອບດຸ້ວຍ ພະນັກງານຈາກ ກມົປ່າໄມຸ້ 
ແລະ ຫຸ້ອງການທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ ຂອງກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້, ຊ່ຽວຊານ ຂອງ GIZ, ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ

, ເຊ ິ່ງຈະມີໜຸ້າທີິ່ລວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ ESMP ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອືິ່ນ ລວມທງັ ອົງຈັດຕັັ້ງທີິ່ບໍໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ອົງ

ການຈັດຕັັ້ງທງັສັງຄມົ. ຈະມີຊ່ຽວຊານໄລຍະສັັ້ນເພີິ່ມເຕີມ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນບາງກ ດຈະກໍາສະເພາະ. 

ການປະສານງານລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ ຈະເປັນກະແຈຫ ັກທີິ່ນໍາໄປສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນ ESMP. ພາຍໃຕຸ້ການຊີັ້ນໍາ ຂອງ GIZ, ກອງທຶນປກົປັກຮກັສາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (EPF) ຈະມີບົດບາດທີິ່ສໍາຄັນໃນການຄ ຸ້ມ

ຄອງການຜ່ານ ຂອງເງ ນໂຄງການ (ເງ ນຊ່ວຍເຫ ືອຫ ຸ້າ) ໃນນາມ GCF ແລະ ກະຊວງການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການ

ພັດທະນາ ຂອງສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ (BMZ) ໄປຫາກ ດຈະກໍາຕ່າງໆໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ. EPF ຈະຮັບຜ ດຊອບບາງວຽກທາງດຸ້ານ

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນເອງ. ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ EPF ໃນພາລະບົດບາດນີັ້, GIZ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້
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ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໂດຍຜ່ານແຜນ ຂອງໂຄງການ GCF  ເພືິ່ອເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ລະບບົຄ ຸ້ມຄອງທາງດຸ້ານ

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຂອງ EPF ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກບັເງຶິ່ອນໄຂ ຂອງ GIZ ແລະ GCF. GIZ ໄດຸ້ເຮັດບົດ

ລາຍງານການປະເມີນຊອ່ງຫວາ່ງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ EPF, ເຊ ິ່ງໄດຸ້ຮັບຜົນ ດັົ່ງຢູ່ໃນ ກ ດຈະກໍາ ຂອງ ຂໍໍ້ 1c ຂອງແຜນ 

ESMP ກ່ຽວກັບ ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ກ ດຈະກາໍ 8 ກ່ຽວກບັ ການເສີມສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ EPF. 

 

6.1. ຄູຮ່ວ່ມງານພາກລດັ 
ໂຄງການຈະໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທັງໃນທາງຂວາງຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ ແລະ ຕາມສາຍຕັັ້ງກັບພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ໃນຮູບແບບມີຄະນະຊີັ້ນໍາ/ຄະນະຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ (ການສຶກສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດຸ້ ພາກ 4: ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ; ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ຢູ່ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ). 

ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU) ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້ ກົມປາ່ໄມຸ້ ໃນກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ ຮັບຜ ດຊອບໃນ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ລາຍງານ, ລວມທງັການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນໂຄງການຈໍານວນໜຶິ່ງ. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ຂອງໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມ

ຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ ເຊ ິ່ງໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ັ້ນສູນກາງ (NRTF) ແລະ 6 ກ ມ່ວ ຊາການ

ສະເພາະດຸ້ານ, ຕາມມາດຸ້ວຍໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ (PPMU) ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງ, ເຊ ິ່ງໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ໂດຍກົງຈາກ ຫຸ້ອງການ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ (PRO) ແລະ ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ (PRTF), ທງັສອງນີັ້ແມ່ນຢູ່ພາຍ

ໃຕຸ້ ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ແຂວງ (PAFO) ເຊ ິ່ງເປັນປະທານໃນຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ ເພືິ່ອ ຊີັ້ນໍາ ແລະ ກວດກາ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງສະໜັບສະໜູນການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດດຸ້ານວ ຊາການ, 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ການຄັດເລອືກ, ການກວດກາຕ ດຕາມ ແລະ ລາຍງານ. 

ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ, ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ (DPMU) ຈະໄດຸ້ຮັບຄໍາຊີັ້ນໍາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຈາກ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງ

ໂຄງການ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນສູນກາງ, ແຕ່ວ່າ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ ຮັບຜີດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະ

ກໍາ ຂອງໂຄງການຮ່ວມກັບບຸ້ານ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ນອກຈາກ ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ແລຸ້ວ, DPMU ຈະເປັນຜູຸ້ຕ ດຕໍໍ່

ຫ ັກກັບບັນດາບຸ້ານ ຂອງໂຄງການ ໃນ 28 ເມອືງເປົື້າໝາຍ. 

ເຖ ງແມ່ນວ່າ NPMU ຈະປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສ ດກັບ GIZ ເພືິ່ອຕ ດຕາມ ແລະ ຊີັ້ນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາກ ດຈະກໍາຂອງ

ໂຄງການ, ພຸ້ອມທງັຊີັ້ນໍາ PPMU ແລະ DPMU, ແຕ່ວ່າ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສະໜັບ

ສະໜູນວຽກ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ໂດຍ: 

 ປະຕ ບັດຕາມຄາໍແນະນໍາ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເມືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ
ໃນພາກສະໜາມ ຕຸ້ອງມກີານປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສ ດກັບ ທມີງານທີິ່ປກຶສາ ແລະ/ຫ  ືທີມງານ ຂອງ GIZ/ທມີງານ

ຄ ຸ້ມຄອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ 
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 ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຂອງ ESMP ໂດຍມີການປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສ ດກັບ ທີມງານທີິ່ປຶກສາ ແລະ/ຫ  ືທມີງານ 

ຂອງ GIZ/ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 

 ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມນູ ໂດຍມີການປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສ ດກັບ ທີມງານທີິ່ປຶກສາ ແລະ/ຫ  ືທີມງານ ຂອງ 
GIZ/ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ 

 ແຕ່ງຕັັ້ງຕາງໜຸ້າເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ/ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ. 

ນອກຈາກນີັ້, ຍັງຕຸ້ອງມກີານປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສ ດ ແລະ ຮ່ວມມກືັບ ບັນດາກະຊວງ, ກົມ, ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ອໍານາດການ

ປົກຄອງບຸ້ານ, ອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ຄະນະຊີັ້ນໍາ, ທມີງານວ ຊາການສະເພາະດຸ້ານ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ການຈັດຕັັ້ງທີິ່ມີສ່ວນ

ຮ່ວມມີດັົ່ງລ ່ມນີັ້:  

 ພາກສ່ວນທີິ່ພົວພັນກັບວຽກງານ REDD+: ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ, ພະແນກ 

REDD+ ແລະ ຫຸ້ອງການ REDD+ ແລະ ທີມງານວ ຊາການສະເພາະດຸ້ານ;  

 ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້: ລວມທງັສາຍຕັັ້ງໄປເຖ ງເມືືອງ, ລວມທັງສູນບລໍ ການ ທີິ່ຂືັ້ນກັບເມອືງ; ບັນດາກົມຫ ັກ 

ແມ່ນກົມປາ່ໄມຸ້, ກົມກວດກາປາ່ໄມຸ້, ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ບຸ້ານ ແລະ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ, ພະແນກປ່າສະຫງວນ, 

ກົມສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ ກມົຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ;  

 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ: ລວມທງັສາຍຕັັ້ງໄປເຖ ງເມືອງ; ລວມທັງກົມທີິ່ດ ນ; 

 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: ລວມທງັສາຍຕັັ້ງໄປເຖ ງເມອືງ; 

 ອໍານາດການປກົຄອງຕ່າງໆ: ຫຸ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ອາໍນາດການປກົຄອງບຸ້ານ ແລະ ຄະນະຕ່າງໆ; 

 ແນວລາວສຸ້າງຊາດ: ເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ທີິ່ມີສາຍຕັັ້ງໄປເຖ ງຂັັ້ນບຸ້ານ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວ ແມ່ນສາມາດ

ຊ່ວຍການປກຶສາຫາລືຢູ່ຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ. 

 ສະຫະພັນແມ່ຍ ງ: ເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ທີິ່ມີສາຍຕັັ້ງເຖ ງຂັັ້ນບຸ້ານ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວ ແມນ່ສາມາດຊ່ວຍ

ການປຶກສາຫາລືຢູ່ຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ. 

 ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ: ລວມທັງສາມະຄົມຊາວກະສ ກອນ ຫ ື ສະຫະກອນ, ກອງທຶນກູຸ້ຢ ມບຸ້ານ, ກ ່ມຊຼຸມຊົນໃດ

ໜຶິ່ງທີິ່ບໍໍ່ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງລັດ. ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະກໍານົດເອົາບັນດາພາກສ່ວນເຫ ົົ່ານີັ້ ຢູ່

ໃນຂະບວນການ FPIC ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄມົ (ເບ ິ່ງ ESMP ກ ດຈະກໍາ 1a: ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ).   

 
ນອກຈາກນີີັ້, ຍັງຊ ມີການຈັດຕັັ້ງພາກລັດຈໍານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຈໍານວນໜຶິ່ງຕາມຄວາມເ
ໝາະສົມ, ເຊ ິ່ງລາຍລະອຽດແມ່ນມີຢູ່ໃນ ພາກ 12: ຕາຕະລາງກ ດຈະກໍາດັົ່ງລ ມ່ນີັ້. 
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6.2. ອງົການ GIZ  

GIZ ຈະຮັບຜ ດຊອບດັົ່ງລ ່ມນີັ້  

1. ຮັບຜ ດຊອບໂຄງການ ແລະ ບັນດາກ ດຈະກໍາ ໂດຍລວມ ຮ່ວມກັບ GCF (ຕາມສັນຍາ) 

2. ເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ຂອງໂຄງການ (NPMU, 

PPMU ແລະ DPMU) 

3. ຈຸ້າງຊ່ຽວຊານ, ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງເເວດລຸ້ອມ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການດົ່ັງຕໍໍ່ໄປນີັ້ 
4. ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການຕ ດຕາມ ແລະ ປັບປ ງ ESMP 

5. ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນງ ົບປະມານ ລວມທງັງ ົບທີິ່ຜ່ານ EPF ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງໂດຍກົງຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຈໍາກັດໃດໜຶິ່ງ 

6. ສືິ່ສານກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP ໃຫຸ້ພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ ລວມທງັ ລັດຖະບານ 

7. ສືິ່ສານກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP ໃຫຸ້ພາຍນອກ ໂດຍອ ງຕາມນະໂຍບາຍສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ຂອງ GCF 

ຮັບປະກັນໃຫຸ້ທີິ່ປຶກສາມທີັດສະທາງດຸ້ານສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມໃນລະດັບໃດໜຶິ່ງ ແລະ ໃຫຸ້ພືັ້ນຖານດີ ກ່ຽວກບັ ທີການ
ປະຕ ບັດທີິ່ດີໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ຄວາມຮູຸ້ພືັ້ນຖານໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ. GIZ ຈະຕຸ້ອງຮັບປະກັນໃຫຸ້ທີມງານຊ່ຽວຊານມີຄວາມຮູຸ້ ແລະ 
ປະສົບການ ກ່ຽວກບັ ການພັດທະນາເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ/ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມຊືິ່ສັດ, ການອະນ ລັກປາ່ໄມຸ້/ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 

 

6.3. ອງົການຈັດຕັັ້ງບໍໍ່ສງັກດັລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕັັ້ງທາງສງັຄມົ  
ຂໍໍ້ 2.2 ຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ປະກອບດຸ້ວຍ ຄໍາແນະນໍາສະເພາະ ເພືິ່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກບັອງົ

ການຈັດຕັັ້ງບໍໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕຈັັ້ງປະຕ ບັດໃນຂັັ້ນບຸ້ານ ແລະ ພຸ້ອມທງັສຸ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ພວກເຂາົເອງ ເພືິ່ອໃຫຸ້ພວກເຂົາສາມາດ: 

- ເປັນຕົວແທນໃຫຸ້ ອງົ NGO/CSO ຢູ່ໃນຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການ 

- ເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການ ຂອງ FPIC ແລະ ການປກຶສາຫາລືຕ່າງໆ 

- ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູຸ້ອືິ່ນໆໃນໂຄງການ 
- ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃນຂັັ້ນບຸ້ານ 

ທີມງານກະກຽມໂຄງການໄດຸ້ກາໍນົດເອົາບັນດາອງົການຈັດຕັັ້ງບໍໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ ໂດຍອ ງໃສ່ວ ທີການ
ປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງ GIZ ກ່ຽວກັບ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍປາ່ໄມຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງບໍລ ຫານ ແລະ ການຄຸ້າ

ໄມຸ້ (FLEGT) ແລະ ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ: ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ (ລວມທັງຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ 

ເມືອງ); ອົງການບຸ້ານຈ ດສ ມສາກນົ (VFI); ສູນເພືິ່ອປະຊາຊົນ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ (RECOFTC); ເຄືອຂ່າຍອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ 

ກ່ຽວກັບ FLEGT – ລວມທັງ ພັນທະມ ດຊຼຸມຊົນສີຂຽວ (GCA), ສາມະຄົມສົົ່ງເສີມຄວາມຮູຸ້ການສຶກສາຄົັ້ນຄວຸ້າ ແລະ ພັດທະນາ
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ຊົນນະບົດ (RRDPA), ສາມະຄົມ ເພືິ່ອສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ພັດທະນາຊຼຸມຊົນ (ACTD), ສາມະຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ 

(LBA), ແມ່ຍ ງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (MHP), ສາມະຄົມອະນ ລກັສັດປ່າ (WCA) ແລະ ສາມະຄົມພັນທະມ ດພັດທະນາສັງຄມົ 

(SODA); ມະຫາວ ທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ລາວ (NUOL). 

ຊຼຸມຊົນຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານທີິ່ທາງທມີງານຊ່ຽວຊານຈະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຮວ່ມກັບໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ ຕັັ້ງແຕ່ເລີິ່ມໂຄງການ. 

 

7. ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 

7.1. ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 
 

ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ: 

 ຮັບປະກັນໃຫຸ້ແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕາມເວລາຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ນອກຈາກແຜນ ESMP ນີັ້, ແຜນ

ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ກໍຕຸ້ອງໃຫຸ້ແລຸ້ວ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ ໃນໄລຍະສອງປທີໍາອ ດ ຂອງໂຄງການ.  

 ທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປ ງແຜນ ESMP ແລະ ປັບຄືນ ເພືິ່ອໃຫຸ້ສະທຸ້ອນເຖ ງບັນດາອ ປະສັກທີິ່ຈະເກີດຂືັ້ນໃນເມືິ່ອສຸ້າງແຜນ

ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ ແລະ ເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ. 

 ຕ ດຕາມກວດກາຄວາມສ່ຽງພາຍນອກຕາມທີິ່ໄດຸ້ອະທ ບາຍໄວຸ້ໃນຂໍໍ້ Monitor the external risks as described in 

3.4 ຂອງ ການປະເມີນຜົນກະທບົສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ ຂໍໍ້ G ແລະ ຢູ່ໃນ ພາກທີິ່ 10 ໃນການ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການນໍາໃຊຸ້ຍ ດທະສາດການຄ ຸ້ມຄອງແບບມກີານປັບຕົວ ທີິ່ແທດເໝາະ

ສາມາດນໍາໃຊຸ້ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫ ົົ່ານີັ້ໃນຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ, ລວມທງັການພັດທະນາລະບົດການຕ ດຕາມກວດກາຄ ນ

ນະພາບດັົ່ງລ ມ່ນີັ້. 

 ເຊືິ່ອມໂຍງແຜນ ESMP, ແຜນນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ໄດຸ້ສຸ້າງໄວຸ້ ໃນກ ດຈະກໍາ 2 ແລະ ແຜນບົດກ ດຈະກໍາບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ 

ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕ່າງໆໃນລະດັບ ທຸ້ອງຖີິ່ນ/ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ.  

 ເຊືິ່ອມໂຍງຂະບວນການ ຂອງ FPIC (ກ ດຈະກໍາ 3 ຂອງເເຜນ ESMP) ເຂົັ້າໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຢ່າງກຸ້ວາງຂວາ ໂດຍ

ຮັບປະກັນໃຫຸ້ຂະບວນການ FPIC ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ່ອນຈະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຕ່ລະກ ດຈະກໍາ. 

 ພັດທະນາຊຼຸດຝຶກອບົຮົມ ກ່ຽວກບັ ການປົກປ້ອງທາງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ລວມທງັ FPIC ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 

ຂອງສັງຄົມ, ບັນຊລີາຍຊືິ່ການຕ ດຕາມ ແລະ ການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ ໃຫຸ້ DPMU ແລະ PPMU – ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ. 

 ເຊືິ່ອມໂຍງຂໍໍ້ມູນຈາກຂໍໍ້ມູນທຽບຖານ ຢູ່ໃນ ຂໍໍ້ 5 ຂອງແຜນ ESMP ເຂົັ້າໃນແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປ ີຂອງ DPMUs ແລະ 

PPMUs, ພຸ້ອມທັງມີການປັບປ ງແຜນ ESMPs ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ.  
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 ຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ (ກ ດຈະກໍາ 5) ຕາມພ ທກີານ ຂອງ FPIC (ກ ດຈະກໍາ 3 ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຖານຂໍໍ້ມູນໃຫຸ້

ສອດຄ່ອງກບັແຜນນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ (ກ ດຈະກໍາ 2), ວ ທີການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ຂອງຂະບວນການ FPIC ແລະ ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄມົ. 

 ເຮັດວຽກກັບທມີງານໂຄງການເພືິ່ອເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດທີິ່ພົວພັນກັບ

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ, ພຸ້ອມທງັຮັບປະກັນໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບການແປເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອືິ່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

 ສຸ້າງລະບົບຕ ດຕາມ ແຜນ ESMP ອີງຕາມບັນຊລີາຍຊືິ່ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການສອດຄ່ອງ

ຕາມມາດຕະຖານ ການປົກປອ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ.  

 ສະໜອງການຝຶກອບົຮົມໃຫຸ້ DPMU ແລະ PPMU, ພຸ້ອມທງັມກີອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ. 

 

ເງ ືິ່ອນໄຂ ຂອງທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ: 

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ປະກອບດຸ້ວຍຊ່ຽວຊານສອງຄົນພາຍໃຕຸ້ສັນຍາກັບ GIZ: ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດໜິ່ຶງ

ຄົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານລາວໜຶິ່ງຄົນ: 

 ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດດຸ້ານການຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ໜຶິ່ງ (1) ທາ່ນ – 33% ຂອງຕໍາແໜ່ງເຕັມເວລາ 

o ຈົບປະລ ນຍາໂທ ດຸ້ານການສຶກສາ ກຽ່ວກັບ ຄວາມຍືນຍົງ, ທີິ່ລົງເລີກ ກ່ຽວກບັ ການປກົປອ້ງທາງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ, ການພັດທະນາ, ການພັດທະນາ, ສັງຄມົສາດ, ມະນ ດສາດ, ທີິ່ລົງເລີກ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນມະນ ດ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ. 
o ມີປະສົບການຢ່າງໜຸ້ອຍ 10 ປ ີກຽ່ວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ ESMP ຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຄຸ້າຍຄກືັນ. 

o ມີຄວາມຄ ຸ້ມເຄີຍກບັລະບບົກະສ ກາໍເຂດເນີນສູງ,  ວ ທີການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ແບບເຊືິ່ອມໂຍງກັນ, FPIC ແລະ ເຄີຍເຮັດ

ວຽກ ກຽ່ວກັບ ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ.  
o ມີຄວາມຄ ຸ້ມເຄີຍກບັຫ ັກການການຝຶກເປັນຄູຝກຶ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດຕາມສະພາບ ຂອງ

ລັດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ. 
o ມີປະສົບການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (ແລະ ພາສາລາວ) ຈະເປັນການດີ 

 ຊ່ຽວຊານຄົນລາວດຸ້ານການຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ໜຶິ່ງ (1) ຄົນ– 66% ຂອງຕໍາແໜ່ງເຕັມເວລາ 

o ຊ່ຽວຊານຄົນລາວດຸ້ານການຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຕຸ້ອງຈົບລະດັບການສຶກສາ ຕາມວ ຊາສະເພາະທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ການຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ ຫ ື ວ ທະຍາສາດ), ຢ່າງໜຸ້ອຍມປີະສົບການ 10 ປີ ກັບ

ໂຄງການພັດທະນາແບບເຊືິ່ອມໂຍງກັນ. ຕຸ້ອງມີຄວາມຄ ຸ້ມເຄີຍກບັການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ

ຫ ັກການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ. ມີປະສົບການໃນການເກັບກໍາຂະມູນເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ, ການເຊືິ່ອມສານ

ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, FPIC ແລະ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຮູຸ້ຈັກໜຶິ່ງ ຫ ື ຫ າຍພາສາຊົນເຜົົ່າ ຖືວາ່ເປັນປະໂຫຍດ. 
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7.2.  ທີິ່ປກຶສາສະເພາະດຸ້ານ (ໄລຍະສັັ້ນ) 

ທີິ່ປກຶສາສະເພາະດຸ້ານ – ຈະຕຸ້ອງມີປະສົບການຢ່າງໜຸ້ອຍ 7 ປ ີມຄີວາມຊາໍນານສະເພາະດຸ້ານ, ຕຸ້ອງພ ສູດເຖ ງຄວາມເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລີກ

ເຊີິ່ງດຸ້ານການປກົປອ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ ການພົວພັນກັບດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງບັນດາກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ. ທີິ່ປຶກສາຄົນລາວ

ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ລະດັບພາສາອງັກ ດທີິ່ສາມາດສືິ່ສານໄດຸ້. 

 

 ເປນັຜູຸ້ອອກແບບຖານຂໍໍ້ມນູ – ຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມທີັດສະດຸ້ານຄອມພີວເຕີ – ການອອກແບບ ແບະ ການຄ ຸ້ມຄອງຖານຂໍໍ້ມູນ – 
ໄລຍະສັັ້ນ 
o ອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ ສໍາລບັ ຂະບວນການ FPIC ແລະ ການຕ ດຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄມົ 
o ປະສານງານຜົນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍໍ້ມູນ ເຊ ິ່ງຂໍໍ້ມູນທີິ່ເກບັໄດຸ້ສາມາດຖຶກປະເມີນ, ປັບປ ງ ແລະ 

ລາຍງານ, ພຸ້ອມທັງມີການປ້ອງກນັຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດຸ້. 

 ຊຽ່ວຊານການເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູ – ນັກມະນ ດສາດ ຫ ື ຄຸ້າຍຄືກັນ – ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນທຽບຖານ – ໄລຍະສັັ້ນ 

o ອອກແບບ ແລະ ທົດສອບການເກັບຂໍໍ້ມູນທຽບຖານຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານ 
- ຂໍໍ້ມູນ ກຽ່ວກັບ ບຸ້ານ 
- ການປະເມີນຂໍໍ້ມູນເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ 
- ຄູ່ມືສັັ້ນ ກ່ຽວກບັ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານມຄີວາມສະເໝີພາບກັນ 

o ເຮັດວຽກກັບທມີງານ ESM ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການສຸ້າງ ບັນຊີລາຍຊືິ່ການຕ ດຕາມ ແລະ ສຸ້າງລະບົບການຕ ດຕາມ 

ESMP. 

o ເຮັດວຽກກັບຜູຸ້ອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ຂໍໍ້ມູນທີິ່ເກັບໄດຸ້ສາມາດປອ້ນເຂົັ້າໃນຖານຂໍໍ້ມູນໄດຸ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, 
ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດຸ້ງາ່ຍ ແລະ ປັບປ ງໄດຸ້ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ. 

 ຊຽ່ວຊານດຸ້ານບດົບາດຍ ງ-ຊາຍ – ນັກມະນ ດສາດ ຫ ື ຄຸ້າຍຄືກັນ – ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ – ໄລຍະສັັ້ນ 

o ເຮັດວຽກກັບທມີງານ ESM ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ (ເບີິ່ງແຜນບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ)  

 ຊຽ່ວຊານ ດຸ້ານ FPIC – ນັກມະນ ດສາດ ຫ ື ຄຸ້າຍຄືກັນ – ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສໍາລບັ ຄົນຊົນເຜົົ່າ – ໄລຍະສັັ້ນ 

o ເພືິ່ອອອກແບບ ແລະ ທົດສອບ ການຝຶກອົບຮົມ FPIC ສໍາລັບ DPMU 

o ສຸ້າງຄູ່ມກືານຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂະບວນການ FPIC  

o ເຮັດວຽກກັບຜູຸ້ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກທັງ ຂະບວນການ FPIC, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄມົ ແລະ 

ຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PLUP - ທີິ່ປກຶສາຈະຕຸ້ອງມີຄວາມຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ການຄ ຸ້ມຄອງ

ປ່າໄມຸ້ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ຊ ວ ດການເປັນຢູ່, ພ ເສດແມ່ນລະບົບການຜະລ ດກະສ ກໍາເນີນສູງ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ ຢູ່ 

ພາກເໜືອ ຂອງລາວ, ເພືິ່ອຈະສາມາດສະໜອງຂໍໍ້ມູນຖຶກຕຸ້ອງ ແລະ ສະເພາະໃຫຸ້ຊຼຸມຊົນ. 

 ຊຽ່ວຊານຊນົເຜົົ່າ – ນັກມະນ ດສາດ ຫ ື ຄຸ້າຍຄືກັນ – ນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ – ໄລຍະສັັ້ນ 

o ສຸ້າງກອບວຽກການວາງແຜນພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການປະເມີນລັກສະນະ ຂອງປ່າໄມຸ້ ແລະ ການນໍາ
ໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ຂອງຊົນເຜົົ່າ ເພືິ່ອອອກແບບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າໃນກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງການຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ດ ນ 
ແລະ ປາ່ໄມຸ້. 
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 ຊຽ່ວຊານພດັທະນາຫ ກັສດູ – ຝຶກອົບຮົມຄຝູຶກ ຫ ື ຄຸ້າຍຄືກັນ – ຝຶກອົບຮມົ – ໄລຍະສັັ້ນ 

o ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ຂອງບນັດາຊ່ຽວຊານ ແລະ PMUs ເພືິ່ອຈັດຝຶກອົບຮມົໃຫຸ້
ເຫມາະສົມກັບລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງ. 

 

7.3. ການຝຶກອບົຮມົ 
ການສຸ້າງແຜນ ESMP ຈະໄດຸ້ເລີິ່ມຕົັ້ນໂດຍຜ່ານລະບົບການຝກຶອບົຮົມ, ເຊ ິ່ງຈະສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໂດຍອ ງໃສ່ຂໍໍ້ມູນເກົົ່າ ຂອງ
ປີທີິ່ແລຸ້ວ ເພືິ່ອເພີິ່ມຄວາມອາດສາມາດ ຂອງໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາກ ດຈະ
ກໍາ ຂອງ ເເຜນ ESMP.  

ຢູ່ໃນຊຼຸມປີທາໍອ ດ, ທີມງານທີິ່ປຶກສາດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຈະຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ DPMU ແລະ PPMU ໃນການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດການປົກປອ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ເຊ ິ່ງຜົນໄດຸ້ຮັບຈະປະກອບດຸ້ວຍ ຊຼຸດເຄືິ່ອງມື ທີິ່ລວມທັງ ບັນຊີລາຍຊືິ່ ເພືິ່ອ

ຕ ດຕາມກ ດຈະກໍາ ແລະ ຂໍໍ້ມູນລະອຽດ ກຽ່ວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂະບວນການ FPIC. 

ການຝຶກອົບຮົມຕໍໍ່ເນືິ່ອງປະຈໍາປີຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ທີມງານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດສືບຕໍໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກບັ DPMU ແລະ

PPMU ໃນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ເພືິ່ອສະໜັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັນະໂຍບາຍ ຂອງການປກົປອ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

ຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ. ອັນນີັ້ຈະເຮັດໃຫຸ້ DPMU ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນຄ ຸ້ມຄອງທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ໃນແຕ່ລະຊຼຸມ

ຊົນ. ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ PPMU, DPMU ຈະລາຍງານຄືນໃຫຸ້ ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ, 

ຈະເປັນຜູຸ້ປະກອບຄາໍຄ ດຄໍາເຫັນຄນືໃຫຸ້ ແລະ ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍໍ່ໄປຕາມທີິ່ຕຸ້ອງການ.  

ກ່ອນຈະມີການຝຶກອບົຮົມ ຫ ື ກອງປະຊຼຸມສາມະນາ, ທີມງານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຈະໄດຸ້ພັດທະນາເຄືິ່ອງມືເພືິ່ອວັດແທກ
ຜົນງານຂອງການຝຶກອບົຮົມ, ພຸ້ອມດຸ້ວຍແບບສອບຖາມຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ທີິ່ຈະເປັນຕົວຊີັ້ບອກໃນການປບັປ ງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ສໍາລັບ ຈ ດ

ເປົື້າໝາຍ ແລະ ເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມ ສໍາລັບ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ ແຜນ ESMP.  

ທີມງານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຈະເຮັດວຽກກັບ ຊຽ່ວຊານທີິ່ປກຶສາສະເພາະ ໃນຫົວຂໍໍ້ດົ່ັງລ ່ ມນີັ້: 

 ການສຸ້າງແຜນ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕາ່ງໆ ຂອງແຜນ ESMP, ພຸ້ອມທງັຮັບປະກນັໃຫຸ້ມີການເຊືິ່ອມໂຂງກັນ 

ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຂອງບັນດາກ ດຈະກໍາ (ເບ ີິ່ງ ກ ດຈະກໍາ  1a ຂອງ ESMP) 

 ພັດທະນາຊຼຸດຝຶກອບົຮົມ, ເອກະສານຕ່າງໆ ສໍາລັບ PMU, ຊືຶິ່ງລວມທງັ 

o FPIC 
o ການປົກປອ້ງທາງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
o ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ແລະ ການປກຶສາຫາລື 
o ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 
o ການເກັບກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ, ລວມທງັຖານຂໍໍ້ມູນ 
o ຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນ ຕ ກາໍ ແລະ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍປາ່ໄມຸ້ 
o ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ຮ່ວມກັນ 
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o ການສືິ່ສານລະຫວາ່ງ ແລະ ພາຍໃນ PMU ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຂອງ ລັດ 
o ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

 ລະບົບການຕ ຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີີນຜົນຈໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາຂືັ້ນ ໂດຍໃຫຸ້ໄດຸ້ດັົ່ງນີັ້:  
o ບັນຊີລາຍຊືິ່ ສໍາລບັ ກ ດຈະກໍາຕາ່ງໆ 
o ເປົື້າໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

 

ທີມງານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຈະໄດຸ້ຈັດກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນເເຂວງ ໃຫຸ້ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພືິ່ອແລກປຽ່ນຂໍໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບ ພູມທີັດສະເພາະ ແລະ ພຸ້ອມທັງແລກປຽ່ນບົດຮຽນນໍາກັນ. 

ຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກການກອງປະຊຼຸມຕ່າງໆນີັ້ ຈະເປັນເຄືິ່ອງມືເບືັ້ອງຕົັ້ນໃຫຸ້ພະນັກງານ DPMU ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໃນຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ 

ແລະ ຈະໄດຸ້ລວມເຂົັ້າໃນການບົດລາຍງານ ການຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ຂອງ DPMU ໃນປີຕໍໍ່ມາ. 

ທີມງານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຈະເຮັດວຽກເພືິ່ອຈັດກອງປະຊຼຸມ ໃຫຸ້ພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໝັກໃນການແລກປຽ່ນຂໍໍ້ມູນ 
ສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ບຸ້ານ, ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຂໍການສະໜັບສະໜູນເພີິ່ມເຕີມ. ນີັ້ຈະເປັນການສະໜັບການປບັຕົວ ຂອງ

ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ເພີິ່ມປະສ ດທ ພາບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢູ່ໃນຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ. 

 

8. ງ ົບປະມານ ຂອງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 
ງ ົບປະມານ ຂອງແຜນ ESMP ສໍາລັບ ໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ນ  1,328,000 ຢູໂຣ, ແຍກອອກເປັນເງ ນເດືອນພະນັກງານ ແລະ 

ຄ່າທີິ່ປຶກສາ ຈໍານວນ 922,000 ຢູໂຣ ແລະ ວັດຖຼຸປະກອນ ແລະ ຄາ່ໃຊຸ້ຈ່າຍກ ດຈະກໍາ ຈໍານວນ 406,000 ຢູໂຣ ດັົ່ງລ ມ່ນີັ້. 

ງ ົບປະມານ ຂອງແຜນ ESMP ບໍໍ່ໄດຸ້ລວມບາງກ ດຈະກໍາ ສະເພາະ, ເຊ ິ່ງທີມງານ ຂອງໂຄງການໄດຸ້ເອົາໃນແຜນງ ົບປະມານຂອງ

ໂຄງການ: 

- ຈໍານວນ 280,000 ຢູໂຣ ແມ່ນເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ FPIC, ໄດຸ້ວາງງ ົບປະມານໄວຸ້ໃນແຜນງ ົບປະມານ 

ຂອງໂຄງການ ພາຍໃຕຸ້ກ ດຈະກໍາ 1.7 

- ຈໍານວນ 144,000 ຢູໂຣ ສໍາລັບ ການຝກຶອົບ ໃຫຸ້ DPMU ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄມົ, ການປຶກສາຫາລ ືແລະ 

ກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆທີິ່ພົວພັນກບັ ແຜນ ESMP, ໄດຸ້ວາງງບົປະມານໄວຸ້ພາຍໃຕຸ້ ກ ດຈະກາໍ 1.7 

- ຈໍານວນ 189,000 ຢູໂຣ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄມົ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆ

ທີິ່ພົວພັນກັບ ແຜນ ESMP, ໄດຸ້ວາງງ ົບປະມານໄວຸ້ພາຍໃຕຸ້ ກ ດຈະກໍາ 1.7 

 

 

 



24 
 

8.1. ຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍ ສາໍລບັ ພະນກັງານ ແລະ ຊຽ່ວຊານທີິ່ປກຶສາໂຄງການ (ເງ  ນຢໂູຣ) 
ຫວົຂໍໍ້ ໄລຍະເວລາ ຈໍານວນເດອືນ ຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ຍຕໍໍ່ເດອືນ ລວມທງັໝດົ 
ຫົວໜຸ້າທີມງານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
(ຄົນຕ່າງປະເທດ) 

ເວລາບໍໍ່ເຕັມ (33%) 32 16,000 512,000 

ຊ່ຽວຊານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
(ຄົນລາວ) 

ເວລາບໍໍ່ເຕັມ (66%) 64 3,500 224,000 

ຜູຸ້ອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ ໄລຍະສັັ້ນ ແບບມອບເໝົາ 60,000 60,000 
ຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາເກັບກໍາຂໍໍ້

ມູນ (ຄົນລາວ) 
ໄລຍະສັັ້ນ 10 4,500 45,000 

ທີິ່ປຶກສາ ດຸ້ານ FPIC 

(ຄົນລາວ) 

ໄລຍະສັັ້ນ 6 4,500 27,000 

ທີິ່ປຶກສາດຸ້ານຊົນເຜົົ່າ 
ຄົນລາວ) 

ໄລຍະສັັ້ນ 6 4,500 27,000 

ຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາ ດຸ້ານ
ການພັດທະນາຫ ັກສູດ 
(ຄົນລາວ) 

ໄລຍະສັັ້ນ 6 4,500 27,000 

ລວມທັງໝົດ    922,000 
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8.2. ຄາ່ໃຊຸ້ຈາ່ຍ ສາໍລບັ ກ ດຈະກາໍ ແລະ ວດັຖຼຸປະກອນ (ເງ  ນຢູໂຣ) 
ຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ຍ ກ ດຈະກາໍ ຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ຍຕໍໍ່

ຫວົໜວ່ຍ 
ຈ/ນຫົວໜວ່ຍ ຄວາມຖີິ່ ລວມທງັໝດົ 

ນັກອອກແບບກຣາຟິກ ສໍາລັບ 
ວຽກງານປຶກສາຫາລື ເພືິ່ອຄວາມ
ເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ ຂອງຊຼຸມຊົນ 

ກ ດຈະກໍາ 2: 
ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າ
ພືັ້ນເມືອງ 
ກ ດຈະກໍາ 3: FPIC 

ກ ດຈະກໍາ 4: ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຼຸມຊົນ 

5,000 8 ປະຈໍາປີ 40,000 

ນັກແປພາສາຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນ
ບຸ້ານ 

ກ ດຈະກໍາ 2: 
ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າ
ພືັ້ນເມືອງ 
ກ ດຈະກໍາ 3: FPIC 

ກ ດຈະກໍາ 4: ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຼຸມຊົນ 

8,000 8 ປະຈໍາປີ 64,000 

ກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນສູນກາງ ເພືິ່ອຕົກລົງ
ບັນດາຫ ັກການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການ
ຝຶກອົບຮົມ ກ່ອນເລີິ່ມຕົັ້ນໂຄງການ 

 4,000 1 ປີທໍາອ ດ 4,000 

ຝຶກອົບຄູຝຶກຂັັ້ນແຂວງ ກ່ອນເລີິ່ມ
ໂຄງການ 

 2,000 6 ປີທໍາອ ດ, ໃນແຕ່
ລະແຂວງ 

12,000 

ຝຶກອົບຂັັ້ນເມືອງ ກ່ອນເລີິ່ມ
ໂຄງການ 

ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ 

ESMP  
4,000 6 (28 ເມືອງ

ຈະໄດຸ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂັັ້ນ

ແຂວງ) 

ປີທໍາອ ດ, ໃນແຕ່
ລະແຂວງ 

24,000 

ຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ DPMU ກ່ຽວກັບ  

FPIC 

ກ ດຈະກໍາ 3 ຂອງແຜນ 
ESMP: FPIC 

4,000 6 (28 ເມືອງ
ຈະໄດຸ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂັັ້ນ

ແຂວງ) 

ປີ 1-2 (ຝຶກ

ອົບຮົມ 1 ຄັັ້ງ) 

24,000 

ສະໜັບສະໜູນ DPMU ໃນ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ FPIC ຢູ່ໃນ

ແຕ່ລະຊຼຸມຊົນ (ຢ່າງໜຸ້ອຍ

ຢ້ຽມຢາມບຸ້ານໜຶິ່ງ 2 ຄັັ້ງ ພາຍໃນ 

18 ເດືອນທໍາອ ດ ຂອງໂຄງການ) 

200 ຕໍໍ່ບຸ້ານ 700 ບຸ້ານ ປີ 1-2 (ກອງ
ປະຊຼຸມ 2 ຄັັ້ງ/

ບຸ້ານ) 

280,000 (ວາງ
ງ ົບປະມານໄວຸ້ໃນ 
3.1.1.)  

ຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ DPMU ກ່ຽວກັບ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຼຸມຊົນ 
ແລະ ກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນ 
ESMP 

ກ ດຈະກໍາ 4 ຂອງແຜນ

ESMP: ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຂອງຊຼຸມຊົນ 

4,000 6 (28 ເມືອງ
ຈະໄດຸ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂັັ້ນ

ແຂວງ) 

3-8 year 144,000 (ວາງ

ງ ົບປະມານໄວຸ້ໃນ 3.1.1) 
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ສະໜັບສະໜູນ DPMU ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ ແລະ 
ອືິ່ນໆ 

200 ຕໍໍ່ບຸ້ານ 700 ບຸ້ານ

(ກອງປະຊຼຸມປະ
ຈໍາປີຕໍໍ່ກ ່ມບຸ້ານ) 

3-8 ປີ 
(ກອງປະຊຼຸມ
ຢູ່ຂັັ້ນກ ່ມ
ບຸ້ານ) ທ ກໆ
ສອງປີ  

ງ ົບປະມານເພີິ່ມ

222,000 

(198.000 (ວາງ
ງ ົບປະມານໄວຸ້ໃນ 
3.1.1.) 

ການສໍາຫ ວດເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ 
ຊີວະນາໆພັນ 

ກ ດຈະກໍາ 6 4,000 ພູມີທັດ 4 ແຫ່ງ  16,000 

ການລາຍງານຕາມລະບົບລັດຢູ່ຂັັ້ນ
ແຂວງ 

ກ ດຈະກໍາ 5  6 ແຂວງ  ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ
ລັດຖະບານ 

ການລາຍງານຕາມລະບົບລັດຢູ່ຂັັ້ນ
ເມືອງ 

ກ ດຈະກໍາ 5  28 ເມືອງ  ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ
ລັດຖະບານ 

ລວມທງັໝດົ 406,000 

 

9. ຕາຕະລາງ ຂອງກ ດຈະກາໍ 

ພາບລວມ ຂອງກ ດຈະກາໍ ຂອງແຜນ ESMP 

ກ ດຈະກໍາ 1a ຂອງ 

ESMP 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ການປະຕ ບັດ ແຜນ ESMP 

ກ ດຈະກໍາ 1b ຂອງ

ESMP  

ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ຂອງແຜນ ESMP 

ກ ດຈະກໍາ 1c ຂອງ 

ESMP  

ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫຸ້ PMUs ກ່ຽວກັບ ESMP 

ກ ດຈະກໍາ 1d ຂອງ

ESMP 

ຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນ ຕ ກໍາ - ຮັບປະກັນຄວາມຖຶກຕຸ້ອງກັບຂະບວນການ ຂອງມາດຕະຖານການດໍາເນີນການ (SOP), 
ຄ່ ູມື ແລະ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍ 

ກ ດຈະກໍາ 2 ຂອງ

ESMP  

ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 

ກ ດຈະກໍາ 3 ຂອງ
ESMP 

ຂະບວນການ ຂອງ FPIC 

ກ ດຈະກໍາ 4 ຂອງ
ESMP 

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື 

ກ ດຈະກໍາ 5 ຂອງ
ESMP 

ການເກັບ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ 

ກ ດຈະກໍາ 6 ຂອງ
ESMP 

ຊີວະນາໆພັນ 

ກ ດຈະກໍາ 7 ຂອງ
ESMP 

ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
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ກ ດຈະກໍາ 2 ຂອງ

ESMP 

ເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ນແຂງໃຫຸ້ EPF ໃນດຸ້ານຄວາມສາມາດ ຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

ກ ດຈະກໍາ 2 ຂອງ

ESMP 

ການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານ 

ກ ດຈະກໍາ 2 ຂອງ

ESMP 

ຄວາມສ່ຽງທີິ່ພົວພັນກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ 

 

ກ ດນຈະກາໍ 1a ຂອງແຜນ ESMP: ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ແລະ ການປະຕ ບດັແຜນ 

ຈ ດປະສງົ: ຈັດສນັພະນກັງານ ແລະ ກາໍນດົຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ສາໍລບັ ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັແຜນ ESMP ໃນແຕລ່ະວນັ 

 

ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ ຂອງ
ກ ດຈະກາໍ:  

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະໄດຸ້ດໍາເນີນການ ແລະ ຊີັ້ນໍາການເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ ESMP ຕະຫ ອດໄລຍະ ຂອງໂຄງການ. 
ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຈະໄດຸ້: 
 ພັດທະນາແຜນເວລາໜຸ້າທີິ່ ຂອງ ESMP ທີິ່ຈະສະໜັບສະໜູນການເຊືິ່ອມໂຍງໂຄງການທງັໝົດ 

ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບ ກ ດຈະກໍາ ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ຕົວຢ່າງ 

ລວມທັງ ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ແລະ ກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນ 

ESMP ກ່ຽວກບັ FPIC; ຂະບວນການປອ້ງກັນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ທີິ່ຮັບກະກັນໃຫຸ້ມີການກວດກາເບີິ່ງ

ລະເບີດທີິ່ຍງັບໍໍ່ທັນແຕກ ຕາມທີິ່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ໃນກ ດຈະກໍາ 7 ຂອງແຜນ ESMP: ສ ຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພ, ການຄັດເລືອກຄູຮ່່ວມງານ (ກ ດຈະກໍາ 9) ແລະ ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ (ກ ດຈະກໍາ 

5) ກ່ອນເລີິ່ມກ ດຈະກາໍການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍງົ ແລະ  ໂຮງຮຽນຊາວນາ  
 ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຽ່ວຊານທີິ່ປກຶສາສະເພາະໜຸ້າວຽກ ເພືິ່ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກກ ດຈະກໍາ

ອືິ່ນໆ ຂອງແຜນ ESMP ທີິ່ລວມທງັ: 
o ສຸ້າງຖານຂໍໍ້ມູນ 
o ຊີັ້ນໍາການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ 
o ອອກແບບຫ ກັສູດຝຶກອບົຮົມ 
o ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຼຸມແລກປຽ່ນຂໍໍ້ມູນປະຈໍາປີ / ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ ື

 ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທີິ່ພົວພັນກບັສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ໃຫຸ້ຄູ່
ຮ່ວມງານທີິ່ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງກະສ ກໍາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກົມປ່າໄມຸ້, ກມົປູກຝງັ ແລະ ສາຍຕັັ້ງ
ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ທີິ່ລວມທັງ ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, 
ຫຸ້ອງການກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້, ຫຸ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ທີິ່ມີ
ການສະໜັບສະໜູນສະເພາະໃຫຸ້ PPMUs ແລະ DPMUs. 

 ກໍານົດຈໍານວນອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ໃຫຸ້ເຂົັ້າເຈົັ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ ESMP 
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 ສະໜັບສະໜູນ EPF ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ເພືິ່ອ

ຮັບປະກັນໃຫຸ້ແຜນ ESMP ຂອງ EPF ໄດຸ້ຮັບການເສີມສຸ້າງ ແລະ ສາມາດສະໜັບສະໜູນກ ດ
ຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ ຕາມຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ 
ຂອງລັດຖະບານລາວ (ເບີິ່ງກ ດຈະກໍາ 8 ຂອງ ແຜນ ESMP) 

 ພັດທະນາບັນຊີລາຍຊືິ່ ແລະ ແບບການຕ ດຕາມກວດກາອືິ່ນໆ ເພືິ່ອຕ ດຕາມວາ່ບັນດາກ ດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ ຂອງແຜນ ໄດຸ້ເກີດຂືັ້ນແທຸ້ (ຫ ື ກາໍລງັເດີນດໍາໜຸ້າຕໍໍ່) ຕາມແຜນ ແລະ ຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມີ
ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນ. 

 ລາຍງານປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບ ກ ດຈະກໍາທີິ່ພົວພັນກັບສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ 
ການເຄືິ່ອນໄຫວ ໃຫຸ້ຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ, ໜ່ວຍງານທີິ່ໄດຸ້ຮັບອະນ ຍາດເປັນ

ສະມາຊ ກ (AE) ຂອງ GIZ ທີິ່ ຫຸ້ອງການໃຫຍ່ ຂອງ GIZ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ພຸ້ອມທັງໃຫຸ້ທາງ

GCF ແລະ BMZ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
 ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາທີິ່ພົວພັນກັບ 

ວຽກງານປົກປອ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ADB, KfW, IFAD, JICA ແລະ FAO) 
ແກຸ້ໄຂຜນົກະທບົທາງ
ລບົແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈທີິ່
ເປນັໄປໄດຸ້ສງູ 

 ການປະເມີນຜົນກະທບົທາງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA): ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຄວາມສ່ຽງ

ທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ໃນຂໍໍ້ PS1 ໃນຕາຕະລາງ 17 ຂອງແຜນ ESIA. 

 ໃນນາມທີິ່ເປັນໂຄງການປະເພດ B (ຄວາມສ່ຽງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂະໜາດກາງ), 

ໂຄງການແມ່ນຕຸ້ອງການແຜນ ESMP ທີິ່ລະອຽດ ພຸ້ອມທັງພະນັກງານທີິ່ມີຄູນສົມບັດສູງ ແລະ 

ງ ົບປະມານ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັແຜນ ESMP. 
 ຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໃນການຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການໜັກເກີນໄປໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ 

ESMP ຈະໄດຸ້ຮັບການຫ ຼຸດຜ່ອນໂດຍຈະມີທີມງານຊ່ຽວຊານມາມີສ່ວນຮ່ວມ (ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

ແລະ ສັງຄມົ, ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ, ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ), ເຊ ິ່ງເປັນຜູຸ້ຊີັ້ນໍາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ 

ESMPs, ຕ ດຕາມກວດກາປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນ ຂອງມັນຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ ແລະ ປັບປ ງ

ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ. 
 ສ ິ່ງສໍາຄັນແມ່ນເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ 
 ການເຊືິ່ອມໂຍງກ ດຈະກໍາຕາ່ງໆ ຂອງໂຄງການເຂົັ້າໃນແຜນ ESMP ແມ່ນເປັນພືັ້ນຖານ. 

ໄລຍະເວລາ:  ເອກະສານ ຂອງແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງ ແລະ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຂອງໂຄງການ ໄດຸ້
ຮັບການພັດທະນາ ພາຍຫ ງັມກີານເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນແລຸ້ວ ໃນໄລຍະເວລາສອງປທີາໍອ ດ ຂອງ
ໂຄງການ. 

 ການຄ ຸ້ມຄອງແຜນ ESMP ສໍາລບັ ໄລຍະເວລາ 9.5 ປີ ຂອງໂຄງການ 

 ເອກະສານ ຂອງແຜນ ESMP ຈະໄດຸ້ຮັບການທບົທວນຄືນເປັນປະຈໍາປ ີ
 ການລາຍງານປະຈໍາປ ີ ກ່ຽວກັບ ກ ດຈະກໍາທີິ່ພົວພັນກັບສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ແລະ 

ການເຄືິ່ອນໄຫວ 
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ການປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ: 

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ຂອງທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ແລະ ທີິ່ປກຶສາ 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍການດໍາເນີນງານ 

ການປະກອບສວ່ນ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ: 

NPMU, PPMU ແລະ DPMU ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ, ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະ

ໜູນເພີິ່ມເຕີມຈາກກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ລວມທງັ ກົມປ່າໄມຸ້ (ພະແນກ REDD+, ພະແນກ

ຄ ຸ້ມປາ່ໄມຸ້ບຸ້ານ ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ), ກົມປກູຝງັ, ກມົສົົ່ງເສີມ ແລະ ປ ງແຕ່ງກະສ ກໍາ ແລະ ກມົ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ 

ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ: ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ, NPMU, PPMU ແລະ DPMU 
ເປົື້າໝາຍໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັການຕ ດຕາມ
ກວດກາ: 

ຕ ດຕາມກວດກາ ເພືິ່ອປະເມີນປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນ: 

ແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງ 

ແຜນ ESMPs ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງ
ຂືັ້ນ 
ແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການແປເປນັພາສາລາວ 

ບັນຊີລາຍຊືິ່ ຂອງແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການ
ສຸ້າງຂືັ້ນ 
ແຜນເວລາຂອງໂຄງການຕຸ້ອງລະບ ແຈຸ້ງ ກ່ຽວ
ກັບ ເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລບັ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ 

ແຜນ ESMPs ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນພູມີທັດໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງ  

ພະນັກງານ ຂອງ NPMU, PPMU ແລະ DPMU ສໍາເລັດການເຮັດແບບ

ສອບຖາມ ກ່ຽວກບັ ESMP, ຢ່າງໜຸ້ອຍໃຫຸ້ 50% ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈພໍ

ສົມຄວນຫ ັງຈາກປທີີິ່ໜຶິ່ງ, ໃຫຸ້ 85% ເຂົັ້າໃຈດີຫ ັງຈາກປີທີິ່ 2 

ບັນຊີລາຍຊືິ່ ຂອງແຜນ ESMP ສໍາລບັ FPIC, ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, 
ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄມົຖຶກນໍາໃຊຸ້
ກ່ອນທ ກໆກ ດຈະກໍາ – 50% ຫ ັງຈາກປີທາໍອ ດ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ

ໂຄງການ, ຂືັ້ນເປັນ 90% ຫ ັງຈາກປີທີິ່ສາມ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ

ໂຄງການ. 
ທ ກໆກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການຈະໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫ ັງຈາກເງືິ່ອນໄຂ
ເບືັ້ອງຕົັ້ນໄດຸ້ຮັບການກວດກາແລຸ້ວ 
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ກ ດຈະກາໍ 1b ຂອງແຜນ ESMP: ການຕ ດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ແຜນ ESMP 

ຈ ດປະສງົ: ສຸ້າງລະບບົການຕ ດຕາມກວດກາຕາມສາຍຕັັ້ງ ແລະ ບນັຊລີາຍຊືິ່ ສາໍລບັ ທ ກໆກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP ແລະ 

ສະໜອງການຝກຶອບົຮມົ; ພຸ້ອມທງັພດັທະນາລະບບົການລາຍງານ ແລະ ເກບັເອກະສານ 

ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ: 

ສຸ້າງແຜນກອບວຽກການຕ ດຕາມກວດກາຕາມສາຍຕັັ້ງ (ຈາກສູນກາງຫາທຸ້ອງຖີິ່ນ), ເຊ ິ່ງບັນດາມາດ
ຕະການໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວແມ່ນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກບັການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງແຜນ 
ESMP, GCF & GIZ. 

ລະບົບການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ເຄືິ່ອງມື ແມ່ນຕຸ້ອງການໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັັ້ງຂືັ້ນ, ໂດຍມີການຕັັ້ງເປົື້າ

ໝາຍໄປຄຽງຄູ່ກບັຕົວຊີັ້ວັດ ສໍາລບັ ແຕ່ລະກ ດຈະກາໍຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ. 
ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະໄດຸ້ເຮັດອັນນີັ້ໃຫຸ້ສໍາເລັດໄປພຸ້ອມໆກັນກັບບັນຊີລາຍຊືິ່ 
ຂອງການປກົປອ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ. 
ການຕ ດຕາມກວດກາແມ່ນລວມທັງ: 

 ການຕ ດຕາມກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ  
o ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂຂອງການປົກປອ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ໂດຍ

ອີງໃສ່ຂໍໍ້ກາໍນົດ ຂອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
o ພັດທະນາ ແລະ ປັບປ ງບັນຊີລາຍຊືິ່ ຂອງຂໍໍ້ມູນທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ຕຸ້ອງເກັບໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ. 
 ຕຸ້ອງການການຕ ດຕາມກວດກາດຸ້ານຄ ນນະພາບ  

o ປະເມີນເບີິ່ງຄວາມແທດເໝາະ, ຄວາມເໝາະສົມ, ສະມັດຕະພາບ ແລະ ປະສ ດທ ພາບ 
ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ ESMP 

o ລວມທັງຕົວປຽ່ນໃນການຕ ດຕາມກວດກາ 
 
ພັດທະນາບົດລາຍຄວາມຄືບໜຸ້າປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ແບບລາຍງານການຕ ດຕາມ ສໍາລບັ ທ ກໆການຂອງ
ແຜນ ESMP ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເຊ ິ່ງພະນັກງານທີິ່ຮັບຜ ດຊອບຈະໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຢູ່ຂັັ້ນພືັ້ນທີິ່

ສະເພາະ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ. 

ສົົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາປີໃຫຸ້ GIZ ທີິ່ສອດຄ່ອງກັບເງືິ່ອນໄຂ ຂອງຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ.  
ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຝຶກອົບຮມົ ກ່ຽວກບັ ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ 
ໃຫຸ້ PPMU ແລະ DPMU ທີິ່ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນປີທາໍອ ດ. 

ຜົນກະທບົທາງ
ລບົແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ 
ທີິ່ເປນັໄປໄດຸ້ ໄດຸ້
ຮບັການແກຸ້ໄຂ: 

ESIA: ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ ຂໍໍ້ 3.10 ແລະ ລາຍລະອຽດຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ທີິ່

ສອດຄ່ອງກັນ ຢູ່ໃນ PS1 ໃນ ຂອງ ESIA. 

  

ໂດຍມີການພັດທະນາກອບວຽກການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ, ຜົນກະທົບທາງລົບແບບບໍໍ່ໄດຸ້
ຕັັ້ງໃຈສາມາດຖຶກກໍານົດໄດຸ້ ແລະ ຫ ີກລຸ້ຽງ ຫ  ືຫ ຼຸດຜ່ອນໄດຸ້. 
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ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບໍໍ່ດີ, ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ສາມາດໄດຸ້ຮັບ
ການກໍານົດ ແລະ ຢັື້ງຢ ນ ເພືິ່ອຫ ກີລຸ້ຽງຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງ ຕະຫ ອດໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ໃນປະຈ ບັນຍັງບໍໍ່ທັນມີກົນໄກການຕ ດຕາມກວດກາ ຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ສາມາດໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຂືັ້ນມາ
ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນວຽກນີັ້, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ລະບົບຂໍໍ້ມູນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ກໍາລງັ
ໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ພາຍໃຕຸ້ຂະບວນການ ຂອງ FCPF (ຄາດວາ່ຈະສາມາດໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນ ປ ີ2021). 

ໄລຍະເວລາ: ເອກະສານ ຂອງແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງພາຍຫ ັງໄດຸ້ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນໃນສອງປີທາໍອ ດ ຂອງ

ໂຄງການ. 

ການຄ ຸ້ມຄອງແຜນ ESMP ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ 9.5 ປີ ຂອງໂຄງການ ຈະຕຸ້ອງມີພະນັກງານສະເພາະ 

ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການຄ ຸ້ມຄອງກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP ຕາມສາຍຕັັ້ງ ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກນັໃຫຸ້
ສືບຕໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບເປົື້າໝາຍ ແລະ ກ ດຈະກໍາ ຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໃນເມືິ່ອ
ໂຄງການເລີິ່ມຕົັ້ນ. 

ເອກະສານ ຂອງ ESMP ຈະໄດຸ້ຮັບການທບົທວນຄືນເປັນປະຈໍາປ ີ
ການປະກອບຂອງ
ໂຄງການ: 

Key staffing and consultants positions as outlined in Section 6.3 and 6.4 above  

Annual training workshops as described in Section 7.2 above 

Database of baseline information (See ESMP Action 5: Data Collection) 

 
ການ
ປະກອບສວ່ນ 
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ: 

NPMU - ເຮັດວຽກກັບທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາ ເພືິ່ອສຸ້າງ
ແບບຟອມການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ 
PPMU – ເຮັດວຽກກັບທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຊຽ່ວຊານທີິ່ປກຶສາ ເພືິ່ອຝຶກ

ອົບຮົມໃຫຸ້ພະນັກງານ DPMU ໃນການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ; ລາຍງານ ກ່ຽວກບັ ກ ດຈະກໍາ
ຕ່າງໆຢູ່ຂັັ້ນແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕ   
DPMU – ລາຍງານ ກ່ຽວກບັ ບນັດາກ ດຈະກໍາຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ບຸ້ານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ   

(ເບີິ່ງກ ດຈະກໍາ 5 ຂອງແຜນ ESMP: ການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ) 
ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ: 

GIZ ແລະ PMU ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ກ ມ່ບຸ້ານ ແລະ ບຸ້ານ, ຈາກທ ກໆກົມ ແລະ ຫຸ້ອງການ ທີິ່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການ 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ 
ຜົນ 

ລະບົບການຕ ດຕາມກວດກາ ພຸ້ອມດຸ້ວຍເປົື້າໝາຍຕົວຊີັ້
ບອກ ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງໄປຄຽງຄ ູ່ກັບ ບັນຊີລາຍຊືິ່ການປົກ
ປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
ຊຼຸດຝຶກອົບຮມົໃຫຸ້ DPMU ແລະ PPMU ໄດຸ້ຮັບການ
ຈັດຂືັ້ນ 
ມີບັນຊີລາຍຊືິ່ 
ແບບຟອມລາຍງານໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ 

At least 50% of DPMU able to use system by the 

end of the first year, 85% success after year 2. 

ທັງໝົດ DPMU ແລະPPMU ໄດຸ້ຮັບການຝກຶອົບຮມົ 

DPMU ແລະ PPMU ສາມາດລາຍງານຢ່າງມີປະສ ດທ ພາບ  

ຕົວຊີັ້ບອກ ຂອງແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການປັບປ່ຽນ ພາຍຫ ັງ
ຂະບວນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເກບັກໍາຂໍໍ້ມູນໄດຸ້ເລີິ່ມຕົັ້ນ 



32 
 

ຕົວຊີັ້ບອກການຕ ດຕາມກວດກາ ຂອງແຜນ ESMP ໄດຸ້
ຮັບການປບັປ ງ ພາຍຫ ັງຝຶກອົບຮມົ ແລະ ຂະບວນການ
ກອງປະຊຼຸມໄດຸ້ເລີິ່ມຕົັ້ນ 
ການຕ ດຕາມກວດກາ ລວມທັງການຕ ດຕາມກວດກາ
ຄວາມສອດຄອ່ງ ເຊ ິ່ງຖຶກຕາມເງືິ່ອນໄຂການປກົປອ້ງ  
ໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ກາໍນົດຂອງນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ 

ຖຶກຕຸ້ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂຂອງການປກົປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ພາຍໃນສາມປທີາໍອ ດ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ໂຄງການ ໂດຍອງີຕາມການລາຍງານຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ 
ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
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ກ ດຈະກາໍ 1c ຂອງແຜນ ESMP: ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ PMUs ກຽ່ວກບັ ແຜນ ESMP 

ຈ ດປະສງົ: ຮບັປະກນັໃຫຸ້ PPMU ແລະ DPMU ສາມາດເຮດັວຽກຢາ່ງມປີະສ ດທ ພາບໄປຫາເປົື້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ, ໃນ

ຂະນະທີິ່ມຄີວາມເຂົັ້າໃຈ ຂະບວນການ ຂອງ FPIC, ການເຊືິ່ອມສານບດົບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງສງັຄມົ, 

ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊນົເຜົົ່າພືັ້ນເມອືງ ແລະ ກອບນ ຕ ກາໍແຫງ່ຊາດ ຢູໃ່ນສະພາບຂອງໂຄງການໃນທຸ້ອງຖີິ່ນຢູ.່ 

ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ: 

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພັດທະນາຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກບັ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ 
ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ທີິ່ລວມທັງບນັດາຫ ັກການ, ເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາການປົກປ້ອງ
ທາງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້. 
ເລີິ່ມຝກຶອົບຮມົໃຫຸ້ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ, PPMU ແລະ NPMU.  

ຈັດຝຶກອົບຮົມຂັັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກບັ ກ ດຈະກໍາຂອງແຜນ ESMP ແລະ ມາດຕະຖານການຈັດຕັັ້ງໃຫຸ້ 
DPMU ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຫ ັກທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ຊຼຸມຊົນ 

ຝຶກອົບຮມົວ ຊາການ ກ່ຽວກັບ ຊວີະນາໆພັນ (ເບີິ່ງກ ດຈະກໍາ 6: ຊີວະນາໆພັນ) ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງເຄິ່ືິ່ອງ
ປ່າຂອງດົງ 
ຈັດກອງປະຊຼຸມຕ ດຕາມປະຈໍາປີ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ DPMU ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຂອງ

ແຜນ ESMP 
ຜົນກະທບົທາງ
ລບົແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ 
ທີິ່ເປນັໄປໄດຸ້ ໄດຸ້
ຮບັການແກຸ້ໄຂ: 

ESIA: ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ ຂໍໍ້ 2.2 “ໂຄງການຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ” ແລະ ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ

ທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ໃນຂໍໍ້ PS4 ແລະ PS7 ໃນຕາຕະລາງ 17. 

 

ລະຫວ່າງພະນັກງານລັດ, ຍັງມຄີວາມຮູຸ້ຈໍາກັດ ກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ເຖ ງແມ່ນວ່າທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີໄດຸ້ສຸ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

ລະບົບການປົກປອ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ, ບັນຫາເຫ ົົ່ານີັ້ບໍໍ່ປະກົດໃຫຸ້ເຫັນ

ຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝ.ີ ຂາດການຝຶກອົບໃຫຸ້ພະນັກງານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP 

ຈະເປັນການຈໍາກັດຄວາມສາມາດ ຂອງ DPMU ໃນການເເກຸ້ໄຂດຸ້ານສ ດທ ໃຫຸ້ປະຊາຊົນຜູຸ້ທ ກຍາກໃຫຸ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມເທົົ່າທຽມກັນຢ່າງເໝາະສົມ 
ການເຂົັ້າເຖ ງເອກະສານໄດຸ້ຍາກ, ຂາດການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ ລວມທງັການຕ ດຕາມການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ຫ ງັການຝຶກອບົຮົມ ແລະ ການປຽ່ນແປງພະນັກງານເລືັ້ອຍໆໃນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ອັນ
ເຮັດໃຫຸ້ມີການເຄືິ່ອນຍຸ້າຍຄວາມຮູຸ້. 
ອີກເທືິ່ອໜຶິ່ງ, ໃຫຸ້ການປກຶສາ ແລະ ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຮູຸ້ຜົນກະທົບ ຂອງ 
 ການຜະລ ດກະສ ກໍາທີິ່ບໍໍ່ທັນລາຍປາ່ໄມຸ້ 
 ການຄ ຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
 ຫ ັກການການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ (ລວມທັງການປຶກສາຫາລ,ື ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ) 

 ກອບວຽກນ ຕ ກໍາ (ເບີິ່ງກ ດຈະກໍາ 1d) 
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ໄລຍະເວລາ ຈັດກອງປະຊຼຸມກ່ອນເປີດໂຄງການ ກ່ອນການເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັໂຄງການໂຄງການ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນຈັດ
ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ  

ຈັດການຝຶກອບົຮົມກອ່ນເລີິ່ມໂຄງການ ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນຈັດຂັັ້ນເມືອງ ສໍາລັບ  
DPMU. 
ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ກຽ່ວກັບ ການປົກປອ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ 
ເງ ນເດືອນ ຂອງທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາ 

ການ
ປະກອບສວ່ນ 
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

NPMU, PPMU ແລະ DPMU ມີຄວາມພຸ້ອມສະເໝີທີິ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ 

ຄູ່ຮ່ວມງານຫ ັກຈາກ ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ ແລະ ແນວລາວສຸ້າງຊາດ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງເຂົັ້າຮ່ວມ, ເຊັົ່ນດຽວກັນ
ກັບຜູຸ້ຕາງໜຸ້າຈາກ ກອງກວດກາປ່າໄມຸ້ເມອືງ, ຫຸ້ອງການກະສ ກາໍ ແລະ ປ່າໄມຸ້ເມອືງ ແລະ ຫຸ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ເມອືງ ທີິ່ເປັນຜູຸ້ທີິ່ໃກຸ້ສ ດກັບບຸ້ານ 

ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ 

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຈະຕຸ້ອງພັດະທະນາເອກະສານ ແລະ ຈັດການຝຶກອບົຮົມ 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະ
ສ ດທ ຜນົ 

ທ ກໆຄົນເປົື້າໝາຍຕຸ້ອງໄດຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ 
ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໄດຸ້ຄວາມຮູຸ້ໃໝ່, ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈດີ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ
ແຜນ ESMP 

 

ຢ່າງໜຸ້ອຍປະມານ 90% ຂອງພະນັກງານ PMU ເຂົັ້າຮ່ວມ
ຊຼຸດຝຶກອົບຮມົ 
ມີການປະເມີນກ່ອນ ແລະ ຫ ງັຝຶກອົບຮມົ ກ່ຽວກັບ ແນວ
ຄວາມຄ ດພືັ້ນຖານ ມີຢ່າງໜຸ້ອຍ 80% ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໄດຸ້
ຮັບການປບັປ ງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກຽ່ວກັບ ຂະບວນການຂອງ
ການປົກປອ້ງທາງສັງຄມັ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

 

ກ ດຈະກາໍ 1d ຂອງແຜນ ESMP: ຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນ ຕ ກາໍ - ຮບັປະກັນໃຫຸ້ສອດຄອ່ງກບັຂະບວນການມາດຕະຖານ

ການດາໍເນນີງານ (SOP), ຄູມ່ ືແລະ ການປະຕ ບດັກດົໝາຍ 

ຈ ດປະສງົ: ເພືິ່ອຮບັປະກນັທາງດຸ້ານຄ ນນະພາບ ຂອງການມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ການປກຶສາຫາລ ືຕະຫ ອດໄລຍະການທບົທວນ
ນະໂຍບາຍ, ເພືິ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຜນົປະໂຫຍດຜາ່ນການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນກອບນ ຕ  ພຸ້ອມທງັໃຫຸ້ມກີານຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ
ຂະບວນມາດຕະຖານການດາໍເນນີຢາ່ງມປີະສ ດທ ພາບ. 

ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ: 

ເພືິ່ອໃຫຸ້ການປກົປອ້ງທາງສັງຄມົໄດຸ້ຮັບການປະຕ ບັດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມໃນໄລຍະພັດທະນາ, ການສໍາ

ເລັດ ແລະ ການເຜີຍເເຜ່ ຂະບວນການມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ (SOP) ແລະ ຄູ່ມ,ື ໂຄງການ ແລະ 
ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ  ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປນັຕຸ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດດົ່ັງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

 ຢູ່ຂັັ້ນການພັດທະນານະໂຍບາຍ (ຜົນໄດຸ້ຮັບ 1), ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການ

ເຊືິ່ອມໂຍງວຽກງານ REDD+ ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງ

ແຂວງ: 
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 ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ຂອງຄ ູ່ຮ່ວມງານຈາກກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ລວມທງັ
ຊ່ຽວຊານ, ໄດຸ້ເຂົັ້າໃນການສຸ້າງນະໂຍບາຍ, ເພືິ່ອປະກອບໃສ່ການປກຶສາຫາລື ທີິ່ເຮັດແລຸ້ວ ສໍາລັບ 

ແຜນດໍາເນີນງານ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ 
ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດຸ້ ຈາກວ ທີການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ຂອງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ
ຕ່າງໆ (CSR), ໂດຍເອົາຕົວຢ່າງທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ເພືິ່ອເປັນທ ດຊີັ້ນໍາໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ເພືິ່ອແກຸ້

ໄຂ: 
 ຕຸ້ານການສອກຫ າດບັງຫ ວງ 
 ເຮັດທ ລະກ ດຢ່າງມປີະສ ດ 
 ສົົ່ງເສີມຄວາມກຸ້າວໜຸ້າຂອງແມຍ່ ງ ແລະ ຄ ນນະພາບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ  
 ຮ່ວມງານພາກລັດ - ພາກເອກະຊົນ 
 ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປຶກສາຫາລ ື ລະຫວ່າງພະນັກງານໂຄງການ 

ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ຈະເປັນຫ ັກໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນ ຕ ກໍາ 
ເພືິ່ອສົມທົບກັບກ ດຈະກໍາການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານນ ຕ ກໍາ, ທາງໂຄງການຍັງຈະມກີານ

ກວດກາກອ່ນ ແລະ ຫ ັງ ເພືິ່ອປະເມີນລະດັບຂອງຄວາມເຂົັ້າໃຈທາງດຸ້ານນ ຕ ກໍາ ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ. 
ກ ດຈະກໍານີັ້ມີເປົື້າໝາຍໃນການຊວ່ຍການອອກແບບ ແລະ ປບັປ ງເອກະສານຝຶກອົບຮມົ ແລະ ວ ທີການຝຶກ
ອົບຮົມ ເພືິ່ອສະທຸ້ອນໃຫຸ້ເຫັນຄວາມຕຸ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮມົ ແລະ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນດີ. ການກວດກາ
ແມ່ນຈະຖຶກນໍາໃຊຸ້ເປັນຕົວຊີັ້ບອກ ເພືິ່ອຕ ດຕາມ: 

 ປັບປ ງຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນ ຕ ກາໍຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ;  

 ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການສ່ວນຕົວ ສໍາລັບ ເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທຸ້າງດຸ້ານນ ຕ ກໍາ;  
 ສ ິ່ງສໍາຄັນທີິ່ສ ດແມ່ນຮັບປະກັນໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມມີຄວາມ ເຂົັ້າໃຈດີ ກ່ຽວກັບ ກອບນ ຕ ກໍາ, ບັນດາ

ຫ ັກການ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຕ່າງ ກອ່ນທີິ່ຈະຖ່າຍໂອນຄວາມຮູຸ້ໃຫຸ້ຜູຸ້ອືິ່ນໃນຂັັ້ນແຂວງ, ເມອືງ ແລະ 
ບຸ້ານ. 

ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການປກຶສາຫາລຢູ່ືຂັັ້ນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ມີການຈັດກອງປະຊຼຸມ ເພືິ່ອສະໜັບສະ
ໜູນການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຊ ິ່ງຈະຕຸ້ອງມ:ີ  

 ມີບັນຊີລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກັບ ການສໍາປະທານທີິ່ມີແລຸ້ວ ແລະ ທີິ່ໄດຸ້ວາງແຜນໄວຸ້ (ລວມທງັ

ສັນຍາ 1+4) ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ພຸ້ອມກັບ ແຜນທີິ່ (ເບີິ່ງກ ດຈະກໍາ 5: ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ) 

 ສຶບຕໍໍ່ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງການຮັບຮູຸ້ດຸ້ານນ ຕ ກໍາ (ຢູ່ທ ກລະດັບ) ຂອງ

PLUP/VFMA. 

 ວຽກງານ FPIC ແລະ ກ ດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄມົ ເຊ ິ່ງລວມທງັທ ກໆຊົນເຜົົ່າ, 

ແມ່ຍ ງ ແລະ ກ ມ່ພົນລະເມອືງທີິ່ທ ກຍາກ  ເພືິ່ອຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍດ ນ (ກ ດຈະກໍາ 2 & 

3) 
ຜົນກະທບົທາງ
ລບົແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ 

ມີການກາໍນົດຄວາມສ່ຽງຈໍານວນໜຶິ່ງ ຕະຫ ອດຂະບວນການປຶກສາຫາລືແຜນ ESMP ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ 

ແຂວງ, ລວມທັງ: 
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ທີິ່ເປນັໄປໄດຸ້ ໄດຸ້
ຮບັການແກຸ້ໄຂ: 

 ການປະຕ ບັດກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຮູຸ້ທາງດຸ້ານນ ຕ ກໍາແມ່ນຂືັ້ນກັບຄວາມສາມາດ ຂອງອາໍນາດ
ການປົກຄອງທຸ້ອງຖີິ່ນ, ເຊ ິ່ງໄດຸ້ສະເເດງອອກໃນການປະຕ ບັດກົດໝາຍທີິ່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. 

 ອໍານາດການປກົຄອງທຸ້ອງຖີິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນມຄີວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນສູງ1  ໃນຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງ

ພວກເຂົາທາງດຸ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຢູ່ໃນຊ ວ ດປະຈໍາວັນຂອງພວກ, ເຊ ິ່ງວ່າ ພວກເຂາົ
ບໍໍ່ສາມາດອະທ ບາຍພືັ້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ຫ ື ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແນວໃດ ແລະ ການກະທໍາຂອງ
ພວກເຂົາໄດຸ້ສະແດງເຖ ງການຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນລະດັບໃດໜຶິ່ງ.  

 ຂາດການສະໜັບສະໜູນການປູກຈ ດສໍານຶກ ແລະ ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ອາໍນາດການ
ປົກຄອງທຸ້ອງຖີິ່ນ ເປັນຄວາມສ່ຽງຫ ັກອັນໜຶິ່ງຕໍໍ່ປາ່ໄມຸ້, ເພາະສະນັັ້ນ ການສະໜັບສະໜູນ ການ
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມນູຂ່າວສານ ແມ່ນເປັນຍ ດທະສາດໜຶິ່ງທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້ໃນການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນ. 

 
ໃນການປະເມີນຜົນກະທບົທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ໄດຸ້ກໍານົດບັນດາຄວາມສ່ຽງດົ່ັງຕໍໍ່ໄປນີັ້ໃນ
ຂໍໍ້ 3.2, 3.4 ແລະ 3.9:  

 ບໍໍ່ຮັບຮູຸ້ໄດຸ້ວ່າ ເປັນການທໍາລາຍປາ່ໄມຸ້ທີິ່ “ຖຶກກົດໝາຍ” ຫ ື “ຖຶກກົດໝາຍເຄີິ່ງໜືິ່ງ” ໂດຍຜ່ານ

ທ ກປະເພດຂອງການສໍາປະທານ; 

 PLUP (ແລະ VFMA) ບໍໍ່ສາມາດຮັບກັນຄວາມໝັັ້ນຄງົທາງດຸ້ານກໍາມະສ ດທີິ່ດ ນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ 

ເອົາເຂົັ້າໃນກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບໃໝ່ເທົົ່ານັັ້ນ; 

 ຄວາມສ່ຽງທີິ່ແຜນພັດທະນາຂອງແຕ່ລະເມືອງຈະສອດຄອ່ງກບັຈະປະສົງປ່າໄມຸ້ – ການວາງແຜນ
ພືັ້ນທີິ່ແບບເຊືິ່ອມໂຍງກັນ ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຜ ດຫ າຍຂືັ້ນຖຸ້າຫາກວາ່ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດແລຸ້ວ, ແຕ່ບໍໍ່ມີຜົນສັກສ ດ. 

 ຖຸ້າບໍໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດດີ, ປະຊາຊົນອາດສາມາດເສຍສ ດການນໍາໃຊຸ້ທ ີິ່ດ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາ

ມະຊາດ ທີິ່ພວກເຂົາໃຊຸ້ເປັນປະຈໍາຕາມປະເພນີ (ແຜນ ERPD) 
 ຄວາມຜ ດພາດໃນການຮັບຮູຸ້ຄູນຄ່າຂອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມຢູ່ໃນຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນໃນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້

ທີິ່ດ ນ (ERPD) ແລະ 

 ຄວາມຜ ດພາດໃນການຮັບຮູຸ້ຄູນຄ່າໃນການອະນ ລັກ (HCV) ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ຕ່າງໆ ໃນຂະບວນ

ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ (ERPD); 

 

ເບີິ່ງລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກັບ ຄວາມສ່ຽງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຂອງ ESIA ES ໃນຂໍໍ້ PS4 ແລະ 

PS7 ໃນຕາຕະລາງ 17. 

                                                           
1 ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານ ຮັບຮູຸ້ກົດໝາຍໃໝ່, ແຕ່ມີໂອກາດໜຸ້ອຍໃນການເຂົັ້າໃຈລາຍລະອຽດທາງດຸ້ານເນືັ້ອ ຫ ື ຈະເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດກົດໝາຍນີັ້ແນວໃດ 
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ໄລຍະເວລາ ມີການປັບປ ງນະໂຍບາຍໄດຸ້ ໃນປທີໍາອ ດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ, ມີການທົບທວນຄືນເປນັປະ
ຈໍາປີຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ 
ຈະມີການສືບຕໍໍ່ຈັດກອງປະຊຼຸມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືດຸ້ານນະໂຍບາຍປະຈໍາປີ ຢູຂ່ັັ້ນເມືອງ ຕະຫ ອດໄລຍະ
ເວລາ ຂອງໂຄງການ 

ການ
ປະກອບສວ່ນ 
ຂອງໂຄງການ: 

ເງ ນເດືອນ ໃຫຸ້ພະນັກງານ GIZ (ຊ່ຽວຊານດຸ້ານນ ຕ ກໍາ ທີິ່ມາຮ່ວມທີມງານ) 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກັບ ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ຂອງແຜນ ESMP ມີຢູ່ໃນຂໍໍ້ 7.2 ເທ ງ (ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ 

ເມືອງ) 
ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ພັດທະນາບັນຊີລາຍຊືິ່ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃສ່ຂະບວນການ
ພັດທະນານະໂຍບາຍ (ໄປພຸ້ອມກບັບັນດາກ ດຈະກໍາການກະກຽມວາງແຜນໂຄງການ) 

ການ
ປະກອບສວ່ນ 
ຂອງຄ ູ່ຮວ່ມງານ 

ພະນັກງານ PMU ຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສູນກາງ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ 
ຄະນະຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການໄດຸ້ກາໍນົດ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຫ ັກຈາກກະຊວງກະສ ກໍາ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງຈາກພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ,  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສາຍຕັັ້ງຂອງເຂົາເຈົັ້າຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ 
ນອກຈາກນີັ້ແມ່ນ ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ, ແນວລາວສຸ້າງຊາດ ຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
ພະນັກງານເປົື້າໝາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ ຈາກພາກສ່ວນນ ຕ ກໍາ ໃນແຕ່ລະແຂວງ 

ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ  

NPMU ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ກໍານົດຄູ່ຮ່ວມງານຫ ັກເພືິ່ອເຂົັ້າຮ່ວມ 

PPMU ແລະ DPMU ເຂົັ້າຮ່ວມຊຼຸດຝຶກອບົຮົມ ແລະ  
ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ພັດທະນາຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ ພຸ້ອມທງັເອກະສານຝຶກອບົຮມົ 
ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາ ດຸ້ານການພັດທະນາຫ ັກສູດ 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ: 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະ
ສ ດທ ຜນົ: 

ພະນັກງານຫ ັກທີິ່ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຢູ່ນໍາໂຄງການຫ າຍກວ່າ 
ສອງປ ີ
ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປ ີສາມາດສະແດງຄວາມເຂົັ້າ
ດີຂືັ້ນທາງດຸ້ານຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນ ຕ ກາໍ 
ການໃຫຸ້ການປຶກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແຕ່ເທ ງລົງລ ມ່ ເຮັດ
ໃຫຸ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈດີຂືັ້ນ ແລະ ລວມທງັການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ທົົ່ວພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ 
 

ໃບລງົທະບຽນກອງປະຊຼຸມ ບັນທກຶໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ພະນັກງານຄົນ
ໃດສືບຕໍໍ່ຢູ່ນໍາໂຄງການ 
ແບບສອບຖາມກ່ອນ ແລະ ຫ ງັກອງປະຊຼຸມ, ຢ່າງໜຸ້ອຍ 
60% ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ ສະແດງຄວາມຮູຸ້ສຶກວາ່ ຂໍໍ້ມູນຕ່າງສະ
ໜັບສະໜູນວຽກງານ ຂອງພວກເຂົາ 
ຫ ັງຈາກສາມປ ີຂອງໂຄງການ, 60% ຂອງພະນັກງານ 

DPMU ສາມາດກໍານົດບ ກຄົນໃດໜຶິ່ງທີິ່ສາມາດໃຫຸ້ການສະ
ໜັບສະໜູນພວກເຂົາ 
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ກ ດຈະກາໍ 2 ຂອງແຜນ ESMP: ກ ມ່ຊນົເຜົົ່າຕາ່ງໆ 

ຈ ດປະສງົ: ເພືິ່ອຮບັປະກນັວາ່ບນັດາກ ດຈະກາໍທງັໝດົແມນ່ສອດຄອ່ງກບັ ຄູມ່ ືກຽ່ວກບັ ບນັດາຊນົເຜົົ່າພືັ້ນເມອືງ2. 

 

ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ: 

ໃຫຸ້ທີິ່ປກຶສາດຸ້ານນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ດັົ່ງທີິ່ໄດຸ້ກໍານົດໃນຂໍໍ້ 7.4 ຂຸ້າງເທງີ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນ

ສະເພາະແຕ່ລະພືັ້ນທີິ່:  
 ຈັດການຄັດເລືອກນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊນົເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸ້າງບັນຊີລາຍຊືິ່ 
 ພັດທະນາຕົວຊີັ້ບອກການປົກປ້ອງທາງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ທີິ່ສະທຸ້ອນເຖ ງເງືິ່ອນໄຂ 

ຂອງນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ.  ຕົວຊີັ້ບອກຫ ກັໆແມ່ນຕຸ້ອງລວມທງັ, ແຕ່ກໍບໍໍ່

ໄດຸ້ຈໍາກັດ, ດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: (i) ການປກຶສາຫາລື ແລະ ສືິ່ສານເປັນພາສາທີິ່ຄົນຊົນເຜົົ່າສາມາດເຂົັ້າໃຈ

ໄດຸ້, (ii) ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນ, ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ພ ເສດແມ່ນ

ດ ນມໍລະດົກ ແລະ ພືັ້ນທີິ່ດ ນສັກສ ດ, (iii) ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຂັັ້ມແຂງໃນບັນດາກ ດຈະກໍາ ຂອງ

ໂຄງການ ພຸ້ອມທງັໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, (iv) ມີມາດຕະການພ ເສດ ຕໍໍ່ບ ກຄົນທີິ່ບໍໍ່

ມີດ ນ ແລະ ຜູຸ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເຂົັ້າເຖ ງ/ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. 
 ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການບັນທຶກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຼຸມຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ 

ແຂວງ, ໂດຍໃຫຸ້ມີການແຍກອອກເປັນຊົນເຜົົ່າ ແລະ ແມ່ຍ ງ (ມີຄວາມສໍາຄັນຫ ັກໃນ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກງານ FPIC ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ; ກ ດຈະກໍາ 3&4 

ຂອງ ESMP) 
 ຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມສາມາດຄັດເລືອກບັນດາກ ດຈະ

ກໍາ ຂອງໂຄງການ (FPIC, ກ ດຈະກໍາ 3) 

 ມີການຈັດກອງປະຊຼຸມເປັນກ ມ່ນຸ້ອຍຢູ່ຂັັ້ນບາ ັ້ນ, ໂດຍມີຜູຸ້ແປພາສາທີິ່ເໝາະສົມ ຫ ື ຜູຸ້ສາມາດເວົັ້າ

ພາສາຊົນເຜົົ່າໄດຸ້, ໂດຍມີການແຍກເປັນກ ່ມຜູຸ້ຍ ງ-ຊາຍ, ເພືິ່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກບັ ຜົນກະທບົ

ທີິ່ອາດເກີດມາຈາກບັນດາກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ, ລວມທັງຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍ ກ່ອນຈະມີ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາກ ດຈະກໍາດັົ່ງກາ່ວ. ຈະຕຸ້ອງມີການເກັບຮກັສາໃບລົງທະບຽນໄວຸ້ເປັນ
ຫ ັກຖານວ່າໄດຸ້ຈັດກອງປະຊຼຸມແທຸ້. 

ປະເມີນວ່າກ ດຈະກາໍການປົກປັກຮັກສາປາ່ໄມຸ້ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບບໍໍ່ດີຕໍໍ່ຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນຊນົເຜົົ່າ
ໃນການເກັບເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງເພືິ່ອບລໍ ໂພດ ແລະ ຂາຍບໍ, ພຸ້ອມທງັຮບັປະກັນໃຫຸ້ມກີານເຂົັ້າທີິ່ດ ນ, ປ່າໄມຸ້ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເພືິ່ອຫ ີກລຸ້ຽງການສູນເສຍລາຍໄດຸ້ ແລະ ຮັບປະກັນດຸ້ານສະບຽນອາຫານ 
ແລະ ໂພສະນາການ.  

                                                           
2 ມີການສຸ້າງແຜນພັດທະນາຊົນເຜົົ່າຕ່າງຫາກ (ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ຂອງ  GCF) ທີິ່ລວມທັງຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ກ ່ມ

ຊົນເຜົົ່າຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ, ບັນຫາຕ່າງໆທີິ່ຕ ດພັນ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ ຈະໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ພຸ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດໄປຄຽງຄູ່ກັບກ ດຈະກໍາ 2 ຂອງແຜນ ESMP. 
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ເຄົາລົບພືັ້ນທີິ່ດ ນມໍລະດົກ ແລະ ດ ນສັກສ ດ, ປ່າຊມົໃຊຸ້ ແລະ ພືັ້ນທີິ່ທີິ່ບຸ້ານຍງັມກີານນໍາໃຊຸ້ຕາມປະເພນີ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າມສີ ດດໍາເນີນພ ທີສາສະໜາຕາມຮ ດຄອງ
ປະເພນີ (ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວແມ່ນມກັຈັດຢູ່ປ່າ) 

ປົກປກັຮັກສາ ແລະ ເຄົາລົບຄວາມຮູຸ້ ຂອງຊົນເຜົົ່າພືນເມືອງ, ລວມທັງຄວາມຮູຸ້ທີິ່ສືບທອດມາແຕ່ບູຮານ 
ແລະ ຢາພືັ້ນເມືອງ 
ບັນດາກ ດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ແປເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າ, ຢ່າງໜຸ້ອຍຕຸ້ອງມີຜູຸ້ແປພາສາຢູ່ໃນ

ກອງປະຊຼຸມ.  
ຂະບວນການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະຕຸ້ອງນໍາໃຊໍ້ໍຮູບພາບ, ຮບູປ ໍ້າ/ກະຕົັ້ັ້ນ, ຮູບແຕຸ້ມ ແລະ ລວມທງັ
ການນໍາໃຊຸ້ພາສາທີິ່ຊັດເຈເຂົັ້າໃຈງາ່ຍ ເພືິ່ອເຮັດໃຫຸ້ຜູຸ້ມລີະດັບການສຶກສາຕໍໍ່າສາມາດເຂົັ້າໃຈ3 

ຜົນກະທບົທາງ
ລບົແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ 
ທີິ່ເປນັໄປໄດຸ້ ໄດຸ້
ຮບັການແກຸ້ໄຂ: 

ທາງໂຄງການຈະຕຸ້ອງມີການພະຍາຍາມຫ ຼຸດໃຫຸ້ໜຸ້ອຍ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຊົດເຊີຍຢ່າງເໝາະສົມ ໃນເມືິ່ອກ ດ
ຈະກໍາ ຂອງໂຄງການສົົ່ງຜົນກະທບົຕໍໍ່ສ ດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຊົນເຜົົ່າ, ບໍໍ່ວ່າ ຈະມີການຮັບຮູຸ້ທາງດຸ້ານ
ນ ຕ ກໍາ ຕໍໍ່ໃບຕາດ ນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂອບເຂດທີິ່ດ ນດັົ່ງກ່າວ ຫ ືບໍກໍຕາມ. 
ຖຸ້າວ່າກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການຫາກມີການຈໍາກັດສ ດນໍາໃຊຸ້ພືັ້ນທີິ່ປາ່ເຫ ົົ່າ ເພືິ່ອເຮັດກະສ ກໍາເນີນສູງ ຈະ
ຕຸ້ອງຮັບປະກັນວ່າໄດຸ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ FPIC ກ່ອນ 

ຈ ດປະສົງອືິ່ນທາງດຸ້ານນະໂຍບາຍ ຂອງ GCF  ທີິ່ພົວພັນກັບດ ນລດັ: ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ເຄົາລົບສ ດ 
ຂອງຊົນເຜົົ່າໃນການຖືຄອງກໍາມະສ ດ, ນໍາໃຊຸ້, ພັດທະນາ ແລະ ຄອບຄອງທີິ່ດ ນ, ພືັ້ນທີິ່ກວຸ້າງ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ ທີິ່ພວກເຂາົເປັນເຈົັ້າຂອງ ຕາມສ ດນໍາໃຊຸ້ທີິ່ສືບທອດມາ ຫ ື ການນໍາຕາມປະເພນີ, ເຊັົ່ນ
ດຽວກັນກັບຜູຸ້ທີິ່ໄດຸ້ຊືັ້ມາ. ອັນນີັ້ມນັພົວພັນເຖ ງການເຄົາລບົ ຂອງການຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນຂອງຊົນເຜົົ່າ, ລວມທງັຄວາມຮູຸ້ໃນການຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຫ ົົ່ານີັ້, ລວມ

ທັງຄວາມຮູຸ້ພືັ້ນເມອືງໃນການຄ ຸ້ມຄອງນີັ້. ທາງໂຄງການຍງັບໍໍ່ທັນໄດຸ້ມີວີທທີີິ່ຊັດເຈນ ຈະເຮັດແນວໃດຫາກ

ມີນະໂຍບາຍທີິ່ມີການຈໍາກັດດົ່ັງເວົັ້າມາ, ລວມທັງນ ຍາມ ຂອງ ປ່າເຫ ົົ່າອ່ອນ (RV) ແລະ ປ່າໄມຸ້ທີິ່ມີ

ທ່າແຮງ (ປ່າເຫ ົົ່າ). 
ຄວາມຜ ດພາດໃນການຮັບຮູຸ້ພືັ້ນທີິ່ທາງດຸ້ານຄູນຄ່າທາງດຸ້ານວັດທະນະທໍາ 

ໄລຍະເວລາ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ 

                                                           
3 ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການສືິ່ສານທີິ່ມີປະສ ດທ ພາບ/ມີເອກະສານຝຶກອົບຮົມ. ທາງໂຄງການຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ພັດທະນາເອກະສານເບີິ່ງ ແລະ ເອກະສານສືິ່ 

ທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ຊ ວ ດຕົວຈ ງໃນບຸ້ານເປົື້າໝາຍ.  ເອກະສານສືິ່ດັົ່ງກ່າວຈະປະກອບດຸ້ວຍ ຮູບພາບ/ຫ ື ຮູບແຕຸ້ມ/ຂອງແກະສະລັກ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມຸ້, ພູມີ

ທັດປ່າໄມຸ້ ແລະ ປະຊາຊົນທີິ່ຢູ່ໃນບຸ້ານເປົື້າໝາຍ. ເມືິ່ອມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ທາງໂຄງການນະເນັັ້ນໃສ່ຄວາມເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊີິ່ງທາງດຸ້ານ
ຈ ດປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຈະມີການປັບປ ງຄໍາອະທ ບາຍ ຂອງສໍານວນ ຂອງນະໂຍບາຍປ່າໄມຸ້ ເປັນພາສາທຸ້ອງຖີິ່ນ ແລະ ພາສາຊົນເຜົົ່າ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ນີັ້ຈະຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ 
ຂອງໂຄງການ, ຕົັ້ນໄມຸ້ ແລະ ພືດທີິ່ມີຄ່າ, ຊະນ ດພັນທີິ່ຫາຍາກ ແລະ/ຫ ື ໃກຸ້ຈະສູພັນ, ລວມທັງຄວາມຕຸ້ອງການສູງ ຂອງຕະຫ າດ ທາງດຸ້ານ

ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມທາງເລືອກ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ. 
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ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ: 

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 
ທີິ່ປກຶສາ ດຸ້ານນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 
ກ ດຈະກໍາ ຂອງ FPIC (ເບີິ່ງກ ດຈະກໍາ 3 ຂອງແຜນ ESMP) 

ກ ດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ (ກ ດຈະກໍາ 4) 
ການອອກແບບກຣາຟິກ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພະນັກງານໂຄງການ ໃນການພັດທະນາເອກະສານ ສໍາລັບ 
ບ ກຄົນທີິ່ມີການສຶກສາຕໍໍ່າ 
ງ ົບປະມານ ສໍາລັບ ຜູຸ້ແປພາສາ ຖຸ້າຫາກວາ່ ທາງເມອືງບໍໍ່ມີພະນັກງານທີິ່ສາມາດແປໄດຸ້ 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

ເມືອງຕຸ້ອງສະໜອງພະນັກງານທີິ່ໄດຸ້ພາສາທຸ້ອງຖີິ່ນ ແລະ ພາສາຊົນເຜົົ່າດີ (ເບີິ່ງໃນ ກ ດຈະກໍາ 5 ຂອງ

ແຜນ ESMP) 

ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ PPMU ແລະ DPMU 
ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ 

ເປັນຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ຂອງ NPMU ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໜ່ວຍງານວ ຊາການສະເພາະ
ດຸ້ານການປົກປອ້ງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ: 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະ
ສ ດທ ຜນົ: 

ທ ກໆເອກະສານ ຂອງໂຄງການໄດຸ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ໃຫຸ້
ປະຊາຊົນ ເປັນຫ າຍພາສາ ແລະ/ຫ ື ເປັນແບບທີິ່ສາມາດເບີິ່ງ
ໄດຸ້ເໝາະແກ່ຄົນມລີະດັບການສຶກສາຕໍໍ່າ ແລະ ສ່ວນໜຶິ່ງຂອງ
ພົນລະເມືອງ 
ທ ກໆກອງປະຊະມບຸ້ານຕຸ້ອງມີຜູຸ້ແປພາສາ ເພືິ່ອຊ່ວຍດຸ້ານການ
ສືິ່ສານ 

ຊາວບຸ້ານຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງພວກເຂົາຫ ງັ
ຈາກການປະຊຼຸມຂັັ້ນບຸ້ານ. ຢ່າງໜຸ້ອຍ 80% ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ແມ່ນສາມາດປະເມີນຕົນເອງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ 
 

ທ ກໆກອງປະຊຼຸມ ຕຸ້ອງມີບັນທຶກໄວຸ້ 
 

ຕືິ່ມຂໍໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມການລາຍງານຢ່າງຖືກຕຸ້ອງຫ ັງຈາກ 
80% ຂອງກອງປະຊຼຸມໃນ ປ ີທາໍອ ດ ແລະ ໃນທຸ້າຍປີ 2 ຫ ັງ

ຈາກສໍາເລັດ 95% ຂອງກອງປະຊຼຸມ ແມ່ນໃຫຸ້ມກີານລາຍ
ງານທີິ່ຖືກຕຸ້ອງດີ. 

ຊາວບຸ້ານສາມາດສະແດງຄວາມກງັວົນໃຈ ຫ  ືການຮຸ້ອງທ ກ 
ແລະ ໃຫຸ້ພວກເຂາົໄດຸ້ຮັບຄໍາຕອບໃນໄລຍະເວລາທີິ່ເໝາະສົມ 

ຄໍາຖາມ ຂອງບຸ້ານ ແລະ ການຮຸ້ອງທ ກໄດຸ້ຮັບຄໍາຕອບພາຍໃນ 
4 ອາທ ດ 
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ກ ດຈະກາໍ 3 ຂອງແຜນ ESMP: ຂະບວນການ FPIC 

ຈ ດປະສງົ: 
 ເພືິ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຮບັການເຫນັດີເຫນັພຸ້ອມ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ ຂອງຊຼຸມຊນົ 
 ເພືິ່ອຮບັປະກນັວາ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມໂຄງການທ ກໆພາກສວ່ນໄດຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມຂະບວນການ FPIC ຢາ່ງທົົ່ວເຖ ງ ແລະ ຖກຶບນັທກຶ

ໄວຸ້ເປນັເອກະສານຢາ່ງດ ີຕະຫ ວດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ 
ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ: 

ອົງປະກອບຫ ກັຂອງຂະບວນການ FPIC ໄດຸ້ຖຶກກໍານົດໄວຸ້ໃນຄູ່ມ ືຂອງ FPIC ຈາກ FPIC ໃນວຽກ

ງານ REDD+: ຫ ັກການ ແລະ ວ ທີການ ສໍາລັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງການ.4 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂະບວນການ FPIC ຕາມວ ທີການແລຸ້ວ ແມນ່ໄດຸ້ສະເໜີຜ່ານການປຶກສາຫາລ ືແລະ 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ ກການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຊຼຸມຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນໃນທ ກຂັັ້ນຕອນຂອງວງົຈອນໂຄງການ, ເລີິ່ມ

ຈາກການອອກແບບໂຄງການເບືັ້ອງຕົັ້ນ. 

 ທ ກໆຂະບວນການ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ຂອງ FPIC ມີການບັນທກຶໄວຸ້ ແລະ ຮັກສາໄວຸ້ໃນຖານຂໍໍ້ມູນ 

ເພືິ່ອສາມາດສືບຕໍໍ່ນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ. ຄວາມຍືດຫຍ ່ນໃນຂະບວນການຈະ

ຊ່ວຍສຸ້າງຄວາມໄວຸ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຊ ິ່ງກັນແລະກັນໃນບັນດາຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມທງັໝົດ.  

 ຂະບວນການ ຂອງ FPIC ໄດຸ້ຖືກເຊືິ່ອມສານເຂົັ້າໃນໂຄງສຸ້າງການຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການທີິ່ກຸ້ວາງຂວາງ - 

ຊຼຸມຊົນທັງໝົດ 28 ເປົື້າໝາຍ ຄວນເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການ ຂອງ FPIC ເພືິ່ອຮັບປະກັນການສະ 
ໜັບສະໜູນຢ່າງກວຸ້າງຂວາງຈາກຊຼຸມຊົນ.  

 FPIC ແມ່ນເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບ ການເລີິ່ມຕົັ້ນກ ດຈະກໍາໃດໆ 

 ຈຸ້າງຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາ ດຸ້ານ FPIC ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການເຊືິ່ອມສານທົົ່ວໂຄງການ  

 ໃຫຸ້ຂໍໍ້ມູນທີິ່ພຽງພໍ, ໂປ່ງໃສ, ຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ອາດ

ຈະເກີດຂືັ້ນໃນການເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ. ຂໍໍ້ມູນນີັ້ຕຸ້ອງມທີັງຜົນປະໂຫຍດແລະຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ຜູຸ້ທີິ່ໄດຸ້ຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດໃນດຸ້ານການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນ, ປ່າໄມຸ້, ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ, ແລະທາງເລືອກໃນການ ດາໍ ລົງ

ຊີວ ດອືິ່ນໆ, ພຸ້ອມທງັຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ທາງດຸ້ານລາຍໄດຸ້. 
 ການສືິ່ສານ ຂອງໂຄງການຕຸ້ອງເປນັພາສາທີິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມເຂົັ້າໃຈ 
 ຊຼຸມຊົນທີິ່ໄດຸ້ການປຶກສາຕຸ້ອງໃຫຸ້ເວລາພຽງພໍໃນການຮັບເອາົຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສົນທະນາລະຫວ່າງເຂົາເຈົັ້າ

ເອງ ໂດຍປະສະຈາກການແຊກແຊງຈາກລັດຖະບານ ແລະ/ຫ ື ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ປະໃຫຸ້ເຂົັ້າມາ
ຕັດສ ນໃຈດຸ້ວຍຕົນເອງວ່າຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ຫ ື ບ.ໍ 

                                                           
4 ຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ FPIC ໃນສະພາບ ຂອງວຽກງານ REDD+: 

https://redd.unfccc.int/uploads/2_74_redd_20130710_recoftc_free_2C_prior_2C_and_informed_consent_

in_reddplus.pdf  

https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-

redd-fpic-guidelines-2648/8717-un-redd-fpic-guidelines-working-final-8717.html?path=un-redd-partner-

countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-fpic-guidelines-2648 

https://redd.unfccc.int/uploads/2_74_redd_20130710_recoftc_free_2C_prior_2C_and_informed_consent_in_reddplus.pdf
https://redd.unfccc.int/uploads/2_74_redd_20130710_recoftc_free_2C_prior_2C_and_informed_consent_in_reddplus.pdf
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-fpic-guidelines-2648/8717-un-redd-fpic-guidelines-working-final-8717.html?path=un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-fpic-guidelines-2648
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-fpic-guidelines-2648/8717-un-redd-fpic-guidelines-working-final-8717.html?path=un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-fpic-guidelines-2648
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-fpic-guidelines-2648/8717-un-redd-fpic-guidelines-working-final-8717.html?path=un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-fpic-guidelines-2648
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 ຖຸ້າຊຼຸມຊົນມີຄວາມລັງເລໃຈ ຫ  ືຮູຸ້ສຶກວ່າຂໍໍ້ມູນບໍໍ່ພຽງພໍ, ໂຄງການສາມາດເຈລະຈາ ດຸ້ວຍຄວາມສັດຊືິ່ 
ພຸ້ອມທັງສະໜອງເອກະສານເພີິ່ມເຕີມເພືິ່ອໃຫຸ້ພວກເຂາົໄດຸ້ຕັດສ ນໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 

 ຖານຂໍໍ້ມູນບັນທຶກທີິ່ສຸ້າງຂືັ້ນມາເພືິ່ອບັນທຶກ ແລະ ຕ ດຕາມການເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງຂອງ
ບັນດາຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນລະດັບຊຼຸມຊນົ, ຕຸ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເພືິ່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູຸ້ດຸ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມອືິ່ນໆ. 
 ເຊືິ່ອມໂຍງກົນໄກການຮຸ້ອງທ ກເຂົັ້າໃນຂະບວນການ 

ແກຸ້ໄຂຜນົ
ກະທບົທາງລບົ
ທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ: 

ເພືິ່ອໃຫຸ້ໂຄງການ ແລະ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ REDD+ ມີຄວາມໜຸ້າເຊືິ່ອຖືໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນ, ການເຈລະຈາຂໍໍ້
ຕົກລົງທີິ່ຍືນຍງົ ກຽ່ວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນ ຕຸ້ອງຮບັຮູຸ້ທງັສ ດຂອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຊຼຸມຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນ
ທີິ່ອາໄສພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ສະເພາະ ສໍາລບັ ການດໍາລງົຊີວ ດຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ຖຸ້າບໍໍ່ເຮັດແນວນັັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ເກີດ
ການຂັດແຍຸ້ງ ຫ  ືຜົນໄດຸ້ຮັບທີິ່ບໍໍ່ສະເໝີພາບ ໃນເມືິ່ອການດໍາລງົຊີວ ດ ແລະ ການເຂົັ້າເຖ ງຊັບພະຍາກອນມີ
ການປຽ່ນແປງ ຫ  ືປະຕ ເສດ. 
ຂະບວນການຂອງ  FPIC ແລະ ກ ດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຼຸມຊົນ ຂອງແຜນ ESMP, ຈະສະ 
ໜັບສະໜູນຊາວບຸ້ານໃຫຸ້ເຂົັ້າໃຈຈ ດປະສົງຂອງໂຄງການຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຂອງ
ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ (ເບ ິ່ງຂໍໍ້ 6.2.1 ຂອງ ESIA) ຍຸ້ອນວ່າຊາວບຸ້ານຈະໃຫຸ້ການເຫັນດີເຫັນ
ພຸ້ອມ ແລະ ສົນໃຈຕໍໍ່ກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ. 
FPIC ຍັງຈະຫ ຼຸດຜ່ອນຕໍໍ່ກ ດຈະກ າຫ າຍຢ່າງທີິ່ສາມາດມີຜົນກະທົບທາງລບົທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ ເຊັົ່ນວ່າ: ກ ດຈະ 
ກໍາການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍງົ ແລະ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍ ທີິ່ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ການເຂົັ້າເຖ ງສະຖານທີິ່ທີິ່
ມີຄວາມໝາຍທາງດຸ້ານມລໍະດົກທາງວັດທະນະທໍາ; ຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ການຈັດສັນທີິ່ດ ນທີິ່ອ ດົມສົມບ ນເໝາະແກ່ການປູກຝັງບໍໍ່ພຽງພໍ; ການຈໍາກັດການເຂົັ້າເຖ ງ
ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ ສໍາລັບ ການເກັບເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ ຫລື ກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆເພືິ່ອຄວາມປອດໄພ
ດຸ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການສຸ້າງລາຍໄດຸ້. 
ໃນໄລຍະການປຶກສາຫາລື ຢູ່ຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ ແຜນ ESMP, ຊາວບຸ້ານໃນສາມບຸ້ານເປົື້າໝາຍໄດຸ້
ຍອມຮັບວາ່ພວກເຂາົຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈເລືັ້ອຍໆ ກຽ່ວກັບ ເປົື້າໝາຍ ຂອງໂຄງການໂດຍລວມໃນຕອນ
ເລີິ່ມຕົັ້ນຂະບວນການໂຄງການ. ໃນກໍລະນີຂອງການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບ 
ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງໂຄງການຈະເປັນແນວໃດເຮັດໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານມີການເລອືກນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ມູນທີິ່ບໍໍ່
ຖືກຕຸ້ອງ. ຕົວຢ່າງສະເພາະຈາກໂຄງການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນໃນ ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນວາ່ຊາວບຸ້ານໃນ
ເບືັ້ອງຕົັ້ນໄດຸ້ກາໍນົດພືັ້ນທີິ່ ສໍາລັບ ເປັນເຂດອະນ ລັກປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ລັດຖະບານ 
ຈະນໍາໃຊຸ້ພືັ້ນທີິ່ທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນປ່າສະຫງວນ ເປັນດ ນທີິ່ມທີ່າແຮງ ສໍາລັບ ນັກລງົທຶນພາຍ
ນອກ. ຜົນໄດຸ້ຮັບດັົ່ງກ່າວເຮັດໃຫຸ້ບຸ້ານບໍໍ່ໄດຸ້ກາໍນົດພືັ້ນທີິ່ທີິ່ເໝາະສົມທີິ່ສ ດ ສໍາລັບ ການອະນ ລັກເປັນປ່າ
ສະຫງວນ, ເປັນສະພາບການທີິ່ພວກເຂົາຕຸ້ອງການແກຸ້ໄຂໃນປັດຈ ບັນ ເນືິ່ອງຈາກພວກເຂົາເຂົັ້າໃຈຈ ດປະສົງ
ຂອງໂຄງການດີຂືັ້ນ.  

ໄລຍະເວລາ ຂະບວນການ FPIC ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນແຕ່ລະຊຼຸມຊົນ ແລະ ໃນສະຖານທີິ່ສະເພາະກບັພູມ

ສັນຖານທີິ່ມັນນໍາໃຊຸ້ກອ່ນກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການເລີິ່ມຕົັ້ນໃນພືັ້ນທີິ່ດັົ່ງກາ່ວ.  



43 
 

ຖານຂໍໍ້ມູນ FPIC ທີິ່ຈະສຸ້າງຕັັ້ງຂືັ້ນໃນປີທາໍອ ດ, ໂດຍມີການປກຶສາຫາລືຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ແລະ ກ ດຈະກໍາການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ ລວມທງັການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ຮັກສາຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງແຜນງານ. 
ການປຶກສາຫາລື ກຽ່ວກັບ FPIC ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ຈັດກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ສະເພາະແຕ່ລະພືັ້ນທີິ່ 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ 

ຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາ FPIC 
ຜູຸ້ອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ ສຸ້າງຖານຂໍໍ້ມູນ 
ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາ  
ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮມົໃຫຸ້ PPMU ແລະ DPMU 

ສະໜັບສະໜູນໃຫຸ້ DPMU ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງແຕ່ລະບຸ້ານໃນ 28 ເມືອງເປົື້າໝາຍ  
ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ຂັັ້ນເມອືງ ເພືິ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ຂອງພະນັກງານໂຄງການ ທີິ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

ຄະນະຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຼຸມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ 
ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂະບວນການ FPIC (ເຮັດຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ) 

 

ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ (ເບ ິ່ງ ຂໍໍ້ 2.2 ຂອງ ESIA) ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂືັ້ນ ໂດຍຜ່ານການສຸ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດ ຂອງໂຄງການ 

ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ  

NPMU ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບໂດຍລວມໃນການຄ ຸ້ມຄອງຂະບວນການ FPIC ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບ

ສະໜູນຈາກ GIZ 

PPMU ແລະ DPMU ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂັັ້ນຕອນ FPIC ຢູ່ຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ຫ ັງຈາກໄດຸ້ຮັບການຝຶກອບົຮົມ

ຈາກທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ແລະ ທີິ່ປຶກສາ FPIC 
ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ: 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະ
ສ ດທ ຜນົ: 

ຊຼຸມຊົນເປົື້າໝາຍໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມູນຂາ່ວສານ ແລະ ມີການຕັດສ ນ
ໃຈ ກ່ຽວກບັ ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ດັົ່ງທີິ່ສະແດງໂດຍຜ່ານຖານ

ຂໍໍ້ມູນ FPIC, ເຊ ິ່ງຖືກສຸ້າງຕັັ້ງ ແລະ ບາໍລ ງຮັກສາໄວຸ້ 
ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ກຽ່ວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄມົ
ແລະ ຂະບວນການ FPIC, ລວມທງັການຮຸ້ອງທ ກ, ຢູ່ໃນ
ສະຖານທີິ່ສະເພາະ. 
FPIC ໄດຸ້ສຸ້າງເອກະສານການເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ ເຊ ິ່ງສາມາດ
ກວດສອບໄດຸ້ ເມືິ່ອມີການຄໍາຮຸ້ອງຂໍ. 
 

ເອົາບົດລາຍງານປະຈໍາປ ີກ່ຽວກັບ FPIC ເຂົັ້າໃນຖານຂໍໍ້ມູນ 
ການຕ ດຕາມກວດກາປະຈໍາປີເພີິ່ມເຕີມຈະຖືກດໍາເນີນດຸ້ວຍ
ລະບົບທີິ່ຕັັ້ງໄວຸ້ໃນກ ດຈະກໍາ 1 ທຽບກັບເປົື້າໝາຍຕົວຊີັ້ບອກ  

 

100% ຂອງກ ດຈະກາໍຂອງໂຄງການທີິ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢູ່
ຂັັ້ນ ທໄີດຸ້ຈັດຕັ້ັງປະຕ ບັດແລຸ້ວສາມາດສະແດງໃຫຸ້ເຫັນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນຂະບວນການ FPIC, ດຸ້ວຍຄວາມເຫັນດີ
ເຫັນພຸ້ອມຢ່າງກວຸ້າງຂວາງຈາກຊຼຸມຊົນ 
 
ໂຄງການສາມາດກໍານົດບຸ້ານທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ໃຫຸ້ການເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ
ຕໍໍ່ບັນດາກ ດຈະກໍາທີິ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານ 
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ກ ດຈະກາໍ 4 ຂອງແຜນ ESMP: ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງສງັຄມົ ແລະ ການປກຶສາຫາລທືີິ່ມຄີວາມໝາຍ 

ຈ ດປະສງົ: ເພືິ່ອປະຕ ບດັຕາມຂະບວນການ FPIC ໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມໂຄງການຢູໃ່ນລະດບັບຸ້ານ ແລະ ພມູທີດັໃນການປກຶສາຫາລື

ທີິ່ມຄີວາມໝາຍ ເພືິ່ອຮບັປະກນັວາ່ເພດ, ຊົນເຜົົ່າ, ຄວາມທ ກຍາກແລະຄນົດຸ້ອຍໂອກາດທາງເສດຖະກ ດ - ສງັຄມົ ແລະ
ປະຊາຊນົທີິ່ມຄີວາມສຽ່ງໄດຸ້ຖກືລວມເຂົັ້າໃນທ ກຂັັ້ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ 
ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ: 

ການສຸ້າງກ ດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄມົ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັນໃນທ ກດຸ້ານຕາມ
ກອບວຽກ ຂອງໂຄງການ ພຸ້ອມທັງ ຈໍາກັດຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ຂອງວ ທກີານຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທີິ່ມກີານແບ່ງ
ແຍກ ແລະ ແບບ "silo". 
ການປຶກສາຫາລືທີິ່ມີຄວາມໝາຍໃນຂັັ້ນບຸ້ານແມ່ນເຄືິ່ອງມທືີິ່ມປີະສ ດທ ພາບພຽງອັນດຽວ ເພືິ່ອໃຫຸ້ຊຼຸມຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມທີິ່ຍນືຍົງ. 

ມັນແມ່ນຂະບວນການທີິ່ປະຕ ບັດຕາມ ແລະ ສືບຕໍໍ່ວຽກທີິ່ເລີິ່ມຕົັ້ນໂດຍ FPIC ເຊັົ່ນ: (i) ເລີິ່ມຕົັ້ນໃນຂັັ້ນ

ຕອນການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ຖືກດໍາເນີນໄປຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງຕະຫ ອດຮອບວຽນຂອງໂຄງການ (ii) 
ໃຫຸ້ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລາ ເຊ ິ່ງສາມາດເຂົັ້າໃຈ ແລະ ເຂົັ້າເຖ ງໄດຸ້ງ່າຍຕໍໍ່
ປະຊາຊົນທີິ່ຖືກກະທົບ; (iii) ດໍາເນີນໄປໃນບັນຍາກາດທີິ່ບໍໍ່ມີການຂົົ່ມຂູ່ ຫລື ການບງັຄັບ (iv) ມຄີວາມ
ພຸ້ອມ ແລະ ຕອບສະໜອງ ດຸ້ານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕຸ້ອງການຂອງກ ່ມທີິ່ດຸ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະ ຜູຸ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ; ແລະ (v) ຊ່ວຍໃຫຸ້ການລວມເອົາທ ກໆທັດສະນະທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ
ຂອງປະຊາຊົນຜູຸ້ທີິ່ຖືກກະທບົ ແລະ ຜູຸ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງອືິ່ນໆເຂົັ້າໃນການຕັດສ ນໃຈເຊັົ່ນ: ການອອກແບບ
ໂຄງການ, ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ, ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາ ແລະ 

ບັນຫາການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ5. 

ທ ກໆກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານຕຸ້ອງພ ຈາລະນາເຖ ງປັດໃຈບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ເສດຖະກ ດ- 

ສັງຄົມທີິ່ສາມາດຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບທຸ້ອງຖ ິ່ນ. ຕົວຢ່າງໜຶິ່ງແມນ່ການ

ປະຊຼຸມແຍກຕ່າງຫາກ ລະຫວາ່ງຜູຸ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ ຫ  ື ກ ມ່ບຸ້ານນຸ້ອຍທີິ່ມີຜູຸ້ເວົັ້າພາສາທີິ່ແຕກຕາ່ງກັນ, 
ໂດຍສະເພາະເປົື້າໝາຍໃສ່ຄົວເຮືອນທີິ່ທ ກຍາກກວ່າ. 
ທ ກໆກ ດຈະ ກໍາ ຂອງໂຄງການຕຸ້ອງສະ ໜອງ ເອກະສານທີິ່ຈະຖືກພັດທະນາໂດຍທມີງານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ເພືິ່ອສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາໄດຸ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນເພດ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ລະດັບເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ. 

ຂໍໍ້ມູນເຫ ົົ່ານີັ້ຈະຖຶກລວມເຂົັ້າໃນຖານຂໍໍ້ມູນ ຂອງແຜນ ESMP 

ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ຢູ່ຂັັ້ນເມອືງ ຈະມີການສະເໜີຜົນຂອງການປຶກສາຫາລ,ື ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນ, ອະນ ຍາດ
ໃຫຸ້ມີວ ທກີານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູຸ້ ໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ. 
ຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືຈະເຮັດໃຫຸ້ DPMU ສາມາດກຸ້າວໄປສູ່ການສືິ່ສານທາງການທີິ່ເປັນປະເພນີຂອງ
ການປະສານງານກັບ ອາໍນາດການປົກຄອງບຸ້ານເທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ສາມາດໄດຸ້ຍ ນສຽງຊຼຸມຊົນຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ. 

                                                           
5 https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf  

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
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ແກຸ້ໄຂຜນົກະທບົ
ທາງລບົທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້
ຕັັ້ງໃຈ 

ຄວາມສ່ຽງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມແລະຜົນປະໂຫຍດທີິ່ບໍໍ່ເທົົ່າທຽມກນັ, ຕົວຢ່າງ, “elite capture”; 

(ERPD)  

ປະຊາຊົນຜູຸ້ທ ກຍາກແມ່ນຢູ່ໃນກ ມ່ສ່ຽງທີິ່ສ ດ, ມີໂອກາດໜຸ້ອຍຕໍໍ່ການທົດລອງກ ດຈະກໍາໃໝ,່ ມແີນວ

ໂນຸ້ມທີິ່ຈະດຸ້ອຍໂອກາດໃນການເຂົັ້າເຖ ງການບໍລ ການ ຂອງ ລັດຖະບານ ຫ  ືໂຄງການ ເນືິ່ອງຈາກ, ຕົວຢ່າງ

, ໄລຍະທາງ, ຄວາມທ ກຍາກ, ພາສາ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ອືິ່ນໆ. 
ຄວາມແຕກຕາ່ງທາງດຸ້ານພາສາແລະວັດທະນະທາໍສາມາດສຸ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈຜ ດ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນການຮ່ວມ
ມື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ. 
ແຜນການ ແລະ ກ ດຈະກໍາ ຂອງບົດຍາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງເຖ ງແມ່ນວາ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາ 
ລັບ ການກໍານົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຍ ດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ກໍສາມາດເຮັດໃຫຸ້ການເຊືິ່ອມໂຍງ
ກ ດຈະກໍາເຫ ົົ່ານີັ້ໜຸ້ອຍລົງພາຍໃນໂຄງສຸ້າງ ຂອງໂຄງການໂດຍລວມ ຍຸ້ອນວ່າໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໃນ
ເອກະສານຕ່າງກັນ. 
ຄວາມກົດດັນເວລາ, ຈາກການວາງແຜນແລະການປຶກສາຫາລືຈົນເຖ ງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ບໍໍ່ເຮັດໃຫຸ້ຜູຸ້

ເຂົັ້າຮ່ວມສາມາດຮັບເອົາ, ພ ຈາລະນາຄໍາຖາມ ແລະ ໃຫຸ້ຄໍາຕອບ ຕໍໍ່ຂໍໍ້ມູນທີິ່ໄດຸ້ສະໜອງໃຫຸ້ຢ່າງພຽງພໍ. 

ESIA: ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ ຂໍໍ້ 6.2.1 ແລະ ລາຍລະອຽດຄວາມສ່ຽງຂອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາຍ

ໃນຂໍໍ້ PS5 ໃນ ຕາຕະລາງ 17 ຂອງ ESIA. 
ໄລຍະເວລາ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ (9.5 ປີ) ລວມທັງ ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປ ີຂັັ້ນເມືອງ 
ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ: 

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີມງານ ESM 

ການສະໜັບສະໜູນຊ່ຽວຊານທີິ່ປກຶສາ FPIC 
ຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ 
ຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ 
ຝຶກອົບຮມົຂັັ້ນເມອືງ ແລະ ແຂວງ 
ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີຂັັ້ນເມືອງ ສໍາລັບ ພະນັກງານ ຂອງ PPMU ແລະ DPMU ພຸ້ອມດຸ້ວຍພະນັກງານອົງ
ການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ເພີິ່ມເຕີມ ທີິ່ເປັນຜູຸ້ສະໜອງການໂຄສະນາໃຫຸ້ຊຼຸມຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນ 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

NPMU ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການສືິ່ສານ. 

PPMU ແລະ DPMU ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ລວມທງັການ

ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ, ຫ ັງຈາກເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮມົແລຸ້ວ. 
ການເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງໃນກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ. 
ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນທີິ່ຖືກເຊນີເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ. 

ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ  

GIZ, NPMU, PPMU ແລະ DPMU, ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ຄູ່ຮ່ວມງານລັດ ຢູ່ທ ກລະດັບ (ກະສ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມຸ້, ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແນວລາວສຸ້າງ
ຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍ ງ) ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ອາໍນາດການປົກຄອງບຸ້ານ 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ: 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະ
ສ ດທ ຜນົ: 
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ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຝກຶອົບຮົມ ສໍາລັບ PPMU ແລະ 

DPMU ແມ່ນ 90% ໃນຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. 

ຂະບວນການຈັດກອງປະຊຼຸມສະໜັບສະໜູນ DPMU ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມງານອືິ່ນໆທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ແລະ ກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລືຢູ່ຊຼຸມຊົນ. 
ການປຶກສາຫາລືເກີດຂືັ້ນໃນແຕ່ລະບຸ້ານ ແລະ ແຕ່ລະພືັ້ນທີິ່
ຂອງໂຄງການ ທີິ່ມີການບັນທກຶທີິ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນລາຍ
ລະອຽດເຊັົ່ນ: ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ສະຖານທີິ່ ແລະ ເວລາ. 

 

ບັນຊີລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊຼຸມຝຶກອົບຮົມທີິ່ມີຈໍານວນຜູຸ້ 
ຕາງໜຸ້າຈາກ PPMU ແລະ DPMU. 
ແບບສອບຖາມຫລງັກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປທີີິ່ຊີັ້ໃຫຸ້ເຫັນວ່າຜູຸ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມ 80% ພໍໃຈກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ແລະ 80% ຂອງຜູຸ້
ເຂົັ້າຮ່ວມຮູຸ້ສຶກວາ່ຂໍໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວມຄີວາມກຽ່ວຂຸ້ອງ ແລະ ເປັນ
ປະໂຫຍດຕໍໍ່ວຽກງານຕົວຈ ງຂອງພວກເຂົາ. 
ການບັນທກຶກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ບົດບັນທກຶກອງ
ປະຊຼຸມສະແດງໃຫຸ້ເຫັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍ ງເພີິ່ມຂຶັ້ນ 
(ການມີສ່ວນຮ່ວມເພີິ່ມຂືັ້ນ 50% ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງ

ໂຄງການ; ເພີິ່ມຂືັ້ນ 20% ໃນການສະແດງຄວາມຄ ດເຫັນ 

ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ) ແລະ ຄົນຊົນເຜົົ່າ (ມີການ

ບັນທຶກແຍກເປັນເພດ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ). 
 

ກ ດຈະກາໍ 5 ຂອງແຜນ ESMP: ການເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູ ແລະ ການເຜຍີແຜຂ່ໍໍ້ມນູຂາ່ວສານ 

ຈ ດປະສງົ: ເພືິ່ອສະໜບັສະໜນູການເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການທີິ່ສາມາດນາໍໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການປບັຕວົການຄ ຸ້ມຄອງ, 
ຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 
ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ: 

ESIA (ໃນຂໍໍ້ 3.10.3) ໄດຸ້ສັງເກດເຫັນຊ່ອງຫວ່າງໃນຂໍໍ້ມູນທີິ່ມີຢູ່ ເຊ ິ່ງສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ຄວາມ
ສາມາດຂອງໂປຣແກຣມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແລະຕ ດຕາມກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ. 
ການດໍາເນີນການສຸ້າງເສັັ້ນທຽບຖານ ແລະ ກ ດຈະກໍາເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນອືິ່ນໆໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົັ້ນ ຂອງໂຄງການ
ຈະຮັບປະກັນບໍໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເສັັ້ນທຽບຖານສົມບ ນ ສໍາລັບ ການຕ ດຕາມກວດກາ, ແຕ່ຍັງຈະສະໜັບສະ 
ໜູນການສຸ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ນ ຕ ກໍາ ສໍາລັບ 
ພະນັກງານທງັໝົດ ຂອງໂຄງການ. 
ດັົ່ງທີິ່ໄດຸ້ປຶກສາຫາລືໃນຂໍໍ້ທີິ່ 6.4 ທີິ່ປກຶສາສະເພາະດຸ້ານ, ທີິ່ປຶກສາດຸ້ານຖານຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ
ຈະມີສ່ວນຮວ່ມໃນການສະໜັບສະໜູນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນ, ດັົ່ງທີິ່ຈະເປັນທີິ່
ປຶກສາສະເພາະ ສໍາລັບ ການສໍາຫ ວດເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ. 
ຖານຂໍໍ້ມູນທີິ່ຖືກອອກແບບໂດຍທີິ່ປກຶສາອ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ ຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນ ສໍາລັບ 
ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ. ຖານຂໍໍ້ມູນນີັ້ຍັງຈະສະໜັບສະໜູນການຕ ດຕາມກ ດຈະກໍາ ທ ີ 3: 

FPIC ແລະ ກ ດຈະກໍາທ ີ4: ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄມົ. 

ການເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູໃນຂັັ້ນຊຼຸມຊນົ: 

 ສໍາເລັດການປະເມີນຕົນເອງ ເພືິ່ອສຸ້າງຂໍໍ້ມູນບຸ້ານ, ເຊ ິ່ງປະກອບດຸ້ວຍຂໍໍ້ມູນທຽບຖານດຸ້ານເສດຖະກ ດ-
ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະບຸ້ານ. 

ການເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູໃນຂັັ້ນເມອືງ: 
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 ມີຄວາມພຸ້ອມທາງດຸ້ານສ ນເຊືິ່ອ ສໍາລັບ ຄົວເຮອືນຊາວກະສ ກອນ ແລະ ຂອບເຂດນໍາໃຊຸ້ ຂອງທີິ່ຜູຸ້
ສາມາດເຖ ງສະຖາບັນການເງ ນດັົ່ງກ່າວ. 

 ພະນັກງານຂັັ້ນເມອືງຄວນໄດຸ້ຮັບການສໍາຫ ວດ, ລວມທັງການປະເມີນລະດັບທັກສະຂອງພະນັກງານ

ເມືອງ ແລະ ອາສາສະໝກັ, ພຸ້ອມທັງຄວາມສາມາດດຸ້ານພາສາຊົນເຜົົ່າ. 

 ປ ື້ມຄູມ່ືໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ, ເຊ ິ່ງມີລາຍຊືິ່ໂຄງການກະສ ກາໍ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ໃນພືັ້ນທີິ່ໃດໜຶິ່ງ ແລະ ໃຫຸ້
ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ຜູຸ້ທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພະນັກງານລັດ ທີິ່ເຮັດກັບໂຄງການ ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ໃນການປະສານງານ ແລະ ຫລີກລຸ້ຽງການຊໍໍ້າຊຸ້ອນ. 

 

ການເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູຂັັ້ນແຂວງ:  
 ການສໍາຫ ວດສ ດຖືຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ ການອອກໃບຕາດ ນເພືິ່ອໃຫຸ້ຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ການອອກໃບຕາດ ນທີິ່

ເກີດຂືັ້ນໃນແຕ່ລະເມືອງ. 
 ການສໍາຫ ວດການລົງທືນທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດໃນພືັ້ນທີິ່ສະເພາະ, ເພືິ່ອໃຫຸ້ຮູຸ້ຂອບເຂດຂອງການ

ລົງທືນທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສັງຄົມ ຂອງ ລັດຖະບານ, 
ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍໍ່ທີິ່ດ ນ ແລະ ສະພາບແວດລຸ້ອມໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອຕ ດຕາມກວດກາຂໍໍ້ຂັດແຍງ່
ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ. 

 ການສໍາຫ ວດຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ຍົກຍຸ້າຍຖ ິ່ນຖານ ຂັັ້ນເມອືງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງເພືິ່ອໃຫຸ້ຮູຸ້ຂອບເຂດ
ທີິ່ປະຊາຊົນອາດຈະຖືກຍົກຍຸ້າຍ ເພືິ່ອຈ ດປະສົງດຸ້ານການປົກຄອງ ຫລື ການລງົທືນ (ລວມທງັບຸ້ານ, 

ເຊ ິ່ງອາດຈະສູນເສຍການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນ, ແຕ່ຈະຍຸ້າຍເຮືອນບໍໍ່ໄດຸ້). 

 ການປັບປ ງແຜນທີິ່ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຂັັ້ນແຂວງ, ບາງແຜນທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກປັບປ ງຕັັ້ງແຕ່ ປ ີ1995. 

 

ການເກບັຂໍໍ້ມນູສະເພາະພມູທີດັໃດໜຶິ່ງ: 
 ລະບົບນ ເວດ (ອງົປະກອບລະບົບນ ເວດທີິ່ມີຄ ນຄ່າ) ສຶກສາເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ສຸ້າງບັນຊີລາຍຊືິ່ເຄືິ່ອງ

ປ່າຂອງດົງໃນສີິ່ພູມທີັດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊ ິ່ງຈະເນັັ້ນໃຫຸ້ເຫັນສ ິ່ງທີິ່ມຢູ່ີໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນ (ເບີິ່ງກ ດຈະກໍາ 6: 

ຊີວະນາໆພັນ). 
ແກຸ້ໄຂຜນົກະທບົ
ທາງລບົທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້
ຕັັ້ງໃຈ 

ຂາດຂໍໍ້ມູນເສດຖະກ ດ - ສັງຄົມ ຢູ່ໃນທ ກຂັັ້ນ. ຂໍໍ້ມູນທີິ່ມີຢູ່ແມ່ນບໍໍ່ພຽງພໍ ສໍາລັບ ຈ ດປະສົງໃນການຕ ດຕາມ
, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງການປົກປອ້ງ.  
ຂະບວນການອອກໃບຕາດ ນ ແລະ ສ ດຖືຄອງທີິ່ດ ນແມ່ນຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບໍໍ່ເທົົ່າກັນ ເຊ ິ່ງເຮັດໃຫຸ້ຄົນໃນ
ທຸ້ອງຖ ິ່ນ ເຂົັ້າໃຈແຕກຕາ່ງກັນຕໍໍ່ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງ PLUP. 
ຂໍໍ້ມູນທີິ່ບໍໍ່ພຽງພໍ ກຽ່ວກັບ ການລົງທືນທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດໃນພາກເອກະຊົນລວມທັງໂຄງການກະສ ກໍາ 
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການລງົທນືອືິ່ນໆທີິ່ຕຸ້ອງການຈັດສັນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ. ນີັ້ມອີ ດທ ພົນໂດຍກົງຕໍໍ່ໂຄງ
ສຸ້າງຂອງຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄາ່ໃນປະຈ ບນັໃນພືັ້ນທີິ່ຕ່າງໆ. 
ແຜນຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບ ການລວມບຸ້ານ ແລະ/ຫ ື ການຍົກຍຸ້າຍຖ ິ່ນຖານສາມາດເຮັດໃຫຸ້ມີການ
ປ່ຽນແປງຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ. 
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ກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານທ ກຂັັ້ນ ແລະ ຫ າຍກົມ, 

ລວມທັງແຕ່ບໍໍ່ຈໍາກັດຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານວ ຊາການ, ຄວາມຮູຸ້ທຸ້ອງຖ ິ່ນ, ພາສາຊົນເຜົົ່າ ແລະ ປະສົບການຕົວຈ ງ. 
ໂຄງການຕຸ້ອງເຂົັ້າໃຈເຖ ງຂອບເຂດທີິ່ຄົວເຮືອນຊາວກະສ ກອນສາມາດເຂົັ້າເຖ ງສະຖານບັນສ ນເຊືິ່ອ ແລະ
ຖຸ້າພວກເຂົາກາໍລັງນໍາໃຊຸ້ການບລໍ ການເຫ ົົ່ານີັ້ຢູ່. ຖຸ້າເປັນດັົ່ງນັັ້ນ, ພວກເຂົາອາດຈະມີການເຂົັ້າເຖ ງກ ດຈະ 

ກໍາຕ່າງໆຂອງ PLUP ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ແບບຍືນຍງົ, ເຊ ິ່ງຜົນຕາມມາອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການ 
ນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ ຖຸ້າຫາກວ່າມີການແຂ່ງຂັນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຈາກການສໍາປະທານ ສໍາລັບ ການຂ ດຄົັ້ນ
ບໍໍ່ແຮ,່ ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ຖະໜົນ ແລະ ອືິ່ນໆ ບໍໍ່ໄດຸ້ຖຶກຕ ດຕາມກວດກາ. 

ປ ື້ມຄູມ່ືໂຄງການຂັັ້ນເມອືງສາມາດຮັບປະກັນວ່າກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກເຮັດທັບຊຸ້ອນ, ເຊ ິ່ງມີ
ຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະຈໍານວນພະນັກງານທີິ່ມີທກັສະ ມີຈໍາກັດຢູ່ໃນຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ. 

ໄລຍະເວລາ ຂໍໍ້ມູນທຽບຖານທັງໝົດ ຄວນຈະຖືກເກັບກໍາພາຍໃນ 18 ເດືອນ ທ າອ ດຂອງການເລີິ່ມຕົັ້ນໂຄງການ 
ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນສະເພາະ ຂອງພູມີທັດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການປກົປ້ອງຊີວະນາໆພັນທີິ່ຈະເກີດຂືັ້ນກ່ອນ
ກ ດຈະກໍາປົກປັກຮັກສາປາ່ໄມຸ້ເລີິ່ມຕົັ້ນ 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ 

ທີິ່ປກຶສາດຸ້ານການອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ ແລະ ທີິ່ປຶກສາດຸ້ານການເກບັກໍາຂໍໍ້ມູນ EMS Team. 

 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

PPMU ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພືິ່ອລາຍງານຕົນເອງ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສາມາດ

ຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ການເຂົັ້າເຖ ງສະຖາບນັທີິ່ສ ນເຊືິ່ອ, ທັກສະພາສາຊົນເຜົົ່າຂອງເມືອງ, ການ ສໍາ ຫ ວດການລງົທືນ
ແລະແຜນການຍົກຍຸ້າຍຈັດສັນ 
PPMU ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານສໍາຫ ວດ NTFP ສະເພາະພູມີທັດ 

DPMU ໃຫຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານຂັັ້ນບຸ້ານ 
ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ  

GIZ ແລະ PMU ໃນຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ: 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະ
ສ ດທ ຜນົ: 

ສໍາເລັດເສັັ້ນຖານເປົື້າໝາຍ ແລະ ການສໍາຫ ວດເພີິ່ມເຕີມພາຍ
ໃນສອງປທີາໍອ ດຂອງໂຄງການ 
 

ການປະເມີນເສັັ້ນທຽບຖານ ແລະ ການສໍາຫ ວດສໍາເລັດ 
ການຕ ດຕາມປະຈໍາປີຈະດໍາເນີນດຸ້ວຍລະບົບທີິ່ກາໍນົດໄວຸ້ໃນ
ກ ດຈະກໍາ 1 ທຽບກັບຕົວຊີັ້ວັດເປົື້າໝາຍ 
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ກ ດຈະກາໍ 6 ຂອງແຜນ ESMP: ຊວີະນາໆພນັ 

ຈ ດປະສງົ: ເພືິ່ອເຜຍີແຜຂ່ໍໍ້ມນູ ກຽ່ວກບັ ການບລໍ ການລະບບົນ ເວດ ເພືິ່ອຫລກີລຸ້ຽງຜນົກະທບົຕໍໍ່ຊວີະນາໆພນັ6 
ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ: 

ເພືິ່ອຮັບປະກັນການຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຈາກການບລໍ ການລະບບົນ ເວດ7 
ທີມງານທີິ່ປກຶສາ ຈະດໍາເນີນການສຶກສາພືັ້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການບລໍ ການລະບົບນ ເວດ ແລະ ອງົປະກອບ
ລະບົບນ ເວດທີິ່ມີຄ ນຄ່າ (VECs). 
ສະໜັບສະໜູນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກບັ ພູມທີັດປາ່ໄມຸ້ສະເພາະ ແລະ ເຂດຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
(ເບ ິ່ງ ກ ດຈະກໍາ 5: ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ). 
ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮມົໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານວ ຊາການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງເພືິ່ອໃຫຸ້ເຂົັ້າໃຈເຖ ງການ
ປົກປກັຮັກສາຊີວະນາໆພັນໃຫຸ້ດີກວ່າເກົົ່າ (ຕົວຢ່າງເມືິ່ອພວກເຂາົສົົ່ງເສີມການປກູຢາງພາລາ ຫ  ືກຸ້ວຍເປັນ
ສ ິ່ງທີິ່ເປັນກາງຕໍໍ່ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ) (ເບ ິ່ງ ກ ດຈະກໍາ 1c: ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ). 
ປູກຈ ດສໍານຶກ ກຽ່ວກັບ ຄວາມອນັຕະລາຍ ຂອງສານເຄມີອັນຕະລາຍ ລວມທັງຢາຂຸ້າແມງໄມຸ້ ແລະ ຢາຂຸ້າ
ຫຍຸ້າ8 – ໃນແງ່ຂອງ ໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ ຫ  ືຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການທີິ່ສົົ່ງເສີມກະສ ກາໍແບບປະສົມ
ປະສານ ທີິ່ຊ່ວຍປບັປ ງຄວາມໝັັ້ນຄົງດຸ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ (ກ ດຈະກໍາ 7 ຂອງແຜນ 
ESMP: ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ກ ດຈະກໍາ 9 ຂອງແຜນ ESMP: ການຄັດເລືອກຄູຮ່່ວມ

ງານ). 
ການປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ ສ າລບັ
ການຜະລ ດເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ ຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານ/ພູມທີັດ. 
ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ຍ ດທະສາດການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ - ຂັັ້ນບຸ້ານ/ພູມທີັດ/ຂັັ້ນເມືອງ 
ປົກປກັຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້ເພືິ່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ 
ຊີວະນາໆພັນຕຸ້ອງແມ່ນ: ພ ຈາລະນາໃນການໝາຍເຂດແດນຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນບຸ້ານ ລວມເຂົັ້າ

ໃນການວາງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນທ ກປະເພດ ໂດຍສະເພາະ ໃນການວາງແຜນຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້, ປະສົມ

ປະສານເຂົັ້າໃນຫ ັກສູດການຝຶກອບົຮົມ ຂອງໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ, ມີການພ ຈາລະນາໃນເວລາວາງ

ແຜນການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດລະຫວ່າງທ ລະກ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SME). 
ແກຸ້ໄຂຜນົ
ກະທບົທາງລບົ
ທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ  

ການຈັດປະເພດປ່າໄມຸ້ທີິ່ເກີດຂືັ້ນໃນຂັັ້ນບຸ້ານ ບໍໍ່ໄດຸ້ຄໍານຶງເຖ ງເນືັ້ອໃນວ ທະຍາສາດປ່າໄມຸ້ ແລະ ຊີວະນາໆ
ພັນ. 
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານສາມາດສ ມໃສ່ຈີດີພີ ແລະ ການສຸ້າງລາຍໄດຸ້ ໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ປ້ອງກັນຊີວະນາໆພັນທໍາ
ມະຊາດຢູ່ໃນພູມີທັດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຕາມ
ປະເພນີ ແລະ ຖືກຈໍາກັດຢ່າງບໍໍ່ເໝາະສົມ. 

                                                           
6 ProCEED ໃນ ລາວ – https://www.giz.de/en/worldwide/66110.html  
7 ການຕ ດຕາມກວດກາຊີວະນາໆພັນປ່າໄມຸ້ ສໍາລັບ REDD+: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24178126  
8 ດໍາລັດ ຂອງລາວ ວ່າດຸ້ວຍ ການຄ ຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ: http://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/Lao-

Pesticide-Decree-English-final.pdf  

https://www.giz.de/en/worldwide/66110.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24178126
http://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/Lao-Pesticide-Decree-English-final.pdf
http://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/Lao-Pesticide-Decree-English-final.pdf
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ການຫັນປະເພດດ ນປາ່ເຫ ົົ່າອ່ອນເປັນດ ນປູກຝງັອາດເຮັດໃຫຸ້ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊີວະນາໆພັນຫ ຼຸດລງົ ຖຸ້າ
ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ມູນລະອຽດ (ເບ ິ່ງ ກ ດຈະກາໍ 5 ຂອງແຜນ ESMP: ການເກບັກໍາຂໍໍ້ມູນ) 

ໄລຍະເວລາ ກ່ອນທີິ່ກ ດຈະກາໍ ຂອງ PLUP ເລີິ່ມຕົັ້ນ, ຕຸ້ອງໄດຸ້ດໍາເນີນການສຶກສາເສັັ້ນທຽບຖານ ຂອງການບໍລ ການ
ລະບົບນ ເວດ. 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ  

ການສຶກສາຊີວະນາໆພັນ. 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍດັົ່ງຂຸ້າງເທ ງ ຂອງແຜນ ESMP (ຂະບວນການກອງປະຊຼຸມ, ທີມງານ ESM) 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ 
ຜູຸ້ດໍາເນີນການ ໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ 

ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ  

 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ: 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະ
ສ ດທ ຜນົ9: 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທງັໝົດຈັດລະດັບແນວຄວາມຄ ດ ຂອງການ
ບໍລ ການລະບົບນ ເວດໂດຍລວມ. 
ບັນຊລີາຍຊືິ່ ຂອງການບໍລ ການລະບົບນ ເວດໄດຸ້ຮັບການ
ພັດທະນາ 

ການບັນທກຶຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຜົນຂອງໂຄງການປູກຈ ດ 
ສໍານຶກ. 
ການປະຕ ບັດການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່ການ
ບລໍ ການລະບົບນ ເວດຈະບໍໍ່ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ໄປ. 

 

  

                                                           
9 ການຕ ດຕາມກວດກາປ່າໄມຸ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ: 

https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BGuariguata0801.pdf  

https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BGuariguata0801.pdf
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ກ ດຈະກາໍ 7 ຂອງແຜນ ESMP: ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

ຈ ດປະສງົ: ຮບັປະກນັທ ກຄູຮ່ວ່ມງານຂອງໂຄງການ, ພະນກັງານ, ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ, ຜູຸ້ທີິ່ໄດຸ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ທີິ່ປກຶສາບໍໍ່ໄດຸ້ 
ປະເຊນີກບັອນັຕະລາຍ (ລວມທງັ ລກູລະເບດີບໍໍ່ທນັແຕກ) ໃນໄລຍະທີິ່ເຮດັວຽກໃຫຸ້ໂຄງການນີັ້. 
ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ: 

A) ກໍານົດຊະນ ດຂອງສານເຄມທີີິ່ບຸ້ານນໍາໃຊຸ້ເລືັ້ອຍໆຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການ 
ສະໜັບສະໜູນ PPMU ແລະ DPMU ເພືິ່ອ: 
ສົົ່ງເສີມການປກູຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງເຄມີ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງການນໍາໃຊຸ້ຫ າຍ
ເກີນໄປ ໂດຍຜ່ານການຝກຶອົບຮມົທີິ່ ໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ. 
ສະໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກບັ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມ ີແລະ ການຈັດການໃນການກະສ ກາໍສະ 
ໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານດຸ້ານນ ຕ ກໍາ ກຽ່ວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີເຂົັ້າໃນການປະຕ ບດັ
ກະສ ກໍາໃນ ລາວ. 
ສົົ່ງເສີມຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າທີິ່ເປັນມ ດກັບສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ຮັບປະກັນການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດ ລວມທງັ
ການກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງ ກຽ່ວກັບ ນະໂຍບາຍສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ການປະຕ ບັດ ຂອງຄູ່ຮ່ວມທ ລະ
ກ ດທີິ່ມທີ່າແຮງ (ກ ດຈະກໍາ 9 ຂອງແຜນ ESMP: ການຄັດເລືອກຄູ່ງານ). 

ໃຫຸ້ຄວາມຮັບຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນ ກກະສ ກໍາທາງເລືອກອືິ່ນ (ອ ນຊ?ີ) ແລະ ຕະຫ າດທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ ສໍາລບັ 
ພືດເຫ ົົ່ານີັ້. 
 

B) ປະຕ ບັດຕາມຂັັ້ນຕອນການປ້ອງກນັກ່ຽວກັບລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ 
ມາດຕະການປ້ອງກັນທີິ່ມປີະສ ດຕ ຜົນສູງສ ດແມ່ນການປັບປ ງການເຂົັ້າເຖ ງຂໍໍ້ມູນ ກຽ່ວກບັ ບອ່ນທີິ່ເກັບກູຸ້
ລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກໝົດແລຸ້ວ ແລະ ບ່ອນທີິ່ລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກອາດຈະມີຢູ່ໃນພືັ້ນດ ນ. ຫຸ້ອງວ່າການແຂວງ
ແລະ ອາໍນາດການປົກຄອງເມອືງໄດຸ້ສຸ້າງແຜນທີິ່ເພືິ່ອຈ ດປະສົງນີັ້, ເຊ ິ່ງ GIZ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອືິ່ນໆ

ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ໂດຍບໍໍ່ເສຍຄ່າ. ໃນກໍລະນີຍັງມີພືັ້ນທີິ່ທີິ່ຍງັບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຖືກເກັບກູຸ້, ໂຄງການສາມາດຂກໍານເກັບກູຸ້

ຈາກໜ່ວຍງານເກັບກູຸ້ລະເບີດບໍໍ່ທນັແຕກ, ເຊ ິ່ງຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມີແຜນປະມານ 12 ເດືອນ ສໍາລັບ ວຽກງານ

ເກັບກູຸ້.  

ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະປະຕ ບັດຕາມຂັັ້ນຕອນການປ້ອງກັນທີິ່ວາງອອກໂດຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ຊຶິ່ງໝາຍຄວາມວ່າສະຖານທີິ່ຂອງໂຄງການຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຢັື້ງຢ ນຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ກຽ່ວກັບ ລະເບີດບໍໍ່ທັນ
ແຕກກ່ອນທີິ່ຈະມີການດໍາເນີນກ ດຈະກໍາໃດໆ. 

ແກຸ້ໄຂຜນົກະທບົ
ທາງລບົທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້
ຕັັ້ງໃຈ 

ການນໍາໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດສູງ; ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມທີີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຄວບຄ ມ (ໂດຍບໍໍ່ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ 
ເຕັກນ ກ ແລະ ຂະໜາດນໍາໃຊຸ້ທີິ່ຖກືຕຸ້ອງ). 
ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງຈາກລະບົບຊົນລະປະທານ, ການປູກພືດເສດຖະກ ດ, ລະບົບ

ການຜະລ ດອາຫານສັດ ແລະ ການລຸ້ຽງສັດ, ລວມທັງການນໍາໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດ (ERPD). 
ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ສາມາດນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊຸ້ຢາຂຸ້າແມງໄມຸ້ ຫ  ືຢາຂຸ້າຫຍຸ້າ ຂອງປະຊາຊົນ. 
ຊາວບຸ້ານໃນທັງສາມບຸ້ານທີິ່ໄດຸ້ໄປຢ້ຽມຢາມໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລື ຂອງແຜນ ESMP (ໜຶິ່ງ 

ບຸ້ານໃນ ແຂວງອ ດົມໄຊ, ໄຊຍະບລູີ ແລະ ຫົວພັນ) ໄດຸ້ກ່າວເຖ ງບັນຫາການນ າໃຊຸ້ສານເຄມທີີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຄວບ
ຄ ມ ແລະ ໃຊຸ້ສານເຄມີຫ າຍເກີນໄປ. ທ ກໆບຸ້ານທີິ່ໄດຸ້ໄປຢ້ຽມຢາມໄດຸ້ສະແດງຄວາມກັງວົນຕໍໍ່ການອາໄສ
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ການນໍາໃຊຸ້ຜະລ ດຕະພັນເຄມີ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູຸ້ການຜະລ ດກະສ ກໍາ, ເຊ ິ່ງໄດຸ້ສົົ່ງຜົນໃຫຸ້ດ ນເຊືິ່ອມໂຊມ. ພວກ
ເຂົາເຈົັ້າຍັງໄດຸ້ສະແດງຄວາມບໍໍ່ມັກຕໍໍ່ການປູກພຶດຊະນ ດດຽວໃນພືັ້ນທີິ່ດັົ່ງກາ່ວ. 
ຄວາມສ່ຽງຂອງອ ປະຕ ເຫດທີິ່ມາຈາກລູກລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຄົັ້ນພົບ. 

ໄລຍະເວລາ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການທັງໝົດ 
ກອງປະຊຼຸມສໍາປະຈໍາປີຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ 
ບົດລາຍງານການຕ ດຕາມກວດກາປະຈໍາປ ີ

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ 
and costs: 

ຈຸ້າງຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາ ເພືິ່ອດໍາເນີນການສຶກສາ ກຽ່ວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ (ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ?) ແລະ
ສຸ້າງບັນຊລີາຍການ ເພືິ່ອຕ ດຕາມການນໍາໃຊຸ້ນີັ້ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ. 
ຄ່າສຶກສາ? 

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງພະນັກງານທີິ່ມີຢູ່ ແລະ ໂຄງສຸ້າງກອງປະຊຼຸມ ຂອງແຜນ ESMP 

DPMU ແລະ PPMU ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

ຫຸ້ອງການກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ຫຸ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ສະໜັບສະ 
ໜູນໃຫຸ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ 
ຜູຸ້ຕາງໜຸ້າ ຈາກ ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ ແລະ ແນວລາວສຸ້າງຊາດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານ 
ພະນັກງານ UXO ໃນ ລາວ ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ 

ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ  

GIZ ແລະ ພະແນກຫຸ້ອງການກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ: 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ 
ຜົນ: 

ສໍາເລັດການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມ,ີ ບັນຊີ
ລາຍການ ການຕ ດຕາມກວດກາ ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດໃນທ ກໆເມອືງ. 
ໄດຸ້ຮັບແຜນທີິ່ເກັບກູຸ້ລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກທ ກອ່ນການເລີິ່ມ
ຕົັ້ນກ ດຈະກໍາໃດໜຶິ່ງ ຂອງໂຄງການ; ອົງການ UXO 
ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ. 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ ເຂົັ້າໃຈດີຂືັ້ນ ກ່ອນ ແລະ 
ຫ ັງຝຶກອົບຮົມ ຕາມແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບການໃຊຸ້ສານເຄມ,ີ 
ການທົດສອບແບບສ ່ມໃນ ໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ. 
ທ ກໆກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ຕຸ້ອງເອາົແຜນທີິ່ເກັບກູຸ້ລະເບີດບໍໍ່
ທັນແຕກເຂົັ້າເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງເອກະສານ ສໍາລັບ ກ ດຈະກໍາ 
ກ່ອນການເລີິ່ມຕົັ້ນ. 
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ກ ດຈະກາໍ 8 ຂອງແຜນ ESMP: ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດຸ້ານຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານການປົກປອ້ງທາງ

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ EPF. 

ຈ ດປະສງົ: ເພືິ່ອສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກລ່ະບບົຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMS) ຂອງ EPF 
ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ
ການຫ ຼຸດຜອ່ນ: 

ທີມງານ EMS ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນ EPF: 

ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫຸ້ແກ່ລະບບົຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ (ESMS)  ເພືິ່ອຈັດການກັບ
ຄວາມສ່ຽງທີິ່ບໍໍ່ຄາດຝັນເຊ ິ່ງອາດຈະເກີດຂືັ້ນ. 
ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ EPF, ລວມທັງການພັດທະນາຄູ່ມືສະເພາະ ເພືິ່ອປົກປອ້ງກັນການດໍາເນີນງານ
ຂອງຕົນໃຫຸ້ສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານສາກົນ. 
ເຮັດໃຫຸ້ EPF ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP ແລະ ເອກະສານ ເພືິ່ອ
ການປົກປອ້ງຄ ຸ້ມຄອງຊົນເຜົົ່າ. 
ຊ່ວຍໂຄງການພັດທະນາ ການຄັດເລືອກເງືິ່ອນໄຂ, ຄວາມຕຸ້ອງການ ແລະ ມາດຕະຖານ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ຂອງ EPF. 
ຊ່ວຍ / ກວດກາການຄັດເລອືກການປົກປ້ອງ ສໍາລັບ ທ ກໆກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການທີິ່ໄດຸ້ຮັບການສະໜັບ 
ສະໜູນທຶນຈາກ EPF ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກຸ້ຊ ດກັບຜູຸ້ພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ EPF ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າປະເພດການປກົປອ້ງແມ່ນໄດຸ້ຖືກຈັດຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນແມ່ນລວມ
ເຂົັ້າ ໂດຍອ ງໃສ່ ຫ ັກການ ແລະ ຂໍໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ຂອງ GCF, IFC ແລະ GIZ. ຂໍໍ້ສະເໜີໃດໆທີິ່ສາມາດ

ຈັດເປັນການປົກປ້ອງ ປະເພດ A ຈະຖືກປະຕ ເສດ. 
ແກຸ້ໄຂຜນົ
ກະທບົທາງລບົ
ທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ  

ການວ ເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ກ່ຽວກບັ EPF ພົບວ່າ EPMS ຂອງ EPF ຕຸ້ອງການການສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 

ເພືິ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານ ຂອງ GCF. 

ESIA: ເບ ິ່ງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງພາຍໃຕຸ້ 

PS1 ໃນ ຕາຕະລາງ 17 ຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ. 
ໄລຍະເວລາ ການຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບ EPF ໃນ ປີ 1 ແລະ 2 

ສືບຕໍໍ່ຊີັ້ນໍາ ແລະ ສືບຕໍໍ່ການຮຽນຮູຸ້ ດຸ້ວຍການ “ເຮັດຕົວຈ ງ” ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ, ໂດຍນໍາ
ໃຊຸ້ຂໍໍ້ສະເໜີການຈ່າຍເງ ນຕົວຈ ງເປັນຕົວຢ່າງ. 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ 

ທ ີມງານ ESM 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

ພະນັກງານ EPF 

ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ  

ທ ີມງານ ESM 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ: 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ ຜນົ: 
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ຄູ່ມື ແລະ ຂະບວນການ ທໄີດຸ້ຮັບການປັບປ ງ 
ຈັດການຝຶກອບົຮົມໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ ຂອງ EPF 
ຖານຂໍໍ້ມູນຖືກພັດທະນາ ເພືິ່ອຕ ດຕາມກ ດຈະກໍາ ຂອງ 
EPF ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ຂອງການປົກປອ້ງ 

ທ ກໆຄາໍສະເໜີ ຂອງ EPF ແມ່ນໄດຸ້ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ມາດ
ຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນທີິ່ເໝາະສົມໄດຸ້ຖືກພັດທະນາ. 
ກ ດຈະກໍາ ຂອງ EPF ແມ່ນບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປົກ
ປ້ອງ. 
EPF ບັນລ ການຮັບຮອງຈາກ GCF ທີິ່ເປັນອົງການທີິ່ເຂົັ້າເຖ ງ

ໂດຍກົງ (ມີ ESMS ພຽງພໍ ເປນັເງືິ່ອນໄຂໜຶິ່ງ) 
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ກ ດຈະກາໍ 9 ຂອງແຜນ ESMP: ການຄດັເລອືກຄູຮ່ວ່ມທ ກລະກ ດ 

ຈ ດປະສງົ: ຮບັປະກນັໃຫຸ້ຄູຮ່ວ່ມງານຂອງໂຄງການທີິ່ດາໍເນນີທ ລະກ ດ ສາມາດນາໍໃຊຸ້ການຄ ຸ້ມຄອງບລໍ ຫານສງັຄມົ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມໃນການດາໍເນນີທ ລະກ ດການຄຸ້າ ຂອງພວກເຂາົ 
 
ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ
ການຫ ຼຸດຜອ່ນ: 

ຂັັ້ນຕອນການຄັດເລອືກ ສໍາລັບ ຄູ່ຄຸ້າທ ລະກ ດທີິ່ມທີ່າແຮງ (ວ ສາຫະກ ດ) ທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບພັດທະນາ ໂດຍ ທມີ
ງານ ESMP ລວມທັງການກວດສອບບັນຫາດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 
- ວ ສາຫະກ ດໄດຸ້ປະຕ ບັດໂຄງການ ຫ  ືເຂົັ້າຮ່ວມໃນການປະຕ ບັດທີິ່ມຜົີນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ

ແລະ/ຫລ ືປະຊາຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນບ?ໍ 

- ວ ສາຫະກ ດ ມຄີວາມສາມາດ ເພືິ່ອກໍານົດ, ວ ເຄາະ, ຄວບຄ ມ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່

ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈຕໍໍ່ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຫລື ຄນົທຸ້ອງຖ ິ່ນບໍ?  
- ວ ສາຫະກ ດສະ ໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນໃນກ ດຈະກໍາຕ່າງໆໂດຍຜ່ານຍ ດທະ

ສາດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ, ແຜນຊົນເຜົົ່າ, ຈ ດສໍານຶກທາງດຸ້ານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ຫ  ືນະໂຍບາຍ

ທີິ່ບໍໍ່ດີບໍໍ່? 

- ວ ສາຫະກ ດມີສ່ວນຮ່ວມທາງດຸ້ານການເມືອງໂດຍຜ່ານການບໍລ ຫານຈັດການບໍ? ຕົວຢ່າງ ການເຮັດ
ວຽກໃຫຸ້ພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ ຂອງເມອືງ ແລະ ແຂວງ. 

- ວ ສາຫະກ ດມີລະບບົການຄ ຸ້ມຄອງການເງ ນທີິ່ເຂັັ້ມງວດ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ລວມທັງນະໂຍບາຍຕຸ້ານການສໍໍ້

ລາດບງັຫ ວງ, ກົດລະບຽບການປະພຶດ, ກົດລະບຽບຈັນຍາບັນ ແລະ ຫ ັກການຕຸ້ານການສໍໍ້ໂກງບ?ໍ 

- ວ ສາຫະກ ດຕຸ້ອງການພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງເພີິ່ມເຕີມ ຫ  ືສົົ່ງເສີມກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆ ທີິ່ມີຜົນກະທົບທາງລບົ, 
ເຊັົ່ນວ່າ ເສັັ້ນທາງໄປຫາທົົ່ງໄຮ່ທົົ່ງນາທີິ່ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ມີການທາໍລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ການເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້
ເຊືິ່ອມໂຊມ? 

- ສໍາລັບ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກັບໄມຸ້ ແລະ ກະສ ກໍາ, ວ ສາຫະກ ດໄດຸ້ປະຕ ບັດການປກູສີຂຽວ, ສະອາດ

ແລະ ມີການປູກພືດຫ າກຫ າຍຊະນ ດ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນກ ດຈະກໍາການປກູພຶດດ່ຽວບ?ໍ ມີຄວາມສ່ຽງໃດໆ

ທີິ່ວ ສາຫະກ ດສາມາດຮຽກຮຸ້ອງການຫັນປ່ຽນປ່າໄມຸ້ທໍາມະຊາດໄປສູ່ການນໍາໃຊຸ້ອືິ່ນໆ? 

ວ ສາຫະກ ດມີນະໂຍບາຍທີິ່ຈະແຈຸ້ງ ກຽ່ວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ຢາຂຸ້າແມງໄມຸ້, ຢາຂຸ້າຫຍຸ້າ, ຢາຂຸ້າເຊືັ້ອຣາ ຫ  ື

ສານເຄມີອືິ່ນໆທີິ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍໃນກ ດຈະກາໍ ຂອງຈັພວກເຂາົບ?ໍ 
ແກຸ້ໄຂຜນົ
ກະທບົທາງລບົ
ທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ  

ໂຄງການອາດຈະຮ່ວມມືກັບຄູຮ່່ວມງານທ ລະກ ດໂດຍຮູຸ້ຈັກ ຫ ື ບໍໍ່ຮູຸ້ກຈັກ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ ດຈະກາໍ ທີິ່ບໍໍ່ມີ
ຈັນຍາບັນ ຫ  ືເປັນອັນຕະລາຍ (ຕົວຢ່າງ ສົົ່ງເສີມການກະສ ກາໍ ໃນວ ທີການທີິ່ເຮັດໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານນໍາໃຊຸ້ສານ
ເຄມີທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີໃນລັກສະນະທີິ່ບໍໍ່ປອດໄພ ຫ ື ນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີທີິ່ຜ ດກົດໝາຍ ພາຍໃຕຸ້
ກົດໝາຍ ລາວ). 
ການນໍາໃຊຸ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍມີຜົນສະທຸ້ອນຕໍໍ່ ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ກ ດຈະກໍາ 7 ຂອງແຜນ 
ESMP) ແລະ ຊີວະນາໆພັນ (ກ ດຈະກໍາ 6 ຂອງແຜນ ESMP). 

ໄລຍະເວລາ ການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານກອ່ນທີິ່ຈະມີຂໍໍ້ຕົກລງົກັບຄູ່ຮ່ວມງານ (ທ ລະກ ດກະສ ກໍາ) ທີິ່ມທີ່າແຮງ 
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ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ 

NPMU ແລະ PPMU – ທີິ່ປຶກສາດຸ້ານທ ລະກ ດກະສ ກໍາ 

ທີມງານ ESM 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

PPMU 

 

ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ  

ທີິ່ປກຶສາດຸ້ານທ ລະກ ດກະສ ກາໍ ຂອງ PPMU 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ: 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະ
ສ ດທ ຜນົ: 

ບັນຊລີາຍການຄັດເລອືກຄູ່ຮ່ວມງານຖືກສຸ້າງຂືັ້ນ ທ ກໆຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ມີທາ່ແຮງໄດຸ້ເຮັດສໍາເລັດບັນຊີລາຍການ
ກ່ອນທີິ່ຈະເຮັດຂໍໍ້ຕົກລງົກັບໂຄງການ 

 

ກ ດຈະກາໍ 10 ຂອງແຜນ ESMP: ຄວາມສຽ່ງທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກບັຜນົກະທບົຂອງການປຽ່ນແປງດ ນຟາ້ອາກາດ 

ຈ ດປະສງົ: 
 ປອ້ງກນັຜນົໄດຸ້ຮບັ ແລະ ຜນົກະທບົມາຈາກຄວາມສຽ່ງພາຍນອກ ທີິ່ພວົພນັກບັການປຽ່ນແປງດ ນຟາ້ອາກາດ 
 ຫລກີລຸ້ຽງຜນົກະທບົທາງລບົທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈຕໍໍ່ຄວາມຕຸ້ານທານຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຊຼຸມຊນົທີິ່ເຂົັ້າຮວ່ມໃນໂຄງການ ແລະ 

ລະບບົນ ເວດທີິ່ໄດຸ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
 
ຄາໍແນະນາໍ/ 
ລາຍລະອຽດ 
ຂອງກ ດຈະກາໍ
ການຫ ຼຸດຜອ່ນ: 

ຕົວເລືອກການປບັຕົວຕໍໍ່ໄປນີັ້ໄດຸ້ຖືກກໍານົດ: 
ສໍາລັບລະບົບນ ເວດປາ່ໄມຸ້: 
- ລວມກົດດັນຈາກສະພາບອາກາດເຂົັ້າໃນການຕ ດຕາມກວດກາປາ່ໄມຸ້ ລວມທັງການສໍາຫ ວດປ່າໄມຸ້

ແຫ່ງຊາດ.  
- ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງແຜນການຄ ຸ້ມຄອງ, ກ ດຈະກໍາການຟ ື້ນຟູພູມີທດັປ່າໄມຸ້ ແລະ ປບັປ ງການຄ ຸ້ມຄອງ

ປ່າສະຫງວນ ທີິ່ຖືກສົົ່ງເສີມໂດຍໂຄງການ ພາຍໃຕຸ້ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ທ ີ3, ທີິ່ລວມທັງມາດຕະການຄ ຸ້ມຄອງ
ໄຟໄໝຸ້ລາມປາ່. 

- ສົົ່ງເສີມການສຸ້າງເຂດເຊືິ່ອມຕໍໍ່ລະຫວ່າງລະບົບນ ເວດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການເຊືິ່ອມຕໍໍ່ ແລະ ຄວາມ
ຕຸ້ານທານແບບທາໍມະຊາດ (ສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງ ການຟ ື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມຸ້) 

- ສະໜັບສະໜູນການປົກປກັຮັກສາ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງເຂດອາ່ງໂຕ່ງທີິ່ມປີ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍງົ 
 

ສໍາລັບກະສ ກາໍ: 

- ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຊົນລະປະທານລະດູແລຸ້ງ, ໃນຜົນໄດຸ້ຮັບ ທີ 2 ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ADB 
- ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນ ກການນໍາໃຊຸ້ນໍໍ້າ ແບບຍືນຍງົ ແລະ 

ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຸ້ອງການນໍ້ໍາ ໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານພຶດ ໂດຍຮ່ວມມ ືADB, FAO ແລະ 

IFAD. 
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- ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາທີິ່ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ (ກງົກັນຂຸ້າມກບັການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນທີິ່ມກີານປູກພຶດດ່ຽວທີິ່
ແຜ່ຫ າຍໃນບັນດາ ແຂວງພາກເໜືອ). 

- ລວມທັງພືດ ແລະ ແນວພັນທີິ່ທົນທານຕໍໍ່ ນໍໍ້າຖຸ້ວມ ແລະ ໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງ. ສ ິ່ງນີັ້ສາມາດນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນ
ການປູກເຂົັ້າສ່ວນໃຫຍ່, ເຊ ິ່ງມີປະສົບການທີິ່ພຽງພໍໃນພາກພືັ້ນ (ໂດຍສະເພາະ ປະເທດໄທ ແລະ
ຫວຽດນາມ).  

- ສໍາລັບ ພຶດອືິ່ນໆທີິ່ໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ລວມທັງ ແລະ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ, ມີການສຶກສາ
ຄົັ້ນຄວຸ້າພຽງເລັກນຸ້ອຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສະພາບອາກາດ. ໂຄງການຄວນດ າເນີນການຄົັ້ນຄຸ້
ວາທີິ່ສົມບູນກວ່າໃນເວລາທີິ່ຈະເລີິ່ມດໍາເນີນກ ດຈະກໍາ. 

- ໂຄງການດັົ່ງກ່າວສາມາດສົົ່ງເສີມຂະບວນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງ, ຍກົຕົວຢ່າງ, ການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ເພີິ່ມການປູກຜັກຕາມເນີນພູ ແລະ ໃນເຂດເນີນສູງ ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືິ່ອນ ແລະ ການຍ ບຕົວ ທີິ່ປະກອບສ່ວນໃສ່ການເຈືິ່ອນ ຂອງແຄມນໍໍ້າ ແລະ ພືັ້ນ
ແມ່ນໍໍ້າສູງຂຶັ້ນ, ລວມທັງດ ນເຈືິ່ອນໃນພືັ້ນທີິ່ສູງ. 

- ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫຸ້ແກ່ຊາວກະສ ກອນ ກ່ຽວກບັ ການຄ ຸ້ມຄອງສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ. 
- ການວາງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນສາມາດຊ່ວຍປັບປ ງການປະຕ ບັດການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ລວມທັງການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນການປະເຊີນກັບໄພອັນຕະລາຍ (ຕົວຢ່າງ: ການກໍານົດເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍໍ່ດ ນເຈືິ່ອນ, 

ນໍໍ້າຖຸ້ວມ ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ສາມາດສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ, ການຮັບຮອງເອາົ ແລະ ການ
ຕ ດຕາມກວດກາ ຂະບວນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບຍືນຍງົ ເຊ ິ່ງສາມາດຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
(ຕົວຢ່າງ: ເພີິ່ມການປົກຫ ຸ້ມຂອງປ່າໄມຸ້ ສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍໍ້າຖຸ້ວມ, ດ ນເຈືິ່ອນ ຫລື
ໄຟໄໝຸ້ລາມປາ່ ຢູ່ໃນສະພາບໃດໜຶິ່ງທີິ່ແນ່ນອນ). 

- ການຕ ດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນປກົກະຕ  ແລະ ຮອບດຸ້ານ ພາຍໃນຂອບຂອງໂຄງການຢູ່ຂັັ້ນທຸ້ອງຖ ິ່ນ, 

ລວມທັງຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆເພືິ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຮູຸ້ຂອງພວກເຂົາ, ສາມາດນໍາໄປສູ່ການ

ກວດພົບກ່ອນ, ການຕ ດຕາມ ແລະ ການກໍານົດການປະຕ ບັດການຄ ຸ້ມຄອງ/ການດັດປັບທີິ່ເໝາະສົມ
ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. 

ແກຸ້ໄຂຜນົ
ກະທບົທາງລບົ
ທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ 

ເບີິ່ງ  ຂໍໍ້ 5.3.7 ຂອງ ESIA 

ໄລຍະເວລາ ເບ ິ່ງຕາຕະລາງເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ, ບ່ອນທີິ່ບາງກ ດຈະກໍາມີການເຊືິ່ອມໂຍງກັນ.

ໃນຕອນເລີິ່ມຕົັ້ນຂອງໂຄງການ, ປັບປ ງຄວາມຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບດຸ້ານສະພາບອາກາດທີິ່ອາດຈະເກີດ

ຂືັ້ນຕໍໍ່ພືດກະສ ກໍາ ແລະ ລະບົບນ ເວດປ່າໄມຸ້, ເຊືິ່ອມໂຍງກ ດຈະກໍາການຕ ດຕາມໃນກອບການຕ ດຕາມ

ໂຄງການ, ປັບປ ງຜົນກະທົບລາຍລະອຽດ), ປັບປ ງການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການ ເຂົັ້າ PLUP, ການ

ຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ແບບຍືນຍງົ, ການຟ ື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມຸ້ ແລະ ໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ (ເບີິ່ງລາຍລະອຽດ ຂໍໍ້ 

5.3.7 ຂອງ ESIA). 

ພາຍຫ ັງ 4-5 ປ,ີ ປັບປ ງຄວາມຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບດຸ້ານສະພາບອາກາດທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນຕໍໍ່ພືດກະສ ກໍາ 
ແລະ ລະບບົນ ເວດປ່າໄມຸ້ 
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ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງໂຄງການ 

NPMU ແລະ GIZ 

ທີມງານ ESM 

ການ
ປະກອບສວ່ນ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

PPMU 

ຄວາມ
ຮບັຜ ດຊອບ  

ທີມງານ ESM 

ບນັດາເປົື້າໝາຍໃນການຕ ດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ: 

ການຕ ດຕາມກວດກາເພືິ່ອປະເມນີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະ
ສ ດທ ຜນົ: 

ການຄົັ້ນພົບ ຂອງການສຶກສາຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງ
ດ ນຟ້າອາກາດໄດຸ້ເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ
ໂຄງການທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ (ຕ ດຕາມກວດກາປາ່ໄມຸ້ ລວມທັງການ
ສໍາຫ ວດປ່າໄມຸ້ແຫ່ງຊາດ; ຄູ່ມືການຄ ຸ້ມຄອງ ສໍາລັບ ການຄ ຸ້ມ
ຄອງປ່າໄມຸ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຟ ື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມຸ້, 
ການຄ ຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ, ຄູມ່ ືPLUP. 
ບັນທຶກກ ດຈະກໍາສຸ້າງຄວາມທົນທານໂດຍອີງໃສ່ການຄົັ້ນຄວຸ້າ
ຂອງການສຶກສາ (ຕົວຢ່າງ: ຜົນກະທົບຂອງດ ນຟ້າອາກາດຕໍໍ່
ດ ນເຈືິ່ອນ ໄດຸ້ສະທຸ້ອນໃນ PLUP ຫ  ືຄວາມຕຸ້ານທານ

ກັບໄຟໄໝຸ້ລາມປ່າໃນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍງົ) 

ໝາຍເຫດ: ADB ຈະປະຕ ບັດມາດຕະການສຸ້າງຄວາມທຶນ
ທານຂອງຕົນເອງ ອີງຕາມການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແຍກ
ຕ່າງຫາກສະເພາະ. 

ຫ ັກຖານຂອງໂຄງການທີິ່ເປັນມ ດກັບສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ: 
ພືັ້ນທີິ່ປົກຫ ຸ້ມຂອງປ່າໄມຸ້ ແລະ ຄວາມໜາແໜຸ້ນເພີິ່ມຂືັ້ນຍຸ້ອນ
ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ (ໃນທັງສາມປະເພດປາ່)  
ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຫ ັກຖານຂອງບັນດາກ ດຈະກໍາທີິ່ສຸ້າງຄວາມທົນ
ທານ, ຍົກຕົວຢ່າງ ການຊ່ວຍເຫ ອືທືນຂະໜາດນຸ້ອຍທີິ່ປອ່ຍ
ອອກສູ່ຊຼຸມຊົນໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ 
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1 

ຂໍໍ້ມູນສະເພາະພືັ້ນທີິ່ 

ສໍາລັບ 

ຫົວພັນ , ໄຊຍະບລູີ  ແລະ  ອ ດົມໄຊ  

ສໍາລັບ ໂຄງການ 

 “ໂຄງການຫ ຼຸດຜອ່ນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ໂດຍຜາ່ນການປັບປ ງ

ການຄ ຸ້ມຄອງບໍລ ຫານ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງພູມີທດັປ່າໄມຸ້ແບບຍນືຍົງ” 

  

ກະກຽມໂດຍ 

 GIZ 

ສໍາລັບ ການຍືິ່ນສະເໜີ ຕໍໍ່ 

  

ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ 
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1. ການສະເໜ ີກ່ຽວກບັ ESMP ສະເພາະພືັ້ນ 

ແຜນ ESMP ລະດັບຈະສະຫມັກຂໍເອົາການທັງຫມົດຂອງພືັ້ນທີິ່ເວັບໄຊຂອງການສະເພາະໃດຫນຶິ່ງ. ESMP ເຮັດໜຸ້າ

ທີິ່ເປັນກອບໂດຍຜ່ານກ ດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ກອບນີັ້ໃຫຸ້ຂໍໍ້ແນະນໍາ ໂດຍລວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ
ໃນທ ກຂົງເຂດ. ໃນຈ ດນີັ້, ໃນຂະນະທີິ່ໂຄງການຍັງກໍາລັງສໍາເລັດ ແລະ ໃນຂະນະທີິ່ສະຖານທີິ່ສະເພາະ, ລວມທັງ

ຊາວບຸ້ານ, ຫລືກ ່ມບຸ້ານທີິ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໃນໂຄງການນີັ້, ກໍາລັງຖືກຕັດສ ນໃຈ, ບໍໍ່ສາມາດທີິ່ຈະແນ່ນອນໃນລະດັບໃດທີິ່

ແນ່ນອນການກະທໍາ ESMP ອາດຈະບໍໍ່ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນສະພາບການໃດໜຶິ່ງ. 

ເອກະສານ ESMP ແມ່ນເອກະສານທີິ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄຸ້ວ  ແລະ ຍຸ້ອນວ່າແຜນງານ ໄດຸ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ມັນຈະ

ກາຍເປັນປາກົດຂືັ້ນຕໍໍ່ທີມ ESM ເຊ ິ່ງມີພືັ້ນທີິ່ສະເພາະຂອງສະຖານທີິ່ ຫ ື ແມ່ນແຕ່ກ ່ມບຸ້ານໃນເຂດນັັ້ນ, ຈະຕຸ້ອງການ

ການສະໜັບສະໜູນສະເພາະຕືິ່ມ. ໃນໄລຍະຂັັ້ນຕອນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ທີມ ESM ຈະທົບທວນ ແລະ ພ ຈາລະນາ

ການກະທໍາທີິ່ເໝາະສົມ  ແລະ ປັບຕົວເຂົັ້າກັບມັນຕາມຄວາມຈ າເປັນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ໜຶິ່ງໃນການປະຕ ບັດ ESMP ທີິ່ 

ສໍາຄັນໃນທ ກພືັ້ນທີິ່ສະເພາະ ແມ່ນການຕ ດຕາມກວດກາກ ດຈະກໍາ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ປັບປ ງ ESMP ສໍາລັບ

ສະຖານທີິ່ສະເພາະຂອງສະຖານທີິ່ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ. 

ກ ດຈະກໍາ ESMP 3: ຂະບວນການ FPIC ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ຊາວບຸ້ານທ ກຄນົ, ບໍໍ່ວ່າຈະຢູ່ບ່ອນໃດ  

ແລະ ຈະເປີດເຜີຍຄວາມຕຸ້ອງການສະເພາະ ຂອງຊາວບຸ້ານ ກ່ຽວກັບ ການຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການດັົ່ງທີິ່ມັນຖືກຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ. ກ ດຈະກໍານີັ້ຍັງຊ່ວຍໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານສາມາດປະຕ ເສດການເຂົັ້າຮວ່ມຂອງໂຄງການໄດຸ້ຢ່າງເສລີ. ເປົື້າຫມາຍຂອງ

ສັງຄົມ ແລະ ປະຕ ບັດປຶກສາຫາລືທີິ່ມີຄວາມຫມາຍ (ESMP 4) ຈະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຕຸ້ອງການຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ

ຂອງຊາວບຸ້ານທີິ່ຈະໂຕຸ້ຕອບກັບ ໂຄງການ ຈ ດປະສົງ. ຜົນຂອງການກະທໍາເຫ ົົ່ານີັ້ຈະແຈຸ້ງແຜນການສະຖານທີິ່ສະເພາະ,  

ແລະ ສາມາດສະ ໜັບສະໜູນ  PPMU  ແລະ  DPMU ໃນການພົວພັນກັບຊາວບຸ້ານ ແລະ  ຜູຸ້ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ 

ໂຄງການອືິ່ນໆ.  

ສະຖານທີິ່ທັງສາມໄດຸ້ໄປຢ້ຽມຢາມເປັນ precursor ກັບເອກະສານນີັ້, ທັງຫມົດສະແດງໃຫຸ້ເຫັນການຂາດຂອງກ ດຈະ

ກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ໃນນອກຈາກນັັ້ນສ ດທ ຈັດສັນທີິ່ດ ນແມ່ນບໍໍ່ຈະແຈຸ້ງເນືິ່ອງຈາກການຂາດຂອງໃບຕາດ ນ. 

ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດແມນ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນທ ກລະດັບ, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ ລັດຖະບານ ໄດຸ້ປະສົບ

ກັບກົດໝາຍ ແລະ ກອບຫ າຍຢ່າງໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ພວກເຂົາຂາດການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເປັນລະບົບຕໍໍ່ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ ແລະ ເທົົ່າທຽມກັນ. ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທີິ່ອ່ອນແອ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍຍັງເປັນຕົວຂບັ
ເຄືິ່ອນໃຫຸ້ແກ່ການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າຫ ືການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ. 
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ຄວາມທ ກຍາກໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນ  ແລະ ການຂາດຄວາມຍ ດທະສາດເປັນອາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ ດຈະກໍາອາຊີບຄຸ້າຂາຍ, 

ເປັນຄົນຂັບທີິ່ສໍາຄັນຂອງສປຊ, ກວດກາການຂະຫຍາຍຕົວທາງການກະເສດ, ມັກຈະສໍາລັບການ ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ການ

ກະສ ກໍາທີິ່ເປັນທັງ ແຮງງານຫ າຍ, ມີຄວາມສຽ່ງສູງ ແລະ ຕໍ່ໍາຜົນ. ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບດັັ້ງເດີມແມ່ນບໍໍ່ພຽງພໍ

ໃນການສົົ່ງເສີມການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ແບບຍືນຍງົເນືິ່ອງຈາກວາ່ກໍາລັງພາຍນອກພົວພັນກັບຊຼຸມຊົນ ແລະ ການຂາດການ
ວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຢ່າງຈະແຈຸ້ງຈາກຂັັ້ນເມືອງ. 

ໃນຂະນະທີິ່ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຢ ນຢູ່, ວຽກທໍາອ ດໃນສະຖານທີິ່ທີິ່ຕັັ້ງສະເພາະເຈາະຈົງແມ່ນໃນປີ 2020. ມັນບໍໍ່ໜຸ້າເຊືິ່ອຖື

ວ່າການກະທໍາໃດໆຂອງ ESMP ຈະບໍໍ່ຈໍາເປັນຢູ່ໃນລະດັບທຸ້ອງຖ ິ່ນໃນເວລານັັ້ນ. ESMP ໄດຸ້ຖືກອອກແບບມາເພືິ່ອ

ສະໜັບສະໜູນການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນໂດຍຜ່ານວົງຈອນຂອງໂຄງການໂຄງການ, ເພືິ່ອກະຕ ຸ້ນໃຫຸ້ມີ

ຄວາມຢ ດຢ ່ນລະຫວ່າງ ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງໂຄງການໄດຸ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນຢ່າງເປັນລະບົບເພືິ່ອຊຼຸກຍູຸ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ກອບຕ່າງໆໃນທ ກຂົງເຂດ. 

2. ຫົວພນັ 

2.1. ສະຫ ຼຸບສງັລວມ 
ແຂວງຫວົພັນ ແມ່ນມີລັກສະນະເປັນພູຜາປ່າດົງທີິ່ມີເນືັ້ອທີິ່ 1,737,133 ເຮັກຕາ, ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫ ວງຫ າຍ

ຈາກການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນທີິ່ໂດດເດັົ່ນໃນການເຮັດກະສ ກໍາແບບເຂດເນີນສູງ. ພູມສັນຖານແມ່ນປະກອບດຸ້ວຍປ່າໄມຸ້ ແລະ 

ພືັ້ນທີິ່ກະສ ກໍາໃນຫລາຍໆກ ດຈະກໍາ: ຈາກພືັ້ນທີິ່ດ ນກະສ ກໍາທີິ່ກໍາລັງດໍາເນີນໄປຈົນເຖ ງພືັ້ນທີິ່ປ່າເຫ ົົ່າໃນໄລຍະຕ່າງໆຂອງ
ການຟ ື້ນຟ,ູ ພຸ້ອມທັງປົກຄ ມປ່າໄມຸ້ທີິ່ມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍ, ຈົນຂຸ້ອນຂຸ້າງຫຍ ຸ້ງຍາກ. ການສຶກສາການຈັດແບ່ງປະເພດ

ທີິ່ດ ນໃນປີ 2015 ໄດຸ້ຄາດຄະເນວ່າການປົກຫ ຸ້ມຂອງປ່າໄມຸ້ໄດຸ້ປະກອບສ່ວນ 92,7% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້. ອີງຕາມ

ການສໍາຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ທີິ່ຢູ່ອາໄສໃນ ປີ 2015, ປະຊາກອນຂອງ ແຂວງຫວົພັນ ແມ່ນມີປະຊາກອນຕໍໍ່າກວ່າ 

290,000 ຄົນ, ໃນ 10 ເມືອງບໍລ ຫານ. 

ແຂວງຫວົພັນ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດຸ້ານຊົນເຜົົ່າ, ໂດຍມີຜູຸ້ຕາງໜຸ້າຈາກຢ່າງ ໜຸ້ອຍ 10 ຊົນເຜົົ່າລວມທັງເຜົົ່າໄຕລາວ

, ເຜົົ່າໄຕແດງ, ໄຕດໍາ, ກຶມມ , ຊ ງມູນ, ຜຸ້ອງ, ມ່  ຍ, ມົັ້ງ  ແລະ  ອີວມຽນ. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດວຽກ

ກະສ ກໍາ ເພືິ່ອລຸ້ຽງຊີບ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂົັ້າໄຮ່ ແລະ ການປູກເຂົັ້າໄຮ່. ຍຸ້ອນວ່າພືັ້ນທີິ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບ ການປູກເຂົັ້າໃນ

ແຂວງແມ່ນມີຈໍາກັດ, ລະດັບການຜະລ ດ ສໍາລັບ ທີິ່ດ ນນາເຂົັ້າຍັງຄົງຢູ່. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມລະບົບການຜະລ ດໃນເຂດພູ

ດອຍແມ່ນສືບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ປ່ຽນແປງຍຸ້ອນວ່າຄວາມກົດດັນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນ
ເງ ນເປັນວ ທີການສະໜັບສະໜນູການສຸ້າງລາຍໄດຸ້ຍັງສືບຕໍໍ່. 
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ເຖ ງວ່າມີການປູກປ່າອ ດສາຫະກໍາຢູ່ໃນແຂວງບໍໍ່ຫ າຍປານໃດ, ໂດຍສະເພາະເມືິ່ອທຽບໃສ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ, 

ເນືັ້ອທີິ່ປົກຫ ຸ້ມປ່າໄມຸ້ຂະໜາດໃຫຍ,່ ການຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ຈາກປ່າທໍາມະຊາດແມ່ນກ ດຈະກໍາທີິ່ສໍາຄັນ  ແລະ  ເປັນແຫ ່ງລາຍ

ຮັບ. 

ແຂວງຫວົພັນ ມີປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ສອງແຫ່ງ ຄື: ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນໍໍ້າແອດພູເລີຍ ໃນທ ດຕາເວັນຕົກ  
ແລະ  ປ່າສະຫງວນ ນໍ້ໍາຊໍາ ໃນພາກຕາເວັນອອກ, ທັງສອງຊຶິ່ງເປັນເຂດບູລ ມະສ ດສູງ ກ່ຽວກັບ ການອະນ ລັກຊີວະນາໆ

ພັນ. ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ 17 ຄ ກຄາມທົົ່ວໂລກນົກຊະນ ດ ແລະ  20 ຊະນ ດສັດລຽຸ້ງລູກດຸ້ວຍນໍໍ້ານົມໄດຸ້ຮັບການ

ບັນທຶກໄວຸ້ປ່າສະຫງວນ ນໍໍ້າແອດພູເລີຍ ເປັນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນໄດຸ້. ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງ
ຊາດ ນໍ້ໍາຊໍາ ຍັງຄົງຮັກສາຊີວະນາໆພັນທີິ່ອ ດົມສົມບູນໄປດຸ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  ແລະ  ເປັນທີິ່ຢູ່ອາໄສຂອງ
ສັດປ່າທີິ່ຫາຍາກຫ າຍປະເພດ. 

ອ ປະສັກຕົັ້ນຕໍໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນແມ່ນການເພີິ່ມທະວີການເຮັດໄຮ່
ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ການບ ກເບກີກະສ ກໍາ ທີິ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີິ່ມຂືັ້ນໂດຍຄວາມກົດດັນຂອງປະຊາກອນເພີິ່ມຂືັ້ນ. ນີັ້
ປະກອບດຸ້ວຍການປູກຝັງເພີິ່ມຂຶັ້ນເຂົັ້າ, ການປູກພືດແບບກ ຸ້ມຕົນເອງ, ພືດເສດຖະກ ດ ແລະ ອືິ່ນໆວ ທີການຜະລ ດທີິ່ພົັ້ນ

ເດັົ່ນຂືັ້ນ ແລະ ໃນເຂດພູດອຍເຮັດໄຮ່ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ແບບບໍໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ການ

ຕັດໄມຸ້ຜ ດກົດໝາຍ ແມ່ນເຫັນວ່າເປັນສາເຫດທີິ່ພາໃຫຸ້ເກີດການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການຖືກທໍາລາຍໂດຍບັງຄບັ. 

2.2. ການຄົັ້ນພບົທີິ່ສາໍຄນັ ຈາກກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລ ື
ພືດກະສ ກໍາທີິ່ສໍາຄັນຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນເຂດເນີນສູງ ແລະ ເຂົັ້າໄຮ່, ຖັດມາແມ່ນສາລີເປັນພືດເສດຖະກ ດ ແລະ 

ຈາກນັັ້ນກໍໍ່ແມ່ນຜັກ. ໜຶິ່ງໃນຄວາມສ່ຽງທີິ່ສາໍຄັນ ຕໍໍ່ປ່າໄມຸ້ໃນແຂວງນີັ້ແມ່ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມລະດັບ
ເມືອງເຊ ິ່ງຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີເນືັ້ອທີິ່ການຜະລ ດກະສ ກໍາ ເພີິ່ມຂືັ້ນຫ າຍກວາ່ 90,000 ເຮັກຕາແຕ່ ປີ 2016-2020. 

ເຈົັ້າໜຸ້າທີິ່ລັດຖະບານໄດຸ້ລົງພືັ້ນທີິ່ຂາດທຶນ ຫລ ືເງ ນທຶນທີິ່ຊັກຊຸ້າໃນການມາເຖ ງ, ເຊ ິ່ງເປັນການຈໍາກັດຄວາມສາມາດ

ຂອງພະແນກການເມືອງໃນການປະຕ ບັດວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. ຊາວບຸ້ານເອງກໍໍ່ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ສະໜັບສະ
ໜູນກ ດຈະກໍາການອອກໃບຕາດ ນ ແລະ ວຽກງານປົກປ້ອງປ່າໄມຸ້. 

ນອກນັັ້ນ, ຍັງມີປະເດັນຄວາມອາດສາມາດຕໍໍ່າ ໃນນບັນດາພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ

ລະດັບຕໍໍ່າຂອງກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ສົົ່ງຜົນໃຫຸ້ມີການສືບຕໍໍ່
ປະຕ ບັດທີິ່ຜ ດກົດໝາຍ ເຊັົ່ນ: ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ກໍໍ່ຍຸ້ອນວ່າຍັງບໍໍ່ທັນມີການສະໜັບສະໜນູຕໍໍ່ກ ດຈະກໍາເພີິ່ມເຕີມທີິ່
ຈະທົດແທນການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ. 

ການປຶກສາຫາລືຂັັ້ນເມືອງຂັັ້ນລ ່ມຂຸ້າງລ ່ມນີັ້ຍັງເປີດເຜີຍອີກດຸ້ານໜຶິ່ງ ຂອງຄວາມສາມາດຂອງພະແນກທີິ່ຕໍໍ່າ - ຂອບ
ເຂດທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນລະຫວ່າງພະແນກ, ເຊ ິ່ງກໍໍ່ໃຫຸ້ເກີດຂໍໍ້ມູນທີິ່ແຕກຕ່າງກັນຂືັ້ນກັບຜູຸ້ທີິ່ຖືກເວົັ້າກັບ (ຫຸ້ອງ
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ວ່າການປົກຄອງເມືອງ ເວົັ້າວາ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ, ໃນຂະນະທີິ່ ຫຸ້ອງການກະສ ກໍາ  ແລະ 

ປ່າໄມຸ້ເມືອງ ເວົັ້າວາ່ແຜນການໄດຸ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢູ່ 34 ບຸ້ານແລຸ້ວ).  

 

2.3. ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລ ື
ກອງປະຊຼຸມໄດຸ້ຈັດຂືັ້ນໃນວັນທີ 28-29 / 1/2019, ໂດຍມີຫຸ້ອງການຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນບຸ້ານ: 

1. ຫຸ້ອງວ່າການປົກຄອງ, ຫວົເມອືງ 
2. ຫຸ້ອງການກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ເມືອງ, ຫົວເມືອງ 

3. ຫຸ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ຫົວເມືອງ 
4. ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ, ຫົວເມືອງ 

5. ແນວລາວສຸ້າງຊາດ, ຫົວເມືອງ 

6. ບຸ້ານຮ່ອງອຸ້ອຍ, ຫົວເມືອງ, ແຂວງຫວົພັນ 

ໃນພະນັກງານທັງໝົດ 7 ທ່ານທີິ່ມາຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບຸ້ານໄດຸ້ໂອຸ້ລົມກັບການປຶກສາຫາລື

ໃນໄລຍະສອງວັນ (5 ຄົນຂອງຜູຸ້ຕອບຄໍາຖາມແມ່ນຜູຸ້ຊາຍ, 2 ຄົນເປັນເພດຍ ງ). ນອກນັັ້ນ ຊາວບຸ້ານ 31 ຄົນ (ຍ ງ 19 

ຄົນ) ເຂົັ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືຂັັ້ນບຸ້ານ. 

ທີມງານທີິ່ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືແມ່ນມີ 4 ຄົນດັົ່ງນີັ້: 

ທ່ານ ອະພ ສ ດ ປັນຍາສັກ, ຈາກ ພະແນກ REDD+, ໂທ : 020 7874 2208  

ທ່ານ ຮົວທໍໍ່, ຈາກ GIZ- CliPAD, ໂທລະສັບ : 030 511 2571 

ນາງ ຈັນສ ກ ອ ນພອນ, ຈາກ ບໍລ ສັດ Geo-Sys, ໂທ : 020 2252 6582  

ນາງ ວ ໄລ ພອນວົງໂພທ , ຈາກ ບໍລ ສັດ Geo-Sys, ໂທລະສັບ 020 5566 5151  

  

ຫຸ້ອງວາ່ການປກົຄອງເມອືງ ຫວົເມອືງ, ແຂວງຫວົພນັ 

28/01/2018 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ:  

1. ທ່ານ ພົມບ ນ ມີໄຊ , ຮອງເຈົັ້າເມືອງ, ໂທລະສັບ : 59420555  
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ຄາໍເຫນັ: 

- ກ ດຈະກໍາ PRAP ໄດຸ້ຮັບອະນ ມັດຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ປະຈ ບັນກ າລັງລໍຖຸ້າ

ງ ົບປະມານເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ. 

- ບຸ້ານເປົື້າໝາຍປະກອບມີທັງໝົດ 70 ບຸ້ານໃນເມືອງນອກຈາກ 6 ບຸ້ານ ທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນສໍາເລັດແຜນການເຂດແດນ 

ແລະ ຍັງບໍໍ່ໄດຸ້ລົງນາມ. 
- ບໍໍ່ມີບຸ້ານເປົື້າໝາຍໃດໜຶິ່ງໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານຍຸ້ອນວ່າບໍໍ່ມີງ ົບປະມານທີິ່ໄດຸ້ຮັບການຈັດ

ສັນ.  
  

ສ ິ່ງທຸ້າທາຍ:  

- ຊາວບຸ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບຸ້ານໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນບໍໍ່ເຂົັ້າໃຈໃນຈ ດປະສົງ ຂອງໂຄງການ. ໃນຕອນເລີິ່ມຕົັ້ນພວກ
ເຂົາບໍໍ່ສາມາດຮ່ວມມືກບັໂຄງການໄດຸ້ທັງໝົດຍຸ້ອນການເຂົັ້າໃຈຜ ດ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ 
ການກະທໍາກະສ ກໍາແມ່ນເກີດຂືັ້ນ.           

- ປະຊາຊົນບໍໍ່ມີລາຍໄດຸ້ທີິ່ໝັັ້ນຄົງຫລືພຽງພໍ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົັ້ນໃນການເຂົັ້າຮ່ວມກ ດຈະກ າສົົ່ງເສີມ
ກະສ ກໍາ           

- ບາງບຸ້ານຍັງມີການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ແລະ ເຮັດໄຮ່           
- ແຫ ່ງລາຍຮັບຕົັ້ນຕໍ ສໍາລັບ ຊາວບຸ້ານແມ່ນມາຈາກການກະສ ກໍາ, ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການເກັບເຄືິ່ອງປ່າຂອງ

ດົງ           

ຈ ດປະສງົ: 

- ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການຈ ດປ່າ           

- ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມແຫ ່ງລາຍຮບັເພີິ່ມ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ  
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ຫຸ້ອງການກະສ ກາໍ  ແລະ ປາ່ໄມຸ້ເມອືງ, ເມອືງ ຫວົເມອືງ 

28/01/2018 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ : 

1. ທ່ານວັນ ສີສ ມັງ, ຫົວໜຸ້າໜ່ວຍງານກະສ ກໍາ, ໂທລະສັບ 02023848744 

ຄາໍເຫນັ: 

 ກ ດຈະກໍາແຜນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານໄດຸ້ ສໍາເລັດ ແລຸ້ວໃນ 34 ບຸ້ານ, 6 ບຸ້ານຍັງກໍາລັງພດັທະນາ.  

 ບຸ້ານເປົື້າໝາຍທງັໝົດ ແມ່ນໄດຸ້ຖືກຕ ດຕາມ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງຜ່ານລະບົບ GIS - ຫຸ້ອງການກະສ ກໍາ  ແລະ 

ປ່າໄມຸ້ເມືອງເປັນຜູຸ້ລົງຕ ດຕາມ  
 ມັນເປັນສ ິ່ງຈໍາເປັນທີິ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຕ ດຕາມກັບອໍານາດການປົກຄອງບຸ້ານ ເບ ິ່ງວ່າມີກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຜ ດກົດໝາຍຢູ່
ໃນພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ບໍ.  
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ສ ິ່ງທຸ້າທາຍ:  

 ກອງທືນຄວາມໄວຸ້ວາງໃຈໃນບຸ້ານບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບຜົນດີຍຸ້ອນວ່າເງ ນທີິ່ມີໄວຸ້ ສໍາລັບ ການກູຸ້ຢ ມແມ່ນມີຈໍາກັດຫ າຍ 
ແລະ ບາງຄົນກໍໍ່ບໍໍ່ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ເງ  ນດັົ່ງກ່າວຕາມຄາໍສະເໜີ ຂອງພວກເຂົາ. 
 ບໍໍ່ມີສູນຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່. 
 ຊາວບຸ້ານກັງວົນວ່າໂຄງການ ແລະ/ຫລື ລັດຖະບານ ຈະຍຶດທີິ່ດ ນຂອງພວກເຂົາ. 
 ພາຍຫ ັງການປັກຫ ັກໝາຍເຂດພືັ້ນທີິ່ປ່າສະຫງວນທັງໝົດໄດຸ້ຖືກຫ ຼຸດລົງ ແລະ  ອ ານາດການປົກຄອງບຸ້ານບໍໍ່ໄດຸ້
ຮັບຜ ດຊອບໃດໆ ກ່ຽວກັບ ບນັຫານີັ້. 
 ຊາວບຸ້ານບາງຄົນຍັງຕັດຕົັ້ນໄມຸ້ ແລະ ຈູດປ່າເພືິ່ອຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ກະສ ກໍາ ຂອງພວກເຂົາ, ເຖ ງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ

ບາງມາດຕະການໄດຸ້ຖືກນໍາໃຊຸ້ກັບຜູຸ້ກະທໍາຜ ດທັງໝົດ. 
  

ການສະເໜ:ີ  
 ຈໍານວນເງ ນທີິ່ປະຊາຊົນສາມາດກູຸ້ຢ ມຈາກກອງທຶນຄວາມໄວຸ້ວາງໃຈຂອງບຸ້ານແມ່ນຕໍໍ່າຫ າຍສະນັັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶິ່ງບໍໍ່ສາມາດລ ເລີິ່ມທ ລະກ ດໃດໆ. ແນະນໍາໃຫຸ້ເພີິ່ມຈໍານວນເງ ນທີິ່ປະຊາຊົນສາມາດກູຸ້ຢ ມ. 
 ສົົ່ງເສີມການປູກຫຍຸ້າລຸ້ຽງສັດ ເພືິ່ອລຸ້ຽງສັດ. 
 ສົົ່ງເສີມການລຸ້ຽງສັດ  
 ຕະຫ າດຈໍາກັດ ສໍາລັບ ຜະລ ດຕະພັນກະສ ກໍາ, ໂຄງການໄດຸ້ຖືກຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ສະໜັບສະໜູນກ ດຈະກໍາການ

ຕະຫ າດ. 
 ປ່າໄມຸ້ໃນເມືອງແມ່ນປ່າແປກ, ເຊ ິ່ງເປັນບ່ອນທີິ່ສາມາດປູກເຫດັແດງໄດຸ້, ເຫັດຊະນ ດນີັ້ມີລາຄາແພງ ແລະ ມີ

ຄວາມຕຸ້ອງການສູງໃນຕະຫ າດດັົ່ງນັັ້ນກ ດຈະກໍານີັ້ຄວນໄດຸ້ຮັບການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າເຂົັ້າຕະຫ າດຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ. 
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ຫຸ້ອງການຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ຫວົເມອືງ ເມອືງ, ແຂວງຫວົພນັ ແຂວງ 

28/01/2018 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ:  

1. ທ່ານ ເມດຕາ ນັນທະວົງດວງດີ , ຫຸ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມເມືອງ, 

ຫົວໜຸ້າຫຸ້ອງການ, ໂທລະສັບ : 35559425  

ສະຫ ຼຸບສງັລວມ: 

 ໂຄງການພັດທະນາການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຂອງ LMDP ແມ່ນ ກໍາລັງດໍາເນີນໂຄງການອອກໃບຕາດ ນໃນ 13 ບຸ້ານ

, ໂຄງການນີັ້ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ GIZ  

 ໂຄງການໄດຸ້ເລືອກເອົາບຸ້ານທີິ່ຊຼຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮດັແຜນທີິ່ປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ  

ສ ິ່ງທຸ້າທາຍ:  

 ການຈັດສັນງ ົບປະມານແມ່ນມີຄວາມຊັກຊຸ້າສະເຫມີສະນັັ້ນວຽກງານບໍໍ່ສາມາດເຮັດສໍາເລັດ ຕາມແຜນການທີິ່
ວາງໄວຸ້ 
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ຫຸ້ອງການສະຫະພນັແມຍ່ ງ, ເມອືງຫວົເມອືງ, ແຂວງຫວົພນັ 

28/01/2018 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ:  

1. ນາງ ອ ນແປງ ວົງສ ກ , ສະຫະພັນແມ່ຍ ງເມືອງ, ໂທ : 98959199  

2. ທ່ານ ນາງ ຫ ຸ້າພອນ ສົມທະວົງ , ຫົວໜຸ້າ ສະຫະພັນແມ່ຍ ງເມອືງ, ໂທ : 55982382  
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- ກອງທຶນບຸ້ານມີຄວາມຈໍາກັດຫ າຍ, ສະນັັ້ນປະຊາຊົນບໍໍ່ສາມາດດໍາເນີນທ ລະກ ດໃດໆໂດຍການກູຸ້ຢ ມເງ ນຈາກກອງ

ທຶນບຸ້ານ           

- ງ ົບປະມານ ສໍາລັບ ການຕ ດຕາມກວດກາກ ດຈະກໍາກອງທຶນແມ່ນບໍໍ່ພຽງພໍ ດັົ່ງນັັ້ນການເຮັດວຽກຕ ດຕາມ
ກວດກາບໍໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຕາມແຜນການ.           

ແນວລາວສຸ້າງຊາດ, ເມອືງຫວົເມອືງ, ແຂວງຫວົພນັ 

28/01/2018 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ:  

1. ທ່ານ ຄໍາໄຊ ປາຢາຕົວ  
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ສ ິ່ງທຸ້າທາຍ:  

ການຈັດສັນງ ົບປະມານແມ່ນມີຄວາມຊັກຊຸ້າສະເຫມີສະນັັ້ນວຽກງານບໍໍ່ສາມາດເຮັດສໍາເລັດຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວຸ້  

 

 

ບຸ້ານຮອ່ງອຸ້ອຍ, ເມອືງ ຫວົເມອືງ ແຂວງຫວົພນັ 

2 9 /01/2018 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ:  

1. ທ່ານ ສົມສ ີ, ນາຍບຸ້ານ 

2. ທ່ານ ຈັນພອນ , ແນວໂຮມບຸ້ານ 

3. ປະຊາຊົນ 31 ຄົນ (ຍ ງ 19 ຄນົ) (ເບ ິ່ງລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມໃນບລົງທະບຽນທີິ່ຕ ດຄັດມາ) - ບຸ້ານກຶມມ  

ສະຫ ຼຸບສງັລວມ: 

 ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການແມ່ນ: ກອງທຶນບຸ້ານ, ລາຍໄດຸ້ຈາກເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ  
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ສ ິ່ງທຸ້າທາຍ/ສະເໜ:ີ  

 ໃນຕອນເລີິ່ມຕົັ້ນຂອງໂຄງການມັນເປັນສ ິ່ງທຸ້າທາຍຫ າຍທີິ່ຈະສະໜັບສະໜູນຊາວບຸ້ານໃຫຸ້ເຂົັ້າໃຈເປົື້າ ໝາຍ 
ຂອງໂຄງການໂດຍລວມ ແລະ ກ ດຈະກໍາຈະສະໜັບສະໜູນ ສ ິ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ແນວໃດ. 

 ໂຄງການກໍາມະສ ດທີິ່ດ ນ ແລະ ການອອກໃບຕາດ ນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນບຸ້ານນີັ້. 
 ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງຄວນສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງບຸ້ານເລືັ້ອຍໆ ເພືິ່ອເພີິ່ມສະມັດຕະພາບ

ກະສ ກໍາ. 
 ສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນກ ດຈະກໍາສຸ້າງລາຍໄດຸ້ຂອງທຸ້ອງຖ ິ່ນ. 
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2.4. ໃບລງົທະບຽນ ຈາກການປກຶສາຫາລ ື
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3. ໄຊຍະບລູ ີ

3.1. ສະຫ ຼຸບສງັລວມ 
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ປະກອບມີ 11 ເມືອງທີິ່ມີພົນລະເມືອງຫລາຍກວ່າ 384,000 ຄົນ (ຈາກການສໍາຫ ວດຄວົເຮືອນປີ 

2015). ແຂວງແມ່ນມີຫ າຍຊນົເຜົົ່າ (ມີ 8 ຊົນເຜົົ່າຫ ັກຄື: ລາວ, ຍວນ , ມົັ້ງ , ລືັ້, ໄຕດໍາ , ກຶມມ , ອີວມຽນ  ແລະ  

ໄພຣ)  ແລະ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ສະໜັບສະໜູນການດ າລົງຊີວ ດຂອງເຂົາເຈົັ້າໂດຍການເຮດັກ ດຈະກ າດຸ້ານກະສ ກ າ  

ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້. ແຂວງໄຊຍະບູລ ີມີເນືັ້ອທີິ່ທັງໝົດ 1.560.042 ເຮັກຕາ ແລະ ເປັນເຂດປະສົມ

ຂອງພູພຽງ ແລະ ພູພຽງ. ຄາດຄະເນວ່າ 92% ຂອງຄົວເຮືອນໃນແຂວງດໍາເນີນກ ດຈະກໍາການຜະລ ດກະສ ກໍາ, ໃນ

ເນືັ້ອທີິ່ດ ນປະມານ 228,296 ເຮັກຕາ (ປະມານ 11% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ທົົ່ວແຂວງ), ໃນນັັ້ນປະມານເຄ ິ່ງໜຶິ່ງ ຂອງເນືັ້ອທີິ່

ດ ນປູກສາລ,ີ ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ເຂົັ້າ. ແຂວງໄຊຍະບູລ ີມັກຖືກເອີັ້ນວ່າ “ກະຕ່າເຂົັ້າ” ຂອງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດ

ລາວ, ຍຸ້ອນວ່າມັນມີເນືັ້ອທີິ່ປູກເຂົັ້າເກືອບສອງເທົົ່າເມືິ່ອທຽບໃສ່ບັນດາ ແຂວງພາກເໜືອ . ການລຸ້ຽງສັດກໍໍ່ມີຄວາມ

ສໍາຄັນໃນແຂວງ, ຕົັ້ນຕໍແມ່ນ ງ ົວ, ເປັດ, ໄກ່ ແລະ ໝູ. 

ປະມານ 84% ຂອງແຂວງຍັງມີທີິ່ດ ນປ່າໄມຸ້ (ຫລາຍກວ່າ 1,3 ລຸ້ານເຮັກຕາໃນ ປີ 2015), ໃນນັັ້ນປະມານ 21% 

ຄາດວ່າຈະປູກເປັນພືດພັນໃໝ່. ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ທີິ່ຍັງເຫ ືອແມ່ນປ່າປ່ຽນໃບປະສົມ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 812,614 ເຮັກຕາ), 

ປ່າດົງດ ບບາງແຫ່ງ (148,344 ເຮັກຕາ),  ແລະ ປ່າດົງດ ບແຫຸ້ງ (ປ່າ 9,020 ເຮັກຕາ). ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ນີັ້ຍັງລວມເອົາ

ສາມປະເພດຂອງເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້; ປ່າສະຫງວນ - 209,940 ເຮັກຕາ (ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດໜຶິ່ງ, ນໍໍ້າປ ຍ ; 4 ເຂດປ່າ

ສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ;  ແລະ ປ່າສະຫງວນເມືອງ 3 ແຫ່ງ); ປ່າປ້ອງກັນ - 596,696 ເຮັກຕາ (ເຂດປ່າປ້ອງກັນ 6 

ແຫ່ງ, ປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວ 9 ແຫ່ງ  ແລະ  ປ່າປ້ອງກັນເມືອງ 3 ແຫ່ງ);  ແລະ ປ່າຜະລ ດ - ຫົກເນືັ້ອທີິ່ ລວມທັງໝົດ 

340,595 ເຮັກຕາ. 

ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດນໍ້ໍາປ ຍ ກວມເອົາບາງສ່ວນຂອງ 3 ເມືອງໃນແຂວງ, ເປັນທີິ່ຢູ່ອາໃສຂອງສັດລຸ້ຽງລູກດຸ້ວຍນໍໍ້າ 

ນົມ 52 ຊະນ ດ, ສັດປີກ 98 ຊະນ ດ, ສັດເລືອຄານ 13 ຊະນ ດ, ສັດປະເພດເຄີິ່ງບົກເຄີິ່ງນໍໍ້າ 3 ຊະນ ດ, ປາ 15 ຊະນ ດ 

ແລະ ແນວພັນອືິ່ນໆ, ສັດ ແລະ ສັດແມງໄມຸ້ຕ່າງໆເຊ ິ່ງເປັນຕົວແທນເປັນສູນກາງທີິ່ສໍາຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນໃນປະເທດ. 

ເຖ ງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເຖ ງແມ່ນວ່າແຂວງດັົ່ງກ່າວມີພືັ້ນທີິ່ປົກປ້ອງຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ແຕ່ສ ິ່ງທຸ້າທາຍທີິ່ເກີດຂືັ້ນໂດຍການ

ປ່ຽນແປງແນວໂນຸ້ມການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຍຸ້ອນກ ດຈະກໍາ ຂອງມະນ ດ, ເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາມີການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ 

ການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ. 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ 5 ປີ (2016-2020)  ແລະ ແຜນພັດທະນາກະສ ກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ 5 ປີ (2016 - 

2020) ແຂວງໄຊຍະບູລ ີທັງສອງລັດວ່າການປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ທີິ່ມີຢູ່ ແລະ ເພີິ່ມການປົກຫ ຸ້ມຂອງ
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ປ່າໄມຸ້ໃຫຸ້ 70% ໃນ ປີ 2020. ນີັ້ເປົື້າໝາຍຈະບັນລ ໄດຸ້ໂດຍຜ່ານການສົົ່ງເສີມການຟ ື້ນຟູປ່າໄມຸ້ທໍາມະຊາດ, ການຈັດ

ປະເພດການຜະລ ດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ການອະນ ລັກ, ປ່າສະຫງວນ, ການຈັດສັນທີິ່ດ ນປ່າໄມຸ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງປະຊາຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ກ ດຈະກໍາການອະນ ລັກໃນເຂດນໍໍ້າ. ນອກຈາກນັັ້ນແຜນພັດທະນາກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ 5 

ປີມີຈ ດປະສົງເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການຜະລ ດເປັນສ ນຄຸ້າພຸ້ອມດຸ້ວຍແຮງຈູງໃຈເພືິ່ອເພີິ່ມມູນຄ່າການສົົ່ງອອກ. ຍ ດທະສາດເພືິ່ອ
ບັນລ ເປົື້າໝາຍເຫ ົົ່ານີັ້ລວມມີການຂະຫຍາຍການປູກໄມຸ້ຊະນ ດຕົັ້ນໄມຸ້ທີິ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນອ ດສາຫະກໍາ 
ປ ງແຕ່ງໄມຸ້ໃນແຂວງ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການຜະລ ດຕະພັນໄມຸ້ໃນຂະນະທີິ່ສົົ່ງເສີມການຂ ດຄົັ້ນໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ. 

ເຖ ງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມີການປະເມີນວ່າໃນໄລຍະປີ 2005 ເຖ ງປີ 2015, ເນືັ້ອທີິ່ດ ນກະສ ກໍາເພີິ່ມຂືັ້ນຫ າຍກວາ່ຮຸ້ອຍພັນ

ເຮັກຕາໃນຂະນະທີິ່ປະມານຈໍານວນທີິ່ດ ນປ່າໄມຸ້ຖືກສູນເສຍໄປໃນໄລຍະດຽວກັນ. ກ ດຈະກໍາດຸ້ານກະສ ກໍາ, ການຂ ດຄົັ້ນ

ແບບບໍໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າເປັນຕົວຂັບເຄືິ່ອນຫ ັກຂອງການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປາ່ ແລະ ການຕັດໄມຸ້ທໍາ 
ລາຍປ່າຢູ ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຕົວຂັບເຄືິ່ອນອືິ່ນໆຂອງການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ, ເຊ ິ່ງມີທ່າແຮງທີິ່ຈະເພີິ່ມຂືັ້ນໃນອະນາຄົດ, 

ປະກອບມີການສຸ້າງສວນປູກຕົັ້ນໄມຸ້ອ ດສາຫະກໍາ, ການລຸ້ຽງສັດໂດຍຊາວບຸ້ານ ແລະ ເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ. 

ການດ ່ນດ່ຽງປະຊາກອນທີິ່ກໍາລັງເພີິ່ມທະວີຄວາມຕຸ້ອງການທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ, ການສົົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນສ ນຄຸ້າ (ລວມ

ທັງສາລ,ີ ໝາກເດືອຍ, ມັນຕົັ້ນ, ອຸ້ອຍ, ຖົົ່ວດ ນ ແລະ  ໝາກງາ), ການປູກຕົັ້ນໄມຸ້ອ ດສາຫະກໍາ  ແລະ ການລຸ້ຽງສັດ

ດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ ແລະ ການສືບພັນຄືນໃໝ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຄ ຸ້ມຄອງຢ່າງລະມັດລະວັງ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ການຕັດໄມຸ້ຜ ດກົດໝາຍ, ການຂ ດຄົັ້ນແບບບໍໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ໄພຂົົ່ມຂູ່ອືິ່ນໆທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໃນ

ອະນາຄົດເຊັົ່ນ: ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ການຂ ດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງສາມາດລວມຕວົກັນ

ເພືິ່ອສຸ້າງສະພາບແວດລຸ້ອມທີິ່ທຸ້າທາຍໃຫຸ້ແກ່ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້. 

  

3.2. ການຄົັ້ນພບົທີິ່ສາໍຄນັ ຂອງກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລ ື
ໄຊຍະບູລ ີແມ່ນປະເທດທີິ່ຜະລ ດສາລີທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສ ດຂອງປະເທດ, ປະຈ ບັນແມ່ນກວມເອົາ 22% ຂອງການຜະລ ດສາລີ

ແຫ່ງຊາດ. ສ ິ່ງນີັ້ໄດຸ້ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ແລະ ມີການຄວບຄ ມຕໍໍ່າສ ດນັບຕັັ້ງແຕ່ການນໍາໃຊຸ້ສັນຍາກະສ ກໍາໃນ
ຕົັ້ນຊຼຸມປີ 2000. ລັດຖະບານຢາກຫ ຼຸດປະລ ມານເຂົັ້າສາລີທີິ່ຜະລ ດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ແຕ່ກໍໍ່ບໍໍ່ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາ

ຕຸ້ອງການທົດແທນແນວໃດ. ການປູກພືດທີິ່ສໍາຄັນອືິ່ນໆໃນເຂດພືັ້ນທີິ່ກໍາລັງອາໄສແຕ່ຝົນເຂົັ້າໄຮ່ທົົ່ງນາ, ເຊັົ່ນດຽວກັນ

ກັບຮາກ ແລະ ພືດຜັກອືິ່ນໆ. 

ອໍານາດການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່າວວ່າຍຸ້ອນຂາດປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ພາໃຫຸ້ມີຄວາມ
ຫຍ ຸ້ງຍາກໃນການປະສານງານ. 
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ເມືອງ ແລະ ແຂວງມີຄວາມເຫນັແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດສັນຄວາມຮັບຜ ດຊອບລວມທັງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ວຽກງານຕວົຈ ງໃນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ແລະ ເຂດແດນ ຂອງບຸ້ານ. 

ປະຊາຊົນໄດຸ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງຍຸ້ອນວ່າລາຄາສາລີມີການເໜັງຕີງຢ່າງຫ ວງຫ າຍເຊ ິ່ງເປັນຄວາມກັງວົນຕົັ້ນຕໍໃນຂັັ້ນບຸ້ານ. 

 

3.3. ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລ ື
ໄຊຍະບູລ ີປຶກສາຫາລືໄດຸ້ຈັດຂຶັ້ນໃນວັນ 4/2/2019 ທີິ່ທັງ ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແຂວງ ແລະ ຫຸ້ອງການກະສ 

ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ເມືອງ ແລະ ໃນ ບຸ້ານໂພນແກຸ້ວ ໃນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ: 

1. ກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເມືອງ ແລະ  ແຂວງ 
2. ບຸ້ານໂພນແກຸ້ວ, ເມືອງໄຊຍະບລູີ 

ໃນພະນັກງານທັງໝົດ 2 ຄົນຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບຸ້ານໄດຸ້ມີການໂອຸ້ລົມສົນທະນາກັນເປັນ

ເວລາ 2 ວັນ. ຜູຸ້ຕອບທັງໝົດ ແມ່ນຜູຸ້ຊາຍ. ໃນບຸ້ານ, ຊາວບຸ້ານ 18 ຄົນໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື, ໃນ

ນັັ້ນ 2 ຄົນເປັນແມ່ຍ ງ. 

  

ທີມງານທີິ່ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືແມ່ນມີ 4 ຄົນດັົ່ງນີັ້: 

ທ່ານ ອະພ ສ ດ ປັນຍາສັກ , ຈາກ REDD+, ໂທ : 020 7874 2208  

ທ່ານ ຮົວທໍໍ່  ຢົວຢີ, ຈາກ GIZ- CliPAD , ໂທລະສັບ : 030 511 2571 

ນາງ ຈັນສ ກ ອ ນພູວັນ , ຈາກ Geo-Sys, ໂທ : 020 2252 6582  

ນາງວ ໄລພອນ ວົງພ ດ, ຈາກ Geo-Sys, ໂທລະສັບ 020 5566 5151  

  

ພະແນກກະສ ກາໍ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ ແລະ ຫຸ້ອງການກະສ ກາໍ ແລະ ປາ່ໄມຸ້, ເມືອງໄຊຍະບລູ,ີ ແຂວງໄຊຍະບລູ ີ 

4/02/19 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ: 

1. ທ່ານ ສົມປອງ ຈ ດຕະວົງ , ຮອງຫົວໜຸ້າຂະແໜງປ່າໄມຸ້, ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້  

2. ທ່ານ ຄໍາພອນ - ຫົວໜຸ້າ ຫຸ້ອງການກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເມືອງ 
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ຄໍາເຫັນ: 

ບັນຫາສັງຄົມຕົັ້ນຕໍທີິ່ຖືກຍົກຂຶັ້ນມາລວມມີ:   

ໂຄງການໄດຸ້ເລີິ່ມຕົັ້ນມາແຕ່ ປີ 2009, ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ GIZ ແລະ ພວກເຂົາມີວ ໄສທັດຮອດປີ 

2020 ສາມາດບັນລ ເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້ໄດຸ້ 70%. ຍັງບໍໍ່ທັນມີເຂດແດນທີິ່ຈະແຈຸ້ງ ກ່ຽວກັບ ພືັ້ນທີິ່ປ້ອງກັນ ຫລ ືເຄືິ່ອງມືຄ ຸ້ມ

ຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້. 

ມີບຸ້ານ ສໍາຄັນ ຈໍານວນໜຶິ່ງຢູ່ໃກຸ້ເຂດປົກປ້ອງ, ບຸ້ານໂພນແກຸ້ວ ເປັນບຸ້ານຕົວແບບທີິ່ໄດຸ້ສະເໜີ ເພືິ່ອທົດລອງກ ດຈະກໍາ 

ໃໝ່. 

ມັນເປັນສ ິ່ງທຸ້າທາຍຫ າຍທີິ່ຈະນໍາໃຊຸ້ການບັງຄບັໃຊຸ້ກົດໝາຍໃດໆກ່ຽວກັບບັນຫາການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ (ບາງຄັັ້ງກໍໍ່ໝາຍ 
ເຖ ງການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ) ເນືິ່ອງຈາກວ່າວ ທີການທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວບໍໍ່ມີປະສ ດຕ ຜົນຍຸ້ອນການປະຕ ບັດວັດທະນະທໍາ ຂອງ
ປະຊາຊົນໃນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ມັນຕຸ້ອງການການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຫລືປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ 

ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ໃຫຸ້ແກ່ຊາວບຸ້ານ. 

ມີບັນຫາຂອງການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ໂດຍອໍານາດການປົກບຸ້ານຜູຸ້ທີິ່ຂາດປະສົບການໃນການປະຕ ບັດ ແລະ ຈາກລະດັບ
ເຂດການສຶກສາທີິ່ມີຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກກັບການຕ ດຕາມ ແລະ ການກວດກາ 

ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບ ການເຄືິ່ອນຍຸ້າຍປະຊາຊົນຜູຸ້ທີິ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດພືັ້ນທີິ່ປ່າທໍາມະຊາດລົງໄປໃນ
ພືັ້ນທີິ່ຕໍ່ໍາທີິ່ດ ນຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ບັນລ ຜົນໄດຸ້, ເພາະສະນັັ້ນ ການລົບກວນປ່າທໍາມະຊາດແມ່ນຍັງເກີດຂຶັ້ນ. 

ບຸ້ານໂພນແກຸ້ວ, ເມອືງໄຊຍະບລູ,ີ ແຂວງໄຊຍະບລູ ີ 

4/02/2019 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ:  

1. ທ່ານ ຄໍາພອນ - ຫົວໜຸ້າ ຫຸ້ອງການກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເມືອງ 

2. ປະຊາຊົນ 18 ຄົນ, ໃນນັັ້ນມີແມ່ຍ ງ 2 ຄົນ 

ບຸ້ານໂພນແກຸ້ວ ເປັນບຸ້ານເຜົົ່າມົັ້ງ ແລະ ໃກຸ້ກັບເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ 

ບັນຫາ ແລະ ສ ິ່ງທຸ້າທາຍ: 

 ເຖ ງແມ່ນວ່າທາງເມືອງອຸ້າງວາ່ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ມີຢູ່ແລຸ້ວ, ແຕ່ບຸ້ານກໍໍ່ຍັງຮັກສາວ່າພວກເຂົາມີລະບົບ

ການລາດຕະເວນ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ມີຢູ່, ເຊ ິ່ງພວກເຂົາຈ່າຍປະມານ 40,000 ກີບຕໍໍ່ປີ.  

 ເຖ ງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຍັງຖືກລົບກວນຈາກປະຊາຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນ. 
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 ບໍໍ່ມີງ ົບປະມານ ເພືິ່ອດໍາເນີນກ ດຈະກໍາການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທີິ່ເໝາະສົມ. 
 ການນໍາໃຊຸ້ການບັງຄບັໃຊຸ້ກົດໝາຍບໍໍ່ມີປະສ ດຕ ພາບ - 70% ຂອງບຸ້ານມີພຽງແຕເ່ຂົັ້າເຖ ງພືັ້ນທີິ່ສູງ, ສະນັັ້ນ

ຊົນລະປະທານບໍໍ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບ ການປູກເຂົັ້າ. 
 ນະໂຍບາຍການຟ ື້ນຟູຊີວ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກແມ່ນກົງກັນຂຸ້າມກັບລະບຽບການ
ອະນ ລັກປ່າໄມຸ້. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການເພີິ່ມພືັ້ນທີິ່ກະສ ກໍາຕຸ້ອງການທີິ່ດ ນເພີິ່ມເຕີມ (ການນ າໃຊຸ້ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ທີິ່ມີ

ທ່າແຮງ) ຫລ ືການເພີິ່ມຜະລ ດຕະພາບຂອງເນືັ້ອທີິ່ດ ນທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ (ປັດໄຈນ າເຂົັ້າຈາກພາຍນອກເຊັົ່ນ
ຊົນລະປະທານ). ຊາວບຸ້ານຮູຸ້ສກຶວ່າການລຸ້ຽງສັດແມ່ນມີປະສ ດຕ ພາບ ແລະ  ເໝາະສົມກວ່າໃນຂົງເຂດນີັ້. 
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3.4. ໃບລງົທະບຽນ ຂອງກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລ ື
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4. ແຂວງອ ດົມໄຊ 

4.1. ສະຫ ຼຸບສງັລວມ 
ແຂວງອ ດົມໄຊ ຕັັ້ງຢູ່ໃຈກາງພາກເໜືອ ຂອງລາວ, ທ ດຕາເວນັຕົກຕ ດກັບແມ່ນໍໍ້າຂອງ. ມັນມີເສັັ້ນຊາຍແດນສາກົນຍາວ 

22,5 ກມກັບຈີນຢູ່ພາກເໜືອ. ດ່ານສາກົນນີັ້ແມ່ນກ ນແຈ ສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ ຂອງ ແຂວງອ ດົມ

ໄຊ, ຍຸ້ອນວ່ານັກລົງທືນ ແລະ ນັກກາລະຕະຫ າດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກປະເທດຈີນ. 

ພູມສັນຖານ ຂອງ ແຂວງອ ດົມໄຊ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພູດອຍ ແລະ ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບນໍໍ້າທະເລປະມານ 300 ເຖ ງ 

1500 ມ. ແຂວງອ ດົມໄຊ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 314,377 ກວ່າຄົນ (ນັບໃນປີ 2015) ໃນ 7 ເມືອງ. ຄວາມຫ າກ

ຫ າຍຂອງຊົນເຜົົ່າໃນແຂວງແມນ່ສູງ, ມີປະມານ 14 ຊົນເຜົົ່າທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຊົນເຜົົ່າກຶມມ ແມ່ນກ ່ມດຽວທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສ ດ

ເຊ ິ່ງປະກອບດຸ້ວຍຫ າຍກວ່າ 80% ຂອງປະຊາກອນ, ກ ່ມຊົນເຜົົ່າອືິ່ນໆລວມມີເຜົົ່າລາວ, ເຜົົ່າມົັ້ງ, ອາຂ່າ, ພວນ, ລີ, 

ຍາງ, ອີກ ໍແລະ ຫໍໍ້ ແລະ ອືິ່ນໆ. ເນືັ້ອທີິ່ດ ນຂອງແຂວງແມ່ນຫລາຍກວ່າ 1,194,924 ເຮັກຕາ, ໃນນັັ້ນເນືັ້ອທີິ່ 1,1 

ລຸ້ານເຮັກຕາ (91%) ຖືວ່າເປນັເຂດປ່າໄມຸ້. ໃນເນືັ້ອທີິ່ດ ນປ່າໄມຸ້ນີັ້, 48% ເປັນພືດພັນຟ ື້ນຟູ. ເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້ທີິ່ຍັງເຫ ືອ

ແມ່ນປ່າປ່ຽນໃບປະສົມ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 548,954 ເຮັກຕາ) ແລະ ໃນປ່າດົງດ ບທີິ່ມີໜຸ້ອຍກວ່າ (17,023 

ເຮັກຕາ). 

ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະສ ກໍາ ແບບກ ຸ້ມຕົນເອງເຊ ິ່ງຖືກຄອບງາໍ ໂດຍການຫັນປ່ຽນການປູກ
ເຂົັ້າໄຮ່ ແລະ ພືດຊະນ ດອືິ່ນໆ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການລຸ້ຽງຊບີໃນຄົວເຮືອນ, ເຊ ິ່ງສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ພືັ້ນທີິ່

ປ່າໄມຸ້. ການປູກພືດທີິ່ ສໍາຄັນ ໃນ ແຂວງອ ດົມໄຊ ປະກອບມີຢາງພາລາ, ກຸ້ວຍ, ເຂົັ້າ (ທັງເຂດເນີນສູງ ແລະ 

ເຂົັ້າເປ ອກ), ສາລ,ີ ອຸ້ອຍ, ວຽກທີິ່ຈີກຂາດ, ສໍາເນົາ, ຖົົ່ວ ແລະ  ໝາກງາ. ມີແຫລ່ງນໍໍ້າທີິ່ສໍາຄັນຫລາຍຢ່າງທີິ່ມີບົດບາດ 

ສໍາຄັນໃນກ ດຈະກໍາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງໂດຍສະເພາະດຸ້ານກະສ ກໍາ  ແລະ ການປະມົງ. ການພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ສະຖານທີິ່ທາງການທະຫານທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ, ບໍໍ່ໄດຸ້ກ່າວເຖ ງໃນການປຶກສາຫາລືແຕ່

ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມໂດຍອີງໃສ່ແຜນການເມືອງພວກເຂາົສາມາດເພີິ່ມທະວີການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ຫ ື ການເສືິ່ອມໂຊມໃນ
ອະນາຄົດ. 

ປີ 2005 ເຖ ງປີ 2015, ເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້ທັງໝົດ ເພີິ່ມຂືັ້ນໃນຂະນະທີິ່ເນືັ້ອທີິ່ດ ນກະສ ກໍາຫ ຼຸດລົງທັງໝົດປະມານ 14,000 

ເຮັກຕາ. ມີແນວໂນຸ້ມວ່າການປູກຕົັ້ນໄມຸ້ອ ດສາຫະກໍາເພີິ່ມຂືັ້ນ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ, ແມ່ນ 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ສໍາລັບ ແນວໂນຸ້ມນີັ້. ການເພີິ່ມຂືັ້ນຂອງປາ່ໄມຸ້, ເຖ ງແມ່ນວ່າການເພີິ່ມພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ລວມ ແລະ ການ

ຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າຊຸ້າລົງ ແລະ ການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ, ແຕ່ສະແດງແນວໂນຸ້ມທີິ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ

ເພີິ່ມຂືັ້ນໃນປ່າປ່ຽນໃບປະສົມເຊ ິ່ງມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ການສະໜອງການບໍລ ການທີິ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ  ໜຸ້າທີິ່ນ ເວດ
ວ ທະຍາທີິ່ສະໜອງ ໂດຍລະບົບນ ເວດປ່າໄມຸ້ທີິ່ສັບສົນໃນແຂວງ. 
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ນອກຈາກນັັ້ນ, ສາເຫດທີິ່ພາໃຫຸ້ເກີດການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການຕັດໄມຸ້ທ າລາຍປ່າເຊ ິ່ງລວມມີການຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງປະຊາກອນ, ການຍົກຍຸ້າຍຖ ິ່ນຖານ, ກໍາລັງການຕະຫ າດ, ຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ການຂາດທາງເລືອກໃນການດໍາ 

ລົງຊີວ ດ, ການຈັດສັນທີິ່ດ ນບໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນລວມທັງການປົກຄອງທີິ່ບໍໍ່ດີ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້

ກົດໝາຍກໍຈະເປັນໄປໄດຸ້ທັງໝົດ, ຖຸ້າປ່ອຍໃຫຸ້ບໍໍ່ມີການກວດກາ, ສືບຕໍໍ່. ການສ ມໃສ່ການປູກພືດເສດຖະກ ດເປັນ

ເງ ນສົດໄດຸ້ຖືກກໍານົດວ່າເປັນຕົວຂັບເຄືິ່ອນທີິ່ ສໍາຄັນໃນການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເສືິ່ອມໂຊມຂອງແຕ່ລະເມືອງ
ໃນ ແຂວງອ ດົມໄຊ . ສາລ,ີ ວຽກທີິ່ຈີກ, ໝາກງາ, ໝາກ ແໜ່ງ, ຖົົ່ວເຫ ືອງ, ໝາກໂມ, ປູກກຸ້ວຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ປູກຢາງພາລາ (ໂດຍມີໂຄງການປູກຝັງຕາມສັນຍາ), ທັງໝົດ ແມ່ນຖືກກ ານົດວ່າເປັນຜູຸ້

ສາເຫດ ຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້. 

ແຂວງອ ດົມໄຊ ມີປ່າຜະລ ດ 220,790 ເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນ 443,550 ເຮັກຕາ (ໃນນັັ້ນລວມມີປ່າປ້ອງກັນຂອງ

ແຂວງ 19 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ 4 ເມືອງ),  ແລະ ປ່າສະຫງວນ 118,000 ເຮັກຕາ (ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ພຫູີຜີ

ເນືັ້ອທີິ່ 87,350 ເຮັກຕາໃນ 2 ເມືອງ). ປ່າໄມຸ້ ຂອງ ແຂວງອ ດົມໄຊ ເປັນພືັ້ນທີິ່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດຸ້ານຊີວະນາໆ

ພັນ ແລະ ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສແບບທໍາມະຊາດຂອງພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ. ນີັ້ປະກອບມີສັດທີິ່ມີລາຍຊືິ່ສີແດງເຊັົ່ນ: ເສືອ, ໝີ

, ຊຸ້າງ,  ແລະ ກວາງ. ແຂວງອ ດົມໄຊ ຍັງເປັນພືັ້ນທີິ່ນົກຊະນ ດທີິ່ສໍາຄັນຂອງລາວແມ່ນໍໍ້າ ຂອງໃນພາກເໜືອ ເຊ ິ່ງເປັນ

ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຫ າຍສາຍພນັທີິ່ສໍາຄັນ. ໄພຂົົ່ມຂູ່ຕໍໍ່ຊີວະນາໆພັນປະກອບມີການລ່າສັດ, ການເພີິ່ມຂືັ້ນຂອງມົນລະພ ດ, 

ພຸ້ອມທັງການສູນເສຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ການເສືິ່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມຸ້. 

4.2. ການຄົັ້ນພບົທີິ່ສາໍຄນັ ຈາກກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລ ື
ຢູ່ ແຂວງອ ດົມໄຊ, ຫ າຍກວາ່ເຄ ິ່ງໜຶິ່ງ ຂອງເນືັ້ອທີິ່ການຜະລ ດກະສ ກໍາທັງໝົດ ແມ່ນການຜະລ ດສາລີ. ຜະລ ດຕະພັນນີັ້

ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາສົມທົບກັບນັກລົງທຶນພາຍນອກ, ຫ າຍຄົນແມ່ນນັກລົງທຶນຈາກປະເທດເພືິ່ອນ

ບຸ້ານ. ການປູກພືດຕົັ້ນຕໍອືິ່ນໆ ລວມທັງພຶດທີິ່ອາໄສແຕ່ຝົນ ເຊັົ່ນ ເຂົັ້ານາ ແລະ ໄຮ່ເຂົັ້າ ທີິ່ມີການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ 

ການປູກພືດຜັກເພືິ່ອຂາຍ ເພືິ່ອບໍລ ໂພກພາຍໃນປະເທດ. 

ສາເຫດຕົັ້ນຕໍຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ການເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້ເສືິ່ອມໂຊມ ໄດຸ້ຖືກກ ານົດວ່າເປັນການຂະຫຍາຍພືັ້ນທີິ່
ກະສ ກໍາ ສໍາລັບ ທັງການປູກພືດເສດຖະກ ດ (ໂດຍສະເພາະ ຢາງພາລາ)  ແລະ ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ.  

ຊົນເຜົົ່າທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສ ດໃນແຂວງແມ່ນປະຊາຊົນເຜົົ່າກຶມມ , ປະມານເກືອບ 60% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.  

ການປຶກສາຫາລືຂັັ້ນແຂວງທີິ່ດາໍເນີນການ ສໍາລັບ ການປະເມີນນີັ້ໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າແຜນທີິ່ປ່າໄມຸ້ຂອງແຂວງໄດຸ້ຖືກ
ສຸ້າງຂືັ້ນໃນ ປີ 1995 ແລະ ສະນັັ້ນມັນບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງ. ການປັບປ ງກ ດຈະກໍາ ສຸ້າງແຜນທີິ່ເຫລົົ່ານີັ້ຈະເປັນສ່ວນ 

ສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ. ການສະໜັບສະໜູນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອທົບທວນຄືນໂຄງການອອກໃບ
ຕາດ ນ ແລະ  ກໍານົດເຂດແດນຍຸ້ອນວ່າກ ດຈະກໍານີັ້ຍັງບໍໍ່ທັນສໍາເລັດໃນທົົ່ວແຂວງ. 
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ເຖ ງແມ່ນວ່າເອກະສານຂອງໂຄງການໄດຸ້ກໍານົດສາລີເປັນພືດທີິ່ ສໍາຄັນ ໃນພືັ້ນທີິ່, ແຕ່ການປຶກສາຫາລືລະດັບແຂວງໄດຸ້

ປຶກສາຫາລ ືກ່ຽວກັບ ການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ປູກຢາງພາລາ ແລະ ກຸ້ວຍໃນແຂວງເປັນຜູຸ້ຂັບເຄືິ່ອນການຕັດໄມຸ້ທ າລາຍປ່າ
ຕືິ່ມອີກ, ການປູກໄມຸ້ເຫ ົົ່ານີັ້ຍັງເປັນຄວາມກັງວົນຕໍໍ່ສະພາບແວດລຸ້ອມໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນຍຸ້ອນວ່າພວກເຂົາຕຸ້ອງການໃຊຸ້ຢາຫ າຍ 

(ທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄວບຄ ມ) ຢາປາບສັດຕູພືດ. 

ເຈົັ້າໜຸ້າທີິ່ຂັັ້ນແຂວງສະໜບັສະໜູນໂຄງການເປົື້າໝາຍ, ແຕ່ມີຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ການປະສານງານກັບຜູຸ້ມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ແລະ ເນັັ້ນໜັກເຖ ງຄວາມສໍາຄັນຂອງການວ ເຄາະຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າ ສໍາລັບ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດພືັ້ນຖານທີິ່ຖືກຕຸ້ອງເພືິ່ອປະເມີນວ່າກ ດຈະກໍາສະໜັບສະໜູນດຸ້ານກະສ ກໍາມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍໍ່ການປົກຫ ຸ້ມ
ຂອງປ່າໄມຸ້. ການສໍາຫ ວດສ ນຄຸ້າເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງທີິ່ຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນແຂວງນີັ້, ເພາະວ່າ

ການເກັບເຄືິ່ອງປ່າ ຂອງດົງແມນ່ກ ດຈະກໍາຫ ັກຂອງປະຊາຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນ. 

ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈຸ້ງຢູ່ບຸ້ານ ນໍໍ້າແພງນາໂຮມ, ເຊ ິ່ງໄດຸ້ຖືກກໍານົດວ່າມີການປະຕ ບັດການຄ ຸ້ມຄອງ

ປ່າໄມຸ້ທີິ່ດ,ີ ໃນລາຄາທີິ່ມີສະຖານະພາບທາງເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຕໍໍ່າກ່ວາເຂດໃກຸ້ບຸ້ານ ເຂົາເຈົັ້າຍຸ້ອນວ່າພວກເຂາົບໍໍ່ໄດຸ້

ຂະຫຍາຍພືັ້ນທີິ່ການຜະລ ດກະສ ກໍາ ຂອງພວກເຂາົ. 

ການປຶກສາຫາລືຂອງບຸ້ານໄດຸ້ເປີດເຜີຍວ່າປະຊາຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນຍັງມີຄວາມກະຕືລືລົັ້ນໃນການສົົ່ງເສີມກົດລະບຽບ ແລະ 
ລະບຽບການທີິ່ຈະແຈຸ້ງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້, ປະມານການອະນ ລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້. ມັນຍັງມີຄວາມສົນໃຈ

ໃນການຮຽນຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ການເພີິ່ມຜົນຜະລ ດ ສໍາລັບ ພືດທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ, ເຕັກນ ກການປູກຝັງແບບຍືນຍົງ, ກະສ ກໍາອ ນຊີ 

ແລະ ການເຂົັ້າເຖ ງໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ ທີິ່ສາມາດສອນວ ທີການເຫ ົົ່ານີັ້. 

ຊາວບຸ້ານກໍໍ່ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ

, ການຕະຫ າດກະສ ກໍາ ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ. 

 

4.3. ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລ ື
ການປຶກສາຫາລືຢູ ່ແຂວງອ ດົມໄຊ ໄດຸ້ຈັດຂືັ້ນໃນລະຫວ່າງວນັທີ 31/1/2019  ແລະ  1/2/2019. ສີິ່ກອງປະຊຼຸມໄດຸ້

ຈັດຂືັ້ນດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

1. ພະແນກກະສ ກໍາ  ແລະ ປ່າໄມຸ້ແຂວງ 
2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນແຂວງ 
3. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມແຂວງ 
4. ບຸ້ານນາງີັ້ວ, ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືເພີິ່ມເຕີມຢູ່ທີິ່ນັັ້ນກັບເຈົັ້າໜຸ້າທີິ່ເມືອງໄຊ 
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ໃນພະນັກງານທັງໝົດ 12 ທ່ານຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບຸ້ານໄດຸ້ມີການໂອຸ້ລົມສົນທະນາກັນ

ເປັນເວລາ 2 ວັນ. ຜູຸ້ຕອບທັງໝົດແມ່ນຜູຸ້ຊາຍ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຊາວບຸ້ານ 64 ໄດຸ້ໂອຸ້ລົມກັບ, ໃນນັັ້ນ 39 ຄົນແມ່ນ

ແມ່ຍ ງ. 

ທີມງານທີິ່ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືແມ່ນມີ 4 ຄົນດັົ່ງນີັ້: 

ທ່ານ ອະພ ສ ດ ປັນຍາສັກ , ຈາກ REDD+ ໂທ : 020 7874 2208  

ທ່ານ ຮົວທໍໍ່ ຢົວຢີ, ຈາກ GIZ- CliPAD , ໂທລະສັບ : 030 511 2571 

ນາງ ຈັນສ ກ ອ ນພູວັນ , ຈາກ Geo-Sys, ໂທ : 020 2252 6582  

ນາງວ ໄລພອນ ວົງພ ດ , ຈາກ Geo-Sys, ໂທລະສັບ 020 5566 5151  

  

ພະແນກກະສ ກາໍ ແລະ ປາ່ໄມຸ້, ແຂວງອ ດມົໄຊ 

ວັນທີ 31/01/201 9 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ:  

ທ່ານ ບ ນເກີດ ສະໜອງໄຊ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ພະແນກກະສ ກໍາ  ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແຂວງອ ດົມໄຊ, ໂທລະສັບ : 020 

22515765  

ທ່ານ ບ ນທັນ ພູມສະຫວັດ, ຫົວໜຸ້າຂະແໜງປ່າໄມຸ້, ໂທລະສັບ : 02022840113  

ທ່ານອາ ອະພ ສ ດ ມະຫາຈ ດ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ຂະແໜງປ່າໄມຸ້, ໂທລະສັບ: 020 558201202     

ຄາໍເຫນັ: 

ແຜນທີິ່ປ່າໄມຸ້ໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາໃນປີ 1995 (ແຜນທີິ່ Topo), ພືັ້ນທີິ່ໄດຸ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງຫ າຍຢາ່ງຕັັ້ງແຕ່ນັັ້ນ

ມາ. ມັນເປັນສ ິ່ງຈໍາເປັນທີິ່ຈະຕຸ້ອງທົບທວນຄືນສະບັບເກົົ່າ ແລະ ປັບປ ງກ່ອນທີິ່ຈະດ າເນີນກ ດຈະກ າການສຸ້າງແຜນທີິ່
ປ່າໄມຸ້ໝູ່ບຸ້ານ. 

ທ ກໆເມືອງໃນ ແຂວງອ ດົມໄຊ ໄດຸ້ຍອມຮັບເອົາໂຄງການ REDD+, ເຊ ິ່ງກວມເອົາ 42 ບຸ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ ິ່ງ

ທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ບັນດາບຸ້ານທີິ່ຕັັ້ງຢູ່ໃກຸ້ກັບເຂດນໍໍ້າ 

ກວດກາ ແລະ ປັບປ ງຄືນວຽກງານຈັດສັນທີິ່ດ ນທີິ່ມີຢູ່/ການແບ່ງເຂດປ່າໄມຸ້ໃຫຸ້ມຄີວາມສາໍຄນັ  

ບໍໍ່ມີການແບ່ງເຂດແດນຄ ືCliPAD  

tel:020
tel:020
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ໂຄງການຄວນມີຕົວຊີັ້ວັດເພືິ່ອປະເມີນວ່າແຂວງສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວໄດຸ້ແນວໃດຕາມການປົກ
ຫ ຸ້ມຂອງປ່າໄມຸ້ທີິ່ເພີິ່ມຂືັ້ນ?  

ນໍໍ້າແພງນາໂຮມ - ເປັນການດີໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ແຕ່ສະພາບເສດຖະກ ດຂອງພວກເຂົາກໍໍ່ບໍໍ່ດີເທົົ່າກັບບຸ້ານໃກຸ້

ຄຽງ 

ການວາງແຜນແບບແຕ່ລ ່ມຫາເທ ງ ແມ່ນດີກ່ວາແຕ່ເທ ງລົງລ ່ມ.  

ສ ິ່ງທຸ້າທາຍ:  

ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນ 

ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນໃນພືັ້ນທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນັກລົງທືນຈາກປະເທດໃກຸ້ຄຽງ  

ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາເອກະຊົນຈໍານວນໜຶິ່ງໄດຸ້ຖືກຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມໃຫຸ້ເຊົົ່າ ສໍາລັບ ປູກຢາງພາລາ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນຖາງປ່າ

ເຮັດໄຮ່ ແລະ ການຜະລ ດແມ່ນເກີດຂືັ້ນໂດຍຊາວບຸ້ານເພືິ່ອບ ກເບີກເນືັ້ອທີິ່ດ ນ ສໍາລັບ ພືັ້ນທີິ່ກະສ ກໍາໃໝ່ ຂອງພວກເຂົາ
ເອງ. 

ໂດຍປະມານ, ສວນຢາງພາລາກວມເອົາ 30 ເຮັກຕາໃນທົົ່ວແຂວງ 

ການສົົ່ງເສີມການປູກຢາງພາລາສາມາດເຮັດໃຫຸ້ລາຍໄດຸ້ຂອງຊາວບຸ້ານເພີິ່ມຂຶັ້ນພຸ້ອມທັງເພີິ່ມການປົກຫ ຸ້ມຂອງປ່າໄມຸ້ໃນ
ແຂວງ.  

ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ຄວນມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທ ກລະດັບ.  

ກໍານົດການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ - ມນັມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍທີິ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງ
ທຸ້ອງຖ ິ່ນໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນທ ກໆກ ດຈະກໍາ. 

ບດົສະເໜ:ີ 

ການສຶກສາພືັ້ນຖານຂອງພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ໃນທ ກລະດັບຂອງແຂວງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ - ສຸ້າງແຜນທີິ່ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ແລະ 
ຊັດເຈນບໍລ ເວນປ່າໄມຸ້ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນມາດຕະການຕ່າງໆໃນກ ດຈະກໍາການບ ກເບີກທີິ່ດ ນ 

ສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຕະຫ າດ, ເພີິ່ມຄ ນຄ່າຂອງຜະລ ດຕະພັນ, ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງສາມາດເປັນແຫ ່ງສຸ້າງລາຍໄດຸ້ເສີມໃຫຸ້

ຊາວບຸ້ານ. 

ສົົ່ງເສີມບຸ້ານໜຶິ່ງຜະລ ດຕະພັນໜຶິ່ງ, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຂອງຜະລ ດຕະພັນທີິ່ດີໃນແຕ່ລະບຸ້ານ. 

ສຶກສາການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຜະລ ດຕະພັນກະສ ກໍາ. 
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ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ແຂວງອ ດມົໄຊ 

ວັນທີ 31/01/2018 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ:  

ທ່ານ ຈັນທະລາ ໄຊຍະບ ນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂທລະສັບ : 02023770999  

ຄາໍເຫນັ: 

ອີງຕາມ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສັງຄົມ ຂອງບັນດາແຂວງ - ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດຸ້ຈັດສັນ
ງ ົບປະມານຈໍານວນໜຶິ່ງ ສໍາລັບ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນກ ດຈະກໍາການຈັດສັນທີິ່ດ ນໃນແຂວງ. 

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດຸ້ຮ່ວມມືກັບພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເພືິ່ອສຸ້າງແຜນການ ແລະ ຍືິ່ນ
ສະເຫນຕີໍໍ່ລັດຖະບານ. 

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ - ໄດຸ້ສ ມໃສ່ທ ກໂຄງການພັດທະນາ ກ່ຽວກັບ ກະສ ກໍາ. 

ທ ກໆໂຄງການພັດທະນາຕຸ້ອງດໍາເນີນການ IEE / EIA ກ່ອນທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດການລົງທືນຂອງໂຄງການ  

ໂຄງການທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການລຸ້ຽງສັດ (ໂດຍ ADB), ການໂຄງການແມ່ນພຽງແຕ່ສໍາເລັດຂັັ້ນຕອນການວາງ

ແຜນ ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ເລີິ່ມຕົັ້ນການປະຕ ບັດ. 

ຢູ່ ເມືອງຮູນ ທີິ່ດ ນໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປູກກຸ້ວຍ. 

ມີຫລາຍໂຄງການປູກຢາງພາລາໃນແຂວງທີິ່ກໍໍ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນກະທົບຫລາຍຕໍໍ່ສະພາບແວດລຸ້ອມໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ  ທ າມະ
ຊາດຍຸ້ອນການນໍາໃຊຸ້ຢາປາບສດັຕູພືດ. 
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 ພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ອ ດມົໄຊ 

ວັນທີ 31/01/2018 

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ:  

ທ່ານ ບ ນທັນ ຈໍາປາສີມະນີ , ຮອງຫົວໜຸ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ແຂວງອ ດົມໄຊ 

ທ່ານ ຈັນເພັງ ຈັນທະລັກ, ຫົວຫນຸ້າ ຂະແໜງນທີິ່ດ ນ  

ທ່ານ ສົມຈ ດ ສ ກທະພອນ , ຂະແໜງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ໂທຣ: 54079319  

ທ່ານ ສ ກ ສູນທະລາ , ຮອງຫົວໜຸ້າ ຂະແໜງ, ໂທລະສັບ : 54020756 

ຄາໍເຫນັ: 

ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ດ ນໃນແຂວງໄດຸ້ຖືກສຸ້າງຂືັ້ນໃນ ປີ 1995 ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນມີການທົບທວນຫລືປັບປ ງຂໍໍ້ມູນເພີິ່ມ

ເຕີມ. ນີັ້ຈະເປັນບາດກຸ້າວທໍາອ ດທີິ່ສໍາຄັນ. 
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ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທັງໝົດ ໄດຸ້ຖືກໂອນໄປ ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ການອອກໃບຕາດ ນນໍາໃຊຸ້ໃນ 7 ເມືອງ

ສ່ວນຫ າຍວຽກງານໄດຸ້ ສໍາເລັດແລຸ້ວ, ແຕ່ບາງບ່ອນຍັງບໍໍ່ແລຸ້ວ. ແຕ່ປີ 2009 ເຖ ງປີ 2011 ການຄ ຸ້ມຄອງນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ

ໃນ 4 ເມືອງໄດຸ້ ສໍາເລັດ, 3 ເມືອງຍັງບໍໍ່ທັນສໍາເລັດ , (ການຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ດ ນໃນການຄ ຸ້ມຄອງຈ ລະພາກ) 

ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ຮັບຜ ດຊອບ ກ່ຽວກັບ ການຄ ຸ້ມຄອງຂອງປ່າໄມຸ້ແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ກະສ 

ກໍາ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຈໍາກັດຄວາມຖີິ່ຂອງໄຮ່ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ (ຖາງປ່າເຮັດ). 

ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ສ່ວນໃຫຍ່ໄດຸ້ຖືກລົບກວນ ສໍາລັບ ຊຼຸມຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນທີິ່ຈະເຮັດກ ດຈະກໍາດຸ້ານກະສ ກໍາ ເພືິ່ອໃຫຸ້ພວກເຂາົມີ
ລາຍໄດຸ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນໃນຄອບຄົວ.  

ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມແບບປະສົມປະສານແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອສະໜັບສະໜນູການພັດທະນາໃນທາງ
ບວກ 

ສ ິ່ງທຸ້າທາຍ:  

ການເພີິ່ມຂືັ້ນຂອງປະຊາກອນສາມາດສຸ້າງຜົນກະທົບຕໍໍ່ປ່າໄມຸ້ເນືິ່ອງຈາກມີການລົບກວນປ່າໄມຸ້ຫ າຍຂືັ້ນ ສໍາລັບ ກ ດຈະ 
ກໍາດຸ້ານກະສ ກໍາ 

ບັນຊີລາຍຊືິ່ຂອງເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕຸ້ອງ (ຕົວຢ່າງ: ໃນ ໄຊຍະບູລີ ເຄືອໄມຸ້ 'Keua 

sai xang' (ການລັກລອບໜີຊຸ້າງ) ຖືກຈັດປະເພດເປັນຜະລ ດຕະພັນໄມຸ້ ແລະ ເປັນການເກັບກ່ຽວທີິ່ຜ ດກົດໝາຍ, ໃນ

ຂະນະທີິ່ຢູ່ ແຂວງອ ດົມໄຊ ມັນຖືກຈັດປະເພດເປັນເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຖືກຂ ດຄົັ້ນຢ່າງຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ).  

ຂາດການສະໜັບສະໜູນກ ດຈະກໍາການຄ ຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ. 
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4.4. ໃບລງົທະບຽນ ຂອງກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລ ື
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