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ສໍາລັບ ແຜນງານ

“ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ໂດຍການປັບປງການຄຸ້ມຄອງບໍລຫານ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງພູມີທັດປ່າໄມຸ້ ແບບຍືນຍົງ”

ກະກຽມໂດຍ

GIZ
ເພືິ່ອສະເໜີຕໍໍ່

ກອງທຶນດນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF)
1

ຄໍາສັບຫຍໍໍ້
ADB

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

AE

ອົງການທີິ່ໄດຸ້ຮັບອະນຍາດ

BMZ

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (ກະຊວງ
ຮ່ວມມືທາງດຸ້ານເສດຖະກດ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ ສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ )

CSO

ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ

DOA

ກົມປູກຝັງ

DOF

ກົມປ່າໄມຸ້

DAFO

ຫຸ້ອງການ ກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເມືອງ

DONRE

ຫຸ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ເມືອງ

DPMU

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ

EPF

ກອງທຶນປົກປັກຮັສສາສິ່ງແວດລຸ້ອມ

ER-P

ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ

ERPD

ເອກະສານໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ

ESIA

ການປະເມືນທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESM Team

ທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESMP

ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

E&S Policies

ນະໂຍບາຍທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ES risks

ຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

FAO

ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສກໍາ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

FCPF

ແຜນງານຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມຸ້

FFS

ໂຮງຮຽນຊາວກະສກອນ

FPIC

ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ເພືິ່ອຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ ດຸ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຂໍໍ້ມນລ່ວງໜຸ້າ

GAP

ແຜນບົດບາດ ຍງ-ຊາຍ

GCF

ກອງທຶນດນຟ້າອາກາດສີຂຽວ

GDP

ລວມຍອດຜະລດຕະພັນພາຍໃນ

GIZ

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

GoL

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

HCV

ມີມູນຄ່າທາງດຸ້ານການອະນລັກສູງ

HQ

ຫຸ້ອງການໃຫຍ່

IFAD

ກອງທືນສາກົນ ເພືິ່ອການພັດທະນາກະສກໍາ

IFC

ການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານການເງ ນສາກົນ
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IP

ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ

IPP

ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ

JICA

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງຍີິ່ປ່ນ

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau
(ທະນາຄານພັດທະນາ ຂອງເຢຍລະມັນ)

Lao PDR

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

LFND

ແນວລາວສຸ້າງຊາດ

LULUCF

ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ, ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ ແລະ ປ່າໄມຸ້

LWU

ສະຫະພັນແມ່ຍງລາວ

LUP

ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ

M&E

ການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

MAF

ກະຊວງກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້

MONRE

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ

NPMU

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ

NRTF

ຄະນະຊີັ້ນໍາ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້ເສືິ່ອມ
ໂຊມ (REDD+) ຂັັ້ນສູນກາງ

NTFP

ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ

PAFO

ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແຂວງ

PLUP

ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

PMU

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

PONRE

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແຂວງ

PPIO

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ

PPMU

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຂັັ້ນແຂວງ

PRO

ຫຸ້ອງການ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ

ProCEED

ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາສິ່ງແວດລຸ້ອມ (ເປັນໂຄງການໜຶິ່ງ ຂອງ GIZ)

PRTF

ຄະນະຊີັ້ນໍາ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້ເສືິ່ອມ
ໂຊມ ຂັັ້ນແຂວງ

PS

ມັດຕະຖານການປະຕບັດງານ (ການປົກປ້ອງ ຂອງການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານການເງ ນສາກົນ / IFC)

REDD+

ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້ເສືິ່ອມໂຊມ, ການ
ອະນລັກ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຟື້ນຟູປ່າ ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ

SEDP

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ

SFM

ການຄມ
ຸ້ ຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ

tCO2eq

ໂຕນ ຂອງອາຍກາກໂບນກທຽບເທົົ່າ

TF

ຄະນະຊີັ້ນໍາ
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TOT

ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ

TWG

ກ່ມວຊາການສະເພາະດຸ້ານ

UNI

ຜົນກະທົບທາງລົບ

UXO

ລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທັນແຕກ

VEC

ອົງປະກອບທີິ່ມີຄ່າ ຂອງລະບົບນເວດ

VFMA

ສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ

WB

ທະນາຄານໂລກ
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1. ສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ແຜນຄຸ້ມຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ນີັ້ ແມ່ນ ສໍາລັບ ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ໂດຍຜ່ານ ປັບປງການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມຸ້ ແບບຍືນຍົງ. ຈດປະສົງຫັກ ຂອງແຜນງານ, ທີເິ່ ປັນຈດປະສົງທີິ່ຕອ
ຸ້ ງການຫັນ
ໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາໃນຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ມີດັົ່ງລ່ມນີ:ັ້ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ລາວ ແລະ

ປະຊາຊົນ ລາວ ໃນການນໍາໃຊຸ້ປາ່ ໄມຸ້ ແລະ ດນປ່າໄມຸ້ ເພຶິ່ອຮັບປະກັນໃນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຄມ
ຸ້ ຄອງແບບຍືນຍົງ. ສິ່ງນີັ້ຈະຊ່ວຍ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວໄດຸ້ປະມານ 58 ລຸ້ານ ໂຕນ tCO2eq ໃນໄລຍະຂອງແຜນງານ. ເປົື້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ແມ່ນສະໜັບສະໜູນການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນລະບົບໃນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ,

ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ

ແລະ

ປ່າໄມຸ້

(LULUCF) ແລະ ສຸ້າງຕົວແບບການຄຸ້ມຄອງໃໝ່ ແລະ ແທດເໝາະ ສໍາລັບ ປ່າໄມຸ້ ແລະ ພູມີທັດ ຂອງປະເທດ.
ເປົື້າໝາຍຂອງ ESMP ແມ່ນເພືິ່ອເປັນແຜນທີິ່ສາມາດປະຕບັດໄດຸ້ ໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບດຸ້ານລົບ ທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ພົວພັນກັບກດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ, ພຸ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫຸ້ການປຶກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນທີກ
ິ່ ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ
ໃຫຸ້ພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງດັງົ່ ກ່າວມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫອດໄລຍະຂອງໂຄງການ.

ອັນນີັ້ຕຸ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ,

ບກຄົນທກຍາກ ແລະ ເຜົົ່າຕ່າງໆ ທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງແຜນງານ. ແຜນ ESMP
ຍັງມີເປົື້າໝາຍ ຊ່ວຍເຫືອ ລັດຖະບານ ລາວ ໃນການຮ່ວມມືກັບ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ທີມງານ ຂອງ GIZ ເພືິ່ອ
ຮັກສາ ແລະ/ຫື ປັບປງລະບົບການຄຸ້ມີຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕະຫອດໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນງານ.
ຕະຫອດໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໂຄງການ, ແຜນ ESMP ຮັບປະກັນ ໃຫຸ້ທມ
ີ ງານ ຂອງແຜນງານ ມີການປ້ອງກັນ ບັນດາກດຈະ
ກໍາຕ່າງໆ ຂອງແຜນງານ ແລະ ພຸ້ອມທັງມີການຕດຕາມກວດກາຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ
ພຽງພໍຕາມທີໄິ່ ດຸ້ກໍານົດໄວ. ຫາກພົບເຫັນບ່ອນໃດພມີຜົນກະທົບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖຸ້າວ່າສາມາດ
ຫີກລ່ຽງໄດຸ້ ກໍຕອ
ຸ້ ງການວາງມາດຕະການຢ່າງເໝາະສົມ ພຸ້ອມທັງຊົດເຊີຍຕາມຜົນກະທົບຕົວຈງ ແລະ ມີການຟື້ນຟູຄືນໃໝ່. GIZ
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຈະເຜີຍແຜ່ ແຜນ ESMP ທາງອີນເຕີເນດ ແລະ ໃນສະຖານທີິ່ສາທາລະນະ ເພຶິ່ອໃຫຸ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົັ້າ
ເຖງໄດຸ້ ແລະ ໃຫຸ້ຄາໍ ຄດຄໍາເຫັນ, ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ແລະ ພຸ້ອມທັງ ຂໍໍ້ຂຸ້ອງໃຈ ໂດຍຜ່ານກົນໄກການຮຸ້ອງທກ ຂອງແຜນງານ.

2. ໂຄງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ນີັ້ແມ່ນຕດພັນຢ່າງໃກຸ້ສດກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
, ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ແຜນການເງ ນ.
ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກ່ອນອືິ່ນໝົດ ຈະກໍານົດ ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ການປົກປ້ອງ ທີິ່ ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະແກຸ້ໄຂ ແລະ ຫັງຈາກນັັ້ນ ແມ່ນຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫ່ວາງ ຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງຈາກພາຍນອກ ທີິ່ພົວພັນກັບໂຄງການ ຊງິ່ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕບັດຕາມບັນດາກດຈະກໍາ ຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ. ຕຸ້ອງໄດຸ້ຂມ
ໍໍ້ ນລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ພືັ້ນທີິ່ ກ່ອນການກໍານົດ ຄູ່ຮ່ວມງານ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ. ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສັງຄົມ
ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ, GIZ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ມີ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜດຊອບ ໃນ
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ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ, ລວມທັງເງືອ
ິ່ ນໄຂທາງດຸ້ານຄວາມອາດສາມາດ ຂອງອົງກອນ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານກອງປະຊຼຸມ
ຕ່າງໆ ຂອງ. ພາກການຕດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດຸ້ອະທບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສຸ້າງລະບົບຕດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ພຸ້ອມທັງ ກໍານົດງົບປະມານໃຫຸ້ແຜນ ESMP. ທຸ້າຍສດ, ກດຈະກໍາຫກ
ັ ຂອງແຜນ ESMP ມີລະອຽດໃນ
ຕາຕະລາງ.
ແຜນ ESMP ຮຽກຮອຸ້ງໃຫຸ້ມທ
ີ ີມງານຊ່ຽວຊານທີມ
ິ່ າຈາກຫາຍສາຂາວຊາ ໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ, ການສຸ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ, ຝຶກອົບຮົມ, ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ, ຕດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາກດຈະກໍາໃນແຜນ
ESMP ນີ.ັ້ ຂະບວນການນີັ້ຈະໄດຸ້ມີການປັບປງໄປເທືອ
ິ່ ລະກຸ້າວ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຊິ່ງຈະ
ເປັນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ໜ່ວຍງານຄມ
ຸ້ ຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງມີທັດ
ສະທີິ່ຈໍາເປັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຕ່າງໆ.

3. ມາດຕະຖານ ແລະ ການປົກປ້ອງ ຂອງໂຄງການ
ແຜນ ESMP ນີັ້ ໄດຸ້ຖຶກຮ່າງມາ ພາຍໃຕຸ້ຄໍາຊີັ້ນາໍ ທີໄິ່ ດຸ້ມາຈາກການສຶກສາ ແລະ ແປຄວາມໝາຍ ຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງໄດຸ້ຮັບແຈຸ້ງມາຈາກ ນະໂຍບາຍທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ GCF ທີໄິ່ ດຸ້ຮັບການ
ຮັບຮອງໃນ ເດືອນ ມີນາ ປີ 2018, ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການປົກປ້ອງ
ຂອງ GIZ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຄໍານຶງເຖງຜົນຂອງການສຶກສາກດຈະກໍາກະກຽມຄວາມພຸ້ອມ ຂອງແຜນງານຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມຸ້
(FCPF), ເຊິ່ງໄດຸ້ກະກຽມ ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວຈາກ (ER-P) ໃນ ສປປ ລາວ. ເພາະສະນັັ້ນ ແຜນ
ESMP ໄດຸ້ພຈາລະນາຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ທາງດຸ້ານມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ (PS) ກ່ຽວກັບ ຄວາມຍືນຍົງທາງດຸ້ານ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງອົງການການເງ ນສາກົນ (IFC), ນະໂຍບາຍແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປົກປ້ອງ ບວກກັບ ລະບົບການ
ຄຸ້ມຄອງບົດບາດຍງ-ຊາຍ ຂອງ ອົງການ GIZ, ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ ຂອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ບັນດານະໂຍບາຍເຫົົ່ານີັ້ສະທຸ້ອນໃຫຸ້ເຫັນຄວາມເປັນເອກະພາບຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບ ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ ຂອງ GCF ເພຶິ່ອບັນລ
ຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພຸ້ອມມັງຫີກລຸ້ຽງຜົນກະທົບທາງລົບ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ ໂດຍກົງ
ແລະ ລວມທັງ ກດຈະກໍາທີທ
ິ່ າງໂຄງການໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນ ພຸ້ອມທັງເນັັ້ນຄວາມສໍາຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ຂອງໂຄງການ
ໃຫຸ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ. ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ ຂອງ GCF ໄດຸ້ລະບແຈຸ້ງ ກ່ຽວ
ກັບ ການເຊືິ່ອມສານຂໍໍ້ພຈາລະນາຕ່າງໆເຂົາັ້ ໃນຂະບວນການຕັດສນໃຈ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ເພຶິ່ອໃຫຸ້ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ ທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງມີປະສດທພາບ ພຸ້ອມທັງປັບປງຜົນໄດຸ້ຮັບ.
ມາດຕະຖານຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງຈະໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ໂດຍກົງກັບໂຄງການ, ແມ່ນ PS1-2 ແລະ PS4-8 (ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ
ພາບລວມແມ່ນຢູ່ໜຸ້າຕໍໄໍ່ ປ):


PS1: ການປະເມີນ ແລະ ການຄມ
ຸ້ ຄອງ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ



PS2: ແຮງງານ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ
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PS4: ສຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ



PS5: ການຊືັ້ຂາຍດນ ແລະ ການຍົກຍຸ້າຍຖີິ່ນຖານແບບບໍໍ່ສະໝັກໃ



PS6: ການອະນລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ



PS7: ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ



PS8: ມໍລະດົກວັດທະນາທໍາ

ເພາະສະນັັ້ນ, ແຜນ ESMP ໄດຸ້ສະເເດງຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ ຂອງໂຄງການ ໃນການປະຕບັດຕາມຫັກການ ແລະ ມາດຕະຖານນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆ ເຊິ່ງທາງ GCF ແລະ ອົງການທີໄິ່ ດຸ້ຮັບການຮັບຮອງເຂົາັ້ ເປັນສະມາຊກ ຂອງ GCF ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບຜດຊອບ. ແຜນ ESMP
ນີັ້ ມີຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ ດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນີ:ັ້


ຫີກລຸ້ຽງ

ແລະ

ບ່ອນທີບ
ິ່ ໍໍ່ສາມາດຫີກລຸ້ຽງໄດຸ້

ກໍຕອ
ຸ້ ງມີການຫຼຸດຜ່ອນຜົນທະທົບທາງລົບ

ໃຫຸ້ປະຊາຊົນ

ແລະ

ສິ່ງແວດລຸ້ອມ;


ປັບປງການເຂົັ້າເຖງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການພັດທະນາຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ; ແລະ



ມີການພຈາລະນາໃຫຸ້ພົນລະເມືອງ, ກ່ມ ແລະ ບກຄົນ ທີມ
ິ່ ີຄວາມສ່ຽງ (ລວມທັງຜູຸ້ຍງ, ເດັກນຸ້ອຍ, ຄົນພການ ແລະ ຄົນ
ທກຍາກ ດຸ້ອຍໂອກາດ ຍຸ້ອຍສາເຫດທາງດຸ້ານເພດ), ຊຼຸມຊົນ, ຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ກມ
່ ຄົນ ແລະ ບກຄົນທກຍາກອືິ່ນໆ
ທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ.

ແຜນ ESMP ປະກອບມີລະດັບຂັັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນ ເພືິ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ຕາມ PS1 ແລະ ນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ
ພືັ້ນເມືອງ (IPP)) ແລະ ລາຍລະອຽດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ/ຫື ການຊົດເຊີຍ. ສິ່ງເຫົົ່ານີັ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພືິ່ອໃຫຸ້
ໂຄງການ ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ GIZ’s and GCF ລວມທັງ ນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ
ພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ຜົນກະທົບທາງລົບຕ່າງໆໄດຸ້ຮັບການຫຼຸດຜ່ອນ ໃຫຸ້ໂຄງການຢູ່ໃນປະເພດ B ຕາມ
ປະເພດຄວາມສ່ຽງ.

ນະໂຍບາຍ ຂອງ GIZ /
ການປົກປ້ອງ:

ຄວາມສ່ຽງຕາມ
ມາດຕະຖານການຄຸ້ມ
ຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ

ພົວພັນກັບມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ຂອງ

ມາດຕະການສະເພາະໃນການຫດ
ຼຸ ຜ່ອນ ຈາກແຜນ

IFC:

ຄຸ້ມຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP)

PS1: ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ESMP 1a, b, c &d: ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ

ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ ທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ

ESMP 2, 3 & 4: IPP, FPIC ແລະ

ສັງຄົມ (ESMS)
ຂອງ GIZ:
ນະໂຍບາຍຄວາມຍືນຍົງ
ຂອງ GIZ

ລະດັບກາງ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ

ESMP 5: ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ
ESMP 8: ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດຸ້ານການ
ປົກປ້ອງ ໃຫຸ້ EPF
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ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ:

ຕໍໍ່າ

ສິ່ງແວດລຸ້ອມ

PS3: ປະສດທພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ

ESMP 3: FPIC

ການປ້ອງກັນມົນລະພດ (ບໍໍ່ໄດຸ້ໃຊຸ້)

ESMP 6: ຊີວະນາໆພັນ

PS 4: ສຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ

ESMP 7: ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ໝັັ້ນຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ

ESMP 9: ການປະເມີນຄູ່ຮ່ວມງານ

PS6: ການອະນລັກຊີວະນາໆພັນ & ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ (ຄວາມສ່ຽງ:
ຕໍໍ່າ)
ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ:

ຕໍໍ່າ

ການປ່ຽນແປງດນຟ້າ
ອາກາດ
ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ:

ລະດັບກາງ

ຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ
ສະພາບການ

PS 4: ສຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ

ESMP 10: ຄວາມສ່ງງທີິ່ພົວພັນກັບຜົນ

ໝັັ້ນຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ (ຕໍໍ່າ) n/a

ກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດນຟ້າອາກາດ

PS4: ສຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນ

ESMP 3: FPIC

ຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ (ຄວາມສ່ຽງ: ຕໍໍ່າ)

ESMP 6: ຊີວະນາໆພັນ

PS5: ການຊືັ້ຂາຍດນ ແລະ ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານແບບ

ESMP 7: ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ບໍໍ່ສະໝັກໃຈ (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບກາງ)

PS6: ການອະນລັກຊີວະນາໆພັນ & ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ (ຄວາມສ່ຽງ:
ຕໍໍ່າ)
ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ:

ລະດັບກາງ

ສດທມະນດ

ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF (ຄວາມ

ESMP 2: ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ

ສ່ຽງ: ລະດັບກາງ)

ESMP 3: FPIC

PS2: ແຮງງານ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ

ESMP 4: ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ

(ຄວາມສ່ຽງ: ຕໍໍ່າ)

ESMP 6: : ຊີວະນາໆພັນ

PS4: ສຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນ

ESMP 7: ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບຕໍໍ່າ)

PS5: ການຊືັ້ຂາຍດນ ແລະ ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານແບບ
ບໍໍ່ສະໝັກໃຈ (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບກາງ)

PS6: ການອະນລັກຊີວະນາໆພັນ & ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ (ຄວາມສ່ຽງ:
ຕໍໍ່າ)

PS7: ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ (ຄວາມສ່ຽງ:
ລະດັບກາງ)

PS8: ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບ
ກາງ)
ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ:
ບົດບາດຍງ-ຊາຍ

ບໍໍ່ມີ

ນະໂຍບາຍບົດບາດຍງ-ຊາຍ ຂອງ GCF (ຄວາມ

ESMP 2: ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ

ສ່ຽງ: ບໍໍ່ມີ)

ESMP 3: FPIC
ESMP 4: ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ
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ຕາຕະລາງ 1: ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງທີິ່ນໍາໃຊຸ້ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ
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4. ຜົນກະທົບທາງລົບທີເິ່ ປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ
ແຜນ ESIA ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ກໍານົດບັນດາຄວາມສ່ຽງທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້ຈາໍ ນວນໜຶິ່ງ, ເຊິ່ງໄດຸ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ ຜົນ
ກະທົບທາງລົບແບບບໍໍ່ຕງັັ້ ໃຈ (ກະທົບທາງລົບແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ຫື ຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ), ທີິ່ເປັນຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ ທີິ່ເກີດມາຈາກປັດໄຈອືິ່ນທີິ່ຢູ່ນອກ
ໂຄງການ. ຈດສມ ຂອງແຜນ ESMP ຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງ GCF ແລະ GIZ ແມ່ນຄຸ້ມຄອງ ຜົນກະທົບທາງລົບແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ
(UNIs). ສ່ວນຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ ປົກກະຕແລຸ້ວ ແມ່ນຈະໄດຸ້ແກຸ້ຕາມ ກອບວຽກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຂອງໂຄງການ ແລະ
ຈະບໍໍ່ໄດຸ້ໃຫຸ້ລາຍລະອຽດໃນທີິ່ນ.ີັ້ ແນວໃດກໍຕາມ, ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກຈໍານວນໜຶິ່ງອາດຈະມີການພົວພັນກັບ ຜົນກະທົບທາງລົບ
ແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ຂອງໂຄງການ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ແລະ ເພາະສະນັັ້ນ, ພາຍໃຕຸ້ແຜນ ESMP ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຕດຕາມກວດກາ.
ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກເຫົົ່ານີັ້ໄດຸ້ຖກ
ຶ ຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດເຂົັ້າໃນຕາຕະລາງດັງົ່ ລມ
່ ນີັ້. ນອກຈາກນີ,ັ້ ລະບົບການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ
ໂດຍປົກກະຕແລຸ້ວກໍມີການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກທີິ່ພົວພັນກັບການປ່ຽນແປງດນຟ້າອາກາດ.
ຄວາມສ່ຽງເຫົົ່ານີັ້ໄດຸ້ຖືກສັງລວມໄວຸ້ໃນຕາຕະລາງດັົ່ງລ່ມນີ.ັ້
ຜົນກະທົບທາງລົບແບບບໍຕ
ໍ່ ງັົ່ ໃຈ (UNI ຫືຶ ຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ)

ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ

ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ: ການສົົ່ງເສີມກະສກໍາອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ປະຊາຊົນ

ມີພໍໍ່ຄຸ້າທີິ່ຊືັ້ໍຂາຍສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ເຄີຍເກີດຂືັ້ນກັບການ

ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາການນໍາໃຊຸ້ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາຂຸ້າຫຍຸ້າ

ປູກກຸ້ວຍ) ໃຫຸ້ປະຊາຊົນໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ໃນປັດຈບັນ
ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີແມ່ນກາຍເປັນເລືິ່ອງປົກກະຕ.

ລູກລະເບີດທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນແຕກ (UXO): ແຜນງານຈະເຮັດໃຫຸ້ມີຄົນເຂົັ້າ
ໄປປ່າຫາຍຂືັ້ນ ເພືິ່ອລາດຕະເວນ, ເກັບເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ລວມທັງ

ການເປັນພດຈາກ ລູກລະເບີດທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນແຕກ ອາດຈະສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ພືັ້ນດນ ເມືິ່ອມີຜົນຕົກໜັກ ຫື ນໍໍ້າຖຸ້ວມ

ການຫາໜໍ່ ແລະ ເຮັດການຜະລດກະສກໍາ (ໃນພືັ້ນທີິ່ດນກະສກໍາ),
ຈະເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາໄດຸ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກລູກລະເບີດທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນ
ແຕກ.
ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ອາດນໍາໄປສູ່
ການຈັດສັນທີິ່ດນທີິ່ເໝາະສົມບໍໍ່ພຽງພໍ ຖຸ້າຫາກ ບໍໍ່ພຈາລະນາເບີິ່ງ
ສະພາບຄວາມເປັນຈງໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ຫື ມີການວາງມາດຕະການຫຸ້າມ
ທີິ່ບໍໍ່ແທດເໝາະ

ການສໍາປະທານເພືິ່ອຂດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ການສຸ້າງທາງລົດ,
ທາງລົດໄຟ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການເຄືິ່ອນຍຸ້າຍ ຫື ຍົກຍຸ້າຍຖີິ່ນຖານ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕບັດກົດໝາຍປ່າໄມຸ້
ອາດສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນຕາມປະເພນີ, ຖຸ້າຫາກ ບໍໍ່ພຈາລະນາ
ເບີິ່ງສະພາບຄວາມເປັນຈງໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ຫື ມີການວາງມາດຕະການ
ຫຸ້າມທີິ່ບໍໍ່ແທດເໝາະ

ການສໍາປະທານເພືິ່ອຂດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ການສຸ້າງທາງລົດ,
ທາງລົດໄຟ ອາດຈະກະທົບລະບົບນເວດປ່າໄມຸ້ ຢ່າງຮຸ້າຍເເຮງ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕບັດກົດໝາຍປ່າໄມຸ້

ຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງທາງດຸ້ານນະໂຍບາຍ

ອາດສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ການເຂົັ້າເຖງມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ / ສະຖານທີິ່ສໍາຄັນ
ທາງດຸ້ານສາສະໜາ, ຖຸ້າຫາກ ບໍໍ່ພຈາລະນາເບີິ່ງສະພາບຄວາມເປັນຈງ
ໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ຫື ມີການວາງມາດຕະການຫຸ້າມທີິ່ບໍໍ່ແທດເໝາະ
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ແຜນງານນີັ້ອາດບໍໍ່ໄດຸ້ພຈາລະນາຢ່າງຄົບຖຸ້ວມ ຄວາມຕຸ້ອງການ ຂອງ

ພະນັກງານລັດບໍໍ່ພຽງພໍ ຫື ຄວາມອາດສາມາດບໍໍ່ພຽງພໍ

ປະຊາຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ ອປະສັກທາງດຸ້ານພາສາ) ຫື ສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນຕາມປະເພນີ ຢ່າງຮຸ້າຍແຮງ
ມໍລະດົກທາງດຸ້ານວັດທະນາທໍາ, ລວມທັງທໍາມະຊາດທີິ່ບໍໍ່ມີຕົນຕົວ,
ອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ຖຸ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊຸ້
ທີິ່ດນ ຫື ຖຸ້າວ່າ ມີການຫຸ້າມສດໃນການເຂົັ້າເຖງ ຂອງພວກເຂົາ

ຂາດການປກຈດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດຍງ-ຊາຍ ແລະ
ອືິ່ນໆ ໃນສັງຄົມລາວໂດຍລວມ ພຸ້ອມທັງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູຸ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມອືິ່ນໆ

ການສົົ່ງເສີມການປູກໄມຸ້ອດສາຫະກໍາ ແລະ ການຂະຫຍາຍກະສກໍາ
ແຜນຄຸ້ມຄອງທີິ່ເໝາະສົມ ຫື ບໍໍ່ມີແຜນຄຸ້ມຄອງ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງ, ເດັກນຸ້ອຍ ແລະ ກ່ມຊົນເຜົົ່າ ຍັງ
ມີຈໍາກັດຫາຍ ຍຸ້ອນການຈັດປະຊຼຸມຕາມປະເພນີ ທີິ່ ຜູຸ້ຊາຍຄົມຫາຍ
ກວ່າ

ແຜນງານນີັ້ຈະຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການປຶກສາຫາລື, FPIC, ກົນໄກການ

ຂາດຂໍໍ້ມນເສດຖະກດ-ສັງຄົມ

ແບບຖາວອນ ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ຊີວະນາໆພັນຫຼຸດລົງ, ຖຸ້າຫາກວ່າ ບໍໍ່ມີ

ຮຸ້ອງທກ ແລະ ອືິ່ນໆ ຫື ບກຄົນອາດຈະຖຶກຂົົ່ມຂູ່ ແລະ ຂົົ່ມເຫັງ ໃນ
ເມືິ່ອຖຶກຕໍານວຈານ
ການປະສານ: ແຜນງານນີັ້ ຕຸ້ອງເຮັດໃຫຸ້ສໍາເລັດບາງກດຈະກໍາ ກ່ອນ
ຈະເລີິ່ມກດຈະກໍາອືິ່ນ. ກດຈະກໍາທີິ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດກ່ອນເຊັົ່ນ PLUP

ການປ່ຽນແປງດນຟ້າອາກາດອາດຈະສຸ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່
ຜະລດຕະພາບກະສກໍາ ແລະ ເພີິ່ມການຄໍໍ້າສະບຽນອາຫານ

ແລະ ບາງກດຈະກໍາ ຂອງ ESMP ເຊັົ່ນ FPIC, ກວດກາລະເບີດທີິ່
ຍັງບໍໍ່ທັນແຕກ, ການປກຈດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ສານເຄມີທີິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ ແລະ ການສຸ້າງເສັັ້ນທຽບຖານທາງດຸ້ານເສດຖະກດສັງຄົມ ກ່ອນມີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ, ການປະຕບັດ
ກົດຫມາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາດຸ້ານກະສກໍາ
ແຮງງານ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ ສໍາລັບພະນັກງານ ທີິ່ທາງ
ແຜນງານຈຸ້າງ ຫື ພະນັກງານ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ເຮັດວຽກນໍາເເຜນ
ງານນີັ້ (ຕົວຢ່າງ ເຮັດວຽກໃນປ່າ)
ຕາຕະລາງ 2: ຜົນກະທົບທາງລົບແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ

ຄວາມສ່ຽງທີິ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ເຊິ່ງອາດຈະພົວພັນກັບ ຜົນກະທົບທາງລົບ
ແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຈໍາເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການຕດຕາມກວດກາ, ລວມທັງ ຂາດຄວາມຮູຂ
ຸ້ ອງການຈັດຕັັ້ງ, ຊ່ອງຫວ່າງທາງດຸ້ານຂໍໍ້ມູນ
ທຽບຖານ ແລະ ບາງພາກສ່ວນ ຂອງລັດຍັງມີຄວາມສາມາດໃນລະດັບຈໍາກັດ. ແຜນ ESMP ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນຍດທະສາດ
ການຫຼຸດຜ່ອນ ໂດຍໃຫຸ້ການສະໜອງກອບວຽກໜຶິ່ງພາຍໃນ ເຊິ່ງຂະບວນການ ຂອງ FPIC ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ
(IPP), ທີມງານທີິ່ເຊືິ່ອມໂຍງກັນຕາມສາຍຕັງັ້ ເຊິ່ງປະກອບດຸ້ວຍພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ພາກລັດ ຈະເປັນຜູຸ້ຄຸ້ມຄອງການເຊືິ່ອມ
ສານບົດບາດຍງ-ຊາຍ ແລະ ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ; ຂະບວນການໜຶິ່ງໃນການຄຸ້ມຄອງແບບມີການປັບຕົວ ເຊິ່ງມີການເອົາ
ຄວາມເປັນຈງ ແລະ ຄວາມເຂົາັ້ ໃຈ ຂອງທຸ້ອງຖີິ່ນເຂົາັ້ ໃນແຜນ ຂອງໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອືິ່ນ
ແມ່ນລວມທັງການປັບປງຂໍມ
ໍ້ ູນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ, ການວາງແຜນການສໍາປະທານ ແລະ ກໍໍ່ສຸ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການ
ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບ ດນ ຄືນໃໝ່, ພຸ້ອມທັງ ຖານຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ FPIC ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ເພືອ
ິ່ ຮັບປະກັນໃຫຸ້
ຊາວບຸ້ານມີສ່ວນຮ່ວມ.
ຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີິ່ໄດຸ້ຮັບການກໍານົດອອກມາຈະໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂຢູ່ໃນແຜນ ESMP ນີັ້ ແລະ ບາງຄວາມສ່ຽງທີິ່ມາຈາກພາຍ
ນອກ, ທາງໂຄງການຈະໄດຸ້ຕດຕາມຢ່າງໃກຸ້ສດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າມັນຈະບໍໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຖຸ້າຫາກ
ວ່າສົົ່ງຜົນກະທົບໃດໜຶິ່ງກໍຕອ
ຸ້ ງໄດຸ້ວາງມາດຕະການແກຸ້ໄຂໄວຸ້. ຕົວຢ່າງ ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້ສູງ ທີິ່ພົວກັບຜົນ
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ກະທົບແບບບໍໍ່ຕງັັ້ ໃຈ ທີິ່ສາມາດເຫັນໄດຸ້ ເຊັົ່ນ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີໃນການຜະລດກະສກໍາ. ເຖງແມ່ນວ່າ ທາງໂຄງການຈະມີການ
ຄັດເລືອກການຮູບແບບການດໍາເນີນທລະກດ,

ເຊິ່ງເປັນວທີການພັດທະນາກະສກໍາແຕ່ລມ
່ ຂືັ້ນເທງ

ໂດຍຜ່ານໂຮງຮຽນຊາວ

ກະສກອນ (FFS) ແລະ ສະໜັບສະໜູນຮູບແບບການຜະລດກະສກໍາທີິ່ດີ, ການຜະລດກະສກໍາ “ແບບພືັ້ນເມືອງ” ຂອງຊາວບຸ້ານ
ໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາແມ່ນມີການນໍາໃຊຸ້ຢາຂຸ້າແມງໄມຸ້ ແລະ ປຍຫາຍຂືນ
ັ້ . ເຂົາເຈົັ້າອາດຈະສືບຕໍໍ່ເຖງວ່າແມ່ນມີກດຈະກໍາແລຸ້ວກໍຕາມ,
ເຊິ່ງອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສຂະພາບຂອງຄົນ. ເພາະສະນັັ້ນ, ແຜນ ESMP ມີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຕໍໍ່ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ໂດຍມີການຕດຕາມກວດກາວທີການຜະລດກະສກໍາຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ສະ
ໜັບສະໜູນຢູ່ໃນຕະຫາດໃນຂອບເຂດ ຂອງໂຄງການ.

5. ຂໍໍ້ມູນສະເພາະຂອງພູມທ
ີ ດ
ັ
ແຜນ ESMP ແມ່ນປະກອບດຸ້ວຍ ແຜນ ESMP ຍ່ອຍ ຕາມພືັ້ນທີິ່ ສາມແຫ່ງ ເພຶິ່ອໃຫຸ້ສາມາດສະໜອງຕົວຢ່າງ ສໍາລັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໃນອະນາຄົດ. ສາມພືັ້ນທີິ່ດງັົ່ ກ່າວໄດຸ້ຖຶກເລືອກເປັນຕົວແທນທາງດຸ້ານເສດຖະກດ-ສັງຄົມທີິ່, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ
ສະພາບການທາງດຸ້ານພູມສັນຖານ (ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊ
ຍະບູລີ) ແລະ ໄດຸ້ມີການວເຄາະເບືັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ທີິ່ພົວພັນກັບຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ (ສະເໜີຢູ່ໃນ ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1). ສືບຕໍໍ່ສຶກສາສະພາບ ຂອງພືັ້ນທີິ່ສະເພາະໃນທຸ້ອງຖີິ່ນຈະເປັນພືັ້ນຖານທີິ່ຈໍາເປັນ
ເນືິ່ອງຈາກໂຄງການອາດຈະເລີມ
ິ່ ຕົນ
ັ້ ພາຍຫັງປະມານສອງປີ ນັບແຕ່ວັນທີຂຽນບົດລາຍງານນີັ້ ແລະ ຫັງຈາກນັັ້ນຈະເລີິ່ມໂຄງການ
ເປັນໄລຍະເວລາ 9.5 ປີ.
ທາງໂຄງການຄາດວ່າຈະມີສີິ່ພືັ້ນທີທ
ິ່ ີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຂໍມ
ໍ້ ູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດຸ້ານພູມສັນຖານ ແລະ
ເສດຖະກດ-ສັງຄົມຈະຖຶກເກັບກໍາຢ່າງເໝາະສົມ.
ແຜນ ESMP ກວມເອົາທກໆແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບຸ້ານ ທີິ່ໄດຸ້ວາງແຜນໄວຸ້ໃນໂຄງການ ແລະ ຈະໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ໂດຍມີການຄໍາ
ນຶງເຖງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດຸ້ານພູມສັນຖານ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ພູມສັນຖານສີິ່ບ່ອນດັົ່ງກ່າວຈະສະໜັບສະໜູນການເຊືິ່ອມ
ສານຄວາມຮູຸ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຂອງທຸ້ອງຖີິ່ນເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະສະໜັ ບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ໂຄງການ.
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ປະເພດພູມ
ສັນຖານ
ເປັນພູສູງຊັນ, ມີ

# ເມືອງ
9

ປາກທາ
ແລະ ຜາ
ອດົມ

11

ຫຸ້ວຍຊາຍ

ການເຮັດໄຮ່
ເລືິ່ອນລອຍ
ເປັນພູຫາຍ, ມີ

ແຂວງບໍໍ່
ແກຸ້ວ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ຫົງສາ

ພຽງ, ມີການ

ໄຊຍະບູລີ, ພຽງ
ແລະ ປາກລາຍ

4

ແຂວງອດົມໄຊ

ວຽງຄໍາ ແລະ
ໂພນທອງ
ຊຽງເງ ນ ແລະ
ໂພນໄຊ

ການສໍາປະທານ
ຜະລດກະສກໍາ
ແລະ ປ່າໄມຸ້
ຂະຫນາດນຸ້ອຍ
ແລະ ກາງ
ເປັນພືັ້ນທີິ່ຮາບ

ແຂວງຫວງພະ
ບາງ

ແຂວງຫົວພັນ

ແຂວງ
ຫວງນໍາໍ້

ຊໍາເໜືອ, ຫົວເມືອງ
, ວຽງໄຊ ແລະ ຊໍາ
ໃຕຸ້
ນາໝໍ້, ໄຊ, ງາ
ແລະ ແບງ

ລອງ, ນໍໍ້າທາ
, ວຽງພູຄາ
ແລະ ນາແລ

ນານ

ຜະລດກະສກໍາ
ຖາວອນ
ເປັນພູສູງຊັນ, ຂະ

4

ເມງ

ທົົ່ງມີໄຊ

ຊ່ອນ ແລະ ຮຸ້ຽມ

ໜາດກຸ້ວາງ, ເປັນ
ພືັ້ນທີປ
ິ່ ່າ ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນປ່າ
ສະຫງວນ

ຕາຕະລາງ 3: ພືັ້ນທີິ່ສະເພາະ ໂດຍ ເມືອງ

ກດຈະກໍາການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນ, ພເສດແມ່ນຈໍາເປັນຕຸ້ອງມີການສໍາຫວດ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຕາມພືັ້ນທີິ່ສະເພາະ,
ພຸ້ອມທັງຈະມີການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ໃນບຸ້ານທີິ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ຂອງໂຄງການ.

6. ການກະກຽມການຈັດຕັງັ້ ໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕບັດ - ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜດຊອບ
ພາກນີັ້ຈະໄດຸ້ເນັັ້ນໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜດຊອບ ຂອງທີມງານໂຄງການທີິ່ປະກອບດຸ້ວຍ ພະນັກງານຈາກ ກົມປ່າໄມຸ້
ແລະ ຫຸ້ອງການທີິ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ ຂອງກະຊວງກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ຊ່ຽວຊານ ຂອງ GIZ, ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
, ເຊິ່ງຈະມີໜຸ້າທີລ
ິ່ ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ ESMP ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອືິ່ນ ລວມທັງ ອົງຈັດຕັັ້ງທີິ່ບໍໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງທັງສັງຄົມ. ຈະມີຊ່ຽວຊານໄລຍະສັັ້ນເພີິ່ມເຕີມ ເພືອ
ິ່ ສະໜັບສະໜູນບາງກດຈະກໍາສະເພາະ.
ການປະສານງານລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ ຈະເປັນກະແຈຫັກທີິ່ນໍາໄປສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ແຜນ ESMP. ພາຍໃຕຸ້ການຊີັ້ນາໍ ຂອງ GIZ, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລຸ້ອມ (EPF) ຈະມີບົດບາດທີິ່ສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມ
ຄອງການຜ່ານ ຂອງເງ ນໂຄງການ (ເງ ນຊ່ວຍເຫືອຫຸ້າ) ໃນນາມ GCF ແລະ ກະຊວງການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານເສດຖະກດ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ຂອງສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ (BMZ) ໄປຫາກດຈະກໍາຕ່າງໆໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ. EPF ຈະຮັບຜດຊອບບາງວຽກທາງດຸ້ານ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນເອງ. ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ EPF ໃນພາລະບົດບາດນີັ້, GIZ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້
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ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໂດຍຜ່ານແຜນ ຂອງໂຄງການ GCF

ເພືິ່ອເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫຸ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງທາງດຸ້ານ

ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ EPF ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບເງຶິ່ອນໄຂ ຂອງ GIZ ແລະ GCF. GIZ ໄດຸ້ເຮັດບົດ
ລາຍງານການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ EPF, ເຊິ່ງໄດຸ້ຮັບຜົນ ດັົ່ງຢູ່ໃນ ກດຈະກໍາ ຂອງ ຂໍໍ້ 1c ຂອງແຜນ
ESMP ກ່ຽວກັບ ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ກດຈະກໍາ 8 ກ່ຽວກັບ ການເສີມສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ EPF.

6.1. ຄູຮ
່ ວ
່ ມງານພາກລັດ
ໂຄງການຈະໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດທັງໃນທາງຂວາງຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ

ແລະ

ຕາມສາຍຕັັ້ງກັບພາກສ່ວນທີິ່

ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ໃນຮູບແບບມີຄະນະຊີັ້ນໍາ/ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ (ການສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ ພາກ 4: ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໂຄງການ; ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ຢູ່ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ).
ໜ່ວຍງານຄມ
ຸ້ ຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU) ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້ ກົມປ່າໄມຸ້ ໃນກະຊວງກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ຮັບຜດຊອບໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແລະ ລາຍງານ, ລວມທັງການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນໂຄງການຈໍານວນໜຶງິ່ . ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ ເຊິ່ງໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ນສູນກາງ (NRTF) ແລະ 6 ກມ
່ ວຊາການ
ສະເພາະດຸ້ານ, ຕາມມາດຸ້ວຍໜ່ວຍງານຄມ
ຸ້ ຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ (PPMU) ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງ, ເຊິ່ງໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍກົງຈາກ ຫຸ້ອງການ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ (PRO) ແລະ ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ (PRTF), ທັງສອງນີັ້ແມ່ນຢູ່ພາຍ
ໃຕຸ້ ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ແຂວງ (PAFO) ເຊິ່ງເປັນປະທານໃນຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ ເພືິ່ອ ຊີັ້ນໍາ ແລະ ກວດກາ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ.

ໜ່ວຍງານຄມ
ຸ້ ຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງສະໜັບສະໜູນການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດດຸ້ານວຊາການ,

ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ, ການຄັດເລືອກ, ການກວດກາຕດຕາມ ແລະ ລາຍງານ.
ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ, ໜ່ວຍງານຄມ
ຸ້ ຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ (DPMU) ຈະໄດຸ້ຮັບຄໍາຊີັ້ນໍາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຈາກ ໜ່ວຍງານຄມ
ຸ້ ຄອງ
ໂຄງການ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນສູນກາງ, ແຕ່ວ່າ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ ຮັບຜີດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະ
ກໍາ ຂອງໂຄງການຮ່ວມກັບບຸ້ານ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ນອກຈາກ ທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລຸ້ວ, DPMU ຈະເປັນຜູຸ້ຕດຕໍໍ່
ຫັກກັບບັນດາບຸ້ານ ຂອງໂຄງການ ໃນ 28 ເມືອງເປົື້າໝາຍ.
ເຖງແມ່ນວ່າ NPMU ຈະປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສດກັບ GIZ ເພືິ່ອຕດຕາມ ແລະ ຊີັ້ນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາກດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການ, ພຸ້ອມທັງຊີັ້ນໍາ PPMU ແລະ DPMU, ແຕ່ວ່າ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສະໜັບ
ສະໜູນວຽກ ຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍ:


ປະຕບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເມືອ
ິ່ ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ
ໃນພາກສະໜາມ ຕຸ້ອງມີການປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສດກັບ ທີມງານທີິ່ປກ
ຶ ສາ ແລະ/ຫື ທີມງານ ຂອງ GIZ/ທີມງານ
ຄຸ້ມຄອງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
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ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ ຂອງ ESMP ໂດຍມີການປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສດກັບ ທີມງານທີິ່ປຶກສາ ແລະ/ຫື ທີມງານ
ຂອງ GIZ/ທີມງານຄຸ້ມຄອງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ



ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ໂດຍມີການປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສດກັບ ທີມງານທີິ່ປຶກສາ ແລະ/ຫື ທີມງານ ຂອງ
GIZ/ທີມງານຄຸ້ມຄອງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ



ແຕ່ງຕັັ້ງຕາງໜຸ້າເຂົາັ້ ຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ/ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ.

ນອກຈາກນີ,ັ້ ຍັງຕຸ້ອງມີການປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສດ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ບັນດາກະຊວງ, ກົມ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ອໍານາດການ
ປົກຄອງບຸ້ານ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ຄະນະຊີັ້ນໍາ, ທີມງານວຊາການສະເພາະດຸ້ານ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ການຈັດຕັັ້ງທີິ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມມີດັົ່ງລ່ມນີ:ັ້


ພາກສ່ວນທີິ່ພົວພັນກັບວຽກງານ REDD+: ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ, ພະແນກ
REDD+ ແລະ ຫຸ້ອງການ REDD+ ແລະ ທີມງານວຊາການສະເພາະດຸ້ານ;



ກະຊວງກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້: ລວມທັງສາຍຕັງັ້ ໄປເຖງເມືືອງ, ລວມທັງສູນບໍລການ ທີິ່ຂືັ້ນກັບເມືອງ; ບັນດາກົມຫັກ
ແມ່ນກົມປ່າໄມຸ້, ກົມກວດກາປ່າໄມຸ້, ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ, ພະແນກປ່າສະຫງວນ,
ກົມສົົ່ງເສີມກະສກໍາ, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີິ່ດນກະສກໍາ;



ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ: ລວມທັງສາຍຕັັ້ງໄປເຖງເມືອງ; ລວມທັງກົມທີິ່ດນ;



ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: ລວມທັງສາຍຕັງັ້ ໄປເຖງເມືອງ;



ອໍານາດການປົກຄອງຕ່າງໆ: ຫຸ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ອໍານາດການປົກຄອງບຸ້ານ ແລະ ຄະນະຕ່າງໆ;



ແນວລາວສຸ້າງຊາດ: ເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ທີິ່ມີສາຍຕັັ້ງໄປເຖງຂັັ້ນບຸ້ານ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວ ແມ່ນສາມາດ
ຊ່ວຍການປຶກສາຫາລືຢູ່ຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ.



ສະຫະພັນແມ່ຍງ: ເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ທີມ
ິ່ ີສາຍຕັງັ້ ເຖງຂັັ້ນບຸ້ານ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍ
ການປຶກສາຫາລືຢູ່ຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ.



ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ: ລວມທັງສາມະຄົມຊາວກະສກອນ ຫື ສະຫະກອນ, ກອງທຶນກູຸ້ຢມບຸ້ານ, ກ່ມຊຼຸມຊົນໃດ
ໜຶິ່ງທີິ່ບໍໍ່ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງລັດ. ທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະກໍານົດເອົາບັນດາພາກສ່ວນເຫົົ່ານີັ້ ຢູ່
ໃນຂະບວນການ FPIC ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ (ເບິ່ງ ESMP ກດຈະກໍາ 1a: ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ).

ນອກຈາກນີີັ້, ຍັງຊມີການຈັດຕັັ້ງພາກລັດຈໍານວນໜຶງິ່ ທີິ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຈໍານວນໜຶິ່ງຕາມຄວາມເ
ໝາະສົມ, ເຊິ່ງລາຍລະອຽດແມ່ນມີຢູ່ໃນ ພາກ 12: ຕາຕະລາງກດຈະກໍາດັົ່ງລມ
່ ນີ.ັ້
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6.2. ອົງການ GIZ
GIZ ຈະຮັບຜດຊອບດັົ່ງລ່ມນີັ້
1. ຮັບຜດຊອບໂຄງການ ແລະ ບັນດາກດຈະກໍາ ໂດຍລວມ ຮ່ວມກັບ GCF (ຕາມສັນຍາ)
2. ເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ຂອງໂຄງການ (NPMU,
PPMU ແລະ DPMU)
3. ຈຸ້າງຊ່ຽວຊານ, ທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງເເວດລຸ້ອມ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການດົ່ັງຕໍໄໍ່ ປນີັ້
4. ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການຕດຕາມ ແລະ ປັບປງ ESMP
5. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານ ລວມທັງງົບທີິ່ຜ່ານ EPF ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຈາໍ ກັດໃດໜຶິ່ງ
6. ສືິ່ສານກດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP ໃຫຸ້ພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ ລວມທັງ ລັດຖະບານ
7. ສືິ່ສານກດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP ໃຫຸ້ພາຍນອກ ໂດຍອງຕາມນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ GCF
ຮັບປະກັນໃຫຸ້ທປ
ີິ່ ຶກສາມີທັດສະທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມໃນລະດັບໃດໜຶິ່ງ ແລະ ໃຫຸ້ພືັ້ນຖານດີ ກ່ຽວກັບ ທີການ
ປະຕບັດທີິ່ດີໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ຄວາມຮູຸ້ພືັ້ນຖານໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ. GIZ ຈະຕຸ້ອງຮັບປະກັນໃຫຸ້ທີມງານຊ່ຽວຊານມີຄວາມຮູຸ້ ແລະ
ປະສົບການ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກດ, ສັງຄົມ/ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມຊືິ່ສັດ, ການອະນລັກປ່າໄມຸ້/ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

6.3. ອົງການຈັດຕັງັ້ ບໍສ
ໍ່ ງັ ກັດລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງັ້ ທາງສັງຄົມ
ຂໍໍ້ 2.2 ຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ປະກອບດຸ້ວຍ ຄໍາແນະນໍາສະເພາະ ເພືິ່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງ
ການຈັດຕັັ້ງບໍໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ເພືອ
ິ່ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕຈັັ້ງປະຕບັດໃນຂັັ້ນບຸ້ານ ແລະ ພຸ້ອມທັງສຸ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ພວກເຂົາເອງ ເພືອ
ິ່ ໃຫຸ້ພວກເຂົາສາມາດ:
-

ເປັນຕົວແທນໃຫຸ້ ອົງ NGO/CSO ຢູ່ໃນຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການ

-

ເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການ ຂອງ FPIC ແລະ ການປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ

-

ປະກອບສ່ວນເຂົາັ້ ໃນການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູຸ້ອືິ່ນໆໃນໂຄງການ

-

ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃນຂັັ້ນບຸ້ານ

ທີມງານກະກຽມໂຄງການໄດຸ້ກາໍ ນົດເອົາບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງບໍໍ່ສງັ ກັດລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍອງໃສ່ວທີການ
ປະຕບັດທີິ່ດທ
ີ ີິ່ສດ ຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງ GIZ ກ່ຽວກັບ ການປະຕບັດກົດໝາຍປ່າໄມຸ້, ການຄມ
ຸ້ ຄອງບໍລຫານ ແລະ ການຄຸ້າ
ໄມຸ້ (FLEGT) ແລະ ການອະນລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ: ສະຫະພັນແມ່ຍງລາວ (ລວມທັງຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ
ເມືອງ); ອົງການບຸ້ານຈດສມສາກົນ (VFI); ສູນເພືິ່ອປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ (RECOFTC); ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ
ກ່ຽວກັບ FLEGT – ລວມທັງ ພັນທະມດຊຼຸມຊົນສີຂຽວ (GCA), ສາມະຄົມສົງົ່ ເສີມຄວາມຮູຸ້ການສຶກສາຄົັ້ນຄວຸ້າ ແລະ ພັດທະນາ
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ຊົນນະບົດ (RRDPA), ສາມະຄົມ ເພືິ່ອສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ພັດທະນາຊຼຸມຊົນ (ACTD), ສາມະຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ
(LBA), ແມ່ຍງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (MHP), ສາມະຄົມອະນລັກສັດປ່າ (WCA) ແລະ ສາມະຄົມພັນທະມດພັດທະນາສັງຄົມ
(SODA); ມະຫາວທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ລາວ (NUOL).
ຊຼຸມຊົນຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານທີທ
ິ່ າງທີມງານຊ່ຽວຊານຈະຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານຄມ
ຸ້ ຄອງ
ໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ ຕັງັ້ ແຕ່ເລີິ່ມໂຄງການ.

7. ການຈັດຕັງັ້ ປະຕບັດແຜນຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
7.1. ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜດຊອບ:


ຮັບປະກັນໃຫຸ້ແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຕາມເວລາຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ນອກຈາກແຜນ ESMP ນີ,ັ້ ແຜນ
ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ກໍຕຸ້ອງໃຫຸ້ແລຸ້ວ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ ໃນໄລຍະສອງປີທໍາອດ ຂອງໂຄງການ.



ທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປງແຜນ ESMP ແລະ ປັບຄືນ ເພືອ
ິ່ ໃຫຸ້ສະທຸ້ອນເຖງບັນດາອປະສັກທີິ່ຈະເກີດຂືັ້ນໃນເມືິ່ອສຸ້າງແຜນ
ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ ແລະ ເລີມ
ິ່ ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ.



ຕດຕາມກວດກາຄວາມສ່ຽງພາຍນອກຕາມທີໄິ່ ດຸ້ອະທບາຍໄວຸ້ໃນຂໍໍ້ Monitor the external risks as described in
3.4 ຂອງ ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ ຂໍໍ້ G ແລະ ຢູ່ໃນ ພາກທີິ່ 10 ໃນການ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້
ສາມາດນໍາໃຊຸ້

ແລະ

ສະໜັບສະໜູນການນໍາໃຊຸ້ຍດທະສາດການຄມ
ຸ້ ຄອງແບບມີການປັບຕົວ

ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫົົ່ານີັ້ໃນຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ,

ທີິ່ແທດເໝາະ

ລວມທັງການພັດທະນາລະບົດການຕດຕາມກວດກາຄນ

ນະພາບດັົ່ງລມ
່ ນີ.ັ້


ເຊືິ່ອມໂຍງແຜນ ESMP, ແຜນນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ໄດຸ້ສຸ້າງໄວຸ້ ໃນກດຈະກໍາ 2 ແລະ ແຜນບົດກດຈະກໍາບົດບາດຍງ-ຊາຍ
ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຕ່າງໆໃນລະດັບ ທຸ້ອງຖີິ່ນ/ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ.



ເຊືິ່ອມໂຍງຂະບວນການ ຂອງ FPIC (ກດຈະກໍາ 3 ຂອງເເຜນ ESMP) ເຂົັ້າໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຢ່າງກຸ້ວາງຂວາ ໂດຍ
ຮັບປະກັນໃຫຸ້ຂະບວນການ FPIC ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກ່ອນຈະຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຕ່ລະກດຈະກໍາ.



ພັດທະນາຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງທາງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ລວມທັງ FPIC ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງສັງຄົມ, ບັນຊີລາຍຊືກ
ິ່ ານຕດຕາມ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນ ໃຫຸ້ DPMU ແລະ PPMU – ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ.



ເຊືິ່ອມໂຍງຂໍໍ້ມູນຈາກຂໍໍ້ມູນທຽບຖານ ຢູ່ໃນ ຂໍໍ້ 5 ຂອງແຜນ ESMP ເຂົັ້າໃນແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປີ ຂອງ DPMUs ແລະ
PPMUs, ພຸ້ອມທັງມີການປັບປງແຜນ ESMPs ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ.
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ຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນ (ກດຈະກໍາ 5) ຕາມພທີການ ຂອງ FPIC (ກດຈະກໍາ 3 ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍໍ້ມູນໃຫຸ້
ສອດຄ່ອງກັບແຜນນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ (ກດຈະກໍາ 2), ວທີການປະຕບັດທີິ່ດີທີິ່ສດ ຂອງຂະບວນການ FPIC ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ.



ເຮັດວຽກກັບທີມງານໂຄງການເພືອ
ິ່ ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດທີິ່ພວ
ົ ພັນກັບ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພຸ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບການແປເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອືິ່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.



ສຸ້າງລະບົບຕດຕາມ ແຜນ ESMP ອີງຕາມບັນຊີລາຍຊືິ່ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າກດຈະກໍາຂອງໂຄງການສອດຄ່ອງ
ຕາມມາດຕະຖານ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ.



ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ DPMU ແລະ PPMU, ພຸ້ອມທັງມີກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ.

ເງືອ
ິ່ ນໄຂ ຂອງທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ:
ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ປະກອບດຸ້ວຍຊ່ຽວຊານສອງຄົນພາຍໃຕຸ້ສັນຍາກັບ GIZ: ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດໜິ່ຶງ
ຄົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານລາວໜຶິ່ງຄົນ:


ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດດຸ້ານການຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໜຶິ່ງ (1) ທ່ານ – 33% ຂອງຕໍາແໜ່ງເຕັມເວລາ
o

ຈົບປະລນຍາໂທ ດຸ້ານການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຍືນຍົງ, ທີລ
ິ່ ົງເລີກ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງທາງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ, ການພັດທະນາ, ການພັດທະນາ, ສັງຄົມສາດ, ມະນດສາດ, ທີິ່ລົງເລີກ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນມະນດ ແລະ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ.

o

ມີປະສົບການຢ່າງໜຸ້ອຍ 10 ປີ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ ESMP ຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຄຸ້າຍຄືກັນ.

o

ມີຄວາມຄຸ້ມເຄີຍກັບລະບົບກະສກໍາເຂດເນີນສູງ, ວທີການຄມ
ຸ້ ຄອງປ່າໄມຸ້ແບບເຊືິ່ອມໂຍງກັນ, FPIC ແລະ ເຄີຍເຮັດ
ວຽກ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ.

o

ມີຄວາມຄຸ້ມເຄີຍກັບຫັກການການຝຶກເປັນຄູຝກ
ຶ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດຕາມສະພາບ ຂອງ
ລັດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ.

o


ມີປະສົບການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (ແລະ ພາສາລາວ) ຈະເປັນການດີ

ຊ່ຽວຊານຄົນລາວດຸ້ານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໜຶງິ່ (1) ຄົນ– 66% ຂອງຕໍາແໜ່ງເຕັມເວລາ
o

ຊ່ຽວຊານຄົນລາວດຸ້ານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ

ແລະ

ສັງຄົມ

ຕຸ້ອງຈົບລະດັບການສຶກສາ

ຕາມວຊາສະເພາະທີິ່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ການຄຸ້ມຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ, ກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ຫື ວທະຍາສາດ), ຢ່າງໜຸ້ອຍມີປະສົບການ 10 ປີ ກັບ
ໂຄງການພັດທະນາແບບເຊືິ່ອມໂຍງກັນ.

ຕຸ້ອງມີຄວາມຄຸ້ມເຄີຍກັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກລັດ

ແລະ

ເຂົັ້າໃຈ

ຫັກການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ.

ມີປະສົບການໃນການເກັບກໍາຂະມູນເສດຖະກດ-ສັງຄົມ,

ການເຊືິ່ອມສານ

ບົດບາດຍງ-ຊາຍ, FPIC ແລະ ກ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຮູຸ້ຈັກໜຶງິ່ ຫື ຫາຍພາສາຊົນເຜົົ່າ ຖືວາ່ ເປັນປະໂຫຍດ.
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7.2. ທີິ່ປກ
ຶ ສາສະເພາະດຸ້ານ (ໄລຍະສັນ
ັ້ )
ທີິ່ປກ
ຶ ສາສະເພາະດຸ້ານ – ຈະຕຸ້ອງມີປະສົບການຢ່າງໜຸ້ອຍ 7 ປີ ມີຄວາມຊໍານານສະເພາະດຸ້ານ, ຕຸ້ອງພສູດເຖງຄວາມເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລີກ
ເຊີິ່ງດຸ້ານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ການພົວພັນກັບດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງບັນດາກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ. ທີປ
ິ່ ຶກສາຄົນລາວ
ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ລະດັບພາສາອັງກດທີິ່ສາມາດສືິ່ສານໄດຸ້.


ເປັນຜູອ
ຸ້ ອກແບບຖານຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ – ຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມທ
ີ ັດສະດຸ້ານຄອມພີວເຕີ – ການອອກແບບ ແບະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍໍ້ມູນ –
ໄລຍະສັັ້ນ
o

ອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ ສໍາລັບ ຂະບວນການ FPIC ແລະ ການຕດຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ

o

ປະສານງານຜົນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍໍ້ມູນ ເຊິ່ງຂໍໍ້ມູນທີິ່ເກັບໄດຸ້ສາມາດຖຶກປະເມີນ, ປັບປງ ແລະ
ລາຍງານ, ພຸ້ອມທັງມີການປ້ອງກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດຸ້.



ຊ່ຽວຊານການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ – ນັກມະນດສາດ ຫື ຄຸ້າຍຄືກັນ – ເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນທຽບຖານ – ໄລຍະສັັ້ນ
o

o

ອອກແບບ ແລະ ທົດສອບການເກັບຂໍໍ້ມູນທຽບຖານຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານ
ຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ບຸ້ານ
-

ການປະເມີນຂໍມ
ໍ້ ູນເສດຖະກດ-ສັງຄົມ

-

ຄູ່ມືສັັ້ນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ

ເຮັດວຽກກັບທີມງານ ESM ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການສຸ້າງ ບັນຊີລາຍຊືິ່ການຕດຕາມ ແລະ ສຸ້າງລະບົບການຕດຕາມ
ESMP.

o

ເຮັດວຽກກັບຜູຸ້ອອກແບບຖານຂໍມ
ໍ້ ູນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍມ
ໍ້ ູນທີິ່ເກັບໄດຸ້ສາມາດປ້ອນເຂົັ້າໃນຖານຂໍມ
ໍ້ ູນໄດຸ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ,
ສາມາດເຂົາັ້ ເຖງໄດຸ້ງາ່ ຍ ແລະ ປັບປງໄດຸ້ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ.



ຊ່ຽວຊານດຸ້ານບົດບາດຍງ-ຊາຍ – ນັກມະນດສາດ ຫື ຄຸ້າຍຄືກັນ – ບົດບາດຍງ-ຊາຍ – ໄລຍະສັັ້ນ
o



ເຮັດວຽກກັບທີມງານ ESM ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນບົດບາດຍງ-ຊາຍ (ເບີິ່ງແຜນບົດບາດຍງ-ຊາຍ)

ຊ່ຽວຊານ ດຸ້ານ FPIC – ນັກມະນດສາດ ຫື ຄຸ້າຍຄືກັນ – ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສໍາລັບ ຄົນຊົນເຜົົ່າ – ໄລຍະສັັ້ນ
o

ເພືິ່ອອອກແບບ ແລະ ທົດສອບ ການຝຶກອົບຮົມ FPIC ສໍາລັບ DPMU

o

ສຸ້າງຄູ່ມກ
ື ານຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂະບວນການ FPIC

o

ເຮັດວຽກກັບຜູຸ້ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກທັງ ຂະບວນການ FPIC, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ ແລະ
ຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PLUP - ທີິ່ປກ
ຶ ສາຈະຕຸ້ອງມີຄວາມຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ການຄມ
ຸ້ ຄອງ
ປ່າໄມຸ້ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ ແລະ ຊວດການເປັນຢູ່, ພເສດແມ່ນລະບົບການຜະລດກະສກໍາເນີນສູງ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ຢູ່
ພາກເໜືອ ຂອງລາວ, ເພືິ່ອຈະສາມາດສະໜອງຂໍໍ້ມູນຖຶກຕຸ້ອງ ແລະ ສະເພາະໃຫຸ້ຊຼຸມຊົນ.



ຊ່ຽວຊານຊົນເຜົາົ່ – ນັກມະນດສາດ ຫື ຄຸ້າຍຄືກັນ – ນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ – ໄລຍະສັັ້ນ
o

ສຸ້າງກອບວຽກການວາງແຜນພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການປະເມີນລັກສະນະ ຂອງປ່າໄມຸ້ ແລະ ການນໍາ
ໃຊຸ້ທີິ່ດນ ຂອງຊົນເຜົົ່າ ເພືິ່ອອອກແບບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າໃນກດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດນ
ແລະ ປ່າໄມຸ້.
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ຊ່ຽວຊານພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ – ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ຫື ຄຸ້າຍຄືກັນ – ຝຶກອົບຮົມ – ໄລຍະສັັ້ນ
o

ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານ ແລະ PMUs ເພືິ່ອຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້
ເຫມາະສົມກັບລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

7.3. ການຝຶກອົບຮົມ
ການສຸ້າງແຜນ ESMP ຈະໄດຸ້ເລີມ
ິ່ ຕົັ້ນໂດຍຜ່ານລະບົບການຝຶກອົບຮົມ, ເຊິ່ງຈະສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໂດຍອງໃສ່ຂມ
ໍໍ້ ູນເກົົ່າ ຂອງ
ປີທີິ່ແລຸ້ວ ເພືິ່ອເພີມ
ິ່ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາກດຈະ
ກໍາ ຂອງ ເເຜນ ESMP.
ຢູ່ໃນຊຼຸມປີທາໍ ອດ, ທີມງານທີປ
ິ່ ຶກສາດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ DPMU ແລະ PPMU ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ, ເຊິ່ງຜົນໄດຸ້ຮັບຈະປະກອບດຸ້ວຍ ຊຼຸດເຄືິ່ອງມື ທີິ່ລວມທັງ ບັນຊີລາຍຊືິ່ ເພືິ່ອ
ຕດຕາມກດຈະກໍາ ແລະ ຂໍມ
ໍ້ ູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂະບວນການ FPIC.
ການຝຶກອົບຮົມຕໍໍ່ເນືິ່ອງປະຈໍາປີຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ທີມງານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດສືບຕໍໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ DPMU ແລະ
PPMU ໃນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ເພືອ
ິ່ ສະໜັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດນະໂຍບາຍ ຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ. ອັນນີັ້ຈະເຮັດໃຫຸ້ DPMU ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນຄຸ້ມຄອງທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະຊຼຸມ
ຊົນ. ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ PPMU, DPMU ຈະລາຍງານຄືນໃຫຸ້ ທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ,
ຈະເປັນຜູຸ້ປະກອບຄໍາຄດຄໍາເຫັນຄືນໃຫຸ້ ແລະ ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍໍ່ໄປຕາມທີິ່ຕອ
ຸ້ ງການ.
ກ່ອນຈະມີການຝຶກອົບຮົມ ຫື ກອງປະຊຼຸມສາມະນາ, ທີມງານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະໄດຸ້ພັດທະນາເຄືິ່ອງມືເພືິ່ອວັດແທກ
ຜົນງານຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ພຸ້ອມດຸ້ວຍແບບສອບຖາມຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ທີິ່ຈະເປັນຕົວຊີັ້ບອກໃນການປັບປງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ສໍາລັບ ຈດ
ເປົື້າໝາຍ ແລະ ເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມ ສໍາລັບ ກດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ ແຜນ ESMP.
ທີມງານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະເຮັດວຽກກັບ ຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ກ
ຶ ສາສະເພາະ ໃນຫົວຂໍໍ້ດົ່ັງລ່ມນີັ້:


ການສຸ້າງແຜນ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງແຜນ ESMP, ພຸ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການເຊືິ່ອມໂຂງກັນ
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຂອງບັນດາກດຈະກໍາ (ເບີິ່ງ ກດຈະກໍາ 1a ຂອງ ESMP)



ພັດທະນາຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ, ເອກະສານຕ່າງໆ ສໍາລັບ PMU, ຊືຶິ່ງລວມທັງ
o

FPIC

o
o
o
o
o
o

ການປົກປ້ອງທາງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື
ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ
ການເກັບກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ, ລວມທັງຖານຂໍມ
ໍ້ ູນ
ຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນຕກໍາ ແລະ ການປະຕບັດກົດໝາຍປ່າໄມຸ້
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ຮ່ວມກັນ
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o

ການສືິ່ສານລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍໃນ PMU ແລະ ພາກສ່ວນທີກ
ິ່ ່ຽວຂຸ້ອງ ຂອງ ລັດ

o ການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
 ລະບົບການຕຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີີນຜົນຈໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາຂືັ້ນ ໂດຍໃຫຸ້ໄດຸ້ດັົ່ງນີັ້:
o
o

ບັນຊີລາຍຊືິ່ ສໍາລັບ ກດຈະກໍາຕ່າງໆ
ເປົື້າໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ

ທີມງານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະໄດຸ້ຈັດກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນເເຂວງ ໃຫຸ້ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພືິ່ອແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບ ພູມທ
ີ ັດສະເພາະ ແລະ ພຸ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນນໍາກັນ.
ຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກການກອງປະຊຼຸມຕ່າງໆນີັ້ ຈະເປັນເຄືິ່ອງມືເບືອ
ັ້ ງຕົັ້ນໃຫຸ້ພະນັກງານ DPMU ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ໃນຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ
ແລະ ຈະໄດຸ້ລວມເຂົັ້າໃນການບົດລາຍງານ ການຄມ
ຸ້ ຄອງໂຄງການ ຂອງ DPMU ໃນປີຕໍໍ່ມາ.
ທີມງານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະເຮັດວຽກເພືິ່ອຈັດກອງປະຊຼຸມ ໃຫຸ້ພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໝັກໃນການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນ
ສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ບຸ້ານ, ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຂໍການສະໜັບສະໜູນເພີິ່ມເຕີມ. ນີັ້ຈະເປັນການສະໜັບການປັບຕົວ ຂອງ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເພີິ່ມປະສດທພາບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຢູ່ໃນຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ.

8. ງົບປະມານ ຂອງ ແຜນຄຸ້ມຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ງົບປະມານ ຂອງແຜນ ESMP ສໍາລັບ ໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ນ 1,328,000 ຢູໂຣ, ແຍກອອກເປັນເງ ນເດືອນພະນັກງານ ແລະ
ຄ່າທີປ
ິ່ ຶກສາ ຈໍານວນ 922,000 ຢູໂຣ ແລະ ວັດຖຼຸປະກອນ ແລະ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍກດຈະກໍາ ຈໍານວນ 406,000 ຢູໂຣ ດັົ່ງລມ
່ ນີັ້.
ງົບປະມານ ຂອງແຜນ ESMP ບໍໍ່ໄດຸ້ລວມບາງກດຈະກໍາ ສະເພາະ, ເຊິ່ງທີມງານ ຂອງໂຄງການໄດຸ້ເອົາໃນແຜນງົບປະມານຂອງ
ໂຄງການ:
- ຈໍານວນ 280,000 ຢູໂຣ ແມ່ນເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ FPIC, ໄດຸ້ວາງງົບປະມານໄວຸ້ໃນແຜນງົບປະມານ
ຂອງໂຄງການ ພາຍໃຕຸ້ກດຈະກໍາ 1.7
- ຈໍານວນ 144,000 ຢູໂຣ ສໍາລັບ ການຝຶກອົບ ໃຫຸ້ DPMU ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ
ກດຈະກໍາອືິ່ນໆທີິ່ພົວພັນກັບ ແຜນ ESMP, ໄດຸ້ວາງງົບປະມານໄວຸ້ພາຍໃຕຸ້ ກດຈະກໍາ 1.7
- ຈໍານວນ 189,000 ຢູໂຣ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ກດຈະກໍາອືິ່ນໆ
ທີິ່ພົວພັນກັບ ແຜນ ESMP, ໄດຸ້ວາງງົບປະມານໄວຸ້ພາຍໃຕຸ້ ກດຈະກໍາ 1.7
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8.1. ຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ ຍ ສໍາລັບ ພະນັກງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ກ
ຶ ສາໂຄງການ (ເງ ນຢູໂຣ)
ຫົວຂໍໍ້

ໄລຍະເວລາ

ຈໍານວນເດືອນ

ຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ ຍຕໍເໍ່ ດືອນ

ລວມທັງໝົດ

ຫົວໜຸ້າທີມງານຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ເວລາບໍໍ່ເຕັມ (33%)

32

16,000

512,000

ເວລາບໍໍ່ເຕັມ (66%)

64

3,500

224,000

ຜູຸ້ອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ

ໄລຍະສັັ້ນ

ແບບມອບເໝົາ

60,000

60,000

ຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາເກັບກໍາຂໍໍ້

ໄລຍະສັັ້ນ

10

4,500

45,000

ໄລຍະສັັ້ນ

6

4,500

27,000

ໄລຍະສັັ້ນ

6

4,500

27,000

ໄລຍະສັັ້ນ

6

4,500

27,000

(ຄົນຕ່າງປະເທດ)
ຊ່ຽວຊານຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

(ຄົນລາວ)

ມູນ (ຄົນລາວ)
ທີິ່ປຶກສາ ດຸ້ານ FPIC

(ຄົນລາວ)
ທີິ່ປຶກສາດຸ້ານຊົນເຜົົ່າ
ຄົນລາວ)
ຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາ ດຸ້ານ
ການພັດທະນາຫັກສູດ

(ຄົນລາວ)
ລວມທັງໝົດ

922,000
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8.2. ຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ ຍ ສໍາລັບ ກດຈະກໍາ ແລະ ວັດຖຼຸປະກອນ (ເງ ນຢູໂຣ)
ຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ ຍ

ກດຈະກໍາ

ຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ ຍຕໍໍ່
ຫົວໜ່ວຍ

ຈ/ນຫົວໜ່ວຍ

ຄວາມຖີິ່

ລວມທັງໝົດ

ນັກອອກແບບກຣາຟິກ ສໍາລັບ
ວຽກງານປຶກສາຫາລື ເພືິ່ອຄວາມ
ເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ ຂອງຊຼຸມຊົນ

ກດຈະກໍາ 2:

5,000

8

ປະຈໍາປີ

40,000

8,000

8

ປະຈໍາປີ

64,000

ກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນສູນກາງ ເພືິ່ອຕົກລົງ
ບັນດາຫັກການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການ
ຝຶກອົບຮົມ ກ່ອນເລີິ່ມຕົັ້ນໂຄງການ

4,000

1

ປີທໍາອດ

4,000

ຝຶກອົບຄູຝຶກຂັັ້ນແຂວງ ກ່ອນເລີິ່ມ
ໂຄງການ

2,000

6

ປີທໍາອດ, ໃນແຕ່

12,000

ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າ
ພືັ້ນເມືອງ
ກດຈະກໍາ 3: FPIC
ກດຈະກໍາ 4: ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຼຸມຊົນ

ນັກແປພາສາຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນ
ບຸ້ານ

ກດຈະກໍາ 2:
ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າ
ພືັ້ນເມືອງ
ກດຈະກໍາ 3: FPIC
ກດຈະກໍາ 4: ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຼຸມຊົນ

ຝຶກອົບຂັັ້ນເມືອງ ກ່ອນເລີິ່ມ
ໂຄງການ

ລະແຂວງ
ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແຜນ

ESMP

4,000

6 (28 ເມືອງ

ປີທໍາອດ, ໃນແຕ່

ຈະໄດຸ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂັັ້ນ

ລະແຂວງ

24,000

ແຂວງ)
ຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ DPMU ກ່ຽວກັບ

FPIC

ກດຈະກໍາ 3 ຂອງແຜນ

ESMP: FPIC

4,000

6 (28 ເມືອງ

ປີ 1-2 (ຝຶກ

ຈະໄດຸ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂັັ້ນ

ອົບຮົມ 1 ຄັັ້ງ)

24,000

ແຂວງ)
ສະໜັບສະໜູນ DPMU ໃນ

200 ຕໍໍ່ບຸ້ານ

700 ບຸ້ານ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ FPIC ຢູ່ໃນ
ແຕ່ລະຊຼຸມຊົນ (ຢ່າງໜຸ້ອຍ

ປີ 1-2 (ກອງ

280,000 (ວາງ

ປະຊຼຸມ 2 ຄັັ້ງ/

ງົບປະມານໄວຸ້ໃນ

ບຸ້ານ)

3.1.1.)

3-8 year

144,000 (ວາງ

ຢ້ຽມຢາມບຸ້ານໜຶິ່ງ 2 ຄັັ້ງ ພາຍໃນ

18 ເດືອນທໍາອດ ຂອງໂຄງການ)
ຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ DPMU ກ່ຽວກັບ

ກດຈະກໍາ 4 ຂອງແຜນ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຼຸມຊົນ
ແລະ ກດຈະກໍາ ຂອງແຜນ

ຮ່ວມ ຂອງຊຼຸມຊົນ

ESMP

ESMP: ການມີສ່ວນ

4,000

6 (28 ເມືອງ
ຈະໄດຸ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂັັ້ນ

ງົບປະມານໄວຸ້ໃນ 3.1.1)

ແຂວງ)
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ສະໜັບສະໜູນ DPMU ໃນ

200 ຕໍໍ່ບຸ້ານ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ ແລະ
ອືິ່ນໆ

700 ບຸ້ານ
(ກອງປະຊຼຸມປະ
ຈໍາປີຕໍໍ່ກ່ມບຸ້ານ)

ການສໍາຫວດເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ
ຊີວະນາໆພັນ

ກດຈະກໍາ 6

ການລາຍງານຕາມລະບົບລັດຢູ່ຂັັ້ນ
ແຂວງ
ການລາຍງານຕາມລະບົບລັດຢູ່ຂັັ້ນ
ເມືອງ

4,000

3-8 ປີ

ງົບປະມານເພີິ່ມ

(ກອງປະຊຼຸມ

222,000

ຢູ່ຂັັ້ນກ່ມ

(198.000 (ວາງ

ບຸ້ານ) ທກໆ

ງົບປະມານໄວຸ້ໃນ

ສອງປີ

3.1.1.)

ພູມີທັດ 4 ແຫ່ງ

16,000

ກດຈະກໍາ 5

6 ແຂວງ

ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ
ລັດຖະບານ

ກດຈະກໍາ 5

28 ເມືອງ

ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ
ລັດຖະບານ

ລວມທັງໝົດ

406,000

9. ຕາຕະລາງ ຂອງກດຈະກໍາ
ພາບລວມ ຂອງກດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP
ກດຈະກໍາ 1a ຂອງ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແລະ ການປະຕບັດ ແຜນ ESMP

ESMP
ກດຈະກໍາ 1b ຂອງ

ການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ຂອງແຜນ ESMP

ESMP
ກດຈະກໍາ 1c ຂອງ

ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫຸ້ PMUs ກ່ຽວກັບ ESMP

ESMP
ກດຈະກໍາ 1d ຂອງ

ຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນຕກໍາ - ຮັບປະກັນຄວາມຖຶກຕຸ້ອງກັບຂະບວນການ ຂອງມາດຕະຖານການດໍາເນີນການ (SOP),

ESMP

ຄູ່ມື ແລະ ການປະຕບັດກົດໝາຍ

ກດຈະກໍາ

2

ຂອງ

ກ່ມຊົນເຜົົ່າ

3

ຂອງ

ຂະບວນການ ຂອງ FPIC

4

ຂອງ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື

5

ຂອງ

ການເກັບ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ

6

ຂອງ

ຊີວະນາໆພັນ

7

ຂອງ

ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ESMP
ກດຈະກໍາ
ESMP
ກດຈະກໍາ
ESMP
ກດຈະກໍາ
ESMP
ກດຈະກໍາ
ESMP
ກດຈະກໍາ
ESMP
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ກດຈະກໍາ

2

ຂອງ

ເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ນແຂງໃຫຸ້ EPF ໃນດຸ້ານຄວາມສາມາດ ຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ

2

ຂອງ

ການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານ

2

ຂອງ

ຄວາມສ່ຽງທີິ່ພົວພັນກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດນຟ້າອາກາດ

ESMP
ກດຈະກໍາ
ESMP
ກດຈະກໍາ
ESMP

ກດນຈະກໍາ 1a ຂອງແຜນ ESMP: ການຈັດຕັງັ້ ປະຕບັດ ແລະ ການປະຕບັດແຜນ
ຈດປະສົງ: ຈັດສັນພະນັກງານ ແລະ ກໍານົດຄວາມຮັບຜດຊອບ ສໍາລັບ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕບັດແຜນ ESMP ໃນແຕ່ລະວັນ
ຄໍາແນະນໍາ/

ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະໄດຸ້ດໍາເນີນການ ແລະ ຊີັ້ນໍາການເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ

ລາຍລະອຽດ ຂອງ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ ESMP ຕະຫອດໄລຍະ ຂອງໂຄງການ.

ກດຈະກໍາ:

ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະໄດຸ້:


ພັດທະນາແຜນເວລາໜຸ້າທີິ່ ຂອງ ESMP ທີິ່ຈະສະໜັບສະໜູນການເຊືິ່ອມໂຍງໂຄງການທັງໝົດ
ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບ ກດຈະກໍາ ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ. ຕົວຢ່າງ
ລວມທັງ ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທດ
ີິ່ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ແລະ ກດຈະກໍາ ຂອງແຜນ
ESMP ກ່ຽວກັບ FPIC; ຂະບວນການປ້ອງກັນເບືອ
ັ້ ງຕົັ້ນ ທີິ່ຮັບກະກັນໃຫຸ້ມີການກວດກາເບີງິ່
ລະເບີດທີິ່ຍງັ ບໍທ
ໍ່ ັນແຕກ ຕາມທີໄິ່ ດຸ້ລະບໄວຸ້ໃນກດຈະກໍາ 7 ຂອງແຜນ ESMP: ສຂະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພ, ການຄັດເລືອກຄູຮ
່ ່ວມງານ (ກດຈະກໍາ 9) ແລະ ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ (ກດຈະກໍາ
5) ກ່ອນເລີິ່ມກດຈະກໍາການຄມ
ຸ້ ຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ໂຮງຮຽນຊາວນາ



ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທີິ່ປກ
ຶ ສາສະເພາະໜຸ້າວຽກ

ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກກດຈະກໍາ

ອືິ່ນໆ ຂອງແຜນ ESMP ທີິ່ລວມທັງ:



o
o
o

ສຸ້າງຖານຂໍມ
ໍ້ ູນ
ຊີັ້ນໍາການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນ
ອອກແບບຫກ
ັ ສູດຝຶກອົບຮົມ

o

ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຼຸມແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນປະຈໍາປີ / ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື

ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດທີິ່ພົວພັນກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫຸ້ຄູ່
ຮ່ວມງານທີິ່ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງກະສກໍາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກົມປ່າໄມຸ້, ກົມປູກຝັງ ແລະ ສາຍຕັງັ້
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ທີລ
ິ່ ວມທັງ ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ,
ຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ຫຸ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ, ທີິ່ມີ
ການສະໜັບສະໜູນສະເພາະໃຫຸ້ PPMUs ແລະ DPMUs.



ກໍານົດຈໍານວນອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ

ແລະ

ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ

ແລະ ໃຫຸ້ເຂົັ້າເຈົັ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ ESMP
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ສະໜັບສະໜູນ EPF ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນໃຫຸ້ແຜນ ESMP ຂອງ EPF ໄດຸ້ຮັບການເສີມສຸ້າງ ແລະ ສາມາດສະໜັບສະໜູນກດ
ຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ ຕາມຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີມ
ິ່ ີຢູ່ແລຸ້ວ
ຂອງລັດຖະບານລາວ (ເບີິ່ງກດຈະກໍາ 8 ຂອງ ແຜນ ESMP)





ພັດທະນາບັນຊີລາຍຊືິ່ ແລະ ແບບການຕດຕາມກວດກາອືິ່ນໆ ເພືິ່ອຕດຕາມວ່າບັນດາກດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ ຂອງແຜນ ໄດຸ້ເກີດຂືັ້ນແທຸ້ (ຫື ກໍາລັງເດີນດໍາໜຸ້າຕໍໍ່) ຕາມແຜນ ແລະ ຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມີ
ປະສດທພາບ ແລະ ປະສດທຜົນ.
ລາຍງານປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບ ກດຈະກໍາທີິ່ພົວພັນກັບສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ
ການເຄືິ່ອນໄຫວ

ໃຫຸ້ຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ,

ໜ່ວຍງານທີິ່ໄດຸ້ຮັບອະນຍາດເປັນ

ສະມາຊກ (AE) ຂອງ GIZ ທີິ່ ຫຸ້ອງການໃຫຍ່ ຂອງ GIZ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ພຸ້ອມທັງໃຫຸ້ທາງ
GCF ແລະ BMZ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.


ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາທີິ່ພົວພັນກັບ
ວຽກງານປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ (ADB, KfW, IFAD, JICA ແລະ FAO)

ແກຸ້ໄຂຜົນກະທົບທາງ 
ລົບແບບບໍຕ
ໍ່ ງັັ້ ໃຈທີິ່
ເປັນໄປໄດຸ້ສງູ


ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA): ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຄວາມສ່ຽງ
ທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຂໍໍ້ PS1 ໃນຕາຕະລາງ 17 ຂອງແຜນ ESIA.
ໃນນາມທີິ່ເປັນໂຄງການປະເພດ B (ຄວາມສ່ຽງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂະໜາດກາງ),
ໂຄງການແມ່ນຕຸ້ອງການແຜນ ESMP ທີິ່ລະອຽດ ພຸ້ອມທັງພະນັກງານທີິ່ມີຄູນສົມບັດສູງ ແລະ
ງົບປະມານ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ ESMP.



ຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໜັກເກີນໄປໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ
ESMP ຈະໄດຸ້ຮັບການຫຼຸດຜ່ອນໂດຍຈະມີທີມງານຊ່ຽວຊານມາມີສ່ວນຮ່ວມ (ສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ, ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ, ບົດບາດຍງ-ຊາຍ), ເຊິ່ງເປັນຜູຸ້ຊີັ້ນໍາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ
ESMPs, ຕດຕາມກວດກາປະສດທພາບ ແລະ ປະສດທຜົນ ຂອງມັນຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ ແລະ ປັບປງ
ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ.

ໄລຍະເວລາ:



ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນເສດຖະກດ-ສັງຄົມ



ການເຊືິ່ອມໂຍງກດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການເຂົັ້າໃນແຜນ ESMP ແມ່ນເປັນພືັ້ນຖານ.



ເອກະສານ ຂອງແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການປັບປງ ແລະ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ຂອງໂຄງການ ໄດຸ້
ຮັບການພັດທະນາ
ໂຄງການ.

ພາຍຫງັ ມີການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນແລຸ້ວ

ໃນໄລຍະເວລາສອງປີທາໍ ອດ

ຂອງ



ການຄຸ້ມຄອງແຜນ ESMP ສໍາລັບ ໄລຍະເວລາ 9.5 ປີ ຂອງໂຄງການ



ເອກະສານ ຂອງແຜນ ESMP ຈະໄດຸ້ຮັບການທົບທວນຄືນເປັນປະຈໍາປີ



ການລາຍງານປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບ ກດຈະກໍາທີິ່ພົວພັນກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ
ການເຄືິ່ອນໄຫວ
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ການປະກອບສ່ວນ
ຂອງໂຄງການ:

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ຂອງທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ທີິ່ປກ
ຶ ສາ
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍການດໍາເນີນງານ

ການປະກອບສ່ວນ

NPMU, PPMU ແລະ DPMU ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຕ່າງໆ, ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະ

ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ:

ໜູນເພີິ່ມເຕີມຈາກກະຊວງກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ລວມທັງ ກົມປ່າໄມຸ້ (ພະແນກ REDD+, ພະແນກ
ຄຸ້ມປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ ແລະ ເຄືອ
ິ່ ງປ່າຂອງດົງ), ກົມປູກຝັງ, ກົມສົົ່ງເສີມ ແລະ ປງແຕ່ງກະສກໍາ ແລະ ກົມ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ

ຄວາມຮັບຜດຊອບ:

ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, NPMU, PPMU ແລະ DPMU

ເປົາື້ ໝາຍໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕບັດການຕດຕາມ

ຕດຕາມກວດກາ ເພືິ່ອປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະສດທຜົນ:

ກວດກາ:
ແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການປັບປງ

ແຜນ ESMPs ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນພູມີທັດໄດຸ້ຮັບການປັບປງ

ແຜນ ESMPs ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງ ພະນັກງານ ຂອງ NPMU, PPMU ແລະ DPMU ສໍາເລັດການເຮັດແບບ
ຂືັ້ນ

ສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ESMP, ຢ່າງໜຸ້ອຍໃຫຸ້ 50% ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈພໍ

ແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການແປເປັນພາສາລາວ

ສົມຄວນຫັງຈາກປີທີິ່ໜຶິ່ງ, ໃຫຸ້ 85% ເຂົັ້າໃຈດີຫັງຈາກປີທີິ່ 2

ບັນຊີລາຍຊືິ່ ຂອງແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮບ
ັ ການ ບັນຊີລາຍຊືິ່ ຂອງແຜນ ESMP ສໍາລັບ FPIC, ບົດບາດຍງ-ຊາຍ,
ສຸ້າງຂືັ້ນ
ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມຖຶກນໍາໃຊຸ້
ແຜນເວລາຂອງໂຄງການຕຸ້ອງລະບແຈຸ້ງ ກ່ຽວ
ກ່ອນທກໆກດຈະກໍາ – 50% ຫັງຈາກປີທາໍ ອດ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ກັບ ເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບ ກດຈະກໍາຕ່າງໆ
ໂຄງການ, ຂືັ້ນເປັນ 90% ຫັງຈາກປີທີິ່ສາມ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ໂຄງການ.
ທກໆກດຈະກໍາຂອງໂຄງການຈະໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫັງຈາກເງືິ່ອນໄຂ
ເບືັ້ອງຕົັ້ນໄດຸ້ຮັບການກວດກາແລຸ້ວ
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ກດຈະກໍາ 1b ຂອງແຜນ ESMP: ການຕດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ແຜນ ESMP
ຈດປະສົງ: ສຸ້າງລະບົບການຕດຕາມກວດກາຕາມສາຍຕັງັ້ ແລະ ບັນຊີລາຍຊືິ່ ສໍາລັບ ທກໆກດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP ແລະ
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ; ພຸ້ອມທັງພັດທະນາລະບົບການລາຍງານ ແລະ ເກັບເອກະສານ
ຄໍາແນະນໍາ/

ສຸ້າງແຜນກອບວຽກການຕດຕາມກວດກາຕາມສາຍຕັງັ້

(ຈາກສູນກາງຫາທຸ້ອງຖີິ່ນ),

ເຊິ່ງບັນດາມາດ

ລາຍລະອຽດ

ຕະການໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວແມ່ນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງແຜນ

ຂອງກດຈະກໍາ:

ESMP, GCF & GIZ.
ລະບົບການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ເຄືິ່ອງມື ແມ່ນຕຸ້ອງການໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັງັ້ ຂືັ້ນ, ໂດຍມີການຕັັ້ງເປົື້າ
ໝາຍໄປຄຽງຄູ່ກບ
ັ ຕົວຊີັ້ວັດ ສໍາລັບ ແຕ່ລະກດຈະກໍາຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ.
ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະໄດຸ້ເຮັດອັນນີັ້ໃຫຸ້ສໍາເລັດໄປພຸ້ອມໆກັນກັບບັນຊີລາຍຊືິ່
ຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ.
ການຕດຕາມກວດກາແມ່ນລວມທັງ:
 ການຕດຕາມກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ
o ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ໂດຍ
ອີງໃສ່ຂໍໍ້ກາໍ ນົດ ຂອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສງິ່ ແວດລຸ້ອມ
o ພັດທະນາ ແລະ ປັບປງບັນຊີລາຍຊືິ່ ຂອງຂໍມ
ໍ້ ູນທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ຕຸ້ອງເກັບໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດ.
 ຕຸ້ອງການການຕດຕາມກວດກາດຸ້ານຄນນະພາບ
o ປະເມີນເບີິ່ງຄວາມແທດເໝາະ, ຄວາມເໝາະສົມ, ສະມັດຕະພາບ ແລະ ປະສດທພາບ
ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ ESMP
o

ລວມທັງຕົວປ່ຽນໃນການຕດຕາມກວດກາ

ພັດທະນາບົດລາຍຄວາມຄືບໜຸ້າປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ແບບລາຍງານການຕດຕາມ ສໍາລັບ ທກໆການຂອງ
ແຜນ ESMP ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ເຊິ່ງພະນັກງານທີິ່ຮັບຜດຊອບຈະໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ຢູ່ຂັັ້ນພືັ້ນທີິ່
ສະເພາະ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ.
ສົົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາປີໃຫຸ້ GIZ ທີິ່ສອດຄ່ອງກັບເງືິ່ອນໄຂ ຂອງຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ.
ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ
ໃຫຸ້ PPMU ແລະ DPMU ທີິ່ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນປີທາໍ ອດ.
ຜົນກະທົບທາງ
ລົບແບບບໍຕ
ໍ່ ງັັ້ ໃຈ
ທີເິ່ ປັນໄປໄດຸ້ ໄດຸ້
ຮັບການແກຸ້ໄຂ:

ESIA: ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ ຂໍໍ້ 3.10 ແລະ ລາຍລະອຽດຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່
ສອດຄ່ອງກັນ ຢູ່ໃນ PS1 ໃນ ຂອງ ESIA.
ໂດຍມີການພັດທະນາກອບວຽກການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ, ຜົນກະທົບທາງລົບແບບບໍໍ່ໄດຸ້
ຕັັ້ງໃຈສາມາດຖຶກກໍານົດໄດຸ້ ແລະ ຫີກລຸ້ຽງ ຫື ຫຼຸດຜ່ອນໄດຸ້.
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ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບໍໍ່ດີ, ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ສາມາດໄດຸ້ຮັບ
ການກໍານົດ ແລະ ຢັື້ງຢນ ເພືິ່ອຫກ
ີ ລຸ້ຽງຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງ ຕະຫອດໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ໃນປະຈບັນຍັງບໍທ
ໍ່ ັນມີກົນໄກການຕດຕາມກວດກາ ຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ສາມາດໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຂືັ້ນມາ
ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນວຽກນີັ້, ເຖງແມ່ນວ່າ ລະບົບຂໍມ
ໍ້ ູນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ກໍາລັງ
ໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ພາຍໃຕຸ້ຂະບວນການ ຂອງ FCPF (ຄາດວ່າຈະສາມາດໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນ ປີ 2021).
ໄລຍະເວລາ:

ເອກະສານ ຂອງແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການປັບປງພາຍຫັງໄດຸ້ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນໃນສອງປີທາໍ ອດ ຂອງ
ໂຄງການ.
ການຄຸ້ມຄອງແຜນ ESMP ຕະຫອດໄລຍະເວລາ 9.5 ປີ ຂອງໂຄງການ ຈະຕຸ້ອງມີພະນັກງານສະເພາະ
ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງກດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP ຕາມສາຍຕັງັ້ ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້
ສືບຕໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບເປົື້າໝາຍ ແລະ ກດຈະກໍາ ຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໃນເມືິ່ອ
ໂຄງການເລີິ່ມຕົັ້ນ.
ເອກະສານ ຂອງ ESMP ຈະໄດຸ້ຮັບການທົບທວນຄືນເປັນປະຈໍາປີ

ການປະກອບຂອງ Key staffing and consultants positions as outlined in Section 6.3 and 6.4 above
ໂຄງການ:
Annual training workshops as described in Section 7.2 above
Database of baseline information (See ESMP Action 5: Data Collection)
ການ
ປະກອບສ່ວນ

NPMU - ເຮັດວຽກກັບທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ຶກສາ ເພືອ
ິ່ ສຸ້າງ

ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ:

PPMU – ເຮັດວຽກກັບທີມງານຄຸ້ມຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີິ່ປກ
ຶ ສາ ເພືິ່ອຝຶກ

ແບບຟອມການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ
ອົບຮົມໃຫຸ້ພະນັກງານ DPMU ໃນການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ; ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ກດຈະກໍາ
ຕ່າງໆຢູ່ຂັັ້ນແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕ
DPMU – ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ບັນດາກດຈະກໍາຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ບຸ້ານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ
(ເບີິ່ງກດຈະກໍາ 5 ຂອງແຜນ ESMP: ການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນ)

ຄວາມ

GIZ ແລະ PMU ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ກມ
່ ບຸ້ານ ແລະ ບຸ້ານ, ຈາກທກໆກົມ ແລະ ຫຸ້ອງການ ທີມ
ິ່ ີ

ຮັບຜດຊອບ:

ສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການ

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້
ປະຕບັດ

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະສດທ
ຜົນ

ລະບົບການຕດຕາມກວດກາ ພຸ້ອມດຸ້ວຍເປົາື້ ໝາຍຕົວຊີັ້ At least 50% of DPMU able to use system by the
ບອກ ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງໄປຄຽງຄູ່ກັບ ບັນຊີລາຍຊືິ່ການປົກ
end of the first year, 85% success after year 2.
ປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ທັງໝົດ DPMU ແລະPPMU ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ DPMU ແລະ PPMU ໄດຸ້ຮັບການ
DPMU ແລະ PPMU ສາມາດລາຍງານຢ່າງມີປະສດທພາບ
ຈັດຂືັ້ນ
ມີບັນຊີລາຍຊືິ່
ແບບຟອມລາຍງານໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ

ຕົວຊີັ້ບອກ ຂອງແຜນ ESMP ໄດຸ້ຮັບການປັບປ່ຽນ ພາຍຫັງ
ຂະບວນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນໄດຸ້ເລີມ
ິ່ ຕົັ້ນ
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ແລະ
ຕົວຊີັ້ບອກການຕດຕາມກວດກາ ຂອງແຜນ ESMP ໄດຸ້ ຖຶກຕຸ້ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ
ຮັບການປັບປງ ພາຍຫັງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂະບວນການ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ພາຍໃນສາມປີທາໍ ອດ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ໂຄງການ ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ
ກອງປະຊຼຸມໄດຸ້ເລີິ່ມຕົັ້ນ
ການຕດຕາມກວດກາ ລວມທັງການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ຄວາມສອດຄ່ອງ
ເຊິ່ງຖຶກຕາມເງືິ່ອນໄຂການປົກປ້ອງ
ໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ກາໍ ນົດຂອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ
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ກດຈະກໍາ 1c ຂອງແຜນ ESMP: ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ PMUs ກ່ຽວກັບ ແຜນ ESMP
ຈດປະສົງ: ຮັບປະກັນໃຫຸ້ PPMU ແລະ DPMU ສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສດທພາບໄປຫາເປົາື້ ໝາຍ ຂອງໂຄງການ, ໃນ
ຂະນະທີມ
ິ່ ຄ
ີ ວາມເຂົາັ້ ໃຈ ຂະບວນການ ຂອງ FPIC, ການເຊືອ
ິ່ ມສານບົດບາດຍງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ,
ນະໂຍບາຍຕໍຊ
ໍ່ ນ
ົ ເຜົາົ່ ພືນ
ັ້ ເມືອງ ແລະ ກອບນຕກໍາແຫ່ງຊາດ ຢູໃ່ ນສະພາບຂອງໂຄງການໃນທຸ້ອງຖີນ
ິ່ ຢູ.່
ຄໍາແນະນໍາ/
ລາຍລະອຽດ
ຂອງກດຈະກໍາ:

ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພັດທະນາຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ
ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ທີິ່ລວມທັງບັນດາຫັກການ, ເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາການປົກປ້ອງ
ທາງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້.
ເລີິ່ມຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, PPMU ແລະ NPMU.
ຈັດຝຶກອົບຮົມຂັັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບ ກດຈະກໍາຂອງແຜນ ESMP ແລະ ມາດຕະຖານການຈັດຕັັ້ງໃຫຸ້
DPMU ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຫັກທີມ
ິ່ ີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ຊຼຸມຊົນ
ຝຶກອົບຮົມວຊາການ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ (ເບີິ່ງກດຈະກໍາ 6: ຊີວະນາໆພັນ) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຄິ່ືິ່ອງ
ປ່າຂອງດົງ
ຈັດກອງປະຊຼຸມຕດຕາມປະຈໍາປີ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ DPMU ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ ຂອງ
ແຜນ ESMP

ຜົນກະທົບທາງ
ລົບແບບບໍຕ
ໍ່ ງັັ້ ໃຈ
ທີເິ່ ປັນໄປໄດຸ້ ໄດຸ້
ຮັບການແກຸ້ໄຂ:

ESIA: ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ ຂໍໍ້ 2.2 “ໂຄງການຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ” ແລະ ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ
ທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຂໍໍ້ PS4 ແລະ PS7 ໃນຕາຕະລາງ 17.
ລະຫວ່າງພະນັກງານລັດ, ຍັງມີຄວາມຮູຸ້ຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ (ເຖງແມ່ນວ່າທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດຸ້ສຸ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ, ບັນຫາເຫົົ່ານີັ້ບໍໍ່ປະກົດໃຫຸ້ເຫັນ
ຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝີ. ຂາດການຝຶກອົບໃຫຸ້ພະນັກງານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP
ຈະເປັນການຈໍາກັດຄວາມສາມາດ ຂອງ DPMU ໃນການເເກຸ້ໄຂດຸ້ານສດທໃຫຸ້ປະຊາຊົນຜູຸ້ທກຍາກໃຫຸ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມເທົົ່າທຽມກັນຢ່າງເໝາະສົມ
ການເຂົັ້າເຖງເອກະສານໄດຸ້ຍາກ, ຂາດການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍເໍ່ ນືິ່ອງ ລວມທັງການຕດຕາມການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ຫງັ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປ່ຽນແປງພະນັກງານເລືັ້ອຍໆໃນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ອັນ
ເຮັດໃຫຸ້ມີການເຄືິ່ອນຍຸ້າຍຄວາມຮູຸ້.
ອີກເທືອ
ິ່ ໜຶິ່ງ, ໃຫຸ້ການປຶກສາ ແລະ ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຮູຸ້ຜົນກະທົບ ຂອງ
 ການຜະລດກະສກໍາທີິ່ບທ
ໍໍ່ ັນລາຍປ່າໄມຸ້
 ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ


ຫັກການການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ (ລວມທັງການປຶກສາຫາລື, ບົດບາດຍງ-ຊາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ)



ກອບວຽກນຕກໍາ (ເບີິ່ງກດຈະກໍາ 1d)
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ໄລຍະເວລາ

ຈັດກອງປະຊຼຸມກ່ອນເປີດໂຄງການ

ກ່ອນການເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໂຄງການໂຄງການ,

ຫັງຈາກນັັ້ນຈັດ

ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ
ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງໂຄງການ

ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ອນເລີິ່ມໂຄງການ ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງ, ຫັງຈາກນັັ້ນຈັດຂັັ້ນເມືອງ ສໍາລັບ

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

NPMU, PPMU ແລະ DPMU ມີຄວາມພຸ້ອມສະເໝີທີິ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຕຸ້ອງພັດະທະນາເອກະສານ ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມ

DPMU.
ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ
ເງ ນເດືອນ ຂອງທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ຶກສາ
ຄູ່ຮ່ວມງານຫັກຈາກ ສະຫະພັນແມ່ຍງລາວ ແລະ ແນວລາວສຸ້າງຊາດ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງເຂົັ້າຮ່ວມ, ເຊັົ່ນດຽວກັນ
ກັບຜູຸ້ຕາງໜຸ້າຈາກ ກອງກວດກາປ່າໄມຸ້ເມືອງ, ຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ເມືອງ ແລະ ຫຸ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ເມືອງ ທີິ່ເປັນຜູທ
ຸ້ ີິ່ໃກຸ້ສດກັບບຸ້ານ

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້ ປະຕບັດ

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະ
ສດທຜົນ

ທກໆຄົນເປົາື້ ໝາຍຕຸ້ອງໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ
ຢ່າງໜຸ້ອຍປະມານ 90% ຂອງພະນັກງານ PMU ເຂົັ້າຮ່ວມ
ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໄດຸ້ຄວາມຮູຸ້ໃໝ່, ມີຄວາມເຂົາັ້ ໃຈດີ ແລະ ການສະ ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ
ໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຕ່າງໆ
ຂອງ ມີການປະເມີນກ່ອນ ແລະ ຫງັ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ແນວ
ແຜນ ESMP
ຄວາມຄດພືັ້ນຖານ ມີຢາ່ ງໜຸ້ອຍ 80% ຂອງຜູຸ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມໄດຸ້
ຮັບການປັບປງຄວາມເຂົາັ້ ໃຈ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຂອງ
ການປົກປ້ອງທາງສັງຄັມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ

ກດຈະກໍາ 1d ຂອງແຜນ ESMP: ຄວາມຮູດ
ຸ້ າຸ້ ນນຕກໍາ - ຮັບປະກັນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການມາດຕະຖານ
ການດໍາເນີນງານ (SOP), ຄູມ
່ ື ແລະ ການປະຕບັດກົດໝາຍ
ຈດປະສົງ: ເພືອ
ິ່ ຮັບປະກັນທາງດຸ້ານຄນນະພາບ ຂອງການມີສວ
່ ນຮ່ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ຕະຫອດໄລຍະການທົບທວນ
ນະໂຍບາຍ, ເພືອ
ິ່ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຜ່ານການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນກອບນຕ ພຸ້ອມທັງໃຫຸ້ມກ
ີ ານຈັດຕັງັ້ ປະຕບັດ
ຂະບວນມາດຕະຖານການດໍາເນີນຢ່າງມີປະສດທພາບ.
ຄໍາແນະນໍາ/

ເພືິ່ອໃຫຸ້ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໄດຸ້ຮັບການປະຕບັດ ແລະ ສງິ່ ແວດລຸ້ອມໃນໄລຍະພັດທະນາ, ການສໍາ

ລາຍລະອຽດ

ເລັດ ແລະ ການເຜີຍເເຜ່ ຂະບວນການມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ (SOP) ແລະ ຄູ່ມ,ື ໂຄງການ ແລະ

ຂອງກດຈະກໍາ:

ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕຸ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕບັດດົ່ັງຕໍໄໍ່ ປນີ:ັ້


ຢູ່ຂັັ້ນການພັດທະນານະໂຍບາຍ (ຜົນໄດຸ້ຮັບ 1), ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການ
ເຊືິ່ອມໂຍງວຽກງານ REDD+ ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງ
ແຂວງ:
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ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຈາກກະຊວງທີກ
ິ່ ່ຽວຂຸ້ອງ, ລວມທັງ
ຊ່ຽວຊານ, ໄດຸ້ເຂົັ້າໃນການສຸ້າງນະໂຍບາຍ, ເພືິ່ອປະກອບໃສ່ການປຶກສາຫາລື ທີິ່ເຮັດແລຸ້ວ ສໍາລັບ
ແຜນດໍາເນີນງານ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ

ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດຸ້ ຈາກວທີການປະຕບັດທີິ່ດທ
ີ ີິ່ສດ ຂອງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ
ຕ່າງໆ (CSR), ໂດຍເອົາຕົວຢ່າງທີິ່ດທ
ີ ີິ່ສດ ເພືິ່ອເປັນທດຊີັ້ນໍາໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ, ເພືອ
ິ່ ແກຸ້
ໄຂ:




ຕຸ້ານການສອກຫາດບັງຫວງ
ເຮັດທລະກດຢ່າງມີປະສດ
ສົົ່ງເສີມຄວາມກຸ້າວໜຸ້າຂອງແມ່ຍງ ແລະ ຄນນະພາບບົດບາດຍງ-ຊາຍ



ຮ່ວມງານພາກລັດ - ພາກເອກະຊົນ



ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງພະນັກງານໂຄງການ
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ຈະເປັນຫັກໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນຕກໍາ

ເພືິ່ອສົມທົບກັບກດຈະກໍາການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານນຕກໍາ,

ທາງໂຄງການຍັງຈະມີການ

ກວດກາກ່ອນ ແລະ ຫັງ ເພືິ່ອປະເມີນລະດັບຂອງຄວາມເຂົາັ້ ໃຈທາງດຸ້ານນຕກໍາ ຂອງຜູຸ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ.
ກດຈະກໍານີັ້ມີເປົາື້ ໝາຍໃນການຊ່ວຍການອອກແບບ ແລະ ປັບປງເອກະສານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວທີການຝຶກ
ອົບຮົມ ເພືອ
ິ່ ສະທຸ້ອນໃຫຸ້ເຫັນຄວາມຕຸ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນດີ. ການກວດກາ
ແມ່ນຈະຖຶກນໍາໃຊຸ້ເປັນຕົວຊີັ້ບອກ ເພືິ່ອຕດຕາມ:


ປັບປງຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນຕກໍາຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ;



ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການສ່ວນຕົວ ສໍາລັບ ເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທຸ້າງດຸ້ານນຕກໍາ;



ສິ່ງສໍາຄັນທີິ່ສດແມ່ນຮັບປະກັນໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມມີຄວາມ ເຂົາັ້ ໃຈດີ ກ່ຽວກັບ ກອບນຕກໍາ, ບັນດາ
ຫັກການ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຕ່າງ ກ່ອນທີິ່ຈະຖ່າຍໂອນຄວາມຮູຸ້ໃຫຸ້ຜູຸ້ອນ
ືິ່ ໃນຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ
ບຸ້ານ.

ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການປຶກສາຫາລືຢູ່ຂັັ້ນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແລະ ມີການຈັດກອງປະຊຼຸມ ເພືອ
ິ່ ສະໜັບສະ
ໜູນການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຊິ່ງຈະຕຸ້ອງມີ:


ມີບັນຊີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການສໍາປະທານທີມ
ິ່ ີແລຸ້ວ ແລະ ທີິ່ໄດຸ້ວາງແຜນໄວຸ້ (ລວມທັງ
ສັນຍາ 1+4) ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ພຸ້ອມກັບ ແຜນທີິ່ (ເບີິ່ງກດຈະກໍາ 5: ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ)



ສຶບຕໍໍ່ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງການຮັບຮູຸ້ດຸ້ານນຕກໍາ (ຢູ່ທກລະດັບ) ຂອງ
PLUP/VFMA.



ວຽກງານ FPIC ແລະ ກດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ ເຊິ່ງລວມທັງທກໆຊົນເຜົົ່າ,
ແມ່ຍງ ແລະ ກມ
່ ພົນລະເມືອງທີທ
ິ່ ກຍາກ ເພືິ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍດນ (ກດຈະກໍາ 2 &
3)

ຜົນກະທົບທາງ
ລົບແບບບໍຕ
ໍ່ ງັັ້ ໃຈ

ມີການກໍານົດຄວາມສ່ຽງຈໍານວນໜຶິ່ງ ຕະຫອດຂະບວນການປຶກສາຫາລືແຜນ ESMP ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ
ແຂວງ, ລວມທັງ:
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ທີເິ່ ປັນໄປໄດຸ້ ໄດຸ້
ຮັບການແກຸ້ໄຂ:



ການປະຕບັດກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຮູທ
ຸ້ າງດຸ້ານນຕກໍາແມ່ນຂືັ້ນກັບຄວາມສາມາດ ຂອງອໍານາດ
ການປົກຄອງທຸ້ອງຖີິ່ນ, ເຊິ່ງໄດຸ້ສະເເດງອອກໃນການປະຕບັດກົດໝາຍທີບ
ິ່ ໍໍ່ສອດຄ່ອງກັນ.



ອໍານາດການປົກຄອງທຸ້ອງຖີິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນມີຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນສູງ1

ໃນຄວາມເຂົາັ້ ໃຈຂອງ

ພວກເຂົາທາງດຸ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຢູ່ໃນຊວດປະຈໍາວັນຂອງພວກ, ເຊິ່ງວ່າ ພວກເຂົາ
ບໍໍ່ສາມາດອະທບາຍພືັ້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ຫື ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແນວໃດ ແລະ ການກະທໍາຂອງ
ພວກເຂົາໄດຸ້ສະແດງເຖງການຂາດຄວາມເຂົາັ້ ໃຈໃນລະດັບໃດໜຶງິ່ .


ຂາດການສະໜັບສະໜູນການປູກຈດສໍານຶກ

ແລະ

ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ອາໍ ນາດການ

ປົກຄອງທຸ້ອງຖີິ່ນ ເປັນຄວາມສ່ຽງຫັກອັນໜຶງິ່ ຕໍໍ່ປາ່ ໄມຸ້, ເພາະສະນັັ້ນ ການສະໜັບສະໜູນ ການ
ເຜີຍແຜ່

ແລະ

ແລກປ່ຽນຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ

ແມ່ນເປັນຍດທະສາດໜຶິ່ງທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້ໃນການ

ຫຼຸດຜ່ອນ.
ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດຸ້ກໍານົດບັນດາຄວາມສ່ຽງດົ່ັງຕໍໍ່ໄປນີັ້ໃນ
ຂໍໍ້ 3.2, 3.4 ແລະ 3.9:


ບໍໍ່ຮັບຮູຸ້ໄດຸ້ວ່າ ເປັນການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ທີິ່ “ຖຶກກົດໝາຍ” ຫື “ຖຶກກົດໝາຍເຄີິ່ງໜືງິ່ ” ໂດຍຜ່ານ
ທກປະເພດຂອງການສໍາປະທານ;



PLUP (ແລະ VFMA) ບໍໍ່ສາມາດຮັບກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດຸ້ານກໍາມະສດທີິ່ດນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່
ເອົາເຂົັ້າໃນກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບໃໝ່ເທົົ່ານັັ້ນ;



ຄວາມສ່ຽງທີິ່ແຜນພັດທະນາຂອງແຕ່ລະເມືອງຈະສອດຄ່ອງກັບຈະປະສົງປ່າໄມຸ້ – ການວາງແຜນ
ພືັ້ນທີິ່ແບບເຊືິ່ອມໂຍງກັນ

ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຜດຫາຍຂືັ້ນຖຸ້າຫາກວ່າໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງ

ປະຕບັດແລຸ້ວ, ແຕ່ບໍໍ່ມີຜົນສັກສດ.


ຖຸ້າບໍໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດດີ, ປະຊາຊົນອາດສາມາດເສຍສດການນໍາໃຊຸ້ທດ
ີິ່ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ທີິ່ພວກເຂົາໃຊຸ້ເປັນປະຈໍາຕາມປະເພນີ (ແຜນ ERPD)



ຄວາມຜດພາດໃນການຮັບຮູຸ້ຄູນຄ່າຂອງສິ່ງແວດລຸ້ອມຢູ່ໃນຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນໃນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້
ທີິ່ດນ (ERPD) ແລະ



ຄວາມຜດພາດໃນການຮັບຮູຸ້ຄູນຄ່າໃນການອະນລັກ (HCV) ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ຕ່າງໆ ໃນຂະບວນ
ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ (ERPD);

ເບີິ່ງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ESIA ES ໃນຂໍໍ້ PS4 ແລະ
PS7 ໃນຕາຕະລາງ 17.

1

ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານ ຮັບຮູຸ້ກົດໝາຍໃໝ່, ແຕ່ມີໂອກາດໜຸ້ອຍໃນການເຂົັ້າໃຈລາຍລະອຽດທາງດຸ້ານເນືັ້ອ ຫື ຈະເຜີຍ ແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ

ປະຕບັດກົດໝາຍນີັ້ແນວໃດ
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ໄລຍະເວລາ

ມີການປັບປງນະໂຍບາຍໄດຸ້ ໃນປີທໍາອດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໂຄງການ, ມີການທົບທວນຄືນເປັນປະ
ຈໍາປີຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ
ຈະມີການສືບຕໍໍ່ຈັດກອງປະຊຼຸມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືດຸ້ານນະໂຍບາຍປະຈໍາປີ ຢູຂ
່ ັັ້ນເມືອງ ຕະຫອດໄລຍະ
ເວລາ ຂອງໂຄງການ

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງໂຄງການ:

ເງ ນເດືອນ ໃຫຸ້ພະນັກງານ GIZ (ຊ່ຽວຊານດຸ້ານນຕກໍາ ທີມ
ິ່ າຮ່ວມທີມງານ)
ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ຂອງແຜນ ESMP ມີຢູ່ໃນຂໍໍ້ 7.2 ເທງ (ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ
ເມືອງ)
ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພັດທະນາບັນຊີລາຍຊືິ່ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃສ່ຂະບວນການ
ພັດທະນານະໂຍບາຍ (ໄປພຸ້ອມກັບບັນດາກດຈະກໍາການກະກຽມວາງແຜນໂຄງການ)

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູ່ຮວ
່ ມງານ

ພະນັກງານ PMU ຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສູນກາງ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

NPMU ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ກໍານົດຄູ່ຮ່ວມງານຫັກເພືິ່ອເຂົັ້າຮ່ວມ

ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການໄດຸ້ກາໍ ນົດ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຫັກຈາກກະຊວງກະສກໍາ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງຈາກພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສາຍຕັງັ້ ຂອງເຂົາເຈົັ້າຢູຂ
່ ັັ້ນເມືອງ
ນອກຈາກນີັ້ແມ່ນ ສະຫະພັນແມ່ຍງລາວ, ແນວລາວສຸ້າງຊາດ ຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ພະນັກງານເປົາື້ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ ຈາກພາກສ່ວນນຕກໍາ ໃນແຕ່ລະແຂວງ
PPMU ແລະ DPMU ເຂົັ້າຮ່ວມຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພັດທະນາຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ ພຸ້ອມທັງເອກະສານຝຶກອົບຮົມ
ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ຶກສາ ດຸ້ານການພັດທະນາຫັກສູດ

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະ

ປະຕບັດ:

ສດທຜົນ:

ພະນັກງານຫັກທີິ່ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຢູ່ນໍາໂຄງການຫາຍກວ່າ
ສອງປີ
ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ສາມາດສະແດງຄວາມເຂົາັ້
ດີຂືັ້ນທາງດຸ້ານຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານນຕກໍາ
ການໃຫຸ້ການປຶກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແຕ່ເທງລົງລມ
່ ເຮັດ
ໃຫຸ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈດີຂືັ້ນ ແລະ ລວມທັງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ກດຈະກໍາຕ່າງໆ ທົວ
ົ່ ພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ

ໃບລົງທະບຽນກອງປະຊຼຸມ ບັນທຶກໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ພະນັກງານຄົນ
ໃດສືບຕໍໍ່ຢູ່ນໍາໂຄງການ
ແບບສອບຖາມກ່ອນ ແລະ ຫງັ ກອງປະຊຼຸມ, ຢ່າງໜຸ້ອຍ
60% ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ສະແດງຄວາມຮູຸ້ສຶກວ່າ ຂໍມ
ໍ້ ູນຕ່າງສະ
ໜັບສະໜູນວຽກງານ ຂອງພວກເຂົາ
ຫັງຈາກສາມປີ ຂອງໂຄງການ, 60% ຂອງພະນັກງານ
DPMU ສາມາດກໍານົດບກຄົນໃດໜຶິ່ງທີິ່ສາມາດໃຫຸ້ການສະ
ໜັບສະໜູນພວກເຂົາ

37

ກດຈະກໍາ 2 ຂອງແຜນ ESMP: ກມ
່ ຊົນເຜົາົ່ ຕ່າງໆ
ຈດປະສົງ: ເພືອ
ິ່ ຮັບປະກັນວ່າບັນດາກດຈະກໍາທັງໝົດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ ຄູມ
່ ື ກ່ຽວກັບ ບັນດາຊົນເຜົາົ່ ພືນ
ັ້ ເມືອງ 2.
ຄໍາແນະນໍາ/

ໃຫຸ້ທີິ່ປກ
ຶ ສາດຸ້ານນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ດັງົ່ ທີໄິ່ ດຸ້ກໍານົດໃນຂໍໍ້ 7.4 ຂຸ້າງເທີງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນ

ລາຍລະອຽດ

ສະເພາະແຕ່ລະພືັ້ນທີິ່:

ຂອງກດຈະກໍາ:




ຈັດການຄັດເລືອກນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊນ
ົ ເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸ້າງບັນຊີລາຍຊືິ່
ພັດທະນາຕົວຊີັ້ບອກການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ທີິ່ສະທຸ້ອນເຖງເງືອ
ິ່ ນໄຂ
ຂອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ. ຕົວຊີັ້ບອກຫກ
ັ ໆແມ່ນຕຸ້ອງລວມທັງ, ແຕ່ກໍບໍໍ່
ໄດຸ້ຈໍາກັດ, ດັງົ່ ຕໍໍ່ໄປນີັ້: (i) ການປຶກສາຫາລື ແລະ ສືິ່ສານເປັນພາສາທີິ່ຄົນຊົນເຜົົ່າສາມາດເຂົັ້າໃຈ
ໄດຸ້, (ii) ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖງທີິ່ດນ, ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ພເສດແມ່ນ
ດນມໍລະດົກ ແລະ ພືັ້ນທີິ່ດນສັກສດ, (iii) ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຂັມ
ັ້ ແຂງໃນບັນດາກດຈະກໍາ ຂອງ
ໂຄງການ ພຸ້ອມທັງໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, (iv) ມີມາດຕະການພເສດ ຕໍໍ່ບກຄົນທີິ່ບໍໍ່
ມີດນ ແລະ ຜູຸ້ທມ
ີິ່ ີຄວາມສ່ຽງໃນການເຂົັ້າເຖງ/ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ.



ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການບັນທຶກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຼຸມຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ
ແຂວງ, ໂດຍໃຫຸ້ມີການແຍກອອກເປັນຊົນເຜົົ່າ ແລະ ແມ່ຍງ (ມີຄວາມສໍາຄັນຫັກໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດວຽກງານ FPIC ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ; ກດຈະກໍາ 3&4
ຂອງ ESMP)



ຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມສາມາດຄັດເລືອກບັນດາກດຈະ
ກໍາ ຂອງໂຄງການ (FPIC, ກດຈະກໍາ 3)



ມີການຈັດກອງປະຊຼຸມເປັນກມ
່ ນຸ້ອຍຢູ່ຂັັ້ນບາັ້ນ, ໂດຍມີຜູຸ້ແປພາສາທີິ່ເໝາະສົມ ຫື ຜູຸ້ສາມາດເວົັ້າ
ພາສາຊົນເຜົົ່າໄດຸ້, ໂດຍມີການແຍກເປັນກ່ມຜູຸ້ຍງ-ຊາຍ, ເພືິ່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບ
ທີິ່ອາດເກີດມາຈາກບັນດາກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ, ລວມທັງຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍ ກ່ອນຈະມີ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາກດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ. ຈະຕຸ້ອງມີການເກັບຮັກສາໃບລົງທະບຽນໄວຸ້ເປັນ

ຫັກຖານວ່າໄດຸ້ຈັດກອງປະຊຼຸມແທຸ້.
ປະເມີນວ່າກດຈະກໍາການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບບໍໍ່ດຕ
ີ ໍໍ່ຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນຊົນເຜົົ່າ
ໃນການເກັບເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງເພືິ່ອບໍລໂພດ ແລະ ຂາຍບໍ, ພຸ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫຸ້ມກ
ີ ານເຂົັ້າທີິ່ດນ, ປ່າໄມຸ້
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພືິ່ອຫີກລຸ້ຽງການສູນເສຍລາຍໄດຸ້ ແລະ ຮັບປະກັນດຸ້ານສະບຽນອາຫານ
ແລະ ໂພສະນາການ.
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ມີການສຸ້າງແຜນພັດທະນາຊົນເຜົົ່າຕ່າງຫາກ (ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF) ທີິ່ລວມທັງຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ກ່ມ

ຊົນເຜົົ່າຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ, ບັນຫາຕ່າງໆທີິ່ຕດພັນ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆ ຈະໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ພຸ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດໄປຄຽງຄູ່ກັບກດຈະກໍາ 2 ຂອງແຜນ ESMP.
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ເຄົາລົບພືັ້ນທີິ່ດນມໍລະດົກ ແລະ ດນສັກສດ, ປ່າຊົມໃຊຸ້ ແລະ ພືັ້ນທີທ
ິ່ ີິ່ບຸ້ານຍັງມີການນໍາໃຊຸ້ຕາມປະເພນີ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າມີສດດໍາເນີນພທີສາສະໜາຕາມຮດຄອງ
ປະເພນີ (ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວແມ່ນມັກຈັດຢູ່ປ່າ)
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຄົາລົບຄວາມຮູຸ້ ຂອງຊົນເຜົົ່າພືນເມືອງ, ລວມທັງຄວາມຮູທ
ຸ້ ີິ່ສືບທອດມາແຕ່ບູຮານ
ແລະ ຢາພືັ້ນເມືອງ
ບັນດາກດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ແປເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າ, ຢ່າງໜຸ້ອຍຕຸ້ອງມີຜູຸ້ແປພາສາຢູ່ໃນ
ກອງປະຊຼຸມ.
ຂະບວນການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະຕຸ້ອງນໍາໃຊໍ້ໍຮູບພາບ, ຮູບປາໍ້ /ກະຕົັ້ນ, ຮູບແຕຸ້ມ ແລະ ລວມທັງ
ການນໍາໃຊຸ້ພາສາທີິ່ຊັດເຈເຂົັ້າໃຈງ່າຍ ເພືິ່ອເຮັດໃຫຸ້ຜູຸ້ມລ
ີ ະດັບການສຶກສາຕໍໍ່າສາມາດເຂົາັ້ ໃຈ3
ຜົນກະທົບທາງ
ລົບແບບບໍຕ
ໍ່ ງັັ້ ໃຈ
ທີເິ່ ປັນໄປໄດຸ້ ໄດຸ້
ຮັບການແກຸ້ໄຂ:

ທາງໂຄງການຈະຕຸ້ອງມີການພະຍາຍາມຫຼຸດໃຫຸ້ໜຸ້ອຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຊົດເຊີຍຢ່າງເໝາະສົມ ໃນເມືອ
ິ່ ກດ
ຈະກໍາ ຂອງໂຄງການສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຊົນເຜົົ່າ, ບໍໍ່ວ່າ ຈະມີການຮັບຮູຸ້ທາງດຸ້ານ
ນຕກໍາ ຕໍໍ່ໃບຕາດນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂອບເຂດທີິ່ດນດັົ່ງກ່າວ ຫືບໍກໍຕາມ.
ຖຸ້າວ່າກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການຫາກມີການຈໍາກັດສດນໍາໃຊຸ້ພືັ້ນທີິ່ປາ່ ເຫົົ່າ ເພືິ່ອເຮັດກະສກໍາເນີນສູງ ຈະ
ຕຸ້ອງຮັບປະກັນວ່າໄດຸ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ FPIC ກ່ອນ
ຈດປະສົງອືິ່ນທາງດຸ້ານນະໂຍບາຍ ຂອງ GCF ທີິ່ພົວພັນກັບດນລັດ: ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ເຄົາລົບສດ

ຂອງຊົນເຜົົ່າໃນການຖືຄອງກໍາມະສດ, ນໍາໃຊຸ້, ພັດທະນາ ແລະ ຄອບຄອງທີິ່ດນ, ພືັ້ນທີິ່ກວຸ້າງ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນ ທີິ່ພວກເຂົາເປັນເຈົັ້າຂອງ ຕາມສດນໍາໃຊຸ້ທີິ່ສືບທອດມາ ຫື ການນໍາຕາມປະເພນີ, ເຊັົ່ນ
ດຽວກັນກັບຜູຸ້ທໄີິ່ ດຸ້ຊືັ້ມາ. ອັນນີັ້ມນ
ັ ພົວພັນເຖງການເຄົາລົບ ຂອງການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນຂອງຊົນເຜົົ່າ, ລວມທັງຄວາມຮູຸ້ໃນການຄຸ້ມຄອງທີດ
ິ່ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຫົົ່ານີ,ັ້ ລວມ
ທັງຄວາມຮູຸ້ພືັ້ນເມືອງໃນການຄຸ້ມຄອງນີັ້. ທາງໂຄງການຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ມີວີທທ
ີ ີິ່ຊັດເຈນ ຈະເຮັດແນວໃດຫາກ
ມີນະໂຍບາຍທີມ
ິ່ ີການຈໍາກັດດົ່ັງເວົັ້າມາ, ລວມທັງນຍາມ ຂອງ ປ່າເຫົົ່າອ່ອນ (RV) ແລະ ປ່າໄມຸ້ທີິ່ມີ
ທ່າແຮງ (ປ່າເຫາົົ່ ).
ຄວາມຜດພາດໃນການຮັບຮູຸ້ພືັ້ນທີິ່ທາງດຸ້ານຄູນຄ່າທາງດຸ້ານວັດທະນະທໍາ
ໄລຍະເວລາ

3

ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ

ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການສືິ່ສານທີິ່ມີປະສດທພາບ/ມີເອກະສານຝຶກອົບຮົມ. ທາງໂຄງການຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ພັດທະນາເອກະສານເບີິ່ງ ແລະ ເອກະສານສືິ່

ທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ຊວດຕົວຈງໃນບຸ້ານເປົື້າໝາຍ. ເອກະສານສືິ່ດັົ່ງກ່າວຈະປະກອບດຸ້ວຍ ຮູບພາບ/ຫື ຮູບແຕຸ້ມ/ຂອງແກະສະລັກ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມຸ້, ພູມີ
ທັດປ່າໄມຸ້ ແລະ ປະຊາຊົນທີິ່ຢູ່ໃນບຸ້ານເປົື້າໝາຍ. ເມືິ່ອມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ທາງໂຄງການນະເນັັ້ນໃສ່ຄວາມເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊີິ່ງທາງດຸ້ານ
ຈດປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຈະມີການປັບປງຄໍາອະທບາຍ ຂອງສໍານວນ ຂອງນະໂຍບາຍປ່າໄມຸ້ ເປັນພາສາທຸ້ອງຖີິ່ນ ແລະ ພາສາຊົນເຜົົ່າ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ນີັ້ຈະຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຕົວຈງ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ
ຂອງໂຄງການ, ຕົັ້ນໄມຸ້ ແລະ ພືດທີິ່ມີຄ່າ, ຊະນດພັນທີິ່ຫາຍາກ ແລະ/ຫື ໃກຸ້ຈະສູພັນ, ລວມທັງຄວາມຕຸ້ອງການສູງ ຂອງຕະຫາດ ທາງດຸ້ານ
ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມທາງເລືອກ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ.
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ການ
ປະກອບສ່ວນ

ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ທີິ່ປກ
ຶ ສາ ດຸ້ານນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ

ຂອງໂຄງການ:

ກດຈະກໍາ ຂອງ FPIC (ເບີິ່ງກດຈະກໍາ 3 ຂອງແຜນ ESMP)
ກດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ (ກດຈະກໍາ 4)
ການອອກແບບກຣາຟິກ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພະນັກງານໂຄງການ ໃນການພັດທະນາເອກະສານ ສໍາລັບ
ບກຄົນທີມ
ິ່ ີການສຶກສາຕໍາໍ່
ງົບປະມານ ສໍາລັບ ຜູຸ້ແປພາສາ ຖຸ້າຫາກວ່າ ທາງເມືອງບໍມ
ໍ່ ີພະນັກງານທີິ່ສາມາດແປໄດຸ້

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

ເມືອງຕຸ້ອງສະໜອງພະນັກງານທີໄິ່ ດຸ້ພາສາທຸ້ອງຖີິ່ນ ແລະ ພາສາຊົນເຜົົ່າດີ (ເບີິ່ງໃນ ກດຈະກໍາ 5 ຂອງ

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

ເປັນຄວາມຮັບຜດຊອບ ຂອງ NPMU ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໜ່ວຍງານວຊາການສະເພາະ

ແຜນ ESMP)
ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ PPMU ແລະ DPMU
ດຸ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສງິ່ ແວດລຸ້ອມ

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະ

ປະຕບັດ:

ສດທຜົນ:

ທກໆເອກະສານ ຂອງໂຄງການໄດຸ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ໃຫຸ້

ຊາວບຸ້ານຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງພວກເຂົາຫງັ
ຈາກການປະຊຼຸມຂັັ້ນບຸ້ານ. ຢ່າງໜຸ້ອຍ 80% ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ແມ່ນສາມາດປະເມີນຕົນເອງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຂົາັ້ ໃຈ

ປະຊາຊົນ ເປັນຫາຍພາສາ ແລະ/ຫື ເປັນແບບທີິ່ສາມາດເບີິ່ງ
ໄດຸ້ເໝາະແກ່ຄົນມີລະດັບການສຶກສາຕໍໍ່າ ແລະ ສ່ວນໜຶິ່ງຂອງ
ພົນລະເມືອງ
ທກໆກອງປະຊະມບຸ້ານຕຸ້ອງມີຜູຸ້ແປພາສາ ເພືິ່ອຊ່ວຍດຸ້ານການ
ສືິ່ສານ
ທກໆກອງປະຊຼຸມ ຕຸ້ອງມີບັນທຶກໄວຸ້

ຕືິ່ມຂໍໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມການລາຍງານຢ່າງຖືກຕຸ້ອງຫັງຈາກ
80% ຂອງກອງປະຊຼຸມໃນ ປີ ທໍາອດ ແລະ ໃນທຸ້າຍປີ 2 ຫັງ
ຈາກສໍາເລັດ 95% ຂອງກອງປະຊຼຸມ ແມ່ນໃຫຸ້ມກ
ີ ານລາຍ
ງານທີິ່ຖືກຕຸ້ອງດີ.

ຊາວບຸ້ານສາມາດສະແດງຄວາມກັງວົນໃຈ ຫື ການຮຸ້ອງທກ
ແລະ ໃຫຸ້ພວກເຂົາໄດຸ້ຮັບຄໍາຕອບໃນໄລຍະເວລາທີິ່ເໝາະສົມ

ຄໍາຖາມ ຂອງບຸ້ານ ແລະ ການຮຸ້ອງທກໄດຸ້ຮັບຄໍາຕອບພາຍໃນ
4 ອາທດ
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ກດຈະກໍາ 3 ຂອງແຜນ ESMP: ຂະບວນການ FPIC
ຈດປະສົງ:


ເພືອ
ິ່ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮບ
ັ ການເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງຊຼຸມຊົນ



ເພືອ
ິ່ ຮັບປະກັນວ່າຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມໂຄງການທກໆພາກສ່ວນໄດຸ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມຂະບວນການ FPIC ຢ່າງທົວ
ົ່ ເຖງ ແລະ ຖຶກບັນທຶກ
ໄວຸ້ເປັນເອກະສານຢ່າງດີ ຕະຫວດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ

ຄໍາແນະນໍາ/

ອົງປະກອບຫກ
ັ ຂອງຂະບວນການ FPIC ໄດຸ້ຖຶກກໍານົດໄວຸ້ໃນຄູ່ມື ຂອງ FPIC ຈາກ FPIC ໃນວຽກ

ລາຍລະອຽດ

ງານ REDD+: ຫັກການ ແລະ ວທີການ ສໍາລັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງການ.4

ຂອງກດຈະກໍາ:

ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂະບວນການ FPIC ຕາມວທີການແລຸ້ວ ແມ່ນໄດຸ້ສະເໜີຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທກການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຊຼຸມຊົນທຸ້ອງຖິ່ນໃນທກຂັັ້ນຕອນຂອງວົງຈອນໂຄງການ, ເລີິ່ມ
ຈາກການອອກແບບໂຄງການເບືອ
ັ້ ງຕົັ້ນ.


ທກໆຂະບວນການ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ຂອງ FPIC ມີການບັນທຶກໄວຸ້ ແລະ ຮັກສາໄວຸ້ໃນຖານຂໍມ
ໍ້ ູນ
ເພືິ່ອສາມາດສືບຕໍໍ່ນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ. ຄວາມຍືດຫຍ່ນໃນຂະບວນການຈະ
ຊ່ວຍສຸ້າງຄວາມໄວຸ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມເຂົາັ້ ໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນບັນດາຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ.



ຂະບວນການ ຂອງ FPIC ໄດຸ້ຖືກເຊືິ່ອມສານເຂົັ້າໃນໂຄງສຸ້າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີິ່ກຸ້ວາງຂວາງ ຊຼຸມຊົນທັງໝົດ 28 ເປົື້າໝາຍ ຄວນເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການ ຂອງ FPIC ເພືິ່ອຮັບປະກັນການສະ
ໜັບສະໜູນຢ່າງກວຸ້າງຂວາງຈາກຊຼຸມຊົນ.



FPIC ແມ່ນເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບ ການເລີມ
ິ່ ຕົັ້ນກດຈະກໍາໃດໆ



ຈຸ້າງຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ຶກສາ ດຸ້ານ FPIC ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການເຊືິ່ອມສານທົົ່ວໂຄງການ



ໃຫຸ້ຂໍໍ້ມູນທີິ່ພຽງພໍ, ໂປ່ງໃສ, ຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖຸ້ວນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ອາດ
ຈະເກີດຂືັ້ນໃນການເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ. ຂໍໍ້ມູນນີັ້ຕຸ້ອງມີທັງຜົນປະໂຫຍດແລະຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ຜູຸ້ທໄີິ່ ດຸ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດໃນດຸ້ານການເຂົັ້າເຖງທີິ່ດນ, ປ່າໄມຸ້, ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ, ແລະທາງເລືອກໃນການ ດໍາ ລົງ
ຊີວດອືິ່ນໆ, ພຸ້ອມທັງຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ທາງດຸ້ານລາຍໄດຸ້.




4

ການສືິ່ສານ ຂອງໂຄງການຕຸ້ອງເປັນພາສາທີິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມເຂົາັ້ ໃຈ
ຊຼຸມຊົນທີິ່ໄດຸ້ການປຶກສາຕຸ້ອງໃຫຸ້ເວລາພຽງພໍໃນການຮັບເອົາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສົນທະນາລະຫວ່າງເຂົາເຈົັ້າ
ເອງ ໂດຍປະສະຈາກການແຊກແຊງຈາກລັດຖະບານ ແລະ/ຫື ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ປະໃຫຸ້ເຂົາັ້ ມາ
ຕັດສນໃຈດຸ້ວຍຕົນເອງວ່າຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ຫື ບໍ.

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/unredd-fpic-guidelines-2648/8717-un-redd-fpic-guidelines-working-final-8717.html?path=un-redd-partnercountries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-fpic-guidelines-2648
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ຖຸ້າຊຼຸມຊົນມີຄວາມລັງເລໃຈ ຫື ຮູຸ້ສຶກວ່າຂໍໍ້ມູນບໍໍ່ພຽງພໍ, ໂຄງການສາມາດເຈລະຈາ ດຸ້ວຍຄວາມສັດຊືິ່



ພຸ້ອມທັງສະໜອງເອກະສານເພີິ່ມເຕີມເພືິ່ອໃຫຸ້ພວກເຂົາໄດຸ້ຕດ
ັ ສນໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ຖານຂໍໍ້ມູນບັນທຶກທີິ່ສາຸ້ ງຂືັ້ນມາເພືອ
ິ່ ບັນທຶກ ແລະ ຕດຕາມການເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງຂອງ
ບັນດາຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນລະດັບຊຼຸມຊົນ, ຕຸ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເພືອ
ິ່ ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ແມ່ຍງ ແລະ ຜູຸ້ດຸ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມອືິ່ນໆ.


ແກຸ້ໄຂຜົນ
ກະທົບທາງລົບ
ທີບ
ິ່ ໄໍໍ່ ດຸ້ຕງັັ້ ໃຈ:

ເຊືິ່ອມໂຍງກົນໄກການຮຸ້ອງທກເຂົັ້າໃນຂະບວນການ

ເພືິ່ອໃຫຸ້ໂຄງການ ແລະ ກດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ REDD+ ມີຄວາມໜຸ້າເຊືິ່ອຖືໃນທຸ້ອງຖິ່ນ, ການເຈລະຈາຂໍໍ້
ຕົກລົງທີິ່ຍືນຍົງ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນ ຕຸ້ອງຮັບຮູຸ້ທງັ ສດຂອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຊຼຸມຊົນທຸ້ອງຖິ່ນ
ທີິ່ອາໄສພືັ້ນທີປ
ິ່ ່າໄມຸ້ສະເພາະ ສໍາລັບ ການດໍາລົງຊີວດຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ຖຸ້າບໍໍ່ເຮັດແນວນັັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ເກີດ
ການຂັດແຍຸ້ງ ຫື ຜົນໄດຸ້ຮັບທີິ່ບໍໍ່ສະເໝີພາບ ໃນເມືອ
ິ່ ການດໍາລົງຊີວດ ແລະ ການເຂົາັ້ ເຖງຊັບພະຍາກອນມີ
ການປ່ຽນແປງ ຫື ປະຕເສດ.
ຂະບວນການຂອງ FPIC ແລະ ກດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຼຸມຊົນ ຂອງແຜນ ESMP, ຈະສະ
ໜັບສະໜູນຊາວບຸ້ານໃຫຸ້ເຂົາັ້ ໃຈຈດປະສົງຂອງໂຄງການຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຂອງ
ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕງັັ້ ໃຈ (ເບິ່ງຂໍໍ້ 6.2.1 ຂອງ ESIA) ຍຸ້ອນວ່າຊາວບຸ້ານຈະໃຫຸ້ການເຫັນດີເຫັນ
ພຸ້ອມ ແລະ ສົນໃຈຕໍໍ່ກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ.
FPIC ຍັງຈະຫຼຸດຜ່ອນຕໍໍ່ກດຈະກາຫາຍຢ່າງທີິ່ສາມາດມີຜົນກະທົບທາງລົບທີບ
ິ່ ໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ ເຊັົ່ນວ່າ: ກດຈະ
ກໍາການຄມ
ຸ້ ຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕບັດກົດໝາຍ ທີມ
ິ່ ີຜົນກະທົບຕໍໍ່ການເຂົັ້າເຖງສະຖານທີິ່ທີິ່
ມີຄວາມໝາຍທາງດຸ້ານມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ; ຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ການຈັດສັນທີິ່ດນທີິ່ອດົມສົມບນເໝາະແກ່ການປູກຝັງບໍໍ່ພຽງພໍ; ການຈໍາກັດການເຂົັ້າເຖງ
ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນຕາມປະເພນີ ສໍາລັບ ການເກັບເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ຫລື ກດຈະກໍາອືິ່ນໆເພືິ່ອຄວາມປອດໄພ
ດຸ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການສຸ້າງລາຍໄດຸ້.
ໃນໄລຍະການປຶກສາຫາລື ຢູ່ຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ ແຜນ ESMP, ຊາວບຸ້ານໃນສາມບຸ້ານເປົື້າໝາຍໄດຸ້
ຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈເລືອ
ັ້ ຍໆ ກ່ຽວກັບ ເປົາື້ ໝາຍ ຂອງໂຄງການໂດຍລວມໃນຕອນ
ເລີິ່ມຕົັ້ນຂະບວນການໂຄງການ. ໃນກໍລະນີຂອງການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ, ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບ
ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງໂຄງການຈະເປັນແນວໃດເຮັດໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານມີການເລືອກນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ມູນທີິ່ບໍໍ່
ຖືກຕຸ້ອງ. ຕົວຢ່າງສະເພາະຈາກໂຄງການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນໃນ ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນວ່າຊາວບຸ້ານໃນ
ເບືັ້ອງຕົັ້ນໄດຸ້ກາໍ ນົດພືັ້ນທີິ່ ສໍາລັບ ເປັນເຂດອະນລັກປ່າໄມຸ້ບາຸ້ ນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ລັດຖະບານ
ຈະນໍາໃຊຸ້ພືັ້ນທີິ່ທີິ່ບໄໍໍ່ ດຸ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນປ່າສະຫງວນ ເປັນດນທີິ່ມທ
ີ ່າແຮງ ສໍາລັບ ນັກລົງທຶນພາຍ
ນອກ. ຜົນໄດຸ້ຮັບດັົ່ງກ່າວເຮັດໃຫຸ້ບຸ້ານບໍໍ່ໄດຸ້ກາໍ ນົດພືັ້ນທີິ່ທີິ່ເໝາະສົມທີິ່ສດ ສໍາລັບ ການອະນລັກເປັນປ່າ
ສະຫງວນ, ເປັນສະພາບການທີິ່ພວກເຂົາຕຸ້ອງການແກຸ້ໄຂໃນປັດຈບັນ ເນືິ່ອງຈາກພວກເຂົາເຂົາັ້ ໃຈຈດປະສົງ
ຂອງໂຄງການດີຂືັ້ນ.

ໄລຍະເວລາ

ຂະບວນການ FPIC ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໃນແຕ່ລະຊຼຸມຊົນ ແລະ ໃນສະຖານທີິ່ສະເພາະກັບພູມ
ສັນຖານທີິ່ມັນນໍາໃຊຸ້ກອ
່ ນກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການເລີມ
ິ່ ຕົັ້ນໃນພືັ້ນທີິ່ດັົ່ງກ່າວ.
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ຖານຂໍໍ້ມູນ FPIC ທີິ່ຈະສຸ້າງຕັັ້ງຂືນ
ັ້ ໃນປີທາໍ ອດ, ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ແລະ ກດຈະກໍາການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ ລວມທັງການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ຮັກສາຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງແຜນງານ.
ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ FPIC ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ຈັດກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ສະເພາະແຕ່ລະພືັ້ນທີິ່
ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງໂຄງການ

ຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ຶກສາ FPIC
ຜູຸ້ອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ ສຸ້າງຖານຂໍໍ້ມູນ
ທີມງານຄມ
ຸ້ ຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນຊ່ຽວຊານທີິ່ປຶກສາ
ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ PPMU ແລະ DPMU
ສະໜັບສະໜູນໃຫຸ້ DPMU ສາມາດເຂົັ້າເຖງແຕ່ລະບຸ້ານໃນ 28 ເມືອງເປົື້າໝາຍ
ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ຂັັ້ນເມືອງ ເພືິ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ຂອງພະນັກງານໂຄງການ ທີກ
ິ່ ໍາລັງດໍາເນີນຢູ່

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຼຸມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ
ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂະບວນການ FPIC (ເຮັດຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ)
ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ (ເບິ່ງ ຂໍໍ້ 2.2 ຂອງ ESIA) ມີຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງຂືັ້ນ ໂດຍຜ່ານການສຸ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດ ຂອງໂຄງການ

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

NPMU ມີຄວາມຮັບຜດຊອບໂດຍລວມໃນການຄຸ້ມຄອງຂະບວນການ FPIC ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກ GIZ
PPMU ແລະ DPMU ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂັັ້ນຕອນ FPIC ຢູ່ຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ຫັງຈາກໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ຈາກທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ທີປ
ິ່ ຶກສາ FPIC

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້
ປະຕບັດ:

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະ
ສດທຜົນ:

ຊຼຸມຊົນເປົື້າໝາຍໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ມີການຕັດສນ

ເອົາບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບ FPIC ເຂົັ້າໃນຖານຂໍໍ້ມູນ

ໃຈ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ດັົ່ງທີິ່ສະແດງໂດຍຜ່ານຖານ

ການຕດຕາມກວດກາປະຈໍາປີເພີມ
ິ່ ເຕີມຈະຖືກດໍາເນີນດຸ້ວຍ

ຂໍໍ້ມູນ FPIC, ເຊິ່ງຖືກສຸ້າງຕັງັ້ ແລະ ບໍາລງຮັກສາໄວຸ້

ລະບົບທີິ່ຕັັ້ງໄວຸ້ໃນກດຈະກໍາ 1 ທຽບກັບເປົື້າໝາຍຕົວຊີັ້ບອກ

ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ
ແລະ ຂະບວນການ FPIC, ລວມທັງການຮຸ້ອງທກ, ຢູ່ໃນ
ສະຖານທີິ່ສະເພາະ.
FPIC ໄດຸ້ສຸ້າງເອກະສານການເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ ເຊິ່ງສາມາດ
ກວດສອບໄດຸ້ ເມືອ
ິ່ ມີການຄໍາຮຸ້ອງຂໍ.

100% ຂອງກດຈະກໍາຂອງໂຄງການທີິ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຢູ່
ຂັັ້ນ ທີໄດຸ້ຈັດຕັ້ັງປະຕບັດແລຸ້ວສາມາດສະແດງໃຫຸ້ເຫັນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນຂະບວນການ FPIC, ດຸ້ວຍຄວາມເຫັນດີ
ເຫັນພຸ້ອມຢ່າງກວຸ້າງຂວາງຈາກຊຼຸມຊົນ
ໂຄງການສາມາດກໍານົດບຸ້ານທີິ່ບໄໍໍ່ ດຸ້ໃຫຸ້ການເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ
ຕໍໍ່ບັນດາກດຈະກໍາທີິ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານ
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ກດຈະກໍາ 4 ຂອງແຜນ ESMP: ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືທີິ່ມຄ
ີ ວາມໝາຍ
ຈດປະສົງ: ເພືອ
ິ່ ປະຕບັດຕາມຂະບວນການ FPIC ໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມໂຄງການຢູໃ່ ນລະດັບບຸ້ານ ແລະ ພູມທ
ີ ດ
ັ ໃນການປຶກສາຫາລື
ທີມ
ິ່ ຄ
ີ ວາມໝາຍ ເພືອ
ິ່ ຮັບປະກັນວ່າເພດ, ຊົນເຜົາົ່ , ຄວາມທກຍາກແລະຄົນດຸ້ອຍໂອກາດທາງເສດຖະກດ - ສັງຄົມ ແລະ
ປະຊາຊົນທີມ
ິ່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງໄດຸ້ຖກ
ື ລວມເຂົາັ້ ໃນທກຂັນ
ັ້ ຕອນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕບັດ
ຄໍາແນະນໍາ/
ລາຍລະອຽດ
ຂອງກດຈະກໍາ:

ການສຸ້າງກດຈະກໍາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການເຊືິ່ອມໂຍງເຂົາັ້ ກັນໃນທກດຸ້ານຕາມ
ກອບວຽກ ຂອງໂຄງການ ພຸ້ອມທັງ ຈໍາກັດຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ຂອງວທີການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດທີິ່ມກ
ີ ານແບ່ງ
ແຍກ ແລະ ແບບ "silo".
ການປຶກສາຫາລືທມ
ີິ່ ີຄວາມໝາຍໃນຂັັ້ນບຸ້ານແມ່ນເຄືິ່ອງມືທີິ່ມປ
ີ ະສດທພາບພຽງອັນດຽວ ເພືິ່ອໃຫຸ້ຊມ
ຼຸ ຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ເພືອ
ິ່ ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມທີິ່ຍນ
ື ຍົງ.
ມັນແມ່ນຂະບວນການທີປ
ິ່ ະຕບັດຕາມ ແລະ ສືບຕໍໍ່ວຽກທີິ່ເລີິ່ມຕົັ້ນໂດຍ FPIC ເຊັົ່ນ: (i) ເລີິ່ມຕົັ້ນໃນຂັັ້ນ
ຕອນການກະກຽມໂຄງການ

ແລະ

ຖືກດໍາເນີນໄປຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງຕະຫອດຮອບວຽນຂອງໂຄງການ

(ii)

ໃຫຸ້ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລາ ເຊິ່ງສາມາດເຂົາັ້ ໃຈ ແລະ ເຂົັ້າເຖງໄດຸ້ງ່າຍຕໍໍ່
ປະຊາຊົນທີິ່ຖືກກະທົບ; (iii) ດໍາເນີນໄປໃນບັນຍາກາດທີບ
ິ່ ໍໍ່ມີການຂົົ່ມຂູ່ ຫລື ການບັງຄັບ (iv) ມີຄວາມ
ພຸ້ອມ ແລະ ຕອບສະໜອງ ດຸ້ານບົດບາດຍງ-ຊາຍ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕຸ້ອງການຂອງກ່ມທີິ່ດຸ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະ ຜູຸ້ທມ
ີິ່ ີຄວາມສ່ຽງ; ແລະ (v) ຊ່ວຍໃຫຸ້ການລວມເອົາທກໆທັດສະນະທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ
ຂອງປະຊາຊົນຜູຸ້ທີິ່ຖືກກະທົບ ແລະ ຜູຸ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງອືິ່ນໆເຂົາັ້ ໃນການຕັດສນໃຈເຊັົ່ນ: ການອອກແບບ
ໂຄງການ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ, ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາ ແລະ
ບັນຫາການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ5.
ທກໆກດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານຕຸ້ອງພຈາລະນາເຖງປັດໃຈບົດບາດຍງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ເສດຖະກດສັງຄົມທີິ່ສາມາດຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບທຸ້ອງຖິ່ນ.

ຕົວຢ່າງໜຶງິ່ ແມ່ນການ

ປະຊຼຸມແຍກຕ່າງຫາກ ລະຫວ່າງຜູຸ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍງ ຫື ກມ
່ ບຸ້ານນຸ້ອຍທີມ
ິ່ ີຜູຸ້ເວົັ້າພາສາທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ,
ໂດຍສະເພາະເປົື້າໝາຍໃສ່ຄົວເຮືອນທີິ່ທກຍາກກວ່າ.
ທກໆກດຈະ ກໍາ ຂອງໂຄງການຕຸ້ອງສະ ໜອງ ເອກະສານທີຈ
ິ່ ະຖືກພັດທະນາໂດຍທີມງານຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພືິ່ອສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດ ແລະ ການຕດຕາມກວດກາໄດຸ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນເພດ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ລະດັບເສດຖະກດ-ສັງຄົມ.
ຂໍໍ້ມູນເຫົົ່ານີັ້ຈະຖຶກລວມເຂົັ້າໃນຖານຂໍໍ້ມູນ ຂອງແຜນ ESMP
ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ຈະມີການສະເໜີຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຂໍມ
ໍ້ ູນ, ອະນຍາດ
ໃຫຸ້ມີວທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູຸ້ ໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ.
ຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືຈະເຮັດໃຫຸ້ DPMU ສາມາດກຸ້າວໄປສູກ
່ ານສືິ່ສານທາງການທີິ່ເປັນປະເພນີຂອງ
ການປະສານງານກັບ ອໍານາດການປົກຄອງບຸ້ານເທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ສາມາດໄດຸ້ຍນສຽງຊຼຸມຊົນຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ.

5

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
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ແກຸ້ໄຂຜົນກະທົບ
ທາງລົບທີບ
ິ່ ໄໍໍ່ ດຸ້
ຕັງັ້ ໃຈ

ຄວາມສ່ຽງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມແລະຜົນປະໂຫຍດທີິ່ບໍໍ່ເທົົ່າທຽມກັນ, ຕົວຢ່າງ, “elite capture”;
(ERPD)
ປະຊາຊົນຜູຸ້ທກຍາກແມ່ນຢູ່ໃນກມ
່ ສ່ຽງທີິ່ສດ, ມີໂອກາດໜຸ້ອຍຕໍກ
ໍ່ ານທົດລອງກດຈະກໍາໃໝ່, ມີແນວ
ໂນຸ້ມທີິ່ຈະດຸ້ອຍໂອກາດໃນການເຂົັ້າເຖງການບໍລການ ຂອງ ລັດຖະບານ ຫື ໂຄງການ ເນືິ່ອງຈາກ, ຕົວຢ່າງ
, ໄລຍະທາງ, ຄວາມທກຍາກ, ພາສາ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ອືນ
ິ່ ໆ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດຸ້ານພາສາແລະວັດທະນະທໍາສາມາດສຸ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈຜດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຮ່ວມ
ມື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກດຈະກໍາຕ່າງໆ.
ແຜນການ ແລະ ກດຈະກໍາ ຂອງບົດຍາດຍງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົົ່າພືນ
ັ້ ເມືອງເຖງແມ່ນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາ
ລັບ ການກໍານົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຍດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ກໍສາມາດເຮັດໃຫຸ້ການເຊືິ່ອມໂຍງ
ກດຈະກໍາເຫົົ່ານີັ້ໜຸ້ອຍລົງພາຍໃນໂຄງສຸ້າງ
ຂອງໂຄງການໂດຍລວມ
ຍຸ້ອນວ່າໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໃນ
ເອກະສານຕ່າງກັນ.
ຄວາມກົດດັນເວລາ, ຈາກການວາງແຜນແລະການປຶກສາຫາລືຈນ
ົ ເຖງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ, ບໍໍ່ເຮັດໃຫຸ້ຜູຸ້
ເຂົັ້າຮ່ວມສາມາດຮັບເອົາ, ພຈາລະນາຄໍາຖາມ ແລະ ໃຫຸ້ຄໍາຕອບ ຕໍຂ
ໍ່ ໍໍ້ມູນທີໄິ່ ດຸ້ສະໜອງໃຫຸ້ຢາ່ ງພຽງພໍ.
ESIA: ເບີິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ ຂໍໍ້ 6.2.1 ແລະ ລາຍລະອຽດຄວາມສ່ຽງຂອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາຍ
ໃນຂໍໍ້ PS5 ໃນ ຕາຕະລາງ 17 ຂອງ ESIA.

ໄລຍະເວລາ

ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ (9.5 ປີ) ລວມທັງ ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ຂັັ້ນເມືອງ

ການ
ປະກອບສ່ວນ

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີມງານ ESM

ຂອງໂຄງການ:

ການສະໜັບສະໜູນຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ກ
ຶ ສາ FPIC
ຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ຶກສາອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ
ຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ຶກສາເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ
ຝຶກອົບຮົມຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ
ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີຂັັ້ນເມືອງ ສໍາລັບ ພະນັກງານ ຂອງ PPMU ແລະ DPMU ພຸ້ອມດຸ້ວຍພະນັກງານອົງ
ການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ເພີມ
ິ່ ເຕີມ ທີິ່ເປັນຜູຸ້ສະໜອງການໂຄສະນາໃຫຸ້ຊຼຸມຊົນທຸ້ອງຖິ່ນ

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

NPMU ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສືິ່ສານ.
PPMU ແລະ DPMU ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ ຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ລວມທັງການ
ເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນ, ຫັງຈາກເຂົາັ້ ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແລຸ້ວ.
ການເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງໃນກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ.
ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນທີິ່ຖືກເຊີນເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ.

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

GIZ, NPMU, PPMU ແລະ DPMU, ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ຄູ່ຮ່ວມງານລັດ ຢູ່ທກລະດັບ (ກະສກໍາ
ແລະ ປ່າໄມຸ້, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ, ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແນວລາວສຸ້າງ
ຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍງ) ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ອໍານາດການປົກຄອງບຸ້ານ

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້
ປະຕບັດ:

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະ
ສດທຜົນ:
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ິ່ ີຈໍານວນຜູຸ້
ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບ PPMU ແລະ ບັນຊີລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຝຶກອົບຮົມທີມ
DPMU ແມ່ນ 90% ໃນຕະຫອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. ຕາງໜຸ້າຈາກ PPMU ແລະ DPMU.
ຂະບວນການຈັດກອງປະຊຼຸມສະໜັບສະໜູນ DPMU ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມງານອືິ່ນໆທີມ
ິ່ ີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ແລະ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຢູ່ຊມ
ຼຸ ຊົນ.
ການປຶກສາຫາລືເກີດຂືັ້ນໃນແຕ່ລະບຸ້ານ ແລະ ແຕ່ລະພືັ້ນທີິ່
ຂອງໂຄງການ ທີິ່ມີການບັນທຶກທີສ
ິ່ ະແດງໃຫຸ້ເຫັນລາຍ
ລະອຽດເຊັົ່ນ: ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ສະຖານທີິ່ ແລະ ເວລາ.

ແບບສອບຖາມຫລັງກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີທີິ່ຊີັ້ໃຫຸ້ເຫັນວ່າຜູຸ້ເຂົາັ້
ຮ່ວມ 80% ພໍໃຈກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ແລະ 80% ຂອງຜູຸ້
ເຂົັ້າຮ່ວມຮູຸ້ສຶກວ່າຂໍໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວມີຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ເປັນ
ປະໂຫຍດຕໍໍ່ວຽກງານຕົວຈງຂອງພວກເຂົາ.
ການບັນທຶກກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ບົດບັນທຶກກອງ
ປະຊຼຸມສະແດງໃຫຸ້ເຫັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງເພີິ່ມຂຶັ້ນ
(ການມີສ່ວນຮ່ວມເພີິ່ມຂືັ້ນ 50% ຕະຫອດໄລຍະເວລາຂອງ
ໂຄງການ; ເພີິ່ມຂືັ້ນ 20% ໃນການສະແດງຄວາມຄດເຫັນ
ຕະຫອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ) ແລະ ຄົນຊົນເຜົົ່າ (ມີການ
ບັນທຶກແຍກເປັນເພດ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ).

ກດຈະກໍາ 5 ຂອງແຜນ ESMP: ການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ
ຈດປະສົງ: ເພືອ
ິ່ ສະໜັບສະໜູນການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການທີສ
ິ່ າມາດນໍາໃຊຸ້ເຂົາັ້ ໃນການປັບຕົວການຄມ
ຸ້ ຄອງ,
ຕດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຄໍາແນະນໍາ/
ລາຍລະອຽດ
ຂອງກດຈະກໍາ:

ESIA (ໃນຂໍໍ້ 3.10.3) ໄດຸ້ສັງເກດເຫັນຊ່ອງຫວ່າງໃນຂໍມ
ໍ້ ູນທີມ
ິ່ ີຢູ່ ເຊິ່ງສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍຄ
ໍ່ ວາມ
ສາມາດຂອງໂປຣແກຣມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແລະຕດຕາມກດຈະກໍາຕ່າງໆ.
ການດໍາເນີນການສຸ້າງເສັັ້ນທຽບຖານ ແລະ ກດຈະກໍາເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນອືິ່ນໆໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົັ້ນ ຂອງໂຄງການ
ຈະຮັບປະກັນບໍໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເສັັ້ນທຽບຖານສົມບນ ສໍາລັບ ການຕດຕາມກວດກາ, ແຕ່ຍັງຈະສະໜັບສະ
ໜູນການສຸ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການປູກຈດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ນຕກໍາ ສໍາລັບ
ພະນັກງານທັງໝົດ ຂອງໂຄງການ.
ດັົ່ງທີິ່ໄດຸ້ປຶກສາຫາລືໃນຂໍໍ້ທີິ່ 6.4 ທີິ່ປກ
ຶ ສາສະເພາະດຸ້ານ, ທີິ່ປຶກສາດຸ້ານຖານຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ
ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການຄມ
ຸ້ ຄອງຂໍມ
ໍ້ ູນ, ດັົ່ງທີິ່ຈະເປັນທີິ່
ປຶກສາສະເພາະ ສໍາລັບ ການສໍາຫວດເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ.
ຖານຂໍໍ້ມູນທີິ່ຖືກອອກແບບໂດຍທີິ່ປກ
ຶ ສາອ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍມ
ໍ້ ູນ ສໍາລັບ
ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ. ຖານຂໍໍ້ມູນນີັ້ຍັງຈະສະໜັບສະໜູນການຕດຕາມກດຈະກໍາ ທີ 3:
FPIC ແລະ ກດຈະກໍາທີ 4: ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມ.
ການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ໃນຂັນ
ັ້ ຊຼຸມຊົນ:


ສໍາເລັດການປະເມີນຕົນເອງ ເພືອ
ິ່ ສຸ້າງຂໍມ
ໍ້ ູນບຸ້ານ, ເຊິ່ງປະກອບດຸ້ວຍຂໍໍ້ມູນທຽບຖານດຸ້ານເສດຖະກດສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະບຸ້ານ.

ການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ໃນຂັນ
ັ້ ເມືອງ:
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ມີຄວາມພຸ້ອມທາງດຸ້ານສນເຊືິ່ອ ສໍາລັບ ຄົວເຮືອນຊາວກະສກອນ ແລະ ຂອບເຂດນໍາໃຊຸ້ ຂອງທີຜ
ິ່ ູຸ້
ສາມາດເຖງສະຖາບັນການເງ ນດັົ່ງກ່າວ.



ພະນັກງານຂັັ້ນເມືອງຄວນໄດຸ້ຮັບການສໍາຫວດ, ລວມທັງການປະເມີນລະດັບທັກສະຂອງພະນັກງານ
ເມືອງ ແລະ ອາສາສະໝັກ, ພຸ້ອມທັງຄວາມສາມາດດຸ້ານພາສາຊົນເຜົົ່າ.



ປື້ມຄູມ
່ ືໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ, ເຊິ່ງມີລາຍຊືິ່ໂຄງການກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ໃນພືັ້ນທີິ່ໃດໜຶິ່ງ ແລະ ໃຫຸ້
ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຜູຸ້ທີິ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພະນັກງານລັດ ທີິ່ເຮັດກັບໂຄງການ ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ໃນການປະສານງານ ແລະ ຫລີກລຸ້ຽງການຊໍາໍ້ ຊຸ້ອນ.

ການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ຂັນ
ັ້ ແຂວງ:


ການສໍາຫວດສດຖືຄອງທີິ່ດນ ແລະ ການອອກໃບຕາດນເພືິ່ອໃຫຸ້ຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ການອອກໃບຕາດນທີິ່
ເກີດຂືັ້ນໃນແຕ່ລະເມືອງ.



ການສໍາຫວດການລົງທືນທາງດຸ້ານເສດຖະກດໃນພືັ້ນທີິ່ສະເພາະ,

ເພືິ່ອໃຫຸ້ຮູຸ້ຂອບເຂດຂອງການ

ລົງທືນທາງດຸ້ານເສດຖະກດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດສັງຄົມ ຂອງ ລັດຖະບານ,
ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍໍ່ທີິ່ດນ ແລະ ສະພາບແວດລຸ້ອມໃນທຸ້ອງຖນ
ິ່ ເພືິ່ອຕດຕາມກວດກາຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ
ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ.


ການສໍາຫວດຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ຍົກຍຸ້າຍຖິ່ນຖານ ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງເພືິ່ອໃຫຸ້ຮູຸ້ຂອບເຂດ
ທີິ່ປະຊາຊົນອາດຈະຖືກຍົກຍຸ້າຍ ເພືິ່ອຈດປະສົງດຸ້ານການປົກຄອງ ຫລື ການລົງທືນ (ລວມທັງບຸ້ານ,
ເຊິ່ງອາດຈະສູນເສຍການເຂົັ້າເຖງທີິ່ດນ, ແຕ່ຈະຍຸ້າຍເຮືອນບໍໍ່ໄດຸ້).



ການປັບປງແຜນທີິ່ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນຂັັ້ນແຂວງ, ບາງແຜນທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຖກ
ື ປັບປງຕັງັ້ ແຕ່ ປີ 1995.

ການເກັບຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ສະເພາະພູມທ
ີ ດ
ັ ໃດໜຶງິ່ :


ລະບົບນເວດ (ອົງປະກອບລະບົບນເວດທີິ່ມີຄນຄ່າ) ສຶກສາເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ສຸ້າງບັນຊີລາຍຊືິ່ເຄືິ່ອງ
ປ່າຂອງດົງໃນສີິ່ພູມທ
ີ ັດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຈະເນັັ້ນໃຫຸ້ເຫັນສິ່ງທີິ່ມຢ
ີ ູ່ໃນທຸ້ອງຖິ່ນ (ເບີິ່ງກດຈະກໍາ 6:
ຊີວະນາໆພັນ).

ແກຸ້ໄຂຜົນກະທົບ
ທາງລົບທີບ
ິ່ ໄໍໍ່ ດຸ້
ຕັງັ້ ໃຈ

ຂາດຂໍໍ້ມູນເສດຖະກດ - ສັງຄົມ ຢູໃ່ ນທກຂັັ້ນ. ຂໍມ
ໍ້ ູນທີມ
ິ່ ີຢູ່ແມ່ນບໍໍ່ພຽງພໍ ສໍາລັບ ຈດປະສົງໃນການຕດຕາມ
, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປົກປ້ອງ.
ຂະບວນການອອກໃບຕາດນ ແລະ ສດຖືຄອງທີິ່ດນແມ່ນຖືກຈັດຕັງັ້ ປະຕບັດບໍໍ່ເທົົ່າກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫຸ້ຄົນໃນ
ທຸ້ອງຖິ່ນ ເຂົັ້າໃຈແຕກຕ່າງກັນຕໍຂ
ໍ່ ນ
ັັ້ ຕອນຕ່າງໆ ຂອງ PLUP.
ຂໍໍ້ມູນທີບ
ິ່ ໍໍ່ພຽງພໍ ກ່ຽວກັບ ການລົງທືນທາງດຸ້ານເສດຖະກດໃນພາກເອກະຊົນລວມທັງໂຄງການກະສກໍາ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການລົງທືນອືິ່ນໆທີິ່ຕຸ້ອງການຈັດສັນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ. ນີັ້ມອ
ີ ດທພົນໂດຍກົງຕໍໍ່ໂຄງ
ສຸ້າງຂອງຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າໃນປະຈບັນໃນພືັ້ນທີິ່ຕ່າງໆ.
ແຜນຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບ ການລວມບຸ້ານ ແລະ/ຫື ການຍົກຍຸ້າຍຖິ່ນຖານສາມາດເຮັດໃຫຸ້ມີການ
ປ່ຽນແປງຢ່າງຫວງຫາຍໃນກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ.
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ກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານທກຂັັ້ນ ແລະ ຫາຍກົມ,
ລວມທັງແຕ່ບໍໍ່ຈາໍ ກັດຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານວຊາການ, ຄວາມຮູທ
ຸ້ ຸ້ອງຖິ່ນ, ພາສາຊົນເຜົົ່າ ແລະ ປະສົບການຕົວຈງ.
ໂຄງການຕຸ້ອງເຂົາັ້ ໃຈເຖງຂອບເຂດທີິ່ຄົວເຮືອນຊາວກະສກອນສາມາດເຂົັ້າເຖງສະຖານບັນສນເຊືິ່ອ

ແລະ

ຖຸ້າພວກເຂົາກໍາລັງນໍາໃຊຸ້ການບໍລການເຫົົ່ານີັ້ຢູ່. ຖຸ້າເປັນດັົ່ງນັັ້ນ, ພວກເຂົາອາດຈະມີການເຂົັ້າເຖງກດຈະ
ກໍາຕ່າງໆຂອງ PLUP ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ, ເຊິ່ງຜົນຕາມມາອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍກ
ໍ່ ານ
ນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນຕາມປະເພນີ ຖຸ້າຫາກວ່າມີການແຂ່ງຂັນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນຈາກການສໍາປະທານ ສໍາລັບ ການຂດຄົັ້ນ
ບໍໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ຖະໜົນ ແລະ ອືິ່ນໆ ບໍໄໍ່ ດຸ້ຖຶກຕດຕາມກວດກາ.
ປື້ມຄູມ
່ ືໂຄງການຂັັ້ນເມືອງສາມາດຮັບປະກັນວ່າກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການບໍໄໍ່ ດຸ້ຖືກເຮັດທັບຊຸ້ອນ, ເຊິ່ງມີ
ຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະຈໍານວນພະນັກງານທີມ
ິ່ ີທກ
ັ ສະ ມີຈໍາກັດຢູ່ໃນຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ.
ໄລຍະເວລາ

ຂໍໍ້ມູນທຽບຖານທັງໝົດ ຄວນຈະຖືກເກັບກໍາພາຍໃນ 18 ເດືອນ ທາອດຂອງການເລີິ່ມຕົັ້ນໂຄງການ
ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນສະເພາະ ຂອງພູມີທັດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນທີິ່ຈະເກີດຂືັ້ນກ່ອນ
ກດຈະກໍາປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ເລີມ
ິ່ ຕົັ້ນ

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງໂຄງການ

ທີິ່ປກ
ຶ ສາດຸ້ານການອອກແບບຖານຂໍໍ້ມູນ ແລະ ທີປ
ິ່ ຶກສາດຸ້ານການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນ EMS Team.

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

PPMU ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເພືິ່ອລາຍງານຕົນເອງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມາດ
ຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ການເຂົັ້າເຖງສະຖາບັນທີິ່ສນເຊືິ່ອ, ທັກສະພາສາຊົນເຜົົ່າຂອງເມືອງ, ການ ສໍາ ຫວດການລົງທືນ
ແລະແຜນການຍົກຍຸ້າຍຈັດສັນ
PPMU ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານສໍາຫວດ NTFP ສະເພາະພູມີທັດ
DPMU ໃຫຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານຂັັ້ນບຸ້ານ

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

GIZ ແລະ PMU ໃນຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້
ປະຕບັດ:

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະ
ສດທຜົນ:

ສໍາເລັດເສັັ້ນຖານເປົື້າໝາຍ ແລະ ການສໍາຫວດເພີິ່ມເຕີມພາຍ
ໃນສອງປີທາໍ ອດຂອງໂຄງການ

ການປະເມີນເສັັ້ນທຽບຖານ ແລະ ການສໍາຫວດສໍາເລັດ
ການຕດຕາມປະຈໍາປີຈະດໍາເນີນດຸ້ວຍລະບົບທີິ່ກາໍ ນົດໄວຸ້ໃນ
ກດຈະກໍາ 1 ທຽບກັບຕົວຊີັ້ວັດເປົາື້ ໝາຍ
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ກດຈະກໍາ 6 ຂອງແຜນ ESMP: ຊີວະນາໆພັນ
ຈດປະສົງ: ເພືອ
ິ່ ເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍໍ້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບ ການບໍລການລະບົບນເວດ ເພືອ
ິ່ ຫລີກລຸ້ຽງຜົນກະທົບຕໍຊ
ໍ່ ວ
ີ ະນາໆພັນ6
ຄໍາແນະນໍາ/
ລາຍລະອຽດ
ຂອງກດຈະກໍາ:

ເພືິ່ອຮັບປະກັນການຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍລການລະບົບນເວດ7
ທີມງານທີິ່ປກ
ຶ ສາ ຈະດໍາເນີນການສຶກສາພືັ້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການບໍລການລະບົບນເວດ ແລະ ອົງປະກອບ
ລະບົບນເວດທີມ
ິ່ ີຄນຄ່າ (VECs).
ສະໜັບສະໜູນການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນ ກ່ຽວກັບ ພູມທ
ີ ັດປ່າໄມຸ້ສະເພາະ ແລະ ເຂດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
(ເບິ່ງ ກດຈະກໍາ 5: ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ).
ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານວຊາການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງເພືິ່ອໃຫຸ້ເຂົາັ້ ໃຈເຖງການ
ປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນໃຫຸ້ດກ
ີ ວ່າເກົົ່າ (ຕົວຢ່າງເມືອ
ິ່ ພວກເຂົາສົົ່ງເສີມການປູກຢາງພາລາ ຫື ກຸ້ວຍເປັນ
ສິ່ງທີິ່ເປັນກາງຕໍໍ່ສງິ່ ແວດລຸ້ອມ) (ເບິ່ງ ກດຈະກໍາ 1c: ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ).
ປູກຈດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມອັນຕະລາຍ ຂອງສານເຄມີອັນຕະລາຍ ລວມທັງຢາຂຸ້າແມງໄມຸ້ ແລະ ຢາຂຸ້າ
ຫຍຸ້າ8 – ໃນແງ່ຂອງ ໂຮງຮຽນຊາວກະສກອນ ຫື ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການທີິ່ສົົ່ງເສີມກະສກໍາແບບປະສົມ
ປະສານ ທີິ່ຊ່ວຍປັບປງຄວາມໝັັ້ນຄົງດຸ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ (ກດຈະກໍາ 7 ຂອງແຜນ
ESMP: ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ກດຈະກໍາ 9 ຂອງແຜນ ESMP: ການຄັດເລືອກຄູຮ
່ ່ວມ
ງານ).
ການປູກຈດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນລັກຊີວະນາໆພັນ ສາລັບ
ການຜະລດເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ຢູຂ
່ ນ
ັັ້ ບຸ້ານ/ພູມທ
ີ ັດ.
ສຸ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫຸ້ຍດທະສາດການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄມ
ຸ້ ຄອງປ່າໄມຸ້ - ຂັນ
ັ້ ບຸ້ານ/ພູມທ
ີ ັດ/ຂັັ້ນເມືອງ
ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້ເພືິ່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ
ຊີວະນາໆພັນຕຸ້ອງແມ່ນ: ພຈາລະນາໃນການໝາຍເຂດແດນຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນບຸ້ານ ລວມເຂົັ້າ
ໃນການວາງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນທກປະເພດ ໂດຍສະເພາະ ໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້, ປະສົມ
ປະສານເຂົັ້າໃນຫັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ຂອງໂຮງຮຽນຊາວກະສກອນ, ມີການພຈາລະນາໃນເວລາວາງ
ແຜນການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມທລະກດລະຫວ່າງທລະກດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SME).

ແກຸ້ໄຂຜົນ
ກະທົບທາງລົບ
ທີບ
ິ່ ໄໍໍ່ ດຸ້ຕງັັ້ ໃຈ

ການຈັດປະເພດປ່າໄມຸ້ທີິ່ເກີດຂືັ້ນໃນຂັັ້ນບຸ້ານ ບໍໄໍ່ ດຸ້ຄໍານຶງເຖງເນືອ
ັ້ ໃນວທະຍາສາດປ່າໄມຸ້ ແລະ ຊີວະນາໆ
ພັນ.
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານສາມາດສມໃສ່ຈີດີພີ ແລະ ການສຸ້າງລາຍໄດຸ້ ໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ປ້ອງກັນຊີວະນາໆພັນທໍາ
ມະຊາດຢູ່ໃນພູມີທັດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕບັດກົດໝາຍອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນຕາມ
ປະເພນີ ແລະ ຖືກຈໍາກັດຢ່າງບໍໍ່ເໝາະສົມ.

6

ProCEED ໃນ ລາວ – https://www.giz.de/en/worldwide/66110.html

7

ການຕດຕາມກວດກາຊີວະນາໆພັນປ່າໄມຸ້ ສໍາລັບ REDD+: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24178126

8

ດໍາລັດ ຂອງລາວ ວ່າດຸ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ: http://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/Lao-

Pesticide-Decree-English-final.pdf
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ການຫັນປະເພດດນປ່າເຫົົ່າອ່ອນເປັນດນປູກຝັງອາດເຮັດໃຫຸ້ຄວາມຫາກຫາຍຂອງຊີວະນາໆພັນຫຼຸດລົງ ຖຸ້າ
ບໍໍ່ມີຂມ
ໍໍ້ ູນລະອຽດ (ເບງິ່ ກດຈະກໍາ 5 ຂອງແຜນ ESMP: ການເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນ)
ໄລຍະເວລາ

ກ່ອນທີິ່ກດຈະກໍາ ຂອງ PLUP ເລີິ່ມຕົັ້ນ, ຕຸ້ອງໄດຸ້ດໍາເນີນການສຶກສາເສັັ້ນທຽບຖານ ຂອງການບໍລການ
ລະບົບນເວດ.

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງໂຄງການ

ການສຶກສາຊີວະນາໆພັນ.

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ
ຜູຸ້ດໍາເນີນການ ໂຮງຮຽນຊາວກະສກອນ

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍດັົ່ງຂຸ້າງເທງ ຂອງແຜນ ESMP (ຂະບວນການກອງປະຊຼຸມ, ທີມງານ ESM)

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

9

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້
ປະຕບັດ:

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະ

ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດຈັດລະດັບແນວຄວາມຄດ ຂອງການ
ບໍລການລະບົບນເວດໂດຍລວມ.
ບັນຊີລາຍຊືິ່ ຂອງການບໍລການລະບົບນເວດໄດຸ້ຮັບການ
ພັດທະນາ

ການບັນທຶກຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຜົນຂອງໂຄງການປູກຈດ
ສໍານຶກ.
ການປະຕບັດການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່ການ
ບໍລການລະບົບນເວດຈະບໍໍ່ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ໄປ.

ສດທຜົນ9:

ການຕດຕາມກວດກາປ່າໄມຸ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ:

https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BGuariguata0801.pdf
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ກດຈະກໍາ 7 ຂອງແຜນ ESMP: ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຈດປະສົງ: ຮັບປະກັນທກຄູຮ
່ ວ
່ ມງານຂອງໂຄງການ, ພະນັກງານ, ຜູຸ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມ, ຜູທ
ຸ້ ໄີິ່ ດຸ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ທີປ
ິ່ ກ
ຶ ສາບໍໄໍ່ ດຸ້
ປະເຊີນກັບອັນຕະລາຍ (ລວມທັງ ລູກລະເບີດບໍທ
ໍ່ ນ
ັ ແຕກ) ໃນໄລຍະທີເິ່ ຮັດວຽກໃຫຸ້ໂຄງການນີ.ັ້
ຄໍາແນະນໍາ/
ລາຍລະອຽດ
ຂອງກດຈະກໍາ:

A) ກໍານົດຊະນດຂອງສານເຄມີທີິ່ບາຸ້ ນນໍາໃຊຸ້ເລືັ້ອຍໆຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການ
ສະໜັບສະໜູນ PPMU ແລະ DPMU ເພືິ່ອ:
ສົົ່ງເສີມການປູກຈດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງເຄມີ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງການນໍາໃຊຸ້ຫາຍ
ເກີນໄປ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມທີິ່ ໂຮງຮຽນຊາວກະສກອນ.
ສະໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ ແລະ ການຈັດການໃນການກະສກໍາສະ
ໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານດຸ້ານນຕກໍາ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີເຂົາັ້ ໃນການປະຕບັດ
ກະສກໍາໃນ ລາວ.
ສົົ່ງເສີມຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າທີິ່ເປັນມດກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມ, ຮັບປະກັນການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມທລະກດ ລວມທັງ
ການກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ການປະຕບັດ ຂອງຄູ່ຮ່ວມທລະ
ກດທີິ່ມທ
ີ ່າແຮງ (ກດຈະກໍາ 9 ຂອງແຜນ ESMP: ການຄັດເລືອກຄູ່ງານ).
ໃຫຸ້ຄວາມຮັບຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນກກະສກໍາທາງເລືອກອືິ່ນ (ອນຊີ?) ແລະ ຕະຫາດທີິ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ ສໍາລັບ
ພືດເຫົົ່ານີັ້.
B) ປະຕບັດຕາມຂັັ້ນຕອນການປ້ອງກັນກ່ຽວກັບລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ
ມາດຕະການປ້ອງກັນທີມ
ິ່ ປ
ີ ະສດຕຜົນສູງສດແມ່ນການປັບປງການເຂົັ້າເຖງຂໍມ
ໍ້ ູນ ກ່ຽວກັບ ບ່ອນທີິ່ເກັບກູຸ້
ລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກໝົດແລຸ້ວ ແລະ ບ່ອນທີລ
ິ່ ະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກອາດຈະມີຢູ່ໃນພືັ້ນດນ. ຫຸ້ອງວ່າການແຂວງ
ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງໄດຸ້ສຸ້າງແຜນທີິ່ເພືິ່ອຈດປະສົງນີ,ັ້ ເຊິ່ງ GIZ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອືິ່ນໆ
ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ໂດຍບໍໍ່ເສຍຄ່າ. ໃນກໍລະນີຍັງມີພືັ້ນທີທ
ິ່ ີິ່ຍງັ ບໍທ
ໍ່ ັນໄດຸ້ຖືກເກັບກູ,ຸ້ ໂຄງການສາມາດຂໍການເກັບກູຸ້
ຈາກໜ່ວຍງານເກັບກູລ
ຸ້ ະເບີດບໍໍ່ທນ
ັ ແຕກ, ເຊິ່ງຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມີແຜນປະມານ 12 ເດືອນ ສໍາລັບ ວຽກງານ
ເກັບກູຸ້.
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະປະຕບັດຕາມຂັັ້ນຕອນການປ້ອງກັນທີິ່ວາງອອກໂດຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ,
ຊຶິ່ງໝາຍຄວາມວ່າສະຖານທີິ່ຂອງໂຄງການຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຢັື້ງຢນຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ກ່ຽວກັບ ລະເບີດບໍໍ່ທັນ
ແຕກກ່ອນທີິ່ຈະມີການດໍາເນີນກດຈະກໍາໃດໆ.

ແກຸ້ໄຂຜົນກະທົບ
ທາງລົບທີບ
ິ່ ໄໍໍ່ ດຸ້
ຕັງັ້ ໃຈ

ການນໍາໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດສູງ; ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີທີິ່ບໄໍໍ່ ດຸ້ຄວບຄມ (ໂດຍບໍໍ່ມີຄວາມເຂົາັ້ ໃຈ ກ່ຽວກັບ
ເຕັກນກ ແລະ ຂະໜາດນໍາໃຊຸ້ທີິ່ຖກ
ື ຕຸ້ອງ).
ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງຈາກລະບົບຊົນລະປະທານ, ການປູກພືດເສດຖະກດ, ລະບົບ
ການຜະລດອາຫານສັດ ແລະ ການລຸ້ຽງສັດ, ລວມທັງການນໍາໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດ (ERPD).
ການສົົ່ງເສີມກະສກໍາ ສາມາດນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊຸ້ຢາຂຸ້າແມງໄມຸ້ ຫື ຢາຂຸ້າຫຍຸ້າ ຂອງປະຊາຊົນ.
ຊາວບຸ້ານໃນທັງສາມບຸ້ານທີໄິ່ ດຸ້ໄປຢ້ຽມຢາມໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລື ຂອງແຜນ ESMP (ໜຶິ່ງ
ບຸ້ານໃນ ແຂວງອດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫົວພັນ) ໄດຸ້ກ່າວເຖງບັນຫາການນາໃຊຸ້ສານເຄມີທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຄວບ
ຄມ ແລະ ໃຊຸ້ສານເຄມີຫາຍເກີນໄປ. ທກໆບຸ້ານທີິ່ໄດຸ້ໄປຢ້ຽມຢາມໄດຸ້ສະແດງຄວາມກັງວົນຕໍໍ່ການອາໄສ
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ການນໍາໃຊຸ້ຜະລດຕະພັນເຄມີ ເພືອ
ິ່ ຊຼຸກຍູຸ້ການຜະລດກະສກໍາ, ເຊິ່ງໄດຸ້ສົົ່ງຜົນໃຫຸ້ດນເຊືິ່ອມໂຊມ. ພວກ
ເຂົາເຈົັ້າຍັງໄດຸ້ສະແດງຄວາມບໍໍ່ມັກຕໍໍ່ການປູກພຶດຊະນດດຽວໃນພືັ້ນທີິ່ດັົ່ງກ່າວ.
ຄວາມສ່ຽງຂອງອປະຕເຫດທີມ
ິ່ າຈາກລູກລະເບີດບໍທ
ໍ່ ັນແຕກທີິ່ບໄໍໍ່ ດຸ້ຄົັ້ນພົບ.
ໄລຍະເວລາ

ຕະຫອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການທັງໝົດ
ກອງປະຊຼຸມສໍາປະຈໍາປີຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ
ບົດລາຍງານການຕດຕາມກວດກາປະຈໍາປີ

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງໂຄງການ

ຈຸ້າງຊ່ຽວຊານທີປ
ິ່ ຶກສາ ເພືິ່ອດໍາເນີນການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ (ເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນ?) ແລະ

and costs:

ສຸ້າງບັນຊີລາຍການ ເພືິ່ອຕດຕາມການນໍາໃຊຸ້ນີັ້ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ.
ຄ່າສຶກສາ?
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງພະນັກງານທີິ່ມີຢູ່ ແລະ ໂຄງສຸ້າງກອງປະຊຼຸມ ຂອງແຜນ ESMP
DPMU ແລະ PPMU ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຕ່າງໆ

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

ຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ຫຸ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ສະໜັບສະ
ໜູນໃຫຸ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຈັດຕັງັ້ ປະຕບັດກດຈະກໍາ
ຜູຸ້ຕາງໜຸ້າ ຈາກ ສະຫະພັນແມ່ຍງລາວ ແລະ ແນວລາວສຸ້າງຊາດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານ
ພະນັກງານ UXO ໃນ ລາວ ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

GIZ ແລະ ພະແນກຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດ:

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະສດທ
ຜົນ:

ສໍາເລັດການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ, ບັນຊີ ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ໂຮງຮຽນຊາວກະສກອນ ເຂົັ້າໃຈດີຂືັ້ນ ກ່ອນ ແລະ
ຫັງຝຶກອົບຮົມ ຕາມແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບການໃຊຸ້ສານເຄມີ,
ລາຍການ ການຕດຕາມກວດກາ ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດໃນທກໆເມືອງ.
ໄດຸ້ຮັບແຜນທີິ່ເກັບກູຸ້ລະເບີດບໍທ
ໍ່ ັນແຕກທ ກ່ອນການເລີມ
ິ່
ຕົັ້ນກດຈະກໍາໃດໜຶິ່ງ ຂອງໂຄງການ; ອົງການ UXO
ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ.

ການທົດສອບແບບສ່ມໃນ ໂຮງຮຽນຊາວກະສກອນ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ.
ທກໆກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ຕຸ້ອງເອົາແຜນທີິ່ເກັບກູລ
ຸ້ ະເບີດບໍໍ່
ທັນແຕກເຂົັ້າເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງເອກະສານ ສໍາລັບ ກດຈະກໍາ
ກ່ອນການເລີມ
ິ່ ຕົັ້ນ.
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ກດຈະກໍາ 8 ຂອງແຜນ ESMP: ສຸ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງທາງດຸ້ານຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານການປົກປ້ອງທາງ
ສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ EPF.
ຈດປະສົງ: ເພືອ
ິ່ ສຸ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫຸ້ແກ່ລະບົບຄມ
ຸ້ ຄອງສງິ່ ແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMS) ຂອງ EPF
ຄໍາແນະນໍາ/
ລາຍລະອຽດ
ຂອງກດຈະກໍາ
ການຫດ
ຼຸ ຜ່ອນ:

ທີມງານ EMS ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນ EPF:
ສຸ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງ ໃຫຸ້ແກ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMS) ເພືິ່ອຈັດການກັບ
ຄວາມສ່ຽງທີິ່ບໍໍ່ຄາດຝັນເຊິ່ງອາດຈະເກີດຂືັ້ນ.
ສຸ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫຸ້ EPF, ລວມທັງການພັດທະນາຄູ່ມືສະເພາະ ເພືິ່ອປົກປ້ອງກັນການດໍາເນີນງານ
ຂອງຕົນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ.
ເຮັດໃຫຸ້ EPF ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ ຂອງແຜນ ESMP ແລະ ເອກະສານ ເພືິ່ອ
ການປົກປ້ອງຄມ
ຸ້ ຄອງຊົນເຜົົ່າ.
ຊ່ວຍໂຄງການພັດທະນາ ການຄັດເລືອກເງືິ່ອນໄຂ, ຄວາມຕຸ້ອງການ ແລະ ມາດຕະຖານ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດ ຂອງ EPF.
ຊ່ວຍ / ກວດກາການຄັດເລືອກການປົກປ້ອງ ສໍາລັບ ທກໆກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການທີໄິ່ ດຸ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນທຶນຈາກ EPF ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກຸ້ຊດກັບຜູຸ້ພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ EPF ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າປະເພດການປົກປ້ອງແມ່ນໄດຸ້ຖືກຈັດຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນແມ່ນລວມ
ເຂົັ້າ ໂດຍອງໃສ່ ຫັກການ ແລະ ຂໍໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ຂອງ GCF, IFC ແລະ GIZ. ຂໍໍ້ສະເໜີໃດໆທີິ່ສາມາດ
ຈັດເປັນການປົກປ້ອງ ປະເພດ A ຈະຖືກປະຕເສດ.

ແກຸ້ໄຂຜົນ
ກະທົບທາງລົບ
ທີບ
ິ່ ໄໍໍ່ ດຸ້ຕງັັ້ ໃຈ

ການວເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ກ່ຽວກັບ EPF ພົບວ່າ EPMS ຂອງ EPF ຕຸ້ອງການການສຸ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງ
ເພືິ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານ ຂອງ GCF.
ESIA: ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງພາຍໃຕຸ້
PS1 ໃນ ຕາຕະລາງ 17 ຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

ໄລຍະເວລາ

ການຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບ EPF ໃນ ປີ 1 ແລະ 2
ສືບຕໍໍ່ຊີັ້ນໍາ ແລະ ສືບຕໍໍ່ການຮຽນຮູຸ້ ດຸ້ວຍການ “ເຮັດຕົວຈງ” ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງໂຄງການ, ໂດຍນໍາ
ໃຊຸ້ຂໍໍ້ສະເໜີການຈ່າຍເງ ນຕົວຈງເປັນຕົວຢ່າງ.

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງໂຄງການ

ທີມງານ ESM

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

ພະນັກງານ EPF

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

ທີມງານ ESM

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້
ປະຕບັດ:

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະສດທຜົນ:
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ຄູ່ມື ແລະ ຂະບວນການ ທີໄດຸ້ຮັບການປັບປງ

ທກໆຄໍາສະເໜີ ຂອງ EPF ແມ່ນໄດຸ້ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ມາດ

ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ ຂອງ EPF

ຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີິ່ເໝາະສົມໄດຸ້ຖືກພັດທະນາ.

ຖານຂໍໍ້ມູນຖືກພັດທະນາ ເພືິ່ອຕດຕາມກດຈະກໍາ ຂອງ

ກດຈະກໍາ ຂອງ EPF ແມ່ນບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປົກ

EPF ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ຂອງການປົກປ້ອງ

ປ້ອງ.
EPF ບັນລການຮັບຮອງຈາກ GCF ທີິ່ເປັນອົງການທີິ່ເຂົາັ້ ເຖງ
ໂດຍກົງ (ມີ ESMS ພຽງພໍ ເປັນເງືິ່ອນໄຂໜຶິ່ງ)
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ກດຈະກໍາ 9 ຂອງແຜນ ESMP: ການຄັດເລືອກຄູຮ
່ ວ
່ ມທກລະກດ
ຈດປະສົງ: ຮັບປະກັນໃຫຸ້ຄຮ
ູ່ ວ
່ ມງານຂອງໂຄງການທີດ
ິ່ າໍ ເນີນທລະກດ ສາມາດນໍາໃຊຸ້ການຄມ
ຸ້ ຄອງບໍລຫານສັງຄົມ ແລະ
ສງິ່ ແວດລຸ້ອມໃນການດໍາເນີນທລະກດການຄຸ້າ ຂອງພວກເຂົາ
ຄໍາແນະນໍາ/
ລາຍລະອຽດ
ຂອງກດຈະກໍາ
ການຫດ
ຼຸ ຜ່ອນ:

ຂັັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ ສໍາລັບ ຄູ່ຄຸ້າທລະກດທີມ
ິ່ ທ
ີ ່າແຮງ (ວສາຫະກດ) ທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບພັດທະນາ ໂດຍ ທີມ
ງານ ESMP ລວມທັງການກວດສອບບັນຫາດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນີ:ັ້
-

ວສາຫະກດໄດຸ້ປະຕບັດໂຄງການ ຫື ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການປະຕບັດທີມ
ິ່ ຜ
ີ ົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ແລະ/ຫລື ປະຊາຊົນທຸ້ອງຖິ່ນບໍ?

-

ວສາຫະກດ ມີຄວາມສາມາດ ເພືິ່ອກໍານົດ, ວເຄາະ, ຄວບຄມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່
ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈຕໍໍ່ສິ່ງແວດລຸ້ອມ ຫລື ຄົນທຸ້ອງຖິ່ນບໍ?

-

ວສາຫະກດສະ ໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເທົາົ່ ທຽມກັນໃນກດຈະກໍາຕ່າງໆໂດຍຜ່ານຍດທະ
ສາດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ, ແຜນຊົນເຜົົ່າ, ຈດສໍານຶກທາງດຸ້ານບົດບາດຍງ-ຊາຍ ຫື ນະໂຍບາຍ
ທີິ່ບໍໍ່ດີບ?
ໍໍ່

-

ວສາຫະກດມີສ່ວນຮ່ວມທາງດຸ້ານການເມືອງໂດຍຜ່ານການບໍລຫານຈັດການບໍ? ຕົວຢ່າງ ການເຮັດ
ວຽກໃຫຸ້ພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ ຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

-

ວສາຫະກດມີລະບົບການຄມ
ຸ້ ຄອງການເງ ນທີິ່ເຂັັ້ມງວດ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ລວມທັງນະໂຍບາຍຕຸ້ານການສໍໍ້
ລາດບັງຫວງ, ກົດລະບຽບການປະພຶດ, ກົດລະບຽບຈັນຍາບັນ ແລະ ຫັກການຕຸ້ານການສໍໍ້ໂກງບໍ?

-

ວສາຫະກດຕຸ້ອງການພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເພີິ່ມເຕີມ ຫື ສົົ່ງເສີມກດຈະກໍາອືິ່ນໆ ທີມ
ິ່ ີຜົນກະທົບທາງລົບ,
ເຊັົ່ນວ່າ ເສັັ້ນທາງໄປຫາທົົ່ງໄຮ່ທງົົ່ ນາທີິ່ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ມີການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ການເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້
ເຊືິ່ອມໂຊມ?

-

ສໍາລັບ ກດຈະກໍາ ທີິ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງກັບໄມຸ້ ແລະ ກະສກໍາ, ວສາຫະກດໄດຸ້ປະຕບັດການປູກສີຂຽວ, ສະອາດ
ແລະ ມີການປູກພືດຫາກຫາຍຊະນດ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນກດຈະກໍາການປູກພຶດດ່ຽວບໍ? ມີຄວາມສ່ຽງໃດໆ
ທີິ່ວສາຫະກດສາມາດຮຽກຮຸ້ອງການຫັນປ່ຽນປ່າໄມຸ້ທໍາມະຊາດໄປສູ່ການນໍາໃຊຸ້ອືິ່ນໆ?

ວສາຫະກດມີນະໂຍບາຍທີິ່ຈະແຈຸ້ງ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊຸ້ຢາຂຸ້າແມງໄມຸ້, ຢາຂຸ້າຫຍຸ້າ, ຢາຂຸ້າເຊືັ້ອຣາ ຫື
ສານເຄມີອືິ່ນໆທີອ
ິ່ າດເປັນອັນຕະລາຍໃນກດຈະກໍາ ຂອງຈັພວກເຂົາບໍ?
ແກຸ້ໄຂຜົນ
ກະທົບທາງລົບ
ທີບ
ິ່ ໄໍໍ່ ດຸ້ຕງັັ້ ໃຈ

ໂຄງການອາດຈະຮ່ວມມືກັບຄູຮ
່ ່ວມງານທລະກດໂດຍຮູຸ້ຈັກ ຫື ບໍໍ່ຮກ
ູຸ້ ຈັກ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກດຈະກໍາ ທີິ່ບໍໍ່ມີ
ຈັນຍາບັນ ຫື ເປັນອັນຕະລາຍ (ຕົວຢ່າງ ສົງົ່ ເສີມການກະສກໍາ ໃນວທີການທີິ່ເຮັດໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານນໍາໃຊຸ້ສານ
ເຄມີທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີໃນລັກສະນະທີບ
ິ່ ໍໍ່ປອດໄພ ຫື ນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີທີິ່ຜດກົດໝາຍ ພາຍໃຕຸ້
ກົດໝາຍ ລາວ).
ການນໍາໃຊຸ້ວັດຖຼຸອັນຕະລາຍມີຜົນສະທຸ້ອນຕໍໍ່ ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ກດຈະກໍາ 7 ຂອງແຜນ
ESMP) ແລະ ຊີວະນາໆພັນ (ກດຈະກໍາ 6 ຂອງແຜນ ESMP).

ໄລຍະເວລາ

ການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານກ່ອນທີຈ
ິ່ ະມີຂໍໍ້ຕົກລົງກັບຄູ່ຮ່ວມງານ (ທລະກດກະສກໍາ) ທີິ່ມທ
ີ ່າແຮງ
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ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງໂຄງການ

NPMU ແລະ PPMU – ທີິ່ປຶກສາດຸ້ານທລະກດກະສກໍາ

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

PPMU

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

ທີິ່ປກ
ຶ ສາດຸ້ານທລະກດກະສກໍາ ຂອງ PPMU

ທີມງານ ESM

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້
ປະຕບັດ:

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະ
ສດທຜົນ:

ບັນຊີລາຍການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານຖືກສຸ້າງຂືັ້ນ

ທກໆຄູ່ຮ່ວມງານທີມ
ິ່ ີທາ່ ແຮງໄດຸ້ເຮັດສໍາເລັດບັນຊີລາຍການ
ກ່ອນທີິ່ຈະເຮັດຂໍໍ້ຕົກລົງກັບໂຄງການ

ກດຈະກໍາ 10 ຂອງແຜນ ESMP: ຄວາມສ່ຽງທີກ
ິ່ ຽ່ ວຂຸ້ອງກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດນຟ້າອາກາດ
ຈດປະສົງ:



ປ້ອງກັນຜົນໄດຸ້ຮບ
ັ ແລະ ຜົນກະທົບມາຈາກຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ທີພ
ິ່ ວ
ົ ພັນກັບການປ່ຽນແປງດນຟ້າອາກາດ
ຫລີກລຸ້ຽງຜົນກະທົບທາງລົບທີບ
ິ່ ໄໍໍ່ ດຸ້ຕງັັ້ ໃຈຕໍຄ
ໍ່ ວາມຕຸ້ານທານຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີເິ່ ຂົາັ້ ຮ່ວມໃນໂຄງການ ແລະ
ລະບົບນເວດທີໄິ່ ດຸ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ

ຄໍາແນະນໍາ/
ລາຍລະອຽດ
ຂອງກດຈະກໍາ
ການຫດ
ຼຸ ຜ່ອນ:

ຕົວເລືອກການປັບຕົວຕໍໍ່ໄປນີັ້ໄດຸ້ຖືກກໍານົດ:
ສໍາລັບລະບົບນເວດປ່າໄມຸ້:
- ລວມກົດດັນຈາກສະພາບອາກາດເຂົັ້າໃນການຕດຕາມກວດກາປ່າໄມຸ້ ລວມທັງການສໍາຫວດປ່າໄມຸ້
ແຫ່ງຊາດ.
-

ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ກດຈະກໍາການຟື້ນຟູພູມີທດ
ັ ປ່າໄມຸ້ ແລະ ປັບປງການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າສະຫງວນ ທີິ່ຖືກສົງົ່ ເສີມໂດຍໂຄງການ ພາຍໃຕຸ້ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ທີ 3, ທີິ່ລວມທັງມາດຕະການຄມ
ຸ້ ຄອງ

-

ໄຟໄໝຸ້ລາມປ່າ.
ສົົ່ງເສີມການສຸ້າງເຂດເຊືິ່ອມຕໍລ
ໍ່ ະຫວ່າງລະບົບນເວດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການເຊືິ່ອມຕໍໍ່ ແລະ ຄວາມ
ຕຸ້ານທານແບບທໍາມະຊາດ (ສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງ ການຟື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມຸ້)

-

ສະໜັບສະໜູນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດອ່າງໂຕ່ງທີິ່ມປ
ີ ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ

ສໍາລັບກະສກໍາ:
-

ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຊົນລະປະທານລະດູແລຸ້ງ, ໃນຜົນໄດຸ້ຮັບ ທີ 2 ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ADB

-

ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນກການນໍາໃຊຸ້ນາໍໍ້ ແບບຍືນຍົງ ແລະ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຸ້ອງການນໍ້ໍາ ໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານພຶດ ໂດຍຮ່ວມມື ADB, FAO ແລະ
IFAD.
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-

ການສົົ່ງເສີມກະສກໍາທີິ່ມຄ
ີ ວາມຫາກຫາຍ (ກົງກັນຂຸ້າມກັບການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນທີິ່ມກ
ີ ານປູກພຶດດ່ຽວທີິ່
ແຜ່ຫາຍໃນບັນດາ ແຂວງພາກເໜືອ).
ລວມທັງພືດ ແລະ ແນວພັນທີທ
ິ່ ົນທານຕໍໍ່ ນໍາໍ້ ຖຸ້ວມ ແລະ ໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງ. ສິ່ງນີັ້ສາມາດນາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນ
ການປູກເຂົາັ້ ສ່ວນໃຫຍ່, ເຊິ່ງມີປະສົບການທີິ່ພຽງພໍໃນພາກພືັ້ນ (ໂດຍສະເພາະ ປະເທດໄທ ແລະ
ຫວຽດນາມ).

-

ສໍາລັບ ພຶດອືິ່ນໆທີໄິ່ ດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ລວມທັງ ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ, ມີການສຶກສາ
ຄົັ້ນຄວຸ້າພຽງເລັກນຸ້ອຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສະພາບອາກາດ. ໂຄງການຄວນດາເນີນການຄົັ້ນຄຸ້
ວາທີິ່ສມ
ົ ບູນກວ່າໃນເວລາທີິ່ຈະເລີມ
ິ່ ດໍາເນີນກດຈະກໍາ.

-

ໂຄງການດັົ່ງກ່າວສາມາດສົົ່ງເສີມຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ການ
ຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ເພີິ່ມການປູກຜັກຕາມເນີນພູ ແລະ ໃນເຂດເນີນສູງ ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືິ່ອນ ແລະ ການຍບຕົວ ທີິ່ປະກອບສ່ວນໃສ່ການເຈືິ່ອນ ຂອງແຄມນໍໍ້າ ແລະ ພືັ້ນ
ແມ່ນໍໍ້າສູງຂຶັ້ນ, ລວມທັງດນເຈືິ່ອນໃນພືັ້ນທີິ່ສູງ.

-

ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫຸ້ແກ່ຊາວກະສກອນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ.

-

ການວາງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນສາມາດຊ່ວຍປັບປງການປະຕບັດການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ, ລວມທັງການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປະເຊີນກັບໄພອັນຕະລາຍ (ຕົວຢ່າງ: ການກໍານົດເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍໍ່ດນເຈືິ່ອນ,
ນໍໍ້າຖຸ້ວມ ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ສາມາດສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ, ການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ການ
ຕດຕາມກວດກາ ຂະບວນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
(ຕົວຢ່າງ: ເພີິ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມຸ້ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍໍ້າຖຸ້ວມ, ດນເຈືິ່ອນ ຫລື
ໄຟໄໝຸ້ລາມປ່າ ຢູ່ໃນສະພາບໃດໜຶິ່ງທີິ່ແນ່ນອນ).

-

ການຕດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕ ແລະ ຮອບດຸ້ານ ພາຍໃນຂອບຂອງໂຄງການຢູ່ຂັັ້ນທຸ້ອງຖິ່ນ,
ລວມທັງຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆເພືິ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຮູຸ້ຂອງພວກເຂົາ, ສາມາດນໍາໄປສູ່ການ
ກວດພົບກ່ອນ, ການຕດຕາມ ແລະ ການກໍານົດການປະຕບັດການຄຸ້ມຄອງ/ການດັດປັບທີິ່ເໝາະສົມ
ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.

ແກຸ້ໄຂຜົນ
ກະທົບທາງລົບ
ທີບ
ິ່ ໄໍໍ່ ດຸ້ຕງັັ້ ໃຈ

ເບີິ່ງ ຂໍໍ້ 5.3.7 ຂອງ ESIA

ໄລຍະເວລາ

ເບິ່ງຕາຕະລາງເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ, ບ່ອນທີິ່ບາງກດຈະກໍາມີການເຊືິ່ອມໂຍງກັນ.
ໃນຕອນເລີິ່ມຕົັ້ນຂອງໂຄງການ, ປັບປງຄວາມຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບດຸ້ານສະພາບອາກາດທີິ່ອາດຈະເກີດ
ຂືັ້ນຕໍໍ່ພືດກະສກໍາ ແລະ ລະບົບນເວດປ່າໄມຸ້, ເຊືິ່ອມໂຍງກດຈະກໍາການຕດຕາມໃນກອບການຕດຕາມ
ໂຄງການ, ປັບປງຜົນກະທົບລາຍລະອຽດ), ປັບປງການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການ ເຂົາັ້ PLUP, ການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ, ການຟື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມຸ້ ແລະ ໂຮງຮຽນຊາວກະສກອນ (ເບີິ່ງລາຍລະອຽດ ຂໍໍ້
5.3.7 ຂອງ ESIA).
ພາຍຫັງ 4-5 ປີ, ປັບປງຄວາມຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບດຸ້ານສະພາບອາກາດທີອ
ິ່ າດຈະເກີດຂືັ້ນຕໍໍ່ພືດກະສກໍາ
ແລະ ລະບົບນເວດປ່າໄມຸ້
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ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງໂຄງການ

NPMU ແລະ GIZ

ການ
ປະກອບສ່ວນ
ຂອງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານ

PPMU

ຄວາມ
ຮັບຜດຊອບ

ທີມງານ ESM

ທີມງານ ESM

ບັນດາເປົາື້ ໝາຍໃນການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັງັ້
ປະຕບັດ:

ການຕດຕາມກວດກາເພືອ
ິ່ ປະເມີນປະສດທພາບ ແລະ ປະ
ສດທຜົນ:

ການຄົັ້ນພົບ ຂອງການສຶກສາຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງ
ດນຟ້າອາກາດໄດຸ້ເຊືິ່ອມໂຍງເຂົາັ້ ໃນກດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ
ໂຄງການທີິ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ (ຕດຕາມກວດກາປ່າໄມຸ້ ລວມທັງການ
ສໍາຫວດປ່າໄມຸ້ແຫ່ງຊາດ; ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງ ສໍາລັບ ການຄຸ້ມ

ຫັກຖານຂອງໂຄງການທີິ່ເປັນມດກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມ:
ພືັ້ນທີິ່ປົກຫມ
ຸ້ ຂອງປ່າໄມຸ້ ແລະ ຄວາມໜາແໜຸ້ນເພີິ່ມຂືັ້ນຍຸ້ອນ
ກດຈະກໍາຂອງໂຄງການ (ໃນທັງສາມປະເພດປ່າ)
ເກັບກໍາຂໍມ
ໍ້ ູນຫັກຖານຂອງບັນດາກດຈະກໍາທີິ່ສຸ້າງຄວາມທົນ

ຄອງປ່າໄມຸ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຟື້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມຸ້,

ທານ, ຍົກຕົວຢ່າງ ການຊ່ວຍເຫອ
ື ທືນຂະໜາດນຸ້ອຍທີິ່ປອ
່ ຍ

ການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ, ຄູມ
່ ື PLUP.

ອອກສູ່ຊຼຸມຊົນໃນພືັ້ນທີໂິ່ ຄງການ

ບັນທຶກກດຈະກໍາສຸ້າງຄວາມທົນທານໂດຍອີງໃສ່ການຄົັ້ນຄວຸ້າ
ຂອງການສຶກສາ (ຕົວຢ່າງ: ຜົນກະທົບຂອງດນຟ້າອາກາດຕໍໍ່
ດນເຈືິ່ອນ ໄດຸ້ສະທຸ້ອນໃນ PLUP ຫື ຄວາມຕຸ້ານທານ
ກັບໄຟໄໝຸ້ລາມປ່າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ)
ໝາຍເຫດ: ADB ຈະປະຕບັດມາດຕະການສຸ້າງຄວາມທຶນ
ທານຂອງຕົນເອງ ອີງຕາມການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແຍກ
ຕ່າງຫາກສະເພາະ.
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1
ຂໍໍ້ມູນສະເພາະພືນ
ັ້ ທີິ່
ສໍາລັບ
ຫົວພັນ , ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອດົມໄຊ
ສໍາລັບ ໂຄງການ
“ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ໂດຍຜ່ານການປັບປງ
ການຄຸ້ມຄອງບໍລຫານ ແລະ ການຄມ
ຸ້ ຄອງພູມີທດ
ັ ປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ”

ກະກຽມໂດຍ
GIZ
ສໍາລັບ ການຍືິ່ນສະເໜີ ຕໍໍ່

ກອງທຶນດນຟ້າອາກາດສີຂຽວ
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1. ການສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ESMP ສະເພາະພືນ
ັ້
ແຜນ ESMP ລະດັບຈະສະຫມັກຂໍເອົາການທັງຫມົດຂອງພືນ
ັ້ ທີິ່ເວັບໄຊຂອງການສະເພາະໃດຫນຶິ່ງ. ESMP ເຮັດໜຸ້າ
ທີິ່ເປັນກອບໂດຍຜ່ານກດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ກອບນີັ້ໃຫຸ້ຂໍໍ້ແນະນໍາ ໂດຍລວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໂຄງການ
ໃນທກຂົງເຂດ. ໃນຈດນີັ້, ໃນຂະນະທີິ່ໂຄງການຍັງກໍາລັງສໍາເລັດ ແລະ ໃນຂະນະທີິ່ສະຖານທີິ່ສະເພາະ, ລວມທັງ
ຊາວບຸ້ານ, ຫລືກ່ມບຸ້ານທີິ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໃນໂຄງການນີ,ັ້ ກໍາລັງຖືກຕັດສນໃຈ, ບໍໍ່ສາມາດທີິ່ຈະແນ່ນອນໃນລະດັບໃດທີິ່
ແນ່ນອນການກະທໍາ ESMP ອາດຈະບໍໍ່ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນສະພາບການໃດໜຶິ່ງ.
ເອກະສານ ESMP ແມ່ນເອກະສານທີິ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄຸ້ວ ແລະ ຍຸ້ອນວ່າແຜນງານ ໄດຸ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ, ມັນຈະ
ກາຍເປັນປາກົດຂືັ້ນຕໍໍ່ທີມ ESM ເຊິ່ງມີພືັ້ນທີິ່ສະເພາະຂອງສະຖານທີິ່ ຫື ແມ່ນແຕ່ກ່ມບຸ້ານໃນເຂດນັັ້ນ, ຈະຕຸ້ອງການ
ການສະໜັບສະໜູນສະເພາະຕືິ່ມ. ໃນໄລຍະຂັັ້ນຕອນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ, ທີມ ESM ຈະທົບທວນ ແລະ ພຈາລະນາ
ການກະທໍາທີິ່ເໝາະສົມ ແລະ ປັບຕົວເຂົາັ້ ກັບມັນຕາມຄວາມຈາເປັນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ໜຶິ່ງໃນການປະຕບັດ ESMP ທີິ່
ສໍາຄັນໃນທກພືັ້ນທີິ່ສະເພາະ ແມ່ນການຕດຕາມກວດກາກດຈະກໍາ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ປັບປງ ESMP ສໍາລັບ
ສະຖານທີິ່ສະເພາະຂອງສະຖານທີິ່ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ.
ກດຈະກໍາ ESMP 3: ຂະບວນການ FPIC ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ຊາວບຸ້ານທກຄົນ, ບໍໍ່ວ່າຈະຢູ່ບ່ອນໃດ
ແລະ ຈະເປີດເຜີຍຄວາມຕຸ້ອງການສະເພາະ ຂອງຊາວບຸ້ານ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການດັງົ່ ທີິ່ມັນຖືກຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດ. ກດຈະກໍານີັ້ຍັງຊ່ວຍໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານສາມາດປະຕເສດການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງໂຄງການໄດຸ້ຢ່າງເສລີ. ເປົື້າຫມາຍຂອງ
ສັງຄົມ ແລະ ປະຕບັດປຶກສາຫາລືທີິ່ມີຄວາມຫມາຍ (ESMP 4) ຈະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຕຸ້ອງການຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ
ຂອງຊາວບຸ້ານທີິ່ຈະໂຕຸ້ຕອບກັບ ໂຄງການ ຈດປະສົງ. ຜົນຂອງການກະທໍາເຫົົ່ານີັ້ຈະແຈຸ້ງແຜນການສະຖານທີິ່ສະເພາະ,
ແລະ ສາມາດສະ ໜັບສະໜູນ PPMU ແລະ DPMU ໃນການພົວພັນກັບຊາວບຸ້ານ ແລະ ຜູຸ້ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ
ໂຄງການອືິ່ນໆ.
ສະຖານທີິ່ທັງສາມໄດຸ້ໄປຢ້ຽມຢາມເປັນ precursor ກັບເອກະສານນີັ້, ທັງຫມົດສະແດງໃຫຸ້ເຫັນການຂາດຂອງກດຈະ
ກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ, ໃນນອກຈາກນັັ້ນສດທຈັດສັນທີິ່ດນແມ່ນບໍໍ່ຈະແຈຸ້ງເນືິ່ອງຈາກການຂາດຂອງໃບຕາດນ.
ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນທກລະດັບ, ເຖງແມ່ນວ່າ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ ລັດຖະບານ ໄດຸ້ປະສົບ
ກັບກົດໝາຍ ແລະ ກອບຫາຍຢ່າງໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ພວກເຂົາຂາດການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເປັນລະບົບຕໍໍ່ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ ແລະ ເທົົ່າທຽມກັນ. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທີິ່ອ່ອນແອ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍຍັງເປັນຕົວຂັບ
ເຄືິ່ອນໃຫຸ້ແກ່ການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າຫືການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ.
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ຄວາມທກຍາກໃນທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຂາດຄວາມຍດທະສາດເປັນອາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກດຈະກໍາອາຊີບຄຸ້າຂາຍ,
ເປັນຄົນຂັບທີິ່ສໍາຄັນຂອງສປຊ, ກວດກາການຂະຫຍາຍຕົວທາງການກະເສດ, ມັກຈະສໍາລັບການ ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ການ
ກະສກໍາທີິ່ເປັນທັງ ແຮງງານຫາຍ, ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຕໍ່ໍາຜົນ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບດັັ້ງເດີມແມ່ນບໍໍ່ພຽງພໍ
ໃນການສົົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງເນືິ່ອງຈາກວ່າກໍາລັງພາຍນອກພົວພັນກັບຊຼຸມຊົນ ແລະ ການຂາດການ
ວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນຢ່າງຈະແຈຸ້ງຈາກຂັັ້ນເມືອງ.
ໃນຂະນະທີິ່ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຢນຢູ່, ວຽກທໍາອດໃນສະຖານທີິ່ທີິ່ຕັັ້ງສະເພາະເຈາະຈົງແມ່ນໃນປີ 2020. ມັນບໍໍ່ໜຸ້າເຊືິ່ອຖື
ວ່າການກະທໍາໃດໆຂອງ ESMP ຈະບໍໍ່ຈໍາເປັນຢູ່ໃນລະດັບທຸ້ອງຖິ່ນໃນເວລານັັ້ນ. ESMP ໄດຸ້ຖືກອອກແບບມາເພືິ່ອ
ສະໜັບສະໜູນການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນທຸ້ອງຖິ່ນໂດຍຜ່ານວົງຈອນຂອງໂຄງການໂຄງການ, ເພືິ່ອກະຕຸ້ນໃຫຸ້ມີ
ຄວາມຢດຢ່ນລະຫວ່າງ ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງໂຄງການໄດຸ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນຢ່າງເປັນລະບົບເພືິ່ອຊຼຸກຍູຸ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ກອບຕ່າງໆໃນທກຂົງເຂດ.

2. ຫົວພັນ
2.1. ສະຫບ
ຼຸ ສັງລວມ
ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນມີລັກສະນະເປັນພູຜາປ່າດົງທີິ່ມີເນືັ້ອທີິ່ 1,737,133 ເຮັກຕາ, ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫວງຫາຍ
ຈາກການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນທີິ່ໂດດເດັົ່ນໃນການເຮັດກະສກໍາແບບເຂດເນີນສູງ. ພູມສັນຖານແມ່ນປະກອບດຸ້ວຍປ່າໄມຸ້ ແລະ
ພືັ້ນທີິ່ກະສກໍາໃນຫລາຍໆກດຈະກໍາ: ຈາກພືັ້ນທີິ່ດນກະສກໍາທີິ່ກໍາລັງດໍາເນີນໄປຈົນເຖງພືັ້ນທີິ່ປ່າເຫົົ່າໃນໄລຍະຕ່າງໆຂອງ
ການຟື້ນຟູ, ພຸ້ອມທັງປົກຄມປ່າໄມຸ້ທີິ່ມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍ, ຈົນຂຸ້ອນຂຸ້າງຫຍຸ້ງຍາກ. ການສຶກສາການຈັດແບ່ງປະເພດ
ທີິ່ດນໃນປີ 2015 ໄດຸ້ຄາດຄະເນວ່າການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມຸ້ໄດຸ້ປະກອບສ່ວນ 92,7% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້. ອີງຕາມ
ການສໍາຫວດປະຊາກອນ ແລະ ທີິ່ຢູ່ອາໄສໃນ ປີ 2015, ປະຊາກອນຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນມີປະຊາກອນຕໍໍ່າກວ່າ
290,000 ຄົນ, ໃນ 10 ເມືອງບໍລຫານ.
ແຂວງຫົວພັນ ມີຄວາມຫາກຫາຍທາງດຸ້ານຊົນເຜົົ່າ, ໂດຍມີຜູຸ້ຕາງໜຸ້າຈາກຢ່າງ ໜຸ້ອຍ 10 ຊົນເຜົົ່າລວມທັງເຜົົ່າໄຕລາວ
, ເຜົົ່າໄຕແດງ, ໄຕດໍາ, ກຶມມ, ຊງມູນ, ຜຸ້ອງ, ມ່ຍ, ມົັ້ງ ແລະ ອີວມຽນ. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດວຽກ
ກະສກໍາ ເພືິ່ອລຸ້ຽງຊີບ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂົາັ້ ໄຮ່ ແລະ ການປູກເຂົັ້າໄຮ່. ຍຸ້ອນວ່າພືັ້ນທີິ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບ ການປູກເຂົັ້າໃນ
ແຂວງແມ່ນມີຈໍາກັດ, ລະດັບການຜະລດ ສໍາລັບ ທີິ່ດນນາເຂົັ້າຍັງຄົງຢູ່. ເຖງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມລະບົບການຜະລດໃນເຂດພູ
ດອຍແມ່ນສືບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ປ່ຽນແປງຍຸ້ອນວ່າຄວາມກົດດັນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນ
ເງ ນເປັນວທີການສະໜັບສະໜູນການສຸ້າງລາຍໄດຸ້ຍັງສືບຕໍໍ່.
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ເຖງວ່າມີການປູກປ່າອດສາຫະກໍາຢູ່ໃນແຂວງບໍໍ່ຫາຍປານໃດ, ໂດຍສະເພາະເມືິ່ອທຽບໃສ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ,
ເນືັ້ອທີິ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມຸ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ການຂດຄົັ້ນໄມຸ້ຈາກປ່າທໍາມະຊາດແມ່ນກດຈະກໍາທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນແຫ່ງລາຍ
ຮັບ.
ແຂວງຫົວພັນ ມີປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ສອງແຫ່ງ ຄື: ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນໍໍ້າແອດພູເລີຍ ໃນທດຕາເວັນຕົກ
ແລະ ປ່າສະຫງວນ ນໍ້ໍາຊໍາ ໃນພາກຕາເວັນອອກ, ທັງສອງຊຶິ່ງເປັນເຂດບູລມະສດສູງ ກ່ຽວກັບ ການອະນລັກຊີວະນາໆ
ພັນ. ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ 17 ຄກຄາມທົົ່ວໂລກນົກຊະນດ ແລະ 20 ຊະນດສັດລຽຸ້ງລູກດຸ້ວຍນໍໍ້ານົມໄດຸ້ຮັບການ
ບັນທຶກໄວຸ້ປ່າສະຫງວນ ນໍໍ້າແອດພູເລີຍ ເປັນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ການອະນລັກຊີວະນາໆພັນໄດຸ້. ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງ
ຊາດ ນໍ້ໍາຊໍາ ຍັງຄົງຮັກສາຊີວະນາໆພັນທີິ່ອດົມສົມບູນໄປດຸ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນທີິ່ຢູ່ອາໄສຂອງ
ສັດປ່າທີິ່ຫາຍາກຫາຍປະເພດ.
ອປະສັກຕົັ້ນຕໍໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນແມ່ນການເພີິ່ມທະວີການເຮັດໄຮ່
ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ການບກເບີກກະສກໍາ ທີິ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີິ່ມຂືັ້ນໂດຍຄວາມກົດດັນຂອງປະຊາກອນເພີິ່ມຂືັ້ນ. ນີັ້
ປະກອບດຸ້ວຍການປູກຝັງເພີິ່ມຂຶັ້ນເຂົັ້າ, ການປູກພືດແບບກຸ້ມຕົນເອງ, ພືດເສດຖະກດ ແລະ ອືິ່ນໆວທີການຜະລດທີິ່ພົັ້ນ
ເດັົ່ນຂືັ້ນ ແລະ ໃນເຂດພູດອຍເຮັດໄຮ່ການປະຕບັດກະສກໍາ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການຂດຄົັ້ນໄມຸ້ແບບບໍຍ
ໍ່ ືນຍົງ ແລະ ການ
ຕັດໄມຸ້ຜດກົດໝາຍ ແມ່ນເຫັນວ່າເປັນສາເຫດທີິ່ພາໃຫຸ້ເກີດການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການຖືກທໍາລາຍໂດຍບັງຄັບ.
2.2. ການຄົນ
ັ້ ພົບທີສ
ິ່ າໍ ຄັນ ຈາກກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື
ພືດກະສກໍາທີິ່ສໍາຄັນຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນເຂດເນີນສູງ ແລະ ເຂົັ້າໄຮ່, ຖັດມາແມ່ນສາລີເປັນພືດເສດຖະກດ ແລະ
ຈາກນັັ້ນກໍໍ່ແມ່ນຜັກ. ໜຶິ່ງໃນຄວາມສ່ຽງທີິ່ສາໍ ຄັນ ຕໍໍ່ປ່າໄມຸ້ໃນແຂວງນີັ້ແມ່ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມລະດັບ
ເມືອງເຊິ່ງຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີເນືັ້ອທີິ່ການຜະລດກະສກໍາ ເພີິ່ມຂືັ້ນຫາຍກວ່າ 90,000 ເຮັກຕາແຕ່ ປີ 2016-2020.
ເຈົັ້າໜຸ້າທີິ່ລັດຖະບານໄດຸ້ລົງພືັ້ນທີິ່ຂາດທຶນ ຫລື ເງ ນທຶນທີິ່ຊັກຊຸ້າໃນການມາເຖງ, ເຊິ່ງເປັນການຈໍາກັດຄວາມສາມາດ
ຂອງພະແນກການເມືອງໃນການປະຕບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. ຊາວບຸ້ານເອງກໍໍ່ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ສະໜັບສະ
ໜູນກດຈະກໍາການອອກໃບຕາດນ ແລະ ວຽກງານປົກປ້ອງປ່າໄມຸ້.
ນອກນັັ້ນ, ຍັງມີປະເດັນຄວາມອາດສາມາດຕໍໍ່າ ໃນນບັນດາພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ລະດັບຕໍໍ່າຂອງກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ. ສິ່ງດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ສງົົ່ ຜົນໃຫຸ້ມີການສືບຕໍໍ່
ປະຕບັດທີິ່ຜດກົດໝາຍ ເຊັົ່ນ: ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ກໍໍ່ຍຸ້ອນວ່າຍັງບໍໍ່ທັນມີການສະໜັບສະໜູນຕໍໍ່ກດຈະກໍາເພີິ່ມເຕີມທີິ່
ຈະທົດແທນການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ.
ການປຶກສາຫາລືຂັັ້ນເມືອງຂັັ້ນລ່ມຂຸ້າງລ່ມນີັ້ຍັງເປີດເຜີຍອີກດຸ້ານໜຶິ່ງ ຂອງຄວາມສາມາດຂອງພະແນກທີິ່ຕໍໍ່າ - ຂອບ
ເຂດທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນລະຫວ່າງພະແນກ, ເຊິ່ງກໍໍ່ໃຫຸ້ເກີດຂໍໍ້ມູນທີິ່ແຕກຕ່າງກັນຂືັ້ນກັບຜູທ
ຸ້ ີິ່ຖືກເວົັ້າກັບ (ຫຸ້ອງ
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ວ່າການປົກຄອງເມືອງ ເວົາັ້ ວ່າບໍໍ່ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ, ໃນຂະນະທີິ່ ຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ
ປ່າໄມຸ້ເມືອງ ເວົັ້າວ່າແຜນການໄດຸ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຢູ່ 34 ບຸ້ານແລຸ້ວ).

2.3. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື
ກອງປະຊຼຸມໄດຸ້ຈັດຂືັ້ນໃນວັນທີ 28-29 / 1/2019, ໂດຍມີຫຸ້ອງການຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນບຸ້ານ:
1.

ຫຸ້ອງວ່າການປົກຄອງ, ຫົວເມືອງ

2.

ຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ເມືອງ, ຫົວເມືອງ

3.

ຫຸ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ, ຫົວເມືອງ

4.

ສະຫະພັນແມ່ຍງລາວ, ຫົວເມືອງ

5.

ແນວລາວສຸ້າງຊາດ, ຫົວເມືອງ

6.

ບຸ້ານຮ່ອງອຸ້ອຍ, ຫົວເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ

ໃນພະນັກງານທັງໝົດ 7 ທ່ານທີິ່ມາຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບຸ້ານໄດຸ້ໂອຸ້ລົມກັບການປຶກສາຫາລື
ໃນໄລຍະສອງວັນ (5 ຄົນຂອງຜູຸ້ຕອບຄໍາຖາມແມ່ນຜູຸ້ຊາຍ, 2 ຄົນເປັນເພດຍງ). ນອກນັັ້ນ ຊາວບຸ້ານ 31 ຄົນ (ຍງ 19
ຄົນ) ເຂົັ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືຂັັ້ນບຸ້ານ.
ທີມງານທີິ່ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືແມ່ນມີ 4 ຄົນດັົ່ງນີັ້:
ທ່ານ ອະພສດ ປັນຍາສັກ, ຈາກ ພະແນກ REDD+, ໂທ : 020 7874 2208
ທ່ານ ຮົວທໍໍ່, ຈາກ GIZ- CliPAD, ໂທລະສັບ : 030 511 2571
ນາງ ຈັນສກ ອນພອນ, ຈາກ ບໍລສັດ Geo-Sys, ໂທ : 020 2252 6582
ນາງ ວໄລ ພອນວົງໂພທ, ຈາກ ບໍລສັດ Geo-Sys, ໂທລະສັບ 020 5566 5151

ຫຸ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ
28/01/2018
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ:
1.

ທ່ານ ພົມບນ ມີໄຊ , ຮອງເຈົັ້າເມືອງ, ໂທລະສັບ : 59420555
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ຄໍາເຫັນ:
- ກດຈະກໍາ PRAP ໄດຸ້ຮັບອະນມັດຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ປະຈບັນກາລັງລໍຖຸ້າ
ງົບປະມານເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ.
- ບຸ້ານເປົື້າໝາຍປະກອບມີທັງໝົດ 70 ບຸ້ານໃນເມືອງນອກຈາກ 6 ບຸ້ານ ທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນສໍາເລັດແຜນການເຂດແດນ
ແລະ ຍັງບໍໍ່ໄດຸ້ລົງນາມ.
- ບໍໍ່ມີບຸ້ານເປົື້າໝາຍໃດໜຶິ່ງໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານຍຸ້ອນວ່າບໍໍ່ມີງ ົບປະມານທີິ່ໄດຸ້ຮັບການຈັດ
ສັນ.

ສງິ່ ທຸ້າທາຍ:
- ຊາວບຸ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບຸ້ານໃນທຸ້ອງຖິ່ນບໍໍ່ເຂົັ້າໃຈໃນຈດປະສົງ ຂອງໂຄງການ. ໃນຕອນເລີິ່ມຕົັ້ນພວກ
ເຂົາບໍໍ່ສາມາດຮ່ວມມືກບ
ັ ໂຄງການໄດຸ້ທັງໝົດຍຸ້ອນການເຂົັ້າໃຈຜດ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ
ການກະທໍາກະສກໍາແມ່ນເກີດຂືັ້ນ.
- ປະຊາຊົນບໍໍ່ມີລາຍໄດຸ້ທີິ່ໝັັ້ນຄົງຫລືພຽງພໍ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົັ້ນໃນການເຂົັ້າຮ່ວມກດຈະກາສົົ່ງເສີມ
ກະສກໍາ
- ບາງບຸ້ານຍັງມີການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ເຮັດໄຮ່
- ແຫ່ງລາຍຮັບຕົັ້ນຕໍ ສໍາລັບ ຊາວບຸ້ານແມ່ນມາຈາກການກະສກໍາ, ການລຸ້ຽງສັດ ແລະ ການເກັບເຄືິ່ອງປ່າຂອງ
ດົງ
ຈດປະສົງ:
- ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການຈດປ່າ
- ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມແຫ່ງລາຍຮັບເພີມ
ິ່ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທກຍາກ
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ຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ເມືອງ, ເມືອງ ຫົວເມືອງ
28/01/2018
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ :
1.

ທ່ານວັນ ສີສມັງ, ຫົວໜຸ້າໜ່ວຍງານກະສກໍາ, ໂທລະສັບ 02023848744

ຄໍາເຫັນ:


ກດຈະກໍາແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານໄດຸ້ ສໍາເລັດ ແລຸ້ວໃນ 34 ບຸ້ານ, 6 ບຸ້ານຍັງກໍາລັງພັດທະນາ.



ບຸ້ານເປົື້າໝາຍທັງໝົດ ແມ່ນໄດຸ້ຖືກຕດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜ່ານລະບົບ GIS - ຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ

ປ່າໄມຸ້ເມືອງເປັນຜູຸ້ລົງຕດຕາມ


ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີິ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຕດຕາມກັບອໍານາດການປົກຄອງບຸ້ານ ເບິ່ງວ່າມີກດຈະກໍາ ທີິ່ຜດກົດໝາຍຢູ່

ໃນພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ບໍ.
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ສງິ່ ທຸ້າທາຍ:


ກອງທືນຄວາມໄວຸ້ວາງໃຈໃນບຸ້ານບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບຜົນດີຍຸ້ອນວ່າເງ ນທີິ່ມີໄວຸ້ ສໍາລັບ ການກູຸ້ຢມແມ່ນມີຈໍາກັດຫາຍ

ແລະ ບາງຄົນກໍໍ່ບໍໍ່ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ເງ ນດັົ່ງກ່າວຕາມຄໍາສະເໜີ ຂອງພວກເຂົາ.


ບໍໍ່ມີສູນຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່.



ຊາວບຸ້ານກັງວົນວ່າໂຄງການ ແລະ/ຫລື ລັດຖະບານ ຈະຍຶດທີິ່ດນຂອງພວກເຂົາ.



ພາຍຫັງການປັກຫັກໝາຍເຂດພືັ້ນທີິ່ປ່າສະຫງວນທັງໝົດໄດຸ້ຖືກຫຼຸດລົງ ແລະ ອານາດການປົກຄອງບຸ້ານບໍໍ່ໄດຸ້

ຮັບຜດຊອບໃດໆ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານີັ້.


ຊາວບຸ້ານບາງຄົນຍັງຕັດຕົັ້ນໄມຸ້ ແລະ ຈູດປ່າເພືິ່ອຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ກະສກໍາ ຂອງພວກເຂົາ, ເຖງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ

ບາງມາດຕະການໄດຸ້ຖືກນໍາໃຊຸ້ກັບຜູຸ້ກະທໍາຜດທັງໝົດ.

ການສະເໜີ:


ຈໍານວນເງ ນທີິ່ປະຊາຊົນສາມາດກູຸ້ຢມຈາກກອງທຶນຄວາມໄວຸ້ວາງໃຈຂອງບຸ້ານແມ່ນຕໍໍ່າຫາຍສະນັັ້ນພວກເຂົາ

ຈຶິ່ງບໍໍ່ສາມາດລເລີິ່ມທລະກດໃດໆ. ແນະນໍາໃຫຸ້ເພີິ່ມຈໍານວນເງ ນທີິ່ປະຊາຊົນສາມາດກູຸ້ຢມ.


ສົົ່ງເສີມການປູກຫຍຸ້າລຸ້ຽງສັດ ເພືິ່ອລຸ້ຽງສັດ.



ສົົ່ງເສີມການລຸ້ຽງສັດ



ຕະຫາດຈໍາກັດ ສໍາລັບ ຜະລດຕະພັນກະສກໍາ, ໂຄງການໄດຸ້ຖືກຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ສະໜັບສະໜູນກດຈະກໍາການ

ຕະຫາດ.


ປ່າໄມຸ້ໃນເມືອງແມ່ນປ່າແປກ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີິ່ສາມາດປູກເຫັດແດງໄດຸ້, ເຫັດຊະນດນີັ້ມີລາຄາແພງ ແລະ ມີ

ຄວາມຕຸ້ອງການສູງໃນຕະຫາດດັົ່ງນັັ້ນກດຈະກໍານີັ້ຄວນໄດຸ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາເຂົັ້າຕະຫາດຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ.
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ຫຸ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສງິ່ ແວດລຸ້ອມ, ຫົວເມືອງ ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ ແຂວງ
28/01/2018
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ:
1.

ທ່ານ ເມດຕາ ນັນທະວົງດວງດີ , ຫຸ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມເມືອງ,

ຫົວໜຸ້າຫຸ້ອງການ, ໂທລະສັບ : 35559425
ສະຫບ
ຼຸ ສັງລວມ:


ໂຄງການພັດທະນາການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນຂອງ LMDP ແມ່ນ ກໍາລັງດໍາເນີນໂຄງການອອກໃບຕາດນໃນ 13 ບຸ້ານ

, ໂຄງການນີັ້ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ GIZ


ໂຄງການໄດຸ້ເລືອກເອົາບຸ້ານທີິ່ຊມ
ຼຸ ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດແຜນທີິ່ປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ

ສງິ່ ທຸ້າທາຍ:


ການຈັດສັນງົບປະມານແມ່ນມີຄວາມຊັກຊຸ້າສະເຫມີສະນັັ້ນວຽກງານບໍໍ່ສາມາດເຮັດສໍາເລັດ ຕາມແຜນການທີິ່

ວາງໄວຸ້
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ຫຸ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍງ, ເມືອງຫົວເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ
28/01/2018
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ:
1.

ນາງ ອນແປງ ວົງສກ , ສະຫະພັນແມ່ຍງເມືອງ, ໂທ : 98959199

2.

ທ່ານ ນາງ ຫຸ້າພອນ ສົມທະວົງ , ຫົວໜຸ້າ ສະຫະພັນແມ່ຍງເມືອງ, ໂທ : 55982382
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- ກອງທຶນບຸ້ານມີຄວາມຈໍາກັດຫາຍ, ສະນັັ້ນປະຊາຊົນບໍໍ່ສາມາດດໍາເນີນທລະກດໃດໆໂດຍການກູຸ້ຢມເງ ນຈາກກອງ
ທຶນບຸ້ານ
- ງົບປະມານ ສໍາລັບ ການຕດຕາມກວດກາກດຈະກໍາກອງທຶນແມ່ນບໍໍ່ພຽງພໍ ດັົ່ງນັັ້ນການເຮັດວຽກຕດຕາມ
ກວດກາບໍໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຕາມແຜນການ.
ແນວລາວສຸ້າງຊາດ, ເມືອງຫົວເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ
28/01/2018
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ:
1.

ທ່ານ ຄໍາໄຊ ປາຢາຕົວ
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ສງິ່ ທຸ້າທາຍ:
ການຈັດສັນງົບປະມານແມ່ນມີຄວາມຊັກຊຸ້າສະເຫມີສະນັັ້ນວຽກງານບໍໍ່ສາມາດເຮັດສໍາເລັດຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວຸ້

ບຸ້ານຮ່ອງອຸ້ອຍ, ເມືອງ ຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ
2 9 /01/2018
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ:
1.

ທ່ານ ສົມສີ , ນາຍບຸ້ານ

2.

ທ່ານ ຈັນພອນ , ແນວໂຮມບຸ້ານ

3.

ປະຊາຊົນ 31 ຄົນ (ຍງ 19 ຄົນ) (ເບິ່ງລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນບລົງທະບຽນທີິ່ຕດຄັດມາ) - ບຸ້ານກຶມມ

ສະຫບ
ຼຸ ສັງລວມ:


ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການແມ່ນ: ກອງທຶນບຸ້ານ, ລາຍໄດຸ້ຈາກເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ
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ສງິ່ ທຸ້າທາຍ/ສະເໜີ:


ໃນຕອນເລີິ່ມຕົັ້ນຂອງໂຄງການມັນເປັນສິ່ງທຸ້າທາຍຫາຍທີິ່ຈະສະໜັບສະໜູນຊາວບຸ້ານໃຫຸ້ເຂົາັ້ ໃຈເປົື້າ ໝາຍ
ຂອງໂຄງການໂດຍລວມ ແລະ ກດຈະກໍາຈະສະໜັບສະໜູນ ສິ່ງເຫົົ່ານີັ້ແນວໃດ.



ໂຄງການກໍາມະສດທີິ່ດນ ແລະ ການອອກໃບຕາດນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນບຸ້ານນີັ້.



ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງຄວນສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງບຸ້ານເລືັ້ອຍໆ ເພືິ່ອເພີິ່ມສະມັດຕະພາບ
ກະສກໍາ.



ສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນກດຈະກໍາສຸ້າງລາຍໄດຸ້ຂອງທຸ້ອງຖິ່ນ.
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2.4. ໃບລົງທະບຽນ ຈາກການປຶກສາຫາລື
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3. ໄຊຍະບູລີ
3.1.

ສະຫບ
ຼຸ ສັງລວມ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ປະກອບມີ 11 ເມືອງທີິ່ມີພົນລະເມືອງຫລາຍກວ່າ 384,000 ຄົນ (ຈາກການສໍາຫວດຄົວເຮືອນປີ
2015). ແຂວງແມ່ນມີຫາຍຊົນເຜົົ່າ (ມີ 8 ຊົນເຜົົ່າຫັກຄື: ລາວ, ຍວນ , ມົັ້ງ , ລື,ັ້ ໄຕດໍາ , ກຶມມ, ອີວມຽນ ແລະ
ໄພຣ) ແລະ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ສະໜັບສະໜູນການດາລົງຊີວດຂອງເຂົາເຈົັ້າໂດຍການເຮັດກດຈະກາດຸ້ານກະສກາ
ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເນືັ້ອທີິ່ທັງໝົດ 1.560.042 ເຮັກຕາ ແລະ ເປັນເຂດປະສົມ
ຂອງພູພຽງ ແລະ ພູພຽງ. ຄາດຄະເນວ່າ 92% ຂອງຄົວເຮືອນໃນແຂວງດໍາເນີນກດຈະກໍາການຜະລດກະສກໍາ, ໃນ
ເນືັ້ອທີິ່ດນປະມານ 228,296 ເຮັກຕາ (ປະມານ 11% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ທົົ່ວແຂວງ), ໃນນັັ້ນປະມານເຄິ່ງໜຶິ່ງ ຂອງເນືັ້ອທີິ່
ດນປູກສາລີ, ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ເຂົັ້າ. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມັກຖືກເອີັ້ນວ່າ “ກະຕ່າເຂົັ້າ” ຂອງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດ
ລາວ, ຍຸ້ອນວ່າມັນມີເນືັ້ອທີິ່ປູກເຂົັ້າເກືອບສອງເທົາົ່ ເມືິ່ອທຽບໃສ່ບັນດາ ແຂວງພາກເໜືອ . ການລຸ້ຽງສັດກໍໍ່ມີຄວາມ
ສໍາຄັນໃນແຂວງ, ຕົັ້ນຕໍແມ່ນ ງົວ, ເປັດ, ໄກ່ ແລະ ໝູ.
ປະມານ 84% ຂອງແຂວງຍັງມີທີິ່ດນປ່າໄມຸ້ (ຫລາຍກວ່າ 1,3 ລຸ້ານເຮັກຕາໃນ ປີ 2015), ໃນນັັ້ນປະມານ 21%
ຄາດວ່າຈະປູກເປັນພືດພັນໃໝ່. ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ທີິ່ຍັງເຫືອແມ່ນປ່າປ່ຽນໃບປະສົມ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 812,614 ເຮັກຕາ),
ປ່າດົງດບບາງແຫ່ງ (148,344 ເຮັກຕາ), ແລະ ປ່າດົງດບແຫຸ້ງ (ປ່າ 9,020 ເຮັກຕາ). ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ນີັ້ຍັງລວມເອົາ
ສາມປະເພດຂອງເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້; ປ່າສະຫງວນ - 209,940 ເຮັກຕາ (ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດໜຶິ່ງ, ນໍໍ້າປຍ ; 4 ເຂດປ່າ
ສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ; ແລະ ປ່າສະຫງວນເມືອງ 3 ແຫ່ງ); ປ່າປ້ອງກັນ - 596,696 ເຮັກຕາ (ເຂດປ່າປ້ອງກັນ 6
ແຫ່ງ, ປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວ 9 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນເມືອງ 3 ແຫ່ງ); ແລະ ປ່າຜະລດ - ຫົກເນືັ້ອທີິ່ ລວມທັງໝົດ
340,595 ເຮັກຕາ.
ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດນໍ້ໍາປຍ ກວມເອົາບາງສ່ວນຂອງ 3 ເມືອງໃນແຂວງ, ເປັນທີິ່ຢູ່ອາໃສຂອງສັດລຸ້ຽງລູກດຸ້ວຍນໍໍ້າ
ນົມ 52 ຊະນດ, ສັດປີກ 98 ຊະນດ, ສັດເລືອຄານ 13 ຊະນດ, ສັດປະເພດເຄີິ່ງບົກເຄີິ່ງນໍໍ້າ 3 ຊະນດ, ປາ 15 ຊະນດ
ແລະ ແນວພັນອືິ່ນໆ, ສັດ ແລະ ສັດແມງໄມຸ້ຕ່າງໆເຊິ່ງເປັນຕົວແທນເປັນສູນກາງທີິ່ສໍາຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນໃນປະເທດ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເຖງແມ່ນວ່າແຂວງດັົ່ງກ່າວມີພືັ້ນທີິ່ປົກປ້ອງຢ່າງຫວງຫາຍ, ແຕ່ສິ່ງທຸ້າທາຍທີິ່ເກີດຂືັ້ນໂດຍການ
ປ່ຽນແປງແນວໂນຸ້ມການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນຍຸ້ອນກດຈະກໍາ ຂອງມະນດ, ເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາມີການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ
ການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ແຜນພັດທະນາກະສກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ 5 ປີ (2016 2020) ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທັງສອງລັດວ່າການປັບປງຄນນະພາບຂອງພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ທີິ່ມີຢູ່ ແລະ ເພີິ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງ
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ປ່າໄມຸ້ໃຫຸ້ 70% ໃນ ປີ 2020. ນີັ້ເປົື້າໝາຍຈະບັນລໄດຸ້ໂດຍຜ່ານການສົົ່ງເສີມການຟື້ນຟູປ່າໄມຸ້ທໍາມະຊາດ, ການຈັດ
ປະເພດການຜະລດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ການອະນລັກ, ປ່າສະຫງວນ, ການຈັດສັນທີິ່ດນປ່າໄມຸ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກດຈະກໍາການອະນລັກໃນເຂດນໍໍ້າ. ນອກຈາກນັັ້ນແຜນພັດທະນາກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ 5
ປີມີຈດປະສົງເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການຜະລດເປັນສນຄຸ້າພຸ້ອມດຸ້ວຍແຮງຈູງໃຈເພືິ່ອເພີິ່ມມູນຄ່າການສົົ່ງອອກ. ຍດທະສາດເພືິ່ອ
ບັນລເປົື້າໝາຍເຫາົົ່ ນີັ້ລວມມີການຂະຫຍາຍການປູກໄມຸ້ຊະນດຕົັ້ນໄມຸ້ທີິ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນອດສາຫະກໍາ
ປງແຕ່ງໄມຸ້ໃນແຂວງ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການຜະລດຕະພັນໄມຸ້ໃນຂະນະທີິ່ສົົ່ງເສີມການຂດຄົັ້ນໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມີການປະເມີນວ່າໃນໄລຍະປີ 2005 ເຖງປີ 2015, ເນືັ້ອທີິ່ດນກະສກໍາເພີິ່ມຂືັ້ນຫາຍກວ່າຮຸ້ອຍພັນ
ເຮັກຕາໃນຂະນະທີິ່ປະມານຈໍານວນທີິ່ດນປ່າໄມຸ້ຖືກສູນເສຍໄປໃນໄລຍະດຽວກັນ. ກດຈະກໍາດຸ້ານກະສກໍາ, ການຂດຄົັ້ນ
ແບບບໍຍ
ໍ່ ືນຍົງ ແລະ ການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າເປັນຕົວຂັບເຄືິ່ອນຫັກຂອງການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການຕັດໄມຸ້ທໍາ
ລາຍປ່າຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຕົວຂັບເຄືິ່ອນອືິ່ນໆຂອງການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ, ເຊິ່ງມີທ່າແຮງທີິ່ຈະເພີິ່ມຂືັ້ນໃນອະນາຄົດ,
ປະກອບມີການສຸ້າງສວນປູກຕົັ້ນໄມຸ້ອດສາຫະກໍາ, ການລຸ້ຽງສັດໂດຍຊາວບຸ້ານ ແລະ ເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ.
ການດ່ນດ່ຽງປະຊາກອນທີິ່ກໍາລັງເພີິ່ມທະວີຄວາມຕຸ້ອງການທີດ
ິ່ ນກະສກໍາ, ການສົົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນສນຄຸ້າ (ລວມ
ທັງສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ມັນຕົັ້ນ, ອຸ້ອຍ, ຖົົ່ວດນ ແລະ ໝາກງາ), ການປູກຕົັ້ນໄມຸ້ອດສາຫະກໍາ ແລະ ການລຸ້ຽງສັດ
ດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ ແລະ ການສືບພັນຄືນໃໝ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ການຕັດໄມຸ້ຜດກົດໝາຍ, ການຂດຄົັ້ນແບບບໍໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ໄພຂົົ່ມຂູ່ອືິ່ນໆທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໃນ
ອະນາຄົດເຊັົ່ນ: ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ການຂດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງສາມາດລວມຕົວກັນ
ເພືິ່ອສຸ້າງສະພາບແວດລຸ້ອມທີິ່ທາຸ້ ທາຍໃຫຸ້ແກ່ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້.

3.2. ການຄົນ
ັ້ ພົບທີສ
ິ່ າໍ ຄັນ ຂອງກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື
ໄຊຍະບູລີ ແມ່ນປະເທດທີຜ
ິ່ ະລດສາລີທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສດຂອງປະເທດ, ປະຈບັນແມ່ນກວມເອົາ 22% ຂອງການຜະລດສາລີ
ແຫ່ງຊາດ. ສິ່ງນີັ້ໄດຸ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ແລະ ມີການຄວບຄມຕໍໍ່າສດນັບຕັັ້ງແຕ່ການນໍາໃຊຸ້ສັນຍາກະສກໍາໃນ
ຕົັ້ນຊຼຸມປີ 2000. ລັດຖະບານຢາກຫຼຸດປະລມານເຂົັ້າສາລີທີິ່ຜະລດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ແຕ່ກໍໍ່ບໍໍ່ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາ
ຕຸ້ອງການທົດແທນແນວໃດ. ການປູກພືດທີິ່ສໍາຄັນອືິ່ນໆໃນເຂດພືັ້ນທີິ່ກໍາລັງອາໄສແຕ່ຝົນເຂົັ້າໄຮ່ທົົ່ງນາ, ເຊັົ່ນດຽວກັນ
ກັບຮາກ ແລະ ພືດຜັກອືິ່ນໆ.
ອໍານາດການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່າວວ່າຍຸ້ອນຂາດປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ພາໃຫຸ້ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະສານງານ.
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ເມືອງ ແລະ ແຂວງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດສັນຄວາມຮັບຜດຊອບລວມທັງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ວຽກງານຕົວຈງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ແລະ ເຂດແດນ ຂອງບຸ້ານ.
ປະຊາຊົນໄດຸ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງຍຸ້ອນວ່າລາຄາສາລີມີການເໜັງຕີງຢ່າງຫວງຫາຍເຊິ່ງເປັນຄວາມກັງວົນຕົັ້ນຕໍໃນຂັັ້ນບຸ້ານ.

3.3. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື
ໄຊຍະບູລີ ປຶກສາຫາລືໄດຸ້ຈັດຂຶັ້ນໃນວັນ 4/2/2019 ທີິ່ທັງ ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແຂວງ ແລະ ຫຸ້ອງການກະສ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ເມືອງ ແລະ ໃນ ບຸ້ານໂພນແກຸ້ວ ໃນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ:
1.

ກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ

2.

ບຸ້ານໂພນແກຸ້ວ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ

ໃນພະນັກງານທັງໝົດ 2 ຄົນຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບຸ້ານໄດຸ້ມີການໂອຸ້ລົມສົນທະນາກັນເປັນ
ເວລາ 2 ວັນ. ຜູຸ້ຕອບທັງໝົດ ແມ່ນຜູຸ້ຊາຍ. ໃນບຸ້ານ, ຊາວບຸ້ານ 18 ຄົນໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື, ໃນ
ນັັ້ນ 2 ຄົນເປັນແມ່ຍງ.

ທີມງານທີິ່ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືແມ່ນມີ 4 ຄົນດັົ່ງນີັ້:
ທ່ານ ອະພສດ ປັນຍາສັກ , ຈາກ REDD+, ໂທ : 020 7874 2208
ທ່ານ ຮົວທໍໍ່ ຢົວຢີ, ຈາກ GIZ- CliPAD , ໂທລະສັບ : 030 511 2571
ນາງ ຈັນສກ ອນພູວັນ , ຈາກ Geo-Sys, ໂທ : 020 2252 6582
ນາງວໄລພອນ ວົງພດ, ຈາກ Geo-Sys, ໂທລະສັບ 020 5566 5151

ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ເມືອງໄຊຍະບູລ,ີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
4/02/19
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ:
1.

ທ່ານ ສົມປອງ ຈດຕະວົງ , ຮອງຫົວໜຸ້າຂະແໜງປ່າໄມຸ້, ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້

2.

ທ່ານ ຄໍາພອນ - ຫົວໜຸ້າ ຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເມືອງ
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ຄໍາເຫັນ:
ບັນຫາສັງຄົມຕົັ້ນຕໍທີິ່ຖືກຍົກຂຶນ
ັ້ ມາລວມມີ:
ໂຄງການໄດຸ້ເລີິ່ມຕົັ້ນມາແຕ່ ປີ 2009, ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ GIZ ແລະ ພວກເຂົາມີວໄສທັດຮອດປີ
2020 ສາມາດບັນລເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້ໄດຸ້ 70%. ຍັງບໍໍ່ທັນມີເຂດແດນທີິ່ຈະແຈຸ້ງ ກ່ຽວກັບ ພືັ້ນທີິ່ປ້ອງກັນ ຫລື ເຄືິ່ອງມືຄຸ້ມ
ຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້.
ມີບຸ້ານ ສໍາຄັນ ຈໍານວນໜຶິ່ງຢູ່ໃກຸ້ເຂດປົກປ້ອງ, ບຸ້ານໂພນແກຸ້ວ ເປັນບຸ້ານຕົວແບບທີິ່ໄດຸ້ສະເໜີ ເພືິ່ອທົດລອງກດຈະກໍາ
ໃໝ່.
ມັນເປັນສິ່ງທຸ້າທາຍຫາຍທີິ່ຈະນໍາໃຊຸ້ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍໃດໆກ່ຽວກັບບັນຫາການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ (ບາງຄັັ້ງກໍໍ່ໝາຍ
ເຖງການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ) ເນືິ່ອງຈາກວ່າວທີການທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວບໍໍ່ມີປະສດຕຜົນຍຸ້ອນການປະຕບັດວັດທະນະທໍາ ຂອງ
ປະຊາຊົນໃນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ມັນຕຸ້ອງການການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຫລືປູກຈດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ໃຫຸ້ແກ່ຊາວບຸ້ານ.
ມີບັນຫາຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ໂດຍອໍານາດການປົກບຸ້ານຜູຸ້ທີິ່ຂາດປະສົບການໃນການປະຕບັດ ແລະ ຈາກລະດັບ
ເຂດການສຶກສາທີິ່ມີຄວາມຫຍງຸ້ ຍາກກັບການຕດຕາມ ແລະ ການກວດກາ
ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບ ການເຄືິ່ອນຍຸ້າຍປະຊາຊົນຜູຸ້ທີິ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດພືັ້ນທີິ່ປ່າທໍາມະຊາດລົງໄປໃນ
ພືັ້ນທີິ່ຕໍ່ໍາທີິ່ດນຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ບັນລຜົນໄດຸ້, ເພາະສະນັັ້ນ ການລົບກວນປ່າທໍາມະຊາດແມ່ນຍັງເກີດຂຶັ້ນ.
ບຸ້ານໂພນແກຸ້ວ, ເມືອງໄຊຍະບູລ,ີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
4/02/2019
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ:
1.

ທ່ານ ຄໍາພອນ - ຫົວໜຸ້າ ຫຸ້ອງການກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເມືອງ

2.

ປະຊາຊົນ 18 ຄົນ, ໃນນັັ້ນມີແມ່ຍງ 2 ຄົນ

ບຸ້ານໂພນແກຸ້ວ ເປັນບຸ້ານເຜົົ່າມົງັ້ ແລະ ໃກຸ້ກັບເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ
ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທຸ້າທາຍ:


ເຖງແມ່ນວ່າທາງເມືອງອຸ້າງວ່າແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ມີຢູ່ແລຸ້ວ, ແຕ່ບຸ້ານກໍໍ່ຍັງຮັກສາວ່າພວກເຂົາມີລະບົບ

ການລາດຕະເວນ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງທີິ່ມີຢູ່, ເຊິ່ງພວກເຂົາຈ່າຍປະມານ 40,000 ກີບຕໍໍ່ປີ.


ເຖງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຍັງຖືກລົບກວນຈາກປະຊາຊົນທຸ້ອງຖິ່ນ.
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ບໍໍ່ມີງ ົບປະມານ ເພືິ່ອດໍາເນີນກດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທີິ່ເໝາະສົມ.



ການນໍາໃຊຸ້ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍບໍໍ່ມີປະສດຕພາບ - 70% ຂອງບຸ້ານມີພຽງແຕ່ເຂົັ້າເຖງພືັ້ນທີິ່ສູງ, ສະນັັ້ນ

ຊົນລະປະທານບໍໍ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບ ການປູກເຂົັ້າ.


ນະໂຍບາຍການຟື້ນຟູຊີວດການເປັນຢູ່ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທກຍາກແມ່ນກົງກັນຂຸ້າມກັບລະບຽບການ

ອະນລັກປ່າໄມຸ້. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການເພີິ່ມພືັ້ນທີິ່ກະສກໍາຕຸ້ອງການທີິ່ດນເພີິ່ມເຕີມ (ການນາໃຊຸ້ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ທີິ່ມີ
ທ່າແຮງ) ຫລື ການເພີິ່ມຜະລດຕະພາບຂອງເນືັ້ອທີິ່ດນທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ (ປັດໄຈນາເຂົັ້າຈາກພາຍນອກເຊັົ່ນ
ຊົນລະປະທານ). ຊາວບຸ້ານຮູຸ້ສກ
ຶ ວ່າການລຸ້ຽງສັດແມ່ນມີປະສດຕພາບ ແລະ ເໝາະສົມກວ່າໃນຂົງເຂດນີັ້.
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3.4. ໃບລົງທະບຽນ ຂອງກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື
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4. ແຂວງອດົມໄຊ
4.1. ສະຫບ
ຼຸ ສັງລວມ
ແຂວງອດົມໄຊ ຕັັ້ງຢູ່ໃຈກາງພາກເໜືອ ຂອງລາວ, ທດຕາເວັນຕົກຕດກັບແມ່ນໍໍ້າຂອງ. ມັນມີເສັັ້ນຊາຍແດນສາກົນຍາວ
22,5 ກມກັບຈີນຢູ່ພາກເໜືອ. ດ່ານສາກົນນີັ້ແມ່ນກນແຈ ສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ ຂອງ ແຂວງອດົມ
ໄຊ, ຍຸ້ອນວ່ານັກລົງທືນ ແລະ ນັກກາລະຕະຫາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກປະເທດຈີນ.
ພູມສັນຖານ ຂອງ ແຂວງອດົມໄຊ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພູດອຍ ແລະ ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບນໍໍ້າທະເລປະມານ 300 ເຖງ
1500 ມ. ແຂວງອດົມໄຊ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 314,377 ກວ່າຄົນ (ນັບໃນປີ 2015) ໃນ 7 ເມືອງ. ຄວາມຫາກ
ຫາຍຂອງຊົນເຜົາົ່ ໃນແຂວງແມ່ນສູງ, ມີປະມານ 14 ຊົນເຜົົ່າທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຊົນເຜົົ່າກຶມມແມ່ນກ່ມດຽວທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສດ
ເຊິ່ງປະກອບດຸ້ວຍຫາຍກວ່າ 80% ຂອງປະຊາກອນ, ກ່ມຊົນເຜົົ່າອືິ່ນໆລວມມີເຜົົ່າລາວ, ເຜົົ່າມົັ້ງ, ອາຂ່າ, ພວນ, ລີ,
ຍາງ, ອີກໍ ແລະ ຫໍໍ້ ແລະ ອືິ່ນໆ. ເນືັ້ອທີິ່ດນຂອງແຂວງແມ່ນຫລາຍກວ່າ 1,194,924 ເຮັກຕາ, ໃນນັັ້ນເນືັ້ອທີິ່ 1,1
ລຸ້ານເຮັກຕາ (91%) ຖືວ່າເປັນເຂດປ່າໄມຸ້. ໃນເນືັ້ອທີິ່ດນປ່າໄມຸ້ນີັ້, 48% ເປັນພືດພັນຟື້ນຟູ. ເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້ທີິ່ຍັງເຫືອ
ແມ່ນປ່າປ່ຽນໃບປະສົມ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 548,954 ເຮັກຕາ) ແລະ ໃນປ່າດົງດບທີິ່ມີໜຸ້ອຍກວ່າ (17,023
ເຮັກຕາ).
ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະສກໍາ ແບບກຸ້ມຕົນເອງເຊິ່ງຖືກຄອບງໍາ ໂດຍການຫັນປ່ຽນການປູກ
ເຂົັ້າໄຮ່ ແລະ ພືດຊະນດອືິ່ນໆ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການລຸ້ຽງຊີບໃນຄົວເຮືອນ, ເຊິ່ງສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ພືັ້ນທີິ່
ປ່າໄມຸ້. ການປູກພືດທີິ່ ສໍາຄັນ ໃນ ແຂວງອດົມໄຊ ປະກອບມີຢາງພາລາ, ກຸ້ວຍ, ເຂົັ້າ (ທັງເຂດເນີນສູງ ແລະ
ເຂົັ້າເປອກ), ສາລີ, ອຸ້ອຍ, ວຽກທີິ່ຈີກຂາດ, ສໍາເນົາ, ຖົົ່ວ ແລະ ໝາກງາ. ມີແຫລ່ງນໍໍ້າທີິ່ສໍາຄັນຫລາຍຢ່າງທີິ່ມີບົດບາດ
ສໍາຄັນໃນກດຈະກໍາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງໂດຍສະເພາະດຸ້ານກະສກໍາ ແລະ ການປະມົງ. ການພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ສະຖານທີິ່ທາງການທະຫານທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ, ບໍໍ່ໄດຸ້ກ່າວເຖງໃນການປຶກສາຫາລືແຕ່
ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມໂດຍອີງໃສ່ແຜນການເມືອງພວກເຂົາສາມາດເພີມ
ິ່ ທະວີການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ຫື ການເສືິ່ອມໂຊມໃນ
ອະນາຄົດ.
ປີ 2005 ເຖງປີ 2015, ເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້ທັງໝົດ ເພີິ່ມຂືັ້ນໃນຂະນະທີິ່ເນືັ້ອທີິ່ດນກະສກໍາຫຼຸດລົງທັງໝົດປະມານ 14,000
ເຮັກຕາ. ມີແນວໂນຸ້ມວ່າການປູກຕົັ້ນໄມຸ້ອດສາຫະກໍາເພີິ່ມຂືັ້ນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ, ແມ່ນ
ຄວາມຮັບຜດຊອບ ສໍາລັບ ແນວໂນຸ້ມນີັ້. ການເພີິ່ມຂືັ້ນຂອງປ່າໄມຸ້, ເຖງແມ່ນວ່າການເພີິ່ມພືນ
ັ້ ທີິ່ປ່າໄມຸ້ລວມ ແລະ ການ
ຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າຊຸ້າລົງ ແລະ ການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ, ແຕ່ສະແດງແນວໂນຸ້ມທີິ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ
ເພີິ່ມຂືັ້ນໃນປ່າປ່ຽນໃບປະສົມເຊິ່ງມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ການສະໜອງການບໍລການທີິ່ຫາກຫາຍ ແລະ ໜຸ້າທີິ່ນເວດ
ວທະຍາທີິ່ສະໜອງ ໂດຍລະບົບນເວດປ່າໄມຸ້ທີິ່ສັບສົນໃນແຂວງ.
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ນອກຈາກນັັ້ນ, ສາເຫດທີິ່ພາໃຫຸ້ເກີດການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການຕັດໄມຸ້ທາລາຍປ່າເຊງິ່ ລວມມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງປະຊາກອນ, ການຍົກຍຸ້າຍຖິ່ນຖານ, ກໍາລັງການຕະຫາດ, ຄວາມທກຍາກ ແລະ ການຂາດທາງເລືອກໃນການດໍາ
ລົງຊີວດ, ການຈັດສັນທີິ່ດນບໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນລວມທັງການປົກຄອງທີິ່ບໍໍ່ດີ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້
ກົດໝາຍກໍຈະເປັນໄປໄດຸ້ທັງໝົດ, ຖຸ້າປ່ອຍໃຫຸ້ບໍໍ່ມີການກວດກາ, ສືບຕໍໍ່. ການສມໃສ່ການປູກພືດເສດຖະກດເປັນ
ເງ ນສົດໄດຸ້ຖືກກໍານົດວ່າເປັນຕົວຂັບເຄືິ່ອນທີິ່ ສໍາຄັນໃນການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເສືິ່ອມໂຊມຂອງແຕ່ລະເມືອງ
ໃນ ແຂວງອດົມໄຊ . ສາລີ, ວຽກທີິ່ຈີກ, ໝາກງາ, ໝາກ ແໜ່ງ, ຖົົ່ວເຫືອງ, ໝາກໂມ, ປູກກຸ້ວຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ປູກຢາງພາລາ (ໂດຍມີໂຄງການປູກຝັງຕາມສັນຍາ), ທັງໝົດ ແມ່ນຖືກການົດວ່າເປັນຜູຸ້
ສາເຫດ ຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້.
ແຂວງອດົມໄຊ ມີປ່າຜະລດ 220,790 ເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນ 443,550 ເຮັກຕາ (ໃນນັັ້ນລວມມີປ່າປ້ອງກັນຂອງ
ແຂວງ 19 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ 4 ເມືອງ), ແລະ ປ່າສະຫງວນ 118,000 ເຮັກຕາ (ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ພູຫີຜີ
ເນືັ້ອທີິ່ 87,350 ເຮັກຕາໃນ 2 ເມືອງ). ປ່າໄມຸ້ ຂອງ ແຂວງອດົມໄຊ ເປັນພືັ້ນທີິ່ມີຄວາມຫາກຫາຍທາງດຸ້ານຊີວະນາໆ
ພັນ ແລະ ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສແບບທໍາມະຊາດຂອງພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ. ນີັ້ປະກອບມີສັດທີິ່ມີລາຍຊືິ່ສີແດງເຊັົ່ນ: ເສືອ, ໝີ
, ຊຸ້າງ, ແລະ ກວາງ. ແຂວງອດົມໄຊ ຍັງເປັນພືັ້ນທີິ່ນົກຊະນດທີິ່ສໍາຄັນຂອງລາວແມ່ນໍໍ້າ ຂອງໃນພາກເໜືອ ເຊິ່ງເປັນ
ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຫາຍສາຍພັນທີິ່ສໍາຄັນ. ໄພຂົົ່ມຂູ່ຕໍໍ່ຊີວະນາໆພັນປະກອບມີການລ່າສັດ, ການເພີິ່ມຂືັ້ນຂອງມົນລະພດ,
ພຸ້ອມທັງການສູນເສຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ການເສືິ່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມຸ້.
4.2. ການຄົນ
ັ້ ພົບທີສ
ິ່ າໍ ຄັນ ຈາກກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື
ຢູ່ ແຂວງອດົມໄຊ, ຫາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶິ່ງ ຂອງເນືັ້ອທີິ່ການຜະລດກະສກໍາທັງໝົດ ແມ່ນການຜະລດສາລີ. ຜະລດຕະພັນນີັ້
ສ່ວນຫາຍແມ່ນໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາສົມທົບກັບນັກລົງທຶນພາຍນອກ, ຫາຍຄົນແມ່ນນັກລົງທຶນຈາກປະເທດເພືິ່ອນ
ບຸ້ານ. ການປູກພືດຕົັ້ນຕໍອືິ່ນໆ ລວມທັງພຶດທີິ່ອາໄສແຕ່ຝົນ ເຊັົ່ນ ເຂົັ້ານາ ແລະ ໄຮ່ເຂົັ້າ ທີິ່ມີການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ
ການປູກພືດຜັກເພືິ່ອຂາຍ ເພືິ່ອບໍລໂພກພາຍໃນປະເທດ.
ສາເຫດຕົັ້ນຕໍຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ການເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້ເສືິ່ອມໂຊມ ໄດຸ້ຖືກການົດວ່າເປັນການຂະຫຍາຍພືັ້ນທີິ່
ກະສກໍາ ສໍາລັບ ທັງການປູກພືດເສດຖະກດ (ໂດຍສະເພາະ ຢາງພາລາ) ແລະ ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ.
ຊົນເຜົົ່າທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສດໃນແຂວງແມ່ນປະຊາຊົນເຜົົ່າກຶມມ, ປະມານເກືອບ 60% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.
ການປຶກສາຫາລືຂັັ້ນແຂວງທີິ່ດາໍ ເນີນການ ສໍາລັບ ການປະເມີນນີັ້ໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າແຜນທີິ່ປ່າໄມຸ້ຂອງແຂວງໄດຸ້ຖືກ
ສຸ້າງຂືັ້ນໃນ ປີ 1995 ແລະ ສະນັັ້ນມັນບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການປັບປງ. ການປັບປງກດຈະກໍາ ສຸ້າງແຜນທີິ່ເຫລົົ່ານີັ້ຈະເປັນສ່ວນ
ສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ. ການສະໜັບສະໜູນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອທົບທວນຄືນໂຄງການອອກໃບ
ຕາດນ ແລະ ກໍານົດເຂດແດນຍຸ້ອນວ່າກດຈະກໍານີັ້ຍັງບໍໍ່ທັນສໍາເລັດໃນທົົ່ວແຂວງ.
82

ເຖງແມ່ນວ່າເອກະສານຂອງໂຄງການໄດຸ້ກໍານົດສາລີເປັນພືດທີິ່ ສໍາຄັນ ໃນພືັ້ນທີ,ິ່ ແຕ່ການປຶກສາຫາລືລະດັບແຂວງໄດຸ້
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ປູກຢາງພາລາ ແລະ ກຸ້ວຍໃນແຂວງເປັນຜູຸ້ຂັບເຄືິ່ອນການຕັດໄມຸ້ທາລາຍປ່າ
ຕືິ່ມອີກ, ການປູກໄມຸ້ເຫົົ່ານີັ້ຍັງເປັນຄວາມກັງວົນຕໍໍ່ສະພາບແວດລຸ້ອມໃນທຸ້ອງຖິ່ນຍຸ້ອນວ່າພວກເຂົາຕຸ້ອງການໃຊຸ້ຢາຫາຍ
(ທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄວບຄມ) ຢາປາບສັດຕູພືດ.
ເຈົັ້າໜຸ້າທີຂ
ິ່ ັັ້ນແຂວງສະໜັບສະໜູນໂຄງການເປົື້າໝາຍ, ແຕ່ມີຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ການປະສານງານກັບຜູຸ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ແລະ ເນັັ້ນໜັກເຖງຄວາມສໍາຄັນຂອງການວເຄາະຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າ ສໍາລັບ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດພືັ້ນຖານທີິ່ຖືກຕຸ້ອງເພືິ່ອປະເມີນວ່າກດຈະກໍາສະໜັບສະໜູນດຸ້ານກະສກໍາມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍໍ່ການປົກຫຸ້ມ
ຂອງປ່າໄມຸ້. ການສໍາຫວດສນຄຸ້າເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງທີິ່ຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນແຂວງນີັ້, ເພາະວ່າ
ການເກັບເຄືິ່ອງປ່າ ຂອງດົງແມ່ນກດຈະກໍາຫັກຂອງປະຊາຊົນທຸ້ອງຖິ່ນ.
ສິ່ງດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈຸ້ງຢູ່ບຸ້ານ ນໍໍ້າແພງນາໂຮມ, ເຊິ່ງໄດຸ້ຖືກກໍານົດວ່າມີການປະຕບັດການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ທີິ່ດ,ີ ໃນລາຄາທີິ່ມີສະຖານະພາບທາງເສດຖະກດ-ສັງຄົມຕໍໍ່າກ່ວາເຂດໃກຸ້ບຸ້ານ ເຂົາເຈົັ້າຍຸ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍໍ່ໄດຸ້
ຂະຫຍາຍພືັ້ນທີິ່ການຜະລດກະສກໍາ ຂອງພວກເຂົາ.
ການປຶກສາຫາລືຂອງບຸ້ານໄດຸ້ເປີດເຜີຍວ່າປະຊາຊົນທຸ້ອງຖິ່ນຍັງມີຄວາມກະຕືລືລົັ້ນໃນການສົົ່ງເສີມກົດລະບຽບ ແລະ
ລະບຽບການທີິ່ຈະແຈຸ້ງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້, ປະມານການອະນລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້. ມັນຍັງມີຄວາມສົນໃຈ
ໃນການຮຽນຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ການເພີິ່ມຜົນຜະລດ ສໍາລັບ ພືດທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ, ເຕັກນກການປູກຝັງແບບຍືນຍົງ, ກະສກໍາອນຊີ
ແລະ ການເຂົັ້າເຖງໂຮງຮຽນຊາວກະສກອນ ທີິ່ສາມາດສອນວທີການເຫົົ່ານີັ້.
ຊາວບຸ້ານກໍໍ່ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ ການສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ
, ການຕະຫາດກະສກໍາ ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ.

4.3. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື
ການປຶກສາຫາລືຢູ່ ແຂວງອດົມໄຊ ໄດຸ້ຈັດຂືັ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31/1/2019 ແລະ 1/2/2019. ສີິ່ກອງປະຊຼຸມໄດຸ້
ຈັດຂືັ້ນດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້:
1.

ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ແຂວງ

2.

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນແຂວງ

3.

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມແຂວງ

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
ແມ່ຍງ.
ທີມງານທີິ່ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືແມ່ນມີ 4 ຄົນດັົ່ງນີັ້:
ທ່ານ ອະພສດ ປັນຍາສັກ , ຈາກ REDD+ ໂທ : 020 7874 2208
ທ່ານ ຮົວທໍໍ່ ຢົວຢີ, ຈາກ GIZ- CliPAD , ໂທລະສັບ : 030 511 2571
ນາງ ຈັນສກ ອນພູວັນ , ຈາກ Geo-Sys, ໂທ : 020 2252 6582
ນາງວໄລພອນ ວົງພດ , ຈາກ Geo-Sys, ໂທລະສັບ 020 5566 5151

ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ແຂວງອດົມໄຊ
ວັນທີ 31/01/201 9
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ:
ທ່ານ ບນເກີດ ສະໜອງໄຊ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແຂວງອດົມໄຊ, ໂທລະສັບ : 020
22515765
ທ່ານ ບນທັນ ພູມສະຫວັດ, ຫົວໜຸ້າຂະແໜງປ່າໄມຸ້, ໂທລະສັບ : 02022840113
ທ່ານອາ ອະພສດ ມະຫາຈດ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ຂະແໜງປ່າໄມຸ້, ໂທລະສັບ: 020 558201202
ຄໍາເຫັນ:
ແຜນທີິ່ປ່າໄມຸ້ໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາໃນປີ 1995 (ແຜນທີິ່ Topo), ພືັ້ນທີິ່ໄດຸ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງຫາຍຢ່າງຕັັ້ງແຕ່ນັັ້ນ
ມາ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີິ່ຈະຕຸ້ອງທົບທວນຄືນສະບັບເກົົ່າ ແລະ ປັບປງກ່ອນທີິ່ຈະດາເນີນກດຈະກາການສຸ້າງແຜນທີິ່
ປ່າໄມຸ້ໝູ່ບຸ້ານ.
ທກໆເມືອງໃນ ແຂວງອດົມໄຊ ໄດຸ້ຍອມຮັບເອົາໂຄງການ REDD+, ເຊິ່ງກວມເອົາ 42 ບຸ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ່ງ
ທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ບັນດາບຸ້ານທີຕ
ິ່ ັັ້ງຢູ່ໃກຸ້ກັບເຂດນໍໍ້າ
ກວດກາ ແລະ ປັບປງຄືນວຽກງານຈັດສັນທີິ່ດນທີິ່ມີຢູ່/ການແບ່ງເຂດປ່າໄມຸ້ໃຫຸ້ມຄ
ີ ວາມສໍາຄັນ
ບໍໍ່ມີການແບ່ງເຂດແດນຄື CliPAD
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ໂຄງການຄວນມີຕົວຊີັ້ວັດເພືິ່ອປະເມີນວ່າແຂວງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວໄດຸ້ແນວໃດຕາມການປົກ
ຫຸ້ມຂອງປ່າໄມຸ້ທີິ່ເພີິ່ມຂືັ້ນ?
ນໍໍ້າແພງນາໂຮມ - ເປັນການດີໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ແຕ່ສະພາບເສດຖະກດຂອງພວກເຂົາກໍໍ່ບໍໍ່ດີເທົາົ່ ກັບບຸ້ານໃກຸ້
ຄຽງ
ການວາງແຜນແບບແຕ່ລ່ມຫາເທງ ແມ່ນດີກ່ວາແຕ່ເທງລົງລ່ມ.
ສງິ່ ທຸ້າທາຍ:
ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນ
ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນໃນພືັ້ນທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນັກລົງທືນຈາກປະເທດໃກຸ້ຄຽງ
ທີິ່ດນກະສກໍາເອກະຊົນຈໍານວນໜຶິ່ງໄດຸ້ຖືກຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມໃຫຸ້ເຊົົ່າ ສໍາລັບ ປູກຢາງພາລາ, ຫັງຈາກນັັ້ນຖາງປ່າ
ເຮັດໄຮ່ ແລະ ການຜະລດແມ່ນເກີດຂືັ້ນໂດຍຊາວບຸ້ານເພືິ່ອບກເບີກເນືັ້ອທີິ່ດນ ສໍາລັບ ພືັ້ນທີິ່ກະສກໍາໃໝ່ ຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.
ໂດຍປະມານ, ສວນຢາງພາລາກວມເອົາ 30 ເຮັກຕາໃນທົົ່ວແຂວງ
ການສົົ່ງເສີມການປູກຢາງພາລາສາມາດເຮັດໃຫຸ້ລາຍໄດຸ້ຂອງຊາວບຸ້ານເພີິ່ມຂຶັ້ນພຸ້ອມທັງເພີິ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມຸ້ໃນ
ແຂວງ.
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ຄວນມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທກລະດັບ.

ກໍານົດການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ - ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍທີິ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງ
ທຸ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໃນທກໆກດຈະກໍາ.
ບົດສະເໜີ:
ການສຶກສາພືັ້ນຖານຂອງພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ໃນທກລະດັບຂອງແຂວງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ - ສຸ້າງແຜນທີິ່ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ແລະ
ຊັດເຈນບໍລເວນປ່າໄມຸ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການຕ່າງໆໃນກດຈະກໍາການບກເບີກທີິ່ດນ
ສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຕະຫາດ, ເພີິ່ມຄນຄ່າຂອງຜະລດຕະພັນ, ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງສາມາດເປັນແຫ່ງສຸ້າງລາຍໄດຸ້ເສີມໃຫຸ້
ຊາວບຸ້ານ.
ສົົ່ງເສີມບຸ້ານໜຶິ່ງຜະລດຕະພັນໜຶິ່ງ, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຂອງຜະລດຕະພັນທີິ່ດີໃນແຕ່ລະບຸ້ານ.
ສຶກສາການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຜະລດຕະພັນກະສກໍາ.
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ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແຂວງອດົມໄຊ
ວັນທີ 31/01/2018
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ:
ທ່ານ ຈັນທະລາ ໄຊຍະບນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂທລະສັບ : 02023770999
ຄໍາເຫັນ:
ອີງຕາມ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດສັງຄົມ ຂອງບັນດາແຂວງ - ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດຸ້ຈັດສັນ
ງົບປະມານຈໍານວນໜຶິ່ງ ສໍາລັບ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນກດຈະກໍາການຈັດສັນທີິ່ດນໃນແຂວງ.
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດຸ້ຮ່ວມມືກັບພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເພືິ່ອສຸ້າງແຜນການ ແລະ ຍືິ່ນ
ສະເຫນີຕໍໍ່ລັດຖະບານ.
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ - ໄດຸ້ສມໃສ່ທກໂຄງການພັດທະນາ ກ່ຽວກັບ ກະສກໍາ.
ທກໆໂຄງການພັດທະນາຕຸ້ອງດໍາເນີນການ IEE / EIA ກ່ອນທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບການອະນມັດການລົງທືນຂອງໂຄງການ
ໂຄງການທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການລຸ້ຽງສັດ (ໂດຍ ADB), ການໂຄງການແມ່ນພຽງແຕ່ສໍາເລັດຂັັ້ນຕອນການວາງ
ແຜນ ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ເລີິ່ມຕົັ້ນການປະຕບັດ.
ຢູ່ ເມືອງຮູນ ທີິ່ດນໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປູກກຸ້ວຍ.
ມີຫລາຍໂຄງການປູກຢາງພາລາໃນແຂວງທີິ່ກໍໍ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນກະທົບຫລາຍຕໍໍ່ສະພາບແວດລຸ້ອມໃນທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທາມະ
ຊາດຍຸ້ອນການນໍາໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດ.
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ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສງິ່ ແວດລຸ້ອມ, ອດົມໄຊ
ວັນທີ 31/01/2018
ຜູເຸ້ ຂົາັ້ ຮ່ວມ:
ທ່ານ ບນທັນ ຈໍາປາສີມະນີ , ຮອງຫົວໜຸ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລຸ້ອມ, ແຂວງອດົມໄຊ
ທ່ານ ຈັນເພັງ ຈັນທະລັກ, ຫົວຫນຸ້າ ຂະແໜງນທີິ່ດນ
ທ່ານ ສົມຈດ ສກທະພອນ , ຂະແໜງສິ່ງແວດລຸ້ອມ, ໂທຣ: 54079319
ທ່ານ ສກ ສູນທະລາ , ຮອງຫົວໜຸ້າ ຂະແໜງ, ໂທລະສັບ : 54020756
ຄໍາເຫັນ:
ແຜນການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດນໃນແຂວງໄດຸ້ຖືກສຸ້າງຂືັ້ນໃນ ປີ 1995 ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນມີການທົບທວນຫລືປັບປງຂໍໍ້ມູນເພີິ່ມ
ເຕີມ. ນີັ້ຈະເປັນບາດກຸ້າວທໍາອດທີິ່ສໍາຄັນ.
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ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທັງໝົດ ໄດຸ້ຖືກໂອນໄປ ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ການອອກໃບຕາດນນໍາໃຊຸ້ໃນ 7 ເມືອງ
ສ່ວນຫາຍວຽກງານໄດຸ້ ສໍາເລັດແລຸ້ວ, ແຕ່ບາງບ່ອນຍັງບໍໍ່ແລຸ້ວ. ແຕ່ປີ 2009 ເຖງປີ 2011 ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດນ
ໃນ 4 ເມືອງໄດຸ້ ສໍາເລັດ, 3 ເມືອງຍັງບໍໍ່ທັນສໍາເລັດ , (ການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດນໃນການຄຸ້ມຄອງຈລະພາກ)
ພະແນກກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ຮັບຜດຊອບ ກ່ຽວກັບ ການຄມ
ຸ້ ຄອງຂອງປ່າໄມຸ້ແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ກະສ
ກໍາ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຈໍາກັດຄວາມຖີິ່ຂອງໄຮ່ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ (ຖາງປ່າເຮັດ).
ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມຸ້ສ່ວນໃຫຍ່ໄດຸ້ຖືກລົບກວນ ສໍາລັບ ຊຼຸມຊົນທຸ້ອງຖິ່ນທີິ່ຈະເຮັດກດຈະກໍາດຸ້ານກະສກໍາ ເພືິ່ອໃຫຸ້ພວກເຂົາມີ
ລາຍໄດຸ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນໃນຄອບຄົວ.
ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລຸ້ອມແບບປະສົມປະສານແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາໃນທາງ
ບວກ
ສງິ່ ທຸ້າທາຍ:
ການເພີິ່ມຂືັ້ນຂອງປະຊາກອນສາມາດສຸ້າງຜົນກະທົບຕໍໍ່ປ່າໄມຸ້ເນືິ່ອງຈາກມີການລົບກວນປ່າໄມຸ້ຫາຍຂືັ້ນ ສໍາລັບ ກດຈະ
ກໍາດຸ້ານກະສກໍາ
ບັນຊີລາຍຊືິ່ຂອງເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕຸ້ອງ (ຕົວຢ່າງ: ໃນ ໄຊຍະບູລີ ເຄືອໄມຸ້ 'Keua
sai xang' (ການລັກລອບໜີຊຸ້າງ) ຖືກຈັດປະເພດເປັນຜະລດຕະພັນໄມຸ້ ແລະ ເປັນການເກັບກ່ຽວທີິ່ຜດກົດໝາຍ, ໃນ
ຂະນະທີິ່ຢູ່ ແຂວງອດົມໄຊ ມັນຖືກຈັດປະເພດເປັນເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຖືກຂດຄົັ້ນຢ່າງຖືກຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ).
ຂາດການສະໜັບສະໜູນກດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ.
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