
 

ການປະເມນີ ຜນົກະທບົ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA) 

ແລະ ຄາໍແນະນາໍ ສາໍລບັ ແຜນຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ສງັຄມົ (ESMP) 

 
ສໍາລັບໂຄງການ 

 

“ການຜັນຂະຫຍາຍ ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜອ່ນ ການປ່ອຍອາຍ

ເຮອືນແກວ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໂດຍການປບັປ ງ ການຄ ມ້ຄອງບ ລ ຫານ ແລະ 

ການຄ ມ້ຄອງຈດັສນັພມູ ທດັປາ່ໄມ ້ແບບຍນືຍງົ (ໂຄງການ 2)” 

 

 

 

ກະກຽມໂດຍ 

 

GIZ 

 

ສໍາລັບ ສົົ່ງໃຫ ້
 

ກອງທນຶດ ນຟາ້ອາກາດສຂີຽວ (GCF) 
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ຄາໍສບັ ແລະ ຕວົອກັສອນຫຍ ໍ້ 
ADB Asian Development Bank 

ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ 

AE Accredited Entity 

ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ 

ASEAN Association of South-East Nations 

ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້   

BMZ German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 

ກະຊວງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການພັດທະນາ ແຫ່ງ ສະຫະພັນ ສາທາລະນະລັດ ເຢຍລະມັນ  

BKO Province of Bokeo 

ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ 

CBD Convention on Biological Diversity 

ສົນທ ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍຄວາມຫ າກຫ າຍ ທາງຊີວະນາໆພັນ 

CEF Community Engagement Framework 

ກອບການດຶງເອົາຊຼຸມຊົນເຂົັ້າຮ່ວມ 

CF Carbon Fund 

ກອງທຶນກາກບອນ 

COL Concessional Ordinary Lending 

ການປ່ອຍໃຫ້ເຊົົ່າສໍາປະທານ ແບບທໍາມະດາ 

COP Conference of Parties 

ກອງປະຊຼຸມ ຂອງບັນດາປະເທດພາຄີ 

CSO Civil Society Organization 

ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ 

DAFO District Agriculture and Forest Office 

ຫ້ອງການກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 

DALAM Department of Agricultural Land Management 

ກົມຄ ້ມຄອງທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ 

DCC Department of Climate Change 

ກົມປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ 

DD Deforestation and Forest Degradation 

ການທໍາລາຍ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊືິ່ອມໂຊມ 

DOFI Department of Forest Inspection 
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ກົມກວດກາປ່າໄມ້ 

DPI Department of Planning and Investment  

ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

EE Executing Entity 

ອົງການທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ  

ELTeS Enhanced Land Tenure Security (GIZ) 

ການເພີິ່ມການຄໍໍ້າປະກັນ ການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ 

EPF Environmental Protection Fund 

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ERPA Emission Reductions Payment Agreement 

ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການຈ່າຍເງ ນ ຄ່າຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ 

ERPD Emission Reductions Programme Document 

ເອກະສານ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ 

ESIA Environmental and Social Impact Assessment 

ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESMF Environmental and Social Management Framework 

ກອບຄ ້ມຄອງ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESMP Environmental and Social Management Plan (GCF requirement) 

ແຜນຄ ້ມຄອງ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ GCF) 

ESMS Environmental and Social Management System 

ລະບົບ ຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESS Environmental and Social Safeguards 

ການປົກປ້ອງ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

EU European Union 

ສະຫະພາບ ເອີຣົບ 

EUR Euro 

ເອີໂຣ 

FAO Food and Agricultural Organization of the United Nations 

ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສ ກໍາ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ 

FCPF Forest Carbon Partnership Facility 

ແຜນງານ ຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ 

FLEGT Forest Law Enforcement Governance and Trade 

ການຄ ້ມຄອງ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ ແລະ ການຄ້າ 

FLR Forest and Landscape Restoration 
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ການພືັ້ນຟູ ປ່າໄມ້ ແລະ ພູມສັນຖານ 

FPIC Free, Prior, Informed Consent 

ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແບບອ ດສະຫ ະ ໂດຍໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ 

GCF Green Climate Fund 

ກອງທຶນ ດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ  

GOL Government of the Lao People’s Democratic Republic 

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (German 

international cooperation agency) 

ອົງການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາ ແຫ່ງປະເທດເຢຍລະມັນ (ຈີໄອແຊັດ) 

GRM Grievance Redress Mechanism 

ກົນໄກແກ້ໄຂ ການຮ້ອງທ ກ  

Ha Hectares 

ເຮັກຕາ 

HPN Province of Houaphan 

ແຂວງຫົວພັນ 

ICBF Integrated Conservation of Biodiversity and Forests 

ການອະນ ລັກ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບເຊືິ່ອມສານ 

IEE Initial Environmental Examination 

ການກວດສອບ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ 

IFAD International Fund for Agricultural Development  

ກອງທຶນສາກົນ ສໍາລັບ ການພັດທະນາ ກະສ ກໍາ 

IFC International Finance Corporation 

ບ ລ ສັດ ການເງ ນສາກົນ 

IMF International Monetary Fund 

ກອງທຶນ ການເງ ນ ສາກົນ 

IP Indigenous Peoples 

ຄົນພືັ້ນເມືອງ 

IPP Indigenous Peoples Plan 

ແຜນ ກ່ຽວກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ 

IPPF Indigenous Peoples Planning Framework 

ກອບການວາງແຜນ ກ່ຽວກັບ ຄົນພືັ້ນເມືອງ 

IRM Independent Redress Mechanism 

ກົນໄກແກ້ໄຂ ແບບອ ດສະຫ ະ  
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JICA Japan International Cooperation Agency 

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ແຫ່ງປະເທດຍ ປ ່ນ 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (German Bank for Reconstruction) 

ທະນາຄານ ກ ໍ່ສ້າງໃໝ່ ແຫ່ງປະເທດເຢຍລະມັນ 

Lao PDR Lao People’s Democratic Republic 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

LENS 2 Second Lao Environment and Social Project (World Bank Group) 

ໂຄງການ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມລາວ ໄລຍະທີ 2 (ກ ່ມທະນາຄານໂລກ) 

LFA Land and Forest Allocation 

ການຈັດສັນທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມ້ 

LMDP Land Management and Decentralized Planning (GIZ) 

ໂຄງການ ຄ ້ມຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ຈີໄອແຊັດ) 

LFND Lao Front for National Development 

ແນວລາວສ້າງຊາດ  

LNT Province of Luang Namtha 

ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ 

LPB Province of Luang Prabang 

ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

LPRP Lao People’s Revolutionary Party 

ພັກປະຊາຊົນ ປະຕ ວັດລາວ 

LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry 

ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ການປ່ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມ້ 

LUP Land Use Planning 

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ 

LWU Lao Women’s Union 

ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ 

MAF Ministry of Agriculture and Forestry 

ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

MONRE Ministry of Natural Resources and Environment 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

MRV Measurement, Reporting, Verification 

ການວັດແທກ, ການລາຍງານ, ການພ ສູດຢັັ້ງຢືນ 

NA National Assembly 

ສະພາແຫ່ງຊາດ  



 Page v 

 

NCAW-MC National Commission for the Advancement of Women – Mother Child 

ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍ ງ - ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 

NDA National Designated Authority 

ອົງການ (ເຈົັ້າໜ້າທີິ່) ລະດັບຊາດ ທີິ່ຖືກແຕ່ງຕັັ້ງ 

NDC Nationally Determined Contribution 

ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໃຂບັນຫາ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ 

NFMS National Forest Monitoring System 

ລະບົບ ການຕ ດຕາມປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 

NGO Non-Government Organization 

ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ 

NPA National Protected Area 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

NRS National REDD+ Strategy 

ຍ ດທະສາດ REDD+ ແຫ່ງຊາດ 

NRTF National REDD+ Task Force 

ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ແຫ່ງຊາດ 

ODA Overseas Development Assistance 

ການຊ່ວຍເຫ ືອ ດ້ານການພັດທະນາ ຈາກຕ່າງປະເທດ 

ODX Province of Oudomxay 

ແຂວງອ ດົມໄຊ  

PAFO Provincial Agriculture and Forestry Office 

ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ  

PFA 

 

PLR 

Production Forest Area 

ພືັ້ນທີິ່ປ່າປ່ອງກັນ 

Policies, Laws and Regulations 

ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 

PMU Programme Management Unit 

ຄະນະຄ ້ມຄອງແຜນງານ (ໂຄງການ) 

PPMU Provincial Programme Management Unit 

ຄະນະຄ ້ມຄອງ ແຜນງານ ຂັັ້ນແຂວງ 

PONRE Provincial Office for Natural Resources and Environment 

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

PRAP Provincial REDD+ Action Plan 
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ແຜນປະຕ ບັດງານ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ 

PRO Provincial REDD+ Office 

ຫ້ອງການ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ  

PRTF Provincial REDD+ Task Force 

ຄະນະຮັບຜ ດຊອບ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ 

PS Performance Standards (IFC safeguards) 

ມາດຕະຖານ ຂອງຜົນງານ (ການປົກປ້ອງ ຂອງ IFC)  

PSFM Participatory Sustainable Forest Management 

ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍືນນານ 

REL Reference Emissions Level  

ລະດັບການປ່ອຍອາຍພ ດ ທຽບຖານ  

RV Regenerating Vegetation 

ພືດພືັ້ນຟູ 

SESA Social and Environmental Safeguards Assessment 

ການປະເມີນ ການປົກປ້ອງ ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

SFM Sustainable Forest Management 

ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ແບບຍືນນານ 

SRIWM Sustainable Rural Infrastructure and Watershed Management Project 

ໂຄງການ ຄ ້ມຄອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອ່າງໂຕງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແບບຍືນນານ 

SUFORD-

SU 

Scaling-Up Participatory Sustainable Forest Management 

ໂຄງການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນນານ 

TAP Technical Advisory Panel 

ທ ມງານ ທີິ່ປຶກສາດ້ານວ ຊາການ 

tCO2eq tons of carbon dioxide equivalent 

ໂຕນທຽບເທົົ່າອາຍກາກໂບນ ກ 

TWG Technical Working Group 

ໜ່ວຍງານສະເພາະດ້ານ  

UNDP United Nations Development Programme 
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ໃນການສະໜັບສະໜູນ ການປ່ຽນແປງທີິ່ເປັນຕົວແບບ ຢູ່ໃນຂະແໜງນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນ ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ມັນຖືກຮຽກວ່າ 

“ການຜັນຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍເຮອືນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານທາງ

ການປັບປ ງການຄ ມ້ຄອງບ ລ ຫານ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍງົ (ໂຄງການ 2). ດັົ່ງທີິ່ຊືິ່ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນ
, ໂຄງການ 2 ແມ່ນເປັນໂຄງການສືບທອດ ຈາກໂຄງການໜືິ່ງອກີ. ທັງສອງ ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງ ແຜນງານລວມ 

ຂອງ GCF ທີິ່ຮຽກວາ່  “ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງ ການ

ປັບປ ງ ການຄ ້ມຄອງບ ລ ຫານ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນ ພູມ ທັດປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ” (FP117).  

 

ພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ ປະກອບດ້ວຍປະມານ 35% ຂອງ ພືັ້ນທີິ່ທົົ່ວປະເທດ ແລະ 32% ຂອງ ຄວາມປກົຫ ້ມປາ່ໄມ້ ຂອງ 
ປະເທດ. ປະມານ 40% ຂອງການຕັດໄມທ້ າລາຍປາ່ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ທົົ່ວປະເທດ (ໃນແງ່ຂອງ

ເນືັ້ອທີິ່) ເກີດຂຶັ້ນຢູ່ໃນ 6 ແຂວງທີິ່ຖືກເລອືກ, ຊືິ່ງຍງັເປັນແຂວງ ທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ 

ການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (ໃຫ້ເບີິ່ງ ພາກທີ 5.3 ຂ້າງລ ່ມນີັ້). ແຕ່ລະແຂວງ ໃນຈໍານວນ 6 ແຂວງ 

ໄດ້ສ້າງ ແຜນປະຕ ບັດງານ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ (PRAP), ທີິ່ວ ເຄາະ ສາເຫດຕົັ້ນຕ  ຂອງ ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່ ແລະ 

ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ, ອ ປະສັກຕົັ້ນຕ  ແລະ ການລົງມືປະຕ ບັດ ທີິ່ຖືກສະເໜີ ແລະ ມາດຕະການ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທາໍລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ.   
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ຮບູ 1: a) ພືັ້ນທີິ່ ຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ ຢູໃ່ນ ສປປ  ລາວ, ແລະ b) ແຜນທີິ່ປະເພດປາ່ໄມ ້ຂອງບນັດາເມອືງ ທີິ່

ຖກືເລອືກ1 

 

ໂດຍມີການອະນ ມັດຈາກ NDA, ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ (AE) ໄດ້ສົົ່ງ ເອກະສານອະທ ບາຍແນວຄວາມຄ ດ 

ທີິ່ຮ່າງແຜນງານນີັ້ຂືັ້ນ2 ໃນເດືອນມ ຖຼຸນາ ປີ 2018, ແລະ ຕ ໍ່ມາກ ໄດສ້້າງ ຊຼຸດເອກະສານສະເໜີຂ ທຶນ ສໍາລັບ

ແຜນງານ. ແຜນງານ “ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານທາງ 

ການປັບປ ງການຄ ມ້ຄອງບ ລ ຫານ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຈັດສັນ ພູມ ທັດປາ່ໄມ້ແບບຍືນຍົງ” (FP117) ໄດຖ້ືກຮັບຮອງ 

ໂດຍ ສະພາບ ລ ຫານ ຂອງ GCF ໃນປີ 2019 ຢູ່ທີິ່ B.24.3 ແຜນງານລວມ ປະກອບສ່ວນ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເຂົັ້າໃນ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ (ER-Program) ຢ່າງປະສົບຜົນ

ສໍາເລັດ ພາຍໃຕ້ ແຫ ງທຶນຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປາ່ໄມ້ (FCPF) ໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄື: ຫົວພັນ, 

ຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບລູີ, ຫ ວງນໍໍ້າທາ, ບ ໍ່ແກ້ວ ແລະ ອ ດົມໄຊ (ໃຫ້ເບີິ່ງ ຮູບ 1).    

ແຜນງານ ມີແຜນທີິ່ຈະຫ ຼຸດຜ່ອນ ປະມານ 11.7 ລ້ານໂຕນ ອາຍກາກໂບນ ກທຽບເທົົ່າ (tCO2eq) ພາຍໃນ 7 ປ ີແລະ 

ຫວັງວ່າ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ປະມານ 723,382 ຄົນ (361,691 ຄົນ ໂດຍກົງ), ຊຶິ່ງສ່ວນໃຫຍ່

ແມ່ນ ກ ່ມຄົນຈາກຫ າຍຊົນເຜົົ່າ. ແຜນງານນີັ້ ຈະຊ່ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນງານ

ຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງຕົນ ຕາມທີິ່ໄດ້ກາໍນົດ ຢູ່ໃນ ເອກະສານແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ 

(ERPD)4 ຈົົ່ນກວ່າວ່າ ອາດຈະມີ ການຈ່າຍເງ ນທີິ່ອ ງຕາມຜົນງານ ຈາກ ກອງທຶນ (CF) ຂອງຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປາ່ໄມ ້ 

(FCPF), ໂດຍອ ງຕາມ ເງືິ່ອນໃຂ ທີິ່ກາໍນົດໄວ້ ຢູ່ໃນ ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຈ່າຍເງ ນ ຄ່າຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນ

ແກ້ວ (ERPA)5.  

ຂົງເຂດທີິ່ເນັັ້ນໜັກຕົັ້ນຕ  ຂອງແຜນງານ ແມ່ນການຄ ມ້ຄອງຈັດສັນປ່າໄມ,້ ພູມສັນຖານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ້ານການ

ກະສ ດໍາ ແບບຍືນນານ ໃນຂອບເຂດມາດຕາສ່ວນ ໃນຫົກແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ຈ ດເນັັ້ນໜັກເພີິ່ມຕືິ່ມ 

ຂອງແຜນງານ ແມ່ນການສະໜອງ ການສະໜັບສະໜູນ ສ້າງຕັັ້ງ ສະພາບແວດລ້ອມ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

REDD+ ໄດ,້ ຊຶິ່ງລວມມ ີການຄ ້ມຄອງບ ລ ຫານທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມ້, ການບັງຄັບໃຊ້, ການປຽ່ນແປງພຶດຕ ກໍາ, ແລະ 

ການສະໜອງເງ ນແກຂ່ະແໜງການ ແບບຍືນນານ. ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ໄດ້ກໍານົດແນວຄວາມຄ ດ ຂອງ FP117 ວ່າເປນັ

 
1 Each target province shares an international border with one of the surrounding countries of Thailand, Myanmar, China and Viet 
Nam. The northern region of Laos is characterised by hilly topography, remote accessibility and limited public and industrial infra-
structure, unique ethnic communities, and a persistent prevalence of poverty. 
2 Originally, the programme was elaborated as a project, and reframed into a programme during the elaboration of the feasibility 
study and funding proposal.  
3 “The programme consists of 3 projects: Project 1 (mid-2020 to mid-2024) addresses the three provinces of Houaphan, Sayabouri 
and Luang Prabang, which contain the highest rates of deforestation and forest degradation within the programme area; Project 2 
(mid-2024 to end-2029) scales-up the number of participating communities in the same geographical area; and Project 3 (2022 to 
end-2029) extends the geographical reach of the programme to the 3 additional provinces of Luang Namtha, Bokeo and Oudomxay.” 
(GCF FP 117, page 3). 
4 Available online at: https://www.forestcarbonpartnership.org/lao-people%E2%80%99s-democratic-republic 
5 Available online : https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/FCPF%20Car-
bon%20Fund_ERPA_Tranche%20A_B%20Lao%20PDR%20Final%20Signed%20Dec%2030%202020.pdf 
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ໂຄງການຫ ຼຸດຜ່ອນຢ່າງດຽວ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຖືກກາໍນົດກອບຄືນໃໝ ່ໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ໂດຍມີ 3 ໂຄງການຍ່ອຍ ເນືິ່ອງຈາກ

ມີການສະຫນອງທຶນ ທີິ່ຈໍາກັດ ຈາກ GCF. ບດົສະເໜີຂ ທຶນ ຈາກ GCF 1176 ໄດກ້ໍານົດ ແນວທາງປະຕ ບັດ ຂອງ 

ແຜນງານ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໂດຍມີໂຄງການ 17 ທີິ່ກວມເອົາ 3 ແຂວງ ໃນຈໍານວນ 6 ແຂວງ ຂອງ ແຜນງານ ER-P ຂອງ

ລາວ (ຫົວພັນ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບລູີ), ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ 2 ແລະ 3 ຕາມລໍາດັບ (ຊືິ່ງຕ ໍ່ໄປແມ່ນ ໂຄງການ 

2) ເພືິ່ອຂະຫຍາຍ ພືັ້ນທີິ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຂອງ ແຜນງານ ຢູ່ໃນທັງໝົດ 6 ແຂວງ ທີິ່ນອນໃນ ແຜນງານ ER-P 

ເພືິ່ອບັນລ ການຫັນປ່ຽນ ຕາມທີິ່ຄາດໄວ ້ຢ່າງເຕັມທີິ່ ໃນການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ທີິ່ດ ນ ໃນເຂດເນີນສູງ ຂອງ ສປປ 

ລາວ.8  

ສໍາລັບໂຄງການ 2, GIZ ຮ່ວມກັບ ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງຕົນ ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ ຈະທໍາໜ້າທີິ່ ເປັນອົງການທີິ່ຖກື

ຍອມຮັບ (AE) ສໍາລັບ ໂຄງການ 1. ໂຄງການ GIZ ໃນ ສປປ ລາວ ຈະສືບຕ ໍ່ປະຕ ບັດ ບົດບາດ ໃນນາມເປັນ ອົງການ

ທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ (EE) ສໍາລັບໂຄງການ 2, ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທີິ່ຕ່າງໜ້າໂດຍ MAF ແລະ 

MonRE) ຊືິ່ງ EPF ຈະຮັບຜ ດຊອບ ການປະຕ ບັດ. ຮ່ວງທຶນການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ພາຍໃຕ້ EPF, ທີິ່ໄດ້ຖືກ

ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນແລ້ວ ແລະ ມກີານດໍາເນີນການ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1, ຍງັຈະຖືກນໍາໃຊ້ ເປັນກົນໄກນໍາສົົ່ງເງີນ ແກ່ໂຄງການ 

2. ຂ ໍ້ມູນລະອຽດ ແມ່ນມຢູ່ີໃນ ຄູມ່ ືວາ່ດ້ວຍ ການດໍາເນີນງານ ຂອງຮ່ວງທຶນການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ (ເອກະສານ

ຊ້ອງທ້າຍ 21 ກຽ່ວກັບ FP ). 

 

 
ຮບູ 2: ແນວທາງປະຕ ບດັເປນັແຕລ່ະໄລຍະ ສາໍລບັຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜອ່ນການປອ່ຍອາຍເຮອືນແກວ້ ຂອງ 
ສປປ ລາວ 

 
6 https://www.greenclimate.fund/project/fp117.  
7 Project 1 which was approved under FP 117 reached effectiveness on 19th May 2020. Since then, the Project has made significant 

progress. More details on the specific progress can be found under the Annual Performance Report (APR) in Annex 18. 
8 FP 117 A.21.1 Programme Executive Summary: “This Funding Proposal presents a stand-alone GCF project (Project 1) for Board 
approval. Two subsequent stand-alone projects, embedded in the same programmatic context and theory of change as this project, 
will be submitted at a future date for Board approval. Board approval for the project presented in this Funding Proposal is wholly 
separate from, and does not pre-judge, Board approval for future related projects.” 

https://www.greenclimate.fund/project/fp117
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ຂະບວນການ ແລະ ມາດຕະຖານ ESIA: ບົດ ESIA ສະບັບນີັ້ ໄດ້ຖືກດັດປັບ ແລະ ປັບປ ງ ຈາກ ບົດ ESIA ຕົັ້ນສະບັບ

, ທີິ່ໄດກ້ະກຽມ ສໍາລັບ FP117 (ໂຄງການ 1). ດັົ່ງນັັ້ນ, ບົດ ESIA ສະບັບນີັ້ ຈືິ່ງໄດ້ຖືກປັບປ ງ ເພືິ່ອເນັັ້ນໃສ່ ໂຄງການ 

2, ຊືິ່ງບ ໍ່ລວມເອົາບາງກ ດຈະກໍາ ທີິ່ດໍາເນີນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1 ແຕ່ລວມເອາົ ບາງກ ດຈະກໍາໃຫມ.່ ນອກຈາກ ການ

ຂະຫຍາຍ ພືັ້ນທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໄປສູ່ຕືິ່ມອີກ 3 ແຂວງ, ໂຄງການ 2 ຈະສືບຕ ໍ່ ສະໜັບສະໜູນ 240 ບ້ານ, ທີິ່ໃນ

ປັດຈ ບັນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1 ແລະ ຍັງຈະລວມເອົາ ມາດຕະການປບັຕົວ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດ
ຫັນໄປສູ່ ການຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ທີິ່ສາມາດທົນທານ ຕ ໍ່ສະພາບດ ນຟ້າຟ້າອາກາດ ໃນເຂດ

ເນີນສູງ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ (ໃຫເ້ບ ິ່ງໝວດທ ີ2 “ພາບລວມ ຂອງ ການອອກແບບໂຄງການ 2” ສໍາລັບ 

ຂ ໍ້ມູນເພີິ່ມຕືິ່ມ). ຂ ໍ້ມູນເສັັ້ນທຽບຖານ ໄດຮ້ັບການປັບປ ງ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ໄດຮ້ັບການປັບປ ງ, ແລະ ຄໍາແນະ

ນໍາຕ່າງໆໄດ້ຖືກດັດປັບ ເພືິ່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ຈ ດປະສົງ ຂອງ ໂຄງການ 2. ບົດປະເມີນ ຜົນປະທົບຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສັງຄມົ ສະບບັປັບປ ງ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງ ຂະບວນການສະເໜີ  ໂຄງການ 2 ແລະ ໄດ້
ຖືກຍືິ່ນຫາ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ໂດຍມ  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ໂດຍອ ງຕາມ ນະໂຍບາຍດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ, ແລະ ຂອງ ຈີໄອແຊັດ. ສໍາລັບຂ ໍ້ມູນເພີິ່ມຕືິ່ມ, ໃຫ້ເບ ິ່ງໝວດທີິ່ເວົັ້າ

ເຖີງ "ແນວທາງປະຕ ບັດ ຂອງ ແຜນງານ GCF" ຢູ່ໃນພາກສະເໜີ. 

 

ແຜນງານ/ໂຄງການ ທີິ່ມີຄວາມສຽງສູງ ແລະ ປານກາງ ເປີດເຜີຍ ບົດປະເມີນ ESIA ແລະ ESMP  ແກ່ ສາທາລະນະ

ຊົນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຢ່າງມີປະສ ດທ ພາບ, ຊຶິ່ງເປັນການຮັບປະກັນ ການເຂົັ້າ

ເຖ ງ ຂ ໍ້ມູນ ຂອງໂຄງການ ໃນລກັສະນະ ທີິ່ເຂົັ້າເຖ ງໄດ້ງາ່ຍ ແລະ ແທດເໝາະກັບວັດທະນາທໍາ. ມນັສືບຕ ໍ່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດ ອອກຄໍາຄ ດເຫັນ,  ຍົກຄວາມກງັວົນຂຶັ້ນມາ, ຫ  ືຍືິ່ນຄໍາຮອ້ງທ ກ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.  

ກອງທຶນ ດ ນຟ້າອາກາດ ສີຂຽວ ນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະສັັ້ນ ໂດຍອ ງຕາມ ມາດຕະຖານ

ທາງດ້ານຜົນງານ ຂອງ (IFC), ຊຶິ່ງສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານ ຂອງ ຈີໄອແຊັດ ແລະ ລະບົບການຄ ມ້ຄອງບົດບາດຍ ງ

ຊາຍ ຂອງ ຈີໄອແຊັດ (S+G). ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ (PS) ທີິ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ ກັບໂຄງການ ປະກອບມີ: 

 

● ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 1: ການປະເມີນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ  

● ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 2: ແຮງງານ ແລະ ສະພາບເງອືນໃຂການເຮັດວຽກ  

● ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 3: ປະສ ດທ ຜົນ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປ້ອງກັນ ການປອ່ຍອາຍພ ດ 

● ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄໍໍ້າປະກັນ ຂອງ ຊຼຸມຊົນ 
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● ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 5: ການເອົາທີິ່ດ ນ ແລະ ການຍົກຍາ້ຍທີິ່ຢູ່ອາໃສ ແບບບ ໍ່ມີຄວາມສະໝັກໃຈ  

● ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 6: ການອະນ ລັກ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ທີິ່

ມີຊີວ ດ ແບບຍືນນານ 

● ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 7: ຄົນພືັ້ນເມືອງ 

● ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 8: ມ ລະດົກ ທາງວັດທະນາທາໍ 

ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 1 - 2 ແລະ ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 4 - 8.9 

 

ສໍາລັບ ການສ້າງບົດປະເມີນສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ຈີໄອແຊັດ ໄດມ້ອບໝາຍໃຫ້ ທີິ່ປກຶສາອ ດສະຫ ະ 

ມາທົບທວນເບີິ່ງ ຮ່າງເອກະສານ ຂອງໂຄງການ, ການສຶກສາທີິ່ໄປທີິ່ມາ ແລະ ຂ ໍ້ມູນໂຕເລກ, ແລະ ປກຶສາຫາລື ກັບ ທ ມ

ງານກະກຽມໂຄງການ ຂອງ ຈີໄອແຊັດ. ທີິ່ປຶກສາ ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ໄດ້ປະເມີນ ຜົນກະທບົທາງລົບທີິ່ບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ ທີິ່ອາດຈະ

ເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ຈາກໂຄງການ ແລະ ໄດ້ສັງລວມ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຂ ໍ້ສງັເກດຕ່າງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບ ບົດປະເມີນ ແລະ 
ແຜນການຍ່ອຍ ຢູ່ໃນ ບົດລາຍງານ ສະບັບນີັ້. ຈີໄອແຊັດ ຈະສ້າງ ບົດປະເມີນບົດບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕ ບັດງານ

ບົດບາດຍ ງຊາຍ ທີິ່ແຍກຕ່າງກັນ ລວມທັງ ແຜນຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP). ແຜນ ESMP ລວມ

ມີ ລະດັບຊັັ້ນ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ສໍາລັບ ຄ ້ມຄອງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ (ຕ ໍ່ ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຜົນງານ 1 ແລະ 

ນະໂຍບາຍກຽ່ວກັບຄົນພືັ້ນເມອືງ), ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນລະອຽດ ແລະ/ຫ  ືມາດຕະການຊົດເຊີຍ, ຊຶິ່ງຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະເຮັດ

ໃຫ້ ໂຄງການ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບ ນະໂຍບາຍສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ຈີໄອແຊັດ ແລະ GCF ທີິ່ລວມມ ີ

ນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັ ຄົນພືັ້ນເມືອງ. 

 

ບົດ ESIA ແລະ ແຜນ ESMP ໄດຮ້ັບການປບັປ ງ ໃນທາ້ຍປ ີ2021/ ຕົັ້ນປີ 2022 ເພືິ່ອສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນເຖີງ ການ

ປັບຕົວ ພາຍໃຕ ້ໂຄງການ 2 - ການປັບປ ງ ແມ່ນອີງໃສ່ ການທົບທວນທາງດ້ານພາສາ, ການປຶກສາຫາລືກບັພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງໃນລະດັບສູນກາງ (ບັນດາສະຖາບັນຂອງລັດ, ອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ, ພາກເອກະຊົນ), ລວມທງັ ການ

ປຶກສາຫາລືພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ ຢູ່ໃນແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ການສຶກສາລົງລາຍລະອຽດຕືິ່ມ ຢູ່ໃນພາກສະໜາມ ຢູ່ກ ່ມບາ້ນທີິ່
ຖືກເລືອກ.  

 

ປະເພດຄວາມສ່ຽງ: ໂຄງການ ແບ່ງອອກເປັນ “ປະເພດ B” ຫ  ື“ປານກາງ” ໃນດ້ານ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ. ໂຄງການ ຈະມີຜົນກະທບົທາງບວກ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຕ ໍ່ ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຢູ່ທາງພາກເໜື

ອ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແບບຍືນນານ ຢູ່ໃນປາ່ໄມ ້ແລະ ໃນເວລາເຮັດກະສ ກໍາ ແລະ 

 
9 For details see: www.ifc.org/performancestandards and Section 5 below 

http://www.ifc.org/performancestandards
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ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ຈ ິ່ງປະກອບສ່ວນ ຕ ໍ່ ການປັບປ ງ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ກ ສົົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກ ຕ ໍ່
ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊວີະນາໆພັນ ດ້ວຍການ ປະກອບສ່ວນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ລະບົບນ ເວດ ພ້ອມທັງ ປບັປ ງ 

ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງ. ຜົນກະທບົຕ ໍ່ສ ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ສັງຄມົ ຈາກໂຄງການ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຈະເກດີຂຶັ້ນສະເພາະພືັ້ນທີິ່, ຊຶິ່ງຈະບ ໍ່ເກີດຕະຫ ອດ ຫ ື ມີບ ໍ່ມີ

ຄວາມສະຫ ັບສັບຊ້ອນ ໃນດ້ານທາໍມະຊາດ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມທີິ່ຈະແກ້ໃຂ ຜ່ານທາງ ມາດຕະການການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຫ ື 
ການຊົດເຊີຍ. ພືັ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການ ເປັນໂຕແທນ ແກ່ກ ່ມສະພາບເສດຖະກ ດສັງຄົມ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ທີິ່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍສູງ. ຍອ້ນແນວນັັ້ນ, ຈະບ ໍ່ມີກ ມ່ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຮຽກວ່າ “ຂະໜາດດຽວ ເໝາະສົມກັບໝົດທ ກຢ່າງ”, 

ຫ ື ຈະບ ໍ່ມີ ແນວທາງປະຕ ບັດ ການປົກປອ້ງ ທີິ່ເວົັ້າເກີນຄວາມຈ ງ ທີິ່ເໝາະສົມ. ບັນດາກ ດຈະກາໍ ທີິ່ສະເໜີຂ ການສະໜ

ອງເງ ນ ຈາກ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມແບບອ ດສະຫ ະ ໂດຍໄດ້ຮັບ

ການລາຍງານລວ່ງໜ້າ (FPIC), ຊຶິ່ງຊ່ວຍຊາວກະສ ກອນ ທີິ່ມທີີິ່ດ ນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນທາງທີິ່ດີ ໂດຍມີການເນັັ້ນໜັກ

ໃສ່ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນສະຖານທີິ່ ຫ່າງໃກສອກຫ ີກ. ແຕ່ແນວໃດກ ຕາມ, ມັນເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ ໂຄງການເອງ ອາດຈະນໍາໄປ

ສູ່ ຂ ໍ້ຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ຈ ງສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລບົ ຕ ໍ່ ຊີວ ດການເປັນຢູ່. ດັົ່ງນັັ້ນ, ມັນຈ ິ່ງສໍາຄັນ 

ສໍາລັບ ໂຄງການ ທີຈະສ້າງຕັັ້ງ, ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ຕ ດຕາມ ແຜນຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ໂຄງການ 

(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6b ກ່ຽວກັບ ບົດສະເໜີຂ ທຶນ, FP), ໃນຄະນະດຽວກັນ ກ ຮັບປະກັນ ການສືບຕ ໍ່ ໃຫ້ມີການ

ເຂົັ້າຮ່ວມ ຢ່າງມີປະສ ດທ ພາບ ຂອງຜູ້ມີສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ ຈາກຫ າຍຝ່າຍ ໃນໝົດທ ກລະດັບ ຕະຫ ອດ ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດໂຄງການ (ຜ່ານທາງ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ທີິ່ນອນຢູ່ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 7 

ກ່ຽວກັບ FP). 

ສະພາບການ: ເນືິ່ອງຈາກ ແຜນງານພັດທະນາ ທີິ່ກໍາລັງສືບຕ ໍ່ ແລະ ທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ຢູ່ໃນ ຂົງເຂດໂຄງການ ຂອງ ກອງ

ທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ທີິ່ບ ໍ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບ ໂຄງການນີັ້, ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖ ງ ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ທີິ່ມີຕ ໍ່ ຊີ

ວີດການເປັນຢູ່ ແລະ ລະບົບນ ເວດພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ; ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນກ ລະນີ ຂອງການພັດທະນາ ພະລງັງານໄຟຟ້າ

ນໍໍ້າຕົກ, ການກ ໍ່ສ້າງທາງ ແລະ ທາງລົດໄຟ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຕ່າງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບົດລາຍງານທີິ່ປະຕ ບັດຕາມ ກາໍນົດ 

ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກຫ າຍຢ່າງ ທີິ່ມີຜົນຕ ໍ່ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຢູ່ພາຍໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການ, ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມ,້ ຊຶິ່ງ

ໂຄງການ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ຕ ດຕາມ ແລະ ຄໍານຶງເຖ ງ ໝົດທ ກຂັັ້ນ, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ພວກມັນ ບ ໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບອ ດທ ພົນ ຫ  ື

ຖືກຫ ຼຸດຜ່ອນ ໂດຍກົງ ຈາກໂຄງການ ກ ຕາມ. ຖາ້ບ ໍ່ມກີານຕ ດຕາມ ຢ່າງໃກ້ຊ ດ, ໂຄງການ ອາດຈະສາມາດ ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍ ແບບບ ໍ່ຮູ້ໂຕຕ ໍ່ພາຍນອກ ທີິ່ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ມີການບ ໍ່ຍອມຮັບ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພດນີ, ລວມທງັ 
ຮູບແບບ ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ຂອງ ບັນດາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ. 

ແຜນ ESMP ແລະ ການຄ ມ້ຄອງທີິ່ສາມາດດັດປັບໄດ້: ແນ່ນອນ, ສະພາບເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ໂຄງການ ຈະຂຶັ້ນກັບ ສະຖານະການພາຍໃນທ້ອງຖີິ່ນ, ຊຶິ່ງເບີິ່ງເໝືອນກບັວ່າ ຈະມີການຂຶັ້ນລງົ ຕະຫ ອດເວລາ. 

ອັດຕາເປີເຊັນທີິ່ສູງ ຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນກ ມ່ລາວໄຕ ທີິ່ຢູ່ໃນ ພືັ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການ ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ປະເພດການ

ຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃດໜຶິ່ງ ຕ ໍ່ ໜຶິ່ງແຜນກ່ຽວກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF. ຍ້ອນ

ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ພາຍໃນຊຼຸມຊົນທ້ອງຖີິ່ນ ຂອງເຜົົ່າຕ່າງໆ ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໂຄງການ ຈໍາເປັນຈະ
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ຕ້ອງ ອອກແບບ, ເປີດເຜີຍ, ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ຕ ດຕາມ ແຜນຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ 
ແກ່ ບັນດາກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຖືກສະເໜີ ຢ່າງເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫຄ້ວາມສົນໃຈສູງ ຕ ໍ່ ບັນດາຊຼຸມຊົນຂອງເຜົົ່າຕ່າງໆ ພາຍໃນ

ທ້ອງຖ ິ່ນ, ໂດຍນໍາເອົາ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄົນພືັ້ນເມອືງ ຂອງ GCF ໄປພ ຈາລະນາ ຢ່າງເຕັມທີິ່ ເພືິ່ອ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ທ ກ

ຜົນກະທົບທາງລົບ ທີິ່ອາດເກີດຂຶັ້ນໄດ້. ການພ ຈາລະນາດັົ່ງກ່າວ ໄດນ້ອນຢູ່ໃນ ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຂອງ 

ໂຄງການ (ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 6d ກ່ຽວກບັ ບົດສະເໜີຂ ການສະໜອງທຶນ).  

 

ຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ການສືບຕ ໍ່ປຶກສາຫາລື: ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງແຜນງານລວມ ໄດ້

ຮັບການປບັປ ງ, ຊືິ່ງສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນເຖ ງ ການປຶກສາຫາລ ືທີິ່ຖກືດໍາເນີນ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການພັດທະນາ ຂອງ ໂຄງການ 

2, ທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄາໍຄ ດເຫັນ ຂອງ ຜູ້ມີສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ ຕ ໍ່ກັບໂຄງການ ໄດ້ຖືກສະທອ້ນອອກມາແນວໃດ ໃນ

ການອອກແບບ ໂຄງການ 2 ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ຜູ້ມສ່ີວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກຮັກສາໄວແ້ນວໃດ ຕະຫ ອດ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ.  

 

ການເຊືິ່ອມສານຂ ໍ້ມູນ: ບາງກ ດຈະກໍາ ຈະຕ້ອງອາໃສ ຜົນສໍາເລັດຈາກກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆ ເພືິ່ອທີິ່ຈະຫ ກີລ້ຽງ ຜົນກະທບົ

ທາງລບົ ທີິ່ບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໂຄງການ ສັນນ ຖານວ່າ ການເຮດັໃບຕາດ ນ ລວມທງັ ການຂຶັ້ນທະບຽນ ຈະເກີດຂຶັ້ນ

ໄດ,້ (ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ບັນດາອງົການຈັດຕັັ້ງ ຄູ່ຮ່ວມງານອືິ່ນໆ) ເມືິ່ອຊຼຸມຊົນທອ້ງຖ ິ່ນ ມີຄວາມໝັັ້

ນຄົງທາງດ້ານການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ ສູງຂຶັ້ນກວາ່ແຕ່ກ່ອນ. ມັນອາດຈະເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ທີິ່ຂະບວນການເຫ ົົ່ານີັ້ ຈະສືບຕ ໍ່ດ້ວຍ

ບາດກ້າວທີິ່ລ້າຊາ້ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຂອງລັດ ທີິ່ບ ໍ່ມີການປະສານງານ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ ການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ໄດ້
ຮັບທີິ່ດ ນຈາກການຈັດສັນໜ້ອຍໂພດ ສໍາລັບ ຄໍໍ້າປະກັນ ຊີວ ດການເປັນຢູ່. ຍງັບ ໍ່ທັນມ ີນ ຕ ກໍາ ທີິ່ຮບັຮູ້ແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ 

ຫ ື ແຜນຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບາ້ນ ຢ່າງເຕັມທີິ່. ໂຄງການ ມີເຈດຈໍານົງ ທີິ່ຈະແກ້ໃຂ ບັນຫານີັ້ ຢູ່ໃນ ໝາກຜົນ 1, ແຕ່

ຖ້າບ ໍ່ມີການເຊືິ່ອມສານກັບ ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ມັນອາດຈະເປັນເຫດ ເຮັດໃຫ້

ເກີດມີຜົນກະທົບທາງລົບ ໂດຍບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ ຕ ໍ່ ບັນດາຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ທີິ່ມີຄວາມສັນທາທີິ່ດີ ທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມ ກັບໂຄງການ. 

ແຜນດັົ່ງກ່າວ, ອາດຈະສາມາດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ຈາກເຈົັ້າເມອືງ, ຊຶິ່ງອາດຈະສະໜອງ ຈ ດຢືນຫ າຍກວ່າ ເອກະສານນ ຕ 

ກໍາອືິ່ນໆ. ສ ິ່ງຈູງໃຈ ສໍາລັບຊາວບາ້ນ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ ການຄ ມ້ຄອງຈັດສັນປ່າໄມ ້ແບບຍືນນານ ໃນໄລຍະຍາວ ຈໍາ

ເປັນຈະຕ້ອງ ໄດ້ມີການສືິ່ສານໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ທີິ່ລວມທງັ ຜ່ານທາງ ຂະບວນການ FPIC ກອ່ນ ໂຄງການ ເລີັ້ມ

ກ ດຈະກໍາ ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ ເພືິ່ອທີິ່ຈະບ ໍ່ສ້າງຄວາມສ່ຽງ ແກ່ ເປົັ້າໝາຍ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ແມະກະ
ທັງ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຂອງ ຊາວບ້ານເອງ ຖາ້ວ່າເຂາົເຈົັ້າ ສູນເສຍ ການເຂົັ້າເຖ ງ ເຂດຮົກເລົົ່າ ທີິ່ມີພ ມ່ໄມ້ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ 

ຫ າຍໂພດ. 
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1 ພາກສະເໜ ີ

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ທີິ່ບ ໍ່ມທີາງອອກສູ່ທະເລ (LLDC), ມີເນືັ້ອທີິ່ 23.68 ລ້ານເຮກັຕາ, ປະຊາກອນ 

6.9 ລາ້ນຄົນ10 ແລະ ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ ໍ່ຫົວຄົນແມ່ນ 2,490 ໂດລາ.11 ປະເທດລາວ ມີດັດຊະນີການພັດທະນາມະນ ດ 

(HDI)12 ຢູ່ທີິ່ 0.613, ຊືິ່ງຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 137 ຂອງໂລກ (ໃນຈໍານວນ 189 ປະເທດ).13 ໃນຂະນະທີິ່ ກ ່ມຄົນ

ຊັັ້ນສູງໃນຕົວເມືອງ ມຄີວາມຈະເລີນຮ ່ງເຮືອງ, ປະຊາກອນທີິ່ມີລາຍຮັບຕ່ໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຊົນນະບົດ ໄດປ້ະສົບ

ກັບ ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ ທາງດ້ານຄວາມຮັົ່ງມີ ແລະ ລາຍຮັບ ພາຍໃນປະເທດ ທີິ່ນັບມືັ້ເພີິ່ມຂືັ້ນເລືັ້ອຍໆ. ໃນປີ 2019, 

ໄດຄ້າດຄະເນວ່າ 80% ຂອງປະຊາກອນ ຍັງດໍາລົງຊວີ ດ ດ້ວຍລາຍຮັບຕ່ໍາກວ່າ 2.50 ໂດລາ ຕ ໍ່ມືັ້.14  

ເສດຖະກ ດ ຂອງ ປະເທດ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປ່າໄມ,້ ກະສ ກໍາ, ການຜະລ ດ

ໄຟຟ້າ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂືິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ) ແລະ ບ ໍ່ແຮ.່ ກະສ ກໍາ, ປ່າໄມ ້ແລະ ການປະມງົ ກວມເອົາ 16% ຂອງ 

GDP ແລະ ການຈ້າງງານ 64% ຂອງ ແຮງງານລາວ.15 ປາ່ໄມ້ ແມ່ນຂະແໜງການໜຶິ່ງ ໃນບັນດາຂະແໜງການ ທີິ່

ສໍາຄັນທີິ່ສ ດ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ທີິ່ສະໜອງລາຍຮັບໃຫ້ແກ ່ປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ຄົນທ ກຍາກ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຍງັເປັນແຫ ່ງສະໜອງ ໂພຊະນາການ ແລະ ການດໍາລງົຊີວ ດ. ປະມານ 80% ຂອງ

ປະຊາກອນ ແມ່ນເພ ິ່ງພາອາໄສປາ່ໄມ ້ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ສໍາລັບເປັນແຫ ່ງໄມ,້ ອາຫານ, ເຊືັ້ອໄຟ, ທີິ່ພັກອາໄສ, ຢາປົວ

ພະຍາດ, ແລະ ການປກົປອ້ງທາງວ ນຍານ16. ປາ່ໄມ້ຂອງລາວ ແມ່ນເປັນສະເໝືອນໃຈກາງ ທີິ່ເປັນໝາກຫົວໃຈ ທາງ

ດ້ານຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ຖືກຮັບຮູທ້ົົ່ວໂລກ ໃນເຂດອ ນໂດຈີນ-ມຽນມາ.17 

ສປປ ລາວ ເປັນໜຶິ່ງໃນບັນດາປະເທດ ທີິ່ມອີັດຕາການປກົຫ ້ມຂອງປ່າໄມ້ ສູງທີິ່ສ ດ ໃນທະວບີອາຊີ. ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກ 

ຕາມ, ລາວ ໄດປ້ະສົບກັບບັນຫາ ການທາໍລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮດັໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ທີິ່ເກີດຂຶັ້ນ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ 

ຢູ່ໃນຫ າຍພາກ  ຂອງປະເທດ ໃນຊ້ັ້ວງໄລຍະ ສອງສາມ ທດົສະວັດຜ່ານມາ. ໃນຄະນະທີິ່ ເປັນປະເທດຮັົ່ງມ ີ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດລ້ວມເອົາວຽກງານ REDD+ ເຂົັ້າມາ ເພືິ່ອແກ້ໃຂ ແຫ ງ່ປອ່ຍອາ້ຍເຮືອນ

ແກ້ວ (GHG) ຕົັ້ນຕ  ຂອງຕົນ ຈາກ ຂະແໜງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ລາວ ໄດ້ແນະນໍາ ບັນດານະໂຍບາຍ, ຄາດໝາຍ 

 
10 Lao Statistical Bureau. 2015. Results of Population and Housing Census. 
11 World Bank: https://data.worldbank.org/country/lao-pdr?view=chart. 
12 HDI takes into account three dimensions to assess the level of development of a country: a long and healthy life (life expectancy 
at birth), knowledge (expected years of schooling, mean years of schooling), and a decent standard of living (GNI per capita). Addi-
tional information can be found at: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi. 
13 UNDP (2018), HUMAN DEVELOPMENT INDICES AND INDICATORS: 2018 STATISTICAL UPDATE: 
HTTP://WWW.HDR.UNDP.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/2018_HUMAN_DEVELOPMENT_STATISTICAL_UPDATE.PDF. 
14 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human 
Rights A/HRC/41/39/Add2, 2019: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/177/01/PDF/G1917701.pdf?OpenEle-
ment  
15 World Bank: https://data.worldbank.org/country/lao-pdr?view=chart. 
16 NAFRI (2006), Improving Livelihoods in the Uplands of Lao PDR – A Sourcebook,. 
17 see https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/indo-burma and MAF (2010): Fourth National Report to the Conven-
tion on Biological Diversity.   

https://www.familyplanning2020.org/sites/default/files/Lao-Population-census.pdf
https://data.worldbank.org/country/lao-pdr?view=chart
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
https://data.worldbank.org/country/lao-pdr?view=chart
http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0001773-environment-improving-livelihoods-in-the-uplands-of-the-lao-pdr.pdf
https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/indo-burma
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ແລະ ການປະຕ ຮູບຕ່າງໆ ເພືິ່ອທີິ່ຈະບັນລ  ຄາດໝາຍອັນສູງສົົ່ງ ທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມປົກຫ ມ້ ຂອງປາ່ໄມ້ ກວມ 70% 

ຂຶັ້ນຈາກ 58% ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ວັດແທກ ໃນປີ 2015, ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງ ແຜນງານ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໃຂ

ບັນຫາ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແຫ່ງຊາດ (NDC) ຂອງປະເທດ ຕ ໍ່ ກອບສົນທ ສັນຍາ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວາ່

ດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ (UNFCCC). ເພືິ່ອຊ ັ້ນສ ດ ບນັຫາເຫ ົົ່ານີັ້, ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ແນະນໍາ ການຫ້າມສົົ່ງ

ອອກໄມ,້ ແລະ ຫວາ່ງບ ໍ່ດົນມານີັ້ ໄດ້ສ້າງ ຍ ດທະສາດ REDD+ ແຫ່ງຊາດ (NRS, ທີິ່ຖືກຕີແຜ່ ໃນເດືອນເມສາ 

2021) ແລະ ໄດ້ປບັປ ງ ກົດໝາຍປ່າໄມ ້(2019),  ໂດຍການຄໍານຶງເຖ ງ ວຽກງານ REDD+.18 ຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີັ້, 

ໄດຮ້ັບຮອງເອາົ ການປບັປ ງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຍອ່ຍ ເຊັົ່ນ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍປາ່ສະຫງວນ ແລະ ຍ ດທະ

ສາດປ່າໄມ ້ປ ີ2021-2030, ແລະ ຍງັໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນ ຈາກ ຈາກໂຄງການ 1. ໃນປ ີ2016, ສປປ ລາວ 

ໄດ້ເປັນປະເທດທໍາອ ດ ຂອງ ASEAN ທີິ່ຮບັຮອງ ສັນຍາປາຣີ ຊຶິ່ງຖືກຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຼຸມ UNFCCC ຄັັ້ງທ ີ

21st ຂອງບັນດາປະເທດພາຄ ີ(COP) ໃນປ ີ2015. ແຜນງານ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໃຂບັນຫາ ການປ່ຽນແປງດ ນ

ຟ້າອາກາດ ແຫ່ງຊາດ (NDC)19 ຊືິ່ງເປັນແຜນງານລາ້ສ ດ ຂອງ ປະເທດ  ທີິ່ມີຕ ໍ່ກອບສົນທ ສັນຍາ ຂອງສະຫະປະຊາ

ຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ສືບຕ ໍ່ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ ຂອງ ປະເທດຕ່າງໆ 

ໃນການເພີິ່ມທະວ ີການປະສານສົມທົບ ລະຫວາ່ງ REDD+ ແລະ ການປັບຕົວ ເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. 

1.1 ແຜນງານ ຂອງ ກອງທນຶດ ນຟາ້ອາກາດສຂີຽວ (GCF) 

ແຜນງານລວມ ຂອງ GCF “ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານ

ທາງ ການປບັປ ງ ການຄ ້ມຄອງບ ລ ຫານ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນພູມ ທັດປາ່ໄມ້ແບບຍືນຍງົ” (FP117) ຈະຊ່ວຍ 

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ (GOL). ຄາດໝາຍ ຂອງ ແຜນງານ ແມ່ນການຊ່ວຍລັດຖະບານລາວ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກວ້ ຂອງຕົນ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດ ຢູ່ໃນ ເອກະສານແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ 

(ERPD) ຈົົ່ນກວ່າວາ່ ຈະມີການຈ່າຍເງ ນ ທີິ່ອ ງຕາມຜົນງານ ພາຍໃຕ້ ສັນຍາຈ່າຍຄ່າຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮອືນແກ້ວ 

(ERPA) ກັບ ກອງທຶນກາກບອນ (CF) ຂອງ ແຜນງານຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປາ່ໄມ້ (FCPF). ຂງົເຂດ ທີິ່ເນັັ້ນໜັກ

ຕົັ້ນຕ  ຂອງແຜນງານ ແມ່ນ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້, ພູມສັນຖານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນກະສ ກໍາ ແບບຍືນນານ ໃນ

ມາດຕາສ່ວນ ຢູ່ ຫົກແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ຈ ດເນັັ້ນໜັກ ເພີິ່ມຕືິ່ມ ຂອງແຜນງານ ແມນ່ການສະໜັບສະ

ໜູນ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີິ່ສາມາດປະຕ ບັດໄດ້ ຊຶິ່ງລວມມີ ການຄ ມ້ຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມ້, ການບັງຄບັໃຊ້
ກົດໝາຍປ່າໄມ,້ ການປຽ່ນພຶດຕ ກໍາ, ແລະ ການສະໜອງເງ ນ ພາຍໃນຂະແໜງ ແບບຍືນນານ. ອົງການລະດັບຊາດ ທີິ່

ຖືກແຕ່ງຕັັ້ງ (NDA) ສໍາລັບ ປະສານງານກັບ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນ ກະຊວງ

 
18 The amended Forest Law has been approved in 2019. The revised law also allows for participation of local communities in forest 
management, officially recognizes village forests in state-managed forests, and enables village forest management planning which 
includes commercial logging in village forests. For further information see https://www.jica.go.jp/project/eng-
lish/laos/018/news/general/190613.html  
19 Available online: https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=LAO 

https://www.jica.go.jp/project/english/laos/018/news/general/190613.html
https://www.jica.go.jp/project/english/laos/018/news/general/190613.html
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ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ (MONRE)/ກົມປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ (DCC). ໜ່ວຍງານ ອົງ

ການຈັດຕັັ້ງທີິ່ຖືກຍອມຮບັ ຂອງ ຈີໄອແຊັດ ທີິ່ຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ GIZ ຈະທາໍໜ້າທີິ່ເປັນ ອງົການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ 

(AE) ຂອງ ແຜນງານ. ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີິ່ຕ່າງໜ້າໂດຍ ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ແລະ 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສີິ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE) ແລະ GIZ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈະທໍາໜ້າທີິ່ເປັນ 

ອົງການທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ (EE).  

ແນວຄວາມຄ ດ ແລະ ໝາກຜົນ ຂອງແຜນງານ ແມ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັ ເອກະສານ ERPD.20 ພືັ້ນທີິ່ ຂອງແຜນງານ ແມ່ນ

ອັນດຽວກັນ ກັບ ທີິ່ໄດ້ອະທ ບາຍ ຢູ່ໃນ ເອກະສານ ERPD, ທີິ່ປະກອບດ້ວຍ ພືັ້ນທີິ່ທີິ່ຖກືເລືອກ ທີິ່ຕ ດຈອດກັນ ຂອງ 

ແຂວງຫົວພັນ (HPN), ຫ ວງພະບາງ (LPB), ອ ດົມໄຊ (ODX), ຫ ວງນໍໍ້າທາ (LNT), ບ ໍ່ແກ້ວ (BKO) ແລະະ ໄຊ

ຍະບູລ ີ (XBY). ໝົດທ ກແຂວງ ມີແຜນປະຕ ບັດງານ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ (PRAP) ເປັນຂອງຕົນເອງ ທີິ່ລວມມ ີ

ການວ ເຄາະ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ບັນດາສາເຫດທາງກົງ ແລະ ທາງອອ້ມ ຂອງການທາໍລາຍ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມ

ໂຊມ. ແຜນ PRAP ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ໂດຍອ ງໃສ່ ການປຶກສາຫາລື ກບັຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ໃນ

ລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມືອງ (50 ເມືອງ) ແລະ ລະດັບກ ່ມບາ້ນ (ໜຶິ່ງກ ່ມບາ້ນ ຕ ໍ່ເມືອງ, ມ  ຫ້າ ຫາ ແປດບ້ານ ຕ ໍ່ ກ ມ່

ບ້ານ).21 ການເລືອກເມອືງ ສໍາລບັ ແຜນງານ GCF ທີິ່ປະກອບມີ 28 ເມືອງ ໄດ້ປະຕ ບັດ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍອ ງ

ຕາມວາ່ ໄດ້ຄົັ້ນພົບ “ຈ ດຫ  ໍ່ແຫ ມ ການທາໍລາຍປ່າໄມ”້ ຢູ່ບອ່ນໃດ ຫ ື ພືັ້ນທີິ່ປາ່ໄມ້ສ່ວນທີິ່ເຫ ືບອ່ນໃດ ທີິ່ຍັງມີສູງ.  

1.2 ແນວທາງປະຕ ບດັ ແບບເປນັແຕໄ່ລຍະ ຂອງ ແຜນງານ GCF 

ແຜນງານ “ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານທາງ ການປັບປ ງ

ການຄ ້ມຄອງບ ລ ຫານ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນພູມ ທັດປາ່ໄມ້ ແບບຍືນຍົງ” (FP117) ໄດຖ້ືກຮບັຮອງ ໂດຍ ສະພາ

ບ ລ ຫານ ຂອງ GCF ໃນປີ 2019 ຢູ່ທີິ່ B.24. ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ໄດ້ສ້າງແນວຄວາມຄ ດ FP117 ວ່າເປັນໂຄງການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນຢ່າງດຽວ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປຽ່ນກອບຄືນໃໝ່ ໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ໂດຍມ ີ 3 ໂຄງການຍ່ອຍ ເນືິ່ອງຈາກມີ

ຂ ໍ້ຈໍາກັດ ທາງດ້ານການສະຫນອງທຶນທີິ່ມີ ຂອງ GCF. ບົດສະເໜີຂ ທຶນ GCF 117 ໄດ້ອະທ ບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວ

ກັບ ແນວທາງປະຕ ບັດແບບເປັນແຜນງານ ກັບ ໂຄງການ 1 ທີິ່ກວມເອົາ 3 ແຂວງ ໃນຈໍານວນ 6 ແຂວງ ຂອງ ແຜນ

ງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ລາວ (ER-Program) ພາຍໃຕ້ ແຜນງານຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ ້

(FCPF) ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ 2 ແລະ 3 (ຊືິ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ແມ່ນ ໂຄງການ 2) ເພືິ່ອຂະຫຍາຍ ພືັ້ນທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂອງ

ແຜນງານ ໄປສູ່ 3 ແຂວງທີິ່ຍງັເຫ ືອ (ປະມານ 240 ບາ້ນ) ທີິ່ນອນຢູ່ໃນ ແຜນງານ ER ລວມທງັ 50 ບ້ານເພີິ່ມຕືິ່ມ 

(ລວມຈໍານວນບາ້ນທງັໝົດເປັນ 530 ບ້ານ ໃນລະດັບແຜນງານ) ຢູ່ໃນຈ ດທີິ່ຕັັ້ງຂອງໂຄງການປັດຈ ບັນ ເພືິ່ອບັນລ ການ

 
20 Please see the ERPD (May 2018) available at the Forest Carbon Programme Fund (FCPF) website. 
21 Village clusters in Lao PDR are called kumban. They are not, however, an official administrative unit although district staff may be 
posted to a kumban center, normally the largest village in the cluster.  

https://www.forestcarbonpartnership.org/lao-people%E2%80%99s-democratic-republic
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ຫັນປ່ຽນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ຕາມທີິ່ໄດ້ຄາດໄວ້ ທາງດ້ານ ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ທີິ່ດ ນ ໃນເຂດເນີນສູງ ຂອງ ສປປ 

ລາວ.   

 

ຮບູ 3: ແນວທາງປະຕ ບດັເປນັແຕລ່ະໄລຍະ ສາໍລບັ ຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜອ່ນການປ່ອຍອາຍເຮອືນ
ແກວ້ ຂອງ ສປປ ລາວ 
 
ບົດ ESIA ສະບບັນີັ້ ໝາຍເຖ ງ ໂຄງການ 2 ຂອງ ແຜນງານ GCF, ທີິ່ສະໜອງໂອກາດທາງຍ ດທະສາດ ເພືິ່ອບັນລ 

ການຫັນປ່ຽນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ໄປສູ່ ຂະແໜງປ່າໄມ ້ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ມີການປອ່ຍອາຍກາກບອນຕ່ໍາ ແລະ ມີ

ຄວາມສາມາດພືັ້ນຕົວຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ລ ເລີິ່ມແລ້ວ ກບັ ໂຄງການ 1. ໂຄງການ 2 ຈະ

ຂະຫຍາຍ ພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ ອອກໄປສູ່ຕືິ່ມອີກ 3 ແຂວງ ແຕ່ຍັງຈະສືບຕ ໍ່ ສະໜັບສະໜູນ 240 ບາ້ນ ທີິ່ໃນປັດຈະບັນ ໄດ້
ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1  ແລະ ຍງັຈະລວມເອົາ ມາດຕະການປັບຕົວ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນ ໄປສູ່ 

ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ທີິ່ດ ນ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດພືັ້ນຕົວຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ. ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດ

ເພີິ່ມຕືິ່ມ ຂອງ ໂຄງການ 2, ກະລ ນາເບ ິ່ງພາກທ ີ2 “ພາບລວມ ຂອງ ການອອກແບບ ໂຄງການ 2”.  

1.3 ແນວທາງປະຕ ບດັ ESIA 

ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະສັງຄົມ (ESIA) ໄດ້ຖືກກະກຽມ ສໍາລັບແຜນງານ ຂອງ GCF. ສໍາລັບ

ໂຄງການ 2, ບົດ ESIA ສະບັບປັບປ ງ ໄດ້ຖືກກະກຽມ ໃນນາມເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງ ຂະບວນການສະເຫນີ ແລະ ໄດ້

ຍືິ່ນຫາ GCF ດ້ວຍການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຕາມການປົກປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESS) ຂອງ GCF ແລະ 

ຂອງ ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ (AE) – GIZ. ແຜນງານ/ໂຄງການ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງປານກາງ ແລະ ສູງ ເປີດເຜີຍ ບົດ 

ESIA ແລະ ESMP ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີການເຜີດຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນໂຄງການ ຢ່າງມີ
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ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທາໍ, ໃນຂະນະທີິ່ ຍັງເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດໃຫ້ຄໍາຄ ດ

ເຫັນ ຫ  ືສະແດງຄວາມກງັວົນ. 

ບົດລາຍງານ ESIA ສະບັບປບັປ ງ ສໍາລັບໂຄງການ 2 ນີັ້ ໃຫກ້ານປະເມີນ ຜົນກະທບົທາງລົົບ ທີິ່ບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ ທີິ່ອາດຈະ

ເປັນຕົັ້ນເຫດມາຈາກ ກ ດຈະກໍາຕາ່ງໆ ຂອງໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ (ໂດຍອ ງຕາມ ຮາ່ງບົດສະເໜີ ຂ ການສະໜອງ

ເງ ນ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ເດືອນມີນາ 2022). ບົດ ESIA ປະເມີນ ຜົນກະທົບທາງລບົຈາກແຜນງານ ແບບບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ ແລະ ທີິ່

ອາດເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ຕ ໍ່ສັງຄມົ ແລະ ສ ງແວດລ້ອມ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ກບັ ນະໂຍບາຍຊົົ່ວຄາວ ກຽ່ວກັບສ ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍກຽ່ວກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF. ນອກຈາກນັັ້ນ ມັນຍງັອ ງໃສ່ ລະບົບຄ ມ້ຄອງ ການປົກປ້ອງ 

ແລະ ບົດບາດຍ ງຊາຍ ຂອງ GIZ. ມັນສ້າງຂຶັ້ນ ບົນພືັ້ນຖານ ບົດ ESIA ສະບັບຕົັ້ນ ທີິ່ຖືກພັດທະນາຂືັ້ນ ສໍາລັບ ແຜນ

ງານ GCF ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການປະເມີນບົດບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງຊາຍ 

ທີິ່ໄດຮ້ັບການປັບປ ງ ໃນຊ້ວງໄລຍະ ການພັດທະນາ ໂຄງການ 2.ເມືິ່ອໃດເປັນໄປໄດ້, ບົດປະເມີນ ESIA ສະບັບນີັ້ 

ສືບຕ ໍ່ຂຽນຂຶັ້ນ ບົນພືັ້ນຖານ ເອກະສານຕ່າງໆທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຜ່ານທາງ ຂະບວນການກຽມຄວາມພ້ອມ REDD+ ຂອງ 

ແຫ ່ງທຶນຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປາ່ໄມ້ ທີິ່ດໍາໄດເ້ນີນການ ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ເອກະສານ ERPD ສໍາລັບ ຫົກແຂວງພາກເໜື

ອ ທີິ່ໄດ້ກາ່ວມາຂາ້ງເທ ງ ໄດ້ຜ່ານການຮ່າງຫ າຍສະບັບ ໂດຍມີຄໍາຄ ດເຫັນ ໃຫ້ປັບປ ງ ຈາກ ທ ມງານທີິ່ປກຶສາ ດ້ານວ ຊາ

ການ (TAP). ອ ງຕາມ ການສັງເກດ ການປະເມີນດ້ານວ ຊາການ (ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ປ ີ 2018), ເອກະສານ 

ERPD ສະບັບສ ດທ້າຍ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ ແລະ ຕອບຮັບ ໂດຍບ ໍ່ມີເງືິ່ອນໃຂ ໃນກອງປະຊຼຸມຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງທຶນກາກ

ບອນ ຄັັ້ງທີ 18 ໃນເດືອນມ ຖຼຸນາ ປ ີ2018 ທີິ່ນະຄອນປາຣີ. ລັດຖະບານລາວ ຍັງໄດ້ສ້າງ ບົດປະເມີນ ການປົກປອ້ງ 

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (SESA), ແລະ ກອບການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ (ESMF) ເພືິ່ອເຮັດໃຫ ້

ເອກະສານ ERPD ສົມບູນ. ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ GIZ ໄດ້ວາງແຜນ ທີິ່ຈະຮັບຮອງ SESA ແລະ ESFM ສໍາລບັ ຮາ່ງບົດ 

ESIA ສະບັບນີັ້, ແຕ່ ບ ໍ່ມີເອກະສານຕົັ້ນຕ  ໃນເວລານັັ້ນ. ມາຮອດເດືອນມີນາ 2022, ບົດ SESA ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ 

(ເດືອນຕ ລາ 2019), ພ້ອມກັບ ກອບການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ (ກ ມພາ 2020). ແຜນການແບ່ງປັນ

ຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນມີໃຫ ້ນັບຕັັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2021.  

ບົດ ESIA ສໍາລັບໂຄງການ 2 ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ໂດຍ ແຜນຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະເພາະສະຖານທີິ່ 

(ESMP, ມີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6b ກຽ່ວກັບ FP), ຊືິ່ງສ້າງຂຶັ້ນບົນພືັ້ນຖານ ແຜນ ESMP ສະບັບເດີມ ສໍາ

ລັບ FP117 ທີິ່ຂຽນຂືັ້ນໃນປີ 2019, ແລະໄດ້ຮັບການປບັປ ງ ໃນເດືອນມີນາ 2022 ໂດຍອງີໃສ່ ຜົນຂອງບົດລາຍ

ງານສະບັບນີັ້ ສົມທົບກັບ ການປກຶສາຫາລືຢູ່ຂັັ້ນທອ້ງຖ ິ່ນ, ແລະ ການສອບຖາມຂ ໍ້ມູນລະອຽດ ໃນພາກສະໜາມ ຢູ່

ບັນດາກ ່ມບາ້ນທີິ່ຖືກເລືອກ. ມັນຈະປະກອບມີ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຂອງ ໂຄງການ 

(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ກຽ່ວກບັ FP), ການປະເມີນບົດບາດຍ ງຊາຍ (ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 8a ກຽ່ວກັບ FP), ແລະ 

ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງຊາຍ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 8b ກ່ຽວກັບ FP).  
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2 ພາບລວມ ການອອກແບບໂຄງການ 2 

2.1 ຈ ດປະສງົ ແລະ ອງົປະກອບ ຂອງ ໂຄງການ 
ບນັດາຈ ດປະສງົ, ກ ດຈະກາໍ ແລະ ພືັ້ນທີິ່ເປົັ້າໝາຍ ຂອງ ໂຄງການ 

ໂຄງການ 2 ມີຈ ດປະສົງ ເພືິ່ອບັນລ ການຫັນປ່ຽນ ໄປສູ່ ຂະແໜງນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີິ່ປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວຕ່ໍາ 
ແລະ ສາມາດພືັ້ນຕົວຈາກ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ22 ຊືິ່ງໄດ້ເລີິ່ມດ້ວຍ ໂຄງການ 1 ເປັນທີິ່ຮຽບຮອ້ຍ

ແລ້ວ. ໂຄງການ 2 ຈະຜັນຂະຫຍາຍ ກ ດຈະກາໍຂອງໂຄງການ ຢູ່ໃນທັງໝົດ  6 ແຂວງ ຂອງ ແຜນງານ ER (ໃຫເ້ບ ິ່ງ

ຮູບ 4 ຂາ້ງລ ່ມນີັ້), ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການ 2 ຈະ: 
• ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ 12 ເມືອງ (240 ບ້ານ) ໃນແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ, ອ ດົມໄຊ ແລະ ບ ໍ່ແກ້ວ 

ຊືິ່ງເປັນແຂວງ ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ 1. ການສະໜັບສະໜູນນີັ້ ຈະລວມເຖ ງ ການຜັນຂະຫຍາຍ 

ແນວທາງປະຕ ບັດ ທີິ່ຖືກຈັດຕັັ້ງ ຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນການຟືັ້ນຟູ ແລະ ຄ ້ມຄອງປ່າໄມ ້ລວມທັງ ການ
ເຮັດກະສ ກໍາ ແລະ ກະສ ກໍາປາ່ໄມແ້ບບປະສົມປະສານ ທີິ່ບ ໍ່ທາໍລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ສາມາດທົນທານກັບສະພາບ
ດ ນຟ້າອາກາດ. 

• ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ 50 ບ້ານທີິ່ເຂົັ້າມາເພີິ່ມ ໃນແຂວງຫົວພັນ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ

ໄຊຍະບູລ ີ(ບັນດາແຂວງ ທີິ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ 1), ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການປະຕ ບັດແບບດຽວກັນ ແລະ 

ການຜັນຂະຫຍາຍ ທີິ່ຮັກສາຈັງຫວະ ສໍາລັບ ການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແບບມີການປ່ອຍອາຍເຮອືນແກ້ວຕ່ໍາ ແລະ ທົນ

ທານຕ ໍ່ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ໃນລັກສະນະທີິ່ຍືນຍົງ.  

• ສະໜັບສະໜູນ ການສືບຕ ໍ່ເຄືິ່ອນໄຫວກ ດຈະກໍາ ຢູ່ໃນ 240 ບ້ານເປົັ້າໝາຍ ທີິ່ຕັັ້ງຢູ່ພາຍໃນ 17 ເມືອງ ທີິ່

ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ 1 (ຫ ງັວັນທ ີ06/2024 ເມືິ່ອໂຄງການ 1 ຊ ັ້ນສ ດລົງ) 

ການສືບຕ ໍ່ສະໜັບສະໜູນ ບັນດາບ້ານ ທີິ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ 1 ຈະບ ໍ່ລວມເອົາ ການສະໜັບສະໜູນທຶນເພີິ່ມຕືິ່ມ, ແຕ່

ຈະເນັັ້ນໃສ່ ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງດ້ານວ ຊາການ (ເຊັົ່ນ: ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນກ ດຈະກໍາປະຈໍາປີ, 

ແລະ ການຕ ດຕາມ ແຜນນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແລະ ການປຽ່ນແປງ ຄວາມປົກຫ ມ້ຂອງປ່າໄມ)້, ນອກເໜືອຈາກ ການເຊືິ່ອມ

ໂຍງເຂົັ້າກັບ ບັນດາບ ລ ສັດຈາກພາກເອກະຊົນ ຢ່າງເລ ກເຊ ິ່ງ ເພືິ່ອໃຫ້ການລງົທຶນ ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ມີຄວາມແບບຍືນ
ຍົງ, ບ ໍ່ມກີານຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ, ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວຕໍາ່ (ສໍາລັບ ເລອືກສ ນຄ້າ

). ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ ຍ້ອນວ່າພືດຈໍານວນຫ າຍທີິ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກບັນຊີຂາວ ຈະເຂົັ້າສູ່ຂັັ້ນຕອນການ

ຜະລ ດ ສະເພາະແຕ່ 2-4 ປ ີຫ ັງຈາກການສ້າງຕັັ້ງ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ການສືບຕ ໍ່ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວ ຊາການ ແລະ ດ້ານ

ການສົົ່ງເສີມ ຈາກ PAFO ແລະ DAFO ຈະຊ່ວຍສືບຕ ໍ່ເສີມສ້າງ ຄວາມຍືນຍງົ ຂອງໂຄງການ 1, ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶິ່

ງ ຂອງ ຍ ດທະສາດທາງອອກການປະສານງານ ຂອງ ໂຄງການ. ການສະໜອງທຶນ ສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນຄ ້ມ

ຄອງປ່າໄມປ້ະຈໍາປີ ແລະ ການລງົທຶນ ໃນການເຮັດກະສ ກໍາແບບຍນືຍົງ ສໍາລັບບາ້ນເຫ ົົ່ານີັ້ ຈະມາຈາກ ການເບີກຈ່າຍ

 
22 The Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) and Laos is used synonymously throughout the Funding Proposal Package.   
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ເງ ນຕາມຜົນງານ ເຂົັ້າບັນຊ ີVFAG ຫ ງັຈາກ 2 ປີ ຂອງ ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ທີິ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຊືິ່ງຈະຖືກເບີກຈ່າຍ 

ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ກ່ອນທ້າຍ ຂອງໂຄງການ 1. 

ນອກຈາກ ການຂະຫຍາຍພືັ້ນທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ ອອກໄປສູ່ 3 ແຂວງແລ້ວ, ໂຄງການ 2 ຈະຊ່ວຍ 240 ບາ້ນ, 

ທີິ່ໃນປັດຈ ບັນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1 ແລະ ຍັງຈະລວມມີ ບັນດາມາດຕະການປັບຕົວ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ສາມາດຫັນໄປສູ່ ການຄ ້ມຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມ ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົນທານກັບສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນເຂດ
ເນີນສູງ ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຖ ງແມ່ນວ່າ ພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ ຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດໃດໜືິ່ງ (ໃຫເ້ບ ິ່ງໝວດ ກຽ່ວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ດັົ່ງລ ມ່ນີັ້) ແລະ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1, ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ຈາກ ການປັບຕົວ ໄດ້ຖືກຍົກ

ໃຫ້ເຫັນ ໂດຍ iTAP ແລະ ກອງເລຂາ ຂອງ GCF ວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີິ່ຈະກໍານົດກອບ ຂອງ ໂຄງການ 2 

ຄືນໃໝ່ ໃນນາມເປັນບັນຫາທີິ່ເພີິ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່, ບັນຫາຕົັ້ນຕ  ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ທີິ່ຖືກເລືອກ ຂອງ ໂຄງການ 1 ແລະ 2 ແມ່ນ

ຍັງເປັນ ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່. ສະນັັ້ນ, ຈ ດສ ມຂອງໂຄງການ 2 ຈະຍັງຄົງເນັັ້ນໃສ່ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນ

ແກ້ວ ຕາມການສະເໜີ ແລະ ອະນ ມັດ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1.  

 

ເພືິ່ອບັນລ ການຫັນປ່ຽນດັົ່ງກ່າວ, ແຜນງານ ໄດລ້ະບ ໄວ້ແລ້ວ ຢູ່ໃນ FP 117 (ຊືິ່ງວາ່ໃນນັັ້ນ, ມີໂຄງການ 2 ນອນຢູ່ນໍາ) 

ຈະ: 

▪ ເສມີສາ້ງ ສະພາບແວດລອ້ມທີິ່ເອືັ້ອອາໍນວຍ ແກ ່ວຽກງານ REDD+ ຜ່ານທາງ ວ ທກີານຕ ໍ່ໄປນີັ້: ເສີມຂະຫຍາຍ 

ໃຫມ້ີການລົງທຶນ ທາງດ້ານທຶນຮອນເຂົັ້າໃນວຽກງານກະສ ກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ທົນທານຕ ໍ່

ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ບ ໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ ້- ລວມທງັ ການສະໜອງ ການລົງທຶນ ແກ່ ການປບັຕົວເຂົັ້າກັບ

ການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ພາຍໃຕ ້ຮ່ວງທນຶດ ນຟ້າອາກາດ ຂອງ EPF ທີິ່ຖກືສ້າງຕັັ້ງຂືັ້ນ 

ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1 (ໂຄງການ 2); ປັບປ ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ກອບນ ຕ ກາໍ ແລະ ລະບຽບການ ແກ່ 

ຂະແໜງປາ່ໄມ້ (ສໍາເລັດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1); ແລະ ປບັປ ງ ການບັງຄັບໃຊ ້ກອບລະບຽບການໃໝ ່(ທັງ

ໂຄງການ 1 ແລະ 2). ໂຄງການ 2 ຈະສືບຕ ໍ່ເສີມສ້າງ ກອບວຽກ ສໍາລັບປັບປ ງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ບັນດາມາດ

ຕະການ ທີິ່ເຂົັ້າມາໃໝ,່ ໂດຍມທີງັ ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ NDC ລ້າສ ດ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະລວມມີ ການຮັບປະກນັວ່າ ການ

ນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ການວາງແຜນປ່າໄມ້ ແມ່ນມີການລາຍງານຂ ໍ້ມນູ ກ່ຽວກັບສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ, ແລະ ມາດ

ຕະການທີິ່ຖືກເລືອກ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສະໜັບສະໜູນ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ການທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ການ
ປ່ອຍອາຍເຮອືນແກ້ວ ເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ກ ຍັງ ສືບຕ ໍ່ເສີມສ້າງ ຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ ຂອງຊີວ ດການເປັນຢູ່

ພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ, ລະບົບນ ເວດ ແລະ/ຫ  ືເສີມສ້າງ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. 
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▪ ສະໜບັສະໜນູ ການສບືຕ ໍ່ຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ຂະບວນການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແບບເຊືິ່ອມສານກນັ ແລະ ມກີານ
ປບັປ ງ (ໂຄງການ 1 ແລະ 2),23 ຊືິ່ງລວມມ ີການວາງແຜນ ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ໃນຂະນະທີິ່ ຮັບປະກນັໃຫ້ແຜນ

ຕ່າງໆ ໄດມ້ີການແຈ້ງຂ ໍ້ມູນກຽ່ວກັບສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ 

ໃນລະດັບອ່າງໂຕງ ທີິ່ກ້ວາງກວາ່ນີັ້. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ຈະຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີແນວທາງປະຕ ບັດ ທີິ່ອີງໃສ່ລະບົບນ ເວດ ຢູ່

ໃນການປັບຕົວ, ທີິ່ມມີາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການປະຕ ບັດ ເຮັດກະສ ກໍາ ທີິ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ

ຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ, ແລະ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ຈະປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນການເສີມສ້າງ 

ຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ ຂອງ ບັນດາຊຼຸມຊົນທອ້ງຖ ິ່ນ ແລະ ລະບົບນ ເວດ ທີິ່ຢູ່ພາຍໃນອາ່ງໂຕງ່, ນໍໍ້າຖ້ວມ, 

ໂດຍສ ມໃສ່ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຕ ໍ່ ການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງ

ອ ນຫະພູມ, ໄພແຫ້ງແລງ້ ແລະ ຄວາມຮອ້ນທີິ່ຮ ນແຮງ, ແລະ ໄຟໄຫມ້ປາ່, ລວມທງັ ເຫດການຝົນຕົກຮ້າຍແຮງ. 

▪ ສະໜບັສະໜນູ ການເຮດັກະສກີາໍ ແລະ ກະສ ກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້ແບບປະສມົປະສານ ທີິ່ບ ໍ່ຕດັໄມທ້າໍລາຍປາ່ ແລະ ທີິ່
ສາມາດທນົທານກບັ ສະພາບດ ນຟາ້ອາກາດ ໂດຍ ການສົົ່ງເສີມ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ທີິ່ທົນທານກັບສະພາບດ ນ

ຟ້າອາກາດ ແລະ ການແກໄ້ຂບັນຫາທາງດ້ານກະສ ກໍາ (ເຊັົ່ນ) ການເພີິ່ມຜະລ ດຕະຜົນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອາດ

ສາມາດ ໃນການປັບຕົວ ຂອງຊາວກະສ ກອນ, ເພີິ່ມທະວກີານເຊືິ່ອມໂຍງ ຂອງ ຊາວກະສ ກອນ ເຂົັ້າໃນຕ່ອງໂສ້

ມູນຄ່າກະສ ກໍາທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ປອ່ຍອາຍກາກບອນຕ່ໍາ ແລະ ປັບປ ງການເຂົັ້າເຖ ງການ
ເງ ນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກເອກະຊົນ ຢູ່ໃນກ ດຕະກໍາການເຄືິ່ອນໄຫວເສດຖະກ ດ ທີິ່ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ກົດດັນ ຕ ໍ່ ປ່າໄມ ້(ໂຄງການ 2). ໃນຂະນະທີິ່ ການຂະຫຍາຍກະສ ກ າ ແລະ ການບ ກເບກີເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ 

ແມ່ນເປັນໜືິ່ງ ໃນບັນດາສາເຫດຕົັ້ນຕ  ຂອງ ການທໍາລາຍປາ່, ການເຂົັ້າໄປແກໄ້ຂນີ ແນໃສ່ບັນດາສາຍເຫດ

ພືັ້ນຖານ ລວມທງັ ການເຂົັ້າເຖ ງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເງ ນ, ສະພາບການດ້ານການເງ ນ ທີິ່ບ ໍ່ພຽງພ ສໍາລັບ

ກະສ ກໍາ - ຈ ນລະວ ສາຫະກ ດ, ວ ສະຫະກ ດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs), ການເຂົັ້າເຖ ງຕະຫ າດ, ການ

ຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການບງັຄບັໃຊ,້ ແລະ ອືິ່ນໆ. ໂຄງການ ຍັງຈະສະໜັບສະໜູນ ຊາວກະສ ກອນ ໃຫ້ມີລາຍ

ຮັບທີິ່ຫ າກຫ າຍ, ສົົ່ງເສີມສ ນຄ້າກະສ ກໍາທີິ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ລະບົບກະສ ກໍາທີິ່ເໝາະສົມກັບ ສະພາບການທີິ່ຫ າກ

ຫ າຍ, ລວມທງັ ຊີວະທ ລະນີຟີຊ ກ  ແລະ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ຫ າກຫ າຍ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ໂຄງການທີ 2 ສ້າງຂືັ້ນ ບົນບົດຮຽນ ທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກ ໂຄງການທີ 1 ແລະ ໄດ້ກໍານົດ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນ

ການເລັງເປົັ້າໝາຍໃສ່ ກະສ ກໍາ, ຈ ນລະວ ສາຫະກ ດ, ວ ສະຫະກ ດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs), ບ່ອນທີິ່

ຂາດໂອກາດທາງດ້ານການເງ ນ ອນັເນືິ່ອງມາຈາກ i) ການເຈາະເຂົັ້າເຖີງ ເຂດຫ່າງໃກສອກຫ ກີ ຂອງ ສະຖາບັນ

ການເງ ນລາວ (FI) ຍງັເຮັດບ ໍ່ໄດ້ດີ, ii) ອັດຕາດອກເບ້ຍທີິ່ສູງ ແລະ ບ ໍ່ເຫມາະສົມ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ມີການກູ້ຢືມ; iii) 

ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໃນການປ່ອຍກູ ້ໃຫແ້ກ່ຂງົເຂດກະສ ກໍາ, ແລະ iv) ຈ ນລະວ ສາຫະກ ດ, ວ ສະຫະກ ດຂະ

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ຂາດຄວາມສາມາດ ແລະ ຂາດສີິ່ງຄໍໍ້າປະກັນ ທີິ່ພຽງພ , ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງເຮັດ

ໃຫ້ ບັນດາສະຖາບັນການເງ ນ ບ ໍ່ຢາກໃຫເ້ຂົາເຈົັ້າກູ້ຢືມ. ເນືິ່ອງຈາກມີຈໍານວນ ຈ ນລະວ ສາຫະກ ດ, ວ ສະຫະກ ດຂະ

 
23 Project 1 developed a revised template and improved approach for PLUP that Project 2 will utilize, based on the successful expe-
riences and lessons learned from Project 1. 
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ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫ າຍກວາ່ 800 ຫົວໜ່ວຍ ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ, ເຂາົເຈົັ້າມັກຈະຖືກມອງຂາ້ມ ໃນການ

ສົນທະນາກ່ຽວກບັຄວາມຍືນຍງົ, ແລະ ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ຈືິ່ງຖືກເຊືິ່ອມໂຍງ ຢ່າງບ ໍ່ພຽງພ  ເຂົັ້າໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ທີິ່

ສອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖີງ ການບ ໍ່ທາໍລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ, ຊືິ່ງຈໍາກັດ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຜູ້ມີບົດບາດ 

ທີິ່ສໍາຄັນ ຢູ່ໃນຈ ດທີິ່ເຊືິ່ອມຈອດກນັ ຂອງ ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່, ລະບົບການຜະລ ດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. 

▪ ສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ການຄ ມ້ຄອງຈດັສນັພມູ ທດັປາ່ໄມ ້ແບບຍນືຍງົ (SFM) ແລະ ການຟືັ້ນຟ ູ

ພມູ ທດັປາ່ໄມ ້(FLR) ທີິ່ກວມເອົາເນືັ້ອທີິ່ຫ າຍກວ່າ 1.5 ລາ້ນເຮັກຕາ ຂອງທີິ່ດ ນປາ່ເສືິ່ອມໂຊມ (ໂຄງການທີ 1 

ແລະ 2). ແຜນຄ ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ຈະຖືກສ້າງຂືັ້ນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂດຍ

ໂຄງການ ທີິ່ພ ຈາລະນາ ບັນດາມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມທ້າໍລາຍປາ່ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ,້ 

ເພີິ່ມທະວີການຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້, ກໍານົດໂອກາດ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມທົນທານ ຂອງ ລະບົບ

ນ ເວດປ່າໄມ ້ແລະ ຊຼຸມຊົນ ທີິ່ຢູ່ພາຍໃນ ເຂດອາ່ງໂຕ່ງ ຜ່ານທາງ ການປັບຕົວທີິ່ອງີໃສ່ລະບົບນ ເວດ (ເຊັົ່ນ: ການ

ຟືັ້ນຟູເຂດແຄມຝັັ່ງ ແລະ ພືັ້ນທີິ່ແມ່ນໍໍ້າລາໍທານ, ທີິ່ຫ ຼຸດການຕົກຕະກອນ ຜ່ານທາງ ການເພີິ່ມຄວາມປົກຫ ້ມຂອງ

ພືດ, ໃນບັນດາການປະຕ ບັດອືິ່ນໆ). ໂຄງການ 2 ຈະສືບຕ ໍ່ ເສີມສ້າງ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ກຽ່ວກັບ ການປ່ຽນແປງ

ດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ລວມມີ ເພີິ່ມການເນັັ້ນໜັກໃສ່ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມທົນ

ທານ ຕ ໍ່ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ສ້າງຂືັ້ນ ຢູ່ພາຍໃນ ການສ້າງແຜນການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ,້ ຂະບວນການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາ ປ່າໄມ້ບາ້ນ ແລະ ເຂດປາ່ສະຫງວນ. 

ໂຄງການ 1 (FP117) ໄດ້ວາງພືັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ, ລວມທງັການ ສະໜັບສະໜູນ 

ການລວມເອາົນະໂຍບາຍ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ກອບລະບຽບການ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ປັບປ ງ
ລະບົບ  ລະບົບ MRV, ແລະ ອືິ່ນໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ມັນຍງັສະໜັບສະໜູນ ບັນດາການແກ້ໄຂ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ຕົວຈ ງ ຂອງ 

3 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລ ີແລະ ຫ ວງພະບາງ. ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ເພືິ່ອບັນລ ການຫັນປ່ຽນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໄປ
ສູ່ ການປະຕ ບັດການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແລະ ປາ່ໄມ້ ແບບປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວຕ່ໍາ ແລະ ທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ
, ແມ່ນຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນເພີິ່ມຕືິ່ມ - ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ ຢູ່ໃນ ແນວທາງປະຕ ບັດເປັນແຜນງານ ຢູ່ພາຍໃນ 
FP 117. ຖ້າເວົັ້າສະເພາະແລວ້, ໂຄງການທ ີ 2 ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະສ້າງຂືັ້ນ ບົນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງ 
ໂຄງການທີ 1, ໃນຂະນະທີິ່ຜັນຂະຫຍາຍ ການປະຕ ບັດ ວຽກງານກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບດ ນຟ້າ
ອາກາດ, ປ່ອຍອາຍເຮອືນແກ້ວຕ່ໍາ ແລະ ບ ໍ່ທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ໃນທົົ່ວ 6 ແຂວງ (ລວມທງັ 3 ແຂວງທີິ່ເພີິ່ມເຂົັ້າມາຕືິ່ມ ຄື: 
ບ ໍ່ແກ້ວ, ຫ ວງນໍໍ້າທາ ແລະ ອ ດົມໄຊ), ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນປະເທດ ເພືິ່ອປົດລັອກ ການຈ່າຍເງ ນຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ

ອາຍເຮືອນແກ້ວ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ມັນຍັງສ້າງຂືັ້ນ ບົນບົດຮຽນ ທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກໂຄງການທີ 1 ແລະ ລວມເອົາ 
ບັນດາມາດຕະການເພີິ່ມຕືິ່ມ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ ການລະດົມແຫ ່ງທຶນເພີິ່ມຕືິ່ມ ຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ. ຍີິ່ງໄປກວາ່ນັັ້ນ, ມັນຍັງຈະພັດທະນາ ຄວາມສາມາດ ແລະ ໂອກາດ ແກ່ ບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ກອງທຶນພາຍໃນ
ປະເທດ ເພືິ່ອລະດົມທຶນເພີິ່ມຕືິ່ມ ຈາກການເງ ນດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ນໍາສົົ່ງທືນ ຢ່າງມີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນ 
ໃຫແ້ກ່ການລງົທຶນ ໃນການປບັປ ງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ໂຄງການທ ີ
2 ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖ ງ ຄວາມຈໍາເປນັອັນຮີບດ່ວນ ຂອງການລງົມປືະຕ ບັດ ເພືິ່ອຮັບມືກບັ ການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟ້າ
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ອາກາດ, ແລະ ແນໃສ່ ເພືິ່ອເພີິ່ມທະວີ ການສົມທົບກັນ ລະຫວາ່ງ REDD+ ແລະ ກ ດຈະກ າຕ່າງໆ ທີິ່ສ້າງຄວາມທົນ

ທານ ແກ ່ ລະບບົນ ເວດ ແລະ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ແຜນງານ 
NDC ລ້າສ ດ ຂອງ ສປປ ລາວ ( 2021). ເພາະສະນັັ້ນ, ໂຄງການ 2 ຈືິ່ງເປັນໂຕເພີິ່ມຕືິ່ມ ແລະ ເສີມໃສ່ ໂຄງການທີິ່ 
1 ແລະ ທງັສອງໂຄງການ ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ ການຫັນປ່ຽນ ຢູ່ໃນຂະແໜງປາ່ໄມ້ ແລະ ການນ າໃຊ້ທີິ່ດ ນ 
ໃນ ສປປ ລາວ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍການປົດລັອກ ການຈ່າຍເງ ນທີິ່ອ ງຕາມຜົນງານເພີິ່ມຕືິ່ມ, ແລະ ແຫ ່ງທນຶ 
ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຄ ້ມຄອງ ຜ່ານທາງ ກອງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນພາຍໃນປະເທດ ທີິ່ມຄີວາມ
ອາດສາມາດ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ສໍາລບັ ການເງ ນດ ນຟ້າອາກາດ.  

ໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍສາມໝາກຜົນ, ດັົ່ງທີິ່ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບຕ ໍ່ໄປນີັ້.24  

 

 
ຮບູ 4: ພາບລວມ ຂອງ ໂຄງການ 

 

ອງົປະກອບ 1: ການສາ້ງ ສະພາບແວດລອ້ມ ທີິ່ເອືັ້ອອາໍນວຍ ແກ ່ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ REDD+ 

ອົງປະກອບ 1 ໄດແ້ກ້ໄຂ ບັນດາອ ປະສັກ ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີິ່ນ, ລວມທງັ ບັນດາມາດຕະການ ທີິ່ແນໃສ່

ຜັນຂະຫຍາຍ ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນກຽ່ວກັບສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ, ສ້າງ

 
24 Note: Project 1 used the term ‘outputs’ instead of components. In order to ensure alignment with the GCF Integrated Results 
Management Framework and new Funding Proposal Template, the term ‘component’ is applied under Project 2. Outputs under 
GCF’s IRMF are “Changes delivered as a result of project/programme activities that contribute to the achievement of outcomes.” – 
GCF. 2022. Guidance Note to support the completion of the IRMF elements of the revised funding proposal template for PAP and 
SAP, p. ii. 

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp-template-guidance-note.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp-template-guidance-note.pdf
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ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ຮັບປະກັນການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ, ປບັປ ງ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍ ແລະ ການຕ ດຕາມ, ແລະ ຜັນ

ຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັບປະກັນ ການເຂົັ້າເຖີງ ການສະໜອງທຶນແບບຍນືຍົງ ສໍາລັບຂະແໜງນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແລະ ປາ່ໄມ້. 

ການດັດປັບຕົັ້ນຕ  ຈາກໂຄງການ 1 ຫາ ໂຄງການ 2: ການປ່ຽນແປງທີິ່ໂດດເດັົ່ນຈາກ FP117 ປະກອບມ ີ

ການໂຍກຍ້າຍກ ດຈະກໍາທີິ່ໄດ້ສໍາເລັດ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1 (ການລວມເອົາ REDD+ ເຂົັ້າໃສ່ໄປໃນ NDC 

ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ກອບລະບຽບການ). 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ລະບົບ MRV ແມ່ນຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ອົງການໄຈກາ, ແຕ່ແນວໃດກ ໍ່

ຕາມ ແມ່ນຢູ່ນອກໂຄງການ 2. 

ອງົປະກອບ 2: ການແກໄ້ຂດາ້ນຕະຫ າດ ສາໍລບັ ສາເຫດການທາໍລາຍປາ່ໄມ ້ ທີິ່ມາຈາກການຜະລ ດກະສ ກາໍ: 

ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ການຜະລ ດກະສ ກາໍແບບຍນືຍງົ ແລະ ບ ໍ່ຕດັໄມທ້າໍລາຍປາ່ (ໃນເນືັ້ອທີິ່ 17,400 ເຮກັຕາ ແລະ ເລງັ

ເປົັ້າໝາຍ ຢາ່ງໜອ້ຍໃສ ່17,400 ຄວົເຮອືນ) 

ອົງປະກອບ 2 ສ້າງຂຶັ້ນ ບົນປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາພາຍໃນປະເທດ ຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີັ້ ທີິ່ສັງເກດເຫັນ ຄວາມ

ກ່ຽວຂອ້ງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ຈ ນລະວ ສາຫະກ ດ, 

ວ ສະຫະກ ດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ເພືິ່ອລງົທຶນໃສ່ໃນ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສ ກໍາ ທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບດ ນ

ຟ້າອາກາດ, ບ ໍ່ທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ແລະ ທີິ່ປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວຕໍ່າ. ໂຄງການ ຈະສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ໃຫແ້ກ່ ບັນດາ

ຈ ນລະວ ສາຫະກ ດ, ວ ສະຫະກ ດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSME) ທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການ

ພັດທະນາ ວົງເງ ນສ ນເຊືິ່ອສີຂຽວ ໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການ ເພືິ່ອຊ່ວຍ ລະດົມການລົງທຶນ ຂອງ ພາກເອກະຊົນ ຢູ່ໃນການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົັ້າກບັ ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ. 

ອົງປະກອບ 2 ແກໄ້ຂ ສາເຫດຕົັ້ນຕ  ຂອງ ການທາໍລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປາ່ໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ. ມັນສະຫນອງ 

ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນພືັ້ນທີິ່ ຜ່ານທາງ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ການຂະຫຍາຍ ກ ດຈະກໍາຜະລ ດກະສ ກໍາ

ຕາມປະເພນີ ເຂົັ້າໄປໃນ ພູມ ທັດປາ່ໄມ.້ ນອກຈາກນັັ້ນ, ການສົົ່ງເສີມ ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາແບບຍືນຍົງ (PSAP) ແລະ 

ຄໍານ ຍາມ ຂອງ 32 ຕົວ ແບບກະສ ກໍາແບບຍືນຍົງ ໃນ"ບັນຊີຂາວ" (ໃຫ້ເບີິ່ງຕາຕະລາງ ຂາ້ງລ ມ່ນີັ້) ປະກອບມ ີລັກສະນະ 

ການປັບຕົວ ເຂົັ້າກັບ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດ ນຟ້າອາກາດ ຜ່ານທາງ ການເລອືກແນວພັນພືດ ທີິ່ແຂງແຮງ, ການສົົ່ງເສີມ 

ການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ, ການປູກພືດປົນກັນ, ແລະ ການຍອມນໍາໃຊ ້ ວ ທີການປ ງແຕ່ງ ທີິ່ປອ່ຍອາຍເຮືອນ

ແກ້ວຕ່ໍາ ທີິ່ນໍາໃຊ້ ໂດຍ ຊາວກະສ ກອນ (ເຊັົ່ນ: ການປ ງແຕ່ງເມັດກາເຟແຫ້ງ, ການຕາກແດດໃຫແ້ຫ້ງ). ດ້ວຍການ

ສົົ່ງເສີມ ຕົວແບບການເຮັດກະສ ກໍາທີິ່ຫ າກຫ າຍ, ໂຄງການ ຍງັຈະເລງັໃສ່ ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍ ໃນ

ການຜະລ ດກະສ ກໍາ, ທີິ່ຈະສ້າງ ຄວາມທົນທານ ແກ່ ຊາວກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ຜູ້ທີິ່ມກັຈະອາໄສ ການປູກພືດ ລະດູ

ໜຶິ່ງ ຫ  ືສອງລະດູ ຕາມຄວາມແປຜັນຂອງດ ນຟ້າອາກາດ (ເຊັົ່ນ: ສາລີໃນເຂດເນີນສູງ). 
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ການດັດປັບຕົັ້ນຕ  ຈາກໂຄງການ 1 ຫາ ໂຄງການ 2: ອງົປະກອບນີັ້ ໄດ້ຖືກດັດປັບ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຈາກ ການສ້າງແນວ

ຄວາມຄ ດໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1 ເພືິ່ອໃຫມ້ີການເນັັ້ນໜັກຫ າຍຂືັ້ນ ໃສ່ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສ ກໍາ, ຜູ້ມີບົດບາດ

ຈາກພາກເອກະຊົນ, ແລະ ຂ ໍ້ແກໄ້ຂດ້ານການຕະຫ າດ ສໍາລັບ ສາເຫດການທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ທີິ່ມາຈາກການຜະລ ດກະສ 

ກໍາ. ການດັດປັບ  ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ໂຄງການ 1, ດັົ່ງນັັ້ນ ໂຄງການ 2 ຈະເຫັນ ການສືບຕ ໍ່ກ ດຈະ

ກໍາ ທີິ່ຈະຖືກຜັນຂະຫຍາຍ ໄປສູ່ 240 ບ້ານ ທີິ່ເຂົັ້າມາເພີິ່ມ. 

ຕາຕະລາງ 1: ກ ມ່ຍອ່ຍສ ນຄາ້ ທີິ່ຢູໃ່ນບນັຊຂີາວ 
ສ ນຄາ້  ບາດກ້າວໃນການສ້າງມນູຄ່າເພີິ່ມ ຜະລ ດຕະພັນທີິ່ຄາດວ່າ 

ຈະເປນັໂຕສ ດທາ້ຍ 
ກາເຟ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ຫມັກ, ສີ, ຂົັ້ວ, ຫ ້ມຫ ໍ່ ເມັດກາເຟຂຽວ 

ກາເຟຂົັ້ວ 
ຊາ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ຫມັກ, ຕັດ, ຫ ້ມຫ ໍ່ ຊະນ ດພັນຊາຂຽວ ຫ ື ຊາ

ດໍາ  
ຕົັ້ນເປອືກບງົ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ຕັດ, ສີ, ເຮັດເປັນແປ້ງ

ປຽກ, ຫ ້ມຫ ໍ່ 

ທູບ 

ຕົັ້ນໝາກນໍໍ້າ
ມນັເກາົ  

 ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ສະກັດນໍໍ້າມັນ, ໃສ່ແກ້ວ ນໍໍ້າມັນສໍາລັບທາ 

ຕົັ້ນຍານ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ລ້າງ, ແຍກເກດ, ຫ ້ມຫ ໍ່ ຜົງຫອມ 

ຢາງພາລາ  ທໍາຄວາມສະອາດ, ໜີບ, ຮົນດ້ວຍ

ຄວາມຮ້ອນ, ແຍກເກດ 

ແຜນຢາງພາລາ, ໄມ້ 

ປ ສາ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ຕັດ, ບົດ, ແຍກເກດ, 

ເຮັດເຍືັ້ອເຈ້ຍ, ຫ ້ມຫ ໍ່ 

ປ ສາ 

ໄມ້ປອ່ງ  ຕາກໜ ໍ່ໄມ້ ແລະ ລໍາ ໃຫ້ແຫ້ງ, ໝັກໜ ໍ່

ໄມ,້ ຮັກສາໜ ໍ່ໄມ້, ຕັດລໍາໄມ້ປ່ອງ, ສີ

ສໍາລັບເຮັດເຍືິ່ອເຈ້ຍ, ແຍກເກດ, 

ຜະລ ດເຄືິ່ອງຫັດຖະກໍາ, ຫ ້ມຫ ໍ່. 

ອ້ອຍ, ໜ ໍ່ໄມ້, ຈັກສານ, 
ເຍືັ້ອໄມ້ 

ໝາກແໜງ່  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ບົດ, ແຍກເກດ, ຫ ້ມຫ ໍ່ ເມັດ, ຜົງໝາກແໜ່ງ 

ຫວາຍ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ຮົມ

ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ,  ແຍກເກດ, ການຜະ
ລ ດເຄືິ່ອງຫັດຖະກໍາ 

ເຄືິ່ອງຫັດຖະກໍາ, ເຟີນີ

ເຈີ, ຮັກສາໜ ໍ່ 

ໝາກແຄນ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ບົດ,  

ແຍກເກດ, ຫ ້ມຫ ໍ່ 

ເປືອກໝາກແຄນ 

ແຂມ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ແຍກ

ເກດ, ຜະລ ດຟອຍມ 

ຟອຍ 

ໝາກເຄອືນໍໍ້າ
ມນັ 

 ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ຮັກສາໄວ້, ຂົັ້ວ, ແຍກ, 
ແຍກເກດ, ຫ້  ມຫ ໍ່ 

ແກ່ນ, ນໍໍ້າມັນ, ຄີມ, 
ເຄືິ່ອງສໍາອາງ 
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ຝ້າຍ  ທໍາຄວາມສະອາດ, ແຍກເກດ, ປັັ່ນໝ ນ ເຄືິ່ອງຈັກສານ, ເຄືິ່ອງນ ່ງ
ຮົມ 

ຖົົ່ວ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ປອກເປືອກ, ທໍາຄວາມ

ສະອາດ, ແຍກເກດ, ສະກັດນ ັ້  າມັນ, ປ ງ

ແຕ່ງເປັນເຕົັ້າຮູ້, ການຫ ້ມຫ ໍ່ 

ເມັດຖົົ່ວ, ເຕົາຫູ, 

ຖົົ່ວງອກ, ນໍໍ້າມັນ 

ໝາກຖົົ່ວດ ນ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ປອກເປືອກ, ທໍາຄວາມ

ສະອາດ, ຂົັ້ວ, ສີ, ສະກັດນໍໍ້າມັນ, ຫ ້ມຫ ໍ່ 

ຖົົ່ວດ ນ, ນໍໍ້າມັນເບີ, ນໍໍ້າ
ມັນ 

ໝາຍເດອືຍ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ປອກເປືອກ, ທໍາຄວາມ

ສະອາດ, ຂົັ້ວ, ສີ, ສະກັດນໍໍ້າມັນ, ແຍກ
ເກດ, ຫ ້ມຫ ໍ່ 

ໝາກ, ແປ້ງ, ນໍໍ້າມັນ
ຈາກແກ່ນ 

ງາ  ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ຂົັ້ວ, 

ສີ, ສະກັດນໍໍ້າມັນ, ແຍກເກດ,ຫ ້ມຫ ໍ່ 

ແກ່ນ, ນໍໍ້າມັນ, ແປ້ງ
ປຽກ (Tahini) 

 

ອງົປະກອບ 3: ການຫ ຼຸດຜອ່ນການປຽ່ນແປງ ຂອງ ດ ນຟາ້ອາກາດ ແລະ ການລງົມປືະຕ ບດັການປບັຕວົ ຜາ່ນທາງປາ່ໄມ ້

ອົງປະກອບ 3 ຈະສ້າງຂືັ້ນບົນ ອງົປະກອບ 1 (ການສ້າງໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອາໍນວຍ), ແລະ ຈະຫ ຼຸດຜ່ອນ ການ

ປ່ອຍອາຍເຮອືນແກ້ວ ຜ່ານທາງ ການຄ ້ມຄອງພູມ ທັດປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການສົົ່ງເສີມ ການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປາ່ໄມ ້

(FLR), ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນ ທີິ່ດ ນເສືິ່ອມໂຊມ. ກ ດຈະກ າ 3.1 ເນັັ້ນໃສ່ ປ່າໄມ້ບາ້ນ, ໃນຂະນະທີິ່ ກ ດຈະກໍາ 3.2 ເນັັ້ນ

ໃສ່ ປ່າສະຫງວນ. 

ພົບເຫັນວ່າ ແນວທາງປະຕ ບັດ ທີິ່ຖືກຈັດຕັັ້ງ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1 ອົງປະກອບ 3 ມີຄວາມເໝາະສົມກັບ ສະພາບການ

ຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ, ບົດແນະນໍາ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1 ຈະຖືກນໍາໃຊ ້ເພືິ່ອເຮັດແບບດຽວກັນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ປາ່ໄມ້ບ້ານ 

ຢູ່ໃນທັງໝົດ 6 ແຂວງ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ແນວທາງປະຕ ບັດເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແບບຄອ່ຍເປັນຄ່ອຍໄປ ຂອງ 

ໂຄງການ ເພືິ່ອຜັນຂະຫຍາຍ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ (ເຊັົ່ນ: ການຄ ມ້ຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບາ້ນ, ກ ດ

ຈະກໍາການຄ ມ້ຄອງຈັດສັນປ່າໄມແ້ບບຍືນຍົງ ຢູ່ພາຍໃນ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ), ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີ

ຄວາມຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະຄ່ອຍໆສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ພະນັກງານລັດ ລວມທັງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຍ່ ງ ທີິ່ອາໃສປ່າໄມ ້

ພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ. ມັນສ້າງຂືັ້ນ ບນົປະສົບການທີິ່ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງ

ແຜນຄ ້ມຄອງ (ໂດຍອີງໃສ່ການວາງແຜນ ນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງເລ ກເຊ ິ່ງ), ແຕ່ກ ຍງັສະໜອງ ການສ້າງ

ຄວາມອາດສາມາດ ໂດຍການລົງເຮັດຕົວຈ ງ ແລະ ການເງ ນ ສໍາລັບຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປີ. ການຈ່າຍ

ເງ ນທີິ່ອ ງຕາມຜົນງານ ທີິ່ໄດ້ຄາດໄວ້ (ນັັ້ນກ ຄ:ື ການຈ່າຍເງ ນທີິ່ອ ງຕາມຜົນງານ, ທີິ່ຢູ່ໃນນີັ້ ຮຽກວາ່ bonus pay-

ments) ຈະເປັນຂົວຕ ໍ່ ໄລຍະຈົນກວ່າ ປາ່ໄມ້ສາມາດຖືກນ າໃຊ ້ ໃນທາງການຄາ້ ໄດ້ຕາມທີິ່ໄດ້ລະບ ໄວ ້ ຢູ່ຖາຍໃຕ້ 

ມາດຕາ 120 ຂອງ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະບັບປັບປ ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ດ້ວຍມີການອະນ ມັດ ແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ 
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ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ER-P, ບັນດາອງົການຕົວແທນ ພາຍໃນທອ້ງຖີິ່ນ ຈະໄດ້ຮັບເງ ນ ເພືິ່ອສະໜອງ ການບ ລ ການ ຂອງ

ຕົນ  ແລະ ຊຼຸມຊົນບາ້ນ ຈະໄດ້ຮັບເງ ນ ສໍາລບັ ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນຄ ້ມຄອງຈັດສັນ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.   

ການປັບປ ງຕົັ້ນຕ  ຈາກໂຄງການ 1 ຫາ ໂຄງການ 2: ການຂະຫຍາຍຈ ດສ ມ ຈາກ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ໄປສູ່ ການປບັຕົວເຂົັ້າ

ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ປະກອບມ ີ ການເຊືິ່ອມໂຍງທີິ່ຮັດແໜ້ນ ກັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ, ແລະ ການຄ ້ມຄອງອາ່ງໂຕງ່ (ພາຍໃຕ້ PLUP 

ທີິ່ຢູ່ພາຍໃນ ອງົປະກອບ 1) ແລະ ການສົົ່ງເສີມ ການປະຕ ບັດ ເພືິ່ອເພີິ່ມທະວ ີຄວາມທົນທານຕ ໍ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ 

(ເຊັົ່ນ: ການຟືັ້ນຟູພືັ້ນທີິ່ເສືິ່ອມໂຊມ, ການຄວບຄ ມຮອ່ງທີິ່ເກີດຈາກການຊຼຸດໂຕຂອງດ ນ, ການຮັກສາຕາຝັັ່ງແມ່ນໍໍ້າ, 

ແລະ ອືິ່ນໆ). ໄດ້ເອາົ ມາດຕະການກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ໃນປ່າຜະລ ດ ອອກ

ຈາກ ໂຄງການ 2. 

2.2 ການກະກຽມ ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັໂຄງການ 

ການກະກຽມ ດາ້ນການຈດັຕັັ້ງ 

ເນືິ່ອງຈາກ ໂຄງການ 2 ຈະສ້າງຂືັ້ນ ບົນພືັ້ນຖານຂອງໂຄງການ 1 ແລະ ຂະຫຍາຍພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ ອອກ

ໄປກວມເອາົ 6 ແຂວງ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ການຫ້າງຫາກະກຽມ ດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຈະບ ໍ່ມກີານປ່ຽນແປງ (ໃຫ້

ເບີິ່ງຮູບ ຂ້າງລ ມ່ນີັ້). ຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການແຫ່ງຊາດ (NPSC) ໃຫ້ການຊີັ້ນໍາ ດ້ານການບ ລ ຫານ ຂອງ ໂຄງການ, ທີິ່

ຮັບປະກັນການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ບັນດາກະຊວງ - ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນສໍາລັບໂຄງການ 1 ແລະ ພາຍຫ ັງໄດຮ້ັບການ

ອະນ ມັດໂຄງການ 2. ຄະນະ NPSC ໃຫກ້ານຊີັ້ນໍາທາງດ້ານຍ ດທະສາດ ຕ ໍ່ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແກ່ ຫນ່ວຍງານຄ ້ມ

ຄອງໂຄງການ ຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU) ແລະ ຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ (PPSC, ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ນ

ແຂວງ), ໃນຂະນະທີິ່ຮັບປະກັນ ການປະຕ ບັດໃຫ້ຖືກຕອ້ງຕາມ NDC, ຍ ດທະສາດ REDD+ ແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ຈ ດປະສົງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ໂຄງສ້າງ ຂອງ NPSC ສ້າງຂຶັ້ນບົນພືັ້ນຖານ ໂຄງສ້າງ

ການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ສໍາລບັ ວຽກງານ REDD+ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຍ້ອນແນວນັັ້ນ, ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+, ໃນ

ຖານະທີິ່ເປັນໜ່ວຍງານຮັບຜ ດຊອບ ຂອງລັດຖະບານ, ທາໍໜ້າທີິ່ເປນັສະເໝືອນ NPSC. 
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ຮບູ 5. ພາບລວມ ຂອງ ການຮວ່ມສະໜອງທຶນ ແລະ ການຫາ້ງຫາກະກຽມສນັຍາຕາ່ງໆ 
ແຫ ່ງທີິ່ມາ: ບົດສະເໜີຂ ທຶນ 

ຄູຮ່ວ່ມງານ ຂອງໂຄງການ 

ສໍາລັບໂຄງການ 2, ສໍານັກງານໃຫຍ່ GIZ (ໃນປະເທດເຢຍລະມນັ) ຈະເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນ ອົງການຈັດຕັັ້ງທີິ່ຖືກຍອມຮັບ 

(AE), ຊືິ່ງຄາ້ຍຄືກັບ ໂຄງການ 1. ຫ້ອງການ GIZ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈະປະຕ ບັດບົດບາດ ເປັນ ອົງການທີິ່ຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ (EE) ຂອງໂຄງການ 2 ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຊືິ່ງຕາ່ງໜ້າໂດຍ MAF ແລະ MoNRE) 

ຊືິ່ງວ່າ EPF ຈະຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການປະຕ ບັດ. ຮ່ວງທຶນການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ພາຍໃຕ ້ກອງທຶນ EPF, ທີິ່ໄດ້

ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນແລ້ວ ແລະຖືກດໍາເນີນການ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ 1, ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ເປັນກົນໄກນໍາສົົ່ງເງ ນ ໃຫແ້ກ່ໂຄງການ 

2 ໃນສາມແຂວງທີິ່ເຈົັ້າມາເພີິ່ມ. 

ການຈ່າຍເງ ນຊ່ວຍເຫ ືອລາ້ ທີິ່ສົົ່ງຜ່ານທາງ ຮ່ວງທຶນການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແມ່ນມີສາມປະເພດຄື: ເງ ນສໍາລັບ

ການດໍາເນີນງານ, ການຈ່າຍເງ ນລວ່ງໜ້າ ແລະ ການຈ່າຍເງ ນ ທີິ່ອ ງຕາມຜົນງານ. ການຈ່າຍເງ ນສໍາລບັການດໍາເນີນງານ 

ຮັບປະກັນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ບນັດາກ ດຈະກໍາ ທີິ່ໄດວ້າງແຜນໄວ ້(ເຊັົ່ນ, ມາດຕະການ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ

, ການຈັດຊືັ້ອ ປະກອນ, ແລະ ອືິ່ນໆ). ການຈ່າຍເງ ນລ່ວງໜ້າ ແມ່ນການຈ່າຍເງ ນອອກໂດຍອ ງຕາມການປະເມີນ ໄປໃຫ້

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ບັນດາກ ດຈະກໍາທີິ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ (ທີິ່ຖກືລະບ ໄວ ້ ຢູ່ໃນໃບສະເໜີຂ 

ງົບປະມານທີິ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ທີິ່ສົົ່ງອອກ ໂດຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໄປຫາ NPMU). ການຈ່າຍເງ ນທີິ່ອ ງຕາມ
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ຜົນງານ ແມ່ນເປັນການຈ່າຍເງ ນຕາມຜົນງານຕົວຈ ງ ຈາກ ຮ່ວງທຶນການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ເພືິ່ອ
ສະຫນັບສະຫນູນ ບັນດາກ ດຈະກໍາທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ ້ທີິ່ບັນລ ໄດ້ຕາມ ການວັດແທກຜົນງານ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. 

ໃນຄະນະທີິ່ ໂຄງການຈະເຂົັ້າຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຢູ່ຫ າຍ ຂະແໜງການ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ ກບັ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ມັນຈະ
ເປັນສ ິ່ງຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະສືບຕ ໍ່ ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ ຢ່າງໃກ້ຊ ດ ກບັ ບັນດາ ກະຊວງ, ກົມ, ອໍານາດການ

ປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ອງົການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, ຄະນະຊີັ້ນໍາ ແລະ ໜ່ວຍງານສະເພາະດ້ານ. ອງົການຈັດຕັັ້ງ 

ທີິ່ເປັນທາງການ ທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມ ປະກອບມ:ີ  

▪ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງສະເພາະກັບ REDD+: ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ, 

ຫ້ອງການ REDD+ ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ, ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານສະເພາະດ້ານ ໃນລະດັບຊາດ;      

▪ ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ:້ ລົງຮອດເມືອງ, ທີິ່ລວມມີ ລະດັບເມອືງ-ຍ່ອຍ ສໍາລັບ ສູນບ ລ ການດ້ານວ ຊາການ; 

ກົມກອງຕົັ້ນຕ  ຈະແມ່ນ ກມົປາ່ໄມ້, ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ພະແນກຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ບ້ານ ແລະ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ, ພະ

ແນກປ່າສະຫງວນ, ກມົສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ, ແລະ ກມົຄ ້ມຄອງທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ (DALAM);   

▪ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ: ລົງຮອດເມອືງ; ທີິ່ລວມມ ີກົມຄ ມ້ຄອງທີິ່ດ ນ; 

▪ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: ລງົຮອດເມືອງ; 

▪ ອໍານາດການປກົຄອງ: ຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ບວກກັບ ອໍານາດການປກົຄອງ ແລະ ຄະນະກໍາມະ

ການບ້ານ; 

▪ ແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND): ອງົການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ລົງຮອດ ຂັັ້ນບ້ານ, ມັກຈະເຄີຍຊ່ວຍ ການປຶກສາຫາລືໃນ

ທ້ອງຖີິ່ນ. 

▪ ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ (LWU): ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ລງົຮອດ ຂັັ້ນບ້ານ, ມກັຈະເຄີຍຊ່ວຍ ການປຶກສາຫາລື

ໃນທ້ອງຖີິ່ນ.  

ນອກຈາກນັັ້ນ, ແນວຄວາມຄ ດ ຂອງໂຄງການ ປະກອບມີ ບົດບາດທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ບ ໍ່ສງັກັດລັດ 

(NGO), ແລະ ອງົການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ໃນການສໍາເລັດໜ້າທີິ່ຮບັຜ ດຊອບ ຂອງ ລັດ/ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ. 

ໂຄງການ ຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ອງົການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ດ້ວຍການ ສະໜອງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ວຍ 

ເງ ນ ຂອງ GCF ສໍາລັບວຽກ ທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ຊຶິ່ງລວມມີ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ຂອງ

ການນໍາ, ການປຶກສາຫາລື, ການຕ ດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ແລະ ສໍາລັບ ສະໜອງ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 

ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃນລະດັບທ້ອງຖີິ່ນ. ຢູ່ໃນໂຄງການ 1, ອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ (CSO) ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ

ກ ດຈະກໍາຂັັ້ນບ້ານ, ລວມທັງ, ເຊັົ່ນວ່າ ຂະບວນການສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແບບຕືິ່ນຕົວສະໝັກໃຈ ໂດຍມີການ

ລາຍງານຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ລວ່ງໜ້າ (FPIC), ແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (PLUPs) ແລະ ສັນຍາ ວາ່ດ້ວຍການ

ຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບາ້ນ (VFMA), ຊືິ່ງຈະຂຶັ້ນກບັ ການສົນທະນາ ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີລ່ວງໜ້າ ຢູ່ຂັັ້ນບາ້ນ, 

ໂດຍມີການຊຼຸກຍູ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ CSO. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ອງົການຈັດຕັັ້ງ
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ສັງຄົມ ແມ່ນມແີຜນຈະຮັກສາໄວໃ້ນ ຢູ່ໃນໂຄງການ 2. ມອີົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ ຫ  ືNGO ຫ າຍປະເພດ ທີິ່ແຕກ

ຕ່າງກັນ ທີິ່ອາດສາມາດມີສ່ວນຮວ່ມ ຢູ່ໃນກ ດຈະກໍາ ຂອງ ໂຄງການ 2. ທາງເລອືກ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າ ຈະຖືກກາໍນົດລາຍລະອຽດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ:  

▪ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ (INGO): ອາດຈະມີ ບົດບາດທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ອງົການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທີິ່ບ ໍ່

ສັງກັດລັດ, ໂດຍສະເພາະ ໃນດ້ານ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ພາຍໃນທອ້ງຖີິ່ນ ແລະ ການໃຫຄ້ໍາປຶກສາ ຢູ່ໃນ

ເມືອງ, ຊຶິ່ງວ່າ ແຜນ ESMP ຄວນຈະຄົັ້ນຄົັ້ວ ແລະ ລະບ ບອກ; 

▪ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄມົ ໃນລະດັບທອ້ງຖີິ່ນ: ລວມມ ີອງົການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ ທ ກ ສະມາຄົມທີິ່ອ ງໃສຊາວ

ກະສ ກອນ, ສະຫະກອນ ຊາວນາ, ທະນາຄານບາ້ນ ແລະ ກ ່ມອືິ່ນໆ ທີິ່ຖກືສ້າງຂຶັ້ນ, ຊຶິ່ງບ ໍ່ລວມ ຄະນະບ້ານ ທີິ່ເປັນ

ສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງ ການສ້າງຕັັ້ນ ແບບເປັນທາງການ ມີບົດບາດສໍາຄັນ, ໃນການຮ່ວມມື ກບັ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທີິ່
ບ ໍ່ສັງກັດລັດ, ເພືິ່ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃນລະດັບ

ທ້ອງຖີິ່ນ, ຊຶິ່ງວ່າ ແຜນ ESMP ຄວນຈະຄົັ້ນຄົັ້ວ ແລະ ລະບ ບອກ; 

▪ ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ/ທີິ່ບ ໍ່ຫວັງຜນົປະໂຫຍດ: ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ ໂດຍທົົ່ວໄປ ແມ່ນມີຈໍານວນ

ໜ້ອຍ; ແຕ່ເຖ ງແນວໃດກ ຕາມ, ມີບົດບາດສໍາຄັນ ສໍາລບັເຂົາເຈົັ້າ ໃນການດໍາເນີນ ການ ສືບຕ ໍ່ ການປຶກສາຫາລ,ື 

ຊ່ວຍຂະບວນການ FPIC ຢູ່ໃນ ບ້ານ/ກ ມ່ບາ້ນ ທີິ່ຖືກເລອືກ ໂດຍພ ຈາລະນາ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະສົບການ 

ດ້ານ FLEGT ຂອງເຂົາເຈົັ້າ25, ຊຶິ່ງແຜນ ESMP ຄວນຈະຄົັ້ນຄົັ້ວ ແລະ ລະບ ບອກ. 

 

ຈະມີເວລາ ພຽງພ  ໃນການສະໜອງ ມາດຕະການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແກ່ ພະນັກງານອງົການຈັດຕັັ້ງລັດ ແລະ ອງົ
ການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ຢູ່ໃນໝົດທ ກກມົ ທີິ່ສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະ ໃນລະດັບທອ້ງຖີິ່ນ ແລະ ອງົການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ 

ທີິ່ລວມມ ີການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ. ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງສືບຕ ໍ່ ຜ່ານທາງ ອາຍ  ຂອງໂຄງການ

, ໃນຄະນະທີິ່ ການໝູນວຽນພະນັກງານ ແມ່ນເປັນສ ິ່ງທີິ່ເກີດຂຶັ້ນ ໂດຍປົກກະຕ  ຂອງ ລະບົບສະຖາບນັການຈັດຕັັ້ງລາວ. 

ຕົວຢ່າງທີິ່ດີ ສໍາລບັ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງອງົການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ໃນການຮ່ວມມື ດ້ານການພັດທະນາ ແມ່ນເຄືອຂາຍ 

ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄມົ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ໂຄງການ ProFLEGT ຂອງ GIZ. 

 

ການປະສານງານ ກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: 

KfW, World Bank, ADB ແລະ IFAD ຈະຮ່ວມສະໜອງທນຶ ຜ່ານທາງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສໍາລບັ 

ໂຄງການ 2. ການປະສານງານ ກບັ ຜູ້ສະໜອງທຶນ-ຮວ່ມ ເພືິ່ອທີິ່ຈະຫ້າງຫາກະກຽມ ການຄ ມ້ຄອງ ແບບເປັນອັນໜຶິ່ງ

 
25 In identifying Lao stakeholders in the FLEGT process leading to VPA, the following statement is on the EU-FLEGT website, “Civil 
society: A group of 20 civil society organizations (CSOs) formed the ‘Lao CSO FLEGT’ in 2015 through a transparent selection process, 
which identified five organizations to represent the group in the national FLEGT structures.” http://www.euflegt.efi.int/q-and-a-Lao 
PDR. 

http://www.euflegt.efi.int/q-and-a-laos
http://www.euflegt.efi.int/q-and-a-laos
http://www.euflegt.efi.int/q-and-a-laos
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ອັນດຽວ ຢູ່ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ ADB) ຈະເປັນສ ິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະຫ ີກລ້ຽງ ຄວາມທບັຊ້ອນກັນ, ການ

ຈ້າຍເງ ນ ສອງທົບ ສໍາລັບ ວຽກທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ທີິ່ຄາ້ຍຄືກັນ. ສໍາລັບ ແນວທາງ

ປະຕ ບັດ ການປົກປ້ອງ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຄາດວາ່ ຈະບ ໍ່ມີຄວາມຫຍ ງ້ຍາກ ຕ ໍ່ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ-ຮ່ວມ ທີິ່ວ່າ 

ADB, IFAD, KfW, ແລະ ທະນາຄານໂລກ ແມ່ນເປັນອງົການຈັດຕັັ້ງທີິ່ຖືກຍອມຮັບ ທັງໝົດ ຂອງ GCF (ຄາ້ຍໆ

ກັບ ກອງທຶນ GCF), ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ ຄວນຈະໄດ້ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ GCF´ ເປັນທີິ່ຮຽບຮ້ອຍ. ມັນຈະມີຄວາມ

ສໍາຄັນ ທີິ່ຈະຮັບປະກັນວາ່ ຄະນະຄ ້ມຄອງແຜນງານ ມີການຄ ້ມຄອງ, ຕ ດຕາມ ແລະ ຈັບຕາເບີິ່ງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ກອບວຽກ ແລະ ແຜນການຫ າຍຢ່າງ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ໄປທົົ່ວທ ກຂັັ້ນ 
ທັງ ຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແລະ ລະດັບທີິ່ລະບ ພືັ້ນທີິ່. 

2.3 ການມສີວ່ນຮ່ວມ ຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ສາໍລບັ ການອອກແບບໂຄງການ 

ທ ກຄັັ້ງ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໄດ້ຖືກພ ຈາລະນາ ເປັນອົງປະກອບທີິ່ສໍາຄັນ ຂອງ ແຜນງານ ຊືິ່ງ

ໄດ້ສືບຕ ໍ່ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການສ້າງໂຄງການ 2. ການປຶກສາຫາລື ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໄດລ້າຍງານເຖ ງ ການອອກແບບ

ໂຄງການ. ມັນສ້າງຂຶັ້ນ ບົນພືັ້ນຖານ ການປຶກສາຫາລື ທີິ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ 

ຈາກຫ າຍຝ່າຍ ໄດ້ດໍາເນີນ ຢູ່ໃນກອບ ຂອງໂຄງການ 1 ແລະ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງປະເທດ. ການ

ປຶກສາຫາລືເພີິ່ມຕືິ່ມ ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈາກຫ າຍຝ່າຍ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ ເພືິ່ອລາຍງານ ໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບ ການ

ອອກແບບ ໂຄງການ 2 ທີິ່ໄດ້ສະເໜີ, ຊຶິ່ງລວມມີ ການປກຶສາຫາລື ໃນລະດັບ ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ (ກ ມ່

ບ້ານ) ແລະ ລະດັບທ້ອງຖີິ່ນ. ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 7 ກ່ຽວກບັ 

FP) ສະໜອງ ພາບລວມ ຢ່າງລະອຽດ ສໍາລບັ ຂະບວນການດຶງເອົາຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີິ່ແຕກຕ່າງກນັ ເຂົັ້າມາຮ່ວມ ທີິ່

ໄດ້ຖືກດໍາເນີນການແລ້ວ, ຊຶິ່ງລວມມີ ລາຍລະອຽດ ຂອງ ຄໍາຄ ດເຫັນ ທີິ່ໄດ້ສະໜອງ, ແລະ ວ ທີການ ທີິ່ຂະບວນການ 

ລາຍງານ ການອອກແບບໂຄງການ. 
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3 ກອບນ ຕ ກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

3.1 ສົນທ ສັນຍາ, ອະນ ສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ສາກົນ 

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນຂະບວນການທີິ່ຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ໃນການປບັປ ງ ກົດເກນ ແຫ່ງກົດໝາຍ ດ້ວຍ

ການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ປບັປ ງ ບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ (PLR) ຂອງຕົນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນ 

ສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ລວມມີ ການເຂົັ້າເຖ ງ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄປຫາ ເຄືິ່ອງມືສ ດທ ມະນ ດ

ຕົັ້ນຕ  ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ. ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການປັບປ ງກົດໝາຍພາຍໃນ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກບັ ຄວາມ

ຕ້ອງການ ຂອງສົນທ ສັນຍາ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ ໂດຍ ລັດຖະບານລາວ. ເຄືິ່ອງມ ືສ ດທ ມະນ ດ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງ ທີິ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

ໄດ້ຍອມຮັບ ແມ່ນມີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

ຕາຕະລາງ 2. ສະຖານະພາບ ການຮບັຮອງສ ດທ ມະນ ດ ສາໍລບັ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ຊືິ່ສນົທ ສນັຍາ/ ລາຍລະອຽດ ໂຕຫຍ ໍ້ ຂອງ
ສົນທ ສນັຍາ 

ວນັທີລງົນາມ ວນັທຮີບັຮອງ, ການເຂົັ້າຫາ (a), ວນັ

ທີເຂົັ້າຫາ (d)  

ອະນ ສັນຍາ ຕ້ານການທ ລະມານ ແລະ  ການ
ປະຕ ບັດ ຫ ື ການລົງໂທດອືິ່ນໆ ທີິ່ໂຫດຮ່າຍ ແລະ 
ໄຮ້ມະນ ດສະທໍາ 

CAT 21 ກັນຍາ 

2010 

26 ກັນຍາ 2012 

ອະນ ສັນຍາທີິ່ເປັນທາງເລືອກ ຂອງສົນທ ສັນຍາ 
ຕ້ານການທ ລະມານ 

CAT-OP     

ອະນ ສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ສ ດທາງສັງຄົມ ແລະ 
ທາງການເມືອງ 

CCPR 07 ທັນວາ 

2000 

25 ກັນຍາ 2009 

ອະນ ສັນຍາທີິ່ເປັນທາງເລືອກທີສອງ ສົນທ ສັນຍາ
ສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ສ ດທາງສັງຄົມ ແລະ ທາງ
ການເມືອງ ທີິ່ເລັງໃສ່ ເພືິ່ອລົບລ້າງ ການລົງໂທດ
ດ້ວຍຄວາມຕາຍ 

CCPR-

OP2-DP 

    

ສົນທ ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງ ທ ກຄົນ 
ຈາກ ການຫາຍສາບສູນ ໂດຍຖືກບັງຄັບ 

CED 29 ກັນຍາ 

2008 

  

ສົນທ ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການລົບລ້າງ ທ ກຮູບແບບ 
ຂອງການຈໍາແນກແມ່ຍ ງ 

CEDAW 17 ກ ລະກົດ 

1980 

14 ສີງຫານ 1981 

ສົນທ ສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການລົບລ້າງ ທ ກ
ຮູບແບບ ຂອງການຈໍາແນກເຊືັ້ອຊາດ 

CERD   22 ກ ມພາ 1974 (a) 

ສົນທ ສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ສ ດທາງດ້ານ
ເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ 

CESCR 07 ທັນວາ 

2000 

13 ກ ມພາ 2007 
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ສົນທ ສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສ ດ 
ຂອງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ທີິ່ເປັນຄົນອົບພະຍົບ ແລະ 
ສະມາຊ ກຄອບຄົວ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ 

CMW     

ສົນທ ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສ ດ ຂອງເດັກນ້ອຍ CRC   08 ພຶດສະພາ 1991 (a) 

ອະນ ສັນຍາທີິ່ເປັນທາງເລືອກ ຂອງ ສົນທ ສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍ ສ ດ ຂອງເດັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບ ການເຂົັ້າ
ຮ່ວມ ຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນຄວາມຂັດແຍ່ງທີິ່ມີ
ການໃຊ້ອາວ ດ 

CRC-OP-

AC 

  20 ກັນຍາ 2006 (a) 

ອະນ ສັນຍາທີິ່ເປັນທາງເລືອກ ຂອງ ສົນທ ສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍສ ດ ຂອງເດັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບ ການຂາຍ
ໂສເພນີເດັກ ແລະ ພາບອານາຈານຂອງເດັກ 

CRC-OP-

SC 

  20 ກັນຍາ 2006 (a) 

ສົນທ ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສ ດ ຂອງຄົນເສຍອົງຄະ CRPD 15 ມັງກອນ 

2008 

25 ກັນຍາ 2009 

ແຫ ່ງທີິ່ມາ: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=94&Lang=EN 

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງສູງ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມ ໝົດທ ກເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະວັດ, ແລະ 

ປັດຈ ບັນ ກາໍລງັລວມເອາົ ໝົດທ ກຕົວຊີວັດ ຂອງ ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະວັດ (SDG) ເຂົັ້າໃສ່ໃນ ບັນດາ

ແຜນການຕ່າງໆ ຂອງຊາດ, ເຊັົ່ນ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 8 (NSEDP 2016-2020), 

ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ ີ 9 (NSEDP 2021-2025) ທີິ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. Lao 

BRD ໄດ້ສົົ່ງ ບົດທບົທວນແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ວາລະ 2030 ສໍາລບັ ການ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນປ ີ2018 ແລະ 2021.26  

ສໍາລັບອັນທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນເປັນປະເທດທີິ່ລງົນາມ/ເປັນພາຄີ ໃນສາມ ສົນທ ສັນຍາ ຣີ

ໂອ: ສົນທ ສັນຍາ ວາ່ດ້ວຍ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊີວະນາໆພັນ (CBD), ສົນທ ສັນຍາ UNFCCC, ແລະ ສົນທ ສັນຍາ 

ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການເປັນທະເລຊາຍ (UNCCD). ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ສືບຕ ໍ່ ຮັບຮອງ 

ສົນທ ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການຄ້າຊະນ ດພັນພືດ ແລະ ສັດ ທີິ່ໃກ້ສູນພັນ ລະຫວ່າງປະເທດ (CITES), ແລະ ສົນທ ສັນຍາ 

ແຣມຊາ (Ramsar) ວ່າດ້ວຍ ບຶງສໍາລັບສັດທີິ່ສໍາຄັນຂອງສາກນົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທີິ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງນົກເປັດນໍໍ້າ.  

ລັດຖະບານລາວ ຍງັໄດ້ໃຫ້ສ ດ ໃນການພົວພັນປະສານງານ ກັບ ກອງເລຂາ ຂອງ ສົນທ ສັນຍາສາກົນອືິ່ນໆ ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນ ແກ່ ບັນດາກົມທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບ ສົນທ ສັນຍາ 

CBD, ສົນທ ສັນຍາ Ramsar ແລະ ສົນທ ສັນຍາ UNFCCC. ບັນດາແຜນການ ແລະ ບົດລາຍງານ ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ 

ດ້ວຍການເຄົາລົບ ສົນທ ສັນຍາເຫ ົົ່ານີັ້, ເຊັົ່ນ ຍ ດທະສາດຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແຜນປະຕ ບັດງານ ແຫ່ງຊາດ 2016 - 

2025.  

 
26 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/279472021_VNR_Report_Lao.pdf 
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ບົດແນະນໍາແບບສະໝັກໃຈ ຂອງ FAO ກຽ່ວກັບ ການຄ ້ມຄອງ ການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ, ການປະມົງ ແລະ ປາ່ໄມ້ ໃນ

ຂອບເຂດ ຂອງ ການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜ ດຊອບ (VGGT) ໄດ້ຖືກແນະນໍາ ຢູ່ 

ສ.ປ.ປ.ລາວ. ສໍາລບັ ອັນທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບ ປາ່ໄມ້, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເລີັ້ມດໍາເນີນການ ກຽ່ວກັບ ການເຈລະຈາ ສັນຍາ

ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ພາຍໃຕ້ ຂະບວນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ການຄ ້ມຄອງ ແລະ 

ການຄ້າ ປາ່ໄມ ້(FLEGT) ຂອງ ສະຫະພາບເອີຫ ົບ (EU) ໃນປີ 2016. ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະເຈລະຈາ ທີິ່ຈະ

ສໍາເລັດ ໃນເດືອນມີນາ/2021 ແຕ່ໄດຊ້ັກຊ້າ ຍອ້ນພະຍາດໂຄວ ດ.27 ສໍາລັບ ການກະສ ກາໍ ໂດຍສະເພາະ ການນໍາໃຊ້ເຄ

ມີໃນການກະສ ກາໍ, ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນເປັນປະເທດ ທີິ່ລົງນາມ ໃນ ສົນທ ສັນຍາ ສ໌ຕອກໂຮມ ວ່າດ້ວຍ ສານມົນລະພ ດ 

ທີິ່ຕົກຄ້າງຍາວນານ (POP).28 ນອກຈາກນັັ້ນ, ລາວຍງັໄດ້ຮັບຮອງ ສົນທ ສັນຍາ ຣັອດເທີດາມ ວາ່ດ້ວຍ ຂະບວນການ

ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແບບອ ດສະຫ ະ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ສໍາລັບ ສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍໃດໜຶິ່ງ 

ແລະ ການທໍາລາຍພວກມັນ (2010). 

3.2 ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພາຍໃນ 

ກອບນ ຕ ກໍາ ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນອ ງຕາມ ລະດັບຊັັ້ນ ຊຶິ່ງເລີິ່ມຈາກ ລັດຖະທໍາມະນູນ (ປີ 1991 ແຕ່ປັບປ ງ ໃນປ ີ

2003 ແລະ ປັບປ ງອີກຄັັ້ງ ໃນປ ີ2015), ຈາກນັັ້ນ ແມ່ນກົດໝາຍ, ມະຕ , ດໍາລັດ ຂອງປະທານປະເທດ, ດໍາລັດ, ຄໍາ

ສັົ່ງ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລງົ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດ ໃນ “ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນ ຕ ກໍາ” ທີິ່ໄດ້ຜ່ານ ໃນປ ີ2012. ຄວາມໂປງ

ໃສ ທາງດ້ານນ ຕ ກາໍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ເວັບໄຊ ຈົດໝາຍເຫດ ຂອງລາວ (Lao Gazette), ຊຶິ່ງ

ເປັນເວັບໄຊທີິ່ຕອ້ງໄດ້ໂປດ ໝົດທ ກ ກົດໝາຍ, ມະຕ  ແລະ ດາໍລດັ ພາຍໃນປະເທດ.29 

 

ບັນດາກົດໝາຍຕົັ້ນຕ  ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ ສໍາລັບ ແຜນງານ ຖືກຂຽນເປັນລາຍຊືິ່ອອກມາ ແລະ ອະທ ບາຍຫຍ ໍ້ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 

ຕ ໍ່ໄປນີັ້ (ສໍາລບັ ຂ ໍ້ມູນລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບ ຫົວຂ ໍ້ນ ຕ ກໍາປາ່ໄມ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ [2015]):

 
27 https://flegtlaos.com/flegt/flegt-vpa/ 
28 A list of POPs that should be restricted, eliminated or reduced under the Convention can be found at the following 
link: http://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx. 
29 This includes provincial orders, resolutions and the like. District and village regulations only require local posting, such as on a 

billboard, in order to be considered official.   
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ຕາຕະລາງ 3. ພາບລວມ ຂອງ ກອບນ ຕ ກາໍ ທີິ່ມຜີນົນາໍໃຊ້ 

 

ກົດໝາຍ ລາຍລະອຽດຫຍ ໍ້ 
ກົດໝາຍ ເລກທີ. 29/ສ.ພ. 
ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາ 
ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ປີ 201230  

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ກໍານົດ ຫ ັກການ, ລະບຽບການ, ແລະ ມາດຕະຖານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄ ້ມຄອງ, ການຕ ດຕາມ ການປົກປ້ອງ, 
ການຄວບຄ ມ, ການປົກປັກຮັກສາ, ແລະ ການພືັ້ນຟູ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນມີຫ ັກການຕົັ້ນຕ  ທີິ່ ສົົ່ງເສີມ ການພັດທະນາ ແບບຍືນນານ ທີິ່ປົກປັກຮັກສາ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ທາງ

ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ. ມັນສະໜອງ ກອບສໍາລັບ ປ້ອງກັນ ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ທີິ່ລວມມີ ບັນດາມາດຕາ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ

ແງ່ຍ ດທະສາດ, ມາດຕະການ ການປ້ອງກັນ ໄພພ ບັດທໍາມະຊາດ, ຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບ ໂຄງການລົງທຶນ (ການກວດສອບສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ແລະ ການປະ

ເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ), ແລະ ການກໍານົດ ມາດຕະຖານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ນອກຈາກສ ິ່ງອືິ່ນໆ.  

ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 64/

ສ.ພ. ປີ 201931 

ເຄືິ່ອງມືນ ຕ ກໍາຫ ັກ ທີິ່ຄວບຄ ້ມ ການຄ ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາ, ການພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ກວດກາ ປ່າໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ມາດຕາ 4 ຂອງ

ກົດໝາຍປ່າໄມ້  ຢືນຍັນຄືນ ມາດຕາ 17 ຂອງ ລັດຖະທໍາມະນູນ ຜ່ານທາງ ຊຶິ່ງວ່າ ປ່າໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ຂອງ ບ້ານທົົ່ວປະເທດ

, ສ່ວນລັດ ແມ່ນຮັບຜ ດຊອບ ການຄ ້ມຄອງ ແບບລວມສູນ ແລະ ເປັນອັນໜຶິ່ງດຽວ ຜ່ານທາງ ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ, ປະຊາຊົນທັງໝົດ ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການຟືັ້ນຟູ, ປົກປັກ

ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ປ່າໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ແມ່ນເປັນຊັບສົມບັດ ຂອງ ຊາດລາວ. ລັດ ເປັນອົງການ ທີິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ 

ໃຫເ້ປັນສູນກາງ ໃນການຄ ້ມຄອງຈັດສັນ ປ່າໄມ ້ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ ້ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ໝົດທ ກອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນການຄ ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 

ນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ.້ ປ່າໄມ້ ອາດຈະເປັນຂອງລັດ ຫ ື ‘ຄວາມເປັນກໍາມະສ ດ’ ອາດຈະເປັນຂອງ ບ ກຄົນ, ບ້ານ ຫ ື ອົງການຈັດຕັັ້ງອືິ່ນໆ. ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ 

ເລກທີ 64/ສ.ພ. ປີ 2019, ປ່າໄມ້ທັງໝົດ ຖືກຈັດອອກເປັນ ປະເພດໜຶິ່ງ ສໍາລັບ ທີິ່ວ່າ ຂອບເຂດ ຈະຕ້ອງຖືກກໍານົດ (ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະລ ດ). ຍ ດ

ທະສາດປ່າໄມ້ ແມ່ນອີງໃສ່ ນະໂຍບາຍການຄ ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ ປ່າໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ ໄປຕາມທ ດສີຂຽວ ແລະ ຍືນນານ ໂດຍ ການເພີິ່ມ 
ຄວາມປົກຫ ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ເຖ ງ 70% ໃນ ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 

ກົດໝາຍທີິ່ດ ນ ເລກທີ 40/

ສພ. ປີ 2019 

 

ປະເພດທີິ່ດ ນ ກໍານົດຂອບເຂດການນໍາໃຊ້, ລວມທັງ ການຈັດສັນໃຫ້ລັດ, ບ ກຄົນ ຫ ື ໃຫ້ເຊົົ່າ, ສໍາປະທານ ຫ ື ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ການປ່ຽນແປງທີິ່ດ ນ ຈາກ
ປະເພດທີິ່ດ ນໜືິ່ງ ໄປເປັນ ປະເພດທີິ່ດ ນອືິ່ນ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ ກ ຕ ໍ່ເມືິ່ອຖ້າເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ເພືິ່ອຈ ດປະສົງອືິ່ນ ໂດຍບ ໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບ 
ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ຫ ື ສັງຄົມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນ ມັດ ຈາກ ອົງການຄ ້ມຄອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນ (ມາດຕາ 25). 

 
30 http://www.laolandissues.org/wp-content/uploads/2012/03/Environmental-Protection-Law-2013English.pdf 
31 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lao89474.pdf 

http://www.laolandissues.org/wp-content/uploads/2012/03/Environmental-Protection-Law-2013English.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lao89474.pdf
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ກົດໝາຍ ລາຍລະອຽດຫຍ ໍ້ 
ກົດໝາຍທີິ່ດ ນ ເລກທີ 40/ສ.ພ. ປີ 2019 ແມ່ນເປັນເຄືິ່ອງມືນ ຕ ກໍາຕົັ້ນຕ  ທີິ່ຄວບຄ ມ ການຕ ດຕາມ ແລະ ຄ ້ມຄອງທີິ່ດ ນ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ການປົກປັກຮັກສາ, ການ

ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີິ່ດ ນ ຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍທີິ່ດ ນ ຢືນຍັນຄືນ ມາດຕາ 17 ຂອງ ລັດຖະທໍາມະນູນ ຜ່ານທາງ ຊຶິ່ງວ່າ ທີິ່ດ ນ ແມ່ນຢູ່ພາຍ

ໃຕ້ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ຂອງ ບ້ານທົົ່ວປະເທດ, ສ່ວນລັດ ແມ່ນຮັບຜ ດຊອບ ການຄ ້ມຄອງທີິ່ດ ນ ແບບລວມສູນ ແລະ ເປັນອັນໜຶິ່ງດຽວ ທີິ່ລວມທັງ ການຈັດສັນ, ການ

ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ການພັດທະນາທີິ່ດ ນ. ທີິ່ດ ນ ອາດຈະເປັນ ທີິ່ດ ນລັດ, ຊັບສົມບັດຂອງລັດ, ຊັບສ ນທີິ່ດ ນ ຂອງສາທາລະນະຊົນ ຫ ື ທີິ່ດ ນ ສໍາລັບ ‘ຄວາມເປັນກໍາ

ມະສ ດ’ ຫ ື ສ ດນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແມ່ນ ບ ກຄົນ, ບ້ານ ຫ ື ອົງການຈັດຕັັ້ງອືິ່ນໆ ເປັນຜູ້ຖືຄອງ. ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍທີິ່ດ ນ ເລກທີ 04/ສ.ພ. ປີ 2019, ທີິ່ດ ນທັງໝົດ ຖືກຈັດອອກ

ເປັນ ປະເພດໜຶິ່ງ ສໍາລັບ ທີິ່ວ່າ ຂອບເຂດ ຈະຕ້ອງຖືກກໍານົດ (ເຊັົ່ນ ທີດ ນກະສ ກໍາ, ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້, ພືັ້ນທີິ່ນໍໍ້າ, ທີິ່ດ ນອ ດສະຫະກໍາ, ທີິ່ດ ນຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງ, ທີິ່ດ ນ

ວັດທະນາທໍາ, ທີິ່ດ ນ ສໍາລັບ ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ທີິ່ດ ນປ ກສ້າງ). ປະເພດທີິ່ດ ນ ກໍານົດ ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ ທີິ່ລວມມີ ການມອບໃຫ້
ລັດ, ບ ກຄົນ ຫ ື ສໍາລັບ ໃຫ້ເຊົົ່າ, ສໍາປະທານ ຫ ື ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ການປ່ຽນແປງທີິ່ດ ນ ຈາກ ປະເພດທີິ່ດ ນໜຶິ່ງ ໄປເປັນ ອີກປະເພດໜຶິ່ງ ສາມາດເຮັດໄດ້ ກ ຕ ໍ່
ເມືິ່ອ ໄດ້ຮັບການພ ຈາລະນາວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະນໍາໃຊ້ ທີິ່ດ ນດັົ່ງກ່າວ ສໍາລັບ ຈ ດປະສົງອືິ່ນ ໂດຍບ ໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ ທໍາມະຊາດ ຫ ື ສ ິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ 
ຈະຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດລ່ວງໜ້າ ຈາກ ອົງການຄ ້ມຄອງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ມາດຕາ 25). 

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກະສ ກໍາ 
ເລກທີ 01-98/ສ.ພ. ປີ 

199832 

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກະສ ກໍາ ມີໜ້າທີິ່ ກໍານົດຫ ັກການ, ກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ກ ດຈະກໍາ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວ ລວມມີ 

ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ກ ດຈະກໍາກະສ ກໍາ ແລະ ການຜະລ ດ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ.   

ກົດໝາຍ ເລກທີ 02/ສ.ພ. 
ວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມ ການ
ລົງທຶນ, ປີ 200933  

ລວມມີຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງ ການສໍາປະທານ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະສ ກໍາ, ລວມມີ ຂະບວນການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຈົດທະບຽນ. ມັນບອກວ່າ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການຈົດທະບຽນ ການສໍາປະທານ ແລະ ບອກວ່າ ການສໍາປະທານ ຫ ື ການເຊົົ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍ 
ລັດຖະບານ.   

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສັດປ່າ 
ແລະ ສັດນໍໍ້າ ເລກທີ 07/ສ.ພ. 

ປີ 200734 

ກໍານົດ ຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ແລະ ສັດນໍາ ໃນທໍາມະຊາດ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການພືັ້ນຟູ ແບບຍືນນານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ, ແລະ 
ສັດນໍໍ້າ ໂດຍບ ໍ່ມີ ຜົນກະທົບ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ທີິ່ຈະເກີດຂຶັ້ນແບບຍາວນານ ຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຫ ື ທີິ່ຢູ່ອາໃສ. ໜຶິ່ງ ໃນຈໍານວນຫ ັກການທາງກົດໝາຍ ແມ່ນ
ເພືິ່ອປົກປ້ອງ ແລະ ຄ ້ມຄອງ ເຂດອະນ ລັກ ແກ່ ພັນສັດ ແລະ ທີິ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງພວກມັນ ເພືິ່ອຮັກສາ ລະບົບນ ເວດ ທີິ່ສໍາຄັນ. 

 
32 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lao18996.pdf 
33 Smith and Alounsavath 2015. 
34 https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/arch/lao/wildlife%20law_official%20translation.pdf 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lao18996.pdf
https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/arch/lao/wildlife%20law_official%20translation.pdf
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ກົດໝາຍ ລາຍລະອຽດຫຍ ໍ້ 
ກົດໝາຍອາຍາ ເລກທີ 
26142, NA PO 201735 

ກໍານົດ ການກະທໍາຜ ດທາງກົດໝາຍ ແລະ ການລົງໂທດ, ຊຶິ່ງລວມມີ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຫ ື ບັນດາກ ດຈະກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ (ເຊັົ່ນ 

ການຂ ດຄົັ້ນໄມ້ ທີິ່ຜ ດກົດໝາຍ). 

 
ກົດໝາຍອາກອນ ເລກທີ 
05/ສ.ພ. ປີ 200536 

ກໍານົດ ກອບນ ຕ ກໍາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານລະບຽບການ ສໍາລັບ ການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ໄມ້ ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ.  

ກົດໝາຍ ເລກທີ 24/ສ.ພ. 
ວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົົ່ງ ປີ 
201237 

ກໍານົດ ຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ສໍາລັບ ພາຫານະ ແລະ ເຄືິ່ອງຈັກ ຂ ດຄົັ້ນ, ປ ງແຕ່ງ, ລາກແກ່ ແລະ ຂົນສົົ່ງໄມທ່ອນ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕ້ອງການ ໃຫ້ມີການ

ຂຶັ້ນທະບຽນ ພາຫານະ ເກັບກູ້ ແລະ ຕັດໄມ້.  

ກົດໝາຍ ເລກທີ 6847/
ສ.ພ. ວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງ
ທ້ອງຖີິ່ນ,  20150338 

ປ່າໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ ແມ່ນມອບໃຫ້  ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ  ແລະ ກໍາແພງນະຄອນ ທີິ່ຕ ໍ່ໄປ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ການມອບໃຫ້ ຂັັ້ນ ເມືອງ ຫ ື ເທດສະບານ. 

ຢູ່ ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ເທດສະບານ, ເຂົາເຈົັ້າ ສາມາດ ສືບຕ ໍ່ ມອບຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ແກ່ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ. ເມືິ່ອເປັນເຊັົ່ນນັັ້ນ, “ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີິ່ນ ມີ
ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການຄ ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ອາດຈະອອກ ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ຕ ໍ່ ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້.”39 

ກົດໝາຍ ເລກທີ 46/ສ.ພ. 
ວ່າດ້ວຍ ວ ສະຫາກ ດ, ປີ  
201340 

ປະກອບດ້ວຍ ມາດຕາ ວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນທ ລະກ ດ ຢູ່ໃນປ່າໄມ້ (ມາດຕາ 45), ຊຶິ່ງກ່າວວ່າ “ທ ລະກ ດ ການຂ ດຄົັ້ນ ແລະ ເຄືິ່ອນຍ້າຍໄມ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂຶັ້ນທະບຽນ 
ຈາກ ກະຊວງອ ດສະຫາກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້”.41 ນອກຈາກນັັ້ນ ມັນຍັງ ເວົັ້າຕ ໍ່ໄປອີກ ເຖ ງການຂຶັ້ນທະບຽນ ວ ສາຫະກ ດ, ວ 

ສະຫາກ ດຮ ້ນສ່ວນ ແລະ ບ ໍ່ລ ສັດຮ່ວມທຶນອືິ່ນໆ. ກະຊວງ ອ ດສະຫາກໍາ ແລະ ການຄ້າ ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ການອອກ ໃບອະນ ຍາດ ລົງທຶນ (ກົດໝາຍເລກທີ 46 ວ່າ

ດ້ວຍວ ສາຫະກ ດ), ໃນຄະນະທີິ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການອອກໃບອະນ ຍາດລົງທຶນ (ດໍາລັດ 119, [2011])  

ກົດໝາຍ ເລກທີ 01/ສພຊ., 
ວ່າດ້ວຍ ສັນຍາ ແລະ ການກະ
ທໍາຜ ດ ສັນຍາ, ປີ 2008 

ກ່າວວ່າ ການຊືັ້ ແລະ ຂາຍໄມ້ ແມ່ນ “ເຮັດດ້ວຍວ ທີທາງ ຂອງສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດ ແລະ ຜູ້ຂາຍ”42 

 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Smith and Alounsavath 2015  
40 Smith and Alounsavath 2015 
41 Smith and Alounsavath 2015 
42 Smith and Alounsavath 2015 
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ກົດໝາຍ ລາຍລະອຽດຫຍ ໍ້ 
ກົດໝາຍເລກທີ 26/ສພຊ., 
ວ່າດ້ວຍຊົນລະປະທານ ປີ 
2012 

ກໍານົດ ພັນທະໃນການປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ລວມທັງ ການຮັກສາ,ການປ້ອງກັນ ແລະ ການອະນ ລັກ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຢູໃ່ນອ່າງໂຕ່ງ, 

ອ່າງເກັບນໍໍ້າ, ແລະ ແຫ ່ງນໍໍ້າ. 

ກົດໝາຍເລກທີ 71/ສພຊ., 
ວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງ
ໄພພ ບັດ 201 

ສັງເກດວ່າ ໄຟໄຫມ້ປ່າ ແມ່ນໄພພ ບັດທີິ່ສ້າງຂຶັ້ນໂດຍມະນ ດ ແລະ ປະຊາຊົນມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ໃນການຄ ້ມຄອງມັນ. 

ກົດໝາຍເລກທີ 45/ສພຊ., 
ວ່າດ້ວຍ  ການຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານ 
ແລະ ອາຊີບ ປີ 2018  

ກໍານົດ ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ເປັນເຂດທີິ່ເຂົັ້າເຖ ງໄດ້ຍາກ ແລະ ຂາດສະພາບເງືິ່ອນໄຂ ສໍາລັບການພັດທະນາ ເຊັົ່ນ: ບ່ອນທີິ່ມີການເຮັດນາ ດ້ວຍການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມ້ເທີງພູ ແລະ ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມ້ ຂອງເຂດອ່າງໂຕ່ງ; ແລະ ພືັ້ນທີິ່ພ ເສດ ເຊັົ່ນ: ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ. 

ດໍາລັດເລກທີ 3/ນຍ., ວ່າ
ດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ບັນຊີຄ ້ມ
ຄອງ ແລະ ສໍາປະທານ ປີ 
2019 

ກໍານົດ ມາດຖານການລົງທຶນ ສໍາລັບ ການປູກພືດເຂດເນີນສູງ, ການປູກຕົັ້ນໄມ,້ ການລ້ຽງສັດ, ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກ ດຈະກໍາ ປ່າໄມ,້ ຍົກເວັັ້ນ ການປູກຕົັ້ນຢາງພາລາ. 

ແຫ ່ງທີິ່ມາ: ຂ ໍ້ມູນ ຈາກ ກົດໝາຍສະບັບແປ, ແລະ ທ່ານ ສະມ ດ ແລະ ທ່ານ ອາລ ນສະຫວັດ 2015 
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ກົດໝາຍ ວາ່ດ້ວຍການປົກປັກຮກັສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ (EPL, ສະບບັປີ 2012) ສ້າງກອບວຽກ ສໍາລັບ ການຄ ້ມຄອງ 

ຊັບພະຍາກອນສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນນານ ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄໍາແນະນໍາ, ດໍາລັດ ແລະ ຂະບວນການ ຕ ໍ່

ໄປນີັ້ ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ສໍາລັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ:  

▪ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ ໂຄງການ ແລະ ກ ດ

ຈະກໍາ ການລົງທຶນ (ເລກທີ 17/ກ.ຊ.ສ., ເດືອນທັນວາ, ປີ 2013) 

▪ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວາ່ດ້ວຍ ຂະບວນການກວດສອບສ ິ່ງແວດລ້ອມໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ກ ດ

ຈະກໍາ ການລົງທຶນ (ເລກທີ 8029/ກ.ຊ.ສ., ເດືອນທັນວາ, ປ ີ2013)  

▪ ຂະບວນການ ປະເມີນ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຈາກ ໂຄງການ ແລະ ກ ດຈະກາໍ ການລົງທຶນ (ເລກ

ທ ີ8030/ກ.ຊ.ສ., ເດືອນທັນວາ, ປີ 2013) 

   

ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ພາຍໃນ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 
ຄາດການວາ່ ຂະບວນການກວດສອບ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຂະບວນການຕ ດຕາມ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບ ການ

ປະເມີນສ ິ່ງແວດລອ້ມ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສ ິ່ງ

ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ລວມມີ ການກວດກາ ໂຄງການ, ການອອກ ໃບຢັັ້ງຢືນການປະຕ ບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ສໍາລັບໂຄງການ ທີິ່ສໍາເລັດຂະບວນການ ຢ່າງປະສົບສໍາເລັດ, ການປະສານງານ ກັບ ອງົການຈັດຕັັ້ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອ
ອອກ ບົດແນະນໍາ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນຕົວຈ ງ. ເຂົາເຈົັ້າ ສືບຕ ໍ່ ຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ການຕ ດຕາມ ຄວາມຖືກຕ້ອງ 

ແລະ ລງົໂທດ ສໍາລັບ ອັນທີິ່ບ ໍ່ຖກືຕ້ອງ.    

 

ຕາຕະລາງ ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ສັງລວມປະເພດ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບ ຜົນກະທບົຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍອ ງໃສ່ ບັນດາກດົໝາຍ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ດໍາລັດ ທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທ ງ:   

 

ຕາຕະລາງ 4. ພາບລວມ ຂອງປະເພດໂຄງການ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ສາໍລບັ ການກວດສອບ

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ປະເພດ ໂຄງການລງົທນຶ43 ສ ິ່ງທີິ່ຕອ້ງການ ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມຕອ້ງການທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົ44 

ປະເພດ 1: ໂຄງການລົງທຶນຂະ

ໜາດນ້ອຍ ໂດຍມີ ຜົນກະທົບຂະ

ການກວດສອບ 
ສະພາບ

IEE ຕ້ອງການໃຫ້ມີການສຶກສາ, ຄົັ້ນຄົັ້ວ, ສໍາຫ ວດ ແລະ ວ ເຄາະຂ ໍ້

ມູນໂຕເລກ ເພືິ່ອປະເມີນ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

 
43 Article 2 of PM Decree 112/ 2010 
44 Article 3 of PM Decree 112/ 2010 
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ໜາດນ້ອຍ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ, ຊຶິ່ງ ຕ້ອງການໃຫ້ມີການ

ກວດສອບ ສະພາບສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ   

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ

ເບືັ້ອງຕົັ້ນ (IEE) 
ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ຊຶິ່ງລວມມີ ບັນຫາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ່ຽນແປງ 

ຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບ, ຊຶິ່ງອາດຈະເກີດ

ຂຶັ້ນ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນປະເພດ 1. IEE ສືບຕ ໍ່ ຕ້ອງການ ໃຫ້ມີ

ການກໍານົດ ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ທີິ່

ເປັນໄປໄດ້ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

ປະເພດ 2: ໂຄງການລົງທຶນ ຂະ

ໜາດໃຫຍ່ ທີິ່ມີຄວາມສັບສົນ ຫ ື  
ສ້າງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ, ຊຶິ່ງຕ້ອງການໃຫ້ມີ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ   (ເຊັົ່ນ ເຂືິ່ອນ

ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ຂະໜາດໃຫຍ່) 

ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບ ຕ ໍ່ 
ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ 

(ESIA) 

ESIA ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ການສຶກສາ, ສໍາຫ ວດ, ຄົັ້ນຄົັ້ວ-ວ ເຄາະ ແລະ 

ປະເມີນ ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ລົບ ທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ຕ ໍ່ 

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ທີິ່ລວມທັງ ຜົນກະທົບ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ການປ່ຽນແປງ ຂອງດ ນຟ້າອາກາດ, ຜົນກະທົບ ໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ 

ຍາວ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບ ທີິ່ເກີດຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ ປະເພດ 2. ESIA 

ຍັງຈະຕ້ອງກໍານົດ ທາງເລືອກ ທີິ່ເໝາະສົມ ທີິ່ຈະລວມຢູ່ໃນ ແຜນຄ ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕ ດຕາມ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພືິ່ອປ້ອງກັນ ແລະ 
ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ເບີິ່ງເໝືອນກັບວ່າ ຈະເກີດຂຶັ້ນ 
ໃນຊ້ວງໄລຍະ ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນງານ ໂຄງການລົງທຶນ 

(ຕ່າງໆ). 

 

ການລງົທຶນ ຈະຕ້ອງຖືກກວດສອບ ເພືິ່ອກາໍນົດ ປະເພດ ຂອງ ແຜນງານທີິ່ຖືກສະເໜີ. ຖາ້ໂຄງການລົງທຶນ ບ ໍ່ແມ່ນທງັ

ປະເພດ 1 ຫ  ື2, ແຕ່ຫາກຄາດວາ່ ຈະສ້າງ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ໂຄງການທີິ່ພັດທະນາຂຶັ້ນມາ ຈະ

ຕ້ອງຍືິ່ນ ໃບສະເໜີຂ ລົງທຶນ ໄປຫາ ອງົການຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ (WREA) ທີິ່ຢູ່ໃນ ກະຊວງ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ໂດຍສະເພາະ ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນສໍາລັບ ໂຄງການລົງທຶນ ທີິ່ມລີັກສະນະ 

ຕ ໍ່ໄປນີັ້:45 

▪ ໂຄງການ ທີິ່ເບີິ່ງເໝືອນກັບວ່າ ຈະສ້າງ ຜົນກະທົບ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ, ຫ ື ສ້າງຜົນກະທບົ 

ແບບສະສົມ ຫ ື ຂະຈາຍຂ້າມເຂດແດນ. 

▪ ໂຄງການລງົທຶນ ທີິ່ຖືກອະນ ຍາດ ໃຫ້ດໍາເນີນການ ແຕ່ໄລຍະຕ ໍ່ມາ ມີການຂະຫຍາຍ ຫ ື ເພີິ່ມພະລງັງານການຜະລ ດ, 
ຫ ື ຂະບວນການຜະລ ດ ຂອງຕົນຂຶັ້ນ.  

▪ ໂຄງການ ການລົງທຶນ ທີິ່ສ້າງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ປາ່ສະຫງວນ, ປາ່ປອ້ງກັນ ແລະ ປ່າຜະລ ດ, ເຂດອະນ ລກັ ຊີວະນາໆພັນ 
ແຫ່ງຊາດ ຂອງ ພືັ້ນທີິ່ມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທາໍ ແລະ ເຂດປົກປັກຮັກສາທາງດ້ານປະຫວດັສາດ ແລະ 
ເຂດອືິ່ນໆ ທີິ່ຫວງຫ້າມ.   
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ໂດຍມີການປະສານງານ ກັບ ອົງການລັດອືິ່ນໆ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ (ເຊັົ່ນ ກະຊວງ ກະສ ກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ້), ອົງການ WREA 

ຈະກວດສອບ ແຜນງານ ແລະ ລາຍງານ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ 15 ວນັລັດຖະການ ໂດຍ

ອ ງຕາມການກວດສອບ:  

 

▪ ຖ້າໂຄງການລງົທຶນ (ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ) ຈະຕ້ອງດໍາເນີນ ການກວດສອບສະພາບສ ິ່ງແວດລອ້ມ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ; 

▪ ຖ້າວ່າ ໂຄງການລງົທຶນ (ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ) ຈະຕ້ອງດໍາເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ 

▪ ຖ້າວ່າ ໂຄງການລງົທຶນ ບ ໍ່ຕອ້ງການ ການກວດສອບສະພາບສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຫ ື ການປະເມນີຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ. 

 

ບັນດາກ ດຈະກໍາຂອງແຜນງານ ບ ໍ່ຫວັງຈະຕ້ອງການ ໃຫ້ມີ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາຍ
ໃຕ້ ກົດໝາຍ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ,  ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ພວກມັນ ລວມເອົາພຽງແຕ່ ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ທີິ່ມີ ຜົນກະທົບ

ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໜ້ອຍ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ເບີິ່ງບ ໍ່ເໝອືນກັບວ່າ ການລົງທຶນ ຂອງແຜນງານ ຢູ່ໃນ ກ ດຈະກໍາ 

2.1, 2.3, 3.1, 3.2, ແລະ 3.3 ຈະຕ້ອງການໃຫມ້ີ IEE. ໃນດ້ານການລົງທຶນຮ່ວມກັນ ໃນພືັ້ນທີິ່ປາ່ໄມ້, ໝົດທ ກ

ກ ດຈະກໍາ ຈະອ ງໃສ່ ແຜນຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ ທີິ່ຖືກຮັບຮອງ ຊຶິ່ງລວມມ ີແຜນພືັ້ນຟູ, ການຢັັ້ງຢືນ ການປກຶສາຫາລືຂັັ້ນບ້ານ 

ແລະ ຂະບວນການ FPIC. ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຈະສືບຕ ໍ່ ໄດ້ຮັບການ ຊີັ້ນໍາ ໂດຍ ອງົການຂອງລັດ ແລະ ອ ງ

ຕາມ ການຮັບຮອງ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ,  ກ ບ ໍ່ໄດ້ຄາດຫວງັວ່າ ຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະເຮັດ IEE ເພີິ່ມຕືິ່ມ. ສ ິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ 

ແມ່ນສືບຕ ໍ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ (ຮ່າງ) ກົດໝາຍປາ່ໄມ້ ໃນມາດຕາ 57 ວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມກ ດຈະກໍາ

ພືັ້ນຟູປ່າໄມ້ ທີິ່ກ່າວວ່າ:  

“ລັດ ສົົ່ງເສີມ ບ ກຄົນ, ຄົວເຮືອນ, ນ ຕ ບ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ພືັ້ນຟູ ປ່າໄມທ້ໍາມະຊາດ ແລະ ປ່າເລົົ່າອອ່ນ ທີິ່

ເສືິ່ອມໂຊມ ໃນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ລັດຈັດສັນໃຫ້ ຜ່ານທາງ ກ ດຈະກາໍການປກູເສີມ ຫ  ືການພືັ້ນຟູ ໂດຍທາໍມະຊາດ ແລະ 
ຮັກສາພືັ້ນທີິ່ດັົ່ງກາ່ວ ເພືິ່ອເພີິ່ມຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ກາຍເປັນປ່າໄມ້ຕຶບໜາ້ ອກີຄັັ້ງ, ແລະ ເຂາົເຈົັ້າຈະມີຜົນ
ປະໂຫຍດ ຈາກ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ຂອງລັດ, ເຊັົ່ນ ໃບຍອ້ງຍ , ການຮັບຮູ້ ສ ດປກົປັກຮັກສາ, ສ ດໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ຈາກການນໍາໃຊ້ໄມ ້ ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ, ສ ນເຊືິ່ອກາກບອນ, ແລະ ການບ ລ ການທອ່ງທ່ຽວແບບ
ອະນ ລັກ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ.”  
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ການກວດສອບ ສະພາບສ ິ່ງແວດລອ້ມ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ46  

ຖ້າວ່າ ການກວດສອບສະພາບສ ິ່ງແວດລ້ອມໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ (IEE) ມີ ຄວາມຈໍາເປັນ, ໂຄງການທີິ່ຖືກພັດທະນາ ຈະຕ້ອງ

ຍືິ່ນ ບົດສະເໜີຂ ລົງທຶນ ໄປຫາ ອົງການ WREA. ເມືິ່ອຍືິ່ນບົດສະເໜີ ນີັ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຍັນ ຈາກ ອົງການ 

WREA ວ່າ IEE ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ ການກວດສອບສະພາບສ ິ່ງແວດລອ້ມໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ (IEE) 

ພາຍໃນ 50 ວັນ (ຊຶິ່ງບ ໍ່ລວມ ເວລາ ສໍາລັບ ການປບັປ ງ ເມືິ່ອໄດ້ຍືິ່ນຫາ ອງົການລັດ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ການປັບປ ງຂອງ

ຕົນ).47 

ຈາກນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າ ຈະດໍາເນີນການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜົນກະທບົ ທາງກາຍະພາບ, ຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ທີິ່ອາດ

ຈະເກີດຂຶັ້ນ ຈາກການພັດທະນາໂຄງການ. ສ ິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ລວມມ ີຂ ໍ້ມູນໂຕເລກ ຈາກ ແຫ ່ງຕ່າງໆ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ (ບົດ

ສຶກສາທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມີສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ, ຂ ມູນ ທີິ່ມາຈາກ ອງົການບ ລ ຫານທອ້ງຖີິ່ນ, ການສໍາຫ ວດ 

ແລະ ອືິ່ນໆ). ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕ ບັດ ຕາມ ບົດແນະນໍາ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ກຽ່ວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສາທາລະນະ

ຊົນ, ໂດຍຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລື ໃນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການ

ເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ມາຈາກ ການຂົົ່ມຂູ,່ ການບງັຄບັ, ການໃຊ້ກາໍລງັ, ຄວາມຮ ນແຮງ, ສ ນບົນ ແລະ 

ການຕົວະຍົວະຫ ອກລວງ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກບັຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ 

ຈະຕ້ອງ ປະສານງານ ກບັ ອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີິ່ນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ການມີໜ້າ ຂອງ ເຂົາເຈົັ້າ. ການປຶກສາຫາລ ື

ຄວນຈະເກີດຂຶັ້ນ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ເພືິ່ອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ ແລະ ຫ ັງຈາກ ຮາ່ງສະບັບທາໍອ ດ ຂອງບົດລາຍງານ 

ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອເຜີຍແຜ່ ຜົນການສຶກສາ ແລະ ເພືິ່ອຮັບເອາົຄໍາຄ ດເຫັນ / ເພືິ່ອແກ້ໃຂ ຜົນການສຶກສາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. 

ພວກມັນ ຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ເປັນເອກະສານ ຢ່າງສົມບູນແບບ ໂດຍມີໜ້າ ສໍາລັບເຊັນລງົທະບຽນການເຂົັ້າຮ່ວມ 

ພ້ອມດ້ວຍ ບົດບັນທກຶ ຄັດຕ ດກັບ ບົດລາຍງານ IEE. ບົດລາຍງານ ຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ເປັນພາສາອັງກ ດ ແລະ ພາສາ

ລາວ ຖ້າວາ່ ວາ່ເປັນການລງົທຶນ ຂອງຕ່າງປະເທດ, ເປັນເປັນພຽງພາສາລາວ ຖາ້ ເປັນການລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ. ຢ່ິ່າງ

ໜ້ອຍເຮັດບົດລາຍງານ ທີິ່ສໍາເນົາອອກເປັນ 15 ສະບັບ ເມືິ່ອໃດ ທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຫາ ອງົການຈັດຕັັ້ງ  ທີິ່ຮບັຜ ດຊອບຕ ໍ່ແຜນ

ງານ. ຈາກນັັ້ນ, ອງົການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຈະທົບທວນຄືນ ບົດພາຍງານ ພາຍໃນ 10 ວັນ, ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຜູ້

ພັດທະນາໂຄງການ ຮັບຊາບ ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ມີການປະກອບເພີິ່ມຕືິ່ມ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ເຂາົເຈົັ້າຍງັຈະສົົ່ງບົດລາຍງານ 

ໄປຫາ ອົງການບ ລ ຫານທ້ອງຖີິ່ນ ພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະການ ແລະ ໃຫ້ຕືິ່ມອກີ 20 ວັນລັດຖະການ ສໍາລບັ ການ

ປະກອບຄໍາຄ ດເຫັນ. ເມືິ່ອໄລຍະເວລາປະກອບຄໍາຄ ດເຫັນໝົດ, ອົງການລັດ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຈະໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຼຸມວ ຊາ

ການຂຶັ້ນ ຊຶິ່ງເປັນກອງປະຊຼຸມ ທີິ່ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຈະໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຕ້ງ ຕ ໍ່ຄາໍຖາມຕ່າງໆ ແລະ ຕອບ ຄໍາຄ ດ

ເຫັນທີິ່ໂດດເດັົ່ນ. ຕ ໍ່ຈາກນັັ້ນ, ບດົລາຍງານ ແລະ ຄໍາຄ ດເຫັນ ຈາກຂະບວນການນີັ້ ຈະຖືກສົົ່ງຫາ ອົງການ WREA 

 
46 Text summarized from Lao PDR Decree on Environmental Impact Assessment (No. 112/PM), February 16, 2010 
47 The “development programme responsible agencies” are responsible for leading the field inspection, participate in consultation 
meetings and support coordination with other government authorities. They further are responsible for reviewing the IEE reports, 
in coordination with other local authorities as necessary, and report to WREA with their recommendations for issuing the Environ-
mental Compliance Certificate.   
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(ກ.ຊ.ສ.) ຊຶິ່ງເປັນຜູ້ທີິ່ຈະຕັດສ ນໃຈວ່າ ຈະອອກ ໃບຢັັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລອ້ມ ຫ ື ບ . ນອກຈາກ

ນັັ້ນ, ອົງການ WREA ອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ມີ ຄື ໂຄງການ ດັດແກ້ ບົດລາຍງານ IEE ຫ ື ອາດຈະແນະນໍາວ່າ ໃຫ້ດໍາ

ເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຖາ້ຫາກປະກົດເຫັນວ່າ ໂຄງການ ຈະມີຜົນກະທບົ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ. 

 

ຈາກນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າ ຈະດໍາເນີນການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜົນກະທບົ ທາງກາຍະພາບ, ຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ທີິ່ອາດ

ຈະເກີດຂຶັ້ນ ຈາກການພັດທະນາໂຄງການ. ສ ິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ລວມມ ີຂ ໍ້ມູນໂຕເລກ ຈາກ ແຫ ່ງຕ່າງໆ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ (ບົດ

ສຶກສາທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມີສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ, ຂ ມູນ ທີິ່ມາຈາກ ອງົການບ ລ ຫານທອ້ງຖີິ່ນ, ການສໍາຫ ວດ 

ແລະ ອືິ່ນໆ). ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕ ບັດ ຕາມ ບົດແນະນໍາ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ກຽ່ວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງສາທາລະນະ

ຊົນ, ໂດຍຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລື ໃນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການ

ເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ມາຈາກ ການຂົົ່ມຂູ,່ ການບງັຄບັ, ການໃຊ້ກາໍລງັ, ຄວາມຮ ນແຮງ, ສ ນບົນ ແລະ 

ການຕົວະຍົວະຫ ອກລວງ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກບັຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ 

ຈະຕ້ອງ ປະສານງານ ກບັ ອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີິ່ນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ການມີໜ້າ ຂອງ ເຂົາເຈົັ້າ. ການປຶກສາຫາລ ື

ຄວນຈະເກີດຂຶັ້ນ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ເພືິ່ອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ ແລະ ຫ ັງຈາກ ຮາ່ງສະບັບທາໍອ ດ ຂອງບົດລາຍງານ 

ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອເຜີຍແຜ່ ຜົນການສຶກສາ ແລະ ເພືິ່ອຮັບເອາົຄໍາຄ ດເຫັນ / ເພືິ່ອແກ້ໃຂ ຜົນການສຶກສາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. 

ພວກມັນ ຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ເປັນເອກະສານ ຢ່າງສົມບູນແບບ ໂດຍມີໜ້າ ສໍາລັບເຊັນລງົທະບຽນການເຂົັ້າຮ່ວມ 

ພ້ອມດ້ວຍ ບົດບັນທກຶ ຄັດຕ ດກັບ ບົດລາຍງານ IEE. ບົດລາຍງານ ຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ເປັນພາສາອັງກ ດ ແລະ ພາສາ

ລາວ ຖ້າວາ່ ວາ່ເປັນການລງົທຶນ ຂອງຕ່າງປະເທດ, ເປັນເປັນພຽງພາສາລາວ ຖາ້ ເປັນການລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ. ຢ່ິ່າງ

ໜ້ອຍເຮັດບົດລາຍງານ ທີິ່ສໍາເນົາອອກເປັນ 15 ສະບັບ ເມືິ່ອໃດ ທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຫາ ອງົການຈັດຕັັ້ງ  ທີິ່ຮບັຜ ດຊອບຕ ໍ່ແຜນ

ງານ. ຈາກນັັ້ນ, ອງົການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຈະທົບທວນຄືນ ບົດພາຍງານ ພາຍໃນ 10 ວັນ, ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຜູ້

ພັດທະນາໂຄງການ ຮັບຊາບ ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ມີການປະກອບເພີິ່ມຕືິ່ມ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ເຂາົເຈົັ້າຍງັຈະສົົ່ງບົດລາຍງານ 

ໄປຫາ ອົງການບ ລ ຫານທ້ອງຖີິ່ນ ພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະການ ແລະ ໃຫ້ຕືິ່ມອກີ 20 ວັນລັດຖະການ ສໍາລບັ ການ

ປະກອບຄໍາຄ ດເຫັນ. ເມືິ່ອໄລຍະເວລາປະກອບຄໍາຄ ດເຫັນໝົດ, ອົງການລັດ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຈະໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຼຸມວ ຊາ

ການຂຶັ້ນ ຊຶິ່ງເປັນກອງປະຊຼຸມ ທີິ່ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຈະໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຕ້ງ ຕ ໍ່ຄາໍຖາມຕ່າງໆ ແລະ ຕອບ ຄໍາຄ ດ

ເຫັນທີິ່ໂດດເດັົ່ນ. ຕ ໍ່ຈາກນັັ້ນ, ບດົລາຍງານ ແລະ ຄໍາຄ ດເຫັນ ຈາກຂະບວນການນີັ້ ຈະຖືກສົົ່ງຫາ ອົງການ WREA 

(ກ.ຊ.ສ.) ຊຶິ່ງເປັນຜູ້ທີິ່ຈະຕັດສ ນໃຈວ່າ ຈະອອກ ໃບຢັັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລອ້ມ ຫ ື ບ . ນອກຈາກ

ນັັ້ນ, ອົງການ WREA ອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ມີ ຄື ໂຄງການ ດັດແກ້ ບົດລາຍງານ IEE ຫ ື ອາດຈະແນະນໍາວ່າ ໃຫ້ດໍາ

ເນີນ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຖາ້ຫາກປະກົດເຫັນວ່າ ໂຄງການ ຈະມີຜົນກະທບົ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ. 
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ການປະເມນີຜນົກະທບົ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ48 

ສໍາລັບ ໂຄງການປະເພດ 2, ຫ ື ໂຄງການ ທີິ່ຄ ດວາ່ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີິ່ຈະຕ້ອງ ມີການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຄວນຈະສ້າງ ບດົລາຍງານເບືັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດການສຶກສາ 

ແລະ ພາລະບົດບາດ. ຢູ່ໃນການຮັບເອກະສານ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຈະທົບ

ທວນຄືນ ບົດລາຍງານ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 15 ວັນ ອາດຈະຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຂອບເຂດ

ການສຶກສາ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຫ ື ອາດຈະໃຫ້ຄໍາຄ ດເຫັນ ໃຫ້ໄປປັບປ ງ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ເມືິ່ອ ບົດສຶກສາຂອບ

ເຂດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ 

ຈະສ້າງ ບົດລາຍງານ ESIA ໂດຍອ ງຕາມ ພາລະບົດບາດ, ບົດແນະນໍາວ ຊາການ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ ອືິ່ນໆ ທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. ແຜນຄ ້ມຄອງ ແລະ ຕ ດຕາມ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຕ້ອງຄັດຕ ດກັບ ບົດລາຍງານ ESIA, ແລະ 

ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງຊາດ. ສໍາລັບ IEE, ບົດລາຍງານ ຈະຕ້ອງປະຕ ບັດ ຕາມ ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວ

ກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ລວມເອົາທັງ ການສ້າງເອກະສານທີິ່ຈະແຈ້ງ ຈາກ ການປຶກສາຫາລື ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

ແລະ ຈາກຄາໍຄ ດເຫັນຕ່າງໆ. ບົດລາຍງານ ຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶັ້ນເປັນພາສາລາວ. 

 

ເມືິ່ອສໍາເລັດແລວ້, ບົດ ESIA ຈະຕ້ອງຖືກສົົ່ງຫາ  ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶິ່ງເປັນຜູ້

ທີິ່ຈະທົບທວນ ບົດລາຍງານ ESIA ພາຍໃນ 10 ວັນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ມັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບນູ. ຖາ້ວ່າ ມັນຖືກ

ພ ຈາລະນາ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບນູ,  ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຈະບອກໃຫ ້ເຈົັ້າຂອງ

ໂຄງການ ຍືິ່ນບົດລາຍງານ ESIA 15 ບົດ ຫ  ືຫ າຍກວາ່ນັັ້ນ (ສະບັບເປັນເອກະສານເຈ້ຍ ແລະ ສະບບັເປັນຮູແບບ ຟາຍ

ອີເລັກໂທຣນ ກ) ໄປຫາ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ເພືິ່ອ ທົບທວນຄືນ ແບບລົງເລ ກລາຍ

ລະອຽດຂຶັ້ນຕືິ່ມ. ຖ້າ ມັນຖືກພ ຈາລະນາວາ່ ຍງັມີຈ ດທີິ່ບ ໍ່ຄັກບ ໍ່ແນ່, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຈະໃຫ້ຄາໍຄ ດເຫັນ ໂດຍກໍານົດບອກຈ ດທີິ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດປ້ັບປ ງ. ໃນຊ້ວງ ການທົບທວນຄືນ ບົດ 

ESIA ແບບລະອຽດ, ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາ ດົນເຖີງ 95 ວັນລັດຖະການ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ວັນທີິ່ ທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນ ລາຍລະອຽດ ສໍາ

ລັບ ດໍາເນີນ ຂະບວນການທົບທວນຄືນແບບຄົບຖ້ວນ (ພາຍໃນ 5 ວັນ ເມືິ່ອໄດ້ຮັບສໍາເນົາ ບົດ ESIA, ກະຊວງ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຈະແຈກຢາຍບົດລາຍງານ ແກ ່ໝົດທ ກອງົການຈັດຕັັ້ງທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ ພາຍ

ໃນຂະແໜງ ໃນລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ຖາ້ຈໍາເປັນ ກ ແມ່ນລະດັບທອ້ງຖີິ່ນ – ຊຶິ່ງຕ ໍ່ໄປນັັ້ນ ຈະມີເວລາ 50 ວັນ

ລັດຖະການ ສໍາລັບ ປະເມີນບົດລາຍງານ). ຈາກນັັ້ນ, ກອງປະຊຼຸມວ ຊາການ ຈະຖືກຈັດຂຶັ້ນ ຮວ່ມກັບ ກະຊວງ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງອືິ່ນໆ ເພືິ່ອໂອ້ລມົ ກ່ຽວ

ກັບ ບົດ ESIA, ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຕ ໍ່ ຄາໍຄ ດເຫັນ, ຄາໍຖາມ ແລະ ຄວາມກງັວົນ ທີິ່ໂດດເດັົ່ນ. ຄໍາຄ ດເຫັນ

ທັງໝົດ ທີິ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈະລືກລວບລວມ ໂດຍ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

 
48 Information adapted from the Ministerial Instruction on Environmental and Social Impact Assessment Process of Investment Pro-
jects and Activities (DESIA/ ESMP 2014) 
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ສະໜອງໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຊຶິ່ງເປັນຜູ້ຈະຕອບ ແລະ ຍືິ່ນບົດ ESIA ສະບັບສ ດທາ້ຍ ເພືິ່ອການພ ຈາລະນາ. 

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ຈະປັບປ ງ ບົດລາຍງານ ESIA ສະບບັສ ດທ້າຍ ພາຍໃນ 40 

ວັນລັດຖະການ ແລະ ຈາກນັັ້ນ ຈະເຮັດອັນໃດອັນໜຶິ່ງ ຄື: 

▪ ອອກ ໃບຢັັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຮັບຮອງ ບົດລາຍງານ ESIA ແລະ ແຜນ

ຄ ້ມຄອງ ແລະ ຕ ດຕາມ ສ ິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 

▪ ໃຫ້ຄໍາຄ ດເຫັນ ແກ່ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ເພືິ່ອປັບປ ງ ແລະ ຍືິ່ນຍືນບດົລາຍງານ 

▪ ຫ ື ຕອບປະຕ ເສດ ບົດລາຍງານ ESIA ຖ້າ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ເຊືິ່ອ

ວ່າ ໂຄງການ ມ ີ“ຜົນກະທບົ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແບບເປັນຮູບປະທໍາ, ທີິ່ຫ ີກລ້ຽງບ ໍ່ໄດ້ ແລະ ບ ໍ່

ສາມາດແກ້ໃຂໄດ້.” 

3.3 ການປະເມນີຊອ່ງວາ່ງ 

 ຊ່ອງວ່າງ ທີິ່ຖືກລະບ ໄວ້ ຢູ່ໃນກອບການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ 
ເອກະສານ ER-PD (ESMF) 

ການປະເມີນ ຊອ່ງວາ່ງລະອຽດ ຖືກສະໜອງ ຢູ່ໃນກອບ ຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງບົດ ER-PD´ 

(ESMF 2020, ພາກທ ີ 3.3). ການປະເມີນຊ່ອງວາ່ງ ແມ່ນອ ງໃສ່ ການສຶກສາ ທີິ່ດໍາເນີນ ໂດຍ GIZ ຢູ່ໃນກອບ

ວຽກ ຂອງ ໂຄງການ CliPAD ຂອງເຂາົເຈົັ້າ, ຊຶິ່ງບ ໍ່ພຽງແຕ່ ການສ້າງບົດ ESIA ສະບັບນີັ້ເທົົ່ານັັ້ນ ແຕ່ກ ຍັງລວມມ ີ

ການອອກແບບແຜນງານ ໂດຍທົົ່ວໄປ.  

ຕົວຢ່າງ ຂອງ ບາງຊ່ອງວ່າງ ທີິ່ຖກືກໍານົດ ແມ່ນມີຕ ໍ່ໄປນີັ້ (ໃຫ້ເບີິ່ງ ພາກທີ 3.3 ໜ້າ 43-47 ຂອງ ESMF ສໍາລບັ 

ພາບລວມ ຂອງຊ່ອງວ່າງ):49 

▪ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມ ທ ດທາງນະໂຍບາຍ ວ່າດວຍ “ສາມສ້າງ),” ທີິ່ກາໍນົດ ບົດບາດ ໃນການພັດທະນາ ຢູ່ຂັັ້ນ

ແຂວງ, ເມືອງ, ແລະ ທ້ອງຖີິ່ນ, ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນຕືິ່ມອີກ ໃນລະດັບທອ້ງຖີິ່ນ ເພືິ່ອ

ເພີິ່ມ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີິ່ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຕັດສ ນໃຈ, ທີິ່ລວມ
ມີ ການເຂົັ້າເຖີງ ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ.   

▪ ບ ໍ່ທັນມີ ຂ ໍ້ກໍານົດ ຫ ື ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ສໍາລັບ ດໍາເນີນ 
ການປຶກສາຫາລື ກັບ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ແຕກຕາ່ງກັນ ໃນລັກສະນະທີິ່ ກ ່ມ ພ ຈາລະນາວາ່ ມີ ຄວາມເໝາະສົມ. 

ບົດແນະນໍາ ສໍາລບັ FPIC ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນ ສໍາລັບ ໂຄງການປ້ອງກັນດ ນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫ ີກລ້ຽງການທໍາ

ລາຍປ່າໄມ ້(CliPAD) ແລະ ຖືກນໍາໃຊ ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1. ມີການວາງແຜນ ທີິ່ຈະສືບຕ ໍ່ນໍາໃຊ ້ບົດແນະນໍາ 

ທີິ່ຜ່ານການພ ສູດ ແລະ ທົດສອບນີັ້ ສໍາລັບ ຂັນຕອນ FPIC ທີິ່ຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຢູ່ໃນສາມແຂວງໃໝ ່

 
49Text from ER Program´s ESMF (pages 43-47). Once formally approved (in August or September 2019), the ESMF for the Emissions 
Reduction Programme will be attached to this document in Annex 12.  
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ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2. ນອກຈາກນັັ້ນ, ແຜນພັດທະນາ ຂອງ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນຢ່າງ

ລະອຽດ ໃນການກະກຽມ ໂຄງການ 2.  

▪ ດ້ານຂັັ້ນຕອນ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ບ ໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດ ໄດ້ດີ ແລະ ປົກກະຕ  ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ປະຕ ບັດ ຍ້ອນຂາດ ໂຄງການ
ສະໜັບສະໜູນ ຂອງຜູ້ໃຫທ້ຶນ;  

▪ ການປະສານສົມທົບກັນ ຍັງບ ໍ່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ບ ໍ່ປົກກະຕ  ລະຫວາ່ງ ບັນດາກະຊວງວ ຊາການ ແລະ ກະຊວງ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງ ສະຖາບນັການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນທ້ອງຖີິ່ນ ຂອງລັດ;  

▪ ຄວາມຕ້ອງການ ທີິ່ສູງ ແລະ ຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ສາໍລບັ ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກພາຍນອກ ທັງໃນດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ໃນດ້ານສັງຄົມ;  

▪ ການຂາດ ຂ ໍ້ມູນໂຕເລກເສດຖະກ ດ - ສັງຄມົ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອືິ່ນໆ, ຫ  ື- ຖ້າມີ, ຄ ນນະພາບຂອງມັນ ກ ຕໍາ່; 

▪ ການເສີມສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງລັດ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ການປົກປັກຮັກສາປາ່ໄມ ້ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນນານ ໃນ 
ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນບ ໍ່ພຽງພ  ແລະ ມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ  

▪ ເຖີງແມ່ນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຂຶັ້ນທະບຽນທ ລະກ ດ ແລະ ຂະບວນການ IEE ແລະ/ຫ ື ESIA ຈະ
ປະຕ ບັດຕາມ ບາງບົດແນະນໍາກ ຕາມ, ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ທີິ່ຖືກຕ້ອງ ກັບ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງທັງໝດົ 
ລວມທັງ ການແລກປຽ່ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ, ທີິ່ປະກອບມີ ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການ, 

ແມ່ນຍັງເປັນສ ິ່ງຈໍາເປັນ, ເນືິ່ອຈາກວ່າ ເປັນການຕ ດຕາມ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ມາ;  

▪ ການສົົ່ງເສີມ ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແບບຍືນນານ ສໍາລັບ ແຜນງານການປກູ ແລະ ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕ ບັດທັງໝົດ ແມ່ນຖືກຄົັ້ນພົບວ່າ ເປັນສ ິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ ່ສໍາລັບ ການບັນລ ເປົັ້າໝາຍຕົັ້ນຕ  ຂອງຍ ດ
ທະສາດປາ່ໄມ້ ປີ 2020. 

▪ ການຫັນປ່ຽນທີິ່ດ ນປອກໂຫ ້ນ ແລະ ປາ່ເສືິ່ອມໂຊມ ໄປເປັນທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ຄາດວາ່ຈະປະຕ ບັດຕາມ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ ອ ງຕາມ ມາດຕາ 70 ຂອງກົດໝາຍປ່າໄມ.້ ແຕ່ແນວໃດກ ຕາມ, 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ ຈະບ ໍ່ປະຕ ບັດຕາມ ຂະບວນການທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກໍານົດ 
ພືັ້ນທີິ່ດັົ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນແຜນທີິ່ ແລະ ເຂົັ້າໃສ່ໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1, 
ຄວາມພະຍາຍາມ ທີິ່ຈະສ້າງແຜນປະຕ ບັດງານ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ ຢູ່ໃນແຂວງທົດລອງ, ແລະ ເຮັດວຽກ 
ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການຄ ້ມຄອງ ພູມສັນຖານ ປາ່ໄມ້ ໃນລະດັບແຂວງ, ໄດປ້ັບປ ງ ສະຖານະການນີັ້ ດ້ວຍການໄປ
ຕາມລວງດຽວກັບ ບັນດານະໂຍບາຍຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງຊາດ. ໂຄງການ 1 ໄດ້ສະໜອງ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າ
ດ້ານວ ຊາການ ສໍາລບັ ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງ ນ ຕ ກາໍຍ່ອຍ, ລວມທງັ ຍ ດທະສາດ REDD+  ແຫ່ງຊາດ 

(ປີ 2021). ແຜນປະຕ ບັດງານ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ (PRAP) ໄດ້ຖືກເຊືິ່ອມໂຍງ ເຂົັ້າໃນ ແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຂອງແຂວງ ຄັັ້ງທ ີ8 ແລະ ບັນດາກ ດຈະກໍາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ REDD+ ໄດ້ຖືກເຊືິ່ອມ
ໂຍງ ເຂົັ້າໃນ ແຜນພັດທະນາປະຈໍາປ ີຂອງ ແຂວງ ແລະ ເມອືງ. 

ແຜນງານ ຖືກອອກແບບ ໂດຍຄາໍນຶງເຖີງ ສ ິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຊອ່ງວ່າງຕົັ້ນຕ  ແລະ ເລັງໃສ່ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງທ້ອງຖີິ່ນ ແລະ ປິດຊ່ອງວ່າງ ເຫ ົົ່ານີັ້ ໃຫ້ຫ າຍເທົົ່າທີິ່ເປັນໄປໄດ.້ ນອກຈາກນັັ້ນ ມັນຍັງຖືກອອກ
ແບບມາ ໂດຍເຂົັ້າໃຈວ່າ ມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທີິ່ສືບຕ ໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ທີິ່ຍັງຈະແກ້ໃຂ ອ ປະສັກ ຕົັ້ນຕ  ແລະ 
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແກ່ສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ແກ່ບ ກຄົນ (ໃຫ້ເບີິ່ງ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຢູ່ໃນ

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 2 ກ່ຽວກັບ FP ສໍາລບັ ລາຍລະອຽດ ຂອງໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ທີິ່ເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັນ). 
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4 ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ທີິ່
ສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ ້

4.1 ມາດຕະຖານ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສຂີຽວ 

ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ແມ່ນຢູ່ໃນຂະບວນການ ສ້າງ ແລະ ສໍາເລັດ ຊຼຸດ ການປກົປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 
ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງ ນະໂຍບາຍສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ແລະ ລະບົບຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

(ESMS). ໃນຊ້ວງໄລຍະເວລາ ຈົົ່ນຮອດຕອນທີິ່ ນະໂຍບາຍ ການປົກປອ້ງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ກອງທຶນ 

GCF ຖືກສ້າງສໍາເລັດ, ບັນດາອງົການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ (AE) ຈະຕ້ອງ ປະຕ ບັດຕາມ ຂະບວນການປົກປອ້ງ ຊົົ່ວຄາວ 

ຂອງ ກອງທຶນ GCF; ສ ິ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນ ມາດຕະຖານ ການເຄືິ່ອນໄຫວ (PS) ຂອງ ບ ລ ສັດ ການເງ ນສາກົນ (IFC; 

ຕາຕະລາງ 4). ວຽກງານ ການປກົປ້ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຕອບສະໜອງ ຕ ໍ່ ລະດັບຊັັ້ນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ທີິ່ຢູ່ນອກເໜືອຄໍາ

ວ່າ “ຫ້າມເຮັດອັນຕະລາຍ” ເໝອືນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

1. ຄາດການ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ທີິ່ຈະສະທອ້ນກັບ ຕ ໍ່ ປະຊາຊົນ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ;  

2. ເມືິ່ອໃດ ທີິ່ການຫ ີກລ້ຽງ ເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທບົ ທີິ່ຈະສະທອ້ນກັບ ຈະຖືກຫ ຼຸດຜ່ອນລົງ ຜ່ານ

ທາງ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ;  

3. ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ທີິ່ຕົກຄາ້ງ; ແລະ  

4. ເມືິ່ອຫ ີກລ້ຽງໄດ້, ມາດຕະການຫ ຼຸດ ຫ ື ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແມ່ນຈະບ ໍ່ມີ ຫ  ືບ ໍ່ພຽງພ  ແລະ ເມືິ່ອມີຫ ັກຖານພຽງພ  ທີິ່ຈະ
ອະທ ບາຍ ແລະ ອາ້ງອ ງເຖ ງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ມາດຕະການ ທີິ່ສະໜອງ ຂ ໍ້
ແກ້ໃຂ ແລະ ການພືັ້ນຟູ ກ່ອນຈະມີການຊົດເຊີຍ ທີິ່ພຽງພ  ແລະ ເທົົ່າທຽມກັນ ຕ ໍ່ ທ ກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນ
ກະທົບ ທີິ່ຫ ງົເຫ ືອ. 

 

ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງ ກອງທຶນ GCF ໄດ້ຮັບຮອງເພີິ່ມຕືິ່ມ ນະໂຍບາຍກຽ່ວກັບຄົນພືັ້ນເມອືງ (ຂ ໍ້ຕົກລງົເລກທ ີ

F.B.19/11). ນະໂຍບາຍ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ ມີຜົນນໍາໃຊ້ ຕ ໍ່ກບັ ກອງທຶນ GCF, ບັນດາອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ ແລະ 

ອົງການ (ເຈົັ້າໜ້າທີິ່) ລະດັບຊາດ ທີິ່ຖືກແຕ່ງຕັັ້ງ (NDA). ນະໂຍບາຍ ລວມມີ ຂະບວນການປກົປອ້ງທີິ່ເຂັັ້ມງວດ ສໍາ

ລັບ ໝົດທ ກໂຄງການ/ແຜນງານ ທີິ່ລວມມ ີຄົນພືັ້ນເມືອງ (IP). ໃນກ ລະນີ ຂອງແຜນງານນີັ້, ປະຊາຊົນ ທີິ່ອາດຈະໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ແຜນງານ ລວມມີ “ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ” ທີິ່ຖືກພ ຈາລະນາ ເປັນສະເໝືອນ “ຄົນພືັ້ນເມອືງ” ຕາມນ ຍາມ ທີິ່

ຖືກນໍາໃຊ້ ຢູ່ໃນ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ຄົນພືັ້ນເມືອງ (ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດ ການປຶກສາຫາລ ືແມ່ນອ ງໃສ່ ພາກທີ 8). 
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ກອງທຶນ GCF ໄດ້ສືບຕ ໍ່ ຮັບຮອງ ນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກັບບົດບາດຍ ງຊາຍ ຂອງຕົນ (GCF.B09/23, ເອກະສານຊ້ອນ

ທ້າຍ XIII), ຊຶິ່ງມີຈ ດປະສົງຕົັ້ນຕ  ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

  

1. ສ້າງ ຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ຂອງແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້

ໃຂ ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຮບັປະກັນວາ່ ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຈະປະກອບສ່ວນ ຢາ່ງເທົົ່າທຽມ

ກັນ ຕ ໍ່ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ບັນດາກ ດຈະກໍາ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ກອງທຶນ;  

2. ແກ້ໃຂ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງໂຄງການ/ແຜນງານ ທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ ສໍາ

ລັບ ແມຍ່ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ທີິ່ພົວພນັກັບ ກ ດຈະກໍາການປັບໂຕ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ທີິ່ໄດ້ຮັບເງ ນ ຈາກກອງທຶນ;  

3. ປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຊ່ອງວ່າງທາງເພດ ສໍາລັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ 
ການປຽ່ນແປງ ຂອງສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ມີຕ ໍ່ ສັງຄມົ, ເສດຖະກ ດ ແລະ ສີິ່ງແວດລອ້ມ ທີິ່ນັບມືັ້ນັບຮ ນແຮງ
ຂືັ້ນ. 

ບົດປະເມີນບົດບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງຊາຍ ທີິ່ໄດ້ຮັບການປັບປ ງ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນມາ ສໍາລັບ

ໂຄງການ 2, ຊຶິ່ງໃຫລ້າຍລະອຽດ ຫ າຍຂຶັ້ນ ກຽ່ວກັບ ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ການຫ ີກລຽ້ງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດ

ຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງສະເພາະກັບບົດບາດຍ ງຊາຍ (ມີເປັນເອກະສານ ທີິ່ແຍກຕ່າງກັນ).     
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ຕາຕະລາງ 5. ພາບລວມ ຂອງ ມາດຕະຖານ ດາ້ນຜນົງານ ຂອງ IFC 

ມາດຕະຖານ ດາ້ນຜນົງານ  ລາຍລະອຽດ 

PS 1. ການປະເມນີ ແລະ 

ການຄ ມ້ຄອງ ຄວາມສຽ່ງ 
ແລະ ຜນົກະທບົ ຕ ໍ່
ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

PS 1 ມີຜົນນໍາໃຊ້ ກັບ ໝົດທ ກ ແຜນງານ/ ໂຄງການ ທີິ່ມີ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ມັນມີຈ ດປະສົງ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

▪ ເພືິ່ອກໍານົດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ໂຄງການ. 

▪  ເພືິ່ອຍອມຮັບ ລະດັບຄວາມສູງຕໍ່າ ຂອງການຫ ຼຸດຜ່ອນ ເພືິ່ອຄາດຫວັງ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງ ຫ ື ເມືິ່ອບ ໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ຈະຫ ີກລ້ຽງ, ໃຫ້ໜ້ອຍທີິ່ສ ດ,5 ແລະ ຜົນກະທົບ ທີິ່

ຍັງມີ ຍັງຄ້າງຢູ່, ຊົດເຊີຍ/ແທນທີິ່ ສໍາລັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ຜູ້ເຮັດວຽກ, ຊຼຸມຊົນທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສີິ່ງແວດລ້ອມ. 

▪ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການປັບປ ງ ການເຄືິ່ອນໄຫວ ທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ຜ່ານທາງ ການນໍາໃຊ້ ລະບົບຄ ້ມຄອງ ທີິ່ມີປະສ ດທ ພາບ.  

▪ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ການຮ້ອງທ ກ ຈາກ ບັນດາຊຼຸມຊົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການສືິ່ສານພາຍນອກ ຈາກ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ແລະ 

ຄ ້ມຄອງຢ່າງເໝາະສົມ. 

▪ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜອງ ວ ທີທາງ ສໍາລັບ ການຄ ້ມຄອງຢ່າງພຽງພ  ຮ່ວມກັບ ບັນດາຊຼຸມຊົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຜ່ານທາງ ຮອບວຽນ ຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ 

ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ທີິ່ບາງທີ ອາດຈະສາມາດ ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຖືກ

ເປິດເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່. 

PS 2. ສະພາບເງືິ່ອນໃຂ 

ທາງດາ້ນແຮງງານ ແລະ ການ
ເຮດັວຽກ 

PS2 ຖາມວ່າ ບ ລ ສັດຕ່າງໆ ປະຕ ບັດ ກັບຄົນງານ ຂອງຕົນເອງ ຢ່າງເປັນທໍາບ , ມີການສະໜອງ ສະພາບເງືິ່ອນໃຂການເຮັດວຽກ ທີິ່ປອດໄພ ແລະ ດີຕ ໍ່ສ ຂະພາບບ , ມີການ

ຫ ີກລ້ຽງ ການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ຫ ື ໃຊ້ແຮງງານດ້ວຍການບັງຄັບບ  ແລະ ກໍານົດ ຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຕົັ້ນຕ  ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ມັນມີຈ ດປະສົງ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປ

ນີັ້:  

▪ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການປະຕ ບັດ ທີິ່ເປັນທໍາ, ປາສະຈາກການໃຈ້ແຍກ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດ ທີິ່ເທົົ່າທຽມກັນ ແກ່ ຄົນງານ. 

▪ ເພືິ່ອສ້າງຕັັ້ງ, ຮັກສາ ແລະ ປັບປ ງ ສາຍພົວພັນ ໃນການຄ ້ມຄອງຄົນງານ. 

▪ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບ ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການຈ້າງງານ ແລະ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ. 

▪ ເພືິ່ອປົກປ້ອງຄົນງານ ທີິ່ລວມມີ ປະເພດຄົນງານ ຜູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊັົ່ນ ເດັກນ້ອຍ, ຄົນງານທີິ່ເປັນຊາວອົບພະຍົບ, ຄົນງານ ທີິ່ເຂົັ້າມາ ໂດຍຝ່າຍທີິ່

ສາມ, ແລະ ຄົນງານ ທີິ່ຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຂອງ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ.  
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ມາດຕະຖານ ດາ້ນຜນົງານ  ລາຍລະອຽດ 

▪ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ສະພາບເງືິ່ອນໃຂ ການເຮັດວຽກ ທີິ່ປອດໄພ ແລະ ດີຕ ໍ່ສ ຂະພາບ ລວມທັງ ສ ຂະພາບ ຂອງຄົນງານ. 

▪ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງ ການນໍາໃຊ້ ແຮງງານ ດ້ວຍການບັງຄັບ. 

ຂອບເຂດ ຂອງການນໍາໃຊ້ ມາດຕະຖານ ການເຄືິ່ອນໄຫວນີັ້ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ ປະເພດ ຂອງ ສາຍພົວພັນໃນການຈ້າງງານ ລະຫວ່າງ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຄົນງານ. ມັນມີ

ຜົນນໍາໃຊ້ ກັບ ຄົນງານ ຜູ້ທີິ່ຖືກຊັກຊວນເຂົັ້າມາໂດຍກົງ ໂດຍ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ (ຄົນງານໂດຍກົງ), ຄົນງານ ຜູ້ທີິ່ເຂົັ້າມາ ຜ່ານທາງຝ່າຍທີສາມ ເພືິ່ອມາເຮັດວຽກ ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບ ຂະບວນການທ ລະກ ດຕົັ້ນຕ 50 ຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ ສໍາລັບໄລຍະເວລາຍ່ອຍ (ຄົນງານສັນຍາຈ້າງ), ແລະ ຄົນງານ ທີິ່ເຂົັ້າມາ ໂດຍຜູ້ສະໜອງຕົັ້ນຕ  ຂອງ ເຈົັ້າຂອງ

ໂຄງການ (ຄົນງານຕ່ອງໂສ້ ສະໜອງ).51 

PS 3. ປະສ ດທ ຜົນ ຂອງ

ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການ
ປອ້ງກນັການສາ້ງມນົລະພ ດ 

PS 3 ຮັບຮູ້ວ່າ ການເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຂອງກ ດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ ມັກຈະສ້າງ ລະດັບມົນລະພ ດ ໃນອາກາດ, ນໍໍ້າ ແລະ ທີິ່ດ ນ ແລະ 

ໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທີິ່ມີຈໍານວນຈໍາກັດ ໃນລັກສະນະ ທີິ່ອາດຈະສັັ້າງໄພຂົົ່ມຂູ່ ຕ ໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະດັບ ທ້ອງຖີິ່ນ, ຂົງເຂດ ແລະ ໂລກ.52 ມາດຕະຖານ 

ການເຄືິ່ອນໄຫວນີັ້ ກໍານົດ ແນວທາງປະຕ ບັດ ໃນລະດັບ ແຜນງານ/ໂຄງການ ເພືິ່ອປະສ ດທ ຜົນ ຂອງຊັບພະຍາກອນ  ແລະ ການປ້ອງກັນ  ແລະ ຄວບຄ ມມົນລະພ ດ ໄປຄຽງຂູ່ 

ກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ທີິ່ຖືກເຜີຍແຜ່ ໃນລະດັບສາກົນ. ມັນມີຈ ດປະສົງ ຕ ໍ່ໄປນີັ້:   

▪ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງ ຫ ື ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ທີິ່ອາດຈະສະທ້ອນກັບ ຕ ໍ່ສ ຂະພາບ ຂອງຄົນ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການຫ ີກລ້ຽງ ຫ ື ຫ ຼຸດຜ່ອນ ການສ້າງມົນລະພ ດ ຈາກກ ດຈະ

ກໍາ ຂອງ ແຜນງານ / ໂຄງການ. 

▪ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ແບບມີຄວາມຍືນນານ ຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າ ຊຶິ່ງລວມມີ ພະລັງງານ ແລະ ນໍໍ້າ. 

▪ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ທີິ່ພົວພັນກັບ ແຜນງານ/ ໂຄງການ. 

 
50Environmental and social impacts refer to any change, potential or actual, to (i) the physical, natural, or cultural environment, and (ii) impacts on surrounding community and workers, resulting from the 
business activity to be supported.  
51 Contractors retained by, or acting on behalf of the client(s), are considered to be under direct control of the client and not considered third parties for the purposes of this Performance Standard. 
52 For the purposes of this Performance Standard, the term “pollution” is used to refer to both hazardous and non-hazardous chemical pollutants in the solid, liquid, or gaseous phases, and includes other 
components such as pests, pathogens, thermal discharge to water, GHG emissions, nuisance odors, noise, vibration, radiation, electromagnetic energy, and the creation of potential visual impacts including 
light,.. 
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PS 4. ສ ຂະພາບ, ຄວາມ

ປອດໄຟ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄງົ 
ຂອງ ຊຼຸມຊົນ 

PS 4 ຮັບຮູ້ວ່າ ກ ດຈະກໍາ, ເຄືິ່ອງມືອ ປະກອນ ແລະ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ ສາມາດເພີິ່ມ ໂອກາດຂອງຊຼຸມຊົນ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ

ຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ບັນດາຊຼຸມຊົນ ທີິ່ມີໂອາກາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ການປ່ຽນແປງ ຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ຍັງອາດຈະປະສົບ ກັບ ການເກີດຂືັ້ນໄວ ແລະ/ຫ ື ຄວາມຮ ນ

ແຮງ ຂອງຜົນກະທົບ ຍ້ອນກ ດຈະກໍາ ຂອງ ແຜນງານ/ ໂຄງການ. PS 4 ມີຈ ດປະສົງ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

▪ ເພືິ່ອຄາດການ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງ ຜົນກະທົບທີິ່ອາດຈະສະທ້ອນກັບ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຊຼຸມຊົນທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນຊ້ວງໄລຍະ ອາຍ  ຂອງແຜນງານ/ 

ໂຄງການ ຈາກທັງ ສະພາບປະຈໍາວັນ ແລະ ທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນປະຈໍາວັນ.   

▪ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ການປົກປ້ອງບ ກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບສ ນ ຖືກດໍາເນີນໄປ ໂດຍອ ງຕາມ ຫ ັກການສ ດທ ມະນ ດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃນລັກສະນະທີິ່ ຫ ີກລ້ຽງ ຫ ື ຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ບັນດາຊຼຸມຊົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

PS 5. ການເອາົດ ນ ແລະ 

ການຍົກຍາ້ຍ ແບບບ ໍ່ສະໝັກ
ໃຈ 

PS 5 ຮັບຮູ້ວ່າ ການເອົາທີິ່ດ ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແຜນງານ/ ໂຄງການ ແລະ ຂ ໍ້ຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ສາມາດ ມີຜົນກະທົບ ແບບສະທ້ອກັບ ຕ ໍ່ ບັນດາຊຼຸມຊົນ ແລະ 

ບ ກຄົນ ທີິ່ນໍາໃຊ້ ທີິ່ດ ນຕອນນີັ້. ການຍ້າຍຖີິ່ນຖານ ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ ໝາຍເຖີງ ເປັນທັງການຮົົ່ວໄຫ ທາງກາຍະພາບ (ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານຄືນໃໝ່ ຫ ື ການສູນເສຍທີິ່ຢູ່ອາໃສ) 

ແລະ ການຮົົ່ວໄຫ ດ້ານເສດຖະກ ດ (ການສູນເສຍຊັບສ ນ ຫ ື ການເຂົັ້າເຖີງ ຊັບສ ນ ທີິ່ ນໍາໄປສູ່ ການສູນເສຍ ແຫ ່ງລາຍຮັບ ຫ ື ວ ທີການດໍາລົງຊີວ ດ ອືິ່ນໆ53 ຍ້ອນຜົນຈາກການ

ເອົາທີິ່ດ ນ  ທີິ່ພົວພັນກັບ ແຜນງານ/ ໂຄງການ54 ແລະ/ຫ ື ຂ ໍ້ຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ.55 ຈ ດປະສົງທີິ່ເປັນມາດຕະຖານ ແມ່ນມີຄື:  

▪ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງ ແລະ ເມືິ່ອການຫ ີກລ້ຽງ ເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້, ແມ່ນຈະຫ ຼຸດຜ່ອນ ການຮົົ່ວໄຫ  ດ້ວຍການ ຊອກຫາ ການອອກແບບ ແຜນງານ/ ໂຄງການ ທີິ່ເປັນທາງເລືອກ. 

▪ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງ ການຂັບໄລ່ ດ້ວຍກໍາລັງ.  

 
53 The term “livelihood” refers to the full range of means that individuals, families, and communities utilize to make a living, such as wage-based income, agriculture, fishing, foraging, other natural resource-
based livelihoods, petty trade, and bartering. 
54 Land acquisition includes both outright purchases of property and acquisition of access rights, such as easements or rights of way. 
55 Resettlement is considered involuntary when affected persons or communities do not have the right to refuse land acquisition or restrictions on land use that result in physical or economic displacement. 
This occurs in cases of (i) lawful expropriation or temporary or permanent restrictions on land use and (ii) negotiated settlements in which the buyer can resort to expropriation or impose legal restrictions on 
land use if negotiations with the seller fail. 
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▪ ເພືິ່ອຄາດການ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງ ຫ ື ເມືິ່ອການຫ ີກລ້ຽງ ເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້, ແມ່ນຈະຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບສະທ້ອນກັບ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກ ດ ຈາກ ການເອົາດ ນ ຫ ື ຍ້ອນຂ ໍ້ຈາໍ

ກັດ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ໂດຍ (i) ສະໜອງການຊົດເຊີຍ ແກ່ ການສູນເສຍຊັບສ ນ ຕ ໍ່ຄ່າທົດປ່ຽນແທນ56 ແລະ (ii) ຮັບປະກັນວ່າ ກ ດຈະກໍາການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ ຖືກ

ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ດ້ວຍການ ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນທີິ່ເໝາະສົມ, ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແຈ້ງລາຍງານການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

▪ ເພືິ່ອປັບປ ງ ຫ ື ພືັ້ນຟູ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງການດໍາລົງຊີວ ດ ຂອງບ ກຄົນທີິ່ຖືກຍ້າຍອອກ. 

▪ ເພືິ່ອປັບປ ງ ສະພາບເງືິ່ອນໃຂ ຊີວ ດການເປັນຢູ່  ຂອງບັນດາ ບ ກຄົນທີິ່ຖືກຍ້າຍອອກໃນທາງກາຍະພາບ ຜ່ານທາງ ການສະໜອງເຄຫາສະຖານ ຢ່າງພຽງພ  ໂດຍມີການຄໍໍ້າ

ປະກັນການຄອບຄອງ57 ໃນສະຖານທີິ່ຕັັ້ງຖີິ່ນຖານຄືນໃໝ່. 

PS 6. ການອະນ ລກັຊີວະ

ນາໆພນັ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ທີິ່
ມຊີວີ ດ ແບບຍນືນານ 

PS 6 ຮັບຮູ້ວ່າ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການອະນ ລັກ ຊີວະນາໆພັນ,58 ການຮັກສາ ການບ ລ ການດ້ານລະບົບນ ເວດ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີິ່ມີຊີວ ດ 

ແບບຍືນນານ ແມ່ນເປັນພືັ້ນຖານ ໃນການພັດທະນາແບບຍືນນານ.  

▪ ເພືິ່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນ ລັກ ຊີວະນາໆພັນ.  

▪ ເພືິ່ອຮັກສາ ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ການບ ລ ການດ້ານລະບົບນ ເວດ.  

▪ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີິ່ມີຊີວ ດ ແບບຍືນນານ ຜ່ານທາງ ການຮັບເອົາ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ທີິ່ເຊືິ່ອມໂຍງ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການ

ອະນ ລັກ ແລະ ບູລ ມະສ ດ ແຫ່ງການພັດທະນາ ເຂົັ້າກັນ.  

ອ ງຕາມ ຂະບວນການກໍານົດ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ, ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງມາດຕະຖານການເຄືິ່ອນໄຫວນີັ້ ຖືກນໍາໃຊ້ກັບ ແຜນງານ / ໂຄງການ (i) ທີິ່ຕັັ້ງຢູ່ໃນ ທີິ່ຢູ່ອາ

ໃສທາງທໍາມະຊາດ ທີິ່ຫ  ໍ່ແຫ ມ ທີິ່ໄດ້ປັບແຕ່ງ; (ii) ທີິ່ບາງທີ ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ຫ ື ຂຶັ້ນກັບ ການບ ລ ການດ້ານລະບົບນ ເວດ ຕະຫ ອດໄລຍະ ທີິ່ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ມີການຄວບ

ຄ ມ ການຄ ້ມຄອງໂດຍກົງ ຫ ື ມີອ ດທ ພົນທີິ່ສໍາຄັນ; ຫ ື (iii) ທີິ່ ລວມມີ ການຜະລ ດ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ເຊັົ່ນ., ກະສ ກໍາ, ການລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, ປ່າໄມ້).  

 
56  A host community is any community receiving displaced persons. 
57 Replacement cost is defined as the market value of the assets plus transaction costs. In applying this method of valuation, depreciation of structures and assets should not be taken into account. Market 
value is defined as the value required to allow Affected Communities and persons to replace lost assets with assets of similar value. The valuation method for determining replacement cost should be docu-
mented and included in applicable Resettlement and/or Livelihood Restoration plans (see paragraphs 18 and 25). 
58 Biodiversity is defined as “the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; 
this includes diversity within species, between species, and of ecosystems”. 
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PS 7. ຄນົພືັ້ນເມອືງ 

 

PS 7 ຮັບຮູ້ວ່າ ຄົນພືັ້ນເມືອງ, ທີິ່ເປັນກ ່ມສັງຄົມ ທີິ່ມີເອກະລັດ ທີິ່ແຕກຕ່າງຈາກ ກ ່ມໃຫຍ່ ໃນສັງຄົມຂອງຊາດ ມັກຈະເປັນໜຶິ່ງໃນຈໍານວນພາກສ່ວນ ທີິ່ຖືກມອງຂ້າມ ແລະ 

ມີຄວາມອ່ອນແອຫ າຍທີິ່ສ ດ ໃນຈໍານວນປະຊາກອນ. ຢູ່ໃນຫ າຍກ ລະນີ, ສະຖານະພາບ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຈໍາກັດຄວາມອາດສາມາດ 

ຂອງເຂົາ ໃນການປົກປ້ອງສ ດຂອງຕົນເອງຕ ໍ່ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນ, ທີິ່ດ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ, ແລະ ອາດຈະຈໍາກັດ ຄວາມອາດສາມາດ 

ຂອງຕົນ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ການພັດທະນາ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຄົນພືັ້ນເມືອງ ມີໂອກາດ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຖ້າວ່າ ທີິ່ດ ນ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຖືກປ່ຽນຮູບ, ມີການບ ກລ ກ, ຫ ື ເຊືິ່ອມໂຊມລົງ. ພາສາ, ວັດທະນາທໍາ, ສາດສະໜາ, ຄວາມເຊືິ່ອກ່ຽວກັບຈ ດວ ນຍານ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ 

ອາດຍັງຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ ໄພຂົົ່ມຂູ່. ຍ້ອນແນວນັັ້ນ, ປະຊາຊົນພືັ້ນເມືອງ ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສະທ້ອນກັບ ທີິ່ພົວພັນກັບ ການພັດທະນາ ແຜນງານ/ໂຄງການ 

ຫ າຍກວ່າ ບັນດາຊຼຸມຊົນ ທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນຄົນພືັ້ນເມືອງ. ຄວາມອ່ອນແອດັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະລວມມີ ການສູນເສຍເອກະລັກ, ວັດທະນາທໍາ, ແລະ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ທີິ່ອາໃສ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ລວມທັງ ໂອກາດທີິ່ຈະເກີດຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ໄດ້ຮັບພະຍາດໂລຄາ. . 

ຈ ດປະສົງ ຂອງ PS 7 ປະກອບມີ: 

▪ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂະບວນການພັດທະນາ ສົົ່ງເສີມ ການເຄົາລົບ ສ ດທ ມະນ ດ, ກຽດຕ ພູມ, ແຮງບັນດານໃຈ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ ທີິ່ອາ
ໃສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.   

▪ ເພືິ່ອຄາດຫວັງ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງ ຜົນກະທົບສະທ້ອນກັບ ຈາກ ແຜນງານ/ ໂຄງການ ຕ ໍ່ກັບ ບັນດາຊຼຸມຊົນ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ, ຫ ື ເມືິ່ອການຫ ີກລ້ຽງເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້, ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ແລະ/ຫ ື ຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວ.  

▪ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາແບບຍືນນານ ແລະ ໂອກາດ ສໍາລັບຄົນພືັ້ນເມືອງ ໃນລັກສະນະທີິ່ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນາທໍາ.  

▪ ເພືິ່ອສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຮັກສາ ສາຍພົວພັນ ທີິ່ຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ໂດຍອ ງຕາມ  ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ທີິ່ມີການລາຍງານ (ICP) ຮ່ວມກັບ ຄົນພືັ້ນເມືອງ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ ຈາກ ແຜນງານ/ ໂຄງການ ຜ່ານທາງ ຮອບວຽນຊີວ ດ ຂອງ ແຜນງານ/ ໂຄງການ.  

▪ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ຂະບວນການ ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມແບບອ ດສະຫ ະ ໂດຍມີການລາຍງານລ່ວງໜ້າ (FPIC) ຂອງ ຊຼຸມຊົນຄົນພືັ້ນເມືອງ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເມືິ່ອນໍາ

ສະເໜີ ສະພາບທີິ່ໄດ້ອະທ ບາຍ ຢູ່ໃນ ມາດຕະພານການເຄືິ່ອນໄຫວ.  

▪ ເພືິ່ອເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງ ວັດທະນາທໍາ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ.  
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PS 8. ມ ລະດກົ ທາງດ້ານ

ວດັທະນາທໍາ 

PS 8 ຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ມ ລະດົກ ທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ59 ສໍາລັບ ຄົນຮ ້ນປັດຈ ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ສົນທ ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາ 

ມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂລກ, ມາດຕະຖານ ການເຄືິ່ອນໄຫວນີັ້ ເລັງໃສ່ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ປົກປັກຮັກສາ ມ ລະດົກທາງດ້ານ

ວັດທະນາທໍາ ໃນຊ້ວງກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ/ ໂຄງການ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ຈ ດປະສົງ ຂອງມັນ ແມ່ນມີຄື: 

▪ ເພືິ່ອປົກປັກຮັກສາ ມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ຈາກ ຜົນກະທົບສະທ້ອນກັບ ຈາກ ບັນດາກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ/ ໂຄງການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການປົກປັກ

ຮັກສາຂອງຕົນ. 

▪ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ທີິ່ເທົົ່າທຽມກັນ ຈາກການນໍາໃຊ້ ມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ.  

ແຫ ງຂ ໍ້ມູນ: ລາຍລະອຽດ ຈາກ ເວັບໄຊ IFC´ - https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Stand-

ards/Performance-Standards 

 

 
59 “Cultural heritage refers to (i) tangible forms of cultural heritage, such as tangible moveable or immovable objects, property, sites, structures, or groups of structures, having archaeological (prehistoric), 
paleontological, historical, cultural, artistic, and religious values; (ii) unique natural features or tangible objects that embody cultural values, such as sacred groves, rocks, lakes, and waterfalls; and (iii) certain 
instances of intangible forms of culture that are proposed to be used for commercial purposes, such as cultural knowledge, innovations, and practices of communities embodying traditional lifestyles.” 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
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ອີກຫົວຂ ໍ້ໜຶິ່ງ ທີິ່ສໍາຄັນ ທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບ ວຽກງານການປກົປອ້ງ ແມ່ນ ກົນໄກແກ້ໄຂແບບອ ດສະຫ ະ (IRM) ເໝອືນ

ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ຕົກລົງ ໂດຍຄະນະບ ລ ຫານ ຂອງ GCF (ໃຫ້ເບີິ່ງຂ ໍ້ຕົກລົງ B.16/20). ກົນໄກ IRM ທີິ່ສ້າງ ພາກສ່ວນທີິ່ເປັນ

ໝາກຫົວໃຈ ຂອງ ນະໂຍບາຍຄນົພືັ້ນເມືອງ ແມ່ນຖືກອ ງໃສ່ ພາຍໃຕ້ ພາກທ ີ7.3 ຂອງມັນ. ມັນເນັັ້ນໃສ່ ຄວາມເປັນ

ໄປໄດ ້ຂອງກົນໄກແກ້ັ້ໃຂການຮ້ອງທ ກ ແບບທົົ່ວໄປ (GRM) ໃນລະດັບແຜນງານ, ຖາ້ວ່າ ຕ້ອງການສ ິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້.    

 

ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ເອາົໄປໄວ້ຢູ່ໃນ ນະໂຍບາຍ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ (ເລກທີ GCF/B.19/06, ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ II), 

ກອງທຶນ GCF ຈະບ ໍ່ສະໜັບສະໜູນ ບັນດາກ ດຈະກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກບັ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີິ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ໄດ້ ລວມທງັ 

ກົດໝາຍຂອງປະເທດ ແລະ/ຫ  ືຂ ໍ້ຜູກມັດຕ່າງໆ ຂອງປະເທດ (ຊຶິ່ງມີຜົນນໍາໃຊ້ໂດຍກົງ ຕ ໍ່ກັບ ບັນດາກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ) 

ພາຍໃຕ້ ສົນທ ສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ສາກົນ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງ. ຍີິ່ງນໍາໃຊມ້າດຕະຖານສູງຂຶັ້ນເທົົ່າໃດ, ຂະບວນການປົກປ້ອງ 

ຍີິ່ງຈະຕ້ອງສອດຄອ່ງກັບ ບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ (PLR) ຂອງປະເທດເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ຖ້າວາ່ 

ບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມຮັດກ ມໜ້ອຍກວາ່ ບັນດາຂ ໍ້ກາໍນົດ ຢູ່ໃນ ສົນທ ສັນຍາ

, ພັນທະສັນຍາ ຫ  ືອະນ ສັນຍາ ທີິ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ ໃນລະດັບສາກົນ, ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ ໂຕທີິ່ມີຄວາມຮັດກ ມຫ າຍກວາ່. 

4.2 ຂະບວນການປກົປອ້ງ ຂອງ GIZ 

ກະຊວງຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະພັນ ສາທາລະນະລັດ ເຢຍລະມນັ (BMZ) ຍງັ

ຕ້ອງການໃຫ້ ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ  ທີິ່ນໍາໃຊ້ເງ ນ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຖືກກວດສອບ  ໂດຍອ ງຕາມ ຂະບວນການ

ປົກປອ້ງ ຂອງ GIZ.60 ຂະບວນການປົກປອ້ງ ຂອງ GIZ´ ແລະ ລະບົບຄ ້ມຄອງບົດບາດຍ ງຊາຍ ມີ ນະໂຍບາຍ, ຍ ດ

ທະສາດ ແລະ ຂະບວນການປກົປ້ອງ ຫ າຍຢ່າງ ທີິ່ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານການເຄືິ່ອນໄຫວ ຂອງ IFC ທີິ່ໄດ້

ອະທ ບາຍ ຢູ່ໃນ ໝວດຍ່ອຍ ຜ່ານມາ (ຕາຕະລາງ 5).  

 

ຕາຕະລາງ 6. ຄວາມສອດຄອ່ງ ຂອງ ມາດຕະຖານການດາ້ນຜນົງານ ຂອງ GCF/IFC ກບັ ຂະບວນການປກົປອ້ງ 

ແລະ ລະບບົຄ ມ້ຄອງບດົບາດຍ ງຊາຍ ຂອງ GIZ´ 

ມາດຕະຖານ ການເຄືິ່ອນໄຫວ ຂອງ GCF/IFC ລະບບົ ການຄ ມ້ຄອງການປກົປອ້ງ ແລະ ບດົບາດຍ ງຊາຍ ຂອງ GIZ  

PS1: ການປະເມີນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຍືນນານ ຂອງ GIZ 

PS2: ສະພາບເງືິ່ອນໃຂ ຂອງແຮງງານ ແລະ ການ

ເຮັດວຽກ 
ສ ດທ ມະນ ດ 

 
60 See the GIZ publication: Safeguards and Gender Management System. 
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ມາດຕະຖານ ການເຄືິ່ອນໄຫວ ຂອງ GCF/IFC ລະບບົ ການຄ ມ້ຄອງການປກົປອ້ງ ແລະ ບດົບາດຍ ງຊາຍ ຂອງ GIZ  

PS3: ປະສ ດທ ຜົນ ຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການ

ປ້ອງກັນຈາກ ມົນລະພ ດ 

ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະພາບດ ນຟ້າ
ອາກາດ 

PS4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນ

ຄົງ ຂອງ ຊຼຸມຊົນ 

ສ ດທ ມະນ ດ, ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານເນືັ້ອຫາ, 

ການປັບໂຕ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບ ການປ່ຽນແປງ ຂອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ   

PS5: ການເອົາທີິ່ດ ນ ແລະ ການຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານໃໝ່ 

ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ 
ສ ດທ ມະນ ດ, ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານເນືັ້ອຫາ  

PS6: ການອະນ ລັກ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄ ້ມ

ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີິ່ມີຊີວ ດ ແບບຍືນ
ນານ  

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ສ ດທ ມະນ ດ, ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງ
ດ້ານເນືັ້ອຫາ 

PS7: ຄົນພືັ້ນເມືອງ ສ ດທ ມະນ ດ, ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານເນືັ້ອຫາ  

PS8: ມ ລະຣົກ ທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ 
ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ສ ດທ ມະນ ດ, ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງ
ດ້ານເນືັ້ອຫາ  

GCF ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບບົດບາດຍ ງຊາຍ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບບົດບາດຍ ງຊາຍ ຂອງ GIZ  

GCF ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ຄົນພືັ້ນເມືອງ ສ ດທ ມະນ ດ 

4.3 ບາງຈ ດ ກ່ຽວກບັ ການປກົປອ້ງອືິ່ນໆ 

ຂະບວນການປກົປອ້ງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ສາໍລບັ ກອງທນຶກາກບອນ FCPF 

ດັົ່ງທີິ່ໄດກ້າ່ວມາກອ່ນໜາ້ນີັ້, ເອກະສານ ERPD ໄດຖ້ກືກະກຽມ ພາຍໃຕ ້ ແຜນງານຄູຮ່ວ່ມກາກບອນປາ່ໄມ ້ ຂອງ 

ທະນາຄານໂລກ (FCPF). ວຽກງານການປກົປອ້ງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຕ ໍ່ໄປນີັ້ (ນະໂຍບາຍ ດາ້ນການດາໍເນນີງານ - 

OP, ແລະ ຂັັ້ນຕອນຂອງທະນາຄານ - BP) ແມນ່ຖກືຜກັດນັ ຈາກແຜນງານຫ ຼຸດຜອ່ນອາຍເຮອືນແກວ້ (ERPD: 
194):  

▪ ການປະເມີນ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ (OP / BP 4.01); 

▪ ທີິ່ຢູ່ອາໄສ ທາງທາໍມະຊາດ (OP / BP 4.04); 

▪ ປ່າໄມ້ (OP / BP 4.36); 

▪ ການຄ ້ມຄອງສັດຕູພືດ (OP 4.09); 

▪ ຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນະທໍາ ທີິ່ມີຮູບມີຮ່າງ (OP / BP 4.11); 

▪ ຄົນພືັ້ນເມືອງ (OP / BP 4.10); 

▪ ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ ່ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ (OP / BP 4.12); ແລະ 
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▪ ບົດບາດຍ ງ - ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາ (OP / BP 4.20). 

 

ບັນຊີລາຍຊືິ່ ຂອງ OP / BP ຂອງທະນາຄານໂລກ ແມ່ນຂ້ອນຂາ້ງ ມີຄວາມແຕກຕາ່ງຈາກ GCF / IFC PS, ແລະ 

GIZ, ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ຊຼຸດການປົກປອ້ງແບບດຽວກັນ ທີິ່ຕ້ອງການ ແຜນການຄ ້ມຄອງອັນສະເພາະ ແລະ ກອບວຽກ 

ທີິ່ມມີາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕ ດຕາມ.  

 

ຂະບວນການປກົປອ້ງ ຂອງ ວຽກງານ REDD+ ຂອງ UNFCCC 

ວຽກງານການປົກປ້ອງ ຂອງ UNFCCC ທີິ່ໄດ້ຕົກລງົກັນ ໃນກອງປະຊຼຸມ COP 16, ທີິ່ ແຄນຄູນ ແລະ ທີິ່ໄດ້ກາ່ວ

ຄືນອີກຄັັ້ງ ພາຍໃຕ້ກອບ ວ ຊ  ສໍາລັບ ວຽກງານ REDD + ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນທັບຊອ້ນ ກັບ ການປົກປອ້ງ (ແລະ 

ຫ ັກການທີິ່ຢູ່ເບືັ້ອງຫ ງັພວກມັນ) ທີິ່ໄດ້ກາ່ວມາຂາ້ງເທ ງ. ສ ດ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນທອ້ງຖ ິ່ນ ຄວນໄດ້ຮັບ

ການປົກປອ້ງ ຕະຫ ອດເວລາ ແມນ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖ ງອີກ ໃນຂ ໍ້ກໍານົດ ຂອງສັນຍາປາຣີ:61 

“ຮັບຮູ້ວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຄວາມກງັວົນທົົ່ວໄປ ຂອງມວນມະນ ດ, ເມືິ່ອປະຕ ບັດ ການແກ້

ໄຂບັນຫາການປຽ່ນແປງ ດ ນຟ້າອາກາດ, ບັນດາຝ່າຍຕ່າງໆຄວນເຄົາລົບ, ສົົ່ງເສີມແລະ ພ ຈາລະນາ ບນັດາພັນທະ

ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ກ່ຽວກບັສ ດທ ມະນ ດ, ສ ດທ ດ້ານສ ຂະພາບ, ສ ດຂອງ ຄົນພືັ້ນເມືອງ, ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ

, ຜູ້ອບົພະຍົບ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົນພ ການ ແລະ ຄົນທີິ່ຢູ່ໃນສະຖານະການທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ ດໃນການພັດທະນາ 

ລວມທັງ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ ແມ່ຍ ງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ພາຍໃນ
ຊາດ.” 

 

 

ໝາຍເຫດ: ໃນກ ລະນີໃດກ ໍ່ຕາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມແຕກຕ່າງ ຫ ື ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ ກອບນ ຕ ກໍາ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມ

ຕ້ອງການ ຂອງ GCF ແລະ GIZ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫ ື ຄວາມຕ້ອງການ ທີິ່ເຂັັ້ມງວດທີິ່ສ ດ ຈະໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ. ໃນຂະນະທີິ່

ກອບນ ຕ ກໍາ ແລະ ລະບຽບການແຫ່ງຊາດ ຈະທໍາໜ້າທີິ່ ເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ໂຄງການ, ໂຄງການ ອາດຈະຕ້ອງການ ໃຫ້ມີການນໍາ
ໃຊ້ / ມີຜົນນໍາໃຊ້ມາດຕະການເພີິ່ມຕືິ່ມ (ເສີມ) (ຕາມຄວາມເໝາະສົມ) ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຜນງານ ແລະ ກ ດຈະກໍາຂອງມັນ
ສອດຄ່ອງ ກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ GCF ແລະ GIZ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນຂະນະທີິ່ກອບກົດນ ຕ ກໍາ ແລະ ລະບຽບການ ແຫ່ງ

ຊາດ ຈະທໍາໜ້າທີິ່ ເປັນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ແຜນງານ, ແຜນງານ  ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ ນໍາໃຊ້ /ມີຜົນນໍາໃຊ້ ມາດຕະການເພີິ່ມ
ຕືິ່ມ (ເສີມ) (ຕາມຄວາມເໝາະສົມ) ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແຜນງານ ແລະ ກ ດຈະກໍາ ຂອງມັນ ສອດຄ່ອງ ກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ 
GCF ແລະ GIZ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຮັບປະກັນວ່າ ລະບຽບການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ທີິ່ເຂັັ້ມງວດທີິ່ສ ດ ຈະຖືກ
ນໍາໃຊ້ ພາຍໃນໂຄງການ. 
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5 ເງືິ່ອນໃຂເສັັ້ນທຽບຖານ ທາງເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະບວນການປົກປ້ອງທີິ່ຖືກຜັກດັນ ແລະ ການ
ພ ຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ 

ພາກນີັ້ ຈະນໍາສະເໜີ ເງືິ່ອນໄຂເສັັ້ນທຽບຖານ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ - ສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດ ຂອງ 

ໂຄງການ, ປະເມີນ ຄວາມໝາຍ ຕ ໍ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ສ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພ້ອມທັງພ ຈາລະນາ 

ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ແຕ່ລະນະໂຍບາຍ ຫລື ມາດຕະຖານ ຜັກດັນ. ສໍາລບັທ ກຫົວຂ ໍ້, ມັນຕ້ອງໄດ້ເນັັ້ນໜັກວ່າ ແຫລ່ງຂ ໍ້ມູນ

ຂ່າວສານ ແມ່ນມທີັງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເປັນຂ ໍ້ມູນຂັັ້ນສອງ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຈ ດປະສົງໃນທີິ່ນີັ້ ແມ່ນເພືິ່ອສະເ

ໜີ ສະພາບລວມ ຂອງສະພາບເສດຖະກ ດ - ສັງຄົມ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ສະເໜີ. ໃນຂະນະທີິ່ ຂ ໍ້ມູນຈໍານວນ

ຫ ວງຫ າຍ ທີິ່ຖືກລວບລວມ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ 1 ໃນສາມແຂວງຄື ຫົວພັນ, ຫ ວງພະບາງ 

ແລະ ໄຊຍະບລູີ ໄດຮ້ັບການພ ຈາລະນາ, ການຄ ມ້ຄອງແຜນງານ ຈະຕ້ອງເພີິ່ມທະວ ີ ການສ້າງພືັ້ນຖານຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ 

ຢ່າງສະເໝີຕົັ້ນສະເໝີປາຍ ໃນຊ່ວງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ 2 ໃນ 3 ແຂວງໃໝຄື່: ບ ໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນໍໍ້າທາ ແລະ 

ອ ດົມໄຊ. 

5.1 ການຈັດປະເພດ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ 

ອີງຕາມລະບົບການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ ແລະ GCF ທີິ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ ໃນພາກທີ 4, ແຜນງານ / ໂຄງການ ຖກືຈັດອັນ

ດັບ ຕາມຜົນກະທົບທາງລົບ ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ (ຫ ື ຄວາມສ່ຽງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ (ES) ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ແຜນງານ / ໂຄງການ).62  

▪ A ສໍາລັບ  ຄວາມສ່ຽງສູງທີິ່ສ ດ: "ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ/ຫ ື  ຜົນກະທົບ ແບບສະທອ້ນກັບ ທີິ່ອາດຈະ

ເກີດຂືັ້ນໄດ້  ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ, ບ ໍ່ປ່ຽນແປງ ຫລື ບ ໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ" 

▪ B ສໍາລັບ ຄວາມສ່ຽງປານກາງ: “ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງສະທ້ອນກັບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ ແລະ/ຫ  ືມີຜົນກະທົບ ຈາໍນວນໜ້ອຍ, ຊຶິ່ງໂດຍທົົ່ວໄປຈະເກີດຂຶັ້ນສະເພາະສະຖານທີິ່, ມີ

ການສະທ້ອນກບັຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ແລະ ພ້ອມທີິ່ຈະຖືກແກ້ໄຂ ຜ່ານທາງ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ”  

▪ C ສໍາລັບ ໜ້ອຍສ ດ ໄປຫາ ບ ໍ່ມຄີວາມສ່ຽງ: “ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ/ຫ  ືຜົນກະທົບແບບສະທ້ອນກັບ 

ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຫລ ືສັງຄມົ ໜ້ອຍທີິ່ສ ດ ຫລ ືບ ໍ່ມີເລີຍ.” 

ສໍາລັບ GIZ, ແຜນງານ / ໂຄງການ ໄດ້ຮັບປະເພດໂດຍລວມ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມຢ່າງດຽວ ທີິ່ສູງທີິ່ສ ດ ຂອງທ ກປະເພດການປົກປ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນດ້ວຍການສະເລ່ຍ ຄວາມສ່ຽງ. ນ ຍາມ ຂອງ 
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"ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ" ທີິ່ກໍານົດໂດຍ GIZ ແມ່ນມີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: "ຜົນກະທົບທາງລບົ ທີິ່ອາດ

ເກີດຊືັ້ນໄດ້ ແບບບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈຂອງແຜນງານ / ໂຄງການ GIZ ຕ ໍ່ມະນ ດ ແລະ ອົງປະກອບ ຂອງການປົກປອ້ງ." ນອກເ

ໜືອຈາກ ຜົນກະທົບທາງລົບ ແບບບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ, ຍງັໄດ້ຄໍານຶງ ເຖີງຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ ທີິ່ເກີດຂືັ້ນ ຈາກສະພາບການ 

ຫ ື ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງແຜນງານ / ໂຄງການ (ທີິ່ໄດລ້າຍງານ ຈາກ ບົດປະເມີນຄວາມສ່ ແລະ ຄວາມໂອກາດທີິ່ຈະໄດ້
ຮັບຜົນກທົບ ຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ). 

 

ໂຄງການ 2 ຖືກຈັດເປັນ “ປະເພດ B” ຫລ ື“ຂະໜາດກາງ” ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງ ຂອງແຜນ

ງານ ຂອງ GCF, ໃນດ້ານຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມແລະ ສັງຄມົ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັ ບົດແນະນ າ ຂອງ GIZ ສ າລັບ 

ລະບົບການຄ ້ມຄອງ S + G ຂອງມັນ, ຊຶິ່ງ ເປັນການນໍາໃຊ້ ການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງສູງສ ດ ຂອງການປົກປອ້ງ / 

ມາດຕະຖານ ທີິ່ຖືກຜັກດັນ ເພືິ່ອລາຍງານ ປະເພດຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົໂດຍລວມ ຢ່າງ

ອດັຕະໂນມັດ. ສໍາລັບ GIZ, ປະເພດ B ເທົົ່າກັບ ແຜນງານ/ໂຄງການ ທີິ່ມີ "ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີິ່ຈະເກີດຂຶັ້ນຍາກ ຫ  ື

ເກີດຂຶັ້ນພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ ໃຂຂອບເຂດຈໍາກັດ, ເປັນຜົນສະທ້ອນກບັຂະໜາດໃຫຍ່, ຊຶິ່ງງາ່ຍໃນການຄ ້ມຄອງ." ຄວາມ

ສ່ຽງຕ່າງໆ ຖືກກໍານົດເປັນ ຜົນກະທົບທາງລບົທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ຂອງແຜນງານ / ໂຄງການ ຕ ໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ທາງ

ສັງຄົມ ແລະ / ຫ  ືລະບົບນ ເວດ ຂອງມັນ. ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ບ ໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກບັປະເພດຄວາມສ່ຽງ63, ແຕ່

ມັນແມ່ນສະພາບການ ທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບແຜນງານ / ໂຄງການ ໃນການຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ. ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ຕ ໍ່ ແຜນງານ / ໂຄງການສາມາດ ເປັນສ ິ່ງທີິ່ສ າຄັນ ອີຫ ີ, ແລະ ຄວນຈະໄດ້ຮັບກການ

ຕ ດຕາມກວດກາ ຢ່າງເອົາຈ ງເອາົຈັງ ໃນຂອງເຂດ ຂອງການຄ ມ້ຄອງ ການປົກປອ້ງ ຂອງ ແຜນງານ / ໂຄງການ. 

 

ຕາຕະລາງ 24 ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ສະໜອງ ພາບລວມ ແລະ ການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງ GIZ ແລະ GCF ທີິ່ຖືກຜັກ

ດັນ ໂດຍ ໂຄງການທີິ່ຖືກສະເໜີ. ມາດຕະຖານ ການປະຕ ບັດ ທີິ່ຜັກດັນໂດຍ IFC - ການປະເມີນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທບົຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (PS 1), ປະສ ດທ ພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປອ້ງ

ກັນມົນລະພ ດ (PS4), ການເອາົທີິ່ດ ນ ແລະ ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ ່ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ (PS 5), ຄນົພືັ້ນເມືອງ (PS 

7), ແລະມ ລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ (PS 8) ໄດຖ້ືກປະເມີນວາ່ເປັນປະເພດ "ຂະໜາດກາງ" ໃນແງ່ຂອງ ຄວາມສ່ຽງ 

ທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ. ການປົກປ້ອງ ທີິ່ຖກືຜັກດັນ ໂດຍ GIZ ຄ ື“ສ ິ່ງແວດລ້ອມ” ແລະ “ສ ດທ ມະນ ດ” 

ໄດ້ຖືກປະເມີນເປັນປະເພດ “ກາງ” ໃນແງ່ຂອງ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ. ສ່ວນ ການປົກປອ້ງ/

ມາດຕະການ ອືິ່ນໆ ທີິ່ຖືກຜັກດັນທັງໝົດ ໄດ້ຖືກປະເມີນວາ່ຕ່ໍາ ໃນແງ່ຂອງ ຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ. ສໍາລບັ ການປະເມີນລາຍລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ສໍາລັບ ວຽກງານການປົກປ້ອງ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຊຼຸກຍູ້, ກະລ ນາເບ ິ່ງ 

 
63 An exception is GIZ’s safeguard „climate change adaptation“, which considers climate change-induced risks to the programme, to 
reaching its objective, and the sustainability of the programme impacts. 
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ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 5 ຂອງ ບດົ ESIA: ການສະຫ ຼູບ E&S PS ແລະ ຂະບວນການປົກປອ້ງ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຊຼຸກຍູ ້

ຂອງ GIZ. 

 

ຕາຕະລາງ 7. ພາບລວມ ຂະບວນການປກົປອ້ງ ຂອງ GCF ແລະ GIZ ທີິ່ຖກືຜກັດນັ ຈາກ ແຜນງານ 

ນະໂຍບາຍ/ມາດຕະຖານ ທາງດາ້ນສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ64: ໄດ້ຜກັດນັບ ? 
ການປະເມນີ

ຄວາມສຽ່ງ: 

PS1: ການປະເມີນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ແມ່ນ ປານກາງ 

PS2: ເງືິ່ອນໄຂ ທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ການເຮັດວຽກ ແມ່ນ  ຕໍ່າ  

PS 3: ປະສ ດທ ຜົນ ຂອງ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປ້ອງກັນມົນລະພ ດ ແມ່ນ ຕໍ່າ 

PS4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄໍໍ້າປະກັນ ຂອງຊຼຸມຊົນ ແມ່ນ ປານກາງ 

PS 5: ການເອົາທີິ່ດ ນ ແລະ ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ ແມ່ນ ປານກາງ 

PS6: ການອະນ ລັກ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ

ທີິ່ມີຊີວ ດ ແບບຍືນນານ 

ແມ່ນ ຕໍ່າ 

PS7: ຄົນພືັ້ນເມືອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ແມ່ນ ປານກາງ 

PS8: ມ ລະດົກວັດທະນະທໍາ ແມ່ນ ປານກາງ 

ນະໂຍບາຍຄວາມຍືນນຂອງ GIZ ແມ່ນ ບ ໍ່ກ່ຽວກັນ 

ການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ GIZ ແມ່ນ ປານກາງ 

ການປົກປ້ອງ ຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ຂອງ GIZ CCM65: No 

CCA66: 

ແມ່ນ 

ຕໍ່າ 

ການປົກປ້ອງ ຕ ໍ່ຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຂອງສະພາບການ ຂອງ GIZ ບ ໍ່ແມ່ນ ບ ໍ່ກ່ຽວກັນ 

ການປົກປ້ອງສ ດທ ມະນ ດ ຂອງ GIZ ແມ່ນ ປານກາງ 

ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍ ງຊາຍ ຂອງ GCF ແລະ GIZ ແມ່ນ ບ ໍ່ກ່ຽວກັນ 

ກົນໄກການແກ້ໄຂ ການຮ້ອງທ ກ ແບບອ ດສະຫ ະ ຂອງ GCF / GRM 

 

ແມ່ນ ບ ໍ່ກ່ຽວກັນ 

n/a: ບ ໍ່ກ່ຽວກັນ 

 
64 Applicable are GCF/B.07/11 dated 2014 and including the ESS at Annex III and GIZ Sustainability Policy with associated Safeguards. 
65 CCM stands for “Climate Change Safeguard: Mitigation of Greenhouse Gas emissions”. 
66 CCA stands for “Climate Change Safeguard: Adaptation to the Impacts of Climate Change” 
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5.2 ການປະເມີນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ສັງຄົມ (PS1) 

ໝົດທ ກແຜນງານ / ໂຄງການ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ແມນ່ຜັກດັນ PS 1. 

ມາດຕະຖານນີັ້ ເນັັ້ນໜັກໃສ່ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ຕ ດຕາມ ການປະຕ ບັດງານດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ 

ແຜນງານ ຕະຫ ອດຮອດ ອາຍ ຂອງແຜນງານ, ຊຶິ່ງຕ້ອງການໃຫ້ ມລີະບົບການຄ ້ມຄອງ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ ທີິ່

ແຂງແຮງ ແລະ ເຂັັ້ມແຂງ.  

 

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ ແມ່ນຖືກປະເມີນ 

ປະເພດເປັນກາງ, ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທ ບາຍໄວ້ໃນໝວດຍ່ອຍ ກອ່ນໜ້ານີັ້. ໂດຍທົົ່ວໄປ, ໂຄງການ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະສົົ່ງຜົນ

ກະທົບທາງບວກ ຕ ໍ່ ສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ຖາ້ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຄ ້ມຄອງ ເທົົ່າທີິ່ຄວນ, ມັນ ສາມາດ ມີຜົນກະທົບ

ທາງລບົ ແບບບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ (ຄວາມສ່ຽງຂອງ UNI ຫ  ືES) ໃນແງ່ຂອງການເຮັດວຽກ ກັບບັນດາກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ, ການວາງ

ແຜນ ນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ການສົົ່ງຜົນ ຕ ໍ່ລະບຽບ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການ ແລະ ຕາມປະເພນີ, ແລະ ຢູ່ໃນຂະແ

ໜງ ກະສ ກາໍ ຍົກຕົວຢ່າງ ມີການນໍາໃຊ້ ຢາຂາ້ຫຍາ້ ແລະ ຢາຂາ້ແມງໄມ້ (ໃນບັນດາສ ິ່ງອືິ່ນໆ, ຊຶິ່ງຈະໄດ້ອະທ ບາຍ ເປັນ

ລາຍລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ໃນໝວດຍ່ອຍຕ ໍ່ໄປນີັ້). ຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ ESMP ສາມາດ ໄດ້ຮັບການ

ແກ້ໄຂ ໄດ້ງາ່ຍ ແລະ ມີຫ ກັການປະຕ ບັດ ທີິ່ດີທີິ່ສ ດ. ໄລຍະເວລາ ທີິ່ຍາວນານ ຂອງແຜນງານ ແມ່ນ 7 ປີ ຊືິ່ງວ່າຢູ່ໃນນີັ້ 
ໂຄງການ 2 ແມ່ນຖືກເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້ານໍາ ແລະ ແນວຄ ດຂອງໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ ເກີດມີແນວທາງປະຕ ບັດ ແບບມີສ່ວນ

ຮ່ວມ, ອີງຕາມຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ມກີານປັບຕົວ ຊຶິ່ງວ່າ ແຜນງານ ສາມາດທົດສອບ ໃນສະຖານທີິ່ ທີິ່ເລອືກ 

ກ່ອນທີິ່ຈະຜັນຂະຫຍາຍກ ດຈະກໍາ ໄປສູ່ເຂດເປົັ້າໝາຍ ອືິ່ນໆ. 

 

ສໍາລັບ ແຜນງານ /ໂຄງການ ທີິ່ມຄີວາມສ່ຽງປານກາງ, ນັັ້ນກ ຄ ືປະເພດ B, ມັນ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ພັດທະນາ ແຜນຄ ້ມ

ຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ໃນລະດັບໂຄງການ (ESMP) ສໍາລັບ ຊ່ວງໄລຍະເວລາທັງໝົດ ຂອງມັນ. ໂຄງການ 

ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ: 
▪ ວາງແຜນ ແລະ ຂຶັ້ນງົບປະມານ ສໍາລັບ ຊັບພະຍາກອນມະນ ດທີິ່ມີຄ ນນະພາບ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ແຜນ ESMP, ແລະ ສືບຕ ໍ່ຕ ດຕາມ ແລະ ປບັຕົວ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ ESMP ໂດຍມີການ

ປະສານສົມທບົ ກບັບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ສປປ ລາວ. 

▪ ສ້າງລະດັບການຫ ຼຸດຜ່ອນ (ຄາດຄະເນ, ຫລີກລ້ຽງ; ຫ ຼຸດຜ່ອນ, ຊົດເຊີຍ ຫ ື ທົດແທນ) 

▪ ຮັບປະກັນໃຫ້ມ ີການສົນທະນາ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ກການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງມປີະສ ດທ ຜົນ ຂອງຜູ້ມີສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ 

▪ ສ້າງ ກົນໄກການສືິ່ສານ ແລະ ແກໄ້ຂ ທີິ່ສອດຄ່ອງ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ. 
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5.3 ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ເປນັເສັັ້ນທຽບຖານ ແລະ ຄວາມສຽ່ງເພີິ່ມຕືິ່ມ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົ 

ອີງຕາມລັກສະນະ ຂອງໂຄງການ, PS ທີິ່ເພີິ່ມເຂົັ້າມາ ນໍາໃຊ ້ ສີິ່ງທີິ່ຖືກອະທ ບາຍ ຢູ່ໃນໝວດຍ່ອຍ ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ພ້ອມກບັ 

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຂອງໂຄງການ. ຕາຕະລາງສັງລວມຫຍ ໍ້ ແມ່ນຢູ່ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 5.  

 ສະພາບເສດຖະກ ດ - ສັງຄົມ 

 ສະພາບເສັັ້ນທຽບຖານ 

ປະຊາກອນ ຂອງແຂວງ 6 ແຂວງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບທີິ່ຫ າກຫ າຍ, ລວມທງັ ເມືິ່ອເບ ິ່ງເຖີງ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ

ພົນລະເມືອງ. ສາເຫດທາງກງົ ຂອງ ການທາໍລາຍ ແລະ ການເຮດັໃຫ່ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ຢູ່ໃນ ແຜນ PRAP ແລະ 

ເອກະສານ ERPD - ແມ່ນ ການປ່ຽນແປງຂອງພົນລະເມືອງ, ຊຶິ່ງໝາຍຄວາມວາ່ ມີປະຊາກອນເພີິ່ມຂືັ້ນ - ຕົັ້ນຕ  ແມ່ນ

ຍ້ອນການເຕີບໂຕ ຂອງພົນລະເມອືງ ແລະ ການຍກົຍ້າຍຖ ິ່ນຖານໄປຍັງພາກພືັ້ນ. ໃນຊ້ວງໄລຍະ ການລົງພາກສະໜາມ 

ສໍາລັບ ການສ້າງແຜນ PRAP ແລະ ເອກະສານ ER-PD, ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລກືັນ ວາ່ ການເພີິ່ມຂືັ້ນ ຂອງ

ປະຊາກອນ ໃນບາງແຂວງ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນເພີິ່ມຂືັ້ນ ກ່ຽວກັບທີິ່ດ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ເພືິ່ອສະ

ໜັບສະໜູນ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບາ້ນ. ຫຕາຕະລາງຕາຕະລາງ 2 ຂາ້ງລ ່ມນີັ້ ສະແດງພາບລວມຂອງພົນລະເມືອງ

ແຂວງ ໃນປີ 2005 ແລະ ປີ 2015. ຂ ໍ້ມູນ ຖືກນໍາສະເໜີ ຢູ່ນີັ້ ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຂອງປະຊາກອນ 

ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວາ່ງແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ. ໃນຂະນະທີິ່ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ, ຫ ວງພະບາງ 

ແລະ ເມອືງໄຊບູລ ີມີການຫ ຼຸດລງົ ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຢູ່ ແຂວງອ ດົມໄຊ 

ແລະຫ ວງນໍໍ້າທາ ໄດ້ເພີິ່ມຂືັ້ນ, ແລະ ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງແຂວງຫົວພັນ ຍັງເກອືບບ ໍ່ປ່ຽນແປງເລີຍ. ບາງທີ, 

ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະເປັນຍ້ອນວາ່ ການປຽ່ນແປງຄາໍນ ຍາມ ຂອງຄາໍວ່າ "ຊົນນະບົດ" ທຽບກັບ "ຕົວເມືອງ" ແມ່ນຍັງບ ໍ່

ທັນມີໃຜຮູ້. ເພາະສະນັັ້ນ, ແຜນງານ ຈະຊອກຫາ ທາ່ອຽ່ງຂອງການອົບພະຍົບ ທີິ່ຫ າກຫ າຍ ຊຶິ່ງຂືັ້ນຢູ່ກັບ ການກາໍນົດ 

ຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ, ທີິ່ແຕກຕາ່ງກັນໃນບາງກ ລະນີ ລະຫວ່າງຊຼຸມຊົນ ຕ ໍ່ ຊຼຸມຊົນ.  

 

ຕາຕະລາງ 8. ປະຊາກອນທງັໝດົຂອງແຂວງ ແລະ ທີິ່ຢູໃ່ນເຂດຊນົນະບົດ ຂອງແຂວງ (2005 ຫາ 2015) 

ແຂວງ ປະຊາກອນທັງໝດົ ພາຍໃນແຂວງ ປະຊາກອນທັງໝດົ ໃນເຂດຊົນນະບດົ 
2005 2015 2005 2015 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 145,310 175,753 113,576 128,170 
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ອ ດົມໄຊ 265,179 307,622 224,770 233,636 
ບ ໍ່ແກ້ວ 145,263 179,243 125,348 120,348 
ຫ ວງພະບາງ 407,039 431,889 330,374 292,194 
ຫົວພັນ 280,938 289,393 247,916 247,911 
ໄຊຍະບູລີ 338,669 381,376 261,685 229,218 
ລວມທັງໝດົ 1,582,398 1,765,276 1,303,669 1,251,477 

ໝາຍເຫດ ກ່ຽວກັບຕາຕະລາງ: ແຫ ່ງຂ ໍ້ມນູ ແມ່ນ ບົດລາຍງານ ການສໍາຫ ວດພົນລະເມືອງ ປີ 2005 (ຕາຕະລາງ 2.2) ແລະ ບົດລາຍງານ ການ

ສໍາຫ ວດພົນລະເມືອງ ປີ 2015 (ຕາຕະລາງ P1.1). ແຂວງ ທີິ່ຖືກໝາຍເປັນສີເທົາແກ່ ແມ່ນມີປະຊາກອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫ ຼຸດລົງ, ສ່ວນ 

ໂຕເປັນສີຂີັ້ເຖົົ່າອ່ອນ ແມ່ນມີປະຊາກອນທີິ່ບ ໍ່ປ່ຽນແປງປານໃດ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ປີ 2005 ເຖ ງປີ 2015. 

 

ຄວາມທ ກຍາກ ຍັງເຫັນໄດ້ ໃນພາບລວມຂອງເສດຖະກ ດ-ສັງຄມົ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ. ແຕ່ເຖີງຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ມັນຫ ຼຸດ

ລົງ ຢ່າງໄວວາ ໃນໄລຍະຫ າຍປີຜ່ານມາ. 28 ເມືອງກອ່ນການຄັດເລືອກ ມອີັດຕາຄວາມທ ກຍາກ (ຄວາມທ ກຍາກ ທີິ່

ອ ງໃສ່ລາຍຮັບ)  ຊຶິ່ງມໄີລຍະ ອັດຕາຕໍາ 11,3% ຢູ່ທງົມໄີຊ ໄປຫາ ອັດຕາສູງ 45.6% ຢູ່ເມອືງຫົວເມືອງ (ຫົວພັນ: 
ຕາຕະລາງ 8). ດັົ່ງທີິ່ບົດທບົທວນແຫ່ງຊາດ ແບບສະໝັກໃຈ ຂອງ ສປປ ລາວ ກຽ່ວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວາລະ ປີ 
2030 ສໍາລບັ ການພັດທະນາແບບຍືນນານ (ປີ 2018: 17) ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: “ຄົວເຮືອນທີິ່ເຮັດກະສ ກໍາ ແມ່ນເບີິ່ງເໝື
ອນກັບວ່າ ຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດສ້ອງເທົົ່າ ເມືິ່ອທຽບກບັ ຄົວເຮືອນທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນຊາວກະສ ກອນ ທີິ່ຈະກັບຕົກມາຢູ່ໃນ
ຄວາມທ ກຍາກຄືນ ຍອ້ນວ່າ ເຂົາເຈົັ້າ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແບບບ ໍ່ຄາດຄ ດ". ສ ິ່ງທີິ່ບ ໍ່ຄາດຄ ດເຫ ົົ່ານີັ້ 
ແມ່ນນັບຕັັ້ງແຕ່ ລາຄາພືດຕົກລົງ ບາດດຽວ, ໄພພ ບັດທາງທ າມະຊາດ ທີິ່ລວມທັງ ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ ຂອງພືດ, 

ຈົົ່ນຮອດ ການຕາຍຂອງສັດລ້ຽງ, ບັນຫາສ ຂະພາບ ພາຍໃນຄອບຄວົ ທີິ່ເກີດຂຶັ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ. ນີັ້ ແມ່ນສ ິ່ງທີິ່ໜ້າ
ວ ຕົກກັງວົນເປັນພ ເສດ ທີິ່ຈະຕ້ອງພ ຈາລະນາວາ່ ຂະແໜງກະສ ກໍາ ແມ່ນແຫ ່ງທາໍມາຫາກ ນ ຂອງຊີວ ດການເປັນຢູ່ ສໍາ
ລັບ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ.67  

 

 

  

 
67 World Bank (2018) Lao People´s Democratic Republic– Sustainable Forestry for Rural Development Project. Washington D.C, USA. 
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ຕາຕະລາງ 9. ຄວາມທ ກຍາກ ຢູຫ່ກົແຂວງພາກເໜອື ຂອງລາວ (ປ ີ2016) 

 

ແຂວງ ອດັຕາຄວາມທ ກ
ຍາກ % 

ດັດສະນ ີຊອ່ງ
ວາ່ງຄວາມທ ກ

ຍາກ 

ຄາດຄະເນ ຈໍານວນ
ຄນົທ ກຍາກ 

ໄລຍະ ຂອງອດັຕາທ ກຍາກ ຢູເ່ມອືງເປົັ້າໝາຍ 
% 

ຫ ວງນໍໍ້າ
ທາ 

21.1 4.6 35,524 16.2 (ນໍໍ້າທາ) – 27.9 (ນາແລ) 

ອ ດົມໄຊ 25.5 5.7 75,327 17.7 (ໄຊ) – 30.6 (ແບ່ງ) 
ບ ໍ່ແກ້ວ 25.5 5.9 43,738 21.7 (ຫ້ວຍຊາຍ) - 34.2 (ພະອ ດົມ)  
ຫ ວງພະ
ບາງ 

22.9 4.9 95,575 16.3 (ນານ) – 30.5 (ທັງສອງເມືອງ ໂພນ

ໄຊ ແລະ ວຽງຄໍາ) 
ຫົວພັນ 37.0 8.5 105,680 27.7 (ວຽງໄຊ) – 45.6 (ຫົວເມືອງ) 
ໄຊຍະບູ
ລີ 

20.2 4.5 74,325 11.3 (ທົງມີໄຊ) – 23.5 (ພຽງ) 

ໝາຍເຫດ ກ່ຽວກັບຕາຕະລາງ: ການປ່ຽນແປງ ອາດຈະເກີດຂືັ້ນຕັັ້ງແຕ່ນັັ້ນມາ. ອັນທີິ່ເອີັ້ນວ່າ ດັດຊະນີຊ່ອງວ່າງຄວາມທ ກຍາກ ແມ່ນວັດແທກ 

ຂອບເຂດ ທີິ່ບ ກຄົນຕົກຢູ່ຕ່ໍາກວ່າ ເສັັ້ນຄວາມທ ກຍາກ (ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມທ ກຍາກ) ເນືິ່ອງຈາກມັນເປັນອັດຕາສ່ວນ ຂອງເສັັ້ນຄວາມທ ກຍາກ. 

 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ສູນສະຖ ຕ  ແຫ່ງຊາດລາວ ພ້ອມຄະນະ (ປີ 2016) ຄົນທ ກຍາກຢູ່ໃສ? ສປປ ລາວ ປີ 2015 ແຜນທີິ່ກ່ຽວກັບຄວາມທ ກຍາກໂດຍ

ອີງໃສ່ ການສໍາຫ ວດພົນລະເມືອງ: ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ລະດັບ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, . ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8: ຕົວຊີັ້ວັດ ຄວາມທ ກຍາກດ້ານການ

ເງ ນ, ເປັນ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 

 

ສະພາບເສດຖະກ ດ - ສັງຄມົ ໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ແຕກຕ່າງກນັຫ າຍ. ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການເອືິ່ອຍອີງທີິ່ສູງ 

ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃສ່ ການເຮັດກະສ ກໍາ ແລະ ແຫ ່ງປາ່ໄມ້ ສໍາລັບທງັເພືິ່ອສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການລ້ຽງ

ຊີບແມ່ນເປັນລັກສະນະທີິ່ເຫັນທົົ່ວໄປ. ບາງກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຊຼຸມຊນົ ເຮັດໄດ້ດີຫ າຍ ຜ່ານທາງການຄ້າ, ການກະສ  ກໍາ 

ທີິ່ມັກຈະມີຕົັ້ນທືນ ເທົົ່າກັບ ຄວາມປົກຫ ມ້ຂອງປ່າໄມ.້ ຍົກຕົວຢ່າງ, ມີ ໝູ່ບ້ານ ເຜົົ່າອາຄາ່ ໃນແຂວງຫລວງນໍໍ້າທາ ທີິ່

ຫັນໄປສ້າງສາຍພົວພັນຂາ້ມແດນ ກັບພີິ່ນ້ອງທີິ່ຢູ່ຈີນ ເພືິ່ອສ້າງສາຍພົວພັນຄ້າຂາຍ ທີິ່ມີກໍາໄລ. ເຊັົ່ນດຽວກັນນີັ້, ບາງ

ບ້ານຂອງຊົນເຜົົ່າມົັ້ງ ກ ໍ່ເຮັດໄດ້ດີ ສໍາລັບ ການເຮັດກະສ ກໍາເປັນສ ນຄ້າ. 

 

ດັົ່ງທີິ່ເຊືິ່ອງຊ້ອນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂ ໍ້ມູນໂຕເລກຄວາມທ ກຍາກ, ແລະ ການປັບປ ງທີິ່ ຢ່າງໝັັ້ນທ່ຽງ ທີິ່ ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ໄດ້ປະສົບ ໃນທົດສະວັດທີິ່ຜ່ານມາ, ແມ່ນການເພີິ່ມ ລະດັບ ຂອງຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ ພາຍໃນບາ້ນ, ກ ມ່ບາ້ນ 

ແລະ ເມືອງ.68 ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນ ດ ສະບັບລ້າສ ດ (ປີ 2018) ສໍາ ລັບ ສປປ ລາວ ໃຫຂ້ ໍ້ສັງເກດວ່າ 

ສປປ ລາວ ມີຕົວຄູນ Gini ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ 36,4 (ຄາ້ຍຄືກບັສະມາຊ ກອາຊຽນປະເທດອືິ່ນໆ). ພຽງແຕ່ຍ້ອນວາ່

 
68 Personal observations over many years of village visits in northern Lao PDR, plus the latest reports on economic development in 
Lao PDR point to an increasing Gini coefficient, meaning a trend towards greater income inequality.   
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ເມືອງ ມອີັດຕາຄວາມທ ກຍາກຕໍ່າ, ແຕ່ກ ບ ໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ ຈະບ ໍ່ມີຄອບຄວົທີິ່ທ ກຍາກ ຫ າຍຄອບຄົວ.69. ຍົກ

ຕົວຢ່າງ, ຮູບຕ ໍ່ໄປນີັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງເຮືອນທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ພາຍໃນບ້ານໜຶິ່ງ, ບ່ອນທີິ່ສາມາດເຫັນຊ່ອງ
ວ່າງຄວາມຮັົ່ງມ.ີ   
 

 

 
ຮບູ 4: ຮບູພາບ ຂອງເຮອືນຊານບາ້ນຊອ່ງ ພາຍໃນບາ້ນ 

ໝາຍເຫດ ກ່ຽວກັບຮູບພາບ: ເຮືອນແມ່ນຢູ່ໃນບ້ານດຽວກັນ ຂອງເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຕ່ວ່າຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງດ້ານຄວາມຮັົ່ງມ ີ

ລະຫວ່າງຄອບຄົວຕ່າງໆ ທີິ່ອາໃສຢູ່ໃນບ້ານ ແມ່ນດີຫ າຍ. (ຮູບພາບ: ທ່ານ ກີເບີດ) 

 
69 Particularly vulnerable groups include women-headed households, households new to a particular village who are denied Access 
to decent quality land, households with disabled persons, and households that have suffered severe harvest losses, or lost land, 
among others. 
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ຊ່ອງວາ່ງ ດ້ານຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມທ ກຍາກ ພາຍໃນບ້ານ ມີຫ າຍຂຶັ້ນ ຕະຫ ອດ ໄລຍະຫ າຍປີຜ່ານມາ 
ຍ້ອນວ່າບາງຄອບຄົວມີຖານະທີິ່ດີຂືັ້ນ ໃນການນໍາໃຊປ້ະໂຫຍດ ຈາກການປກູພືດເສດຖະກ ດ ແລະ ໂອກາດໃນທາງ
ການຄ້າ. ການສະສົມທຶນຮອນ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ສະສົມທີິ່ດ ນ ຫ າຍຂຶັ້ນ. ໃນຂະນະທີິ່ ການຂາດທີິ່ດ ນ 
ແມ່ນຜ່ານມາບ ໍ່ເຄີຍໄດ້ຍ ນຈັກເທືິ່ອ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ປະຈ ບັນນີັ້ ມີຄອບຄວົທີິ່ທ ກຍາກ ທີິ່ເຮັດໄຮ່ ໃນທ ັ້ດ ນທີິ່ໄດ້ເຊົົ່າ 
ແລະ/ຫ ື ລ້ຽງຊີບຕົັ້ນຕ  ຈາກການອອກໄປຂາຍແຮງງານ ຂອງຕົນ (ໃຫ້ເບ ິ່ງ ກອ່ງຂ ໍ້ມູນ ຂາ້ງລ ມ່ນີັ້ ກຽ່ວກັບ ການຄອບ
ຄອງທີິ່ດ ນ). ການປະເມີນ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ດ້ານການພັດທະນາທົົ່ວໄປ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ເວົັ້າ

ສະເພາະເຈາະຈົງ ແຕ່ກ່ຽວກັບ ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດລ້າຍງານວາ່: “ມຄີວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກນັທີິ່ເພີິ່ມຂືັ້ນ 
ກ່ຽວກັບ ທີິ່ດ ນ, ການຄໍໍ້າປະກັນການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ ການຂາດທີິ່ດ ນ. ຄາດຄະເນວ່າ ມີເຖ ງ 15% ຂອງຄົວ
ເຮືອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນບ ໍ່ມີທີິ່ດ ນ, ໃນນັັ້ນເຄ ິ່ງໜຶິ່ງ ແມ່ນ ດາໍເນີນການປູກ ແບບແບ່ງປັນຜົນ ຫລື ເຊົົ່າທີິ່
ດ ນ”.70 ບົດລາຍງານ ການສໍາຫ ວດພົນລະເມືອງ ປ ີ2015 (ຕາຕະລາງ 8.15) ຍງັໄດລ້າຍງານວາ່ 86,7% ຂອງຄົວ

ເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດ (ທີິ່ມທີາງ) ແລະ 85,2% ຂອງຄົວເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີິ່ບ ໍ່ມທີາງເຂົັ້າ ແມ່ນມທີີິ່ດ ນ ສໍາ
ລັບຜະລ ດກະສ ກໍາ.  
 

ການປຶກສາຫາລື ກຽ່ວກັບ ແຜນ PRAP ແລະ ER-P ໄດ້ຍົກໃຫເ້ຫັນເຖີງ ຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ 
ວ່າເປັນສາເຫດພືັ້ນຖານ ທີິ່ພາໃຫເ້ກີດມີການທາໍລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນ
ຕົກລົງເຫັນດີ ກັບ ບັນດາການປກຶສາຫາລື ແລະ ການຄົັ້ນຄົັ້ວາອືິ່ນໆ, ເຊ ິ່ງຄົັ້ນພົບວາ່ ຄວາມທ ກຍາກ ປະກອບສ່ວນ 
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ຖືກຜັກດັນໃຫ້ເຂົັ້າໄປໃນພືັ້ນທີິ່ ບອ່ນທີິ່ເຂົາເຈົັ້າ ຕ້ອງໄດ້ຖາງປ່າເຂດເນີນສູງ ທີິ່ຄອ້ຍຊັນ 
ເພືິ່ອປູກ ເຂົັ້າໄຮ ່ແລະ ພືດເສດຖະກ ດ.71 ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນຕ ດພັນກັບ ປັດໃຈອືິ່ນໆຫ າຍຢ່າງ ເຊັົ່ນ: ພມູສັນຖານ, 

ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ, ລະບົບການຜະລ ດກະສ ກໍາ ແລະ ຜະລ ດຕະຜົນທີິ່ໄດ້ຮັບ, ການຫ ຼຸດລງົ ຂອງ ໄລຍະຮົກເລົົ່າ 

ແລະ ຄວາມຈະເລີນພັນຂອງດ ນ, ແລະ ບັນດາປັດໃຈອືິ່ນໆ.72 ນອກຈາກນັັ້ນ, ມັນກ ໍ່ເປັນຄວາມຈ ງທີິ່ວາ່ ຍ ດທະສາດ

ການຮັບມ ືໃນໄລຍະເວລາທີິ່ຂາດແຄນ ອາດຈະເປັນການຕັດໄມ້ ແລະ ການລາ່ສັດ ແບບຜ ດກົດໝາຍ, ແຕ່ ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວ
ນີັ້ ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຍ ດທະສາດການຮັບມືໄລຍະສັັ້ນ ຍອ້ນວ່າ ມີຄອບຄົວຈໍານວນໜ້ອຍ ທີິ່ເຮັດແນວນີັ້ເປັນປົກກະຕ  
ສໍາລັບ ຍ ດທະສາດການດໍາລງົຊີວ ດ ໃນໄລຍະຍາວ  
 

 
70 Country Analysis Report (2012): Lao People’s Democratic Republic: Analysis to inform the selection of priorities for the next UN 
Development Assistance Framework (UNDAF) 2012-2015. The statement applies generally to rural Lao PDR, not specifically to the 
North. 
71 Viau et al. 2011; Vongvisouk et al. 2014 in Kallio et al. 2019. For example, in some districts households planted rubber and cash 
crops on all of their land that was allocated by land use planning processes. For maize, various studies found that this includes even 
very poor households (with land), with some studies demonstrating various motivating drivers for farmers to join maize planting 
(e.g. income generation opportunities, lower labor requirements compared to upland rice, market outlets through traders, land due 
to government support for maize expansion, and infrastructure development), or a lack of alternate livelihood (cash income) gen-
erating opportunities. For many households who cultivated cash crops on their entire allocated areas, they continued to cultivate 
subsistence crops in marginal upland areas or by clearing forested areas to ensure food security, and to generate additional house-
hold income. One study in three villages in Northern Lao PDR found that “swidden rice continued to be the main food provider and 
played an essential role as a fallback strategy for farmers in all three villages. The fact that most of the farmers had not completely 
abandoned swidden, even in the highest boom of maize, enabled them to ensure some food security during the maize price crash”.71 
Poorer households who do not have sufficient land are often dependent on upland agriculture for subsistence and additional house-
hold income. 
72 Viau et al. 2011; Vongvisouk et al. 2014 in Kallio et al. 2019 
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ກອງຂ ໍ້ມນູ 1. ການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ 
ການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ ທີິ່ມີຄວາມຮັບປະກັນ ຍັງເປັນບັນຫາ ສໍາລັບ ຊຼຸມຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນເຂດເນີນສູງ ທີິ່ເປັນຊົນນະບົດ ຢູ່ທາງ
ພາກເໜືອ. ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ປະກົດເຫັນວ່າ ມີຫລາຍກວ່າສອງລ້ານຕອນດ ນ (ບົດນໍາສະເໜີ ຂອງ ກົມຄ ້ມຄອງທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ 

(DALAM)73), ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນບ ໍ່ມີໃບຕາດ ນ, ເຊ ິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບ ໍ່ມີໃບຕາດ ນ). ໃບຕາດ ນຊຼຸມຊົນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 

ຢູໃ່ນກົດໝາຍ (ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີິ່ດ ນ ສະບັບເກົົ່າ ປີ 2003), ແຕ່ວ່າ, ໃນພາກປະຕ ບັດຕົວຈ ງ, ມັນແທບຈະບ ໍ່ມີການອອກໃບ

ຕາດ ນດັົ່ງກ່າວ. ທ່ານ ຣັອກ ພ້ອມຄະນະ (ປີ 2015) ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ "ໃບຕາດ ນສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ອອກໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ 

ເຂດອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງ, ໃນຂະນະທີິ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດບ້ັນລ  ພຽງແຕ່ໃນກ ລະນີ ທີິ່ມີການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ແຜນງານ 

ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເທົົ່ານັັ້ນ.”  

ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ, ພືັ້ນທີິ່ເນີນສູງ, ທີິ່ດ ນທີິ່ຄອບຄອງຕາມປະເພນີ ແລະ ທີິ່ດ ນຂອງຊຼຸມຊົນ ຫ າຍບ່ອນ ອາດຈະບ ໍ່ຖືກຮັບຮູ້ ໂດຍ ລັດ 
(ອາດຈະຖືກຈັດປະເພດ ຢູ່ພາຍໃຕ້ ໜຶິ່ງ ໃນສາມປະເພດປ່າໄມ້ ຫ າຍກ່ວາເປັນ "ທີິ່ດ ນຊົມໃຊ້ ຂອງບ້ານ") ເຖ ງແມ່ນວ່າ ມັນຈະມີ

ຄວາມສໍາຄັນຈໍາເປັນ ໃນການຮັກສາ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ.74 ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນຍ້ອນ 

ມີລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີພະນັກງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ໃນຈໍານວນທີິ່ຈໍາກັດ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ. ໃນ
ຂະນະທີິ່ ມີການຮັບຮູ້ບາງຢ່າງ ໃນກົດໝາຍ ສໍາລັບ ການຄອບຄອງ ຂອງຊຼຸມຊົນ (ສະຫະກອນ), ດັົ່ງທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທ ງ, ການອອກ

ໃບຕາດ ນຊຼຸມຊົນ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນເກີດຂືັ້ນ, ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະມີການວາງແຜນ ນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ມີການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານກ ຕາມ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນຍ້ອນ ມີລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 
ມີພະນັກງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ໃນຈໍານວນທີິ່ຈໍາກັດ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ. 

ເພາະສະນັັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍັງປະເຊີນ ກັບສ ິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນການສ້າງຄວາມກົມກຽວ ໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານການຄອບ

ຄອງທີິ່ດ ນ ກັບໂອກາດໃນການລົງທືນໃສ່ທີິ່ດ ນ.75 ໂຄງການ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການຄອບຄອງ

ທີິ່ດ ນ, ທີິ່ສະໜັບສະໜູນ  ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ຂອງ ຊຼຸມຊົນ ແລະ ລວມໝູ່ ເພືິ່ອສະໜອງ ການຄໍໍ້າປະກັນ ການຄອບຄອງ 

ສໍາລັບ ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ໝາກຜົນຂອງປ່າໄມ້. 

ໂຄງການ 1 ໄດ້ສົົ່ງເສີມ ການສ້າງຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ວຽກງານ PLUP 2.0, ຊືິ່ງເປັນບົດແນະນໍາສະບັບໃໝ່ ກ່ຽວກັບການວາງ

ແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ໃນເດືອນທັນວາ 2020 ຫ ັງຈາກ ມີການປຶກສາຫາລືກັບ ໜ່ວຍງານ NPMU, ຄູ່

ຮ່ວມພັດທະນາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອາໍນາດການປົກຄອງແຂວງ. ໃນຂະນະທີິ່ ແຜນ PULP ທີິ່ໄດ້ຖືກເຊັນ ສາມາດທໍາໜ້າທີິ່ເປັນ 

ເອກະສານນ ຕ ກໍາ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ການຄໍໍ້າປະກັນ ການຄອບຄອງທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ບົດແນະນໍາ PLUP 2.0 ແມ່ນຖືກ

ນໍາໃຊ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ຢູໃ່ນໝົດທ ກບ້ານເປົັ້າໝາຍ. ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນມີນາ ຫາ ເດືອນມ ຖຼຸນາ 2021, 

ກອງປະຊຼຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ PLUP 2.0 ໃຫ້ແກ່ ຜູຈ້ັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທີິ່ສໍາຄັນ ຈາກ DAFO ແລະ DoNRE ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງຂືັ້ນ 

ຢູ່ໃນສາມແຂວງ. ເນືິ່ອງຈາກພະນັກງານວ ຊາການສ່ວນໃຫຍ່ ຈາກ DAFO ແລະ DoNRE ຂາດປະສົບການຕົວຈີງ ໃນການວາງ

ແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ເຈົັ້າໜ້າທີິ່ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກກົມທີິ່ດ ນ (DoL/MoNRE), DoF, PAFO/PoNRE ແລະ ພະນັກງານ

ໂຄງການ ໄດ້ໃຫ້ການຊຼຸກຍູ້ ທາງດ້ານວ ຊາການ ຢູ່ໃນສະຖານທີິ່. ຊາວບ້ານຫ າຍກວ່າ 14,000 ຄົນ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຂະບວນການ

ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ PLUP ຊືິ່ງວ່າ 46% ຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ ແມ່ນເປັນເພດຍ ງ. ປະມານ 80% ຂອງບ້ານທີິ່ໄດ້ສໍາເລັດ

 
73 No date, but entitled Strategy of Agricultural Land Management and Development Up To 2025..  
74 See also Rock (May 2018) on Land Policy Briefs in Cambodia, Lao PDR and Myanmar: He states that “Customary land rights often 
overlap with what the laws (Land Law and Forestry Law) define as state land.” 
75 Ironside 2017 
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ແລ້ວ, ໄດ້ມີການທົບທວນຄືນ, ປັບປ ງ ຫ ື ສ້າງ ແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນຂອງບ້ານ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວຂືັ້ນໃໝ່ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ຂະບວນການ 

PLUP 2.0.  

ດັົ່ງນັັ້ນ, ເນືັ້ອທີິ່ດ ນຂອງບ້ານທັງໝົດ ປະມານ 220,000 ເຮັກຕາ ແມ່ນໄດຖ້ືກປກັຫ ັກໝາຍ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ ແຜນນໍາ

ໃຊ້ທີິ່ດ ນຂອງບ້ານ, ລະບຽບການບ້ານທງັໝົດ ສໍາລັບ 48 ບາ້ນ ແມ່ນໄດຖ້ືກສ້າງຂືັ້ນ ແລະ ຮັບຮອງ ຈາກຊາວບາ້ນ. 

64% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ທງັໝົດ ແມ່ນຖືກກໍານົດເປັນ ທີິ່ດ ນປາ່ໄມ້ບາ້ນ. 25,1% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ບາ້ນທງັໝດົ ແມ່ນຖືກກໍານົດ

ເປັນເຂດກະສ ກໍາຄົງທີິ່, ໃນຂະນະທີິ່ ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ທີິ່ດ ນຮົກເລົົ່າ ກວມເອົາປະມານ 10%.  

ຂະບວນການ ໄດມ້ີຄວາມຊັກຊ້າ ຍ້ອນການປິດລອ້ມ ເພືິ່ອປອ້ງກນັການລະບາດ ຂອງພະຍາດ. ມກີານວາງແຜນ ເພືິ່ອ

ສືບຕ ໍ່ກ ດຈະກໍາ ຢູ່ໃນ 3 ແຂວງ ແລະ ຈະຜັນຂະຫຍາຍອອກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2 ຢູ່ໃນ 3 ແຂວງໃໝ່. 

 

 ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການປົກປ້ອງ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຜັກດັນ 

ໂຄງການ 2 ອາດຈະປະກອບສ່ວນ ແບບບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ ຕ ໍ່ການເຂົັ້າເຖ ີງທີິ່ດ ນ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ມີການປຽ່ນແປງ, ຫ ຼຸດໜ້ອຍລົງ ຫ  ື

ຖືກປະຕ ເສດ ຜ່ານທາງ ບາງກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ (ຕົວຢ່າງ ການວາງແຜນການ ນໍາ ໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ແຜນການຄ ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ) ທີິ່ສົົ່ງຜົນ ໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ການດໍາລົງຊີວ ດ 

ແບບບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ. ເພາະສະນັັ້ນ, ໂຄງການ 2 ຈືິ່ງຜັກດັນ PS 5 "ການເອົາທີິ່ດ ນ ແລະ ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ ແບບບ ໍ່ສະໝັ

ກໃຈ" ແລະ ການປົກປອ້ງ “ສ ດທ ມະນ ດ” ຂອງ GIZ. ມັນ ອາດຈະສາມາດ ສືບຕ ໍ່ ຜັກດັນ PS 7 (ມ ລະດົກທາງ

ວັດທະນະທໍາ), ຖາ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ຕົກຢູ່ໃນຄໍາຖາມ ຫາກຖືກພ ຈາລະນາ ເປັນພືັ້ນທີິ່ ຂອງມ ລະດົກວັດທະນະທໍາ - ແຕ່ເຖ ງ

ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄວາມສ່ຽງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ຈະຖືກປຶກສາຫາລ ືລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ໃນພາກທ ີ5.2.3. 

 ການພ ຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫລີກລ້ຽງ/ຫ ຼຸດຜ່ອນ ທີິ່ເປັນໄປໄດ້: 

ການວາງແຜນ ນາໍໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແລະ  ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັແຜນການ (PS 5) 

ໂຄງການ ບ ໍ່ຕອ້ງການໃຫ້ມກີານເອົາດ ນ ຫ  ືມກີານຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ ່ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ມກີານຄາດຄະເນວ່າ 

ຈະມີການຮົົ່ວໄຫ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມັນບ ໍ່ສາມາຕັດກ ດຈະກໍາຕາ່ງໆ ຂອງແຜນງານອອກໄດ້ 

ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນຄ ້ມຄອງ (ປາ່ໄມ້), ນະໂຍບາຍທີິ່

ເຂັັ້ມງວດກວາ່ເກົົ່າ ແລະ ການປຽ່ນແປງ ການບັງຄບັໃຊ້ກົດໝາຍ ທີິ່ມີການປບັປ ງ, ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຫ ື ປະຕ ເສດ ການ

ເຂົັ້າເຖ ງ ທີິ່ດ ນ ທີິ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ການດໍາລົງຊວີ ດ ແບບບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ມັນມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ ໃນ

ເວລາພ ຈາລະນາ RV ເປັນປາ່ທີິ່ມີທາ່ແຮງ ຫ າຍກວາ່ ເປັນທີິ່ດ ນປກູຝັງ ໃນອະນາຄົດ, ຊຶິ່ງອາດຈະມຜົີນກະທົບທາງລົບ 

ທີິ່ອາດເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ກັບຊີວ ດການເປັນຢູ່. ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງ

ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຊຶິ່ງຂຶັ້ນກັບ ຄວາມອ່ອນແອ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ບວກກັບ ສະພາບຂອງຊົນເຜົົ່າ ຫ ື ທາງດ້ານ

ວັດທະນະທໍາ ຢູ່ທົົ່ວພືັ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄາດວ່າ ຜົນກະທົບທາງລບົທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ອາດຈະເບີິ່ງເ
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ໝືອນກັບວາ່ ເປັນສ ິ່ງທີິ່ຈະເກີດຂຶັ້ນຍາກ, ກັບສະເພາະພືັ້ນທີິ່ ແລະ ເກີດຂຶັ້ນແບບສະທ້ອນກັບ. ເພາະສະນັັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງ

ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ແມນ່ຖືກປະເມີນເປັນປະເພດກາງ. 

 

ຄູ່ຮ່ວມງານ ທີິ່ເປັນພາກລັດ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ ສາມາດຄາດຫວັງ, ຫລີກລ້ຽງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄ ້ມຄອງ ຜົນ

ກະທົບທາງລບົ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

▪ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ກຽ່ວກັບ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ໃນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແບບຍືນ
ຍົງ ແລະ ດີ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການບ ລ ການລະບົບນ ເວດ.   

▪ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການວາງແຜນ ນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີິ່ອງີໃສ່ຫ ັກການປະຕ ບັດ ທີິ່ໄດຮ້ັບການພ ສູດ

ວ່າດີທີິ່ສ ດ, ແລະ ການປຶກສາຫາລືເປັນປະຈໍາ ເພືິ່ອຮບັປະກັນໃຫມ້ຂີະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີິ່ສາມາດເຮັດ

ໃຫ ້ ສະມາຊ ກໝົດທ ກບ້ານ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ. ການພັດທະນາ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ 
ພະນັກງານລັດ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຈະສ ມໃສ່ ການປບັປ ງການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນຂະບວນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ. ແນວທາງປະຕ ບັດ ທີິ່ໄດ້ຜ່ານການທບົສອບເປັນຢ່າງດີ 
ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ທີິ່ຖືກນໍາໃຊ້ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1 ຈະຖືກຜັນຂະຫຍາຍ ໄປຫາ 3 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ ທີິ່ເຂົັ້າ
ມາໃໝ ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2. 

▪ ສະໜອງ ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວ ຊາການ ຜ່ານທາງ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ / ການຝຶກອົບຮມົ 
ແລະ ພະນັກງານສົົ່ງເສີມ. ການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງດັົ່ງກາ່ວ ຈໍາ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບ ໃນ

ລັກສະນະທີິ່ກວມລວມ, ສອດຄ່ອງທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະແກ້ໄຂອ ປະສັກຕາ່ງໆ ສ າລັບ ປະຊາຊົນທີິ່ຫ າກຫ າຍ 

ໃນການເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກ ການບ ລ ການດັົ່ງກ່າວ (ລວມມ ີຄົວເຮືອນທີິ່ທ ກຍາກ, ຄົວເຮືອນທີິ່ເປັນແມ່ຍ ງ

ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ, ແລະ ອືິ່ນໆ). 

▪ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ ຈະອີງໃສ່ ຂະບວນການ ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມແບບອ ດສະຫ ະ ໂດຍມີການ

ລາຍງານລ່ວງໜ້າ (FPIC) ຂອງ ໝົດທ ກຄົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ລວມທງັຜູຼູັ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ ໂດຍອີງໃສ່ການປະຕ ບັດທີິ່ເໝາະສົມ ແລະ ດທີີິ່ສ ດ ທີິ່ສາມ າດນໍາໃຊ້ໄດ້ທົົ່ວປະເທດ. ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຢູ່
ໃນໂຄງການ ແມ່ນເປັນຄວາມສະໝັກໃຈ, ສ່ວນ ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ ກ ແລະ ການຮ້ອງທ ກ ຂອງໂຄງການ ຈະ

ຖືກສືິ່ສານຫາ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໝົດທ ກຄົນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ ຄາໍຮ້ອງທ ກ ແລະ ການຮ້ອງທ ກຕ່າງໆ ສາມາດຖືກ
ຍືິ່ນ ໃນລັກສະນະ ທີິ່ສາມາດເຂົັ້າເຖີງໄດ້ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ. ຖາ້ຜູ້ໃດເຊືິ່ອວ່າ ການ
ຄອບຄອງທີິ່ດ ນ ຂອງຕົນ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ໂຄງການ, ເຂາົເຈົັ້າ ສາມາດຍືິ່ນ ຄາໍຮ້ອງທ ກ ຫ ື ການ
ຮ້ອງທ ກ ຢາ່ງເປັນທາງການໄດ້. 
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 ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 

 ສະພາບການຂອງເສັັ້ນທຽບຖານ 

ພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ ແມ່ນເປັນບາ້ນຂອງ ຢ່າງໜ້ອຍ 20 ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຕົວ

ເລກ ອາດຈະສູງຂືັ້ນກ ຕາມ ຖ້າຫາກວ່າ ໝົດທ ກກ ມ່ ແລະ "ກ ່ມຍອ່ຍ" ໄດ້ຖືກນັບ ແຍກກັນ. ກ ່ມພາສາຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ມີຢູ່

ໃນປັດຈ ບັນ ປະກອບມີ ກ ມ່ພາສາລາວ-ໄຕ (ເຊັົ່ນ: ລາວ ແລະ ໄຕ-ໃທ), ກ ມ່ພາສາມອນ-ຂະແມ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ

ຂະມ ), ຊີໂນ-ທ ເບດ/ທີເບດ-ເບີມາ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນອາຄາ), ມົັ້ງ-ອີັ້ວມຽ້ນ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເຜົົ່າມົັ້ງ) ແລະ ປາເລອືງ 

(ລວມທງັ ກ ່ມທີິ່ນ້ອຍກວ່າ ເຊັົ່ນ ບີດ ທີິ່ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະພົບເຫັນ ຢູ່ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ ໃນພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ). ດັົ່ງທີິ່ໄດ້

ເຫັນ ຢູ່ໃນຮູທີ 2,  ມີຫ າຍເມອືງ ມີອັດຕາສ່ວນກ ມ່ຊົນເຜົົ່າທີິ່ບ ໍ່ແມນ່ກ ່ມພາສາລາວ-ໄຕ ສູງກວາ່. ຕາຕະລາງ 3, ສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນ ປະເພດກ ່ມພາສາຊົນເຜົົ່າ ໃນແຕ່ລະແຂວງ, ຢືນຢັນວ່າ ມີພຽງແຕ່ແຂວງໄຊບລູີເທົົ່ານັັ້ນ ທີິ່ມກີ ມ່ພາສາລາວ-ໄຕ 

ກວມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ, ໃນຂະນະທີິ່ ແຂວງຫົວພັນ ຂ້ອນຂາ້ງມີຄວາມອັດຕາສ່ວນແບ່ງເທົົ່າກນັ 

ລະຫວ່າງກ ່ມຊົນເຜົົ່າພາສາລາວ-ໄຕ ແລະ ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນພາສາ ລາວ-ໄຕ. 

ຕາຕະລາງ 10. ເປເີຊນັ ຂອງ ປະຊາຊນົ ທີິ່ມາຈາກ ປະເພດກ ມ່ພາສາຊນົເຜົົ່າທີິ່ແຕກຕາ່ງກນັ ໃນແຕລ່ະແຂວງ 

ແຂວງ ລາວ ໄຕ-ໃທ ຄະມ  ມອນຂະແມ 
ທ ເບດ-ເບີ

ມາ 
ມົັ້ງ ອີັ້ວມຽ້ນ ບ ລະບ  

LNT 2.9 23.8 24.6 3.6 33.2 7.2 3.2 1.3 

ODX 9.4 10.3 58.9 0.1 4.9 15.0 0.1 1.1 

BKO 13.1 20.0 25.2 11.0 9.3 15.6 2.4 3.4 

LPB 28.4 5.1 47.0 0 0.2 17.7 0.3 1.1 

HPN 0.0 48.0 19.5 0 0 30.1 1.1 1.0 

XBY 58.8 11.6 17.5 0 0.2 9.2 0.9 1.7 
ໝາຍເຫດ ກ່ຽວກັບຕາຕະລາງ:ແຫ ່ງທີິ່ມາ ແມ່ນຂ ໍ້ມູນໂຕເລກພືັ້ນຖານ ທີິ່ກໍານົດ ຈາກ ການສໍາຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ທີິ່ຢູ່ອາໄສ, ປີ 2015. 

 

ໃນຈໍານວນ 28 ເມືອງ, ມີພຽງແຕ່ບັນດາເມືອງ ຢູ່ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫົວພັນ ເທົົ່ານັັ້ນ ທີິ່ມີປະຊາກອນລາວ-ໄຕ 

ກວມເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ, ສ່ວນເມືອງອືິ່ນທງັໝົດ, ຍົກເວັັ້ນເມອືງນານ (ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ) ແມ່ນມກີ ່ມຊົນເຜົົ່າ

ອືິ່ນ ທີິ່ມປີະຊາກອນເຜົົ່າອືິ່ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຜົົ່າຂະມ . ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ, ໃຫ້

ເບ ິ່ງຕາຕະລາງເມືອງ ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 2. 
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ຮບູ 6. ອດັຕາສວນ ຂອງ ປະເພດກ ມ່ພາສາຊນົເຜົົ່າ ຢູໃ່ນບາ້ນ 

ແຫ ່ງທີິ່ມາ: ແຜນທີິ່ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປ ີ2018 (ໜ້າ 74). ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ອ ດົມໄຊ, 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ, ແລະ ບ ແກ້ວ ມີກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນກ ມ່ພາສາລາວ-ໄຕ ກວມເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີິ່ ເມືອງທີິ່

ເລືອກ ຢູ່ໃນແຂວງໄຊຍະບລູີ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນກ ່ມພາສາລາວ-ໄຕ. ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນເປັນແຂວງທີິ່ມີຄວາມ
ປະສົມປະສານກັນ ທາງດ້ານກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແຕ່ມີຫ າຍພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ມີກ ່ມພາສາໄຕ-ໃທ ກວມອັດຕາສ່ວນເປັນສ່ວນໃຫຍ່. 

ນອກເໜືອຈາກ ກ ່ມພາສາລາວ-ໄຕ ທີິ່ມກັຈະອາໃສຢູ່ເຂດລ ມ່ຮ່ອມພູ່ ທີິ່ເປັນແມ່ນໍໍ້າ/ຫ້ວຍຮ່ອງ ທີິ່ສາມາດ ເຮັດນາ ແລະ 

ປູກຜັກສວນຄົວ ຕາມແຄມແມ່ນໍໍ້າໄດ້, ກ ມ່ອືິ່ນໆທັງໝົດ ມັກຈະດ າລງົຊີວ ດ ແລະ ຫາເງ ນລ້ຽງຊີບຂອງຕົນ ຊືິ່ງຫ ັກໆ 

ແມ່ນມາຈາກ ລະບບົນ ເວດ ໃນເຂດເທີງພູ ແລະ ພູສູງ. ເຖີງຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ມີຊຼຸມຊົນຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ໄດ້ຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃ

ໝ່ (ຫ  ືໄດ້ຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານໃໝ່ ດ້ວຍຕົນເອງ) ຊືິ່ງຍາ້ຍຈາກສະຖານທີິ່ ທີິ່ສູງກວາ່ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີກວາ ໄປຢູ່ແຄມ

HPN 

LPB 

LNT 

BKO 

XBY 

ODX 



 Page 59 

 

ທາງ ແລະ ພືັ້ນທີິ່ຮາບພຽງຕໍ່ໍາ. ນະໂຍບາຍ LPRP76 ຂອງ ພັກປະຊາຊົນປະຕ ວັດລາວ ເລັງໃສ່ ເພືິ່ອເຕົັ້າໂຮມການຕັັ້ງ

ຖ ິ່ນຖານບ້ານເຮືອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພືິ່ອສ້າງເປັນສູນການຄ້າ/ຕະຫ າດທີິ່ໃຫຍຂ່ືັ້ນ. ນະໂຍບາຍນີັ້ ໄດນໍ້າໄປສູ່ ການຍົກ

ຍ້າຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ ແລະ ການເຕົາໂຮມ ໃນຊ່ວງຫ າຍປີຜ່ານມາ, ຊືິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ສົົ່ງຜົນກະທບົ ຕ ໍ່ ຊຼຸມຊົນ ຂອງບັນດາ

ຊົນເຜົົ່າ. ລະຫວ່າງ ການສໍາຫ ວດພົນລະເມືອງ 2 ຄັັ້ງ ຄໃືນປີ 2005 ແລະ ປີ 2015, ຈໍານວນບາ້ນທັງໝົດ ຢູ່ໃນ ສປປ 

ລາວ ໄດ້ຫ ຼຸດລງົຈາກ 11,000 ກວ່າບ້ານ ມາເປັນ 8,640 ບ້ານ77 ແລະ ສືບຕ ໍ່ຫ ຼຸດລງົມາຮອດ  8,416 ບ້ານ78 ໃນປີ 

2020. ໃນຊຼຸມປີຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີັ້, ຈໍານວນໝູ່ບາ້ນ ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຂ້ອນຂ້າງຍັງຄງົຕົວຢູ່ພ ສົມຄວນ. ເຖີງ

ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຈໍານວນບ້ານທງັໝົດ ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງ ໄດ້ຫ ຼຸດລົງຈາກ 2,994 ບາ້ນ ມາເປັນ 2,986 

ບ້ານ ແຕ່ປີ 2015 ຫາ 2020, ເນືິ່ອງຈາກມີການລວມບ້ານ.  ເມືິ່ອ ການລວມບາ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶັ້ນຢ່າງແທ້ຈີງ, ມັນມັກ

ຈະເຮັດໃຫ້ກ ່ມ “ໃໝ”່ ເສຍປຽບ, ເພາະວ່າ ທີິ່ດ ນທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ຈະຖືກ “ຈອງ” ໄວ້ເປັນທີິ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຫ  ືຊາວບ້ານທີິ່ຢູ່

ນັັ້ນມາກ່ອນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວ.79 ຢູ່ໃນຫ າຍກ ລະນີ ທີິ່ໄດສັ້ງເກດເຫັນ, ການໂຮມບາ້ນ ແລະ/ຫ  ື ການຍົກຍ້າຍຕັັ້ງຖີິ່ນ

ຖານໃໝ່ ໄດເ້ຮັດໃຫ ້ຄອບຄົວຊາວກະສ ກອນ ຍ້າຍເຮືອນຂອງຕົນ ແຕ່ກັບຄືນໄປສູ່ ທີິ່ດ ນເກົົ່າຂອງຕົນ ສໍາລັບລະດູການ

ເຮັດກະສ ກໍາ.80  

 

ຕາຕະລາງ 3. ຈໍານວນບາ້ນ ແຕ່ ປີ 2005 ຫາ 2020 ໃນແຕ່ລະແຂວງ 
ແຂວງ ຈໍານວນບ້ານ 

200581 2010 2015 2020 

LNT 380 356 364 354 

ODX 587 471 471 472 

BKO 354 283 256 248 

LPB 855 783 753 755 

HPN 784 721 718 728 

XBY 487 446 432 429 

ລວມ 3,447 3,060 2,994 2,986 
ໝາຍເຫດຕາຕະລາງ: ແຫ ງ່ທີິ່ມາ ແມ່ນມາຈາກ ປຶັ້ມສະຖ ຕ ປະຈໍາປີ ຂອງ ສູນສະຖ ຕ ແຫ່ງຊາດລາວ (LSB).  

ມັນເປັນການຍາກ ທີິ່ຈະຮູ້ໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່າ ມີຊຼຸມຊົນຊົນເຜົົ່າ ຫ າຍປານໃດ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການຍົກຍາ້ຍຕັັ້ງຖີິ່ນ
ຖານໃໝ່ ແລະ/ຫ  ືການລວມບ້ານ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ແມ່ນເປັນຂະບວນການ ທີິ່ດໍາເນີນມາຫ າຍສ ບປີ ແລະ 

ກັບຄືນໄປຢ່າງຫນ້ອຍຈົນຮອດຕົັ້ນຊຼຸມປີ 1990, ຖາ້ບ ໍ່ດົນກວ່ານີັ້. ອີງຕາມປະເພນີ, ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້

 
76 See Central Committee Instructions, 09/2004 and 03/2011 
77 Information from Lao Statistics Bureau (LSB) statistical Yearbooks, available online: https://www.lsb.gov.la/ 
78 Information from Lao Statistics Bureau (LSB) statistical Yearbooks 2020 
79 In some districts, consolidation has been more of an administrative exercise to put smaller hamlets under one “official” village 
without physically moving them. 
80 See Gebert and Luangkhot, 2009, At the Crossroads: Poverty, Gender and Ethnicity Issues in the Northern Uplands. SDC. 
81 Information from Lao Statistics Bureau (LSB) statistical Yearbooks 2006  

https://www.lsb.gov.la/
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ຮັກສາ ການເປັນບ້ານຊົນເຜົົ່າດຽວ ເພາະສ ິ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ ໄດສ້ະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ວົງຕະກູນ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແລະ ໂຄງສ້າງການ
ນໍາອືິ່ນໆ (ທາງຈ ດວ ນຍານ ແລະ ທາງໂລກ) ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ, ລວມທັງກອບ “ລະບຽບການ” ພາຍໃນຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າ. ໂຄງສ້າງເຫ ົົ່ານີັ້ ຈະຄວບຄ ມ ດ້ານວັດທະນະທໍາ - ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກ ດ ຂອງ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ພາຍໃນບ້ານ

, ລວມທງັການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ. ຜູ້ເຖົັ້າຜູ້ແກ ່ມັກຈະເປັນຜູ້ຕັດສ ນໃຈວ່າ ຈະ
ໃຊພື້ັ້ນທີິ່ບ ກເບີກໃດ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູການໃດຫນຶິ່ງ ແລະ ກ ຍັງຊີັ້ນໍາຄອບຄົວໄວຫນ ່ມ ໄປຫາເຂດສະເພາະໃດ
ຫນຶິ່ງ. ຢູ່ໃນໝົດທ ກບ້ານ, ການແລກປຽ່ນແຮງງານ ກ ໍ່ຍັງອາດຈະຖືກປະຕ ບັດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ຄວາມຢູ່ລອດ ຂອງຄົນ

ທັງໝົດບ້ານ. ໃນປັດຈ ບັນນີັ້, ມຫີ າຍບ້ານ ຢູ່ທາງທ ດເໜືອ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍ ປະຊາຊົນ ທີິ່ມາຈາກຫ າຍກ ມຊົນເຜົົ່າ. 

ເມືິ່ອພ ຈາລະນາຈາກແຜນທີິ່, (ຮບູທີ 6), ບາ້ນເຜົົ່າຂະມ  ສ່ວນໃຫຍ່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດ 80 – 99%. ຢູ່ໃນບາງເຂດ

ຊົນນະບົດ, ດັົ່ງທີິ່ສະແດງເປັນສີເທາົ, ບ ໍ່ມີກ ມ່ຫ ັກໆທີິ່ໂດດເດັົ່ນ ທີິ່ເປນັຫ ັກຖານ ຂອງການຍກົຍ້າຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ ແລະ 

ການເຄືິ່ອນຍ້າຍ. 

 

ໃນຂະນະທີິ່ ມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາທີິ່ດີ ຢູ່ພາຍໃນພາກພືັ້ນ ທີິ່ຢູ່ເບືັ້ອງຫລງັ ຄວາມປາຖະໜາ 
ທີິ່ຢາກຈະເຕົັ້າໂຮມ ແລະ ເຄືິ່ອນຍ້າຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ ່ ສໍາລັບ ຊຼຸມຊົນບ້ານ ເພືິ່ອໃຫຢູ່້ໃກກ້ັບ ພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ

ຄົມມະນາຄມົ, ຕະຫ າດ ແລະ ການບ ລ ການຕ່າງໆ, ໄດມ້ີຜົນສະທ້ອນບ ໍ່ດີ ຕ ໍ່ ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນສັງຄົມ ຂອງ ບັນດາ

ກ ່ມ ທີິ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ. ໂຄງສ້າງແບບດັັ້ງເດີມ ອາດຈະບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ອີກແລ້ວ ເມືິ່ອມີຫ າຍກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ອາໃສຢູ່

ຮ່ວມກັນ, ແລະ ໂຄງສ້າງທີິ່ລັດສະໜັບສະໜູນ ເຊັົ່ນ: ໜ່ວຍງານຄ ້ມຄອງບາ້ນ (VMU) ອາດຈະບ ໍ່ແມ່ນ ການປຽ່ນແທນ

ທີິ່ເໝາະສົມ ທ ກຄັັ້ງ ສໍາລັບ ວ ທກີານແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແບບດັັ້ງເດີມ. ການຕັດສ ນໃຈ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບ ການນໍາໃຊທ້ີິ່

ດ ນ ຍັງໄດສູ້ນເສຍຄວາມສໍາຄັນ ຍ້ອນການຫາຍໄປ ຂອງ ລະບົບການປູກຝັງແບບເລືິ່ອນລອຍ ທີິ່ກາໍນົດຂືັ້ນເອງ, ດັົ່ງນັັ້ນ 

ຈືິ່ງເຮັດໃຫ້ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການແບບດັົ່ງເດີມ ບ ໍ່ມຄີວາມເຂັັ້ມແຂງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້, ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງ

ຮ້າຍແຮງ ຕ ໍ່ສັງຄມົ ຢູ່ພາຍໃນບາ້ນ ທີິ່ມກີານຄວບຄ ມທາງສັງຄມົ ດ້ວຍປະສ ດທ ພາບທີິ່ໜ້ອຍລງົ ແລະ ເພີິ່ມການກ ນ

ເຫ ົັ້າເມົາສ ລາ ແລະ ຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ.82 ນອກຈາກນີັ້, ການປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງ ການຍົກຍ້າຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃ

ໝ່, ການຫ ຼຸດລົງ ຂອງການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍແບບດັັ້ງເດີມ ແລະ ການເຂົັ້າມາ ຂອງ ການຜະລ ດກະສ ກໍາເປັນສ ນຄ້າ ຍັງ

ເຮັດໃຫ້ການແລກປຽ່ນແຮງງານຫ ຼຸດລົງ, ໂດຍມກີານຫັນປຽ່ນໄປສູ່ ການຈ້າງແຮງງານແທນ.  

 

ກອ່ງຂ ໍ້ມນູ 2: ປະສບົການການຍກົຍາ້ຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ ່ຫ  ືການລວມຂອງບາ້ນ ພາຍໃຕ ້ໂຄງການ 1 

ຕາມຫ ັກການແລ້ວ, ໂຄງການ 1 ບ ໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນບ້ານ ທີິ່ຈະຍົກຍ້າຍ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍງົ 

ຂອງ ການປະຕ ບັດ PLUP. ເພືິ່ອທີິ່ຈະດຶງເອົາຂ ໍ້ມູນນີັ້, 6 ກົມກອງ ຂອງ ລັດຖະບານ ໄດ້ລົງສໍາຫ ວດ ກ່ຽວ

ກັບ ການຍົກຍ້າຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່/ການຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານໃໝ່ ທີິ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ບ້ານເປົັ້າໝາຍ.  

 
82 ESIA of SUFORD-SU (2012): Chapters 5.3 – 5.5 on ethnic groups, p. 74) 
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ໃນຊ່ວງໄລຍະການສໍາຫ ວດຄັັ້ງນີັ້, ໄດ້ກໍານົດສອງບ້ານ ທີິ່ຈະມີການຍົກຍ້າຍ/ຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານໃໝ່: ໜືິ່ງໃນນັັ້ນ 

ໄດຖື້ກຍົກຍ້າຍອອກ ເປັນບ້ານເປົັ້າໝາຍ (ຫ້ວຍຍົງ) ແລະ ໄດປ້່ຽນແທນ ໂດຍ ບ້ານພູດອກໄມ້, ເມືອງຫົງ

ສາ, ແຂວງໄຊຍະບລີູ. ບາ້ນທີສອງ, ຄືບາ້ນລອງ, ທີິ່ຢູ່ໃນເມອືງຊຽງເງ ນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ໄດ້ຖືກຮັກສາ

ໄວ້ເປັນບ້ານເປົັ້າໝາຍ ເພາະວາ່ ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ສະເພາະຕ ໍ່ຈໍານວນຄົວເຮືອນ
ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດເທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງບາ້ນ. ສໍາລບັໂຄງການ 2, ຂັັ້ນ

ຕອນນີັ້ ແມ່ນຖືກວາງແຜນ ທີິ່ຈະຮັກສາໄວ້. 

 ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີິ່ໄດ້ຮັບການກະຕ ້ນ 

ພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ ມີປະຊາຊົນ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນກ ່ມສາລາວ-ໄຕ ຫ າຍກວາ່ ກ ມ່ພາສາລາວ-ໄຕ ຢູ່ໃນເມືອງສ່ວນໃຫຍ່

ທີິ່ຖືກເລອືກ. ສະພາບການ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ ການມີຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ລວມທັງຂ ໍ້ມູນໂຕເລກຊົນເຜົົ່າ ຢູ່ໃນ

ພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ ແມ່ນມຄີວາມໝາຍ ຕ ໍ່ ການປະຕ ບັດນະໂຍບາຍຄນົພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF, ທີິ່ແຜນງານ ມກີານກະຕ ້ນ

, ໄປຕາມ PS 7 “ຄົນພືັ້ນເມືອງ” ແລະ ການປົກປ້ອງສ ດທ ມະນ ດ ຂອງ GIZ.  

ນອກຈາກນັັ້ນ, ການປຽ່ນແປງການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ສ ດການເຂົັ້າເຖ ງ ຍັງອາດຈະຈໍາກັດ ການເຂົັ້າເຖ ງ ມ ລະດົກທາງ

ດ້ານວັດທະນະທໍາ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທໍາມະຊາດ ທີິ່ບ ໍ່ມີຕົວຕົນ), ທີິ່ສົົ່ງເສີມ PS 8 "ມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະ

ທໍາ".  

 ການພ ຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫ ີກລ່ຽງ/ຫ ຼຸດຜ່ອນທີິ່ເປັນໄປໄດ້ 

ຮບັປະກນັວາ່ ໂຄງການ 2 ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ ແກ ່ປະຊາຊນົບນັດາເຜົົ່າ ແລະ 'ບ ໍ່ມຜີນົກະທບົທາງລບົ' (PS 7) 

ແຜນງານ ແນໃສ່ຊຼຸກຍູ້ການເຄົາລບົນັບຖື ສ ດທ ມະນ ດ, ກຽດສັກສີ, ວັດທະນະທາໍ, ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຂອງກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ

ຢູ່ໃນພາກພືັ້ນ ທີິ່ອາໃສ່ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ. ໃນຂະນະທີິ່ ແຜນງານ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພືິ່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດ 

ແກ່ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ ທີິ່ມາຈາກກ ່ມຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ໃນພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ, ຄວາມສ່ຽງທາງລົບທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ອາດ

ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ອາໄສຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ (ເຊັົ່ນ: ການວາງ ມີການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງສັງຄມົ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້

ອະທ ບາຍມາ, ໂຄງການ ອາດຈະປ້ອງກັັ້ນ ບ ໍ່ໃຫບ້ັນດາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃຊສ້ ດໃນການເຂົັ້າຮ່ວມການຕັດສ ນໃຈຂອງຕົນ 

ແລະ ການເຂົັ້າເຖ ງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມ ນະໂຍບາຍ ຂອງ GCF ແລະ GIZ. 

 

ໂດຍນໍາໃຊ ້ແນວທາງປະຕ ບັດ ຂອງແຜນງານທີິ່ຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂຄງການ 1 ຂອງ GCF ທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ

ມາກອ່ນໜ້ານີັ້, ແລະ ການຮຽນຮູຈ້າກໂຄງການດັົ່ງກາ່ວ, ຜົນກະທບົທາງລົບທີິ່ອາດບ ໍ່ໄດຕັ້ັ້ງໃຈເຫ ົົ່ານີັ້ ສາມາດຄາດການ

, ຫ ີກລຽ້ງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງໄດ້ ຜ່ານທາງ ເຊັົ່ນວາ່, ການປຶກສາຫາລືທີິ່ມີຄວາມຫມາຍ, ຂະບວນການ 

FPIC, ການວາງແຜນປົກກະຕ  ຮ່ວມກັບ ຊຼຸມຊົນ ທີິ່ພ ຈາລະນາ ທາງດ້ານ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ຂອງ ຊົນເຜົົ່າ, ແນວທາງ
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ປະຕ ບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ລວມ

ທັງ ການສືິ່ສານ ແລະ ກ ດຈະກໍາເຄືິ່ອນທີິ່ ທີິ່ເຫມາະສົມ. ຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກພາກລັດ (MAF) ແລະ ປະຊາກອນ ຢູ່ໃນ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາໃຊ ້ຫ  ືມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນແນວທາງປະຕ ບັດເຫ ົົ່ານີັ້ ຜ່ານທາງ ບົດແນະນໍາ ແລະ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ 

ເຊັົ່ນ: ADB, ທະນາຄານໂລກ ແລະ GIZ. ເອກະສານອ້າງອງີທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບມີ: 

▪ GCF FP117 (“Project 1”): ກອບການວາງແຜນພັດທະນາກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ, ຊືິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງ ບົດ ESIA, 

ທີິ່ຖືກນໍາໃຊ ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ 1 ພາຍໃຕ້ ແຜນງານ GCF.  

▪ ແຜນງານ ER ຂອງ ສປປ ລາວ, ປີ 2019: ກອບນະໂຍບາຍກຽ່ວກັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGPF) ແລະ ແຜນແບ່ງປັນ

ຜົນປະໂຫຍດ 

▪ ລັດຖະບານລາວ: ບົດແນະນໍາ ວາ່ດ້ວຍ ການປຶກສາຫາລ ືຂອງກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ83 

▪ GIZ CLIPAD, 2017: ບົດແນະນໍາ FPIC 84 

▪ GIZ/KfW/GoL 2017: ບົດແນະນໍາ ສໍາລບັການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຂັັ້ນບາ້ນ85 

▪ ADB, 2018:ແຜນງານຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທ ລະກ ດກະສ ກໍາ ທີິ່ເປນັມ ດກັບດ ນຟ້າອາກາດ, ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂດຍ 

MAF, ຊືິ່ງໄດລ້ວມມີ ກອບພັດທະນາຄົນພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ86 

▪ ADB, 2006: ການດໍາລົງຊີວ ດແບບຍືນຍົງ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຜ່ານທາງ ແຜນງານພັດທະນາການລຽ້ງສັດ, ຈັດ

ຕັັ້ງປະຕ ບັດໂດຍ MAF, ຊືິ່ງໄດລ້ວມມີ ແຜນພັດທະນາກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ. 87 

▪ WB, 2018: ແຜນງານການແຂງ່ຂັນທາງດ້ານກະສ ກໍາ, ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂດຍ MAF, ຊືິ່ງໄດ້ລວມມ ີກອບການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ88 

▪ WB, 2002: ແຜນງານປ່າໄມ້ ສໍາລັບ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແບບຍືນຍົງ (SUFORD), ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ

ໂດຍ MAF, ຊືິ່ງໄດ້ລວມມີ ແຜນພັດທະນາ ຂອງກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ89 

 

ຖ້າຜົນກະທົບທາງລບົທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈເກີດຂືັ້ນ, ຄາດວາ່ຈະເປັນໄປໄດຍ້າກ, ເກີດຂືັ້ນສະເພາະບາງບ່ອນ ແລະ ສາມາດແກ້

ໄຂໄດ້ ຜ່ານທາງ ການສືບຕ ໍ່ປຶກສາຫາລື, ກົນໄກການຮ້ອງທ ກ ແລະ ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ. ກ ລະນີເຫ ົົ່ານັັ້ນ ອາດ

ຈະເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ຢູ່ໃນສະພາບການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ການກວດກາປາ່ໄມ.້  

 

 
83 Available in hard copy only. 
84 Internal Project Document 
85 Internal Project Document 
86 https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/48409/48409-004-ippf-en.pdf 
87 https://www.adb.org/projects/documents/northern-region-sustainable-livelihoods-through-livestock-development-project-eth 
88 http://documents.worldbank.org/curated/en/619241513655548731/pdf/SFG3891-REVISED-IPP-P161473-Box405323B-PUBLIC-
Disclosed-1-15-2018.pdf 
89 http://documents.worldbank.org/curated/en/763931468753303127/pdf/multi0page.pdf 

http://clipad-laos.org/downloads/
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/48409/48409-004-ippf-en.pdf
https://www.adb.org/projects/documents/northern-region-sustainable-livelihoods-through-livestock-development-project-eth
http://documents.worldbank.org/curated/en/619241513655548731/pdf/SFG3891-REVISED-IPP-P161473-Box405323B-PUBLIC-Disclosed-1-15-2018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/619241513655548731/pdf/SFG3891-REVISED-IPP-P161473-Box405323B-PUBLIC-Disclosed-1-15-2018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/763931468753303127/pdf/multi0page.pdf
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"ກອບການວາງແຜນພັດທະນາກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ" ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນ ໃນປ ີ2018 ສໍາລັບ ແຜນງານ ຂອງ GCF. ອີງໃສ່ສີິ່ງ

ດັົ່ງກ່າວນີັ້, “ແຜນພັດທະນາກ ມ່ຊນົເຜົົ່າ” ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນ ສໍາລັບໂຄງການ 2 ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ

, ສະຫນອງ ແນວທາງປະຕ ບັດທີິ່ເປັນເປົັ້າຫມາຍ ສໍາລັບບັນດາກ ່ມຊນົເຜົົ່າ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກບັນດາກ ດຈະ

ກໍາຂອງໂຄງການ, ແລະ ຮບັປະກນັວ່າ ໂຄງການ ຈະບ ໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ (ໃຫອ້ີງໃສ່ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 6b ຂອງ 

ບົດສະເຫນີຂ ທຶນ).  

ມາດຕະການທີິ່ເພີິ່ມເຂົັ້າມາຕືິ່ມ ສາໍລັບຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ກ ່ມຊນົເຜົົ່າ ປະກອບມີດັັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ໃນຈໍານວນສີິ່ງອືິ່ນໆ:  

▪ ການນໍາໃຊຂ້ະບວນການ FPIC ກ່ອນຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ກ ດຈະກາໍຂອງໂຄງການ, ແລະ ໄດຮ້ັກສາໄວ້ ຕະຫ ອດ

ອາຍ  ຂອງໂຄງການ. 

▪ ເລັງໃສ່ຊີັ້ນໍາ ບັນດາກ ດຈະກໍາ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການສະໜອງທຶນ ທີິ່ຈະເຮັດໃຫ ້ບັນດາຊົນເຜົົ່າຜູ້ທີິ່ມີ
ໂອກາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທີິ່ສ ດ ສາມາດເຂົັ້າເຖງີທີິ່ດ ນໄດ້ດີຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າ, ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ດ້ານວ ຊາການ ສໍາລບັຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ, SFM ແລະ FLR. 

▪ ໂຄງການ ຈະປະຕ ບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທ ກກ ດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການ ໄດຖ້ືກ

ກວດກາ ໂດຍທຽບໃສ່ ກອບນ ຕ ກໍາພາຍໃນປະເທດ. 

▪ ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຄຝູຶກ ຈະລວມມ ີຕົວແທນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍ ງ ທີິ່ມາຈາກບັນດາຊົນເຜົົ່າທີິ່ຫ າກ
ຫ າຍ ແລະ ເລັງເປົັ້າໝາຍໃສ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກ ່ມທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ພະນັກງານ

ຂອງໂຄງການ ຄວນສືບຕ ໍ່ໄດ້ຮັບ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ການລວມ
ເອົາສັງຄມົເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ພາຍໃນ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ. 

▪ ກ ດຈະກໍາເຄືິ່ອນທີິ່, ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວ ຊາການ ໃນລະດັບຊຼຸມຊນົ, ກອງ

ປະຊຼຸມ ແລະ ກ ດຈະກໍາສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄມົ, ມີຄວາມສອດຄອ່ງກັບ

ວັດທະນະທໍາ, ແລະ ຄໍານຶງເຖ ງ ຄວາມຮູຂ້ອງທອ້ງຖ ິ່ນ ແລະ ຕາມປະເພນີ. 

▪ ຂ ໍ້ມູນທງັຫມົດ ກ່ຽວກບັກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດ ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແລະ ເປັນພາສາ

ຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ເຫມາະສົມ. ກ ດຈະກໍາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ຍງັຈະຖືກດໍາເນີນເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າທີິ່ເຫມາະສົມ, 

ໂດຍມີນາຍພາສາເຂົັ້າຮ່ວມ ຖາ້ມຄີວາມຈໍາເປັນ. ນາຍພາສາ ຈະເຂົັ້າຮ່ວມຕາມຄວາມຈໍາເປັນ (ທງັຈາກພາຍໃນ

ຊຼຸມຊົນ, ຫ  ືນາຍພາສາຈາກພາຍນອກ) 

▪ ໂອກາດ ສໍາລບັການຮ່ວມມືກບັ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງອືິ່ນໆ (ເຊັົ່ນ: ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ສະຫະພັນແມ່ຍ ງ

ລາວ, ແລະ ອືິ່ນໆ) ທີິ່ຈະໄດ້ພະຍາຍາມ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ກ ດຈະກໍາເຄືິ່ອນທີິ່ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, 

ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ, ແລະ ຄົວເຮືອນທີິ່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  
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ດັົ່ງນັັ້ນ,ຄວາມສ່ຽງ ດ້ານສີິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ນະໂຍບາຍຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF, PS 7 

"ຄົນພືັ້ນເມືອງ" ແລະ ການປົກປ້ອງສ ດທ ມະນ ດຂອງ GIZ ຖືກປະເມີນວ່າເປັນສືິ່ກາງ. 

 

ມ ລະດກົທາງວດັທະນະທາໍ (PS 8) 

ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການກະກຽມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ກຽ່ວກັບໂຄງການ , ບ ໍ່ມ ີສະຖານທີິ່ ທີິ່ເປັນມ ລະດົກທາງດ້ານວັດ

ທະນະທໍາ, ສີິ່ງກ ໍ່ສ້າງ ຫ  ືອະນ ສາວະລີ ໄດຖ້ືກລະບ ໄວ ້ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ (ນັັ້ນກ ຄ:ື ບ່ອນທີິ່ການເຂົັ້າເຖ ງອາດຈະເປັນ

ບັນຫາ). ເຖີງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນທີິ່ໂດດເດັົ່ນ ແມ່ນຍັງຄົງມີຢູ່. ເພາະສະນັັ້ນ, ຈຶິ່ງແນະນໍາ ໃຫມ້ີການສືບ

ສາວຕືິ່ມອກີ ກ່ຽວກບັການປະຕ ບັດ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ແລະສະຖານທີິ່ ທີິ່ມຄີວາມໝາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ 

ແລະ ປະຫວັດສາດ ກ່ອນທີິ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຂອງ ໂຄງການ ຢູ່ໃນພາກສະໜາມ. ຂະບວນການດັົ່ງກາ່ວ 

ຄວນຈະມ ີການປະສານງານ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຢ່າງໃກ້ຊ ດ ກັບ ບັນດາຊຼຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ນໍາທອ້ງຖ ິ່ນ ໃນການກາໍ
ນົດ ເຂດບ້ານທີິ່ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານປະເພນີ ຫ  ື ວັດທະນະທໍາ. ແຜນງານ ຕ້ອງເຄົາລົບ ການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ຂອງ
ບັນພະບ ລ ດ ແລະ ຕາມຄວາມເຊືິ່ອທາງຈ ດວ ນຍານ, ພ້ອມທັງ ຄວາມເຂົັ້າອົກເຂົັ້າໃຈ ຕ ໍ່ ການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ 

ຂອງຊຼຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາຊົນເຜົົ່າ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ແຜນງານ ຈະຕ້ອງຮບັປະກັນວາ່ ຍງັມີສ ດ ທີິ່ຈະດໍາເນີນ

ພ ທີກໍາທີິ່ສັກສ ດ (ທີິ່ມັກຈະຈັດຂຶັ້ນໃນປ່າ). ນອກຈາກນີັ້, ແຜນງານ ຍັງຈະຕ້ອງຮັກສາ ແລະ ເຄາົລບົຄວາມຮູ້ພືັ້ນເມອືງ, 

ລວມທັງຄວາມຮູ ້ແລະ ການປະຕ ບັດ ແບບດັັ້ງເດີມ (ຊືິ່ງປະກອບມີ ການນໍາໃຊ້ພືດເປັນຢາ ເມືິ່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ).  

 

ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສີິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບ PS 8 ໄດ້ຖືກປະເມີນ ຢູ່ໃນລະດັບກາງ. ມາດຕະການຕ ໍ່ໄປນີັ້ 

ຈະສະຫນັບສະຫນູນ ແຜນງານ ໃນການຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສີິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ: 

▪ ຈະເຮັດໃຫ້ ຂ ໍ້ມູນທັງຫມົດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກ ດຈະກາໍ ຂອງໂຄງການ ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດ ້ຢ່າງງາ່ຍດາຍ, ແລະ 

ເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ເຫມາະສົມ. ກ ດຈະກໍາການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ຍັງຈະຖືກດໍາເນີນເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າ 

ທີິ່ເຫມາະສົມ, ຊືິ່ງວ່າຈະມີນາຍພາສາມາຊ່ວຍແປ ຖາ້ມີຄວາມຈໍາເປນັ. 

▪ ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະສືບຕ ໍ່ຕະຫ ອດ ອາຍ ຂອງໂຄງການ, ເນືິ່ອງຈາກວາ່ ພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ ແລະ ສະມາຊ ກຊຼຸມຊົນ ຈະມບີົດບາດສໍາຄັນ ໃນການປະຕ ບັດ ແລະ ຕ ດຕາມ

ໂຄງການ. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໄດຮ້ັບຮູ້ ໂຄງການ, ຄວາມຄືບຫນ້າ ຂອງ 

ໂຄງການ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກບັ ທ ກການປຽ່ນແປງ. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນກົນໄກທີິ່ສໍາຄັນ ເພືິ່ອຮັບເອົາ 

ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງຜ່ານທາງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ. 

▪ ສໍາລັບກ ດຈະກາໍ ທີິ່ຈະຖືກດໍາເນີນ ຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງ ທີິ່ຖືກກໍານົດວາ່ ມີຄ ນຄາ່ທາງປະຫວັດສາດ, ຈະດໍາເນີນ

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຈ ດສໍານຶກ ທາງດ້ານມ ລະດົກວັດທະນະທໍາ.  
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▪ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການປ ກລະດົມປູກຈ ດສໍານຶກ ຈະສະໜອງທ່າແຮງອັນສະເພາະ ໃຫ້
ແກ່ແມ່ຍ ງ, ຊົນເຜົົ່າ, ຄົນບ ໍ່ຮູໜັ້ງສື, ຄົນພ ການ, ແລະ ຄົນທີິ່ມີຂ ໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົັ້າເຖີງ ຫ  ືບ ໍ່ມີການເຂົັ້າເຖ ງອ ນ

ເຕີເນັດ, ແລະ ອືິ່ນໆ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ ແລະ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ຈະດຶງເອົາ ສ່ວນ

ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ມີບົດບາດພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ລວມທັງ ຜູ້ນໍາບາ້ນ ແລະ ກ ່ມບາ້ນ, ສະມາຄມົ

ຜູ້ຜະລ ດ, CSO, LWU, LNF, ແລະ ອືິ່ນໆ. 

 

ຖ້າໂຄງການ ຄົັ້ນພົບວັດຖຼຸ ທີິ່ເປັນມ ລະດົກ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ຈະຕ້ອງປະຕ ບັດ ຕາມ ຂັັ້ນຕອນທີິ່ໄດ້ອະທ ບາຍໄວ ້

ຢູ່ໃນກອບ ESMF ຂອງ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ, ດັົ່ງທີິ່ໄດອ້ະທ ບາຍໄວ້ ຢູ່ໃນ

ໝວດທ ີ4.3 ທີິ່ມີຊືິ່ວາ່ “ຂັັ້ນຕອນການຊອກຫາໂອກາດ”, ຊືິ່ງເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງພາກທ ີ4 “ຜົນກະທົບທີິ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ

ໄດ ້ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ” (ໃຫ້ເບີິ່ງເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 12 ESMF)). ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ລວມມີ ບັນດາກ ດຈະ

ກໍາການຢ ດຕ ການເຄືິ່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ຕ່າງໆ, ທີິ່ກໍານົດ ແລະ ຮັບປະກັນພືັ້ນທີິ່, ພ້ອມທງັ ແຈ້ງໃຫ້ ສະມາຊ ກທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ຂອງ PPMU ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີິ່ລັດ ທີິ່ມີໜ້າທີິ່ຮັບຜ ດຊອບຮັບຊາບ (ລວມທັງ ພະແນກ ຖະແຫ ງຂ່າວ ແລະ 

ວັດທະນະທໍາແຂວງ ພາຍໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ). 

 

 ບົດບາດຍ ງຊາຍ 90 

 ສະພາບການເສັັ້ນທຽບຖານ 

ແມ່ຍ ງໃນ ສປປ ລາວ ຍັງປະເຊີນກັບ ການຖືກຈໍາແນກຫ າຍຢ່າງ ຢູ່ໃນຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຈະ

ມີບາດກາ້ວທີິ່ດີກ ຕາມ ໃນຫ າຍທົດສະວັດທີິ່ຜ່ານມາ ໂດຍນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການ

ສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວາ່ງ ຍ ງ-ຊາຍ, ແລະ ປົກປອ້ງສ ດທ  ຂອງ ແມ່ຍ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຍອ້ນແນວນັັ້ນ, 

ການຈໍາແນກນີັ້ ຈືິ່ງສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ອ ປະສັກຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ສໍາລບັເຂົາເຈົັ້າ ທີິ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນການດໍາລງົຊີວ ດ 

ຮ່ວມກັບສາທາລະນະຊົນ, ແລະ ໃນການເຂົັ້າເຖ ງ ການບ ລ ການຫ າຍຢ່າງ ທີິ່ເຂົາເຈົັ້າມີສ ດ ຈະໄດ້ຮັບ. 

 

ຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອ ເຊັົ່ນ: ມົັ້ງ-ອີັ້ວມຽນ ແລະ ຈີນ-ທ ເບດ, ຈະແມ່ນຜູ້ຊາຍ ທີິ່ຢູ່ໃນ

ໂຄງສ້າງການນໍາພາ ຂອງ ເຜົົ່າເຂາົເຈົັ້າ. ແມ່ຍ ງ ບ ໍ່ມີສ ດຕ ໍ່ເດັກນ້ອຍ ໃນກ ລະນີ ເກີດມີການຢ່າຮ້າງ, ບາງກ ່ມປະຕ ບັດ

ການມີເມຍຫ າຍຄົນ, ແລະ ຢູ່ໃນບາງກ ່ມ, ຄອບຄວົທີິ່ມີແມ່ຍ ງເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວ ແມ່ນບ ໍ່ "ມີ" ເພາະວ່າ ການສືິ່ສານ

ກັບວ ນຍານພາຍໃນເຮືອນ ແມ່ນມີພຽງແຕ່ຜູ້ຊາຍເທົົ່ານັັ້ນ ທີິ່ສາມາດເຮັດໄດ້. 

 
90 For more detailed information on gender within the GCF programme and project 2, please refer to project Gender Assessment 
and Gender Action Plan within Annex 8a and 8b to the FP. 



 Page 66 

 

 

ການສົນທະນາ ກຽ່ວກັບບົດບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ການສືິ່ສານ ແມ່ນຈະບ ໍ່ສົມບູນຄົບຖ້ວນໄດ້ ຖ້າບ ໍ່ໄດ້ກ່າວເຖ ງ ຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວທີິ່ເປັນແມ່ຍ ງ. ຮີດຄອງປະເພນີ ທີິ່ຜູ້ຊາຍເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ດັົ່ງທີິ່ໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທ ງນັັ້ນ ແມ່ນມີຢູ່ ຢ່າງແຜ່

ຫ າຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍທີິ່ອໍານາດການປກົຄອງ (ແລະ ສໍາມະໂນຄົວ) ກາ່ວສະເໝີວ່າເປັນ “ຫົວໜ້າຄອບຄົວ.” 

ບ ກຄົນນີັ້ ແມ່ນເປັນທີິ່ເຂົັ້າໃຈສະເຫມີວ່າ ເປັນຜູ້ຊາຍ ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທໍາອ ດ. ມັນມີພຽງແຕ່ ຢູ່ໃນກ ລະນີຂາດຜູ້ຊາຍທີິ່ເປັນ

ຜູ້ໃຫຍ່ ທີິ່ເຊືິ່ອວ່າ ແມ່ຍ ງຈະເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ. ຄອບຄົວທີິ່ມີແມ່ຍີງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ມີຄອບຄົວຊົນນະບົດ ໜ້

ອຍກວາ່ 10% ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເຂົາເຈົັ້າປະກອບມີ ຫ າຍຄອບຄົວ ທີິ່ທ ກຍາກທີິ່ສ ດ 

ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທີິ່ສ ດ, ເນືອງຈາກວາ່ເຂົາເຈົັ້າ ມັກຈະປະສົບກບັ ການຂາດແຄນ

ແຮງງານ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີໂອກາດຫນ້ອຍ ທີິ່ຈະສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ ການບ ລ ການຂອງລດັໄດ້ (ເຊັົ່ນ ການ

ສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ). ອີງຕາມການສໍາຫ ວດກະສ ກໍາ ປີ 2011, ຄົວເຮືອນຊາວກະສ ກອນ ທີິ່ມີແມ່ຍ ງເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄວົ 

ຂາຍຜະລ ດຕະພັນກະສ ກໍາ ທ ກປະເພດ ໄດຫ້ນ້ອຍກ ິ່ວາ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເຂາົເຈົັ້າ ທີິ່ເປັນຜູ້ຊາຍ. ຜະລ ດຕະພັນກະສ ກໍາ 

ປະເພດຕ່າງໆ ປະກອບມ ີພືດທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນເຂົັ້າ (ໃນຂະນະທີິ່ 40% ຂອງ ຄົວເຮືອນ ທີິ່ມີຜູ້ຊາຍເປັນຫົວໜ້າຄອບຄວົ ທີິ່ຖກື

ສໍາພາດ ໄດ້ຂາຍພືດທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນເຂົັ້າ, ມີພຽງແຕ່ 31% ເທົົ່ານັັ້ນ ສໍາລບັ ຄົວເຮືອນທີິ່ມີແມ່ຍ ງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄວົ ທີິ່ໄດ້

ຂາຍພືດທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນເຂົັ້າ), ສັດລ້ຽງ (41% ສໍາລັບ ຄົວເຮືອນທີິ່ມີຜູ້ຊາຍເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວ ໂດຍສົມທຽບກັບ 33% 

ສໍາລັບ ຄວົເຮືອນທີິ່ມີແມ່ຍ ງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ), ແລະ ປາ (33% ສໍາລັບ ຄົວເຮືອນທີິ່ມີຜູ້ຊາຍເປນັຫົວໜ້າຄອບຄວົ 

ແລະ 28% ສໍາລັບ ຄົວເຮືອນທີິ່ມີແມ່ຍ ງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ). ອົງການ FAO ປະເມີນເຫດຜົນ ສໍາລັບສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ 

ແມ່ນວ່າ ຄວົເຮືອນທີິ່ມີແມ່ຍ ງເປນັຫົວໜ້າຄອບຄວົ ແມ່ນ ມລີັກສະນະແບບກ ້ມກ ນ ຫ າຍກວາ່ ເພາະວ່າ ຕະຫ າດ ແມ່ນ

ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດ້ ໂດຍ ຜູ້ຊາຍ ຫ າຍກວາ່ ແມ່ຍ ງ.91 

 

ຕາຕະລາງ 11. ອດັຕາສວ່ນ ຂອງ ຫວົໜາ້ຄອບຄວົ ທີິ່ແຍກຕາມເພດ ໃນແຕລ່ະພືັ້ນທີິ່ ແລະ ແຂວງ ຄ ດເປນັ %  

 ລວມຫວົໜາ້ຄອບຄວົ ຫວົໜາ້ຄອບຄວົໃນຕວົເມອືງ ຫວົໜາ້ຄອບຄວົໃນເຂດຊນົນະບດົ 
ຜູຊ້າຍເປນັຫວົ
ໜາ້ຄອບຄົວ 

ຜູ້ຍ ງເປນັຫວົໜາ້
ຄອບຄວົ 

ຜູຊ້າຍເປນັຫວົ
ໜາ້ຄອບຄົວ 

ຜູ້ຍ ງເປນັຫວົໜາ້
ຄອບຄວົ 

ຜູຊ້າຍເປນັຫວົ
ໜາ້ຄອບຄົວ 

ຜູ້ຍ ງເປນັຫວົໜາ້
ຄອບຄວົ 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ  92.7 7.3 91.8 8.2 93.3 6.7 
ອ ດົມໄຊ 92.1 7.9 91.7 8.3 92.2 7.8 
ບ ໍ່ແກ້ວ 91.2 8.8 90.5 9.5 91.4 8.6 
ຫ ວງພະບາງ  92.4 7.6 87.3 12.7 94.4 5.6 
ຫົວພັນ 95.9 4.1 91.2 8.8 97.3 2.7 
ໄຊຍະບູລີ 92.5 7.5 90.9 9.1 93.3 6.7 

 
91 FAO. 2018. FAO: Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Lao People’s Democratic Republic, , p. 24f. 
Available online: https://www.fao.org/3/ca0154en/CA0154EN.pdf 
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ໝາຍເຫດຕາຕະລາງ: ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ ແມ່ນຕາຕະລາງ 8 ການສໍາຫລວດກໍາລັງແຮງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2017, ທີິ່ຖືກຕີແຜ່ໃນປີ 2018 ສູນ

ສະຖ ຕ ແຫ່ງຊາດລາວ (ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຂອງ LSB). ຂ ໍ້ມູນ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 8 ແມ່ນອີງໃສ່ ຂ ໍ້ມູນຕົວເລກປະຊາກອນ ແລະ ສໍາມະໂນຄົວ, ປີ 

2015. 

ສໍາລັບໃບຕາດ ນ ແລະ ການຂຶັ້ນທະບຽນ, ໃນຂະນະທີິ່ການອອກໃບຕາດ ນ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດດໍ້າເນີນໄປໄກຫ າຍ ຢູ່ໃນເຂດ

ຊົນນະບົດ,  ການສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນເປັນສີິ່ງທີິ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບປບັປ ງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບສ ດຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຢູ່ໃນຂະ

ບວນການດັົ່ງກາ່ວ, ແລະ ສໍາລບັ ສະໜັບສະໜູນແມ່ຍ ງ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ເພືິ່ອຮຽກຮອ້ງສ ດຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ບາງແຫ ່ງອ້າງວາ່ 

ສ ດໃນການຄອບຄອງທີິ່ດ ນຂອງແມ່ຍ ງ ມີຄວາມອ່ອນແອ ຍອ້ນກົດໝາຍທີິ່ດ ນ ສະບັບປັບປ ງ (ປີ 2019) ຍອ້ນວ່າ ວັກ

ທີິ່ເວົັ້າເຖີງການໃສ່ຊືິ່ທງັສອງຄົນ (ຜົວ-ເມຍ) ໃນໃບຕາດ ນ ໄດ້ຖືກຕັດອອກຈາກກົດໝາຍ92. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຕາມ

ກົດໝາຍ ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມີສ ດເຂົັ້າເຖ ງ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້ ຢ່າງສະເໝີພາບ, ແຕ່ ການປະຕ ບັດຕາມ

ຮີດຄອງປະເພນີ ມທີ່າອ່ຽງຢູ່ເໜືອກວ່າ ສ ິ່ງເຫ ົົ່ານີັ້. ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ ທີິ່ດ ນຊຼຸມຊົນ ຫ  ືບ້ານ ແມ່ນຖກືຮັບຮູ້ ໂດຍ ກົດ

ໝາຍວາ່ດ້ວຍທີິ່ດ ນ (ປີ 2019) ແລະ ເປັນຮູບແບບ ການເປັນເຈົັ້າຂອງທີິ່ດ ນທົົ່ວໄປ ຢູ່ໃນລາວ. ວ ທີການ ທີິ່ບາ້ນຄ ້ມ

ຄອງ ກ າມະສ ດຂອງຊຼຸມຊົນ ຂອງຕົນ ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຂຶັ້ນກັບ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊົນເຜົົ່າ. ຢູ່ໃນບາ້ນຊົນເຜົົ່າລາວ-ໄຕ 

(ກ ່ມພາສາໄຕ-ກະໃດ) ທີິ່ຖືແມ່ຍ ງເປັນຫ ັກ, ຮີດຄອງປະເພນີການສືບທອດ ປະຕ ບັດຕາມ ການອາໄສແມ່ຍ ງ. ລູກສາວ 

ແລະ ລູກຊາຍ ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ ໃຫ້ສືບທອດ ທີິ່ດ ນກະສ ກາໍ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ໂດຍການຕັດສ ນໃຈ ແມ່ນຂືັ້ນກັບພ ໍ່ແມ.່ 

ໃນບັນດາຊົນເຜົົ່າສ່ວນໃຫຍ່ ເຊັົ່ນ: ມົັ້ງ-ມຽນ ແລະ ຄະມ  (ມອນ-ຂະໜານ), ຮູບແບບກາໍມະສ ດທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ແມ່ນຂືັ້ນ

ກັບຜູ້ຊາຍ. ນາມສະກ ນ ແລະ ຊັບສ ນ ແມ່ນຈະຖືກໂອນຈາກພ ໍ່ໄປຫາລູກຊາຍ 93.  

ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໂດຍບ ໍ່ຄາໍນຶງເຖ ງລະບົບມ ລະດົກ ທີິ່ອ ງຕາມຜູ້ຍີງ ຫ  ືຜູ້ຊາຍ, ໂດຍທົົ່ວໄປ ແມ່ຍ ງໄດປ້ະສົບກັບ ການສູນ

ເສຍການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນ ຍ້ອນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ ຢູ່ໃນປະເທດ. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ປະກອບມີ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ 

ການປູກພືດຊະນ ດດຽວ ແລະ ການໂອນທີິ່ດ ນໃຫຜູ້້ລງົທຶນ, ຊືິ່ງຫ ຼຸດຜ່ອນ ການຜະລ ດກະສ ກໍາແບບດັັ້ງເດີມທີິ່ເຮັດພ ກ ້ມ

ຢູ່ກ ້ມກ ນ ແລະ ພາໃຫເ້ກີດຄວາມບ ໍ່ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍ ງ ຢ ່ໃນ

ການເຮັດກະສ ກໍາ.94  

 

ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍແບບດັັ້ງເດີມ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງແມ່ຍ ງ ແລະ ເດັກຍ ງທີິ່ເປັນຊົນເຜົົ່າ ເຮັດໃຫ້ຊີວ ດການເປັນຢູ່ 

ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ດ້ວຍຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີິ່ຍາວນານ ທັງຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ຢູ່ທົົ່ງໄຮທ່ົົ່ງນາ. ການປຽ່ນ

ແປງບາງຢ່າງ ຢູ່ໃນຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ທີິ່ມີຂ ໍ້ຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແລະ ການຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານຂອງ

 
92 LIWG 2020, Women and Land Rights in Lao PDR: Rural Transformation and a dream of secure tenure. Available online: 
https://data.opendevelopmentmekong.net/en/dataset/550ba9aa-79aa-4f80-ba41-8af35d322e6f/resource/22030fa3-66b7-4e9b-
8f4e-fd44dd16aca4/download/women-and-land-right_29jan_eng.pdf 
93 Lao Women’s Union, 2018. Gender Profile, Lao PDR 
94 LIWG 2020, Women and Land Rights in Lao PDR: Rural Transformation and a dream of secure tenure. Available online: 
https://data.opendevelopmentmekong.net/en/dataset/550ba9aa-79aa-4f80-ba41-8af35d322e6f/resource/22030fa3-66b7-4e9b-
8f4e-fd44dd16aca4/download/women-and-land-right_29jan_eng.pdf 
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ບ້ານ ໄດເ້ຮັດໃຫຊ້ີວ ດການເປັນຢູ່ຂອງເຂາົເຈົັ້າຫຍ ້ງຍາກຫ າຍຂຶັ້ນ. ເມືິ່ອການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ຫ ຼຸດລົງເຫ ືອພຽງແຕ່ 

ສາມປີຕ ໍ່ຮອບ ເທົົ່ານັັ້ນ, ວຽກງານຂອງແມ່ຍ ງ ເພີິ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຍອ້ນແຮງດັນ ຂອງວັດສະພືດທີິ່ໜັກ (ໂດຍທົົ່ວ

ໄປ ແມ່ຍ ງ ແລະ ເດັກຍ ງ ແມ່ນເຮັດວຽກກໍາຈັດວັດສະພືດ). ຖ້າແຮງງານຍ ງ ບ ໍ່ພຽງພ ກັບ ແຮງກົດດັນຂອງຫຍ້າ, ຂັັ້ນ

ຕອນຕ ໍ່ໄປ ອາດຈະເປັນການໃຊຢ້າຂ້າຫຍາ້. ຄາໍແນະນໍາກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນສະໜອງໃຫ້ 

"ຊາວກະສ ກອນ" (ຄາດວາ່ ແມນ່ຜູ້ຕັດສ ນໃຈທີິ່ເປັນຜູ້ຊາຍ). ການນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປ ຸ໋ຍ ຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນ

ຊົນນະບົດຂອງລາວ ນັບມືັ້ນັບເພີິ່ມຂຶັ້ນ. ສໍາມະໂນຄົວກະສ ກາໍ ປີ 2011 ໄດຊ້ີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ຍ ງມກີານນໍາໃຊ້ສູງກວ່າ

ຜູ້ຊາຍເລັກນ້ອຍ. ເຫດຜົນອັນໜຶິ່ງ ສໍາລັບສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຝ ່ນເຄມີ ຊ່ວຍ

ຫ ຼຸດຜ່ອນ ປະລ ມານວຽກ ຂອງ ແມ່ຍ ງ ໂດຍຫ ຼຸດຜ່ອນເວລາທີິ່ຈໍາເປນັ ສໍາລບັວຽກງານ ທີິ່ແມ່ຍ ງເຮັດຕາມປະເພນີ, ເຊັົ່ນ: 

ການເສຍຫຍ້າ. ເຖີງຢ່າງໃດກ ຕາມ, FAO ສະຫ ຼຸບວາ່ “ ແມ່ຍ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນເປັນກ ່ມທີິ່ມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່

ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະ ຈາກຜົນກະທົບດ້ານສ ຂະພາບ ຂອງ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ສານເຄມີ, ເນືິ່ອງຈາກ

ວ່າ ແມ່ຍ ງມກັຈະເປັນຜູ້ທີິ່ກະຈາຍ ຢາດັົ່ງກາ່ວ ຢູ່ຕາມທົົ່ງໄຮ່ທົົ່ງນາ ພ້ອມທັງເຈຍລກູໃສ່ຫ ັງນໍາ”.95 

ບັນຫາບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ແມ່ນການສືິ່ສານ – ການຮູ້ໜັງສືຂອງແມ່ຍ ງ ໃນບນັດາຊົນເຜົົ່າ ໂດຍ

ທົົ່ວໄປແມ່ນຕ່ໍາກວ່າ, ຫ  ືຕ່ໍາກວາ່ເພດຊາຍຫ າຍ ຕາມທີິ່ເຫັນຢູ່ໃນ ຕາຕະລາງ 11 ແລະ 12 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ.96 ຕົວຢ່າງ

, ແມຍ່ ງ ແລະ ເດັກຍ ງຊົນເຜົົ່າອາຄາ ແມ່ນໜຶິ່ງໃນກ ່ມຜູ້ ທີິ່ມີການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ ໜ້ອຍທີິ່ສ ດໃນ ສປປ ລາວ. ມີ

ຫ າຍເຫດຜົນ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບບດົບາດຍ ງ-ຊາຍ ທີິ່ເຮັດໃຫອ້ັດຕາການຮູ້ຫນັງສືຂອງແມ່ຍ ງຕ່ໍາກວາ່ຜູ້ຊາຍ, ຊືິ່ງເລີິ່ມຕັັ້ງ

ແກຕ່ ການແຕ່ງງານໄວ ແລະ ການຖືພາຕັັ້ງແຕ່ນ້ອຍ, ອ ປະສັກທາງວັດທະນະທໍາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເຄືິ່ອນຍ້າຍຂອງ

ແມ່ຍ ງ, ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງສັງຄມົ ທີິ່ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຂອງເດັກຍ ງ/ແມ່ຍ ງ ຈະອ ງໃສ່ ການເຮັດກະສ ກໍາ ເປັນ

ພືັ້ນຖານ. ຜູ້ຍ ງທີິ່ບ ໍ່ຮູ້ໜັງສື ຈະມໂີອກາດເຂົັ້າໂຮງຮຽນໜ້ອຍຫ າຍ, ມີໂອກາດໜ້ອຍ ທີິ່ຈະຮູ້ພາສາລາວ, ຈະມີຄວາມຮູ້

ໜ້ອຍ ຕ ໍ່ ສ ດຂອງຕົນ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມຄ ດເຫັນຫຍັງອອກໄດ້ ເມືິ່ອມີການເວົັ້າພາສາລາວ. ມັນອາດຈະເປັນ

ແບບວ່າ ເຂາົເຈົັ້າ ເຂົັ້າໃຈພາສາ, ແຕ່ວ່າ ບ ໍ່ສະດວກທີິ່ຈະສະແດງຄວາມຄ ດ ຂອງຕົນ ອອກເປັນພາສາລາວ ຕ ໍ່ໜ້າ

ສາທາລະນະຊົນ. ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນ ດແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 5 ຂອງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປີ 2017) ໃຫ້ຂ ໍ້

ສັງເກດວ່າ: ໃນຂະນະທີິ່ ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນການປດິຊ່ອງວ່າງນີັ້, ບ ໍ່ມີຄວາມຄາດຫວງັໃຫ້ ແມ່ຍ ງທີິ່ບ ໍ່ຮູ້

ໜັງສື ທີິ່ມີອາຍ ເກີນ 25-30 ປ ີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ ້ ກຽ່ວກັບໜັງສື, ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ມໂີອກາດຂອ້ນຂາ້ງໜ້ອຍ ສໍາລັບຜູ້

ໃຫຍ່ ທີິ່ຈະເຮັດໄດ້ຮຽນໜັງສື ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ.97  

 
95 FAO: Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Lao People’s Democratic Republic, 2018, p. 13. Available 
online: https://www.fao.org/3/ca0154en/CA0154EN.pdf 
96 The Lao PDR Population Census 2015 provides literacy data disaggregated separately by both province and ethnic group. 
97 UNDP (2017) National Human Development Report, Graduation from Least Developed Country Status - 
http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/human_development/the-5th-national-human-development-re-
port.html  
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ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ສໍາລັບ ວ ທີການສືິ່ສານ ກບັ ປະຊາຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ. ເອກະສານ ທີິ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

ຈະບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນທີິ່ເຂົັ້າໃຈດີ, ຫ  ືອາດຈະບ ໍ່ຈັບແນວຄວາມຄ ດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຽ່ນແປງ ຂອງ ດ ນຟ້າອາກາດ. 

ຍ ິ່ງໄປກວາ່ນັັ້ນ, ບາງເນືັ້ອໃນແນວຄວາມຄ ດ ອາດຈະບ ໍ່ແປດີ ຈາກ ພາສາອັງກ ດໄປເປັນພາສາລາວ ຫ  ື ພາສາ

ທ້ອງຖ ິ່ນອືິ່ນໆ. ເຖງີຢ່າງໃດກ ຕາມ,ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມບ ໍ່ຮູຫ້ນັງສື ບ ໍ່ຄວນຖືກສົມທຽບໃສ່ກບັ "ຄວາມລາ້ຫ ັງ" ຫ  ື

"ການຂາດການພັດທະນາ.” ຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ມພີາສາແບບດັັ້ງເດີມ, ຊຶິ່ງຫມາຍຄວາມວາ່ ມປີະເພນີການປາກເວົັ້າ ທີິ່ເຂັັ້ມ

ແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດພ ເສດ ທີິ່ຈະ "ອ່ານພູມ ທັດ.”  

ຕາຕະລາງ 12. ອດັຕາ % ການຮູຫ້ນງັສ ືຂອງ ແມຍ່ ງ ແລະ ຜູຊ້າຍ ໃນເຂດຊົນນະບດົ ຂອງແຕລ່ະແຂວງ 

 ເຂດຊນົນະບດົ ທີິ່ມທີາງ ເຂດຊນົນະບດົ ທີິ່ບ ໍ່ມທີາງ 
ຊາຍ ຍງີ ຊາຍ ຍງີ 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 68.6 45.2 65.1 38.9 
ອ ດົມໄຊ 81 55.2 75.4 49.5 
ບ ໍ່ແກ້ວ 75.9 53.2 72.5 43.8 
ຫ ວງພະບາງ 85.9 70.2 84.2 67.1 
ຫົວພັນ 88.7 72.8 86.3 66.1 
ໄຊຍະບູລີ 93.6 87.1 94.1 84.4 

ໝາຍເຫດຕາຕະລາງ: ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ ແມ່ນມາຈາກ ບົດລາຍງານການສໍາຫ ວດປະຊາກອນ, ຕາຕະລາງ P5.1. ອັດຕາການຮູ້ຫນັງສືທີິ່ສູງຂຶັ້ນຫ າຍ ຢູ່

ໃນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ອັດຕາສ່ວນ ຂອງຄົນທີິ່ເວົັ້າພາສາ ລາວໄຕ ດັັ້ງເດີມ ທີິ່ສູງຂຶັ້ນ ຢູ່ໃນແຂວງ. 

 

ຕາຕະລາງ 13. ອດັຕາ % ການຮູໜ້ງັສຂືອງ ແມຍ່ ງ ແລະ ຜູຊ້າຍ ຂອງແຕລ່ະກ ມ່ຊນົເຜົົ່າ 

ການເລອືກກ ມ່ຊນົເຜົົ່າ ຊາຍ ຍງີ 
ລາວ 95.8 90.8 
ໄຕ 94.4 84.7 
ຂະມ  88.1 68.9 
ມົັ້ງ 81.8 58.4 

ລາເມດ 80.8 48.4 
ອາຄາ 48.7 23.6 
ລາຫູ 32.9 15.6 

ໝາຍເຫດຕາຕະລາງ: ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ ແມ່ນມາຈາກ ບົດລາຍງານການສໍາຫ ວດປະຊາກອນ, ຕາຕະລາງ P5.3. ປະກອບມີ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ  

ແລະ ຊົນນະບົດ ຢູ່ທົົ່ວທ ກຫົນແຫ່ງ ຂອງປະເທດ. ຕາຕະລາງ P5.3 ລວມມີ 49 ຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ “ຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ”, ໃນນັັ້ນ ການຄັດເລືອກ

ແມ່ນສະເໜີຢູ່ໃນນີັ້. 
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ເມືິ່ອພ ຈາລະນາເຖ ງ ວັດທະນະທໍາການປະຊຼຸມທີິ່ແຜ່ຫ າຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ການປະຊຼຸມທີິ່ຄອບງໍາໂດຍຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມເພດ

ຊາຍ ອາດຈະເຮັດໃຫແ້ມ່ຍ ງບ ໍ່ກາ້ເວົັ້າຂຶັ້ນມາ.98 ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ແມ່ນສ່ວນໜືິ່ງ ເປັນຍ້ອນວາ່ ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍແບບ

ດັັ້ງເດີມ ໃນການພົວພັນກັບຄົນພາຍນອກ ແລະ ອີກສ່ວນໜືິ່ງ ແມນ່ຍ້ອນວ່າ ເຈົັ້າໜ້າທີິ່ ທີິ່ເປັນຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ ທີິ່ເຂົັ້າ
ມາດໍາເນີນ ກອງປະຊຼຸມດັົ່ງກ່າວ ຍງັເປັນ “ຜູ້ທີິ່ບ ໍ່ຄາໍນຶງເຖີງບົດບາດຍງີຊາຍ” ແລະ ບ ໍ່ຮູ້ວ ທີອ ານວຍຄວາມສະດວກ ການ
ເຂົັ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍ ງ ນອກເຫ ອືຈາກ ນາຍບ້ານ ຮຽກໃຫ້ເຂາົເຈົັ້າ ເຂົັ້າມາຮ່ວມ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນມັກຈະເປັນ 

ການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ໂດຍມີຜູ້ຕາງຫນ້າ ຈາກ LWU ທີິ່ຖືກເຊືັ້ອເຊີນໃຫເ້ຂົັ້າຮ່ວມຢູ່

ທີິ່ນັັ້ນ "ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ລັກສະນະບົດບາດຍ ງຊາຍ ໄດ້ຖືກພ ຈາລະນາ ຢ່າງມປີະສ ດທ ຜົນ," ເຖ ງແມ່ນວ່າ ສີິ່ງດັົ່ງນີັ້ 

ອາດຈະຢູ່ຫ່າງໄກ ຈາກຄວາມເປນັຈ ງ.99 ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມັນກ ຍັງເປັນຄວາມຈ ງ ທີິ່ຈະເວົັ້າວາ່, ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງ

ປະຊຼຸມໃຫຍ່ - ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນ ແມຍ່ ງ ຫ  ື ຜູ້ຊາຍ - ບ ໍ່ໄດຖ້ືວ່າເປັນ "ການປຶກສາຫາລື", ເນືິ່ອງຈາກວາ່ ຍີິ່ງຈໍານວນຜູ້ເຂົັ້າ

ຮ່ວມຫ າຍເທົົ່າໃດ, ຍີິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໜ້ອຍລົງເທົົ່ານັັ້ນ.  

 

ການປຶກສາຫາລື ທີິ່ໄດ້ມີການລາຍງານ ສໍາລັບ ແຜນ PRAP ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີໜ້າແມ່ຍ ງໜ້ອຍ ເມືິ່ອປຽບທຽບ

ກັບຜູ້ຊາຍ (ຕາຕະລາງ 14. ). ບາງທີອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າ, ມັນເປນັຍ້ອນ ການມີໜ້າຂອງແມ່ຍ ງ ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາ 

ລວມທັງ ພາກລັດ ແລະ ຊີວ ດສ່ວນຕົວ ແມ່ນມີຕ່ໍາ.ລັດຖະບານ, ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ

ພັດທະນາ ລວມທງັ GIZ, ໄດ້ປກຶສາຫາລືກັບ ປະຊາຊົນຫ າຍຮ້ອຍຄົນ ໃນ 6 ແຂວງ (ຊືິ່ງໜ້າເສຍດາຍ ທີິ່ເອກະສານ 

ບ ໍ່ໄດ້ເວົັ້າແຍກ ເປັນແຕລະກ ່ມຊົນເຜົົ່າ). ແມຍ່ ງ ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົັ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ,ື ແລະ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາ

ຫາລືຂັັ້ນບາ້ນຫ າຍຄັັ້ງຫນຶິ່ງ ທີິ່ລວມມີແມ່ຍງີ ເນັັ້ນໃສ່ ການສົນທະນາເປັນກ ່ມ. 

ຕາຕະລາງ 14. ການເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊຼຸມ PRAP ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ ER ທີິ່ແຍກຕາມເພດ 

ແຂວງ ແຂວງ ເມອືງ ກ ມ່ບາ້ນ 
ຍງີ ຊາຍ ຍງີ ຊາຍ ຍງີ ຊາຍ 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 2 24 21 134 17 130 
ອ ດົມໄຊ 2 26 20 197 39 244 
ບ ໍ່ແກ້ວ 1 12 20 96 27 151 
ຫ ວງພະບາງ 17 153 26 299 56 347 
ຫົວພັນ 23 182 61 301 67 321 
ໄຊຍະບູລີ 8 85 32 324 74 433 
ລວມ 53 482 180 1351 280 1626 

ໝາຍເຫດຕາຕະລາງ: ຂ ໍ້ມູນເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນມາຈາກ ຕາຕະລາງປຶກສາຫາລ ືທີິ່ມີຢູ່ໃນ ແຕ່ລະບົດລາຍງານ PRAP. ຄວາມ

ແຕກຕ່າງ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ເພດຊາຍ - ຍ ງ ແມ່ນເປັນຄວາມຈີງ. ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບກ ມ່ບ້ານ, ການມີສ່ວນ

 
98 Personal observations of many meetings from village to national level. 
99 There are a number of reasons for this, relating, among others, to gender relations in the particular ethnic group and the reasons 
why a particular woman is the designated head of the LWU in the village. Sometimes it is related to Lao language skills rather than 
the woman’s “seniority,” in turn meaning a young woman who cannot speak up in front of elder males. 
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ຮ່ວມໂດຍລວມ ຂອງແມ່ຍ ງ ມພີຽງແຕ່ 17% ເທົົ່ານັັ້ນ. ມີການປະຊຼຸມໜ້ອຍໜຶິ່ງ, ຊືິ່ງບ ໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບກ ່ມບາ້ນ, 

ເມືິ່ອບ ໍ່ມີແມ່ຍ ງເຂົັ້າຮ່ວມ. 

 

 
ຮບູ 7: ຮບູຖາ່ຍ ຢູໃ່ນກອງປະຊຼຸມຊຼຸມຊນົ ກຽ່ວກບັໂຄງການ ຢູແ່ຂວງອ ດມົໄຊ.  

ໝາຍເຫດ: ແມ່ຍ ງຫ າຍຄົນໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົັ້າແມ່ນຕ່ໍາ. ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ທີິ່ຢູ່ດ້ານຫ ັງທີິ່ມີ

ເດັກນ້ອຍ ແທບຈະບ ໍ່ສາມາດໄດຍ້ ນ ການດໍາເນີນກອງປະຊຼຸມ ຫ  ືແທບຈະບ ໍ່ສາມາດອາ່ນໂປສເຕີໄດເ້ລີຍ. (ຮູບ: ກີ

ເບີດ) 

ຍ້ອນສ ິ່ງທາ້ທາຍ ໃນການຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍ ງ ຢ່າງມີປະສ ດທ ພາບ, ການປຶກສາຫາລືເພີິ່ມຕືິ່ມ ໄດ້

ຖືກດໍາເນີນໄປ ໂດຍມີເປົັ້າໝາຍ ທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ເພືິ່ອແຈ້ງຜົນການປະເມີນບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນ

ປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງຊາຍ. ສໍາລັບ ການປກຶສາຫາລ ື ທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ຄັັ້ງນີັ້, ໄດມ້ີຄນົເຂົັ້າຮ່ວມປຶກສາ

ຫາລ ືຈໍານວນ 148 ຄົນ (ຊາຍ 79 ຄົນ [53%), ຍ ງ 68 ຄົນ [47%]) ໃນລະຫວ່າງວັນທ ີ16-21 ມັງກອນ 2019. 

ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ມທີັງ ຍ ງ-ຊາຍ ທີິ່ມາຈາກຫ າຍຊົນເຜົົ່າ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ເຜົົ່າ ລາວ, ໄຕ, ຂະມ , ມົັ້ງ, ອາຄາ, ແລນແຕນ (ກ ່ມ

ຍ່ອຍ ຂອງ ລູ-ມ້ຽນ). ການປຶກສາຫາລືຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໄດ້ສ ມໃສ່ ສອງອງົປະກອບຫ ັກ: ຊວ່ຍສ້າງຄວາມເຂົັ້າ

ໃຈ ກ່ຽວກັບ ສາເຫດ ຂອງການປຽ່ນແປງ ທີິ່ພົວພັນກັບບົດບາດຍີງຊາຍ ແລະ ປຶກສາຫາລ ືມາດຕະການທີິ່ໄດ້ວາງແຜນ

ໄວ້ ກັບ ຄູຮ່່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ ແລະ ຜູ້ໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນມ ມມອງ ຕ ໍ່ ບົດບາດຍີງຊາຍ.  
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ຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ 

ຄວາມຮ ນແຮງ ຕ ໍ່ ແມ່ຍ ງ ແມ່ນຄວາມເປັນຈ ງ ສໍາລັບແມ່ຍ ງ ທີິ່ມາຈາກໝົດທ ກຊົນເຜົົ່າ ຢູ່ໃນລາວ. ການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ 

ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ຍ ງລາວ ປະມານ 20% ໄດ້ຖືກລ່ວງລະເມີດ ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ/ຫ  ືທາງເພດ ຈາກຄູ່ຄອງ ຫ  ືທີິ່ບ ໍ່

ແມ່ນຄູ່ຄ່ອງ, ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 35% ຂອງແມ່ຍ ງລາວ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນສະພາບ ທີິ່ມີຄວາມຮ ນແຮງທາງຈ ດໃຈ, ຊືິ່ງໄດ້

ຄາດຄະເນວ່າ ທັງສອງຕົວເລກ ຈະເພີິ່ມຂຶັ້ນຫ າຍ ນັບຕັັ້ງແຕ່ກ ລະນີສ່ວນໃຫຍ່ ເກີດຂືັ້ນ ໂດຍບ ໍ່ມີການລາຍງານ. ບາງທ ີ

ຮ້າຍແຮງໄປກວາ່ນັັ້ນ, ແມ່ຍ ງສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ເກືອບເຄ ິ່ງໜຶິ່ງ ຂອງຜູ້ຊາຍທງັໝົດ ຢູ່ໃນລາວ ເຊືິ່ອວາ່ ຄວາມຮ ນແຮງ 

ແມ່ນມີເຫດສົມຜົນ ຖ້າແມ່ຍ ງ ບ ໍ່ປະຕ ບັດຕາມ ທໍານົບທາໍນຽມ ແລະ ບົດບາດທາງເພດ ທີິ່ເຄີຍປະຕ ບັດມາແຕ່ດັັ້ງເດີມ 

ເຊັົ່ນ: ການອອກຈາກເຮືອນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ ຫ  ື ຈູດເຜົາອາຫານ. ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍແບບດັັ້ງເດີມ ມອີ ດທ ພົນ

ໂດຍກົງ ຕ ໍ່ ລະບົບຍ ຕ ທໍາຂອງບ້ານ, ນອກເໜືອໄປຈາກ ການເຂົັ້າເຖີງລະບົບຍ ຕ ທາໍ ຂອງແມ່ຍງີ ທີິ່ໂດຍທົົ່ວໄປ ມີຄວາມ

ອ່ອນແອ ທີິ່ຢູ່ນອກໂຄງສ້າງ ຂອງບ້ານ ຍອ້ນການບ ໍ່ຮູ້ໜັງສື, ຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາລາວ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ

, ແລະ ຂາດວ ທີການ ແລະ ການອະນ ຍາດເດີນທາງ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶິ່ງ ທີິ່ມອີັດຕາການແຕ່ງງານໄວທີິ່ສ ດ ຢູ່

ໃນພາກພືັ້ນ ຊືິ່ງເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງ ການປະຕ ບັດມາແຕ່ດັັ້ງເດີມ, ລວມທງັ “ການລັກພາຕົວເຈົັ້າສາວ” ແລະ ການ

ແຕ່ງງານ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ. ຫນຶິ່ງສ່ວນສາມ ແມ່ນແມ່ຍ ງແຕ່ງງານ ກ່ອນອາຍ  18 ປີ, ໃນຂະນະທີິ່ ຫນຶິ່ງສ່ວນສ ບ ແມ່ນ

ແມ່ຍ ງແຕ່ງງານກອ່ນອາຍ  15 ປີ.  

ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງເສດຖະກ ດ ແກ່ ແມ່ຍ ງຢູ່ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ສາມາດນໍາໄປສູ່ ການປັບປ ງສະພາບການຂອງເຂາົ

ເຈົັ້າ ແຕ່ກ ຍັງສາມາດຮັບຜ ດຊອບຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງ ທີິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ໄດຮ້ັບການພ ຈາລະນາ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການສົົ່ງເສີມ

ແມ່ຍ ງໄປເຮັດວຽກນອກເຮືອນ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ອາດສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງການຂົົ່ມເຫັງຈາກຄູສ່າມີ, ແຕ່ໃນທາງ

ກັບກັນ, ມັນອາດຈະເພີິ່ມຄວາມສ່ຽງ ການຂົົ່ມເຫັງ ຫ  ືການໂຈມຕີ ຢູ່ນອກເຮືອນ. ອກີຕົວຢ່າງໜຶິ່ງ, ການສຶກສາ ກ່ຽວ

ກັບ ແຜນງານວຽກຂອງພາກລັດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດພົ້ບວາ່ “ແຜນງານ ໄດປ້ະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນການເພີິ່ມ ລາຍຮັບ

ຂອງແມ່ຍ ງ, ແຕ່ມັນບ ໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ ປະສົບການຂອງແມ່ຍ ງ ຕ ໍ່ ກບັຄວາມຮ ນແຮງ ທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບເພດຍ ງຊາຍ”.100 

ສະນັັ້ນ, ໂຄງການ ຕ້ອງພ ຈາລະນາ ຢ່າງລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ສະພາບການພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ, ປະເພນີ ແລະ ບົດບາດຍ ງ-

ຊາຍ ໃນເວລາອອກແບບ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຈະເຂົັ້າໄປແກ້ໄຂ.    

 
ບນັຫາບດົບາດຍ ງຊາຍ ຢູໃ່ນຂະແໜງປາ່ໄມ ້
ຍີິ່ງຄອບຄົວ ທ ກຍາກລງົ, ຍີິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ອາໃສ່ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຫ າຍຂືັ້ນ. ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ທີິ່ດ ນ ທີິ່ຖືກຈັດສັນ

ໂດຍລັດຖະບານ ມີຂະໜາດນ້ອຍ (1-2 ເຮັກຕາ), ມີຄວາມເສືິ່ອມໂຊມ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເຮືອນ, ການຜະລ ດພືດ 

ຈຶິ່ງມີຄວາມຫຍ ງ້ຍາກ. ການຂາດແຄນເຂົັ້າ ແລະ ຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແມ່ນມີສູງທີິ່ສ ດ ແຕ່ເດືອນມີນາ ຫາ ເດືອນຕ ລາ. 

ເພືິ່ອຄວາມຢູ່ລອດ, ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍ ງ, ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ເກັບກູ້ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ຈາກປາ່ໄມທ້ີິ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ ເພືິ່ອເປັນ

 
100 Perova, Elizaveta; Johnson, Erik; Mannava, Aneesh; Reynolds, Sarah; Teman, Alana. 2021. Public Work Programs and Gender-
Based Violence : Evidence from Lao PDR. Policy Research Working Paper;No. 9691. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
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ອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບຈໍານວນໜຶິ່ງ. ການເກັບກ່ຽວເກີນຂອບເຂດ ແລະ ການຂາດຄວາມຮູ ້ກ່ຽວກັບວ ທີການຂ ດຄົັ້ນ

ແບບຍືນຍົງ ໄດສົ້ົ່ງຜົນເຮັດໃຫ ້ຜົນຜະລ ດຈາກປ່າໄມ້ ຫ ຼຸດລົງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ເວລາ ຫ າຍຂຶັ້ນ 

ໃນການເກັບກູ ້ແລະ ຍາ່ງເຂົັ້າໄປໃນປ່າເລ ກຕືິ່ມອີກ. ການເຮັດກະສ ກໍາ ດ້ວຍການຖາງປາ່ເຮັດໄຮ່ ຍງັປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ

ໃນ ການທໍາລາຍປາ່ໄມ້101.  

 

ຢູ່ໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ແຫ ່ງພະລັງງານຕົັ້ນຕ  ທີິ່ນໍາໃຊ້ໂດຍ ຄົວເຮືອນຊາວກະສ ກອນ ທີິ່ມີຫົວໜ້າ

ຄອບຄົວເປັນທັງເພດຊາຍ ແລະ ຍ ງ ແມ່ນ ໄມ,້ ຟືນ ແລະ ຖາ່ນ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ ລະຫວາ່ງ ຄວົເຮືອນທີິ່ມີ

ຫົວໜ້າຄອບຄົວເປັນຜູ້ຍ ງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນຂະແໜງກະສ ກໍາ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຈາກ ເນືັ້ອທີິ່ກະສ ກໍາ ທີິ່ເຂາົເຈົັ້າໄດນໍ້າໃຊ,້ ທງັຂະ

ໜາດຂອງຕອນດ ນ ແລະ ຈໍານວນຕອນດ ນ. 102.   

 
ບດົບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດງົ 
ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ ມີບົດບາດສໍາຄນັ ໃນການສົົ່ງເສີມ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຂອງ ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 

ເສດຖະກ ດຂອງຊາດ. ປະມານ 70% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ອາໄສການເຮັດໄຮ ່

ແລະ ຜະລ ດຕະຜົນປ່າໄມ້ ເພືິ່ອເປນັອາຫານ, ສ້າງລາຍຮັບທີິ່ເປັນເງ ນສົດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວ ດ. ເຂາົເຈົັ້າ ນ າໃຊ້ເຄືິ່ອງ

ປ່າຂອງດົງ ເພືິ່ອລຽ້ງຊີບປະຈໍາວັນໃຫ້ກ ້ມຢູ່ກ ້ມກ ນ. ພວກມັນ ຍງັມີບົດບາດສ າຄັນ ໃນການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ 

ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍລັດຖະບານລາວວາ່ ເປັນຍ ດທະສາດທີິ່ສໍາຄນັ ໃນການລບຶລາ້ງຄວາມທ ກຍາກ. 103.   

 

ບົດບາດທີິ່ຫ້າວຫັນຂອງແມ່ຍ ງ ໃນການຂ ດຄົັ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ,້ ແຕ່ ເຂົາເຈົັ້າມກັຈະບ ໍ່ມີການຄວບຄ ມໂດຍກົງ ຕ ໍ່ ລາຍຮັບ 

ທີິ່ໄດ້ມາຈາກເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ທີິ່ເປັນສ ນຄ້າ, ແລະ ສະນັັ້ນ ອາດຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກ ການ

ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການຄ້າ. ຮບູແບບທົົ່ວໄປ ແມ່ນວາ່ ແມ່ຍ ງກໍາລັງຖືກປຽນແທນ ໂດຍ ຜູ້ຊາຍ ໃນເວລາທີິ່ເຕັກໂນ

ໂລຊີປະຫຍັດແຮງງານໃຫມ່ ສໍາລບັການປ ງແຕ່ງເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໃຫ້ໃຊ້. ແມ່ຍ ງເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ ເປັນ

ສ່ວນໃຫຍ່ (ປກູ, ເສຍຫຍ້າ ແລະ ເກັບກ່ຽວພືດ), ລຽ້ງສັດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເກບັເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ (ບາງຄັັ້ງຜູ້ຊາຍກ ໍ່

ລ່າສັດປາ່ ຢູ່ໃນບາງບ້ານ). ວຽກທີິ່ໜັກ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄ ນງາມຄວາມດີ ຂອງ ແມ່ຍ ງ, ທີິ່ເສີມຂະຫຍາຍດ້ວຍ ບນັ

ທັດຖານ ທີິ່ ແມ່ຍ ງດີ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ມີໜ້າທີິ່ ແລະ ບ ໍ່ຈົົ່ມບ ໍ່ວ່າຫຍັງ.  

 

ບດົບາດຍ ງຊາຍ ຢູໃ່ນ ຊວີະນາໆພນັ  

 
101 Care international and European Union, 2016. Gender Profile of Natural Resources Sector in Lao PDR 
 
102 Care international and European Union, 2016. Gender Profile of Natural Resources Sector in Lao PDR 
103 Care international and European Union, 2016. Gender Profile of Natural Resources Sector in Lao PDR. 
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ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕ ບັດງານ ຊີວະນາໆພັນ ແຫ່ງຊາດ (NBSAP) ເລັງໃສ່ ເພືິ່ອປົກປັກຮັກສາ ແຫ ່ງຊັບພະຍາ

ກອນທາງຊີວະນາໆພັນ ແລະຮັບປະກັນ ການນໍາໃຊຊ້ັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແບບຍືນຍງົ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ສປປ ລາວ 

ເປັນປະເທດ ທີິ່ອ ດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ ຊີວະນາໆພັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ພືດອອກດອກ, ສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດເຄີິ່ງບົກ

ເຄີິ່ງນໍໍ້າ, ນົກ, ເຈຍ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຂະໜາດໃຫຍ່. ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມ,້ ຕົວຢ່າງວາ່, ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ ບາງ

ຊະນ ດ ເຊັົ່ນ: ສັດ, ໜ ໍ່ໄມ້, ໜ ໍ່ຫວາຍ, ໝາກໄມ,້ ຜັກກາດຂຽວ, ນໍໍ້າເຜ ັ້ງ ຫ  ືຫຍ້າຄໍາ ແມ່ນຂາຍຢູ່ຕະຫ າດທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ 

ບາງຊະນ ດແມ່ນຊືັ້ຂາຍກັບຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ, ລວມທງັ ແມງໄມ້ທີິ່ກ ນໄດ້. 

ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ມີການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ກັນ ຢ່າງເຂັັ້ມແຂງ, ໂດຍສະເພາະ ເມືິ່ອເວົັ້າເຖ ງ ການອະນ ລກັຊີວະ

ນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ເພືິ່ອອະນ ລກັຊີວະນາໆພັນ, ພວກເຮົາ ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົັ້າໃຈ ແລະ ເຫັນພາບ 

ຫ ັກການປະຕ ບັດຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງຍ ງ-ຊາຍ, ການຮັບເອົາຄວາມຮູ ້ ກ່ຽວກັບຍ ງຊາຍ ແລະ ການນໍາ

ໃຊ.້ ການລວມເອົາ ອົງປະກອບຍ ງຊາຍ ສ້າງຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ດີຂືັ້ນ. ການພ ຈາລະນາບົດບາດຍ ງຊາຍ ບ ໍ່ແມ່ນບັນຫາຂອງ

ແມ່ຍ ງເທົົ່ານັັ້ນ; ແທນທີິ່ຈະເປັນເຊັົ່ນນັັ້ນ, ທັດສະນະນີັ້ ອາດສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ຊຼຸມຊົນທງັຫມົດ ແລະ ສ້າງ

ຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ ທງັສອງເພດ. 

 
ບດົບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ການປຽ່ນແປງດ ນຟາ້ອາກາດ  
ການຄ ້ມຄອງໄພພ ບັດ ໄດທ້າໍໜ້າທີິ່ເປັນ ຈ ດເລີິ່ມຕົັ້ນທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລບັສີິ່ງທາ້ທາຍຕ່າງໆ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງກບັ ຄວາມຍືນນານ 
ດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍມລີະດັບການຍອມຮັບສູງ. ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ມປີະສົບການ ກບັ ຜົນກະທບົຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມ 

ແລະ ໄພແຫ້ງແລງ້ ທີິ່ແຕກຕ່າງກນັ. ເນືິ່ອງຈາກ ບົດບາດຂອງແມ່ຍ ງ ຢູ່ໃນເຮືອນ ຄື ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການເບີິ່ງ

ແຍງຄອບຄົວ ແລະ ລກັສະນະການຈ້າງງານ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ, ເຂາົເຈົັ້າມີທາ່ອຽ່ງ ທີິ່ຈະຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ 

ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຫ າຍຂຶັ້ນ. ການສຶກສາທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີິ່ບ ໍ່ສົມດ ນ ຈາກໄພພ ບັດທາໍ

ມະຊາດ ທີິ່ເກີດຈາກສະພາບອາກາດ, ຊືິ່ງໃນຫ າຍໆກ ລະນີ ແມ່ນມາພ້ອມກັບ ອັດຕາຄວາມຮ ນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍ ງ ແລະ ເດັກ

ຍ ງທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ. ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຍ ງ ມັກຈະສູງກວ່າຜູ້ຊາຍ. ໂດຍອງີຕາມ ທາ່ນ ເທີດສ໌ຕັນ ພ້ອມຄະນະ, ສີິ່ງ

ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ມັກຈະມີຮາກຖານມາຈາກ "ຄວາມແຕກຕ່າງທາງຊີວະພາບ, ການປະຕ ບັດ ການຈໍາແນກເພດ ຢູ່ໃນຄວາມ

ພະຍາຍາມບັນເທາົທ ກ, ການເຂົັ້າເຖ ງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີິ່ຫ ຼຸດລົງ, ຄວາມຮັບຜ ດຊອບໃນເບີິ່ງແຍງຮັກສາ ແລະ 

ຄວາມທ ກຍາກທາງເພດ". ໄພພ ບັດທາງທາໍມະຊາດ ທີິ່ຢູ່ໃນມາດຕາສ່ວນ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ສ້າງປດັໃຈຄວາມສ່ຽງທີິ່, 

ໃນທາງກັບກັນ, ເພີິ່ມຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະມີຄວາມຮ ນແຮງ ທີິ່ມີພືັ້ນຖານກ່ຽວຂອ້ງກັບເພດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ປັດໃຈເຫ ົົ່ານີັ້ 

ແມ່ນເປັນມົນທ ນ ແລະ ບັນຫາສ ຂະພາບຈ ດ ຫ  ື ການທາລ ນດ້ວຍສານຕ່າງໆ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄມົເຊັົ່ນ: 

ການທາໍລາຍໂຄງສ້າງ ຂອງ ຄອບຄົວ ຫ  ືການສູນເສຍ ທີິ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການດໍາລົງຊີວ ດ. ຍ ິ່ງໄປກວາ່ນັັ້ນ, ການຍ ບ ຫ  ື

ຂາດການບງັຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ ອາດຈະເຮັດໃຫ ້ສະຖານະການ ຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນ. ໄພພ ບັດທາງທາໍມະຊາດ ເພີິ່ມຄວາມສ່ຽງ

ໃຫ້ແມ່ຍ ງ ແລະ ເດັກຍ ງ ຕົກເປັນເຫຍືິ່ອ ຂອງການຂູດຮີດທາງເພດ, ການທາລ ນທາງເພດ, ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງ
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ເພດ (SEAH). ກ ລະນີຄວາມຮ ນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍ ງ ແລະ ເດັກຍ ງ ຫ ັງຈາກໄພພ ບັດທາງທາໍມະຊາດ ປະກອບມ ີ ການ

ຂົົ່ມຂືນ /ຂົົ່ມເຫັງທາງເພດ ໂດຍ ຄົນທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນຄູ່ຄ່ອງ ຫ  ື ຄົນທີິ່ໃກ້ຊ ດ, ແຕ່ກ ຍັງມ ີການທໍາລາຍອະໄວຍະວະເພດຍ ງ, 

ການທາໍລາຍກຽດສັກສີ ແລະ ການຄ້າແມ່ຍ ງ104.  

 

ໃນຂະນະທີິ່ ຂ ໍ້ກາໍນົດການປະເມນີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ທາງດ້ານບົດບາດຍ ງຊາຍ, 

ກົດໝາຍ ແລະ ດໍາລັດອືິ່ນໆ ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນບ ໍ່ເວົັ້າເຖີງບົດບາດຍ ງຊາຍເລີຍ. ພວກມັນ ບ ໍ່ລວມ ສ ດອໍານາດ ຫ ື ກົນໄກ 

ສໍາລັບມາດຕະການພ ເສດ ເພືິ່ອບັນລ  ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ. ດ າລັດວາ່ດ້ວຍການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າ

ອາກາດ (2019) ເນັັ້ນໃສ່ ດ້ານວ ຊາການ ຂອງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເຊັົ່ນ: ຄວາມອັນຕະລາຍ, 

ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ຕ ໍ່ ກ ມ່ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຖືກກາໍນົດ. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສະຫນອງ 

ແນວທາງ ສໍາລບັແກ້ໄຂ ອງົປະກອບທາງສັງຄົມ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງ ການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ, ເຊັົ່ນ: ຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂ ຂອງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ. ນອກຈາກນີັ້ ມັນຍັງສົົ່ງເສີມ ຕົວແບບການເຄືິ່ອນໄຫວ

ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ, ລວມທງັ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງອງົການຈັດຕັັ້ງ ຂອງ 

ແມ່ຍ ງ ຢູ່ໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການວາງແຜນການປບັຕົວ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ບັນຫາພະຍາດ ທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັສ ິ່ງແວດລອ້ມ ຍ້ອນການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ແມ່ນກວມ 26% ຂອງບັນຫາພະຍາດ ຢູ່ ສປປ 

ລາວ. ເຂືິ່ອນແຕກໃນປີ 2018 ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຜົນກະທົບຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ທີິ່ມຕີ ໍ່ ຊຼຸມຊົນ.105 ໃນ

ບັນດາປະຊາກອນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ຄາດຄະເນວ່າ 14.2% ປະສົບກັບ ຄວາມບ ໍ່ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີິ່ກ່ຽວ

ຂ້ອງກັບໄພພ ບັດ, ແລະ 70% ຂອງຄອບຄົວທີິ່ເປັນໜີັ້ສ ນ ຖືກຜັກດັນໃຫເ້ພີິ່ມເງ ນກູຢື້ມ ເພືິ່ອຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ 

ແລະ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ. ສໍາລັບແມ່ຍ ງ ທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫ າຍກວາ່ຜູ້ຊາຍ ທີິ່ຈະສູນເສຍຊີວ ດການເປັນຢູ່ 

ສາມາດນໍາໄປສູ່ ການເຄືິ່ອນຍາ້ຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພີິ່ມຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະຖືກຄາ້ມະນ ດ.  

 

ແມ່ຍ ງລາວ ມີບົດບາດສໍາຄັນ ທັງໃນຍ ດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປັບຕົວ, ແຕ່ສ ິ່ງ

ເຫ ົົ່ານີັ້ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮບັ ຫ  ື ສະໜັບສະໜູນເທົົ່າທີິ່ຄວນ. ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ 

ແມ່ນຂຶັ້ນກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຄວາມຮັົ່ງມ,ີ ພະລງັງານເຕັກໂນໂລຊີ, ການເຂົັ້າເຖ ງຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ, ທັງຫມົດແມ່ນໄດ້

ຮັບການໄກ່ເກ່ຍໂດຍ ແຮກຜັກດັນ ຈາກບົດບາດຍ ງຊາຍ ຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ, ເສດຖະກ ດ ແລະ ສັງຄົມ. ຄວາມ

ຮັບຜ ດຊອບຕາມປະເພນີ ຂອງແມ່ຍ ງລາວ ຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ໃນນາມເປັນຜູ້ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ຍງັ

ຢູ່ໃນຈ ດທີິ່ດີ ໃນການສ້າງຍ ດທະສາດ ສໍາລັບການປັບຕົວເຂົັ້າກັບ ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງຂອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ຕົວຢ່າງ, 

 
104 Thurston, et al (2020): Natural hazards, disasters and violence against women and girls: a global mixed-methods systematic 
review. Available online: https://gh.bmj.com/content/6/4/e004377 or Virginie Le Masson (2022): Disasters, Climate Change, and 
Violence Against Women and Girls. Available online: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.393  
105 UNICEF. 2019. The Situation of Children and Women: Lao People’s Democratic Republic. Vientiane, December 2019. 

https://gh.bmj.com/content/6/4/e004377
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.393
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ແມ່ຍ ງ ສາມາດມີຜົນກະທບົທີິ່ສໍາຄັນ ຕ ໍ່ ການຫັນໄປສູ່ ການນໍາໃຊນໍ້ໍ້າມັນທີິ່ສະອາດ ສໍາລບັ ການບ ລ ໂພກໃນຄົວເຮືອນ

(ມປີະໂຫຍດທງັຕ ໍ່ ສ ຂະພາບ ຂອງ ຄອບຄົວ ແລະສ ິ່ງແວດລອ້ມ) ແລະ ໃນການຮັກສາ ບົດບາດຕາມປະເພນີັ້ ຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ຊວີະນາໆພັນ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ເຂດພູດອຍທີິ່ມີຄວາມຫ  ໍ່ແຫ ມ ແລະ ຢູ່ໃນເຂດປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.106 ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ຍັງໄດປ້ະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫຂ້າດສະບຽງອາຫານທາໍມະ

ຊາດ ທີິ່ມີຢູ່ໃນປາ່ໄມ້ ທີິ່ຢູ່ອ້ອມຂາ້ງບາ້ນຫ່າງໄກສອກຫ ີກ.  

 

ແຜນງານການປບັຕົວແຫ່ງຊາດລາວ (NAPA)107 ບ ໍ່ໄດແ້ກ້ໄຂ ຄວາມທ້າທາຍທາງເພດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ຫ  ື ໂອກາດທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການປ່ຽນແປງ ຂອງດ ນຟ້າອາກາດ. ໃນປີ 2009, NAPA ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ລວມມີ 45 ໂຄງການ

ປັບຕົວບລູ ມະສ ດ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ, ປາ່ໄມ,້ ກະສ ກໍາ ແລະ ສາທາລະນະສ ກ, ແຕ່ ມັນບ ໍ່ໄດ້ລວມເອົາ ທ ກ

ການວ ເຄາະ, ຍ ດທະສາດ ຫ  ືກ ດຈະກໍາການແກ້ໄຂໃດໆ ສໍາລັບແກໄ້ຂບັນຫາບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ. 

 

ປະສົບການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະກັບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວາ່ງຍ ງ-ຊາຍ ແມ່ນມີຄວາມ

ກ່ຽວຂອ້ງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງກຽ່ວຂອ້ງກັບ ການເຂົັ້າເຖ ງ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍທົົ່ວໄປເຊັົ່ນ: ນໍ້າໍ ແລະ ທີິ່ດ ນ. ແມ່ຍ ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການເອົານ ັ້າຈາກຝາຍ, 

ຊືິ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍ ງບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄກຫ າຍຊົົ່ວໂມງ ເພືິ່ອໄປເອົານໍໍ້າ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລງ້ ເມືິ່ອການສະໜ

ອງນໍໍ້າ ເຊືິ່ອຖບື ໍ່ໄດ້, ສໍາລັບຕອບສະໜອງ ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວົເຮືອນ. ຊາວກະສ ກອນຜູ້ທ ກຍາກຈໍານວນ

ຫ ວງຫ າຍ, ລວມທງັແມ່ຍ ງ, ໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກຜົນຜະລ ດ ຂອງແນວພັນທ້ອງຖ ິ່ນ - ທີິ່ເຫມາະສົມສໍາ

ລັບ ໄພແຫ້ງແລງ້ ແລະ/ຫ  ືສະພາບນໍໍ້າຖ້ວມ - ໄດ້ມປີະສົບການຢູ່ໃນທ ກໂຄງການ.108 

 

ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ນໍໍ້າຈາກໂຄງການຊົນລະປະທານ ເພືິ່ອປູກເຂົັ້າປຽກ, ສ່ວນອີກຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍງັນໍາໃຊ້ນໍໍ້າຝົນ ເພືິ່ອ

ປູກເຂົັ້າ. ຊາວບາ້ນ ໝູນວຽນ ການປູກເຂົັ້າໄຮ່ທ ກໆປ ີຈາກໜຶິ່ງໃນສອງ ຫ  ືສາມຕອນ ຕ ໍ່ ຄອບຄົວ. ນອກຈາກເຂົັ້າແລ້ວ

, ພືດອ ດສາຫະກາໍ ຍງັມີສາລ,ີ ໝາກເດືິ່ອຍ, ເຂົັ້າໂພດ, ໝາກແຕງ, ແລະ ຜັກ ທີິ່ໄດປູ້ກ. ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາ

ກາດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລງ້, ຜົນກະທບົທີິ່ກ່ຽວກັບ ການຜະລ ດກະສ ກາໍ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ

ຕາມປະເພດ ການເຮັດກະສ ກໍາ, ແລະ ການປຽ່ນແປງການເຮັດກະສ ກໍາ ຂອງແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ຜົນກະທົບສ່ວນຫ າຍ 

ແມ່ນຫ ຼຸດຜ່ອນ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ, ໂດຍສະເພາະການຜະລ ດເຂົັ້າ. ແມ່ຍ ງ ແມ່ນອາໄສ ການເກັບເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ, 

 
106 Lao Women’s Union,2018. Lao PDR Gender Profile  
107National Adaptation Programme of Action to Climate Change (2009). Available online : https://www.adaptation-
undp.org/sites/default/files/downloads/laos_pdr_napa.pdf 
108 Lao Women‘s Union, 2018. Lao PDR Gender Profile 
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ການປູກພືດຜັກ ແລະ ລ້ຽງສັດປກີ ຫ າຍຂືັ້ນ ເພືິ່ອລ້ຽງຄອບຄົວ, ສ່ວນຜູ້ຊາຍແມ່ນອາໃສ ການຂາຍແຮງງານ ເປັນຄົນ

ງານກ ໍ່ສ້າງ ຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນ ແລະ ຍອ້ຍອອກ ເພືິ່ອໄປຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ.109.   

 

 ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານທີິ່ກະຕ ນ້ 

ນະໂຍບາຍກຽ່ວກັບບົດບາດຍ ງຊາຍ ຂອງ GIZ ແລະ GCF ໄດ້ຮັບການກະຕ ້ນ ໂດຍທໍາມະຊາດ. 

 ການພ ຈາລະນາຄວາມສຽ່ງ ແລະ ມາດຕະການຫລກີລຽ່ງ/ຫ ຼຸດຜ່ອນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ້ 

ນະໂຍບາຍບົດບາດຍີງຊາຍ ຂອງ GIZ ແລະ GCF ບ ໍ່ຕອ້ງການໃຫມ້ີ ການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງ. 

ແຜນງານ GCF ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງຊາຍ ເພືິ່ອແຈ້ງການອອກ

ແບບແຜນງານ ແລະ ຮັບປະກັນວາ່ ການພ ຈາລະນາບົດບາດຍ ງ-ຊາຍຕົັ້ນຕ  ແມ່ນຖືກເອົາໄປໃສ່ໃນທົົ່ວ ບົດສະເໜີແຜນ

ງານ. ການປະເມີນ ແລະ ແຜນປະຕ ບັດງານ ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ໄດ້ຖືກປັບປ ງ ໃນການກະກຽມ ໂຄງການ 2 (ເອກະສານ

ຊ້ອນທ້າຍ 8a ແລະ 8b ກຽ່ວກບັ FP). ການປະເມີນບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ໄດກ້ວດກາເບ ິ່ງ ບັນດາປັດໄຈທາງສັງຄມົ, 

ເສດຖະກ ດ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ດ້ານການເມືອງ ທີິ່ມີພືັ້ນຖານຕ ດພັນກັບ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນທາງດ້ານບົດບາດຍ ງ

ຊາຍ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ມີຄວາມຮ ນແຮງຂືັ້ນ ແລະ ບັນຫາບົດບາດຍ ງຊາຍອືິ່ນໆ ທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັແຜນງານ. ມັນໄດສຶ້ກສາຄົັ້ນຄົັ້ວຕືິ່ມອີກວ່າ ເຂາົເຈົັ້າ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກກ ດຈະກໍາ ຂອງ 

ແຜນງານແນວໃດ, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກບົດບາດຍ ງຊາຍ ສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແນວໃດ ລວມ

ທັງ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ຖກືປອ້ງກັນ ຢູ່ພາຍໃນແຜນງານ. ມັນໄດ້ສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການພັດທະນາ ກອບ M&E ທີິ່ຕອບສະໜ

ອງ ທາງດ້ານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ສໍາລັບແຜນງານ ແລະ ແຜນປະຕ ບດັງານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ. ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດ

ຍີງຊາຍ ຂອງ ໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍ ການລົງມືປະຕ ບັດ ທີິ່ຈະໄດຮ້ັບການປະຕ ບັດ ພ້ອມກບັ ກ ດຈະກໍາຂອງ 

ໂຄງການ. 

 

ໃນຂະນະທີິ່ມີສ ິ່ງທ້າທາຍຫ າຍຢ່າງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ, ການປະເມນີບົດບາດຍ ງຊາຍ 

ໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ສັງເກດວ່າ ໂຄງການ ມທີ່າແຮງທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ ທີິ່ຈະສົົ່ງເສີມການເປັນຜູ້ນໍາຂອງແມ່ຍ ງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່

ໃນກ ດຈະກໍາ ທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ແລະ ຂະບວນການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກລະດັບສູນກາງ ລົງຫາ ທ້ອງຖ ິ່ນ. 

ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ (ລວມທງັ ແຜນປະຕ ບັດງານບດົບາດຍ ງຊາຍ), ແລະ ຢູ່ໃນການອອກແບບ ແຜນ 

ESMP, ມັນຈະມີຄວາມຈໍາເປນັ ທີິ່ຈະຮັບປະກັນວ່າແມຍ່ ງໄດ້ຮັບໂອກາດ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ ການສົນທະນາທີິ່ມີ

ຄວາມຫມາຍ, ແລະ ສະໜອງຄາໍຄ ດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບ ທີິ່ກ ດຈະກໍາ REDD+ ອາດມີຕ ໍ່ ຊວີ ດການເປັນຢູ່ ຂອງ

 
109 Social Development Alliance Association, 2018. Research on Indigenous Women’s Voice and Climate Adaptation 
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ເຂົາເຈົັ້າ. ການເພີິ່ມທະວກີານສ ມໃສ່ ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ ໂຄງການ 2 ຄາດວາ່ 

ຈະສ້າງຜົນກະທົບທາງບວກ ໂດຍສະເພາະ ໃນແງ່ຂອງບົດບາດຍ ງຊາຍ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ແມ່ຍ ງ ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ

ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການ ຄວນເບີິ່ງແມ່ຍ ງ ເປັນສະເໝືອນຕົວປ່ຽນແປງ ແລະ ເປັນຜູ້

ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການເສີມສ້າງ ຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ ໃນເວລາວາງແຜນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ຄວນສ ມ

ໃສ່ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງ ແມ່ຍ ງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າ

ອາກາດ.  

 

ກອ່ງຂ ໍ້ມນູ 3: ບດົບາດຍ ງຊາຍ ຢູໃ່ນ ໂຄງການ GCF 1  

ການພ ຈາລະນາບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ຂອງ ໂຄງການ 1 ຕົົ່ັ້ນຕ  ແມ່ນອງີໃສ່ ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ (GAP) 

ແລະ ໄດ້ຖືກນໍາໄປໃສ່ໃນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ, ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການຕ ດຕາມ ທ ກບາດກ້າວ ຂອງ 

ໂຄງການ. ໂດຍໄດ້ຮັບການຊີັ້ນ າ ຈາກ ທີມງານທີິ່ປຶກສາດ້ານການປົກປອ້ງ, ການລົງມືປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາບົດບາດຍ ງ

ຊາຍ ແມ່ນຈະມຄີວາມພ້ອມ ຢ່າງເຕັມທີິ່. 

ບັນຊີລາຍການກວດກາ ແຜນ ESMP ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ ແລະ - ໃນບັນດາສ ິ່ງອືິ່ນໆ - ມີການ

ສົົ່ງເສີມ ການພ ຈາລະນາ ບົດບາດຍ ງຊາຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂັັ້ນບ້ານ. ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ໃນຖານະທີິ່ເປັນຜູ້ຈັດ

ຕັັ້ງປະຕ ບັດຕົັ້ນຕ  ຂອງ ໂຄງການ 1, ມາຮອດປັດຈ ບັນ ແມ່ນມີຄວາມສົມດູນ ທາງດ້ານບົດບາດຍ ງຊາຍ, ຊືິ່ງ ເຖ ງ

ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄາດວ່າຈະມີການຫັນປ່ຽນໄປຫາ ຜູ້ຊາຍ ໂດຍມປີະເພດກ ດຈະກໍາ ທີິ່ເປັນວ ຊາການຫ າຍຂືັ້ນ ແລະ 

ທາງເລອືກ ຂອງ ຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັ ທີິ່ຈະຢູ່ນອກ ການຄ ້ມຄອງ ຂອງ ທີມງານປົກປອ້ງ.  

ຂ ໍ້ມູນການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍລວມ ຂອງ ໂຄງການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທີິ່ເປັນເພດຍ ງ ຢູ່ໃນໝົດທ ກ

ກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ ທີິ່ຈັດຂືັ້ນຫ າຍກວາ່ 468 ຄັັ້ງ ກວມ 51% (ແຍກເປັນແຕ່ລະກ ດຈະກໍາ: FPIC 54% ໃນຈໍາ

ນວນຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 16,328 ຄົນ, PLUP 46%, PSAP 47%, VFAG 47%). ນອກຈາກນັັ້ນ, ສໍາລບັກ ດຈະ

ກໍາສະເພາະ ເຊັົ່ນ: PLUP, ມີກ ມ່ທີິ່ແຍກຕາມເພດ ທີິ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ ຍກົໃຫ້ເຫັນ ທັດສະນະຂອງເຂາົເຈົັ້າ. ກ ່ມ

ຈ ດສ ມເຫ ົົ່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍ ງສາມາດ ສະແດງຄວາມຄ ດເຫັນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໄດ້ຢ່າງອ ດສະຫ ະ ທາມກາງສະພາບແວດ

ລ້ອມທີິ່ສະດວກສະບາຍ. 

ຄະນະກາໍມະການຄ ມ້ຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ ປາ່ໄມຂ້ອງບາ້ນ (VFMC) ທີິ່ຈະຊ່ວຍອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ

ຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ຂອງບາ້ນ, ຢູ່ໃນ 21 ບາ້ນທາໍອ ດ ຊືິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຂາດເຂີນ ສະມາຊ ກເພດຍ ງທີິ່ມີເປົັ້າໝາຍຢູ່ທີິ່ 

30% ຊືິ່ງໃນປັດຈ ບັນ ກ າລງັໄດຮ້ັບການແກ້ໄຂຢູ່. ຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັ ໄດຮ້ັບການແຈ້ງເຕືອນແລ້ວ ກຽ່ວກັບຄວາມສໍາ

ຄັນ ຂອງ ການມີສະມາຊ ກ VFMC ທີິ່ເປັນເພດຍີງ ຢ່າງພຽງພ . ການທົບທວນຄືນຢ່າງໄວວາ ຕ ໍ່ກບັ ຂ ໍ້ມູນທີິ່ປອ້ນ
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ເຂົັ້າໃຫມ ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທາ່ອ່ຽງນີັ້ ກໍາລັງຖກືແກ້ໄຂ ແລະ ຄະນະ VFMC ທີິ່ຖກືສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນຫວ່າງ

ບ ໍ່ດົນມານີັ້ ປະກອບມີແມ່ຍ ງຫ າຍຂືັ້ນ.  

ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ນອນຢູ່ໃນການຄ ມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ໄມບ້າ້ນ ໃຫ້ໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບ ແກ່ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ 

ໃນກອບທີິ່ເປັນຮູບແບບເງ ນສໍາລບັເຮັດວຽກ, ຊືິ່ງສະໜອງໃຫ້ ໃນນາມເປັນທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ຜ່ານທາງ ທຶນກະສ ກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ້ບາ້ນ (VFAGs). ໂດຍລວມແລ້ວ, ກ ດຈະກາໍສະເພາະ ຂອງ VFAG ໄດມ້ີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈໍານວນ 13.811 

ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ມີແມ່ຍ ງກວມ 47%. ການຮັບເອົາ ກ ມ່ທີິ່ມແີມຍ່ ງເປນັຫວົໜາ້ ແມ່ນມີສູງ (63%) ແລະ 10 ໃນ

ຈໍານວນ 16 ບ້ານ ໄດເ້ລອືກເອາົແມ່ຍ ງເປັນຫົວໜ້າ. ຂະບວນການ ແລະ ຮູບແບບ ການກວດກາຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດ 

ແມ່ນຖືກພັດທະນາຂືັ້ນ, ລວມມ ີດ້ານບົດບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນໄວໆນີັ້. ຢູ່ໃນການສົົ່ງເສມີການ

ປະຕ ບດັກະສ ກາໍແບບຍນືຍງົ ແລະ ບ ໍ່ມກີານຕດັໄມທ້າໍລາຍປາ່ ແລະ ຕອ່ງໂສມ້ນູຄາ່ (PSAP), ມາຮອດປັດຈ ບັນ, 

ການເນັັ້ນໜັກສະໜັບສະໜູນ ຄົວເຮືອນທີິ່ມີແມ່ຍ ງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ໄດຖ້ືກຈັດຕັັ້ງ ຢາ່ງປະສົບຜົນສໍາເລັດ.  

ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ (LWU) ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ໃຫເ້ອາົບັນຫາບົດບາດຍ ງຊາຍ ເຂົັ້າໃສ່ໃນທ ກກ ດຈະກໍາຂອງ

ໂຄງການ. LWU ແມ່ນເປັນສະມາຊ ກ ຂອງ ຄະນະຊີັ້ນໍາ ແລະ ມາຮອດປັດຈ ບັນໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 87% ຂອງ 634 ກ ດ

ຈະກໍາຂັັ້ນບ້ານ. 

 

 ການນາໍໃຊທ້ີິ່ດ ນປາ່ໄມ ້

 ສະພາບເສັັ້ນທຽບຖານ  

ກດົໝາຍປາ່ໄມ ້(ສະບບັເລກທ ີ08/ສພຊ, 2019), ສະບັບປັບປ ງ ຈາກກົດໝາຍປາ່ໄມ້ສະບັບທີິ່ຜ່ານມາ (ສະບັບເລກ

ທີ 06/ສພຊ, 2007), ກໍານົດຫ ກັການພືັ້ນຖານ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ການນໍາໃຊປ້່າໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນ

ປ່າໄມ.້  

 

ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ປະກອບມ ີການສົົ່ງເສີມການປກູຕົັ້ນໄມ,້ ການຟືັ້ນຟູ ແລະ ການເພີິ່ມຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ້, ທີິ່ຮບັປະກັນ 

ການປົກປັກຮັກສາດ ນ, ແຫ ່ງນໍໍ້າ, ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ການປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ການພັດທະນາ

ເສດຖະກ ດແບບຍືນຍົງ. ກົດໝາຍ ກ ານົດຈ ານວນຄ າສັບ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນງານ (MAF, 2021a):  

 

▪ ປ່າໄມ້ 3 ປະເພດ ຄື: ປ່າປ້ອງກັນ, ປາ່ສະຫງວນ ແລະ ປາ່ຜະລ ດ 

▪ ພືັ້ນທີິ່ປາ່ໄມບ້້ານ ຖກືກໍານົດເປັນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ຖກືຈັດປະເພດເປັນ ປາ່ໄມ້ ທີິ່ຢູ່ໃນການຄ ້ມຄອງຂອງບາ້ນ. ມາດຕະ

ການວາງແຜນ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ ແມ່ນໄດກ້ໍານົດໄວ ້ຢູ່ໃນລະບຽບສະເພາະ.  
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▪ ການຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ ຜ່ານທາງການປກູເສີມ ແມ່ນຖືກກໍານົດວາ່ ເປັນການຟືັ້ນຟູ ບວກກັບ ທາງເລອືກໃນການປູກ
ຕົັ້ນໄມ້ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ມຄີວາມເປນັໄປໄດພ້ຽງເລັກນ້ອຍ ໃນການຟືັ້ນຟູທໍາມະຊາດ.  

▪ ອົງການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້, ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງ 

ແມ່ນຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການສ້າງແຜນການໄລຍະສັັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ສໍາລບັ ການຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ການປູກ

ຕົັ້ນໄມ້ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ທ້ອງຖ ິ່ນຂອງຕົນ.  

▪ ການນໍາໃຊປ້່າໄມ,້ ໄມ້ ແລະ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: i) ການຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້, 

ໄມ້ ແລະ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ ເພືິ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ; ii) ການຊມົໃຊ້ປາ່ໄມ້, ໄມ ້ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ສໍາລັບ

ຄົວເຮືອນ; iii) ການນ າໃຊ້ປາ່ໄມ້, ໄມ ້ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ຕາມປະເພນີ; ແລະ iv) ການນໍາໃຊປ້່າໄມ້, ໄມ້, 

ແລະ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງເພືິ່ອທ ລະກ ດ 

▪ ການໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ  ືສໍາປະທານທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ ສໍາລບັດໍາເນີນກ ດຈະການ ທີິ່ອງີຕາມ ການບ ລ ການລະບົບນ ເວດປ່າໄມ້ 
ແມ່ນອະນ ຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ທີິ່ລດັຖະບານຈັດສັນໃຫ້ເທົົ່ານັັ້ນ. 

▪ ລັດຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ບ ກຄົນ, ນ ຕ ບ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ດໍາເນີນການຄ້າ ກາກບອນປາ່ໄມ້ ພາຍໃຕ້ ກົນໄກສາກົນ, 

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາ ກັບ ຂະແໜງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ການອອກໃບອະນ ຍາດດໍາເນີນທ ລະກ ດ ຈາກ ຂະແ
ໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

▪ ປ່າທໍາມະຊາດ ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ ້ແມ່ນເປັນ “ຊັບສົມບັດ ຂອງ ວົງຄະລະຍາດແຫ່ງຊາດລາວ” ທີິ່ລັດເປັນຜູ້ຄ ້ມ
ຄອງ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ (MAF, 2021a). 

ປ່າໄມ້ ແລະ ຕົັ້ນໄມ້ ທີິ່ປູກໂດຍບ ກຄົນ ແລະ ນ ຕ ບ ກຄົນ, ທີິ່ຮັບຮູ້ໂດຍ ອົງການຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ,້ 

ກາຍເປັນຊັບສ ນ ຂອງ ບ ກຄົນ ແລະ ນ ຕ ບ ກຄົນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມາດຕາ 9 ຂອງ ກົດໝາຍປາ່ໄມ້ ກາ່ວຕືິ່ມອີກວາ່: 
ລັດມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕາ່ງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ກຽ່ວກັບປ່າໄມ້ 
ແລະ ທີິ່ດ ນປາ່ໄມ້ (MAF, 2021a).  

 
ຢູ່ໃນກົດໝາຍປາ່ໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍທີິ່ດ ນ, ມບີົດແນະນໍາ ທີິ່ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ້ໃນຂອບເຂດຈໍາກດັ ສໍາລບັການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ. ມີດໍາລັດ ແລະ ລະບຽບການ ວາ່ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຫ າຍສະບັບ ທີິ່ຢູ່ພາຍໃຕ ້ກດົໝາຍປາ່ໄມ້ –ສີິ່ງ
ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສະຫ ັບສັບຊ້ອນຫ າຍຂືັ້ນ ທີິ່ຈະເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຫມາຍຄວາມວາ່ ລະບຽບການຈໍາເປັນຕ້ອງ
ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງ (ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໄດ້ ສໍາລບັ ອໍານາດການປກົຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ ທີິ່
ຈະເປັນຜູ້ປະຕ ບັດ). ມັນຍັງຫມາຍເຖ ງວ່າ ການສ້າງ ແລະ ປບັປ ງລະບຽບການ ທີິ່ກວາ້ງຂວາງ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫ ງັ

ຈາກການປັບປ ງກົດຫມາຍ. ລະບຽບການ ສໍາລັບກ ດຈະກາໍການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບຍືນຍົງ ໃນເວລາດັົ່ງກາ່ວ ແມ່ນມີ

ຄວາມສະຫ ັບສັບຊ້ອນ, ຂັດກັນ, ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ/ຫ  ື ບ ໍ່ຊັດເຈນ. ການສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະ
ສືບຕ ໍ່ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງດັົ່ງກາ່ວ ຢູ່ໃນກອບລະບຽບການ ເພືິ່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີິ່ເອືັ້ອອໍາ
ນວຍ ທີິ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍອມຮບັເອົາ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນ
ຍົງ, ການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປ່າໄມ ້ແລະ ປ່າໄມບ້້ານ - ກ ດຈະກາໍຫ ັກທງັໝົດ ໃຫໄ້ປຕາມ ຈ ດປະສົງ REDD+ ຂອງ ສປປ 

ລາວ. 
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ປະເພດປ່າໄມ້ ແລະ ລະບຽບການ ທີິ່ທັບຊ້ອນ 
ປະເພດປ່າໄມ້ ບ ໍ່ໄດ້ຊີັ້ບອກ ຄວາມປົກຫ ມ້ຂອງທີິ່ດ ນໃນປັດຈ ບັນ ແຕ່ເປັນປະເພດບ ລ ຫານ ທີິ່ກໍານົດລະບຽບການຄ ້ມ

ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນແທນ. ປະເພດປ່າໄມ້ສາມປະເພດ - ເຖ ງແມ່ນວ່າ ມປີາ່ໄມ້ປົກຫ ມ້ພຽງແຕ່ ຢູ່ລະຫວ່າງ 47% 

(ປາ່ປອ້ງກັນແຫ່ງຊາດ) ແລະ 63% (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ)110 – ກວມເອາົຫ າຍກວ່າ 70% ຂອງ ເນືັ້ອທີິ່ທງັໝົດ 

ຂອງ ສປປ ລາວ.111 ສະນັັ້ນ, ມັນຈືິ່ງບ ໍ່ແປກ ທີິ່ມີຫ າຍກວ່າ 3000 ບ້ານ ຕັັ້ງຢູ່ພາຍໃນ ສາມປະເພດປ່າ. ດ າລັດຂອງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 88 (2008) ກ່ຽວກບັ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີິ່ດ ນ ທີິ່ໃນປັດຈ ບັນ ຫ້າມ

ບ ໍ່ໃຫ້ມີການອອກໃບຕາດ ນທ ກຮບູແບບ ພາຍໃນປ່າປອ້ງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ. ເຖີງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ກມົທີິ່ດ ນ  ໂດຍ

ສົມທົບກບັ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກໍາລັງຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການຂຶັ້ນທະບຽນທີິ່ດ ນ ແລະ ການອອກໃບຕາດ ນ ຂອງເອກະຊົນ 

ແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນປະເພດປ່າດັົ່ງກາ່ວ.112 

ເຖີງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຫ າຍພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ຢູ່ໃນແຜນທີິ່, ເຊັົ່ນ. ປາ່ປອ້ງກນັ, ກໍາລງັຖືກນໍາໃຊ ້ສໍາລບັການຜະລ ດກະສ ກໍາ ແລະ 

ແມ່ນແຕ່ມີພືັ້ນທີິ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຍອ້ນແນວນັັ້ນ ຈືິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ເປັນທາງເລືອກ ຮຽບຮ້ອຍ

ແລ້ວ. 

ໃນປ ີ2014, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຊີັ້ນໍາບັນດາກະຊວງທີິ່ມີຄວາມຮບັຜ ດຊອບ ສ າຫ ວດຄືນ ແລະ ກໍານົດຄືນໃໝ ່3 ປະ

ເພດປ່າ ເພືິ່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາບຄວາມເປັນຈ ງ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ຕົວຈີງ.113 ໂຄງການຍອ່ຍ ທີິ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 

LENS 2 ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ທີິ່ຄ ມ້ຄອງໂດຍ ກອງທຶນປົກປກັຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ (EPF) ທີິ່ແນໃສ່

ກວດກາຄືນ ແລະ ກໍານົດຄືນ ສາມປະເພດປາ່ໄມ.້ ທມີງານ ຂອງ ກົມຄ ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ (DFRM) ທີິ່ຢູ່

ພາຍໃຕ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE) ໄດ້ລງົນາມໃນ ເອກະສານໂຄງການ. ເຖີງ

ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຫ ງັຈາກການລົງວຽກພາກສະໜາມໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນແລວ້, ກົມ DFRM ໄດ້ແຈ້ງໃຫ ້EPF ວ່າບ ໍ່ສາມາດ

ພ ຈາລະນາ ທ ກການກໍານົດຄືນໃຫມ່ໄດ້ ແລະ ໃນທາ້ຍປ ີ 2017, ກອງທຶນ EPF ໄດ້ຮ້ອງຂ ໃຫຍ້ົກເລີກໂຄງການ

ຍ່ອຍ.114 ໃນເວລານັັ້ນ, ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ກ່ຽວກບັປາ່ໄມ້ ແມ່ນແບງ່ກັນລະຫວາ່ງສອງກະຊວງ. MAF ຮັບຜ ດຊອບ 

ຕ ໍ່ ປາ່ຜະລ ດແຫ່ງຊາດ, ສ່ວນ MoNRE ຮັບຜ ດຊອບ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປາ່ປອ້ງກັນ. ເຖງີແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ສໍາລບັ 

ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທ ີ57 (2016) ວາ່ດ້ວຍ ການປັບປ ງການຈັດຕັັ້ງຄືນໃໝ່ ຂອງ ຂະແໜງປາ່ໄມ້ ສໍາລັບ 

 
110 Ministry of Agriculture and Forestry (MAF). 2015. Forest Cover Assessment 2015, Department of Forestry 
111 FCPF 2014. Forest Governance Assessment for REDD+ implementation in Lao PDR through application of the PROFOR forest 
governance tool. Forest Carbon Partnership Facility. 
112 Rock, F., Sisoulath, V., Metzger, C., Chanhtangeun, S.,  Phayalath, X., and J. Derbidge. 2015. Systematic Land Registration in Rural 
Areas of Lao PDR Concept Document for countrywide application. GIZ. 
113 National Assembly Cabinet Office (NACO).  2014. Notice 273 on the review/consideration, for endorsement, of the three forestry 
categories (Protection Forest, Conservation Forest and Production Forest) (unofficial translation). 21 August. Lao National Assembly 
Cabinet Office, Vientiane. 
114 World Bank. 2018. http://documents.worldbank.org/curated/en/552371518096748972/pdf/IL-FRESDATA-EXT-P128393-02-14-
2018-1518597749974.pdf 
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ຄວາມຮັບຜ ດຊອບທງັໝົດ ຕ ໍ່ ປາ່ໄມ ້ ໄດ້ຖືກໂອນຄືນໃຫ ້MAF ແລະ DFRM ໄດ້ຖືກຍ ບໄປຢູ່ນໍາ DOF ດ້ວຍຂ ໍ້

ຕົກລົງ ຂອງ ກະຊວງກະສ ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເລກທີ 3822 (2017).  

ມີປາ່ໄມ້ ຢູ່ນອກສາມປະເພດປາ່ (ເຊັົ່ນ: ພືັ້ນທີິ່ປາ່ໄມທ້ີິ່ບ ໍ່ທນັໄດຈ້ດັປະເພດ), ຊືິ່ງຖືວ່າສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ການ

ຄ ້ມຄອງຂອງບາ້ນ, ເຖີງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ມັກຈະບ ໍ່ມີລະບບົການຄ ມ້ຄອງທີິ່ຊັດເຈນ.115 ພືັ້ນທີິ່ເຫ ົົ່ານີັ້ ປະກອບມ ີປາ່ໄມ້, 

ສວນໄມ້ ແລະ ສວນຕົັ້ນໄມອ້ ດສາຫະກໍາ, ບ່ອນອືິ່ນໆ ແລະ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ. ເອກະສານ ER-PD 116 ໃຫ້ຂ ໍ້ສັງເກດຄື 

“ເປັນທີິ່ເຂົັ້າໃຈກັນທົົ່ວໄປວ່າ, ຍອ້ນຂາດລະບົບການຄ ້ມຄອງການດໍາເນີນງານ ແລະ ການທີິ່ຢູ່ໃກກ້ບັບ້ານ, ປ່າໄມທ້ີິ່ຢູ່

ນອກ 3 ປະເພດປ່າ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ການຖືກບ ກລ ກຫ າຍຂຶັ້ນ. (ເຊັົ່ນ: ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ, ຂະຫຍາຍ

ກະສ ກໍາ, ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເສັັ້ນທາງບ ໍ່ແຮ)່, ແລະ ການຂ ດຄົັ້ນໄມ ້ແບບບ ໍ່ຍືນຍົງ.” 

 

ກອ່ງຂ ໍ້ມນູ 4. ປາ່ຊມົໃຊຂ້ອງບາ້ນ 

ປາ່ຊມົໃຊຂ້ອງບາ້ນ ເປັນປ່າໄມ ້ທີິ່ຕັັ້ງຢູພ່າຍໃນພືັ້ນທີິ່ບ້ານ ທີິ່ລດັຖະບານ ໄດຈ້ັດສັນໃຫ້ບ້ານຄ ມ້ຄອງ, ປົກປັກ

ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ ້ຢ່າງຍືນຍງົ ຕາມກອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ ອາດຈະຕັັ້ງຢູ່

ໃນ ທັງສາມປະເພດຂອງປ່າໄມ້ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍປ່າໄມ:້ ປ່າຜະລ ດ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ. ປ່າໄມ ້

ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ ້ໃນລະດັບບ້ານ ແມ່ນຖືກຮັບຮອງ ໂດຍ ເຈົັ້າເມືອງ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ DONRE ແລະ 

DAFO. ການນໍາໃຊ້ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ ໃນລະດັບບ້ານ ຕ້ອງໄດປ້ະຕ ບັດຕາມ ແຜນຄ ້ມຄອງຈັດສນັປ່າໄມ້ບ້ານ ສໍາ

ລັບທັງໝົດບ້ານ, ສາໍລັບການຊົມໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ສ່ວນບ ກຄົນ; ແຜນຕ້ອງໄດຖື້ກຮັບຮອງ ຈາກ

ເຈົັ້າເມືອງ ໂດຍອີງໃສ່ ການສະເຫນີ ຂອງ DONRE ແລະ DAFO.117 

ຢູ່ພາຍໃນປາ່ໄມບ້້ານ, ລັດຖະບານໄດຊ້ຼຸກຍູ້ໃຫບ້ ກຄົນ, ຄອບຄົວ, ນ ຕ ບ ກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ດໍາເນີນການປົກປກັ

ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ໝົດທ ກປະເພດປ່າໄມ ້ໃຫກ້າຍເປັນປາ່ທີິ່ອ ດົມສົມບູນ ເພືິ່ອປກົປກັຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ຊີວະນາໆພັນ ເພືິ່ອເພີິ່ມທະວ ີການສະສົມກາກບອນປ່າໄມ້ ແລະ ການບ ລ ການດ້ານນ ເວດວ ທະຍາ, ໂດຍທີິ່ວ່າ ມີການ

ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນລັກສະນະທີິ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຍ ດຕ ທາໍ.118 

 
115 Smith and Alounsavath 2015 
116 ERPD 2018, p.30 
117 A list of permitted activities for village forestry is provided in Annex 9 of the VFMP guidelines (CliPAD/GIZ 2016). In village forests, 
the following are examples of permitted activities: Forest patrolling for protection against encroachment ; fire prevention (e.g. dig-
ging fire breaks, ploughing firebreaks, controlled burning of fire breaks, etc.);  building check dams or small water reservoirs to have 
water for firefighting and water for watering planted tree seedlings; identification and marking of trees to be left as mother trees 
for seed production; selective cutting (in small quantities in different diameter classes in accordance with the sustainable forest 
model to improve forest structure and provide timber and fuelwood for villages); close parts of forest temporarily and protect young 
regeneration trees, fencing off of some parts to encourage regeneration; conduct weeding around valuable tree seedlings; marking 
of trees to be cut every year; enrichment planting; promotion of natural regeneration (e.g. in case of fire damage, shifting cultivation, 
excessive degradation/ tree cutting(direct seeding in barren highly degraded areas; NTFP management and development; tree plant-
ing on national tree planting day).  
118 Draft Forest Law 2015 
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ຄວາມປກົຫ ມ້ຂອງປາ່ໄມ ້ແລະ ທາ່ອຽ່ງ 

ຄວາມປົກຫ ມ້ຂອງປາ່ໄມ້ ຫ າຍກວ່າ 7.27 ລາ້ນເຮັດຕາ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງແຜນງານ (ຕາຕະລາງ 5 ແລະ ຮູບ 5). ປ່າ

ສ່ວນໃຫຍ່ ທີິ່ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານ (73%) ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ ສາມປະເພດປ່າໄມ ້ທີິ່ເປັນທາງການ (ຕາຕະລາງ 

5). ເຖງີຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມີພຽງ 53% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ດ ນທງັໝົດ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ປາ່ໄມ້ຕົວຈ ງ ໃນຂະນະທີິ່ 36% ຂອງ

ການຊົມໃຊທ້ີິ່ດ ນທັງໝົດ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ທີິ່ດ ນປ່າໄມທ້ີິ່ມີທາ່ແຮງ (ຊຶິ່ງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໝາຍເຖ ງ ພູມ ທັດປກູ

ພືດຟືັ້ນຟູ ແບບເລືິ່ອນລອຍ). 

ຕາຕະລາງ 15. ການຈດັປະເພດປາ່ໄມ ້ແລະ ທີິ່ດ ນ ໃນພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ ໃນປ ີ2015 

ການຈັດປະເພດທີິ່ດ ນ/ປາ່ໄມ ້

6 ແຂວງພາກເໜອື 

ປາ່ຜະລ ດ 
(ເຮກັຕາ) 

ປາ່ສະຫງວນ 
(ເຮກັຕາ) 

ປາ່ປອ້ງກນັ 
(ເຮກັຕາ) 

ພືັ້ນທີິ່ອືິ່ນໆ 
(ເຮກັຕາ) 

ລວມເນືັ້ອທີິ່
ທງັໝົດ 
(ເຮກັຕາ)  

ປາ່ດງົດ ບ (ປາ່ທີິ່ມກີານສະສມົກາກບອນ

ສງູທີິ່ສ ດ) (EG) 
84,614 193,686 144,203 58,915 481,417 

ປາ່ປດັຈ ບນັ (ປາ່ທາໍມະຊາດ ທີິ່ມກີານສະ

ສມົກາກບອນສງູ) (MD, DD, MCB, 

CF) 

578,072 579,055 1,731,243 928,868 3,817,238 

ປາ່ປກູ 154 3 2,134 6,435 8,726119 

ປາ່ທີິ່ມທີາ່ແຮງ (ພືດຟືັ້ນຟ ູRV) 332,308 209,772 1,464,500 959,957 2,966,537 

ທີິ່ດ ນກະສ ກາໍ 51,367 16,558 189,420 397,120 654,465 

ທີິ່ດ ນອືິ່ນໆ 8,809 18,908 85,384 82,592 195,693 

ລວມທີິ່ດ ນ 1,055,324 1,017,983 3,616,882 2,433,887 8,124,076 

ແຫ ່ງທີິ່ມາ: ອີງຕາມ ຊຼຸດຂ ໍ້ມູນ ຂອງ ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີິ່ຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບ ການພັດທະນາ ລະດັບອ້າງອີງປ່າໄມ້ (2005-

2015) (FIPD 2018) 

ໂດຍມີຫ າຍກວ່າ 50% ຂອງພືັ້ນທີິ່ແຜນງານທງັໝົດ ທີິ່ຕັັ້ງຢູ່ໃນ ທັງໝົດສີິ່ປະເພດປ່າ (ປ່າຜະລ ດ, ປ່າສະຫງວນ, ປາ່

ປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າໄມບ້້ານ), ບນັດາກ ດຈະກໍາແກ້ໄຂ ຂອງ ແຜນງານ ແມ່ນຖືກວາງແຜນໄວ້ ຢູ່ໃນໝົດທ ກປະເພດ

ປ່າໄມ.້  

 

 
119 In reality the figure is much higher is much higher and higher than 120,000 ha. The remote sensing analysis had limitation in 
identifying forest plantations.   
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ການຊມົໃຊ ້ຜະລ ດຕະຜນົປາ່ໄມ ້ຂອງ ຄວົເຮອືນ 

ການນໍາໃຊ້ໄມ ້ແລະ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ ໂດຍ ຄວົເຮືອນທີິ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ ແມ່ນເປັນເລືັ້ອງ
ປົກກະຕ . ຄອບຄົວໃນເຂດຊົນນະບົດ ອາໃສຟືນ ສໍາລັບແຕ່ງຢູ່ຄົວກ ນ ແລະ ໃນບາງເຂດ ແມ່ນໃຊ້ເພືິ່ອສ້າງຄວາມອົບ

ອ ່ນ. ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ, ຊ່າງຫັດຖະກໍາທ້ອງຖ ິ່ນເຊັົ່ນ: ຊ່າງໄມ້, ຊາ່ງແກະສະຫ ັກ ແລະ ຊ່າງຕີເຫ ັກ ແມ່ນຍັງອາໃສໄມ້. 

ຍັງພົບເຫັນການນໍາໃຊໄ້ມ ້ສໍາລັບຈ ດປະສົງອືິ່ນໆ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຊັົ່ນ: ຮົັ້ວ, ເສົາ, ເຄືິ່ອງມ,ື ກະຕູບ, ສາງເຂົັ້າ, ເຮືອນ

, ເຄືິ່ອງຕົກແຕ່ງ, ການກ ໍ່ສ້າງທາງພ ທີກໍາ ເຊັົ່ນ: ປະຕູບາ້ນ ແລະ ແທ່ນບູຊາ, ໂລງສົບ ແລະ ຟືນເຜົາສົບ. ເອກະສານ 

ERPD (ໜ້າ 50) ກາ່ວວ່າ ຄອບຄົວໜຶິ່ງ ອາດຈະໃຊ້ໄມ້ ຫ າຍກວ່າສອງໂຕນຕ ໍ່ປີ.  

 

ການສໍາຫ ວດພົນລະເມອືງ ແລະ ທີິ່ຢູ່ອາໄສ ປ ີ2015 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ ລະດັບສູງ ທີິ່ປະຊາຄມົທ້ອງຖ ິ່ນ ຢູ່ໃນ 6 

ແຂວງພາກເໜືອ ສືບຕ ໍ່ອີງໃສ່ ຟືນສໍາລັບແຕ່ງຢູ່ຄົວກ ນ;120 ຈ ດປະສົງ ທີິ່ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນອີກໂຕໜືິ່ງ ສໍາລັບການໃຊໄ້ມ້ ແມ່ນ

ການເຮັດຝາ, ພືັ້ນເຮືອນ ແລະ ວດັສະດ ມ ງຫ ັງຄາ ສໍາລັບເຮອືນ. ການເພ ິ່ງພາອາໄສຟືນ ຂອງຄົວເຮືອນ ໃນເຂດຊົນນະ

ບົດ ໃນ 6 ແຂວງ ນັບຕັັ້ງແຕ່ “ມພີຽງແຕ່” 89,3% ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບລູີ ຈົນໄປເຖ ງ 97,7% ໃນແຂວງຫົວພັນ ທີິ່ເປັນ

ເຂດຊົນນະບົດ. ໝົດທ ກຄວົເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງແຂວງອືິ່ນໆ ລ້ວນແຕ່ມີການໃຊຟື້ນຢູ່ລະຫວ່າງ 95 – 97% 

ສໍາລັບ ການປ ງແຕ່ງອາຫານ. ແຂວງໄຊຍະບລູີ ເປັນພຽງແຂວງດຽວ ໃນຈໍານວນ 6 ແຂວງ ທີິ່ເຫັນວາ່ ຄົວເຮືອນໃນເຂດ

ຊົນນະບົດ ນໍາໃຊຖ້່ານດັົ່ງໄຟ ຊືິ່ງກວມ 7.5%. ຄອບຄົວທີິ່ເຮັດໄຮ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນເກັບໄມ້ຈາກປາ່ 

ແລະ ທີິ່ດ ນຮົກເລົົ່າ. ຟືນຍັງຖືກເກບັຈາກຕົັ້ນໄມທ້ີິ່ລົັ້ມແລ້ວ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ຂະບວນການກະກຽມທີິ່ດ ນ ສໍາລັບທົົ່ງທີິ່ຖືກ

ຖາງ ໃນເຂດເນີນສູງ/ເນີນພູ. 121 ຄອບຄົວ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ມັກຈະຊືັ້ຟືນ ຈາກຄອບຄົວທີິ່ເຮັດໄຮ່. ການເກັບກູ ້ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ຟືນ ແມ່ນເປັນວຽກຕົັ້ນຕ  ຂອງ ແມ່ຍ ງ ແລະ ເດັກຍ ງ, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ການເກັບກູ້ ອາດຈະເປັນວຽກຮ່ວມກັນ

ກັບຜູ້ຊາຍ ໃນບາງຄັັ້ງກ ຕາມ.122  

 

ຢູ່ໃນເຂດເນີນສູງ ໂດຍສະເພາະ ຍັງມີການເພ ິ່ງພາອາໃສ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງຫ າຍກວ່າເກົົ່າ ເພືິ່ອເສີມສ້າງລາຍຮັບ ແລະ/ຫ  ື

ຄວາມກ ມ້ຢູ່ກ ້ມກ ນ, ແຕ່ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ຍງັມີຄວາມແຕກຕາ່ງກັນ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ສໍາລັບສະຖານທີິ່ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງ

ປ່າໄມ.້ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ,ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງທີິ່ເກັບກູ້ ໃນພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ ປະກອບມີ ຫຍາ້ດອກແຂມ, ປ ສາ, ໝາກປາມ

ປ່າ (ໝາກທາວ), ຫວາຍ, ໄມ້ໄຜ່, ໝາກແໜ່ງປ່າ, ເຫັດ, ເປອືກທູບ, ນໍໍ້າເຜ ັ້ງ ຫ  ື ພືດເປັນຢາ ແລະ ຮາກໄມປ້ະເພດ

ຕ່າງໆ ແລະ ອືິ່ນໆ. ການເກັບເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ ມັກຈະບ ໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ກັບ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຖ ງແມ່ນວາ່ 

 
120 The Census does not provide information on the use of fuel efficient cooking stoves. 
121 Similar findings were found in a drivers study conducted by WCS (2015) for Houaphan province that also found that fuelwood is 
primarily a byproduct of clearing for swidden rice or maize production, and thus firewood use in itself is not driving deforestation 
and forest degradation.  
122 Note: PRAP consultations included questions on firewood harvesting as a driver, however the consultations determined that it 
was not considered a major driver of deforestation or forest degradation as it is primarily a by-product of agricultural clearing. PRAP 
consultations also looked at logging for personal and village construction, however it was also not considered a major driver of 
deforestation at scale. 
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ດ້ານບົດບາດຍ ງຊາຍ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຊືິ່ງຂືັ້ນກັບເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ. ເຖ ງແມ່ນວາ່ ມີຂ ໍ້ມູນລະອຽດໜ້ອຍກ ໍ່ຕາມ

, ແຕ່ຈໍານວນ ແລະ ແນວພັນຂອງເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງໄດ້ຫ ຼຸດລງົ ຢ່າງບ ໍ່ໜ້າແປກໃຈ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກັນຫ າຍ

ກັບ ການຫັນປຽ່ນ ປາ່ໄມ້ຂັັ້ນຕົັ້ນ ແລະ ປ່າຮກົເລົົ່າ ໄປປູກຕົັ້ນໄມ້ເພືິ່ອການຄາ້ (ໂດຍສະເພາະຢາງພາລາ) ຫ  ື ປູກພືດ

ໄລຍະສັັ້ນ ເປັນສ ນຄ້າປະຈໍາປ ີ ເຊັົ່ນ: ສາລີ. ການເກັບກ່ຽວເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງທີິ່ມີຄາ່ຫ າຍເກີນໄປ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ ເຄືິ່ອງປ່າ

ຂອງດົງຫ ຼຸດລົງ. 

 

ການຕດັໄມທ້າໍລາຍປາ່ ແລະ ການເຮດັໃຫປ້າ່ໄມເ້ສືິ່ອມໂຊມ ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ (2005 - 2015) 

ພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ ໄດມ້ກີານເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປາ່ໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 

ແຕ່ ປີ 2005 ຫາ 2015. ຕາຕະລາງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ສະຫນອງ ພາບລວມ ຂອງການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການກໍາຈັດ 

ອອກຈາກແຫ ່ງຕ່າງໆ ແລະ ການຈົມລົງ ແຕ່ ປ ີ2005 ຫາ 2015. ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ແມ່ນເປັນແຫ ່ງ

ການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສ ດ, ຖັດມາ ແມ່ນການທາໍລາຍປ່າໄມ.້  

 

ຕາຕະລາງ 16. ປະຫວດັການປອ່ຍອາຍເຮອືນແກວ້ສະເລຍ່ປະຈາໍປ ີແລະ ການກາໍຈດັ ຕະຫ ອດໄລຍະການອາ້ງອງີ 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ບົດ ER-PD ຂອງ ສປປ ລາວ, 2018, ໜ້າ 135 

ການຕດັໄມທ້າໍລາຍປາ່ສ ດທ  ແຕ່ປີ 2005 – 2015 ມ ີ197,799 ເຮັກຕາ, ໃນນັັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ (161,581 ເຮັກຕາ; 

82%) ແມ່ນໄດ້ມີການຕັດໄມ້ຈາກປ່າທີິ່ມີກາກບອນຕ ິ່າ (ພືດຟືັ້ນຟູ; 64 tCO2/ha) ໄປຫາ ທີິ່ດ ນທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນປ່າໄມ,້ 

ຊືິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ.123 ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່ນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕ ດພັນກັບ ການຂະຫຍາຍເນືັ້ອ

 
123 Deforestation and forest degradation were analyzed by identifying land cover change using the forest-type maps for 2000, 2005, 
2010 and 2015. The mapping is based on high-resolution remote sensing with ground-truthing. The 2010 map was used as the base 
map to detect changes in the other years. Maps and key information on the assessment can be found in the activity data report, 
prepared for the ERPD.123   
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ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ແລະ ແຮງຜັກດັນ ຈາກ ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖ ງ 

ການສູນເສຍຈໍານວນກາກບອນໂດຍສະເລ່ຍທີິ່ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ ເມືິ່ອທຽບໃສ່ ຄວາມເສືິ່ອມໂຊມ.  

 

ຄວາມເສືິ່ອມໂຊມ ຂອງ ປາ່ໄມ ້ກວມເຖງີ 116,034 ເຮັກຕາ ຕະຫ ອດຊ່ວງໄລຍະ ປ ີ2005 – 2015. ເນືັ້ອທີິ່ປະມານ 

115,249 ເຮັກຕາ (99%) ໄດຖ້ືກຫັນປ່ຽນຈາກ ປ່າປະສົມພັດໃບ ທີິ່ມີມວນທາດກາກບອນສູງ (> 320 tCO2/

ເຮັກຕາ) ໄປເປັນ ປ່າພືດຟືັ້ນຟູ (ໂດຍສະເລ່ຍ ການສະສົມຂອງກາກບອນແມ່ນ 64 tCO2/ເຮັກຕາ). ການຫັນປຽ່ນ

ການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຫມາຍເຖ ງ ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ກ ດຈະກາໍການພັດທະນາກະສ ກໍາ ແລະ 

ເປັນແຫ ່ງການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສ ດ ໃນພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ.  

 

ການຟືັ້ນຟປູາ່ ກວມເນືັ້ອທີິ່ເຖງີ 51,669 ເຮກັຕາ, ໃນນັັ້ນ ເນືັ້ອທີິ່ດ ນສ່ວນໃຫຍ່ ໄດຖ້ືກຫັນປຽ່ນຈາກ ປ່າພືດຟືັ້ນຟູ ໄປ

ເປັນ ປາ່ປະສົມພັດໃບທີິ່ມີກາກບອນສູງ (> 320 tCO2/ເຮັກຕາ). ສ ິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ແຮງຜັກດັນ 

ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ຕ ໍ່ ການເສືິ່ອມໂຊມຂອງປາ່ໄມ້ ແລະ ການຟືັ້ນຟູທໍາມະຊາດ.   

 

ໄດສັ້ງເກດເຫັນວ່າ ການປກູປາ່ຄນືໃໝ ່ມ ີ162,754 ເຮກັຕາ, ຊືິ່ງຕ ດພັນກັບ ການປູກຝັງໃນຮູບແບບທ ລະກ ດກະສ 

ກໍາ (ເຊັົ່ນ: ຢາງພາລາ) ຫ  ືການຟືັ້ນຟູທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ໄປສູ່ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນປ່າໄມ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບການຟືັ້ນຟູ (RV).  

 

ສາເຫດ ຂອງ ການຕດັໄມທ້າໍລາຍປາ່ ແລະ ການເຮດັໃຫປ້າ່ໄມເ້ສືິ່ອມໂຊມ 

ສາເຫດ ຂອງການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປາ່ໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ໄດ້ຖືກກາໍນົດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການກະກຽມ 

ແຜນງານ ER ໂດຍນໍາໃຊ ້ ແນວທາງປະຕ ບັດ ທີິ່ໄດ້ປະສົມປະສານ ການປະເມີນທີິ່, ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືກັບ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໃນລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ, ກ ມ່ບາ້ນ ແລະ ຂັັ້ນບາ້ນ, ແລະ ການປບັປ ງ ເອກະສານເພີິ່ມຕືິ່ມ 

(ສະຖ ຕ ກະສ ກໍາ, ວາລະສານວ ຊາການ, ໃນບັນດາສ ິ່ງພ ມອືິ່ນໆ; ລາຍລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ ບົດສຶກສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດ ້ແລະ ບົດ ERPD). 

  

ຕົວເລກຕ ໍ່ໄປນີັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສາເຫດທາງກົງ ຂອງ ການທາໍລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມເ້ສືິ່ອມໂຊມ ຢູ່ພາຍ

ໃນພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ (2005 - 2015). ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ກະສ ກໍາ ພ້ອມກັບ 

ການພັດທະນາກະສ ກາໍແບບປູກຝງັ ປະກອບສ່ວນການບ ກລ ກໄດ້ 55% ໂດຍກວມເນືັ້ອທີິ່ 5 ເຮັກຕາ; ການກ ໍ່ສ້າງ



 Page 87 

 

ເສັັ້ນທາງ ກວມ 12%, ການເລອືກຕັດໄມ້ 10% ແລະ ການສ້າງສວນປູກຕົັ້ນໄມ ້(ລວມທັງຢາງພາລາ) 6,7%, ແລະ 

ອືິ່ນໆ.124 

 

 
ຮບູ 8: ການບ ກລ ກແຕລ່ະປະເພດ (ການບ ກລ ກ > 5 ເຮກັຕາ) ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານ (2005-

2015) 
ໝາຍເຫດ: ການປູກປ່າ/ຕົັ້ນໄມ້ ລວມມີ ຢາງພາລາ 

ແຫ ່ງທີິ່ມາ: ໂຄງການກຽມຄວາມພ້ອມ REDD+  ຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2017 ໃນເອກະສານ ERPD 2018, ໜ້າ. 38 

 

ຕາຕະລາງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ສັງລວມ ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ປຶກສາກ່ຽວກບັ ອ ດທ ພົນຂອງສາເຫດ

ຕົັ້ນຕ  ຂອງ ການທາໍລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປາ່ໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງເປົັ້າໝາຍ. ໄດ້ພົບເຫັນ ຜົນໄດ້ຮັບ

ທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ ຢູ່ໃນການປຶກສາຫາລື ທີິ່ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຜົນຂອງການວ ເຄາະພືັ້ນທີິ່, ເຖ ງແມນ່ວ່າ ມັນຍງັໄດ້ສະ

ໜອງ ຮບູພາບ ເຂົັ້າໃນທ່າອ່ຽງ ຂອງ ພາກພືັ້ນຍ່ອຍກ ຕາມ.  

 

ຕາຕະລາງ 17: ສາເຫດ ຂອງ ການຕັດໄມທ້າໍລາຍປາ່ ແລະ ການເຮດັໃຫປ້າ່ໄມເ້ສືິ່ອມໂຊມ ທີິ່ຖກືກາໍນດົ ຜາ່ນທາງ 

ການປກຶສາຫາລກືບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ 

 
124 Note: Shifting cultivation as a practice can involve different agricultural crops, there is no clear distinction between what com-
poses a pioneering shifting cultivation plot, versus a plot that has encroached into forests for permanent agricultural purposes. With 
observation over time, it becomes possible to determine whether that plot is in fact shifting, or permanent. For these reasons, it is 
important to understand that the drivers of shifting cultivation and permanent agricultural activities need to be viewed together, 
particularly for addressing deforestation. 



 Page 88 

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ເອກະສານ ERPD 2018, ໜ້າ 39 

ນອກເໜືອໄປຈາກ ສາເຫດທາງກົງ ຂອງ ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປາ່ໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້

ອະທ ບາຍໄວ້ຂ້າງເທ ງນັັ້ນ, ສາເຫດພືັ້ນຖານ125 ຂອງ ສາເຫດດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກວ ເຄາະຕືິ່ມອກີ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການ

ພັດທະນາ ບົດ ERPD, PRAP ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້. ຕາຕະລາງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ສະຫນອງການສະຫ ຼຸບສັງລວມ 

ບັນດາສາເຫດ ທາງກົງ, ຕົວແທນ ແລະ ສາເຫດພືັ້ນຖານ ທີິ່ຖືກກາໍນົດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການປຶກສາຫາລືກບັພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ. 

 

 
125 Underlying causes of deforestation and forest degradation take into account demographic, economic, agro-technological, policy 
and institutional and cultural factors. 
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ຮບູ 9: ສງັລວມ ສາເຫດ, ຕວົແທນ ແລະ ສາເຫດພືັ້ນຖານ ຂອງ ພືັ້ນທີິ່ ຂອງແຜນງານ 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ເອກະສານ ERPD 2018, ໜ້າ 52 

ສໍາລັບຂ ໍ້ມູນລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ກຽ່ວກັບ ສາເຫດທາງກົງ ແລະ ສາເຫດພືັ້ນຖານ ຂອງການທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ແລະການເຮັດ

ໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ, ກະລ ນາອີງໃສ່ບົດ ERPD ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ.້ 

 

ຊວີະນາໆພນັ 
ສປປ ລາວ ໄດລ້ົງນາມໃນສັນຍາ ແລະ ສົນທ ສັນຍາສາກົນ ວາ່ດ້ວຍ ສ ິ່ງແວດລ້ອມຫ າຍສະບັບ ເຊັົ່ນ: ສົນທ ສັນຍາ ວາ່

ດ້ວຍຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຊີວະວ ທະຍາ, ສົນທ ສັນຍາ ວາ່ດ້ວຍ ການຄາ້ສາກົນ ສໍາລັບ ພືດ ແລະ ສັດປ່າ ທີິ່ໃກ້ຈະ

ສູນພັນ (CITES), ແລະ ສົນທ ສັນຍາ Ramsar ວ່າດ້ວຍບງື. ແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ການປະຕ ບັດງານແຫ່ງຊາດ ວາ່

ດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ 2016-2025 (NBSAP) ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ສັງເກດວາ່ ປະເທດ ເປນັ “ໜຶິ່ງໃນບັນດາ

ປະເທດ ທີິ່ມີຄວາມອ ດົມສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຫ າຍທີິ່ສ ດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.” ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມ, 

ປະເທດ ກ ຖືກຄ ກຄາມ ດ້ວຍ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ຍ້ອນປັດໄຈຫ າຍຢ່າງ. ອີງຕາມ ກອບ ESMF ຂອງ 

ເອກະສານ ER-PD, ສີິ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ ປະກອບມ ີ"ການລາ່ສັດ (ເພືິ່ອບ ລ ໂພກ); ການສູນເສຍທີິ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຄວາມເສືິ່ອມ

ໂຊມ ຈາກ ການຂະຫຍາຍກະສ ກາໍ ແລະ ພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ; ການຂ ດຄົັ້ນ ຜະລ ດຕະຜົນປ່າໄມ້; ແລະ ໄຟໄໝ້ປາ່ […] 

ໂຄງການສໍາປະທານຂ ດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ປູກຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກຫ າຍໂຄງການ ໄດທ້ັບຊ້ອນກັນກັບ ປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປາ່ປະເພດອືິ່ນໆ ຊືິ່ງເປັນເຂດທີິ່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນສູງ.” 
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ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງພົບວາ່ "ການສວຍໃຊ້ ຜະລ ດຕະຜົນປ່າໄມ້ຫ າຍເກີນໄປ, ຜົນກະທົບ ຈາກ ການລ່າສັດສັດປ່າ ເພືິ່ອ

ການຄ້າຊີັ້ນສັດປາ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເປັນຢາ, ຫ າຍກວ່າທີິ່ຈະເປັນການບ ລ ໂພກ ແບບກ ້ມຢູ່ກ ້ມກ ນ, ມີຜົນກະທົບທາງ

ລົບຫ າຍຢ່າງ ຕ ໍ່ ປະຊາກອນສັດປ່າ." ສ ດທາ້ຍ ແຕ່ບ ໍ່ໜ້ອຍສ ດ, ຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ຊະນ ດ

ພັນທີິ່ຮ ກຮານ, ມົນລະພ ດຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ສານເຄມກີະສ ກໍາ (ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂ້າຫຍາ້ ແລະ ປ ຸ໋ຍ) ແລະ ການ

ປ່ຽນແປງ ຂອງ ດ ນຟ້າອາກາດ.126   

 

 ການປກົປ້ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີິ່ໄດກ້ະຕ ້ນ 

ໂຄງການ ກະຕ ້ນ PS 1 (ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ), ເມືິ່ອຈໍາເປັນ

ຈະຕ້ອງມີ ແຜນ ESMP ລະດັບໂຄງການ. PS 2 (ສະພາບແຮງງານ ແລະ ການເຮັດວຽກ) ກ ຍງັໄດ້ຖືກກະຕ ້ນໂດຍ 

ໂຄງການ, ເນືິ່ອງຈາກມີຄວາມສ່ຽງ ດ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຊີບການງານ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບ ກ ດຈະ

ກໍາການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ້ (ເຊັົ່ນ: ການດໍາເນີນການຕັດໄມ)້. ໃນຂະນະທີິ່ຄາດວ່າ ໂຄງການ ຈະມີຜົນກະທົບທາງບວກ

ຕົັ້ນຕ  ໃນດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາ ກຽ່ວກບັ ຜົນກະທົບທາງລບົທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈຈາກການສົົ່ງເສີມການປູກໄມ້

ຂະຫນາດນ້ອຍ ຢູ່ໃນທີິ່ດ ນເສືິ່ອມໂຊມ ທີິ່ກະຕ ້ນ PS6.  

 

ຜ່ານທາງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ນະໂຍບາຍທີິ່ເຂັັ້ມງວດຂືັ້ນ, ແຜນການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແລະ ການປບັປ ງການບັງຄບັໃຊກ້ົດ

ໝາຍ, ມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະເຮັດໃຫປ້ະຊາຊົນທອ້ງຖ ິ່ນ ສູນເສຍການເຂົັ້າເຖ ງ ການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນຕາມຮີດຄອງປະເພນີ/ທີິ່

ດ ນຂອງຊຼຸມຊົນ. ມີຄວາມດູນລຽ່ງ ເມືິ່ອພ ຈາລະນາ ພືດຟືັ້ນຟູ ໃຫ້ເປັນປ່າທີິ່ມີທາ່ແຮງ ຫ າຍກວາ່ທີິ່ດ ນປກູຝງັໃນ

ອະນາຄົດ, ຊືິ່ງອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລບົ ຕ ໍ່ ຊີວ ດການເປັນຢູ່. ດັົ່ງນັັ້ນ, ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທ ບາຍໄວ້ ຢູ່ໃນພາກທ ີ 5.1, 

ໂຄງການ ອາດຈະປະກອບສ່ວນໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ຕ ໍ່ ການເຂົັ້າເຖງີທີິ່ດ ນ ທີິ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຫ ຼຸດລົງ ຫ  ືປະຕ ເສດ ຜ່ານ

ທາງ ບາງກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງ ສໍາ

ລັບ ການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ທີິ່ແຕກຕາ່ງກັນ) ທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ຜົນກະທົບທາງລບົຕ ໍ່ຊີວ ດການເປັນຢູ່ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ແລະ 

ກະຕ ້ນ PS5 “ການເອົາທີິ່ດ ນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ” ແລະ ການປົກປອ້ງ “ສ ດທ ມະນ ດ” ຂອງ 

GIZ. ຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍ ດທະສາດການຫ ີກລ່ຽງ/ການຫ ຼຸດຜ່ອນນີັ້ ແມ່ນຮັບການສົນທະນາ ຢ່າງລະອຽດ ຢູ່

ໃນພາກທ ີ5.1.3. 

 
126 Lao PDR Emission Reduction Programme, ESMF 2018, p. 13ff.   
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 ການພ ຈາລະນາຄວາມສຽ່ງ ແລະ ມາດຕະການ ຫ ກີລຽ່ງ/ຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້

ແຜນງານ ຈະສະໜັບສະໜູນ ກ ດຈະກໍາທີິ່ຈະເຂົັ້າໄປແກ້ໄຂ ໃນດ້ານການຜະລ ດ, ການປກົປກັຮັກສາ, ການອະນ ລັກ 

ແລະ ປາ່ໄມ້ບ້ານ. ແຜນງານ ຄາດຫວັງວາ່ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງບວກຕົັ້ນຕ  ໃຫ້ແກ ່ ລະບບົນ ເວດປ່າໄມ ້ ແລະ 

ປະຊາຊົນທອ້ງຖ ິ່ນ, ໂດຍອງີໃສ່ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. ເຖີງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບທາງລົບ

ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ (ຄວາມສ່ຽງ UNI ຫ  ືES) ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໄດ,້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພ ຈາລະນາ. ຄວາມສ່ຽງ ES ຖື

ວ່າເປັນຂະຫນາດກາງ ສໍາລັບ PS 1, 2 ແລະ 5, ແລະ ຕ່ໍາ ສໍາລບັ PS 6.  

 

ຊວີະນາໆພນັ (PS 6)  

ຜນົກະທບົ ທາງລົບ ຈາກ ໂຄງການ ຕ ໍ່ ຊວີະນາໆພນັ ຖກືປະເມນີວາ່ມຕີໍາ່. ກ ດຈະກາໍທງັໝົດ ຂອງໂຄງການ ຈະຖືກຈັດ

ຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຢູ່ໃນທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ (ນັັ້ນກ ຄື ທີິ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການນໍາໃຊ້ສໍາລັບເຮັດກະສ ກໍາແລ້ວ) ຫ  ືຢູ່ໃນທີິ່ດ ນປ່າໄມ.້  

  

ຢູ່ພາຍໃນປາ່ປອ້ງກັນ ແລະ ປາ່ສະຫງວນ, ຈະສົົ່ງເສີມສະເພາະ ພັນຕົັ້ນໄມ້ພືັ້ນເມືອງເທົົ່ານັັ້ນ ຖ້າຈະມີການປູກພືດຊະນ ດ

ໃດໜຶິ່ງ (ອີງຕາມແຜນຄ ້ມຄອງ ທີິ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ). ການຟືັ້ນຟູ ໂດຍທໍາມະຊາດ ມີບລູ ມະສ ດຫ າຍກວ່າ ການຊ່ວຍຟືັ້ນ

ຟູ, ແຕ່ແນ່ນອນວ່າ ມັນກ ຂຶັ້ນກັບ ເງືິ່ອນໄຂສະເພາະສະຖານທີິ່. ການຄັດເລືອກ ຊະນ ດພັນ ຈະອງີໃສ່ຫ ກັການ ຂອງ ການ

ຈັບຄູ່ຊະນ ດພັນ ເຂົັ້າກັບສະຖານທີິ່, ຊືິ່ງຮັບປະກັນວ່າ ຊະນ ດພັນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ມຄີວາມເຫມາະສົມ ເມືິ່ອເບີິ່ງ

ສະພາບເງືິ່ອນໄຂ ທາງສີິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ພູມສາດຊີວະພາບ.  

 

ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່, ໂຄງການ ມທີາ່ແຮງ ທີິ່ຈະປັບປ ງ ການຕ ດຕາມກວດກາຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່

ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່ ເນືິ່ອງຈາກ ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາລະບົບການຕ ດຕາມກວດກາການຕັດໄມ້

ທໍາລາຍປາ່ຂັັ້ນແຂວງ (PDMS) ທີິ່ຈະເລັົ່ງລັດ ການກວດສອບ ການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ແລະ ປັບປ ງ ການຕ ດຕາມ ແລະ 

ການປະຕ ບັດກົດໝາຍ. ໂຄງການ 1 ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການປັບປ ງ ຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ ທີິ່ໄດມ້າດຕະຖານ, ໄດ້

ສະໜອງ ການຝຶກອົບຮມົ ກຽ່ວກັບ ລະບົບການຕ ດຕາມກວດກາການທາໍລາຍປ່າໄມ້ຂັັ້ນແຂວງ (PDMS), ແລະ ໄດ້

ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ລະບົບ PDMS ໃນ 3 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ໄຊຍະບລູີ, ຫ ວງພະບາງ). ກ ດຈະກາໍ

ຕ່າງໆ ແມ່ນມີແຜນ ທີິ່ຈະສືບຕ ໍ່ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 2.  

 

ໂຄງການ ຈະສະໜັບສະໜູນ ການຄ ້ມຄອງປາ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີິ່ແນໃສ່ ປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ຍັງສະໜອງ ກົນໄກທີິ່ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ແກບ່ັນດາຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອໄດຮ້ັບ

ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແບບຍືນຍົງ (ຜ່ານທາງ ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມຄ ມ້ຄອງ 
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ແບບສະໝັກໃຈ, ສັນຍາ ວາ່ດ້ວຍການອະນ ລກັປາ່ໄມ້ບ້ານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ການລາດຕະເວນ ຂອງ ບາ້ນ. ). 

ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ທີິ່ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ອ ທະຍານແຫ່ງຊາດ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຕ ດຕາມ ຜົນ

ກະທົບທາງລບົ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນ ຢ່າງໃກ້ຊ ດ. 

 

ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນການປະກອບອາຊບີ (OHS) ໃນຂະແໜງປາ່ໄມ ້(PS 2) 

ຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ ແມນ່ ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນການປະກອບອາຊີບ ຂອງ ພະນັກງານປາ່ໄມ້. 

ກ ດຈະກໍາປາ່ໄມ ້ ມີຄວາມສ່ຽງຫ າຍຢ່າງ ໃນດ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນການປະກອບອາຊີບ, ລວມທງັ 

ຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພມູສັນຖານ ແລະ ປັດໄຈ ຂອງ ສະຖານທີິ່ (ເຊັົ່ນ: ພືັ້ນດ ນທີິ່ມືິ່ນ ຫ  ືບ ໍ່ລຽບ, ຄອ້ຍຊັນ, ການ

ຕົກຂອງຫີນ), ຕົັ້ນໄມ້ ຫ  ືງ່າໄມລ້ົັ້ມ, ຈັກຕັດໄມ້ (ລວມທງັ ການນໍາໃຊ ້ທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ທີິ່ນໍາໄປສູ່ ການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ

, ການຢັນ, ສຽງດັງ, ການສັົ່ນສະເທືອນຂອງແຂນ ແລະ ມ)ື, ແລະ ການລາກແກ່ ແລະ ການເອົາໄມລ້ງົ, ແລະ ອືິ່ນໆ.127  

 

ເຖງີຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ຄວາມສຽ່ງນີັ້ ແມນ່ຖກືປະເມນີວາ່ມຕີໍາ່. ພະນັກງານທີິ່ ໂຄງການ ຈ້າງມາໂດຍກົງໂດຍ ຈະບ ໍ່ມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ຢູ່ໃນການດໍາເນີນການຕັດ. ພະນັກງານປາ່ໄມ້ ອາດຈະເຮັດວຽກໃຫລ້ັດຖະບານ ຫ  ື ຢູ່ໃນການຫ້າງຫາກະກຽມ

ສັນຍາອືິ່ນໆ ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນທາງອ້ອມ ຜ່ານທາງ ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລາ້ ຈາກໂຄງການ ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ຂອງ ກ ດຈະ

ກໍາການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍງົ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ (ພາຍໃນ ໝາກຜົນທ ີ3).  ປະເພດວຽກ ອາດຈະປະກອບມ ີ

ການສືບຕ ໍ່ຕັດ ແລະ ການຂ ດຄົັ້ນໄມ ້ຂັັ້ນສ ດທ້າຍ. ການບັນທຶກອ ບັດຕ ເຫດ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງພະນັກງານປ່າໄມ ້

ແມ່ນບ ໍ່ມີ ຫ  ືເຂົັ້າເຖີງໄດ.້ ຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ໄດປ້ກຶສາ ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນ ຈໍານວນອ ບັດຕ ເຫດທີິ່ຕ່ໍາ ໃນຊຼຸມປຫີວ່າງບ ໍ່ດົນມານີັ້.  

 

ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ແລະ ບົດແນະນໍາ ດ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການປະກອບອາຊີບ (OHS) 

ແມ່ນມີໄວ້ ສໍາລບັພະນັກງານປ່າໄມ້, ແລະ ຈະຖືກນໍາໃຊ ້ໂດຍ ແຜນງານ: 

▪ FAO (2019) - “ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການປະກອບອາຊີບ ຢູ່ໂມດູນປາ່ໄມ້” ສໍາລບັ ພະນັກງານ

ປ່າໄມ້128  

▪ ILO (1998) - “ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບ ຢູ່ໃນວຽກງານປາ່ໄມ”້ 

 

 
127 FAO 2019  
128 http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/occupational-health-and-safety-in-forestry/tools/en/ 

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/occupational-health-and-safety-in-forestry/tools/en/


 Page 93 

 

 ກະສ ກາໍ  

 ສະພາບເສັັ້ນທຽບຖານ 

ລະບບົການຜະລ ດກະສ ກາໍທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານ 

ຂະແໜງກະສ ກໍາ ເປັນແຫ ່ງດໍາລງົຊີວ ດຢູ່ຕົັ້ນຕ  ຂອງ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນປ ີ2019 ມັນກວມ

ປະມານ 60% ຂອງການຈ້າງງານທົົ່ວປະເທດ (WB, n.d.). ສະຖ ຕ ກ່ຽວກັບ ການເຄືິ່ອນໄຫວເສດຖະກ ດ ມີການຂືັ້ນ

ລົງ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຍ້ອນລັກສະນະຂອງບາງອາຊີບ ທີິ່ຂືັ້ນກບັລະດູການ ແລະ ການຕົກຂອງຝົນ ຢູ່ໃນຂະແໜງກະສ ກໍາ. 

ປະມານ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງ ປະຊາກອນ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 3 ໃນ 4 ຂອງ ຄົວເຮອືນ ໄດ້ລາຍງານວາ່ ເປັນ

ເຈົັ້າຂອງທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ (ສູນສະຖ ຕ  ແຫ່ງຊາດລາວ ປີ 2015). 

 

ຂະແໜງກະສ ກໍາ ແມ່ນເປັນຂະແໜງ ທີິ່ມີຜະລ ດຕະຜົນຕ່ໍາ, ມີການເຮັດກະສ ກໍາ ແບບກ ້ມຢູ່ກ ້ມກ ນ ແລະ ເປັນວຽກງານ

ບ ໍ່ເປັນທາງການ ຫ  ືເປັນວຽກຂອງຄອບຄົວ ທີິ່ມີລາຍຮັບຕ່ໍາ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກບ ໍ່ດີ. ເພືິ່ອເພີິ່ມທະວ ີຜະລ ດຕະ

ຜົນ, ການພັດທະນາ MSME ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ໄດຖ້ືກກາໍນົດ ເປັນປັດໄຈທີິ່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ທີິ່ສໍາຄັນ ຕ ໍ່ 
ເສດຖະກ ດແຫ່ງຊາດ. ການເຂົັ້າເຖ ງ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ມກັຈະບ ໍ່ມີ ແລະ ການປົກຄ ້ມ ຂອງ ປະກັນສ ຂະພາບ 
ຍັງຕ່ໍາ, ພຽງແຕ່ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດ້ ໃນສະພາບ ຂອງ ການຈ້າງງານທີິ່ເປັນທາງການ ເທົົ່ານັັ້ນ. ອາຍ ການເຮັດວຽກຕໍ່າສ ດ 

ແມ່ນ 14 ປີ ໂດຍອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວາ່ດ້ວຍແຮງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ (ປີ 2013). ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໃນເຂດຊົນ

ນະບົດ, ແຮງງານເດັກຍັງເປັນບັນຫາ ໂດຍມປີະມານ 15 ເປີເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍ ທີິ່ເຮັດວຽກ.129  

 

ເຂດເນີນສູງ ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ມລີັກສະນະເປັນພູພຽງ ບວກກັບ ພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ເປັນທີິ່ດ ນຮາບພຽງ.130 ໃນຈໍາ

ນວນ ຄອບຄົວຊາວກະສ ກອນທັງໝົດ 783,000 ຄົວເຮືອນ ໃນທົົ່ວປະເທດ, ປະມານ 21% ດໍາລົງຊີວ ດ ຢູ່ໃນເຂດ

ເນີນສູງພາກເໜືອ. ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ຕ ໍ່ ຄົນ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນຢູ່ລະຫວາ່ງ 0,32 ຫາ 0,38 

ເຮັກຕາ; ຂະຫນາດທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນຢູ່ລະຫວາ່ງ 1 ຫາ 2 ເຮັກຕາ.131   

 

ພືດຕົັ້ນຕ ທີິ່ປູກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມນ່ເຂົັ້າ, ສາລີ ສໍາລບັເປັນອາຫານສັດ, ກາເຟ, ຊາ, ຢາງພາລາ, ພືດຜັກ, ຮາກແປ້ງ ແລະ 

ຖົົ່ວ. ນອກນັັ້ນ, ຍງັມກີານລ້ຽງສັດ ຄື ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ ແລະ ສັດນໍໍ້າ ຊືິ່ງເປັນສ ນຄ້າທີິ່ມກີານຂະຫຍາຍຕົວ ຫວ່າງບ ໍ່ດົນ

ມານີັ້ (ລັດຖະບານລາວ ປີ 2015). ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ທີິ່ເປນັເຂດເນີນສູງ, ການປູກເຂົັ້ານາປີ (ໃນເຂດທົົ່ງພຽງ 

ແລະ ເນີນສູງ), ສາລີ ແລະ ພືດຜັກ ແມ່ນເປັນໜືິ່ງໃນບັນດາພືດກະສ ກໍາຕົັ້ນຕ ທີິ່ປກູ (ຮູບຂາ້ງລ ່ມນີັ້). ລະບົບການຜະລ ດ

 
129 Lao PDRs Voluntary National Review on the implementation of the 2030 Agenda für Sustainable Development. 
2018. Available online: https://laopdr.un.org/sites/default/files/2019-08/2018%20VNR_0.pdf 
130 Onphanhdala et al. 2016 
131 Agricultural Census Office 2012 



 Page 94 

 

ກະສ ກໍາ ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານ ແມ່ນຕ ດພັນກັບ ພູມສັນຖານ. ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ມີພືັ້ນທີິ່ຮາບພຽງຫ າຍກວາ່ໝູ່ ເມືິ່ອ

ທຽບໃສ່ກັບແຂວງອືິ່ນໆ, ມີການຜະລ ດກະສ ກໍາ ແລະ ເຮັດນາເປັນສ ນຄ້າ ຫ າຍພ ສົມຄວນ. ຢູ່ໃນແຂວງອືິ່ນໆ ທີິ່ເປັນພູ/

ພູດອຍຫ າຍກວາ່ໝູ,່ ລະບົບການຜະລ ດໃນເຂດເນີນສູງ ແມ່ນເປັນສີິ່ງທີິ່ໂດດເດັົ່ນ. ມີການຍາດແຍງ່ກັນເພີິ່ມຂຶັ້ນ ສໍາລບັ

ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາເປັນສ ນຄ້າ ທີິ່ປະກອບສ່ວນ ໄປສູ່ທ່າອ່ຽງ ເມືິ່ອ ການເຮັດກະສ ກໍາເລືິ່ອນລອຍແບບກ ມ້ຢູ່ກ ້ມກ ນ (ເຂົັ້າໄຮ,່ 

ພືດຜັກ ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ພືດເສດຖະກ ດບາງຢ່າງ (ເຊັົ່ນ: ສາລ,ີ ໝາກເດືອຍ ແລະ ມັນຕົັ້ນ) ຫັນໄປສູ່ ພືັ້ນທີິ່ເຂດເນີນ

ສູງ ທີິ່ມຄີວາມເໝາະສົມໜ້ອຍລງົ. ສໍາລັບຂ ໍ້ມູນເພີິ່ມຕືິ່ມ ກ່ຽວກບັຫົກແຂວງ ຂອງ ໂຄງການ, ໃຫ້ເບ ິ່ງ ບົດສຶກສາ

ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ທີິ່ໄດກ້ະກຽມ ສໍາລັບໂຄງການ 2. 

 

 
 

ຮບູ 10. ພດືກະສ ກາໍຕົັ້ນຕ  ຢູໃ່ນບນັດາແຂວງເປົັ້າໝາຍ (ຈາໍນວນ ຮຕ ທີິ່ໄດປ້ກູ) 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ອີງຕາມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປືັ້ມສະຖ ຕ ປະຈໍາປີ 2019   

 

ການເຮດັໄຮເ່ລືິ່ອນລອຍ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ ການຕດັໄມທ້າໍລາຍປາ່ 

ມີແຮງຜັກດັນ ທີິ່ສະລັບສັບຊອ້ນລະຫວ່າງ ຄວາມປກົຫ ້ມຂອງປາ່ໄມ້, ພືດຟືັ້ນຟູ ແລະ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ຢູ່ໃນລະບົບການ

ຜະລ ດກະສ ກໍາເຂດເນີນສູງ. ປ່າໄມ້ຕາມເນີນພູ ມັກຈະຖືກບ ກເບີກ ໃຫ້ເປັນທີິ່ດ ນກະສ ກາໍ (ໂດຍປົກກະຕ ແລ້ວ ແມ່ນ

ນໍາໃຊ ້ການເຮັດກະສ ກໍາ ແບບເລືິ່ອນລອຍ), ຊືິ່ງໃນທີິ່ສ ດ ກ ຖືກປະຖ ັ້ມໄວ້ເປັນທີິ່ດ ນຮົກເລົົ່າ ເມືິ່ອທີິ່ດ ນ ບ ໍ່ສາມາດທໍາ

ການຜະລ ດໄດ້ອີກຕ ໍ່ໄປ. ຈາກນັັ້ນ ຊາວບ້ານຫັນປຽ່ນ ການປູກຝັງຂອງຕົນ ໄປສູ່ ປ່າໄມທ້າໍມະຊາດ ຫ  ືພືັ້ນທີິ່ສໍາລັບພືດ

ຟືັ້ນຟູ ທີິ່ໃນເມືິ່ອກອ່ນ ໄດເ້ປັນທີິ່ດ ນຮົກເລົົ່າ. ທີິ່ດ ນຮົກເລົົ່າ ໄດຜ່້ານການຟືັ້ນຟູໂດຍຕາມທາໍມະຊາດ, ແລະ ຖືເປັນທີິ່ດ ນ
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ປ່າໄມ ້ ໂດຍອງີຕາມ ນ ຍາມປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ. ການນ າໃຊ ້ ວ ທີການເຮັດໄຮເ່ລືິ່ອນລອຍ ສາມາດນໍາໄປສູ່ ການຕັດໄມ້

ທໍາລາຍປາ່ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປາ່ໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ຍ້ອນໄຟໄໝ້ປາ່ ທີິ່ບ ໍ່ສາມາດຄວບຄ ມໄດ້. ການປຶກສາຫາລື ກບັ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຢູ່ໃນໝົດທ ກແຂວງ ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານ ໄດໃ້ຫ້ຂ ໍ້ສັງເກດວ່າ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ ແມ່ນເປນັ

ສາເຫດຕົັ້ນຕ  ຂອງ ການທໍາລາຍປ່າໄມ:້ 

 

ຕາຕະລາງ 18. ສາເຫດ ການຕດັໄມທ້າໍລາຍປາ່ ແລະ ການເຮດັໃຫປ້າ່ໄມເ້ສືິ່ອມໂຊມ ທີິ່ມາຈາກການຜະລ ດກະສ ກາໍ 

ທີິ່ໄດຖ້ກືກາໍນດົ ຜາ່ນທາງ ການປກຶສາຫາລ ືຂອງ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ 

 
ສັນຍາລັກ: ລະດັບຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ແຕ່ລະສາເຫດ ແມ່ນອີງໃສ່ ມາດຕາສ່ວນ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມມ 

ຢູ່ໃນແຂວງ. “+” ສະແດງເຖ ງ ລະດັບຄວາມສໍາຄັນ ຕ ໍ່ ແຂວງ, “+++” ແມ່ນ “ຂ້ອນຂ້າງສູງ”, ແລະ “+” ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່າ. 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ເອກະສານ ERPD, ໜ້າ. 39 

ເຖີງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ມັນຈໍາເປັນທີິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈໍາແນກ ລະຫວ່າງ ຮູບແບບການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ທີິ່ແຕກຕາ່ງກັນ. 
ລັດຖະບານ ຈໍາແນກໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ ໄຮ່ໝູນວຽນ ແລະ ການບ ກລ ກເຂົັ້າໄປໃນ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ ທີິ່ຖືກ
ກໍານົດ ຢູ່ຂັັ້ນບາ້ນ (ຖາງປາ່ເຮັດໄຮ່). ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ມປີະເພນີມາແຕ່ດົນນານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 
ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ. ເຂດແດນທີິ່ຈໍາແນກຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ແລະ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ ແມ່ນເປັນ
ປັດໃຈຄວາມສໍາເລັດ ທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ການສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄົງ ທາງພູມ ທັດ.  

ດັົ່ງນັັ້ນ, ໂຄງການ ຍັງຈະອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການປະຕ ບັດເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນແບບດັັ້ງເດີມ, ເມືິ່ອພ ຈາລະນາ

ຢູ່ໃນຂະບວນການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນໂດຍລວມ ແລະ PLUP. ຈ ດສ ມຕົັ້ນຕ  ແມ່ນຈະຮັກສາ ພູມ ທັດ ໃຫໝັ້ັ້ນ
ຄົງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ/ຫ ີກເວັັ້ນ ອັນທີິ່ເອີັ້ນວ່າ ການບ ກເບີກ ເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ.  

 

ການເຮດັກະສ ກາໍ ແບບກ ມ້ຢູກ່ ມ້ກ ນ 

ຂະແໜງກະສ ກໍາ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີ ຊາວກະສ ກອນທີິ່ເຮັດພ ກ ້ມຢູ່ກ ້ມກ ນ ແລະ ມລີັກສະນະ ສ້າງຜົນຜະລ ດຕ່ໍາ, ໃນ

ບັນດາເຫດຜົນອືິ່ນໆ ຍ້ອນມີການນໍາໃຊ້ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າທີິ່ມີຄ ນນະພາບສູງ ໜ້ອຍ ເຊັົ່ນ: ແກ່ນ ຫ  ືຝ ່ນ, ຄ ນນະພາບຂອງ

ດ ນຕ່ໍາ, ຊົນລະປະທານມີຂ ໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ການຄອບຄອງທີິ່ດ ນບ ໍ່ໝັັ້ນຄົງ. ເຖ ງແມ່ນວາ່ ການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ 

ແມ່ນເປັນບູລ ມະສ ດການພັດທະນາ ສໍາລັບ ປະເທດ, ມັນແມ່ນສ ິ່ງທາ້ທາຍຕົັ້ນຕ  ສໍາລບັ ຫ າຍຄົວເຮືອນ ໃນເຂດ
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ຊົນນະບົດ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຄາດຄະເນວ່າ 25% ຂອງ ຄົວເຮອືນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນອຶດສະ

ບຽງອາຫານ.132 ການບ ລ ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ມີຄ ນນະພາບຕໍາ່ ແລະ ມີຂອບເຂດຈໍາກັດໃນການເຂົັ້າເຖີງ ເນືິ່ອງຈາກ

ມີຊັບພະຍາກອນ (ມະນ ດ ແລະ ເງ ນ) ໜ້ອຍ. ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສ ກໍາ ແມ່ນແຍກກັນຫ າຍ, ໂດຍມອີົງການຈັດຕັັ້ງຊາວ

ກະສ ກອນ ແລະ ສະຫະກອນ ທີິ່ມຂີ ໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ທີິ່ອ່ອນແອ ລະຫວາ່ງ ບັນດາຜູ້ມີບົດບາດ ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນ

ຄ່າ (GIZ, ປ ີ2018). ນອກຈາກນັັ້ນ, ເຮັດໃຫ ້ຄະແນນທ ລະກ ດດ້ານກະສ ກໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 37.10 ໃນ 

100 ໃນປີ 2019 ຊືິ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດ ຢູ່ຕ່ໍາກວ່າອັດຕາສະເລ່ຍ ແລະ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນ ຂົງເຂດທີິ່ຫ າກຫ າຍ ທີິ່ຂະແໜງການ

ຍັງຂາດເຂີນ ໂດຍສະເພາະຕົວຊີັ້ວດັ: ການສະໜອງແນວພັນ, ການຂຶັ້ນທະບຽນຝ ່ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມຍືນຍງົ ແກ່ 

ການລຽ້ງສັດ (WB, 2019).   

ແຮງຜກັດນັການຄາ້ ພາຍໃນພາກພືັ້ນ 

ຂະແໜງກະສ ກໍາ ແມ່ນເປັນຂະແໜງການໃຫຍ່ອັນດັບທ ີ5 ສໍາລັບ ການລງົທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. ໃນປ ີ2019, 

ໄດມ້ີການລົງທຶນ ປະມານ 50 ລາ້ນໂດລາ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງນີັ້. ບັນດາປະເທດ ທີິ່ລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສ ກໍາ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ

ກັບ ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ ຫວຽດນາມ, ມາເລເຊຍ, ຈີນ ແລະ ໄທ. ສປປ ລາວ ໄດເ້ຮັດວຽກ 

ໂດຍມີສັນຍາການຮ່ວມມກືັບ ປະເທດອືິ່ນໆ, ລວມທັງຈີນ ແລະ ບນັດາປະເທດເອລີົບ. ເຖີງຢາ່ງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຂະແໜງກະ

ສ ກໍາ ຍັງຕ ໍ່ສູ້ ເພືິ່ອບັນລ  ມາດຕະຖານການສົົ່ງອອກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ຍ້ອນມີສ ິ່ງທາ້ທາຍຫ າຍຢ່າງ ປະເທດ

ປະເຊີນ (ສປປ ລາວ, 2021a).  

ການຄ້າສາກົນທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຕະຫ າດ ທີິ່ເປີດກວາ້ງ ມອີ ດທ ພົນໂດຍກົງ ແກ ່ຂະແໜງກະສ ກໍາ ທີິ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອ. 
ເຂດເນີນສູງ ທາງພາກເໜືອ ນັບມືັ້ຖືກເບີິ່ງວາ່ ເປັນສະເໝືອນພືັ້ນຖານການຜະລ ດກະສ ກໍາ ທີິ່ມຄີວາມຕ້ອງການສູງ 

ເຊັົ່ນ: ສາລີ ສໍາລບັເປັນອາຫານສັດ, ເຂົັ້ານາປີ ຫ  ືຢາງພາລາ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການເຮັດກະສ ກໍາ ແບບມີສັນຍາ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນຢູ່ໃນ

ພາກພືັ້ນ: ຊາວກະສ ກອນ ໄດ້ຮັບ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າ (ເຊັົ່ນ: ແກ່ນພືດ, ປ ຸ໋ຍ), ທຶນແລະ ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກະສ ກໍາ, ແລະ 

ໃນທາງກັບກັນ ທີິ່ດ ນ ແລະ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າທີິ່ເປັນແຮງງານຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແມ່ນປະກອບສ່ວນ ແກ່ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ 

ແກ່ ຄູ່ສັນຍາ (ນັກລງົທຶນ). (ADB, 2018).   

ແຮງຜັກດັນ ການຄ້າຂ້າມແດນ ທີິ່ເພີິ່ມຂືັ້ນ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ ປະເພດພືດທີິ່ປກູ, ຫາກຍັງສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ການ

ຜະລ ດກະສ ກໍາ. ເຖ ງແມ່ນວ່າການເຮັດກະສ ກໍາແບບມີສັນຍາ ຈະສາມາດຮັບປະກັນ ໃຫຊ້າວກະສ ກອນ ມີລາຍຮັບທີິ່ໝັັ້

ນຄົງ, ແຕ່ມັນຍັງອາດສົົ່ງຜົນກະທບົ ຕ ໍ່ ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງ ການເຮດັກະສ ກໍາ, ແລະ ຂ ຂັດແຍງຕ ໍ່ທີິ່ດ ນ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ. 

 
132 Pimhidzai et al. 2014 in UNDP 2015 
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ການປກູເຂົັ້ານາ ແລະ ເຂົັ້າໄຮ ່

ເຂົັ້າແມ່ນເປັນອາຫານຫ ັກ ຢູ່ໃນປະເທດ. ມັນຖືກຜະລ ດ ດ້ວຍ ສອງລະບບົຄື: ເຂົັ້ານາ ແລະ ເຂົັ້າໄຮ່. ເຂົັ້ານາ ແມ່ນປູກ

ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ຮາບພຽງ; ພູມສັນຖານສ່ວນໃຫຍ່ ທີິ່ເໝາະສົມ ຢູ່ແຂວງຕ່າງໆ ມັກຈະປົກຫ ມ້ໄປດ້ວຍທົົ່ງນາ ຫ  ື ປະເພດ

ການເຮັດກະສ ກໍາເປັນສ ນຄ້າອືິ່ນໆ, ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງມີຂ ໍ້ຈໍາກັດ ໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດຊະນ ດນີັ້. ຂ ໍ້ຈໍາກັດຕົັ້ນຕ  ສໍາລັບ

ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄງົດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມ່ນພູມສັນຖານທີິ່ເປັນພູ ຂອງພາກພືັ້ນ, ແລະ ພືັ້ນທີິ່ຮ່ອມພູທີິ່ຈໍາກດັ 

ສໍາລັບປູກເຂົັ້ານາ.  

 

ຕາຕະລາງ 19. ການປກູເຂົັ້ານາປ ີແລະ ນາແຊງ ແລະ ເຂົັ້າໄຮ:່ 2015 – 2017 ໃນເນືັ້ອທີິ່ເປນັເຮກັຕາ. 

ແຂວງ ເຂົັ້ານາປ ີ ເຂົັ້ານາແຊງ ເຂົັ້າໄຮ ່
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 10,458 9585 9590 169 230 282 7176 6810 6434 
ອ ດົມໄຊ 15,387 15,282 15,290 207 253 186 10,500 8860 15,826 
ບ ໍ່ແກ້ວ 14,643 14,565 14,632 1486 1520 2360 7435 7300 7209 
ຫ ວງພະບາງ 13,949 14,093 13,496 1508 1560 1369 24,349 24,480 24,635 
ຫົວພັນ 12,632 12,770 12,580 1600 1500 1670 16,647 13,700 14,469 
ໄຊຍະບູລີ 32,236 32,390 34,321 2657 3364 2132 12,099 10,150 11,101 

ລວມ 99,305 98,685 99,909 7627 8427 7999 78,206 71,300 79,674 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ປຶັ້ມສະຖ ຕ ປະຈໍາປີ: 2016 ແລະ 2017. ພືັ້ນທີິ່ທີິ່ປູກ. ເຂົັ້ານາແຊງ ໝາຍເຖີງເຂົັ້າທີິ່ໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານຊ່ວຍໃນການປູກ. 

ເຂົັ້າໄຮ່ ແມ່ນເປັນພືດພືັ້ນເມືອງ ທີິ່ມີລັກສະນະ ປູກແບບໄຮເ່ລືິ່ອນລອຍ ຢູ່ ເຂດເນີນສູງ. ມັນຍັງຄງົເປນັພືດທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາ
ລັບຈ ດປະສົງໃນການກ ້ມຢູ່ກ ມ້ກ ນ ແລະ ຮັບປະກັນ ຄວາມຫມັັ້ນຄງົດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ. ຫ າຍຊຼຸມ

ຊົນ ມີປະເພນີປູກເຂົັ້າໄຮມ່າແຕ່ດົນນານ ແລະ ອາດຈະມັກລົດຊາດນໍາອີກ. ເຖີງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນແງ່ ຂອງ ລະບົບການ

ຜະລ ດ, ການປູກຝງັ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີ ແຮງງານ ທີິ່ມີສ ິ່ງທາ້ທາຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາ ແລະ ຜົນຜະລ ດ ແມນ່ຕ່ໍາ. ການປະຕ ບັດ

ທີິ່ບ ໍ່ຍືນຍງົທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ (ເຊັົ່ນ: ຊວ່ງເວລາປະໃຫ້ຮົກເລົົ່າສັັ້ນລົງ) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເສືິ່ອມໂຊມ (ດ ນເຈືິ່ອນ, 

ເຫດການດ ນຖະລົົ່ມຂະໜາດໃຫຍ່, ການຕົກຕະກອນ, ການຂະຫຍາຍພືັ້ນທີິ່ປູກຝັງ ໃນເຂດປາ່ໄມ)້. ຫ າຍເມືອງ ຢູ່ໃນ

ພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານ ມີແຜນທີິ່ຈະຫ ຼຸດເນືັ້ອທີິ່ປູກເຂົັ້າໄຮ ່ ຫ  ື ຮັກສາພືັ້ນທີິ່ປັດຈ ບັນ ເພືິ່ອສະກັດກັັ້ນການເຮັດໄຮ່
ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປ່າ.  

 

ຍັງປູກ ພືດຜັກຊະນ ດອືິ່ນ ສໍາລັບພຽງພ ກ ມ້ຢູ່ກ ້ມກ ນພາຍໃນຄອບຄົວ ໃນປະລ ມານທີິ່ຂອ້ນຂາ້ງໜ້ອຍ ໃນເຂດເນີນພູ, 

ເຖ ງວ່າ ຈະມີສະຖ ຕ ຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບ ພືັ້ນທີິ່ປູກຝັງ ແລະ ຜົນຜະລ ດ. 
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ການປກູພດືເສດຖະກ ດ  

ການປູກພືດເສດຖະກ ດ ປະສົບກບັ ຮອບວຽນລາຄາ ທີິ່ຂືັ້ນລງົກັບໄປກັບມາ (ເຊັົ່ນ: ສາລ,ີ ມັນຕົັ້ນ, ໝາກເດືອຍ, ແລະ 

ອືິ່ນໆ). ພືດເສດຖະກ ດ ກໍາລັງສົົ່ງເສີມ ລະບົບການຜະລ ດທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ຊະນ ດດຽວ, ລວມທງັ ການປກູພືດຊະນ ດດຽວ 
ແລະການປະຕ ບັດທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ຊະນ ດດຽວຫ າຍຂືັ້ນ ຊືິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ. ລັກສະນະ "ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຕົກຕໍາ່" ຂອງ ການປູກພືດເສດຖະກ ດ ຫ າຍຊະນ ດ ສາມາດສົົ່ງຜົນ

ກະທົບ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕ ໍ່ ການດໍາລົງຊີວ ດພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ. ໃນຂະນະທີິ່ ຊາວກະສ ກອນ ແລະ ຄົວເຮອືນ ຈໍານວນຫ າຍ 

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ສາລີ "ການຂະຫຍາຍຕົວ", ໃນຊ່ວງໄລຍະມີຄວາມສ່ຽງຫ າຍຢ່າງ ຕ ໍ່ ການດໍາລົງຊີວ ດພາຍ

ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ສາລໄີດ້ປະສົບກັບ ການຕົກຕໍາ່ ໃນປີ 2016 ເມືິ່ອ ລາຄາຕະຫ າດ ຫ ຼຸດລົງ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 

(ຕາຕະລາງ 20).133 ຊາວກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ຄົັ້ນພົບຕົນເອງວ່າ ເປັນຫນີັ້ເປັນສ ນ, ໂດຍມີ

ລະດັບ ຄວາມບ ໍ່ຫມັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີິ່ສູງຂືັ້ນ.134 ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງອືິ່ນໆ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບ ການເຮັດ

ກະສ ກໍາ ແບບມີສັນຍາ ແມ່ນເພ ິ່ງພາອາໄສ ພ ໍ່ຄາ້ ແລະ ບ ກຄົນສໍາຄນັອືິ່ນໆຫ າຍ ທີິ່ຢູ່ໃນເຄືອຂາ່ຍການຊືັ້ຂາຍສາລີ, ຊືິ່ງ

ເຮັດໃຫຄ້ວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວາ່ງ ຄົວເຮືອນ ເພີິ່ມຂືັ້ນ ແລະອືິ່ນໆ.135 ມີຜົນການສຶກສາໜຶິ່

ງ ໄດຄ້ົນພົບເຫັນວ່າ “ຊາວກະສ ກອນ ຮູດີ້ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ຈາກ ສາລີ, ແຕ່ບ ໍ່ມີໂອກາດອືິ່ນ ໃນການສ້າງລາຍຮັບ. 

ໃນຄວາມເປັນຈ ງ, ເຫັນວ່າ ການສຶກສາ ທີິ່ຈ່າຍດ້ວຍເງ ນ ທີິ່ມາຈາກການຂາຍສາລີ ແມ່ນເປັນວ ທີທີິ່ສໍາຄັນ ທີິ່ຈະຫ ຼຸດພົັ້ນ

ອອກຈາກ ຄວາມທ ກຍາກ, ແລະການຂະຫຍາຍການຜະລ ດເຂົັ້ານາ (ດ້ວຍເງ ນທີິ່ມາຈາກການຂາຍສາລີ) ແມ່ນວ ທີທີິ່ສໍາ

ຄັນ ທີິ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ.”136  

 

ຕາຕະລາງ 20. ເນືັ້ອທີິ່ (ເຮກັຕາ) ທີິ່ເລອືກປກູ ພດືເສດຖະກ ດ  

ແຂວງ ສາລ ີ ຜັກ ພືດປະເພດຫວົທີິ່ໃຫທ້າດແປງ້ 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 5490 5170 1790 3250 2635   2255 3190 2900 1940 
ອ ດົມໄຊ 58,930 58,685 56,320 12,220 11,665  10,725 1770 1925 1945 
ບ ໍ່ແກ້ວ 4285 4185 1595 835 845 995 180 180 185 
ຫ ວງພະ
ບາງ 

13,240 13,110 13,380 12,120 12,595 2600 4795 3270 2390 

ຫົວພັນ 31,550 31,640 9740 4790 6385 4850 2375 1415 1800 
ໄຊຍະບູລີ 61,530 62,205 61,645 11,395 13,535  15,555 12,255 15,960 15,960 

ລວມ 177,040 177,011 146,487 46,625 49,676 38,997 26,580 27,666 26,237 
ຫມາຍເຫດຕາຕະລາງ: ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ ແມ່ນມາຈາກ ປືັ້ມສະຖ ຕ ປະຈໍາປີ 2016 ແລະ 2017. ມີພຽງແຕ ່ການເລືອກພືດເສດຖະກ ດເທົົ່ານັັ້ນ ທີິ່ມີຢູ່

ໃນ ຕາຕະລາງ ຂອງປຶັ້ມປະຈໍາປີ. ພືດເປັນຫົວທີິ່ມີທາດແປງ ປະກອບມີ ມັນຕົັ້ນ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

 
133 Kallio et al. 2019 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Kallio et al. 2019, p. 193 
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ຕາຕະລາງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ສັງລວມຫຍ ໍ້ ມນັຕົັ້ນ ແລະ ສາລ ີໃນດ້ານ ລະບົບການຜະລ ດທົົ່ວໄປ, ສ ິ່ງທ້າທາຍ ພ້ອມດ້ວຍ ລະບບົ

ການຜະລ ດທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະ ການປະຕ ບັດເຮັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ ທີິ່ໄດຮ້ັບການສົົ່ງເສີມ ພາຍໃນແຜນງານ.  
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ຕາຕະລາງ 21. ຕວົຢາ່ງ ພດືອາຍ ສັັ້ນທົົ່ວໄປ ໃນເຂດເນີນສງູ ໃນດາ້ນລະບບົການຜະລ ດທົົ່ວໄປ ແລະ ການປະຕ ບດັເຮດັກະສ ກາໍທີິ່ດ ີທີິ່ມທີາ່ແຮງ ເພືິ່ອແກໄ້ຂສ ິ່ງທາ້ທາຍທົົ່ວໄປ ແລະ ອ ປະສກັ

ທີິ່ປະເຊນີກບັ ລະບບົການຜະລ ດທີິ່ມຢີູແ່ລວ້ 
ພືດ ລາຍລະອຽດຫຍ ໍ້ ຂອງ ລະບບົການຜະລ ດ ສ ິ່ງທ້າທາຍກບັ ລະບບົການຜະລ ດ ການປະຕ ບດັ ເຮັດກະເສດທີິ່ດ ີທີິ່ມທີາ່ແຮງ ທີິ່ສົົ່ງເສມີພາຍໃນແຜນງານ 

ສາລີ137 ▪ ສາລີ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ມີການນໍາ
ລະບົບການເຮັດກະສ ກໍາແບບມີ
ສັນຍາ ເຂົັ້າມາ ໃນຕົັ້ນຊຼຸມປີ 
2000, ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຕີບໂຕ

ສູງສ ດ ປະມານ ປີ 2007 ແລະ 

2008 ແລະ ນັບຕັັ້ງແຕ່ນັັ້ນມາ ກ ຢູ່
ໃນລະດັບຄົງທີິ່ - ໂດຍສະເພາະ ໃນ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ,138 ອ ດົມໄຊ ແລະ 

ຫົວພັນ. 

▪ ພືດອາຍ ສັັ້ນ ຖືກປູກ ຢູ່ໃນລະບົບ 
ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍໝູນວຽນ 
ທັງໃນທັງພືັ້ນທີິ່ຮາບພຽງ ແລະ ເນີນ
ສູງ. 

▪ ການປູກພືດຊະນ ດດຽວ ສໍາລັບ
ການຫມ ນວຽນ ຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ມັກ
ຈະຖືກນໍາໃຊ້, ທີິ່ນໍາໄປສູ່ການເລັົ່ງ 

ການເຮັດໃຫ້ທີິ່ດ ນເສືິ່ອມໂຊມລົງ. 

▪ ການເຮັດກະສ ກໍາຊະນ ດດຽວ ໃນເນືັ້ອທີິ່ດ ນ
ເປີັ້ນພູ, ແລະ ການນໍາໃຊ້ດ ນຕອນດຽວ ສໍາ
ລັບ ໝູນວຽນປູກພືດຊະນ ດດຽວຫ າຍຄັັ້ງ 
ຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສືິ່ອມ
ໂຊມຂອງທີິ່ດ ນ, ຄວາມອ ດົມສົມບູນຂອງ

ດ ນຫ ຼຸດລົງ, ແລະ ຜົນຜະລ ດຫ ຼຸດລົງຕາມການ
ເວລາ. 

▪ ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດທີິ່ເກີດໃໝ່ ເຮັດໃຫ້
ລະດັບການເກັບກ່ຽວຫ ຼຸດລົງ ແລະ ພືດລົັ້ມ
ຕາຍ 

▪ ຊີວະນາໆພັນຫ ຼຸດລົງ ຍ້ອນການເສືິ່ອມໂຊມ
ຂອງດ ນ ແລະ ໄລຍະເວລາທີິ່ປະໃຫ້ຮົກເລົົ່າ 
ຫ ຼຸດລົງ 

▪ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະເສດ ທີິ່ບ ໍ່ເຫມາະສົມ 
ເນືິ່ອງຈາກຫ າຍເຫດຜົນ (ຄວາມຮັບຮູ້ບ ໍ່
ພຽງພ  ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ສານເຄມີກະສ 
ກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ, ການຈັດຫາສານເຄມີ
ກະສ ກໍາ ຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍບ ໍ່ມີຄໍາ
ແນະນໍາເປັນພາສາລາວ, ຂາດອ ປະກອນ

▪ ສົົ່ງເສີມ ລະບົບ ການບ ກເບີກ ແລະ ປະໃຫ້ຮົກເລົົ່າເປັນເວລາ
ດົນນານ ແລະ ກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ 

▪ ການກະສ ກໍາ ແບບອະນ ລັກ ສາມາດເພີິ່ມທະວີ ຜະລ ດຕະຜົນ
ຂອງພືດ, ຫ ຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທຶນການຜະລ ດ, ປັບປ ງສະພາບດ ນ, 

ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືິ່ອນຂອງດ ນ, ແລະ ເພີິ່ມກາກບອນອ ນ

ຊີແກ່ດ ນ,  

▪ ການປູກແຊມ ແລະ ການປູກພືດປະສົມກັນ ສາມາດ ເພີິ່ມ
ການຜະລ ດລວມ ແລະ ຜະລ ດຕະຜົນ ຕ ໍ່ຫົວຫນ່ວຍຂອງດ ນ, 

ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍໃນດ້ານລາຍຮັບ, ເປັນການປົວແປງໄນ

ໂຕຣເຈນ, ຄວບຄ ມວັດສະພືດ, ການຮັກສາຄວາມປົກຫ ້ມ

ຂອງດ ນໃນໄລຍະຍາວ, ເປັນການອະນ ລັກຊີວະພາບຂອງດ ນ, 
ຊີວະມວນຈາກສ ິ່ງເສດເຫ ືອ ທີິ່ກັບຄືນເປັນວັດສະດ ອ ນຊີ ໃນ
ຮູບແບບ ຂອງ ຫຍ້າ ແລະ ຝ ່ນບົົ່ມ, ສ້າງສະຖຽນລະພາບແກ່

ດ ນ, ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ພືດຈະລົັ້ມຕາຍທັງໝົດ 

▪ ປັບປ ງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ກ່ຽວກັບສານເຄ
ມີກະສ ກໍາ ແລະ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າກະສ ກໍາ, ລວມທັງ ຄວາມສ່ຽງ

ຕ ໍ່ສ ຂະພາບຂອງມະນ ດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ມີການນໍາ

 
137 Note: One study found that “farmers were conscious of the limits of maize in terms of being a long-term sustainable land-use option, but had little alternatives for income generation” – Kallio et al. 2019, p. 
191 
138 Currently province is the largest producer of maize in the country, accounting for 22 % of national maize production. 
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ພືດ ລາຍລະອຽດຫຍ ໍ້ ຂອງ ລະບບົການຜະລ ດ ສ ິ່ງທ້າທາຍກບັ ລະບບົການຜະລ ດ ການປະຕ ບດັ ເຮັດກະເສດທີິ່ດ ີທີິ່ມທີາ່ແຮງ ທີິ່ສົົ່ງເສມີພາຍໃນແຜນງານ 
▪ ລະບົບການເຮັດກະສ ກໍາແບບສັນຍາ 

ທີິ່ສະໜອງ ແນວພັນສາລີທີິ່ໄດ້ຜ່ານ
ການປັບປ ງ ແລະ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າ
ກະສ ກໍາ ແກ່ ຊາວກະສ ກອນ ໄດ້ສະ
ໜັບສະໜູນ ການປູກສາລີຢ່າງດຽວ 
ລວມທັງ ການປູກພືດຊະນ ດດຽວ 
ໃນເນີນພູ, ຊືິ່ງເພີິ່ມບັນຫາເລືັ້ອງ
ຫຍ້າ ແລະ ສັດຕູພືດ. 

▪ ສາລີມັກຈະຖືກເກັບກ່ຽວ, ປອກ
ເປືອກ ແລະ ຕາກແຫ້ງ ຢູໃ່ນແຂວງ 
ກ່ອນທີິ່ຈະສົົ່ງໃຫ້ພ ໍ່ຄ້າຄົນກາງ ແລະ 
ພ ໍ່ຄ້າໃຫຍ່ ສໍາລັບ ທັງ ບ ລ ສັດພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ຄວາມປອດໄພ/ເສືັ້ອຜ້າປ້ອງກັນ ໃນເວລານໍາ
ໃຊ້, ອືິ່ນໆອີກ ທີິ່ລະບ ໄວ້ ຢູໃ່ນ ບົດສຶກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ມີລາຍລະອຽດຫ າຍກວ່າ
ນີັ້). 

ໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ (ໃຫເ້ບ ິ່ງພາກທີ 5 ແລະ 6 ສໍາລັບລາຍ
ລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ກ່ຽວກັບ ວ ທີການ ທີິ່ສີິ່ງນີັ້ຈະຖືກຮັກສາໄວ້) 

▪ ປັບປ ງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສານຕ້ອງຫ້າມ ແລະ 
ອັນຕະລາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

▪ ປັບປ ງຄ ນນະພາບ  ແລະ ການເຂົັ້າເຖ ງ ກ ດຈະກໍາສົົ່ງເສີມກະສ 
ກໍາ ເພືິ່ອສ ມໃສ່ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ກະສ ກໍາທີິ່ຊານ

ສະຫ າດ ແລະ ເຂົັ້າກັບສະພາບອາກາດ, REDD+ ແລະ ການ

ຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປ່າໄມ້. 

▪ ອີງໃສ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ຂອງ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2a ຂອງ FP) ສໍາລັບລາຍ
ລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ກ່ຽວກັບ ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ ທີິ່
ສົົ່ງເສີມ ພາຍໃນແຜນງານ. 

ມັນຕົັ້ນ139 ▪ ພືດອາຍ ສັັ້ນ ທີິ່ຖືກປູກ ໃນລະບົບ
ການຜະລ ດເລືິ່ອນລອຍ ແບບໝູ
ນວຽນ ໃນເຂດເນີນສູງ, ສ່ວນຫ າຍ
ແມ່ນຊາວກະສ ກອນທ ກຍາກ ເປັນ
ຜູ້ປູກ. 

▪ ຕາມປະເພດນີ ແມ່ນປູກເປັນພືດ
ລ້ຽງຊີບພ ໄດ້ກ ້ມກ ນ, ແຕ່ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ໃນທາງ
ການຄ້າ (ເຊືັ້ອໄຟຊີວະພາບ, 
ຜະລ ດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອືິ່ນໆ). 

▪ ການປະຕ ບັດແບບດັັ້ງເດີມຍັງຄົງຖືກນໍາໃຊ້ 
(ລະບົບນ ເວດເຂດເນີນສູງ, ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນການນໍາໃຊ້ແນວພັນທີິ່ມີຢູໃ່ນທ້ອງຖ ິ່ນ, 
ນໍາໃຊ້ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າພຽງເລັກນ້ອຍ) 

▪ ລະບົບການຜະລ ດໃນປະຈ ບັນ ເຮັດໃຫ້ຜົນ
ຜະລ ດຕໍ່າ, ຂາດສານອາຫານໃນດ ນ, ການ
ເຊາະເຈືິ່ອນຂອງດ ນແລະ ຄວາມເຊືິ່ອມໂຊມ
ຂອງທີິ່ດ ນ ເພີິ່ມຄວາມກົດດັນ ຕ ໍ່ ພືັ້ນທີິ່
ປ່າໄມ້ ສໍາລັບ ຊອກຫາ ທີິ່ດ ນ ທີິ່ມີຄວາມ
ອ ດົມສົມບູນຫ າຍຂຶັ້ນ. 

▪ ການປູກມັນຕົັ້ນຮ່ວມກັບພືດອືິ່ນໆ ສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ
ສ່ຽງ ທີິ່ພືດຈະລົັ້ມຕາຍ, ປັບປ ງຄວາມອ ດົມສົມບູນຂອງດ ນ, 
ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືິ່ອນຂອງດ ນ (ເຊັົ່ນ: ການນໍາໃຊ້ 
ເມັດພືດຕະກ ນຖົົ່ວ). 

▪ ການນໍາໃຊ້ ປ ຸ໋ຍທີິ່ສົມດູນ ແລະ ເໝາະສົມ ສາມາດເພີິ່ມຜົນ
ຜະລ ດ ແລະ ລາຍຮັບສ ດທ  

▪ ເຄືິ່ອງມືທີິ່ປັບປ ງ ສາມາດຖືກກ ໍ່ສ້າງຂືັ້ນ ໂດຍໃຊ້ວັດສະດ ທີິ່ມີ
ຢູ່ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອປັບປ ງ ການເກັບກ່ຽວ, ຕັດຮາກ ເພືິ່ອເຮັດ

 
139 Information from CIAT (2016) – Cassava Production in Lao PDR and Myanmar 
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ພືດ ລາຍລະອຽດຫຍ ໍ້ ຂອງ ລະບບົການຜະລ ດ ສ ິ່ງທ້າທາຍກບັ ລະບບົການຜະລ ດ ການປະຕ ບດັ ເຮັດກະເສດທີິ່ດ ີທີິ່ມທີາ່ແຮງ ທີິ່ສົົ່ງເສມີພາຍໃນແຜນງານ 
▪ ເກີດມີສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ ໃນອາຊີ140 ເປັນຕ່ອນແຫ້ງ ແລະ ສໍາລັບການຕັດໃບ ເພືິ່ອການຜະລ ດ

ຫຍ້າ. 141 

▪ ປັບປ ງຄ ນນະພາບ  ແລະ ການເຂົັ້າເຖ ງ ກ ດຈະກໍາການ
ສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ເພືິ່ອສ ມໃສ່ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ການ

ເຮັດກະສ ກໍາແບບຊານສະຫ າດ-ທີິ່ເຂົັ້າກັບສະພາບອາກາດ, 

REDD+ ແລະ ການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປ່າໄມ້. 

▪ ອີງໃສ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ຂອງ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2a ຂອງ FP) ສໍາລັບລາຍ
ລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ກ່ຽວກັບ ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ ທີິ່
ສົົ່ງເສີມ ພາຍໃນແຜນງານ. 

 
140 CIAT 2016; Newby (2016) – Cassava in Asia: Exposing the drivers and trajectories of the hidden ingredient in global supply chains 
141 CIAT 2016; Maung Aye and Howeler 2008 – Cassava in Laos: Enhancing sustainable production through farmer participatory research 
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ສວນກະສ ກາໍຖາວອນ ແລະ ຢາງພາລາ 

ສ່ວນກະສ ກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ສໍາລັບກ້ວຍ ແລະ ຢາງພາລາ ຍັງໄດ້ເກີດຂືັ້ນ ເປັນສາເຫດ ຂອງ ການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ໃນ
ທົດສະວັດທີິ່ຜ່ານມາ. ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ ພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ ຍັງມີທງັ ຂະໜາດໃຫຍ່ (ສໍາປະທານ) ແລະ ສວນຢາງພາລາຂະ

ໜາດນ້ອຍ, ເຖ ງແມ່ນວາ່ ຢູ່ໃນນີັ້, ຮອບວຽນ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຕົກຕໍ່າ ມີບົດບາດ ຢູ່ໃນພຶດຕ ກໍາຂອງຊາວ

ກະສ ກອນ.142 ໃນອານາຄົດ, ຄ ດວາ່ ສວນຢາງພາລາ ແລະ ສວນກ້ວຍ ໃນອະນາຄົດ ຈະບ ໍ່ແມ່ນ ສາເຫດ ຂອງ ການຕັດ

ໄມທ້ໍາລາຍປາ່ ອີກຕ ໍ່ໄປ, ຍອ້ນການປ່ຽນແປງ ນະໂຍບາຍ ຫວາ່ງບ ໍ່ດົນມານີັ້ ທີິ່ຈໍາກັດ ການຜະລ ດ ແລະ ແຮງຜັກດັນ

ຕະຫ າດ. ໃນຂະນະທີິ່ ໂຄງການ ຈະບ ໍ່ເຮັດວຽກກັບ ສວນປກູຂະຫນາດໃຫຍ່, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນ ທີິ່ຈະເຂົັ້າໃຈ ການ

ປູກກະສ ກໍາຕົັ້ນຕ  ແລະ ແຮງຜັກດັນ ຢູ່ໃນພາກພືັ້ນໂຄງການ.  

ຕາຕະລາງ 22. ເນືັ້ອທີິ່ (ເຮກັຕາ) ປກູກວ້ຍ ແລະ ຢາງພາລາ ຢູໃ່ນແຂວງ ຂອງແຜນງານ GCF 

 ເນືັ້ອທີິ່ (ເຮັກຕາ) ສວນກ້ວຍ ເນືັ້ອທີິ່ຢາງພາລາ 

ບ ໍ່ແກ້ວ 9,000-11,500 (143) 29,516 (144) 
ຫົວພັນ ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນ ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນ 
ຫ ວງນໍໍ້າທາ 1,275  (145) 33,400 – 35,500 (146) 
ຫ ວງພະບາງ ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນ  18,191 (147) 
ອ ດົມໄຊ 2,867(148) 28,392 (149) 
ໄຊຍະບູລີ 1,000 (150) 14,824 (151) 

 

ຢາງພາລາ 
ການປູກຢາງພາລາ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ ຜ່ານທາງ ການສົົ່ງເສີມ ໂດຍ DAFO ໃນນາມເປັນວ ທກີານ ຮກັສາ ການປະຕ ບັດ

ເຮັດໄຮເ່ລືິ່ອນລອຍ ແລະ ຜ່ານນັກລົງທຶນ ຈາກປະເທດເພືິ່ອນບາ້ນ ເຊັົ່ນ ຈີນ152 ແລະ ຫວຽດນາມ. ຊາວກະສ ກອນ ທີິ່ຢູ່

ໃນແຂວງພາກເໜືອ ຂອງລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ ເຮັດວຽກ ຜ່ານທາງສັນຍາການຜະລ ດ ກບັ ບ ຣ ສັດ ຢາງພາລາ ຂອງຈີນ. 
ການສໍາປະທານທີິ່ດ ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈໍາກັດ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການຜະລ ດ ຂອງ ຊາວກະສ ກກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ການ

ເຮັດກະສ ກໍາ ແບບມີສັນຍາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສວນຢາງພາລາ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ແມ່ນມລີັກສະນະເປັນການ

ສໍາປະທານທີິ່ດ ນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີິ່ອະນ ຍາດຍາດ ຈາກ ລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກ ນັກລງົທຶນຫວຽດນາມ. 

ຍ້ອນແນວນັັ້ນ, ແນວທາງປະຕ ບັດ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ຕ ໍ່ກບັ ການປູກຢາງພາລາ ຢູ່ໃນປະເທດ ແມນ່ບ ໍ່ຕ ໍ່ເນືິ່ອງ, ການ

 
142 Some LNT smallholder rubber farmers have cut down their rubber plantations to the tune of hundreds of hectares in recent years, 
but extent is not known exactly. See LNT PRAP. 
143 PDPI (2015), range of areas from 2015-2020 based on the Provincial SEDP 
144 Douangsavanh et al. (2008) in Hicks et al. (2009); PDPI (2015). Area in 2015 
145 Luang Namtha PRAP 
146 Data collected from individual district SEDPs for the periods from 2010-2015 and 2016-2020. 
147 2015, Luang Prabang PRAP 
148 PAFO Agriculture and Forestry Statistic Unit (2015) 
149 Area in 2013; Southavilay (2016); 
150 PAFO (2015) 
151 PPIO (2013) 
152 In particular, Chinese investments have seen Lao as a favorable destination for investing in rubber to supply the factories in China, 
and has been supported by Chinese government policy incentives to promote replacements to opium cultivation. 
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ຜະລ ດ ຂອງຊາວກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ຮັບການຊຼຸກຍູ້ໄປພ້ອມໆກັນ ກບັ ການສົົ່ງເສີມ ການປກູຢາງພາລາຂະໜ

າດໃຫຍ່ ທີິ່ອະນ ຍາດໃຫ້ນັກລງົທຶນຕ່າງປະເທດ.153 ໃນການປຶກສາຫາລືກບັພາກສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ ສໍາລັບ ພັດທະນາ

ເອກະສານ ER-PD, ຢາງພາລາ ໄດ້ຖືກກໍານົດວາ່ ເປັນສາເຫດຫ ັກ ຂອງ ການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ແລະ ການເຮັດໃຫ້

ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ຢູ່ໃນແຂວງສ່ວນໃຫຍ່ (ທງັໝົດ ໄດ້ກ່າວເຖີງ ຢາງພາລາ, ຍົກເວັັ້ນແຂວງຫົວພນັ). ມັນໄດ້ສົົ່ງຜົນ

ກະທົບອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນ, ເນືິ່ອງຈາກວາ່ ມັນກວມເອົາ ຢ່າງຫນ້ອຍ 120,000 ເຮັກຕາ ໃນຫົກແຂວງ 

ຂອງ ແຜນງານ. ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນໍໍ້າຮ່າ, ມັນເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ຈະເຫັນ ການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ປູກຢາງພາລາ ເຂົັ້າໄປໃນ

ປ່າສະຫງວນ.  

ເມືິ່ອສົມທຽບກັບ ພືດເສດຖະກ ດອາຍ ສັັ້ນ, ການຜະລ ດຢາງພາລາ ຕ້ອງການ ການລົງທຶນທາງດ້ານກະສ ກໍາ ໃນໄລຍະ

ກາງ ຫາ ໄລຍະຍາວ, ຊືິ່ງວ່າ ມີຜົນຕອບແທນຫນ້ອຍທີິ່ສ ດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 6-8 ປທີໍາອ ດ. ເຖ ງວ່າ ຈະມີການ

ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ຢາງພາລາ ຢູ່ໃນກາງຊຼຸມປ ີ2000 ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ຕາມ, ແຕ່ລາຄາໄດ້ຫ ຼຸດລງົ

ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນຊຼຸມປີຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີັ້ – ເນືິ່ອງຈາກວາ່ ການປູກຢາງພາລາໃນແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງພາກເໜື

ອອືິ່ນໆ ກໍາລງັເຂົັ້າສູ່ ໄລຍະທີິ່ຈະເກັບຜົນ.154 ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ຕ ໍ່ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ທີິ່ອີງໃສ່

ຢາງພາລາ. ຊາວກະສ ກອນບາງຄນົ ທີິ່ມີພືັ້ນທີິ່ປກູຢາງພາລາຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ ທີິ່ສາມາດຈ້າງແຮງງານ ທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນຄົວ

ເຮືອນ, ກໍາລັງຢ ດການກີດຢາງ ໂດຍຫວັງວ່າ ລາຄາຈະເພີິ່ມຂຶັ້ນໃນອະນາຄົດ. ຊາວກະສ ກອນອືິ່ນໆ ທີິ່ເພ ິ່ງພາອາໄສແຮງ

ງານໃນຄົວເຮືອນ ຕ້ອງໄດ້ປາດຢາງໃນລາຄາທີິ່ຕ່ໍາທີິ່ສ ດ ແລະ ພະຍາຍາມຟືັ້ນຟູ ການລງົທຶນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ 

ການດໍາລງົຊີວ ດຂອງຕົນ.   

ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ມປີະຕ ກ ລ ຍາ ຕ ໍ່ ສະພາບການຕະຫ າດທີິ່ມີການປຽ່ນແປງ ແລະ ການຂະຫຍາຍການປູກ

ຢາງພາລາຢ່າງບ ໍ່ຢ ດຢັັ້ງ, ໃນນັັ້ນ ມຫີ າຍແຂວງໄດຈໍ້າກັດ ການຂະຫຍາຍ ການປູກຢາງພາລາ, ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຢ ດສໍາປະທານ

ຢາງພາລາ.  

ມີຄວາມສ່ຽງໃຫຍ່ໆຈໍານວນຫນຶິ່ງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປູກຢາງພາລາ ທີິ່ໃນລະດັບໃດຫນຶິ່ງ,ສາມາດໄດ້ຮັບການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນ ໂດຍ ແນວທາງປະຕ ບດັ ການປູກພືດປະສົມ ຫ  ື ກະສ ກໍາປາ່ໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການຄັດເລອືກ

ສະຖານ ທີິ່ພຽງພ 155: 

▪ ມັນໃຊເ້ວລາ 6-8 ປ ີຈົນກ ິ່ວາ ພືດຈະແກ່ເຕັມທີິ່ ແລະ ສາມາດຮູ້ໄດ້ ເຖີງຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກ ດ. ການ
ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການປູກພືດປະສົມປະສານ ສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໄລຍະ
ສັັ້ນໄດ້ ໃຫ້ແກ ່ຊາວກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເພີິ່ມ ຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວຕ ໍ່ເສດຖະກ ດ. ໃນຂະນະ

 
153 Miles Kenney-Lazar, Grace Wong, Himlal Baral, Aaron J.M. Russell, Greening rubber? Political ecologies of plantation sustaina-
bility in Laos and Myanmar, Geoforum, Volume 92, 2018, Pages 96-105. 
154 Vongvisouk & Dwyer 2017; From 2011-2014 prices have plummeted from 14 yen/kg (~$2.54/kg) to 3.5 yen/kg (~$0.52/kg). 
155 Miles Kenney-Lazar, Grace Wong, Himlal Baral, Aaron J.M. Russell, Greening rubber? Political ecologies of plantation sustaina-
bility in Laos and Myanmar, Geoforum, Volume 92, 2018, Pages 96-105. 



 Page 105 

 

ດຽວກັນ, ການປກູພືດປະສົມປະສານ ກ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກ ຕ ໍ່ ລະບົບນ ເວດພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ ເນືິ່ອງຈາກມັນ

ປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງດ ນ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. 

▪ ຢາງພາລາ ມກັຈະຖືກປູກ ຢູ່ໃນທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈືິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ ມີ
ຄວາມສ່ຽງ ດ້ວຍຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ແນວທາງປະຕ ບັດ ການປູກພືດ
ປະສົມ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີັ້ ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ ຍອ້ນວາ່ ການປູກ

ຢາງພາລາ ບ ໍ່ແຂງ່ຂັນກັບ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ.   

▪ ການປູກຢາງພາລາ ມັກຈະມາພ້ອມກັບ ການໃຊ້ຢາຂ້າຫຍາ້ທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ. ໂດຍສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຕ ໍ່ ລະບົບນ ເວດ
ທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງດ ນ, ການນໍາໃຊ້ຢາຂາ້ຫຍາ້ ສາມາດໄດ້ຮັບແກໄ້ຂ ຜ່ານທາງ ແນວທາງ

ປະຕ ບັດ ການປູກພືດປະສົມ, ສົມທົບກັບ ການບ ລ ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ແລະ ການຝຶກອົບຮມົທີິ່ພຽງພ  ໃຫແ້ກ່ 

ຊາວກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ. 

▪ ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ ການປູກຢາງພາລາທົດ ຈະມາທົດແທນພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມ ້ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນການຕັດ
ໄມທ້ໍາລາຍປາ່ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ. ໃນສະພາບຂອງໂຄງການ, ຈະບ ໍ່ລົງທຶນເຂົັ້າໃນ ກ ດຈະກໍາ ກະສ 

ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ ໃນທີິ່ດ ນປ່າໄມ້. ມີສະເພາະແຕ່ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ຫ  ືພືັ້ນທີິ່ເສືິ່ອມໂຊມແຮງເທົົ່າ

ນັັ້ນ ທີິ່ຈະຖືກນໍາໃຊ ້ສໍາລັບ ເຮັດກະສ ກໍາ ເຊັົ່ນ: ການປກູຢາງພາລາ.   

▪ ການປູກຢາງພາລາຢ່າງດຽວ ສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ສະພາບອາກາດພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ນໍາໄປສູ່ອ ນຫະພູມ
ທີິ່ສູງຂຶັ້ນ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ໂຄງການ ຈະບ ໍ່ລົງທຶນ ໃສ່ໃນການປກູຢາງພາລາຂະໜາດໃຫຍ່. ໂດຍທົົ່ວໄປ, 

ແນວທາງປະຕ ບັດ ກະສ ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ ສ ມໃສ່ ການພັດທະນາ ຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງ ຊາວ

ກະສ ກອນຂະຫນາດນ້ອຍ.  

ເຖ ງແມ່ນວ່າ ແນວທາງປະຕ ບັດ ການປູກພືດປະສົມ ອາດເບ ິ່ງຄືວ່າ ເປັນເສັັ້ນທາງໄປສູ່ ການປກູຢາງພາລາ ແບບຍືນຍົງ, 

ແຕ່ຍັງມີສ ິ່ງທ້າທາຍຫ າຍຢ່າງ. ຈາກທັດສະນະທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ມັນສາມາດເປັນເລືັ້ອງຍາກ ທີິ່ຈະຊັກຊວນໃຫ້ ຊາວ
ກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ ເລອືກເຮັດ ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ ຫ າຍກວ່າ ການປກູພືດຊະນ ດດຽວ 

ເນືິ່ອງຈາກວາ່ ໂຕທີສອງ ໃຫ້ຜົນຜະລ ດຕ ໍ່ເຮັກຕາສູງກວາ ຍ້ອນຄວາມໜາແໜ້ນທີິ່ຫ າຍກວ່າ ຂອງ ຕົັ້ນຢາງພາລາ. ພ 

ເສດ ເມືິ່ອພ ຈາລະນາວ່າ ການສ້າງແຫ ່ງຢ່າງພາລາ ທີິ່ມີຄວາມຍືນຍງົ ທາງດ້ານສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ບ ໍ່ແມ່ນຜົນ
ຕອບແທນ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ຢູ່ ຕະຫ າດຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ການປູກພືດຊະນ ດດ່ຽວຂະໜ

າດໃຫຍ່ ກ ມຄີວາມເຂັັ້ມຂ ້ນ. ສ ດທ້າຍ ແຕ່ກ ບ ໍ່ໜອ້ຍສ ດ, ການປູກພືດປະສົມ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ

ເຕັກນ ກ ທີິ່ສາມາດເປັນສ ິ່ງທາ້ທາຍ ສໍາລບັ ຊາວກະສ ກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາ, ແລະ 

ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງຕ້ອງການ ການສະຫນັບສະຫນູນ ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາທີິ່ສໍາຄັນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈືິ່ງມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຊາວກະສ ກອນ

ຂະໜາດນ້ອຍ ອາດຈະມທີາ່ອ່ຽງ ທີິ່ຈະເລືອກປູກພືດຢ່າງດ່ຽວ ຫ າຍກວ່າ ແນວທາງປະຕ ບັດ ການປູກພືດປະສົມ; ຄວາມ

ສ່ຽງ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫ ຼຸດຜ່ອນ ໂດຍໂຄງການ ຜ່ານທາງ ການຝກຶອົບຮົມທີິ່ພຽງພ  ຂອງ ພະນັກງານສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ 

ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາກ ດຈະກໍາ ຢ່າງທົົ່ວເຖີງ.  
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ການປູກກ້ວຍ 

ການປູກກ້ວຍຍງັຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ໃນບາງແຂວງ, ແລະ ຖືກກໍານົດວ່າ ເປັນສາເຫດ ຂອງ ການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ຢູ່ໃນ

ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ, ອ ດົມໄຊ ແລະ ບ ໍ່ແກ້ວ.156 ໃນຂະນະທີິ່ ຕົວເລກທາງການ ແມ່ນ ຈໍາກັດ,  ໃນປີ 2015, ຄາດວ່າ 

ເນືັ້ອທີິ່ປກູກ້ວຍມີ 14.000 ກວ່າເຮັກຕາ. ມັນຍັງມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນ (ໃຫເ້ບ ິ່ງຮູບຂາ້ງລ ່ມນີັ້), 

ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີລາຍງານຫ າຍກ ລະນີ ກຽ່ວກັບ ຜົນກະທົບທາງລບົ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ຂະພາບຂອງມະນ ດ. 

ຄໍາສັົ່ງເລກທີ 483 ຂອງນາຍົກລດັຖະມົນຕີ ລົງວັນທີ 27 ມີນາ 2017 ໄດ້ອອກຄາໍສັົ່ງຫ້າມ ການສ້າງຕັັ້ງສວນກວ້ຍໃ

ໝ່, ແລະ ໄດ້ສະແດງເຈດຈ ານົງ ທີິ່ຈະຢ ດຕ  ສວນກ້ວຍໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ (ຜົັ້ງສາລ,ີ ຫ ວງນໍໍ້າທາ, ບ ໍ່ແກ້ວ, ອ ດົມ

ໄຊ. ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊບລູີ) ລວມທັງ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຍ້ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄມົ 

ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປູກກ້ວຍ. ແຜນງານ ຈະບ ໍ່ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງຕັັ້ງ ຫ  ືຂະຫຍາຍ ການປູກກ້ວຍ.  

 

 
ຮບູ 11. ຮບູພາບການຂະຫຍາຍການປກູກວ້ຍ ຢູທ່າງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ157 

ໝາຍເຫດຮູບ: ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບ ຈາກການປູກກ້ວຍຢ່າງດຽວ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນ. ການປູກກ້ວຍຢ່າງດຽວ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເນືິ່ອງຈາກ ມີການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາ 
ທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ. 

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ສໍາລັບສ່ວນກະສ ກໍາຖາວອນ ຂະຫນາດໃຫຍ່ 

 
156 Negative environmental and health impacts have been acknowledged by the GOL, and attempts to curtail banana plantations 
have started, albeit with mixed success as reported in the Vientiane Times. Although the government has imposed a moratorium on 
new banana concessions in six Provinces, and are planning to phase down banana production. However, assembly members said 
local authorities have found it difficult to implement, citing contract farming between investors and farmers, which require detailed 
measures to manage. http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Comply.php. In some Provinces visited, such as 
Luang Namtha, it was possible to see alternative crops beginning to replace banana plantations, such as sugar cane.  
157 At the 2nd Regional Land Forum in Bangkok, May 2018 by Mr. Phouvong Phaophongsavath, Deputy Director of Investment Pro-
motion Division, Investment Promotion Department, MPI. 

http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Comply.php
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ກົນໄກ ທີິ່ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາ ດູດຊັບແຮງງານເພີິ່ມຕືິ່ມ ຕ້ອງເປນັທີິ່ເຂົັ້າໃຈ ສໍາລບັຈ ດປະສົງໃນການວາງແຜນ ແລະ 

ຫ ຼຸດຜ່ອນ. ຖ້າທີິ່ດ ນທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ບ ໍ່ສາມາດດູດຊັບ ແຮງງານເພີິ່ມຕືິ່ມໄດ,້ ຫ ເືວົັ້າອີກຢ່າງຫນຶິ່ງ, ຜົນຕອບແທນ ຕ ໍ່ ແຮງ

ງານ ແມ່ນຕ່ໍາເກີນໄປ, ມຜົີນຫ າຍຢ່າງ ທີິ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຂອງ ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້:  

1. ການຂະຫຍາຍທີິ່ດ ນ ພາຍໃຕ້ ການກະສ ກໍາ (ບາງທີ ໄປຫາພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ຖືກກາໍນົດເປັນ “ປາ່ໄມທ້ີິ່ມີທາ່ແຮງ”);   

2. ການອົບພະຍົບອອກ ຊົົ່ວຄາວ ຫ  ືຖາວອນ ຂອງ ແຮງງານຄອບຄວົ ຈາກບອ່ນເຮັດກະສ ກໍາ;  

3. ໃນລະດັບທີິ່ນ້ອຍກວ່ານັັ້ນ, ການລງົເລ ກໃສ່ຢ່າງດຽວ ບົນຕອນດ ນທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ.  

ທາງເລອືກສ ດທາ້ຍ ແມ່ນບ ໍ່ຄອ່ຍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນບາງສ່ວນ ຍອ້ນເຫດຜົນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປະເມີນຜົນຄ່າຕອບ

ແທນ ຕ ໍ່ ແຮງງານ ແລະ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າອືິ່ນໆ ຂອງ ຊາວກະສ ກອນ ທີິ່ຄ ດໄວ້ກອ່ນ, ໂດຍອີງໃສ່ ລະບບົການເຮັດກະສ ກໍາ

ທີິ່ກວາ້ງຂວາງ. ທາ່ອຽ່ງກງົກັນຂາ້ມ ຢູ່ໃນເຂດເນີນສູງ ທາງພາກເໜືອ ແມ່ນວ່າ ປະຊາຊົນ ຂະຫຍາຍ ທີິ່ດ ນ ໄປເປັນ

ອັດຕາແຮງງານ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ສານເຄມີກະສ ກໍາ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເປັນຄວາມຈີງ ສໍາລັບ ພືດເສດຖະກ ດ ເຊັົ່ນ: 

ສາລີ. ອັນທີິ່ດ  ແມ່ນການຂະຫຍາຍພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ຕົນ ໂດຍການຈ້າງແຮງງານ (ບ ໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍທີິ່ດ ນ: ອັດຕາສ່ວນແຮງ

ງານ). 

 

ການຈດັຫາແນວພັນ ແລະ ວດັສະດ  

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີິ່ລງົນາມໃນ ສົນທ ສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ຊັບພະຍາກອນ ພັນທ ກໍາພືດ ສໍາລບັສະບຽງອາຫານ  

ແລະ ກະສ ກໍາ (IT-PGRFA) ທີິ່ແນໃສ່ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ຜ່ານທາງ ການອະນ ລັກ, ນໍາໃຊ ້ແລະ ຄ ມ້

ຄອງ ຊັບພະຍາກອນພັນທ ກໍາພືດ ສໍາລັບສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະສ ກໍາ ໃນທົົ່ວໂລກ. ສົນທ ສັນຍາ ຮັບປະກັນ ການນໍາ

ໃຊຊ້ັບພະຍາກອນພັນທ ກໍາຂອງພືດ ຂອງ ໂລກ ຢ່າງຍືນຍງົ, ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ທີິ່ຍ ດຕ ທໍາ ແລະ ເທົົ່າທຽມກັນ 

ທີິ່ເກີດຈາກ ການນໍາໃຊ,້ ພ້ອມທງັ ການຮັບຮູ ້ສ ດ ຂອງ ຊາວກະສ ກອນ. ເຖ ງແມ່ນວາ່ ຈະມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ຂອງ ພືດ 

ສໍາລັບກະສ ກາໍ, ຄວາມຫ າກຫ າຍ ທາງດ້ານພັນທ ກາໍພືດ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ໄພຂົົ່ມຂູທ່ີິ່ນັບມືັ້ນັບເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຢູ່ໃນລາວ. ອີງ

ຕາມບົດລາຍງານ ຂອງ ປະເທດ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບ ຂອງ PGRFA ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສາເຫດທີິ່ພາໃຫ້ມກີານ

ສູນເສຍແນວພັນພືດ ປະກອບມ1ີ58: 

▪ ທ່າອ່ຽງອັນວອ່ງໄວ ທີິ່ຫັນໄປສູ່ ການນໍາເອົາແນວພັນ ທີິ່ທັນສະໄໝເຂົັ້າມາ ເພືິ່ອເພີິ່ມຜະລ ດຕະຜົນ ໃນຂະແໜງ
ກະສ ກໍາຊົນນະບົດ ທີິ່ສົົ່ງຜົນ ເຮັດໃຫມ້ີການປ່ຽນ ຫ  ືສູນຫາຍໄປ ຂອງແນວພັນທອ້ງຖີິ່ນ (ເຊັົ່ນ: ເກີດມີບົດບາດ
ຂອງແນວພັນທັນສະໄໝ ໃນຂະແໜງຊົນນະບົດ) 

▪ ຄວາມສົນໃຈໜ້ອຍ ຕ ໍ່ ກັບພືດທອ້ງຖ ິ່ນ, ໂດຍສະເພາະ ໝາກໄມ້ທອ້ງຖ ິ່ນ ແລະ ຜັກບາງຊະນ ດ, ເນືິ່ອງຈາກ

ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ຜົນຜະລ ດ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງພວກມນັບ ໍ່ໄດດີ້. 

 
158 As listed in The State of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture in Lao PDR, Country report 2007, p. 18. Available 
online: http://lad.nafri.org.la/fulltext/2934-0.pdf 
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▪ ຄວາມສົນໃຈໜ້ອຍລງົ ຕ ໍ່ ການນໍາໃຊ ້PGRFA ຈໍານວນໜືິ່ງ (ໝາກໄມ້ທອ້ງຖ ິ່ນ ແລະ ດອກໄມປ້່າ) ເນືິ່ອງ

ຈາກມີຜົນຕ່ໍາ ຕ ໍ່ ເສດຖະກ ດຕະຫ າດ ໃນປັດຈ ບັນ. 

▪ ການຫັນປ່ຽນຈາກ ການກະສ ກໍາແບບດັັ້ງເດີມ ໄປສູ່ ການກະສ ກໍາແບບເນັັ້ນໃສ່ຕະຫ າດ (ພືດທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ສູງ ຕາມລະດູການ ຫ  ືຕາມຊ່ວງໄລຍະ) 

▪ ເປົັ້າໝາຍການຜະລ ດ (ຜົນຜະລ ດ) ພາຍໃຕ້ ການຄ ້ມຄອງປັດໃຈນໍາເຂົັ້າ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ຕ່ໍາ (ເຊັົ່ນ: ກອ່ນ 

ປີ 2010 ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງເປົັ້າໝາຍ ການຜະລ ດເຂົັ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫໄ້ດ ້3,2 ລາ້ນໂຕນ). 

▪ ການສວຍໃຊ້ ວັດຖຼຸພັນທ ກາໍຈໍານວນໜືິ່ງ ຢ່າງໄວ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ວັດຖຼຸພັນທ ກໍາ ທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ 
ແລະ ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ຈາກ ເຂດອະນ ລັກ (ເຊັົ່ນ: ຊະນ ດພັນກ້ວຍໄມ້ປາ່ ທີິ່ຫ ຼຸດລງົຢ່າງໄວວາ ຈາກ ເຂດປ່າໄມ້ ຢູ່
ທາງພາກໃຕ)້. 

▪ ການບ ກເບີກທີິ່ດ ນ 

▪ ການສືິ່ສານທີິ່ບ ໍ່ດີ ລະຫວາ່ງ ກ ່ມອະນ ລັກ ແລະ ອ ດສາຫະກາໍໄມ ້ເພືິ່ອປົກປ້ອງ ຊັບພະຍາກອນພັນທ ກາໍ ຈາກ ກ ດ
ຈະກໍາ ຂອງ ມະນ ດ 

▪ ຂາດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຝກຶອົບຮົມ ການຕ ດຕາມ ຊັບພະຍາກອນພັນທ ກໍາ 

▪ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ສັດຕູພືດ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ 

▪ ຂາດລະບບົເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ເພືິ່ອປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ການເຊາະເຈືິ່ອນ ທີິ່ມີຜົນຕ ໍ່ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພືດໃນລາວ ບ ໍ່ໄດ້ເກີດຈາກ ກ ດ

ຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ສະນັັ້ນ, ການຈັດຫາແນວພັນ ແລະ ວັດສະດ ປູກ ແບບຍືນຍົງສໍາລັບກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແມ່ນ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນ. ໂຄງການ ຈະບ ໍ່ສະໜັບສະໜູນ ບັນດາຈ ນລະວ ສາຫະກ ດ, ວ ສາຫະກ ດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

ພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ ໃນການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ໃນຕະຫ າດ ທີິ່ໄດຜ້ະລ ດ ຜະລ ດຕະພັນກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ 

ແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງການຈັດຫາແກ່ນພັນ ແລະ ວັດສະດ ພືດ ຢ່າງຍືນຍົງໃຫ ້ຜູ້ຜະລ ດພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ.    

 

ຈ ນລະວ ສາຫະກ ດ, ວ ສະຫາກ ດຂະໜາດ ນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໃນຂງົເຂດກະສ ກາໍ ແລະ ພາກເອກະຊນົ 

ໂຄງການທ ີ2 ສ້າງຂືັ້ນ ບົນບົດຮຽນຈາກໂຄງການທ ີ1 ແລະ ໄດ້ກໍານົດ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການເລັງໃສ່ ຈ ນລະວ ສະຫາ

ກ ດ, ວ ສາຫະກ ດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ (MSMEs) ໃນຂງົເຂດກະສ ກໍາ, ບອ່ນທີິ່ຂາດໂອກາດ ທາງດ້ານແຫ ງທຶນ 

ອັນເນືິ່ອງມາຈາກ i) ມກີານສະໜອງທຶນບ ໍ່ທົົ່ວເຖີງ ຈາກ ສະຖາບັນການເງ ນຂອງລາວ (FIs) ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ii) 

ອັດຕາດອກເບ້ຍທີິ່ສູງ ແລະ ບ ໍ່ເຫມາະສົມ ທີິ່ບ ໍ່ຈູງໃຈ ການກູ້ຢືມ; iii) ມ ມມອງທີິ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໃນການ

ປ່ອຍກູ ້ແກ່ ຂະແໜງກະສ ກໍາ, ແລະ iv) MSME ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ຂາດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສີິ່ງຄ ັ້າປະກັນ ທີິ່

ພຽງພ , ດັົ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ ້ສະຖາບັນການເງ ນ ບ ໍ່ຢາກປ່ອຍກ  ້ແກ່ ເຂົາເຈົັ້າ. ໂດຍ ມີຈໍານວນ MSME ຫ າຍກວ່າ 800 

ຫົວໜ່ວຍ ໃນເຂດໂຄງການ, ເຂົາເຈົັ້າມກັຈະບ ໍ່ຖືກຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນເວລາສົນທະນາກຽ່ວກັບຄວາມຍືນຍົງ, 

ແລະ ຍ້ອນແນວນັັ້ນ, ຈືິ່ງບ ໍ່ຖືກເຊືິ່ອມໂຍງເທົົ່າທີິ່ຄວນ ເຂົັ້າໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ທີິ່ບ ໍ່ທາໍລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, 
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ທີິ່ຈໍາກັດ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ຜູ້ມີບົດບາດທີິ່ມີຄວາມຫ  ໍ່ແຫ ມ ທີິ່ຢູ່ລະຫວາ່ງ ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປ່າ, ລະບບົການ

ຜະລ ດ. ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. 

ບັນດາ MSME ໃນຂະແໜງກະສ ກ າ ທໍາການຕະຫ າດ ສ ນຄ້າທີິ່ຍງັບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປ ງແຕ່ງ (ເຊັົ່ນ: ສາລ,ີ ມັນຕົັ້ນ, 

ຢາງພາລາ, ໝາກແໜ່ງ) ໄປຕະຫ າດໃນປະເທດຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຫ ື ມີສ່ວນຮ່ວມຈໍາ

ນວນໜືິ່ງ ໃນການເພີິ່ມມູນຄາ່ບາງປະເພດ. ໃນປັດຈ ບັນ, ການສ ມໃສ່ ຜະລ ດຕະພັນທີິ່ເປັນວັດຖຼຸດ ບທີິ່ມມີູນຄ່າຕ່ໍາ ແລະ 

ການສົົ່ງເສີມລະບົບ ລະບົບການປກູພືດຊະນ ດດຽວ ທີິ່ບ ໍ່ມີການຄ ້ມຄອງ ຄ ນນະພາບ ຢ່າງພຽງພ  ຈົົ່ນຮດ ຜະລ ດຕະພັນ

ສ ດທ້າຍ ແມ່ນເປັນການສົົ່ງເສີມ ການຂະຫຍາຍ ກ ດຈະກາໍກະສ ກໍາທີິ່ບ ໍ່ຍືນຍງົ ໃນທາງອອ້ມ ເຂົັ້າໄປໃນເຂດປ່າໄມ້. ມັນ

ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສ ກອນໂດຍສະເພາະແມ່ນ ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ, ຍ້ອນວາ່ 

ເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ ຕ່ອງໂສ້ມນູຄ່າທີິ່ບ ໍ່ຫ າກຫ າຍ ທີິ່ມີການປະຕ ບັດຈໍາກັດ ໃນການເສີມສ້າງ ຄວາມສາມາດໃນການ
ຟືັ້ນຕົວ ຈາກ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. 

ສະພາບຕະຫ າດທີິ່ທ ກຍາກ ຂອງ MSME ໃນຂົງເຂດກະສ ກາໍ ສ້າງຄວາມຕ້ອງການ ໃຫມ້ີ ການກວດສອບສະຖານະ

ພາບ (Due Diligence), ລວມທງັ ການສ້າງມາດຖານ ການມີເງືິ່ອນໄຂ ສໍາລບັ ໄດ້ຮັບທຶນສົມທບົຊ່ວຍເຫ ືອລາ້, ທີິ່

ຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ຈາກ ໂຄງການ 2. ຮ່ວງທຶນການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ສາມາດນໍາເອົາ ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ເປັນ

ຮູບປະທາໍ ມາສູ່ ບັນດາ MSME ໃນຂະແໜງກະສ ກໍາ, ແຕ່ວາ່ ມາດຖານ ການກວດສອບສະຖານະພາບ (Due Dili-

gence) ທີິ່ເໝາະສົມ ຕ້ອງໄດ້ຮບັການພັດທະນາຂືັ້ນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນແບບຍືນຍງົ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫວ້ 

ສາຫະກ ດ ທີິ່ມີອ ປະກອນບ ໍ່ພຽບພອ້ມ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ.້ ນອກຈາກນັັ້ນ, ຕ້ອງມີການຕ ດຕາມ ບັນດາ MSME 

ໃນຂະແໜງກະສ ກໍາ ຂອງພາກເອກະຊົນເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ຜະລ ດຕະພັນມີແຫ ່ງທີິ່ມາ ທີິ່ຍືນຍງົ. 

 

ການນາໍໃຊສ້ານເຄມກີະສ ກາໍ ຢູ ່ສປປ ລາວ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSEDP) ຄັັ້ງທ ີ9 ຊຼຸກຍູ້ ການພັດທະນາ “ເສດຖະກ ດສີຂຽວ” ເພືິ່ອປົກ

ປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ລັດຖະບານ ໄດ້ກາໍນົດ ລະບົບກະສ ກໍາຕົັ້ນຕ  ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ໂດຍອງີໃສ່ພູມ

ສັນຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ເຂດເນີນສູງ ທາງພາກເຫນືອ ເປັນເປົັ້າຫມາຍ ສໍາລັບ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເນືິ່ອງ

ຈາກ ມີຄວາມທ ກຍາກ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ສູງ. ຢູ່ໃນລະບົບກະສ ກໍາການຄາ້, ສານເຄມີກະສ ກາໍ, ໂດຍສະເພາະ ຢາ

ປາບສັດຕູພືດ, ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົົ່ວໄປ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ການຜະລ ດ, ແຕ່ພວກມັນສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບຂອງມະນ ດ ແລະ 

ອາດຈະເປັນມົນລະພ ດຕ ໍ່ ດ ນ ແລະ ນໍ້ໍາໄດ.້ ການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຜ ດກດົໝາຍ ສາມາດ

ເປັນຄວາມກັງວົນ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບຂອງມະນ ດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ໃນ ສປປ ລາວ.159  

 

 
159 “Pesticides: A Cause for Concern” Compiled By Sopavanh Rassapong, LURAS, November 2016 
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ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕ ໍ່ ສົນທ ສັນຍາ Rotterdam ວາ່ດ້ວຍ ຂັັ້ນຕອນການໃຫ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ 

ດ້ວຍຄວາມຕືິ່ນຕົວສະໝັກໃຈ ໂດຍມີການລາຍງານຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ສໍາລັບ ສານເຄມີອັນຕະລາຍບາງຢ່າງ ແລະ 

ການກໍາຈັດພວກມັນ ໃນປີ 2010. ຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີັ້, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ອອກ ດໍາລັດວາ່ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄ ້ມ

ຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ.160 ດໍາລັດສະບັບນີັ້ ແມ່ນປະຕ ບັດຕາມ: 

▪ ກົດໝາຍ ວາ່ດ້ວຍການປົກຄອງ, ສະບັບເລກທ ີ04/ສພຊ, ລງົວັນທີ 08 ພະຈ ກ 2016; 

▪ ກົດໝາຍ ວາ່ດ້ວຍ ການປົກປອ້ງ ແລະ ກັກກັນພືດ (ສະບັບປບັປ ງ) ສະບັບເລກທ ີ13/ສພຊ, ລງົວັນທີ 15 

ພະຈ ກ 2016; 

▪  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄ ມ້ຄອງສານເຄມີ, ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລງົວັນທີ 10 ພະຈ ກ 2016; 

▪ ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສ ກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ້ ສະບັບເລກທີ 482/ກປມ., ລົງວັນທີ 12 

ພຶດສະພາ 2017. 

ດໍາລັດ ໄດສື້ບຕ ໍ່ກາໍນົດ ບັນດາຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການນໍາໃຊຢ້າປາບສັດຕູພືດ

, ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ຕ ດຕາມກວດກາ ກ ດຈະກາໍທີິ່ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄ ນນະພາບ, ປະສ ດທ ຜົນ 

ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງມະນ ດ, ສັດ, ພືດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ໂດຍແນໃສ່ ເຮັດໃຫກ້ານຜະລ ດກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້

ດໍາເນີນໄປຕາມທ ດ ກະສ ກາໍສະອາດ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍງົ, ສາມາດຮັບປະກັນ ການເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບພາກພືັ້ນ ແລະ 

ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. 

 

ສານເຄມີທີິ່ຖືກຈັດປະເພດ (ລວມທງັຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ສານເຄມີກະເສດອືິ່ນໆ), ຄວນອ້າງອີງໃສ່ “ການຈັດ

ປະເພດຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ແນະນໍາໂດຍ ອງົການອະນາໄມໂລກ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາການຈັດປະເພດ”. ສປປ ລາວ ໄດ້

ກໍານົດ ປະເພດ ສານອັນຕະລາຍທາງເຄມີກະສ ກາໍ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້161 (ໂດຍອີງຕາມ ການຈັດປະເພດ ຂອງ WHO): 

▪ Ia – ອັນຕະລາຍທີິ່ສ ດ 

▪ Ib – ອັນຕະລາຍສູງ 

▪ II – ອັນຕະລາຍປານກາງ 

▪ III – ອັນຕະລາຍໜ້ອຍໜືິ່ງ 

▪ U –ບ ໍ່ໜ້າຈະມີຄວາມຕະລາຍໜັກໜ່ວງ 

ລະບຽບການ ວາ່ດ້ວຍການຄວບຄ ມຢາປາບສັດຕູພືດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສະບັບປີ 2010 ປະກອບມີ ເອກະສານຊອ້ນ

ທ້າຍ ກ່ຽວກັບ ສານຕ້ອງຫ້າມ, ຊືິ່ງຖືກສັງລວມ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

 
160 Decree on Pesticide Management, No 258 /GOV, 24 August 2017 
161 “Regulation on the Control of Pesticides in Lao PDR”, No.2860/MAF, 11 Jun 2010 
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ຕາຕະລາງ 23 ລາຍຊືິ່ຢາປາບສດັຕພູືດທີິ່ຕອ້ງຫາ້ມ ໃນ ສປປ ລາວ, ເດອືນມ ຖຼຸນາ 2010 

ຢາຂາ້ແມງໄມ ້ແລະ ຢາຂາ້ໄຮຫ ເືຫບັ ຢາຂາ້ເຊືັ້ອລາ 

1. Aldrin 30. Binapacryl 

2. BHC 31. Captafol 

3. Chlordane 32. Cycloheximide 

4. Chlordimeform 33. Mercury and mercury compounds 

5. Chlorfenvinphos 34. MEMC 

6. Chlorthiophos 35. PMA 

7. Cyhexatine 36. Selenium compound 

8. DDT ຢາຂາ້ໜ ູ

9. Dieldrin 37. Chlorobenzilate 

10. Dimefox 38. Sodium fluoroacetate 

11. Dinitrocresol ຢາຂາ້ຫຍາ້ 

12. Demeton 39. 2, 4, 5 –T 

13. Endrin 40. Dinoseb 

14. Endosulfan 41. Dinoterb acetate 

15. Ethyl Parathyon 42. Paraquat 

16. EPN 43. Sodium chlorate 

17. Heptachlor ຢາຂາ້ເຊືັ້ອດວ້ຍຄວນັ 

18. Hexachloro cyclohexane 44. EDB 

19. Leptophos 45. Ethylene oxide 

20. Lindane 46. Methyl bromide 

21. Methamidophos ອືິ່ນໆ 

22. Methomyl 47. Arsenic compound 

23. Methyl parathion 
48. Calcium arsenate – herbicide, rodenticide, mollusci-

cide, insecticide 

24. Monocrotophos 49. DBCP – Nematocidide 

25. Polychlorocamphene 50. Daminozide – Plant growth regulators 

26. Phorate 51. Fluoroacetamide – Insecticide, rodenticide 

27. Schradan 52. Oxamyl – Insecticide, acaricide, termiticide 

28. TEPP 53. Phosphamidon – Insecticide, nematodicide 

29. Toxaphene 

54. Sodium Arsenite – Insecticide, fungicide, herbicide, ro-

denticide 

55. Thallium (i) sulfate – Rodenticide, insecticide. 
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ເຖ ງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ ຈະກໍາລັງເຮັດວຽກ ເພືິ່ອຄວບຄ ມ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ເປັນອນັຕະລາຍ ກ ຕາມ, 

ບົດລາຍງານຫວາ່ງບ ໍ່ດົນມານີັ້162 ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສານຕ້ອງຫ້າມຈໍານວນຫລາຍ ແມ່ນຍງັມີຢູ່ ແລະ ຍັງຖືກນໍາໃຊ ້ ຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕ , ລວມທັງ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານ. ເຖ ງແມ່ນວາ່ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ໄດ້ຜະລ ດຢາປາບສັດຕູພືດ ກ ຕາມ, 

ແຕ່ກ ແມ່ນສາມາດນໍາເຂົັ້າໄດ,້ ເປນັຕົັ້ນຕ ແມ່ນມາຈາກ ສປ ຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ອັນນີັ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາອີກ

ອັນໜຶິ່ງ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ຄ າແນະນ າ ສໍາລບັນ າໃຊ້ສານຕ່າງໆ (ລວມທັງ ມາດຕະການປ້ອງກັນທີິ່ຈ າເປນັ ສ າລັບ ບ ກຄົນ

ທີິ່ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ), ແມ່ນພ ມອອກເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ທີິ່ຊາວກະສ ກອນທອ້ງຖ ິ່ນ ບ ໍ່ຮູ້ຈັກ. ໃນບາງກ ລະນີ, 

ອ ປະກອນປົກປ້ອງບ ກຄົນທີິ່ໄດ້ແນະນໍາ (PPE) ແມ່ນບ ໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດຂອງລາວ. ບດົລາຍງານເຫ ົົ່ານີັ້ ຊີັ້

ໃຫເ້ຫັນວ່າ ຜູ້ໃຊສ່້ວນໃຫຍ່ ຍັງບ ໍ່ຮູເ້ຖ ງຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ ການນໍາໃຊ້ເຄມກີະສ ກໍາ ທີິ່

ບ ໍ່ເຫມາະສົມ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍອ້ນວ່າ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ມີການຜະລ ດສານເຄມີເຫ ົົ່ານີັ້, ຈຶິ່ງບ ໍ່ມຂີະບວນການທີິ່ເໝາະສົມ 

ໃນການກໍາຈັດສ ິ່ງເສດເຫ ືອທີິ່ ເກີດຈາກກ່ອງໃສ່ຢາຂາ້ແມງໄມ.້ ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ໃນປັດຈ ບັນ ຍງັບ ໍ່ມີວ ທີການທີິ່ຖືກ

ອະນ ມັດ ສໍາລັບການທາໍຄວາມສະອາດຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ທີິ່ດ ນ ແລະ ນໍ້ໍາທີິ່ປົນເປືັ້ອນດ້ວຍ ຢາປາບສັດຕູພືດ. 

 

ໃນຂະນະທີິ່ ມີຂ ໍ້ມູນຈໍາກັດກ່ຽວກບັການນໍາໃຊທ້ີິ່ແນ່ນອນ ແລະ ການເກີດຂືັ້ນຢ່າງແຜ່ຫ າຍ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງແຜນງານ, 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ທີິ່ໄດປ້ຶກສາຫາລ ື ມກັຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ມກີານນໍາໃຊ້ບາງຢ່າງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປກູພືດ 

ເຊັົ່ນ: ສາລ,ີ ແຕ່ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ບ ໍ່ໄດ້ລາຍງານເຖີງ ຜົນກະທົບທາງລົບໃດໆ. ຍົກເວັັ້ນພຽງແຕ່ ກບັ ການປູກກວ້ຍ, ຊືິ່ງ

ຢູ່ບາງບາ້ນທີິ່ໄດປ້ຶກສາ, ເຂາົເຈົັ້າຮູວ້່າ ສະມາຊ ກ ຂອງ ຊຼຸມຊົນ ຢູ່ບ້ານອືິ່ນໆ ໄດເ້ຈັບປ່ວຍ (ສັງເກດເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນ

ເຫ ົົ່ານີັ້ ມັກຈະຖືກຈ້າງ ໃຫນໍ້າໃຊສ້ານເຄມີກະສ ກໍາໂດຍກງົ, ແລະ ມັກຈະບ ໍ່ມອີ ປະກອນປອ້ງກັນ).163  

 

ກອບ ESMF ຂອງ ໂຄງການຜະລ ດກະສ ກໍາເປັນສ ນຄ້າລາວ164 ໄດ້ພົບວ່າມັນມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ທີິ່ຈະສ້າງອັດຕາ

ການນໍາໃຊປ້  ໍ່ຍ ທີິ່ຖືກກາໍນົດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການລງົເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ. ເຖີງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, 

ເຂົາເຈົັ້າ ໄດສັ້ງເກດເຫັນວ່າ "ການໃຊປ້ ຸ໋ຍຫ າຍເກີນໄປ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ແມ່ນບັນຫາ ທີິ່ແຜ່ຫ າຍ ໃນປັດຈ ບັນ." 

ເຂົາເຈົັ້າ ໄດສັ້ງເກດເຫັນວ່າ ຢາຂ້າຫຍ້າ ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ ້ 1-2 ຄັັ້ງຕ ໍ່ລະດູການປກູພືດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລບັ 

ສາລີ.165 ສໍາລັບການຜະລ ດເຂົັ້າ (ເຂົັ້ານາ) ເຂາົເຈົັ້າ ໄດພົ້ບວ່າ ໃນຂະນະທີິ່ ປ ຸ໋ຍບ ໍ່ແມ່ນສີິ່ງທີິ່ນໍາໃຊທ້ົົ່ວໄປ, ຢາຂ້າແມງໄມ ້

 
162 “Pesticides: A Cause for Concern” Compiled By Sopavanh Rassapong, LURAS, November 2016; and “Illegal Pesticide Trade in the 
Mekong Countries: Case Studies from Cambodia and Lao PDR” CEDAC, SAEDA and PANAP, 2013. The Sustainable Agriculture and 
Environment Development Association (SAEDA), formerly SAF (Sustainable Agriculture Forum), works to support vulnerable com-
munities by promoting sustainable agriculture, increase capacity and awareness to safeguard the environment. SAEDA’s projects 
focus on three main areas of intervention: Sustainable Agriculture, Chemical Pesticide Risk Reduction, and Biodiversity Conservation. 
 
163 Such trends were visible when visiting local villages near banana plantations, where it was possible to see some people spraying 
agrochemicals in shorts, sandals and a t-shirt – without any safety equipment. 
164 World Bank 2017  
165 Including Glyphosate-Isopropylammonium, Paraquat Dichloride, 2, 4-D Dimethylammonium, Atrazine, and Acetetochlor.  
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ຖືກນໍາໃຊ້ທົົ່ວໄປ ສໍາລັບແນວພັນເຂົັ້າທີິ່ໃຫ້ຜົນຜະລ ດສູງ (Methyl parathion ແລະ Diazinon). ເຖີງຢ່າງໃດກ ໍ່

ຕາມ, ເຂາົເຈົັ້າ ໄດສັ້ງເກດເຫັນວາ່ ບັນຫາຕົັ້ນຕ  ແມ່ນຍ້ອນການນໍາໃຊ້ທີິ່ບ ໍ່ເຫມາະສົມ, ແລະ ການຄ ມ້ຄອງກອງບັນຈ  

ທີິ່ບ ໍ່ເຫມາະສົມ. ສໍາລັບການຜະລ ດພືດຜັກ, ເຂົາເຈົັ້າ ໄດສັ້ງເກດເຫັນວ່າ ມີຢາຂາ້ຫຍ້າ ແລະ ຢາຂາ້ແມງໄມ້ບາງຊະນ ດ 

ຖືກນໍາໃຊ ້(ເຊັົ່ນ: Lannate 90-Methomyl, Sevin 85%, Thamalone, Bydin 24%, Cyperme-thrin, 

Cholrpyrifos, Abamectin, ແລະ Sulfur. ເຂາົເຈົັ້າ ໄດ້ສັງເກດຕືິ່ມອີກວາ່: “ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ 

ສານເຄມີອືິ່ນໆ ທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ໃນການຜະລ ດກະສ ກໍາ, ລວມທັງ ອນັທີິ່ສໍາລບັຈ ດປະສົງໃນການເກັບຮັກສາ, ເປັນປັດໃຈ

ຈໍາກັດ ທີິ່ສໍາຄັນ ຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງ ຜະລ ດຕະພັນກະສ ກໍາ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ.”166 ກອບ ESMF 

ຂອງ LACP ກ່າວຕືິ່ມອກີວ່າ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາ ແມ່ນໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ແຕ່ ມັກຈະມີປະລ ມານຕ່ໍາກວ່າ ທີິ່ແນະ

ນໍາ (ຍົກເວັັ້ນພືດບາງຊະນ ດ ເຊັົ່ນ ຫມາກກ້ວຍ). ເຖີງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມັນສັງເກດເຫັນວ່າ ຄວາມຮບັຮູ້ທີິ່ຈໍາກັດກຽ່ວ

ກັບການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາທີິ່ເຫມາະສົມ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ສານຕ້ອງຫ້າມ ແລະ ຜົນກະທບົ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງຂອງ

ພວກມັນ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນໜັກແໜ້ນ ໃນການສືບຕ ໍ່ ປູກ

ຈ ດສໍານຶກ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາ, ລວມທັງ ການປະຕ ບັດທີິ່ເໝາະສົມ, 

ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ຂະພາບ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ສານຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ.  

ການລຽ້ງສດັ 

ການລຽ້ງສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົວ - ມຄີວາມສໍາຄັນ ຢູ່ໃນລະບບົການກະສ ກາໍໃນເຂດເນີນສູງ ໃນ

ນາມເປັນສະເໝືອນ "ເງ ນໂຮມ" ພາຍໃນທອ້ງຖີິ່ນ. ຄວາຍຍັງມີຢູ່ໃນເຂດເນີນສູງ; ສໍາລັບບາງຊົນເຜົົ່າໃນເຂດເນີນສູງ, 

ເຂົາເຈົັ້າມີສັນຍາລັກ (ຄວາມຮັົ່ງມ)ີ ຫ  ືຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ໝາຍເຖ ງ ມີໄວ້ ສໍາລັບໄຖນາ. 

ການລຽ້ງສັດຂະຫນາດນ້ອຍ ເຊັົ່ນ: ຫມ,ູ ແບ/້ແກະ ແລະ ສັດປີກ (ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ການລ້ຽງສັດຂະຫນາດນ້ອຍ ແມ່ນ

ແມ່ຍ ງເປັນຜູ້ລຽ້ງ) ຍງັເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ຂອງ ລະບົບການເຮັດກະສ ກໍາ. ຖາ້ສັດລ້ຽງຂະຫນາດໃຫຍ່ ແມ່ນສະເໝື

ອນເປັນເງ ນໂຮມ, ສັດລຽ້ງຂະຫນາດນ້ອຍ ແມ່ນເປັນສະເໝືອນເງນີໃນບັນຊີປະຈໍາວັນ - ທີິ່ຂາຍໄດ້ງ່າຍ (ຫ  ື ລ້ຽງໄວ້

ກ ນ) ຕາມ ຄວາມຈໍາເປັນໂດຍປກົກະຕ . ຕາມປະເພນີ, ການລ້ຽງງວົ ແມ່ນຍັງມີຢູ່ໃນທ ກມືັ້ນີັ້, ຊືິ່ງອະນ ຍາດໃຫ້ລ້ຽງສັດ

ໄດ້ຢ່າງອ ດສະຫ ພ ຢູ່ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ, ປອ່ຍຕາມປາ່ດົງ, ໃນຂະນະທີິ່ ແບ້ ແລະ ຫມູ ໂດຍປົກກະຕ ແລ້ວ ແມ່ນອະນ ຍາດໃຫ້

ລ້ຽງ ຢ່າງອ ດສະຫ ະ ຍົກເວັັ້ນ ໃນຊ່ວງລະດູການເຮັດກະສ ກໍາຕົັ້ນຕ . ການລ້ຽງສັດປ່ອຍກ ນຫຍ້າ ແບບອ ສະຫ ະ ຍັງມີ

ຄວາມໝາຍ ສໍາລບັ ການຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້.  

 

 

 

 
166 World Bank 2017, p. 55. 
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ຕາຕະລາງ 24. ການຮກັສາສດັລຽ້ງ ໃນແຕລ່ະແຂວງ ຊືິ່ງມຫີວົໜວ່ຍເປນັພນັຫວົ 

ແຂວງ ງວົຄວາຍ ຄວາຍ ແກະ/ແບ ້ ໝ ູ

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
ຫ ວງນໍໍ້າທາ 24 25 16 16 16 17 126 132 
ອ ດົມໄຊ 44 45 37 37 29 30 196 204 
ບ ໍ່ແກ້ວ 61 62 26 26 30 31 85 89 
ຫ ວງພະບາງ 92 95 56 56 89 93 263 275 
ຫົວພັນ 81 84 51 51 36 38 184 192 
ໄຊຍະບູລີ 134 141 51 51 14 14 169 177 
ລວມ 2452 2469 2253 2254 2230 2240 3039 3086 

ຫມາຍເຫດຕາຕະລາງ: ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຈໍານວນ ແກະ/ແບ ້ສູງຢູ່ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ. 

ແຫ ່ງທີິ່ມາ: ປືັ້ມສະຖ ຕ ປະຈໍາປີ, 2017    

ຜົນກະທົບ ຂອງ ການລ້ຽງສັດ ຕ ໍ່ ການຟືັ້ນຟູປ່າໄມ ້ບ ໍ່ໄດ້ຖືກລະບ ວ່າ ເປັນສາເຫດຕົັ້ນຕ  ຂອງ ການທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ຢູ່

ທາງພາກເໜືອ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການກະກຽມ ແຜນງານ ER-P ແລະ GCF. ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການປະເມີນລາຍລະອຽດ 

ສາເຫດ ຂອງ ການເຮັດໃຫປ້່າໄມເ້ສືິ່ອມໂຊມ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການກະກຽມ ແຜນ PRAP ແລະ ເອກະສານ ER-PD. 

ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ເບີິ່ງເໝືອນກັບວາ່ ຈະເປັນຍ້ອນ ຈໍານວນສັດລຽ້ງ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອ້ນຂາ້ງຕ່ໍາ ແລະ ຂະຫນາດ ທີິ່ສົົ່ງຜົນໃຫ້
ເກີດມີການເສືິ່ອມໂຊມ. ການຜະລ ດສັດລ້ຽງ ຈະບ ໍ່ແມ່ນຈ ດສ ມ ຂອງ ໂຄງການ. ການສະໜັບສະໜູນ ຈະເນັັ້ນໃສ່ ການ
ວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການກໍານົດພືັ້ນທີິ່ລ້ຽງສັດ ທີິ່ໄດ້ຮັບການປັບປ ງໃຫ້ດີຂຶັ້ນ. ການຜະລ ດອາຫານ
ສັດ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນ ບັນຊີຂາວຂອງໂຄງການ ໃນນາມເປັນການປະຕ ບັດກະສ ກໍາແບບຍືນຍົງ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ. 
ການປະຕ ບັດດັົ່ງກາ່ວ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ສາມາດປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ຄວາມ

ສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ ຂອງ ລະບົບນ ເວດກະສ ກໍາ, ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືິ່ອນ ແລະ ການເສືິ່ອມໂຊມຂອງດ ນ, ປບັປ ງ

ການດູດັບກາກບອນອ ນຊີຂອງດ ນ, ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຮັດໃຫ້ປາ່ໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ຍອ້ນການລ້ຽງສັດແບບປ່ອຍອ ດສະຫ ະ, 

ປັບປ ງສ ຂະພາບຂອງສັດ, ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນ. 

 

ການເງ ນໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ໃນປີ 2019, ການສຶກສາການກາໍນົດແຜນທີິ່ ກ່ຽວກັບ ການເງ ນຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນ ໂດຍ ຄະນະ

ປະຕ ບັດງານ ການເງ ນຊົນນະບົດ (TFRF) ພາຍໃຕ້ ໜ່ວຍງານສະເພາະດ້ານຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ກຽ່ວກັບ 

ພັດທະນາຊົນນະບົດ (SSW G-RD). ການສຶກສາ ໄດ້ກໍານົດ ພືັ້ນທີິ່ຊົນນະບົດ ທີິ່ຂາດການບ ລ ການດ້ານການເງ ນ. 

ໄດພົ້ບວ່າ ເຂດທີິ່ທ ກຍາກທີິ່ສ ດ ສ່ວນໃຫຍ່ ບ ໍ່ມີການເຂົັ້າເຖ ງ ການບ ລ ການທາງດ້ານການເງ ນທີິ່ເປັນທາງການຢ່າງ

ພຽງພ . ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະ ເນືິ່ອງຈາກວາ່ ເຂາົເຈົັ້າ ມທີ່າອ່ຽງ ທີິ່ຈະອາໄສຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫ ີກ ໂດຍບ ໍ່ມີການເຂົັ້າເຖ ງ ຕະຫ າດ ແລະ ຖະຫນົນຫົນທາງ. ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຊຼຸມຊົນຈໍານວນຫ າຍ ໄດ້ເຂົັ້າ

ເຖ ງການເງ ນ ຜ່ານ ທະນາຄານບາ້ນທອ້ງຖ ິ່ນ. ສີິ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ ມກັຈະໄດ້ຮັບ ການສະຫນັບສະຫນູນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ (GIZ, 
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ທະນາຄານໂລກ, SDC ແລະ Lux Dev), ທີິ່ແນໃສ່ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ. ກອງທຶນພັດທະນາບາ້ນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການ

ຊ່ວຍເຫ ືອ ຈາກ ຜູ້ໃຫທ້ຶນ ມີຢູ່ໃນຫ າຍກວ່າ 1200 ບ້ານ ໃນທົົ່ວປະເທດ. ເຖີງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈໍາເປັນ

ຈະຕ້ອງ ມີຄວາມເຂົັ້າກັນໄດ້ ກັບ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົົ່າ ເພືິ່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ການໃຫ້ບ ລ ການຫ າຍເກີນໄປ 

ໃນບາງພືັ້ນທີິ່, ໃນຂະນະທີິ່ພືັ້ນທີິ່ອືິ່ນ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບການບ ລ ການ. ປະຊາຊົນ ທີິ່ດໍາລົງຊີວ ດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນອາ

ໄສ ການບ ລ ການການເງ ນ ແບບເຄ ິ່ງທາງການ (ທະນາຄານບາ້ນ, ກອງທຶນບ້ານ) ແລະ ແບບບ ໍ່ເປັນທາງການ (ຜູ້ໃຫກູ້້

ເງ ນນອກລະບບົ, ຮ້ານຈໍານໍາທີິ່ບ ໍ່ມໃີບອະນ ຍາດ, ໝູ່ເພືິ່ອນ, ສະມາຊີກຄອບຄົວ). ໂຄງສ້າງຂອງຂະແໜງການທີິ່ເປັນ

ທາງການ (ທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງ ນຈ ລະພາກ, ສະຫະກອນເງ ນຝາກປະຢັດ ແລະ ສ ນເຊືິ່ອ, ປະກັນໄພ, ຕົວແທນ

ການເງ ນເຄືິ່ອນທີິ່, ບ ລ ສັດໃຫ້ເຊົົ່າສ ນເຊືິ່ອ ແລະ ຮ້ານຮັບຈໍານໍາ ທີິ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ) ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຈໍາກັດ ມີຢູ່ໃນເຂດ

ຕົວເມືອງ.  

ແຜນທີິ່ ທີິ່ລວມເອາົດ້ານການເງ ນ ປີ 2018-2025 ສະໜອງກອບທີິ່ສົມບູນແບບ ແລະ ທ ດທາງ ສໍາລັບປັບປ ງ ການ

ລວມເອາົດ້ານການເງ ນ: “1) ຊ່ວຍເຫ ືອກ ່ມທີິ່ຖືກມອງຂ້າມ ໃຫ້ເຂົັ້າເຖ ງ ການບ ລ ການທາງດ້ານການເງ ນ; 2) ປບັປ ງ 

ການບ ລ ການເຄືິ່ອນທີິ່ບ ລ ການ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຫັນ ການສະໜອງການບ ລ ການດ້ານການເງ ນ ທີິ່ບ ໍ່ເປັນທາງ

ການ ໃຫເ້ປັນທາງການ ແລະ ຢູ່ໃຕລ້ະບຽບການ; ແລະ 3) ລົງເລ ກ ການລວມເອາົດ້ານການເງ ນ ແກ ່ປະຊາກອນທີິ່ເຂົັ້າ

ຮ່ວມ ຜ່ານທາງ ການປັບປ ງ ປະສ ດທ ຜົນ ແລະ ການມີຜະລ ດຕະພັນ ແລະ ມູນຄາ່ ທີິ່ດີຂຶັ້ນ”167. 

 

 ການປກົປ້ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີິ່ໄດຮ້ບັການກະຕ ນ້ 

ບັນດາກ ດຈະກໍາ ຂອງ ແຜນງານ ຢູ່ໃນຂະແໜງກະສ ກໍາ ພາຍໃຕ້ ອົງປະກອບ 2 ກະຕ ້ນ PS 1 (ການປະເມີນ ແລະ 

ການຄ ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ), PS 3 (ປະສ ດທະຜົນ ຂອງຊັບພະຍາກອນ 

ແລະ ການປ້ອງກັນ ການສ້າງມົນລະພ ດ), PS 4 (ສ ຂະພາບ ຂອງ ຊຼຸມຊົນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄງົ), ແລະ 

PS 6 (ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ທີິ່ມີຊີວ ດ ແບບຍນືຍົງ), ຕົັ້ນຕ ແມ່ນ

ຍ້ອນ ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ ຈາກການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆ

ພັນ ຍັງອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ ຍອ້ນການຂະຫຍາຍ ກ ດຈະກໍາກະສ ກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຄາດໄວ ້ ຢູ່ໃນທີິ່ດ ນປ່າໄມ.້ ການວາງແຜນນໍາ

ໃຊ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ຈາກ ໂຄງການ, ທີິ່ສ້າງພືັ້ນຖານ ແກ່ ກ ດຈະກໍາກະສ ກໍາ, ກະຕ ້ນ PS 5 (ການເອົາທີິ່

ດ ນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍແບບບ ໍ່ສະຫມັກໃຈ). ການພ ຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ທີິ່ມີທາ່ແຮງ

ແມ່ນ ໄດຮ້ັບການປຶກ ຢູ່ໃນໝວດທີ 6.3.1 ກຽ່ວກັບ ສະພາບເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ. 
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 ການພ ຈາລະນາຄວາມສຽ່ງ ແລະ ມາດຕະການຫ ກີລຽ່ງ/ຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້

ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສີິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ສໍາລັບ PS4 ແລະ PS 1 ແມ່ນມີລະດັບປານກາງ, ໃນຂະນະທີິ່ ຄວາມສ່ຽງ 

ສໍາລັບ PS 3 ແລະ PS6 ແມນ່ຖືວ່າຕໍ່າ. ໝວດຍ່ອຍຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຈະໃຫ້ຂ ໍ້ມູນເພີິ່ມຕືິ່ມ ກຽ່ວກັບ ການພ ຈາລະນາຄວາມ

ສ່ຽງທີິ່ສໍາຄັນ, ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈເບືັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກບັ ມາດຕະການຫລີກລຽ່ງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ທີິ່ສໍາຄັນ. ນອກຈາກນັັ້ນ

, ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ ການສະຫນັບສະຫນູນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2 ແມ່ນໄດ້ຖືກປະ

ເມີນ ໃນແງ່ຂອງຄວາມສ່ຽງສະເພາະ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນທີິ່ເປັນໄປໄດ້. 

 

ການສົົ່ງເສມີ ການປະຕ ບດັດາ້ນກະສ ກາໍ (PS 1, 3, 4 ແລະ 6) 

ຄາດວ່າ ໂຄງການ ຈະມີຜົນກະທບົທາງບວກ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕ ໍ່ ຊວີະນາໆພັນ ໂດຍ ການສະໜັບສະໜູນ ການຟືັ້ນຟູ

ປ່າໄມ,້ ແລະ ການປັບປ ງ ການຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ. ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ທງັໝົ

ດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພ ຈາລະນາວາ່ ເປັນ "ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ", ແລະ ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບທາງບວກ ຕ ໍ່ 

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ (ເຊັົ່ນ: ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືິ່ອນຂອງດ ນ, ປບັປ ງຄ ນນະພາບຂອງດ ນ, ແລະ ອືິ່ນໆ). ການປະຕ ບັດທີິ່ໄດ້

ສະເໜີ ຫ າຍຢ່າງ ຍງັຈະເຂົັ້າກັນໄດ້ກັບ ລະບົບການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ, ທີິ່ແນໃສ່ປບັປ ງຜົນຜະລ ດ ຢ່າງຍືນຍງົ ຜ່ານທາງ 

ການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ທີິ່ປັບປ ງໄລຍະເວລາການຫມ ນວຽນ, ຫ ຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍດ ນ, ແລະ ມຜົີນປະໂຫຍດອືິ່ນໆ. 

ຜົນກະທົບທາງລົບ ຂອງ ໂຄງການ ຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນ ຖືກປະເມີນວາ່ມີຕ່ໍາ. ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະບ ໍ່ເຮັດວຽກກັບ ການສໍາ

ປະທານຂະຫນາດໃຫຍ່. ເຖີງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ການສູນເສຍ ຊີວະນາໆພັນທີິ່ຕົກຄາ້ງ ຂະໜາດນ້ອຍ ບ ໍ່ສາມາດ ກາໍນົດ

ໄດ ້ ເມືິ່ອປຽ່ນ ການກະສ ກໍາໝູນວຽນ ໄປເປັນ ລະບບົການຜະລ ດກະສ ກໍາອືິ່ນ. ຜົນກະທົບເພີິ່ມຕືືິ່ມ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບຂອງ

ລະບົບນ ເວດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ອາດສາມາດເກີດຈາກ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ, ເຖ ງແມ່ນວາ່ 

ໂຄງການຈະບ ໍ່ຈັດຊືັ້ ຫ  ືບ ໍ່ສົົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ ເຄມີກະສ ກາໍ (ໄດ້ອະທ ບາຍໄວ້ ຢູ່ຂາ້ງເທ ງ ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ). 

ດັົ່ງທີິ່ໄດອ້ະທ ບາຍໄວ້ຂ້າງເທ ງ, ບາງການປະຕ ບັດການກະສ ກໍາ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ໂດຍໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມ

ສ່ຽງບາງຢ່າງ: ການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງທົົ່ວໄປ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາລ ີແລະ ມັນຕົັ້ນ (ໄດ້ລະບ ໄວ້ເປັນບູລ ມະສ ດ 2 

ວ່າດ້ວຍ ການປະຕ ບັດກະສ ກາໍ ຢູ່ໃນບັນຊີຂາວ) ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ມາຈາກ ການປູກພດືຊະນ ດດຽວ ແລະ 
ການນໍາໃຊ ້ ເຄມີກະສ ກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ເຫມາະສົມ, ແລະ ການຜະລ ດສ ິ່ງເສດເຫ ືອ ທີິ່ເປັນຂອງແຂງ ແລະ ຂອງແຫ ວ ຈໍາ
ນວນໜ້ອຍ ຢູ່ໃນຂະບວນການຜະລ ດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສືິ່ອມ
ໂຊມຂອງດ ນ ແລະ ທີິ່ດ ນ. ການສ້າງທົົ່ງນາໃໝ ່(ຈັດເປັນບ ລ ມະສ ດ 1 ວ່າດ້ວຍ ການປະຕ ບັດກະສ ກາໍ ຢູ່ໃນບັນຊີຂາວ) 

ມີຄວາມສ່ຽງ  ຂອງ ຊາວກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ  ທີິ່ຫັນປຽ່ນໄປສູ່ ການປະຕ ບັດທີິ່ບ ໍ່ຍືນຍົງ ໃນໄລຍະຍາວ (ເຊັົ່ນ: 
ການຫມູນວຽນພືດໄວຂຶັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ໄລຍະການຮົກເລົົ່າ ສໍາລັບການຟືັ້ນຟູດ ນ) ຊືິ່ງນໍາໄປສູ່ ການສູນເສຍ ຄວາມ

ອ ດົມສົມບູນຂອງດ ນ ແລະ ການລົບກວນ ຂອງວັດສະພືດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການສ້າງສວນຢາງພາລາ ດ້ວຍການປູກ
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ແຊມ (ຈັດເປັນບູລ ມະສ ດ 1 ວ່າດ້ວຍ ການປະຕ ບັດກະສ ກາໍ ຢູ່ໃນບັນຊີຂາວ) ຫ  ືບ ໍ່ມີການປກູແຊມ (ບ ລ ມະສ ດ 2) 

ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ການປະຕ ບັດນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ທີິ່ບ ໍ່ຍືນຍງົ ຖ້າບ ໍ່ມີການບ ລ ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ທີິ່ພຽງພ . 

ໂຄງການ ຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີິ່ພຽງພ  ເພືິ່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງເຫ ົົ່ານີັ້: 

▪ ການສົົ່ງເສີມ ແນວທາງປະຕ ບັດ ການປູກພືດຫ າຍຢ່າງ  ເຊັົ່ນ: ສາລີ ແລະ ມັນຕົັ້ນ ປະສົມກັບ ຖົົ່ວ/ຖົົ່ວເຫ ືອງ 

▪ ສະໜອງການຝຶກອບົຮົມຢ່າງພຽງພ  ແກ່ ຄູຝຶກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ແກ່ ຊາວກະສ ກອນ

ທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອເພີິ່ມຜະລ ດຜົນ ຂອງ ພືດ (ເຊັົ່ນ: ເຂົັ້າ, ສາລ,ີ ມັນຕົັ້ນ), ຫ ຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທຶນການຜະລ ດ, ປັບປ ງ

ສະພາບດ ນ, ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືິ່ອນຂອງດ ນ, ແລະ ເພີິ່ມກາກບອນອ ນຊີ ຂອງດ ນ.  

▪ ສົົ່ງເສີມ ກະສ ກໍາປອດສານເຄມ ີຜ່ານທາງ ການນໍາໃຊ ້ແນວທາງປະຕ ບັດ ການກະສ ກໍາທີິ່ດີ, ເມືິ່ອເປນັໄປໄດ.້ ຈະ

ໄດ້ມີການ ສົົ່ງເສີມ ການຄວບຄ ມຊີວະພາບ, ການປູກຈ ດສໍານຶກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ສານເຄມີ
ກະສ ກໍາ ແລະ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າສໍາລບັກະສ ກໍາ, ລວມທັງ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບຂອງມະນ ດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

(ໃຫເ້ບ ິ່ງຕືິ່ມໝວດລ ມ່ນີັ້ ກຽ່ວກບັ ການນ າໃຊ້ເຄມີກະສ ກ າ) 

▪ ປັບປ ງການບ ລ ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ເພືິ່ອເພີິ່ມທະວ ີຜະລ ດຕະຜົນ ໃນໄລຍະຍາວ ຂອງ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ, ທີິ່ປ້ອງກັນ

ບ ໍ່ໃຫຊ້າວກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຫັນຄືນໄປສູ່ ການປະຕ ບັດແບບບ ໍ່ຍືນຍົງ.   

▪ ພັດທະນາ ກົນໄກການເງ ນ ທີິ່ສົມທົບທຶນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ ການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່

ໃນບັນດາໂຄງການດ ນຟ້າອາກາດ, ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ຂອງ ການລງົທຶນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ການເພ ິ່ງພາ ການເງ ນ ຮ່ວມພັດທະນາ.  

▪ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ເພືິ່ອເສີມຂະຫຍາຍ ຊີວະ

ນາໆພັນ, ແລະ ເຮັດໃຫສ້າມາດ ບູລະນະພູມສັນຖານປາ່ໄມ້. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງຈະລວມມີ ການປ ກຈ ດສໍານຶກ

ກ່ຽວກັບ ການບ ລ ການດ້ານລະບບົນ ເວດ, ແລະ ພືດ ແລະ ສັດ ທີິ່ລະອຽດອອ່ນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ການປົກປອ້ງ

ຂອງ ພວກມັນ. 

▪ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ທີິ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນກອບ ຂອງໂຄງການ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ຊວີະນາໆພັນ, 

ລະບົບນ ເວດ, ການບ ລ ການລະບບົນ ເວດ ແລະ ມ ລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ ທີິ່ມີຢູ່ໃນປັດຈ ບັນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ

ການປົກປອ້ງ. 

▪ ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ້ບົດແນະນໍາຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຂະບວນການປກຶສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ນັກລົງທຶນ, ຊາວ

ກະສ ກອນ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ທີິ່ມທີ່າແຮງ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຊີວະນາໆພັນ ສາມາດຟືັ້ນຟູ, ໂດຍຮັບປະກັນການປະຕ ບັດທີິ່ດີ

ທີິ່ສ ດ ສໍາລບັ ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມແ້ບບຍືນຍົງ, ການຄ ມ້ຄອງສີິ່ງເສດເຫ ືອ ແລະ ມົນລະພ ດ, ແລະ ການຟືັ້ນຟູ ພູມ 
ທັດປາ່ໄມ.້ 

▪ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດການຕ ດຕາມ ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ , ແລະ ເມືິ່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ, 

ຈະມີການປະເມີນຜົນກະທົບສະເພາະຂອງສະຖານທີິ່ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ/ຫ  ືລະບົບນ ເວດ. 
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▪ ສົົ່ງເສີມ ການຮ່ວມມືກບັ ບັນດາຜູ້ມີບົດບາດ ໂດຍມີການບັນທຶກຕ ດຕາມ ກຽ່ວກັບ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບທາງ
ສັງຄົມຂອງບ ລ ສັດ. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ອາດຈະລວມເຖ ງ ການກວດສອບ ນັກລງົທຶນ ທີິ່ສົນໃຈໃນການເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັບໂຄງການ ເພືິ່ອເບ ິ່ງວາ່ ເຂົາເຈົັ້າມີນະໂຍບາຍຄ ມ້ຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີິ່ເໝາະສົມ, ແລະ 

ບັນທຶກຜົນງານ ທີິ່ມີແລ້ວ. 

▪ ສ້າງມາດຖານ ສໍາລັບ ການແຍກ ແລະ ການມີເງືິ່ອນໄຂ ເພືິ່ອ ກວດກາ MSME ໃນຂະແໜງກະສ ກາໍ (ໃຫເ້ບ ິ່ງຄູ່

ມືການດໍາເນີນໂຄງການ ໃນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 21 ຂອງ FP) ແລະ ການລວມເອົາ ການຄ ້ມຄອງສີິ່ງເສດເຫ ືອ 

ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາທ ລະກ ດ, ຖ້າກ່ຽວກັນ.  

 

ການນາໍໃຊ ້ເຄມກີະສ ກາໍ (PS 1, 3 ແລະ 4) 

ດັົ່ງທີິ່ໄດອ້ະທ ບາຍໄວ້ຂ້າງເທ ງ, ການນໍາໃຊ້ເຄມີກະສ ກາໍ ຢູ່ໃນການປູກພືດໄລຍະສັັ້ນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ຈາກ ແຜນ

ງານ, ແລະ ການປູກພືດ ສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ ສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ (ຊຼຸກຍູ້ PS 1, 3, 4 ແລະ 6). 

ແຜນງານ ສ ມໃສ່ ການພັດທະນາກະສ ກໍາ ທີິ່ປາສະຈາກ ການທໍາລາຍປາ່ ໂດຍອງີໃສ່ ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ, ແລະ 

ຄາດວ່າຈະສ້າງຜົນກະທົບທີິ່ດີ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ (ເຊັົ່ນ: ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືິ່ອນຂອງດ ນ 

ແລະ ການຕົກຕະກອນ, ເພີິ່ມຄວາມທົນທານ ຕ ໍ່ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ປັບປ ງຜົນຜະລ ດ). ແຜນງານ ສົົ່ງເສີມ ການປະຕ ບັດກະສ 

ກໍາທີິ່ດີ, ຊືິ່ງເບີິ່ງເໝືອນກບັວ່າຈະສົົ່ງຜົນ ເຮັດໃຫຫ້ ຼຸດຜ່ອນ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກາໍ ຫ  ືມຄີວາມຮັບຜ ດຊອບຫ າຍ

ຂຶັ້ນ. ເຖີງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ແຜນງານນ ຍັງອາດຈະສົົ່ງເສີມ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສ ກໍາ ທີິ່ມັກໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາ (ເຊັົ່ນ: 

ຢາຂ້າຫຍາ້, ຫ  ືຢາປາບສັດຕູພືດ), ຊືິ່ງຊາວກະສ ກອນ ອາດຈະສືບຕ ໍ່ ນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ເພີິ່ມ

ຜົນຜະລ ດ ແລະ ເອົາຊະນະ ອ ປະສັກການຜະລ ດ. ກອບ ESMF ຂອງ ໂຄງການກະສ ກໍາລາວ ໃຫຂ້ ໍ້ສັງເກດວ່າ: “ການ

ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ສານເຄມີອືິ່ນໆ ທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ໃນການຜະລ ດກະສ ກໍາ, ລວມທງັ ອັນທີິ່ໃຊ້ ສໍາລັບ

ຈ ດປະສົງໃນການເກັບຮັກສາ, ໄດ້ເປັນປັດໃຈຈໍາກັດ ທີິ່ສໍາຄັນ ຕ ໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງ ຜະລ ດຕະພັນ

ກະສ ກໍາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຊາວກະສ ກອນ ແມ່ນບ ໍ່ໄດຮ້ັບແຈ້ງໃຫຮູ້້ດີ ກ່ຽວກັບຢາຂາ້ຫຍ້າ/ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ຕ້ອງ

ຫ້າມ, ໃນຂະນະທີິ່ ການບັງຄັບໃຊ້ ທີິ່ຈະຄວບຄ ມ ຜູ້ສະໜອງ  ແມນ່ຍັງອ່ອນແອ ແລະ ມີຂ ໍ້ຈໍາກັດ.” 168 

 

ການເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ທີິ່ສານເຄມີກະເສດມີ, ແຜນງານ ໄດ້ຖືກອອກແບບ ເພືິ່ອຈໍາກັດຜົນ

ກະທົບທາງລບົ. ສໍາລັບຫນຶິ່ງ, ແຜນງານ ຈະບ ໍ່ຈັດຊືັ້ໂດຍກົງ ສານເຄມີກະສ ກໍາ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ແຜນງານ ຍັງຈະບ ໍ່

ສະຫນັບສະຫນູນ ການລົງທຶນ ທີິ່ມີຜົນກະທບົທາງລົບ ໂດຍສະເພາະ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ນັັ້ນກ ຄ:ື 

ຫມາກກວ້ຍ, ໃຫເ້ບ ິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8 ສໍາລັບ ລາຍຊືິ່ ສີິ່ງທີິ່ບ ໍ່ລວມ ຢູ່ໃນແຜນງານ). 

 
168 WB LACP ESMF, p. 51 
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ບ ໍ່ຄາດຫວັງ ໃຫແ້ຜນງານ ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ ສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ບ ໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເນືິ່ອງຈາກ ແຜນ

ງານ ສົົ່ງເສີມ ການປະຕ ບັດ ກະສ ກໍາທີິ່ດີ ທີິ່ແນໃສ່ຈໍາກັດ ຜົນກະທບົ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ ໃນຂະນະທີິ່ ເພີິ່ມ

ຜົນຜະລ ດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ຂອງທອ້ງຖ ິ່ນ. ນອກນີັ້, ແຜນງານ ຍງັຄາດຫວງັວາ່ ຈະເພີິ່ມຄວາມຮັບ

ຮູ ້ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການນໍາໃຊເ້ຄມີກະສ ກາໍ, ທີິ່ສົົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊທ້ີິ່ມຄີວາມຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ມີ

ການຕ ດຕາມກວດກາ ເຄມີກະສ ກໍາ ຢ່າງໃກ້ຊ ດ. 

 

ການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ສໍາລບັການຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ່ນມີຢູ່ ແລະ ຈະຖືກລວມເຂົັ້າໃສ່ໃນ ESMP (ລວມ

ທັງ ບົດແນະນໍາ ຈາກ FAO, ແລະ ແຜນການຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ກະກຽມ ສໍາລັບ ກອບການຄ ້ມຄອງ

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ERPD. ມາດຕະການ ທີິ່ເປັນໄປໄດ ້ເພືິ່ອຫ ີກເວັັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງ

ລົບ ເນືິ່ອງຈາກການນໍາໃຊເ້ຄມີກະສ ກໍາ ມີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ (ໃຫເ້ບ ິ່ງຂ ໍ້ມູນເພີິ່ມຕືິ່ມ ໃນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 10): 

▪ ປະຕ ບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາປາບສັດຕູພືດ ຂອງລາວ, ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ (PMP) ທີິ່

ຖືກສ້າງຂຶັ້ນສໍາລັບກອບ ESMF ຂອງ ER-PD (ສອດຄອ່ງກັບ ການປົກປ້ອງ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບ 

ການຄ ້ມຄອງສັດຕູພືດ, ທີິ່ກາ່ວເຖີງ (ໃນບັນດາຂ ໍ້ມູນອືິ່ນໆ) ສານເຄມີກະສ ກໍາທີິ່ຕ້ອງຫ້າມ, ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການ

ປູກຈ ດສໍານຶກກ່ຽວກັບ ຂັັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຢາປາບສັດຕູພືດ (ໃຫເ້ບ ິ່ງເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 10). 

PMP ແມ່ນໄດ້ຮັບແຈ້ງ ຈາກດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄ ມ້ຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ສະບັບເລກທີ 258/ລຖບ, ລົງວັນ

ທີ 24 ສ ງຫາ 2017, ລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄ ມຢາປາບສັດຕູພືດ ຢູ່ ສປປ ລາວ (2014), ພ້ອມທັງ 

ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄ ມ້ຄອງສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM) ກາໍນົດ ໂດຍ ອງົການອາຫານ ແລະ ກະ

ສ ກໍາ (FAO) ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO). ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການປູກຈ ດສໍານຶກ, ແລະ ການສະ

ໜັບສະໜູນຊາວບ້ານ, ຊາວກະສ ກອນ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຄູຝກຶ/ພະນັກງານສົົ່ງເສີມກະສ ກາໍ ກຽ່ວກບັ ຄວາມ

ອັນຕະລາຍ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ຂະພາບຂອງມະນ ດ ຈາກສານເຄມີກະສ ກໍາ, ລວມທັງ ການປະຕ ບັດ ນໍາໃຊ້

ສານເຄມີກະສ ີກໍາ ທີິ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ ໂດຍມີຄວາມຮບັຜ ດຊອບ (ເຊັົ່ນ: ຂັັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຢາປາບ

ສັດຕູພືດ).  

▪ ສົົ່ງເສີມ ການກະສ ກາໍ ທີິ່ປອດສານເຄມີ ຜ່ານທາງ ການໝູນໃຊກ້ານກະສ ກໍາທີິ່ດີ ເມືິ່ອເປັນໄປໄດ.້ ຈະມີການ

ສົົ່ງເສີມ ການຄວບຄ ມຊີວະພາບ.  

▪ ໃນຂະນະທີິ່ແຜນງານ ຈະບ ໍ່ຈັດຊືັ້ ສານເຄມີກະສ ກໍາໂດຍກງົ, ສານເຄມີກະສ ກໍາ ທີິ່ໃຊ້ໃນພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ ຕ້ອງໄດ້

ຮັບການເກັບຮັກສາ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ຕ ດຕາມກວດກາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວ 

ອາດຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ DoA. ຈະສະໜອງ ຫ ກັການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ທີິ່ຢູ່ໃນຄໍາແນະນໍາ PMP ແລະ FAO.  
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▪ ສານເຄມີກະສ ກໍາທີິ່ຖືກສົົ່ງເສີມ ຈະຖືກດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຢ່າງລະອຽດ, ລວມທັງ ການກາໍນົດມາດ

ຕະການທີິ່ພຽງພ  ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ້. 

▪ ປະລ ມານຂອງສານເຄມີກະເສດ ທີິ່ສົົ່ງເສີມ ຈະອງີໃສ່ ການປະເມີນທີິ່ຖືກຕ້ອງ ຕ ໍ່ກັບ ຄວາມຕ້ອງການໃນຕົວຈ ງ 

ເພືິ່ອປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ຫ າຍເກີນໄປ ຫ  ືການເພີິ່ມຂືຶັ້ນ ຢູ່ໃນສາງ.  

▪ ອ ປະກອນ ແລະ ເຄືິ່ອງມືປອ້ງກັນທີິ່ເໝາະສົມ ຈະຖືກສະໜອງໃຫ ້ໃນປະລ ມານທີິ່ພຽງພ  ເມືິ່ອມີການສົົ່ງເສີມການ
ນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາ ໂດຍ ຕົວແທນສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ ມີການຢືນຢັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ອ ປະກອນ 

ແລະ ເຄືິ່ອງແຕ່ງກາຍຄວາມປອດໄພທີິ່ເໝາະສົມ ແມ່ນມີພຽງພ ແລວ້. 

▪ ການສືບຕ ໍ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕ ດຕາມເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ ຜ່ານທາງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ ຍັງ
ຈະເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍກົຄວາມກັງວົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຕ ດຕາມກວດກາແຜນງານ ຢ່າງຕັັ້ງ
ໜ້າ ໂດຍໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດໄ້ວ ຕ ໍ່ ກັບຜົນກະທົບທາງລບົ ຫ  ືຄວາມກງັວົນ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ. 

▪ ການຄ ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ ້ແລະ ການກໍາຈັດສານເຄມີກະສ ກາໍ ຕ້ອງໄດຮ້ັບການຕ ດຕາມກວດກາ ໃນທົົ່ວແຜນ

ງານ, ແລະ ພ ທີການ ຕ້ອງມໄີວ້ ເພືິ່ອຮັບມກືບັຜົນກະທົບທາງລບົທາງລົບ ຕ ໍ່ ສັງຄົມ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ຂ ໍ້

ມູນດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະມີຢູ່ໃນແຜນຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ໄດສ້້າງຂຶັ້ນ ສໍາລບັກອບ ESMF ຂອງ ER-PD.  

 

ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນອາຊີບການງານ (OHS) ຢູ່ໃນຂະແໜງປາ່ໄມ້ (PS 2) 

ເງືິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນຂະແໜງກະສ ກໍາ ແມ່ນທ ກຍາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເຮັດວຽກ ແບບບ ໍ່ເປັນທາງການ 

ແລະ ເປັນວຽກຄອບຄວົ. ສະນັັ້ນ, ມາດຕະຖານແຮງງານ ຂອງ agri-MSME ສາມາດຖືວ່າຕໍາ່. ໃນຂະນະທີິ່ ມັນບ ໍ່

ແມ່ນຈ ດສ ມຂອງໂຄງການ ເພືິ່ອປບັປ ງເງືິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນຂະແຫນງກະສ ກໍາ, ສາມາດສັນນ ຖານໄດ້ວ່າ ການ
ສະຫນັບສະຫນູນ ການພັດທະນາທ ລະກ ດ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຈະມີຜົນກະທົບທາງບວກ ຕ ໍ່ ເງືິ່ອນໄຂ
ການເຮັດວຽກ. ການປະຕ ບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການແຮງງານແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກລວມເຂົັ້າໃນ ສັນຍາທຶນ

ຊ່ວຍເຫ ືອລາ້ ກັບທ ກໆ MSME ທີິ່ໄດ້ຮັບເງ ນ ຜ່ານກອງທຶນເງ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການຕ ດຕາມ

ກວດກາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ ລະບຽບການເຫ ົົ່ານີັ້ ຈະໄປເກີນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ. 

 

 ລກູລະເບດີບ ໍ່ທນັແຕກ (UXO) 

 ສະພາບເສັັ້ນທຽບຖານ 

ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ (UXO) ຈາກສົງຄາມອ ນດູຈີນ ຄັັ້ງທ ີ2 (1964-1975) ຍັງຄງົຕົກຄາ້ງ ຢູ່ບາງພືັ້ນທີິ່ ໃນ ສປປ 

ລາວ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນບາດເຈັບ ຫ  ື ເສຍຊີວ ດໄດ ້ ຖ້າມກີານລະເບີດ. ລັດຖະບານລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການ 
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NGO ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ໄດສ້້າງຄວາມ ພຍາຍາມ ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ໃນການເກັບກູ ້ພືັ້ນທີິ່ຕົກຄາ້ງດ້ວຍລູກລະເບີດ

ບ ໍ່ທັນແຕກ, ມີການແນະນໍາ ມາດຕະການ ປອ້ງກັນ, ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັ ວຽກງານ ສຶກສາ ແລະ ປູກຈ ດສໍານຶກ.169  

 

ໃນດ້ານສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງລະດັບສູນກາງ, ແຜນງານເກັບກູ້ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກແຫ່ງຊາດລາວ (UXO Lao) ທີິ່ໄດ້

ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນປ ີ 2006, ດໍາເນີນການສໍາຫ ວດ ເພືິ່ອກໍານົດສະຖານທີິ່ ທີິ່ມີການຕົກຄາ້ງ ຂອງລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ, 

ກວດລ້າງທີິ່ດ ນ ແລະ ດໍາເນີນການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ອົງການຄວບຄ ມລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກຂັັ້ນສູນກາງ (UX-ONRA) ແລະ ຂະແໜງທີິ່ເຮັດວຽກ

ກັບລູກລະເບີດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ທ ມງານວ ຊາການຂະແໜງເກັບກູ້ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ (UXO) ເພືິ່ອ

ຮັບປະກັນ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊ ດ ກັບ ທ ກພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ, ລວມທັງ ຄໍານ ຍາມມາດຕະຖານ ແລະ ການຝຶກ

ອົບຮົມ ສໍາລບັ ພະນັກງານເກັບກູລ້ະເບີດ. ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດນໍ້າສະເໜີ ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບ

ຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ/ເປົັ້າໝາຍທີ 19: ຊີວ ດປອດໄພຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ.170 

 

ພ້ອມກັບສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງເຫ ົົ່ານີັ້, ບັນດາອງົການ NGO ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນອືິ່ນໆ ໄດ້ສ້າງບາດກ້າວ ທີິ່ສໍາຄັນ 

ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນອ ບັດຕ ເຫດ ຈາກ UXO ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ. ໃນປີ 2021, ລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍ

ຫາຍໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 55 ຄົນ, ເສຍຊີວ ດ 11 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 44 ຄນົ.171 ລູກລະເບີດ

ບ ໍ່ທັນແຕກ ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ GCF ຢູ່ທາງພາກເ

ໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍ.172 ຫນຶິ່ງໃນມາດຕະການປ້ອງກັນ ທີິ່ມປີະສ ດທ ພາບທີິ່ສ ດ ແມ່ນ

ການປັບປ ງ ການເຂົັ້າເຖ ງຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບອ່ນທີິ່ UXO ໄດ້ຖືກເກັບກູ້ແລ້ວ, ແລະ ບອ່ນໃດທີິ່ UXO ອາດຈະຍັງມີຢູ່

ໃນພືັ້ນດ ນ. ຫ້ອງວາ່ການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ອໍານາດການປກົຄອງເມືອງ ກໍາລັງສ້າງແຜນທີິ່ ໃຫມ້ີໄວ ້ສໍາລັບຈ ດປະສົງ

ນີັ້, ຊືິ່ງ GIZ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອືິ່ນໆ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເລືັ້ອຍໆ (ຮູບລ ມ່ນີັ້ ສະແດງເຖ ງໜຶິ່ງ ໃນແຜນທີິ່ເຫ ົົ່ານີັ້). ໃນກ ລະນີ 

ທີິ່ພືັ້ນທີິ່ຍງັບ ໍ່ທັນໄດ້ເກັບກູ,້ ແຜນງານ ສາມາດຮອ້ງຂ ການເກັບກູລ້ະເບີດ ຈາກ UXONRA ໄດ,້ ຊືິ່ງຕ້ອງການ ການ

ວາງແຜນປະມານ 12 ເດືອນ ສໍາລັບ ທ ກວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດ. 

 
169http://www.news.cn/english/asiapacific/2021-12/09/c_1310361527.htm 
 
171 http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/lao-pdr/casualties.aspx 
172 http://www.nra.gov.la/uxoproblem.html 
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ຮບູ 12. ຮບູພາບແຜນທີິ່ UXO ທີິ່ໄດມ້າຈາກ ອາໍນາດການປກົຄອງເມອືງວຽງໄຊ ໃນແຂວງຫວົພນັ 

 ການປກົປ້ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີິ່ໄດຮ້ບັການກະຕ ນ້ 

ລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ (UXO) ສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ປະຊາຊົນ ທີິ່ເຂົັ້າຮວ່ມ 

ໃນກ ດຈະກໍາແກ້ໄຂ ຂອງໂຄງການ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບ ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ນ (ໝາກຜົນທ ີ2 ແລະ 3), ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ 

ໂຄງການ ຈືິ່ງກະຕ ້ນໃຫ ້PS4 “ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງຊຼຸມຊົນ”, ແລະ ການປົກປ້ອງ 

ຂອງ GIZ ສໍາລັບ ສີິ່ງແດວລ້ອມ ແລະ ສ ດທ ມະນ ດ. ກ ດຈະກໍາທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ປະກອບມີ ວຽກງານປ່າໄມ ້

(ເຊັົ່ນ: ການຂ ດຄົັ້ນໄມ້ ແລະ/ຫ  ືເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ), ກ ດຈະກໍາກະສ ກໍາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໄຖ ຫ  ືການຂ ດຂ ມ, ແລະ 

ກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆ ທີິ່ຕ້ອງການ ໃຫມ້ີການຂ ດພືັ້ນດ ນ. 

 

 ການພ ຈາລະນາຄວາມສຽ່ງ 

ໃນທົົ່ວປະເທດ, ໃນປັດຈ ບັນ, ອ ບັດຕ ເຫດ ທີິ່ເກີດຈາກ UXO ແມ່ນເກີດຂືັ້ນຍາກ (ມີຄວາມເປນັໄປໄດ້ ປະມານ 

0.0006% ໃນປ ີ2017)173. ໂຄງການ ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຊຶິ່ງຕາມບັນທຶກຂອງລັດ, ການມີ UXO ຢູ່ໃນພືັ້ນດ ນ

ແມ່ນເປັນໄປໄດຍ້າກ ແລະ ອ ບັດເຫດບ ໍ່ໄດ້ເກີດຂຶັ້ນ ໃນຊຼຸມປີຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີັ້. ທມີງານໂຄງການ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກັບ 
 

173 Calculated using the reported number of incidents and national population statistics for 2017. 
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ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພາກລັດ ຈາກ ຂະແໜງ ກະສ ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພືິ່ອກວດກາ ບັນທກຶຂອງລັດ ແລະ ບ ໍ່

ພົບເຫດການ ທີິ່ເກີດຂຶັ້ນ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ປ ີ1968 ເປັນຕົັ້ນມາ.174 ມີຂັັ້ນຕອນການປອ້ງກັນໄວ້ແລ້ວ, ລວມທງັ ແຜນທີິ່ 

UXO ຂັັ້ນເມອືງ ແລະ ແຜນທີິ່ເກບັກູ້. ໃນທາງກງົກັນຂາ້ມ, ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະຫາຍາກ, ອ ບັດຕ ເຫດ ຈາກ UXO ແມ່ນ

ບ ໍ່ສາມາດປະຕ ເສດໄດ້ທັງຫມົດ, ລວມທັງ ຫ ັງຈາກນໍ້ໍາຖ້ວມ, ດ ນເຈືິ່ອນ ຫ ືເຫດການສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງອືິ່ນໆ ທີິ່

ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ພືັ້ນດ ນ. ກ ດຈະກາໍ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງໂຄງການ ບາງຄັັ້ງກ ໍ່ຕອ້ງ ການຂ ດພືັ້ນດ ນ 

(ຕົວຢ່າງ ເຊັົ່ນ ການຂ ດຄົັ້ນໄມໄ້ຜ ່ແລະ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງອືິ່ນໆ, ການຂ ດຄົັ້ນໄມ້ ຫ  ືການໄຖນາ). ດັົ່ງນັັ້ນ ໂຄງການ ຈໍາ

ເປັນຈະຕ້ອງ ປະຕ ບັດຕາມຂັັ້ນຕອນການປ້ອງກັນ ທີິ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ວາງອອກໄວ້ແລ້ວ. ສະຖານທີິ່ໂຄງການ ຈໍາ

ເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ກຽ່ວກັບ UXO ກ່ອນທີິ່ຈະດໍາເນີນກ ດຈະກໍາ ຂອງ ແຜນງານ.  

  

ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຖືກປະເມີນວາ່ ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ຫາ ປານກາງ. ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ແມ່ນເກີດຂືັ້ນຍາກ, 

ສາມາດຄາດການລ່ວງໜ້າໄດ້, ແລະການຮັບຮູ້ການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ສໍາລັບ ປ້ອງກັນ ແມ່ນມີພ້ອມແລ້ວ. ເຖີງຢ່າງໃດ

ກ ຕາມ, ກ ລະນີອ ບັດຕ ເຫດ ທີິ່ເກດີຂືັ້ນຍາກ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດປະຕ ເສດໄດທ້ັງຫມົດ.  

 ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ໂຄງການ 

 ຄວາມສຽ່ງພາຍນອກ ທີິ່ມຢີູ່ 

ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກຕາ່ງໆ ມີຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ໂຄງການ ທີິ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການຕ ດຕາມ ດ້ວຍຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ປະກອບມີ ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ຕ ໍ່ ຊວີ ດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຕ ໍ່ ເປົັ້າໝາຍ
ໂຄງການ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ໂຄງການ ຫ  ື ອາດສາມາດສະແດງອອກ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ

ໂຄງການ. ຄວາມສ່ຽງຈໍານວນຫ າຍເຫ ົົ່ານີັ້ ຖືກລະບ ໄວ້ ຢູ່ໃນເອກະສານ ER-PD, PRAP, ຮ່າງ SESA, ຮ່າງ 

ESMF ແລະ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້.  

 

ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ແມ່ນລາຍຊືິ່ ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ. ສ່ວນຫ າຍ ຈະມີຄວາມຫຍ ງ້ຍາກ ສໍາລັບໂຄງການ ທີິ່ຈະສົົ່ງຜົນ 
ແລະ ເພາະສະນັັ້ນ ຕົັ້ນຕ ແມ່ນຕ້ອງການ ໃຫ້ມີການຕ ດຕາມ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ລວມທັງຜ່ານທາງ 

ແຜນ ESMP: 

 

ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ການຄ ມ້ຄອງ 

ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ນະໂຍບາຍ, ກອບນ ຕ ກໍາ ແລະ ລະບຽບການ, ແລະ ການຄ ້ມຄອງ: 

▪ ຄວາມຊັກຊ້າຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ໃນການຜ່ານ ນ ຕ ກໍາສະບັບປບັປ ງຕົັ້ນຕ  ເຊັົ່ນ: ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍທີິ່ດ ນ ແລະ ກົດໝາຍ

ປ່າໄມ;້ 

 
174 Based on consultations with senior staffs at the Department of Forestry, the most senior of which joined DoF in 1968. 
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▪ ຄວາມລ່າຊາ້ ໃນການດັດປັບ ນ ຕ ກໍາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໝາຍເຖ ງ ກຽ່ວຂ້ອງກັບ ກົດໝາຍທີິ່ດ ນ ແລະ ກດົໝາຍ
ປ່າໄມ້ ທີິ່ຍງັບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປັບປ ງ); 

▪ ຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງ ຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃນລະດັບທີິ່ແຕກ

ຕ່າງກັນ; 

▪ ຄວາມຊັກຊ້າ ໃນການຂຶັ້ນທະບຽນທີິ່ດ ນ ແລະ ການອອກໃບຕາດ ນ, ແລະ/ຫ  ືບ ລ ມະສ ດ ບ ໍ່ລວມເອາົເຂດພູດອຍ 

ຍ້ອນມັກເຂດທົົ່ງພຽງ ແລະ ພູພຽງ; 

▪ ໃບຕາດ ນຊຼຸມຊົນ ສໍາລັບພືັ້ນທີິ່ນໍາໃຊ້ຂອງບ້ານຂະຫນາດໃຫຍ່, ລວມທງັ ພືັ້ນທີິ່ປາ່ໄມ້, ບ ໍ່ມີກາໍນົດຢູ່ໃນ

ກົດຫມາຍ ແລະ/ຫ  ືບ ໍ່ມີບົດແນະນໍາ ທີິ່ຈະກາໍນົດມັນ; 

▪ ການຫ້າມຂ ດຄົັ້ນໄມ ້ຈາກປ່າຜະລ ດ (ລວມທງັພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານ) ຍັງສືບຕ ໍ່, ໃນຂະນະທີິ່ ລະບຽບການ 

ກ່ຽວກັບ ການສວຍໃຊ້ປ່າຊມົໃຊຂ້ອງບ້ານ ທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນໃນທາງການຄ້າ ຍງັມີຜົນບັງຄບັໃຊ.້ 

▪ ຂາດການຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ສໍາລັບ ຜົນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ/ປ່າໄມ້ບາ້ນ (ໂດຍສະເພາະ ຈາກຂະແໜ
ງການອືິ່ນ ຫ  ືລະດັບລັດຖະບານ); 

▪ ນະໂຍບາຍ ສ້າງສີິ່ງຈູງໃຈ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການກະສ ກໍາ ທີິ່ຊານສະຫ າດ ທີິ່ “ເປັນມ ດກັບປາ່ໄມ້” ຢູ່ເບືັ້ອງຫ ັງ ການຊຼຸກ

ຢູ້ກະສ ກໍາເປັນສ ນຄ້າ ແບບງ່າຍດາຍ; 

▪ ການແບ່ງລໍາດັບຊັັ້ນ ຢູ່ໃນໂຄງສ້າງຂອງລັດຖະບານ ໝາຍເຖີງວາ່ ລະບຽບການ ຈາກ ກົມ ຫ  ືກະຊວງໜຶິ່ງ ບ ໍ່ໄດ
ແປໄປເປັນ ການລງົມປືະຕ ບັດ ທີິ່ມີການປະສານງານ ຢູ່ໃນພາກສະໜາມ ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ບັນດາກົມ ຫ  ື

ກະຊວງອືິ່ນ (ລວມທັງຢູ່ພາຍໃນກະຊວງດຽວກັນ); 

▪ ນະໂຍບາຍການຍົກຍາ້ຍ ແລະ ການລວມບາ້ນທົົ່ວໄປ ອາດຈະສືບຕ ໍ່ ໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ກາງ; 

▪ ລັດຖະບານ ບ ໍ່ສາມາດ ສະໜອງພະນັກງານໃຫ້ພຽງພ  ຢູ່ ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນກ ່ມ, ໂດຍສະເພາະ ເພືິ່ອດໍາເນີນ 

ແນວທາງປະຕ ບັດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ “ແຮງງານ” ຫ າຍຂຶັ້ນ; 

▪ ລັດຖະບານ ບ ໍ່ສາມາດ ສະໜອງ ພະນັກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປາ່ໄມ້ ທີິ່ພຽງພ  ຢູ່ໃນບັນດາເມອືງ ທີິ່ສໍາຄັນ; 

▪ ປີຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການກະສ ກາໍເປນັສ ນຄ້າ "ດ້ວຍທ ກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ" ມີແຮງຜັກດັນ ດ້ານສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່

ເຂັັ້ມແຂງ ທີິ່ມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ທີິ່ຈະປ່ຽນແປງໄດ;້ 

 

ນອກຈາກນີັ້, LPRP ຍງັໄດຮ້ັບຮູວ້່າ ການສ ໍ້ລາດບັງຫ ວງ ແມ່ນເປນັບັນຫາທີິ່ໜ້າກັງວົນ ຢ່າງໜັກໜວ່ງ ຢູ່ໃນປະເທດ. 

ດັດຊະນີຄວາມໂອງໃສ ຂອງການຮັບຮູ້ການສ ໍ້ລາດບັງຫ ວງ ຂອງ ສາກົນ ປະຈໍາປ ີ2021 ເຮັດໃຫ ້ສປປ ລາວ ຢູ່ອັນດັບ

ທີ 128 ຈາກທັງໝົດ 180 ອັນດັບ ໂດຍມີະແນນ 30 (ຈາກທັງໝົດ 100 ຄະແນນ).ໃນບັນດາສ ິ່ງອືິ່ນໆ, ມັນສະແດງ

ເຖ ງ ການສູນເສຍລາຍຮັບຂອງລດັຖະບານ ທີິ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ໄປໃນທາງທີິ່ບ ໍ່ດີ. ການປາບປາມຫ າຍຮູບແບບ ໄດເ້ກີດ
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ຂຶັ້ນ, ແຕ່ມັນຈະເປັນຂະບວນການ ທີິ່ຍາວນານ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ ກອບລະບຽບ ແລະ ການກວດກາທງັໝົດ ແມ່ນມໄີວ້

ແລ້ວ ແລະ ກໍາລັງປະຕ ບັດໜ້າທີິ່.  

 

ການສາໍປະທານທີິ່ດ ນ ແລະ ການປຽ່ນທີິ່ດ ນໄປເປນັທນຶ 

ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການລ ເລີິ່ມຂອງ ລດັຖະບານລາວ ໃນ “ການຫັນທີິ່ດ ນໄປເປັນທຶນ”, ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ

ຮູບແບບການສໍາປະທານ, ບາງຄັັ້ງກ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຍົກຍ້າຍບາ້ນ ແລະ/ຫ  ືກີດກັັ້ນປະຊາຊົນເຂົັ້າ ບ ໍ່ໃຫ້ເຂົັ້າເຖ ງ ທີິ່ດ ນ

ທີິ່ຖືກນໍາໃຊ ້ພາຍໃນຊຼຸມຊົນ.175 ການແຍກທີິ່ດ ນ ໄດ້ມີຄວາມຮາ້ຍແຮງຂຶັ້ນ ໃນຊຼຸມປີຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີັ້ ໂດຍການມອບ

ການສໍາປະທານ ໃນທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ ຂອງ ປະຊາຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ. ການສໍາປະທານ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ປະກອບມ ີ

ໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ, ການຂ ດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ ່ (ເຊັົ່ນ: ແຮລ່ ກໄນ ຢູ່ເມືອງຫົງສາ, ແຂວງໄຊຍະບລູີ) 

ແລະ ສໍາປະທານກະສ ກໍາ (ໂດຍສະເພາະສໍາລັບ ຢາງພາລາ ແລະ ກ້ວຍ). ເອກະສານ ຄວາມຈີງ ກຽ່ວກບັການສໍາປະທານ

ທີິ່ດ ນ (ປ ີ2014) ຂອງ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເນືັ້ອທີິ່ດ ນ 25,407 ເຮັກຕາ ແມ່ນອະນ ຍາດໃຫ້

ໂຄງການ, ໃນນັັ້ນ ສໍາລັບເຮັດສງຍປູກຕົັ້ນໄມ້ ກວມ 21,693 ເຮກັຕາ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງສັງເກດວ່າ 22% ຂອງ

ເນືັ້ອທີິ່ດ ນ ພາຍໃນແຂວງ ໄດອ້ະນ ຍາດໃຫ້ ການສໍາຫ ວດ ແລະ ຂ ດຄົັ້ນແຮ່ທາດ (ບ ໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ມັນອາດຈະສົົ່ງ

ຜົນໃຫເ້ກີດ ໂຄງການສໍາປະທານ).176  ໂຄງການລງົທຶນອືິ່ນໆ ຢູ່ໃນສະພາບ ຂອງ ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ (SEZ) ອາດ

ຍັງຈະໄດ້ເວນຄືນ ທີິ່ດ ນຂອງປະຊາຊົນ. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາ ການເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ຄວບຄ ມທີິ່ດ ນ ທີິ່, ໃນຂະນະ

ທີິ່ຖືກຮັບຮູ້ວາ່ ຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງບ້ານໃດໜຶິ່ງ, ແຕ່ໃນຕົວຈ ງແລ້ວ ແມ່ນຖືກຄວບຄ ມໂດຍ ຄົນພາຍນອກ.  

ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັໂຄງການ 1, ໄດ້ມີການສໍາຫ ວດການລົງທຶນ ແລະ ການຍົກຍາ້ຍຖີິ່ນຖານ ຢູ່ 2 

ແຂວງ (ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ). ການສໍາຫ ວດ ໄດພົ້ບວາ່ ມ ີ21 ໂຄງການລງົທຶນ ຢູ່ໃນ 4 ເມືອງ ຂອງ ແຂວງ

ຫ ວງພະບາງ ແລະ 18 ໂຄງການລົງທຶນ ຢູ່ໃນ 3 ເມອືງ ຂອງ ແຂວງໄຊຍະບລູີ. ຈໍານວນໂຄງການສູງທີິ່ສ ດ ແມ່ນ

ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ (14) ຖັດມາແມ່ນໂຄງການກະສ ກໍາ (8) ແລະ ໂຄງການຂ ດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ ່(5). ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ ່

ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ລັດຖະບານລາວ (17), ບ ລ ສັດເອກະຊົນ (8) ແລະ ບ ກຄົນ (5). ການສຶກສາເພີິ່ມຕືິ່ມ ຈະຖືກດໍາເນີນ

ການ ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ 2. 

 

ການສໍາປະທານ ເວນຄືນ ທັງທີິ່ດ ນທີິ່ມປີະສ ດທ ຜົນ, ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ແລະ ທີິ່ໄດ້ກາ່ວມາ, ທີິ່ດ ນຊຼຸມຊນົ ທີິ່ຢູ່ໃນປາ່ໄມ້, 

ພ ່ມຫຍ້າ ຫ  ືຫຍາ້. ການເວນຄືນ ທີິ່ດ ນທີິ່ມປີະສ ດທ ພາບ ແລະ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ເພີິ່ມການຍາດແຍ່ງ ພາຍໃນບັນດາຊຼຸມ
ຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ສໍາລັບທີິ່ດ ນທີິ່ຍັງເຫ ອື ແລະ ອາດຈະຊຼຸກດັນໃຫ ້"ຜູ້ເສຍທີິ່ດ ນ" ຈາກການຍາກແຍ່ງ ນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນທີິ່ມີຄ ນ

ນະພາບ ຢ່ ຼູນອກຂອບເຂດ (ຊັນເກີນໄປ, ດ ນບ ໍ່ດີ, ໄກຈາກບ້ານ ແລະ/ຫ  ືຖະໜົນຫົນທາງ) ຫ  ື ເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ມີດ ນ. ດັົ່ງທີິ່ 

 
175 There are decrees on compensation for those who have lost land to private or public projects, but in a country where formal land 
titles have barely reached the rural areas, ascertaining the value of appropriated land has led to low compensation amounts. More-
over, communally used land and bush fallows hardly come into the compensation equation at all. 
176 Centre for Development and Environment (CDE). Province Fact Sheet: Land Leases and Concessions, Luang Prabang 2014. 
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ສະຖ ຕ ການປູກພືດ ແລະ ທີິ່ດ ນສໍາລັບປູກພືດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ177, ທີິ່ດ ນຮາບພຽງ ຢູ່ໃນແຂວງພາກເໜືອ ສໍາລບັການ

ກະສ ກໍາ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດີ. ເຖີງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ທີິ່ດ ນຊຼຸມຊົນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົົ່າທຽມກັນກັບຊຼຸມຊົນ ທີິ່ຢູ່ໃນ

ພູພຽງ ແລະ ພູສູງ ແລະ ພູມ ທັດປ່າໄມ້ ທີິ່ຖືກຖາງ ແລະ ປະໃຫ້ຮກົເລົົ່າ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ພວກມັນ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ 

ສໍາລັບການລຽ້ງສັດ, ສໍາລບັ ເກັບກູ້ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຟືນ ແລະ ຖ້າຈ າເປັນ, ອາດຈະສະໜອງເນືັ້ອທີິ່ດ ນຂະໜາດ

ນ້ອຍ ສໍາລັບປກູພືດ ຖ້າຕົກລົງກນັພາຍໃນຊຼຸມຊົນ. ຕະຫ ອດສອງສາມປີຜ່ານມາ, ໜືິ່ງໃນຈໍານວນບັນຫາ ທີິ່ມັກເກີດ

ຂືັ້ນເລືັ້ອຍໆທີິ່ສ ດ ທີິ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶັ້ນມາ ຜ່ານທາງ ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນບັນຫາ ກຽ່ວກັບ ຂ ໍ້

ຂັດແຍ້ງທີິ່ດ ນ.178  

 

ໃນຂະນະທີິ່ ພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ ໄດ້ຮັບການກວດກາລ່ວງໜ້າ ສໍາລັບການສໍາປະທານ ພັດທະນາເຂືິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າ

ຕົກຕາມແຜນການ, ມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ພືັ້ນທີິ່ສໍາປະທານໃຫມ່ ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ

ງານ. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ອາດຈະລວມມີ ການມອບ ທີິ່ດ ນສໍາປະທານ ໃນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ທັບຊອ້ນກັບ ພືັ້ນທີິ່ປາ່ໄມທ້ີິ່ຖືກກາໍນົດ, 

ລວມທັງ "ພືັ້ນທີິ່ປາ່ໄມ້ ທີິ່ຢູ່ໃນທີິ່ດີນຂອງ ຊຼຸມຊົນ." ຍັງມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ໂຄງການສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າໃຫມ່ ເຮັດໃຫເ້ກີດ

ມີການຍົກຍ້າຍບາ້ນ (ທີິ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່ເພີິ່ມຕືິ່ມ), ແລະ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາທີິ່ມີຜະລ ດຕະ ັນ ເກີດນໍໍ້າ

ຖ້ວມ. ການກ ໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງຄາດວ່າ ຈະມີການຍົກຍ້າຍຕືິ່ມອີກ ຢູ່ ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ, ອ ດົມໄຊ ແລະ 

ຫ ວງພະບາງ, ແຕ່ຍງັບ ໍ່ທັນຮູວ້່າ ແມ່ນບ້ານໃດ ແລະ ພືັ້ນທີິ່ໃດ ທີິ່ຈະຖືກຍົກຍ້າຍ. ຄວາມສ່ຽງອີກຢ່າງໜຶິ່ງ ແມ່ນການ

ຂະຫຍາຍ ການສໍາປະທານປະເພດອືິ່ນໆ (ເຊັົ່ນ: ການກະສ ກາໍ ຂະໜາດໃຫຍ່, ສ່ວນປູກຕົັ້ນໄມ້, ການຂ ດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ)່.  

 

ສໍາລັບ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຕ ໍ່ກັບ ສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ເກີດຈາກການສໍາປະທານ, ໄດ້ມີ ຄາໍສັົ່ງ ແລະ ດໍາລັດຕ່າງໆ ທີິ່ຈໍາກັດການ

ອະນ ຍາດໃຫ້ສໍາປະທານ. ຄໍາສັົ່ງເລກທີ 13 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຢ ດຕ  ການສໍາປະທານໃໝ ່ແກ່ ການຂ ດຄົັ້ນບ ໍ່

ແຮ,່ ຢາງພາລາ ແລະ ສວນໄມ້ຢູກາລບີຕັສ ເພືິ່ອປອ່ຍໃຫ້ມກີານປບັປ ງຂະບວນການປະເມີນຜົນ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຢ່າງ

ເລ ກເຊ ິ່ງເຖ ງ ຜົນກະທບົທາງ ຕ ໍ່ ສັງຄົມ, ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ເສດຖະກ ດ ຈາກ ກ ດຈະກໍາດັົ່ງກາ່ວ. ມນັໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍ

ໃນປີ 2015 ແລະ ແກ່ຍາວເຖ ງ 2018, ໂດຍມີ ຄາໍສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 9 ແລະ ເລກທີ 8 ມາທົດແທນ 

(ໄດອ້ະທ ບາຍໃນຕາຕະລາງຕ ໍ່ໄປນີັ້):179 

 
177 According to ERPD statistics the six northern provinces have only 8.1% cropland (according to IPCC definition: lowland and current 
upland crops). The GOL has chosen not to include upland fallows as cropland, but rather as “regenerating vegetation,” meaning 
potential forest. 
178 A recent Vientiane Times article (26 December 2018) reported that the top three issues raised via the NA Hotline were bad roads, 
land disputes and illegal drug trade. 
179 PMO 08/2018, concerning the enhancement of mining-business governance in Lao PDR, recognizes the importance of the mining 
sector in contributing to the country´s socio-economic development. It continues to halt the consideration and approval of new 
investment projects that survey and explore for minerals and gold mining along rivers and land throughout the country until De-
cember 31, 2020, although certain exceptions are described in the order (e.g. select non-metal minerals for industry, non-metal 
minerals for construction, fuel minerals, liquid minerals, among various other exceptions). The order aims to improve the regulation 
of the sector and improve transparency. 
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ຕາຕະລາງ 25. ພາບລວມ ການຢ ດຕ  ການອະນ ຍາດໃຫສ້າໍປະທານ ຂອງ ລດັຖະບານ 

ຄໍາສັົ່ງ/ດາໍລດັ ລາຍລະອຽດຫຍ ໍ້ 

ຄໍາສັົ່ງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ເລກທ ີ13 (2012) 
ກຽ່ວກບັ "ການໂຈະ 
ການສາໍປະທານໃຫມ ່ສາໍ
ລບັ ການຂ ດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ່, 
ການປກູຢາງພາລາແລະ 
ຕົັ້ນວ ກ" 

▪ ໄດ້ວາງການໂຈະ ການສໍາປະທານໃຫມ່ ສໍາລັບການຂ ດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ່, ປູກຢາງພາລາ, ຕົັ້ນ
ວ ກ ເພືິ່ອປ່ອຍໃຫມ້ີການປະເມີນ ຜົນກະທົບ ຂອງ ກ ດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ ຕ ໍ່ ສັງຄົມ, ສີິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກ ດ. 

▪ ຄໍາສັົ່ງ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຮອດ ປີ 2015 ແລະ ແກ່ຍາວເຖ ງ ປີ 2018, ດ້ວຍ ຄໍາສັງ
ຂອງນາຍົກເລກທີ 09 (ໃຫເ້ບ ິ່ງຂ້າງລ ່ມນີັ້) ແລະ ເລກທີ  08 ທີິ່ມາແທນທີິ່ມັນ 

ຄໍາສັົ່ງຂອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ສະບບັເລກທ ີ09 
(2018) “ກຽ່ວກບັການ
ເພີິ່ມທະວ ີການຄ ມ້ຄອງ 
ໃນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນສາໍ
ປະທານ ສໍາລບັ ປູກ
ຕົັ້ນໄມອ້ ດສາຫະກໍາ ແລະ 
ການປກູພດືອືິ່ນໆ ຢູພ່າຍ
ໃນປະເທດ” [2] 

▪ ປ່ຽນແທນ ຄໍາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 13 (ພ້ອມຄໍາສັົ່ງຂອງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8 ກ່ຽວກັບ ການຂ ດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ່)  

▪ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຫ້າມ ຢູ່ໃນ ຄໍາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 13 ແມ່ນມີຄວາມ
ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບ ການພັດທະນາເສດຖະກ ດ - ສັງຄົມ ຂອງ ປະເທດ ແລະ ມີທ່າແຮງ
ຫ າຍ ທີິ່ຈະດຶງດູດ ການລົງທຶນ ທັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາໃນ ສປປ 
ລາວ. 

▪ ຕ້ອງການ ໃຫ້ມີການຄ ້ມຄອງທີິ່ເຂັັ້ມງວດຂືັ້ນ, ລວມທັງການປັບປ ງການກວດກາ, ການ
ປະເມີນຜົນ ແລະ ການແບ່ງປະເພດໂຄງການ. ປະເທດ ຕ້ອງສ້າງຍ ດທະສາດ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍທີິ່ຈະແຈ້ງ ທີິ່ຊຼຸກຍູ້ ການພັດທະນາ ຢູໃ່ນຂະແໜງການເຫ ົົ່ານີັ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ວ 
ໄສທັດຂອງປະເທດ ເພືິ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຕາມທ ດສີຂຽວ. 

▪ ປ່າປູກ ນອນຢູ່ໃນສອງປະເພດ ຄ:ື ປ່າຜະລ ດ ແລະ ປ່າຟືັ້ນຟ.ູ ການຈັດປະເພດທັງສອງ
ແມ່ນຕ້ອງປະຕ ບັດຕາມ ແຜນຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີິ່ຖືກສ້າງຂືັ້ນແລ້ວ ພາຍໃຕ້ ສັນຍາການ
ຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທີິ່ມີສາມປະເພດກ ່ມ: ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ລວມ (ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໂດຍ ຄະນະ

ກໍາມະການຈັດສັນທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຜູ້ນໍາບ້ານ), ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບ
ຄອບຄົວ ແລະ ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ທ ລະກ ດ. ສັນຍາຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແມ່ນຄ ້ມຄອງ ໂດຍ 
MAF. 

▪ MAF ຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນ ການນໍາ
ໃຊ້ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ທ່າແຮງພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ 
ຮັບປະກັນ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ໃຫ້ໄປຕາມທ ດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.  

▪ MAF ຈະຕ້ອງມີບົດບາດນໍາພາ ໃນການຫັນຄໍາສັົ່ງ ໄປເປັນນ ຕ ກໍາອັນສະເພາະ. ໃນດ້ານ

ການເຊົົ່າ ຫ  ືສໍາປະທານທີິ່ດ ນ ສໍາລັບການລົງທຶນກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ລັດຖະບານ ຈໍາ

ເປັນຕ້ອງແບ່ງຂັັ້ນຄ ້ມຄອງ, ອະນ ຍາດ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ ການຕ ດຕາມກວດກາຢ່າງຈະແຈ້ງ. 

ຄໍາສັົ່ງ ຂອງ 
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເລກ
ທ ີ 483 ລງົວນັທ ີ 27 
ມນີາ 2017 

▪ ຫ້າມການສະຫນັບສະຫນູນ ການສ້າງຕັັ້ງ ການສໍາປະທານສ່ວນກ້ວຍໃຫມ່ ແລ ະ ແຜນ 
ທີິ່ຈະຢ ດຕ ການຜະລ ດກ້ວຍ ຢູໃ່ນຫົກແຂວງພາກເໜືອ (ຜົງສາລີ, ຫ ວງນໍໍ້າທາ, ບ ໍ່ແກ້ວ, 
ອ ດົມໄຊ, ຫ ວງພະບາງ, ແລະ ໄຊຍະບູລີ) ແລະ ຢູໃ່ນວຽງຈັນ. 



 Page 128 

 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ດັດປັບຈາກ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ 

 

ຄວາມສ່ຽງອກີອັນໜຶິ່ງ ແມ່ນການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ຍອ້ນການກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ. ການຖາງປ່າ ສໍາລັບກ ໍ່ສາ້ງ

ເສັັ້ນທາງ ແມ່ນມຄີວາມເຊືິ່ອມໂຍງກັນຢ່າງສະນ ດແໜ້ນກັບໃນອະດີດ, ບ່ອນທີິ່ມີການຈ່າຍ ຄາ່ລງົທຶນດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງ

ລ່າງ ດ້ວຍການໃຫ້ຂ ດຄົັ້ນໄມ້ (ນັັ້ນກ ຄ ືການປ່ຽນຕົັ້ນໄມ້ ໄປເປັນທນຶ, ເບ ິ່ງຕາມຮູບຂ້າງລ ມ່ນີັ້). ການປັບປ ງຄວາມໂປງ່

ໃສ ແລະ ການຕ ດຕາມ ຜາ່ນທາງໂຄງການ ຈະຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງນີັ້.    

 
ຮບູ 13. ຮບູການກ ໍ່ສາ້ງ 

ໝາຍເຫດຮູບ: ຮູບພາບ ທີິ່ລົງໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ໜ່ວຍງານສະເພາະດ້ານຂ ໍ້ມູນທີິ່ດ ນ ໃນວັນທີ 14/05/2018. ຮູບພາບ ແມ່ນມາ

ຈາກບົດຄວາມ RFA (08/05/2018) ທີິ່ມີຫົວຂ ໍ້ຊືິ່ວ່າ “ບັນດາຄອບຄົວ ຢູໃ່ນແຂວງອ ດົມໄຊ ທໍາອ ດ ແມ່ນຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ຈາກ 

ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ” ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຮູບຖ່າຍແມ່ນມາຈາກປີ 2017. ພືັ້ນຂອງຮູບປະກົດວ່າ ມີພ ່ມໄມ້ທີິ່ສູນເສຍໄປບາງ

ສ່ວນ ໃນການກ ໍ່ສ້າງ.  

 

ພດຶຕ ກາໍ ຂອງນກັລງົທນຶ 

ເຖ ງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະເຮັດວຽກຢ່າງຈ ງຈັງ ເພືິ່ອປັບປ ງບນັຍາກາດທ ລະກ ດ ໃນປະເທດກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ບົດລາຍ

ງານຄວາມງ່າຍຂອງການດໍາເນີນທ ລະກ ດ, (ກ ມ່ທະນາຄານໂລກ, 2019) ໄດ້ຈັດ ສປປ ລາວ ຢູ່ອນັດັບທີ 154 ຈາກ

ທັງໝົດ 190 ອັນດັບ (ໃນປີຜ່ານມາ ມັນຖືກຈັດຢູ່ທີິ່ອັນດັບ 154 ແລະ 141). ເວົັ້າອີກຢ່າງໜຶິ່ງ, ອ ປະສັກ ແລະ ສ ິ່ງ

ທ້າທາຍຕ່າງໆ ສໍາລັບທ ລະກ ດພາຍໃນ ແມ່ນຍັງສູງຢູ່, ແລະ ຂະບວນການປະຕ ຮູບ ກໍາລັງດໍາເນີນການໄປຊ້າ ຢູ່ໃນ ສປປ 
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ລາວ ເມືິ່ອສົມທຽບກັບ ປະເທດອືິ່ນໆ. ສ ິ່ງທາ້ທາຍເຫ ົົ່ານີັ້ຍງັ ຍັງຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນ ນໍາໃຊ້ວ ທີການ ທີິ່ຖືກກົດໝາຍເຄີິ່ງ

ໜືິ່ງ ແລະ ຜ ດກົດໝາຍເຄີິ່ງໜືິ່ງ ເພືິ່ອຜ່ານຜ່າອ ປະສັກຕ່າງໆໄດ.້  

 

ໃນທາງກັບກັນ, ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນບາງຄົນ ຍກົຕົວຢ່າງວາ່ ຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນມີຄວາມອ ດສະຫ ະ ທີິ່ຈະ

ບ ໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບ ຂອງ ລັດຖະບານ ກຽ່ວກັບການປກົປັກຮກັສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ນັກລງົທຶນ ທີິ່ດໍາເນີນການນອກ 

ກອບລະບຽບການ ສ້າງປະໂຫຍດທີິ່ບ ໍ່ຍ ດຕ ທາໍ ຕ ໍ່ ຜູ້ທີິ່ດໍາເນີນທ ລະກ ດ ພາຍໃນກອບ. ນັກລງົທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ພ ໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຈາກປະເທດເພືິ່ອນບ້ານ ບາງຄັັ້ງ ກ ຝ່າຝືນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຫ ີກລຽ້ງຫ້ອງການເມອືງ ແລະ 

ກະທໍາການ ດ້ວຍໃບອະນ ຍາດຂັັ້ນບ້ານ ຫ າຍເກີນໄປ. ນັກລົງທຶນ ແລະ ພ ໍ່ຄ້າຊາວຂາຍພາຍໃນປະເທດ ກ ໍ່ເຮັດຄືກັນ, 

ບາງຄັັ້ງກ ຮ່ວມມືກບັເຈົັ້າໜ້າທີິ່ທ້ອງຖ ິ່ນ ທີິ່ຍງັບ ໍ່ທັນເຂົັ້າໃຈ ແນວທາງ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງ ພັກ. ກອບລະບຽບການ
ທີິ່ເກີດຂືັ້ນ ກ່ຽວກບັ ການດໍາເນີນທ ລະກ ດ ບ ໍ່ວາ່ຈະເປັນການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ຫ  ືການລົງທຶນພາຍໃນປະ

ເທດ, ຍງັຈະຕ້ອງໄດຮ້ັບການປັບປ ງ ຢ່າງບ ໍ່ຢ ດຢັັ້ງ ໃນຊຼຸມປີຕ ໍ່ໄປ. ເຖີງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານ ກ ໍ່ເລີິ່ມປາບປາມ 

ບັນດານັກລງົທຶນ ທີິ່ບ ໍ່ເຄົາລບົ ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປອ້ງສ ິ່ງແວດລ້ອມ. 

 

ໄພພ ບດັ ຕ ໍ່ ການປກູພືດ: ທາໍມະຊາດ ແລະ ຜມີມືະນ ດ 
▪ ໄພທາໍມະຊາດເຊັົ່ນ: ໄພພ ບັດສັດຕູພືດ (ໜູ, ແມງໄມ້, ພະຍາດພືດ180) ທໍາລາຍການເກັບກຽ່ວ; 

▪ ເຫດການສະພາບອາກາດ (ເຊັົ່ນ: ໜາວເຢັນທີິ່ສ ດ ໃນປ ີ2016, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພະຍ ເຮີຣ ເຄນ ແລະ ນໍໍ້າຖ້ວມ) 

ທໍາລາຍພືດ, ທົົ່ງນາ, ບ້ານເຮືອນ; 

▪ ວົງຈອນການປູກພືດ ທີິ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ທີິ່ຕົກຕໍ່າ ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ມີການປູກພືດຊະນ ດດຽວ, ສາມາດລົບລາ້ງ 

ທຶນຮອນ ຂອງ ປະຊາຊົນ, ເພີິ່ມທະວີຫນີັ້ສ ນແລະ ຄວາມທ ກຍາກ ຖ້າຫາກວາ່ "ການຕົກຕໍາ່" ມາຫາ ຢ່າງກະທັນ

ຫັນ. 

 

ການປຽ່ນແປງດ ນຟາ້ອາກາດ 

ການຄາດຄະເນ ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ສໍາລບັພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ ທັງໝົດ, ລວມທງັ ພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ, 

ໂດຍອີງໃສ່ ຫ າຍກ ລະນີຈໍາລອງ, ຕົວແບບ ແລະ ມາດຕາສ່ວນພູມສັນຖານ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຫັນດີວ່າ ເຂດລ ່ມແມ່ນໍໍ້າ

ຂອງ ແມ່ນຄາດວາ່ ຈະປະສົບກັບ ອ ນຫະພູມທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຢູ່ລະຫວາ່ງ 0.01 oC ຫາ 0.036 oC ຕ ໍ່ປ.ີ ຮູບແບບຂອງຝົນ

ຕາມລະດູການ ເບີິ່ງເໝອືນວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ, ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ປະລ ມານຝົນທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມ

ສ່ຽງທີິ່ສໍາຄັນ ທີິ່ຈະເກີດສະພາບອາກາດທີິ່ແຫ້ງແລງ້ລງົ ແລະ ລະດູແລ້ງທີິ່ແກ່ຍາວ ແລະ ການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງເຫດການ
ສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ ເຊັົ່ນ: ພະຍ ໄຕ້ຝ ່ນ ກ ຕາມ. 

 
180 It was recently reported, for example, that a fungal disease, “fusarium wilt,” has badly affected banana plantations in different 
parts of Lao PDR. See https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-08-17-1197-PDN  

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-08-17-1197-PDN
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ຄວາມສຽ່ງທີິ່ເກດີຈາກດ ນຟາ້ອາກາດ ຕ ໍ່ ໂຄງການໂຄງການ 

ADB CRVA ໄດ້ກວດກາ ຄວາມສ່ຽງ ທັງຈາກ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມແປຜັນຂອງສະພາບດ ນຟ້າ

ອາກາດໃນປັດຈ ບັນ. ຜົນການສຶກສາ ແນະນໍາ ຜົນກະທົບ ທີິ່ອາດເກີດຂືັ້ນໄດ້ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຈາກ ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນ

ຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງແຜນງານ:  

▪ ອ ນຫະພູມ ໄດເ້ພີິ່ມຂຶັ້ນ 

▪ ສັນຍານ ຝົນຕົກປະຈໍາປ ີທງັສໍາລບັການເພີິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດລງົ ໃນລະດູການ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ (ສັນຍານ ສໍາລັບ
ການເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຢູ່ໃນການສຶກສາເພີິ່ມຕືິ່ມ) 

▪ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈືິ່ງມີການຫັນປ່ຽນ ລະດູການ; 

▪ ຜະລ ດຕະຜົນກະສ ກໍາ ຫ ຼຸດລົງ, ເພີິ່ມຄວາມຫາຍາກ ຂອງ ສະບຽງອາຫານທີິ່ມີຢູ່ 

▪ ປະລ ມານນໍໍ້າໄຫ ເພີິ່ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ນໍໍ້າໄຫ ເຂົັ້າລະດູແລງ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ສະນັັ້ນ; 

▪ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ ້ສໍາລບັການເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຂອງນ ັ້  າຖ້ວມ (ບ ໍ່ໄດ້ຄ ດໄລ່ຈໍານວນ) 

 

ການສຶກສາທີິ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ບ ໍ່ໄດ້ເຕືອນເຖ ງ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ເກີດຈາກສະພາບອາກາດ ສໍາລບັ ລະບົບນ ເວດປ່າໄມ.້ ການ
ຄົັ້ນຄວ້າ ແນະນໍາວ່າ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ປາ່ໄມ້ (ເຂດຮ້ອນ) ມີຄວາມທົນທານ ຕ ໍ່ ກັບການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ

,181 ເຖ ງແມ່ນວ່າ ການຕັດໄມ້ທ າລາຍປາ່ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ ຈະເຮັດໃຫເ້ກີດມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຮາ້ຍ

ແຮງຂືັ້ນ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທບົ ຈາກການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດ ນຟ້າອາກາດກ ຕາມ. ເຖີງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ຫົວຂ ໍ້ນີັ້ ອາດ

ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄົັ້ນຄວ້າ - ລວມທງັຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ການຄາດຄະເນ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຊີັ້ບອກເຖ ງ ຄວາມເຄັົ່ງຕຶງ
ບາງຢ່າງ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນໃນອະນາຄົດ ຕ ໍ່ ລະບບົນ ເວດປ່າໄມ້ ເຊັົ່ນ: ຝົນທີິ່ຫ ຼຸດລົງຕາມລະດູການ ຫ  ືໄພແຫ້ງແລງ້ທີິ່

ເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ຊືິ່ງອາດສາມາດ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງສູງ ທີິ່ຈະເກີດໄຟໄໝ້ປ່າ, ການປຽ່ນແປງຂອງອງົປະກອບຊະນ ດພັນ ຫ  ື

ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ. ເຖ ງຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລວ້ ມັນຍັງບ ໍ່ແນ່ນອນເທືິ່ອວ່າ ລະບົບນ ເວດປ່າໄມ ້ໂດຍ

ສະເພາະ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແນວໃດ. 

 

ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ 
ຜົນກະທົບໂດຍລວມ ຕ ໍ່ ກະສ ກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້ໃນສະພາບເງືິ່ອນໄຂ ຂອງ ໂຄງການນີັ້ ເບີິ່ງເໝອືນກັບວ່າ ຈະມທີາ່ອຽ່ງຕ່ໍາ

, ເພາະວ່າ ເອກະສານ ໄດ້ຄົນພົບວ່າ ຜົນກະທົບ ຈາກ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຝົນ ແລະ ນໍໍ້າ ຈົນເຖ ງ 

ກາງສະຕະວັດ ແລະ ທາ້ຍສັດຕະວັດ ທີິ່ຖືວ່າຍງັອ່ອນ.182  

 

 
181 For example: https://www.nature.com/news/tropical-forests-unexpectedly-resilient-to-climate-change-1.12570 
182 Climate Service Center Germany (2015): Climate-Fact-Sheet Cambodia – Laos. Updated Version. 
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ນອກຈາກນັັ້ນ, ໂຄງການ ບ ໍ່ຄາດຫວັງວ່າ ຈະສ້າງຜົນກະທົບທາງລບົທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ທີິ່ເພີິ່ມການປ່ອຍ ອາຍເຮືອນແກ້ວ ຫ  ື

ເຮັດໃຫ ້ຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຂອງ ປະຊາຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ຫ  ືລະບົບນ ເວດ ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຂືັ້ນ. ຄາດວາ່ 

ໂຄງການ ຈະປະກອບສ່ວນໃນທາງບວກ ເຂົັ້າໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປັບຕົວ, ຜ່ານ

ທາງ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທາໍລາຍປ່າໄມ ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປາ່ໄມເ້ສືິ່ອມໂຊມ, ແລະ 

ເພີິ່ມຄວາມທົນທານ ຂອງຊີວ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ລະບບົນ ເວດທ້ອງຖ ິ່ນ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານກະສ 

ກໍາ ຂອງ ໂຄງການ ບ ໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍກະສ ກໍາ, ແຕ່ປບັປ ງ ຄວາມສາມາດ, ສົົ່ງເສີມການປະຕ ບັດ

ກະສ ກໍາ ທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບອາກາດ, ການສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານກະສ ກໍາ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນ ໃນການປັບປ ງ 

ການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນກະສ ກໍາທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະ ສ້າງສີິ່ງຈູງໃຈເພີິ່ມຕືິ່ມ ສໍາລັບ MSME ໃນຂະແໜງກະສ ກໍາ ເພືິ່ອລງົທຶນ 

ເຂົັ້າໃນ ການປະຕ ບັດທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບອາກາດ ແລະ ການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄາ່ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການ

ຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ແບບຍືນຍງົ (SFM) ແລະ ການຟືັ້ນຟູ ພູມ ທັດປ່າໄມ້ (FLR) ຈະບ ໍ່ປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມທົນ

ທານ ຫ  ືຄວາມສາມາດໃນການປບັຕົວ ຫ ຼຸດລົງ. ຄາດວ່າ ພວກມັນ ຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ຄວາມທົນທານ ຂອງ 

ລະບົບນ ເວດ ແລະ ການສະຫນອງການບ ລ ການລະບບົນ ເວດທີິ່ສໍາຄັນ (ເຊັົ່ນ: ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຝັັ່ງແມ່

ນໍໍ້າ ແລະ ປັບປ ງການຄວບຄ ມໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ຫ ຼຸດຜ່ອນການຕົກຕະກອນ). ໂຄງການ ມທີ່າແຮງທີິ່ຈະສົົ່ງເສີມ: 

▪ ການເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ ພ ຈາລະນາ ຂ ໍ້ມູນສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ໃນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ແລະ 
ການວາງແຜນຄ ້ມຄອງປາ່ບາ້ນ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປັບຕົວຂອງ
ຊຼຸມຊົນ ແລະ ການເຄືິ່ອນໄຫວເສດຖະກ ດ. 

▪ ການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ລະຫວາ່ງທີິ່ຢູ່ອາໄສ ເພືິ່ອເພີິ່ມທະວ ີຄວາມທົນທານ ຂອງຊະນ ດພັນທີິ່ຍາ້ຍຖີິ່ນຖານ ແລະ ລະບົບນ 

ເວດ ທີິ່ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງ FLR 

▪ ການຟືັ້ນຟູປ່າເສືິ່ອມໂຊມ ແລະ ການປັບປ ງ ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ້ ໂດຍພ ຈາລະນາເຖ ງ ບົດບາດສໍາຄນັຂອງປ່າໄມ ້

ໃນການສະຫນອງ ການບ ລ ການລະບົບນ ເວດທີິ່ສໍາຄັນ (ເຊັົ່ນ: ການເກັບກັກຄາບອນ, ການປົກປອ້ງຈາກໄພນໍໍ້າ

ຖ້ວມ, ການກັນຊົນສະພາບອາກາດຂະໜາດນ້ອຍ, ການສະຫນອງອາຫານ, ແລະ ອືິ່ນໆ) 

▪ ການປະຕ ບັດປ້ອງກັນໄຟປາ່ ໄດ້ລວມຢູ່ໃນ ການຄ ມ້ຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບາ້ນ: ຄູມ່ື ວາ່ດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງ ແລະ 

ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ປາ່ໄມ້ບາ້ນ” (ຄູ່ມເືຕັກນ ກ) ມໝີວດໜືິ່ງ ທີິ່ເວົັ້າກ່ຽວກັບ “ການຕ ດຕາມ ແລະ ຄວບຄ ມໄຟປາ່” 
ແລະ ສ່ວນໜືິ່ງ ຂອງ ວຽກງານປາ່ໄມ້ ທີິ່ເຮັດໂດຍຊາວບາ້ນ ແມ່ນເພືິ່ອປອ້ງກັນ ແລະ ຄວບຄ ມໄຟປ່າ. 

▪ ການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປາ່ໄມ້ (FLR) ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຈັດສັນປ່າໄມແ້ບບຍືນນານ (SFM) ໃນເຂດປາ່ສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ອ ທະຍານແຫ່ງຊາດ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ຄວາມທົນທານ ຂອງ ພືັ້ນທີິ່ທີິ່ສໍາຄັນເຫ ົົ່ານີັ້ 
ສໍາລັບການປກົປັກຮກັສາຊີວະນາໆພັນ. 

▪ ການສືິ່ສານ ແລະ ການແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ກ່ຽວກັບຫົວຂ ໍ້ທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງ ສໍາລັບຜູ້ນໍາໃຊ້ທີິ່

ດ ນ, ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນວົງກວ້າງ ເພືິ່ອເຂົັ້າໃຈຈ ດປະສົງ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ REDD+, 

ການປຽ່ນແປງ ຂອງ ດ ນຟ້າອາກາດ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
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ກະທົບ ແລະ ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ສໍາລັບ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນຂະແໜງ 
ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບ ການປ່ຽນແປງພຶດຕ ກໍາ ຂອງການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ເຄີຍເຮັດ

ຜ່ານມາ.  

▪ ການວາງແຜນຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ບ້ານ ທີິ່ມີການລາຍງານຂ ໍ້ມູນດ ນຟ້າອາກາດ ໂດຍນໍາໃຊ ້ແນວທາງປະຕ ບັດພູມ ທັດ, 

ໂດຍຄໍານຶງເຖ ງ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນຫ າຍຮູບແບບ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບອາກາດແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ໃນທົົ່ວພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ໂຄງການ. 

 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ທາງເລືອກໃນການລົງມປືັບຕົວຕ ໍ່ໄປນີັ້ ໄດ້ຖືກກໍານົດ: 

ລະບົບນ ເວດປາ່ໄມ:້ 

▪ ປະກອບມີ ຕົວກົດດັນທີິ່ເກີດຈາກ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນການຕ ດຕາມປາ່ໄມ້ ຊືິ່ງລວມມ ີການສໍາຫ ວດ
ປ່າໄມທ້ົົ່ວປະເທດ. 

▪ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜືິ່ງ ຂອງ ແຜນຄ ້ມຄອງຈັດສັນ, ກ ດຈະກໍາຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປາ່ໄມ້, ແລະ ການປບັປ ງ ການຄ ້ມ

ຄອງປ່າສະຫງວນ ທີິ່ໄດຮ້ັບການສົົ່ງເສີມ ຈາກ ແຜນງານ ພາຍໃຕ້ໝາກຜົນທີ 3 ປະກອບມີ ມາດຕະການຄ ້ມ

ຄອງໄຟປ່າ. 

▪ ສົົ່ງເສີມ ການສ້າງແລວເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ລະຫວ່າງ ລະບົບນ ເວດ ເພືິ່ອສະຫນັບສະຫນູນ ການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ ຈາກ ທາໍມະຊາດ (ສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງ FLR). 

▪ ສະໜັບສະໜູນ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງ ແຫ ່ງນໍໍ້າ ທີິ່ເຕັມໄປດ້ວຍປາ່ໄມ ້ແບບຍືນຍງົ. 

 

ກະສ ກໍາ: 

▪ ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຊົນລະປະທານລະດູແລ້ງ, ຢູ່ໃນໝາກຜົນທີ 2 ໂດຍການຮ່ວມມືກບັ ADB 

▪ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນ ກການເອາົນໍໍ້າແບບຍືນຍງົ ແລະ ການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການນໍໍ້າ ຜ່ານທາງ ການປະສົມປະສານພືດ ໂດຍການຮ່ວມມກືັບ ADB, FAO, ແລະ 

IFAD.  

▪ ການສົົ່ງເສີມ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ຢູ່ໃນກະສ ກໍາ (ຊືິ່ງກງົກັນຂ້າມກັບ ການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນກະສ ກໍາປກູພືດຊະນ ດດຽວ ທີິ່
ແຜ່ຫ າຍ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ) ແລະ ການສົົ່ງເສີມ ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາ ທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບອາກາດ. 

▪ ແຜນງານ ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຂະບວນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ລວມທັງ ຍົກຕົວຢ່າງ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການເຮັດໄຮ່
ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ເພີິ່ມທະວີ ຄວາມປົກຫ ມ້ຂອງພືດ ຢູ່ຕາມເປີັ້ນພູ ແລະ ພືັ້ນທີິ່ເນີນສູງ ເພືິ່ອຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນການ
ເຊາະເຈືິ່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ທີິ່ພາໃຫກ້ານຕັດເຊາະຕາຝັັ່ງແມ່ນໍໍ້າ ແລະ ການສູງຂືັ້ນຂອງພືັ້ນນໍໍ້າຢູ່ເຂດລ ່ມ

ແມ່ນໍໍ້າ ລວມທັງດ ນຖະລົົ່ມ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ຄ້ອຍຊັນ.  
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▪ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແກຊ່າວກະສ ກອນກຽ່ວກັບ ການຄ ມ້ຄອງສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ ແບບປະສົມ
ປະສານ ທີິ່ມີຄວາມຍືນຍງົ, ຄວາມສ່ຽງຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປະຕ ບັດ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. 

▪ ການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນ ສາມາດຊ່ວຍປັບປ ງ ການປະຕ ບັດນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ລວມທັງ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ການປະ

ເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ (ເຊັົ່ນ: ການກໍານົດເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ສໍາລັບດ ນຖະລົົ່ມ, ນໍໍ້າຖ້ວມ, ແລະ ອືິ່ນໆ), ແລະ 

ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ການວາງແຜນ, ການຍອມຮັບປະຕ ບັດຕາມ ແລະ ການຕ ດຕາມ ຂະບວນການນໍາໃຊ້ທີິ່

ດ ນ ແບບຍືນຍົງ ທີິ່ສາມາດຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມປົກຫ ້ມຂອງປາ່ໄມ້ທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ສາມາດ

ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະເກີດໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ດ ນຖະລົົ່ມ ຫ  ືໄຟປ່າ ຢູ່ໃນບາງສະພາບເງືິ່ອນໄຂ). ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະ

ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2 ຜ່ານທາງ ການພັດທະນາ ການເສີມການປບັຕວົ ເຂົັ້າກບັ 

ການປຽ່ນແປງຂອງ ດ ນຟ້າອາກາດ ສໍາລັບຂະບວນການ PLUP 2.0, ແລະ ລວມເອົາ ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການ

ປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ຜ່ານທາງ ໝົດທ ກໝາກຜົນ ແລະ ກ ດຈະກໍາ.  

▪ ການຕ ດຕາມກວດກາ ຢ່າງເປັນປກົກະຕ  ແລະ ຮອບດ້ານ ທີິ່ຖືກດໍາເນີນ ຢູ່ພາຍໃນກອບຂອງແຜນງານ ຢູ່ຂັັ້ນ
ທ້ອງຖ ິ່ນ, ລວມທງັບັນດາຊົນເຜົົ່າທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພືິ່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ຄວາມຮູຂ້ອງເຂົາເຈົັ້າ, ສາມາດ

ນໍາໄປສູ່ການຊອກຮູ,້ ຕ ດຕາມ ແລະ ກາໍນົດ ວ ທກີານຄ ້ມຄອງ/ດັດປັບທີິ່ເໝາະສົມ ຕາມຄວາມຈໍາເປນັ ໃນເບືັ້ອງ

ຕົັ້ນ. 

 

ຫ ກີລຽ້ງ ແລະ ຫ ຼຸດຜອ່ນ ຄວາມສຽ່ງທີິ່ຈະບ ໍ່ສາມາດປບັຕວົໄດ ້

ມາດຕະການ ທີິ່ແນໃສ່ເພີິ່ມທະວຄີວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວ ຂອງ ປະຊາກອນທອ້ງຖ ິ່ນ ຕ ໍ່ກບັ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າ
ອາກາດ ໂດຍທົົ່ວໄປ ແມ່ນມີຈ ດປະສົງ ທີິ່ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກ ຕ ໍ່ ການດໍາລົງຊີວ ດພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ. ເຖີງແນວໃດ

ກ ໍ່ຕາມ, ມາດຕະການປັບຕົວ ມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະມີຜົນຂາ້ງຄຽງທາງລົບ (ເຊັົ່ນ: ຕ ໍ່ກ ມ່ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ເປັນ

ເປົັ້າຫມາຍໂດຍກງົ ຂອງ ມາດຕະການປັບຕົວ) ຫ  ື ແມ່ນແຕ່ອາດຈະເພີິ່ມຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ 

ສະພາບອາກາດ ໃນໄລຍະຍາວ ເນືິ່ອງຈາກການວາງແຜນໄລຍະສັັ້ນ. ໃນກ ລະນີດັົ່ງກາ່ວ, ການປະຕ ບດັປັບຕົວ ສົົ່ງຜົນ

ເຮັດໃຫເ້ກີດມີ "ການບ ໍ່ສາມາດປບັຕົວໄດ້".  

ການຄົັ້ນຄວ້າ ກາໍນົດວ ທທີາງ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີິ່ຄົນພົບວາ່ ໂຄງການພັດທະນາ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດ ການບ ໍ່

ສາມາດປັບຕົວໄດ້183: 

▪ ມາດຕະການປັບຕົວ ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີິ່ມຢູ່ີແລ້ວ ແລະ ຄວາມບ ໍ່

ເທົົ່າທຽມກັນ ທີິ່ເກີດຈາກ ການແຈກຢາຍ ອາໍນາດ ໃນການຕັດສ ນໃຈ: ຍົກຕົວຢ່າງ, ໂຄງການປັບຕວົ ທີິ່ສົົ່ງເສີມ 

ການພັດທະນາກະສ ກາໍ ສະເພາະສໍາລັບ ຜູ້ທີິ່ເປັນເຈົັ້າຂອງທີິ່ດ ນເທົົ່ານັັ້ນ, ໃນຂະນະທີິ່ບ ໍ່ສົນໃຈ ປະຊາຊົນທີິ່ບ ໍ່ມທີີິ່

ດ ນ, ອາດຈະຈົບລົງ ດ້ວຍການເຮດັໃຫ້ກ ່ມຄົນທີິ່ບ ໍ່ມທີີິ່ດ ນເຫ ົົ່ານັັ້ນ ຖືກມອງຂ້າມຕ ໍ່ໄປອກີ. ຕົວຢ່າງອກີອັນຫນຶິ່ງ 

 
183 Adapted from: Siri Eriksen et al, Adaptation interventions and their effect on vulnerability in developing countries: Help, hin-
drance or irrelevance?, World Development, Volume 141, 2021, p. 3-6. Available online: 
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105383.  
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ອາດສາມາດເປັນ ກອງທຶນການປບັຕົວ ທີິ່ເລັງໃສ່ ສະຫນອງ ການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງ ນ ແກ່ ຊາວ
ກະສ ກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ຢູ່ໃນທອ້ງຖ ິ່ນ ແຕ່ມາພ້ອມກັບ ຂະບວນການທີິ່ມີພ ທກີານ ສໍາລັບການລົງທະບຽນ, ຊືິ່

ສົົ່ງຜົນໃຫ ້ຜູ້ທີິ່ມລີະດັບການສຶກສາ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບ ລ ຫານຕ່ໍາ ຖືກກດີກັັ້ນ. 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະມີການສ ໍ້ລາດບັງຫ ວງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ ໃນໂຄງສ້າງການຕັດສ ນໃຈ, 

ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທີິ່ມີ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮບັການພ ຈາລະນາ.  

▪ ການປັບຕົວ ສາມາດແຈກຢາຍຄນື ຜົນກະທົບທາງບວກ ຕ ໍ່ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທບົ ຢູ່ໃນ
ສະຖານທີິ່ໂຄງການ ໃນຂະນະທີິ່ສ້າງຜົນກະທບົທາງລົບ ຢູ່ ບ່ອນອືິ່ນ: ໃນນີັ້ ຕົວຢ່າງທົົ່ວໄປ ອາດຈະແມ່ນ ການ

ສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍປົກປກັຮັກສາປ່າໄມ້ ເພືິ່ອຄວບຄ ມ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ໃນເຂດທົົ່ງພຽງ, ທີິ່ຈໍາກັດ

ການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຫ  ືປະຊາຊົນເຂດພູດອຍ ທີິ່ອາໃສຢູ່ຫົວໜໍໍ້າ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ມາດ

ຕະການປັບຕົວ ຕ້ອງພ ຈາລະນາ ຜົນກະທົບທີິ່ອາດເກີດຂືັ້ນໄດ້ ໃນລະດັບພູມ ທັດ ແລະ ບ ໍ່ຄວນສ ມໃສ່ ສະຖານທີິ່ 
ບ່ອນທີິ່ເຂົັ້າໄປແກ້ໄຂ ທັງໝົດ.  

▪ ມາດຕະການປບັຕວົ ສາມາດສາ້ງຄວາມສຽ່ງໃຫມ່ ແລະ ແຫ ງ່ ຂອງ ຄວາມເປນັໄປໄດທ້ີິ່ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ:  

ຍົກຕົວຢ່າງ, ການສົົ່ງເສີມມາດຕະການຊົນລະປະທານ ໃນການຜະລ ດກະສ ກໍາ ໃນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ປະສົບໄພແຫ້ງແລ້ງ 

ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ຜົນດີໃນໄລຍະສັັ້ນ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ຍັງຈະສືບຕ ໍ່ 

ຄວບຄ ມ ການມີນໍໍ້າ ແລະ ອາດຈະເພີິ່ມ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟ້າ
ອາກາດ ໃນໄລຍະຍາວ. ຍ ິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ, ມາດຕະການເຫ ົົ່ານີັ້ ສາມາດສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄົງທີິ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈາກ ຜົນ

ກະທົຍ ທີິ່ຊັກນໍາຈາກ ການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ.  

 

ສາເຫດ ຂອງການບ ໍ່ສາມາດປັບຕວົ ຢູ່ໃນສະພາບການ ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາ ມັກຈະສາມາດພົບເຫັນ ຢູ່ໃນການ
ອອກແບບກ ດຈະກໍາ ທີິ່ເຮັດບ ໍ່ໄດດີ້ ທີິ່ມີຮາກຖານມາຈາກ ການຂາດຄວາມຮູ ້ກ່ຽວກັບສະພາບການ ທາງສັງຄມົ ແລະ 

ລະບົບນ ເວດ ພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງນີັ້ສາມາດໄດຮ້ັບການແກ້ໄຂໄດ ້ໂດຍການປຶກສາຫາລືດ້ວຍຄວາມ

ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ, ໂດຍພ ຈາລະນາ ຫ  ືແມ້

ກະທັັ້ງ ແກ້ໄຂ ການແຈກຢາຍພະລັງງານ ທີິ່ບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ທີິ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ. ຄວາມຮູ້ຢ່າງລະອຽດ ກຽ່ວກັບ

ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ, ກ ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ພວກຄົນຊັັ້ນສູງ, ດັົ່ງນັັ້ນ "ການໄປເໜືອກວາ່ 

ເຄືອຂ່າຍທີິ່ໄດພ້ະຍາຍາມ ແລະ ທົດສອບ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ມອີໍານາດສູງສ ດ ຈະບ ໍ່ສະກັດກັັ້ນ ທ ກຫາງສຽງ" ແມ່ນ
ເປັນກ ນແຈ ທີິ່ຈະປ້ອງກັນ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຂອງ ມາດຕະການປັບຕົວ. ສ ດທ້າຍ, ແຕ່ບ ໍ່ທາ້ຍສ ດ, ການວາງແຜນ 

ມາດຕະການປັບຕົວ ຄວນຈະໄປເໜືອກວ່າ ອາຍ ຂອງໂຄງການ ແລະ ພ ຈາລະນາ ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ ຈາກ ການ

ປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ.184 

 
184 Adapted from: Schipper, E. Lisa F., Maladaptation: When Adaptation to Climate Change Goes Very Wrong, One Earth, Volume 3, 
Issue 4, 409 – 414. Available online: https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.09.014  
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ການປະຕ ບັດ ການປັບຕົວ ຂອງວຽກງານກະສ ກໍາ ທີິ່ໄດສ້ະເຫນີ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ໂດຍໂຄງການ ຈະໄດ້ຮັບ
ການກວດກາ ກ່ຽວກບັ "ຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະບ ໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້". ການລງົທຶນທີິ່ໄດສ້ະເໜີ ໂດຍໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການພ ສູດ ດ້ວຍການທົດລອງ ແລະ ແນະນໍາ ຍ້ອນມຄີ ນສົມບັດ ທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄ ນລັກສະນະທີິ່ຍືນ

ຍົງ. ຄໍາແນະນໍາຫ າຍຢ່າງ (ເຊັົ່ນ: ເອກະສານສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ) ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນ ສໍາລບັ ພະນັກງານ ຂອງ DAFO ແລະ 

ຊາວກະສ ກອນ ເພືິ່ອກໍານົດພືດທີິ່ເຫມາະສົມທີິ່ສ ດ ແລະ ກ ດຈະກໍາການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ສໍາລບັສະພາບ ແລະ ສີິ່ງແວດລອ້ມ

ພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ (ນັັ້ນກ ຄ:ື ການຈັບຄູ່ຊະນ ດພັນສະເພາະສະຖານທີິ່), ຊືິ່ງຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນ ການຈັບຄູ່ ການລງົທຶນ ທີິ່

ເຫມາະສົມເທົົ່າທີິ່ຄວນກັບ ບລູ ມະສ ດພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ຂອງ ຊາວບ້ານ. ຂະບວນການນີັ້ ຈະໄດຮ້ັບການສືບຕ ໍ່ສ້າງ

ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2 ຍ້ອນມີການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດເພີິ່ມຕືິ່ມ ແລະ ການຊີັ້ນໍາ ສໍາລັບ 

ພະນັກງານລັດ (DAFO, PAFO) ແລະ ຊາວບ້ານທ້ອງຖ ິ່ນ ກຽ່ວກັບ ການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 

ຄວາມເປັນໄດ້ໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ເພືິ່ອເສີມສ້າງຄວາມ
ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບອາກາດ. 

ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການກະກຽມໂຄງການ 2, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ

ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ໄດຖ້ືກດໍາເນີນການ, ຊືິ່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບຕົັ້ນຕ  ຈາກ ດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ, ຊືິ່ງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ໃນການອອກແບບໂຄງການ.   

ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຊ່ວງໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ, ການປຶກສາຫາລ ື

ໄດ້ຖືກດໍາເນີນ ໃນຂັັ້ນສູນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນບາ້ນ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ ໄດ້ເຫັນວ່າ 

ໂຄງການ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບ ສະພາບການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງປະເທດ, ແລະ ການເພີິ່ມການເນັັ້ນໜັກໃສ່ 

ການປັບຕົວ ແມ່ນເຫັນວ່າ ມີການເຂົັ້າຮ່ວມເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍງົ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຊ່ວງໄລຍະ

ລະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນການວາງແຜນທີິ່ເໝາະສົມ, ແລະ ມີການຈັບຄູ່ ການປະຕ ບັດທີິ່ທົນ

ທານກັບສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ເໝາະສົມກັບ ລະບົບນ ເວດພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ບ ລ ມະສ ດຂອງຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ, 

ແລະ ຈະສືບຕ ໍ່ເຮັດໃຫ ້ມີການຄ ້ມຄອງຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນກ ລະນີທີິ່ ມີຜົນກະທບົທາງລົບທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ. ສໍາລັບ ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ ຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ, ເອກະສານການປົກ

ປ້ອງທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນ, ລວມທງັແຜນ ESMP, ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP). ຍ ິ່ງໄປກວາ່ນັັ້ນ, ແນວທາງປະຕ ບັດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນນໍາ

ໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ສ້າງອງົປະກອບທີິ່ສໍາຄັນ ຂອງໂຄງການ. ການລວມເອົາກ ່ມຄນົທີິ່ທ ກຍາກ ແລະ 

ດ້ອຍໂອກາດ ແມ່ນຖືກຮັບປະກັນ ຜ່ານທາງ ຕົວຊີັ້ວັດຂອງໂຄງການ ແລະ ລະບົບ M&E ຢ່າງທົົ່ວເຖີງ.  
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ພະຍາດທີິ່ເກດີຈາກພາຫານະນາໍເຊືັ້ອໂລກ 

ພະຍາດທີິ່ເກີດຈາກພາຫານະນໍາເຊືັ້ອໂລກ ຈໍານວນຫ າຍ ແມ່ນມີສະເພາະ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ພະຍາດເຫ ົົ່ານີັ້ ປະກອບມ ີ

ໄຂ້ເລອືດອອກ ແລະ ໄຂ້ຍ ງ. ໄດ້ຄົັ້ນພົບວ່າ ພະຍາດທີິ່ເກີດຈາກພາຫານະນໍາເຊືັ້ອໂລກ ແມ່ນເປັນໄພຂົົ່ມຂູທ່ີິ່ເພີິ່ມຂືັ້ນ ຕ ໍ່ 

ພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ ລວມທງັ ສປປ ລາວ. ໄດ້ພົບວາ່ ປັດໄຈການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກ ດ ເຮັດໃຫ້ການແຜ່

ລະບາດ ຂອງ ພະຍາດທີິ່ເກີດຈາກພາຫານະນໍາເຊືັ້ອໂລກ ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນ, ຊືິ່ງລວມມີ ການພັດທະນາທີິ່ຫລາກ

ຫລາຍ, ການຫັນເປັນຕົວເມອືງຢ່າງໄວວາ, ການເຄືິ່ອນຍາ້ຍທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການເຄືິ່ອນຍ້າຍຈາກ

ຊົນນະບົດໄປສູ່ຕົວເມືອງ), ມີການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນຢ່າງໄວວາ, ແລະ ຄວາມທ ກຍາກໃນຕົວເມືອງ. ການສຶກ

ສາໂດຍ ທາ່ນ Christofferson RC ພ້ອມຄະນະ (ປີ 2020) ພົບວ່າ “ການຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານຂອງມະນ ດ ແລະ ຮູບແບບ

ການຖາງປາ່ທີິ່ເປັນຫ ັກແຫ ່ງ; ການພັດທະນາເຂືິ່ອນໄຟຟ້າ, ການລະບາຍນໍໍ້າ, ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານກະສ ກໍາ; ແລະ, 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ການສວຍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີິ່ຫ າຍຂືັ້ນກວ່າເກົົ່າ ແມ່ນເປັນສາເຫດທັງໝົດ ທີິ່ມອີ ດທ 

ພົນ ຕ ໍ່ ການແຜ່ລະບາດ ແລະ ການເກີດຂືັ້ນ ຂອງພະຍາດ”.185 ໂຄງການ ຄາດຄະເນວ່າຈະຊຼຸກຍູ້ ຮູບແບບການນໍາໃຊທ້ີິ່

ດ ນແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປາ່ໄມ້, ດັົ່ງນັັ້ນ ມັນສາມາດ ຕ້ານກັບຜົນກະທົບທາງລົບ ຈາກ ການຂະຫຍາຍ

ໂຕ ຂອງ ເສດຖະກ ດ ເຊັົ່ນ: ການຫັນປ່ຽນດ ນ ໄປເປັນການປູກຝັງຊະນ ດດຽວ, ການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ຫ  ືການຖາງປາ່ 

ແລະ ແນໃສ່ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທ ກຍາກໃນຊົນນະບົດ, ແກ້ໄຂການເຄືິ່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດໄປສູ່ຕົວເມືອງ. ຜົນ

ໄດ້ຮັບກ ຄືວ່າ, ບ ໍ່ໄດ້ຄາດຫວງັວ່າ ພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ ຈະມີຄວາມສ່ຽງ ເກີດພະຍາດລະບາດເພີິ່ມຂຶັ້ນ.  

 

 ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຕ ດຕາມ ຄວາມສຽ່ງຈາກພາຍນອກ 

ລະດັບຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ເກີດຈາກປັດໃຈພາຍນອກ ຂອງແຜນງານ ແມ່ນມີທັງ ຄວາມສໍາຄັນ, ແລະ ຍາກທີິ່ຈະຫ ຼຸດຜ່ອນລົງ

, ເນືິ່ອງຈາກສະພາບພາຍນອກ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ມີ"ຈ ດຫ  ໍ່ແຫ ມ" ການທໍາລາຍປາ່ໄມ້, ບາງຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ 

ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງສະເພາະກັບສະຖານ ແລະ ບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫມາຍເຖງີ ຄວາມສ່ຽງ "ໃນວງົເລັບ". ເຖີງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 

ລະດັບຄວາມສ່ຽງດ້ານພາຍນອກ ທີິ່ເປັນລະບົບ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ພວກມັນ ອາດຈະພົວພນັກັບ ຜົນກະທົບ

ທາງລບົທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ຂອງ ແຜນງານ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ໃນນາມເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງ ESMP, ແຜນງານ ຄວນຕ ດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນຄວາມສ່ຽງພາຍນອກສະເພາະສະຖານທີິ່ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ . ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກບາງອນັ ອາດຈະໄດ້ຮັບ

ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜ່ານທາງ ການສົນທະນາ ກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ.  

 

 
185 Christofferson RC, Parker DM, Overgaard HJ, Hii J, Devine G, Wilcox BA, et al. (2020) Current vector research 
challenges in the greater Mekong subregion for dengue, Malaria, and Other Vector-Borne Diseases: A report from a 
multisectoral workshop March 2019. PLoS Negl Trop Dis 14(7): e0008302. https://doi.org/10.1371/jour-
nal.pntd.0008302  

https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008302
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008302
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ທີມງານຄ ມ້ຄອງແຜນງານ ຈະປະກອບມ ີ ສະມາຊ ກພະນັກງານທີິ່ມີຄ ນວ ດທ  ທີິ່ຮບັຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການຕ ດຕາມ ຜົນ

ກະທົບຂອງແຜນງານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ (ESMP), ລວມທັງ ຄວາມ

ສ່ຽງທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. 

5.4 ຊອ່ງວາ່ງຂ ໍ້ມນູ ທີິ່ຕອ້ງການ ຄວາມເອາົໃຈໃສ ່

ດັົ່ງທີິ່ໝວດຂາ້ງເທ ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ຂ ໍ້ມູນໂຕເລກ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັປ່າໄມ ້ ຈໍານວນຫ າຍ ແມ່ນມີ ສໍາລັບພືັ້ນທີິ່ແຜນ

ງານ ER, ແຕ່ຂ ໍ້ມູນໂຕເລກ ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ທີິ່ຈໍາເປັນ ແມ່ນມສີະເພາະ ຢູ່ໃນຂັັ້ນແຂວງເທົົ່ານັັ້ນ, ຖ້າທງັໝົດ ແລະ 

ອີງໃສ່ແຫ ່ງຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການສໍາຫ ວດ ປະຊາກອນ ແລະ ທີິ່ຢູ່ອາໄສ, ປືັ້ມສໍາຫ ວດ ແລະ ສະຖ ຕ ແຮງງານປະຈໍາປ.ີ ດັົ່ງນັັ້ນ

, ມີຊອ່ງວາ່ງຂ ໍ້ມູນໂຕເລກ/ຂ ໍ້ມູນທີິ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶິ່ງ ທີິ່ຈະຕ້ອງຕືິ່ມຂ ໍ້ມູນ ເພືິ່ອໃຫແ້ຜນງານ ອາດສາມາດເຮັດວຽກ

ກັບ ເສັັ້ນທຽບຖານເສດຖະກ ດ - ສັງຄົມ ທີິ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ເສັັ້ນທຽບຖານ ແມ່ນມຄີວາມຈໍາເປັນ ສໍາລບັຈ ດປະສົງ

ການຕ ດຕາມຫ າຍຢ່າງ, ລວມທງັ ການຕ ດຕາມຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ແລະ ການຄ ້ມຄອງການປກົປອ້ງ. ຍ ິ່ງໄປກວາ່ນັັ້ນ

, ໂດຍອີງຕາມ ນະໂຍບາຍຄົນພືັ້ນເມືອງ, ການບັທກຶການຕ ດຕາມກວດກາ ຍັງຕ້ອງໄດເ້ກັບຮັກສາຜົນໄດຮ້ັບ ຈາກ 

ຂະບວນການ FPIC. ດັົ່ງທີິ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລະບົບເສັັ້ນທຽບຖານ ແລະ ການຕ ດຕາມ ຄວາມປກົຫ ້ມປາ່ໄມ ້ແມ່ນ

ຢູ່ໃນມື. 

ການຕືິ່ມຊ່ອງຫວາ່ງຈໍານວນຫ າຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ເມືິ່ອໂຄງການເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຢູ່ໃນເມືອງທີິ່ເລືອກ. ບາງຊອ່ງ

ຫວ່າງທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນກວາ່ ແມນ່ມີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

 

ດາ້ນເສດຖະກ ດ/ການລງົທນຶ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງມນັ 

ມີຂ ໍ້ມູນທີິ່ຈະແຈ້ງໜ້ອຍເກີນໄປ ໃນລະດັບເມືອງ ກ່ຽວກບັການລົງທຶນໃນປັດຈ ບັນ, ທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ແລະ/ຫ  ືທີິ່ໄດ້

ຮັບອະນ ມັດ ແລະ/ຫ  ືການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ໃນເມືອງທີິ່ເລືອກໄວ ້(ບາງສ່ວນມີຢູ່ໃນແຜນ PRAP). 

ຂ ໍ້ມູນນີັ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ສໍາລັບສອງເຫດຜົນຕົັ້ນຕ  ຄື: (a) ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນ/ປາ່ໄມ,້ ການນໍາໃຊ ້

ແລະ ການຄວບຄ ມ ແລະ ການຄໍໍ້າປະກັນຊີວ ດການເປັນຢູ່ (ການສໍາປະທານ), ແລະ (b) ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນກະສ 

ກໍາໃດ ທີິ່ເບີິ່ງເໝອືນກັບວາ່ ຈະມພືີດທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ, ລວມທັງ ການກໍານົດໂຄງສ້າງ ຂອງ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄາ່ ໃນ

ປັດຈ ບັນ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ (ແລະ ສ ິ່ງທີິ່ສາມາດ ໄດ້ຮັບຜົນ). ໃນຊ່ວງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ 1, ໄດເ້ຮັດ ການສໍາຫ ວດ 

ດ້ານການລງົທຶນ ແລະ ການຍົກຍາ້ຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານ ຢູ່ 2 ແຂວງ (ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບລູີ, ໃຫເ້ບ ິ່ງກ່ອງຂ ໍ້ມູນ 2). 

ການສຶກສາເພີິ່ມຕືິ່ມ ຈະຖືກດໍາເນີນການ ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ 2. 
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ການວ ເຄາະ ຊວີ ດການເປນັຢູ ່ລະຫວາ່ງຍ ງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ສະພາບການ ຂອງ ແມຍ່ ງບນັດາເຜົົ່າ 
ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນໂຕເລກ ທີິ່ໄດຮ້ັບການປັບປ ງ ແລະ/ຫ  ື ຂ ໍ້ມູນໂຕເລກສະເພາະຂອງເມືອງ ຈາກແຫ ່ງທີິ່ເປັນທາງການ. ການວ 
ເຄາະທີິ່ແຍກຕ່າງຫາກ ໄດຖ້ືກດໍາເນີນ ຢູ່ໃນກອບ ຂອງ ການປະເມນີບົດບາດຍີງຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດ
ຍ ງຊາຍ ທີິ່ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງ ຂະບວນການກະກຽມແຜນງານ. 

 

ການໂຮມບາ້ນ ແລະ/ຫ  ືການຍກົຍາ້ຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ ່

ຂ ໍ້ມູນນີັ້ ອາດຈະຖືກກວດກາ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ. 2 ປະເພດການຍ້າຍບາ້ນ ຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາ 

ຄື: ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ດ້ານການບ ລ ຫານ ແລະ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການລງົທຶນ. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງຄວນຈະລວມເອາົ ການ

ສືບສວນ ກ່ຽວກບັວ່າ ທີິ່ດ ນພຽງແຕ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນເວລາທີິ່ມີການລງົທຶນ ຫ ບື . ໃນຊ່ວງໄລຍະ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ 1, ຂ ໍ້ມູນນີັ້ ໄດ້ຖືກກວດກາ ກອ່ນຕົັ້ນ ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ການສໍາຫ ວດ ໄດ້ກໍານດົ 

ສອງບາ້ນ ທີິ່ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ:່ 

▪ ບ້ານ ລ່ອງ, ເມືອງ ຊຽງເງ ນ, ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ 

- 3 ຫ້ອງການ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີການຍົກຍ້າຍ/ຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່  (ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາໍມະ

ຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ (DoNRE), ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນເມອືງ, 

ຫ້ອງການກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອືງ (DAFO)) 

- ມີໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ 

▪ ບ້ານຫ້ວຍສົງ, ເມອືງຫົງສາ, ແຂວງໄຊບລູ ີ

- 2 ຫ້ອງການ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີການຍົກຍ້າຍ/ຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ (ຫ້ອງການ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ, ຫ້ອງການໂຍທາທ ການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ

ເມືອງ). 

- ມີໂຄງການຍົກຍາ້ຍບາ້ນຫ້ວຍສົງ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍສົງ.186 

ໂຄງການ ໄດ້ສະຫ ຼຸບເລອືກເອາົບາ້ນອີກ 2 ບ້ານ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັໂຄງການ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງກ ດຈະ

ກໍາ. ການກວດສອບ ທີິ່ຄ້າຍກັນ ຈະຕ້ອງຖືກດໍາເນີນຢູ່ສາມແຂວງທີິ່ເຂົັ້າມາເພີິ່ມ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ 2.  

 

ສີິ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ດາ້ນສ ນເຊືິ່ອ 
ແຫ ່ງສີິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານສ ນເຊືິ່ອ ທີິ່ມໃີຫ້ແກ່ ຄົວເຮືອນຊາວກະສ ກອນ ໃນແຕ່ລະເມອືງ ແລະ ການປະເມີນ

ຂອບເຂດ ທີິ່ພວກມັນ ຖືກນໍາໃຊໃ້ນຕົວຈ ງ. ມສີະຖ ຕ  ກ່ຽວກບັ ຕົວເລກ ວ ສາຫະກ ດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍທີິ່ມີການ

ເຂົັ້າເຖ ງການສະໜອງທຶນ (24,7% ແລະ 46,7% ຂອງ ວ ສາຫະກ ດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ, ຕາມລາໍດັບ),187 ແລະ 

 
186 GCF Project 1 Internal Survey Documentation “Investment and Relocation Survey for I-GFLL” 
187 World Bank 2014 – Small and Medium Enterprise Access to Finance Project 
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ການເຂົັ້າເຖ ງການເງ ນ ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບເປັນອ ປະສັກຕົັ້ນຕ  ຕ ໍ່ ການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງ ທ ລະກ ດເຫ ົົ່ານີັ້. ໃນປີ 2019, 

"ການສຶກສາແຜນທີິ່ ກ່ຽວກັບການປະສານງານ ແລະ ການສະຫນອງເງ ນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ"188 ໄດຮ້ັບ

ການມອບໝາຍ ຈາກ ຄະນະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດການເງ ນຊົນນະບົດ (TFRF) ພາຍໃຕ ້ກ ່ມເຮັດວຽກສະເພາະດ້ານການພັດ

ທະນາຊົນນະບົດ (SSW G-RD). ການສຶກສາ ສະໜອງພາບລວມ ກ່ຽວກບັການແຈກຢາຍ ຂອງ ສະຖາບັນການເງ ນ

ຊົນນະບົດ, ກໍານົດຮູບແບບທີິ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ ສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການເງ ນທີິ່ມີຢູ່, ແລະ ກໍານົດພືັ້ນທີິ່ທີິ່

ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບການບ ລ ການ ແລະ ສະຫນອງຂ ໍ້ສະເຫນີແນະ ໃນການແກ້ໄຂ ການຂາດແຄນແຫ ່ງການເງ ນ. ການສຶກສາ

ນີັ້ ໄດທ້ໍາໜ້າທີິ່ເປັນພືັ້ນຖານ ສໍາລບັການປະເມີນການເງ ນ ໃນແງ່ຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບໂຄງການ 2.   

5.5 ການສມົທຽບ ຜນົໄດ້ຮບັ ຂອງ SESA ກັບ ESIA 

ການປະເມີນສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນແງ່ຍ ດທະສາດ (SESA) ໄດຖ້ືກດໍາເນີນ ສໍາລັບ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການ

ປ່ອຍອາຍເຮອືນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍ ທະນາຄານໂລກ (ໃຫ້ເບ ິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 12). ບົດ SESA ໄດ້

ຖືກດໍາເນີນ ໂດບນໍາໃຊ້ຂະບວນການ ທີິ່ລວມມີ ອົງປະກອບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

1) ວຽກການວ ເຄາະກັບໄປກບັມາ ກຽ່ວກັບ ເສດຖະກ ດ-ສັງຄມົ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ດ້ານສະຖາບັນ

ການຈັດຕັັ້ງ REDD+, ລວມທງັການປະເມີນ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊ່ອງຫວາ່ງ ທີິ່ມີຢູ່ ເພືິ່ອແກໄ້ຂບນັຫາ

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດ; } 

2) ການປຶກສາຫາລື ກບັ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທີິ່ກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ຂອງ ພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງ;  

3) ການກໍານົດ ແລະ ການຢືນຢັນ ການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ (ນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານ ຂອງ 

ທະນາຄານໂລກ ທີິ່ອາດຈະໄດ້ຮັບກະຕ ້ນ ຈາກ ກ ດຈະກໍາ REDD+ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການປະຕ ບັດ ແຜນ 

PRAP).  

ຂະບວນການ SESA ຍັງໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກ ໂຄງການທີິ່ຜ່ານມາ ທີິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂຄງການທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ທະນາຄານໂລກ ເຊັົ່ນ: ໂຄງການປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ 
ສໍາລັບ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ (SUFORD).  

 

ດັົ່ງທີິ່ໄດອ້ະທ ບາຍໄວ້ຂ້າງເທ ງ, ບົດ ESIA ນີັ້ ໄດອ້ງີໃສ່ ຂະບວນການທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ - ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຈະສ ມໃສ່ 

ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ ແລະ GCF ກ ຕາມ. ແຕ່ວາ່, ດັົ່ງທີິ່ໄດອ້ະທ ບາຍໄວ້ ຢູ່ໃນພາກທີ 5 - ການປົກ

 
188 “Mapping Study on Rural Finance Coordination and Provision in the Lao PDR” commissioned by the Task Force on Rural Finance 
(TFRF) under the Sub-Sector Working Group on Rural Development (SSW G-RD), 2019. Internal document. 
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ປ້ອງ ແລະ ມາດຕະຖານເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັນ ຢ່າງສະໜ ດແໜ້ນ. ຄວາມແຕກຕາ່ງຕົັ້ນຕ  ແມ່ນວ່າ SESA ມີ

ມາດຕາສ່ວນ ແລະ ກອບເວລາ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍກ່ວາ ESIA ສໍາລັບ ແຜນງານທີິ່ສະເຫນີ.  

 

ຕາຕະລາງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ສະຫນອງ ການສະຫ ຼຸບສັງລວມ ຜົນການສຶກສາຕົັ້ນຕ  ຂອງ ບົດ SESA, ລວມທງັ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 

ສ ິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ການແກ້ໄຂ ທີິ່ເປັນໄປໄດ ້ແລະ ຍ ດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການສົມທຽບກັບ ບົດ ESIA. 
ມັນ ຍງັປະກອບມີ ລາຍລະອຽດຫຍ ໍ້ ກຽ່ວກັບວ ທີການແກ້ໄຂ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ໄດ້ຖືກເຊືິ່ອມ
ໂຍງ ເຂົັ້າໃນ ການອອກແບບ ແຜນງານ ຂອງ GCF. ການປະເມີນສອງຢ່າງ ໄດບ້ົດສະຫ ຼຸບທີິ່ຄ້າຍຄືກນັ, ແລະ ຄໍາແນະ

ນໍາຂອງພວກມັນ ໄດ້ຖືກເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນ ການອອກແບບແຜນງານ.  
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ຕາຕະລາງ 26. ການສມົທຽບ ລະຫວາ່ງ ບດົ SESA ກບັ ບດົ ESIA ແລະ ແຜນງານ 

ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ທີິ່ດ ນ 

ການຮັບຮູ້ສ ດຕ ໍ່ຊັບສ ນຕາມປະເພນີ ແລະ ຂອງຊຼຸມຊົນ 
ສໍາລັບ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ຫ  ືປ່າໄມ້ ແມ່ນມີໜ້ອຍ ຈົົ່ນ
ເຖີງບ ໍ່ຮັບຮູ້ເລີຍ. 

ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນ; 
ຊ່ວຍເຫ ືອຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ໃຫມ້ີຈ ດສໍານຶກ 
ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ 
ປັບປ ງຄວາມໝັັ້ນຄົງ ໃນການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ 

ແມ່ນແລ້ວ – ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການ
ປັບປ ງຄວາມໝັັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ (ກ ດຈະກໍາ 1.2.2), ການ

ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຕ ດຕາມ (ກ ດຈະກໍາ 1.2.1), ການ
ສະຫນັບສະຫນູນ ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການປັບປ ງຄວາມຮັບ
ຮູ້ ຕ ໍ່ ກອບນ ຕ ກໍາ ແລະ ລະບຽບການ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ ິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ

, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ໂອກາດ ແລະ ສ ດ (ທີິ່ເພີິ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່). 

ປ່ຽນແປງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຕ່າງໆ ເພືິ່ອໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ຕ ໍ່ກັບ 
ສ ດຕ ໍ່ຊັບສ ນທົົ່ວໄປ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ
ບ ລ ຫານ ຂອງຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ.;  

ກ ດຈະກໍານີັ້ ໄດ້ສໍາເລັດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1. ດັົ່ງນັັ້ນ, ກ ດຈະກໍາຜ່ານມາ 

1.3 (ນັັ້ນກ ຄື ຈາກໂຄງການ 1) ຈະບ ໍ່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດອີກຕ ໍ່ໄປ ນັບ
ຕັັ້ງແຕ່ ການສະຫນັບສະຫນູນ ຕ ໍ່ ການດັດແກ້ທີິ່ຈໍາເປັນ ຕ ໍ່ກັບ ກອບ
ລະບຽບການ ໄດ້ນອນຢູ່ໃນ ໂຄງການ 1 ເປັນທີິ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

ການຈັດສັນທີິ່ດ ນຊ້າ ແລະ ຫຍ ້ງຍາກ ແກ່ຊຼຸມຊົນ, 

ບ ກຄົນ, ຄົວເຮືອນ (HH). 
ການຈັດສັນທີິ່ດ ນ ແລະ ການຮັບຮູ້ໃບຕາດ ນ
ຊົນນະບົດ - ນີັ້ແມ່ນການແກ້ໄຂໃນໄລຍະຍາວ  

ບົດແນະນໍາໃໝ່ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້
ຖືກພັດທະນາຂືັ້ນ ໂດຍ ໂຄງການ 1 - ທີິ່ເອີັ້ນວ່າ “PLUP 2.0”. ໄດ້ເລີິ່ມ

ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ຈະສືບຕ ໍ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2. ກົມທີິ່ດ ນ ສະໜັບສະ
ໜູນ ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການຂຶັ້ນທະບຽນທີິ່ດ ນຢ່າງເປັນ
ລະບົບ, ໂດຍອີງໃສ່ PLUP  ທີິ່ໄດ້ພັດທະນາຂືັ້ນ.  
ຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນເພີິ່ມຕືິ່ມ ຈາກລັດຖະບານ ສໍາລັບ ການຈັດ
ສັນທີິ່ດ ນຢ່າງເປັນທາງການ, ເຖີງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ ແຜນງານ ສະໜັບສະໜູ
ນຊຼຸມຊົນ ໃຫໄ້ດ້ຮັບ ບາດກ້າວທໍາອ ດທີິ່ສໍາຄັນ ໃນການໄດ້ຮັບສ ດນໍາໃຊ້ທີິ່
ດ ນ ທີິ່ໝັັ້ນຄົງ. ມີການລ ເລີິ່ມຂອງ WB ແລະ KfW ເພືິ່ອດໍາເນີນການ

ລົງທະບຽນທີິ່ດ ນໃນທົົ່ວປະເທດ (GIZ ຈະມີບົດບາດເຊັົ່ນດຽວກັນ). 
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ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ແຜນງານ ຂອງ GCF ກໍາລັງສະຫນອງ ວຽກງານເບືັ້ອງຕົັ້ນທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ 
ຈໍາເປັນ ໃນດ້ານ ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ 

ທີິ່ດ ນທໍາການຜະລ ດໃນເຂດເນີນສູງບ ໍ່ພຽງພ  (ຫ ຼຸດລົງ 
ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດເຂດກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ອ້ອມຂ້າງບ້ານ). 

ປັບປ ງການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ (PLUP) ແລະ SFM (ແຕ່ອາດຈະແນະ
ນໍາ ການປົກປ້ອງເພີິ່ມຕືິ່ມ ແລະ ບັນຫາບົດບາດ
ຍ ງຊາຍ)  

ແມ່ນ – PLUP (ກ ດຈະກໍາຍ່ອຍ 1.2.2.2), ສົມທົບກັບ ການຊ່ວຍເຫ ືອ

ດ້ານເຕັກນ ກ ແລະ ການເງ ນ ສໍາລັບກະສ ກໍາ (ໝາກຜົນ 2) ແລະ ການ
ລົງມືປະຕ ບັດການຫ ຼຸດຜ່ອນ/ການປັບຕົວ ເຂົັ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າ
ອາກາດ ຜ່ານທາງ ກ ດຈະກໍາປ່າໄມ້ (ໝາກຜົນ 3). 
ການຕ ດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊ ດ ຈະຊ່ວຍກໍານົດ ບັນຫາການປົກປ້ອງ 
ແລະ ບົດບາດຍ ງຊາຍ ທີິ່ມີທ່າແຮງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ແຜນປະຕ ບັດງານ
ບົດບາດຍ ງຊາຍ ຂອງ ແຜນງານລວມມີ ມາດຕະການທີິ່ເປັນຮູບປະທໍາ 
ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍ ງ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງ
ບວກ ຈາກ PLUP, SFM ແລະ ກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆ ຂອງ ແຜນງານ. ກອບ
ການວາງແຜນພັດທະນາຊຼຸມຊົນຂອງແຜນງານ ສືບຕ ໍ່ສະໜອງ ມາດ
ຕະການທີິ່ເປັນຮູບປະທໍາ ທີິ່ຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອຕ ດຕາມ ແລະ 
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງໃກ້ສ ດ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ ທີິ່ມາ
ຈາກບັນດາຊົນເຜົົ່າທີິ່ຫ າກຫ າຍ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກກ ດຈະກໍາຂອງ
ແຜນງານ.  

ບ ໍ່ມີການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
(PLUP). 

ປັບປ ງ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານ ຂະບວນການ 
PLUP (ປັດຈ ບັນນີັ້ ສີິ່ງດັົ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນແຕກ
ຕ່າງກັນໂປ ໃນທົົ່ວແຂວງ ແລະ ເມືອງ). 

ແມ່ນແລ້ວ – ກ ດຈະກໍາຍ່ອຍ 1.2.2.2 ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ PLUP ຢູໃ່ນເຂດ

ຫ  ໍ່ແຫ ມ. 

ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີິ່ດ ນ ລະຫວ່າງຝ່າຍຕ່າງໆ. 
ສະໜັບສະໜູນການໄກ່ເກ່ຍ, ໃຫຄ້ໍາເຫັນ ແລະ 
ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ  

ແມ່ນແລ້ວ – ການຊ່ວຍເຫ ືອທີິ່ສະໜອງໃຫ້ ຜ່ານກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທ ກ ຂອງ ແຜນງານ (ໃຫເ້ບ ິ່ງໝວດ 7.5). 

ທີິ່ດ ນປ່າທໍາມະຊາດ ບ ໍ່ອະນ ຍາດໃຫ້ຈັດສັນໃຫ້ຝ່າຍໃດ 
ສໍາປະທານ ຍົກເວັັ້ນ ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ.  

ການຈໍາກັດການໃຫສ້ໍາປະທານ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ 
(ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນຈ ດປະສົງ ຂອງ ລັດຖະບານ

ແມ່ນແລ້ວ – ໂຄງການ 1 ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ ການປັບປ ງ NDC ແລະ 

ແຜນປະຕ ບັດງານ REDD+ ໄດ້ຖືກນ າເຂົັ້າໄປໃສ່ໃນ SEDP ຂອງ 
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ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ລາວແລ້ວ ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ແຕ່ລະ
ແຂວງ) ປັບປ ງ PLUP ການກ ານົດເຂດ ທີິ່ດ ນ
ກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນເຂດເນີນສູງ ດັົ່ງນັັ້ນ 
ຊາວກະສ ກອນ ຈືິ່ງມີທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ທີິ່ມີຄ ນ
ນະພາບ ຢ່າງພຽງພ . 

ແຂວງ. ໂຄງການ 2 ຈະບ ໍ່ຈັດຕັັ້ງ ປະຕ ບັດ ກ ດຈະກໍານີັ້ອີກຕ ໍ່ໄປ ເນືິ່ອງຈາກ

ວ່າ ມັນໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ. 

ຊີວ ດການເປັນ
ຢູ່ ແລະ ການ
ອາໃສປ່າໄມ້ 

ການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ (ເຂົັ້າ) ຍັງຄົງເປັນ
ບັນຫາ.  

ການປັບປ ງລະບົບການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ຈໍາ
ນວນຫ າຍ ແມ່ນເປັນສີິ່ງທີິ່ຕ້ອງການ (ແຕ່ມີກົນ
ໄກ, ຄວາມອາດສາມາດ ທີິ່ຈໍາກັດ);  

ແມ່ນ - ການພັດທະນາໂມດູນການຝຶກອົບຮົມ, ຄູຝຶກສໍາລັບການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ຕົວແທນສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ (ສີິ່ງທີິ່ເພີິ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່ ຢູ່ໃນ ໝາກ
ຜົນ 1-3), PLUP ເພືິ່ອແຈ້ງ ກ ດຈະກໍາການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນທີິ່ເຫມາະສົມ 

(ການວາງແຜນ ຄ ້ມຄອງກະສ ກໍາ - ການແບ່ງເຂດທີິ່ດ ນ, ແລະອືິ່ນໆ), 

ການຕ ດຕາມ ແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ (ກ ດຈະກໍາຍ່ອຍ 1.2.2.2) ແລະ 
ການສະໜອງ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວ ຊາການ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້
ສາມາດ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ໂດຍນໍາໃຊ້ ການປະຕ ບັດ 
ກະສ ກໍາ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ບ ໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ ້(ໝາກຜົນ 2), 

ຊີວ ດການເປັນຢູ່ຂອງຊົນເຜົົ່າ ແມ່ນອາໃສທີິ່ດ ນ ເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່. 

ບັນດາຕົວແບບ ທີິ່ເໝາະສົມກັບລະບົບການ
ເຮັດກະສ ກໍາ ໃນເຂດເນີນສູງ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ 
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຮ່ວກັບ ຊາວກະສ ກອນ
ຂະໜາດນ້ອຍທີິ່ເປັນຊົນເຜົົ່າ, ໂດຍສະເພາະ;  

ແມ່ນ – ຕົວແບບທີິ່ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ສໍາລັບລະບົບການເຮັດກະສ 
ກໍາໃນເຂດເນີນສູງແບບຍືນຍົງ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຜ່ານທາງ 
ແນວທາງປະຕ ບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມຮ່ວມ ກັບ ຊາວກະສ ກອນຂະໜາດ
ນ້ອຍ (ໝາກຜົນທີ 2 ແລະ 3). ຕົວແບບ ແລະ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ 

ທີິ່ຈະອີງໃສ່ສະພາບເງືິ່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ, ແລະ ສະໜອງທາງເລືອກ ທີິ່
ຫ າກຫ າຍເພືິ່ອນໍາໄປປຶກສາຫາລືກັບ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບ
ການ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ.  

ເຂດພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ທີິ່ມີທາງເລືອກໜ້ອຍ ຕ ໍ່ 
ກ ່ມກ ດຈະກໍາການດໍາລົງຊີວ ດ ໃນປັດຈ ບັນ ທີິ່ມີຂ ໍ້
ຈໍາກັດ. 

ການຄົັ້ນຄົັ້ວລົງມືປະຕ ບັດ ກ່ຽວກັບ ການພັດ
ທະນາຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າໂດຍສ ມໃສເ່ຂດເນີນສູງ;  

ແມ່ນແລ້ວ – ບັນດາກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຢູ່ພາຍໃນໝາກຜົນ 2 ແລະ 3 ທີິ່ຍັງຈະ
ພັດທະນາຕົວແບບການດໍາລົງຊີວ ດ ທີິ່ເປັນທາງເລືອກ ແລະ ເສີມສ້າງ
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ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ໂອກາດໃນການດໍາລົງຊີວ ດ ຈາກການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແບບຍືນຍົງ. 

ຈໍາກັດການເຂົັ້າເຖ ງຊັບພະຍາກອນທີິ່ດ ນປ່າໄມ້. 

ເພີິ່ມທະວີການສະຫນັບສະຫນູນ ສໍາລັບ ຕົວ
ແບບການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ຮ່ວມກັັນ ເພືິ່ອໃຫ້
ຊາວກະສ ກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ສືບຕ ໍ່ເຂົັ້າເຖ ງ
ພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມ ້ຢ່າງພຽງພ ;  

ແມ່ນ – PLUP (ກ ດຈະກໍາຍ່ອຍ 1.2.2.2) ເພືິ່ອສ້າງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່

ດ ນທີິ່ຊັດເຈນ ໂດຍອີງໃສ່ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກວມລວມ, 

ການຮ່ວມຄ ້ມຄອງ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ຢູໃ່ນ ໝາກຜົນ 3, ແລະ ກ ດຈະ

ກໍາ 2.1.3. ກ ດຈະກໍາເພີິ່ມຕືິ່ມ ເຊັົ່ນ: ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການ

ຕ ດຕາມ (ກ ດຈະກໍາ 1.2.1), ແນໃສ່ເສີມສ້າງບົດບາດຂອງຊຼຸມຊົນ ໃນ

ການຕ ດຕາມ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້.  

ບ ໍ່ມີລະບົບການຊົດເຊີຍ ສໍາລັບຈໍາກັດ ຫ ື ຕັດການເຂົັ້າ
ເຖ ງ ຊັບພະຍາກອນທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ຂອງປະຊາຊົນ. 

ການປົກປ້ອງການຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານໃໝ່ ຍັງຕ້ອງ
ລວມເອົາ ການຊົດເຊີຍ ສໍາລັບຈໍາກັດການເຂົັ້າ
ເຖ ງ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້(ເຊັົ່ນ, ເຄືິ່ອງປ່າ

ຂອງດົງ, ເຂດທົົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ແລະ ອືິ່ນໆ).;  
ມັນຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະກໍານົດກ ດຈະກໍາ
ການສ້າງລາຍຮັບແບບຍືນຍົງ ທີິ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີິ່
ຖືກຜົນກະທົບ ຢ່າງຫນ້ອຍບ ໍ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົົ່າ 
ຍ້ອນການຈໍາກັດ ການເຂົັ້າເຖ ງຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້ ແລະ ໃຫດີ້ຂືັ້ນ.  

ຄວນມີການປ່ຽນແປງ ຢູໃ່ນ PLR ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ໃຫ້ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ສາມາດອ້າງສ ດ ຕ ໍ່ກັບ ຜູ້
ເປັນເຈົັ້າຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ຜູ້ອືິ່ນໆ ທີິ່ຈໍາກັດການ
ເຂົັ້າເຖ ງຊັບພະຍາກອນທີິ່ຕ້ອງການ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ;  

ແມ່ນ – PLUP ໄດ້ສົົ່ງເສີມ ໃນລັກສະນະ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ກວມລວມ. ການສ້າງລາຍຮັບແບບຍືນຍົງ ແລະ ກ ດຈະກໍາສົົ່ງເສີມຊີວ ດ
ການເປັນຢູ່ ຈະຖືກກໍານົດ ທີິ່ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫ  ື ຢ່າງໜ້ອຍ ກ ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ຮ້າຍແຮງລົງໄປກວ່ານັັ້ນ 
(ໝາກຜົນ 2-3). ເຖີງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ແຜນງານ ສະເໜີໃຫ້ປະຕ ບັດຕາມ 
ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໝ່ ທີິ່ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ສໍາລັບ 
ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ (ໃຫເ້ບ ິ່ງ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13). ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ ສະເພາະແຜນງານ 

ຍັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ຊືິ່ງຈະຖືກສືິ່ສານ ໄປຫາ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ (ໃຫ້ເບ ິ່ງໝວດ 7.5).  
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ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ຄວາມທ ກຍາກ ທີິ່ຂາດເງ ນສົດ ໃນບັນດາຊາວ
ກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ ທີິ່ກ ້ມຢູ່ກ ້ມກ ນບາງສ່ວນ. 

ບັນຫາຄວາມທ ກຍາກການຂາດເງ ນສົດ ທີິ່ແກ້
ໄຂຍາກ ຢູ່ໃນໄລຍະສັັ້ນ.  

ແມ່ນ – ການສະໜອງ ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຂອງບ້ານ ສໍາລັບກ ດຈະກໍາທີິ່ຍືນ
ຍົງ ຢູ່ໃນບ້ານເປົັ້າໝາຍ ພາຍໃນກອບຂອງ ໝາກຜົນ 3. ການຮ່ວມລົງທຶນ 

ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ກ ດຈະກໍາ 2.1.3. ການ
ສະຫນອງການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານ
ວ ຊາການ. ກ ດຈະກໍາ 1.1.1 ເພືິ່ອເສີມສ້າງ ໂອກາດທາງການເງ ນ ສໍາລັບ

ການຄ ້ມຄອງທີິ່ດ ນແບບຍືນຍົງ.  

ການເອືິ່ອຍອີງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃສ່ຟືນດັັງໄຟ (ຢູ່
ຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ). 

ການສົົ່ງເສີມ ຕອນດ ນປ່າໄມ້ຊຼຸມຊົນ ດ້ວຍ
ຊະນ ດພັນທີິ່ເຫມາະສົມ, ການສົົ່ງເສີມແຫ ່ງ

ພະລັງງານທາງເລືອກ, ເຕົາປະຢັດ 

ບາງສ່ວນ – ຕອນດ ນປ່າໄມ້ ສາມາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຜ່ານທາງ ໝ
າກຜົນ 3. 

ເຕົາປະຢັດພະລັງງານ ບ ໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນແຜນງານ. 

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ຈ ດສໍານຶກເພີິ່ມຕືິ່ມ ກ່ຽວກັບ  
NPA ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຮັບປະກັນຊີວະນາໆພັນ 
ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ສໍາລັບຄົວເຮືອນ
ທ້ອງຖ ິ່ນ;  

ແມ່ນແລ້ວ – ການຄ ້ມຄອງ NPA (ໝາກຜົນ 3.2) ມີຈ ດປະສົງ ເພືິ່ອສ້າງ

ຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ NPA, ໃນຂະນະທີິ່ຍັງສະຫນອງ
ກົນໄກທີິ່ຈະແຈ້ງ ສໍາລັບຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການ
ຄ ້ມຄອງ NPA ແບບຍືນຍົງ (ຜ່ານທາງ ສັນຍາການຮ່ວມຄ ້ມຄອງແບບ

ສະຫມັກໃຈ).  

ທ່າແຮງທີິ່ຈະ
ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ຈາກ 
ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້ 

ທາງເລືອກການລົງທຶນຈໍາກັດ ສໍາລັບທີິ່ດ ນປ່າທີິ່ຖືກ
ຈັດສັນ.  

ປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນຄືນ 
ທີິ່ດ ນ ຂອງເຈົັ້າຂອງປ່າໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ ໃຫ້
ແກ່ຊຼຸມຊົນ (ຖ້າມີຄ ນນະພາບບ ໍ່ດີ, ເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງ
ຮ່ວມລົງທຶນ ກັບ ຊາວກະສ ກອນຂະຫນາດ
ນ້ອຍ, ຫ  ືຕ້ອງມີຄ ນນະພາບຕໍ່າສ ດໃດໜືິ່ງ 

ກ່ອນທີິ່ຈະມອບ).;  

ບາງ PLUP-ບາງສ່ວນ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ການຮັບຮູ້ສ ດ ຂອງ 

ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ (ກ ດຈະກໍາ 1.2.2.2), ການຮ່ວກັນຄ ້ມຄອງ ຢູພ່າຍໃນ 

ໝາກຜົນທີ 2 ແລະ 3. ກ ດຈະກໍາ 2.3 ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດລົງທຶນຮ່ວມ

ກັບພາກເອກະຊົນ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ເສືິ່ອມໂຊມ.  
ການຈັດສັນທີິ່ດ ນຄືນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ ຊຼຸມຊົນ ຈາກເຈົັ້າຂອງປ່າໄມ້ຂະໜາດ
ໃຫຍ ່ ແມ່ນຕ ດພັນກັບ ຂະບວນການທາງການເມືອງທີິ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຊືິ່ງຢູ່ເ
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ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ໜືອ ຂອບເຂດຂອງແຜນງານ. ໃຫເ້ບ ິ່ງຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ WB, 

KfW ທີິ່ຈະມາເຖີງ.  

ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າທີິ່ຈໍາກັດ ທີິ່ມີຄ ນນະພາບບ ໍ່ດີ (ເຊັົ່ນ: 
ຂາດເບ້ຍໄມ້ທີິ່ມີຄ ນນະພາບດີ ແລະ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າ
ກະສ ກໍາອືິ່ນໆ). 

ເບ້ຍໄມ້ທີິ່ມີຄ ນນະພາບດີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ຢັັ້ງຢືນ ດ້ວຍໃບຮັບຮອງແນວພັນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈ
ວ່າ ທ ດທາງການນໍາໃຊ້ ສໍາລັບການປ້ອນຂ ໍ້
ມູນອືິ່ນໆ ແມ່ນເປັນພາສາລາວ 

ການຮ່ວມລົງທຶນ – ບາງສ່ວນ ໃສ່ໃນແກ່ນພືດ ແລະ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າ ອືິ່ນໆ 
(ທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນສານເຄມີ) ພາຍໃນ ໝາກຜົນທີ 2, ແລະ ເບ້ຍໄມ້ ສໍາລັບຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ການຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ ທີິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ ຢູໃ່ນໝາກຜົນທີ 3. ບົດແນະນໍາ 

ທີິ່ຈະຖືກພັດທະນາ ສໍາລັບ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູ່ໝາກຜົນ ທີ 2 ແລະ 3 ແມ່ນ

ຈະເປັນພາສາລາວ, ແລະ ເມືິ່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ ກ ຈະມີເປັນພາສາທ້ອງຖ ິ່ນ/

ຊົນເຜົົ່າອືິ່ນ.  

ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ບ ໍ່ໄດ້
ສົົ່ງເສີມ ໂອກາດ ຂອງຊາວກະສ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ ທີິ່
ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກປ່າໄມ້. 

ປັບປ ງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ  

ກ ດຈະກໍານີັ້ ໄດ້ສໍາເລັດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1. ດັົ່ງນັັ້ນ, ກ ດຈະກໍາຜ່ານມາ 

1.3 (ນັັ້ນກ ຄື  ຈາກໂຄງການ 1) ຈະບ ໍ່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດອີກຕ ໍ່ໄປ ນັບ
ຕັັ້ງແຕ່ ການສະຫນັບສະຫນູນ ການດັດແກ້ກອບລະບຽບການ ທີິ່ຈໍາເປັນ 
ໄດ້ນອນຢູພ່າຍໃຕ້ໂຄງການ 1 ເປັນທີິ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

ການຂ ດຄົັ້ນໄມ້ ໄດ້ອະນ ຍາດ ສະເພາະໃນສະພາບ
ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ຈໍາກັດເທົົ່ານັັ້ນ. 

ການພັດທະນາຕົວແບບ ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້
ແບບຍືນຍົງ ທີິ່ອີງໃສ່ປ່າໄມ້ຊຼຸມຊົນ ທີິ່ມີ
ລະບຽບການທີິ່ງ່າຍດາຍ;  

ກ ດຈະກໍານີັ້ ໄດ້ສໍາເລັດພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1. ດັົ່ງນັັ້ນ, ກ ດຈະກໍາຜ່ານມາ 

1.3 (ນັັ້ນກ ຄື ຈາກໂຄງການ 1) ຈະບ ໍ່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດອີກຕ ໍ່ໄປອີກ ນັບ
ຕັັ້ງແຕ່ ການສະຫນັບສະຫນູນການດັດແກ້ ກອບລະບຽບການ ທີິ່ຈໍາເປັນ
ຂອງ ໄດ້ນອນຢູ່ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1 ເປັນທີິ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

ການລວມເອົາ
ບົດບາດຍ ງ
ຊາຍ/ສັງຄົມ
ເຂົັ້າຮ່ວມ 

ແມ່ຍ ງ ເສຍປຽບ ໃນການເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ. 

ທ ກຂ ໍ້ແກ້ໄຂໃດ ຕ້ອງມເີປັນຂ ໍ້ແກ້ໄຂໄລຍະຍາວ
, ທີິ່ສັງຄົມຕ້ອງການ ແລະ ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ 

ຈາກ ລັດຖະບານ (ສ ິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່);  

ບາງສ່ວນ – GAP ປະກອບມີ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີິ່ແນໃສ່ ການມີສ່ວນ

ຮ່ວມຂອງແມ່ຍ ງໃນ PLUP (ກ ດຈະກໍາ 1.2.2.2), ການບັງຄັບໃຊ້ກົດ

ໝາຍ (ກ ດຈະກໍາ 1.2.1), ການຝຶກອົບຮົມ (ບັນຫາທີິ່ເພີິ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່), 

ແລະ ໂຄງປະກອບການຄ ້ມຄອງ ຂອງ ບ້ານ (ເຊັົ່ນ: ໝາກຜົນທີ 3), ໃນ

ບັນດາໃນບັນດາກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆ ຂອງ ແຜນງານ.  

ສ ດຂອງແມ່ຍ ງ ຕ ໍ່ ທີິ່ດ ນ ແມ່ນມີຄວາມໝັັ້ນຄົງໜ້ອຍ
ກວ່າ ສ ດຂອງຜູຊ້າຍ 

ບັນຫາທັງໝົດ ຂອງ ໃບຕາດ ນ ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປ ງ 
ເພືິ່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ 



 Page 147 

 

ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ສ ດຕ ໍ່ທີິ່ດ ນຂອງແມ່ຍ ງ (ລວມທັງ ພາກສ່ວນ
ການທົບທວນ ແລະ ປັບປ ງ ກົດໝາຍທີິ່ດ ນ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ທີິ່ພວມດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈ ບັນ) ແຕ່ 
ໃຫເ້ຫັນໄດ້ຊັດຈະແຈ້ງ ວ່າເປັນການແກ້ໄຂໃນ
ໄລຍະຍາວ 

ເຖີງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ມັນເປັນບັນຫາໄລຍະຍາວ 
ທີິ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຖືກເຊືິ່ອມໂຍງກັບ ການສືບຕ ໍ່ທົບທວນຄືນ ກົດຫມາຍ
ປ່າໄມ້ ແລະ ທີິ່ດ ນ (ຢູ່ເໜືອ ຂອບເຂດ ຂອງ ແຜນງານທີິ່ໄດ້ສະເຫນ)ີ. 

ແມ່ຍ ງຊົນເຜົົ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບ ສ ດທົົ່ວໄປຕ ໍ່
ຊັບສ ນ ໂດຍສະເພາະ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້. 

ຮັບປະກັນວ່າ ຂ ໍ້ມູນມີເປັນພາສາທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ 
ປາກເປົັ່າ (ການນໍາໃຊ້ວ ທະຍ  ແລະ ໂທລະພາບ 
ເປັນພາສາທ້ອງຖ ິ່ນ); ເມືິ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 

ແລະ ສາມາດປະຕ ບັດໄດ້. ບາງພາສາມອນ-ຂະ
ແມ ແມ່ນເປັນພາສາເວົັ້າ ໂດຍກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 
ສ່ວນ ພາສາມົັ້ງ ບ ໍ່ສະດວກໃນແປເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ແມ່ນ – ມາດຕະການທີິ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ ໄດ້ລວມຢູ່ໃນ ແຜນປະຕ ບັດງານ

ບົດບາດຍ ງຊາຍ ຂອງ ແຜນງານ ທີິ່ເລັງເປົັ້າໝາຍ ໃສ່ ແມ່ຍ ງ ແລະ ຄົວ
ເຮືອນທີິ່ທ ກຍາກ (ເຊັົ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມເພີິ່ມຕືິ່ມ ສໍາລັບແມ່ຍ ງ, ການນໍາ

ໃຊ້ປຶັ້ມຮູບ, ວ ດີໂອ, ໂປສເຕີ ເພືິ່ອເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການແປເປັນ

ພາສາທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ອືິ່ນໆ).  
ການເຂົັ້າເຖ ງ ຂ ໍ້ມູນ ຂອງແມ່ຍ ງ ໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. 

ເອົາໃຈໃສເ່ພີິ່ມຕືິ່ມ ຕ ໍ່ ແມ່ຍ ງກ ່ມເປົັ້າໝາຍ 
ໂດຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຖ້າຫາກເຫັນ
ວ່າຈໍາເປັນ, ຕ້ອງເຮັດການປຶກສາຫາລືແຍກຕ່າງ
ຫາກ ກັບ ແມ່ຍ ງພາຍໃນບ້ານ ທີິ່ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໂດຍ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ທີິ່ເປັນແມ່ຍ ງ ໃນພາສາທີິ່ແມ່ຍ ງເລືອກ.  

ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັົ່ງໜ້າ ຂອງແມ່ຍ ງ ຢູ່ການ
ປຶກສາຫາລື ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າເພດຊາຍ. 

ເອົາໃຈໃສ່ຕືິ່ມ ຕ ໍ່ເວລາ ຂອງ ການປະຊຼຸມ 

ຄົນທ ກຍາກ (ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ) ເບີິ່ງເໝືອນກັບວ່າ 
ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບ ຂ ໍ້ມູນທີິ່ພຽງພ . 

ເອົາໃຈໃສຕ່ືິ່ມ ໃນການເລັງເປົັ້າໝາຍ ແລະ ສ ມ
ໃສ ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຄອບຄົວທ ກຍາກ  
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ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ກອບສະຖາບັນ
ການຈັດຕັັ້ງ 

ການບ ລ ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາແລະ ປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນເຂດ
ເນີນສູງ ແມ່ນອ່ອນແອຫ າຍ. 

ແຜນງານໄລຍະຍາວ ໃນການປັບປ ງ ລະບົບ
ການສົົ່ງເສີມ ເພືິ່ອໃຫ້ໄປຮອດໄປເຖ ງ ເຂດເນີນ
ສູງ ທີິ່ອີງໃສ່ຫ ັກຖານ ແລະ ອີງໃສຄ່ວາມຕ້ອງ
ການສະເພາະ ຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ;  

ແມ່ນ - ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສໍາລັບສະຫນັບສະຫນູນ ການພັດທະນາໂມດູນການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຂອງຄູຝຶກ, ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ທີິ່ຈະ
ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ທີິ່ນໍາໃຊ້ ແນວທາງປະຕ ບັດ ທີິ່ຫ າກຫ າຍ ທີິ່ແນໃສ່ ການ
ເຊືິ່ອມໂຍງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ ຈາກ ພືັ້ນຖານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການ
ສຶກສາທີິ່ຫ າກຫ າຍ, ໃນຂະນະທີິ່ຍັງ ພ ຈາລະນາ ຄວາມຕ້ອງການ, ສະພາບ

ການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ້ອງຖ ິ່ນ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ.  

ການເຂົັ້າຮ່ວມ ແນວທາງປະຕ ບັດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ທີິ່ຈໍາກັດ. 

ODA ຕ້ອງການເຜີຍແຜ່ ແນວທາງປະຕ ບັດ/
ເຕັກນ ກ ແລະ/ຫ  ືວຽກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ  ກັບ
ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າສັງຄົມ ທີິ່ນໍາໃຊ້ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ 
ທີິ່ມີບັນທຶກການຕ ດຕາມ ທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຢູ່
ໃນແນວທາງປະຕ ບັດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີິ່ມີ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມພ ໃຂ ທີິ່ຈະມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ກັບ ແນວທາງປະຕ ບັດດັົ່ງກ່າວ;  

ແມ່ນແລ້ວ – ພະນັກງານທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ 
ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, ການເອົາສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສ ດທ ພາບ ຂອງສະມາຊ ກ ຂອງ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່
ຫ າກຫ າຍ ຢູໃ່ນການຝຶກອົບຮົມ, ແລະການປຶກສາຫາລື. ນອກຈາກນັັ້ນ, 
ວ ທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນເປັນໃຈກາງ ຂອງ ກ ດຈະກໍາຂອງແຜນ
ງານ ທີິ່ຊາວບ້ານທ້ອງຖ ິ່ນ ທີິ່ມາຈາກບັນ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ຫ າກຫ າຍ ຈະມີ
ບົດບາດຫ ັກ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ສ້າງຮູບແບບ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ (ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ, ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ສັນຍາຄ ້ມຄອງຈັດສັນ
ປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ອືິ່ນໆ). ໃຫເ້ບ ິ່ງ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບໂຄງການ 2 ທີິ່ລວມຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ກ່ຽວ
ກັບ FP. 

ພະນັກງານ ແລະ ງົບປະມານ ທີິ່ຈໍາກັດ. 

ການຈັດຫາພະນັກງານ ແລະງົບປະມານ ແມ່ນ
ເປັນອີກບັນຫາໜຶິ່ງ ທີິ່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍ 
(ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປະຕ ຮູບລັດຖະກອນຂະໜ
າດໃຫຍ,່ ໂຄຕ້າ, ແລະ ອືິ່ນໆ);  

ບາງສ່ວນ - ການຮ່ວມທຶນເພີິ່ມຕືິ່ມ ຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້
ຮັບປະກັນ ທີິ່ຈະສະໜອງພະນັກງານຫ ັກແຫ ່ງ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ. ແຜນງານ ຍັງເລັງໃສ່ ຈັດຕັັ້ງການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ເພືິ່ອໃຫ້ພະນັກງານ ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງ
ຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ແລະ 
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ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ສະດວກສະບາຍໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບັນຈ ພະນັກງານໃໝ່ ເພືິ່ອປ້ອງ
ກັນບ ໍ່ໃຫສູ້ນເສຍຄວາມຮູ້ ແລະ ການຮໍ່າຮຽນ ຢູພ່າຍໃນ ສະຖາບັນ
ການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ.  

ເຖີງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທີິ່ຈໍາກັດ ແມ່ນ

ເປັນຄວາມຈີງ ທີິ່ໜ້າເສຍດາຍຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ, ແລະ ແຜນງານ ບ ໍ່ສາມາດ
ແກ້ໄຂສ ິ່ງທ້າທາຍນີັ້ໄດ້ ຢ່າງເຕັມທີິ່. 

ການປຶກສາ
ຫາລື 

ວ ທີການເຮັດ FPIC ກັບ ຈໍານວນຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນທີິ່

ພຽງພ , ໂດຍສະເພາະກັບ ປະຊາຊົນທີິ່ເປັນກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 

(ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ກໍານົດທີິ່ເປັນນ ຕ ກໍາ ສໍາລັບ FPIC ຢູໃ່ນ 

PLR). 

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ 
ນັກຮຽນ ແລະ ໄວໜ ່ມ (ໂດຍສະເພາະທີິ່ມາ
ຈາກ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ແມ່ຍ ງໄວໜ ່ມ) ເພືິ່ອຊ່ວຍສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ແລະ 
ຢ່າງໜ້ອຍ ດໍາເນີນການປຶກສາຫາຈໍານວນໜືິ່ງ;  

ແມ່ນແລ້ວ – ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄາດໝາຍ ທີິ່ຈະດຶງການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ຜູ້ຊາຍ 
ແລະ ແມ່ຍ ງ ຈາກກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກ ່ມອາຍ  ທີິ່ຫ າກຫ າຍ. CSOs ແລະ 

ສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງອືິ່ນໆ (LWU ແລະ LFND) ຍັງຈະມີບົດບາດສໍາ

ຄັນ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ປະຊາຊົນທີິ່ຫ າກຫ າຍ ໃນແຜນງານ.  

ຮັບປະກັນໃຫ້ມີນາຍພາສາ ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມ 
ກັບ ບັນດາຊົນເຜົົ່າທີິ່ບ ໍ່ເວົັ້າພາສາລາວ  

ແມ່ນແລ້ວ – ໄດ້ລວມຢູ່ໃນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປຶກສາຫາລື, ແລະ ຢູໃ່ນ

ບ້ວງງົບປະມານ ສໍາລັບ ເອກະສານຂ ໍ້ມູນ, ບົດແນະນໍາ, ແລະ ອືິ່ນໆ. 

REDD ຖືກມອງວ່າ ເປັນແນວທາງປະຕ ບັດທີິ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ. ແນວທາງປະຕ ບັດໂດຍລວມ ຂອງ 
REDD + ເອງ ເຮັດໃຫ້ການປຶກສາຫາລື ແລະ 

ຂະບວນການ FPIC ມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ.  
ການຈ່າຍເງ ນທີິ່ອ ງຕາມຜົນງານ ທີິ່ບ ໍ່ຊັດເຈນ ບ ໍ່ແມ່ນ
ວ ທີທາງທີິ່ແທ້ຈ ງທີິ່ສົມເຫດສົມຜົນ ທີຈະຊັກຊວນໃຫ້
ຊາວກະສ ກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ຈາກ ທ ກຊົນເຜົົ່າ ຫ  ື
ເພດ ເຂົັ້າຮ່ວມ. 

ກົນໄກ ແລະ ແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ 
ຍັງບ ໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ຢູໃ່ນຂັັ້ນຕອນນີັ້, ແລະ ຍັງມີ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈໜ້ອຍ ຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ. ເກີດມີບັນຫາ 
ແນວທາງປະຕ ບັດ REDD+  

ມີ ກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແຜນ ສໍາລັບ ແຜນງານ ER-

P. 
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ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຢູໃ່ນລາວ ແມ່ນມີຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະບ ໍ່ຄ່ອຍຈະລວມເອົາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນບັນດາ
ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ປະສົບກັບຄວາມ
ຫຍ ້ງຍາກ ໃນການປະຕ ບັດການ ແລະ ຂ ໍ້ຈໍາກັດດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

CSO ຄວນໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ວຽກງານ 
REDD+ (ລວມທັງ ການສ້າງຄວາມອາດ

ສາມາດໃຫແ້ກ່ ເຂົາເຈົັ້າ), ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ຢູ່ໃນ
ຂອບເຂດຈໍາກັດເທົົ່ານັັ້ນ.  

ແມ່ນແລ້ວ – CSO ຈະຖືກເຊີນເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນເວທີປຶກສາຫາລື, ລວມ

ທັງຕົວແທນ ທີິ່ມາຈາກຄະນະກໍາມະການຫ ັກ LEGT Lao CSO, ແລະ 
ອືິ່ນໆ ທີິ່ສາມາດນໍາເອົາຄວາມເຂົັ້າໃຈທີິ່ມີມາແຕ່ຍາວນານ ເພືິ່ອ
ສະຫນັບສະຫນູນ ບ້ານທ້ອງຖ ິ່ນ ໃນການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທີິ່ດ ນ 
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ເສີມສ້າງຊີວ ດການເປັນຢູ່ ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ. 

ຝຶກອົບຮົມ ແກ່ ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ ເພືິ່ອ
ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ ກອງ
ປະຊຼຸມສະເພາະແມ່ຍ ງ ຢູໃ່ນບ້ານ; ການຝຶກອົບ
ຮົມທີິ່ເກີດຂຶັ້ນແລ້ວ ຈະຊ່ວຍໄດ້ ແຕ່ ເລືັ້ອງຄ ນ
ນະພາບ ແມ່ນເປັນບັນຫາ.  
 

ແມ່ນແລ້ວ – ໄດ້ລວມຢູ່ໃນ ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງຊາຍ  

ກອບ PLR 

ບ ໍ່ມີຄໍານ ຍາມທີິ່ແທ້ຈ ງ ຄໍາວ່າຕາມປະເພນີ; ມກີານຮັບ

ຮູ້ສ ດ ຕາມປະເພນີ ເລັກນ້ອຍ ຢູໃ່ນ ນະໂຍບາຍ, ກົດ

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ແລະ ມີການຮັບຮູ້ແບບ

ຈໍາກັດ ຕ ໍ່ກັບ ສ ດຂອງຊຼຸມຊົນ. 

ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດປັ້ບປ ງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝ

າຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີິ່ສໍາຄັນ, ແລະ 
ຮັບປະກັນ ໃຫເ້ອກະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ອອກແຈກຢ່າຍ ຢ່າງພຽງພ ;  

ບາງສ່ວນ – ໂຄງການ 1 ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການປັບປ ງ ນະໂຍບາຍ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ລວມທັງຍ ດທະສາດ, ບົດແນະນໍາ, ແລະ 
ເອກະສານອືິ່ນໆ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫເ້ອກະສານ ຄໍານຶງເຖີງ ບົດບາດຍ ງຊາຍ 
ແລະ ຊົນເຜົົ່າ, ແລະ ສົົ່ງເສີມການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ສໍາລັບ ການລວມເອົາ 

ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ສັງຄົມ.   

ເຖີງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ການປັບປ ງເພີິ່ມຕືິ່ມແມ່ນເປັນສີິ່ງຈໍາເປັນ ຢູໃ່ນກອບ
ນ ຕ ກໍາ ທີິ່ຂະຫຍາຍເກີນຂອບເຂດຂອງໂຄງການນີັ້ (ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຫ າຍ
ຂະແໜງການ, ແລະ ບັນດາຜູ້ມີບົດບາດ/ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງ

ກວ້າງຂວາງ). ມັນເປັນຂະບວນການທີິ່ຊ້າ, ແລະ ຍາກສໍາລັບ ແຜນງານ ທີິ່

ຈະຫ ຼຸດຜ່ອນ ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້.  

ມກີານຮັບຮູ້ໜ້ອຍໜຶິ່ງ ກ່ຽວກັບທ ກສ ດທ ພ ເສດຕ່າງໆ 
ສໍາລັບກ ່ມເຜົົ່າ ແລະ ການພົວພັນວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕ ໍ່ກັບ ການຄ ້ມຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ 
ປ່າໄມ້;ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີິ່ດ ນສະບັບໃໝ່ ຄາດວ່າຈະ
ມຄີວາມຄືບໜ້າທີິ່ດີ ໃນການຮັບຮູ້ ຮີດຄອງປະເພນີ 
ແລະ ປັບປ ງ ການຄໍໍ້າປະກັນ ການຄອບຄອງທີິ່ດ ນໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມອບໃບຕາດ ນໃຫ້ແກ່ ບັນດາ
ຊຼຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

ຄວາມຄືບໜ້າທີິ່ຊ້າໃນການຮັບຮອງເອົາ ກົດໝ
າຍທີິ່ດ ນ ແລະປ່າໄມ້ ສະບັບໃໝ່.  
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ຫົວຂ ໍ້ 
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ/ຫ  ືສ ິ່ງທ້າທາຍ ທີິ່ລະບ ໄວຢູ້ໃ່ນ ບົດ 
SESA 

ຂ ໍ້ແກໄ້ຂ/ການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ເປນັໄປໄດ ້ຈາກ 
ບດົ SESA 

ໄດ້ລວມຢູໃ່ນ ESIA/ESMP/ແຜງານ? 

ກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ BSP ບ ໍ່ໄດ້

ກໍານົດ ຫ  ືຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບບ້ານ. 
ຢູພ່າຍໃຕ້ການກະກຽມ ກົນໄກ ແລະ ແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ແຜນງາ ER P ຍັງມີຢູ່. 

ສ ດຄາບອນ ຍັງບ ໍ່ທັນລວມຢູ່ໃນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ

ການ ແລະ ກົດໝາຍ. 
ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ສ ດຕ ໍ່ກາກບອນ 

ບ ໍ່ແມ່ນ – ການສະໜັບສະໜູນ ການກຽມຄວາມພ້ອມ ຂອງ FCFP 
ແມ່ນກໍາລັງເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ສ ດທ ຕ ໍ່ຄາບອນ ໂດຍ
ສົມທົບກັບ ແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ສືບຕ ໍ່ຢູ)່. ກົດໝາຍປ່າໄມ້
ສະບັບໃໝ່ ຍັງຈະກວມເອົາບັນຫາກ່ຽວກັບ ສ ດຕ ໍ່ກາກບອນ. 
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ກອບການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ (ESMF) ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶັ້ນ ສໍາລັບແຜນງານ ER, ເພືິ່ອໄປຄຽງຄູ່

ກັບ ບົດ SESA ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ ການປະຕ ບັດ ການຄ ້ມຄອງການປົກປ້ອງ (ໃຫເ້ບ ິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 12). 

ກອບ ESMF ໄດ້ຖືກທົບທວນ ດ້ວຍຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການພັດທະນາ ບົດ ESIA ແລະ ແຜນ 

ESMP ສໍາລບັໂຄງການ 2 ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ຄວາມຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ຂອງ ສອງເອກະສານ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ກອບນະໂຍບາຍການຍົກຍາ້ຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖ່ານໃໝ່ ໄດ້ສໍາເລັດ ສໍາລັບ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປອ່ຍອາຍ

ເຮືອນແກ້ວ, ທີິ່ຍອມຮບັວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ຕ ໍ່ ການດໍາລົງຊີວ ດ ຍອ້ນກ ດຈະກໍາ ຂອງ ແຜນງານ (ດັົ່ງທີິ່ໄດ້

ອະທ ບາຍໄວ້ ຢູ່ໃນໝວດທີິ່ຜ່ານມາ). ມັນເປັນກອບທີິ່ສົມບູນຄບົຖ້ວນ, ທີິ່ໃຫກ້ານຊີັ້ນໍາ ໃນການກໍານົດ ບັນດາ

ຫ ັກການ ກ່ຽວກັບການຍົກຍາ້ຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ,່ ການຫ້າງຫາກະກຽມດ້ານການຈັດຕັັ້ງ, ກົນໄກການສະໜອງທຶນ, 

ມາດຖານການມີເງືິ່ອນໄຂ, ແລະ ຂະບວນການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ພ້ອມທງັ ກອບຂະບວນການທີິ່ບ ໍ່ສະໝກັໃຈ 

ທີິ່ໂດດດ່ຽວ. ມັນປະກອບມີ ຫ ັກການດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
▪ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຫ  ືທີິ່ສະທ້ອນກັບ ໃຫ້ໜ້ອຍທີິ່ສ ດເທົົ່າທີິ່ເປັນໄປໄດ ້

▪ ດໍາເນີນການດັດແປງທີິ່ດ ນ ຫ  ືການຊົດເຊີຍ ເພືິ່ອປັບປ ງ ຫ  ືຢ່າງຫນ້ອຍ, ຟືັ້ນຟູ ລາຍຮບັ ຂອງແຜນງານ ແລະ 

ມາດຕະຖານການດໍາລງົຊີວ ດ ຂອງ ປະຊາຊົນ/ຄົວເຮືອນ ທີິ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ ຈາກ ແຜນງານ.  

▪ ຮັບປະກັນ ໃຫມ້ີການປຶກສາຫາລ ືຂະບວນການ FPIC ກບັ ປະຊາຊົນ/ຄອບຄົວ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຜນ

ງານ ກຽ່ວກັບ 'ການບ ລ ຈາກ' ທີິ່ດ ນ,189 ແລພ ການເອົາທີິ່ດ ນ ແລະ ການຫ້າງຫາກະກຽມການຊົດເຊີຍ, ແລະ 

ຮັບປະກັນ ໃຫຂ້ະບວນການ ຖກືສ້າງເປັນເອກະສານທີິ່ດີ; ແລະ   

▪ ສະຫນອງການຊົດເຊີຍ, ຖາ້ມ,ີ ສໍາລັບຊບັສ ນສ່ວນຕົວ ໃນອັດຕາ ທີິ່ທົດແທນກັນໄດ,້ ກ່ອນທີິ່ຈະເລີິ່ມການເຮັດ

ວຽກ. 

ການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນການລົງມືປະຕ ບັດ ການຍົກຍາ້ຍຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານໃໝ່ ຈະໄດ້
ປະຕ ບັດ ໂດຍ DoF/MAF ດັົ່ງທີິ່ໄດອ້ະທ ບາຍໄວ ້ ຢູ່ໃນກອບວຽກ. ກອບນະໂຍບາຍຖກືຄັດຕ ດເປັນເອກະສານຊ້ອນ

ທ້າຍ 13. 

  

 
189 Donation of land or other assets (including restrictions on asset use 
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6 ການຄ ມ້ຄອງ, ການຕ ດຕາມ ແລະ ການປະເມນີ ຄວາມສຽ່ງຕ ໍ່ສີິ່ງ
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ຄາດວ່າ ໂຄງການ ຈະມີຜົນປະໂຫຍດ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫ າຍກວ່າ ຜົນກະທົບທາງລົບ. ເບີິ່ງເໝື
ອນກັບວ່າ ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ ຫາ ປານກາງ, ແລະ ເກີດຂືັ້ນ

ສະເພາະກັບສະຖານທີິ່/ທ້ອງຖ ິ່ນ. ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກກໍານົດ ໃນຕອນຕົັ້ນ ຜ່ານ
ທາງ ການກວດກາ ກ ດຈະກໍາ ແລະ ການລົງມືປະຕ ບັດ, ແລະ ມກີານຫລີກລ່ຽງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ມາດຕະການ

ຄ ້ມຄອງທີິ່ເຫມາະສົມ ທີິ່ຖືກເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນ ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມແຜນ

ງານ.  
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6.1 ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ ສີິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຫ ຼຸດຜອ່ນ ທີິ່ໄດສ້ະເໜີ 

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ສໍາລັບ ໝາຜົນທີ 1: “ການຄ ້ມຄອງບ ລ ຫານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການວາງແຜນ ການປ່ອຍອາຍເຮອືນແກ້ວຕໍ່າ ແລະ ການລາຍງານກຽ່ວກັບ
ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງ ແຫ ງ່ທຶນແບບຍືນຍງົ” 

ຕາຕະລາງ 27:  ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜອ່ນ ສາໍລບັ ຜນົໄດຮ້ບັທ ີ1 
ກ ດຈະກາໍ ຂອງ ໂຄງການ ຄວາມສຽ່ງ ທີິ່ຍກົຂືັ້ນມາໃຫເ້ຫັນ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜອ່ນ 
ໝາກຜົນທ ີ1.1 ໂຄງປະກອບການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ສະຖາບນັ (ການເງ ນ) ພາຍໃນ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ເພືິ່ອໃຫສ້າມາດເຂົັ້າເຖ ງ, ລະດມົ, ຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕ ດຕາມ 
ການນໍາໃຊ ້ການເງ ນດ ນຟ້າອາກາດ ຈາກ ແຫ ງ່ຕາ່ງໆ ທງັພາກລັດ ແລະ ເອກະຊນົ. 
ກ ດຈະກໍາ 1.1.1 ຮ່ວງການ
ສະໜອງທຶນ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ການເງ ນແບບ
ຍືນຍົງ 

• EPF: ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຄັັ້ງທໍາອ ດ ສໍາລັບກຽມຄວາມພ້ອມ 
ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ ການພັດທະນາຄູ່ມື ສໍາລັບການຄ ້ມ
ຄອງໂຄງການ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງມາດຕະຖານດ້ານ

ຄວາມໄວ້ເນືັ້ອເຊືິ່ອໃຈ, ການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ & ບົດບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ລະບົບ M&E ໄດຮ້ັບການ
ປັບເດດ ເພືິ່ອຕອບສະຫນອງ ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ 
GCF.  

• EPF ຈະສ້າງບົດແນະນໍາ ສໍາລັບ ການຄ ້ມຄອງ ທຶນ
ຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ສໍາລັບ ຈູນລະວ ສາຫະກ ດ, ວ ສະຫາກ ດ ຂະໜ
າດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີິ່ເຮັດທ ລະກ ດດ້ານກະສ ກໍາ (agri-

MSME) ພາຍໃຕ້ Activi-ty 2.2.1. ໃຫເ້ບ ິ່ງ ກ ດຈະກໍາ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປົກປ້ອງ ແລະ 
ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນຂ້າງລ ່ມນີັ້.  

• ບ ໍ່ກ່າວເຖີງ "ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປົກປ້ອງ ຂອງ EPF" ວ່າເປັນຂົງເຂດການ
ສະຫນັບສະຫນູນສະເພາະ ຢູ່ໃນໂຄງການ 2 (ໃຫເ້ບ ິ່ງກ ດຈະກໍາ 1.1.1 ຢູ່ໃນ ບົດສະເໜີຂ ທຶນ) 
ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ ຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບປ້ອງກັນ ຂອງ EPF ບ ໍ່ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງ ແຜນ 

ESMP ຂອງ ໂຄງການ 2. 

ໝາກຜົນທ ີ1.2 ແຜນການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນບາ້ນແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ໄດຖ້ືກສາ້ງຂືັ້ນ ແລະ ມີການແຈງ້ຂ ໍ້ມນູດາ້ນດ ນຟາ້ອາກາດ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືິ່ອເສມີສາ້ງ ຄວາມສາມາດໃນການພືັ້ນ
ຕວົ ຕ ໍ່ ສະພາບດ ນຟາ້ອາກາດ. 
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ກ ດຈະກໍາ 1.2.1 ການ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ 
ການຕ ດຕາມ 

• ກ ດຈະກໍາການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ 
ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ ຫ  ືການເຂົັ້າເຖ ງ ມ ລະດົກທາງ
ດ້ານວັດທະນະທໍາ/ສະຖານ ທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານຈ ດ
ວ ນຍານ, ຖ້າບ ໍ່ຄໍານຶງເຖ ງ ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງ ພາຍໃນ
ທ້ອງຖ ິ່ນ ຫ  ືມີຂ ໍ້ຈໍາກັດທີິ່ບ ໍ່ເຫມາະສົມ. 

• ກ ່ມທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັົ່ນ: ແມ່ຍ ງ ແລະ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ອາດຈະ
ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການພ ຈາລະນາຢ່າງພຽງພ ໃນກ ດຈະກໍາການບັງຄັບ
ໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຕ ດຕາມ ຖ້າບ ໍ່ມີການນໍາໃຊ້ ມາດ
ຕະການປ້ອງກັນ. 

• EGDP ຄາດການ ໃຫມ້າດຕະການຕ່າງໆ ເຄົາລົບ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ປ່າໄມ້, ອານາເຂດ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ ຕາມປະເພນີ ແລະ ສ ດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ມ ລະດົກ ແລະ ຄ ນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ຈ ດວ ນຍານ, ຄວາມຮູ້ພືັ້ນເມືອງ, ລະບົບ ແລະ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ໃນການຄ ້ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນ, ອາຊີບ ແລະ ການດໍາລົງຊີວ ດ, ແລະ ການຈັດຕັັ້ງຂອງຊົນເຜົົ່າ. 

• ແຜນ ESMP ປະກອບມີ ກົດລະບຽບທີິ່ພຽງພ  ທີິ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ 

ບ ໍ່ໄດ້ຖືກຈໍາກັດ ຍ້ອນແຜນງານ. ຂະບວນການ FPIC ແລະ PLUP ຈະຖືກຈັດຕັັ້ງກ່ອນ ເພືິ່ອຫ ີກ

ລ້ຽງ ການເລີິ່ມກ ດຈະກໍາ ໂດຍບ ໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ປະເພນີ, ຄ ນຄ່າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນຕາມຮີດຄອງປະ

ເພນີ ຂອງຊົນເຜົົ່າ ທັງໝົດ ຖືກເຄົາລົບ ຫ ື ບ . 

• ນອກຈາກນັັ້ນ, ແຜນງ ESMP ຍັງຕ້ອງການໃຫ້ມີ ການປະຊຼຸມໃນລະດັບບ້ານ, ໂດຍ ມີນາຍແປ

ພາສາທີິ່ເຫມາະສົມ ຫ  ືຜູທີ້ິ່ເວົັ້າພາສາຊົນເຜົົ່າໄດ້, ໂດຍມີການເຮັດເປັນກ ່ມ ທີິ່ແຍກຕາມເພດ, ເພືິ່ອ

ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ ຈາກ ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ທັງໃນດ້ານ

ບວກ ແລະ ດ້ານລົບ, ກ່ອນທີິ່ຈະເລີິ່ມກ ດຈະກໍາ. 

• GAP ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍ ງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ  ແລະ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ລະບົບການຕ ດຕາມການທໍາລາຍປ່າໄມ້ິ່ຂອງແຂວງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ 
ປະກອບມ ີກົນໄກການຕອບສະໜອງ ທາງດ້ານບົດບາດຍ ງຊາຍ ເພືິ່ອຕ ດຕາມເບີິ່ງຊຼຸມຊົນ. 

ກ ດຈະກໍາ 1.2.2 ການວາງ
ແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ການ
ປັບປ ງ ການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ 

• ໂຄງການ ບ ໍ່ມີຈ ດປະສົງ ແລະ ບ ໍ່ຄາດຫວັງ ທີິ່ຈະໃຫ້ມີ 
ການຍຶດເອົາທີິ່ດ ນ, ການຍົກຍ້າຍເພືິ່ອຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່, ຫ  ື
ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແມ່ນມີຈ ດປະສົງຫ ືຄາດ
ຫວັງໂດຍໂຄງການ, ແຕ່ມັນບ ໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ ຢ່າງ
ສົມບູນວ່າ ກ ດຈະກໍາການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ຫ ຼຸດ ຫ  ື
ປະຕ ເສດ ການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນ ໂດຍມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່
ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ແບບບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ. 

• ໃນຂະນະທີ ແຜນງານ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພືິ່ອສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດ ແກ່ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ ທີິ່ມາຈາກ ຫ າກຫ າຍ

ບົດ ESIA ສະເໜີມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ທີິ່ພຽງພ  ສໍາລັບຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີິ່ຍັງເຫ ືອ ຈາກ ຜົນ

ກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຢູໃ່ນບົດຝຶກຫັດ ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ: 

• ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ທີິ່ອີງໃສ່ ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີ

ທີິ່ສ ດ ທີິ່ໄດ້ຮັບການພ ສູດແລ້ວ, ແລະ ການປຶກສາຫາລືເປັນປະຈໍາ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີຂະບວນ

ການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ສະມາຊ ກບ້ານທັງຫມົດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ແຜນງານ. 

ແຜນ ESMP ຄາດການວ່າ ຈະມີມາດຕະການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ໃນ ກ ດຈະກໍາທີ 5 ຂອງ ແຜນ 

ESMP "ບັນຫາການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ການຍ ດເອົາທີິ່ດ ນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ ແບບບ ໍ່

ໄດ້ສະຫມັກໃຈ". 
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ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານ, ຄວາມສ່ຽງທາງລົບ
ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ອາໄສ
ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ (ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ 
ອາດຈະຂັດແຍ້ງກັບ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ). ຄວາມ
ສ່ຽງນີັ້ຖືກປະເມີນວ່າມຕີໍ່າ. 

• ສໍາລັບບ້ານເປົັ້າໝາຍທັງໝົດ, ແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ຖືກພັດທະນາຂືັ້ນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ລວມມີການລວມເອົາຂະບວນການ ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແບບຕືິ່ນຕົວສະໝັກໃຈ ໂດຍມີ
ການແຈ້ງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ (ໃຫເ້ບ ິ່ງ ຂະບວນກາານ FPIC ຂ້າງລ ່ມນີັ້) ກ່ອນທີິ່ຈະເລີິ່ມ

ກ ດຈະກໍາ. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ເຮັດໃຫ້ກວດພົບ ແລະ ແກ້ໄຂ ທ ກບັນຫາ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ. ໂດຍທົົ່ວ

ໄປແລ້ວ, ບົດຝຶກຫັດນີັ້ ບ ໍ່ໄດ້ເວົັ້າເຖີງ ການຄອບຄອງຕາມກົດໝາຍ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເອົາໄປໃສ່ໃນ ລະ

ບຽບກົດໝາຍສະບັບໃໝ່. ດັົ່ງນັັ້ນ, ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ຈຶິ່ງບ ໍ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບການອອກ

ໃບຕາດ ນ ແລະ ກົດໝາຍການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ. 
• ການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານວ ຊາການ ຜ່ານທາງການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ/ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 

ຕົວແທນການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ທີິ່ປະຕ ບັດຕາມ ແນວທາງປະຕ ບັດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພືິ່ອເຂົັ້າເຖ ງ 
ກ ່ມທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັົ່ນ: ແມ່ຍ ງ ແລະ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ. ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ ຈະໄດ້ຮັບ

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ແນວທາງປະຕ ບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ແລະ ຂະບວນກ FPIC (ກ ດຈະກໍາ 2 ຂອງ ESMP). GAP ຈະ

ຮັບປະກັນວ່າ ທີມງານ PLUP ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ GESI ເພືິ່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ

ເຖ ງ ສະພາບການທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບູລ ມະສ ດ ຂອງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ ທີິ່
ມາຈາກກ ່ມຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ພາຍໃນບ້ານ. 

• ການນໍາໃຊ້ ຂະບວນການ FPIC ເປັນສາມໄລຍະ, ໂດຍເລີິ່ມຈາກກອງປະຊຼຸມລາຍງານຂ ໍ້ມູນ

ຂ່າວສານ (FPIC 1), ຕາມມາດ້ວຍ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ປຶກສາຫາລື (FPIC 2) ແລະ 

ໄດ້ສ ັ້ນສ ດລົງດ້ວຍ ພ ທີລົງນາມຢ່າງເປັນທາງການ (FPIC 3), ຕາມທີິ່ກໍານົດໄວ້ ຢູ່ໃນກ ດຈະກໍາ 

3 ຂອງ ESMP. 

• ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍ ງ ຢູໃ່ນຂະບວນການ FPIC ຜ່ານທາງ GAP, ທີິ່

ຕ້ອງການໃຫ້ແມ່ຍ ງ ຢ່າງໜ້ອຍ 40% ໃນເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຼຸມ FPIC 1-3. 
• ການພັດທະນາ ບົດແນະນໍາ ສະບັບໃໝ່/ສະບັບປັບປ ງ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່

ພ ຈາລະນາ ບັນຫາບົດບາດຍ ງຊາຍ ຢ່າງຈະແຈ້ງ (ລວມຢູ່ໃນ GAP) 
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• ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການລວມເອົາສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມ, ກໍານົດ 
ແນວທາງປະຕ ບັດ ທີິ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ ສໍາລັບ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ກ ດຈະກໍາ
ຂອງໂຄງການ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການບ ໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ. 

• ຂ ໍ້ມູນທັງໝົດ ກ່ຽວກັບກ ດຈະກໍາ ຂອງ ໂຄງການ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າເຖ ງໄດ້ງ່າຍ, ແລະ ເປັນພາສາ
ຊົນເຜົົ່າທີິ່ເໝາະສົມ. ກ ດຈະກໍາການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ຍັງຈະຖືກດໍາເນີນເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າ
ທີິ່ເຫມາະສົມ, ໂດຍໃຫມ້ີນາຍພາສາ ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ. 

• ກົນໄກ GRM ລະດັບໂຄງການ ໄດ້ຖືກກໍານົດໄວແ້ລ້ວ. ກົນໄກ GRM ຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ມີສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວຍ ກ່ຽວກັບວ ທີການລົງທະບຽນຄໍາຮ້ອງທ ກ, ລວມທັງ
ລາຍ ລະອຽດການຕ ດຕ ໍ່ທີິ່ຄົບຖ້ວນ ສໍາລັບ ທ ກຄົນ ທີິ່ຈະຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງທ ກ ຢ່າງເປັນທາງການ. 

• ໂຄງການ ດໍາເນີນຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຊືິ່ງວ່າ ອີງຕາມ ການບັນຂອງ
ພາກລັດ, ການມີ UXO ຢູ່ໃນພືັ້ນດ ນ ແມ່ນຈະເປັນໄປໄດ້
ຍາກ ແລະ ບ ໍ່ມີອ ບັດຕ ເຫດເກີດຂຶັ້ນ ໃນຊຼຸມປີ ຫວ່າງບ ໍ່ດົນ
ມານີັ້. ມີຂັັ້ນຕອນການປ້ອງກັນໄວ້ແລ້ວ, ລວມທັງແຜນທີິ່ 

UXO ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ແຜນທີິ່ການເກັບກູ້. ໃນທາງ

ກົງກັນຂ້າມ, ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະມີຍາກ, ອ ບັດຕ ເຫດ ຈາກ 

UXO ຍັງບ ໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຈະບ ໍ່ເກີດຂືັ້ນເລີຍ, 

ລວມທັງ ພາຍຫ ັງນໍໍ້າຖ້ວມ, ດ ນຖະລົົ່ມ ຫ  ືເຫດການດ ນຟ້າ
ອາກາດທີິ່ຮ້າຍແຮງອືິ່ນໆ ທີິ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ພືັ້ນດ ນ. 

• ສະຖານທີິ່ໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ວ່າມີການກວດລ້າງ ລູກລະເບີດທີິ່ບ ໍ່ທັນແຕກ 
(UXO) ກ່ອນທີິ່ຈະສາມາດ ດໍາເນີນກ ດຈະກໍາ ຂອງ ແຜນງານໄດ້. 

• ກ ດຈະກໍາ 7 ຂອງ ESMP “ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ” ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ການກວດກາ 

UXO ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຄັດເລືອກບ້ານ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງການເລືອກບ້ານ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຈາກ 

UXO. 

• ໂຄງການ ຈະປະຕ ບັດຕາມ ຂັັ້ນຕອນການປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ UXO ທີິ່ລັດຖະບານວາງ
ອອກ. ນີັ້ໝາຍຄວາມວ່າ ສະຖານທີິ່ໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ວ່າມີການກວດລ້າງ 
UXO ກ່ອນທີິ່ຈະສາມາດດໍາເນີນ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆໄດ້. ບ້ານທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຈາກ UXO  ແມ່ນ

ຈະບ ໍ່ຖືກເລືອກ ໃຫ້ເຂົັ້າເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງ ໂຄງການ.    
• ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການກະກຽມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວ

ກັບໂຄງການ, ບ ໍ່ມີສະຖານທີິ່ ທີິ່ເປັນມ ລະດົກທາງດ້ານວັດ

ທະນະທໍາ, ສີິ່ງປ ກສ້າງ ຫ  ືອານ ສອນສະຖານໃດ ໄດ້ຖືກກໍາ
ນົດວ່າມີ ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ (ເຊັົ່ນ: ບ່ອນທີິ່ການເຂົັ້າເຖ ງ 
ອາດຈະກາຍເປັນບັນຫາ). ເຖີງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຄວາມບ ໍ່

ແນ່ນອນ ກ ຍັງມີຢູ.່ 

• ຖ້າໂຄງການຄົັ້ນພົບ ວັດຖຼຸ ທີິ່ເປັນມ ລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ, ຈະໄດ້ປະຕ ບັດຕາມ ຂັັ້ນຕອນທີິ່ໄດ້

ອະທ ບາຍໄວ້ ຢູໃ່ນ ESMF ຂອງ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອຍແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທ ບາຍໄວ້ ຢູໃ່ນໝວດ 4.3 “ຂັັ້ນຕອນຊອກຫາໂອກາດ”, ຊືິ່ງເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງ ພາກ
ທີ 4 “ຜົນກະທົບ ທີິ່ອາດເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ” (ໃຫ້ເບ ິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
12 ຂອງ ESMF)). 
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ກ ດຈະກໍາ 1.2.3: ການຄ ້ມ
ຄອງຄວາມຮູ້, ຂະບວນການ 

FPIC, ການປົກປ້ອງ ແລະ 
ບົດບາດຍ ງຊາຍ 

• ກ ດຈະກໍາ ແມ່ນເປັນສີິ່ງທີິ່ເພີິ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່ ແລະ ຈະ
ຮັບປະກັນວ່າ ກ ດຈະກໍາກ່ຽວກັບ FPIC, ການປົກປ້ອງ 
ແລະ ບົດບາດຍ ງຊາຍ ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຕາມເຄືິ່ອງມື ທີິ່
ພັດທະນາຂືັ້ນ ສໍາລັບໂຄງການ (ESIA, ESMP, GAP, 

EGDP) 

 

 

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ສໍາລບັ ໝາກຜົນທີ 2: “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຂອງ ຊາວບ້ານ ແມ່ນຫ ຼຸດລົງ ແລະ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຂອງ ເຂົາເຈົັ້າ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປ ງ ໂດຍການສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄາ່ ທີິ່ສາມາດທົນທານ ຕ ໍ່ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ, ແລະ ປາສະຈາກ ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່ ແລະ ການເຂົັ້າເຖ ງຕະຫ າດ”. 

 

ຕາຕະລາງ 28: ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜອ່ນ ສາໍລບັຜນົໄດຮ້ບັທ ີ2 
ກ ດຈະກາໍ ຂອງ ໂຄງການ ຄວາມສຽ່ງ ທີິ່ຍກົຂືັ້ນມາໃຫເ້ຫັນ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜອ່ນ 
ຜົນໄດຮ້ບັ 2.1 ຊາວບາ້ນ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ຈາກ ພະນັກງານລດັ ທີິ່ມຄີວາມອາດສາມາດ ແລະ ສາມາດຜະລ ດ ຜະລ ດຕະພນັກະສ ກໍາ ແລະ ກະສ ກາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ, ທີິ່ສາ້ ິ່ງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ ການເຂົັ້າເຖ ງຕະຫ າດ ຂອງ ເຂາົເຈົັ້າ ທີິ່ຄໍານງຶເຖ ງີຄວາມຍນືຍງົ. 
ກ ດຈະກໍາ 2.1.1 ການ
ສົົ່ງເສີມ ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ 
ການເຮັດກະສ ກໍາ ແບບຍືນ
ຍົງ, ທີິ່ມີການແຈ້ງຂ ໍ້ມູນ
ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ປາສະຈາກ ການຕັດໄມ້
ທໍາລາຍປ່າ 

• ການສົົ່ງເສີມ ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາ ທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການພ ຈາລະນາວ່າເປັນ "ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ", ແລະ 
ຄາດວ່າ ຈະມີຜົນກະທົບທາງບວກຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ (ເຊັົ່ນ: 
ການເຊາະເຈືິ່ອນຂອງດ ນຫ ຼຸດລົງ, ຄ ນນະພາບຂອງດ ນ ໄດ້

ຮັບການປັບປ ງ, ແລະ ອືິ່ນໆ). 
• ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ຍັງຫ ົງເຫ ືອໃນມາດຕາສ່ວນຂະ

ໜາດນ້ອຍ ບ ໍ່ສາມາດປະຕ ເສດໄດ້ ເມືິ່ອມີການປ່ຽນແປງ 
ລະບົບການຜະລ ດກະສ ກໍາ.  

• ການເຮັດກະສ ກໍາບາງຢ່າງ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມຈາກ
ໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງ (ເຊັົ່ນ: ສາລີ ແລະ 

• ການສົົ່ງເສີມ ແນວທາງປະຕ ບັດ ທີິ່ປູກພືດຫ າຍຢ່າງນໍາກັນ ເຊັົ່ນ: ການປູກສາລີ ແລະ ມັນຕົັ້ນ 
ປະສົມກັບ ຖົົ່ວເຫ ືອງ/ຖົົ່ວຂຽວ 

• ສະໜອງ ການຝຶກອົບຮົມ ຢ່າງພຽງພ  ແກ່ ຄູຝຶກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແກ່ 
ຊາວກະສ ກອນທ້ອງຖ ິ່ນ 

• ການພັດທະນາ ກົນໄກການເງ ນ ທີິ່ສົມທົບທຶນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ
ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນໂຄງການດ ນຟ້າອາກາດ (ໃຫເ້ບ ິ່ງກ ດຈະກໍາ 2.1.2) 

• ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ເພືິ່ອ
ເສີມຂະຫຍາຍ ຊີວະນາໆພັນ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ ການພືັ້ນຟູພູມ ທັດປ່າໄມ້. 

• ຂະບວນການ PLUP ຈະຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ລະບົບນ ເວດ, 
ການບ ລ ການລະບົບນ ເວດ ແລະ ມ ລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ ທີິ່ມີຢູ່ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. 
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ມັນຕົັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະເປັນການປູກພືດຊະນ ດດຽວ 
ແລະ ມີການນໍາໃຊ້ ສານເຄມີກະເສດ ທີິ່ບ ໍ່ເຫມາະສົມ, ທົົ່ງ
ນາ ຫ  ືສວນຢາງພາລາໃໝ່ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຊາວຂະ
ສ ກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ຈະຫັນປ່ຽນໄປສູ ່ການປະຕ ບັດ ທີິ່ບ ໍ່
ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ. 
 

• ຜົນກະທົບເພີິ່ມຕືິ່ມ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ 
ລະບົບນ ເວດ ອາດສາມາດເກີດຈາກ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ
ກະສ ກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ໂຄງການຈະບ ໍ່ຈັດຊືັ້ 

ຫ  ືສົົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາກ ຕາມ. 

• ການຂະຫຍາຍຕົວການຜະລ ດ ຂອງ MSME ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນ
ສາມາດນໍາໄປສູ ່ການສ້າງສ ິ່ງເສດເຫ ືອ ແລະ ມົນລະພ ດທີິ່
ເພີິ່ມຂຶັ້ນ. 

• ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຂາດແຮງງານ ແລະມາດຕະຖານດ້ານ
ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນອາຊີບການງານ ຢູ່ທີິ່ 
MSMEs.  

• ໂຄງການ ຈະປະຕ ບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາປາບສັດຕູພືດຂອງລາວ, ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງຢາ

ປາບສັດຕູພືດ (PMP) ທີິ່ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ສໍາລັບກອບ ESMF ຂອງເອກະສານ ER-PD ທີິ່ຫ້າມໃຊ້ 

ສານເຄມີກະເສດ, ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຂັັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພ ຂອງ 

ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ. ສະບັບທີິ່ຖືກຮັບຮອງ ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ ຢູ່ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

10 ຂອງບົດ ESIA. ນອກຈາກນັັ້ນ, ໂຄງການ ຍັງຈະສົົ່ງເສີມ ກະສ ກໍາປອດສານເຄມີ ຜ່ານທາງ 

ການນໍາໃຊ້ຫ ັກການປະຕ ບັດກະສ ກໍາທີິ່ດ,ີ ສະນັັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າກະສ ກໍາ ທີິ່ເປັນສານເຄ

ມີ ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ. 

• ແຜນທ ລະກ ດ ແລະ ການລົງທຶນ ທີິ່ຈະຖືກພັດທະນາ ໂດຍ MSME ເພືິ່ອໃຫ້ມີເງືິ່ອນໄຂ ທີິ່ຈະໄດ້
ຮັບທຶນ ຈະປະກອບມີ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ືອ ແລະ ມົນລະພ ດ ໃນຊ່ວງການ
ຜະລ ດ. ການເຊືິ່ອມໂຍງໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ສໍາລັບການ

ພ ຈາລະນາ ການເຂົັ້າເຖ ງ ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ. 
• ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສະຫນອງທຶນ ສໍາລັບການເຂົັ້າເຖ ງ ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ຈະຕ້ອງການໃຫ້ມີ ການ

ສັງເກດເບີິ່ງ ກົດຫມາຍແຮງງານ ແລະ ລະບຽບການແຫ່ງຊາດ ໂດຍ Agri-MSME. ບົດແນະນໍາ

ດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ (OHS) ຈະຖືກນໍາໃຊ້ 
ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພຽງພ ກັບ ຂອບເຂດ ຂອງ ໂຄງການ.  

• ມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະມີການມອງຂ້າມ ກ ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊັົ່ນ: ແມ່ຍ ງ 

• EGDP ຈະຮັບປະກັນ ການເປັນຕົວແທນ ຢ່າງຍ ດຕ ທໍາ ຂອງ ບັນດາຊົນເຜົົ່າ, ແມ່ຍ ງ, ຜູ້ຊາຍ, ຢູ່

ໃນຂະບວນການສົົ່ງເສີມ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ.  
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ແລະ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈາກ ການພັດທະນາ ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ 
ຫ ັກການປະຕ ບັດກະສ ກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ້. 

• ຜູ້ຊ່ຽວຊານ IPP ແມ່ນຈະສ້າງ ມາດຕະການພ ເສດ ສໍາລັບ ຄົວເຮືອນ ທີິ່ທ ກຍາກ/ບ ໍ່ມີທີິ່ດ ນ ເພືິ່ອ

ເຂົັ້າເຖ ງ ຂ ໍ້ມູນທ ລະກ ດ, ລວມທັງ ກ ດຈະກໍາກະສ ກໍາທີິ່ຢູນ່ອກ ແລະ ຢູ່ໃນຟາມ ແລະ ສະຫນອງ 
ວ ໄສທັດການພັດທະນາທ ລະກ ດໃນໄລຍະຍາວ ຜ່ານທາງ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ 
ຍ ດທະສາດທີິ່ຊ່ວຍເຫ ືອຜູ້ທ ກຍາກ. 

• ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ປະກອບມີ ບັນດາມາດຕະການ ທີິ່ຈະລວມເອົາ ແມ່ຍ ງ ຢ່າງ
ພຽງພ  ໃນການພັດທະນາ ຫ ັກການປະຕ ບັດກະສ ກໍາແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງໂກຕ້າ ສໍາລັບການຝຶກ

ອົບຮົມ (ເຊັົ່ນ: ຄວາມອາດສາມາດທາງທ ລະກ ດ, ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງ ນ), ແລະ ສໍາລັບ ການ

ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູໃ່ນກອງປະຊຼຸມ PSAP ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເປົັ້າໝາຍຂອງ
ໂຄງການ ແມ່ນ 50% ຂອງຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທີິ່ຍອມຮັບເອົາ ທາງເລືອກການດໍາລົງຊີວ ດ 
ທີິ່ໄດ້ຮັບການປັບປ ງ ແລະ/ຫ  ືແບບໃໝ່ ທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບອາກາດ ແມ່ນເປັນເພດຍ ງ. 

ກ ດຈະກໍາ 2.1.2 ການ
ລົງທຶນ ເຂົັ້າໃນ ການ
ປະຕ ບັດກະສ ກໍາ ທີິ່ມີການ
ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ
ດ ນຟ້າອາກາດ ແບບຍືນຍົງ 
ທີິ່ບ ໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ 
ການກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ແບບປະສົມປະສານ. 

• ມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະມີການມອງຂ້າມ ກ ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊັົ່ນ: ແມ່ຍ ງ 
ແລະ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈາກ ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ບ້ານ (VFAG) 

• GAP ແນະນໍາໂກຕ້າ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ແມ່ຍ ງ ຢູໃ່ນການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຄະນະກໍາມະ

ການ VFAG (ຢ່າງຫນ້ອຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍີງ ກວມ 40%) 

• EGDP ຈະຮັບປະກັນວ່າ ສະມາຊ ກກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ມີຕົວແທນ ຢູ່ໃນ ຄະນະກໍາມະການ VFAG. 
ພ້ອມທັງ ຈະສືບຕ ໍ່ຮັບປະກັນວ່າ ປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ໄດ່ມີການປຶກສາ ກ່ຽວກັບ 
ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ທີິ່ມີທ່າແຮງ. 

• ຖ້າບ ໍ່ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ 
ໂຄງການ ອາດຈະຮ່ວມມືກັບ ຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດ ແບບບ ໍ່ຮູ້ຕົວ 
ໃນການປະຕ ບັດສີິ່ງທີິ່ບ ໍ່ມີຈັນຍາບັນ ແບບຮູ້ຕົວ ແລະ ບ ໍ່ຮູ້
ຕົວ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ. ນີັ້ແມ່ນສໍາລັບນັກ
ລົງທຶນ ຢູໃ່ນທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ທີິ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ 
ເກີດມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຍາດເອົາທີິ່ດ ນ.  

• ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໄດ້ພັດທະນາ ຊຼຸດມາດຖານເງືິ່ອນໄຂ ການມີສ ດຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ມີ
ການຄາດການວ່າ ຈະພັດທະນາ ເຄືິ່ອງມື "ການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດ" ທີິ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບ 
ແຕ່ລະບ ລ ສັດລົງທຶນ "Matching-Grant"  ທີິ່ມີທ່າແຮງ ທີິ່ມີທ່າແຮງ. ການຜ່ານຂະບວນການ
ກວດກາ ແມ່ນເປັນຂ ໍ້ກໍານົດຕ້ອງການ ກ່ອນຈະມີການສ້າງສັນຍາໃດໜືິ່ງຂືັ້ນ ກັບ ໂຄງການ. ການ
ກວດສອບ ຈະປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດຈະເກີດມີການປະຕ ບັດທີິ່ບ ໍ່ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ການ
ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ການແຍກທ ລະກ ດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ ອອກຈາກການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ.  

• ນອກຈາກນັັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ເງ ນ ຈາກທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ຈະຖືກຈໍາກັດໂດຍ ບັນຊີລາຍການຍົກເວັັ້ນ 

(ໂດຍອີງຕາມ ມາດຕະຖານການເຄືິ່ອນໄຫວ ຂອງ IFC) ແລະ ໂດຍບັນຊີລາຍຊືິ່ຂອງປະເພດ ແລະ 
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ການນໍາໃຊ້ ໃນທາງບວກ (ເຊັົ່ນ: ການຢັັ້ງຢືນຄວາມຍືນຍົງ, ຄ ນນະພາບ ແລະ GMP). ການ
ເຊືິ່ອມໂຍງໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງ ຈະຕ້ອງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ຢູ່ໃນທ ລະກ ດ ແລະ 
ແຜນການລົງທຶນ ທີິ່ຈະຖືກຍືິ່ນໄປຂ ການພ ຈາລະນາ ສໍາລັບ ການເຂົັ້າເຖ ງ ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ. 

• ການລົງທຶນ ສາມາດນໍາໄປສູ່ ການຜະລ ດທີິ່ເພີິ່ມຂືັ້ນ ແລະ 
ດັົ່ງນັັ້ນ ຈືິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະມີມົນລະພ ດ ແລະ 
ສ ິ່ງເສດເຫ ືອ ທີິ່ຂຶັ້ນກັບຂະຫນາດການດໍາເນີນງານ. 

• ການກວດກາຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດ ແມ່ນຈະຖືກປະຕ ບັດ ເພືິ່ອປົກປ້ອງຫ າຍບັນຫາ ຄ:ື ຜົນກະທົບທາງ
ລົບຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນ, ບ ໍ່ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ, ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບຕ ໍ່ສັງຄົມ. ການກວດສອບ 

ປະກອບມີ ການປະເມີນຕົນເອງ ໂດຍ MSME, ຊືິ່ງກ່າວເຖ ງ ບັນດາຄໍາຖາມຕ່າງໆ "ປະເພດສ ິ່ງ
ເສດເຫ ືອ ເກີດຂືັ້ນ ຈາກ ການດໍາເນີນງານປົກກະຕ " ແລະ ການມີ "ໃບອະນ ຍາດດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ". ໝວດທີສອງ ແມ່ນ "ການຢືນຢັນໂດຍ ອໍານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ" ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດ/ພຶດຕ ກໍາ ຊືິ່ງເປັນທີິ່ຮັບຮູ້ ຂອງ ບ ລ ສັດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສີິ່ງແວດລ້ອມ. ຖ້າການກ ໃຫ້ເກີດສີິ່ງເສດເຫ ືອ ເປັນບັນຫາ, ການຄ ້ມ

ຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ືອ ຈະຖືກລວມເຂົັ້າໃນ ແຜນພັດທະນາທ ລະກ ດ.  
• ໂຄງການ ຈະຊຼຸກຍູ້ ການກະສ ກໍາທີິ່ບ ໍ່ມີການຕັດໄມ້ທໍາລາຍ

ປ່າ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະເກີດມີການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ 
ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນ ຍ້ອນການ
ຂະຫຍາຍກະສ ກໍາ ຖືກປະເມີນວ່າ ມີຕໍ່າ. 

• ການປະຕ ບັດເຮັດກະສ ກໍາ ຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ໃນພືັ້ນທີິ່ກະສ ກໍາເທົົ່ານັັ້ນ, ຈະບ ໍ່ສົົ່ງເສີມການທໍາ

ລາຍປ່າໄມ້ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ທີິ່ດ ນ ສໍາລັບຈ ດປະສົງດ້ານກະສ ກໍາ. 
• ໂຄງການ ຈະປັບປ ງ ການຕ ດຕາມ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະເກີດມີການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ເນືິ່ອງຈາກ ໂຄງການ 

ສະຫນັບສະຫນູນ ການພັດທະນາ ລະບົບການຕ ດຕາມການທໍາລາຍປ່າໄມ້ຂອງແຂວງ (PDMS) 
ທີິ່ຈະເລັົ່ງການກວດສອບ ການທໍາລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ປັບປ ງການຕ ດຕາມ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດ
ໝາຍ. 

• ໂຄງການທີ 1 ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການປັບປ ງ ຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ ທີິ່ເປັນມາດຕະຖານ, ສະ

ໜອງການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການຕ ດຕາມການທໍາລາຍປ່າໄມ້ຂອງແຂວງ (PDMS), 

ແລະ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ PDMS ຢູໃ່ນ 3 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ, ຫ ວງ

ພະບາງ). ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ແມ່ນວາງແຜນຈະສືບຕ ໍ່ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2. 

ກ ດຈະກໍາ 2.1.3 ການຄ ້ມ
ຄອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ອ່າງ

• ກ ດຈະກໍາ 2.1.3 ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມສະໜອງທຶນ ຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ ຈາກ ADB. ມັນສ້າງຂືັ້ນ ບົນການລ ເລີິ່ມທີິ່ສືບຕ ໍ່ 

ຂອງ ADB, ໂຄງການ “ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ

• ກ ດຈະກໍາ ເນັັ້ນໃສ່ເຂດອ່າງໂຕງ ນອກຈາກ PLUP ແລະ VFMP, ເໝືອນກັບ ທີິ່ໄດ້ຮັບການ
ສົົ່ງເສີມ ໂດຍ ໂຄງການ 2. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ລວມມີ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຝຶກ
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ໂຕ່ງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ແບບຍືນຍົງ 

ຊົນນະບົດ ແລະ ການຄ ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບຍືນຍົງ 
(SRIWSM)” ແລະ ໂຄງການ “ຊົນລະກະເສດ ແລະ ການ

ຜະລ ດເປັນສ ນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ (PICSA)” ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນ

ຈາກ IFAD. ການປົກປ້ອງ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ ຂ ໍ້ລ ເລີິ່ມ ຂອງ 

ADB. 

ອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນ ກການເອົານໍໍ້າມາໃຊ້ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມຕ້ອງການນໍໍ້າ 
ຜ່ານທາງ ການປູກພືດປະສົມ.  

• ການລົງຕ ດຕາມ ສະຖານທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປີ ໃນແຕ່ລະປີ ຈະເຮັດໃຫ້
ສາມາດປະເມີນໄດ້ວ່າ ມາດຕະການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນມີໄວ້ ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມ
, ໂດຍລວມແລ້ວ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ ADB ຮ່ວມສະໜອງທຶນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕ ດຕາມ ຜ່ານທາງ 

ລະບົບທີິ່ແຍກກັນ. 
ກ ດຈະກໍາ 2.1.4 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ
ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ສໍາ
ລັບ ການເຮັດກະສ ກໍາ ທີິ່ມີ
ການລາຍງານຂ ໍ້ມູນດ້ານດ ນ
ຟ້າອາກາດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ 
ບ ໍ່ມີການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ. 

• ກ ດຈະກໍາ 2.1.4 ສ້າງຂືັ້ນບົນ ແຜນງານ ER-P ຂອງ 

ສປປ ລາວ (GFLL), FCPF-ERPA ແລະການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ຖືກ
ຮັບຮອງ. ກ ດຈະກໍານີັ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຈາກ ການ
ຮ່ວມສະໜອງທຶນ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ. ການປົກປ້ອງ 
ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ ຂ ໍ່ັ້ລ ເລີິ່ມ ຂອງ FCPF-ERPA. 

• ໃຫເ້ບ ິ່ງຕາຕະລາງ 25. ທີິ່ປະກອບມີ ການປຽບທຽບ 
SESA (ທີິ່ຖືກດໍາເນີນການ ໂດຍ FCPF-ERPA) ກັບ 

ESIA (ທີິ່ຖືກດໍາເນີນໂດຍ ໂຄງການ 2).. 

• ໄດ້ລົງມືປະຕ ບັດ ເພືິ່ອຊອກຫາ ການຮ່ວມມືກັນ ຂອງ ໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ GCF ຊືິ່ງເປັນ

ໂຄງການ 1 ແລະ FCPF-ERPA ເພືິ່ອເພີິ່ມປະສ ດຕ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນ ຂອງ ເຂົາເຈົັ້າ. 
ການລົງມືປະຕ ບັດ ການປະສານງານເຫ ົົ່ານີັ້ ຈະໄດ້ຮັບການສືບຕ ໍ່ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການທີ 2 ຂອງ 
GCF 2 ແລະ ປະກອບມີ ການນໍາໃຊ້ ການຫ້າງຫາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ "ຮ່ວມກັນ" ສໍາລັບການ
ຊີັ້ນໍາ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ. 

ໝາກຜົນທ ີ2.2 ຈນູລະວ ສາຫະກ ດ, ວ ສາຫະກ ດ ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ (MSME) ທີິ່ເຮດັທ ລະກ ດດາ້ນກະສ ກາໍ ມີຄວາມອາດສາມາດ, ໄດປ້ບັປ ງ ບນັດາສີິ່ງຈງູໃຈ ແລະ ການເຂົັ້າເຖ ງ ການເງ ນ 
ເພືິ່ອລົງທນຶໃນການຕະຫ າດ ແລະ ປ ງແຕງ່ ຜະລ ດຕະພນັກະສ ກໍາ ທີິ່ມແີຫ ງ່ທີິ່ມາຈາກທອ້ງຖ ິ່ນ ທີິ່ບ ໍ່ມກີານທາໍລາຍປາ່ ແລະ ມ ຄວາມທນົທານ ຕ ໍ່ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ. 
ກ ດຈະກໍາ 2.2.1 ການຊຼຸກຍູ້ 
ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະ
ຊົນ ຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ທີິ່
ບ ໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ມີ
ການລາຍງານຂ ໍ້ມູນດ ນຟ້າ
ອາກາດ ແບບຍືນຍົງ. 

• ໂຄງການ ບ ໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍກະສ ກໍາ, 

ແຕ່ປັບປ ງທັກສະ, ສົົ່ງເສີມການເຮັດກະສ ກໍາທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ 

ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ, ການສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ 
ປະສ ທ ຜົນ ທາງດ້ານກະສ ກໍາ ເພືິ່ອສ້າງສີິ່ງຈູງໃຈເພີິ່ມຕືິ່ມ 
ໃຫ້ແກ່ agri-MSME ໃນການລົງທຶນໃສ່ ການປະຕ ບັດ ທີິ່
ມີຄວາມທົນທານຕ ໍ່ກັບ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ບ ໍ່ມີ
ການທໍາລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

• ການສ້າງເງືິ່ອນໄຂມາດຖານ ການຍົກເວັັ້ນ ແລະ ກາມເີງືິ່ອນໄຂ ສໍາລັບ ການກວດສອບ agri-

MSME (ໃຫ້ເບ ິ່ງ ຄູ່ມື ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນໂຄງການ ຢູໃ່ນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 21 ຂອງ ບົດ

ສະເໜີຂ ທຶນ). 
• ການສົົ່ງເສີມການຮ່ວມມືກັບ ຜູ້ມີບົດບາດຕ່າງໆ ໂດຍມີການບັນທຶກ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜ ດຊອບ

ຕ ໍ່ສັງຄົມຂອງບ ລ ສັດ. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະລວມເຖ ງ ການກວດສອບ ນັກລົງທຶນ ທີິ່ສົນໃຈໃນ
ການເຮັດວຽກກັບ ໂຄງການ ເພືິ່ອເບ ິ່ງວ່າ ເຂົາເຈົັ້າມີນະໂຍບາຍຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ທີິ່ເໝາະສົມແລ້ວບ , ແລະ ມີການບັນທຶກ ຄວາມສໍາເລັດໄວ້ ແລ້ວບ . 
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• ເຖ ງຢ່າງໃດກ ຕາມ, MSME ແມ່ນມີລັກສະນະ ເປັນວ ສາ
ຫະກ ດ ທີິ່ມີອ ປະກອນບ ໍ່ຄົບ ທີິ່ເນັັ້ນໃສ ່ຜະລ ດຕະພັນດ ບ ທີິ່
ມີມູນຄ່າຕໍ່າ ແລະ ອີງໃສ່ ລະບົບການປູກຝັງດ່ຽວ ທີິ່ບ ໍ່ມີ 
ການຄ ້ມຄອງ ຄ ນນະພາບ ຢ່າງພຽງພ . ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສ້າງ
ຄວາມຕ້ອງ ໃຫ້ມີການສ້າງການມາດຖານເງືິ່ອນໄຂ ການ
ກວດສອບສະຖານະພາບ (Due Diligence) ທີິ່ເໝາະສົມ

ທີິ່ຮັບປະກັນ ການສະໜອງທຶນ ຢ່າງຍືນຍົງ, ແຕ່ກ ຍັງເຮັດ
ໃຫ ້ວ ສາຫະກ ດທີິ່ບ ໍ່ມີອ ປະກອບຄົບຊຼຸດ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຕ້ອງມີການຕ ດຕາມ ບັນດາ Agi-

MSMEs ຂອງ ພາກເອກະຊົ ນເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້

ຜະລ ດຕະພັນມີແຫ ່ງທີິ່ຍືນຍົງ. 

• ກ ່ມທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັົ່ນ: ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຫ  ືແມ່ຍ ງ, ອາດ
ສາມາດຖືກມອງຂ້າມ ຈາກ ລະບົບທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ສໍາລັບ 
MSME ຖ້າໂຄງການ ບ ໍ່ມີມາດຕະການປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ. 

• ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງຊາຍ ສ້າງມາດຕະການຫ າຍຢ່າງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ການລວມເອົາແມ່ຍ ງ 
ແລະ ວ ສາຫະກ ດ ທີິ່ແມ່ຍ ງເປັນເຈົັ້າຂ້ອງ ເຂົັ້າມີສ່ວນຮ່ວມ. ສີິ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ ປະກອບມີ ໂກຕ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ 

30% ຂອງ agri-MSME ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ຕ້ອງແມ່ນວ ສາຫະກ ດທີິ່ມີແມ່ຍ ງເປັນ

ຜູນ້ໍາ, ກ ດຈະກໍາພັດທະນາສີມືແຮງງານ ທີິ່ແນໃສ່ ຜູ້ປະກອບການ ທີິ່ເປັນເພດຍ ງ ແລະ ການເຊືິ່ອມ

ໂຍງເອົາບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ເຂົັ້າຢູໃ່ນຂະບວນການກວດກາ MSME ໂດຍລວມ.  

• EGDP ຈະຮັບປະກັນວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ຜູ້ຕາ່ງຫນ້າກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລື 

ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນ ຂອງ ພາກເອກະຊົນ ທີິ່ມີທ່າແຮງ. ມັນຈະສືບຕ ໍ່ຕ ດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕ  ກ່ຽວກັບຈໍານວນ ແມ່ຍີງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຊາຍ ທີິ່ເປັນຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຈໍານວນກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 
ທີິ່ເຂົັ້າເຖ ງ ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ agri-MSME. 
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ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ສໍາລັບ ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: “ການຄ ້ມຄອງ, ປກົປກັຮັກສາ ແລະ ການຟືັ້ນຟູ ລະບົບນ ເວດປາ່ໄມແ້ບບຍືນຍົງ ໄດ້ຮັບການປັບປ ງ” 

 

ຕາຕະລາງ 29: ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜອ່ນ ສາໍລບັ ຜນົໄດຮ້ບັທີ 3 
ກ ດຈະກາໍ ຂອງ ໂຄງການ ຄວາມສຽ່ງ ທີິ່ຍກົຂືັ້ນມາໃຫເ້ຫັນ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜອ່ນ 
ໝາກຜົນທ ີ3.1 ຊຼຸມຊນົບ້ານ ໄດ້ຮບັການຝກຶອບົຮມົ ຈາກ ພະນັກງານລດັ ທີິ່ມຄີວາມອາດສາມາດ ແລະ ມແີຫ ່ງທຶນ ທີິ່ຈະຈດັຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນຄ ມ້ຄອງປາ່ໄມ ້(ບາ້ນ) ແບບຍນືຍງົ ທີິ່ປະກອບສວ່ນເຂົັ້າ

ໃນ ວຽກງານ REDD+ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ ່ຄວາມທນົທານ ຂອງ ລະບບົນ ເວດປ່າໄມ ້ແລະ ຊວີ ດການເປນັຢູ ່ທີິ່ອາໃສ ລະບບົນ ເວດປ່າໄມ.້ 
ກ ດຈະກໍາ 3.1.1 ການຄ ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ 

• ມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ແມ່ຍ ງບ ໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ເທົົ່າທີິ່ຄວນ ຢູ່ໃນ 
ກ ດຈະກໍາຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ການຫ້າງຫາກະກຽມ 
ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

• ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງຊາຍ ໄດ້ກໍານົດໂກຕ້າ ທີິ່ຢ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ມີແມ່ຍ ງກວມ 40% ທີິ່ເປັນ
ຜູຮັ້ບ “ເງ ນສົດສໍາລັບເຮັດວຽກ” ສໍາລັບ ກ ດຈະກໍາຄ ້ມຄອງປ່າໄມບ້້ານ.  

• ບົດແນະນໍາ ສໍາລັບ ການສ້າງ ຄະນະຄ ້ມຄອງປ່າໄມບ້້ານພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ຈະຕອບສະໜອງບັນຫາ
ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ການເຂົັ້າເຖ ງ ສໍາລັບ ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູ້ທ ກຍາກ. 

• GAP ຄາດການວ່າ ຈະມີໂກຕ້າ ສໍາລັບ ຄະນະກໍາມະການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍ ແມ່ຍ ງ 
ຢ່າງຫນ້ອຍ 30%. 

• ແມ່ຍ ງ ຈະຖືກລວມເຂົັ້າໃນ ການສ້າງຕັັ້ງກ ່ມລາດຕະເວນໃນຊຼຸມຊົນ. ໂຄງການ ຈະສະຫນັບສະ
ຫນູນ ກ ່ມທີິ່ມີແມ່ຍ ງເປັນຜູ້ນໍາ ໂດຍ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປູກຈ ດສໍານຶກ.
ຈ ດປະສົງ ແມ່ນວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 30% ຂອງກ ່ມລາດຕະເວນ ແມ່ນຈະຕ້ອງມີແມ່ຍ ງ ເປັນຫົວໜ້າ
ກ ່ມ.  

 • ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມແ້ບບຍືນຍົງ ແລະ ການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດ
ປ່າໄມ້ ຈະບ ໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ
ສາມາດໃນການພືັ້ນຕົວ ຫ ື ໃນການປັບຕົວ. ແທນທີິ່ຈະ

ເປັນເຊັົ່ນນັັ້ນ, ໂຄງການ ມີທ່າແຮງ ໃນການເພີິ່ມ ຄວາມ
ສາມາດໃນການພືັ້ນຕົວ ແລະ ປັບຕົວເຂົັ້າກັບ ການປ່ຽນແປງ
ດ ນຟ້າອາກາດ. ແນວທາງປະຕ ບັດ VFMP (ແລະ PLUP) 

ປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ, ແລະ ສົົ່ງເສີມການຟືັ້ນຟູພືັ້ນທີິ່
ເສືິ່ອມໂຊມ ແລະ ກໍານົດແລວເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ລະຫວ່າງ ລະບົບ

• ແຜນຄ ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ບ້ານ (VFMP) ແລະ ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນ, ແຜນຄ ້ມຄອງ ຈະ

ປະກອບມີ ມາດຕະການປັບຕົວ, ເຊັົ່ນ ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟປ່າ ທີິ່ໄດ້ຮັບການປັບປ ງ (ແລວກັນ

ໄຟ), ການຄວບຄ ມໄຟ ຫ  ືມາດຕະການ FLR ທີິ່ມີຊະນ ດພືັ້ນເມືອງ ທີິ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້. 
• ຄວາມສ່ຽງ ໃນການປັບຕົວບ ໍ່ໄດ້ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໂດຍ ການດໍາເນີນ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

ຈາກດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນລັກສະນະແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ, ນອກຈາກນັັ້ນ, ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ຍັງຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ກ່ຽວກັບ 
ເພືິ່ອຕ ໍ່ສູ້ກັບ ຄວາມສ່ຽງຈາກດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ຊຼຸມ
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ນ ເວດ ເພືິ່ອສະຫນັບສະຫນູນ ການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການພືັ້ນຕົວ ຈາກ ທໍາມະຊາດ (ສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງ 
FLR). 

• ມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະບ ໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າ ສະພາບ 
ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ ພາຍໃນທ້ອງຖີິ່ນ ໄດ້ຮັບການ
ພ ຈາລະນາ ຢ່າງພຽງພ . 

• ກ ດຈະກໍາການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແມ່ນຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ທີິ່
ຈະມີໂອກາດ ນໍາເອົາ ຊະນ ດພັນທີິ່ເປັນຜົນເສຍຫາຍ, ສັດຕູ
ພືດ ຫ  ືພະຍາດ ເຂົັ້າມາແຜ່ລາມ ໃນພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມ້ຂອງ
ທ້ອງຖ ິ່ນ, ແລະ ເປັນໄພນາບຂູ່ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນໃນທ້ອງຖ ິ່ນ.  

ຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ. ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ທີິ່ໄດ້ຮັບການລອງຜ ດລອງຖືກ ຢູ່

ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ໂຄງການ. ສໍາລັບການຟືັ້ນຟູທໍາມະຊາດ ຢູໃ່ນ VFM, ການນໍາໃຊ້ແນວພັນ

ພືັ້ນເມືອງ ຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ.  

• ຢູພ່າຍໃນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ, ມີພຽງແຕ່ຊະນ ດພັນໄມ້ພືັ້ນເມືອງເທົົ່ານັັ້ນ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບ
ການສົົ່ງເສີມ ຖ້າຈະມີການປູກເກີດຂືັ້ນ. ການຄັດເລືອກຊະນ ດພັນ ຈະອີງໃສ່ຫ ັກການ ການຈັບຄູ່
ຊະນ ດພັນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບ ພືັ້ນທີິ່, ຊືິ່ງຮັບປະກັນວ່າຊະນ ດພັນທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ມີຄ ນລັກສະນະ ທີິ່

ເຫມາະສົມ ຕາມເງືິ່ອນໄຂ ທາງດ້ານສີິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະພູມສັນຖານ. ການຟືັ້ນຟູແບບທໍາມະ

ຊາດ ມີບູລ ມະສ ດຫ າຍກວ່າ ການຟືັ້ນຟ ູດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ ືອ, ແຕ່ແນ່ນອນ ມັນກ ຂຶັ້ນກັບ ເງືິ່ອນໄຂ

ສະເພາະພືັ້ນທີິ່. 
ກ ດຈະກໍາ 3.1.2 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ
ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ສໍາ
ລັບການຄ ້ມຄອງຈັດສັນ
ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ (SFM) 
ແລະ ການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດ
ປ່າໄມ້ (FLR) 

• ຕ້ອງມີກົນໄກທີິ່ພຽງພ ໄວ້ແລ້ວ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ກ ່ມທີິ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ ມີການເຂົັ້າເຖ ງ ກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນ
ປະໂຫຍດ ທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໂດຍ ໂຄງການ. 

• ກ ດຈະກໍາ 3.1.2 ສ້າງຂືັ້ນ ບົນແຜນງານ ER-P ຂອງລາວ 

(GFLL), FCPF-ERPA ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

ແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ຖືກຮັບຮອວ.  

• ຜ່ານທາງ ການຮ່ວມສະໜອງທຶນ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ, 
ກ ດຈະກໍານີັ້ ຈະສ້າງຄວາມຍືນນານ ແກ່ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກ ດຈະກໍາທີິ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ອົງປະກອບ 3 
ຂອງໂຄງການ GCF 2, ທີິ່ມີການເຊືິ່ອມໂຍງສະເພາະກັບ 
ກ ດຈະກໍາ 1.2.1 ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ 
ແລະ 3.1.1 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ແຜນຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ. 

• ໂຄງການນີັ້ ຈະລວມເອົາ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ ກ ່ມຄົນທີິ່ທ ກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໃສ່
ໃນແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ທີິ່ຮັບປະກັນ ການເຂົັ້າເຖ ງ ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຢ່າງເທົົ່າທຽມ
ກັນ.  

• ກ່ຽວກັບການຫ້າງຫາກະກຽມ ການປ້ອງກັນ, ໃຫເ້ບ ິ່ງກ ດຈະກໍາ 2.1.4 

ໝາກຜົນທ ີ3.2 ແຜນຄ ມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ (NPA) ໄດຮ້ບັການປບັປ ງ ແລະ ຊຼຸມຊນົສາມາດ ແລະ ມີສວ່ນຮວ່ມ ຢາ່ງຫາ້ວຫນັ ໃນການປະຕ ບດັ ສນັຍາ ວ່າດວ້ຍການອະນ ລກັປ່າໄມບ້າ້ນ ຢູ່
ໃນປາ່ສະຫງວນ ທີິ່ເຮັດໃຫສ້າມາດ  ຄ ມ້ຄອງ ແລະ ອະນ ລັກປ່າໄມ ້ແບບຍນືຍົງ. 
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ກ ດຈະກໍາ 3.2.1 ການຄ ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
(NPA). 

• ກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ອ ທະຍານແຫ່ງຊາດ ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕ ດຕາມ ຢ່າງ
ໃກ້ຊ ດກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ ຊີວະນາໆພັນ ທີິ່ອາດ
ຈະເກີດຂືັ້ນໄດ້. 

• ຂາດຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາ ປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ 

• ໂຄງການທີ 2 ຈະສືບຕ ໍ່ເສີມສ້າງ ຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ລວມມີ ການເພີິ່ມຄວາມເນັັ້ນໜັກ ໃສ່ ຄວາມສ່ຽງຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ ຢູ່ໃນການສ້າງ ແຜນຄ ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້, ຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ຕ ດຕາມ ສໍາລັບ ປ່າສະຫງວນ. 

• ໃນນາມເປັນສ່ວນໜືິ່ງ ຂອງ ແຜນຄ ້ມຄອງຈັດສັນ, ກ ດຈະກໍາການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປ່າໄມ ້ແລະ ການ
ປັບປ ງ ການຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ໂດຍ ໂຄງການ ປະກອບມີ ມາດຕະການ
ຄ ້ມຄອງໄຟປ່າ. 

• ໂຄງການ ຈະຮັບປະກັນ ການພັດທະນາ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ 
ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແບບຍືນ
ຍົງ. 

• ESMP ຄາດຄະເນວ່າຈະມີ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງໃນການປັບຕົວ ໃນກ ດ
ຈະກໍາ 8. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ລວມມີ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ເຊັົ່ນ: ການເກີດໄຟໄ
ໝ້ປ່າ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ດ ນຖະລົົ່ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນ.  

 • ມັນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ກ ່ມທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ມາດຕະການຂອງໂຄງການ ຢ່າງເທົົ່າ
ທຽມກັນ, ເຊັົ່ນ: ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການອະນ ລັກ ຂອງ ບ້ານ 

(Vil-FoCA) ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ພາຍໃຕ້ກ ດຈະກໍານີັ້. 

• ກ ດຈະກໍາເລັງໃສ່ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ປ່າສະຫງວນ, ໃນຂະນະດຽວ
ກັນ ກ ສະຫນອງກົນໄກທີິ່ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ແກ່ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຄ ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນ ແບບຍືນຍົງ (ຜ່ານທາງ ສັນຍາ ວ່າດ່ວຍ ການຮ່ວມຄ ້ມຄອງ ແບບສະຫມັກໃຈ, 

ລວມທັງ ສັນຍາ VilFoCA). 
• ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງຫ້າວຫັນ ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ ທີິ່ມາຈາກປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ໃນການ

ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການສ້າງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ 

ແລະ ມາດຕະການອືິ່ນໆ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ໂຄງການ (ເຊັົ່ນ: ສັນຍາ VilFoCA). 

EGDP ຕ ດຕາມ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້, ລວມທັງ VFM 

ແລະ VilFoCA.  

 • ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ ກ ດຈະກໍາ ການຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ 

• ກ ດຈະກໍາ ປ່າສະຫງວນ ຈະເປັນກ ດຈະກໍາໂຄງການ ທີິ່ອາໃສຊຼຸມຊົນ 100% ທີິ່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ທີິ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູໃ່ນຂະບວນການ FPIC, ໂດຍມີການບັນລ  
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ການເຂົັ້າເຖີງ ອ ທະຍານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊີວ ດການເປັນຢູ່
ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ຖ້າບ ໍ່ມີມາດຕະການປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ.  

ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈາກ ຊຼຸມຊົນ: ໂດຍສະເພາະ, ກ ດຈະກໍາ 3.2.1 ຈະ

ສະຫນັບສະຫນູນ ການປັບຕົວ ນອນຢູ່ໃນ ການວາງແຜນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ (ກ ດ

ຈະກໍາຍ່ອຍ 3.2.1.1), ການປັບປ ງແຜນການຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ການຜັນຂະຫຍາຍ 
ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມື ສໍາລັບ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ລວມທັງ ການບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການຕ ດຕາມ ທີິ່ອາໃສຊຼຸມຊົນ ໃຫ້ຄວາມ
ສະດວກ ຜ່ານທາງ ແຜນປະຕ ບັດງານ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ກ ດຈະກໍາຍ່ອຍ 3.2.1.2), ການ

ກໍານົດ ແລະ ການສ້າງແຜນທີິ່ ຂອງ ບ້ານ ທີິ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ ດກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ແລະ 

ການພັດທະນາ ແລະ ການປະຕ ບັດ ສັນຍາການອະນ ລັກປ່າໄມ້ບ້ານ (VilFoCA) ແບບມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ໃນບ້ານ 'ທີິ່ເປັນຜູ້ປັກຮັກສາ' (ກ ດຈະກໍາຍ່ອຍ 3.2.1.3 ແລະ 3.2.1.4). ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະ

ສ້າງຂືັ້ນ ບົນບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ຈາກ ໂຄງການ 1. 
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6.2 ແຜນຄ ມ້ຄອງສີິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMP) 

ອີງຕາມຄາໍນ ຍາມຂອງ GCF, ແຜນ ESMP ແມ່ນເອກະສານ ທີິ່ "ປະກອບດ້ວຍ ບັນຊລີາຍຊືິ່ ແລະ ລາຍລະອຽດ 

ຂອງ ມາດຕະການ ທີິ່ໄດຖ້ືກກາໍນົດ ເພືິ່ອຫ ີກລຽ້ງ ຜົນກະທບົທາງລບົ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ, ລວມທັງ ໃຫມ້ີ

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທບົຂ້າມຊາຍແດນ ທີິ່ເຫມາະສົມ, ຫ  ືຫ ຼຸດຜ່ອນພວກມັນລງົ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ,້ ຫ  ື

ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ.”190 ແຜນ ESMP ຄວນຈະຖືກເຊືິ່ອມໂຍງ ເຂົັ້າໃສ່ໃນການວາງແຜນ

ໂດຍລວມ, ການອອກແບບ, ການກໍານົດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປະຕ ບັດ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ໄດ້ຮັບທນຶຈາກ GCF.  

 ເນືັ້ອໃນ ຂອງ ແຜນ ESMP 

ແຜນ ESMP ຄວນສ້າງຂືັ້ນ ບົນບົດ ESIA ແລະ ສ້າງແຜນລະອຽດ ສໍາລບັການຫ ີກລ່ຽງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ/ຫ  ືການຄ ້ມ

ຄອງ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນໄດ.້ ອງົປະກອບ ຂອງ ແຜນ ESMP ທີິ່ໄດສ້ະເຫນີ ແມ່ນມີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

▪  ພາກສະເໜີ 

▪  ພາບລວມ ຂອງ ມາດຕະຖານ ແລະ ການປົກປ້ອງ ຂອງ ແຜນງານ 

▪  ຜົນກະທົບທາງລບົທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໄດ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ (ເຊືິ່ອມໂຍງກັບ ບົດ ESIA) 

▪  ຂ ໍ້ມູນເສັັ້ນທຽບຖານສະເພາະພູມສັນຖານ, ຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດເກີດຂືັ້ນໄດ້ ແລະ ໂອກາດ 

▪  ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຂອງ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ທີິ່ເປັນສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງ ສໍາລັບ ຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດແຜນ ESMP 

▪  ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັແຜນ ESMP 

▪  ອົງປະກອບ - ທີມງານສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ - ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ 

▪  ຍ ດທະສາດການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ສໍາລັບ ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ ESMP 

▪  ງົບປະມານ ແລະ ກອບເວລາ ສໍາລັບ ແຜນ ESMP 

▪  ຕາຕະລາງ ການລົງມືປະຕ ບັດລະອຽດ ທີິ່ຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ (ຈ ດປະສົງ, ລາຍລະອຽດ/ຄໍາແນະນໍາ, ຜົນກະທົບ

ທາງລບົທີິ່ອາດເກີດຂືັ້ນໄດ້ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ທີິ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ກອບເວລາ, ແຜນງານ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົັ້າ

ຈາກຄູ່ຮ່ວມງານ (ພະນັກງານ, ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ, ແລະ ອືິ່ນໆ), ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ, 

ຄາດໝາຍ) 

 
190 GCF Environmental and social policy, page 2. Available online here: https://www.greenclimate.fund/documents/environmental-
social-policy. 
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▪  ການລາຍງານ ແລະ ການຄ ້ມຄອງການປັບຕົວ 

 

ພາຍໃຕ້ສະພາບການປົກກະຕ , ແຜນ ESMP ຄວນສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນ ພືັ້ນທີິ່ທີິ່ເປັນຕົວແທນ ຫ  ື ຕົວຢ່າງຂອງ ພືັ້ນທີິ່

ແຜນງານໂດຍລວມ ທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ເນືິ່ອງຈາກເງືິ່ອນໄຂທີິ່ຫ າກຫ າຍ, ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ອະທ ບາຍໄວຂ້້າງເທ ງ, ຂະບວນການ 

ESMP ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຄວນຈະຖືກດໍາເນີນການຕືິ່ມ ບົນພືັ້ນຖານການທົດລອງ ຢູ່ໃນບາງສະຖານທີິ່ສອງສາມບອ່ນ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ແຜນ ESMP ຈະຕ້ອງຖືກເຮັດຂືັ້ນ ເປັນແຕ່ລະກ ລະນີ ຈົນກ່ວາ ແຜນງານ ມີຊຼຸດຂ ໍ້ມນູຕົວເລກທີິ່ເປັນ

ຕົວແທນ ທີິ່ຖືກທ້ອນໂຮມເຂົັ້າກນັ ຫ າຍຂືັ້ນກວ່າເກົົ່າ,ຈາກນັັ້ນ ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລບັເສັັ້ນທຽບຖານທີິ່ສົມບູນ

ແບບ. ມີການແນະນໍາຕືິ່ມອີກວາ່: 

▪  ການຄັດເລອືກສະຖານທີິ່ ຄວນເນັັ້ນໃສ່ກ ່ມບ້ານບ ລ ມະສ ດ, ຄຽງຄູກ່ັບການຮັບປະກັນ ການປະສົມປະສານ

ຕົວແທນ ຂອງ ແຕ່ລະກ ່ມຊົນເຜົົ່າ; 

▪  ການເລອືກສະຖານທີິ່ ຄວນປະກອບມ ີທງັສະຖານທີິ່ ຢູ່ແຄມທາງ ແລະ ນອກທາງ (ຫ  ືທາງບ ໍ່ດີ); 

▪  ແຍກການປຶກສາຫາລ ືເປັນພາສາທອ້ງຖ ິ່ນ (ຢ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ມີການແປພາສາ) ກັບແມ່ຍ ງ ແມ່ນເປັນສີິ່ງຈໍາ

ເປັນ; 

ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີ ທີມງານ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຫ າຍດ້ານ ເພືິ່ອມາສະຫນັບສະຫນູນ ການພັດທະນາ ແຜນ 

ESMP, ລວມທັງ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການຝຶກອບົຮົມ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ການຕ ດຕາມ, ແລະ ການ

ລາຍງານ ທີິ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ ESMP. ຂະບວນການ ຈະຖືກສ້າງຂຶັ້ນຢ່າງເປນັທາງການ ຜ່ານ

ທາງ ກອງປະຊຼຸມຝຶກອບົຮົມປະຈໍາປີ ຫ າຍຄັັ້ງ ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ ທີິ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາຄວາມ

ອາດສາມາດ, ແລະ ສະໜອງທັດສະວ ຊາການ ໃຫແ້ກ່ DPMU ແລະ PPMU ທີິ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບຈັດຕັັ້ງ ການລງົມື

ປະຕ ບັດ.  

 ການລງົມປືະຕ ບດັ ກວດສອບ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ  

GIZ ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຕ ດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ ESMP ລວມທງັ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນ 

ຂອງມັນ ຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ເພືິ່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ສາມາດປັບ ການລງົມປືະຕ ບັດ ຫ  ືການສົມມ ດຕ ຖານ ແລະ ແນວທາງປະຕ ບດັ 

ຜ່ານທາງ ໂຄງການ. 

 

ແຜນງານ/ໂຄງການ ປະເພດ B ບ ໍ່ຕ້ອງການ ການຫ້າງຫາກະກຽມ ອັນສະເພາະ ສໍາລັບການລາຍງານພາຍໃນ ເໝອືນ

ກັບ ແຜນງານ/ໂຄງການ ປະເພດ A ເຮັດ ພາຍໃຕ້ ລະບບົການປົກປອ້ງ ແລະ ຄ ມ້ຄອງບົດບາດຍ ງຊາຍ ຂອງ GIZ. ເຖີງ

ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ສໍາລັບແຜນງານ/ໂຄງການ ຂອງ GCF, ຕາມປົກກະຕ , GIZ ນໍາໃຊ້ການຈັດຫ້າງຫາກະກຽມ ການ

ລາຍງານພາຍໃນ ລະຫວາ່ງ ທມີງານ ຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ ແລະ ຫນ່ວຍງານຊີັ້ນໍາ ຂອງ GCF ທີິ່ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່. 
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ການລາຍງານນີັ້ ຈະຖືກດໍາເນີນໃນແຕ່ລະປີ, ແລະເຮັດໃຫ້ການຊີັ້ນໍາພາຍໃນ ຂອງ GIZ ຖືກຕ້ອງຕາມ ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ແຜນ ESMP ໃນບັນດາບັນຫາອືິ່ນໆ. GIZ ຍັງຈະລາຍງານ ທ ກປີ ຫາ GCF ກ່ຽວກບັການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

ແຜນ EMSP ຢູ່ໃນບົດລາຍງານຄວາມຄບືຫນ້າປະຈໍາປີ, ແລະ ການຫ້າງຫາກະກຽມສັນຍາອືິ່ນໆ ລະຫວ່າງ GIZ ແລະ 

GCF. GIZ ຈະສືບຕ ໍ່ ຮັບປະກນັວ່າ ໂຄງການບ ໍ່ປະຕ ບັດ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ລະບ ໄວ້ໃນບັນຊລີາຍຊືິ່ທີິ່ຫ້າມ ຂອງ IFC ຫ  ື

ຂອງແຜນງານ (ໃຫເ້ບ ິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8). 
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7 ການສືິ່ສານ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ 

7.1 ການມສີວ່ນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ການປກຶສາຫາລ ືໃນການ
ພດັທະນາແຜນງານ 

ໂດຍອີງໃສ່ ແຜນງານ REDD+ ແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຖືກກາໍນົດເປັນ ຜູ້ມີບົດບາດ 

ຢູ່ພາຍໃນ 5 ກ ມ່ໃຫຍ່ຄ:ື ລັດຖະບານ, ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ, ປະຊາສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. 191 

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນເບີິ່ງເໝອືນກັບວ່າ ເປັນອົງປະກອບໃຈກາງ ໃນການສະໜັບສະໜູນ 

ການອອກແບບແຜນງານ ຂອງ GCF. ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການພັດທະນາໂຄງການ 1, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ມບີົດບາດ

ສໍາຄັນ ໃນການສະຫນອງ ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຄໍາຄ ດເຫັນ ກ່ຽວກັບການອອກແບບແຜນງານ, ແລະ ໄດຢັ້ັ້ງຢືນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງ ໂຄງການທີິ່ໄດສ້ະເຫນີ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ກັບ ພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດຖ້ືກດໍາເນີນການ ສໍາລັບການສ້າງລະອຽດ ແກ່ ບົດ ER-PD, ແລະ ແຜນງານ REDD+ ແຫ່ງຊາດ, ເຊັົ່ນ

ດຽວກັນກັບ ແຜນງານ/ໂຄງການອືິ່ນໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັົ່ນ: CliPAD, SUFORD, ICBF, ແລະອືິ່ນໆ), ຊືິ່ງໄດ້ວາງ

ພືັ້ນຖານທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ ສໍາລັບການສ້າງລາຍລະອຽດ ແກ່ ແຜນງານ ຂອງ GCF.  

 

ໄດຈັ້ດການປຶກສາຫາລືເພີິ່ມຕືິ່ມ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາໂຄງການ 2 ໃນປີ 2022, ໃນນັັ້ນ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ

ທັງໝົດ 543 ຄົນ (ຍ ງ 30%). ການປຶກສາຫາລກືັບພາກສ່ວນກ່ຽວ ທັງລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ 

ໄດ້ຖືກຈັດຂືັ້ນ. ຮູບແບບການປກຶສາຫາລທືີິ່ຫ າກຫ າຍ ໄດຖ້ືກນໍາໃຊ ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການສ້າງລາຍລະອຽດ ບົດສະເໜີ

ຂ ການສະຫນອງທຶນ ລວມທງັ ກອງປະຊຼຸມຫນຶິ່ງຕ ໍ່ຫນຶິ່ງ, ກອງປະຊຼຸມວ ຊາການ, ກອງປະຊຼຸມຂອງບາ້ນ ຢູ່ພາຍໃນທອ້ງ

ຖ ິ່ນ ແລະ ການສົນທະນາ ທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ກ ່ມ. 

 

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ສະໜອງພາບລວມ ກ່ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລືກບັພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງ i) ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການກະກຽມ ເອກະສານ ER-PD ແລະ ຢູ່ພາຍໃນກອບ ຂອງ ແຜນງານ REDD+ ແຫ່ງ

ຊາດ, ii) ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການພັດທະນາແຜນງານ ຂອງ GCF (ໂຄງການ 1), ແລະ iii) ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການພັດທະນາ

ໂຄງການ 2 ຂອງ GCF. 

 

 

 
191 “For the National REDD+ Programme, stakeholders are considered to fall into five major groups – Government, local communities, 
private sector, civil society, and development partners.” – ER-PD 2018, p. 32 
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7.2 ການມສີວ່ນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ການປກຶສາຫາລ ືໃນ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັແຜນງານ 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຈະສືບຕ ໍ່ ຕະຫ ອດ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ ຂອງ GCF (ໂຄງການ 

1 ແລະ 2) ແລະ ໄດອ້ະທ ບາຍລາຍລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ຢູ່ໃນ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຍ ດທະ

ສາດການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຖືກອອກແບບ ໂດຍມີຈ ດປະສົງດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

▪ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມໂີອກາດ ສໍາລບັ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການໃຫ້ຄໍາຄ ດເຫັນ, ຖາມຄາໍຖາມ ແລະ ຍົກຄວາມ

ກັງວົນຂືັ້ນມາ. 
▪ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫມ້ີການແບ່ງປນັ ແລະ ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ 
▪ ເພືິ່ອສ້າງຕັັ້ງ ກົນໄກທີິ່ເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ສໍາລັບການຍືິ່ນຄໍາຈົົ່ມວາ່ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທ ກ 

▪ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການຮັດແໜ້ນ ສາຍພົວພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃນແຜນງານ, ລວມທັງຂັັ້ນບ້ານ 

▪ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫມ້ີການປຶກສາຫາລື ທີິ່ມີຄວາມຫມາຍ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ ຕ ໍ່ກັບ ແຜນງານ 

 

ຍ ດທະສາດ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ສັງຄົມ ຈະເນັັ້ນໜັກໃສ່ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ຜູ້ມີສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງ ທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງ ໜ່ວຍງານຫ້າງຫາກະກຽມ ແລະ ຄ ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ. 

 

7.3 ຂະບວນການສາ້ງຄວາມເຫນັດເີຫນັພອ້ມ ແບບຕືິ່ນຕວົສະໝກັໃຈ ໂດຍມກີານ

ລາຍງານແຈງ້ຂ ໍ້ມນູໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້ (FPIC) 

ສໍາລັບໝົດທ ກກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ກັບ ຊາວບ້ານ ໃນລະດັບທອ້ງຖ ິ່ນ (ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ 

ແລະ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ນອນຢູ່ໃນ ໝາກຜົນ 2 ແລະ 3), ການມສ່ີວນຮ່ວມແມ່ນເປັນຄວາມສະໝກັໃຈ ແລະ ອີງໃສ່

ຫ ັກການ ຂອງ ຂະບວນການ FPIC. ສັນຍາ FPIC ຈະຖືກສ້າງຂືັ້ນ ກັບບັນດາບ້ານທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມ ກ່ອນການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ກ ດຈະກໍາທີິ່ຈະເຂົັ້າໄປແກ້ໄຂ. ໜ້ວຍງານ PPMU ຈະລະດົມ ຄວາມອາດສາມາດສະເພາະ, ທີິ່ເລັງເປົັ້າໝາຍ

ໃສ່ ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນກ ່ມບ້ານ, ທີິ່ພົວພັນກັບ ການຝຶກອົບຮົມ ວາ່ດ້ວຍ ຫ ັກການ ແລະ ການປະຕ ບັດ ຂະບວນການ 

FPIC, ແລະ ຮັບປະກັນ ໃຫຫ້ ກັການ ຂອງ ຂະບວນການ FPIC ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ ສໍາລບັການປກຶສາຫາລ ື

ຂອງ ແຜນງານ. ເຂົາເຈົັ້າຈະສືບຕ ໍ່ ໄດ້ຮັບການຝກຶອົບຮມົຕືິ່ມອີກ ກຽ່ວກັບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ການລວມເອາົສັງຄມົ

ເຂົັ້າຮ່ວມ, ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງທີິ່ຫ າກຫ າຍ, ລວມທັງແມ່ຍ ງ ແລະ ສະມາຊ ກ 

ຂອງ ບັນດາກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ແຕກຕາ່ງກັນ.  
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ກອ່ງຂ ໍ້ມນູ 6: ຫ ກັການປະຕ ບດັທີິ່ດ ີສາໍລບັ ຂະບວນການ FPIC 

4. ມັນເປັນສ ິ່ງຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະພັດທະນາ ຄວາມເຂົັ້າໃຈທີິ່ດກີຽ່ວກບັວດັທະນະທາໍທອ້ງຖ ິ່ນ, ລວມທງັປັດໃຈຕ່າງໆ 

ເຊັົ່ນ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ ລະບົບການປຶກສາຫາລື, ກ່ອນທີິ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໃນ ຂະບວນການ FPIC. ສີິ່ງ

ດັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະປະກອບມີ ການດໍາເນີນການຄົັ້ນຄ້ວາ ທາງດ້ານມະນ ດວ ທະຍາ ທີິ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ, ລວມທັງການ

ຝຶກອົບຮມົ ແລະ ການຮັກສາ “ນັກມະນ ດວ ທະຍາພາຍໃນທ້ອງຖີິ່ນ” ຜູ້ທີິ່ອາດຈະເປັນ ຄູສອນ, ນັກຮຽນ, ຫ  ື

ສະມາຊ ກ ຂອງ ຊຼຸມຊົນອືິ່ນໆ.  

5. ຂ ໍ້ມນູ ທີິ່ສະຫນອງ ຄວນເປັນຂ ໍ້ມນູ ທີິ່ເປັນເອກະລາດ, ຄົບຖວ້ນ, ແລະ ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງຫ າຍເທົົ່າທີິ່ເປັນໄປໄດ:້ 

ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ອາດຈະຫມາຍເຖ ງ ການແປເປັນ ພາສາທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ການນໍາໃຊອ້ ປະກອນ ສຽງ ແລະ ພາບ.  

6. ສັນຍາ ຄວນເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ຖກືຮບັຮອງ, ນອກເຫນືອໄປຈາກ ຮບູແບບການຮັບຮູ້ແບບດັັ້ງເດີມ, 
ແລະ ຄວນຈະມີວ ດີໂອ ຫ ື ການບນັທຶກພາບ ຂອງ ຂະບວນການ.  

7. ຂະບວນການ FPIC ຄວນຈະບ ໍ່ເປັນທີິ່ເຂົັ້າໃຈ ຄັັ້ງດຽວ, ອອກສຽງ ແມ່ນ-ບ ໍ່ແມ່ນ ຫ  ືອອກສຽງປະຕ ເສດ ສໍາລັບ

ບ ກຄົນ ຫ  ືກ ມ່ຄົນດຽວ. ແທນທີິ່ຈະເປັນເຊັົ່ນນັັ້ນ, ມັນເປັນຂະບວນການ ທີິ່ຄົນພືັ້ນເມອືງ, ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ, 

ລັດຖະບານ, ແລະ ບ ລ ສັດ ອາດຈະຕກົລງົເຫນັດນີາໍກນັ ໃນກອງປະຊຼຸມ ທີິ່ໃຫສ້ ດອໍານາດ ແກ ່ຊຼຸມຊນົທີິ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ຢ່າງພຽງພ  ເພືິ່ອເຈລະຈາເງືິ່ອນໄຂ ທີິ່ເຂົາເຈົັ້າອາດຈະດໍາເນີນການໄດ້ ແລະ ມີຜົນໄດ້ຮັບ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ຊຼຸມ
ຊົນດີຂຶັ້ນ.  

8. ວ ທີການ ທີິ່ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການລາຍງານ ດ້ວຍຄວາມ ຂອງ
ການຈດັຕັັ້ງສງັຄມົພາຍໃນບ້ານ. ໃນເລືິ່ອງນີັ້, ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ອາດຈະຖືກອະທ ບາຍວາ່ ເປນັລະບົບ 
ການຊອກຫາ ລະບົບ ທີິ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ຕ ໍ່ກັບ ການກາໍນົດຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ.  

9. ການປຶກສາຫາລື ຍງັເປັນ ເວທກີານໃຫຄ້າໍຄ ດເຫັນ. ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ ທີິ່ເກີດຂືັ້ນຈາກ ຂະບວນການທີິ່ສືບຕ ໍ່ປ້ອນ
ຄືນ ເຂົັ້າໃນ ຂະບວນການ ທີິ່ທ ກຄັັ້ງ ມວີ ວັດທະນາການ ແລະ ການປັບຕົວ ໃຫເ້ຂົັ້າກັບ ສະຖານະການທີິ່ມີການ
ປ່ຽນແປງ ເນືິ່ອງຈາກວາ່ ຊາວບາ້ນມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຫມັັ້ນໃຈຫ າຍຂືັ້ນ ໃນຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຕົນ.  

10. ໂຄງປະກອບ ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ຕ້ອງບ ໍ່ຕາຍຕົວ ເພືິ່ອໃຫສ້າມາດຖືກດໍາເນີນໄປ ຕາມວ ທີທາງ ທີິ່ສອດຄອ່ງ
ກັບວັດທະນະທາໍ. ຄວາມບ ໍ່ຕາຍຕົວ ຄວນຫມາຍເຖ ງຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ  

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ກອບ ESMF ຂອງ ແຜນງານ ER P. 

 
ຂະບວນການ FPIC ທີິ່ຈະຖືກດໍາເນີນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2 ຈະປະຕ ບັດຕາມ ຂັັ້ນຕອນທີິ່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ພາຍໃຕ້

ໂຄງການ 1. ຂະບວນການ FPIC ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1 ໂດຍອງີໃສ່ ບົດແນະນໍາ FPIC ທີິ່ສ້າງຂຶັ້ນໃນ

ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບໂຄງການ GIZ CliPAD. ໂຄງການ GIZ CliPAD ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດ

ຕັັ້ງປະຕ ບັດຫ ັກສູດ FPIC ຮ່ວມກັບ LFND ໃນນາມເປັນບາດກາ້ວເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ບາ້ນ 

(VFM). ເຂາົເຈົັ້າ ໄດ້ສ້າງບົດແນະນໍາເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນການ FPIC ສໍາລບັ ການວາງແຜນຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້

ບ້ານ, ເມືິ່ອໄດ້ກ ານົດ ສາມໄລຍະຕົັ້ນຕ  ຂອງ ຂະບວນການ FPIC. ແນວຄວາມຄ ດນີັ້ ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາ ແຜນງານ 

ຂອງ GCF (ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1) ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະມກີານປກຶສາຫາລືສາມຄັັ້ງ (FPIC 1-3). ຂະບວນການ 
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FPIC 1 ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ ້ສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວນຈະຈັດຂຶັ້ນ ຫ ັງຈາກສໍາເລັດ PLUP. ຜົນໄດ້

ຮັບ ຂອງ FPIC 1 ຄວນເປັນ ບດົບັນທຶກການປຶກສາຫາລ ືທີິ່ອະທ ບາຍເຖ ງ ເນືັ້ອໃນທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລງົ ເພືິ່ອ

ເປັນຫ ັກຖານ ແລະ ເອກະສານອາ້ງອງີ ສໍາລັບຂັັ້ນຕອນໃນຕ ໍ່ໜ້າ. FPIC 2 ແມ່ນຈະຖືກຈັດຕັັ້ງຂຶັ້ນ ພາຍຫ ັງ ແຜນຄ ້ມ

ຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບາ້ນ ຖືກຮ່າງຂຶັ້ນ, ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ກົດລະບຽບຂອງຕົນ ຖືກຮັບຮູ ້ແລະ ເຫັນດີຈາກຊຼຸມຊົນ. 

(ອັນທີິ່ເອີັ້ນວ່າ) FPIC 3 ກ ໃຫ້ເກີດ ພ ທລີົງນາມໃສ່ໃນແຜນ.  

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1, ຂະບວນການຕ ໍ່ໄປນີັ້ ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ຈະທໍາໜ້າທີິ່ເປັນແບບຢາ່ງທາງດ້ານບົດບາດ 

ໃຫ້ແກ ່ໂຄງການ 2: 

▪ ທີມງານ FPIC ຂອງເມອືງ ທັງໝົດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄ ດ ແລະ 

ການປະຕ ບັດ FPIC 1 ພ້ອມດ້ວຍ ຂ ໍ້ກາໍນົດຄວາມຕ້ອງການ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບບົດບາດຍີ ງຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ ສໍາ

ລັບ ບາດກ້າວທາໍອ ດ ຂອງ ຂະບວນການ FPIC. ການຝຶກອົບຮມົໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບ

ຂະບວນການ FPIC 2 ແລະ 3 ໄດຖ້ືກດໍາເນີນການ. ການຝກຶອົບຮົມ ຂອງ ທມີງານ FPIC ເມືອງ ກ່ຽວກບັ

ຂະບວນການ FPIC 2 ແລະ 3 ໄດ້ສໍາເລັດ ຢູ່ໃນສາມແຂວງ. 

▪ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ ືFPIC 1 ກັບຊາວບ້ານ ໄດ້ສໍາເລັດລົງ ດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບດີ ຢູ່ໃນໝົດທ ກ 170 ບ້ານ, 

ໂດຍມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທງັໝົດ 16,328 ຄົນ (ໂດຍສະເລ່ຍເກອືບ 100 ຄົນ ຕ ໍ່ ບາ້ນ), ຊືິ່ວ່າໃນນັັ້ນ 54% ແມ່ນ

ເປັນເພດຍ ງ. ຫນຶິ່ງໃນຈໍານວນ 170 ບ້ານ (ບາ້ນນາໄມ, ເມືອງໂພນທອງ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ), ທີິ່ໄດ້ຕອບຮັບ

ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ທີິ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ ໃນຊ່ວງໄລຍະ FPIC 1, ຊືິ່ງໄດ້ຕັດສ ນໃຈເລືອກທີິ່ຈະອອກຈາກໂຄງການ 

1 ໃນຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ມາ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ກອງປະຊຼຸມ ຂອງ ຊຼຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ VFAG. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖ ງ

ຄວາມຈ ງທີິ່ວາ່ ບ້ານຕ່າງໆ ມີສ ດເສລີພາບ ໃນການເລອືກທີິ່ຈະອອກຈາກໂຄງການ 1, ເຖ ງແມ່ນວ່າໄດ້ໃຫ້ຄວາມ

ຍ ນຍອມໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນແລ້ວກ ຕາມ. 

▪ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໄດຖ້ືກດໍາເນີນ ໂດຍ ແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND) ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ (LWU), 

ຊືິ່ງເປັນໜ່ວຍງານເອກະລາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ຊືິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ, ທີິ່ແຍກອອກຈາກ ພາກສ່ວນ

ບ ລ ຫານ. ດ້ວຍເຫດນີັ້ ມັນຈຶິ່ງຮັບປະກັນວ່າ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ (= ພາກສ່ວນບ ລ ຫານ) ຈະບ ໍ່ພະຍາຍາມສ້າງ
ອ ດທ ພົນໃຫ້ຊາວບ້ານເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ. 

▪ ໄດ້ຮັບປະກັນ ການເປັນຕົວແທນທີິ່ເປັນທໍາ ຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຢູ່ໃນ FPIC 1. ການສົມທຽບ ລະຫວາ່ງ ອົງ

ປະກອບຊົນເຜົົ່າ ຂອງ ປະຊາກອນບ້ານເປົັ້າໝາຍ ແລະ ອົງປະກອບຊນົເຜົົ່າ ຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ສະແດງອດັຕາສ່ວນ 
ທີິ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນສູງ. (ມ ີລາວລ ່ມ/ຂະມ /ມົັ້ງ/ "ກ ່ມຊົນເຜົົ່າອືິ່ນໆ" ເປັນຕົວແທນຕາມລໍາດັບ: 

- 48% / 23% / 13% / 16% ຂອງ ປະຊາກອນ ຂອງ ບາ້ນ ແລະ 

- 47% / 25% / 11% / 17% ຂອງ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ຂະບວນການ FPIC 
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▪ ໄດ້ຮັບປະກັນ ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍ ງ ຢູ່ໃນ FPIC 1 ແລະ ໄດຈັ້ດ ການສົນທະນາທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ກ ່ມ ທີິ່ແຍກເພດ

ຊາຍ ແລະ ຍ ງ..  

▪ ໄດ້ຮັບປະກັນທ ກດ້ານ ສໍາລັບ ການບ ໍ່ເປີດເຜີຍຊືິ່ ຢູ່ໃນການປຶກສາຫາລ ືFPIC 1 ຊືິ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວບາ້ນສາມາດ

ເວົັ້າໄດ້ຢ່າງອ ດສະຫ ະ. 

ລາຍລະອຽດ ຂອງ ຂະບວນການ FPIC ຂອງແຜນງານ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນເອກະສານຊ້ອນ

ທ້າຍ 6d ກຽ່ວກັບ ບົດສະເໜີຂ ການສະໜອງທຶນ.  

7.4 ກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກ 

ກົນໄກການຮອ້ງທ ກ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຮັບຮູ້ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງລົບ ຫ  ືການຮ້ອງທ ກ ທີິ່ເກີດຈາກຜົນ 

ຂອງ ແຜນງານ ຂອງ GCF. (ໂຄງການ 1 ແລະ 2). ທ ກການຮ້ອງທ ກ ຄວນຖືກວ ເຄາະ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ໃຫໄ້ວເທົົ່າທີິ່

ຈະໄວໄດ ້ເພືິ່ອຫ ີກລຽ້ງ ທ ກຄວາມເຄັົ່ງຕຶງ ຫ  ືຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງ. ກົນໄກການຮ້ອງທ ກ ແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊຈ່້າຍ ເນືິ່ອງຈາກວ່າ 

ມັນຖືກລວມເຂົັ້າໃນ ກົນໄກດ້ານສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງ ຂອງ ແຜນງານ.  

ຈ ດປະສົງ ຂອງ ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ ກ ແມ່ນເພືິ່ອ: 

▪ ໃຫທ້າງອອກ ແກ ່ປະຊາຊົນທີິ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ ຜ່ານທາງ ທີິ່ເຂົາເຈົັ້າ ສາມາດສະແດງຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມ
ບ ໍ່ພ ໃຈຂອງຕົນ;  

▪ ສ້າງເວທ ີທີິ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສະມາຊ ກບ້ານ ສາມາດຍົກຄວາມກງັວົນ ແລະ ຄໍາຮອ້ງທ ກ ຢ່າງອ ດສະຫ ະ 

ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຢ່າງມປີະສ ດທ ພາບ; 

▪ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງແຜນງານ ແລະ ບ້ານ ທີິ່ເຂົາເຈົັ້າມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການອອກ
ແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ;  

▪ ຕ ດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມພະຍາຍາມ ທີິ່ຈະດໍາເນີນການແກ້ໄຂ. 

 

 ຄວາມຄ ດເຫນັ ແລະ ກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກ ທີິ່ມຢີູແ່ລວ້ ໃນ ສປປ ລາວ ສາໍລັບວຽກ

ງານ REDD+ 

ພາຍໃຕ ້ກອບນະໂຍບາຍ REDD+ ແຫ່ງຊາດ, ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງທ ກຄົນ ມີສ ດໃນການຮອ້ງຂ , ຮອ້ງຟ້ອງ, ຮ້ອງ

ຮຽນ ແລະ ຮ້ອງຂ ຄວາມຍ ຕ ທາໍຕາມ ມາດຕະການ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂ ການປກົປອ້ງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ; ແລະ 

ຄວາມໂປງ່ໃສ ທີິ່ກຽ່ວກັບ ຂ ໍ້ມນູຂ່າວສານ, ການແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ, ສ ດທາງດ້ານ

ກົດຫມາຍ ແລະ ປະເພນີ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນກ ດຈະກາໍ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ.  
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ກົນໄກແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ການຮ້ອງທ ກ ທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນ ພາຍໃນຂອບເຂດ ຂອງ ກອບນະໂຍບາຍແຫ່ງ

ຊາດ REDD+ ແລະ ຂະບວນການ ER-PD ໃນ ສປປ ລາວ. ກົນໄກດັົ່ງກາ່ວ ໄດຜ່້ານ ການປະເມີນລະອຽດ ແລະ 

ການປຶກສາຫາລື ພາຍໃນຂະບວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການຂອງຕົນ. 

 

ກົນໄກແກ່ໄຂ ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ການຮ້ອງທ ກ ແຫ່ງຊາດ ທີິ່ມີຢູ່ໃນປັດຈ ບບັນ ຂອງ ສປປ ລາວ (FGRMs) ປະກອບ

ດ້ວຍ ກົນໄກທີິ່ເປັນທາງເລືອກຫ າຍອັນ ສໍາລັບການລົງທະບຽນ ຄາໍຮ້ອງທ ກ ແລະ ຄາໍຕ ຊົມ, ແລະ ຊອກຫາ ການແກ້

ໄຂ. ປະເພດຂອງກົນໄກການຮ້ອງທ ກ ທີິ່ນໍາໃຊ ້ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ ການພ ຈາລະນາທີິ່ສໍາຄັນຫ າຍຢ່າງ ທີິ່ໄດ້ອະທ ບາຍໄວ ້ຢູ່

ໃນຮູບຕ ໍ່ໄປນີັ້.  

 

ຕາຕະລາງ 30. ພາບລວມ ຂອງ ຄາໍຄ ດເຫນັ ແລະ ກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກ ທີິ່ມຜີນົນາໍໃຊ ້ສາໍລບັວຽກງານ 

REDD+ ໃນ ສປປ ລາວ 

ປະເພດຂອງກນົໄກການ
ຮອ້ງທ ກ 

ຈ ດຕົັ້ນຕ  ທີິ່ພ ຈາລະນາ 

ຂະບວນການແກ້ໄຂ ຄໍາ 
ຮ້ອງທ ກ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ 

▪ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງແບບດັັ້ງເດີມ ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມແຕ່ລະກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 
ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ ເພືິ່ອແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍອີງໃສ່ ກົດໝາຍ ແລະຮີດຄອງປະເພນີ ທີິ່
ເຄີຍປະຕ ບັດມາ. 

▪ ຕົວຢ່າງ: ຊົນເຜົົ່າມົັ້ງ ຖືກຈັດເປັນກ ່ມ ພາຍໃນສັງຄົມ ແລະ ອ ງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ, ຂ ໍ້
ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ ແມ່ນຈະຖືກແກ້ໄຂ ໂດຍ ເຈົັ້າກົກເຈົັ້າເລົົ່າ (ທີິ່ເປັນເພດຊາຍ). ສ່ວນກ ່ມ
ຊົນເຜົົ່າອືິ່ນໆ ແມ່ນມີການຈັດການ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ.  

ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັັ້ນບ້ານ 
▪ ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັັ້ນບ້ານ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ທີິ່ລວມມີ 

ສະມາຊ ກຂອງຜູ້ຕ່າງໜ້າພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ແລະ 
ນອກຈາກນັັ້ນຍັງລວມມີ ຜູ້ນໍາຕາມຮີດຄອງປະເພນີ. ເຂົາເຈົັ້າ ມັກຈະແກ້ໄຂບັນຫາ 
ກ່ຽວກັບທີິ່ດ ນ ແລະ ຄວາມຂັດແຍງພາຍໃນຄອບຄົວ ຂອງຊາວບ້ານ, ເຊັົ່ນວ່າ ການຢ່າ

ຮ້າງ. ຖ້າການ ຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພາຍນອກ, ຫລື  ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ນໍາຂອງ

ບ້ານ, ການແກ້ໄຂ ຈະຕ້ອງອ ງໃສ່ ລະດັບສູງກວ່າ.  

ລະບົບຕ ລາການ ▪ ຜ່ານສານປະຊາຊົນລະດັບສູນກາງ, ລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບພາກພືັ້ນຮ່ວມກັບ ເຈົັ້າໜ້
າທີິ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 

▪ ກົນໄກນີັ້ ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ ໃນເວລາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສ ດຕ ໍ່ທີິ່ດ ນ 

▪ ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຂອງລັດ 6 ອົງການທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດ
ໝາຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ ແລະ ໃນການນໍາເອົາຄະດີ ຂຶັ້ນຫາອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ. ອົງການນໍາພາ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ
ສັດປ່າ ແລະ ສັດນໍໍ້າ ແມ່ນກົມກວດກາປ່າໄມ້ (ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ພາຍໃຕ້ ກະຊວງ

ກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້). 

ລະບົບການປົກຄອງຂອງ
ລັດຖະບານ 

▪ ຕົວຢ່າງ: ອອກຈາກບ້ານ ໄປຫາ ຫ້ອງການເມືອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໄປຫາຫ້ອງການແຂວງ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໄປຫາກະຊວງ ໃນລະດັບສູນກາງ 
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ປະເພດຂອງກນົໄກການ
ຮອ້ງທ ກ 

ຈ ດຕົັ້ນຕ  ທີິ່ພ ຈາລະນາ 

▪ ຕົວຢ່າງ: ໄປທີິ່ຫ້ອງການຍ ຕ ທໍາເມືອງ, ກົມພາຍໃນ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນ, ແມ່ນກົມຍ ຕ ທໍາ ທີິ່

ກະຊວງຍ ຕ ທໍາ ແລະ ໃນທີິ່ສ ດ, ຫ້ອງວ່າການສູນກາງ. 

ລະບົບພັກ 
▪ ຄໍາຮ້ອງທ ກ ສາມາດ ລົງທະບຽນ ກັບສະຫະພັນແມ່ຍ ງ ຫ ື ແນວລາວສ້າງຊາດ, ຈາກນັັ້ນ

, ພວກມັນ ສາມາດຖືກຈັດເກັບເປັນຟາຍ ທີິ່ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ. 

▪ ແນວລາວສ້າງຊາດ ມີໜ້າທີິ່ທາງດ້ານກົດໝາຍ ສໍາລັບ ການປູກຈ ດສໍານຶກ, ການແກ້

ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງໝົດທ ກຊົນເຜົົ່າ, ແລະ ມີຜູ້
ຕາງໜ້າ ທ ກຂັັ້ນ ຂອງລັດຖະບານ ຕັັ້ງແຕ່ສູນກາງ ຮອດຂັັ້ນບ້ານ. 

ລະບົບນ ຕ ກໍາ ▪ ດ້ວຍການອ ທອນ ຫາ ສະພາແຂວງ ຫ ື ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ດັດປັບຈາກ ເອກະສານ ER-PD 2018, ໜ້າ. 199-201 

ຮູບຕ ໍ່ໄປນີັ້ ໃຫ້ເຫັນພາບລວມ ຂອງກົນໄກເຫ ົົ່ານີັ້ ແລະ ການພ ຈາລະນາຕົັ້ນຕ  ເພືິ່ອກໍານົດວ່າ ກົນໄກໃດທີິ່ ເໝາະສົມທີິ່
ສ ດ ສໍາລັບ ການຮ້ອງທ ກ (ຫົວຂ ໍ້ສະເພາະ ແລະ ລະດັບຂອງລັດຖະບານ). ຍອ້ນແນວນັັ້ນ, ການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຄາໍ
ຮ້ອງທ ກ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບໂຄງການ ສາມາດຖືກສະເໜີ, ພ ຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ, ຕາມລະບບົ

ການຄ ້ມຄອງ, ຖືກຕອ້ງຕາມ ກົດໝາຍ ຫ  ືນ ຕ ກໍາ ໂດຍອ ງຕາມກ ລະນີທີິ່ມີຢູ່, ແລະ ສອດຄອ່ງກບັກົດໝາຍ ວາ່ດ້ວຍ
ການແກ້ໃຂ ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ການຮ້ອງທ ກ. ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໝົດທ ກພາກສ່ວນ ສາມາດຍືິ່ນ ຄາໍຮ້ອງທ ກແລະ 
ການຮ້ອງທ ກ ຜ່ານຊ່ອງທາງ ທີິ່ເປັນທາງການເຫ ົົ່ານີັ້ ດັົ່ງທີິ່ໄດລ້ະບ ໄວ້ໃນ ເອກະສານ ER-PD ຂອງປະເທດ ແລະ 

ແຜນງານ REDD+ ແຫ່ງຊາດ. 

 

 
ຮບູ 14: ທາງເລອືກ ສາໍ ລບັການແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກ ພາຍໃຕ ້REDD+ 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ເອກະສານ ER-PD 2018, ໜ້າ 201  
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ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຄາໍຮ້ອງທ ກ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ REDD+ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສົນທ ສັນຍາສາກົນທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງ. ຂະບວນການດັົ່ງກາ່ວ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ສົົ່ງເສີມສ ດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທບົ ຈາກກ ດຈະກໍາ REDD+. ການປັບປ ງຊີວ ດການ

ເປັນຢູ່ ຂອງບັນດາຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ REDD+ ຈະໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະລາດ, ໂປ່ງໃສ, 

ຄວາມສະເໝີພາບ, ຍ ດຕ ທາໍ ແລະ ເປັນກາງ. ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ (ຂອງການແກ້ໄຂ ຄໍາຮອ້ງທ ກ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກ

, ທີິ່ລວມມ ີການເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ຂອງພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

 

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄາໍແນະນາໍ ສາໍລບັ ແຜນງານ ຂອງ GCF ທີິ່ໄດຖ້ກືສະເໜ ີ

ດັົ່ງທີິ່ໄດອ້ະທ ບາຍມາ ຂ້າງເທ ງ, ເຫັນວ່າມີກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີິ່ສ່ວນຫ າຍແມ່ນມີຢູ່ພາຍ

ໃນບ້ານດຽວ; ຄື ອາດຈະເປັນກົນໄກ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີັ້ໃດໜຶິ່ງ ເຊັົ່ນ ເຖົັ້າແກ່ແນວໂຮມ ຫ ື ໜ່ວຍງານໄກ່ເກຍ່ຂ ໍ້ຂັດ

ແຍ່ງຂັັ້ນບ້ານ (VMU). ຢູ່ໃນໝູບ່້ານຊົນເຜົົ່າໜຶິ່ງ, ເຖົັ້າແກ່ແນວໂຮມ ຫ ື ອັນທີິ່ຄາ້ຍຄືກັນ, ອາດຈະລວມມີ ໜ່ວຍງານ

ໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຂັັ້ນບ້ານ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ບາງຄັັ້ງ ຊາວບາ້ນບ ໍ່ຢາກຊອກຫາ ການແກ້ໄຂໃນດ້ານຕ ລາການ ຫ  ື
ດ້ານການບ ລ ຫານ ທີິ່ນອກເໜືອ ຈາກບ້ານຂອງເຂາົເຈົັ້າ. ເຂົາເຈົັ້າ ຈະໄດ້ຮັບຄໍາຊົມເຊີຍ ແທນການທີິ່ບ ໍ່ນໍາເອົາຄະດີ ຂຶັ້ນ
ໄປຫາ ອໍານາດການປກົຄອງເມອືງ ຫ  ືສານຂັັ້ນຕ່ໍາກວ່າແຂວງ ໂດຍການປະກາດເປັນ “ບາ້ນປອດຄະດີ,” ຊຶິ່ງໝາຍເຖີງ
ວ່າ ເປັນ “ບາ້ນປອດຄະດີ”. ໃນຂະນະທີິ່ ໜ່ວຍງານໄກເກຍຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ຂັັ້ນບ້ານ ຖືກເບີິ່ງຈາກຊາວບາ້ນທີິ່ມາຈາກໝົດທ ກ
ຊົນເຜົົ່າ ວ່າເປັນປະໂຫຍດ ຕ ໍ່ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຄວາມ
ຮັບຜ ດຊອບ ຂອງໜ່ວຍງານໄກເກຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຂັັ້ນບາ້ນ ບ ໍ່ເຮັດໃຫຂ້ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ຂະຫຍາຍໄປກຽ່ວຂອ້ງກັບຄົນພາຍນອກ 
(ເຊັົ່ນ: ຜູ້ສ າປະທານ).192 

 

ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖີິ່ນ ມີຂ ໍ້ຈໍາກັດ ໃນການເຂົັ້າເຖີງ ລະບົບຍ ຕ ທໍາ ທີິ່ຢູ່ນອກເໜືອຈາກ ກົນໄກຂັັ້ນບ້ານ. ແນວຄວາມຄ ດ ຂອງ

ຫ້ອງການກວດສອບອ ດສະຫ ະ ຫ ື ເປັນກາງຍງັບ ໍ່ທັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນເທືິ່ອ ໃນ ສປປ ລາວ. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 

ປະຊາຊົນທອ້ງຖ ິ່ນ ນໍາໃຊ້ສາຍດ່ວນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເມືິ່ອມກີອງປະຊຼຸມ. ເຖ ງຢາ່ງໃດກ ໍ່ຕາມ, ລັດຖະທາໍມະນູນ 

(ມາດຕາ 41,) ກໍານົດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ ມີສ ດທີິ່ຈະຍືິ່ນຄາໍຮ້ອງທ ກ ແລະ ຄາໍຮ້ອງຟ້ອງ ກັບອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. ກົດໝາຍ ວາ່ດ້ວຍການຮ້ອງຟ້ອງ (ປີ 2005) ອະນ ຍາດໃຫ້ມີການຍືິ່ນສະເໜີ ເປັນລາຍລັກອກັສອນ.193  

 

 

ເອກະສານ ERPD ປ ີ 2018 ຄາດການວ່າ ກົນໄກທີິ່ມີຢູ່ແລວ້ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບແກໄ້ຂການຮ້ອງທ ກ. ເມືິ່ອ

ພ ຈາລະນາເຖ ງ ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຈ ດອ່ອນ ຢູ່ໃນກົນໄກເຫ ົົ່ານີັ້, ລວມທັງການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ບ ໍ່ພຽງພ  ຂອງທ ກໆຊົນເຜົົ່າ, 

 
192 See the Ministry of Justice Guidelines on VMUs, 2010. Both the Land Law and the Forestry Law mention the possibility of admin-
istrative redress, but not with any independent mechanism included. 
193 The Law was amended in 2015, approved by Presidential Decree in 2016, but an English version doesn’t appear to be available 
to check if submissions still must be in writing or may also be delivered orally. 
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ແລະ ໂດຍສະເພາະຂອງແມ່ຍ ງ ຕ ໍ່ລະບົບຍ ຕ  ທາໍ, ມັນຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັັ້ງກົນໄກແກໄ້ຂ ການຮ້ອງທ ກ 

ທີິ່ອາໃສ-ແຜນງານ. ສ ິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນ ສປປ ລາວ ສໍາລບັ ເຂືິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າເທີນ 2 ແລະ ໄລຍະຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (RIP; ດຽວນີັ້ສ ັ້ນສ ດລົງແລ້ວ). ກອງທຶນຫລ ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ຍັງໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ກົນ

ໄກແກ້ໃຂ ການຮ້ອງທ ກ (GRM) ທີິ່ອ ງໃສ່-ແຜນງານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

7.5 ກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກ ຂອງ ແຜນງານ ຂອງ GCF 

ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ຄາໍຮ້ອງທ ກ ທີິ່ເກີດຂຶັ້ນຈາກ ແຜນງານ ຂອງ GCF ແມ່ນອີງໃສ່ ລະບົບແກ້ໄຂການ

ຮ້ອງທ ກ ແລະ ຂ ໍ້ຂອ້ງໃຈທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ທີິ່ພັດທະນາ ສໍາລບັ ວຽກງານ REDD+ ຢູ່ໃນປະເທດ (ທີິ່ໄດ້ອະທີບາຍມາຂາ້ງ

ເທ ງ) ແລະ ໄດ້ພັດທະນາຂືັ້ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1. ມັນຈະສືບຕ ໍ່ ຖືກນໍາໃຊ ້ພາຍໃຕ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ 2. 

ລາຍລະອຽດ ຂອງກົນໄກ ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຫມາຍເຖ ງ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັລະບົບ ກົນໄກແກໄ້ຂການຮ້ອງທ ກ.194  

 

ກົນໄກການລາຍງານສະເພາະແຜນງານ ໄປຫາ NPMU, PPMU ແລະ/ຫ ື DPMU, ແລະ PPMU ປະກອບ

ມີ ທີມງານການປົກປ້ອງ ຂອງ ໂຄງການ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການຕ ດຕາມ ແລະ ປະຕ ບັດຕາມ ການປົກ
ປ້ອງ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ. ເມືິ່ອໃດທີິ່ມີການຍືິ່ນ ຄໍາຮ້ອງທ ກ, ບົດລາຍງານກຽ່ວກັບຄາໍຮ້ອງທ ກ 

ຈະຖືກສ້າງຂືັ້ນ ໂດຍ ບ ກຄົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທ ກ, ທີິ່ນໍາໃຊ້ແບບຟອມທີິ່ເປັນມາດຕະຖານ. ຂັັ້ນຕອນທາໍອ ດແມ່ນວ່າ, 

ຄໍາຮ້ອງທ ກ ຈະຖືກນໍາໄປປຶກສາຫາລື ພາຍໃນໂຄງສ້າງ ຂອງ ໂຄງການ (ເຊັົ່ນ: DPMU, PPMU, NPMU ຫ  ື

PSC). ຖ້າບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄໍາຮອ້ງທ ກ ພາຍໃນໂຄງປະກອບ ຂອງ ໂຄງການໄດ,້ ຄາໍຮ້ອງທ ກ ຈະຖືກສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຫາ ກົນ

ໄກແກ້ໄຂຄາໍຮ້ອງທ ກໂດຍອ ງຕາມ ກົນໄກແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທ ກແຫ່ງຊາດ (NFGRM) ໂດຍເລີິ່ມຈາກ 

VMU ແລະ ມອບຜ່ານເມືອງ, ຂັັ້ນແຂວງ, ໃນກ ລະນີທີິ່ບ ໍ່ຄ່ອຍເກີດຂືັ້ນ ແມ່ນຂືັ້ນໄປເຖ ງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 

(PPA) ຫ  ືສະພາແຫ່ງຊາດ. ຜູ້ຊຽ່ວຊານດ້ານການປົກປ້ອງໝົດທ ກຄົນ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີິ່ເມືອງທີິ່ຖືກແຕ່ງຕັັ້ງ ຈະ

ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ, ພ້ອມດ້ວຍ ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ເພືິ່ອ

ສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ການລວມສັງຄົມເຂົັ້າຮວ່ມ ໃນລັກສະນະທີິ່ເໝາະສົມທາງ
ດ້ານວັດທະນະທໍາ.  
 

ກົນໄກ ໄດຖ້ືກອອກແບບ ເພືິ່ອແກ້ໄຂຄໍາຮອ້ງຮຽນ ຫ ຄືໍາຮ້ອງທ ກ ກ່ຽວກັບແຜນງານ. ມັນຖືກອອກແບບມາ ເພືິ່ອ

ຮັບປະກັນວ່າ ບ ໍ່ມບີ ກຄົນ ຫ  ືກ ມ່ຄົນໃດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງ ນ ຈາກ ການຮ້ອງທ ກ ຫ ື ຮ້ອງຮຽນ. ທ ກ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີິ່ອາດຈະກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການກະກຽມ ຫ  ືການອອກຄໍາຮ້ອງທ ກ ທີິ່ຖກືຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ (ເຊັົ່ນ: ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ບ ກຄົນທີິ່ມີຄ ນວ ດທ  ທີິ່ຈະຊ່ວຍເຫ ືອຜູ້ຮ້ອງຮຽນ) ຈະຮັບຜ ດຊອບ ໂດຍ ກົນໄກການຮ້ອງທ ກ (ແລະ 
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ໄດ້ຖືກເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນງົບປະມານ). ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມພ ເສດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ ກົນໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກ 

ແມ່ນມີໄວ ສໍາລບັ ໝົດທ ກຄົນ, ແລະ ກ ໝາຍວາ່ ແມ່ຍ ງ, ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ຫ  ືຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ/ຫ  ືໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ມີ

ການເຂົັ້າເຖ ງ ທີິ່ເທົົ່າທຽມກັນ ແລະ ບ ໍ່ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບ ຍອ້ນ ການຍືິ່ນຄໍາຮອ້ງທ ກ ຫ  ືຮ້ອງຮຽນ.  

 

ໂຄງສ້າງທີິ່ຖືກອອກແບບ ເຮັດໃຫ້ການຮ້ອງທ ກ ສາມາດໄຫ ຜ່ານ ຂະບວນການພາຍໃນ ຈາກຂັັ້ນເມືອງໄປ
ຈົນເຖ ງ ລະດັບສູນກາງ, ຊືິ່ງຄາດວ່າຈະເປັນບ່ອນທີິ່ມີການແກ້ໄຂ ຫ າຍບັນຫາ. ຄວາມກງັວົນ ຄວນໄດ້ຮັບ

ການແກ້ໄຂ ໃນລະດັບທີິ່ເຫມາະສົມທີິ່ສ ດ (ນັັ້ນກ ຄື ໃນລະດັບເມືອງ, ແຂວງ, ແລະ ອືິ່ນໆ) ເມືິ່ອໃດທີິ່ມີການ

ຍືິ່ນ ຄໍາຮ້ອງທ ກ, ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຄໍາຮ້ອງທ ກ ທີິ່ນໍາໃຊ້ແບບຟອມທີິ່ເປັນມາດຕະຖານ ຈະຖືກ

ສະຫນອງໃຫ້ ທີມງານການປົກປ້ອງ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ທີມງານນີັ້ ຈະຊີັ້ນໍາຂະບວນການ, ຮັກສາບັນທຶກ

ການຮ້ອງທ ກທັງຫມົດທີິ່ຍືິ່ນມາ, ບົດລາຍງານການຮ້ອງທ ກ ທີິ່ຖືກຍືິ່ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ພວກມັນ ໄດ້ຮັບ

ການແກ້ໄຂ ຢ່າງພຽງພ . ທາໍອ ດ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຄວນນໍາໃຊ ້ຂະບວນການ GRM ທີິ່ພັດທະນາແລະ ຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ໂດຍແຜນງານ. ໃນນາມເປັນທາງເລືອກສ ດທ້າຍ, ຜູ້ຮ້ອງທ ກ ອາດຈະນໍາໃຊ ້ ຂະບວນການ GRM ໂດຍ 

GCF ເອງ (ນັັ້ນກ ຄ ືກົນໄກແກໄ້ຂແບບເອກະລາດ ຂອງ GCF, https://irm.greenclimate.fund/).  

 

ກອ່ງຂ ໍ້ມນູ 7: ບດົບາດ ຂອງ CSO ໃນການສະໜບັສະໜນູ ກນົໄກແກກ້ານຮອ້ງທ ກ ຂອງ ແຜນງານ 

CSO ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ, ລວມທງັ ຜ່ານທາງ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນກ ດຈະກໍາ 

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຝກຶອົບຮມົ, ການປູກຈ ດສໍານຶກ, ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນ ກ ດຈະກໍາ

ເຄືິ່ອນທີິ່ໄປຫາຊຼຸມຊົນ. ເຂາົເຈົັ້າ ຈະສືບຕ ໍ່ ເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງທີິ່ສໍາຄັນ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ ການສືິ່ສານ 

ລະຫວ່າງ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນແລະ ຫນ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງແຜນງານ.  
ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ທີິ່ຢູ່ໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົັ້າໝາຍ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ກນົໄກການແກ້
ການຮ້ອງທ ກ ຂອງໂຄງການ, ແລະ ສະໜອງແຜ່ນພັບຂ ໍ້ມູນ ທີິ່ມຂີ ໍ້ມູນການຕ ດຕ ໍ່. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ຈະຮັບປະກັນວ່າ 

ເຂົາເຈົັ້າມີຄວາມຄ ້ນເຄີຍກບັ ກົນໄກ, ເບໂີທລະສັບທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ບ້ານ/ຊາວບ້ານພາຍໃນ
ທ້ອງຖີິ່ນ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖ ງ ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮອ້ງທ ກ ແລະ ຍືິ່ນຄາໍຮອ້ງທ ກ ແລະ ຮ້ອງຮຽນ.  

ຂັັ້ນຕອນຕົັ້ນຕ  ຂອງ ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ ຂອງ ແຜນງານ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັ ຂັັ້ນຕອນທີິ່ຖກືກໍານົດ ສໍາລັບ

ກົນໄກການຮອ້ງທ ກ ຂອງ ເອກະສານ ER-PD, ແລະ ໄດ້ອະທ ບາຍໄວ້ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂາ້ງລ ່ມນີັ້. 
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ຕາຕະລາງ 31: ພາບລວມ ຂອງ ຂັັ້ນຕອນຕົັ້ນຕ  ຢູໃ່ນກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກ ໃນລະດບັແຜນງານ 

ຂັັ້ນຕອນ ຂອງກນົໄກແກໄ້ຂ 
ການຮອ້ງທ ກ 

ລາຍລະອຽດ 

ຮັບ ແລະ ລົງທະບຽນ ຄໍາ
ຮ້ອງທ ກ 

ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍຶິ່ນຄໍາຮ້ອງທ ກຂອງຕົນ ໄປຫາຜູ້ຕາງໜ້າ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ວຽກງານ

ການປົກປ້ອງ (ຕົວຢ່າງ ພະນັກງານ DPMU ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບວຽກງານການປົກປ້ອງ, 

ຊ່ຽວຊານດ້ານການປົກປ້ອງ ແລະ ດ້ານການຕ ີດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງ PPMU - 

ໃຫ້ເບີິ່ງແຜນວາດ ຂ້າງລ ່ມນີັ້).  

ການຮອ້ງທ ກ ສາມາດຍືິ່ນ ຜ່ານທາງອີເມວ, ຈົດໝາຍ, ແຟັກ, SMS, ການພົບປະ, ການ

ລົງກ ດຈະກໍາເຄືິ່ອນທີິ່, ຫ ື ຮູບແບບອືິ່ນໆ ທີິ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ື ດ້ວຍປາກເປົັ່າ. ອົງ

ການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ພາຍໃນທ້ອງຖີິ່ນ ກ ຍັງຈະມີບົດບາດ ສໍາຄັນ ໃນການຊ່ວຍອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ການຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງທ ກ ແລະ ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈ (ໃຫເ້ບ ິ່ງກ່ອງຂ ໍ້ມູນ ຂ້າງລ ່ມນີັ້). 

ທ ກຄໍາຮ້ອງທ ກ ຈະຖືກຈົດທະບຽນ ໂດຍໜ່ວຍງານຮັບຄໍາຮ້ອງທ ກ (DPMU / 

PPMU / NPMU) ໂດຍນໍາໃຊ້ ຮ່າງທີິ່ເປັນມາດຕະຖານ. ທ ກຄໍາຮ້ອງທ ກ ທີິ່ຍືິ່ນ ຕ້ອງ

ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ເປັນເອກະສານ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ ຢ່າງປອດໄພ. 

ຮັບຮູ,້ ປະເມີນ ແລະ ມອບໝາຍ 

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຂອງແຜນງານ ແລະ/ຫ ື ພະນັກງານ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ວຽກງານການປົກປ້ອງ 
ໃນລະດັບທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບ່ອນທີິ່ການຮ້ອງທ ກໄດ້ຖືກຍືິ່ນ (DPMU, PPMU, NPMU) 

ຕ້ອງຮັບຮູ້ ການຮັບເອົາ ຄໍາຮ້ອງທ ກ. ເຂົາເຈົັ້າ ກໍານົດວ່າ ການຮ້ອງທ ກ ຈະດໍາເນີນການ, 
ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມ ຂອງການຮ້ອງທ ກ ແລະ ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ທາງ
ດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ເພືິ່ອສະເໜີ ຂ ໍ້ແກ້ໃຂ ແຕ່ຕ ໍ່ການຮ້ອງທ ກ.  

ສະເໜີ ຂ ໍ້ແກ້ໄຂ 

ຈາກນັັ້ນ, ໜ່ວຍງານ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ໃນການສະເໜີ ຂ ໍ້ແກ້ໄຂ (ຕາມການມອບໝາຍ 
ຈາກພະນັກງານ ຂອງແຜນງານ ໃນຂັັ້ນຕອນ 2), ຈະສະເໜີ ທາງເລືອກຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້

ຮ້ອງທ ກ ແລະ ທ ກພາກສ່ວນອືິ່ນໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ ກ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ 

ສາມາດ ປະກອບມີ: i) ການຕອບສະໜອງ / ການປະຕ ບັດງານ ໂດຍກົງ ທາງດ້ານ

ການຈັດຕັັ້ງ, ii) ການປະເມີນ ແລະ ການດຶງເອົາຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມ, iii) ການ
ອ້າງອີງເຖ ງ ກົນໄກທີິ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ (ຕົວຢ່າງ ກົນໄກ ທີິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ ໃນໝວດຍ່ອຍ 
ກ່ອນໜ້ານີັ້, ເຊັົ່ນ ກົນໄກການຮ້ອງທ ກດ້ານຕ ລາການ), ຫ ື ເຂົາເຈົັ້າ ອາດສາມາດ ຕັດສ ນ

ວ່າ ການຮ້ອງທ ກ ແມ່ນບ ໍ່ມີເງືິ່ອນໄຂ ທີິ່ເໝາະສົມ.  

ສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຂ ໍ້
ແກ້ໄຂ 

ອີງຕາມ ຂ ໍ້ແກ້ໄຂ ທີິ່ໄດ້ສະເໜີ ໃນຂັັ້ນຕອນທີ 3, ພະນັກງານ ຂອງແຜນງານ, ຜູ້ຕາງ
ໜ້າ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ໃນການສືບສວນ ແລະ ສະເໜີທາງເລືອກ ໃນການແກ້ໄຂ ຈະພບົ
ກັບ ຜູ້ຮ້ອງທ ກ ແລະ ພາກສ່ວນອືິ່ນໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະຍາຍາມບັນລ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ທີິ່
ຖືກຍອມຮັບ.  

ຖ້າແມ່ນ, ຕົກລົງຕ ໍ່ຂ ໍ້ແກ້ໄຂ ຕາມບາດກ້າວ 5, ຖ້າບ ໍ່ແມ່ນ, ໃຫ້ອ ງໃສ່ ບາດກ້າວ 6 

5a.  ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ແລະ ການແກ້ໄຂ  

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ / ພະນັກງານ ຂອງແຜນງານ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ວຽກງານການປົກປ້ອງ ຈະມອບ

ໝາຍໃຫ້ພະນັກງານ ທີິ່ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວບຄ ມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຄໍາຮ້ອງທ ກ, ການ

ຕ ດຕາມ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ປະສ ດທ ພາບ ຂອງການແກ້ໄຂ.   
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ຂັັ້ນຕອນ ຂອງກນົໄກແກໄ້ຂ 
ການຮອ້ງທ ກ 

ລາຍລະອຽດ 

ທ ກຄໍາຮ້ອງທ ກ ທີິ່ຍືິ່ນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ຄະນະຄ ້ມຄອງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ 
ຮ່າງທີິ່ເປັນມາດຕະຖານ, ທີິ່ລວມມີ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສະຖານະພບ ຂອງທ ກການຮ້ອງທ ກ.  

5b.  ການຮ້ອງທ ກ ໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂ ແລະ ປິດລົງດ້ວຍ
ຜົນສໍາເລັດ 

ຖ້າຂ ໍ້ແກ້ໄຂ ມີຜົນສໍາເລັດ, ຄໍາຮ້ອງທ ກ ຈະຖືກແກ້ໄຂ ແລະ ປິດລົງ ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ. 
ບົດລາຍງານການຮ້ອງທ ກ ຫາ ຄະນະຄ ້ມຄອງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກສະຫລ ບແລະ 
ຍືິ່ນໂດຍ ພະນັກງານ ຂອງແຜນງານ ທີິ່ມີໜ້າທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ, ໂດຍຊີັ້ບອກວ່າ ການ
ຮ້ອງທ ກ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ຖືກປິດລົງ. 

5c.  ການຮ້ອງທ ກ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂ 

ຖ້າຂ ໍ້ແກ້ໄຂ ບ ໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ພະນັກງານ ຂອງແຜນງານ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ການ
ຄວບຄ ມ ແລະ ຕ ດຕາມການແກ້ໄຂ ຈະທົບທວນຄືນ ຄໍາຮ້ອງທ ກ ທີິ່ມີການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດການແກ້ໄຂ (ບາດກ້າວ 6).  

ຖ້າບ ໍ່ມີຂ ໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ຂ ໍ້ແກ້ໄຂ (ຂັັ້ນຕອນທີ 4)… 

ການທົບທວນ 
ການຮ້ອງທ ກ ທີິ່ຖືກກ່າວເຖີງ 
ຫ ື ປິດລົງ 

ຖ້າບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ພະນັກງານຂອງແຜນງານ / ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປົກປ້ອງ ຈະ
ທົບທວນ ເບີິ່ງຄໍາຮ້ອງທ ກ ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປົກປ້ອງ ໃນຄະນະຄ ້ມຄອງແຜນ
ງານແຫ່ງຊາດ. ເຂົາເຈົັ້າ ຈະພ້ອມກັນ ກໍານົດວ່າ ຈະປັບປ ງວ ທີການ ແລະ ສະເໜີ ຂ ໍ້ແກ້

ໄຂອືິ່ນໆ ທີິ່ເປັນທາງເລືອກ ຫ ືບ , ຫ ືເອົາການຮ້ອງທ ກ ໄປອ ງໃສ່ລະບົບໜຶິ່ງອີກ (ເຊັົ່ນ: 

ນ ຕ ກໍາ, ການບ ລ ຫານ, ພັກ, ຕ ລາການ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ປະເພນີ), ຫ ື ປິດລົງ.   

ເມືິ່ອລ ຖ້າຜົນຂອງການທົບທວນຄືນການຮ້ອງທ ກ, ການຮ້ອງທ ກ ທີິ່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ 

ອາດຈະຖືກອ້າງອ ງເຖ ງລະບົບອືິ່ນທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫ ື ປິດລົງ. 

ທ ກການຮ້ອງທ ກ, ລວມທັງ ຄໍາຮ້ອງທ ກທີິ່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ຈະຖືກບັນທຶກເປັນ

ເອກະສານ ທີິ່ນໍາໃຊ້ ຮ່າງທີິ່ເປັນມາດຕະຖານ, ແລະ ລາຍງານ ຫາ ຕົວແທນຂອງຄະນະ

ຄ ້ມຄອງແຜນງງານແຫ່ງຊາດ ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບວຽກງານການປົກປ້ອງ.  
ຂັັ້ນຕອນ ຂອງກນົໄກແກໄ້ຂ 
ການຮອ້ງທ ກ 

ລາຍລະອຽດ 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ໂຄງການ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມ ທັດ ແລະ ສົົ່ງເສີການດໍາລົງຊີວ ດ (I-GFLL): ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ. 
ລາຍລະອຽດ ຂອງລະບບົ. ສະບັບທີ 1, ເດືອນມ ຖຼຸນາ 2021. 

ກົນໄກການຮອ້ງທ ກລະດັບແຜນງານ ມີລາຍລະອຽດຢູ່ຂາ້ງລ ່ມນີັ້. ຄາໍຮ້ອງທ ກ ສາມາດຍືິ່ນໄດ ້ຜ່ານ 3 ຊ່ອງທາງ ຄື: ໜ່

ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັັ້ນບາ້ນ (VMU) ແມ່ນເປັນໂຄງສ້າງການຈັດຕັັ້ງບາ້ນ ສໍາລັບ ແກໄ້ຂຄາໍຮ້ອງທ ກ. ໜ່ວຍງານ VMU 

ມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະລາຍງານ ການຮ້ອງທ ກທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບແຜນງານ ໄປຫາ ທມີງານປົກປອ້ງ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ແມ່ນ

ຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ທີິ່ຖືກຮ້ອງຂ  ໃຫ້ສົົ່ງຕ ໍ່ ຄໍາຮ້ອງທ ກ ໄປຫາ ທມີງານການປົກປອ້ງ ຜ່ານທາງ ລະບບົ Cloud Data-

base (ຊືິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງການລາຍງານປກົກະຕ ). ອັນທີສາມແມ່ນ ມີສາຍດ່ວນຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ, ທີິ່ອະນ ຍາດໃຫ ້

ຜູ້ຮ້ອງທ ກ ຕ ດຕ ໍ່ໂດຍກົງ ຫາ ທີມງານປກົປອ້ງໄດ້ ພາຍໃນ 24 ຊົວໂມງຕ ໍ່ມືັ້ິ່/7 ມືັ້ຕ ໍ່ອາທ ດ. ທັນທີທີິ່ ຄໍາຮ້ອງທ ກໄດ້ມາ

ຮອດ ທມີງານການປົກປ້ອງ, ມັນຈະຖືກປະເມີນ (ເປັນທ ກອາທ ດ) ສໍາລັບ ການມີເງືິ່ອນໄຂ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ.   
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ຜ່ານທາງ ກົນໄກ, ຄໍາຮອ້ງທ ກ ສາມາດສົົ່ງໄດ ້ທີິ່: (1) ບາ້ນ, (2) ເມືອງ, (3) ແຂວງ, ແລະ (4) ລະດັບສູນກາງ. ນອກເ

ໜືອໄປຈາກກົນໄກສະເພາະແຜນງານ ທີິ່ໄດສ້ະເໜີແລ້ວ, ຄໍາຮອ້ງທ ກ ສາມາດຖືກຍືິ່ນ ຜ່ານທາງ ກົນໄກອືິ່ນໆ ທີິ່ຖືກນໍາ

ສະເໜີ ຢູ່ໃນໝວດຍ່ອຍກ່ອນໜ້ານີັ້, ດັົ່ງທີິ່ໄດລ້ະບ ໄວ ້ຢູ່ພາຍໃນ ແຜນງານ REDD+ ແລະ ແຜນງານ ER-P ແຫ່ງ

ຊາດ. ຂ ໍ້ມູນລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ ກຽ່ວກັບກົນໄກການຮອ້ງຮຽນ/ຮ້ອງທ ກຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ທີິ່ຢູ່ໃນສະພາບເງືິ່ອນໄຂ 

ຂອງ ໂຄງການ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ ກອບການວາງແຜນການພັດທະນາກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ.  

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ໂຄງການ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດປ່າໄມ້ ແບບພູມ ທັດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມຊີວ ດການເປັນຢູ່ (I-GFLL): ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ. ລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບລະບົບ. ສະບັບທີ 1, ເດືອນມ ຖຼຸນາ 2021. 

ການທບົທວນ ຄາໍຮອ້ງທ ກແບບບ ໍ່ເປນັທາງການ ແລະ ຕາມປະເພນີ  

ການປະຕ ບັດ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງ ຊຼຸມຊົນ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກ ມ່ສາສະໜາ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນການຄ ້ມຄອງຄວາມ

ຂັດແຍ່ງ ໄດຖ້ືກລວມເຂົັ້າໃສ່ໃນ ກົນໄກແກ້ໄຂຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນບາງກ ລະນີ, ກ ລະນີການຮ້ອງທ ກ ໄດ້ຖືກແກໄ້ຂ 

ແບບບ ໍ່ເປັນທາງການ ໂດຍຊຼຸມຊນົທ້ອງຖ ິ່ນ ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາ ຂອງ ຜູ້ນໍາຊຼຸມຊົນ ຫ  ື ຜູ້ນໍາທີິ່ເປນັເຈົັ້າກົກເຈົັ້າເລົົ່າ. 

ຫົວຫນ້າ DPMU, PPMU ຫ  ືNPMU (ຊືິ່ງຂຶັ້ນກັບວ່າ ໄດ້ຍືິ່ນຄາໍຮ້ອງທ ກບ່ອນໃດ), ຈະພ ຈາລະນາ ຄວາມຄ ດເຫັນ 

ຫ  ືຄໍາແນະນໍາ ຂອງຜູ້ນໍາ ທີິ່ມາຈາກ ທ ກກົນໄກແກ້ໄຂ ທີິ່ບ ໍ່ເປັນທາງການ ກ່ອນທີິ່ຈະຕັດສ ນໃຈທ ກຄັັ້ງ.  
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ການແກໄ້ຂ ການຮອ້ງທ ກ 

ເມືິ່ອ ຄາໍຮ້ອງທ ກ ໄດ້ຮັບການແກໄ້ຂ ແລະ ຝາ່ຍທີິ່ຍືິ່ນຄໍາຮອ້ງທ ກ ໄດ້ຍອມຮັບ ການແກ້ໄຂແລ້ວ, ຄວນລົງນາມໃສ່ໃນ 

ຂ ໍ້ຕົກລງົ ໂດຍທ ກພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງ. ບົດບັນທຶກການຮ້ອງທ ກທັງໝົດ ທີິ່ສ້າງຂຶັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຄວນ

ຖືກເກັບຮັກສາໄວ ້ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ກົນໄກທົບທວນການຮອ້ງທ ກ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສ.  

  

ການເຜຍີແຜ ່ແລະ ການປກູຈ ດສາໍນກຶ ກຽ່ວກບັ ກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກ 

ໃນຂະນະທີິ່ ກົນໄກການຮອ້ງທ ກ ຖືກວາງໄວ້ ເພືິ່ອເປັນເວທ ີສໍາລັບຍົກທ ກຄວາມກັງວົນ ໂດຍຝາ່ຍໃດຝ່າຍໜືິ່ງ, ມັນມີ

ຄວາມສໍາຄັນ ທີິ່ວາ່ ວ ທີການແກ້ໄຂ ຄໍາຮອ້ງທ ກ ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍ ໃຫ້ທ ກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງແລະ ສະມາຊ ກຊຼຸມຊົນ 

ໝົດທ ກຄົນ ທີິ່ຢູ່ພາຍໃນ ພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານ. ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ ຈະຖືກແຈກຢາຍ ໃຫໝົ້

ດທ ກພາກສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ຜ່ານທາງ: 

▪ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຫ າຍພາກສ່ວນ ຂອງແຜນງານ (ການປຶກສາຫາລື FPIC, ກອງປະຊຼຸມ, ແລະ 

ອືິ່ນໆ) 

▪ ກອງປະຊຼຸມເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ ແລະ ກອງປະຊຼຸມບາ້ນ, ລວມທັງ ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ທັງດ້ວຍປາກ

ເປົັ່າ ແລະ ວັດສະດ ທີິ່ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ 

▪ ແຜ່ນພັບ ກ່ຽວກັບກົນໄກການແກ້ໄຂຄາໍຮ້ອງ ທ ກ ຂອງ ແຜນງານ (ທີິ່ສ້າງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາທ້ອງຖ ິ່ນ), 

ທີິ່ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງທີິ່ຫ າກຫ າຍ ລວມທັງ ອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ. 

▪ ລວມເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງ ວັດຖຼຸອ ປະກອນການສືິ່ສານອືິ່ນໆ ທີິ່ຖືກອອກແບບ ແລະ ແຈກຢາຍ ໃນຊວ່ງໄລຍະ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນງານ. 

ລາຍງານຫາ GCF 

ໂຄງການ ແມ່ນມ ງ່ຫມັັ້ນ ທີິ່ຈະສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ກັບ ການຮ້ອງຮຽນ, ໃນຂະນະທີິ່ ຍັງປົກ

ປ້ອງຄວາມລັບ ຂອງ ຜູ້ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ. ຕ ໍ່ກັບບັນຫານີັ້, ນັບແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົັ້ນໄປ, ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງ

ໂຄງການ ແມ່ນຈະລວມມ ີໝວດຫຍ ໍ້ ທີິ່ເວົັ້າເຖີງ ຂະບວນການນໍາສະເໜີ GRM ແລະ ເມືິ່ອຄໍາຮອ້ງທ ກຖືກຍືິ່ນເຂົັ້າມາ

, ຈະລາຍງານຈ ານວນ ແລະ ລກັສະນະຂອງຄ າຮອ້ງທ ກ ທີິ່ໄດ້ຮັບ ແລະວ ທີການແກ້ໄຂ. ການລະບ ລາຍລະອຽດ ຂອງ 

ບ ກຄົນ ຈະບ ໍ່ລວມໃສ່.  

 

. 

  

  



 Page 185 

 

 

8 ນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັຄນົພືັ້ນເມອືງ ແລະ ການລວມເອາົສງັຄມົເຂົັ້າ
ຮວ່ມ 

 ນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ແລະ ຄວາມໝາຍ ຂອງມັນ ຕ ໍ່ ໂຄງການ 

ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ສໍາລັບ ໂຄງການ ແລະ ການຫ້າງຫາກະກຽມ ຂອງແຜນງານ ຍ້ອນວາ່ ມັນເປັນໂຕຜັກດັນ 

ນະໂຍບາຍຄົນພືັ້ນເມືອງ195 ຂອງ GCF (ຊຶິ່ງຕ ໍ່ຈາກນີັ້ ນະໂຍບາຍ ຈະຢູ່ໃນໝວດນີັ້). ນະໂຍບາຍ ຂອງ GCF ໄດ້ຖືກ

ຮັບຮອງ ໂດຍຄະນະບ ລ ຫານ ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2018 (ຂ ໍ້ຕົກລົງເລກທີ B.19/11). ບາງມາດຕາ ແລະ ຄວາມ

ຕ້ອງການ ທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສ ດ ຂອງມນັ ຖືກຍໍໍ້າຄືນ ຢູ່ໃນນີັ້ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລຶັ້ງເຄີຍ ກບັ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຫ າຍຂຶັ້ນ 

ກັບ ຄວາມຕ້ອງການເຫ ົົ່ານີັ້.196  

   

ນະໂຍບາຍ ແມ່ນການຍອມຮັບ ຂອງ GCF ຄື:  

“ສະຖານະພາບ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ສັງຄມົ ແລະ ນ ຕ ກາໍ ຂອງຄນົພືັ້ນເມືອງ ມັກຈະຈໍາກັດ ຄວາມອາດສາມາດ 

ຂອງເຂາົເຈົັ້າເລືັ້ອຍໆ ເພືິ່ອປກົປອ້ງສ ດ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ຕ ໍ່, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຢູ່ໃນ, ທີິ່ດ ນ, ອະນາເຂດ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ, ແລະ ອາດຈະຈໍາກັດ ຄວາມອາດສາມາດ 

ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມຢູ່ໃນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ການລ ເລີິ່ມພັດທະນາ ແລະ ການລງົມື
ປະຕ ບັດ ແກ້ໃຂ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. ຢູ່ໃນຫ າຍກ ລະນີ, ເຂົາເຈົັ້າ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການເຂົັ້າເຖງີ ທີິ່ເທົົ່າທຽມກັນ 

ຕ ໍ່ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງໂຄງການ, ຫ  ືຜົນປະໂຫຍດ ບ ໍ່ໄດ້ຖືກວາງແຜນ ຫ ື ນໍາສົົ່ງ ໃນຮູບແບບທີິ່ ເໝາະສົມສອດຄ່ອງ
ກັບວັດທະນາທໍາ, ແລະ ທ ກຄັັ້ງ ເຂົາເຈົັ້າ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການປກຶສາຫາລ ືເທົົ່າທີິ່ຄວນ ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບ ຫ  ືຈັດ
ຕັັ້ງປະຕ ບັດ ກ ດຈະກາໍ ທີິ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕ ໍ່ຊີວ ດ ຫ ື ຊຼຸມຊົນ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ.“ 

 

ຈ ດປະສົງຕົັ້ນຕ  ຂອງມັນ ແມ່ນມດັີົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

“ເພືິ່ອສະໜອງ ໂຄງສ້າງ ສໍາລັບ ຮບັປະກັນວ່າ ກ ດຈະກໍາ ຂອງ GCF ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໃນລັກສະນະ

ທີິ່ສົົ່ງເສີມ ການເຄົາລົບ, ສົົ່ງເສີມ, ແລະ ປົກປ້ອງ ຢ່າງເຕັມທີິ່ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ ຈົົ່ນກວາ່ວາ່ ເຂາົເຈົັ້າ (a) ໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດ ຈາກ ກ ດຈະກາໍ ແລະ ໂຄງການ ຂອງ GCF ຢູ່ໃນ ລັກສະນະທີິ່ສອດຄ່ອງກບັວັດທະນາທາໍ; ແລະ (b) ບ ໍ່ໄດ້

 
195 It is worth reiterating here that the GCF uses a broad definition of IP, and is not concerned about local terminologies. Moreover, 
This Policy applies whenever indigenous peoples are present in, have, or had a collective attachment or right to areas where GCF-
financed activities will be implemented. This includes indigenous peoples who, during the lifetime of members of the community or 
group, have lost collective attachment to distinct habitats or ancestral territories in the programme area because of forced severance, 
conflict, government resettlement programmes, dispossession of their land, natural disasters, or incorporation of such territories into 
an urban area. 
196 The Policy in its entirety is available at GCF’s website. 
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ປະສົບ ກັບ ຜົນກະທົບທີິ່ອັນຕະລາຍ ຫ ື ຈະເກີດສະທ້ອນກບັ ຈາກ ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ບັນດາກ ດຈະ
ກໍາ ທີິ່ GCF-ສະໜອງທຶນ.” 

 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ແມ່ນເປັນຂອງ ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ ແລະ ອງົການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອຢັັ້ງຢືນ ໃນລັກສະນະ ທີິ່
ເຮັດເປັນເອກະສານ ແລະ ມີຄວາມໂປງໃສ ທີິ່ສອດຄອ່ງກບັຈ ດປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍ. ຍັງຢ ໍ້າອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບວາ່ 

ເຂົາເຈົັ້າ “ຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການປະຕ ບັດ ໃຫ້ຖືກຕອ້ງຕາມ ກົດໝາຍທັງໝົດ ທີິ່ມີຜົນນໍາໃຊ ້ ຊຶິ່ງລວມມີ ກົດໝາຍ, 

ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງ ລັດ ຊຶິ່ງວາ່ໃນນັັ້ນ ກ ດຈະກໍາ ໄດ້ຖືກຈັດວາງ ແລະ ມີຂ ໍ້ຜູກມດັ ຂອງລັດ ທີິ່ມີ
ຜົນນໍາໃຊ້ໂດຍກົງ ຕ ໍ່ກ ດຈະກໍາ ຢູ່ພາຍໃຕ້ ສົນທ ສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ”. ເພາະສະນັັ້ນ, ການປະຕ ບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ສອດຄອ່ງ ຈະຕ້ອງສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນ ທັງກົດໝາຍທ້ອງຖີິ່ນ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບ ສ ດທ ມະນ ດ ແລະ ສົນທ ສັນຍາ
ອືິ່ນໆ ທີິ່ລັດຍອມຮັບ.  

 

ນະໂຍບາຍ ມີຫ ັກການຊີັ້ນໍາ ແປດຢ່າງ ທີິ່ລວມມ ີຂະບວນການ FPIC, ທີິ່ສົົ່ງເສີມສ ດ ຕ ໍ່ທີິ່ດ ນ, ເຄາົລບົ ຫ ັກການ ຂອງ

ສົນທ ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສ ດທ ມະນ ດ, ILO 169 ແລະ UNDRIP, ເຄົາລບົ ຄວາມຮູ້ຕາມປະເພນີ ແລະ ລະບົບຊີວ ດການ

ເປັນຢູ່ ແລະ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ ການເຂົັ້າເຖີງ ໂດຍ ຄນົພືັ້ນເມືອງ ຕ ໍ່ ກອງທຶນ GCF. 

 

ການຮັບຮູ້ ຂອງ GCF ຕ ໍ່ ສ ດຂອງຄົນພືັ້ນເມອືງ ໄດ້ສະແດງຜົນອອກມາ ເປັນມາດຕະການຫ າຍຢ່າງ ທີິ່ເຂັັ້ມງວດ 

ທີິ່ລວມຢູ່ໃນນະໂຍບາຍ ຊຶິ່ງຈະຖກືຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຢູ່ບ່ອນທີິ່ມີຄົນພືັ້ນເມືອງ (ຢູ່ ສປປລາວ – ກ ມ່ຊນົເຜົົ່າທີິ່ມີພາສາ ບ ໍ່

ແມ່ນ ລາວ-ໄຕ). ນະໂຍບາຍ ປ່ອຍໃຫ້:  

“GCF ຄາດຫວັງ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງ ທ ກຜົນກະທົບສະທ້ອນກັບ ທີິ່ ກ ດຈະກໍາຂອງຕົນ ອາດຈະມີຕ ໍ່ ສ ດ, ຜົນ

ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ ຂອງ ຄົນພືັ້ນເມອືງ, ແລະ ເມືິ່ອການຫ ີກລ້ຽງ ເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້ ທີິ່ຈະຫ ຼຸດ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ 
ແລະ/ຫ ື ຊົດເຊີຍ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ ສໍາລັບ ຜົນກະທົບດັົ່ງກາ່ວ, ໃນລັກສະນະທີິ່ສອດຄ່ອງ 

ແລະ ປັບປ ງ ຜົນໄດ້ຮັບ ຕະຫ ອດເວລາ. ມັນຢືນຍັນ (ໜ້າ. 6) ວ່າ ການນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍນີັ້ ຈະບ ໍ່ມຂີ ໍ້ຈໍາກັດ ຍອ້ນ

ຂາດ ການຮັບຮູ້ ນ ຕ ກາໍ ຫ  ືການກໍານົດ ຄົນພືັ້ນເມືອງ ໂດຍລັດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ມັນຍງັຈະບ ໍ່ມີຂ ໍ້ຈໍາກັດ ຍອ້ນ 

ສະຖານະພາບທາງນ ຕ ກາໍ ຂອງ ການອອກໃບຕາດ ນຄົນພືັ້ນເມືອງ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອະນາເຂດ.” 

 

ໜຶິ່ງໃນຈໍານວນນ ຍາມ ທີິ່ມຄີວາມສໍາຄັນ ຂອງນະໂຍບາຍ ແມ່ນກຽ່ວຂ້ອງກັບ “ການຍາ້ຍຖີິ່ນຖ່ານໃໝ່ ແບບບ ໍ່ສະໝກັ

ໃຈ.” ມັນຖືກໍານົດ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

“ການຮົົ່ວໄຫ ທາງກາຍະພາບ (ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່, ການສູນເສຍ ທີິ່ດ ນຢູ່ອາໃສ ຫ ື ການສູນເສຍ), ການຮົົ່ວໄຫ 

ທາງເສດຖະກ ດ (ການສູນເສຍທີິ່ດ ນ, ຊັບສ ນ ຫ ື ການເຂົັ້າເຖີງຊບັສ ນ, ທີິ່ລວມມີ ອັນທີິ່ນໍາໄປສູ່ ການສູນເສຍ 
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ແຫ ່ງລາຍຮັບ ຫ  ືວ ທີການດໍາລງົຊີວ ດອືິ່ນໆ), ຫ ື ທັງສອງຢ່າງ, ທີິ່ມີສາເຫດມາຈາກ ການເອາົທີິ່ດ ນ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ

ກັບໂຄງການ ຫ ື ຂ ໍ້ຈໍາກັດ ຕ ໍ່ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ”. 

 

ອັນທີິ່ພົວພັນຢ່າງສະນ ດແໜ້ນ ສໍາລັບ ໂຄງການນີັ້ ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງ ການຮົົ່ວໄຫ  ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ທີິ່ມີ

ສາເຫດມາຈາກ ການຈໍາກັດ ການນໍາໃຊ້ປ່າເລົົ່າ ຂອງກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ສໍາລັບ ການເຮັດໄຮ່ຢູ່ເຂດເນີນສູງ ໃນອະນາຄົດ. ໃນ

ເວລາດຽວກັນ, ຖາ້ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ເກີດຂຶັ້ນ, ປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ສໍາລັບ ການສູນເສຍ ໃນລັກສະນະ 

ທີິ່ເຂົາເຈົັ້າເຫັນດີ. 

 

ອີກອັນໜຶິ່ງ ຂອງຈ ດປະສົງ ນະໂຍບາຍ GCF ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທີິ່ດ ນ ກ່າວວາ່:  

“ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ເຄົາລົບ ສ ດຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ ໃນການເປັນເຈົັ້າຂອງ, ນໍາໃຊ້, ພັດທະນາ ແລະ ຄວບຄ ມ ທີິ່

ດ ນ, ອະນາເຂດ, ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີິ່ເຂາົເຈົັ້າເປັນເຈົັ້າຂອງ ດ້ວຍເຫດຜົນ ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງຕາມປະເພນີ ຫ  ື
ການຄອບຄອງ ຫ ືື ນໍາໃຊ້ອືິ່ນໆ ຕາມປະເພນີ, ຫ ືບ ໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ ກ ລວມທງັ ໂຕທີິ່ໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນ.”   

 

ແນ່ນອນ, ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ກ່ຽວຂອ້ງກັບ ການເຄົາລົບ ການຄ ້ມຄອງທີິ່ດ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ 

ທີິ່ລວມມ ີຄວາມຮູ້ຕາມປະເພນີ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນການຄ ້ມຄອງຈັດສັນນີັ້.  

 

ໃນຄະນະທີິ່ມີການສະໜອງ FPIC ທີິ່ເລັງໃສ່ ຂະບວນການ, ນະໂຍບາຍ ຍງັຕ້ອງການ ການປຶກສາຫາລື ທີິ່ມີຄວາມໝ

າຍ ທີິ່ຖືກກາໍນົດ ຄື: 

“ຂະບວນການແບບສອງທາງ ຄື: (a) ເລີັ້ມຕົັ້ນໄວ ຢູ່ໃນ ຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການ ເພືິ່ອລວບລວມມ ມ

ມອງ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ກຽ່ວກັບ ບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ລາຍງານ ການອອກແບບໂຄງການ; (b) ຊຼຸກຍູ້ ຄໍາຄ ດ

ເຫັນຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ໃນນາມເປັນວ ທີທາງ ໃນການລາຍງານ ການອອກແບບໂຄງການ 
ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ໂດຍ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ໃນ ການກໍານົດ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່
ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; (c) ສືບຕ ໍ່ ບົນພືັ້ນຖານທີິ່ຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ໃນຄະນະທີິ່ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີິ່ເພີິ່ມ

ຂຶັ້ນ; (d) ແມ່ນອ ງໃສ່ ການເປີດເຜີຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ມູນທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ, ໂປງ່ໃສ, ມີຈ ດປະສົງ, ມີ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ເຂົັ້າເຖີງງາ່ຍ ໃນກອບເວລາ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດ ມີການປຶກສາຫາລ ືທີິ່ມີຄວາມໝາຍ ກັບ ຜູ້ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຮູບແບບທີິ່ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນາທໍາ, ເປັນພາສາທ້ອງຖີິ່ນ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າໃຈ

ໄດ້ ສໍາລັບ ຜູ້ມີສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ; (e) ພ ຈາລະນາ ແລະ ຕອບຄໍາຄ ດເຫັນ; (f) ສະໜັບສະໜູນ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຢ່າງ

ຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ແບບກວມລວມ ກບັໂຄງການ ທີິ່ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ຝາ່ຍຕ່າງໆ; (g) ປາສະຈາກ ການຈັດການຈາກ
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ພາຍນອກ, ການແຊກແຊງ, ການບັງຄັບ, ການຈໍາແນກ, ແລະ ການຂົົ່ມຂູ;່ ແລະ (h) ຖືກສ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ 

ເປີດເຜີຍ.” 

ການສືບຕ ໍ່ຍໍໍ້າຄືນ “ການປຶກສາຫາລື ທີິ່ມີຄວາມໝາຍ” ແມ່ນຖືກກໍານົດຢູ່ໃນນີັ້:  

“ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ ຈະຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການຮັບປະກັນວາ່ ຊຼຸມຊົນຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫ ື ທີິ່ບາງທີຈະ

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ກ ດຈະກໍາ ໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລ ື ຢ່າງຄກັແນ່ ໃນລັກສະນະທີິ່ ສະໜອງໂອກາດ ໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າ ໃນການສະແດງ ມ ມມອງ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນທ ກດ້ານ ກ່ຽວກັບກ ດຈະກໍາ ແລະ ປອ່ຍໃຫ້ ອງົການທີິ່ຖືກ

ຍອມນັບ ພ ຈາລະນາ ແລະ ຕອບສະໜອງ ຄວາມກັງວົນຂອງເຂາົເຈົັ້າ. ໃນການຮັບປະກັນ ໃຫມ້ີການປຶກສາຫາລ ື

ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມປີະສ ດທ ພາບ ແລະ ມີການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງບັນດາຊຼຸມຊົນທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 
ປະຊາຊົນຜູ້ທີິ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ, ອງົການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ ຈະເອົາຂະບວນການຂອງຕົນ ໄປຕາມລວງດຽວກັບ 

ຫ ັກການປະຕ ບັດ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ແລະ ຈະໃຫ້ຂ ໍ້ມູນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ສາມາດເຂາົ
ເຖີງໄດ້ ໂດຍສາທາລະນະຊົນ ໂດຍອ  ງຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ນະໂຍບາຍເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ ຂອງ GCF ແລະ 

ນະໂຍບາຍສະບັບນີິ່. 

 

ເມືິ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ທີິ່ຈະເກດີຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ຄົນພືັ້ນເມືອງ, ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮບັ ຮ່ວມກັບ ປະຊາຊົນ

ພືັ້ນເມືອງ ຈະກະກຽມ IPP ຫ ,ື ຖ້າກ ດຈະກໍາ ຫ  ືທີິ່ຕັັ້ງສະເພາະ ບ ໍ່ທັນຖືກກໍານົດເທືິ່ອ, IPPF. ຂອບເຂດ ແລະ 

ມາດຕາສ່ວນ ຂອງ IPP ຫ  ື IPPF ຈະມີຄວາມເໝາະສົມ ຕ ໍ່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ທີິ່ເປນັໄປໄດ້ ຂອງ

ໂຄງການ. IPPF ຈະລວມມ ີລາຍລະອຽດ ຕ ໍ່ ຂະບວນການ ແລະ ແຜນການ ຈົົ່ນກວ່າວ່າ ກ ດຈະກໍາອັນສະເພາະ 

ໄດ້ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນະໂຍບາຍນີັ້ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ GCF 

ແລະ ມາດຕະຖານ ESS, ຊຶິ່ງລວມມີ ຂ ໍ້ກໍານົດ ສໍາລັບ ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ IPP ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ 

ທີິ່ໄດ້ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນະໂຍບາຍນີັ້. IPPF ແລະ IPP ຈະຕືິ່ມເຕັມ ບົດປະເມີນສັງຄົມ ຂອງ ໂຄງການ 

ແລະ ແຜນງານ ທີິ່ສະເໜີໃຫ້ GCF ສະໜອງເງ ນ ແລະ ກໍານົດທ ດທາງ ໃຫ້ແກ່ ບັນຫາ ແບບສະເພາະເຈາະຈົງ ທີິ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການແກ້ໃຂ ຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງຄົນພືັ້ນເມອືງ ທີິ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ.“ 

 

ນະໂຍບາຍຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF´ ກາໍນົດທ ດທາງ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ສໍາລັບ ແຜນງານ/ ໂຄງການ ເມືິ່ອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດ ລວມມີ ທັງຄົນພືັ້ນເມອືງ ແລະ ທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນພືັ້ນເມືອງ: 

“ເມືິ່ອຄົນພືັ້ນເມອືງ ບ ໍ່ເປັນພຽງແຕ່ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທົົ່ານັັ້ນ ສໍາລັບ ກ ດຈະກາໍ ທີິ່ຖືກສະເໜີ ໃຫ້ GCF ສະ

ໜອງເງ ນ, ເອກະສານແຜນງານ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ອາດຈະ ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນດ້ານຮູບແບບ ແລະ ການນໍາ
ສະເໜີ ແລະ ຈະໄດ້ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນະໂຍບາຍນີັ້ ຍກົເວັັ້ນ ຮູບແບບ ແລະ ການນໍາສະເໜີ. ອງົການທີິ່

ຖືກຍອມຮັບ ຈະອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ GCF-ສະໜອງເງ ນ ໃນລັກສະນະ ທີິ່ສະໜອງ 
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ຄົນພືັ້ນເມືອງ ດ້ວຍການເຂົັ້າເຖີງ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງໂຄງການ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. ຄວາມກງັວົນ ຫ ື ຄວາມ

ຕ້ອງການ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໃຂ ຜ່ານທາງ ການປຶກສາຫາລື ທີິ່ມຄີວາມໝາຍ, ທີິ່ລວມມ ີ
ຂະບວນການ ຊອກຫາ ແລະ ຮບັເອົາ ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແບບອ ດສະຫ ະ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ 
ແລະ ການສ້າງເອກະສານ ຈະສັງລວມ ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລ ືພ້ອມທງັ ອະທ ບາຍວາ່ ບັນຫາຂອງຄນົພືັ້ນເມືອງ 
ໄດ້ຖືກແກ້ໃຂ ແນວໃດ ໃນການອອກແບບ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ GCF-ສະໜອງເງ ນ. ການຫ້າງຫາກະກຽມ ສໍາລັບ 

ການປຶກສາຫາລື ທີິ່ສືບຕ ໍ່ ໃນຊ້ວງໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ຕ ດຕາມ ກ ຍງັຈະໄດ້ອະທ ບາຍ.  

ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮບັ ຈະກະກຽມ ແຜນທີິ່ກໍານົດກອບເວລາທີິ່ຈະບັນລ ຄາດໝາຍ ເຊັົ່ນ IPP, ທີີິ່ກາໍນົດ ມາດ

ຕະການ ຫ  ື ການປະຕ ບັດ ທີິ່ຖກືສະເໜີ. ຢູ່ໃນບາງເງືິ່ອນໃຂ, ແຜນພດັທະນາຊຼຸມຊນົ ທີິ່ເຊືິ່ອມໂຍງກນັ ຢາ່ງ

ກວາ້ງຂວາງ ຈະຖືກສ້າງຂຶັ້ນ, ຊຶິ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ ຂອງ ກ ດຈະກາໍ ທີິ່ GCF-ສະໜອງ

ເງ ນ ແລະ ລວມເອົາ ຂ ໍ້ມູນທີິ່ຈໍາເປນັ ທີິ່ພົວພັນກັບ ຄົນພືັ້ນເມືອງທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ແຜນພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ອາດ

ຈະເໝາະສົມ ໃນສະພາບເງືິ່ອນໃຂ ທີິ່ກ ່ມຄົນອືິ່ນໆ ນອກຈາກ ຄນົພືັ້ນເມືອງ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ທີິ່ມາຈາກ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ GCF-ສະໜອງເງ ນ, ເມືິ່ອ ຄົນພືັ້ນເມືອງ ມີຫ າຍກວາ່ ໜຶິ່ງກ ່ມ ທີິ່

ຈະໄດ້ລວມເຂົັ້ານໍາ ຫ ື ເມືິ່ອ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການແບບແຜນງານ ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ຫ ື ລະດັບຊາດ ລວມເອາົ
ກ ່ມປະຊາກອນ ອືິ່ນໆ.“  

 

ເມືິ່ອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ ທີິ່ມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມນໍາ, ໄດ້ຕົກລົງ ທີິ່ຈະພັດທະນາ 

“ກອບການວາງແຜນ ການພັດທະນາ ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ” (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ບົດ ESIA) ສໍາລບັ ແຜນງານ GCF, ທີິ່

ໄດ້ທໍາໜ້າທີິ່ເປັນພືັ້ນຖານ ສໍາລບັ ແຜນພັດທະນາກ ມຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ຖກືສ້າງຂືັ້ນ ແກ ່ໂຄງການ 2 (ເອກະສານຊ້ອນທ້ອນຍ 

6d ກ່ຽວກບັ FP). 

 ການປຶກສາຫາລ ືຂອງກ ່ມຊນົເຜົົ່າ ໃນການສາ້ງແຜນ PRAP ແລະ ແຜນງານຫ ຼຸດຜອ່ນ

ອາຍເຮອືນແກວ້ 

ກ່ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລ ື ໃນຂອບເຂດ ຂອງ ການອອກແບບ ແຜນ PRAP ແລະ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນ

ແກ້ວ, ຂະບວນການປກຶສາຫາລື ທີິ່ກວາ້ງຂວາງ ໄດ້ເກີດຂຶັ້ນ, ຊຶິ່ງວາ່ ໃນນັັ້ນ ມີ ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຈາກກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີິ່

ແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ (ໃຫ້ເບີິ່ງຕົວເລກ ລ ່ມນີັ້). ການປກຶສາຫາລ ືກັບ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນ ຕ ໍ່ໄປ ເພືິ່ອສະ

ໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາ ແຜນງານ GCF, ແລະ ຖືກອະທ ບາຍ ເປັນລາຍລະອຽດ ທີິ່ຫ າຍຂຶັ້ນ ຢູ່ພາຍໃນ ກອບການ

ວາງແຜນ ການພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ສໍາລັບ ແຜນງານ. ຢູ່ໃນຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການ 2, ໄດ້ດໍາ

ເນີນ ການປຶກສາຫາລືຕືິ່ມອີກ ກບັ ບັນດາກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ, ຊືິ່ງມີການອະທ ບາຍລາຍລະອຽດຫ າຍຂຶັ້ນ ຢູ່ໃນ ແຜນພັດທະນາ

ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ຖືກສ້າງຂືັ້ນ ສໍາລັບໂຄງການ 2 (ໃຫເ້ບ ິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6d ກຽ່ວກັບບົດສະເໜີຂ ການສະໜອງ

ທຶນ).  
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ຮບູ 15. ອງົປະກອບ ຂອງກ ມ່ຊນົເຜົົ່າ ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ແຜນງານຫ ຼຸດຜອ່ນການປອ່ຍອາຍເຮອືນແກວ້ 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ເອກະສານແຜນງານ ຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 
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 ຂ ໍ້ກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການ ສາໍລັບ ແຜນພດັທະນາກ ມ່ຊນົເຜົົ່າ ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ 

ມີຫ າຍກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ມີຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ ໄດ້ຕາມ ມາດຖານເງືິ່ອນໃຂ ກ່ຽວກບັ ຄົນພືັ້ນເມອືງ ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ແລະ ຂອງ GCF ຊຶິ່ງສາມາດ ຖກືກໍານົດ ໂດຍ ລັກສະນະຕ ໍ່ໄປນີັ້:  

▪ ມ ີເອກະລກັ ສະເພາະຕົນ ໃນນາມເປັນສະມາຊ ກ ຂອງ ກ ມ່ວັດທະນາທາໍສັງຄມົຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ 

ແລະ ມີການຮັບຮູ້ ເອກະລັກນີັ້ ໂດຍຝ່າຍອືິ່ນ;  

▪ ມີການລວມຕົວຢູ່ ແບບລວມໝູ ່ໃນທີິ່ຢູ່ອາໃສ ທີິ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານພູມສັນຖານ, ອະນາເຂດ ຂອງ

ບັນພະບ ລ ດ, ຫ  ືພືັ້ນທີິ່ ຂອງ ການນໍາໃຊ້ ຫ ື ຄອບຄອງ ຕາມລະດູການ ລວມທັງ ຕ ໍ່ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢູ່

ໃນ ທີິ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ອະນາເຂດ ເຫ ົົ່ານີັ້;  

▪ ມີລະບົບທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ, ເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ ຫ  ືການເມອືງ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ທີິ່ແຕກຕ່າງ ຫ ື ແຍກ

ຈາກ ລະບົບ ຂອງ ສັງຄມົ ຫ ື ວັດທະນາທໍາໃຫຍ່; ແລະ 

▪ ມີພາສາ ຫ ື ພາສາທອ້ງຖີິ່ນ ທີິ່ແຕກຕ່າງ, ຊຶິ່ງມັກຈະແຕກຕ່າງ ຈາກ ພາສາທາງການ ຫ ື ພາສາ ຂອງປະເທດ ຫ ື 

ພາກພືັ້ນ ທີິ່ເຂາົເຈົັ້າດໍາລງົຊີວ ດຢູ່. ສ ິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ລວມມີ ພາສາ ຫ ື ພາສາທອ້ງຖີິ່ນ ທີິ່ໄດ້ເກີດຂຶັ້ນ ແຕ່ບ ໍ່ມີໃນ

ປັດຈ ບັນ ຍ້ອນຜົນກະທບົທີິ່ເຮັດໃຫ້ມັນ ມີຄວາມຫຍ ງ້ຍາກ  ສໍາລບັຊຼຸນຊົນ ຫ ື ກ ່ມຄົນ ເພືິ່ອຮັກສາ ພາສາ ຫ ື 

ພາສາທອ້ງຖີິ່ນ ທີິ່ແຕກຕາ່ງກັນ. 

 

ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມທ ດທາງ ຂອງ ນະໂຍບາຍ GCF, ກອບການວາງແຜນ ພັດທະນາ ຂອງກ ່ມຊນົເຜົົ່າ ໄດ້ຖືກສ້າງ

ຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ໄດ້ຮັບການລາຍງານ ແລະ ປຶກສາ ຢ່າງເຕັມທີິ່ 
ພ້ອມທັງ ໄດ້ຮັບການສະໜອງໂອກາດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຢ່າງພຽງພ  ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໃນ

ການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການກໍານົດ ການຫ້າງຫາກະກຽມ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ, ການດໍາເນີນງານ 

ລວມທັງ ການປິດໂຄງການ. ມັນສະໜອງ ກອບວຽກ ສໍາລັບ ຄ ມ້ຄອງ ຜົນກະທົບ ທາງລົບ ທີິ່ອາດເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ແບບບ ໍ່

ຕັັ້ງໃຈ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ພົວພັນ ກັບ ບັນດາກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ກ ່ມ

ຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ສາມາດ ຮັບເອາົຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການ ໃນລກັສະນະ ທີິ່ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ ເກີດມ ການປຶກສາຫາລ ືທີິ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ກວມລວມ ຕະຫ ອດ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ
ງານ.    

 

ອີງຕາມປະສົບການ ຈາກ ໂຄງການ 1, ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໄດ້ຖືກສ້າງລາຍລະອຽດຂືັ້ນ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການ

ກະກຽມໂຄງການ 2. ເມືິ່ອກ ່ມຊນົເຜົົ່າຕ່າງໆ ສະເໜີໜ້າ, ການປະຕ ບັດງານພ ເສດ ແມ່ນຈະເປັນສ ິ່ງຈໍາເປັນ ເພືິ່ອທີິ່ຈະ
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ປົກປອ້ງ ສະຖານະພາບ ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກ ດຂອງເຂາົເຈົັ້າ, ແລະ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງ ການຈໍາກັດ ຄວາມອາດ

ສາມາດ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນການຢືນຍັນ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສ ດ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ຢູ່ໃນປາ່ໄມ້, ທີິ່ດ ນ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນອືິ່ນໆທີິ່ປະສ ດທ ຜົນ.  

 

 ຄາໍແນະນາໍ ສາໍລບັ ດາໍເນນີແຜນພດັທະນາ ກ ່ມຊນົເຜົົ່າ 

ໃນຄະນະທີິ່ ນະໂຍບາຍຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ ກອງທຶນ GCF ມີຄວາມຕ້ອງການ ທີິ່ເຂັັ້ມງວດ, ມັນຍັງກໍານົດ ບັນດາ

ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮບັ ທີິ່ມໂີອກາດ ໃນການເຂົັ້າເຖງີ ກອງທຶນຕ່າງໆ ຂອງ GCF ເພືິ່ອເພີິ່ມການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ ແມ່ຍ ງ 

ແລະ ຜູ້ຊາຍ ຈາກເຜົົ່າຕ່າງໆ ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ. ບາງຄາໍແນະນໍາ ແບບລວມໆສໍາລັບ ການອອກແບບແຜນງານ, ທີິ່ອ ງ

ບາງສ່ວນໃສ່ ບັນຊລີາຍການ ຂອງມາດຕະການ GCF ຢູ່ໃນຫ າຍໆ ນະໂຍບາຍ, ຖືກກາໍນົດໃນນີັ້. 

 

“ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ ອາດຈະລວມມີ ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວ ຊາການ ຫ ື ດ້ານການເງ ນ ທີິ່ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ 

ຂອງ ກ ດຈະກາໍ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງເງ ນ ຈາກ GCF ສໍາລັບ ການກະກຽມແຜນ, ຍ ດທະສາດ ຫ ື ກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆ ທີິ່

ມີເຈດຈໍານົງ ທີິ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ການພ ຈາລະນາ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ ຢູ່ໃນການປະຕ ບັດ
ງານ ກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ສອດຄອ່ງກບັ ສ ດອໍານາດ ຂອງ GCF. ຍກົຕົວຢ່າງວາ່ ສ ິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ 

ອາດຈະລວມມ ີການລ ເລີິ່ມຫ າຍຢ່າງ ທີິ່ຖືກອອກແບບ, ເພືິ່ອ  

(a) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ນ ຕ ກໍາພາຍໃນທ້ອງຖີິ່ນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ເຖີງ ການຈັດການ ຄອບຄອງທີິ່

ດ ນ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ;  

(b) ແກ້ໃຂບົດບາດຍ ງຊາຍ, ການແບ່ງປັນທາງດ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນຫາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກ ່ມຄົນຫ າຍ

ຮ ້ນ ທີິ່ເກີດຂຶັ້ນ ກັບ ຄົນພືັ້ນເມືອງ; 

(c) ປົກປ້ອງຄວາມຮູທ້າງປະເພນີ ຜ່ານທາງ ສ ດກ່ຽວກັບຊັບສ ນທາງປັນຍາ;  

(d) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ ່ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ ການວາງແຜນພັດທະນາ 

ຫ ື ໃນແຜນງານຕ່າງໆ;  

(e) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ ່ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ທີິ່ສະໜອງ ການບ ລ ການ ແກ່ ຄົນ

ພືັ້ນເມືອງ; ແລະ 

(f) ສົົ່ງເສີມ ການລວມເອົາ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ຂອງ ແມ່ຍ ງຄົນພືັ້ນເມືອງ ແລະ ກ ່ມຄົນອືິ່ນໆ 

ທີິ່ຖືກມອງຂ້າມ ເຊັົ່ນ ຄົນເສຍອົງຄະ." 
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ນະໂຍບາຍຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ກ່າວວາ່ “ເມືິ່ອກ ດຈະກໍາ ທີິ່ສະເໜີໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜອງເງ ນ ຈາກ GCF ອາດ

ຈະຕ້ອງການ ການສ້າງສ ດ ທີິ່ຖືກຮັບຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຕ ໍ່ ທີິ່ດ ນ ແລະ ອະນາເຂດ, ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ, ທີິ່ເຮັດວຽກ 

ຮ່ວມກັບລັດ ແລະ ປະຊາຊົນພືັ້ນເມືອງ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຈະກະກຽມແຜນ ເພືິ່ອຮບັປະກັນ ການຮັບຮູ້ ທາງດ້ານນ ຕ 

ກໍາ ຕ ໍ່ກັບ ສ ດຕ ໍ່ຊັບສ ນດັົ່ງກ່າວ ໂດຍອ ງຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ຜູກມັດ ທີິ່ມີຜົນນໍາໃຊໄ້ດ້ ຂອງລັດ ທີິ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ ໂດຍ
ກົງ ຕ ໍ່ ກ ດຈະກໍາ ຢູ່ພາຍໃຕ້ ສົນທ ສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ສາກົນ ທີິ່ກຽ່ວຂອງ, ທໍານົບທາໍນຽມ, ປະເພນີ ແລະ ລະບົບການ

ຄອບຄອງທີິ່ດ ນ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ.” 

 

ຄໍາແນະນໍາ ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຄວນຈະໄດ້ຮບັການພ ຈາລະນາ ໃນເວລາສ້າງ ແຜນພັດທະນາ ຂອງກ ່ມຊົນເຜົາ: 

ການວາງແຜນ ການພດັທະນາ 

▪ ມີຄວາມພະຍາຍາມ ທີິ່ໜັກແໜ້ນ ໃນການຜັກດັນ ໃຫ້ມີໃບຕາດ ນຊຼຸມຊົນ (ຫ ື ຂອງສະຫະກອນ) ໃນອະນາຄົດ 

ເມືິ່ອມີຄວາມເໝາະສົມ ສາໍລບັ ບນັດາຊຼຸມຊົນຂອງຊົນເຜົາ ໂດຍສະເພາະ ສໍາລບັ ປ່າຊົມໃຊ້ ຂອງບາ້ນ. 

▪ ສໍາລັບການເຮັດວຽກ ໄປຕາມ ທ ດທາງ (a) ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊືິ່ຂອງ GCF ຂາ້ງເທີງ, ການສະໜັບສະໜູນ ບ ໍ່ພຽງ

ແຕ່ ສໍາລັບ ການເຊືິ່ອມໂຍງ REDD+ ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາເທົົ່ານັັ້ນ ແຕ່ກ ຍັງ ສາໍລັບ ການຮັບເອົາການ

ພັດທະນາ ທີິ່ຈະມີມາຈາກ ການສະໜັບສະໜູນ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າໃນອະນາຄົດ ດ້ວຍ ການອອກໃບຕາດ ນຊຼຸມຊົນ ແລະ 
ລະບຽບການທີິ່ບ ໍ່ເຄັົ່ງຄັດ ກ່ຽວກບັ ປາ່ຊົມໃຊ້ ຂອງບ້ານ.  

 

ມາດຕະການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ກ ມ່ຊນົເຜົົ່າ 

▪ ຫ ັງຈາກຂ ໍ້ (d) ຂ້າງເທງີ, ແຜນງານ ຄວນຈະສ້າງມາດຕະການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ສໍາລັບ ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 

ທີິ່ມາຈາກບັນດາກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈົົ່ນກວາ່ ເຂົາເຈົັ້າ ຈະສາມາດ ເຂົັ້າຮ່ວມໄດ້ດີ ກັບແຜນງານ ແລະ 

ບາງທີ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຂະບວນ FPIC ຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ ໂດຍອ ງໃສ່ ຄວາມຮູ້ ກຽ່ວກັບສ ດ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ 

ທີິ່ໄດ້ຮັບການປັບປ ງ. 

▪ ຫ ັງຈາກ ຂ ໍ້ (e) ຂ້າງເທງີ, ໃຫ້ສ້າງ ມາດຕະການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແກ ່ພະນັກງານລັດ  (ແລະ ອາສາສະໝັກ) 

ເພືິ່ອປັບປ ງ ຄວາມຮູ້, ອະຄະຕ  ແລະ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ທີິ່ເລັງໃສ່ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງກ່ຽວພັນກບັ 

ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງເພດ).  

ການມສີວ່ນຮວ່ມ ຂອງອງົການຈດັຕັັ້ງສງັຄມົ 

▪ ເຖີງແມ່ນວ່າ ມີຄວາມອາດສາມາດ ທີິ່ຈໍາກັດກ ຕາມ, ອງົການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ຄວນຈະໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ ສໍາ

ລັບ ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນການຊ່ວຍ ຂະບວນການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂະບວນການ FPIC ຢູ່

ໃນບ້ານທີິ່ຖືກເລືອກ. ການສະໜັບສະໜູນ ໄວໜ ່ມທີິ່ມາຈາກ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແມ່ຍ ງໄວໜ ມ່) ໃຫ້
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ມີຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ໃນການເປັນຜູ້ຝຶກງານ ກັບ ອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ ອາດຈະເປັນຫົນທາງ ທີິ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້

ປະຊາຊົນ ເຮັດວຽກນໍາກັນ ເພືິ່ອປັບປ ງການສືິ່ສານ. ຄົນໄວໜ ມ່ ທີິ່ມາຈາກກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີ 

ໃຫ້ເຂົັ້າເປັນຜູ້ຝຶກງານ ທີິ່ໄດ້ຮັບເງ ນຄ່າຈ້າງ ກັບ ໜວ່ຍງານຄ ້ມຄອງແຜນງານ. 

 

ການຄົັ້ນຄົັ້ວການປະຕ ບດັງານ (ທີິ່ນາໍໄປສູ ່ການປຽ່ນແປງ ແນວທາງປະຕ ບດັ ໃນບາງກ ດຈະກາໍ) 

▪ ການຄົັ້ນຄົັ້ວ ການປະຕ ບັດງານ ໂດຍມີການຄັດເລອືກ ປະຊາຊົນທ້ອງຖີິ່ນ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພືິ່ອໃຫ້
ເຂົັ້າໃຈ ລະບົບການຄ ້ມຄອງພູມສໍາຖານ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແມນ່ຈະດີກວ່າ ແລະ ລວມມີ ອົງປະກອບເຫ ົົ່ານີັ້ ຈໍາ

ນວນໜຶິ່ງ ເມືິ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເຂົັ້າໃນ ແນວຄວາມຄ ດ ກຽ່ວກັບການພືັ້ນຟູພູມສັນຖານປາ່ໄມ້. 

▪ ການຄົັ້ນຄົັ້ວ ການປະຕ ບັດງານ ກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ-ກະສ ກາໍ ຢູ່ໃນ ລະບົບເຂດເນີນສູງ ຕາມຮດີຄອງປະເພນີ 

ຄວນຈະຖືກດໍາເນີນ ເພືິ່ອທີິ່ຈະນໍາໃຊ້ ຄວາມຮູ ້ທີິ່ໄດ້ຮັບ ສໍາລັບ ການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານສົງເສີມ (ການສ້າງ

ທະນາຄານແກ່ນພັນຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊັົ່ນ, ການແລກປຽ່ນແກ່ນພັນ ມ ຄວາມເປັນທາໍ ແລະ ອືິ່ນໆທີິ່ຄ້າຍກັນ ໂດຍ

ບອກວາ່ ແມ່ຍ ງ ມີບົດບາດຫ າຍທີິ່ສ ດ ຢູ່ໃນການຄ ້ມຄອງແກ່ນພັນ). 

▪ ການຄົັ້ນຄົັ້ວ ການປະຕ ບັດງານ ທີິ່ນໍາພາໄປສູ່ ການປັບປ ງ ການຄ ້ມຄອງ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ (ທີິ່ລວມມ ີການຮຽນຮູ ້

ຈາກ ບັນດາຊຼຸມຊົນທອ້ງຖີິ່ນ ກຽ່ວກັບວ່າ ເຂົາເຈົັ້າຄ ມ້ຄອງແນວໃດ).  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ແຫ ງ່ຂ ໍ້ມນູອາ້ງອງີ ທີິ່ຖກືເລອືກ 

 

1. ສ ິ່ງຕພີ ມ ຂອງລັດຖະບານລາວ ເປນັແຕລ່ະອງົການຈດັຕັັ້ງ 

ສູນສະຖ ຕ ແຫ່ງຊາດ 

ການສໍາຫ ວດແຮງງານ, ປີ 2017 

ການສໍາຫ ວດ ຕົວຊີັ້ວັດສັງຄົມລາວ, ປີ 2017 

ບົດລາຍງານການສາໍຫ ວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີິ່ຢູ່ອາໄສ ປີ 2005 ແລະ ປີ 2015 

ປືັ້ມສະຖ ຕ ປະຈໍາປ,ີ ປີ 2016 ແລະ ປີ 2017 

 

ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

ຍ ດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 

ຍ ດທະສາດ ກະສ ກໍາຮອດປີ 2025 

ຄູ່ມືການດຶງເອົາຊຼຸມຊົນເຂົັ້າຮ່ວມ (SUFORD-SU) 

ຄູ່ມືການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ປີ 2010 

ເອກະສານກຽມພ້ອມ REDD+: ເອກະສານ ERPD, ຮ່າງ SESA, ຮາ່ງ ESMF, ແຜນ PRAP 

ຄູ່ມືການດຶງເອົາຊຼຸມຊົນເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ SUFORD-SU 

 

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກ ດສັງຄົມ ຄັັ້ງທີ 8 

 

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຂອງລາວ 
ກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຄໍາສັົ່ງ ຫ າຍສະບັບ 

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສາມາດເຂົັ້າເບີິ່ງທາງອອນລາຍທີິ່:  

https://www.laoofficialgazette.gov.la/ 

 

 

https://www.laoofficialgazette.gov.la/
https://www.laoofficialgazette.gov.la/
https://www.laoofficialgazette.gov.la/
https://www.laoofficialgazette.gov.la/
https://www.laoofficialgazette.gov.la/
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2. ໂຄງການຈາ່ຍເງ ນີ ຄາ່ຫ ຼຸດຜອ່ນການປອ່ຍອາຍເຮອືນແກວ້ ຢູທ່າງພາກເໜອື ຂອງລາວ 

ກອບຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF), ສາມາດເຂົັ້າຫາໄດ້ ຢູ່ຕາມລີັ້ງນີັ້: http://docu-

ments.worldbank.org/curated/en/361551588068269303/Environmental-and-So-

cial-Management-Framework 

 

ກອບນະໂຍບາຍການຍົກຍາ້ຍຈັດສັນຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ (RPF) ສາມາດເຂົັ້າຫາໄດ້ ຢູ່ຕາມລີັ້ງນີັ້: http://do-

cuments1.worldbank.org/curated/en/377481588071123406/pdf/Resettlement-

Policy-Framework.pdf 

 

ບົດປະເມີນສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນແງ່ຍ ດທະສາດ (SESA) ສາມາດເຂົັ້າຫາໄດ້ ຢູ່ຕາມລີັ້ງນີັ້: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/244611588069185418/pdf/Strate-

gic-Environmental-and-Social-Assessment.pdf ] ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 11 - ບົດປະເມີນ

ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນແງ່ຍ ດທະສາດ (SESA) ສາມາດເຂົັ້າຫາໄດ້ ຢູ່ຕາມລີັ້ງນີັ້: http://docu-

ments1.worldbank.org/curated/en/244611588069185418/pdf/Strategic-Environ-

mental-and-Social-Assessment.pdf ] 

 

3. ກອງທນຶດ ນຟາ້ອາກາດສຂີຽວ 

ນະໂຍບາຍດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ນະໂຍບາຍດ້ານບົດບາດຍ ງ - ຊາຍ 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ຄົນພືັ້ນເມອືງ 
ການຕັດສ ນໃຈຂອງຄະນະບ ລ ຫານ 

 

4. ເອກະສານທາງວ ຊາການ ແລະ/ຫ  ືສເີທາົ 

AIPP (2014): Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security New and Old Challenges 

for Indigenous Peoples in Asia. Asia Indigenous Peoples’ Pact 

http://documents.worldbank.org/curated/en/361551588068269303/Environmental-and-Social-Management-Framework
http://documents.worldbank.org/curated/en/361551588068269303/Environmental-and-Social-Management-Framework
http://documents.worldbank.org/curated/en/361551588068269303/Environmental-and-Social-Management-Framework
http://documents1.worldbank.org/curated/en/377481588071123406/pdf/Resettlement-Policy-Framework.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/377481588071123406/pdf/Resettlement-Policy-Framework.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/377481588071123406/pdf/Resettlement-Policy-Framework.pdf
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ໃນເມອືງທີິ່ຖກືເລອືກລວ່ງໜາ້ 

ແຂວງ 

ID ຂອງ

ເມອືງ ຊືິ່ເມອືງ ລາວ-ໄຕ 
ມອນ-ຂະ

ແມ 

ຕເີບດ-

ພະມາ້ 

ມົັ້ງ-ອີັ້ວ

ມຽ້ນ ບ ໍ່ໄດລ້ະບ  

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 301 ນໍໍ້າທາ 40.7 24.1 15.1 18.6 1.4 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 303 ລອງ 18.2 4.1 69.0 7.5 1.1 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 304 ວຽງພູຄາ 14.1 62.9 18.2 3.4 1.5 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 305 ນາແລ 17.3 81.6 0.2 0.0 0.9 

ອ ດົມໄຊ 401 ໄຊ 25.0 49.7 6.3 17.9 1.0 

ອ ດົມໄຊ 403 ນາໝ ໍ້ 15.7 53.5 10.7 19.1 1.0 

ອ ດົມໄຊ 404 ງາ 21.4 57.9 0.1 19.6 1.0 

ອ ດົມໄຊ 405 ແບ່ງ 29.4 55.6 0.3 13.4 1.2 

ບ ໍ່ແກ້ວ 501 ຫ້ວຍຊາຍ 37.7 35.5 2.9 22.1 1.7 

ບ ໍ່ແກ້ວ 503 ເມີງ 19.7 9.5 63.1 6.8 0.9 

ບ ໍ່ແກ້ວ 504 ຜາອ ດົມ 18.9 71.0 0.0 8.8 1.2 

ບ ໍ່ແກ້ວ 505 ປາກທາ່ 32.8 36.3 0.2 29.9 0.8 

ຫ ວງພະບາງ 602 ຊຽງເງີນ 20.8 60.4 0.1 16.3 2.4 

ຫ ວງພະບາງ 603 ນານ 53.4 36.4 0.3 8.8 1.0 

ຫ ວງພະບາງ 608 ໂພນໄຊ 10.5 63.7 0.0 25.1 0.7 

ຫ ວງພະບາງ 610 ວຽງຄາໍ 10.9 77.7 0.0 10.8 0.6 

ຫົວພັນ 701 ຊໍາເໜືອ 47.8 16.9 0.1 33.8 1.4 

ຫົວພັນ 703 ຮຽມ 49.9 45.4 0.0 3.8 0.7 

ຫົວພັນ 704 ວຽງໄຊ 70.1 10.5 0.1 18.0 1.2 

ຫົວພັນ 705 ຫົວເມືອງ 16.5 61.0 0.0 21.5 0.9 

ຫົວພັນ 706 ຊໍາໃຕ ້ 47.8 1.7 0.0 49.6 0.9 

ຫົວພັນ 707 ສົບເບົົ່າ 59.3 5.0 0.0 34.7 0.8 

ຫົວພັນ 710 ຊອນ 37.2 18.6 0.0 43.5 0.7 
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ໄຊຍະບູລ ີ 801 ໄຊຍະບູລ ີ 62.7 20.9 0.5 14.1 1.8 

ໄຊຍະບູລ ີ 803 ຫົງສາ 50.2 35.0 0.0 9.2 5.5 

ໄຊຍະບູລ ີ 806 ພຽງ 69.9 11.9 0.3 16.8 1.2 

ໄຊຍະບູລ ີ 807 ປາກລາຍ 94.6 1.4 0.1 2.5 1.5 

ໄຊຍະບູລ ີ 810 ທົງມີໄຊ 97.8 1.2 0.0 0.0 0.9 

ໝາຍເຫດຕາຕະລາງ: ເນັັ້ນໃຫ້ເຫັນ ບ່ອນທີິ່ມີກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ກວມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ກ ່ມພາສາ Palaungic ແມ່ນ

ນອນຢູ່ພາຍໃຕ້ ກ ່ມພາສາມອນຂະແມ່. 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ຊຼຸດຂ ໍ້ມູນ ຈາກ ການສໍາຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ທີິ່ຢູ່ອາໄສ, ປີ 2015.  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ການປກົປອ້ງ ຈາກການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າ

ອາກາດ ຂອງ GIZ 

ຄວາມສ່ຽງ ທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ 

ພາກນ ີ້ ຈະສຶກສາ:  

a. ຄວາມສ່ຽງ ທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ ທີິ່ມີຕ ໍ່ ແຜນງານ, ຜົນທ ີ່ຕ້ອງການ ແລະ 

ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ແຜນງານ 

b. ຜົນກະທົບທາງລົບ ທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັີ້ງໃຈ ທີິ່ມີຕ ໍ່ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການພືັ້ນຕົວ ຫ ື ປັບຕົວ ຂອງ ປະຊາຊົນ, ລະບົບ

ນິເວດ, ຫ ື ຊັບສິນທີິ່ເປັນຮູບເປັນຮ່າງ 

c. ທ່າແຮງ ສໍາລັບ ປັບປຸງ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປບັຕົວ ຫລື ພືັ້ນຕົວ 

 

ແຜນງານ ແນ່ໃສ່ ເພືີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ ການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຊືິ່ງສາເຫດຕົີ້ນຕ  ແມ່ນມາຈາກ ການທາໍລາຍປາ່ໄມ້ ແລະ 

ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືິ່ອມໂຊມ. ເພືີ່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍດັັ່ງກາ່ວ, ແຜນງານ ພະຍາຍານແນະນ າ ການປ່ຽນແປງຫ າຍຢ່າງ ທີິ່

ຈະຫັນໄປສ ່ ການປະຕ ບັດ ການຄຸມ້ຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ (ຊືິ່

ທີິ່ຮຽກເປັນທາງການ ແມ່ນ ສປປ ລາວ), ຊືິ່ງລວມມີ ການຄຸມ້ຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍງົ, ປາ່ໄມ້ທີິ່ອາໃສຊຼຸມຊົນ, 

ການຟ ົ້ນຟ  ພ ມ ທັດປ່າໄມ,້ ການປະຕິບັດກະສິກ າທ ີ່ດ  ແລະ ການເຮັດກະສິກ າ ທ ີ່ບ ໍ່ມ ການຕັດໄມທ້ າລາຍປ່າ. ສະນັີ້ນ, 

ສອງລະບົບທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບ ປະເມ ນ ຄວາມສ່ຽງ ທ ີ່ພົວພັນກັບ ການປຽ່ນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນ 

ລະບົບນິເວດປາ່ໄມ ້ ແລະ ລະບບົກະສິກ າ, ແລະ ໃນທາງອອ້ມ ແມ່ນ ປະຊາກອນ ທ ີ່ອາໄສຢ ໃ່ນ ແລະ ນອກ 

ລະບົບເຫລົັ່ານ ີ້. ແຜນງານ ບ ໍ່ສະໜັບສະໜ ນ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບ ພືີ້ນຖານໂຄງລາງ ທາງກາຍະພາບ. 

 

ແຫ ່ງເອກະສານ ທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການປຽ່ນແປງ ຂອງ ດ ນຟ້າ

ອາກາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ ຄ:ື 

 

• ບົດສືິ່ສານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ ີ2 ຂອງ ສປປ ລາວ ໄປຫາ UNFCCC 

• ບົດປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທບົ ຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ຂອງ ADB (ປ ີ

2016) “ໂຄງການ ຂະແໜງການພັດທະນາ ພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ ຊນົນະບົດ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ລາວ – ການ

ກວດສອບສະຖານະພາບ (Due Diligence) ສໍາລັບ ການສະໜອງເງ ນເພີິ່ມຕືິ່ມ” 
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• ເອກະສານສະແດງຂ ໍ້ມູນຕົວຈ ງ ກຽ່ວກັບສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ (2015): ກໍາປູເຈຍ - ລາວ 

• ອົງການແມ່ນໍໍ້າຂອງ (MRC) (ປ ີ2010). ຜົນກະທົບ ຈາກ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາ 

ກ່ຽວກັບ ລະບອບການໄຫ ຂອງແມ່ນໍໍ້າຂອງ, ບົດປະເມີນສະບັບທາໍອ ດ - ປ ີ 2009. ເອກະສານວ ຊາການ ຂອງ 

MRC. MRC ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ.  

• ທ່ານ Eastham, J., ແລະ ຄະນະ (ປ ີ2008). ບົດປະເມີນແຫ ່ງນໍໍ້າ ຂອງອາ່ງແມ່ນໍໍ້າຂອງ: ຜົນກະທບົ ຈາກ ການ

ປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. CSIRO: ສູນລວບລວມຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຄົັ້ນຄົັ້ວ ກ່ຽວກັບນໍ້ໍາ ສໍາລັບ ປະເທດ ທີິ່ມີສ ຂະພາບ

ດີ.  

• IPCC (2014). ການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ, ປີ 2014, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການປັບຕົວ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່

ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ພາກ B: ດ້ານພາກພືັ້ນ, p1335. ເຈນີວາ www.ipcc.ch 

 

ແຜນປັບຕົວແຫ່ງຊາດ (NAP) ແລະ ບົດສືິ່ສານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທສີາມ (NC3) ຍງັຢູ່ໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົັ້ນ ການກະກຽມ

ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ ທີິ່ຂຽນບົດປະເມີນນີັ້, ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຄໍານຶງເຖ ງ ເອກະສານດັົ່ງກ່າວນີັ້ໄດ້. 

 

ຢູ່ໃນ ບົດສືິ່ສານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 2 ໄປຫາ UNFCCC, ສປປ ລາວ ໄດລ້ະບ ຕົນເອງວາ່ ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 

ທີິ່ມີຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕວົ ທີິ່ຈໍາກັດ ທີິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ການປ່ຽດ ນຟ້າ

ອາກາດ. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ກ ມ່ຄົນທີິ່ທ ກຍາກ ແລະ ທີິ່ຖືກມອງຂາ້ມ ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ຈາກສະພາບດ ນຟ້າ

ອາກາດ ຢ່າງບ ໍ່ເທົົ່າກັນ, ໃນນັັ້ນ ມີອ ນຫະພູມເພີິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຝົນຕົກແບບບ ໍ່ປກົກະຕ , ຊືິ່ງວ່າ ເຂາົເຈົັ້າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຫ າຍຂືັ້ນ ຈາກ ການປຽ່ນແປງດັົ່ງກ່າວ ແລະ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ເຂາົເຈົັ້າມີຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປັບຕົວຕ່ໍາ ຍອ້ນ

ການເອືິ່ອຍອີງ ຕ ໍ່ ສະພາບແວດລອ້ມ ທີິ່ມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ. 

 

ການປຽ່ນແປງ ຂອງ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ວາ່ງບ ໍ່ດົນມານີັ້: 

ອ ນນະພູມສະເລ່ຍປະຈໍາປ ີໃນຂງົເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ ້ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຢ່າງສະຫມໍາ່ສະເຫມີ ແຕ່ ປີ 1970 ຫາ ປ ີ

2010. ແຕ່ປີ 1951 ຫາ 2000, ອ ນນະພູມສະເລ່ຍປະຈໍາປ ີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 0.1 ຫາ 0.3 ºC ຕ ໍ່ ທົດ

ສະວັດ. ການວ ເຄາະປະຫວັດຜ່ານມາ ຍງັໄດເ້ປີດເຜີຍໃຫເ້ຫັນ ອັດຕາປະລ ມານນໍໍ້າຝົນ ປະຈໍາລະດູ (2,046 ມມ ຕ ໍ່ປ)ີ 

ແລະ ປະຈໍາປີ (2,741 ມມ ຕ ໍ່ປ)ີ ເພີິ່ມຂືັ້ນ. ທາ່ອຽ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນເປັນຍ້ອນ ຄວາມຖີິ່ຂອງເຫດການຝົນຕົກໜັກ ທີິ່ໄດ້

ເພີິ່ມຂຶັ້ນ. ການວ ເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ເຫດການຝົນຕົກປະຈໍາເດືອນ ທີິ່ມີປະລ ມານນໍໍ້າຝົນ ຫ າຍ

ກ ິ່ວາ 600 ມມ ໄດເ້ພີິ່ມຂຶັ້ນ ໃນຂະນະທີິ່ ເຫດການຝົນຕົກ ທີິ່ມປີະລ ມານນໍໍ້າຝົນ 300-500 ມມ ໄດ້ຫ ຼຸດລົງ ໃນຊ່ວງ

ໄລຍະດຽວກັນ. ໃນຊ່ວງໄລຍະ ສະຕະວັດທີິ່ຜ່ານມາ, ຄວາມຊັກຊ້າເລັກນ້ອຍ ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນ ຢູ່ໃນລະດູຝົນ, ຊືິ່ງຊີັ້

http://www.ipcc.ch/
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ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມແປຜັນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນ ຂອງ ຝົນຕົກ ຍງັຄົງເປັນ "ບັນຫາທີິ່ສໍາຄັນ". ການສຶກສາອືິ່ນໆ ຊີັ້ໃຫ້

ເຫັນວ່າ ລະດູແລງ້ນັບມືັ້ນັບຍາວນານ, ແລະ ການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ຈະເຮັດໃຫໄ້ພແຫ້ງແລ້ງເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນລະດູແລ້ງ.  

ແຕ່ປີ 1966 ຫາ ປີ 2009, ປະມານສາມສ່ວນສີິ່ ຂອງໄພພ ບັດທົົ່ວປະເທດ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ 

(ນໍໍ້າຖ້ວມ 50%, ພາຍ  14%, ໄພແຫ້ງແລ້ງ 14%). ຄວາມຖີິ່ ຂອງໄພພ ບັດທໍາມະຊາດ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຈາກເກີດຂຶັ້ນຄັັ້ງ

ໜືິ່ງ ໃນທ ກໆສອງປ ີກອ່ນປ ີ1992 ເພີິ່ມໄປເປັນ ເກີດຂືັ້ນຄັັ້ງຫນຶິ່ງ ຕ ໍ່ ປ ີຫ  ືແມ້ກະທັັ້ງສອງຄັັ້ງຕ ໍ່ປ ີຫ ັງຈາກປີ 1992. 

ປະເທດ ຖືກພ ຈາລະນາວາ່ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີິ່ຈະເກີດໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ດ ນເຊາະເຈືິ່ອນ, ພາຍ ໄຊໂຄລນ ແລະ ໄຟປາ່, ມີ

ຄວາມສ່ຽງປານກາງ ທີິ່ຈະເກີດສະພາບຄວາມຮ້ອນທີິ່ຮ ນແຮງ, ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາ ທີິ່ຈະເກີດການຂາດແຄນນໍໍ້າ.   

  

ການປຽ່ນແປງ ຂອງສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນໄວ້: 

ການຄາດຄະເນ ການປ່ຽນແປງ ຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ສໍາລບັ ພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ ລວມທັງ ພືັ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ, ໂດຍ

ອີງຕາມ ສະຖານະການ, ຕົວແບບ ແລະ ມາດຕາສ່ວນພູມສັນຖານ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຫັນດີວ່າ ອ ງຕາມການຄາດຄະເນ

, ພາກພືັ້ນຍ່ອຍແມ່ນໍໍ້າຂອງ ຈະມອີ ນນະພູມເພີິ່ມຂຶັ້ນ ລະຫວາ່ງ 0.01 ºC ຫາ 0.036 ºC ຕ ໍ່ປີ. ຮບູແບບປະລ ມານນໍໍ້າ

ຝົນຕາມລະດູການ ຈະເບີິ່ງເໝືອນກັບວ່າ ຈະມີການປ່ຽນແປງ, ທີິ່ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ປະລ ມານນໍໍ້າຝົນ ທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ເຖ ງແມ່ນ

ວ່າ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ສໍາຄັນ ທີິ່ຈະເກດີສະພາບທີິ່ແຫ້ງແລງ້ລງົ ແລະ ລະດູແລ້ງທີິ່ຍາວຂືັ້ນ ກ ຍງັຈະເກີດຂືັ້ນກ ຕາມ ລວມທັງ 
ການເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຂອງ ການສະພາບອາກາດທີິ່ຮາ້ຍແຮງ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດໄຕ້ຝ ່ນ.  

Ad a): ຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ເກີດຈາກ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ມີຕ ໍ່ແຜນງານ: 

ADB CRVA ໄດ້ກວດສອບ ຄວາມສ່ຽງ ທງັຈາກ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມແປຜັນ ຂອງດ ນ

ຟ້າອາກາດ ໃນປັດຈ ບັນ. ຜົນການສຶກສາ ແນະນໍາຜົນກະທົບ ຈາກ ການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ອາດຈະເກີດ

ຂືັ້ນກັບ ພືັ້ນທີິ່ ຂອງແຜນງານ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

- ອ ນຫະພູມ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 

- ສັນຍານ ປະລ ມານນໍໍ້າຝົນປະຈໍາປີ ທງັສໍາລັບ ການເພີິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດລົງ ໃນລະດູການ ທີິ່ແຕກຕ່າງກນັ 
(ສັນຍານ ສໍາລັບການເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຢູ່ໃນການສຶກສາເພີິ່ມຕືິ່ມ) 

- ຍັງມີການປຽ່ນແປງລະດູການ, ດັົ່ງນັັ້ນ; 

- ຜະລ ດຕະຜົນກະສ ກໍາ ໄດ້ຫ ຼຸດລົງ, ຊືິ່ງພາໃຫ້ເກີດ ການຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ  

- ນໍໍ້າໄຫ ໃນແຕ່ລະປ ີໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ນໍໍ້າໄຫ ໃນລະດູແລງ້ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ສະນັັ້ນ; 

- ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບ ການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງນ ັ້  າຖ້ວມ (ບ ໍ່ໄດ້ວັດແທກ) 

ການສຶກສາ ທີິ່ໄດປ້ຶກສາ ບ ໍ່ໄດ້ເຕືອນເຖ ງ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ເກີດຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ສໍາລັບ ລະບົບນ ເວດປ່າໄມ້. 
ການຄົັ້ນຄວ້າ ແນະນໍາວ່າ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ປາ່ໄມ້ (ໃນເຂດຮອ້ນ) ມີຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ ຈາກ ການ
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ປ່ຽນແປງ ຂອງດ ນຟ້າອາກາດ.197 ແຕ່ວ່າ ຫົວຂ ນີັ້ ອາດຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຄົັ້ນຄວ້າບ – ລວມທງັ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ການຄາດຄະເນ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຊີັ້ບອກເຖ ງ ຄວາມເຄັົ່ງຕຶງທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນໃນອະນາຄົດ ຕ ໍ່ ລະບົບນ ເວດປາ່ໄມ້ 

ເຊັົ່ນ: ປະລ ມານນໍໍ້າຝົນ ທີິ່ຫ ຼຸດລງົຕາມລະດູການ ຫ  ືໄພແຫ້ງແລງ້ທີິ່ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ຊືິ່ງອາດສາມາດ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ຄວາມ

ສ່ຽງທີິ່ຈະເກີດໄຟໄໝ້ປາ່ຫ າຍຂຶັ້ນ, ການປຽ່ນແປງອົງປະກອບຂອງຊະນ ດພັນ ຫ  ື ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ. ເຖ ງ

ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ມັນຍັງບ ໍ່ແນ່ນອນເທືິ່ອວ່າ ລະບບົນ ເວດປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທບົແນວໃດ. 

Ad b): ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ 

ບ ໍ່ມີຫຍັງ ທີິ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້. ແຜນງານ ສະໜັບສະໜູນ ການເຮັດກະສ ກໍາ ທີິ່ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ບ ໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ 

ການຂະຫຍາຍກະສ ກໍາ, ແຕ່ປບັປ ງ ທັດສະ, ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນ ສໍາລັບ ນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນກະສ ກໍາທີິ່ມີຢູ່

ແລ້ວ. ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນປາ່ໄມ ແບບຍືນຍົງ (SFM) ແລະການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປາ່ໄມ້ (FLR) ຈະບ ໍ່ປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າ

ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ ຫ ື ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວ. 

ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ: 

ຜົນກະທົບໂດຍລວມ ສໍາລບັ ກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ເບີິ່ງເໝອືນກັບວ່າຈະຕ່ໍາ, ເພາະວາ່ ວັນນະຄະດີພົບວ່າ ເອກະສານ ໄດ້

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຜົນກະທົບ ຂອງ ດ ນຟ້າອາກາດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຝົນ ແລະ ນໍໍ້າ ຈົນຮອດກາງສະຕະວັດ ແລະ ທາ້ຍ

ສັດຕະວັດ ທີິ່ຖືວ່າອອ່ນແອ (ໃຫ້ເບ ິ່ງ ເອກະສານຄວາມເປັນຈ ງ ກ່ຽວກັບ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ). 

Ad c): ໂອກາດທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບແກ້ໄຂ ການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ 

ແຜນງານ ມທີ່າແຮງ ທີິ່ຈະສົົ່ງເສີມ: 

• ການເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ ການພ ຈາລະນາ ຄວາມສ່ຽງດ້ານດ ນຟ້າອາກາດ ໃນການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ເພືິ່ອ

ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ ຊຼຸມຊົນ ແລະ ກ ດຈະກໍາທາງເສດຖະກ ດ 

• ພືດ ແລະ ແນວພັນ ທີິ່ທົນທານ ຕ ໍ່ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລງ້ ຜ່ານທາງ ການຝຶກອບົຮົມ/ການສ້າງຄວາມ

ອາດສາມາດ ທາງດ້ານກະສ ກາໍ ເພືິ່ອເພີິ່ມ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງ ຊາວກະສ ກອນ. 

• ການເຊືິ່ອມໂຍງກັນ ລະຫວາ່ງທີິ່ຢູ່ອາໄສ ເພືິ່ອເພີິ່ມທະວ ີຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ ຂອງຊະນ ດພັນທີິ່ຍ້າຍຖ ິ່ນ

ຖານ ແລະ ລະບົບນ ເວດ ທີິ່ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງ ການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປ່າໄມ ້

 

ຕວົເລອືກໃນການປບັຕວົ 
ທາງເລອືກ ໃນການລົງມືປະຕ ບດັ ການປັບຕົວຕ ໍ່ໄປນີັ້ ໄດ້ຖືກກໍານົດຂືັ້ນ ເພືິ່ອປັບປ ງ ຄວາມສາມາດໃນການຟືັ້ນຕົວ 

ຂອງ ບັນດາກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ ຕ ໍ່ ກັບການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ, ແລະ ຫ ີກລ້ຽງ ຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານ

 
197 https://www.nature.com/news/tropical-forests-unexpectedly-resilient-to-climate-change-1.12570 
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ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ສາມາດ ເພີິ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຂອງ ລະບົບນ ເວດ ແລະ ປະຊາຊົນ

ທ້ອງຖ ິ່ນ ຕ ໍ່ກັບ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດ ນຟ້າອາກາດ: 

ສາໍລບັ ລະບບົນ ເວດປາ່ໄມ:້ 

- ການພ ຈາລະນາ ຂ ໍ້ມູນສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ

ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ PLUP, ແລະ ການວາງແຜນ VFM 

- ປະກອບມີ ຄວາມກົດດັນ-ທີິ່ເກີດມາຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນການຕ ດຕາມປ່າໄມ້ ລວມທັງ ການສໍາຫ ວດ

ປ່າໄມທ້ົົ່ວປະເທດ. 

- ໃນນາມເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງແຜນຄ ້ມຄອງ, ກ ດຈະກໍາຟືັ້ນຟູພູມ ທດັປ່າໄມ້, ແລະ ການປັບປ ງການຄ ້ມຄອງປາ່

ສະຫງວນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມໂດຍ ແຜນງານ ພາຍໃຕ້ໝາກຜົນ 3, ປະກອບມີ ມາດຕະການຄ ມ້ຄອງໄຟປ່າ. 

- ສົົ່ງເສີມ ການສ້າງແລວເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ລະຫວ່າງ ລະບົບນ ເວດ ເພືິ່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ເກີດມີການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ຄວາມສາມາດ

ໃນການຟືັ້ນຕົວ ຂອງ ທໍາມະຊາດ (ສ່ວນຫນຶິ່ງ ຂອງ ການຟືັ້ນຟູພູມ ທັດປາ່ໄມ)້. 

- ສະໜັບສະໜູນ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງອາ່ງໂຕງ ທີິ່ມີປາ່ໄມ້ ແບບຍືນຍງົ. 

ສາໍລບັການກະສ ກາໍ: 

- ການພ ຈາລະນາ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມເປນັໄປໄດທ້ີິ່ຈະ

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ PLUP, ແລະ ແຜນການລົງທຶນ PSAP 

- ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຊົນລະປະທານລະດູແລ້ງ, ຢູ່ໃນໝາກຜົນ 2 ຮ່ວມມກືັບ ADB 

- ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຝຶກອບົຮົມ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນ ກການເອາົນໍໍ້າແບບຍືນຍງົ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ຄວາມຕ້ອງການນໍໍ້າ ຜາ່ນທາງ ການປະສົມປະສານພືດ ໂດຍການຮວ່ມມືກບັ ADB, FAO, ແລະ IFAD. 

- ການສົົ່ງເສີມຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານກະສ ກໍາ (ຊືິ່ງກົງກັນຂາ້ມກັບ ການນໍາໃຊທ້ີິ່ດ ນປູກພືດຊະນ ດດ່ຽວ ຢ່າງແຜ່

ຫ າຍ ຢູ່ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ) ຢູ່ພາຍໃນ PSAP. 

- ການລວມເອາົ ພືດ ແລະ ແນວພນັ ທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ສາມາດຖືກນໍາໃຊ ້

- ແຜນງານ ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຂະບວນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຜ່ານທາງ PLUP ແບບເຊືິ່ອມສານ ແລະ ການວາງ

ແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສໍາລບັ ການຄ ້ມຄອງກະສ ກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້ແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງ ຍົກຕົວຢ່າງ,  ຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ເພີິ່ມຄວາມປົກຫ ມ້ ຂອງ ພືດ ຢູ່ຕາມເປີັ້ນພູ ແລະ ໃນເຂດເນີນສູງ ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ຫ ຼຸດຜ່ອນ ການເຊາະເຈືິ່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ທີິ່ພາໃຫ້ ເກີດມີການຕັດຝັັ່ງແມ່ນໍໍ້າຂອງ ແລະ ພືັ້ນຂອງແມ່ນໍໍ້າ

ຕອນລ ່ມສູງຂືັ້ນ ແລະ ເກີດມີດ ນຖະລົົ່ມ ຢູ່ຕາມພືັ້ນທີິ່ຄ້ອຍຊັນ.  

- ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສ ກອນ ກ່ຽວກບັ ການຄ ້ມຄອງສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ ແບບຍືນຍົງ 

- ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ສາມາດຊ່ວຍປັບປ ງ ການປະຕ ບັດການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ລວມທງັ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ

ສ່ຽງ (ເຊັົ່ນ: ການກາໍນົດພືັ້ນທີ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີິ່ຈະເກີດດ ນເຊາະເຈືິ່ອນ, ນໍໍ້າຖ້ວມ, ແລະ ອືິ່ນໆ), ແລະສາມາດ
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ສະຫນັບສະຫນູນ ການວາງແຜນ, ການຍອມຮັບ ແລະ ການຕ ດຕາມ ຂະບວນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແບບຍືນຍົງ ທີິ່

ສາມາດຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄວາມປົກຫ ມ້ຂອງປ່າໄມທ້ີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ

ສ່ຽງ ທີິ່ຈະເກີດມີໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ດ ນເຊາະເຈືິ່ອນ ຫ ື ໄຟໄຫມປ້່າ ຢູ່ໃນສະພາບເງືິ່ອນໄຂໃດໜືິ່ງ). ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະໄດ້

ຮັບການເສີມສ້າງ ໂດຍມາດຕະການ ທີິ່ແນໃສ່ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ ່ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງ

ດ ນຟ້າອາກາດ ພາຍໃຕ ້ໂຄງການ 2.  

- ການຕ ດຕາມກວດກາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ  ແລະ ຮອບດ້ານ ທີິ່ຖກືດໍາເນີນຢູ່ພາຍໃນ ກອບຂອງແຜນງານ ຢູ່ໃນ

ລະດັບທອ້ງຖ ິ່ນ, ລວມທງັບັນດາກ ່ມຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ເພືິ່ອຮບັຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ສາມາດ

ນໍາໄປສູ່ ການຊອກຄົັ້ນຫາໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ການຕ ດຕາມ ແລະ ການກາໍນົດ ການປະຕ ບັດ/ການປັບປ ງ ການຄ ້ມຄອງ 

ທີິ່ເໝາະສົມ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. 

 

ທີມງານ ຂອງແຜນງານ ຄວນປະກອບມ ີພະນັກງານ ຜູ້ທີິ່ມຄີ ນວ ດທ  ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການຕ ດຕາມ ຜົນຂອງແຜນ

ງານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP), ລວມທັງ ຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງ

ກັບ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດ ນຟ້າອາກາດ. 
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ເອກະສານຊອ້ທາ້ຍ 5: ສງັລວມ E&S PS ແລະ ການປກົປອ້ງ ຂອງ 

GIZ ທີິ່ໄດຮ້ບັການຜກັດນັ 

ຕາຕະລາງຕ ໍ່ໄປນີັ້ສະຫນອງ ການສະຫ ຼຸບສັງລວມ ມາດຕະຖານ ແລະ ການປົກປອ້ງ ທີິ່ຜັກດັນ ໂດຍແຜນງານ, ຊືິ່ງຖືກ

ອະທ ບາຍຢ່າງລະອຽດ ໃນ ພາກທີ 5.  
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ພາບລວມ ຂອງ ການປກົປອ້ງ ແລະ ມາດຕະຖານການເຄືິ່ອນໄຫວ ທີິ່ຜກັດນັ ໂດຍ ແຜນງານ 

 

ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

PS1: 
ການປະເມນີຜນົ ແລະ 
ການຄ ມ້ຄອງຄວາມ
ສຽ່ງ ແລະ ຜນົກະທບົ 
ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ 

ແມ່ນ ປານກາງ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ: ໂຄງການປະເພດ B ແມ່ນຕ້ອງມີ ESMP ລະດັບໂຄງການ ສໍາລັບ ໄລຍະເວລາທັງໝົດ ຂອງ

ມັນ. ໂຄງການ ຈະຕ້ອງ ຄື: 
- ແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ສໍາລັບຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ທີິ່ມີຄ ນນະວ ດທ ພຽບພ້ອມ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

ແຜນ ESMP ພ້ອມທັງ ສືບຕ ໍ່ ດັດປັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ ESMP ຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ໂດຍມີການຮ່ວມມື ຢ່າງໃກ້ຊ ດ ກັບ
ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ສປປ ລາວ 

- ສ້າງຕັັ້ງ ຊັັ້ນລະດັບການຫ ຼຸດຜ່ອນ (ຄາດການລ່ວງໜ້າ, ຫລີກລ້ຽງ; ຫ ຼຸດຜ່ອນ; ທົດແທນ ຫ ື ຊົດເຊີຍ) 
- ຮັບປະກັນວ່າ ມີການຈັດການສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ  ທີິ່ລວມທັງ ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖີິ່ນ 
- ສ້າງຕັັ້ງ ກົນໄກການສືິ່ສານ ແລະ ແກ້ໃຂ ຢ່າງເໝາະສົມ  

 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ ESMP ແມ່ນຖືກປະເມີນ

ເປັນກາງ. ໂດຍທົົ່ວໄປ, ແຜນງານ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະມີຜົນບວກ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແຕ່ຖ້າບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຄ ້ມຄອງ ເທົົ່າທີິ່ຄວນ, 

ມັນສາມາດ ມີຜົນກະທົບທາງລົບ ແບບບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ (ຄວາມສ່ຽງ UNI ຫ ື ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ) ໃນແງ່ຂອງການເຮັດ

ວຽກ ກັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ການມີຜົນຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຄ ້ມຄອງ ແລະ ທີິ່ປະຕ ບັດຕາມປະເພນີ, 

ແລະ ຢູ່ໃນຂະແໜງກະສ ກໍາ ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້. ຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ ESMP ສາມາດໄດ້

ຮັບການແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງພຽບພ້ອມ ແລະ ໃຫ້ມີ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ທີິ່ດີທີິ່ສ ດ. ໄລຍະເວລາ ອັນຍາວນານຂອງແຜນງານ 7 ປີ ແລະ ແນວ

 
198 Applicable are GCF/B.07/11 dated 2014 and including the ESS at Annex III and GIZ Sustainability Policy with associated Safeguards. 



 Page 210 

 

 

ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

ຄວາມຄ ດຂອງມັນ ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດມີແນວທາງປະຕ ບັດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ທີິ່ອ ງໃສ່ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ສາມາດປັບຕົວໄດ້ ທີິ່

ແຜນງານ ສາມາດທົດສອບ ຢູ່ໃນສະຖານທີິ່ທີິ່ເລືອກ ກ່ອນທີິ່ຈະຜັນຂະຫຍາຍ ກ ດຈະ ກໍາ ໄປສູ່ ພືັ້ນທີິ່ເປົັ້າໝາຍອືິ່ນໆ. ແຜນງານ ຈະ

ປະຕ ບັດຕາມ ແຜນຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ຖືກພັດທະນາ ສໍາລັບ ER-PD (ໃຫ້ເບ ິ່ງເອກະສານທ້າຍ 10 ສໍາລັບ ຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດ
ເພີິ່ມຕືິ່ມ). 
 

ມາດຕະການທີິ່ມີທ່າແຮງ: 
- ງົບປະມານ ສໍາລັບ ແລະ ເພືິ່ອຈ້າງທີມງານສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍ ຈໍານວນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ສັງຄົມທີິ່ພຽງພ  ຊຶິ່ງລວມມີຄ ນນະວ ດທ ທີິ່ພຽບພ້ອມ ໃນການຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ ສໍາລັບ ແຜນງານ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການດຶງເອົາຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົັ້າມາຮ່ວມ, ຄົນພືັ້ນເມືອງ, 

ດ້ານສ ິ່ງແວດລ້ອມ - ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ ESMP, ການຕ ດຕາມ ແລະ ການຮຽນ
ຮູ້) 

- ປະຕ ບັດຕາມແຜນຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ສໍາລັບ ER-PD. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ປະກອບມີ ມາດຕະການ ຕ ໍ່ໄປນີັ້ 

(ໃຫ້ເບ ິ່ງເອກະສານທ້າຍ 10 ສໍາລັບ ຂ ໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ): 
o ການຫ້າມໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ບັນຊີລາຍຊືິ່ ທີິ່ບ ໍ່ມີເງືິ່ອນໄຂ) 
o ເນັັ້ນໜັກໃສ່ ການຝຶກອົບຮົມ ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ເຄມີກະເສດ ທີິ່ລວມມີ ຫ າຍ

ຢ່າງ:  

• ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ ຂອງການໃຊ້ເຄມີກະເສດ; 

• ການກໍານົດສານທີິ່ຖືກຫ້າມ/ຫ້າມໃຊ້, ກົດລະບຽບທີິ່ສໍາຄັນ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີິ່ມີ; 

• ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ; 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

• ທາງເລືອກ ທີິ່ບ ໍ່ມີສານເຄມີ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ເພືິ່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາທົົ່ວໄປ (ຕົວຢ່າງ ຫ ັກການປະຕ ບັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ 
ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາດອາຫານໃນດ ນ ແລະ/ຫ ືການເຊາະເຈືິ່ອນ, ຫ ັກການປະຕ ບັດ ໃນການຄ ້ມຄອງສັດຕູພືດ

ແບບເຊືິ່ອມສານ ແລະ ອືິ່ນໆ); 

• ການຕ ດຕາມ ການນໍາໃຊ້ ເຄມີກະເສດ. 

 

(ນະໂຍບາຍ/ການປົກປ້ອງ GIZ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ນະໂຍບາຍ ດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງ GIZ) 

PS2: 
ເງືິ່ອນໄຂແຮງງານແລະ 
ການເຮັດວຽກ 

ແມ່ນ  ຕໍ່າ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 1: ສະພາບແຮງງານ ແລະ ການເຮັດວຽກ ສໍາລັບ ພະນັກງານ ທີິ່ຖືກຈ້າງ ໂດຍກົງ ພາຍໃຕ້ແຜນ
ງານ  ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຕາມາດຕະຖານ.  
 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຖືກປະເມີນຕໍ່າ. ພະນັກງານຂອງແຜນງານ ຈະຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ ການສ້າງ

ຄວາມອາດສາມາດ, ທີິ່ປຶກສາ ແລະ ຕໍາແໜ່ງບ ລ ຫານ. ເຊັົ່ນດຽວກັບແຜນງານ GIZ ອືິ່ນໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ນະໂຍບາຍດ້ານຊັບພະຍາກອນ

ມະນ ດ ທີິ່ຖືກຕ້ອງ ເໝາະສົມ ແມ່ນມີມາຕັັ້ງແຕ່ ປີ 1993, ຊຶິ່ງເປັນເວລາ ທີິ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ໄດ້ເລີິ່ມຕົັ້ນ ການຮ່ວມມື ກັບ ສປປ ລາວ. 

ບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານ ຂອງ GIZ ທີິ່ດໍາເນີນຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ມີຜົນນໍາໃຊ້ ກັບພະນັກງານໝົດທ ກ

ຄົນ ທີິ່ພົວພັນໂດຍກົງ ກັບແຜນງານ ໂດຍ GIZ 

 

ມາດຕະການ ທີິ່ມີທ່າແຮງ: 
- ສະໜອງການເຂົັ້າເຖ ງ ຂ ໍ້ມູນທີິ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຂົັ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ກ່ຽວກັບສ ດ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ທ ກສັນຍາລວມໝູ່ ທີິ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ ທີິ່ລວມມີ ສ ດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊົົ່ວໂມງການເຮັດວຽກ, ຄ່າແຮງງານ, ເວລາເກີນກໍານົດ, ຄ່າ
ຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ເມືິ່ອເລີິ່ມຕົັ້ນ ສາຍພົວພັນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເມືິ່ອມີການປ່ຽນແປງໃດໜຶິ່ງ ເກີດຂືັ້ນ  
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ຈ້າງ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສົົ່ງເສີມແມ່ຍ ງ ແລະ ສະມາຊ ກ ຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ 
- ພັດທະນາ ຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ ໝົດທ ກກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ ທີິ່ອາດຈະສ້າງ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່

ຄົນ ຫລື ອ ປະກອນຕ່າງໆ (ໃຫ້ເບ ິ່ງ PS4 ສ າລັບ ລາຍລະອຽດເພີິ່ມຕືິ່ມ) ທີິ່ລວມມີ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ 

- ຈັດຕັັ້ງການຝຶກອບົຮົມ ກ່ຽວກັບ ຂັັ້ນຕອນດ້ານຄວາມປອດໄພ 
- ຕ້ອງມີໃບຢັັ້ງຢືນການແພດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານເໝາະສົມ ກັບສະພາບການເຮັດວຽກຕ່າງໆຂອງແຜນງານ 
- ຈະບ ໍ່ອະນ ຍາດ ໃຫ້ມີການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ບ ໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບເງືິ່ອນໃຂໃດກ ຕາມ 
- ອ ປະກອນປະຖົມພະຍາບານ ຈະມີໄວ້ ຕະຫ ອດເວລາ 
- ນໍາໃຊ້ອ ປະກອນ ການປົກປ້ອງສ່ວນຕົວ ຈະເປັນສ ິ່ງຈໍາເປັນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີິ່ພຽງພ  ຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງ 
- ນໍໍ້າດືິ່ມແລະ ສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານສ ຂະອະນາໄມ ຈະມີໄວ້ໃຫ້ແກ່ ກໍາມະກອນ ເມືິ່ອໃດກ ຕາມທີິ່ເປັນໄປໄດ້ 
 

ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 2: ພະນັກງານປ່າໄມ້ ຕ້ານການບາດເຈັບ ໃນຊ່ວງດໍາເນີນການຕັດ 

  

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມສ່ຽງ ຖືກປະເມີນຕໍ່າ. ພະນັກງານທີິ່ຖືກຈ້າງໂດຍກົງ ຈາກແຜນງານ ຈະບ ໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນການດໍາເນີນ
ການຕັດ. ພະນັກງານປ່າໄມ້ ອາດຈະເຮັດວຽກ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຫລື ໃຫ້ແກ່ການຫ້າງຫາກະກຽມຕາມສັນຍາອືິ່ນໆ ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນ ທາງອ້ອມ 
ຜ່ານທາງການສະໜອງເງ ນຊ່ວຍເຫ ືອ ຈາກແຜນງານ ທີິ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ຂອງກ ດຈະກໍາ ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ ທີິ່ໄດ້ຮັກການ
ສົົ່ງເສີມ (ໝາກຜົນ 3). ປະເພດຂອງວຽກງານ ອາດຈະປະກອບມີ ການຕັດຊໍາ ແລະ ການຂ ດຄົັ້ນໄມ້ ຄັັ້ງສ ດທ້າຍ. ການບັນທຶກ ອ ບັດຕ 
ເຫດ ທີິ່ເປັນທາງການ ຂອງພະນັກງານປ່າໄມ້ ແມ່ນບ ໍ່ມີ ຫ ື ໄດ້ຮັບ. ຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລື ໄດ້ຊີັ້ບອກ ຈໍານວນເຫດການທີິ່
ເກີດຂືັ້ນ ໃນຊຼຸມປີຫວ່າງບ ໍ່ດົນມານີັ້ ແມ່ນຕໍ່າ. ມີຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ແລະ ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
ໃນອາຊີບການງານ (OHS) ສໍາລັບ ພະນັກງານປ່າໄມ້ ແລະ ສາມາດ ຖືກນໍາໃຊ້ໄດ້ ໂດຍແຜນງານ 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

ມາດຕະການ ທີິ່ມີທ່າແຮງ: 
- ພະນັກງານທີິ່ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ

ອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຫ ັກການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ OHS ທີິ່ດີ,  ພ ທີການຕ່າງໆ ແລະ ອ ປະກອນ (ທີິ່ລວມມີ ອ ປະກອນການປ້ອງກັນ)  

- ຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ ກ່ຽວກັບ ຫ ັກການປະຕ ບັດ OHS ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ພົວພັນກັບ ການສ້າງສວນ

ປູກໄມ້, ແລະ ການຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ. 
- ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຊືັ້ອ ປະກອນຄວາມປອດໄພ ລວມທັງສົັ້ງທີິ່ທົນທານຕ ໍ່ການຈີກຂາດ ແລະ ແວ່ນຕາປ້ອງກັນ ທີິ່ຄວນຖືກນໍາ

ໃຊ້ ໂດຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ. 
 
(ໝາຍເຫດ: ການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ທີິ່ມີຢູ່ໃນປັດຈ ບັນ ຖືກອະທ ບາຍ ຢູ່ໃນ ແຜນປະເມີນບົດບາດຍ ງຊາຍ 
ແລະ ການລົງມືປະຕ ບັດ) 
 

(ນະໂຍບາຍ / ການປົກປ້ອງ ຂອງ GIZ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ສ ດມ ມະນ ດ ໃນການປົກປ້ອງ) 

PS 3: 
ຊບັພະຍາກອນ ປະ
ສ ດທ ຜນົຂອງ 
ຊບັພະຍາກອນ ແລະ 
ການປອ້ງກັນມນົລະ
ພ ດ 

ແມ່ນ ຕໍ່າ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມສ່ຽງຖືກປະເມີນວ່າຕໍ່າ. ໃນຂະນະທີິ່ ໂຄງການບ ໍ່ສົົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ປ ຍເຄມີ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ, ການ

ນໍາໃຊ້ກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ສາມາດຫ ີກລ້ຽງໄດ້ ຢ່າງເຕັມທີິ່ ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົົ່ວໄປ ສໍາລັບຊຼຸກຍູ້ການຜະລ ດ. ສີິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

ໃນການປ ງແຕ່ງພືດ ສາມາດສ້າງສ ິ່ງເສດເຫ ືອ ທີິ່ເປັນຂອງແຂງ ແລະ ຂອງແຫ ວໃນຈໍານວນໜ້ອຍ ເນືິ່ອງຈາກ ມີການດໍາເນີນງານຂະຫນາດ

ນ້ອຍ. 

 

ມາດຕະການ ທີິ່ເປັນໄປໄດ້: 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ປະຕ ບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາປາບສັດຕູພືດ ຂອງ ລາວ, ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ (PMP) ທີິ່ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ສໍາລັບ

ກອບ ESMF ຂອງ ເອກະສານ ER-PD (ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ການປົກປ້ອງ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບ ການຄ ້ມຄອງສັດຕູ

ພືດ, ທີິ່ມີຂ ໍ້ຫ້າມ ກ່ຽວກັບ ສານເຄມີກະສ ກໍາ), ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຢາປາບ

ສັດຕູພືດ ( PMP ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໂດຍ ESIA ແລະ ຄັດຕ ດຢູ່ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10). 

- ສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ທີິ່ປອດສານເຄມີ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ກະສ ກໍາທີິ່ດ,ີ ເມືິ່ອເປັນໄປໄດ້. ການຄວບຄ ມຊີວະພາບ ຈະໄດ້

ຮັບການສົົ່ງເສີມ. 

- ການລວມເອົາ ການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ ືອ ແລະ ມົນລະພ ດ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຜະລ ດ ຄວນຖືກລວມເຂົັ້າໃນ ແຜນທ ລະກ ດ ແລະ 

ການລົງທຶນ ທີິ່ພັດທະນາໂດຍ Agri-MSME ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການ.  

ສືບຕ ໍ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕ ດຕາມເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ຢູ່ລະດັບບ້ານ ແລະ ລະດັບ Agri-MSME ຕະຫ ອດ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ. 

(ນະໂຍບາຍ / ການປົກປ້ອງຂອງ GIZ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ, (ໃຫ້
ເບ ິ່ງລາຍລະອຽດ ຂ້າງລ ່ມ)) 

PS4: 

ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດ

ໄພ, ແລະຄວາມໝັັ້ນ
ຄງົ ຂອງຊຼຸມຊນົ 
 

ແມ່ນ ປານກາງ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 1: ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າ ຕາມທ່າແຮງ ຢູ່ໃນການປູກພືດ ແລະ ການປູກຝັງ ທີິ່
ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມຈາກແຜນງານໃນແຕ່ລະປີ ສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ສ ຂະພາບ ຂອງຄົນທີິ່ສໍາພັດຫ ືສູດດົມເອົາ 
 

ການຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຖືກປະເມີນຢູ່ລະດັບກາງ. ແຜນງານ ສົົ່ງເສີມ ກ ດຈະກໍາກະສ ກໍາ ທີິ່

ອາດຈະຕ້ອງການ ການນໍາໃຊ້ ຢາຂ້າຫຍ້າ ຫ ື ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ເຊັົ່ນ: ສາລີ ແລະ ມັນຕົັ້ນ, ແຕ່ຕົັ້ນຕ  ແມ່ນສ ມໃສ່ ການສະໜັບສະໜູນ ການ
ເຮັດກະສ ກໍາ ທີິ່ເປັນມ ດໃນແງ່ຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ການເຮັດກສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບ
ປະສົມປະສານ ແລະ ຫ ັກການປະຕ ບັດໃນການເຮັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ. ມີ ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ສໍາລັບ ການຄ ້ມຄອງ ຢາປາບສັດຕູພືດ 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

ແລະ ຈະຖືກລວມເຂົັ້າໃນ ແຜນ ESMP (ຊຶິ່ງລວມມີ ບົດແນະນໍາ ຈາກ FAO ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ໄດ້ກຽມໄວ້ 

ສໍາລັບ ERPD ESMF). ແຜນງານ ບ ໍ່ລວມການສະໜັບສະໜູນພືດ ທີິ່ຕ້ອງການນ າໃຊ້ ສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 

ແລະ ທີິ່ໃນປະຈ ບັນ ຖືກຫ້າມໃຊ້ ໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານທາງ ການຫ້າມທົົ່ວປະເທດ ເຊັົ່ນ: ໝາກກ້ວຍ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າໃນອະດີດ ມີການນໍາ
ໃຊ້ທີິ່ຜ ດຊຶິ່ງສົົ່ງຜົນ ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ແລະ ມີການນໍາໃຊ້ສານທີິ່ຫວງຫ້າມ. 
 

ມາດຕະການ ທີິ່ມີທ່າແຮງ: 
- ສືບຕ ໍ່ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ຕ ດຕາມສະພາບເສດຖະກ ດ - ສັງຄົມ ຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ ຕະຫລອດໄລຍະຂອງແຜນງານ 
- ສະໜັບສະໜູນ ການຂຶັ້ນບັນຊີດໍາ ຕ ໍ່ ພືດທີິ່ຖືກເລືອກ ຊຶິ່ງວ່າ ຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຈາກເຄມີກະສ ກໍາ ແມ່ນຖືກບັນທຶກ

ໄວ້ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ (ເຊັົ່ນ: ສວນກ້ວຍ) 
- ການສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ໃຫ້ແກ່ ຊາວບ້ານ, ຊາວກະສ ກອນ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຄູຝຶກ / ພະນັກງານ

ສົົ່ງເສີມ ກ່ຽວກັບ ໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ 
- ແຜນງານ ຈະບ ໍ່ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຊືັ້ເຄມີກະເສດ ໂດຍກົງ 
- ເຄມີກະເສດ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈະຖືກດໍາເນີນ ໂດຍການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຢ່າງລະອຽດ ແລະການກໍານົດ ມາດຕະການ

ທີິ່ເໝາະສົມ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ຂະພາບ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ການນໍາໃຊ້ຫ າຍເກີນ
ໄປ ຫ ື ການເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຂອງເຄືິ່ອງໃນສາງ.  

- ອ ປະກອນ ທີິ່ສາມາດນໍາໃຊ້ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ເຄືິ່ອງມືປ້ອງກັນ ຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ ໃນປະລ ມານທີິ່ພຽງພ  ເມືິ່ອການນໍາໃຊ້ເຄມີ
ກະເສດ ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ໂດຍຕົວແທນສົົ່ງເສີມ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ມັນໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ອ ປະກອນ ແລະ ຊຼຸດ
ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ທີິ່ເໝາະສົມ ແມ່ນມີພຽງພ  

- ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໝົດທ ກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ການນໍາໃຊ້ເຄມີກະສ ກໍາ ທີິ່ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ, ແລະ ມີຄວາມ
ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ການເກັບມ້ຽນ ທີິ່ຖືກຕ້ອງ ຈະຖືກຮັບປະກັນ ຕາມ ບົດແນະນໍາຂອງສາກົນ (ເຊັົ່ນ: ເອກະສານແນະນໍາ ຂອງອົງການ FAO ສໍາລັບ
ການຄ ້ມຄອງ ສັດຕູພືດ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢູ່ໃນໂຄງການພາກສະໜາມ) 

  

 

ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 2: ລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ (UXO) ຈາກສົງຄາມອ ນດູຈີນຄັັ້ງທີສອງ ຍັງມີຢູ່ໃນບາງເຂດ ໃນພືັ້ນ
ທີິ່ ຂອງແຜນງານ ແລະ ສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງຄົນທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນກ ດຈະກໍາຂອງ ແຜນງານ. 
 

ມາດຕະການ ທີິ່ມີທ່າແຮງ: 
- ດໍາເນີນ “ການກວດສອບເບີິ່ງລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ” ຕາມຂ ໍ້ບັງຄັບ ກ່ອນນໍາໃຊ້ ມາດຕະການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

ລວມທັງ ຫ ັງຈາກເກີດສະພາບອາກາດ ທີິ່ຮ້າຍແຮງ (ເຊັົ່ນ: ນໍໍ້າຖ້ວມ, ດ ນເຈືິ່ອນ): ການກວດສອບ ລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ຄວນ

ປະກອບມີ ເຊັົ່ນວ່າ (ກ) ການສ້າງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ເມືອງ/ແຂວງ ເພືິ່ອຢືນຢັນ ສະຖານະພາບ/ການ

ເກັບກູ້ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ໃນປະຈ ບັນ., ການປະເມີນຜົນກະທົບ ໂດຍອີງໃສ່ ຂ ໍ້ມູນໂຕເລກການຖ ັ້ມລະເບີດ ຜ່ານມາ ຫລື ແຜນທີິ່

ລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ອັນລ້າສ ດ ຂອງເມືອງ ຜ່ານທາງ ຫ້ອງການ NRA/UXO ແຂວງ ແລະ ອ ງໃສ່ ລະບົບຄ ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ ສ າລັບ 

ການເຄືິ່ອນໄຫວເກັບກູ້ລະເບີດ (IMSMA); ໃຫ້ເຂົັ້າເບີິ່ງ http://www.nra.gov.la/imsmadatabace.html, ແລະ (c) ການ
ປຶກສາຫາລື ກັບ ປະຊາຊົນທ້ອງຖີິ່ນ 

- ມອບ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ທີິ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການກວດສອບລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ການກວດສອບລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ 

ຕາມຂ ໍ້ບັງຄັບ ສໍາລັບ ແຕ່ລະບ້ານເປົັ້າໝາຍ ຈະແມ່ນວຽກ ຂອງ ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ (ຄະນະຊີັ້ນໍາ), ຊຶິ່ງເປັນຄະນະ ທີິ່

ຈະມອບວຽກ ໃຫ້ໜ່ວຍງານຄ ້ມຄອງແຜນງານຂັັ້ນເມືອງ (DPMU) ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ້ມຄອງແຜນງານ ຂັັ້ນແຂວງ ສໍາລັບການ
ຕ ດຕາມ. ສະເພາະແຕ່ຫລັງຈາກ ສໍາເລັດການກວດກາ ທີິ່ມີການຢືນຍັນເທົົ່ານັັ້ນ ທີິ່ເປັນເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

http://www.nra.gov.la/imsmadatabace.html
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງແຜນງານ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຄາດຫວັງອັນຕະລາຍໄດ້, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ (EPF) ສາມາດ

ປ່ອຍເງ ນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ອອກໄດ້.  

- ຕ້ອງການ ການຍືນຍັນ ເປັນລາຍລັກອັດສອນ ກ່ຽວກັບ ການເກັບກູ້ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ເມືອງ / 

ແຂວງ ກ່ອນຈະອະນ ມັດການສະໜອງເງ ນ ໃຫ້ແກ່ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຜ່ານທາງ ກອງທຶນ EPF.   

- ນໍາໃຊ້ ບົດແນະນໍາ NRA UXO ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືິ່ນໆ ທີິ່ເປັນມາດຕະຖານ ທີິ່ມີຢູ່ອອນລາຍ http://www.nra.gov.la/re-

sources.html  

- ເຮັດວຽກ ກັບປະຊາກອນທ້ອງຖ ິ່ນແລະ ຜູ້ນໍາທ່ຽວ, ຜູ້ທີິ່ຮູ້ຈັກພືັ້ນທີິ່ 
- ເຊືິ່ອມໂຍງເອົາ ບັນຫາ ກ່ຽວກັບລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ເປັນຫົວຂ ໍ້ທົົ່ວໄປ ເຂົັ້າໃນ ຫລັກສູດ ຂອງໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນພາກສະໜ

າມ (ຂະແໜງກະສ ກໍາ) ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນ ຄ ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ (ຂແໜງປ່າໄມ້)  
- ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ, ການເກັບກູ້ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ສາມາດລ ເລີິ່ມໄດ້ ຜ່ານທາງ ແຜນງານເກັບກູ້ລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ແຫ່ງຊາດ 

ຂອງລັດຖະບານ (UXO Lao ຫ ື ອົງການ NGO ສາກົນ) ໂດຍນໍາໃຊ້ ວ ທີການທີິ່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ ແລະ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ 

(ການສ າຫ ວດ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕາມຫ ັກວ ຊາການ, ການກວດຫາ ລູກລະເບີດທີິ່ບ ໍ່ທັນແຕກ ດ້ວຍເຄືິ່ອງກວດຈັບໂລຫະ, ການ
ເຄືິ່ອນຍ້າຍອອກ ແລະ ການທໍາລາຍ) ຫ ື ຈະຕ້ອງກໍານົດ ຕອນທີິ່ດ ນ ທີິ່ເປັນທາງເລືອກ ຫ ື ການປູກຝັງ ຮູບແບບອືິ່ນໆ. 

- ກ ດຈະກໍາ ໃຫ້ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ຈາກລູກລະເບີດ ທີິ່ອາໃສຊຼຸມຊົນ ເພືິ່ອສະໜອງ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທາງເລືອກ ສໍາ ລັບ 
ການດໍາລົງຊີວ ດ ແລະ ການເຮັດວຽກ ຢ່າງປອດໄພ ໃນພືັ້ນທີິ່ທີິ່ມີລະເບີດຝັງດ ນ/ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ (ມີຢູ່ອອນລາຍ ທາງເວັບໄຊ 
http://www.nra.gov.la/resources.html) 

 

(ນະໂຍບາຍ / ການປົກປ້ອງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ GIZ: ການປ້ອງກັນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ທາງດ້ານສະພາບການ, ການປົກ

ປ້ອງສ ດທ ມະນ ດ, ການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ການປົກປ້ອງ ການປັບໂຕເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງດ ນຟ້າອາກາດ, ໃຫ້ເບ ິ່ງລາຍ
ລະອຽດຂ້າງລ ່ມນີັ້) 



 Page 218 

 

 

ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

PS 5: 
ການເວນຄືນທີິ່ດ ນ 
ແລະ ການຕັັ້ງຖີິ່ນ
ຖານໃໝ ່ແບບບ ໍ່ສະໝັ
ກໃຈ 

ແມ່ນ ປານກາງ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ: ແຜນງານ ອາດຈະປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນການເຂົັ້າເຖີງທີິ່ດ ນ ທີິ່ມີການປ່ຽນແປງ ຫລື ຫ ຼຸດຜ່ອນ 
ຫ ື ຖືກປະຕ ເສດ ຜ່ານທາງ ບາງກ ດຈະກໍາ (ຕົວຢ່າງ: ການວາງແຜນ ນໍາ ໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງ ສໍາລັບ ປະເພດ
ປ່າໄມ້ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ) ທີິ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ຊີວ ດການເປັນຢູ່ ໂດຍບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈ. 
 

ມາດຕະການ ທີິ່ມີທ່າແຮງ: 

- ຂະບວນການ FPIC ທີິ່ຈະຖືກລ ເລີິ່ມ ແລະ ຮັກສາໄວ້ ຕະຫ ອດອາຍ  ຂອງແຜນງານ ກັບ ໝົດທ ກບ້ານທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມ, ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ກ່ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ທ ກໆກ ດຈະກໍາ 

- ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ລວມທັງ ການພັດທະນາ ຫລື ການປ່ຽນແຜນຄ ້ມຄອງ  ທີິ່ຈະຖືກດໍາເນີນໄປ ໃນລັກສະນະແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ກັບບັນດາຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ທ ກຄັັ້ງ ໂດຍຄໍານຶງເຖ ງ ການລວມເອົາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຄວາມສົມດ ນ
ລະຫວ່າງຍ ງ - ຊາຍ.  

- ການສົນທະນາ ເປັນປົກກະຕ  ແລະ ການປຶກສາຫາລື ທີິ່ມີຄວາມໝາຍ ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອກໍານົດ ບັນຫາທີິ່ເກີດຂຶັ້ນ 
- ກົນໄກການຮ້ອງທ ກ ຂອງແຜນງານ ເພືິ່ອແກ້ໄຂ ທ ກຄໍາຮ້ອງທ ກ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ ຈາກຜົນຂອງແຜນງານ; 

ລວມເອົາ ກົນໄກການຮ້ອງທ ກຂອງຊາດ (ຕົວຢ່າງ ສາຍດ່ວນ ສໍາລັບພົນລະເມືອງ ຕ ໍ່ສະມາຊ ກສະພາແຫ່ງຊາດ) ເຂົັ້າໃນ ການສືິ່ສານ 
ຂອງແຜນງານ; ຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ ຫ ື ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ 

 

ເພືິ່ອຈະໄດ້ເຫັນພ້ອມກັນ ກັບນະໂຍບາຍຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ຢູ່ໃນຄໍານ ຍາມ ຂອງ ຄໍາວ່າ "ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ" 

ຍັງລວມມີ ການປະຕ ເສດການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນ. ESMP ຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ເປັນລາຍລະອຽດ ພາຍໃຕ້ການປະຕ ບັດ 

ESMP (ໃຫ້ເບ ິ່ງ PS7 ແລະ PS8). 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

(ນະໂຍບາຍ / ການປົກປ້ອງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ GIZ: ການປ້ອງກັນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ທາງດ້ານສະພາບການ, ການປົກ

ປ້ອງສ ດທ ມະນ ດ, ໃຫ້ເບ ິ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລ ່ມນີັ້) 

PS6: 
ການອະນ ລກັ ຊວີະ
ນາໆພນັ ແລະ ການ
ຄ ມ້ຄອງຈດັສັນ 
ຊບັພະຍາກອນທາໍມະ
ຊາດ ທີິ່ມຊີວີ ດ ແບບ
ຍນືນານ 

ແມ່ນ ຕໍ່າ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 1: ການສົົ່ງເສີມ ການປູກໄມ້ ແລະ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ ແບບຖາວອນ ອາດຈະປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າ

ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຊີວະນາໆພັນ.  

 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ ຖືກປະເມີນວ່າມີຕໍ່າ. ແຜນງານ ຈະບ ໍ່ສົົ່ງເສີມ ການ

ຂະຫຍາຍກະສ ກໍາ ຫລື ການປູກໄມ້. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນທີິ່ຍັງເຫ ືອ ຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດປະຕ ເສດໄດ ້
ຖ້າປ່ຽນການເຮັດກະສ ກໍາ ແບບໝູນວຽນ ໄປເປັນ ການເຮັດກະສ ກໍາ ແບບຖາວອນ. 
 

ມາດຕະການ ທີິ່ມີທ່າແຮງ: 

- ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ຊີວະນາໆພັນທີິ່ມີຢູ່, ລະບົບນ ເວດ 
ແລະ ການບ ລ ການດ້ານລະບົບນ ເວດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ມີໂອກາດພຽງພ  ສໍາລັບການສືບພັນຄືນໃໝ່ 

- ຮ່ວມມືກັບນັກ MSME ທີິ່ມີທ່າແຮງ ໃນຂະແໜງກະສ ກໍາ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ແບບສະເພາະເຈາະຈົງສະຖານທີິ່ 
- ສ້າງໃຫ້ມີ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ທີິ່ດີທີິ່ສ ດໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ ເພືິ່ອລາຍງານ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ 
- ຕ ດຕາມ ການປ່ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ເມືິ່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃນກ ລະນີທີິ່ມີຄວາມກັງວົນ, ຈະມີການປະເມີນຜົນກະທົບ 

ແບບສະເພາະເຈາະຈົງສະຖານທີິ່ ຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນ ຫລື ລະບົບນ ເວດວ ທະຍາ   
- ຝຶກອົບຮົມ ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການບ ລ ການດ້ານລະບົບນ ເວດ, ເພືິ່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ ຂ ໍ້ມູນທີິ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ພືດ ແລະ ສັດ 

ແລະ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ໃນການປົກປ້ອງ ຂອງພວກມັນ 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 2: ກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ ສາມາດນໍາໄປສູ່ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ 
ສານເຄມີອືິ່ນໆ (ທີິ່ເພີິ່ມຂືັ້ນ) ຊຶິ່ງອາດຈະສາມາດ ສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
  

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຖືກປະເມີນວ່າຍັງຕໍ່າ. ແຜນງານ ສົົ່ງເສີມ ວຽກງານກະສ ກ າ ທີິ່ອາດຈະ

ຕ້ອງການ ການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ຫ ື ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແບບຈໍາກັດ ເຊັົ່ນສໍາລັບ ສາລີ ແລະ ມັນຕົັ້ນ, ແຕ່ຕົັ້ນຕ  ແມ່ນສ ມໃສ່ ການສະໜັບສະ

ໜູນ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ ທີິ່ບ ໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ້, ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ເປັນຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີ. ຫ ັກການປະຕ ບັດ ທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ສ າລັບ

ການຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຈະຖືກລວມເຂົັ້າໃນ ແຜນ ESMP (ທີິ່ລວມມີ ບົດແນະນໍາ ຈາກ FAO ແລະ ແຜນ

ຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ກຽມໄວ້ ສໍາລັບ ERPD ESMF). ແຜນງານ ບ ໍ່ລວມເອົາການສະໜັບສະໜູນ ການປູກພືດ ທີິ່ຕ້ອງການໃຫ້
ມີ ການນໍາໃຊ້ ສານທີິ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ໃນປະລ ມານທີິ່ຫ າຍ ແລະ ທີິ່ໃນປັດຈ ບັນ ຖືກຫ້າມໃຊ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ດ້ວຍຂ ໍ້ຫ້າມລະດັບ
ຊາດ ເຊັົ່ນສໍາລັບ ໝາກກ້ວຍ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ການນໍາໃຊ້ສານອັນຕະລາຍທີິ່ຜ ດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສານທີິ່ຫ້າມ ໄດ້ເກີດຂືັ້ນແລ້ວ ໃນອະດີດ. 

ໂດຍລວມ, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນ ຈະມີຂ ໍ້ຈໍາກັດຫ າຍ, ຈະເກີດສະເພາະກັບສະຖານທີິ່ໃດໜຶິ່ງເທົົ່ານັັ້ນ, ສາມາດ ຄາດເດົາໄດ້ ແລະ 

ສາມາດຄວບຄ ມໄດ້ງ່າຍ ຜ່ານທາງ ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ທີິ່ມີຢູ່. 

 

ມາດຕະການ ທີິ່ມີທ່າແຮງ: 
- ສືບຕ ໍ່ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາ ຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ ແລະ ລະດັບພູມສັນຖານ ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງແຜນງານ  
- ສະໜັບສະໜູນ ການຂຶັ້ນບັນຊີດໍາ ສໍາລັບພືດທີິ່ຖືກເລືອກ / ຫ້າມ ເມືິ່ອມີການສ້າງເອກະສານ ຢ່າງແຜ່ຫ າຍ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທາງ

ລົບ ອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ຈາກເຄມີກະສ ກໍາ (ເຊັົ່ນ: ສວນກ້ວຍ) 
- ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ແກ່ຊາວບ້ານ, ຊາວກະສ ກອນ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຄູຝຶກ / ພະນັກງານສົົ່ງເສີມ 

ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສານເຄມີ ຕ ໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ  
- ແຜນງານ ຈະບ ໍ່ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຊືັ້ ເຄມີກະເສດ ໂດຍກົງ 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ເຄມີກະສ ກໍາ ທີິ່ຖືກສົົ່ງເສີມ ຈະຖືກດໍາເນີນການລ່ວງໜ້າ ດ້ວຍການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຢ່າງລະອຽດຖີິ່ຖ້ວນ, ແລະ ມີການກໍານົດ 
ມາດຕະການທີິ່ເໝາະສົມ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ລົງສູ່ ລະດັບທີິ່ຍອມຮັບໄດ້ 

- ປະລ ມານທີິ່ຖືກສົົ່ງເສີມ ໂດຍອີງຕາມ ການປະເມີນສ ິ່ງທີິ່ຕ້ອງການມີໃນຕົວຈ ງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພືິ່ອປົກປ້ອງ ການນໍາໃຊ້ຫ າຍເກີນໄປ 
ຫ ື ການສະສົມເຄືິ່ອງໃນສາງ.  

- ອ ປະກອນນໍາໃຊ້ ທີິ່ເໝາະສົມ ແລະ ເຄືິ່ອງມືປ້ອງກັນ ຈະຖືກສະໜອງ ໃນປະລ ມານທີິ່ພຽງພ  ເມືິ່ອການ ນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາ ໄດ້
ຮັບການສົົ່ງເສີມ ໂດຍຕົວແທນສົົ່ງເສີມ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ມັນໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ ຢ່າງເປີດເຜີຍ ຈາກໜ່ວຍງານກະສ ກໍາ ຂອງ 
ຫ້ອງການກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ວ່າ ມີ ອ ປະກອນ ແລະ ເຄືິ່ອງນ ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ທີິ່ເໝາະສົມ ຢ່າງພຽງພ  

- ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໝົດທ ກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ເຄມີກະສ ກໍາ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜ ດຊອບ, ແລະ ມີ
ຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ 

- ການເກັບມ້ຽນທີິ່ຖືກຕ້ອງ ຈະຮັບປະກັນ ຕາມບົດແນະນໍາຂອງສາກົນ (ເຊັົ່ນ: ເອກະສານແນະນໍາ ຂອງ FAO ສໍາລັບ ການຄ ້ມຄອງ
ສັດຕູພືດ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຢູ່ໃນໂຄງການ ພາກສະໜາມ) 

- ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການບ ລ ການດ້ານລະບົບນ ເວດ ເຂົັ້າໃສ່ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແກ່ ຜູ້ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມ / ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ແຜນການຄ ້ມ
ຄອງ ສໍາລັບ ປະເພດປ່າໄມ້ຕ່າງໆ 

- ການປູກຈ ດສໍານຶກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ / ຢາຂ້າຫຍ້າ ຢ່າງປອດໄພ ຜ່ານທາງ ການສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຮັດກະສ ກໍາ, ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 

- ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນແຜນງານ ກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ຫ ັກການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່
ສ ດ ເພືິ່ອຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄ ມ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ / ຢາຂ້າຫຍ້າ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນກ ລະນີ ທີິ່ການ
ນໍາໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ຫາກບ ໍ່ສາມາດຫ ີກລ້ຽງໄດ້ ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ແນະນໍາ ທາງເລືອກ ແທນຢາປາບສັດຕູພືດ / ຢາຂ້າຫຍ້າ 

- ການສົົ່ງເສີມ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ການຜະລ ດກະສ ກໍາທີິ່ດີ ຊຶິ່ງໃນທາງກັບກັນ ສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ຫລື ຢ່າງ
ໜ້ອຍ ກ ໍ່ເປັນການຊຼຸກຍູ້ ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູພືດ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜ ດຊອບ  
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ການປູກຈ ດສໍານຶກ ແກ່ຊາວກະສ ກອນ, ພ ໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແລະ ນັກລົງທືນ ກ່ຽວກັບ ຂ ໍ້ໄດ້ປຽບ ທາງການເງ ນ ແລະ ການຕະຫ າດ ທີິ່ມີ
ທ່າແຮງ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຫ ື ຢ ດການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ / ຢາຂ້າຫຍ້າ (ເຊັົ່ນ: ຜ່ານທາງ ການນໍາໃຊ້ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ການ
ຜະລ ດກະສ ກໍາ ທີິ່ເປັນທາງເລືອກ, ການເຮັດການຕະຫ າດ ແກ່ຜະລ ດຕະພັນປອດສານພ ດ ແລະ ອືິ່ນໆ)  

 

(ນະໂຍບາຍ / ການປົກປ້ອງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ GIZ: ການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ທາງ

ດ້ານສະພາບການ, ການປົກປ້ອງສ ດທ ມະນ ດ, ໃຫ້ເບ ິ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລ ່ມນີັ້) 

PS7: 
ຄນົພືັ້ນເມອືງ 
 
ນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັ
ຄນົພືັ້ນເມອືງ ຂອງ 
GCF  

ແມ່ນ ປານກາງ  ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ: ພືັ້ນທີິ່ແຜນງານ ມີປະຊາຊົນກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນກ ່ມລາວ - ໄຕ ຫ າຍກວ່າ ປະຊາຊົນກ ່ມລາວ - 
ໄຕ ຢູ່ໃນບັນດາເມືອງ ທີິ່ຖືກຄັດເລືອກ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ 
 

(ສັງເກດເຫັນວ່າ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບປະຊາຊົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ໃນບາງຈ ດ ສາມາດທົດແທນ PS7 ຍ້ອນວ່າມັນມີຂອບເຂດທີິ່
ກວ້າງກວ່າ ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດທີິ່ເຂັັ້ມງວດ) 
 

ມາດຕະການ ທີິ່ມີທ່າແຮງ: 

- ສ້າງ ແຜນກ່ຽວກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ (IPP) ຫລື ແຜນການດຶງເອົາຊຼຸມຊົນເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ / ຫ ື ການປະຕ ບັດ ແຜນ ESMP ທີິ່ໄດ້

ອ ທ ດ ສໍາລັບຄົນພືັ້ນເມືອງ ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບນະໂຍບາຍ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ GIZ ທີິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ຂ້າງລ ່ມ, ທີິ່ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປ

ນີັ້:  

(i) ພືັ້ນທີິ່, ອົງປະກອບ ແລະ ກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ ແລະ ຜົນກະທົບທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໄດ້ ຂອງຈາກແຜນງານ ຕ ໍ່ ຄົນ
ພືັ້ນເມືອງ 
(ii) ຄົນພືັ້ນເມືອງ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ທີິ່ຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ (ທີິ່ດ ນ, ອານາເຂດ, ຊັບພະຍາກອນ, ແລະອືິ່ນໆ) 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

(iii) ບັນດາກ ່ມຄົນ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຢູ່ໃນຈໍານວນປະຊາຊົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ເຊັົ່ນ: ແມ່ຍ ງ ແລະ ເດັກຍ ງ, ຄົນພ ການ 
ແລະ ຜູ້ສູງອາຍ  ແລະ ອືິ່ນໆ) 
(iv) ບົດສັງລວມ ກອບນ ຕ ກໍາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ - ທັງ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ ທີິ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ ກັບສະພາບການ ຂອງ
ແຜນງານ 
(v) ຈາກສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ແລະ ຈາກການປະເມີນສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມອືິ່ນໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ມາດຕະການການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນ, ຜົນການສຶກສາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ທີິ່ເລືອກມາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຜົນກະທົບທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໄດ້ ກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ, 
ທີິ່ດ ນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອະນາເຂດ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ລາຍລະອຽດ ແລະ ກອບເວລາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບ ມາດຕະການທີິ່ວາງ
ແຜນໄວ້ ເພືິ່ອຫ ີກລ້ຽງ, ຫ ຼຸດ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຫ ື ຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບເຫ ົົ່ານີັ້; ລາຍລະອຽດ ຂອງມາດຕະການ ເພືິ່ອປົກປ້ອງຄວາມຮູ້
ພືັ້ນເມືອງ ແລະ ມ ລະດົກ ທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ   
(vi) ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂະບວນການ FPIC ໂດຍຄໍານຶງ ເຖ ງຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ 
(vii) ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ - ມາດຕະການ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ທາງດ້ານສັງຄົມ, ນ ຕ ກໍາ, ແລະ ຄວາມອາດ

ສາມາດ ທາງດ້ານວ ຊາການ ຂອງລັດຖະບານ (ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ທ້ອງຖ ິ່ນ) ແລະ ຄົນພືັ້ນເມືອງ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

(viii) ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ການແກ້ໄຂ ການຮ້ອງທ ກ ທີິ່ພ ຈາລະນາ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ 

(ix) ການຫ້າງຫາກະກຽມ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຂອງການຈັດຕັັ້ງ ສໍາລັບ ການລົງມືຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

ຂອງ IPP ຫ  ືIP 

(x) ງົບປະມານ ແລະ ກໍານົດເວລາ 

- ຮັບປະກັນ ການລົງມືປະຕ ບັດ ຂອງ IP ພ້ອມທັງ ວາງແຜນ ຫ ຼຸດ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ແຜນງານ ສາມາດ ຊົດເຊີຍ ຢ່າງເໝາະ

ສົມ ເມືິ່ອກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ ມີຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ສ ດທ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ, ໂດຍບ ໍ່ສົນວ່າ ຈະມີການຮັບຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຕ ໍ່ໃບ

ຕາດ ນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຂດແດນ ຫ ື ບ   
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ຂະບວນການ FPIC ທີິ່ຈະລ ເລີິ່ມ ແລະ ຄົງຕົວ ຕະຫ ອດອາຍ ການ ຂອງແຜນງານ  
- ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເຄົາລົບ ກົດໝາຍ ຂອງຊາດ ທີິ່ມີຢູ່ໃນປະຈ ບັນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 
- ແຜນງານ ຄວນຈະກໍານົດ ແລະ ຊອກຫາ ມາດຕະການການເງ ນ ທີິ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີິ່ສ ດ ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງທີິ່

ດ ນ, ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວ ຊາການ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຫ ັກການປະຕ ບັດ ການຜະລ ດກະສ ກໍາທີິ່ດີ, ການຄ ້ມຄອງທີິ່

ດ ນ ແບບຍືນຍົງ (ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ, ການພືັ້ນຟູພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແລະ ອືິ່ນໆ), ແລະ ມາດຕະການການເງ ນສີຂຽວ 

- ພະນັກງານ ແລະ ຄູຝຶກ ຂອງ ແຜນງານ ທີິ່ຈະລວມເອົາ ຕົວແທນ ເພດຍ ງ ແລະ ເພດຊາຍ ຈາກບັນດາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ຫ າກຫ າຍ; ເລັງ

ເປົັ້າໝາຍ ໃສ່ສະເພາະ ບັນດາກ ່ມ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ; ໝົດທ ກຄົນ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ 
ແລະ ການລວມເອົາສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ພາຍໃນ ຂອບເຂດ ຂອງແຜນງານ.   

- ກ ດຈະກໍາເຄືິ່ອນທີິ່, ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານວ ຊາການ ໃນລະດັບຊຼຸມຊົນ, ກອງປະຊຼຸມ ແລະ ກ ດຈະກໍາສ້າງຄວາມອາດ

ສາມາດ ທີິ່ຈະມີການລວມເອົາສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມ, ຮູ້ສະພາບ ແລະ ທໍານົບທໍານຽມ ທີິ່ຫ າກຫ າຍ ທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ມີການ
ພ ຈາລະນາ ຄວາມຮູ້ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ. 

- ຄໍານຶງເຖ ງ ພາສາທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີພືັ້ນເມືອງ ສໍາລັບ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ໝົດທ ກການສືິ່ສານ ແລະ ກ ດຈະກໍາເຄືິ່ອນ
ທີິ່ 

- ໃນກ ລະນີທີິ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ແຜນງານ ຄວນຈະຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີຜູ້ແປພາສາ (ຈາກ ພາຍໃນຊຼຸມຊົນ ຫລື ພາຍນອກ ຕາມຄວາມເ

ໝາະສົມ) ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ; ຊຶິ່ງມີການແປລັບກອງປະຊຼຸມ, 

ເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານສົົ່ງເສີມ ແລະ ເອກະສານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນງານອືິ່ນໆ (ເຊັົ່ນ: ວີດີໂອ, ສ ິ່ງພ ມ, ແລະ ອືິ່ນໆ) 

- ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພ ເສດ ຕ ໍ່ ແມ່ຍ ງ, ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ຄົນທີິ່ບ ໍ່ຮູ້ໜັງສື, ແລະ ຄົນພ ການທາງຫູ ແລະ ຕາ, ຜູ້ທີິ່ມີການເຂົັ້າເຖ ງອ ນເຕີເນັດ 

ແບບຈໍາກັດ ຫ ື ບ ໍ່ມີການເຂົັ້າເຖີງອ ນເຕີເນັດເລີຍ ແລະ ກ ່ມອືິ່ນໆ ທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການພ ເສດ; ດໍາເນີນ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ 

ພາຍໃນ ບັນດາກ ່ມເຫ ົົ່ານີັ້ກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງແຜນງານ ແລະ ຜູ້ມີບົດບາດ ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ເຊັົ່ນ: ຜູ້ນໍາບ້ານ ແລະ ກ ່ມບ້ານ, 

ສະມາຄົມຜູ້ຜະລ ດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ, ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ ແລະ ອືິ່ນໆ  
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ໂອກາດ ສໍາລັບ ການປະສານສົມທົບ ກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ (ເຊັົ່ນ: ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ) ເພືິ່ອພະຍາຍາມສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຮັດກ ດຈະກໍາເຄືິ່ອນທີິ່ ແລະ ໃຫ້ມີການດຶງເອົາ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ຄອບຄົວທີິ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ ເຂົັ້າຮ່ວມ  

 

ການຕີຄວາມໝາຍ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄົນພືັ້ນເມືອງຂອງ GCFS: 

ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຕ ໍ່ໄປນີັ້ ແກ່ແຜນງານຕ່າງໆ ທີິ່ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະກອບມີທັງຄົນ
ພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຄົນທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນພືັ້ນເມືອງ: 

“ເມືິ່ອຄົນພືັ້ນເມືອງ ບ ໍ່ເປັນຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພຽງຝ່າຍດຽວ ຈາກກ ດຈ ກໍາ ທີິ່ສະເໜີ ຂ ການສະໜອງເງ ນ ຈາກ GCF, 
ເອກະສານແລະ ຂັັ້ນຕອນ ການວາງແຜນ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນດ້ານຮູບແບບ ແລະ ການນໍາສະເໜີ ແລະ ຈະໄດ້ຕາມ ຄວາມ
ຕ້ອງການ ຂອງນະໂຍບາຍນີັ້ ຍົກເວັັ້ນ ໃນດ້ານຮູບແບບ ແລະ ການນໍາສະເໜີ. ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ ຈະອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ກ ດຈະກໍາ ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ GCF ໃນລັກສະນະ ທີິ່ໃຫ້ຄົນພືັ້ນເມືອງ ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ຢ່າງເທົົ່າ
ທຽມກັນ. ຄວາມກັງວົນ ຫ ື ຄວາມມັກ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຜ່ານທາງ ການປຶກສາຫາລື ທີິ່ມີຄວາມໝາຍ, 
ຊຶິ່ງລວມມີ ຂະບວນການ ໃນການຊອກຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແບບອ ດສະຫ ະ ໂດຍໄດ້ຮັບການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຂ ໍ້
ມູນລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຈັດເອກະສານ ຈະສັງລວມ ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ອະທ ບາຍ ວ ທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ຂອງຄົນ
ພືັ້ນເມືອງ ຢູ່ໃນການອອກແບບ ບັນດາກ ດຈະກໍາ ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກ GCF. ການຈັດແຈງ ສໍາລັບ ການສືບຕ ໍ່ໃຫ້ ຄໍາປຶກສາ ຢ່າງຕ ໍ່
ເນືິ່ອງ ໃນຊ້ວງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມ ກ ຍັງຈະຖືກອະທ ບາຍ.  
 
ອົງການທີິ່ຖືກຍອມຮັບ ຈະກະກຽມ ແຜນກໍານົດເວລາ, ເຊັົ່ນວ່າ IPP, ທີິ່ກໍານົດ ມາດຕະການ ຫ ື ການລົງມືປະຕ ບັດ ທີິ່ໄດ້ສະເໜີ
ໄປ. ໃນບາງກ ລະນີ, ແຜນພດັທະນາຊຼຸມຊນົ ແບບເຊືິ່ອມສານ ທີິ່ກວາ້ງຂວາງ ຈະຖືກກະກຽມ, ທີິ່ແກ້ໄຂ ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກກ ດຈະກໍາ ທີິ່ໄດ້ຮັບເງ ນຈາກ GCF ແລະ ລວມເອົາ ຂ ໍ້ມູນທີິ່ຈໍາເປັນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຄົນພືັ້ນເມືອງທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ແຜນ
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

ພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ອາດຈະເໝາະສົມ ໃນສະພາບການທີິ່ປະຊາຊົນຄົນອືິ່ນໆ, ນອກເໜືອຈາກຄົນພືັ້ນເມືອງ, ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຈາກບັນດາກ ດຈະກໍາ ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ GCF, ບ່ອນທີິ່ມີກ ່ມຄົນພືັ້ນເມືອງ ຫ າຍກ່ວາກ ່ມໜຶິ່ງ ທີິ່ຈະ
ຖືກລວມເຂົັ້າ ຫ ື ບ່ອນທີິ່ ຂອບເຂດ ຂອງໂຄງການຕາມແຜນງານ ພາຍໃນພາກພືັ້ນ ຫລື ໃນລະດັບປະເທດ ລວມເອົາ ກ ່ມ
ປະຊາກອນອືິ່ນໆ.“ 

 

ເມືິ່ອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ ທີິ່ມາຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນແຜນງານ ທີິ່ໄດ້ສະເໜີ, ໄດ້ຕັດສ ນໃຈສ້າງ 

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ (ໃຫ້ເບ ິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ກ່ຽວກັບ FP) ແລະ ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6d ກ່ຽວ

ກັບ FP).  

 

(ນະໂຍບາຍ / ການປົກປ້ອງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ GIZ: ການປ້ອງກັນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ທາງດ້ານສະພາບການ, ການປົກ

ປ້ອງສ ດທ ມະນ ດ, ໃຫ້ເບ ິ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລ ່ມນີັ້) 

PS8: 
ມ ລະດກົທາງດາ້ນ
ວດັທະນະທາໍ 
 

ແມ່ນ ປານກາງ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ: ອາດຈະມີພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ການເຂົັ້າເຖີງ ຂອງ ປະຊາຊົນ ໃນການປະຕ ບັດມ ລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ 

ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທໍາມະຊາດ ທີິ່ບ ໍ່ມີຕົວຕົນ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ຫ ື ຖ້າເຂົາເຈົັ້າ 

ຖືກປະຕ ເສດສ ດໃນການເຂົັ້າເຖ ງໃດໜຶິ່ງ. 

 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຖືກປະເມີນ ຢູ່ໃນລະດັບກາງ. ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການກະກຽມ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນງານ

, ບ ໍ່ມີສະຖານທີິ່, ອາຄານ ຫ ື ອະນ ສອນສະຖານ ທີິ່ເປັນມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ຖືກກໍານົດ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ບ່ອນທີິ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

ແຜນງານ ແລະ ບ່ອນທີິ່ການເຂົັ້າເຖ ງ ອາດສາມາດ ກາຍເປັນປັນຫາໄດ້. ເຖ ງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ກ ຍັງມີຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນຢູ່, ດັົ່ງນັັ້ນ, ການສືບຕ ໍ່
ສຶກສາຄົັ້ນຄົັ້ວ ເພີິ່ມຕືິ່ມ ກ່ຽວກັບສະຖານທີິ່ ແລະ ການປະຕ ບັດ ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ມ ລະດົກ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດກ່ອນ
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

ທີິ່ຈະມີກ ດຈະກໍາ. ແຜນງານ ຕ້ອງເຮັດວຽກ ກັບຊຼຸມຊົນ ເພືິ່ອກ ານົດຂອບເຂດ ຂອງບ້ານ ທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ທາງປະເພນີ ຫລື ວັດທະນາ

ທໍາ. ແຜນງານ ຕ້ອງເຄົາລົບ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງບັນພະບ ລ ດ ແລະ ຕາມຄວາມເຊືິ່ອຖືຈ ດວ ນຍານ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ 

ໃນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ ຂອງຊຼຸມຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນສ ດ ໃນການດໍາເນີນພ ທີກໍາຕ່າງໆ ຢ່າງ

ເປັນທາງການ (ມັກຈະຈັດຂືັ້ນ ຢູ່ໃນປ່າ). ນອກເໜືອຈາກນີັ້, ແຜນງານຈະຕ້ອງ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຄົາລົບ ຄວາມຮູ້ພືັ້ນເມືອງ, ທີິ່ລວມມີ 

ຄວາມຮູ້ພືັ້ນເມືອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ຕົັ້ນໄມ້ທີິ່ເປັນຢາ ໃນເວລາທີິ່ຕ້ອງການ. 

 

ມາດຕະການ ທີິ່ມີທ່າແຮງ: 

- ຫ ພ ພ ທະພັນ ລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ/ຫ ື ລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ທ ກພືັ້ນທີິ່ມ ລະດົກ ທາງ

ດ້ານປະຫວັດສາດ, ພືັ້ນເມືອງ ຫ ື ວັດທະນາທໍາ. 
- ຂ ໍ້ມູນທັງໝົດ ກ່ຽວກັບ ກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າເຖ ງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ເໝາະສົມ 
- ຮັບປະກັນວ່າ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີການນໍາໃຊ້ຮູບພາບ, ກາຕູນ ແລະ ຮູບແຕ້ມ, ພ້ອມທັງ ມີການນໍາໃຊ້ ພາສາທີິ່

ຈະແຈ້ງ ແລະ ງ່າຍດາຍ, ເພືິ່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແກ່ຜູ້ທີິ່ຮູ້ໜັງສື ໜ້ອຍ 
- ການປຶກສາຫາລື ກັບ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະສືບຕ ໍ່ ຜ່ານທາງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານ ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍ

ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ສະມາຊ ກຊຼຸມຊົນ ມີບົດບາດ ສໍາຄັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາ ແຜນງານ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວ
ນີັ້ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບແຜນງານ, ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງແຜນງານ ແລະ ທ ກການປ່ຽນແປງ 

ຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງຈະຖືກໃຊ້ ເປັນກົນໄກ ເພືິ່ອກໍານົດ ທ ກບັນຫາທີິ່ເກີດຂືັ້ນ, ລວມທັງພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ທາງ
ດ້ານປະເພນີ ຫ ື ວັດທະນາທໍາ 

- ສໍາລັບກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຈະດໍາເນີນ ຢູ່ໃນ ຫລື ຢູ່ໃກ້ ພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ຖືກຮັບຮູ້ວ່າ ມີຄ ນຄ່າທາງປະຫວັດສາດ, ຈະມີການສະໜອງ ການຝຶກ
ອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບມ ລະດົກວັດທະນາທໍາ ໃຫ້ແກ່ທ ກຄົນ ທີິ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ການນໍາໃຊ້ໂອກາດ ພົບຂັັ້ນຕອນ ທີິ່ຖືກພັດທະນາ ສໍາລັບແຜນງານ ຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພ ດ (ໃຫ້ເບ ິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ຢູ່

ໃນ ESMF, ທີິ່ລວມມີ ຢູ່ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 12 ຂອງ ເອກະສານນີັ້) 

 

(ນະໂຍບາຍ / ການປົກປ້ອງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ GIZ: ການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ທາງ

ດ້ານສະພາບການ, ການປົກປ້ອງສ ດທ ມະນ ດ, ໃຫ້ເບ ິ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລ ່ມນີັ້) 
ນະໂຍບາຍ ຄວາມຍນື
ນານ ຂອງ GIZ  

ແມ່ນ ບ ໍ່ກ່ຽວກັນ ຄ້າຍຄືກັບ PS1. ໃຫ້ເບ ິ່ງລາຍລະອຽດ ຂ້າງເທ ງ. 

ການປກົປອ້ງ
ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ຂອງ 
GIZ  

ແມ່ນ ປານກາງ ຄ້າຍຄືກັບ PS6 (ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ), PS4 (ຄວາມສ່ຽງປານກາງ) ແລະ PS8 (ຄວາມສ່ຽງປານກາງ). ໃຫ້ເບ ິ່ງລາຍລະອຽດ ຂ້າງເທ ງ. 

 

ການປກົປອ້ງ ການ
ປຽ່ນແປງດ ນຟ້າ
ອາກາດ ຂອງ GIZ 

CCM199: 

No 

CCA200: 
ແມ່ນ 

ຕໍ່າ ຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ: 

ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ອາດຈະສາມາດນໍາໄປສູ່: 
- ອ ນຫະພູມ ແລະ ປະລ ມານນໍໍ້າຜົນປະຈໍາປີ ເພີິ່ມຂືັ້ນ 
- ປະລ ມານນໍໍ້າຝົນ ໃນລະດູແລ້ງ ເພີິ່ມຂືັ້ນ 
- ການເພີິ່ມຂືັ້ນ ຂອງນໍໍ້າລົັ້ານ ໃນແຕ່ລະປີ 
- ການເພີິ່ມຂືັ້ນ ຂອງນໍໍ້າລົັ້ນ ໃນລະດູແລ້ງ 
- ທ່າແຮງ ໃນການເພີິ່ມຂືັ້ນ ຂອງນໍໍ້າຖ້ວມ (ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຄ ດໄລ່ປະລ ມານ) ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ: 

- ຜົນຜະລ ດດ້ານກະສ ກໍາ ຫ ຼຸດລົງ ແລະ; 

 
199 CCM stands for “ Climate Change Safeguard: Mitigation of Greenhouse Gas emissions”. 
200 CCA stands for “Climate Change Safeguard: Adaptation to the Impacts of Climate Change” 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ການຂາດແຄນອາຫານ ທີິ່ເກີດຂຶັ້ນໃນປັດຈ ບັນ ມີຄວາມຮ ນແຮງຂືັ້ນ 
 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ຂອງແຜນງານ ແມ່ນຖືກປະເມີນວ່າມີຕໍ່າ, ເພາະວ່າ: 
- ຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ປ່າໄມ້ ຂອນຂ້າງມີຕໍ່າ 
- ຜົນກະທົບ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພາວະຝົນຕົກ ແລະ ການມີນໍໍ້າ ຢູ່ໃນ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ 

ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ (CFS:“ ສັນຍານທີິ່ອ່ອນແອ”) 

 

ມາດຕະການ ທີິ່ມີທ່າແຮງ: 

ສໍາລັບ ລະບົບນ ເວດປ່າໄມ້: 

- ລວມມີ ແຮງກົດດັນຈາກສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ໃນການຕ ດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ ທີິ່ລວມມີການສໍາຫ ວດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ. 

- ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງແຜນການຄ ້ມຄອງຈັດສັນ, ກ ດຈະກໍາ ການຟືັ້ນຟູພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແລະ ການປັບປ ງການຄ ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ຈາກແຜນງານ ພາຍໃຕ້ ໝາກຜົນ 3 ແມ່ນລວມມີ ມາດຕະການຄ ້ມຄອງໄຟປ່າ. 

- ສົົ່ງເສີມ ການສ້າງແລວເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ລະຫວ່າງ ລະບົບນ ເວດຕ່າງໆ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ການປັບໂຕເຂົັ້າກັບທໍາມະຊາດ 
(ສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງການພືັ້ນຟູ ພູມສັນຖານປ່າໄມ້). 

- ສະໜັບສະໜູນ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄ ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ບ່ອນທີິ່ມີປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ. 

 

ສໍາລັບ ການກະສ ກໍາ: 

- ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຊົນລະປະທານລະດູແລ້ງ, ຢູ່ໃນໝາກຜົນ 2 ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ADB 
- ການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນ ກການຂ ດຄົັ້ນນໍໍ້າ ແບບຍືນນານ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ

ຕ້ອງການນໍໍ້າ ຜ່ານທາງ ການປະສົມປະສານພືດ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ADB, FAO, ແລະ IFAD. 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ການສົົ່ງເສີມ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານກະສ ກໍາ (ຊຶິ່ງກົງກັນຂ້າມ ກັບການ ນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນປູກພືດຊະນ ດດຽວ ທີິ່ມີການເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຢ່າງ
ແຜ່ຫ າຍ ຢູ່ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ). 

- ການລວມເອົາພືດ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພືດ ທີິ່ສາມາດທົນທານຕ ໍ່ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງໄດ້. ສ ິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສ່ວນໃຫຍ່
ສາມາດ ຖືກນໍາໃຊ້ ເຂົັ້າໃນການປູກເຂົັ້າ ຊຶິ່ງວ່າ ມີປະສົບການຫ າຍຢ່າງ ຢູ່ພາຍໃນພາກພືັ້ນ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ). ສໍາລັບການປູກພືດອືິ່ນໆ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທີິ່ລວມມີໝາກແໜ່ງ ແລະ ຜະລ ດຕະພັນເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ, 

ແມ່ນມີການຄົັ້ນຄວ້າເລັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ. ແຜນງານ ຄວນດ າເນີນການປະເມີນ ບົດຄົັ້ນ

ຄົັ້ວ ທີິ່ມີຄືນໃໝ່ ເມືິ່ອເລີິ່ມກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ. 

- ແຜນງານ ສາມາດສົົ່ງເສີມ ຂະບວນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ທີິ່ລວມມີ ເຊັົ່ນວ່າ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ການເຮັດໄຮເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ເພີິ່ມ
ຄວາມປົກຫ ້ມຂອງພືດພັນ ຕາມເປີັ້ນພູ ແລະ ໃນເຂດເນີນສູງ ເພືິ່ອຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນ ການເຊາະເຈືິ່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ ທີິ່
ປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຕາຟັງເຈືິ່ອນ ແລະ ການຟູຂືັ້ນຂອງພືັ້ນນໍໍ້າ ຢູ່ເຂດລ ່ມນໍໍ້າ ລວມທັງ ດ ນເຈືິ່ອນ ໃນພືັ້ນທີິ່ຄ້ອຍຊັນ  

- ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສ ກອນ ກ່ຽວກັບການຄວບຄ ມສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ ແບບຍືນນານ 
- ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ສາມາດຊ່ວຍປັບປ ງ ຫ ັກການປະຕ ບັດການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ, ທີິ່ລວມມີ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປະເຊີນກັບຄວາມ

ສ່ຽງ (ເຊັົ່ນ: ການ ກໍານົດ ເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕ ໍ່ການເກີດດ ນເຈືິ່ອນ, ນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ສາມາດ ສະໜັບສະໜູນ ການ

ວາງແຜນ, ການຍອມຮັບ ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາ ຂະບວນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ແບບຍືນນານ ທີິ່ສາມາດຊ່ວຍ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ

ສ່ຽງ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມປົກຫ ້ມ ຂອງປ່າໄມ້ ທີິ່ເພີິ່ມຂືັ້ນ ສາມາດ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ຈະເກີດໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ດ ນເຈືິ່ອນ ຫລື ໄຟປ່າ 
ຢູ່ໃນສະພາບໃດໜຶິ່ງ).  

- ການຕ ດຕາມກວດກາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ  ແລະ ຮອບດ້ານ ທີິ່ຖືກດໍາເນີນຢູ່ພາຍໃນ ກອບຂອງແຜນງານ ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ, ທີິ່ລວມ

ມີກັບຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາ, ສາມາດນໍາໄປສູ່ ການກວດພົບ, ການຕ ດຕາມ ແລະ 

ການກໍານົດ ຫ ັກການປະຕ ບັດ/ການປັບປ ງ ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ທີມງານຂອງແຜນງານ ຄວນຈະລວມມີ ສະມາຊ ກພະນັກງານ ທີິ່ມີຄ ນວ ດທ  ທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການຕ ດຕາມ ຜົນກະທົບ ຂອງແຜນ
ງານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP), ຊຶິ່ງລວມມີ ຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ 

 
ການປອ້ງກັນ ຂ ໍ້ຂດັ
ແຍງ່ ແລະ ຄວາມອອ່ນ
ໄຫວທາງດາ້ນສະພາບ
ການ ຂອງ GIZ 

ບ ໍ່ແມ່ນ ບ ໍ່ກ່ຽວກັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຖືກຈັດປະເພດ ເປັນປະເທດສີຂຽວ (= ປອດໄພ) ຢູ່ໃນທັງສອງບັນຊີອ້າງອີງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການປ້ອງກັນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ 
ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານສະພາບການ ຂອງ GIZ, ຊຶິ່ງແມ່ນການແຈ້ງເຕືິ່ອນວ ກ ດການເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຂອງ BMZ ແລະ ການເບີິ່ງສະພາບລວມ

ທົົ່ວໄປ ຂອງບັນດາປະເທດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ສໍາລັບ GIZ. ອ ງຕາມລະບົບການຄ ້ມຄອງ S + G ຂອງ GIZ, ການປະເມີນແບບເລ ກເຊ ິ່ງ 
ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.  
 

ການປກົປອ້ງສ ດທ 
ມະນ ດ ຂອງ GIZ  

ແມ່ນ ປານກາງ ສປປລາວເປັນພາຄີຂອງເຄືິ່ອງມືດ້ານສ ດທ ມະນ ດທີິ່ ສໍາ ຄັນລວມທັງ: 
- ສົນທ ສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການ ຈໍາ ແນກເຊືັ້ອຊາດ (ICERD) 

- ສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງການ ຈໍາ ແນກຕ ໍ່ແມ່ຍ ງ (CEDAW) 

- ສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ ດທ ເດັກ (CRC) 

- ສົນທ ສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສ ດທ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມແລະວັດທະນະ ທໍາ (ICESCR) 

- ສົນທ ສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສ ດພົນລະເມືອງແລະການເມືອງ (ICCPR) 

- ສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ ດຂອງຄົນພ ການ (CRPD) ແລະ 

- ສົນທ ສັນຍາຕ້ານການທ ລະມານແລະການດູ ໝ ິ່ນ ການໂຫດຮ້າຍອືິ່ນໆທີິ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖືິ່ອນຫລືການເຮັດໃຫ້ເສືິ່ອມເສີຍ 

(CAT). 
ສະພາບການສ ດທ ມະນ ດ: 
ສປປລາວໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທ ສັນຍາ ILO ທັງ ໝົດ 8 ສະບັບ, ໃນນັັ້ນມີສົນທ ສັນຍາ 5 ໃນ 8 ຂອງສົນທ ສັນຍາຫ ັກຂອງ ILO. 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

ໃນລະຫວ່າງການທົບທວນຄືນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ (Universal Periodic Review (UPR)), ເຊ ິ່ງເປັນຂະບວນການໜຶິ່ງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການກວດກາບັນທຶກສ ດທ ມະນ ດຂອງທ ກໆປະເທດສະມາຊ ກສະຫະປະຊາຊາດ, ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສໍາ ລັບສປປລາວສະ ເໜີ ຫ າຍ

ບັນຫາດ້ານສ ດທ ທີິ່ປະເຊີນຢູ່ໃນລະດັບຊາດ, ເຊ ິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ GIZ ຂອງ ໂຄງການ GCF. ບັນຫາຕ່າງໆປະກອບມີສ ິ່ງທ້າທາຍທີິ່ຍັງຄ້າງ

ຄາເຊັົ່ນ: ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ (ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ), ລະດັບຄວາມທ ກຍາກ, ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບພັນທະສ ດທ ມະນ ດ, ຄວາມ
ສາມາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານທີິ່ ຈໍາ ກັດແລະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດນະໂຍບາຍຄວາມບ ໍ່ສະ ເໝ ີ ພາບລະຫວ່າງຍ ງ - ຊາຍຍັງບ ໍ່ພຽງພ ພ້ອມທັງຄວາມ
ຕ້ອງການການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ. ສ ິ່ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນ ຄໍາ ໝັັ້ນ ສັນຍາຂອງຊາດໃນດ້ານສ ດທ ວັດທະນະ ທໍາ ເຊ ິ່ງລວມທັງການ
ເນັັ້ນ ໜັກ ໃສ່ການອະນ ລັກມ ລະດົກ. ການສົນທະນາທີິ່ຍົກຂຶັ້ນມາໃນຂະບວນການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະການແກ້ໄຂຄືນໃນ
ລະຫວ່າງ UPR 2015, ໃນບັນດາສ ິ່ງອືິ່ນໆ, ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທີິ່ດ ນແລະແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ, ການຫາຍຕົວໄປແບບບັງຄັບ, ການຄ້າມະນ ດ, 
ຊົນເຜົົ່າແລະສ ດທ ຂອງຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງແລະພືັ້ນທີິ່ຂອງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ. ການລະເມີດທົົ່ວໄປໃນຂະ ແໜງ ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທໍາ 
ມະຊາດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂະບວນການທີິ່ກວ້າງຂວາງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມທາງການເມືອງແລະການຕັດສ ນໃຈ, ແລະສະພາບ

ແວດລ້ອມທີິ່ຂ້ອນຂ້າງ ຈໍາ ກັດ ສໍາ ລັບອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs). ສ ິ່ງ ສໍາ ຄັນຍັງແມ່ນຄວາມສາມາດໂດຍລວມຂ້ອນຂ້າງຕ່   າ 
ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານດ້ານສ ດທ ມະນ ດແລະຮູບແບບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ສ ິ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນມີຄວາມບົກຜ່ອງຕືິ່ມອີກໂດຍສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງ CSO ທີິ່ ຈໍາ ກັດ. ມັນເປັນທີິ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນຂະບວນການສ ດທ ມະນ ດສາກົນມີ ຄໍາ ຖາມທີິ່

ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບທີິ່ດ ນແລະຊັບພະຍາກອນ ທໍາ ມະຊາດ, ຊຼຸມຊົນຊົນເຜົົ່າແລະຊົນເຜົົ່າ, ສ ດທ ດ້ານວັດທະນະ ທໍາ ແລະມາດຕະການປຶກສາ

ຫາລື. UPR ໃໝ່ ແມ່ນ ກໍາ ນົດ ສໍາ ລັບປີ 2020, ແລະ GIZ ຜ່ານໂຄງການ GCF ຂອງມັນສາມາດຕອບສະ ໜອງ ກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດບາງ ຄໍາ ໝັັ້ນ ສັນຍາລະດັບຊາດນີັ້ໂດຍຜ່ານກ ດຈະ ກໍາ ທີິ່ໄດ້ ກໍາ ນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ. 
ທີມງານການກະກຽມໂຄງການໃນການກວດກາຄວາມສ່ຽງດ້ານ GIZ-ESS ຂອງຕົນໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນຈາກຜົນ
ກະທົບທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈເນືິ່ອງຈາກວ່າແຜນການປະຕ ບັດງານໃນພາກ ເໜືອ ຂອງສປປລາວແມ່ນປະຊາກອນແມ່ນປະເຊີນກັບຜົນກະທົບດ້ານ
ສ ດທ ມະນ ດຕ ໍ່ໄປນີັ້.  

- ຂ ໍ້ເສຍປຽບກ່ຽວກັບການເຂົັ້າເຖ ງການບ ລ ການ (ລັດ), ຊັບພະຍາກອນການຜະລ ດຫລືແຫ ່ງລາຍຮັບ 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

- ຈໍາ ກັດພືັ້ນທີິ່ພົນລະເມືອງແລະການລະເມີດສ ດທ ຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 

- ການລະເມີດສ ດທ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງໃນການປຶກສາຫາລືແລະຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ 

- ການອົບພະຍົບໂດຍບັງຄັບຫລືການຍ້າຍຖ ິ່ນຖານໂດຍບັງຄັບ 

- ການລະເມີດສ ດທ ແຮງງານຂັັ້ນພືັ້ນຖານ 

- ປ່າໄມ້ແລະກະສ  ກໍາ ແມ່ນຂະ ແໜງ ການທີິ່ມີສ ດທ ມະນ ດໃນສປປລາວ 

 

ຜົນກະທົບດ້ານສ ດທ ມະນ ດໂດຍບ ໍ່ຕັັ້ງໃຈອາດຈະເກີດຂືັ້ນໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການຂອງ ກ ດຈະກໍາ 1.3“ ການປັບປ ງການບັງຄັບໃຊ້

ແລະການຕ ດຕາມກວດກາກົດ ໝາຍ” ແລະກ ດຈະ ກໍາ ທັງ ໝົດ ພາຍໃຕ້ຜົນຜະລ ດ 3“ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດການຄ ້ມຄອງພູມສັນຖານ

ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງແລະການຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ແລະການ ໝູນ ໃຊ້ດ ນ (FLR)” ການປະສົມປະສານຂອງປັດໃຈຕ່າງໆ: ແຜນງານນີັ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບກ ່ມປະຊາກອນແລະກ ່ມຊົນເຜົົ່າ. ແຜນງານດັົ່ງກ່າວຍັງຊີັ້ ນໍາ ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໃນການວາງແຜນ ນໍາ ໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມພ້ອມທັງການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ. PLUP ແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ບ ກຄົນຫ ື

ກ ່ມໃນວ ທີທີິ່ພວກເຂົາຖືກ ນໍາ ໃຊ້ໃນການເຂົັ້າເຖ ງແລະ ນໍາ ໃຊ້ທີິ່ດ ນແລະ / ຫ ືຊັບພະຍາກອນ ທໍາ ມະຊາດ. ຍ ິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ, ແຜນງານ
ດັົ່ງກ່າວສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນລັດຖະບານໃນການຕັດສ ນໃຈກ່ຽວກັບການ ນໍາ ໃຊ້ທີິ່ດ ນ. ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ປະກອບມີສະຫະກອນແລະສະມາຄົມປ່າໄມ້ບ້ານ, ເຊ ິ່ງເປັນລະດັບ ໃໝ່ ແລະມີນະວັດຕະ ກໍາ ໃໝ່ ໃນສະພາບການຂອງສປປລາວແລະ
ສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການຂັດແຍ້ງຫ ືຄວາມຂັດແຍ້ງ (ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມສ່ຽງອາດຈະຕໍ່າ) ເຊັົ່ນຕົວຢ່າງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງ
ແລະລັດຖະບານ. CSOs, ເຖ ງແມນ່ວ່າມີ ຈໍາ ນວນ ໜ້ອຍ ໃນສປປລາວ, ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໃນກ ດຈະ ກໍາ ຕ ດຕາມແລະປະເມີນຜົນໂຄງການ
ແລະມີທ່າແຮງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງໂຄງການ. 
 
ດ້ານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບສ ດທ ມະນ ດ ໄດ້ຖືກພ ຈາລະນາ ພາຍໃຕ້: 
PS2: ເງືິ່ອນໄຂແຮງງານ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ (ຄວາມສ່ຽງ ES: ຕໍ່າ) 
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ນະໂຍບາຍ/ 
ມາດຕະຖານ 

ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄມົ198: 

ໄດ້ຜກັດນັ:  
ການປະເມນີ
ຄວາມສຽ່ງ: 

ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສຽ່ງ ຕ ໍ່ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ: 

PS4: ສ ຂະພາບຊຼຸມຊົນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ຄວາມສ່ຽງ ES: ກາງ) 

PS5: ການເວນຄືນທີິ່ດ ນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ຄວາມສ່ຽງ ES: ກາງ) 

PS6: ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງຕ ໍ່ຊີວ ດ (ຄວາມສ່ຽງ ES: ຕໍ່າ) 

PS7: ຄົນພືັ້ນເມືອງ (ຄວາມສ່ຽງ ES: ປານກາງ) 

PS8: ມ ລະດົກວັດທະນະທໍາ (ຄວາມສ່ຽງ ES: ກາງ) 

ສະຫລ ບລວມແລ້ວ, ການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງຂອງການປົກປ້ອງຄ ້ມຄອງສ ດທ ມະນ ດຂອງ GIZ ແມ່ນຂະ ໜາດ ກາງ (ຕາມແຈ້ງການ

ຂອງມາດຕະຖານການປະຕ ບັດງານຂອງ IFC ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ). 
ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັ
ບດົບາດຍ ງ - ຊາຍ 
ຂອງ GCF ແລະ 

GIZ 

ແມ່ນ ບ ໍ່ກ່ຽວກັນ ການສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍ ງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍ ງ - ຊາຍ ຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ນະໂຍບາຍ. ບົດປະເມີນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍ ງ - ຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງ - ຊາຍໄດ້ກ່າວເຖ ງລາຍລະອຽດນີັ້. 

ການໄກ ການແກໃ້ຂ 
ແບບອ ດສະຫ ະ ຂອງ 
GCF/GRM 

ແມ່ນ ບ ໍ່ກ່ຽວກັນ ໃນຈໍານວນຊົນເຜົົ່າທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ໃນແບບ ທີິ່ເໝາະສົມກັບວັດທະນະທໍາ ຂອງພວກເຂົາ ແລະຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖ ງທ ກ
ຄົນ. ຕ້ອງຮັບປະກັນການປິດລັບ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 6: ແບບຟອມການເຂົັ້າຮວ່ມ ການປກຶສາຫາລ ື

FPIC  

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: “ບົດແນະນໍາກ່ຽວກບັ ຂະບວນການ FPIC ພາຍໃຕ້ ໂຄງການປ້ອງກັນດ ນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫ ີກລ້ຽງການ

ທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ” 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 7: ຂ ໍ້ມູນເພີິ່ມຕືິ່ມ, ບດົແນະນາໍ ແລະ ແຜນວາດ 

ແຜນວາດສງັລວມ ໝດົທ ກຂັັ້ນຕອນ ແລະ ບາດກາ້ວການເຮດັວຽກ ຂອງ ແນວທາງປະຕ ບດັ VFM 
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ແຫ ຂ ໍ້ມູນ: GIZ. 2016. ບົດແນະນໍາ ການວາງແຜນ VFM. ມີຢູ່ທີິ່: https://www.giz.de/de/downloads/Village-Forest-Man-
agement-Planning-Guideline.pdf  

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 8: ບນັຊລີາຍຊືິ່ກ ດຈະກາໍ ທີິ່ຫາ້ມຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ 

ຂອງ  IFC ແລະ ຂອງ ແຜນງານ 

ບັນຊລີາຍຊືິ່ສີິ່ງທີິ່ຫ້າມ ຂອງ IFC (2007) 

ບັນຊລີາຍຊືິ່ສີິ່ງທີິ່ຫ້າມ ຂອງ IFC ກໍານົດປະເພດ ຂອງ ໂຄງການທີິ່ IFC ບ ໍ່ສະຫນອງທຶນໃຫ.້ 

IFC ຈະບ ໍ່ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ໂຄງການຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືການຄ້າ ຜະລ ດຕະພັນ ຫ  ືກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຖືວ່າຜ ດກົດໝາຍ ຫ  ືລະບຽບການ ຂອງປະເທດເຈົັ້າບ້ານ 

ຫ  ືສົນທ ສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກນົ, ຫ  ືນອນຢູ່ໃນ ສີິ່ງທີິ່ຫ້າມ ຂອງ ສາກົນ, ເຊັົ່ນ: ຢາ, ຢາປາບສັດຕູພືດ/ຢາຂ້າ

ຫຍ້າ, ສານທາໍລາຍໂອໂຊນ, PCB, ສັດປ່າ ຫ  ືຜະລ ດຕະພັນທີິ່ຖືກຄວບຄ ມ ພາຍໃຕ້ CITES. 

▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືການຄ້າ ອາວ ດ ແລະ ລະເບີດ.1 

▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືການຄ້າເຄືິ່ອງດືິ່ມທີິ່ມທີາດເຫ ົັ້າ (ບ ໍ່ລວມເບຍ ແລະ ເຫ ົັ້າແວງ).1 

▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືການຄ້າຢາສູບ.1 

▪ ການພະນັນ, ຄາສ ໂນ ແລະ ວ ສາຫະກ ດ ທີິ່ຄ້າຍກັນ.1 

▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືການຄ້າ ວັດສະດ ກໍາມັນຕະພາບລງັສີ. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ບ ໍ່ນໍາໃຊ້ກັບ ການຊືັ້ອ ປະກອນການແພດ, 

ອ ປະກອນ ການຄວບຄ ມ (ການວດັແທກ) ຄ ນນະພາບ ແລະ ທ ກອ ປະກອນ ທີິ່ IFC ພ ຈາລະນາວາ່ ເປັນແຫ ່ງກໍາ

ມັນຕະພາບລງັສີ ທີິ່ຈະຕ້ອງໃຫມ້ໜ້ີອຍ ແລະ/ຫ  ືມີການປົກປ້ອງ ຢ່າງພຽງພ . 

▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືການຄ້າ ເສັັ້ນໄຍກນັຄວາມຮ້ອນ ທີິ່ບ ໍ່ຜູກມັດ. ສີິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ບ ໍ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ກັບ ການຊືັ້ ແລະ 
ການນໍາໃຊ ້ແຜ່ນຊີມັງທີິ່ມີສານກນັຄວາມຮ້ອນ ທີິ່ບ ໍ່ຜູກມັດ ເມືິ່ອອງົປະກອບຂອງສານກັນຄວາມຮ້ອນ ມີຫນ້ອຍ
ກວ່າ 20%. 

▪ ການໃສ່ມອງ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທະເລ ໂດຍນໍາໃຊມ້ອງທີິ່ມຄີວາມຍາວເກີນ 2.5 ກ ໂລແມັດ.  

ການທົດສອບ ທີິ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຈະຖືກນໍາໃຊ ້ໃນເວລາທີິ່ ກ ດຈະກໍາຂອງ ບ ລ ສັດໂຄງການ ອາດຈະມີຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ 
ພັດທະນາ ທີິ່ສໍາຄັນ ແຕ່ ສະຖານະການຂອງປະເທດ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມກີານປັບຕົວ ເຂົັ້າກັບ ບັນຊລີາຍການທີິ່ຫ້າມ. 

ໝດົຕວົກາງທາງດາ້ນເງ ນທງັໝດົ (FI), ຍົກເວັັ້ນ ບັນດາສະຖາບັນການເງ ນ ທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກ ດຈະກາໍ ທີິ່ລະບ ໄວ້ຂາ້ງ

ລ ່ມນີັ້* ຕ້ອງນໍາໃຊ້ການຍົກເວັັ້ນຕ ໍ່ໄປນີັ້, ນອກຈາກ ບັນຊລີາຍຊືິ່ສີິ່ງທີິ່ຫ້າມ ຂອງ IFC: 

https://www.giz.de/de/downloads/Village-Forest-Management-Planning-Guideline.pdf
https://www.giz.de/de/downloads/Village-Forest-Management-Planning-Guideline.pdf
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▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືກ ດຈະກາໍ ທີິ່ລວມມີ ຮູບແບບການບງັຄັບໃຊ້ແຮງງານ2/ແຮງງານເດັກ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ.3 

▪ ການດໍາເນີນການ ຂ ດຄົັ້ນໄມ້ສໍາລບັນໍາໃຊ້ ໃນທາງການຄາ້ ຢູ່ໃນປ່າຂັັ້ນຕົັ້ນເຂດຮ້ອນຊຼຸ່ມ. 

▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືການຄ້າໄມ ້ຫ  ືຜະລ ດຕະພັນປ່າໄມ້ອືິ່ນໆ ນອກເໜືອຈາກ ປ່າໄມ້ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຄ ້ມຄອງ ຢ່າງຍືນ

ຍົງ. 

* ເມືິ່ອລງົທຶນໃສ່ໃນ ກ ດຈະກາໍການເງ ນຈ ລະພາກ, ສະຖາບັນການເງ ນ ຈະນ າໃຊ ້ບັນດາລາຍການຕ ໍ່ໄປນີັ້ ນອກຈາກ 

ບັນຊລີາຍການທີິ່ຫ້າມ ຂອງ IFC:  

▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືກ ດຈະກາໍ ທີິ່ພົວພນັ ຮູບແບບການບງັຄັບໃຊ້ແຮງງານ2/ແຮງງານເດັກ ທີິ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍ ຫ  ື

ເປັນການຂູດຮີດ.3 

▪ ການຜະລ ດ, ການຄາ້, ການເກັບຮັກສາ, ຫ  ືການຂົນສົົ່ງສານເຄມີ ທີິ່ອັນຕະລາຍ ໃນບ ລ ມາດທີິ່ຫ າຍ ຫ  ືການນໍາ

ໃຊ ້ສານເຄມີທີິ່ອັນຕະລາຍ ໃນປະລີມານທີິ່ເປັນທ ລະກ ດ. ສານເຄມີ ທີິ່ອັນຕະລາຍ ປະກອບມ ີນ ັ້າມນັແອັດຊັງ, 

ນໍໍ້າມັນກາຊວນ, ແລະ ຜະລ ດຕະພັນນໍໍ້າມັນອືິ່ນໆ. 

▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືກ ດຈະກາໍ ທີິ່ລວງເກີນ ທີິ່ດ ນທີິ່ມີເຈົັ້າຂອງ, ຫ ື ອ້າງສ ດ ພາຍໃຕ້ ການພ ຈາລະນາຄະດີ ໂດຍ ຄົນ

ພືັ້ນເມືອງ, ໂດຍບ ໍ່ມີການຍ ນຍອມເຫັນດີ ເປັນລາຍລັກອກັສອນ ຈາກ ປະຊາຊົນດັົ່ງກ່າວ. 

ໂຄງການ ການເງ ນທີິ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກແກກ່ານຄາ້, ອງີຕາມລກັສະນະ ຂອງ ການເຮັດທ ລະກໍາ, ສະຖາບັນການ

ເງ ີນ ຈະນໍາໃຊ ້ລາຍການຕ ໍ່ໄປນີັ້ ນອກຈາກ ບັນຊີລາຍທີິ່ຫ້າມ ຂອງ IFC: 

▪ ການຜະລ ດ ຫ  ືກ ດຈະກາໍ ທີິ່ພົວພນັ ຮູບແບບການບງັຄັບໃຊ້ແຮງງານ2/ແຮງງານເດັກ ທີິ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍ ຫ  ື

ເປັນການຂູດຮີດ.3 

 

ຂ ໍ້ມນູອາ້ງອ ງລ ມ່ເອກະສານ 

1 ນີັ້ ບ ໍ່ນໍາໃຊ້ກັບ ຜູ້ສະໜັບສະໜ ນໂຄງການ ທີິ່ບ ໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມເລີຍ ໃນກ ດຈະກໍາເຫ ົົ່ານີັ້. "ບ ໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເລີຍ" ຫມາຍຄວາມວ່າ ກ ດຈະກໍາທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນເປັນໂຕເພີິ່ມໃສ່ ການດໍາເນີນງານຕົັ້ນຕ  ຂອງ ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ. 

2 ແຮງງານທີິ່ຖືກບັງຄັບ ໝາຍເຖ ງ ໝົດທ ກວຽກ ຫ ື ການບ ລ ການ, ບ ໍ່ໄດ້ປະຕ ບັດ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ທີິ່ຖືກເລືອ ຈາກບ ກຄົນ ພາຍໃຕ້
ການຂົົ່ມຂູ່ບັງຄັບ ຫ ື ການລົງໂທດ.  

3 ແຮງງານເດັກ ທີິ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍ ໝາຍເຖ ງ ການຈ້າງງານເດັກນ້ອຍ ທີິ່ເປັນການຂູດຮີດ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ຫ ື ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, 
ຫ ື ລົບກວນ ການສຶກສາຂອງເດັກ, ຫ ື ເປັນອັນຕະລາຍ ຕ ໍ່ ສ ຂະພາບຂອງເດັກ, ຫ ື ທາງກາຍ, ຈ ດໃຈ, ທາງວ ນຍານ, ສ ນທໍາ, ຫ ື ການພັດທະນາ
ສັງຄົມ. 
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ລາຍຊືີ່ບັນດາກິດຈະກ າທ ີ່ບ ໍ່ລວມຢ ໃ່ນແຜນງານ 

ຕ ໍ່ໄປນ ີ້ ແມ່ນລາຍຊືີ່ບັນດາກິດຈະກ າ ທ ີ່ບ ໍ່ລວມຢ ່ໃນແຜນງານ, ຊືີ່ງເປັນລາຍຊືີ່ກິດຈະກ າ ທ ີ່ແຜນງານ 

ຈະບ ໍ່ສະໜັບສະໜ ນ:201 

▪ ກິດຈະກ າ ທ ີ່ສົັ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ການປ່ຽນແປງທາງລົບ ຕ ໍ່ ສິດໃນການຄອບຄອງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 

ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ.  

▪ ບັນດາກິດຈະກ າ ທ ີ່ສົັ່ງຜົນເຮັດໃຫເ້ກ ດມ ການຍົກຍາ້ຍຄົວເຮືອນ ແບບບ ໍ່ສະໝັກໃຈ 

▪ ບັນດາກິດຈະກ າ ທ ີ່ອາດຈະເຮັດໃຫອ້າຍເຮືອນແກ້ວເພ ີ່ມຂ ີ້ນ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 

▪ ບັນດາກິດຈະກ າ ທ ີ່ສະໜັບສະໜ ນການຕັດປ່າໄມທ້ ີ່ມ ມາແຕ່ດັີ້ງເດ ມ/ປ່າຂັີ້ນຕົີ້ນ.  

▪ ມ ການນ າສະເໜ  ຊະນິດພັນ ທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນຊະນິດພັນດັີ້ງເດ ມ, ເວັີ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນມ ຢ ່ແລວ້ ຢ ່ໃນບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ ຫ  ື

ມ ການຮັບຮ  ້ຈາກຄວາມຄາ້ຍຄືກນັ ທ ີ່ວາ່ມັນບ ໍ່ແມ່ນຊະນິດພັນບຸກລຸກ, ແລະ 

ມ ການນ າເອົາແນວພັນພືດຊະນິດທ ີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກ າ ເຂົີ້າມາໃນພືີ້ນທ ີ່ ຂອງໂຄງການ ທ ີ່ໄດ້ກ ານດົໄວ້.  

▪ ມ ການຕັີ້ງຖິີ່ນຖານໃໝ່ ຫ  ືມ ການຂະຫຍາຍການຕັີ້ງຖິີ່ນຖານທ ີ່ມ ຢ ່ແລ້ວ ອອກນອກເຂດ ທ ີ່ຖືກກ ານົດ ໂດຍ 

PLUP ຫ  ືຢ ່ໃນທຸກເຂດ ທ ີ່ບ ໍ່ທນັໄດປ້ະກາດເປັນບອ່ນຜະລິດກະສິກ າ ຫ  ືເປັນທ ີ່ຢ ່ອາໄສ 

ຢ ່ໃນການກ ານົດເຂດມະຫາພາກ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

▪ ກິດຈະກ າ ທ ີ່ສ້າງຜົນກະທບົທາງລບົ ຕ ໍ່ ປະຊາຊົນທອ້ງຖິີ່ນ, ລວມທງັ ຊົນເຜົັ່າ, ທ ີ່ເປັນສ ີ່ງຍອມຮັບບ ໍ່ໄດ້ ສ າລັບ

ເຂົາເຈົີ້າ, ແມະກະທງັຈະມ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ທ ີ່ຖືກພັດທະນາຂ ີ້ນ ຢ ່ໃນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂາົເຈົີ້າ 

▪ ມ ການຍົກຍ້າຍຖ ີ່ນຖານແທ້ ແລະ/ຫ  ືມ ການຮືີ້ຖອນ ໂຄງສ້າງທ ີ່ຢ ່ອາໄສ ທ ີ່ນ າໃຊໂ້ດຍຄົວເຮອືນ.  

▪ ກິດຈະກ າ ທ ີ່ສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ຫລື ສ ນເສຍຊັບສິນທາງວັດທະນະທ າ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, 

ລວມທັງສະຖານທ ີ່ບ ຮານຄະດ  (ສະໄໝກອນ), ຊາກເກົັ່າແກ່, ຄຸນຄ່າທາງປະຫວັດສາດ, ສາດສະໜາ, ວັດທະນາ

ທ າ ແລະ ທາງທ າມະຊາດ ທ ີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.  

▪ ມ ການກ ໍ່ສ້າງເສັີ້ນທາງໃໝ່, ຟ ົ້ນຟ ຖະໜົນໃໝ,່ ປ ທາງ ຫ  ືປັບປງຸທາງທຸກປະເພດ ທ ີ່ຢ ່ໃນພືີ້ນທ ີ່ ທ ີ່

ເປັນທ ີ່ຢ ່ອາໄສທາງທ າມະຊາດ ແລະ ທ ີ່ມ ຢ ່ແລ້ວ ຫ  ືທ ີ່ຖືກສະເໜ ໃຫເ້ປັນປ່າສະຫງວນ ແລະ ໂດຍທົັ່ວໄປ ແມ່ນ

ເປັນທຸກການກ ໍ່ສ້າງ ທ ີ່ຄາດວາ່ຈະນ າໄປສ ່ ການເກ ດມ ຜົນກະທບົທາງລົບ ຕ ໍ່ ສ ີ່ງແວດລອ້ມ.  

▪ ມ ການປະຕິບັດງານກ່ຽວກບັປາ່ໄມ້ ຢ ່ໃນທ ີ່ດິນ ຫ  ືອາ່ງໂຕງ່ ໃນລກັສະນະທ ີ່ອາດຈະປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫບ້້ານມ 

ຄວາມສ່ຽງຫ າຍຂ ີ້ນ ທ ີ່ຈະໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ. 

▪ ມ ການຫັນປຽ່ນ ຫ  ືມ ຄວາມເຊືີ່ອມໂຊມ ຂອງທ ີ່ຢ ອ່າໄສທາງທ າມະຊາດ ແລະ 

ມ ການຂຸດຄົີ້ນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແບບບ ໍ່ຍືນຍງົ, ລວມທັງ ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ. 

 
201 Has been cross-checked with the exclusion criteria of the ESMF of the ER-PD (page 150, Checklist 1) 
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▪ ການຜະລິດ ຫລ ືການຄາ້ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ຫລື ທຸກຜະລິດຕະພັນ/ກິດຈະກ າອືີ່ນໆ ທ ີ່ຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ 

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຫ  ືສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ, ຫລື ທ ີ່ເປນັຂ ໍ້ຫ້າມ 

ຂອງສາກົນ. 

▪ ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການຈັດການ, ການເກັບຮັກສາ ຫ  ືການຂາຍຢາສ ບ ຫ  ືຜະລິດຕະພັນ ທ ີ່ປະກອບ

ດ້ວຍຢາສ ບ 

▪ ການຄ້າຂາຍ ທຸກຜະລິດຕະພັນ ທ ີ່ມ ທລຸະກິດ ເຂົີ້າໄປມ ສ່ວນຮ່ວມ ຢ ່ໃນພ ດຕິກ າ ທ ີ່ສວຍໃຊສ້ ີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ ຫ  ືເຂົີ້າຮ່ວມ ຢ ່ໃນທກຸກິດຈະກ າ ທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ໂດຍສະເພາະ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ.  

▪ ພືດທ ີ່ຕ້ອງການ ການນ າໃຊ້ສານ ທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ (ໃຫເ້ບິີ່ງຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນ ີ້) ແລະ ທ ີ່ໃນ

ປັດຈຸບັນຖືກຫ້າມ ບ ໍ່ໃຫນ້ າໃຊ ້ໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານທາງ ການຫ້າມນ າໃຊຊ້ົັ່ວຄາວ ໃນທົັ່ວປະເທດ (ເຊັັ່ນ: 

ການປ ກກ້ວຍ) 

 

ບນັຊ ລາຍຊືິ່ ສານເຄມ ກະສກິ າ ທ ີ່ຖກືຫາ້ມນ າໃຊ ້ຢ  ່ສປປ ລາວ, ເດອືນມຖິຼຸນາ 2010 
ຢາຂາ້ແມງໄມ ້ແລະ ຢາຂາ້ໄຮຫ ເືຫບັ ຢາຂາ້ເຊືັ້ອລາ 

1. Aldrin 30. Binapacryl 

2. BHC 31. Captafol 

3. Chlordane 32. Cycloheximide 

4. Chlordimeform 33. Mercury and mercury compounds 

5. Chlorfenvinphos 34. MEMC 

6. Chlorthiophos 35. PMA 

7. Cyhexatine 36. Selenium compound 

8. DDT ຢາຂາ້ໜ ູ

9. Dieldrin 37. Chlorobenzilate 

10. Dimefox 38. Sodium fluoroacetate 

11. Dinitrocresol ຢາຂາ້ຫຍາ້ 

12. Demeton 39. 2, 4, 5 –T 

13. Endrin 40. Dinoseb 

14. Endosulfan 41. Dinoterb acetate 

15. Ethyl Parathyon 42. Paraquat 

16. EPN 43. Sodium chlorate 

17. Heptachlor ຢາຂາ້ເຊືັ້ອດວ້ຍຄວນັ 

18. Hexachloro cyclohex-

ane 

44. EDB 

19. Leptophos 45. Ethylene oxide 

20. Lindane 46. Methyl bromide 
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21. Methamidophos ອືິ່ນໆ 

22. Methomyl 47. Arsenic compound 

23. Methyl parathion 48. Calcium arsenate – herbicide, rodenticide, molluscicide, insecticide 

24. Monocrotophos 49. DBCP – Nematocidide 

25. Polychlorocamphene 50. Daminozide – Plant growth regulators 

26. Phorate 51. Fluoroacetamide – Insecticide, rodenticide 

27. Schradan 52. Oxamyl – Insecticide, acaricide, termiticide 

28. TEPP 53. Phosphamidon – Insecticide, nematodicide 

29. Toxaphene 54. Sodium Arsenite – Insecticide, fungicide, herbicide, rodenticide 

 55. Thallium (i) sulfate – Rodenticide, insecticide. 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຂອງ ESMF ສໍາລັບ ເອກະສານ ER-P (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6c ກ່ຽວກັບ FP)  

 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ແຜນງານ ຍງັຈະບ ໍ່ມສ່ີວນພົວພັນກັບ ການຈັດຊືັ້ ສານເຄມີສໍາລັບການກະສ ກໍາ. ເນືິ່ອງຈາກວາ່ ບາງ
ຄອບຄົວ ອາດຈະນໍາໃຊ ້ສານເຄເມກະສ ກໍາ ເປັນທີິ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ການຝກຶອົບຮມົ ຍງັຈະປະກອບມີ ອງົປະກອບ ວ່າ

ດ້ວຍການປູກຈ ດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ, ທາງເລອືກຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ: ການຄ ມ້

ຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ແບບເຊືິ່ອມສານ ທີິ່ພົວພັນກັບ ຫ ັກການປະຕ ບັດເຮັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ), ແລະ ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກບັຄວາມ

ປອດໄພ ສໍາລບັ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີກະສ ກໍາ. ລັບຂ ໍ້ມູນເພີິ່ມຕືິ່ມ, ໃຫ້ອ ງໃສ່ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10 - ແຜນຄ ້ມ

ຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ສໍາລັບ ER-PD, ທິີ່ ແຜນງານນີັ້ ກ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕ ບັດຕາມ.  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 10: ແຜນຄ ມ້ຄອງຢາປາບສດັຕູພດື 

ໝາຍເຫດ: ແຜນງານ ຈະຕ ດຕາມ ແຜນຄ ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ສໍາລັບ ER-PD ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2, ຊຶິ່ງ
ຖືກອະທ ບາຍຢູ່ໃນບົດຄວາມ ຂ້າງລ ່ມນີັ້.  

ແຜນຄ ມ້ຄອງຢາ່ປາບສດັຕພູດື ຂອງ ເອກະສານ ER-PD202 

ແຜນຄ ້ມຄອງຢາຂ້າແມງໄມ້ (PMP) ເລງັໃສ່ ເພືິ່ອໃຫຄ້ວາມຮູ້ພືັ້ນຖານ ແກ່ ອໍານາດການປົກຄອງ ໃນຂັັ້ນສູນກາງ, 

ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ທີມງານ REDD+, ທີິ່ປກຶສາ, ພະນັກງານຂອງກ ມ່ບ້ານ, ພະນັກງານບາ້ນ, ບນັດາອົງການຈັດຕັັ້ງ
ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍມີການຊີັ້ນໍາ ຢ່າງພຽງພ  ສໍາລັບແກ້ໄຂ ບັນຫາທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບການປົກປອ້ງ ຢ່າງມີ
ປະສ ດທ ພາບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ OP 4.09 ຂອງ ທະນາຄານໂລກ. ຂະບວນການ ຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເປັນສ່ວນ

ໜຶິ່ງ ຂອງແຜນງານ REDD+ ແລະ ຖືກເຊືິ່ອມໂຍງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເຂົັ້າໃສ່ໃນ ຂະບວນການຄັດເລອືກ, ຮັບຮອງ, ຈັດ

ຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ແຜນງານ REDD+ ບ ໍ່ລວມເອາົ ການຈັດຊືັ້ຢາປາບສັດຕູ

ພືດ, ແຕ່ ESMF ກໍານົດ ບັນຫາທີິ່ສໍາຄັນ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປ ຍເຄມີ ໃນປັດຈ ບັນ 

ແລະ ໄດ້ກາໍນົດມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ທີິ່ຕ້ອງການ ທີິ່ກຽ່ວຂ້ອງກບັ ລາຍການທີິ່ຖືກຫ້າມ, ການຝກຶອົບຮົມ ແລະ ບົດ

ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ ້ ແລະ ການກໍາຈັດຢາປາບສັດຕູພືດ ຢ່າງປອດໄພ. PMP ຈະເໝາະສົມກັບ ໝົດທ ກ

ກ ດຈະກໍາ REDD+ ທີິ່ສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ອງົປະກອບ 2 ວາ່ດວ້ຍ ການພດັທະນາ ກະສ ກາໍ ແລະ ຊວີ ດການເປນັ
ຢູ ່ແບບຍນືຍງົ. ກະສ ກ າ ແມ່ນເປນັວ ຖີຊີວ ດພືັ້ນຖານ ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເປັນສີິ່ງກົດດັນ ທາງກງົ
ທີິ່ສ ດ ຕ ໍ່ ປາ່ໄມ.້ ດັົ່ງນັັ້ນ, ແຜນງານ ER ຈະສະເໜີມາດຕະການທາງກົງ ສໍາລັບການເຊືິ່ອມໂຍງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ, 

ແລະ ວ ທີແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີກະສ ກໍາ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລ ດທີິ່ດີຂືັ້ນ. ການດຶງເອົາພາກເອກະຊົນເຂົັ້າຮ່ວມ 
ສໍາລັບການລງົທືນ ທີິ່ສາມາດເຂົັ້າກັນໄດກ້ັບ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ທີິ່ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ແມນ່ເປັນສີິ່ງທີິ່ສໍາຄນັ 
ແລະ ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫມ້ີການຕັດສ ນໃຈ ຢ່າງຍືນຍງົ ກຽ່ວກັບ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ. ບັນດາກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ ອົງປະກອບນີັ້ ເລັງໃສ່ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ການສົນທະນາລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບ 
REDD+ ແລະ ການກະສ ກ າ ທີິ່ສາມາດເຂົັ້າກັນໄດກ້ັບ ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ລງົທືນໂດຍກົງ ໃສ່ຕົວແບບ ທີິ່ສາ

ມາດຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງຍືນຍງົ ກັບ ຊຼຸມຊົນທອ້ງຖ ິ່ນ ລວມທງັກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ທາງເລອືກໃນການດໍາລງົຊີວ ດ. ປ ຸ໋ຍເຄມີ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນປະຈ ບັນ ແມ່ນກໍາລັງຖືກນໍາໃຊ້ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ຂອງ
ໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ບອ່ນທີິ່ມີການປກູພືດຊະນ ດດຽວ.  

ໝົດທ ກອງົການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ແລະ ທອ້ງຖ ິ່ນ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ PMP ແລະ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ເກີດມີຄວາມຖືກຕ ັ້ອງສອດຄ່ອງ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ລວມທັງ ການ
ຮັກສາເອກະສານ ທີິ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ໃນຟາຍເອກະສານ ຂອງໂຄງການ ສໍາລັບການທບົທວນຄືນ ທີິ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຈາກ 
ທະນາຄານໂລກ. 
ເອກະສານແຜນ PMP ນີັ້ ໄດຖ້ືກພ ຈາລະນາ ຢູ່ໃນເອກະສານທີິ່ບ ໍ່ທັນສົມບູນ ແລະ ອາດສາມາດຖືກດັດແປງ ແລະ 

ປ່ຽນໃໝ່ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ການປຶກສາຫາລື ຢ່າງໃກ້ຊ ດ ກັບ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະສາງ ແຜນ PMP ທີິ່ຖືກ

ປັບປ ງໃໝ ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. 

 
202 Text copied from Annex 2 of the ESMF 
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ໝວດ I. ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ  

ນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ວາ່ດວ້ຍ ການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູດື (OP 4.09) 
ນະໂຍບາຍ ຮຽກຮອ້ງໃຫໂ້ຄງການຕ່າງໆ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນການຈັດຊືັ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ເພືິ່ອກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ແຜນຄ ້ມຄອງສັດຕູພືດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ ການຈັດການ, ການຂົນສົົ່ງ, ການນໍາໃຊ,້ ການທາໍລາຍຢາປາບສັດຕູ

ພືດ ໃຫ້ປອດໄພ ທັງຕ ໍ່ມະນ ດ ແລະ ຕ ໍ່ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ. REDD+ ຈະບ ໍ່ສົົ່ງເສີມ ທ ກການຈັດຊືັ້ ຢາປາບສັດຕູພືດ ຫ ື ສານ

ກໍາຈັດວັດສະພືດ ທີິ່ເປັນທາດເຄມີ. ເຖ ງຢາ່ງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຖ້າເກີດມກີານບ ກລ ກ ຂອງສັດຕູພືດ, ແມນ່ອະນຸຍາດ ໃຫນ້ າ

ໃຊ ້ຢາປາບສັດຕ ພືດ ທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ທ ີ່ໄດຂ້ ີ້ນທະບຽນແລ້ວ ໃນຈ ານວນເລັກນ້ອຍ ຢ ່ໃນແຂວງທີິ່ມີໂຄງການ ຖ້າມີ
ການການຝຶກອບົຮົມເພີິ່ມຕືິ່ມ ແກຊ່າວກະສ ກອນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢ່າງປອດໄພ ຕາມ
ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລກ (OP 4.09) ແລະ ຍ້ອນວ່າ ໂຄງການ ຖືກອອກແບບມາ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ການນໍາໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປ ຸ໋ຍເຄມີ ຢູ່ໃນທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ໂດຍການເພີິ່ມ ການປະຕ ບັດເຮັດກະສ ກໍາ ແບບຍືນຍົງ
, ແຜນຄ ້ມຄອງສັດຕູພືດ ແບບງາ່ຍດາຍນີັ້ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ພ້ອມກບັ ບັນຊີລາຍອັນທີິ່ບ ໍ່ດີ. ໃນຂະນະທີິ່ ໂຄງການ ຈະບ ໍ່
ຈັດຊືັ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປ ຸ໋ຍ ທີິ່ເປັນເຄມີ ຊືິ່ງຖືກບັນຈ ເຂົັ້າໃນ ບັນຊີລາຍຊືິ່ ທີິ່ບ ໍ່ມີເງືິ່ອນໄຂ
, ມັນອາດຈະບ ໍ່ມີເຫດຜົນ ທີິ່ຈະປ້ອງກັນຊາວກະສ ກອນໝົດທ ກຄນົ ຈາກ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າ ທີິ່ເປັນສານເຄມີ. ຖາ້ເວົັ້າ

ສະເພາະ, ການຟືັ້ນຟູຊົນລະປະທານ, ການກ ໍ່ສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານ/ການຜະລ ດກະສ ກໍາ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ/ຫ ື ການ
ຄວບຄ ມ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ອາດຈະມີສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການນໍາໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູພືດ, ສານກ  າຈັດວັດສະພືດ 
ແລະ ຢາຂາ້ແມງໄມ້. ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທີິ່ອາດເກີດຂືັ້ນໄດ້ນີັ້, ແຜນຄຸ້ມຄອງສັດຕ ພືດແບບງ່າຍດາຍ ນ ີ້ ໄດຖ້ືກ
ກະກຽມ ຊືິ່ງກາໍນົດລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ສໍາລບັການຄ ້ມຄອງ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ/ຫ ື ສານເຄມີ
ທີິ່ເປັນພ ດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກຽ່ວກັບຜົນກະທົບດ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູ
ພືດ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ/ຫ  ືເມືິ່ອມຄີວາມເປັນໄປໄດ,້ ການສົົ່ງເສີມທາງເລອືກ ໃນການນໍາໃຊ້ ແບບບ ໍ່ມີສານເຄມ ີເຊັົ່ນ: 

ການເຮັດກະສ ກໍາ ປອດສານພ ດ.  

ແຜນ PMP ແບບງ່າຍດາຍ ໄດຮັ້ບຂ ໍ້ມ ນ ຈາກ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງສັດຕູພືດ, ສະບບັເລກທ ີ258 /ລຖບ., 

ລົງວັນທີ 24 ສ ງຫາ 2017, ລະບຽບການ ກຽ່ວກັບ ການຄວບຄ ມຢາປາບສັດຕູພືດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (2014), ແລະ 

ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງສັດຕູພືດ ເຊືິ່ອມສານ (IPM) ທີິ່ສະໜອງໂດຍ ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສ ກໍາ ແຫ່ງ 

ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) 

 

ລະບຽບການຂອງລດັຖະບານ ທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການຄຸມ້ຄອງສດັຕ ພດື 

ໃນເດືອນມ ນາ ປີ 2000, ໂດຍມ ການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງປະເທດຍ ປຸ່ນ (JICA) ແລະ 

ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກ າ (FAO), ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ້ ໄດສ້້າງລະບຽບການ ເລກທ  0886 /ກປ. ແລະ 

ປັບປງຸ ລະບຽບການດັັ່ງກາ່ວ ໃນວັນທ  11 ເດືອນມິຖຼຸນາ 2010 ເຂ ົາໃນລະບຽບການ ເລກທ  2860/ກປ.(ເອກະສານ

ຊ້ອນທ້າຍ 3) ກຽ່ວກັບການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕ ພືດ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ. ລະບຽບການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ ີ້ນ 

ໂດຍອ ງຕາມ ການຈັດປະເພດຢາປາບສັດຕ ພືດຕາມຄວາມອັນຕະລາຍ ທ ີ່ອງົການ WHO ເປັນຜ ແ້ນະນ າ ແລະ ບົດແນະ

ນ າກ່ຽວກບັ ການຈັດປະເພດ ປ ີ1994-1995. ລັດຖະບານລາວ ໄດຂ້ ີ້ນທະບຽນ ບັນດາບ ລິສັດ ທ ີ່ນ າເຂົີ້າ ຢາປາບສັດ
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ຕ ພືດ, ປຸຸ໋ຍ ແລະ ແກ່ນ ເຂົີ້າມາ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2010. ບັນຊ ລາຍການຢາປາບສັດຕ ພືດ 

ທ ີ່ຖືກຂ ີ້ນທະບຽນ ໄດຖ້ືກດັດແກ ້ ໃນເດືອນພ ດສະພາ, ປີ 2010 ໂດຍອ ງໃສ່ ລະບຽບການ ທ ີ່ໄດຜ່້ານການປັບປງຸ. 

ລະບຽບການ ໄດ້ຖືກອບັໂລດ ໃສ່ໃນ Lao e-Gazette ໃນວັນທ  11 ກ ລະກົດ 2014.203 ບັນຊ ລາຍການຢາປາບ

ສັດຕ ພືດ ຊະນິດທິີ່ຫວງຫ້າມ ຫ  ືເກືອດຫ້າມ ແມ່ນສາມາດເບ ີ່ງໄດ ້ຢ ່ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍສະບັບນ ີ້. 

ກົມປ ກຝງັ (DoA) ທ ີ່ຢ ່ພາຍໃຕ້ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ມ ສິດຄວບຄຸມ ໝົດທຸກການນ າໃຊຢ້າປາບສັດຕ ພືດ. 

 

ໝວດ II. ບັນຫາຕົີ້ນຕ  ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ບນັຫາຕົີ້ນຕ  ທ ີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັການນ າໃຊ ້ຢາປາບສດັຕ ພດື ແລະ ປຸຸ໋ຍເຄມ   

PMP ຖືກພັດທະນາຂ ີ້ນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນ ຊຼຸມຊົນຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໝົດທຸກຝາ່ຍ ໃນ

ການສະໜັບສະໜ ນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການນ າໃຊ ້ WB OP 4.09 ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຜົນກະທົບທາງລົບ 

ຈາກການນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ ປຸຸ໋ຍເຄມ  ຄາດວ່າຈະມ ໜ້ອຍ ແລະ ເກ ດຂ ີ້ນສະເພາະພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ 

ອາດສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນໄດ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຍອ້ນວາ່ 

ການນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ ປຸຸ໋ຍທ ີ່ບ ໍ່ປອດສານພິດ ແມ່ນເປນັເລືີ້ອງປ ກກະຕິ ຂອງຊາວກະສິກອນຈ ານວນໜ ີ່ງ, 

REDD + ຈະສົັ່ງເສ ມ  IPM ເພືີ່ອຫລ ກລ້ຽງ ການນ າໃຊພ້ວກມັນ ແບບບ ໍ່ເໝາະສົມ. ເຖິງຢາ່ງໃດກ ໍ່ຕາມ, ມັນມ 

ຄວາມສ າຄັນ ສ າລບັ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊຼຸມຊົນທອ້ງຖິີ່ນ ທ ີ່ຈະເຂົີ້າໃຈເຖິງ 

ລັກສະນະຂອງກິດຈະກ າດັັ່ງກາ່ວ ເພືີ່ອຊຼຸກຍ ໃ້ຫ້ຊາວກະສິກອນ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ການນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ ປຸຸ໋ຍທ ີ່ບ ໍ່

ປອດສານພິດ. ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍອ່ຍ ທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບ ການເພ ີ່ມຜະລິດຕະຜົນທາງກະສິກ າ 

(ການຜະລິດເຂົີ້າ, ສາລ  ແລະ ຜັກ) ເພືີ່ອຫັນເປັນສິນຄ້າ ແລະ ປັບປງຸລະບົບຊົນລະປະທານ ອາດຈະນ າໄປສ ່ ການ

ເພ ີ່ມການນ າໃຊຢ້າປາສັດຕ ພືດ, ເຄມ  ແລະ ປຸຸ໋ຍ. 

 

ການລງົມປືະຕບິດັ ສ າລບັການຫ ຼຸດຜອ່ນ 

ຜົນກະທົບທາງລົບ ຂອງການນ າໃຊ້ ຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ ປຸຸ໋ຍເຄມ  ທ ີ່ມາຈາກກິດຈະກ າ REDD+ ອາດຈະມ ໜ້ອຍ 

ແລະ ເກ ດຂ ີ້ນສະເພາະໃນທອ້ງຖິີ່ນ ແລະ ອາດຈະສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນລົງໄດ ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ 

ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ. ໃນຊ່ວງໄລຍະ ຂັີ້ນການປຶກສາຫາລກືັບບາ້ນ, ມ ໂອກາດທ ີ່ຈະເສ ມຂະຫຍາຍ 

ຜົນກະທົບທາງບວກ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການວາງແຜນ ແລະ ການຄັດເລອືກ ໂຄງການຍອ່ຍ. ຂ້າງລຸ່ມນ ີ້ 

ແມ່ນບົດສະຫ ຼຸບກິດຈະກ າ ທ ີ່ຈະຖືກປະຕິບັດ ໃນຊ່ວງໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ 

REDD+ ກ່ຽວກັບ ການຄຸມ້ຄອງສັດຕ ພືດ. 

 

a) ຂ ໍ້ຫ້າມ 

 
203 http://laoofficialgazette.gov.la/index.php?r=site/listlegistioncp&agencies_id=3&old=0  
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ເພືີ່ອຫລ ກລ້ຽງ ຜົນກະທົບທ ີ່ບ ໍ່ດ  ຍ້ອນຢາປາບສັດຕ ພືດ, ການຈັດຊືີ້ຢາປາບສັດຕ ພືດ ຈະບ ໍ່ໄດຮ້ັບການສົັ່ງເສ ມ ແລະ ສ ີ່ງ

ດັັ່ງກ່າວນ ີ້ ໄດ້ຖືກລວມເຂົີ້າໃສ່ໃນ "ບັນຊ ລາຍຊືີ່ ທ ີ່ບ ໍ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ" 

 

b) ການຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

ທ ມງານ REDD+ ຈະສືບຕ ໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ ້ພືີ້ນຖານ ກຽ່ວກັບທາງເລອືກ ສ າລບັການພັດທະນາກະສິກ າ ແລະ/ຫ  ື

ກິດຈະກ າສົັ່ງເສ ມການດ າລງົຊ ວິດ, ລວມທັງ ການນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ ສານເຄມ ອືີ່ນໆທ ີ່ເປັນພິດ. ອາດຈະຈັດ

ສັນ ງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໂຄງການ ເພືີ່ອເຂົີ້າໃຈ 1) ນະໂຍບາຍລວມ 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສັດຕ ພືດ (ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານ); 2) ຄວາມຮ ້ພືີ້ນຖານ 

ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບທ ີ່ເປັນໄປໄດ ້ ຕ ໍ່ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບ ຈາກການນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ 

ປຸຍເຄມ ; ແລະ 3) ຄວາມຮ ້ພືີ້ນຖານ ກ່ຽວກັບວທິ ການປອ້ງກັນ ຜົນກະທົບທ ີ່ບ ໍ່ດ ເຫ ົັ່ານ ີ້ ລວມທັງ ສ ີ່ງທ ີ່ເປັນລາຍການທ ີ່

ຖືກຫ້າມ ຢ ່ໃນປະເທດ ສ າລັບ ຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ ປຸຸ໋ຍເຄມ , ວທິ ປ້ອງກັນ ຫ  ື ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງລົບ 

ຈາກການນ າໃຊ ້ ແລະ ອືີ່ນໆ. (ການຝຶກອົບຮມົພະນັກງານ ອາດຈະສາມາດເຮັດໄດ ້ ຮ່ວມກັນກບັ ຫົວຂ ໍ້ອືີ່ນໆ). 

ການຝຶກອົບຮົມນ ີ້ ອາດຈະສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍອ່ຍ ທ ີ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງກັບ ການນ າໃຊປຸຸ້໋ຍ, ຢາປາບສັດຕ ພືດ, 

ແລະ/ຫ  ືສານເຄມ ທ ີ່ເປັນພິດ. 

 

c) ສະໜອງຄວາມຮ  ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ 

ການປຶກສາຫາລືລວ່ງໜ້າ ອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫແ້ກ ່ ໂຄງການ KB. ການຄຸ້ມຄອງສັດຕ ພືດ 

ຈະຖືກລວມເຂົີ້າເປັນຫົວຂ ໍ້ໜ ີ່ງ ສ າລັບກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂັີ້ນບາ້ນ ຢ ທ່ ີ່ KB. ການຝຶກອົບຮົມ 

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສັດຕ ພືດ, ທັງສ າລັບພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານກະສິກ າ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນ ຊ ວິດການເປັນຢ ່, 

ຄວນຈະສະໜອງໃຫຂ້ົງເຂດຕ ໍ່ໄປນ ີ້: 

▪ ການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງສັດຕ ພືດ: ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພືີ່ອໃຫ້ຄວາມຮ ້ພືີ້ນຖານ ແກ່ຊາວກະສິກອນ 

ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ກຽ່ວກັບຢາປາບສດັຕ ພືດ ທ ີ່ຖືກຫ້າມ, ຜົນກະທົບທາງລົບ ຈາກການນ າ ໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ 

ປຸຍເຄມ  ທງັຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຕ ໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ວທິ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງລບົ 

ຂອງພວກມັນ ຖາ້ມ ຄວາມຈ າເປນັທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ນ າໃຊ້ພວກມັນ. ມັນຍັງເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຊາວກະສິກອນຮ ້ວ່າ, 

ລັດຖະບານລາວ ບ ໍ່ມ ຈຸດປະສົງ ສະໜັບສະໜ ນ ການນ າໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕ ພືດ ແລະ ປຸຍເຄມ  ທກຸປະເພດ ໃນການ

ເພ ີ່ມປະສິດທິຜົນ ທາງກະສິກ າ ແຕ່ສົັ່ງເສ ມ ການເຮັດກະສິກ າແບບອະນຸລັກ ແທນ.  

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ປະເທດ ໄດ້ປະສົບກັບ ການບຸກລກຸ ຂອງສັດຕ ພືດ ທ ີ່ຮ້າຍແຮງ, ແລະ ອາດສາມາດນ າໄປສ  ່

ການນ າໃຊ ້ ຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ ປຸຍເຄມ  ໃນບາງກ ລະນ  ເພືີ່ອຈ າກັດການສ ນເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ ໍ່ 

ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ. ການຈັດຊືີ້ຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ ປຸຸ໋ຍເຄມ  ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບທ ນ ພາຍໃຕງ້ົບປະມານ REDD+ 



 Page 248 

 

 

ຍົກເວັີ້ນສ າລັບ ສະພາບການພິເສດ ທ ີ່ເກ ດມ ການບຸກລຸກຂອງສັດຕ ພືດ ແລະ ມ ການສະໜອງ ການຝກຶອົບຮົມ ຢ່າງຖືກ

ຕ້ອງ ໃຫແ້ກ່ຊາວກະສິກອນ. 

▪ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບລະບຽບການ ຂອງລັດຖະບານລາວ: ປະເທດ ມ ປະສົບການ ໃນການນ າໃຊ ້

ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ປປຸຸ໋ຍເຄມ  ແລະ ໄດ້ຮຽນຮ  ້ຈາກປະເທດເພືີ່ອນບ້ານ. REDD+ 

ຈະຝຶກອົບຮມົຊາວກະສິກອນ ທ ີ່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບລະບຽບການເລກທ  2860/ກປ ວາ່ດ້ວຍ ການຄຸມ້

ຄອງຢາປາບສັດຕ ພືດ ກ່ອນໂຄງການຍ່ອຍໃດໜືີ່ງ ຖືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັ, ຊືີ່ງຂືີ້ນກບັ ການປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍ 

ດ້ານການປ ກປອ້ງ ຂອງທະນາຄານ OP 4.09 ວາ່ດ້ວຍການຄຸມ້ຄອງສັດຕ ພືດ. 

▪ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ: ການຝຶກອົບຮົມດັັ່ງກ່າວນ ີ້ ອາດຈະເລັງໃສ່ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນກຸມ່ເປ ົ້າໝາຍ  

ເຂົີ້າໃຈ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບດ້ານເຕັກນິກ ຂອງຢາປາບສັດຕ ພືດ ແລະ ຄວາມຮ ທ້ກັສະ ໃນການນ າໃຊຢ່້າດັັ່ງກ່າວ 

ເຊັັ່ນວ່າ: ລາຍການ ທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຖືກຫ້າມ ສ າລັບຢາປາບສັດຕ ພືດ ເປັນພາສາລາວ, 

ລະດັບຜົນກະທົບທາງລບົ ຂອງແຕ່ລະລາຍການ ທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ, ວທິ ການນ າໃຊ້ພວກມັນ, ວິທ ການປ ກປ້ອງ ແລະ 

ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ໃນຂະນະທ ີ່ນ າໃຊພ້ວກມັນ, ວທິ ການເກັບຮັກສາມັນ ກ່ອນ ແລະ ຫ ັງຈາກໄດ້

ມ ການນ າໃຊ ້ແລະ ອືີ່ນໆ. ສະນັີ້ນ, ຄ ຝກຶອາດຈະແມ່ນ ຜ ້ທ ີ່ມາຈາກ PAFO ຫ  ືDAFO ທ ີ່ມ ຄວາມຮ ້ 

ກ່ຽວກັບເລືີ່ອງນ ີ້. REDD+ ຈະສະໜອງເງ ນ ແກ່ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອັດຕາກິນຕ ໍ່ວັນ ແລະ 

ຄ່າເດ ນທາງ ສ າລັບຄ ຝຶກ. 

▪ ການຈັດຊືັ້, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ: REDD+ ຈະບ ໍ່ກ່ຽວຂອ້ງ ກັບ ການຈັດຊືັ້ຢາຂ້າ

ແມງໄມ້. ທີິ່ເວົັ້າວ່າ, ທ ກຢາປາບສດັຕູພືດ ທີິ່ຖືກນໍາໃຊ ້ໃນປັດຈ ບັນ ໃນພືັ້ນທີິ່ຂອງໂຄງການ ອາດຈະຕ້ອງການ 

ໃຫມ້ີການຕ ດຕາມກວດກາ ການເກັບຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ ້ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງ REDD+, ແລະ ຄວາມ

ຮັບຜ ດຊອບນີັ້ ຈະນອນຢູ່ກັບ DOA ຢ່າງເຕັມທີິ່. DOA ຄວນຈະປະຕ ບັດຕາມ ມາດຕາ 18 ແລະ 19 ຂອງ

ລະບຽບການ ເລກທີ 2860/ກປ ຂອງ ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ສໍາລັບ ການຈັດຊືັ້ຢາປາບ
ສັດຕູພືດ; ມາດຕາ 20, 21 ແລະ 22 ສ າລັບ ການຂົນສົົ່ງ, ການເກບັຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົົ່ງຢາຂາ້ສັດຕູພືດ 

ຂ້າມແດນ; ແລະ ມາດຕາ 23 ແລະ 24 ສາໍລັບ ການນໍາໃຊ ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢ່າງປອດໄພ. DOA ຫ  ືຜູ້ໃຊ ້ອາດ

ຈະອີງໃສ່ເພີິ່ມຕືິ່ມ ນອກຈາກມາດຕາ 25 ແລະ 26 ສໍາລັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ ້ຢາຂາ້ສັດຕູພືດ. 

▪ ສືບຕ ໍ່ຕ ດຕາມ ການນໍາໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູພືດ: ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງການຕ ດຕາມກ ດຈະກໍາໂຄງການ ຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕ , ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທີມງານ REDD+ ຈະສືບຕ ໍ່ ຕ ດຕາມ ການປຽ່ນແປງ ໃນການນໍາໃຊ້ ຢາ

ປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂາ້ແມງໄມ ້ແລະ ປ ຍເຄມ ີໃນໝົດທ ກກ ດຈະ ກໍາ ທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການ. ບັນດາແຜນງານ 

ແລະ ການຝຶກອບົຮົມຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຮັບການດັດແກ້ ໂດຍສະເພາະເພືິ່ອແກ້ໄຂ ທ ກການປ່ຽນແປງດັົ່ງກາ່ວ. 
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ການສົົ່ງເສມີການເຮດັກະສ ກາໍ ທີິ່ບ ໍ່ໃຊເ້ຄມ ີ
REDD + ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ຫ ັກການປະຕ ບັດການເຮັດກະສ ກໍາທີິ່ດີ ແລະ ການອະນ ລັກ 

ຊັບພະຍາກອນ ທາໍມະຊາດ ເມືິ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ.້ ຄາດວ່າ ການເຊືິ່ອມໂຍງກ ດຈະກໍາການຜະລ ດກະສ ກໍາ ທີິ່ພົວພັນ

ກັບ REDD+ ກບັ ເຕັກນ ກກະສ ກ າ ແບບອະນ ລັກ ຈະມີຄວາມສ າຄັນ ຕ ໍ່ ການປບັປ ງຄ ນນະພາບຊີວ ດ ຂອງບັນດາ

ຊາວກະສ ກອນ. ໂຄງການຍ່ອຍ ສໍາລັບ REDD+ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນການກໍານົດ, ແຕ່ ສໍາລບັບາງກ ລະນີ ເມືິ່ອໂຄງການ

ຍ່ອຍ ຕັັ້ງຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ, ການນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແບບຍືນນານ ຈະເປັນສ ິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ 

ການພັດທະນາ ຊວີ ດການເປັນຢູ່ ຂອງຊາວກະສ ກອນ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ. ຖ້າວາ່ເຂດປ່າສະຫງວນ ຫລ ື

ທີິ່ຢູ່ອາໄສ ທາງທໍາມະຊາດທີິ່ສໍາຄນັ ຫາກຕັັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີິ່ຈະຕ້ອງ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໄດ້ ແລະ/ຫ ື ເສີມຂະຫຍາຍ ຜົນກະທົບທາງບວກ ຜ່ານທາງ ຂະບວນການທີິ່ຜັກ
ດັນໂດຍຊຼຸມຊົນ. ຢູ່ໃນສະພາບແບບນີັ້, ຄວນແນະນໍາ “ເຕັກນ ກການກະສ ກໍາ ແບບອະນ ລກັ” ໃຫ້ແກ ່ບັນດາຊຼຸມຊົນເປົັ້າ

ໝາຍ, ຖ້າວາ່ ແລະ ເມືິ່ອມີຄວາມເໝາະສົມ. ໃນຊ້ວງໄລຍະ ຂະບວນການວາງແຜນ, ການລງົມປືະຕ ບັດຕ່າງໆ ຈະໄດ້

ຖືກດໍາເນີນການຮ່ວມກັນ ລະຫວາ່ງ REDD + ແລະ ຫ້ອງການກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ເມອືງ ເພືິ່ອວາງແຜນ ແລະ ຝຶກ

ອົບຮົມ ແກ່ຊາວກະສ ກອນ. 

 
ການຫາ້ງຫາກະກຽມ ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ແລະ ງບົປະມານ 
(a) ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັນ ຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບ ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ແຂວງ, ພະນັກງານເຣດ + ຂັັ້ນສູນກາງ ຈະເປັນຜູ້
ຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ ການສະໜອງ ການຝຶກອົບຮມົ ໃຫ້ພະນັກງານເຣດ + ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ ໃນຊ້ວງໄລຍະການ
ປຶກສາຫາລ ືແລະ ວາງແຜນ. ງົບປະມານ ສໍາລັບ ການຝຶກອົບຮົມ ຈະຖືກລວມເຂົັ້າໃນ ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ 

ຫລື ການສ້າງຄວາມສາມາດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 

(b) ການຕ ດຕາມ 
ພະນັກງານເຣດ + ຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ ຈະເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບ ພະນັກງານ DAFO ເພືິ່ອຕ ດຕາມ ການນໍາໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູ

ພືດ ໃນຊຼຸມຊົນເປົັ້າໝາຍ ທີິ່ລວມມີ: a) ຮັບປະກັນວາ່ ຢາປາບສັດຕູພືດທີິ່ໄດ້ຈັດຊືັ້ ບ ໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊືິ່ ທີິ່ບ ໍ່ມີ

ເງືິ່ອນໄຂ ຂາ້ງລ ມ່ນີັ້; b) ຮັບປະກນັວ່າ ຢາປາບສັບຕູພືດ ທີິ່ໄດ້ຈັດຊືັ້ ຖືກເກັບຮັກສາ ຢ່າງຄກັແນ່ ແລະ ຖືກຈັດສົົ່ງໄປຫາ 

ພືັ້ນທີິ່ເປົັ້າໝາຍ; ແລະ d) ຕ ດຕາມກວດກາ ຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ໃນການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ໂດຍອ ງຕາມ

ລະບຽບການເລກທ ີ2860/ກປ. ທີມງານທະນາຄານໂລກ ແລະ  REDD + ຢູ່ສູນກາງ ຈະດໍາເນີນ ການສະໜັບສະໜູ

ນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຮ່ວມກັນ ໃນໄລຍະເວລາທ ກໆຫົກເດືອນ ເພືິ່ອທົບທວນຄືນ ຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄອ່ງ. 
ທະນາຄານໂລກ ຈະນໍາໃຊ້ປືັ້ມຄູ່ມກືານຄ ້ມຄອງສັດຕູພືດ ເປັນມາດຕະຖານ ສໍາລັບຕ ດຕາມ ຄວາມຖກືຕ້ອງ ໃນການນໍາ
ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ໄດ້ຈັດຊືັ້ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ. 
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ບນັຊລີາຍຊືິ່ ຂອງສານເຄມ ີທີິ່ຖກືຫາ້ມໃຊ ້ໃນ ສປປ ລາວ, ເດອືນມ ຖຼຸນາ 2010 
ຢາຂາ້ແມງໄມ ້ແລະ ຢາຂາ້ເຫບັ ຢາຂາ້ເຊືັ້ອລາ 
1. Aldrin 30. Binapacryl 

2. BHC 31. Captafol 

3. Chlordane 32. Cycloheximide 

4. Chlordimeform 33. Mercury and mercury compounds 

5. Chlorfenvinphos 34. MEMC 

6. Chlorthiophos 35. PMA 

7. Cyhexatine 36. Selenium compound 

8. DDT ຢາຂາ້ໜ ູ

9. Dieldrin 37. Chlorobenzilate 

10. Dimefox 38. Sodium fluoroacetate 

11. Dinitrocresol ຢາກໍາຈດັວັດສະພືດ 

12. Demeton 39. 2, 4, 5 –T 

13. Endrin 40. Dinoseb 

14. Endosulfan 41. Dinoterb acetate 

15. Ethyl Parathyon 42. Paraquat 

16. EPN 43. Sodium chlorate 

17. Heptachlor ຢາຂາ້ເຊືິ່ອລາ 

18. Hexachloro cyclohex-

ane 

44. EDB 

19. Leptophos 45. Ethylene oxide 

20. Lindane 46. Methyl bromide 

21. Methamidophos ອືິ່ນໆ 

22. Methomyl 47. Arsenic compound 

23. Methyl parathion 48. Calcium arsenate – herbicide, rodenticide, molluscicide, insec-

ticide 

24. Monocrotophos 49. DBCP – Nematocidide 

25. Polychlorocamphene 50. Daminozide – Plant growth regulators 

26. Phorate 51. Fluoroacetamide – Insecticide, rodenticide 

27. Schradan 52. Oxamyl – Insecticide, acaricide, termiticide 

28. TEPP 53. Phosphamidon – Insecticide, nematodicide 
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29. Toxaphene 54. Sodium Arsenite – Insecticide, fungicide, herbicide, rodenticide 

 55. Thallium (i) sulfate – Rodenticide, insecticide. 

 

  
 


