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ຄໍາສັບຫຍໍໍ້ 
ADB ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

AE ອົງການທີິ່ໄດຸ້ຮັບອະນ ຍາດ 

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(ກະຊວງຮ່ວມມທືາງດຸ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງລດັຖະບານ ສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ) 

CSO ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ 

DOA ກົມປກູຝງັ 

DOF ກົມປາ່ໄມຸ້ 

DAFO ຫຸ້ອງການ ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ ເມືອງ 

DONRE ຫຸ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ເມອືງ 

DPMU ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ 

EPF ກອງທຶນປກົປັກຮກັສາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

ER-P ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ 

ERPD ເອກະສານໂຄງການຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ 

ESIA ການປະເມືນທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ 

ESMF ກອບຄ ຸ້ມຄອງ ສີິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESM Team ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 

ESMP ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

E&S 

Policies 

ນະໂຍບາຍທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 

ES risks ຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ 

FAO ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສ ກໍາ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 

FCPF ແຜນງານຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມຸ້ 

FFS ໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ 

FPF ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້  

FPIC  ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ືເພືິ່ອຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ ດຸ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຂໍໍ້ມ ນລວ່ງໜຸ້
າ 

GAP ແຜນບົດບາດ ຍ ງ-ຊາຍ 

GCF ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ 

GDP ລວມຍອດຜະລ ດຕະພັນພາຍໃນ 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
(ອົງການ ຈີໄອແຊດ) 

GoL ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
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HCV ມີມູນຄ່າທາງດຸ້ານການອະນ ລັກສູງ 

HQ ຫຸ້ອງການໃຫຍ່ 

IFAD ກອງທືນສາກົນ ເພືິ່ອການພັດທະນາກະສ ກໍາ 

IFC ການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານການເງ ນສາກົນ 

I-GFLL ໂຄງການ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ແບບພູມມີທັດ ແລະ ສົົ່ງເສີມຊີວ ດການເປັນຢູ່ 

IP ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 

IPP ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 

JICA ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງຍີິ່ປ ່ນ 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(ທະນາຄານພັດທະນາ ຂອງເຢຍລະມັນ) 

Lao PDR ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

LFND ແນວລາວສຸ້າງຊາດ 

LULUCF ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ການປຽ່ນແປງການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ 

LWU ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ 

LUP ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ 

M&E ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

MAF ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ 

MONRE ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

NPMU ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ 

NRTF ຄະນະຊີັ້ນໍາ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ປາ່ໄມຸ້ເສືິ່ອມ
ໂຊມ (REDD+) ຂັັ້ນສູນກາງ 

NTFP ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ 

PAFO ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແຂວງ 

PLUP ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 

PMU ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ 

PONRE ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແຂວງ 

PPIO ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ແຂວງ 

PPMU ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ຂັັ້ນແຂວງ 

PRO ຫຸ້ອງການ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ 

ProCEED ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ເປັນໂຄງການໜຶິ່ງ ຂອງ GIZ) 

PRTF ຄະນະຊີັ້ນໍາ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ປາ່ໄມຸ້ເສືິ່ອມ
ໂຊມ ຂັັ້ນແຂວງ 

PS ມັດຕະຖານການປະຕ ບັດງານ ການປົກປອ້ງ ຂອງການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານການເງ ນສາກົນ (IFC) 
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PSAP ການສົົ່ງເສີມການຜະລ ດກະສ ກໍາແບບຍືນຍົງ  

REDD+ ການຫ ຼຸດຜ່ອນການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວ ຈາກການທາໍລາຍປາ່ໄມຸ້ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ປ່າໄມຸ້ເສືິ່ອມໂຊມ, ການ
ອະນ ລັກ, ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຟ ື້ນຟູປ່າ ໃນປະເທດກໍາລງັພັດທະນາ 

SEDP ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ 

SFM ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ 

tCO2eq ໂຕນ ຂອງອາຍກາກໂບນ ກທຽບເທົົ່າ 

TF ຄະນະຊີັ້ນໍາ 

TOT ຝຶກອົບຮມົຄູຝກຶ 

TWG ກ ່ມວ ຊາການສະເພາະດຸ້ານ 

UNI ຜົນກະທົບທາງລົບ 

UXO ລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທັນແຕກ 

VEC ອົງປະກອບທີິ່ມີຄ່າ ຂອງລະບົບນ ເວດ 

VFMA ສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ການຈັດສັນຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ 

WB ທະນາຄານໂລກ 
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1. ພາກສະເໜ ີກຽ່ວກບັ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) 
ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້ ແມ່ນ ສໍາລັບ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮອືນແກຸ້ວ ໂດຍຜ່ານ ປັບປ ງ

ການຄ ຸ້ມຄອງບລໍ ຫານ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງພູມທີັດປາ່ໄມຸ້ ແບບຍືນຍົງ (ໂຄງການ 2)”. ຈ ດປະສົງຫ ກັ ຂອງແຜນງານ, ທີິ່ເປັນ

ຈ ດປະສົງທີິ່ຕຸ້ອງການຫັນໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາໃນຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ມີດັົ່ງລ ່ມນີັ້: ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ
ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ຫັນໄປສູ່ການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ ແລະ ພູມສັນຖານແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົນທານຕໍໍ່ດ ນຟ້າອາກາດ. 
ສ ິ່ງນີັ້ຈະຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກຸ້ວໄດຸ້ປະມານ 11.7 ລຸ້ານໂຕນ tCO2eq ແລະ ເພີິ່ມຄວາມຢ ດຢ ່ນໂດຍກົງຂອງ
ຊາວບຸ້ານຫ າຍກວາ່ 273.700 ຄນົ ແລະ 2,112,000 ເຮັກຕາຂອງລະບບົນ ເວດໃນໄລຍະໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ 7 ປີຂອງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ 1 ແລະ 2”1 ເປົື້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນສະໜັບສະໜູນການປຽ່ນແປງຢ່າງເປັນລະບບົໃນ

ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ (LULUCF) ແລະ ສຸ້າງຕົວແບບການຄ ຸ້ມຄອງໃໝ່ ແລະ 
ແທດເໝາະ ສໍາລັບ ປາ່ໄມຸ້ ແລະ ພູມີທັດ ຂອງປະເທດ. 
 

ເປົື້າໝາຍຂອງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ແມ່ນເພືິ່ອເປັນແຜນທີິ່ສາມາດປະຕ ບັດໄດຸ້ ໃນການຄ ຸ້ມ

ຄອງຜົນກະທບົດຸ້ານລບົ ທາງດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ພົວພັນກັບກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ, ພຸ້ອມທງັຮັບປະກັນ
ໃຫຸ້ມີການປຶກສາຫາລ ື ກບັພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ໃຫຸ້ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງດັົ່ງກາ່ວມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫ ອດໄລຍະຂອງ
ໂຄງການ. ອັນນີັ້ຕຸ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ບ ກຄນົທ ກຍາກ ແລະ ເຜົົ່າຕ່າງໆ ທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕາ່ງໆ ຂອງແຜນງານ. ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ຍງັມີເປົື້າໝາຍ 

ຊ່ວຍເຫ ືອ ລັດຖະບານ ລາວ  ໃນການຮ່ວມມືກັບ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ທີມງານ ຂອງ ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) 
ເພືິ່ອຮັກສາ ແລະ/ຫ ື ປັບປ ງລະບົບການຄ ຸ້ມີຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕະຫ ອດໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນງານ. 
 
ຕະຫ ອດໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັໂຄງການ, ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຮັບປະກັນ ໃຫຸ້ທມີງານ 
ຂອງແຜນງານ ມກີານປ້ອງກັນ ບັນດາກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງແຜນງານ ແລະ ພຸ້ອມທັງມີການຕ ດຕາມກວດກາຜົນກະທົບທາງ
ດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍຕາມທີິ່ໄດຸ້ກາໍນົດໄວ. ຫາກພົບເຫັນບ່ອນໃດມີຜົນກະທົບ ແລະ ມີ
ຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖຸ້າວາ່ສາມາດຫ ີກລ່ຽງໄດຸ້ ກໍຕຸ້ອງການວາງມາດຕະການຢ່າງເໝາະສົມ ພຸ້ອມທງັຊົດ
ເຊີຍຕາມຜົນກະທົບຕົວຈ ງ ແລະ ມີການຟ ື້ນຟູຄືນໃໝ່. ຄໍາຕ ຊົມຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງໄດຸ້ຖືກເກັບກໍາໂດຍກງົໂດຍຜ່ານການ
ປຶກສາຫາລືຢູ່ພາກສະຫນາມເພືິ່ອດໍາເນີນການໃນການປບັປ ງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້. ອົງການ 

ຈີໄອແຊດ (GIZ) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການຈະເປີດເຜີຍ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້ຜ່ານ ອອນ

ໄລນ໌ເພືິ່ອໃຫຸ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດຸ້ງາ່ຍ. ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ (GRM) ໄດຸ້ຖືກລວມເຂົັ້າຢູ່ໃນບັນດາກ ດຈະກາໍ

ຂອງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້ເພືິ່ອເກັບກໍາຄາໍຮຸ້ອງທ ກທີິ່ສະແດງອອກກຽ່ວກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດໂຄງການຖຸ້າຫາກມບີັນຫາເກີດຂືັ້ນ.  
 

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ໄດຸ້ຖືກຮ່າງໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນໃນສະພາບການຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ

ໄດຸ້ໂຄງການ 1 ແລະ ນໍາໃຊຸ້ໂດຍທີມງານປົກປອ້ງເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການ 2, ສະບັບ

 
1 Funding Proposal for the Programme Scaling up the implementation of the Lao PDR Emission Reductions Programme 
through improved governance and sustainable forest land management (Project 2) – 16/04/2022 
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ປັບປ ງນີັ້ໄດຸ້ຖືກຮາ່ງຂຶັ້ນເພືິ່ອສະທຸ້ອນຄໍາຄ ດເຫັນຂອງພາກສ່ວນກຽ່ວຂຸ້ອງ, ບົດຮຽນຈາກໂຄງການ 1, ແລະ ເພືິ່ອປບັຕົວໃນ

ການອອກແບບໂຄງການພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ 2. ມັນຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊຸ້ສໍາລັບໂຄງການ 2, ເມືິ່ອໄດຸ້ຮັບອະນ ມັດຈາກ ກອງທຶນ

ດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF). ເພືິ່ອປັບປ ງຄວາມສາມາດໃນການອ່ານເອກະສານນີັ້, ຄາໍວາ່ "ໂຄງການ" ຈະຫມາຍເຖ ງ 

"ໂຄງການ 2". 

 

2. ໂຄງຮາ່ງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ນີັ້ແມ່ນຕ ດພັນຢ່າງໃກຸ້ສ ດກັບເອກະສານການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA), ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 6a ຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ), ແຜນການພັດທະນາຄົນຊົນເຜົົ່າ 

(ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 6d ຂອງບດົສະເໜີໂຄງການ), ເອກະສານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ (ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2a ຂອງ
ບົດສະເໜີໂຄງການ) ແລະ ງົບປະມານສໍາລັບໂຄງການ 2 (ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 4 ຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ).  
ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກອ່ນອືິ່ນໝົດ ໄດຸ້ຈະກໍານົດ ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ການປົກປ້ອງ ທີິ່ ແຜນຄ ຸ້ມ
ຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມຈະໄດຸ້ແກຸ້ໄຂ ແລະ ຫ ງັຈາກນັັ້ນ ແມ່ນຈໍາແນກຄວາມແຕກຕາ່ງ ລະຫ່ວາງ ຜົນກະທົບທາງລົບ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ ທີິ່ພົວພັນກັບໂຄງການ ຊ ິ່ງຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕ ບັດຕາມບັນດາກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ 
ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ. ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ), ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ຊ່ຽວຊານ ມ ີພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ລວມທັງເງືິ່ອນໄຂທາງດຸ້ານຄວາມອາດ
ສາມາດ ຂອງອງົກອນ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ໂດຍໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ ແລະ ພຸ້ອມ

ທັງໄດຸ້ຈັດສານງົບປະມານ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP).  

 

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ສະບັບປບັປ ງນີັ້ໄດຸ້ກໍານົດມີ 9 ກ ດຈະກໍາ, ແບງ່ອອກເປັນ “ກ ດຈະກໍາກ່ຽວ

ກັບລະບົບ” (1 ແລະ 2), ການຕ ດຕາມ “ກ ດຈະກໍາທາງດຸ້ານວີຊາການ” (3-8) ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂດຍ ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄາໍ

ຮຸ້ອງທ ກ (GRM) (9): 

ໜຸ້າທີິ່ລວມຂອງກ ດຈະກໍາທີິ່ 1 “ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມ” ແມ່ນເພືິ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າທ ກເຄືິ່ອງມືທີິ່ມີຢູ່, ເຊ ິ່ງ

ຮັບປະກັນວ່າບັນດາພາກສ່ວນກຽ່ວຂຸ້ອງທີິ່ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮມົຢູ່ໃນກ ດຈະກໍາ 2 “ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ” ສາມາດ

ປະຕ ບັດ “ກ ດຈະກໍາທາງດຸ້ານວ ຊາການ” 3 - 8 ແລະ ກ ດຈະກໍາ 9 (GRM). ດຸ້ວຍເຫດນີັ້ ກ ດຈະກໍາ 1 ປະກອບມີລາຍລະອຽດ
ຂອງລະບົບການປກົປອ້ງ ແລະ ບດົບາດຍ ງຊາຍ (ການຕ ດຕາມ).  
 

ການປຽ່ນແປງຂອງກ ດຈະກໍາພາຍໃນແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ສະບັບນີັ້ (ເມືິ່ອປຽບທຽບກັບ ແຜນ
ຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຕົັ້ນສະບັບ) ເປັນຜົນມາຈາກບົດຮຽນໃນການປະຕ ບັດແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP)  ໂດຍທີມງານປົກປອ້ງ, ນອກຈາກນັັ້ນ ເພືິ່ອປັບປ ງໃນການອອກແບບ ແລະ ເນືັ້ອໃນຂອງໂຄງການ 

2. ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດຸ້ຈາກ ໂຄງການ 1 ລວມມີຄວາມຕຸ້ອງການທີິ່ຈະຈໍາແນກໄດຸ້ດີກວ່າ "ກ ດຈະກໍາກ່ຽວກັບລະບົບ" 

ຈາກ "ກ ດຈະກາໍທາງວ ຊາການ" ແລະ ຈາກສ ິ່ງທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກບັກົນໄກແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ (GRM), ເນືິ່ອງຈາກວາ່ເຫດຜົນພາຍ
ໃນຂອງພວກເຂົາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໂດຍພືັ້ນຖານ. ເນືັ້ອໃນຂອງ “ກ ດຈະກໍາກຽ່ວກັບລະບົບ” ໃນເມືິ່ອກອ່ນໄດຸ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໄປ
ໃນຫ າຍກ ດຈະກໍາທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເນືັ້ອໃນຂອງ “ກ ດຈະກໍາກຽ່ວກັບລະບົບ” ໃນເມືິ່ອກ່ອນໄດຸ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໄປໃນຫ າຍກ ດຈະ
ກໍາທີິ່ແຕກຕາ່ງກັນ. ໃນ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້ໄດຸ້ຖືກລວມເຂົັ້າກັນເປັນກ ດຈະກໍາ 1 ແລະ 2 

ຢ່າງເປັນລະບົບ. ຍ ິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ, ກົນໄກແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ (GRM) ກ່ອນຫນຸ້ານີັ້ບໍໍ່ໄດຸ້ເປັນກ ດຈະກໍາແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ໃນ



10 
 

ປັດຈ ບັນແມ່ນໄດຸ້ແຍກ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ືເພືິ່ອຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ ດຸ້ວຍຄວາມຕືິ່ມຕົວສະໝັກໃຈ 

ໂດຍໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຂໍໍ້ມ ນລ່ວງໜຸ້າ (FPIC) ໃນປັດຈ ບັນແມ່ນເປັນກ ດຈະກໍາແບບໂດດດ່ຽວ, ເນັັ້ນໜັກເຖ ງຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນ

ຮອບວຽນໂຄງການ. ນອກຈາກນີັ້ “ບັນຫາການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ການຢຶດເອົາທີິ່ດ ນ ແລະ ການຍົກຍຸ້າຍແບບບໍໍ່ສະໝັກໃຈ” ແມ່ນ

ກ ດຈະກໍາທີິ່ແຍກຕ່າງຫາກ, ຍຸ້ອນໄດຸ້ໃຫຸ້ຄວາມສໍາຄັນໃນໂຄງການນີັ້. ການປະຕ ບັດການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມງານທາງທ ລະກ ດ

ໃນອະດີດໄດຸ້ຖືກເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນກ ດຈະກໍາ 1,4,5,6 ແລະ 7 (ເບ ິ່ງຕາຕະລາງ 1), ເນືິ່ອງຈາກວ່າມັນປະກອບເປັນຮ່າງທີິ່

ຖືກນໍາໃຊຸ້ເພືິ່ອຈ ດປະສົງທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈ ິ່ງໄດຸ້ຕັດສ ນໃຈວ່າມັນບໍໍ່ມີປະສ ດຕ ຜົນທີິ່ຈະມກີ ດຈະກໍາແບບໂດດດ່ຽວ. 

"ການເສີມສຸ້າງຄວາມສາມາດໃນການປົກປອ້ງຂອງ ກປສ" ບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກກາ່ວເຖ ງວາ່ເປັນຂອບເຂດສະເພາະຂອງການ
ສະຫນັບສະຫນູນໃນໂຄງການ 2 (ເບ ິ່ງກ ດຈະກໍາ 1.1.1 ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ) ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ ຄວາມສາມາດໃນການປົກປອ້ງ
ຂອງ ກປສ ບໍໍ່ໄດຸ້ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຂອງໂຄງການ 2.  

 

ພາຍໃນກ ດຈະກໍາ, ໂຄງສຸ້າງ (ຫ  ື'ຮູບແບບ') ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ສະບັບປັບປ ງນີັ້ໄດຸ້ຖືກ

ປ່ຽນແປງ. ຮູບແບບໃໝໄ່ດຸ້ຖືກອະທ ບາຍຢ່າງລະອຽດໃນກ ດຈະກໍາ 1.  

 

ທີມງານປົກປອ້ງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) 

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຮຽກຮອຸ້ງໃຫຸ້ມີທມີງານຊ່ຽວຊານທີິ່ມາຈາກຫ າຍສາຂາວ ຊາ ໃນການສະ
ໜັບສະໜູນການພັດທະນາ, ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ຝຶກອົບຮົມ, ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ເພືິ່ອ
ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາກ ດຈະກໍາໃນແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້. 

 
ລະບົບການປົກປອ້ງຖືກນໍາໄປສູ່ການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງດໍາເນີນຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ. ການເຊືິ່ອມໂຍງກ ດຈະກໍາ
ຂອງໂຄງການກັບ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) (ເຊັົ່ນວ່າ ການນໍາ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ເຂົັ້າໄປເຜີຍແຜ່ໃນກອງປະຊຼຸມ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກ ດຈະກໍາຢູ່ໃນສະຖານທີິ່) ຈະເປັນສ ິ່ງຈໍາ

ເປັນ. 

 

3. ມາດຕະຖານ ແລະ ການປກົປ້ອງ ຂອງໂຄງການ 

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້ ໄດຸ້ຖຶກຮ່າງມາ ພາຍໃຕຸ້ຄໍາຊີັ້ນໍາທີິ່ໄດຸ້ມາຈາກການສຶກສາ ແລະ ແປ
ຄວາມໝາຍ ຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຊຶິ່ງໄດຸ້ຮັບແຈຸ້ງມາຈາກ ນະໂຍບາຍທາງດຸ້ານສັງຄມົ 
ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມໂດຍໂຄງການ 1 ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງໃນ ເດືອນ ມີນາ ປີ 2018 ແລະ ໂຄງການ 2 ໄດຸ້ຮັບການກະກຽມໃນ

ຕົັ້ນປີ 2022, ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ຂອງກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) ແລະ ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍ ແລະ 

ການປົກປອ້ງ ຂອງ ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ). ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຄໍານຶງເຖ ງຜົນຂອງການສຶກສາກ ດຈະກໍາກະກຽມຄວາມ

ພຸ້ອມ ຂອງແຜນງານຄູ່ຮ່ວມງານກາກບອນປາ່ໄມຸ້ (FCPF), ເພາະສະນັັ້ນ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) 

ໄດຸ້ພ ຈາລະນາຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ທາງດຸ້ານມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ (PS) ກຽ່ວກັບ ຄວາມຍືນຍົງທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງອງົການການເງ ນສາກົນ (IFC), ນະໂຍບາຍແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປົກປ້ອງ ບວກກັບ ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງ

ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ຂອງ ອງົການ ຈີໄອແຊດ (GIZ), ນະໂຍບາຍການປົກປອ້ງ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ນະໂຍບາຍການປົກ
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ປ້ອງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

 
ບັນດານະໂຍບາຍເຫ ົົ່ານີັ້ສະທຸ້ອນໃຫຸ້ເຫັນຄວາມເປັນເອກະພາບຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ກ່ຽວກບັ ຄາໍໝັັ້ນສັນຍາ ຂອງ ກອງທຶນດ ນຟ້າ
ອາກາດສີຂຽນວ (GCF) ເພຶິ່ອບນັລ  ຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ພຸ້ອມຫ ີກລຸ້ຽງຜົນກະທົບທາງລົບ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ໂດຍກົງ ແລະ ລວມທງັ ກ ດຈະກາໍທີິ່ທາງໂຄງການໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນ ພຸ້ອມທັງເນັັ້ນຄວາມ
ສໍາຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ຂອງໂຄງການໃຫຸ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ປະຊາຊົນ ໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ. ນະໂຍບາຍ

ການປົກປອ້ງ ຂອງ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) ໄດຸ້ລະບ ແຈຸ້ງ ກ່ຽວກັບ ການເຊືິ່ອມໂຍງຂໍໍ້ພ ຈາລະນາຕ່າງໆເຂົັ້າໃນ
ຂະບວນການຕັດສ ນໃຈ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພຶິ່ອໃຫຸ້ມກີານຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລບົ ທາງດຸ້ານ
ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມຢ່າງມປີະສ ດທ ພາບ ພຸ້ອມທງັປບັປ ງຜົນໄດຸ້ຮັບ.  

 
ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດຂອງໂຄງການ, ຊຶິ່ງຈະໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ໂດຍກງົກບັໂຄງການ, ແມ່ນ ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດ (PS)1-2 

ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດ (PS)4-8 (ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ພາບລວມແມ່ນຢູ່ໜຸ້າຕໍໍ່ໄປ):  

• PS1: ການປະເມີນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລບົຕໍໍ່ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

• PS2: ແຮງງານ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ 

• PS4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງບຸ້ານ  

• PS5: ການຍຶດທີິ່ດ ນ ແລະ ການຍົກຍຸ້າຍຖີິ່ນຖານແບບບໍໍ່ສະໝັກໃຈ 

• PS6: ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍືນຍງົ 

• PS7: ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ 

• PS8: ມລໍະດົກທາງດຸ້ານວັດທະນາທາໍ 

 
ເພາະສະນັັ້ນ, ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ໄດຸ້ສະເເດງຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ ຂອງໂຄງການ ໃນການປະຕ ບັດ

ຕາມຫ ັກການ ແລະ ມາດຕະຖານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຊຶິ່ງທາງ ກອງທນຶດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) ແລະ ອົງການທີິ່ໄດຸ້ຮັບການ

ຮັບຮອງເຂົັ້າເປັນສະມາຊ ກ ຂອງກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບຜ ດຊອບ. ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້ ມີຄາໍໝັັ້ນສັນຍາ ດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 
• ຫ ີກລຸ້ຽງ ແລະ ບອ່ນທີິ່ບໍໍ່ສາມາດຫ ີກລຸ້ຽງໄດຸ້ ກໍຕຸ້ອງມກີານຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນທະທົບທາງລົບ ໃຫຸ້ປະຊາຊົນ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ; 
• ປັບປ ງການເຂົັ້າເຖ ງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການພັດທະນາຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ; ແລະ 
• ມີການພ ຈາລະນາໃຫຸ້ພົນລະເມືອງ, ກ ມ່ ແລະ ບ ກຄົນ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ລວມທັງຜູຸ້ຍ ງ, ເດັກນຸ້ອຍ, ຄົນພ ການ ແລະ 

ຄົນທ ກຍາກ ດຸ້ອຍໂອກາດ ຍຸ້ອນສາເຫດທາງດຸ້ານເພດ), ບຸ້ານ, ຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ກ ມ່ຄົນ ແລະ ບ ກຄົນທ ກ
ຍາກອືິ່ນໆ ທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກາໍຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ. 
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ຕາຕະລາງ 1: ກ ດຈະກາໍການຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການກະຕ ຸ້ນນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ  

ນະໂຍບາຍ ຂອງ 
ອງົການ ຈໄີອແຊດ 
(GIZ) / ການປກົ

ປອ້ງ: 

ຄວາມສຽ່ງຕາມ
ລາຍການກວດສອບ 

ສງັຄມົ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງ 
ອງົການ ຈໄີອແຊດ 

(GIZ) 

ພວົພນັກບັມາດຕະຖານການປະຕ ບດັ ຂອງ 
ອງົການການເງ ນສາກນົ(IFC): 

ມາດຕະການສະເພາະໃນການ
ຫ ຼຸດຜອ່ນ ຈາກແຜນຄ ຸ້ມຄອງ
ສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

(ESMP) 

ນະໂຍບາຍດຸ້ານ
ຄວາມຍືນຍງົ 
ຂອງ ອງົການ ຈີ
ໄອແຊດ (GIZ) 

ລະດັບກາງ PS1: ການປະເມີນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່
ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

ESMP 1: ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມ  
ESMP 2: ການສຸ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂຸ້ອງ  
ESMP 3: ຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລ ືເພືິ່ອຄວາມເຫັນດີ
ເຫັນພຸ້ອມ ດຸ້ວຍຄວາມຕືິ່ມຕົວ
ສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຂໍໍ້ມ ນ
ລ່ວງໜຸ້າ (FPIC) 

ESMP 4: ສັງຄົມມີສ່ວນ
ຮ່ວມ 

ການປົກປອ້ງ 
ຂອງ ອງົການ ຈີ
ໄອແຊດ (GIZ): 
ການປຽ່ນແປງດ ນ
ຟ້າອາກາດ 

ຕໍໍ່າ PS 4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງບຸ້ານ (ຕໍໍ່າ) n/a 

ESMP 8: ຄວາມສ່ງງທີິ່
ພົວພັນກັບຜົນກະທົບ ຈາກການ
ປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ 

ການປົກປອ້ງ ບໍໍ່ມ ີ   

ການປົກປອ້ງ ຂອງ  
ອົງການ ຈີໄອແຊດ 
(GIZ): 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  
 

ກາງ PS3: ປະສ ດທ ພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ 

ການປອ້ງກັນມົນລະພ ດ (ບໍໍ່ໄດຸ້ໃຊຸ້) 

PS 4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ໝັັ້ນຄົງ ຂອງບຸ້ານ 
PS6: ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ & ການຄ ຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ 
(ຄວາມສ່ຽງ: ຕໍໍ່າ) 

ESMP 3: ຂະບວນການປຶກສາ
ຫາລື ເພືິ່ອຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ 
ດຸ້ວຍຄວາມຕືິ່ມຕົວສະໝັກໃຈ 
ໂດຍໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຂໍໍ້ມ ນລ່ວງໜຸ້າ 
(FPIC) 

ESMP 6: ຊີວະນາໆພັນ 

ESMP 7: ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ 
 

ການປະເມີນຄູ່ຮ່ວມງານ (ລວມ

ເຂົັ້າໃນກ ດຈະກໍາ 1, 4, 5, 6 

ແລະ 7) 
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ຂອງ ອງົການ ຈີ
ໄອແຊດ 
(GIZ): ຄວາມ
ຂັດແຍ່ງ ແລະ 
ຄວາມອ່ອນ
ໄຫວຂອງ
ສະພາບການ 
ການປົກປອ້ງ 
ຂອງ ອງົການ ຈີ
ໄອແຊດ (GIZ): 
ສ ດທ ມະນ ດ 

ລະດັບກາງ ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ຂອງ ກອງທຶນ
ດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) 

 (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບກາງ) 

PS2: ແຮງງານ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ 

(ຄວາມສ່ຽງ: ຕໍໍ່າ) 

PS4: ສ ຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ

ໝັັ້ນຄົງ ຂອງບຸ້ານ (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບຕໍໍ່າ) 

PS5: ການຊືັ້ຂາຍດ ນ ແລະ ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານ

ແບບບໍໍ່ສະໝັກໃຈ (ຄວາມສ່ຽງ: ລະດັບກາງ) 

PS6: ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ & ການຄ ຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ 
(ຄວາມສ່ຽງ: ຕໍໍ່າ) 

PS7: ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ (ຄວາມ

ສ່ຽງ: ລະດັບກາງ) 

PS8: ມລໍະດົກວັດທະນະທາໍ (ຄວາມສ່ຽງ: 

ລະດັບກາງ) 

ESMP 3: FPIC  

ESMP 4: ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງສັງຄົມ  
ESMP 6: ຊີວະນາໆພັນ 

ESMP 7: ສ ຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ 

  

ການປົກປອ້ງ 
ຂອງ  ອົງການ ຈີ
ໄອແຊດ (GIZ): 
ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ 

ບໍໍ່ມ ີ ນະໂຍບາຍບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ຂອງກອງທຶນດ ນ
ຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) 

(ຄວາມສ່ຽງ: ບໍໍ່ມີ) 

ESMP 3: ຂະບວນການປຶກສາ
ຫາລື ເພືິ່ອຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ 
ດຸ້ວຍຄວາມຕືິ່ມຕົວສະໝັກໃຈ 
ໂດຍໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຂໍໍ້ມ ນລ່ວງໜຸ້າ 
(FPIC) 

ESMP 4: ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງສັງຄົມ 



14 
 

4. ຜນົກະທບົທາງລບົທີິ່ບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈທີິ່ເປນັໄປໄດຸ້ ແລະຄວາມສຽ່ງພາຍນອກ  

ການປະເມີນຜົນກະທບົທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESIA) (ອ ງຕາມພາກທີິ່ 5) ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້

ໄດຸ້ກໍານົດບັນດາຄວາມສ່ຽງທີິ່ເປນັໄປໄດຸ້ຈໍານວນໜຶິ່ງ, ຊຶິ່ງໄດຸ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ ຜົນກະທົບທາງລບົແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ (ກະທບົທາງ

ລົບແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ຫ ື ຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ) ທີິ່ເປັນຜົນກະທົບໂດຍກງົຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດ

ຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ ທີິ່ເກີດມາຈາກປັດໄຈອືິ່ນທີິ່ຢູ່ນອກໂຄງການ. ຈ ດສ ມ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມ

ຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) ແລະ ອງົການ ຈີ

ໄອແຊດ (GIZ) ແມ່ນຄ ຸ້ມຄອງ ຜົນກະທົບທາງລົບແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ(UNIs). ສ່ວນຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ ປົກກະຕ ແລຸ້ວ 

ແມ່ນຈະໄດຸ້ແກຸ້ຕາມ ກອບວຽກຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະບໍໍ່ໄດຸ້ໃຫຸ້ລາຍລະອຽດໃນທີິ່ນີັ້. ແນວໃດກໍຕາມ, 
ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກຈໍານວນໜຶິ່ງອາດຈະມີການພົວພັນກັບ ຜົນກະທົບທາງລບົແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ຂອງໂຄງການຈໍານວນໜຶິ່ງ ແລະ 
ເພາະສະນັັ້ນ, ພາຍໃຕຸ້ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຈ ິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຕ ດຕາມກວດກາ. 

ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກເຫ ົົ່ານີັ້ໄດຸ້ຖຶກຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດເຂົັ້າໃນຕາຕະລາງດັົ່ງລ ມ່ນີັ້. ນອກຈາກນີັ້, ລະບົບການປົກປອ້ງ ຂອງ 

ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) ໂດຍປົກກະຕ ແລຸ້ວກໍມີການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກທີິ່ພົວພັນກບັການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າ
ອາກາດ. 
ຄວາມສ່ຽງເຫ ົົ່ານີັ້ໄດຸ້ຖືກສັງລວມໄວຸ້ໃນຕາຕະລາງດັົ່ງລ ່ມນີັ້. 
ຕາຕະລາງ 2: ຜົນກະທບົທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ  

ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ (UNI) ຫ ືຶ ຄວາມສ່ຽງທາງດຸ້ານ
ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ 

ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມ:ີ ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາອາດຈະເຮັດໃຫຸ້
ປະຊາຊົນໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາການນໍາໃຊຸ້ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ 
ຢາຂຸ້າຫຍຸ້າ 

ມີພໍໍ່ຄຸ້າທີິ່ຊືັ້ໍຂາຍສານເຄມທີີິ່ເປັນອນັຕະລາຍ (ເຄີຍເກີດ

ຂືັ້ນກັບການປູກກຸ້ວຍ) ໃຫຸ້ປະຊາຊົນໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ 
ແລະ ໃນປັດຈ ບັນການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີແມ່ນກາຍເປັນ
ເລືິ່ອງປົກກະຕ . 

ລູກລະເບີດທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນແຕກ (UXO): ແຜນງານຈະເຮັດໃຫຸ້ມີ
ຄົນເຂົັ້າໄປປາ່ຫ າຍຂືັ້ນ ເພືິ່ອລາດຕະເວນ, ເກັບເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ 
ລວມທັງການຫາໜ ໍ່ໄມຸ້ ແລະ ເຮດັການຜະລ ດກະສ ກໍາ (ໃນພືັ້ນ

ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ), ຈະເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາໄດຸ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກລູກ

ລະເບີດທີິ່ຍງັບໍໍ່ທັນແຕກ. 

ການເປັນພ ດຈາກ ລູກລະເບີດທີິ່ຍງັບໍໍ່ທັນແຕກ ອາດຈະ
ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ພືັ້ນດ ນ ເມືິ່ອມີຜົນຕົກໜັກ ຫ ື ນໍໍ້າຖຸ້ວມ 

ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (PLUP) ອາດນໍາ
ໄປສູ່ການຈັດສັນທີິ່ດ ນທີິ່ເໝາະສົມບໍໍ່ພຽງພໍ ຖຸ້າຫາກ ບໍໍ່ພ ຈາລະນາ
ເບີິ່ງສະພາບຄວາມເປັນຈ ງໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ຫ ື ມກີານວາງມາດ
ຕະການຫຸ້າມທີິ່ບໍໍ່ແທດເໝາະ 

ການສໍາປະທານເພືິ່ອຂ ດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ການ
ສຸ້າງທາງລົດ, ທາງລົດໄຟ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການເຄືິ່ອນ
ຍຸ້າຍ ຫ ື ຍົກຍຸ້າຍຖີິ່ນຖານ 

ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍ
ປ່າໄມຸ້ອາດສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ, ຖຸ້າຫາກ ບໍໍ່
ພ ຈາລະນາເບີິ່ງສະພາບຄວາມເປັນຈ ງໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ຫ ື ມີການວາງ
ມາດຕະການຫຸ້າມທີິ່ບໍໍ່ແທດເໝາະ 

ການສໍາປະທານເພືິ່ອຂ ດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ການ
ສຸ້າງທາງລົດ, ທາງລົດໄຟ ອາດຈະກະທົບລະບົບນ ເວດ
ປ່າໄມຸ້ ຢາ່ງຮຸ້າຍເເຮງ 
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ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍ
ປ່າໄມຸ້ອາດສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ການເຂົັ້າເຖ ງມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ / 

ສະຖານທີິ່ສໍາຄັນທາງດຸ້ານສາສະໜາ, ຖຸ້າຫາກ ບໍໍ່ພ ຈາລະນາເບີິ່ງ
ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ ຫ ື ມີການວາງມາດຕະການ
ຫຸ້າມທີິ່ບໍໍ່ແທດເໝາະ 

ຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງທາງດຸ້ານນະໂຍບາຍ  

ແຜນງານນີັ້ອາດບໍໍ່ໄດຸ້ພ ຈາລະນາຢ່າງຄົບຖຸ້ວມ ຄວາມຕຸ້ອງການ 
ຂອງປະຊາຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ ອ ປະສັກທາງດຸ້ານພາສາ) ຫ ື 
ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີ ຢ່າງຮຸ້າຍແຮງ 

ພະນັກງານລັດບໍໍ່ພຽງພໍ ຫ  ືຄວາມອາດສາມາດບໍໍ່ພຽງພໍ 

ມໍລະດົກທາງດຸ້ານວັດທະນາທາໍ, ລວມທັງທາໍມະຊາດທີິ່ບໍໍ່ມີຕົນ
ຕົວ, ອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ຖຸ້າຫາກມີການປຽ່ນແປງ
ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ຫ ື ຖຸ້າວາ່ ມີການຫຸ້າມສ ດໃນການເຂົັ້າເຖ ງ ຂອງ
ພວກເຂົາ 

ຂາດການປ ກຈ ດສໍານຶກ ກຽ່ວກັບ ຊົນເຜົົ່າ, ບົດບາດ
ຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ອືິ່ນໆ ໃນສັງຄົມລາວໂດຍລວມ ພຸ້ອມ
ທັງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມອືິ່ນໆ 

ການສົົ່ງເສີມການປູກໄມຸ້ອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຂະຫຍາຍກະສ 
ກໍາແບບຖາວອນ ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ຊີວະນາໆພັນຫ ຼຸດລົງ, ຖຸ້າຫາກ

ວ່າ ບໍໍ່ມີແຜນຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ເໝາະສົມ ຫ ື ບໍໍ່ມີແຜນຄ ຸ້ມຄອງ. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍ ງ, ເດັກນຸ້ອຍ ແລະ ກ ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ຍັງມີຈໍາກັດຫ າຍ ຍຸ້ອນການຈັດປະຊຼຸມຕາມ
ປະເພນີ ທີິ່ມີຜູຸ້ຊາຍຫ າຍກວ່າ. 
ການລງົທຶນຈາກພາຍນອກອາດຈະສົົ່ງເສີມການປູກ.  

ໂຄງການນີັ້ຈະຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການປຶກສາຫາລ,ື FPIC ແລະ 

ອືິ່ນໆອີກ. ຫ  ືບ ກຄົນອາດຈະຖຶກຂົົ່ມຂູ.່ ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄາ

ຮຸ້ອງທ ກ, ຕາມຄໍານ ຍາມ, ບໍໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຊືິ່ໄດຸ້, ແຕ່ຂໍໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບບ ກຄົນນັັ້ນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວຸ້ເປັນຄວາມລັບຢາ່ງ
ສົມບູນ. 

ຂາດຂໍໍ້ມູນເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ 

ການປະສານງານ: ໂຄງການນີັ້ ຕຸ້ອງເຮັດໃຫຸ້ສໍາເລັດບາງກ ດຈະກາໍ 

ກ່ອນຈະເລີິ່ມກ ດຈະກໍາອືິ່ນ. ກ ດຈະກໍາທີິ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດກ່ອນເຊັົ່ນ 

PLUP ແລະ ບາງກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ເຊັົ່ນ FPIC, ກວດກາລະເບີດທີິ່ຍັງບໍໍ່
ທັນແຕກ, ການປ ກຈ ດສໍານຶກ ກຽ່ວກັບ ສານເຄມີທີິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ ແລະ ການສຸ້າງເສັັ້ນທຽບຖານທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດ-

ສັງຄົມ ກອ່ນມີການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ, ການປະຕ ບັດ
ກົດຫມາຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາດຸ້ານກະສ 
ກໍາ 

ການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດອາດຈະສຸ້າງຜົນກະທົບ
ທາງລບົຕໍໍ່ຜະລ ດຕະພາບກະສ ກາໍ ແລະ ເພີິ່ມການຄໍໍ້າ
ສະບຽນອາຫານ 

ແຮງງານ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກ ສໍາລັບພະນັກງານ ທີິ່ທາງ
ໂຄງການ ຈຸ້າງ ຫ ື ພະນັກງານ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ເຮັດວຽກນໍາ
ໂຄງການນີັ້ (ຕົວຢ່າງ ເຮັດວຽກໃນປ່າ) 

 

 
ຄວາມສ່ຽງທີິ່ໄດຸ້ກາໍນົດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ , ຊຶິ່ງອາດຈະພົວພັນກັບ ຜົນກະທົບທາງ
ລົບແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຈໍາເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການຕ ດຕາມກວດກາ, ລວມທງັ ຂາດຄວາມຮູຸ້ຂອງການຈັດຕັັ້ງ, ຊ່ອງຫວ່າງທາງດຸ້ານ
ຂໍໍ້ມູນທຽບຖານ ແລະ ບາງພາກສ່ວນ ຂອງລັດຍງັມີຄວາມສາມາດໃນລະດັບຈໍາກັດ. ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

(ESMP) ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນຍ ດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນ ໂດຍໃຫຸ້ການສະໜອງກອບວຽກໜຶິ່ງພາຍໃນ ຊຶິ່ງຂະບວນການ 
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ຂອງ FPIC ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ (IPP), ທມີງານທີິ່ເຊືິ່ອມໂຍງກັນຕາມສາຍຕັັ້ງ ຊຶິ່ງປະກອບດຸ້ວຍພະນັກງານ

ໂຄງການ ແລະ ພາກລັດ ຈະເປັນຜູຸ້ຄ ຸ້ມຄອງການເຊືິ່ອມໂຍງບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ; ຂະບວນການ
ໜຶິ່ງໃນການຄ ຸ້ມຄອງແບບມກີານປັບຕົວ ຊຶິ່ງມີການເອົາຄວາມເປນັຈ ງ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຂອງທຸ້ອງຖີິ່ນເຂົັ້າໃນແຜນຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນອືິ່ນແມ່ນລວມທັງການປບັປ ງຂໍໍ້ມູນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, 

ການວາງແຜນການສໍາປະທານ ແລະ ກໍໍ່ສຸ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ພຸ້ອມທງັ ຖານຂໍໍ້

ມູນ ກ່ຽວກັບ FPIC ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄມົ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານມີສ່ວນຮ່ວມ. 

 
ຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີິ່ໄດຸ້ຮັບການກໍານົດອອກມາຈະໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂຢູ່ໃນແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
(ESMP) ນີັ້ ແລະ ບາງຄວາມສ່ຽງທີິ່ມາຈາກພາຍນອກ, ທາງໂຄງການຈະໄດຸ້ຕ ດຕາມຢ່າງໃກຸ້ສ ດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ມັນຈະບໍໍ່

ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຖຸ້າຫາກວາ່ສົົ່ງຜົນກະທົບໃດໜຶິ່ງກໍຕຸ້ອງໄດຸ້ວາງມາດຕະການແກຸ້ໄຂໄວ. ຕົວຢ່າງ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້ສູງ ທີິ່ພົວກບັຜົນກະທົບແບບບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ ທີິ່ສາມາດເຫັນໄດຸ້ ເຊັົ່ນ ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີໃນ
ການຜະລ ດກະສ ກໍາ. ເຖ ງແມ່ນວາ່ ທາງໂຄງການຈະດໍາເນີນການກວດສອບທ ລະກ ດ, ຊຶິ່ງໃຊຸ້ວ ທລີ ມ່ຂືັ້ນເທ ງຕໍໍ່ການພັດທະນາ

ດຸ້ານກະສ ກໍາ ໂດຍຜ່ານ ການສົົ່ງເສີມການຜະລ ດກະສ ກໍາແບບຍືນຍງົ (PSAP) ແລະ ສະໜັບສະໜູນຮູບແບບການຜະລ ດກະສ 

ກໍາທີິ່ດີ, ການປະຕ ບັດການຜະລ ດກະສ ກໍາ “ແບບພືັ້ນເມືອງ” ຂອງຊາວບຸ້ານໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາແມ່ນມີການນໍາໃຊຸ້ຢາຂຸ້າແມງໄມຸ້ 
ແລະ ປ ຍຫ າຍຂືັ້ນ. ສ ິ່ງນີັ້ອາດຈະສືບຕໍໍ່ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະມີກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະນໍາໄປສູ່ຜົນກະທົບຕໍໍ່ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຫ ື
ສ ຂະພາບຂອງມະນ ດຕໍໍ່ຕາມ. 
 

5. ບຸ້ານ ແລະ ຈ ດສ ມຊຼຸມຊນົ 

ທ ກໆຂງົເຂດວຽກງານຕົັ້ນຕໍຂອງໂຄງການແມ່ນໄດຸ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຕັດສ ນໃຈແມ່ນເຮັດຢູ່ໃນ
ຂັັ້ນບຸ້ານ (FPIC/PLUP/VFMP/PSAP) ດັົ່ງນັັ້ນ “ພູມສັນຖານສະເພາະ” ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງ “ຄວາມຮູຸ້ ແລະ ຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈຂອງທຸ້ອງຖ ິ່ນ” ແມ່ນ ປະກົດຂຶັ້ນຢູ່ໃນທ ກກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ລະດັບທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນລະອຽດທີິ່
ກ່າວມາໃນພາກນີັ້ ແມ່ນສ ິ່ງທີິ່ໄດຸ້ເກັບກໍາ ແລະ ປຶກສາຫາລືຕົວຈ ງກບັຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເມືິ່ອໄດຸ້ມີການວາງແຜນກ ດຈະກໍາ
ແລະ/ຫ  ືຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢູ່ໃນບຸ້ານ.  
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6. ການກະກຽມການຈດັຕັັ້ງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັ - ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ 
ພາກນີັ້ຈະໄດຸ້ເນັັ້ນໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຂອງທີມງານໂຄງການທີິ່ປະກອບດຸ້ວຍ ພະນັກງານຈາກ ກມົ
ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຫຸ້ອງການທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຂອງກະຊວງກະສ ກາໍ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ຊ່ຽວຊານ ຂອງ ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ), ທີມງານ

ຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ , ຊຶິ່ງຈະມີໜຸ້າທີິ່ລວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

(ESMP) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອືິ່ນ ລວມທັງ ອງົຈັດຕັັ້ງທີິ່ບໍໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ອງົການຈັດຕັັ້ງທັງສັງຄົມ. ຈະມີຊ່ຽວຊານໄລຍະສັັ້ນ
ເພີິ່ມເຕີມ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນບາງກ ດຈະກໍາສະເພາະ. 

 
ການປະສານງານລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະເປັນກົນແຈຫ ັກທີິ່ນໍາໄປສູ່ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP). ພາຍໃຕຸ້ການຊີັ້ນໍາ ຂອງ ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ), ກອງທຶນ

ປົກປກັຮັກສາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ກປສ) ຈະມີບົດບາດທີິ່ສໍາຄັນໃນສະໜອງທຶນຂອງໂຄງການ (ເງ ນຊ່ວຍເຫ ືອຫ ຸ້າ) ໃນນາມຕ່າງໜຸ້

າໃຫຸ້ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) ແລະ ກະຊວງການຮ່ວມມທືາງດຸ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງ

ສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ (BMZ) ໄປຫາກ ດຈະກໍາຕາ່ງໆໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ. ກປສ ຈະຮັບຜ ດຊອບບາງວຽກທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ຕາມຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນເອງ. ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) ໄດຸ້ເຮັດບົດລາຍງານການປະເມີນຊ່ອງຫວາ່ງ ແລະ 

ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ກປສ, ຊຶິ່ງໄດຸ້ຮັບຜົນ ທີິ່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ໃນ ກ ດຈະກໍາ ຂອງ ຂໍໍ້ 2 ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ກ່ຽວກບັ ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ. 

 

6.1. ຄູຮ່ວ່ມງານພາກລດັ 

ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະໄດຸ້ຮັບການຊີັ້ນໍາ/ປະຕ ບັດໃນລັກສະນະ ຜ່ານຫ າຍຂະແໜງການ (ແນວນອນ) ແລະ ຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ (ແນວຕັັ້ງ) 

ໂດຍຜ່ານ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ/ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາຂັັ້ນສູນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ (ເອກະສານສຶກສາ

ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ພາກ 4: ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ; ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ຢູ່ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ). 

 

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

ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ລາຍງານ, ລວມທງັການເກັບກໍາຂໍໍ້ມນູໂຄງການຈໍານວນໜຶິ່ງ. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ຂອງໜ່ວຍ

ງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ ຊຶິ່ງໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ັ້ນສູນກາງ (NRTF) ແລະ 6 

ກ ່ມວ ຊາການສະເພາະດຸ້ານ, ຕາມມາດຸ້ວຍໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ (PPMU) ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງ, ຊຶິ່ງໄດຸ້ຮັບການ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງຈາກ ຫຸ້ອງການ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ (PRO) ແລະ ຄະນະຊີັ້ນໍາ REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ (PRTF), ທັງ

ສອງນີັ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້ ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ແຂວງ (PAFO) ຊຶິ່ງເປັນປະທານໃນຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ ເພືິ່ອ 

ຊີັ້ນໍາ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງສະໜັບສະໜູນການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ດຸ້ານວ ຊາການ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ການຄັດເລືອກ, ການກວດກາຕ ດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ. 
 

ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ, ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ (DPMU) ຈະໄດຸ້ຮັບຄໍາຊີັ້ນໍາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຈາກ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມ

ຄອງໂຄງການ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນສູນກາງ, ແຕ່ສ ດທຸ້າຍ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ ຮັບຜີດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການຮ່ວມກັບບຸ້ານ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ (DPMU) ແມ່ນຜູຸ້ປະສານ
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ຫ ກັຕໍໍ່ກັບບຸ້ານໂຄງການພາຍໃນ 28 ເມືອງເປົື້າຫມາຍ. ທີມງານປກົປ້ອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ບໍໍ່ໄດຸ້ຕ ດຕໍໍ່ໂດຍກົງກັບ ຜູຸ້

ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕາມແຜນການ ແລະ ເປັນປະຈໍາ. ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄໍາຮຸ້ອງທ ກ (GRM) ອະນ ຍາດໃຫຸ້ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຕ ດຕໍໍ່ກັບທີມງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ທ ກຄໍາຮຸ້ອງທ ກຈະໄປເຖ ງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ໃນທີິ່ສ ດ. ຍ ິ່ງໄປກວາ່ນັັ້ນ, ທີມງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ໄດຸ້ນໍາເອົາຂໍໍ້ມູນ ແຜນຄ ຸ້ມ

ຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ເຂົັ້າໃນຖານຂໍໍ້ມນູຂອງໂຄງການ. ແຕ່ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ 

(DPMUs) ແລະ ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັແມ່ນຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມດຽວທີິ່ຕ ດຕໍໍ່ໂດຍກົງ ແລະ ວາງແຜນການຕ ດຕໍໍ່ກັບບຸ້ານເປັນປະຈໍາ.  

 

ເຖ ງແມ່ນວ່າ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU) ຈະປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສ ດກັບ ອງົການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) 

ເພືິ່ອຕ ດຕາມ ແລະ ຊີັ້ນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ພຸ້ອມທັງຊີັ້ນໍາ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນ

ແຂວງ (PPMU) ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ (DPMU), ແຕ່ວ່າ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ 

ແລະ ເມືອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສະໜັບສະໜູນວຽກ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ໂດຍ: 
• ປະຕ ບັດຕາມຄາໍແນະນໍາ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ເມືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຂອງ

ໂຄງການໃນພາກສະໜາມ ຕຸ້ອງມີການປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສ ດກັບ ທີມງານທີິ່ປກຶສາ ແລະ/ຫ ື ທີມງານ ຂອງ 
GIZ/ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

• ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ໂດຍມກີານປະສານງານຢ່າງ

ໃກຸ້ສ ດກັບ ທີມງານທີິ່ປກຶສາ ແລະ/ຫ ື ທີມງານ ຂອງ ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) /ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງແຜນຄ ຸ້ມ

ຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  
• ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມນູ ໂດຍມີການປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສ ດກັບ ທີມງານທີິ່ປຶກສາ ແລະ/ຫ ື ທີມງານ 

ຂອງ ອງົການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) /ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

• ແຕ່ງຕັັ້ງຕາງໜຸ້າເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ/ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມ. 

 

ນອກຈາກນີັ້, ຍັງຕຸ້ອງມີການປະສານງານຢ່າງໃກຸ້ສ ດ ແລະ ຮ່ວມມກືັບ ບັນດາກະຊວງ, ກົມ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ອໍານາດການ

ປົກຄອງບຸ້ານ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ຄະນະຊີັ້ນໍາ, ທີມງານວ ຊາການສະເພາະດຸ້ານ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ການຈັດຕັັ້ງທີິ່ມີ

ສ່ວນຮ່ວມມີດັົ່ງລ ່ມນີັ້:  

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

REDD+ ແລະ ຫຸ້ອງການ REDD+ ແລະ ທີມງານວ ຊາການສະເພາະດຸ້ານ;  

• ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້: ລວມທງັສາຍຕັັ້ງໄປເຖ ງເມືືອງ, ລວມທັງສູນບລໍ ການ ທີິ່ຂືັ້ນກັບເມອືງ; ບັນດາກົມ

ຫ ັກ ແມ່ນກມົປາ່ໄມຸ້, ກມົກວດກາປາ່ໄມຸ້, ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ ແລະ ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ, ພະແນກປ່າ

ສະຫງວນ, ກົມສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ ກົມຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ

ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ;  

• ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ: ລວມທງັສາຍຕັັ້ງໄປເຖ ງເມືອງ; ລວມທັງກົມທີິ່ດ ນ; 

• ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: ລວມທງັສາຍຕັັ້ງໄປເຖ ງເມອືງ; 

• ອໍານາດການປກົຄອງຕ່າງໆ: ຫຸ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ອາໍນາດການປກົຄອງບຸ້ານ ແລະ ຄະນະຕ່າງໆ; 
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• ແນວລາວສຸ້າງຊາດ: ເປັນອງົການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ທີິ່ມີສາຍຕັັ້ງໄປເຖ ງຂັັ້ນບຸ້ານ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວ ແມ່ນ

ສາມາດຊ່ວຍການປກຶສາຫາລືຢູ່ຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ. 

• ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ: ເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ທີິ່ມີສາຍຕັັ້ງເຖ ງຂັັ້ນບຸ້ານ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວ ແມ່ນສາມາດ

ຊ່ວຍການປກຶສາຫາລືຢູ່ຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນ. 

• ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ: ລວມທງັສາມະຄົມຊາວກະສ ກອນ ຫ ື ສະຫະກອນ, ກ ່ມບຸ້ານໃດໜຶິ່ງທີິ່ບໍໍ່ແມ່ນ

ການຈັດຕັັ້ງລັດ. ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ຈະກໍານົດເອົາບັນດາພາກສ່ວນເຫ ົົ່ານີັ້ ຢູ່ໃນ

ຊວງດໍາເນີນຂະບວນການທີິ່ສັງຄມົມີສ່ວນຮ່ວມ (ເບ ິ່ງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP)  ກ ດ

ຈະກໍາ 1: ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ພຸ້ອມ

ທັງ ກ ດຈະກໍາ 4: ການມີສ່ວນຮວ່ມທາງສັງຄົມ).   

 
ນອກຈາກນີີັ້, ຍງັຈະມີການຈັດຕັັ້ງພາກລັດຈໍານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຈໍານວນໜຶິ່ງຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ, ຊຶິ່ງລາຍລະອຽດແມ່ນມີຢູ່ໃນ ພາກ 9: ຕາຕະລາງກ ດຈະກໍາດັົ່ງລ ມ່ນີັ້. 
 

6.2 ອງົການ ຈໄີອແຊດ (GIZ) 

ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) ຈະຮັບຜ ດຊອບດັົ່ງລ ມ່ນີັ້  

1. ຮັບຜ ດຊອບໂຄງການ ແລະ ບັນດາກ ດຈະກໍາ ໂດຍລວມ ຮ່ວມກບັ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) (ຕາມ

ສັນຍາ) 

2. ເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ ໃນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ຂອງໂຄງການ (ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມ

ຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ) 

3. ຈຸ້າງຊ່ຽວຊານ, ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງເເວດລຸ້ອມ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການດົ່ັງຕໍໍ່ໄປນີັ້ 
4. ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການຕ ດຕາມ ແລະ ປັບປ ງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) 

5. ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານ ລວມທງັງບົທີິ່ຜ່ານ ກປສ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງໂດຍກົງຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຈໍາກັດໃດໜຶິ່ງ 
6. ສືິ່ສານກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ໃຫຸ້ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ລວມທັງ ອົງ

ການຈັດຕັັ້ງລັດ. 
7. ສືິ່ສານກ ດຈະກໍາ ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ໃຫຸ້ພາຍນອກ ໂດຍອ ງຕາມນະໂຍບາຍ

ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ຂອງ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) 

ຮັບປະກັນໃຫຸ້ທີິ່ປຶກສາມທີັດສະທາງດຸ້ານສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມໃນລະດັບໃດໜຶິ່ງ ແລະ ໃຫຸ້ພືັ້ນຖານດີ ກ່ຽວກັບ ການ
ປະຕ ບັດທີິ່ດີໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ຄວາມຮູຸ້ພືັ້ນຖານໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ. ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) ຈະຕຸ້ອງຮັບປະກັນໃຫຸ້ທມີງານ
ຊ່ຽວຊານມີຄວາມຮູຸ້ ແລະ ປະສົບການ ກຽ່ວກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ/ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມຊືິ່ສັດ, ການອະນ ລັກ
ປ່າໄມຸ້/ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນຜົນ. 
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6.3. ອງົການຈດັຕັັ້ງບໍໍ່ສງັກດັລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕັັ້ງທາງສງັຄມົ  
ຂໍໍ້ 2.2 ຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ປະກອບດຸ້ວຍ ຄໍາແນະນໍາສະເພາະ ເພືິ່ອເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບອງົການຈັດຕັັ້ງບໍໍ່ສັງກັດລດັ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນຂັັ້ນ
ບຸ້ານ ແລະ ພຸ້ອມທງັສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ພວກເຂາົເອງ ເພືິ່ອໃຫຸ້ພວກເຂົາສາມາດ: 

- ເປັນຕົວແທນໃຫຸ້ ອງົການຈັດຕັັ້ງທີິ່ບໍໍ່ຂືັ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO)/ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ (CSO) ຢູ່ໃນຄະນະ

ຊີັ້ນໍາໂຄງການ 
- ເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການ ຂອງ FPIC ແລະ ການປກຶສາຫາລືຕ່າງໆ 

- ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູຸ້ອືິ່ນໆໃນໂຄງການ 

 
ທີມງານກະກຽມໂຄງການໄດຸ້ກາໍນົດເອົາບັນດາອງົການຈັດຕັັ້ງບໍໍ່ສງັກັດລັດ ແລະ ອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍອ ງໃສ່
ວ ທີການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດ ຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງ ອງົການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) ກຽ່ວກັບ ການປະຕ ບັດກົດໝາຍປ່າໄມຸ້

, ການຄ ຸ້ມຄອງບໍລ ຫານ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້ (FLEGT) ແລະ ການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ: ສະຫະພັນ

ແມ່ຍ ງລາວ (ລວມທງັຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ); ອົງການສາກົນເພືິ່ອພັດທະນາບຸ້ານ (VFI); ສູນເພືິ່ອປະຊາຊົນ 

ແລະ ປາ່ໄມຸ້ (RECOFTC); ເຄືອຂ່າຍອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ ກ່ຽວກບັ FLEGT – ລວມທງັ ພັນທະມ ດບຸ້ານ

ສີຂຽວ (GCA), ສາມະຄົມສົົ່ງເສີມຄວາມຮູຸ້ການສຶກສາຄົັ້ນຄວຸ້າ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (RRDPA), ສາມະຄົມ 

ເພືິ່ອສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ພັດທະນາບຸ້ານ (ACTD), ສາມະຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ (LBA), ແມ່ຍ ງຮ່ວມໃຈ

ພັດທະນາ (MHP), ສາມະຄົມອະນ ລັກສັດປາ່ (WCA) ແລະ ສາມະຄົມພັນທະມ ດພັດທະນາສັງຄົມ (SODA); 

ສະມາຄົມພັດທະນາແມ່ຍ ງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ (ADWLE), ສະມາຄມົພັດທະນາບຸ້ານ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

(CDEA), ສະມາຄົມພັດທະນາບຸ້ານສີຂຽວ (GCDA), ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍ ງຊາຍ (GDA), ສະມາຄົມຊີວະ

ນາໆພັນລາວ (LBA), ສະມາຄມົແມ່ຍີງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ, ສະມາຄມົພັດທະນາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ກະສ ກໍາແບບຍືນ

ຍົງ (SEADA). ການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບວຽກງານຂອງເຂົາເຈົັ້າຈະເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບຸ້ານ

ທີິ່ທມີງານ ESM ຈະເຮັດຮ່ວມກບັ DPMU ໃນຕອນເລີິ່ມຕົັ້ນຂອງໂຄງການ. 

 

7. ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັແຜນຄ ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ   

7.1 ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

ກອບໜຸ້າວຽກຂອງທມີງານປົກປອ້ງທີິ່ຖືກນໍາໃຊຸ້ໃນການຈັດຊືັ້ຂອງໂຄງການ 1 ແລະ ປບັປ ງໃຫຸ້ເຂົັ້າກັບສະພາບການຂອງ

ໂຄງການ 2 ເຊີິ່ງໄດຸ້ລວມຢູ່ຂຸ້າງລ ມ່ນີັ້. ສໍາລັບໂຄງການ 2, ກອບໜຸ້າວຽກເຫ ົົ່ານີັ້ອາດຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການດັດແປງຕືິ່ມອີກ, ຂຶັ້ນ
ກັບເງືິ່ອນໄຂກອບຂອງທີມງານໂຄງການ ແລະ ຕົວແປອືິ່ນໆ:  
 
ຂອບເຂດຂອງໜຸ້າວຽກ ແລະ ວຽກງານ 

ທີິ່ປກຶສາຈະຕຸ້ອງປະຕ ບັດວຽກງານທີິ່ໄດຸ້ອະທ ບາຍໄວຸ້ຂຸ້າງລ ມ່ນີັ້, ເຊ ິ່ງມີໂຄງສຸ້າງຕາມພືັ້ນທີິ່ເຮັດວຽກຕໍໍ່ໄປນີັ້, ເຊ ິ່ງມບີາງສ່ວນທີິ່

ເຊືິ່ອມໂຍງຢ່າງໃກຸ້ຊ ດ: 
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- ພັດທະນາ ແລະ ປະຕ ບັດແນວຄວາມຄ ດການຕ ດຕາມຄວາມປອດໄພ 
- ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກົນໄກແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ 

- ການສຸ້າງຕັັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນງານເວັບໄຊທ ໌ I-GFLL (ໂຄງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ແບບພູມມີ

ທັດ ແລະ ສົົ່ງເສີມຊີວ ດການເປັນຢູ່) 
- ການຄ ຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນຂາ່ວສານ ແລະ ຄວາມຮູຸ້ 

 

ຂອບເຂດວຽກ 1a: ພດັທະນາແນວຄວາມຄ ດການຕ ດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ 

ໂຄງການ 2 ມີບັນດາເອກະສານທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງເຖ ງການປກົປອ້ງ, ລວມທງັ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP), 

ການປະເມີນຜົນກະທບົທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  (ESIA), ແຜນພັດທະນາກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ (EGDP), ແຜນປະຕ ບັດ

ງານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ (GAP). ESMP, EGDP ແລະ GAP ຕຸ້ອງມລີາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນຂະບວນ

ການວາງແຜນໂຄງການ. ການເຊືິ່ອມໂຍງເອກະສານເຫ ົົ່ານີັ້ເຂົັ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການ, ແລະ ການສຸ້າງລະບບົການ

ຕ ດຕາມທີິ່ມີປະສ ດທ ພາບສໍາລັບການເຊືິ່ອມໂຍງນັັ້ນ, ຈະຮັບປະກນັວ່າວຽກງານຂອງໂຄງການບໍໍ່ເປນັອັນຕະລາຍຕໍໍ່ສະມາຊ ກທີິ່

ມີຄວາມສ່ຽງຂອງບຸ້ານທີິ່ໂຄງການມີການເຄືິ່ອນໄຫວ. ທີມງານທີິ່ປຶກສາດຸ້ານການປກົປອ້ງຈະພັດທະນາແນວຄວາມຄ ດການ
ຕ ດຕາມການປົກປ້ອງໂດຍການບນັລ ຈ ດປະສົງດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້:   

- ກໍານົດແນວຄວາມຄ ດການຕ ດຕາມການປົກປອ້ງທີິ່ມາຈາກເອກະສານໂຄງການທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ລວມທງັແຜນການຄ ຸ້ມ

ຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ , ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ , ແຜນພັດທະນາຊົນກ ່ມ

ເຜົົ່າ, ແຜນປະຕ ບັດບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ. 

- ອອກແບບລະບົບການຕ ດຕາມກວດກາການຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ເໝາະສົມສໍາລັບໝາກຜົນທີິ່ 2 (ລວມທັງການປະຕ ບັດ

ກະສ ກໍາທີິ່ດີ, ສ ນຄຸ້າບັນຊຂີາວ, ແນວທາງຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າ ແລະ ການກວດກາກະສ ກໍາຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ

ກາງ (MSME)). 
- ກໍານົດ ແລະ ຕີຄວາມຫມາຍຕົວຊີັ້ວັດການປົກປ້ອງ 
- ໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາທີິ່ຊັດເຈນສໍາລັບເຄືິ່ອງມກືານຕ ດຕາມເພືິ່ອວັດແທກຕວົຊີັ້ວັດຄວາມປອດໄພ 
- ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຄວາມເຂົັ້າໃຈທີິ່ດີກ່ຽວກັບການພົວພັນທີິ່ເປັນປະໂຫຍດລະຫວ່າງ ESIA, EGDP, GAP ແລະ 

ESMP ແລະວ ທີການທີິ່ເຂົາເຈົັ້າຈະໄດຸ້ຄໍານຶງເຖີງໃນລະບົບການປກົປ້ອງ 
- ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ ທີການທີິ່ດີສໍາລບັການປະຕ ບັດກບັຄວາມຕຸ້ອງການການປົກປ້ອງທີິ່ຫ າຍຂືັ້ນ. 
- ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແປໂຄງສຸ້າງ ' ຈ ດເດັົ່ນ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ' ເປັນພາສາລາວ, ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ການເຂົັ້າເຖ ງແນວຄ ດການຕ ດຕາມ

ກວດກາຄວາມປອດໄພສໍາລັບຄູຮ່່ວມງານທີິ່ບໍໍ່ເວົັ້າພາສາອງັກ ດ, ໂດຍສະເພາະບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງ
ລັດຖະບານລາວ. 

- ການກໍານົດໜຸ້າວຽກຮັບຜ ດຊອບຫ ັກ ເພືິ່ອເກັບກາໍ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນ. 

- ລວມເອາົວ ທີການທີິ່ຊັດເຈນສໍາລບັການປະສົມກົມກຽວ ແລະການປອງດອງກັນຂອງກອບການປົກປອ້ງ ແລະກອບ
ວຽກງານການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 
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ຂອບເຂດວຽກ 1b: ປະຕ ບດັການຕ ດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ 

ໂດຍອີງໃສ່ການພັດທະນາລະບົບການຕ ດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ, ທີິ່ປຶກສາຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສະຫນັບສະຫນູນພະນັກງານ

ໂຄງການ, ແລະທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ (ກະສ ກໍາປາ່ໄມຸ້ ແລະ ກະສ ກໍາ) ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພາກເອກະຊົນ, ເພືິ່ອ

ປະຕ ບັດລະບົບການຕ ດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ. 

ວຽກງານຂອງທີິ່ປຶກສາແມ່ນເພືິ່ອສຸ້າງຄວາມສະດວກໃນການແນະນໍາແລະການດໍາເນີນງານຂອງລະບບົຕ ດຕາມກວດການີັ້, 
ລວມທັງການ 

- ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ຕໍໍ່ເນືິ່ອງໃຫຸ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ 
(PMUs) ໃນທ ກລະດັບກຽ່ວກັບຄວາມຕຸ້ອງການປກົປອ້ງ. 

- ສະໜັບສະໜູນເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMUs) ໃນທ ກລະດັບ, ແລະໃຫຸ້ເຈົັ້າຂອງ
ໂຄງການປະຕ ບັດຂໍໍ້ກາໍນົດດຸ້ານການປົກປອ້ງ 

- ຍົກລະດັບ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ປະຈໍາປີໃນລະດັບສະຖາບັນ ແລະ ພູມສັນຖານ 
- ຮັບປະກັນການເຊືິ່ອມໂຍງຂອງຄວາມຕຸ້ອງການປົກປອ້ງເຂົັ້າໄປໃນຖານຂໍໍ້ມູນທີິ່ສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໂດຍທີມງານຕ ດຕາມ 

ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ I-GFLL 

- ກັນກອງຂໍໍ້ມູນທີິ່ເຂົັ້າມາສໍາລັບລະດັບຄ ນນະພາບທີິ່ຈໍາເປັນ, ປະຕ ບດັແຜນການທີິ່ຈະແຈຸ້ງເພືິ່ອປັບປ ງຄ ນນະພາບຂໍໍ້ມູນ

, ຄວາມຖືກຕຸ້ອງ, ແລະຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງ ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ 

 

ຂອບເຂດວຽກ 2: ກນົໄກການແກຸ້ໄຂຄາໍຮຸ້ອງທ ກ 

• ລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ, ອີງໃສ່ການສະເໜີໃຫຸ້ທຶນ, ງົບປະມານຫ ັກ ແລະ 

ຄູ່ມືການດໍາເນີນງານ. ລະບົບ ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ນີັ້ບໍໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນັບສະຫນູນການລາຍງານເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່

ຍັງສະຫນັບສະຫນູນການຊີັ້ນໍາ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຢ່າງຈ ງຈັງ. ລະບົບຈໍາເປັນຕຸ້ອງປະກອບມທີັງສອງຄື: 
ລະດັບໝາກຜົນ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ. 

ວຽກງານສໍາຄັນຂອງທີິ່ປກຶສາກຽ່ວກັບກົນໄກແກຸ້ໄຂຄໍາຮຸ້ອງທ ກແມ່ນ: 
- ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຄວາມເຂົັ້າໃຈທີິ່ດີຂອງກົນໄກແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ I-GFLL, ໂດຍອງີໃສ່ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄໍາຮຸ້ອງທ ກ 

ກປສ 
- ຮັບປະກັນໃຫຸ້ທ ກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຮຽນຮູຸ້ວ ທີການນໍາໃຊຸ້ກົນໄກແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ 

 

ຂອບເຂດວຽກ 3a: ສຸ້າງຕັັ້ງເວບັໄຊທ ໌I-GFLL 

ນອກເຫນືອຈາກຄວາມຮັບຜ ດຊອບໃນການຕ ດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ, ທີມງານທີິ່ປກຶສາຈະຮັບຜ ດຊອບໃນການ

ສຸ້າງຕັັ້ງເວັບໄຊທ ໌I-GFLL, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການປັບປ ງ ແລະ ລວມເວັບໄຊທ໌ທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ, ຖຸ້າມີຄວາມກຽ່ວຂຸ້ອງ ແລະ

ເຫມາະສົມ. 
ເພືິ່ອບັນລ ໄດຸ້ວຽກງານນີັ້, ໜຸ້າວຽກຕ່າງໆລ ່ມນີັ້ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການດໍາເນີນການຄື: 

- ສະແດງການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວາ່ງຂໍໍ້ມູນຈາກ ການປົກປອ້ງ ແລະ ລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະເວັບໄຊທ ໌I-GFLL 

- ຊີັ້ແຈງຈ ດປະສົງ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຜູຸ້ໃຊຸ້ເວັບໄຊທ ໌I-GFLL 
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- ສຸ້າງຕັັ້ງເວັບໄຊທທ໌ີິ່ມີຄ ນນະພາບດີ, ມກີານແກຸ້ໄຂດຸ້ານວ ຊາການລວມສໍາລບັການອອກແບບ ແລະ ເປນັເຈົັ້າການ 

ຂອບເຂດວຽກ 3b: ດາໍເນນີການຢາ່ງຕໍໍ່ເນືິ່ອງຂອງເວບັໄຊທ໌ I-GFLL 

ຫ ັງຈາກການສຸ້າງຕັັ້ງເວັບໄຊທ໌ I-GFLL, ທີມງານທີິ່ປຶກສາຈະຮັບຜ ດຊອບຕໍໍ່ການປະຕ ບັດງານ ແລະ ປັບປ ງເວັບໄຊທ໌ I-GFLL 

ຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງດຸ້ວຍການປົກປອ້ງທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ຂໍໍ້ມູນການຕ ດຕາມໂຄງການ, ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍໍ້ມູນມີໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ທີິ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດ ແລະ ຜູຸ້ສົນໃຈຈາກພາຍນອກ. 

ເພືິ່ອດໍາເນີນການເວັບໄຊທ ໌I-GFLL ຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ, ທີິ່ປຶກສາຈະຕຸ້ອງ: 

- ປັບປ ງຂໍໍ້ມູນເປັນປະຈໍາຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ I-GFLL 

- ພັດທະນາແນວຄ ດການຈັດຫາພະນັກງານທີິ່ດີເພືິ່ອປັບປ ງເວບັໄຊທ໌ I-GFLL ແລະແກຸ້ໄຂບັນຫາທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນ 

ພືັ້ນທີິ່ເຮດັວຽກ 4: ການຄ ຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມນູຂາ່ວສານ ແລະ ຄວາມຮູຸ້ 
ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງວຽກງານຂອງເຂົາເຈົັ້າຢ່າງເຂັັ້ມງວດໃນການຕ ດຕາມການປົກປ້ອງໂຄງການຕາມກອບທີິ່ຈໍາເປັນ ແລະ
ຕົກລົງ, ທີມງານທີິ່ປຶກສາຈະຕຸ້ອງ: 

- ມີການພັດທະນາທີິ່ດີ ແລະ ການປະຕ ບັດທີິ່ຮອບຄອບ 
- ຮັບປະກັນການບັນຈ ພະນັກງານທີິ່ດີ ເພືິ່ອໃຫຸ້ມີການຈັດເອກະສານທີິ່ດີ 
- ຝຶກຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ (ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ຂັັ້ນສູນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ອືິ່ນໆ) ໃນ 

ການຄ ຸ້ມຄອງຖານຂໍໍ້ມູນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 
- ຝຶກອົບຮມົຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການໃນ MS Excel ສໍາລບັການຄ ຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນຂາ່ວສານປະຈໍາວນັ 

 
ພະນກັງານ ແລະ ຄ ນສມົບດັ 

ແນວຄວາມຄ ດດຸ້ານການຈັດພະນັກງານວຽກງານແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນທັງສອງ, ການພັດທະນາເຄືິ່ອງມື ແລະ ວ ທີການທີິ່

ກໍານົດໄວຸ້ ແຕ່ຍັງເປັນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນລະດັບຊາດ ແລະ 3 ແຂວງເປົື້າໝາຍ ແລະ 15 ເມອືງ. ດັົ່ງນັັ້ນວຽກຈໍານວນ

ຫນຶິ່ງຈະສ ມໃສ່ການພັດທະນາແນວຄວາມຄ ດ, ໃນຂະນະດ່ຽວກນັນັັ້ນ, ອີກຈໍານວນໜືິ່ງຈະສະຫນັບສະຫນູນຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດຂອງການພັດທະນາລະບບົ ແລະຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການເດ ນທາງຢ່າງຫ ວງຫ າຍ. 

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ, ຄ ນນະວ ດທ  ແລະ ຂັັ້ນການລາຍງານ ຂອງ ພະນັກງານ  

ຊືິ່ຕໍໍ່າແໜງ ຈໍານວນຕໍາແໜງ່  ໜຸ້າທີິ່ຮບັຜ ດຊອບຫ ກັ ຄ ນວ ດທ ີ ຂັັ້ນການລາຍງານ 

ຫົວໜຸ້າທມີ  1 ▪ ການຊີັ້ນໍາລວມຂອງທີມງານ 
▪  ວາງແຜນ ແລະ ຕ ດຕາມຄວາມຄືບໜຸ້າ

ຂອງສະມາຊ ກທີມ 
▪  ຮັບປະກັນວ່າຈ ດປະສົງຂອງໜຸ້າວຽກ

ສາມາດບັນລ ໄດຸ້ 
▪  ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕຸ້ອງການທັງໝົດ

ຂອງໂຄງການ, ອົງການ ຈີໄອແຊດ 

(GIZ) ແລະ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດ

ສີຂຽວ (GCF) ຕອບສະໜອງໃນ
ລະບົບການປົກປ້ອງ ແລະຖານຂໍໍ້ມູນ. 

▪  ແນະນໍາທີມງານ 

▪ ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານພາສາ
ລາວ ແລະ ພາສາ
ອັງກ ດ 

▪  ຈົບປະລ ນຍາໂທໃນ
ສາຂາທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 

▪  ປະສົບການທີິ່ພ ສູດ
ເພືິ່ອແນະນໍາທີມງານ 

▪  ມີປະສົບການໃນການ
ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ 

▪  ມີປະສົບການເຮັດ
ວຽກກັບໂຄງການ
ພັດທະນາ 

▪ NPMU ແລະ  
ຜູຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ 
ໂຄງການ I-

GFLL  
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▪  ພັດທະນາກອບຂອງລະບົບປົກປ້ອງ 

▪  ພັດທະນາໂຄງຮ່າງຂອງລະບົບຖານຂໍໍ້
ມູນ  

▪  ການພົວພັນກັບ ອົງການ ຈີໄອແຊດ 

(GIZ) ແລະ ກປສ 

▪  ມີປະສົບການເຮັດ
ວຽກກັບອົງການ ຂອງ
ລັດ 

▪  ຄວາມຮູຸ້ ແລະປະສົບ
ການໃນການຄ ຸ້ມຄອງ
ການປົກປ້ອງ, ລວມ

ທັງວຽກ FPIC 

▪  ຄວາມເປັນມາທີິ່
ເຂັັ້ມແຂງໃນການຄ ຸ້ມ
ຄອງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ, 

ລວມທັງວຽກ FPIC 

▪  ມີປະສົບການກ່ຽວ
ກັບໂຄງການຮ່ວມມື
ດຸ້ານການເງ ນ 

▪  ມີປະສົບການດຸ້ານ
ປ່າໄມຸ້ 

▪  ມີປະສົບການດຸ້ານ
ການກະເສດ / ການ
ພັດທະນາລະບົບຕ່ອງ
ໂສຸ້ມູນຄ່າ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ຜູຸ້ຈດັການ
ຕ ດຕາມການປົກ
ປອ້ງ (ສາໍລບັ ໝ
າກຜົນ ຫ  ື
ຂງົເຂດຫວົຂໍໍ້ ທີິ່
ແຕກຕາ່ງກນັ) 

2 ຫາ 3 ▪  ຊີັ້ນໍາ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງປະຈໍາວັນສໍາລັບ
ທີມງານຕ ດຕາມກວດກາຄວາມປອດ
ໄພ 

▪  ແກຸ້ໄຂບັນຫາລະບົບການຕ ດຕາມການ
ປົກປ້ອງ ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ 
ແລະການປະຕ ບັດ 

▪ ແປຂໍໍ້ກໍານົດຄວາມຕຸ້ອງການ ຂອງແຜນ 
ESMP ຢູ່ໃນເອກະສານຂໍໍ້ມູນ ແລະ 
ເຄືິ່ອງມືຕ ດຕາມ 

▪ ຮັບປະກັນວ່າ ຕົວຊີັ້ວັດ ESMP ທັງ
ຫມົດ ຖືກຄ ດໄລ່ ຢ່າງຖືກຕຸ້ອງ 

▪ ການລາຍງານປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍໍ້
ການປົກປ້ອງທັງຫມົດ (ຢູໃ່ນບົດລາຍ
ງານຄວາມຄືບຫນຸ້າ ປະຈໍາປີ) 

▪ ສະຫນັບສະຫນູນ ທີິ່ປຶກສາໂຄງການ 
ເພືິ່ອເຊືິ່ອມໂຍງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ເຄືິ່ອງມືການປົກປ້ອງທັງຫມົດ ຢ່າງ
ຖືກຕຸ້ອງ ໃນຊ່ວງໄລຍະກ ດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການ 

▪ ສະຫນັບສະຫນູນ ທີິ່ປຶກສາໂຄງການ 
ໃນການປັບປ ງ ບົດແນະນໍາ ວ່າດຸ້ວຍ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເມືິ່ອມີຄວາມຈໍາ

▪ ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານພາສາ

ອັງກ ດ (ພາສາລາວ 
ຈະພ ຈາລະນາເປັນ
ພ ເສດ) 

▪  ຈົບປະລ ນຍາຕີໃນ
ສາຂາທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 

▪  ປະສົບການທີິ່ພ ສູດ
ເພືິ່ອແນະນໍາທີມງານ 

▪  ມີປະສົບການເຮັດ
ວຽກກັບໂຄງການ
ພັດທະນາ 

▪  ມີປະສົບການເຮັດ
ວຽກກັບອົງການ ລັດ 

▪  ຄວາມຮູຸ້ ແລະປະສົບ
ການໃນການຄ ຸ້ມຄອງ
ການປົກປ້ອງ, ລວມ

ທັງວຽກ FPIC 

▪  ມີພືັ້ນຖານດຸ້ານການ
ຄ ຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນ
ຂ່າວສານທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ 

▪ ຜູຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ 
ໂຄງການ I-

GFLL  
▪ ຫົວໜຸ້າທ ມງານ

ການປົກປ້ອງ 
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ເປັນ 
 

  

ຜູຸ້ປະສານງານ  1 ▪ ສະໜັບສະໜູນ ທ ມງານຕ ດຕາມ
ກວດກາ ວຽກງານການປົກປ້ອງ ໃນ
ການພົວພັນກັບ ພະນັກງານຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ 
ຈາກຝ່າຍລັດຖະບານລາວ ໃນທ ກຂັັ້ນ
ບໍລ ຫານ ລວມທັງ ສະມາຊ ກຂອງ
ສາທາລະນະຊົນ. 

▪ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງ
ພະນັກງານຕ ດຕໍໍ່ພົວພັນຂອງແຂວງ 
ແລະ ເມືອງ, ໂດຍສະເພາະດຸ້ານການ
ຕ ດຕາມການປົກປ້ອງ 

▪ ກວດສອບເບ ິ່ງຂໍໍ້ມູນການຕ ດຕາມການ
ປົກກປ້ອງທີິ່ເຂົັ້າມາລວງໜຸ້າ ໂດຍ
ສົມທົບກັບເຈົັ້າໜຸ້າທີິ່ຕ ດຕໍໍ່ພົວພັນຂອງ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ໂຄງການ 
ແລະ ພາກສ່ວນລັດ. 

▪ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງ 
ການຝຶກອົບຮົມຂັັ້ນພາກສະໜາມ ໃຫຸ້
ແກ່ ພະນັກງານ ຂອງ ໂຄງການ ກ່ຽວ
ກັບກອບການຕ ດຕາມ ວຽກງານການ
ປົກປ້ອງ 
 

▪  ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານພາສາ
ລາວ ແລະ ພາສາ
ອັງກ ດ 

▪  ມີປະສົບການ
ບໍລ ຫານທີມ 

▪  ມີປະສົບການເຮັດ
ວຽກກັບອົງການລັດ 

▪ DMPU, 

PPMU, 

NPMU, ແລະ 

EPF 
▪ ຜູຸ້ຄ ຸ້ມຄອງ 

ໂຄງການ I-

GFLL   
▪ ຫົວໜຸ້າທ ມງານ 

ການປົກປ້ອງr 
▪ ຫົວໜຸ້າທ ມງານ

ຕ ດຕາມວຽກ
ງານການປົກ
ປ້ອງ 

ຜູຸ້ປະສານງານ
ຂອງໜວ່ຍງານ
ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຂັັ້ນແຂວງ/ເມອືງ   

3 ຫາ 6 ▪  ສະໜັບສະໜູນການລວມເອົາຂໍໍ້ກໍານົດ
ການປົກປ້ອງຄ ຸ້ມຄອງເຂົັ້າໃນການວາງ
ແຜນເຈົັ້າຂອງໂຄງການ 

▪  ເລີິ່ມຝຶກ ແລະ ຝຶກຕໍໍ່ເນືິ່ອງໃຫຸ້ເຈົັ້າຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ (PMUs) ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຕຸ້ອງການດຸ້ານການປົກປ້ອງຢູ່ຂັັ້ນ
ແຂວງ- ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ. 

▪  ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງກັບພະນັກງານ
ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງແຂວງ 
ແລະ ຂັັ້ນເມືອງເພືິ່ອຮັບປະກັນການຄ ຸ້ມ
ຄອງຂໍໍ້ມູນ-ກະແສຂໍໍ້ມູນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 
ແລະ ຂໍໍ້ມູນໃຫຸ້ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ຖືກຕຸ້ອງ. 

▪  ສະໜັບສະໜູນການລາຍງານຄວາມ
ປອດໄພໂດຍເຈົັ້າຂອງໂຄງການ 
 

▪ ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານພາສາ
ລາວ ແລະ ພາສາ
ອັງກ ດ 

▪ ຈົບປະລ ນຍາຕີ 

▪ ມີປະສົບການເຮັດ
ວຽກກັບໂຄງການ
ພັດທະນາ 

▪ ມີປະສົບການເຮັດ
ວຽກກັບອົງການລັດ 

▪ ມີພືັ້ນຖານດຸ້ານການ
ຄ ຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນ
ຂ່າວສານທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ 

▪  ມີປະສົບການໃນການ
ເສີມສຸ້າງຄວາມ
ສາມາດໃນການສຸ້າງ
ຖານຂໍໍ້ມູນ ຫ  ືMS 

Excel 

 

▪ DMPU, 

PPMU, 

NPMU, ແລະ 

EPF 
▪ ຜູຸ້ຊີັ້ນໍາຜູຸ້ປະສານ

ງານ 
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ນາຍແປພາສາ/
ຜູຸ້ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນບຸ້ານ 

3 ຫາ 6 ▪ ສະໜອງການແປພາສາຊົນເຜົົ່າ ສໍາລັບ 
ກ ດຈະກໍາທີິ່ສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນ
ບຸ້ານທີິ່ມີຄວາມສາມາດໃຊຸ້ພາສາລາວ
ຕໍໍ່າ 

▪ ສັງເກດການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂັັ້ນທຸ້ອງຖ ິ່ນ 
ເພືິ່ອກໍານົດ ບັນຫາການປົກປ້ອງທີິ່ອາດ
ຈະເກີດຂຶັ້ນ. 

▪ ມີຄວາມສາມາດຄ່ອງ
ແຄ່ວ ພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາຫ ັກຂອງ 
ທຸ້ອງຖ ິ່ນ 

▪ ອະນ ປະລ ນຍາຊັັ້ນສູງ 
▪ ມີປະສົບການເຮັດ

ວຽກກັບໂຄງການ
ພັດທະນາ 

▪ ມີປະສົບການເຮັດ
ວຽກກັບ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງ ຂອງ 
ລັດຖະບານລາວ 

▪ ເຈົັ້າຂອງ
ໂຄງການ 

▪ ພະນັກງານ
ພົວພັນປະສານ
ງານ 

ໝາຍເຫດ: ນີັ້ບໍໍ່ແມ່ນຕໍາແໜ່ງເຮັດວຽກປະຈໍາທງັໝົດ ສ່ວນ ຈໍານວນມືັ້ທີິ່ລະອຽດ ສໍາລັບແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງຈະຕຸ້ອງກໍານົດໃນ
ພາຍຫ ັງ. 
 

ຄວນຈະສັງເກດວ່າ - ເນືິ່ອງຈາກການເຊືິ່ອມໂຍງວຽກງານປກົປອ້ງ - ແລະ ລະບບົຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (M&E) ເຂົັ້າຫ າຍ 

- ການສຸ້າງຕັັ້ງຂອງທມີປົກປອ້ງສໍາລັບໂຄງການ 2 ຍງັຈະຂຶັ້ນກັບການສຸ້າງຕັັ້ງອງົປະກອບຂອງທມີງານ ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນ

ຜົນ. ເຊັົ່ນວ່າ ໃນກໍລະນີທີິ່ວ່າ (ຕົວຢ່າງ: ທັກສະຖານຂໍໍ້ມູນບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກຄ ຸ້ມຄອງໂດຍທີມງານຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (M&E), 
ທັກສະເຫ ົົ່ານີັ້ອາດຈະຕຸ້ອງຖືກລວມເຂົັ້າໃນອົງປະກອບຂອງທມີປົກປ້ອງ. ໃນທາງກງົກັນຂຸ້າມ "ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມຮູຸ້" ອາດຈະ
ຖືກລວມເຂົັ້າບໍໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງວຽກງານຂອງທີມປົກປ້ອງ, ແຕ່ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງວຽກງານຂອງທີມງານຕ ດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນຜົນ (M&E). 

ເພືິ່ອຄໍານຶງເຖ ງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກຂອງພະນັກງານລັດຂັັ້ນທຸ້ອງຖ ິ່ນໃນການປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາເປັນພາສາທຸ້ອງຖ ິ່ນ, ມັນອາດຈະ

ພ ຈາລະນາຢູ່ໃນໂຄງການ 2 ເພືິ່ອເພີິ່ມ "ຜູຸ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນບຸ້ານ" ໃຫຸ້ກບັທມີງານປກົປອ້ງ, ໂດຍມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ
ທີິ່ຫ ັກດັົ່ງນີັ້: 

- ສະໜອງການແປພາສາຊົນເຜົົ່າໃຫຸ້ແກ່ກ ດຈະກໍາທີິ່ສໍາຄັນໃນບຸ້ານທີິ່ອອ່ນພາສາລາວ 
- ສັງເກດການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂັັ້ນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອກາໍນົດບັນຫາປົກປ້ອງທີິ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ. 

 

ຕຸ້ອງຮັບຮູຸ້ວາ່ການນໍາໃຊຸ້ພາສາທຸ້ອງຖ ິ່ນຢ່າງເຕັມທີິ່ຈະບໍໍ່ສາມາດເຮັດໄດຸ້ໃນທ ກບຸ້ານ, ແຕ່ຂໍໍ້ມູນການຕ ດຕາມກວດກາໂຄງການ 

1 ໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າໃນບຸ້ານສ່ວນຫ າຍມຄີວາມສາມາດດຸ້ານພາສາລາວພຽງພໍ. ການເພີິ່ມຜູຸ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນບຸ້ານ
ເຂົັ້າໃນທມີປກົປອ້ງ ສາມາດຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນອ ປະສັກທາງພາສາທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະບຸ້ານຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
ທີິ່ມທີັກສະພາສາລາວຕໍໍ່າ. 
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7.2. ກອງປະຊຼຸມຝຶກອບົຮມົ 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວ, ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP)  ເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ 1 
ເຊືິ່ງເປັນຫົວຂໍໍ້ລວມ. ນີັ້ແມ່ນຄວາມຈ ງສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ປົກປ້ອງລາຍການຂໍໍ້ມູນທີິ່ຖືກເກັບກໍາເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງ
ການຕ ດຕາມອືິ່ນໆ. ມັນຍັງເປັນຄວາມຈ ງສໍາລບັການຝຶກອບົຮົມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ກັບພາກສ່ວນກຽ່ວຂຸ້ອງ (ເຊັົ່ນ: ເປັນສ່ວນ
ຫນຶິ່ງຂອງກອງປະຊຼຸມຄະນະກໍາມະການ, ກອງປະຊຼຸມວາງແຜນປະຈໍາປີ ແລະ ໄຕມາດ ແລະກ ດຈະກໍາອືິ່ນໆ). ການຝຶກອົບຮມົ 

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP)  ໄດຸ້ຖືກລວມເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບຮມົຕ່າງໆໂດຍອົງປະກອບທີິ່ແຕກຕາ່ງ

ກັນຂອງໂຄງການ. ເຄືິ່ອງມກືານຝຶກອົບຮມົສະເພາະ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ໄດຸ້ຖືກພັດທະນາ 

ແລະ ນໍາໃຊຸ້. ດຸ້ວຍເຫດນີັ້, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງສາມາດໄດຸ້ຮັບຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ. ການເຊືິ່ອມໂຍງການປົກປ້ອງເຫ ົົ່ານີັ້ຕຸ້ອງ

ໄດຸ້ຖຶກນໍາໃຊຸ້ສໍາລັບໂຄງການ 2. 
ໃນທາງກົງກັນຂຸ້າມ, ຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກລະບບົການຕ ດຕາມການປົກປ້ອງ (ແລະ ບົດບາດຍ ງຊາຍ) ໄດຸ້ຖືກແບ່ງປັນຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕ ໃຫຸ້ຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍຜ່ານບົດລາຍງານການຕ ດຕາມກວດກາປະຈໍາປີ ແລະ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຼຸມໂຄງການ ແລະ
ກ ດຈະກໍາ ແລະກ ດຈະກໍາສ່ວນບ ກຄົນທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ (ເບ ິ່ງແຜນການເຊືິ່ອມໂຍງຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການໃນ ບົດສະເໜີ
ໂຄງການ ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 7). ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງທີມງານປົກປອ້ງແມ່ນເພືິ່ອປະເມີນການປົກປ້ອງຂໍໍ້ມູນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ

ຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ, ດັົ່ງທີິ່ໄດຸ້ອະທ ບາຍໄວຸ້ໃນກ ດຈະກໍາທີິ່ 1 ແລະ 3-8, ແລະແບ່ງປັນຂໍໍ້ມູນທີິ່ສໍາຄັນກັບພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ລາຍ

ລະອຽດເພີິ່ມເຕີມແມ່ນໃຫຸ້ຢູ່ໃນບດົທີ 9 ຂອງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ພາຍໃຕຸ້ກ ດຈະກໍາທີິ່ 1 

(ລາຍລະອຽດຂອງລະບົບ) ແລະ ກ ດຈະກໍາທີິ່ 2 (ການເສີມສຸ້າງຄວາມສາມາດຂອງຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ). 

 

8. ງບົປະມານແຜນການຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

ສອງຕາຕະລາງຕໍໍ່ໄປນີັ້ສະແດງເຖ ງງົບປະມານ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP). ໝາຍເຫດ: ງົບປະມານ 

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ບໍໍ່ລວມເອາົບາງກ ດຈະກໍາສະເພາະ, ເຊ ິ່ງອາດຈະຖືກນໍາໄປໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນ

ງົບປະມານໂຄງການພາຍໃຕຸ້ກ ດຈະກໍາສະເພາະ (ເຊັົ່ນ: ກ່ຽວຂຸ້ອງກບັການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມຮູຸ້, ການສືິ່ສານ, ການຄ ຸ້ມຄອງການ

ປົກປອ້ງ, ແລະຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄມົ). 

 

8.1. ງບົປະມານພະນກັງານ ແລະ ທີິ່ປກຶສາ ສາໍລບັ ໂຄງການ 2 (ເອີໂຣ) 

ຕາຕະລາງ 4: ງົບປະມານພະນັກງານ ແລະ ທີິ່ປຶກສາ ສາໍລບັ ໂຄງການ 2 

ຫວົຂໍໍ້ ໄລຍະເວລາ ຈໍານວນເດອືນ ຄ່າໃຊຸ້ຈາ່ຍຕໍໍ່ເດອືນ ລວມທງັໝດົ 
ທີມງານປົກປອ້ງ (ເບ ິ່ງລາຍ
ລະອຽດກຽ່ວກັບຕາໍແໜ່ງໃນ 
ESMP ບົດທ ີ7.1)  

4 ປ ີ 48 18,396 883,040 
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8.2. ງບົປະມານກ ດຈະກາໍ ແລະ ອ ປະກອນ (ເອີໂຣ)  

ຕາຕະລາງ 5: ງົບປະມານກ ດຈະກໍາ ແລະ ອ ປະກອນ  

ຫວົຂໍໍ້ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕໍໍ່
ຫົວຫນ່ວຍ 
(€) ຄູມ່ ື

ປ ີ1 ປ ີ2 ປ ີ3 ປ ີ4 
ຈໍານວນ
ທັງຫມົດ 

ງບົປະມານທງັ
ໝດົ (ເອໂີຣ) 

 ຈໍານວນ   

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການເດ ນທາງ
ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ(ESMP) ແລະ
ແຜນການປະຕ ບັດບົດບາດຍ ງ
ຊາຍລວມທັງການດໍາເນີນງານ
ຂອງ FGRM  

5,000 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 

20,000 

ການປະຕ ບັດແຜນຄ ຸ້ມຄອງ
ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
(ESMP) ໃນເຂດທົດລອງ 

(ການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ, ການ

ຄວບຄ ມການປະຕ ບັດ, ການ
ລາຍງານກຽ່ວກັບການປົກ
ປ້ອງ ແລະອືິ່ນໆ) 

20,000 2.0 1.0 1.0 1.0 5.00 

100,000 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ
ປະຕ ບັດບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ 
(ການລວມເອົາບົດບາດຍ ງ-
ຊາຍໃນແຜນດໍາເນີນງານ 
REDD+ ຂັັ້ນແຂວງ ( 

PRAP), ກົດລະບຽບການ
ພ ສູດບົດບາດຍ ງ-ຊາຍໃນ 
ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້/ການຄ ຸ້ມ
ຄອງປ່າໄມຸ້ແບຍືນນານ/ການ
ຟ ື້ນຟູປ່າໄມຸ້ແບບພູມທີັດ
(VFM/SFM/ FLR), ເຂົັ້າ

ຮ່ວມກອງປະຊຼຸມບຸ້ານ, 

ອ ປະກອນການຝຶກອບົຮົມ, 
ອັດຕາກີນ ແລະ ອັດຕານອນ 
(DSA & NA) ສໍາລັບ
ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ ຫ  ື
ອົງການທີິ່ບໍໍ່ສງັກັດລັດ

50,000 1.0 1.0 1.0 1.0 4.00 

200,000 
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ຫວົຂໍໍ້ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕໍໍ່
ຫົວຫນ່ວຍ 
(€) ຄູມ່ ື

ປ ີ1 ປ ີ2 ປ ີ3 ປ ີ4 
ຈໍານວນ
ທັງຫມົດ 

ງບົປະມານທງັ
ໝດົ (ເອໂີຣ) 

 ຈໍານວນ   

(NGOs) - ເຊັົ່ນ: ສະມາຄົມ
ເພືິ່ອການພັດທະນາແມ່ຍ ງ 
ແລະ ອືິ່ນໆ). 
ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ ືແລະ 
ຝຶກອົບຮມົລະດັບເມືອງ, 

FPIC, ກ ດຈະກໍາປູກຈ ດສໍາ
ນຶກສໍາລັບ (ສົມມ ດ 12 
ເມືອງ, 2 ກອງປະຊຼຸມປຶກສາ
ຫາລືຕໍໍ່ເມອືງ) 

1,000 12.0    12.00 

20,400 

FPIC 1: ການໂຄສະນາສຸ້າງ

ຄວາມຮັບຮູຸ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ປຶກສາ
ຫາລືໃນ 290 ບຸ້ານ) 

400 290.0    290.00 
72,500 

FPIC 2 & 3: ສັນຍາການ
ຄ ຸ້ມຄອງປາ່ຂອງບຸ້ານ ແລະ 
ອືິ່ນໆ. ປຶກສາຫາລໃືນ 290 
ບຸ້ານ 

800 90.0 200.0   290.00 

232,000 

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍພະນັກງານທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງກບັການປົກປ້ອງ
ເພີິ່ມເຕີມ, ການເດ ນທາງແລະ
ອ ປະກອນ 

249,140 0.25 0.25 0.25 0.25 1 

238,140 

 

9. ກ ດຈະກາໍ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ   

ຕາຕະລາງ 6: ພາບລວມ ກ ດຈະກໍາຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

ກ ດຈະກໍາ  ຫົວຂໍໍ້ ການຈດັປະເພດ 
ກ ດຈະກໍາ 1 ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  
ກ ດຈະກໍາກ່ຽວກບັ

ລະບົບ 
ກ ດຈະກໍາ 2 ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  
 

ກ ດຈະກໍາ 3 ຂະບວນການສຸ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມດຸ້ວຍຄວາມຕືິ່ມຕົວສະໝກັໃຈ
ໂດຍໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມູນລວງໜຸ້າ (FPIC) 

ກ ດຈະກໍາກ່ຽວກບັ
ວ ຊາການ 

ກ ດຈະກໍາ 4 ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ   

ກ ດຈະກໍາ 5 ບັນຫາການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ການຍດຶທີິ່ດ ນ ແລະ ການຍົກຍຸ້າຍຈັດສັນແບບບໍໍ່
ສະໝັກໃຈ 
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ກ ດຈະກໍາ 6 ຊີວະນາໆພັນ  

ກ ດຈະກໍາ 7 ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ   

ກ ດຈະກໍາ 8 ການປັບຕົວກັບຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບຜົນກະທົບການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າ
ອາກາດ  

 

ກ ດຈະກໍາ 9 ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄາໍຮຸ້ອງທ ກ (GRM)  “ການຕອບກັບ” 

 

9.1. ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ກ ດຈະກາໍ 1: ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ແລະ ການຕ ດຕາມ 

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

ຈ ດປະສງົ  

ຈ ດປະສົງຂອງການປະຕ ບັດ 1 ແມ່ນເພືິ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບການປົກປອ້ງ ແລະ ການຕ ດຕາມບົດບາດຍ ງຊາຍໄດຸ້ຖືກ

ສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ແລະ ດໍາເນີນການໄດຸ້.  

 

 
ກ ດຈະກໍານີັ້ປະກອບມີຈ ດປະສົງລາຍລະອຽດດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

• ວຽກ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຖືກລວມເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ 

• ການປະຕ ບັດຕາມຂໍໍ້ກາໍນົດຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ແມ່ນການຕ ດຕາມ / ເຄືິ່ອງມື

ການຕ ດຕາມຖືກສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ແລະ ປະຕ ບັດ 
• ຂໍໍ້ມູນທີິ່ຕຸ້ອງການທງັໝົດໄດຸ້ຖືກເກັບກໍາ ແລະ ສະໜອງໃຫຸ້ທ ກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 

• ຄວາມຮັບຜ ດຊອບກ່ຽວກບັແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ແມ່ນມີຄວາມກະຈ່າງແຈຸ້ງ ແລະ 

ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
• ການປົກປອ້ງ ແລະ ລັກສະນະບົດບາດຍ ງຊາຍສາມາດລາຍງານໄດຸ້ຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ 
• ຄໍາຄ ດເຫັນກ່ຽວກັບການປກົປອ້ງທີິ່ກວດພົບ ແລະ ບັນຫາບດົບາດຍ ງຊາຍໄດຸ້ສະໜອງໃຫຸ້ກັບທ ກພາກສ່ວນທີິ່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ 
• ເຄືິ່ອງມໄືດຸ້ຖືກສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນໄດຸ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢ່າງເປັນລະບບົ 
• ຮັບປະກັນວ່າກ ດຈະກໍາສະເພາະມີເງືິ່ອນໄຂທີິ່ຖຶກຕຸ້ອງກອ່ນ 

 
ຄວາມເປນັມາຂອງແນວຄວາມຄ ດ 

ຫນຸ້າທີິ່ໂດຍລວມຂອງກ ດຈະກໍາ 1 ໃນ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້ແມ່ນເພືິ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າເຄືິ່ອງມື

ທັງຫມົດຢູ່ໃນສະຖານທີິ່, ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າຜູຸ້ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງທງັຫມົດທີິ່ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນສະພາບການຂອງກ ດຈະກໍາ 2 

ສາມາດປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ 3-9. ດຸ້ວຍເຫດນີັ້ ກ ດຈະກໍາ 1 ປະກອບມີລາຍລະອຽດຂອງລະບບົການປົກປອ້ງ ແລະບົດບາດຍ ງ

ຊາຍ (ການຕ ດຕາມ). ການຊ ັ້ງຂໍໍ້ມູນກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການກັບແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP)  (i.e. 

ການເຊືິ່ອມໂຍງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຈະເປັນສ ິ່ງຈໍາເປັນ. ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ 
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ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້ອາດຈະຖືກປັບປ ງທ ກຄັັ້ງທີິ່ມຄີວາມຈໍາເປັນ (ເຊັົ່ນ: ເນືິ່ອງຈາກການດັດແກຸ້ສັນຍາທີິ່ສໍາຄັນ) ຫ ືຖຸ້າ

ທີມງານປົກປອ້ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ. ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທງັໝົດຕໍໍ່ກັບແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP)  ນີັ້ (ເຊັົ່ນ: ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມ) ຈະຖືກແປເປັນພາສາລາວ.  

 

ເປັນໂຄງການທີິ່ຈັດຢູ່ປະເພດ B (ຄວາມສ່ຽງ ທັງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ES) ຢູ່ລະດັບ ປານກາງ), ເພືິ່ອເຮັດໃຫຸ້ມີ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ທີິ່ດີນັັ້ນ ມີຄວາມຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງການພະນັກງານທີິ່ມີ

ຄ ນວ ດທ  ແລະຊັບພະຍາກອນທາງດຸ້ານການເງ ນເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP). ການ

ປະເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  (ESIA)  (ໃນພາກທີ 3.10.3) ໄດຸ້ສັງເກດເຫັນຊ່ອງຫວ່າງຂອງຂໍໍ້ມູນ
ທີິ່ມີຢູ່ທີິ່ສາມາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ຄວາມສາມາດໃນການປະຕ ບັດໂຄງການ ແລະ ການຕ ດຕາມກ ດຈະກາໍ. ປະຈ ບັນຍັງບໍໍ່ມີກົນໄກ
ຕ ດຕາມກວດກາຂອງລັດທີິ່ອາດຈະຖືກນໍາມາສະໜັບສະໜູນວຽກງານນີັ້. ໂດຍກອບການພັດທະນາການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ 
ການລາຍງານ, ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈສາມາດຖືກກໍານົດ ແລະ ຫ ີກເວັັ້ນ ຫ  ືຫ ຼຸດຜ່ອນ. ຄວາມສ່ຽງທີິ່ອາດເກີດຂຶັ້ນຂອງ

ການຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການທີິ່ເກີນຕໍໍ່ກບັການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຈະຖືກຫ ຼຸດຜ່ອນ

ໂດຍການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງທີມງານຜູຸ້ຊ່ຽວຊານທີິ່ອ ທ ດຕົນ, ຜູຸ້ທີິ່ຈະເບ ິ່ງແຍງການປະຕ ບັດແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP), ຕ ດຕາມປະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນຂອງມັນຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ, ແລະປັບປ ງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ກ ດ
ຈະກໍາຂອງໂຄງການຕຸ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຝ່າຍລັດ ໃນທ ກລະດັບ ແລະ ຫ າຍຂະແໜງການ ທີິ່ມີຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານ
ວ ຊາການ, ຄວາມຮູຸ້ທຸ້ອງຖ ິ່ນ, ພາສາຊົນເຜົົ່າ, ແລະປະສົບການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. 

 

ຕາມແນວຄວາມຄ ດແລຸ້ວ, ລະບົບຈະຕຸ້ອງກວມເອົາທັງສອງຄື: 
- ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ ແລະ 
- ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ 

 
ຂະບວນການຄ ຸ້ມຄອງການປົກປ້ອງ 
ທີມງານປົກປອ້ງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຈະດໍາເນີນການ ແລະກວດກາການເຊືິ່ອມໂຍງກບັແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ແລະການປະຕ ບັດໃນໄລຍະວົງຈອນຊີວ ດຂອງໂຄງການ. ກອບການຕ ດຕາມໂຄງການຕາມແນວຕັັ້ງ 

(ແຕ່ລະດັບຊາດເຖ ງລະດັບບຸ້ານ), ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ, ເຊ ິ່ງປະຕ ບັດຕາມການປົກປ້ອງຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ແລະ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) & ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) ໂດຍທົົ່ວໄປ. ລະບົບ

ການຕ ດຕາມນີັ້ຄວນຈະມີເຄືິ່ອງມຕື ດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພດັົ່ງລ ມ່ນີັ້. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນທົົ່ວໄປແມ່ນຈະ

ດໍາເນີນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ, ດັົ່ງທີິ່ ການປະເມີນຜົນກະທບົທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

(ESIA) ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ຂໍໍ້ມູນດຸ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ ຂໍໍ້ມູນປະເພດອືິ່ນໆແມ່ນບໍໍ່ພຽງພໍສໍາລັບຈ ດປະສົງຂອງການ
ຕ ດຕາມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປກົປ້ອງ. 
ເຄືິ່ອງມທືີິ່ມລີາຍຊືິ່ເຫ ົົ່ານີັ້ຈໍານວນຫ າຍຈະຖືກລະບ ໄວຸ້ໃນການປະຕ ບັດ 'ດຸ້ານວ ຊາການ' ອືິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນເອກະສານນີັ້. 

ເຄືິ່ອງມທືງັໝົດຈະຖືກພັດທະນາໂດຍທີມງານປົກປອ້ງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ລວມທງັການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ, ການ
ພັດທະນາຫ ັກສູດການຝກຶອົບຮມົ ແລະ ອືິ່ນໆ. 
ຍ ິ່ງໄປກວາ່ນັັ້ນ, ໃນນາມເປັນເຄືິ່ອງມລືວມ ເພືິ່ອ "ຫ ີກລຸ້ຽງ ຜົນກະທົບທາງລບົ ຕໍໍ່ ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ທີິ່ບໍໍ່ສາມາດ

ຫ ຼຸດຜ່ອນໄດຸ້ເທົົ່າທີິ່ຄວນ ໂດຍ ແຜນງານ ຫ ື ຖືກຫຸ້າມໂດຍ ນ ຕ ກາໍພາຍໃນປະເທດ". ການກວດສອບ ESS ຂອງກ ດຈະກາໍ
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ຍອ່ຍ ຈະຖືກປະຕ ບັດ ໃຫຸ້ເປັນສ່ວນໜືິ່ງ ທີິ່ສໍາຄັນ ຂອງ ຂະບວນການ Risk-Log ທີິ່ໄດຸ້ອະທ ບາຍໄວຸ້ ຢູ່ໃນ ຄູ່ມື ວາ່ດຸ້ວຍ

ການດໍາເນີນງານ ຂອງ ໂຄງການ. ຢູ່ໃນຂະບວນການນີັ້, ແຕ່ລະເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ກວດກາທ ກໆກ ດຈະກາໍຍອ່ຍ ທີິ່ນອນຢູໃ່ນ

ແຜນປະຈາໍໄຕມາດ, ຕໍໍ່ ກັບຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ທີິ່ເລືອກໂດຍທີມງານການປກົປອ້ງ. ທີມງານການປົກປ້ອງ ຈະນໍາໃຊຸ້ 
“ລາຍການກວດກາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ” ທີິ່ສາມາດເບີິ່ງໄດຸ້ ຢູ່ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 5 ເພືິ່ອກະກຽມ “ລາຍການ
ກວດກາ ບັນຊຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ESS”. ດຸ້ວຍເຫດນີັ້, ມັນຈືິ່ງຮັບປະກັນວ່າ ທີມງານການປກົປອ້ງ ຈັດສັນຄວາມສ່ຽງທີິ່ແຕກ

ຕ່າງກັນ ໃຫຸ້ກັບກ ດຈະກໍາຍອ່ຍທງັຫມົດ ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບເຂາົເຈົັ້າ. ໃນອີກດຸ້ານຫນຶິ່ງ, ການນໍາໃຊຸ້ຂະບວນການນີັ້ ປະກອບສ່ວນ 

ເຂົັ້າໃນການປູກຈ ດສໍານຶກ ກຽ່ວກບັ ຄວາມສ່ຽງ E&S ແກ່ ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ແລະ ຜູກມັດໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າ 

ກວດສອບກ ດຈະກໍາຍອ່ຍ ທຽບກບັ ຄວາມສ່ຽງ. ແຜນການປະຈໍາໄຕມາດ ທີິ່ມ ີRisk logs ຄັດຕ ດ ຖືກສົົ່ງໄປຫາ ກົມປ່າໄມຸ້ 

ເພືິ່ອທົບທວນຄືນ. 

 
ຕາຕະລາງ 7: ເຄືິ່ອງມກືານຕ ດຕາມການປກົປອ້ງ  

ເຄືິ່ອງມກືານປກົປອ້ງ ລາຍລະອຽດ ແລະ ຈ ດປະສົົ່ງ  ໄລຍະເວລາ  ຜູຸ້ຮບັຜ ດຊອບ 
ເຄືິ່ອງມືເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ  ບັດ 1 ຫ ື 2,3 ຄັັ້ງ 
ການກວດກາລະເບີດທີິ່

ບໍໍ່ທັນແຕກ  
ເພືິ່ອຢ ນຢັນ, ຖຸ້າບັນດາບຸ້ານມຄີວາມສ່ຽງ
ຈາກລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກບໍໍ່ວ່າກໍລະນີໃດກໍໍ່ຈະບໍໍ່
ຖືກຄັດເລືອກເປັນບຸ້ານເປົື້າໝາຍ  

ໃນໄລຍະການຄັດ
ເລືອກບຸ້ານເປົື້າໝ
າຍ 

ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ  

ແຜນທີິ່ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ສະພາບລວມຂອງໂຄງການຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນອືິ່ນໆທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນທ ກເມອືງເປົື້າໝາຍ, ເພືິ່ອບໍໍ່ໃຫຸ້
ມີການກ ດຈະກໍາຊໍໍ້າຊຸ້ອນ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ມີ
ການສົມທບົກັນ.  
 

ຢ່າງຫນຸ້ອຍໄລຍະ
ຕົັ້ນ, ໄລຍະກາງ  

ທີມງານປົກປອ້ງທີິ່ມີຂໍໍ້
ມູນຈາກຂອງໜ່ວຍງານ
ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  

ການສໍາຫ ວດພະນັກງານ
ຂັັ້ນເມືອງ 

ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ, ແຮງຈູງໃຈ 
ແລະ ຄວາມພຸ້ອມຂອງຄອມພ ວເຕີ ແລະ ອ ນ
ເຕີເນັດ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຖານຂໍໍ່ັ້ມູນ 
(Cloud Database) (ກລໍະນີຖືກຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ) ແລະ ປະຕ ບັດລະບົບການປົກ
ປ້ອງ. 

ຢ່າງຫນຸ້ອຍໄລຍະ
ຕົັ້ນ, ໄລຍະກາງ 

ທີມງານປົກປອ້ງ  

ການສໍາຫ ວດການ
ຍົກຍຸ້າຍ 

ກວດສອບການຍົກຍຸ້າຍບຸ້ານເປົື້າໝາຍທີິ່
ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ໂຄງການຢ ດການເຮັດວຽກ
ໃນບຸ້ານເຫ ົົ່ານີັ້. 
 

ຢ່າງຫນຸ້ອຍໄລຍະ
ຕົັ້ນ, ໄລຍະກາງ 

ທີມງານປົກປອ້ງທີິ່ມີຂໍໍ້
ມູນຈາກ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມ
ຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ 
ແລະ ເມືອງ 

ການສໍາຫ ວດການ
ລົງທຶນ 

ລະອຽດກຽ່ວກັບການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່
ໃນປະຈ ບັນ ແລະທີິ່ຈະມາເຖ ງໃນບຸ້ານເປົື້າໝ
າຍ, ເຊ ິ່ງອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການນໍາໃຊຸ້
ທີິ່ດ ນ. 
 

ຢ່າງຫນຸ້ອຍໄລຍະ
ຕົັ້ນ, ໄລຍະກາງ 

ທີມງານປົກປອ້ງທີິ່ມີຂໍໍ້
ມູນຈາກ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມ
ຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ 
ແລະ ເມືອງ 
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ຂໍໍ້ມູນບຸ້ານ ສຸ້າງຂໍໍ້ມູນເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງໃຫຸ້
ແຕ່ລະບຸ້ານເປົື້າໝາຍ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນ
ການວາງແຜນກ ດຈະກໍາຂັັ້ນບຸ້ານ.  

1-ຄັັ້ງໃນຂັັ້ນຕົັ້ນ
ຂອງການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ 

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະ
ກໍາ  

ການປະເມີນຄວາມອາດ
ສາມາດທາງດຸ້ານພາສາ
ລາວໃນບຸ້ານເປົື້າໝາຍ 

ໃຫຸ້ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານ
ພາສາລາວໃນບຸ້ານເປົື້າໝາຍ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ
ການນໍາໃຊຸ້ພາສາທຸ້ອງຖ ິ່ນຖຸ້າມີຜົນດີ ແລະ 
ຈໍາເປັນ. 

ຄັັ້ງໃນໄລຍະຕົັ້ນໆ
ຂອງໂຄງການ 
(ເຊັົ່ນ: FPIC 1) 

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະ
ກໍາ 

ຂະບວນການສຸ້າງຄວາມ
ເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມດຸ້ວຍ
ຄວາມຕືິ່ມຕົວສະໝັກ
ໃຈໂດຍໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມູນ
ລວງໜຸ້າ (FPIC) 

ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າຜູຸ້ທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຂົັ້າໃຈ
ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ແລະໃຫຸ້ພວກເຂົາ
ສາມາດສະແດງຄວາມຄ ດເຫັນຂອງເຂາົເຈົັ້າ, 
ຖຸ້າຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ຫ  ືບໍໍ່ເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ.  

ກ່ອນທີິ່ຈະດໍາເນີນ
ກ ດຈະກໍາ
ໂຄງການທີິ່ສໍາຄັນ 

ແນວລາວສຸ້າງຊາດ ແລະ 
ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ  

ເຄືິ່ອງມທືີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ 
Risk-Log ແລະ ບນັຊ ີ
ລາຍການກວດກສອບ  

ESS 

ການກວດສອບ ກ ດຈະກໍາຍ່ອຍທັງໝົດ ໂດຍ
ທຽບກັບ ຄວາມສ່ຽງ E&S ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງທີິ່

ເລືອກ. 

ໃນຊ່ວງໄລຍະ 
ການທົບທວນຄືນ / 
ການກວດສອບ
ແຜນການປະຈໍາໄຕ
ມາດ ແຕ່ລະຄັັ້ງ 

ເຈົັ້າຂອງໂຄງການທັງໝົດ 
(ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກ າ) 

ລາຍການກວດແຜນຄ ຸ້ມ
ຄອງສັງຄມົ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ   

ປູກຈ ດສໍານຶກກ່ຽວກັບ ແລະ ເຕືອນຜູຸ້
ປະຕ ບັດໃຫຸ້ພ ຈາລະນາບັນຫາທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ
ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ທງັຫມດົໃນ
ລະຫວ່າງການປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ. 

ກ່ອນທີິ່ແຕ່ລະກ ດ
ຈະກໍາຈະຖືກຈັດ
ຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນ
ບຸ້ານ 

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະ
ກໍາ 

ການປະເມີນຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈຂອງຕົນເອງໂດຍ

ຊາວບຸ້ານ 
 

ປະເມີນຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຊາວບຸ້ານທີິ່ໄດຸ້ໃຫຸ້
ຂໍໍ້ມູນແກຸ້ເຂົາເຈົັ້າໃນລະຫວ່າງການປະຊຼຸມ
ບຸ້ານ. ຫມາຍເຫດ: ການປະເມີນຕົນເອງນີັ້
ຍັງຈະຍົກເອົາບັນຫາພາສາທີິ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ.  

ໃນຕອນທຸ້າຍ
ຂອງກອງປະຊຼຸມ 

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະ
ກໍາ 

ກວດສອບຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ

ແລະ ການປູກພືດຊະນ ດ
ດ່ຽວ 

ປະເມີນໃຫຸ້ຮູຸ້ວ່າ ຖຸ້າໄດຸ້ໃຫຸ້ຂໍໍ້ມູນ ແກ່
ຊາວບຸ້ານ ກ່ຽວກັບ ສານເຄມ ີແລະ ການປກູ
ພືດຊະນ ດດ່ຽວແມ່ນຊາວບຸ້ານໄດຸ້ຮັບຄວາມ
ເຈົັ້າໃຈ  

ໃນຕອນທຸ້າຍ
ຂອງກ ດຈະກໍາ
ປູກຈ ດສໍານຶກ 

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະ
ກໍາກະສ ກໍາ (DAFO) 

ລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ  ລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມທັງໝົດໃນທ ກກ ດຈະກໍາ, 
ລວມທັງມີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊົນເຜົົ່າ ແລະ ເພດ
ເພືິ່ອປະເມີນ, ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູຸ້ຊາຍ ຂອງທ ກ
ຊົນເຜົົ່າຕຸ້ອງມີໜຸ້າເຂົັ້າຮ່ວມ. (ສໍາລັບຜູຸ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມຝາ່ຍລັດຕຸ້ອງລວມມທີງັຕໍາແຫນ່ງຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າພຸ້ອມ) 

ສໍາລັບກ ດຈະກາໍ
ທັງຫມົດ, ໃນ
ທ ກລະດັບ 

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະ
ກໍາ 

ການປະເມີນຜົນ/ການ
ທົດສອບການຝຶກ

ອົບຮົມ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງ

ປະເມີນ/ທົດສອບລະດັບຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຜູຸ້
ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງ
ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP). 

ໃນຕອນທຸ້າຍ
ຂອງການຝກຶ
ອົບຮົມແຜນຄ ຸ້ມ

ທີມງານປົກປອ້ງ ແລະທີິ່
ປຶກສາ ອົງການ ຈໄີອ
ແຊດ (GIZ) 
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ສັງຄົມ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
(ESMP) 

 ຄອງສັງຄມົ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
(ESMP) 

ການໃຊຸ້ພາສາໂດຍຜູຸ້
ປະຕ ບັດ 

ໃຫຸ້ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາສາທີິ່ໃຊຸ້ໃນກອງປະຊຼຸມ
ຂັັ້ນບຸ້ານ ເພືິ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າຢູ່ໃນບຸ້ານທີິ່ມີ
ລະດັບຄວາມສາມາດດຸ້ານພາສາລາວຕໍໍ່າ
ຄວນນໍາໃຊຸ້ພາສາທຸ້ອງຖ ິ່ນນໍາ. 

ສໍາລັບກອງປະຊຼຸມ
ບຸ້ານທງັຫມົດ 

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະ
ກໍາ 

ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄາໍ
ຮຸ້ອງທ ກ 

ເປີດໂອກາດໃຫຸ້ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ຜູຸ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງປະເພດອືິ່ນໆໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້
ເພືິ່ອຍົກເອົາບັນຫາຂໍໍ້ຂຸ້ອງໃຈທີິ່ເຂາົເຈົັ້າອາດ
ມຕໍີໍ່ກັບໂຄງການ. 

ສືບຕໍໍ່ (ແລະນໍາ
ສະເຫນີໃນໄລຍະ
ຕົັ້ນຂອງ
ໂຄງການ) 

ທີມງານປົກປອ້ງ, ທີິ່
ປຶກສາ ອົງການ ຈໄີອ
ແຊດ (GIZ) ແລະຜູຸ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ 

ການປະເມີນ/ການທົດ
ສອບກ່ຽວກບັການ

ແນະນໍາກົນໄກແກຸ້ໄຂຄາໍ
ຮຸ້ອງທ ກ  

 

ປະເມີນ, ຖຸ້າຊາວບຸ້ານເຂົັ້າໃຈແລຸ້ວ, ຊ່ອງ
ທາງໃດທີິ່ເຂາົເຈົັ້ານໍາໃຊຸ້ເພືິ່ອຮຸ້ອງທ ກ. 
 

ໃນຕອນທຸ້າຍ
ຂອງການແນະນໍາ 
ກົນໄກການແກຸ້
ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ 
(GRM) ໃຫຸ້ແກ່
ຊາວບຸ້ານ 

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະ
ກໍາ 

ການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມ
ງານເອກະຊົນ 

ການປະເມີນ, ຖຸ້າຫາກວາ່ຄູຮ່່ວມງານທີິ່ມີ
ທ່າແຮງມີປະຫວັດທາງລົບຕໍໍ່ບັນຫາສັງຄົມ 
ແລະສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະໄດຸ້ຮັບການປົກປອ້ງ 
ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄູຮ່່ວມງານທີິ່ມທີາ່ແຮງ. 
 

ກ່ອນທີິ່ຈະຕົກລົງ
ໃດໆກັບຄູ່ຮ່ວມ
ງານເອກະຊົນ 

ທີິ່ປກຶສາ ຫ ືຊ່ຽວຊານ
ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກກ່ຽວກັບທຶນ
ສົມທົບ (Matching 

Grants) ແລະ ນໍາໄປສູ່
ຄວາມສອດຄຸ້ອງກັນ 

ການບນັທຶກ ຂັັ້ນຕອນ
ຊອກຫາໂອກາດ 

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປົກປ້ອງ ຄວາມສົມບູນ ທາງ
ດຸ້ານວັດທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ, ໂບຮານຄະດີ 
ຫ  ືໂຄງສຸ້າງທີິ່ໄດຸ້ພົບເຫັນ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການ
ເຮັດວຽກ ໃຫຸ້ແກ່ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. 

ທ ກຄັງ, ວຽກທາງ
ທາງກາຍະພາບ 
ຖືກປະຕ ບັດ ສໍາລັບ 
ກ ດຈະກໍາ ຂອງ
ໂຄງການ.  

ທີມງານຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ຮັບຜ ດຊອບ ໃນການ
ປະສານງານ ກ ດຈະກໍາທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

ບດົລາຍງານ ການຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ ຂັັ້ນຕອນກຽ່ວ

ກບັ UXO 

ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂຸ້ອງທັງໝົດ ທີິ່ຢູ່ໃນສະຖານະການ ທີິ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງ ຈາກລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ. 

ທ ກໆຄັັ້ງ ທີິ່ໄປ
ຢ້ຽມຢາມ ຫ  ືລົງ
ເຮັດວຽກ ໃນເຂດ
ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ 
ຈາກລະເບີດບໍໍ່ທັນ
ແຕກ ບໍໍ່ສາມາດ
ຫ ີກລ່ຽງໄດຸ້ 

ທີມງານຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ຮັບຜ ດຊອບໃນການ
ປະສານງານ ກ ດຈະກໍາທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

 

ນອກເຫນືອໄປຈາກເຄືິ່ອງມປືົກປອ້ງເຫ ົົ່ານີັ້ແລຸ້ວ, ຍງັມີຂໍໍ້ມູນຫ າຍລາຍການທີິ່ຈະເກັບກໍາ (ເຊັົ່ນ: ຕົວຊີັ້ວັດ ແລະການ

ຕ ດຕາມອືິ່ນໆທີິ່ຕຸ້ອງເຮັດ, ຕາມທີິ່ລະບ ໄວຸ້ໃນເອກະສານນີັ້) ຈະຖືກເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນເຄືິ່ອງມືທາງດຸ້ານຂໍໍ້ມູນປົກກະຕ ຂອງທ ກ

ອົງປະກອບ. ເຄືິ່ອງມືເຫ ົົ່ານີັ້ບໍໍ່ໄດຸ້ຖກືກ່າວມາໃນທີິ່ນີັ້, ແຕ່ຈະໄດຸ້ຮັບການລະບ ໄວຸ້ເປັນ "ແຫ ່ງຂໍໍ້ມູນ" ໃນ "ທາງວີຊາການ". 
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ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ 
ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີິ່ຈໍາເປັນເພືິ່ອປະຕ ບັດລະບົບປ້ອງກັນແມ່ນໄດຸ້ອະທ ບາຍໄວຸ້ໃນລາຍລະອຽດຂອງກ ດຈະກໍາ 2  
 
ກອບກ ດຈະກາໍ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ   
ໂດຍການນາໍໃຊຸ້ເຄືິ່ອງມທືີິ່ອະທ ບາຍຂຸ້າງເທ ງນີັ້ບວກກບັເຄືິ່ອງມຂືໍໍ້ມນູອືິ່ນ, ເຊ ິ່ງຂໍໍ້ມນູທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຈະຖກືບນັທກຶ, ທ ກໆດຸ້ານທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກບັ ESMP ຈະຖກືຄ ຸ້ມຄອງ. 

ກ ດຈະກໍາ 3-8 (ຕົວຢ່າງ. 'ກ ດຈະກໍາດຸ້ານວ ຊາການ' ຂອງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້) ໃຊຸ້ວ ທີ

ການ, ເຊ ິ່ງຕ ດຕາມວົງຈອນການຄ ຸ້ມຄອງ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ໃນທາງທີິ່ເປັນລະບົບ. 

ຈ ດປະສົງຂອງແຕ່ລະກ ດຈະກໍາແມ່ນເພືິ່ອຫ ີກເວັັ້ນບັນຫາການປົກປອ້ງ, ຫ ືຖຸ້າຫາກວາ່ບັນຫາຍງັເກດີຂຶັ້ນ, ການກວດສອບ
ບັນຫາເຫ ົົ່ານີັ້ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຢ່າງມີປະສ ດທ ຜົນ. 
 

ສໍາລັບແຕ່ລະກ ດຈະກໍາ, ທາໍອ ດຈ ດປະສົງຂອງມັນໄດຸ້ຮັບການກໍານົດ ແລະ ຄໍາອະທ ບາຍກ່ຽວກບັຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້
ຕັັ້ງໃຈສະເພາະຂອງມັນ ແລະຄວາມສ່ຽງພາຍນອກແມ່ນໄດຸ້ຮັບການສະໜອງ. 
 

ຫ ັງຈາກນັັ້ນ, ກອບການປົກປ້ອງບອກເຖ ງລັກສະນະການປກົປອ້ງຫ ັກ. ສໍາລັບແຕ່ລະດຸ້ານທີິ່ມັນຖືກອະທ ບາຍຢ່າງລະອຽດ, ວ ທີ

ທີິ່ສາມາດຫ ີກລ່ຽງໄດຸ້ລ່ວງຫນຸ້າ (ເຊັົ່ນ: ໂດຍການພ ຈາລະນາໃນບດົແນະນໍາ, ໂດຍການປູກຈ ດສໍານຶກກ່ຽວກັບບັນຫາຫ ືໂດຍ

ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນສະເພາະ). ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ວາ່, ບັນດາມາດຕະການປອ້ງກັນຄວາມປອດໄພບໍໍ່ທັນສະເໝີຕົັ້ນສະເ

ໝີປາຍຈະສາມາດຫ ີກລຸ້ຽງບັນຫາການປົກປອ້ງທີິ່ຈະເກີດຂຶັ້ນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ແຕ່ລະດຸ້ານການປ້ອງກັນຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຕ ດຕາມຢ່າງຕໍໍ່

ເນືິ່ອງ ແລະ (ຖຸ້າພົບບັນຫາຕາມຂໍໍ້ມູນການຕ ດຕາມ) ຈໍາເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ຫ ຼຸດຜ່ອນລົງ. ສໍາລັບລກັສະນະທີິ່ສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ, ຕົວ
ຊີັ້ວັດທີິ່ມີເປົື້າຫມາຍແມ່ນໄດຸ້ກາໍນົດຂືັ້ນ. 
 

ໂດຍການຕ ດຕາມກວດກາຢ່າງເປນັລະບົບໃນທ ກດຸ້ານ, ບັນຫາການປົກປອ້ງຄວນໄດຸ້ຮັບການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຢ່າງມປີະ
ສ ດທ ຜົນ. 
 
ການຕ ດຕາມການປກົປອ້ງປະກອບມ:ີ 

• ການຕ ດຕາມການປະຕ ບັດຕາມ 
o ບ່ອນທີິ່ມຂີໍໍ້ກາໍນົດການປກົປອ້ງທງັຫມົດແມ່ນສອດຄຸ້ອງກັບຕາມຄາໍຖະແຫ ງການດຸ້ານນະໂຍບາຍການປົກປອ້ງ 
o ພັດທະນາ ແລະປັບປ ງບັນຊລີາຍຊືິ່ຂອງຂໍໍ້ມູນຫ ັກ ແລະຂໍໍ້ມູນທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບ ໃນລະຫວາ່ງການປະຕ ບັດ 
• ຕຸ້ອງມກີານຕ ດຕາມຄ ນນະພາບ 
o ປະເມີນຄວາມພຽງພໍ, ຄວາມເໝາະສົມ, ປະສ ດທ ພາບ ແລະປະສ ດທ ຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງ

ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) 
o ລວມເອາົຕົວແປການຕ ດຕາມ 

 
ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ໄປນີັ້ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂ: ຜູຸ້ປະຕ ບັດອາດຈະບໍໍ່ປະຕ ບັດຕາມເຄືິ່ອງມືການຕ ດຕາມ ແລະຄໍາແນະນໍາທີິ່ສະຫນອງ
ໃຫຸ້ ແລະຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການກວດສອບຄ ນນະພາບຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ, ເຊ ິ່ງຄວນຈະຖືກສະຫນອງໃຫຸ້ທັນເວລາໂດຍທມີງານປົກປ້ອງ
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ຜ່ານຖານຂໍໍ້ມູນອອນໄລນ໌. ຖານຂໍໍ້ມູນຍັງສາມາດບັງຄັບໃຊຸ້ເຄືິ່ອງມມືາດຕະຖານໂດຍການສະຫນອງຂໍໍ້ມູນໃຫຸ້ຜູຸ້ປະຕ ບັດ. ເພືິ່ອ
ໃຫຸ້ຜູຸ້ປະຕ ບັດທັງຫມົດຮູຸ້ກ່ຽວກັບຄວາມຕຸ້ອງການຂອງລະບົບ, ການຝຶກອົບຮມົ ແລະການເປັນຄຝູຶກແມ່ນກົນແຈສໍາຄັນ. 

 
ໄລຍະເວລາ 
ລະບົບການປົກປອ້ງໄດຸ້ເຊືິ່ອງສານເຂົັ້າໃນການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ ແລະ ໄດຸ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງບໍໍ່ຢ ດຢັື້ງ. ໄລຍະເວລາທີິ່ສໍາຄັນ
ໂດຍສະເພາະ: 

- ລາຍງານປະຈໍາປີຕໍໍ່ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) 

- ຂໍໍ້ມູນພືັ້ນຖານທງັໝົດຄວນຖືກເກັບກໍາພາຍໃນ 18 ເດືອນທ າອ ດຂອງການເລີິ່ມໂຄງການ. 

 

ຂໍໍ້ມູນນີັ້ຈະຖືກລວບລວມໂດຍສົມທົບກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ (ໄລຍະຕົັ້ນ) ແລະສາມາດລວບລວມໄດຸ້ໂດຍການໃຊຸ້ຂໍໍ້
ມູນບຸ້ານໃນຖານຂໍໍ້ມູນ. 

 

ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ & ການປອ້ນຂໍໍ້ມນູຮວ່ມກນັ 

ໂດຍລວມແລຸ້ວ, ການປະຕ ບັດລະບົບການປົກປອ້ງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງທມີງານປົກປອ້ງທີິ່ມີສັນຍາ, ແຕ່

ກ່ຽວຂຸ້ອງກບັຜູຸ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງໂຄງການອືິ່ນໆ (ເບ ິ່ງຕາຕະລາງ 7 ກຽ່ວກັບເຄືິ່ອງມືຕ ດຕາມກວດກາດຸ້ານຄວາມປອດໄພ

ຂຸ້າງເທ ງ). 

 
ຕວົຊີັ້ວດັ 

- ເຄືິ່ອງມືຕ ດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພທງັໝົດແມ່ນໄດຸ້ສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕາມເວລາທີິ່ກໍານົດໄວຸ້ 

- ຈ ດສໍາຄັນຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການແປເປັນພາສາລາວ 

- ສຸ້າງລາຍການກວດແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) 

- ສຸ້າງລະບົບຕ ດຕາມຕົວຊີັ້ວັດທີິ່ເປນັເປົື້າໝາຍ ແລະ ລາຍງານຕາມ 
- ສຸ້າງຂໍໍ້ມູນບຸ້ານເຊ ິ່ງປະກອບດຸ້ວຍຂໍໍ້ມູນພືັ້ນຖານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມທີິ່ເກັບກໍາຈາກວ ທກີານປະຕ ບັດຕ່າງໆ 

- ສໍາຫ ວດລະດັບຄວາມຮູຸ້ຂອງພະນັກງານຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂັັ້ນເມືອງ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສະພາບແວດ

ລຸ້ອມໃນການເຮັດວຽກແມ່ນໄດຸ້ປະຕ ບັດສອງຄັັ້ງໄລຍະຂອງໂຄງການ 

- ການສຸ້າງແຜນທີິ່ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນເຊ ິ່ງສຸ້າງລາຍຊືິ່ໂຄງການກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ໃນພືັ້ນທີິ່ໃດໜຶິ່ງ, ແລະໃຫຸ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວ

ກັບຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ແລະ ພະນັກງານລັດ ທີິ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງການເພືິ່ອຊ່ວຍເຫ ອືການປະສານງານ ແລະ ເພືິ່ອ

ຫ ີກລ່ຽງການຊໍໍ້າຊຸ້ອນແມ່ນໄດຸ້ດໍາເນີນສອງຄັັ້ງ. 

- ການນໍາໃຊຸ້ບັນຊລີາຍການກວດກາ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) “ກ່ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ” 

50% ພາຍຫ ງັການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັໂຄງການໃນປີ 1, ເພີິ່ມຂຶັ້ນເຖ ງ 90% ພາຍຫ ງັປີທີ 3 ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ

ໂຄງການ. 

- ຢ່າງໜຸ້ອຍ 50% ຂອງເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ສາມາດນໍາໃຊຸ້ລະບົບໄດຸ້ໃນທຸ້າຍປີ 1, ສໍາເລັດ 85% ຫ ັງຈາກປ ີ2. 
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9.2. ກ ດຈະກາໍ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ : ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງ

ສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

ຈ ດປະສງົ 

ຈ ດປະສົງຂອງກ ດຈະກໍາ 2 ແມ່ນເພືິ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າທ ກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງມີຄວາມຮູຸ້ທັງໝົດທີິ່ຕຸ້ອງການເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ຢ່າງມປີະສ ດທ ຜົນ. 

 

 
ກ ດຈະກໍານີັ້ປະກອບມ:ີ 

• ການຮັບປະກັນຄ ນນະພາບຂອງການວາງແຜນໂດຍລວມ, ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານຂອງຜູຸ້ມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂຸ້ອງທັງໝົດໃນໂຄງການ. (ເຊັົ່ນວ່າ: ສາມາດນໍາໃຊຸ້ລະບົບຖານຂໍໍ້ມູນອອນໄລນ ໌) 

• ການເສີມສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນຫົວຂໍໍ້ທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກັບ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ແລະ ໃນກອບ
ກົດໝາຍທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບທ ກຂງົເຂດການເຮັດວຽກຫ ັກຂອງໂຄງການ. 

• ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍໍ້ແນະນໍາທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ເຊັົ່ນ: ຂະບວນການສຸ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມດຸ້ວຍຄວາມຕືິ່ນຕົວສະ
ໝັກໃຈ ໂດຍໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມູນລວງໜຸ້າ (FPIC), ການເຊືິ່ອມໂຍງບົດບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ສັງຄົມມສ່ີວນຮ່ວມ, ແຜນ

ພັດທະນາກ ່ມຄົນຊົນເຜົົ່າ (EGDP), ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄໍາຮຸ້ອງທ ກ (GRM), …) 

• ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບກອບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດໃນສະພາບການໂຄງການທຸ້ອງຖ ິ່ນ, ເຊ ິ່ງລວມມີຂັັ້ນຕອນການຄວບ

ຄ ມ ແລະ ສືບສວນປ່າໄມຸ້ (SOPs) 

 
ຄວາມເປນັມາຂອງແນວຄວາມຄ ດ 
ແນວຄວາມຄ ດໂດຍລວມ 
ຮັບປະກັນຄ ນນະພາບຂອງການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ "ຂໍໍ້ມູນຂອງບຸ້ານ" ແລະກ ດຈະກໍາການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນອືິ່ນໆໃນຕອນຕົັ້ນຂອງໄລຍະ
ຂອງໂຄງການຈະສະຫນອງບໍໍ່ພຽງແຕ່: 

- ຂໍໍ້ມູນພືັ້ນຖານທີິ່ສົມບູນແບບສໍາລບັການຕ ດຕາມກວດກາ, 

- ແຕ່ຍັງຈະສະຫນັບສະຫນູນການສຸ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ 
- ປູກຈ ດສໍານຶກດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ກົດໝາຍໃຫຸ້ແກ່ບ ກຄະລາກອນໂຄງການທງັໝົດ. 

 

ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຕຸ້ອງການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທງັ

ພາຍໃນ ແລະ ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ ຕົັ້ນຕໍແມ່ນ ກົມປາ່ໄມຸ້, ກມົສົົ່ງເສີມກະສ ກາໍ ແລະ ໜ່ວຍງານຍອ່ຍໃນ

ລະດັບຊາດລວມທັງ ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ຫຸ້ອງການກະສ ກາໍ 

ແລະ ປາ່ໄມຸ້, ແລະ ຫຸ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ໂດຍມີການສະຫນັບສະຫນູນສະເພາະສໍາລັບ ໜ່

ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ. 

 

ເພືິ່ອບັນລ ຈ ດປະສົງນີັ້, ທມີງານປົກປອ້ງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຕຸ້ອງພັດທະນາການຝກຶອບົຮົມດຸ້ານການປົກປ້ອງທີິ່
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ປະກອບມີຫ ັກການ, ຂໍໍ້ກໍານົດ, ແລະການປະຕ ບັດການປົກປ້ອງທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ. ສ ິ່ງນີັ້ຈະຖືກລວມເຂົັ້າຢູ່ໃນຂອບເຂດທີິ່ກວຸ້າງທີິ່ສ ດ
ເທົົ່າທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້ຂອງການຝກຶອົບຮົມ “ສະເພາະພືັ້ນທີິ່ເຮັດວຽກ” ທີິ່ໂຄງການສົົ່ງໃຫຸ້ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. 
 

ພະນັກງານອງົການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) ຈໍາເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ລວມເອົາຫົວຂໍໍ້ທງັໝົດທີິ່ລະບ ໄວຸ້ໃນຕາຕະລາງຂຸ້າງເທ ງ (ເພດ, ຊົນເຜົົ່າ, 

ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄາໍຮຸ້ອງທ ກ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ) ເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບຮົມທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ກ່ອນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກງານຫ ັກໆ. ໃນນີັ້ລວມມີການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຈາກຫຸ້ອງການຂອງລັດ ແລະ 
ອົງການອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ ເຊັົ່ນ: ສູກກາງແນວລາວສຸ້າງຊາດ (LNFD) ແລະ ສະຫະພັນແມຍ່ ງລາວ (LWU) ດັົ່ງທີິ່ໄດຸ້
ກ່າວໄວຸ້ໃນຕາຕະລາງຂຸ້າງເທ ງ. 
 

ໂດຍສົມທົບກັບກ ດຈະກາໍການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານກົດຫມາຍຂອງໂຄງການ, ໂຄງການຈະດໍາເນີນການທົດສອບ
ຄວາມຮູຸ້ກອ່ນ ແລະ ຫລງັ ເພືິ່ອປະເມີນລະດັບ (ຕົວຢ່າງ) ຄວາມເຂົັ້າໃຈທາງດຸ້ານກົດຫມາຍຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ. ການ
ປະຕ ບັດນີັ້ມີຈ ດປະສົງເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ການອອກແບບ ແລະ ປບັປ ງອ ປະກອນການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ວ ທກີານຝກຶອບົຮມົເພືິ່ອ
ສະທຸ້ອນໃຫຸ້ເຫັນຄວາມຕຸ້ອງການການຝກຶອບົຮມົຕົວຈ ງ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບທີິ່ດີກວາ່. ການທົດສອບຍງັຈະຖືກນໍາໃຊຸ້ເປັນຕົວຊີັ້
ວັດເພືິ່ອຕ ດຕາມກວດກາ: 

• ການປບັປ ງຄວາມຮູຸ້ທາງດຸ້ານກົດໝາຍໃນໄລຍະໂຄງການ; 

• ຜົນປະໂຫຍດຂອງບ ກຄົນ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການສໍາລບັການສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງກຽ່ວກັບຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານກົດໝາຍ; 

• ສໍາຄັນທີິ່ສ ດເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມມຄີວາມເຂົັ້າໃຈດີກຽ່ວກບັກອບກົດໝາຍ, ຫ ກັການ ແລະຂໍໍ້ກໍານົດ. 

 
ຄວາມສຽ່ງພາຍນອກ 
ຄວາມສ່ຽງຈໍານວນຫນຶິ່ງທີິ່ຖືກກາໍນົດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປຶກສາຫາລື ການປະເມີນຜົນກະທບົທາງດຸ້ານສັງຄມົ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESIA) ແລະ ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງປະກອບ

ມີ2: 

• ການຮັບຮູຸ້ທີິ່ຈໍາກັດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ, ໃນບັນດາພະນັກງານຂອງລັດ (ເຖ ງແມ່ນວາ່ລະບົບການປົກ

ປ້ອງຂອງປະເທດໄດຸ້ຮັບການແນະນໍາ ແລະປະຕ ບັດໂດຍ ທະນະຄານໂລກ ແລະ ທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນທົດສະ

ວັດທີິ່ຜ່ານມາ, ການປະເຊີນຫນຸ້າກັບບັນຫາເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນບໍໍ່ສະເຫມີກັນ). ການຂາດພະນັກງານທີິ່ໄດຸ້ຮັບການຝຶກ

ອົບຮົມເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ຈະຈໍາກັດຄວາມສາມາດ

ຂອງຜູຸ້ປະຕ ບັດຢ່າງຖືກຕຸ້ອງໃນການແກຸ້ໄຂສ ດທ ຂອງປະຊາຊົນຜູຸ້ດຸ້ອຍໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເທົົ່າທຽມ
ກັນ. 

• ການຂາດການເຂົັ້າເຖ ງອ ປະກອນ, ຂາດການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ ລວມທງັການຝຶກອບົຮົມ ແລະ ການ

ຕ ດຕາມຫ ັງການຝຶກອົບຮມົ, ແລະ ການປ່ຽນແປງບ ກຄະລາກອນຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງເລືັ້ອຍໆ ສົົ່ງຜົນໃຫຸ້ຂາດ

ຄວາມຮູຸ້. 
• ການບັງຄບັໃຊຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຮູຸ້ທາງດຸ້ານກົດໝາຍແມ່ນຂຶັ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງອໍານາດການປົກຄອງ

ທຸ້ອງຖ ິ່ນ, ເຮັດໃຫຸ້ເກີດຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງຂອງກົດໝາຍ. 

 
2 Note: In this version of the ESMP, consultation results refer to consultations in the framework of Project 1. The upcoming 
final version of this ESMP will consider Project 2 consultation results.  
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• ອໍານາດການປກົຄອງທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຊາວບຸ້ານສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນໃນກົດໝາຍຂອງຕົນເອງຫ າຍເກີນໄປ 

ແລະ ກຽ່ວຂຸ້ອງກັບການດໍາເນີນຊວີ ດຂອງເຂາົເຈົັ້າແນວໃດ, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ຕົວຈ ງແລຸ້ວເຂາົເຈົັ້າບໍໍ່ສາມາດອະທ ບາຍ

ເຖ ງກົດໝາຍພືັ້ນຖານ, ຫ  ື ວ ທກີານເຫ ົົ່ານີັ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ແລະ ການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົັ້າຊີັ້ໃຫຸ້ເຫັນເຖ ງລະດັບ

ຄວາມເຂົັ້າໃຈຜ ດ. 
• ການຂາດການສະໜັບສະໜູນໃນການປູກຈ ດສໍານຶກຂອງລັດຂັັ້ນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ

ເປັນແຫ ່ງຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ປ່າໄມຸ້, ສະນັັ້ນ ການສະໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຈຶິ່ງເປັນພຽງ

ຍ ດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້. 

 
ຂະບວນການຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງ 

ທີມງານປົກປອ້ງ ແລະ ທີິ່ປຶກສາ ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ)  ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເຄືິ່ອງມື ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕໍໍ່ໄປນີັ້ເພືິ່ອ

ແກຸ້ໄຂແນວຄວາມຄ ດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ລະບ ໄວຸ້ຂຸ້າງເທ ງ. 

 

ຕາຕະລາງ 8: ການຝກຶອບົຮມົ  

ຫວົຂໍໍ້ຝກຶອບົຮມົ 
ຜູຸ້ທີິ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮບັການຝກຶ

ອບົຮມົ  

ການຝກຶອບົຮມົແມນ່ເຮດັ
ໂດຍໃຜ/ວ ທໃີດ? (ຜູຸ້

ຮບັຜ ດຊອບ) 

ຄວນຝກຶເວລາໃດ (ກອບ
ເວລາ) 

ການນໍາໃຊຸ້ລະບົບໂດຍທົົ່ວໄປ 
ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການວາງແຜນ
, ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ລະ
ບົບການລາຍງານ (ຖານຂໍໍ້ມູນ
ອອນໄລນ ໌, ການຂງໍົບປະມານ
) 

- ທີິ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ 

- ທີິ່ປຶກສາແຂວງ 

- ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ  
- ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ 
- ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທັງ
ຫມົດ  

- ການຝຶກອົບຮົມພາກ
ປະຕ ບັດ ໂດຍທີມງານ 
ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ແລະທີມງານປົກປ້ອງ. 
- ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍໍ່
ເນືິ່ອງ ແລະການຮັບຮອງພະ
ນັກງານໃຫມ.່ 
 

- ຝກຶກ່ອນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາໃດໜືິ່ງ 
ລວມທັງກ່ອນ FPIC1. 

- ຝກຶຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ, ເນືິ່ອງ
ຈາກທມີງານຕ ດຕາມ ແລະ 
ປະເມີນຜົນ ຕ ດຕໍໍ່ກັນຢ່າງຕໍໍ່
ເນືິ່ອງກັບຜູຸ້ປະຕ ບັດ ແລະທີິ່
ປຶກສາທັງຫມົດ. 

“ການສຸ້າງຕັັ້ງທີມງານ FPIC 
ເມືອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮມົ
ກ່ຽວກັບ FPIC1 ແລະ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢູ່ຂັັ້ນ
ບຸ້ານ”. ສ ິ່ງນີັ້ລວມມບີົດບາດ
ຍ ງຊາຍ ແລະ ສັງຄົມມີສ່ວນ
ຮ່ວມ. 

- ແນວລາວສຸ້າງຊາດ 

- ສະຫະພັນແມ່ຍ ງ  

- ບັນດາຫຸ້ອງການອຸ້ອມ
ຂຸ້າງ (ພະແນກກະສ ກໍາ 
ແລະ ປາ່ໄມຸ້/ຫຸ້ອງການ
ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້/ກມົ
ປ່າໄມຸ້ ແລະ ອືິ່ນໆ) 

- ທີິ່ປຶກສາໂຄງການແຫ່ງ
ຊາດ ອງົການ ຈໄີອແຊດ 
(GIZ) ຮັບຜ ດຊອບ 

FPIC ແລະ ການປກົປອ້ງ. 

- ພາບລວມໂດຍທີມປົກ
ປ້ອງ. 

ກ່ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ກ ດຈະກໍາອືິ່ນໝົດ 

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກບັການ
ປູກຈ ດສໍານຶກ ESMP 
ໂດຍລວມ (ກວມເອາົທ ກກ ດ
ຈະກໍາທາງດຸ້ານວ ຊາການ 

- ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກ
ງານຢູ່ຂັັ້ນບຸ້ານ. 
- ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ 

- ທີິ່ປຶກສາໂຄງການຂັັ້ນສູນ
ກາງ ຂອງ ອົງການ ຈີໄອ
ແຊດ (GIZ). 

- ພາບລວມໂດຍທີມງານ

ການຝຶກອົບຮົມການປູກຈ ດ
ສໍານຶກ ESMP ນີັ້ຕຸ້ອງໄດຸ້
ຮັບການປະສົມປະສານກັບ
ການຝຶກອົບຮົມຂະຫນາດ
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ESMP 3-8) ແລະປະກອບ
ມີການຂູດຮີດທາງເພດ, ການ
ລ່ວງລະເມີດ ແລະການຂົົ່ມ
ເຫັງ ແລະຫ ັກຈັນຍາບັນ 

ປົກປອ້ງ  ໃຫຍ່ສໍາລັບໜຸ້າວຽກທີິ່ສໍາ
ຄັນຂອງໂຄງການໄວເທົົ່າທີິ່
ເປັນໄປໄດຸ້ໃນປທີໍາອ ດຂອງ
ການປະຕ ບັດ. 
 

ແນະນໍາແນວຄວາມຄ ດ/ການ
ປຶກສາຫາລ ືແລະ ການປກູຈ ດ
ສໍານຶກກ່ຽວກບັຊີວະນາໆພັນ 
ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງເຄືິ່ອງປາ່
ຂອງດົງ. 
 

- ແນວລາວສຸ້າງຊາດ 

- ສະຫະພັນແມ່ຍ ງ  

- ຢ່າງໜຸ້ອຍຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ວຽກງສຍ 
PLUP ຂັັ້ນບຸ້ານ ທັງໝົດ
ທີິ່ຈະນໍາສະເໜີ ກົນໄກ
ແກຸ້ໄຂຄໍາຮຸ້ອງທ ກ 
(GRM) ໃຫຸ້ແກ່
ຊາວບຸ້ານໃນລະຫວ່າງ
ການຢ້ຽມຢາມ PLUP 
ຄັັ້ງທາໍອ ດ. 
- ໂດຍຫລັກການແລຸ້ວ, 
ຜູຸ້ປະຕ ບັດທັງຫມົດ.  
 

- ທີິ່ປຶກສາໂຄງການແຫ່ງ
ຊາດ ຂອງ ອົງການ ຈີໄອ
ແຊດ (GIZ) ຮັບຜ ດຊອບ 

FPIC ແລະ ການປກົປອ້ງ. 
ແລະ/ຫ  ື
- ທີິ່ປຶກສາໂຄງການແຫ່ງ
ຊາດ ຂອງ ອົງການ ຈີໄອ
ແຊດ (GIZ) ຮັບຜ ດຊອບ 

PLUP. 

- ພາບລວມໂດຍທີມປ້ອງ
ກັນ.  
 

ເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ FPIC ແລະ 

PLUP ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ປະຕ ບັດ
ກ່ອນການປະຕ ບັດວຽກງານ
ຕົັ້ນຕໍ. 

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກບັ ກົນ
ໄກການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ 
(GRM), ການນໍາສະເຫນີໃຫຸ້
ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ແລະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂອງຕົນ. 
 

- ສະຫະພັນແມ່ຍ ງຂັັ້ນ
ແຂວງ 
- ແນວລາວສຸ້າງຊາດຂັັ້ນ
ແຂວງ 
- ຢ່າງໜຸ້ອຍຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດວຽກງານ 
PLUP ຂັັ້ນບຸ້ານ ທັງໝົດ
ທີິ່ຈະນໍາສະເໜີ ກົນໄກ
ການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ 
(GRM) ໃຫຸ້ແກ່
ຊາວບຸ້ານໃນລະຫວ່າງ
ການຢ້ຽມຢາມ PLUP 
ຄັັ້ງທາໍອ ດ. 
- ໂດຍຫລັກການແລຸ້ວ, 
ຜູຸ້ປະຕ ບັດທັງຫມົດ. 

- ທີິ່ປຶກສາໂຄງການແຫ່ງ
ຊາດ ຂອງອງົການ ຈີໄອ
ແຊດ (GIZ) ຮັບຜ ດຊອບ 

FPIC ແລະ ການປກົປອ້ງ. 
ແລະ/ຫ  ື
- ທີິ່ປຶກສາໂຄງການແຫ່ງ
ຊາດ ຂອງອງົການ ຈີໄອ
ແຊດ (GIZ) ຮັບຜ ດຊອບ 

PLUP. 

- ພາບລວມໂດຍທີມປ້ອງ
ກັນ.  

ກ່ອນເຫດການ PLUP 
ຄັັ້ງທາໍອ ດໃນບຸ້ານ. ເຊືິ່ອມ
ໂຍງເຂົັ້າໃນການຝກຶອົບຮມົ 
PLUP. 

 

ການຝຶກອົບຮົມກອບກົດໝ
າຍ 
“ການຝຶກອົບຮມົ / ກອງປະ
ຊຼຸມສໍາລບັການປະສານງານ

- ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທ ກ
ຂັັ້ນ ເຊັົ່ນວ່າ ພະແນກ
ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້
ແຂວງ, ຫຸ້ອງຫານກະສ 

- ທີິ່ປຶກສາໂຄງການແຫ່ງ
ຊາດ ຂອງອງົການ ຈີໄອ
ແຊດ (GIZ) ຮັບຜ ດຊອບ

ກ່ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ແລະ ການກວດສອບການ
ປະຕ ບັດຕາມທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ
ກັບ ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່
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ຂອງຂະແຫນງການ (ບວກ
ກັບເອກະສານ) ກ່ຽວກັບກົດ
ຫມາຍ / ລະບຽບການທີິ່ສໍາ
ຄັນ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ລະບຽບ
ການທົົ່ວໄປ (ທ ກຂັັ້ນ). 
 

ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ ແລະ 
ກົມປາ່ໄມຸ້  
 

 

ວຽກງານປາ່ໄມຸ້. 
- ພາບລວມໂດຍທີມປ້ອງ
ກັນ. 
 

ດ ນ ແລະ ການວາງແຜນ
ຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ບຸ້ານ. 

 

“ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກບັຂອບກົດ
ໝາຍຂອງປ່າໄມຸ້ໃຫຸ້ແກ ່ກອງ
ກວດກາປາ່ໄມຸ້ (POFI) 
ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາ
ປ່າໄມຸ້ (DFIU)” 

- ກອງກວດກາປາ່ໄມຸ້ 
(POFI) ແລະ ໜ່ວຍ
ງານກວດກາປາ່ໄມຸ້ 
(DFIU)” 

- ທີິ່ປຶກສາໂຄງການແຫ່ງ
ຊາດ ຂອງອງົການ ຈີໄອ
ແຊດ (GIZ) ຮັບຜ ດຊອບ
ວຽກງານປາ່ໄມຸ້. 
- ພາບລວມໂດຍທີມປ້ອງ
ກັນ. 

ກ່ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ແລະ ການກວດສອບການ
ປະຕ ບັດຕາມທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ
ກັບ ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່
ດ ນ ແລະ ການວາງແຜນ
ຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ບຸ້ານ. 

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກບັ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ດຸ້ານດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການກໍານົດ ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍການປະຕ ບັດການ
ຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ດ ນແບບຍືນຍງົ
ໂດຍບໍໍ່ທາໍລາຍປາ່ ແລະ ທົນ
ທານຕໍໍ່ສະພາບດີນຟ້າອາກາດ 
(ລວມທງັຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບການ
ປັບຕົວ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງການຕ ດຕາມເປັນ
ປົກກະຕ ) 

- ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້ແຂວງ, ຫຸ້ອງຫານ
ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ 

- ທີິ່ປຶກສາໂຄງການແຫ່ງ
ຊາດ ຂອງອງົການ ຈີໄອ
ແຊດ (GIZ) ຮັບຜ ດຊອບ
ວຽກງານກະສ ກໍາ 
- ພາບລວມໂດຍທີມປ້ອງ
ກັນ. 

ເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນການຝຶກ
ອົບຮົມອືິ່ນໆກ່ຽວກບັການ
ສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ 

 
ວ ທກີານຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງເພີິ່ມເຕມີ 
ນັບຕັັ້ງແຕ່ທ ກລະດັບຂອງໂຄງການ, ຈາກພະນັກງານ ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ) ແຫ່ງຊາດ (ຍັງເອີັ້ນວ່າທີິ່ປຶກສາ ອງົການ ຈີໄອ

ແຊດ (GIZ) ແຫ່ງຊາດ), ທີມງານ ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະທີມງານປົກປອ້ງ, ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ 

ເຖ ງທີິ່ປກຶສາແຂວງ, ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ, ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ ແລະຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ

ເມືອງສາມາດຕ ດຕໍໍ່ໂດຍກົງໄດຸ້ທ ກເວລາ, ໂຄງການມີວ ທກີານສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບການແນະນໍາ ແລະ ແບບມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ: 
• ການກະເສດທີິ່ບໍໍ່ມີການທໍາລາຍປາ່ ແລະ ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ 
• ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານແບບຍືນຍົງ ແລະ ປາ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
• ການຄ ຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

• ຫ ັກການຂອງສັງຄມົມີສ່ວນຮ່ວມ (ລວມທັງ ການປຶກສາຫາລທືີິ່ມຄີວາມຫມາຍ, ເພດ ແລະ ຄົນຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ) 

• ກອບກົດໝາຍ 
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ຫມາຍເຫດ: ຖານຂໍໍ້ມູນອອນໄລນ໌, ເຊ ິ່ງສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດຸ້ກັບທ ກລະດັບຂອງໂຄງການທີິ່ໄດຸ້ກາ່ວມາຂຸ້າງເທ ງ, ສະຫນອງການ

ເຂົັ້າເຖ ງການຕ ດຕໍໍ່, ສະຖານທີິ່, ຫຸ້ອງການ ແລະຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງຫ າຍກວ່າ 1600 ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ. ອັນນີັ້ເຮັດໃຫຸ້
ພວກເຂົາທັງໝົດສາມາດຊອກຫາເອກະສານອຸ້າງອງີໄດຸ້ຢ່າງງາ່ຍດາຍເມືິ່ອຕຸ້ອງການໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາ ຫ ືຄາໍອະທ ບາຍເພີິ່ມເຕີມ. 
 

ໄລຍະເວລາ & ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ 

ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ແມນ່ຖືກນໍາໄປສູ່ການດໍາເນີນ

ງານຂອງໂຄງການ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງໄດຸ້ດໍາເນີນໄປຄຽງຄູກ່ັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ. 

ໂດຍລວມແລຸ້ວ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ່ຽວກັບການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານລະບບົການປົກປ້ອງ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງທມີງານປກົປ້ອງທີິ່ເຮັດສັນຍາໄວຸ້, ແຕ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງໂຄງການອືິ່ນໆນໍາ. 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບລະອຽດ ແລະກອບເວລາສໍາລັບຂອບເຂດວຽກງານສະເພາະດຸ້ານແມ່ນໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ໃນຕາຕະລາງຂຸ້າງເທ ງ. 

 
ຕວົຊີັ້ວດັ 

• ຢ່າງໜຸ້ອຍ 90% ຂອງ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMU) ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຝຶກອົບຮົມທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແຜນ

ຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP). 

• ການປະເມີນກອ່ນ ແລະຫ ງັກອງປະຊຼຸມກ່ຽວກບັແນວຄວາມຄ ດພືັ້ນຖານສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຢ່າງນຸ້ອຍ 70% ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າ

ຮ່ວມໄດຸ້ປບັປ ງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການປົກປ້ອງ. 

• ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ສໍາເລັດແບບສອບຖາມກຽ່ວກັບ 

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP), ຢ່າງຫນຸ້ອຍ 50% ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຄວາມເຂົັ້າໃຈທີິ່ມີຄວາມ

ສາມາດຫ ງັຈາກປີທາໍອ ດ, 85% ຄວາມເຂົັ້າໃຈຫ ັງຈາກປ ີ2. 

• ແບບສອບຖາມຄໍາຄ ດເຫັນສໍາລບັຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຊີັ້ໃຫຸ້ເຫັນວ່າຢ່າງຫນຸ້ອຍ 60% ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຮູຸ້ສຶກວ່າຂໍໍ້

ມູນແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

• ຫ ັງຈາກສາມປຂີອງອາຍ ໂຄງການ, 60% ຂອງພະນັກງານໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງສາມາດກໍານົດ

ບ ກຄົນຜູຸ້ໃຫຸ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະການໃຫຸ້ຄາໍປກຶສາແກ່ເຂົາເຈົັ້າ. 
• ທີມງານປົກປອ້ງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ພັດທະນາ ແລະຈັດກອງປະຊຼຸມຝກຶອົບຮມົ. 

• ບ ກຄະລາກອນທີິ່ຖືກແຕ່ງຕັັ້ງສໍາຄນັຢູ່ກັບໂຄງການຫ າຍກວາ່ 2 ປ.ີ  
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9.3. ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ກ ດຈະກາໍ 3: ຂະບວນການສຸ້າງຄວາມເຫນັດເີຫນັພຸ້ອມດຸ້ວຍ

ຄວາມຕືິ່ມຕວົສະໝກັໃຈ ໂດຍໄດຸ້ຮບັຂໍໍ້ມນູລວງໜຸ້າ (FPIC).  

ຈ ດປະສງົ 

ຈ ດປະສງົຕົັ້ນຕຂໍອງການປະຕ ບດັນີັ້ແມນ່ເພືິ່ອບນັລ ການຍ ນຍອມເຫນັດຂີອງບຸ້ານຢາ່ງກວຸ້າງຂວາງ ແລະສະຫນບັສະຫນນູ

ໂດຍມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງຫຸ້າວຫນັຈາກຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມໂຄງການທງັຫມດົໃນລະຫວາ່ງຂະບວນການ FPIC. 

 
ກ ດຈະກໍານີັ້ປະກອບມ:ີ 

• ການຍ ນຍອມເຫັນດີຢ່າງກຸ້ວາງຂວາງຈາກທ ກບຸ້ານ ກ່ອນທີິ່ຈະດໍາເນີນກ ດຈະກໍາ. 
• ຮັບປະກັນຄວາມເຂົັ້າໃຈຢ່າງພຽງພໍກ່ຽວກັບໂຄງການໂດຍຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ. 
• ຮັບປະກັນຄວາມດ ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ ແລະຊົນເຜົົ່າໃນຂະບວນການຕັດສ ນໃຈ. 
• ຮັບປະກັນໃຫຸ້ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດເຂົັ້າໃຈຂະບວນການ FPIC ຢ່າງສົມບູນ (ກ ດຈະກໍາ 2). 

 
ຄວາມເປນັມາຂອງແນວຄວາມຄ ດ 
ແນວຄວາມຄ ດໂດຍລວມ 

ອົງປະກອບຫ ກັຂອງຂະບວນການ FPIC ໄດຸ້ຖືກສະໜອງໃຫຸ້ຢູ່ໃນບົດແນະນໍາ FPIC ຈາກ FPIC ໃນວຽກງານເຣດ+: 

ຫ ັກການ ແລະ ແນວທາງການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະໂຄງການ3. 

 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂະບວນການ FPIC ໄດຸ້ຖືກຮຽກຮຸ້ອງດຸ້ວຍວ ທີການໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງບຸ້ານທຸ້ອງຖ ິ່ນທງັໝົດ. 

 

ຂະບວນການ FPIC ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂັັ້ນຕອນ. ຂັັ້ນຕອນທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສ ດ, ການປຶກສາຫາລື (ເອີັ້ນວ່າ “FPIC 1”) ເກີດຂຶັ້ນ

ກ່ອນ ແລະ ບັນດາບຸ້ານຕ່າງໆໄດຸ້ຮັບເວລາໃນການຊຶມສັບຂໍໍ້ມູນເປນັເວລາ 2 ອາທ ດ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ, ຕົວແທນຂອງບຸ້ານຕ ດຕໍໍ່ໃຫຸ້

ໂຄງການກ່ຽວກັບການຕັດສ ນໃຈ. ສ ິ່ງທີິ່ເອີັ້ນວ່າ FPIC 2 ແລະ FPIC 3 ຕາມລໍາດັບແມ່ນ "ການຮັບຮູຸ້ ແລະ ການປຶກສາຫາລື" 

ແລະ "ພ ທີລງົນາມຢ່າງເປັນທາງການ". ຄວາມຈ ງແລຸ້ວ, ບັນດາບຸ້ານມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ສະເໝີທີິ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກໂຄງການ 
ຫ  ືຮຸ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງເອກະສານສະເພາະທ ກຂັັ້ນຕອນ. 
 

ຫ ກັການຕໍໍ່ໄປນີັ້ສາໍລບັ FPIC ແມນ່ນາໍໃຊຸ້: 

• FPIC ແມ່ນເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນສໍາລັບການເລີິ່ມຕົັ້ນກ ດຈະກໍາໃດໆ. ຖຸ້າບໍໍ່ມີການຍ ນຍອມຈາກຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

, ໂຄງການກໍໍ່ບໍໍ່ໄດຸ້ເລີິ່ມຢູ່ໃນບຸ້ານທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 
3 Information on FPIC in REDD+ contexts: 
https://redd.unfccc.int/uploads/2_74_redd_20130710_recoftc_free_2C_prior_2C_and_informed_consent_in_red dplus.pdf 
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd- fpic-guidelines-
2648/8717-un-redd-fpic-guidelines-working-final-8717.html?path=un-redd-partner-countries- 181/templates-forms-and-
guidance-89/un-redd-fpic-guidelines-2648 

https://redd.unfccc.int/uploads/2_74_redd_20130710_recoftc_free_2C_prior_2C_and_informed_consent_in_reddplus.pdf
https://redd.unfccc.int/uploads/2_74_redd_20130710_recoftc_free_2C_prior_2C_and_informed_consent_in_reddplus.pdf
http://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-
http://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-
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• ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍ, ໂປງ່ໃສ, ຊັດເຈນ ແລະ ຄບົຖຸ້ວນກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດທີິ່ອາດມີຈາກການເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ. ຂໍໍ້ມູນນີັ້ຕຸ້ອງມທີັງຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດໃນການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນ, ປ່າໄມຸ້, ເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ, ແລະທາງເລອືກໃນການດໍາລົງຊີວ ດອືິ່ນໆ, ເຊັົ່ນດຽວກັນ
ກັບຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຂອງລາຍໄດຸ້. 

• ການສືິ່ສານຂອງໂຄງການຕຸ້ອງເປນັພາສາທີິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມເຂົັ້າໃຈ. ລະດັບພາສາລາວຂອງບຸ້ານແມ່ນໄດຸ້ຖືກປະເມີນໃນ
ລະຫວ່າງ FPIC ເຊັົ່ນດຽວກັນກບັພາສາທີິ່ໃຊຸ້ໃນກອງປະຊຼຸມບຸ້ານ. ຍ ິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ, "ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຫົວຂໍໍ້ທີິ່
ສົນທະນາກ່ຽວກບັການສໍາຫ ວດຈ ລະພາກ" ໄດຸ້ຖືກຮັບຮູຸ້ຫ ງັຈາກກອງປະຊຼຸມທ ກໆຄັັ້ງ. 

• ບັນທຶກຂໍໍ້ມູນທງັໝົດຂອງຂະບວນການ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງ FPIC, ແລະເກບັຮັກສາໄວຸ້ໃນຖານຂໍໍ້ມູນເພືິ່ອສືບຕໍໍ່
ຕ ດຕາມຕະຫ ອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. ຄວາມຍືດຫຍ ່ນຂອງຂະບວນການຊ່ວຍສຸ້າງຄວາມໄວຸ້ວາງໃຈ ແລະຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈເຊ ິ່ງກັນ ແລະກັນລະຫວາ່ງບັນດາພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ຖານຂໍໍ້ມູນຂອງການບັນທກຶທີິ່ສຸ້າງຂຶັ້ນເພືິ່ອບັນທຶກ 
ແລະ ຕ ດຕາມການຍ ນຍອມເຫັນດີຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທງັໝົດໃນລະດັບບຸ້ານ, ດຸ້ວຍຄວາມເອາົໃຈໃສ່ເພືິ່ອ

ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູຸ້ດຸ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄມົອືິ່ນໆ (ກ ດຈະກໍາ 3). 

ການປຶກສາຫາລືໄດຸ້ເກີດຂຶັ້ນໃນໄລຍະການອອກແບບ, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ຂະບວນການ FPIC ຕົວຈ ງທີິ່ໄດຸ້ຖຶກບັນທຶກ

ໄວຸ້ ເຊັົ່ນວ່າ: ບ່ອນໃດທີິ່ໄດຸ້ຮັບການຍ ນຍອມເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການ, ໄດຸ້ດໍາເນີນການຢູ່ໃນແຕ່ລະບຸ້ານ, ເມືິ່ອບັນດາ
ບຸ້ານຕັດສ ນໃຈເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການຫ ືບໍໍ່. 

• ບຸ້ານທີິ່ປຶກສາຫາລືຕຸ້ອງໄດຸ້ມີເວລາພຽງພໍ4 ເພືິ່ອຊືມສັບເອົາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສົນທະນາລະຫວ່າງກັນໂດຍບໍໍ່ເສຍຄ່າຈາກກ ດຈະ

ກໍາຈາກລັດ ແລະ/ຫ  ືພະນັກງານໂຄງການ, ແລະອະນ ຍາດໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າສາມາດຕັດສ ນໃຈຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງວ່າຈະເຂົັ້າຮ່ວມ

ຫ ືບໍໍ່. ຊາວບຸ້ານໄດຸ້ຖືກຮຸ້ອງຂໍໃຫຸ້ມີຄວາມຄ ດເຫັນທໍາອ ດໃນໄລຍະ "FPIC 1" ໃນບຸ້ານ, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ບໍໍ່ວາ່ຈະເປັນ

ຜົນຂອງ "ການລົງຄະແນນສຽງ" ນີັ້, ການຕັດສ ນໃຈທີິ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມຫ ືບໍໍ່ ຕົວແທນຂອງບຸ້ານແມ່ນໄດຸ້ຮັບການສືິ່ສານຜ່ານ 

(ຜ່ານໂທລະສັບ) ຫ ັງຈາກ2 ອາທ ດ, ໂດຍບໍໍ່ມກີານຢ້ຽມຢາມຄັັ້ງທສີອງ. 

• ຖຸ້າບຸ້ານມຄີວາມລງັເລ, ຫ ືຮູຸ້ສຶກວ່າຂໍໍ້ມູນບໍໍ່ພຽງພໍ, ໂຄງການສາມາດເປີດການເຈລະຈາ 'ແບບຈ ງຈັງ' ເພືິ່ອສະໜອງ
ເອກະສານເພີິ່ມເຕີມເພືິ່ອໃຫຸ້ເຂາົເຈົັ້າຕັດສ ນໃຈຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ. 

• ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄໍາຮຸ້ອງທ ກຖກືນໍາສະເໜີເມືິ່ອເລີິ່ມຕົັ້ນຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຫ ັກ (ບໍໍ່ລວມ FPIC 1) 

• ເຖ ງແມ່ນວ່າໄດຸ້ຮັບການຍ ນຍອມເຫັນດີພາຍຫ ັງຂະບວນການ FPIC ສໍາເລັດແລຸ້ວ, ແຕ່ຊາວບຸ້ານກໍໍ່ຍັງສາມາດປະຕ ເສດ
ໂຄງການໄດຸ້ໄດຸ້ທ ກເວລາ. 

 
ຜນົກະທບົທາງລບົທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ 
ເພືິ່ອເຮັດໃຫຸ້ໂຄງການ ແລະ ການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງຕົນມີຄວາມໜຸ້າເຊືິ່ອຖືຂອງທຸ້ອງຖ ິ່ນ, ການເຈລະຈາສັນຍາຍືນຍົງກຽ່ວກັບ

ການນໍາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ທັງສ ດຂອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ບຸ້ານທຸ້ອງຖ ິ່ນທີິ່ຂຶັ້ນກັບພືັ້ນທີິ່ປາ່ສະເພາະເພືິ່ອການດໍາລົງຊີວ ດ

ຂອງເຂາົເຈົັ້າ. ນີັ້ແມ່ນເຮັດໄດຸ້ໂດຍຜ່ານການຍ ນຍອມເຫັນດີໃນຂະບວນການ FPIC. ການບໍໍ່ເຮັດແນວນັັ້ນອາດເຮັດໃຫຸ້ເກີດ

ຄວາມຂັດແຍຸ້ງ ຫ ືຜົນໄດຸ້ຮັບທີິ່ບໍໍ່ສະເໝີພາບ ເຊ ິ່ງການປະຕ ບັດການດໍາລງົຊີວ ດ ແລະການເຂົັ້າເຖ ງຊັບພະຍາກອນໄດຸ້ຖືກ
ປ່ຽນແປງ ຫ ືຖືກປະຕ ເສດ.  

 

ຂະບວນການ FPIC, ແລະ ກ ດຈະກໍາຂອງສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມຕໍໍ່ໄປນີັ້ (ກ ດຈະກໍາ 4), ຈະສະຫນັບສະຫນູນຊາວບຸ້ານໃຫຸ້

 
4 This means not requesting an answer about consent on the same day that the information is provided to the community. 
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ເຂົັ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນຕໍໍ່ຈ ດປະສົງຂອງໂຄງການ, ແລະຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຂອງຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈຍຸ້ອນວາ່
ຊາວບຸ້ານຈະໃຫຸ້ການຍ ນຍອມຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະຄວາມສົນໃຈຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງໃນກ ດຈະກໍາໂຄງການ. 
 

ໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືຢູ່ບຸ້ານບຸ້ານກ່ຽວກບັແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP), ຊາວບຸ້ານໃນ 3 ບຸ້ານ
ເປົື້າໝາຍໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ວາ່ເຂົາເຈົັ້າຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບເປົື້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົັ້ນຂອງຂະບວນການ
ໂຄງການ. ໃນກລໍະນີການວາງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກບັຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງໂຄງການຈະສົົ່ງຜົນໃຫຸ້
ຊາວບຸ້ານຕັດສ ນໃຈນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ມູນທີິ່ບໍໍ່ຖືກຕຸ້ອງ. ຕົວຢ່າງສະເພາະຈາກໂຄງການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຢູ່ແຂວງ
ຫົວພັນ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຊາວບຸ້ານໄດຸ້ກໍານົດພືັ້ນທີິ່ປາ່ສະຫງວນຂອງບຸ້ານ ໂດຍອງີໃສ່ຄວາມຢ້ານກົວວາ່ ລັດຖະບານຈະນໍາໃຊຸ້ພືັ້ນ
ທີິ່ທີິ່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ເລອືກເປັນປ່າອະນ ລັກ ເພືິ່ອເປັນດ ນທີິ່ມທີ່າແຮງໃຫຸ້ແກ່ນັກລງົທຶນຈາກພາຍນອກ. ອັນນີັ້ເຮັດໃຫຸ້ບຸ້ານບໍໍ່
ສາມາດກາໍນົດພືັ້ນທີິ່ທີິ່ເໝາະສົມທີິ່ສ ດໃນການອະນ ລກັເປັນປ່າອະນ ລັກ, ສະຖານະການທີິ່ເຂາົເຈົັ້າຕຸ້ອງການແກຸ້ໄຂຕາມເປົື້າໝ
າຍຂອງໂຄງການແມ່ນໄດຸ້ຮັບຄວາມເຂົັ້າໃຈດີຂຶັ້ນໃນປະຈ ບັນ. 
 
ຂະບວນການຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງ  
ກອບວຽກງານປົກປອ້ງຕົັ້ນຕໍ  

ດຸ້ານການປກົປອ້ງ ການຫ ຼຸດຜອ່ນລວ່ງໜຸ້າ 
ການຕ ດຕາມ 

(+ ແຫ ງ່ຂໍໍ້ມນູ) ການຫ ຼຸດຜອ່ນ 

ການຍ ນຍອມ
ເຫັນດຢີາ່ງ

ກວຸ້າງຂວາງໂດຍ
ຜູຸ້ໄດຸ້ຮບັຜນົ
ປະໂຫຍດ 

 

FPIC ດຸ້ວຍຕົວມັນເອງແມ່ນ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນການລວ່ງລະເມີດ
ຍຸ້ອນວ່າບໍໍ່ມີຫຍັງຈະສາມາດດໍາ
ເນີນການໄດຸ້ໂດຍບໍໍ່ມີຂະບວນ
ການນີັ້. 
 

ການປຶກສາຫາລື FPIC ໄດຸ້
ສໍາເລັດ ແລະບັນທຶກຜົນໄດຸ້
ຮັບ. 

ບໍໍ່ມີກ ດຈະກໍາໃດໆສາມາດກະ
ຕ ຸ້ນກ່ອນທີິ່ FPIC ຈະມີຜົນ

ບັງຄັບໃຊຸ້. ການປຶກສາຫາລື, 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະການ
ລົງຄະແນນສຽງຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບ
ການບັນທກຶໄວຸ້. 

ຢ່າງໜຸ້ອຍມີຊາວບຸ້ານ 50 
ຄົນເຂົັ້າຮ່ວມ (ລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມ) 

ຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ກຽ່ວກບັໂຄງການ
ໂດຍຜູຸ້ໄດຸ້ຮບັຜນົ

ປະໂຫຍດ 

ການປະເມີນຄວາມສາມາດດຸ້ານ
ພາສາຂອງແຕ່ລະບຸ້ານຕຸ້ອງເຮັດ
ໃນຂັັ້ນຕົັ້ນ (FPIC 1). ພາສາ
ທຸ້ອງຖ ິ່ນຈະນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນກອງ
ປະຊຼຸມບຸ້ານຕາມຄວາມຈໍາເປັນ 
ຕາມຜົນການປະເມີນຄວາມ
ສາມາດທາງດຸ້ານພາສາ. 

ສໍາລັບທ ກໆກ ດຈະກໍາ
ໂຄງການທີິ່ສໍາຄັນ, ແບບສອບ
ຖາມຄວາມເຂົັ້າໃຈການປະ
ເມີນຕົນເອງຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການ
ສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ. 

ຖຸ້າຄວາມເຂົັ້າໃຈກຽ່ວກັບ
ໂຄງການບໍໍ່ພຽງພໍ ຫ  ືຖຸ້າ
ຄວາມດ ່ນດ່ຽງລະຫວາ່ງຍ ງ-
ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົົ່າບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບ
ການເຄົາລົບ, ບັນຫາແມ່ນຖືກ
ຍົກຂຶັ້ນມາຫາໂຄງການ (ແຕ່
ລະກໍລະນີ). 

ດ ່ນດຽ່ງບດົບາດ
ຍ ງ-ຊາຍ ແລະ

ຊນົເຜົົ່າ 
 

ໃນຂະບວນການ FPIC ແລະ 
ໃນທ ກກ ດຈະກໍາທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງໂດຍ
ທົົ່ວໄປ, ຄວາມດ ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງ
ຍ ງຊາຍຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການເຄົາລົບ 
ແລະ ບັນດາກ ມ່ຊົນເຜົົ່າເປັນຕົວ
ແທນຕາມສັດສ່ວນ. 

ລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊຼຸມ
ຂັັ້ນບຸ້ານຕຸ້ອງປະກອບຂໍໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບເພດ ແລະຊົນເຜົົ່າ
ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ. 
 

ຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ກຽ່ວກບັ FPIC 
ໂດຍຜູຸ້ຈດັຕັັ້ງ
ປະຕ ບດັ 

ການຝຶກອົບຮົມສາໍລບັ FPIC ກວດເບ ິ່ງຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ໂດຍລວມກ່ຽວກບັຂະບວນ
ການ FPIC ດຸ້ວຍແບບສອບ
ຖາມຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ອນ ຫ ື

ຖຸ້າຄວາມເຂົັ້າໃຈກຽ່ວກັບ 
FPIC ບໍໍ່ເປັນທີິ່ພໍໃຈ, ການ
ຝຶກອົບຮມົອືິ່ນຈະຖືກຈັດໃສ່. 
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ຫ ັງການປະເມີນເພືິ່ອບນັທກຶ
ໄວຸ້ໂດຍຜູຸ້ປະຕ ບັດ.  

 
ວ ທກີານຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງເພີິ່ມເຕມີ 
ເຖ ງແມ່ນວ່າ FPIC ໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຖຸ້າມັນປະຕ ບັດບໍໍ່ດີ, ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນອາດຈະມີ

ຄວາມຈໍາເປັນຕໍໍ່ກັບກ ດຈະກໍາຫ າຍຢ່າງທີິ່ສາມາດສົົ່ງຜົນກະທບົທາງລົບໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ, ເຊັົ່ນ: 

• ກ ດຈະກໍາການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ບຸ້ານ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການບັງຄບັໃຊຸ້ກົດໝາຍທີິ່ມີຜົນ

ກະທົບຕໍໍ່ການເຂົັ້າເຖ ງສະຖານທີິ່ທີິ່ມີຄວາມໝາຍທາງດຸ້ານມລໍະດົກວັດທະນະທໍາ; 

• ຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຮັດໃຫຸ້ການຈັດສັນທີິ່ດ ນປູກຝັງບໍໍ່ພຽງພໍ; 

• ຈໍາກັດການເຂົັ້າເຖ ງການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີສໍາລບັການເກັບເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ຫ ືກ ດຈະກໍາການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານ  ແລະ ການສຸ້າງລາຍຮັບອືິ່ນໆ. 

 
ໄລຍະເວລາ 

• ຂະບວນການ FPIC ແມ່ນດໍາເນີນໃນຕອນເລີິ່ມຕົັ້ນຂອງໄລຍະຂອງໂຄງການ. ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນ

ແຕ່ລະບຸ້ານ ກອ່ນທີິ່ຈະເລີິ່ມກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການໃນພືັ້ນທີິ່ນັັ້ນ. 

• ຖານຂໍໍ້ມູນຂອງໂຄງການ, ເຊ ິ່ງເກບັກໍາຂໍໍ້ມູນການຕ ດຕາມທງັໝົດລວມທງັ FPIC, ແມ່ນຈະສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນປີທ າອ ດ, 

ໂດຍມີການປຶກສາຫາລກື່ຽວກບັບຸ້ານທີິ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ5  ແລະ ກ ດຈະກ າການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງສັງຄມົ 

ລວມທັງການຕ ດຕາມ ແລະ ບໍາລ ງຮັກສາຕະຫ ອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. 

• ແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປີແມ່ນໄດຸ້ການຂຽນ ແລະ ໄດຸ້ຖຶກຮັບຮອງກ່ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທ ກໆປ;ີ ການບໍໍ່ຮັບຮອງ

ແຜນການຈະໝາຍເຖ ງການຖອນຕົວອອກຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການທີິ່ແນໃສ່ການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ແບບຍືນ
ຍົງ ແລະ ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຜະລ ດກະສ ກາໍແບບຍືນຍົງ ແລະ ຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄາ່ທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ. 

 
ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ 

• ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU) ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບລວມໃນການຄ ຸ້ມຄອງຂະບວນການ 

FPIC ດຸ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອງົການ ຈີໄອແຊດ (GIZ). 

• ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ ແລະ ແນວລາວສຸ້າງຊາດ ຈະປະຕ ບັດຂະບວນການ FPIC ໃນລະດັບບຸ້ານຫ ັງຈາກການຝຶກ

ອົບຮົມຈາກທີິ່ປຶກສາ FPIC. 

 
ຂໍໍ້ມນູຄູຮ່ວ່ມງານ 

• ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ ແລະ ແນວລາວສຸ້າງຊາດໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະເມອືງເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ, 

ສະຫນັບສະຫນູນການເກັບກໍາຂໍໍ້ມນູໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທີມງານປົກປອ້ງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 

 
5 Corporate Social Responsibility in Lao PDR: Baseline Assessment of Social and Environmental Regulations & Standards: 

https://www.giz.de/en/downloads/giz2015-en-corporate-social-responsibility-laos.pdf and from WB  and/or ADB 

https://www.giz.de/en/downloads/giz2015-en-corporate-social-responsibility-laos.pdf
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ແລະ ທີິ່ປຶກສາ. 
• ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂະບວນການ FPIC (ດັົ່ງທີິ່ເຮັດຢູ່ແຂວງຫົວພັນ) 

 
ຂໍໍ້ມນູແຜນງານ 

• ທີມງານປົກປອ້ງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ເພືິ່ອສະຫນັບສະຫນູນທີິ່ປກຶສາ 
• ສະຫນັບສະຫນູນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບ ສະຫະພັນແມ່ຍ ງ ແລະ ແນວລາວສຸ້າງຊາດ  
• ກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຂັັ້ນແຂວງກ່ອນການທົບທວນກາງໄລຍະ ແລະ ກ່ອນການປະເມີນຜົນປິດໂຄງການ 
• ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍພະນັກງານໂຄງການຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ 

 
ຕວົຊີັ້ວດັ (ລວມທງັເປົື້າຫມາຍ ແລະວ ທກີານເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູ) 

• ບຸ້ານເປົື້າໝາຍໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມູນ, ແລະ ກໍາລງັຕັດສ ນໃຈຢ່າງຈະແຈຸ້ງກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ, ດັົ່ງທີິ່ໄດຸ້ສະແດງຜ່ານເວັບ

ໄຊທ໌ຖານຂໍໍ້ມູນ ການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ເຊ ິ່ງໄດຸ້ສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ແລະ ຮັກສາໄວຸ້: ຂໍໍ້ມູນ FPIC ຂອງແຕ່ລະບຸ້ານ

ສາມາດເບ ິ່ງໄດຸ້ຢູ່ໃນຖານຂໍໍ້ມູນເວບັໄຊທຂ໌ອງໂຄງການ. 

• 100% ຂອງບຸ້ານໂດຍກ ດຈະກໍາທີິ່ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂອງໂຄງການສາມາດສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖ ງການມີສ່ວນ

ຮ່ວມໃນຂະບວນການ FPIC ໂດຍໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກບຸ້ານຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ. 

• ໂຄງການສາມາດກໍານົດບຸ້ານທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການຍ ນຍອມສໍາລບັກ ດຈະກໍາທີິ່ຂືັ້ນກັບບຸ້ານ 

• ກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຂັັ້ນແຂວງກ່ອນການທົບທວນກາງສະໄໝ ແລະ ກອ່ນປິດໂຄງການ. 

• ຢ່າງໜຸ້ອຍ 90% ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ FPIC 1 ໃນບຸ້ານ, ທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ ເຫັນດີກັບການເຂົັ້າຮ່ວມ

ໂຄງການ. 

 

9.4. ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ກ ດຈະກາໍ 4: ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງສງັຄມົ  

ຈ ດປະສງົ  

ຈ ດປະສງົຕົັ້ນຕຂໍອງກ ດຈະກາໍນີັ້ແມນ່ເພືິ່ອເຮັດໃຫຸ້ແນໃ່ຈວາ່ທ ກກ ມ່ຄນົຂອງສງັຄມົໄດຸ້ຖກືລວມເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ, 

ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັ ແລະ ການຕ ດຕາມກ ດຈະກາໍຂອງໂຄງການ ໃນວ ທກີານມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ທ ດທາງລວມ. 

 
ກ ດຈະກໍານີັ້ປະກອບມ:ີ 

• ການເປັນຕົວແທນທີິ່ເປັນທໍາຂອງຊົນເຜົົ່າສ່ວນໜຸ້ອຍໃນການຕັດສ ນໃຈ. 
• ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ຄວາມດ ່ນດ່ຽງລະຫວາ່ງຍ ງ-ຊາຍ ໃນທ ກກ ດຈະກໍາ. 
• ການລວມກ ມ່ສັງຄົມທງັໝົດ. 
• ການຫ ີກລຽ່ງປະເພດຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ, ລວມທັງການຂູດຮດີທາງເພດ, ການຂົົ່ມເຫັງທາງເພດ ແລະ ການລວ່ງ

ລະເມີດທາງເພດ (SEAH). 

• ການເຂົັ້າເຖ ງຕະຫ າດຂອງທ ກກ ່ມແບບຍ ຕ ທໍາ ແລະ ເທົົ່າທຽມກັນ (ແມ່ຍ ງ, ຊົນເຜົົ່າ, ຄົນທ ກຍາກ). 
• ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການໂດຍກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ບໍໍ່ເວົັ້າພາສາລາວ. 
• ເຄົາລົບປະເພນີ ແລະ ຄ ນຄາ່ຂອງຊົນເຜົົ່າ. 
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• ສະຖານທີິ່ມລໍະດົກວັດທະນະທາໍບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. 
 
ຄວາມເປນັມາຂອງແນວຄວາມຄ ດ 
ແນວຄວາມຄ ດໂດຍລວມ 
ການສຸ້າງກ ດຈະກໍາຂອງສັງຄມົມສ່ີວນຮ່ວມມີຈ ດປະສົງເພືິ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າທ ກກ ່ມສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ ດຈະກໍາຂອງ

ໂຄງການ I-GFLL ຢ່າງມີສ່ວນຮວ່ມ ແລະ ຄວບຄ ມ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງຫ ີກເວັັ້ນການຍົກເວັັ້ນບາງກ ມ່ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ກ ່ມທີິ່ດຸ້ອຍໂອກາດ. ກ ່ມເຫ ົົ່ານີັ້ສາມາດເປັນ: ຊົນເຜົົ່າ6, ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູຸ້ຊາຍ (ລວມທັງແມ່ຍ ງເປັນຫົວໜຸ້າ), ຄອບຄົວທ ກຍາກ. 

 

ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄມົໃນລະດັບບຸ້ານແມ່ນວ ທີດຽວທີິ່ມປີະສ ດທ ພາບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງພຽງພໍກັບບຸ້ານ ແລະ 
ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມແບບຍືນຍົງ. ມັນເປັນຂະບວນການທີິ່ປະຕ ບັດຕໍໍ່ໄປ ແລະສືບຕໍໍ່ຕະຫ ອດໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ

ທັງຫມົດ, ໂດຍເລີິ່ມຕົັ້ນທີິ່ FPIC ແລະສ ັ້ນສ ດລົງດຸ້ວຍການປະເມີນຜົນສ ດທຸ້າຍ. 

ຫ ັກການຕໍໍ່ໄປນີັ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊຸ້ໃນໂຄງການສໍາລັບສງັຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ: 
• ສະໜອງການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ ແລະພຽງພໍໃຫຸ້ທັນເວລາ ທີິ່ສາມາດເຂົັ້າໃຈໄດຸ້ ແລະສາມາດເຂົັ້າເຖ ງຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບ

ຜົນກະທົບ; 

• ແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນບັນຍາກາດທີິ່ບໍໍ່ມີການຂົົ່ມຂູ່ ຫ  ືການບີບບງັຄັບ; 
• ລວມເອາົບົດບາດຍ ງຊາຍ ແລະ ຕອບສະໜອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕຸ້ອງການຂອງກ ມ່ຄົນດຸ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີ

ຄວາມສ່ຽງ; 
• ລວມເອາົທັດສະນະທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງທງັໝົດ ແລະ ຄວາມຮູຸ້ (ແບບດັັ້ງເດີມ) ຂອງຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອືິ່ນໆເຂົັ້າໃນການຕັດສ ນໃຈ, ເຊັົ່ນ: ການອອກແບບໂຄງການ, ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ, ການແບ່ງປັນຜົນ

ປະໂຫຍດ ແລະ ໂອກາດຂອງການພັດທະນາ, ແລະ ບັນຫາການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ7; 

• ເຄົາລົບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສ ດຂອງຊົນເຜົົ່າຕໍໍ່ດ ນແດນ, ຂອບເຂດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສ ດທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ

ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ຈ ດໃຈ, ຄວາມຮູຸ້ພືັ້ນເມືອງ, ລະບບົການຄ ຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການປະຕ ບັດ

, ອາຊີບ ແລະ ການດໍາລງົຊີວ ດ, ສະຖາບັນຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ສະຫວັດດີການລວມ; 

• ຮັບຮູຸ້ສ ດທ  ແລະ ຫ ັກການສາກົນທີິ່ສໍາຄັນ, ລວມທງັຫ ັກການທີິ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນ ຖະແຫ ງການສະຫະປະຊາຊາດກຽ່ວ

ກັບສ ດທ ຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ (UNDRIP) ແລະ ເຄືິ່ອງມືສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນອືິ່ນໆທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງເຖ ງສ ດທ ຂອງ

ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ບ ກຄົນ ລວມທັງ, ບອ່ນທີິ່ນໍາໃຊຸ້ແຕ່ບໍໍ່ຈໍາກັດ, ສົນທ ສັນຍາອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) 

ສະບັບເລກທ ີ 169, ສົນທ ສັນຍາສາກົນວາ່ດຸ້ວຍສ ດທ ທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ແລະ 

ສົນທ ສັນຍາສາກົນວ່າດຸ້ວຍການລບົລຸ້າງທ ກຮູບການຈໍາແນກເຊືັ້ອຊາດ ທີິ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ;ີ ພ ຈາລະນາປັດໄຈ

 
6 According to the EGDP, p. 15, ethnic groups are defined as follows: These ethnic groups meet the eligibility criteria of 
World Bank’s and GCF’s indigenous peoples, which can be identified by the following characteristics:  
• Self-identification as members of a distinct indigenous social and cultural group and recognition of this identity by others.  
• Collective attachment to geographically distinct habitats, ancestral territories, or areas of seasonal use or occupation as 
well as to the natural resources in these habitats and territories.  
• Customary cultural, economic, social, or political systems that are distinct or separate from those of the mainstream 
society or culture; and 
• A distinct language or dialect, often different from the official language or languages of the country or region in which 
they reside. This includes a language or dialect that has existed but does not exist now due to impacts that have made it 
difficult for a community or group to maintain a distinct language or dialect. 
7 https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
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ທາງດຸ້ານເພດ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ທີິ່ສາມາດຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບ

ທຸ້ອງຖ ິ່ນໃນທ ກກ ດຈະກາໍໂຄງການ; ແລະ 

• ປະນາມຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ (SEAH) ທີິ່ເກີດຂຶັ້ນໃນສະພາບການ ຫ ືຍຸ້ອນໂຄງການ. 

 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ກ ດຈະກໍາກຽ່ວກັບສງັຄົມມີສ່ວນຮ່ວມກວມເອົາຂໍໍ້ກໍານົດໂດຍເອກະສານທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງຈໍານວນຫນຶິ່ງຄື: 

• ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) 

• ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຂອງໂຄງການ I-GFLL 
• ແຜນປະຕ ບັດງານບົດບາດຍ ງຊາຍ 
• ນະໂຍບາຍ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະປົກປ້ອງຈາກການຂູດຮີດທາງເພດ, 

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ແລະການຂົົ່ມເຫັງທາງເພດ (SEAH). (ເບ ິ່ງກ ດຈະກາໍ 2, ເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນກອບການ

ຝຶກອົບຮມົ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) 

 
ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ 
ກ ດຈະກໍາຂອງສັງຄມົມີສ່ວນຮ່ວມນີັ້ມີຈ ດປະສົງເພືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ ເປັນຜົນມາຈາກກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ຄວາມຂັດແຍຸ້ງ

ລະຫວ່າງກ ່ມສັງຄົມໄດຸ້ຖືກຫລີກລຸ້ຽງ, ທັດສະນະ ແລະປະສົບການຂອງປະຊາກອນທງັຫມົດບຸ້ານຖືກພ ຈາລະນາ ແລະຮັບປະກັນ

ວ່າກ ່ມທີິ່ຖືກຍົກເວັັ້ນເຂົັ້າຮ່ວມໃນກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພາສາ ແລະວັດທະນະທໍາສາມາດສຸ້າງຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈຜ ດ ແລະຫ ຼຸດຜ່ອນການຮວ່ມມື ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ.  

 

ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຍັງຕຸ້ອງຫຍໍໍ້ລົງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຊົດເຊີຍໃຫຸ້ເໝາະສົມ ເມືິ່ອກ ດຈະກໍາໂຄງການສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສ ດຂອງ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ບໍໍ່ວາ່ຈະເປນັການຮັບຮູຸ້ໃບຕາດ ນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ດ ນແດນຕາມກົດໝາຍ. ນີັ້ສາມາດກ່ຽວຂຸ້ອງ
ກັບສະຖານທີິ່ມລໍະດົກທາງວັດທະນະທໍາຫ ືການປະຕ ບັດທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນບາງຢ່າງທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ການວາງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ8. ຖຸ້າໂຄງການສະໜັບສະໜູນກ ດຈະກໍາທີິ່ອາດສາມາດຈ າກດັການນ າໃຊຸ້ພ ່ມໄມຸ້ຂອງ

ປະຊາຊົນພືັ້ນເມືອງເພືິ່ອປກູຝງັໃນເຂດເນີນສູງໃນອະນາຄົດ, ຈະຕຸ້ອງມີການປຶກສາຫາລືເພືິ່ອຮັບປະກນັວ່າໄດຸ້ດໍາເນີນວຽກງານ 

FPIC ແລຸ້ວ. ບັນຫາເຫ ົົ່ານີັ້ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນອັນເປັນຜົນມາຈາກຄວາມລົັ້ມເຫລວໃນການຮັບຮູຸ້ພືັ້ນທີິ່ທີິ່ມີຄ ນຄ່າທາງດຸ້ານ
ວັດທະນະທໍາ. 
 

ນອກຈາກນີັ້ຍງັມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະຜົນປະໂຫຍດທີິ່ບໍໍ່ເທົົ່າທຽມກັນ, ຕົວຢ່າງ, "ການຈັບຕົວຜູຸ້ສູງອາຍ " ຕາມ

ທີິ່ເຫັນໃນເອກະສານແຜນງານການຫ ຼຸດຜ່ອນທາດອຸ້າຍເຮືອນແກຸ້ວ (ERPD). ອັນນີັ້ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໃນສະພາບການທີິ່

ຄົນທ ກຍາກເປັນກ ມ່ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຫ າຍທີິ່ສ ດ, ມຂີອບເຂດຫນຸ້ອຍສໍາລັບການທົດລອງກ ດຈະກໍາໃຫມ່, ດຸ້ອຍໂອກາດໃນ

ການເຂົັ້າເຖ ງລັດ ຫ ືການບລໍ ການໂຄງການອັນເນືິ່ອງມາຈາກ ຕົວຢ່າງ: ໄລຍະທາງ, ຄວາມທ ກຍາກ, ພາສາ, ລະດັບການສຶກສາ, 
ແລະອືິ່ນໆ. 
 

 
8 Another of the GCF Policy objectives in relation to land states: To promote and respect indigenous peoples’ rights to own, 

use, develop and control the lands, territories, and resources that they possess by reason of traditional ownership or other 
traditional occupation or use, as well as those that they have otherwise acquired. This, of course, relates to respect for 
ethnic peoples’ management of lands and resources, including their traditional knowledge in this management. 
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ບນັດາແຜນພດັທະນາກ ມ່ຊນົເຜົົ່າ ແລະ ບດົບາດຍ ງຊາຍ9 ເຖ ງແມ່ນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຊີັ້ໃຫຸ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ຍ ດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນສາມາດສະແດງຜົນໃນການເຊືິ່ອມໂຍງບັນດາກ ດຈະກໍາເຫ ົົ່ານີັ້ໜຸ້ອຍພາຍໃນໂຄງສຸ້າງໂດຍລວມຂອງ
ໂຄງການຍຸ້ອນບັນດາເອກະສານເຫ ົົ່ານີັ້ໄດຸ້ຖືກພ ຈາລະນາໃນເອກະສານທີິ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກ. 
 

ຄວາມກົດດັນທງັເວລາ, ຈາກການວາງແຜນ ແລະການປຶກສາຫາລືກບັການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ, ບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ

ສາມາດຊຶມຊບັ, ພ ຈາລະນາ, ຕັັ້ງຄໍາຖາມ ແລະຕອບສະຫນອງ ຕໍໍ່ຂໍໍ້ມູນທີິ່ໄດຸ້ສະຫນອງໃຫຸ້ເທົົ່າທີິ່ຄວນ. 

 

“ເຣດ+ ສົົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ອາດຈະເພີິ່ມຄວາມກົດດັນຕໍໍ່ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ໂດຍສະເພາະໃນເລືິ່ອງການ

ເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ພຸ້ອມຜະລ ດຕະພັນໄມຸ້ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ດັົ່ງນັັ້ນ ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ນີັ້ຈຶິ່ງຢ ນຢັນ

ວ່າ ເພືິ່ອຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີິ່ກາ່ວມາຂຸ້າງເທ ງນັັ້ນ, ມາດຕະການພ ເສດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ຕາມຮີດຄອງ
ປະເພນີ ໄດຸ້ຖືກລວມເຂົັ້າໃນຂະບວນການການສຸ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມດຸ້ວຍຄວາມຕືິ່ມຕົວສະໝັກໃຈໂດຍໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມູນ
ລ່ວງໜຸ້າ (FPIC), ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP), ຍ ດທະສາດຂອງສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ, ການວາງ

ແຜນຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ (VFMP) ແລະ ມາດຕະການປອ້ງກັນອືິ່ນໆທີິ່ລະບ ໄວຸ້ໃນແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  

(ESMP). ໂຄງການຈະຮັບປະກນັໃຫຸ້ບັນດາຊົນເຜົົ່າບໍໍ່ຫ່າງເຫີນອອກຈາກປາ່ເດີມຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນ

ສ່ວນໜຶິ່ງໃນການອອກແບບ, ການປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງໂຄງການ.” (EGDP, ໜຸ້າ 20)  

 

ບັນທຶກກຽ່ວກັບຄວາມສ່ຽງເພີິ່ມເຕີມທີິ່ໄດຸ້ກາ່ວມາໃນແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP): ບັນຫາກ່ຽວກັບການຍົກຍຸ້າຍທີິ່

ອາດຈະຖືກຄ ຸ້ມຄອງພາຍໃຕຸ້ກ ດຈະກໍາ 5. ບັນຫາກ່ຽວກບັການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີແມ່ນກວມຢູ່ກ ດຈະກໍາ 6 ແລະ 7. 

 
ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ 
ດຸ້ານສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຄວາມສ່ຽງພາຍໃນໂຄງການຢ່າງດ່ຽວ ແລະບໍໍ່ລວມເອາົຄວາມສ່ຽງພາຍນອກໃດໆ 

ເບ ິ່ງພາກ 5.3.1, 5.3.2 ແລະ 5.3.3 ຂອງ ເອກະສານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESIA) 

 
ຂະບວນການຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງ 
ກອບການປກົປອ້ງຕົັ້ນຕ ໍ

ດຸ້ານການປກົ
ປອ້ງ ການຫ ຼຸດຜອ່ນລວ່ງໜຸ້າ 

ການຕ ດຕາມ 
(+ ແຫ ງ່ຂໍໍ້ມນູ) ການຫ ຼຸດຜອ່ນ 

ການມສີວ່ນ
ຮວ່ມຂອງກ ມ່

ຊນົເຜົົ່າ  

ໃນທ ກກ ດຈະກໍາທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ
ຂອງໂຄງການ, ຜູຸ້ຊາຍ ແລະ 
ແມ່ຍ ງຈາກທ ກຊົນເຜົົ່າຕຸ້ອງໄດຸ້
ຮັບເຊີນເຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງຊັດເຈນ. 
ສ ິ່ງນີັ້ຈໍາເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ກ່າວເຖ ງໃນ
ບົດແນະນໍາທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງທງັຫມົດ 
(ເຊັົ່ນ: PFIC, PLUP, 

ລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມຂອງກອງປະ
ຊຼຸມບຸ້ານຈໍາເປັນຕຸ້ອງປະກອບຂໍໍ້
ມູນກ່ຽວກບັຊົນເຜົົ່າໃນກອງປະ
ຊຼຸມ. 
 

ຂະບວນການຄັດເລອືກບຸ້ານຕຸ້ອງ
ເລືອກບຸ້ານທີິ່ບໍໍ່ແມ່ນລາວລ ່ມ
ເພືິ່ອເປັນຕົວແທນຂອງອັດຕາ
ສ່ວນຂັັ້ນທຸ້ອງຖີິ່ນຂອງຈໍານວນ
ປະຊາກອນຊົນເຜົົ່າ. ຖຸ້າບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບ
ຄວາມດ ່ນດ່ຽງດຸ້ານຊົນເຜົົ່າ, 
ບັນຫາຈະຖືກຍົກຂືັ້ນມາໃຫຸ້

 
9 The Ethnic Group Development Plan (EGDP) is the equivalent to the Indigenous People’s Development Plan (IPP). In Lao 

PDR, the term “ethnic groups” is generally used to refer to what in other contexts is called “indigenous people”.  
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VFMP) ໂຄງການ (ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ) 
 

ຄວາມດ ນ່ດຽ່ງ
ທາງເພດ 

ໃນທ ກກ ດຈະກໍາທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ
ໂດຍໂຄງການ, ຄວາມດ ່ນດ່ຽງ
ລະຫວ່າງຍ ງຊາຍຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ບງັຄັບໃຊຸ້. 
 

ລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມຂອງກອງປະ
ຊຼຸມບຸ້ານຈໍາເປັນຕຸ້ອງມຂີໍໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບເພດໃນກອງປະຊຼຸມ. 
ຂໍໍ້ມູນເພດແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການວ 
ເຄາະສໍາລັບບັນດາຊົນເຜົົ່າທີິ່ສໍາ
ຄັນເພືິ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າມີຄວາມ
ສົມດູນທາງເພດຂອງທ ກຊົນເຜົົ່າ
ທີິ່ສໍາຄັນ.  

ຖຸ້າຄວາມດ ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຍ ງ
ຊາຍບໍໍ່ຖືກເຄົາລົບ, ບັນຫາຈະຖືກ
ຍົກຂຶັ້ນມາໃຫຸ້ໂຄງການ (ຕາມ
ແຕ່ລະກລໍະນີ) 
 

ສງັຄມົມສີວ່ນ
ຮວ່ມ 

ໃນທ ກໆກ ດຈະກໍາທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ
ໂດຍໂຄງການ, ການລວມເອາົ
ທ ກກ ມ່ສັງຄົມຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການ
ສົົ່ງເສີມ. 
 

ບັນຊີລາຍການກວດແຜນຄ ຸ້ມ
ຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
(ESMP) ມອບໃຫຸ້ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ແລະຖືກທົບທວນຄືນ
ເປັນ “ການເຕືອນໃຈ” ກອ່ນ
ການປະຕ ບັດຂອງບຸ້ານທັງໝົດ
ໄດຸ້ກ່າວເຖ ງຄວາມຕຸ້ອງການທີິ່
ພະຍາຍາມ ແລະລວມເອົາ 
“60% ຂອງຄົວເຮືອນທີິ່ທ ກ
ຍາກທີິ່ສ ດ” ໃນກອງປະຊຼຸມ (ຕົວ
ເລກຈາກເອກະສານ ESIA). 

ຖຸ້າຫາກມີຫ ັກຖານສະແດງໃຫຸ້
ເຫັນວ່າການລວມຄອບຄົວທ ກ
ຍາກທີິ່ສ ດແມ່ນບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການເຄາົ
ລົບ, ບັນຫາດັົ່ງກ່າວຈະຖຶກຍກົ
ຂຶັ້ນມາໃຫຸ້ໂຄງການ (ຕາມແຕ່ລະ
ກໍລະນີ) 

ການຂດູຮດີທາງ
ເພດ, ການໃຊຸ້
ຄວາມຮ ນແຮງ
ທາງເພດ, ການ
ລວ່ງລະເມດີທາງ

ເພດ 
 

ຫ ັກຈັນຍາບັນສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້
ພາຍໃນແຕ່ລະສັນຍາທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ
ກັບໂຄງການສໍາລັບຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດໂຄງການ, ຊາວບຸ້ານ 
(ໃນຖານະຜູຸ້ອອກແຮງງານ) ແລະ
ຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດ. 
 

ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄາໍຮຸ້ອງທ ກ 
(GRM) ສາມາດໃຊຸ້ສໍາລບັການ
ຮຸ້ອງທ ກແບບນີັ້. 
ເງືິ່ອນໄຂສໍາລັບຄາໍຮຸ້ອງທ ກທີິ່ມີ
ສ ດ ແລະການຍົກເວັັ້ນບໍໍ່ລວມ
ເອົາການຮຸ້ອງທ ກທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ 
ການຂູດຮີດທາງເພດ, ການໃຊຸ້
ຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ, ການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 
(SEAH).  

ເປັນເລືິ່ອງທີິ່ລະອຽດອ່ອນຫ າຍ,
ທ ກການຮຸ້ອງທ ກກຽ່ວກບັການ
ຂູດຮີດທາງເພດ, ການໃຊຸ້ຄວາມ
ຮ ນແຮງທາງເພດ, ການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດ (SEAH) ຈະ
ຖືກປະເມີນເປັນແຕ່ລະກລໍະນີ 
ແລະ ຄວາມຍ ຕ ທໍາຂອງລາວ
ສາມາດນໍາມາພ ຈາລະນາໄດຸ້ຫາກ
ມີຄວາມຈໍາເປັນ 

 ແຜນການຂອງຄວາມຮູຸ້ສຶກ / 
ການປູກຈ ດານຶກກ່ຽວກບັການ
ຂູດຮີດທາງເພດ, ການໃຊຸ້ຄວາມ
ຮ ນແຮງທາງເພດ, ການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດ (SEAH) 
ສາມາດຈັດຂຶັ້ນຢູ່ໃນບຸ້ານ ແລະ 
ເມືອງ. 
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ການເຂົັ້າເຖ ງ
ຕະຫ າດເທົົ່າ
ທຽມກນັ 

ທີມງານປົກປອ້ງພັດທະນາ 
"ການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມງານ
ທ ລະກ ດ" ເຄືິ່ອງມທືີິ່ຈະຖືກນໍາ
ໃຊຸ້ກັບທ ກໆ "ການສົມທົບ" / 
ບໍລ ສັດລູກຄຸ້າທີິ່ມທີ່າແຮງ ແລະ
ກັບທ ກໆ "ທຶນສົມທົບຊ່ວຍເຫ ືິ່ອ
ລຸ້າ" / ບລໍ ສັດລົງທຶນ. ການຜ່ານ
ຂັັ້ນຕອນການກວດກາແມ່ນຈໍາ
ເປັນກ່ອນທີິ່ຈະຕົກລົງກັບ
ໂຄງການ ແລະບລໍ ສັດໄດຸ້ຖືກນໍາ
ສະເຫນີໃຫຸ້ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ. ເປົື້າໝ
າຍຕົັ້ນຕໍອັນໜຶິ່ງຂອງການ
ກວດກາແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມ
ສົມດູນລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຍ ດຕ ທໍາ
ຂອງຊົນເຜົົ່າສ່ວນໜຸ້ອຍ ແລະ 
ຄົນທ ກຍາກ. 

ທີມງານກະສ ກາໍ (ທມີ PSAP) 
ໄປຕ ດຕາມຢ້ຽມຢາມຊາວ
ກະສ ກອນເພືິ່ອປະເມີນວາ່ກ ດຈະ
ກໍາທີິ່ໄດຸ້ຮັບທຶນໄດຸ້ຖືກປະຕ ບັດ
ຕົວຈ ງໂດຍຜູຸ້ທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດທີິ່ເລືອກ. ການ
ຢ້ຽມຢາມເຫ ົົ່ານີັ້ຈະປະກອບມີ
ການໄປຢ້ຽມຢາມຢູ່ພາກ
ສະຫນາມ / ສວນ ແລະເຮັດ
ແບບສອບຖາມ. 

ສໍາລັບບລໍ ສັດທີິ່ໄດຸ້ຮັບທຶນ
ສົມທົບຊ່ວຍເຫ ືິ່ອລຸ້າ, ບໍລ ສັດ
ຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວ ຊາການທີິ່ເຮັດ
ສັນຍາພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ ແມ່ນຈະ
ຮັບປະກັນໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າບັນດາ
ກ ດຈະກໍາໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດຕາມທ ລະກ ດ ແລະ 
ແຜນການລົງທຶນ. 
 

 ການຕ ດຕາມການປະຕ ບັດວຽກ
ງານຂອງບລໍ ສັດທີິ່ໄດຸ້ຮັບທຶນ
ສົມທົບ (Matching Grant) 
ຈະດໍາເນີນໂດຍບໍລ ສັດຊ່ວຍເຫ ືອ
ດຸ້ານວ ຊາການທີິ່ເຮັດສັນຍາພາຍ
ໃຕຸ້ໂຄງການ. ທີມງານ PSAP 
ຍັງສາມາດຕ ດຕາມໄດຸ້ໃນ
ລະຫວ່າງການຕ ດຕາມວຽກໃນ
ເມືິ່ອລງົໄປລົງຢ້ຽມຢາມບຸ້ານ. 
ຈະຕຸ້ອງມີການປຶກສາຫາລືກັບ
ນາຍບຸ້ານ ແລະ ຊາວບຸ້ານຄືກັນ 
 

ຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ກຽ່ວກບັ
ໂຄງການ 

ການປະເມີນຄວາມສາມາດດຸ້ານ
ພາສາຂອງແຕ່ລະບຸ້ານຕຸ້ອງເຮັດ
ໃນຂັັ້ນຕົັ້ນ (FPIC 1). ພາສາ
ທຸ້ອງຖ ິ່ນຈະຖຶກນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນ
ກອງປະຊຼຸມບຸ້ານທີິ່ມີຄວາມ
ຈໍາເປັນ ຕາມຜົນຂອງການປະ
ເມີນຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານ
ພາສາ. 

ສໍາລັບແບບສອບຖາມການປະ
ເມີນຄວາມເຂົັ້າໃຈຕົນເອງຂອງ
ທ ກໆກ ດຈະກໍາໂຄງການທີິ່ສໍາ
ຄັນຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ. 

ຖຸ້າຄວາມເຂົັ້າໃຈບໍໍ່ພຽງພໍ
ລະຫວ່າງປະຊາກອນ, ບັນຫາ
ແມ່ນໄດຸ້ຖືກຍົກຂຶັ້ນມາໃນ
ໂຄງການ (ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ). 

ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການທັງ
ຫມົດຕຸ້ອງສະຫນອງການເຂົັ້າ
ເຖ ງຂໍໍ້ມູນຂາ່ວສານໃນດຸ້ານ

ບົດນໍາສະເໜີ PowerPoints  
ແລະ ໂປສເຕີກັບຮູບພາບທີິ່ເປັນ
ພາສາລາວໄດຸ້ຖືກນໍາໃຊຸ້ໃນກ ດ
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ພາສາຊົນເຜົົ່າທີິ່ເຫມາະສົມ, 
ຢ່າງຫນຸ້ອຍຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການແປ
ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມ. 
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ
ຂ່າວສານຕຸ້ອງນໍາໃຊຸ້ຮບູພາບ, 

ກາຕູນ, ຮບູແຕຸ້ມ ເປັນພາສາທີິ່

ຊັດເຈນ ແລະ ງ່າຍດາຍ, ເພືິ່ອ
ສະໜັບສະໜູນຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ໃຫຸ້ຜູຸ້ທີິ່ບໍໍ່ຮູຸ້ໜັງສື10. 

 

ຈະກໍາທີິ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການເຊັົ່ນ
ດຽວກັນກັບ ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄໍາ
ຮຸ້ອງທ ກ (GRM) ແລະ ເພືິ່ອນໍາ
ສະເໜີໃຫຸ້ແກຸ້ຊາວບຸ້ານ.  

ການເຄາົລບົ
ຮດີຄອງປະ
ເພນ,ີ ຄ ນຄາ່ 
ແລະ ຮດີຄອງ
ປະເພນຂີອງ
ຊນົເຜົົ່າ 

ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ 
FPIC ແລະ PLUP, ຈໍາເປັນ
ຕຸ້ອງໄດຸ້ປະເມີນວ່າກ ດຈະກາໍປົກ
ປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ຈະມີຜົນ
ກະທົບທາງລບົຕໍໍ່ຄວາມສາມາດ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໃນ
ການເກັບເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ
ເພືິ່ອນໍາໃຊຸ້ພາຍໃນ ຫ ກືານຄຸ້າ, 
ແລະຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່
ດ ນ, ປາ່ໄມຸ້ ແລະທໍາມະຊາດ
ຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງເພືິ່ອຫ ີກເວັັ້ນການ
ສູນເສຍລາຍໄດຸ້ ແລະຮັບປະກັນ
ຄວາມປອດໄພດຸ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ. 

ທີມສົົ່ງເສີມ (ທີມ PSAP) 
ປະຕ ບັດການລົງໄປຕ ດຕາມ 
ຊາວກະສ ກອນເພືິ່ອປະເມີນວ່າ
ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ຫ ື ບໍໍ່ນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຕາມ
ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊົນເຜົົ່າ. 
ກອງປະຊຼຸມກ ມ່ນຸ້ອຍໃນລະດັບ
ບຸ້ານ, ໂດຍມີຜູຸ້ແປພາສາທີິ່
ເຫມາະສົມ ຫ ືຜູຸ້ເວົັ້າພາສາຊົນເຜົົ່າ
, ໂດຍມກີ ່ມບຸ້ານແບ່ງຕາມເພດ, 
ເພືິ່ອປຶກສາຫາລກື່ຽວກບັຜົນ
ກະທົບທີິ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນຂອງ
ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ທັງ

ທາງບວກ ແລະທາງລບົ, ກ່ອນທີິ່
ຈະເລີິ່ມຕົັ້ນກ ດຈະກໍາດັົ່ງກາ່ວ. 
ການບັນທກຶທີິ່ຊັດເຈນຕຸ້ອງໄດຸ້
ຮັບການເກັບຮັກສາໄວຸ້ສະແດງ
ໃຫຸ້ເຫັນວ່າໄດຸ້ມີການຈັດກອງ
ປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືນີັ້. 

FPIC ແລະ PLUP ໄດຸ້ຖືກຈັດ
ຕັັ້ງປະຕ ບັດກອ່ນເພືິ່ອຫ ີກເວັັ້ນ
ການເລີິ່ມຕົັ້ນກ ດຈະກາໍປາ່ໄມຸ້
ແລະການກະສ ກໍາໂດຍບໍໍ່ຮູຸ້ວ່າ
ປະເພນີ, ຄ ນຄ່າ ແລະ ການນໍາ
ໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບດັັ້ງເດີມຂອງ
ຊົນເຜົົ່າທັງຫມົດຈະຖືກເຄົາລົບ. 

ການມທີີິ່ດ ນ
ເພືິ່ອປະຕ ບດັ
ຮບູແບບ
ການນາໍໃຊຸ້ທີິ່
ດ ນແບບ
ດັັ້ງເດມີ, 

ໃນຂະບວນການວາງແຜນນໍາ
ໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ຕຸ້ອງໄດຸ້ຈັດສັນທີິ່ດ ນ

ຢ່າງພຽງພໍເພືິ່ອເຮັດກະສ ກໍາ, ເ
ໝາະສົມກັບຮບູແບບການນໍາ
ໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບດັັ້ງເດີມ. 

ໃນໄລຍະຕ ດຕາມກວດກາການ
ປະຕ ບັດແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ
ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການກວດກາ, ປະຊາ
ຊົນມີການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ
ຢ່າງພຽງພໍ. 

ການດັດແປງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່
ດ ນເພືິ່ອຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖ ງ
ຂອງຊຼຸມຊົນໄດຸ້ຢ່າງພຽງພໍໃນ
ການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ. 

 
10 Ensure effective communication/training material. The project will develop visuals and media materials that focus on the 
real-life situation in the targeted villages. When the training is conducted, the project will focus on in-depth understanding of 
policy objectives, and will “adjust” explanations of forest policy statements in the local languages of the ethnic groups as 
needed. This will ensure mutual understanding and practical implementation as well as an awareness of project information. 
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ລວມທງັການ
ເຮັດກະສ ກາໍ
ຫມນູວຽນ 

 
ວ ທີການຄ ຸ້ມຄອງການປົກປອ້ງເພີິ່ມເຕີມ 

• ການປຶກສາຫາລືທີິ່ມີຄວາມຫມາຍຈະໄດຸ້ດໍາເນີນການໃນລະດັບບຸ້ານເພືິ່ອໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມສາມາດເລອືກເອົາກ ດຈະກໍາ

ຂອງໂຄງການ (ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ກ ດຈະກໍາ 4); 

• ຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີການເກັບຮັກສາການບັນທຶກຂໍໍ້ມູນກ ດຈະກໍາຂອງທ ກບຸ້ານໄວຸ້ ພຸ້ອມທງັ ກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນເມືອງ ແລະ 

ແຂວງ, ລວມທັງການແຍກຂໍໍ້ມູນເປັນຊົນເຜົົ່າ ແລະ ເພດ. 

• ກ ດຈະກໍາໂຄງການທງັຫມົດຕຸ້ອງສະຫນອງເອກະສານທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍທີມງານປົກປອ້ງສັງຄມົ ແລະ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ເພືິ່ອສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ, ການປະຕ ບັດ ແລະການຕ ດຕາມໄດຸ້

ຖືກແຍກອອກເປັນເພດ ແລະຊົນເຜົົ່າ. 
• ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການສືິ່ສານໃນພາສາທີິ່ຊົນເຜົົ່າເຂົັ້າໃຈ. ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໄດຸ້ຖືກຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງສະມາຊ ກບຸ້ານທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ເຊັົ່ນ: ນາຍບຸ້ານ, …) ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທ ກຄົນມີຄວາມເຂົັ້າໃຈດີ. 

• ເຄົາລົບການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ຂອງບັນພະບ ລ ດ ແລະ ທາງວ ນຍານ ແລະ ຍງັມີຄວາມອອ່ນໄຫວຕໍໍ່ກັບການ
ໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີຂອງບຸ້ານ, ໂດຍສະເພາະຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຮັບປະກັນສ ດທ ໃນການດໍາເນີນພ ທີກາໍ (ທີິ່ມັກເກີດ

ຂຶັ້ນໃນປ່າ); 

• ຮັກສາ ແລະເຄົາລົບຄວາມຮູຸ້ພືັ້ນເມືອງ, ລວມທງັຄວາມຮູຸ້ພືັ້ນເມືອງ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ພືດຢາ, ການປະຕ ບັດການປັບ

ຕົວຂອງທຸ້ອງຖ ິ່ນ; 
• ມາດຕະການພ ເສດຕໍໍ່ກັບຜູຸ້ທີິ່ມີທີິ່ດ ນໜຸ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເຂົັ້າເຖ ງ/ການໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ໂຄງການແມ່ນຈະຖືກພ ຈາລະນາ, ດັົ່ງທີິ່ໄດຸ້ອະທ ບາຍໄວຸ້ໃນບົດແນະນໍາການສຸ້າງຕັັ້ງຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ດ ນ 

ແລະ ປາ່ໄມຸ້ບຸ້ານ (VLFMC). 
• ຊາວບຸ້ານສາມາດສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຫ  ືຮຸ້ອງທ ກ ແລະ ໃຫຸ້ພວກເຂົາຕອບໄດຸ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີິ່ເໝາະສົມ 

(ເບ ິ່ງກ ດຈະກໍາ 5: ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ). 

• ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1 ທ ກລາຍການ “ມາດຕະການ” ທີິ່ຈະປະຕ ບດັຕໍໍ່ບັນດາຊົນເຜົົ່າ ເພືິ່ອແນໃສ່ຫ ີກລຸ້ຽງ, ຫ ຼຸດລົງ 
ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ໂອກາດ. ເນືິ່ອງຈາກບາງມາດ
ຕະການເຫ ົົ່ານີັ້ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ນີັ້ແລຸ້ວ, ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງ

ຂອງໄລຍະເລີິ່ມຕົັ້ນຂອງໜຸ້າວຽກການປົກປອ້ງ, ການລວມເອົາມາດຕະການເຫ ົົ່ານີັ້ເຂົັ້າໃນ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ 

ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການດໍາເນີນງານ.  
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ໄລຍະເວລາ 
ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. 

 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ 

ອົງການ ຈີໄອແຊດ (GIZ), ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU), ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ 

(PPMU) ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ (DPMU) ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດ

ທ ກຂັັ້ນ (ກະສ ກາໍ ແລະ ປາ່ໄມຸ້, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ແນວລາວສຸ້າງ

ຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ) ພຸ້ອມທງັສະມາຊ ກຄະນະບຸ້ານ. 

ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU) ຮັບຜ ດຊອບພຸ້ອມທັງໄດຸ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກ ່ມເຮັດວຽກດຸ້ານ

ວ ຊາການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ. 

 
ຂໍໍ້ມູນຄູ່ຮ່ວມງານ 
ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU) ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສືິ່ສານ. 

ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ (PPMU) ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ (DPMU) ສະຫນັບສະຫນູນ

ການປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ລວມທງັການລວບລວມຂໍໍ້ມນູ, ຫ ັງຈາກເຂົັ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຼຸມຝຶກອົບຮົມ. 

ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບການເຊືັ້ອເຊີນເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂັັ້ນຕອນທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງຂອງໂຄງການ. 

 
ຂໍໍ້ມູນແຜນງານ  
ທີມງານປົກປອ້ງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
ທີິ່ປກຶສາ ຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ (IPP) 

ກ ດຈະກໍາ ຂະບວນການສຸ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມດຸ້ວຍຄວາມຕືິ່ມຕົວສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມນູລວງໜຸ້າ (FPIC) 

(ເບ ິ່ງ ESMP ກ ດຈະກໍາ 4) 

ທີິ່ປກຶສາ ຂະບວນການສຸ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມດຸ້ວຍຄວາມຕືິ່ມຕົວສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດຸ້ຮັບຂໍໍ້ມູນລວງໜຸ້າ (FPIC) 
ຊ່ຽວຊານດຸ້ານການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ 
ທີິ່ປກຶສາການອອກແບບຖານຂໍໍ້ມນູ 
ການຝຶກອົບຮົມຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ  
ຜູຸ້ອອກແບບກາຟິກເພືິ່ອເຮັດວຽກກັບພະນັກງານໂຄງການສຸ້າງເອກະສານສໍາລັບຄົນທີິ່ບໍໍ່ຮູຸ້ຫນັງສື 
ນັກແປ/ຜູຸ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນບຸ້ານ (ຖຸ້າພະນັກງານຂັັ້ນເມືອງບໍໍ່ມີທກັສະທີິ່ຈໍາເປັນໃນການແປ) 

 
ຕວົຊີັ້ວດັ (ລວມທງັເປົື້າຫມາຍ ແລະວ ທກີານເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູ) 
ຕົວຊີັ້ວັດຕົັ້ນຕໍຄວນປະກອບມີແຕ່ບໍໍ່ຈໍາກັດຕໍໍ່ໄປນີັ້: 
ຂໍໍ້ມູນໃນລະດັບບຸ້ານ: 

• ການປຶກສາຫາລືເກີດຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະບຸ້ານ ແລະ ແຕ່ລະສາຍງານໂຄງການ ໂດຍມກີານບັນທຶກການປະຊຼຸມແຕ່ລະຄັັ້ງທີິ່
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ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖ ງລາຍລະອຽດເຊັົ່ນ: ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ (ແບງ່ຕາມ ເພດ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ), ສະຖານທີິ່ ແລະ ເວລາ. 
• ຂໍໍ້ມູນໂຄງການທັງໝົດທີິ່ເຜີຍແຜ່ໃຫຸ້ບຸ້ານຕຸ້ອງເອົາຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານພາສາລາວມາພ ຈາລະນາ ແລະ ສະໜອງ

ຮູບແບບງ່າຍດ່າຍ. (ການກວດສອບລະດັບພາສາລາວຈະໄດຸ້ເຮັດຕອນຕົັ້ນຂອງວຽກງານ FPIC 1) 
• ຊຼຸດເຄືິ່ອງມືເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ທີິ່ພັດທະນາໂດຍທີມງານ ປກົປອ້ງ ແລະຈັດລຽນໂດຍ

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດສໍາລັບກ ດຈະກາໍລະດັບບຸ້ານຈະຕຸ້ອງຖືກຕືິ່ມຂໍໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕຸ້ອງຫ ັງຈາກ 80% ຂອງກອງປະຊຼຸມໃນ

ປີທາໍອ ດ, ແລະ 95% ຂອງກອງປະຊຼຸມໃນທຸ້າຍປີ 2. ນີັ້ລວມມີ: 

o ພາສາທີິ່ໃຊຸ້ໃນກອງປະຊຼຸມ, 
o ເພດ ແລະກ ່ມຊົນເຜົົ່າຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮວ່ມ 
o ລາຍການກວດສອບ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ທີິ່ໃຊຸ້ກອ່ນການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດ. 
o ການປະເມີນຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຊາວບຸ້ານ 

• ເປົື້າໝາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍ ງໃນກອງປະຊຼຸມບຸ້ານແມ່ນກາໍນົດໄວຸ້ 40% ເຊ ິ່ງມອບເປັນ “ມາດຕະຖານ” 
ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. 

• ຊາວບຸ້ານຖືກຖາມກຽ່ວກັບຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົັ້າຫ ງັຈາກກອງປະຊຼຸມບຸ້ານ. ຢ່າງຫນຸ້ອຍ 80% ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມສາມາດປະເມີນຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນທາງບວກດຸ້ວຍຕົນເອງ. 

• ໂຄງການດັົ່ງກ່າວບໍໍ່ໄດຸ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການທໍາລາຍສະຖານທີິ່ສໍາຄັນທາງວັດທະນະທາໍ. 
 

ຂໍໍ້ມູນໃນລະດັບ ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ແຜນງານ: 

• ລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຝຶກອົບຮົມທີິ່ມີຈໍານວນຕົວແທນຂອງໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ 

(PPMU) ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ (DPMU) ເຂົັ້າຮ່ວມ. 

• ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແມ່ນ 90% ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. 

• ແບບສອບຖາມຫ ັງກອງປະຊຼຸມສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 80% ພໍໃຈກັບຂໍໍ້ມູນທີິ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 

80% ຮູຸ້ສຶກວ່າຂໍໍ້ມູນມີຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ວຽກງານຕົວຈ ງຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

• ຕົວຊີັ້ວັດທາງເລືອກ: % ຂອງຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທີິ່ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ບໍໍ່ແຍກການຝຶກອົບຮົມແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມຕ່າງຫາກ ແຕ່ການຝຶກອົບຮົມ
ຕຸ້ອງລວມມີເນືັ້ອໃນ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ເຂົັ້ານໍາ). 

 

9.5. ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ກ ດຈະກາໍ 5: ບນັຫາການນາໍໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ການຢຶດເອາົທີິ່

ດ ນ ແລະ ການຍກົຍຸ້າຍແບບບໍໍ່ສະໝກັໃຈ  

ຈ ດປະສງົ  

ຈ ດປະສົງຫ ັກຂອງການປະຕ ບັດນີັ້ແມ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ບໍໍ່ມີບັນຫາທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຂັດຂວາງເປົື້າຫມາຍ
ຂອງໂຄງການ ຫ ືການດໍາລງົຊີວ ດຂອງຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນລະດັບໃດຫນຶິ່ງ. 

 
ກ ດຈະກໍານີັ້ປະກອບມີດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 
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• ບໍໍ່ມີການຍກົຍຸ້າຍຈັດສັນແມ່ນໄດຸ້ຄາດຄະເນໄວຸ້ລ່ວງໜຸ້າຢູ່ໃນບຸ້ານເປົື້າໝາຍ 
• ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ສໍາຄັນຕໍໍ່ກັບພືັ້ນທີິ່ປາ່ໄມຸ້ (ເຊັົ່ນ: ການລົງທຶນ) ແມ່ນໄດຸ້ຄາດຄະເນໄວຸ້ລ່ວງໜຸ້າ ແລະ ພ ຈາລະນາ. 
• ຊາວກະສ ກອນບໍໍ່ໄດຸ້ສູນເສຍທີິ່ດ ນຍຸ້ອນໂຄງການ (PLUP), ທນຶສມົທບົຊວ່ຍເຫ ອືລຸ້າ. 

 
ຄວາມເປນັມາຂອງແນວຄວາມຄ ດ 
ແນວຄວາມຄ ດໂດຍລວມ 

ເນືິ່ອງຈາກການເປນັເຈົັ້າຂອງທີິ່ດ ນ, ລວມທງັການນາໍໃຊຸ້ແບບດັັ້ງເດມີ, ບໍໍ່ແມ່ນການກາໍນົດຢ່າງຈະແຈຸ້ງສະເຫມີ, ການກໍານົດ

ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະປ່າໄມຸ້ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ແລະ 

ການວາງແຜນຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ບຸ້ານ (VFMP) ສາມາດພ ສູດເຖີງຄວາມທຸ້າທາຍ, ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະຄວາມເຂົັ້າໃຈຜ ດທີິ່ເກີດຂຶັ້ນ

ລະຫວ່າງຊາວກະສ ກອນ ຫ ລືະຫວາ່ງບຸ້ານ. 

 

ຖຸ້າຫາກການແຂ່ງຂັນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນຈາກການສໍາປະທານ ແລະ ການລງົທຶນສໍາລັບບໍໍ່ແຮ,່ ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ເສັັ້ນທາງ, ກະສ ກາໍ 

ແລະ ອືິ່ນໆ, ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການຕ ດຕາມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກອ່ນ ແລະ ໃນໄລຍະດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ, ເວລາ ແລະເງ ນທຶນຫ າຍ
ສົມຄວນຈະເສຍໄປຖຸ້າຫາກມີການຍຶດເອົາເນືັ້ອທີິ່ດ ນ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ໃນອະນາຄົດ.  
 

ແນວຄວາມຄ ດດຽວກັນນີັ້ໃຊຸ້ກັບການຍົກຍຸ້າຍໃໝ,່ ຖຸ້າບໍໍ່ໄດຸ້ຄາດຫມາຍໄວຸ້ລ່ວງໜຸ້າ ແລະ ວຽກງານເລີິ່ມຢູ່ໃນບຸ້ານ, ເວລາ 
ແລະ ເງ ນທຶນຈະສູນເສຍ ຖຸ້າບຸ້ານຈະຖືກຍຸ້າຍໄປຕັັ້ງຢູ່ບອ່ນອືິ່ນ. 
 
ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ 
ຜົນຂອງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນສະບັບໃໝ ່ແລະ ສັນຍາການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ບຸ້ານ, ຊາວກະສ ກອນສາມາດສູນເສຍການເຂົັ້າເຖ ງ

ທີິ່ດ ນນໍາໃຊຸ້/ເປັນເຈົັ້າຂອງກ່ອນໜຸ້ານີັ້. ຖຸ້າບັນຫາເຫ ົົ່ານີັ້ບໍໍ່ຖືກກວດພົບ, ພ ຈາລະນາ ແລະ ຊີັ້ທ ດທາງແກຸ້ໄຂໂດຍຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດໃນຂະບວນການວາງແຜນ, ຄອບຄົວຈະໄດຸ້ພົບຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກ. ອັນນີັ້ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາບໍໍ່ສົນໃຈແຜນການນໍາ

ໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ  ແລະປ່າໄມຸ້ທີິ່ພັດທະນາໃໝ່ ສໍາລັບຄວາມຕຸ້ອງການຊີວ ດການເປັນຢູ່. 
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວອາດຈະຮ່ວມມກືັບຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດໂດຍບໍໍ່ຮູຸ້ຕົວ ຫ  ື ຮູຸ້ຕົວວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕ ບັດທີິ່ບໍໍ່ມີຈັນຍາບັນທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງກບັການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບນັກລງົທຶນໃນ "ທຶນສົມທົບຊ່ວຍເຫ ືອລຸ້າ" ເຊ ິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ເກີດຄວາມ
ພະຍາຍາມທີິ່ຈະຍຶດເອາົທີິ່ດ ນ. 
ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງ ການຊອກຫາໂອກາດ ແມ່ນຈະມີຕໍໍ່າຫ າຍກໍຕາມ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າບໍໍ່ມີວຽກງານກໍໍ່ສຸ້າງ ຂອງ ຜູຸ້ຮັບ

ເຫມົາ ຖືກວາງແຜນໄວຸ້ ຢູ່ໃນກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບທຶນ ຈາກ GCF; ວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ທີິ່ເຮັດໂດຍຊາວບຸ້ານ ຫ  ື

ວຽກຊົນລະປະທານ ທີິ່ໄດຸ້ຮັບທຶນຈາກ ADB, ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ການປ່ຽນແປງທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້ ຢູ່ໃນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ເກີດຈາກ 

PLUP ໃຫມ,່ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ ການຄົັ້ນພົບ (ການຊອກຫາໂອກາດ) ຂອງ ອົງປະກອບທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ທາງດຸ້ານວັດທະນະ

ທໍາ ແລະ/ຫ  ືທາງປະຫວັດສາດ. ໃນກໍລະນີນີັ້, “ຂັັ້ນຕອນການຊອກຫາໂອກາດ” ທີິ່ມີຢູ່ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 6 ແມ່ນຈະຖືກ
ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໂດຍ ພາກສ່ວນກຽ່ວຂຸ້ອງ ແລະ ຈໍາເປັນຕຸ້ອງມີການຕ ດຕາມ ທີິ່ມີການປບັຕົວ. 
 
ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ 
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ຂໍໍ້ມູນບໍໍ່ພຽງພໍກ່ຽວກັບການລງົທນຶທາງເສດຖະກ ດຂອງພາກເອກະຊົນລວມທັງໂຄງການກະສ ກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະການລົງ

ທຶນອືິ່ນໆທີິ່ຕຸ້ອງການການຈັດສັນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ. ສ ິ່ງດັົ່ງກາ່ວມອີ ດທ ພົນໂດຍກົງຕໍໍ່ການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນໃນອະນາຄົດ, ພືັ້ນທີິ່

ປ່າໄມຸ້, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໂຄງສຸ້າງຂອງຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄາ່ໃນປະຈ ບນັຢູ່ໃນຂົງເຂດດັົ່ງກ່າວ. ອັນນີັ້ລວມເຖ ງການບໍໍ່ຮັບຮູຸ້ການ

ທໍາລາຍປາ່ໄມຸ້ແບບ “ຖືກກົດໝາຍ” ຫ  ື“ເຄ ິ່ງກົດໝາຍ” ຜ່ານການສໍາປະທານປະເພດໃດກໍໍ່ໄດຸ້. 

ໃນທາງດຽວກັນ, ແຜນຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກບັການໂຮມບຸ້ານ, ການລວມຕົວ, ແລະ/ຫ  ື ການຍົກຍຸ້າຍສາມາດສຸ້າງການ
ປ່ຽນແປງຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນກ ດຈະກໍາໂຄງການ. 
ໝາຍເຫດ: ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີດ ນ (PLUP) (ແລະ ສັນຍາວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ (VFMA)) ບໍໍ່ໄດຸ້ໃຫຸ້ຄວາມ
ໝັັ້ນຄົງທາງດຸ້ານການຄອບຄອງນໍາໃຊຸ້ຕາມກົດໝາຍ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ຈະຖືກວາງໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການໃໝ່. ຢ່າງໃດ
ກໍໍ່ຕາມ, ໂຄງການດັົ່ງກ່າວບໍໍ່ໄດຸ້ເຮດັວຽກໂດຍກົງກ່ຽວກບັການອອກໃບຕາດ ນ ແລະ ກົດໝາຍການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ. 

 
ຂະບວນການຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງ 
ກອບການປກົປອ້ງຕົັ້ນຕ:ໍ 

ດຸ້ານການປກົປອ້ງ ການຫ ຼຸດຜອ່ນລວ່ງໜຸ້າ 
ການຕ ດຕາມ 

(+ ແຫ ງ່ຂໍໍ້ມນູ) ການຫ ຼຸດຜອ່ນ 

ການລງົທຶນທາງ
ດຸ້ານເສດຖະກ ດ 

ການສໍາຫ ວດການລົງທືນທາງ
ເສດຖະກ ດແມ່ນໄດຸ້ດໍາເນີນການ
ໃນທ ກຂງົເຂດຂອງໂຄງການ, ເພືິ່ອ
ເປີດເຜີຍຂອບເຂດການລົງທຶນທາງ
ດຸ້ານເສດຖະກ ດຂະໜາດໃຫຍ່ຕາມ
ແຜນການ, ລວມທັງໃນ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດ ແລະ ສັງຄມົ
ຂອງລັດ, ແລະ ປະເມີນຜົນກະທບົ
ຕໍໍ່ທີິ່ດ ນ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ
ທຸ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອຕ ດຕາມການຂດັ
ແຍຸ້ງກ່ຽວກບັການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ. 
 
ພະແນກການທີິ່ໄດຸ້ສໍາພາດ: 
1. ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
2. ການວາງແຜນ ແລະ ການ
ລົງທຶນ 
3. ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ 

4. ພະລງັງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ ່

5. ອ ດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄຸ້າ 

6. ໂຍທາທ ການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 

ການສໍາຫ ວດການ
ລົງທຶນໄດຸ້ຖືກປັບປ ງປະ
ຈໍາປີ. 

ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງການສໍາຫ ວດໄດຸ້
ຖືກນໍາສະເຫນີຕໍໍ່ໂຄງການ, ແລະ
ຜູຸ້ປະຕ ບັດໄດຸ້ຖືກເຕືອນໂດຍທີິ່
ປຶກສາແຫ່ງຊາດໃຫຸ້ເອົາໃຈໃສ່
ຢ່າງຈ ງຈັງກັບຜົນການສໍາຫ ວດ
ໃນກ ດຈະກໍາການວາງ
ແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ. 
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ການສຸ້າງຕັັ້ງຖີິ່ນຖານ 
/ ການຍົກຍຸ້າຍ 

ການສໍາຫ ວດການຍກົຍຸ້າຍ ແລະ 
ການຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ ່ຂອງຂັັ້ນ
ເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ແມ່ນດໍາ
ເນີນການໃຫຸ້ເຫັນເຖີງຂອບເຂດທີິ່
ຊາວບຸ້ານອາດຈະຖືກຍົກຍຸ້າຍເພືິ່ອ
ຈ ດປະສົງບໍລ ຫານ ຫ  ືການລງົທຶນ 
(ລວມທງັບຸ້ານ, ເຊ ິ່ງອາດຈະສູນ

ເສຍການເຂົັ້າຫາທີິ່ດ ນ, ແຕ່ຈະບໍໍ່ມີ
ການຍົກຍຸ້າຍອາຄານຄົວເຮອືນ). 
 
ພະແນກການທີິ່ໄດຸ້ສໍາພາດ: 
1. ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ 
2. ການວາງແຜນ ແລະ ການ
ລົງທຶນ 
3. ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ 

4. ພະລງັງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ ່

5. ອ ດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄຸ້າ 

6. ໂຍທາທ ການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 

 

ການສໍາຫ ວດການຍກົ
ຍຸ້າຍ/ການຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານ 
ແມ່ນປັບປ ງປະຈໍາປ.ີ 

ບຸ້ານທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຍົກຍຸ້າຍຕັັ້ງ
ຖ ິ່ນຖານໃໝ່ແມ່ນຈະໄດຸ້ເອົາ
ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊືິ່ບຸ້ານເປົື້າ
ຫມາຍ. ການຍົກຍຸ້າຍບາງສ່ວນ
ແມ່ນຈະຖືກແກຸ້ໄຂຕາມແຕ່ລະ
ກໍລະນີ. 
 

ຂໍໍ້ຕກົລງົ ແລະ ການ
ກວດສອບຄູຮ່ວ່ມ
ງານທ ລະກ ດ. 

 ທມີງານປົກປ້ອງພັດທະນາເຄືິ່ອງມື 
"ການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມງານທ ລະ
ກ ດ" ເຊ ິ່ງຈະຖືກນໍາໃຊຸ້ກບັທ ກໆ
ບໍລ ສັດການລົງທຶນທີິ່ມີທາ່ແຮງ 
"ທຶນສົມທົບຊ່ວຍເຫ ືິ່ອລຸ້າ". ການ
ຜ່ານຂະບວນການກວດກາແມ່ນ
ຕຸ້ອງການກ່ອນທີິ່ຈະມີຂໍໍ້ຕົກລົງ
ໃດໆກັບໂຄງການ. 
 

ວຽກການຕ ດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ຂອງບໍລ ສັດທຶນສົມທົບ 
ສາມາດເຮັດໄດຸ້ໂດຍ
ທີມງານ PSAP ແລະ 

VFMP ໃນລະຫວາ່ງ
ການຕ ດຕາມວຽກຂອງ
ພວກເຂົາ. ຈະຕຸ້ອງມີ
ການປຶກສາຫາລືກັບ
ນາຍບຸ້ານ ແລະ 
ຊາວບຸ້ານຄືກັນ. 

ສໍາລັບບລໍ ສັດທີິ່ໄດຸ້ຮັບທຶນ
ສົມທົບຊ່ວຍເຫ ອືລຸ້າ, ມາດ
ຕະການການລົງໂທດສາມາດ
ຂຽນໄວຸ້ໃນ ສັນຍາ / ຂໍໍ້ຕົກລົງ 
ແລະ ເອກະສານສະໜອງທຶນ
ຂອງພວກເຂົາ ເຊີິ່ງຄວນໄດຸ້ຮັບ
ການບັງຄບັໃຊຸ້ໂດຍຜ່ານຂັັ້ນຕອນ
ທາງດຸ້ານກົດຫມາຍຖຸ້າຫາກມີ
ກໍລະນີເກີດຂືັ້ນ. 

ການວາງແຜນນາໍ
ໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີ
ສວ່ນຮວ່ມ 

- ສໍາລັບທ ກບຸ້ານເປົື້າໝາຍ, 

PLUPs ໄດຸ້ຖືກພັດທະນາ/ປັບປ ງ

ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຕາມຄໍາ
ນ ຍາມ. ສ ິ່ງນີັ້ອະນ ຍາດໃຫຸ້ກວດຫາ 
ແລະຫ ີກລຽ່ງ/ແກຸ້ໄຂບັນຫາທີິ່ອາດ
ຈະເກີດຂຶັ້ນຈາກການຈັດສັນການ
ນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນໃໝ.່ 

- ໃນບົດບັນທຶກ/ບົດ
ລາຍງານເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງ 
PLUP, ບັນຫາ
ສະເພາະໃດໜືິ່ງທີິ່ຍົກ
ຂຶັ້ນມາໃນຂະບວນການ 
PLUP ແມ່ນໄດຸ້ກາ່ວ
ເຖ ງໃນ “ບົດສະຫ ຼຸບ

ຫມາຍເຫດ: ການຫ ຼຸດຜ່ອນສໍາ
ລັບ 3) ຍງັຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການ
ປຶກສາຫາລ ື
 

- ທ ກໆຄວາມກງັວົນທີິ່ໄດຸ້ກໍານົດ
ແມ່ນລາຍງານໃຫຸ້ທີິ່ປຶກສາ
ໂຄງການເພືິ່ອສືບສວນ ແລະ
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- ໃນພາກປະຕ ບັດ, ໃນກລໍະນີມີ
ທົົ່ງນາອັນໃດທີິ່ຕຸ້ອງໄດຸ້
ປະນີປະນອມ ຫ  ືຍກົຍຸ້າຍ, ຄະນະ
ກໍາມະການບຸ້ານ ຮ່ວມກບັທມີງານ 
PLUP ຕຸ້ອງໄດຸ້ຈົດບັນທຶກຊືິ່
ບ ກຄົນ/ຄອບຄົວທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ກະທົບທັງໝົດ ແລະ ຕຸ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້
ຊາວບຸ້ານທ ກຄົນຊາບໃນຊ່ວງກອງ
ປະຊຼຸມສະຫ ຼຸບ. 

ການເຄືິ່ອນໄຫວພາກ
ສະໜາມໂດຍທມີງານ
ວາງແຜນ”, ເຊ ິ່ງໄດຸ້ລົງ
ນາມໂດຍນາຍບຸ້ານ 
ແລະ ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ໃນຕອນທຸ້າຍຂອງ
ຂະບວນການ. 
- ການລງົໄປຢ້ຽມຢາມ

ຕ ດຕາມ PLUP 

(1.5.3.4) ແມ່ນເຮັດ
ຫ ັງຈາກການປະຕ ບັດ
ຕົວຈ ງຂອງແຜນການ
ໃຫມ່ໄດຸ້ເລີິ່ມຕົັ້ນ. ສ ິ່ງນີັ້
ອະນ ຍາດໃຫຸ້ປະເມີນ
ລະດັບການປະຕ ບັດ
ຕາມ PLUP ໃຫມ່ 
ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການ
ໃຫຸ້ໂອກາດໃນການ
ກວດສອບ ແລະແກຸ້ໄຂ
ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີິ່ຈະປາກົດ
ຫ ັງຈາກຂັັ້ນຕອນໃນ
ເບືັ້ອງຕົັ້ນ. 

ຈັດການແກຸ້ໄຂບັນຫາ 
 

- ຖຸ້າຕ ດຕາມ PLUP ພົບເຫັນ
ບັນຫາເຊີິ່ງໄດຸ້ຖືກລາຍງານຢູ່ໃນ 
1.5.3.4 (ການກວດສອບການ

ປະຕ ບັດຕາມ PLUP), ການແກຸ້
ໄຂຕຸ້ອງພ ຈາລະນາເປັນແຕ່ລະ
ກໍລະນີ ແລະບັນທຶກໄວຸ້. 

ການວາງແຜນນໍາ
ໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ 

ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

ສໍາລັບບຸ້ານເປົື້າໝາຍທງັໝົດ, 

PLUPs ແລະ VFMP ໄດຸ້ຖືກ

ພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, 
ຕາມຄາໍນ ຍາມ. ອັນນີັ້ອະນ ຍາດ
ໃຫຸ້ກວດຫາ  ແລະຫ ີກລຽ່ງ/ແກຸ້
ໄຂບັນຫາທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນຈາກ
ການຈັດສັນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນໃໝ່
. 

ກົນໄກແກຸ້ໄຂຄາໍ
ຮຸ້ອງທ ກ (GRM) ສະ
ໜອງວ ທີການຕ່າງໆ
ໃຫຸ້ແກ່ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂຸ້ອງເພືິ່ອສະແດງ 
ແລະ ສືິ່ສານການ
ຮຸ້ອງທ ກຕໍໍ່ກັບໂຄງການ 
(ເບ ິ່ງ ກ ດຈະກໍາ ກົນໄກ
ການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້
ຮຸ້ອງທ ກ). 

 
ລະບົບກົນໄກການແກຸ້
ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ 
(GRM) ເຮັດວຽກ

ຕະຫ ອດ 24 ຊົົ່ວໂມງ 

ແລະ 7 ມືັ້/ອາທ ດ, ຂໍໍ້
ມູນການຮຸ້ອງທ ກໃໝ່

ຫມາຍເຫດ: ການຫ ຼຸດຜ່ອນສໍາ
ລັບ 3) ຍງັຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການ
ປຶກສາຫາລ ື
 

- ຖຸ້າບັນຫາທີິ່ດ ນຖືກຍົກຂຶັ້ນມາ
ໃນ ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ 
(GRM) ກໍໍ່ຕຸ້ອງແກຸ້ໄຂ ແລະ ຫາ
ທາງອອກ. 
 

- ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU) + ທມີ
ງານປກົປອ້ງຄ ຸ້ມຄອງກົນໄກຸ້
ການດໍາເນີນງານຂອງ ກົນໄກ
ການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ (GRM). 

 

- ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ 
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ຈະຖືກຕ ດຕາມທ ກມືັ້
ໂດຍທີມງານປົກປ້ອງ. 

(GRM) ຄວນມີການບັນທຶກ
ຂອງບັນຫາທີິ່ພົບເຫັນບໍໍ່ວ່າໃນ
ໄລຍະເລີິ່ມຕົັ້ນ PLUP ຫ ືການ
ໄປຢ້ຽມຢາມການຕ ດຕາມ ແລະ
ການຮຸ້ອງທ ກຄວນຖືກແກຸ້ໄຂ. 

ໂອາກາດທີິ່ຈະຄົັ້ນພົບ 
ອົງປະກອບທາງດຸ້ານ
ປະຫວັດສາດ/ໂບຮານ

ນະຄະດີ  

ຂັັ້ນຕອນການຊອກໂອກາດ 
(ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 6) ຈະຖືກແປ
ເປັນພາສາລາວ ແລະ ສະໜອງໃຫຸ້ 
ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບຸ້ານເປົື້າໝ
າຍທັງໝົດໃນຕອນເລີິ່ມຕົັ້ນ
ໂຄງການ. 
 

ທີມງານປົກປ້ອງທີິ່ຈະ
ພັດທະນາ ແລະ ເຊືິ່ອມ
ໂຍງໜຸ້າທີິ່ ໃນລະບົບ
ການຕ ດຕາມ ເພືິ່ອ
ບັນທຶກ ແລະ ຕ ດຕາມ 
ທ ກ "ໂອກາດທີິ່ຈະຄົັ້ນ
ພົບ" ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ. 

ການລາຍງານຫາໂຄງການ ແລະ ຜູຸ້
ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອແກຸ້ໄຂທ ກ
ບັນຫາທີິ່ຄົັ້ນພົບ. 

 

ກອບໄລຍະເວລາ 

ການສໍາຫ ວດເບືັ້ອງຕົັ້ນທງັໝົດຄວນສໍາເລັດພາຍໃນ 18 ເດືອນທ າອ ດຂອງການເລີິ່ມໂຄງການ 

ການຈຸ້າງທີິ່ປຶກສາທ ລະກ ດກະສ ກໍາ (ທັນທີຫ ງັຈາກໂຄງການເລີິ່ມຕົັ້ນ) ແລະດໍາເນີນການກວດກາຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ບັນຊາວຽກ
ກ່ອນທີິ່ຈະຕົກລົງກບັຄູ່ຮ່ວມງານພາກເອກະຊົນ. 

ການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມງານເກີດຂຶັ້ນໃນປີ 1-2 ກ່ອນທີິ່ຈະມີຂໍໍ້ຕົກລງົໃດໆກັບຄູ່ຮ່ວມງານທຶນສົມທົບ. 

 
ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ 
ຂໍໍ້ມູນຄ ່ຮ່ວມງານ 

- ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ (PPMU) ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ (DPMU) ເພືິ່ອ

ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍລດັ ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງເພືິ່ອລາຍງານການສໍາຫ ວດການລງົທຶນ ແລະແຜນການຍົກຍຸ້າຍ. 

- ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ (DPMU), ເຊັົ່ນດຽວກັນກບັ ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ (LWU) ແລະ ແນວລາວ

ສຸ້າງຊາດ (LFND), ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງວຽກງານເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານທີິ່ສໍາຄັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ

ວຽກງານເສດຖະກ ດ - ສັງຄມົ, ການສຸ້າງຂໍໍ້ມູນບຸ້ານ ແລະ ການວາງແຜນວຽກ. 

 
ຂໍໍ້ມູນແຜນງານ 

- ການເດີນທາງ ຂອງ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ (DPMU) ໄປຢາມແຕ່ລະບຸ້ານ 

- ທີມງານ ESM 

- ທີິ່ປກຶສາທ ລະກ ດກະສ ກາໍ ແລະ ບໍລ ສັດຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວ ຊາການ ທີິ່ໄດຸ້ເຮັດສັນຍາພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ: “ສະໜອງມາດ
ຕະການພັດທະນາທ ລະກ ດໃຫຸ້ແກວ່ ສາຫະກ ດກະສ ກໍາຂະໜາດໜຸ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຊຼຸກຍູຸ້ການ

ລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນລະບບົຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າ” ເພືິ່ອກາໍນົດ, ກວດຫາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄູຮ່່ວມງານເອກະ

ຊົນ. 
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ຕວົຊີັ້ວດັ (ລວມທງັເປົື້າຫມາຍ ແລະວ ທກີານເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູ) 

1- ການສໍາຫ ວດການລົງທຶນ ແລະ ການຍົກຍຸ້າຍແມ່ນໃຫຸ້ສໍາເລັດກອ່ນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງໃນບຸ້ານຕ່າງໆ. 

2- ບໍໍ່ມີກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການໃນບຸ້ານທີິ່ຖືກຍົກຍຸ້າຍ ຫ  ືຍົກຍຸ້າຍ (ການສໍາຫ ວດ) 

3- ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກບັການລົງທືນທີິ່ຈະມາເຖ ງໃນບຸ້ານເປົື້າໝາຍມີໃຫຸ້ແຕ່ລະປີ ແລະ ແບງ່ປັນໃຫຸ້ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ (ການສໍາຫ ວດ) 

4- ບໍໍ່ມີຊາວບຸ້ານສູນເສຍທີິ່ດ ນຈາກກ ດຈະກໍາໂຄງການໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ (ທງັຈາກ PLUP, VFMP, ທຶນສົມທບົ

ຊ່ວຍເຫ ືອລຸ້າ) 

5- ເຄືິ່ອງມືກວດສອບຄູ່ຮ່ວມງານແມ່ນຖືກສຸ້າງຂຶັ້ນ 

6- ມີພຽງແຕ່ຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ມີທາ່ແຮງທີິ່ໄດຸ້ຜ່ານການກວດກາຄູ່ຮ່ວມງານ ສາມາດຕົກລົງກບັໂຄງການ. (ຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດທີິ່ມີ

ປະຫວັດກ່ຽວກບັບັນຫາແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ແມ່ນບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກຄດັເລືອກ ເພືິ່ອຮ່ວມມກືັບ

ໂຄງການ) 

 

9.6. ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  ກ ດຈະກາໍ 6: ຊວີະນາໆພນັ 

ຈ ດປະສງົ 

ຈ ດປະສົງຫ ັກຂອງກ ດຈະກໍານີັ້ແມນ່ເພືິ່ອຫ ີກລຸ້ຽງຜົນກະທົບທາງດຸ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຮັບປະກັນການຮັກສາລະບບົນ ເວດ
ໃຫຸ້ໄດຸ້ຜົນປະໂຫຍດໃນທ ກພືັ້ນທີິ່ເປົື້າໝາຍຂອງໂຄງການ. 

 
ກ ດຈະກໍານີັ້ປະກອບມ:ີ 

• ການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລ ການລະບົບນ ເວດ. 
• ການປອ້ງກັນການໃຊຸ້ສານເຄມອີນັເນືິ່ອງມາຈາກກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການທີິ່ສ ມໃສ່ຜົນກະທົບຂອງມນັຕໍໍ່ຊີວະນາໆພັນ 

(ເບ ິ່ງ ດຸ້ານສ ຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ 1). 

• ການຫ ີກລຽ່ງການປູກພືດຊະນ ດດ່ຽວ (mono-cropping) ໃນພືັ້ນທີິ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ອັນເນືິ່ອງຈາກກ ດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການ.  

 
ຄວາມເປນັມາຂອງແນວຄວາມຄ ດ 
ແນວຄວາມຄ ດໂດຍລວມ 

ລະບົບນ ເວດ, ແລະຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊີວະນາໆພັນ ພາຍໃນຕົວມັນເອງ, ສະຫນອງ "ການບລໍ ການ" ທີິ່ຫລາກຫລາຍໃຫຸ້ແກ່

ປະຊາກອນມະນ ດ, ເຊັົ່ນ: ອາຫານ, ຮົົ່ມ, ຄວາມທົນທານຕໍໍ່ໄພນໍໍ້າຖຸ້ວມ ແລະໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງ, ການຟອກອາກາດ, ວັດສະດ ກໍໍ່ສຸ້າງ 

... ການຮັກສາສ ິ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອຮບັປະກັນຄວາມຍືນຍງົ. ການພັດທະນາ ແລະການພົວພັນລະຫວ່າງ
ປະຊາກອນ ແລະສະພາບແວດລຸ້ອມຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

 
ເນືິ່ອງຈາກເປົື້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການແມ່ນເພືິ່ອສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ຍ ດທະສາດການປົກປກັຮັກສາປາ່ໄມຸ້ ແລະ 
ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ໃນລະດັບບຸ້ານ/ເມືອງ ແລະ ເພືິ່ອຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມຸ້ເພືິ່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງ
ແຂວງ, ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການບລໍ ການລະບົບນ ເວດແມ່ນເປັນສ ິ່ງທີິ່ຈໍາເປັນ. 
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ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຸ້າງກ ດຈະກໍາດຸ້ານຊີວະນາໆພັນ ເພືິ່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການເຫ ົົ່ານັັ້ນ, ເຖ ງວ່າມີ

ຈ ດປະສົງເພືິ່ອຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ແຕ່ບໍໍ່ພັດທະນາເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາທີິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍໍ່ຊີວະນາໆພັນ. 
 

ເປັນທີິ່ໜຸ້າສັງເກດ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊີວະນາໆພັນຕຸ້ອງຖືກພ ຈາລະນາເມືິ່ອ: 
- ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກງານກະສ ກາໍ. 
- ການວາງແຜນສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດ. 
- ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້. 

 
ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ 
ດຸ້ວຍການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານທຶນຮອນ ແລະ ທາງດຸ້ານເຕັກນ ກ ໃນການສຸ້າງພືັ້ນທີິ່ໃໝ່ສໍາລັບຜະລ ດຕະພັນ “ບັນຊີຂາວ” 

ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງ “ການຈັບຄູ່” ກບັລູກຄຸ້າສໍາລັບຜະລ ດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ, ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ອາດຈະບໍໍ່ເຕັມໃຈສົົ່ງເສີມຊາວ

ກະສ ກອນຈໍານວນໜຶິ່ງໃຫຸ້ນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີກະສ ກໍາທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍໍ່ຊີວະນາໆພັນ. ຫ ືວ ທີການ ເພືິ່ອ ພະຍາຍາມ ແລະເພີິ່ມ
ການຜະລ ດຂອງເຂົາເຈົັ້າເພືິ່ອຕອບສະຫນອງໂອກາດດຸ້ານຕະຫ າດທີິ່ດີກວ່າ ແລະປອດໄພ. 

 
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວອາດຈະຮ່ວມມກືັບຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດໂດຍບໍໍ່ຮູຸ້ຕົວ ຫ ື ຮູຸ້ຕົວວ່າເຮັດກ ດຈະກໍາທີິ່ບໍໍ່ມີຈັນຍາບັນ ຫ  ື ເປັນ
ອັນຕະລາຍ (ຕົວຢ່າງ: ສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາທີິ່ພາໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີໃນປະລ ມານເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີແບບບໍໍ່ປອດ
ໄພ ຫ  ືນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີທີິ່ຜ ດກົດໝາຍລາວ). 
 
ການຈັດປະເພດປ່າໄມຸ້ທີິ່ເກີດຂຶັ້ນໃນລະດັບບຸ້ານອາດຈະບໍໍ່ຄໍານງຶເຖ ງເນືັ້ອໃນວ ທະຍາສາດປ່າໄມຸ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ຍ ິ່ງໄປກວ່າ
ນັັ້ນ, ການປ່ຽນປະເພດທີິ່ດ ນ (PLUP) ເປັນສວນປູກພຶດອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ຊີວະນາໆພັນຫ ຼຸດລົງ ຖຸ້າເຮັດໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ໃຫຸ້ຂໍໍ້ມູນຢ່າງ
ລະອຽດ. 
 
ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ 
ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ສາມາດສ ມໃສ່ການລວມຍອດຜະລ ດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແລະການສຸ້າງລາຍຮັບໂດຍຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງ

ການປົກປອ້ງຊີວະນາໆພັນທໍາມະຊາດ. 

 

ຂະບວນການຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງ 
ກອບການຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງຫ ັກ 

ດຸ້ານການປົກ
ປ້ອງ 

ການຫ ຼຸດຜ່ອນລ່ວງໜຸ້າ 
ການຕ ດຕາມ 

(+ ແຫ ່ງຂໍໍ້ມູນ) ການຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ສົົ່ງເສມີກະສ ກາໍ
ທີິ່ເປນັມ ດກບັ
ຊວີະນາໆພນັ. 

ວ ທີການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ PSAP 
ປະກອບມທີັງສອງ: 
- ການປູກຈ ດສໍານຶກໃຫຸ້ຊາວ
ກະສ ກອນກ່ຽວກບັຜົນກະທົບ

ທີມງານກະສ ກາໍ (ທມີ 
PSAP) ປະຕ ບັດການ
ຕ ດຕາມການໄປຢ້ຽມຢາມ
ຊາວກະສ ກອນເພືິ່ອໃຫຸ້ຄໍາແນະ

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໄດຸ້ເຕືອນ
ຊາວກະສ ກອນກຽ່ວກັບ
ຄວາມສ່ຽງຂອງການນໍາໃຊຸ້
ສານເຄມີ ແລະການປູກພືດ
ຊະນ ດດ່ຽວ ຕໍໍ່ກັບຊີວະນາໆ
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ຂອງສານເຄມີ ແລະ ການປູກຝັງ
ຊະນ ດດ່ຽວຕໍໍ່ຊີວະນາໆພັນ. 
- ພຸ້ອມທງັການສົົ່ງເສີມ ແລະ ສະ
ໜອງທຶນໃຫຸ້ແກ່ກ ດຈະກໍາກະສ 
ກໍາ "ບັນຊີຂາວ" ທີິ່ປອດສານເຄ
ມ ີແລະ ເປັນມ ດກັບຊີວະນາໆ
ພັນ. 
- ສົົ່ງເສີມການປູກພືດຫ າຍຮູບ
ຫ າຍແບບ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມຄວາມຍືນ
ຍົງຜ່ານການຝຶກອບົຮົມ. 
- ເພືິ່ອແນໃສ່ຊຼຸກຍູຸ້ການພັດທະນາ

ແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ຊຼຸກຍູຸ້
ກົນໄກການເງ ນເພືິ່ອສົມທບົທຶນ
ຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. 

- ປະຕ ບັດການຕ ດຕາມການ
ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນເປັນ
ປະຈໍາ. 

ນໍາເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການປະ
ເມີນວ່າກ ດຈະກໍາທີິ່ໄດຸ້ຮັບທຶນ
ໄດຸ້ຖືກປະຕ ບັດຕົວຈ ງໂດຍຜູຸ້ທີິ່
ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີິ່ເລອືກ 
(ລວມທງັການນໍາໃຊຸ້ການປູກ
ພືດຫ າຍຊະນ ດ ແລະການ
ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ). 
ການຢ້ຽມຢາມເຫ ົົ່ານີັ້ຈະ
ປະກອບມີການໄປຢ້ຽມຢາມ
ພາກສະຫນາມ / ສວນ ແລະ
ເຮັດແບບສອບຖາມ. 
ສຸ້າງລະບົບຕ ດຕາມ ເພືິ່ອ
ຕ ດຕາມກົນໄກການເງ ນຂອງ
ພາກລັດ-ເອກະຊົນ. 

ພັນ ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ການປູກພືດຫ າຍຊະນ ດ. 

ຄວາມຮບັຮູຸ້
ກຽ່ວກບັການ
ບລໍ ການດຸ້ານ
ຊວີະນາໆພນັ 
ແລະລະບບົ
ນ ເວດ 

ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຼຸມຄັັ້ງທາໍ
ອ ດກັບຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນ
ອະນາຄົດ (FPIC), ຜູຸ້ປະຕ ບັດ
ໄດຸ້ແນະນໍາ ແລະອະທ ບາຍແນວ
ຄວາມຄ ດຂອງການບລໍ ການ
ລະບົບນ ເວດ ແລະການປົກປັກ
ຮັກສາຊີວະນາໆພັນເຊັົ່ນດຽວ
ກັນກັບການເຊືິ່ອມໂຍງກັບການ
ຜະລ ດເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງແບບຍືນ
ຍົງ. 

ກອງປະຊຼຸມເພືິ່ອການປກູ
ຈ ດສໍານຶກແມ່ນໄດຸ້ດໍາ
ເນີນໃນໄລຍະ FPIC1, 
ດັົ່ງນັັ້ນຂໍໍ້ມູນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງ FPIC ຖືກນໍາ
ໃຊຸ້ເພືິ່ອປະເມີນຂອບເຂດ
ຂອງການເຜີຍແຜ່. 

ບໍໍ່ມີການຫ ຼຸດຜ່ອນຈໍທີິ່ຈໍາ
ເປັນສະເພາະຢູ່ທີິ່ນີັ້, 

ເນືິ່ອງຈາກວາ່ FPIC 
ເປັນຂະບວນການທີິ່ຈໍາ
ເປັນທີິ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດກ່ອນ 
ເຊ ິ່ງຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການ
ເຂົັ້າຮ່ວມສູງສ ດໃນ
ໄລຍະການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ. 

ການກວດສອບ 
ແລະຂໍໍ້ຕກົລງົຄູ່
ຮວ່ມງານທ ລະ

ກ ດ. 

ທີມງານປົກປອ້ງພັດທະນາ
ເຄືິ່ອງມ ື"ການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມ
ງານທ ລະກ ດ" ທີິ່ຈະຖືກນໍາໃຊຸ້
ກັບທ ກໆ "ການຈັບຄູ່" / ບໍລ ສັດ
ລູກຄຸ້າທີິ່ມີທາ່ແຮງ. ການຜ່ານ
ຂັັ້ນຕອນການກວດກາແມ່ນຈໍາ
ເປັນກ່ອນທີິ່ຈະຕົກລົງກັບ
ໂຄງການ ແລະບລໍ ສັດໄດຸ້ຖືກນໍາ
ສະເຫນີໃຫຸ້ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ. 

ທີມງານກະສ ກາໍ (ທມີ 
PSAP) ປະຕ ບັດການ
ຕ ດຕາມການໄປຢ້ຽມຢາມ
ຊາວກະສ ກອນເພືິ່ອໃຫຸ້ຄໍາ
ແນະນໍາເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ
ການປະເມີນວາ່ກ ດຈະກໍາທີິ່
ໄດຸ້ຮັບທຶນໄດຸ້ຖືກປະຕ ບັດ
ຕົວຈ ງໂດຍຜູຸ້ທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດທີິ່ເລືອກ. ການ
ຢ້ຽມຢາມເຫ ົົ່ານີັ້ຈະປະກອບ
ມີການໄປຢ້ຽມຢາມພາກ
ສະຫນາມ / ສວນ ແລະ
ເຮັດແບບສອບຖາມ. 

ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໄດຸ້
ເຕືອນຊາວກະສ ກອນ
ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມ ີ
ແລະການປກູພືດຊະນ ດ
ດ່ຽວ ຕໍໍ່ກັບຊີວະນາໆ
ພັນ. 
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ການຈດັຫາ
ແນວພນັ ແລະ 
ວດັສະດ ປກູ 

ການຫາເມັດພັນຕຸ້ອງດໍາເນີນໄປ
ໃນແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະ ເພາະ
ແມ່ນການຈັດຫາເມັດພັນ ແລະ 
ອ ປະກອນການປູກຝງັ 

ຕ ດຕາມກວດກາແຫ ງ່ທີິ່ມາ
ຂອງແກ່ນ ແລະອ ປະກອນ
ການປູກ. 

ສົົ່ງຄືນບັນຫາຕ່າງໆ
ກັບແຫ ່ງທີິ່ມາຂອງ
ທຸ້ອງຖ ິ່ນໃຫຸ້ກັບທີມງານ
ກະສ ກໍາ. 

ການກວດສອບ 
ແລະຂໍໍ້ຕກົລງົຄູ່
ຮວ່ມງານທ ລະ

ກ ດ 

- ທີມງານປກົປອ້ງພັດທະນາ
ເຄືິ່ອງມ ື"ການກວດສອບຄູ່
ຮ່ວມງານທ ລະກ ດ" ເຊ ິ່ງຈະ
ຖືກນໍາໃຊຸ້ກັບທ ກໆ "ທຶນ
ສົມທົບຊ່ວຍເຫ ືິ່ອລຸ້າ" / 
ບໍລ ສັດລງົທຶນທີິ່ມທີ່າແຮງ. 
ການຜ່ານຂະບວນການ
ກວດກາແມ່ນຕຸ້ອງການກ່ອນທີິ່
ຈະມີຂໍໍ້ຕົກລງົໃດໆກັບ
ໂຄງການ. 
 

- ເນືັ້ອໃນຂອງຂໍໍ້ຕກົລງົລະຫວາ່ງ
ໂຄງການ ແລະ “ບລໍ ສັດສະໜອງ
ທຶນ” ໄດຸ້ລະບ ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ
ມາດຖານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ດຸ້ານຊີວະນາໆພັນ ເຊັົ່ນ: ໃນບົດ
ສະເໜີການສະໜອງທຶນ: “ໃນ
ເນືັ້ອທີິ່ດ ນທີິ່ນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການປກູ
ພືດປະສົມປະສານ ແລະ ປ່າໄມຸ້
ບຸ້ານ, 70% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ດ ນຈະ
ຖືກຈັດສັນໃຫຸ້ເປັນອ ດສາຫະກໍາ. 
ຕົັ້ນໄມຸ້, 20% ຈະເປັນເຂດກັນຊນົ 

ແລະຢ່າງໜຸ້ອຍ 10% ຂອງຊະນ ດ
ຕົັ້ນໄມຸ້ທີິ່ປູກແລຸ້ວຈະເປັນຊະນ ດ
ພືດກໍາເນີດໃນປະເທດລາວ 
(PS6)" (ເບ ິ່ງບົດສະເໜີການສະ

ໜອງທຶນ, G.1.3) 

ການຕ ດຕາມການປະຕ ບັດ
ວຽກງານຂອງບລໍ ສັດທຶນ
ສົມທົບຊ່ວຍເຫ ືິ່ອລຸ້າ 
ສາມາດເຮັດໄດຸ້ໂດຍທມີ
ງານ PSAP ແລະ 

VFMP ໃນລະຫວາ່ງການ
ຕ ດຕາມວຽກງານຂອງ
ພວກເຂົາ. ຈະຕຸ້ອງມີການ
ປຶກສາຫາລືກບັນາຍບຸ້ານ 
ແລະ ຊາວບຸ້ານຄືກັນ. 

ສໍາລັບບລໍ ສັດທີິ່ໄດຸ້ຮັບ
ທຶນສົມທບົຊ່ວຍເຫ ືອລຸ້າ
, ມາດຕະການລົງໂທດ
ສາມາດລະບ ໄວຸ້ໃນ
ເອກະສານການ
ສະຫນອງທຶນ ແລະ
ສັນຍາ / ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງ
ພວກເຂົາ ເຊີິ່ງຄວນໄດຸ້
ຮັບການບັງຄັບໃຊຸ້ໂດຍ
ຜ່ານຂັັ້ນຕອນທາງດຸ້ານ
ກົດຫມາຍຖຸ້າຫາກມີ
ກໍລະນີເກີດຂືັ້ນ. 

ລກັສະນະ
ສະເພາະຂອງ
ການຂະຫຍາຍ
ຢາງພາລາ 

ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າ, ໂດຍຜ່ານການ
ບໍລ ການການຂະຫຍາຍ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມ, ການປກູຝງັ 
ແລະ ການປູກພືດແບບປະສົມ
ແມ່ນໄດຸ້ດໍາເນີນການເພືິ່ອ
ປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງດ ນ, 
ສຸ້າງລາຍຮັບຫ າກຫ າຍຂອງເຈົັ້າ
ຂອງຂະຫນາດນຸ້ອຍ ແລະ ເພືິ່ອ

ຕ ດຕາມປະເພດທີິ່ດ ນທີິ່ໃຊຸ້
ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການປູກ
ຢາງພາລາ ແລະ ການປູກ
ພືດແບບປະສົມ (ຕາມ
ເງືິ່ອນໄຂທີິ່ກາໍນົດໄວຸ້ໃນ
ບັນຊີຂາວ). 

ສະເໜີບັນຫາໃດໆກັບ
ການຈັດຫາໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ
ໃຫຸ້ແກ່ທີມງານກະສ ກາໍ. 
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ຄວາມປອດໄພດຸ້ານສະບຽງ
ອາຫານ. 
ພຽນແຕ່ນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາເທົົ່າ
ນັັ້ນ, ບໍໍ່ແມ່ນດ ນປ່າເພືິ່ອປູກ
ຢາງພາລາ ແລະ ບໍໍ່ສົົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່. 

 
ວ ທີການຄ ຸ້ມຄອງການປົກປອ້ງເພີິ່ມເຕີມ. 
ໃນລະດັບໂລກ, ໂຄງການແມ່ນສົົ່ງເສີມການອະນ ລັກປ່າໄມຸ້ ແລະ ກະສ ກໍາປາ່ໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ເຊ ິ່ງມຜົີນສະທຸ້ອນໂດຍກົງໃນ

ການປົກປອ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ຊີວະນາໆພັນ (ຊະນ ດພັນ) ທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວໃຫຸ້ຈະເລີນເຕີບໂຕ. ອັນນີັ້ແມ່ນກົງກັນຂຸ້າມກັບກ ດຈະກໍາ / 

ການລງົທຶນທີິ່ຈະນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍພືັ້ນທີິ່ປາ່ໄມຸ້, ດັົ່ງນັັ້ນຈຶິ່ງຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການຕ ດຕາມ ແລະຄວບຄ ມຢ່າງລະອຽດກວາ່. 

ເນືິ່ອງຈາກລັກສະນະຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ, ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງບໍໍ່ຄວນຖືກເບ ິ່ງວ່າເປັນການປົກປ້ອງໃນປັດຈ ບັນ, ແຕ່ເປັນຜົນ
ມາຈາກໂຄງການອະນ ລັກນີັ້ຫ າຍກວ່າ. 
 

ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເນືິ່ອງຈາກການປະເມີນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຂໍໍ້ມູນສະເພາະຂອງບຸ້ານກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີິ່ມີຢູ່ໃນ

ທຸ້ອງຖ ິ່ນແມ່ນໄດຸ້ຖືກເກັບກາໍໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ PLUP ແລະ VFMP. ການສໍາຫ ວດພືັ້ນຖານແມ່ນໄດຸ້ຮັບ

ການດໍາເນີນການກ່ຽວກັບເຄືິ່ອງປາ່ຂອງດົງ ແລະສັດປ່າທີິ່ມີຢູ່ ໃນຊ່ວງດໍາເນີນ PLUP. ນອກຈາກນີັ້, ວ ທກີານ “ຍ່າງຂຸ້າມ
ຜ່ານ” ແລະ “ຈ ດສັງເກດການ” ແມ່ນໃຊຸ້ເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ບຸ້ານ 
(VFMP). 

 
ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮມົໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານວ ຊາການຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ໃຫຸ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈດີຂຶັ້ນກ່ຽວ
ກັບການປົກປກັຮັກສາຊີວະນາໆພັນ (ຕົວຢ່າງ: ເມືິ່ອເຂາົເຈົັ້າສົົ່ງເສີມການປກູຢາງພາລາ ຫ  ື ສວນກຸ້ວຍເປັນກາງຕໍໍ່
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ). ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວ, ຊີວະນາໆພັນໄດຸ້ຖືກພ ຈາລະນາ / ຝັງຢູ່ໃນບົດແນະນໍາຂອງທ ກຂົງເຂດວຽກງານທີິ່ສໍາຄນັ 

FPIC / PLUP / VFMP / PSAP, ເຊ ິ່ງປະກອບມກີານຝຶກອບົຮົມຂອງທີມງານ (ກ່ອນການປະຕ ບັດ) ແລະການປະຕ ບັດ

ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕົວເອງ. ເປັນທີິ່ໜຸ້າສັງເກດ, ແຕ່ບໍໍ່ພຽງແຕ່ເທົົ່ານັັ້ນ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດຸ້ານຊີວະນາໆພັນ ຕຸ້ອງໄດຸ້
ຮັບການພ ຈາລະນາໃນການກໍານົດເຂດແດນໃນທ ກລະດັບ ແລະ ຮວມຢູ່ໃນການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນທ ກປະເພດ ໂດຍ
ສະເພາະການວາງແຜນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້. 
 

ເພືິ່ອໃຫຸ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈເລ ກເຊ ິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີິ່ຕ ດພັນກັບການປູກຢາງພາລາ, ການຈັດຫາແນວພັນ ແລະ ວັດສະດ ປູກ 

ແລະ ທ ລະກ ດກະສ ກໍາຂະໜາກໜຸ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ກະລ ນາເບ ິ່ງພາກທີ 5.3.5 ຂອງເອກະສານການປະ

ເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESIA). 

 
ໄລຍະເວລາ 
ການຝຶກອົບຮົມຂອງທມີງານກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄ ດການບລໍ ການດຸ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະລະບົບນ ເວດ ເກີດຂຶັ້ນກ່ອນການ

ປະຕ ບັດໃດໆ. (ປ ີ1, ພຸ້ອມກັບການຝຶກອົບຮົມ FPIC, ກ່ອນທີິ່ຈະພົບກັບກ ່ມປະຊາກອນເປົື້າໝາຍຄັັ້ງທາໍອ ດ). 

ການປູກຈ ດສໍານຶກໃຫຸ້ປະຊາກອນເປົື້າຫມາຍເລີິ່ມຕົັ້ນໂດຍກົງໃນເວລາຕ ດຕໍໍ່ຄັັ້ງທາໍອ ດ (FPIC) ປ ີ1 
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ການສົົ່ງເສີມການປະຕ ບັດທີິ່ເປັນມ ດກັບຊີວະນາໆພັນ ຍງັສືບຕໍໍ່ໃນໄລຍະໂຄງການທງັໝົດ. 
ການຈຸ້າງທີິ່ປຶກສາທ ລະກ ດກະສ ກໍາ (ເດືອນພຶດສະພາ 2022 - ເດືອນທັນວາ 2023) ແລະການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ເຮັດ
ໜຸ້າທີິ່ກອ່ນທີິ່ຈະຕົກລົງກັບຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ. 
ການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມງານເກີດຂຶັ້ນໃນປີ 2-3 ກອ່ນທີິ່ຈະມຂີໍໍ້ຕົກລງົໃດໆ, ບໍໍ່ວາ່ຈະເປັນການຈັບຄູຂ່ອງຄູ່ຮ່ວມງານທຶນສົມທົບ
ຊ່ວຍເຫ ືິ່ອລຸ້າ. 
 
ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ 
ຂໍໍ້ມູນຄູ່ຮ່ວມງານ 

ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU) ແລະ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ (PPMU) 

ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາພາກສະໜາມ ລວມທັງການເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ. 

 

ຂໍໍ້ມູນແຜນງານ  

ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ  (ທີມງານປກົປ້ອງສັງຄມົ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ) 

ທີິ່ປກຶສາທ ລະກ ດກະສ ກາໍ: “ສະໜອງມາດຕະການພັດທະນາທ ລະກ ດໃຫຸ້ແກ່ບັນດາວ ສາຫະກ ດກະສ ກໍາຂະໜາດໜຸ້ອຍ ແລະ 

ກາງທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຊຼຸກຍູຸ້ການລງົທຶນພາກເອກະຊົນໃນລະບບົຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າ” ເພືິ່ອກໍານົດ, ກວດກາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເອກະຊົນ. 

 
ຕວົຊີັ້ວດັ (ລວມທງັເປົື້າຫມາຍ ແລະວ ທກີານເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູ) 

- ການປູກຈ ດສໍານຶກກຽ່ວກັບແນວຄວາມຄ ດຂອງການບລໍ ການລະບບົນ ເວດແມ່ນສະຫນອງໃຫຸ້ຢູ່ໃນທ ກບຸ້ານເປົື້າ

ຫມາຍ ແລະການເຂົັ້າຮ່ວມຫ າຍທີິ່ສ ດທີິ່ເປັນໄປໄດຸ້ (ບັນຊີລາຍຊືິ່ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ FPIC1 = ຈໍານວນປະຊາຊົນເຂົັ້າເຖີງ

ໄດຸ້ໂດຍການຮັບຮູຸ້ການບໍລ ການລະບົບນ ເວດ) 
- ເຄືິ່ອງມກືານຄັດເລອືກຄູ່ຮ່ວມງານໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັັ້ງຂືັ້ນ 
- ມີພຽງແຕ່ຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ມີທາ່ແຮງທີິ່ໄດຸ້ຜ່ານການກວດກາຄູ່ຮ່ວມງານຈືິ່ງສາມາດຕົກລົງກັບໂຄງການໄດຸ້. (ຄູ່ຮ່ວມ

ທ ລະກ ດທີິ່ມປີະຫວັດກ່ຽວກັບບັນຫາແຜນຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ (ESMP) ບໍໍ່ໄດຸ້ຖກືເລືອກສໍາລັບ

ການຮ່ວມມືກັບໂຄງການ) 

- "ໃນເນືັ້ອທີິ່ດ ນທີິ່ນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການປູກຝງັ ແລະ ປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ, 70% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ດ ນຈະຈັດສັນໃຫຸ້ຕົັ້ນໄມຸ້ອ ດສາຫະກ າ

, 20% ຈະເປັນເຂດກັນສົນ ແລະ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 10% ຂອງປະເພດຕົັ້ນໄມຸ້ທີິ່ປູກແລຸ້ວຈະເປັນພືດກ າເນີດຂອງປະເທດ

ລາວ (PS6)" (Ref. ຕົວຊີັ້ວັດ AME 656, FP G.1.3 ວ ທີການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ) 

- ການປູກພືດຊະນ ດດ່ຽວ (monocropping) ຫນຸ້ອຍກວ່າ 30% ຂອງ «ບ ລ ມະສ ດ 2 ຂອງ PSAP» ພືັ້ນທີິ່ (ເພືິ່ອ

ຕ ດຕາມຕົວຢ່າງຂອງຊາວກະສ ກອນ PSAP ກັບກ ດຈະກໍາທີິ່ສຸ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ) 
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9.7. ການປະຕ ບດັ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 7: ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ  

ຈ ດປະສງົ 

ຈ ດປະສົງຕົັ້ນຕໍຂອງການປະຕ ບັດນີັ້ແມ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າດຸ້ານສ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕ ບັດທ ກໆກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ, ພະນັກງານ, ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແລະທີິ່

ປຶກສາບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກອັນຕະລາຍໃນໄລຍະການເຮັດວຽກສໍາລັບໂຄງການນີັ້. 
 

 

ກ ດຈະກໍານີັ້ປະກອບມ:ີ 
• ບໍໍ່ນໍາໃຊຸ້ສານເຄມອີັນເນືິ່ອງຈາກວາ່ໂຄງການສ ມໃສ່ການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມັນສ ຂະພາບ (ເບ ິ່ງການປະຕ ບັດ 

7: ຊີວະນາໆພັນ). 
• ການກໍານົດປະເພດຂອງສານເຄມທີີິ່ໃຊຸ້ເລືັ້ອຍໆໃນຊຼຸມຊົນໃນຂອບເຂດເປົື້າໝາຍໂຄງການ. 
• ການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານ ແມ່ນຕຸ້ອງປະຕ ບັດຕາມມາດຕະການກຽ່ວກັບສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ  
• ການຄັດເລືອກບຸ້ານເປົື້າໝາຍແມນ່ຕຸ້ອງຫ ີກເວັັ້ນຂອບເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທັນແຕກ 
• ການປະຕ ບັດຕາມຂັັ້ນຕອນການປອ້ງກັນກຽ່ວກັບຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທັນແຕກ 

 
ຄວາມເປນັມາຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງ 
ຄວາມເປັນມາໂດຍລວມ 
ການປະຕ ບັດດຸ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພນີັ້ມີຈ ດປະສົງເພືິ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າບໍໍ່ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ
ແລະ ກ ດຈະກໍາມີສ ຂະພາບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ. 
ຊີວ ດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບຸ້ານບໍໍ່ຄວນຕົກຕໍໍ່າລງົຍຸ້ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ. ຈ ດຕົັ້ນຕໍແມ່ນກົງກັນຂຸ້າມ: ປັບປ ງຊີວ ດ
ການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນຂະນະທີິ່ປກົປັກຮັກສາທາໍມະຊາດ. ການປະຕ ບັດນີັ້ແມ່ນກ່ຽວຂຸ້ອງຢ່າງໃກຸ້ຊ ດກັບການປະຕ ບັດງານ 
7: ຊີວະນາໆພັນ. 

 

ຫ ັກການຕໍໍ່ໄປນີັ້ຖືກນໍາໃຊຸ້ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຈ ດປະສົງຂອງການປະຕ ບັດງານ ແລະ ໂຄງການ: 

• ສະໜອງຂໍໍ້ມູນຊັດເຈນກ່ຽວຄວາມສ່ຽງຂອງການນໍາໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ສານເຄມີອືິ່ນໆ, ກຽ່ວກັບການປູກພືດ
ແບບດ່ຽວ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະຕ ບັດກະສ ກາໍອືິ່ນໆ. ໂຄງການຈະບໍໍ່ສະຫນອງການຝຶກອບົຮົມການນໍາໃຊຸ້
ສານເຄມີ ແຕ່ຈະສ ມໃສ່ການປະຕ ບັດກະສ ກໍາທີິ່ບໍໍ່ມີສານເຄມີ. 

• ການຄັດເລືອກບຸ້ານເປົື້າໝາຍແມນ່ຕຸ້ອງຫ ີກເວັັ້ນຂອບເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທັນແຕກ 
• ການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານ ແມ່ນຕຸ້ອງປະຕ ບັດຕາມມາດຕະການກຽ່ວກັບສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ  

 
ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ເກີດຂຶັ້ນໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ  

• ການສົົ່ງເສີມກະສ ກາໍອາດເຮັດໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ຫ ື ຢາຂຸ້າຫຍຸ້າທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແຕ່ຜົນກະທົບນີັ້

ແມ່ນຍາກທີິ່ຈະວັດແທກໄດຸ້.  ຈ-ຄປຊ ສາມາດຕ ດຕາມ ແລະ ພະຍາຍາມປອ້ງກັນການໃຊຸ້ສານເຄມທີີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ທີິ່

ຈະເປັນຜົນມາຈາກກ ດຈະກໍາ (PSAP ແລະ ການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດແມ່ນບໍໍ່ມີສານເຄມີ), ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ

ໂຄງການບໍໍ່ໄດຸ້ວາງແຜນ ຫ  ື ຈະສາມາດຄວບຄ ມໄດຸ້. ໂຄງການທັງໝົດທີິ່ສາມາດແນະນໍາ ແລະ ສອນ; ພຽງແຕ່

ລັດຖະບານມີຄວາມສາມາດໃນການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດລະບຽບອງີຕາມ UNI. 

• ຊາວບຸ້ານໃນທັງ 3 ບຸ້ານໄດຸ້ຖືກຢ້ຽມຢາມ ໃນລະຫວາ່ງການປຶກສາຫາລື ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 
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(ແຕ່ລະບຸ້ານໃນແຂວງອ ດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລ ີແລະ ຫົວພັນ) ໄດຸ້ກາ່ວເຖ ງບັນຫາການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມທີີິ່ບໍໍ່ຖືກລະບຽບ 
ແລະ ເກີນຂອບເຂດ. ບັນດາບຸ້ານທີິ່ໄປຢ້ຽມຊມົໄດຸ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຕໍໍ່ການນໍາໃຊຸ້ຜະລ ດຕະພັນເຄມີ
ເພືິ່ອຊຼຸກຍູຸ້ການຜະລ ດກະສ ກາໍ ເຊ ິ່ງສົົ່ງຜົນໃຫຸ້ດ ນເສືິ່ອມໂຊມ. ພວກເຂົາເຈົັ້າຍງັສະແດງຄວາມບໍໍ່ເຫັນດີທີິ່ຈະມີການ
ຜະລ ດກະສ ກໍາແບບເຊ ງດ່ຽວໃນຂງົເຂດດັົ່ງກ່າວ.  

• ໂຄງການອາດຈະຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດໂດຍບໍໍ່ຮູຸ້ຕົວວາ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ ດຈະກໍາທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ຕົວຢ່າງ: 
ສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາໃນແບບທີິ່ພາໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານໃຊຸ້ສານເຄມີໃນປະລ ມານເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ໃຊຸ້ສານເຄມີແບບບໍໍ່ປອດໄພ. ທີິ່ຜ ດ
ກົດໝາຍລາວ). ນີັ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດສູງຫ ືການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມທີີິ່ບໍໍ່ມີການຄວບຄ ມ (ໂດຍ
ບໍໍ່ມີການເຂົັ້າໃຈເຕັກນ ກການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ເຫມາະສົມແລະປະລ ມານ). 

ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ 
• ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງຈາກລະບົບຊົນລະປະທານ, ການປູກພືດ, ລະບົບການຜະລ ດອາຫານສັດ ແລະ 

ການລຸ້ຽງສັດ, ລວມທງັການໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດ (ເອກະສານໂຄງການຫ ຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກຸ້ວ). 
• ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ອ ປະຕ ເຫດທີິ່ເກີດຈາກ ລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທັນແຕກ ທີິ່ກວດບໍໍ່ພົບໃນເມືິ່ອກອ່ນ. 

 
ຂະບວນການຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງ 
ກອບການຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງຕົັ້ນຕໍ 

ລກັສະນະຂອງ
ການຄ ຸ້ມຄອງ 

ການຫ ຼຸດຜອ່ນລວ່ງໜຸ້າ 
ການຕ ດຕາມ 

(+ ທີິ່ມາຂອງຂໍໍ້ມນູ) ການຫ ຼຸດຜອ່ນ 

 
ຄວາມຮບັຮູຸ້ອນັຕະ
ລາຍຊວີະພາບ 

ໃນລະຫວ່າງການປະຕ ບັດ PSAP, ຈໍາ
ເປັນຕຸ້ອງໄດຸ້ສຸ້າງຄວາມຮັບຮູຸ້ກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບຂອງສານເຄມີຕໍໍ່ສ ຂະພາບ
ແລະຊີວະນາໆພັນ. 

PSAP ຕ ດຕາມ ແລະ 
ຢ້ຽມຢາມຊາວກະສ ກອນ. 

ເຕືອນຊາວກະສ ກອນກ່ຽວກັບ
ຄວາມສ່ຽງຂອງການນໍາໃຊຸ້ສານເຄ
ມີແລະການປູກພືດເຊ ງດ່ຽວຜ່ານ
ເຄືິ່ອງມືຂອງ PSAP/VFMP 

 ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໄດຸ້ຮັບການ
ສະຫນັບສະຫນູນເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການບໍໍ່ໃຊຸ້
ສານເຄມີ. ນີັ້ແມ່ນເງືິ່ອນໄຂທີິ່ສໍາຄັນສໍາ
ລັບການເຂົັ້າຮ່ວມໃນ PSAP. ພວກ
ເຂົາເຈົັ້າສົົ່ງເສີມການປູກຈ ດສໍານຶກກ່ຽວ
ກັບຜົນກະທົບຂອງສານເຄມີແລະ
ອັນຕະລາຍຂອງການນໍາໃຊຸ້ເກີນຜ່ານ
ການຝຶກອົບຮົມ. 

ກະສ ກໍາທີິ່ດ ີແລະ 
ຍນືຍົງ 

ສະໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານ
ທາງດຸ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການນໍາໃຊຸ້
ສານເຄມີເຂົັ້າໃນການກະເສດໃນລາວ. 

PSAP ຕ ດຕາມ ແລະ 
ຢ້ຽມຢາມຊາວກະສ ກອນ. 

ເຕືອນຊາວກະສ ກອນກ່ຽວກັບ
ຄວາມສ່ຽງຂອງການນໍາໃຊຸ້ສານເຄ
ມີ ແລະ ການປູກພືດເຊ ງດ່ຽວຜ່ານ
ເຄືິ່ອງມືຂອງ PSAP/VFMP 

 

ໃຫຸ້ຄວາມຮູຸ້ກ່ຽວກັບເຕັກນ ກການກະສ 
ກໍາເຊັົ່ນ: ກະສ ກໍາອ ນຊີ, ແລະ ການເຂົັ້າ
ເຖ ງຕະຫ າດ. 

ການຫ ກີລຽ່ງ
ລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທນັ

ແຕກ 

ມາດຕະການປ້ອງກັນທີິ່ມີປະສ ດທ ຜົນທີິ່
ສ ດແມ່ນໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງການເຂົັ້າເຖ ງ
ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບ່ອນທີິ່ ລະເບີດ
ທີິ່ບໍໍ່ທັນແຕກ ໄດຸ້ຖືກເກັບກູຸ້, ແລະ ບ່ອນ
ທີິ່ ລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທັນແຕກ ອາດຈະຍັງມີຢູ່
ໃນພືັ້ນທີິ່. 

ຖຸ້າມີລາຍງານອ ບັດເຫດກ່ຽວ
ກັບລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ. 

ສົນທະນາກົນໄກໆເພືິ່ອສືບຕໍໍ່ເຮັດ
ວຽກ ຈ-ຄປຊ ຢູ່ໃນບຸ້ານນີັ້. 
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ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະປະຕ ບັດຕາມຂັັ້ນ
ຕອນການປົກປ້ອງທີິ່ວາງອອກໂດຍ
ລັດຖະບານລາວ, ຊຶິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ
ສະຖານທີິ່ໂຄງການຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການ
ຢ ນຢັນຢ່າງຈະແຈຸ້ງກ່ຽວກັບ ລະເບີດທີິ່
ບໍໍ່ທັນແຕກ ກ່ອນທີິ່ຈະດໍາເນີນກ ດຈະ
ກໍາຕ່າງໆ. 

ບຸ້ານທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຈາກລະເບີດບໍໍ່ທັນ
ແຕກຈະບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກເລືອກໃຫຸ້ເຂົັ້າເປັນສ່ວນ
ໜຶິ່ງຂອງໂຄງການ. 
ຂັັ້ນຕອນກ່ຽວກັບ UXO ທີິ່ສາມາດເບີິ່ງ
ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 4 ແມ່ນຈະຖືກ
ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢູ່ໃນທ ກສະຖານທີິ່ ທີິ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງ. 
 

ຖຸ້າມີລາຍງານອ ບັດເຫດກ່ຽວ
ກັບລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ. 
ຖຸ້າຂັັ້ນຕອນ UXO ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຖືກຈັດ
ຕັັ້ງປະຕ ບັດຈະມີການລາຍງານ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 

ສົນທະນາກົນໄກໆເພືິ່ອສືບຕໍໍ່ເຮັດ
ວຽກ ຈ-ຄປຊ ຢູ່ໃນບຸ້ານນີັ້. 

ເຄາົລບົ ມາດ
ຕະການດຸ້ານ
ສ ຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ
ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ 

ສົົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າທີິ່ເປັນມ ດ
ກັບສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ, ຮັບປະກັນການກວດ
ສອບຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດ ລວມມີການກວດ
ສອບຄວາມພາກພຽນຕໍໍ່ນະໂຍບາຍ ແລະ
ການປະຕ ບັດດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມຂອງຄູ່
ຮ່ວມທ ລະກ ດທີິ່ມີທ່າແຮງ. ທີມງານປົກ
ປ້ອງພັດທະນາ "ການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມ
ງານທ ລະກ ດ" ເຄືິ່ອງມືທີິ່ຈະຖືກນໍາໃຊຸ້ກັບ
ທ ກໆ "ການຈັບຄູ່".  ການຜ່ານຂັັ້ນຕອນ
ການກວດກາແມ່ນຈໍາເປັນກ່ອນທີິ່ຈະ
ຕົກລົງກັບໂຄງການ ແລະ ບໍລ ສັດໄດຸ້
ຖືກນໍາສະເຫນີໃຫຸ້ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງໂຄງການ. ຫນຶິ່ງໃນເປົື້າຫມາຍຕົັ້ນຕໍ
ຂອງການກວດກາແມ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນ
ສ ຂະພາບແລະມາດຕະການຄວາມປອດ
ໄພຈະໄດຸ້ຮັບການເຄົາລົບແລະສົົ່ງເສີມ. 

ການຕ ດຕາມການປະຕ ບັດ
ວຽກງານຂອງບໍລ ສັດ  
ສາມາດເຮັດໄດຸ້ໂດຍທີມງານ 
PSAP ແລະ VFMP ໃນ
ລະຫວ່າງການຕ ດຕາມຂອງ
ພວກເຂົາ. ຈະຕຸ້ອງມີການ
ປຶກສາຫາລືກັບນາຍບຸ້ານ 
ແລະ ຊາວບຸ້ານຄືກັນ. 

ສໍາລັບບໍລ ສັດທີິ່ໄດຸ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫ ືອລຸ້າທີິ່ກົງກັນ, ສາມາດ
ລົງໂທດກ່ຽວກັບການສະຫນອງທຶນ
ຂອງພວກເຂົາແລະສັນຍາ / ຂໍໍ້
ຕົກລົງຄວນໄດຸ້ຮັບການບັງຄັບໃຊຸ້
ໂດຍຜ່ານຂັັ້ນຕອນທາງດຸ້ານ
ກົດຫມາຍຖຸ້າຄວາມຕຸ້ອງການເກີດ
ຂືັ້ນ. 
ເຄືິ່ອງມື PSAP/VFMP 

 
ວ ທີການຄ ຸ້ມຄອງການປົກປອ້ງເພີິ່ມເຕີມ 

• ການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມທ ລະກ ດແມ່ນເຮັດເພືິ່ອປົກປອ້ງຫ າຍບັນຫາຄື: ຜົນກະທບົທາງລົບຕໍໍ່ຊີວະນາໆພັນ, ການນໍາໃຊຸ້

ສານເຄມີ, ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຕໍໍ່ສັງຄົມ (ການລວມກ ່ມຊົນເຜົົ່າ). 
• ການສະເໜີ ແລະ ການຄັດເລືອກບຸ້ານແມ່ນເຮັດໂດຍລັດຖະບານ. ພືັ້ນທີິ່ເປົື້າໝາຍທງັໝົດໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກ 

ລັດຖະບານວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່າທີິ່ຈະເກີດລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ. 
- ແຜນທີິ່ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງໂດຍລັດຖະບານຕາມສະເພາະຂອງແຕ່ລະສະຖານທີິ່ 

- ມາດຕະຖານ ໄດຸ້ຖືກລວມເຂົັ້າໃນວ ທີການຄັດເລອືກບຸ້ານ ແລະ ທ ກໆບຸ້ານທີິ່ເລືອກແມ່ນໄດຸ້ຮັບການຢັື້ງຢ ນ
ຈາກລັດຖະບານ ໂດຍພ ຈາລະນາຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ. 

- ໃນກລໍະນີທີິ່ບໍໍ່ສາມາດຫ ີກລຽ່ງໄດຸ້, ແລະ ໂຄງການຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນບຸ້ານທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດບໍໍ່

ທັນແຕກ ທີິ່ຖກືພ ຈາລະນາວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ, ຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕ ບັດຕາມ “ຂັັ້ນຕອນກຽ່ວກບັ ສະຖານທີິ່ທີິ່ມ ີ
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UXO ແລະ ຂໍໍ້ມູນຫຍໍໍ້ກຽ່ວກັບຄວາມປອດໄພ”, ທີິ່ສາມາດເບີິ່ງໄດຸ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 4, ຕາບໃດ 

ທີິ່ກ ດຈະກໍາທໍາອ ດ ຂອງງ ໂຄງການ ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຢູ່ໃນບຸ້ານທີິ່ໄດຸ້ກາ່ວ. 

- ຖຸ້າມີກລໍະນີເກີດອ ບັດເຫດຈາກລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ ກໍໍ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ປຶກສາຫາລກືັນວ່າ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບດັ ຈ-ຄປຊ 
ຈະສືບຕໍໍ່ຢູ່ໃນບຸ້ານນີັ້ ຫ ື ບໍໍ່. 

 
ກອບເວລາ 

• ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່າຈາກ ລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທນັແຕກ ໄດຸ້ຢ ນຢັນກ່ອນທີິ່ຈະມີກ ດຈະກໍາໃດໆເກີດຂຶັ້ນ (ລວມທັງ FPIC). 

• ການຈຸ້າງທີິ່ປຶກສາດຸ້ານທ ລະກ ດກະສ ກໍາ (ເດືອນພຶດສະພາ 2022 ຫາ ເດືອນທັນວາ 2023) ແລະ ການຄັດເລືອກຄູ່
ຮ່ວມງານກ່ອນທີິ່ຈະຕົກລງົເຮັດສັນຍາກັບຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ. 

• ການສົົ່ງເສີມການກະສ ກໍາທີບໍໍ່ນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. 
 
ໜຸ້າທີິ່ຮບັຜ ດຊອບ 
ພາກສ່ວນຄູ່ຮ່ວມງານ 

• ອໍານາດການປກົຄອງເມືອງຄັດເລອືກບຸ້ານທີິ່ມຄີວາມສ່ຽງຕໍໍ່າຈາກລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ, ດັົ່ງທີິ່ກາ່ວໄວຸ້ໃນເອກະສານ 
“ເງືິ່ອນໄຂການຄັດເລືອກບຸ້ານ”. ບ່ອນທີິ່ມີແຜນທີິ່ທີິ່ກ່ຽວພັນກັບລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທັນແຕກໄດຸ້ຖືກຈັດໃຫຸ້ຢູ່ໃນໂຄງການ. 

• ຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
• ພະແນກກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແຂວງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແຂວງ, ຫຸ້ອງການ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ເມອືງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ 
• ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຕົວແທນ ສະຫະພັນແມ່ຍ ງລາວ ແລະ ແນວລາວສຸ້າງຊາດ 

 
ພາກສ່ວນແຜນງານ 

• ອົງການພັດທະນາ ຂອງເຢຍລະມນັ 
• ທີິ່ປກຶສາທ ລະກ ດກະສ ກາໍ: “ສະໜອງມາດຕະການພັດທະນາທ ລະກ ດໃຫຸ້ແກ່ ຫົວໜ່ວຍທ ລະກ ດຂະໜາດຍ່ອຍ 

ນຸ້ອຍ ກາງໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ເລັົ່ງລັດການລົງທຶນພາກເອກະຊົນໃນລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄາ່” ເພືິ່ອກາໍນົດ, ກວດຫາ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ. 

• ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 
 
ຕວົຊີັ້ວດັ (ລວມທງັເປົື້າຫມາຍ ແລະ ວ ທກີານເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູ) 

• ຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກຕໍໍ່າ ໄດຸ້ຮັບການຢ ນຢັນຈາກລັດຖະບານໃນທ ກບຸ້ານ ກອ່ນທີິ່ຈະເລີິ່ມເຮັດວຽກ. 
• ການເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນພືັ້ນຖານການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີສໍາເລັດໃນແຕ່ລະບຸ້ານ; 

• 50% ຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ການຜະລ ດກະສ ກໍາແບບຍືນຍງົ ໂດຍບໍໍ່ທາໍລາຍປາ່ໄມຸ້ (PSAP) ເຂົັ້າໃຈຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການໃຊຸ້ສານເຄມ ີ

• ການປະເມີນການໃຊຸ້ສານເຄມີຂອງຊາວບຸ້ານຍັງບໍໍ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກກ ດຈະກໍາທີິ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍໂຄງການ 
• ສຸ້າງບັນຊີລາຍການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານ. 
• ຄູ່ຮ່ວມງານທີິ່ມີທາ່ແຮງທີິ່ໄດຸ້ຜ່ານບັນຊີລາຍຊືິ່ການກວດສອບສາມາດເຂົັ້າໄປໃນຂໍໍ້ຕົກລງົກັບໂຄງການ, ຄູ່ຮ່ວມງານ

ທ ລະກ ດທີິ່ມບີັນທຶກການຕ ດຕາມ ຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ຖຸ້າບໍໍ່ນອນໃນເງືິ່ອນໄຂ ແມ່ນຈະບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກ
ເລືອກເພືິ່ອຮ່ວມມືກບັໂຄງການ. 
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9.8. ການປະຕ ບດັ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 8: ຄວາມສຽ່ງທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກບັການປບັຕວົ 

ແລະ ການຫ ຼຸດຜອ່ນການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟາ້ອາກາດ 
ຈ ດປະສງົ 

ຈ ດປະສົງຕົັ້ນຕໍຂອງການປະຕ ບັດນີັ້ແມ່ນເພືິ່ອປົກປອ້ງ ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ
ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການປຽ່ນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. 

 

ກ ດຈະກໍານີັ້ປະກອບມ:ີ  
• ຮັກສາລະບົບນ ເວດທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
• ຮັກສາຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ 

 
ຄວາມເປນັມາ 

ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດໃນພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງລວມທງັເນືັ້ອທີິ່ໂຄງການ, ອງີຕາມສະຖານະການ, ຕົວ

ແບບ ແລະ ມາດຕະຖານທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຫັນໄດຸ້ວ່າເຂດລ ່ມແມນໍ່ໍ້າຂອງຈະມີອ ນຫະພູມເພີິ່ມຂຶັ້ນລະຫວ່າງ 0.01 ຫາ 0.036 

ອົງສາເຊ ຕໍໍ່ ປ.ີ ຮູບແບບຂອງຝົນມີການປ່ຽນແປງ, ຊີັ້ໃຫຸ້ເຫັນເຖ ງປະລ ມານຝົນທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນເຊ ິ່ງ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງໃຫຸ້ເກີດສະພາບ

ແຫຸ້ງແລຸ້ງ ແລະ ລະດູແລຸ້ງທີິ່ແກ່ຍາວກວາ່ປົກກະຕ , ແລະ ການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງເຫດການສະພາບອາກາດຮຸ້າຍແຮງເຊັົ່ນ: ໄຕຸ້ຝ ່ນ. 

 

ຜົນກະທົບທາງລົບທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈ 
ໂຄງການ ບໍໍ່ຄວນສົົ່ງຜົນກະທບົທາງລບົທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຕັັ້ງໃຈທີິ່ຈະເພີິ່ມການປ່ອຍອາຍພ ດເຮືອນແກຸ້ວ ຫ  ື ມີຜົນກະທົບທາງລົບແກ່
ປະຊາຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ຫ  ືລະບບົນ ເວດຮຸ້າຍແຮງຂຶັ້ນ. ການສະຫນັບສະຫນູນດຸ້ານກະສ ກໍາໂດຍທົົ່ວໄປແມນ່ບໍໍ່ສົົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍ

ພືັ້ນທີິ່ໃໝ່, ແຕ່ປບັປ ງທກັສະເຕັກນ ກ, ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ປະສ ດທ ພາບສໍາລັບການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວໃຫຸ້ມີ

ຄວາມຍືນຍງົ. ການຄ ຸ້ມຄອງປາ່ໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ (SFM) ແລະ ການຟ ື້ນຟູພູມສັນຖານປ່າໄມຸ້ (FLR) ຈະບໍໍ່ປະກອບສ່ວນເຮັດ

ໃຫຸ້ຄວາມຢ ດຢ ່ນ ຫ ື ຄວາມສາມາດໃນການປບັຕົວຫ ຼຸດລງົ. ໂຄງການມທີ່າແຮງໃນການສົົ່ງເສີມ: 
• ການເຊືິ່ອມສານ ແລະ ການພ ຈາລະນາຄວາມສ່ຽງດຸ້ານດ ນຟ້າອາກາດ ໃນການວາງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ເພືິ່ອ

ຫ ຼຸດຜ່ອນການເປີດເຜີຍຂອງຊຼຸມຊນົ ແລະ ກ ດຈະກໍາທາງເສດຖະກ ດ 
• ການປູກພືດໂດຍໃຊຸ້ແນວພັນທີິ່ທນົທານຕໍໍ່ໄພນໍໍ້າຖຸ້ວມ ແລະ ໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງ ຜ່ານມາດຕະການສຸ້າງຂດີຄວາມສາມາດ 

ເພືິ່ອເພີິ່ມຄວາມສາມາດໃນການປບັຕົວຂອງຊາວກະສ ກອນ. 
• ການເຊືິ່ອມຕໍໍ່ລະຫວ່າງທີິ່ຢູ່ອາໄສເພືິ່ອເພີິ່ມຄວາມຢ ດຢ ່ນຂອງຊະນ ດພັນທີິ່ເຄືິ່ອນຍຸ້າຍ ແລະ ລະບບົນ ເວດເປັນສ່ວນໜຶິ່

ງຂອງ ການຟ ື້ນຟູພູມສັນຖານປ່າໄມຸ້ 
 
ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ 
ຜົນກະທົບໂດຍລວມຕໍໍ່ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ ໃນສະພາບການຂອງໂຄງການນີັ້ ຈະມທີາ່ອຽ່ງຕໍໍ່າ, ເພາະວ່າ ການສໍາຫ ວດພົບວາ່ 

ຜົນກະທົບຂອງດ ນຟ້າອາກາດທີິ່ຕ ດພັນກັບຝົນ ແລະ ນໍໍ້າ ຈົນເຖ ງກາງສະຕະວັດ ແລະ ທຸ້າຍສັດຕະວັດ ທີິ່ຖືວາ່ຕໍໍ່າ.11 

 
11 Climate Service Center Germany (2015): Climate-Fact-Sheet Cambodia – Laos. Updated Version.   
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ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກຜົນກະທົບຂອງດ ນຟ້າອາກາດ (CRVA) ໄດຸ້ກວດກາຄວາມສ່ຽງຈາກທັງການປ່ຽນແປງຂອງດ ນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດໃນປັດຈ ບັນ. ຜົນການສຶກສາໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເຖ ງຜົນກະທົບທີິ່ອາດເກີດ
ຂຶັ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການເຊັົ່ນ: 

- ການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງອ ນຫະພູມ 
- ສັນຍານທີິ່ຈະເກີດມີຝົນຕົກຫນັກ ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດລົງໃນລະດູການທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ  
- ການປຽ່ນແປງໃນລະດູການ, ເພາະສະນັັ້ນຈະເຮັດໃຫຸ້; 

- ຜົນຜະລ ດກະສ ກໍາຫ ຼຸດລົງ; ການຂາດແຄນອາຫານທີິ່ມີຢູ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 

- ປະລ ມານນໍໍ້າໄຫ ເພີິ່ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ນໍໍ້າໄຫ ເຂົັ້າລະດູແລຸ້ງເພີິ່ມຂຶັ້ນ; 
- ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ທີິ່ຈະເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງນ ັ້ ໍາຖຸ້ວມ  

 
ຈາກການຄົັ້ນຄວຸ້າ,ແມ່ນບໍໍ່ໄດຸ້ເຕືອນເຖ ງຄວາມສ່ຽງທີິ່ເກີດຈາກສະພາບອາກາດສໍາລັບລະບົບນ ເວດຂອງປາ່ໄມຸ້. ການຄົັ້ນຄວຸ້າ
ແນະນໍາວ່າ ໂດຍທົົ່ວໄປແລຸ້ວ ປາ່ໄມຸ້ໃນເຂດຮຸ້ອນ ມີຄວາມທົນທານຕໍໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດ12. ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ

, ຫົວຂໍໍ້ນີັ້ອາດຈະໄດຸ້ຮັບການຄົັ້ນຄວຸ້າ - ລວມທງັຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ການຕັດໄມຸ້ທາໍລາຍປ່າ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມຸ້

ເຮັດໃຫຸ້ຄວາມອອ່ນແອຂອງລະບບົນ ເວດຮຸ້າຍແຮງຂຶັ້ນ, ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສູນເສຍອົງປະກອບລະບົບນ ເວດທີິ່
ສໍາຄັນ. ການຄາດຄະເນສະພາບຂອງ ສປປ ລາວ ຊີັ້ໃຫຸ້ເຫັນເຖ ງຄວາມເຄັົ່ງຕຶງທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນໃນອະນາຄົດຕໍໍ່ລະບົບນ ເວດ
ປ່າໄມຸ້ ເຊັົ່ນ: ໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ, ເຊ ິ່ງສາມາດຊີັ້ໃຫຸ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງສູງທີິ່ຈະເກີດໄຟໄໝຸ້ປາ່, ການປຽ່ນແປງອົງປະກອບ
ຂອງຊະນ ດພັນ ຫ  ືການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ. ການປຽ່ນແປງຂອງດ ນຟ້າອາກາດອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ຮູບແບບຂອງໄພພ ບັດ
ທໍາມະຊາດເຊັົ່ນ: ໄພພ ບັດສັດຕູພືດ (ຫນູ, ແມງໄມຸ້, ພະຍາດພືດ13) ທີິ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ຜົນຜະລ ດ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍ
ທົົ່ວໄປແລຸ້ວ ຍັງບໍໍ່ແນ່ນອນເທືິ່ອວ່າ ລະບົບນ ເວດປ່າໄມຸ້ ໂດຍສະເພາະໃນພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ
ແນວໃດ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 For example: https://www.nature.com/news/tropical-forests-unexpectedly-resilient-to-climate-change-1.12570   
13 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   
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ຂະບວນການຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງ 
ກອບການຄ ຸ້ມຄອງການປກົປອ້ງຕົັ້ນຕໍ 

ລກັສະນະຂອງ
ການຄ ຸ້ມຄອງ ການຫ ຼຸດຜອ່ນລວ່ງໜຸ້າ 

ການຕ ດຕາມ 
(+ ທີິ່ມາຂອງຂໍໍ້ມນູ) ການຫ ຼຸດຜອ່ນ 

ການຄ ຸ້ມຄອງ 
ໄຟປາ່ 

 

ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ (VFMP) 
ແລະ ປ່າສະຫງວນແມ່ນໄດຸ້ພັດທະນາໂດຍ
ໂຄງການພາຍໃຕຸ້ຜົນໄດຸ້ຮັບທີ 3, ແຜນການ
ຄ ຸ້ມຄອງຈະປະກອບມີມາດຕະການປັບຕົວ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຕົວຢ່າງ: ປັບປ ງມາດ

ຕະການປ້ອງກັນໄຟ (ການຢ ດໄຟ), ການ
ຄວບຄ ມໄຟ ຫ ື ມາດຕະການ ການຟ ື້ນຟູພູມ
ສັນຖານປ່າໄມຸ້ ໂດຍໃຊຸ້ຊະນ ດໄມຸ້ພືັ້ນເມືອງ
ທີິ່ປັບຕົວໄດຸ້. 
 

ການຕ ດຕາມໃນພືັ້ນທີິ່ໃນແຕ່
ລະປີ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນປະຕ ບັດງານປະຈໍາປີ 
(AOP) (Ref 3.1.2.3) 

(VFMP) ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ການປະ
ເມີນວ່າມາດຕະການທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງແມ່ນຖືກຕຸ້ອງ ແລະ 
ຮັບຜົນດ.ີ 
. 

- ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກ
ງານການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທີິ່
ໄດຸ້ອະທ ບາຍໄວຸ້ໃນ ແຜນ
ປະຕ ບັດງານປະຈໍາປີ 
AOPs ຂອງບຸ້ານແມ່ນໄດຸ້
ຮັບທຶນຜ່ານລະບົບເງ ນສົດ. 
- ການຕ ດຕາມງົບປະມານ
ທຽບກັບ ການຕ ດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງ 
ລວມທັງເງືິ່ອນໄຂຂອງເງ ນ
ຜົນງານ ຈະສະເໜີໃຫຸ້ມີການ
ໝູນໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການ 
ການເຄືິ່ອນໄຫວຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ 
 

ໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງ - ມີການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່

ເປັນພ ເສດຕໍໍ່ການປົກປັກຮັກສາແຫ ່ງນໍໍ້າ, 
ໂດຍເລີິ່ມຈາກການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ 
(PLUP) ແລະ ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ 

(VFMP) ເຊ ິ່ງລວມມີມາດຕະການປັບຕົວ

ຕາມລະບົບນ ເວດ, ລວມທັງການຟ ື້ນຟູ

ແຄມແມ່ນໍໍ້າ, ແລະ ການຟ ື້ນຟູພູມສັນຖານ
ປ່າໄມຸ້. 
- ຄຽງຄູ່ກັບອົງປະກອບຂອງ PLUP ແລະ 

VFMP, ກ ດຈະກໍາ 2.3 ຄ ຸ້ມຄອງໂດຍ 

ອົງການ ADB ໄດຸ້ສ ມໃສ່ເຂດແຫ ່ງນໍໍ້າຄື: 
“ໂຄງສຸ້າງພືັ້ນຖານຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງແຫ ່ງນໍໍ້າ” ລວມເຖ ງ
ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມເຕັກນ ກການຂ ດຄົັ້ນນໍໍ້າແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຸ້ອງການນໍໍ້າ
ຜ່ານການປູກພືດປະສົມກັບ FAO ແລະ 

IFAD. 

- ການຕ ດຕາມໃນພືັ້ນທີິ່ໃນແຕ່
ລະປີ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນປະຕ ບັດງານປະຈໍາປີ 
(AOP) (ອີງຕາມ 3.1.2.3) 

(VFMP) ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ການປະ
ເມີນວ່າມາດຕະການທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງແມ່ນຖືກຕຸ້ອງ ແລະ 
ຮັບຜົນດ.ີ 
- ກ ດຈະກໍາຂອງ ADB ໄດຸ້
ຖືກຕ ດຕາມຜ່ານລະບົບ
ຕ່າງຫາກ. 
 

- ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກ
ງານການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ທີິ່
ໄດຸ້ອະທ ບາຍໄວຸ້ໃນ ແຜນ
ປະຕ ບັດງານປະຈໍາປີ 
AOPs ຂອງບຸ້ານແມ່ນໄດຸ້
ຮັບທຶນຜ່ານລະບົບເງ ນສົດ. 
- ການຕ ດຕາມງົບປະມານ
ທຽບກັບ ການຕ ດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງ 
ລວມທັງເງືິ່ອນໄຂຂອງເງ ນ
ຜົນງານ ຈະສະເໜີໃຫຸ້ມີການ
ໝູນໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການ 
ການເຄືິ່ອນໄຫວຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ 
 

 

ໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງ - ກ ດຈະກໍາ ສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາແບບຍືນຍົງ

ໂດຍບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ PSAP ອີງຕາມ

ບັນຊີຂາວຈະເພີິ່ມຄວາມຊຼຸ່ມຂອງດ ນ, 

ມີການປະເມີນການປະຕ ບັດ
ກ ດຈະກໍາ ໂດຍການຕ ດຕາມ
ຊາວກະສ ກອນ PSAPຜ່ານ
ການ ຢ້ຽມຢາມພາກສະຫນາມ 

ເຕືອນຊາວກະສ ກອນກ່ຽວ
ກັບການຜະລ ດກະສ ກໍາແບບ
ຍືນຍົງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂ
ທີິ່ພວກເຂົາຈະໄດຸ້ຮັບໃນ
ໄລຍະຍາວ. 
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ສະຫນັບສະຫນູນຈ ລະຊີບໃນດ ນ, ແລະ
ເສີມສຸ້າງຄວາມຕໍໍ່ກັບໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງ (ເບ ິ່ງ
ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ ເອກະສານຊຸ້ອນ
ທຸ້າຍ 2a ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມ) 

- ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ, ການສະໜັບສະໜູນ
ໂຄງການຊົນລະປະທານລະດູແລຸ້ງແມ່ນສະໜ
ອງໃຫຸ້ຢູ່ໃນໝາກຜົນທີ 2 ໂດຍການຮ່ວມມື

ກັບ ອົງການ ADB. 

 

- ກ ດຈະກໍາຂອງ ADB ໄດຸ້
ຖືກຕ ດຕາມຜ່ານລະບົບ
ຕ່າງຫາກ. 
 

 

ໄພນໍໍ້າຖຸ້ວມ ແລະ 
ດ ນເຈືິ່ອນ 

ການວາງແຜນການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ
ສະຫນັບສະຫນູນການວາງແຜນ, ການ
ຮັບຮອງ ແລະ ການຕ ດຕາມຂະບວນ
ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບຍືນຍົງທີິ່ສາມາດຊ່ວຍ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ, ການ
ປົກຫ ຸ້ມຂອງປ່າໄມຸ້ທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນສາມາດ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ໄພນໍໍ້າຖຸ້ວມ, ການ

ຕົກຕະກອນ, ຫ ື ດ ນເຈືິ່ອນໃນບາງສະພາບ
ການ). 
 

- ການຕ ດຕາມການປົກຫ ຸ້ມ
ຂອງປ່າໄມຸ້ແມ່ນໄດຸ້ຖືກ
ກວດກາຜ່ານຮູບພາບດາວ
ທຽມທ ກໆ 2 ອາທ ດ, ການ
ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການສືບສວນ
ຢູ່ສະຖານທີິ່ໂດຍ ລັດທະບານ
ຈະມີການເຄືິ່ອນໄຫວຫາກ
ກວດພົບບັນຫາ. 
- ການຕ ດຕາມໃນພືັ້ນທີິ່ໃນແຕ່
ລະປີ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນປະຕ ບັດງານປະຈໍາປີ 
(AOP) (ອີງຕາມ 3.1.2.3) 

(VFMP) ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ການປະ
ເມີນວ່າມາດຕະການທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງແມ່ນຖືກຕຸ້ອງ ແລະ 
ຮັບຜົນດ.ີ 

- ການທ າລາຍພືັ້ນທີິ່ປ່າ ແລະ 
ການບໍໍ່ປະຕ ບັດຕາມ ແ ັນ
ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ໄດຸ້ຮັບ
ອະນ ມັດອາດນໍາໄປສູ່ການ
ປັບໃໝໂດຍລັດຖະບານ. 
- ການຕ ດຕາມງົບປະມານ
ທຽບກັບ ການຕ ດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງ 
ລວມທັງເງືິ່ອນໄຂຂອງເງ ນ
ຜົນງານ ຈະສະເໜີໃຫຸ້ມີການ
ໝູນໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການ 
ການເຄືິ່ອນໄຫວຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ 
 

ການປຽ່ນແປງທາງ
ດຸ້ານຊວີະນາໆພນັ 

 PLUP ແລະ VFMP ສຸ້າງຄວາມຮັບຮູຸ້
ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມການຟ ື້ນຟູພືັ້ນທີິ່
ຊຼຸດໂຊມ ແລະ ການສຸ້າງແລວທາງລະຫວ່າງ
ລະບົບນ ເວດເພືິ່ອສະຫນັບສະຫນູນການ
ເຊືິ່ອມຕໍໍ່ ແລະ ຄວາມຢ ດຢ ່ນຂອງທໍາມະຊາດ 
(ສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງການຟ ື້ນຟູພູມ ທັດປ່າໄມຸ້). 

 

- ການຕ ດຕາມໃນພືັ້ນທີິ່ໃນແຕ່
ລະປີ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນປະຕ ບັດງານປະຈໍາປີ 
(AOP) (ອີງຕາມ 3.1.2.3) 

(VFMP) ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ການປະ
ເມີນວ່າມາດຕະການທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງແມ່ນຖືກຕຸ້ອງ ແລະ 
ຮັບຜົນດ.ີ 
 

- ການທ າລາຍພືັ້ນທີິ່ປ່າ ແລະ 
ການບໍໍ່ປະຕ ບັດຕາມ ແລະ
ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ທີິ່ໄດຸ້ຮັບ
ອະນ ມັດອາດນໍາໄປສູ່ການ
ປັບໃໝໂດຍລັດຖະບານ. 
- ການຕ ດຕາມງົບປະມານ
ທຽບກັບ ການຕ ດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງ 
ລວມທັງເງືິ່ອນໄຂຂອງເງ ນ
ຜົນງານ ຈະສະເໜີໃຫຸ້ມີການ
ໝູນໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການ 
ການເຄືິ່ອນໄຫວຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ 
 

ການປຽ່ນແປງທາງ
ດຸ້ານຊວີະນາໆພນັ 

ແນວທາງຂອງ PSAP ແລະ “ກ ດຈະກໍາ
ບັນຊີຂາວ ແລະ ວີທີການຜະລ ດ” ແມ່ນປູກ
ຈ ດສໍານຶກ ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມຫ າກຫ າຍ
ທາງດຸ້ານກະສ ກໍາ (ກົງກັນຂຸ້າມກັບການນໍາ

ມີການປະເມີນການປະຕ ບັດ
ກ ດຈະກໍາ ໂດຍການຕ ດຕາມ
ຊາວກະສ ກອນ PSAP ຜ່ານ
ການ ຢ້ຽມຢາມພາກສະຫນາມ 

ເຕືອນຊາວກະສ ກອນກ່ຽວ
ກັບການຜະລ ດກະສ ກໍາແບບ
ຍືນຍົງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂ
ທີິ່ພວກເຂົາຈະໄດຸ້ຮັບໃນ
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ໃຊຸ້ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາແບບປູກພືດດ່ຽວ ທີິ່ນັບມືັ້
ນັບແຜ່ຫ າຍຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ). 
 

 

 

ໄລຍະຍາວ. 
 

ຄວາມສຽ່ງຕໍໍ່ການ
ປັບຕວົ 

ການປະຕ ບັດ "ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການປັບຕົວ" 
(ເບ ິ່ງ ESIA ພາກ 5.3.7.) ໂດຍການດໍາ
ເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດຸ້ານດ ນຟ້າ
ອາກາດແລະຄວາມສ່ຽງໃນລັກສະນະມີ
ສ່ວນຮ່ວມ. 
ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບຄວາມ
ສ່ຽງດຸ້ານດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ  
ການສົົ່ງເສີມການປະຕ ບັດທີິ່ດີທີິ່ສ ດທີິ່ບໍໍ່
ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນພືັ້ນທີິ່ໂຄງການ. 
ການນໍາໃຊຸ້ແນວພັນພືັ້ນເມືອງ ແລະ ການ
ຟ ື້ນຟູທໍາມະຊາດໃນ VFM, ເຊ ິ່ງຈະມີຜົນ
ປະໂຫຍດການປັບຕົວທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ 
(ສອດຄ່ອງກັບ NDC ຂອງ ສປປ ລາວ). 

ຮູບແບບການກະສ ກໍາສະເພາະ ແລະ ຊະນ ດ
ທີິ່ສອດຄ່ອງກັນໃນໄລຍະການປະຕ ບັດ 
PSAP ເພືິ່ອຮັບປະກັນການຮັບຮອງເອົາ
ກ ດຈະກໍາທີິ່ເຫມາະສົມແລະການປະຕ ບັດ. 
 

ຕ ດຕາມ, ຖຸ້າຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການ
ປັບຕົວໄດຸ້ເກີດຂືັ້ນ. 
ບັນຊີລາຍຊືິ່ສີຂາວປະກອບມີ
ເອກະສານການຂະຫຍາຍລາຍ
ລະອຽດທີິ່ກໍານົດການປະຕ ບັດ
ແບບຍືນຍົງທີິ່ຈະເສີມສຸ້າງ
ຄວາມຢ ດຢ ່ນ (ການຄັດເລືອກ
ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການກະສ 
ກໍາເຂດເນີນສູງໃນ ສປປ 
ລາວ). 
 

ການຫ ຼຸດຜ່ອນຈະຂຶັ້ນກັບ
ກໍລະນີສະເພາະ. 

ຄວາມສຽ່ງຕໍໍ່ການ
ຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າ
ທີິ່ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ
ການປອ່ຍອາຍ
ເຮອືນແກຸ້ວ 

ວ ທີການຂອງ PLUP ຈະສະໜັບສະໜູນ
ການສຸ້າງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ເພືິ່ອແນໃສ່
ຫ ຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍປ່າໃນບຸ້ານເປົື້າໝາຍ. 
ບັນຊີຂາວ PSAP ສົົ່ງເສີມຮູບແບບການ
ກະສ ກໍາທີິ່ບໍໍ່ມີການທໍາລາຍປ່າໄມຸ້. ການຈ່າຍ
ເງ ນໂບນັດຈາກ VFAG ຍັງກະຕ ຸ້ນໃຫຸ້ມີ
ການອະນ ລັກປ່າໄມຸ້. 
 

ການຕັດໄມຸ້ທໍາລາຍປ່າຈະຖືກ
ຕ ດຕາມທັງຜ່ານລະບົບການ
ຕ ດຕາມການທໍາລາຍປ່າຂອງ
ແຂວງ ແລະ ທີມງານສົົ່ງເສີມ 
PSAP ໃນລະຫວ່າງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແນວທາງ 
ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາແບບຍືນ
ຍົງໂດຍບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມຸ້. 

 

ທີມງານ PSAP ຈະ
ຮັບປະກັນບໍໍ່ໃຫຸ້ມີການຖາງ
ປ່າເຮັດໄຮ່ເປັນຜົນມາຈາກ
ກ ດຈະກໍາກະສ ກໍາທີິ່ຖືກ
ສົົ່ງເສີມພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ. 

 
ວ ທີການຄ ຸ້ມຄອງການປົກປອ້ງເພີິ່ມເຕີມ 
ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ເຣດ+ (F-REDD/JICA) ກາໍລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກບັການ

ສຸ້າງສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ວ ທີການ NFI), ຊຶິ່ງໃນນັັ້ນ “ຕົວກະຕ ຸ້ນສະເພາະ” ບໍໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶິ່ງ, ແຕ່ວ ທີການນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້
ສະພາບປ່າໄມຸ້ທົົ່ວໄປໄດຸ້. ໄດຸ້ຮັບການສັງເກດເຫັນດີກວ່າ. 
ໂດຍຜ່ານວ ທີການ PSAP ແລະ "ຜະລ ດຕະພັນຈາກບັນຊີຂາວ", ໂຄງການສາມາດສົົ່ງເສີມຂະບວນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, 
ຕົວຢ່າງ: 
- ຫ ຼຸດຜ່ອນການເຮັດໄຮ່ເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ເພີິ່ມທະວີການປົກຫ ຸ້ມຂອງພືດຢູ່ຕາມເປີື້ນພູ ແລະ ເຂດເນີນສູງ ເພືິ່ອຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນ
ການເຊາະເຈືິ່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນທີິ່ພາໃຫຸ້ການຕັດຝັັ່ງແມ່ນໍໍ້າຂອງ ແລະ ຖໍໍ້າລງົລ ມ່ແມ່ນໍໍ້າຂອງ ລວມທັງດ ນເຈືິ່ອນໃນພືັ້ນ
ທີິ່ຄຸ້ອຍຊັນ. 
- ຄ ຸ້ມຄອງສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດແບບຍືນຍົງ. 
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ການຕ ດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນປກົກະຕ  ແລະ ຮອບດຸ້ານທີິ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນຂອບຂອງໂຄງການຢູ່ຂັັ້ນທຸ້ອງຖ ິ່ນ, ລວມທງັບັນດາ

ຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ເພືິ່ອຮບັຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຮູຸ້ຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ສາມາດນໍາໄປ ສູ່ການຊອກຄົັ້ນຫາ, ຕ ດຕາມ ແລະ ກໍານົດວ ທີ
ການຄ ຸ້ມຄອງ / ດັດປັບໃຫຸ້ເໝາະສົມຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. 
 

"ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານດ ນຟ້າອາກາດ" ແມ່ນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງບົດສະເໜີໂຄງການໄລຍະທີ 2. ການສຶກ
ສາຄັັ້ງນີັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ມີການປັບປ ງຄວາມຮູຸ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດຸ້ານດ ນຟ້າອາກາດທີິ່ອາດມີຕໍໍ່ພືດກະສ ກໍາ ແລະ ລະບົບນ ເວດ
ປ່າໄມຸ້, ສົມທົບກ ດຈະກໍາການຕ ດຕາມປະເພດເຂົັ້າໃນກອບການຕ ດຕາມກວດກາໂຄງການ, ປບັປ ງເນືັ້ອໃນຂອງໂຄງການທີິ່ໄດຸ້

ຮັບຜົນກະທົບ. ເພືິ່ອ ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ, ການຟ ື້ນຟູພູມ ທັດປາ່ໄມຸ້, 
ແລະ ໂຮງຮຽນຊາວກະສ ກອນ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. 
 
ກອບເວລາ 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງດ ນຟ້າອາກາດໄດຸ້ດໍາເນີນກອ່ນການເລີິ່ມຕົັ້ນໂຄງການໄລຍະທ ີ 2. ວ ທກີານທີິ່ແຕກຕາ່ງກັນຂອງ
ໂຄງການທີິ່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ຂຸ້າງເທ ງຈະປະຕ ບັດຕາມຕາຕະລາງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທົົ່ວໄປຂອງໂຄງການເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້
ທີິ່ດ ນ (PLUP) ແມ່ນໄດຸ້ເລີິ່ມຂຶັ້ນກ່ອນ, ຫ ັງຈາກໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີ, ຈາກນັັ້ນ ປ່າໄມຸ້ ກ ດຈະກໍາ (VFMP) ແລະ ກະສ ກໍາ 

(PSAP) ເລີິ່ມ. ພາຍຫ ັງ 3 – 4 ປີ, ປັບປ ງຄວາມຮູຸ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດຸ້ານດ ນຟ້າອາກາດທີິ່ມີຕໍໍ່ພືດກະສ ກໍາ ແລະ ລະບົບ
ນ ເວດປ່າໄມຸ້. 
 
ໜຸ້າທີິ່ຮບັຜ ດຊອບ 
ພາກສ່ວນຄູ່ຮ່ວມງານ 
ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ ເປັນຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ເກັບກາໍຂໍໍ້ມູນ 
 
ພາກສ່ວນແຜນງານ 
ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການ GIZ ຮັບປະກັນໃນການປະສານງານ  
ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ຕ ດຕາມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ  
 
ຕວົຊີັ້ວດັ (ລວມທງັເປົື້າຫມາຍ ແລະ ວ ທກີານເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູ) 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດອງົປະກອບຂອງການສຸ້າງຄວາມຢ ດຢ ່ນໄດຸ້ຖືກຕ ດຕາມ ແລະ ລາຍງານເຊັົ່ນ: 
- ການສຸ້າງຕັັ້ງມາດຕະການປອ້ງກນັໄຟປ່າ (ເງ ນສໍາລັບການເຮັດວຽກ) 

- ການສຸ້າງແລວທາງລະບົບນ ເວດ (ເງ ນສໍາລັບການເຮັດວຽກ) 

- ການປົກປັກຮັກສາເຂດນ ັ້ ໍາປາ່ໄມຸ້ (ເງ ນສໍາລບັການເຮັດວຽກ) 

- ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລຸ້າດຸ້ານກະສ ກໍາຂອງ PSAP ແລະ ກ ດຈະກໍາຕົວຈ ງທີິ່ຊາວກະສ ກອນໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ (ຄວາມຫ າກຫ າຍ 
ແລະ ຍືນຍົງ "ການປູກພືດ ແລະ ການປະຕ ບັດຕາມບັນຊີຂາວ")  
- ພືັ້ນທີິ່ປົກຄ ມຂອງປ່າໄມຸ້ ແລະ ເພີິ່ມຂຶັ້ນເປັນຜົນມາຈາກກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການພຸ້ອມກັບ “ເງີນຜົນງານ”.  
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9.9. ການປະຕ ບດັ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ 9: ກນົໄກການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ 

ດັົ່ງທີິ່ໄດຸ້ອະທ ບາຍໄວຸ້ກ່ອນຫນຸ້ານີັ້, ການປະຕ ບັດ ທ ີ1 ແລະ 2 ຂອງແຜນຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົນີັ້ອະທ ບາຍເຖ ງ

ການກໍານົດລະບົບລວມຂອງການປົກປອ້ງ, ການປະຕ ບັດ 3-8 ອະທ ບາຍຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະ ດຸ້ານວ ຊາການ (ການ
ປະຕ ບັດເບືັ້ອງຕົັ້ນເພືິ່ອຫ ີກເວັັ້ນບນັຫາໃນຕອນເລີິ່ມຕົັ້ນ, ການຕ ດຕາມ, ການຫ ຼຸດຜ່ອນໃນ ກໍລະນີມເີຫດການເກີດຂຶັ້ນ). 
ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະມີລະບົບການເຮັດວຽກຢູ່ໃນຈ ດທີິ່ໝັັ້ນຄົງແລຸ້ວ ມັນອາດຈະຍັງມີສະຖານະການທີິ່ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ຫ ື ຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມອືິ່ນໆອາດຈະຕຸ້ອງການສົົ່ງຄໍາຮຸ້ອງທ ກ. ບົດນີັ້ອະທ ບາຍລາຍລະອຽດກົນໄກການແກຸ້ໄຂການ
ຮຸ້ອງທ ກ: 

 
ພາກສະເໜ ີ 
ກົນໄກການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ໂປງ່ໃສ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດຸ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶິ່ງທີິ່ສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນການປະຕ ບັດ
ຕາມການປົກປ້ອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ. ໂຄງການຮັບປະກັນວ່າຊຼຸມຊົນທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫ  ືອາດຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຈາກໂຄງການ, ຈະໄດຸ້ຮັບການແຈຸ້ງໃຫຸ້ຊາບ (ຜ່ານຂະບວນການ FPIC 1, 2, 3) ວ່າເຂາົເຈົັ້າມຊີ່ອງທາງທີິ່ຈະຍົກເອົາການ

ຮຸ້ອງທ ກຂອງເຂາົເຈົັ້າ, ເຊ ິ່ງອາດຈະເກີດຂຶັ້ນຈາກກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ນອກນັັ້ນຍງັສາມາດເຂົັ້າເຖ ງພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂຸ້ອງອືິ່ນໆເຊັົ່ນ: ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ບລໍ ສັດພາກເອກະຊົນ. 

 
ກົນໄກການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນໂອກາດຕົັ້ນໆໃນຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູຸ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ (ເຊັົ່ນ: 
ໃນໄລຍະ FPIC 2) ໃນຮູບແບບທີິ່ເຂົັ້າໃຈງ່າຍໂດຍຜູຸ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງທີິ່ຫ າກຫ າຍ, ລວມທງັແມຍ່ ງ, ຜູຸ້ທີິ່ບໍໍ່ຮູຸ້ໜັງສື, ຊົນເຜົົ່າ
ຕ່າງໆ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູຸ້ມີຄວາມສ່ຽງອືິ່ນໆ. ກົນໄກການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ຮັບປະກັນວ່າຜູຸ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງໄດຸ້ຮັບ
ຂໍໍ້ມູນຢ່າງເຕັມທີິ່ກ່ຽວກບັວ ທກີານລົງທະບຽນຄໍາຮຸ້ອງທ ກ, ລວມທງັລາຍລະອຽດການຕ ດຕໍໍ່ຢ່າງເຕັມທີິ່ສໍາລບັທ ກຄົນທີິ່ຈະ
ຍືິ່ນຄໍາຮຸ້ອງທ ກຢ່າງເປັນທາງການ. ກົນໄກການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກນີັ້ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ
ລາວ (ເຊັົ່ນ: ກົນໄກການຕອບໂຕຸ້ ແລະ ແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກສູນກາງແນວລາວສຸ້າງ
ຊາດ, ເຊ ິ່ງມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບຕໍໍ່ຂະບວນການ FPIC.  

 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງຄວນນໍາໃຊຸ້ຂະບວນການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ທໍາອ ດທີິ່ພັດທະນາແລະປະຕ ບດັໂດຍໂຄງການ (ເບ ິ່ງລາຍ
ລະອຽດທີິ່ອະທ ບາຍໄວຸ້ໃນເອກະສານນີັ້). ເປັນທາງເລອືກສ ດທຸ້າຍ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບອາດຈະໃຊຸ້ຂະບວນ

ການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ໂດຍ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (i.e. GCF Independent Redress Mechanism, 

https://irm.greenclimate.fund/).14 

 
ຫ ກັການການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ 
ການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ຊ່ວຍຮບັປະກັນອງີຕາມຫ ັກການ ການປະຕ ບັດຕໍໍ່ໄປນີັ້: 
• ປົກປ້ອງສ ດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງໂຄງການ. 

• ແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຂຸ້ອງໃຈທີິ່ເກີດຂືັ້ນໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທັນການ. 

 
14 Stakeholders will be informed of this option and any grievant who wishes to pursue this pathway may do so. In these 
cases, the Safeguards Team will inform the grievant how to register a complaint through the GCF Independent Redress 
Mechanism. 
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• ຢ ນຢັນການປະຕ ບັດຕາມຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ການປົກປ້ອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 
 
ເງືິ່ອນໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ແລະຂໍໍ້ຍກົເວັັ້ນ 
ຄໍາຮຸ້ອງທ ກ ຫ ື ຄາໍຮຸ້ອງຮຽນທີິ່ໄດຸ້ຮັບໂດຍທີມງານປົກປ້ອງໂຄງການ ຈະບໍໍ່ມີສ ດ ຖຸ້າມັນຕົກຢູ່ໃນໜຶິ່ງ ຫ ື ຫ າຍກວ່າໜຶິ່ງຂໍໍ້
ຍົກເວັັ້ນຕໍໍ່ໄປນີັ້: 
• ຄໍາຮຸ້ອງທ ກ ກຽ່ວກັບກ ດຈະກໍາທີິ່ໂຄງການ ຈະບໍໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດຸ້ານການເງ ນ. 

• ຄໍາຮຸ້ອງທ ກກ່ຽວກັບເລືິ່ອງກົນໄກການຮຸ້ອງທ ກທີິ່ວາງໄວຸ້, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນໄດຸ້ສົົ່ງຂໍໍ້ມູນຫ ຫື ັກຖານໃຫມທ່ີິ່ບໍໍ່ມີຢູ່
ໃນເວລາທີິ່ເລືິ່ອງໄດຸ້ຖືກພ ຈາລະນາກ່ອນຫນຸ້ານີັ້. 
• ການຮຸ້ອງທ ກ ຫ  ືການຮຸ້ອງຮຽນທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຂີັ້ຕົວະ ຫ  ືຫ ອກລວງ. 

• ຮຸ້ອງທ ກ ຫ  ືຮຸ້ອງຮຽນເພືິ່ອຍາດແຍ່ງເອົາຜົນປະໂຫຍດດຸ້ານການແຂ່ງຂັນ. 

• ການຮຸ້ອງທ ກແບບບໍໍ່ເປີດເຜີຍຊືິ່  

• ຄໍາຮຸ້ອງທ ກ ຫ  ືການຮຸ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບເລືິ່ອງທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກ ດຈະກໍາຂອງ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ເຊືິ່ອມຕໍໍ່
ກັບໂຄງການ ຫ  ືໂຄງການທີິ່ໄດຸ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ເຊັົ່ນ: ບັນຫາກ່ຽວກັບການບໍລ ຫານ ແລະ ການ
ຄ ຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນ ດ. 
• ຮຸ້ອງທ ກ ຫ  ືຄໍາຮຸ້ອງທ ກກຽ່ວກບັຄວາມພຽງພໍຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນໂຄງການ. 

 
ມາດຕະການຮກັສາຄວາມລບັ  
ການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ຮັບຮູຸ້ ແລະ ເຄົາລົບສ ດຂອງຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນໃນເລືິ່ອງຄວາມລັບ (ເຊ ິ່ງຂະຫຍາຍໄປເຖ ງຄວາມລັບຂອງ
ຜູຸ້ຕາງຫນຸ້າທີິ່ໄດຸ້ຮັບອະນ ຍາດເມືິ່ອຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນຮຸ້ອງຂໍ, ແຕ່ຂຶັ້ນກັບການພ ຈາລະນາເຫດຜົນຂອງທີມງານປົກປອ້ງໂຄງການ) 
ລວມທັງຄວາມລບັຂອງຕົວຕົນ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທີິ່ສະໜອງໃຫຸ້ທມີງານປົກປອ້ງໂຄງການ. ອັນນີັ້ແມ່ນຮັບປະກັນໂດຍ ການແກຸ້ໄຂ
ການຮຸ້ອງທ ກ, ລວມທງັສາຍດ່ວນໄປຫາທີມງານປົກປ້ອງໂຄງການ, ເຊ ິ່ງສາມາດປົກປອ້ງຕົວຕົນຂອງຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນໄດຸ້. 

 
ໃນສະຖານະການທີິ່ຊືິ່ ແລະ ຕົວຕນົຂອງຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນ ຫ  ື ຜູຸ້ຕາງຫນຸ້າອາດຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການເປີດເຜີຍເພືິ່ອດໍາເນີນການຮຸ້ອງທ ກ 
ຫ  ືການຮຸ້ອງຮຽນ ຫ  ືໃຫຸ້ການແກຸ້ໄຂ, ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົຂອງໂຄງການຈະປຶກສາຫາລືຢ່າງຈ ງຈັງກັບ
ຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນ ຫ  ື ຕົວແທນ ແລະພຽງແຕ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນດັົ່ງກາ່ວກບັ ການຍ ນຍອມຂອງເຂາົເຈົັ້າ. ການປຶກສາຫາລືທີິ່ຍງັຄຸ້າງຢູ່
ກັບຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນ ຫ  ື ຜູຸ້ຕາງຫນຸ້າກຽ່ວກັບຄວາມລັບ, ທມີງານປກົປອ້ງ ຈ-ຄປຊ ຈະຕຸ້ອງຮັກສາຕົວຕົນຂອງຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ

ຜູຸ້ຕາງຫນຸ້າ, ແລະ ຂໍໍ້ມູນທີິ່ເຂົາເຈົັ້າສະໜອງໃຫຸ້ທມີງານປກົປອ້ງເປັນຄວາມລັບ. 

 
ສົົ່ງສານຄາໍຮຸ້ອງທ ກ 

ຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກມີ 3 ທາງເລືອກໃນການສົົ່ງຄໍາຮຸ້ອງທ ກ: 

1) ສົົ່ງຄາໍຮຸ້ອງທ ກຕໍໍ່ໜ່ວຍງານໄກເ່ກ່ຍບຸ້ານ. 
ໝາຍເຫດ: ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍບຸ້ານ ຕຸ້ອງສົົ່ງສໍາເນົາຄໍາຮຸ້ອງທ ກທີິ່ເຂາົເຈົັ້າໄດຸ້ຮັບໄປຫາທມີງານປົກປ້ອງໂຄງການພາຍໃນ 5ມືັ້
ຫ ັງຈາກໄດຸ້ຮັບ. 
2) ສົົ່ງຄາໍຮຸ້ອງທ ກຕໍໍ່ກັບຜູຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ. 

3) ໂທຫາສາຍດ່ວນທີິ່ດໍາເນີນການໂດຍທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົຂອງໂຄງການ (ເບີ 020 977 66 673) 
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ສໍາລັບຜູຸ້ທີິ່ບໍໍ່ເວົັ້າພາສາຄົນລາວ ຄາດວ່າຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊຸ້ກົນໄກຜ່ານໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍບຸ້ານ, ເຊ ິ່ງເຮັດໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າ

ສາມາດລາຍງານເປັນພາສາທຸ້ອງຖ ິ່ນຂອງເຂາົເຈົັ້າ. ໃນກລໍະນີທີິ່ສາຍດ່ວນໄດຸ້ຮັບການໂທເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າສ່ວນນຸ້ອຍ, ທີມງານ
ຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົຕຸ້ອງມີຜູຸ້ແປພາສາໃຫຸ້. 
 
ແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜູຸ້ໄດຸ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດກຽ່ວກບັການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ  

ສາມທາງເລືອກໃນການຍືິ່ນຄາໍຮຸ້ອງທ ກແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນໂປສເຕີໃນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2, ເຊ ິ່ງໄດຸ້ສະໜອງໃຫຸ້ແຕ່ລະບຸ້ານ

ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ FPIC 2 ແລະ ເພືິ່ອໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານທ ກຄນົສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດຸ້ຕະຫ ອດຊີວ ດຂອງໂຄງການ. 

 

ນອກເຫນືອຈາກທາງເລອືກໃນການຍືິ່ນຄໍາຮຸ້ອງທ ກ, ລັກສະນະດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້ໄດຸ້ຖືກອະທ ບາຍໃຫຸ້ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນ

ລະຫວ່າງ FPIC 2: ຫ ກັການການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ; ເງືິ່ອນໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ແລະ ຂໍໍ້ຍົກເວັັ້ນ; ມາດຕະການຮັກສາຄວາມ

ລັບ; ຂັັ້ນຕອນ ການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ຫ ງັຈາກການຍືິ່ນຄໍາຮຸ້ອງທ ກ. 

 
ຂັັ້ນຕອນກນົໄກການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ 

ໂຄງສຸ້າງທີິ່ຖືກອອກແບບເຮັດໃຫຸ້ການຮຸ້ອງທ ກສາມາດຜ່ານຂະບວນການພາຍໃນຈາກບຸ້ານ, ຂັັ້ນເມອືງໄປຈົນເຖ ງລະດັບຊາດ, 

ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫຸ້ຂໍໍ້ມູນການຮຸ້ອງທ ກຖືກສົົ່ງກັບຄືນສູ່ທຸ້ອງຖ ິ່ນຫ າຍຂຶັ້ນ (ເບ ິ່ງເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 3). ຄວາມກງັວົນຄວນໄດຸ້ຮັບ

ການແກຸ້ໄຂໃນລະດັບທີິ່ເຫມາະສົມທີິ່ສ ດກັບບອ່ນທີິ່ການຮຸ້ອງທ ກເກີດຂຶັ້ນ. ເມືິ່ອໃດທີິ່ມີການຮຸ້ອງຟ້ອງ, ບົດລາຍງານກ່ຽວ

ກັບຄໍາຮຸ້ອງທ ກຈະຖືກສຸ້າງຂຶັ້ນໂດຍຜູຸ້ທີິ່ໄດຸ້ຮັບຄໍາຮຸ້ອງທ ກ, ນໍາໃຊຸ້ຮູບແບບມາດຕະຖານ (ຂຸ້າງລ ມ່ນີັ້). 

ບົດລາຍງານຈະຖືກຈັດໃຫຸ້ກັບທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ15, ຜູຸ້ທີິ່ຈະຄວບຄ ມຂະບວນການ, 

ຮັກສາບັນທຶກຂອງການຮຸ້ອງຟ້ອງທັງຫມົດ, ລາຍງານກ່ຽວກັບການຮຸ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂ

ຢ່າງພຽງພໍ. ເປັນຂັັ້ນຕອນທາໍອ ດ, ການຮຸ້ອງທ ກຈະຖືກປກຶສາຫາລພືາຍໃນໂຄງສຸ້າງໂຄງການ (ເຊັົ່ນ: ກັບ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງ

ໂຄງການຂັັ້ນເມືອງ, ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ຂັັ້ນແຂວງ, ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ ຫ  ື ມາດຕະຖານການ

ປະຕ ບັດງານ (ການປົກປ້ອງ ຂອງການຮ່ວມມທືາງດຸ້ານການເງ ນສາກົນ  IFC). ຖຸ້າບໍໍ່ສາມາດແກຸ້ໄຂຄໍາຮຸ້ອງທ ກພາຍໃນໂຄງ

ປະກອບໂຄງການໄດຸ້, ການແກຸ້ໄຂຄໍາຮຸ້ອງທ ກຈະຖືກສົົ່ງຕໍໍ່ກບັກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄາໍຮຸ້ອງທ ກຕາມກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄໍາ

ຮຸ້ອງທ ກແຫ່ງຊາດ (NFGRMs) ໂດຍເລີິ່ມຈາກ ໜ່ວຍງານໄກ່ເກຍ່ບຸ້ານ. ແລະ ມອບຜ່ານເມອືງ, ຂັັ້ນແຂວງ. ໃນກລໍະນີທີິ່ຫາ

ຍາກຫ າຍທີຈະໄປເຖ ງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (PPA) ຫ ື ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະພາແຫ່ງຊາດ). 
ຂັັ້ນຕອນທີິ່ໄດຸ້ຮັບຈາກການຮັບຄາໍຮຸ້ອງທ ກເພືິ່ອແກຸ້ໄຂ ຫ ື ການປິດການຮຸ້ອງຟ້ອງແມ່ນໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ຂຸ້າງລ ມ່ນີັ້: 
ຕາຕະລາງ 9: ຂະບວນການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ 

ຂັັ້ນຕອນການແກຸ້ໄຂການ
ຮຸ້ອງທ ກ 

ລາຍລະອຽດ 

1. ຂັັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການ
ແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງສົົ່ງຄໍາຮຸ້ອງທ ກຂອງເຂົາເຈົັ້າຜ່ານຊ່ອງທາງການຮຸ້ອງທ ກທີິ່ມີຢູ່ດັົ່ງທີິ່ອະທ ບາຍ
ໄວຸ້ຂຸ້າງເທ ງ. 
ການຮຸ້ອງທ ກທັງໝົດແມ່ນໄດຸ້ລົງທະບຽນໂດຍໜ່ວຍງານທີິ່ໄດຸ້ຮັບໂດຍໃຊຸ້ແມ່ແບບມາດຕະຖານ 
(ເບ ິ່ງບົດຂຸ້າງລ ່ມນີັ້). ທ ກຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກທີິ່ຍືິ່ນຕຸ້ອງຖືກບັນທຶກຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ແລະ ຖືກເກັບໄວຸ້ຢ່າງປອດ

 
15 In case the grievance is submitted by hotline, it is the Projects Safeguards Team themselves writing the report.  
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ໄພໃນຖານຂໍໍ້ມູນອອນລາຍຂອງ ຈ-ຄປຊ ໂດຍມີການເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ຈໍາກັດໃຫຸ້ກັບທີມງານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

2. ຮບັຮູຸ້, ປະເມນີ ແລະ  
ມອບໝາຍ 

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຕຸ້ອງຮັບຮູຸ້ການໄດຸ້ຮັບຄໍາຮຸ້ອງທ ກຕໍໍ່ຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກ. 
ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງຂະບວນການປະເມີນພາຍໃນ, ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຕຸ້ອງລະບ ໄວຸ້ໃນແມ່ແບບທີິ່ມີຢູ່, ວ ທີການຮຸ້ອງທ ກຈະດໍາເນີນການ, ປະເມີນການມີສ ດໄດຸ້ຮັບຄໍາ

ຮຸ້ອງທ ກ, ແລະ ມອບຫມາຍຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງເພືິ່ອສະເຫນີຄໍາຕອບຕໍໍ່ຄໍາ
ຮຸ້ອງທ ກ. 

3. ສະເໜີຕອບ 
 

ໜ່ວຍງານທີິ່ຮັບຜ ດຊອບໃນການສະເໜີຄໍາຕອບ (ຕາມການມອບໝາຍໂດຍທີມງານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຄວາມປອດໄພໃນຂັັ້ນຕອນທີ 2), ຈາກນັັ້ນຈະສະເໜີທາງເລືອກໃຫຸ້ຜູຸ້

ຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນອືິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງເພືິ່ອແກຸ້ໄຂຄໍາຮຸ້ອງທ ກ. ນີັ້ອາດຈະປະກອບມີ: i) ການ

ຕອບໂຕຸ້ / ການປະຕ ບັດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງໂດຍກົງ, ii) ການປະເມີນຜູຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມແລະການມີ

ສ່ວນຮ່ວມ, iii) ການສົົ່ງຕໍໍ່ກົນໄກທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັົ່ນ: ກົນໄກການຮຸ້ອງທ ກຂອງສານ), ຫ ື
ພວກເຂົາສາມາດຕັດສ ນໃຈວ່າຄໍາຮຸ້ອງທ ກບໍໍ່ມີເງືິ່ອນໄຂ (ເບ ິ່ງ "ເງືິ່ອນໄຂສໍາລັບຄໍາຮຸ້ອງທ ກທີິ່ມີ
ເງືິ່ອນໄຂແລະ. ການຍົກເວັັ້ນ”). 

4. ຂໍໍ້ຕົກລງົກຽ່ວກບັການຕອບ
ໂຕຸ້ 

 

ອີງຕາມຄໍາຕອບທີິ່ສະເຫນີໃນຂັັ້ນຕອນທີ 3,  ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ 
ຫນ່ວຍງານອືິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການແກຸ້ໄຂຄໍາຮຸ້ອງທ ກຈະພົບກັບຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງອືິ່ນໆ ແລະ ພະຍາຍາມບັນລ ຂໍໍ້ຕົກລົງທີິ່ຍອມຮັບໄດຸ້ກັບທ ກຝ່າຍ. 
ການປະຊຼຸມກັບຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກຄວນໄດຸ້ຮັບການກະກຽມພາຍໃນ 10 ມືັ້. 

ຖຸ້າຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນຕົກລົງເຫັນດີກັບການຕອບສະໜອງ, ໃຫຸ້ອຸ້າງອີງເຖ ງຂັັ້ນຕອນທີ 5, ຖຸ້າບໍໍ່, ໃຫຸ້ອຸ້າງອີງເຖ ງຂັັ້ນຕອນທີ 6 

5a. ການຈດັຕັັ້ງປະຕ ບດັກຽ່ວ
ກບັການຕອບໂຕຸ້ 
 

ທີມງານປົກປ້ອງຄ ຸ້ມຄອງຈະມອບໃຫຸ້ເຈົັ້າໜຸ້າທີິ່ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງເປັນຜູຸ້ກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ການຕອບໂຕຸ້ຄໍາຮຸ້ອງທ ກ, ຕ ດຕາມຄວາມຄືບໜຸ້າ ແລະ ປະສ ດທ ຜົນຂອງການຕອບໂຕຸ້. 
ທ ກການຮຸ້ອງທ ກຕຸ້ອງຖືກລາຍງານຕໍໍ່ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ ໂດຍໃຊຸ້ແມ່ແບບ
ມາດຕະຖານ, ລວມທັງຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງທ ກຂໍໍ້ຮຸ້ອງທ ກ. 

5b. ການຮຸ້ອງທ ກໄດຸ້ຮບັການ
ແກຸ້ໄຂ ແລະ ປດິລງົຢາ່ງສາໍເລັດ
ຜົນ 

ຖຸ້າການຕອບຮັບສໍາເລັດ, ຄໍາຮຸ້ອງທ ກຈະຖືກແກຸ້ໄຂ ແລະປິດລົງ. ບົດລາຍງານການຮຸ້ອງທ ກຕໍໍ່ ໜ່
ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ ຈະຖືກສະຫ ຼຸບ ແລະ ສົົ່ງໂດຍເຈົັ້າຫນຸ້າທີິ່ໂຄງການທີິ່
ຮັບຜ ດຊອບ, ໂດຍສັງເກດວ່າຄໍາຮຸ້ອງທ ກໄດຸ້ຖືກແກຸ້ໄຂຢ່າງສໍາເລັດຜົນ ແລະ ຖືກປິດລົງ. 

5c. ການຮຸ້ອງທ ກທີິ່ບໍໍ່ສາມາດ
ແກຸ້ໄຂ  
 

ຖຸ້າການຕອບໂຕຸ້ບໍໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ເຈົັ້າໜຸ້າທີິ່ໂຄງການທີິ່ຮັບຜ ດຊອບກວດກາ ແລະ ຕ ດຕາມ

ການຕອບສະໜອງຈະທົບທວນຄືນການຕອບສະໜອງທີິ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ (ຂັັ້ນຕອນທີ 6). 

ຖຸ້າຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກບໍໍ່ເຫັນດີກັບການຕອບ (ຂັັ້ນຕອນທີ 4) 

6. ການທບົທວນ ຖຸ້າບໍໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງໄດຸ້, ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານດຸ້ານການປົກປ້ອງ / ເຈົັ້າຫນຸ້າທີິ່ໂຄງການທີິ່
ຮັບຜ ດຊອບຈະທົບທວນຄືນການຮຸ້ອງທ ກກັບຕົວແທນຂອງການປົກປ້ອງທີິ່ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ. ຮ່ວມກັນພວກເຂົາເຈົັ້າຈະກໍານົດວ່າຈະທົບທວນວ ທີການ ແລະ ສະເຫນີຄໍາ

ຕອບທາງເລືອກອືິ່ນ, ສົົ່ງຄໍາຮຸ້ອງທ ກກັບລະບົບອືິ່ນ (ເຊັົ່ນ: ນ ຕ ບັນຍັດ, ບໍລ ຫານ, ພັກ, ຕ ລາການ, 

ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດຫມາຍ, ປະເພນີ), ຫ ື ປິດອອກ. 

7. ການຮຸ້ອງທ ກຖກືອຸ້າງເຖ ງ ຫ  ື
ປິດອອກ 

ລໍຖຸ້າຜົນຂອງການກວດສອບຄໍາຮຸ້ອງທ ກ, ຄໍາຮຸ້ອງທ ກທີິ່ບໍໍ່ສາມາດແກຸ້ໄຂຄືນໄດຸ້ພາຍໃນ 1 ເດືອນ 
ຈາກການຮັບຮູຸ້ຄໍາຮຸ້ອງທ ກຈະຖືກສົົ່ງກັບລະບົບອືິ່ນ ຫ  ືປິດອອກ. 
ທ ກຂໍໍ້ຂຸ້ອງໃຈ, ລວມທັງຂໍໍ້ຂຸ້ອງໃຈທີິ່ບໍໍ່ສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້, ຈະຖືກບັນທຶກໂດຍໃຊຸ້ແມ່ແບບ

ມາດຕະຖານ, ແລະ ລາຍງານໃຫຸ້ຕົວແທນປົກປ້ອງ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ. 
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ນອກຈາກຂະບວນການປົກກະຕ ນີັ້ແລຸ້ວ, ຍງັມກີານໄປຢ້ຽມຢາມປະຈໍາປີຂອງອົງການແນວລາວສຸ້າງຊາດແຫ່ງຊາດ ໄປຫາບຸ້ານ

ເປົື້າໝາຍທີິ່ຖືກຄັດເລືອກພາຍໃນແຕ່ລະແຂວງ. ເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງການປະເມີນການປົກປ້ອງເຫ ົົ່ານີັ້, ຂໍໍ້ມູນກຽ່ວກັບການ
ຮຸ້ອງທ ກທີິ່ສົົ່ງກັບໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍບຸ້ານ. ຈະຖືກດຶງແລະປະເມີນ. 
 

ແມແ່ບບເພືິ່ອຮບັຮູຸ້, ປະເມນີ, ມອບຄາໍຮຸ້ອງທ ກ, ບນັທກຶການປກຶສາຫາລກືບັຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກ ແລະ ການສະຫລ ບຂອງຄາໍຮຸ້ອງທ ກ 

ກ) ຂໍໍ້ມູນຈາກຄາໍຮຸ້ອງທ ກ 

• ບຸ້ານ 

• ເມືອງ 

• ຊືິ່ຂອງບ ກຄົນທີິ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ 

• ເບີໂທລະສັບຂອງບ ກຄົນທີິ່ມຄີວາມເປັນຫ່ວງ 

• ວັນທີຂອງການຮຸ້ອງຮຽນ 

• ສະຖານທີິ່ຂອງເຫດການ ຫ  ືບັນຫາ 

• ລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ (ລວມທັງວັນທີຂອງບັນຫາທີິ່ເກີດຂຶັ້ນ) 

• ພາກສ່ວນອືິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 

• ໄຟລ໌ແນບ (ຮູບ, ແຜນທີິ່, ແລະອືິ່ນໆ) 

• ການແກຸ້ໄຂທີິ່ຕຸ້ອງການ 

 

ຂ) ການປະເມີນໂດຍທີມງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

• ການມີສ ດໄດຸ້ຮັບຄາໍຮຸ້ອງທ ກ (ລວມທັງຄໍາອະທ ບາຍຖຸ້າບໍໍ່ແມ່ນ) 

• ໄດຸ້ອະທ ບາຍຂັັ້ນຕອນການແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຂຸ້ອງໃຈ 

• ຄວາມຮບັຜ ດຊອບຂອງອົງການເພືິ່ອສະເໜີຄໍາຕອບຕໍໍ່ກັບການຮຸ້ອງທ ກ 

ຄ) ບັນທຶກກອງປະຊຼຸມກັບຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກເພືິ່ອບັນລ ຂໍໍ້ຕົກລົງ 

•  ການຕອບສະ ໜອງ ແລະ ການແກຸ້ໄຂທີິ່ສະເໜີໃຫຸ້ຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກ 

•  ຄໍາເຫັນຈາກຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກ ແລະພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 

ງ) ສະຫ ຼຸບ: ການຮຸ້ອງທ ກສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້ບໍ? 

 
ແມແ່ບບເພືິ່ອລາຍງານໃຫຸ້ຜູຸ້ຊຽ່ວຊານດຸ້ານການປກົປອ້ງຢູ່ ຂັັ້ນສນູກາງ 
ເບ ິ່ງແມ່ແບບຂຸ້າງເທ ງ, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມບໍໍ່ໄດຸ້ສະແດງຊືິ່ຂອງຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກ 

 
ແມແ່ບບເພືິ່ອລາຍງານກລໍະນທີີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮບັການແກຸ້ໄຂ 
ເບ ິ່ງແມ່ແບບຂຸ້າງເທ ງ, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມບໍໍ່ໄດຸ້ສະແດງຊືິ່ຂອງຜູຸ້ຮຸ້ອງທ ກ 
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ຂະບວນການຮຸ້ອງທ ກ ຕໍໍ່ກບັການຮຸ້ອງຮຽນທີິ່ສຸ້າງຂຶັ້ນນອກລະດບັບຸ້ານ 
ໃນບາງກລໍະນີ, ອາດຈະມບີ ກຄົນ ຫ  ືອົງການທີິ່ຢາກຮຸ້ອງທ ກ ແຕ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຢູ່ໃນບຸ້ານໃນເຂດປະຕ ບັດງານຂອງການແຊກແຊງ. ອັນ

ນີັ້ອາດຈະລວມເຖ ງກ ່ມຜູຸ້ສະໜັບສະໜູນ (ລວມທງັຜູຸ້ສະໜັບສະໜູນດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ), ຫ ື ບ ກຄົນ ຫ ື ກ ່ມທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທບົ

, ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງໂຄງການ. ຜູຸ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບອາດຈະອາໄສຢູ່ໃນປະເທດອືິ່ນ. ການແກຸ້
ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ແມ່ນສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດຸ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບເຂາົເຈົັ້າເຊັົ່ນດຽວກັນ ແລະເບີໂທລະສັບສາຍດ່ວນໄດຸ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່
ໃນເວັບໄຊທ໌ ຈ-ຄປຊ ຫ ື I-GFLL (i-gfll.org). 

 

ໃນກໍລະນີເຫ ົົ່ານີັ້, ທມີງານປົກປ້ອງໂຄງການຈະ: 

1) ຊອກຫາທາງເພືິ່ອໄກ່ເກຍ່ / ແກຸ້ໄຂຄວາມຮຸ້ອງທ ກໂດຍກງົ; 

2) ສົົ່ງຄາໍຮຸ້ອງທ ກໄປຫາໜ່ວຍງານ ຫ  ືກົມຂອງລັດຖະບານ ພາຍໃນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍຢ່າງເປັນທາງການ; ແລະ ຫ  ື

3) ສົົ່ງຄາໍຮຸ້ອງທ ກໄປຫາ ກອງທນຶດ ນຟ້າອາກາດສີຂຽວ. 

 
ການລາຍງານເຖ ງກອງທນຶດ ນຟາ້ອາກາດສຂີຽວ  

ໂຄງການດັົ່ງກ່າວແມ່ນມ ງ່ຫມັັ້ນທີິ່ຈະຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບກ່ຽວກບັການຮຸ້ອງຮຽນ, ໃນຂະນະທີິ່ຍງັປົກປອ້ງ

ຄວາມລັບຂອງຜູຸ້ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ຕໍໍ່ກັບບັນຫານີັ້, ນັບແຕ່ປ ີ2019 ເປັນຕົັ້ນມາ, ບົດລາຍງານປະຈໍາປສໍີາລັບໂຄງການ 1 ລວມມີ
ພາກຫຍໍໍ້ທີິ່ບັນທຶກຈໍານວນ ແລະ ລັກສະນະຂອງຄໍາຮຸ້ອງທ ກທີິ່ໄດຸ້ຮັບ ແລະ ວ ທີການແກຸ້ໄຂ. ການລະບ ລາຍລະອຽດຂອງບ ກຄົນ
ຈະບໍໍ່ຖືກລວມເຂົັ້າ. ວ ທີການນີັ້ຈະຖືກສໍາເນົາໃນບົດລາຍງານສໍາລບັໂຄງການ 2. 
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ: 
ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1: ຕາຕະລາງມາດຕະການຕໍໍ່ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ເພືິ່ອຫ ີກລຸ້ຽງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ໂອກາດ. 

ລດ 
ແຜນພດັທະນາຊົນເຜົົ່າ

(EGDP)  ລາຍລະອຽດຂອງມາດຕະການ ຕວົຊີັ້ວດັ ກອບເວລາ ງບົປະມານ (ເອໂີຣ) ຮບັຜ ດຊອບໂດຍ 

1 ຄວາມສາມາດໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນ
ພັດທະນາຊົນເຜົົ່າ - ການ
ຈຸ້າງພະນັກງານເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ, ລວມທັງ: 

1. ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານດຸ້ານຊົນເຜົົ່າ 

2. ກ ່ມຊົນເຜົົ່າໄລຍະສັັ້ນ ຫ  ື
ຊ່ຽວຊານຕ ດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ (M&E) ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ສຸ້າງຕົວຊີັ້ວັດເປົື້າໝາຍ ແລະ 
ການຕ ດຕາມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ. 
3. ນາຍພາສາຊົນເຜົົ່າ 

1. ຈຸ້າງພະນັກງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເພືິ່ອສະຫນັບສະຫນູນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ. ຊົນເຜົົ່າ/ຊ່ຽວຊານດຸ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ 
ຕຸ້ອງມີຄວາມຮູຸ້ຄວາມຮູຸ້ທຸ້ອງຖ ິ່ນດີ, ໂດຍສະເພາະໃນແງ່ຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍ
ທາງດຸ້ານວັດທະນະທໍາຊົນເຜົົ່າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມຮູຸ້ທີິ່ສົມດູນ
ລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການອະນ ລັກ
ປ່າໄມຸ້, ຊັບພະຍາກອນແຫ່ງຊາດ. 

2. ນາຍພາສາກ ່ມຊົນເຜົົ່າຈະຖືກຈຸ້າງເພືິ່ອແກຸ້ໄຂອ ປະສັກທາງພາສາ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜູນການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ການ
ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູຸ້ໃນພາສາທຸ້ອງຖ ິ່ນ. ບ່ອນໃດທີິ່ທັກສະພາສາຂອງຊາວບຸ້ານຕໍໍ່າ, 
ມົັ້ງ ແລະ ຂະມ  ແລະ ພາສາອືິ່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເພືິ່ອນໍາໃຊຸ້ໃນການ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ສືິ່ສານກັບບັນດາກ ່ມບຸ້ານຕ່າງໆ ບໍໍ່ວ່າບຸ້ານຈະຢູ່ໃສ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານທ ກຄົນເຂົັ້າໃຈຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານທີິ່ໂຄງການສະໜອງໃຫຸ້. 

ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານດຸ້ານການປົກປ້ອງ
ສັງຄົມໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງເມືິ່ອ
ໂຄງການເລີິ່ມຕົັ້ນ ແລະຊ່ວຍ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ໂຄງການໄລຍະທີ2. 

3. ປີ 1: 4 4. 80.000 (ຄາດ

ຄະເນສໍາລັບສ່ວນ
ແບ່ງຂອງທີມງານ
ຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ແຜນ
ພັດທະນາຊົນເຜົົ່າ 
ທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ) 

5. ຄະນະຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ, ທີມງານ
ຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ 

2 ຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນ
ຂອງຊົນເຜົົ່າໃນຕໍໍ່ໄປນີັ້: 
1. ປັບປ ງ ແລະ ພັດທະນາ
ແນວທາງ 
2. ກ ດຈະກໍາການສົົ່ງເສີມ

▪  ສໍາລັບທ ກແນວທາງທີິ່ສຸ້າງຂຶັ້ນ ແລະ ປັບປ ງໃໝ່, ຈະເອົາໃຈໃສ່ເປັນ

ພ ເສດຕໍໍ່ການລວມຕົວຂອງສັງຄົມ ແລະ ປົກປ້ອງສ ດຂອງຊົນເຜົົ່າ. ຜູຸ້
ຊ່ຽວຊານດຸ້ານຊົນເຜົົ່າຄວນທົບທວນບົດແນະນໍາທີິ່ປັບປ ງໃຫມ່ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າ. 

ກ. ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານດຸ້ານຊົນເຜົົ່າ 
ທົບທວນຄືນທ ກບົດແນະນໍາ 
ສະບັບປັບປ ງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ
ການພ ຈາລະນາກ່ຽວກັບກ ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ. 

ປີ:1 ປະກອບເຂົັ້າໃນ
ວຽກງານຂອງທີມ
ປ້ອງກັນ 
219.000 

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ 
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ກະສ ກໍາແບບຍືນຍົງບໍໍ່
ທໍາລາຍປ່າໄມຸ້ 
(PSAP/VFAG) 
3. ຄະນະຄ ຸ້ມຄອງທຶນກະສ 
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ 
(VFAGC) 
4. ຄະນະຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ 
(FMC) 
5. ກ ດຈະກໍາການລົງທຶນ

ຂອງພາກເອກະຊົນ  

▪  ຜູຸ້ຕາງໜຸ້າບັນດາຊົນເຜົົ່າໃນກ ດຈະກໍາການເຮັດກະສ ກໍາແບບຍືນຍົງ ແລະ 

ທົນທານຕໍໍ່ດ ນຟ້າອາກາດ ເພືິ່ອຮັກສາຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຮັບຮູຸ້ຄວາມຮູຸ້

ກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາພືັ້ນເມືອງ, ລະບົບການດໍາລົງຊີວ ດ ແລະ ການນໍາ

ໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ລວມທັງວ ທີການເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ການຖ່າຍ
ທອດຄວາມຮູຸ້. 

▪  ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຍັງຈະຮັບປະກັນໃຫຸ້ສະມາຊ ກກ ່ມຖືກລວມເຂົັ້າຢູ່ໃນ

ຄະນະຄ ຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ທຶນກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ ແລະ 
ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ 

▪  ຮັບປະກັນໃຫຸ້ຜູຸ້ຕາງຫນຸ້າຂອງບັນດາຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ລວມເຂົັ້າກັນ ແລະ 
ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທີິ່ມີທ່າແຮງໃນການ
ປູກຝັງໃນຊຼຸມຊົນ ເຮັດໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານທ ກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສ ນ
ໃຈລົງທຶນຢ່າງສະເໝີພາບ. 

ຂ. ຈໍານວນຊົນເຜົົ່າ ຊາຍ ແລະ
ຍ ງ, ແລະ ຈໍານວນຊົນເຜົົ່າທີິ່

ເຂົັ້າຮ່ວມ (i) PSAP. 

 
ຄ. ຈໍານວນຊົນເຜົົ່າ ຊາຍ ແລະ
ຍ ງ, ແລະ ຈໍານວນຊົນເຜົົ່າທີິ່
ເຂົັ້າເຖ ງການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານ
ຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າກະສ ກໍາ. 

 
ງ. ຈໍານວນຊົນເຜົົ່າຊາຍ ແລະ
ຍ ງ, ແລະ ຈໍານວນຊົນເຜົົ່າໃນ

ຄະນະກໍາມະການ VFAG 

 

ຈ. ຈໍານວນຊົນເຜົົ່າ, ແລະ ຈໍາ
ນວນຊົນເຜົົ່າຊາຍ ແລະ ຍ ງໃນ 
VFMC 

 
ສ. ຈໍານວນຜູຸ້ຊາຍໃນຊົນເຜົົ່າ
ໃນລະບົບການລາດຕະເວນ
ປ່າໄມຸ້ 

3 ຮັບປະກັນການປຶກສາຫາລືທີິ່
ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄ ນ
ນະພາບຂອງການມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນທ ກລະດັບໃນ
ລະຫວ່າງຂະບວນການ 
FPIC, PLUP ແລະ ກ ດ

▪  ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລືທີິ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຂະບວນການທີິ່
ໂປ່ງໃສຕະຫ ອດການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ. 

▪  ສະໜອງຂໍໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍ ພຸ້ອມທັງເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ສະແຫວງຫາການສະໜັ
ບສະໜູນຜູຸ້ທີິ່ອາດຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດປະເພດທີິ່ດ ນ ແລະ 
ການແບ່ງເຂດຜ່ານແຜນຜັງ ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, 

ກ. ຫ ັກຖານຂອງການປຶກສາ
ຫາລືກັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (ແມ່ຍ ງ
ແລະ ຜູຸ້ຊາຍ) ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນ
ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າກ່ອນທີິ່ຈະດໍາເນີນ
ໂຄງການ 

ປີ:1-4 ປະກອບເຂົັ້າໃນ
ງົບປະມານ 
ຂະບວນການປຶກສາ
ຫາລື ເພືິ່ອຄວາມ
ເຫັນດີເຫັນພຸ້ອມ 
ດຸ້ວຍຄວາມສະໝັກ

ທີມງານ FPIC, 

ທີມງານ PLUP, 
ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ 
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ຈະກໍາອືິ່ນໆ. ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາແບບຍືນຍົງ ໂດຍບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ 

ແລະ ປ່າສະຫງວນ, ກ່ອນທີິ່ຈະມີການຕັດສ ນໃຈ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍໍ່

ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົັ້າ; ໂດຍພ ຈາລະນາເຖ ງການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແບບ
ດັັ້ງເດີມທີິ່ມີຢູແ່ລຸ້ວຂອງຊາວບຸ້ານທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົັ້າ
ຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜຸ້າ, ເສລີ, ມີປະສ ດທ ຜົນ, ມີຄວາມໝາຍ, ແລະ ມີຄວາມຮັບ

ຮູຸ້ຈາກບ ກຄົນ ແລະ ກ ່ມຕ່າງໆຕະຫ ອດຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ, ໂດຍຖືເອົາ

ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍ ງຊາຍ, ເຂົັ້າຮ່ວມສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ
ສ ດຂອງບັນດາເຜົົ່າ.  

▪  ຮັບປະກັນສ ດສະເໝີພາບຂອງທ ກຊົນເຜົົ່າ, ແມ່ຍ ງ ແລະ ເພດຊາຍ, ໃນ
ຂະນະທີິ່ຮັບຮູຸ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູຸ້ຊາຍ ແລະ ໃຊຸ້ມາດ
ຕະການສະເພາະເພືິ່ອແນໃສ່ເລັົ່ງຄວາມສະເໝີພາບໃນເວລາຈໍາເປັນ. 

ຂ. ບັນທຶກກ່ຽວກັບຄວາມ
ກັງວົນຂອງຊົນເຜົົ່າ ແລະວ ທີທີິ່
ລາວໂຄງການແກຸ້ໄຂບັນຫາ 

ໃຈ ໂດຍໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຂໍໍ້
ມ ນລ່ວງໜຸ້າFPIC 
ແລະ PLUP ການ
ວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່
ດ ນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ 

4 ຮັບປະກັນການເຄືິ່ອນໄຫວ
ຢ່າງມປີະສ ດທ ຜົນຂອງ
ບັນດາຊົນເຜົົ່າໃນການວາງ
ແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, ເຜີຍແຜ ່

ແລະ ຕ ດຕາມກວດກາ, 
ແລະ ສຸ້າງຄວາມສາມາດ
ດຸ້ານວ ຊາການ. 

▪  ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບຄົນຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງເພືິ່ອພັດທະນາຄູ່ມືພາກ
ສະຫນາມໃນການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ລວມເອົາແນວຄວາມຄ ດ
ຂອງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງປະເພນີຊົນເຜົົ່າ ການປຶກສາຫາລື / ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມເຂົັ້າສັງຄົມ. 

▪  ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານຫ ັກແຫ ່ງຂອງລັດຖະບານ 

ແລະ ໂຄງການຕາມປ ື້ມຄູ່ມືທີິ່ກ່າວມາຂຸ້າງເທ ງ (ຢ່າງໜຸ້ອຍ 1 ການຝຶກ
ອົບຮົມຕໍໍ່ເມືອງ). 

▪  ໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈະເອົາໃຈໃສ່ເປັນພ ເສດເຖ ງຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດຸ້ານ
ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, ຄໍານຶງເຖ ງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ທັດສະນະ
ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ໃນຂະບວນການພັດທະນານະໂຍບາຍໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ທັດສະນະຂອງຜູຸ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງໃນການ
ທົບທວນນະໂຍບາຍ. 

▪  ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫຸ້າວຫັນຂອງຊາຍ ແລະ ຍ ງບັນດາເຜົົ່າ ໃນການ
ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການສຸ້າງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ມາດຕະການສະໜັບສະໜູນ

ກ. ປ ື້ມຄູ່ມືການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຊົນເຜົົ່າ 
 
ຂ. ຫ ັກຖານຂອງການປະຕ ບັດ
ທີິ່ດີທີິ່ສ ດກ່ຽວກັບການລວມ
ຕົວຂອງສັງຄົມທີິ່ລວມຢູ່ໃນຄູ່ມື
ພາກສະຫນາມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ 
 

ຄ.ຫ ັກຖານສະແດງໃຫຸ້ເຫັນ, 
ຊົນເຜົົ່າຍັງບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກຍົກເວັັ້ນຢ່າງ
ເປັນລະບົບຈາກການນໍາສະເຫນີ
ກົນໄກການ ການແກຸ້ໄຂການ
ຮຸ້ອງທ ກ. 

 

ປີ:1:4 ປະກອບເຂົັ້າໃນ
ການຄ ຸ້ມຄອງຂອງ
ທີມງານປົກປ້ອງ, 
ການສົົ່ງເສີມກະສ 
ກໍາແບບຍືນຍົງໂດຍ
ບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມຸ້, 
ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້
ບຸ້ານ, ການຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າສະຫງວນ, 
ສັນຍາຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ບຸ້ານມີ
ງົບປະມານ, 
20.000 EUR 
(ການຝຶກອົບຮົມ) 

ທີມງານ FPIC, 

ທີມງານ PLUP,

ທີມງານ VFM,
ທີມງານປ້ອງກັນ 
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ໂຄງການອືິ່ນໆ (ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາແບບຍືນຍົງໂດຍບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມຸ້, 
ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ, ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ສັນຍາຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ) 

ງ. ຫ ັກຖານຂອງການຝຶກ
ອົບຮົມໄດຸ້ດໍາເນີນການ 
 

ຈ. ຫ ັກຖານຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ (i) ຂະບວນ

ການທົບທວນນະໂຍບາຍ, (ii) 

ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 

ແລະ (iii) ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້.  

5 ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ 
ສ ດນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມຸ້ຕາມລັກສະນະ
ວັດທະນະທໍາ, ຮັບປະກັນ
ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, 
ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ແລະ 
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 
ການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາແບບ
ຍືນຍົງ ບໍໍ່ມີຜົນກະທົບທາງ
ລົບຕໍໍ່ຜູຸ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ
ບັນດາເຜົົ່າ. 

▪  ດ ນປ່າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອືິ່ນໆ, ທີິ່ຊາວບຸ້ານນໍາໃຊຸ້ໃນ

ປັດຈ ບັນ, ສະເໜີໃຫຸ້ລວມເອົາການບູລະນະ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ, 
ໂຄງການຈະຮັບປະກັນວ່າ ທາງເລືອກໃນການເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ການດໍາລົງ
ຊີວ ດ ໄດຸ້ຖືກປຶກສາຫາລື ແລະ ສະໜອງໃຫຸ້ ແລະ ເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມຸ້ ແລະ ທີິ່
ດ ນ. ກໍານົດເພືິ່ອການດໍາລົງຊີວ ດຂອງຄອບຄົວທີິ່ທ ກຍາກແລະບໍໍ່ມີທີິ່ດ ນ
ໃຫຸ້ມີຄວາມສາມາດເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ເພ ິ່ງພາອາໄສ. ຂອງໂຄງການຈະນໍາໃຊຸ້
ການປະຕ ບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ພະນັກງານໂຄງການຈະໄດຸ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ. 

▪  ຮັບປະກັນວ່າ ການຫາຊືັ້ທີິ່ດ ນຈາກຊາວກະສ ກອນ/ຄົວເຮືອນ ຈະບໍໍ່ເກີດ
ຂຶັ້ນ ຫ ືເກີດຈາກໂຄງການ ແລະ ຊາວບຸ້ານສາມາດສືບຕໍໍ່ເຂົັ້າເຖ ງທີິ່ດ ນ 
ແລະ ຊີວ ດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

▪  ຮັບປະກັນກົນໄກການຮຸ້ອງທ ກຂອງໂຄງການຖືກສືິ່ສານໃນລັກສະນະທີິ່ເ
ໝາະສົມທາງດຸ້ານວັດທະນະທໍາ (ລວມທັງພາສາທຸ້ອງຖ ິ່ນ), ແລະສາມາດ
ເຂົັ້າເຖ ງຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ (ເບ ິ່ງບົດທີ 10) 

ກ. ຫ ັກຖານຂອງການສືບຕໍໍ່ເຂົັ້າ
ເຖ ງທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ 
 
ຂ.ຫ ັກຖານທີິ່ບໍໍ່ມີການຍຶດທີິ່ດ ນ
ເກີດຂຶັ້ນ / ສາເຫດມາຈາກ
ໂຄງການ 
 
ຄ. ຫ ັກຖານທາງເລືອກທາງ
ເລືອກທີິ່ດ ນ, ປ່າໄມຸ້ ແລະຊີວ ດ
ການເປັນຢູ່ທີິ່ສະເໜີໃຫຸ້ມີການ
ຟ ື້ນຟູ ແລະ/ຫ  ືການປົກປ້ອງ. 

ປີ:1-4 ປະກອບເຂົັ້າໃນ
ການຄ ຸ້ມຄອງຂອງ
ທີມງານປົກປ້ອງ, 
ການສົົ່ງເສີມກະສ 
ກໍາແບບຍືນຍົງໂດຍ
ບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມຸ້, 
ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້
ບຸ້ານ, ການຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າສະຫງວນ, 
ສັນຍາຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ ແລະ 
ການຕ ດຕາມ ແລະ 
ປະເມີນຜົນ ມີ
ງົບປະມານ, 
986.000 EUR 
(ການຝຶກອົບຮົມ) 

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ, ທີມ
ຕ ດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ, ທີມງານ
ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ
ແລະ ວ ຊາການ 
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6 ເຄົາລົບຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າ
ໄມຸ້, ເຂດດ ນແດນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສ ດທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງເຖ ງມໍລະດົກ ແລະ 
ຄ ນຄ່າທາງດຸ້ານວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ຈ ດວ ນຍານ, ຄວາມຮູຸ້
ພືັ້ນເມືອງ, ລະບົບຄ ຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການ
ປະຕ ບັດ, ອາຊີບ ແລະ ການ
ດໍາລົງຊີວ ດ, ແລະ ບັນດາສະ
ຖາບັນຂອງບັນດາເຜົົ່າ. 

▪  ການນໍາໃຊຸ້ປ່າໄມຸ້ ແລະ ທີິ່ດ ນຕາມປະເພນີແມ່ນລວມຢູ່ໃນຂະບວນການ 

FPIC ແລະ PLUP ເວົັ້າເຖ ງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງ. 

▪  ເຄົາລົບ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍໍ່ກັບຈ ດໃຈຂອງບຸ້ານ/ປ່າສັກສ ດ ແລະ 

ທີິ່ດ ນໃນລະຫວ່າງ VFMP ແລະ ການວາງແຜນທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ອືິ່ນໆ. 

▪  ໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າປ່າໄມຸ້ ແລະ ທີິ່ດ ນຖືກຈັດສັນຢ່າງພຽງພໍສໍາລັບສ ສານ ແລະ

ສະຖານທີິ່ທາງວ ນຍານອືິ່ນໆ. 

▪  ຮັບປະກັນ PSAP ລວມມີການເຮັດກະສ ກໍາແບບໝູນວຽນ, ເພືິ່ອ

ຮັບປະກັນການປະຕ ບັດຕາມປະເພນີຂອງຊຼຸມຊົນຊົນເຜົົ່າ. 
▪  ເຄົາລົບຜູຸ້ຖືສ ດຄອບຄອງທີິ່ດ ນຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ສ ດຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າ ກະກຽມມາດຕະການກໍານົດ ແລະ ບັນທຶກທີິ່ດ ນປ່າໄມຸ້ທັງໝົດ 
ລວມທັງສ ດການເຂົັ້າເຖ ງປ່າຕ່າງໆ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນທີິ່ທີິ່ດ ນ ແລະ ປ່າໄມຸ້ (ການຈັດປະເພດ, ການແບ່ງເຂດ ແລະ ການ
ແບ່ງເຂດແດນ). 

ກ. ຫ ັກຖານຂອງທີິ່ດ ນ ແລະ 
ປ່າທໍາມະຊາດທີິ່ໄດຸ້ກໍານົດ ແລະ 
ບັນທຶກ 
 
ຂ. ຫ ັກຖານຂອງສະຖານທີິ່ສໍາ
ຄັນທາງວ ນຍານ ແລະ ສ ສານ 

ປີ : 1-4 ປະກອບເຂົັ້າ ໃຫຸ້
ທີມຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມແລະ
ສັງຄົມ, ທີມງານ
ການຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້, ການ
ສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ
ແບບຍືນຍົງໂດຍ
ບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມຸ້, 
ງົບປະມານ 
219,000 

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ, ທີມ
ຕ ດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ, ທີມງານ
ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ
ແລະ ວ ຊາການ 

7 ການສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ຂອງຜູຸ້ຕາງຫນຸ້າຊົນເຜົົ່າ: 
1. ຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົັ້າ
ປະຕ ບັດຢ່າງຫຸ້າວຫັນເປັນ
ສຽງໃຫຸ້ແກ່ກ ່ມຂອງເຂົາເຈົັ້າ 
2. ມີສ່ວນຮ່ວມໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າ

ໃນກ ດຈະກໍາໂຄງການ, ແລະ 

3. ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ

ວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງປ່າ

▪  ເລືອກເອົາສະມາຊ ກຫ ັກຂອງຊົນເຜົົ່າ, ລວມທັງແມ່ຍ ງ, ຢູ່ໃນບຸ້ານເປົື້າໝ
າຍເພືິ່ອພັດທະນາກັບໂຄງການ. ພວກເຂົາສາມາດເປັນຈ ດຕ ດຕໍໍ່ແລະການ
ສືິ່ສານ (ການປະສານງານໂຄງການໃນລະດັບບຸ້ານ). ເຂົາເຈົັ້າຍັງສາມາດ
ເປັນບ ກຄົນດຽວກັນທີິ່ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງພາຍໃນຄະນະກໍາມາທ ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່
ດ ນ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ (LFMC). 

▪  ສະໜອງຄໍາແນະນໍາ, ການຝຶກອົບຮົມ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມຮູຸ້ໃຫຸ້ພຽງພໍ
ກັບສະມາຊ ກຂອງຊົນເຜົົ່າ. 

ກ) ບັນທຶກຂໍໍ້ມູນຂອງຜູຸ້ແທນ
ຊົນເຜົົ່າ 
 

ຂ. ຂອງກອງປະຊຼຸມແລະ # ຜູຸ້
ຊາຍແລະແມ່ຍ ງຊົນເຜົົ່າທີິ່ເຂົັ້າ
ຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ / 
ກອງປະຊຼຸມຕ່າງໆ. 
 

ປີ: 1-4 ປະກອບເຂົັ້າ ໃຫຸ້
ທີມຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມແລະ
ສັງຄົມ, ທີມງານ
ການຄ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້, ການ
ສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ
ແບບຍືນຍົງໂດຍ
ບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມຸ້, 

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ, ທີມ
ຕ ດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ, ທີມງານ
ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ
ແລະ ວ ຊາການ 
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ສະຫງວນ. ▪  ຮັບປະກັນ ແລະ ເພີິ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູຸ້ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ເພືິ່ອ
ສົົ່ງເສີມຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫຸ້ກວຸ້າງຂວາງກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

▪  ກ່ຽວກັບໂຄງການສຸ້າງຄວາມສາມາດອືິ່ນໆ, ບັນດາຜູຸ້ຊ່ຽວຊານດຸ້ານຊົນ
ເຜົົ່າຈະຊ່ວຍໃນການອອກແບບຊຼຸດອົບຮົມຄູຝຶກ (ToT) ແລະ ຫ ັກສູດ
ການຝຶກອົບຮົມອືິ່ນໆ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າອ ປະກອນທີິ່ສະທຸ້ອນເຖ ງ
ວັດທະນະທໍາຊົນເຜົົ່າທີິ່ອ່ອນໄຫວ ແລະ ຕອບສະໜອງ. ພຸ້ອມທັງຊ່ວຍ
ສຸ້າງສືິ່ມວນຊົນທີິ່ເປັນຮູບພາບທີິ່ແນໃສສ່ະພາບຕົວຈ ງຂອງບຸ້ານເປົື້າໝາຍ 
ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານບັນດາເຜົົ່າເຂົັ້າໃຈງ່າຍຂຶັ້ນ. ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານດຸ້ານ
ຊົນເຜົົ່າເພືິ່ອສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ. 

ຄ.ຫ ັກຖານກ່ຽວກັບຄວາມ
ເຫມາະສົມທາງດຸ້ານວັດທະນະ
ທໍາຂອງຊົນເຜົົ່າທີິ່ລວມຢູ່ໃນ
ອ ປະກອນການຝຶກອົບຮົມ.  

ງົບປະມານ 
219,000 

8 ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ: 
ຄວາມຮູຸ້ແລະການຊ່ວຍເຫ ືອ
ດຸ້ານວ ຊາການ. ຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກ 
 ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານດ ນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ການປະຕ ບັດ
ທີິ່ດີທີິ່ສ ດເພືິ່ອເສີມສຸ້າງ
ຄວາມທົນທານຜ່ານການ
ຄ ຸ້ມຄອງທີິ່ດ ນແບບຍືນຍົງ. 
 PLUP 

 ການກະເສດທີິ່ບໍໍ່ມີການ

ທໍາລາຍປ່າ (ເຊັົ່ນ: PSAP 

ແລະ VFAG) ແລະຕ່ອງໂສຸ້
ມູນຄ່າທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ
ການເຂົັ້າເຖ ງຕະຫ າດ 

▪  ຮັບປະກັນໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານບັນດາເຜົົ່າໄດຸ້ເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຢ່າງສະເໝີພາບຈາກການສົົ່ງເສີມການກະເສດໃໝ່ ແລະ ຕ່ອງໂສຸ້ມູນຄ່າ. 

▪  ຮັບປະກັນການແຈກຢາຍຄວາມຮູຸ້ທາງດຸ້ານກົດໝາຍຢ່າງຍ ດຕ ທໍາ ແລະ 
ປັບປ ງການລວມຕົວ. 

▪  ລວມເອົາມາດຕະການພ ເສດຕໍໍ່ກັບຜູຸ້ທ ກຍາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງເຂົັ້າໃນ
ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອໃຫຸ້ແນ່ໃຈວ່າການເຂົັ້າເຖ ງຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງໂຄງການເທົົ່າທຽມກັນ. 

▪  ຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ແມ່ຍ ງ, ຜູຸ້ຊາຍ, ຍ ຕ ທໍາ
ໃນຂະບວນການສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ບໍໍ່ມີການທໍາລາຍ
ປ່າ. 

▪  ກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສຸ້ ກັບຫົວໜ່ວຍທ ລະກ ດຂະໜາດຍ່ອຍ, ນຸ້ອຍ ແລະ ກາງ

, ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ IPP ແມ່ນການສຸ້າງມາດຕະການພ ເສດສໍາລັບ ຄົວເຮືອນ 

ທີິ່ທ ກຍາກ / ບໍໍ່ມີທີິ່ດ ນເພືິ່ອເຂົັ້າເຖ ງຂໍໍ້ມູນທ ລະກ ດແລະໂຄງການ, ລວມ
ທັງກ ດຈະກໍາກະສ ກໍານອກແລະໃນກະສ ກໍາແລະໃຫຸ້ວ ໄສທັດການ
ພັດທະນາທ ລະກ ດໄລຍະຍາວໂດຍຜ່ານການພັດທະນາຄວາມສາມາດແລະ
ການສົົ່ງເສີມ. - ຍ ດທະສາດທີິ່ທ ກຍາກແລະມັນຄວນໄດຸ້ຮັບການປັບໃຫຸ້

ກ. ຈໍານວນຂອງກອງປະຊຼຸມ
ແລະ ຈໍານວນຜູຸ້ຊາຍ ແລະ 
ແມ່ຍ ງຊົນເຜົົ່າເຂົັ້າຮ່ວມໃນ
ການຝຶກອົບຮົມ / ກອງປະຊຼຸມ
ຕ່າງໆ. 
 
ຂ.  ຫ ັກຖານຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ (i) PLUP, 

(ii) PSAP (i) ການສຸ້າງ

ຄວາມອາດສາມາດ, (iii) ການ

ຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ (VFM ແລະ 

VilFoCA).  

 

ປີ: 1-4 ປະກອບເຂົັ້າ ໃຫຸ້ 
ທີມງານການຄ ຸ້ມ
ຄອງປ່າໄມຸ້, ການ
ສົົ່ງເສີມກະສ ກໍາ
ແບບຍືນຍົງໂດຍ
ບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມຸ້, 
ງົບປະມານ 

219,000 

 

ທີມງານຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ, ທີມ
ຕ ດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ, ທີມງານ
ຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ
ແລະ ວ ຊາການ 
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 VFM 

ສັນຍາອະນ ລັກປ່າໄມຸ້ບຸ້ານ 
(VilFoCA) 

ເຫມາະສົມສໍາລັບຜູຸ້ທ ກຍາກ, ທ ກຍາກ, ຂະຫນາດກາງ, ລາຍໄດຸ້ສູງ 

SMEs ກ ່ມຊາວກະສ ກອນ. 

▪  ໃຫຸ້ຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານຄວາມປອດໄພດຸ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີິ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສົົ່ງເສີມການຜະລ ດກະສ ກໍາການຄຸ້າ. 

9 ຮັບປະກັນວ່າກ ່ມຊົນເຜົົ່າ
ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງກົນໄກການ
ແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກຂອງ
ໂຄງການ (GRM) ແລະ 
ຄວາມກັງວົນຂອງເຂົາເຈົັ້າ
ໄດຸ້ຖືກແກຸ້ໄຂຢ່າງຖືກຕຸ້ອງ.
    

▪  ຈ ດປະສານງານ ການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ພາຍໃຕຸ້ ຄະນະຄ ຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ 

▪  ການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ຈະຖືກສືິ່ສານກັບທ ກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, 
ລວມທັງກ ່ມຊົນເຜົົ່າເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ. 

▪  ຮັບປະກັນ ການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ພ ຈາລະນາວ ທີການທີິ່ເຫມາະສົມ
ທາງດຸ້ານວັດທະນະທໍາໃນການຈັດການຄວາມກັງວົນຂອງຊົນເຜົົ່າໃນເຂດ
ໂຄງການ. 

▪  ນໍາໃຊຸ້ນາຍພາສາຊົນເຜົົ່າສໍາລັບຊຼຸມຊົນທ ກຊົນເຜົົ່າທີິ່ມີທັກສະພາ
ສາລາວຕໍໍ່າ. 

▪  ການປະມວນຜົນຄໍາຮຸ້ອງທ ກ ແລະເອກະສານຕຸ້ອງລວມເອົາໄລຍະເວລາ
ສະເພາະ ແລະຄໍາໝັັ້ນສັນຍາເພືິ່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. 

▪  ການຮຸ້ອງທ ກທັງໝົດຕຸ້ອງຖືກບັນທຶກ (ຈົດໝາຍ, ອີເມລ໌, ບັນທຶກການ

ສົນທະນາ) ແລະ ເກັບຮັກສາໄວຸ້ຮ່ວມກັນ, ທາງອີເລັກໂທຣນ ກ ຫ  ື
ເອກະສານແຂງ. 

▪  ທີມງານປົກປ້ອງຍັງມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບໃນການຕ ດຕາມ ການແກຸ້ໄຂ
ການຮຸ້ອງທ ກ ແລະສະຫນອງການລາຍງານສະຖານະການຮຸ້ອງທ ກໃນບົດ
ລາຍງານໂຄງການປົກກະຕ . 

 ຫ ັກຖານສະແດງໃຫຸ້ເຫັນ, 
ຊົນເຜົົ່າບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກຍົກເວັັ້ນຢ່າງ
ເປັນລະບົບຈາກການແນະນໍາ
ກົນໄກການ ການແກຸ້ໄຂການ
ຮຸ້ອງທ ກ. 

ປີ: 1-4 ປະກອບສ່ວນໃຫຸ້
ທີມຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ 

219,000 

ທີມຄ ຸ້ມຄອງ
ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ 
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Anເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2: ການອະທ ບາຍ GRM ເປັນພາສາລາວ 
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 3: ກົນໄກແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງທ ກ ສໍາລັບໂຄງການ  I-GFLLt 

 

 
ໜວ່ຍງານໄກເ່ກຍ່ລະດບັຊາດ 

4 >>>> ຊອກຫາຊອ່ງທາງໄກເ່ກຍ່ 

ໜວ່ຍງານໄກເ່ກຍ່ລະດບັບຸ້ານ 
1 >>>> ຊອກຫາຊອ່ງທາງໄກເ່ກຍ່ 

 

ໜວ່ຍງານໄກເ່ກຍ່ລະດບັເມອືງ 
2 >>>> ຊອກຫາຊອ່ງທາງໄກເ່ກຍ່ 

 

ໜວ່ຍງານໄກເ່ກຍ່ລະດບັແຂວງ 
3>>>> ຊອກຫາຊອ່ງທາງໄກເ່ກຍ່ 

 

ທມີງານຄ ຸ້ມຄອງສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສງັຄມົຂອງໂຄງການ 

ເຈົັ້າຫນຸ້າທີິ່ຂອງ ໂຄງການທີິ່ຮບັຜ ດຊອບ
ກ ດຈະກາໍທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກບັການຮຸ້ອງທ ກ 

ປະທານໜວ່ຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ 
 

ປະທານໜວ່ຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ 
 

ປະທານໜວ່ຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂັັ້ນສນູກາງ 

ປອ້ນຂຶັ້ນໃນຖານຂໍໍ້ມນູ 

ຜູຸ້ໄດຸ້ຮບັຜນົກະທບົ ແລະ ສົົ່ງຄາໍຮຸ້ອງທ ກຫາທາງໂຄງການ 



0  

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 4: ຂັັ້ນຕອນ ທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກບັ ສະຖານທີິ່ ທີິ່ມີລກູລະເບດີບໍໍ່ທນັແຕກ (UXO) ແລະ ລາຍ

ລະອຽດຫຍໍໍ້ ກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພ16 

 

1. ຂໍໍ້ມນູຫຍໍໍ້ ກຽ່ວກບັ ສະຖານທີິ່ 
ຕໍໍ່ໄປນີັ້ ແມ່ນຂໍໍ້ມູນລາຍລະອຽດຫຍໍໍ້ ກ່ຽວກບັສະຖານທີິ່: 

 

1. ປະຫວັດຫຍໍໍ້ຂອງພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ຢູ່ບລໍ ເວນອຸ້ອມຮອບ ສະຖານທີິ່ ທມີຜົີນກະທົບ ຈາກ ການມີ UXO ຕໍໍ່ ຊຼຸມຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນ. ຄວນກວມ

ເອົາ ທ ກອ ປະຕ ເຫດ ຫ  ືເຫດການ ທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກບັປະຊາຊົນ ຫ ື ສັດລຸ້ຽງຄວນ. 

 

2. ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນເປັນຜູຸ້ສ ດທຸ້າຍ, ລວມທັງ ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ ຫ  ືອງົການຈັດຕັັ້ງອືິ່ນໆ ທີິ່ສະຫນັບສະຫນູນວຽກ

ງານ. 

 

3. ແຜນການເກັບກູຸ້ລະເບີດທີິ່ບໍໍ່ທນັແຕກ ສໍາລັບສະຖານທີິ່ ຈະປະກອບມ:ີ 

 
1. ພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ຈະເກັບກູຸ້. 
2. ຄວາມເລ ກ ຂອງ ການເກັບກູຸ້. 

3. ຄ ນະພາບ ຂອງ ການເກັບກູຸ້. 

4. ວ ທີການ ແລະ ອ ປະກອນທີິ່ນໍາໃຊຸ້. 

5. ໄລຍະເວລາ ຂອງ ການລງົເຮັດວຽກ ຕາມທີິ່ໄດຸ້ວາງແຜນໄວຸ້. 

4. ປະຫວັດການເກັບກູຸ້ ຢູ່ໃນສະຖານທີິ່ ຊືິ່ງຈະປະກອບມ;ີ ມືັ້ເຮັດວຽກ, ພືັ້ນທີິ່ເກັບກູຸ້, ລູກລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ (UXO) ທີິ່

ຖືກເກັບກູຸ້ອອກ, ວັນທ ີທີິ່ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດ ແລະ ບັນຫາທີິ່ພົບ. 

5. ແຜນຜັງ ຂອງ ສະຖານທີິ່ ຊືິ່ງຈະປະກອບມີ: 
1. ແຜນຝັງສະຖານທີິ່. 
2. ລະບົບການໝາຍ ທີິ່ນ າໃຊຸ້. 
3. ສະຖານທີິ່ມຄີວາມປອດໄພ ຫ  ືເສັັ້ນທາງທີິ່ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດຸ້. 
4. ພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ຖືກເກບັກູຸ້ແລຸ້ວ ແລະ ທີິ່ຍງັບໍໍ່ທັນຖືກເກັບກູຸ້. 
5. ສະຖານທີິ່ ບອ່ນທີິ່ມີແພດປະຈໍາ. 
6. ຈ ດທີິ່ຕັັ້ງ ຂອງຫຸ້ອງນ ັ້າ ແລະ ບ່ອນພັກຜ່ອນ. 
 

2. ລາຍລະອຽດຫຍໍໍ້ ກຽ່ວກບັ ຄວາມປອດໄພ 
 
ຕໍໍ່ໄປນີັ້ແມ່ນຕົວຢ່າງເນືັ້ອໃນ ທີິ່ອາດຈະລວມຢູ່ໃນ ລາຍລະອຽດຫຍໍໍ້ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ: 
 
ໃນຊ່ວງໄລຍະການລົງໄປຢ້ຽມຢາມ, ທາ່ນຈະຕຸ້ອງປະຕ ບັດຕາມ ກດົລະບຽບດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 
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1. ທ່ານຈະຕຸ້ອງເຊືິ່ອຟັງ ຄ າແນະນ າທງັໝົດ ທີິ່ຂຸ້າພະເຈົັ້າ ຫ ື ພະນັກງານຄົນອືິ່ນ ໄດຸ້ບອກທາ່ນ ຊືິ່ງເປັນຜູຸ້ທີິ່ຕ ດຕາມເພືິ່ອ
ປົກປອ້ງທາ່ນ. 
2. ທ່ານຈະຕຸ້ອງຢູ່ກັບ ບ ກຄົນທີິ່ປກົປ້ອງທ່ານ ຕະຫ ອດເວລາ. ທ່ານຈະບໍໍ່ໄດຸ້ອະນ ຍາດໃຫຸ້ເຄືິ່ອນທີອຸ້ອມຮອບສະຖານທີິ່ 
ດຸ້ວຍຕົວທ່ານເອງ. 
3. ໃຫຸ້ຢ່າງສະເພາະຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ທີິ່ຜູຸ້ປົກປອ້ງ ຂອງ ທ່ານບອກໃຫຸ້ຍ່າງ. 
4. ຫຸ້າມສໍາພັດສ ິ່ງຂອງໃດໆ ຢູ່ເທ ງພືັ້ນດ ນເດັດຂາດ. 
5. ອະນ ຍາດໃຫຸ້ສູບຢາ ສະເພາະແຕ່ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ພັກຜ່ອນເທົົ່ານັັ້ນ ຕາມທີິ່ໄດຸ້ລະບ ບອກຜ່ານມາ. 
6. ໃນກລໍະນີ ທີິ່ມີເຫດການບໍໍ່ຄາດຄ ດເກີດຂືັ້ນ ຫ ື ມີອ ບັດຕ ເຫດ, ໃຫຸ້ປະຕ ບັດຕາມຜູຸ້ທີິ່ປກົປອ້ງທາ່ນ ຫ ື ຂຸ້າພະເຈົັ້າເອງ. 
7. ຖຸ້າທາ່ນມີໂທລະສັບ ຫ  ືວ ທະຍ ເຄືິ່ອນທີິ່, ທ່ານຈະຕຸ້ອງປິດມັນໄວຸ້. 
8. ໃນຂະນະທີິ່ທາ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີິ່, ນັກວ ຊາການເກັບກູຸ້ ຈະຢ ດການເຮັດວຽກ ໂດຍອງີຕາມກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພ. 
ກະລ ນາພະຍາຍາມຮັກສາເວລາຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນສະຖານທີິ່ ໃຫຸ້ໜຸ້ອຍທີິ່ສ ດ ແລະ ຖາມຄາໍຖາມຕ່າງໆ ຫ  ືທາໍການສົນທະນາ
ໃດໜືິ່ງ ຫ ັງຈາກ ທ່ານໄດຸ້ອອກຈາກສະຖານທີິ່ແລຸ້ວ. ຂອບໃຈ. 
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 5: ບັນຊລີາຍການກວດກາ ດຸ້ານສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ17 

 

ໝາຍເຫດ: ໂຄງການຍ່ອຍ ບໍໍ່ມີສ ດຈະໄດຸ້ຮັບເງ ນ ຈາກ REDD+ ຖຸ້າມລີາຍການໃດໜືິ່ງ ຖືກກວດສອບອອກມາວາ່ 
“ແມ່ນ” 
 

# ລັກສະນະລາຍລະອຽດ ຂອງ ໂຄງການຍອ່ຍ: ແມນ່ ບໍໍ່ແມນ່ 

 

1 

ການຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານໃໝ ່ຫ  ືການຂະຫຍາຍ ການຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ ອອກນອກເຂດທີິ່ກໍານົດ ໂດຍ 
PLUP ຫ  ືຢູໃ່ນເຂດໃດໜືິ່ງ ທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ ສໍາລັບເຮັດກະສ ກໍາ ຫ  ືເປັນບ່ອນຢູອ່າໄສ ໃນຊວ່ງ ການ

ກໍານົດເຂດປ່າສະຫງວນ ແບບມະຫາພາກ. 

  

 

2 

ສຸ້າງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍໍ່ ປະຊາຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ລວມທັງ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຊືິ່ງບໍໍ່ເປັນທີິ່ຍອມຮັບ ສໍາລັບເຂົາເຈົັ້າ, 
ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຈະມີມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ທີິ່ໄດຸ້ຖືກສຸ້າງຂືັ້ນ ໃນຊ່ວງການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົັ້າກໍຕາມ. 

  

3 ມີການໂຍກຍຸ້າຍທາງໃນຕົວຈີງ ແລະ/ຫ  ືມີການຮືັ້ຖອນໂຄງສຸ້າງທີິ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງ ຄົວເຮືອນ   

 

4 

ການນໍາໃຊຸ້ໂຄງການ ຫ  ືກ ດຈະກໍາ ຂອງ PAW ເປັນສີິ່ງຈູງໃຈ ແລະ/ຫ  ືເປັນເຄືິ່ອງມື ສໍາລັບສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ/ຫ  ື ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການຍົກຍຸ້າຍຕັັ້ງຖີິ່ນຖານໃໝ່ ແລະ ການລວມບຸ້ານ ຂອງ ປະຊາຊົນໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນ 
ແບບບໍໍ່ສະໝັກໃຈ. ການເງ ນໂຄງການ ສາມາດຖືກນໍາໃຊຸ້ ຢູ່ໃນບຸ້ານ ທີິ່ຖືກລວມເຂົັ້າກັນ. 

  

5 ມີຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ຫ  ືມີການສູນເສຍຊັບສ ນ ທາງດຸ້ານວັດທະນະທໍາ, ລວມທັງ ສະຖານທີິ່ 

ທີິ່ມີຄ ນຄ່າທາງດຸ້ານໂບຮານຄະດີ (ກ່ອນປະຫວັດສາດ), ຊາກດຶກດໍາບັນ, ປະຫວັດສາດ, ທາງສາດສະ

ຫນາ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄ ນຄ່າທໍາມະຊາດ ທີິ່ເປັນເອກະລັກ. 

  

 

6 

ການກໍໍ່ສຸ້າງເສັັ້ນທາງໃໝ່, ການຟ ື້ນຟູເສັັ້ນທາງ, ການປູໜຸ້າທາງ, ຫ  ືການປັບປ ງທາງທ ກປະເພດ ທີິ່ຢູ່ໃນ
ບ່ອນຢູ່ອາໃສທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ຢູໃ່ນປ່າສະຫງວນປັດຈ ບັນ ຫ  ືບອ່ນທີິ່ຖືກສະເໜໃີຫຸ້ເປັນປ່າສະຫງວນ 
ແລະ ທ ກການກໍໍ່ສຸ້າງ ທີິ່ຄາດວ່າ ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍໍ່ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ.   

  

 

7 

ມີການແນະນໍາເອົາຊະນ ດພັນ ທີິ່ບໍໍ່ແມ່ນພັນພືັ້ນເມືອງເຂົັ້າມາ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຊະນ ດພັນເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນມີ

ຢູ່ແລຸ້ວໃນເຂດໃກຸ້ຄຽງ ຫ  ືເປັນທີິ່ຮູຸ້ຈັກຈາກບ່ອນທີິ່ຄຸ້າຍກັນ ວ່າບໍໍ່ແມ່ນຊະນ ພັນທີິ່ຈະມາທໍາລາຍຊະນ ດ
ພັນອືິ່ນ ແລະ ມີການນໍາເອົາແນວພັນພືດ ທີິ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທ ກໍາ ເຂົັ້າໄປໃນ ພືັ້ນທີິ່ໂຄງການກໍານົດ
ໄວຸ້. 

  

 

8 

ການດໍາເນີນງານປ່າໄມຸ້, ລວມທັງ ການຕັດໄມຸ້, ການຂ ດຄົັ້ນ ຫ  ືການປ ງແຕ່ງໄມຸ້ ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ 

(NTFP); ເຖີງແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ແມນ່ອະນ ຍາດ ໃຫຸ້ສະໜັບສະໜູນ ການຂ ດຄົັ້ນ ແລະ ປ ງແຕ່ງເຄືິ່ອງປ່າຂອງ
ດົງ ແບບຍືນຍົງ ຖຸ້າຫາມແີຜນຄ ຸ້ມຄອງ ສໍາລັບ ການນໍາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນ ແບບຍືນຍົງ.  

  

9 ການດໍາເນີນງານປ່າໄມຸ້ ຢູເ່ທ ງບົກ ຫ  ືຢູໃ່ນແຫ ່ງນໍໍ້າໃນລັກສະນະທີິ່ເບີິ່ງເໝືອນກັບວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດ
ໃຫຸ້ບຸ້ານ ເພີິ່ມໂອກາດທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພ ບັດທໍາມະຊາດ. 

  

10 ການຫັນປ່ຽນ ຫ  ືຄວາມເຊືິ່ອມໂຊມ ຂອງ ທີິ່ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ທ ກການສວຍໃຊຸ້
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແບບບໍໍ່ຍືນຍົງ. 

  

 

11 

ການຜະລ ດ ຫ  ືການຄຸ້າສັດປ່າ ຫ  ືຜະລ ດຕະພັນອືິ່ນ ຫ  ືກ ດຈະກໍາ ທີິ່ຖືວ່າຜ ດກົດໝາຍ ພາຍໃຕຸ້ 
ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຫ  ືສົນທ ສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ຫ  ືທ ກຢ່າງທີິ່ສາກົນຫຸ້າມ. 

  

11 ການຜະລ ດ, ການປ ງແຕ່ງ, ການຈັດການ, ການເກັບຮັກສາ ຫ ື ການຂາຍຢາສູບ ຫ  ືຜະລ ດຕະພັນ ທີິ່ບັນຈ 

ຢາສູບ.  
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12 

ການຄຸ້າ ທ ກຜະລ ດຕະພັນ ທີິ່ທ ລະກ ດມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ພຶດຕ ກໍາການຂູດຮີດສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຫ  ືສັງຄົມ; ຫ ືມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນ ກ ດຈະກໍາທີິ່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບອະນ ຍາດ ໂດຍສະເພາະທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

  

 

 

 

13 

ຊືັ້ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂຸ້າແມງໄມຸ້, ຢາຂຸ້າຫຍຸ້າ ແລະ ສານເຄມີອືິ່ນໆທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ທີິ່ເກີນປະລ ມານທີິ່
ຕຸ້ອງການ ສໍາລັບໃຊຸ້ຂຸ້າສັດຕູພືດ ໃນພືັ້ນທີິ່ທີິ່ມີບັນຫາ ແລະ ບໍໍ່ໄດຸ້ຢູ່ໃນບນັຊີລາຍການ ສໍາລັບສານເຄມີ ທີິ່
ອະນ ຍາດໃຫຸ້ນໍາໃຊຸ້ໃນປະເທດ ຫ  ືຖຸ້າບໍໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ ກໍເປັນຢາປາບສັດຕູພືດ ທີິ່ຖືກຫຸ້າມໃຊຸ້ ໂດຍອງີຕາມລະບຽບ
ການ ຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ. ເຖີງແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ຖຸ້າມີການບ ກລ ກ ຂອງ ສັດຕູພືດເກີດຂຶັ້ນ, ຢາຢາ
ປາບສັດຕູພືດ ໃນປະລ ມານໜຸ້ອຍ ທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂໃຊຸ້ໄດຸ້ ແລະ ທີິ່ໄດຸ້ຂຶັ້ນທະບຽນໃຫຸ້ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ ຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນສາມາດອະນ ຍາດໃຫຸ້ໃຊຸ້ໄດຸ້ ຖຸ້າຫາກມີການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຊາວກະສ ກອນ ຫ ື ຊາວບຸ້ານ 
ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫຸ້ມີການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ປອດໄພ ແລະ ຈໍາເປັນຈະຕຸ້ອງມີການອະນ ຍາດ ຈາກ ທະນາຄານໂລກ. 
ຖຸ້າການນໍາໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ກົມປ່າໄມຸ້ ຈະອຸ້າງອີງໃສ່ ແຜນຄ ຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ. 
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ໝາຍເຫດ: ການຊີັ້ວດັຜນົກະທບົຂຸ້າງ
ລ ່ມນີັ້ ແມນ່ໝາຍເຖ ງ ໂຄງການຍອ່ຍ 

REDD+ ທີິ່ມຄີວາມເປນັໄປໄດຸ້ 

I.ຄວາມສດົໃສ: ໂຄງການຍອ່ຍຈະມຄີວາມ
ສົດໃສບ ໍ

    

 

a) ມີຜົນກະທົບທາງລົບຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍໍ່
ທ ວທັດ ຫ ືຊັບພະຍາກອນ ບໍ? 

     

b) ສຸ້າງແຫ ່ງແສງສະຫວ່າງ ຫ  ື ແສງສະທຸ້ອນ
ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຊືິ່ງອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ
ທາງລົບ ຕໍໍ່ ທ ວທັດໃນຍາມກາງເວັນ ຫ  ື
ກາງຄືນ ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່? 

     

II. ກະສ ກໍາ ແລະ ປາ່ໄມຸ້ 
ຖຸ້າໂຄງການຍອ່ຍຈະ: 

     

a) ມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍໍ່ ທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ (ທີິ່

ເປັນຊັັ້ນ, ຊົນລະປະທາ ແລະ ອືິ່ນໆ) ບໍ? 

     

b) ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ປ່າໄມຸ້ຊຼຸມຊົນ, ປ່າໄມຸ້ທົົ່ວ

ປະເທດ, ທີິ່ມີການເຊົົ່າ ຫ  ືປ່າຜະລ ດ, ລວມທັງ 
ທ ກປະເພດອະນ ລັກ ທີິ່ຖືກກໍານົດ ຢ່າງເປັນ
ທາງການ ບໍ? 

     

c) ນໍາໄປສູ ່ການຫັນປ່ຽນປ່າໄມຸ້ ໄປເປັນ

ການນໍາໃຊຸ້ຢ່າງອືິ່ນ ບ?ໍ 

     

III. ຊວີະນາໆພນັ 
ໂຄງການຍອ່ຍຈະສົົ່ງຜນົກະທບົບໍ: 

     

a)  ທີິ່ຢູ່ອາໄສ ທີິ່ມີການດັດແປງ, ທີິ່ເປັນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຫ ື ຫ ໍໍ່ແຫ ມ 

     

c) ເຂດນ ເວດວ ທະຍາ ແລະ ເຂດຊີວະນາໆ
ພັນທົົ່ວໄປ, ລວມທັງ ທ ກຊະນ ດພັນ/ທີິ່ຢູ່

ອາໃສ ທີິ່ຫາຍາກ, ໃກຸ້ຈະສູນພັນ, ຕົກຢູ່
ໃນໄພຂົົ່ມຂູ່ ຫ  ືທີິ່ມີສະເພາະໃນພືັ້ນທີິ່. 

     

c) ການບໍລ ການລະບົບນ ເວດ, ລວມທັງ ການ

ໃຫຸ້ບໍລ ການ ໃນການສະຫນອງ, ຄວບຄ ມ, 
ທາງດຸ້ານວັດທະນະທໍາ ຫ ື ການ
ສະຫນັບສະຫນູນ 

     

d) ປະເພດທີິ່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ລັກ ຊືິ່ງຖືກກໍາ

ນົດ ຢ່າງເປັນທາງການ (ສະຖານທີິ່ Ramsar, 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປະເພດການອະນ ລັກ/
ການປົກປັກຮັກສາອືິ່ນໆ 
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IV. ຊບັພະຍກອນທາງດຸ້ານວັດທະນະທາໍ 

ໂຄງການຍອ່ຍຈະມຜີນົກະທບົບ:ໍ 

     

a) ຊັບພະຍາກອນ ທາງດຸ້ານວັດທະນະທໍາ 

(ທາງໂບຮານຄະດີ, ຊາກດຶກດໍາບັນ, ທາງປະ

ຫວັດສາດ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຫ  ືອືິ່ນໆ) 

     

V. ຊບັພະຍາກອນທາງກາຍະພາບ 

ໂຄງການຍອ່ຍ ຈະມຜີົນກະທບົທາງລບົ: 

     

a) ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານພູມສາດແລະ ໄພນໍໍ້າຖຸ້ວມ

, ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນຂອງແຜ່ນດ ນໄຫວ, ການ

ເຊາະເຈືິ່ອນ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງດ ນ, ດ ນຖະ
ລົົ່ມ 

     

b) ຄ ນນະພາບ ຂອງ ອາກາດ ແລະ ສຽງລົບ
ກວນ 

     

c) ຄ ນະພາບນໍ້ໍາ      

d) ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ      
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ໝາຍເຫດ: ການຊີັ້ວດັຜນົກະທບົຂຸ້າງ
ລ ່ມນີັ້ ແມນ່ໝາຍເຖ ງ ໂຄງການຍອ່ຍ 

REDD+ ທີິ່ມຄີວາມເປນັໄປໄດຸ້ 

e) ວັດຖຼຸ ແລະ ສ ິ່ງເສດເຫ ືອ ທີິ່ເປັນອນັຕະລາຍ      

f) ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກຸ້ວ      

VI. ບນັຫາດຸ້ານບດົບາດຍ ງ

ຊາບ  ໂຄງການຍອ່ຍຈະ: 

     

a) ມີອົງປະກອບທາງດຸ້ານບົດບາດຍີງຊາຍ: 

ການຖືກມອງຂຸ້າມ; ການເຂົັ້າເຖ ງຄວາມຍ ຕ ທໍາ

, ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລ ການສັງຄົມ; 

ຄວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ, ສ ດຕໍໍ່ຊັບສ ນ

, ແລະ ການເປັນຕົວແທນທາງດຸ້ານ

ການເມອືງ? 

     

b) ສຸ້າງສະພາບເງືິ່ອນໄຂ ທີິ່ອາດຈະແນະນໍາ ຫ  ື

ເຮັດໃຫຸ້ການຄຸ້າມະນ ດຮຸ້າຍແຮງຂຶັ້ນ (TIP) 

     

VII. ການບໍລ ການດຸ້ານສ ຂະພາບ ແລະ 
ສັງຄມົ 
ໂຄງການຍ່ອຍຈະ: 

     

a)   ຈໍາກັດການເຂົັ້າເຖ ງ ສີິ່ງອາໍນວຍຄວາມ
ສະດວກການຮັກສາສ ຂະພາບ 

     

b)   ຈໍາກັດ ການເຂົັ້າເຖ ງ ສີິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ດຸ້ານການສຶກສາ ຫ ື ການບໍລ ການ
ສັງຄົມອືິ່ນໆ 

     

c) ແນະນໍາໄພ ອັນຕະລາຍຕໍໍ່ສ ຂະພາບທົົ່ວໄປ 

(ສຽງ, ອາກາດ, ມົນລະພ ດທາງນໍໍ້າ) ສໍາລັບ
ປະຊາກອນທຸ້ອງຖ ິ່ນ 

     

d) ສຸ້າງເງືິ່ອນໄຂ ທີິ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ 

ການເກີດໂລກ HIV/AIDS, ຕົວຢ່າງ, ໂດຍ
ຜ່ານການໄຫ ເຂົັ້າ ຂອງແຮງງານ 
“ຕ່າງປະເທດ”. 
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VIII. ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ 

ໂຄງການຍອ່ຍຈະ: 

     

a) ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນແລະ 

ການວາງແຜນນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ (ຕວົເມອືງ, ກະສ 

ກໍາ, ທີິ່ດ ນລຸ້ຽງສັດ, ປ່າຜະລ ດ, ທີິ່ດ ນປອກ

ໂຫ ຸ້ນ, ແລະ ປະເພດອືິ່ນໆ) 

     

b) ສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍໍ່ ຊາວກະສ ກອນທີິ່

ເຮັດການຜະລ ດແບບກ ຸ້ມກ ນ, ຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ປ່າໄມຸ້ 
ແລະ ກ ່ມຄົນອືິ່ນໆ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ 

     

IX. ກຽ່ວກບັດຸ້ານການເມອືງ 

ໂຄງການຍ່ອຍຈະ: 

     

a) ສະຫນອງໂອກາດ ສໍາລັບການ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ທາງສັງຄົມແລະ NGOs? 

     

b) ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ກ ດຈກໍາ

ຂອງລັດພາຍໃນທຸ້ອງຖີິ່ນ? 

     

c) ໃຫຸ້ໂອກາດສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່

ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜູຸ້ທ ກຍາກ, ຜູຸ້ດຸ້ອຍໂອກາດ, ແລະ 

ຜູຸ້ທີິ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາສ່ຽງບໍ? 

     

X. ສະພາບເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົ      
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ຂໍໍ້ສັງເກດ 

ໝາຍເຫດ: ການຊີັ້ວດັຜນົກະທບົຂຸ້າງ
ລ ່ມນີັ້ ແມນ່ໝາຍເຖ ງ ໂຄງການຍອ່ຍ 

REDD+ ທີິ່ມຄີວາມເປນັໄປໄດຸ້ 

ໂຄງການຍ່ອຍຈະ:      

a) ສຸ້າງສະພາບເງືິ່ອນໄຂ ທີິ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນ
ກະທົບທາງລົບ ຕໍໍ່ ຂໍໍ້ມູນຄວາມທ ກຍາກ ຂອງ 
ຊຼຸມຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນບໍ? 

     

b) ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ຄົວເຮືອນ/ຊຼຸມຊົນ

ທຸ້ອງຖ ິ່ນບໍ? 

     

ສະຫນອງໂອກາດ ສໍາລັບການຈຸ້າງງານ ແລະ 
ການໃຫຸ້ການບໍລ ການ 

     

ສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍໍ່ ໂຄງສຸ້າງເສດຖະກ ດ
ສັງຄົມ, ເຊັົ່ນ ການແບ່ງ ການຕັັ້ງຖ ິ່ນຖານໃໝ່, 
ແນະນໍາເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາ. 

     

ສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍໍ່ ການຄອບຄອງທີິ່ດ ນ 
ສໍາລັບ ປະຊາຊົນທີິ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ 

     

c) ການຍົກຍຸ້າຍປະຊາກອນ ທາງດຸ້ານກາຍະ
ພາບ ຫ  ືທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດ ໂດຍສະເພາະ ຜູຸ້
ທ ກຍາກ, ຜູຸ້ດຸ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູຸ້ທີິ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງ 

     

d) ສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍໍ່ ກ ດຈະກໍາການ
ເຄືິ່ອນໄຫວ ທາງດຸ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ຂອງ
ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຄົນພືັ້ນເມືອງ 

     

e) ສົົ່ງຜົນກະທົບຫ າຍຂືັ້ນ ທາງດຸ້ານວັດທະນະ
ທໍາ ແລະ ກ ດຈະກໍາຂອງຊຼຸມຊົນ ທີິ່ຢູໃ່ນພືັ້ນທີິ່ 
ທີິ່ມີອ ດທ ພົນ 

     

f) ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ ຄວາມສາມາດຂອງຄົນ
ທຸ້ອງຖ ິ່ນ ໃນການເຂົັ້າເຖ ງຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມຸ້ 

     

g)  ແນະນໍາການປ່ຽນແປງໃໝ່ ມາສູ່ກ ດຈະ
ກໍາການເຄືິ່ອນໄຫວ ທາງເສດຖະກ ດ ຂອງຊຼຸມ
ຊົນທຸ້ອງຖ ິ່ນ 

     

h) ເພີິ່ມຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຂອງ ປະຊາກອນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ຈາກ ໄພພ ບັດທໍາ
ມະຊາດ (ນໍໍ້າຖຸ້ວມ, ດ ນຖະລົົ່ມ, ແລະ ອືິ່ນໆ). 
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i) ນໍາໄປສູ ່ຄວາມເສືິ່ອມໂຊມ ຂອງປ່າໄມຸ້ 
     

j) ສຸ້າງສະພາບເງືິ່ອນໄຂ ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ບົນ
ເສັັ້ນທາງການຂົນສົົ່ງສ ນຄຸ້າ ແລະ ວັດຖຼຸ
ອ ປະກອນ ໄປຫາ ສະຖານທີິ່ ຂອງ ໂຄງການ
ຍ່ອຍ 

     

XI. ກ ມ່ຄົນທີິ່ມຄີວາມສຽ່ງ  

ໂຄງການຍ່ອຍຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບ: 

     

a) ຊຼຸມຊົນທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ      

b) ຄວາມທ ກຍາກ ແລະຄວາມບໍໍ່ສະເໝີ

ພາບ:ລັກສະນະ; ການເຂົັ້າເຖ ງ ການສຶກສາ

ແລະ ການຈຸ້າງງານ; ຄວາມຄບືໜຸ້າ ໃນ

ການເຄືິ່ອນໄຫວທາງສັງຄົມ; 

     

c) ເຫດການກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກ, ການປ້ອງ
ກັນ 
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ໝາຍເຫດ: ການຊີັ້ວດັຜນົກະທບົຂຸ້າງ
ລ ່ມນີັ້ ແມນ່ໝາຍເຖ ງ ໂຄງການຍອ່ຍ 

REDD+ ທີິ່ມຄີວາມເປນັໄປໄດຸ້ 

d) ການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນ, ການ

ປົກຄອງ, ສະຖາບັນ ຫ  ືການປະຕ ບັດ, ສ ດ

ດັັ້ງເດີມຕໍໍ່ອານາເຂດ, ການນໍາໃຊຸ້ທີິ່ດ ນ, 
ແລະ ກ ດຈະກໍາທາງເສດຖະກ ດ 

     

ໝາຍເຫດ: “X” ຊີັ້ບອກ ຕົວເລືອກ ຄວາມໜຸ້ອຍຫ າຍ ຂອງ ຜົນກະທົບ. "+" ຊີັ້ບອກວ່າ ຄາດວາ່ຈະມີຜົນກະທົບທາງບວກ. 
 

ລາຍລະອຽດປະເພດ ມຜີົນນາໍ
ໃຊຸ້? 

ໝາຍເຫດ 

ນີັ້ແມ່ນເປັນກ ດຈະກໍາ ທີິ່ບໍໍ່ມີເງືິ່ອນໄຂ ຫ  ືທີິ່ທີິ່ຖືກຫຸ້າມແມ່ນບໍ? 

ໃຫຸ້ເບ ິ່ງບັນຊີລາຍການກວດກາ 1 

  

A: ໂຄງການຍອ່ຍ ມີທ່າແຮງທີິ່ຈະມຜີົນກະທົບທາງລົບຫ າຍ ຕໍໍ່ 

ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຊືິ່ງມີຄວາມຫ ໍໍ່ແຫ ມ, ຫ າກຫ າຍ, ຫ  ື

ບໍໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຜົນກະທົບເຫ ົົ່ານີັ້ ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ພືັ້ນ
ທີິ່ ທີິ່ກວຸ້າງຂວາງກວ່າ ສະຖານທີິ່ ຫ  ື ສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

ທີິ່ນອນຢູ່ໃນ ວຽກທາງກາຍະພາບ. 

 [ໂຄງການຍ່ອຍ ບໍໍ່ມີເງືິ່ອນໄຂ. ໃຫຸ້ເບ ິ່ງບັນຊີລາຍການ
ກວດກາ 1] 

B: ຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ 

ຂອງ ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນມີໜຸ້ອຍກວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍປະເພດ 

A. ໂດຍປົກກະຕ ແລຸ້ວ, ຜົນກະທົບເຫ ົົ່ານີັ້ ແມ່ນເກີດຂືັ້ນສະເພາະ

ສະຖານທີິ່, ມີຫນຸ້ອຍ ຖຸ້າມອີັນໃດອັນໜຶິ່ງຄົງທີິ່ບໍໍ່ປ່ຽນແປງ, 

ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນ ແມ່ນຈະມີຄວາມພຸ້ອມຫ າຍຂືັ້ນ. 

  

C: ໂຄງການຍອ່ຍ ເບີິ່ງເໝືອນກັບວ່າ ຈະບໍໍ່ມີຜົນກະທົບ

ທາງລົບ ຕໍໍ່ ສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 6: ຂັັ້ນຕອນການຊອກຫາໂອກາດ 

 

ຂັັ້ນຕອນການຊອກຫາໂອກາດ18  
ນະໂຍບາຍ OP/BP 4.11 ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ຍົກໃຫຸ້ເຫັນ ຊບັພະຍາກອນທາງດຸ້ານວັດທະນະທາໍທີິ່ເປັນວດັຖຼຸ, ຊືິ່ງຖກື

ກໍານົດເປັນ ວັດຖຼຸ, ສະຖານທີິ່, ໂຄງສຸ້າງ, ກ ມ່ໂຄງສຸ້າງ ແລະ ລັກສະນະທໍາມະຊາດ ແລະ ພູມ ທັດ ທີິ່ເຄືິ່ອນຍຸ້າຍໄດຸ້ ຫ  ືເຄືິ່ອນ

ຍຸ້າຍບໍໍ່ໄດຸ້ ທີິ່ມຄີວາມສໍາຄັນ ທາງດຸ້ານໂບຮານຄະດີ, ຊາກດຶກດໍາບັນ, ປະຫວັດສາດ, ສະຖາປັດຕະຍະກາໍ, ສາດສະໜາ, 

ຄວາມສວຍງາມ ຫ  ື ວັດທະນະທາໍອືິ່ນໆ. ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທາໍທີິ່ຈັບບາຍໄດຸ້ ອາດຈະຕັັ້ງຢູ່ໃນຕົວເມອືງ ຫ  ື
ຊົນນະບົດ, ແລະ ອາດຈະຢູ່ເໜືອດ ນ ຫ  ືໃຕຸ້ດ ນ, ຫ  ື ຢູ່ໃຕຸ້ນໍໍ້າ. ຄວາມສົນໃຈທາງດຸ້ານວັດທະນະທາໍຂອງເຂາົເຈົັ້າ ອາດຈະຢູ່

ໃນລະດັບທຸ້ອງຖ ິ່ນ, ແຂວງ, ຫ  ືລະດັບຊາດ, ຫ  ືພາຍໃນຊຼຸມຊົນສາກົນ.19 ຂັັ້ນຕອນ “ການຊອກໂອກາດ” ຕໍໍ່ໄປນີັ້ 20 ແມ່ນ

ຈະຖືກລວມເຂົັ້າໃນ ສັນຍາວຽກໂຍທາທງັໝົດ: 

ຖຸ້າຜູຸ້ຮັບເໝາົ ຄົັ້ນພົບສະຖານທີິ່ໂບຮານຄະດີ, ສະຖານທີິ່ປະຫວັດສາດ, ຊາກ ແລະ ວັດຖຼຸ, ລວມທງັສ ສານ ແລະ/ຫ  ືຂ ມຝງັ

ສົບຂອງບ ກຄົນ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຂ ດຄົັ້ນ ຫ  ືກໍໍ່ສຸ້າງ, ຜູຸ້ຮັບເໝາົຈະຕຸ້ອງ: 

- ຢ ດເຊົາກ ດຈະກໍາການກໍໍ່ສຸ້າງ ຢູ່ໃນພືັ້ນທີິ່ ການຊອກຫາໂອກາດ; 

- ກໍານົດສະຖານທີິ່ ຫ  ືພືັ້ນທີິ່ທີິ່ຖືກຄົັ້ນພົບ; 
- ຮັບປະກັນສະຖານທີິ່ ເພືິ່ອປ້ອງກັນ ທ ກຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື ການສູນເສຍ ວັດຖຼຸທີິ່ເຄືິ່ອນຍຸ້າຍໄດຸ້. ໃນກລໍະນີ ຂອງ 

ວັດຖຼຸບູຮານ ທີິ່ເຄືິ່ອນຍຸ້າຍໄດຸ້ ຫ  ືຮ່ອງຮອຍທີິ່ຍງັເຫ ືອຢູ່, ຈະຕຸ້ອງຈັດການເວນຍາມກາງຄືນ ຈົນກວ່າ ອໍານາດການ

ປົກຄອງທຸ້ອງຖ ິ່ນ ຫ  ືອົງການຄ ຸ້ມຄອງວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ຈະເຂົັ້າມາຄ ຸ້ມຄອງ; 
- ແຈຸ້ງໃຫຸ້ ເຈົັ້າໜຸ້າທີິ່ຊີັ້ນໍາສ ິ່ງແວດລຸ້ອມ ຂອງໂຄງການ ແລະ ວ ສະວະກອນໂຄງການ ຮັບຊາບ, ຊືິ່ງເປັນຜູຸ້ທີິ່ ໃນທາງ

ກັບກັນ ຈະແຈຸ້ງ ເຈົັ້າໜຸ້າທີິ່ຮັບຜ ດຊອບພາຍໃນທຸ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ພະແນກວັດທະນະທາໍແຂວງ ທັນທ ີ(ພາຍໃນ 24 
ຊົົ່ວໂມງ ຫ  ືໜຸ້ອຍກວາ່ນັັ້ນ); 

- ອໍານາດການປກົຄອງທຸ້ອງຖ ິ່ນທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ພະແນກຖະແຫ ງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທາໍແຂວງ (DIC) ຈະເປັນ
ຜູຸ້ຮັບຜ ດຊອບ ໃນການປກົປອ້ງ ແລະ ປກົປກັຮັກສາ ສະຖານທີິ່ດັົ່ງກ່າວ ກອ່ນຈະຕັດສ ນ ຕາມ ຂັັ້ນຕອນທີິ່ເໝາະ
ສົມຕໍໍ່ໄປ. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້, ຈະຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມີ ການປະເມີນຜົນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຕໍໍ່ ຜົນການສຶກສາ ທີິ່ຈະປະຕ ບັດໂດຍ ນັກ

ບູຮານນະຄະດີ ຂອງ ກມົມລໍະດົກ ແລະ ວັດຖຼຸບູຮານ ທີິ່ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ຄວາມ
ສໍາຄັນ ຂອງຜົນການສຶກສາ ຄວນໄດຸ້ຮັບການປະເມີນ ຕາມມາດຖານເງືິ່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງກັບ ມໍລະດົກ
ວັດທະນະທໍາ; ສີິ່ງເຫ ົົ່ານັັ້ນ ລວມມີຄ ນຄ່າ ທາງດຸ້ານຄວາມງາມ, ປະຫວັດສາດ, ວ ທະຍາສາດ ຫ  ື ການຄົັ້ນຄວຸ້າ, 

ຄ ນຄ່າທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກ ດ; 
- ການຕັດສ ນໃຈ ກຽ່ວກບັ ວ ທກີານຈັດການກັບ ຜົນການສຶກສາ ຈະຖກືປະຕ ບັດໂດຍ ອງົການທີິ່ມີໜຸ້າທີິ່

ຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ພະແນກຖະແຫ ງຂາ່ວ ແລະ ວັດທະນະທາໍແຂວງ. ສີິ່ງດັົ່ງກາ່ວນີັ້ ອາດລວມມ ີການປຽ່ນແປງໃນ

 
18 adopted from Northern Laos Emission Reductions Payments Project’s ESMF 
19 Operational Manual, OP 4.11 – Physical Cultural Resources, Revised April 2013. 
20 Based on: Lao PDR Agriculture Commercialization Project (LACP), ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 

MANAGEMENT FRAMEWORK (DRAFT), October, 2017 
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ການຈັດວາງ (ເຊັົ່ນ: ເມືິ່ອຜົນການສຶກສາ  ຍງັຄງົຄວາມສໍາຄັນທາງດຸ້ານວັດທະນະທາໍ ຫ  ືຄວາມເປນັໂບຮານຄະດີ) 
ການອະນ ລກັ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການຟ ື້ນຟູ ແລະ ການກອບກູຸ້; 

- ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ສໍາລັບ ຂໍໍ້ຕົກລງົ ຂອງ ອາໍນາດການປົກຄອງ ກຽ່ວກັບ ການຄ ຸ້ມຄອງຜົນການສຶກສາ ຈະຕຸ້ອງ
ໄດຸ້ສືິ່ສານເປນັລາຍລັກອກັສອນ ໂດຍ ອາໍນາດການປົກທຸ້ອງຖ ິ່ນທີິ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ; ແລະ 

- ວຽກງານກໍໍ່ສຸ້າງ ສາມາດສືບຕໍໍ່ໄດຸ້ ກໍຕໍໍ່ເມືິ່ອຫ ງັຈາກໄດຸ້ຮັບການອະນ ຍາດ ຈາກອໍານາດການປກົຄອງທຸ້ອງຖ ິ່ນ ທີິ່ມີ
ໜຸ້າທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຫ ື ພະແນກຖະແຫ ງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ຂອງ ແຂວງ ກຽ່ວກັບການປກົປກັຮັກສາ 
ມລໍະດົກ. 

 

 

 
 


