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1. ພາກສະເໜ  

1.1 ແນວທາງປະຕບິດັ ທ ີ່ເປນັເປັນແຜນງານ 

ແຜນງານ “ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜຸ່ອນການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ ຜຸ່ານທາງ ການປັບປ ງການຄ ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ ແລະ ການຄ ້ມຈັດສັນ ພູມິທັດປ່າໄມ ້ແບບຍືນຍົງ” (FP117) ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດ ຈາກ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສ ຂຽວ 

ໃນປີ 2019 ຢູ່ທ ີ່ B.24. ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, FP117 ໄດ້ຖືກສ້າງແນວຄວາມຄິດ ໃຫເ້ປັນໂຄງການຫ ຼຸດຜຸ່ອນຢ່າງດຽວ ຊືີ່ງຕ້ອງປ່ຽນ

ກອບຄືນໃໝຸ່ ໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ໂດຍມ  3 ໂຄງການຍຸ່ອຍ ເນືີ່ອງຈາກມ ງົບປະມານ ທ ີ່ຈໍາກັດ. ບົດສະເໜ ຂໍທຶນຈາກ GCF 117 

ໄດກ້ໍານົດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ກຸ່ຽວກັບ ແນວທາງປະຕິບັດ ເປັນແຜນງານ ກັບ ໂຄງການ 1 ທ ີ່ກວມເອົາ 3 ໃນຈໍານວນ 6 ແຂວງ ຂອງ 
ແຜນງານຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງລາວ (ແຜນງານ ER-P) ພາຍໃຕ ້ແຫ ຸ່ງທຶນຄູຸ່ຮຸ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ (FCPF) 

ແລະ ໂຄງການຍຸ່ອຍ 2 ແລະ 3 ຕາມລໍາດັບ ເພືີ່ອຂະຫຍາຍພືັ້ນທ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາແກ້ໄຊ ຂອງ ແຜນງານ ໄປຫາ 3 ແຂວງ
ທ ີ່ຍັງເຫ ອື (ປະມານ 240 ບ້ານ) ທ ີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນງານ ER, ລວມທງັ 50 ບາ້ນ ທ ີ່ເພ ີ່ມເຂົັ້າມາໃໝຸ່ ຢູ່ໃນທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການ ໃນ

ປັດຈ ບັນ. ໂຄງການຍຸ່ອຍ 2 ແລະ 3 ໄດລ້ວມເຂົັ້າເປັນໂຄງການຍຸ່ອຍດຽວ (ຕໍໍ່ຈາກນ ັ້ ຈະເປັນໂຄງການ 2). 

ຮູບ 1. ພາບລວມ ແນວທາງປະຕິບັດແບບເປັນແຜນງານ ແລະ ກອບເວລາ 

 

ໂຄງການ 1 (FP117) ໄດ້ວາງພືັ້ນຖານ ໃຫ້ແກຸ່ການຫັນປ່ຽນ ຢູ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ, ລວມທັງ ການສະໜັບສະໜູນ ການລວມເອາົ

ນະໂຍບາຍ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກຸ່ ກອບລະບຽບການ, ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປັບປ ງ ລະບບົການວັດແທກ, ການ

ລາຍງານ ແລະ ການພິສູດຢັັ້ງຢືນ (MRV), ແລະ ອືີ່ນໆ. ໂຄງການ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກໍາທ ີ່ຈະເຂົັ້າໄປແກ້ໄຂ ໃນພາກສະ

ໜາມ ຢູ່ 3 ແຂວງຄ:ື ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລ  ແລະ ຫ ວງພະບາງ. ເຖ ງແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ເພືີ່ອບັນລ ການຫັນປ່ຽນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ໄປສູຸ່
ການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວຕໍໍ່າ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ ີ່ທົນທານ ຕໍໍ່ ສະພາບອາກາດ ທ ີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ ຢູ່ໃນແນວທາງ
ປະຕິບັດ ແບບເປັນແຜນງານ ຢູ່ໃນ FP 117, ຈືີ່ງຕ້ອງການ ໃຫ້ມ ໂຄງການ 2.  
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ໂຄງການທ  2 ມ ຈ ດປະສົງ ເພືີ່ອກ້າວໄປຂາ້ງໜ້າ ແລະ ລວບລວມຈ ດປະສົງຂອງໂຄງການ ທ ີ່ສະໜັບສະໜູນ ການຫັນປ່ຽນ ຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ສປປ ລາວ ໄປສູຸ່ ການຄ ມ້ຄອງປາ່ໄມ້ ແລະ ພູມິທັດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດ. ໂຄງການ 2 ປະກອບດ້ວຍສາມອົງປະກອບ (ໃຫເ້ບິີ່ງຮູບຂ້າງລ ຸ່ມນ ັ້):1  

• ອົງປະກອບ 1 – ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທ ີ່ເອືັ້ອອໍານວຍ ແກຸ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ REDD+ ແກໄ້ຂອ ປະສັກຕຸ່າງໆ ໃນ
ລະດັບສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖ ີ່ນ, ລວມທັງມາດຕະການ ທ ີ່ແນໃສຸ່ ການຜັນຂະຫຍາຍ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແບບມ 

ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ທ ີ່ມ ການລາຍງານກຸ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ, ເພ ີ່ມທະວ ຄວາມໝັັ້ນຄງົດ້ານການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ, ປັບປ ງການ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັບປະກັນ ການເຂົັ້າເຖິງ ແຫ ຸ່ງທຶນແບບ
ຍືນຍົງ ສໍາລັບ ຂະແຫນງ AFOLU.  

• ອົງປະກອບ 2 - ການແກ້ໄຂຕະຫ າດ ສໍາລັບ ສາເຫດການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ທ ີ່ມາຈາກກະສິກໍາ ສ້າງຂືັ້ນ ບົນສະພາບແວດ
ລ້ອມທ ີ່ເອືັ້ອອໍານວຍ (ອງົປະກອບ 1) ແລະ ແກ້ໄຂ ບັນດາສາເຫດຕົັ້ນຕໍ ຂອງ ການທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້
ປ່າໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ ພາຍໃນຂະແໜງກະສິກໍາ. ມັນສະຫນອງການຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ຜຸ່ານທາງ ການ
ຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ການຂະຫຍາຍ ກິດຈະກໍາກະສິກໍາ ເຂົັ້າໄປໃນ ພູມທິັດປາ່ໄມ້, ແລະ ສົົ່ງເສ ມ ການປະຕິບັດກະສິກໍາທ ີ່ທົນທານຕໍໍ່

ສະພາບອາກາດ ທ ີ່ເພ ີ່ມຄວາມທົນທານ ຂອງຊາວກະສິກອນທອ້ງຖິີ່ນ ແລະ ລະບົບນິເວດກະສິກໍາ. 
• ອົງປະກອບ 3 - ຫ ຼຸດຜຸ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ມ ການປັບຕົວ ໂດຍການຄ ມ້ຄອງປາ່ໄມ້ ສ້າງຂືັ້ນບນົ 

ສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ເອືັ້ອອາໍນວຍ (ອົງປະກອບ 1),2 ແລະ ຈະຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ເສ ມສ້າງ ຄວາມ
ທົນທານ ຂອງ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ ພາຍໃນທອ້ງຖິີ່ນ ແລະ ລະບບົນິເວດປ່າໄມ້ ຜຸ່ານທາງ ການຄ ້ມຄອງພູມ ທິັດປາ່ໄມ ້ແບບ
ຍືນຍົງ ແລະ ການສົົ່ງເສ ມ ການບລູະນະພູມສັນຖານປາ່ໄມ ້(FLR), ໂດຍເນັັ້ນໃສຸ່ບ້ານ ແລະ ປາ່ສະຫງວນ.3 

ຮູບ 2 ຂາ້ງລ ຸ່ມນ ັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກໍາທ ີ່ເຊືີ່ອມຕໍໍ່ກັນ ຂອງໂຄງການ 2.  

 

 

 

 

 

 

 
 1Note: Project 1 used the term ‘outputs’ instead of components. In order to ensure alignment with the GCF Integrated Results Management 
Framework and new Funding Proposal Template, the term ‘component’ is applied under Project 2. Outputs under GCF’s IRMF are “Changes 
delivered as a result of project/programme activities that contribute to the achievement of outcomes.” – GCF. 2022. Guidance Note to support 
the completion of the IRMF elements of the revised funding proposal template for PAP and SAP, p. ii. 
2 Specifically, Activities under component 3 that are subject to component 1 deliverables are: 
For Activity 3.1: Village Forest and Agriculture Grants (VFAG) must be in place after Village Forest Management (VFM) planning is concluded, to 

provide funds for the implementation of annual plans; Land use planning and improved tenure security – Land Use Plans have to be in place as 
a precondition for VFM, ensuring full compliance with the project’s Environmental and Social Management Plan (ESMP), Ethnic Group 
Development Plan and Gender Action Plan. Free, prior, and informed consent (FPIC) is required, where the procedures are outlined in detail 
within Chapter B.3 of the Funding Proposal, and within the ESMP located in Annex 6b. 

For Activity 3.2: Identification of existing and/or establishment of new VFAGs to channel climate finance to target villages – VFAGs must be in 
place after National Protected Area (NPA) management planning is concluded, to provide funds for the implementation of annual plans. Again 
full compliance with the ESMP and FPIC procedures are required.  

3 Conservation forests will focus on 5 national protected areas (NPAs) and 1 national park within the project area.  

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp-template-guidance-note.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp-template-guidance-note.pdf
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ຮູບ 2: ພາບລວມ ຂອງ ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງ ໂຄງການ 2 

 

 

 

1.2 ແຜນພດັທະນາ ກ ຸ່ມຊນົເຜົົ່າ 

1.2.1 ຂໍໍ້ມູນພືັ້ນຖານ 

ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ຂອງ ຄົນພືັ້ນເມອືງ, ຫ  ືກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງມື

ປະຕິບັດ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດຖ້ືກຮັບຮູ້ ໂດຍ ກອງປະຊຼຸມຂອງບັນດາປະເທດພາຄ  (COP) ຂອງ 

ກອບສົນທິສັນຍາ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວຸ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC), ລວມທງັ ຢູ່ໃນ ສັນຍາ Cancun. 

(ຂໍໍ້ຕົກລົງ 1/CP.16). ບົດນໍາ ຂອງ ສັນຍາປາຣ  ຍັງຮັບຮູວຸ້່າ: ບັນດາປະເທດພາຄ  ຄວນເຄົາລົບ, ສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພິຈາລະນາ ພັນທະ

ຂອງຕົນ ກຸ່ຽວກັບ ສິດຂອງກ ຸ່ມຊນົເຜົົ່າ ໃນຈໍານວນພັນທະອືີ່ນໆ ໃນເວລາລົງມືປະຕິບັດ ແກໄ້ຂ ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ. 

ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ COP ທ ີ່ຮັບຮອງເອາົ ສັນຍາປາຣ  (ຂໍໍ້ຕົກລົງ 1/CP.21) ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການສ້າງຄວາມ

ເຂັັ້ມແຂງ ແກຸ່ ການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງ ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຄົນພືັ້ນເມືອງ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບ ການແກ້ໄຂ ແລະ 
ຕອບສະຫນອງ ຕໍໍ່ ການປຽ່ນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. COP ໄດສື້ບຕໍໍ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ GCF ພິຈາລະນາ ຄໍາແນະນໍາ ເພືີ່ອເສ ມ

ຂະຫຍາຍ ຄວາມຮູ ້ແລະ ການປະຕິບັດພືັ້ນເມືອງ ແລະ ດັັ້ງເດ ມ ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ເຂົັ້າໃສຸ່ ການວາງແຜນ ແລະ 
ການປະຕິບັດ ໃນການປັບຕົວ, ລວມທງັ ຂັັ້ນຕອນ ສໍາລັບ ການຕິດຕາມ, ການປະເມ ນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ນະໂຍບາຍ
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ຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ໄດ້ລວມເອົາ ຂະບວນການ ແລະ ຂໍໍ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ເພືີ່ອຮັບປະກນັວຸ່າ ກິດຈະກໍາ ຂອງ GCF 

ຖືກພັດທະນາຂືັ້ນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນລັກສະນະ ທ ີ່ສົົ່ງເສ ມ ການເຄົາລບົຢ່າງເຕັມທ ີ່ ແລະ ການປົກປກັຮັກສາ ແລະ ສົົ່ງເສ ມ 
ຢ່າງຫ້າວຫັນ ຕໍໍ່ ກຽດສັກສ , ສິດ, ເອກະລກັ, ຄວາມມ ້ງຫວງັ, ຊ ວດິການເປັນຢູ່ທ ີ່ອາໃສຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ການປົກຄອງ

ຕົນເອງ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລກັ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ຂອງ ຄນົພືັ້ນເມືອງ. ນະໂຍບາຍ ເລັງໃສຸ່ ເພືີ່ອຊຸ່ວຍ GCF ໃນການລວມ

ເອົາ ການພິຈາລະນາຕຸ່າງໆ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ ເຂົັ້າໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ ໃນຂະນະທ ີ່ ເຮັດວຽກ ໄປສູຸ່ເປົັ້າໝາຍ 
ແຫຸ່ງ ການຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ແລະ ການປບັຕົວ ເຂົັ້າກບັ ການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ.  

ບຸ່ອນທ ີ່ມ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, ນະໂຍບາຍການປົກປອ້ງ ຂອງ GCF ແລະ GIZ ຕ້ອງການໃຫມ້  ການລົງມືປະຕິບັດພິເສດ ເພືີ່ອປົກປອ້ງ

ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ຫ  ກເວັັ້ນການຈໍາກັດ ຄວາມສາມາດ ຂອງ ເຂົາເຈົັ້າ ໃນການຢືນຢັນ
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິດຂອງຕົນ ຢູ່ໃນປ່າໄມ້, ທ ີ່ດິນ, ແລະ ຊບັພະຍາກອນຜົນຜະລິດອືີ່ນໆ.  

ນະໂຍບາຍຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ GCF ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໃນເດືອນມ ນາ 2018 ຊືີ່ງມ ຜົນນໍາໃຊ້ກັບ ທ ກໂຄງການ ຂອງ GCF. ດັົ່ງນັັ້ນ

, ໂຄງການ ຈືີ່ງມ ຂໍໍ້ກາໍນົດຄວາມຕ້ອງການ ທ ີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫ ກັການຊ ັ້ນໍາ ຂອງ ນະໂຍບາຍການປົກປອ້ງ ຂອງ GCF ກຸ່ຽວ

ກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. EGDP ນ ັ້ ຈະນໍາໃຊ້ຫ ັກການຊ ັ້ນໍາ ຂອງ GCF ເປັນພືັ້ນຖານ ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ

ໂຄງການ, ຊືີ່ງປະກອບມ ດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນ ັ້: 

▪ ພັດທະນາແລະ ປະຕິບັດ ຂະບວນການ ສ້າງຄວາມເຫັນດ ເຫັນພ້ອມ ແບບຕືີ່ນຕົວສະໝັກໃຈ ໂດຍມ ການແຈ້ງຂໍໍ້ມູນໃຫ້ຮັບຮູ້

ລຸ່ວງໜ້າ ຕາມທ ີ່ລະບ ໄວ້ໃນ ESMP.  

▪ ເຄົາລົບ ແລະ ເສ ມຂະຫຍາຍ ສິດຂອງກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ຕໍໍ່ ທ ີ່ດິນ, ອານາເຂດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິດ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກບັ 

ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ຈິດວິນຍານ ແລະ ຄ ນຄຸ່າ, ຄວາມຮູ້ພືັ້ນເມືອງ, ລະບົບການຄ ມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການ

ປະຕິບັດ, ອາຊ ບ ແລະ ການດໍາລງົຊ ວິດ, ສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງຕາມຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ສະຫວັດດ ການລວມ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ; 

▪ ຮັບຮູ້ສິດທິມະນ ດ ແລະ ຫ ັກການສາກົນ ທ ີ່ສໍາຄັນ, ລວມທງັ ຫ ັກການທ ີ່ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ ຢູ່ໃນ UNDRIP ແລະ ເຄືີ່ອງມື ລະດັບ

ສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນອືີ່ນໆ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິຂອງຄົນພືັ້ນເມອືງ ແລະ ບ ກຄົນ ລວມທັງ ເມືີ່ອມ ຜົນນໍາໃຊ້ ແຕຸ່ບໍໍ່ຈໍາກັດ

ສະເພາະກັບ, ສົນທິສັນຍາ ILO ສະບັບເລກທ  169, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວຸ່າດ້ວຍ ສິດທິ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 

ວັດທະນະທໍາ, ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວຸ່າດ້ວຍ ການລົບລ້າງການຈໍາແນກເຊືັ້ອຊາດຜິວພັນ ທ ກຮບູແບບ ທ ີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ

ພາຄ ; 

▪ ເຄົາລົບສິດ ຂອງບັນດາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ດໍາລງົຊ ວິດຢູ່ໂດດດຸ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ, ຫ  ືກ ຸ່ມຄົນຫຸ່າງໄກສອກຫ  ກ ທ ີ່ມ ການພົວພັນ

ກັບພາຍນອກແບບຈໍາກັດ ໃຫ້ຮັກສາຢູ່ໂດດດຽວ ແລະ ດໍາລງົຊ ວິດຢ່າງອິດສະຫ ະ ໂດຍອ ງຕາມວດັທະນະທໍາຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

ບັນດາກິດຈະກໍາ ທ ີ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ປະຊາຊົນເຫ ົົ່ານ ັ້, ທ ີ່ດິນ ແລະ ອານາເຂດ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ, ຫ  ືວິທ ການດໍາລົງຊ ວິດ

ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ຈະປະກອບມ  ມາດຕະການທ ີ່ເຫມາະສົມ ທ ີ່ຈະຮັບຮູ,້ ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ທ ີ່ດິນ ແລະ ອານາເຂດຂອງ
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ເຂົາເຈົັ້າ, ສິີ່ງແວດລອ້ມ, ສ ຂະພາບ ແລະ ວັດທະນະທາໍ, ແລະ ເພືີ່ອຫ  ກເວັັ້ນ ການຕິດຕໍໍ່ກັບເຂົາເຈົັ້າ ອນັເປັນຜົນມາຈາກ ກິດຈະ

ກໍາ; 

▪ ເຄົາລົບ ແລະ ຮັບຮູ້ ຄວາມຮູ້ພືັ້ນເມືອງ ແລະ ລະບບົການດໍາລງົຊ ວດິ ລວມທັງ ວທິ ການເປັນເຈົັ້າຂອງ ແລະ ການຖຸ່າຍທອດ

ຄວາມຮູ;້  

▪ ເສ ມຂະຫຍາຍ ຄວາມອາດສາມາດ ໃຫບ້ັນດາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນຂອບເຂດ ຂອງ ກິດຈະກໍາໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະ ແມຸ່ນຄວາມ

ອາດສາມາດ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບ ການໃຫຄ້ໍາແນະນໍາ, ເຮັດບົດບາດເປນັເຈົັ້າການ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.;  

▪ ຮັບປະກັນ ການເຂົັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນຂອງໂຄງການ ໂດຍການໃຫເ້ຂົາເຈົັ້າ ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ຢ່າງທົົ່ວ
ເຖ ງ ແລະ ພິຈາລະນາການລງົມປືະຕິບັດ ເພືີ່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບລູິມະສິດ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃຫ້ໄດ້ດ ຂືັ້ນ ເພືີ່ອ
ສະຫນັບສະຫນູນ ຂໍໍ້ລິເລ ີ່ມ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂາົເຈົັ້າ ສໍາລັບການຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການ

ລົງມືປບັຕົວ; ແລະ 

▪ ເຄົາລົບ ລະບົບການປົກຄອງຕົນເອງ. ສິດຂອງບັນດາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນການດໍາເນ ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄມົ, 

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິດ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ໃນຄວາມເປັນອິດສະຫ ະ ຫ ື ການປົກຄອງຕົນເອງ ກຸ່ຽວກັບບນັຫາ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກບັ ກິດ

ຈະກໍາພາຍໃນ ແລະ ໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງເຂາົເຈົັ້າ, ລວມທງັ ວທິ ທາງ ແລະ ວິທ ການ ສໍາລັບ ສະໜອງທນຶ ແກຸ່ ການເຄືີ່ອນໄຫວ

ໜ້າທ ີ່ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ. 

ໃນຖານະເປັນເງືີ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບການອະນ ມັດໂຄງການ, ນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ ທ ີ່ໄດ້ກຸ່າວມາຂາ້ງເທິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ເຈົັ້າ

ຂອງໂຄງການ ດໍາເນ ນ ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື ຂະບວນການສ້າງຄວາມເຫັນດ ເຫັນພ້ມ ແບບຕືີ່ນຕົວສະໝັກໃຈ ໂດຍມ ການລາຍ
ງານຂໍໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ລຸ່ວງໜ້າ ຮຸ່ວມກບັ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສ້າງຮູບແບບການສະຫນັບສະຫນູນຊຼຸມຊົນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ສໍາລັບໂຄງການ ແລະ ຈ ດປະສົງຂອງໂຄງການ. ເຂາົເຈົັ້າ ຍັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃຫ້ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ສ້າງກອບ

ການລວມເອາົບົດບາດຍງິຊາຍທ ີ່ເຫມາະສົມ ທ ີ່ສະຫນອງໂອກາດ ສໍາລັບການປກຶສາຫາລື ໃນແຕຸ່ລະຂັັ້ນ ຂອງການກະກຽມ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ພ້ອມທງັນໍາໃຊ ້ວທິ ການປຶກສາຫາລື ທ ີ່ເໝາະສົມ ກັບ ຄ ນຄຸ່າ ທາງດ້ານວດັທະນະທ າ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ

ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ສະພາບການພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ໃນການອອກແບບວທິ ການເຫ ົົ່ານ ັ້, ໄດເ້ອາົໃຈໃສຸ່ເປັນພິເສດ ຕໍໍ່ 

ຄວາມເປັນຫຸ່ວງ ຂອງ ແມຸ່ຍິງ, ໄວໜ ຸ່ມ, ເດັກນ້ອຍ ຈາກ ບັນດາເຜົົ່າ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງໂອກາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຜົນປະ

ໂຫຍດ ຂອງເຂາົເຈົັ້າ. ນະໂຍບາຍເຫ ົົ່ານ ັ້ ຍັງແກ້ໄຂ ການເປີດເຜ ຍສາທາລະນະ, ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ຽວກັບ ຂໍໍ້ມູນກຸ່ຽວກັບໂຄງການ, 

ລວມທັງ ການປະເມ ນຜົນກະທົບທາງລບົ ທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ ຈາກ ໂຄງການ ຕໍໍ່ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ຖກືກະທົບ, ໃນລັກສະນະທ ີ່ເຫມາະ

ສົມ ຕໍໍ່ ວັດທະນະທໍາໃນແຕຸ່ລະຂັັ້ນ ຂອງ ການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

 



10 
 

1.2.2 ແນວທາງປະຕິບັດ ສໍາລັບໂຄງການ 2  

ເອກະສານສະບັບນ ັ້ ປະກອບດ້ວຍ ແຜນພດັທະນາກ ຸ່ມຊນົເຜົົ່າ (EGDP) (ຍງັຮູ້ຈັກໃນນາມ ແຜນຄົນພືັ້ນເມືອງ (IPP)) ທ ີ່ໄດ້ຖືກ

ສ້າງຂືັ້ນ ສໍາລັບໂຄງການ 2 ຂອງແຜນງານ GCF ທ ີ່ໄດ້ກຸ່າວມາຂາ້ງເທິງ. ການປະກົດຕົວ ຂອງ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກຫ າຍ ຢູ່ໃນເຂດ

ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ໄດ້ກະຕ ້ນ  ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ ຂອງ GCF ແລະ ທະນາຄານໂລກ ກຸ່ຽວກັບຄົນພືັ້ນເມືອງ. 

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ເຜົົ່າລາວ-ໄຕ ຄອບງາໍ ທາງດ້ານການເມອືງ, ວັດທະນະທໍາ, ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ແມຸ່ນດໍາລງົ

ຊ ວິດ ໃນເຂດທົົ່ງພຽງແຄມແມຸ່ນ້ໍາ, ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນຕາມລາໍແມຸ່ນ້ໍາຂອງ. ອ ງຕາມ ກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລື ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ

ກຸ່ຽວກັບ ບັນຫາຄົນພືັ້ນເມືອງ, ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າອືີ່ນສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດພູດອຍທ ີ່ເປັນຫ ນ ທ ີ່ກວມປະມານ 79 ສຸ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ

ປະເທດ ແລະ ປະສົບກບັ ຄວາມສຸ່ຽງລະດັບສູງ. ມັນມ ຄວາມສໍາຄັນ ທ ີ່ຈະສັງເກດວຸ່າ ເຖິງແມຸ່ນວຸ່າ ຈະມ  50 ເຜົົ່າຢ່າງເປັນທາງການ

ກໍຕາມ, ແຕຸ່ສັນຍາທາງການ ຂອງສະພາແຫຸ່ງຊາດ ເລກທ  213 ລງົວັນທ  24 ພະຈິກ 2008 ໄດຮ້ັບຮູ້ພຽງແຕຸ່ ສັນຊາດລາວເທົົ່າ

ນັັ້ນ, ເພາະສະນັັ້ນ ບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນຊນົເຜົົ່າໃດກຕໍາມ, ເຂາົເຈົັ້າເປັນພົນລະເມືອງລາວທັງໝົດ ແລະ ສະພາແຫຸ່ງຊາດ ໄດປ້ະກາດວຸ່າ ກ ຸ່ມ

ຊົນເຜົົ່າທັງໝົດ ມ ຄວາມສະເໝ ພາບກັນ ທາງກົດໝາຍ ໃນດ້ານກຽດສັກສ  ແລະ ສິດທ.ິ ດ້ວຍເຫດຜົນນ ັ້ ຈຶີ່ງບໍໍ່ໃຊ້ຄ າວຸ່າ 'ຊົນເຜົົ່າ

ກ ຸ່ມນ້ອຍ' ແລະ/ຫ ື 'ຄົນພືັ້ນເມອືງ', ເຖິງແມຸ່ນວຸ່າ ກ ຸ່ມລາວ-ໄຕ ເປນັກ ຸ່ມຫ ັກກໍຕາມ ແລະ ການແທນທ ີ່ຄໍາວຸ່າ 'ຊົນເຜົົ່າ ຫ ື ຫ າຍ

ຊົນເຜົົ່າ' ໄດ້ຖືກຍອມຮັບ ຢ່າງເປນັທາງການ. ໂດຍສອດຄຸ່ອງກັບ ຄ າສັບ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຄໍາວຸ່າ ຊົນເຜົົ່າ ຈະໃຊ້ແທນຄົນພືັ້ນເມືອງ 

ແລະ ແຜນນ ັ້ ຈະເປັນ ແຜນພັດທະນາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ.   

ໂດຍສອດຄຸ່ອງກບັ ນະໂຍບາຍ ຂອງ GCF, ແຜນ EGDP ນ ັ້ ໄດຮ້ັບການພັດທະນາຂືັ້ນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວຸ່າ ບັນດາຊົນເຜົົ່າ ໃນພືັ້ນ

ທ ີ່ເປົັ້າໝາຍ ຂອງ ໂຄງການ ໄດຮ້ັບແຈ້ງຂໍໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ໄດປ້ກຶສາຫາລື, ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດ ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມ

ກົດໝາຍ ໃນການເຂົັ້າຮຸ່ວມຢ່າງຕັັ້ງຫນ້າ ໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການກາໍນົດ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການດໍາ

ເນ ນງານ, ລວມທັງ ການປິດໂຄງການ. ຄາ້ຍຄືກັນກບັ ແຜນ ESMP, ແຜນ EGDP ນ ັ້ແມຸ່ນ ເພືີ່ອສະຫນອງ ແຜນການປະຕິບັດ 

ເພືີ່ອຄ ້ມຄອງ ຜົນກະທົບທາງລບົ ຕໍໍ່ ສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ ທ ີ່ບໍໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກບັ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ໂດຍສະ

ເພາະ, ແມຸ່ນຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວຸ່າ ສິດຂອງບັນດາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ໄດຮ້ັບການປກົປອ້ງ, ເຂົາເຈົັ້າ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກ ໂຄງການ 
ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄຸ່ອງກບັວັດທະນະທາໍ. ມັນສືບຕໍໍ່ຮັບປະກັນວຸ່າ ການປຶກສາຫາລ ື ທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍ ແລະ ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ 
ແມຸ່ນເກ ດຂືັ້ນແທ້ ແລະ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າໄດ້ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ຢ່າງຫ້າວຫັນ ຕະຫ ອດອາຍ  ຂອງໂຄງການ. ແຜນ EGDP ຈະເປັນໂຕເສ ມ 

ແລະ ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໄປຄຽງຂູຸ່ກັບ ແຜນ ESMP ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ບົດບາດຍງິຊາຍ.   

ແຜນ EGDP ນ ັ້ ສ້າງຂຶັ້ນ ບົນ ບົດສະເໜ ຂທໍຶນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທ ີ່ເປັນຕົວອ້າງອ ງ ທ ີ່ຖກືຍືີ່ນ ກັບໂຄງການ 1, ລວມ

ທັງ ກອບການວາງແຜນພັດທະນາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDPF) ທ ີ່ຖືກຍືີ່ນ ພາຍໃນ ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 

ສໍາລັບ FP117. ໄດ້ມ ການປບັປ ງ ເພືີ່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການອອກແບບໂຄງການ 2, ແລະ ໄດຮ້ັບແຈ້ງ ດ້ວຍການລວບລວມ
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ເອກະສານ ແລະ ມ ການທົບທວນຄືນ, ພ້ອມທັງ ມ ການປຶກສາຫາລ ື ຂອງ ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ 

(CSO), ຜູ້ມ ບົດບາດຈາກພາກລັດ ແລະ ຊາວບາ້ນທອ້ງຖິີ່ນ ທ ີ່ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກຫ າຍ.4  

ການພັດທະນາ ແຜນ EGDP ນ ັ້ ແມຸ່ນອ ງໃສຸ່ ການປະເມ ນຫວຸ່າງບໍໍ່ດົນມານ ັ້ ສໍາລັບໂຄງການ 2 (ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ – 

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 2a ກຸ່ຽວກບັ FP, ບົດປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6a ກຸ່ຽວ

ກັບ FP, ແລະ ການປະເມ ນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ – ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 8a ກຸ່ຽວກັບ FP), ຊືີ່ງໄດຖ້ືກດໍາເນ ນການ ໃນຕົັ້ນປີ 

2022. 

 

2. ຂໍໍ້ມູນທຽບຖານ 

2.1 ກອບນຕິິກາໍ ສາໍລບັ ກ ຸ່ມຊນົເຜົົ່າ 

2.1.1 ນະໂຍບາຍແຫຸ່ງຊາດ ກຸ່ຽວກັບ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 
ສປປ ລາວ ເປັນສັງຄມົ ທ ີ່ມ ຫ າຍຊົນເຜົົ່າ. ດັົ່ງທ ີ່ບັນທຶກໄວ ້ ຢູ່ໃນບົດປະເມ ນສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນແງຸ່ຍ ດທະສາດ 
(SESA) ທ ີ່ຖືກດໍາເນ  ນສໍາລບັ ER-PD, “ລັດຖະບານແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ ບໍໍ່ຮັບຮູ້ແນວຄວາມຄິດຂອງຄົນພືັ້ນເມືອງ ຢູ່ໃນ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາໍຂອງຕົນ. ແທນທ ີ່ຈະເປັນເຊັົ່ນນັັ້ນ, ຄໍາວຸ່າ "ຊົນເຜົົ່າ" ແມຸ່ນຖືກນໍາໃຊ ້ຢ່າງເປນັທາງການ ເພືີ່ອພັນລະນາເຖງິ

ປະຊາຊົນຂອງຕົນ, ຜູ້ທ ີ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນ 49 ຊົນເຜົົ່າ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. […] ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊົນເຜົົ່າ ແມຸ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມຫ າກຫ າຍ ພາສາຊນົເຜົົ່າ. ແຕຸ່ລະຄອບຄົວພາສາຊົນເຜົົ່າ ຖືກແບຸ່ງອອກເປັນ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າຕົັ້ນຕໍ ແລະ ອະທິບາຍເພ ີ່ມຕືີ່ມ ຜຸ່ານ
ທາງກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າຍຸ່ອຍ. ບາງພາສາຊົນເຜົົ່າ ແມຸ່ນມ ພຽງແຕຸ່ພາສາເວົັ້າ, ແລະ ບໍໍ່ມ ຮູບແບບລາຍລັກອັກສອນ." ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄໍາວຸ່າ 'ກ ຸ່ມ

ຊົນເຜົົ່າ' ແມຸ່ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົົ່ວເອກະສານສະບັບນ ັ້. 

ລັດຖະທໍາມະນູນ ຂອງ ສປປ ລາວ (1991) ໄດ້ລະບ ເຖິງ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການລວມເອົາຄວາມເປັນຫຸ່ວງ ຂອງ ບັນດາຊົນເຜົົ່າ 
ເຂົັ້າໃສຸ່ໃນ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ໃນທົົ່ວທ ກຂະແໜງການ, ແລະ ຢືນຢັນຄືນ ຄວາມຕັັ້ງໃຈ ທ ີ່ຈະເສ ມຂະຫຍາຍສິດ ຂອງໝົດ

ທ ກຊົນເຜົົ່າ (ມາດຕາ 8 ແລະ 22). ມາດຕາ 75 ຂອງລັດຖະທ າມະນູນ ໄດ້ລະບ ສະເພາະວຸ່າ “ພາສາລາວ ແລະ ອກັສອນລາວ ແມຸ່ນ

ເປັນພາສາ ແລະ ອັກສອນທາງການ”. ມາດຕາ 8 ຂອງລັດຖະທາໍມະນູນ ໄດກຸ້່າວວຸ່າ, “ໝົດທ ກຊນົເຜົົ່າ ລ້ວນແຕຸ່ມ ສິດ ໃນການ

ຮັກສາຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຕົນ, ແລະຂອງຊາດ. ການຈໍາແນກ ລະຫວຸ່າງ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແມຸ່ນຈະຖືກຫ້າມ.” 

ມາດຕາ 8 ປະກາດຕືີ່ມອ ກວຸ່າ: 

“ລັດປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊຼຸກຍູ້ຄວາມສາມັກຄ  ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບ ຂອງໝົດທ ກຊົນເຜົົ່າ. ໝົດທ ກຊົນເຜົົ່າ 
ລ້ວນແຕຸ່ມ ສິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຊ ດຊູຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດ ງາມຂອງເຜົົ່າຕົນ ແລະ 

 
4 The consultation results contain the information/topics discussed during the consultation as well as the informants/participants’ feedbacks, 
recommendations, and concerns. The consultation results not only have been fed into the development of this EGDP but also the updated of 
ESMP and GAP and broader project design. For more information refer to the stakeholder engagement plan in FP Annex 7. 
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ຂອງຊາດ. ການກະທາໍທງັໝົດ ຂອງການສ້າງຄວາມແບຸ່ງແຍກ ແລະ ການຈໍາແນກຊົນເຜົົ່າແມຸ່ນຈະຖືກຫ້າມ. 
ລັດປະຕິບັດທ ກມາດຕະການ ເພືີ່ອຄຸ່ອຍໆພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງໝດົທ ກຊົນ
ເຜົົ່າ.” 

 

ມະຕິສູນກາງພັກ ກຸ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົົ່າ ໃນຍ ກໃໝຸ່ (1992), ໄດແ້ນໃສຸ່ ການປັບປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ບັນດາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫດ້ ຂຶັ້ນເທືີ່ອລະກ້າວ, ພ້ອມທັງຮັກສາ ເອກະລັກ ຂອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ ຂອງຕົນ. ມັນເປັນ

ພືັ້ນຖານ ຂອງ ນະໂຍບາຍແຫຸ່ງຊາດໃນປັດຈ ບັນ ວຸ່າດ້ວຍກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ນະໂຍບາຍທົົ່ວໄປ ຂອງ ສປປ ລາວ ກຸ່ຽວກບັກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 
ສາມາດສະຫ ຼຸບໄດ້ດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນ ັ້: 

1) ສ້າງນ້ໍາໃຈແຫຸ່ງຊາດ (ເອກະລັກຂອງຊາດ). 

2) ຮັບຮູ້ຄວາມສະເໝ ພາບ ລະຫວຸ່າງຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆ.  

3) ເພ ີ່ມທະວ ຄວາມສາມັກຄ  ຂອງ ບນັດາເຜົົ່າ ທ ີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງຄອບຄົວລາວທ ີ່ຍິີ່ງໃຫຍຸ່.  

4) ແກ້ໄຂບັນຫາແນວຄິດທ ີ່ບໍໍ່ຄຸ່ອງຕົວ ແລະ ຕາຍຕົວ, ລວມທັງ ຄວາມບໍໍ່ສະເໝ ພາບ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ວັດທະນະທໍາ. 

5) ປັບປ ງຊ ວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໃຫ້ດ ຂືັ້ນ ເທືີ່ອລະກ້າວ.  

6) ຂະຫຍາຍມູນເຊືັ້ອ ແລະ ເອກະລກັຊົນເຜົົ່າຂອງແຕຸ່ລະຊົນເຜົົ່າ ໃຫກ້ວ້າງຂວາງສ ດເທົົ່າທ ີ່ຄວນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການເຂົັ້າຮຸ່ວມວຽກງານຂອງປະເທດຊາດ. 

ສັນຍາວຸ່າດ້ວຍການອະນ ມັດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ ບົດແນະນໍາ ກຸ່ຽວກັບການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນຂະບວນການ ປະ
ເມ ນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ໂຄງການ 707/MoNRE (05 ກ ມພາ 2013): ກ ານົດຂະບວນການ ແລະ ກາລະໂອກາດ 

ໃຫ້ຊຼຸມຊົນເຂົັ້າຮຸ່ວມການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກັບ ໂຄງການລງົທຶນ, ຍົກບັນຫາທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກບັ ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດໂຄງການ, ລວມທງັ ຂະບວນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ ທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ (ແລະ ເຮັດແນວນ ັ້ 

ຢ່າງຍ ດຕິທາໍ ແລະ ບໍໍ່ມ ຂໍໍ້ຂັດແຍຸ່ງ). ສັນຍາ ລະບ ເຖິງສອງຈ ດປະສົງຕົັ້ນຕໍ ຄື: 

• ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ໃຫກ້ານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຖືກຕ້ອງຕາມ ກດົລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການ, ມ ຄວາມໂປງ່ໃສ ແລະ 

ໃຫ້ທ ກຄົນມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ (ໂດຍສະເພາະຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນ). 
• ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ຊົດເຊ ຍ ຢ່າງຍ ດຕິທາໍ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ຈາກຜົນ

ກະທົບທ ີ່ເກ ດຂືັ້ນ ຈາກ ໂຄງການລົງທຶນ. 

ກົດໝາຍ ວຸ່າດ້ວຍການຈັດການຄາໍຮ້ອງຟ້ອງ ສະບັບເລກທ  012/ສພຊ (2015): ກາໍນົດຈ ດປະສົງ, ຫ ັກການ, ແລະ ຂະບວນການ 

ສໍາລັບ ສະເໜ  ແລະ ຈັດການ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ ກ, ຄາໍຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄາໍຈົົ່ມທ ກ ທ ກປະເພດ ທ ີ່ພົນລະເມອືງສາມາດຍກົຂຶັ້ນ
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ມາໄດ.້ ບົດແນະນໍາ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວຸ່າ ທ ກຄໍາຮອ້ງທ ກ ແລະ ຄໍາຮອ້ງຟ້ອງ ແມຸ່ນຕ້ອງຍືີ່ນໃຫເ້ຈົັ້າໜ້າທ ີ່ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງ ໃນຂັັ້ນທອ້ງຖິີ່ນ

, ຈົນຮອດລະດັບສູນກາງ. ຂະບວນການແກ້ໄຂຄາໍຮ້ອງທ ກ ແບຸ່ງອອກເປັນ 3 ຂັັ້ນຕອນ ຄື: 

• ຂໍໍ້ສະເໜ  ແມຸ່ນຈະຖືກຍືີ່ນສະເໜ  ແລະ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໂດຍ ອາໍນາດການປົກຄອງ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ 

• ຖ້າຫາກບັນຫາ ຍງັບໍໍ່ຖືກແກ້ໄຂໄດ້, ຄໍາຮອ້ງທ ກ ແມານຈະຖືກສະເໜ ຫາ, ແລະ ໄດ້ຮັບການແກໄ້ຂ ໂດຍ ອງົການ

ຕ ລາການຂັັ້ນເມືອງ. 
• ຖ້າຜູ້ຮ້ອງທ ກຍງັບໍໍ່ພໍໃຈກັບຜົນການຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາຮອ້ງຟ້ອງ ສາມາດຖືກສະເໜ ໄປຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍ 

ສະພາຂັັ້ນແຂວງ. 

ດໍາລັດວຸ່າດ້ວຍກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ສະບັບເລກທ  207/ສພຊ (ວັນທ  20 ມ ນາ 2020): ມາດຕາ 17 ວຸ່າດ້ວຍ ການເຜ ຍແຜຸ່ຂໍໍ້ມູນຂຸ່າວສານ
, ຄໍາສັົ່ງສອນ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຕໍໍ່ ບັນດາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າຂອງລາວ, ຈ ດທ  1 ມ ຂໍໍ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ກຸ່ຽວ

ກັບ ຂໍໍ້ມູນ ທ ີ່ຈະຖືກນໍາສະເໜ  ຜຸ່ານ ນາຍພາສາ, ໜັງສືພິມ ແລະ ເຄືີ່ອງດ ຈ ໂຕ ຫ ື ເຄືີ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ. ຈ ດທ  2 ມ ຂໍໍ້ກາໍນົດຄວາມ

ຕ້ອງການວຸ່າ ການຂະຫຍາຍຕາໜຸ່າງການສືີ່ສານ ແລະ ສືີ່ມວນຊົນ ໄປທົົ່ວປະເທດ ໃຫ້ເຂົາເຖ ງໄດ້ ໂດຍ ໝົດທ ກຊົນເຜົົ່າ. ຈ ດທ  3 

ມ ຂໍໍ້ກາໍນົດຄວາມຕ້ອງການ ໃຫ້ມ ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປ ງ ລະບບົສືີ່ສານຢູ່ຊົນນະບົດ, ໂດຍມ ຈ ດປະສົງ ທ ີ່ຈະປັບປ ງ ຄ ນນະພາບ 

ແລະ ການຝຶກອົບຮມົ ເພືີ່ອເພ ີ່ມທະວ  ການເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນຂຸ່າວສານ ຂອງບັນດາເຜົົ່າ. ມາດຕາ 18, ການເຂົັ້າເຖິງ ຂໍໍ້ມູນຂຸ່າວສານທາງ

ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍ ຕິທາໍ, ຈ ດທ  2, ສົົ່ງເສ ມ ການຊຸ່ວຍເຫ ອືປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ທ ີ່ທ ກຍາກ, ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສຸ່ຽງ ແລະ ຄົນ

ພິການໄດ້ເຂົັ້າເຖິງ ຂໍໍ້ມູນຂຸ່າວສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບບົຍ ຕິທໍາ - ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ສາມາດດໍາເນ ນຂະບວນການຍ ຕິທາໍ ແລະ 
ເອກະສານທາງການ ແລະ ບລໍິຫານ ໂດຍບໍໍ່ເສຍຄຸ່າທາໍນຽມ. 

ບົດແນະນໍາ ກຸ່ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລື ຂອງ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ (2012): ອອກໂດຍແນວລາວສ້າງຊາດ, ກາໍນົດຄໍາແນະນໍາ ສໍາລບັ ການ

ປຶກສາຫາລື ກບັ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ຄາດໝາຍ ແມຸ່ນເພືີ່ອແນໃສຸ່ຮັບປະກນັໃຫ ້ບັນດາຊົນເຜົົ່າ ທັງໝົດ ທ ີ່ໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດ ຫ ື ອາດ
ຈະໄດຮ້ັບຜົນກະທົບທາງລົບ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ, ບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນແຫ ຸ່ງທຶນໃດກໍຕາມ, ໄດເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມມືຢ່າງເຕັມສຸ່ວນ ໃນການ

ປຶກສາຫາລ ືທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍ ໃນທ ກຂັັ້ນ - ນັບແຕຸ່ ການກະກຽມໂຄງການ ຈົົ່ນເຖິງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ບົດແນະນໍາ ຍງັມ ຈ ດໝ

າຍ ທ ີ່ຈະຮັບປະກັນວຸ່າ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຂໍໍ້ມູນ ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜຸ່ວຍ ກຸ່ຽວກັບ
ຈ ດປະສົງຂອງໂຄງການ, ລວມທັງ ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ ຕໍໍ່ ການດໍາລງົຊ ວິດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ບັນດາ

ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ຕ້ອງໄດຮ້ັບໂອກາດ ເພືີ່ອສະແດງຄວາມເປັນຫຸ່ວງຂອງຕົນ. ບົດແນະນໍາ ກໍານົດ ບັນດາຫ ັກການ ແລະ ຂະບວນການ
ຕຸ່າງໆ ທ ີ່ຈະຊຸ່ວຍອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແກຸ່ ການປກຶສາຫາລທື ີ່ມ ຄວາມໝາຍ ເພືີ່ອໃຫໄ້ດ້ຄວາມເຫັນດ ເຫັນພ້ອມ ແບບຕືີ່ນຕົວ
ສະໝັກໃຈ ໂດຍມ ການລາຍງານຂໍໍ້ມູນ ໃຫ້ຮູ້ລຸ່ວງໜ້າ ຈາກ ໝົດທ ກຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ໃນ
ລັກສະນະທ ີ່ມຄວາມອຸ່ອນໄຫວ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ. 
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2.1.2 ກອບນິຕິກໍາສາກົນ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງ, ລົງນາມ ແລະ/ຫ ື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍໍ່ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນ ສັນຍາສາກົນຕຸ່າງໆ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບຊົນເຜົົ່າ 

ແລະ ສິດທິມະນ ດ (ໃຫເ້ບິີ່ງຕາຕະລາງຂາ້ງລ ຸ່ມນ ັ້). ນອກຈາກນັັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍງັໄດ້ຮັບຮອງ ສົນທສັິນຍາ ຂອງ ອົງການແຮງງານ

ສາກົນ (ILO) ເລກທ  169 ວຸ່າດ້ວຍ ຄົນພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ (ILO 169, 1989), ແລະ ຖະແຫ ງການ ຂອງ ສະຫະປະຊາ

ຊາດ ວຸ່າດ້ວຍ ສິດ ຂອງ ຄົນພືັ້ນເມືອງ (UNDRIP, 2007). 

ຕາຕະລາງ 1. ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທ ີ່ລົງນາມ ແລະ/ຫ ື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ໂດຍ ສປປ ລາວ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ສິດທິ
ມະນ ດ 

ຊືີ່ສນົທສິນັຍາ/ ລາຍລະອຽດ ໂຕຫຍໍໍ້ ຂອງ
ສົນທິສນັຍາ 

ວນັທ ລງົນາມ ວນັທ ຮບັຮອງ, ການເຂົັ້າຫາ 
(a), ວັນທ ເຂົັ້າຫາ (d)  

ອະນ ສັນຍາ ຕ້ານການທໍລະມານ ແລະ  ການປະຕິບັດ ຫ ື ການລົງໂທດອືີ່ນໆ 
ທ ີ່ໂຫດຮຸ່າຍ ແລະ ໄຮ້ມະນ ດສະທໍາ 

CAT 21 ກັນຍາ 2010 26 ກັນຍາ 2012 

ອະນ ສັນຍາທ ີ່ເປັນທາງເລືອກ ຂອງສົນທິສັນຍາ ຕ້ານການທໍລະມານ CAT-OP     
ອະນ ສັນຍາສາກົນ ວຸ່າດ້ວຍ ສິດທາງສັງຄົມ ແລະ ທາງການເມືອງ CCPR 07 ທັນວາ 2000 25 ກັນຍາ 2009 
ອະນ ສັນຍາທ ີ່ເປັນທາງເລືອກທ ສອງ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວຸ່າດ້ວຍ ສິດທາງ
ສັງຄົມ ແລະ ທາງການເມືອງ ທ ີ່ເລັງໃສຸ່ ເພືີ່ອລົບລ້າງ ການລົງໂທດດ້ວຍ
ຄວາມຕາຍ 

CCPR-OP2-

DP 

    

ສົນທິສັນຍາ ວຸ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງ ທ ກຄົນ ຈາກ ການຫາຍສາບສູນ ໂດຍ
ຖືກບັງຄັບ 

CED 29 ກັນຍາ 2008   

ສົນທິສັນຍາ ວຸ່າດ້ວຍ ການລົບລ້າງ ທ ກຮູບແບບ ຂອງການຈໍາແນກແມຸ່ຍິງ CEDAW 17 ກໍລະກົດ 

1980 

14 ສ ງຫານ 1981 

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວຸ່າດ້ວຍ ການລົບລ້າງ ທ ກຮູບແບບ ຂອງການຈໍາແນກ
ເຊືັ້ອຊາດ 

CERD   22 ກ ມພາ 1974 (a) 

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວຸ່າດ້ວຍ ສິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 
ວັດທະນາທໍາ 

CESCR 07 ທັນວາ 2000 13 ກ ມພາ 2007 

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວຸ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ຂອງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ທ ີ່ເປັນ
ຄົນອົບພະຍົບ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ 

CMW     

ສົນທິສັນຍາ ວຸ່າດ້ວຍ ສິດ ຂອງເດັກນ້ອຍ CRC   08 ພຶດສະພາ 1991 (a) 
ອະນ ສັນຍາທ ີ່ເປັນທາງເລືອກ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວຸ່າດ້ວຍ ສິດ ຂອງ
ເດັກນ້ອຍ ກຸ່ຽວກັບ ການເຂົັ້າຮຸ່ວມ ຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນຄວາມຂັດແຍຸ່ງທ ີ່ມ 
ການໃຊ້ອາວ ດ 

CRC-OP-AC   20 ກັນຍາ 2006 (a) 

ອະນ ສັນຍາທ ີ່ເປັນທາງເລືອກ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວຸ່າດ້ວຍສິດ ຂອງ
ເດັກນ້ອຍ ກຸ່ຽວກັບ ການຂາຍໂສເພນ ເດັກ ແລະ ພາບອານາຈານຂອງເດັກ 

CRC-OP-SC   20 ກັນຍາ 2006 (a) 

ສົນທິສັນຍາ ວຸ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງຄົນພິການ CRPD 15 ມັງກອນ 

2008 

25. ກັນຍາ 2009 
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2.2 ກ ຸ່ມຊນົເຜົົ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ 

2.2.1 ລະດັບຊາດ5 
ຂໍໍ້ຕົກລງົຂອງສະພາແຫຸ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ  213 ລງົວັນທ  24 ພະຈິກ 2008 ລະບ ວຸ່າ ພົນລະເມອືງລາວທ ກຄົນ, ໂດຍບໍໍ່ສົນວຸ່າ
ຈະເປັນເຜົົ່າໃດ, ແມຸ່ນມ ຄວາມສະເໝ ພາບ ຕາມ ກົດໝາຍ. ເປັນປະເທດທ ີ່ມ ຫ າຍຊົນເຜົົ່າຢ່າງເປັນທາງການ, ມ  50 ຊົນເຜົົ່າທ ີ່ໄດ້

ຮັບການຍອມຮັບຢູ່ຮຸ່ວມກັນ ໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງແມຸ່ນວຸ່າ, ຄວາມສະເໝ ພາບ ກຸ່ອນໜ້າກົດໝາຍ ແມຸ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນ ສ າລັບ

ທ ກຄົນ, ແຕຸ່ການຍຶດໝັັ້ນໃນການປະຕິບັດຄວາມສະເໝ ພາບທັງໝົດ, ໃນທາງປະຕິບັດ, ສາມາດມອງຂ້າມ ບາງຮ ດຄອງປະເພນ , 

ສາສະໜາ, ການປະຕິບັດທາງສັງຄົມ ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໃນລາວ. ສ ີ່ງດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ແມຸ່ນເປັນທ ີ່ສັງເກດໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ໃນ

ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕາມປະເພນ , ຊຸ່ອງຫວຸ່າງໃນການເຂົັ້າເຖິງ ການບໍລິການສັງຄມົ, ແລະ ການສະຫນອງ ການດໍາ

ລົງຊ ວິດ ທ ີ່ເປັນທາງເລອືກ. ການສົົ່ງເສ ມຄວາມສະເໝ ພາບ ຍງັບໍໍ່ນໍາໃຊ້ ຄາໍວຸ່າ 'ຊົນເຜົົ່າກ ຸ່ມນ້ອຍ' ຫ  ື'ຄົນພືັ້ນເມືອງ', ຊືີ່ງໄດ້ມ ການ

ໃຊຄ້ໍາສັບ 'ຊົນເຜົົ່າ' ທ ີ່ຖືກຍອມຮບັ ຢ່າງເປັນທາງການ ແທນ. 

ປະຊາກອນລາວສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ເປັນກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ບໍໍ່ແມຸ່ນກ ຸ່ມທ ີ່ໃຊ້ພາສາລາວ, ແລະ ການດໍາລງົຊ ວິດ ແລະ ການປະຕິບັດຮ ດຄອງ

ປະເພນ  ຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແມຸ່ນມ ຕົນກໍາເນ ດມາຈາກ ສາຍສໍາພັນອັນເລກິເຊິີ່ງ ກັບ ດິນແດນບັນພະບ ລ ດ ແລະ ຈິດວິນຍານປ່າໄມ.້ ການ

ເອືີ່ອຍອ ງຢ່າງສະນິດແໜ້ນ ຕໍໍ່ ຊັບພະຍາກອນທ ີ່ດິນ ແລະ ນ້ໍາ ໄດສົ້ົ່ງຜົນໃຫບ້ັນດາບ້ານທ ີ່ນ້ອຍກວຸ່າໝູຸ່, ກະຈາຍເປັນຈ ດໆ ໃນທົົ່ວ

ພູມສັນຖານ ທ ີ່ແຕກຕຸ່າງກັນ ຂອງປະເທດ. ການແຍກຢູ່ໂດດດຸ່ຽວຫຸ່າງກັນ ແລະ ຫຸ່າງຈາກຖະໜົນສາຍຫ ັກ ຫ ື ຕົວເມືອງນ ັ້ ໄດສ້້າງ
ຄວາມຫຍ ງ້ຍາກ ໃຫແ້ກຸ່ການຫາ ການບໍລກິານຕຸ່າງໆ ໃນສັງຄມົ ທ ີ່ລັດຖະບານສະໜອງໃຫ.້ ນະໂຍບາຍຄວາມສະເໝ ພາບຂອງກ ຸ່ມ

ຊົນເຜົົ່າ ກຸ່າວວຸ່າ, ໝົດທ ກຊົນເຜົົ່າຕ້ອງ: 

• ໃຫບ້ ລິມະສິດ ແກຸ່ການຂະຫຍາຍທົົ່ງນາ ແລະ ການປູກພືດທ ີ່ໝັັ້ນຄົງ - ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ຜັກດັນ ການປະຕິບັດເຮັດໄຮຸ່ໝູ

ນວຽນ; 

• ການປະຕິບັດກະສິກາໍຄົງທ ີ່, ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນ ການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທ ີ່ນາ ແລະ ການປູກພືດທ ີ່ໝັັ້ນຄົງ (ການຖາງປາ່ເຮັດໄຮຸ່ 

ແມຸ່ນຈະບໍໍ່ຖືກຜັກດັນ); 

• ນໍາໃຊພ້າສາລາວ ເພືີ່ອສ້າງສາປະເທດຊາດ, ພັດທະນາປະເທດລາວໃຫປ້ະເທດທ ີ່ເຂັັ້ມແຂງ ເປັນຈິດໜືີ່ງໃຈດຽວ. (ພາສາລາວ 

ເປັນພາສາທາງການຂອງປະເທດ); ແລະ 

• ສ້າງກ ຸ່ມບ້ານ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ການລວມຕົວໜຸ່ວຍບໍລິຫານບ້ານ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານລາວ ເພືີ່ອສະດວກ
ສະບາຍໃນການຄ ມ້ຄອງລັດ ແລະ ການບລໍິການສັງຄົມ ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນຫ າຍຂືັ້ນ. 

ຍ້ອນການເຂົັ້າເຖິງພູມສັນຖານທ ີ່ຫຸ່າງໄກສອກຫ  ກ ແລະ ຂາດຕົວແທນທາງການເມືອງ, ເຖິງວຸ່າຈະພະຍາຍາມຮັບປະກັນຄວາມສະເ

ໝ ພາບ ລະຫວຸ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ, ແຕຸ່ມ ຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ຍັງຂາດການເຂົັ້າເຖິງພືັ້ນຖານໂຄງລຸ່າງຂອງລດັຖະບານ, ການບໍລິການທາງ

ສັງຄົມ, ແລະ ປະສົບກັບ ຄວາມທ ກຍາກໃນການຜະລິດ. ຮາກຖານ ຄວາມແຕກຕຸ່າງດ້ານໂຄງສ້າງນ ັ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ 
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ເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າກບັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງເປັນທາງການ. ທ ກໆຊົນເຜົົ່າໃນລາວ ເຖງິວຸ່າມ ຄວາມແຕກຕຸ່າງກັນທາງ
ດ້ານໂຄງສ້າງສັງຄມົ ແລະ ການສະແດງທາງດ້ານວັດທະນະທາໍ ແຕຸ່ກໍມ ພືັ້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທ ີ່ຄ້າຍຄກືັນ, ອ ງໃສຸ່

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນຕົັ້ນຕໍ ເພືີ່ອດໍາລງົຊ ວິດ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຊຸ່ວຍເຫ ືອເປັນໄລຍະ ຈາກ

ລັດຖະບານ ທ ີ່ຈັດສັນການບໍລກິານສັງຄົມຕຸ່າງໆ ຊືີ່ງຂືັ້ນກັບທ ີ່ຕັັ້ງ.  

ເຖິງແມຸ່ນວຸ່າຈະແຕກຕຸ່າງກັນທາງດ້ານພາສາ, ວັດທະນະທາໍທ ີ່ມ ຕົວຕົນ ແລະ ບໍໍ່ມ ຮບູຮຸ່າງ, ແຕຸ່ບັນດາຊົນເຜົົ່າເຫ ົົ່ານ ັ້ ໄດແ້ບຸ່ງປັນ 

ຊັບພະຍາກອນຕາມທ ີ່ຕັັ້ງພູມສາດ ເຊັົ່ນ: ປ່າໄມ ້ແລະ ທາງນ້ໍາ, ສໍາລັບແຕຸ່ລະລ ້ນຄົນ ທ ີ່ດໍາລງົຊ ວິດແບບຍືນຍົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ

, ພືັ້ນຖານຊັບພະຍາກອນທ ີ່ແບຸ່ງປນັນ ັ້ ບໍໍ່ຄວນປິດບງັຄວາມແຕກຕຸ່າງທ ີ່ແທ້ຈິງ ທ ີ່ບັນດາຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆມ  ສໍາລັບການສ້າງແນວຄວາມ

ຄິດ ແລະ ປະຕິບັດ ການຄ ມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ມັນຍງັເບ ີ່ງເໝອືນກັບວຸ່າ ກ ຸ່ມຕຸ່າງໆອາດ ຈະມ ຄວາມຫຍ ງ້ຍາກ ທ ີ່ຈະ

ເຂົັ້າໃຈເຫດຜົນ ສໍາລັບການສ ມໃສຸ່ ການປົກປ້ອງປາ່ໄມ້ ສໍາລບັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜຸ່ອນການປອ່ຍອາຍເຮືອນແກ້ວ. ເບ ີ່ງເໝອືນກັບວຸ່າ 

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງໂຄງການ ໃນການຊຼຸກຍູ້ ການປບັປ ງການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຮຸ່ວມກັນ, ລວມທັງ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້

ບັນດາຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ເຄ ຍນໍາໃຊ້ປາ່ໄມ້ມາຫ າຍລ ້ນຄົນ ໃຫ້ພິຈາລະນາ ຊັບພະຍາກອນເຫ ົົ່ານ ັ້ ດ້ວຍວທິ ຕຸ່າງໆ, ອາດຈະເປັນສິີ່ງທ້າທາຍ, 

ແລະ ເບ ີ່ງເໝອືນກັບວຸ່າ ຈະຕ້ອງການ ຄວາມອຸ່ອນໄຫວທາງດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທາໍ ທ ີ່ເຫມາະສົມ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ການ
ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ຂອງ ທອ້ງຖິີ່ນ ໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ.  

 

2.2.2 ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ຂອງ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ໂຄງການ ກວມເອົາຫົກແຂວງພາກເໜືອ6 ຊືີ່ງເປັນບຸ່ອນທ ີ່ ປະຊາຊນົໄດເ້ພິີ່ງພາອາໄສປາ່ໄມ້, ກະສິກາໍ, ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

ອືີ່ນໆຢ່າງສູງ ສໍາລັບ ທງັການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການດໍາລງົຊ ວິດ. ກິດຈະກໍາສ້າງເສດຖະກິດ ແມຸ່ນແຕກຕຸ່າງກັນໄປ ນັບແຕຸ່ການປູກ
ເຂົັ້າ ທ ີ່ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ແມຸ່ນເປັນນາໃນເຂດທົົ່ງພຽງ ແລະ ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ຈົົ່ນໄປເຖິງ ການເຮັດກະສິກໍາ ໃນ
ເຂດເນ ນສູງ ທ ີ່ມ ການບ ກເບ ກເນືັ້ອທ ີ່. ນອກຈາກນັັ້ນ, ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ຍງັເປັນສະເໝືອນບາ້ນຂອງຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຊົນເຜົົ່າ ໃນຈໍາ

ນວນ 50 ຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຖງິແມຸ່ນວຸ່າຈໍານວນຕົວເລກ ອາດຈະເພ ີ່ມຂຶັ້ນຫ າຍ 

ຖ້າໝົດທ ກກ ຸ່ມ ແລະ “ກ ຸ່ມຍຸ່ອຍ” ຖືກນັບ ແຍກກັນ. ກ ຸ່ມພາສາຊົນເຜົົ່າ ປະກອບມ : ກ ຸ່ມພາສາລາວ-ໄຕ (ເຊັົ່ນ: ລາວ ແລະ ລ)ື, 

ມອນ-ຂະແມ (ໂດຍສະເພາະຂະມ ), ຈ ນ-ທິເບດ (ສຸ່ວນຫ າຍແມຸ່ນອາຄາ), ມົັ້ງ-ອິມຽນ (ສຸ່ວນຫ າຍແມຸ່ນມົັ້ງ) ແລະ ປາລຽງງ (ກ ຸ່ມທ ີ່

ນ້ອຍ ເຊັົ່ນ ບ ດ ແລະ ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ແມຸ່ນຢູ່ໃນແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ). ພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ມ ອົງປະກອບຂອງຊົນເຜົົ່າທ ີ່ບໍໍ່ແມຸ່ນກ ຸ່ມພາສາລາວ-ໄຕ
ສູງກວຸ່າໝູຸ່.  

ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ຢູ່ໃນຕະກ ນພາສາລາວ-ໄຕ ມ ຫ າຍຢ່າງ ທ ີ່ຄ້າຍຄືກນັໃນດ້ານພາສາປາກເວົັ້າ ທ ີ່ເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຊິີ່ງກັນ ແລະ 
ກັນ, ຊືີ່ງເໝືອນກັນກບັ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າໃນຕະກ ນພາສາຈ ນ-ທິເບດ. ຕະກູນພາສາຊົນເຜົົ່າ ມອນ-ຂະແມ ແມຸ່ນມ ຫ າຍກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ 

ກ ຸ່ມຍຸ່ອຍ, ແລະ ພາສາຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແມຸ່ນບໍໍ່ເຂົັ້າໃຈກັນໄດ້ງຸ່າຍ. ຄວາມຫຍ ງ້ຍາກຄືກັນ ກັບ ຄວາມເຂົັ້າໃຈດ້ານພາສາ ແມຸ່ນມ ຢູ່ກັບ 

 
6 Bokeo, Houaphan, Luang Namtha, Luang Prabang Oudomxay and Sayabouri. 
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ກ ຸ່ມພາສາເຜົົ່າມົັ້ງ - ອ ັ້ວມຽນ. ສ ີ່ງດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກ ຄວາມຈິງທ ີ່ວຸ່າ ເຖງິວຸ່າຊົນເຜົົ່າມົັ້ງ, ຢ້າວ ແລະ ອາຄາ ຈະເປັນກ ຸ່ມ

ຢູ່ໃນກ ຸ່ມພາສາດຽວກັນກໍຕາມ, ແຕຸ່ພາສາທອ້ງຖ ີ່ນຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແມຸ່ນແຕກຕຸ່າງກັນ ຢ່າງຊ ັ້ນເຊ ງ. ສະຖານະການ ດ້ານການສຶກສາ

ທາງດ້ານພາສາ ແລະ ທ ີ່ຕອບສະໜອງນ ັ້ ເຮັດໃຫ້ເກ ດສິີ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍຸ່ຫ ວງ ຕໍໍ່ ການລົງມືປະຕິບັດ ຕ້ານການປຽ່ນແປງ ຂອງ 
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ - ແລະ ການພັດທະນາໂດຍທົົ່ວໄປ. ເນືີ່ອງຈາກວຸ່າ ພະນັກງານລັດ ມກັຈະບໍໍ່ເວົັ້າພາສາທອ້ງຖິີ່ນ, ເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງ

ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND), ສະຫະພັນແມຸ່ຍິງລາວ, ຫ  ືອງົການຈັດຕັັ້ງອືີ່ນໆ ເພືີ່ອເປັນນາຍພາສາ ໃນການເຂົັ້າ

ເຖ ງບ້ານທອ້ງຖິີ່ນ. 

ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າເຫ ົົ່ານ ັ້ ໄດ້ຕາມມາດຖານເງືີ່ອນໄຂ ຂອງ ນະໂຍບາຍຄົນພືັ້ນເມືອງ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ GCF, ເຊິີ່ງສາມາດລະບ 

ໄດ ້ດ້ວຍລັກສະນະດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນ ັ້:  

• ການກໍານົດຕົນເອງ ເປັນສະມາຊກິ ຂອງ ກ ຸ່ມສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາພືັ້ນເມືອງທ ີ່ແຕກຕຸ່າງກັນ ແລະ ມ ການຮັບຮູ້ເອກະລັກ

ນ ັ້ ຈາກ ຜູ້ອືີ່ນ;   

• ການຍຶດຕິດກັບ ບຸ່ອນຢູ່ອາໃສທ ີ່ແຕກຕຸ່າງກັນ ທາງພູມສັນຖານ, ອານາເຂດຂອງບັນພະບ ລ ດ, ຫ  ືພືັ້ນທ ີ່ຂອງການນໍາໃຊ້ຕາມ

ລະດູການ ຫ  ືອາຊ ບ ລວມທັງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢູ່ໃນທ ີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ອານາເຂດເຫ ົົ່ານ ັ້.;  

• ຮ ດຄອງປະເພນ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຫ  ື ລະບົບການເມືອງ ທ ີ່ແຕກຕຸ່າງກນັ ແລະ ແຍກຈາກ ອັນ

ທ ີ່ລວມເອາົສັງຄມົ ຫ ື ວັດທະນະທໍາ; ແລະ 

• ພາສາ ຫ  ືພາສາທອ້ງຖ ີ່ນ ທ ີ່ແຕກຕຸ່າງ, ຊືີ່ງມກັຈະແຕກຕຸ່າງຈາກ ພາສາທາງການ ຫ ື ພາສາຂອງປະເທດ ຫ ື ຂອງພາກພືັ້ນ ທ ີ່

ເຂົາເຈົັ້າອາໄສຢູ່. ສ ີ່ງດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ປະກອບດ້ວຍ ພາສາ ຫ ື ພາສາທ້ອງຖິີ່ນ ທ ີ່ໄດ້ເກ ດຂືັ້ນ ແຕຸ່ບໍໍ່ມ ໃນປດັຈ ບັນ ເນືີ່ອງຈາກ ຜົນ
ກະທົບ ທ ີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກ ສໍາລບັຊຼຸມຊົນ ຫ ື ກ ຸ່ມ ທ ີ່ຈະຮັກສາພາສາ ຫ ື ພາສາທອ້ງຖ ີ່ນ ທ ີ່ແຕກຕຸ່າງ. 

 

ຄວາມທ ກຍາກ 

ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ, ອັດຕາຄວາມທ ກຍາກ ແມຸ່ນໜືີ່ງ ໃນຈໍານວນ ທ ີ່ມ ລະດັບສູງທ ີ່ສ ດ ໃນປະເທດ. ເນືີ່ອງຈາກໄດ້

ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໄດຫ້ ຼຸດຈໍານວນຄົນ ທ ີ່ດໍາລົງຊ ວິດຕໍໍ່າກວຸ່າເສັັ້ນຄວາມທ ກຍາກ ລົງຈາກ 
52% ມາເປັນ 26% ຈາກ ປີ 1993 ຫາ 20137, ລະດັບຄວາມທ ກຍາກ ໃນເຂດພາກເໜືອ ຍງັເກ ນລະດັບສະເລຸ່ຍແຫຸ່ງຊາດ 

(23%). ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ເຂດພູສູງ ແລະ ເນ ນພູ, ພືັ້ນຖານໂຄງລຸ່າງເຊັົ່ນ: ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ, ໂຮງຮຽນ, 

ສ ກສາລາ ແລະ ສະຖານທ ີ່ສາທາລະນະອືີ່ນໆ ແມຸ່ນບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ເຂົັ້າຮອດ ໂດຍ ປະຊາຊນົບັນດາເຜົົ່າ ຢ່າງງຸ່າຍດາຍ. ຄຸ່າ

ດັດຊະນ ການພັດທະນາມະນ ດ (HDI) ຢູ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ ຂອງ ແຜນງານ ແມຸ່ນຕໍໍ່າກວຸ່າລະດັບຊາດ (0.44 ທຽບກັບ 0.61);  

 
7 Pimhidzai et al. 2014 and UNDP 2009 in MPI and UNDP 2017 
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1). ແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ ມ ຄຸ່າ HDI ຕໍໍ່າ. ປະມານ 28% ຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ ດໍາລງົຊ ວິດຕໍໍ່າກວຸ່າເສັັ້ນ

ຄວາມທ ກຍາກ,8 ຊືີ່ງລືີ່ນກາຍລະດັບສະເລຸ່ຍແຫຸ່ງຊາດ. ມ ຄວາມແຕກຕຸ່າງກັນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ລະຫວຸ່າງ ແຂວງ ແລະ ພາຍໃນແຂວງ 

(ລວມທງັ ປະຊາກອນ ໃນເຂດຊນົນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ, ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ເພດ, ໃນບັນດາປັດໃຈອືີ່ນໆ). ແຂວງໄຊຍະບລູ  ແລະ 

ຫ ວງນ້ໍາທາ ມ ລະດັບຄວາມທ ກຍາກຕໍໍ່າກວຸ່າລະດັບສະເລຸ່ຍຂອງທົົ່ວປະເທດ, ກວມເອົາ 15% ແລະ 16% ຂອງປະຊາກອນພາຍ

ແຂວງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ ເປັນແຂວງອັນດັບສອງ ທ ີ່ມ ເຫດການ ຄວາມທ ກຍາກສູງທ ີ່ສ ດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ຊືີ່ງ

ວຸ່າ 44% ຂອງປະຊາກອນ ແມຸ່ນດໍາລົງຊ ວິດ ດ້ວຍຄວາມທ ກຍາກ. ແຂວງຫົວພັນ, ອ ດົມໄຊ ແລະ ຫ ວງພະບາງ ຍັງມ ຄວາມທ ກ

ຍາກທ ີ່ສູງກວຸ່າ (39%, 30% ແລະ 26% ຕາມລາໍດັບ). 

 

ຮບູ 3. ຄຸ່າ HDI ສະເພາະແຂວງ, ປ ີ2011-2013 ສາໍລບັ ສປປ ລາວ 

 

ແຫ ຸ່ງຂໍໍ້ມູນ: ດັດແປງມາຈາກ UNDP 2015 

ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ 

 
8 Lao PDR Poverty Line Definition from the 2017 Lao PDR Human Development Report (MPI and UNDP 2017): “The national poverty line is calculated 
on a nutritional basis. An adult must be able to consume an equivalent of 2,100 kilocalories a day to be above the poverty line. S/he should also 
have access to some non-food necessities. First, the monetary equivalent of 2,100 kilocalories of food (from a defined basket) is calculated, and 
then allowances for non-food items are calculated. The sum of these two is the poverty line. Each time a survey is conducted, the poverty line is 
adjusted for inflation. No new poverty line has been defined for over two decades. Lao PDR follows the World Bank’s method of measuring poverty.” 
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ແຫ ຸ່ງຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຕົັ້ນຕໍ ແມຸ່ນມາຈາກ ກາເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ, ສະນັັ້ນ, ທ ີ່ດິນປາ່ໄມ້ ຈຶີ່ງຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບຈ ດປະສົງ

ກະສິກໍາ ໂດຍ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ຍ້ອນວຸ່າ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໃນໂຄງການ ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ດໍາລົງຊ ວິດຢູ່ເຂດພູສູງ, 

ພູດອຍ, ຊ ວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ເຂົາເຈົັ້າ ແມຸ່ນພົວພັນ ກັບ ກິດຈະກໍາຜະລິດກະສິກໍາແບບໝູນວຽນ ໃນເຂດເນ ນສູງ, ຊືີ່ງສຸ່ວນຫ າຍ

ແມຸ່ນການປູກເຂົັ້າໄຮຸ່ ເພືີ່ອກ ມ້ຢູ່ກ ້ມກິນ. ຂໍໍ້ຈໍາກັດຕົັ້ນຕໍ ສໍາລບັ ຮບັປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄງົດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມຸ່ນພູມສັນຖານທ ີ່

ເປັນພູດອຍ ພາຍໃນພາກພືັ້ນ, ແລະ ມ ພືັ້ນທ ີ່ຮຸ່ອມພູ ທ ີ່ຈໍາກັດ ສໍາລັບການປູກເຂົັ້ານາ. ເຂາົເຈົັ້າ ມກັຈະບໍໍ່ເຂົັ້າຮຸ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາ

ດ້ານເສດຖະກິດ ຫ ື ການຄ້າ ຫ ື ມ ລະບົບກະສິກໍາທ ີ່ໝັັ້ນຄົງ. ຜົນຜະລິດປະຈໍາປີ ຍັງຕໍໍ່າ, ການປູກຝງັ ຕ້ອງການແຮງງານທາງດ້ານ

ຮຸ່າງກາຍ ທ ີ່ມ ຄວາມທ້າທາຍ, ແລະ ການປະຕິບັດທ ີ່ບໍໍ່ຍືນຍງົ, ຊຶີ່ງສາມາດ ນໍາໄປສູຸ່ຄວາມເສືີ່ອມໂຊມ (ດິນຖະລົົ່ມ, ເຫດການດິນ

ເຊາະເຈືີ່ອນ, ການຕົກຕະກອນ, ແລະ ການເຊາະຕັດຕາຝັັ່ງຂອງແມຸ່ນໍ້ໍາ ແລະ ອືີ່ນໆ). ໃນຂະນະທ ີ່ ບັນດາຊົນເຜົົ່າ ອາໃສຸ່

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມຸ່ນເປັນສິີ່ງທາ້ທາຍອັນໃຫຍຸ່ ສໍາລັບ

ຫ າຍຄອບຄົວ. ຄາດຄະເນວຸ່າ 25% ຂອງຄົວເຮອືນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນພາກພືັ້ນ ແມຸ່ນທ ກຍາກ ດ້ານສະບຽງອາຫານ9.  

ຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ມ ເອກະລັກ ໃນລກັສະນະທ ີ່ ສິດ (ຕໍໍ່ປ່າໄມ້  ແລະ ທ ີ່ດິນ) ສາມາດຖືຄອງ ໃນນາມສຸ່ວນຕົວ ຫ  ືໃນນາມຊຼຸມຊົນ. ດັົ່ງນັັ້ນ 
ຈຶີ່ງມ ສອງປະເພດຍຸ່ອຍ; ຊາວກະສິກອນສຸ່ວນບ ກຄົນ, ລວມທັງ ຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆ ໄດ້ອາ້ງສິດຂອງຕົນ ຕໍໍ່ທ ີ່ດິນ ຜຸ່ານທາງ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າ 

ທ ີ່ເປັນແຮງງານ ແລະ ໃນຖານະເປັນຜູ້ບ ກເບ ກປາ່ໄມ້ດັັ້ງເດ ມ ແລະ ເປັນຜູ້ທາໍການປູກຝັງທໍາອິດ ຂອງ ທ ີ່ດິນ (ເຊັົ່ນ: ບ ກເບ ກເຮັດ
ໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ). ໃນຊຼຸມຊົນ ຂອງກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, “ຄອບຄົວບ ກເບ ກ ທ ີ່ເຮັດໄຮຸ່ເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ” ຖືກຮັບຮູວຸ້່າ ມ ສິດຄົບຖ້ວນ ຕໍໍ່ 

ຕອນດິນໂດຍສະເພາະໃດໜືີ່ງ, ລວມທງັ ການສືບທອດຕອນດິນ ໂດຍ ສະມາຊິກຄອບຄົວ. 

 

ກຸ່ອງຂໍໍ້ມນູ 1. ການບ ກເບ ກ ແລະ ການເຮດັໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ ແບບໝນູວຽນ 

ການເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ ມ ປະເພນ ມາແຕຸ່ດົນນານ ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ທ ີ່ຢູ່ໃນເຂດເນ ນສູງ 
(ລວມທງັ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ໃຊ້ພາສາລາວລ ຸ່ມ ແລະ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ບໍໍ່ໃຊ້ພາສາລາວລ ຸ່ມ). ລດັຖະບານຈໍາແນກຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວຸ່າງ 
ການເຮັດໄຮຸ່ໝູນວຽນ ແລະ ການບ ກເບ ກເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ (ນັັ້ນກໍຄ ືການບ ກລ ກ) ເຂົັ້າໄປໃນທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ (ທ ີ່ຖກືກໍານົດ) ທ ີ່ດິນ
ປ່າ (ໃນລະດັບບາ້ນ) (ຖາງປ່າເຮດັໄຮຸ່). ຄໍາວຸ່າ ບ ກເບ ກ ເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ ແລະ ການເຮັດໄຮຸ່ໝນູວຽນ ທັງໝົດຖືກນໍາໃຊ ້ເພືີ່ອ

ອ້າງອ ງເຖິງ ລະບບົການເຮັດກະສິກໍາ ທ ີ່ມ ໄລຍະເວລາການປູກ ຂ້ອນຂ້າງສັັ້ນ ແລະ ປະໄວ້ໃຫ້ເປັນທ ີ່ດິນຮົກເລົົ່າ ເປັນໄລຍະເວລາ ທ ີ່
ຂ້ອນຂ້າງດົນນານ. ເປົັ້າໝາຍ ຂອງ ໄລຍະເວລາຮົກເລົົ່າ ແມຸ່ນເພືີ່ອ “ຟືັ້ນຟູ ຄວາມອ ດົມສົມບູນຂອງດິນ ໂດຍການປະປອ່ຍໃຫພື້ດ

ປົັ່ງຄືນໃໝຸ່”, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍນໍາໃຊ ້ຊບັພະຍາກອນທ ີ່ເກ ດຈາກການຮົກເລົົ່າ (ເຊັົ່ນ: ເຄືີ່ອງປາ່ຂອງດົງ ແລະ ການເກັບໄມ້).10 

ເມືີ່ອຄວາມຫນາແຫນ້ນ ຂອງ ປະຊາກອນ ແລະ ກິດຈະກໍາກະສິກໍາ/ເສດຖະກິດ ບໍໍ່ມ ການປຽ່ນແປງ, ລະບົບດັົ່ງກຸ່າວ ມກັຈະມ ຄວາມ

ຫມັັ້ນຄົງ ເປັນເວລາຫ າຍສະຕະວັດ. ເຖ ງແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ເມືີ່ອມ ການປ່ຽນແປງເກ ດຂຶັ້ນ, ການຂະຫຍາຍໄປສູຸ່ ເຂດທາໍມະຊາດທ ີ່ຍງັ

ບໍໍ່ທັນມ ການປກູຝງັເກ ດຂຶັ້ນ (ການບ ກເບ ກ ເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ), ມັກຈະສົມທບົກັບ ວງົຈອນການຫມູນວຽນທ ີ່ສັັ້ນ.11 ດ້ວຍເຫດ
 

9 Pimhidzai et al. 2014 in UNDP 2015 
10 NAFRI et al.  2005 
11 Kenney-Lazar 2013  
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ນັັ້ນ, ບໍໍ່ພຽງແຕຸ່ສ ີ່ງທ ີ່ກຸ່າວນ ັ້ ຈະນໍາໄປສູຸ່ ການຕັດໄມທ້າໍລາຍປ່າ ທ ີ່ນັບມືນັບເພ ີ່ມຂຶັ້ນເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕຸ່ກໍຍັງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມອ ດົມສົມບູນ

ຂອງດິນຕອນນັັ້ນ ຫລ ດລງົຕາມການເວລາອ ກດ້ວຍ, ທ ີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມ  ການສືບຕໍໍ່ເປີດພືັ້ນທ ີ່ກະສິກໍາບຸ່ອນໃໝຸ່ອ ກ. ສ ີ່ງດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ 

ສາມາດນໍາໄປສູຸ່ ຮອບວຽນການທາໍລາຍປາ່ໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍຸ່.12  

ທຸ່ານ Kenney-Lazar (2013) ໃຫ້ຂໍໍ້ສັງເກດວຸ່າ, ລັດຖະບານໄດ້ຫັນປ່ຽນຈ ດສ ມຂອງຕົນອອກຈາກ ການລົບລ້າງການຖາງປາ່

ເຮັດໄຮຸ່ ແລະ ການຈູດປາ່ເພືີ່ອເຮດັກະສິກໍາ, ໄປສ ມໃສຸ່ ການຮັບປະກັນຄວາມຫມັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ - ສັງຄມົ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ ໍ"ສ້າງສະຖຽນລະພາບ" ແກຸ່ ການເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ.13 ຜູ້ຂຽນ ສືບຕໍໍ່ຍົກໃຫ້ເຫັນຕືີ່ມ

ອ ກວຸ່າ ການປູກພືດຫມູນວຽນ ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວຸ່າ ເປັນ "ຮບູແບບການຫມ ນວຽນທ ີ່ຖືກຍອມຮັບ, ໂດຍທ ີ່ ຊາວກະສິກອນ 

ຫມູນວຽນຮອບວຽນ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດທ ີ່ດິນກະສິກໍາ ທ ີ່ຖືກກາໍນົດ, ຊືີ່ງປອ່ຍໃຫ້ມ ເວລາພຽງພໍ ສໍາລບັການປົັ່ງຄືນຈາກຄວາມ

ຮົກເລົົ່າ ທ ີ່ເປັນຜົນມາຈາກ ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງປະຊາກອນຕໍາ   ແລະ ປ່າໄມ້ຂັັ້ນສອງທ ີ່ມ ຢູ່.”14 ຄວາມເອາົໃຈໃສຸ່ເປັນພິເສດ ຕໍໍ່ 

ຄວາມຍືນຍງົ ຂອງ ລະບບົນິເວດ ທ ີ່ໄດ້ເວົັ້າມານັັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາພືດ, ການທາໍການຜະລດິ ແລະ ຄ ນລັກສະນະທາງຊ ວະ

ພາບ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ເຂາົເຈົັ້າສືບຕໍໍ່ໃຫ້ຂໍໍ້ສັງເກດຕືີ່ມອ ກວຸ່າ "ພາຍໃຕ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງປະຊາກອນຕໍາ  ີ່ໃນ
ເວລາທ ີ່ຄວາມຍາວນານ ຂອງໄລຍະເວລາຮົກເລົົ່າ ມ ຄວາມດົນນານຢ່າງພຽງພໍແລ້ວ (ປະມານ 15 ປ)ີ, ການປູກຝັງແບບເລືີ່ອນລອຍ 

ສາມາດມ ຄວາມຍືນຍົງ ໃນແງຸ່ ຂອງ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແມຸ່ນແຕຸ່ບາງທ  ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ຄາບອນເທົົ່າສູນໄດ້."15 

ຈ ດສ ມຕົັ້ນຕໍ ຂອງ ໂຄງການນ ັ້ ແລະ ແຜນງານລວມຂອງ ໂຄງການ ແມຸ່ນເພືີ່ອສະຖຽນລະພາບ ແກຸ່ ພູມິທັດ. ສໍາລັບການສ ມໃສຸ່ 
ສາເຫດທ ີ່ເປັນກະສິກໍາ, ສ ີ່ງດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ປະກອບມ ການຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ແລະ ເມືີ່ອເປັນໄປໄດ ້ໃຫຫ້ລ ກລຸ່ຽງ ອັນທ ີ່ເອ ັ້ນວຸ່າ ການປະຕິບັດ

ການບ ກເບ ກເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ. ໂຄງການ ຍງັຈະລວມເອົາ ມາດຕະການ ສໍາລັບ ສະໜັບສະໜູນການອະນ ລັກດິນ, ແລະ 

ຊຸ່ວຍເຫ ືອ ກະສິກາໍແບບໝູນວຽນ, ຖາ້ເປັນໄປໄດ,້ ດ້ວຍການເພ ີ່ມເວລາປະໃຫ້ຮົກເລົົ່າ ຜຸ່ານທາງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການປະຕິບັດ 

ທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງຫ າຍຂືັ້ນ (ເຊັົ່ຍ ກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ ້ແບບປະສົມປະສານ). ທຸ່າອຸ່ຽງ ທ ີ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຢູ່ໃນບົດສຶກສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຸ່າ ໄລຍະການຫມູນວຽນ ໄດເ້ພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຍ້ອນການປະຕິບັດ ກະສິກໍາແບບບໍໍ່ຍນືຍົງ, ລວມທັງ ການປູກພືດ

ເປັນເສດຖະກິດ ຊະນິດດຽວ ບົນເນ ນສູງ16 ແລະ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ກະສິກໍາ ທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ, ໃນບັນດາປດັໃຈອືີ່ນໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ, 

ຂອບເຂດແດນທ ີ່ຈໍາແນກຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວຸ່າງ ທ ີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ ແມຸ່ນເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທ ີ່ຈະນໍາໄປສູຸ່ຄວາມສໍາ
ເລັດ ສໍາລບັ ການສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຕໍໍ່ ພມູິທັດ. 

ໂຄງການ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງເຕັມທ  ຕໍໍ່ ການປະຕິບດັການເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ ແບບໝູນວຽນທ ີ່ເໝາະສົມທາງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາ, ຊືີ່ງໄດ້ແຜຸ່ຂະຫຍາຍ ຢູ່ໃນກ ຸ່ມປະຊາກອນທ ີ່ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ທາງດ້ານຊົນເຜົົ່າ ໃນເຂດເນ ນສູງ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ 

ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການໄດ້ແນະນໍາ ແນວທາງປະຕິບັດ ການສົົ່ງເສ ມ ການຜະລິດກະສິກາໍແບບຍືນຍົງ (PSAP) ເພືີ່ອແກ້ໄຂ ທຸ່າ

 
12 Folke and Colding, 2001 
13 Kenney-Lazar 2013, P. 5 
14 Kenney-Lazar 2013, P.5 
15 Kenney-Lazar 2013, P. 7 
16 Due to the introduction of cash-crops, such as maize and cassava, the use of intensive and unsuitable production practices for cash 

crops resulting in shortened fallow periods, many shifting cultivation areas have been depleted. Over the last 1-2 decades this led to 

further encroachment into forest areas and, hence, increased emissions. 
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ອຸ່ຽງນ ັ້. ພາຍໃຕ້ ແນວທາງປະຕິບດັ PASP, 31 ຕົວແບບການເຮດັກະສິກໍາ ທ ີ່ແຕກຕຸ່າງກັນ ແມຸ່ນກໍາລງັໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສ ມ ດັົ່ງ

ທ ີ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ ຢູ່ໃນ "ບັນຊ ຂາວ". ບາງກິດຈະກໍາ ຂອງ PSAP ມ ຈ ດປະສົງ ເພືີ່ອຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ການບ ກເບ ກການເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ 

ຜຸ່ານທາງ ການສົົ່ງເສ ມລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ ້ແບບປະສົມປະສານ ແລະ ລະບົບການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນແບບຖາວອນຫ າຍຂຶັ້ນເຊັົ່ນ: ກາເຟ
, ຫມາກແໜຸ່ງ, ແລະ ອືີ່ນໆ (ໃຫເ້ບິີ່ງ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ຢູ່ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2a ກຸ່ຽວກັບ FP ສໍາລັບ ຂໍໍ້ມູນລາຍ

ລະອຽດເພ ີ່ມຕືີ່ມ ກຸ່ຽວກບັ PSAP). ສ ີ່ງດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ຍັງຊຸ່ວຍສະໜອງໄລຍະຮົກເລົົ່າທ ີ່ດົນຂືັ້ນ ແກຸ່ ທ ີ່ດິນທ ີ່ຍັງເຫ ືອ ທ ີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການ

ເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ ເພືີ່ອໃຫຟື້ັ້ນຕົວຢ່າງເຕັມທ ີ່. ກິດຈະກໍາ PSAP ອືີ່ນໆ ອາດຈະເຫມາະສົມ ພາຍໃຕ້ ລະບົບການເຮັດໄຮຸ່

ເລືີ່ອນລອຍ ແບບໝູນວຽນ, ໃນຂະນະທ ີ່ຊຸ່ວຍປບັປ ງ ຄວາມອ ດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ແກໄ້ຂສິີ່ງທ້າທາຍ ທ ີ່ຊາວກະສິກອນກໍາລງັ

ປະເຊ ນຢູ່ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກບັ ການຫ ຼຸດລົງຂອງຜະລິດຕະຜົນ ແລະ ການເສືີ່ອມໂຊມຂອງທ ີ່ດິນ, ຊືີ່ງໃນທາງກບັກັນ ຈະມ ໄລຍະການປະ

ຮົກເລົົ່າ ທ ີ່ສັັ້ນລົງ. ມັນເປັນສ ີ່ງທ ີ່ສ າຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ທ ີ່ຈະສັງເກດວຸ່າ ໂຄງການບໍໍ່ໄດ້ສົົ່ງເສ ມ ແນວທາງປະຕິບັດໜຶີ່ງ ທ ີ່ຖືກກາໍນົດ

ໄວ້, ແຕຸ່ພັດສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ແກຸ່ຊາວບ້ານ ເພືີ່ອຊຸ່ວຍໃຫເ້ຂາົເຈົັ້າ ເສ ມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການພືັ້ນຕົວ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງ 

ລະບົບການຜະລິດ ຂອງ ເຂາົເຈົັ້າ ໂດຍອ ງໃສຸ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ (ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການທ ີ່ແຕກ
ຕຸ່າງກັນ ພາຍໃນບາ້ນ, ລວມທັງ. ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍິງ ທ ີ່ມາຈາກຊນົເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກຫ າຍ, ແລະ ຄອບຄວົທ ີ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງ ທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບ

ຜົນກະທົບຫ າຍກວຸ່າໝູຸ່). ສ ີ່ງດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຫ ກັການປະຕິບັດທ ີ່ດ ທ ີ່ສ ດ ຢູ່ໃນເອກະສານ, ທ ີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນວຸ່າ 

ຫ ັກການປະຕິບັດ ທ ີ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສ ມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບແຕຸ່ງໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບເປັນຢ່າງດ  ແລະ ພິຈາລະນາ ຄວາມແຕກຕຸ່າງ 
ແລະ ສະພາບການ ຂອງ ແຕຸ່ລະບຸ່ອນ17 (ເຊັົ່ນ: ປະເພດດິນ, ຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ພືດທ ີ່ປູກ, ຕະຫ າດ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ

ປະຊາກອນ, ຄວາມຕ້ອງການທ ີ່ແຕກຕຸ່າງກັນ ແລະ ບລູິມະສິດ ຂອງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍິງ, ການມ ຊ ວດິທ ມ ທາງເລອືກ, ແລະ ພືັ້ນທ ີ່

ທ ີ່ມ ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ແລະ ອືີ່ນໆ). 

ໂຄງການ ຈະສະໜັບສະໜູນ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນກຸ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ທ ີ່ຈະອາໍນວຍ
ຄວາມສະດວກ ແກຸ່ ການປັບປ ງ ການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ ຕາມມາດຕາສຸ່ວນ. ເມືີ່ອມ ຄວາມເໝາະສົມ, ສ ີ່ງດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ຈະປະກອບມ  ການ
ກໍານົດ ເນືັ້ອທ ີ່ທ ີ່ສໍາຄັນ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ/ປະເພນ , ລວມທງັ ກະສິກໍາແບບຫມູນວຽນ. ເມືີ່ອເຫັນວຸ່າ ມ ຄວາມສົນໃຈ ໃນການ

ເຮັດກະສິກໍາແບບໝູນວຽນ, ໂຄງການຈະເຮັດວຽກຮຸ່ວມກັບຊາວບາ້ນ ເພືີ່ອຊຸ່ວຍເຂົາເຈົັ້າ ກໍານົດສິີ່ງທ້າທາຍທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນໄດ,້ 

ແລະ ໂອກາດທ ີ່ຈະເສ ມສ້າງ ຄວາມສາມາດໃນການພືັ້ນຕົວ ແລະ ຄວາມຍືນຍງົ ຂອງ ລະບົບເຫ ົົ່ານ ັ້ (ເຊັົ່ນ: ການສົົ່ງເສ ມ ການກະສິ

ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ, ການປູກແຊຸ່ມ, ການປະຕິບດັອືີ່ນໆ), ທ ີ່ຮັບປະກັນວຸ່າ ກິດຈະກໍາ ແມຸ່ນເໝາະສົມເປັນຢ່າງດ  

ກັບ ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ແລະ ບ ລມິະສິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວບ້ານ. ບຸ່ອນທ ີ່ການກະສິກໍາ

ແບບໝູນວຽນຖືວຸ່າເປັນຄວາມສົນໃຈ, ໂຄງການຈະເຮັດວຽກຮຸ່ວມກັບຊາວບ້ານເພືີ່ອຊຸ່ວຍພວກເຂົາກາໍນົດສິີ່ງທາ້ທາຍທ ີ່ອາດຈະ

ເກ ດຂືັ້ນ, ແລະໂອກາດທ ີ່ຈະເສ ມສ້າງຄວາມຢືດຢ ່ນແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບເຫ ົົ່ານ ັ້ (ເຊັົ່ນ: ການສົົ່ງເສ ມການກະສິກໍາ, ການປູກ

ພືດລະຫວຸ່າງປະເທດ, ໃນບັນດາການປະຕິບັດອືີ່ນໆ), ຮັບປະກນັກິດຈະກໍາຕຸ່າງໆ. ເໝາະສົມກບັສະພາບສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບ ລມິະສິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວບາ້ນ. ຂະບວນການວາງແຜນລະອຽດ ຜຸ່ານທາງ ການສ້າງແຜນ

 
17 E.g. NAFRI et al. 2005; Kenney-Lazar 2013 
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ປະຕິບັດງານ PLUP ແລະ PSAP ຈະຊຸ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກຸ່ ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ທ ີ່

ພິຈາລະນາ ສະພາບການ ທ ີ່ແຕກຕຸ່າງກັນ ຂອງບ້ານ ແລະ ທ ີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຂາົເຈົັ້າ (ລວມທງັ ສະພາບ ແລະ ບູລມິະສິດ ທ ີ່ແຕກຕຸ່າງ
ກັນ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍິງ ທ ີ່ມາຈາກກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກຫ າຍ, ແລະ ອືີ່ນໆ). ການສະໜັບສະໜູນທ ີ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ ຕໍໍ່ ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດ ວຽກງານກະສິກໍາທ ີ່ທົນທານ ຕໍໍ່ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງຫ າຍຂືັ້ນ, ສັນຍາ ວຸ່າດ້ວຍ ການຄ ້ມຄອງ 

ແລະ ອະນ ລັກ ປາ່ໄມ້ບ້ານ ຈະສືບຕໍໍ່ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມ ການເຄົາລບົ ການນໍາໃຊ້ຕາມຮ ດຄອງປະເພນ  ຂອງ ຊາວບາ້ນ ຜຸ່ານທາງ 
ຂະບວນການ ແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ, ມ ຄາມໂປ່ງໃສ ແລະ ກວມລວມ ໂດຍມ ຜົນປະໂຫຍດ ທ ີ່ຈະແຈ້ງ ແກຸ່ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍງິທ ີ່ມາ

ຈາກ ຫ າກຫ າຍກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ໂຄງການ ແມຸ່ນອ ງໃສຸ່ ຂະບວນການ FPIC (ໃຫເ້ບິີ່ງພາກທ  4.2), ເມືີ່ອ LFND ຈະເປັນຜູ້ມ ບົດບາດ

ສໍາຄັນ ທ ີ່ສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນການ FPIC ແລະ ກິດຈກໍາເຄືີ່ອນທ ີ່ອືີ່ນໆທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຮຸ່ວມກັບຊາວບາ້ນ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ແລະ ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ ຂອງ ໂຄງການ (ພາກທ  10) ຈະຖືກສືີ່ສານ ໃນລກັສະນະ ທ ີ່ເໝາະສົມທາງດ້ານ

ວັດທະນະທໍາ (ລວມທງັພາສາທອ້ງຖ ີ່ນ) ແລະ ຈະສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ສໍາລັບ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນກລໍະນ  ທ ີ່
ມ ການຮ້ອງຮຽນ ຫ ື ຮອ້ງທ ກ, ລວມທງັ, ແຕຸ່ກບໍໍໍ່ຈໍາກັດກັບ, ທ ກສິດທາງປະເພນ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງ. ມາດຕະການເພ ີ່ມຕືີ່ມ ເພືີ່ອຫ  ກລຸ່ຽງ

, ຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ແລະ ຄ ້ມຄອງ ຜົນກະທົບທາງລບົ, ແລະ ປົກປອ້ງສິດ ຂອງ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແມຸ່ນຖືກລະບ ໄວ ້ຢູ່ໃນພາກທ  4.1. 

 

ການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ພາຍໃນທອ້ງຖ ີ່ນ 

ປະຊາກອນປະມານ 2/3 ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ18 ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກໍາ ຈຶີ່ງເປັນແຫ ຸ່ງດໍາລົງຊ ວິດຕົັ້ນຕໍ ຂອງ ປະຊາຊົນ

ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ19 ລວມທັງ ບັນດາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. ການເຮັດກະສິກໍາແບບກ ້ມຢູ່ກ ້ມກິນນ ັ້ ຖກືມອງວຸ່າ 

ເປັນແຫ ຸ່ງຕົັ້ນຕໍ ຂອງ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປາ່ໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ. ໃນແຕຸ່ລະປີ ເນືັ້ອທ ີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ ກາໍລງັຖືກ

ບ ກເບ ກ ແລະ ນໍາໃຊ້ ໂດຍ ຊຼຸມຊົນ ສໍາລບັປູກເຂົັ້າໄຮຸ່. ດັົ່ງທ ີ່ໄດກຸ້່າວໄວໃ້ນຕອນຕົັ້ນ, ລະບບົກະສິກໍາແບບກ ມ້ຢູ່ກ ້ມກິນ ແມຸ່ນມ 

ລັກສະນະໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍໍ່າ ແລະ ມັກຈະຕິດພັນກັບ ຄ ນນະພາບຂອງດິນຕໍໍ່າ, ລະບບົຊົນລະປະທານທ ີ່ຈໍາກັດ ແລະ ການຄອບຄອງທ ີ່

ດິນ ທ ີ່ບໍໍ່ໝັັ້ນຄງົ20. ຢູ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ ຂອງ ໂຄງການ, ການບໍລກິານສົົ່ງເສ ມກະສິກໍາ ແມຸ່ນມ ຄ ນນະພາບ ແລະ ມ ຂອບເຂດຈໍາກັດ ຍ້ອນ

ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ແລະ ການເງິນຍັງມ ບໍໍ່ຫ າຍ. ຕຸ່ອງໂສ້ມູນຄຸ່າກະສິກໍາ ແມຸ່ນມ  ຄວາມກະແຈກກະຈາຍ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ທ ີ່ມ  ອົງ

ການຈັດຕັັ້ງຂອງຊາວກະສິກອນແລະ ສະຫະກອນທ ີ່ຈໍາກັດ ແລະ ມ ການເຊືີ່ອມໂຍງທ ີ່ອຸ່ອນແອ ລະຫວຸ່າງ ບນັດາຜູ້ມ ບົດບາດ ຢູ່ໃນ
ຕຸ່ອງໂສ້ມູນຄຸ່າ. ເນືີ່ອງຈາກກ ຸ່ມຊນົເຜົົ່າ ອາໃສຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ້ຫ າຍ, ສະພາບປ່າໄມ ້ ແລະ ທ ີ່ດິນ ກາໍນົດ

ສະຖານະທາງເສດຖະກິດ ແລະ/ຫ  ືລາຍຮັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຸ່ຽງຕໍໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ.  

ໃນສອງສາມປີຜຸ່ານມາ, ມ ການປຽ່ນແປງ ທ ີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ ໃນການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ຂອງ ບັນດາ

ເຜົົ່າ. ປັດໄຈທ ີ່ຊຼຸກຍູ ້ລວມມ  ການປັບປ ງ ໂຄງລຸ່າງພືັ້ນຖານພາຍໃນທ້ອງຖ ີ່ນ ເຊັົ່ນ ລົດໄຟ ຈ ນ-ລາວ ທ ີ່ເຊືີ່ອມຕໍໍ່ ນັກລົງທຶນກະສິກໍາ 

 
18 Onphanhdala et al. 2016 
19 World Bank 2018 
20 World Bank 2018 
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ກັບ ຊາວກະສິກອນເຂົັ້າກັນ. ຊາວກະສິກອນບັນດາເຜົົ່າ ທ ີ່ເຄ ຍເກບັເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ອືີ່ນໆ ສໍາລັບບໍລິໂພກ 

ພາຍໃນຄອບຄວົ, ໃນປັດຈ ບັນ ພົບວຸ່າ ເຂາົເຈົັ້າເອງ ກາໍລງັຊອກຫາ ຜະລິດຕະຜົນເຫ ົົ່ານ ັ້ ສໍາລັບຈ ດປະສົງໃນທາງການຄາ້. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງມ ປະຊາຊົນບນັດາເຜົົ່າ ໄດ້ປະກອບອາຊ ບກະສິກໍາ ທ ີ່ໝັັ້ນຄງົຫ າຍຂືັ້ນ ແລະ ມ ການປູກ ແລະ ຜະລິດ ພືດ

ເສດຖະກິດ ຫ າຍຂືັ້ນ ເຊັົ່ນ: ມັນຕົັ້ນ, ສາລ /ເຂົັ້າໂພດ, ພືດຜັກ (ເຊັົ່ນ: ໝາກແຕງ, ໝາກເຂອື, ໝາກອຶ, ໝາກເຜັດ, ພິດໄທ ແລະ 

ຂ ງ ແລະ ອືີ່ນໆ) ລວມທັງ ໝາກໄມ້ອືີ່ນໆ ແລະ ການປູກຕົັ້ນໄມ້ເປນັສິນຄ້າ. ການເຮັດກະສິກໍາທ ີ່ໝັັ້ນຄົງ, ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນ ການ

ປູກເຂົັ້ານາປ ີ ແມຸ່ນໄດຮ້ັບການຊຼຸກຍູ້ ໂດຍລັດຖະບານ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນືີ່ອງຈາກພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ສຸ່ວນຫ າຍແມຸ່ນປະກອບ

ດ້ວຍພູຜາ, ມ ທ ີ່ດິນທ ີ່ເໝາະສົມສໍາລັບເຮັດນາດັົ່ງກຸ່າວ ທ ີ່ຈໍາກັດ, ແລະ ເຖິງວຸ່າປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ຈະປູກພືດເສດຖະກິດ ຫ າຍຂືັ້ນ

ກໍຕາມ, ແຕຸ່ເຂົາເຈົັ້າຍງັນໍາໃຊທ້ົົ່ງນາຢູ່ຕາມເນ ນພູ. 

ການປຽ່ນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ 

ປະເທດລາວ ໄດປ້ະສົບກັບ ການປຽ່ນແປງຂອງລະດູການເລືັ້ອຍໆ ໃນທົົ່ວປະເທດ ແລະ ສ ີ່ງດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ແມຸ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຈາກ
ຊຼຸມຊົນບັນດາເຜົົ່າທ ີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ໃນຊຸ່ວງໄລຍະການປະເມ ນນ ັ້. ການປ່ຽນແປງດັົ່ງກຸ່າວ ລວມມ  ແຕຸ່ກໍບໍໍ່ຈໍາກັດສະເພາະກັບ 
ກະແສນ້ໍາໄຫ ເຂົັ້າຢ່າງໄວວາ, ນ້ໍາຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລງ້, ດິນເຈືີ່ອນ, ອາກາດໜາວເຢັນ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບລູ , ຫົວພັນ 

ແລະ ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ປະເທດ ແລະ ອາກາດຮ້ອນແຮງ ໃນລະດູຮ້ອນ. ຮຸ່າງຍ ດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ລາວ 

(ກໍາລັງຈະແລວ້ໄວໆນ ັ້) ກຸ່າວວຸ່າ ໃນຊຸ່ວງໄລຍະ ແຕຸ່ ປີ 2021 ຫາ 2050, ອ ນຫະພູມອາກາດສູງສ ດສະເລຸ່ຍ ຄາດວຸ່າຈະເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 

1.03ºC–1.29°C ແລະ ຄາດວຸ່າ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນ້ໍາຖ້ວມ ໃນຈໍານວນຄວາມອັນຕະລາຍອືີ່ນໆ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ ຈະສ້າງການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍໍ່ ການຜະລິດກະສິກໍາ. ຊົນເຜົົ່າອາດຈະມ ຄວາມສຸ່ຽງ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທບົ 
ຈາກ ການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສຸ່ວນໜຶີ່ງແມຸ່ນຍອ້ນ ສະພາບພູມສັນຖານ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.  

ປະມານ 25% ຂອງ ຄົວເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ທ ີ່ຢູ່ໃນພາກພືັ້ນ ແມຸ່ນຂາດສະບຽງອາຫານ, ຊືີ່ງເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົັ້າມ ຄວາມສຸ່ຽງ 
ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ເຫດການຮ້າຍແຮງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຂໍໍ້ຈໍາກັດຕົັ້ນຕໍ ສໍາລບັ
ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄງົດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມຸ່ນພູມສັນຖານ ທ ີ່ເປັນພູດອຍຂອງພາກພືັ້ນ, ແລະ ສະຖານທ ີ່ເຂດຮຸ່ອມພູ ທ ີ່ມ 

ຄວາມຈໍາກັດ ຕໍໍ່ ການປູກເຂົັ້ານາ. ຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ບໍໍ່ແມຸ່ນກ ຸ່ມພາສາ ລາວໄຕ ມັກຈະຕັັ້ງຖ ີ່ນຖານ ຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ. ຄົວເຮືອນທອ້ງຖິີ່ນ 

ປູກເຂົັ້າໄຮຸ່ເພືີ່ອລ້ຽງຊ ບ; ເຖ ງແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ຜົນຜະລິດຍັງຕໍໍ່າ, ການປູກຝັງ ຕ້ອງການແຮງງານທາງດ້ານຮຸ່າງກາຍທ ີ່ມ ຄວາມທາ້

ທາຍ, ແລະ ການປະຕິບັດທ ີ່ບໍໍ່ຍືນຍົງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ຄວາມສຸ່ຽງ ຈາກ ການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທ ີ່ຮາ້ຍແຮງຂືັ້ນ (ເຊັົ່ນ: 

ສ້າງເງືີ່ອນໄຂສໍາລັບດິຖະລົົ່ມ, ເຫດການດິນເຊາະເຈືີ່ອນ, ການຕົກຕະກອນ, ແລະ ການຕັດເຊາະຝັັ່ງຂອງແມຸ່ນໍ້ໍາ ແລະ ອືີ່ນໆ). ໃນ

ຂະນະດຽວກັນ, ການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ ກໍໍ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງຕໍໍ່ຜົນຜະລິດເຂົັ້າໄຮຸ່ ໃນອະນາຄົດ ໃນບາງແຂວງ ເຊັົ່ນ: ແຂວງ

ຫົວພັນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຊາວກະສິກອນສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ໃນພາກພືັ້ນ ແມຸ່ນອາໃສ ການເຮັດກະສິກໍາທ ີ່ອ ງໃສຸ່ຝົນ, ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ຂອງຮູບແບບຝົນ ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງ ຕໍໍ່ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການດໍາລງົຊ ວິດອາໃສຸ່ກະສິກໍາ ຢູ່ທາງ
ພາກເຫນືອ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນພືດທ ີ່ສໍາຄັນ ເຊັົ່ນ: ສາລ  ແມຸ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລບົ ຈາກ ດິນຟ້າອາກາດ. 

ການປຽ່ນແປງ. ການລົງທຶນ ແມຸ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນ ຢ່າງຮ ບດຸ່ວນ ເພືີ່ອເສ ມສ້າງ ຄວາມທົນທານ ຂອງ ລະບບົນິເວດກະສິກ າ ແລະ 

ຄົວເຮືອນກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ລວມທັງ ບັນດາຊົນເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກຫ າຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຍັງຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ການປ່ອຍອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ ແລະ ເສ ມສ້າງຄວາມທົນທານ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃຫ້ຫ າຍຂືັ້ນ (ເນືີ່ອງຈາກວຸ່າ ໃນປັດຈ ບັນນ ັ້ ບົດບາດ ຂອງ ກະສິກາໍ ເປັນ
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ສາເຫດ ຂອງ ການທໍາລາຍປາ່ໄມ ້ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປາ່ໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ ແລະ ຊືີ່ງລວມມ  ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້, ລະບບົນິເວດກະສິກໍາ

, ແລະ ອືີ່ນໆ) ແລະ ການດໍາລົງຊ ວິດ ທ ີ່ຂຶັ້ນກັບພວກມັນ. 

 

ການນໍາໃຊປ້່າໄມ້ ສາໍລັບ ປະຊາຊນົທ້ອງຖ ີ່ນ 

ມັນມ ຄວາມສໍາຄັນ ທ ີ່ຈະຕ້ອງເຂົັ້າໃຈວຸ່າ ປາ່ໄມ້ ແມຸ່ນຖືກນໍາໃຊ ້ເພືີ່ອເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ ໂດຍ ບັນດຊົນເຜົົ່າມາຫ າຍຮ ້ນຄົນແລ້ວ 
ແລະ ຄອບຄົວ/ຄວົເຮືອນ/ຊຼຸມຊົນ ຂອງຊົນເຜົົ່າ ຮບັຮູ້/ຍອມຮັບວຸ່າ ສາມາດຖືສິດ ໃນນາມສຸ່ວນຕົວ ຫ  ືໃນນາມຊຼຸມຊົນໄດ ້ຜຸ່ານທາງ 
ການຈັດສັນ ໂດຍ ສັງຄົມ ແລະ ປັດໃຈນໍາເຂົັ້າທ ີ່ເປັນແຮງງານ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ໃນຖານະເປັນຜູ້ບ ກເບ ກປາ່ໄມດັ້ັ້ງເດ ມ ແລະ ຜູ້
ປູກຝງັທໍາອິດ ໃນທ ີ່ດິນ (ເຊັົ່ນ: ບ ກເບ ກເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ). ເຂາົເຈົັ້າຍັງເຫັນວຸ່າ “ບັນດາຄອບຄົວ ທ ີ່ບ ກເບ ກເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ” 

ມ ສິດຄົບຖ້ວນ ຕໍໍ່ກັບ ຕອນດິນໃດໜືີ່ງ, ລວມທງັການສືບທອດຕອນດິນ ຂອງ ບັນດາສະມາຊກິໃນຄອບຄົວ. ການເຮັດໄຮຸ່

ເລືີ່ອນລອຍ ໝາຍຄວາມວຸ່າ ປ່າໄມ້ຖືກປະຖິັ້ມໄວ້ດົນເຖິງ 10 ປີ ແລະ ປາ່ໄມ້ເຫ ົົ່ານັັ້ນ ຖືກນໍາໃຊ ້ສໍາລັບຈ ດປະສົງອືີ່ນໃນການດໍາລົງ

ຊ ວິດ ລວມທັງ ການສະໜອງໄມ ້ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ການບລໍິການດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ອືີ່ນໆ. ຊາວບາ້ນ ນ າ

ໃຊ້ໄມ້ ຈາກປາ່ ສໍາລັບສຸ່ວນຕົວ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ, ເກບັຟືນ (ແຫ ຸ່ງພະລັງງານຕົັ້ນຕໍ ເພືີ່ອປ ງອາຫານ ແລະ ສ້າງຄວາມອົບ

ອ ຸ່ນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ), ແລະ ເກັບເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງອືີ່ນໆຫ າຍຢ່າງ (ເຊັົ່ນ: ຫວາຍ, ໝາກປາມ, ໄມ້ໄຜຸ່ ແລະ ໜ ໍ່ໄມ,້ ຢາງບງົ 

(palaquium annamensis), ແລະ ແຄມ ແລະ ອືີ່ນໆ).21 ປ່າໄມ້ ຍັງສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກໍາການພັກຜຸ່ອນຢ່ອນອາລມົ ຢູ່

ໃນພືັ້ນທ ີ່, ການທຸ່ອງທຸ່ຽວແບບອະນ ລັກ, ແລະ ມ ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ທ ີ່ເຂັັ້ມແຂງ ສໍາລັບ ຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ຢູ່ທາງພາກເ

ໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເນືີ່ອງຈາກແຜນງານ ກວມເອາົ 6 ແຂວງພາກເໜືອ22 ທ ີ່ປະຊາຊົນເພິີ່ງພາອາໄສປາ່ໄມ້, ກະສິກໍາ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອືີ່ນໆ ສໍາລັບ ທັງສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການດໍາລົງຊ ວິດແບບກ ມ້ຢູ່ກ ້ມກິນ. ກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດແຕກ

ຕຸ່າງກັນໄປ ນັບຕັັ້ງແຕຸ່ ການປກູເຂົັ້ານາເປັນສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ແລະ ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ທ ີ່ກວາ້ງຂວາງ ຈົນໄປເຖິງ ການປູກຝງັໃນເຂດ
ເນ ນສູງ ທ ີ່ມ ການບ ກເບ ກ. ໃນຂະນະທ ີ່ ແຜນງານ ມ ທຸ່າອຸ່ຽງ ທ ີ່ຈະສ້າງຜົນກະທບົທາງບວກ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍໍ່ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ຈາກ ແຜນງານ, ແຕຸ່ ຄວາມສຸ່ຽງທາງລບົບາງຢ່າງ ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນໄດ້ – ເຖ ງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ອາດຈະເກ ດ

ຂືັ້ນໄດ້ ທ ີ່ຖືກກໍານົດ ແມຸ່ນບໍໍ່ເຄ ຍມ ມາກຸ່ອນ ຢູ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ ຂອງ ແຜນງານ, ພວກມັນຖືກຈໍາກັດ ຢູ່ພາຍໃນກອບຂອງແຜນງານ, ພວກ

ມັນບໍໍ່ແມຸ່ນ ບັນຫາທ ີ່ຖາວອນ ຫ  ື ສະສົມ, ແລະ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໂດຍການນໍາໃຊ ້ ການປະຕິບັດການຄ ້ມຄອງ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທ ີ່ດ  - ເມືີ່ອການນໍາໃຊ ້ການຫ  ກລຸ່ຽງທ ີ່ຄາ້ຍຄືກັນ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ໄດ້ຖືກສະແດງອອກໃຫ້
ເຫັນ ຢູ່ໃນໂຄງການ ແລະ ແຜນງານອືີ່ນໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (ເຊັົ່ນ: ICBF, SUFORD, LACP, ແລະ ອືີ່ນໆ).  

ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ ຍງັສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ວົງຈອນອ ທົກກະສາດ, ແລະ ຈໍາກັດການຜະລິດ

ນ້ໍາ ແລະ ການເກັບນໍ້າ ທ ີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ທັງຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລິມານນ້ໍາ ສໍາລບັ ທັງຊຼຸມຊົນທອ້ງຖິີ່ນ ແລະ ທ ີ່ຢູ່ລ ຸ່ມນ້ໍາ.23 ສ ີ່ງ

ດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ບໍໍ່ພຽງແຕຸ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຸ່ຽງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ໄພນ້ໍາຖວ້ມຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕຸ່

 
21 Somsoulivong (2002) 
22 Borkeo, Houaphan, Luang Namtha, Luang Prabang Oudomxay and Sayabouri. 
23 World Bank. 2020. Lao PDR Forest Note: Toward Sustainable Forest Landscapes for Green Growth, Jobs and Resilience.  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34094/Lao-PDR-Forest-Note-Toward-Sustainable-Forest-Landscapes-for-Green-Growth-Jobs-and-Resilience.pdf;jsessionid=B7B40BBCEB02655DDD4055B58F372270?sequence=4
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ຍັງເຮັດໃຫ ້ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄຟໄໝ້ປາ່ ຮ້າຍແຮງຂືັ້ນອ ກດ້ວຍ. ການຕັດໄມທ້າໍລາຍປ່າ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ 
ເພ ີ່ມໂອກາດ ທ ີ່ຈະປະເຊ ນກັບ ເຫດການດິນເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ ດິນຖະລົົ່ມ ຂະໜາດໃຫຍຸ່, ເນືີ່ອງຈາກພູມສັນຖານເປັນພູດອຍ ຢູ່ໃນ

ແຂວງສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ.24 ການເຊາະເຈືີ່ອນ ປະກອບສຸ່ວນເຮັດໃຫເ້ກ ດການຕົກຕະກອນ ແລະ ການຂຶັ້ນ ຂອງນ້ໍາຕາມ

ແຄມຝັັ່ງແມຸ່ນ້ໍາ ຊືີ່ງເຮັດໃຫ້ຄ ນນະພາບຂອງນ້ໍາຫ ຼຸດລົງ (ສໍາລັບ ການບໍລິໂພກຂອງມະນ ດ, ສັດໃນນ້ໍາ), ແລະ ຄວາມສຸ່ຽງເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ທ ີ່

ຈະເກ ດນ້ໍາຖ້ວມຢູ່ລ ຸ່ມນ້ໍາ ບຸ່ອນທ ີ່ມ ຕະກອນຕົກຄາ້ງ.25 26 ຫ ືບໍໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ, ປ່າໄມທ້ ີ່ອ ດົມສົມບູນ ອາດຈະຊຸ່ວຍຫ ຼຸດຜຸ່ອນ ການນ້ໍາຖ້ວມ

ທ ີ່ຮ້າຍແຮງທ ີ່ສ ດ ເນືີ່ອງຈາກ ຄວາມປົກຫ ້ມຂອງພືດເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ທ ີ່ສາມາດເຮັດໃຫນ້ໍ້ໍາຖ້ວມເກ ດຊາ້ລງົ, ເພ ີ່ມການຊມຶຊັບຂອງດິນ 

ແລະ ການກກັເກັບນໍ້ໍາ, ແລະ ຫ ຼຸດຜຸ່ອນການເຊາະເຈືີ່ອນ ແລະ ການຕົກຕະກອນ), ແຕຸ່ກໍຍັງມ ໄພແຫ້ງແລ້ງ (ຖ້າບໍໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ ຕົັ້ນໄມ້ຈະ

ເຮັດໃຫ້ເກ ດ ການກັນຊົນສະພາບອາກາດໃນພືັ້ນທ ີ່ຂະໜາດນ້ອຍ, ເພ ີ່ມການເກ ດນໍ້ໍາ, ຫ ຼຸດການລະເຫ ຍອາຍນ້ໍາຂອງດິນ, ແລະ ການ

ປັບປ ງການເກັບຮັກສານໍ້ໍາ, ໃນບນັດາຜົນປະໂຫຍດອືີ່ນໆ).27 ປ່າໄມ ້ ທາໍໜ້າທ ີ່ເປັນຕາໜຸ່າງຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບ ຜູ້ຊາຍ ແລະ 

ແມຸ່ຍິງ, ໂດຍສະເພາະ ທ ີ່ມາຈາກ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ບໍໍ່ແມຸ່ນກ ຸ່ມພາສາ ລາວລ ຸ່ມ, ແລະ ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້

ເສືີ່ອມໂຊມ ເຮັດໃຫຫ້ ຼຸດຜຸ່ອນ ການເຂົັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທ ີ່ສໍາຄນັ ຈາກປ່າໄມ້ ລວມທງັອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ, ຟືນ, ອາຫານ

ສັດ ແລະ ການບລໍິການທ ີ່ສໍາຄັນອືີ່ນໆ, ຊືີ່ງໃນທ ີ່ສ ດ ກໍຫ ຼຸດ ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນການຮັບມືກັບ ໄພທາໍມະຊາດ ແລະ 

ເຫດການທ ີ່ຮ້າຍແຮງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ.   

2.3 ຕວົແທນ ຂອງ ກ ຸ່ມຊນົເຜົົ່າ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ 

ແນວລາວສາ້ງຊາດ. ເປັນອົງການຕົັ້ນຕໍ ທ ີ່ຊ ັ້ນໍາ ບັນຫາທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກັບ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ 

ຢ່າງຈໍາກັດ ຈາກ ອງົການຈັດຕັັ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນຈຶີ່ງໄດ້ຮັບຊັບພະຍາກອນທ ີ່ຈໍາກັດ. ເຖງິແມຸ່ນວຸ່າ ຈະມ ການ

ຄົັ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດທົົ່ວເຖ ງກໍຕາມ, ການປະເມ ນ ຍັງບໍໍ່ສາມາດກໍານົດ ທ ກກິດຈະກາໍ ຂອງ ແນວລາວສ້າງຊາດ ຢູ່ໃນຂະແຫນງການ

ພັດທະນາໄດ.້ ນອກຈາກນັັ້ນ, ລດັຖະດໍາລັດ ວຸ່າດ້ວຍກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ສະບັບເລກທ  207/ລຖບ (20 ມ ນາ 2020) ໄດຈັ້ດສັນ ພາລະ

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃຫ ້ກະຊວງພາຍໃນ. 

ກະຊວງພາຍໃນ. ກົມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ສາສະໜາ ມ ໜ້າທ ີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄ ມ້ຄອງ ໝົດທ ກກິດຈະກໍາ ລວມທັງ ການສ້າງ 
ກອບລະບຽບການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານເສດຖະກິດສັງຄົມ ເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມ ແລະ ອະນ ລັກຮັກສາ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊົນເຜົົ່າ, 

ວັດທະນະທໍາຮ ດຄອງປະເພນ , ສາສະໜາ ໃນທົົ່ວປະເທດ ສປປ ລາວ. ບາງວຽກງານຕົັ້ນຕໍຂອງເຂົາເຈົັ້າ ລວມມ  ແຕຸ່ບໍໍ່ຈໍາກັດກັບ 

ການພັດທະນານະໂຍບາຍ, ການຄົັ້ນຄວ້າ ວັດທະນະທ າ ຂອງກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, ການສົົ່ງເສ ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍດ້ານວັດທະນະທໍາ, ການ

ຕິດຕາມກວດກາບັນດາຊົນເຜົົ່າ ແລະ ສົມທົບກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງ ພາຍໃນຂະແໜງ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກັບ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ.  

ຄະນະກາໍມະການຊນົເຜົົ່າຂອງສະພາແຫຸ່ງຊາດ. ເປັນສຸ່ວນໜືີ່ງ ຂອງ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫຸ່ງຊາດ ທ ີ່ຕຸ່າງໜ້າໃຫແ້ກຸ່ ບັນດາເຜົົ່າ, ມ 

ບົດບາດກວດກາ ບັນດາລະບຽບການ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບ ບັນດາຊົນເຜົົ່າ, ຜູ້ທ ກຍາກ ແລະ ກ ຸ່ມທ ີ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງ, ໂດຍໃຫຄ້າໍແນະນໍາ

 
24 Thomas, I. L. 2015. Drivers of Deforestation in the Greater Mekong Subregion - Lao PDR Country Report.   
25 World Bank. 2020. Lao PDR Forest Note: Toward Sustainable Forest Landscapes for Green Growth, Jobs and Resilience.  
26 Government of Lao PDR 2020. National Report on Land Degradation Neutrality Target Setting Programme, October 2020. 
27 World Bank. 2020. Lao PDR Forest Note. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34094/Lao-PDR-Forest-Note-Toward-Sustainable-Forest-Landscapes-for-Green-Growth-Jobs-and-Resilience.pdf;jsessionid=B7B40BBCEB02655DDD4055B58F372270?sequence=4
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/ldn_targets/2020-11/Lao%20PDR_LDN%20TSP%20Final%20Report%20%28English%29.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34094/Lao-PDR-Forest-Note-Toward-Sustainable-Forest-Landscapes-for-Green-Growth-Jobs-and-Resilience.pdf;jsessionid=DFB8DC4D3E481B5242646848F3CD0ECF?sequence=4
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ກຸ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ແມຸ່ຍງິບັນດາເຜົົ່າ, ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກຸ່ຽວກບັ

ບັນດາຊົນເຜົົ່າ. ມ ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ ຮຸ່າງ ແລະ ຕ ລາຄາ ບັນດານິຕິກໍາ ກຸ່ຽວກັບກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລວມ
ທັງ ການຈັດຕັັ້ີ່ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ. ການຄົັ້ນຄວ້າກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແມຸ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ສະຖາບັນ
ຄົັ້ນຄ້ວາວັດທະນະທາໍ ພາຍໃຕ້ ກະຊວງຖະແຫ ງຂຸ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ສະຖາບັນນໍາພາວຽກງານຊົນເຜົົ່າ ແມຸ່ນອົງການຈັດຕັັ້ງ
ການເມືອງມະຫາຊົນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ຊືີ່ງມ  ກມົຊົນເຜົົ່າ. 

3 ບນັຫາຫ ກັ ແລະການວເິຄາະຜນົກະທບົ, ຄວາມສຸ່ຽງ, ແລະກາລະໂອກາດ 

ດັົ່ງທ ີ່ໄດ້ກຸ່າວໄວ້ຂ້າງເທງິ, ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວກວມເອົາ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ເຊິີ່ງປະຊາຊົນໄດ້ເພິີ່ງພາອາໄສປ່າໄມ້, ກະສິກໍາ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອືີ່ນໆ ທັງເປັນລາຍຮັບ ແລະ ການຫາລຽ້ງຊ ບ. ກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດແຕກຕຸ່າງກັນໄປຕັັ້ງແຕຸ່ການປກູ
ເຂົັ້ານາແຊງສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ແລະ ການປູກພືດທາງການຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງໄປຈົນເຖິງການປູກຝັງໃນເຂດເນ ນສູງ. ໃນຂະນະທ ີ່ໂຄງການ
ມ ແນວໂນ້ມທ ີ່ຈະສ້າງຜົນກະທົບທາງບວກຢາ່ງຫ ວງຫ າຍຕໍໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ຄວາມສຸ່ຽງທາງລບົບາງອັນອາດ

ຈະເກ ດຂືັ້ນ - ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂືັ້ນບໍໍ່ແມຸ່ນບໍໍ່ເຄ ຍມ ມາກຸ່ອນໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ, ພວກມັນຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນ

ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, ພວກມນັບໍໍ່ສາມາດຢ້ອນກບັ ຫ ືສະສົມໄດ ້ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ການປະຕິບັດການຄ ້ມ

ຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົທ ີ່ດ  – ເຊິີ່ງການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຫ  ກລຸ່ຽງ ແລະ ຫ ຼຸດຜຸ່ອນຄວາມຄາ້ຍຄືກັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ
ໂຄງການ 1 ແລະ ໂຄງການອືີ່ນໆ ແລະ ບັນດາແຜນງານຕຸ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ (ເຊັົ່ນ: ICBF, SUFORD, ແລະອືີ່ນໆ). ພາກສຸ່ວນ

ຍຸ່ອຍຕໍໍ່ໄປນ ັ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບທາງບວກທ ີ່ຄາດໄວ້ໂດຍໂຄງການທ ີ່ມ ຕໍໍ່ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, ແລະຜົນກະທບົທາງລົບທ ີ່ອາດມ ຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າ. 

3.1 ຜນົກະທບົທາງບວກທ ີ່ເປນັໄປໄດ ້

ການປະເມ ນຜົນ/ການປກຶສາຫາລພົືບວຸ່າ ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວຈະນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູຸ່ຊຼຸມຊົນ ລວມທງັບັນດາຊົນເຜົົ່າໃນເມອືງ
ເປົັ້າໝາຍໃນ 6 ແຂວງ. ນ ັ້ປະກອບມ  (ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພ ີ່ມເຕ ມເບິີ່ງ ບົດສະເໜ ໂຄງການ (FP) ໃນບົດ D.3, ຫ ືບົດທ  9 ຂອງ 

ເອກະສານສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ (FS) ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2a): 

• ເສ ມສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກຸ່ຽວກັບຄວາມສຸ່ຽງ ແລະ ຄວາມສຸ່ຽງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການປະຕິບັດທ ີ່ດ ທ ີ່ສ ດເພືີ່ອ
ເສ ມສ້າງຄວາມທົນທານ. 

• ເສ ມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປບັຕົວຂອງຊາວບາ້ນ ໂດຍຜຸ່ານການປັບປ ງການເຊືີ່ອມໂຍງຂໍໍ້ມູນສະພາບອາກາດໃນຂະບວນ

ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການວາງແຜນ (ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ແຜນການລງົທຶນຂອງແຜນການສົົ່ງເສ ມການ

ຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ (PSAP) ແລະ ແຜນການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ບາ້ນ (VFMPs)), ແລະ ໂດຍຜຸ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ກິດຈະກໍາການຄ ້ມຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງທ ີ່ບໍໍ່ມ ການທາໍລາຍປ່າ ແລະ ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ. 

• ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຈະປະກອບສຸ່ວນເຂົັ້າໃນການເສ ມຂະຫຍາຍສິດນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ (ເບິີ່ງບົດທ  9) 

• ປັບປ ງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ 

• ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສ ຂະພາບ, ເຊັົ່ນ: ການປັບປ ງສ ຂະພາບທາງເດ ນຫາຍໃຈອັນເນືີ່ອງມາຈາກການປັບປ ງການປອ້ງກັນ ແລະ

ການຄ ້ມຄອງໄຟໄຫມປ້່າ 
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• ເສ ມຂະຫຍາຍການອະນ ລັກຊ ວະນາໆພັນ, ລວມທງັການສະໜັບສະໜູນການຟືັ້ນຟູພູມສັນຖານປ່າໄມ້ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ

ປ່າໄມ້ໃຫມ້ ຄວາມຍືນຍົງຫ າຍຂຶັ້ນຜຸ່ານແຜນການຄ ້ມຄອງປາ່ສະຫງວນແຫຸ່ງຊາດ ແລະ ສັນຍາອະນ ລກັປ່າໄມ້ບາ້ນ. 

• ເພ ີ່ມທະວ ຄວາມຢືດຢ ່ນຂອງລະບບົນິເວດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ ປະກອບສຸ່ວນເຂົັ້າໃນການປັບປ ງການບໍລິການລະບົບນິເວດ, 

ລວມທັງການເກັບກກັກາກບອນ, ນິຕິກໍາວຸ່າດ້ວຍນ້ໍາ, ນິຕິກາໍວຸ່າດ້ວຍດິນຟ້າອາກາດ, ການຈັດຫາທ ີ່ຢູ່ອາໄສ, ນິຕິກໍາວຸ່າດ້ວຍ

ໄພນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ການສະໜອງອາຫານ, ເສັັ້ນໃຍ ແລະ ນ້ໍາມັນ, ແລະອືີ່ນໆ. 

• ລາຍຮັບຈາກປ່າໄມ້ບາ້ນເພ ີ່ມຂຶັ້ນ, ເນືີ່ອງຈາກການເພ ີ່ມໂອກາດໃຫ້ຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄ ມ້ຄອງ

ປ່າໄມ້ບາ້ນແບບຍືນຍົງ (ສອດຄຸ່ອງກັບກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປາ່ໄມ້ສະບັບປັບປ ງ ສະບັບເລກທ  64), ລວມທງັເຄືີ່ອງປາ່ຂອງດົງທ ີ່

ແມຸ່ຍິງຊົນເຜົົ່າເກັບໄດ້ເລືັ້ອຍໆ.  

• ການລງົທຶນທ ີ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສ ມຈະແນໃສຸ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ, ເພ ີ່ມທະວ ການເຊືີ່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນເຂົັ້າ

ໃນຕຸ່ອງໂສ້ມູນຄຸ່າກະສິກໍາ, ແລະປັບປ ງການເຂົັ້າເຖິງການເງິນ ແລະ ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນການປະຕິບັດ

ກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຕຸ່ອງໂສ້ມູນຄຸ່າທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງ. 

• ການປະຕິບັດແບບກມົກຽວ ແລະ ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ຈະຖືກສົົ່ງເສ ມການກໍານົດທ ີ່ດິນ, ປາ່ໄມ້, ແລະ ແຫ ຸ່ງນ້ໍາ ເພືີ່ອແນໃສຸ່ປົກປັກ

ຮັກສາ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຍືນຍງົ ເພືີ່ອຊຼຸມຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ. 

• ການເສ ມສ້າງການຄ ້ມຄອງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ເຄືີ່ອງມ ືຈະຊຸ່ວຍໃຫ້ການສືບຕໍໍ່ການປະຕິບັດທ ີ່ດ  ແລະ ຄວາມຍືນ

ຍົງໃນໄລຍະຍາວ (ເບິີ່ງ ເອກະສານສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ (FS) ໃນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 2a)). ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ 

ຄູຸ່ຮຸ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການຝກຶອົບຮມົກຸ່ຽວກັບຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວຸ່າງຍງິ-ຊາຍ ແລະການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ

ຂອງສັງຄົມ (GESI), ແລະ ມາດຕະການເພ ີ່ມເຕ ມເພືີ່ອເສ ມສ້າງ GESI ໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນທ ກກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການ. 

• ບົດແນະນໍາສະບັບປັບປ ງທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກັບການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ, ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນ

ຍົງ ຈະຊຸ່ວຍປັບປ ງການປັບຕົວຂອງການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລອ້ມທ ີ່ເອືັ້ອອາໍນວຍໃຫ້ແກຸ່ການຄ ມ້
ຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງທ ີ່ບໍໍ່ມ ການທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ແລະ ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເຊິີ່ງຈະຊຸ່ວຍເສ ມສ້າງການບັງຄບັໃຊ້
ກົດໝາຍກຸ່ຽວກັບປ່າໄມ ້ແລະ ທ ີ່ດິນ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານການຄອບຄອງນໍາໃຊ້. 

• ການປັບປ ງການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ຈະປບັປ ງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຈະຫ ຼຸດຜຸ່ອນການບ ກລ ກ
ປ່າໄມ.້ 

ຍ້ອນວຸ່າໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວຕັັ້ງຢູ່ໃນເຂດທ ີ່ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຊົນເຜົົ່າຂອງປະເທດ, ໂຄງການຄາດວຸ່າຈະສ້າງຜົນກະທົບທ ີ່

ກຸ່າວມານ ັ້ໃຫ້ແກຸ່ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆ. ມາຮອດປະຈ ບັນໂຄງການທ  1 ໄດ້ມ ບັນດາຊົນເຜົົ່າທ ີ່ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍໄດຮ້ັບການຝຶກ

ອົບຮົມດ້ານກະສິກາໍ, ການຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຜະລິດເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການຕະຫ າດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຫ າຍຊົນເຜົົ່າ

ໃນຊົນນະບົດໄດ້ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງບວກຈາກໂຄງການ 1, ແລະ ຈະສືບຕໍໍ່ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ 2. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2 ຄາດວຸ່າຫ າຍບາ້ນຊົນເຜົົ່າຈະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າໂດຍຜຸ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດກະສິກໍາທ ີ່ບໍໍ່ທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄ ້ມ
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ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍງົ. ການສ ມໃສຸ່ເສ ມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານຄວາມທົນທານຕໍໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2 

ຄາດວຸ່າຈະມ ຜົນປະໂຫຍດທາງບວກຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະແມຸ່ຍິງບັນດາຊົນເຜົົ່າ ແລະກ ຸ່ມທ ີ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງ ຍອ້ນວຸ່າເຂາົເຈົັ້າມັກຈະມ 
ຄວາມສຸ່ຽງຕໍໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແບບບໍໍ່ສົມດ ນ. 

3.2 ບໍໍ່ຕັັ້ງໃຈ/ຜນົກະທບົທາງລບົທ ີ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນ 
ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວບໍໍ່ມ ສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ ຫ ື ແຊກແຊງວທິ ການນໍາໃຊຄ້ວາມຮູຂ້ອງຊົນເຜົົ່າຕົນ ແລະ ບໍໍ່ມ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍທາງດ້ານ
ວັດຖຼຸ28  ຫ ຜົືນກະທົບໃດໆທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບການຍົກຍາ້ຍ ຫ ບືໍໍ່ຍົກຍ້າຍຊບັສິນ ແລະຈະບໍໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ເອກະລກັ, 

ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, ຫ ືຄວາມສໍາຄັນທາງວິນຍານຫ ືແຊກແຊງຄວາມເຊືີ່ອທາງດ້ານສັງຄມົ-ເສດຖະກິດຂອງເຂາົເຈົັ້າ. ແນວໃດກໍໍ່

ຕາມ, ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວ ມ ການແຊກແຊງວິທ ການທ ີ່ຊຼຸມຊົນຊົນເຜົົ່ານໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ້, ໂດຍສະເພາະການ

ສົົ່ງເສ ມການຄ ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ກະສິກໍາໃໝຸ່, ການກະເສດທ ີ່ບໍໍ່ມ ການທໍາລາຍປາ່, ທ ີ່ກຸ່າວ

ມາຂາ້ງເທິງນັັ້ນ ອາດຈະສ້າງຄວາມສຸ່ຽງເລັກນ້ອຍ ກຸ່ຽວກັບຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງຊົນເຜົົ່າ. 

ເອກະສານປະເມ ນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ESIA) ໄດ້ກໍານົດຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຈໍານວນຫນຶີ່ງ

ແລະໄດ້ຈັດປະເພດເຫ ົົ່ານ ັ້ເຂົັ້າໄປໃນຜົນກະທົບທາງລົບທ ີ່ບໍໍ່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ (UNI), ເຊິີ່ງເປັນຜົນໂດຍກງົທ ີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງກິດຈະກໍາຂອງ

ໂຄງການ, ແລະຄວາມສຸ່ຽງພາຍນອກທ ີ່ເກ ດຈາກປັດໃຈທ ີ່ຢູ່ນອກການຄວບຄ ມ ຫ ອືິດທິພົນຂອງໂຄງການ. ບັນຊ ລາຍຊືີ່ຂອງຄວາມ

ສຸ່ຽງທ ີ່ລະບ ໄວ້ຂອງ ເອກະສານປະເມ ນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ (ESIA) ໄດ້ຖືກໃສຸ່ເຂົັ້າໄປໃນແຜນການຄ ້ມ

ຄອງສັງຄມົ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ (ESMP) ແລະຈະບໍໍ່ຖືກລະບ ຊໍ້ໍາຢູທ່ ີ່ນ ັ້. 

ຄວາມສຸ່ຽງພາຍນອກບາງອັນອາດເປັນປັດໃຈທ ີ່ພາໃຫ້ເກ ດຄວາມສຸ່ຽງຂອງໂຄງການ ຖາ້ພວກເຂາົບໍໍ່ໄດ້ວິເຄາະ ແລະວາງແຜນຢ່າງ
ລະມັດລະວງັ. ຄວາມສຸ່ຽງພາຍນອກເຫ ົົ່ານ ັ້ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນໃນເວລາທ ີ່ໂຄງການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມກບັກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າໃນການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ ້
ແລະ ການປະຕິບັດການຜະລິດກະສິກໍາ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າແມຸ່ນອ ງໃສຸ່ການຊມົໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ປາ່ໄມ້ເປັນສຸ່ວນໃຫຍຸ່ ແລະ 
ເຂົາເຈົັ້າຍັງຂາດການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ ແລະ ການຄອບຄອງປ່າໄມທ້ ີ່ປອດໄພ (ເຊັົ່ນ ອາດເປັນຜົນກະທົບທາງລບົ ຖາ້ມ ໂຄງການ
ລົງທຶນທ ີ່ບໍໍ່ຄາດຄິດໄວ້ [ເຊັົ່ນ: ການຂ ດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮຸ່ ຫ ື ການສ້າງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍຸ່]). ກອບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກຸ່ຽວ
ກັບການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ ແລະ ປາ່ໄມຕ້າມປະເພນ  ປະຈ ບັນຍງັບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍໍ່ສອດຄຸ່ອງກັບສິດ ແລະ ສິດຄອບຄອງທ ີ່ໝັັ້ນຄງົເທືີ່ອ. 

ກົມທ ີ່ດິນຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE) ແມຸ່ນຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນານິຕິກໍາ

ຍຸ່ອຍ ແລະລະບົບການຄ ້ມຄອງເພືີ່ອກວດກາເບິີ່ງບັນຫາຕຸ່າງໆ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ລັດຖະບານກໍໍ່ຊຼຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກໍາທ ີ່ໝັັ້ນທຸ່ຽງ 

ແລະ ໄດວ້າງຂໍໍ້ຈໍາກັດໃນການຕັດປ່າເພືີ່ອປູກເຂົັ້າເຂດເນ ນສູງ29. ນອກຈາກນັັ້ນ, ເຖິງວຸ່າກົດໝາຍປາ່ໄມ້ສະບັບປັບປ ງລວມມ ບັນດາ

 
28 Village consolidation and relocation will not be supported by the project. It is an external risk that the project could occur in an area that has 
undergone this process. When village consolidation has physically taken place, it often disadvantages the “new” group, as the best land will have 
already been “reserved” or is already under use by the existing villagers.  In many observed instances, village consolidation and/or relocation has 
resulted in farming households moving their homes but returning to their former land for the agricultural season. Thus, the project screens 
participating villages to ensure that the project’s activities will be sustainable and will not conflict with IPP and respective ESS standards in the 
context of these villages. Two villages that had undergone consolidation/ relocation were screened during the Project 1 project development 
process, however they were not selected for inclusion in the project. Continued screening for relocated and consolidated villages will be continue 
to be conducted under Project 2 to ensure equitable benefit sharing and that ESS and IPP standards are respected. 
More detailed information is provided in the ESIA (Annex 6a) under Chapter 5.3.7.  
29 Instruction of the Ministry of Forestry and Agriculture No. 0022/MAP 5Feb 2010 on stop stash and burn 
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ຂໍໍ້ບັງຄັບເພືີ່ອກວດກາການຊົມໃຊປ້່າໄມ້ຕາມປະເພນ , ໃນເວລານ ັ້ຍັງບໍໍ່ມ ນະໂຍບາຍທ ີ່ໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ເປັນພິເສດຕໍໍ່ຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າສໍາລັບປາ່ໄມ້, ທ ີ່ດິນປາ່ໄມ ້ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທ ີ່ແຕກຕຸ່າງກັນ ລວມທັງເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ. ສະນັັ້ນ, 

ການເຄືີ່ອນໄຫວສົົ່ງເສ ມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄ ມ້ຄອງປາ່ໄມ້ອາດຈະເພ ີ່ມຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກຸ່ບັນດາຊົນເຜົົ່າ, ໂດຍສະເພາະໃນ

ດ້ານການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້, ຖ້າບໍໍ່ເອົາໃຈໃສຸ່ເປັນພິເສດເພືີ່ອຮັກສາການຊົມໃຊ້ ແລະ ຮ ດຄອງ

ປະເພນ  (ລວມທັງການເຮັດໄຮເລືີ່ອນລວຍ, ອືີ່ນໆເປັນຕົັ້ນ). 

ດັົ່ງນັັ້ນ ແຜນພັດທະນາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ນ ັ້ຈຶີ່ງຢືນຢັນວຸ່າ ເພືີ່ອຄ ້ມຄອງຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ກຸ່າວມາຂາ້ງເທງິນັັ້ນ, ມາດຕະການພິເສດ

ກຸ່ຽວກັບການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມຮ ດຄອງປະເພນ  ໄດ້ຖືກລວມເຂົັ້າໃນຂະບວນການສ້າງຄວາມເປັນດ ເຫັນພ້ອມດ້ວຍ
ຄວາມຕືີ່ມຕົວສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນລຸ່ວງໜ້າ (FPIC), ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ (PLUP), ຍ ດທະ

ສາດການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງສັງຄມົ, ແຜນຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ບາ້ນ (VFMP) ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກນັອືີ່ນໆທ ີ່ລະບ ໄວ້ໃນ ແຜນການ

ຄ ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ESMP). 

ແຜນພັດທະນາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ນ ັ້ຈຶີ່ງຢືນຢັນວຸ່າເພືີ່ອຄ ້ມຄອງຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ກຸ່າວມານ ັ້, ມາດຕະການພິເສດກຸ່ຽວກັບໂຄງການ

ຈະຮັບປະກັນໃຫປ້ະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າບໍໍ່ໄດຢູ່້ຫຸ່າງໄກຈາກປາ່ເດ ມຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າຮຸ່ວມ ແລະ ເປັນສຸ່ວນໜຶີ່ງຂອງການ
ອອກແບບ, ປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. 

ຜົນກະທົບພາຍນອກທ ີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນອ ກອັນໜຶີ່ງທ ີ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການແມຸ່ນນະໂຍບາຍການລວມຕົວ ແລະ ການ
ຍົກຍ້າຍຂອງລັດຖະບານທ ີ່ແນໃສຸ່ປະຊາຊົນທ ີ່ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານນ້ອຍໄປລວມຕົວກັບບາ້ນອືີ່ນ ເພືີ່ອສ້າງເປັນບ້ານໃຫຍຸ່ທ ີ່ຕັັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະ30. ໃນຂະນະທ ີ່ມ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາຂອງພາກພືັ້ນໃນທາງ

ບວກຢູ່ເບືັ້ອງຫລງັຄວາມປາຖະໜາທ ີ່ຈະເຕົັ້າໂຮມ ແລະ ຍກົຍ້າຍບັນດາບ້ານເພືີ່ອໃຫໃ້ກ້ຊິດກັບພືັ້ນຖານໂຄງລຸ່າງຄົມມະນາຄົມ, 

ຕະຫ າດ ແລະ ການບໍລກິານ, ຍັງມ ຜົນສະທ້ອນບໍໍ່ດ ຕໍໍ່ຄວາມສາມັກຄ ສັງຄມົຂອງບັນດາກ ຸ່ມທ ີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ. ໂຄງສ້າງແບບ

ດັັ້ງເດ ມອາດຈະບໍໍ່ນໍາໃຊໄ້ດ້ອ ກໃນສະຖານະການທ ີ່ມ ຫ າຍຊົນເຜົົ່າຢູ່ຮຸ່ວມກັນ, ຍອ້ນວຸ່າສຸ່ວນຫ າຍແລ້ວລັດຖະບານຈະແຕຸ່ງຕັັ້ງ

ສະມາຊິກກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າລາວ-ໄຕໃຫ້ເປັນຜູ້ກວດກາການປົກຄອງບາ້ນໃໝຸ່ເຫ ົົ່ານ ັ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ສາເຫດຂອງການແຕຸ່ງຕັັ້ງ ຊົນເຜົົ່າ
ລາວ ສຸ່ວນຫ າຍ ແມຸ່ນຍ້ອນ ສະມາຊິກຊົນເຜົົ່າທ ີ່ບໍໍ່ແມຸ່ນ ຄົນລາວມັກຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາຈໍາກັດ, ບໍໍ່ຄ ້ນເຄ ຍ ກັບ ລະບຽບການ 

ບໍລິຫານ ທາງການ ແລະ ຍງັມ ຄວາມຫຍ ງ້ຍາກ ຫ  ືຂາດຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງການ. ໂຄງສ້າງທ ີ່ລັດໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນ ເຊັົ່ນ: ການແຕຸ່ງຕັັ້ງກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າລາວ-ໄຕ ເປັນຄະນະນໍາຂັັ້ນບ້ານ (VMUs) ອາດຈະບໍໍ່ເປັນການທົດແທນທ ີ່ເໝາະສົມ

ກັບວິທ ການແບບດັັ້ງເດ ມຂອງການຄ ້ມຄອງທ ີ່ດິນ ແລະ ປາ່ໄມ້ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍຸ່ງ. ການຕັດສິນໃຈທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ນໍາໃຊ້ປາ່ໄມ ້ ແລະ ທ ີ່ດິນຍັງສູນເສຍຄວາມສໍາຄັນກບັການລົັ້ມລະລາຍຂອງລະບົບການເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລວຍທ ີ່ຕົນເອງກາໍນົດ, ແລະ 

ອັນນ ັ້ຍັງເຮັດໃຫ້ການນໍາພາແບບດັັ້ງເດ ມຂາດອາໍນາດ. ອັນນ ັ້, ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍໍ່ສັງຄົມຢູ່ບັນດາບ້ານທ ີ່ມ ການຄວບ

ຄ ມທາງສັງຄົມໜອ້ຍກວຸ່າ, ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດນໍາໄປສູຸ່ການທາໍລາຍວັດທະນະທາໍພືັ້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆ31. 

 
30 See also ESMP Action 5 (in FP Annex 6b) and Chapter 5.3.7 of the ESIA (FP Annex 6a).  
31 ESIA of SUFORD-SU (2012: Chapters 5.3 – 5.5 on ethnic groups, no page numbers given) 
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ນອກຈາກນັັ້ນ, ການລວມຕົວຂອງການຍາ້ຍຖິີ່ນຖານກັບການສູນເສຍການເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍແບບດັັ້ງເດ ມ ແລະການກໍາເນ ດຂອງ

ເສດຖະກິດກະສິກໍານໍາໄປສູຈ ດຈົບແນວທາງການແລກປຽ່ນແປງແຮງງານ ໄປສູຸ່ການຈ້າງແຮງງານແທນ. 

ນອກເຫນືອຈາກຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ກຸ່າວມາຂາ້ງເທິງ, ການປະເມ ນທ ີ່ດໍາເນ ນໃນໄລຍະການສ້າງແຜນການຄ ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ESMP) ໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນບາງບັນຫາທ ີ່ສໍາຄັນ, ໄດ້ຍົກຂຶັ້ນມາໂດຍຊາວບາ້ນທ ີ່ໄດປ້ຶກສາກັນ, ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ

ຈາກຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ກາໍນົດໂດຍ ເອກະສານປະເມ ນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ (ESIA), ແລະສິີ່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ຕ້ອງການ

ຄວາມເອາົໃຈໃສຸ່ເປັນພິເສດ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນ ແຜນພັດທະນາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP). ສິີ່ງເຫ ົົ່ານ ັ້ລວມມ : 

ການເຂົັ້າເຖງິທ ີ່ດນິ ແລະ ປາ່ໄມ:້ ສຸ່ວນຫ າຍແມຸ່ນປັດໃຈພາຍນອກ, ແຕຸ່ສາມາດເປັນປັດໃຈພາຍໃນໂຄງການ, ຖ້າບໍໍ່ຄ ້ມຄອງ 

• ການມ  ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງທ ີ່ດິນແມຸ່ນກາຍເປັນບັນຫາຫ ກັໃນເຂດໂຄງການ. ຊາວບາ້ນສາມາດຮັບປະກັນທ ີ່ດິນຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ ຖ້າເຂາົເຈົັ້າເລອືກເຮັດໄຮຸ່ປູກເຂົັ້າ, ໃນຂະນະທ ີ່ການບ ກເບ ກການເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ ແລະ ການເກັບກູ້ ເຄືີ່ອງ

ປ່າຂອງດົງ ແມຸ່ນຖືກຈໍາກັດໂດຍນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ນ ັ້ເປນັຄວາມສຸ່ຽງຈາກພາຍນອກ ເພາະວຸ່າດິນທ ີ່ຈະໄດມ້າ

ເພືີ່ອຈ ດປະສົງການພັດທະນາແຫຸ່ງຊາດເຊັົ່ນການຂ ດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮຸ່, ການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ແລະ ການຜະລິດພືດເປັນຄິນ

ຄ້າ ແລະ ຂາດການຄອບຄອງທ ີ່ໝັັ້ນຄົງ, ມັນອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທບົຕໍໍ່ໂຄງການຕືີ່ມອ ກໂດຍຜຸ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ

ການຈັດສັນທ ີ່ດິນປູກຝງັ ແລະ ປາ່ໄມ້ບໍໍ່ພຽງພໍ. 

• ມາດຕະການສໍາລັບຄວາມສຸ່ຽງນ ັ້ລວມມ , ແຕຸ່ບໍໍ່ຈໍາກັດພຽນວຽກງານ FPIC, PLUP, VFMP, ການສ້າງຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງບ້ານ ແລະ ການບັງຄບັໃຊ້ກົດໝາຍ. 

ອ ປະສກັທາງພາສາ: ປດັໃຈພາຍນອກ 

• ເຖິງວຸ່າສະມາຊກິຫ າຍຊົນເຜົົ່າຈະເຂົັ້າໃຈ ແລະ ເວົັ້າພາສາລາວໄດ້ກໍໍ່ຕາມ, ແຕຸ່ການປຶກສາຫາລືກຸ່ຽວກັບ ESMP ໃນ 3 

ບ້ານພາຍໃນ 3 ແຂວງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ນາຍພາສາໃນກອງປະຊຼຸມບ້ານ. ອ ປະສັກທາງພາສາອາດຈະຈໍາກັດຄວາມ

ເຂົັ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະສືບຕໍໍ່ຂດັຂວາງການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ເຂົາເຈົັ້າຍັງໄດ້ຮັບ

ການເປີດເຜ ຍໜ້ອຍໜຶີ່ງ ແລະ ມ ຄວາມຮັບຮູ້ທ ີ່ຈໍາກັດກຸ່ຽວກບັສິດ ແລະ ທາງເລອືກຂອງເຂາົເຈົັ້າ, ສະນັັ້ນ ຈຶີ່ງມ ຄວາມ

ຈໍາເປັນຍ ດທະສາດການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂາົເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການ. 

• ອັນນ ັ້ແມຸ່ນປັດໄຈພາຍນອກ ແລະ ໂຄງການຈະແກ້ໄຂຜຸ່ານການພິສູດ/ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງນາຍພາສາຊນົເຜົົ່າ ແລະ ການແປ
ດ້ວຍວາຈາຂອງຂໍໍ້ມູນໂຄງການທງັໝົດທ ີ່ມ ຈ ດປະສົງເພືີ່ອຊຼຸມຊົນຂອງຊົນເຜົົ່າ. 

ແມຸ່ຍິງໃນການພັດທະນາຊ ວິດການເປັນຢູ່: ປັດໄຈພາຍນອກ  

• ມ ຄວາມສໍາຄັນທ ີ່ຈະເຂົັ້າໃຈບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລັກສະນະສັງຄມົຂອງຊົນເຜົົ່າ. ຊົນເຜົົ່າບາງຊົນເຜົົ່າສຸ່ວນຫ າຍແມຸ່ນຮັກ

ຊາດ, ໃນຂະນະທ ີ່ກ ຸ່ມອືີ່ນໆປະຕິບດັຕາມໂຄງສ້າງທາງເພດ ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງຄອບຄົວແມຸ່ນສັບສົນຫ າຍ. ຕົວຢ່າງ

, ແມຸ່ຍິງເຜົົ່າຂະມ ມັກຈະເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຄົວເຮືອນ, ເຊິີ່ງລວມມ ການສຶກສາຂອງລູກ, ການເລອືກພັນ
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ລະຍາຂອງລູກຊາຍ, ພ້ອມທງັການປະຢັດ ແລະ ການໃຊ້ຈຸ່າຍຂອງລາຍຮັບທງັໝົດຂອງຄອບຄົວ. ແມຸ່ຍິງເຜົົ່າຂະມ  ປ່ອຍ

ໃຫ້ຜົວຂອງເຂາົເຈົັ້າເປັນສຸ່ວນໜຶີ່ງໃນການຕັດສິນໃຈກຸ່ຽວກັບຊັບສິນທ ີ່ໃຫຍຸ່ກວຸ່າ ແລະ ການຖຸ່າຍທອດມໍລະດົກໃຫລູ້ກ. 
ການເລືອກທ ີ່ດິນ ແລະປ່າໄມ ້ ແລະການເລອືກທ ີ່ຢູ່ອາໃສຍັງຄົງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຊາຍ. ຊົນເຜົົ່າມົັ້ງໄດ້

ປະຕິບັດຕາມໂຄງປະກອບການພົວພັນທາງດ້ານສັງຄມົ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຄອບຄວົຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ສໍາລັບ

ແມຸ່ຍິງມົັ້ງ, ການຕັດສິນໃຈແມຸ່ນເຮັດໂດຍພໍໍ່ເຖົັ້າ ແລະ ຜົວ ຫ  ື ພໍໍ່ ແລະ ອ້າຍຂອງຕົນເອງ. ເມືີ່ອແມຸ່ຍິງໄດ້ຮັບເອກະລາດ

ຈາກພໍໍ່ເຖົັ້າແມຸ່ເຖົັ້າໂດຍຜຸ່ານການເປັນເຈົັ້າຂອງເຮືອນຂອງຕົນເອງ, ບາງຄັັ້ງສາມາດປຶກສາຜົວຂອງເຂາົເຈົັ້າກຸ່ຽວກັບບັນຫາ

ພາຍໃນບ້ານ. 

• ມາດຕະການສໍາລັບຄວາມສຸ່ຽງນ ັ້ແມຸ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍ, ແຜນການແບຸ່ງປັນຜົນ

ປະໂຫຍດ, ແລະມາດຕະການສະເພາະລວມທງັການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມທາງສັງຄົມຂອງແມຸ່ຍງິ, ຜູ້ມ ຄວາມສຸ່ຽງ, ແລະອືີ່ນໆ. 

ບນັຫາສ ຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ: ປັດໃຈພາຍນອກ  

• ໃນທ ກບາ້ນທ ີ່ປຶກສາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມໄດ້ລາຍງານວຸ່າ ເຂົາເຈົັ້າໃຊ້ຢາຂາ້ຫຍ້າ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ເພືີ່ອຄວບຄ ມວັດ
ສະພືດ ແລະ ເພືີ່ອຂ້າແມງໄມ.້ ຊາວບ້ານຈໍານວນນຶີ່ງເວົັ້າວຸ່າມັນເປນັເງືີ່ອນໄຂໃນສັນຍາປູກຝັງກບັນັກລົງທຶນຈ ນທ ີ່ກາໍນົດ

ວຸ່າເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຕົກລງົໃຊ້ສານເຄມ ເພືີ່ອຄວບຄ ມຄ ນນະພາບພືດ. ນອກນັັ້ນ, ຢາຂ້າຫຍາ້ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດສາມາດຫາ

ຊືັ້ໄດ້ງຸ່າຍຢູ່ຮາ້ນນ້ອຍໆ ແລະ ຊົນເຜົົ່າສຸ່ວນຫ າຍບໍໍ່ສາມາດອຸ່ານຄໍາແນະນໍາໄດ້ ແລະ ອາດຈະໃຊ້ສານເຄມ ໃນທາງທ ີ່ຜິດ.   

• ມາດຕະການສໍາລັບຄວາມສຸ່ຽງນ ັ້ແມຸ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍຜຸ່ານການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝຶກອບົຮົມ, 

ໂດຍສະເພາະໃນກິດຈະກໍາກະສິກໍາ ບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກບັການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການພັດທະນາຊ ວິດການ

ເປັນຢູ່ ແລະ/ຫ  ື ທ ລະກິດກະສິກໍາ, ແນວທາງການປົກປກັຮັກສາປ່າໄມ້/ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການບັງຄບັໃຊ້

ກົດໝາຍ. 

4 ມາດຕະການເພືີ່ອຫ  ກລຽ້ງ, ຫ ຼຸດລງົ ແລະ ຫ ຼຸດຜຸ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະເສ ມຂະຫຍາຍຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະໂອກາດ  
ໝາຍເຫດ: ແຜນການຄ ມ້ຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ຂອງໂຄງການ 2 ລວມມ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜຸ່ອນຜົນກະທົບ

ທັງໝົດ, ທັງປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (ເບິີ່ງ ESMP ພາກ 4.1.3 ໃນ ບົດສະເໜ ໂຄງການ ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 6b; 

ຕາຕະລາງ 2). ແຜນການພັດທະນາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ນ ັ້ບໍໍ່ໄດ້ເຮັດຊໍ້າມາດຕະການ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ຕົວຊ ັ້ວັດສະເພາະທ ີ່ລະບ 

ໄວ້ພາຍໃຕ້ແຕຸ່ລະມາດຕະການຫ ຼຸດຜຸ່ອນຂອງແຜນການຄ ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ (ESMP), ແຕຸ່ແນໃສຸ່ການມ ສຸ່ວນ

ພົວພັນຂອງບັນດາຊົນເຜົົ່າໃນວັດທະນະທໍາທ ີ່ອຸ່ອນໄຫວ ແລະ ເຄາົລົບຕາມນະໂຍບາຍຂອງຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງຂອງ ກອງທຶນດ ນຟ້າ
ອາກາດສ ຂຽວ (GCF). ແຜນການພັດທະນາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກຸ່ຽວກບັວທິ ການແຈ້ງ, ປຶກສາຫາລື, ມ ສຸ່ວນ

ຮຸ່ວມ, ແລະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ຊຼຸມຊົນຊົນເຜົົ່າໃນເຂດໂຄງການ. 

ຕາຕະລາງ 2. ພາບລວມຂອງກິດຈະກໍາພາຍໃນແຜນການຄ ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ (ESMP) ຂອງໂຄງການ 2.  
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ຈໍານວນກິດຈະກໍາ ຫົວຂໍໍ້ ການຈັດປະເພດ 
ກິດຈະກໍາ 1 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ ແຜນ ESMP  ກິດຈະກໍາທ ີ່ກຸ່ຽວກັບ

ລະບົບ ກິດຈະກໍາ 2 ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດກຸ່ຽວກັບແຜນ ESMP 

ກິດຈະກໍາ 3 ຂະບວນການສ້າງຄວາມເຫັນດ ເຫັນພ້ອມດ້ວຍຄວາມຕືີ່ມຕົວສະໝກັໃຈ 
ໂດຍໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນລຸ່ວງໜ້າ (FPIC) 

ກິດຈະກໍາດ້ານຊ ຊາ
ການ 

ກິດຈະກໍາ 4 ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງສັງຄົມ 

ກິດຈະກໍາ 5 ບັນຫາການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ການຍຶດທ ີ່ດິນ ແລະ ການຍົກຍາ້ຍຈັດສັນແບບບໍໍ່
ສະໝັກໃຈ 

ກິດຈະກໍາ 6 ຊ ວະນາໆພັນ 

ກິດຈະກໍາ 7 ສ ຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ 

ກິດຈະກໍາ 8 ການປັບຕົວກັບຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນກະທົບການປຽ່ນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ 

ກິດຈະກໍາ 9 ກົນໄກການແກໄ້ຂຂໍໍ້ຂອ້ງໃຈ (GRM) “ປະຕິກລິິຍາ” 

ແຫ ຸ່ງຂໍໍ້ມູນ: ແຜນຄ ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ (ມ ຢູ່ໃນບົດສະເໜ ໂຄງການ ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 6b) 

ຕາຕະລາງ 3. ມາດຕະການຕໍໍ່ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ເພືີ່ອຫ  ກລ້ຽງ, ຜຸ່ອນຜັນ ແລະ ຫ ຼຸດຜຸ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ເສ ມຂະຫຍາຍຜົນ
ກະທົບທາງບວກ ແລະ ໂອກາດ.  

ລ
ຫ 

ມາດຕະການ 
ແຜນພດັທະນາ
ກ ຸ່ມຊນົເຜົົ່າ 

ລາຍລະອຽດຂອງມາດຕະການ ຕວົຊ ັ້ວດັ  
ໄລຍະ
ເວລາ 

ງບົປະມານ 
(ເອ ໂຣ) 

ພາກສຸ່ວນ
ຮບັຜດິຊອ

ບ 

1 ຄວາມສາມາດ
ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ 
EGDP - ການ

ຈ້າງພະນັກງານ
ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ 
EGDP, ລວມ

ທັງ: 
1. ຜູ້ຊຸ່ຽວຊານ

ດ້ານຊົນເຜົົ່າ 

1. ຈ້າງພະນັກງານປົກປ້ອງເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຊນົເຜົົ່າ/
ຊຸ່ຽວຊານດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄມົ, ຕ້ອງມ 

ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທອ້ງຖິີ່ນເປັນຢ່າງດ , 
ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານຄວາມຫ າກຫ າຍທາງ
ດ້ານວັດທະນະທໍາຊົນເຜົົ່າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 
ມ ຄວາມຮູ້ທ ີ່ສມົດູນລະຫວຸ່າງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ, ສັງຄມົ/ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການ
ປົກປກັຮັກສາປ່າໄມ/້ຊັບພະຍາກອນແຫຸ່ງຊາດ. 

ນາຍພາສາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າຈະຖືກຈ້າງເພືີ່ອແກ້ໄຂ
ອ ປະສັກທາງພາສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການ

ຜູ້ຊຸ່ຽວຊານດ້ານ
ການປົກປອ້ງ
ສັງຄົມໄດ້ຮັບ
ການແຕຸ່ງຕັັ້ງເມືີ່ອ
ໂຄງການເລ ີ່ມຕົັ້ນ 
ແລະຊຸ່ວຍໃນ
ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ 
2. 

2. ປີ 1:4 3. 1. 

80,000 
ເອ ໂຣ 
(ການຄາດ
ຄະເນສໍາ
ລັບສຸ່ວນ
ແບຸ່ງຂອງ
ທ ມງານ
ປົກປອ້ງ 
ສໍາລັບ 
EGDP 

5. ການຄ ້ມ
ຄອງ
ໂຄງການ; 
ທ ມງານ
ປົກປອ້ງ 
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2. ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ

ໄລຍະສັັ້ນ ຫ  ື
ຊຸ່ຽວຊານ
ຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມ ນຜົນ 
ເພືີ່ອຊຸ່ວຍສ້າງ
ຕົວຊ ັ້ບອກເປົັ້າ
ໝາຍ ແລະ 
ການຕິດຕາມ
ການມ ສຸ່ວນ
ຮຸ່ວມຂອງ
ຊົນເຜົົ່າ. 
3. ນາຍພາສາ

ຊົນເຜົົ່າ 

ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການເຜ ຍແຜຸ່ຄວາມຮູ້ໃນພາສາ
ທ້ອງຖິີ່ນ. ບຸ່ອນໃດທ ີ່ທັກສະພາສາຂອງ
ຊາວບ້ານຕໍໍ່າ, ພາສາມົັ້ງ ແລະ ຂະມ  ແລະ 

ພາສາອືີ່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເພືີ່ອໃຊ້ໃນ
ການປຶກສາຫາລື ແລະ ສືີ່ສານກັບບັນດາກ ຸ່ມ
ບ້ານຕຸ່າງໆ ບໍໍ່ວຸ່າບາ້ນຈະຢູ່ໃສ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ຊາວບ້ານທ ກຄົນເຂົັ້າໃຈຂໍໍ້ມູນຂຸ່າວສານທ ີ່
ໂຄງການສະໜອງໃຫ.້ 

ທ ີ່
ກຸ່ຽວຂອ້ງ) 

4.  

2 ຮັບປະກັນການ
ເປັນຕົວແທນ
ຂອງຊົນເຜົົ່າໃນ
ຕໍໍ່ໄປນ ັ້: 

1. ປບັປ ງ ແລະ 
ພັດທະນາຄູຸ່ມ ື

2. ກິດຈະກໍາ
ກະເສດທ ີ່ບໍໍ່ມ 
ການທາໍລາຍປ່າ 
(PSAP/VFA

G) 

3. ຄະນະຄ ້ມ
ຄອງທຶນກະສິກໍາ 
ແລະ ປາ່ໄມ້ບ້ານ
(VFAGC) 

▪ ສໍາລັບທ ກແນວທາງທ ີ່ສ້າງຂຶັ້ນ ແລະ 

ປັບປ ງໃໝຸ່, ຈະເອາົໃຈໃສຸ່ເປັນພິເສດຕໍໍ່

ການລວມຕົວຂອງສັງຄົມ ແລະ ປກົປ້ອງ
ສິດຂອງຊົນເຜົົ່າ. ຜູ້ຊຸ່ຽວຊານດ້ານຊົນເຜົົ່າ
ຄວນທົບທວນບົດແນະນໍາທ ີ່ປັບປ ງໃຫມຸ່
ເພືີ່ອຮັບປະກັນວຸ່າພວກເຂົາມ ຄວາມອຸ່ອນ
ໄຫວ ແລະຕອບສະຫນອງຕໍໍ່ຊົນເຜົົ່າ. 

▪ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຊົນເຜົົ່າໃນກິດຈະກໍາ
ການກະເສດທ ີ່ປອດໄພ ແລະ ທົນທານຕໍໍ່
ດິນຟ້າອາກາດ ເພືີ່ອຮັກສາຄວາມເຄົາລບົ 

ແລະ ຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ພືັ້ນເມືອງ, ລະບົບ

ການດໍາລງົຊ ວິດ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ 
ແລະ ປາ່ໄມ້ ລວມທັງວິທ ການເປນັເຈົັ້າ
ຂອງ ແລະ ການຖຸ່າຍທອດຄວາມຮູ້. 

▪ ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວຍັງຈະຮັບປະກັນໃຫ້
ສະມາຊິກກ ຸ່ມຖກືລວມເຂົັ້າຢູ່ໃນຄະນະ
ກໍາມາທກິານນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ ແລະ ປາ່ໄມ ້
ແລະ ຄະນະຄ ້ມຄອງທຶນກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ.້  

a) ຜູ້ຊຸ່ຽວຊານ
ດ້ານຊົນເຜົົ່າ 
ທົບທວນຄືນ
ທ ກບົດແນະ
ນໍາ ສະບັບ
ປັບປ ງ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນ
ການ
ພິຈາລະນາ
ກຸ່ຽວກັບກ ຸ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ.  

b) ຈໍານວນ
ຊົນເຜົົ່າຊາຍ 
ແລະຍິງ, 
ແລະຈໍານວນ
ຊົນເຜົົ່າທ ີ່
ເຂົັ້າຮຸ່ວມ (i) 
ແຜນສົົ່ງເສ ມ
ກະສິກໍາແບບ
ຍືນຍົງ 
(PSAP).  

ປ:ີ1 ລວມເຂົັ້າ
ກັບ
ງົບປະມານ
ທ ມປົກ
ປ້ອງ ໂດຍ
ງົບປະມານ 
219,000 
ເອ ໂຣ   

ທ ມປົກ
ປ້ອງ 
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4. ຄະນະຄ ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້ບາ້ນ 
(FMC) 

1. 5. ກິດຈະ

ກໍາການ
ລົງທຶນ
ຂອງພາກ
ເອກະຊົນ 
(ເຊັົ່ນ: 
ການ
ຊຸ່ວຍເຫ ືອ
ດ້ານກະສິ
ກໍາຂະໜ
າກໜ້ອຍ 
ແລະ 
ກາງ) 

▪ ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງບັນດາ
ຊົນເຜົົ່າໄດ້ລວມເຂົັ້າກັນ ແລະ ປຶກສາ
ຫາລືກຸ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງພາກເອກະ
ຊົນທ ີ່ມ ທຸ່າແຮງໃນການປກູຝງັໃນຊຼຸມຊົນ 
ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານທ ກຄົນມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມໃນ
ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. 
 

c) ຈໍານວນ
ຊົນເຜົົ່າຜູ້
ຊາຍ ແລະ
ແມຸ່ຍິງ, ແລະ
ຈໍານວນ
ຊົນເຜົົ່າເຂົັ້າ
ເຖິງການທຶນ
ສົມທົບ
ຊຸ່ວຍເຫ ືອ
ດ້ານດ້ານ
ກະສິກໍາໜະ
ໜາດໜ້ອຍ 
ແລະ ກາງ. 

d) ຈໍານວນ
ຊົນເຜົົ່າຊາຍ 
ແລະຍິງ, 
ແລະຈໍານວນ
ຊົນເຜົົ່າເຂົັ້າ
ໃນຄະນະຄ ້ມ
ຄອງທຶນ
ກະສິກໍາ 
ແລະ ປາ່ໄມ້
ບ້ານ 
(VFAGC) 

e) ຈໍານວນ
ຊົນເຜົົ່າ, 
ແລະຈໍານວນ
ຊົນເຜົົ່າຜູ້
ຊາຍແລະ
ແມຸ່ຍິງເຂົັ້າ
ໃນຄະນະຄ ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້
ບ້ານ 
(VFMC) 

f) ຈໍານວນ

ຊົນເຜົົ່າ, 

ແລະຜູ້ຊາຍ 



35 
 

ແລະ ແມຸ່ຍິງ
ຊົນເຜົົ່າເຂົັ້າ
ໃນລະບົບ
ການ
ລາດຕະເວນ
ປ່າໄມ້  

3 ຮັບປະກັນການ
ປຶກສາຫາລທື ີ່ມ 
ຄວາມໝາຍ 
ແລະ ຄ ນ
ນະພາບຂອງ
ການມ ສຸ່ວນ
ຮຸ່ວມໃນທ ກ
ລະດັບໃນ
ລະຫວຸ່າງ
ຂະບວນການ 
FPIC, 

PLUP ແລະ 
ກິດຈະກໍາ
ໂຄງການອືີ່ນໆ. 

▪ ດໍາເນ ນການປຶກສາຫາລທື ີ່ມ ຄວາມໝາຍ 
ແລະ ຮັບປະກັນຂະບວນການທ ີ່ໂປ່ງໃສ
ຕະຫ ອດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.  

▪ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍ ພອ້ມທງັເຂົັ້າຮຸ່ວມ 
ແລະສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນຜູ້ທ ີ່
ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດ
ປະເພດທ ີ່ດິນ ແລະ ການແບຸ່ງເຂດຜຸ່ານ
ແຜນຜັງ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ດ ນແບບມ 
ສຸ່ວນຮຸ່ວມ (PLUP), ແຜນການສົົ່ງເສ ມ

ກະສິກໍາແບບຍຶນຍົງ (PSAP), ແຜນຄ ້ມ

ຄອງປ່າໄມ້ບາ້ນ (VFM) ແລະ ແຜນຄ ້ມ

ຄອງປ່າສະຫງວນແຫຸ່ງຊາດ (NPA), ກຸ່ອນ
ທ ີ່ຈະມ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຕອບສະ
ໜອງຕໍໍ່ການປະກອບສຸ່ວນຂອງເຂາົເຈົັ້າ; 
ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນແບບ
ດັັ້ງເດ ມທ ີ່ມ ຢູ່ແລ້ວຂອງຊາວບ້ານທ ີ່ແຕກ
ຕຸ່າງກັນ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົັ້າຮຸ່ວມຢ່າງ
ຕັັ້ງໜ້າ, ເສລ , ມ ປະສິດທິຜົນ, ມ ຄວາມໝ

າຍ, ແລະ ມ ຄວາມຮັບຮູຈ້າກບ ກຄົນ ແລະ 

ກ ຸ່ມຕຸ່າງໆຕະຫ ອດຂະບວນການດັົ່ງກຸ່າວ, 
ໂດຍຖືເອົາຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວຸ່າງຍງິ
ຊາຍ, ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງສັງຄມົ ແລະ 
ການປົກປັກຮັກສາສິດຂອງບັນດາເຜົົ່າ. 

▪ ຮັບປະກັນສິດທິພິເສດເທົົ່າທຽມກນັສໍາລັບ
ຊົນເຜົົ່າ, ແມຸ່ຍິງ, ແລະຜູ້ຊາຍທ ີ່ແຕກຕຸ່າງກັນ

, ໃນຂະນະທ ີ່ຍອມຮບັຄວາມແຕກຕຸ່າງ
ລະຫວຸ່າງຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ແລະໃຊ້ມາດ

a) ຫ ັກຖານ
ຂອງການ
ປຶກສາຫາລື
ກັບກ ຸ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ 
(ແມຸ່ຍິງ ແລະ
ຜູ້ຊາຍ) 
ສະແດງໃຫ້
ເຫັນການ
ສະຫນັບສະ
ຫນູນຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າກຸ່ອນ
ທ ີ່ຈະດໍາເນ ນ
ໂຄງການ 
 

b) ບັນທຶກ
ບັນດາກ ຸ່ມ
ຊົນເຜົົ່າທ ີ່
ກຸ່ຽວຂອ້ງ
ແລະວິທ ທ ີ່
ໂຄງການແກ້
ໄຂບັນຫາ
ຕຸ່າງໆ 

ປີ:1-4 ລວມເຂົັ້າ
ກັບ
ງົບປະມານ
ຂອງວຽກ
ງານ 
FPIC 
ແລະ  
PLUP 

ທ ມ 
FPIC, 
ທ ມ 
PLUP, 
ທ ມງານ
ປົກປອ້ງ 
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ຕະການສະເພາະທ ີ່ມ ຸ່ງເລັົ່ງໃສຸ່ຄວາມ
ສະເຫມ ພາບເມືີ່ອຈໍາເປັນ. 

4 ຮັບປະກັນການ
ເຄືີ່ອນໄຫວຢ່າງ
ມ ປະສິດທິຜົນ
ຂອງບັນດາຊົນ
ເຜົົ່າໃນການວາງ
ແຜນນໍາໃຊທ້ ີ່
ດິນ, ເຜ ຍແຜຸ່ 

ແລະ ຕິດຕາມ
ກວດກາ, ແລະ 

ສ້າງຄວາມ
ສາມາດດ້ານ
ວິຊາການ. 

▪ ຜູ້ຊຸ່ຽວຊານດ້ານຄົນພືັ້ນເມືອງ(IPP 
expert) ເພືີ່ອພັດທະນາຄູຸ່ມືພາກ
ສະຫນາມການມ ສຸ່ວນພົວພັນຂອງຊົນເຜົົ່າ 
(ຄູຸ່ມ)ື ທ ີ່ລວມເອາົແນວຄວາມຄິດຂອງ
ຄວາມອຸ່ອນໄຫວຂອງຊົນເຜົົ່າ (ການຕອບ
ສະຫນອງທາງດ້ານວັດທະນະທາໍ), ລວມ
ມ ການປຶກສາຫາລ ື/ ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ
ຂອງສັງຄົມ. 

▪ ສະໜອງການຝຶກອບົຮົມໃຫ້ແກຸ່
ພະນັກງານຫ ັກແຫ ຸ່ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ 
ໂຄງການຕາມປືັ້ມຄູຸ່ມທື ີ່ກຸ່າວມາຂາ້ງເທງິ 
(ຢ່າງໜ້ອຍຝຶກອົບຮມົ 1 ຄັັ້ງຕໍໍ່ເມອືງ). 

▪ ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວຈະເອົາໃຈໃສຸ່ເປນັພິເສດ
ເຖິງຄວາມອຸ່ອນໄຫວທາງດ້ານຊົນເຜົົ່າ 
ແລະ ບົດບາດຍງິ-ຊາຍ, ຄໍານຶງເຖິງກ ຸ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ທັດສະນະບົດບາດຍງິ-ຊາຍ 
ໃນຂະບວນການພັດທະນານະໂຍບາຍ
ໂດຍການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງກ ຸ່ມຊນົເຜົົ່າ 
ແລະ ທັດສະນະຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍິງ
ໃນການທົບທວນນະໂຍບາຍ. 

▪ ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຜູ້
ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍິງບັນດາເຜົົ່າ ໃນການສ້າງ

ຄວາມອາດສາມາດ, ການສ້າງແຜນນໍາໃຊ້

ທ ີ່ດິນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນນໍາ
ໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ມາດຕະການສະໜັບສະໜູ
ນວຽກງານອືີ່ນໆອຂງໂຄງການ (ວຽກວາງ
ແຜນການສົົ່ງເສ ມການຜະລິດກະສິກໍາ

ແບບຍືນຍົງ (PSAP), ວຽກວາງແຜນ

ຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ບ້ານ (VFM), ວຽກວາງ

ແຜນຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫຸ່ງຊາດ 

(NPA), ວຽກການເຮັດສັນຍາຄ ້ມຄອງ

ປ່າສະຫງວນ(VilFoCA)) 

a) ປືັ້ມຄູຸ່ມືການ
ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ
ຂອງຊົນເຜົົ່າ
ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາ  

b) ຫ ັກຖານ
ຂອງການ
ປະຕິບັດທ ີ່ດ 
ທ ີ່ສ ດກຸ່ຽວ
ກັບ
ການລວມ
ຕົວຂອງ
ສັງຄົມ
ທ ີ່ລວມຢູ່ໃນ
ຄູຸ່ມືພາກ
ສະຫນາມ
ການມ ສຸ່ວນ
ຮຸ່ວມຂອງ
ຊຼຸມຊົນ  

c) ຫ ັກຖານ
ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວຸ່າ 
ຊົນເຜົົ່າຍັງບໍໍ່
ໄດ້ຖືກ
ຍົກເວັັ້ນຢ່າງ
ເປັນລະບົບ
ຈາກການນໍາ
ສະເໜ ກົນ
ໄກແກ້ໄຂຄາໍ
ຮ້ອງທ ກ 
(GRM). 

d) ຫ ັກຖານ
ຂອງການ
ຝຶກອົບຮມົທ ີ່
ໄດດໍ້າເນ ນ
ການ 

ປີ:1:4 ລວມເຂົັ້າ
ກັບ
ງົບປະມານ
ການຄ ້ມ
ຄອງຂອງ
ທ ມງານ
ປົກປອ້ງ, 
ການຄ ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້
ບ້ານ 
(VFM), 
ການ
ສົົ່ງເສ ມ
ກະສິກໍາ
ແບບຍືນ
ຍົງ 
(PSAP), 
ການເຮັດ
ສັນຍາວຸ່າ
ດ້ວຍການ
ຄ ້ມຄອງ
ປ່າ
ສະຫງວນ
ແຫຸ່ງຊາດ 
(VilFoC

A) ແລະ
ການຄ ້ມ
ຄອງປ່າ
ສະຫງວນ
ແຫຸ່ງຊາດ 
(NPA) 
ໂດຍ
ງົບປະມານ
20,000 
ເອ ໂຣ 

ທ ມ 
FPIC, 
ທ ມ 
PLUP, 

ທ ມປ່າໄມ,້ 
ທ ມປົກ
ປ້ອງ 
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e) ຫ ັກຖານ
ຂອງກ ຸ່ມ
ຊົນເຜົົ່າທ ີ່ມ 
ສຸ່ວນຮຸ່ວມ

ໃນ (i) 

ຂະບວນ
ການທົບ
ທວນ

ນະໂຍບາຍ, 

(ii) ການ

ສ້າງຂ ດ
ຄວາມ
ສາມາດ 

ແລະ (iii) 

ການຄ ້ມ
ຄອງປ່າໄມ.້ 

(ການຝຶກ
ອົບຮົມ)  

5 ຮັບປະກັນການ
ເຂົັ້າເຖິງ ແລະ 
ສິດນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ
ກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ຕາມ
ລັກສະນະ
ວັດທະນະທໍາ, 
ຮັບປະກັນການ
ວາງແຜນນໍາໃຊ້
ທ ີ່ດິນ, ການວາງ
ແຜນສົົ່ງເສ ມ
ກະສິກໍາແບບ
ຍືນຍົງ, ການ
ວາງແຜນຄ ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້ບາ້ນ, 

ແລະ ການຄ ມ້

▪ ບຸ່ອນທ ີ່ດິນປາ່ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອືີ່ນໆ, ທ ີ່

ຊາວບ້ານນໍາໃຊ້ໃນປັດຈ ບັນ, ສະເໜ 

ໃຫ້ລວມເອົາການບລູະນະ ແລະ/ຫ ື ປົກ
ປັກຮັກສາ, ໂຄງການຈະຮັບປະກນັວຸ່າ 
ທາງເລອືກໃນການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການ
ດໍາລົງຊ ວິດ ໄດ້ຖືກປກຶສາຫາລື ແລະ ສະ
ໜອງໃຫ ້ແລະ ເນືັ້ອທ ີ່ປາ່ໄມ້ ແລະ ທ ີ່ດິນ
ແມຸ່ນໄດກ້ໍານົດເພືີ່ອການດໍາລງົຊ ວິດຂອງ
ຄອບຄົວທ ີ່ທ ກຍາກ ແລະ ຄອບຄວົທ ີ່ບໍໍ່ມ 
ທ ີ່ດິນໜ້ອຍເຂົັ້າເຖງິ ແລະ ເພິີ່ງພາອາໄສ. 
ໂຄງການຈະນໍາໃຊ້ວິທ ການແບບມ ສຸ່ວນ
ຮຸ່ວມ, ແລະ ພະນັກງານຂອງໂຄງການຈະ
ໄດ້ຮັບການຝກຶອົບຮມົກຸ່ຽວກັບຄວາມ
ສະເໝ ພາບລະຫວຸ່າງຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການ
ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງສັງຄມົ. 

a) ຫ ັກຖານ
ຂອງການ
ສືບຕໍໍ່ເຂົັ້າ
ເຖິງທ ີ່ດິນ 
ແລະ ປາ່ໄມ ້

b) ຫ ັກຖານທ ີ່ບໍໍ່
ມ ການຍຶດທ ີ່
ດິນເກ ດຂຶັ້ນ 
/ ສາເຫດມາ
ຈາກ
ໂຄງການ 

c) ຫ ັກຖານ
ທາງເລອືກ
ກຸ່ຽວກັບທ ີ່
ດິນ, ປາ່ໄມ ້
ແລະຊ ວິດ
ການເປັນຢູ່ທ ີ່
ສະເໜ ໃຫ້ມ 

ປີ:1-4 ລວມເຂົັ້າ
ກັບ
ງົບປະມານ
ຄ ້ມຄອງ
ປ່າ
ສະຫງວນ
ແຫຸ່ງຊາດ, 
ການ
ສົົ່ງເສ ມ
ການ
ຜະລິດ
ກະສິກໍາ
ແບບຍືນ
ຍົງ,ການ
ຄ ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ບາ້ນ
ແລະ ການ
ຕິດຕາມ 

ທ ມງານ
ປົກປອ້ງ
ແລະ 
ຕິດຕາມ 
ແລະ ປະ
ເມ ນຜົນ, 

ຄະນະຄ ້ມ
ຄອງໂຄງ
ການ ແລະ
ທ ີ່ປກຶສາ
ດ້ານວິຊາ
ການ 
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ຄອງປ່າ
ສະຫງວນແຫຸ່ງ
ຊາດ ບໍໍ່ມ ຜົນ
ກະທົບທາງລບົ
ຕໍໍ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ 
ແມຸ່ຍິງ
ບັນດາເຜົົ່າ. 

▪ ຮັບປະກັນວຸ່າ ຍຶດທ ີ່ດິນຈາກຊາວ
ກະສິກອນ/ຄົວເຮືອນ ຈະບໍໍ່ເກ ດຂຶັ້ນ ຫ ື
ເກ ດຈາກໂຄງການ ແລະ ຊາວບາ້ນ
ສາມາດສືບຕໍໍ່ເຂົັ້າເຖງິທ ີ່ດິນ ແລະ ຊ ວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.  

▪ ຮັບປະກັນກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາຮອ້ງທ ກ
ຂອງໂຄງການຖືກສືີ່ສານໃນລັກສະນະທ ີ່ເ
ໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ (ລວມ
ທັງພາສາທ້ອງຖິີ່ນ), ແລະສາມາດເຂົັ້າເຖິງ
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ 
(ເບິີ່ງບົດທ  10). 

ການຟືັ້ນຟູ 
ແລະ/ຫ ື 
ການປົກ
ປ້ອງ. 

ແລະ ປະ
ເມ ນຜົນ 
ໂດຍ
ງົບປະມານ 
 

986,000 
ເອ ໂຣ 

6 ເຄົາລົບຮ ດຄອງ
ປະເພນ ຂອງ
ການນໍາໃຊທ້ ີ່
ດິນ ແລະ ປາ່
ໄມ້, ເຂດດິນ
ແດນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ 
ແລະ ສິດທ ີ່
ກຸ່ຽວຂອ້ງເຖິງ
ມໍລະດົກ ແລະ 
ຄ ນຄຸ່າທາງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ຈິດວິນ
ຍານ, ຄວາມຮູ້

ພືັ້ນເມືອງ, 
ລະບົບຄ ມ້ຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ 
ແລະ ການ
ປະຕິບັດ, ອາຊ ບ 
ແລະ ການດໍາລງົ
ຊ ວິດ, ແລະ 
ບັນດາສະຖາບັນ
ຂອງບັນດາເຜົົ່າ. 

▪ ການນໍາໃຊປ້່າໄມ້ ແລະ ທ ີ່ດິນຕາມ
ປະເພນ ແມຸ່ນລວມຢູ່ໃນຂະບວນການ 

FPIC ແລະ PLUP ເວົັ້າເຖງິຄວາມ

ສໍາຄັນຂອງການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງ
ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສົົ່ງເສ ມການ
ນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງປາ່ໄມ້
ແບບຍືນຍົງ. 

▪  ເຄົາລບົ ແລະ ມ ຄວາມອຸ່ອນໄຫວຕໍໍ່ກັບ

ຈິດໃຈຂອງບາ້ນ/ປ່າສັກສິດ ແລະ ທ ີ່ດິນ
ໃນລະຫວຸ່າງການວາງແຜນຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້
ບ້ານ ແລະ ການວາງແຜນທ ີ່ດິນ ແລະ 
ປ່າໄມອ້ືີ່ນໆ. 

▪  ໃຫ້ແນຸ່ໃຈວຸ່າປາ່ໄມ້ ແລະ/ຫ ື ທ ີ່ດິນຖືກ

ຈັດສັນຢ່າງພຽງພໍສໍາລັບສ ສານ ແລະ
ສະຖານທ ີ່ທາງວິນຍານອືີ່ນໆ. 

▪  ຮັບປະກັນແຜນການສົົ່ງເສ ມການຜະສິດ

ກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ລວມມ ການກະສິກໍາ
ແບບໝູນວຽນ, ເພືີ່ອຮັບປະກັນການ

ປະຕິບັດຕາມປະເພນ ຂອງຊຼຸມຊົນຊົນເຜົົ່າ. 
▪  ເຄົາລບົຜູ້ຖືສິດຄອບຄອງທ ີ່ດິນຕາມ

ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ສິດຂອງເຂາົເຈົັ້າ 
ກະກຽມມາດຕະການກໍານົດ ແລະ 
ບັນທຶກທ ີ່ດິນປ່າໄມທ້ັງໝົດ ລວມທັງສິດ

a) ຫ ັກຖານ
ຂອງທ ີ່ດິນ 
ແລະ ປາ່ທາໍ
ມະຊາດທ ີ່ໄດ້
ຮັບການກໍາ
ນົດ ແລະ 
ບັນທຶກ  

b) ຫ ັກຖານ
ຂອງ
ສະຖານທ ີ່ສໍາ
ຄັນທາງວິນ
ຍານ ແລະ
ສ ສານ 

ປີ: 1-4 ລວມເຂົັ້າ
ກັບ
ງົບປະມານ
ທ ມງານ
ປົກປອ້ງ, 
ທ ມງານ
ປ່າໄມ້ 
(VFM),
ທ ມງານ 
ສົົ່ງເສ ມ 
(PSAP), 
ໂດຍ
ງົບປະມານ 
219,000 

ເອ ໂຣ 

ທ ມ 
FPIC, 

ທ ມ 
PLUP, 

ທ ມປ່າໄມ,້ 

ທ ມ
ສົົ່ງເສ ມ, 

ທ ມປົກ
ປ້ອງ 
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ການເຂົັ້າເຖິງປ່າຕຸ່າງໆ ໃນລະຫວຸ່າງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນທ ີ່ທ ີ່ດິນ ແລະ 
ປ່າໄມ້ (ການຈັດປະເພດ, ການແບຸ່ງເຂດ 
ແລະ ການປົກຫ ັກໝາຍເຂດແດນ). 

7 ການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງຂອງ
ຜູ້ຕາງຫນ້າ
ຊົນເຜົົ່າ: 

1. ຮັບປະກັນວຸ່າ

ເຂົາເຈົັ້າປະຕິບັດ
ຢ່າງຫ້າວຫັນ
ເປັນສຽງໃຫ້ແກຸ່
ກ ຸ່ມຂອງເຂາົເຈົັ້າ 

2. ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ

ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໃນ
ກິດຈະກໍາ
ໂຄງການ, ແລະ 

3. ເອາົໃຈໃສຸ່

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຄ ້ມ
ຄອງປ່າ
ສະຫງວນ. 

▪ ເລືອກສະມາຊິກທ ີ່ສໍາຄັນຂອງຊົນເຜົົ່າ, 
ລວມທັງແມຸ່ຍິງ, ໃນບາ້ນເປົັ້າຫມາຍທ ີ່ຈະ
ເຮັດວຽກຮຸ່ວມກັບໂຄງການ. ພວກເຂົາ
ສາມາດເປັນຈ ດປະຊາສໍາພັນ ແລະການ
ສືີ່ສານ (ການປະສານງານຂອງໂຄງການ
ໃນລະດັບບ້ານ). ພວກເຂົາຍງັສາມາດ
ເປັນຄົນດຽວກັນທ ີ່ຖືຕໍາແຫນຸ່ງພາຍໃນ
ຄະນະກໍາມະການຄ ມ້ຄອງທ ີ່ດິນ ແລະ
ປ່າໄມ້ (LFMC) ທ ີ່ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ.  

▪ ສະໜອງຄໍາແນະນໍາ, ການຝຶກອົບຮົມ, 
ໂອກາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ພຽງພໍກັບ
ສະມາຊິກຂອງຊົນເຜົົ່າ.  

▪ ຮັບປະກັນ ແລະເພ ີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກຸ່
ປະຊາຊົນໃນກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈທ ີ່ກວ້າງຂວາງກຸ່ຽວກັບ
ກົດຫມາຍ ແລະລະບຽບການທ ີ່
ກຸ່ຽວຂອ້ງ. 

▪ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການສ້າງຄວາມ
ສາມາດອືີ່ນໆ, ຜູ້ຊຸ່ຽວຊານດ້ານກ ຸ່ມ
ຊົນເຜົົ່າແມຸ່ນຊຸ່ວຍໃນການອອກແບບ 
ຫ ັກສູດການຝຶກອບົຮົມຄຝູຶກ (ToT) 
ພ້ອມທັງຊຸ່ວຍໃນການພັດທະນາເຄືີ່ອງສືີ່
ມວນຊົນທ ີ່ສ ມໃສຸ່ສະຖານະການທ ີ່ແທ້ຈິງ
ຂອງບ້ານເປົັ້າຫມາຍ ແລະງຸ່າຍ ເພືີ່ອ
ຊາວບ້ານທ ີ່ເປັນກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າເຂົັ້າໃຈ. ຜູ້
ຊຸ່ຽວຊານກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າສະຫນັບສະຫນູນ
ກັບຂະບວນການດັົ່ງກຸ່າວ. 

a) ບັນທຶກຂໍໍ້
ມູນຂອງຜູ້
ແທນຊົນເຜົົ່າ 
 

b) ຈໍານວນກອງ
ປະຊຼຸມ ແລະ 
ຈໍານວນຜູ້
ຊາຍແລະ
ແມຸ່ຍິງ
ຊົນເຜົົ່າທ ີ່
ເຂົັ້າຮຸ່ວມໃນ
ການຝຶກ
ອົບຮົມ / 
ກອງປະຊຼຸມ
ຕຸ່າງໆ. 
 

c) ຫ ັກຖານ
ກຸ່ຽວກັບ
ຄວາມ
ເຫມາະສົມ
ທາງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາ
ຂອງຊົນເຜົົ່າ
ທ ີ່ລວມຢູ່ໃນ
ອ ປະກອນ
ການຝຶກ
ອົບຮົມ. 

ປີ: 1-4 ລວມເຂົັ້າ
ກັບ
ງົບປະມານ
ທ ມປົກ
ປ້ອງຄ ້ມ
ຄອງ, 
ປ່າໄມ,້ 
ໂດຍ
ງົບປະມານ 
219,000 
ເອ ໂຣ 

ທ ມ 
FPIC, 
ທ ມ 
PLUP, 

ທ ມປ່າໄມ,້ 
ທ ມປ້ອງ
ກັນ 

8 ການແບຸ່ງປັນ
ຜົນປະໂຫຍດ: 
ຄວາມຮູ້ແລະ
ການຊຸ່ວຍເຫ ືອ
ດ້ານວິຊາການ.

▪ ຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວບ້ານທ ີ່ເປັນຄົນຊົນເຜົົ່າ
ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຢ່າງສະເໝ ພາບຈາກການສົົ່ງເສ ມການ
ກະເສດໃໝຸ່ ແລະ ຕຸ່ອງໂສ້ມູນຄຸ່າ. 

a) ຈໍານວນກອງ
ປະຊຼຸມແລະ 
# ຜູ້ຊາຍ 
ແລະແມຸ່ຍິງ
ຊົນເຜົົ່າເຂົັ້າ

ປີ: 1-4 ລວມເຂົັ້າ
ງົບປະມານ
ທ ມງານ
ປົກປອ້ງ, 

ທ ມ 
FPIC, 
ທ ມ 
PLUP, 
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ຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກ 

▪  ການສ້າງຂ ດ
ຄວາມ
ສາມາດກຸ່ຽວ
ກັບຄວາມ
ສຸ່ຽງ ແລະ 
ຄວາມສຸ່ຽງ
ດ້ານດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ 
ການປະຕິບັດ
ທ ີ່ດ ທ ີ່ສ ດເພືີ່ອ
ເສ ມສ້າງ
ຄວາມທົນ
ທານຜຸ່ານ
ການຄ ້ມຄອງ
ທ ີ່ດິນແບບ
ຍືນຍົງ. 

▪ ການວາງ
ແຜນນໍາໃຊ້ທ ີ່
ດິນແບບມ 
ສຸ່ວຮຸ່ວມ 
(PLUP) 

▪ ການສົົ່ງເສ ມ
ການຜະລິດ
ກະສິກໍາທ ີ່
ບໍໍ່ທໍາລາຍ
ປ່າໄມ້ 
(ຕົວຢ່າງ: 

PSAP ແລະ  

VFAG) 
ແລະ ຕຸ່ອງໂສ້
ມູນຄຸ່າທ ີ່
ກຸ່ຽວຂອ້ງ
ແລະການເຂົັ້າ
ເຖິງຕະຫ າດ 

▪ ຮັບປະກັນການແຈກຢາຍຄວາມຮູທ້າງ
ດ້ານກົດໝາຍຢ່າງຍ ດຕິທາໍ ແລະ ປັບປ ງ
ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ. 

▪ ລວມເອາົມາດຕະການພິເສດໃຫ້ແກຸ່
ປະຊາຊົນທ ີ່ທ ກຍາກ ແລະມ ຄວາມສຸ່ຽງ
ເຂົັ້າໃນແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພືີ່ອໃຫ້
ແນຸ່ໃຈການເຂົັ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ໂຄງການຢ່າງສະເໝ ພາບກັນ. 

▪ ຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນຂອງກ ຸ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ, ແມຸ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, ຍ ຕິທາໍໃນ
ຂະບວນການສົົ່ງເສ ມກະສິກາໍ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊ ທ ີ່ບໍໍ່ມ ການທາໍລາຍປ່າ. 

▪  ໃນສຸ່ວນຜູ້ດໍາເນ ນການຕຸ່ອງໂສ້ / ທ ລະ
ກິດຂະໜາດໜ້ອຍ, ຜູ້ຊຸ່ຽວຊານດ້ານຄົນ
ພືັ້ນເມືອງ ແມຸ່ນການສ້າງມາດຕະການ
ພິເສດສໍາລັບ ຄອບຄົວທ ີ່ທ ກຍາກ / ບໍໍ່ມ 
ທ ີ່ດິນເພືີ່ອເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນທ ລະກິດ ແລະ
ໂຄງການ, ລວມທງັກິດຈະກໍາກະສິກໍາ
ນອກ ແລະໃນ ແລະໃຫ້ວິໄສທັດການ
ພັດທະນາທ ລະກິດໄລຍະຍາວໂດຍຜຸ່ານ
ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະການ
ສົົ່ງເສ ມ. - ຍ ດທະສາດທ ີ່ສະໜັບສະໜູນ
ຄົນທ ກຍາກ ແລະຄວນໄດຮ້ັບການປັບ
ໃຫເ້ຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ທ ກຍາກກວຸ່າ, 
ທ ກຍາກ, ປານກາງ, ທ ລະກິດຂະໜາດໜ້

ອຍ/ຊາວກະສິກອນທ ີ່ມ ລາຍໄດສູ້ງ. 
▪  ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານ

ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການສົົ່ງເສ ມການຜະລິດກະສິກໍາການ
ຄ້າ. 

ຮຸ່ວມໃນ
ການຝຶກ
ອົບຮົມ / 
ກອງປະຊຼຸມ
ຕຸ່າງໆ. 

b) ຫ ັກຖານ
ຂອງກ ຸ່ມ
ຊົນເຜົົ່າທ ີ່ມ 
ສຸ່ວນຮຸ່ວມ
ໃນ (i) ການ
ວາງແຜນນໍາ
ໃຊ້ທ ີ່ດ ນ
ແບບມ ສຸ່ວ
ຮຸ່ວມ
(PLUP), 

(ii) ການ
ສົົ່ງເສ ມກະສິ
ກໍາແບບຍືນ
ຍົງ 
(PSAP) 

(i) ການສ້າງ
ຄວາມອາດ
ສາມາດ, 

(iii) ການ
ຄ ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ 
(VFM) 
ແລະ ການ
ເຮັດສັນຍາ
ຄ ້ມຄອງປາ່
ສະຫງວນ
(VilFoCA)

. 

ປ່າໄມ,້ 
ສົົ່ງເສ ມ
ກະສິກໍາ 
ໂດຍ 
ງົບປະມານ
219,000 
ເອ ໂຣ 

ທ ມປ່າໄມ,້ 
ທ ມ
ສົົ່ງເສ ມ, 
ທ ມປົກ
ປ້ອງ 
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▪ ການຄ ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ບາ້ນ 
(VFM) 

▪ ການເຮັດ
ສັນຍາການ
ຄ ້ມຄອງປາ່
ສະຫງວນ 
(VilFoCA) 

9 ຮັບປະກັນວຸ່າ
ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ
ກົນໄກການແກ້
ໄຂການ
ຮ້ອງທ ກຂອງ
ໂຄງການ 
(GRM) ແລະ

ຄວາມກງັວົນ
ຂອງເຂາົເຈົັ້າໄດ້
ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ.    

▪  ຈ ປະສານງານກົນໄກການແກ້ໄຂຄໍາ

ຮ້ອງທ ກ (GRM) ພາຍໃຕ້ ໜຸ່ວຍງານ

ຄ ້ມຄອງໂຄງການ (PMU) ຕ້ອງໄດ້ຮັບ

ການຝຶກອົບຮົມກຸ່ຽວກບັ GRM 

▪  GRM ຈະຖືກສືີ່ສານກັບທ ກພາກສຸ່ວນ

ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າເປັນ
ສຸ່ວນຫນຶີ່ງຂອງການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງ
ໂຄງການ. 

▪  ຮັບປະກັນ GRM ພິຈາລະນາວທິ ການທ ີ່
ເຫມາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທາໍໃນການ
ຈັດການຄວາມກັງວົນຂອງຊົນເຜົົ່າໃນ
ເຂດໂຄງການ. 

▪  ນໍາໃຊ້ນາຍພາສາຊົນເຜົົ່າສໍາລັບຊຼຸມຊົນ
ທ ກຊົນເຜົົ່າທ ີ່ມ ທກັສະພາສາລາວຕໍໍ່າ. 

▪  ການປະມວນຜົນຄໍາຮ້ອງທ ກ ແລະ
ເອກະສານຕ້ອງລວມເອົາໄລຍະເວລາ
ສະເພາະ ແລະຄໍາໝັັ້ນສັນຍາເພືີ່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕຸ່າງໆ. 

▪  ການຮ້ອງທ ກທງັໝົດຕ້ອງຖືກບນັທຶກ 

(ຈົດໝາຍ, ອ ເມລ,໌ ບັນທຶກການ
ສົນທະນາ) ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ຮຸ່ວມກັນ
, ທາງອ ເລກັໂທຣນິກ ຫ ື ເອກະສານ. 

▪  ທ ມງານປົກປ້ອງຍງັມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ໃນການຕິດຕາມ GRM ແລະສະຫນອງ
ການລາຍງານສະຖານະການຮ້ອງທ ກໃນ
ບົດລາຍງານໂຄງການປົກກະຕິ. 

a) ຫ ັກຖານ
ສະແດງໃຫ້
ເຫັນ, 
ຊົນເຜົົ່າບໍໍ່ໄດ້
ຖືກຍົກເວັັ້ນ
ຢ່າງເປັນ
ລະບົບຈາກ
ການແນະນໍາ
ກົນໄກການ
ແກ້ໄຂການ
ຮ້ອງທ ກ 
(GRM). 

ປີ: 1-4 ລວມເຂົັ້າ
ໃນ
ງົບປະມານ
ຂອງທ ມ
ປົກປອ້ງ 
ໂດຍ
ງົບປະມານ 
219,000 
ເອ ໂຣ 

ທ ມງານ
ປົກປອ້ງ 
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4.2 ຂະບວນການສາ້ງຄວາມເຫນັດ ເຫນັພອ້ມດວ້ຍຄວາມຕືີ່ມຕວົສະໝກັໃຈ ໂດຍໄດຮ້ບັຂໍໍ້ມນູລຸ່ວງໜາ້ (FPIC) 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ FPIC ແມຸ່ນຫນຶີ່ງໃນອົງປະກອບຫ ັກຂອງໂຄງການ. FPIC ບໍໍ່ພຽງແຕຸ່ເປັນເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ຈໍາເປັນກຸ່ອນ ແລະ ໃນ

ລະຫວຸ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕຸ່ຍັງຮັບປະກັນວຸ່າ FPIC ຈະຖືກລວມເອົາກ ຸ່ມຊນົເຜົົ່າຢູ່ໃນບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງ

ໂຄງການ. ແຜນການຄ ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ (ESMP) ໄດ້ລວມເອົາມາດຕະການສະເພາະເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນດາຊົນເຜົົ່າ

ໃນກິດຈະກໍາ 2: ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກິດຈະກໍາ 3 ຂະບວນການ FPIC (ແລະ GRM). ຂະບວນການ FPIC ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ໃນສາມຂັັ້ນຕອນທ ີ່ແຍກກັນ, ເຊິີ່ງເອ ັ້ນວຸ່າ FPIC1, FPIC 2 ແລະ FPIC 3 (ເບິີ່ງຮູບຂ້າງລ ຸ່ມນ ັ້):  

▪ ການປຶກສາຫາລື FPIC1 – ຂະບວນການທ ີ່ໂຄງການເລ ີ່ມຕິດຕໍໍ່ສືີ່ສານ ແລະ ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມກັບຊຼຸມຊົນບັນດາເຜົົ່າຢ່າງເສລ -

ໂດຍບໍໍ່ມ ການຂົົ່ມຂູຸ່, ເພືີ່ອໃຫ້ຊຼຸມຊົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນໂຄງການ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ຄວາມເປັນຫຸ່ວງ ແລະ ຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ພາຍຫ ັງການປຶກສາຫາລືຄັັ້ງທາໍອິດນ ັ້ ໝູຸ່ບາ້ນໄດ້ໃຫ້ເວລາໃນການຊມຶຊັບຂໍໍ້ມູນເປັນເວລາ 2 ອາທິດ. 

▪ FPIC 2 ມ ສຸ່ວນພົວພັນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ - ຫ ງັຈາກ 2 ອາທດິ, ທ ມງານ FPIC ກັບຄືນໄປປກຶສາກັບຜູ້ຕາງຫນ້າທ ີ່ສໍາ

ຄັນຂອງຊົນເຜົົ່າກຸ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ແລະປະເມ ນຄວາມເຕັມໃຈທ ີ່ຈະເຮັດວຽກກບັໂຄງການ. ຖ້າຊຼຸມຊົນມ 

ຄວາມຕັັ້ງໃຈທ ີ່ຈະເຮັດວຽກກບັໂຄງການ, ການວາງແຜນຮຸ່ວມກັນໃນຂັັ້ນຕອນຕໍໍ່ໄປຂອງການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ, ການ

ປຶກສາຫາລ ືແລະການສ້າງຈິດສໍານຶກໃນຂັັ້ນຕອນນ ັ້ກໍໍ່ໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືໃນຂັັ້ນຕອນນ ັ້. 

▪  FPIC 3 ການເຮັດວຽກຮຸ່ວມກນັ -FPIC 3 ເກ ດຂຶັ້ນພາຍຫ ັງບນັດາບ້ານຕຸ່າງໆໄດ້ຕົກລົງເຫັນດ ເປັນອິດສະຫ ະ ແລະ ເຕັມ

ໃຈທ ີ່ຈະເຮັດວຽກກັບໂຄງການ. ນ ັ້ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການຕົກລົງທ ີ່ຈະເຂົັ້າຮຸ່ວມໂຄງການໃນການປຶກສາຫາລື ແລະການປູກຈິດສໍາ
ນຶກ ແລະຫ ັງຈາກນັັ້ນແມຸ່ນ "ພິທ ລົງນາມຢ່າງເປັນທາງການ" ຫ ືຂໍໍ້ຕົກລົງຢ່າງເປັນທາງການເພືີ່ອເຮັດວຽກກັບໂຄງການໄດ້ຖືກ
ລົງນາມ. ຂັັ້ນຕອນນ ັ້ຍັງອະນ ຍາດໃຫຊ້ຼຸມຊົນ / ບ້ານມ ການທົບທວນຄືນ ແລະມ ສິດໃນການເລອືກຖອນຕົວອອກຈາກໂຄງ
ການ ຫ ກືານຮ້ອງຂໃໍຫມ້ ການປຽ່ນແປງກຸ່ຽວກັບເອກະສານ / ຂໍໍ້ຕົກລົງສະເພາະ. 

ຂະບວນການເຫ ົົ່ານ ັ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວຸ່າເປັນວິທ ທ ີ່ມ ປະສິດທິຜົນໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ພົວພັນກັບບັນດາຊົນເຜົົ່າພາຍໃຕ້
ໂຄງການ 1. ໂຄງການ 2, ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈະສືບຕໍໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ FPIC ໃນຄໍາສັົ່ງດຽວກັນ. 
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ຮູບທ  4. ຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ຂັັ້ນບາ້ນ

  
 

ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ຫ ັກການ FPIC ຕໍໍ່ໄປນ ັ້ ແລະ ຫ ກັການເຫ ົົ່ານ ັ້ຍັງຈະປະຕິບັດຕາມໂດຍໂຄງການ 2: 

▪  FPIC ແມຸ່ນເງືີ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນສໍາລັບການເລ ີ່ມຕົັ້ນກິດຈະກໍາໃດໆ. ໂດຍບໍໍ່ມ ການຍິນຍອມເຫັນດ ຈາກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

, ໂຄງການກໍໍ່ບໍໍ່ໄດ້ເລ ີ່ມຢູ່ໃນບ້ານທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ. 

▪  ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ້ອງໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍ, ໂປ່ງໃສ, ຊັດເຈນ, ແລະ ຄົບຖ້ວນກຸ່ຽວກັບຄວາມສຸ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ທ ີ່ອາດມ ຈາກການເຂົັ້າຮຸ່ວມໂຄງການ. ຂໍໍ້ມູນນ ັ້ຕ້ອງມ ທັງຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມສຸ່ຽງຕໍໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການເຂົັ້າ

ເຖິງທ ີ່ດິນ, ປ່າໄມ,້ ເຄືີ່ອງປາ່ຂອງດົງ, ແລະທາງເລອືກໃນການດໍາລງົຊ ວິດອືີ່ນໆ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກບັຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລາຍ

ໄດ້. 

▪ ການສືີ່ສານທງັໂຄງການຕ້ອງເປັນພາສາທ ີ່ຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມເຂົັ້າໃຈ. ລະດັບພາສາລາວຂອງຊຼຸມຊົນແມຸ່ນໄດ້ຖືກປະເມ ນໃນລະຫວຸ່າງ 

FPIC ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບພາສາທ ີ່ໃຊ້ໃນກອງປະຊຼຸມຊຼຸມຊົນ. ຍິີ່ງໄປກວຸ່ານັັ້ນ, "ຄວາມເຂົັ້າໃຈກຸ່ຽວກບັຫົວຂໍໍ້ທ ີ່ສົນທະນາກຸ່ຽວ

ກັບການສໍາຫ ວດຈ ນລະພາກ" ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຫ ັງຈາກກອງປະຊຼຸມທ ກໆຄັັ້ງ.  

▪ ບັນທຶກຂໍໍ້ມູນທງັໝົດຂອງຂະບວນການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ FPIC, ແລະເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຖານຂໍໍ້ມູນເພືີ່ອສືບຕໍໍ່ຕິດຕາມ

ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. ຄວາມຍືດຫຍ ຸ່ນຂອງຂະບວນການຊຸ່ວຍສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະຄວາມເຂົັ້າໃຈເຊິີ່ງກັນ ແລະ
ກັນລະຫວຸ່າງບັນດາພາກສຸ່ວນທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງ. ຖານຂໍໍ້ມູນຂອງບັນທຶກທ ີ່ສ້າງຂຶັ້ນເພືີ່ອບັນທກຶ ແລະ ຕິດຕາມການຍິນຍອມເຫັນດ 

ຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມທງັໝດົໃນລະດັບຊຼຸມຊົນ, ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສຸ່ເພືີ່ອຮັບປະກັນການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງປະຊາຊົນ

P  P 2. FPIC 1

ວາງແຜນສ ົົ່ງເສ  ມກະສ ິກ ໍາ 
ໂດຍອ ງຕາມ“ບ ັນຊ ຂາວ”

ແຈ້ງການຈຸ່າຍເງິນ
ໂບນັດ

ໂອນ ທືນ
 ທືນການລ ົງທ ືນເບ ືັ້ອງຕ ົັ້ນ  

ການຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ຊ ຼຸກຍ ູ້ສ ົົ່ງເສ  ມ  ແລະ 
ເຮ ັດສ ັນຍາການຕະຫ  າດ

ການສ ້າງຕ ັັ້ງທຶນກະສ ິກ ໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ບ ້ານ      

ການຝຶກອ ົບຮ ົມ  ແລະຊ ຼຸກຍ ູ້ສ ົົ່ງເສ  ມ

ບ ັນຊ  ທຶນກະສ ິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ບ ້ານ

ແນວລາວ 
ແມຸ່ຍ ິງ

ທ ມງານ 
ຫກປມ 
ຫຊສມ

ທ ມງານສ ົົ່ງເສ  ມ 
ຫກປມ

ກປສ ກປປ ຮ້ວ ງທຶນການປ່ຽນແປງດ  ນຟ ້າອາກາດ

ໄດ ້ແຜນສ ົົ່ງເສ  ມກະສ ິ
ກ ໍາ

ທຶນຈັດຕັັ້ງປະຕ ິບ ັດການຜະລ ິດກະສ ິ
ກໍາແບບຍ ືນຍ ົງ ປະມານ    

ຕໍໍ່ຄອບຄົວ 

ທຶນຈັດຕັັ້ງປະຕ ິບ ັດແຜນຄ ້ມຄອງປ ່າໄມ ້ບ ້ານ 
ປະຈໍາປ ີ

 ປະມານ       ຕໍໍ່ປ ີ

ທ ມປ່າໄມ້ ຫກປມ
ທ ມສ ົົ່ງເສ  ມ ຫກປມ

ການຈຸ່າຍເງິນໂບນັດ  ຂຶັ້ນກັບພ ືັ້ນທ  ີ່ປ ່າໄມ ້ຕ ົວຈ ິງ ແລະ 
ການປະຕິບ ັດພາຍຫ ັງ   ປີ  ສືບຕໍໍ່ຈ ັດຕັັ້ງປະຕິບ ັດແຜນ
ສົົ່ງເສ  ມກະສ ິກໍາແບບຍ ືນຍ ົງ ແລະ ແຜນຄ ້ມຄອງປ ່າໄມ ້

ບ ້ານ 

ກປສ

ທຶນສ ົມທົບ ຊຸ່ວ ຍ ເຫ ືີ່ອລ ້າ  ສ ໍາລ ັບ ການ
ລ ົງທຶນລ ະບ ົບ ຕ ຸ່ອງໂສ ້ມ ູນຄຸ່າ

ຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ

ການວາງແຜນຄ ້ມຄອງ   
ອະນ  ລ ັກປ່າໄມ້ບ ້ານ

ການຈັດຕ ັັ້ງປະຕ ິບ ັດແຜນ
ສ ົົ່ງເສ  ມກະສ ິກ ໍາແບບຍ ືນຍ ົງ
      ແລະ ແຜນຄ ້ມ
ຄອງ   ອະນ  ລ ັກປ່າໄມ້ບ ້ານ 

ແລະ ແຜນອະນ  ລ ັກ 
      

ຕ ິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມ ນຜ ົນ

 ລວມP MS)ຂ ໍໍ້ຕ ົກລ ົງການຄ ້ມຄອງ   
ອະນ ລ ັກປ່າໄມ້ບ ້ານ         

         

ທ ລະກດິກະສ ິກ ໍາຂະ
ໜາດໜ້ອຍ ແລະ ກາງ

ທ ມງານປ່າໄມ້ 
ຫກປມ

                

ສັນຍາລ ັກ
ຂະບວນການພາຍໃຕ້ ໝາກຜົນ  
ຂະບວນການພາຍໃຕ້ ໝາກຜົນ  
ຂະບວນການພາຍໃຕ້ ໝາກຜົນ  
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ບັນດາເຜົົ່າ, ແມຸ່ຍງິ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄມົອືີ່ນໆ (ກິດຈະກໍາ 3). ການປຶກສາຫາລືໄດ້ເກ ດຂຶັ້ນໃນໄລຍະການອອກແບບ

, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ຂະບວນການ FPIC ທ ີ່ແທ້ຈິງທ ີ່ບັນທຶກໄວ້ຄື: ບຸ່ອນທ ີ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດ ຢ່າງເປັນທາງການ, 

ໄດ້ດໍາເນ ນການຢູ່ໃນແຕຸ່ລະບ້ານ, ເມືີ່ອບັນດາບາ້ນຕັດສິນໃຈເຂົັ້າຮຸ່ວມໂຄງການຫ ືບໍໍ່. 

▪ ຊຼຸມຊົນທ ີ່ໄດປ້ຶກສາຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຫ້ເວລາພຽງພໍເພືີ່ອຊືມຊັບເອົາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສົນທະນາລະຫວຸ່າງກັນໂດຍບໍໍ່ເສຍຄຸ່າຈາກ

ການແຊກແຊງຈາກຝ່າຍລັດ ແລະ/ຫ ື ພະນັກງານໂຄງການ, ແລະອະນ ຍາດໃຫ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົັ້າເອງກຸ່ຽວກັບການ

ເຂົັ້າຮຸ່ວມ. ຊາວບາ້ນໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ມ ຄວາມຄິດເຫັນຄັັ້ງທໍາອິດໃນໄລຍະ "FPIC 1" ໃນບາ້ນ, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ບໍໍ່ວຸ່າຈະ

ເປັນຜົນຂອງ "ການລົງຄະແນນສຽງ" ນ ັ້, ການຕັດສິນໃຈທ ີ່ຈະເຂົັ້າຮຸ່ວມຫ ືບໍໍ່ເຂົັ້າຮຸ່ວມໂຄງການແມຸ່ນຕິດຕໍໍ່ກັບຕົວແທນບ້ານ 

(ຜຸ່ານໂທລະສັບ). 2 ອາທິດຕໍໍ່ມາ, ໂດຍບໍໍ່ມ ການຢ້ຽມຢາມຄັັ້ງທ ສອງ. 

▪  ຖ້າຊຼຸມຊົນມ ຄວາມລັງເລ, ຫ ືຮູ້ສຶກວຸ່າຂໍໍ້ມູນບໍໍ່ພຽງພໍ, ໂຄງການສາມາດຜຸ່ານການເຈລະຈາ 'ຊືີ່ສັດ' ເພືີ່ອສະໜອງເອກະສານເພ ີ່ມ

ເຕ ມເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຕັດສິນໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

▪  ໂຄງສ້າງກົນໄກການຮອ້ງທ ກຖືກນໍາສະເໜ ບໍໍ່ເກ ນການເລ ີ່ມຕົັ້ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫ ັກ (ບໍໍ່ລວມ FPIC 1) 

▪  ເຖິງແມຸ່ນວຸ່າໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດ ພາຍຫ ັງຂະບວນການ FPIC ສໍາເລັດແລ້ວກໍໍ່ຕາມ, ແຕຸ່ກໍໍ່ຍັງມ ໂອກາດໃຫ້ຊາວບາ້ນ

ເລືອກຖອນຕົວອອກຈາກໂຄງການໄດ້ທ ກເວລາ. 

ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລກືຸ່ຽວກບັຂະບວນການສ້າງຄວາມເຫັນດ ເຫັນພ້ອມດ້ວຍຄວາມຕືີ່ມຕົວສະໝັກໃຈໂດຍໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນລຸ່ວງໜ້າ 
(FPIC1) ແມຸ່ນໄດຮ້ັບການປະຕິບັດແຕຸ່ເດືອນ 3 ຫາ ມິຖຼຸນາ 2021 ແລະ ໄດສໍ້າເລັດຢູ່ທງັ 170 ບ້ານເປົັ້າໝາຍໃໝຸ່. ທ ມງານ 

FPIC ໃນ 13 ເມືອງ, ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND) ແລະ ສະຫະພັນແມຸ່ຍິງລາວ (LWU) ຂັັ້ນເມືອງ 

ເຊ ີ່ງໄດ້ຝຶກອົບຮົມກຸ່ຽວກັບຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ FPIC. 

ໃນລະຫວຸ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ FPIC1 ໄດ້ມ ທັງໝົດ 16,328 ສຽງຈາກຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມ, 16,292 ສຽງ, ບໍໍ່ອອກສຽງ 23 ສຽງ, 

ແລະ ງົດອອກສຸ່ຽງ 13 ສຽງ. ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ທງັໝົດ 170 ບ້ານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດ ເຂົັ້າຮຸ່ວມ, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ມ ໜຶີ່ງບາ້ນໄດ້ຖອນ

ຕົວຕໍໍ່ມາຍອ້ນການຂັດແຍ້ງພາຍໃນຂອງຊາວບ້ານກຸ່ຽວກບັພືັ້ນທ ີ່ປ່າຂອງບ້ານ. 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ PSAP ແມຸ່ນອ ງໃສຸ່ຜົນຂອງການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ 2.0 (PLUP 2.0) ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດໃນແຕຸ່ລະບ້ານເປົັ້າໝາຍ. ການຝຶກອົບຮົມວິທ ການ PSAP ໃຫ້ແກຸ່ທ ມງານ PSAP ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ໄດ້ດໍາເນ ນ

ຢູ່ 3 ແຂວງ ໂດຍມ ຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມທງັໝົດ 63 ຄົນ (ຍງິ 19%). 
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5  ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຂອງຊຼຸມຊນົ  

5.1 ພາບລວມ 

ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດບ້ານແມຸ່ນໄດຮ້ັບການນໍາໃຊທ້ົົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ປະເທດມ ປະສົບການມາແຕຸ່ດົນນານ
ໃນການສ້າງແຜນການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ, ກາໍນົດການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນຂອງບ້ານ. ປ່າໄມ້ບ້ານຍງັຖືກຝງັຢູ່ໃນນິຕິກໍາທ ີ່

ກຸ່ຽວຂອ້ງກບັການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ແລະການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ,້ ແລະໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນຢ່າງເປນັທາງການໃນຕົັ້ນຊຼຸມປ ີ 1990. 

ລັດຖະບານ, ກົມປາ່ໄມ ້ໄດມ້ ການພັດທະນາບົດແນະນໍາຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໃນປັດຈ ບັນ 

ແລະ ຫວຸ່າງມໍໍ່ໆມານ ັ້ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດແນະນໍາຂອງກົມຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ສະບັບເລກທ  1476: ແຜນການຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ບ້ານ 

(VRMP) ສະບັບເລກທ  1477: ຄູຸ່ມືແຜນການຄ ້ມຄອງປາ່ໄມບ້້ານ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2016. ຄໍາແນະນໍາເຫ ົົ່ານ ັ້ລວມມ ຄໍາ

ແນະນໍາກຸ່ຽວກັບການວາງແຜນການຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້ບ້ານ ແລະ ສັນຍາອະນ ລກັ (VFMCC) ແລະ ການຄອບຄອງປະເພນ  (CT). 

ຄໍາແນະນໍາຕໍໍ່ມາໄດ້ຖືກລວມເຂົັ້າໃນກົດຫມາຍປ່າໄມ້ 2019 (Art.39) ເປັນວທິ ການຄ ້ມຄອງລະດັບຊຼຸມຊົນ. VFMP ກາໍນົດສິດ 

ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຊາວບາ້ນໃນການຄ ້ມຄອງປາ່ຂອງບາ້ນ ໃນໄລຍະການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດສັນທ ີ່ດິນ 
(PLUPLA) ລວມທງັການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ປ່າໄມ້ພາຍໃນເຂດຄ ້ມຄອງຂອງບາ້ນ ເຊິີ່ງດໍາເນ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 

ພືັ້ນທ ີ່ປາ່ປອ້ງກັນ, ປາ່ອະນ ລັກ ແລະ ປາ່ຜະລິດ (ເບິີ່ງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປ່າໄມ,້ ມາດຕາ 120 ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພ ີ່ມເຕ ມ). ລາຍ

ລະອຽດຂໍໍ້ຕົກລງົຂອງ ການວາງແຜນຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ບາ້ນ/ການວາງແຜນການຄ ມ້ຄອງປາ່ໄມ້ບ້ານ ແລະ ສັນຍາອະນ ລັກ 

(VFMP/VFMCC) ລະຫວຸ່າງບາ້ນ ແລະ ລັດຖະບານກຸ່ຽວກບັການຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງລັດຖະບານກຸ່ຽວກບັສິດຂອງບ້ານ

ທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊປ້່າໄມ ້(ໄມ້ ແລະ ເຄືີ່ອງປາ່ຂອງດົງ) ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. VFMCC ແມຸ່ນຄ ້ມຄອງໂດຍປະມວນ

ກົດໝາຍແພຸ່ງຂອງລາວ ແລະ ສິດຄອບຄອງປ່າຕາມປະເພນ ທ ີ່ລວມຢູ່ໃນສັນຍາໝາຍເຖິງການຮັບຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ. ມັນເປັນສິີ່ງ 
ສໍາຄັນຫ າຍທ ີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວຸ່າ VFMP/VFMCC ບໍໍ່ໄດ້ຍຶດເອົາລະບົບການຄອບຄອງປາ່ໄມ້ຕາມປະເພນ ໃນລັກສະນະທ ີ່ ເໝາະ 

ສົມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ດ້ວຍເຫດຜົນຫ າຍຢ່າງ. VFMP ບໍໍ່ໄດ້ລວມເອົາລະບົບການຄອບຄອງປະເພນ ຈໍານວນເທົົ່າໃດທ ີ່ຈັດ

ແບຸ່ງຕາມກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ/ຊາວກະສິກອນ ຫ ືວິທ ທ ີ່ຊາວກະສິກອນເບິີ່ງສະພາບແວດລ້ອມອອ້ມຂ້າງເຂົາເຈົັ້າ. 

ອ ງໃສຸ່ປືັ້ມຄູຸ່ມື ແລະ ເຄືີ່ອງມຂືອງການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ີ່ດ ນແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ (PLUP) ສະບັບປັບປ ງ, ໂຄງການຊຸ່ວຍບາ້ນເປົັ້າໝ

າຍໃນການສ້າງຕັັ້ງປາ່ໄມຂ້ອງບາ້ນ ແລະ ສ້າງແຜນກິດຈະກໍາສົົ່ງເສ ມກະສິກໍາແບບຍືນຍງົ (PSAP), ສັນຍາອະນ ລັກປາ່ໄມບ້້ານ 

(VilFoCA) ຫ ື ແຜນການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ບາ້ນ (VFMPs). ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ີ່ດ ນແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ (PLUP), ສັນຍາ

ອະນ ລັກປ່າໄມ້ບາ້ນ (VilFoCA) ແລະ ການວາງແຜນຄ ້ມຄອງປາ່ໄມບ້້ານ (VFMPs) ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມໃນການພັດທະນາແຜນທ ີ່

ປ່າໄມ້ບາ້ນຢ່າງລະອຽດ, ລະບຽບການຂອງບາ້ນ, ແລະເຊັນສັນຍາການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ບາ້ນ. 
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5.3 ຄວາມປະທບັໃຈຈາກໂຄງການໄລຍະທ  1 ແລະ ບດົຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດສ້າໍລບັ ໂຄງການໄລຍະທ  2  

ວິທ ການພາຍໃຕ້ໂຄງການໄລຍະທ  1 ພົບເຫັນວຸ່າມ ຄວາມເຫມາະສົມຫ າຍ, ຈະຖືກຈໍາລອງ ແລະ ຂະຫຍາຍພາຍໃຕ້ໂຄງການໄລຍະ

ທ  2. ການຊຸ່ວຍເຫ ອືດ້ານວິຊາການໄດ້ຖືກລວມເຂົັ້າພາຍໃຕ້ ອງົປະກອບ 2, ສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກໂຄງການໄລຍະທ  

1 ທ ີ່ຕ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍເພ ີ່ມເຕ ມເພືີ່ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮັບຮອງເອົາກິດຈະກໍາການ
ສົົ່ງເສ ມກະສິກໍາແບບຍືນຍງົ ໂດຍບໍໍ່ທໍາລາຍປາ່ໄມ້ (PSAP). ຈາກການສຸ່ອງແສງກຸ່ຽວກບັກິດຈະກາໍທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກັບປາ່ໄມ້ພົບວຸ່າ

ວິທ ການແມຸ່ນເຫມາະສົມ ແລະ ຄວນຈະສືບຕໍໍ່. ສໍາລັບຂໍໍ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມ, ເບິີ່ງບົດທ  6 ຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 2a ທ ີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດລະດັບກິດຈະກໍາກຸ່ຽວກັບບົດຮຽນຈາກໂຄງການໄລຍະທ  2.  

6  ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການປກຶສາຫາລື ແລະ ແຜນການຮຸ່ວມມໃືນອະນາຄດົ 

6.1 ການປກຶສາຫາລຂືອງຊນົເຜົົ່າໃນການພັດທະນາໂຄງການ ແຜນປະຕບິດັວຽກງານເຣດຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ການ
ຫ ຼຸດຜຸ່ອນອາຍພດິເຮອືນແກວ້ 

ກຸ່ຽວກັບການປກຶສາຫາລືໃນແງຸ່ຂອງການອອກແບບແຜນປະຕິບັດງານ REDD+ ຂອງແຂວງ (PRAPS) ແລະ ໂຄງການ 

ຫ ຼຸດຜຸ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ຂະບວນການປກຶສາຫາລທື ີ່ກວາ້ງຂວາງໄດ້ເກ ດຂຶັ້ນ, ໃນນັັ້ນມ  ຊາຍ ແລະ ຍງິຈາກຢ່າງຫນ້ອຍ 23 

ຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆໄດ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມ (ເບິີ່ງຮບູຂ້າງລ ຸ່ມນ ັ້).  
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ຮູບທ  5. ອົງປະກອບຂອງຊົນເຜົົ່າໃນເຂດໂຄງການ ຫ ຼຸດຜຸ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ 

ລດ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ 
6 ແຂວງພາກເໜືອ  

ຫົວພັນ ຫ ວງພະບາງ ໄຊຍະບູລ  ຫ ວງນໍ້າທາ ບໍໍ່ແກ້ວ ອ ດົມໄຊ 
ກ ຸ່ມທ ີ່ໃຊ້ພາສາຊົນເຜົົ່າ ລາວ-ໄຕ  

1 ລາວ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 ໄຕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 ລືັ້   ✓ ✓ X     

4 ຢວນ (ລູມານ, ຢວນ)   ✓ ✓ ✓ ✓   

5 ຢາງ       ✓   ✓ 
6 ໄຕ ນື       ✓     

ກ ຸ່ມທ ີ່ໃຊ້ພາສາຊົນເຜົົ່າ ມອນ-ຂະແມ 
7 ຂະມ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
8 ປ່ອງ ✓           

9 ຊິງມູນ ✓           

10 ໂມຍ ✓           

11 ແທນ   ✓         

12 ບ ດ       ✓     

13 ລະແມດ       ✓ ✓ ✓ 
14 ສາມຕາວ       ✓ ✓   

15 ອາຂຸ່າ       ✓ ✓ ✓ 
16 ໄປຣ     X       

ກ ຸ່ມທ ີ່ໃຊ້ພາສາຊົນເຜົົ່າ ມົັ້ງ-ມຽນ 
17 ມົັ້ງ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
18 ອ ມຽນ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ກ ຸ່ມທ ີ່ໃຊ້ພາສາຊົນເຜົົ່າ ຈ ນ-ຕ ເບດ 
19 ພູນ້ອຍ   ✓   ✓ ✓ ✓ 
20 ຫໍໍ້   ✓   ✓ ✓ ✓ 
21 ສິລາ       ✓     

22 ລາຫ          ✓   

23 ລານແຕນ       X     
ລວມ: ລວມໃນຕາຕາລາງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ (ອ ງຕາມແຜນດໍາ

ເນ ນງານ ເຣດ ຂັັ້ນແຂວງ) 
8 11 7 (ຫ ື 8) 16 (ຫ ື 18) 12 10 

 

X ກ ຸ່ມພິເສດໃນແຜນປະຕິບັດງານ ເຣດ ຂັັ້ນແຂວງ ເຊິີ່ງໃນແຂວງໄຊຍະບູລ  ເຜົົ່າລູມານ ແລະ ຢວນ   

  ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ໄດ້ມ ການປຶກສາຫາລື ໃນກ ຸ່ມບ້ານໃນໄລຍະປະຕິບັດງານ ເຣດ ຂັັ້ນແຂວງ   

 
ແຫ ຸ່ງຂໍໍ້ມູນ: ເອກະສານແຜນງານຫ ຼຸດຜຸ່ອນອາຍພິດ, ຕາຕາລາງທ  1 ESIA ສໍາລັບໂຄງການ 1 
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6.2 ການປກຶສາຫາລຂືອງຊນົເຜົົ່າໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັໂຄງການ 1 

6.2.1 ການພັດທະນາໂຄງການທ  1 

ໃນການສ້າງແຜນງານ ຂອງກອງທຶນພູມອາຫາກສ ຂຽວ ແລະ ໂຄງການທ  1 ແມຸ່ນໄດ້ລວບລວມຂໍໍ້ມູນຈາກການປກຶສາຫາລືກັບ

ບັນດາຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆ ໃນຂງົເຂດໂຄງການ (ເຊັົ່ນ: 6 ແຂວງພາກເໜືອ) ເພືີ່ອແຈ້ງການພັດທະນາຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, 

ຂັັ້ນຕອນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍ, ແລະ

ແຜນການຄ ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ (ESMP) ສໍາລັບ FP117. ສ ີ່ງດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ປະກອບມ  ການປຶກສາຫາລືກັບ ອ ານາດ

ການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ລວມທງັຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ສະຫະພັນແມຸ່ຍິງລາວ (LWU) ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ (LFNC), 

ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບ ບັນດາບາ້ນ ພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ. ບາ້ນທ ີ່ໄດປ້ຶກສາ ມ ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍິງ ທ ີ່ມາຈາກກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າລາວລ ຸ່ມ, 

ຂະມ , ແລະ ເຜົົ່າມົັ້ງ, ທ ີ່ປະກອບດ້ວຍເປັນ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ໃຫຍຸ່ທ ີ່ສ ດໃນພາກພືັ້ນ. ໃນລະດັບບາ້ນ, ໄດ້ມ ການປກຶສາຫາລື ເປັນເວລາ 

1-2 ຊົົ່ວໂມງ, ໂດຍນໍາໃຊ້ ການສໍາພາດແບບເຄິີ່ງໂຄງສ້າງ ກັບ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍງິໃນບາ້ນ. ສໍາລັບການແປພາສາເປັນພາສາ

ທ້ອງຖິີ່ນ ແມຸ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ພະນັກງານໂຄງການ, ພະນັກງານລັດ ແລະ ຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມກອງປະຊຼຸມ. ການປກຶສາ

ຫາລໄືດ້ຖືກດໍາເນ ນໃນລັກສະນະທ ີ່ອຸ່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທາໍ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ. ຂໍໍ້ມູນໄດຮ້ັບການສືີ່ສານຢ່າງມ ປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ຄໍາຄິດຄາໍເຫັນສະຫນອງໃຫໂ້ດຍຊຼຸມຊົນ ແລະ ຊົນເຜົົ່າໃນພາສາຂອງຕົນ.     

ຊາວບ້ານທ ີ່ປຶກສາໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນໂຄງການ. ພວກເຂົາໄດ້ຢັັ້ງຢືນວຸ່າ ເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມຕັັ້ງໃຈຂອງແຜນງານ, 

ແລະ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງຄົບຖ້ວນເຖິງຄວາມຕັັ້ງໃຈໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ການຄ ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ. ຊາວບ້ານທ ີ່
ປຶກສາໄດ້ສະເໜ ຫ າຍກິດຈະກໍາກັບທ ມງານປະເມ ນໃນລະຫວຸ່າງການສົນທະນາກຸ່ຽວກັບການເຮັດກະສິກໍາທ ີ່ບໍໍ່ມ ການທໍາລາຍ

ປ່າໄມ້, ແລະ ເຂົາເຈົັ້າສະແດງຄວາມເຕັມໃຈທ ີ່ຈະຄົັ້ນຫາທາງເລືອກໃນການຜະລິດກະສິກໍາທ ີ່ຫມັັ້ນຄົງ. ໂຄງການເຮັດໃຫ້ການ

ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ, ໂດຍອ ງໃສຸ່ຫ ັກການຂອງ ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ເພືີ່ອຄວາມເຫັນດ ເຫັນພ້ອມ ດ້ວຍ

ຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍໍ້ມ ນລຸ່ວງໜ້າ (FPIC), ເຂົັ້າໃຈວຸ່າຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງໂຄງການ

ແລະ ກິດຈະກໍາ, ແລະ ສະໜອງການສືີ່ສານສອງທາງຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ພ້ອມການເຜ ຍແຜຸ່ຂໍໍ້ມູນຂຸ່າວສານ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງສະຫນອງວິທ 

ການທ ີ່ຊຸ່ວຍໃຫ້ຊຼຸມຊົນສາມາດຮຸ່ວມກັນອອກແບບການເຂົັ້າເຖິງ ເຊິີ່ງອ ງໃສຸ່ສະພາບການທ້ອງຖິີ່ນ, ບູລິມະສິດ ແລະ ຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົັ້າ (ເຊັົ່ນ: ໂດຍຜຸ່ານການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ, ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນການຄ ້ມ

ຄອງແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ). 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ໄດກຸ້່າວມາໃນຫົວຂໍໍ້ຍຸ່ອຍທ ີ່ຜຸ່ານມາ, ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປກຶສາຫາລືກຸ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນເພ ີ່ມ

ເຕ ມທ ີ່ຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສຸ່ເປັນພິເສດພາຍໃນແຜນພັດທະນາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ແຜນການຄ ້ມຄອງສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: 



49 
 

•  ການເຂົັ້າເຖງິທ ີ່ດນິ ແລະ ປາ່ໄມ:້ ການເຂົັ້າເຖງິທ ີ່ດິນ ກາຍເປັນບັນຫານໍາໜ້າໃນຂົງເຂດຂອງໂຄງການ. ຊາວບ້ານສາມາດ

ຮັບປະກັນທ ີ່ດິນຂອງເຂາົເຈົັ້າໄດ້ ຖ້າພວກເຂົາເລືອກເຮັດໄຮຸ່ປູກເຂົັ້າ ໃນຂະນະທ ີ່ການເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ ແລະ ການເກັບກູ້
ເຄືີ່ອງປາ່ຂອງດົງ ແມຸ່ນຖືກຈໍາກັດໂດຍນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ມັນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນທ ີ່ໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອປົກປັກຮັກສາການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງເຂາົເຈົັ້າ. 

•  ອ ປະສກັທາງດາ້ນພາສາ: ເຖິງວຸ່າສະມາຊິກຫ າຍຊົນເຜົົ່າຈະເຂົັ້າໃຈ ແລະ ເວົັ້າພາສາລາວໄດ້ກໍໍ່ຕາມ, ແຕຸ່ການປຶກສາຫາລືກຸ່ຽວ

ກັບ ການຄ ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນສາມບ້ານພາຍໃນສາມແຂວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການໃຊ້ນາຍພາສາໃນກອງ
ປະຊຼຸມບາ້ນ. ອ ປະສັກທາງພາສາອາດຈະຈໍາກັດຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແລະ ສືບຕໍໍ່ຂັດຂວາງການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຢ່າງ
ຫ້າວຫັນໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ພວກເຂົາເຈົັ້າຍງັໄດ້ຮັບການເປີດເຜ ຍພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະ ມ ຄວາມຮັບຮູ້ຈໍາກັດກຸ່ຽວ
ກັບສິດທິ ແລະ ທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງໄດ້ຖືກເນັັ້ນໃຫ້ເຫັນເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈນະໂຍບາຍ

ຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບ (ລວມທັງກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຮ້ອງທ ກຂອງ

ໂຄງການ). 

•  ບດົບາດແມຸ່ຍງິໃນການພດັທະນາຊ ວດິການເປນັຢູ:່ ກິດຈະກາໍຂອງໂຄງການສາມາດສົົ່ງຜົນໃຫ້ມ ການປ່ຽນແປງໃນການ

ປະຕິບັດກະສິກໍາ, ເຊິີ່ງສາມາດປ່ຽນແປງບົດບາດຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍິງ. ບັນດາຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມໃຫຂ້ໍໍ້ສັງເກດວຸ່າ: ໃນຂະນະທ ີ່

ບັນດາຊົນເຜົົ່າສຸ່ວນຫ າຍໄດພັ້ກຜຸ່ອນພາຍຫ ັງການເກັບກຸ່ຽວເຂົັ້າໃນເດືອນທັນວາ ຫາ ເດືອນເມສານ ັ້, ແມຸ່ຍິງໄດເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມການ

ເຄືີ່ອນໄຫວອືີ່ນໆນັບມືັ້ນັບເພ ີ່ມຂຶັ້ນ, ໃນນັັ້ນມ ການຖາງຫຍາ້ເພືີ່ອປກູຢາງພາລາ ແລະ ໃບໝາກນັດ, ການກະກຽມ ແລະ ປກູ

ສາລ , ການເກັບກຸ່ຽວຖົົ່ວເຫ ອືງ ແລະ ດອກແຂມ, ປກູພືດຜັກລະດູແລ້ງຕາມແຄມແມຸ່ນ້ໍາ ແລະ ຕາມສວນຄົວ. ໃນຂະນະດຽວ

ກັນ ຜູ້ຊາຍໄດເ້ຮັດວຽກງານເກັບກູຫ້ຍ້າ ແລະ ການກະກຽມດິນ. ແຜນການປະຕິບັດທາງເພດຂອງໂຄງການໄດຮ້ັບປະກັນວຸ່າ

ເພດແມຸ່ນອົງປະກອບການຕັດຕໍໍ່ໃນໂຄງການ, ແລະຍງັໄດຊ້ ັ້ແຈງຕືີ່ມອ ກການຕິດຕາມແຜນການປະຕິບດັການຍິງຊາຍ , ເຮັດ

ໃຫກ້ານຄ ້ມຄອງໂຄງການທ ີ່ອຸ່ອນໄຫວຕໍໍ່ຄວາມສະເໝ ພາບທາງເພດ ແລະ ການປັບຕົວໄດ.້  

•  ບັນຫາສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: ຢູ່ໃນບາ້ນທ ີ່ປຶກສາສຸ່ວນໃຫຍຸ່ໄດ້ລາຍງານວຸ່າເຂາົເຈົັ້າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາຂາ້

ແມງໄມ້ເພືີ່ອຄວບຄ ມວັດສະພືດ ແລະ ຂ້າແມງໄມ.້ ຊາວບ້ານ ຈາໍນວນໜຶີ່ງ ເວົັ້າວຸ່າ ມັນເປັນ ເງືີ່ອນໄຂ ໃນ ສັນຍາ ປູກຝັງ 
ກັບ ນັກລງົທຶນ ຈ ນ ທ ີ່ ກາໍນົດວຸ່າ ເຂົາເຈົັ້າ ໄດ້ຕົກລງົ ໃຊ ້ສານເຄມ  ເພືີ່ອ ຄວບຄ ມ ຄ ນນະພາບ ພືດ. ນອກຈາກນ ັ້ຢາຂາ້
ຫຍ້າ ແລະຢາຂ້າແມງໄມ້ສາມາດຊືັ້ໄດ້ງຸ່າຍໃນຮາ້ນຄ້ານ້ອຍໆ. ປະຊົນຊົນສຸ່ວນໜຶີ່ງຍັງມ ຄວາມຮັບຮູ້ທ ີ່ຂ້ອນຂ້າງຈໍາກັດກຸ່ຽວ

ກັບຜົນກະທົບທາງລບົຕໍໍ່ສ ຂະພາບ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມຈາກການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ທ ີ່ບໍໍ່ເໝາະສົມ, ແລະ ມັກຈະມ ການນໍາໃຊ້ 

ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມລະມັດລະວງັ ດ້ານຄວາມປອດໄພທ ີ່ເໝາະສົມ (ຕາມທ ີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ESIA). ໃນຂະນະທ ີ່

ຊາວບ້ານຈໍານວນຫ າຍບໍໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມຫ ືສ ຂະພາບຍອ້ນການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ກະເສດ 

(ຍົກເວັັ້ນການປູກກ້ວຍ, ເຊິີ່ງຫ າຍບ້ານໄດ້ຍິນເລືີ່ອງຂອງຄົນທ ີ່ເຮັດວຽກໃນສວນກ້ວຍມ ບັນຫາສ ຂະພາບ), ໄດ້ມ ການປຶກສາ

ຫາລືວຸ່ານ ັ້ແມຸ່ນບັນຫາຢູ່ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ. 
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6.2.2 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະທ  1 

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1, ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື FPIC1 ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຕຸ່ເດືອນມ ນາ ຫາ ເດືອນມິຖຼຸນາ 2021 ແລະ ໄດ້ສໍາ

ເລັດໃນ 170 ບ້ານ. ທ ມງານ FPIC ໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນຢູ່ໃນ 13 ເມືອງ, ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານເມືອງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ 

ສະຫະພັນແມຸ່ຍິງລາວ. ສະມາຊິກທັງໝົດຂອງທ ມ FPIC ໄດ້ຮັບການຝກຶອົບຮມົກຸ່ຽວກັບຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ FPIC 

ພ້ອມທັງກົນໄກການແກໄ້ຂບັນດາກົນໄກ.  

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ FPIC1 ໃນລະດັບບ້ານແມຸ່ນສ ມໃສຸ່ການສະໜອງຂໍໍ້ມູນທ ີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊຸ່ວຍໃຫ້ຊຼຸມຊົນບັນດາເຜົົ່າໄດ້ດູດ

ຊຶມ ແລະ ຄິດກຸ່ຽວກັບໂຄງການ, ຊ ັ້ແຈງ ແລະ ປຶກສາຫາລືກຸ່ຽວກບັຜົນສະທ້ອນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມສໍາຄັນ

ຂອງປ່າໄມ ້ແລະ ທ ີ່ສໍາຄັນທ ີ່ສ ດກຸ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການເປັນຢູ່. ການວາງແຜນ FPIC ແລະ ກອງປະຊຼຸມຊຼຸມຊົນ ແລະ ກິດ

ຈະກໍາອືີ່ນໆຂອງບາ້ນ ແມຸ່ນຖືກປະຕິບັດ ດ້ວຍການເຂົັ້າໄປຫາ ຕົວແທນຂອງສະຫະພັນແມຸ່ຍິງບ້ານ ແລະ ຕົວແທນອືີ່ນໆ ຂອງ ບາ້ນ 
ຕາມວັນເວລາ ແລະ ເວລາທ ີ່ເຫມາະສົມ. 

ດັົ່ງທ ີ່ໄດອ້ະທິບາຍໄວ້ ຢູ່ໃນບົດທ  4.2, ມ  3 ຂະບວນການ FPIC ທ ີ່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕະຫ ອດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

ໂຄງການ 1 ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ FPIC1 ຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນ 170 ບ້ານຂອງແຂວງໄຊຍະບູລ , ຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 

ແລະ ສາມາດມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມໂດຍສະເລຸ່ຍ 54% ຂອງແມຸ່ຍງິ (59% ຢູ່ໄຊຍະບູລ , 55% ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ 49% ແຂວງ

ຫົວພັນ). ຈໍານວນຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມທັງໝົດ, 56% ເປັນກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ທ ີ່ບໍໍ່ແມຸ່ນກ ຸ່ມພາສາລາວລ ຸ່ມ (29% ຂະມ , 11% ມອນ-ຂະແມ, 

ບໍໍ່ແມຸ່ນຂະມ , 6% ໄຕ, ແລະ 10% ອືີ່ນໆ, ບໍໍ່ໄດ້ລະບ ). 

ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ທັງໝົດ 170 ບາ້ນ ໄດ້ຕົກລົງເຂົັ້າຮຸ່ວມໂຄງການ, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ມ ໜຶີ່ງບາ້ນໃນເມືອງໂພນທອງ (ຫ ວງພະບາງ) 

ໄດ້ຖອນຕົວອອກ ເນືີ່ອງຈາກຊາວບ້ານມ  “ຂໍໍ້ຂັດແຍຸ່ງພາຍໃນກຸ່ຽວກັບພືັ້ນທ ີ່ປ່າຂອງບ້ານ”. ຕໍໍ່ມາໜຸ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຂັັ້ນ

ເມືອງ (DPMU) ໄດ້ລວມເອົາບາ້ນໃໝຸ່ຕືີ່ມອ ກ, ບຸ່ອນທ ີ່ມ ການສືບຕໍໍ່ເຮັດ ຂະບວນການ FPIC. ສະນັັ້ນ, ຈໍານວນບ້ານທງັໝົດ

ແມຸ່ນ 170 ບາ້ນ. 

ບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກໂຄງການ 1 ແນະນໍາວຸ່າຄວາມເຂົັ້າໃຈຜິດສາມາດເກ ດຂຶັ້ນໃນລະຫວຸ່າງ FPIC 2 & 3. ຄວາມເຂົັ້າໃຈ

ຜິດມັກຈະກຸ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາຄ ມ້ຄອງປາ່ໄມ້ບ້ານ VFM ໂດຍສະເພາະ, ກຸ່ຽວກັບການຈຸ່າຍເງິນຜົນງານ ແລະ ເງິນສໍາລບັການເຮັດ

ວຽກ. ສິີ່ງດັົ່ງກຸ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫໂ້ຄງການເອາົໃຈໃສຸ່ຕືີ່ມອ ກກຸ່ຽວກບັການສະໜອງຂໍໍ້ມູນທ ີ່ຖືກຕ້ອງ, ເອົາໃຈໃສຸ່ກັບນາຍພາສາບັນດາ

ເຜົົ່າ, ສືບຕໍໍ່ອະທິບາຍ ແລະ ຊ ັ້ແຈງຄວາມຕັັ້ງໃຈຂອງໂຄງການ. ໂຄງການໄດ້ປບັປ ງວທິ ການປຶກສາຫາລືແລະຂັັ້ນຕອນການເຜ ຍແຜຸ່ຂໍໍ້

ມູນຂຸ່າວສານ, ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ ທ ີ່ຢູ່ພາຍໃນ ທັງໂຄງການ 1 ແລະ 2. 

6.3 ຜນົການປກຶສາຫາລືຂອງຊນົເຜົົ່າໃນການພັດທະນາໂຄງການໄລຍະທ  2 

ໄດຈັ້ດການປຶກສາຫາລືເພ ີ່ມຕືີ່ມ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາໂຄງການ 2, ໄດ້ຈັດການປຶກສາຫາລືກບັພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ. ຮູບແບບການປຶກສາຫາລືທ ີ່ຫ າກຫ າຍ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ ້ໃນຊຸ່ວງໄລຍະ ການສ້າງລາຍ
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ລະອຽດ ບົດສະເຫນ ຂທໍຶນ ລວມທັງ ກອງປະຊຼຸມແບບຫນຶີ່ງຕໍໍ່ຫນຶີ່ງ, ກອງປະຊຼຸມວິຊາການ, ກອງປະຊຼຸມຢູ່ຂັັ້ນທອ້ງຖິີ່ນກັບບ້ານ ແລະ 

ການສົນທະນາ ທ ີ່ເນັັ້ນເປັນກ ຸ່ມ (ໃຫເ້ບິີ່ງແຜນການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ຂອງ ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 7a  ສໍາລັບ 

ການທົບທວນຄືນ ລາຍລະອຽດເພ ີ່ມຕືີ່ມ). ໄດເ້ອາົໃຈໃສຸ່ ຮັບປະກນັ ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ຂອງ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ຈາກບັນດາກ ຸ່ມຊົນ

ເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກຫ າຍ ໃນການປກຶສາຫາລທື ກຂັັ້ນ, ນັບຕັັ້ງແຕຸ່ລະດັບຊາດ ລງົຮອດທອ້ງຖິີ່ນ. 

ມ ຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມທັງໝົດ 582 ຄົນ (ຍິງ 30%; ໃນຕາຕະລາງ 4).32 ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມທັງໝົດ, ມ  300 ຄົນ ທ ີ່ເປັນຊົນເຜົົ່າ

ລາວ-ລ ຸ່ມ, 173 ຄົນ ເປັນຊົນເຜົົ່າທ ີ່ບໍໍ່ແມຸ່ນກ ຸ່ມພາສາລາວລ ຸ່ມ (ລວມທງັຂະມ , ມົັ້ງ ແລະ ອືີ່ນໆ), 17 ຄົນ ແມຸ່ນເປັນຄົນຖືສັນຊາດ

ຕຸ່າງປະເທດ. ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການ LFND ໄດ້ຖືກເຊ ນເຂົັ້າຮຸ່ວມກອງປະຊຼຸມ ທ ີ່ຈັດຂືັ້ນຢູ່ໝົດທ ກແຂວງ, ແລະ ໄດປ້ຶກສາຫາລ ື

ຢູ່ໃນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຢູ່ບາງເມືອງ ພາຍໃນແຂວງ ບໍໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບລູ .   

ການປຶກສາຫາລື ສໍາລັບໂຄງການ 2, ໂດຍສະເພາະທ ີ່ສ ມໃສຸ່ ESGP, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການປກົປ້ອງ, ໄດລ້ວມມ  ການປກຶສາ

ຫາລືກບັ ອາໍນາດການປົກຂອງລດັ ໃນທ ກລະດັບ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກບັ  ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ ແລະ ຊາວບາ້ນ (ໃຫເ້ບິີ່ງຂາ້ງລ ຸ່ມ

ນ ັ້).  

ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສງັຄົມ (CSO) 

ໄດ້ມ ການປຶກສາຫາລກືັບ 9 ອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ (CSOs) ທ ີ່ເຮັດວຽກ ກຸ່ຽວກັບ ການເອົາສັງຄົມເຂົັ້າຮຸ່ວມ (ເຊັົ່ນ: 

ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ, ສະມາຄມົພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ພັນທະມິດພັດທະນາສັງຄົມ, ແມຸ່ຍ ງຮຸ່ວມ

ໃຈພັດທະນາ ແລະ ອືີ່ນໆ).33 CSO ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບປະກັນ ໃຫ້ມ ການຊຸ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ ທ ີ່

ພຽງພໍສໍາ ລັບຊຼຸມຊົນ, ແລະ ລະບົບການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນໄລຍະຍາວ. ການເພ ີ່ມທະວ ການສ ມໃສຸ່ ການປັບຕົວເຂົັ້າກບັ 

ການປຽ່ນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດແບບມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ຂອງໂຄງການ ແມຸ່ນໄດຮ້ັບ ເປັນຢ່າງດ , ໃນຂະນະທ ີ່ 

ຊຼຸມຊົນ ຄວນເປັນຈ ດໃຈກາງ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມເຫ ົົ່ານ ັ້ ທ ີ່ລວມມ  ການສະໜັບສະໜູນໃຫເ້ຂົາເຈົັ້າພັດທະນາຊ ວິດການເປັນຢູ່ 
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມ ຊ ວິດການເປນັຢູ່ ທ ີ່ສາມາດຟືັ້ນຕົວໄດ ້ຫ າຍຂືັ້ນ. ຄວາມຮູທ້້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພູມປນັຍາ ແບບດັັ້ງເດ ມ ຄວນຖືກກໍາ

ນົດຢູ່ໃນແຜນ, ມ ການແບຸ່ງປັນ, ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ໂດຍອ ງໃສຸ່ ຈ ດທ ີ່ຕັັ້ງ ທ ີ່ທ ີ່ເຫມາະສົມ. ເຂາົເຈົັ້າໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ຄວາມສໍາ

ຄັນ ຂອງ ການສະໜອງ ການຝກຶອົບຮົມ ແລະ ຂໍໍ້ມູນຂຸ່າວສານ ທ ີ່ເປັນພາສາທອ້ງຖິີ່ນ, ແລະ ແບຸ່ງປັນ ຫ ັກການປະຕິບັດທ ີ່ດ ທ ີ່ສ ດ 

ຈາກປະສົບການຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ (ເບິີ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7a ກຸ່ຽວກັບ FP). 

   

 
32 This figure is not indicative of the total number of people who participated, as some participants may have participated in more than one 

consultation or workshop.  
33 For more information, refer to the Project’s Stakeholder Engagement Plan in FP Annex 7. 
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ຕາຕະລາງ 2. ພາບລວມຂອງການປຶກສາຫາລື ກັບ ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອສະຫນັບສະຫນູນ ການກະກຽມ ບົດນໍາສະເໜ ຫາ GCF 

ລາຍລະອຽດ ຂອງການ
ປຶກສາຫາລ ື

ວນັທ  ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ ທ ີ່ໄດເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ 

ຈໍານວນຜູເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ ຊົນເຜົົ່າ 

ລວມ ຊາຍ ຍ ງ 

ທ ີ່ເປນັກ ຸ່ມ
ພາສາລາວ

ລ ຸ່ມ 

ທ ີ່ບໍໍ່
ແມຸ່ນ
ກ ຸ່ມ
ພາສາ
ລາວລ ຸ່ມ 

ສັນຊາດ
ຕຸ່າງປະເທດ 

1. ກອງປະຊຼຸມເລ ີ່ມຕົັ້ນການ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ 

ຂອງ GCF ແລະ ການສ້າງ

ບົດສະເຫນ  ໃນລະດັບສູນ
ກາງ 

22.2.2022 

DOF; MonRE; NAFRI; ໜຸ່ວຍງານສໍາຫ ວດປ່າໄມ້; ສູນຝຶກ

ອົບຮົມປ່າໄມ້; ກົມຊົນເຜົົ່າ; GIZ; ໂຄງການ CliPAD; DDF; 

EPF; ICBF; ພະແນກສັດປ່າ; Civitas; WWF; ຫ້ອງການກອງ

ທຶນ 

40 31 9 29 234 9 

2. ກອງປະຊຼຸມເລ ີ່ມຕົັ້ນຂັັ້ນ

ແຂວງ ຢູ່ທ ີ່ແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ 
16.3.2022 

PAFO (ຂະແໜງປ່າໄມ້, POFI), ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ, PoNRE, LWU ຂັັ້ນແຂວງ, LFND ຂັັ້ນແຂວງ, 

DAFO (ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ປາກທາ, ຜາອ ດົມ ແລະ ເມືອງເມ ງ), 

ຫ້ອງວຸ່າການເມືອງ (ຮອງເຈົັ້າເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ປາກທາ, ຜາອ ດົມ 

ແລະ ເມືອງເມ ງ), LWU ຂັັ້ນເມືອງ (ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ປາກທາ, ຜາ

ອ ດົມ ແລະ ເມືອງເມ ງ), DoNRE (ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ປາກທາ, ຜາ

ອ ດົມ ແລະ ເມືອງເມ ງ), LFND ຂັັ້ນເມືອງ (ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ປາກ

ທາ, ຜາອ ດົມ ແລະ ເມືອງເມ ງ), DoF, GIZ, CliPAD, MHP 

45 33 12 37 735 1 

 
34 Hmong (2) 
35 Is Khmou, Lamed and Phounoy 
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ລາຍລະອຽດ ຂອງການ
ປຶກສາຫາລ ື

ວນັທ  ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ ທ ີ່ໄດເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ 

ຈໍານວນຜູເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ ຊົນເຜົົ່າ 

ລວມ ຊາຍ ຍ ງ 

ທ ີ່ເປນັກ ຸ່ມ
ພາສາລາວ

ລ ຸ່ມ 

ທ ີ່ບໍໍ່
ແມຸ່ນ
ກ ຸ່ມ
ພາສາ
ລາວລ ຸ່ມ 

ສັນຊາດ
ຕຸ່າງປະເທດ 

3. ກອງປະຊຼຸມເລ ີ່ມຕົັ້ນຂັັ້ນ

ແຂວງ ຢູ່ທ ີ່ແຂວງຫ ວງນໍ້າທາ 
18.3.2022 

PAFO (ຂະແໜງປ່າໄມ້, ຂະແໜງຄ ້ມຄອງທ ີ່ດິນ, ຂະແໜງຊົນລະ

ປະທານ, POFI), ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 

PoNRE, LWU ຂັັ້ນແຂວງ, DAFO (ເມືອງລອງ, ຫ ວງນໍ້າທາ 

ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ), ຫ້ອງວຸ່າການເມືອງ (ຮອງເຈົັ້າເມືອງລອງ, 

ຫ ວງນໍ້າທາ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ), LWU ຂັັ້ນເມືອງ (ເມືອງລອງ, 

ຫ ວງນໍ້າທາ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ), DoNRE (ເມືອງລອງ, ຫ ວງນໍ້າ

ທາ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ), LFDN (ເມືອງລອງ, ຫ ວງນໍ້າທາ ແລະ 

ເມືອງວຽງພູຄາ), DoF, GIZ, CliPAD, VFMP, FCPF 

49 38 11 42 636 1 

4. ກອງປະຊຼຸມເລ ີ່ມຕົັ້ນຂັັ້ນ

ແຂວງ ຢູ່ທ ີ່ແຂວງອ ດົມໄຊ 
14.3.2022 

PAFO (ຂະແໜງປ່າໄມ້, ຂະແໜງປູກຝັງ, ຂະແໜງຊົນລະປະທານ

, POFI), ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, PoNRE, 

LWU ຂັັ້ນແຂວງ, DAFO (ເມືອງໄຊ, ນາມໍ, ເມືອງແບງ, ແລະ 

ເມືອງງາ), ຫ້ອງວຸ່າການປົກຄອງເມືອງ (ຮອງເຈົັ້າເມືອງ ເມືອງແບງ 

ແລະ ເມືອງນາໝ ໍ້), LWU ຂັັ້ນເມືອງ (ເມືອງໄຊ, ນາມໍ, ເມືອງແບງ, 

ແລະ ເມືອງງາ), DoNRE (ເມືອງໄຊ, ນາມໍ, ເມືອງແບງ, ແລະ 

55 45 10 36 837 1 

 
36 Is Khmou,Phounoy and Akha 
37 Is Khmou,Hmong, and Phounoy 
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ລາຍລະອຽດ ຂອງການ
ປຶກສາຫາລ ື

ວນັທ  ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ ທ ີ່ໄດເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ 

ຈໍານວນຜູເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ ຊົນເຜົົ່າ 

ລວມ ຊາຍ ຍ ງ 

ທ ີ່ເປນັກ ຸ່ມ
ພາສາລາວ

ລ ຸ່ມ 

ທ ີ່ບໍໍ່
ແມຸ່ນ
ກ ຸ່ມ
ພາສາ
ລາວລ ຸ່ມ 

ສັນຊາດ
ຕຸ່າງປະເທດ 

ເມືອງງາ), LFDN (ເມືອງໄຊ, ນາມໍ, ເມືອງແບງ, ແລະ ເມືອງງາ), 

DoF, GIZ, CliPAD, VFMP 

5. ກອງປະຊຼຸມເລ ີ່ມຕົັ້ນຂັັ້ນ

ແຂວງ ຢູ່ທ ີ່ແຂວງຫ ວງພະ
ບາງ 

11.3.2022 

PAFO (ຂະແໜງປ່າໄມ້, ຂະແໜງຊົນລະປະທານ, POFI), ພະ

ແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, PoNRE, , DAFO (ເມືອງ

ໂພນທອງ, ຊຽງເງ ນ ແລະ ເມືອງນານ), ຫ້ອງວຸ່າການແຂວງ 

(ເຈົັ້າເມືອງໂພນໄຊ), LWU ຂັັ້ນເມືອງ (ໂພນທອງ, ເມືອງວຽງຄໍາ 

ແລະ ເມືອງນານ), DoNRE (ໂພນທອງ, ວຽງຄໍາ ແລະ ເມືອງ

ນານ), DoF, GIZ, CliPAD, VFMP, FCPF 

31 26 5 27 238 1 

6. ກອງປະຊຼຸມເລ ີ່ມຕົັ້ນຂັັ້ນ

ແຂວງ ຢູ່ທ ີ່ແຂວງຫົວພັນ 
25.3.2022 

PAFO, ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, PoNRE, ພະແນກ

ປ້ອງກັນຊາດຂັັ້ນແຂວງ, ພະແນກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງ, 

LWU ແຂວງ, ພະແນກອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, LFND, ພະ

ແນກຖະແຫ ງຂຸ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, DoF, GIZ, CliPAD, I-

GFLL 

25 21 4 N/A N/A 2 

7. ກອງປະຊຼຸມເລ ີ່ມຕົັ້ນຂັັ້ນ

ແຂວງ ຢູ່ທ ີ່ແຂວງໄຊຍະບູລ  
21.3.2022 

PAFO (ຂະແໜງປ່າໄມ້, ຂະແໜງກະສິກໍາ, ຂະແໜງລ້ຽງສັດ, ປ່າ

ສະຫງວນ), ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, PoNRE, 
60 48 12 N/A N/A 2 

 
38 Is Hmong 
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ລາຍລະອຽດ ຂອງການ
ປຶກສາຫາລ ື

ວນັທ  ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ ທ ີ່ໄດເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ 

ຈໍານວນຜູເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ ຊົນເຜົົ່າ 

ລວມ ຊາຍ ຍ ງ 

ທ ີ່ເປນັກ ຸ່ມ
ພາສາລາວ

ລ ຸ່ມ 

ທ ີ່ບໍໍ່
ແມຸ່ນ
ກ ຸ່ມ
ພາສາ
ລາວລ ຸ່ມ 

ສັນຊາດ
ຕຸ່າງປະເທດ 

LWU, LFND ຂັັ້ນແຂວງ, ຫ້ອງວຸ່າການເມືອງ (ຮອງເຈົັ້າເມືອງ 

ໄຊຍະບູລ , ປາກລາຍ, ພຽງ, ທົງມ ໄຊ, ເມືອງຫົງສາ), DAFO (ໄຊ

ຍະບູລ , ປາກລາຍ, ພຽງ, ທົງມ ໄຊ, ເມືອງຫົງສາ), LWU (ເມືອງ

ປາກລາຍ ແລະ ທົງມ ໄຊ), LFDN ຂັັ້ນເມືອງງ (ເມືອງປາກລາຍ, 

ເມືອງຫົງສາ ແລະ ເມືອງທົງມ ໄຊ), DoF, GIZ, CliPAD, I-

GFLL, EPF 

8. ການປຶກສາຫາລືກັບ
ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອ
ແຈ້ງ ຜົນການສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ກະກຽມບົດ
ສະເໜ  (ພາກເອກະຊົນ, ຫົວ
ໜຸ່ວຍທ ລະກິດກະສິກໍາ) 

20.02-

06.03.2022 

ບໍລິສັດ ວັງຫົງ ການຄ້າ, ບໍລິສັດ ສ ງທາສົົ່ງເສ ມກະສິກໍາ, PAFO 

ແຂວງອ ດົມໄຊ, ຂະແໜງປ່າໄມ້, ບໍລິສັດ ຫົວຢູລາວ ການຄ້າ 

ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ບໍລິສັດ ພັດທະນາກະສິກອນ ຈໍາກັດຜູ້ດຸ່ຽວ, ກ ຸ່ມ

ຜະລິດພືດຜັກ ບ້ານຫ້ວຍອ ນ, DAFO ເມືອງແບງ, ແຂວງອ ດົມໄຊ, 

ບໍລິສັດ ພັດທະນາກະສິກໍາ ຮ ຈູນ ລາວ-ຈ ນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, DAFO 

ເມືອງນາໝ ໍ້, ເຈົັ້າຂອງ MSME 10 ເຈົັ້າ, DAFO ເມືອງນາແລ, 

ຜູ້ເກັບກູ້ ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ 8 ເຈົັ້າ, 

DAFO ເມືອງວຽງພູຄາ, ODOP ເມືອງວຽງພູຄາ, ບໍລິສັດ 

ສົົ່ງເສ ມການຜະລິດ ແລະ ປ ງແຕຸ່ງ ຂັາທະວົງ ຈໍາກັດ, ຂະແໜງປ່າໄມ້ 

78 54 24 26 5239 0 

 
39 Khmu (36), Lao–Leu (9), Phounoy (3), Chinese (4) 



56 
 

ລາຍລະອຽດ ຂອງການ
ປຶກສາຫາລ ື

ວນັທ  ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ ທ ີ່ໄດເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ 

ຈໍານວນຜູເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ ຊົນເຜົົ່າ 

ລວມ ຊາຍ ຍ ງ 

ທ ີ່ເປນັກ ຸ່ມ
ພາສາລາວ

ລ ຸ່ມ 

ທ ີ່ບໍໍ່
ແມຸ່ນ
ກ ຸ່ມ
ພາສາ
ລາວລ ຸ່ມ 

ສັນຊາດ
ຕຸ່າງປະເທດ 

ຂອງ PAFO, ຫັດຖະກໍາ ບ້ານນໍ້າຍວນ, ກ ຸ່ມເກັບກູ້ເຄືີ່ອງປ່າຂອງ

ດົງ ບ້ານນໍ້າຈູມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ບ້ານນໍ້າຈວມ, ກ ຸ່ມຜູ້

ຜະລິດຟອຍລາວໂພໄຊ, ໂຮງງານປ ງແຕຸ່ງແກຸ່ນປາມ 

9. ການປຶກສາຫາລືກັບ
ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອ
ແຈ້ງ ຜົນການສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ກະກຽມບົດ
ສະເໜ  (ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ສັງຄົມ) 

10. - 

18.03.2022 

ສະມາຄົມອະນ ລັກສັດປ່າ (WCA), ພັນທະມິດເພືີ່ອການພັດທະນາ

ສັງຄົມ (SODA), ສະມາຄົມພັດທະນາ ກະສິກໍາ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ (SEADA), ແມຸ່ຍ ງຮຸ່ວມໃຈພັດທະນາ, 

ສະມາຄົມຊ ວະນາໆພັນລາວ (LBA), ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດ

ຍິງຊາຍ (GDA), ສະມາຄົມພັດທະນາຊຼຸມຊົນສ ຂຽວ (GCDA), 

ສະມາຄົມພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (CDEA), 

ສະມາຄົມພັດທະນາແມຸ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາດ້ານກົດໝາຍ 

(ADWLE) 

9 5 4 9 0 0 

10. ການປຶກສາຫາລືກັບ

ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອ
ແຈ້ງກຸ່ຽວກັບ ເອກະສານ

ການປົກປ້ອງ (ESIA, 

ESMP, GA, GAP) 

14.03. – 

26.03.2022 

DAFO, DLFND ແລະ DLWU (ເມືອງ ທົົ່ງມ ໄຊ, ໄຊຍະບູລ , 

ນານ, ວຽງຄໍາ, ໄຊ, ແລະ ເມືອງງາ), ບັນດາບ້ານ ທ ີ່ຢູໃ່ນແຂວງ 

ຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລ  ແລະ ອ ດົມໄຊ (ບ້ານການ, ຫ້ວຍສະແຫງມ

, ແກ້ວມະນ , ຜາຢວກ, ວຽງຄໍາ, ດອນຄູນ, ໝອກກອກ, ຫ້ວຍຄໍາ, 

ທິນ) 

190 108 82 94 9640 

 

 

0 

 
40 Khmu (59), Hmong (33), other (4) 
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ລາຍລະອຽດ ຂອງການ
ປຶກສາຫາລ ື

ວນັທ  ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ ທ ີ່ໄດເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ 

ຈໍານວນຜູເ້ຂົັ້າຮຸ່ວມ ຊົນເຜົົ່າ 

ລວມ ຊາຍ ຍ ງ 

ທ ີ່ເປນັກ ຸ່ມ
ພາສາລາວ

ລ ຸ່ມ 

ທ ີ່ບໍໍ່
ແມຸ່ນ
ກ ຸ່ມ
ພາສາ
ລາວລ ຸ່ມ 

ສັນຊາດ
ຕຸ່າງປະເທດ 

ຈໍານວນຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມທັງໝົດ ໃນການປຶກສາຫາລືກັບ ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງ41 582 409 173 300 173 17 

 

 

 
41 Note: there is overlap of participants in different meetings. 
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ການປຶກສາຫາລື ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບາ້ນ ກຸ່ຽວກບັໂຄງການ 2 ໂດຍເນັັ້ນໜັກໃສຸ່ EGDP, ESIA/ESMP, GA ແລະ 

GAP 

ການປຶກສາຫາລື ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ທ ີ່ຖືກຈັດຂືັ້ນ ເພືີ່ອແຈ້ງ EGDP ແລະ ການອອກແບບໂຄງການ 2 ໄດເ້ຊືີ່ອມ

ໂຍງ ແລະ ພິຈາລະນາ ຄວາມຫ ໍໍ່ແຫ ມ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການສືີ່ສານ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກ
ຊຼຸມຊົນ ແລະ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ ດ້ວຍພາສາຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ. ໄດຈັ້ດການປກຶສາຫາລ ືຢູ່ 3 ແຂວງ ( 2 ແຂວງທ ີ່ລວມ

ຢູ່ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1 ແລະ 2, ແລະ 1 ແຂວງທ ີ່ຈະເພ ີ່ມເຂົັ້າໃສຸ່ໃນໂຄງການ 2), ຊືີ່ງວຸ່າຈະເລອືກເອົາ 2 ເມອືງ ໃນແຕຸ່ລະແຂວງ 

ຄື: ເມອືງນານ ແລະ ເມອືງວຽງຄາໍ ຂອງ ແຂວງຫ ວງພະບາງ; ເມືອງທົົ່ງມ ໄຊ ແລະ ເມອືງໄຊຍະບລູ  ຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລ ; ແລະ 

ເມືອງໄຊ ແລະ ເມືອງງາ ຂອງ ແຂວງອ ດົມໄຊ.  

ໄດ້ມ ການປຶກສາຫາລກືັບ 8 ບ້ານ (5 ບາ້ນໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 1 ແລະ 3 ບາ້ນໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 2), ຊືີ່ງໄດ້ຈັດການປຶກສາຫາລື

ກັບຊາວບາ້ນ ໂດຍນໍາໃຊບ້ົດແນະນໍາການສໍາພາດ ແບບເຄິີ່ງໂຄງສ້າງ ເພືີ່ອແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ ກຸ່ຽວກບັໂຄງການ ແລະ ຮັບຄາໍຄິດເຫັນ 
ກຸ່ຽວກັບສະພາບການຂອງໂຄງການ, ກິດຈະກໍາທ ີ່ໄດສ້ະເຫນ , ລວມທງັ ບັນດາຫົວຂໍໍ້ ທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກັບຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວຸ່າງ

ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລວມເອາົສັງຄົມເຂົັ້າຮຸ່ວມ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດ ຂອງ ໂຄງການ. ການຄັດເລືອກບ້ານ ຈາກໂຄງການ 1 ແລະ 

ໂຄງການ 2 ແມຸ່ນມ ຄວາມຕັັ້ງໃຈ ແລະ ມ ຍ ດທະສາດ ໃນການຮັບຄໍາຄິດເຫັນ ກຸ່ຽວກັບ ສິີ່ງທ ີ່ເຮັດໄດ້ດ  ແລະ ຈ ດທ ີ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ
ໄດປ້ັບປ່ຽນທຸ່າແຮງ. 7 ໃນຈໍານວນ 8 ບ້ານທ ີ່ໄດລ້ົງໄປຢ້ຽມຢາມ ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍິງ ທ ີ່ມາຈາກ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່
ແຕກຕຸ່າງກັນ, ທ ີ່ລວມມ ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ແມຸ່ນ ຊົນເຜົົ່າມົັ້ງ ແລະ ຂະມ . ເນືີ່ອງຈາກ Covid-19, ມ ພຽງແຕຸ່ກ ຸ່ມນ້ອຍໆ ພາຍໃນຊຼຸມຊົນ

ເທົົ່ານັັ້ນ ທ ີ່ໄດຮ້ັບການປຶກສາຫາລື ໃນເວລານັັ້ນ. ໄດມ້ ການແຍກກ ຸ່ມສົນທະນາ ລະຫວຸ່າງເພດຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ລວມທງັໝົດ, ໄດ້

ຈັດການປຶກສາຫາລ ື44 ຄັັ້ງ, ໃນນັັ້ນ 18 ຄັັ້ງ ຢູ່ຂັັ້ນເມອືງ ແລະ 26 ຄັັ້ງ ຢູ່ຂັັ້ນບາ້ນ. ໃນລະດັບບາ້ນ, 56% ຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມ ການ

ປຶກສາຫາລ ືແມຸ່ນເປັນເພດຍິງ. ອດັຕາສຸ່ວນກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແມຸ່ນ 43% ເປັນເຜົົ່າຂະມ , 24% ເປັນເຜົົ່າມົັ້ງ, 28% ເປັນເຜົົ່າລາວລ ມ, 

ແລະ 5% ແມຸ່ນມ ພືັ້ນຖານເປັນຊນົເຜົົ່າອືີ່ນໆ. 

ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ນທ ີ່ໄດ້ສໍາພາດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກຸ່ຽວກັບຊາຍ ແລະ ຍິງບັນດາເຜົົ່າໄດຢື້ນຢັນວຸ່າ ເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າໃຈຄວາມ
ຕັັ້ງໃຈຂອງໂຄງການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມສຸ່ວນຕໍໍ່ການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ການແຊກແຊງຂອງໂຄງການ. ເຂົາເຈົັ້າຫ າຍຄົນ
ສະແດງຄວາມປາຖະໜາຢາກມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະໃນການຄ ້ມຄອງປາ່ໄມ້. ຜູ້ໃຫ້ຂໍໍ້ມູນລາຍງານວຸ່າເຂາົເຈົັ້າໄດ້

ສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງໃນພືັ້ນທ ີ່ຂອງເຂາົເຈົັ້າ, ໂດຍສະເພາະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊັົ່ນໄພແຫ້ງແລ້ງເລືັ້ອຍໆ, ນ້ໍາ

ຖ້ວມ, ດິນເຈືີ່ອນ, ແລະ ອ ນຫະພູມເພ ີ່ມຂຶັ້ນຫ າຍປີຜຸ່ານໄປ. ຊາວບ້ານທ ີ່ປຶກສາສຸ່ວນໃຫຍຸ່ໄດ້ສະເໜ ບາງກິດຈະກໍາກະສິກໍາກບັທ ມ

ງານປະເມ ນຜົນ ໃນລະຫວຸ່າງການສົນທະນາກຸ່ຽວກັບການກະສິກາໍທ ີ່ບໍໍ່ມ ການທໍາລາຍປາ່ໄມ້ ແລະ ເຂົາເຈົັ້າສະແດງຄວາມເຕັມໃຈທ ີ່
ຈະຄົັ້ນຫາທາງເລອືກຕຸ່າງໆກຸ່ຽວກບັກະສິກໍາທ ີ່ຫມັັ້ນຄົງ, ການປະຕິບັດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ. ບົດລາຍງານການປຶກສາຫາລືໄດເ້ກັບ

ເອົາ ແລະ ບັນທກຶການມ ຕົວຕົນ ແລະ ອັດຕາສຸ່ວນຂອງອງົປະກອບຂອງຊົນເຜົົ່າ, ຂໍໍ້ມູນຂຸ່າວສານສັງຄມົ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງເຂົາ

ເຈົັ້າ, ກິດຈະກໍາການດໍາລງົຊ ວິດ, ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມທາງເພດ ແລະ ເຫ ົົ່ານ ັ້ແມຸ່ນນໍາສະເຫນ ໃນ ການຄ ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ. 
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6.4 ແຜນການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມໃນອະນາຄດົ 

ຍ້ອນວຸ່າໂຄງການ ແລະ ແຜນງານກວມລວມ ດໍາເນ ນຢູ່ໃນເຂດທ ີ່ມ ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກຫ າຍ, ມັນຈະມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ແລະ 
ຊາຍ ແລະ ຍງິ ໃນລະດັບຕຸ່າງໆ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ໃນທ ກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ທ ີ່ສໍາຄັນ. 
ແຜນການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງຜູ້ມ ສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງແມຸ່ນລວມຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ FP 7 ທ ີ່ອະທບິາຍເຖິງຂັັ້ນຕອນການມ ສຸ່ວນ

ຮຸ່ວມຂອງຜູ້ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງໂຄງການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ດັົ່ງທ ີ່ໄດ້ກຸ່າວມາກຸ່ອນໜ້ານ ັ້ໃນບົດທ  4.2, FPIC ແມຸ່ນ

ຈ ດໃຈກາງຂອງວທິ ການ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງ FPIC ຈະເຮັດກັບບັນດາບ້ານທ ີ່ເຂົັ້າຮຸ່ວມກຸ່ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການແຊກແຊງ. ໜຸ່

ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ ຈະລະດົມກໍາລງັຄວາມສາມາດສະເພາະ, ແນໃສຸ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ, ກຸ່ຽວກບັການຝຶກ

ອົບຮົມກຸ່ຽວກັບຫ ກັການ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງ FPIC, ແລະ ຮບັປະກັນຫ ັກການ FPIC ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມສໍາລັບການ

ປຶກສາຫາລຂືອງໂຄງການ. ເຂາົເຈົັ້າຈະໄດ້ຮັບການຝກຶອົບຮມົຕືີ່ມອ ກກຸ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການລວມຕົວຂອງສັງຄົມ, 

ເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງບັນດາພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງທ ີ່ຫ າກຫ າຍ, ລວມທງັແມຸ່ຍງິ ແລະ ສະມາຊິກຂອງບັນດາຊົນເຜົົ່າ
ຕຸ່າງໆ. 
ແນວລາວສ້າງຊາດ ເປັນຄູຸ່ຮຸ່ວມງານຕົັ້ນຕໍ ຂອງ ໂຄງການ, ທ ີ່ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມເປັນທ ີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ທ  1 ແລະ ຈະສືບຕໍໍ່ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ຢູ່ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 2. ເຂາົເຈົັ້າ ມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ຢູ່ໃນ ຄະນະຊ ັ້ນ າໂຄງການ, ແລະ 

ເປັນໜຶີ່ງໃນບັນດາຜູ້ມ ບົດບາດຕົນຕໍ  ທ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂະບວນການ FPIC (ຊືີ່ງໄດ້ຖືກພັດທະນາຂືັ້ນ ໃຫ້ມ ຂັັ້ນຕອນຕຸ່າງໆ ຢູ່ທົົ່ວ

ໂຄງການ ດ້ວຍຂະບວນການ FPIC 1, 2 ແລະ 3 – ໃຫເ້ບິີ່ງເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 4). ເນືີ່ອງຈາກ ມ ອັດຕາສຸ່ວນກ ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ສູງ

, ແລະ ເກ ດມ ບ້ານ ທ ີ່ຖືກລວມເຂົັ້າກັນ ທ ີ່ປະກອບມ ຫ າຍກວຸ່າຫນຶີ່ງກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, ໂຄງການ ຈືີ່ງໄດລ້ວມເອົາ ການພິຈາລະນາກ ຸ່ມຊົນ 
ແລະ ການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງສັງຄມົ ໃນທົົ່ວໂຄງການ. 
 
ແຜນການສືີ່ສານ ແລະ ການເຜ ຍແຜຸ່ຂໍໍ້ມູນຂຸ່າວສານຈະໄດຮ້ັບການລະອຽດໃນໄລຍະເລ ີ່ມຕົັ້ນຂອງໂຄງການ. ແຜນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດປະຈໍາປີຈະລວມເອາົຂໍໍ້ມູນກຸ່ຽວກັບການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງທ ີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. 
 

6.4.1 ການປຶກສາຫາລ,ື ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຼຸມກຸ່ຽວກັບກິດຈະກໍາໃນໂຄງການໄລຍະທ  2 

ໃນການປຶກສາຫາລືຈະແຈ້ງໃຫຜູ້້ມ ສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງລວມທງັຊາຍ ແລະ ຍງິບັນດາເຜົົ່າກຸ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ, ຊຼຸກຍູ້

ການຕອບສະໜອງ, ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະຕິບັດ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ກວດສອບຜົນການຄົັ້ນ
ພົບ. ພວກເຂົາເຈົັ້າຈະເປັນເຄືີ່ອງມທື ີ່ສໍາຄັນເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມການສືີ່ສານສອງທາງຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງຕະຫ ອດໂຄງການຕັັ້ງແຕຸ່ເລ ີ່ມຕົັ້ນຈົນສໍາ
ເລັດ. ການພິຈາລະນາຕໍໍ່ໄປນ ັ້ຈະຖືກປະຕິບັດຕາມໃນເວລາທ ີ່ປຶກສາຫາລືການອອກແບບ: 
 ການປຶກສາຫາລືຈະດໍາເນ ນການໃນລັກສະນະທ ີ່ສາມາດເຂົັ້າເຖງິໄດ້ ແລະ ເຫມາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ເອົາໃຈໃສຸ່ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການສະເພາະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອືີ່ນໆ ທ ີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ລວມທງັ
ເພດ, ການຮູ້ຫນັງສື, ພາສາ ຫ  ືການເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ). 
 ຈ ດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທ ີ່ຄາດໄວ້ຂອງການປຶກສາຫາລືຈະຖືກລະບ ຢ່າງຊັດເຈນ. 
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 ການອອກແບບການປກຶສາຫາລຈືະຄໍານຶງເຖິງຜູ້ມ ສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ, ແລະ ສະພາບການ (ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສາມາດ, 
ພືັ້ນຖານວັດທະນະທໍາ). 
 ຂໍໍ້ມູນທ ີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນການປຶກສາຫາລືຈະມ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຂົັ້າໃຈງຸ່າຍ, ສົົ່ງເສ ມການລວມຕົວ ແລະ ຄວາມອຸ່ອນໄຫວທາງເພດ. 

 ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກທ ີ່ເໝາະສົມຈະດໍາເນ ນການປຶກສາຫາລື, ລວມທງັຄຝູຶກທ ີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການ
ເຊືີ່ອມໂຍງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວຸ່າງຍງິ-ຊາຍ. ການບໍລກິານແປພາສາຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່
ບໍໍ່ເວົັ້າພາສາລາວ (ເມືີ່ອຈໍາເປັນ). 
 ເອກະສານ ແລະ ການລາຍງານທ ີ່ໂປ່ງໃສ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄຸ່ອງແມຸ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຈາກການປກຶສາຫາລືທງັໝົດ. ເອກະສານ

ການເຂົັ້າຮຸ່ວມຄວນເກັບຈາກແຕຸ່ລະກອງປະຊຼຸມ, ພ້ອມກັບບົດສະຫ ຼຸບກອງປະຊຼຸມ ແລະ ຮູບພາບ. ບັນທຶກການປຶກສາຫາລືທງັໝົດ

ທ ີ່ດໍາເນ ນຢູ່ໃນຂອບຂອງໂຄງການຄວນໄດ້ຮັບການຄ ້ມຄອງໂດຍໜຸ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການ, ໂດຍມ ບົດລາຍງານທ ີ່ດໍາເນ ນໂດຍ 

ໜຸ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຂັັ້ນສູນກາງ. 

ໃນແຕຸ່ລະກິດຈະກໍາ, ມ ການວາງແຜນການປະຕິບັດ ແລະ ປດັໃຈປະກອບການຕຸ່າງໆ ເຊິີ່ງລວມເຖິງການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງ

ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການປກຶສາຫາລື, ໂດຍມ ການກະທາໍລະອຽດທ ີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດທ  6 ຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນ

ໄປໄດ,້ ຂໍໍ້ມູນກຸ່ຽວກັບວັດສະດ ປ້ອນທ ີ່ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນກອບບັນທຶກຂອງການສຶກສາຄວາມເປນັໄປໄດ້, ແລະ ງບົປະມານ
ລະອຽດສໍາລັບການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນງົບປະມານຂອງໂຄງການ. 
 

6.4.2 ການລາຍງານກຸ່ຽວກັບການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງ 
ອົງການ GIZ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ ແລະ ກມົປາ່ໄມ້ ຈະສະຫນອງການປັບປ ງເປັນປົກກະຕິກຸ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດໂຄງການ, ຜຸ່ານແຫ ຸ່ງສືີ່ມວນຊົນຕຸ່າງໆ (ອອນໄລນ໌, ພິມ, ກອງປະຊຼຸມ, ແລະອືີ່ນໆ). ການສືີ່ສານທາງອອນລາຍ ແລະ ການ

ແບຸ່ງປັນຂໍໍ້ມູນຈະຖືກສົົ່ງເສ ມ, ລວມທງັຜຸ່ານເວັບໄຊທ ໌REDD+ ແຫຸ່ງຊາດສອງພາສາ, ການສືີ່ສານ ແລະ ອ ປະກອນການສຶກສາ

ກຸ່ຽວກັບເຣດ+ (ລວມທງັໂຄງການ ຫ ຼຸດຜຸ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ). ຂໍໍ້ມູນຈະຖືກນໍາສະເໜ ເປັນພາສາທອ້ງຖິີ່ນອືີ່ນໆ ເພືີ່ອເຂົັ້າເຖິງ

ກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກຫ າຍ (ເບິີ່ງແຜນການຄ ້ມຄອງຄວາມຮູ້ໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ພາຍໃນ FP Annex 2a ສໍາລັບຂໍໍ້ມູນ
ເພ ີ່ມເຕ ມ). 
ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຈະສະຫນອງສະພາບລວມຂອງການປຶກສາຫາລືແລະກອງປະຊຼຸມທ ີ່ດໍາເນ ນ, ຂໍໍ້ມນູກຸ່ຽວກັບຄວາມຄບືຫນ້າຂອງ

ການປະຕິບັດໂຄງການ, ລວມທັງ ແຜນພັດທະນາກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າ, ແຜນບົດບາກຍງິຊາຍ ແລະ ແຜນການນຄ ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ ຂອງຕົນ, ແລະຈະໃຫ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກຸ່ຽວກັບເຫດການທ ີ່ຈະມາເຖງິສໍາລບັປີຕໍໍ່ໄປ. ເພືີ່ອຮັບປະກັນການເຜ ຍແຜຸ່ ແລະ 
ເປີດເຜ ຍຂໍໍ້ມູນໂຄງການຢ່າງກວ້າງຂວາງທ ີ່ສ ດ ລວມທງັລາຍລະອຽດທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປອ້ງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທ ີ່
ກຸ່ຽວຂອ້ງ, ເຄືີ່ອງມກືານເປີດເຜ ຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ລວມທງັສືີ່ສຽງເຊັົ່ນ: ໃບປິວ, ແຜຸ່ນພັບ, ວິດ ໂອ ແລະ ວທິະຍ ຊຼຸມ

ຊົນທ ີ່ເປັນພາສາທ້ອງຖິີ່ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນ. ນອກຈາກຮູບແບບການສືີ່ສານອືີ່ນໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຈະເອົາໃຈໃສຸ່ເປັນພິເສດຕໍໍ່ແມຸ່ຍິງ

, ຊົນເຜົົ່າ, ຜູ້ທ ີ່ບໍໍ່ຮູ້ໜັງສື ຫ ື ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊ , ແລະ ຄົນພິການທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ ຫ ື ການເບິີ່ງເຫັນ, ຄົນທ ີ່ມ ຄວາມຈໍາກັດ 
ຫ ື ບໍໍ່ມ ການເຂົັ້າເຖງິອິນເຕ ເນັດ ແລະ ກ ຸ່ມອືີ່ນໆທ ີ່ມ ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ. ການເຜ ຍແຜຸ່ຂໍໍ້ມູນຂຸ່າວສານລະຫວຸ່າງບັນດາກ ຸ່ມເຫ ົົ່ານ ັ້
ຈະດໍາເນ ນໄປກັບຄູຸ່ຮຸ່ວມໂຄງການ ແລະ ຜູ້ກຸ່ຽວຂອ້ງທອ້ງຖິີ່ນເຊັົ່ນ: ຜູ້ນໍາບ້ານ ແລະ ກ ຸ່ມບາ້ນ, ສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງ

ທາງສັງຄມົ, ແມຸ່ຍິງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຊຼຸມຊົນບັນດາເຜົົ່າ ແລະ ບັນດານັກສະແດງທ ີ່ສໍາຄັນອືີ່ນໆ. 
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7  ການປະເມ ນບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານ 

ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວຸ່າງຍງິ-ຊາຍ ແມຸ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກພືັ້ນຖານຊົນເຜົົ່າໃນ ສປປ ລາວ. ມາດຕະຖານພືັ້ນເມືອງຫ າຍດ້ານ
ໃນວັດທະນະທໍາລາວ-ໄຕ ແມຸ່ນມ ຄວາມເອືັ້ອອາໍນວຍກຸ່ຽວກັບຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວຸ່າງຍິງ-ຊາຍ: ແມຸ່ຍິງມກັຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ

ທາງດ້ານການເງິນ, ສືບທອດທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຫ າຍຂຶັ້ນ, ແລະໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາເທົົ່າທຽມກນັ. ອ ກສາມກ ຸ່ມພາສາຊົນເຜົົ່າ

ສຸ່ວນຫ າຍມ ຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ມາດຕະຖານທ ີ່ແຂງແກຸ່ນກວຸ່າ, ບຸ່ອນທ ີ່ແມຸ່ຍິງເຂົັ້າເຖິງການຕັດສິນໃຈ, ຊັບສິນ ແລະ ການສຶກ

ສາອາດຖືກຈໍາກັດ - ເຖິງແມຸ່ນວຸ່າມັນແຕກຕຸ່າງກັນລະຫວຸ່າງຊົນເຜົົ່າ. ຕົວຢ່າງ, ແມຸ່ຍງິເຜົົ່າຂະມ ມັກຈະເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການຕັດສິນ

ໃຈຂອງຄົວເຮອືນ, ເຊິີ່ງລວມມ ການສຶກສາຂອງລູກ, ການເລືອກພນັລະຍາຂອງລູກຊາຍ, ພ້ອມທັງການປະຢັດ ແລະ ການໃຊ້ຈຸ່າຍ

ຂອງລາຍຮັບທງັໝົດຂອງຄອບຄວົ. ແມຸ່ຍງິເຜົົ່າຂະມ  ປອ່ຍໃຫ້ຜົວຂອງເຂາົເຈົັ້າເປັນສຸ່ວນໜຶີ່ງໃນການຕັດສິນໃຈກຸ່ຽວກັບຊັບສິນທ ີ່
ໃຫຍຸ່ກວຸ່າ ແລະ ການຖຸ່າຍທອດມໍລະດົກໃຫລູ້ກຫ ານ. ການເລອືກທ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ການເລືອກທ ີ່ຢູ່ອາໃສຍັງຄົງເປັນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຊາຍ. ຊົນເຜົົ່າມົັ້ງໄດປ້ະຕິບັດຕາມໂຄງປະກອບການພົວພັນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຄອບຄົວ
ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. ສະນັັ້ນ ສໍາລບັແມຸ່ຍິງຊາວເຜົົ່າມົັ້ງ ການຕັດສິນໃຈແມຸ່ນເຮັດໂດຍພໍໍ່ເຖົັ້າ ແລະ ຜົວ ຫ  ືອືີ່ນພໍໍ່ ແລະ ນ້ອງຊາຍຂອງຕົນ

ເອງ. ເມືີ່ອແມຸ່ຍງິໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກພໍໍ່ເຖົັ້າແມຸ່ເຖົັ້າໂດຍຜຸ່ານການເປັນເຈົັ້າຂອງເຮອືນຂອງຕົນເອງ, ບາງຄັັ້ງສາມາດປຶກສາຜົວ

ຂອງເຂາົເຈົັ້າກຸ່ຽວກັບບັນຫາພາຍໃນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພືີ່ອປະກອບສຸ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃຫແ້ກຸ່ຊາຍ ແລະ ຍງິຂອງບັນດາເຜົົ່າໃນກິດຈະກໍາ

ໂຄງການ, ມັນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນທ ີ່ຈະເຂົັ້າໃຈບົດບາດຂອງຕົນ. 

ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍງິຊາຍໄດ້ຖືກພັດທະນາ (FP ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8b), ໂດຍອ ງໃສຸ່ການປະເມ ນບົດບາດຍງິຊາຍຢ່າງ

ລະອຽດ (FP ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8a), ເພືີ່ອນໍາມາໃຊ້ມາດຕະການທ ີ່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົັ້າໃນໂຄງການ, ຮັບປະກັນ

ວຸ່າຄວາມສຸ່ຽງທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້ຖືກຫ  ກລຸ່ຽງ ຫ ື ຫ ຼຸດຜຸ່ອນ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບອາກາດສູງສ ດ. ການຮຸ່ວມມື

ດ້ານການພັດທະນາຜົນປະໂຫຍດທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍງິຈາກຊົນເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກຫ າຍ. ມັນເອົາໃຈໃສຸ່ເປັນພິເສດຕໍໍ່ແມຸ່ຍິງ, ພິຈາລະນາ

ວຸ່າແມຸ່ຍງິບໍໍ່ແມຸ່ນກ ຸ່ມດຽວກັນ, ແລະສິີ່ງທາ້ທາຍເພ ີ່ມເຕ ມທ ີ່ແມຸ່ຍິງຈາກຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆອາດຈະປະເຊ ນ. ແຜນການປະກອບມ : 

 - ມາດຕະການຕອບສະ ໜອງຕໍໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະການຂາ້ມຜຸ່ານທ ີ່ແກໄ້ຂ

ແລະເສ ມສ້າງສຽງ ແລະ ອງົການຂອງແມຸ່ຍງິໃນການປະຕິບັດສະພາບອາກາດໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການທ ີ່ສະເຫນ . ກາໍນົດເວລາ 
ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຍັງຖກືຊ ັ້ບອກຢູ່ໃນແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

 - ຕົວຊ ັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບທ ີ່ຕອບສະໜອງທາງເພດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍທ ີ່ແຍກຕົວອອກຈາກເພດ. 
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8 ແຜນການແບຸ່ງປັນຜົົນປະໂຫຍດ 

ໂຄງການຂອງ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສ ຂຽວ ຈະເຮັດວຽກຮຸ່ວມກນັກັບ ແຜນງານຫ ຼຸດຜຸ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ວິທ 
ການແບຸ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ທງັເງນິຕາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ບໍໍ່ແມຸ່ນເງິນ) ທ ີ່ແນໃສຸ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ຊາວບາ້ນ, ລວມທັງ

ແມຸ່ຍິງ ແລະ ສະມາຊິກຂອງບັນດາຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆ, ໂດຍການເສ ມສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປົກປອ້ງດິນຟ້າອາກາດ. ການ

ກະສິກໍາທ ີ່ທົນທານ ແລະ ບໍໍ່ມ ການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ແລະ ການຄ ້ມຄອງການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົັ້າ

ບໍໍ່ພຽງແຕຸ່ໃນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການບງັຄັບໃຊກ້ິດຈະກໍາອ ກດ້ວຍ. 

ໂຄງການຈະດໍາເນ ນມາດຕະການຢ່າງຕັັ້ງໜ້າເພືີ່ອຮັບປະກັນການລວມເອົາບ ລມິະສິດຂອງສະມາຊິກບ້ານທງັໝົດ ແລະ ການແບຸ່ງປັນ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຢ່າງສະເໝ ພາບ. ມັນມ ຈ ດປະສົງເພືີ່ອສ້າງປະສົບການຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 1 ແລະ 

ຫ ຼຸດຜຸ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ໃນຂະນະທ ີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນເປົັ້າຫມາຍ ແລະ ການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດເພືີ່ອ

ຮັບປະກັນວຸ່າຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍິງທ ກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ (ຮັບປະກັນການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ
ຜົນປະໂຫຍດຕໍໍ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍງິຈາກກ ຸ່ມຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆ). 

ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວຍັງຈະສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການແບຸ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (BSP) ໃຫ້ແກຸ່ໂຄງການ ER ຂອງ 

ສປປ ລາວ (ກິດຈະກໍາ 2.1.4 ແລະ 3.1.2) ເຊິີ່ງເນັັ້ນໜັກວຸ່າ ແຜນງານ ແລະ ແຜນການແບຸ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຈະເອົາໃຈໃສຸ່ເປັນ

ພິເສດເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແມຸ່ຍິງ, ຊົນເຜົົ່າ. ແລະກ ຸ່ມທ ີ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງອືີ່ນໆແມຸ່ນມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຢ່າງເຕັມທ ີ່ແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ຈາກສະພາບແວດລອ້ມທ ີ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແລະມາດຕະການທ ີ່ຖືກປະຕິບັດ. ແຜນການແບຸ່ງປນັຜົນປະໂຫຍດ (ລວມຢູ່ໃນ

ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ FP 23) ໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍອ ງໃສຸ່ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມ ສຸ່ວນກຸ່ຽວຂອ້ງຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, ລວມທັງ

ການປຶກສາຫາລືແບບມ ເປົັ້າໝາຍກັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມຸ່ຍງິຈາກບັນດາຊົນເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງທ ີ່ສໍາຄັນອືີ່ນໆ. 
ແຜນການແບຸ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ມ ສາມປະເພດທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົັ້ນຕໍ: ອງົການຂອງລັດຖະບານ (ທ ກລະດັບ), ຊຼຸມຊົນທ ີ່ຂຶັ້ນ

ກັບປາ່ໄມ້ຊົນນະບົດ, ແລະ ຜູ້ຂັບເຄືີ່ອນໃນໂຄງການທົດລອງ, ເຊິີ່ງປະກອບມ ພາກເອກະຊົນ, ສະມາຄມົທ ີ່ບໍໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ແລະສະ

ຖາບັນການຄົັ້ນຄວາ້ແລະການສຶກສາ. ພວກເຂົາສັງເກດເຫັນໂດຍສະເພາະ "ຊຼຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສ ດ, ຍອ້ນວຸ່າພວກ

ເຂົາແມຸ່ນຜູ້ທ ີ່ປະກອບສຸ່ວນຫ າຍທ ີ່ສ ດສໍາລັບການຫ ຼຸດຜຸ່ອນການປອ່ຍອາຍພິດທ ີ່ຈະບັນລ ໄດ້". ນ ັ້ຈະເປັນການເສ ມສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງຕືີ່ມອ ກພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2 ທ ີ່ການກໍໍ່ສ້າງຄວາມຢືດຢ ່ນມ ບົດບາດທ ີ່ເຂັັ້ມແຂງກວຸ່າເກົົ່າ, ແລະຍັງມ ຈ ດປະສົງເພືີ່ອສ້າງຈິດ

ສໍານຶກກຸ່ຽວກບັຄວາມສຸ່ຽງແລະຄວາມສຸ່ຽງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການປະຕິບັດທ ີ່ດ ທ ີ່ສ ດສໍາລັບການສ້າງຄວາມທົນ

ທານຕໍໍ່, ເສ ມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວໂດຍຜຸ່ານການປະຕິບັດການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນທ ີ່ມ ຄວາມຮູ້ດ້ານສະພາບ

ອາກາດແລະ. ຜຸ່ານການປະຕິບດັກິດຈະກໍາການຄ ້ມຄອງການກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ແບບຍືນຍງົແລະທນົທານຫ າຍຂຶັ້ນ. 

ສຸ່ວນແບຸ່ງຂະຫນາດໃຫຍຸ່ຂອງໂຄງການ ER ແລະ ກອງທຶນຂອງໂຄງການແມຸ່ນຖືກສົົ່ງໄປຫາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ໂດຍສະເພາະ

ຊຼຸມຊົນ. ພາຍໃນໂຄງການ ER, 69.3% ຂອງກອງທຶນຄາດວຸ່າຈະຖືກຈັດສັນໃຫ້ຊຼຸມຊົນ. ຈະເອົາໃຈໃສຸ່ເປັນພິເສດເພືີ່ອຮັບປະກັນ

ການແບຸ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ສະເໝ ພາບໃຫ້ແກຸ່ແມຸ່ຍງິ, ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກ ຸ່ມທ ີ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງອືີ່ນໆ, ລວມທງັການສະໜັບສະໜູນຊຼຸມ



63 
 

ຊົນໃນການສ້າງ ຫ ື ເສ ມສ້າງໂຄງສ້າງຂອງການຮຸ່ວມມື (ເຊັົ່ນ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບທຶນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ບາ້ນ ແລະ ຄ ້ມຄອງ
ປ່າໄມ)້ ເພືີ່ອເພ ີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເຈລະຈາຂອງກ ຸ່ມເຫ ົົ່ານ ັ້, ແລະປັບປ ງການເຂົັ້າເຖິງຊົນນະບົດ. ການເງິນ, ຄວາມຮູ້ ແລະການ

ປະຕິບັດທ ີ່ດ ທ ີ່ສ ດ. FPIC ເປັນຫ ັກຂອງໂຄງການ ແລະ ໂຄງການ GCF, ດັົ່ງທ ີ່ໄດ້ອະທິບາຍຕືີ່ມອ ກໃນບົດທ  4.2, ແລະຈະ

ຮັບປະກັນການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຢ່າງເຕັມທ ີ່ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຂໍໍ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມກຸ່ຽວກັບການແບຸ່ງປັນ
ຜົນປະໂຫຍດແມຸ່ນສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນແຜນການແບຸ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນ FP Annex 23. 

ການເຂົັ້າຮຸ່ວມໂຄງການແມຸ່ນມ ຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ອ ງໃສຸ່ຫ ັກການ FPIC. ຂໍໍ້ຕົກລົງ FPIC ຈະຖືກສ້າງຕັັ້ງຂືັ້ນກບັຊຼຸມຊົນທ ີ່

ເຂົັ້າຮຸ່ວມທັງໝົດ. ຖ້າມ ຄວາມກງັວົນກຸ່ຽວກບັການແບຸ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດໃນລະຫວຸ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທບົອາດຈະສົົ່ງຄາໍຮ້ອງທ ກ ຫ ື ຍືີ່ນຄາໍຮ້ອງທ ກ (ເບິີ່ງບົດທ  10 ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພ ີ່ມເຕ ມ). 

9 ການຈັດການດ້ານການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ 

9.1 ພາບລວມການຈດັການດາ້ນການຄອບຄອງທ ີ່ດນິ 
ການຈັດສັນການຄອບຄອງທ ີ່ດິນໃຫແ້ກຸ່ຊົນເຜົົ່າໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມ ຄວາມສັບສົນ. ປະຊາຊົນບນັດາເຜົົ່າສຸ່ວນຫ າຍແມຸ່ນເຮັດໄຮຸ່
ເລືີ່ອນລອຍຢູ່ພູດອຍ, ເນ ນພູ (ສຸ່ວນຫ າຍແມຸ່ນກ ຸ່ມ ມອນ-ຂະແມ ແລະ ມົັ້ງ-ມຽນ) ແລະ ເຂົາເຈົັ້າເຫັນສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ແຕກຕຸ່າງ

ຈາກການເຮັດນາຢູ່ເຂດລ ຸ່ມ ຫ ື ພູພຽງ (ສຸ່ວນຫ າຍແມຸ່ນເຜົົ່າລາວລ ຸ່ມ).  ເມືີ່ອມ ການປູກຝງັ, ບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນພືັ້ນທ ີ່ເປີັ້ນພູ ຫ ື ດິນຮາບ

ພຽງ, ຫ ື ຢູ່ຕາມທົົ່ງພຽງອຸ່ອນ, ປ່າໂຄກທ ີ່ແກຸ່, ຜູ້ຖທື ີ່ດິນມັກຈະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍສະມາຊິກຂອງຊຼຸມຊົນອືີ່ນວຸ່າມ ສິດໃນການເຂົັ້າເຖິງ, 

ຂ ດຄົັ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ.້ ຄ ມ້ຄອງ ແລະ ມອບທ ີ່ດິນໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວອືີ່ນໆ. ທ ີ່ດິນປະເພນ ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປູກຝັງລ້ຽງສັດ
, ການເກັບເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງເພືີ່ອຈ ດປະສົງອືີ່ນໆ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກສະມາຊິກຂອງຊົນເຜົົ່າອືີ່ນໆ. ມັນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນທ ີ່

ຄວນສັງເກດວຸ່າຊົນເຜົົ່າຕຸ່າງໆມ ລະບົບການຄອບຄອງທ ີ່ແຕກຕຸ່າງກນັ. ຕົວຢ່າງ, ລາວລ ຸ່ມ ຫ ື ລາວ-ໄຕ, ຕາມປະເພນ ການສືບທອດ

ຂອງສອງຝ່າຍ; ຊຶີ່ງຫມາຍຄວາມວຸ່າ ລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວທັງສອງສາມາດສືບທອດທ ີ່ດິນ. ຊາວມົັ້ງ-ມຽນ ແລະ ຊາວຈ ນ-ທິເບດ 

ຖືກົດໝາຍຮ ດຄອງປະເພນ  ທ ີ່ໃຫຜູ້້ຊາຍມ ຖານະສູງກວຸ່າແມຸ່ຍງິ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍມ ອາໍນາດ ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການປກົຄອງ
ຄອບຄົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍມ ສິດຄອບຄອງທ ີ່ດິນ. ມອນ-ຂະແມ ມ ລະບົບການຄອບຄອງຊັບຊ້ອນ. ເຂົາເຈົັ້າເປັນຊົນເຜົົ່າທ ີ່ຫ າກ
ຫ າຍທ ີ່ສ ດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະມ  ເປັນກ ຸ່ມໃຫຍຸ່ທ ີ່ສ ດ ເຊິີ່ງຍັງເປັນຊົນເຜົົ່າທ ີ່ໃຫຍຸ່ທ ີ່ສ ດໃນເຂດໂຄງການ. ປະເພນ ການຄອບ
ຄອງຂອງເຂາົເຈົັ້າຍງັສັບສົນ ເພາະວຸ່າພາຍໃນ ມອນ-ຂະແມ ມ ການຄອບຄອງປະເພນ ສອງສາຍ  ຜູ້ນໍາຂອງ ເຜົົ່າ ຍັງສາມາດເປັນຜູ້
ຊາຍ ຫ  ືແມຸ່ຍິງ. 

ໃນດ້ານລະບຽບການກຸ່ຽວກັບການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ, ລັດຖະທໍາມະນູນໄດ້ອະທິບາຍວຸ່າ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ ີ່ມ ຫ າຍຊົນເຜົົ່າ 

ແລະ ໃຫ້ທ ກຊົນເຜົົ່າມ ສິດໃນການປົກປັກຮກັສາ, ອະນ ລກັຮັກສາ ແລະ ສົົ່ງເສ ມຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຕົນ 

(ມາດຕາ 8). ສິດດ້ານຮ ດຄອງປະເພນ ໄດຮ້ັບຄວາມເອາົໃຈໃສຸ່ຢ່າງສູງໃນມະຕິສູນກາງພັກ ສະບັບທ  026/ຄອສພ, ວັນທ  

3/8/2017 ວຸ່າດ້ວຍການເພ ີ່ມທະວ ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ີ່ດິນໃນໄລຍະໃໝຸ່. ມະຕິໄດຮ້ັບຮູເ້ຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງທ ີ່ດິນ
ເປັນບຸ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ແຫ ຸ່ງຊ ວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ສະນັັ້ນ ລັດຕ້ອງສືບຕໍໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິດນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນທ ີ່ຖືໂດຍບ ກຄົນ
, ຫົວໜຸ່ວຍ, ກ ຸ່ມຄົນ, ແລະ ສິດທ ີ່ດິນຕາມຮ ດຄອງປະເພນ . ລັດຖະທໍາມະນູນ ມາດຕາ 17 ແລະ ກດົໝາຍວຸ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ ມາດຕາ 
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3 ໄດ້ກ ານົດໃຫ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເປັນຂອງຊຼຸມຊົນແຫຸ່ງຊາດ ແລະ ຄ ້ມຄອງໂດຍລັດ ແລະ ລັດສາມາດໃຫ້ສິດ
ນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກຸ່ພົນລະເມືອງລາວ. ກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນປະກອບດ້ວຍກົດລະບຽບພືັ້ນຖານ
ກຸ່ຽວກັບການໄດ້ມາຂອງສິດເຫ ົົ່ານ ັ້. ການໄດຮ້ັບສິດນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນຕາມປະເພນ ແມຸ່ນອ ງໃສຸ່ມາດຕາ 130 ຂອງກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍທ ີ່
ດິນ. ບົດຄວາມອະນ ຍາດໃຫ້ອອກໃບຕາດິນສຸ່ວນບ ກຄົນສໍາລັບການນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນຕາມປະເພນ ໄດ້ແກຸ່ຍາວເຖິງຊາວປີໂດຍບໍໍ່ມ 
ເອກະສານຢັັ້ງຢືນການໄດມ້າ. ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດປົກປອ້ງສິດນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນໃນຂະນະທ ີ່ລໍຖ້າການຂຶັ້ນທະບຽນທ ີ່ດິນ, ແຕຸ່ບໍໍ່ມ 

ລະບຽບການກຸ່ຽວກັບວທິ ນ ັ້. ໃນຂະນະທ ີ່ບັນດາຊົນເຜົົ່າສຸ່ວນຫ າຍໄດ້ນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນເປັນສຸ່ວນຕົວ ແລະ ຊຼຸມຊົນ, ກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍທ ີ່

ດິນບໍໍ່ໄດຮ້ັບຮູໃ້ບຕາດິນລວມ. ມນັບໍໍ່ມ ຂໍໍ້ບງັຄັບກຸ່ຽວກັບສິດທປິະເພນ ໃນເຂດພືັ້ນທ ີ່ລວມ, ປ່າຊຼຸມຊນົ ຫ ືຮູບແບບອືີ່ນໆຂອງທ ີ່ດິນ

ປະເພນ . ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ສິດນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນລວມໝູຸ່ສາມາດຮັບຮູໄ້ດຜຸ້່ານມາດຕາ 81, ເຊິີ່ງໃຫສິ້ດນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນຂອງເຂດຊຼຸມຊົນ

ເຊັົ່ນ: ສ ສານ, ປ່າສັກສິດ, ໜອງນ້ໍາ, ວັດ, ໂຮງຮຽນ, ສ ກສາລາ, ຫ້ອງວຸ່າການປົກຄອງບາ້ນ ແລະ ຕະຫ າດບ້ານ. ສິດທທິ ີ່ດິນຊຼຸມຊົນ 

ຫ ື ລວມໝູຸ່ ບໍໍ່ໄດ້ລວມເອົາການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຊຼຸມຊົນຕົັ້ນຕໍ ເຊັົ່ນ: ການເຮັດໄຮຸ່ເລືີ່ອນລອຍ, ກະສິກາໍໝນູວຽນ, ທົົ່ງຫຍາ້ ແລະ ປາ່ໄມ້. 

ກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍທ ີ່ດິນ ມາດຕາ 44 ເຮັດໃຫ້ການຮັບຮູ້ສິດທ ີ່ດິນໃນ 3 ປະເພດ ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ຂອງລດັ ຮັບຮູ້ເຖິງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ
ຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ໄດທ້ໍາມາຫາກິນ ແລະ ດໍາລົງຊ ວິດໃນປາ່ດົງ ກຸ່ອນທ ີ່ເຂດດັົ່ງກຸ່າວຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນທ ີ່ດິນປາ່. 

ກົດໝາຍວຸ່າດ້ວຍປາ່ໄມ້ປີ 2019 ມ ການອາ້ງອ ງເຖິງການນໍາໃຊ້ປາ່ໄມ້, ໄມ້ ແລະ ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ແຕຸ່ບໍໍ່ມ ກົດລະບຽບກຸ່ຽວກັບ

ການຮັບຮູ້ ຫ ື ການປົກປ້ອງສິດນໍາໃຊ້ຕາມປະເພນ . ລະບຽບການຄ ້ມຄອງປາ່ສະຫງວນໃຫ້ທາງເລອືກເພ ີ່ມເຕ ມສໍາລບັການ
ຮັບປະກັນການຄອບຄອງປະເພນ ໂດຍສະເພາະໂດຍຜຸ່ານ ແຜນຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ບາ້ນ ແລະ ສັນຍາອະນ ລັກທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 
39 ແລະ 120 ຂອງກົດໝາຍດັົ່ງທ ີ່ກຸ່າວໄວ້ໃນພາກການຄ ມ້ຄອງປາ່ຂອງຊຼຸມຊົນ. 

9.2 ເພ ີ່ມທະວ ສດິ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄງົໃນການຄອບຄອງທ ີ່ດນິ ໃນໂຄງການໄລຍະທ  2 

ໂຄງການນ ັ້ມ ຈ ດປະສົງເພືີ່ອຊຸ່ວຍເພ ີ່ມທະວ ການຄວາມປອດໄພການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ. ໂດຍສະເພາະ ແມຸ່ນຈະສະໜັບສະໜູນການ
ວາງແຜນທ ີ່ດິນຊຼຸມຊົນ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງຊຼຸມຊົນ, ປ່າໄມ ້ແລະ ສິດນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມປອດໄພໃນການຄອບ

ຄອງນໍາໃຊ້ເພືີ່ອຄວາມທົນທານຕໍໍ່ສະພາບອາກາດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ບໍໍ່ມ ການຕັດໄມທ້ໍາລາຍປາ່ (ເບິີ່ງກຸ່ອງຂໍໍ້ມູນ 1) ການຄ ມ້ຄອງ

ທ ີ່ດິນ (ເບິີ່ງບົດທ ີ່ກຸ່ຽວກບັຊຼຸມຊົນ. ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ). ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວນ ັ້ ເຮັດວຽກຢູ່ຂັັ້ນພືັ້ນຖານເພືີ່ອຈັດ

ຕັັ້ງປະຕິບັດ ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ ີ່ດິນ (PLUP) ແລະ ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ ້(VFM), ເຊິີ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກຸ່ການວາງ

ແຜນຊຼຸມຊົນ ແລະ ການລວມຕົວ ທ ີ່ຊ ັ້ແຈງເຂດແດນທ ີ່ດິນ. ເສ ມສ້າງຄວາມປອດໄພໃນການຄອບຄອງ ແລະ ປັບປ ງການວາງ

ແຜນການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ. ແຜນການທ ີ່ສ້າງຂຶັ້ນໂດຍໂຄງການ (PLUP, VFMP, ແຜນການຄ ້ມຄອງ NPA, VilFoCA, ແຜນການ

ລົງທຶນ PSAP) ຍງັສາມາດຊຸ່ວຍໃຫ້ບັນດາບ້ານສາມາດຂຶັ້ນທະບຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນຢ່າງເປັນທາງການ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ດັົ່ງທ ີ່ໄດ້ກຸ່າວມາກຸ່ອນໜ້ານ ັ້, ການເຂົັ້າຮຸ່ວມກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການແມຸ່ນມ ຄວາມສະໝັກໃຈ, ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງ 

FPIC ຈະຖືກສ້າງຕັັ້ງຂືັ້ນກັບຊຼຸມຊົນທ ີ່ເຂົັ້າຮຸ່ວມໂດຍອ ງໃສຸ່ການປະຕິບັດທ ີ່ດ ທ ີ່ສ ດ. ຖ້າຜູ້ໃດເຊືີ່ອວຸ່າການຄອບຄອງທ ີ່ດິນຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າຖືກປະນ ປະນອມຈາກໂຄງການ ເຂາົເຈົັ້າສາມາດຍືີ່ນຄາໍຮ້ອງທ ກ ຫ ື ຄໍາຮອ້ງທ ກຢ່າງເປັນທາງການໄດ້. 
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10 ກົນໄກການແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກ 

10.1 ພາບລວມຂອງກນົໄກການຮອ້ງທ ກ 

ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວໄດ້ສ້າງຕັັ້ງກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຮ້ອງທ ກ (GRM) ເພືີ່ອສະຫນອງພືັ້ນທ ີ່ສໍາລັບການສົນທະນາ, ຂໍຄາໍຄຶດຄໍາເຫັນ

ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນ (ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ESIA ແລະ ESMP ຂອງໂຄງການໃນ FP ເອກະສານຊ້ອນ

ທ້າຍ 6a ແລະ 6b). 

ໃນລະດັບບ້ານ, ຊຼຸມຊົນຊົນເຜົົ່າມັກຈະມ ຂະບວນການທ ີ່ຄ້າຍຄກືນັວຸ່າ ຖ້າບັນຫາໃດເກ ດຂຶັ້ນ, ບໍໍ່ວຸ່າຈະເປັນໂຄງການຍຸ່ອຍນ ັ້, 

ເຂົາເຈົັ້າຈະພິຈາລະນານໍາກັນກຸ່ອນວຸ່າ ບັນຫາສາມາດແກ້ໄຂພາຍໃນໄດ້ ຫ ື ບໍໍ່. ໄລຍະທາໍອິດຂອງການໄກຸ່ເກຸ່ຍນ ັ້ແມຸ່ນຕ້ອງການໂດຍ
ທ ກຄົນເພືີ່ອບໍໍ່ໃຫ້ເກ ດບັນຫາທ ີ່ບໍໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຫ  ກລຸ່ຽງການສັບສນົ. ຖ້າຫາກບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນໄດ,້ ເຂົາເຈົັ້າຈະນໍາມາ

ໃຫອ້ໍານາດການປກົຄອງບ້ານ. ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານມັກຂຄໍາໍແນະນໍາຈາກຜູ້ເຖົັ້າຜູ້ແກຸ່ໃນໝູຸ່ບ້ານ ແລະ ຮຽກປະຊຼຸມເຊິີ່ງລວມມ 
ຜູ້ຮ້ອງທ ກ ແລະ ຜູ້ເຖົັ້າຜູ້ແກຸ່ເປນັຜູ້ໄກຸ່ເກຸ່ຍ. ຖ້າບັນຫາດັົ່ງກຸ່າວບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຂັັ້ນຕອນຕໍໍ່ໄປແມຸ່ນໃຫ້ອໍານາດການປກົຄອງ
ບ້ານຊຸ່ວຍໃນການຮຸ່າງຄາໍຮ້ອງທ ກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ື ຜູ້ຮ້ອງທ ກຈະຖືກສະເໜ ໃຫ້ຮຸ່າງການຮ້ອງຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ຈາກນັັ້ນ
, ຈະຜຸ່ານອາໍນາດການປົກຄອງບ້ານ ເພືີ່ອປະກອບຄາໍຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຈະໄດ້ສົົ່ງຈົດໝາຍເຖິງອາໍນາດການປົກຄອງເມອືງ. ຈາກນັັ້ນ

, ອາໍນາດການປົກຄອງເມອືງ ຈະດໍາເນ ນຄະດ , ສືບສວນ ແລະ ໄກຸ່ເກຸ່ຍກັບຜູ້ຮ້ອງທ ກ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ. ຖ້າຍັງບໍໍ່

ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກຸ່າວໃຫຂ້ັັ້ນແຂວງຄືກັນ. ຖ້າເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ແຂວງບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ກໍຈະສົົ່ງໄປຍງັສານປະຊາຊົນ
ແຂວງ. ບັນດາບ້ານທ ີ່ປກຶສາທັງໝົດມ ທັດສະນະດຽວກັນກຸ່ຽວກບັຂັັ້ນຕອນການຮອ້ງທ ກແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ຢ່າງເປັນທາງ
ການ. 

ແນວໂຮມບ້ານຜູ້ສູງອາຍ ທ ີ່ມ ນາມມະຍົດຢ່າງເປັນທາງການແມຸ່ນໄດຮ້ັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນແຕຸ່ລະບາ້ນໂດຍລັດຖະບານ, ຈະເປັນ

ຕົວແທນຂອງຊົນເຜົົ່າສະເພາະ, ຮຸ່ວມກັບອາໍນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການໄກຸ່ເກຸ່ຍຂອງບ້ານໃນລະຫວຸ່າງການ

ຮ້ອງທ ກ ແລະ ການໄກຸ່ເກຸ່ຍຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ. 

ນອກຈາກການປະຕິບັດຕາມລະບບົການແກ້ໄຂການຮ້ອງທ ກຂອງລດັຖະບານລາວແລ້ວ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຍງັມ 

ທາງເລອືກທ ີ່ຈະອອກຄາໍຮ້ອງທ ກໂດຍກົງກັບທ ມງານປົກປ້ອງໂຄງການໂດຍຜຸ່ານຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ ສືາຍດຸ່ວນ. ລາຍລະອຽດເພ ີ່ມ
ເຕ ມກຸ່ຽວກັບກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຮ້ອງທ ກແມຸ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນບົດທ  7.5 ຂອງ ESIA ແລະພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດ 9 ຂອງ ແຜນຄ ້ມ

ຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

10.2 ບດົຮຽນຈາກໂຄງການທ  1 ແລະ ການປບັປ ງສາໍລບັໂຄງການທ  2 

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 1, ແຜນຄ ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການໄດ້ຖືກສືີ່ສານໃນລະຫວຸ່າງ FPIC. ທ ມງານຂອງ

ອົງການປົກປອ້ງຄວາມປອດໄພໄດ້ເລ ີ່ມດໍາເນ ນການກວດກາ "ຄາໍຮ້ອງທ ກ" ເຂົັ້າມາຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງໂດຍຜຸ່ານສາຍດຸ່ວນ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັັ້ງ 
ປະຕິບັດ, ແຕຸ່ບໍໍ່ມ ກໍລະນ ໃດທ ີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງຄໍາຮອ້ງທ ກ, ແຕຸ່ໂຄງການ 2 ຈະສືບຕໍໍ່ໃຫ້ຄໍາຫມັັ້ນສັນຍາໃນການ

ສືີ່ສານ, ສະຫນອງຂໍໍ້ມູນທ ີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມບໍໍ່ພຽງແຕຸ່ FPIC ເທົົ່ານັັ້ນ. ທ ມງານ, ແຕຸ່ຍັງຊາວບາ້ນ. ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ
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ຂອງພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ເພືີ່ອປບັປ ງກົນໄກ, ແລະຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນ ນຂັັ້ນຕອນເພ ີ່ມເຕ ມເພືີ່ອປບັປ ງການເຂົັ້າຫາ

ຊົນເຜົົ່າສຸ່ວນນ້ອຍ. 

11 ຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍ, ງບົປະມານ, ຕາຕະລາງເວລາ, ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອງົການຈັດຕັັ້ງ 

11.1 ຄຸ່າໃຊຈຸ້່າຍ, ງບົປະມານ, ຕາຕະລາງເວລາ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງອງົການຈດັຕັັ້ງ 

ງົບປະມານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາດ້ານຊົນເຜົົ່າ ຈະສະແດງຢູ່ໃນງົບປະມານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງການ
ຄ ້ມຄອງສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ. ໂຄງການທັງໝົດຈະໄດຮ້ັບການປະຕິບັດຢູ່ບັນດາເມືອງດ້ອຍໂອກາດຂອງ 6 ແຂວງທ ີ່ຕັັ້ງເປົັ້າ

ໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫຸ່າງໄກສອກຫ  ກ. ອົງປະກອບທງັໝົດຂອງໂຄງການແມຸ່ນສ ມໃສຸ່ການຂະຫຍາຍການ

ປະຕິບັດການຄ ມ້ຄອງທ ີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ທົນທານຕໍໍ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຕັດໄມ້ທາໍລາຍປ່າ ເຊິີ່ງຈະຊຸ່ວຍປັບປ ງການຄ ມ້ຄອງ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ີ່ບັນດາຊົນເຜົົ່າອາໄສຢູ່. ສະນັັ້ນ, ຈຶີ່ງໄດຄ້າດຄະເນວຸ່າ ງົບປະມານຂອງໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວ ສຸ່ວນຫ າຍຈະ

ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໂດຍກງົໃຫ້ແກຸ່ບັນດາຊົນເຜົົ່າໃນເຂດຊົນນະບົດໃນພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. 

ວິທ ການຄ ້ມຄອງໂຄງການແມຸ່ນປະສົມປະສານຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ, ຂໍໍ້ມນູທ ີ່ເກັບກໍາສໍາລບັລະບບົ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ 

(M&E), ສໍາລັບດ້ານການປກົປອ້ງບົດບາດຍງິຊາຍ ແລະ ດ້ານທ ີ່ກຸ່ຽວຂອງແຜນພັດທະນາຂອງຊົນເຜົົ່າ ແມຸ່ນຜຸ່ານເຄືີ່ອງມື ແລະ ກົນ

ໄກດຽວກັນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ງົບປະມານຂອງແຜນພັດທະນາຂອງຊົນເຜົົ່າ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມຸ່ນໄດ້ຖືກສະຫ ຼຸບພາຍ

ໃຕ້ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍງິຊາຍ (GAP) ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄມົ (ESMP). 

 

11.2 ການຕິດຕາມ, ການປະເມ ນຜນົແລະການລາຍງານ 

ຕົວຊ ັ້ວັດທ ີ່ໄດ້ກຸ່າວໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂອງຊົນເຜົົ່າ ນ ັ້ຈະຖືກລວມເຂົັ້າໃນລະບົບການຄ ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນລວມຂອງໂຄງການ ແລະ 
ຈະຖືກເກັບລວບລວມລວມກັບຂໍໍ້ມູນອືີ່ນໆທ ີ່ຈະເກັບກາໍເພືີ່ອຈ ດປະສົງຂອງ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ (M&E), ການປກົ

ປ້ອງ, ແລະ ການຖຸ່າຍທອດກຸ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ. ຂໍໍ້ມນູທັງໝົດຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ ຖານຂໍໍ້ມູນອອນລາຍ (Cloud 

Database). ກົນໄກການລາຍງານຕົັ້ນຕໍແມຸ່ນບົດລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າປະຈໍາປີຕໍໍ່ ກອງທຶນພູມອາກາດສ ຂຽວ (GCF), ເຊິີ່ງ

ຈະລາຍງານກຸ່ຽວກັບຕົວຊ ັ້ວັດ ແຜນພັດທະນາຂອງຊົນເຜົົ່າ ( ການປະຕິບັດ ແຜນການຄ ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 2). ບົດ

ລາຍງານໄດ້ຖືກແບຸ່ງປັນກັບທ ກພາກສຸ່ວນທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງ (ລວມທັງ ແມຸ່ຍິງ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ) ແລະ ຈ ດສໍາຄັນໄດ້ຖືກນໍາ

ສະເຫນ ໃນກອງປະຊຼຸມຄະນະກາໍມະການຊ ັ້ນໍາ. 
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11.3 ການຈດັວາງການຈດັຕັັ້ງປະຕບິັດ 

ໂຄງການດັົ່ງກຸ່າວໄດສ້້າງຕັັ້ງຄະນະຊ ັ້ນໍາແຫຸ່ງຊາດ (NSC) ເພືີ່ອຮບັປະກັນການຮຸ່ວມມລືະຫວຸ່າງອງົການໃນລະດັບຊາດ. ຕັັ້ງຄະນະຊ ັ້

ນໍາແຫຸ່ງຊາດ ຈະປະຊຼຸມປະຈໍາປີຫ ຕືາມຄວາມຕ້ອງການເພືີ່ອທົບທວນຄວາມຄືບຫນ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍລວມ, ລວມທງັການ

ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂອງຊົນເຜົົ່າ. 

ໜຸ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການແຫຸ່ງຊາດ ຫ ື ຂັັ້ນສູນກາງ (NPMU) ຈະໃຫ້ບໍລິການເລຂານ ການໃຫ້ແກຸ່ ຄຄຊ ພ້ອມດ້ວຍ ຕິດຕາມ 

ແລະ ປະສານງານກັບໜຸ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ (PPMU) ແລະ ໜຸ່ວຍງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການຂັັ້ນເມອືງ (DPMU). 

ລວມກັນ 3 ຂັັ້ນນ ັ້ ຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ໂດຍທ ມງານປົກປ້ອງກຸ່ຽວກັບການປົກປອ້ງທ ີ່ສໍາຄັນ. (ລວມທັງບັນຫາທ ີ່ກຸ່ຽວຂອ້ງກັບ ແຜນ
ພັດທະນາຂອງຊົນເຜົົ່າ) ເພືີ່ອກະຕ ້ນມາດຕະການຫ ຼຸດຜຸ່ອນ. ຄາໍຕິຊົມກຸ່ຽວກບັລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການກຸ່ຽວກັບບັນຫາການປົກ

ປ້ອງແມຸ່ນໃຫ້ໂດຍທ ມງານປົກປອ້ງໂດຍກງົກັບ EEs ຂອງໂຄງການ ແລະ ທ ີ່ປຶກສາ GIZ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ບັນດາອົງການຈ ດສ ມຂອງແຂວງ ແລະ ພະແນກກະສິກໍາ ປລະ ປາ່ໄມ້  ແລະ ພະແນກ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ເພືີ່ອຊຸ່ວຍໃນການປະສານງານ ແລະ ຮັບປະກນັຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົົ່າ ພ້ອມທງັຄ ້ມຄອງການຄ ້ມຄອງສັງຄົມອືີ່ນໆ. 
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