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1. ບດົນໍາ 

ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາປະເທດຫນງືໃນເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໄຕ ້ເຊງິມີ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ອຸດມົສມົບູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປ່າໄມ,້ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ແຮ່ທາດ , ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວ

ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັສໍາຫຼບັ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ປ່າໄມປົ້ກຫຸມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນກວມເອາົ 40% ຂອງເເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ. ແຕ່ປ່າໄມໄ້ດມ້ກີານຫຸຼດລງົຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍ ຈາກ  70% ຫຼ ື26.5 ລາ້ນເຮກັຕາ ໃນປີ 1940, ມາເປັນ 49% ໃນປີ1982, ແລະ  40% ຫຼ ື9.5 ລາ້ນ

ເຮກັຕາໃນປີ 2010. ຈາກຂໍມູ້ນການສກືສາເຫນັວ່າການຫຸຼດລງົຂອງປ່າໄມ ້ໃນປີ 1990 ແມ່ນ ປະມານ 1.4% ຕ່ໍປີ , 

ຫຼມືກີານສູນເສຍີ ຂອງປ່າໄມປ້ະມານ 134,000 ເຮກັຕາຕ່ໍປີ. 

ສປປ ລາວ ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ ເຂດຊວີະນານາພນັ ອນິໂດ - ເບມີາ ແລະ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດກໍ້ານດົ ເນືອ້ທີ່ ປະມານ 

20%  ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນເຂດ ປ່າສະຫງວນ (ຮວມທງັ ປ່າສະຫງວນ 21 ເຂດ , ແລະ ປ່າສະຫງວນຂັນ້ແຂວງ

ແລະເມອືງອກີ) ແລະໄດມ້ກີານສາ້ງຍຸດທະສາດຊວີະນານາພນັ ຮອດປີ 2020 . ນອກຈາກນັນ້ລດັຖະບານໄດ ້ຖເືອາົ

ວຽກງານການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເປັນບູລມິະສດິຮອດປີ 2020. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນ ສອດຄ່ອງກບັ ຍຸດ

ທະສາດການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ ແນໃສ່ການຂະຫຍາຍຕວົແບບຢືນຢົງ ເຊງິສະຫນບັສະຫນຸນ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການນໍາ້ເທນີ 2 ເຊງິເປັນໂຄງການຕວົແບບ ໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແບບຢືນຢົງ ປະກອບສ່ວນຕ່ໍ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດລບືລາ້ງຄວາມທຸກ

ຍາກ.1

                                                
1Source: Lao PDR and the Global Environmental Facility (GEF) 

 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີ7 ສກົປີ 2011 – 2015 ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດວ້າງຄາດຫມາຍໃນ

ການຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີ 2020 ໃນນັນ້ ໄດກໍ້ານດົມາດຕະການ ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ລບືລາ້ງ

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະການຮກັສາລະດບັການ

ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຜະລດິຕະພນັພາຍໃນໃຫໄ້ດ ້8% ຕ່ໍປີ   

ເນືອ້ທີ່ ຫຼາຍກວ່າ ສາມລາ້ນເຮກັຕາ  (ຫຼ ື 14% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ) ແມ່ນຖກືປະກາດເປັນເຂດປ່າສະຫງວນ 

ເຊງິປະກອບມ ີ18 ເຂດ ແລະ ມປ່ີາສະຫງວນໃນລະດບັແຂວງແລະເມອືງ ເຊງິກໍານດົໃນ ປີ 1993 (ດໍາລດັເລກທ ີ 

164), ແລະເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ອກີ ສອງແຫ່ງ ແລະເຂດເຊອືມຕ່ໍອດີສອງແຫ່ງ ໄດຖ້ກືປະກາດເພມີເຕມີໃນ

ເວລາຕ່ໍມາ. ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດມ້ກີານປະກາດເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໄດມ້ກີານເກບັກໍາຂໍມູ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ ອ

ກໍານດົເຂດທີ່ ມມີູນຄ່າຕ່ໍການອະນຸລກັສູງ ເຊງິກວມ 5-20%  ຂອງລະບບົນເິວດໃນ ສປປ ລາວ. ຫຼາຍກວ່າເຄງິຫນງື

ຂອງເຂດດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຕດິກບັຊາຍແດນ ສສ ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, ສປ ຈນີ, ແລະ ໄທ , ເຊງິເຂດດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນ

ສາມາດເປັນເຂດ ການຄຸມ້ຄອງແບບຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນ. 
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2. ວດັຖຸປະສງົໂຄງການ 

ໂຄງການປ່າສະຫງວນແລະສດັປ່າ ແມ່ນແນໃສ່ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ ແລະບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສດັນໍາ້ສດັປ່າ. ເຊງິຈະໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນ 3 ອງົປະກອບ ເຊງິ 2 ໃນ 

3 ແມ່ນປະກອບມບີນັດາອງົປະກອບຍ່ອຍ  . 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ແມ່ນ ສຸມໃສ່ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປົກປັກ

ຮກັສາສດັປ່າ ໃນລະດບັສູນກາງ ( ກມຸົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ ກມົກວດກາປ່າໄມ ້) ແລະ

ສະຫນບັສະຫນຸນ ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ເຊງິ ໄດມ້ກີານກໍານດົ ສອງເຂດ ປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເປັນເຂດ ໂຄງການ ຄ:ື ນໍາ້ແອດ-ພູເລຍ ແລະ ນາກາຍນໍາ້ເທນິ. ສ່ວນເຂດອື່ ນໆ ແມ່ນອາດຈະ

ເພມີເຕມີຕາມຫຼງັ ໃນຊ່ວຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ. ການຊ່ວຍເຫຼອືແມ່ນຈະສຸມໃສ່ແຂວງທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມກບັ

ກດິຈະກໍາການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ 4 ແຂງຄ ື: ຫຼວງພະບາງ, ຫວົພນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຄໍາມ່ວນ. 

 

ກອງທນືປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ບໍລຫິານກນົໄກໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜູຮ້ບັເອາົໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນ ແມ່ນມີ

ຄວາມຕອ້ງການຜູຊ່້ວຍໃນການຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການ. 

3. ອງົປະກອບໂຄງການ  

3.1 ລກັສະນະແລະເຂດໂຄງການ  

ໂຄງການ ຈະສຸມໃສ່ ການອະນຸລກັສດັປ່າ ແລະ ເຂດທີ່ ອາໄສ ຂອງມນັ ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນດາ້ນຊວີະ

ນານາພນັສູງ , ນອກຈາກນັນ້ ໂຄງການຍງັຈະຊ່ວຍສາ້ງມາດຕະຖານການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍທີ່ ກມົກຽວ ໃນລະດບັ

ສາກນົແລະພາກພຶນ້ , ສາ້ງວທິກີານທີ່ ເຫມາະສມົແລະເຜຍີແຜ່ບດົຮຽນ ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະການ

ຫຸຼດຜ່ອນການຄາ້ຂາຍສດັປ່າທີ່ ຜດິກດົຫມາຍ. ນອກຈາກນັນ້ຍງັຈະສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມແືບບສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ 

ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ການຮ່ວມມໃືນການຄວບຄຸມການຄາ້ຂາຍສດັປ່າແລະຜນົຜະລດິ

ປ່າໄມທ້ີ່ ຜດິກດົຫມາຍ ແລະສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫ ້ສປປ ລາວ ໃນການຮ່ວມມລືະດບັສາກນົໃນການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ

ຜດິກດົຫມາຍ. 

ໂຄງການແມ່ນ ແນໃສ່ການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງໃນລະດບັສາກນົ, ພາກພຶນ້ , ລະດບັສູນກາງແລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຜນົ

ປະໂຫຍດໂດຍກງົ ໃຫກ້ບັອງົການຈດັຕງັຂອງລດັຖະບານ ແລະ ບາ້ນ. 

ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງໂຄງການໃນລະດບັພາກພຶນ້ແລະສາກນົ ແມ່ນມຫຼີາຍ, ການຄຸມ້ຄອບປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ

ແລະນາກາຍນໍາ້ເທນິທີ່ ມປີະສດິທພິາບຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະການຄາ້ຂາຍສດັປ່າຜດິ

ກດົຫມາຍ ໃນ ສສ ຫວຽດນາມດຂີືນ້ ໂດຍຜ່ານການກໍາຈດັ ເຄອືຄ່າຍ ຜດິກດົຫມາຍໃນລະດບັພາກພຶນ້ (ເຊງິຮວມ

ມ ີການຢາເສບຕດິ ແລະ ການເຄອືນຍາ້ຍ) . ໂດຍການຍງັເປັນປະໂຫຍດໃນລະດບັສາກນົໂດຍຊ່ວຍປົກປັກຮກັສາ 

ຊບັພະຍາກອນ ຊວີະນານາພນັ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບອນ ໂດຍຜ່ານການຫຸຼດຜ່ານການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ . 

ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ ແມ່ນ ບນັດາຫນ່ວຍງານຂະແຫນງການຕ່າງໆ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຮວມ

ມ ີກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ໂດຍສະເພາະ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ 
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ກະຊວງກະສກໍິາ ແລະປ່າໄມ ້, ໂດຍສະເພາະ ກມົກວດກາປ່າໄມ ້, ຂະແຫນງກວດກາປ່າໄມ ້ແຂວງ. ກອງເລຂາ 

ຄະນະກໍາມະການ ປົກປັກຮກັສາ ອ່າງໂຕ່ນໍາ້ເທນິ 2, ຫນ່ວຍງານຄຸຸມ້ຄອງນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ບນັດາ ຫນ່ວຍງານ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. ພະນກັງານຍຸດຕທໍິາເມອືງ, ກມົອາກອນ, ແລະຫນ່ວຍງານບງັຄບັ

ໃຊກ້ດົຫມາຍ ໃນລະດບັແຂວງແລະເມອືງ. 

ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນເຂດ ນາກາຍນໍເ້ທນີ ຈະໃຫກ້ານສະຫນບັສະຫນຸນ 70 ບາ້ນ ລວມທງັບາ້ນ ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງແລະໃນ

ເຂດ. ໂຄງການຍ່ອຍນໍາ້ແອດພູເລຍີ  ແມ່ນຈະຊ່ວຍປະມານ 50 ບາ້ນ . ເຊງິຜູທ້ີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ 

ໂຄງການ ແມ່ນປະມານ 80,000 ຫາ 100,000. ການກໍານດົບາ້ນທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມແມ່ນຈະໄດກໍ້ານດົ ໃນລະຫວ່າງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ , ແລະຈະໄດມ້ກີານສະຫນອງທນື ໃຫກ້ດິຈະກໍາການອະນຸລກັ ແລະ ປັບປຸງຊວີດິການ

ເປັນຢູ່  . 

ໂຄງການມ ີ3 ກດິຈະກໍາ ດັ່ ງນີ ້:  

ອງົປະກອບທີ 1: ການສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ ພດັທະນາອງົການຈດັຕັງ້  

ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຂອງອງົປະກອບແມ່ນ ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້, ກມົກວດກາປ່າໄມ ້

ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດົຫມາຍອະນຸລກັ ແລະພນັທະໃນລະດບັສາກນົແລະ

ພາກພຶນ້ ແລະ ດໍາເນນິການເຄອືນໄຫວ ຕາມແຜນການແຫ່ງຊາດ. 

ອງົປະກອບດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜ່ານ ກອງທນືຍ່ອຍ ຂອງ ກອງທນື ປົກປັກຮກັສາກິ່ ງແວດລອ້ມ  

(Policy, Institution and Capacity Enhancement, PICE) ເຊງິຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງ ຄວາມສາມາດ 

ໃນການອະນຸລກັສດັປ່າ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມໃືນລະດບັພາກພຶນ້ ໂດຍຜ່ານກອບນຕິກໍິາ ແລະລະບຽບ

ການ ຕ່າງໆ, ການສະຫນອງອຸປະກອນແລະເຄອືງມ ື, ການຝືກອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຈດິສໍານກື ເຊງິຈະ

ປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງ ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະ ການບງັຄບັໃຊ ້ກດົຫມາຍແລະລະບຽບການ ກ່ຽວກບັ.  

1)  ໂຄງການຍ່ອຍ 1.1: ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ຊວີະນານາພນັ ໃນລະດບັຊາດ  

2) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.2: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ  

3) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.3: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ 

4) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.4: ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດເພື່ ອການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ 

5) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.5: ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ ການນໍາ ໃນການອະນຸລກັ (ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ໃນລະດບັ

ພາກພຶນ້ແລະສາກນົ) 

ອງົປະກອບທີ 2: ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະສດັປ່າ  

ໂຄງການຍ່ອຍໃນອງົປະກອບທ ີ2 ສຸມໃສ່ : ການປະສານງານ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ການສະຫນບສັະຫນຸນ 

ການຄຸມ້ຄອງບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສດັປ່າ , ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານເສອືໂຄ່ງແຫ່ງຊາດ .  ກດິຈະກໍາທ ີ1 

ແມ່ນກ່ຽວກບັການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ເຊງິໄດເ້ລອືກເອາົ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍາ້
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ແອດພູເລຍີ ແລະນາກາຍນໍາ້ເທນິ ເຊງິຈະຮວມມກີານສາ້ງແຜນການຄຸມ້ຄອງ, ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ໃນຂັນ້

ບາ້ນ ທີ່ ເຊອືມກບັການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະການປະຕບິດັ ພນັທະດາ້ນການອະນຸລກັ. ຫນ່ວຍງານ ຄຸມ້ຄອງ ປ່າ

ສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ ( ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 3 ແຂວງ) ແລະ ອງົການຄຸມ້

ຄອງແລະປົກປັກຮກັສາອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ເທນິ ຈະເປັນຜູປ້ະຕບິດັ. 

ໂຄງການຍງັມກີດິຈະກໍາໃນການປັບປຸງການປະສານງານການຄຸມ້ຄອງ ປ່າສະຫງວນແລະ ໃນແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາ

ມ່ວນ, ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ຫວົພນັ ເພື່ ອຊ່ວຍພະແນກ ແລະ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ປະກອບອຸປະກອນ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດ , ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ອງົການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງນາກາຍນໍາ້ເທນິ ກ່ໍຈະໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອື ກດິຈະກໍາ ໃນ

ລກັສະນະດຽວກນັ. 

ນອກຈາກນັນ້ ຍງັມກີດິຈະກໍາ ກ່ຽວກບັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສດັປ່າ , ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ ຜດິກດົຫມາຍ ໃນ

ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ຫວົພນັ , ຊ່ວຍເຫຼອື ຂະແຫນງການກວດກາປ່າໄມ ້ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ: ຕໍາຫຼວດ ສິ່ ງແວດລອ້ມ , ຍຸດຕທໍິາ, ອາກອນ ແລະອື່ ນໆ ໃນການຝືກອບົຮມົ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ ອ

ບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ແລະ ສະຫນບັສະຫນຸນຫອ້ງການກະສກໍິາ ແລະປ່າໄມເ້ມອືງ ໃນການກວດກາ ການຄາ້ຂາຍ

ສດັປ່າ ແລະ ການຂນົຍາ້ຍໄມຜ້ດິກດົຫມາຍ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ.   

ອງົປະກອບ ໂຄງການຍງັສະຫນບັສະຫນຸນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການອະນຸລກັເສອືໂຄ່ງແຫ່ງຊາດ , ເຊງິບາງ

ກດິຈະກໍາ ກ່ໍໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລວ້ໃນເຂດນໍາ້ແອດພູເລຍ ແຕ່ກດິຈະກໍາທີ່ ຍງັທີ່ ທນັໄດປ້ະຕບິດັ ເຊັ່ ນ : ການ

ສໍາຫຼວດ ທີ່ ອາໄສຂອງເສອື , ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. 

ອງົປະກອບທ ີ3: ການບ່ໍລຫິານໂຄງການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືວຊິາການ  

ອງົປະກອບດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນ ການວາງແຜນ, ການຈດັຊື,້ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ ການສສືານ ຂອງໂຄງການ. 

ອງົປະກອບດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນ ເພື່ ອການບໍລຫິານ  ໂດຍຜ່ານກນົໄກໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ກອງທນືປົກປັກຮກັສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ື ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ ລະບຽບການຂອງທະນາຄານໂລກ ,

ໂດຍສະເພາະ ການຈດັຊື ້, ການ ປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ, ການປະສານງານ.   

4. ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ຫຼກັການ ຫຼກັ ຂອງກອບການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມຊນົ  

ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມຊນົ ແມ່ນ ກ່ຽວກບັ ອງົປະກອບທ ີ2 ຂອງ ໂຄງການ ທີ່ ກ່ຽວກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດ ເຊງິຈະຕອ້ງນໍາໃຊກ້ອບດັ່ ງກ່າວ ເຂົາ້ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ 2 ເຂດ ຂອງໂຄງການ. 

 

ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມຊນົແມ່ນບດົແນະນໍາ ໃຫກ້ບັຂະແຫນງການທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ໃນການ

ປຶກສາຫາລ,ື ການເຂົາ້ຮ່ວມ, ສະຫນບັສະຫນຸນ ແລະ ຕດິຕາມ ຊຸຸມຊນົທີ່  ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຂອງ ໂຄງການ ໃນ

ການອະນຸລກັ ປ່າສະຫງວນ. 

ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມຊນົ ແມ່ນຂະບວນການ ທີ່ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປືກສາຫາລກືບັຊຸມຊນົ ແລະໃຫ ້

ເຂາົເຈ ົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ.  
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ຊຸມຊນົ ມບີດົບາດຫຼກັ ໃນການກໍານດົປະເດນັ ແລະ ສະເຫນ ີມາດຕະການຄຸມ້ຄອງແລະບນັເທາົ , ເຊັ່ ນການ ສູນ

ເສຍ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ , ສູນເສຍລາຍຮບັ ທີ່ ເກດິຈາກການປັບປຸງບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ, ກອບການມສ່ີວນ

ຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມຊນົ ແມ່ນ ສາ້ງຂືນ້ ຈາກບດົຮຽນ ຂອງບນັດາໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະບນັດາອງົການຈດັຕັງ້

ສາກນົ. 

ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມຊນົ ມ ີຫຼກັການພຶນ້ຖານ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ທຸກໆ ຊຸມຊນົ ຈະຕອ້ງມສ່ີວນຮ່ວມ ຢ່າງຈງິໃຈ ແລະ ສາ້ງສນັ, ແລະ ຮບັຮູກ່້ຽວກບັ ການອະນຸລກັຊວີະ

ນານາພນັ ແລະ ວດັຖຸປະສງົ, ກດິຈະກໍາ, ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ການສູນເສຍ ຂອງ ໂຄງການຍ່ອຍ. 

2. ຖາ້ການສະຫນບັສະຫນຸນຊຸມຊນົ ບ່ໍໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້ບນົພຶນ້ຖານ ການປຶກສາຫາລ,ື ຊຸມຊນົດັ່ ງກ່າວກ່ໍມສີດິບ່ໍ

ເຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກໍາໂຄງການ. ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ , ແມ່ນຈະໄດນໍ້າໃຊ ້ແຜນການ ນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ , ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ລແະ ສນັຍາການປົກປັກຮກັສາ ທີ່ ຖກືສາ້ງຂືນ້ ຢ່າງມສ່ີວນຮ່ວມ 

ແລະ ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈະໄດມ້ລີາຍຮບັທີ່ ຢືນຢົງ 

3. ທຸກໆຊຸມຊນົ ຈະໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ໂດຍໄດຮ້ບັການປືກສາຫາລຢ່ືາງຈະແຈງ້ ເພື່ ອສາ້ງການສະຫນບັສະຫນຸນ 

ຊຸມຊນົແບບຢືນຢົງ .  

4. ທຸກໆ ຊຸມຊນົ ຈະຕອ້ງຖກືແຈງ້ ໃຫຊ້າບ ໂດຍຜ່ານ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ການສສືານ , ການສກືສາ ໃນຊ່ວງ

ຮອບວຽນ ຂອງ ໂຄງການ ກ່ຽວກບັ ປະເດນັ ພາສາ, ຊນົເຜົ່ າ, ການອ່ານອອກ, ເພດ ແລະ ລກັສະນະ

ສງັຄມົ. 

5. ທຸກໆ ຊຸມຊນົ ຈະມໂີອກາດ ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ  ຈາກໂຄງການ ແລະ 

ຮບັຜດິຊອບ ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບຢືນຢົງ. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ຈະມ ີໃນຮູບແບບ 

ແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ແລະ ສນັຍາການອະນຸລກັ. 

ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົນີ ້ມຫຼີກັການ ແລະຂະບວນການ ເພື່ ອ (a) ບນັລະຍາຍຂະບວນການມສ່ີວນ

ຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ເພື່ ອອະນຸລກັແລະປົກປັກຮກັສາ ປ່າສະຫງວນ ແລະສດັປ່າ ແລະ, ແລະ (b) ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍ 

ປ້ອງກນັ ແລະ ປະຊາຊນົຊນົເຜົ່ າ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ (OP 4.10) ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ  (OP 4.12) ໃນ

ກອບດຽວ. ກອບດັ່ ງກ່າວປະກອບມກີານປ້ອງກນັ 3 ປະເດນັ: (a) ກອບການວາງແຜນຊນົເຜົ່ າ ເພື່ ອຮບັປະກນັ ການ

ສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍໃຫກ້ບັຊຸມຊນົທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ; (b) ກອບຂະບວນການເພື່ ອຄຸມ້ຄອງກດິຈະກໍາໂຄງການ ທີ່ ກ່ຽວກບັ

ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂອກາດການພດັທະນາ, ແລະ (c) ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ

ໃນກໍລະນທີີ່  ມກີານປ່ຽນແປງການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ໃນກດິຈະກໍາໂຄງການ.  

 

ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ໄດກໍ້ານດົມາດຕາ ແລະຂະບວນການ ຫຼກີຫ່ຼຽງ ຜນົກະທບົຕ່ໍຊວີດິການເປັນຢູ່ 

ຈາກການ ນໍາໃຊດ້ນິ ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ , ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ, ແລະ ສນັຍາ. 

ໂດຍລວມແລວ້, ກອບດັ່ ງກ່າວ ສະຫນບັສະຫນຸນ ຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊນົ ໃນການວາງແຜນ, ອອກ

ແບບ, ແລະຕດິຕາມກວດກາ ທີ່ . ການວາງແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ, ແຜນດໍາເນນິງານຊຸຸມຊນົ , ແລະສນັຍາຊຸມຊນົ ຈະ
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ຊ່ວຍປະເມນິ ແລະກໍານດົມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ. ເພື່ ອປັບປຸງປະສດິທພິາບ ໃນການສະຫນອງປະໂຫຍດໃຫກ້ບັຊຸມ

ຊນົ ໃນໄລຍະສັນ້ແລະໄລຍະຍາວ . ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ຈະຊ່ວຍໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະສດັປ່າທີ່

ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ ແລະຊ່ວຍແນະນໍາໃນການລະດມົທນື. 

ໃນເຂດທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າ, ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ຈະເປັນແຜນຊນົເຜົ່ າ ຕາມມາດຕາ OP 4.10. ພາກທ ີ10 ເຊງິ ກໍານດົ

ນະໂຍບາຍ ປ້ອງກນັ ຊນົເຜົ່ າ . ໃນກໍລະນ ີທີ່ ກດິຈະກໍາໂຄງການ ຈໍາກດັການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ , 

ແຜນການດັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. ພາກທີ່ 10 ຍງັ ກໍານດົຂະບວນການ ໃນການປະຕບິດັຕາມ

ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລກ ( OP 4.12). ກ່ຽວກບັການຈໍາກດັການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການ

ວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ , ແຜນດໍາເນນິການຊຸຸມຊນົ, ແລະ ສນັຍາ ຈະຕອ້ງໃຫຊຸ້ມຊນົເຫນັດ ີແລະ

ຮບັຮອງຈາກອໍານາດການປົກຄອງຊຸມຊນົ, ແລະ ອາດຈະແມ່ນ ອໍານາດການປົກຄອງເມອືງ ຮບັຮອງໃນບາງກໍລະນີ.   

ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍ ແມ່ນເປັນເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ທ ີ1ຂອງກອບການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມຊນົ. ບາງ

ກດິຈະກໍາ ອາດຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານ ໂອນດນິບຸກຄນົ , ເຊງິຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານສາ້ງແຜນດໍາເນນິງານໃນການຍກົຍາ້ຍຈດັ

ສນັ. 

ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ ແກ່ແມ່ຍງິ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປືກສາຫາລ.ື ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ໂຄງການ ແມ່ຍງິ ຈະ: (a) ຖກືປຶກສາຫາລ ືແລະກໍານດົ ປະເດນັ ; (b) ຝຶກອບົຮມົ ແລະປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ໃນ

ເຂດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ; (c) ໃຫໂ້ອກາດໃນການເຂົາ້ຮ່ວມກບັກດິຈະກໍາກອງປະຊຸມການວາງແຜນ, ແລະ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ; ແລະ (d) ເປັນສະມາຊກິຄະນະກໍາມະການຮອ້ງທຸກ. 

5. ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ ແລະ ນຕິກໍິາ  

5.1 ກດົຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ  

ລດັຖະທໍາມະນນູ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ໃນປີ 1991, ຄໍານຍິາມ ຂອງ ປະຊາຊນົລາວ ແມ່ນປະຊາຊນົ

ບນັດາເຜົ່ າ ເຊງິ ມສີດິ ໃນການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ ໃນທຸກໆຂະແຫນງການ ແລະ ລດັຖະທໍາມະນນູ 

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ເສມີຂະຫຍາຍພາລະບດົບາດ ໃນບນັດານຕິກໍິາຕ່າງໆ ນບັແຕ່ປີ 1980 (ມາດຕາທ ີ 8 ແລະ 22). 

ມາດຕາທ ີ75 ແມ່ນໄດກໍ້ານດົພາສາລາວເປັນພາສາປະຈໍາຊາດ ແລະ ມໂີຕຂຽນສະເພາະ.  

ອງິຕາມລດັຖະທໍາມະນນູ, ສປປ ລາວ ແມ່ນສງັຄມົທີ່ ປະກອບມບີນັດາເຜົ່ າຊນົ. ໃນມາດຕາ 8 ຂອງລດັຖະທໍາມະນນູ 

ປີ 1991 ໄດກ່້າວວ່າ , “ທຸກຊນົເຜົ່ າມສີດິ ໃນການອະນຸລກັ ປະເພນ ີແລະ ວດັທະນະທໍາ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ແລະ ຂອງ

ຊາດ , ແລະຫາ້ມມກີານຈໍາກດັສດິ ຂອງຊນົເຜົ່ າ.” ມາດຕາ  8 ໄດກ່້າວວ່າ: 

“ ລດັຖະບານສົ່ ງເສມີຄວາມເປັນເອກກະພາບ ແລະ ຄວາມສາມກັຄ ີລະຫວ່າງຊນົເຜົ່ າ. ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າມສີດິ 

ໃນການປົກປັກຮກັສາ ແລະສົ່ ງເສມີປະເພນ ີແລະ ວດັທະນະທໍາອນັດງີາມ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ . ຫາ້ມໃຫມ້ກີານແບ່ງແຍກ 

ແລະຈໍາແນກ. ລດັຖະບານ ເອາົຈໃສ່ ພດັທະນາແລະປັບປຸງ ລະດບັເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງປະຊາຊນົ

ບນັດາເຜົ່ າ.” 

ໃນນະໂຍບາຍຊນົເຜົ່ າ ໃນ ປີ 1992, ມະຕກິອງປະຊຸມສູນກາງພກັ ກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າ ແມ່ນ ແນໃສ່ ສົ່ ງເສມີ ມໍລະດກົ 

ແລະ ວດັທະນະທໍາດັ່ ງນີ ້: 
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1) ສາ້ງນໍາ້ໃຈຮກັຊາດ (ເອກກະລກັແຫ່ງຊາດ).  

2) ສົ່ ງເສມີຄວາມເປັນເອກກະພາບ ລະຫວ່າງ ຊນົຜົ່ າ.  

3) ຍກົລະດບັ ຄວາມສາມະຄລີະຫວ່າງຊນົເຜົ່ າ ເຊງິເປັນສະມາຊກິ ຂອງ ວງົຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ.  

4) ແກໄ້ຂບນັ ຫາຄວາມບ່ໍເທົ່ າທຽມ ກນັລະຫວ່າງເສດຖະກດິ ແລະ ວດັທະນະທໍາ.  

5) ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າເທອືລະຂັນ້.  

6) ເສມີຂະຫຍາຍ ມູນມໍລະດກົ ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການພດັທະນາປະເທດ

ຊາດ.  

ຄະນະກໍາມະການຊນົເຜົ່ າ ພາຍໄຕສ້ະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບ ໃນການຜ່ານຮ່າງນຕິກໍິາ ທີ່ ກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າ, 

ແລະສົ່ ງເສມີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ວດັທະນະທໍາ 

ຂອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບໃນການຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າ. ອງົ

ການຈດັຕັງ້ທີ່ ຊີນໍ້າ ວຽກງານດັ່ ງກ່າວແມ່ນ ແນວລາວຮກັຊາດ ທີ່ ມກີມົຊນົເຜົ່ າ. 

ລະບຽບການທດົແທນຄນື ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຈາກໂຄງການພດັທະນາ ( ເລກທ ີ192, 07/07/2005) ໄດກໍ້ານດົ

ຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ ຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະຊດົເຊຍີ ຈາກການນໍາໃຊດ້ນິ 

ແລະຊບັສນິ ແລະການຈໍາກດັໃນການເຂົາ້ເຖງິ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່  ກະທບົຕ່ໍຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊນົ 

ແລະ ລາຍຮບັ . ດໍາລດັດັ່ ງກ່າວ ແນໃສ່ຮບັປະກນັ ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການ ໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີ ແລະ

ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຄກືບັສະພາບກ່ອນໂຄງການ. ນອກຈາກນັນ້ຍງັມລີະບຽບການ ແລະບດົແນະນ າ ຊດົເຊຍີ 

ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ(2010). 

ປະຈບຸນັຍງັໄດມ້ກີານກະກຽມຮ່າງ ນະໂຍບາຍທີ່ ດນິ ແຫ່ງຊາດ ( ຫຼງັຈາກນັນ້ ຈະມກີານຮ່າງແຜນແມ່ບດົ ການນ າໃຊ ້

ທີ່ ດນິ ແລະ ປັບປຸງກດົຫມາຍທີ່ ດນິ ໃນປີ 2013 ), ເຊງິ ຈະຕອ້ງ ຮບັຮູ ້ສດິການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ ຕາມປະເພນ ີແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຮ່ວມກນັ, ໂຄງການຈະໄດ ້ປະເມນິຄນືໃນເວລາວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ອງິຕາມກອບການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ 

ຊຸມຊນົ.  

ໃນ ສປປ ລາວ, ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົພນົລະເມອືງ, ແລະອງົການທີ່ ບ່ໍສະແວງຫາກໍາໄລ ແມ່ນ ຄຸມ້ຄອງໂດຍ ດໍາລດັ

ວ່າດວ້ຍ ສະມາຄມົ ປີ 2009 , ບນັດາອງົການດັ່ ງກ່າວ ຈະຕອ້ງລາຍງານ ຫາ ກະຊວງພາຍ , ແລະ ພະແນກການ

ລະດບັ ແຂວງ ແມ່ນ ຮບັຜດິຊອບ ການລາຍງານໃນລະດບັແຂວງ. ການດໍາເນນິງານ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂືນ້ກບັ

ລດັຖະບານ ແມ່ນ ຢູ່ພາຍໄຕດໍ້າລດເລກທ ີ 71 ປີ 1998, ເຊງິກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮບັຜດິຊອບ ໃນການ

ລງົທະບຽນ ແລະ ຕດິຕາມການເຄອືນໄຫວ ຂອງອງົການດັ່ ງກ່າວ ໃນ ສປປ ລາວ. ອງົການສງັຄມົພນົລະເມອືງ ແມ່ນ

ຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ຄນືໄຫວຫຼາຍໃນ ສປປ ລາວ, ມພີຽງປະມານ 180 ສະມາຄມົ.  

ກມົຫມາຍປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (26 ເມສາ 1999) ໄດກໍ້ານດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ຟຶນ້ຟູ ແລະປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ  ເພື່ ອປົກປ້ອງ ສຸກຂະພາບຂອງມະນຸດ , ຮວມ 
ທງັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ ອຮບັປະກນັການພດັທະນາແບບຢືນຢົງ. 
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ລະບຽບການ ເລກທ ີ 0360 ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ສດັນໍາ້ສດັປ່າ (ກະຊວງກະສກໍິາ ແລະ , 

2003) ໄດກ້ ານດົ ແບ່ງເຂດ ຄຸມ້ຄອງ , ຫາ້ມຂາຍສດັປ່າ ແລະ ລງົທະບຽນການນໍາໃຊປື້ນ. 

ກດົຫມາຍສດັປ່າ (24 ທນັວາ 2007) ກໍານດົ ຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ  ກ່ຽວກບັສດັນໍາ້ສດັປ່າ 

ເພື່ ອສະຫນບັສະຫນຸນ ການນໍາໃຊແ້ບບຢືນຢົງ ໂດຍໃຫປ້ະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງ

ຊວີດິການເປັນຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊນົ ບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ເປົາ້ຫມາຍການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. 

ແຜນການອະນຸລກັເສອືໂຄ່ງແຫ່ງຊາດ 2011 -2015. ແລະແຜນການຟຶນ້ຟູເສອືໂຄ່ງ ໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້ໂດຍລດັຖະບານ 

ແນໃສ່ການປົກປັກຮກັສາເຂດທີ່ ຢູ່ ຂອງມນັ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.  

ມາດຕາທ ີ13 ຂອງດໍາລດັ ເລກທ ີ192 ໄດກໍ້ານດົໃຫໂ້ຄງການ ຕອ້ງມກີນົໄກ ການຮອ້ງທຸກ. ເຊງິວຽກງານດັ່ ງກ່າວໄດ ້

ກໍານດົໃນພາກ ທ ີVI  ຂອງ ບດົແນະນ າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດ າລດັ.  

ດໍາລດັ ເລກທີ  192 ຫນາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ໃນການ ແກໄ້ຂຂໍຄ້ດັແຍງ້ ໃຫກ້ບັຫນ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການ ເຊັ່ ນ : ຫນ່ວຍງານ ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ , ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້, ກມົແຜນການ

ແລະການຮ່ວມມ,ື ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກມົຈດັຕັງ້ພະນກັງານ, ອື່ ນ  ໆ

5.2 ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ຂອງທະນາຄານໂລກ  

ທະນາຄານໂລກໄດຈ້ດັປະເພດໂຄງການ ນອນຢູ່ໃນ 5 ນະໂຍບາຍປ້ອງ ເຊງິຮວມມ ີການປ້ອງກນັທາງສງັຄມົ,  

ຊນົເຜົ່ າ (OP 4.10); ການຍກົຍາ້ຍ (OP 4.12); ແລະ ສາມນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ຄ:ື ການປະເມນິ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ (OP/BP 4.01) , ທີ່ ອາໄສທໍາມະຊາດ (OP/BP 4.04) ແລະປ່າໄມ ້(OP/BP 4.36) 

 

ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸຸມຊນົ ກໍານດົຫຼກັການ ແລະຂະບວນການ ທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນໂຄງການ ທີ່ ຕອ້ງໄດຕ້າມ

ມາດຕະຖານ ຂອງນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງທະນາຄານໂລກ . ຫຼກັການພຶນ້ຖານ ແມ່ນ 

ໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກໂຄງການເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ສ່ີວນ

ຮ່ວມ , ຮກັສາລະດບັລາຍຮບັ ແລະຮບັປະກນັການບນັເທົ່ າຖາ້ຫຼກີຫ່ຼຽງບ່ໍໄດ.້ ທຸກຄນົທຸກຊນົເຜົ່ າ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

ຈາກ ໂຄງການ ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກ ໂຄງການຢ່າງເຫມາະສມົ ຕາມວດັທະນະທໍາ, ເພດ ແລະອື່ ນໆ. 

ເງອືນໄຂ ຂອງກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸຸມຊນົ ມດີັ່ ງນີ:້  

ສະຫຸຼບຫຍໍ ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານໂລກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ : 
 
ນະໂຍບາຍ ການ

ຍກົຍາ້ຍ ຈດັສນັ 

ແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ 

ແລະ ການຈບັຈອງ

ດນິ (OP/BP 

4.12) 

ໂຄງການາດຈະໄດມ້ກີານນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ທີ່ ຊຸມຊນົນໍາໃຊຢູ່້.  ເຊງິການສາ້ງຫອ້ງການແລະສີ່ ງ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ບ່ໍສາມາດກໍານດົໄດເ້ທື່ ອ ໃນຊ່ວງການກະກຽມໂຄງການ. ກອບ

ການຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ກອບການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແມ່ນໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້ ໃນກອບການ

ມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊນົ ເຊງິໄດກໍ້ານດົນະໂຍບາຍ ແລະຂະບວນການ ທີ່ ຈໍາເປັນ ໃນ

ກໍລະນທີີ່ ບນັຫາເກດິຂຶນ້.  ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດ ຈາກ ການເຂົາ້ເຖງິ 

ປ່າໄມ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ອື່ ນໆ ແລະ ທາງເລອືກໃນການປັບປຸງຊວີດິການ

ເປັນຢູ່ . ອງິຕາມລະບຽບການທະນາຄານໂລກ OP 4.12, ການສູນເສຍີ ແມ່ນສາມາດ
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ຫຸຼດຜ່ອນໄດໂ້ດຍໃຊ ້ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມ

ຊນົ  

ນະໂຍບາຍຊນົເຜົ່ າ 

(OP 4.10) 

ໂຄງການໄດສ້າ້ງ ກອບການວາງແຜນຊນົເຜົ່ າ ເຊງິເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງ ຂອງ ກອບການມສ່ີວນ

ຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊນົ ຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ (OP 4.10) ເຊງິໄດກໍ້ານດົຂັນ້

ຕອນໃນການປຶກສາຫາລ ືແລະ ຂໍຄໍາເຫນັກບັຊຸມຊນົ , ຖາ້ມບີນັຫາເກດິຂືນ້ ກ່ໍສາມາດ 

ຮ່າງແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ເຊງິປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ເພື່ ອຮບັປະກນັສດິຜນົປະໂຫຍດ

ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກໍາ ອະນຸລກັ  

5.3 ກອບການວາງແຜນຊນົເຜົ່ າ (OP 4.10) 

ໂຄງການຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ ນະໂຍບາຍ ທະນາຄານໂລກ (OP 4.10 ) ເນອືງຈາກວ່າ ໂຄງການຈະໄດມ້ກີດິຈະກໍາ 

ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ທີ່ ຕດິພນັກບັເຂດຊນົເຜົ່ າອາໄສຢູ່ ເຊງິມວີດັທະນະທໍາແລະສງັຄມົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ . T

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ (OP 4.10) ກໍານດົ ຊນົເຜົ່ າແມ່ນຜູທ້ີ່ ມລີກັສະນະດັ່ ງນີ:້ 

1) ການສະເຫນຕີວົເອງວ່າເປັນສະມາຊກິ ຂອງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ແລະມຜູີອ້ື່ ນຮບັຮູ;້ 

2) ອາໃສຢູ່ໃນເຂດ ທີ່ ມພູີມສນັຖານສະເພາະ ໃນເຂດໂຄງການ; 

3) ອງົການຈດັຕັງ້ທາງການເມອືງ, ສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ປະເພນ;ີ ແລະ  

4) ມພີາສາພຶນ້ເມອືງ, ທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກພາສາທາງການ ແລະ ພາກພຶນ້ອື່ ນໆ. 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ມຊີນົເຜົ່ ານອກເຫນອືຈາກທີ່ ລດັຖະບານກໍານດົ 49 ຊນົເຜົ່ າ , ແຕ່ກ່ໍຖວ່ືາເປັນຊນົເຜົ່ າຫນຶ່ ງຄກືນັ ຖາ້ມີ

ລກັສະນະຕາມມາດຖານທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ ແລະສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ຄກືນັ  ( OP 

4.10) . ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນບ່ໍໄດໃ້ຊກ້ບັ ຄນົລາວລຸ່ມແລະ ກຸ່ມເຜົ່ າໄທ ເຊງິເຂາົເຈ ົາ້ອາດຈະປົກຢູ່ໃນຊຸມຊນົ

ຂອງໂຄງການ. 

ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລກ ( OP 4.10) ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຄດັຈອ້ນ ໃນຊ່ວງການກະກຽມໂຄງການ ວ່າມີ

ຊນົເຜົ່ າຫຼບ່ໍື , ຖາ້ມ,ີ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານປະເມນິທາງດາ້ນສງັຄມົ ໂດຍຊ່ຽວຊານ ເພື່ ອປະເມນິຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະມຕ່ໍີ

ເຂາົເຈ ົາ້ ແລະມຫຼີາຍເທົ່ າໃດ . ຄວາມເລກິເຊງິ ຂອງການປະເມນິ ຈະຕອ້ງຂືນ້ກບັ ລກັສະນະຂອງ ໂຄງການ . 

ນະໂຍບາຍ ( OP 4.10) ດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໃຫມ້ກີານປຶກສາຫາລ ືການເປິດກວາ້ງແລະອດິສະຫຼະ ເພື່ ອໄດຮ້ບັການ

ສະຫນບັສະຫນຸນ ຈາກຊຸມຊນົຕ່ໍໂຄງການ . ຖາ້ບ່ໍໄດກ້ານສະຫນບັສະຫນຸນຈາກຊຸມຊນົ ກ່ໍ ຈະບ່ໍໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ໂຄງການ. ຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວແມ່ນມດີັ່ ງລຸ່ມນີ.້ 

ແຜນການຊນົເຜົ່ າຈະຕອ້ງຖກືກະກຽມ ຖາ້ມຊີນົເຜົ່ າຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ, ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ຈະຮວມທທຸີກອງົ

ປະກອບຂອງວຽກງານຊນົເຜົ່ າ ແລະຖກືສາ້ງຂືນ້ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ພາຍໄຕຫ້ນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ

ໂຄງການລະດບັຊາດ, ອງົການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງນາກາຍນໍາ້ເທນີ, ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ 

ສະຫນບັສະຫນຸນໂດຍຊ່ຽວຊານ. ແຜນການດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງສະແດງອອກການປຶກສາຫາລທືີ່ ເປັນອດິສະຫຼະ ແລະ

ການປະເມນິຜນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ  ທີ່ ເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົສະຫນບັສະຫນຸນກດິຈະກໍາ ໂຄງການ. ແນດັ່ ງກ່າວ ຈະຕອ້ງ
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ກໍານດົວທິກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ໃນການສະຫນບັສະຫນຸນໂຄງການ ແລະ ມຂໍີສ້ະເຫນຫີຍງັແດ່ຈາກຊຸມຊນົ

, ກນົໄກການຮອ້ງທຸກ ແລະ ການຈດັຕັງ້ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ. 

5.4 ກອບຂະບວນການ  

ລະບຽບການຍກົຍາ້ຍຂອງທະນາຄານໂລກ ແມ່ນກ່ຽວກບັການຫາ້ມການເຂົາ້ເຖງິ, ການປ່ຽນແປງທີ່ ເກດິຈາກ

ໂຄງການ ເຊງິກະທບົຕ່ໍລາຍຮບັ ຂອງຊຸມຊນົ. ຖາ້ມກໍີລະນດີັ່ ງກ່າວ, ໂຄງການຈະຕອ້ງໄດມ້ແີຜນດໍາເນນິງານ ຫຼເືຄອືງ

ມ ືໂດຍຮ່ວມມກືບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ  . ຖາ້ຈໍາເປັນຈະຕອ້ງໄດນໍ້າແຜນການດັ່ ງກ່າວເຂົາ້ໃນແຜນດໍາເນນິງານ

ຂອງຊຸມຊນົ ເພື່ ອຟຶນ້ຟູ,ແລະປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ຂອງ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  

ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ແມ່ນ ສາ້ງຂືນ້ເພື່ ອການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົ

ກະທບົ ຈາກການທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະ ມາດຕະຖານການຈດັປະເພດ ຂອງຊຸມຊນົທີ່  

ຈະເຂົາ້ຮ່ວມ. ຈະບ່ໍມກີານນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ເຈ ົາ້ຂອງ ບ່ໍໄດຖ້ກືປຶກສາຫາລ ືແລະມມີາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົ ຕາມ

ທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ໃນແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ. ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ຈະຖກືສາ້ງແລະ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອປັບປຸງ, ຟຶນ້ຟູ ລາຍຮບັຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ. 

ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ມດີັ່ ງນີ:້ 

1) ລກັສະນະ, ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາ ຂອງການເກອືດຫາ້ມ;  

2) ຄາດຄະເນຜນົກະທບົທາງສງັຄມົແລະເສດຖະກດິ ຈາກການຫາ້ມ ຕ່າງໆ (ການນໍາໃຊດ້ນິກະສກໍິາ);  

3) ຊຸມຊນົຫຼບຸືກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ສາມາດໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອື; ແລະ 

4) ມາດຕະການສະເພາະ ເພື່ ອຊ່ວຍຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ເພື່ ອປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ຫຼຟຶືນ້ຟູ , ແລະເຊອືມສານ

ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຢືນຢົງ. 

 

ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ໄກສ້ະແດງອອກຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມຄ:ື 

1) ກດິຈະກໍາໂຄງການສະເພາະ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຊຸມຊນົ  

2) ກໍານດົມາດຕະຖານຄດັເລອືກຄວາມເຫມາະສມົ ຂອງການຈະໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນຸນ ຈາກໂຄງການ; 

3) ກໍານດົມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼອື ຜູທ້ີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍ ເພື່ ອປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ຫຼຟຶືນ້ຟູ ໃນຂະນະທີ່ ຮກັສາ
ຄວາມຢືນຢົງ ຂອງປ່າສະຫງວນ; ແລະ 

4) ແກໄ້ຂ ຂໍຄ້ດັແຍງ້ ຈາກຜູທ້ີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍ. 

5.5 ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍ  

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກກ່ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍແບບບ່ໍສະຫມກັໃຈ (OP 4.12) ຈະຕອ້ງທ:ີ (a) ຖາ້

ສາມາດຫຼຫ່ຼີຽງໄດ ້ກ່ໍຕອ້ງເຮດັຫຼຫຸຼືດຜ່ອນ ແລະຊອກຫາທາງເລອືກ ; (b) ຖາ້ຫຼກີບ່ໍໄດ ້, ຈະຕອ້ງປະຕບິດັ ໃນ

ລກັສະນະການພດັທະນາແບບຢືນຢົງ ; ແລະ (c) ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຕອ້ງ ໄດຮ້ບັການປືກສາຫາລ ືແລະເຂົາ້ຮ່ວມ

ໃນການວາງແຜນແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຍກົຍາ້ຍ ແລະຊ່ວຍປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ໃຫຄ້ກືບັກ່ອນການຍກົຍາ້ຍ . 
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ນະໂຍບາຍ ການຍກົຍາ້ຍ (OP 4.12) ແມ່ນໍາໃຊໃ້ນເວລາທີ່ ໄດເ້ອາົທີ່ ດນິ : (i) ສູນເສຍທີ່ ຢູ່ອາໄສ; (ii) ສູນເສຍຊບັ

ສມົບດັຄງົທີ່  ຫຼກືານເຂົາ້ເຖງິຊບັສມົບນັຄງົທີ່ ; ຫຼ ື(iii) ເສຍແຫ່ຼງລາຍຮບັ ຫຼ ືຊວີດິການເປັນຢູ່ , ເຖງິແມ່ນວ່າຈະບ່ໍຖກື

ຍາ້ຍຈາກທີ່ ເດມີກ່ໍຕາມ. 

ໂຄງການຈະບ່ໍ ໃຫທ້ນື ໃນການກ່ໍສາ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່. ແຕ່ອາດຈະໃຫທ້ນືໃນການກ່ໍສາ້ງຂະຫນາດນອ້ຍ ເຊັ່ ນ 

ຫອ້ງການ, ສາງ, ຈດຸກວດກາ ແລະອື່ ນໆ ທີ່ ປະກອບສ່ວນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ. 

ດັ່ ງນັນ້ການອອກແບບລະອຽດ ຈະໄດ ້ມກີານປັບປຸງເພື່ ອຫຼກີຫ່ຼຽງ ການຜນົກະທບົ ຕ່ໍທີ່ ດນິທີ່ ມກໍີາມະສດິ ຫຼນໍືາໃຊ ້

ໂດຍຊຸມຊນົ. ຖາ້ຫຼກີບ່ໍໄດກ່ໍ້ຈະໄດມ້ກີານສາ້ງມາດຕະການບນັເທາົ ຕາມກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍ (ເອກກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍທ ີ1). ມາດຕະການດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດກໍ້ານດົເປັນກດິຈະກໍາ ໃນກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ. 

6. ຜນົກະທບົແລະຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ  

ໃນເດອືນພະຈກິ 2013 ໄດກ້ານປະເມນິຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົເພື່ ອກໍານດົແລະປະເມນິຜນົກະທບົທີ່

ອາດເກດິຂືນ້ຈາກໂຄງການ. ການປະເມນິດັ່ ງກ່າວແມ່ນ ອງິຕາມກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ  ທີ່ ກໍານດົ ຄວາມ

ສ່ຽງແລະຜນົກະທບົ ແລະມາດຕະການເພື່ ອປັບປຸງ .  An ກອບການປະເມນິຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ກໍານດົນະໂຍບາຍແລະຂະບວນການ ເພື່ ອສະແດງອອກຜນົກະທບົ ທີ່ ບ່ໍໄດກໍ້ານດົໃນລະຫວ່າງການກໍາະກຽມ

ໂຄງການ. 

ອງິຕາມການປະເມນິຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ, ຜນົກະທບົທາງລບົ ຂອງໂຄງການ ແມ່ນບ່ໍມີ  , ຍອ້ນວ່າ

ໂຄງການ ແມ່ນແນໃສ່ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊນົ ນອກຈາກນັນ້ຍງັບ່ໍມກີານເອາົດນິຂອງປະຊາຊນົ

ແລະ ການຍກົຍາ້ຍ, ໂຄງການຈະໄດມ້ກີານວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ສະຫນບັສະຫນຸນ 

ກດິຈະກໍາສາ້ງລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົ. ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການກ່ໍຍງັມຢູ່ີ ເຊງິມດີັ່ ງນີ ້:  

1) ຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະບານມຈີໍາກດັໃນການຊຸກຍູປ້ະຊາຊນົ, ໂດຍສະເພາະ ຊນົເຜົ່ າ, ແມ່ຍງິ ແລະ ກຸ່ມ

ຄນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງເຂົາ້ຮ່ວມ: ພະນກັງານ ຂອງລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອາດຈະບ່ໍມຄີວາມສາມາດພຽງພໍ ໃນການໃຫ ້

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມ, ເຊງິຈະເຮດັໃຫກ້ານກໍານດົມາດຕະການເກອືດຫາ້ມ ແລະ ການ

ສາ້ງລາຍງຮບັບ່ໍມປີະສດິທພິາບ, ເພື່ ອຮບັປະກນັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໄດ ້

ກໍານດົວທິກີານເພື່ ອການປືກສາຫາລກືບັຊຸມຊນົ.  

2) ການສະຫນບັສະຫນຸນດາ້ນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ບ່ໍພຽງພໍ ໃນການສາ້ງລາຍຮບັໃຫກ້ບັຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົ:ຖາ້ຊຸມຊນົບ່ໍໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລທືີ່ ພຽງພໍ , ກດິຈະກໍາສາ້ງລາຍຮບັສໍາຫຼບັຜູທ້ີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍ ອາດ

ຈະບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດຕ້າມເປົ້າ້ຫມາຍ ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໄດກໍ້ານດົວທິກີານເພື່ ອການປືກສາ

ຫາລກືບັຊຸມຊນົ.  

3) ການກໍານດົເຂດປ່າສະຫງວນບ່ໍຖກືຕອ້ງ : ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຈະໄດມ້ກີານກໍານດົ ຊາຍແດນ 

ຮ່ວມກບັປະຊາຊນົ ແລະຊຸມຊນົ , ແຕ່ຖາ້ບ່ໍມກີານປືກສາຫາລທືີ່ ພຽງພໍ, ການກໍານດົເຂດຊາຍແດນປ່າ

ສະຫງວນ ກ່ໍອາດກວມເອາົທີ່ ດນິທີ່ ປະຊາຊນົນໍາໃຊ ້ດັ່ ງນັນ້ ຈະໄດມ້ກີານນໍາໃຊວ້ທິກີານວາງແຜນການນໍາ

ໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ.  
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4) ຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍປະຊາຊນົ ຮວມທງັຊນົເຜົ່ າ ແລະ ແມ່ຍງິ : ເນອືງຈາກໂຄງການຈະໄດມ້ ີການຫາ້ມການ

ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະ ລ່າສດັ ,ກດິຈະກໍາ ໃນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ເຊງິອາດມວີທິກີານໃຫມ່ໆ 

ມານໍາໃຊ ້ແລະປະຊາຊນົທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມອາດ ມຄີວາມລໍາບາກໃນການປັບຕວົເຂົາ້ກບັວທິກີານດັ່ ງກ່າວ. ໂດຍ

ສະເພາະ ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ , ການນໍາໃຊເ້ຄອືງປ່າຂອງດງົ, ວາ້ນຢາຕ່າງໆ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ , 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ໂຄງການອາດຈະ ອະນຸຍາດໃຫນໍ້າໃຊໄ້ດບ້າງຢ່າງ, ດັ່ ງນັນ້ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາ

ຢ່າງໄກຊ້ດິ. 

5) ການເສຍີຫາຍຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ໂຄງສາ້ງ ຕ່າງໆ : ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ອາດ

ກວມເອາົເຂດທາງວດັທະນະທໍາ ຂອງບນັດາຊນົເຜົ່ າ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດມ້ກີານນໍາໃຊມ້າເປັນເວລາຍາວນານາ, 

ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມຊນົ ໄດກໍ້ານດົຂະບວນການເພື່ ອຮບັປະກນັ ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ.  

6) ຄວາມເຂັມ້ງວດໃນການປະຕບິດັພນັທະ ຂອງ ອງົການໃຫທ້ນື ຫຼ ືຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆ  : ໄດມ້ຫຼີາຍອງົ

ການຈດັຕັງ້ເຂົາ້ຮ່ວມໃນວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະສດັນໍາ້ສດັປ່າ , ເຂາົເຈ ົາ້ມນີະໂຍບາຍ ຂອງ 

ເຂາົເຈ ົາ້ເອງ ແລະ ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ເຊງິສວນຫຼາຍກ່ໍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຂອງ

ທະນາຄານໂລກ ແຕ່ກ່ໍອາດມຂໍີແ້ຕກຕ່າງບາງອນັ , ດັ່ ງນັນ້ ຄະນະວຊິາການ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຈະມກີານ

ຢ້ຽມຢາມ ແລະປະສານງານກອບ ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນເປັນປະຈໍາ ເພື່ ອຮບັປະກນັການ

ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລກ  

7) ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຊນົເຜົ່ າຕ່ໍໂຄງການ: ຊນົເຜົ່ າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນດໍາລງົຊວີດິໂດຍອາໃສ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ , ໂຄງການການ ອາດ ໄປຈໍາກດັການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຂອງ

ເຂາົເຈ ົາ້ ແລະເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍຍາກມສ່ີວນ.  ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ຈະຊ່ວຍຮບັປະກນັການ

ສະຫນບັສະຫນຸນ ຂອງຊຸມຊນົ ໃນແຜນດໍາເນນິງານ ຊຸມຊນົ ແລະ ສນັຍາຂໍຕ້ກົລງົຕ່າງໆ , ຖາ້ປະຊາຊນົບ່ໍ

ເຫນັດ,ີ ໂຄງການກ່ໍຈະບ່ໍປະຕບິດັ.  

8) ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍອ່ອນ ແລະ ການຕດິຕາມປະເມນິຜນົໂຄງການທີ່ ບ່ໍເປັນປະຈໍາ: ຫາຍບາ້ນອາດຕັງ້ຢູ່

ຫ່າງໄກຈາກ ເຂດທີ່ ລດັຖະບານຕັງ້ຢູ່ ເຮດັໃຫກ້ານຕດິຕາມກວດກາຍາກ , ດັ່ ງນັນ້ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີນົໄກການ

ຕດິຕາມກວດກາແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ບນົຫຼກັການ ການມສ່ີນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ. 

9) ການຮ່ວມບາ້ນ :ການຮ່ວມບາ້ນແມ່ນບ່ໍໄດນ້ອນຢູ່ໃນກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແຕ່ ມະຕກິອງປະຊຸມພກັຄັງ້

ທ ີ8 ແລະ ທດິຊນໍີາ ເລກທ ີ9 ຂອງ ກມົການເມອືງສູນກາງພກັ ລງົວນັທ ີ8 ມຖຸິນາ 2004, ຄວນຈະໄດມ້ີ

ການຮວມບາ້ນນອ້ຍເຂົາ້ກນັເພື່ ອສະດວກໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການລວມບາ້ນເຮດັໃຫ ້ມີ

ບນັຫາດາ້ນທີ່ ດນິແລະການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊງິໂຄງການຈະບ່ໍສະຫນບັສະຫນຸນວຽກງານ

ດັ່ ງກ່າວ.(ພາກທ ີ9.1 ມາດຖານການຄດັເລອືກບາ້ນ) 

 

10) ການສໍາປະທານ: ການສໍາປະທານໃຫພ້າກເອກກະຊນົເຂົາ້ມາຊອກຄົນ້ແຮ່ທາດ, ຕດັໄມ,້ ປູກພດຶ ໄກກ້ບັເຂດ

ປ່າສະຫງວນ . ຖາ້ບ່ໍມນີະໂຍບາຍປ້ອງກນັທີ່ ດອີາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍໂຄງການ , ໂຄງການຈະໄດເ້ກບັກໍາຂໍ ້

ມູນສໍາປະທານແລະປືກສາຫາລກືບັອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັນ້ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ກດິຄວາມໂປ່ງໃສ. 
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7. ບດົບາດ ແລະ ຫນາ້ທີ່  ຂອງ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ 

ໂຄງການປ່າສະຫງວນແລະສດັປ່າ , ໂດຍສະເພາະໂຄງການຍ່ອຍ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຈະມພີາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ຫຼກັດັ່ ງນີ:້  

ກອງທນືປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ: ຈະຮບັຜດິຊອບປະສານງານ, ຄຸມ້ຄອງການເງນິ , ຕດິຕາມການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ , 

ເປັນກອງເລຂາ ໃຫກ້ບັຄະນະຊີນໍ້າໂຄງການກ ສ່ວນການຊີນໍ້າທາງດາ້ນວຊິາການແມ່ນຂືນ້ກບັ ກມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂອງ 

ກະຊວງຊັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກະຊວງກະສກໍິາ ແລະປ່າໄມ ້ . 

ຄະນະຊີນໍ້າໂຄງການແຫ່ງຊາດ: ມລີດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ເປັນ ປະທານ , ຄະນະດັ່ ງກ່າວຮບັຜດິຊອບຊີນໍ້າລວມ ແລະປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ. ຕວົແທນຈາກທະນາຄານ

ໂລກ ຈະໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນຜູສ້ງັເກດການ. 

ຂະແຫນງການລດັຖະບານ ແລະ ພະນກັງານ  (ເຊັ່ ນ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ຂະແຫນງການຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ ງແສວດລອ້ມ, ກມົກວດກາປ່າໄມ ້ແລະ ຂະແຫນງ

ກວດກາປ່າໄມ ້ກະຊວງກະສກໍິາ ແລະ ປ່າໄມ ້, ອງົການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ເທນີ 2, ພະນກັງານແຂວງ, ພະແນກ

ຍຸດຕທໍິາ, ອາກອນ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ) ແມ່ນຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການ , ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ການ

ພດັທະນາການຈດັຕັງ້ແລະການສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ ການພດັທະນາຕ່າງໆ ໃນກດິຈະກໍາໂຄງການ . 

ອງົການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ເທນີ 2 : ແມ່ນອງົການອະນຸລກັ ຮບັຜດິຊອບໃນເຂດ ປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ ເຊງິ

ສາ້ງຂືນ້ຕາມດໍາລດັ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ471 . ອງິຕາມພາລະບດົບາດ, ອງົການດັ່ ງກ່າວແມ່ນຮບັຜດິຊອບໃນ

ການປະສານງານແລະປົກປັກຮກັສາ ເຂດດັ່ ງກ່າວ  

ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ : ແມ່ນຫນ່ວຍງານຫຼກັ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດິຈະກໍາ ໂຄງການ

ໃນລະດບັເຂດ ຮວມທງັການປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ. 

 

ຫນ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວ ຈະໄດເ້ຮດັວຽກ ຄ:ື ກະກຽມແຜນງບົປະມານ, ຕດິຕາມ, ບນັຊ ີແລະລາຍງານ , ຮ່າງກອບຫນາ້

ວຽກ , ຊີນໍ້າໂຄງການແລະຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະສານງານກບັຄູ່ຮ່ວມໂຄງການ , ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອບ

ກາມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊນົ , ປະສານງານກບັຜູໃ້ຫທ້ນືແລະໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງແລະ

ກມົກຽວ. 

 

ຄະນະວຊິາການ: ແມ່ນຈະເຮດັວຽກ ໃນລະດບັກຸ່ມບາ້ນເພື່ ອວສະຫນບັສະຫນຸນຊ່ຽວຊານ , ການປືກສາຫາລກືບັ

ບາ້ນ ພາຍໄຕກ້ອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ເຊງິ ຈະມຫີອ້ງການ ຢູ່ ກບັ ອງົການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ເທນີ 2 

ແລະ ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ  .  ພວກເຂາົຈະຊ່ວຍໃນການສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ 

ຊຸມຊນົ, ການປືກສາຫາລ,ື ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ , ການຮອ້ງທຸກ ການອະນຸລກັ .  ຄະນະດັ່ ງກ່າວຈະລາຍງານ

ໂດຍກງົຫາ ຫນ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບ ໃນຫຼາຍເມອືງ , ແຕ່ລະຄະນະ ຈະປະກອບມ ີ3 ຄນົ ທີ່ ເຮດັວຽກປະຈໍາ  

ຕະຫຼອດອາຍຸໂຄງການ , ເຊງິປະກອບມຕີວົແທນຈາກ ສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ , ແລະ ມ ີສະມາຊກິ

ແມ່ຍງິເຂົາ້ຮ່ວມ ເພື່ ອຮບັປະກນັຂະບວນການປືກສາຫາລແືບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະທົ່ ວເຖງິ  
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ສະມາຊກິຊຸມຊນົ: ແມ່ນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ຂອງກດິຈະກໍາ ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະການອະນຸລກັສດັປ່າ ແບບຢືນຢົງ.  ເຂາົເຈ ົາ້ 

ຈະມໂີອກາດ ເຂົາ້ຮ່ວມຫຼາຍລກັສະນະ ເຊັ່ ນ : ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ, ຫຼກຸ່ືມຕ່າງ .ໆ 

ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ: ແມ່ນໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ເພື່ ອ ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກອບການມສ່ີວນ

ຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊນົ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ຕດິພນັກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ , ເຊງິ ຄະນະດັ່ ງກ່າວຈະມສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນການກະກຽມແຜນການ ພດັທະນາຊຸມຊນົ, ຂໍຕ້ກົລງົຕ່າງໆ , ການຮອ້ງທຸກ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາປະເມນິ

ຜນົ. ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາແລະ ອະນຸລກັ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂັນ້ບາ້ນ ແມ່ນ ສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ໂດຍ ອງົການຄຸມ້ຄອງ

ອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ເທນີ 2 ແລະ ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ  , ຄະນະກ າມະການດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຊ່ວຍໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ ແລະ ການອະນຸລກັ . ຄະນະກ າມະການດັ່ ງກ່າວຈະມີ

ນາຍບາ້ນເປັນປະທານ ແລະ ຄະນະຊ່ວຍວຽກຈໍານວນຫນື່ ງ ແລະ ຮບັຜດິຊອບ  : a) ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ; b) 

ກອງທນືປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່; c) ຕດິຕາມປະເມນິຜນົ; ແລະ  d) ກອງທນືພດັທະນາບາ້ນ . ຄະນະກໍາມະການ

ດັ່ ງກ່າວຈະແຕ່ງຕັງ້ ຊາວບາ້ນ ສອງຄນົ ເພື່ ອຮບັຜດິຊອບການຕດິຕາມປະເມນິຜນົໂຄງການ. 

ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກຍບາ້ນ : ຖກືສາ້ງຂຶນ້ໃນປີ 1997 ຕາມຂໍຕ້ກົລງົ ຂອງກະຊວງຍຸດຕທິ າ  ເລກທ ີ304. ແລະມີ

ບດົແນະນໍາເພມີເຕມີ ຕາມຂໍຕ້ກົລງົເລກທ ີ08 , ຫນ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວແມ່ນ ມບີດົບາດ ໃນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ ແລະ 

ໄກ່ເກຍບນັຫາຕ່າງໆ ຂັນ້ບາ້ນ.  

ຄູ່ຮ່ວມ : ມພີະນກັງານ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລລະດບັຊາດ ແລະພາກພຶນ້ , ອງົການບ່ໍສະແຫວງຫາກໍາໄລ , ອງົ

ການຈດັຕັງ້ ມະຫາຊນົ, ເຊັ່ ນ: ແນວລາຍສາ້ງຊາດ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ພາກສ່ວນເຫຼົ່ ານີ ້ແມ່ນຈະມສ່ີວນຮ່ວມ ໃຕາມ

ວຊິາສະເພາະ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເຊນັ: ການຊ່ວຍກໍານດົທາງເລອືກໃນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ , ສໍາຫຼວດທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ  , ສກືສາຕະຫຼາດ ແນວລາຍສາ້ງຊາດ ແລະສະຫະພນັແມ່ຍງິ ແມ່ນເຂົາ້ຮ່ວມໃນການປັບຍປຸງ

ຊວີດິການເປັນຢູ່ , ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ , ຊ່ວຍກະກຽມ ແຜນດໍາເນນິງານຂອງຊຸມຊນົ. 

ປະສານງານກບັອງົການສງັຄມົພນົລະເມອືງ: ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ 

ຕາມດໍາລດັວ່າດວ້ຍສະມາຄມົໃນປີ 2009 , ອງົການດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໄດລ້າຍງານຫາ ກມົ ການປົກຄອງ ຂອງກະຊວງ

ພາຍໃນ , ແລະ ລາຍງານຫາ ພະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂັນ້ແຂວງ  ການດໍາເນນິງານ ຂອງອງົການດັ່ ງກ່າວແມ່ນ

ຕອ້ງ ລງົທະບຽນ ແລະ ຕດິຕາມໂດຍ ກະຊວງການຕ່າງປະທດ ຕາມດໍາລດັເລກທ ີ71 , ປະຈບຸນັມ ີອງົການສງັຄມົ

ພນົລະເມອືງ ຈໍານວນ 180 ອງົການໃນ ສປປ ລາວ.  

ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງ ປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ ແລະ ນໍາ້ແອດພູເລຍ ກ່ຽວກບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ 

ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມໃນໂຄງການ ມດີັ່ ງນີ.້ 

ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ໂຄງການ ຂອງ ເຂດນາກາຍນໍາ້ເທນີ 
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ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ໂຄງການ ຂອງ ເຂດນໍແ້ອດພູເລີຍ 

 

 

8. ເຂດໂຄງການ  

ໃນຊ່ວງເລີມ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ , ເຂດປ່າສະຫງວນທງັສອງເຂດ, ນາກາຍນໍາ້ເທນີ ແລະ ນໍາ້ແອດພູເລຍີ  ທີ່

ກວມເອາົ 4 ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ, ຫວົພນັ, ຄໍາມ່ວນ, ບໍລຄໍິາໄຊ . ເຂດປ່າສະຫງວນດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນ ມປ່ີາໄມຫຼ້າຍ 

ແລະ ເປັນເຂດທີ່ ອາໄສຂອງເສອື ໂຄ່ງ (5,959 km2) ທີ່ ສໍາຄນັໃນອນິໂດຈນີ (ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ) , 

ສ່ວນເຂດນາກາຍນໍາ້ເທນີ ແມ່ນເຂດປ່າຊຸ່ມ ເປັນເຂດຂອງເສາົຫຼາ ທີ່  ອາໄສຕາມສາຍເຂດພູຫຼວງ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ແລະປ້ອງກນັ ໄພພບິດັທາງພາຍຸ ທໍາມະຊາດ. 
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ອງິຕາມນຕິກໍິາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນແບ່ງເປັນ (a) ຫວງ້ຫາ້ມເດດັຂາດ, (b) ເຂດ

ອະນຸຍາດນໍາໃຊ,້ ແລະ (c) ເຂດກນັຊນົ.  ການແບ່ງເຂດດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດ ້ມກີານກໍານດົສໍາເລດັກ່ອນການຕັງ້ເຂດປ່າ

ສະຫງວນ , ສໍາຫຼບັເຂດນໍແ້ອດພູເລຍີ ແມ່ນສໍາເລດັ ດນົນານແລວ້ ແລະ ຖກືຍອມຮບັຈາກຊຸມຊນົ . ໃນເຂດນາ

ກາຍນໍເ້ທນີກ່ໍຄກືນັ ແຕ່ໄດມ້ກີານສໍາຫຼວດຄນື ໃນປີ 2012. 

ເຂດນໍາ້ແອດພູເລຍ ມ ີ14 ບາ້ນທີ່ ຢູ່ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ 110 ບາ້ນຢູ່ອອ້ມຂາ້ງເຂດ,  ແຕ່ລະບາ້ນມີ

ປະຊາກອນປະມານ 428 ຄນົ ຕ່ໍບາ້ນ. ມ ີ2 ຊນົເຜົ່ າຫຼກັ ຄ ືມົງ້ແລະ ລາວ ໃນ 6 ບາ້ນ ອງິຕາມບດົລາຍງານປະເມນິ

ສະພາບເສດຖະກດິສງັຄມົ. ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ແມ່ນ ມຫຼີາຍ ໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກ ກວມເອາົປະມານ 80% 

ຂອງການປູກຝັງ, ພດືທີ່ ປູກກນັຫຼາຍແມ່ນ : ຖົ່ ວ, ຫມາກເດອືຍ, ຂງິ, ຫມາກເພດັ , ອື່ ນໆ, ສດັລຽ້ງ ແມ່ນງວົຄວາຍ, 

ຫມູ, ແບ ້ແລະ ເປັດໄກ່ , ເຄອືງປ່າຂອງດງົ ແມ່ນ ຫມາກແຫນ່ງ, ອອ້ຍ, ຫວາຍ, ຫນ່ໍໄມ ້, ຮາກໄມ ້ແລະອື່ ນໆ ທີ່

ເປັນລາຍຮບັ. ຄອບຄວົສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍງັເຂົາ້ຫາເສດຖະກດິຕະຫຼາດຫນອ້ຍຢູ່, , ແຕ່ລະປີຍງັຂາດ ເຂົາ້ປະມານ  

880 ໂຕນ. ດັ່ ງນັນ້ ແຕ່ລະຄວົເຮອືນຕອ້ງ ຫາລາຍຮບັຈາກແຫ່ຼງອື່ ນ ເພື່ ອທດົແທນ , ການລຽ້ງສດັແມ່ນມພີະຍາດສດັ

ຈໍານວນຫນຶ່ ງ , ຂາດດນິ ປູກຝັງ ແລະ ຄຸນນະພາບດນິບ່ໍດ,ີ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ ຍງັຈໍາກດັ  , ບນັດາບນັຫາ

ເຫຼ ົ່ ານີ ້ແມ່ນສາມາດບນັເທາົ ໄດໂ້ດຍ ການສະຫນບັສະຫນຸນສດັຕະວະແພດ, ໃຫທ້ນື, ຊ່ວຍເຫຼອືວຊິາການ ແລະ

ປັບປຸງໂຄງລ່າງ ແລະ ອື່ ນໆ.  

ເຂດປ່າສະຫງວນາກາຍນໍາ້ເທນີ ມປີະຊາກອນ ປະມານ 6,900 ຄນົໃນ 31 ບາ້ນ ແລະມຄີວາມຫນາແຫນນ້ປະມານ  

1.95 ຄນົຕ່ໍ ກໂິລແມດ້ມນົທນົ ແລະມ ີ42 ບາ້ນຕື່ ມ  ໃນເຂດຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ທີ່ ຕດິກບັເມອືງຄໍາເກດິ ແລະ ເມອືງ

ບວົລະພາ.  ໄດມ້ກີານສໍາຫຼວດທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ ໃນເຂດ ນາຫາວ, ທ່າເມອືງ, ແລະ ສອງຄອນ ກວມເອາົ 

2010-2012, ປະຊາກອນໃນເຂດບາ້ນດັ່ ງກ່າວບ່ໍໄດເ້ພມີຂືນ້ ແຕ່ສໍາພດັຫຸຼດລງົ ໃນປີ 2012 .  ຜູຍ້ງິມເີກອືບເຄງິຫນຶ່ ງ 

, ແລະມຫີາຍກວ່າ ຫນຶ່ ງຊນົເຜົ່ າໃນແຕ່ລະບາ້ນ , ມກີານເຂົາ້ເຖງິການສກືສາ , ປໍ 1ຮອດປໍ 5, ຜູຍງິແມ່ນມຫຼີາຍຈນົ

ຮອດ ປໍ 2.  ປະຊາຊນົ ແມ່ນຂືນ້ກບັກະສກໍິາ ໂດຍສະເພາະການປູກເຂົາ້, ສາລ,ີ ມນັຕົນ້, ແລະ ຮາກຕ່າງໆ ກ່ໍມກີານ

ປູກ . ແຕ່ຫມດົທຸກບາ້ນຍງັບ່ໍທນັມເີຂົາ້ກນິພຽງພໍ .  ການປູກພດຶ ຍງັ ເປັນສິ່ ງສໍາຄນັ ຂອງລາຍຮບັ ໃນເຂດນາຫາວ, 

ການລຽ້ງສດັແມ່ນ ຢູ່ທ່າເມອືງ ແລະ ສອງຄອນ. ແລະ ຍງັມລີາຍຮບັຈາກການບໍລກິານ ແລະການຂາຍເຄອືງປ່າຂອງ

ດງົ ແຕ່ເລມີມກີານຫຸຼດລງົ.  ບນັຫາອື່ ນໆ ແມ່ນ: ຂາດເຂົາ້, ການລ່າສດັປ່າ, ການຕດັໄມ,້ ການເຊາະເຈອືນ, ພະຍາດ

ສດັ.   

9. ຂະບວນການປືກສາຫາລ ືແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ  

ໂຄງການປ່າສະຫງວນແລະ ສດັປ່າ ຈະເສມີຂະຫຍາຍວທິກີານພດັທະນາແລະອະນຸລກັແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. ວທິກີານ

ດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດສ້າ້ງຂືນ້ໃນເຂດນາກາຍນໍາ້ເທນີ ເພື່ ອ ອະນຸລດັ ອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ເທນີ 2 . ວທິກີານດັ່ ງກ່າວໄດມ້ກີານເຮດັ

ວຽກຮ່ວມກບັ ບາ້ນ ໃນການວາງແຜນ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະປະເມນິຜນົ ກດິຈະກໍາອະນຸລກັ ແລະ ການພດັທະນາ .  

ວທິກີານດັ່ ງກ່າວ ມ ີ3 ອງົປະກອບ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ , ການວາງແຜນປ່າໄມ ້ແລະ ນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ 

ການຈດັສນັແລະການຄຸມ້ຄອງ.  ເຊງິຈະໄດມ້ກີານສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົໃນການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມກນັ. ອງົປະກອບການອະນຸລກັ 

ແລະ ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ແນໃສ່ດຸນດຽງເລອືງການພດັທະນາ ແລະການອະນຸລກັ. 

ໂຄງການແນໃສ່ຜນັຂະຫຍາຍ ວທິກີານທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງີນັນ້ ແລະເຊອືມເຂົາ້ໃນການ ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ. ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ຈຶ່ ງໄດບ້ນັລະຍາຍ ວທິກີານດັ່ ງກ່າວ ພອ້ມທງັ ຖອດຖອນບດົຮຍນ
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ຈາກວທິກີານອື່ ນ ໆ  ,  ໂດຍສະເພາະການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ແລະປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ທີ່ ຢືນຢົງ ເຊງິ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານກໍານດົຂັນ້ຕອນລະອຽດ ຈະແຈງ້ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫ ້ພະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້ໂດຍສະເພາະ ການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມຊນົເຜົ່ າແລະ

ແມ່ຍງິ.   

 

ໃນພາກນີ,້ ຂະບວນການ ຂອງ ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊນົ ໄດຖ້ກືອະທບິາຍ.  

9.1 ຂັນ້ຕອນຂະບວນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ  

ໃນພາກນີແ້ມ່ນຈະໄດອ້ະທບິາຍວທິລີະອຽດ ການປືກສາຫາລກືບັບາ້ນທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກບັໂຄງການ ເພື່ ອ ສາ້ງແຜນການ

ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ແລະ ກດິຈະກໍາອະນຸລກັ , ແລະມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງ

ທະນາຄານໂລກ  ( OP 4.10 ແລະ  OP 4.12) . ໃນຊ່ວງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ແລະ ແນວລາວ

ສາ້ງຊາດ ໃນລະດບັເມອືງ ແລະ ຕວົແທນບາ້ນຈະໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການ. ບດົແນະນໍາ ຂອງ ກອບການມສ່ີວນ

ຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ຈະຊ່ວຍອະທບິາຍໃຫເ້ຂົາ້ໃຈງ່າຍ . ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕດັສນິບນັຫາ

ກດິຈະກໍາທີ່ ກ່ຽວກບັໂຄງການ. 

 

ຫນ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍການສະຫນບັສະຫນຸນ ຈາກ ຄະນະວຊິາການ ຈະຊ່ວຍສະຫນບັສະຫນຸນການມສ່ີວນ

ຮ່ວມ ຂອງ ຊາວບາ້ນ ໃນການກໍານດົກດິຈະກໍາ ເພື່ ອປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ໂອກາດການປັບປຸງຊວີດິການ

ເປັນຢູ່, ຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາ ການອະນຸລກັ ແລະ ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່. ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ 

ຈະເປັນໃຈກາງ ໃນການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ໃນລະດບັບາ້ນ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນກອງ

ປະຊຸມກຸ່ມບາ້ນ ກ່ຽວກບັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະການປະເມນິຜນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ.  

ຂັນ້ຕອນທ ີ1: ການເລອືກບາ້ນເຂົາ້ຮ່ວມ 

ມາດຕະຖານການຄດັເລອືກ:  ມາດຕະຖານຫຼກັໃນການເລອືກບາ້ນເຂົາ້ຮ່ວມມ ີ  : (1) ການນໍາໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕາມປະເພນ ີໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ , (2) ລະດບັຄວາມອນັຕະລາຍທີ່ ມຕ່ໍີການ

ຖາງປ່າ, ຕດັໄມ,້ ແບະ ລ່າສດັຜດິກດົຫມາຍ ທີ່ ເກດິຈາກຊຸມຊນົດັ່ ງກ່າວ , (3) ການໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ

ໂຄງການອື່ ນ ທີ່ ມເີປົາ້ຫມາຍລກັສະນະດຽວກນັ (ເຊັ່ ນໂຄງການ  CLIPAD ໃນເຂດນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ບາ້ນທີ່ ໄດ ້

ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກເຂອືນນ*ເທນີ 2 ແມ່ນບ່ໍສາມາດ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອື) , (4) ຄວາມສະຫມກັໃຈເຂົາ້ຮ່ວມ 

ໃນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ອອກແບບແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ແລະ ແລະຮບັຮູບ້ນັຫາ ໃນ

ການຕກົລງົຮ່ວມກນັ. 

ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນພາກທ ີ6, ການມທີີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນ ແມ່ນບ່ໍໄດມ້ກີານກ່າວເຖງິຫຼາຍໃນການຮວມບາ້ນ, 

ດັ່ ງນັນ້ໂຄງການຈະບ່ໍສະຫນບັສະຫນຸນ ການຮວມບາ້ນ ຫຼບືາ້ນທີ່ ມແີຜນການຮ່ວມບອ້ນ. ໃນບາ້ນທີ່ ໄດມ້ກີານຮ່ວມ

ກນັມາແລວ້ , ໂຄງການສາມາດຊ່ວຍເຫຼອືໄດ ້ຖາ້ບນັຫາທີ່ ເກດິຈາກການຮວມບາ້ນສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້ເປັນທີ່ ພໍໃຈ 

ຂອງ ຊາວບາ້ນ, ບາ້ນທີ່ ຖກືສະເຫນຮີວມເຂົາ້ກນັໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການແມ່ນຈະຖກືຕດັອອກຈາກ

ໂຄງການ. 
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ຖາ້ຫາກມບີາ້ນທີ່ ຫາກ່ໍຮວມເຂົາ້ກນັໃຫມ່ ຍາກເຂົາ້ຮ່ວມກບັໂຄງການແມ່ນ ສາມາດເຮດັໄດແ້ຕ່ຕອ້ງໄດມ້ກີານປະເມນິ

ທາງສງັຄມົຮ່ວມກນັ ແລະ ມກີານວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະເກບັກໍາສະພາບທີ່ ດນິແລະຊບັສນິ 

ຕາມແຕ່ລະກໍລະນ ີ, ຖາ້ບາ້ນດັ່ ງກ່າວຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານ , ຈະຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານຫາທະນາຄານໂລກ ພອ້ມ

ກບັຫຼກັຖານສະແດງການສະຫນບັສະຫນຸນ ຂອງຊຸມຊນົ ຕ່ໍໂຄງການ. ຖາ້ຍງັມບີນັຫາຄງົຄາ້ງ, ພະນກັງານໂຄງການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງລາຍງານຫາ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ເພື່ ອຕດິຕາມ, ຊຸມຊນົທີ່ ຖກືຕດັອອກຈາກໂຄງການສາມາດ

ເຂົາ້ຮ່ວມກບັໂຄງການຄນືໄດ,້ ຖາ້ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງສາມາດຢັງ້ຢືນການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ສໍາເລດັ ແລວ້ ແລະ

ໄດຮ້ບັການປືກສາຫາລ ືແລະສະຫນບັສະຫນຸນຈາກຊຸມຊນົ.  

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ : ໃນແຕ່ລະແຂວງຈະຕອ້ງຈດັກອງປະຊຸມ ເຜຍີແຜ່ ຮ່ວມກບັຄະນະວຊິາການ ແລະ ອງົການຄຸມ້

ຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍເ້ທນິ ແລະ ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ກອງ

ປະຊຸມດັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃນການສາ້ງຈດິສໍານກືກ່ຽວກບັ ການອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເຂດໂຄງການ

, ວດັຖຸປະສງົ ໂຄງການ ແລະ ອງົປະກອບ , ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, ທາງເລອືກຂອງການພດັທະນາ, 

ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ, ວຽກງານປ່າສະຫງວນທີ່ ກ່ຽວກບັບາ້ນ.  

ການວເິຄາະດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ : ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຮ່ວມກບັຄະນະຊ່ຽວຊານ ຈະຕອ້ງ  (1) ເກບັກ າຂໍ ້

ມູນ ພນົລະເມອືງ, ເສດຖະກດີສງັຄມົ ແລະວດັທະນະທໍາ ຂອງບາ້ນທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ; (2) ກໍານດົ ຜະລດິຕພິນັຫຼກັ ແລະ 

ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ ໃນແລະນອກເຂດປ່າສະຫງວນ , ແລະ (3)ເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ອາຊບີ, ການເຮດັວຽກ, ຊະນດິການ

ຜະລດິເຊັ່ ນ: ການເຮດັປູກຝັງຕາມສນັຍາ ແລະ ແບບຕະຫຼາດ ຫຼອືການເຮດັກະສກໍິາແບບທໍາມະຊາດ , ວຊິາການທີ່ ມີ

ຢູ່ ແລະ ການເງນິ ແລະ ບນັດາໂອກາດ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ  ທີ່ ມຜີນົຕ່ໍການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ແລະ ການນໍາໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ການວເິຄາະເສດຖະກດິສງັຄມົ ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫເ້ຫນັພາບລວມຂອງຊຸມຊນົ . ຜນົຂອງ

ການວເິຄາະ ຈະຖກືເຜຍີແຜ່ ໃນຂັນ້ຕອນທ ີ2 ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດກໍານດົ ລກັສະນະຂອງບາ້ນເຂາົເຈ ົາ້ໄດ ້, 

ຄວາມເປັນມາຂອງຊຸມຊນົ, ແຜນທີ່ ບາ້ນ, ແລະປືກສາຫາລທືາງເລອືກໃນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ . ບນັດາຂໍມູ້ນ

ທີ່ ໄດມ້າຈະຖກືສະເຫນ ີໃນຮູບແບບທີ່ ງ່າຍດາຍ ໂດຍມຮູີບພາບປະກອບ . ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະຊ່ວຍໃນການສາ້ງ

ຄວາມສາມາດ ໃຫກ້ບັອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອກໍາເນນິການວເິຄາະສະພາບເສດຖະກດິສງັຄມົ, ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຈະນໍາ

ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການກະກຽມແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ແລະສນັຍາການອະນຸລກັ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ2: ຈດິສໍານກືແລະຊບັພະຍາກອນຂອງຊຸມຊນົ  

ການປືກສາຫາລກືບັຊຸມຊນົ ກ່ຽວກບັເປົ້າຫມາຍ ແລະ ວດັຖຸປະສງົ ຂອງໂຄງການ: ຫວົຂໍຫຼ້ກັໃນເວລາໄປຢ້ຽມຢາມ 

ບາ້ນຄັງ້ທໍາອດິແມ່ນການແຈງ້ໃຫຊ້າບກ່ຽວກບັເປົາ້ຫມາຍ, ວດັຖຸປະສງົ, ຜນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັ ຂອງ ໂຄງການເພື່ ອຍາດ

ແຍ່ງການສະຫນບັສະຫນຸນຈາກຊຸມຊນົ. ຄະນະໂຄງການແມ່ນຈະພບົກບັ ຜູນໍ້າຊຸມຊນົ, ກຸ່ມຕ່າງໆ, ຮວມທງັແມ່ຍງິ

ແລະ ຊນົເຜົ່ າ ໃນຊຸມຊນົ, ແລະຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ . ໃນກອງປະຊຸມຄັງ້ທໍາອດິ , ຄະນະ

ໂຄງການຈະໄດຂໍ້ການສະຫນບັສະຫນຸນ ແລະ ຮ່ວມມຈືາກຊຸມຊນົ ແລະສໍາຫຼວດຄວົເຮອືນ ເຊງິມຂໍີມູ້ນ ດາ້ນ

ພນົລະເມອືງ, ສງັຄມົແລະເສດຖະກດິ ທີ່ ກ່ຽວກບັຊວີດິການເປັນຢູ່ , ເພດ, ອາຍຸ , ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ, ການ

ດໍາລງົຊວີດິ, ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວແມ່ນຈະໄຊເ້ວລາ 3-5 ວນັ .  

ໃນໄລຍະເວລາ ຂອງກອງປະຊຸມ , ຈະໄດມ້ກີານນໍາສະເຫນຄີວາມເປັນມາ ແລະ ເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ເສດຖະກດິສງັຄມົ , 

ກໍານດົຄອບຄວົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຕາມມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ສປປ ລາວແລະກໍາຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຄະນະ

ວຊິາການຈະຕອ້ງອະທບິາຍເຫດຜນົ ກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາການປັບປຸງ ຊວີດິການເປັນຢູ່ . ຂໍມູ້ນບາງຢ່າງ ເຊັ່ ນ: ຊວີດິ
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ການເປັນຢູ່, ສະຫວດັດກິານ , ແມ່ນໄດປ້ະເມນິໃນຂັນ້ຕອນທ ີ1. ສະຫວດັດກິານ ແລະ ສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງຜູໄ້ດ ້

ຮບັຜນົກະທບົຈະໄດມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນິຜນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມໃນເວລາສໍາເລດັໂຄງການ ເພື່ ອເຮດັ

ໃຫໂ້ຄງການສາມາດກໍານດົມາດຕະການໃນການຊ່ວຍເຫຼອືໄດ.້  

ຂໍມູ້ນຊບັພະຍາກອນຂອງຊຸມຊນົ: ຊາວບາ້ນທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ຈະຊ່ວຍໃນການເກບັກໍາຂໍມູ້ນຊບັພະຍາກອນຊຸມຊນົ ແລະ

ສໍາຫຼວດຄວົເຮອືນ , ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລະ ຄະນະວຊິາການ ຈະຊ່ວຍຊຸມຊນົໃນການປະເມນິຂໍມູ້ນ. ຂໍມ້ນູ

ດັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃນການ ກໍານດົລກັສະນະການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ . ແລະ 

ກໍານດົຈດຸແຂງແລະຈດຸອ່ອນ ຂອງປ່າສະຫງວນ.  

ຂັນ້ຕອນທ ີ3: ການວາງແຜນ, ການປືກສາຫາລ,ື ແລະການຕກົລງົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 

ວາງແຜນການແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ພາຍໄຕກ້ອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ປະກອບມຂີະບວນການ, ແລະ 3 

ແຜນການ ຄ:ື ແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ, ຂໍຕ້ກົລງົການອະນຸລກັ. ແຜນການ

ນໍາໃ◌້ຊທີ່ ດນິຈະຖກືສາ້ງຂືນ້ກ່ອນ ເພື່ ອເປັຍບ່ອງອງິໃນການສາ້ງແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົຊຸມຊນົ. 

ການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ: ອງົການຈດັຕງັທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກບັ ຄະນະວຊິາການ ຈະດ າ

ເນນິການສາ້ງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ກບັ ຊຸມຊນົທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນໂຄງການ ແຜນດັ່ ງກ່າວແມ່ນມີ

ຄວາມສໍາຄນັ ໃນການກໍານດົການນໍາໃຊຕ້າມປະເພນ ີແລະເຂດຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫມ້າດຕະການຕ່າງໆສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ ້

ຢ່າງເຫມາະສມົ, ໂດຍສະເພາະການກໍານດົເຂດ ນໍາໃຊດ້ນິແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ແຜນການດັ່ ງກ່າວຍງັຊ່ວຍ

ຮບັປະກນັ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ມປີະສດິທພິາບໃນເຂດຕ່າງໆ ຂອງປ່າສະຫງວນ, ຈດັສນັເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ ຈະແຈງ້.   

 

ຂະບວນການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມມດີັ່ ງນີ:້  

 

1) ໃຊຮູ້ບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ພາບສບືຢັງທາງໄກ ເພື່ ອເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ກ່ຽວກບັທີ່

ດນິແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຂອງຊຸມຊນົ.  

2) ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບາ້ນ ໃນການວເິຄາະຮ່ວມກນັຈະຊ່ວຍສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈແລະໂອກາດ , ຜນົ

ປະໂຫຍດ ແລະຄວາມສ່ຽງ ໃນການຕດັສນິໃຈນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ເຊັ່ ນ: ຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ, ການປ່ຽນແປງການເຮດັວຽກ ຂອງຜູຊ້າຍ ແລະຜູຍ້ງິ ແລະເດກັນອ້ຍ, ການສະຫນອງແຮງ

ງານ , ການກຸມ້ເຂົາ້ກນີ , ຄວາມສາມດໃນການລຽ້ງສດັ, ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ, ແລະຜນົກະທບົທີ່

ມຕ່ໍີທີ່ ດນິ ແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ , ມນັຍງັຊ່ວຍໃຫ ້ຊນົເຜົ່ າ ໃນບາ້ນທີ່ ຖກືຮວມ ສາມາດ

ກໍານດົເຂດທີ່ ນໍາໃຊຕ້າມປະເພນໄີດ.້  

3) ຄະນະດັ່ ງກ່າວຈະ ກໍານດົເຂດຊາຍປ່າສະຫງວນ ແລະ ຊາຍແດນບາ້ນ ທີ່ ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງຂອງເຂດ ເພື່ ອໃຫ ້

ເຫນັໄດກ້ານທບັຊອ້ນ ລະຫວ່າງ ເຂດປ່າແລະເຂດບາ້ນ.  

4) ການປະເມນິການນໍາໃຊດ້ນິແລະຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຕາມປະເພນ.ີ  

5) ການສາ້ງແຜນທີ່  ແລະ ກໍາຈດັເຂດໃນອານາຄດົ  
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6) ການເຈຮະຈາ ກ່ຽວກບັການຈດັສນັ ແບະ ສະເຫນທີານໃຫ ້ກໍານດົເຂດນໍາໃຊ ້ພາຍໃນແລະພາຍນອກ 

ຂອງ ເຂດໂຄງການ.  

7) ການສາ້ງຂຕ້ກົລງົປ່າສະຫງວນ ແມ່ນຈະຕອ້ງໃຫພ້ະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຂົາ້ຮ່ວມຝືກອບົຮມົ. 

ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ: ໂຄງການຈະຊ່ວຍຊາວບາ້ນ ໃນການ ສາ້ງກດິຈະກໍາປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ຄຽງຄູ່ກບັການ

ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍຄຸມ້ຄອງ ສດັປ່າທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, ຊາວບາ້ນ ຈະໄດຮ່້ວມໃນ

ການສາ້ງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ , ເຊງິຈະກໍານດົເຂດນໍາໃຊ ້ຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າສະຫງວນ, 

ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຈະຊ່ວຍ ຄະນະ

ກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ ໃນການຝືກອບົຮມົ ອາຊບີ, ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດ , ຄະນະວຊິາການຈະໄດລ້ງົ

ຢ້ຽມຢາມ ບາ້ນເປົາ້ຫມາຍເປັນປະຈໍາ.  

ໃນຂະບວນການແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ຈະໄດມ້ກີານປະເມນິການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ , ອງິໃສ່ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັ

ຈາກການປະເມນິ, ຈະໄດສ້າ້ງ ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ, ເຊງິອາດຈະເປັນແຜນທີ່ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ 

ໃນລະດບັຊຸມຊນົ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສດັປ່າ ແລະກໍານດົກດິຈະກໍາ ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ທີ່ ອາດບ່ໍນໍາ

ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ , ຈະໄດມ້ກີານກໍານດົການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການເງນິ ແລະການ

ປະກອບສວນຂອງບາ້ນ, ແຜນດໍາເນນິງານຂອງຊຸມຊນົຍງັປະກອບມແີຜນການຊນົເຜົ່ າຮ່ວມນໍາອກີ. 

ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະນໍາໃຊ ້ບນັຊລີາຍການເກອືດຫາ້ມ ບນັດາກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຼກີຫ່ຼຽງຜນົກະທບົ 

ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ທີ່ ບ່ໍນອນໃນເງອືນໄຂຂອງໂຄງການ . ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ2 ແມ່ນການ

ກວດກາເບຶອ້ງຕົນ້ ກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການທງັຫມດົ. ບນັຊລີາຍການສົ່ ງເສມີ ແມ່ນກດິຈະກໍາ ທີ່ ສົ່ ງຜນົດ ີຕ່ໍ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ທີ່ ອາໄສໄກຄ້ຽງ. 

ຈະໄດມ້ກີານຊອກຫາທາງເລອືກ ເພື່ ອຫຼກີຫ່ຼຽງຜນົກະທບົທາງລບົ ຕ່ໍຊວີດິການເປັນຢູ່ , ແລະກໍານດົມາດຕະການ

ຫຸຼດຜ່ອນຕ່ໍຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໃນກໍລະນທີີ່ ບ່ໍສາມາດຫຼກີໄດ ້ເຊງິສິ່ ງດັ່ ງກ່າວຈະນອນຢູ່ໃນແຜນດໍາເນນິງານ

ຊຸມຊນົ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ ທີ່ ເຊນັຮ່ວມກນັກບັ ຊາວບາ້ນ.  ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ຢ່າງຫນອ້ຍແມ່ນປະກອບ

ມດີັ່ ງນີ:້  

1) ແຫ່ຼງລາຍຮບັ, ຂໍມູ້ນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້, ເພດ, ຊນົເຜົ່ າ, ແລະ ຫນ່ວຍງານ

ສງັຄມົຕ່າງໆ ;  

2) ປະເພດຜະລດິຕະພນັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ການຄາ້ສດັປ່າ ຍອກເຂດ ໂດຍຜູຊ້າຍ,ຜູຍ້ງິ , ລະດູ

ການ, ການນໍາໃຊ,້ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຕ່ໍຊວີດິການເປັນຢູ່;  

3) ລກັສະນະ, ຂອບເຂດ, ລະດູການ ແລະໄລຍະເວລາເກອືດຫາ້ມ;  

4) ຜນົກະທບົ ທາງດາ້ນສເສດຖະກດິສງັຄມົໃນການເກອືດຫາ້ມ;  

5) ບນັຊກີດິຈະກໍາ ລາຍຮບັທາງເລອືກແລະ ທ່າແຮງໃນການສາ້ງລາຍຮບັ ; 
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6) ຂໍມູ້ນພນົລະເມອືງ, ເສດຖະກດິສງັຄມົ, ແລະ ອື່ ນໆ ກ່ຽວກບັຊຸມຊນົ ແລະບຸກຄນົ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

ແລະ ມເີງອືນໄຂຮບັການຊ່ວຍເຫຼອື;  

7) ມາດຕະການສະເພາະ ເພື່ ອຊ່ວຍຊຸມຊນົ , ແລະຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ການຟຶນ້ຟູລາຍຮບັ ແລະ ການ

ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຄຽງຄູ່ກບັການຮບັສາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫຢື້ນຢົງ;  

8) ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ ແລະ ແຜນການເຄອືນໄຫວ, ແຫ່ຼງທນື ຮວມທງັໂຄງການແລະການປະກອບສວນ

ຈາກຊຸມຊນົ;  

9) ກນົໄກການແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ;  

10) ການຕດິຕາມກວດກາແລະປະເມນິຜນົ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ; ແລະ 

11) ກໍານດົເຂດນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ໃນ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ , ບນັຊກີດິຈະກໍາຊວີດິການເປັນຢູ່ , ຈໍານວນ

ຄວົເຮອືນທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນຂະບວນການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ແຜນດໍາ

ເນນິງານຊຸມຊນົ.  

ແຜນດໍາເນນີງານຊຸມຊນົຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນຸນຈາກຊຸມຊນົໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະຮບັຮອງຈາກຜູນໍ້າທອ້ງຖິ່ ນ,ຊນົເຜົ່ າ, ແລະກຸ່ມຄນົຕ່າງໆຮວມທງັແມ່ຍງິ , ແຜນດໍານເນນີງານຊຸມຊນົ ແມ່ນແຜນ

ດໍາເນນິງານ ທີ່ ຈະຕອ້ງມຕີາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ  (  OP 4.12) ທີ່ ກ່ຽວກບັການເກອືດຫາ້ມ, ຫຼ ື

ແຜນການຊນົເຜົ່ າ ຕາມນະໂຍບາຍທະນາຄານໂລກ  (OP 4.10 ) ກ່ຽວກບັຊນົເຜົ່ າທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ

ໂຄງການ. ຄະນະວຊິາການຈະຊ່ວຍ ຮ່າງແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ແລະ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຮບັຮອງເປັນທາງການ.  

ຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ: ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ແມ່ນປະກອບມຂໍີຕ້ກົລງົການອະນຸລກັ ໃນຂັນ້ບາ້ນ ເຊງິເປັນເຄອືງມໃືນ

ການ ຊ່ວຍຊາວບາ້ນໃນການ ຄຸມ້ຄອງແລະນໍາໃຊ ້ເຂດໃນແລະນອກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງ 

ສປປ ລາວ  ແລະຄວາມຕອ້ງການຂອງຊາວບາ້ນ ແລະກໍານດົ   (1) ທາງເລອືກ ກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາທາງດາ້ນ

ວດັທະນະທໍາ; ແລະ (2) ກດິຈະກໍາປັບປຸງຊວີດິດການເປັນຢູ່ໃຫມ່ ທີ່ ກໍານດົໂດຍຊາວບາ້ນ.  ການກະກຽມຂໍຕ້ກົລງົ

ອະນຸລກັ ແມ່ນປະຕບິດັຄຽງຄູ່ກບັການກະກຽມແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ອງິຕາມແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນ

ຮ່ວມ, ຂໍຕ້ກົລງົດດັ່ ງກ່າວກໍານດົກດິຈະກໍາອະນຸລກັ ທຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຊາວບາ້ນ ແລະຜນົປະໂຫຍດຕອບແທນ

ຄນື (ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ3 : ຂໍແ້ນະນໍາກ່ຽວກບັຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ). 

ວດັຖຸປະສງົ ຂອງການກະກຽມແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັມຄີ ື:  

1) ກໍານດົສດິ ແລະ ຫນາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງຊາວບາ້ນໃນແລະນອກປ່າສະຫງວນ; 

2) ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປົກປັກຮກັສາ, ນໍາໃຊ ້ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຢືນ

ຢົງຂັນ້ບາ້ນ; 

3) ກໍານດົສດິແລະຫນາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ ແລະຊາວບາ້ນ ໃນແລະນອກປ່າ

ສະຫງວນ; 
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4) ເກບັກໍາສະພາບ ແລະລະບຽບ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ອງິຕາມແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນ

ຮ່ວມແລະແຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ; 

5) ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ, ຊາວບາ້ນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ໃນແລະນອກ ເຂດຊາຍແດນບາ້ນ; 

6) ສົ່ ງເສມີ ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ຊາວບາ້ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນທີ່ ເຫມາະສມົ; 

7) ເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ການປະຕບິດັລະບຽບ ຕ່ໍການລະເມດີໂດຍ ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ, ຊາວບາ້ນ ແລະ 

ຄນົພາຍນອກ. 

ຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ ແມ່ນຈະຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັ ແຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໂດຍເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດ.  ໂຄງການຈະສະຫນບັສະຫນຸນ ການສາ້ງແຜນການດັ່ ງກ່າວ.  ເຊງິອາດສາ້ງກ່ອນຫຼຫຼືງັ ແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, 

ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ , ຖາ້ ແຜນເຫຼົ່ ານີຖ້ກືສາ້ງກ່ອນ, ສາມແຜນການນີຈ້ະເປັນບ່ອນອງິ

ໃນການສາ້ງແຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ , ຖາ້ຖກືສາ້ງນໍາຫຼງັກ່ໍສາມາດດດັແກ ້ຕາມ ຫຼງັໄດ.້ 

ຂັນ້ຕອນທ ີ4: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດ າເນນິງານຊຸມຊນົ  

ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົຈະໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການແລະການເງນິພາບຫຼງັທີ່  ຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ ໄດ ້

ຖກືຮບັຮອງ ໂດຍບາ້ນ ແລະອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍຜ່ານການໃຫທ້ນືແລະວດັຖຸອຸປະກອນ ຫຼກືານບໍລກິານໃຫ ້

ບາ້ນ. 

ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງ ແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ, ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ, ອງົການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຈດັສນັ ງບົປະມານ ສອງບວ້ງ ໃຫກ້ບັກອງທນືພດັທະນາບາ້ນ ຄື : (1) ບວ້ງການປັບປຸງ

ຊວີດິການເປັນຢູ່, ແລະ(2) ບວ້ງອະນຸລກັ. ຄະນະວຊິາການ ຈະຊ່ວຍທາງດາ້ນວຊິາການ ໃນການນໍາໃຊງ້ບົປະມານ , 

ກອງທນືພດັທະນາບາ້ນຈະຖກືກວດສອບ ຫນຶ່ ງຄັງ້ຕ່ໍປີ. 

ງບົປະມານການພດັທະນາແລະປັບປຸງຊວີກິານເປັນຢູ່ ຈະຖກືນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນບູລມິະສດິທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນແຜນດໍາເນນິງານ

ຊຸມຊນົ. ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ2 ແມ່ນບນັຊເີກອືດຫາ້ມ ທີ່  ບ່ໍສາມາດໃຫທ້ນືໄດ ້ແລະ ບນັຊສີົ່ ງເສມີ , 

ງບົປະມານດັ່ ງກ່າວບ່ໍສາມາດນໍາໃຊໃ້ນກດິຈະກໍາທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ຕ່ໍ ມະນຸດແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ບວ້ງງບົປະມານອະນຸລກັ ແມ່ນນໍາໃຊໃ້ນການສະຫນບັສະຫນຸນການອະນຸລກັຊວີະນານາພນັ ໃນຂັນ້ບາ້ນໃນທີ່ ດນິ

ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ  ແນໃສ່ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັທີ່ ໄດເ້ຊນັຮ່ວມກນັ ເຊງິອາດຮວມມ ີ

ການຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ຕາມແຜນການ, ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ 

ແລະ ການຕດິຕາມຊບັພະຍາກອນ, ອື່ ນ .ໆ 

ອງິໃສ່ການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ, ການປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ (ເອກ

ກະສານຊາ້ນທາ້ຍທ ີ3) ງບົປະມານທງັບວ້ງຈະໄດມ້ກີານຄ່ຽນຄນື ໃນປີຕ່ໍໆມາ.   
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ໃນການຄ່ຽນເງນິງວດທໍາອດິໃຫກ້ບັກອງທນືພດັທະນາບາ້ນ , ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈະຊ່ວຍໃນການຈດັຊື,້ ແລະ

ຈ່າຍ ໂອນ ໃຫກ້ບັ ຜູສ້ະຫນອງ ວຽກ, ສນິຄາ້, ແລະບໍລກິານ. ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນຈະຕອ້ງເປິດບນັຊີ

ຂອງກອງທນືພດັທະນາບາ້ນ ໃນທະນາຄານການຄາ້. ການເພມີຂືນ້ຂອງທນືແມ່ນຂຶນ້ກບັຜນົການດໍາເນນິງານຂອງ

ກອງທນືດັ່ ງກ່າວ.  

10. ກນົໄກການແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ 

ການຮອ້ງທຸກອາດເກດິຈາກ ກດິຈະກໍາໂຄງການ, ປະເດນັດັ່ ງກ່າວສາມາດ ແກໄ້ຂໄດຈ້າກ ກນົໄກການແກໄ້ຂການ

ຮອ້ງທຸກ ເຊງິມຫຼີກັການດັ່ ງນີ:້ 

1) ປ້ອງກນັສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ;  

2) ແກໄ້ຂ ຄວາມກງັວນົ ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໂຄງການ ທີ່ ເກດິຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ໃນເວລາທີ່

ເຫມາະສມົ ແລະ ທນັເວລາ;  

3) ການສະຫນບັສະຫນຸນ ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ ແມ່ນປະຕບິດັ ຕາມ ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ

ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ;  

4) ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ໂຄງການຕອ້ງຮູສ້ດິ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ວທິກີານແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ;  

5) ກນົໄກການແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ ແມ່ນອງິຕາມນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແລະລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊງິ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງສາ້ງກນົໄກດັ່ ງກ່າວ ຕາມຂໍຕ້ກົລງົ ຂອງ ກະຊວງຍຸດຕທໍິາ 

ເລກທ ີ08 ລງົວນັທ ີ22 ກຸມພາ 2005 ທີ່ ແນໃສ່ການແກໄ້ຂຂໍຄ້ດັແຍງ້ ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍການ

ສາ້ງຕັງ້ ຫນ່ວຍງານຂັນ້ບາ້ນ; ແລະ 

6) ກນົໄກການແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ ຈະໄດມ້ກີານສາ້ງຕັງ້ ໃນແຕ່ລະບາ້ນ ໂດຍມກຸ່ີມຄນົ, ຊນົເຜົ່ າ, ແລະ 

ຜູຕ້າງຫນາ້ຈາກ ກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ໃນບາ້ນ ເຂົາ້ຮ່ວມ.  

ຫນາ້ທີ່ ຂອງຫນ່ວຍງານໄກ່ເກຍຂັນ້ບາ້ນ. ຫນ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ ໃນການ ໃຫຄ້ວາມຮູ ້

ແລະ ການປະຕບິດັກດົຫມາຍໃນບາ້ນ ໂດຍການເຜຍີແຜ່ ກດົຫມາຍແລະລະບຽບການ ໃນບາ້ນ, ສົ່ ງເສມີຊາວບາ້ນ, 

ບນັດາຊນົເຜົ່ າ ໃຫນ້ບັຖກືດົຫມາຍແລະລະບຽບການ. ຫນ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວຈະປະສານງານກບັຫນ່ວຍງານຍຸດຕະທໍາທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ.  

ກນົໄກ ການແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ ຂອງໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັກນົໄກຂອງລດັຖະບານທີ່

ມໃີນປະຈບຸນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັການແກໄ້ຂຄວາມກງັວນົຂອງຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ ເຊງິມຂີັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້  

ຂັນ້ຕອນທ ີ1. ລະດບັບາ້ນ. ຖາ້ມກີານລາຍງານຫາຫນ່ວຍງານຂັນ້ບາ້ນ, ອງົການແນວໂຮມ ຂັນ້ບາ້ນສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້

, ຫນ່ວຍງານໄກ່ເກຍຕອ້ງລງົບນັທກື ໂດຍນໍາໃຊແ້ບບຟອມ ແລະເຊນັຮບັຮູ ້ຕາມຂະບວນການ . ໂຄງການຈະສາ້ງ

ແບບຟອມລງົທະບຽນ ທ ີ1ເພື່ ອລງົທະບຽນ . ຄະນະວຊິາການ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂືນ້ກບັລດັຖະບານ ທງັພາຍໃນ
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ແລະຕ່າງປະເທດ ຈະຊ່ວຍສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫກ້ບັຫນ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ ປະເດນັທີ່ ກ່ຽວກບັບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ. 

ຫນ່ວຍງານໄກ່ເກຍຂັນ້ບາ້ນ ຈະຕອ້ງຢັງ້ຢືນການໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງ ແລະ ກວດກາໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນ 14 ວນັ , ພາຍໃນ 

5ວນັທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງ , ຫນ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງພບົກບັຜູຮ້ອ້ງ ແລະປືກສາຫາລ ືແລະໃຫຄໍ້າປືກສາ,ຖາ້ບ່ໍນອນໃນ

ເງອືນໄຂໂຄງການ ແລະ ຜູຮ້ອ້ງຍງັບ່ໍພໍໃຈ ຈະໄດສ້ົ່ ງຕ່ໍພາຍໃນ 1 ເດອືນໃຫກ້ບັຄະນະກໍາມະການຂັນ້ເມອືງ ເພື່ ອແກ ້

ໄຂຕ່ໍໄປ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ 2. ລະດບັເມອືງ. ຄໍາຮອ້ງທີ່ ບ່ໍສາມາດແກໄ້ດໃ້ນຂັນ້ບາ້ນ ຈະແມ່ນ ຄະນະກໍາມະການຊີນໍ້າຂັນ້ເມອືງ ແກ ້

ໄຂ ພາບຫຼງັ 30 ວນັທີ່ ໄດຮ້ບັການລາຍງານ ຈາກ ຄະນະກໍາມະການຂັນ້ບາ້ນ , ພາຍໃນ 30 ວນັ ຄະນະກໍາມະການ

ຂັນ້ເມອືງຈະໄດປື້ກສາຫາລແືລະແກໄ້ຂ ແລະ ແຈງ້ຜນົໃຫຊ້າບ. 

ຖາ້ຜູຮ້ອ້ງພໍໃຈ , ແມ່ນຖວ່ືາຈບົ ແລະ ເຊນັບດົບນັທກຶຮບັຊາບ , ຖາ້ບ່ໍພໍໃຈ ຕ່ໍຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັ ກ່ໍສາມາດສະເຫນອຸີທອນ

ກບັຄະນະກໍາມະການຊີນໍ້າຂັນ້ເມອືງໄດ ້ເພື່ ອໃຫພ້ຈິາລະນາຄນື. 

ພາຍໃນ 14 ວນັ, ຄະນະກໍາມະການຂັນ້ເມອືງ ຈະໄດກ້ວດກາຄນື ແລະປືກສາຫາລກືບັຜູຮ້ອ້ງ, ຖາ້ພໍໃຈກ່ໍສາມາດຈບົ 

ໄດ ້ແລະ ເກບັບນັທກື , ແຕ່ຖາ້ບ່ໍພໍໃຈ ແມ່ນຈະສົ່ ງຕ່ໍໃຫ ້ຄະນະກໍາມະການຂັນ້ແຂວງພຈິາລະນາ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ 3. ລະດບັແຂວງ. ໃນກໍລະນທີີ່ ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງໄດ,້ ເຊັ່ ນ: ການເອາົດນິ, ຄະນະກໍາມະການຂັນ້

ແຂວງພາຍໄຕກ້ານເປັນປະທານຂອງຮອງເຈົາ້ແຂວງ , ແລະ ມເີຈົາ້ເມອືງ , ແລະຫວົຫນາ້ພະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ເປັນຄະນະ , ແລະ ມສີະມາຊກິແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະສະຫະພນັແມ່ຍງິ ເຂົາ້ຮ່ວມ . ສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດ 

ຈະຕອ້ງມສ່ີວນຮ່ວມນໍາ ເພື່ ອຊອກຫາວທິກີານແກໄ້ຂທີ່ ເຫມາະສມົ. 

ຄະນະກໍາມະການຊີນໍ້າຂັນ້ແຂວງຈະເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ແລະກວດກາຄນື ແລະຕດັສນິ, ຖາ້ຜູຮ້ອ້ງບ່ໍພໍໃຈ , ກ່ໍສາມາດສົ່ ງ

ຄໍາຮອ້ງໃຫກ້ບັຄະນະຊີນໍ້າລະດບັຊາດ , ຄະນະກໍາມະການຂັນ້ແຂວງ ຈະຕອ້ງເກບັກໍາຄໍາຮອ້ງແລະລງົບນັທກືໄວໃ້ນ

ຂັນ້ແຂວງ . 

ຂັນ້ຕອນທ ີ4. ລະດບັສູນກາງ. ຖາ້ຄໍາຮອ້ງບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂໄດໃ້ນຂັນ້ແຂວງ ກ່ໍຈະຖກືສົ່ ງໄປຄະນະກໍາກໍາມະການຊີນໍ້າ

ຂັນ້ສູນກາງ ທີ່ ມລີດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນປະທານ ແລະ 

ມຫີວົຫນາ້ກມົແລະຮອງກມົ ຈາກກະຊວງຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມ (ກະຊວງກະສກໍິາແລະປ່າໄມ,້ 

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ, ອງົການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍເ້ທນິ 2, ກະຊວງແຜນການແລະ

ການລງົທນື, ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອື່ ນໆ.), ແລະ ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດເຂົາ້ຮ່ວມ. ຫວົຫນາ້ຊີນໍ້າ

ໂຄງການຈາກທະນາຄານໂລກອາດເຂົາ້ຮ່ວມເປັນຜູສ້ງັເກດການ. ຜູຮ້ອ້ງອາດສົ່ ງຄໍາຮອ້ງຫາ ຄະນະກໍາມະການຊີນໍ້າ

ລະດບັຊາດໂດຍກງົ ຫຼສືະພາແຫ່ງຊາດ. ພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຈະຖກືຊ່ວຍ ໃຫ ້

ລາຍງານ ຄໍາຮອ້ງຢ່າງເປັນອດິສະຫຼະ, ບນັດາຄໍາຮອ້ງທີ່ ຍງັຄງົຄາ້ງ ຈະໄດມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາ ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, 

ມກີານກວດກາ ແລະ ນໍາໃຊກ້ນົໄກການຕດິຕາມກວດກາປະເມນິຜນົຂອງ ໂຄງການ. 

 

ຄຽງຄູ່ກບັກນົໄກການແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ, ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົສາມາດສະເຫນໃີນກອບການຕດິຕາມປະເມນິແບບ

ມສ່ີວນຮ່ວມ ເພື່ ອແກໄ້ຂໃນກອງປະຊຸມລະດບັເມອືງ , ຊ່ຽວຊານໂຄງການກ່ໍຈະເຂົາ້ຮ່ວມ, ນອກຈາກນັນ້ ຍງັສາມາດ
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ລາຍງານ ຫາ ຄະນະກວດກາວຊິາການຂອງໂຄງການໃນແຕ່ລະປີ ເຊງິມບີດົຮຽນປະເດນັທາງສງັຄມົຫຼາຍ , ແລະ ຜູ ້

ຮອ້ງກ່ໍຍງັສາມາດລາຍງານໂດຍກງົຫາ ຄະນະກໍາມະນາຊີນໍ້າລະດບັຊາດ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ.້ 

11. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນິຜນົ 

ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະປະເມນິຜນົແມ່ນ ສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງໂຄງການ ເພື່ ອວດັແທກຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັກບັຄາດຫມາຍ

ຂອງໂຄງການ . ຈະຕອ້ງມກີານເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ເພື່ ອກໍານດົຜນົກະທບົ ຂອງກດິຈະກໍາ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຕ່ໍ

ກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ. ກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ໄດເ້ນັນ້ຫນກັການຕດິຕາມແລະປະເມນິຜນົແບບມສ່ີວນ

ຮ່ວມ ຈາກລຸ່ມຂຶນ້ເທງີ ອງິຕາມບດົແນະນໍາ ທີ່ ສາ້ງຂນືໂດຍຊ່ຽວຊານ . ວທິກີານດັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍປັບປຸງທດັສະນະ

ຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍມກີານຕດິຕາມສງັເກດແລະປະເມນິ , ເຊງິຈະຊ່ວຍໃຫປ້ະຊາຊນົ ມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນການວາງແຜນ

, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະປະເມນິຜນົ.   

a. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນິຜນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ  

ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ ຈະນໍາໃຊຫຼ້ກັການຕດິຕາມແລະປະເມນິຜນົດວ້ຍໂຕເອງ. ໂດຍສະເພາະໃນເວລາ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ , ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະປະເມນິຜນົ ແມ່ນຈະເບງິກ່ຽວກບັ ການນໍາໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນແລະຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ການປະຕບິດັບນັດາພນັທະຕ່າງໆ ຈະໄດມ້ກີານ

ຕດິຕາມ ແລະ ກໍານດົມາດຕາການທີ່ ເຫມາະສມົໃນກໍລະນທີີ່ ບ່ໍປະຕບິດັພນັທະຕ່າງໆ .  ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັໃນໄລຍະສັນ້ 

ແລະ ຫມາກຜນົໄລຍະຍາວ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຕດິຕາມ. ການຕດິຕາມປະເມນິຜນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ບ່ໍແມ່ນຈະ

ປະຕບິດັ ໂດຍຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນແຕ່ຜູດ້ຽວ ແຕ່ຈະໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງວຊິາການຈາກໂຄງການ.   

ໂຄງການຈະນໍາໃຊວ້ທິກີານແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ເພື່ ອປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ, ປັບປຸງຊວີດິການເປັນ

ຢູ່ ຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ທງັລວມຫມູ່ ແລະບຸກຄນົ. ມບີາງຊຸມຊນົຫຼບຸືກຄນົອາດໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີທີ່ ບ່ໍ

ເຫມາະສມົ ເຊງິເປັນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ.  

ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ກ່າວມານັນ້ ແລະ ເຮດັໃຫບ້າ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ມໂີອກາດສະເຫນ ີມາດຕະການທີ່

ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງການ ເພື່ ອປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່, ໂຄງການຈະໄດມ້ກີານດໍາເນນິການຕດິຕາມກວດກາແລະປະເມນິຜນົ

ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ , ບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົສາມາດສະເຫນຄີວາມຕອ້ງການ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໂດຍຜ່ານ ກອງປະຊຸມ

ໄຕມາດໃນລະດບັບາ້ນ ແລະ ສະເຫນຫີາ ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ,ຄະນະກໍາມະການໄກ່

ເກຍຂໍຄ້ດັແຍງ້ບາ້ນ ຈະເກບັກໍາແລະບນັທກືລາຍງານ ເປັນໄລຍະ , ຖາ້ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, ຈະຕອ້ງມກີານ

ເປິດກອງປະຊຸມແບບເປິດກວາ້ງ.  

ການເກບັກໍາຂໍມູ້ນພຶນ້ຖານ ໃນ ຂັນ້ຕອນທ ີ2, ໂດຍສະເພາະ ສະຫວດັດກີານ ແລະ ສະພາບຊວີດິການເປັນຢູ່ , ແລະ

ຈະໄດກໍ້ານດົຄອບຄວາມທີ່ ມສີະພາບຕ່ໍາກ່ໍລະດບັສະເຫ່ຼຍ ເຊງິຈະໄດເ້ຮດັວຽກຮ່ວມກບັ ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາ

ບາ້ນແລະ ຄະນະວຊິາການ , ຈະໄດມ້ກີານ ຈດັກອງປະຊຸມແມ່ຍງິບາ້ນສະເພາະ ຮ່ວມກບັສະຫະພນັແມ່ຍງິ ເພື່ ອ

ຟັງສຽງຂອງແມ່ຍງິທີ່ ຮ່ວມໃນ ໂຄງການແລະບນັທກືຕດິຕາມ. ຕວົວດັແທກ ຂອງ ການຕດິຕາມປະເມນິຜນົແບບມີ

ສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນສາ້ງຂືນ້ຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊນົ ລວມທງັຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆ, ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການປຶກສາ

ຫາລແືມ່ນຈະຕອ້ງເກບັໄວໃ້ນຫອ້ງການກຸ່ມບາ້ນ.  



26 

ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ໃນລະດບັບາ້ນ ຈະໄດຈ້ດັຂືນ້ ໂດຍມ ີຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະມີ

ຊາວບາ້ນເຂົາ້ນໍາ ເຊງິສາມາດສະເຫນ ີຄໍາຄດິເຫນັ , ຖາ້ນມຕີວົແທນຜູຊ້າຍ ກ່ໍຈະມຕີວົແທນຜູຍ້ງິເຂົາ້ຮ່ວມນໍາ ແລະ 

ມທີງັຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆ ເຂົາ້ຮ່ວມ ຕາມການເຫນັດຮ່ີວມກນັ.  

b. ການຕດິຕາມກວດກາແລະປະເມນິຜນົໂຄງການຍ່ອຍ  

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໄດມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາ ໂດຍ ຄະນະວຊິາການ . ຫນ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຈະຕອ້ງ ກະກຽມ ບດົລາຍງານກາງປີ ທີ່ ສງັເກດຕລີາຄາ ການດໍາເນນິງານ, ເຊງິຈະຕອ້ງໄດເ້ກບັກໍາ ໃນຊຸດເອກກະສານ

ໂຄງການ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ທະນາຄານໂລກໃນການຊີນໍ້າ. ຕວົວດັແທກ ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ 

ຊນົເຜົ່ າ ຈະຖກືສາ້ງຂືນ້ແລະນໍາໃຊ.້ ກອງທນືປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ຈະຊີນໍ້າ ແລະ  ຕດິຕາມເຊງິຮວມມ ີບດົ

ລາຍງານປະຈໍາປີ. ຈະໄດມ້ກີານແຕ່ງຕັງ້ທີ່ ປືກສາການຕດິຕາມປະເມນິຜນົໂຄງການ ໃນລະດບັສູນກາງ ທີ່ ປະສານງານ

ການຕດິຕາມກວດກາ ໂຄງການໃນລະດບັແຂວງ.  

ການກວດການທາງດາ້ນວຊິາການ ຈະຊ່ວຍປະເມນິການດໍາເນນິງານ ຂອງ ຂະບວນການກອບການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ

ຊຸມຊນົ. ຄະນະວຊິາການດັ່ ງກ່າວ ຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູພ້ຽງພໍ ທາງດາ້ນສງັຄມົສາດ, ມະນຸດສາດ, ແລະ ສາຂາທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. ບນັດາຂໍມູ້ນຈະຖກືແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ . ຄວົເຮອືນທີ່ ຫຼາຍຮບັຫຸຼດລງົໃນຊ່ວງການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຂືນ້ບນັຊ ີແບະ ກໍານດົມາດຕະການ ໃນການຊ່ວຍເຫຼອື ປັບປຸງລາຍຮບັ.  

ຫນ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍການປືກສາຫາລກືບັອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ 

ໂຄງການ ຈະສາ້ງ ຕວົວດັແທກການຕດິຕາມກວດກາ ຂອງໂຄງການ ຕາມວດັຖຸປະສງົ ຂອງ ໂຄງການ. ຕວົວດັແທກ 

ຈະຕອ້ງ ກວມເອາົ ຢ່າງຫນອ້ຍ ດັ່ ງນີ:້  

1) ງບົປະມານແລະໄລຍະເວລາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

2) ການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການ   

3) ຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການ ໃນການສາ້ງທາງເລອືກໃນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ແລະການນໍາໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  

4) ການປືກສາຫາລ,ື ການຮອ້ງທຸກ, ແລະ ປະເດນັສະເພາະ   

5) ການຕດິຕາມໂຜນົປະໂຫຍດຈາກກດິຈະກໍາໂຄງການ   

6) ປະເດນັທີ່ ກ່ຽວກບັ ຊວີດິການເປັນຢູ່ ແລະ ຊບັສນິຄງົທີ່  ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດສ້ະເຫນ ີ.  

7) ກ່ອນການສໍາເລດັໂຄງການ, ຈະໄດມ້ກີານປະເມນິຜນົໂຄງການ ແລະຈະໄດມ້ກີານກໍານດົຄວົເຮອືນທີ່ ຍງັ

ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານ ປັບປຸງຊວີດິການເປປັນຢູ່, ແລະມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຂໍມູ້ນ ຊວີດິການເປັນ

ຢູ່ ແລະ ສະຫວດັດກິານ ແມ່ນເກບັກໍາໃນຂັນ້ຕອນທ ີ2 ເພື່ ອ ຊອກຫາລະດບັໃນການຟຶນ້ຟູ.  
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12.  ການສາ້ງຄວາມສາມາດ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ  

ໂຄງການໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ຕ່ໍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ເພື່ ອບນັລຸໄດເ້ປົາ້ຫມາຍຂອງໂຄງການ, ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງໄດມ້ກີານ

ຈດັສນັງບົປະມານຈໍານວນຫຶ່ ນງ ໃຫກ້ບັກດິຈະກໍາການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊນົໂດຍຜ່ານການສາ້ງຄວາມສາມາດ 

ໂດຍສະເພາະ ໃຫກ້ບັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ. 

ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ເຊັ່ ນ: ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການສໍາ

ຫຼວດແລະການປືກສາຫາລ ື, ກ່ຽວກບັປະເດນັຊນົເຜົ່ າ , ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ການສາ້ງຈດິສໍານກືແລະການມສ່ີວນ

ຮ່ວມ , ແລະການກະກຽມແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ. 

ຄະນະວຊິາການຝືກອບົຮມົ ທີ່ ມທີງັຊ່ຽວຊານພາຍໃນແລະສາກນົ ຈະຊ່ວຍໃນກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ , ການຈດັຝືກ

ອບົຮມົທີ່ ມປີະສດິທພິາບ , ຈະໄດມ້ກີານແບ່ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປັນຊຸດ ໃນຈໍານນວນທີ່ ເຫມາະສມົ ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ໃຈດ ີ

ແລະ ລຽນປ່ຽນຂໍມູ້ນແລະຄວາມຮູໄ້ດງ່້າຍ.   

ການຝືກອບົຮມົແຕ່ລະຄັງ້ຈະໄຊເ້ວລາປະມານ 3 – 5 ວນັ, ມທີງັການສະເຫນບີດົ ແລະ ການໃ◌ືກຕວົຈງິ, ໃນ

ລະດບັບາ້ນ ແລະເຮດັວຽກຮ່ວມໃນການວາງແຜນຊຸມຊນົ , ກອນສໍາເລດັການຝືກອບົຮມົ, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈະຖກືມອບ

ຫມາຍໃຫສ້າ້ງແຜນດໍາເນນິງານ ຕວົຈງິ ທີ່ ຈະນໍາໃຊໃ້ນຊຸມຊນົ.     

ນອກຈາກນັນ້, ພະນກັງານໂຄງການ ແລະອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະໄດຮ້ບັການຝືກອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ ການປະ

ເມນິທາງສງັຄມົ, ການສະເຫນໂີຄງການ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ ຜນົກະທບົໃນຊຸມຊນົ , ແລະ

ອາດຈະໄດຝື້ກອບົຮມົໃນມາດຕະຖານທາງສງັຄມົເພື່ ອໃຊໃ້ນກດິຈະກໍາ ໂຄງການຍ່ອຍ. 
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ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ 1: ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍ 

A1.1 ຄວາມເປັນມາ ແລະ ວດັຖຸປະສງົ  

ໂຄງການແມ່ນ ແນໃສ່ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ປັບປຸງການບງັຄບັ

ໃຊກ້ດົຫມາຍ ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ.  ໂຄງການບ່ໍໄດສ້ະຫນບັສະຫນຸນ ການກ່ໍສາ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່ ທີ່ ຕອ້ງໄດມ້ກີານເອາົ

ທີ່ ດນິ  ແຕ່ອາດຈະມຂີະຫນາດນອ້ຍ ເຊັ່ ນການສອ້ມແປງຫອ້ງການ, ສາງ, ແລະໂຄງສາ້ງ ທີ່ ປະກອບສ່ວນ ຕ່ໍການຄຸມ້

ຄອງແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  ການກ່ໍສາ້ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະໄດດໍ້າເນນິໃນເຂດດນິຂອງລດັ ແລະບ່ໍໄດແ້ຕະຕອ້ງ

ດນິບຸກຄນົ ແຕ່ກ່ໍອາດຈະເກດິຂຶນ້ໄດ ້, ດັ່ ງນັນ້ ກອງນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວນີ ້ຈ ຶ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ ໃນກໍລະນທີີ່ ຈະຕອ້ງໄດມ້ີ

ການນໍາໃຊດ້ນິຂອງບຸກຄນົຫຼເືອກກະຊນົ. 

ກອບນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນແນໃສ່ ຮບັປະກນັ ການປະຕບິດັກດົຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ (ການຍກົຍາ້ຍແບບບ່ໍສະຫມກັໃຈ) ຖາ້ກໍລະນມີ ີການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ຂອງ ເອກກະ

ຊນົ ຫຼບຸືກຄນົ .  ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນນໍາໃຊໃ້ນກໍລະນີ : (i) ການຍາ້ຍ ຫຼສູືນເສຍທີ່ ພກັອາໄສ ; (ii)ການສູນເສຍຊບັ

ສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິ  ; ຫຼ ື (iii) ສູນເສຍີລາຍຮບັ ຫຼ ືຊວີດິການເປັນຢູ່ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະບ່ໍໄດນ້ຍກົຍາ້ຍກ່ໍ

ຕາມ. ຜນົກະທບົ ດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນນອນໃນກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ. 

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ( OP 4.12) ແນໃສ່ບນັລຸເປົາ້ຫມາຍດັ່ ງນີ:້  (a) ຫຼກີຫ່ຼຽງການຍກົຍາ້ຍແບບບ່ໍ

ສະຫມກັໃຈ ໂດຍຜ່ານການອອກແບບໂຄງການ ; (b) ຖາ້ຫຼກີບ່ໍໄດ ້, ກ່ໍຕອ້ງມແີຜນການພດັທະນາແບບຢືນຢົງ, 

ສະຫນອງຊບັພະຍາກອນທີ່ ເຫມາະສມົ ເພື່ ອໃຫຜູ້ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໄດປ້ະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະປືກສາຫາລກືບັ

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໃນການວາງແຜນແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຮ່ວມກນັ. (c) ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈະຕອ້ງ ໄດ ້

ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືຟຶນ້ຟູ ສະພາບຄກືບັກ່ອນການຍກົຍາ້ຍ ຫຼດືກີວ່າ. 

ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍ ອງິຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານໂລກ ( OP 4.12 ) ມຫຼີກັການດັ່ ງນີ:້ 

1) ໂຄງການຈະຕອ້ງພະຍາຍາມຫຼກີຫ່ຼຽງການຍກົຍາ້ຍ ໃຫຫຼ້າຍທີ່ ສຸດ , ຖາ້ບ່ໍໄດກ່ໍ້ຕອ້ງມ ີການສາ້ງແຜນການ

ພດັທະນາແບບຢືນຢົງ , ສະຫນອງຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈໍາເປັນໃຫ ້ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນການປືກສາຫາລ ືວາງແຜນແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການດັ່ ງກ່າວ. 

2) ຊ່ວຍຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໃຫມ້ຊີວີດິການເປັນຢູ່ຄກືບັກ່ອນການຍກົຍາ້ຍຫຼດືກີວ່າເກົ່ າ.  

3) ດນິ, ຊບັສມົບນັຄງົທີ່  ເຊັ່ ນ: ພດື, ຕົນ້ໄມ ້, ອື່ ນໆ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີ ຕາມມູນຄ່າ.  

1. ບ່ໍໃຫມ້ໂີຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ຈະຕອ້ງຍກົຍາ້ຍ ກາຍ 200 ຄນົ ໃນໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີ.້ ຖາ້ມ,ີກ່ໍຕອ້ງອອກແບບ
ຄນືໃຫມ່ ແລະຊອກຫາທາງເລອືກເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້ກດິຂຶນ້.  

4) ຖາ້ມກີານເອາົດນິຈໍານວນຫນອ້ຍ ແລະບ່ໍສາມາດຫຼກີໄດ,້ຈະຕອ້ງສາ້ງແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ຕາມກອບ

ນະໂຍບາຍ, ໂຄງການຈະບ່ໍສະຫນບັສະຫນຸນກດິຈະກໍາ ທີ່ ຢູ່ນອກເຫນອືຈາກກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍ.  

5) ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານປະຕບິດັກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍ ກ່ອນການເອາົດນິ ຫຼ ືຊບັສນິໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.  
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A1.2 ຂະບວນການ ຂອງ ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍ  

ອງົການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ເທນີ 2 , ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບໃນການ ປະ

ເມນິການອອກແບບ ແລະ ຈາ້ງຜູຮ້ບັເຫມາົ ການກ່ໍສາ້ງ , ຖາ້ມກີານເອາົດນິ ແລະ ທໍາລາຍຊບັສນິ ແມ່ນໃຫນໍ້າໃຊບ້ນັຊີ

ລາຍການ  ໃນ ຄູ່ມກືານດໍາເນນິງານຂອງໂຄງການ , ບນັຊດີັ່ ງກ່າວຢ່າງຫນອ້ຍຕອ້ງມີ. 

ບນັຊີລາຍການທີ່ ກ່ຽວກບັການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ  

(ຍງັຈະໄດມ້ກີານປັບປຸງ) 

ຈດຸກວດກາ ມ/ີບ່ໍມ ີ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາໂຄງການມກີານນໍາໃຊດ້ນິຂອງເອກກະຊນົຫຼທໍືາລາຍຊບັສນິ 

ຂອງບຸກຄນົ ຫຼບ່ໍື (ເຊັ່ ນ: ຕົນ້ໄມ,້ ຮົວ້, ພດຶ, ອື່ ນໆ)? 

 

ຖາ້ມ,ີ  

ໄດມ້ກີານອະທບິາຍໃຫຜູ້ທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັສດິໃນການທດົແທນຄນື ແລະ

ມູນຄ່າການຍກົຍາ້ຍບ່ໍ? 

 

ມທີາງເລອືກອື່ ນ ຫຼ ືອອກແບບແນວອື່ ນ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົບ່ໍ?  

 

ຖາ້ຫຼກີບ່ໍໄດ ້, ໂຄງການຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງແຜນການຍກົຍາ້ຍ ຕາມເງອືນໄຂາລຸ່ມນີ.້ 

ແຜນການຍກົຍາ້ຍ 

ລາຍລະອຽດ ຂອງແຜນ ຕອ້ງປະກອບມ ີຢ່າງຫນອ້ຍດັ່ ງນີ,້ 

1) ເກບັກໍາຂໍມູ້ນຜນົກະທບົ ຂອງໂຄງການ 

2) ຂໍມູ້ນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

3) ນະໂຍບາຍການທດົແທນ ແລະ ຄາດຄະເນງບົປະມານ   

4) ຂະບວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເວລາ  

5) ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ 

6) ຕາຕະລາງສດິ  
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ການປືກສາຫາບລ ືແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ  

ໂຄງການຈະນໍາໃຊວ້ທິກີານແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ເພື່ ອຈດັການກບັ ການນໍາໃຊດ້ນິແລະຊບັພະຍາກອນ, ເຊງິຈະນໍາໃຊ ້

ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຜນົກະທບົ ແລະ ໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການກໍານດົມາດຕະການ ແກໄ້ຂ ບນັເທົ່ າ . ລາຍ

ລະອຽດ ແມ່ນ ອະທບິາຍໃນກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ . ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນ ຈະໄດເ້ອາົໃຈໃສ່

ກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍການປ້ອງກນັ ເພື່ ອສາມາດຕດິຕາມດວ້ຍຕວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເອງ,  ໂຄງການຈະນໍາໃຊກ້ອບການ

ຕດິຕາມກວດກາແລະ ປະເມນິຜນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ , ສາ້ງກນົໄກການແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ , ແລະຈະໄດມ້ກີານ

ກວດກາທາງວຊິາການໃນທຸກປີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຍກົຍາ້ຍ . 

ຕາຕະລາງສດິ    

ຕາຕະລາງ ນີຖ້ກືສາ້ງຂືນ້ ເວລາທີ່ ຮູກ່້ຽວກບັຜນົກະທບົ, ເຊງິມຫຼີກັການດັ່ ງນີ.້ 

ຊະນດິຂອງການສູນ

ເສຍ 

ຜູມ້ສີດິ ສດິ ປະເດນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ເສຍດນິເອກກະຊນົ 

ເຈ ົາ້ຂອງຕາມ

ກດົຫມາຍ / ຜູນໍ້າໃຊ ້

ດນິ ຕາມການມອບ

ຫມາຍ  

ທດົແທນເປັນເງນິສດົ ຕາມ

ມູນຄ່າຕະຫຼາດ ຮວມທງັພາສີ

ແລະ ຄາທໍານຽມຕ່າງໆ  

ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາ

ບາ້ນຈະຕອ້ງຮບັຮອງ 

ແຜນການຍກົຍາ້ຍກ່ອນການ

ເລີມ້ກ່ໍສາ້ງ  

ບ່ໍໃຫເ້ອາົດນິກາຍ 10% ຂອງ

ດນິການຜະລດິທງັຫມດົ  

ເສຍຕົນ້ໄມແ້ລະໂຄງ

ສາ້ງ 
ເຈ ົາ້ຂອງ 

ທດົແທນເປັນເງນິສດົ ຕາມ

ລາຄາຍກົຍາ້ຍ  

ຖາ້ຍງັເຫຼອື ແຕ່ບ່ໍສາມາດນໍາ

ໃຊໄ້ດກ່ໍ້ໃຫຈ່້າຍເປັນມູນຄ່າ

ທງັຫມດົ  

ຊາກທີ່ ຍງັເຫຼອືຢູ່ຈະໄດມ້ອບ

ໃຫຜູ້ໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

ໂຄງການຈະຊ່ວຍຂນົຍາ້ຍ  
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ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ2:  ບນັຊກີານເກອືດຫາ້ມແລະການສົ່ ງເສມີ  

ໂຄງການສະຫນບັສະຫນຸນກດິຈະກໍາລະດບັບາ້ນ ຕາມ ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ເພື່ ອປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ພອ້ມ

ກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນທີ່ ມປີະສດິທພິາບ. ບນັຊກີານເກອືດຫາ້ມ ແລະ ບນັຊສິົ່ ງເສມີ ຂອງ ໂຄງການມດີັ່ ງນີ ້:  

A2.1 ບນັຊີການເກອືດຫາ້ມ  

ກດິຈະກໍາລຸ່ມນີຈ້ະບ່ໍໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນຸນຈາກໂຄງການ: 

1) ການຍກົຍາ້ຍແລະ ທໍາລາຍທີ່ ອາໄສ ຂອງ ຄວົເຮອືນ; 

2) ການຕັງ້ຖິ່ ນຖານໃຫມ່ ຫຼຂືະຫຍາຍອອກທີ່ ບ່ໍນອກໃນແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ຫຼກືານ

ກະສກໍິາ ແລະການຕັງ້ຖິ່ ນຖນ ໃນການກໍານດົເຂດໃນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ;  

3) ສາ້ງຜນົກະທບົໃຫກ້ບັປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຮວມທງັຊນົເຜົ່ າ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍຍອມຮບັ;    

4) ທໍາລາຍ ຊບັສມົບດັທາງວດັທະນະທໍາ, ຮວມທງັສະຖານທີ່  ວດັຖຸບູຮານ, ມະນຸດວທິະຍາ, ປະຫວດັສາດ, 

ສາດສະຫນາ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງທໍາມະຊາດ; 

5) ການນໍາໃຊທ້ນືໂຄງການໃນການຍກົຍາ້ຍເພື່ ອຮວມບາ້ນ , ແຕ່ອາດນໍາໃຊໄ້ດຖ້າ້ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນທ ີ1. 

6) ຫນົທາງໃຫມ່, ປູທາງ, ປັບປຸງທາງທຽວ, ອື່ ນໆ ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ; 

7) ຊືປື້ນ, ເລີ່ ຍ, ຫຼງຄາ, ລະເບດິ, ອຸປະກອນການລ່າສດັ ແລະ ການລງົທນືທີ່ ທໍາລາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ;  

8) ຊືຝຸ່້ນ, ຢາຂາ້ແມງໄມ ້, ສານເຄມອີນັຕະລາຍຕ່າງໆ, ແຕ່ອາດຊືໄ້ດຈ້ໍານວນຫນອ້ຍຖາ້ ມສີດັຕູພດຶ  ແລະ

ການຝືກອບົຮມົຜູໃ້ຊ ້ຕາມລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກທະນາຄານໂລກ

ກ່ອນ; 

9) ການຕດັໄມ,້ ເກບັເຄອືງປ່າຂອງດງົ, ແຕ່ສະຫຍນບັສະຫນຸນການນໍາໃຊແ້ບບຢືນຢົງ;  

10) ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ບ່ໍຢືນຢົງ;  

11) ການນໍາເອາົສດັສາຍພນັອື່ ນທີ່ ບ່ໍມມີາກ່ອນ ໃນບໍລເິວນເຂົາ້ມາໃນເຂດໂຄງການ  

12) ປ່ຽນແປງເຂດອາໄສທາງທໍາມະຊາດ; 

13) ຜະລດິຫຼ ືຄາ້ຂາຍຜດິກດົຫມາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ືຂໍຕ້ກົລງົສາກນົ; 

14) ການບງັຄບັໃຊແ້ຮງງານທີ່ ບ່ໍຖກືກດົຫມາຍ , ແຮງງານເດກັນອ້ຍ, ທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍສຸກຂະພາບແລະຄວາມ

ປອດໄພ ;  

15) ການຄາ້ທີ່ ກ່ຽວກບັການຫາປະໂຫຍດຈາກສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ແລະ 
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16) ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ຕອ້ງມກີານປະເມນິຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຄບົຊຸດ. 

A2.2 ບນັຊີສົ່ ງເສີມ  

1) ການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ອະນຸລກັ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ທີ່ ອາໄສ;  

2) ອະນຸລກັວງັປາຊຸມຊນົ, ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ລະສດັປ່າ ຊຸມຊນົ;  

3) ປູກພດຶ, ປ້ອງກນັການເຊາະເຈອືນຂອງດນິແລະຕາຝັງ;   

4) ສົ່ ງເສມີຊນົເຜົ່ າເຂົາ້ຮ່ວມ;  

5) ປູກຈດິສໍານກື, ຄວາມເປັນເຈົາ້ການຂອງຊຸມຊນົ, ຄຸມ້ຄອງເຂດປ່າໄມ ້, ດນິບໍລເິວນນໍາ້, ສດັປ່າ ແລະ ຊວີະ

ນານາພນັ;  

6) ສຸກຂະອານາໄມ;  

7) ຄວາມປອດໄພຂອງຖະຫນນົຫນົທາງ ໃນຊຸມຊນົ ລວມທງັຈດິສໍານກື, ຄວາມຮູ,້ ການຮ່ວມມ ືໃນຊຸມຊນົ; 

8) ການສສືານ ແລະການສາ້ງຄວາມສາມາດ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

9) ການບູລະນະຮກັສາທາງເພື່ ອການຄມົມະນາຄມົ; 

10) ສະຫນອງ ການບໍລກິານເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ໄຟຟາ້, ພະລງັງານທີ່  ລງົທນືແລວ້ບ່ໍມຜີນົກະທບົກບັ

ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະຊາວບາ້ນ; 

11) ສາ້ງວສິາຫະກດິຂະຫນາດນອ້ຍ ເພື່ ອປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບບົນເິວດຂອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ເຊັ່ ນ: ຫມາກໄມຕ້າກແຫງ້, ຫນ່ໍໄມ,້ ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ອື່ ນ .ໆ) 

12) ປັບປຸງກະສກໍິາ ແລະການລຽ້ງສດັ ໂດຍການ ໃຫ ້ເມດັພນັ, ສກັຍາກນັພະຍາດ , ອື່ ນໆ.  

13) ສົ່ ງເສມີການສກືສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໂດຍການ ປົວແປງ ອຸປະກອນ, ຈ່າຍຄ່າແຮງອາຈານ, ຊືປື້ມ້, 

ອື່ ນໆ. 
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ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ 3- ວທິກີານສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ 

ພາຍຫຼງັທີ່ ສໍາເລດັການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແລະກະກຽມແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົມ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະ

ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຊຸມຊນົ ເພື່ ອສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົການອະນຸລກັ. ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີຈ້ະເປັນເຄອືງມໃືຫກ້ບັຊຸມຊນົເພື່ ອຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກອບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ. ແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ແລະຂໍຕ້ກົລງົການອະນຸລກັ ແມ່ນອອກແບບ

ເພື່ ອຊ່ວຍເຊງິກນັແລະກນັ, ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະ ສດັປ່າແບບຢືນຢົງ, ຂະບວນການສາ້ງແບບມສ່ີວນ

ຮ່ວມຈະຊ່ວຍຮບັປະກນັການສະຫນບັສະຫນຸນຂອງຊຸມຊນົ ແລະຄວາມເປັນເຈົາ້ການ, ເຊງິຈະໄດມ້ກີານ

ສະຫນອງທນືຕາມແຜນດໍາເນນິງານຊຸມຊນົ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ. 

ຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ ໄດກໍ້ານດົກດິຈະກໍາທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍ ຜູຊ້ມົໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຈະະໄດ ້

ຮບັ ຈາກການອະນຸລກັ :  

1) ກດິຈະກໍາອະນຸລກັ ແມ່ນອງິຕມ ໄພພຄົ່ ມຄູ່ຕ່ໍຊວີະນານາພນັ. 

2) ຜນົປະໂຫຍດ ແມ່ນອງິຕາມ ມູນຄ່າການເສຍໂອກາດໃນການອະນຸລກັ. 

3) ນກອຈາກນັນ້, ຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັຍງັໄດກໍ້ານດົກອບການຕດິຕາມກວດກາ ແລະການລງົໂທດ ຖາ້ບ່ໍປະຕບິດັ. 

 

ມູນຄ່າເສຍໂອກາດໃນການອະນຸລກັ ແມ່ນອງິໃສ່ຄ່າການເສຍໂອກາດທີ່ ບ່ໍໄດນໍ້າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ: 

1) ລາຍຮບັທີ່ ມາຈາກການທໍາລາຍຊບັພະຍາກອນເຊັ່ ນ: ການຖາງປ່າເຮດັກະສກໍິາ, ການຕດັໄມ ້ (ເຊັ່ ນ: ມນູ ຄ່າ

ຂອງໄມ)້ 

2) ມູນຄ່າທີ່ ເກດິຈາກການນໍາໃຊທ້ີ່ ທໍາລາຍ (ຄຸນນະພາບນໍາ້ຫຸຼດລງົ, ດນິເຈອືນ, ເສຍຊບັພະຍາກອນທາງ

ວດັທະນະທໍາ) ລວມມູນຄ່າທງັຫມດົນີແ້ມ່ນຄ່າເສຍໂອກາດ, ບາງເທອືຜູເ້ປັນເຈົາ້ຂອງກ່ໍບ່ໍຮູຄຸ້ນຄ່າທາງ

ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງຊບັພະຍາກອນ, ໃນຊວງການປືກສາຫາລ,ື ໂຄງການຈະໄດມ້ກີານໃຫຄ້ວາມຮູ ້ກ່ຽວກບັ

ຄຸນຄ່າດັ່່ ງກ່າວ. 

ລກັສະນະຕ່ໍໄປນີແ້ມ່ນ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການອອກແບບ, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂໍຕ້ກົລງົ ອະນຸລກັ. 

ກວດກາຄນືຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຫຼກັການ ຂອງ ຂໍຕ້ກົລງົ.  ກ່ອນການຕກົລງົ, ທຸກພາກສ່ວນຕອ້ງຮບັປະກນັການ

ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຫຼກັການ ອະນຸລກັ ຢ່າງຈະແຈງ້ ກ່ອນການປະຕບິດັ. 

ການຕດັສນິໃຈສບືຕ່ໍທງັສອງຝ່າຍ. ພາຍຫຼງັທີ່ ເຂົາ້ໃຈຫຼກັການຮ່ວມກນັແລວ້, ທງັສອງຝ່າຍຈະຕອ້ງ ຕດັສນິໃຈຮ່ວມ

ກນັຈະສບືຕ່ໍຫຼບ່ໍື, ບນົພຶນ້ຖານ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງກຸ່ມນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ເຊງິຈະຕອ້ງເຫນັດໃີນໄລຍະເວລາ, 

ຫນາ້ທີ່  ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບ , ລາຍລະອຽດກດິຈະກໍາທີ່ ຈະປະຕບິດັ  ແມ່ນສາມາດສາ້ງໄດຕ້າມຫຼງັ. 

ການອອກແບບຂໍຕ້ກົລງົ. ພາຍຫຼງັທຸກຝ່າຍເຫນັດຮ່ີວມມກືນັ. ຈະໄດມ້ກີານກໍານດົກດິຈະກໍາອະນຸລກັ , ຖາ້ບ່ໍພໍໃຈກ່ໍ

ສາມາດຖອນອອກໄດ.້ 

ອງົປະກອບຂອງ ຂໍຕ້ກົລງົ. ທຸກຂໍຕ້ກົລງົຕອ້ງຜ່ານຂະບວນການເຈຮະຈາຮ່ວມກນັ ແລະປະກອບມປີະເດນັ ດັ່ ງນີ:້  
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1. ພນັທະການອະນຸລກັ: ກໍານດົຜນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກການອະນຸລກັແລະກດິຈະກໍາ. ເຊງິອາດຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານ

ປະເມນິຄາດຫມາຍແລະ ຍຸດທະສາດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະສາ້ງກອບການຕດິຕາມກວດກາ. ອງົປະກອບມ ີ: 

1) ຜນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັ (ສດັທີ່ ຈະອະນຸລກັ. ຂະຫນາດ, ທີ່ ຕັງ້, ສະຖານະ, ອື່ ນໆ)  
2) ກດິຈະກໍາ ຕາມການສະເຫນຂີອງຜູນໍ້າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ (ເຂດອະນຸລກັຂອງຊຸມຊນົ, ຍຸດເຊາົການທໍາລາຍ, 

ບ່ໍໃຫສ້ດິຕດັໄມ,້ ອື່ ນໆ)  

3) ກດິຈະກໍາໂດຍຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ການສາ້ງຄວາມສາມາດ, ສດິນໍາໃຊດ້ນິ, ບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ, ອື່ ນໆ )  

2. ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຜູຊ້ມົໄຊຊ້ບັພະຍາກອນຈະໄດຮ້ບັ: ສິ່ ງທີ່ ສາມາດສະຫນອງໄດ ້ຕາມຄວາມປາດຖະຫນາຂອງ

ຊຸມຊນົຮວມມ:ີ  

1) ຄຸນຄ່າ ລວມ (ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ເຫມາະສມົ)  

2) ປະເພດຂອງຜນົປະໂຫຍດ ( ໂຄງລ່າງ, ການບໍລກິານ, ການຈ່າຍ, ວສິາຫະກດິ, ອື່ ນໆ ) 

3) ຖາ້ຈໍາເປັນກ່ໍຕອ້ງມ ີລະບບົການເລອືກ ລງົທນື ( ຈ່າຍໃຫກ້ອງທນືບາ້ນ)  

4) ກນົໄກການໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດ ທີ່ ໂປ່ງໃສ  

5) ຄວາມຖີ່ ໃນການໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດ  

3. ການກວດການການປະຕບິດັ: ຄວາມສໍາເລດັ ຂອງຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັແມ່ນຂຶນ້ກບັ ກອບການຕດິຕາມກວດກາ

ທີ່ ດ ີເຊງິປະກອບມ ີ : 

1) ການປະຕບິດັພນັທະ (ບ່ໍຖາງປ່າ, ບ່ໍລ່າສດັ, ບ່ໍຂຸດແຮ່, ການລາດຕະເວນ, ການຮກັສາຂອບເຂດ, ອື່ ນ .ໆ) 

2) ການຄຸມ້ຄອງຜນົປະໂຫຍດທີ່ ດ ີ(ການນໍາໃຊທ້ນື, ສດັສວນການໄດຮ້ບັ, ອື່ ນ .ໆ) 
3) ຈດິສໍານກື. ຄວາມເຂົາ້ໃຈ, ຄວາມພໍໃຈ ກ່ຽວກບັຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ  

 

ນອກຈາກການຕດິຕາມກວດກາດັ່ ງກ່າວ, ຈະຕອ້ງມກີານຕດິຕາມກວດກາດາ້ນຊວີະນານາພນັແລະ ສະພາບ

ເສດຖະກດິສງັຄມົ. 

4. ການລງົໂທດ ໃນກໍລະນທີີ່ ເຮດັບ່ໍໄດດ້:ີ ຖາ້ປະຕບິດັຕາມຂໍຕ້ກົລງົບ່ໍໄດ,້ ກ່ໍຕອ້ງມກີານກໍານດົມາດຕະການໃສ່

ລະບຽບ ເຫມາະສມົກບັຄວາມເຂົາ້ໃຈແລະວດັທະນະທໍາຂອງຜູປ້ະຕບິດັ.  

1) ຂະບວນການໃນຂໍຕ້ກົລງົ  

2) ການລງົໂທດການລະເມດີ. 

ນອກຈາກທີ່ ກ່າວມານັນ້, ຂໍຕ້ກົລງົຍງັມກີານກໍານດົ ນຍິາມຂອງຄູ່ສນັຍາ, ໄລຍະເວລາ, ຂະບວນການແກໄ້ຂຂໍຄ້ດັ

ແຍງ້, ແລະຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບການທອ້ງຖິ່ ງແລະຜູໃ້ຫທ້ນືເຊັ່ ນດຽວກນັ. 

ຕວົຢ່າງຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຢູ່ໃນຂໍຕ້ກົລງົການອະນຸລກັ  

ການສກືສາ: 

1) ທນືເສມີໃຫກ້ບັຄູ  
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2) ປັບປຸງໂຮງຮຽນແລະ ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ  

3) ທນືການສກືສາ 

ການສົ່ ງເສມີກະສກໍິາ ແລະລຽ້ງສດັ : 

1) ສົ່ ງເສມີວຊິາການ 

2) ສະຫນອງນໍາ້ແລະຄວາຍ 

3) ປັບປຸງດນິ 

4) ສະຫນອງພດືທດົແທນ 

5) ຝືກອບົຮມົການປັບປຸງດນິແລະຫຍາ້ 

6) ໃຫຫ້ມາໃນການໄລ່ສດັຕູພດື 

7) ເຈາົະນໍາ້ບາດານຫຼຊືນົລະປະທານ   

ວສິາຫະກດິ 

1) ຮບັຊືພ້ດຶ 

2) ຈດັຕັງ້ສະມາຄມົຜະລດິ 

ຊ່ວຍສດິນໍາໃຊດ້ນິ 

1) ໃຫຄໍ້າປືກສາດາ້ນກດົຫມາຍ 

2) ຈດັຕັງ້ສດິຂອງຊຸມຊນົ 

3) ດດັແກແ້ຜນນໍາໃຊດ້ນິ 

4) ຊ່ວຍອອກໃບຕາດນິຊຸມຊນົ 

ການທດົແທນທາງການເງນິ, ທນືໃຫກ້ບັກອງທນືພດັທະນາບາ້ນ, ອື່ ນໆ . 

1) ທນືຊ່ວຍຄອບຄວົທຸກຍາກ . 

2) ກອງທນືພດັທະນາຊຸມຊນົ 

3) ກນົໄກການທດົແທນຄນື  

4) ການຂາຍສດັລຽ້ງ  

5) ທນືເພື່ ອພດັທະນາທຸລະກດິ  

ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວນເິວດ 

1) ທນືສາ້ງແຜນພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວນເິວດ 

ເງນິເດອືນສໍາຫຼບັການລາດຕະເວນ ແລະ ການກວດກາ 

1) ເງນິເດອືນ ໃຫຊຸ້ມຊນົ ໃນການລາດຕະເວນ 

2) ອຸປະກອນ, ຝືກອບົຮມົ ລາດຕະເວນ 

3) ຝືກອບົຮມົການຕດິຕາມຊວີະນານາພນັແລະ ເງນິມືແ້ລະອຸປະກອນ 

ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

1) ຊ່ວຍສາ້ງແຜນ 

2) ຊ່ວຍສາ້ງແຜນຊຸມຊນົ ແລະລະບຽບການ 

ການສສືານ 



36 

1) ສາ້ງກນົໄກປະສານງານ  

ປະເມນິຄວາມຄບືຫນາ້ ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັ (ການຕດິຕາມກວດກາຊວີະນານາພນັ): 

1) ຕດິຕາມການປະຕບິດັພນັທະຂອງຊຸມຊນົ 

2) ໂອກາດການຈາ້ງງານ; 

3) ການປະເມນິປະສດິທຜິນົ 

4) ປັບປຸງຄວາມຮູ ້ແລະສາ້ງຄວາມສາມາດ 

 

 4. ການປະເມນິຄວາມຄບຶຫນາ້ ໃນການບນັລຸຜນົການອະນຸລກັ (ການຕດິຕາກວດກາຊວີະນານາພນັ ) ຈະ

ໄດມ້ກີານກໍານດົຕວົວດັແທກໃນຊ່ວງເລີມ້ໂຄງການ , ອອກແບບ ລະບຽບວທິກີານ, ການຕດິຕາມກວດກາຈາກ

ພາກສ່ວນທສີາມກ່ໍຈໍາເປັນ, ແລະມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້  

1) ໂອກາດເຮດັວຽກ 

2) ປະສດິທຜິນົ  

3) ປັບປຸງຄວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊນົ  

 

ສໍາຫຼບັສາຍພນັບູລມິະສດິ, ແມ່ນຈະຕດິຕາມກວດກາຕາມຄວາມອຸດມົສມົບູນ, ຈໍານວນແລະຄຸນນະພາບ, ການເກບັ

ກໍາຂໍມ້ນູແມ່ນມຫຼີາຍວທິເີຊັ່ ນ: ພາບດາວທຽມ, ຄຸນນະພາບນໍາ້, ພາກສວນທສີາມຕດິຕາມ, ອື່ ນ .ໆ 

6. ການວດັແທກການປ່ຽນແປງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງຜູຊ້ມົໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ: ການຕດິຕາມການ

ປ່ຽນແປງທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງ ຜູຊ້ມົໃຊຈ້ໍາຊ່ວຍໃນການ ຕດິຕາມການປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ , ການ

ປະເມນິຂອງພາກສ່ວນທສີາມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ ອຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຊງິການຕດິຕາມປະເມນິຜນົສາມາດນໍາໃຊຕ້ວົ

ວດັແທກດັ່ ງນີ:້ 

1) ຄວາມຕນືຕວົ  

2) ຄວາມພໍໃຈຕ່ໍຂໍຕ້ກົລງົ 

3) ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍການອະນຸລກັ  

4) ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຊຸມຊນົຕ່ໍຂໍຕ້ກົລງົ  

5) ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັ 

6) ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົໂດຍລວມ  

7) ປະສດິທພິາບການຕດັສນິໃຈຂອງການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

7. ປະເມນິການປະຕບິດັພນັທະຂອງ ຂໍຕ້ກົລງົ: ຕວົວດັແທກມດີັ່ ງນີ:້ 

1) ພນັທະການອະນຸລກັ , ແລະ ການປະຕບິດັ  

2) ການຄຸມ້ຄອງສນັຍາ  

3) ການສສືານແລະການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ  
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4) ການປະເມນິຜນົ ແລະ ຂະບວນການເຈຮະຈາຄນື ແລະການປັບປຸງຍຸດທະສາດການອະນຸລກັ , ການໃຫ ້

ປະໂຫຍດ , ການສສືານ ແລະອາືນໆ Finally, the implementation year concludes with 

feedback of monitoring information .  

ພາຍຫຼງັທີ່ ໂຄງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄປໄດໄ້ລຍະຫນຶ່ ງ ກ່ໍ ຈະມກີານຫຸຼດລງົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ 

ຊຸມຊນົສາມາດດໍາເນນິການເອງໄດ,້ ແຕ່ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານສາ້ງມາດຕະຖານການດໍາເນນິງານ, ການຕດິຕາມກວດກາ

ແລະອື່ ນໆ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປຕບິດັບນັດາກນົໄກຕ່າງ .ໆ 

 8. ການຕດິຕາມປະເມນິຜນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. ຕອ້ງສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫຊຸ້ມຊນົໃນການຕດິຕາມກວດກາ

ແລະປະເມນິຜນົດວ້ຍຕວົເຂາົເຈ ົາ້ເອງກ່ອນພາຍນອກຈະເຂົາ້ມາປະເມນິ.  

9. ການໃຫທ້ນືທີ່ ຢືນຢົງ.  ລາຍຈ່າຍປະຈໍາປີຈະຕອ້ງຫຸຼດລງົ, ເນອືງຈາກວ່າຂໍຕ້ກົລງົ ອະນຸລກັແມ່ນແນໃສ່ສາ້ງ

ຄວາມຢືນຢົງທາງດາ້ນການເງນິ ເຊງິມທີາງເລອືກດັ່ ງນີ:້  

1) ສາ້ງກອງທນື ທີ່ ຮ່ວມໃນສນັຍາ. 

2) ຕະຫຼາດມູນຄ່າການບໍລກິານຂອງລະບບົນເິວດ  

3) ໃຫເ້ອກກະຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການອະນຸລກັ ແລະ ຈ່າຍຄ່າບໍລຫິານ .  

4) ສາ້ງຜະລດິຕະພນັທີ່ ນກັທຸລະກດິສາມາດ ຂາຍໄດ ້ໃນລກັສະນະສນິຄາ້ສຂີຽວ 

5) ຊ່ວຍທາງດາ້ນການຕະຫຼາດໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ 

6) ສະຫນບັສະຫນຸນກດິຈະກໍາສາ້ງລາຍຮບັ 

10. ວທິກີານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງເພື່ ອຄວາມຢືນຢົງໄລຍະຍາວ. ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານສາ້ງຍຸດທະສາດ ເພື່ ອຄວາມ

ຢືນຢົງ ເຊງິ ປະກອບມປີະເດນັດັ່ ງນີ:້ 

ຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັຕອ້ງ ສາ້ງໂອກາດໃຫມ້ວີຽກເຮດັງານທໍາ ແລະສາ້ງລາຍຮບັ :  

1) ຕໍາແຫນ່ງງານທີ່ ເກດິຈາກຂໍຕ້ກົລງົ (ພະນກັງານລາດຕະເວນ, ນກັຊວີະ, ຜູພ້າທ່ຽວ) 

2) ໂອກາດສາ້ງລາຍຮບັທີ່ ຕດິພນັກບັ ການອະນຸລກັ( ການເກບັເຄອືງປ່າຂອງດງົ, ການທ່ອງທ່ຽວນເິວດ)  

ສົ່ ງເສມີການຮບັຮູຜ້ນົດຈີາກຂໍຕ້ກົລງົອະນຸລກັ:  

1) ຄຸນຄ່າຂອງການປະກອບສ່ວນ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ 

2) ເຂົາ້ເຖງິຜນົປະໂຫຍດພາຍໃນ  

3) ເຂົາ້ເຖງິການຊ່ວຍເຫຼອືທາງວຊິາການ , ການບໍລກິານສາທາລະນະ, ອື່ ນໆ  

ສົ່ ງເສມີການຮບັຮູຜ້ນົປະໂຫຍດທາງກງົແລະທາງອອ້ມຈາກການອະນຸລກັ  

1) ການບໍລກິານຂອງລະບບົນເິວດ 

2) ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ ທາງສງັຄມົທີ່ ອາດເກດິຈາກການທໍາລານຊບັພະຍາກອນ 

3) ປົກປັກຮກັສາ ຄຸນຄ່າທາງວດັທະນະທໍາແລະສາດສະຫນາ ທີ່ ຕດິພນັກບັສຸກຂະພາບ (ສາ້ງຄວາມພູມໃຈໃນ

ເອກກະລກັ)  
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