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ອະລໍາພະບດົ 

 

ຮ່າງຂອບວຽກວ່າດວ້ຍການປົກປັກຮັກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໄດຖ້ກືກະກຽມ ສໍາລບັເຂດປົກປອ້ງ ແລະ ຮກັສາສດັປ່າ 

(PAW). ໂຄງການມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຊຸກຍູລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງບນັດາຂງົເຂດອະນຸລກັແຫ່ງຊາດ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ

ຄຸມ້ຄອງສດັປ່າ. 

PAW ຈະຖກືບໍລຫິານໂດຍກອງທນຶຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຜ່ານກນົໄກຂອງໂຄງການສ າຮອງ ໃນ

ຫຼາຍແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ. ບນັດາໂຄງການຍ່ອຍໄດຖ້ກືຄາດຫວງັເພື່ ອຈດັລະດບັຂອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ

ຈາກລະດບັສະຖາບນັ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູການດໍາລງົຊວີດິໃນຂງົເຂດຂອງບນັດາໂຄງການ. ສອງຂງົເຂດປອ້ງກນັແຫ່ງ

ຊາດ (NPAs)ໄດຖ້ກືເລອືກສໍາລບັບນັດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ເປັນພາກສ່ວນຂອງ “ການລເິລີມ້” ຄະນະກໍາມະການ. 

ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ (AIS) ໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພື່ ອອະທບິາຍການປັບປຸງຂອງສງັຄມົ, ບນັຫາ ແລະ 

ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຂອງບນັດາຊຸມຊນົທີ່ ອາໃສຢູ່ໃນສອງຂງົເຂດຂອງ NPAs; ຂອບວຽກວ່າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF), ລວມທງັລະຫດັຂອບວຽກຕວົຈງິ (ECOP), ແຜນການຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດື, ແລະ 

EMPs ໄດຖ້ກືກະກຽມເພື່ ອແກໄ້ຂບນັດາຜນົກະທບົທີ່ ເປັນໄປໄດທ້າງສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຄງການທີ່ ເປັນຍ່ອຍ. ຂອບ

ວຽກຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ (CEF)ໄດຖ້ກືພດັທະນາສໍາລບັບນັດາໂຄງການສໍາລອງ ຂອງ NPA ເພື່ ອປະສານ

ສມົທບົກບັຂະບວນການຂອງຂອບວຽກ, ຂອງວຽກການແກໄ້ຂທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອງວຽກຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍພາຍ

ໃນເອກະສານດຽວ. ທງັໝດົຂອງເອກະສານເຫຼົ່ ານີ ້ໄດໃ້ຫທ້ດິທາງຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການປົກປອ້ງສງັຄມົ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ຮ່າງດັ່ ງກ່າວນີ ້ໄດຖ້ກືເຜຍີແຜ່ໃນປະເທດ ແລະ ປຶກສາຫາລກືບັບນັດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ສອດຄ່ອງກບັບນັດາຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ OP 4.01 
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ຕວົຫຍໍ ້

ASEAN ສະມາຄມົບນັດາປະເທດຕາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້

APL  ໂຄງການເງນິກູທ້ີ່ ປັບຕວົໄດ ້

CAP  ແຜນວຽກປະຕບິດັຂອງຊຸມຊນົ 

DoA  ກມົກະສກິໍາ 

CEF  ຂອງວຽກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ 

CITES  ສນົທສິນັຍາການຄາ້ສາກນົວ່າດວ້ຍແນວພນັພດືທີ່ ໃກສູ້ນພນັ 

DAFO  ຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ 

DEQP  ກມົສົ່ ງເສມີ ແລະ ມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມ 

DSIA   ກມົປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

DFRM  ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້

DOF  ກມົປ່າໄມ ້

DoFI  ກມົກວດການປ່າໄມ ້

DoNRE ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງເມອືງ 

DPC  ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ື

EPF  ກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ESMF  ຂອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ECOP  ການປະຕບິດັໃນຕວົຈງິຂອງລະຫດັສິ່ ງແວດລອ້ມ 

EGPF  ຂອບວຽກການວາງແຜນຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ 

EIA  ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ(EIA) 

EMP  ແຜນຂອງການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

FAO  ອງົການກະສກິໍາ ແລະ ສະບຽງອາຫານ 

FLEGT  ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້

GIZ  ອງົການຊ່ວຍເຫຼອືສາກນົຂອງເຢຍລະມນັ 

GoL  ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

HCVF  ການປົກປັກຮກັສາເພື່ ອຄຸນຄ່າສູງຂອງປ່າໄມ ້

IEE  ການກວດກາສະພາບແວດລອ້ມເບືອ້ງຕນົ 

IPM  ການຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດືແບບເຊື່ ອມໂຍງ 

KB  ຄຸມ້ບາ້ນ 

Lao WEN  ເຄື່ ອຄ່າຍການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປ່າຂອງລາວ 

MAF  ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້

MONRE ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

NEPL NPA ເຂດປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດ-ພູເລຍີ 

NNT NPA ເຂດປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍາ້ເທນີ 

NPA  ເຂດປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ  

NREIC  ສູນຂໍມູ້ນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ງຊາດ 

NTFP  ຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

NUOL  ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ 

O&M  ການບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ການດໍາເນນີງານ 

OP  ນະໂຍບາຍການດໍາເນນີງານ (ຂອງທະນາຄານໂລກ) 

PAFO  ຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ 

PAW  ໂຄງການປົກປອ້ງສດັປ່າ ແລະ ເຂດປ່າໄມ ້
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PDO  ວດັຖຸປະສງົຂອງການພດັທະນາຂອງໂຄງການ  

PICE  ການເພີ່ ມທະວນີະໂຍບາຍສະຖາບນັ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດ 

PMP  ແຜນການຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດື 

POM  ການດໍາເນນີງານໂຄງການແບບພືນ້ຖານ 

PoFI  ຫອ້ງການກວດກາປ່າໄມແ້ຂວງ 

PoNRE ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ 

REDD+ ການຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍຈາກການຕດັໄມທ້ າລາຍປ່າ ແລະ ການສຸດໂຊມຂອງປ່າ  

RPF  ຂອບວຽກນະໂຍບາຍການແກໄ້ຂ 

SIA  ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ 

SRCWP ການເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມປົືກປອ້ງສດັປ່າໃນຂງົເຂດອາຊ ີ

SUFORD ໂຄງການພດັທະນາປ່າໄມຊ້ນົນະບດົແບບຍນືຍງົ 

TOR  ພາລະບດົບາດໜາ້ທີ່  

UNFCCC ຂອບວຽກສນົທສິນັຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດວ້ຍການປ່ຽນດນິຟາ້ອາກາດ 

WB  ທະນາຄານໂລກ 

WCS  ສງັຄມົອານຸລກັສດັປ່າ 

WHO  ອງົການອະນາໄມໂລກ 

WMPA  ອໍານາດການປົກຄອງປົກປອ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຕາຝັງເຈື່ ອນ NNT 
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ສາລະບານ 

1. ບດົນໍາ           1 

1.1 ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ        1 

1.2 ວດັຖຸປະສງົການພດັທະນາໂຄງການ       3 

1.3 ຂງົເຂດ ແລະ ການອະທບິາຍກ່ຽວກບັໂຄງການ      3 

1.4 ການຈດັການ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ      4 

1.5 ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ          5 

1.6 ຂັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ       5 

1.7 ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ        6 

2. ຂອງເຂດນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົໝາຍ       8 
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1. ພາກແນະນໍາ 

1.1 ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 

ປະເທດລາວແມ່ນໜຶ່ ງໃນປະເທດທຸກຍາກໃນອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ມຊີບັພະຍາກອນປ່າໄມຢ່້າງຫຼວງ ຫຼາຍ, ແຫ່ຼງນໍາ້ທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ບໍແຮ່ ຊຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັໃນການພດັທະນາວດັທະນາທໍາ, ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ. ປະເທດລາວມປ່ີາໄມປົ້ກຫຸມ້ປະມານ 40% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ເຊິ່ ງກວມເອາົເປີເຊນັ ຫຼາຍທີ່ ສຸດ

ໃນອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ແຕ່ພືນ້ທີ່ ປ່າໄມທ້ງັໝດົໄດ ້ຖກືຫຸຼດລງົຢ່າງໄວ ຈາກ 70% ຂອງເນືອ້ທີ່ ດນິ 25,5 ລາ້ນ ເຮດັຕາ້ 

ໃນປີ 1940 ເຖງິ 49% ໃນປີ 1982 ແລະ ເຫຼອືພຽງແຕ່ 40% ຫຼ ື9,5 ລາ້ນ ເຮກັຕາ້ ໃນປີ 2010 ການປ່ຽນແປງຂອງຕວົ

ເລກພືນ້ທີ່ ປ່າໄມປົ້ກຫຸມ້ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ລະຫວ່າງປີ 90 ເນືອ້ທີ່ ປົກຫຸມ້ປ່າໄມ ້ຫຸຼດລງົ 1,4% ຕ່ໍ ປີ ສະເລ່ຍການສູນເສຍີ

ປະມານ 134 000 ເຮດັຕາ້ ຕ່ໍ ປີ. 

ສປປ ລາວ ນອນຢູ່ໃນເຂດອນິໂດ-ມຽນມາ້ ທີ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນຊວີະນານາພນັ ແລະ ລດັຖະ ບານ ໄດປ້ະກາດ 

20% ຂອງເນືອ້ທີ່ ປະເທດເປັນເຂດປອ້ງກນັ(ລວມມເີຂດ ປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ 21 ແຫ່ງ ບວກກບັ ເຂດປອ້ງກນັ ຂອງແຂວງ 

ແລະ ເມອືງອກີຫຼາຍແຫ່ງ) ແລະ ກໍານດົຍຸດທະສາດຊວີະນານາພນັ ແຕ່ນີ ້ຈນົເຖງິ ປີ 2020. ໃນຄະນະດຽວກນັ ການ

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຈນົແມ່ນບູລມິະສດິຕົນ້ຕໍຂອງລດັຖະ ບານ ເຊິ່ ງມຈີດຸປະສງົລບົລາ້ງຄວາມທຸກຈນົມຫສໍ້າເລດັ ໃນປີ 

2020. ການອອກແບບໂຄງການອອກແບບສອດຄ່ອງກບັຍຸດທະສາດການຊ່ວຍເຫຼອືປະເທດ ຂອງທະນາຄານ 

(CAS)ໄລຍະທ ີ1 ເຊິ່ ງແນໃສ່ເພື່ ອຮບັປະກນັການເຕບີໂຕ ໂດຍນໍາໃຊບ້ນັດາຕວົຂບັເຂື່ ອນຫຼກັ ແລະ ໄລຍະທ ີ4 ສະໜອງ

ການສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ( NT2) ເປັນຕວົຢ່າງຂອງຂງົເຂດ, ຮບັປະກນັແຜນງານພດັທະນາຊບັ 

ພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ ເຊິ່ ງປະກອບສ່ວນອນັສໍາຄນັຕ່ໍບນັດາເປ້ົາໝາຍຂອງ NGPES/ NSEDP1. 

ເປ້ົາໝາຍຕົນ້ຕໍຂອງລດັຖະບານລາວທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ ຄັງ້ທ7ີ ແມ່ນເພື່ ອຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກ

ກຸ່ມດອ້ຍປະເທດພດັທະນາ ໃນປີ2020. NGPES ຄັງ້ທ7ີ (2011-2015) ລວມມບີນັດາມາດຕະການກ່ຽວກບັການ

ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ການລບົລາ້ງຄວາມທຸກຈນົ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາທໍາມະຊາດ ເພື່ ອບນັລຸກການພດັທະນາແບບຍນື

ຍງົ ບນົທດິທາງຮບັປະກນັການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ ສອດຄ່ອງກບັການປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ລດັຖະບານລາວຮບັຮູວ້າ້ການຫຸຼດພົນ້ຈາກສະຖານະປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ແລະ ການສບືຕ່ໍການເຕບີ

ໂຕຂອງ GDP 8% ຕ່ໍປີ ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງຮບັປະກນັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນພືນ້ຖານ. 

ຫຼາຍກວ່າ 3 ລາ້ນ (ຫຼ ື14% ຂອງເນືອ້ທີ່  ທີ່ ດນິຂອງລາວ) ແມ່ນຖກືປະກາດວ່າເປັນເຂດປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ ( NPAs). 

ລະບບົເຂດປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ ໄດຖ້ກືສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ 18 ແຫ່ງ ແລະ ຫຼາຍແຫ່ງໃນບນັດາແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຖກືຮບັຮອງໃນປີ 

1993 (ດໍາລດັ ເລກທ ີ164/ນຍ) ແລະ NPAs ແລະ 2 ເຂດ 3 ລ່ຽມ ໄດຖ້ກືເພີມ້ເຂົາ້ໃນແຕ່ນັນ້ມາ ການສາ້ງຕັງ້ຂອງລະບບົ 

NPA ໄດຕ້ດິຕາມການເກບັກໍາຂໍມູ້ນທີ່ ກວາ້ງ ຂວາງ ເພື່ ອກໍານດົພືນ້ທີ່  ທີ່ ມຄຸີນຄ່າດາ້ນການສະຫງວນສູງ ແລະ ກວມເອາົ 5-

20% ຂອງລະບບົນເິວດໃນ ລາວ. ປະມານເຄິ່ ງໜຶ່ ງ ຂອງ NPAs ມຊີາຍແດນຮ່ວມກບັ ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ້ ແລະ ຈນີ 

ແລະ ໃນຫຼາຍຮູບແບບ (ຫຼ ືມຄີວາມອາດສາມາດເປັນ) ເຂດປອ້ງກນັທີ່ ມຜ່ີານຊາຍແດນຮ່ວມກນັ. 

     
1 ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ : ສປປ ລາວ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂລກ (GEF) 
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ແຜນທີ່  1 - ພືນ້ທີ່ ປ້ອງກນັຂອງລາວ 

 

ມູນຄ່າການລງົທນຶທງັໝດົຂອງທະນາຄານໂລກ ຈະແມ່ນ 23,83 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລດັ ເຊິ່ ງ 6,83 ລາ້ນ ມາ ຈາກ GEF , 

9.00 ລາ້ນ ມາຈາກກອງທນຶຊ່ວຍເຫຼອືແຫ່ງຊາດ IDA  ແລະ 8.00 ລາ້ນ ຈາກ IDA ພາກພືນ້. ການຮ່ວມໃຫທ້ນຶແມ່ນກໍາລງັ

ຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

ໂຄງການນໍາສະເໜດີັ່ ງກ່າວໄດສ້າ້ງຕັງ້ໄລຍະທ ີ3 ຂອງໂຄງການກູຢື້ມ ເພື່ ອກນັປັບຕວົກບັພາກພືນ້( APL)ວ່າດວ້ຍການເພີມ້

ທະວກີານຮ່ວມມໃືນຂງົເຂດ ສໍາລບັກາານປົກປັກຮກັສາສດັປ່າໃນອາຊ ີ(SRCWP). 
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1.2 ວດັຖຸປະສງົໂຄງການພັດທະນາ 

ໂຄງການປົກປັກຮກັສາສດັປ່າ ແລະ ພືນ້ທີ່ ປ່າໄມ(້ PAW)ມຸງ້ຫວງັເພື່ ອເພີມ້ທະວລີະບບົການຄຸມ້ຄອງແບບ ມສ່ີວນຮ່ວມ 

NPAs, ການອະນຸລກັ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັປ່າ. ກດົໝາຍນີຈ້ະໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ 3 ອງົປະກອບ

ຕົນ້ຕໍ. 

1.3 ການປົກປັກຮກັສາຂງົເຂດ ແລະ ການອະທບິາຍ 

ໂຄງການ PAW ຈະບນັລຸເປ້ົາໝາຍໂດຍຜ່ານກນົໄກຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ດວ້ຍການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ກາານ

ພດັທະນາສະຖາບນັຕ່າງໆ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ NPA ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສດັປ່າລະດບັຊາດ(DFRM 

ແລະ DPFI) ຂະນະດຽວກນັກໍ່ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼອືໃຫ ້NPAs ໃນລະດບັຂງົເຂດ. ທງັສອງ NPAs ໄດຖ້ກືເລອືກມຄີ:ື 

ນາໄກ່ - ນໍາ້ເທນີ ແລະ ນໍາ້ແອດ - ພູເລຍີ ສ່ວນພືນ້ທີ່ ອື່ ນໆ ອາດຈະຖກືເພີມ້ເຕມີໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

ຖາ້ເປັນເຊັ່ ນນັນ້ ບນັດາໂຄງ ການຍ່ອຍຈະໄດຮ້ບັການສະເໜຂີືນ້. ການສະໜບັສະໜນູຈະຖກືສະໜອງໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ

ຂັນ້ແຂວງ ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງສດັປ່າໃນ5 ແຂວງຄ:ື ຊຽງຊວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ຫວົພນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຄໍາມ່ວນ.  

ໂຄງການຈະສຸມໃສ່ ເຂດສະຫງວນສດັປ່າພາຍໃນ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສພືນ້ທີ່  ທີ່ ມຊີວີະນາໆພນັຫຼາກຫຼາຍ ແລະ NPAs  ທີ່ ຖກື

ຂມົຂູ່. ຫຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັຂງົເຂດ ໂຄງການຈະສາ້ງເຂດປົກປັກຮກັສາສດັປ່າທີ່ ກ່ຽວເຖງິການ

ບງັຄບັໃຊມ້າດຕະຖານ, ພດັທະນາການປະຕບິດັທີ່ ດ ີແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນທີ່ ສໍາເລດັໃຫເ້ຂດປອ້ງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ

ການຄາ້ສດັປ່າທີ່ ຜດິກດົໝາຍ. ໂຄງການຈະອງີໃສ່ບນັດາແນວຄດິລເິລີມ້ສອງຝ່າຍທີ່ ດໍາເນນີຢູ່ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ 2 

ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມກ່ືຽວກບັການຄວບຄຸມຜະລດິຕະພນັຈາກປ່າທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ການຄາ້ສດັປ່າ ເຊັ່ ນດຽວກບັ ເພີມ້

ທະວຄີວາມອາດສາ ມາດຂອງລາວ ເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານປະສານສມົທບົກບັຄວາມພະຍາຍາມຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທີ່ ມສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນການຕ່ໍສູກ້ບັການຄາ້ສດັປ່າທີ່ ຜດິກດົໝາຍ. 

ໂຄງການດັ່ ງກ່າວແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຕ່ໍສາກນົ, ຂງົເຂດ, ປະເທດ ແລະ ສນິຄາ້ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັຜນົປະໂຫຍດ

ທາງກງົ ຕ່ໍອງົການຈດັຕັງ້ລດັຖະບານ ແລະ ຊຸມຊນົຂອງບາ້ນ. ຜນົປະໂຫຍດພາກພືນ້ ແລະ ໃນໂລກ ຍງັເກດີມາຈາກຜນົ

ປະໂຫຍດພາຍໃນປະເທດທີ່ໄດອ້ະທບິາຍແລວ້. ຫຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ການທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຕາມຊາຍແດນທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 

ໃນເຂດ NNT ແລະ NE-PL, ໜ່ວຍງານອະນຸລກັສດັ ປ່າຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ເຂດປອ້ງກນັອື່ ນໆ ກໍ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ. ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍຄຸມ້ຄອງສດັປ່າໃນຂງົເຂດທີ່ ດກີວ່າເກົ່ າ, ການດໍາເນນີຄະດ ີແລະ ການຈດັກຸມ, 

ຄວາມປອດໄພໃນຂງົເຂດຈະຖກືປັບປຸງໂດຍການປາບປາມເຄື່ ອຄ່າຍອາດຊະຍາກໍາ(ລວມທງັ ຢາເສບຕດິ ແລະ ການຄາ້

ອາວຸດ). ໂຄງການສະໜອງຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມໃຫໂ້ລກ ເຊັ່ ນ ການສະຫງວນ ແຫ່ຼງຊວີະ  ນາໆພນັແລະ 

ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກາໂບນດິ ໂດຍການສະກດັກັນ້ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ. 

ບນັດາຜນົປະໂຫຍດທາງກງົຂອງສະຖາບນັລວມມ ີອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ພະນກັງານ. ຊຶ່ ງໃນນີອ້າດຈະລວມ

ເອາົກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ;້ ກະຊວງ

ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນກມົກວດການປ່າໄມ ້ແລະ ຫອ້ງການກວດກາປ່າໄມແ້ຂວງ. WNPA, NNT NPA 

ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ,  NEPL NPA ຈະແມ່ນພາກສ່ວນຕົນ້ຕໍທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ພອ້ມກນັນັນ້ 

ເຊັ່ ນ ພະນກັງານຂັນ້ເມອືງ, ກມົກດົໝາຍ, ກມົ 

     
2MOU ວ່າດວ້ຍ “ການຮ່ວມມໃືນການຄວບຄຸມ, ປອ້ງກນັການຄາ້ ແລະ ຂນົສົ່ ງໄມ,້ ຜະລດິຕະພນັຈາກປ່າ ແລະ ສດັປ່າ ” ທີ່

ຖກືເຊນັໃນລະຫວ່າງປີ 2009-2012 ແລະ ສບືຕ່ໍເຊນັໃນເດອືນມຖຸີນາ 2012. 

ພາສ,ີ ອງົການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຂັນ້ເມອືງ ຂັນ້ແຂວງຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ. 

ການສະເໜໂີຄງການຍ່ອຍໂດຍ NNT ອາດໃຫກ້ານສະໜບັສະໜຸນ ປະມານ 70 ໝູ່ ບາ້ນ ຫຼ ືຫຼາຍກວ່ານັນ້ ລວມທງັໝູ່ ບາ້ນ

ທີ່ ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ໝູ່ ບາ້ນນອ້ຍ. ການສະເໜໂີຄງການຍ່ອຍຂອງ NEPL ອາດໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ 50 ໝູ່ ບາ້ນ ຫຼ ື

ຫຼາຍກວ່ານັນ້ ທງັໃນ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງ NEPL NPA ເພື່ ອໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກຈດິຈະກ າຂອງໂຄງການ. ຜນົປະໂຫຍດ

ຂາດຄະເນວ່າຈະໄດຮ້ບັຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 80,000 ແລະ 100,000. ໝູ່ ບາ້ນຈະໄດຖ້ກືລະບຸລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ໂດຍຜ່ານຂະບວນການດດັສມົດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການປຶກສາຫາລ.ື ຂໍມູ້ນທີ່ ຊດັເຈນຂອງໝູ່ ບາ້ນ, ທີ່ ຕັງ້, ພນົລະເມອືງ, ເພດ, 
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ຊນົເຜົ່ າ, ລະດບັການເອື່ ອຶຍອງີຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ປ່າໄມ ້ແລະ ຄຸນນະພາາບຊວີດິ, ຊບັພະຍາ ກອນສດັປ່າ ແລະ 

ການລກັລອບ ຈະຖກືປະເມນີກ່ອນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກະກຽມໂຄງການ. ທນຶຈະຖກືສະໜອງໃຫຕ້າມຄວາມຫຼາກ

ຫຼາຍຂອງການສະຫງວນ ແລະ ກດິຈະກໍາຕ່າງໆຂອງການດໍາລງົຊສີດິ. 

ບນັດາກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜ່ານ 3 ອງົປະກອບລງົນີ.້ 

1.4 ການຊບັຊອ້ນວຽກງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງໂຄງການ 

ກອງທນຶປົກປອ້ງສະພາບແວດລອ້ມ ບໍລຫິານທນຶໂຄງການ ແລະ ກນົໄກຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ບນັດາຜນົປະໂຫຍດຂອງ

ການຊ່ວຍເຫຼອືຍ່ອຍຖກືເອີນ້ວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍຂອງອງົການຈດັຕັງ້. 

ປະທານຂອງຄະນະບໍລຫິານງານ EPF ແມ່ນຖກືຊີນໍ້າໂດຍ ຮອງນາຍກົ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມຈະເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນຄະນະຂອງການຊີນໍ້າ ເພື່ ອສະໜອງທດິທາງນະໂຍບາຍໃຫໂ້ຄງການ ແລະ ເພີມ້ທະວກີານປະສານງານ

ພາຍໃນຂັນ້ລດັຖະມນົຕ.ີ 

ຄະນະບໍລຫິານງານພບົປະສອງຄັງ້ຕ່ໍປີໃນໂອກາດເພື່ ອອະນຸມດັໂຄງການຍ່ອຍຂາ້ງເທງິ 50,000 ໂດລາສະ ຫະລດັ, ທບົທວນ 

ແລະ ອະນຸມດັບດົລາຍງານປະຈາໍປີ ແລະ AWPB ຂອງ EPF ເຊນັດຽວກບັເຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກ າອື່ ນໆຂອງ EPF. 

ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ວຽກງານຂອງຄະນະບໍລຫິານງານ EPF, ໜ່ວຍສະເພາະກດິດາ້ນເຕກັ ນກິໄດຖ້ກືສາ້ງຕັງ້

ຂືນ້. ຄະນະກໍາມະການນີຈ້ະຖກືຊີນໍ້າໂດຍຫວົໜາ້ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື MONRE ແລະ ຫວົໜາ້ກົົມທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ. TTF ຈະທບົທວນບນັດາບດົສະເໜຂີອງໂຄງການຍ່ອຍບດົລາຍງານ ແລະ ແຜນການເຊັ່ ນດຽວກບັ

ກະກຽມວາລະກອງປະຊຸມຄະນະບໍລຫິານງານ EPF. 

ອງີຕາມດໍາລດັຂອງ EPF ມຫຼີາຍອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນທນຶຮອນຈາກ EPF, SDAS ສໍາລບັ

ການໃຫທ້ນຶຕ່ໍໂຄງການຍ່ອຍເຊັ່ ນ (a) ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັເຊັ່ ນ: ຂັນ້ກມົ, ຫອ້ງການ ແລະ ອື່ ນໆ. (b) ສະຖາບນຫານສກຶ

ສາຂອງລດັ, ( c) NGO ແລະ ສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກໍາໄລ. ແຕ່ລະ SDAs ຈະຕອ້ງການສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມອາດ

ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ. 

ໃນເບືອ້ງຕົນ້ SDAs ທີ່ ຖກືລະບຸແມ່ນກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກມົສົ່ ງເສມີຄຸນ

ນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ 

ປ່າໄມ;້ ຄະນະປ່າໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ; ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ.  

ການຊບັຊອ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາລບັຊຸມຊນົໄດຖ້ກືອະທບິາຍໃນພາກທ ີ7 ຂອງ CEF. 

1.5 ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 

WCS ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕົນ້ຕໍ ແລະ ກຽມພອ້ມໃນການມສ່ີວນຮ່ວມໃນທງັສອງຂອງ NPAs. WCS ໄດມ້ສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງ NEPL NPA, ແລະ ປະຈບຸນັເປັນອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສໍ້າລບັ NEPL ໂຄງການສະຫງວນ

ແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ຂອງເສອື, ແລະ ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັ NGO Freeland ທີ່ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການສາ້ງຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນການ

ຄາ້ຂາຍສດັປ່າ. WCS ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການເງນິຈາກ GEF4 ສໍາລບັ NEPL NPA ໃນປີ 2012 ແລະ ໂຄງການ

ທີ່ ກໍາລງັດໍາເນນີຢູ່ແມ່ນຊໍາ້ຊອ້ນກບັ PAW. ໂຄງການຍງັຈະປະສານສມົທບົກບັ CLiPAD ໃນແຂວງຫວົພນັທີ່ ໃກຄ້ຽງກບັ 

NEPL NPA ວ່າດວ້ຍການຈ່າຍຄ່າບໍລກິານຕ່ໍລະບບົນເິວດວທິະຍາ ແລະ ພືນ້ທີ່ ດນິ. ໃນ NNT, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕົນ້ຕໍ

ແມ່ນ NTPC ເຊິ່ ງຕອບສະໜອງທນຶປະມານ 1.4 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຕ່ໍປິເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຄວາມພະຍາມຂອງ 

WMPA. ກອງທນຶເຫຼົ່ ານີພ້ຈິະລະນາໃນການຮ່ວມໃຫທ້ນຶຕ່ໍການດໍາເນນີງານດັ່ ງກ່າວນີ.້ 

WMPA NNT ຈະເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງບນັດາອງົປະກອບຫຼກັພາຍໃນເຂດປົກປອ້ງ NNT. ໂຄງການຈະ

ປະສານສມົທບົກບັ KFW ວ່າຈະໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູໂຄງການປົກປັກຮກັສາຊວີະນານາພນັ ແລະ ປ່າໄມແ້ບບເຊື່ ອມໂຍງ 

(ICBF). ປະເທດເຢຍລະມນັ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົທງັສອງໄດສ້ະໜບັສະໜນູແນວຄດິລເິລີມ້ແຜນປະຕບິດັງານການ

ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ (FLEG/T) ໃຫ ້ກມົກວດກາປ່າໄມ ້ແລະ ການສະໜບັສະໜນູນີ ້

ຈະໄປຊໍາ້ຊອ້ນກບັບນັດາກດິຈະກໍາຂອງ PAW ກບັກມົກວດກາປ່າໄມ.້ SNV ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມຢ່າງ
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ກວາ້ງຂວາງກບັບນັດາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາສາກນົ ເຊິ່ ງໄດເ້ຮດັວຽກຮ່ວມກນັຕັງ້ແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົນ້ມາໃນການ

ພດັທະນາຕ່ອງໂສລ້າຄາຂອງໄມປ່້ອງໃນແຂວງຫວົພນັ ແລະ ອາດຈະເປັນແຫ່ຼງບດົຮຽນທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍກບັການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ 

ຕະຫຼາດ. ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂືນ້ກບັລດັຖະບານເຊັ່ ນ: IUCNແລະ WWF ມໂີຄງການໄລຍະຍາວພາຍໃນປະເທດໃນ

ການສະໜບັສະໜນູການອະນຸລກັຊວີະນານາພນັ ເຊິ່ ງຊ່ວຍໃນການບນັລຸວດັຖຸປະສງົຂອງໂຄງການ. WWF ປະຈບຸນັຊ່ວຍ

ໃນການຄຸມ້ຄອງເຂດປົກປອ້ງໃນພາກໃຕຂ້ອງລາວ (ເຊຊບັ ແລະ ເຊປຽນ) ແລະ ມກີານປະສານສມົທບົກບັ IUCN ແລະ 

WCS ພດັທະນາຫຼກັສູດເຝິກອບົຮມົສໍາລບັພະນກັງານໃນເຂດປອ້ງກນັ. ທງັໝດົ NGOs ເຫຼົ່ ານີໄ້ດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນ

ການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ຖກືຄາດຫວງັເພື່ ອຮກັສາການມສ່ີວນຮ່ວມໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ອງີໃສ່ສະພາບ

ຄວາມເປັນຈງິຂອງແຕ່ລະເຂດ. 

1.6 ຂັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ 

ທງັໝດົຂອງການຍ່ອຍຂອງ PAW ຈະຕອບສະໜອງໄດບ້ນັດາມາດຖານລຸ່ມນີ ້ (a) ສະໜບັສະໜນູນະໂຍບາບຂອງ

ລດັຖະບານ ແລະ ໂຄງການທີ່ ຖກືອະນຸມດັເປັນທາງການ,  (b) ປະກອບສ່ວນຢ່າງໜອ້ຍສຸດໜຶ່ ງຕວົຊີວ້ດັຜນົສ າເລດັ ແລະ 

ໜຶ່ ງຕວົຊີວ້ດັເປັນຊື່ ກາງ, (c) ປະກອບສ່ວນຜນົສໍາເລດັໃນພາກພືນ້ ເຊັ່ ນ ການຮ່ວມມຜ່ືານແດນ, ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ຫຼ ື

ການສະກດັກັັນ້ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າຂາ້ມຕາມແດນ. 

ພາຍໃຕ ້PAWP, ຮອບວຽນໂຄງການຍ່ອຍຈະປະກອບມດີັ່ ງນີ ້: (a) SDA ຈະຍນືແນວຄວາມຄດິແບບສັນ້ໃຫເ້ພື່ ອຖກືທບົ

ທວນໂດຍກອງເລຂາ EPF ສໍາລບັຄວາມເໝາະສມົ (b)ຫາກໃນຄວາມຄດິນີເ້ປັນໄປໄດ ້SDA ຈະຖກືເຊືອ້ເຊນີເພື່ ອກະກຽມ

ບດົສະເໜເີຕມັຣູບແບບໂດຍການນໍາໃຊ ້ PAWP-OM ສໍາລບັຮູບແບບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ( EPF ຈະສະໜອງການ

ຊ່ວຍເຫຼອືໃຫ ້SDA ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງບດົສະເໜ ີແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫ ້ SDA). (c) ເມື່ ອ SDA 

ຢືນບດົສະເໜຂີອງຕນົ, EPF ຈະປະເມນີມນັ ໂດຍນໍາໃຊກ້ານກວດຈາກ PAWP-OM ແລະ ຫາກມຄີວາມຈາໍເປັນຊ່ວຍ 

SDA ພດັທະນາບດົສະເໜຂີອງເຂາົ, (d) ເມື່ ອກອງເລຂາ EPF ໄດຖ້ກືເຫນັພອ້ມວ່າໂຄງການຍ່ອຍຕອບສະໜອງໄດທຸ້ກ

ມາດ ຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ມນັຈະຖກືຍນືໃນເວລາດຽວກນັໃຫ ້ TTF ແລະ ທະນາຄານໂລກເພື່ ອທບົທວນ ມຄໍີາເຫນັ ແລະ ບ່ໍ

ຂດັຄາ້ນ,(a) ໃນໄລຍະນັນ້, SDA ຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ໜອ້ຍກວ່າ 50,000 ໂດລາສະຫະລດັ ຖກືຍນືໃຫຄ້ະນະບໍລຫິານ

ງານ EPF,(f)ທນັທ ີທີ່ ຖກືອະນຸມດັໂດຍຄະນະບໍລຫິານງານ  EPF, SADs ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຂາ້ງເທງິ 50,000 ໂດລາ

ສະຫະລດັ ສາມາດເຊນັສນັຍາໂຄງການຍ່ອຍ ກບັ EPFແລະ ເລີມ້ຕົນ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

PAWP ກຸ່ມລເິລີມ້ຂອງ 15 ໂຄງການຍ່ອຍໄດສໍ້າເລດັຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ (a) ແລະ (b). ມນັຖກືຫວງັວ່າພວກເຂາົຈະຄບືໜາ້

ຜ່ານບນັດາບາດກາ້ວຈາກ (c) ຫາ (e) ໃນລະຫວ່າງປີທໍາອດິຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕ ິບດັໂຄງການກບັບາງໂຄງການຍ່ອຍ ຊຶ່ ງ

ເລີມ້ຕົນ້ໄວກວ່າ 3 ເດອືນ ຫຼງັຈາກໂຄງການມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ 

 

1.7 ບນັດາອງົປະກອບຂອງໂຄງການ 

ອງົປະກອບ1: ການພດັທະນາສະຖາບນັ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ. 

ອງົປະກອບນີຊ້ອກຫາຜນົສໍາເລດັທີ່ ເປັນກາງດັ່ ງນີ:້ ປັບປຸງກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້- ກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກມົກວດກາປ່າໄມ ້ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະເປັນຄູ່ຮ່່ວມຂອງ ສະ

ຖາບນັອື່ ນໆ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຊີນໍ້າກດົໝາຍອານຸລກັ ແລະ ບນັດາພນັທະຂອງພາກພືນ້ 

ແລະ ສາກນົແລະ ດໍາເນນີການໂດຍອງີຕາມແຜນທີ່ ຊດັເຈນຂອງຊາດ. 

ອງົປະກອບນີຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍຜ່ານ ສ່ອງທາງຂອງ EPFPICE (ນະໂຍບາຍ, ສະຖາບນັ ແລະ ເພີມ້ຂດີຄວາມ

ສາມາດ). ມນັຈະສາ້ງຄວາມອາດສາດໃນລາວໃຫແ້ກ່ການປົກປັກຮກັສາສດັປ່າ ໂດຍການເພີມ້ທະວຄີວາມອາດສາມາດ ຂອງ

ກາານເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂງົເຂດ ສໍາລບັແນວຄດິລເິລີມ້ການຄວບຄຸມການຄາ້ສດັປ່າແບບຜດິກດົໝາຍ. ມນັຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂດຍຜ່ານ ການປັບປຸງດາ້ນກອບນຕິກິໍາ ແລະ ກດົລະ ບຽບ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ລະບບົເຄື່ ອງມທືີ່ ດສີະເພາະຂອງອງົການຈດັຕັງ້, 

ການສະໜບັສະໜນູການດໍາເນນີງານເຊນັດຽວກນັກບັການຝຶກອບົຮມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັໂປແກມ ໃຫ ້
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ພະນກັງານທງັໝດົໃນອງົການຈດັຕັງ້ເຊິ່ ງປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງລະບບົພືນ້ທີ່ ເຂດປົກປອ້ງ ແລະ ບງັຄບັໃຊຂໍ້ ້

ກໍານດົກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັປ່າ. 

1) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.1 ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດການວາງແຜນຊວີະນານາພນັແຫ່ງຊາດ 

2) ໂຄງການຍອຍ 1.2 ຂດີຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ເຂດປົກປອ້ງ 

3) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.3 ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການຄາ້ຂາຍສດັປ່າຜດິແບບກດົໝາຍໃນພາກ

ພືນ້. 

4) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.4 ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ປອ້ງກນັ. 

5) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.5 ການສາ້ງຄວາມຮບັຮູໃ້ນຜູອ້ອກນະໂຍບາຍ. 

ອງົປະກອບ2: ການຄຸມ້ຄອງສດັປ່າ ແລະ ພືນ້ທີ່ ປອ້ງກນັ3 

ບນັດາໂຄງການຍ່ອຍບນັດາໂຄງການຍ່ອຍສໍາລບັອງົປະກອບທ2ີ ສາມາດຖດືຈດັເຂົາ້ໃນ 5 ການຄຸມ້ຄອງຂອງ  NPAs; ການ

ປະສານສມົທບົຂອງການຄຸມ້ຄອງ NPA ສະໜບັສະໜນູຄຸມ້ຄອງ NPA; ສະໜບັສະໜນູການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປ່າ; 

ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນແຫ່ງຊາດຂອງລາວ ສໍາລບັ ເສອື. ຮູບແບບໂຄງການຍ່ອຍທໍາອດິລວມເອາົບນັດາກດິຈະກໍາ 

ແນໃສ່ເພື່ ອສາ້ງຕັງ້/ເພີມ້ທະວກີານຄຸມ້ຄອງຂອງNPAs. ມ ີ2 ພາກສ່ວນຖກືຄດັເລອືກໃນການເລີມ້ຕົນ້ໂຄງການ  PAW : 

NNT ແລະ NEPL NPAs. ແນວຄດິລເິລີມ້ທົ່ ວໄປ ສໍາລບັ NPAs ລວມ: (a) ການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ປົກປອ້ງເຊັ່ ນ ການ

ອອກແບບແຜນການຄຸມ້ຄອງ, ການກວດກາ, ການເບິ່ ງຮກັສາຊວີະນານາພນັ, ການແບ່ງເຂດມະຫາພາກ, ການສາ້ງຄວາມຮບັ

ຮູ ້ແລະ (b) ການພດັທະນາໝູ່ ບາ້ນ ແລະ ການດ າລງົຊວີດິ ມສີາຍພວົພນັເຖງິແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ກາານປະຕບິດັ

ຕາມຂໍຕ້ກົລງົອານຸລກັ NEPL SDA NEPL NPA ແມ່ນໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ ຊຶ່ ງເລີມ້ຈາກຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນ ແລະ  

     
3NNT ແລະ NEPL NPA ຊໍາ້ຊອ້ນກບັ 2 ແຂວງຄ:ື ຫຼວງພະບາງ (ເມອືງໂພນທອງ, ວຽງຄໍາ ແລະ ໂພນໄຊ) ແລະ ແຂວງ

ຊຽງຂວາງ (ເມອືງພູກດູ). 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຈາກ 3 ແຂວງ ແລະ NNT SDA ແມ່ນອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸມ້ກນັການເຊາະເຈອືນຂອງຕາຝັງ. 

ຮູບແບບທີ່  2 ຂອງໂຄງການຍ່ອຍກວມລວມ ການປະສານສມົທບົຂອງການຄຸມ້ຄອງຂອງ NPA ໃນແຂວງບໍລຄິ າໄຊ, ຄໍາ

ມ່ວນ, ຫວົພນັ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ຈດຸປະສງົຂອງການເຂົາ້ແຊກແຊງນີແ້ມ່ນເພື່ ອຊ່ວຍຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້

ໃນຕວົເມອືງສະເພາະເພື່ ອໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊທ້ີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ຂັນ້ຕອນແລ່ນເອກະສານ ເພື່ ອສະໜອງ

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືໃຫ ້ WNPA ສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງຂອງNPAs. ໃນຂະນະດຽວກນັກໍ່ ສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງ NPA 

ໃນ ແຂວງຫວົພນັ, ຮູບແບບທ3ີ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈະລວມເອາົກດິຈະກໍາທີ່ ຄາ້ນຄກືນັ ດັ່ ງທີ່ ບນັດາແຂວງທີ່ ເປັນຮູບແບບ

ຂອງການຊ່ວຍ ເຫຼອືໃຫ ້NPAMU ເພື່ ອການຄຸມ້ຄອງຂອງ NEPL NPA. 

ຮູບແບບໂຄງການຍ່ອຍຕ່ໍໜາ້ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂໍກ້ໍານດົຂອງການສະໜບັສະໜນູການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຄາ້ສດັ ປ່າ ໃນແຂວງ ບໍ

ລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງຫວົພນັ. ໂຄງການຍ່ອຍນີຈ້ະຊ່ວຍ POFIs ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ບາງສະຖາບນັທີ່ ເປັນຄູ່ຮ່ວມ 

ເຊັ່ ນ ຕໍາຫຼວດສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ, ກມົກດົໝາຍ ແລະ ກມົພາສ ີຮບັເອາົການຝຶກອບົຮມົ ອຸປະກອນເຄື່ ອງມທືີ່ ຈາໍເປັນ ໃນ

ການເຄື່ ອນໄຫວ ເພື່ ອເພີມ້ທະວກີານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍການຄາ້ສດັປ່າໃນແຂວງນັນ້ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຫອ້ງການກະສກິໍາ 

ແລະ ປ່າໄມຂ້ັນ້ເມອືງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຄວາມພະຍາຍາມປັກປອ້ງສດັປ່າ ແລະ ສະກດັກັນ້ການລກັລອບເອາົໄມຈ້າກ NPAs. 

ອງົປະກອບ3 : ການບໍລຫິານໂຄງການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນເຕກັນກິ 

ອງົປະກອບນີພ້ະຍາຍາມຊອກຫາໝາກຜນົທີ່ ເປັນກາງ ດັ່ ງນີ:້ ເພື່ ອລາຍງານຜນົໄດຮບັຂອງໂຄງການ ພາຍໃນເວລາທີ່ ກໍານດົ

ໂດຍມແີຜນທີ່ ດເີລດີ, ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ການຊີນໍ້າ ແລະ ການຕດິຕ່ໍສສືານ. 

ອງົປະກອບ 3 ຈະຊຸກຍູກ້ນົໄກບໍລຫິານຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍ EPF/DPC. ມນັຈະລວມເອາົຮບັປະກນັການສາ້ງຄວາມ

ອາດສາມາດພະນກັງານຂອງ EPF/DPC ແລະ ລະບບົຕ່າງໆ, ໂດຍປະຕບິດັຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໄວວ້າງໃຈຈາກ

ທະນາຄານໂລກ, ໂດຍສະເພາະການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງການປົກປອ້ງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກາານຊີນໍ້າ ແລະ ການປະເມນີ
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ຜນົ ການຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານປະສານງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 

ແລະ ການຮ່ວມມດືາ້ນຜນົປະໂຫຍດ 

2. ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິໍາ. 

ໂຄງການຈະດໍາເນນີງານພາຍໃຕ ້ຂອບປະເທດ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ຂອງນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ບດົແນະນໍາ ແລະ ສນັຍາ

ຕ່າງໆ. 

2.1 ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ດໍາລດັ ແລະ ບດົແນະນໍາ. 

ດໍາລດັ ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ112 ວ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ(16/2/2012).  ດໍາລດັນີ ້

ໄດລ້ະບຸຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການສໍາລບັທງັໝດົຂອງໂຄງການພດັທະນາວ່າອາດສາ້ງບນັຫາຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພື່ ອປະຕບິດັການກວດສອບສະພາບແວດລອ້ມເບືອ້ງຕົນ້ (IEE) ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ(EIA)ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; ເຊັ່ ນດຽວກບັການອອກແບບໂຄງການແບບເໝາະສມົ, ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ທນຶຮອນເພື່ ອແກໄ້ຂຜນົກະທບົທີ່ ເປັນໄປໄດ.້ ບດົແນະນໍາສໍາລບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກ

ລດັ SIA’s ທີ່ ຖກືອະນຸມດັໃນ ເດອືນ ກຸມພາ 2013 

              

ປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັ, ພວກເຮາົຈະປະເມນີຫາກສິ່ ງເຫຼົ່ ານີຄ້ວນລວມຢູ່ໃນບນັຊສີະບບັຕົນ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. 

 

ບດົແນະນໍາສໍາລບັກາປຶກສາຫາລກືບັຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ ຖກືພດັທະນາໃນປີ 2013 (ຍງັບ່ໍຍງັຖກືອະນຸມດັ). 

ກດົໝາຍການປັກປອ້ງສິ່ ງແວດລອ້ມ (26/4/1999). ກດົໝາຍນີແ້ມ່ນໄດລ້ະບຸຫຼກັການທີ່ ຈາໍເປັນຂໍກ້ໍານດົ ແລະ ກດົລະບຽບ 

ແລະ ມາດຕະການຂອງການຄຸມ້ຄອງ, ການເກບັຮກັສາ ແລະ ການປົກປອ້ງທໍາມະຊາດ ແລະ ເພື່ ອປົກປອ້ງຊວີດິຂອງຄນົ 

ລວມມ ີການປົກປອ້ງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເພີມ້ທະວຄີວາມຮັ່ ງມຂີອງທໍາມະຊາດ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັ ການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງປະເທດແບບຍນືຍງົ. 

ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ146 ວ່າດວ້ຍກອງທນຶປົກປອ້ງສິ່ ງແວດລອ້ມ (6/6/2005) . ດໍາລດັນີໄ້ດສ້າ້ງຕັງ້ 

EPF ກໍານດົຄໍາສັ່ ງວດັຖຸປະສງົການຄຸມ້ຄອງສ່ອງທາງທີ່ ຈະກາ້ວໄປເຊິ່ ງສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ 

ແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງທນຶ. 

ຂໍກ້ໍານດົ ເລກທ ີ0360 ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ ສດັນໍາ້ ແລະ ສດັປ່າ (ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ 

2013). ຂໍກ້ໍານດົນີໄ້ດອ້ະທບິາຍຂອບເຂດຂອງພືນ້ທີ່ ປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ ໃນໃຈກາງ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແລວເຂດ ແລະ 

ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ສະເພາະບນັດາເຂດນີ,້ ຫາ້ມການລາ້ສດັປ່າໃນເຂດສູນກາງ, ຫາ້ມການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ ແລະ ລະບຸປືນຕອ້ງຖກື

ຂືນ້ຖະບຽນດວ້ຍໃບອະນຸຍາດພເິສດ. 

ກດົໝາຍສດັປ່າ (24/12/2007).  ກດົໝາຍນີໄ້ດກ້ໍານດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ວ່າດວ້ຍສດັປ່າ ແລະ 

ສດັນໍາ້ໃນທໍາມະຊາດເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມຍນືຍງົໃນການນໍາໃຊສ້ດັປ່າ ແລະ ສດັນໍາ້ ໂດຍປາດສະຈາກຜນົກະທບົທີ່ ເປັນ

ອນັຕະລາຍຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຫຼ ືການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ເພື່ ອຈາໍກດັຄວາມກດົດນັຕ່ໍການລດົໜອ້ຍຖອຍລງົຂອງ

ພດືພນັ ແລະ ສດັ ແລະ ການສູນພນັຂອງສດັປ່າ ແລະ ສດັນໍ.້ ກດົໝາຍໄດລ້ະບຸການຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລກັ, ປອ້ງກນັ, 

ພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊສ້ດັນໍາ້ ສດັປ່າໃນຮູບແບບຍນືຍງົ; ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຮັ່ ງມ ີແລະ ຄວາມສມົມະດູນຂອງລະບບົ

ນເິວດທໍາມະຊາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູ່ໃຫບ້ນັດາປະຊາຊນົຊນົເຜົ່ າ ເຊິ່ ງມຄີວາມເປັນ

ໄປໄດເ້ພື່ ອພດັທະນາ ແລະ ບນັລຸເປ້ົາໝາຍການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງຊາດ. 

ແຜນວຽກປະຕບິດັໂຄງການພທິກັເສອືແຫ່ງຊາດລາວ 2010-2015.  ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດອ້ະນຸມດັແຜນນີເ້ປັນ

ພາກສ່ວນຂອງແນວຄດິລເິລີມ້ຂອງໂລກເພື່ ອຮບັປະກນັການດໍາລງົຊວີດິຂອງເສອືໃນເຄອືຄ່າຍພືນ້ທີ່ ປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ. ສອງ

ໃນຫາ້ຂອງໂຄງການບຸລມິະສດິເພື່ ອບນັລຸເປ້ົາໝາຍຍຸດທະສາດໄລຍະຍາດຂອງການອະນຸລກັເສອື ດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນບດົ

ສະຫຸຼບໂຄງການຟື້ນຟູເສອືແຫ່ງຊາດ ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັ ສະໜນູຈາກໂຄງການນີ ້ແລະ ລວມມ:ີ ການສາ້ງຕັງ້ຂງົເຂດທີ່ ບ່ໍໃຫ ້

ມກີານລບົກວນຢູ່ NEPL NPA ໂດຍການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະ ການສກຶສາ, ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການສາ້ງ



14 
 

ຂດີຄວາມການມາດ; ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ບໍລຸງຮກັສາການເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ຂອງເສອືໃນເຂດ NEPL ກບັເຂດ

ອະນຸລກັສດັປ່າເພື່ ອນບາ້ນ; ແລະ ດວ້ຍການກໍານດົເຂດດນິແດນການສາ້ງຕັງ້ແລວທາງ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັອງົການທີ່ ມີ

ສດິອໍານາດໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ້ເພື່ ອສາ້ງພືນ້ທີ່ ປ່າໄມເ້ຊື່ ອມຕ່ໍ. 

ດໍາລດັວ່າດວ້ຍສະມາຄມົ (9/4/2009).  ດໍາລບັນີກ້ໍານດົລະບຽບການການສາ້ງຕັງ້, ການປະຕບິດັງານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ

ສະມາຄມົທີ່ ຂືນ້ທະບຽນວ່າຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ສປປ ລາວ ສໍາລບັຈດຸປະສງົສົ່ ງເສມີ ສດິເສລພີາບຂອງປະຊາຊນົລາວ, 

ການສາ້ງສນັ ແລະ ສດິເປັນເຈົາ້ຂອງໃນອງົການຈດັຕັງ້ຂອງສະມາຄມົ ແນໃສ່ເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ ປອ້ງກນັລະດບັຊາດ; 

ສະໜອງບດົແນະນໍາໃຫພ້າກສ່ວນບຸກຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຄີວາມຕັງ້ໃຈສາ້ງຕັງ້ສະມາຄມົ; ແລະ ສະໜອງບດົແນະນໍາ

ໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບານໃນການຄຸມ້ຄອງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານປະຕບິດັກດົໝາຍຢ່າງເຕມັ

ສ່ວນໂດຍສະມາຄມົ, ສະໜບັສະໜນູການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຄມົຕ່ໍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການລບົ

ລາ້ງຄວາມທຸກຈນົ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັປາບປາມ ແລະ ຈາໍກດັບນັດາກດິຈະກໍາທີ່ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງປະເທດ, 

ຄວາມສະຫງບົຂອງສງັຄມົ ແລະ ສດິທເິສລພີາບຂອງບຸກຄນົ. 

ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການທດົແທນຄນື ແລະ ການແກໄ້ຂໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາໂຄງການ 
(7/7/2005). ດໍາລດັນີກ້ໍານດົບນັດາຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ 

ເພື່ ອທດົແທນຄນືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເປັນຜນົມາຈາກການຍດຶຄອງ ຫຼ ືຍກົຍາ້ຍແລະ ຍກົຍາ້ຍຊບັສມົບດັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ 

ລວມມກີານປ່ຽນແປງການນໍາໃຊຂ້ອງທີ່ ດນິ, ການຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິຊຸມຊນົ ຫຼ ືແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ສົ່ ງຜນົ

ກະທບົແກ່ການດໍາລງົຊວີດິຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ແຫ່ຼງລາຍຮບັ. ດໍາລດັນີແ້ນໃສ່ເພື່ ອຮບັປະກນັປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົວ່າໄດ ້

ຮບັການຊດົເຊຍີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືເພື່ ອປັບປຸງ ຫຼ ືຮກັສາລາຍຮບັເດມີ ແລະ ມາດຖານການດໍາລງົຊວີດິຂອງພວກເຂາົ. ຂໍກ້ໍານດົ

ກດົລະບຽບ ແລະ ບດົແນະນໍາດາ້ນເຕກັນກິສໍາລບັດໍາລດັສອງສະບບັນີຖ້ກືອະນຸມດັໃນປີ 2010. 

ນະໂຍບາຍສາມສາ້ງວ່າດວ້ຍການສາ້ງແຂວງໃຫເ້ປັນຫວົໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ເມອືງເປັນຫວົໜ່ວຍທີ່ ເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ແລະ 

ສາ້ງບາ້ນໃຫເ້ປັນຫວົໜ່ວຍພດັທະນາ (15/2/2012). ການແກໄ້ຂນີໄ້ດສ້ະໜອງບດົແນະນໍາໂດຍລວມສະລບັການກະຈາຍ

ອໍານາດລງົສູ່ທອ້ງຖີີ່ ນໃນປະເທດ. ຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫຮ້ຽນຮູບ້ດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ເພື່ ອຍຸກຍູກ້ານນໍາພາທີ່ ມກີານເຊື່ ອມໂຍງກນັ ເພື່ ອປັບປຸງຄວາມເປັນກໍາມະສດິ ແລະ ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື 

ກດົໝາຍປ່າໄມ ້(24/12/2007). ກດົໝາຍນີກ້ໍານດົບນັດາຫຼກັການພືນ້ຖານ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການວ່າດວ້ຍການ

ຄຸມ້ຄອງ, ປົກປັກຮກັສາ, ພດັທະນາ, ການນໍາໃຊປ່້າໄມແ້ບບຍນືຍງົ ແລະ ການກາ ແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມ ້ແລະ ທີ່ ດນິປ່າໄມ;້ ການ

ຊຸກຍູກ້ານປູກປ່າທດົແທນ ແລະ ການປູກໄມ ້ແລະ ເພີມ້ແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມພ້າຍໃນປະເທດ. ບນັດາຫຼກັການຂອງກດົໝາຍ

ແມ່ນມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຮກັສາຄວາມສມົດູນຂອງ ທໍາມະຊາດ, ເຮດັໃຫປ່້າໄມ ້ແລະ ທີ່ ດນິປ່າໄມມ້ຄີວາມໝັນ້ຄງົ, ຮບັປະກນັ

ການຮກັສາຄວາມຍນືຍງົຂອງແຫ່ຼງນໍາ້, ປອ້ງກນັການເຊາະເຈື່ ອນຂອງໜາ້ດນິ ແລະ ການຮກັສາຄຸນນະພາບຂອງດນິ, ປົກປັກ

ຮກັສາພດືພນັ ແລະ ແນວພນັໄມ ້ແລະ ສດັປ່າ ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ປະກອບສ່ວນ

ໃຫກ້ານພດັທະນາສງັຄມົ-ເສດຖະກດິຂອງຊາດ. 

ກດົໝາຍທີ່ ດນິ (21/11/2013).  ວດັຖຸປະສງົຂອງຂອງກດົໝາຍທີ່ ດນິກໍານດົການຄຸມ້ຄອງ, ການປອ້ງກນັ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່

ດນິເພື່ ອຮບັປະກນັປະສດິທພິາບ ແລະ ການປະຕບິດັຕາມວດັຖຸປະສງົຂອງການນໍາໃຊ ້ທີ່ ດນິ ແລະ ຕ່ໍກບັກດົໝາຍ ແລະ ຂໍ ້

ກໍານດົກດົລະບຽບ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ ແລະ ປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດ

ລອ້ມ. 

ນຕິກິາໍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້ປະຈບຸນັກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການທບົທວນ . ສະພາແຫ່ງຊາດໄດຜ່້ານຂັນ້ຕອນເຊິ່ ງຈະກາ້ວ

ໄປເຖງິນະໂຍບາຍທີ່ ດນິ ທີ່ ຖກືຕດິຕາມໂດຍແຜນແມ່ບດົການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການທບົທວນກດົໝາຍທີ່ ດນິ. ຮ່າງ

ນະໂຍບາຍທີ່ ດນິສະບບັໃນປະຈບຸນັສະໜອງຄວາມຮບັຮູດ້າ້ນການຄຸມ້ຄອງສດິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕາມປະເພນ,ີ ການຄຸມ້ຄອງ

ແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ສດິໃນການຄຸມ້ຄອ້ງປ່າໄມຂ້ອງຊຸມຊນົ. ການອອກແບບ PAW ແມ່ນອງີຕາມພືນ້ທີ່ ດນິທມີຢູ່ີ ແລະ 

ກດົໝາຍທີ່ ດນິ ແຕ່ໂຄງການຈະຍກົລະດບັການອອກແບບ ແລະ ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຖາ້ມຄີວາມຕອ້ງການ, ຂືນ້ກບັ

ໂອກາດທີ່ ຖກືນໍາສະເໜໂີດຍການທບົທວນຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ.້ 
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ຂໍກ້າໍນດົ ເລກທ ີ0886/ກປ . ປະຈບຸນັໄດຖ້ກືປັບປຸງໃນວນັທ ີ11 ມຖຸີນາ 2010 ເຂົາ້ກນັໃນຂໍກ້ໍານດົເລກທ ີ2860/ກປ ວ່າ

ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດືໃນລາວ. ຂໍກ້ໍານດົຖກືພດັທະນາອງີຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງອງົການອະນາໄມໂ້ລກວ່າດວ້ຍການຈດັ

ປະເພດສດັຕູພດືດວ້ຍສານຕກົຄາ້ງ ແລະ ຂໍແ້ນະນໍາການຈດັປະເພດ 1994-1995. ລດັຖະບານລາວໄດຈ້ດົຖະບຽນໃນເດອືນ

ມງັກອນ 2010 ບ່ໍລສິດັທີ່ ນໍາເຂົາ້ສດັຕູພດື, ຝຸ່ນເຄມ ີແລະ ແນວພນັພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ຢາຂາ້ສດັຕູພດືທີ່ ຖກືຂືນ້ທະບຽນ

ໄດຖ້ກືປັບປຸງໃນເດອືນພດຶສະພາ 2010 ອງີຕາມຂໍກ້ໍານດົໃໝ່. ກມົອຸດສາຫະກໍາ, ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດຖ້ກືສັ່ ງໃຫ ້

ທບົທວນຄນືການນໍາໃຊສ້ານເຄມຂີາ້ສດັຕູພດືທງັໝດົ (ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4). 

ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ111/ນຍ  ວ່າດວ້ຍການກໍານດົທີ່ ຕັງ້ທາງດາ້ນພູມສນັຖານຂອງພືນ້ທີ່ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັວ່າພືນ້ທີ່ ຍຸດທະສາດຂອງການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຖກືຄຸມ້ຄອງທີ່ ສອດຄ່ອງກບັແຜນຍຸດທະ

ສາດການປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ. ດໍາລດັລະບຸເຂດພູມມສິນັຖານໂດຍເມອືງ ແລະ ແຂວງ ສໍາລບັເຂດສະໜບັສະໜນູຍຸດທະສາດ 

ແລະ ເຂດການທະຫານ; ແລະ ໄດກ້ໍານດົເອາົ 15 km ຂອງເຂດແນວຊາຍແດນຈາກຊາຍແດນແຫ່ງຊາດລວມທງັເຂດປອ້ງກນັ

ພາຍໃນແຫ່ງຊາດ. 

 

2.2 ສນົທສິນັຍາ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ 

ຂໍໍຕ້ກົລງົຂອງ ASEAN ວ່າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາທໍາມະຊາດ ແລະ ແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (1985). ສປປ ລາວ 

ເປັນພາຄຂີອງສນັຍານີ ້ແລະ ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດກີບັແຜນການພດັທະນາ, ການນໍາໃຊຊ້ວີະນານາພນັແບບຍນືຍງົ, ການປົກປັກ

ຮກັສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແນວພນັ, ສດັ ແລະ ພດືພນັທີ່ ໃກສູ້ນພນັ, ແຫ່ຼງປ່າໄມ,້ ດນິ, ນໍາ້, ອາກາດ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາມນົ

ລະພດິ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດລອ້ມ. 

ສນົທສິນັຍາຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດວ້ຍຊວີະນານາພນັ (1996). ພາຍໃຕກ້ອບຂອງສນົທສິນັຍານີ,້ ສປປ ລາວ ໄດ ້

ຕກົລງົປະຕບິດັການປະເມຜີນົສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຄງການທີ່ ຖກືສະເໜ ີເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ຮາ້ຍແຮງ. 

ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຄາ້ສາກນົໃນພດື ແລະ ສດັປ່າທີ່ ໃກສູ້ນພນັ (CITES 2004). ໄດສ້ະໜອງກອບການຄຸມ້ຄອງ

ສາກນົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມການຄາ້ພດື ແລະ ສດັທີ່ ໃກສູ້ນພນັ. ເສອືເປັນສດັທີ່ ບນັຈເຸຂົາ້ໃນເອກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍ 1 ສໍາລບັການເກອືດຫາ້ມໃນທຸກການຄາ້ສາກນົ. 

ສນົທສິນັຍາຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດວ້ຍການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ (UNFCCC 1995). ລດັຖະບານ 

ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊາຄມົໂລກເພື່ ອຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດໂດຍການໃຫສ້ດັຕະ

ຍນັຍດັສນົທສິນັຍານີ.້ ໃນຖານະປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ (ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I), ບ່ໍມຄີວາມຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ສປປ ລາວ 

ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກວ້. ປະເທດລາວຍງັໄດໃ້ຫສ້ດັຕະຍາບນັອະນຸສນັຍາໂຕກຽວ ໃນປີ 2003 ແລະ 

ດັ່ ງນັນ້ອາດເປັນໄປໄດສໍ້າລບັການເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄາ້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຄາບອນ ໂດຍຜ່ານກນົໄກຂອງຕະຫຼາດການພດັທະນາ

ແບບສະອາດ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັການຄາ້ຂາຍການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກວ້ສາກນົແບບສະໝກັໃຈ. 

ສນົທສິນັຍາ Ramsar(1982). ລດັຖະບານລາວ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມສນັທສິນັຍາເປັນທາງການໃນປີ 2010. ສອງອງົການຈດັຕັງ້

ສາກນົ (Wetlands)ທີ່ ສໍາຄນັໄດຖ້ກືອອກແບບເຂດ Ramsar ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິ ເຊິ່ ງລວມມີ

ໂຄງການເຊຈນັພອນ Wetlands ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ບງຶຂຽດງອ້ງ Wetlands ໃນແຂວງຈາໍປາສກັ. 

3. ການປ້ອງກນັສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

3.1 ການລເິລີມ້ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ 

ນະໂຍບາຍດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຂັນ້ຕອນຂອງອງົການທະນາຄານໂລກແມ່ນໄດຖ້ກືຍອມຮບັເປັນທີ່

ກວາ້ງຂວາງວ່າເປັນປັດໃຈຂອງມາດຕະຖານສາກນົສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງບນັດາໂຄງການ

ພດັທະນາ. 

ທະນາຄານໂລກໄດສໍ້າຫຼວດດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງແຕ່ລະການສະເໜໂີຄງການເພື່ ອຕດັສນິໃຈຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ຊະນດິ

ຂອງການປະເມນີຜນົ. ທະນາຄານໂລກຈດັປະເພດໂຄງການ ອງີຕາມຊະນດິ, ທີ່ ຕັງ້, ຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ສະພາບ

ຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜນົກະທບົຕ່ໍຊຸມຊນົ ແລະ ທສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
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ຄະນະທີ່ ໂຄງການ PAW ແມ່ນຖກືຄາດຫວງັເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງທໍາມະຊາດ, ມນັໄດຖ້ກືຈດັຢູ່ໃນສະຖານະພາບ 

“B”. ຮູບແບບ B ແມ່ນຖກືຮບັຮູຫຼ້າຍທີ່ ສຸດ, ສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ງ່າຍໃນການ ຄດິໄລ່ ຫາກມາດຕະການ ການຄຸມ້ຄອງ

ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດລອ້ມໄດຖ້ກືແກໄ້ຂໂດຍໄວ. ນີແ້ມ່ນມາດຕະການເຕອືນມນັໜຶ່ ງເພື່ ອຮບັປະກນັ ນະໂຍບາຍ

ກາານປັກປອ້ງແມ່ນຖກືເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ຊ່ວຍໃຫທ້ມີງານ PAW ລະບຸໄດໝ້າກຜນົ ເພື່ ອເພີມ້ທະວຜີນົກະທບົທາງບວກ. 

ສໍາລບັນະໂຍບາຍຂອງຜູຢື້ມເງນິທະນາຄານ, ລດັຖະບານລາວຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມ SIA. 

ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ B ແມ່ນອງີຕາມຂງົເຂດ; ຫາກມຜີນົກະທບົອນັໃດທີ່ ບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມໄດ;້ ແລະ ໃນທຸກກໍລະນີ

ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົສາມາດຖກືອອກແບບໃຫໂ້ຄງການນັນ້. ການປະເມນີຜນົສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມພສູິດ

ວ່າຜນົກະທບົທີ່ ເປັນໄປໄດໃ້ນທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ ຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ແນະນໍາມາດຕະການເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງ

, ຈາໍກດັ ແລະ ທດົແທນ ຕ່ໍຜນົກະທບົ ແລະ ພັດັທະນາຜນົງານ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ໂຄງການ PAW ຕັງ້ໃຈເພື່ ອພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຄຸມ້ຄອງເຂດປອ້ງກນັທງັໝດົໃນ NPAs. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ມີ

ຄວາມສຽງວ່າກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການຍ່ອຍອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍທີ່ ຕັງ້. ຕາຕະລາງ ຂາ້ງລຸ່ມລະບຸນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຂອງ

ທະນາຄານໂລກ ວ່າໄດຖ້ກືລເິລີມ້ ແລະ ໃຫຄໍ້າອະທບິາຍສໍາລບັເຫດຜນົ ເຊິ່ ງເປັນເຄື່ ອງມເືພື່ ອຈະຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ. 

ຕາຕະລາງ 1: ການລເິລີມ້ໂຄງກາານການປ້ອງກນັສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ ລເິລີມ້ ຄໍາອະທບິາຍ 

ການປະເມນີຜນົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

OP/BP     4.01 

 

 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງກາານ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍຈະບ່ໍລວມເອາົພະ ນກັງາານ

ລດັ ແລະ ເພີມ້ຜນົກະທບົ ຕ່ໍຄນົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນ

ທອ້ງຖິ່ ນ. ໂຄງການຍ່ອຍລວມເອາົ 3 ປະເພດຂອງການເຂົາ້

ຮ່ວມ ຊຶ່ ງມເີງ ື່ອນໄຂການປອ້ງກນັ ຄ:ື (1) ໂຄງການຍ່ອຍໃນ

ການສະໜບັສະໜນູການປັບປຸງການກໍານດົ ແລະ ຄວາມ

ອາດສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການສກຶສາ, ການສໍາ

ຫຼວດ, ຍຸດທະສາດ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ດໍາລດັ ແລະ 

ກດົໝາຍປົກປອ້ງພືນ້ທີ່  ແລະ ສດັໃນພາກພືນ້ແລະ ຂງົເຂດ; 

(2) ໂຄງການຍ່ອຍຊຸກຍູກ້ານປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ້ແລະ 

ສດັປ່າ ໃນເຂດ NPAs ເລີມ້ໃນ NE-PL ແລະ  NNT 

NPAs (NPA) ໂດຍການສະໜບັສະໜນູການກະກຽມ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງແຜນປະຈາໍປີ NPA ການກໍານດົ

ຂອບເຂດ NPAແລະ ລະບຸເຂດພາຍໃນ; ຍກົສູງຊວີດິການ

ເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊນົໃນເຂດ NPAs ທີ່ ຖກືເລອືກ. ຜນົກະທບົ

ເຫຼົ່ ານີສ້າມາດຫຸຼດຜ່ອນດວ້ຍ ESMF ແລະ ECOP (ຢູ່ໃນ

ເອກະສານຄດັຕດິ) 

ທີ່ ຢູ່ອາໃສໃນທໍາມະຊາດ OP/BP     

4.04 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກ່ຽວຂອ້ງພຽງແຕ່ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ NPA. ໂຄງການນີຈ້ະ

ບ່ໍສງົຜນົກະທບົຕ່ໍທີ່ ຢູ່ທໍາມະຊາດ ແຕ່ສົ່ ງຜນົດ ີ NPAs. ເຖງິ

ແນວໃດກໍ່ ຕາມ ມນັຈະສົ່ ງຜນົກະທບົເຫຼກັໜອ້ຍຕ່ໍໄລຍະ

ການສາ້ງໂຄງການ ໃນ ECOP ແລະ ຮ່າງ EMPS ໃຫແ້ກ່ 

ESMF ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັແຜນການນ າໃຊດ້ນິ ແລະ ການາ

ສໍາລະ ທນຶພດັທະນາໃນໝູ່ ບາ້ນ ອງີຕາມການປະຕບິດັຕາມ

ສນັຍາປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ້

ປ່າ OP/BP4.36 ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກ່ຽວຂອ້ງພຽງແຕ່ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ NPA. ບນັດາ

ກດິຈະກໍາທີ່ ກ່ວຂອ້ງປ່ຽນມາເປັນການຄຸມ້ຄອງຂອງເຂດ

ປ່າໄມ ້NPAs (ແຜນການຄຸມ້ຄອງການເງນິ NPA) ຊຶ່ ງອາດ
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ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍສດິ ແລະ ສະຫວດັດຂີອງຄນົ ແລະ ການນໍາ

ໃຊປ່້າໄມ ້( MPS)ຊຶ່ ງຖກືນ ິຍາມໃນວກັທ ີ3 ຮບັປະກນັວ່າ

ແຜນຄຸມ້ຄອງ NPA ຈະມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ບ່ໍ

ສົ່ ງຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍປ່າໄມ.້ ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ມນັຈະສົ່ ງຜນົ

ກະທບົເຫຼກັໜອ້ຍຕ່ໍໄລຍະການສາ້ງໂຄງການ ໃນ ECOP 

ແລະ ຮ່າງ EMPS ໃຫແ້ກ່ ESMF ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ

ແຜນການນໍາໃຊດ້ນິ ແລະ ການາສໍາລະ ທນຶພດັທະນາໃນໝູ່

ບາ້ນ ອງີຕາມການປະຕບິດັຕາມສນັຍາປົກປັກຮກັສາປ່າໄມ ້

ການຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດື OP     4.09 ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກ່ຽວຂອ້ງພຽງແຕ່ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ NPA. ໂຄງ ການນີຈ້ະ

ບ່ໍໃຫເ້ງນິຊືຢ້າຂາ້ສດັຕູພດືທີ່ ລະບຸໃນນະໂຍ ບາຍນີ.້ ເຖງິ

ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ NPAs 

ແມ່ນສາມາດໃຫທ້ນຶແກ່ຊຸມຊນົ. ຜນົກະທບົອາດມເີຫຼກັ

ໜອ້ຍ ໂດຍການໃຊ ້PMP ໃຫແ້ກ່ ESMF 

ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ OP/BP     4.10 ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກ່ຽວຂອ້ງພຽງແຕ່ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ NPA. ຫຼາຍໂຄງການ

ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຊນົເຜົ່ າ ພາຍ

ໃຕ ້OP/BP 4.10. ຕວົຢ່າງ: ເຜົ່ າໂມງ້, ຈະໝຸ, ມຽນ, ມາ

ກອງ, ບລູ ແລະ ອື່ ນໆທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດ NE-PL ແລະ  

NNT NPAs ພວກເຂາົຖວ່ືາເປັນຊນົເຜົ່ າທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົໃນ ສປປ ລາວ ຕ່ໍກບັການດໍາລງົຊວີດິຂອງພວກເຂາົທີ່

ອງີໃສ່ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຊນົເຜົ່ າເຫຼົ່ ານີຈ້ະ

ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ໂດຍການປຶກ ສາຫາລ ື

ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົພາຍໃຕ ້CEF. 

ແຫ່ຼງວດັທະນາທໍາຕວົຈງິ OP/BP     

4.11 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກ່ຽວຂອ້ງພຽງແຕ່ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ NPA. ໂຄງ ການຈະບ່ໍ

ສົ່ ງຜນົກະທບົແກ່ປະຫວດັສາດ, ວດັທະນາທໍາ, ບູຮານນະ

ສະຖານ, ສາດສະໜາ ແລະ ຄຸນຄ່າສະເພາະດາ້ນທໍາມະຊາດ

ຂອງປະເທດ ແລະ ຂອງຂງົເຂດ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມໂຄງການ

ຈະລວມເອາົຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ ເຊັ່ ນ: ເຜົ່ າໂມງ້, ມຽນ, ລາວ

ໄຕ ້ແລະ ຂະໝຸ. ເຊິ່ ງຖກືຈາໍກດັທາງດາ້ນຈາໍນວນ ເຊັ່ ນ 

ສຸສານ ບ່ອນສະກະລະບູຊາ ໃນພືນ້ທີ່ ຂອງໂຄງການ ຈະຖກື

ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ. ຊນົເຜົ່ າເຫຼົ່ ານີຈ້ະໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ໂດຍການປຶກສາຫາລ ືແລະ 

ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົພາຍໃຕ ້ESMF ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ຂອງ NPA. 

ການຖກືຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານແບບບ່ໍສະ

ໝກັໃຈ OP/BP      

4.12 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກ່ຽວຂອ້ງພຽງແຕ່ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ NPA. ປະຊາ ຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຈະໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ບບຍຍືນຍງົ

ຫຼາຍຂືນ້ ເຊັ່ ນດຽວກບັການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການໃນ

ຊວີດິານການເປັນຢູ່. ເຖງິແນວ ໃດກໍ່ ຕາມການສູນເສຍຮູບ

ແບບການດໍາລງົຊ ີວດິແມ່ນຫຼກີລຽ້ງບ່ໍໄດ ້ເພາະການ

ປ່ຽນແປງຖິ່ ນຖານ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິອາດຈະໃຊເ້ວລາ

ຍາວໃນການປັບຕວົ. ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍປົກປັກຮກັສາ
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ປ່າໄມຈ້ະບ່ໍສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົທີ່

ອາໃສຢູ່ເຂດໂຄງການ. ອງີຕາມ OP/BP 4.12 ຄວາມສູນ

ເສຍຈາກການປ່ຽນແປງການດໍາລງົຊວີດິ ຕອ້ງຖກືຫຸຼດ ຜ່ອນ

ໃນ CAPs. ໂຄງການຈະບ່ໍລວມການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ແຕ່

ຈະສະໜອງທີ່ ດນິ ແລະ ສິ່ ງປູກສາ້ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫ.້ ຢູ່ໃນຂອບວຽກນີ ້ CEF ຖກືພດັທະນາຂືນ້

ເພື່ ອແກໄ້ຂຜນົກະທບົທາງລບົຂອງປະຊາຊນົໃນການເຂົາ້ເຖງິ

ເຂດປົກປອ້ງ. RPF ໄດສ້າ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ໃນ

ການຈາໍກດັການໃຫທ້ີ່ ດນິ REF ຖກືຄດັຕດິໃນCEF. ໃນ

ຫວ່າງໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫາກມກີານຮຽກຮອ້ງໃຫທ້ີ່

ດນິ RAP ຈະຖກືປະຕບິດັໃນທຸກຈດິຈາໍກໍາ. 

ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ ອ OP/BP      

4.37 

ບ່ໍຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ 

 

ໂຄງການວ່າດຍ້ເຂດທາງນໍາ້ສາກນົ 

OP/BP      

7.50 

ບ່ໍຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ 

 

ໂຄງການໃນພືນ້ທີ່ ມຄີວາມຂດັແຍ່ງ 

OP/BP      

7.60 

ບ່ໍຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ 

 

 

3.2 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປ້ອງກນັ 

ເອກະສານນີແ້ມ່ນ ESMF ສໍາລບັໂຄງການ PAW ຊຶ່ ງຈະນໍາໃຊໄ້ດກ້ບັທຸກໂຄງການຍ່ອຍ. ESMF ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອໃຫຄ້ າ

ແນະນໍາແຜນການ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງ, ເມອືງ ທມິງານ  

PAW, ທີ່ ປຶກສາ, ພະນກັງານຂັນ້ບາ້ນ, ເອກະຊນົ, ພາກລດັ ແລະ ສະ ມາຊກິ ໃນຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ.  

ESMF ຈະມສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນກດິຈະກໍາການຄດັເລອືກ, ການອະນຸມດັ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປະເມນີຜນົ. 

ESMF ຈະທບົທວນຂັນ້ຕອນ ແລະ ແຜນວຽກການປອ້ງກນັ ລວມທງັການຄຸມ້ຄອງການໃຫຄໍ້າປຶກສາໃນການາລງົທນຶ ໂດຍ

ທະນາຄານໂລກ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົ. ໂຄງການຍ່ອຍຕອ້ງກ່ຽວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການຊວີດິການເປັນຢູ່, 

ລະບບົນໍາ້ ເພື່ ອນໍາໃຊໃ້ນຊນົະປະທານ, ການພດັທະນາກະສກິໍາ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ພະນກັງານໂຄງການ ຈະຮບັຜດິຊອບ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງ ESMF  ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງທາງ

ດາ້ນເອກະສານ ເພື່ ອມຫທ້ະນາຄານໂລກທບົທວບຄນື. ເອກະສານຈະຖກືປັບປຸງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບການ ແລະ ຂອບ

ເຂດຂອງກດິຈະກໍາໂດຍການປະສານສມົທບົຢ່າງໃກສ້ດິກບັທະນາຄານໂລກ ແລະ ESMF ຖາ້ຈາໍເປັນ. 

3.3 ການກວດການປ້ອງກນັຂອງໂຄງການຍ່ອຍ 

ພາກທ ີ2.6 ອະທບິາຍຂັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ. 

ອງີຕາມບດົແນະນໍາຂອງ ESMS ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການຍ່ອຍ SDAs ຈະລເິລີມ້ການປອ້ງກນັ ແລະ ການທບົທວນ

ແຜນການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ ທຸກໂຄງການຍ່ອຍ NPA ຈະຕອ້ງເລີມ້ການປອ້ງກນັທີ່ ມໃີນພາກ 3.1 ໂຄງການຍ່ອຍອື່ ນໆ

ອາດເລີມ້ OP 4.10 ວ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົສະພາບແວດລອ້ມ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ບ່ໍແມ່ນ  NPA ບດົສະເໜ ີ

ຈະຖກືຢັງ້ຢືນໂດຍ EPF ແລະ ແກໄ້ຂໂດຍທມີງານທະນາຄານໂລກ ຫຼງັຈາກ SDA ກະກຽມບດົໂຄງກາານຍ່ອຍ ຫາກການ
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ປອ້ງກນັໄດຖ້ກືເລີມ້ SDA ຈະກະກຽມ EMP ເຊິ່ ງຕອ້ງການການປຶກສາຫາລກ່ືອນ ບ່ໍພຽງແຕ່ກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແຕ່

ຍງັກບັຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. EMP ຈະອະທບິາຍຂັນ້ຕອນ ແລະ ເອກະສານ ແລະ ຄດັຕດິໃຫຫ້ອ້ງການເມອືງ ແລະ 

ແຂວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.ໂຄງຮ່າງຂອງ EMP ຢູ່ໃນເອກະສານຄດັຕດິທ ີ5. 

ຮູບແບບຂໍມູ້ນ NPA ໄດຖ້ກືພດັທະນາເພື່ ອເພີມ້ທະວກີານເກບັກໍາຂໍມູ້ນໃຫໄ້ດຕ້າມເວລາ. ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອປຽບທຽບຕວົ

ເລກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສົ່ ງໃຫສ້ອງ NPAs ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນສໍາລບັ SIA ໂຄງຮ່າງຂໍມູ້ນ NPA ມໃີນ

ເອກະສານຄດັຕດິ5. 

ການສະເໜຂີອງ EMP ຈະຖກືຄດັຕດິໃນບດົສເໜຂີອງໂຄງການຍ່ອຍ ເຊິ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະເມນີໂດຍ EPF, 

ອະນຸຍາດໂດຍ TTC ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອະນຸມດັໂດຍ ຄະນະບໍລຫິານງານ EPF. 

4. ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທບົຂອງໂຄງການ. 

ESMF ຈະແກໄ້ຂບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ອາດເກດີຂືນ້ຈາກໂຄງການຍ່ອຍຫຼກືດິຈະກໍາອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ກດິຈະ ກໍາຈະລວມ

ມ ີ(a) ປ່າໄມ,້ ເຂດນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການກໍານດົ ຂອງ NPAs, (b) ການພດັທະນາການໍາລງົຊວີດິ, (c) ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ

ຂະໜາດນອ້ຍ, (d) ເພີມ້ການເຂົາ້ເຖງິປ່າໄມ,້ (e) ຟືນຈາກປ່າ, (f) ການພດັທະນາທ່ອງທ່ຽວແບບທ າມະຊາດ, (g)ການນໍາ

ໃຊຢ້າຂາ້ສດັຕູພດື, (h) ໂອກາດໃນການພບົແຫ່ຼງວດັທະນາທໍາ.(i) ການແນະນໍານະໂຍບາຍ ຫຼ ືການຝຶກອບົຮມົ ທີ່ ກງົກນັຂາ້ມ

ກບັກດົໝາຍປອ້ງກນັ ຫຼ ືມາດຕະຖານ ທງັໝດົໂຄງການຍ່ອຍຈະແກໄ້ຂບນັຫາ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ຊຶ່ ໄດສ້ະຫຸຼບຢູ່ໃນ

ນີໂ້ດຍການກະກຽມຂອງ EMP 

4.1 ການກໍານດົຂງົເຂດ NPAs  

ເພື່ ອບນັລຸເປ້ົາໝາຍການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ ແລະ ປົກປອ້ງສດັປ່າ ແລະ ທີ່ ຢູ່ທາງທໍາມະຊາດ. ອງີ

ຕາມກດົໝາຍປ່າໄມໂ້ຄງການຍ່ອຍຈະປະຕບິດັຂອບເຂດ NPA ໃນພືຮ້ທີ່ ປົກປອ້ງທງັໝດົ ແລະ ການນໍາໃຊຫຼ້າຍຮູບແບບ

ຂອງພືນ້ທີ່  ແລະ ພືນ້ທີ່ ບາ້ນ ອງີການກໍານດົຕວົຈງິ. 

ວດັຖຸປະສງົເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຂດັແຍ່ງເຊິ່ ງເຮດັໃຫກ້ດິຈະກໍາລາ້ຊາ້ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັປ່າໄມ,້ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການກໍາ

ນດົຂອບເຂດຂອງ NPA. 

ບນັຫາ ຜູລ້ເິລີມ້ (ທະນາຄານໂລກ) ສະຫຸຼບການປ້ອງກນັ 

ການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ

ໃນລະດບັ NPA 

 

ການປະເມນີຜນົສະພາບແວດລອ້ມ 

(4.01) 

ປ່າໄມ ້(4.36)  

ທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ(4.04) 

ການຍກົຍາ້ຍແບບບ່ໍສະໜກັໃຈ (OP 

4.12) 

ຂງົເຂດປະຕບິດັຕາມລະບຽບຂອງປະເທດ ວ່າ

ດວ້ຍ PAs 

ຂງົເຂດຮກັສາດນິຢ່າງພຽງພໍສໍາລບັຄວາມປອດ

ໄພດາ້ນສະບຽງອາຫານຕ່ໍຄວົເຮອືນ 

ຂງົເຂດທີ່ ກາ້ວໄປເຖງິກາານເສລ ີແລະ ການຕດິຕ່ໍ

ພວົພນັ 

ຂງົເຂດຖກືນໍາສະເໜໃີນແຜນທີ່ ຂອງໝູ່ ບາ້ນ 

ຂງົເຂດແຜນທີ່  ທີ່ ໃຊຄ້ດັຕດິໃນແຜນວຽກ

ປະຕບິດັ ຊຸມຊນົ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົການປົກປັກ

ຮກັສາ 

ຂັນ້ຕອນການຈດັແບ່ງເຂດ ເພື່ ອຮບັປະດກນັທງັ

ໝດົໝູ່ ບາ້ນ ພາຍໃນ NPAs ແມ່ນໄດຖ້ກືປຶກສາ

ຫາລ.ື  

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລວ່ືາດວ້ຍກາານກໍາ ນດົທີ່

ຕອ້ງກະກຽມ ແລະ ແລກປ່ຽນກບັຊຸມຊນົ. 
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ການຍກົເວັນ້ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງການເຂົາ້

ຫາພືນ້ທີ່  NPA ເພື່ ອເຈລະຈາກບັຊຸມຊນົ ແລະ 

ໃຫທ້າງອອກຢ່າງເໝາະສມົ. 

 

ການຫຸຼດຜ່ອນຂອງຜົນກະທບົ 

ມາດຕະກາານຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົໄດຖ້ກືລະບຸ CEF ຄວນຖກືໃຊກ່້ອນ CAPs ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາລຸ່ມນີ:້ 

• ການນໍາໃຊຂ້ງົເຂດທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມຄ້ວນປະຕບິດັຕາມລະບຽບການຂອງປະເທດ ວ່າດວ້ຍການປົກປອ້ງຂງົເຂດ, 

ລະບຽບການທີ່ ຖກືອະນຸມດັ ແລະ ຂໍ ້ແນະນໍາຕ່າງໆສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງNPA. 

• ຂັນ້ຕອນການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ຄວນຖກືອະນະມດັ ແລະ ບດົແນະນໍາ ປະຈບຸນັ ສໍາລບັການວາງແຜນການນໍາ

ໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. 

• ເຂດປ່າໄມ ້ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ຄວນແນໃສ່ຮບັປະກນັໃຫມ້ພີືນ້ທີ່ ພຽງພໍ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການຂອງຄວາມປອດໄພສະບຽງອາຫານຕ່ໍຄວົເຮອືນ ທີ່ ກ່ຽວພນັເຖງິ ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ເຕກັນກິ. 

• ຂັນ້ຕອນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້ຄວນບ່ໍມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍ, ການແຈງ້ໃຫຮູ້ ້ແລະ ສາ້ງຄະນະບໍລ ິຫານງານຊຸມຊນົ 

ສະໜບັສະໜນູຜ່ານຂັນ້ຕອນຂອງ CEF. 

• ຂໍຕ້ກົລງົທງັໝດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂງົເຂດປ່າໄມ ້ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ຄວນຖກືດຫນັດ ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ 

ແລະ ກໍານດົໄວໃ້ນແຜນທີ່  ທີ່ ສາມາດຊື່ ສານໃຫໝູ້່ ບາ້ນ ໃນຮູບແບບທີ່ ສອດຄ່ອງກບັວດັທະ ນາທໍາ ແລະ ພາສາ

ທອ້ງຖິ່ ນ. 

• ຂໍຕ້ກົລງົທງັໝດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂງົເຂດປ່າໄມ ້ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ຄວນຖກືຄດັຕດິໃນແຜນປະຕບິດັວຽກໃນ

ຊຸມຊນົ 

• ຂັນ້ຕອນການກໍານດົຄວນຮບັປະກນັວ່າທຸກໝູ່ ບາ້ນ ໃນ NPA ແມ່ນສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລ.ື 

• ບດົບນັທກຶຂອງການປຶກສາຫາລທືີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກໍານດົເຂດແດນ ຄວນຖກືກະກຽມ ແລະ ເຜຍີແຜ່ສູ່ຊຸມຊນົ 

ໃນຮູບແບບທີ່ ສອດຄ່ອງກບັວດັທະນາທໍາ ແລະ ພາສາທອ້ງຖິ່ ນ. 

• ການຍກົເວັນ້ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງການເຂົາ້ຫາພືນ້ທີ່  NPA ເພື່ ອເຈລະຈາກບັຊຸມຊນົ ແລະ ໃຫທ້າງອອກ

ຢ່າງເໝາະສມົ. 

 

4.2 ການເພີມ້ການກວດກາ 

ອງົປະກອບຕນົຕ່ໍຂອງໂຄງການ PAWແມ່ນການປັບປຸງກາານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຕາ້ນການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ ແລະ ໄມ.້ ຄຽງຄູ່

ກບັກດິຈະກໍາອື່ ນໆ ເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານກວດກາປ່າໄມ ້ຈະຖກືໃຊໃ້ນເຂດ NPA ຊຶ່ ງຈະຖກືເອາົໃຈໃສ່ໂດຍຜູຄ້າ້ສດັປ່າ, ນກັລາ້ສດັ 

ແລະ ພວກລກັລອບ. ດໍາລດັນາຍດົລດັຖະມນົຕ ີເລກທ ີ111/ນຍ ວ່າດວ້ຍການກໍານດົທີ່ ຕັງ້ທາງດາ້ນພູມສນັຖານຂອງພືນ້ທີ່

ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າພືນ້ທີ່ ຍຸດທະສາດຂອງການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຖກືຄຸມ້ຄອງທີ່ ສອດຄ່ອງກບັແຜນຍຸດ

ທະສາດການປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ. ດໍາລດັລະບຸເຂດພູມມສິນັຖານໂດຍເມອືງ ແລະ ແຂວງ ສໍາລບັເຂດສະໜບັສະໜນູຍຸດທະ

ສາດ ແລະ ເຂດການທະຫານ; ແລະ ໄດກ້ໍານດົເອາົ 15  km ຂອງເຂດແນວຊາຍແດນຈາກຊາຍແດນແຫ່ງຊາດລວມທງັເຂດ

ປອ້ງກນັພາຍໃນແຫ່ງຊາດ. 

 

ວຖຸັປະສງົ  

ເພື່ ອຮບັປະກນັການກວດກາໃນເຂດ NPA ບ່ໍໄດຮບັຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ອາໄສຂອງສດັປ່າ ແລະ ພກືພນັທີ່ ໃກສູ້ນພນັ ໂດຍ

ປາດສະຈາກການປະນປີະນອມຕ່ໍກບັການເພີມ້ຂືນ້ຂອງ ໄມຟື້ນ. 

ບນັຫາ ຜູລ້ເິລີມ້ (ທະນາຄານໂລກ) ສະຫຸຼບການປ້ອງກນັ 

ເພີມ້ການລາດຕະເວນ ປ່າໄມ ້(4.36)  ຂງົເຂດປະຕບິດັຕາມລະບຽບຂອງປະເທດ ວ່າ
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 ທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ(4.04) 

 

ດວ້ຍ Pas 

ເສັນ້ທາງໃໝ່ອງີຕາມການພຈິາລະນາການຕັງ້ຈດຸ

ຍາມປະຕບິດັຕາມອານຸສນັຍາ ສິ່ ງ ແວດລອ້ມ 

ແລະ ຍກົຍາ້ຍຫຼງັຈາກໃຊແ້ລວ້. 

ສະຖານທີ່ ຂອງຈດຸກວດຫຼກີລຽ້ງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງ

ສດັປ່າ. 

ຄຸມ້ຄອງໄຟລາມປ່າຈາກຈດຸກວດກາ 

ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ປະຖມົນເິທດໃຫ ້

ພະນັກັງານປ່າໄມ ້

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລວ່ືາດວ້ຍກາານກໍາ ນດົທີ່

ຕອ້ງກະກຽມ ແລະ ແລກປ່ຽນກບັຊຸມຊນົ. 

ການຍກົເວັນ້ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງການເຂົາ້

ຫາພືນ້ທີ່  NPA ເພື່ ອເຈລະຈາກບັຊຸມຊນົ ແລະ 

ໃຫທ້າງອອກຢ່າງເໝາະສມົ. 

 

ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທບົ 

• ໜ່ວຍລາດຕະເວນສາ້ງຕັງ້ຈດຸກວດໃໝ່ ອງີຕາມຫຼກັຖານຈດຸກວດທີ່ ພຈິາລະນາແລວ້. 

• ການດງັໄຟຂອງຈລຸາດຕະເວນຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ໃນການຄວບຄຸມໄຟ. 

• ຈາໍນວນພະນກັງານຂອງປ່າໄມແ້ມ່ນຕອ້ງເໝາະສມົ ເພື່ ອບ່ໍໃຫຫຼ້າຍເກນີໄປ. 

• ສະຖານທີ່ ຈດຸກວດຄວນຄໍາໜຶ່ ງເຖງິ ພືນ້ທີ່  ແລະ ບ່ອນອາໄສຂອງສດັ 

• ຕອ້ງມກີານຄຸມ້ຄອງໄຟໃນຈດຸກວດໃຫດ.ີ 

• ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ປະຖມນເິທດພະນກັງານປ່າໄມ ້ທີ່ ກ່ຽວກບັການດໍາລງົຊວີດິຂອງສດັ ການຄຸມ້ຄອງຂີ ້

ເຫຍືອ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງໄຟລາມປ່າ. 

• ເອາົໃຈໃສ່ສກຶສາຄົນ້ຄວ້າດໍາລດັ ເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງກາຊໍາ້ຊອ້ນ. ສະເໜໃີຫກ້ະຊວງປອ້ງກນັປະເທດໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ການປະສານງານກບັທະຫານທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍການ 

ແລກປ່ຽນ ແລະ ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ຂໍຄ້ວາມຮ່ວມມຈືາກພວກເຂາົ. 

4.3 ການພັດທະນາການດໍາລງົຊວີດິ. 

ກດິຈະກໍາຂອງການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ໂດຍຂອງການແາດນໍາໄປສູ່ຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຕ່ໍາ ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກບັ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຄງການ ກດິຈະກໍາການພດັທະນາທີ່ ຖກືສະໜບັສະໜນູໂດຍຂອງການຈະແມ່ນການປັບປຸງກະສກິໍາ

ຂະໜາດນອ້ຍ, ຊນົລະປະທານຂະໜາດນອ້ຍ, ປັບປຸງເສັນ້ທາງ, ການພດັທະນາການລຽ້ງສດັ ແລະ ການສະໜອງນໍາ້. ການ

ເກບັກ່ຽວຜະລດິຕະພນັຈາກປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົອາດລວມເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່. 

ວດັຖຸປະສງົ 

ວດັຖຸປະສງົລວມຂອງໂຄງການຈະຫຼກີລ່ຽງ ຫຼ ືຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍປ່າໄມ,້ ຊວີະນານາພນັ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິ

ໃນທໍາມະຊາດຂອງສດັ. 

 

ບນັຫາ ຜູລ້ເິລີມ້ (ທະນາຄານໂລກ) ສະຫຸຼບການປ້ອງກນັ 

ການພດັທະນາການດໍາລງົ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍ ການນໍາໃຊຂ້ັນ້ຕອນ CEF ເພື່ ອຊອກຫາທາງ
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ຊວີດິ 

 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ (4.01)  

ປ່າໄມ ້(4.36)  

ທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ(4.04) 

ການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານແບບບ່ໍສະໝກັ

ໃຈ (OP4.12) 

ເລອືກຂອງການພດັທະນາການດໍາລງົຊວີດິ 

ສໍາລບັການລຽ້ງສດັທີ່ ຕດິພນັກບັກດິຈະກໍາການ

ດໍາລງົຊວີດິ ຈະເຮດັການສໍາຫຼວດ, ປະເມນີຕວົ

ເລອືກຫຼາຍທາງ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າຈະບ່ໍເພີມ້

ຄວາມກດົດນັໃຫ ້PA. 

ສໍາລບັການປະເມນີການເກບັກ່ຽວ NTFPs 

ແລະ ການສະເໜຂໍີກ້ໍານດົວ່າດວ້ຍການເກບັກູ ້

ແບບຍນືຍງົ ໂດຍຜ່ານການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ 

ແລະ ການເຝິກອບົຮມົ. 

ສໍາລບັການກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍ

ເຊັ່ ນການວາງທ່ໍນໍາ້, ເຂື່ ອນຂະໜາດນອ້ຍ, ການ

ບໍາລຸງຮກັສາຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ອື່ ນໆ. 

MPM ຄວນປະຕບິດັຕາມທີ່ ຖກືຮຽກຮອ້ງ (ເບິ່ ງ

ພາກ 5.7) 

ໂອກາດຄົນ້ພບົບນັດາຂັນ້ຕອນຕ່າງໆຕາມທີ່ ຖກື

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ (ເບິ່ ງພາກ 5.8) 

 

ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທບົ 

ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົໄດຖ້ກືລະບຸ. ໃນກໍລະນສ່ີວນໃຫຍ່, ບນັຫາສງັຄມົແມ່ນມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງຫຼາຍກວ່າ. 

CEF ຄວາມຖກືນໍາໃຊກ່້ອນເພື່ ອກະກຽມ CAPs ໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົລຸ່ມນີ:້ 

• ນໍາໃຊຂ້ັນ້ຕອນ CEF ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ຕວົເລອືກຂອງການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ ເຊິ່ ງມຜີນົກະທບົໜອ້ຍທີ່ ສຸດຕ່ໍ

ສະພາບແວດລອ້ມ (ເບິ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ 2 ຂອງ CEF). 

• ສໍາລບັການລຽ້ງສດັທີ່ ຕດິພນັກບັການດໍາລງົຊວີດິ ແມ່ນເຮດັການສໍາຫຼວດເພື່ ອລະບຸຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສດັລຽ້ງ 

ເຊັ່ ນ: ພືນ້ທີ່ ຫຍາ້ທີ່ ມຕີາມລະດູການ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າການລຽ້ງສດັຈະບ່ໍສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍພືນ້ທີ່ ຂອງໂຄງການ. 

ນອກຈາກນັນ້, ການປະເມນີຜນົຍງັເນັນ້ໃສການສາ້ງຄອກສດັ, ການແຜ່ພນັ ແລະ ການຮກັສາຄວາມສະອາດ. 

• ສໍາລບັ NTFPs ແມ່ນປະເມນີໃນຂງົເຂດທີ່ ມກີານປົກປັກຮກັສາສູງ, ປະຕບິດັການສໍາຫຼວດດາ້ນຊວີະນານາພນັ, 

ການເກບັກູ ້ແລະ ການສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ເຝິກອບົຮມົກ່ຽວກບັການເກບັກູແ້ບບຍນືຍງົ. ສາ້ງຄວາມຮບັຮູໃ້ນ

ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເພື່ ອການລຽ້ງຊບີ ແລະ ເພື່ ອການຄາ້. 

• ສໍາລບັການລຽ້ງສດັທີ່ ນອນຢູ່ໃນການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງນອ້ຍ ແລະ ການວາງທ່ໍ ໃຫນໍ້າໃຊ ້ PAW ເພື່ ອສກຶ

ສາຜນົກະທບົໜອ້ຍທີ່ ສຸດທີ່ ຈະເກດີຂືນ້ຈາກໂຄງການຕ່ໍກໍາມະກອນ ແລະ ສິ່ ງປູກສາ້ງ. 

• ພອ້ມກນັນັນ້, PMP ແລະ ໂອກາດໃນການຊອກຫາບນັດາຂັນ້ຕອນຄວນປະຕບິດັຕາມການຮຽກຮອ້ງ. 

 

4.4 ການພັດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນອ້ຍ 

ໂຄງການຈະບ່ໍໃຫເ້ງນິຊ່ວຍເຫຼອືກໍາມະກອນການລງົທນຶພາຍໃນ. ການກໍ່ ສາ້ງຂະໜາດນອ້ຍເຊັ່ ນ: ສິ່ ງປູກສາ້ງ, ຮາ້ນ ແລະ ໂຄງ

ສາ້ງ ເຊິ່ ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການບໍຫານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາອາດຖກືໃຫທ້ນຶ

ຊ່ວຍເຫຼອື. ຜນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມຈະມໜີອ້ຍ, ຊົ່ ວຄາວ, ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຖກືຫຸຼດຜ່ອນດວ້ຍມາດຕະການຕ່າງໆ

ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມໂຄງການຍ່ອຍ. ECOP ຈະຖກືເພີມ້ເຕມີເຂົາ້ໃນກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ເອກະສານ

ສນັຍາ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 ສະໜອງມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ່ໍວຽກງານພາຍໃນ ແລະ ECOPs. 
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ບາງໂຄງການຍ່ອຍຈະສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ NPA. ໂຄງການຍ່ອຍດັ່ ງກ່າວຈະພະຍາຍາມເພື່ ອຈະຫຼກີລ່ຽງທຸກຮູບ

ແບບຂອງການກໍ່ ສາ້ງ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ເພື່ ອບນັລຸວດັຖຸປະສງົຂອງໂຄງການເພື່ ອຕາ້ນກບັການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ ແລະ ການຄາ້

ໄມ,້ ຊຸກຍູກ້ານສາ້ງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ ນໆ. ແຕ່ບາງການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນອ້ຍແມ່ນມຄີວາມ

ຈາໍເປັນ ແຕ່ຕອ້ງມຈີດຸກວດກາໃນເຂດ NPA, ຕັງ້ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພດັທະນາການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ປອດໄພໃຫນ້ກັທ່ອງ

ທ່ຽວ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ວດັຖຸປະສງົ 

ບນັຫາ ຜູລ້ເິລີມ້ (ທະນາຄານໂລກ) ສະຫຸຼບການປ້ອງກນັ 

ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງ

ລ່າງຂະໜາດນອ້ຍ 

 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ (4.01)  

ປ່າໄມ ້(4.36)  

ທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ(4.04) 

ການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານແບບບ່ໍສະໝກັ

ໃຈ (OP4.12) 

ທຸກການສະເໜຂີອງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂະໜາດ

ນອ້ຍຈະຖກືທບົທວນເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ 

PAW ສໍາລບັລາຍການທີ່ ເກອືດຫາ້ມ. 

ທງັໝດົຂອງການສະໜອງຂອງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ

ຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງມທືີ່ ມໃີນ ເອກະສານຄດັຕດິ 2 

ແລະ 3 ຂອງ ESMF. 

ຖາ້ທີ່ ດນິຈາໍຕອ້ງຖກືຍດຶ, ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂອບ

ນະໂຍບາຍການແກໄ້ຂການຍກົຍາ້ຍ ທີ່ ມໃີນ

ເອກະສານຄດັຕດິ 1 ຂອງ CEF. 

 

ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທບົ 

ທງັໝດົຄໍາສະເໜສໍີາລບັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນອ້ຍ ຄວນຖກືທບົທວນໂດຍນໍາໃຊ ້PAW. ສໍາລບັໂຄງລ່າງ

ພືນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍຕອ້ງປະຕບິດັຕາມມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ ສໍາລບັວຽກຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຕ່ໍກບັສິ່ ງປູກ

ສາ້ງຂະໜາດນອ້ຍ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ECOPs ໄດຖ້ກືສະໜອງ ແລະ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມທີ່ ຖກືຮຽກຮອ້ງ. 

4.5 ກດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 

ຈດຸປະສງົຂອງການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດແມ່ນເພື່ ອສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫທ້ອ້ງຖີ່ ນ ແລະ ການເງນິແບບຍນືຍງັສໍາລບັການ

ຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ປອ້ງກນັ. ຮ່ວງເງນິຂອງໂຄງການ  PAW ຈະຖກືນໍາໃຊເ້ພື່ ອສໍາຮອງຕ່ໍການລງົທນຶທີ່ ມຢູ່ີໃນຂະແໜງການທ່ອງ

ທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະ ຂງົເຂດທີ່ ໃກຄ້ຽງກບັ NPAs. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ເຂດພູພຽງເປັນເຂດທີ່ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ການເປັນເມນີ

ຜນົກະທບົດາ້ນລບົທີ່ ຕອ້ງການການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ. 

ວດັຖຸປະສງົ 

ເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງຜນົກະທບົທາງລບົບ່ໍວ່າທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມຂອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ຊວີະນານາພນັ, NTFPs ທີ່ ເກດີຈາກ

ກດິຈະກໍາເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ. 

 

 

ບນັຫາ ຜູລ້ເິລີມ້ (ທະນາຄານໂລກ) ສະຫຸຼບການປ້ອງກນັ 

ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າຜດິກດົ

ໝາຍ 

 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ (4.01)  

ປ່າໄມ ້(4.36)  

ທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ(4.04) 

ປະເມນີພືນ້ຖານໂຄງລ່າງສໍາລບັການທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ການກໍານດົກດົລະບຽບຂະແໜງການທ່ອງ

ທ່ຽວທີ່ ເໝາະສມົ 

ປະເມນີຜນົກະທບົຂອງການເພີມ້ຂືນ້ຂອງນກັ
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 ທ່ອງທ່ຽວ 

ຮບັປະກນັສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຖກືສະເໜບ່ໍີມີ

ຄວາມຕ່ໍພືນ້ທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຂອງທໍາມະຊາດ 

ປະຕບິດັການເຝິກອບົຮມົໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖີ່ ນ

ທີ່ ຢູ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 

ຮບັປະກນັເຕັນ້ນກັທ່ອງທ່ຽວມສີນັຍາລກັ, ການ

ຈດັສນັຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ອຸປະກອນຄຸມ້ຄອງໄຟໄໝ.້ 

ສະໜອງການປະຖມົນເິທດ ແລະ ສະຫຸຼບຫຍໍໃ້ຫ ້

ນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍກບັ NPA. 

ນໍາໃຊຂ້ັນ້ຕອນ ECOP ຫາກທນຶການ

ຊ່ວຍເຫຼອືຕໍ່ໍຊຸມຊນົຖກືນໍາໃຊໃ້ນການພດັທະນາ

ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ.  

 

ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທບົ 

• ປະເມນີພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ມໃີຫແ້ກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອອກກດົລະບຽບແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເໝາະສມົ. 

• ປະເມນີຜນົກະທບົຂອງການເພີມ້ຂືນ້ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງໄມຟື້ນຈາກເຂດ NPA, ການ

ເກບັກ່ຽວເພີມ້ຂືນ້ຂອງ NTFPs, ຫຼ ືໝາກໄມປ່້າ, ຢາພືນ້ເມອືງ ແລະ ອື່ ນໆສໍາລບັການບໍລໂິພກ ແລະ ຂາຍ. 

• ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດຂອງພືນ້ທີ່ ປ່າໄມທ້ອ້ງຖິ່ ນເຊັ່ ນ: ໄມປ່້ອງ, NTFP - ທີ່ ຄວົເຮອືນໄດຜ້ະລດິຂືນ້ໃຫນ້ກັ

ທ່ອງທ່ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການເກບັກ່ຽວທີ່ ບ່ໍຍນືຍງົ. 

• ປະເມນີສະຖານທີ່ ທ່ຽວຊມົຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຮບັປະກນັສະຖານທີ່ ເຫຼົ່ ານັນ້ບ່ໍອ່ອນໄຫວສໍາລບັການດໍາລງົ

ຊວີດິຂອງສດັປ່າ. 

• ເຮດັການວເິຄາະຕາມລະດູການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຮ່ວມງານ ແລະ ຮອບວຽນການຂະຫຍາຍພນັຂອງແນວ

ພນັສດັ ແລະ ພດື ເພື່ ອດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວ. 

• ສາ້ງການເຝິກອບົຮມົໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕ່ໍກບັ

ຜນົກະທບົທາງລບົຂອງການທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ແຫ່ຼງປ່າໄມ.້  

• ຮບັປະກນັເຕັນ້ນກັທ່ອງທ່ຽວມສີນັຍາລກັ, ການຈດັສນັຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ອຸປະກອນຄຸມ້ຄອງໄຟໄໝ.້ 

• ສະໜອງການປະຖມົນເິທດ ແລະ ສະຫຸຼບຫຍໍໃ້ຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍກບັ NPA. 

• ນໍາໃຊ ້ECOP ສໍາລບັທຸກໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຈະຖກືສາ້ງຂືນ້ໂດຍໂຄງການ. 

 

4.6 ການເພີມ້ຂືນ້ຂອງການລກັລອບ ແລະ ການຕດັໄມຜ້ິດກດົໝາຍຈາກຖະໜົນ ແລະ ທາງໃນຊຸມຊນົ 

ບ່ໍມໂີຄງການກໍ່ ສາ້ງຖະໜນົໃດທີ່ ຖກືວາງແຜນໃນໂຄງການນີ.້ ແຕ່ມພີຽງເສັນ້ທາງທີ່ ໃຊສໍ້າລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຫາຢູ່ທໍາ

ກນິຂອງປະຊາຊນົເທົ່ ານັນ້ທີ່ ອາດຖກືບໍາລຸງຮກັສາພາຍໃຕ ້NPA. ການລ່າສດັທີ່ ມຸ່ງເພື່ ອການຄາ້ແມ່ນຜດິກບັກດົໝາຍປົກປອ້ງ

ສດັປ່າ ແລະ ການຄາ້ສດັປ່າ. ຖະໜນົ ແລະ ທາງເດນີໃນປ່າອາດຖກືພດັທະນາໃຫສໍ້າເລດັເພື່ ອເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງຕະຫຼາດ ແລະ 

ແຫ່ຼງການລ່າສດັປ່າ ແລະ ໄມທ່້ອນ ບ່ອນເຊິ່ ງຖະໜນົ ແລະ ທາງຍ່າງໄດຖ້ກືຍກົລະດບັໄດຖ້ກືຍາ້ຍໄປສະຖານທີ່ ໃໝ່.  

ວດັຖຸປະສງົ 

ເພື່ ອວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນການເຂົາ້ເຖງິພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນບ່ໍໃຫເ້ປັນການເພີມ້ໂອກາດໃຫກ້ານ

ຄາ້ຂາຍສດັປ່າ ຫຼ ືການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍພາຍໃນເຂດໂຄງການ NPA. 

ບນັຫາ ຜູລ້ເິລີມ້ (ທະນາຄານໂລກ) ສະຫຸຼບການປ້ອງກນັ 
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ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າຜດິກດົ

ໝາຍ 

 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ (4.01)  

ປ່າໄມ ້(4.36)  

ທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ(4.04) 

 

ຈາໍກດັການພດັທະນາເສັນ້ທາງ ແລະ ທາງຍ່າງເຂົາ້

ໄປໃນພືນ້ທີ່ ບ່ອນທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງ. 

ຫຼກີລ່ຽງການເປີດທາງຍ່າງເຊິ່ ງສາມາດຖກືໃຊໃ້ນ

ການຂນົສົ່ ງອຸປະກອນຕ່າງໆຖາ້ພືນ້ທີ່ ມຫຼີກັຖານ

ຂອງຄວາມສ່ຽງ. 

ຫຼກີລ່ຽງການພດັທະນາຕາໜ່າງເສັນ້ທາງທຸກ

ຊະນດິ ຫຼ ືໃກເ້ຂດທີ່ໄດຖ້ກືລະບຸ HCV1-6. 

ຮບັປະກນັວ່າສນັຍາປົກປັກຮກັສາໄດຖ້ກືເຊນັ

ກ່ອນການຊືຂ້າຍທຸກອຸປະກອນເຊິ່ ງອາດນໍາໃຊ ້

ໃນການຂນົສົ່ ງ NTFPs, ສດັປ່າ ຫຼ ືໄມທ່້ອນ 

ເຊິ່ ງເປັນພາກໜຶ່ ງຂອງທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືຊຸມຊນົ

ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ CAP. 

ນໍາໃຊລ້ະບບົການປະເມນີຜນົກະທບົທາງລບົ

ສໍາລບັການພດັທະນາຖະໜນົ ແລະ ທາງເດນີໃໝ່ 

(ເບິ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ 2 ຂອງ ESMF) ແລະ 

ຕາຕະລາງ 3 ລຸ່ມນີ.້ 

ນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນຈາກການສໍາຫຼວດວ່າດວ້ຍການທບົ

ທວນຄວາມສ່ຽງປະຈາໍປີ, ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝ

າຍ ແລະ ລາຍງານການຄົນ້ພບົ ໃຫກ້ມົກວດກາ

ປ່າໄມ ້ແລະ ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ໃຊພ້າບຖ່າຍຈາກດາວທຽມທຸກໆ 3 ປີ, ທບົ

ທວນພືນ້ທີ່ ປົກຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ ້ແລະ ລາຍງານຜນົ

ໃຫກ້ມົກວດກາປ່າໄມ ້ແລະ ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ສາ້ງ ແລະ ຮກັສາສາຍພວົພນັກບັອງົການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ປະສານສມົທບົຕ່ໍກບັບນັຫາທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ NPA. 

ປະເມນີການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນທນຶຮອນແກ່ຊຸມຊນົ

ຜ່ານຂັນ້ຕອນການກວດກາໂຄງການ (ເບິ່ ງ

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 CEF). 

 

ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທບົ 

• ຫຼກີລ່ຽງການເຂົາ້ເຖງິສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ບ່ໍຈາໍເປັນ. 

• ຈາໍກດັການພດັທະນາເຄອືຄ່າຍຖະໜນົ ແລະ ການກໍ່ ສາ້ງທີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັການພດັທະນາຊິວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມ

ຊນົ. 

• ປະຕບິດັຕາມການປະເມນີຜນົກະທບົ ແລະ ໂຄງການຂັນ້ຕອນການກວດກາ ແລະ ຕາຕະລາງ 3 ລຸ່ມນີ,້ ບ່ອນເຊິ່ ງ

ເສັນ້ທາງທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການພດັທະນາ. 

• ຫຼງັຈາກການທບົທວນບດົສະເໜກີານປະເມນີຜນົຊວີະນານາພນັ, ການປະຕບິດັຢ່າງເຕມັສ່ວນຂອງສນັຍາແມ່ນຖກື

ໃຫກ້ານແນະນໍາ ເຊິ່ ງອາດກວດເອາົການຈາໍກດັບາງຄຸນລກັສະນະຂອງພືນ້ທີ່ . 
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ໃນໄລຍະເວລາການກະກຽມ ESMF, ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການອອກແບບຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ສະຖານທີ່ ຂອງຖະໜນົໃ

ໝ່, ທາງຍ່າງໃນສອງ NPAs ທີ່ ຖກືເລອືກຍງັບ່ໍທນັຖກືສະຫຸຼບ. ຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີຈ້ະຖກືປັບປຸງເປັນດັ່ ງພາກໜຶ່ ງຂອງການວາງແຜນ 

ແລະ ໄລຍະການໃຫຄໍ້າປຶກສາ. ຕາຕະລາງ 3 ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຄຸນລກັສະນະຕົນ້ຕໍຂອງພືນ້ທີ່ ທີ່ ຖກືລະບຸວ່າ

ຮບັປະກນັການພຈິາລະນາພເິສດສໍາລບັການປົກປັກຮກັສາ/ປອ້ງກນັ. 

ຕາຕະລາງ 2: ການຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິດວ້ຍຖະໜນົຫາບາງພືນ້ທີ່ ສະເພາະ (ຂໍມູ້ນຈາກ MAF, 2010) 

ຄຸນລກັສະນະຂອງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ ການຕອບຮບັຂອງພືນ້ທີ່  ບຸລມິະສດິ 

ທາງໄຫຼຂອງບ່ໍແຮ່ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ ແລະ ທາງຍ່າງ ສູງຫຼາຍ 

ໜອງ ແລະ ບງຶທໍາມະຊາດແບບຄງົທີ່  ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ ແລະ ທາງຍ່າງ ສູງຫຼາຍ 

ໜອງ ແລະ ບງຶທໍາມະຊາດຕາມລະດູການ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ ແລະ ທາງຍ່າງ ສູງ 

ໜອງ ແລະ ບງຶທໍາມະຊາດໃນປ່າໄມ ້(ຄງົທີ່  

ຫຼ ືຕາມລະດູການ) 

ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ ແລະ ທາງຍ່າງ ສູງຫຼາຍ 

ທົ່ ງຫຍາ້ຕາມລະດູການ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ ແລະ ທາງຍ່າງ ສູງຫຼາຍ 

ຖໍາ້ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ ແລະ ທາງຍ່າງໄປຫາຖໍາ້; ບ່ໍມອຸີປະກອນເຂົາ້

ໄປໃນຖໍາ້; ບ່ໍມທີາງເຂົາ້ 

ປານກາງ 

ເຂດຫນີນອ້ຍທີ່ ໃກຈາກຫນີໃຫຍ່ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ ແລະ ທາງຍ່າງ; ບ່ໍມເີຄື່ ອງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ 

ສູງ 

ຕົນ້ໄມໃ້ຫຍ່ທີ່ ມຮີງັນກົ ບ່ໍມກີານເອາົນກົ, ຮບັນກົ ຫຼ ືໄຂ່ ປານກາງ 

ເຂດຫນີໃຫ່ຍ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ ແລະ ທາງຍ່າງ ປານກາງ 

ປ່າໃນພືນ້ທີ່ ຕ່ໍາ (4+ km2ໃກຈ້າກ) ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ ແລະ ທາງຍ່າງ ສູງຫຼາຍ 

ພືນ້ທີ່ ທີ່ ມພີືນ້ທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ (25+ km2), 

ເດນີທາງຫຼາຍກວ່າເຄີ່ ງມືຈ້າກໝູ່ ບາ້ນ, ທາງ

ຖະໜນົ ຫຼ ືທາງນໍາ້ 

ບ່ໍມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ໄປໃນເຂດ ຫຼ ືໃຊເ້ວລາ ½ ມືໃ້ນການເຂົາ້

ເຖງິ 

ສູງຫຼາຍ 

ເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ ຫຼ ືທາງຍ່າງ ບ່ໍມກີານອະທບິາຍສະພາບຂອງ

ປ່າວ່າເປັນປ່າສະຫງວນ ຫຼ ືປອ້ງກນັ 

ສູງຫຼາຍ 

 

4.7 ການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື 

ເຖງິວ່າການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືໃນໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການຊຸກຍູເ້ມື່ ອມວີທິແີກໄ້ຂຕາມທໍາມະ 

ຊາດທີ່ ສາມາດເຮດັໄດ,້ ຕອ້ງມກີານຫລກີລຽ້ງບ່ໍໃຫບ້າ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜອງທນຶໃນການຂະຫຍາຍກະສກິໍາແບບນີ.້  

ຈດຸປະສງົເປ້ົາໝາຍ 

ແນ່ໃສ່ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ ້ແລະ ຂຶນ້ກບັການຄວບຄຸມສດັຕູພດືທີ່ ບ່ໍມລີກັສະນະທາງຊວີະພາບ. ຈດຸສຸມຕົນ້ຕໍຂອງ ການ

ຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດືຈະບ່ໍຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງມຊີວີດິທງັໝດົແຕ່ຄຸມ້ຄອງສະເພາະສດັຕູ ແລະ ພະຍາດຂອງພດືທີ່ ອາດກະທບົດາ້ນ ລບົຕ່ໍ

ປ່າໄມ,້ ທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້.  

ບນັຫາ ການຊຸກຍູຈ້າກທະນາຄານ

ໂລກ 

ສງັລວມການປອ້ງກນັ 
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ການນໍາໃຊຢ້າປາບ

ສດັຕູພດື ແລະ ປຸຍທີ່

ບ່ໍຖກືຕອ້ງອາດ ເປັນ

ອນັຕະລາຍຕ່ໍມະນຸດ, 

ຊວີະນາໆພນັ ແລະ 

ສິ່ ງ ແວດລອ້ມ. 

ການຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດື 

(OP.4.09) 

ຫລກີລຽ້ງການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືໃນທຸກກໍລະນ.ີ 

ກໍານດົບາ້ນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ພູມສນັຖານປ່າໄມ.້ 

ກວດບນັຊຫີວງຫາ້ມ ແລະ ຂັນ້ຕອນການເລອືກເຟັນ້ໂຄງ ການ

ສໍາລບັອງົປະກອບຍ່ອຍ. 

ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດືແບບເຊື່ ອມສານທີ່ ນໍາໃຊຢ້າປາບ ສດັຕູ

ພດື. 

ຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສະໜອງເຄື່ ອງມຄືວາມປອດໄພໃຫ ້ບາ້ນ.  

ກວດສອບສານພດິ ແລະ ການປົນເປ້ືອນ.  

 

ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

ໂຄງການຈະໝນູໃຊລ້ະບຽບຫຼກັການໃນການຄວບຄຸມຢາປາບສດັຕູພດືເລກທ ີ 2860/ກກປ, ສປປ ລາວ ປະກາດໃຊໃ້ນວນັ 

ທ ີ 10/02/2010. ລະບຽບຫຼກັການແມ່ນເປັນເຄື່ ອງມທືີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຕດິຕາມກດິຈະກໍາທີ່ ຕດິພນັກບັຢາປາບສດັຕູພດືເຊັ່ ນ: 

ການນໍາເຂົາ້, ການສົ່ ງອອກ, ການຂນົສົ່ ງຜ່ານ, ການຄາ້ ແລະ ການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື.  

ບນັດາທາງເລອືກໃນການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືຄວນພຈິາລະນາ:  

• ການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບພອ້ມທງັມກີານຝຶກອບົຮມົ, ການກໍານດົຫຍາ້ ແລະ ລງົກວດ 

ສະໜາມ. 

• ການແນະນໍາພນັປູກ ແລະ ຕົນ້ໄມໃ້ນສວນປູກ. 

• ການນໍາໃຊພ້ດືທີ່ ທນົຕ່ໍສດັຕູພດື. 

• ຊຸກຍູ ້ແລະ ນໍາໃຊທ້າງເລອືກເຊັ່ ນ: ແມງໄມ,້ ນກົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຮກັສາສດັຕູທໍາມະຊາດຂອງສດັຕູພດືໂດຍການສາ້ງແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ສໍາຄນັ. 

ຖາ້ການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືຮບັປະກນັເຖງິຄໍາແນະນໍາທີ່ ຈດັໃຫເ້ພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມເຊັ່ ນ:  

• ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານໃຫນໍ້າໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື. 

• ທບົທວນຄໍາແນະນໍາຂອງຜູຜ້ະລດິໃນການນໍາໃຊສ້ານເຄມສູີງສຸດ. 

• ໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືອງີຕາມມາດຖານ. 

• ຫລກີລຽ້ງການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືທີ່ ຫາ້ມໂດຍອງົການອານາໄມໂລກ. 

• ຫລກີລຽ້ງການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືທີ່ ຕກົຢູ່ໃນໝວດທີ່  ສອງ. 

• ຫລກີລຽ້ງການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືທີ່ ນອນໃນບນັຊຂີອງສະຕອກໂຮມ. 

• ນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືທີ່ ມກີານຂຶນ້ທະບຽນເທົ່ ານັນ້. 

• ນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືທີ່ ມມີາດຕະຖານສາກນົ. 

• ເລອືກເຕກັໂນໂລຢີໃນການນໍາໃຊ.້ 

• ບໍາລຸງຮກັສາເຄື່ ອງມໃືນການໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື. 

• ສາ້ງຕັງ້ເຂດທີ່ ເປັນບ່ອນກນັຊນົໃຫຊ້ບັພະຍາກອນນໍາ້. 

• ຫລກີລຽ້ງການໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືທເີປັນບນັຫາຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ເພື່ ອປອ້ງກນັ, ຫຸຼດຜ່ອນ ຫຼ ືຄວບຄຸມການປົນເປ້ືອນຂອງດນິ, ນໍາ້ບາດານ ຫຼ ືນໍາ້ໜາ້ດນິ, ທີ່ ອາດເກດີຈາກອຸບດັຕເິຫດໃນເວລາ 

ຂນົສົ່ ງ, ປະສມົ ແລະ ເກບັມຽ້ນ, ຢາປາບສດັຕູພດືຄວນອງີໃສ່ຄໍາແນະນໍາ ໃນບດົແນະນໍາຂອງ FAO. 



28 
 

 

4.8 ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ 

ກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການຍ່ອຍອາດກວມເອາົຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອຖທືີ່  

ສົ່ ງຜນົຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ. ຕວົຢ່າງ: ການສາ້ງແລວທາງຍ່າງເພື່ ອເຝ້ົາຍາມໃນເຂດພືນ້ທີ່ ໃໝ່ອາດໄປທບັກບັ 

ທາດເກົ່ າແກ່.  

ຈດຸປະສງົເປ້ົາໝາຍ 

ຊ່ວຍໃນການອານຸລກັຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ຫລກີລຽ້ງການເກດີຄວາມເສຍຫາຍ.  

Issue World Bank trigger(s) Safeguard Response Summary 

Loss, damage, 
theft, of physical 
cultural resources 
from project 
related activities 

Physical Cultural Resources 
(OP.4.11)  

Negative Checklist and Project Screening 
Procedures for all sub component projects. 

Evaluations of cultural and archaeological 
significants to be undertaken as part of ESMF 
chance find procedure  

ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

ວທິທີົ່ ວໄປແມ່ນການສາ້ງມາດຕະການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົເພື່ ອຊ່ວຍໃນການອະນຸລກັ ແລະ ຫລກີລຽ້ງຄວາມ 

ເສຍຫາຍ. ໃນບາງກໍລະນ,ີ ອາດຕອ້ງການກດິຈະກໍາທີ່ ອອກແບບເພື່ ອອານຸລກັສິ່ ງດັ່ ງກ່າວ. 

ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ່ໍວດັທະນະທໍາ, ຂັນ້ຕອນການຊອກຫາໂອກາດແມ່ນ:  

• ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາຈາກກດິຈະກໍາໂຄງການ.  

• ຮບັປະກນັບນັດາວດັຖຸບູຮານໄດຮ້ບັການບນັທກຶ ແລະ ລາຍງານ. 

ຫອ້ງທີ່  1: ຂັນ້ຕອນຊອກຫາທາງເລອືກ 

 

 

 

4.9 ບດົແນະນໍາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ.  

ຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການແມ່ນສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫໜ່້ວຍງານລດັໄດກ້ໍານດົບນັຫາການຄຸມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັໃນປ່າສະ 

ຫງວນ ແລະ ປອ້ງກນັຕາ້ນການລກັລອບຂາ້ສດັປ່າ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວໄດຈ້ດັສນັຊບັພະຍາກອນທີ່ ສໍາຄນັເພື່ ອຊ່ວຍສກຶສາປະຊາຊນົ 

ແລະ ລດັຖະກອນ.  

ຈດຸປະສງົເປ້ົາໝາຍ 

ເພື່ ອຫລກີລຽ້ງທີ່ ຫຼກັສູດການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງນະໂຍບາຍທີ່ ສະໜອງຄວາມຮູ ້ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັອາດບ່ໍ 

ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານການປອ້ງກນັຕາມຮດີຄອງປະເພນ,ີ ຄວນມກີານພຈິາລະນາຄ:ື  
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ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

• SDA ທີ່ ສະເໜກີານສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຈະຕອ້ງການເອກະສານທີ່ ບ່ໍເປັນບດົແນະນໍາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັ, ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

• ການປືກສາພາຍນອກທີ່ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ.  

5. ຜນົກະທບົພາຍນອກ  ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ ອາດເຮດັໄດ ້

ໂຄງການໄດສ້ະເໜກີານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກ. ຜນົກະທບົ 

ດັ່ ງກ່າວອາດແມ່ນ ກ) ການລວມບາ້ນເຂົາ້ກນັ, ຂ) ການກໍ່ ສາ້ງຫນົທາງ, ຄ) ການຄາ້ສດັປ່າທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ງ) ການຕດັໄມຜ້ດິ 

ກດົໝາຍ, ຈ) ໄຟໄໝປ່້າ, ສ) ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໄຮ່. 

5.1 ການລວມບາ້ນ 

ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ ມບີາ້ນ, ໄດມ້ກີານຕດິຕາມໂດຍໂຄງການນໍາ້ເທນີ 2. ການຕດິຕາມດັ່ ງກ່າວຈະສບືຕ່ໍຈນົຮອດທາ້ຍ 

2017. 

5.2 ຫນົທາງ ແລະ ການສໍາປະທານ 

ຖະໜນົແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງອາດຕດັຜ່ານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ ເປັນໄປຕາມລະບຽບວ່າດວ້ຍ EIA, ແລະ ໄດ ້

ຮບັໃບຢັງ້ຢືນຈາກກມົດັ່ ງກ່າວ.  

ຈດຸປະສງົເປ້ົາໝາຍ 

ສາ້ງໜ່ວຍງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ, ຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ ້ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫພ້າກລດັ. 

ຕາຕະລາງ 5: ການອະນຸຍາດສໍາປະທານ, ສງັລວມການປອ້ງກນັ 

 

 

ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

ອງີຕາມລະບຽບຂອງລດັ, ມຫຼີາຍເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໃຊໃ້ນການອະນຸມດັສໍາປະທານ.  

 

5.3 ການລກັລອບຄາ້ສດັປ່າ ແລະ ຕດັໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ 

ໂຄງການຍ່ອຍສ່ວນຫຼາຍມຜີນົກະທບົຕ່ໍການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການກໍານດົບນັຫາສດັປ່າ ແລະ ໄມທ້ີ່ ຜດິ 

ກດົໝາຍ. 

ຈດຸປະສົ່ ງເປ້ົາໝາຍ 

ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫສ້ະຖາບນັຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຕາ້ນການຄາ້ສດັປ່າ ແລະ ໄມ.້  
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ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

5.4 ໄຟໄໝປ່້າ 

ປະເພດຂອງປ່າທີ່ ຕັງ້ຢູ່ແມ່ນບ່ໍມກັເກດີໄຟໄໝປ່້າຕາມລະບບົນເິວດ (ມຄີວາມໜາແໜນ້ຂອງປ່າ) ຫຼ ືອາດມໄີຟໄໝປ່້າທີ່ ເປັນປັດ 

ໃຈຂອງລະບບົນເິວດ. 

ຈດຸປະສງົເປ້ົາໝາຍ 

ສາ້ງຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຫຸຼດຜ່ອນໄຟໄໜປ່້າທີ່ ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.  

ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

5.5 ການເຮດັໄຮ່ 

ການເຮດັໄຮ່ກວມເອາົການຕດັໄມ,້ ຈດູກບັທີ່  ແລະ ປູກພດືໃສ່ດນິທີ່ ມກີານບຸກເບກີ. 

ຈດຸປະສງົເປ້ົາໝາຍ 

ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫຊຸ້ມຊນົ ແລະ ມສີິ່ ງກະຕຸກຊຸກຍູເ້ພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການບຸກເບກີປ່າໄມ.້  

ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

ແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຈະຮບັປະກນັການນໍາໃຊທ້ີ່ ພຽງພໍມຄຸີນນະພາບ ແລະ ປະລມິານ.  

 

6. ການຄຸມ້ຄອງການປອ້ງກນັ 

6.1 ການເຊື່ ອມສານການປອ້ງກນັ 

ເອກະສານການປອ້ງກນັມສີາມສະບບັເຊັ່ ນ: ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ, ESMF ສະບບັນີ,້ ແລະ   CEF. ເປັນເອກະ 

ສານທີ່ ໃຊເ້ຊື່ ອມສານການປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົເພື່ ອໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ.  

ການປອ້ງກນັຈະເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນການອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍຜ່ານການເລອືກເຟັນ້ບນັຫາເພື່ ອການກະກຽມແຜນຄຸມ້ຄອງ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

6.2 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມການປອ້ງກນັ 

ຈດຸປະສງົຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມການປອ້ງກນັແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 

ກອບວຽກດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫມ້ປີະສດິຕຜິນົ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ESMF  ແລະ  CEF ທີ່ ເປັນແນວທາງ ແລະ ການສາ້ງຂດີ 

ຄວາມສາມາດທີ່ ເໝາະສມົໃຫຊຸ້ມຊນົ ແລະ ໜ່ວຍງານລດັ.  

ພາຍໃຕໂ້ຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ, ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມຈ້ະມຊ່ີຽວຊານຕ່າງປະເທດທີ່ ເຮດັວຽກສະ 

ເພາະການພດັທະນາ ແລະ ການປອ້ງກນັຊຸມຊນົ. ເມື່ ອບນັດາໂຄງການຍ່ອຍໄດຮ້ບັການເລີ່ ມຕົນ້, ຈະໄດມ້ກີານສາ້ງໂອກາດໃນ 

ການນໍາໃຊງ້ບົປະມານເພື່ ອຈາ້ງຊ່ຽວຊານພາຍໃນທີ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການຮບັຜດິຊອບການປອ້ງກນັຢູ່ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ. ຊ່ຽວ 

ຊານຈະຮບັຜດິຊອບການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ໃຫຄໍ້າແນະນໍາລວມ ແລະ ໃຫກ້ານປອ້ງກນັ. ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ 

ປະເມນີຜນົຂອງກອງທນຶ ແລະ ແຕ່ລະ SDA ຈະໃຫຄໍ້າແນະນໍາຕ່ໍການປອ້ງກນັ. ຊ່ຽວຊານຈະໃຫແ້ນວທາງການປອ້ງກນັ 

ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ຕື່ ມຂອບເຂດໜາ້ວຽກ. ການທບົທວນ CEF ແລະ CAP ຈະຮບັປະກນັເງ ື່ອນໄຂການປອ້ງກນັ 

ຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມ.  
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ແຜນວຽກຂອງໂຄງການຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງບນົພືນ້ຖານການລາຍງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົຈາກທະນາຄານ 

ໂລກທີ່ ຊຸກຍູໂ້ຄງການເຊັ່ ນ: SUPSFM, SUFORD, PRF, LEN, ແລະ ອື່ ນໆ. ໂຄງການຈະເຮດັການສກຶສາພເິສດຕ່ໍ 

ກບັການປືກສາຫາລທືີ່ ເປີດກວາ້ງ, ແຈງ້ລ່ວງໜາ້ ແລະ ໃຫຂໍ້ມູ້ນລະອຽດ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ໂດຍ

ສະເພາະກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ແລະ ແມ່ຍງິ, ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ອື່ ນໆ. ບດົບາດໃນຊຸມຊນົທີ່ ຮບັຜດິຊອບການຕດິຕາມ ຈະ

ໄດເ້ພີ່ ມທະວ.ີ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແມ່ນການປະສານງານກນັລະຫວ່າງກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມ, ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ແລະ ອື່ ນໆ ໂດຍສຸມໃສ່ການສາ້ງຄວາມສາມາດ.  

 

ການຕດິຕາມພາຍໃນຂອງບນັດາໂຄງການຍ່ອຍ 

ການຕດິຕາມດວ້ຍຕນົເອງຂອງບາ້ນຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ: ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນພາຍໃຕກ້ານຊຸກຍູ ້

ຈາກທມີງານໂຄງການກຸ່ມບາ້ນຈະຊ່ວຍໃຫຄໍ້າປືກສາ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້, ຜນົກະທບົ, ແລະ ປະສດິຕພິາບ 

ຂອງໂຄງການແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊນົຈະຈດັຂຶນ້ເປັນແຕ່ລະໄຕມາດ ເພື່ ອວເິຄາະເຖງິປະສດິຕພິາບຂອງ 

ໂຄງການ ແລະ ໃຫປ້ະຊາຊນົມຄໍີາແນະນໍາຕ່ໍທາງເລອືກ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຜນົກະທບົດາ້ນລບົ. ກອງປະຊຸມຈະປະເມນີລະ 

ດບັຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ການເປັນເຈົາ້ການຂອງປະຊາຊນົ. 

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມ: ໂຄງການຈະຈດັກອງປະຊຸມປະຈາໍປີຢູ່ຂັນ້ເມອືງທີ່ ມຜູີຕ້າງໜາ້ຈາກບາ້ນ 

ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຄະນະກໍາມະການ, ທີ່ ຈະນໍາສະເໜແີນວຄວາມຄດິຜ່ານຂະບວນການຕດິຕາມດວ້ຍຕນົເອງຂອງບາ້ນ. ຖາ້ 

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຄະນະກໍາມະການເປັນຜູຊ້າຍ, ຜູຕ້າງໜາ້ທີ່ ສອງຕອ້ງເປັນແມ່ຍງິ, ຫຼ ື ປ່ຽນແທນກນັ. ຖາ້ບາ້ນປະກອບມຫຼີາຍ 

ບາ້ນເຂົາ້ກນັ, ຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງມຜູີຕ້າງໜາ້ຈາກກຸ່ມໜຶ່ ງເຂົາ້ຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຢູ່ຂັນ້ບາ້ນຈະສບືຕ່ໍກອງປະຊຸມປະຈາໍປີຂັນ້ເມອືງ 

ໂດຍມກີານເຂົາ້ຮ່ວມຂອງໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັນ້ບາ້ນ.  

ກອງປະຊຸມຂັນ້ເມອືງຈະຈດັໂດຍ SDA ແລະ ຊຸກຍູໂ້ດຍທມີງານໂຄງການກຸ່ມບາ້ນພອ້ມທງັທີ່ ປືກສາທີ່ ປະຈາໍຢູ່ຂັນ້ບາ້ນ. ໃນ 

ເວລາທີ່ ມກີອງປະຊຸມ, ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກບາ້ນຈະໄດຮ້ບັການຊຸກຍູໃ້ຫແ້ລກປ່ຽນປະສບົການກບັໂຄງການ, ຄໍາແນະນໍາເພື່ ອການ 

ປັບປຸງ ແລະ ບນັຫາອື່ ນໆ.  

ການຕດິຕາມໂຄງການຍ່ອຍ: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຈະໄດຮ້ບັການຕດິຕາມຢ່າງເປັນປົກກະຕຈິາກທມີງານກຸ່ມບາ້ນ ແລະ SDA 

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ກະລຸນາເບິ່ ງກອບວຽກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ). ທີ່ ປືກສາຈະໄດຮ້ບັການວ່າຈາ້ງໂດຍໂຄງການ ແລະ ເຮດັ 

ວຽກຢູ່ຂັນ້ບາ້ນກະກຽມບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ໃຫຄໍ້າແນະນໍາຕ່ໍບນັຫາການປອ້ງກນັທີ່ ຈະຖກືບນັທກຶ 

ແລະ ທບົທວນໂດຍທະນາຄານໂລກ. EPF ຈະໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ແລະ ຕດິຕາມຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງຄັງ້ຕ່ໍປີ ແລະ ສາ້ງບດົລາຍງານປະ 

ຈາໍປີຂອງໂຄງການເພື່ ອສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກ. ບນັດາຕວົຊີວ້ດັກ່ຽວກບັໂຄງການມຄີ:ື  

• ງບົປະມານ ແລະ ກອບເວລາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

• ການຈດັຕັງ້ກດິຈະກໍາໂຄງການ (ປັດໃຈຂອງວຽກ) 

• ຄວາມສໍາເລດັຂອງໂຄງການ ໃນການສາ້ງທາງເລອືກນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິ (ຜນົ 

ໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົຂອງວຽກ) 

• ການປືກສາຫາລ ືແລະ ບນັຫາພົນ້ເດັ່ ນ 

• ຕດິຕາມຜນົປະໂຫຍດຈາກກດິຈະກໍາໂຄງການ 

6.4 ການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນ 

ຂໍມູ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
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ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຖ້ກືເກບັກໍາກ່ຽວກບັການປົກຫຸມ້ຂອງປ່າ. ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີຈະຖກືເກບັກໍາໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັ, ຊຶ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການຕດິຕາມເປັນປະຈາໍ ແລະ ເພື່ ອການອອກແບບແຜນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. ການສໍາຫຼວດ 

ເພີ່ ມເຕມີຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມຕອ້ງການ. 

• ການສໍາຫຼວດສດັປ່າທີ່ ອາໄສຢູ່ ແລະ ປະເມນີຄວາມສ່ຽງ 

• ລກັສະນະຂອງພູມສນັຖານລວມທງັແມ່ນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປາ 

• ລກັສະນະຂອງແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສຕົນ້ຕໍທີ່ ຕດິພນັກບັສາຍພນັຕົນ້ຕໍ 

• ພືນ້ທີ່ ສໍາປະທານ ແລະ ເຊົ່ າໃນປະຈບຸນັ ແລະ ອານາຄດົ 

• ການກໍານດົສດັປ່າ ແລະ ການປະເມນີຈາກພະນກັງານ ຫຼ ືການເຝ້ົາຍາມຂອງບາ້ນ 

• ການປະເມນີສະພາບການຄາ້ສດັປ່າຈາກການສໍາຫຼວດ 

• ການຂຸດຄົນ້ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ 

• ການປອ້ງກນັໄຟໄໝປ່້າໃນປະຈບຸນັຢູ່ບາ້ນເປ້ົາໝາຍທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ 

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ໂຄງການຍ່ອຍ, ມກີານສໍາຫຼວດຫຼາຍດາ້ນທີ່ ຈະຖກືຕດິຕາມການກະຈາຍຕວົ ແລະ ຄວາມອຸດມົສມົບູນ 

ຂອງພນັສດັປ່າ, ເພື່ ອປະເມນີ ແລະ ສາ້ງແຜນທີ່ ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.  

GIS  ແລະ ຂໍມູ້ນທາງເນືອ້ທີ່  

GIS ແລະ ແຜນທີ່ ຈະສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ ແລະ ການຕດິຕາມທີ່ ມປີະສດິຕຜິນົເຊັ່ ນ:  

• ຮູບຖ່າຍດາວທຽມປ່າສະຫງວນ ແລະ ພືນ້ທີ່ ໃກຄ້ຽງ 

• ແຜນທີ່ ນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງບາ້ນ ແລະ ການສາ້ງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 

• ທີ່ ຕັງ້ຂອງບາ້ນ ແລະ ຂອບເຂດການບໍລຫິານໃນປະຈບຸນັ 

• ການຈດັສນັພືນ້ທີ່ ສໍາປະທານໃນປະຈບຸນັ 

• ທີ່ ຕັງ້ຂອງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ ສະເໜເີພື່ ອພດັທະນາ 

• ການເກບັກໍາຂໍມູ້ນການປົກຫຸມ້ຂອງພດື 

ການລາຍງານສະພາບເຫດການຕ່າງໆ 

ສະພາບເຫດການທາງສິ່ ງແວດລອ້ມຄວນຖກືລາຍງານໃຫໄ້ວເທົ່ າທີ່ ຈະໄວໄດຕ່ໍ້ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ແລະ ຕ່ໍຄະນະກໍາມະການຂອງ 

ບາ້ນ. ສະພາບນີແ້ມ່ນຜນົກະທບົ ຫຼ ືອາດກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ ືຊຸມຊນົ, ຫຼ ືກດິຈະກໍາທີ່ ເປັນຜນົຈາກການລະເມດີນະໂຍ 

ບາຍ, ມາດຕະຖານ ຫຼ ືພນັທະໃນການປອ້ງກນັ. ທຸກເຫດການຄວນໄດຮ້ບັການລາຍງານ ໂດຍບ່ໍອງີໃສ່ຄວາມໜກັໜ່ວງຂອງ 

ເຫດການນັນ້. 

ການສື່ ສານຂອງ ESMF 

ເນືອ້ໃນຂອງ ESMF ຈະໄດຮ້ບັການສື່ ສານ ລະຫວ່າງພະນກັງານຂອງ EPF ແລະ ໃຫ ້SDA ກ່ອນຈະມຂໍີສ້ະເໜໂີຄງການ 

ຍ່ອຍສາມາດຮ່າງຂຶນ້ ແລະ ບນັດາກດິຈະກໍາທີ່ ຈະຖກືບນັຈເຸຂົາ້ໃນແຜນງານ. ພອ້ມກນັນັນ້, ກອບວຽກຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ໃນສງັຄມົຈະມໃີຫສ້ະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດ. ເອກະສານຈະມໃີຫຂ້ະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມພ້ອ້ມທງັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປັນພາສາລາວ.  

ກນົໄກແກໄ້ຂບນັດາຂໍຂ້ອ້ງໃຈ 

ບນັດາຂໍຂ້ອ້ງໃຈຕດິພນັກບັບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ເກດີຈາກກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຜ່ານຂັນ້ຕອນສີ່ ບາດ 

ກາ້ວ. ບດົແນະນໍາລາຍລະອຽດສໍາລບັກນົໄກນີຈ້ະບນັຈເຸຂົາ້ໃນກອບວຽກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ໄດຮ້ບັການສື່  
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ສານກບັຊຸມຊນົໃນເວລາສາ້ງແຜນການເພື່ ອກດິຈະກໍາໂຄງການທງັໝດົ. ກນົໄກແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈທາງສິ່ ງແວດລອ້ມແມ່ນອງີໃສ່ 

ຫຼກັການຕົນ້ຕໍທີ່ ຈະປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ, ຮບັປະກນັເຖງິການກໍານດົຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫ ້

ທນັເວລາ ແລະ ອງີໃສ່ນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງລດັຖະບານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ.  

 

ການກວດສອບ ແລະ ການທບົທວນຄນື 

ໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົຈະໄດຮ້ບັການກວດສອບພາຍໃນຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິໂດຍຊ່ຽວຊານ, ເພື່ ອປະເມນີ: 

• ຄວາມເໝາະສມົຂອງກອບວຽກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ, ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ແລະ 

ແຜນຄຸມ້ຄອງ) ເພື່ ອການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ ໃນປະຈບຸນັ 

• ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ປະຊາຊນົກ່ຽວກບັ CEF, 

ESMF, ແລະ EMP ຕ່ໍຂັນ້ຕອນການປອ້ງກນັ. 

• ຄະນະກໍາມະການຂອງບາ້ນຈະບນັທກຶບນັຫາການປອ້ງກນັທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

• ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກທີ່ ຜູຈ້ດັການ, ຜູຮ້ບັເໝາົ ແລະ ພະນກັງານຈາກຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນຜູເ້ຮດັ 

• ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ ພຽງພໍໃນການເຮດັ CEF, ESMF ແລະ EMP 

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງບດົລາຍງານການກວດສອບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈະນໍາສະເໜໃີຫ ້EPF ແລະ SDA ເປັນບດົລາຍງານປະຈາໍປີ. 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແບບຮ່ວມມກືນັຈະເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນ ESMF ແລະ CEF  ຕາມຄວາມຕອ້ງການ.  

ຕາຕະລາງ 3: ເງ ື່ອນໄຂການລາຍງານ ESMF 

Target Action Responsibility Schedule 

Maintain an up-to-
date ESMF 

Review and update ESMF, 
and submit revisions to EPF 
and World Bank for approval 

WMPA and PAMU Annual 

Communication 
structures between 
Project and GoL in 
place 

DFRM to develop procedures 
and schedule for coordination 
and reporting 

WMPA and PAMU Prior to 
implementation 

Meet reporting 
requirements 

Prepare quarterly reports WMPA and PAMU Bi-annual 

Prepare ad-hoc reports  WMPA and PAMU As required 

 

ງບົປະມານສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ຕາຕະລາງ 4: ງບົປະມານໃຊໃ້ນການປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ (ຫວົໜ່ວຍ: 000 ໂດລາ) 

  Year 

Issue Safeguards activity Comment 2014 2015 2016 2017 2018 

 

1. Illegal Wildlife Trade 

  Limit new road 
developments and 

On-going consultations 6 6 6 5 2 
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  Year 

Issue Safeguards activity Comment 2014 2015 2016 2017 2018 

 

road/track upgrades 

  

Avoid road network 
development of any kind in 
or near key landscape 
features identified as HCV1-6 

  
Negative Checklist and 
Project Screening Procedures 

  

Compliance with various GoL 
laws and regulations relating 
to forestry developments 

  

Village situational monitoring 
with results shared with law 
enforcement agencies and 
line departments 

  
Biodiversity Assessment Establish baseline and 

monitor 
20 10 10 5 3 

  Satellite images Purchase 10 10 5 10 4 

  
Satellite image analysis and 
reporting  

Purchase 
  5 5 5 4 

2. Illegal Logging 

  

Annual assessment using 
satellite imagery to evaluate 
forest cover loss. 

Integrate with DoFI 
enforcement 10 10 10 10 

  

 

Hold quarterly multi-
jurisdictional workshop or 
meetings with the various 
responsible agencies  

No specific budget 
required but meeting 
outcomes may require 
extra activities and 
projects that require 
funding. Budget is 
contingency only 

5 5 5 5 

 

  

NPA demarcation and 
signage  

Signage can be funded 
through village 
development grants or 
other project specific 
grants mechanism. 

2 2 2 2 2 

  

Village livelihood grants  Use Project Screening 
and Negative Checklist in 
EMP.  2 3 3 2 

3. Concession Granting 

  
Strengthening government 
institutions and policies 

 
2 2 2 2 2 
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  Year 

Issue Safeguards activity Comment 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Consultations 

  

Signage for NPA and 
livelihood development 
areas. 

Funding part of 
subcomponent project 
budget. Use of negative 
checklist and project 
screening processes will 
assist project proponent 
in determining 
concession risk level. 

2 2 2 2 2 

4.  Fire control 

  

Document fire and 
management practices 

Dissemination of 
material through 
standard extension 
avenues  

2 2 2 1 1 

  

Discuss fire management 
with local villages through 
situational analysis.  

On-going consultations  
2 2 2 1 1 

5.  Manage forest encroachment from shifting cultivation 

 

Land use planning to ensure 
adequate land is available for 
food production. 

Standard safeguards 
administration, and land 
use planning 

2 4 4 3 1 

 

Village development grants 
targeted towards having 
livelihoods less reliant on 
shifting cultivation 

Target village livelihood 
development grants 

2 3 3 1 1 

6.  Safeguards Management 

 
Safeguards Manager Project environmental 

safeguard manager  
30 30 30 30 30 

 Safeguards Training  10 20 20 20 10 

 
Safeguards Monitoring / 
Evaluation 

All PAW implementers 
various requirements 15 25 25 20 10 

  Sub Total US $ 120 140 140 125 75 

  Total Budget US $         $600 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ຂັນ້ຕອນການເລອືກເຟັນ້ບນັຫາການປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມແບບເຊື່ ອມສານ 

ເຄື່ ອງມກືານເລອືກເຟັນ້ບນັຫາການປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມແບບເຊື່ ອມສານ ຖກືນໍາໃຊເ້ພື່ ອປະເມນີຜນົບນັດາບດົສະເໜໂີຄງ 

ການທຽບໃສ່ເງ ື່ອນໄຂການປອ້ງກນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ໂຄງການທງັໝດົຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂການປອ້ງກນັຂອງລດັຖະ 

ບານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ, ຊຶ່ ງຕອ້ງບນັຈເຸຂົາ້ໄປໃນບດົສະເໜໂີຄງການ. 

ການເລອືກເຟັນ້ທໍາອດິແມ່ນເພື່ ອປະເມນີໂຄງການທຽບໃສ່ກດິຈະກໍາຫວງຫາ້ມໃນບນັຊຫີາ້ມເຮດັກດິຈະກໍາ. ທຸກໆໂຄງການທີ່  

ມລີາຍການຫວງຫາ້ມຈະຖກືປະຕເິສດ, ສິ່ ງນີຈ້ະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານທບົທວນວທິຂີອງໂຄງການ ແລະ ໃຫຍ້ນືໂຄງການຄນື 

ອກີ. ເມື່ ອໂຄງການບ່ໍບນັຈໃຸນບນັຊລີາຍຊື່ ຫາ້ມເຮດັຕາມຄວາມສ່ຽງທີ່ ທຽບໃສ່ມາດຖານທີ່ ກໍານດົໃນຕາຕະລາງຄວາມສ່ຽງ. 

ຕາຕະລາງ ຈະໃຊຄໍ້ານຍິາມກວາ້ງຂວາງເປັນຕວົຊີວ້ດັຜນົກະທບົທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້. ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ແມ່ນອງີໃສ່ລະດບັ ແລະ 

ຂະໜາດທີ່  "ບ່ໍແມ່ນທງັໝດົ" ຈນົຮອດ "ທີ່ ແນ່ນອນ", ຈນົຮອດ "ຫາຍະນະ". ຖາ້ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ຈະເກດີຜນົກະທບົແບບ 

ຫາຍະນະ, ໂຄງການຈະຖກືປະຕເິສດ.  

ຕາຕະລາງ ທີ່ ກໍານດົລະດບັຄວາມສ່ຽງ: A1, A2 ຫຼ ື  A3, ແຕ່ລະໆດບັຈະມກີານປອ້ງກນັ. ລະດບັຄວາມສ່ຽງໃນຕາຕະລາງ 

ຈະເປັນເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄໍາຖາມໃຫໂ້ຄງການຕອ້ງໄດຕ້ື່ ມຄໍາຄດິເຫນັ, ພາຍໃຕກ້ານຊຸກຍູຈ້າກໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ 

ສດັປ່າ.  

ເພື່ ອເຮດັໃຫຂ້ັນ້ຕອນການເລອືກເຟັນ້ງ່າຍຂຶນ້, ຈະມກີານສາ້ງບດົແນະນໍາ ແລະ ບນັຈເຸອາົຄູ່ມຝຶືກອບົຮມົກອບວຽກການມ ີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົພອ້ມທງັຕວົຢ່າງ. ຂັນ້ຕອນຂອງການເລອືກເຟັນ້ຈະໄດຮ້ບັການທດົລອງ ແລະ ປັບຕວົໃຫເ້ໝາະສມົ 

ຕາມສະພາບໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ພາສາ. 

ຕາຕະລາງ 5: ຕາຕະລາງຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເກດີຜນົ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ.້  

 CONSEQUENCE (Impact) 
LIKELIHOOD Insignificant Moderate Major  Catastrophic 

Almost certain/certain A1 A3 A3 Negative 
checklist 

Likely A1 A2 A3 Negative 
checklist 

Unlikely or not at all A1 A2 A3 Negative 
checklist 

 CONSEQUENCE (Impact) 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ບນັຊລີາຍການກດິຈະກໍາທີ່ ຕອ້ງການ ແລະ ໂຄງການທີ່ ຖກືຫາ້ມ 

ໂຄງການຈະຊຸກຍູກ້ດິຈະກໍາທງັໝດົໃນລະດບັຊຸມຊນົຜ່ານຂັນ້ຕອນກອບວຽກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຕາມການ 

ຕກົລງົໃນ CAP. ຈດຸປະສງົລວມຂອງກດິຈະກໍາແມ່ນເພື່ ອປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ຮກັສາສດັປ່າ ແລະ ສົ່ ງເສມີຊ ີ

ວດິການເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີຶນ້. CEF ແລະ  CAP ຈະໃຫລ້າຍລະອຽດສະເພາະພືນ້ທີ່ ຂອງກດິຈະກໍາທງັໝດົທີ່ ເປັນບນັຊກີດິຈະກໍາ 

ທີ່ ຕອ້ງການຜ່ານການປືກສາຫາລລືວມຢູ່ໃນ CAP. 

ບາດກາ້ວ 1 ຂອງການເລອືກເຟັນ້: ບນັຊກີດິຈະກໍາທີ່ ຫາ້ມ 

ການປະເມນີ ແລະ ການທບົທວນສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນຂັນ້ຕອນທີ່ ສໍາຄນັຂອງການປອ້ງກນັ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຂັນ້ຕອນ 

ຮບັຮອງ ຫຼ ືປະເມນີໂຄງການຍ່ອຍ. ການປະເມນີໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງກດິຈະກໍາໄດຖ້ກືເລອືກເຟັນ້ຜ່ານບນັຊລີາຍການທີ່ ຫາ້ມປະ 

ຕບິດັ. ການປະເມນີຈະວເິຄາະຖາ້ການລງົທນຶມຄີວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການລະເມດີໜຶ່ ງ ຫຼ ື ຫຼາຍກວ່າກດິຈະກໍາທີ່ ຫາ້ມ. ຖາ້ໂຄງ 

ການທີ່ ຖກືສະເໜນີອນຢູ່ໃນບນັຊຫີາ້ມ, ໂຄງການຈະບ່ໍຖກືອະນຸມດັ ແລະ ຕອ້ງຍນືໃໝ່ເພື່ ອການຮບັຮອງ.  

ບາດກາ້ວ 2 ຂອງການເລອືກເຟັນ້: ການກໍານດົບນັຫາການປອ້ງກນັ ແລະ ການກະກຽມມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

ຖາ້ກໍາມະການປະເມນີມຄີວາມພໍໃຈຕ່ໍ ບນັຊລີາຍການຫາ້ມປະຕບິດັ, ບດົສະເໜໂີຄງການຈະເຂົາ້ໄປບາດກາ້ວທີ່ ສອງເພື່ ອກໍາ 

ນດົບນັຫາການປອ້ງກນັ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ເໝາະສມົ.  

ບາດກາ້ວ 3 ຂອງການເລອືກເຟັນ້: ການບນັທກຶເອກະສານ ແລະ ເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນການປອ້ງກນັ 

ການບນັທກຶເອກະສານ: ຜນົກະທບົດາ້ນລບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ຖກືສະເໜມີາຈະ 

ໄດມ້ກີານກໍານດົ ແລະ ມກີານເລອືກເຟັນ້ການປອ້ງກນັບນັທກຶເຂົາ້ໃນແບບຟອມທີ່ ແທດເໝາະ.  

ແບບຟອມ A1: ໂຄງການບ່ໍມຜີນົກະທບົ ເປັນແບບຟອມທີ່ ໃຊເ້ມື່ ອບດົສະເໜໂີຄງການບ່ໍມວີຽກກໍ່ ສາ້ງ, ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ ້

ທີ່ ດນິ ຫຼ ືກໍ່ ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ ຫຼ ືຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ 

(ເອກະສານອາ້ງອງີ 2.1). 

ແບບຟອມ A2: ໂຄງການມຜີນົກະທບົໜອ້ຍ ເປັນແບບຟອມທີ່ ໃຊເ້ມື່ ອບດົສະເໜໂີຄງການມວີຽກກໍ່ ສາ້ງ, ຄອບຄອງທີ່ ດນິ, 

ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂະໜາດນອ້ຍກະທບົຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ ຫຼ ືແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ. ແບບ 

ຟອມ A2 ແມ່ນຂດັຕດິກບັແບບຄໍາຖາມການເລອືກເຟັນ້ ແລະ ຜູຂ້ຽນແບບຟອມອາດຕອ້ງໃຫຂໍ້ມູ້ນລາຍລະອຽດຕາມຄວາມ  

ຕອ້ງການຂອງຄະນະປະເມນີ (ເອກະສານອາ້ງອງີ 2.2). 

ແບບຟອມ A3: ໂຄງການມຜີນົກະທບົຫຼາຍ ເປັນແບບຟອມທີ່ ໃຊເ້ມື່ ອບດົສະເໜໂີຄງການມກີານປ່ຽນແປງທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍທີ່ ດນິ, 

ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ, ແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ ຫຼ ື ຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 

ຟອມ A3 ແມ່ນຂດັຕດິກບັແບບຄໍາຖາມການເລອືກເຟັນ້ ແລະ ຜູຂ້ຽນແບບຟອມອາດຕອ້ງໃຫຂໍ້ມູ້ນລາຍລະອຽດຕາມຄວາມ  

ຕອ້ງການຂອງຄະນະປະເມນີ (ເອກະສານອາ້ງອງີ 2.3). 

ຕາຕະລາງ 6: ບນັຊລີາຍຊື່ ກດິຈະກໍາຫາ້ມປະຕບິດັໃນໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ 

PAW Negative Checklist 

1 New settlements or expansion of existing settlements inside NPAs as governed by Lao PDR 
law 

2 New roads, road rehabilitation, road surfacing, or track upgrading of any kind inside natural 
habitats and existing or proposed protected areas 

3 Introduction of non-native species, unless these are already present in the vicinity or known 
from similar settings to be non-invasive, and introduction of genetically modified plant 
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varieties into a designated project area 

4 Forestry operations, including logging, harvesting or processing of timber products 

5 Likely adverse impacts on ethnic groups within the village or in neighbouring villages or 
unacceptable to ethnic groups living in an ethnic homogenous village or a village of mixed 
ethnic composition 

6 Damage or loss to cultural property, including sites having archaeological (prehistoric), 
paleontological, historical, religious, cultural and unique natural values 

7 Conversion or degradation of natural habitat and any unsustainable exploitation of natural 
resources including NTFPs 

8 Production or trade in wildlife products or other products or activity deemed illegal under 
Lao PDR laws, regulations, or international conventions and agreements, or subject to 
international bans 

9 Forestry operations, including logging, harvesting or processing of timber products on land 
or in watersheds in a manner is likely to contribute to a villages increased vulnerability to 
natural disasters 

10 Construction expected to lead to negative environmental impacts 

11 Trade in any products with businesses engaged in exploitative environmental or social 
behaviour; or engaged in any unauthorized activities especially those related to natural 
resources 

12 WHO recommended Classification of Pesticides by Hazard Classes (including extremely, 
highly or moderately hazardous) 

13 Purchase of gasoline or diesel generators and pumps; guns; chain saws and dangerous 
chemicals; asbestos and other investments detrimental to the environment 

 

14 Sub-projects that require a full EIA will not be supported 

 

 

ການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ: ຂໍມູ້ນທີ່ ຕດິພນັກບັການຮບັຮອງທນຶ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ຫຼ ື  ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັ 

ແຜນຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈະເຜຍີແຜ່ໃຫມ້ວນຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ.້  

ບາດກາ້ວ 4 ຂອງການເລອືກເຟັນ້: ການຮບັເອາົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການປອ້ງກນັ 

ຜູຈ້ດັການຈະຮບັຮອງໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົ. ຖາ້ຜູຈ້ດັການປະຕເິສດການຮບັເອາົບດົສະເໜໂີຄງການ, ບດົສະ 

ເໜໂີຄງການຈະຖກືປະຕເິສດ. ເອກະສານການປອ້ງກນັທງັໝດົ (ການເລອືກເຟັນ້ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆ) ຈະຖກືເກບັໄວເ້ພື່ ອ 

ທບົທວນພາຍຫລງັ. ຄະນະປະເມນີຈະຮບັປະກນັການເຫນັດທີີ່ ຈະບນັຈເຸອາົເງ ື່ອນໄຂໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜູຂ້ຽນແບບຟອມ 

ເຂົາ້ໃຈໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ໄດຕ້ກົລງົ.  

ບາດກາ້ວ 5 ຂອງການເລອືກເຟັນ້: ການແນະນໍາ, ຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

ຜູຈ້ດັການຈະແນະນໍາ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປອ້ງກນັເປັນໄລຍະ ແລະ ບນັຈເຸອາົຄວາມຄບືໜາ້ ຫຼ ື ຜນົເຂົາ້ 

ໃນບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການ.  
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 2.1 

ແບບຟອມ A1: ໂຄງການທີ່ ບ່ໍມຜີນົກະທບົ 

ແບບຟອມໃຊສ້ະເໜຂໍີທນືຈາກໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ, ກຊສ   

Applicant Name Project Name 

Project Location (Village and 
NPA) 

 

 

 

Total Project Cost Total Requested 

DECLARATION 

 

I………………………………………..certify that this sub-grant does not involve any activities in the Negative Checklist 
provided in Step 1 of the EMP. The sub-grant will also not cause any adverse social or environmental impacts, or 
negatively effect ethnic groups and therefore does not require preparation and clearance of safeguard mitigation 
measures. 

 

Screened by…………………………………… 

Attached 

- Proposal 
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 2.2 

ແບບຟອມ A2: ໂຄງການທີ່ ມຜີນົກະທບົໜອ້ຍ 

ແບບຟອມໃຊສ້ະເໜຂໍີທນືຈາກໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ, ກຊສ   

Applicant Name Project Name 

Project Location (Village and 
NPA) 

 

Total Project Cost Total Requested 

DECLARATION 

 

I………………………………………..certify that this sub-grant does not involve any activities in the Negative Checklist 
provided in Step 1 of the EMP. The sub-grant will also not cause any adverse social or environmental impacts, or 
negatively effect ethnic groups. If the sub-grant involves small scale land acquisition or resource restriction then 
an abbreviated Resettlement Action Plan (RAP) is required. If minor social and environmentalimpacts are likely 
then good engineering and current best practice management have been incorporated into the project design to 
minimize and mitigate them. Details of possible impacts and mitigations responses are attached.   

I have reviewed and completed the Screening Questions for this application.  

 

Screened by …………………………………… 

Attached 

1.  Proposal 

2.  Details of impacts and mitigation 

3.  Responses to Screening Questions 
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 2.3 

ແບບຟອມ A3: ໂຄງການທີ່ ມຜີນົກະທບົຫລາຍ 

ແບບຟອມໃຊສ້ະເໜຂໍີທນືຈາກໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ, ກຊສ   

Applicant Name Project Name 

Project Location (Village and 
NPA) 

Total Project Cost Total Requested 

 

DECLARATION 

I……………………………………………certify that this sub-grant does not involve any activities identified in the Negative 
Checklist in Step 1 of the EMP.  

 

Screened by   …………………………………… 

 

Recommendations for proposal improvement before submitting to Peer Review or Evaluation Committee:  

 

Prepared with the following Community Members / Partner Organizations:  

 

Attached 

1. Proposal 

2. Details of impacts and mitigation 

3. Responses to Screening Questions  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ມາດຕະການການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ກະທດັຮດັສໍາລບັໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ 

ບນັດາມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົມຢູ່ີໃນບດົແນະນໍາວຊິາການເພື່ ອການປະເມນີຜນົກະທບົທີ່ ກະທດັຮດັ ແລະ ມາດຕະ 

ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ບ່ໍຕອ້ງການກະກຽມການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມເບືອ້ງຕົນ້ຕາມທີ່ ກໍານດົໃນລະ 

ບຽບການ EIA. ການປະເມນີວຽກງານກໍ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນມເີນືອ້ໃນຢູ່ຕາຕະລາງ 16, ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົ 

ກະທບົສໍາລບັວຽກກໍ່ ສາ້ງຂະໜາດນອ້ຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 17, ແລະ ມາດຕະການກໍ່ ສາ້ງອາຄານຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 18. ພອ້ມ 

ກນັນັນ້, ມາດຕະຖານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສິ່ ງແວດລອ້ມຍງັບນັຈໃຸນສນັຍາການໃຫທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ແກ່ຊຸມຊນົ ແລະ ຜຸຮ້ບັ ເ

ໝາົວຽກໃນທອ້ງຖິ່ ນ.  

ຕາຕະລາງ 17: ພືນ້ຖານການປະເມນີວຽກກໍ່ ສາ້ງ  

 

Type of investment Thresholds 

SC
AL

E 

Village rural roads, tracks and footpaths (wider than 
3.5 m) 

> 10 km 

Small bridges and piers > 20 m  

Village water supply  > 2,000 users 

New construction of irrigation schemes  All 

Community Buildings (halls, health centres, schools, 
markets) 

> 400 m2 

Sanitation Facilities (latrines) > 200 users 

Mini-hydro generators  All 

Changes likely to occur in water use and/or water availability  All 

Protected area or area proposed for protection by the Government All 

 

 

ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົສໍາລບັວຽກກໍ່ ສາ້ງຂະໜາດນອ້ຍ 

Key issues to consider Mitigation measures Remarks 

Location & possible 
impact 

  

- Land and biodiversity 
degradation in 
conservation area 

No animal killing  

No land occupation  

No forest cutting  

Solid waste management  

No camping  

- Flooding area Provide adequate drainage system  

Include appropriate measures to accommodate  
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floods 

- Soil erosion in 
mountainous area 

Design slope should be less than 17%  

Side drain  

Slope protection  

Guard rail (simple type)  

- Security risk to 
community 

Speed limit sign  

Dust control  

Accident prevention  

- Land property Minutes of meeting on conflict resolution and 
copy of land certificate attached 

 

Cultural area, history  

-Disturbance of fish 
spawning areas and 
migration routes 

Avoid negative impacts such as disposal of spoil 
and tree uprooting that could silt up 
watercourses. Ensure optimal design. 

 

Construction phase   

- Burrow pit Select suitable site  

Avoid new burrow pit  

Back fill as instructed  

 

ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົສໍາລບັວຽກກໍ່ ສາ້ງອາຄານ 

Key issues to consider Mitigation measures Remarks 

Loss of land ownership  Land use certificate  

Disturbance or pollution 
of of water system 

Detail study and proper design  

Clogging of drainage 
system 

Proper design  

Location   

Increase risk of land 
slide 

Proper design and slope protection  

Construction   

Unmanaged waste 
materials with health 
risks 

Provide appropriate waste collection and 
disposal 

 

Safety Provide training  

Operation   
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Unorganized waste 
management 

Set up committee  

Allocate suitable area for waste  

Separate recyclable waste  

Set up rules and regulations  

Water system, drainage 
system 

Detail study and proper design to protect rivers 
and underground water 

 

 

 

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4: ມາດຕະຖານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ (ECOP) 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມລະບຽບຫຼກັການທີ່ ດ ີແລະ 'ການຊອກຫາໂອກາດ' ແມ່ນສໍາຄນັຕ່ໍສນັຍາທງັໝດົທີ່ ມຂີອບເຂດໜອ້ຍ 

ກວ່າພືນ້ຖານທີ່ ກໍານດົໃນຕາຕະລາງ 17. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກວມເອາົການເກບັມຽ້ນ, ການນໍາໃຊ,້ ການທໍາຄວາມສະອາດ 

ແລະ ການຖິມ້ເສດຂີເ້ຫຍື່ ອທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃນເວລາກໍ່ ສາ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ປອດໄພຕ່ໍມະນຸດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງເຮດັ:  

• ຈາໍກດັເວລາເຮດັວຽກໃນແຕ່ລະມື,້ ໂດຍສະເພາະວຽກກໍ່ ສາ້ງໃນເຂດທີ່ ພກັອາໃສ,  ແລະ ບ່ອນຄວບຄຸມຄວາມໄວ 

ຂອງລດົ. 

• ຫຸຼດຜ່ອນການຂຸດດນິ ແລະ ການຖີມ້ທີ່ ແທດເຫມາະ 

• ຫຸຼດຜ່ອນການເປີດຫນາ້ດນິ. 

• ຫຸຼດຜ່ອນການເຮດັໃຫຈ້າລະຈອນຂດັຕດິ, ຂີຝຸ່້ນ ແລະ ສຽງ 

• ການຮກັສາອຸປະກອບການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ພາຫະນະ. 

• ການມປີາ້ຍສນັຍານຄວາມປອດໄພ (ເຊົາ້ ແລະ ແລງ)  

• ບ່ໍຖອກນໍາ້ມນັເຄື່ ອງທີ່ ໃຊແ້ລວ້ ແລະ ສານພດິອື່ ນໆ, ໃຫຂ້ນົສົ່ ງ ແລະ ເກບັມຽ້ນຢ່າງປອດໄພ 

• ນໍາໃຊກ້ານທໍາຄວາມສະອາດທີ່ ດເີພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງກໍາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊນົ, ເກບັມຽ້ນຂີ ້

ເຫຍືອ້ໃຫດ້ ີ ແລະ ເສດວດັສະດຸຕ່າງໆ, ກໍານດົເຂດຖີມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ບນັຈພຸນັຕ່າງໆ, ກໍານດົບ່ອນທີ່ ເປັນບນັໃດ 

ແລະ ທາງຍ່າງ, ຮກັສາວດັສະດຸຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ ຄວນເກບັມຽ້ນ.  

• ຮບັປະກນັການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້ທີ່ ສະອາດ ແກ່ກໍາມະກອນ ແລະ ໃຫມຸ້ງ້ນອນ. 

• ຫຼກີລຽ້ງຂໍຂ້ດັແຍ່ງດາ້ນສງັຄມົ ຫຼ ືວດັທະນະທໍາ ລະຫວ່າງກໍາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ. 

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຫຼກີລຽ້ງ:  

• ບ່ໍໃຫຖ້ີມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ຊະຊາຍຢູ່ພືນ້ທີ່ ໂຄງການ ແລະ ບ່ໍໃຫສ້ດັລຽ້ງເຂົາ້ມາ (ໝາ, ແມວ, ໝູ ແລະ ອື່ ນໆ). ນໍາໃຊບ້ນັຈ ຸ

ພນັທີ່ ເໝາະສມົ. 

• ບ່ໍໃຫຖ້ີມ້ເຄື່ ອງມ ືຫຼ ືວດັສະດຸອື່ ນໆ.  

• ບ່ໍໃຫຍ້ກົເຄື່ ອງມ ືຫຼ ືອຸປະກອນດວ້ຍສາຍເຄເບນີຂອງຕນົເອງ.  
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• ບ່ໍໃຫນໍ້າໃຊອຸ້ປະກອນທີ່ ບ່ໍມກີານຫຸມ້ຫ່ໍກນັໄຟຊອດ. 

• ບ່ໍໃຫມ້ກີານລ່າສດັຈາກກໍາມະກອນໃນປ່າສະຫງວນ.  

ຄວນເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍວດັຖຸໄວໄຟ:  

• ເກບັຮກັສາວດັຖຸທີ່ ໄວໄຟເຊັ່ ນ: ນໍາ້ມນັ ແລະ ສິ່ ງອື່ ນໆ. 

• ເກບັຮກັສາວດັຖຸໄວໄຟໃນບ່ອນທີ່ ຖກືຕອ້ງ. 

• ຖີມ້ນໍາ້ມນັເຄື່ ອງທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນບນັຈພຸນັທີ່ ອະນຸຍາດໃຫໄ້ດ.້  

• ເກບັຮກັສາຖງັນໍາ້ມນັທີ່ ເຕມັໃນລວງຕັງ້. 

• ແຍກຖງັນໍາ້ມນັເປ່ົາອອກ. 

• ໃສ່ສນັຍານເຕອືນຫາ້ມສູບຢາ. 

• ເກບັມຽ້ນຖງັແກດັ ແລະ ໃສ່ໂສໃ້ຫດ້.ີ  

• ໝາຍສນັຍາລກັໃຫຮູ້ ້ແລະ ເກບັມຽ້ນວດັຖຸໄວໄຟທງັໝດົ. 

• ມລີະບບົລະບາຍອາກາດໃຫພ້ືນ້ທີ່ ເກບັມຽ້ນທງັໝດົ. 

• ຮບັປະກນັວ່າ: ເຄື່ ອງໄຟຟາ້ທງັໝດົແມ່ນບ່ໍໄວໄຟ ແລະ ມກີານເກບັມຽ້ນຢ່າງຖກືຕອ້ງ.  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 5: ແຜນຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດືທີ່ ກະທດັຮດັ (PMP) 

ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 

ໂຄງການທີ່ ສະເໜຂີຶນ້ມາສໍາລບັປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າສຸມໃສ່ການປະກອບສ່ວນຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົາ້ໃນການສົ່ ງເສມີການ 

ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນັນ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນສດັປ່າ. ໂຄງການຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ປ່າສະຫງວນສອງແຫ່ງຄື: 

ນໍາ້ແອດພູເລຍີທີ່ ກວມເອາົແຂວງຫວົພນັ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ, ແລະ ປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ 

ແລະ ບໍລຄໍິາໄຊ. ປ່າສະຫງວນທງັສອງແຫ່ງເປັນພືນ້ທີ່ ຈາກ 24 ປ່າສະຫງວນທງັໝດົຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກ 

ໃຫເ້ປັນໂຄງການອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັ, ແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ຂອງເສອື, ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍຊບັພະຍາກອນ 

ແລະ ໂອກາດ.  

ຈດຸປະສງົ ແລະ ອງົປະກອບຂອງການພດັທະນາໂຄງການ 

ຈດຸປະສງົຂອງການພດັທະນາໂຄງການແມ່ນເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງແບບມສ່ີວນຮ່ວມຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ 

ແຫ່ງຊາດທີ່ ຖກືຄດັເລອືກ ແລະ ການບງັຄບັໃສ່ກດົໝາຍທີ່ ເຂັມ້ງວດຂຶນ້ຕາ້ນການຄາ້ສດັປ່າທີ່ ຜດິກດົໝາຍ. ຈດຸປະສງົຂອງ 

ການພດັທະນາໂຄງການຈະບນັລຸໄດຜ່້ານອງົປະກອບດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ການປອ້ງກນັ: ທະນາຄານໂລກເປັນຜູສ້ະໜອງທນຶທີ່ ຈາໍເປັນເພື່ ອການຮບັປະກນັກດິຈະກໍາ.  

ໜ່ວຍງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ: ກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງທນຶ. 

ພືນ້ທີ່ ໂຄງການ: ປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ. 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ: ເບິ່ ງຂໍ ້1.4  

ນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຂອງທະນາຄານໂລກຕ່ໍການຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດື 

ລະບຽບການຂອງລດັຖະບານທີ່ ຕດິພນັກບັການຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດື 

ບນັຫາຕົນ້ຕໍທີ່ ຕດິພນັກບັການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື ແລະ ປຸຍເຄມ ີ

ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

ການສົ່ ງເສມີກະສກິໍາທີ່ ປອດສານເຄມ ີ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ງບົປະມານ 

 

ລາຍຊື່ ຂອງຢາປາບສດັຕູພດືທີ່ ຫາ້ມນໍາໃຊໃ້ນ ສປປ ລາວ, ເດອືນພດືສະພາ 2010 

List of eligible and banned Pesticide in Lao PDR. May 2010 

Table 8 : List of eligible and registered pesticides 

No Common name a.i (%) Trade name 
Type of 
application 

Countries 
of origin 

Toxicity 
class 

1 2,4- D  80% Zico 80 WP Herbicide Vietnam WHO II 

2 2,4-D dimethy Lammonium 84% Dee Jai Herbicide Thai WHO II 
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3 2,4-D dimethyl ammonium 82.1% Obet Herbicide Thai WHO II 

4 
2,4-D dimethyl ammonium 84% B K Amin Herbicide Thai WHO II EPA 

II 

5 2.4 D 60% ZICO 720 SL Herbicide Vietnam WHO II 

6 2.4 D 48% Zico 48 SL Herbicide Vietnam WHO II 

7 
45% buprofezin + 15% 
Imidacloprid 

60% 
DIFLOWER ® 
600WP 

Insecticide Vietnam WHO U 

8 Abamectin 1.80% Khum Pleum Insecticide Thai EPA IV 

9 Abamectin 1.8% Coundown  Insecticide Thai EPA IV 

10 
Abamectin 1.8%-3.6%-

5% 
DIBAMEC®1.8EC-
3.6EC-5WG 

Insecticide Vietnam EPA IV 

11 abamectin  1.8% Intake Insecticide Thai EPA IV 

12 
Abamectin 0.9% + Bacillus 
thuringensis 1.15 

2% ABT 2 WP  Insecticide China EPA IV 

13 Acetochlor 50% Dibstar 50 EC Herbicide Vietnam WHO III 

14 Acetochlor 80% Saicoba 80 EC Herbicide Vietnam WHO III 

15 
Acting    AI-Net  Acting 

Plant 
Growth 
regulator 

Thai   

16 
Agrio-streptomycin 72% 

Agrio-
streptomycin 

Bactericide China   

17 Alachlor 48% Anchor  Herbicide Israel WHO III 

18 Alpha cypermethrin 5% Sapen-Alpha 5 EC Insecticide Vietnam WHO II 

19 Alpha-Cypermethrin 2% Dominex Insecticide Thai WHO II 

20 Alpha-Cypermethrin 5% DANTOX®5EC Insecticide Vietnam WHO II 

21 
Ametryn 50%,80% Sametrin 50 WP, 

80 WP 
Herbicide Vietnam WHO III 

22 Atrazine  80% Mizin 80 WP Herbicide Vietnam WHO U 

23 
Atrazine  90% B K Mac P 90WG Herbicide Thai 

WHO U EPA 
III 

24 
Azoxystrobin + 
Propiconazole 

32,5 % Saiprobin 325 SC Fungicide Vietnam WHO U 

25 Bensulfuron methyl 10% Beron 10 WP Herbicide Vietnam WHO U 

26 Bifenthrin 24% Biflex - TC Termiticide Thai WHO II 

27 Bifenthrin 0.50% Fentax 10 WP Insecticide Thai WHO II 

28 Bifenthrin 1.25% Bistar- D Insecticide Thai WHO II 
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29 Bifenthrin+Malathion 2%+40% Bistar - M Insecticide Thai WHO II 

30 buprofezin 40% Lang van Insecticide Thai WHO U 

31 Butachlor 5%-10% DIBUTA®60 EC Herbicide Vietnam WHO U 

32 Butachlor  60% Butaxim 60 EC Herbicide Vietnam WHO U 

33 Butachlor + Propanil 70% Por Jai  Herbicide Thai WHO U 

34 
Butachlor+Bensulfuron 
Methyl 

21%+4% ALOHA®25WP Herbicide Vietnam WHO III 

35 Carbendazim 50% Sabay Dee Fungicide Thai WHO U 

36 
Carbendazim 

50% 
DIBAVIL® 50FL -
50WP Fungicide 

Vietnam WHO U 

37 Carbendazim  50% 
Carbendazim 500 
FL Fungicide Vietnam WHO U 

38 Carbendazim  50% 
Carbendazim 50 
WP Fungicide Vietnam WHO U 

39 Carbendazim + Mancozeb 6.2%+73.8% C M plus Fungicide Thai WHO U 

40 Carbosulfan 20% Kanir Insecticide Thai WHO II 

41 Cartap 95% Big cock 95 SP Insecticide China WHO II 

42 Cartap 4% Big cock 4 G Insecticide China WHO II 

43 Cartap hydrochloride  50% Chodsanit Insecticide Thai WHO II 

44 Chlorothalonil 75% Mention Fungicide Thai WHO U 

45 Chlorothalonil 53.0% Daconil 720 SC Fungicide Japan WHO U 

46 Chlorpyifos methyl 3% Sago-Super 3 G Insecticide Vietnam WHO U 

47 Chlorpyifos methyl 20% Sago-Super 20EC Insecticide Vietnam WHO U 

48 Chlorpyrifos 40% Temsoob Insecticide Thai WHO II 

49 Chlorpyrifos 40% Casto Insecticide Thai WHO II 

50 Chlorpyrifos 40% CJ - 40 Insecticide Thai WHO II 

51 
Chlorpyrifos Ethyl + 
Cypermethrin 

532g/l+55g/l 
Golden dragon 
585 EC 

Insecticide Vietnam WHO U 

52 Chlorpyrifos+cypermethrin 50%+5% New teen 55 Insecticide Thai WHO II 

53 Chorothalonil 75% Chorothalonil Fungicide China WHO II 

54 Copper hydroxide 77% Microbucob Fungicide Thai WHO III 

55 Copper Oxycloride 85% Saicoxy 85 WP Fungicide Vietnam WHO III 

56 
Cyhalofop-Butyl 10% , 20% 

Sagolince 100 
EC,200 EC 

Herbicide Vietnam WHO U 
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57 
Cyhalofop-Butyl + 
Pyribenzoxim 

50% + 20% Sagoshots 70 EC Herbicide Vietnam WHO U 

58 
Cymoxanyl + Mancozeb  8% + 64% 

Saicymance 72 
WP 

Fungicide Vietnam WHO III 

59 Cypermethrin 10% Jud Hai Insecticide Thai WHO II 

60 Cypermethrin 35% Rup four 35 Insecticide Thai WHO II 

61 Cypermethrin 
5%-10%-
25% 

DANTOX®5EC-
10EC-25EC Insecticide 

Vietnam 
WHO II 

62 Cypermethrine 25% Secsaigon 25 EC Insecticide Vietnam WHO II 

63 Cypermethrine 10% Secsaigon 10 EC Insecticide Vietnam WHO II 

64 Cypermethrine 5% Sec saigon 5 EC Insecticide Vietnam WHO II 

65 Cypermethrine 50% Secsaigon 50 EC Insecticide Vietnam WHO II 

66 Cyst-Forming protozaon 
200,000-
§ò¦ªþ Prorodent Rodenticide Thai   

67 
Denotefuran + Imidacloprid  

5%+15% 
EXPLORER ® 
200WP 

Insecticide Vietnam WHO II 

68 Diazinon 10% Diaphos 10 G Insecticide Vietnam WHO II 

69 Diazinon 50% Diaphos 50 EC Insecticide Vietnam WHO II 

70 Dimethoate 40% Dimenate 40 EC Insecticide Vietnam WHO II 

71 Dimethoate + Fenvalerate 21.5% +3.5% Febis 25 EC Insecticide Vietnam WHO II 

72 dinotefuran 20% Sagoshin 20 WP Insecticide Vietnam WHO U 

73 Diuron 80% Ansaron 80 WP Herbicide Vietnam WHO U 

74 

Effective Microorganism ( 
EM) 

5% GENO-MI® 5 SL 
Plant 
Growth 
regulator 

Vietnam   

75 
Emamectin + Benzoate 5%+2% 

COMDA     
5WDG,2EC,2SC, 
5EC,5SC 

Insecticide Vietnam WHO II 

76 
Emamectin benzoate  0.20% 

Emamectin 
benzoate  

Insecticide China 
WHO III 

77 
Ethephon 2,5% Sagolatex 2.5 PA 

Plant 
Growth 
regulator 

Vietnam   

78 Fenobucard 50% Bascide 50 EC Insecticide Vietnam WHO II 

79 Fipronil 5% Sagofipro 5 SC  Insecticide Vietnam WHO II 

80 Fipronil 5%-0.3%- LEGEND®5SC- Insecticide Vietnam WHO II 
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80% 0.3G-800WG 

81 Fluazifop-p-butyl 15% Hekio Herbicide Thai WHO III 

82 
Flumetralin 25% Flumetralin 

Plant 
Growth 
regulator 

China WHO U 

83 Fomesafen 25% Dilamma Herbicide Thai WHO III 

84 Fosetyl aluminium 80% Kan Aeng  Fungicide Thai WHO U 

85 
Fosetyl aluminium 80% 

Alpine 80 WP; 80 
WDG 

Fungicide Vietnam WHO U 

86 Fosetyl aluminium 80% DIBAJET®80WP Fungicide Vietnam WHO U 

87 Glyphosate 41% Lyphoxim 41 SL Herbicide Vietnam WHO III 

88 Glyphosate IPA Salt 48% Dibphosate 480 SL Herbicide Vietnam WHO III 

89 
Glyphosate 
isoproylammonium 

48% Burn up  48 Fungicide Thai 
WHO III 

90 
Glyphosate 
isoproylammonium 

48% Glyfosate 48 
Herbicide Thai 

WHO III 

91 
Glyphosate 
isoproylammonium salt 

48% Grafic Herbicide 
Thai 

WHO III 

92 
Glyphosate 
isoproylammonium salt 

48% Baca up 48 
Herbicide Thai 

WHO III 

93 
Glyphosate 
isoproylammonium salt 

48% Baka up 48 
Herbicide Thai 

WHO III 

94 
Greenfast    AI-Net  Greenfast 

Plant 
Growth 
regulator 

Thai   

95 haloxyfop-R-methylester 10.8% Hork Herbicide Thai WHO II 

96 
Hexaconazole 5%,10% 

Saizole 5SL, 
10EC,10SC 

Fungicide Vietnam WHO U 

97 
Hexaconazole 

5%-10% 
DIBAZOLE ® 5 SC-
10SL Fungicide 

Vietnam WHO U 

98 Imidacloprid 10% Saimida 100 SL Insecticide Vietnam WHO II 

99 
Imidacloprid 

5%-10%-
70% 

ARMADA®50EC-
100SL-100EC-
100WG-700WG 

Insecticide Vietnam WHO II 

100 Imidacloprid  50% Imidacloprid  Insecticide China WHO II 

101 Iprobenfos 50% Kisaigon 50 EC Insecticide Vietnam WHO III 

102 Iprobenfos+ Tricyclazole 14%+6% Lua vang 20 WP Fungicide Vietnam WHO III 
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103 isoxaflutole 75% Balance Herbicide Thai EPA III 

104 Lamda Cyhalothrin 2,5 % Vovinam Insecticide Vietnam WHO II 

105 Magnesium Phosphide 66% MAGTOXIN Fumigant  Germany EPA 1 

106 Malathion 73% Malate 73 EC Insecticide Vietnam WHO III 

107 Mancozeb 80% Dipomate 80 WP Fungicide Vietnam WHO U 

108 Mancozeb 80% Kroche  Fungicide Thai WHO U 

109 Mancozeb  25% Khob Jai Fungicide Thai WHO U 

110 

Mepiquat chloride 97% Animat 97 WP Plant 
Growth 
regulator 

China WHO III 

111 Metalaxyl 25% Chiket Fungicide Thai WHO III 

112 Metalaxyl  25% Chud Jen Fungicide Thai WHO II 

113 Metalaxyl + Mancozeb 8% + 64% Mexyl MZ 72 WP Fungicide Vietnam WHO II 

114 Metsulfuron Methyl 20% DANY®25 DF Herbicide Vietnam WHO III 

115 
N - ONE   AI-Net N- One 

Plant 
Growth 
regulator 

Thai   

116 
N- TWO   AI-Net N- Two 

Plant 
Growth 
regulator 

Thai   

117 
N-Function    AI-Net N-Function 

Plant 
Growth 
regulator 

Thai   

118 
Nitrogen 4% GENO-SUPER 

Plant 
Growth 
regulator 

Vietnam   

119 
Nitrogen 21% GENO-N-SUA 

Plant 
Growth 
regulator 

Vietnam   

120 Pacecilomyces lilacinus 50% Palila 500 WP Fungicide China   

121 
Paclobutrazol 15% Saigon P1 15 WP 

Plant 
Growth 
regulator 

Vietnam WHO III 

122 Pendimethalin 330g/l Pendimethalin Herbicide China WHO III 

123 Phosalone + Cypernethrin 17,5% + 3% Sherzol 205 EC Insecticide Vietnam WHO II 

124 Pretilachlor 30% Venus 300 EC Herbicide Vietnam WHO U 

125 Propanil 36% Protocom Herbicide USA WHO III 
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126 Propiconazole+Prochloraz 49% Sai Jai Fungicide Thai WHO II 

127 Propineb 70% Saitracone 70 WP Fungicide Vietnam WHO U 

128 Pyrazosulfuran ethyl 60% 
Red 
dragon60WDG Herbicide Vietnam WHO U 

129 Pyribenzoxim  3% Pyanchor 3 EC  Herbicide Vietnam   

130 Quinalphos 25%-5% FAIFOS®25EC-5G Insecticide Vietnam WHO II 

131 Quinclorac 50% DANY®25 DF Herbicide Vietnam WHO U 

132 
Seaweed Extract 6% GENO-ROOTS 

Plant 
Growth 
regulator 

Vietnam   

133 Sulfur 80% Sulox 80 WP Fungicide Vietnam WHO U 

134 
Tebuconazole 2,5% + 4,5 % 

Saifolicer 250 WG, 
430 SC 

Fungicide Vietnam WHO III 

135 
Tebuconazole + 
Trifloxystrobin 

5% + 2.5 % Sainative 750 WG Fungicide Vietnam WHO III 

136 
Temephos 1% 

Chemfleetsan 
dagarid 

Insecticide 
Thai 

WHO U 

137 Thiophanate methyl 70% Thio - M 70 WP Fungicide Vietnam WHO U 

138 Thiophanate methyl 50% Thio-M 500 FL Insecticide Vietnam WHO U 

139 
Thiophanate methyl + 
Tricyclazole 

36%+14% Pysaigon 50 WP Fungicide Vietnam WHO U 

140 
Tricyclazole 20% + 75 % 

Trizole 20WP, 
75WP.75WG 

Fungicide Vietnam WHO II 

141 Validamycin  5% Vanicide 5 SL Fungicide Vietnam WHO U 

142 Validamycin  3% Kwan Jai Fungicide Thai WHO U 

143 Validamycin A 5% Vanicide 5 WP Fungicide Vietnam WHO U 

144 Validamycin A 3% vanicide 3 SL Fungicide Vietnam WHO U 
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ລາຍຊື່ ຂອງຢາປາບສດັຕູພດືທີ່ ຫາ້ມ 

ຢາຂາ້ແມງໄມ ້ແລະ ສດັຕູພດື 

1. Aldrin 
2. BHC 
1. Chlordane 
2. Chlordimeform 
3. Chlorfenvinphos 
4. Chlorthiophos 
5. Cyhexatine 
6. DDT 
7. Dieldrin 
8. Dimefox 
9. Dinitrocresol 
10. Demeton 
11. Endrin 
12. Endosulfan 
13. Ethyl Parathion 
14. EPN 
15. Heptachlor 
16. Hexachloro cyclohexane 
17. Leptophos 
18. Lindane 
19. Methamidophos 
20. Methomyl 
21. Methyl parathion 
22. Monocrotophos 
23. Pholy chlorocamphene 
24. Phorate 
25. Schradan 
26. TEPP 
27. Toxaphene 

Fungicides 

28. Binapacryl 
29. Captafol 
30. Cycloheximide 
31. Mercury and  mercury compounds 
32. MEMC 
33. PMA 
34. Selenium compound 

Rodenticides 

35. Chlorobenzilate 
36. Sodium fluoasetate 

Herbicides 

37. 2,4,5 -T 
38. Dinoseb 
39. Dinoterb acetate / Dinitrobutyphenol 
40. Paraquat 
41. Sodium chlorate 
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Fumigants  

42. EDB 
43. Ethylene oxide 
44. Methyl bromide 

Others 

45. Arsenic compound  
46. Calcium arsenate   - Herbicide, rodenticide, molluscicide, insecticide  
47. DBCP   - Nematocidide 
48. Daminozide   - Plant growth regulators  
49. Fluoroacetamide - Insectide, rodenticide  
50. Oxamyl   - Insecticide, acaricide, termiticide  
51. Phosphamidon  - Insecticide, nematodicide   
52. Sodium Arsenite  - Insecticide, fungicide, herbicide, rodenticide 
53. Thallium ( i ) sulfate)  - Rodenticide, insecticide  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 6: ໂຄງຮ່າງແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ 

  
1. Introduction  
Reminder of Project Development Objective 
and Components 

Information available in the ESMF 

Rational of sub-project within overall Project Information taken from Sub-project proposal. 
Sub-project Objective and main indicators Information taken from sub-project proposal 

and sub-project result framework. 
Summary of sub-project implementation 
arrangements 

Information taken from Sub-project proposal. 

Development Partners and contribution Describe the source of cofinancing if any and 
whether the co-financiers have agreed to this 
EMP 

  
2. Summary of Applicable Policy and Legal 
Framework 

 

National Policy, Decrees, and Guidelines Information available in the ESMF 
International and Regional Agreements Information available in the ESMF 
  
3. Environmental Safeguard Policies Triggered 
by sub-project 

 

Table of policy triggered NPA subprojects trigger all the safeguards 
triggered by the PAW project.  Others, are likely 
to trigger only OP4.01. 

  
4.Description of Environmental feature of Sub-
project site 

Much of this information is already available in 
the initial draft EMPs, at least for NNT and NEPL 
NPAs. 

Biophysical features Describe the climate, hydrology, landscape, 
aesthetical features, etc.  Provide maps. 

Vegetation and natural habitat Description of ecosystem, vegetation type, 
species of interests, sensitive areas, status of 
forest cover, etc. Provide map if available. 

Wildlife ( Describe the animal diversity, species of special 
interests (flagship, keystones, etc.), species 
distribution and abundance if available, etc.  
Provide maps if available. 

Man-made features Describe the transport system including river 
access, tourism facilities or structures such as 
watch towers, cultural heritage features such as 
stupa and cemeteries… Provide maps if 
available. 

  
5.Socio economic Status of NPA Much of this information is already available in 

the SIA, at least for NNT and NEPL. 
Demography, ethnicity,   
Sources of Livelihoods and market linkages  
Education, health, access, utilities, sanitation, 
etc 

 

Relation with the NPA and its resources What is the proportion of revenues from 
natural sources (including fisheries) 

  
5. External threats to the NPA These potential impacts are not caused by sub-Environmental 
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and mitigation project implementation activities.  They are 
external threat that the project is helping GoL 
build capacity to address. 

 

Village consolidation  Refer to the CEF and how this applies here.  For 
NNT refer to the governor restriction.  For 
NEPL, try to obtain a list of village to be 
consolidated or assurance that no consolidation 
is planned in the targeted villages. 

Road through the NPA Provide as detailed as possible information 
about road construction or planned road 
construction in the NPA (include info on 
Environment Certificate if any and compliance 
monitoring by PONRE).  Refer to PAW 

Hydro, mining and agriculture concessions 
 

Provide as detailed as possible information 
about existing concession or planned 
concession (stage, operator, investor, 
Government contact, time, existence of ESIA, of 
environment certificate, etc.) 

Illegal fish, wildlife and timber harvesting and 
trade 

Provide information on law enforcement 
strategy & implementation through the project.  
Refer to the CEF and Conservation Agreements. 

Expansion of shifting agriculture Refer to the CEF and process to prepare and 
implement the PLUP, CAP and CA. 

Undesirable fire If applicable and relevant, provide information 
on fire management strategy. 

Invasive species If applicable and relevant, provide information 
on invasive species management strategy 

  
6. Environment impact due to the project These potential impacts are caused by sub-

project implementation activities listed in the 
sub-project budget. 

Increase patrols ESMF provides guidance on impact to look for 
and how to address them. 

Infrastructure Developments Potential impact: Acquisition of land, local 
impact on site and off site, increased access to 
natural resources facilitating illegal harvesting 

Pesticide Use as part of CAP, so refer to the CEF here 
Physical Cultural Resources ESMF provides a description of Chance Find 

procedures.  Simply refer to them and create an 
annex with the procedure.  They apply only by 
“chance” during implementation. 

Ecotourism and other NPA-related business 
development 

ESMF provides guidance on impact to look for 
and how to address them.  Refer to the CEF if 
communities are expected to develop tourism 
business. 

  
7.Safeguards Implementation and Monitoring Follow guidance provided in the ESMF and 

adapt the proposed text to the sub-project and 
its implementation team. 

Safeguards Integration Mention the SIA and the CEF.  The ESMF 
provides guidance on this. 

Safeguards Management and Monitoring  
Management of data collected during the sub-
project implementation 

Environmental data, spatial data.  The sub-
project implement (a) occupancy method, (b) 
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satelite image monitoring.  The ESMF provides 
guidance on this. 

Incident reporting The ESMF provides guidance on this. 
Communication of EMP The ESMF provides guidance on this. 
Grievance Redress Mechanism Refer to procedures described in the CEF 
Audit and Review The ESMF provides guidance on this. 
Budget for environmental management and 
monitoring 

The ESMF provides an example of this. 

  
Annexure 1 – Impact identification and 
mitigation forms (infrastructures contracts) 

Include from Annexure 2 of the ESMF, if 
necessary, either FORM A1: NO IMPACT 
PROJECT, FORM A2: LOW IMPACT PROJECT 
or FORM A3: HIGH IMPACT PROJECT 

Add other annexes as necessary.  
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ກໍລະນສີະເພາະສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ: ຮ່າງຂໍມູ້ນ 

Data-Information-Maps 

MAPS 
-Map of NPA showing all zones (inside, at NPA boundary, outside but has agriculture land inside, 
outside but has access inside) 
-Map showing village locations inside NPA 
-Map showing villages and main infrastructure 20 km outside NPA 
-Map of land use, vegetation 
-Map showing sites of tiger sightings 
-Map showing location of past forest fires 
PROFILE 
-Full name of NPA 
-Year of creation 
-Copy of Management Plan for NPAs.  
-Total area of landscape 
-Area in how many provinces 
-Break up of area in different zones 
-Geology 
-Soils 
-Water sources, rivers, streams 
-Fisheries 
-Altitude minimum and maximum 
-Main vegetation and forest 
-Main non timber forest products 
-Main rivers and tributaries 
-Biodiversity status 
-Main threats and challenges 
POPULATION 
-  Population inside NPAs 
-  Number of households inside NPAs 
-  Number of families inside NPAs 
-  Population outside NPAs 
-  Number of households outside NPAs 
-  Number of families outside NPAs 
-  Women, men and children in all the above data 
-  Education and literacy rates 
-  Ethnicity of all villages inside and outside NPAs – by population numbers 
-  Poverty rates inside and outside NPAs 
-  Access status (roads, dirt tracks etc) inside NPAs 
-  Health posts and health status 
-  Any other relevant data 
LIVELIHOODS AND SOCIAL STRUCTURE 
-  Main livelihoods inside and outside NPAs 
  Other Source of Income (selling products, service or works, et) 
-  Data on level of dependence on natural resources 
-  Distance to markets 
-  Farming systems – shifting cultivation, permanent agriculture, agroforestry, others 
-  Livestock holdings – cattle, small ruminants etc 
-  Agro or plantation concessions inside NPAs 
-  Mining concessions inside NPAs 
-  Any income from remittances and familiarity with traders and markets 
-  Level of entrepreneurship 
-  Income from hunting, NTFP collection and sale, opium, and other products 
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-  Food sufficiency levels of households inside NPAs 
-  Stunting and nutrition level of children 
-  Village development activities 
-  Social structure in villages by ethnicity 
-  Involvement of women in labour, decision making 
-  Any other relevant data 
WILDLIFE 
-  Main wildlife species 
-  Species on CITES list 
-  Tiger numbers, sightings, trend 
-  Poaching incidents record 
-  Convictions from poaching incidents 
-  Wildlife trading locations such as local markets and community markets 
-  Habitat quality 
-  Threats 
-  Livelihoods and personal consumptions that dependent on wildlife 
-  Patrols, SMART status 
-  Capacity, resources 
-  Best practice examples of community based conservation if any 
-  Other relevant data, reports 

INSTITUTIONS 
-  List of projects financed by bilateral, multi lateral, INGOs, and NGOs in NPAs. Provide titles of 
projects, objective, funding, years of operation 
-  Community based organisations inside and outside NPAs 
-  Grievance redress mechanisms – formal and traditional used by communities 
-  Involvement of women in institutions 
ENVIRONMENT AND HABITAT 
-  Any data or reports on overall environment and habitat issues 
-  Threats to habitat 
-  Pesticide use inside NPAs 
-  Any data or studies on water quality, discharge levels 
-  Any data or reports on changes in the watershed 
-  Any data or reports on deforestation in the NPAs 
OVERLAPS 
-  List of existing and planned hydropower, mining concessions, agriculture concessions, roads, 
transmission lines, SEZ, and other infrastructure in provinces of Houaphanh, Luangprabang, 
Xiangkhouang, Khammouane, and Bholikhamxay 
-  Map showing above overlaps 
-  Map of mining resources in Lao PDR 
-  Any other relevant maps 
REGIONAL ISSUES 
-  Length of international border with Vietnam 
-  Access to Vietnam – is it easy to cross the border? Altitude, dirt tracks, valleys 
-  Products and commodities in cross border movement – timber, wood products, non timber 
forest products, wildlife, wildlife skin, wildlife products, drugs, opium, human trafficking, others? 
-  Are there mechanisms for collaboration between Lao PDR and Vietnam to address cross border 
issues.  Is this effective? 
-  Describe cross border threats to NPAs 
-  What are opportunities for cooperation to address unauthorized cross border movement of 
products. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 6: ອງົປະກອບຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ ແລະ ຕາຄ່າຍໄຟຟາ້ຊນົນະບດົ 

ພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ ແລະ ບນັດາເຂື່ ອນ 

ການວເິຄາະສະພາບໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຢູ່ຫາ້ແຂວງໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຊຶ່ ງໃນນີໄ້ດລ້ວມເອາົການດໍາເນນີງານ, ການກໍ່  

ສາ້ງ, ການສາ້ງແຜນ ແລະ ການວເິຄາະຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ. ແຜນທີ່  5 ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັພາບລວມຂອງທີ່ ຕັງ້ໂຄງ 

ການພະລງັງານໃນ 2012. ການວເິຄາະຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວແມ່ນເພື່ ອຫາ້ແຂວງທີ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິການວເິຄາະຂໍມູ້ນ. 

ຢູ່ແຂວງຫວົພນັມສີອງໂຄງການ, ຊຶ່ ງໜຶ່ ງໂຄງການແມ່ນສາ້ງຢູ່ນໍາ້ແອດ ແລະ ນໍາ້ເນນີທີ່ ກໍາລງັສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ.້ ທງັສອງ 

ບ່ອນແມ່ນຢູ່ບໍລເິວນໃກກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີ. 

ຈາກທດັສະນະຂອງໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ, ຄວນມກີານວເິຄາະສະພາບ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ທີ່ ແນ່ນອນຂອງໂຄງການ 

ໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົທງັໝດົ, ມກີານປະເມນີຄບົຖວ້ນ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ.  

ຕາຕະລາງ 27: ສະພາບຂອງໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຢູ່ໃນແຂວງທີ່ ມໂີຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ 

S. 
No Province 

Operational 
Projects 

Under 
Construction 

Planning 
Stage 

Feasibility 
Stage 

Total 

No Capacity No Capacity No Capacity No Capacity No Capacity 
1. Houaphanh - - 1 8 2 390 3 660 6 1058 
2. Luangprabang 2 121 - - 2 190 2 1310 6 1621 
3. Xiengkhuang - - 1 180 2 135 2 275 5 590 
4. Khammouane 1 1075 - - - - 1 53 2 1128 
5. Bholikhamxay 1 220 1 57 1 289 2 685 5 1251 
All Provinces 4 1416 3 245 7 1004 10 2983 24 5648 
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ແຜນທີ່  5: ແຜນທີ່ ໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົໃນ ສປປ ລາວ 2012 

 
  



64 
 

ຕາຄ່າຍໄຟຟາ້ຢູ່ຊນົນະບດົ 

ໃນປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ, ລດັຖະບານໄດລ້ງົທນຶສາ້ງຕາຄ່າຍໄຟຟາ້ ແລະ ໂທລະສບັ 22 kv ຈາກເມອືງວຽງຄໍາແຂວງ 

ຫຼວງພະບາງຜ່ານຖະໜນົທີ່ ເປັນແລວໄວ.້ ການຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟາ້ແມ່ນສໍາເລດັໃນ 2010. ຕາຄ່າຍໄຟຟາ້ແມ່ນລຽບຕາມ 

ແລວຫນົທາງຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນທີ່ ອອກແບບເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນລບົ.  

ແຜນທີ່  6: ແຜນແມ່ບດົຕາຄ່າຍໄຟຟາ້ຊນົນະບດົຮອດປີ 2020 

 
 

ແຜນດັ່ ງກ່າວສາມາດນໍາໃຊເ້ປັນຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ໃນຂະບວນການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທຽບໃສ່ງບົປະມານທີ່ ນໍາໃຊປ້ະຈາໍປີທີ່ ມ ີ

ການຈດັສນັເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດັ່ ງກ່າວ.  

ແຜນທີ່  7: ຕາຄ່າຍໄຟຟາ້ຢູ່ເມອືງບວົລະພາ 
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ແຜນທີ່  8: ຕາຄ່າຍໄຟຟາ້ຢູ່ເມອືງວຽງທອງ 
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