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ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ (ທີ່ ໃຊຕ້ວົຫຍ ເ້ປັນພາສາອງັກດິແມ່ນ 
SUPSFM) ໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ອືເພ ື່ ອສະໜັບສະໜູນ ຍຸດທະສາດປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ 2020 (FS2020) ແລະ ເພ ື່ ອ
ຈະສບືຕ ່ ປົກປັກຮກັສາ, ຟືນ້ຟູປ່າເຮດັໃຫຄ້ວາມປົກຫຸມ້ປ່າໄມເ້ພີ່ ມຂ ືນ້, ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກາກບອນປ່າໄມ ້ ແລະ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານຂອງ REDD+ ແຫ່ງຊາດ. ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ໄດມ້ີຜນົບງັຄບັໃຊໃ້ນນບັແຕ່ ວນັທີ 30 ສງິຫາ 2013 ແລະ ມ ືສ້ ິນ້ສຸດໂຄງການແມ່ນ ວນັທີ 30 ມີນາ 2020. 
ການເບກີຈ່າຍແມ່ນ 100% ໃນວນັທີ 1 ກນັຍາ 2019. ໄລຍະທ າອດິ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງໂຄງການ 5 ປີ, ໄດຮ້ບັ
ການເພີ່ ມອກີ 1 ປີ (ໄດຮ້ບັອະນຸມດັ 25 ພດຶສະພາ 2018), ໄລຍະທີສອງ ເພີ່ ມເວລາອກີ 7 ເດອືນ (ໄດຮ້ບັອະນຸມດັ
ວນັທີ 21 ພດຶສະພາ 2019). 

ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໄດຊ່້ວຍປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ  
ປ່າໄມ ້41 ເຂດປ່າຜະລດິ ໃນ 51 ເຂດປ່າຜະລດິທົ່ ວປະເທດ ຢູ່ 13 ແຂວງ, ລວມເນ ືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 2,3 ລາ້ນເຮກັຕາ 
ແລະ ມ ີ1,066 ບາ້ນ. ໂຄງການ ໄດໃ້ຫທ້ນຶສະໜບັສະໜູນໂດຍການສ ົ່ ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ ການຄຸມ້ຄອງ
ປ່າໄມແ້ບບຍນືນານ ແລະ ການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ຊາວບາ້ນອອ້ມຂາ້ງເຂດປ່າຜະລດິ. ໂຄງການຍງັໄດ ້
ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫ ອືເຂ ົາ້ ໃນການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ ອງີໃສ່ກດົລະບຽບ ໂດຍຜ່ານການສະໜບັສະໜນູ         
ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ, ການຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຂອງພາກສ່ວນທີ່ ສາມ ທີ່ ບ ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, 
ການສະໜບັສະໜນູ ດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ເພີ່ ມລະບບົການກວດສອບສາກນົ ເພ ື່ ອໃຫມ້ີປະສດິທພິາບໃນການບງັຄບັໃຊ ້
ກດົໝາຍປ່າໄມ ້ຢູ່ 18 ແຂວງ. 

ລດັຖະບານລາວໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກເພີ່ ມງບົປະມານເພ ື່ ອຕດິຕາມໂຄງການ “ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້
ແບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ” ໃນ ໄລຍະເວລາ 16 ເດອືນ. ໃນ ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ ນີຈ້ະຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັແມ່ນ (a) ເສມີຂະຫຍາຍຂອບເຂດວຽກງານທີ່ ມີຢູູ່ຂອງໂຄງການ ແລະ (b) ແກໄ້ຂບນັຫາຂາດທນຶບ ພຽງພ 
ຍອ້ນການສູນເສຍຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ. ໂດຍຈະສບືຕ ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 4 ອງົປະກອບທີ່ ມີຢູ່ຂອງໂຄງການ, ໃນໄລຍະ
ເພີ່ ມງບົປະມານນີ ້ ຈະເຮດັ ໃຫລ້ດັຖະບານລາວ ສ ປປ ລາວ ສາມາດຮກັສາ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ , ການຢັງ້ຢືນປ່າໄມ ້, ການປູກຟືນ້ຟູປ່າ ແລະ ການພດັທະນາ
ຊວີດິການເປັນຢູ່. ຍງັຈະອະນຸຍາດໃຫພ້າກສ່ວນເອກະຊນົເຂ ົາ້ມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລເິລີ່ ມຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ າ  
ເຊ ັ່ ນ: ລະບບົຄຸມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້, ການສາ້ງແຜນລງົທນືໃນເຂດພູມີທດັປ່າໄມທ້ີ່ ທະນາຄານໂລກສະໜບັ
ສະໜນູ, ເຮດັໃຫສ້າມາດຕດິຕາມກວດກາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົໃນຂະແໜງການ ໃຫມ້ີຄວາມຍນືຍງົ, 
ສາ້ງຄວາມເຂ ັມ້ແຂງໃນການບງັຄບັໃຊ ້ ກດົໝາຍປ່າໄມໃ້ຫຫ້ າຍພາກສ່ວນ ແລະ ນ າ ໃຊຄ້ວາມຮູທ້ີ່ ມີຢູ່ ແລະ         
ຄວາມຮູໃ້ໝ່ເຂ ົາ້ໃນການລງົທນື ແລະ ນະໂຍບາຍ. 

ການສະໜບັສະໜນູທຶນຂອງ ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໄລຍະເພີ່ ມ
ງບົປະມານ ແມ່ນ "ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂ ັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດເປົາ້ໝາຍ ຢູ່ໃນ
ເຂດປ່າຜະລດິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງພູມີທດັປ່າໄມຢູ່້ບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍ." 
 
ອງົປະກອບໂຄງການ ມີ 4 ອງົປະກອບ ແຕ່ມີການດດັປັບເລກັນອ້ຍ. 
ອງົປະກອບ1:  ເສມີຂະຫຍາຍວຽກຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສວ່ນຮ່ວມໃນເຂດປ່າຜະລດິ. 
ອງົປະກອບ2: ວຽກທົດລອງການຄຸມ້ຄອງພູມີປ່າໄມ  ້
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ອງົປະກອບ3: ເສມີສາ້ງ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ບງັຄບັໃຊ ້ບນັດານຕິກິ າ  
ອງົປະກອບ4: ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 
 

ທີ່ ຕ ັງ້ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານຍງັດ າເນນີ
ຄເືກົ່ າກບັໂຄງການແມ່. ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ ຈະ
ສະໜອງການຂ່ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ສງັຄມົໃຫບ້ນັດາແຂວງທີ່ ໂຄງການແມ່ກ າລງັດ າເນນີງານຢູ່ 13 ແຂວງຄ:ື 
ແຂວງບ ່ ແກວ້, ຫ ວງນ າ້ທາ, ອຸດມົໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈນັ, ອດັຕະປື, ບ ລຄິ າ ໄຊ,  ຄ າມ່ວນ, ສະຫວນັນະ
ເຂດ, ຈ າປາສກັ, ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ ( ຕ ື່ ມໃສ່ວຽກງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ກ່ຽວກບັສດັປ່າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຢູ່
ໃນ 18 ແຂວງ ໃນໄລຍະໂຄງການແມ່ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ) ແລະ ສບືຕ ່ ສະໜັບສະໜູນວທິີການຄຸມ້ຄອງພູມີທດັປ່າໄມທ້ີ່
ກວມເອາົປ່າໄມທ້ີ່ ລດັຄຸມ້ຄອງ (ປ່າຜະລດິ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກນັ) ແລະ ປ່າໄມບ້າ້ນຢູ່ໃນການເລອືກເອາົ 13 
ແຂວງ. ພ ືນ້ທີ່ ຂອງໂຄງການສ່ວນຫ າຍເປັນທີ່ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າ ເຊ ິ່ ງໄດກ້ ານດົຢູ່ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ 
(OP / BP 4.10) ກ່ຽວກບັກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າ. ກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຄອບຄວົທຸກຍາກ, ສະນ ັນ້ການດ າລງົຊວີດິແມ່ນ
ອງີໃສ່ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເຊ ິ່ ງເປັນແຫລ່ງທ າມາຫາກນິຫັູ  ກ ຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ ເຮດັໃຫມ້ີຄວາມສ່ຽງໃນການ
ຫນັປ່ຽນການນ າໃຊ ້ ທີ່ ດນິປ່າໄມຢ່້າງໄວວາ. ຕອ້ງມີການພຈິາລະນາ ແລະ ເອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດເພ ື່ ອຮບັປະກນັວ່າ
ປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ຖກຶຜນົກະທບົຕ ່ ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຈະບ ່ ຮາ້ຍແຮງຂ ືນ້ກ່ວາເກົ່ າຍອ້ນຜນົຂອງການ ຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັຂອງໂຄງການ. 

ຕາມການຄາດຄະເນການດ າເນີນງານດ ັ່ ງກ່າວຈະສບືຕ ່ ມີຜນົດຕີ ່  ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ
ປ່າໄມ ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊນົທີ່ ອາໃສປ່າໄມ ້ ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າ. ນອກຈາກການສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ 
ລາຍໄດເ້ປັນເງນິສດົແລວ້, ປ່າໄມຍ້ງັ ໃຫຄ້ວາມສ າຄນັຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟນ າ້ຖວ້ມ ແລະ ໄຟແຫງ້ແລງ້ຕ ່
ປະຊາຊນົເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ພອ້ມທງັຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ດາ້ນເສດຖະກິດທີ່ ສ າຄນັຂອງ
ຄອບຄວົທີ່ ອາໃສ ໃນຂອບເຂດປ່າໄມ,້ ເຊ ິ່ ງພວກເຂາົອາໄສເພ ື່ ອຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ນ າູ້ມນັເຊ ືອ້ໄຟ, ຢາ, 
ວດັສະດຸກ ່ ສາ້ງ ແລະ ຜະລດິຕະພນັປ່າໄມອ້ ື່ ນໆ. ການລວມເອາົພະນກັງານເພດຍງິເຂ ົາ້ໃນທີມງານການອອກແບບ ແລະ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຊ່ວຍຮບັປະກນັວ່າສດິທິ ຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍງິ, 
ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ  ້ ໄດຖ້ກືພຈິາລະນາຢ່າງເຕມັສ່ວນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການແມ່ນແບ່ງປັນຢ່າງເທົ່ າທຽມ
ກນັ.  

ພາຍໃຕໂ້ຄງການຂະຫຍາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ ການປະເມີນຜນົກະທບົຕ ່
ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ  ໄດດ້ າເນີນ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັພາຍໃຕ ້ການຊີນ້ າຂອງກມົປ່າໄມ ້ໄດກ້ ານດົຜນົກະທົບຕ ່
ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ , ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທົບ ແລະ ປະຊາຊນົລວມທງັຊນົເຜ ົ່ າທີ່ ກ ານດົເປັນກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າ 
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ OP.BP 4.10. ບາງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າເຫ ົ່ ານີແ້ມ່ນມີ
ຄວາມເອາົໃຈໃສ່ຮ່ວມກນັໃນພ ືນ້ທີ່ ປ່າຜະລດິ  ໃນບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍ, ເຊ ິ່ ງຍງັຈະຖກືຄຸມ້ຄອງພາຍໃຕກ້ານສະໜອງ
ທນຶເພີ່ ມເຕມີ ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ. 

ພາຍໃຕໂ້ຄງການທີ່ ເພີ່ ມງບົປະມານ ຄາດວ່າຈະບ ່ ມີການເວນຄນືທີ່ ດນິ ຫ  ືການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຂອງ       ຄອບ
ເຮອືນ ແລະ ບາ້ນເພາະວ່າໂຄງການຈະບ ໃຫທ້ນຶ ວຽກງານກ ່ ສາ້ງ ຫ  ື ວຽກງານພດັທະນາພ ືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃໝ່. ເຖງິ
ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ກອບນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ມີຢູ່ໃນປະຈບຸນັ ເຊ ິ່ ງແມ່ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກອບ
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ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົທີ່ ນ າ ໃຊພ້າຍໃຕໂ້ຄງການເກົ່ ານ ັນ້ ຍງັຈະສບືຕ ່ ນ າໃຊ ້ ໃນກ ລະນີ
ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການ ຕອ້ງການທີ່ ດນິ ໂດຍໂຄງການສະໜບັສະໜບູກິດຈະກ າ (ເຖງິແມ່ນວ່າຈະບ ໄດຄ້າດການໄວ)້ 
ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຈະບ ສະໜອງທຶນເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ກອງທນຶພດັທະນາຊວີກິານເປັນຢູ່ຂອງບາ້ນ, ແຕ່ຈະສະໜອງທນຶ
ຊ່ວຍເຫ ອືດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ການບ ລກິານສ ົ່ ງເສມີເທົ່ ານ ັນ້.  

ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ , ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົສະບບັ
ປັບປຸງນີໃ້ຫ ້ ຄ າແນະນ າສະເພາະເພ ື່ ອຮບັປະກນັວ່າແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຊຸມຊນົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ
ປ່າໄມແ້ມ່ນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການປົກປ້ອງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ
ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ. ບ ່ ມີນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັໃໝ່ ສ າລບັ
ໂຄງການ ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ ໂດຍພາຍໃຕໂ້ຄງການແມ່, ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ໄດກ້ະກຽມ ແລະ ນ າ
ໃຊຢ່້າງມີປະສດິທຜິນົຕາມນະໂຍບາຍການດ າເນນີງານຂອງທະນາຄານໂລກ (OP) 4.10 ກ່ຽວກບັກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າ ແລະ 
(OP) 4.12 ວ່າດວ້ຍ ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ ່ ສະໝກັໃຈ. ບນັດາເຄ ື່ ອງມເືຫົ່ ູ ານີຍ້ງັຈະສບືຕ ່ ນ າ ໃຊຢູ່້ໃນໂຄງການ
ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານເຊ ັ່ ນດຽວກນັກັບ ໂຄງການແມ່, ໃນໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ ຍງັກະຕຸນ້ ໃຫ ້ ນະໂຍບາຍ (OP) 
4.12 ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວ່າການເຂ ົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດບ ່ ມີຜນົກະທບົຫ າຍຕ ່ ກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າໃດໜຶ່ ງ ພາຍໃນຊຸມ
ຊນົ ແລະ ຮບັປະກັນວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັການທົດແທນດວ້ຍທາງເລອືກທີ່ ເຮດັໃຫກ້ານດ າລງົຊີວດິເປັນຢູ່ຂອງຄວົເຮອືນ
ໃນກຸ່ມບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການຢ່າງໜອ້ຍຢູ່ໃນລະດບັເກົ່ າ ຫ  ື ດຂີ ື ້ນ້ກ່ວາເກົ່ າ. ນະໂຍບາຍ (OP) 4.10 ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ ຖກືນ າໃຊເ້ຂ ົາ້ໃນໂຄງການ ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານເພ ື່ ອຮບັປະກັນວ່າກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າຈະສບືຕ ່ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນວທິີທາງທີ່ ເໝາະສມົຕາມວດັທະນະທ າ ເພ ື່ ອຮບັປະກັນການສະໜບັສະໜນູຊຸມຊນົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. ກອບການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ປະກອບມີ: ກອບການວາງແຜນການຂອງກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າ, ກອບຂະບວນການຈ າກດັການເຂ ົາ້ເຖງິ 
ແລະ ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ. ການປະເມີນຜນົການປົກປ້ອງໄດດ້ າເນນີຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ລວມທງັການປະ
ເມີນຜນົກະທບົຂອງກອງທນຶພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງບາ້ນ, ສດິຄອບຄອງນ າໃຊຕ້າມປະເພນໃີນບນັນດາກຸ່ມ
ຊນົເຜ ົ່ າ, ເຊ ິ່ ງເຫນັວ່າການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ໄດຮ້ບັຜນົດ ີ ແລະ ໂຄງການໄດປ້ະຕບິດັ
ຕາມຂ ກ້ ານດົ, ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນນະໂຍບາຍຂອງກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ . ຂງົເຂດສ າຄນັທີ່
ໄດຮ້ບັການປັບປຸງແມ່ນເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂ ັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ກຸ່ຊນົເຜ ົ່ າໃນການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ການສະໜບັສະໜນູ ທີ່ ເ ປັນລະບບົຫ າຍຂ ືນ້ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂ ັມ້ແຂງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ກອງ
ທນຶພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ ແລະ ເພ ື່ ອປັບປຸງຄວາມຍນືຍງົ. ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນເຕກັນກິ
ວຊິາການ ພະນກັງານທາງ ໂຄງການຈະໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ອືເພີ່ ມເຕມີ, DPMO ແລະ ທີມງານບາ້ນ ຈະຊ່ວຍເພ ື່ ອປັບປຸງ
ການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ທກັສະໃນການສ ື່ ສານ. ໂຄງການ ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ ຈະສະໜບັສະໜນູການ
ຮ່ວມມ ື ກບັທີມງານ ພດັທະນາຊຸມຊນົຂອງກອງທຶນຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໂຄງການພດັທະນາຊຸມຊນົທີ່ ສບືຕ ່ໄດ ້
ຮບັທນຶຈາກທະນາຄານເພ ື່ ອສະໜັບສະໜນູ ລດັຖະບານລາວ ໂດຍຜ່ານ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ  ້ ເພ ື່ ອຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັກດິຈະກ າພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຍງັຈະສະໜບັສະໜນູ ການແລກປ່ຽນການ
ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ລະຫວ່າງສອງໂຄງການເພ ື່ ອແລກປ່ຽນປະສບົການ ແລະ ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກິດຈະກ າ ການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນ. 

ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ໄດຖ້ກືປັບປຸງ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຂອບເຂດຂອງການສະໜັບສະໜນູໃນ
ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປົກປ້ອງດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
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ສງັຄມົໂດຍໂຄງການ. ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດປັ້ບປຸງ, ໂດຍຜ່ານກອບການດ າເນນີງານ, ແກໄ້ຂຂ ້
ຈ າກດັຕ່າງໆທີ່ ເປັນຜນົມາຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງ ໂຄງການຕາມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຊຸມຊນົ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງໃນ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຂະບວນການປຶກສາຫາລ.ື ຂ ັນ້ຕອນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊຸມຊນົ ແລະ ຫັູ  ກການປະຕບິດັຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ການປຶກສາຫາລຢ່ືາງອດິສະຫະກ່ອນ, ລ່ວງໜາ້ ,  ແລະ ໃຫຂ້ ້
ມູນຄບົຖວ້ນ ທີ່ ຈະດ າເນນີງານ ກບັ ປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົ ແລະ ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຈະເຂ ົາ້
ຮ່ວມຢ່າງເຕມັສ່ວນເພ ື່ ອໃຫມ້ີການພດັທະນາ ແລະ ການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແບບມີທາງເລອືກ, ເຊ ິ່ ງນ າ ໄປ
ສູ່ຊວີດິການເປັນຢູ່ທີ່ ຍນືຍງົຂ ື ້ນ້. ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນວຊິາການໃນຕ ່ໜາ້ ຈະໄດຮ້ບັການ
ຊ່ວຍເຫ ອືໂດຍພະນກັງານຂອງ ໂຄງການ, ທີມງານເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ເພ ື່ ອພດັທະນາຄວາມສາມາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ອ າ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດ າເນນີການປຶກສາຫາລທືີ່ ມີຄວາມໝາຍ. ການຮ່ວມມ ືຫ  ື ການສະໜບັສະໜນູ
ຈາກທີມງານໂຄງການ PRF ຈະໄດຮ້ບັການສະໜັບສະໜູນຈາກທີມງານກອງທນຶພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ ໂດຍພາຍ
ໃຕໂ້ຄງການໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ. 

ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມເຊ ິ່ ງໄດຖ້ກືນ າໃຊເ້ຂ ົາ້ໃນໂຄງການແມ່ນບນັຈໃຸນການພດັທະນາຂອງແຜນການ
ດ າເນນີງານຂອງຊຸມຊນົເຊ ິ່ ງຖກືອອກແບບ ແລະ ໄດຮ້ບັການເຊນັອະນຸມດັ ໂດຍຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ 
ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ  ເປັນການສະແດງອອກ ໃຫເ້ຫນັເຖງິການຊຸກຍູຊ່້ວຍເຫ ອືຢ່າງກວາ້ງຂວາງຂອງຊຸມ
ຊນົ. ແຜນການດ າເນນີງານຂອງຊຸມຊນົ ແມ່ນກວມເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບທງັສອງຝ່າຍເພ ື່ ອຫາຊ່ອງທາງເພີ່ ມລາຍໄດ ້
ຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົໄລຍະສ ັນ້ຕ ່ ຊີວດິການເປັນຢູ່ ເຊງິອາດຈະມາຈາກາການຈ າກດັຢ່າງເຂ ັມ້ງວດໃນ
ການເຂ ົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້ ຂ ມູ້ນທຽບຖານໃນດາ້ນຊີວດິການເປັນຢູ່ໂດຍສະເພາະຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ມີຄວາມ
ສ່ຽງ, ລວມທງັຄວົເຮອືນທີ່ ເປັນແມ່ຍງິຈະຖກືເກບັກ າ ໂດຍອງີໃສ່ການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ສະພາບຊວີດິການເປັນຢູ່ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຈະຖກືຕດິຕາມກວດກາເປັນ ປົກກະຕຕິະຫ ອດເວລາ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການພາຍໃຕກ້ານຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນົຂອງຜູເ້ຂ ົາ້ຮ່ວມ. 

ພາຍໃຕກ້ານເຂ ົາ້ຮ່ວມ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນົ, ກອງປະຊຸມລະດບັບາ້ນຈະໄດດ້ າເນີນເປັນປະຈ າໄຕມາດ, 
ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜູນ ຈາກທີ່ ປຶກສາທີ່ ໄດຈ້າ້ງເຂ ົາ້ເຮດັວຽກ ແລະ ຊ່ຽວຊານປະຈ າ ຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ມີປະສບົການ 
ເຕກັນກິວທິີໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊາວບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈະຖກືກ ານດົ ສະຖານະພາບຊີວດິການເປັນຢູ່
ຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະເມີນມາດຕະການ ໂຄງການອາດຈະຊ່ວຍປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊນົ. 
ໃນກ ລະນີບ່ອນທີ່ ໝູ່ ບາ້ນ ປະກອບມີໝູ່ ບາ້ນນອ້ຍ ທີ່ ເປັນເອກະລາດແຕ່ປະຈຸບນັໄດລ້ວມເຂ ົາ້ເປັນບາ້ນໃຫຍ່, ຂ ັນ້ຕອນ
ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະເລີ່ ມຕ ົນ້ໃນລະດບັ ໝູ່ ບາ້ນເພ ື່ ອຮບັປະກັນວ່າບນັດາບຸລມິະສດິ ແລະ ບນັຫາຂ ຂ້ອ້ງ
ໃຈທີ່ ອາດຈະຖກືຍກົຂ ຶນ້ມາຈາກຊຸມຊນົໃນໝູ່ ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜ ົ່ າສ່ວນໜອ້ຍແມ່ນສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນການ
ພດັທະນາແຜນການດ າເນນີງານຂອງຊຸມຊນົ. ພະນກັງານທີ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພາຍໃຕກ້ານສະໜບັສະໜນູ ຂອງ
ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊ່ຽວຊານພາຍໃນທີ່ ມີຄຸນນະພາບທີ່ ປະຈ າຢູ່ໃນຂ ັນ້ເມອືງຈະຊ່ວຍຮບັປະກນັວ່າຂ ັນ້ຕອນ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢ່າງຖກືຕອ້ງ , ຊາວບາ້ນຈະຄ່ອຍໆໄດຮ້ບັປະສບົການ ແລະ ຄວາມຮູເ້ພີ່ ມເຕມີໃນ
ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະຫວ່າງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ສຽງ ແລະ ຄວາມສນົໃຈ ຂອງຊາວບາ້ນແມ່ນຈະ
ເປັນທີ່ ຍອມຮບັໃນຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນຂ ັນ້ບາ້ນ. 
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ຕວົແທນຂອງບາ້ນທີ່ ຖກືຄດັເລອືກ ລວມທງັຜູຊ້າຍ ແລະ ຕາງໜາ້ຜູຍ້ງິຈະເຂ ົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫ ຸບປະຈ າ
ປີຢູ່ຂ ັນ້ເມອືງ ເພ ື່ ອປຶກສາຫາລກືບັ ໜ່ວຍງານທີ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫເ້ຂ ົ ້າ້ໃຈກ່ຽວກບັບນັຫາການປົກປ້ອງ
ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ຕກົລງົເຫນັດກ່ີຽວກບັມາດຕະການແກໄ້ຂ. 


