ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້

ກອບການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນ
້ ບກອບຂະບວນການສາລັບຂຈ້ າກັດໃນການເຂົາເຖິ
້ ງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
(ລວມກອບການວາງແຜນຊົນເຜົ່າເຂົາກັ
ແລະ ກອບນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ)
ໂຄງການເສີມ ຂະຫຍາຍການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນນານ ມີສ່ ວນຮ່ ວມ ໃນໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ (AF-SUPSFM)

ບົດສະຫຸ ບ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຕຸ ລາ 2019

1

້ ນພາສາອັງກິດແມ່ ນ
ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມ
(ທີ່ໃຊ້ຕົວຫຍເປັ
SUPSFM) ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ ວຍເຫອ
ື ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຍຸ ດທະສາດປ່າໄມ້ແຫ່ ງຊາດ 2020 (FS2020) ແລະ ເພື່ອ
້ ປ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມປົກຫຸ ມ
້ ຫດ
ຈະສືບຕ່ ປົກ ປັກຮັກສາ, ຟືນຟູ
້ ປ່າໄມ້ເພີ່ມຂືນ,
ຸ ຜ່ ອນການປ່ ອຍອາຍກາກບອນປ່າໄມ້ ແລະ
້
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດແຜນງານຂອງ REDD+ ແຫ່ ງຊາດ. ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ ວນ

້ ນສຸ
້ ດໂຄງການແມ່ ນ ວັນທີ 30 ມີນາ 2020.
ຮ່ ວມ ໄດ້ມີຜນ
ົ ບັງຄັບໃຊ້ໃນນັບແຕ່ ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2013 ແລະ ມືສິ
້
ການເບີກຈ່ າຍແມ່ ນ 100% ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2019. ໄລຍະທາອິດ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດຂອງໂຄງການ 5 ປີ , ໄດ້ຮັບ
ການເພີ່ມອີກ 1 ປີ (ໄດ້ຮ ັບອະນຸມດ
ັ 25 ພຶດສະພາ 2018), ໄລຍະທີສ ອງ ເພີ່ມເວລາອີກ 7 ເດືອນ (ໄດ້ຮ ັບອະນຸມດ
ັ
ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2019).
ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມໄດ້ຊ່ ວຍປັບ ປຸ ງການຄຸ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
້ ່ ທັງໝົດ 2,3 ລ້ານເຮັກຕາ
ປ່າໄມ້ 41 ເຂດປ່າຜະລິດ ໃນ 51 ເຂດປ່າຜະລິດທົ່ວປະເທດ ຢູ່ 13 ແຂວງ, ລວມເນືອທີ
ແລະ ມີ 1,066 ບ້ານ. ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ທນ
ຶ ສະໜັບ ສະໜູນໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມໃນ ການຄຸ ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ

ແລະ
ປະກອບສ່ ວນຊ່ ວຍເຫອ
ື ເຂົາ້

ການພັດທະນາຊີວ ິດການເປັນ ຢູ່ຊາວບ້ານອ້ອມຂ້າງເຂດປ່າຜະລິດ.

ໂຄງການຍັງໄດ້

ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ອີງໃສ່ ກົດລະບຽບ ໂດຍຜ່ ານການສະໜັບ ສະໜູນ
້ ນມາດຕະຖານຂອງພາກສ່ ວນທີ່ ສາມ ທີ່ບມີສ່ວນກ່ ຽວຂ້ອງ,
ການປັບປຸ ງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ ້ມຄອງ, ການຢັງຢື
ການສະໜັບ ສະໜູນ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເພີ່ມລະບົບການກວດສອບສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນການບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ຢູ່ 18 ແຂວງ.

ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານໂລກເພີ່ມງ ົບປະມານເພື່ອຕິດຕາມໂຄງການ “ການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້
້
ແບບຍືນນານມີສ່ ວນຮ່ ວມໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ” ໃນໄລຍະເວລາ 16 ເດືອນ. ໃນໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ ນີຈະຈັ
ດຕັງ້
ປະຕິບັດແມ່ ນ (a) ເສີມ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດວຽກງານທີ່ມີຢູູ່ຂອງໂຄງການ ແລະ (b) ແກ້ໄຂບັນຫາຂາດທຶນບພຽງພ
້
ຍ້ອນການສູນເສຍຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ. ໂດຍຈະສືບຕ່ ຈັດຕັງປະຕິບັ
ດ 4 ອົງປະກອບທີ່ມີຢ່ ູ ຂອງໂຄງການ, ໃນໄລຍະ
ເພີ່ມງ ົບປະມານນີ ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລ ດ
ັ ຖະບານລາວ ສ ປປ ລາວ ສາມາດຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັງ້

້ ນປ່າໄມ້, ການປູກຟືນຟູ
້ ປ່າ ແລະ ການພັດທະນາ
ປະຕິບັດການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມ , ການຢັງຢື
້
້
ຊີວ ິດການເປັນ ຢູ່. ຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພາກສ່ ວນເອກະຊົນເຂົາມາມີ
ສ່ວນຮ່ ວມໃນການລິເລີ່ມຈັດຕັງປະຕິບັ
ດກິດ ຈະກາ
ເຊັ່ນ: ລະບົບຄຸ ້ມຄອງຕ່ ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້, ການສ້າງແຜນລົງທືນໃນເຂດພູ ມີທດ
ັ ປ່າໄມ້ທ່ ທະນາຄານໂລກສະໜັ
ີ
ບ
ສະໜູນ ,

ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂະແໜງການໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,
້
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການບັງຄັ
ບໃຊ້ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ໃຫ້ຫາຍພາກສ່ ວນ ແລະ ນາໃຊ້ຄວາມຮູ ້ທີ່ມີຢ່ ູ ແລະ
້
ຄວາມຮູ ້ໃໝ່ ເຂົາໃນການລົງທື
ນ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

ການສະໜັບ ສະໜູນທຶນຂອງ ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມໄລຍະເພີ່ມ
້
້
ງ ົບປະມານ ແມ່ ນ "ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການຄຸ
້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນເຂດເປົາໝາຍ
ຢູ່ໃນ
້
ເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ການຄຸ ້ມຄອງພູ ມີທດ
ັ ປ່າໄມ້ຢ່ ບັນດາແຂວງເປົ
ູ
າໝາຍ."
ອົງປະກອບໂຄງການ ມີ 4 ອົງປະກອບ ແຕ່ ມີການດັດປັບເລັກນ້ອຍ.
ອົງປະກອບ1: ເສີມຂະຫຍາຍວຽກຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສວ່ ນຮ່ ວມໃນເຂດປ່າຜະລິດ.
ອົງປະກອບ2: ວຽກທົດລອງການຄຸ ້ມຄອງພູ ມີປ່າໄມ້
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ອົງປະກອບ3: ເສີມສ້າງ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ ບັນດານິຕິກາ
ອົງປະກອບ4: ການຄຸ ້ມຄອງໂຄງການ
້
ທີ່ຕັງຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ
້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ ວນຮ່ ວມ ໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານຍັງດາເນີນ
ຄືເກົ່າກັບໂຄງການແມ່ . ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມ ໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ ຈະ
ສະໜອງການຂ່ ວຍເຫອ
ື ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ບ ັນດາແຂວງທີ່ໂຄງການແມ່ ກາລັງດາເນີນງານຢູ່ 13 ແຂວງຄື:

້
ແຂວງບ່ ແກ້ວ , ຫວງນາທາ,
ອຸ ດ ົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລ ີ, ວຽງຈັນ, ອັດຕະປື , ບລິຄາໄຊ, ຄາມ່ ວນ, ສະຫວັນນະ
ເຂດ, ຈາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ( ຕື່ມໃສ່ ວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ກ່ ຽວກັບສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢູ່
້
ໃນ 18 ແຂວງ ໃນໄລຍະໂຄງການແມ່ ໄດ້ຈ ັດຕັງປະຕິບັດ)
ແລະ ສືບຕ່ ສະໜັບສະໜູນວິທີການຄຸ ້ມຄອງພູ ມີທດ
ັ ປ່າໄມ້ທ່ ີ
ກວມເອົາປ່າໄມ້ທ່ ລັດຄຸ
ີ
້ມຄອງ (ປ່າຜະລິດ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ) ແລະ ປ່າໄມ້ບ ້ານຢູ່ໃນການເລືອກເອົາ 13
້
່
ແຂວງ. ພືນທີຂອງໂຄງການສ່ ວນຫາຍເປັນທີ່ ບ່ ອນຢູ່ອາໄສຂອງກຸ່ ມຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງໄດ້ການົດຢູ່ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ

້
(OP / BP 4.10) ກ່ ຽວກັບກຸ່ ມຊົນເຜົ່າ. ກຸ່ ມຊົນເຜົ່າສ່ ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນຄອບຄົວທຸກຍາກ, ສະນັນການດ
າລົງຊີວ ດ
ິ ແມ່ ນ
ອີງໃສ່ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນແຫລ່ ງທາມາຫາກິນຫັູກ ຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ ຽງໃນການ
ຫັນປ່ຽນການນາໃຊ້ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ຢ່າງໄວວາ. ຕ້ອງມີການພິຈາລະນາ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນພິເ ສດເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່ າ
້
່ ຮ້າຍແຮງຂືນກ່
້ ວາເກົ່າຍ້ອນຜົນ ຂອງການ
ປະຊາຊົນຜູ ທ
້ ່ ຖຶ
ີ ກຜົນກະທົບຕ່ ຊີວ ິດການເປັນ ຢູ່ຂອງເຂົາເຈົາຈະບ
ຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດຂອງໂຄງການ.

ຕາມການຄາດຄະເນການດາເນີນງານດັ່ງກ່ າວຈະສືບຕ່ ມີຜນ
ົ ດີຕ່ ການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ ອາໃສປ່າໄມ້ ແລະ ກຸ່ ມຊົນເຜົ່າ. ນອກຈາກການສ້າງວຽກເຮັດງານທາ ແລະ
້ ວມ ແລະ ໄຟແຫ້ງແລ້ງຕ່
ລາຍໄດ້ເປັ ນເງ ິນສົດແລ້ວ , ປ່າໄມ້ຍ ັງໃຫ້ຄວາມສາຄັນຊ່ ວຍຫດ
ຸ ຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງຈາກໄຟນາຖ້

ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສູງ , ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສາຄັນຂອງ
້
້
ຄອບຄົວທີ່ ອາໃສໃນຂອບເຂດປ່າໄມ້, ເຊິ່ງພວກເຂົາອາໄສເພື່ອຄວາມໝັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ,
ນາູ້ມນ
ັ ເຊືອໄຟ,
ຢາ,
້
ວັດສະດຸກ່ ສ້າງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ປ່າໄມ້ອ່ ນໆ.
ື
ການລວມເອົາພະນັກງານເພດຍິງເຂົາໃນທີ
ມງານການອອກແບບ ແລະ
້
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການ ຊ່ ວຍຮັບປະກັນ ວ່ າສິດທິ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ແມ່ ຍິງ,
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຢ່າງເຕັມສ່ ວນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການແມ່ ນແບ່ ງປັນຢ່າງເທົ່າທຽມ
ກັນ.

ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່
້
້ າຂອງກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຜົນກະທົບຕ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ດາເນີນ ການຈັດຕັງປະຕິບັ
ດພາຍໃຕ້ ການຊີນ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮ ັບຜົນກະທົບ ແລະ ປະຊາຊົນລວມທັງຊົນເຜົ່າທີ່ການົດເປັນກຸ່ ມຊົນເຜົ່າ

້ ນມີ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ OP.BP 4.10. ບາງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ກຸ່ ມຊົນເຜົ່າເຫ່ ານີ
ົ ແມ່
້ ່ ປ່າຜະລິດ ໃນບັນດາແຂວງເປົາໝາຍ,
້
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຮ່ ວມກັນໃນພືນທີ
ເຊິ່ງຍັງຈະຖືກ ຄຸ ້ມຄອງພາຍໃຕ້ການສະໜອງ
ທຶນເພີ່ມເຕີມ ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ.
ພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ເພີ່ມງ ົບປະມານ ຄາດວ່ າຈະບ່ ມີການເວນຄືນທີ່ດິນ ຫ ື ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງ

ຄອບ

້
ເຮືອນ ແລະ ບ້ານເພາະວ່ າໂຄງການຈະບໃຫ້ທນ
ຶ ວຽກງານກ່ ສ້າງ ຫ ື ວຽກງານພັດທະນາພືນຖານໂຄງລ່
າງໃໝ່ . ເຖິງ
ຢ່າງໃດກ່ ຕາມ, ກອບນະໂຍບາຍວ່ າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ມີຢ່ ູໃນປະຈຸບ ນ
ັ ເຊິ່ງແມ່ ນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ກອບ
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ນະໂຍບາຍວ່ າດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນທີ່ນາໃຊ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການເກົ່ານັນ້
ຍັງຈະສືບຕ່ ນາໃຊ້ ໃນກ ລະນີ
ກິດຈະກາຂອງໂຄງການ ຕ້ອງການທີ່ດິນ ໂດຍໂຄງການສະໜັບສະໜູບກິດຈະກາ (ເຖິງແມ່ ນວ່ າຈະບໄດ້ຄາດການໄວ້)
ຢ່າງໃດກ່ ຕາມ,
ຈະບ ສະໜອງທຶນເພີ່ມໃຫ້ແກ່ ກອງທຶນພັດທະນາຊີວ ິການເປັ ນຢູ່ ຂອງບ້ານ,
ແຕ່ ຈະສະໜອງທຶນ
້
ຊ່ ວຍເຫອ
ື ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການບລິການສົ່ງເສີມເທົ່ານັນ.

ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມ, ກອບການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນສະບັບ
້
້
ປັບປຸ ງ ນີໃຫ້
ຄາແນະນາສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່ າແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານຊຸມຊົນ ແລະ ແຜນການຄຸ ້ມຄອງ
້
ປ່າໄມ້ແມ່ ນຈັດຕັງປະຕິບັ
ດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການປົກ ປ້ອງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ

ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ. ບ່ ມີນ ະໂຍບາຍການປົກປ້ ອງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບໃໝ່ ສາລັບ
ໂຄງການໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ ໂດຍພາຍໃຕ້ໂຄງການແມ່ , ກອບການມີສ່ ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນ ໄດ້ກະກຽມ ແລະ ນາ

ໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ຕາມນະໂຍບາຍການດາເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ (OP) 4.10 ກ່ ຽວກັບກຸ່ ມຊົນເຜົ່າ ແລະ
້
(OP) 4.12 ວ່ າດ້ວຍ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບ່ ສະໝັກໃຈ. ບັນດາເຄື່ອງມືເຫົູ່ານີຍັງຈະສື
ບຕ່ ນາໃຊ້ຢູ່ໃນໂຄງການ
ໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ໂຄງການແມ່ , ໃນໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ ຍັງກະຕຸ ນ
້ ໃຫ້ ນະໂຍບາຍ (OP)
້ ງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດບ່ ມີຜນ
4.12 ເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່ າການເຂົາເຖິ
ົ ກະທົບຫາຍຕ່ ກຸ່ ມຊົນເຜົ່າໃດໜຶ່ງ ພາຍໃນຊຸມ
້
ຊົນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່ າ ເຂົາເຈົາໄດ້ຮັບການທົ
ດແທນດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ເຮັດໃຫ້ການດາລົງຊີວ ິດເປັນຢູ່ ຂອງຄົວເຮືອນ
້
ໃນກຸ່ ມບ້ານເປົາໝາຍຂອງໂຄງການຢ
່ າງໜ້ອ ຍຢູ່ໃນລະດັບເກົ່າ ຫ ື ດີຂນກ່
ື ້ ້ ວາເກົ່າ. ນະໂຍບາຍ (OP) 4.10 ຂອງ

້
ທະນາຄານໂລກ ຖືກນາໃຊ້ເຂົາໃນໂຄງການ
ໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າກຸ່ ມຊົນເຜົ່າຈະສືບຕ່ ມີສ່ວນຮ່ ວມ
ໃນວິທີທາງທີ່ເໝາະສົມຕາມວັດທະນະທາ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜັບສະໜູນ ຊຸມຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ກອບການມີ
້ ງ
ສ່ ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນ ປະກອບມີ: ກອບການວາງແຜນການຂອງກຸ່ ມຊົນເຜົ່າ, ກອບຂະບວນການຈາກັດການເຂົາເຖິ
້
ແລະ ກອບນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. ການປະເມີນຜົນການປົກ ປ້ອງໄດ້ດາເນີນ ຈັດຕັງປະຕິບັ
ດ , ລວມທັງການປະ
ເມີນຜົນກະທົບຂອງກອງທຶນພັດທະນາຊີວ ດ
ິ ການເປັນ ຢູ່ຂອງບ້ານ,
ສິດຄອບຄອງນາໃຊ້ຕາມປະເພນີໃນບັນນດາກຸ່ ມ
້
ຊົນເຜົ່າ, ເຊິ່ງເຫັນວ່ າການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດ ກອບການມີສ່ ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຮ ັບຜົນ ດີ ແລະ ໂຄງການໄດ້ປະຕິບ ັດ

້
ຕາມຂກ້ ານົດ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂັນຕອນນະໂຍບາຍຂອງກອບການມີ
ສ່ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມ ຊົນ . ຂົງເຂດສາຄັນທີ່
້
ໄດ້ຮັບການປັບ ປຸ ງແມ່ ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້
ແກ່ ກຸ່ ຊົນເຜົ່າໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ ວມ ແລະ
້ ່ ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການຈັດຕັ
້
້
ການສະໜັບ ສະໜູນ ທີ່ເປັນລະບົບຫາຍຂືນເພື
ງປະຕິບັ
ດ ແລະ ການຄຸ ້ມຄອງ ກອງ
ທຶນພັດທະນາຊີວ ດ
ິ ການເປັ ນຢູ່ ແລະ ເພື່ອປັບປຸ ງ ຄວາມຍືນຍົງ. ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ ວຍເຫອ
ື ທາງດ້ານເຕັກນິກ

ວິຊາການ ພະນັກງານທາງໂຄງການຈະໃຫ້ການຊ່ ວຍເຫອ
ື ເພີ່ມເຕີມ , DPMO ແລະ ທີມງານບ້ານ ຈະຊ່ ວຍເພື່ອປັ ບປຸ ງ
ການອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ທັກສະໃນການສື່ສານ. ໂຄງການໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ ຈະສະໜັບ ສະໜູນການ

ຮ່ ວມມື ກັບທີມງານ ພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງກອງທຶນຫຸດຜ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນທີ່ ສືບຕ່ໄດ້
ຮັບທຶນ ຈາກທະນາຄານເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານລາວໂດຍຜ່ ານ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດກິດ ຈະກາພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫດ
ຸ ຜ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຍັງຈະສະໜັບ ສະໜູນ ການແລກປ່ຽນການ
ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນ ລະຫວ່ າງສອງໂຄງການເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ ້ກ່ ຽວກັບ
້
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດກິດຈະກາ ການດາລົງຊີວ ິດ ແລະ ການຄຸ ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ.
ກອບການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນ ໄດ້ຖືກປັບ ປຸ ງ ສະທ້ອ ນໃຫ້ເຫັນຂອບເຂດຂອງການສະໜັບສະໜູນໃນ
້
ໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັງປະຕິບັ
ດການປົກ ປ້ອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
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ສັງຄົມໂດຍໂຄງການ. ກອບການມີສ່ ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ປັ ບປຸ ງ , ໂດຍຜ່ ານກອບການດາເນີນງານ, ແກ້ໄຂຂ ້
້
້
ຈາກັດຕ່ າງໆທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການຈັດຕັງປະຕິບັ
ດຂອງໂຄງການຕາມເປົາໝາຍ
ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ຊ່ ອງຫວ່ າງໃນ
້
້
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດການມີສ່ ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂະບວນການປຶກສາຫາລື. ຂັນຕອນການມີ
ສ່ ວນຮ່ ວມຂອງ

ຊຸມຊົນ ແລະ ຫັູກການປະຕິບັດຈະຕ້ອງຮັບປະກັນ ວ່ າ ການປຶກສາຫາລືຢ່າງອິດສະຫະກ່ ອນ, ລ່ ວງໜ້າ , ແລະ ໃຫ້ຂ ້
ມູນຄົບຖ້ວ ນ ທີ່ຈະດາເນີນງານ ກັບ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ ທ
້ ່ ໄດ້ຮັບຜົ
ີ
ນ ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຈະເຂົາ້
ຮ່ ວມຢ່າງເຕັມສ່ ວນເພື່ອໃຫ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບມີທາງເລືອກ, ເຊິ່ງນາໄປ
້ ້ ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ ວຍເຫອ
ສູ່ ຊີວ ດ
ິ ການເປັ ນຢູ່ທີ່ຍືນຍົງຂືນ.
ື ທາງດ້ານວິຊາການໃນຕ່ ໜ້າ ຈະໄດ້ຮ ັບການ
ຊ່ ວຍເຫອ
ື ໂດຍພະນັກງານຂອງໂຄງການ, ທີມ ງານເມືອງ ແລະ ບ້ານ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການມີສ່ວນຮ່ ວມ
ແລະ ອາ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດາເນີນການປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ການຮ່ ວມມື ຫ ື ການສະໜັບ ສະໜູນ

ຈາກທີມງານໂຄງການ PRF ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທີມ ງານກອງທຶນພັດທະນາຊີວ ດ
ິ ການເປັ ນຢູ່ ໂດຍພາຍ
່
ໃຕ້ໂຄງການໄລຍະເພີມງ ົບປະມານ.
້
ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ ວມເຊິ່ງໄດ້ຖືກນາໃຊ້ເຂົາໃນໂຄງການແມ່
ນບັນຈຸໃນການພັດທະນາຂອງແຜນການ
ດາເນີນງານຂອງຊຸມຊົນເຊິ່ງຖືກອອກແບບ ແລະ ໄດ້ຮ ັບການເຊັນອະນຸມດ
ັ ໂດຍຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮ ັບຜົນ ປະໂຫຍດ ແລະ

ຫ້ອງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເປັນການສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊຸກຍູ ຊ
້ ່ ວຍເຫອ
ື ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຊຸມ
ຊົນ. ແຜນການດາເນີນງານຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ ນກວມເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງ ສອງຝ່າຍເພື່ອຫາຊ່ ອງທາງເພີ່ມລາຍໄດ້
້ ່ ຊີວ ິດການເປັ ນຢູ່ ເຊິງອາດຈະມາຈາກາການຈາກັດຢ່າງເຂັມງວດໃນ
້
ຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນ ກະທົບໄລຍະສັນຕ
້ ງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ຂມູ້ ນທຽບຖານໃນດ້ານຊີວ ິດການເປັນຢູ່ໂດຍສະເພາະຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີຄວາມ
ການເຂົາເຖິ

ສ່ ຽງ, ລວມທັງຄົວເຮືອນທີ່ເປັນແມ່ ຍິງຈະຖືກເກັບກາ ໂດຍອີງໃສ່ ການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກແບບມີສ່ວນຮ່ ວມ ແລະ
້
້
ສະພາບຊີວ ດ
ິ ການເປັນ ຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົາຈະຖື
ກຕິດຕາມກວດກາເປັນ ປົກກະຕິຕະຫອດເວລາ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດ

້ ວມ.
ໂຄງການພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງຜູ ເ້ ຂົາຮ່
້ ວມ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ , ກອງປະຊຸມລະດັບບ້ານຈະໄດ້ດາເນີນເປັນ ປະຈາໄຕມາດ,
ພາຍໃຕ້ການເຂົາຮ່
້
ໂດຍໄດ້ຮ ັບການສະໜັບ ສະໜູນ ຈາກທີ່ປຶກສາທີ່ໄດ້ຈ ້າງເຂົາເຮັດວຽກ
ແລະ ຊ່ ຽວຊານປະຈາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີປະສົບການ
ເຕັກນິກວິທີໃນການມີສ່ ວນຮ່ ວມ ແລະ ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮ ັບຜົນກະທົບຈະຖືກການົດ ສະຖານະພາບຊີວ ິດການເປັ ນຢູ່

ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ປະເມີນມາດຕະການ ໂຄງການອາດຈະຊ່ ວຍປັບ ປຸ ງຊີວ ດ
ິ ການເປັ ນຢູ່ ຂອງຊຸມຊົນ.
້ ນບ້ານໃຫຍ່ , ຂັນຕອນ
້
ໃນກລະນີບ່ອນທີ່ໝູ່ບ້ານ ປະກອບມີໝ່ ບ້ານນ້ອຍ
ູ
ທີ່ເປັນເອກະລາດແຕ່ ປະຈຸບ ັນໄດ້ລວມເຂົາເປັ
້
້
ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ ວມຈະເລີ່ມຕົນໃນລະດັ
ບ ໝູ່ບ້ານເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າບັນດາບຸ ລິມະສິດ ແລະ ບັນຫາຂ ຂ້ອງ
້
ໃຈທີ່ອາດຈະຖືກ ຍົກຂຶນມາຈາກຊ
ແລະ
ກຸ່ ມຊົນເຜົ່າສ່ ວນໜ້ອ ຍແມ່ ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການ
ຸ ມຊົນໃນໝູ່ບ້ານ
້
ພັດທະນາແຜນການດາເນີນງານຂອງຊຸມຊົນ. ພະນັກງານທີ່ຈັດຕັງປະຕິບັ
ດໂຄງການພາຍໃຕ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ຂອງ

້ ອງຈະຊ່ ວຍຮັບປະກັນວ່ າຂັນຕອນ
້
ຊ່ ຽວຊານຕ່ າງປະເທດ ແລະ ຊ່ ຽວຊານພາຍໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ປະຈາຢູ່ໃນຂັນເມື
້
ການມີສ່ວນຮ່ ວມຖືກຈັດຕັງປະຕິບັ
ດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຊາວບ້ານຈະຄ່ ອຍໆໄດ້ຮັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ ້ເພີ່ມເຕີມໃນ
້
ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ ວມໃນລະຫວ່ າງການຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການ.
ສຽງ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ຂອງຊາວບ້ານແມ່ ນຈະ
້
້
ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຂັນຕອນການວາງແຜນຂັ
ນບ້ານ.
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້ ວມກອງປະຊຸມ ສະຫຸ ບປະຈາ
ຕົວແທນຂອງບ້ານທີ່ຖືກ ຄັດເລືອກ ລວມທັງຜູ ຊ
້ າຍ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ ຍ
້ ິງຈະເຂົາຮ່
້ ອງ
້
້້
ປີ ຢ່ ູຂັນເມື
ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບ
ໜ່ ວຍງານທີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການໃຫ້ເຂົາໃຈກ່
ຽວກັບບັນຫາການປົກ ປ້ອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຕົກລົງເຫັນ ດີກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂ.
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