ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້

ແຜນການຄ ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ
(EMP)
ບົດສະຫ ບ

ໂຄງການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານແບບມີສ່ວນຮ່ ວມໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ (AF-SUPSFM)

້
ໜ່ ວຍ ງານຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການ AF-SUPSFM
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
3 ຕລາ 2019

ແຜນການຄ ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (EMP) ມີຈດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄາແນະນາແກ່ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກາ
້
ແລະ ປ່າໄມ້, ສປປ ລາວ, ພະນັກງານ ແລະ ໜ່ ວຍງານທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິບັ
ດ,
້
ທີ່ປຶກສາ, ພະນັກງານຂັນແຂວງ,
ເມືອງ ແລະ ຊມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກ່ ຽວກັບວຽກງານການປົກ ປ້ອງ
້
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ (SUPSFM, ທີ່ເອີນ້
້
ກັນວ່ າ "SUFORD Scaling Up" ຫ ື "SUFORD-SU"). EMP ຕົນສະບັບໄດ້ກ່
າວເຖິງຄວາມສ່ ຽງດ້ານ

້
ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສະ ເໜີ ການຫດຜ່ ອນທີ່ເໝາະສົມ. EMP ຕົນສະບັບແມ່
ນມາຈາກການ ປະເມີນຜົນກະທົບ
ຕ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ຂອງ SUPSFM, ເຊິ່ງສະໜອງຂມູ້ ນລະອຽດກ່ ຽວກັບໂຄງການ. ເອກະສານ
້ ນ EMP ສະບັບປັບ ປງສາລັບການສະເໜີຂງ ົບປະມານເພີ່ມເຕີມ ສາລັບ ໂຄງການ SUPSFM (AFສະບັບນີແມ່
້ ໂຄງການ AF-SUPSFM
SUPSFM). ESIA ຂອງໂຄງການ SUPSFM ຈະຍັງຕ້ອງໄດ້ນາໃຊ້ເຂົາໃນ
້ ່ ຍັງບ່ ປ່ຽນແປງ.
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງກິດຈະກາ AF-SUPSFM ແລະ ພືນທີ
້ ຄາແນະນາສະເພາະສາ ລັບການກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ
ເຊັ່ນດຽວກັບໂຄງການເກົ່າ, EMP ສະບັບປັບປງນີໃຫ້
້
ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດການຄ ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຈາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່ າ ແຜນປະຕິບັດງານຊມຊົນ ແລະ
ແຜນການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແມ່ ນປະຕິບ ັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ
ສປປ ລາວ.

້ ນພາສາອັງກິດແມ່ ນ
ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມ
(ທີ່ໃຊ້ຕົວຫຍເປັ
SUPSFM) ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ ວຍເຫອ
ື ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຍ ດທະສາດປ່າໄມ້ແຫ່ ງຊາດ 2020 (FS2020) ແລະ

້ ປ່າເຮັດໃຫ້ຄ ວາມປົກຫມ
້ ຫດຜ່ ອນການປ່ ອຍອາຍກາກບອນປ່າໄມ້
ເພື່ອຈະສືບຕ່ ປົກ ປັກຮັກສາ, ຟືນຟູ
້ ປ່າໄມ້ເພີ່ມຂືນ,
້
ແລະ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດແຜນງານຂອງ
REDD+
ແຫ່ ງຊາດ.
ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້
້ ນສ
້ ດໂຄງການແມ່ ນ ວັນທີ
ແບບຍືນນານມີສ່ ວນຮ່ ວມ ໄດ້ມີຜນ
ົ ບັງຄັບໃຊ້ໃນນັບແຕ່ ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2013 ແລະ ມືສິ
້
30 ມີນາ 2020. ການເບີກຈ່ າຍແມ່ ນ 100% ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2019. ໄລຍະທາອິດ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດ
ຂອງໂຄງການ 5 ປີ , ໄດ້ຮ ັບການເພີ່ມອີກ 1 ປີ (ໄດ້ຮັບອະນມັດ 25 ພຶດສະພາ 2018), ໄລຍະທີ ສອງ ເພີ່ມເວລາອີກ 7
ເດືອນ (ໄດ້ຮັບອະນມັດ ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2019).
ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມໄດ້ຊ່ ວຍປັບ ປງການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
້ ່ ທັງໝົດ 2,3 ລ້ານເຮັກຕາ
ປ່າໄມ້ 41 ເຂດປ່າຜະລິດ ໃນ 51 ເຂດປ່າຜະລິດທົ່ວປະເທດ ຢູ່ 13 ແຂວງ, ລວມເນືອທີ
ແລະ ມີ 1,066 ບ້ານ. ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ທນ
ຶ ສະໜັບ ສະໜູນໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມໃນ ການຄ ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ ການພັດທະນາຊີວ ິດການເປັນ ຢູ່ຊາວບ້ານອ້ອມຂ້າງເຂດປ່າຜະລິດ. ໂຄງການຍັງໄດ້ປະກອບ
້
ສ່ ວນຊ່ ວຍເຫອ
ື ເຂົາໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້
ອມ ອີງໃສ່ ກົດລະບຽບ ໂດຍຜ່ ານການສະໜັບສະໜູນ ການປັບປງ

້ ນມາດຕະຖານຂອງພາກສ່ ວນທີ່ສາມ ທີ່ບມີສ່ວນກ່ ຽວຂ້ອງ, ການສະໜັບ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ, ການຢັງຢື
ສະໜູນ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເພີ່ມລະບົບການກວດສອບສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນການບັງຄັບ ໃຊ້ກົດໝາຍ
ປ່າໄມ້ ຢູ່ 18 ແຂວງ.

ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານໂລກເພີ່ມງ ົບປະມານເພື່ອຕິດຕາມໂຄງການ “ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້
້
ແບບຍືນນານມີສ່ ວນຮ່ ວມໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ” ໃນໄລຍະເວລາ 16 ເດືອນ. ໃນໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານນີຈະຈັ
ດຕັງ້
ປະຕິບັດແມ່ ນ (a) ເສີມ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດວຽກງານທີ່ມີຢູູ່ຂອງໂຄງການ ແລະ (b) ແກ້ໄຂບັນຫາຂາດທຶນ ບພຽງພ
້
ຍ້ອນການສູນເສຍຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ. ໂດຍຈະສືບຕ່ ຈັດຕັງປະຕິບັ
ດ 4 ອົງປະກອບທີ່ມີຢ່ ູ ຂອງໂຄງການ, ໃນໄລຍະ

ເພີ່ມງ ົບປະມານນີ ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລ ດ
ັ ຖະບານລາວ ສ ປປ ລາວ ສາມາດຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັງ້
້ ນປ່າໄມ້, ການປູກຟືນຟູ
້ ປ່າ ແລະ ການພັດທະນາ
ປະຕິບັດການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມ , ການຢັງຢື

້
້
ຊີວ ິດການເປັນ ຢູ່. ຍັງຈະອະນຍາດໃຫ້ພາກສ່ ວນເອກະຊົນເຂົາມາມີ
ສ່ວນຮ່ ວມໃນການລິເລີ່ມຈັດຕັງປະຕິບັ
ດກິດ ຈະກາ
ເຊັ່ນ: ລະບົບຄ ້ມຄອງຕ່ ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້, ການສ້າງແຜນລົງທືນໃນເຂດພູ ມີທດ
ັ ປ່າໄມ້ທ່ ທະນາຄານໂລກ
ີ
ສະໜັບ
ສະໜູນ , ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນຂະແໜງການໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,
້
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການບັງຄັ
ບໃຊ້ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ໃຫ້ຫາຍພາກສ່ ວນ ແລະ ນາໃຊ້ຄວາມຮູ ້ທີ່ມີຢ່ ູ ແລະ
້
ຄວາມຮູ ້ໃໝ່ ເຂົາໃນການລົງທື
ນ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

ການສະໜັບ ສະໜູນທຶນຂອງ ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມໄລຍະເພີ່ມ
້
້
ງ ົບປະມານແມ່ ນ
"ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການຄ
້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນເຂດເປົາໝາຍຢູ
່ ໃນ
້
ເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ການຄ ້ມຄອງພູ ມີທດ
ັ ປ່າໄມ້ຢ່ ບັນດາແຂວງເປົ
ູ
າໝາຍ."

ອົງປະກອບໂຄງການ ມີ 4 ອົງປະກອບ ແຕ່ ມີການດັດປັ ບເລັກນ້ອຍ.
ອົງປະກອບ1: ເສີມຂະຫຍາຍວຽກຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສວ່ ນຮ່ ວມໃນເຂດປ່າຜະລິດ.
ອົງປະກອບ2: ວຽກທົດລອງການຄ ້ມຄອງພູ ມີປ່າໄມ້.
ອົງປະກອບ3: ເສີມສ້າງ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ ບັນດານິຕິກາ.
ອົງປະກອບ4: ການຄ ້ມຄອງໂຄງການ.
້
ທີ່ຕັງຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ
້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ ວນຮ່ ວມ ໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານຍັງດາເນີນ
ຄືເກົ່າກັບໂຄງການແມ່ . ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມ ໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ
ຈະສະໜອງການຊ່ ວຍເຫອ
ື ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ບ ນ
ັ ດາແຂວງທີ່ໂຄງການແມ່ ກາລັງດາເນີນງານຢູ່ 13

້
ແຂວງຄື: ແຂວງບ່ ແກ້ວ , ຫວງນາທາ,
ອດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລ ີ, ວຽງຈັນ, ອັດຕະປື , ບລິຄາໄຊ, ຄາມ່ ວນ,
ສະຫວັນນະເຂດ, ຈາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ( ຕື່ມໃສ່ ວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ກ່ ຽວກັບ ສັດປ່າ ແລະ
້
ປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນ 18 ແຂວງ ໃນໄລຍະໂຄງການແມ່ ໄດ້ຈ ັດຕັງປະຕິບັ
ດ) ແລະ ສືບຕ່ ສະໜັບສະໜູນວິທີການຄ ້ມຄອງພູ ມີ
ທັດປ່າໄມ້ທ່ ກວມເອົາປ
ີ
່ າໄມ້ທ່ ລັດຄ
ີ
້ມຄອງ (ປ່າຜະລິດ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ) ແລະ ປ່າໄມ້ບ ້ານ
້ ່ ຂອງໂຄງການສ່ ວນຫາຍເປັນທີ່ ບ່ ອນຢູ່ ອາໄສຂອງກ່ ມຊົນເຜົ່າເຊິ່ງໄດ້ການົດ
ຢູ່ໃນການເລືອກ ເອົາ 13 ແຂວງ. ພືນທີ

ຢູ່ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານ (OP / BP 4.10) ກ່ ຽວກັບກ່ ມຊົນເຜົ່າ. ກ່ ມຊົນເຜົ່າສ່ ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນຄອບຄົວທກຍາກ,
້
ສະນັນການດ
າລົງຊີວ ິດແມ່ ນອີງໃສ່ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນແຫລ່ ງທາມາຫາກິນຫກ
ັ ຂອງພວກ ເຂົາເຈົາ້
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ ຽງໃນການຫັນປ່ຽນການນາໃຊ້ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ຢ່າງໄວວາ. ຕ້ອງມີການພິຈາລະນາ ແລະ ເອົາໃຈ
້
່ ຮ້າຍແຮງຂືນກ່
້ ວາເກົ່າ
ໃສ່ ເປັນພິເສດເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າປະຊາຊົນຜູ ທ
້ ່ ຖຶ
ີ ກຜົນກະທົບຕ່ ຊີວ ິດການເປັນ ຢູ່ຂອງເຂົາເຈົາຈະບ

້
ຍ້ອນຜົນ ຂອງການຈັດຕັງປະຕິບັ
ດຂອງໂຄງການ.
ບ່ ມີນະໂຍບາຍໃໝ່ ຢູ່ໃນໂຄງການ AF-SUPSFM ທຽບໃສ່ ໂຄງການເກົ່າ SUPSFM. ໂຄງການ AFSUPSFM ຈະສືບຕ່ ເສີມສ້າງຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການເກົ່າ ເຊິ່ງມີຈດປະສົງເພື່ອປັບ ປງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການ
ຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ໂດຍລວມ ແລະ ເພີ່ມການປົກຫມ
້ ຂອງປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ. ມີຄ ວາມສ່ ຽງທີ່ບາງກິດຈະກາ
ຂອງໂຄງການຍ່ ອຍ ເຊັ່ນ: ທຶນການຊ່ ວຍເຫອ
ື ຊີວ ິດການເປັ ນຢູ່ ອາດຈະກ່ ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ ເລັກນ້ອຍໃນ
້
ທ້ອງຖິ່ນ. ດັ່ງນັນ້ ແຜນການຄ ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະຈັດຕັງປະຕິບັ
ດຕາມນະໂຍບາຍການປົກ ປ້ອງ ຂອງທະນາຄານ

ໂລກ: ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ (OP 4.01), ທີ່ຢູ່ອາໄສທາມະຊາດ (OP 4.04), ຍດທະສາດປ່າໄມ້ (OP 4.36),
ການຄ ້ມຄອງສັດຕູພດ
ື (OP.4.09) ຊັບພະຍາກອນ ວັດທະນະທາ ທາງກາຍະພາບ (OP 4.11). ແຜນການຄ ້ມຄອງ
້
້ ງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການເທົ່ານັນ.
້
ສິ່ງແວດລ້ອມນີໄດ້ເວົ
າເຖິ

ແຜນການຄ ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມສະບັບປັ ບປງ (EMP) ສະບັບປັບ ປງແນ່ ໃສ່ ໃຫ້ຂ ນສູ
ັ ້ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ
້
ເມືອງ, ທີມງານຂອງໂຄງການ AF-SUPSFM, ທີ່ປຶກສາ, ພະນັງານຂັນບ້ານ,
ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການພາກສ່ ວນ
ເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັດ ແລະ ສະມາຊິກຊມຊົນ ທີ່ໄດ້ຮ ັບຜົນ ປະໂຫຍດມີຄາແນະນາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ .
້ ່ ດຽວກັນຂອງໂຄງການເກົ່າ
ໃນຂະນະທີ່ ໂຄງການ AF-SUPSFM ກາລັງດາເນີນກິດຈະກາ ຢູ່ໃນພືນທີ
້
(SUFORD ແລະ SUPSFM), ຈະບ່ ມີເພີ່ມເຕີມ ພືນຖານດ້ານຊີ
ວະນາໆພັນ , ສາລັບຢູ່ໃນໂຄງການເກົ່າ ຍັງຖືກຕ້ອງ

້
ແລະ ບ່ ມີການປ່ຽນແປງກ່ ຽວກັບເນືອໃນໃຈຄວາມ
ໃນພາກນີ.້
ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ການົດຜົນກະທົບ ຕ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ EMP
ແນະນາມາດຕະການຫດຜ່ ອນທີ່ເໝາະສົມຢູ່ໃນ
ໂຄງການເກົ່າ.
ໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານທີ່ສະເໜີຈະຂະຫຍາຍ
ກິດຈະກາສ່ ວນໃຫຍ່ ຂອງໂຄງການ SUPSFM. ໂຄງການ AF-SUPSFM ຈະສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການ
SUPSFM ແລະຈະສືບຕ່ ດາ ເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ທດ
ົ ລອງໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ.
ໂຄງການດັ່ງກ່ າວຍັງຈະສະໜັບສະໜູນການລົງທືນໃນອະນາຄົດຂອງ ພາກເອກະຊົນ ໂດຍການປຶກສາຫາລື ກັບ ລັດ
້
ຖະບານ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມ ເຂັມແຂງນະໂຍບາຍໃໝ່
ທີ່ເປັນ ຮູ ບປະຕິບັດງານ ສະພາບແວດ

ລ້ອມ. ການປະເມີນວຽກງານປົກປ້ອງໄດ້ຖືກປະຕິບັດ ເພື່ອທົບທວນຄືນຜົນການຄ ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ
SUPSFM. ໂດຍລວມແລ້ວການກວດສອບບ່ ໄດ້ພົບ ເຫັນບັນຫາທີ່ບ່ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຫ ື ຜົນກະທົບດ້ານລົບ
ທີ່ສາຄັນຕ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນຮູ ບແບບຂອງSUFORD ການຕັດໄມ້ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຜົນກະທົບ ຈະບ່ ກ່ ໃຫ້
ເກີດຜົນ

ກະທົບໄລຍະຍາວ

ຫື

ຈະບ່ ສາມາດປ່ຽນແປງຕ່ ກັບ

ສັດປ່າ,

ຊີວະນາໆພັນ

ແລະ

ຄວາມຍືນຍົງ

ຂອງປ່າໄມ້ໃນເຂດ PFAs, ແຕ່ ຍ້ອນວ່ າ PMO 13 ການຫ້າມການຕັດໄມ້ໃນ ເຂດ PFAs ຍັງມີຜນ
ົ ບັງຄັບໃຊ້,
້
່ ມີຜນ
ສະນັນຈະບ
ົ ກະທົບຈາກການຕັດໄມ້. ການທົບທວນຍັງໄດ້ຢືນ ຢັນ ອີກວ່ າ ກິດຈະກາ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຕັດໄມ້
ຈະບ່ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານທຶນ ຮອນຢູ່ໃນໂຄງການ AF-SUPSFM. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ ຕາມ, ໂຄງການຈະ
້
ສືບຕ່ ຈັດຕັງປະຕິບັ
ດສີ່ອົງປະກອບຂອງໂຄງການເກົ່າ.

ໂຄງການ AF-SUPSFM ຈະສືບຕ່ ແກ້ໄຂບັນຫາ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍໃນການຄ ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມີດ່ ງລູ່
ັ ມນີ:້
ການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພດ
ື ແລະ ປຍ: ຈ ດປະສົງແມ່ ນເພື່ອຫດຜ່ ອນການນາໃຊ້ ແລະ ການເອື່ອຍອີງໃສ່ ການ

ຄວບຄມ ທີ່ບ່ ແມ່ ນຊີວະວິທະຍາຂອງສັດຕູພດ
ື . ເຊັ່ນດຽວກັບ ໂຄງການ SUPSFM,ໃນໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ
້
ຈະສືບຕ່ ຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດຕາມ SUPSFM ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ ແລະ ຄ ້ມຄອງການນາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພດ
ື . ນະໂຍບາຍ
້ ສ ້າງກອບກົດໝາຍສະບັບປັບ ປງເຊິ່ງ ໂຄງການ AFແລະ ການປະຕິຮູບດ້ານກົດໝາຍ ໃນໄລຍະໃກ້ໆມານີໄດ້
SUPSFM ຈະວາງແນວທາງ.

ຊັບພະຍາກອນ ວັດທະນະທາ ກາຍະພາບ: ຈດປະສົງແມ່ ນເພື່ອປົກ ປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ ໂດຍທາມະ
ຊາດ (PCR) ແລະ ຫລີກລ້ຽງການທາລາຍຫຄ
ື ວາມເສຍຫາຍຂອງມັນ . PCR ປະກອບມີສະຖານທີ ທີ່ມີຄນຄ່ າ
້
ທາງທາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ຫລື ວັດທະນະທາສູງ. ໂຄງການຈະພັດທະນາຂັນຕອນຕ່
າງໆເພື່ອຫດຜ່ ອນຜົນ

ກະທົບຕ່ PCR ຈາກທກໆກິດຈະກາທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່ າຈູດປະສົງໄດ້ລະບູໄວ້ PCR
ໄດ້ຖືກບັນທຶກ , ມີຢ່ ໃນເອກະສານ
ູ
ແລະ ບົດລາຍງານທີ່ຖຶກຕ້ອງໃຫ້ອ ົງການ.
ຈດປະສົງແມ່ ນເພື່ອຫດຜ່ ອນໂອກາດໃນການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ ພາຍໃນ
ເຂດໂຄງການຂອງ AF-SUPSFM. ໂຄງການຈະກວດກາການເກັບກາຂມູ້ ນ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ການນາ
້ ນໃຫ້ ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກິດຈະກາຕ່ າງໆຈະສມໃສ່ ພືນທີ
້ ່ ທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ສາລັບ ການອະນ
ໃຊ້ ແລະ ລາຍງານຂມູ
ການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ:

ລັກສັດປ່າໂດຍທົ່ວໄປແມ່ ນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ ງຊາດ.

ການຕັດໄມ້ຜດ
ິ ກົດໝາຍ: ໃນຄວາມເປັນ ຈິງການປົກຫມ
້ ຂອງປ່າໄມ້ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ມີຄວາມຍືນຍົງ
້ ່ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ຫາຍກ່ ວາ
ໃນຫາຍເຂດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ າ ການປົກປັກ ຮັກສາປ່າໄມ້ມີປະສິດທິຜນ
ົ ຫາຍຂືນຢູ
ເຂດອື່ນ ແລະ ກົນໄກຂອງໂຄງການໃນປະຈ ບັນແມ່ ນມີປະສິດທິຜນ
ົ . ຈດປະສົງແມ່ ນເພື່ອຫດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຕັດໄມ້ທ່ ຜິ
ີ ດກົດໝາຍໃນບັນດາເຂດປ່າຜະລິດ. ໂຄງການຈະກວດກາການຕັດໄມ້ຜດ
ິ ກົດໝາຍ ໂດຍ
່
ການນາໃຊ້ເຄືອງມືການສຶກສາທາງໄກ (RS) ແລະ ລາຍງານຜົນໄດ້ຮ ັບໃຫ້ ກົມກວດກາປ່າໄມ້.

ການໃຫ້ສາປະທານ: ຈດປະສົງແມ່ ນເພື່ອຫດຜ່ ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນສະທ້ອ ນຂອງການໃຫ້
້
ສາປະທານທີ່ບ່ ສອດຄ່ ອງກັບຜົນກະທົບ ຕ່ ກິດ ຈະກາຂອງໂຄງການ. ໂຄງການຈະສມໃສ່ ການສ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ດ້ານ
້
້
ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການວາງແຜນລົງທືນໃນປູກຕົນໄມ້
ປະກອບສ່ ວນເຂົາໃນຄວາມຍືນຍົງທາງສັງຄົມ
ແລະ
້
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂັນຕອນລະອຽດແມ່
ນກາລັງປັບປູງໂດຍ GOL ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ ອງກັບກົດໝາຍປ່າໄມ້ 2019 ແລະ
ກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍທີ່ດິນ 2019.
ຈ ດປະສົງແມ່ ນເພື່ອຫດຜ່ ອນເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າພາຍໃນປ່າປະສົມພັດໃບ
ແລະ
ປ່າໂຄກພັດໃບ. ໂຄງການຈະເຜີຍແຜ່ ຂມູ້ ນກ່ ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນ ສາເລັດ ແລະ ສ້າງແຜນການຄວບຄມ
ແລະ ການຄ ້ມຄອງໄຟໄໝ້ສກເສີນໃນລະດັບເມືອງໂດຍຮ່ ວມມືກບ
ັ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ບັນດາບ້ານທີ່ມີຄ ວາມສ່ ຽງສູງ
ການຄວບຄມໄຟປ່າ:

້ ່.
ໃນພືນທີ

ການເຮັດໄຮ່ ເລື່ອນລອຍ: ຈ ດປະສົງແມ່ ນເພື່ອຈາກັດການຂະຫຍາຍການເຮັດໄຮ່ ເລື່ອນລອຍ. ພ້ອມດຽວກັນ
້
້ ່ ທີ່ພຽງພ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ທີ່ເໝາະສົມຈະໃຫ້ຊມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັນຄົງທາງ
້
ນັນ,
ພືນທີ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ. ໂຄງການຈະການວາງແຜນນາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ ວຍເຫ ືອທາງເລືອກອື່ນ ເພື່ອພັດທະນາ
ຊີວ ິດການເປັນ ຢູ່.

ຈດປະສົງແມ່ ນເພື່ອຫດຜ່ ອນການເກີດອ ບັດຕິເຫດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກໃນ
້
ການດາເນີນງານການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ໂດຍປະຕິບ ັດຂັນຕອນສ
ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ. ໂຄງການ
້ ວມກິດ ຈະກາ, ຮັກສາສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ຕ້ອງປະຕິບັດຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ ສາລັບຊາວບ້ານທີ່ເຂົາຮ່
ສຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ:

ໄພລວມເອົາຂກ້ ານົດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົ່ງຄົນງານ ລະຫວ່ າງ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຂອງພວກເຂົາ

ແລະ ເກັບຮັກສາບັນທຶກອ ບັດຕິເຫດ.
້ ນກາງ (NPM) ມີໜາ້ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານ
ຜູ ຈ
້ ັດການໂຄງການຂັນສູ
້
້ ອງຈະເປັນ
ການປົກປ້ອງໂດຍລວມລະດັບແຫ່ ງຊາດ. ຫົວໜ້າໂຄງການຂັນແຂວງ
ແລະ ຜູ ຈ
້ ັດການໂຄງການຂັນເມື
້
້ ອງ. ພະນັກງານໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັງ້
ຜູ ຮ
້ ັບຜິດຊອບວຽກງານ ປົກປ້ ອງຄ ້ມຄອງຂັນແຂວງ
ແລະ ຂັນເມື
ປະຕິບັດເພື່ອຕິດຕາມສະຖານະການ. ໂຄງການຈະຮັກສາຂມູ້ ນກ່ ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ GIS ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ

ທກໆເຫດການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຄວນໄດ້ຮັບການລາຍງານ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັ ນໄປໄດ້ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກັບຜູ ທ
້ ່ີ

້
້
ຖືກແຕ່ ງຕັງ້ ແລະ ຄະນະກາມະການຮ້ອງທກຂັນບ້ານ.
ການຈັດຕັງປະຕິບັ
ດ EMP ຈະຖືກກວດສອບ ແລະ
້
ຊີ່ໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນບົດລາຍງານການກວດສອບ ແລະ ຂ ສະເໜີ
ແນະຈະໄດ້ນາສະເໜີ ຕ່ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ
້
່ ຖືກ ຕ້ອງຈະລວມເຂົາໃນ
້
ກົມປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ . ການຈັດຕັງປະຕິບັດທີ
ແຜນການຄ ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ກອບການສ່ ວນຮ່ ວມຂອງຊູມຊົນຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

