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ແຜນການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມ (EMP) ມີຈ ດປະສງົເພ ື່ ອໃຫຄ້ າແນະນ າແກ່ກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ,້ ສປປ ລາວ, ພະນກັງານ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, 
ທີ່ ປຶກສາ, ພະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ຊ ມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດກ່ຽວກັບວຽກງານການປົກປ້ອງ 
ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ. ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (SUPSFM, ທີ່ ເອີນ້ 
ກນັວ່າ "SUFORD Scaling Up" ຫ  ື "SUFORD-SU"). EMP ຕ ົນ້ສະບບັໄດກ່້າວເຖງິຄວາມສ່ຽງດາ້ນ 
ສ ິ່ ງແວດລອ້ມແລະສະ ເໜີ ການຫ  ດຜ່ອນທີ່ ເໝາະສມົ. EMP ຕ ົນ້ສະບບັແມ່ນມາຈາກການ ປະເມີນຜນົກະທບົ 
ຕ ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA) ຂອງ SUPSFM, ເຊ ິ່ ງສະໜອງຂ ມູ້ນລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ. ເອກະສານ 
ສະບບັນີແ້ມ່ນ EMP ສະບບັປັບປ ງສ າລບັການສະເໜີຂ ງບົປະມານເພີ່ ມເຕມີ ສ າລບັ ໂຄງການ SUPSFM (AF-
SUPSFM). ESIA ຂອງໂຄງການ SUPSFM ຈະຍງັຕອ້ງ ໄດນ້ າໃຊເ້ຂ ົາ້ໃນ ໂຄງການ AF-SUPSFM 
ເນ ື່ ອງຈາກລກັສະນະຂອງກິດຈະກ າ AF-SUPSFM ແລະ ພ ືນ້ທີ່ ຍງັບ ່ ປ່ຽນແປງ. 

ເຊ ັ່ ນດຽວກັບໂຄງການເກົ່ າ, EMP ສະບບັປັບປ ງນີໃ້ຫຄ້ າແນະນ າສະເພາະສ າ ລບັການກວດກາສ ິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ຈ າເປັນເພ ື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ແຜນປະຕບິດັງານຊ ມຊນົ ແລະ 
ແຜນການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ມ່ນປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົລະບຽບດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ສປປ ລາວ. 

ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ (ທີ່ ໃຊຕ້ວົຫຍ ເ້ປັນພາສາອງັກດິແມ່ນ 
SUPSFM) ໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ອືເພ ື່ ອສະໜັບສະໜູນ ຍ ດທະສາດປ່າໄມແ້ຫ່ງຊາດ 2020 (FS2020) ແລະ 
ເພ ື່ ອຈະສບືຕ ່ ປົກປັກຮກັສາ, ຟືນ້ຟູປ່າເຮດັໃຫຄ້ວາມປົກຫ ມ້ປ່າໄມເ້ພີ່ ມຂ ືນ້, ຫ  ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກາກບອນປ່າໄມ ້
ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານຂອງ REDD+ ແຫ່ງຊາດ. ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ  ້
ແບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດມ້ີຜນົບງັຄບັໃຊໃ້ນນບັແຕ່ ວນັທີ 30 ສງິຫາ 2013 ແລະ ມ ືສ້ ິນ້ສ ດໂຄງການແມ່ນ ວນັທີ 
30 ມີນາ 2020. ການເບກີຈ່າຍແມ່ນ 100% ໃນວນັທີ 1 ກນັຍາ 2019. ໄລຍະທ າອດິ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ຂອງໂຄງການ 5 ປີ, ໄດຮ້ບັການເພີ່ ມອກີ 1 ປີ (ໄດຮ້ບັອະນ ມດັ 25 ພດຶສະພາ 2018), ໄລຍະທີສອງ ເພີ່ ມເວລາອກີ 7 
ເດອືນ (ໄດຮ້ບັອະນ ມດັວນັທີ 21 ພດຶສະພາ 2019). 

ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໄດຊ່້ວຍປັບປ ງການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ  
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 ການຄ ມ້ຄອງ 
ປ່າໄມແ້ບບຍນືນານ ແລະ ການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ່ຊາວບາ້ນອອ້ມຂາ້ງເຂດປ່າຜະລດິ. ໂຄງການຍງັໄດປ້ະກອບ 
ສ່ວນຊ່ວຍເຫ ອືເຂ ົາ້ໃນການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ ອງີໃສ່ກດົລະບຽບ ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນ ການປັບປ ງ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງ, ການຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານຂອງພາກສ່ວນທີ່ ສາມ ທີ່ ບ ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ການສະໜບັ 
ສະໜນູ ດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ເພີ່ ມລະບບົການກວດສອບສາກນົ ເພ ື່ ອໃຫມ້ີປະສດິທພິາບໃນການບງັຄບັ ໃຊກ້ດົໝາຍ 
ປ່າໄມ ້ຢູ່ 18 ແຂວງ. 

ລດັຖະບານລາວໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກເພີ່ ມງບົປະມານເພ ື່ ອຕດິຕາມໂຄງການ “ການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້
ແບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ” ໃນ ໄລຍະເວລາ 16 ເດອືນ. ໃນ ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານນີຈ້ະຈດັຕ ັງ້ 
ປະຕບິດັແມ່ນ (a) ເສມີຂະຫຍາຍຂອບເຂດວຽກງານທີ່ ມີຢູູ່ຂອງໂຄງການ ແລະ (b) ແກໄ້ຂບນັຫາຂາດທນຶ ບ ພຽງພ  
ຍອ້ນການສູນເສຍຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ. ໂດຍຈະສບືຕ ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 4 ອງົປະກອບທີ່ ມີຢູ່ຂອງໂຄງການ, ໃນໄລຍະ 



ເພີ່ ມງບົປະມານນີ ້ ຈະເຮດັ ໃຫລ້ດັຖະບານລາວ ສ ປປ ລາວ ສາມາດຮກັສາ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕ ັງ້ 
ປະຕບິດັການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ , ການຢັງ້ຢືນປ່າໄມ ້, ການປູກຟືນ້ຟູປ່າ ແລະ ການພດັທະນາ 
ຊວີດິການເປັນຢູ່. ຍງັຈະອະນ ຍາດໃຫພ້າກສ່ວນເອກະຊນົເຂ ົາ້ມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລເິລີ່ ມຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ າ  
ເຊ ັ່ ນ: ລະບບົຄ ມ້ຄອງຕ່ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້, ການສາ້ງແຜນລງົທນືໃນເຂດພູມີທດັປ່າໄມທ້ີ່ ທະນາຄານໂລກ ສະໜບັ 
ສະໜນູ, ເຮດັໃຫສ້າມາດຕດິຕາມກວດກາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົ ໃນຂະແໜງການ ໃຫມ້ີຄວາມຍນືຍງົ, 
ສາ້ງຄວາມເຂ ັມ້ແຂງໃນການບງັຄບັໃຊ ້ ກດົໝາຍປ່າໄມໃ້ຫຫ້ າຍພາກສ່ວນ ແລະ ນ າ ໃຊຄ້ວາມຮູທ້ີ່ ມີຢູ່ ແລະ         
ຄວາມຮູໃ້ໝ່ ເຂ ົາ້ໃນການລງົທນື ແລະ ນະໂຍບາຍ. 

ການສະໜບັສະໜນູທຶນຂອງ ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໄລຍະເພີ່ ມ 
ງບົປະມານແມ່ນ "ເພ ື່ ອສາ້ງຄວາມເຂ ັມ້ແຂງໃນການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດເປົາ້ໝາຍຢູ່ໃນ 
ເຂດປ່າຜະລດິ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງພູມີທດັປ່າໄມຢູ່້ບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍ." 

ອງົປະກອບໂຄງການ ມີ 4 ອງົປະກອບ ແຕ່ມີການດດັປັບເລກັນອ້ຍ. 
ອງົປະກອບ1:  ເສມີຂະຫຍາຍວຽກຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສວ່ນຮ່ວມໃນເຂດປ່າຜະລດິ. 
ອງົປະກອບ2: ວຽກທົດລອງການຄ ມ້ຄອງພູມີປ່າໄມ.້ 
ອງົປະກອບ3: ເສມີສາ້ງ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ບງັຄບັໃຊ ້ບນັດານຕິກິ າ. 
ອງົປະກອບ4: ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ. 

 
ທີ່ ຕ ັງ້ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານຍງັດ າເນນີ 

ຄເືກົ່ າກບັໂຄງການແມ່. ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືນານມີສ່ວນຮ່ວມ ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ 
ຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ສງັຄມົໃຫບ້ນັດາແຂວງທີ່ ໂຄງການແມ່ກ າລງັດ າເນນີງານຢູ່ 13 
ແຂວງຄ:ື  ແຂວງບ ່ ແກ້ວ, ຫ ວງນ າ້ທາ, ອ ດມົໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈນັ, ອດັຕະປື, ບ ລຄິ າ ໄຊ,   ຄ າມ່ວນ, 
ສະຫວນັນະເຂດ, ຈ າປາສກັ, ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ ( ຕ ື່ ມໃສ່ວຽກງານການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ກ່ຽວກບັສດັປ່າ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ ຢູ່ໃນ 18 ແຂວງ ໃນໄລຍະໂຄງການແມ່ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ) ແລະ ສບືຕ ່ ສະໜັບສະໜູນວທິີການຄ ມ້ຄອງພູມີ 
ທດັປ່າໄມທ້ີ່ ກວມເອາົປ່າໄມທ້ີ່ ລດັຄ ມ້ຄອງ (ປ່າຜະລດິ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ) ແລະ ປ່າໄມບ້າ້ນ 
ຢູ່ໃນການເລອືກ ເອາົ 13 ແຂວງ. ພ ືນ້ທີ່ ຂອງໂຄງການສ່ວນຫ າຍເປັນທີ່ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງກ ່ ມຊນົເຜ ົ່ າເຊ ິ່ ງໄດກ້ ານດົ 
ຢູ່ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານ (OP / BP 4.10) ກ່ຽວກບັກ ່ ມຊນົເຜ ົ່ າ. ກ ່ ມຊນົເຜ ົ່ າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄອບຄວົທ ກຍາກ, 
ສະນ ັນ້ການດ າລງົຊີວດິແມ່ນອງີໃສ່ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເຊ ິ່ ງເປັນແຫລ່ງທ າມາຫາກນິຫ ກັ ຂອງພວກ ເຂາົເຈ ົາ້ 
ເຮດັໃຫມ້ີຄວາມສ່ຽງໃນການຫນັປ່ຽນການນ າໃຊ ້ ທີ່ ດນິປ່າໄມຢ່້າງໄວວາ. ຕອ້ງມີການພຈິາລະນາ ແລະ ເອາົໃຈ 
ໃສ່ເປັນພເິສດເພ ື່ ອຮບັປະກັນວ່າປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ຖກຶຜນົກະທົບຕ ່ ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຈະບ ່ ຮາ້ຍແຮງຂ ືນ້ກ່ວາເກົ່ າ
ຍອ້ນຜນົຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງໂຄງການ. 

ບ ່ ມີນະໂຍບາຍໃໝ່ ຢູ່ໃນ ໂຄງການ AF-SUPSFM ທຽບໃສ່ໂຄງການເກົ່ າ SUPSFM. ໂຄງການ AF-
SUPSFM ຈະສບືຕ ່ ເສມີສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການເກົ່ າ ເຊ ິ່ ງມີຈ ດປະສງົເພ ື່ ອປັບປ ງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການ 
ຄ ມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ໂດຍລວມ ແລະ ເພີ່ ມການປົກຫ ມ້ຂອງປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ. ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ ບາງກດິຈະກ າ 
ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ເຊ ັ່ ນ: ທນຶການຊ່ວຍເຫ ອື ຊີວດິການເປັນຢູ່ ອາດຈະກ ່ ໃຫເ້ກີດຜນົກະທົບທາງລບົຕ ່ ເລກັນອ້ຍ ໃນ 
ທອ້ງຖິ່ ນ. ດ ັ່ ງນ ັນ້ ແຜນການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ ຂອງທະນາຄານ 



ໂລກ: ການປະເມີນສ ິ່ ງແວດລອ້ມ (OP 4.01), ທີ່ ຢູ່ອາໄສທ າມະຊາດ (OP 4.04), ຍ ດທະສາດປ່າໄມ ້(OP 4.36), 
ການຄ ມ້ຄອງສດັຕູພດື (OP.4.09) ຊບັພະຍາກອນ ວດັທະນະທ າ ທາງກາຍະພາບ (OP 4.11). ແຜນການຄ ມ້ຄອງ 
ສ ິ່ ງແວດລອ້ມນີ ້ໄດເ້ວ ົາ້ເຖງິສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການເທົ່ ານ ັນ້. 
  ແຜນການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມສະບບັປັບປ ງ (EMP) ສະບບັປັບປ ງແນ່ໃສ່ໃຫຂ້ ັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ 
ເມອືງ, ທີມງານຂອງໂຄງການ AF-SUPSFM, ທີ່ ປຶກສາ, ພະນງັານຂ ັນ້ບາ້ນ, ໜ່ວຍງານຂະແໜງການພາກສ່ວນ 
ເອກະຊນົ ແລະ ພາກລດັ ແລະ ສະມາຊກິຊ ມຊນົ ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດມີຄ າແນະນ າ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ 
ການປົກປ້ອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງມີປະສດິທຜິນົ. 
  ໃນຂະນະທີ່  ໂຄງການ AF-SUPSFM ກ າລງັດ າເນນີກດິຈະກ າ ຢູ່ໃນພ ືນ້ທີ່ ດຽວກັນຂອງໂຄງການເກົ່ າ 
(SUFORD ແລະ SUPSFM), ຈະບ ່ ມີເພີ່ ມເຕມີພ ືນ້ຖານດາ້ນຊວີະນາໆພນັ, ສ າລບັຢູ່ໃນ ໂຄງການເກົ່ າ ຍງັຖກືຕອ້ງ  
ແລະ ບ ່ ມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກບັເນ ືອ້ໃນໃຈຄວາມ ໃນພາກນີ.້ 

ການປະເມີນຜນົກະທບົສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໄດກ້ ານດົຜ ົນກະທບົຕ ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ EMP 
ແນະນ າມາດຕະການຫ  ດຜ່ອນທີ່ ເໝາະສມົຢູ່ໃນ ໂຄງການເກົ່ າ. ໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານທີ່ ສະເໜີຈະຂະຫຍາຍ 
ກດິຈະກ າສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງ ໂຄງການ SUPSFM. ໂຄງການ AF-SUPSFM ຈະສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການ 
SUPSFM ແລະຈະສບືຕ ່  ດ າ ເນນີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມທ້ດົລອງໃນ 4 ແຂວງພາກເໜອື. 
ໂຄງການດ ັ່ ງກ່າວຍງັຈະສະໜບັສະໜນູການລງົທນືໃນອະນາຄດົຂອງ ພາກເອກະຊນົ ໂດຍການປຶກສາຫາລ ື ກບັ ລດັ 
ຖະບານ ເພ ື່ ອສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ສາ້ງຄວາມ ເຂ ັມ້ແຂງນະໂຍບາຍໃໝ່ທີ່ ເປັນ ຮູບປະຕບິດັງານ ສະພາບແວດ 
ລອ້ມ. ການປະເມີນວຽກງານປົກປ້ອງໄດຖ້ກືປະຕບິດັ ເພ ື່ ອທບົທວນຄນືຜ ົນການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ 
SUPSFM. ໂດຍລວມແລວ້ການກວດສອບບ ່ໄດພ້ບົ ເຫນັບນັຫາທີ່ ບ ່ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍຫ  ື ຜນົກະທບົດາ້ນລບົ 
ທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ. ໃນຮູບແບບຂອງSUFORD ການຕດັໄມ ້ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຜນົກະທບົ ຈະບ ່ ກ ່ ໃຫ ້
ເກີດຜນົ ກະທບົໄລຍະຍາວ ຫ  ື ຈະບ ່ ສາມາດປ່ຽນແປງຕ ່ ກ ັບ ສດັປ່າ , ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ 
ຂອງປ່າໄມໃ້ນເຂດ PFAs, ແຕ່ຍອ້ນວ່າ PMO 13 ການຫາ້ມການຕດັໄມໃ້ນ ເຂດ PFAs ຍງັມີຜນົບງັຄບັໃຊ ,້ 
ສະນ ັນ້ຈະບ ່ ມີຜນົກະທົບຈາກການຕດັໄມ.້ ການທບົທວນຍງັໄດຢື້ນຢັນອກີວ່າ ກດິຈະກ າ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກັບການຕດັໄມ ້
ຈະບ ່ໄດ ້ ຮບັການສະໜັບສະໜນູ ດາ້ນທນຶຮອນຢູ່ໃນ ໂຄງການ AF-SUPSFM. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ໂຄງການຈະ 
ສບືຕ ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສີ່ ອງົປະກອບຂອງໂຄງການເກົ່ າ. 

 
  ໂຄງການ AF-SUPSFM ຈະສບືຕ ່ ແກໄ້ຂບນັຫາ ສ ິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍ ໃນການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ເຊ ິ່ ງມີດ ັ່ ງລູ່ ມນີ:້ 
  ການໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື ແລະ ປ ຍ: ຈ ດປະສງົແມ່ນເພ ື່ ອຫ  ດຜ່ອນການນ າໃຊ ້ ແລະ ການເອ ື່ ອຍອງີໃສ່ການ 
ຄວບຄ ມ ທີ່ ບ ່ ແມ່ນຊວີະວທິະຍາຂອງສດັຕູພດື. ເຊ ັ່ ນດຽວກັບ ໂຄງການ SUPSFM,ໃນໄລຍະເພີ່ ມງບົປະມານ 
ຈະສບືຕ ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມ SUPSFM ເພ ື່ ອຫລກີລຽ້ງ ແລະ ຄ ມ້ຄອງການນ າ ໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື. ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ການປະຕຮູິບດາ້ນກົດໝາຍ ໃນໄລຍະ ໃກ້ໆ ມານີໄ້ດສ້າ້ງກອບກົດໝາຍສະບບັປັບປ ງເຊ ິ່ ງ ໂຄງການ AF-
SUPSFM ຈະວາງແນວທາງ. 

ຊບັພະຍາກອນ ວດັທະນະທ າ ກາຍະພາບ: ຈ ດປະສງົແມ່ນເພ ື່ ອປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນ ໂດຍທ າມະ 
ຊາດ (PCR) ແລະ ຫລກີລຽ້ງການທ າລາຍຫ ຄືວາມເສຍຫາຍຂອງມນັ. PCR ປະກອບມີສະຖານທີ ທີ່ ມີຄ ນຄ່າ 
ທາງທ າມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ ຫລ ື ວດັທະນະທ າສູງ. ໂຄງການຈະພດັທະນາຂ ັນ້ຕອນຕ່າງໆເພ ື່ ອຫ  ດຜ່ອນຜນົ 



ກະທບົຕ ່  PCR ຈາກທ ກໆກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ແລະ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈດູປະສງົ ໄດລ້ະບູໄວ ້ PCR 
ໄດຖ້ກືບນັທກຶ, ມີຢູ່ໃນເອກະສານ ແລະ ບດົລາຍງານທີ່ ຖກຶຕອ້ງ ໃຫອ້ງົການ. 
  ການຄາ້ສດັປ່າຜດິກົດໝາຍ: ຈ ດປະສງົແມ່ນເພ ື່ ອຫ  ດຜ່ອນໂອກາດໃນການຄາ້ສດັປ່າຜດິກດົໝາຍ ພາຍໃນ 
ເຂດໂຄງການຂອງ AF-SUPSFM. ໂຄງການຈະກວດກາການເກບັກ າຂ ມູ້ນ ແລະ ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ ແລະ ການນ າ 
ໃຊ ້ ແລະ ລາຍງານຂ ມູ້ນໃຫ ້ ກມົກວດກາປ່າໄມ ,້ ກດິຈະກ າຕ່າງໆຈະສ ມໃສ່ພ ືນ້ທີ່ ທີ່ ມີຄວາມສ າຄນັ ສ າລບັ ການອະນ  
ລກັສດັປ່າ ໂດຍທົ່ ວໄປແມ່ນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 
  ການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍ: ໃນຄວາມເປັນຈງິການປົກຫ ມ້ຂອງປ່າໄມ ້ ໃນເຂດປ່າຜະລດິ ມີຄວາມຍນືຍງົ 
ໃນຫ າຍເຂດທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການປົກປັກຮກັສາປ່າໄມມ້ີປະສດິທຜິນົ ຫ າຍຂ ືນ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າຜະລດິ ຫ າຍກ່ວາ   
ເຂດອ ື່ ນ ແລະ ກນົໄກຂອງໂຄງການໃນປະຈ ບນັແມ່ນມີປະສດິທຜິນົ. ຈ ດປະສງົແມ່ນເພ ື່ ອຫ  ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່  
ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕດັໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນບນັດາເຂດປ່າຜະລດິ. ໂຄງການຈະກວດກາການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍ ໂດຍ 
ການນ າໃຊເ້ຄ ື່ ອງມກືານສກຶສາທາງໄກ (RS) ແລະ ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັໃຫ ້ກມົກວດກາປ່າໄມ.້ 

ການໃຫສ້ າປະທານ: ຈ ດປະສງົແມ່ນເພ ື່ ອຫ  ດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ແລະ ຜນົສະທອ້ນຂອງການໃຫ ້        
ສ າປະທານທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງກັບຜນົກະທບົຕ ່ ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການ. ໂຄງການຈະສ ມໃສ່ການສາ້ງຄວາມເຂ ັມ້ແຂງ ດາ້ນ 
ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມການວາງແຜນລງົທນືໃນປູກຕ ົນ້ໄມ ້ ປະກອບສ່ວນເຂ ົາ້ໃນຄວາມຍນືຍງົທາງສງັຄມົ ແລະ 
ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ. ຂ ັນ້ຕອນລະອຽດແມ່ນກ າລງັປັບປູງ ໂດຍ GOL ເພ ື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກົດໝາຍປ່າໄມ ້ 2019 ແລະ   
ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ 2019. 

ການຄວບຄ ມໄຟປ່າ: ຈ ດປະສງົແມ່ນເພ ື່ ອຫ  ດຜ່ອນເຫດການໄຟ ໄໝປ່້າພາຍໃນປ່າປະສມົພດັໃບ ແລະ 
ປ່າ ໂຄກພດັ ໃບ. ໂຄງການຈະເຜີຍແຜ່ຂ ມູ້ນກ່ຽວກັບການປະຕບິດັທີ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັ ແລະ ສາ້ງແຜນການຄວບຄ ມ 
ແລະ ການຄ ມ້ຄອງໄຟ ໄໝ້ສ ກເສນີໃນລະດບັເມອືງໂດຍຮ່ວມມກືບັ ປ່າໄມເ້ມອືງ ແລະ ບນັດາບາ້ນທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ 
ໃນພ ືນ້ທີ່ . 

ການເຮດັໄຮ່ເລ ື່ ອນລອຍ: ຈ ດປະສງົແມ່ນເພ ື່ ອຈ າກດັການຂະຫຍາຍການເຮດັໄຮ່ເລ ື່ ອນລອຍ. ພອ້ມດຽວກນັ 
ນ ັນ້, ພືນ້ທີ່ ທີ່ ພຽງພ  ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ດນິ ທີ່ ເໝາະສມົຈະໃຫຊ້ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນເພ ື່ ອຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົທາງ 
ດາ້ນສະບຽງອາຫານ. ໂຄງການຈະການວາງແຜນນ າ ໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ືອທາງເລອືກອ ື່ ນ ເພ ື່ ອພດັທະນາ 
ຊວີດິການເປັນຢູ່. 

ສ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ: ຈ ດປະສງົແມ່ນເພ ື່ ອຫ  ດຜ່ອນການເກີດອ ບດັຕເິຫດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກ ໃນ 
ການດ າເນນີງານການຄ ມ້ຄອງປ່າໄມໂ້ດຍປະຕບິດັຂ ັນ້ຕອນສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ໂຄງການ 
ຕອ້ງປະຕບິດັຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ ສ າລບັຊາວບາ້ນທີ່ ເຂ ົາ້ຮ່ວມກດິຈະກ າ, ຮກັສາສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ 
ໄພລວມເອາົຂ ກ້ ານດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂນົສ ົ່ ງຄນົງານ ລະຫວ່າງ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ ຂອງພວກເຂາົ 
ແລະ ເກບັຮກັສາບນັທກຶອ ບດັຕເິຫດ. 
  ຜູຈ້ດັການໂຄງການຂ ັນ້ສູນກາງ (NPM) ມີໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມວຽກງານ 
ການປົກປ້ອງໂດຍລວມລະດບັແຫ່ງຊາດ. ຫວົໜາ້ໂຄງການຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຜູຈ້ດັການ ໂຄງການຂ ັນ້ເມອືງຈະເປັນ 
ຜູຮ້ບັຜດິຊອບວຽກງານ ປົກປ້ອງຄ ມ້ຄອງຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງ. ພະນກັງານໂຄງການຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ 
ປະຕບິດັເພ ື່ ອຕດິຕາມສະຖານະການ. ໂຄງການຈະຮກັສາຂ ມູ້ນກ່ຽວກັບສ ິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ GIS ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ທ ກໆເຫດການ ດາ້ນສ ິ່ ງແວດລອ້ມຄວນໄດຮ້ບັການລາຍງານ ໂດຍໄວເທົ່ າທີ່ ຈະເປັນໄປໄດທ້ີ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດກ້ ັບຜູທ້ີ່  



ຖກືແຕ່ງຕ ັງ້ ແລະ ຄະນະກ າມະການຮອ້ງທ ກຂ ັນ້ບາ້ນ. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ EMP ຈະຖກືກວດສອບ ແລະ 
ຊີ່ ໃຫເ້ຫນັຢູ່ໃນບດົລາຍງານການກວດສອບ ແລະ ຂ ສ້ະເໜີແນະຈະໄດນ້ າສະເໜີຕ ່  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ  ້ແລະ 
ກມົປ່າໄມ ້ ຢູ່ໃນບດົລາຍງານປະຈ າປີ. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທີ່ ຖກືຕອ້ງຈະລວມເຂ ົາ້ໃນ ແຜນການຄ ມ້ຄອງສ ິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ກອບການສ່ວນຮ່ວມຂອງຊູມຊນົຕາມຄວາມຕອ້ງການ. 


