03 ຕຸ ລາ 2019
ສປປ ລາວ: ໂຄງການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນນານແບບມີສ່ວນຮ່ ວມໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ
ການປະເມີນຜົນກະທົບ ສ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ບົດສະຫຸ ບ
ຸ້
ເອກະສານສະບັບນີປະກອບມີ
ບດ
ົ ສະຫຸ ບ ຂອງວຽກງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ດຸ້ານສ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການທີ່ສະເໜີ ກ່ ຽວກັບໂຄງການການຂະຫຍາຍການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນຍົງແບບມີສ່ວນຮ່ ວມ
ຸ້ ນາສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາໃນກອງ
ໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ (AF-SUPSFM)1. ບົດສະຫຸບຂອງເອກະສານດັ່ງກ່ າວນີໄດຸ້

ຂອງບັນດາພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງໃນລະດັບຊາດທີ່ັັດຂືນຸ້ ່
ແຂວງບ ລຄາໄຊ ທີ່ຕາງໜຸ້າັາກ
ຸ້ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ຄາເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ ທີ່ໄດຸ້ຮັບແມ່ ນນາໃຊຸ້
ພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງຂອງ ໂຄງການໃນຂັນສ
ເພື່ອປັບປຸ ງ ແລະ ສະຫຸບການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ່ ສ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ພຸ້ອມທັງເປັນການປັບປຸ ງ
ເຄື່ອງມືປົກປຸ້ ອງຂອງການສະໜອງທຶນໃນໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານທີ່ສະເໜີ.
ປະຊຸມປຶກ ສາຫາລື

ຸ້ ນພາສາອັງກດ ແມ່ ນ
ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ແບບຍືນນານມີ ສ່ວນຮ່ ວມ (ທີ່ໃຊຸ້ຕົວຫຍເປັ
SUPSFM) ໄດຸ້ໃຫຸ້ການຊ່ ວຍເຫອ
ື ເພື່ອສະໜັບສະໜ ນ ຍຸ ດທະສາດປ່າໄມຸ້ແຫ່ ງຊາດ 2020 (FS2020) ແລະ ເພື່ອ
ຸ້ ປ່າເຮັດໃຫຸ້ຄວາມປົກຫຸ ມ
ຸ້ ຫຸດຜ່ ອນການປ່ ອຍອາຍກາກບອນປ່າໄມຸ້ ແລະ
ັະສືບຕ່ ປົກ ປັກຮັກສາ, ຟືນຟ
ຸ້ ປ່າໄມຸ້ເພີ່ມຂືນ,
ຸ້
ການັັດຕັງປະຕ
ບັດແຜນງານຂອງ REDD+ ແຫ່ ງຊາດ. ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນນານ ມີສ່ວນ
ຸ້ ດໂຄງການແມ່ ນ ວັນທີ 30 ມີນາ 2020.
ຮ່ ວມ ໄດຸ້ມີຜນ
ົ ບັງຄັບໃຊຸ້ໃນນັບແຕ່ ວັນທີ 30 ສງຫາ 2013 ແລະ ມືສຸ້ ນສຸ
ຸ້
ການເບີກັ່ າຍແມ່ ນ 100% ໃນວັນທີ 1 ກັນ ຍາ 2019. ໄລຍະທາອ ດ ການັັດຕັງປະຕ
ບັດຂອງໂຄງການ 5 ປີ , ໄດຸ້ຮັບ
ການເພີ່ມອີກ 1 ປີ (ໄດຸ້ຮ ັບອະນຸມດ
ັ 25 ພຶດສະພາ 2018), ໄລຍະທີສ ອງ ເພີ່ມເວລາອີກ 7 ເດືອນ (ໄດຸ້ຮ ັບອະນຸມດ
ັ
ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2019).
ໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມໄດຸ້ຊ່ ວຍປັບ ປຸ ງການຄຸ ຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ຸ້ ່ ທັງໝົດ 2,3 ລຸ້ານເຮັກຕາ
ປ່າໄມຸ້ 41 ເຂດປ່າຜະລດ ໃນ 51 ເຂດປ່າຜະລດທົ່ວປະເທດ ່ 13 ແຂວງ, ລວມເນືອທີ
ແລະ ມີ 1,066 ບຸ້ານ. ໂຄງການໄດຸ້ໃຫຸ້ທນ
ຶ ສະໜັບ ສະໜ ນໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫຸ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມໃນ ການຄຸ ຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມຸ້ແບບຍືນນານ ແລະ ການພັດທະນາຊີວດການເປັນ ່ ຊາວບຸ້ານອຸ້ອມຂຸ້າງເຂດປ່າຜະລດ . ໂຄງການຍັງໄດຸ້ປະກອບ
ຸ້
ສ່ ວນຊ່ ວຍເຫອ
ື ເຂົາໃນ
ການສຸ້າງສະພາບແວດລຸ້ອມ ອີງໃສ່ ກົດລະບຽບໂດຍຜ່ ານ ການສະໜັບສະໜ ນການປັ ບປຸ ງ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ ຸ້ມຄອງ, ການ ງັ ຸ້ ືນມາດຕະຖານຂອງພາກສ່ ວນທີ່ສາມ ທີ່ບມີສ່ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງ, ການສະໜັບ
ສະໜນ ດຸ້ານເຕັກນກ ແລະ ເພີ່ມລະບົບການກວດສອບສາກົນ ເພື່ອໃຫຸ້ມີປະສ ດທພາບໃນການບັງຄັບໃຊຸ້
ກົດໝ
າຍປ່າໄມຸ້ ່ 18 ແຂວງ.

ລັດຖະບານລາວໄດຸ້ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ທະນາຄານໂລກເພີ່ມງ ົບປະມານເພື່ອຕດຕາມໂຄງການ “ການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້
ຸ້
ແບບຍືນນານມີສ່ ວນຮ່ ວມໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ” ໃນໄລຍະເວລາ 16 ເດືອນ. ໃນໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ ນີັະັັ
ດຕັງຸ້
ປະຕບັດແມ່ ນ (a) ເສີມຂະຫຍາຍຂອບເຂດວຽກງານທີ່ມີ ່ ູຂອງໂຄງການ ແລະ (b) ແກຸ້ໄຂບັນຫາຂາດທຶນບພຽງພ
ຸ້
ຍຸ້ອນການສນເສຍັາກອັດຕາແລກປ່ຽນ. ໂດຍັະສືບຕ່ ັັດຕັງປະຕ
ບັດ 4 ອົງປະກອບທີ່ມີ ່ ຂອງ ໂຄງການໃນໄລຍະ

ຸ້
ເພີ່ມງ ົບປະມານນີັະເຮັດໃຫຸ້
ລດ
ັ ຖະບານລາວ ສປປລາວ ສາມາດຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການ ັັດຕັງຸ້
ຸ້ ປ່າ ແລະ ການພັດທະນາ
ປະຕບັດ ການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນນານມີສ່ ວນຮ່ ວມ, ການ ງັ ຸ້ ື ນປ່າໄມຸ້, ການປກຟືນຟ

ຊີວດການເປັນ ່ . ຍັງັະອະນຸ ຍາດໃຫຸ້ພາກສ່ ວນເອກະຊົນເຂົາຸ້ ມີສ່ວນຮ່ ວມໃນການລເລີ່ມັັດຕັງຸ້ ປະຕບັດກດັະກາ
ເຊັ່ນ: ລະບົບຄຸ ຸ້ມຄອງຕ່ ອງໂສຸ້ການສະໜອງໄມຸ້ , ການສຸ້າງແຜນລົງທືນໃນເຂດພມີທດ
ັ ປ່າໄມຸ້ ທີ່ທະນາຄານໂລກສະໜັບ
ສະໜນ, ເຮັດໃຫຸ້ສາມາດຕດຕາມກວດກາການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂະແໜງ ການໃຫຸ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,
ຸ້
ສຸ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການບັງຄັ
ບໃຊຸ້ ກົດໝາຍປ່າໄມຸ້ໃຫຸ້ຫາຍພາກສ່ ວນ ແລະ ນາໃຊຸ້ ຄວາມຮ ຸ້ທີ່ມີ ່ ແລະ ຄວາມຮ ຸ້ໃ
ຸ້
ໝ່ ເຂົາໃນການລົງທື
ນ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

ການສະໜັບ ສະໜນທຶນ ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນນານມີສ່ ວນຮ່ ວມ ໄລຍະເພີ່ມ
ຸ້
ຸ້
ງ ົບປະມານແມ່ ນ "ເພື່ອສຸ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການຄຸ
ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ ວມ ໃນເຂດເປົາໝາຍ
່ ໃນ
ຸ້
ເຂດປ່າຜະລດ ແລະ ການຄຸ ຸ້ມຄອງພມີທດ
ັ ປ່າໄມຸ້ ່ ບັນດາແຂວງເປົາໝາຍ."

ອົງປະກອບໂຄງການ ມີ 4 ອົງປະກອບ ແຕ່ ມີການດັດປັ ບເລັກນຸ້ອຍ.
ອົງປະກອບ1: ເສີມຂະຫຍາຍວຽກຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນນານມີສວ່ ນຮ່ ວມໃນເຂດປ່າຜະລ ດ.
ອົງປະກອບ2: ວຽກທົດລອງການຄຸ ຸ້ມຄອງພມີປ່າໄມຸ້
ອົງປະກອບ3: ເສີມສຸ້າງ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ບັງຄັບໃຊຸ້ ບັນດານຕກາ
ອົງປະກອບ4: ການຄຸ ຸ້ມຄອງໂຄງການ

ການການົດປະຊາກອນ, ສັງຄົມ ແລະ ສ່ ງແວດລຸ້ອມຂອງໂຄງການຍັງຄືກັນກັບໂຄງການແມ່ SUPSFM.
ການການົດກົດໝາຍ ແລະ ສະຖາບັນໄດຸ້ຜ່ ານການປ່ຽນແປງບາງ ່ າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນການອະນຸມດ
ັ ກົດໝາຍປ່າໄມຸ້
ໃໝ່ (2019) ແລະ ກົດໝາຍ ວ່ າດຸ້ວຍທີ່ ດນ (2019).
ສາລັບໂຄງການແມ່ , ESIA ແລະ ເຄື່ອງມືການປົກປຸ້ ອງກັນທັງໝົດທີ່ກວມເອົາເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍຂອງ
ໂຄງການໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ ຕຸ້ອງໃຫຸ້ສອດຄ່ ອງກັບ ນະໂຍບາຍການປົກ ປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ ຽວກັບ:
• ການປະເມີນສ່ ງແວດລຸ້ອມ (OP 4.01)
• ທາ ມະຊາດ (OP 4.04)
• ການຄຸ ຸ້ມຄອງສັດຕພືດ (OP 4.09)
• ກ່ ມຊົນເຜົ່າ (OP 4.10)
• ຊັບພະຍາກອນ ວັດທະນະທາ ທາງກາຍະພາບ (OP 4.11)
• ການຍົກຍຸ້າຍັັດສັນແບບບ່ ສະໝັກໃັ (OP 4.12)
• ຍຸ ດທະສາດປ່າໄມຸ້ (OP 4.36)

ຸ້
ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສືບຕ່ ວທີການັັດຕັງປະຕ
ບັດຄືກັນກັບ ໂຄງການ SUPSFM ການປະເມີນ
ວຽກງານປົກປຸ້ອງປະັາປີ
ທີ່ໄດຸ້ດາເນີນໃນໂຄງການເກົ່າ
ບ່ໄດຸ້ພົບກັບ ບັນຫາທີ່ບ່ ສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້ໃນລະຫວ່ າງ
ຸ້
ຸ້ ປີ 2013 ສາລັບການສະໜັບສະໜ ນ ການັັດຕັງປະຕ
ຸ້
ການັັດຕັງປະຕ
ບັດ. ການຕ ດຕາມຊກຍໄດຸ້ດ
ຸ້ າເນີນມາຕັງແຕ່
ບັດ
ຸ້
ໃຫຸ້ໂຄງການ SUPSFM ແລະ ໜ່ ວຍງານພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງຕ່ າງໆ ຂອງທະນາຄານໂລກ, ໂດຍສະເພາະຂັນແຂວງ

ຸ້ ໃຫຸ້
ຸ້ ເຫັນ ວ່ າສ່ ງທຸ້າທາຍ ດຸ້ານສ່ ງແວດລຸ້ອມ
ແລະ ສນກາງ. ຂ່ າວສານທົ່ວໄປັາກການປະເມີນຜົນແບບລວມໆເຫ່ ານັ
ົ ນຊີ
ແລະ ສັງຄົມ ສະແດງໃຫຸ້ ່ ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະຄຸ້າຍຄືກັນກັບໂຄງການ SUFORD ແລະ ໂຄງການ
ຸ້ ເຫັນ ວ່ າຜົນກະທົບດຸ້ານສ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໂດຍສ່ ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນ ່ ອົງປະກອບ
SUPSFM. ບົດລາຍງານຊີໃຫຸ້

ຸ້
ປ່າໄມຸ້ ແລະ ການດາລົງຊີວ ດແມ່ ນຂຸ້ອນຂຸ້າງໜຸ້ອ ຍ, ແຕ່ ວ່ າ ດຸ້ານຂອງການອອກແບບ ແລະ ການັັດຕັງປະຕ
ບັດຂອງ
ຸ້
SUFORD ແລະ SUPSFM ໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຂ ບົກຜ່
ອງ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂ ່ ໃນໂຄງການ AFSUPSFM.

ຸ້
ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດຸ້ັາກ SUFORD ແລະ SUPSFM ຂັນຕອນການປຶ
ກສາຫາລື ແບບອດສະຫະ,
ກ່ ອນ ແລະ ໃຫຸ້ຂມຸ້ ນ: ການທົບທວນຄືນກ່ ຽວກັບການ ປະຕ ບັດວຽກງານປົກ ປຸ້ອງຂອງ SUPSFM ໄດຸ້ສະຫຸບ ວ່ າ
ຸ້
ຂະບວນການປຶກ ສາຫາລື ໄດຸ້ັັດຕັງປະຕ
ບັດ
່ າງເປັນທີ່ ໜຸ້າເພີງພໃັ. ການສາຫວດພເສດທີ່ດາເນີນ ່ ໂຄງການ
ຸ້ ເຫັນວ່ າຜມ
(2019) ໄດຸ້ຊີໃຫຸ້
ຸ້ ີສ່ວນຮ່ ວມທັງໝົດ (98%) ພົບວ່ າຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນໂດຍລວມແມ່ ນ
ໜຸ້າພໃັ. ການປະເມີນວຽກງານປົກ ປຸ້ອງດຸ້ານສັງຄົມ (ປີ 2017) ໄດຸ້ລາຍງານວ່ າທຸກບຸ້ານພວກເຂົາໄດຸ້ຮັບການປຶກ ສາ
ຸ້ ວມໂຄງການ. ແນວໃດກ່ ຕາມໂຄງການໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ ຕຸ້ອງໄດຸ້ເພື່ອປັ ບປຸ ງໃຫຸ້ສ ອດຄ່ ອງໃນການ
ຫາລືກ່ ອນເຂົາຮ່

ຸ້
ນາໃຊຸ້ຂັນຕອນການມີ
ສ່ ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນ.
່
ຸ້
ການເຊືອມສານຊົນເຜົ່າ ແລະ ບົດບາດຍງ - ຊາຍເຂົາໃນກ
ດັະກາຂອງໂຄງການ: ການປະເມີນ ວຽກງານປົກ
ປຸ້ອງ ທາງສັງຄົມ (2017) ພົບວ່ າວທີການໃນການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຊົນເຜົ່າໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ກດັະກາ ຂອງ

ໂຄງການແມ່ ນບ່ ສອດຄ່ ອງ ່ າງເຕັມສ່ ວນ. ເຖງ ່ າງໃດກ່ ຕາມ ທາງໂຄງການໄດຸ້ຄວາມພະຍາຍາມ ຊອກຫາແຮງັງໃັ
ຸ້ ວມ. ໜຶ່ງໃນຕົວຊີວັດທີ
ຸ້
່ ສາຄັນການມີສ່ ວນຮ່ ວມ ຂອງໂຄງການແມ່ ນການໃຫຸ້ ທຶນຊ່ ວຍເຫອ
ເພື່ອໃຫຸ້ຊ ົນເຜົ່າເຂົາຮ່
ື ທາງ
ດຸ້ານຊີວ ດການເປັ ນ ່ ຂອງ ບຸ້ານເຊ່ ງສະແດງໃຫຸ້ເຫັນບັນດາຊົນເຜົ່າທີ່ໄດຸ້ຮັບທຶນຊ່ ວຍເຫອ
ື ແມ່ ນ ັານວນຫາຍ. ການປະ
ຸ້ ວມກດັະກາທີ່ສາຄັນຂອງ
ເມີນວຽກງານປົກປຸ້ອງຍັງໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່ າໃນທຸກໆບຸ້ານ, ມີທງັ ຊາຍ ແລະ ຍງໄດຸ້ເຂົາຮ່
ໂຄງການ SUPSFM ເຊັ່ນ: ການສຸ້າງຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ, ການວາງແຜນນາໃຊຸ້ທີ່ດນ ແລະ ການພັດທະນາ
CAPs. ໃນໄລຍະ ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະເລືອກເອົາຜຕ
ຸ້ າງ ໜຸ້າຂອງ ແນວລາວສຸ້າງຊາດ ແລະ ສະຫະພັນ
ແມ່ ຍງ ທີ່ສາມາດສື່ສານທາງດຸ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທາ ພຸ້ອມທັງມີ ຄວາມອຽດອ່ ອນກ່ ຽວກັບເລື່ອງບົດບາດຍງ

ຊາຍ, ສະໜອງການຝຶ ກອົບຮົມແລະຂົນສົ່ງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ ວມໃນການ ວາງແຜນຂອງໂຄງການ.
ຸ້
ການເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບຄະນະກາມະການຂັນບຸ້ານ:
ໂຄງການ SUPSFM ໄດຸ້ປະສານງານຄະນະກາມະການ
ຸ້
ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຊີວດຊີວ ການເປັນ ່ ຂອງບຸ້ານ (VLFCs) ໄດຸ້ັັດຕັງປະຕ
ບັດ ແລະ ຕດຕາມກດັະກາຂອງໂຄງການ ່ ຂັນຸ້
ບຸ້ານ. ຄະນະກາມະການ ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຊີວດຊີວການເປັ ນ ່ ຂອງບຸ້ານ ັະໄດຸ້ສືບຕ່ ມີສ່ວນຮ່ ວມໃນໄລຍະ ໂຄງການເພີ່ມ
ງ ົບປະມານໃນວຽກງານ ການຄ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນນານມີ ສ່ ວນຮ່ ວມ ແລະ ການພັດທະນາຊີວດ ການເປັ ນ ່

ເຊ່ ງ

ໂຄງການັະເປັ ນຜທ
ຸ້ ນ
ຶ ຊ່ ວຍເຫອ
ື , ການສາຫວດກ່ ຽວກັບ ຄຸ ນນະພາບຂອງເຕັກນກ ດຸ້ານວ ຊາການ ຜ່ ານການດາເນີນ
ຸ້ ເຫັນ ວ່ າ VLFCs ໄດຸ້ພັາລະນາຄຸ ນນະພາບຂອງ ດຸ້ານເຕັກນກວ ຊາ
ຂອງໂຄງການ SUPSFM (ປີ 2019) ໄດຸ້ຊີໃຫຸ້
ການທີ່ໂຄງການໄດຸ້ຊ່ວຍເຫ ືອເປັນທີ່ພໃັ. ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ AF-SUPSFM,
ຸ້
ພະນັກງານັະສືບຕ່ ເຂົາຫາໂດຍຜ່
ານ "ການຮຽນຮ ຸ້ໂດຍ ການປະຕ ບັດຕົວັງ".

ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ

ຸ້ ່ າໄມຸ້:
ການແບ່ ງປັນຜົນປະໂຫຍດລາຍຮັບັາກການຂຸ ດຄົນປ
ສ່ ວນການແບ່ ງປັ ນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ
ຸ້
SUPSFM ບ່ ສາມາດັັດຕັງປະຕ
ບັດໄດຸ້ເນື່ອງັາກການຫຸ້າມການຕັດໄມຸ້ ແລະ ສົ່ງ ອອກຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຫຸ້າມ
ຸ້
ການຂຸ ດຄົນໄມຸ້
.

ຸ້
ຖຸ້າການຫຸ້າມຕັດໄມຸ້ຖກ
ື ຍົກເລກ, ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສືບຕ່ ພັດທະນາແນວທາງການັັດຕັງປະຕ
ບັດ
ສາລັບການແບ່ ງປັນ ລາຍໄດຸ້ັາກການຂາຍໄມຸ້. ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງອື່ນໆັະໄດຸ້ແັຸ້ງໃຫຸ້ຮ ຸ້ຫກ
ັ ການ ກ່ ຽວ
ຸ້ ນເພື
ຸ້ ່ ອຮັບປະກັນວ່ າ PAFO ໂອນເງນເຂົາຸ້
ກັບການແບ່ ງປັ ນຜົນປະໂຫຍດ. ກົນໄກຕ ດຕາມກວດກາັະຖືກສຸ້າງຕັງຂຶ

ຸ້
ບຸ້ານ. MOIC ັະໄດຸ້ຮ ັບການສະໜັບ ສະໜນ ໃນການັັດຕັງປະຕ
ບັດການຂາຍໄມຸ້ທ່ອນທີ່ມີການແຂ່ ງຂັນ ແລະຄວາມ
ໂປ່ງໃສ.

ເງນຊ່ ວຍເຫອ
ື ເພື່ອການພັດທະນາຊີວດການເປັນ ່ ຂອງບຸ້ານ: ໂຄງການ AF-SUPSFM
ຊ່ ວຍເຫລືອດຸ້ານການພັດທະນາຊີວດການເປັ ນ ່ ຂອງບຸ້ານເພີ່ມເຕີມ (VLDG) ແຕ່ ັະສືບຕ່ ສະໜັບ

ັະບ່ ໃຫຸ້ທນ
ຶ
ສະໜນ

ຸ້
ຊາວບຸ້ານດຸ້ວຍການເພີ່ມໃຫຸ້ດ ຸ້ານບລການ ແລະ ດຸ້ານເຕັກນກວຊາການ, ການຕະຫາດ ແລະ ັັດຕັງໃນ
ຮ ບແບບ
ຸ້ ເຫັນວ່ າຫງັ ັາກການັັດຕັງປະຕ
ຸ້
ສະມາຄົມ.
ການສຶກສາຊີໃຫຸ້
ບັດທີ່ຜ່ ານມາຂອງໂຄງການ
SUFORD ແລະ
SUFORD-AF ໃນປີ 2018 ທີ່ໄດຸ້ນາໃຊຸ້ VLDGs ແມ່ ນມີຄວາມຍືນຍົງ ເນື່ອງັາກວ່ າຫາຍກວ່ າ 90% ຂອງ
ຸ້
ຸ້ ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສືບຕ່ ສະໜັບ
ໂຄງການ ທັງສອງ ໄດຸ້ັັດຕັງປະຕ
ບັດໃນໄລຍະ 5 ປີ ຫ ື ຫາຍກວ່ ານັນ.
ຸ້
ສະໜນ ຊາວບຸ້ານ ໃນການັັດຕັງປະຕ
ບັດໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍດຸ້ານການບລການ ແລະ ຕ ດຕາມກວດກາ.
ມາດຕະການປົກປຸ້ອງ ແລະ ຊ່ ອງຫວ່ າງທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບການພັດທະນາກຸ່ ມຊົນເຜົ່າ: ການປະເມີນວຽກງານປົກ
ຸ້ ເຫັນວ່ າໃນໄລຍະ ໂຄງການ SUPSFM ຊົນເຜົ່າສາມາດເຂົາຮ່
ຸ້ ວມກດັະກາ ຂອງ
ປຸ້ອງດຸ້ານສັງຄົມ (2017) ໄດຸ້ຊີໃຫຸ້
ໂຄງການຫາຍໃນບັນດາຜທ
ຸ້ ່ ໄດຸ້ຮັບການຊ່
ີ
ວຍເຫລືອັາກບຸ້ານໄດຸ້ສະແດງອອກ ່ ໃນ(ບົດລາຍງານການຕ ດຕາມຊຸກຍ ຂ
ຸ້ ອງ

ຸ້
່ ມທະວີການຕ ດຕາມ
SUPSFM ປີ 2018). ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສືບຕ່ ແກຸ້ໄຂບັນຫານີໂດຍການເພີ
ຸ້ ນໄກຕ່ າງໆເພື່ອຮັບປະກັນຄອບຄົວທຸກ ຍາກ ແລະ ກຸ່ ມທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສາມາດໄດຸ້ຮັບ ຜົນ
ກວດກາ ແລະ ສຸ້າງຕັງກົ
ປະໂຫຍດັາກກດັະກາຂອງໂຄງການ.
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່ າງຍງ - ຊາຍ: ່ ໃນໄລຍະໂຄງການ SUPSFM (ປີ 2013-2019) ຜ່ ານມາໄດຸ້ມີການ
ຸ້ ເຫັນວ່ າແມ່ ຍງຊົນເຜົ່າທີ່ບ່ ສາມາດເວົາພາສາລາວໄດຸ້ມີ
ຸ້
ປັບປຸ ງ . ການປະເມີນວຽກງານປົກ ປຸ້ອງສັງຄົມ (ປີ 2017) ຊີໃຫຸ້
ແປ
ຸ້ າລັບກ ດັະກາ ຊີວດການເປັ ນ ່
ພາສາສະເພາະ ່ ໃນໂຄງການ. ພວກເຂົາຍັງສາມາດການົດບຸ ລມະສດຂອງເຂົາເັົາສ
ຸ້ ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ . ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສືບຕ່ ແກຸ້ໄຂ
ຂອງບຸ້ານ ແຍກຕ່ າງຫາກັາກຜຊ
ຸ້ າຍກ່ ອນເຂົາຮ່

ບັນຫາຄວາມສະເໝີ ພາບລະຫວ່ າງຍງ - ຊາຍໂດຍການຝຶ ກອົບຮົມພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງກ່ ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບ
ຸ້
ລະຫວ່ າງຍງ - ຊາຍ ແລະ ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍງ - ຊາຍ ແລະ ການັັດຕັງປະຕ
ບັດກ ດັະກາ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບ
ແມ່ ຍງໃນພາສາທຸ້ອງຖ່ ນໂດຍການນາໃຊຸ້ພາສາແປຜທ
ຸ້ ່ ີມີປະສົບການກວ່ າທີ່ມາຜ່ ານ.

ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜໄຸ້ ດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດັາກໂຄງການ: ການປະເມີນຄວາມສາມາດກ່ ຽວກັບພະນັກງານ
ລັດທີ່ດາເນີນງານຂອງໂຄງການໃນ ປີ 2018 ໄດຸ້ສະຫບ
ຸ ວ່ າຄວາມສາມາດຂອງບຸ ກຄົນທົ່ວໄປແມ່ ນ ່ ໃນລະດັບທີ່ດີ
ຸ້
ຸ້
ຸ້
ສາລັບການັັດຕັງປະຕ
ບັດວຽກງານເປັນປົກກະຕ ແລະ ັັດຕັງປະຕ
ບັດແຜນການເຮັດວຽກ. ການັັດຕັງປະຕ
ບັດ
ກດັະກາ ແລະ ການພັດທະນາວທີການໃໝ່ ໄດຸ້ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການຊ່ ວຍເຫອ
ື ທາງດຸ້ານເຕັກນກັາກພາຍນອກ . ໃນ
ລະດັບບຸ້ານ, ການສາຫວດໂດຍໂຄງການໃນປີ 2018 ໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່ າຫາຍກ່ ວາ 90% ຂອງໂຄງການ ຊີວດການ
ເປັນ ່ ຂອງຊາວບຸ້ານທີ່ໄດຸ້ຮັບທຶນັາກໂຄງການ SUFORD ແລະ SUFORD- AF ແມ່ ນຍັງ ່ ໃນການ ັັດຕັງຸ້

ປະຕບັດພາຍຫງັ 5 ປີ ຫງັ ັາກການດາເນີນໂຄງສະແດງ ໃຫຸ້ເຫັນວ່ າຊາວບຸ້ານມີຄ ວາມສາມາດໃນ ການັັດຕັງຸ້ ປະຕ ບັດ
ຸ້
ຸ້ ກ ໃສ່ ການ
ທີ່ດີ. ສາລັບໂຄງການ AF-SUPSFM ການຝຶ ກອົບຮົມຂັນບຸ້ານັະໄດຸ້
ຮ ັບການເພີ່ມທະວີ ແລະ ເນັນໜັ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫ່ ວາງ ຊາວກະສກອນ ກັບຊາວກະສກອນ ເຊ່ ງເຫັນວ່ າເປັ ນວທີການສົ່ງເສີມທີ່ມີ
ປະສດທ
ຜົນ.

ການເວນຄືນທີ່ດ ນ ແລະ ການຍົກຍຸ້າຍັັດສັນ: ການຍົກຍຸ້າຍັັດສັນບຸ້ານ ຫລື ກຸ່ ມບຸ້ານບ່ໄດຸ້ຮ ັບທຶນຊ່ ວຍເຫອ
ື
ຸ້ ່ ດນສາລັບພືນຖານໂຄງລ່
ຸ້
ັາກໂຄງການ SUPSFM, ພຽງແຕ່ ການພືນທີ
າງຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ໂຄງການ AF-

ຸ້
SUPSFM ັະບ່ ໃຫຸ້ທນ
ຶ ຊ່ ວຍເຫອ
ື ທາງດຸ້ານພັດທະນາໂຄງລ່ າງພືນຖານ.
ສາລັບທີ່ ດນຂອງລັດທີ່ບ່ ເປົ່າຫ່ ວາງັະໄດຸ້ ນາ
ໃຊຸ້; ການຍຶດເອົາທີ່ດນທີ່ມານາໃຊຸ້ເພື່ອັຸດ ປະສົງທາງດຸ້ານເສດຖະກດ ຫລື ທີ່ ່ ອາໄສັະບ່ ເປັ ນໄປໄດຸ້. ກົດ ລະບຽບ ທີ່
ຊັດເັນ ແລະ ຫກ
ັ ການໄດຸ້ມີການປັ ບປຸ ງ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ ກັບ ລັດຖະບານ ກ່ ຽວກັບການລວມກຸ່ ມບຸ້ານ.
ຸ້
ຸ້
ຸ້
ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຂຂັດແຍ່
ງ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຂຂັດແຍ່
ງ: ໂຄງການ SUPSFM ກົນໄກການ ແກຸ້ໄຂຂ ຂັດແຍ່
ງ

ຸ້
ຸ້ ນໂດຍລະບົບບຸ້ານ
ຸ້
ຸ້
ແມ່ ນອີງໃສ່ ໜ່ ວຍງານໄກ່ ເກ່ ຍຂັນບຸ້ານ
(VMU) ສຸ້າງຕັງຂຶ
ໃນຂັນບຸ້ານ.
ການສາຫວດ ຂອງໂຄງການ
SUPSFM (ປີ 2019) ໃນບັນດາຕົວ ່ າງຂອງບັນດາພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂຸ້ອງໄດຸ້ຊໃຫຸ້
ີ ຸ້ ເຫັນ ວ່ າມີຂຂັຸ້ ດແຍ່ ງ ເລັກໜຸ້ອຍເກີດ

ຸ້
ຸ້
ຸ້
ຂືນແຕ່
ວ່ າທຸກໆກລະນີໄດຸ້ຖືກໄກ່ ເກ່ ຍ ່ ບຸ້ານຊຸມຊົນກັບໜ່ ວຍໄກ່ ເກ່ ຍຂັນບຸ້ານ
ແລະ ຜນ
ຸ້ າປະເພນີ. ບ່ ມີ ຂຂັດແຍ່
ງໃດທີ່
ຸ້
ຖືກປະໄວຸ້ໂດຍບ່ ມີການຕດຕາມແກຸ້ໄຂ. ກົນໄກແກຸ້ໄ ຂຂ ຮຸ້ອງທຸ
ກ (GRM) ຂອງໂຄງການ AF-SUPSFM ໄດຸ້ສຸ້າງ
ຸ້
ຄວາມເຂັມແຂງໃຫຸ້
ແກ່ ລະບົບລັດຖະບານທີ່ມີ ່ ແລຸ້ວ (ເຊັ່ນວ່ າ VMUs) ແຕ່ ຍັງັະຊອກຫາ ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການ
ຸ້ ງໄດຸ້ ແລະ ລາຄາບ່ ແພງເຊ່ ງເປັນວທີການ ໃນການຍື່ນຄາຮຸ້ອງທຸກ (ເຊັ່ນ:
ນາສະເໜີ ເຕັກໂນໂລ ີ ຂມຸ້ ນທີ່ສາມາດເຂົາເຖ
ສື່ສັງຄົມ, WhatsApp ບ່ ອນທີ່ເປັນໄປໄດຸ້).

ການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ແບບຍືນນານ ແບບມີສ່ວນຮ່ ວມ.

ຸ້
• ການຕັດໄມຸ້ຜດກົດໝາຍ. ໃນໄລຍະທາອດຂອງການັັດຕັງປະຕ
ບັດໂຄງການ SUPSFM ການຕັດໄມຸ້
ຸ້
ຸ້
ຜດກົດໝາຍໄດຸ້ມີການເພີ່ມຂືນໃນແຕ່
ລະປີ , ແຕ່ ການັັດຕັງປະຕ
ບັດທີ່ມີປະສດທຜົນ ຂອງ PMO 15 ໄດຸ້ຫດ
ຸ ລົງ ່ າງ
ຫວງຫາຍໃນການຕັດໄມຸ້ ່ າງຜດກົດໝາຍໃນທົ່ວປະເທດ, ຫດ
ຸ ລົງ 75% ໃນໜຶ່ງປີ . AF-SUPSFM ັະສືບຕ່
ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜນການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດ ໝາຍປ່າໄມຸ້ໂດຍສຸ ມໃສ່ ການສັງລວມລະບົບ

ແລະ

ວທີການທີ່ມີ

ການ

ພັດທະນາຂອງໂຄງການ SUPSFM.

• ຊີວະນາໆພັນ : ການຫດ
ຸ ຜ່ ອນການຕັດໄມຸ້ຜດກົດໝາຍ ມີແນວໂນຸ້ມທີ່ັະສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກຕ່ ຊີວະ
ນາໆພັນເຮັດໃຫຸ້ສ ັດປ່າຊຸດໂຊມຊຸ້າລົງ ການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນມີການພັດທະນາທາງບວກ, ກົມປ່າໄມຸ້ໄດຸ້
ຸ້ ່ 108,000 ເຮັກຕາ ຫງັ ັາກທີ່ໄດຸ້ຮັບໃບ ງັ ຸ້ ືນກ່ ອນໜຸ້ານີ ຸ້ ໄປຍຸ້ອນການຫຸ້າມການຕັດໄມຸ້.
ໃບ ງັ ຸ້ ື ນ FSC ໃນເນືອທີ
ຸ້
ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສືບຕ່ ສະໜັບສະໜ ນ ການ ງັ ຸ້ ືນເພື່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມເປົາໝາຍ
ທີ່ລັດຖະບານໄດຸ້ວາງໄວຸ້
ຸ້ ່ ທີ່ໄດຸ້ຮັບການ ງັ ຸ້ ືນເປັນ 230,000 ເຮັກຕາ.
ເພື່ອເພີ່ມພືນທີ
ຸ້
່ ງຜົນກະທົບອື່ນໆັາກການຂຸ ດຄົນໄມຸ້
ຸ້ : ໂຄງການ SUPSFM ແລະ ໂຄງການກ່ ອນ
• ການກ່ ສຸ້າງເສັນທາງສົ

ຸ້
ໜຸ້ານີບຸ້ ່ໄດຸ້ມີການກ່ ສຸ້າງຫວ
ື າງແຜນກ່ ສຸ້າງເສັນທາງ.
ການຫຸ້າມການຕັດໄມຸ້ໃນປະັຸບ ັນ ໄດຸ້ກາັັດຄວາມສ່ ຽງການຕັດໄມຸ້
ຸ້
ັະເຮັດໃຫຸ້ດ ນເຊາະເັື່ອນໃນໄລຍະ ຂອງໂຄງການ AF-SUPSFM. ນີຍັງັະຮັ
ບປະກັນວ່ າມັນັະບ່ ມີຜນ
ົ ກະທົບທາງ
ຸ້
່ ອນຂອງດ ນຫລືການນາໃຊຸ້ວັດຖຸທ່ ເປັ
ລົບຕ່ ຄຸນ ນະພາບຂອງດນ ແລະ ນາັາກການເຊາະເັື
ີ ນອັນຕະລາຍ. ໂດຍລວມ
ຸ້ ່ າໄມຸ້ແມ່ ນມີັາກັດຫາຍເມື່ອ
ແລຸ້ວຜົນກະທົບ ຕ່ ສ່ ງແວດລຸ້ອມລວມ ທັງຜົນກະທົບທາງດຸ້ານວໃສທັດ ຂອງ ການຂຸ ດຄົນປ
ປະຕບັດຕາມຄາແນະນາຂອງໂຄງການ SUPSFM.
•

ການຄຸ້າຂາຍສັດປ່າຜດກົດໝາຍ: ການປະເມີນຜົນກ່ ຽວກັບການປົກປຸ້ອງສ່ ງແວດລຸ້ອມໄດຸ້ຊໃຫຸ້
ີ ຸ້ ເຫັນວ່ າມີ

ມາດຕະການຄວບຄຸມ .

ການລ່ າສັດປະເພດຫວງຫຸ້າມຖືກຫຸ້າມທັງ ໝົດ. ລັດຖະບານຍັງແັກ າຍໂປສເຕີ ແລະ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃຫຸ້ບ ຸ້ານຕ່ າງໆເພື່ອປກັ ດສານຶກ. ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະສືບຕ່ ກດັະກາປກັດສານຶກເພື່ອ
ຊອກຮ ຮ
ຸ້ ່ ວມກັບການໂຄສະນາທີ່ນາພາໂດຍລັດຖະບານ.
•
າປາບສັດຕພືດ: ການປະເມີນວຽກງານປົກປຸ້ ອງສ່ ງແວດລຸ້ອມ (2017) ບ່ໄດຸ້ກວດພົບການນາໃຊຸ້ າຂຸ້າ
ຫຍຸ້າ ແລະ າຂຸ້າແມງໄມຸ້ໃນປ່າ. ໜ່ ວຍງານກະສກາ ໃນແຕ່ ລະບຸ້ານໄດຸ້ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮ ຸ້ກ່ ຽວກັບສ່ ງທີ່

ຸ້
ດີ ແລະ ຂເສຍຂອງ
າຂຸ້າຫຍຸ້າ, າຂຸ້າແມງໄມຸ້ ແລະ ການໃຊຸ້ າຂຸ້າແມງໄມຸ້, ໂຄງການ SUPSFM ໄດຸ້ຕື່ມຂມຸ້ ນ
ດັ່ງກ່ າວໂດຍໄດຸ້ັັດກອງປະຊຸມ ຝຶ ກອົບຮົມການປກັ ດສານຶກກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບ 6 ແຂວງບຸ ລມະສດ. ໂຄງການ AFຸ້
SUPSFM ັະສືບຕ່ ຫຸ້າມການນາໃຊຸ້ າປາບສັດຕພືດພຸ້ອມທັງັັດຕັງປະຕ
ບັດກ ດັະກາປກັດສານຶກ.
• ການຄຸ ຸ້ມຄອງໄຟໄໝຸ້: ໄຟບ່ ໄດຸ້ການົດວ່ າເປັນບັນຫາຫກ
ັ ສາລັບການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້. ເປັນຕົວ ່ າງ ສ່ ວນໃຫຍ່
ຸ້ ່ ທີ່ໄດຸ້ຮ ັບການ ງັ ຸ້ ືນແມ່ ນຕັງຸ້ ່ ໃນພືນທີ
ຸ້ ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງ, ແຕ່ ວ່ າບັນຫາໄຟບ່ ໄດຸ້ເກີດຂືນໃນການກວດສອບ
ຸ້
ຂອງພືນທີ
ການ ງັ ຸ້ ືນ . ເຖງ ່ າງໃດກ່ ຕາມ ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະພັດທະນາລະບົບຕອບໂຕຸ້ສຸ ກເສີນໄຟໃນເຂດທີ່ມີຄວາມ
ສ່ ຽງສງທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບອານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບຸ້ານ.

ຸ້ ເຫັນ ວ່ າ
ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ: ການປະເມີນວຽກງານປົກປຸ້ອງສ່ ງແວດລຸ້ອມ (2017) ຊີໃຫຸ້
ຸ້
ພະນັກງານລັດຍັງບ່ ມີຄວາມເຂົາໃັດີ
ຕ່ ການປົກປຸ້ ອງສ່ ງແວດລຸ້ອມ. ໃນອີກ ດຸ້ານໜຶ່ງ, ການປະເມີນຄວາມສາມາດ
•

ຸ້
(2018) ທີ່ດາເນີນງານໂດຍໂຄງການໄດຸ້ຊໃຫຸ້
ີ ຸ້ ເຫັນວ່ າເຖງວ່ າພະນັກງານັະມີຄ ວາມເຂົາໃັ
ັາກັດກ່ ຽວກັບແນວຄວາມ
່
ຸ້
ຄດຂອງວຽກງານປົກ ປຸ້ອງສງແວດລຸ້ອມ, ການປົກປຸ້ອງຄຸ ຸ້ມຄອງໄດຸ້ຖືກັັດຕັງປະຕບັດເປັນ ສ່ ວນໃຫຍ່ ເພາະວ່ າມັນໄດຸ້ເອົາ
ຸ້
ຸ້
ຸ້
ເຂົາໃນແນວທາງການັັດຕັ
ງປະຕ
ບັດໂຄງການທີ່ພະນັກງານພາກສະໜາມັັດຕັງປະຕ
ບັດຕາມ.
ໂຄງການ
SUPSFM ັະສືບຕ່ ຍົກສງຄວາມຮັບຮ ຸ້ກ່ ຽວກັບ ວຽກງານປົກປຸ້ ອງສ່ ງແວດລຸ້ອມໃນບັນດາພະນັກງານ.

AF-

• ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ: ບຸ້ານສ່ ວນໃຫຍ່ ທີ່ ນາໃຊຸ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ ນມີຄ ວາມສາຄັນສງ ມີລະບຽບການກ່ ຽວກັບ
ຸ້ ່ ອຄວບຄຸມການເກັບກາ
ການນາໃຊຸ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂອງບຸ້ານ. ຄະນະກາມະການບຸ້ານ / ປ່າໄມຸ້ໃຊຸ້ກົດລະບຽບເຫ່ ານີ
ົ ເພື
ຂມຸ້ ນພາຍໃນບຸ້ານ. ເຖງ ່ າງໃດກ່ ຕາມ, ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນລັກສະນະທາລາຍຍັງມີ ່ ໃນບາງສະຖານທີ່ເຖງວ່ າ
ັະມີກດ
ົ ລະບຽບບຸ້ານ. ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະຕ ດຕາມສະຖານະການໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສງເຊັ່ນ: ໃນເຂດ
ປ່າໄມຸ້ທ່ ມີ
ີ ຕນໝາກັອງ
ົ ຸ້
ໃນເຂດພາກໃຕຸ້ຂອງປະເທດ.

• ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ: ຊາວບຸ້ານໃນທຸ້ອງຖ່ ນໄດຸ້ມີັ ຸ້າງເພື່ອປະຕ ບັດກ ດັະກາ ການຄຸ ຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້
ຸ້ ປ່າໄມຸ້ແບບທາມະຊາດ ເພື່ອຫຸດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງຕ່ ການເກີດອຸ ບ ດ
ເຊັ່ນ: ການຊ່ ວຍເຫອ
ື ໃນການຟືນຟ
ັ ຕເຫດທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ
ກັບວຽກໂຄງການ SUPSFM ໄດຸ້ສຸ້າງຂກຸ້ ານົດໃໝ່ ໃນຄ່ ມືການປະຕບັດວຽກງານ PSFM ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບສຸ ຂະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜອ
ຸ້ ອກແຮງງານໃນການດາເນີນງານຂອງ PSFM ໃນ PFAs. ໂຄງການ AF-SUPSFM
ຸ້
ສືບຕ່ ັັດຕັງປະຕ
ບັດຂກຸ້ ານົດ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາເພື່ອປະກອບມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນ
ການສົ່ງຊາວບຸ້ານລະຫວ່ າງທີ່ ່ ອາໄສ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຊ່ ງປະັຸບ ັນບ່ ໄດຸ້ກວມເອົາ.
ສ ດຄອບຄອງທີ່ດນ: ກົດໝາຍ ວ່ າດຸ້ວຍທີ່ດ ນ (2019) ບ່ໄດຸ້ການົດ ່ າງັະແັຸ້ງກ່ ຽວກັບການັັດສັນສ ດຄອບ
ຄອງນາໃຊຸ້ສາລັບຊຸມຊົນປ່າໄມຸ້ຊ ົນນະບົດ ແຕ່ ກົດໝາຍປ່າໄມຸ້ (2019) ປະກອບມີຂກຸ້ ານົດເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພສດ

ຸ້
ສາລັບຊາວບຸ້ານໃນທຸ້ອງຖ່ ນທີ່ປກຕົນໄມຸ້
່ ໃນດ ນແດນບຸ້ານ. ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະ
ຸ້
ພະຍາຍາມສວຍໃຊຸ້ໂອກາດເຫ່ ານີ
ົ ໂດຍການປ
ກັດສານຶກ ແລະ ໃຫຸ້ການຊ່ ວຍເຫອ
ື ທາງດຸ້ານເຕັກນກແກ່ ຊາວບຸ້ານຜທ
ຸ້ ່ ີ
ຄອບຄອງນາໃຊຸ້
ສົນໃັ.
ການຕດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ: ໃນໂຄງການ SUPSFM ສະຫະພັນແມ່ ຍງ ແລະ ແນວລາວສຸ້າງຊາດ ມີ
ຸ້
ບົດບາດສາຄັນຫາຍຂຶນໃນການຕ
ດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (M&E), ໂດຍສະເພາະໃນການປະເມີນຜົນພເສດທີ່ການມີ

ສ່ ວນຮ່ ວມຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫຸ້ງ່າຍຕ່ ການສຸ້າງການສົນທະນາແບບເປີ ດໃັກັບ ຊາວບຸ້ານ. ໂຄງການ AF-SUPFSM
ຸ້
ັະັັດຕັງປະຕ
ບັດການຕ ດຕາມ ແລະ ປະຕບັດໂດຍການຕດຕາມກວດກາ ່ າງເປັນປົກກະຕຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງ

ໂຄງການພຸ້ອມທັງການປະເມີນຜົນພເສດກ່ ຽວກັບຫົວຂທີຸ້ ່ ການຕ ດຕາມປົກກະຕບ່ ສາມາດຄອບຄຸມໄດຸ້. ນອກັາກນັນຸ້
ັະມີການຕດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ ວມ (M&E).
ໂຄງການໄລຍະເພີ່ມງ ົບປະມານ ັະບ່ ຄືກັບໂຄງການເກົ່າ ັະບ່ ໃຫຸ້ທນ
ຶ ຊ່ ວຍເຫອ
ື ກ ດັະກາ ແລະ ຂົງເຂດໃໝ່
ແຕ່ ວ່ າອາດັະມີຄ ວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ ກດັະກາທີ່ກາລັງດາເນີນ ່ ັະສືບຕ່ ສັງເກດ.

ຸ້ ນປັດໃັຫກ
ຸ້
ການປັບປຸ ງ ຕ່ ໄປນີແມ່
ັ ຂອງຂັນຕອນການມີ
ສ່ວນຮ່ ວມຂອງຊຸມຊົນໃນປະັຸບ ັນ: (i) ການເຊື່ອມ
ໂຍງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄຸ ຸ້ມຄອງຂມຸ້ ນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ ອນກ່ ຽວກັບເລື່ອງບົດບາດຍງຊາຍ (ii) ການ
ຸ້ ກ ສດສະເໝີພາບລະຫ່ ວາງຜຊ
ກະກຽມກດັະກາທີ່ໃຫຸ້ເນັນໜັ
ຸ້ າຍ ແລະ ຜຍ
ຸ້ ງ ການ ນາ ໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນ ທາ ມະ

ຊາດ ແລະ ສດການນາໃຊຸ້ທີ່ດ ນ (iii) ຄວາມເຫັນດີເ ຫັນພຸ້ອມຂອງຊຸມຊົນກ່ ຽວກັບເຂດແດນຂອງບຸ້ານ, ກດັະກາ,
ຸ້ ່ ໃນ PFA ເປົາໝາຍສ
ຸ້
ການນາໃຊຸ້ທີ່ດນ ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ດ ນ, ສາລັບພືນທີ
າລັບກດັະກາ ໂຄງການ AFSUPSFM (iv) ປັບປຸ ງ ຄວາມສາມາດໃນການບັງຄັບໃຊຸ້ໃຫຸ້ແກ່ ຊຸມຊົນທຸ້ອງຖ່ ນ, ໂດຍໄດຸ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜນ
ຸ້
ຸ້ ່ ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ັາກອານາດການປົກ ຄອງຂັນແຂວງ
ແລະ ເມືອງ, ເພື່ອປຸ້ອງກັນ ບ່ ໃຫຸ້ຊາວບຸ້ານ ແລະ ຜອ
ຸ້ ົບພະຍົບພືນທີ
ຸ້ ່ ດນຊຸມຊົນທີ່ ່ ຕດກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ ງຊາດ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ມີສດໄດຸ້ຮ ັບກາາ
ອີກ ແລະ (v) ການລວມເອົາເນືອທີ
ຊ່ ວຍເຫອ
ື ການປກປ່າແບບປະສົມປະສານ.
ຸ້
ຂັນຕອນໃນການພັ
ດທະນາກົນໄກແກຸ້ໄຂຄາຮຸ້ອງທຸກທີ່ໄດຸ້ລເລີ່ມ ່ ໃນໂຄງການ SUPSFM ັະສືບຕ່ ພາຍ ່
ໂຄງການ AF-SUPSFM. ໂຄງການດັ່ງກ່ າວໃຫຸ້ມີການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນ ເພື່ອສຸ້າງຄວາມ
ຸ້
ເຂັມແຂງໃຫຸ້
ແກ່ ໂຄງສຸ້າງທີ່ມີ ່ ໃນລະດັບຊຸມຊົນເພື່ອໃຫຸ້ມີປະສດທຜົນ ແລະ ເປັນການັັດການກັບຄາຮຸ້ອງທຸກທີ່ອາດ
ຸ້
ັະເກີດຂືນ.

ໂຄງການ AF-SUPSFM ັະນາໃຊຸ້ລະບົບການລາຍງານ, ການຕດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນໃນປະັຸບ ັນ
ຸ້
ທີ່ໄດຸ້ມີການປັບ ປຸ ງ ສາລັບ ໂຄງການ SUPSFM ແລະ ກາລັງປັບປຸ ງເລັກນຸ້ອຍເພື່ອຂະຫຍາຍບາງເປົາໝາຍ
ແລະ ເພີ່ມ
ຸ້
ຕົວຊີວັດຜົ
ນໄດຸ້ຮັບລະດັບປານກາງ. ການຕດຕາມແບບມີສ່ວນຮ່ ວມັະໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່ າ
ຸ້
່ ສາຄັນສາລັບຂັນຕອນການ
ຸ້
ຂມຸ້ ນ ແລະ ຄວາມຮັບຮ ຸ້ຂອງລະດັບຮາກຖານໄດຸ້ຖືກລວມເຂົາຸ້ ແລະ ສຸ້າງເປັນພືນຖານທີ
ຕດຕາມກວດກາ ແລະ ຖານຂມຸ້ ນ.

