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ບົດສັງລວມ  

ພາກສະເໜ ີແລະ ລາຍລະອຽດຫຍໍໍ້ 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຖືເອົາວຽກງານ ເຣດ+ ເປັນໂອກາດສ າລັບຂ້າມຜ່ານ ຈາກການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຊົນນະບົດ ເປັນ 
ແຫລ່ງສ້າງລາຍຮັບ ແບບຖືເອົາມູນຄ່າຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນແບບຍຸດທະສາດ ແລະ 
ມ ປະສິດທິພາບ ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການວາງແຜນແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ລວມສູນ. 

ສປປ ລາວໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການກະກຽມຄວາມພ້ອມສ າລັບ ເຣດ+ ນັບຕັົ້ງແຕ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນ 
ໜ ີ່ງໃນ 47 ປະເທດ ທີິ່ເຂົົ້ົ້າຮ່ວມກັບໂຄງການຄ ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ (FCPF) ໃນປ  2007. ລັດຖະບານລາວ 
ໄດ້ຮັບທ ນຈ ານວນ 200,000 ໂດລາ ຈາກ FCPF ໃນປ  2009 ຜ່ານທະນາຄານໂລກ ເພ ີ່ອພັດທະນາ ບົດສະເໜ  
ແຜນກະກຽມຄວາມພ້ອມສ າລບັ ເຣດ+ (R-PP), ເຊິິ່ງ ບົດສະເໜ ດັີ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງທ ນກາກ 
ບອນປ່າໄມ້ ໃນປ  2010. ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນໜ ີ່ງໃນ 8 ປະເທດ ທີິ່ເຮັດການທົດລອງ 
ແຜນງານການລົງທ ນດ້ານປ່າໄມ້ (FIP) ເຊ ີ່ງຢ ່ພາຍໃຕ້ກອງທ ນລົງທ ນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ (CIF). ໃນປ  2014 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທ ນຈ ານວນ 3,6 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນກຽມ ຄວາມ 
ພ້ອມ ເຣດ+(R-PP) ເຊ ີ່ງລວມທັງການກະກຽມຍຸດທະສາດ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ, ກະກຽມ ລະດັບທຽບຖານ 
ກາກບອກ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການປົກປ້ອງຜົນກະທົບ. ໃນປ  
2015 ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສົີ່ງບົດສພເໜ  ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເອກະສານລະບຸໂຄງການຫລຸດ ຜ່ອນທາດ 
ອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER-PIN) ໃຫ້ແກ່ກອງທ ນກາກບອນ, ເຊິິ່ງ ໄດ້ຮັບຮັບການເຫັນດີໃນປີ 2016. ໃນປ ດຽວ 
ກັນນັົ້ນ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບທ ນງວດທ ສອງຈ ານວນ 4,5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ເພືີ່ອດໍາເນີນງານ ການກະກຽມ
ວຽກງານ ເຣດ ໃຫ້ສໍາເລັດ.  

ໂຄງການ GFLL – ແຜນງານຫລດຸທາດອາຍເຮອືນແກວ້ 

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກະກຽມເອກະສານໂຄງການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ERPD) ແລະ ພັດທະນາໂຄງ 
ການທ ີ່ມ ຊືີ່ວ່າ: ປັບປຸງນິຕິກໍາ, ພ ມ ທັດປ່າໄມ້ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢ  ່ໃນພາກເໜືອຂອງລາວ (GFLL) ເຊ ີ່ງກອງ 
ທ ນກາກບອນໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງໃນປ  2018. ໂຄງການ GFLL ໄດ້ເລ ີ່ມບາດກ້າວຈັດຕັົ້ງປະ ຕິບັດແຜນງານ 
ເຣດ+ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ ປປ ລາວ ສະແດງຄ າໝັົ້ນ ສັນຍາ ທີິ່ຈະປັບປຸງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ສ້າງຄວາມ 
ເຂັົ້ມແຂງໃນການຟືົ້ນຟ  ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້. ພະແນກຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງກົມປ່າໄມ້, 
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະເປັນຜ ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ GFLL. 
ໂຄງການ GFLL ຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນໂຄງການທ າອິດໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ດ້ວຍການວາງພືົ້ນຖານ 
ທ ີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ແລະ ຢ່າງມ ຍຸດທະສາດ  ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນດາສາເຫດຫລັກທ ີ່ເຮັດໃຫ້ມ ການທ າລາຍປ່າໄມ້, 
ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ບັນດາສາເຫດທາງກົງຕົໍ້ນຕໍມີການກະທົບ
ຊັບຊ້ອນຕໍິ່ກັນແລະກັນ ໃນຂອບເຂດໂຄງການ. ສາຍເຫດທາງກົງລວມມີ  ການຂະຫຍາຍເນືົ້ອທ ີ່ກະສິກ າ ແບບ 
ຖາວອນ, ການເຮັດໄຮ່ເຄືີ່ອນຍ້າຍ, ການລັກຂຸດຄົົ້ນໄມ້ - ການຂຸດຄົໍ້ນໄມ້ແບບບ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະ 
ນາພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ໂຄງການ GFLL ສອດຄ່ອງກັບ ພັນທະສັນຍາປະກອບສ່ວນ (NDC) ຂອງລັດຖະບານ 
ສປປ ລາວ ທີິ່ຈະດໍາເນີນການກັບ ຂະແໜງການປ່າໄມ້, ເຊິິ່ງຂະແໜງການປ່າໄມ້ປະເມີນການຫຼຸດຜ່ອນ ທາດອາຍ
ກາກບອນ 60-69 ລ້ານໂຕນ ອອກຈາກປ່າໄມ້ຂອງຕົນ ພາຍໃນປີ 2020 ໂດຍທຽບກັບ ປ  2000. 
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ພືົ້ນທ ີ່ໂຄງການ 

ພືົ້ນທ ີ່ດ າເນ ນໂຄງການ GFLL ຈະຢູ ່6 ແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ເຊ ີ່ງກວມເອົາເນືົ້ອທ ີ່ ປະມານໜ ີ່ງ ສ່ວນ 
ສາມ (1/3) ຂອງເນືົ້ອທ ີ່ທົີ່ວປະເທດ ແລະ ເນືົ້ອທ ີ່ປ່າໄມ້ ທົີ່ວປະເທດ. ເນືົ້ອທ ີ່ໂຄງການ ມີພູມີທັດປ່າໄມ້ ເຊືີ່ອມຕ ີ່
ກັນ, ກວມເອົາເຂດປົກຄອງຂອງ ແຂວງ ບ ີ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຫລວງນ ົ້າທາ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບ ລ . 
ແຕ່ລະແຂວງມ ຊາຍແດນຕິດຈອດກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງເຊັີ່ນ: ລາດຊະອານາຈັກໄທ, ສາທາລະນະລັດ ສະຫະ 
ພາບມຽນມ້າ, ສປ ຈ ນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ພືໍ້ນທີິ່ໂຄງການມີລັກສະນະເປັນພ ດອຍ, ຫ່າງໄກສອກຫລ ກ, ມີ
ຂໍໍ້ຈໍາກັດດ້ານໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ມີ ເອກະລັກຊຸມຊົນບັນດາຊົນເຜົີ່າ 
ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຍັງຊໍໍ້າເຮືໍ້ອ ໃນພາກທາງເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ. ການເລືອກພືົ້ນທ ີ່ໂຄງການ ແມ່ນເນືີ່ອງຈາກ
ຫຼາຍເຫດຜົນທ ີ່. ພືົ້ນທ ີ່ຂອງປ່າໄມ້ຖືກທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ ລວມກັນ ແມ່ນປະມານ 72,000 
ເຮັກຕາ ຕ ີ່ປ  ໃນຊ່ວງແຕ່ປີ 2005-2015. ປ່າໄມ້ຖືກທ າລາຍ ແລະ ປ່າໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ ຢູ່ 6 ແຂວງ ແມ່ນເທົິ່າ 
ປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຂອງປ່າໄມ້ທົີ່ວປະເທດ. ແຕ່ລະແຂວງ (ໃນຈໍານວນ 6 ແຂວງ) ໄດ້ ພັດທະນາ ແຜນ 
ດ າເນ ນງານ ເຣດ+ (PRAPs) ຂອງຕົນເອງ, ເຊິິ່ງວິເຄາະ ສາເຫດຫລັກຂອງການທ າລາຍປ່າໄມ້, ສິີ່ງກ ດຂວາງ , 
ສະເໜີແຜນດ າເນ ນງານ ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ 
ປ່າໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ. 

ນອກຈາກນີໍ້, ເປັນທ ີ່ຮ ້ຈັກກັນດ ວ່າ ໃນຂົງເຂດໂຄງການ ມ ການເຮັດໄຮ ິ່ເຄືີ່ອນຍ້າຍ ແລະ ເປັນເຂດທ ີ່ ທຸກຍາກ 
ທ ີ່ສຸດຂອງປະເທດ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັີ່ງກ່າວ, ໃນບາດກ້າວເລ ີ່ມຕົົ້ນຂອງການກຽມຄວາມພອ້ມ ເຣດ+, ບັນດາ 
ໂຄງການທ ີ່ສະໜັບສະໜ ນໂດຍຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈ ີ່ງໄດ້ສ ມໃສ່ດ າເນ ນການທົດລອງວຽກງານ ເຣດ+ ໃນບັນດາ 
ແຂວງພາກເໜືອ ເຊ ີ່ງນໍາໄປສູ່ການເພີິ່ມການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ກຽມຄວາມພອ້ມ ຂອງບັນດາແຂວງ 
ທ ີ່ມ ກິດຈະກ າ ເຣດ+ ແລະ ຄັດເລືອກ 6 ແຂວງໃຫ້ເປັນພືົ້ນໂຄງການ ສ າລັບແຜນງານ ຫລຸດຜ່ອນທາຍອາຍ 
ເຮືອນແກ້ວ ຄັໍ້ງທໍາອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຍດຸທະສາດ ແລະ ອງົປະກອບຂອງແຜນງານ 

ໂຄງການ GFLL ຈະເປັນບາດກ້າວທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຂ້າມຜ່ານ ຈາກການກະກຽມຄວາມພ້ອມ 
ໂຄງການ ເຣດ + ໄປສ ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການເບີກຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານ. ການອອກແບບ 
ຂອງແຜນງານ ໄດ້ວາງຂອບເຂດ ສ າລັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານເຣດ+ ໃນຮ ບ 
ແບບການກະຈາຍອ ານາດສູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິິ່ນ. ໂດຍກໍານົດແຂວງເປັນໃຈກາງຍຸດທະສາດ, ເມືອງ ແລະ ແລະ ບ້ານ ເປັນ
ຜູ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ; ໂຄງການປະກອບສ່ວນປັບປຸງອົງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ  ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມ 
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການທົດລອງນ າໃຊ້ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໃຫ້ກວ້າງຂວາງ. ຜົນສະທ້ອນຂອງໂຄງການ ຈະນ າໄປ 
ສ ່ການ ຫລຸດຜອ່ນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເສືີ່ອມໂຊມ 
ຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ເພີິ່ມພູນການຄືນສູນສະພາບເດີມຂອງລະບົບນ ເວດ ແລະ ຍົກລະດັບຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງ 
ປະຊາຊົນທ ີ່ອາໃສປ່າໄມ້ ລ້ຽງຊ ບ. 

ເພືີ່ອຈະບັນລຸຜົນກະທົບດ້ານດີ, ໂຄງການ ຖືກອອກແບບກວມເອົາ 4 ອົງປະກອບ ເພີິ່ມຕືິ່ມ ແລະ ຄໍໍ້າຊູເຊ ີ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ. 
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ອົງປະກອບທ  1: ສ້າງທຸກເງືິ່ອນໄຂ ເພືີ່ອການດໍາເນີນວຽກງານ ເຣດ+ 

ອົງປະກອບທ  (1) ກວມເອົາບັນດາການຊ່ວຍເຫືຼອ  ເຊິິ່ງປູພືົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການນ າທ ີ່ດິນ ແບບ 
ຍືນຍົງ ແລະ ພັດທະນາເງືີ່ອນໄຂເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນດາສາເຫດຂອງການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເສືີ່ອມໂຊມ 
ຂອງປ່າໄມ້ ໃນຂະແໜງການຫລັກ, ເຊັິ່ນ ຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້; ນອກຈາກນີໍ້ ຍັງມ ຂະແໜງການ 
ອືີ່ນໆທ ີ່ມ ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ເຊັີ່ນ ການພັດທະນາພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ຍຸດທະສາດສ າຄັນແມ່ນ ສະໜອງ ເຄືີ່ອງມື 
ທ ີ່ຈ າເປັນ ແລະ ຄວາມສາມາດ ສ າລັບອົງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ການວາງແຜນຮ່ວມກັບຂະແໜງການ ອືີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ການປະສານງານ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບຕ່າງໆ. 

 

ອົງປະກອບທ  2:  ການປູກຝັງ ທ ີ່ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາຊ ວິດການເປັນຢ ່ແບບຍືນຍົງ 

ອົງປະກອບທ  (2) ມ ຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງລົບທ ີ່ເພ ີ່ມຂ ົ້ນເລືົ້ອຍຈາກການຜະລິດກະສກິ າແບບ 
ບ ີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຫັນທິດທາງໄປສ ່ການຜະລິດທ ີ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສ ງ ໂດຍມ ຜົນກະທົບຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມຕ ີ່າ. ໄດ້ມີການ
ທົດລອງຢ່າງປະສົມຜົນສໍາເລັດໃນທາງເລືອກເຕັກນິກ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊວ່ງຫລາຍທົດ 
ສະວັດທ ີ່ຜ່ານ ເພືີ່ອສະນັບສະໜູນການຂ້າມຜ່ານ ຈາກການຜະລິດພໍລຽ້ງຊີບ ໄປສ ່ການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າ. 
ບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆຈະເນັົ້ນໃສ່ການລົງທຶນຜະລິດກະສິກ າທ ີ່ເປັນມິດຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ (CSA) ແລະ ປັບປຸງການ
ອານຸລັກດິນ, ການປ ກພືດຫຼາຍຊະນິດ, ເຕັກນິກກະສິກ າ-ປາ່ໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ ເຊັີ່ນ: ການເຮັດນາຂັົ້ນໄດ, 
ການປ ກພືດປະສົມປະສານ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 

 

ອົງປະກອບທ  3: ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ  

ອົງປະກອບນ ົ້ ຈະສະໜອງການລົງທ ນໃສ່ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະ ຕິບັດການ 
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດແບບຍືນຍົງ. ໂຄງການ GFLL ມ ເປົົ້າໝາຍ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ເສ ມຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຟືົ້ນຟູພູມີທັດປ່າໄມ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 70.000 ເຮັກຕາ ລວມທັງຊ່ວຍ
ຟືົ້ນຟ ປ່າທ າມະຊາດ, ພັດທະນາການປ ກໄມ້ ແລະ ລະບບົກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ປະສົມປະສານ ເພືີ່ອເພີິ່ມພູນການ 
ເກັບກັກທາດອາຍກາກບອນ. ກິດຈະກ າເຫລົີ່ານ ົ້ຈະຖືກຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍການພັດທະນາຄວາມສາມາດຢ່າງຈິງຈັງ 
ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານລດັ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍສຸມໃສ່ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ, ແມ່ຍ ງ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດທ ີ່ສຸດ. 

  

ອົງປະກອບທ  4: ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ 

ອົງປະກອບນ ົ້ ຈະຊ່ວຍເຫືຼອການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ເພືິ່ອບໍລິການຄຸ້ມຄອງ, ປະສານງານ, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມ ນຜົນໂຄງການ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຖືກຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນ ແລະ ໃນກອບງົບປະມານ. 
ອົງປະກອບນ ົ້ ຍັງຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງປົກປ້ອງຜົນກະທົບ ແລະ ທຸກບັນຫາບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ; ສ້າງເອກະ   
ສານ, ເຜ ຍແຜ່ບົດຮຽນ ແລະ ການດ າເນ ນງານທ ີ່ດ ສຸດ ເພືີ່ອປັບປຸງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຂອງໂຄງການ. 
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ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 

ໂຄງການຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງເຖິງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຈໍານວນ 254,800 ຄົນ ເຊ ີ່ງໃນນ ີ ໍ້ ມຜີູ້ຊາຍ 
127,400 ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງ 127,400 ຄົນ. ນອກຈາກນ ົ້ ໂຄງການຍັງຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມເຖິງປະຊາຊົນ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຈໍານວນ 412,650 ຄົນ. ຈ ານວນຜ ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ ທ ີ່ດ າລົງ 
ຊ ວິດຢ ໃ່ກ້ຄຽງ ແລະ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປອ້ງກັນ. ໃນສະພາບພືົ້ນທ ີ່ໂຄງການ,  ເຫັນວ່າຊຸມຊົນເຫລົີ່າ 
ນ ົ້ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າດ້ອຍໂອກາດ ເນືີ່ອງຈາກການດໍາລົງຊ ວິດຂອງເຂົາເຈົໍ້າແມ່ນອີງໃສການເຮັດກະສິກ າພໍລ້ຽງຊ ບ, 
ເກັບເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ການຫາປາ ແລະ ການລ່າສັດ. ໂຄງການ GFLL ຈະເພີິ່ມພູນໂອກາດຂອງການດ າລົງຊ ວິດ 
ແລະ ຈະເຂົົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນເຫລົີ່ານ ົ້ ເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນການເອືີ່ອຍອ ງໃສຜ່ົນຜະລິດຈາກປ່າໄມ້, ເຊັີ່ນ ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ, 
ການຫາປາ, ການລ່າສັດປ່າ, ຫລັກຮົົ້ວ ແລະ ໄມ້. ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມ ນສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ທຸກບັນຫາ
ຂອງບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ໃນເຂດໂຄງການ GFLL ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ຍ ງເຂົົ້າຮ່ວມກັບໂຄງການຢ່າງຫ້າວຫັນ, ບ ີ່
ພຽງແຕ່ເຂົໍ້າຮ່ວມວາງແຜນການ, ແຕ່ຍັງເຂົໍ້າຮ່ວມການຕັດສິນໃຈ. 

ນອກຈາກນ ົ້ ໂຄງການຍັງຈະສະໜອງຜົນປະໂຫຍດ ຫລາຍດ້ານ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ 
ເສດຖະກິດ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍປູກປ່າຄືນໃຫມ່ 14,500 ເຮັກຕາ, ຟືົ້ນຟ ປ່າໄມ້ 57,000 ເຮັກຕາ, 
ຫລ ກລ່ຽງການທ າລາຍປ່າໄມ້ຫລາຍກວ່າ 34,800 ເຮັດຕາ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການເສືີ່ອມໂຊມຂອງ ປ່າໄມ ້
ຫລາຍກວ່າ 20,222 ເຮັດຕາ. ໃນທຸກໆປີ ໂຄງການຈະຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍກາກບອນ 7,2 ລ້ານ ໂຕນ ເຊ ີ່ງ 
ລວມແລ້ວ ໂຄງການຈະຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍກາກບອນ 58 ລ້ານ ໂຕນກາກບອນ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາກວ່າ 
ແປດ (8) ປ ຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ 145 ລ້ານ ໂຕນກາກບອນ ໃນໄລຍະເວລາ 20 
ປ ຕາມໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. 

 

ການກະກຽມອງົການຈດັຕັົ້ງ ເຣດ+ຂອງລາວ  

ຄະນະກ າມະການ ເຣດ+ ຂັົ້ນສ ນກາງ (NRTF) ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັົ້ງຂ ົ້ນໃນປ  2008 ຕາມກົນໄກທ ີ່ມ ຫລາຍ 
ຂະແໜງການ ແລະ ກະຊວງ ເພືິ່ອຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເຣດ+ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ຄະນະກ າມະການ ເຣດ+ ຂັົ້ນສ ນກາງ ແມ່ນ ກະຊວງ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນເຈົົ້າພາບ ເຊ ີ່ງມ  ທ່ານ ຮອງລັດຖະ 
ມົນຕ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນປະທານ ແລະ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ເປ ັນຮອງປະທານ. ສະມາຊິກ 
ຂອງຄະນະກ າມະການ ເຣດ+ ມ ຕົວແທນທ ີ່ມາຈາກຫລາຍຂະແໜງການເຊັີ່ນ: ກະສິກ າ, ປ່າໄມ້, ການວາງແຜນ 
ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ການເງິນ, ລົງທ ນ, ກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດຕິທ າ, ພະລັງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ.່ ນອກນັົ້ນຍັງມ ສະມາຊິກຂອງ
ຄະນະກ າມະການ ເຣດ+ ຂັົ້ນສ ນກາງ ເຊິິ່ງເປັນຕົວແທນຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ 
ລ້ອມ (MoNRE), ກະຊວງການເງິນ (MoF), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ (MPI), ກະຊວງຍຸຕິທ າ 
(MoJ), ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່ (MEM), ສ ນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND), ສ ນກາງສະຫະ 
ພັນແມ່ຍ ງລາວ (LWU), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (NUoL) ແລະ ສະພາອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 
(LNCCI). 
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ຫ້ອງການ ເຣດ+ ຂັົ້ນແຂວງ (PRO) ແລະ ຄະນະກ າມະການ ເຣດ+ (PRTF) ຂັົ້ນແຂວງ ມ ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການປະສານງານກິດຈະກ າ ເຣດ+ ຂັົ້ນແຂວງ. ຄະນະກ າມະການ ເຣດ+ (PRTF) ຂັົ້ນແຂວງ ມີຕົວແທນ
ຈາກຫລາຍຂະແໜງການພາຍໃນແຂວງ ເຊ ີ່ງໃນນັົ້ນລວມທັງທ່ານຮອງເຈົົ້າເມືອງ ຈາກແຕ່ລະເມືອງພາຍໃນແຂວງ. 

 

ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັການປກົປອ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍປກົປອ້ງຂອງທະນາຄານໂລກ ທ ີ່ນ າໃຊ ້

ຍອມຮບັວ່າ ແຜນງານ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແມ່ນກຽ່ວຂ້ອງກັບ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຂອງທະນາ 
ຄານໂລກ, ລັດຖະບານຈະໄດນ້ າໃຊ້ ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ  ເພືີ່ອຮັບ 
ປະກັນວ່າ ມີການນໍາໃຊ້ ລະບົບການກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ເພືິ່ອປົກປ້ອງຜົນກະທົບ. ລັດຖະບານຈະ 
ນ າໃຊ້ບັນດາອົງການຈັດຕັົ້ງທ ີ່ມ , ເລັິ່ງໃສ່ ແຜນງານຮັບມີກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສັນຍາ ແລະ ພັນທະ
ສາກົນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ບັນຈກຸານຫັຼກການປົກປ້ອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ ເຂົໍ້າໃນແຜນງານຫລຸດ 
ຜ່ອນທາດອາຍ ເຮືອນແກ້ວ.  

ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ 7 ຂໍໍ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໂຄງການ. ນະໂບາຍ 7 ຂໍໍ້ລວມມີ: ປະເມ ນສິີ່ງ 
ແວດລ້ອມ (OP/BP 4.01), ຖິິ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໃສທາງທ າມະຊາດຂອງພືດ-ສັດ (OP/BP 4.04), ປ່າໄມ້ (OP/BP 
4.36), ການຄຸ້ມຄອງສັດຕ ພືດ (BP/OP 4.09), ນະໂຍບາຍດ້ານສັງຄົມຕ ີ່ກັບຊົນເຜົີ່າ ພືົ້ນເມືອງ (OP/BP 
4.10), ຊັບພະຍາກອນດ້ານກາຍຍະພາກ ແລະ ວັດທະນະທ າ (OP/BP 4.11) ແລະ ການຍົກຍ້າຍຖິີ່ນແບບ 
ບ ີ່ສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12). 

ສ າລັບການປະເມ ນສິີ່ງແວດລ້ອມ, ໄດ້ມ ການປະເມ ນ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ 
ຂອງໂຄງການ GFLL ເຊິິ່ງມີລາຍລະອຽດຢ  ່ໃນເອກະສານປະເມ ນຜົນສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (SESA) ແລະ 
ຜົນກະທົບນັໍ້ນຈະຖືກ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິິ່ງໄດ້
ກະກຽມສໍາເລັດແລ້ວ. ສ າລັບຖິິ່ນທ ີ່ຢ ທ່າງທ າມະຊາດຂອງພືດ-ສັດ, ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີຂໍໍ້ກໍານົດ ເພືີ່ອປະເມ ນຜນົກະທົບທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂ ົ້ນ ກ່ອນການດ າເນ ນການກິດຈະ 
ກ າຂອງໂຄງການ ໂດຍອີງໃສ່ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ OP4.01 ແລະ ກົດໝາຍປະເມີນສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ຂອງ ສປປ ລາວ.  ນະໂຍບາຍນ ົ້ຈະຮັບປະກັນວ່າ ການເຂົໍ້າໄປຊ່ວຍເຫືຼອໃນຂອບເຂດໂຄງການ ໄດ້ພິຈາລະນາ 
ການອານຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແຫລ່ງທ ີ່ຢ ່ອາໃສທາງທ າມະຊາດຂອງພືດ-ສັດ ທີິ່ວິກິດ. ທາງດ້ານປ່າໄມ້, ໂຄງການ 
GFLL ໄດ້ບັນຈຸເອົາກິດຈະກ າທ ີ່ສົີ່ງຜົນຕ ີ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການປ້ອງກັນ ຫລ ື ການນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ທ າມະຊາດ ຫລ ື
ປ່າປ ກ. ໄດ້ບັນຈຸ ຜົນກະທົບທີິ່ເປັນໄປໄດ້, ມາດຕະການ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ເຂົໍ້າໃນ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ.  

ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຈະມ ການກະກຽມແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ; ຕ້ອງກະກຽມແຜນໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ OP 4.36, ແລະ ບັນຈຸເອົາ ການນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ 
(NTFPs). ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງການນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພືດ (ເຊັີ່ນ: ການນ າໃຊ້ສານເຄມ ໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ກິດຈະກ າອືີ່ນໆ - ຖ້າຫາກມ ຄວາມຈ າເປັນ) ແມ່ນຈະຖືກວິເຄາະ ແລະ ບັນເທົາຜົນກະທົບ
ໂດຍຜ່ານ ການປະຕິບັດງານ ທີິ່ມີຢູ່ໃນ ແຜນການຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພ ມ ທັດປ່າໄມ້. ກອບນະໂຍບາຍ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມີຂໍໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບ “ການຄົໍ້ນພົບວັດຖຸບູຮານໂດຍບັງເອີນ” ແລະ 
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ຂ ົ້ແນະນ າກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາງກາຍຍະພາກ ແລະ 
ວັດທະນະທ າ ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນດັີ່ງກ່າວ. 

ກ່ຽວກັບຊົນເຜົີ່າພືົ້ນເມືອງ, ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ - ເຫັນວ່າ ການເຂົໍ້າໄປຊ່ວຍເຫືຼອຫຼຸດຜ່ອນທາດ 
ອາຍເຮືອນແກ້ວ ອາດກະທົບຕ ີ່ທ ີ່ດິນ ແລະ ການດ າລົງຊ ວິດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ. ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ 
ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍພາຍໃຕ້ຫັຼກການ ການປ ກສາຫາລືແບບອິດສະລະ, 
ປຶກສາຫາລ ື ກ່ອນດໍາເນີນງານ ແລະ ໃຫ້ຂໍໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ເຊິິ່ງ ການປຶກສາຫາລື ຈະນ າໄປສ ່ການສ້າງຂ ົ້ຕົກລົງ 
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ. ໃນຊ່ວງເວລາກະກຽມ ເອກະສານ ປະເມີນສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເອກະສານ ກອບ
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ດໍາເນີນ ການປ ກສາຫາລື ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍໄດ້
ຮັບການສະຫນັບສະໜ ນຂອງຊຸມຊົນຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນພືົ້ນທ ີ່ໂຄງການ. ໄດ້ສ້າງກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ຮັບຟັງຄ າຄິດເຫັນ ເຊິິ່ງກົນໄກນັໍ້ນຈະຮັບ, ລະບຸ ແລະ ແກ້ໄຂ ຂໍໍ້ຄັດຂ້ອງ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກ. 

ກ່ຽວກັບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ກອບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈດັສັນຍົກຍ້າຍ ໄດ້ຖືກກະກຽມ ເຊິິ່ງວາງຫັຼກການ, 
ຈຸດປະສົງ, ມາດຖານບຸກຄົນຖືກຍົກຍ້າຍ, ຮູບແບບການຊດົເຊີຍ, ຟືໍ້ນຟູຊີວດິການເປັນຢູ່, ການເຂົໍ້າຮ່ວມ ແລະ   
ຂັົ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກ ເຊິິ່ງຈະແນະນ າການຈ່າຍຊົດເຊ ຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຂອງບຸກຄົນທ ີ່ໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ກອບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຈະແນະນໍາ ການກະກຽມແຜນການຈັດ
ສັນຍົກຍ້າຍສະເພາະສະຖານທີິ່. 

ມາດຕະການຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົດາ້ນສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ຍຸດທະສາດ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນພ້ອມກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ອານຸລັກ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ດັິ່ງເປັນສິິ່ງສໍາຄັນ
ສຸດ. ແຕ່ແນວໃດກ ີ່ຕາມ ກ ີ່ຍງັມ ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ທີິ່ບໍິ່ເໝາະສົມ ເຊ ີ່ງອາດຈະນ າ 
ໄປສ ່ຜົນກະທົບໃນທາງລົບ.  

ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ ເຣດ+ ຕ້ອງພະຍາຍາມເພີິ່ມພູນຜົນກະທົບທາງບວກແກ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະຍາຍາມ 
ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານບໍິ່ດີຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ຕ້ອງສ້າງຂັົ້ນຕອນການດ າເນ ນງານຕາມຈຸດປະສົງເຫລົີ່ານ ົ້ ເຂົົ້າໃນ
ຄ ່ມືທາງດ້ານເຕັກນິກ, ຄ ່ມືການດ າເນ ນງານພາກສະຫນາມ, ຄ ່ມືຝ ກອົບຮົມ ແລະ ອຸປະກອນຝືກອບົ 
ຮົມສະເພາະດ້ານ ເຊ ີ່ງໂຄງການ ເຣດ+ ຈະຕ້ອງກະກຽມ. ຕ້ອງບັນຈຸ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ 
ມາດຕະການ ທ ີ່ເພີິ່ມພູນຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕ ີ່ສິງແວດລ້ອມ ເຂົໍ້າໃນໃນ 
ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ ເຣດ+ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ລວມທັງພະນັກງານ, ອຸປະກອນ ແລະ ງົບປະມານ. 

ການກະກຽມໂຄງການຍອ່ຍ, ການຮບັຮອງ ແລະ ຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ 

ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ແມ່ນແຜນການຄຸ້ມຄອງການປົກປ້ອງຜົນກະທົບ 
ເພືິ່ອ: (1) ສ ກສາວິເຄາະ ຄວາມເປັນໄດ້ຂອງຜົນກະທົບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອລະດັບກິດຈະກ າ ຫືຼ 
ໂຄງການ, ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕບິັດກິດຈະກໍາ ໃນພືົ້ນທ ີ່ໂຄງການ (2) ເຊືິ່ອມຍົງຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ກັບ
ການປົກປ້ອງຜົນກະທົບ (3) ທ ີ່ກ ານົດຂໍໍ້ແນະນໍາ ເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຫລ ືເພີິ່ມພູນ
ຜົນກະທົບທາງບວກ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຣດ+. 
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ການກະກຽມຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັກອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ (ESMF) 

ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ເຊິິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ ລວມມ ີກອບນະໂຍບາຍວ່າ
ດ້ວຍສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິິ່ງແມ່ນເປັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກ າມະການ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ. 
ຫ້ອງການປະສານງານ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ ເຊ ີ່ງແມ່ນພະແນກ ເຣດ+ ພາຍໃຕ້ກົມປ່າໄມ້ ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ 
ແກ່ຄະນະກ າມະການ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານ ຂອງພະແນກ ເຣດ+ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ມ:ີ 

• ເລືອກເຟັົ້ນ ໂຄງການ ເຣດ+, ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ກ ດຈະກ າໃນຂັົ້ນສ ນກາງ; 

• ປະສານງານກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບຂັົ້ນຕອນ ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມມີ ການກວດກາຄືນ, ການຮັບຮອງ ແລະ ກວດກາ ໂຄງການ
ເຣດ+ ທີິ່ໄດ້ສະເໜີ; 

• ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດ ລວມທັງຕົວແທນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນຂັົ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 
ກ່ຽວກັບກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ; 

• ດ າເນ ນການກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ການປົກປ້ອງ ໃນລະຫວ່ງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກ່ອນການ 
ປ ດໂຄງການຍ່ອຍ; 

• ດ າເນ ນການ ແລະ ບ ລິຫານລະບົບຂ ົ້ມ ນຂ່າວສານການປົກປ້ອງ; 

• ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ກ່ຽວກບັ ການຝ ກອົບຮົມປົກປ້ອງຜົນກະທົບ, ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ; 

• ປະສານງານກັບກຸ່ມປະຕິບັດງານດ້ານເຕັກນິກ (TWGs) ຕ່າງໆຂອງ ເຣດ+ ໂດຍສະເພາະກັບທ ມ 
ງານເຕັກນິກດ້ານການປົກປ້ອງຜົນກະທົບ ກ່ຽວກັບການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍສິີ່ງ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ESMF. 

ແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ERP) ຈະຖືກຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່ລະດັບ ແຂວງ ເຊ ີ່ງກວມເອົາ 6 
ແຂວງພາກເໜືອ: ບ ີ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຫລວງນ ົ້າທາ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບ ລ . ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ພະ
ແນກຕ່າງໆຂອງກົມປ່າໄມ້ ຈະດ າເນ ນແຜນງານ ERP ພາຍໃຕ້ ການປະສານງານຂອງພະແນກ ເຣດ+. 

ຖ້າວ່າ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຜົນກະທົບອືີ່ນໆ ກ ານົດ
ຂໍໍ້ແນະນາໍຈະແຈ້ງ ເຖິງວິທີປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມ ການປົກປອ້ງຜົນກະທົບຂອງແຜນງານ,  ບັນດາໂຄງການໃນຕໍິ່  
ໜ້າ ທ ີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນດ້ານການເງ ິນຈາກຜ ້ສະໜອງທ ນ ແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ທ ີ່ນອນຢ ່ໃນພືົ້ນທ ີ່ຂອງ 
ແຜນງານ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານ (ເຣດ+), ຕ້ອງນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ
ປົກປ້ອງຜົນກະທົບຂອງ ເຣດ+ (ER-P). ການປະຕິບັດຕາມຫຼັກການປົກປ້ອງນີໍ້ ສາມາດປະຕິບັດ ໂດຍການເຊັນ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່ງ ກະຊວງກະສິກ າ-ປ່າໄມ້  (MAF-PE) ແລະ ເຈົົ້າຂອງໂຄງການ.  ໃນ 
MOU ນ ົ້ຈະກວມເອົາຄວາມເປັນມາຂອງ ER-P ແລະ ໂຄງການ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ພັນທະສັນຍາ ທີິ່ຈະປະຕິບັດ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການປົກປ້ອງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ,  ການກະກຽມຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາ 
ຕິດຕາມ, ປະເມ ນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ. ໃນທາງເລືອກອືິ່ນ, ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະດ າເນ ນການ
ກວດກາຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ ເພືິ່ອຕັດສິນ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຜົນກະທົບທີິ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມ (ຖ້າເປັນໂຄງການ
ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ).  ຖ້າຫາກການກວດກາຢ່າງເຂັໍ້ມງວດທ ີ່ກ່າວມາຂ້າງເທ ງສາມາດສະຫລຸບ ໄດ້ວ່າ ໂຄງການຂອງຜູ້
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ໃຫ້ທຶນນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຜົນກະທົບຢ່າງເໝາະສົມ, ກໍສາມາດບັນຈຸຜົນປະໂຫຍດຂອງແຜນງານ ຫຼຸດຜ່ອນ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ນີໍ້ເຂົໍ້າໃນ ແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ(BSP). 

ສ າລັບໂຄງການອືິ່ນໆ ທ ີ່ໃຫ້ທ ນໂດຍງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ນອນຢ ່ໃນພືົ້ນທ ີ່ຂອງແຜນງານ ERP ແລະ 
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ ER-P, ບັນດາໂຄງການນັໍ້ນຕ້ອງນໍາໃຊ້ຫັຼກການປົກປ້ອງຜົນກະທົບ
ຂອງແຜນງານ. 

ສ າລັບໂຄງການທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເຊິິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜອງທ ນຈາກທະນາຄານໂລກ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດ 
ຕະການປົກປ້ອງຂອງຕົນເອງ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ER-P. 

 

ການສາ້ງຄວາມສາມາດ, ຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນເຕກັນກິ 

ປ ັດຈຸບັນ ພະແນກ ເຣດ+ ມ ພະນັກງານທັງໝົດ 18 ຄົນ ລວມທັງອາສາສະມັກ; ຜ ້ປະສານງານ ເຣດ+ ຂັົ້ນສ ນກາງ 
(National REDD+ Focal Point) ແມ່ນທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ຮັບຜ ດຊອບ ທັງໝົດວຽກງານ ເຣດ+ 
ຂອງລັດຖະບານ. ພະແນກ ເຣດ+ ມ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ. ພະນັກງານອາວຸໂສຂອງ ພະແນກເຣດ
ມ ປະສົບການສ ງ ແລະ ສາມາດສືີ່ສານພາສາອັງກິດໄດຢ້່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມປະຊ ຸມ ແລະ 
ສ າມະນາກ່ຽວກັບ ເຣດ+ ທັງໃນລະດັບພ ມ ພາກ ແລະ ສາກນົ ໃນຊ່ວງໄລຍະທົດສະວັດທ ີ່ຜ່ານມາ.  ກົງກັນຂ້າມ 
ພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍຂອງພະແນກກ ີ່ຍັງມ ຂ ົ້ຈ າ ກັດໃນການນ າໃຊ້ພາສາອັງກິດ ແລະ ຍັງມ ປະສົບການໜ້ອຍ 
ກ່ຽວກັບ ເຣດ+. ສ າລັບການກະກຽມເອກະສານ ແຜນງານ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງານຫລຸດຜ່ອນ 
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ພະນັກງານດັິ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກຈາກ ໂຄງ 
ການກຽມຄວາມພ້ອມ ເຣດ+, CliPAD, F-REDD ແລະ ອົງການ FAO.  

ໃນລະດັບແຂວງ, ຄະນະກ າມະການ ເຣດ+ ຂັົ້ນແຂວງ (PRTF) ປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຈາກຫລາຍຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທ່ານຮອງເຈົົ້າແຂວງເປັນປະທານ. ຫ້ອງການ ເຣດ+ ຂັໍ້ນແຂວງປະກອບມ ພະນັກງານສອງ-ສາມຄົນ
ຈາກພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ (PAFO). ພະນັກງານຂັົ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊາວບ້ານ ລວມທັງ 
ຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນ ຍັງມ ຂ ົ້ຈ າກັດໃນການເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາ ເຣດ+, ແຕ່ມ ຫລາຍໂຄງການ ທ ີ່ເຮັດ 
ວຽກສ້າງຄວາມອາດ ສາມາດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົົ້າກ່ຽວເລືີ່ອງ (ເຣດ+). ຕົວຢ່າງ, ແຕ່ກາງປ  2016 ເປັນຕົົ້ນມາ ໂຄງການ 
ກຽມຄວາມພ້ອມ ເຣດ+ ໄດ້ຊ່ວຍຈັດຕັົ້ງການປ ກສາຫາລື ແລະ ສ າມະນາກ່ຽວ ເຣດ+ ເປັນຈ ານວນຫລາຍຄັົ້ງ. 

ງບົປະມານສ າລບັການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັກອບກອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ  

ໂຄງການໄດ້ປະເມີນງົບປະມານສ າລັບຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມ (ESMF) ແລະ ກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການດ້ານຊັບພະຍາກອນ ສະເພາະ ທີິ່ຈໍາເປັນ ສ າລັບພະນັກງານ ແລະ 
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ  ເພືິ່ອຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຫັຼກການປົກປ້ອງຜົນກະທົບສະເພາະ.  ງົບປະມານີໍ້ ບ ີ່ໄດ້ 
ລວມເອົາ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ເຊ ີ່ງອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຍ່ອຍສະ 
ເພາະ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫລົີ່ານີໍ້ ຈະຖືກປະເມີນ ແລະ ຂ ົ້ນງົບປະມານ ໃນ
ເວລາ ທີິ່ກິດຈະກໍາສະເພາະຖືກ ກ ານົດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈະພົວພັນກັບມູນຄ່າກິດ
ຈະກໍາຍ່ອຍແຕ່ລະລາຍການ.   
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ການປ ກສາຫາລ ືແລະ ການເປ ດເຜ ຍຂ ົ້ມ ນ ESMF 

ໂຄງການໄດ້ລະບຸ ແລະ ຈັດກຸ່ມຜ ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນ ເຣດ+ ຂອງ ສປປ ລາວ ອອກເປັນ 5 ກຸ່ມຫລັກ 
ປະກອບດ້ວຍ: ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ, ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜງການເອກະຊົນ. 
ຂັົ້ນຕອນການປ ກສາຫາລ ື ສ າລັບແຜນງານ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ ເຊັີ່ນ: NRS, SESA ແລະ ອົງປະກອບອືີ່ນໆ 
ໄດ້ມ ການດ າເນ ນການຂັົ້ນພືົ້ນຖານ (ແຕ່ບ ີ່ໄດ້ສະເພາະເຈາະຈົງ) ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງ: ປ ກສາຫາລືກັບທ ມງານ 
ເຮັດວຽກດ້ານເຕັກນິກຂອງ ເຣດ+(TWG) ທັງ 6 ທ ມ, ທັງໜ່ວຍງານ/ອົງການຈັດຕັົ້ງຂອງລັດ (ໂດຍການ 
ເຂົົ້າຮ່ວມຂອງອົງການທ ີ່ບ ີ່ຂ ົ້ນກັບລັດຖະບານເພືີ່ອສົນທະນາຂົງເຂດວຽກງານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ເຊ ີ່ງໃນຈໍານວນສະມາ 
ຊິກ ຂອງທ ມງານເຮັດວຽກດ້ານເຕັກນິກ ມ ແມ່ຍິງ ປະມານໜ ີ່ງສ່ວນສາມ(1/3).  


