ໂຄງການປັບປຸງນິຕິກໍາ, ພູມີທັດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ພາກເໜືອ ສປປ ລາວ

ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການປຶກສາຫາລື

ເດືອນ ສິງຫາ 2019
ພະແນກຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທໍາລາຍ ແລະ ການເຊືື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້
ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

ບົດສະຫລຸບຫຍໍ້
ໂຄງການ (ເຊິື່ງມີຊືື່ວ່າ ໂຄງການປັບປຸງນິຕິກໍາ, ຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນແຂວງ ພາກ
ເໜືຶອຂອງ ສປປ ລາວ (GFLL) ມີເປົໍ້າໝາຍບັນລຸການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮອນແກ້ວໃນ 6 ແຂວງ ພາກ
ເໜອຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການເບີກຈ່າຍເງີນຕາມຜົນງານ ຈາກໂຄງການຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປູ່າໄມ້
(FCPF).
ໂຄງການ GFLL ເປັນໂຄງການໃນອານຸພາກພືື້ນ ຄັື້ງທໍາອິດ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ທີີີີ່ມີເປົໍ້າໝາຍບັນລຸການຫລຸດຜ່ອນ
ທາດອາຍເຮອນແກ້ວ ໃນພໍ້ນທີີີ່ພມີທັດປ່າໄມ້ຕິດຈອດກັນ ເຊິື່ງກວມເອົາເນໍ້ອທີີີ່ປະມານ (1/3) ຂອງເນໍ້ອ
ທີີີ່ທົີີ່ວປະເທດ ແລະ ເນໍ້ອທີີີ່ປູ່າໄມ້; ເທົື່າກັບ 40% ຂອງເນໍ້ອທີີີ່ປູ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ທີີີ່ຖກທາລາຍ ແລະ ເສີີ່ອມໂຊມ.
ການກະກຽມ ແລະ ອອກແບບ GFLL ແມູ່ນດໍາເນີນງານຄ່ຽງຄູ່ກັນໄປ ຄື: ສະເໜີຂໍທຶນຊ່ວຍເຫືອລ້າສໍາລັບຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ ຈາກກອງທຶນສະພາບອາກາດສີຂຽວ (GCF) ແລະ ສະເໜີຂໍທຶນສໍາລັບເບີກຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານ
ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກຄູ່ຮ່ວມກັກບອນປ່າໄມ້ (FCPF). ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
GFLL ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີື່ຈະປັບປຸງຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນ
ບາດກ້າວຕ່າງໆ ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ ອີງໃສ່ເງິນບໍລິຈາກ ເຊິື່ງໄດ້ມາຈາກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ແກ່ການ
ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ. ສິື່ງທີື່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ແຜນຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວສີຂຽວ (ເຖິງປີ 2030) ເຊິື່ງຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວໃນທຸກດ້ານ, ຂະ
ຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບທໍາມະຊາດ.
ການສະໜັບສະໜນຂອງທະນາຄານໂລກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດຂະຫຍາຍຕົວ
ແບບສີຂຽວ ແມ່ນສ່ວນໜືຶີີ່ງຂອງວິທີການແບບມາບັນຈົບກັນຂອງຫາຍຂະແໜງການ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດແບບຍນຍົງ, ຫລຸດຜ່ອນການຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດພໍ້ນທີີີ່ໂຄງການ (GFLL)
ຂອງແຂວງພາກເໜອ ເຊີີີ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສອງບັນຫາ (ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການ
ຂາດແຄນອາຫານ) ໃນສາມບັນຫາຂອງໂລກ. ນອກຈາກນີໍ້ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນຂະ
ແໜງການປູ່າໄມ້ ຈະເປັນການສືຶບຕີີ່ລົງທືຶນດ້ານປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການຈັດສັນປູ່າໄມ້ແບບຍນຍົງພາກຂະຫຍາຍ
(SUPSFM) ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການລົງທຶນດ້ານປ່າໄມ້ FIP ເຊີີີ່ງໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜນດ້ານ ການ
ເງິນເພີີີ່ມເຕີມ, ໃນຊ່ວງໄລຍະນີື້ ຈະມີການອອກແບບວິທີການດໍາເນີນງານແບບໃໝ່ ເຊີງີີ່ ບາງສ່ວນອາດຈະໄປຊໍື້າ
ຊ້ອນກັບ ແຂວງທີີີ່ມີໂຄງການ GFLL ແລະ ໂຄງການສິີີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະສອງ (LENS2). ນອກ
ຈາກນີື້, ການລົງທືຶນຂອງທະນາຄານໂລກ ຍັງຈະສບຕີີ່ສົີີ່ງເສີມການປັບປຸງຂອດການຄຸ້ມຄອງຂະແຫນງການປູ່າໄມ້,
ປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ເພີື່ມທະວີການສະຫນັບສະຫນນ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
ອີງຕາມການປືຶກສາຫາລ ໃນຊ່ວງໄລຍະແຕ່ປີ 2016-2019, ໄດ້ກະກຽມ ເອກະສານ ການປົກປ້ອງ ເຊິື່ງເອກະສານ
ນັື້ນ ຈະສະໜອງ ຂໍແ
ື້ ນະນາການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການ GFLL ເຊິື່ງຂໍື້ແນະນໍາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງ,
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການບັນເທົາຜົນກະທົບ, ລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກ,
ມາດຖານການເງິນ ແລະ ການຈັດຊໍ້-ຈັດຈ້າງ.
ກອບນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນງານ (PF) ແມ່ນ ໃຫ້ການແນະນາ ໃນກລະນີທີີີ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຂະ
ໜາດນ້ອຍ ທີື່ອາດຈະບໍື່ເກີດຂຶື້ນ. ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ RPF ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງ
ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສິີີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ 7 ນະໂຍບາຍ
ຂອງ ທະນາຄານໂລກ ທີໂື່ ຄງການ GFLL ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດານະໂຍບາຍ ທີື່ໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງມີຄື: (OP/BP
4.01), ຖິີີ່ນທີີີີ່ຢູ່ອາໄສທາງທາມະຊາດຂອງສັດ-ພືດ (OP/BP 4.04), ປູ່າໄມ້ (OP/BP 4.36), ການຄຸມ
້
ຄອງສັດຕພດ (BP/OP 4.09), ນະໂຍບາຍດ້ານສັງຄົມກ່ຽວກັບຊົນເຜົີີ່າດັີີ່ງເດີມ (OP/BP 4.10), ຊັບພະ

ຍາກອນທາງທາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທາ (OP/BP 4.11), ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບີີ່ສະມັກໃຈ (OP/BP
4.12).
ກົມປູ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ GFLL ໂດຍຜ່ານ ກົນໄກ
ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ການເບີກຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານ ແມ່ນ ຈະມອບ ຕາມບັນຊີກອງທຶນເຣດ ແຫ່ງຊາດ ເຊິື່ງກະຊວງ
ກະສິກໍາ ຈະເປີດໄວ້. ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ແລະ ຄະນະກາມະການ ເຣດ+ ແຫູ່ງຊາດ (NRTF) ເຊີີີ່ງມີ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຈະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ GFLL, ຕັດສິນ, ສະໜັບສະໜນດ້ານເຕັກນິກ, ຕິດຕາມ
ກວດກາ ລວມທັງການວັດແທກ, ລາຍງານ ແລະ ຢັໍ້ງຢນ.
ເອກະສານ ຂອງ ໂຄງການ GFLL ດັື່ງລຸ່ມນີື້ ຈະຖກນາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິ
ບັດໂຄງການ, ເອກະສານປະກອບມີ: ເອກະສານ ຊຸດທີ I - ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິີີ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ (SESA); ເອກະສານ ຊຸດທີ II - ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
(ESMF); ເອກະສານ ຊຸດທີ III - ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍກຸູ່ມຊົນເຜົາ (EGPF); ເອກະສານ ຊຸດທີ IV - ກອບ
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍດ້ານການດານເນີນງານ/ການປຶກສາຫາລື (PF); ເອກະສານ ຊຸດທີ V - ກອບນະໂຍບາຍວ່າ
ດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RPF); ເອກະສານ ຊຸດທີ VI - ຄູ່ມດ້ານເຕັກນິກ ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີີີ່ດິນ ແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ, ຄູ່ມ PSFM - ຄູ່ມການດາ ເນີນງານສາລັບປູ່າຜະລິດ, VFMG - ຄູ່ມການແນະນາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານປູ່າໄມ້ບ້ານ; ເອກະສານ ຊຸດທີ VII - ຄູ່ມການຄຸ້ມຄອງການເງີນ; ເອກະສານຊຸດທີ
VIII - ຄູ່ມການ ຈັດຊ-ໍ້ ຈັດຈ້າງ. ກົມປູ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຈະນາໃຊ້ PF ສາລັບຄຸ້ມຄອງການ
ປົກປ້ອງ, ນອກຈາກນີື້ ຍັງຈະນໍາໃຊ້ ຂໍື້ແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ ຂອງຕົນ ເພີີ່ອ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການເງິນ,
ການຈັດຊ-ໍ້ ຈັດຈ້າງ, ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ເອກະສານກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນງານ (ສະບັບພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ) ໄດ້ຖືກກະກຽມ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ໃນເວບໄຊຂອງ ອົງການເຣດແຫ່ງຊາດ, ກອງທືຶນປົກປັກຮັກສາສິີີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີໄວ້ໃນຫ້ອງ
ການຂອງໂຄງການທັງ 6 ແຂວງ.

