ໂຄງການປັບປຸງນິຕິກໍາ, ພູມີທັດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ພາກເໜືອ ສປປ ລາວ

ການປະເມີນສງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

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

ບົ ດ ສັ ງ ລວມຫຍ ໍ້

ພນ
ໍ້ ທີຂ
ິ່ ອງແຜນງານການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮອນແກ້ວຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສາເຫດຫລັກຂອງການທາລາຍ
ປ່າໄມ້
ພໍ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮອນແກ້ວຂອງ ສປປ ລາວ ກວມເອົາ 6 ແຂວງພາກເໜອ ຂອງປະເທດ
ເຊີິ່ງກວມເອົາປະມານ 35% ຂອງເນໍ້ອທີິ່ທົິ່ວປະເທດ. ພໍ້ນທີິ່ເປົໍ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເປັນພໍ້ນທີິ່ພູມີທັດຕດຕິ່ກັນ
ເຊີິ່ງກວມເອົາເນໍ້ອທີິ່ຂອງແຂວງ ບິ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຫລວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລ.ີ
ພໍ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ ER ມີບົດບາດສາຄັນ ເພາະເປັນແຫລ່ງຕົໍ້ນນໍ້າຫລິ່ລ້ຽງແມ່ນໍ້າສາຂາໃຫຍ່ຕ່າງໆ ລວມທັງແມ່ນໍ້າ
ຂອງ. ພູມສັນຖານຄ້ອຍຊັນ ແມ່ນອ່ອນໄຫວງ່າຍຕໍື່ ໄພພບັດທາງທາມະຊາດ, ເຊິື່ງລວມມີ: ດີນເຈິ່ອນ ແລະ
ນໍ້າຖ້ວມ ອັນເນືື່ອງມາຈາກຝົນຕົກໜັກ-ລົມມລະສູມລະດູຮ້ອນ. ນອກຈາກ ຈຸດປະສົງ ຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງ
ດນຟ້າອາກາດແລ້ວ; ຄວາມອ່ອນໄຫວງ່າຍຕໍື່ ໄພພບັດທາງທາມະຊາດ ແມ່ນເຫດຜົນ ສາຄັນ ສໍາລັບການຄຸ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້ ໃນແຜນງານ ER,.
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິື່ງມີການນໍາໃຊ້ແຮງງານຢ່າງເຂັໍ້ມຂຸ້ນ (ໃນດ້ານກະສິກາ,
ໂຮງງານ ແລະ ບລການ) ແລະ ການໂອນເງິນຈາກພາຍນອກ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງການສົິ່ງອອກດ້ານກະສກາໃນໄລຍະຜ່ານມາ (ເຊິື່ງຂະແໜງກະສການໍາໃຊ້ກໍາລັງແຮງງານ 2/3) ແມ່ນ ມີການ
ເຂົົ້າຮ່ວມ ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ໜ້ອຍຫຼາຍ ໃນການຜະລິດສົື່ງອອກ ທີິ່ເຊິ່ອມໂຍງກັບຜົນຜະລິດ ທີື່ເປັນສນຄ້າ
ເຊັິ່ນ: ເຂົໍ້າ, ໝາກໄມ້, ຜັກ, ຢາງພາລາ ແລະ ອິ່ນໆ. ຄວາມໄດ້ປຽບໃນລະດັບປານກາງຂອງ ສ ປປ ລາວ ແມ່ນອາໄສ
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ; ແນວໃດກິ່ຕາມ ການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍນຍົງ ແມ່ນຈາເປັນຕ້ອງເຂົົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂະແໜງການສະເພາະ.
ໃນ ສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ມີທ່າແຮງ ເຊີິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມພ້ອມທາງດ້ານທີິ່ດນ ແລະ ເງິ່ອນໄຂທາງດ້ານ ສະພາບ
ອາກາດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ອົງການຈັດຕັໍ້ງລັດ ສາມາດສະກັດກັໍ້ນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຕໍື່ການຂຸດຄົໍ້ນໄມ້ ຜດກົດ
ໝາຍ; ແນວໃດກິ່ຕາມ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຂະແໜງການໃຫ້ດີຍິື່ງຂົ້ນ ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ການມີລະບົບກວດກາ
ຢັໍ້ງຢຶນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຮັບປະກັນການຕັດໄມ້ຖກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ເຊິື່ງຕະຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການເພີື່ມຂົ້ນ.
ການພັດທະນາປ່າຜະລດ ຍັງຈະສະໜອງໂອກາດສໍາລັບສົິ່ງເສີມມູນຄ່າເພີິ່ມໃນພາກອຸດສາຫະກາ ເຊັິ່ນ ການປຸງ
ແຕ່ງໄມ້.

ແຜນງານ ER-P ຖືກອອກແບບ ໃຫ້ເປັນພໍ້ນຖານໝັົ້ນຄົງ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ເພິ່ອແກ້
ໄຂບັນດາສາເຫດຫລັກ ຂອງການທາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ້ເຊືອ
ື່ ມໂຊມ, ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮອນແກ້ວ ກ້າວໜ້າໄປກວ່າ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນແບບທີື່ເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ. ແຜນງານ ER ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນ ໂດຍ
ອີງໃສ່ ການວເຄາະຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂົໍ້າໃຈຕົົ້ນເຫດຫຼັກ ແລະ ເຫດທາງກົງ

ຂອງການສູນເສຍປ່າໄມ້.

ສາເຫດທາງກົງຂອງການສູນເສຍປ່າໄມ້ ລວມມີ: ການຂະຫຍາຍເນໍ້ອທີິ່ກະສ ກາແບບຖາວອນ (ລວມທັງຢາງພາລາ)
ທີິ່ລ່ວງລໍ້າເຂົໍ້າໄປເຂດເນໍ້ອທີິ່ປ່າໄມ້, ການເຮັດໄຮ່ເຄິ່ອນຍ້າຍ ໃນຫຼາຍຮູບແບບ ເຊີິ່ງລ່ວງລໍ້າເຂົໍ້າໄປໃນເຂດເນໍ້ອທີິ່
ປ່າໄມ້, ກີດຂວາງບໍື່ໃຫ້ປ່າໄມ້ເກີດຄືນໃໝ່, ການຂຸດຄົໍ້ນໄມ້ແບບຜດກົດໝາຍ ແລະ ຂຸດຄົົ້ນໄມ້ແບບບິ່ຍນຍົງ. ການ

ພັດທະນາ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການຂຸດຄົໍ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ໂຄງລ່າງພໍ້ນຖານ ກິ່ແມ່ນສ່ວນໜຶິ່ງທີິ່ເຮັດ
ໃຫ້ມີການສູນເສຍເນໍ້ອທີິ່ປ່າໄມ້ເຊັິ່ນກັນ. ບັນດາສາເຫດທາງກົງ ເຫລົິ່ານີໍ້ ມີຜົນສະທົບ ຢ່າງສະລັບຊັບຊ້ອນ ຕໍື່ກັນ
ແລະ ກັນ.

ການອອກແບບທົວ
ິ່ ໄປຂອງແຜນງານ ER
ການເຂົົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER) ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ 4 ປັດໃຈຕົົ້ນຕໍ
ແລະ ຖືກຈັດເຂົົ້າໃນ 4 ອົງປະກອບຫຼັກ ເຊິື່ງລວມມີ: i) ສ້າງທຸກເງືື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນວຽກງານ ເຣດ+, ii)
ຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງການກະສິກໍາ, iii) ຊ່ວຍເຫຼືອ ຂະແໜງການປ່າໄມ້, ແລະ iv) ແຜນງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ກວດກາອົງປະກອບຕ່າງໆ.
ໂຄງການ GFLL ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດໂຄງການ ທີື່ມີຜົນກະທົບຂັົ້ນ ຂ (Category B) ເຊິື່ງພິຈາລະນາຈາກ
ເຫດຜົນດັື່ງຕໍື່ໄປນີົ້: “ບັນດາກິດຈະກໍາມີຜົນກະທົບ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍຕໍສ
ື່ ິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; ໂດຍທົື່ວ
ໄປແມ່ນມີສະເພາະຢູຈ
່ ຸດໂຄງການຍ່ອຍ, ແຕ່ສາມາດປັບປຸງຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ໂດຍຜ່ານ
ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ”.

ຂອບເຂດວຽກງານ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ SESA
ເຖງແມ່ນວ່າ ເຣດ+ ອາດຈະສະໜອງຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະຍາວ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແຕ່ກິ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ອາດມີ
ຜົນກະທົບ ທາງດ້ານລົບຕິ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວດການເປັນຢູ່ຂອງຊູມຊົນ ທີິ່ອາໃສປ່າໄມ້ເປັນແຫລ່ງ ດໍາລົງ
ຊີວິດ, ລວມທັງບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົິ່າຕ່າງໆ ທີິ່ອາໃສປ່າໄມ້ ເປັນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ໃນການດາລົງຊີດ. ການປະເມີນ
ຜົນດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນເຄິ່ອງມທາງຍຸດທະສາດ ທີິ່ອອກແບບ ເພິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ລວມເອົາ
ບັນຫາ ສື່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ເຂົົ້າໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕບັດ
ຍຸດທະສາດຂອງ ເຣດ+ ແລະ ການເຂົົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງແຜນງານຂອງ ER ຈະເປີດເວທີປຶກສາຫາລ ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພິ່ອລວບລວມເອົາ ບັນຫາ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົໍ້າໃນຂະບວນ
ການຕັດສນໃຈ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຣດ+; ເພິ່ອຈະເພີື່ມທະວີ ແຜນງານ ER ແລະ ແຜນດາເນີນງານ ເຣດ+
ຂອງແຂວງ ໂດຍໃຫ້ຄາແນະນາ ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ ໃນນະໂຍບາຍ, ໂຄງປະກອບດ້ານນຕກາ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງ ທີື່ຈະຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ/ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ທີິ່ພົວພັນກັບ ເຣດ+.

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຫລັກຈາກ ການປະເມີນສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (SESA) ແມ່ນ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸມ
້
ຄອງສິງື່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF).
ບັນຫາ ສັງຄົມ, ສງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະການປົກປ້ອງ
ອີງຕາມການປຶກສາຫາລ ລະຫວ່າງໄລຍະປີ 2016-2019, ໄດ້ມີການກະກຽມ ເອກະສານຄົບຊຸດໃນການປົກປ້ອງ
ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕບັດ ເຊິື່ງເອກະສານນີົ້ ຈະສະໜອງຄາແນະນາໃຫ້ໂຄງການ GFLL ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງ, ການ

ເຂົົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການລະບຸຄວາມສ່ຽງ, ການບັນເທົາຄວາມສ່ຽງ, ລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກ, ມາດຖານການ
ເງິນ ແລະ ການຈັດຊືົ້-ຈັດຈ້າງ.

SESA ສະໜອງການວເຄາະທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກດ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງ ຂອງ 6 ແຂວງພາກເໜອ ເຊີິ່ງເປັນ
ພໍ້ນທີິ່ຂອງໂຄງການ. SESA ລະບຸຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ເຊິື່ງມີຈຸດປະສົງ ເພີມ
ື່
ພູນຜົນປະໂຫຍດດ້ານດີ ຈາກໂຄງການ ແລະ ຫລີກລ່ຽງ ຫລ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານບໍື່ດີ ທີິ່ອາດຈະເກີດຂໍ້ນ.
ໄດ້ກະກຽມ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ESMF, ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ
ຂັໍ້ນຕອນການດາເນີນງານ (PF), ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຕັໍ້ງຖິ່ນຖານ (RPF), ແລະ ກອບນະໂຍບາຍວ່າ
ດ້ວຍກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ (EGPF) ເຊີິ່ງທຽບເທົິ່າກັບແຜນການຊົນເຜົື່າດັິ່ງເດີມ (IPP) ດັື່ງທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນເອກະສານ
OP/BP4.12, ເອກະສານ ທັງໝົດນີໍ້ ໄດ້ຖືກກະກຽມ ເພິ່ອປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ESMF ສະໜອງກອບນະໂຍບາຍ ເຊັິ່ນ: 1) ກໍານົດຫລັກການ, ກົດລະບຽບ, ຄາແນະນາ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນດາ
ເນີນງານ ເພິ່ອປະເມີນຜົນກະທົບຕໍື່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ເກີດຈາກການດາເນີນງານຂອງແຜນງານ
ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮອນແກ້ວ ແລະ 2) ຊວ່ຍຫລຸດຜ່ອນ, ບັນເທົາ ແລະ ປັບປ່ຽນຜົນກະທົບດ້ານບໍື່ດີ ທີື່ອາດ
ເກີດຂົ້ນຕໍື່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ເພີື່ມພູນ ຜົນກະທົບດ້ານດີ ຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ທີິ່ຕດພັນກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕບັດແຜນງານ ERPD. ນອກຈາກນີໍ້ ຍັງມີຂໍົ້ກໍານົດ ສໍາລັບປະເມີນ ແລະ ຂົ້ນ
ງົບປະມານ ສໍາລັບບັນດາມາດຕະການ ແລະ ຂໍົ້ມູນອົງການຈັດຕັົ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ແລະ ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ. ເອກະສານ SESA ແລະ ESMF ທີື່ນໍາໃຊ້ ນຕກາ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄວນໃຫ້
ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ທີື່ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
ບັນດາເອກະສານປົກປ້ອງນີໍ້ ແມ່ນຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ 7 ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ທີໂິ່ ຄງການ GFLL
ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດານະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ເຫົິ່ຼານີໍ້ມີ: ການປະເມີນຜົນສິ່ງແວດລ້ອມ (OP/BP 4.01),
ແຫລ່ງທີິ່ຢູ່ອາໃສທາມະຊາດຂອງສັດ-ພືດ (OP/BP 4.04), ປ່າໄມ້ (OP/BP 4.36), ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພດ
(BP/OP 4.09), ຊົນເຜົິ່າດັງເດີມ (OP/BP 4.10), ຊັບພະຍາກອນວັດຖຸບູຮານ ແລະ ວັດທະນະທາ (OP/BP
4.11), ການຍົກຍ້າຍແບບບໍື່ສະມັກ (OP/BP 4.12).

ບັນຫາສງິ່ ແວດລ້ອມ - ສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 2 ສະໜອງການສະຫລຸບຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີພ
ື່ າກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລະບຸ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະເມີນຜົນກະທົບ (ເນືື່ອງຈາກການເຂົົ້າ
ໄປຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ລະດ້ານ) ຕິ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີື່ອາດປ່ຽນແປງ. ສິື່ງທີື່ຕາມມາ, ການເຂົົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ
ບາງດ້ານ ອາດເປັນຜົນໃຫ້ມີການກະທົບດ້ານດີ ແລະ ບໍື່ດີ - ມັນສໍາຄັນຢູ່ທີື່ ການຊ່ວຍເຫຼືອນັົ້ນ ຈະຖືກຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດແນວໃດ. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຈະຊ່ວຍ ຫລຸດຜ່ອນ ຫລ ຢຸດຢັໍ້ງ ການທາລາຍປ່າໄມ້, ປ່າໄມ້ເຊືອ
ື່ ມໂຊມ,
ການຫຼຸດລົງຂອງຊີວະມວນສານ, ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຖິື່ນທີິ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດ-ພືດ ແລະ ຢຸດຢັົ້ງການ
ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ. ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ບໍື່ໄດ້ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ ມີການທາລາຍປ່າໄມ້, ປ່າໄມ້
ເຊືອ
ື່ ມໂຊມ, ຊີວະມວນສານຫຼຸດລົງ, ສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ, ຖິື່ນທີິ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດ-ພືດ ແລະ ການປ່ອຍ

ທາດອາຍກາກບອນເພີື່ມຂົ້ນ. ຄາດການວ່າ ການເຂົົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອບາງດ້ານ ຈະມີຜົນກະທົບແຕ່ດ້ານດີ ຕໍື່ກັບ
ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ປັບປ່ຽນໄດ້ ດັື່ງທີື່ໄດ້ຊີົ້ວັດ.

ການວາງແຜນນາໃຊ້ທດ
ີິ່ ນ ແລະ ກໍາມະສິດທີດ
ິ່ ນ
ແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ສາລັບການມອບດີນ-ມອບປ່າ (NMPLA) ໄດ້ຖກຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເດອນ
ມຖຸນາ 2018 ແລະ ບົດສະຫລຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການມອບດນ-ມອບປ່າ ມີດັິ່ງນີໍ້:
ເນໍ້ອທີິ່ດນສາລັບການອານຸລັກ ແລະ ສະຫງວນໄວ້ ເພິ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົໍ້າໝາຍການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ 70% ຂອງປະເທດ
(ລວມທັງເນໍ້ອທີິ່ໆເປັນນໍ້າ) ມີດັິ່ງນີ:ໍ້
•

ເນໍ້ອປ່າສະຫງວນ: 4,7 ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫລ ເທົິ່າກັບ 20%.

•

ເນໍ້ອປ່າປ້ອງກັນ: 8,2 ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫລ ເທົິ່າກັບ 35%.

•

ເນໍ້ອປ່າຜະລດ: 3,1 ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫລ ເທົິ່າກັບ 13%.

•

ເນໍ້ອທີິ່ປ່າປູກໄມ້ອຸດສາຫະກາ: 0,5 ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫລ ເທົິ່າກັບ 2%

ເນໍ້ອທີິ່ດນສາລັບການນາໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາ ຈະກວມເອົາ 30% ຂອງເນໍ້ອທີິ່ທົິ່ວປະເທດ (ລວມທັງເນໍ້ອ
ທີິ່ນໍ້າ)
ກົດໝາຍທີິ່ດນ (2003) ເປັນເຄິ່ອງມດ້ານນຕກໍາ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ນາໃຊ້ທີິ່ດນ ໃນ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍທີິ່ດນ ຢັົ້ງຢືນອີກເທືື່ອໜື່ງກ່ຽວກັບ ມາດຕາ 17 ຂອງລັດລັດຖະທາມະນູນ ເຊີິ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ
ດນແມ່ນຊັບສົມບັດຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ລວມທັງ
ການຈັດສັນແບ່ງດນ. ລັດຖະບານລາວຮັບຮູ້ກາມະສດຕິ່ທີິ່ດນ ຂອງລັດ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສ່ວນບູກຄົນ (ສາລັບ ການ
ເປັນເຈົໍ້າຂອງ, ການນາໃຊ້, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນຫຼັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ) ແລະ ການໂອນສດ ຫລ ການຈັດແບ່ງ ກໍາ
ມະສດທີິ່ດນ ລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ລວມໝູ່ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງ ບົນພໍ້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ສປປ ລາວ.

ກຸມ
່ ຊົນເຜົາິ່ ໃນພນ
ໍ້ ທີໂິ່ ຄງການ
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງສົນທິສັນຍາ 169 ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ຄົນພໍ້ນເມອງ ແລະ ຊົນເຜົິ່າ (ILO
169, 1989) ແລະ ໃຫ້ສັນຕະຍາບັນ ກົດບັດ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສດທຂອງຊົນເຜົິ່າດັິ່ງເດີມ (ພໍ້ນເມອງ)
(UNDRIP) ແຕ່ ສປປ ລາວ ບິ່ຮັບຄໍາວ່າ “ຄົນພໍ້ນເມອງ” ເຂົົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຂອງຕົນ. ແຕ່
ສປປ ລາວ ນາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຄາວ່າ “ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ” ແທນ “ຄົນພໍ້ນເມອງ” ເພືື່ອບັນຍາຍປະຊາຊົນຂອງຕົນ,
ເຊີິ່ງໄດ້ ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 50 ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເມິ່ອບິ່ດົນມານີໍ້ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງ 160 ກຸ່ມຊົນເຜົື່າຍ່ອຍ.
ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທີິ່ນອນຢູ່ໃນແຜນງານຂອງ ER ມີດັິ່ງລຸ່ມນີໍ້:
1.

ກຸ່ມທີິ່ໃຊ້ພາສາ ລາວ - ໄຕ ມີຢູ່ 6 ກຸ່ມ:
•

ກຸ່ມ ລາວ-ໄຕ ມີຢູ່ທັງ 6 ແຂວງເປົົ້າໝາຍໂຄງການ.

•

ຍວນ ພົບວ່າມີຢູ່ 4 ແຂວງເປົາົ້ ໝາຍ, ແຕ່ບິ່ມີຢູ່ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ອຸດົມໄຊ.

2.

ກຸ່ມ ມອນຂະແມ ມີຢູ່ 9 ກຸ່ມ:
•

3.

ກຸ່ມທີິ່ໃຊ້ພາສາ ມົໍ້ງ – ມ້ຽນ ມີຢູ່ 2 ກຸ່ມ:
•

4.

ກຸ່ມຂະມຸ ພົບເຫັນຢູ່ທຸກແຂວງຂອງພໍ້ນທີິ່ໂຄງການ (ທັງ 6 ແຂວງ).
ກຸ່ມ ມົໍ້ງ ແລະ ອີວມ້ຽນ (ຢ້າວ) ມີຢູ່ທຸກແຂວງຂອງໂຄງການ (6 ແຂວງ).

ກຸ່ມທີິ່ໃຊ້ພາສາ ທເບດ ມີຢູ່ 5 ກຸ່ມ:
•

ກຸ່ມ ຜູ້ນ້ອຍ ແລະ ຫໍ້ ມີຢູ່ 4 ແຂວງ ເປົົ້າໝາຍ, ແຕ່ບິ່ປະກົດເຫັນຢູ່ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລ.ີ

ກຸ່ມອິ່ນໆໂດຍລວມພົບເຫັນຢູ່ 3 ແຂວງ ຫລ ໜ້ອຍກວ່ານັໍ້ນ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ແລະ ສັງຄົມ
ປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ຖກຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 106 - ດັດສະນີ ດ້ານຄວາມບໍື່ສະເໝີພາບຂອງ ຍງ-ຊາຍ (ອັນດັບທີ 138
ຂອງດັດສະນີ ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປີ 2015). ເຖີງແມ່ນວ່າ ໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍ-ນຕກາ ໄດ້
ກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສົິ່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງ ຍງ-ຊາຍ; ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າ ອດທພົນຂອງວິທີປະຕິບັດຕາມ
ປະເພນີ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຍງ-ຊາຍ ແລະ ບົດບາດປະເພນີ ຍັງ ເປັນສິື່ງຂັດຂວາງຕົົ້ນຕໍ ໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີ
ພາບ ຍງ-ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ.
ປັດໃຈຕົົ້ນຕໍ ທີິ່ເປັນດ້ານລົບຕິ່ການຈັດລໍາດັບນີົ້ ແມ່ນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃນການເກີດລູກ, ອັດຕາການເກີດ
ຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ສັດສ່ວນຂອງແມ່ຍີງມີການສຶກສາຂັໍ້ນມັດຖະຍົມ ມີຕໍື່າ. ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງແມ່ຍີງ ມີ
3 ປະການ (ຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງຕິ່ ການດູແລສຸຂະພາບຕົນເອງ, ຄວາມເອກອ້າງຕົນເອງ
ແລະ ຄຸົ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍເງນຂອງຕົນເອງ) ແມ່ນຄວາມທ້າທາຍສໍາຄັນສາລັບແມ່ຍີງໃນ ສປປ ລາວ.

ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນພໍ້ນທີິ່ຂອງແຜນງານ ER-P: ບົດບາດຍີງ-ຊາຍ, ສດທ ແລະ ຄວາມຮັບຜດຊອບຂອງ
ຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຖືກການົດຕາມປະເພນີ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົິ່າຕ່າງໆ. ສະຖານະພາບ ແລະ
ຕາແໜ່ງອັນຕໍື່າຕ້ອຍ ຂອງແມ່ຍິງໃນຫລາຍຊົນເຜົິ່າ ເປັນສິື່ງກີດກັໍ້ນໂອກາດຂອງແມ່ຍິງທີື່ຈະນໍາໃຊ້ສດຂອງເຂົາເຈົໍ້າ.
ສະນັົ້ນ ເຂົາເຈົົ້າຈິງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ຕໍື່ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍິື່ງມີຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍຂົ້ນກວ່າ ກຸ່ມຜູ້ຍີງທີິ່ມີ
ຄວາມພ້ອມ. ດັດສະນີດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອັນດັບທາງດ້ານສັງຄົມ (SIGI) ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຄະແນນ
0,1445 ໃນປີ 2014 ເຊິື່ງຈັດ ຢູ່ໃນປະເພດປານກາງ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ຍີງຊົນເຜົື່າໃນເຂດພູດອຍຂາດຄວາມຄ່ອງ
ແຄ້ວໃນການປາກເວົົ້າສືື່ສານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົໍ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົໍ້າເຖງ ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານທາງການ,
ຈໍານວນແມ່ຍີງທີບ
ິ່ ໍື່ມີການສກສາຂັົ້ນປະຖົມ ມີຕົວເລກຫຼາຍກວ່າ 3 ເທົິ່າຂອງຈານວນແມ່ຍິງ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ
ທີິ່ສູງກວ່າ.

ລັດຖະບານໄດ້ແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະກາມະການແຫ່ງຊາດເພິ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ເຊີິ່ງມີຫ້ອງການ
ສາຂາຢູ່ໃນທຸກອົງການຈັດຕັໍ້ງຂອງລັດ ໃນທຸກລະດັບ, ລວມທັງພາຍໃນ ກະຊວງ ກະສກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ

ພະແນກ ກະສກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ (PAFO) ແລະ ຫ້ອງການ ກະສກາ-ປ່າໄມ້ ເມອງ (DAFO) ແລະ ມີໜ້າ
ທີື່ວຽກງານກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍີງ-ຊາຍ.
ແຜນການດາເນີນງານບົດບາດ ຍີງ-ຊາຍ (GAP)
ແຜນການດາເນີນງານບົດບາດ ຍີງ-ຊາຍ (GAP) ແມ່ນພໍ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງ SESA.
ແຜນການດາເນີນງານ (GAP) ສະໜອງຂອບເຂດການດໍາເນີນວຽກງານບົດບາດ ຍີງ-ຊາຍ ຢ່າງມີປະສດທພາບ
ແລະ ລວມເອົາ ບັນຫາທີິ່ເປັນບູລມະສດເຂົົ້າໃນ ແຜນງານ ER ເພິ່ອເພີື່ມພູນຜົນປະໂຫຍດການພັດທະນາ ແລະ
ສະພາບດນຟ້າອາກາດ ຮ່ວມກັນ.
ໂຄງການມີຈຸດປະສົງສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັໍ້ງປະຕບັດແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮອນແກ້ວຂອງ

ສປປ

ລາວ ໃຫ້ສໍາເລັດ ໂດຍຜ່ານ ການປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ພູມີທັດປ່າໄມ້ ແບບຍນຍົງ.
ສະນັົ້ນ, ເປົໍ້າໝາຍຫລັກຂອງ GAP ແມ່ນຕັດສິນໃຈວ່າ ເຮັດແນວໃດ ໂຄງການສາມາດຕອບສະໜອງ ຢ່າງສະເໝີ
ພາບ ຕໍື່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃນເລືື່ອງການການສູນເສຍ
ປ່າໄມ້, ການເຊືື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ມາດຕະການບັນເທົື່າຜົນກະທົບ ທີື່ໄດ້ສະເໜີ.

ລະບຸ ບັນຫາ

ຫລັກຂອງບົດບາດ ຍີງ-ຊາຍ, ປັດໃຈຂອງທຸກບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ຕົວການປ່ຽນແປງ ເພືື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ
ໂຄງການໃນລັກສະນະຍືນຍົງ ແລະ ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນບັນດາກິນຈະກໍາ ທີື່ສະເໜີ. ແຜນການດາເນີນງານ ໄດ້
ບັນຈຸເອົາຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ໄດ້ມີການລະບຸຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ ສາລັບແຕ່ລະລາຍການ ຂອງ 18 ລາຍການເຂົົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິື່ງເປັນຍຸດ
ທະສາດ ທີື່ໄດ້ກໍານົດ. ນອກຈາກນີົ້, ຍັງໄດ້ປະເມີນຜົນກະທົບທີື່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕໍື່ກັບການເພີື່ມ
ເກັບສະສົມກາກບອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍປ່າໄມ້, ການເຊືື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້, ບາດກ້າວສໍາລັບການເພີື່ມ ແລະ
ບັນເທົາຜົນກະທົບ. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈະຖືກແກ້ໄຂ ໂດຍຜ່ານກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ
ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ.
ການບລຫານ
ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສກາ

ແລະ

ປ່າໄມ້

ເປັນຜູ້ບລຫານ

ແລະ

ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການ

(GFLL)

ໂດຍຜ່ານກົນໄກ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ການເບີກຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານຈະຈ່າຍເຂົົ້າ ບັນຊີ ກອງທຶນ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ
(NR+F) ເຊິື່ງ ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສກາ-ປ່າໄມ້ ຈະເປັນຜູ້ເປີດບັນຊີ. ກະຊວງກະສກາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ຄະນະ
ສະເພາະກິດ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ (NRTF) ເຊີິ່ງແມ່ນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນເຈົໍ້າພາບ, ຈະເຂົໍ້າຮ່ວມ
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ GFLL, ຕັດສນໃຈ, ສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນກ ແລະ ກວດກາຕດຕາມ ລວມທັງການ
ວັດແທກ, ການລາຍງານ ແລະ ການຢັໍ້ງຢນ.
ເອກະສານ ຂອງ ໂຄງການ GFLL ດັື່ງລຸ່ມນີົ້ ຈະຖກນາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕ
ບັດໂຄງການ, ເອກະສານປະກອບມີ: ເອກະສານ ຊຸດທີ I - ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ (SESA); ເອກະສານ ຊຸດທີ II - ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານສງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
(ESMF); ເອກະສານ ຊຸດທີ III - ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍກຸ່ມຊົນເຜົາ (EGPF); ເອກະສານ ຊຸດທີ IV - ກອບ

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍດ້ານການດານເນີນງານ/ການປກສາຫາລື (PF); ເອກະສານ ຊຸດທີ V - ກອບນະໂຍບາຍວ່າ
ດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RPF); ເອກະສານ ຊຸດທີ VI - ຄູ່ມດ້ານເຕັກນກ ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີິ່ດນ ແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມ, ຄູ່ມ PSFM - ຄູ່ມການດາ ເນີນງານສາລັບປ່າຜະລດ, VFMG - ຄູ່ມການແນະນາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕບັດວຽກງານປ່າໄມ້ບ້ານ; ເອກະສານ ຊຸດທີ VII - ຄູ່ມການຄຸ້ມຄອງການເງີນ; ເອກະສານຊຸດທີ

VIII - ຄູ່ມການ ຈັດຊ-ໍ້ ຈັດຈ້າງ. ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະນາໃຊ້ PF ສາລັບຄຸ້ມຄອງການ
ປົກປ້ອງ, ນອກຈາກນີົ້ ຍັງຈະນໍາໃຊ້ ຂໍົ້ແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ ຂອງຕົນ ເພິ່ອ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການເງນ,
ການຈັດຊ-ໍ້ ຈັດຈ້າງ, ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ເອກະສານ SESA ໄດ້ຖືກກະກຽມເປັນພາສາລາວ; ເອກະສານທັງສອງສະບັບ (ພາສາລາວ ແລະ ອັງກດ) ຈະຖືກ
ເປີດເຜີຍລົງໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ເຣດ+ ແລະ ມີໄວ້ໃນຫ້ອງການຂອງ 6 ແຂວງ.

