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ເດືອນ ຕຸລາ 2019 

ພະແນກຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທໍາລາຍ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ້
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ບົດສັງລວມຫຍໍ ້ 

ພືນ້ທີ່ຂອງແຜນງານການຫລດຸຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກວ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສາເຫດຫລກັຂອງການທາໍລາຍ 
ປາ່ໄມ ້ 

ພ້ືນທີ່ຂອງແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງ ສປປ ລາວ ກວມເອົາ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດ 
ເຊ່ີງກວມເອົາປະມານ 35% ຂອງເນ້ືອທີ່ທົ່ວປະເທດ. ພ້ືນທີ່ເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ ເປັນພ້ືນທີ່ພູມີທັດປ່າໄມ້ 
ຕິດຕ່ໍກັນ ເຊ່ີງກວມເອົາເນ້ືອທີ່ຂອງແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ, ຫວົພັນ, ຫລວງນ້ໍາທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫວຼງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. 
ພ້ືນທີ່ຂອງແຜນງານ ER ມີບົດບາດສໍາຄັນ ເພາະເປັນແຫລ່ງຕົ້ນນ້ໍາຫລ່ໍລ້ຽງແມ່ນ້ໍາສາຂາໃຫຍ່ຕ່າງໆ ລວມທັງແມ່ນ້ໍາ 
ຂອງ. ພູມສັນຖານຄ້ອຍຊັນ ແມ່ນອ່ອນໄຫວງ່າຍຕ່ໍ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ເຊ່ິງລວມມີ: ດ ິນເຈ່ືອນ ແລະ 
ນ້ໍາຖ້ວມ ອັນເນ່ືອງມາຈາກຝົນຕົກໜັກ-ລົມມໍລະສູມລະດູຮ້ອນ. ນອກຈາກ ຈຸດປະສົງ ຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດແລ້ວ; ດ ິນເຈ່ືອນ ແລະ ນ້ໍາຖ້ວມ ອັນເນ່ືອງມາຈາກຝົນຕົກໜັກ-ລົມມໍລະສູມລະດູຮ້ອນ ແມ່ນ
ເຫດຜົນສໍາຄັນ ເຊ່ິງສະນັບສະໜູນເຫດຜົນສໍາຄັນ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ໃນເຂດແຜນງານລຸດຜ່ອນທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ.  ຄາດການວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊ່ິງມີການນໍາໃຊ້ແຮງງານຢ່າງ
ເຂ້ັມຂຸ້ນ (ໃນດ້ານກະສິກໍາ, ໂຮງງານ ແລະ ບໍລິການ) ແລະ ການໂອນເງິນຈາກພາຍນອກ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ.  ການຂະຫຍາຍຕ ົວຂອງການສ່ົງອອກດ້ານກະສິກໍາໃນໄລຍະຜ່ານມາ (ເຊ່ິງຂະແໜງກະສິກໍານໍາໃຊ້
ກໍາລັງແຮງງານ 2/3) ແມ່ນ ເພ່ີມຂ້ຶນ ຍ້ອນມີການເຂ້ົາຮ່ວມ ຂອງຄົວເຮືອນດໍາເນີນກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ໃນການ
ຜະລິດສ່ົງອອກ  ເຊ່ິງເຊ່ືອມໂຍງກັບຜົນຜະລິດ ທີ່ເປັນສິນຄ້າ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ໝາກໄມ້, ຜັກ, ຢາງພາລາ ແລະ ອ່ືນໆ. 
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສາມາດສົມທຽບໄດ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊ່ວງໄລຍະກາງ ແມ່ນອີງໃສ່ຂະແໜງການຊັບພະຍາ 
ກອນ; ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ ແມ່ນຈ ໍາເປັນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຂະແໜງການ 
ສະເພາະ. 

ໃນ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງດ້ານປ່າໄມ້ ເຊ່ີງສະແດງໃຫ້ເຫັນ: ມີດິນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານ ສະພາບອາກາດເໝາະ
ສົມ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ສາມາດຄວບຄຸມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຕ່ໍການຂຸດຄ້ົນໄມ້ ແບບຜິດກົດ 
ໝາຍ; ແນວໃດກ່ໍຕາມ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຂະແໜງການໃຫ້ເຂ້ັມແຂງກວ່າເກົ່າ ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ການມີລະບົບ
ຢ່າງພຽງພໍ ເພ່ືອຢ້ັງຢືນ ແລະ ຮັບປະກັນການຕັດໄມ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ເຊ່ິງຕະຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການສູງ. 
ນອກຈາກນີ້, ການພັດທະນາປ່າຜະລິດ ຍັງຈະສະໜອງໂອກາດສໍາລັບສ່ົງເສີມມູນຄ່າເພີ່ມໃນພາກອຸດສາຫະກໍາ ເຊ່ັນ 
ການປຸງແຕ່ງໄມ້.  

 

ແຜນງານ ER-P ຖືກອອກແບບ ໃຫ້ເປັນພ້ືນຖານໜັກແໜ້ນ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ເພ່ືອແກ້ 
ໄຂບັນດາສາເຫດຫລັກ ຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ປ່າໄມ້ເຊ່ືອມໂຊມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ ເຮືອນ 
ແກ້ວ ໃຫ້ກ້າວໜ້າໄປກວ່າ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນແບບທີ່ເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ. ແຜນງານ ER ຖືກສ້າງຂ້ຶນ ໂດຍ
ອີງໃສ່ ການວິເຄາະຂ້ໍມູນຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ເຂ້ົາໃຈຕົ້ນເຫດຫຼັກ ແລະ ສາເຫດທາງກົງ  ຂອງການສູນເສຍປ່າໄມ້. 
ສາເຫດທາງກົງຂອງການສູນເສຍປ່າໄມ້ ລວມມີ: ການຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ກະສິກໍາແບບຖາວອນ (ລວມທັງຢາງພາລາ) 
ທີ່ລ່ວງລ້ໍາເຂ້ົາໄປເຂດເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້, ການເຮັດໄຮ່ເຄ່ືອນຍ້າຍ ໃນຫຼາຍຮູບແບບ ເຊ່ີງລ່ວງລ້ໍາເຂ້ົາໄປໃນເຂດເນ້ືອທີ່ 
ປ່າໄມ້, ກີດຂວາງບ່ໍໃຫ້ປ່າໄມ້ເກີດຄືນໃໝ່, ການຂຸດຄ້ົນໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຂຸດຄ້ົນໄມ້ແບບບ່ໍຍືນຍົງ. ການ 
ພັດທະນາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການຂຸດຄ້ົນແຮ່ທາດ ແລະ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງທີ່ເຮັດ 



 

 
 

ໃຫ້ມີການສູນເສຍເນ້ືອທີ່ປ່າໄມ້ເຊ່ັນກັນ. ບັນດາສາເຫດທາງກົງ ເຫລ່ົານ້ີ ມີຜົນສະທ ົບ ຢ່າງສະລັບຊັບຊ້ອນ ຕ່ໍກັນ 
ແລະ ກັນ.  

 

ການອອກແບບທົ່ວໄປຂອງແຜນງານ ER 

ການເຂ້ົາໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER) ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ 4 ປັດໃຈຕົ້ນຕໍ 
ແລະ ຖືກຈັດເຂ້ົາໃນ 4 ອົງປະກອບຫຼັກ ເຊ່ິງລວມມີ: i) ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນວຽກງານ ເຣດ+, ii) 
ຊ່ວຍເຫືຼອຂະແໜງການກະສິກໍາ,  iii) ຊ່ວຍເຫຼືອ ຂະແໜງການປ່າໄມ້, ແລະ iv) ແຜນງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ກວດກາອົງປະກອບຕ່າງໆ. 

ໂຄງການ GFLL ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດໂຄງການ ທີ່ມີຜົນກະທົບຂ້ັນ ຂ (Category B) ເຊ່ິງພິຈາລະນາຈາກ
ເຫດຜົນດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ: “ບັນດາກິດຈະກໍາມີຜົນກະທົບ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງບ່ໍຮ້າຍແຮງຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; ໂດຍ
ທົ່ວໄປແມ່ນ ມີຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ໂຄງການຍ່ອຍສະເພາະບາງບ່ອນ, ແຕ່ສາມາດປັບປຸງຄືນສູ່ສະພາບ
ເດີມ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ”. 

 

ຂອບເຂດວຽກງານ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງ SESA 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ວຽກງານ ເຣດ+ ອາດຈະສະໜອງຜົນປະໂຫຍດສໍາຄັນໃນໄລຍະຍາວ,  ແຕ່ກ່ໍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່
ຈະມີ ຜົນກະທົບ ທາງດ້ານລົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊູມຊົນ ທ່ີອາໃສປ່າໄມ້ເປັນແຫລ່ງ ດໍາລົງ
ຊີວິດ, ລວມທງັບັນດາກຸ່ມຊົນເຜ່ົາຕ່າງໆ ທ່ີອາໃສປ່າໄມ້ ເປັນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ການປະ 
ເມີນຜົນດ້ານ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນເຄ່ືອງມືທາງຍຸດທະສາດ ທີອ່ອກແບບ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ລວມ
ເອົາ ບັນຫາ ສິ ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍີິງ-ຊາຍ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຍຸດທະສາດຂອງ ເຣດ+ ແລະ ການເຂ້ົາໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງແຜນງານຂອງ ER ຈະເປີດເວທີປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອລວບລວມເອົາ ບັນຫາ ສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ເຂ້ົາໃນຂະບວນ 
ການຕັດສິນໃຈ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຣດ+; ເພື່ອຈະເພີ່ມທະວີ ແຜນງານ ER ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ເຣດ+ 
ຂອງແຂວງ ໂດຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ ໃນນະໂຍບາຍ, ໂຄງປະກອບດ້ານນິຕິກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ ທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ/ຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີພົວ 
ພັນກັບ ເຣດ+. ຜົນໄດ້ຮັບຫລັກຈາກ ການປະເມີນສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (SESA) ແມ່ນ ກອບນະໂຍບາຍ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF). 

 

ບັນຫາ ສງັຄມົ, ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ການປກົປ້ອງ 

ອີງຕາມການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງໄລຍະປີ 2016-2019, ໄດ້ມີການກະກຽມ ເອກະສານຄົບຊຸດໃນການປົກປ້ອງ 
ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເຊ່ິງເອກະສານນ້ີ ຈະສະໜອງຄໍາແນະນໍາໃຫ້ໂຄງການ GFLL ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງ, ການ
ເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການລະບຸຄວາມສ່ຽງ, ການບັນເທົາຄວາມສ່ຽງ, ລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກ, ມາດຖານການ
ເງິນ ແລະ ການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ. 

 



 

 
 

ການປະເມີນສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ (SESA) ສະໜອງການວິເຄາະທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ ຂອງ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ເຊ່ີງເປັນ ພ້ືນທ່ີຂອງໂຄງການ. SESA ລະບຸຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະເໜີ
ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ເຊ່ິງມີຈຸດປະສົງ ເພີ່ມພູນຜົນປະໂຫຍດດ້ານດີ ຈາກໂຄງການ ແລະ ຫລີກລ່ຽງ ຫລື 
ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານບ່ໍດີ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ ຶ ້ນ.  

ໄດ້ກະກຽມ ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF), ກອບນະໂຍບາຍວ່າ
ດ້ວຍ ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນງານ (PF), ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RPF), ແລະ ກອບນະໂຍ 
ບາຍວ່າດ້ວຍກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ (EGPF) ເຊ່ີງທຽບເທົ່າກັບແຜນການຊົນເຜົ ່າດ່ັງເດີມ (IPP) ດ່ັງທີ່ໄດ້ກໍານົດ 
ໄວ້ໃນເອກະສານ OP/BP4.12, ເອກະສານ ທັງໝົດນ້ີ ໄດ້ຖືກກະກຽມ ເພ່ືອປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ກໍານົດກອບນະໂຍບາຍ ເຊ່ັນ: 1) ກໍາ
ນົດຫລັກການ, ກົດລະບຽບ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຂ້ັນຕອນດໍາເນີນງານ ເພ່ືອປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ທ່ີເກີດຈາກການດໍາເນີນງານຂອງແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ 2) ຊວ່ຍຫລຸດຜ່ອນ, 
ບັນເທົາ ແລະ ປັບປ່ຽນຜົນກະທົບດ້ານບ່ໍດີ ທີ່ອາດເກີດຂ້ຶນຕ່ໍ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ເພ່ີມພູນ ຜົນກະທົບດ້ານ
ດີ ຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານ ERPD. ນອກຈາກນ້ີ ຍັງມີຂ້ໍກໍານົດ 
ສໍາລັບປະເມີນ ແລະ ຂ້ຶນງົບປະມານ ສໍາລັບບັນດາມາດຕະການ ແລະ ຂ້ໍມູນອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອແກ້ 
ໄຂຜົນກະທົບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ທັງສອງເອກະສານ (SESA ແລະ ESMF) ແມນ່ອີງໃສ່ ນິຕິກໍາ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕ້ັງ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີ ແລະ ESMF ຄວນໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຂອງທະນາ 
ຄານໂລກ ທີ່ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.  

ບັນດາເອກະສານປົກປ້ອງນ້ີ ແມ່ນຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ 7 ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ໂຄງການ GFLL 
ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດານະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ເຫົ ່ຼານ້ີມີ: ການປະເມີນຜົນສ່ິງແວດລ້ອມ (OP/BP 4.01), 
ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສທໍາມະຊາດຂອງສັດ-ພືດ (OP/BP 4.04), ປ່າໄມ ້ (OP/BP 4.36), ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດ 
(BP/OP 4.09), ຊົນເຜ່ົາດັງເດີມ (OP/BP 4.10), ຊັບພະຍາກອນວັດຖຸບູຮານ ແລະ ວັດທະນະທໍາ (OP/BP 
4.11), ການຍກົຍ້າຍແບບບ່ໍສະມັກ (OP/BP 4.12). 

 

ບັນຫາສິງ່ແວດລ້ອມ - ສງັຄມົ ແລະ ມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທົບ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 2 ສະໜອງການສະຫລຸບຫຍ້ໍ ກ່ຽວກັບບັນຫາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລະບຸ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະເມີນຜົນກະທົບ (ເນ່ືອງຈາກການເຂົ້າ
ໄປຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ລະດ້ານ) ຕ່ໍກັບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ອາດປ່ຽນແປງ. ສ່ິງທີ່ຕາມມາ, ການເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ
ບາງດ້ານ ອາດເປັນຜົນໃຫ້ມີການກະທົບດ້ານດີ ແລະ ບ່ໍດີ - ມັນສໍາຄັນຢູ່ທີ່ ການຊ່ວຍເຫຼືອນ້ັນ ຈະຖືກຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດແນວໃດ. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຈະຊ່ວຍ ຫລຸດຜ່ອນ ຫລື ຢຸດຢ້ັງ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ປ່າໄມ້ເຊ່ືອມໂຊມ, 
ການຫຼຸດລົງຂອງຊີວະມວນສານ, ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດຂອງສັດ-ພືດ ແລະ ຢຸດ
ຢ້ັງການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ. ກົງກັນຂ້າມ ຖາ້ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ບ່ໍໄດ້ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ ມີການທໍາລາຍປ່າໄມ້, 
ປ່າໄມ້ ເຊ່ືອມໂຊມ, ຊີວະມວນສານຫຼຸດລົງ, ສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ, ສູນເສຍຖິ່ນທ່ີຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດຂອງສັດ-ພືດ 
ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນເພ່ີມຂ້ຶນ. ຄາດການວ່າ ການເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອບາງດ້ານ ຈະມີຜົນກະທົບແຕ່ດ້ານ
ດີ ຕ່ໍກັບສ່ິງແວດລ້ອມທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ ດ່ັງທີ່ໄດ້ຊ້ີວັດ.  

 



 

 
 

ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີດ່ິນ ແລະ ກາໍມະສດິທີດ່ນິ 

ແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການມອບດິີນ-ມອບປ່າ (NMPLA) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນ 
ມິຖຸນາ 2018 ແລະ ບົດສະຫລຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການມອບດິນ-ມອບປ່າ ມດ່ັີງນ້ີ: 

ເນ້ືອທ່ີດິນສໍາລັບການອານຸລັກ ແລະ ສະຫງວນໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ 70% ຂອງປະເທດ 
(ລວມທັງເນ້ືອທີ່ ເຊ່ິງເປັນນ້ໍາ) ມີດ່ັງນ້ີ:  

 ເນ້ືອທີ່ປ່າສະຫງວນ: 4,7 ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫລື ເທົ່າກັບ 20%. 
 ເນ້ືອທີ່ປ່າປ້ອງກັນ: 8,2 ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫລື ເທົ່າກັບ 35%.  
 ເນ້ືອທີ່ປ່າຜະລິດ: 3,1 ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫລື ເທົາ່ກັບ 13%. 
 ເນ້ືອທີ່ປ່າປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ: 0,5 ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫລື ເທົ່າກັບ 2% 

 
ເນ້ືອທ່ີດິນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາ ຈະກວມເອົາ 30% ຂອງເນ້ືອທີ່ທົ່ວປະເທດ (ລວມທັງເນ້ືອ 
ທີ່ນ້ໍາ) 

ກົດໝາຍທີ່ດິນ (2003) ເປັນເຄ່ືອງມືດ້ານນິຕິກໍາ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍທີ່ດິນ ຢ້ັງຢືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ມາດຕາ 17 ຂອງລັດລັດຖະທໍາມະນູນ ເຊ່ີງໄດ້ລະບຸ 
ວ່າ: ດິນແມ່ນຊັບສົມບັດຂອງວົງສາຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງ, 
ລວມທັງ ການຈັດສັນແບ່ງດິນ. ລັດຖະບານ ຮັບຮູ້ກໍາມະສິດຕ່ໍທີ່ດິນ ຂອງລັດ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສ່ວນບູກຄົນ (ສໍາລັບ 
ການເປັນເຈ້ົາຂອງ, ການນໍາໃຊ້, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນຫັຼກຊັບຄ້ໍາປະກັນ) ແລະ ການໂອນສິດ ຫລື ການຈັດແບ່ງ 
ກໍາມະສິດທີ່ດິນ ລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ລວມໝູ່ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ກຸມ່ຊົນເຜົາ່ໃນພືນ້ທີໂ່ຄງການ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງສົນທິສັນຍາ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO 169, 1989) ວ່າດ້ວຍ ຄົນພ້ືນເມືອງ ແລະ 
ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ໃຫ້ສັນຕະຍາບັນ ກົດບັດ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຊົນເຜ່ົາດ່ັງເດີມ (ຊົນເຜ່ົາພ້ືນເມືອງ) 
(UNDRIP) ແຕ່ ສປປ ລາວ ບ່ໍຮັບຄໍາວ່າ “ຄົນພ້ືນເມືອງ” ເຂ້ົາໃນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຂອງຕົນ. ແຕ່ 
ສປປ ລາວ ນໍາໃຊ້ ຄໍາວ່າ “ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ” ຢ່າງເປັນທາງການ ແທນ “ຄົນພ້ືນເມືອງ” ເພ່ືອບັນຍາຍປະຊາຊົນຂອງຕົນ, 
ເຊ່ີງໄດ້ ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 50 ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ເມື່ອບ່ໍດົນມານ້ີລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງ 160 ກຸ່ມຊົນເຜົ ່າຍ່ອຍ.  

ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນງານຂອງ ER ມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  

1. ກຸ່ມທີ່ໃຊ້ພາສາ ລາວ - ໄຕ ມຢູ່ີ 6 ກຸ່ມ: 
 ກຸ່ມ ລາວ-ໄຕ ມີຢູ່ທັງ 6 ແຂວງ. 
 ຍວນ ມີຢູ່ 4 ແຂວງ, ແຕ່ບ່ໍມີຢູ່ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ອຸດົມໄຊ. 

2. ກຸ່ມ ມອນຂະແມ ມີຢູ່ 9 ກຸ່ມ: 
 ກຸ່ມຂະມຸ ພົບເຫັນຢູ່ 6 ແຂວງ. 

3. ກຸ່ມທີ່ໃຊ້ພາສາ ມົ້ງ – ມ້ຽນ, ມີ 2 ກຸ່ມ: 



 

 
 

 ກຸ່ມ ມົ້ງ ແລະ ອີວມ້ຽນ (ຢ້າວ) ມີຢູ່ 6 ແຂວງ. 
4. ກຸ່ມທີ່ໃຊ້ພາສາ ທິເບດ ມ ີ5 ກຸ່ມ: 

 ກຸ່ມ ຜູ້ນ້ອຍ ແລະ ຫໍ້ ມີຢູ່ 4 ແຂວງ, ແຕ່ບ່ໍປະກົດເຫັນຢູ່ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. 

ກຸ່ມອ່ືນໆໂດຍລວມພົບເຫັນຢູ່ 3 ແຂວງ ຫລື ໜ້ອຍກວ່ານ້ັນ. 

ການແກ້ໄຂບັນຫາບດົບາດຍງີ-ຊາຍ ແລະ ສັງຄມົ 

ປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 106 - ດັດສະນີ ດ້ານຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບຂອງ ຍິງ-ຊາຍ (ອັນດັບທີ 138 
ຂອງດັດສະນີ ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປີ 2015). ເຖງີແມ່ນວ່າ ໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍ-ນິຕິກໍາ ໄດ້
ກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສ່ົງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງ ຍິງ-ຊາຍ; ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າ ອິດທພົິນຂອງວິທີປະຕິບັດຕາມ
ປະເພນີ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບົດບາດປະເພນີ ຍັງ ເປັນສ່ິງຂັດຂວາງຕ້ົນຕໍ ໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີ
ພາບ ຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ປັດໃຈຕົ້ນຕໍ  ທ່ີເປັນດ້ານລົບຕ່ໍການຈັດລໍາດັບນ້ີ ແມ່ນ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ໃນການເກີດລູກ, ອັດຕາ 
ການເກີດ ຂອງເດັກນ້ອຍລອດຕາຍ ແລະ ສັດສ່ວນຂອງແມ່ຍ ິງມີການສຶກສາຂ້ັນມັດຖະຍົມ. ຄວາມເປັນເອກະ 
ລາດຂອງແມ່ຍີງ ມີ 3 ປະການ: ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງຕໍ່ ການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບຕົນເອງ, 
ຄວາມເອກອ້າງຕົນເອງ ແລະ ຄຸ ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງຕົນເອງ - ແມ່ນຄວາມທ້າທາຍສໍາຄັນສໍາລັບແມ່ຍ ິງໃນ 
ສປປ ລາວ. ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນພ້ືນທີ່ຂອງແຜນງານ ER-P ມີ: ບົດບາດຍີງ-ຊາຍ, ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບຂອງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຖກືກໍານົດຕາມປະເພນີ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາຕ່າງໆ. ສະຖານະພາບ 
ແລະ ຕໍາແໜ່ງອັນຕ່ໍາຕ້ອຍ ຂອງແມ່ຍິງໃນຫລາຍຊົນເຜ່ົາ ເປັນສ່ິງກີດກັ້ນໂອກາດຂອງແມ່ຍິງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສິດຂອງເຂົາ 
ເຈ້ົາ. ສະນ້ັນ ເມື່ອເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມດ້ອຍໂອກາດປະເສີນໜ້າກັບທຸກຍາກຫຼາຍເທົ່າໃດ, ເຂົາເຈ້ົາກໍຍ່ິງມີຄວາມທຸກ
ຍາກຫຼາຍຍ່ິງຂ້ຶນ. ດັດສະນີດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອັນດັບທາງດ້ານສັງຄົມ (SIGI) ຂອງ    ສປປ ລາວ ໄດ້ຄະ 
ແນນ 0,1445 ໃນປີ 2014 ເຊ່ິງຈັດ ຢູ່ໃນປະເພດປານກາງ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ຍ ິງຊົນເຜ່ົາໃນເຂດພູດອຍຂາດຄວາມ
ສາມາດດ້ານພາສາລາວ, ສ່ິງນ້ີ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂ້ົາເຖິງ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານຂອງທາງການ. ຈໍາ
ນວນແມ່ ຍ ິງທີ່ບ່ໍຈົບການສຶກສາຂ້ັນປະຖົມ ມີຕົວເລກຫຼາຍກວ່າ 3 ເທ່ົາຂອງຈໍານວນແມ່ຍິງ ທ່ີໄດ້ຮັບການສຶກສາ 
ທີ່ສູງກວ່າ. 

ລັດຖະບານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການແຫງ່ຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ເຊ່ີງມຫີ້ອງການ 
ສາຂາຢູ່ໃນທຸກອົງການຈັດຕ້ັງຂອງລັດ ໃນທຸກລະດັບ, ລວມທັງພາຍໃນ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ 
ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ (PAFO) ແລະ ຫອ້ງການ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເມືອງ (DAFO) ແລະ ໄດ້ຮັບ
ໜ້າທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ດໍາເນີນວຽກງານກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍີງ-ຊາຍ.  

ແຜນການດາໍເນີນງານບົດບາດ ຍີງ-ຊາຍ (GAP) 

ແຜນການດໍາເນີນງານບົດບາດ ຍີງ-ຊາຍ (GAP) ແມ່ນພ້ືນຖານໃຫແ້ກ່ການປະຕິບັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງ SESA. 
ແຜນການດໍາເນີນງານ (GAP) ກໍານົດຂອບເຂດການດໍາເນີນວຽກງານບົດບາດ ຍີງ-ຊາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ລວມເອົາ ບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດເຂ້ົາໃນ ແຜນງານ ER ເພື່ອເພ່ີມພູນຜົນປະໂຫຍດ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ 
ການພັດທະນາ ຮ່ວມກັນ.  



 

 
 

ໂຄງການ ມີຈຸດປະສົງສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງ ສປປ 
ລາວ ໃຫ້ສໍາເລັດ ໂດຍຜ່ານ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພູມີທັດປ່າໄມ ້ແບບຍືນຍົງ.  

ສະນ້ັນ, ເປ້ົາໝາຍຫລັກຂອງ GAP ແມ່ນຕັດສິນໃຈວ່າ ເຮັດແນວໃດ ໂຄງການສາມາດຕອບສະໜອງ ຢ່າງສະເໝີ
ພາບ ຕ່ໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃນເລ່ືອງການການສູນເສຍ
ປ່າໄມ້, ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ມາດຕະການບັນເທົ່າຜົນກະທົບ ທີ່ໄດ້ສະເໜີ.  ລະບຸ ບັນຫາ ຫລັກຂອງ 
ບົດບາດ ຍີງ-ຊາຍ, ປັດໃຈຂອງທຸກບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ຕົວການປ່ຽນແປງ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການໃນ
ລັກສະນະຍືນຍົງ ແລະ ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນບັນດາກິດຈະກໍາ ທີ່ສະເໜີ. ແຜນການດໍາເນີນງານ ໄດ້ບັນຈຸເອົາຜົນ
ໄດ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 

ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ 

ສໍາລັບແຕ່ລະລາຍການ ຂອງ 18 ລາຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທາງຍຸດທະສາດ, ໂຄງການໄດ້ລະບຸຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ໂອກາດ ຕ່າງໆ ແລ້ວ.  ນອກຈາກນ້ີ, ຍັງໄດ້ປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ່ໍກັບການເພີ່ມ
ພູນເກັບສະສົມກາກບອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍປ່າໄມ້, ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້,  ບາດກ້າວຕ່າງໆສໍາລັບການ
ເພ່ີມພູນ ແລະ ບັນເທົາຜົນກະທົບ. ໂຄງການຈະແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໂດຍຜ່ານກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ. 

ການບລໍຫິານ 

ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການ (GFLL)  ໂດຍຜ່ານ 
ກົນໄກ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ການເບີກຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານຈະຈ່າຍເຂົ້າ ບັນຊີ ກອງທຶນ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ 
(NR+F) ເຊ່ິງ ກົມປ່າໄມ້/ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ ້ ຈະເປັນຜູ້ເປີດບັນຊີ. ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ຄະນະ
ສະເພາະກິດ ເຣດ+ ແຫ່ງຊາດ (NRTF) ເຊ່ີງແມ່ນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນເຈ້ົາພາບ, ຈະເຂົ້າຮ່ວມ 
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ GFLL, ຕັດສິນໃຈ, ສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ກວດກາຕິດຕາມ ລວມທັງການ 
ວັດແທກ, ການລາຍງານ ແລະ ການຢ້ັງຢືນ. 

ເອກະສານຄົບຊຸດ ຂອງ ໂຄງການ GFLL ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ແກ້ໄຂການປົກປ້ອງ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິ 
ບັດໂຄງການ, ບັນດາເອກະສານປະກອບມີ: ເອກະສານ ຊຸດທ ີI - ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສ່ິງ ແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ (SESA); ເອກະສານ ຊຸດທີ II - ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສິ ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
(ESMF); ເອກະສານ ຊຸດທີ III - ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍກຸ່ມຊົນເຜົາ (EGPF); ເອກະສານ ຊຸດທ ີIV - ກອບ
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍດ້ານການດໍານເນີນງານ/ການປຶກສາຫາລື (PF); ເອກະສານ ຊຸດທີ V - ກອບນະໂຍບາຍວ່າ
ດ້ວຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RPF);  ເອກະສານ ຊຸດທ ີVI - ຄູ່ມືດ້ານເຕັກນິກ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແບບມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມ, ຄູ່ມື PSFM - ຄູ່ມືການດໍາ ເນີນງານສໍາລັບປ່າຜະລິດ, VFMG - ຄູ່ມືການແນະນໍາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານປ່າໄມ້ບ້ານ; ເອກະສານ ຊຸດທີ VII - ຄູ່ມກືານຄຸ້ມຄອງການເງີນ; ເອກະສານຊຸດທີ 
VIII - ຄູ່ມືການ ຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ.  

ໂຄງການໄດ້ກະກຽມເອກະສານ SESA ເປັນພາສາລາວ; ເອກະສານທັງສອງສະບັບ (ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ) ຈະ
ຖືກເປີດເຜີຍລົງໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ເຣດ+ ແລະ ມີໄວ້ໃນຫ້ອງການຂອງ 6 ແຂວງ. 


