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ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ-ພາກເອກະຊົນ ໃນພູມທັີດປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ຄຳນຳ

ການພິວົພິນັຮັ� ວມມລ່ະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່້� ເພິິ� ງພິາອາໄສປ� າໄມ � ແລະ ທຸີ່ລະກດິຂອງພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົແມ� ນການປະກອບັສ� ວນເຂົ �າໃນການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ � ແລະ ເພິ່� ອການດຳາລງົ
ຊ້ຳວ້ດິແບັບັຍນ່ຍງົ. ການຮັ� ວມມເ່ຫ້ື ົ� ານ້ � ຍງັເປນັສ� ວນສຳາຄ້ນັໃນໂຄ້ງການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ � 

 

ທີ່້� ຂບັັເຄ້່� ອນດ �ວຍການຜີະລດິພິາຍໃຕ້ � REDD+ ຜີ� ານການຮັ� ວມມກ່ບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ - 
ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ຫ້ື ່ໂຄ້ງການຟຼໍຳືລດ້ (FLOURISH). 

ໂຄ້ງການຟຼໍຳືລດ້ (FLOURISH) ເປນັໂຄ້ງການລເິລ້� ມດ �ານພິ່ �ນທີ່້� ປ� າໄມ �ຕ້ະຫ້ືອດເວລາ 4 ປ ້
ທີ່້� ມນ້ະວດັຕ້ະກຳາດ �ວຍການນຳາໃຊ້ຳ �ກຳາລງັການຕ້ະຫ້ືາດຮັ� ວມກບັັປ� າໄມ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ເພິ່� ອຕ້ຳ� ສູ �ກບັັ
ການປ� ຽນແປງສະພິາບັອາກາດ, ການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍປ� າໄມ �ທີ່້� ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ ແລະ ການປບັັປຸງຊ້ຳວ້ດິການ
ເປນັຢູ່� ຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່້� ອາໄສຢູ່� ພິ່ �ນທີ່້� ປ� າໄມ �. ອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ໄດ �ລເິລ້� ມໂຄ້ງ
ການຟຼໍຳືລດ້ (FLOURISH) ໃນລາວ, ໄທີ່ ແລະ ຫ້ວຽດນາມໃນປ ້2018. 

ການສ �າງ ແລະ ການຮັກັສາການຮັ� ວມມ ່ຕ້ �ອງໃຊ້ຳ �ຄ້ວາມພິະຍາຍາມ ແລະ ຄ້ວາມມຸ� ງໝັ �ນ. 
ແຕ້� ການຮັ� ວມມເ່ຫ້ື ົ� ານ້ � ຈັຳາເປນັຕ້ �ອງໄດ �ເລ້� ມຈັາກຂຳ �ຕ້ກົລງົທີ່້� ຍຸຕ້ທິີ່ຳາ ແລະ ມຄ້້ວາມເປນັທີ່ຳາ. 
ອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ມຸ� ງໝັ �ນໃນການສ �າງການຮັ� ວມມລ່ະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ
ກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ ທີ່້� ຈັະໃຫ້ �ຜີນົປະໂຫ້ຍດກບັັທຸີ່ກຝ່� າຍ, ລວມທີ່ງັປ� າໄມ �. 

ຄ້ຳາແນະນຳາແຕ້� ລະຂັ �ນຕ້ອນສຳາລບັັຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມ ເປນັສ� ວນໜ້ຶ� ງໃນຄ້ວາມມຸ� ງ
ໝັ �ນດັ� ງກ� າວ. ໂດຍມເ້ປົ �າໝາຍໃນນາມຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມຂອງອງົການລຄ້້ອບັ 
(RECOFTC) ໃນ ສປປ ລາວ ເຊ້ຳິ� ງຈັະກາຍເປນັຜູີ �ນຳາພິາຂະບັວນການພິດັທີ່ະນາຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ການຮັ� ວມມຂ່ອງພິາກເອກະຊ້ຳນົຜີ� ານໂຄ້ງການຟືຼໍຳລດ້ (FLOURISH) ຄູ້� ມ ່
ສະບັບັັນ້ � ສະທີ່ �ອນໃຫ້ �ເຫ້ນັເຖ້ງິປະສບົັການທີ່້� ມຫ້້ືາຍກວ� າ 30 ປ ້ຂອງອງົການ 
RECOFTC ໃນການເສມ້ສ �າງຄ້ວາມອາດສາມາດໃນວຽກງານປ� າໄມ �ບັ �ານ ໃນພິາກພິ່ �ນ
ອາຊ້ຳ-້ປາຊ້ຳຟ້ຼໍກິ. ຄູ້� ມສ່ະບັບັັນ້ �ມຸ� ງເນັ �ນທີ່້�  ສປປ ລາວ, ໂດຍອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) 
ໄດ �ສົ� ງເສມ້ການຮັ� ວມມລ່ະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົມາດນົກວ� າສບິັປ ້ແຕ້�
ບັດົຮັຽນທີ່້� ໄດ �ຮັບັັນັ �ນ ແມ� ນສາມາດນຳາໃຊ້ຳ �ໄດ �ທີ່ົ� ວພິາກພິ່ �ນ.

ປະຊ້ຳາກອນເກອ່ບັ 1.6 ຕ້່ �ຄ້ນົທີ່ົ� ວໂລກ ແລະ ຫ້ືາຍກວ� າ 450 ລ �ານຄ້ນົໃນພິາກພິ່ �ນອາຊ້ຳ-້
ປາຊ້ຳຟ້ຼໍກິລ �ວນແຕ້� ເພິິ� ງພິາປ� າໄມ �ເພິ່� ອການດຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ. ບັຳ� ມອ້ງົການຈັດັຕ້ັ �ງ ຫ້ື ່ແນວທີ່າງດຽວທີ່້�

ຈັະປະສບົັຄ້ວາມສຳາເລດັໃນການສ �າງຄ້ວາມໝັ �ນໃຈັວ� າ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ປ� າໄມ � ຈັະມຄ້້ວາມ
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ເຕ້ບ້ັໂຕ້ໄດ �. ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງໃດໜ້ຶ� ງ ບັຳ� ສາມາດຈັດັຫ້າທີ່າງອອກທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍດັ� ງທີ່້� ໂລກຕ້ �ອງການ 
ເພິ່� ອການບັນັເທີ່າົ ແລະ ການປບັັຕ້ວົໃຫ້ �ເຂົ �າກບັັການປ� ຽນແປງດນິຟຼໍ �າອາກາດ, ປ� ຽນຂຳ �ຂດັແຍ� ງ
ມາເປນັການເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ, ພິ �ອມກນັຂ �າມຜີ� ານຄ້ວາມທຸີ່ກຍາກ ແລະ ຄ້ວາມບັຳ� ໝັ �ນຄ້ງົ
ດ �ານສະບັຽງອາຫ້ານ, ບັນັລຸຄ້ວາມເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັທີ່າງເພິດ ແລະ ການຢູ່� ຮັ� ວມກນັທີ່າງສງັຄ້ມົ, 
ປກົປ�ອງຄ້ວາມຫື້າກຫ້ືາຍທີ່າງຊ້ຳວ້ະນາໆພິນັຂອງໂລກ ແລະ ພິດັທີ່ະນາຄ້ວາມເປນັຢູ່�  ແລະ 
ເສດຖ້ະກດິຢ່� າງຍນ່ຍງົ. 

ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ລດັຖ້ະບັານ, ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ຈັຳາເປນັຕ້ �ອງ
ໄດ �ເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ ເພິ່� ອມຸ� ງເນັ �ນຄ້ວາມກ �າວໜ້�າ ແລະການເຕ້ບ້ັໂຕ້ຂອງປ� າໄມ � ແລະ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ
ເສດຖ້ະກດ້ທີ່້� ຍນ່ຍງົ ແລະ ໂລກທີ່້� ປາສະຈັາກໄພິຄຸ້ກຄ້າມຂອງການປ� ຽນແປງສະພິາບັອາກາດ. 

ອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC), ພິວກເຮັາົຊ້ຳ� ວຍສົ� ງເສມ້ການຮັ� ວມມຂ່ອງພິາກເອກະຊ້ຳນົ 
ກບັັຜູີ �ທີ່້� ໜ້ �າເຊ້ຳ່� ອໝັ �ນໃນອະນາຄ້ດົ ກຳ� ຄ້ຜູ່ີ �ຄ້ນົດຳາລງົຊ້ຳ້ວິດິດ �ວຍຄ້ວາມເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັ ແລະ ມ້
ຄ້ວາມຍນ່ຍງົທີ່ງັພິາຍໃນ ແລະ ອ �ອມຂ �າງປ� າໄມ �ທີ່້� ແຂງແຮັງ ແລະ ທີ່ນົທີ່ານ. ດ �ວຍການເຮັດັ
ວຽກຮັ� ວມກນັ, ພິວກເຮັາົຄ້າດຫ້ວງັວ� າຈັະບັນັລຸເປົ �າໝາຍຂອງແຜີນຍຸດທີ່ະສາດປ ້2018-
2023 , ເຊ້ຳິ� ງສອດຄ້� ອງກບັັເປົ �າໝາຍຂອງວາລະການພິດັທີ່ະນາແບັບັຍນ່ຍງົຂອງອງົການ
ສະຫ້ະປະຊ້ຳາຊ້ຳາດປ ້2030 ແລະ ຂຳ �ຕ້ກົລງົປາຣີວ້� າດ �ວຍການປ� ຽນແປງສະພິາບັພູິມອາກາດ. 

ການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງພິວກເຮັາົກບັັທຸີ່ລະກດິແມ� ນຢູ່� ພິາຍໃຕ້ �ມາດຕ້ະຖ້ານດ �ານ
ສິ� ງແວດລ �ອມ, ສງັຄ້ມົ ແລະ ການປກົຄ້ອງ ແລະ ຫ້ືກັການກ� ຽວກບັັຄ້ວາມກ� ຽວຂ �ອງ, 
ກດິຈັະກຳາທີ່້� ນຳາສະເໜ້ເ້ພິ້� ມເຕ້ມ້, ການພິດັທີ່ະນາ ແລະ ຄ້ວາມສ� ຽງ. ພິວກເຮັາົໄດ �ທີ່ຳາການ
ປະເມນ້ ແລະ ຫຸື້ດຄ້ວາມສ� ຽງທີ່ງັໝດົທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັການຮັ� ວມມ,່ ລວມເຖ້ງິການເງນິ, 
ຊ້ຳ່� ສຽງ ແລະ ຄ້ວາມອາດສາມາດຂອງສະຖ້າບັນັ, ການຮັ� ວມມພ່ິາກເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ
ປ� າໄມ �ຂອງພິວກເຮັາົ. 

ເມ່� ອມກ້ານຊຸ້ຳກຍູ � ການຮັ� ວມມ,່ ຕ້າມທີ່້� ກ� າວໄວ �ໃນຄູ້� ມເ່ຫ້ື ັ �ມນ້ �, ພິວກເຮັາົຕ້ �ອງໝັ �ນໃຈັວ� າ
ຂະບັວນການທີ່ງັໝດົແມ� ນໄດ �ຮັບັັຄ້ວາມເຄ້າົລບົັ ແລະ ທຸີ່ກຝ່� າຍໄດ �ຮັບັັຂຳ �ມູນເພິ່� ອໃຫ້ �ທຸີ່ກຝ່� າຍ 
ໄດ �ພິຈິັາລະນາ ໃຫ້ �ມກ້ານເຫ້ນັດເ້ຫ້ນັພິ �ອມ ໂດຍຮັບັັຮູັ �ຂຳ �ມູນລ� ວງໜ້�າ (FPIC). ວທິີ່ກ້ານນ້ �

ເປນັການສ �າງຄ້ວາມເຂັ �ມແຂງໃຫ້ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ, ທີ່ງັຕ້ອບັສະໜ້ອງຕ້ຳ� ຄ້ວາມປາດຖ້ະໜ້າຂອງພິວກ
ເຂາົ, ຫຸື້ດຜີ� ອນຄ້ວາມຂດັແຍ� ງ, ເຄ້າົລບົັບັດົບັາດໃນການຕ້ດັສນິໃຈັທີ່້� ຖ້ກ່ຕ້ �ອງ, ສົ� ງເສມ້ການ
ນຳາໃຊ້ຳ �ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່ຳາມະຊ້ຳາດແບັບັຍນ່ຍງົ ແລະ ສົ� ງເສມ້ຄ້ວາມເປນັເຈັົ �າໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ. 

ເດວດິ ແກ໊ນຊ້ຳ ໌
ຜູີ �ອຳານວຍການບັຳລຫິ້ານ 
ອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC)
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ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ-ພາກເອກະຊົນ ໃນພູມທັີດປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ຄຳຂໍ້ອຳບໃຈ

ຄູ້� ມສ່ະບັບັັນ້ �ສະທີ່ �ອນໃຫ້ �ເຫ້ນັເຖ້ງິປະສບົັການຂອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ໃນການ
ສົ� ງເສມ້ການຮັ� ວມມຂ່ອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະທີ່ດົສະວດັ
ຜີ� ານມາ.  ແຜີນງານດັ� ງກ� າວໄດ �ລເິລ້� ມພິາຍໃຕ້ �ໂຄ້ງການຜີະລດິຂຳ �ມູນຂ� າວສານປ� າໄມ � ແລະ 
ການເປນັເຈັົ �າຂອງໂດຍປະຊ້ຳາຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນໃນໂຄ້ງການປ� ຽນແປງຢ່� າງໄວວາຂອງໂລກ 
(2011–2015) ແລະ ໂຄ້ງການປ� າໄມ � ແລະ ການຄ້ �າໄມ � ໃນອາຊ້ຳ ້ແບັບັມຄ້້ວາມຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັ
ໄລຍະ 3 (2016–2018) ຫ້ື ່ເອ້ �ນວ� າ RAFT III. ດ �ວຍວໄິສທີ່ດັໃນການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັ
ປ� າໄມ �ໃຫ້ �ຂະຫ້ຍາຍກວ �າງອອກກວ� າເກົ� າ, ໂຄ້ງການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �ທີ່້� ຂບັັເຄ້່� ອນດ �ວຍການ
ຜີະລດິພິາຍໃຕ້ � REDD+ ຜີ� ານພິາກເອກະຊ້ຳນົ - ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ (ໂຄ້ງການ FLOURISH) 
2018–2022 ຈັະດຳາເນນ້ການສູ� ຄ້ວາມສຳາເລດັ ດ �ວຍການຈັດັທີ່ຳາເອກະສານ ແລະ ປບັັປຸງ
ວທິີ່ກ້ານນິ �.

ທີ່� ານ ຈັາຍ ແສນຄ້ຳາມຸງຄຸ້ນ, ຈັ� າງ ທຸີ່ ຮັ� ວາງ ແລະ ມາຕ້ນິ ກຣີາຍແມນັສ ໌ປະຈັຳາອງົການ 
ລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ເປນັຜູີ �ຂຽນ ແລະ ຮັຽບັຮັຽງຄູ້� ມເ່ຫ້ື ັ �ມນ້ �.

ໃນນາມຜູີ �ຂຽນຂຳສະແດງຄ້ວາມຂອບັໃຈັມາຍງັເພິ່� ອນຮັ� ວມງານຈັາກອງົການລຄ້້ອບັ 
(RECOFTC) ແລະ ຄູ້� ຮັ� ວມງານຂອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ທຸີ່ກທີ່� ານ ທີ່້� ໄດ �
ເຂົ �າຮັ� ວມທີ່ງັສາມໂຄ້ງການນ້ � ແລະ ມສ້� ວນຮັ� ວມໃນໂຄ້ງການທີ່ດົລອງ ແລະ ການພິດັທີ່ະນາ
ວທິີ່ກ້ານນ້ �. 

ກະຊ້ຳວງສິ� ງແວດລ �ອມ, ອະນຸລກັທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ ແລະ ຄ້ວາມປອດໄພິດ �ານນວິເຄື້ຍ, ຂອງ
ສະຫ້ະພິນັເຢ່ຍລະມນັ, ເຊ້ຳິ� ງເປນັຜູີ �ໃຫ້ �ທີ່ນຶແກ� ໂຄ້ງການຟຼໍຳືລດ້ (FLOURISH) ຜີ� ານແຜີນ
ງານຄຸ້ �ມຄ້ອງສະພິາບັດນິຟຼໍ �າອາກາດສາກນົ, ເຊ້ຳິ� ງຊ້ຳ� ວຍສະໜ້ບັັສະໜ້ນູໃນການຜີະລດິ
ເອກະສານສະບັບັັນ້ �. 
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ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ-ພາກເອກະຊົນ ໃນພູມທັີດປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ບົດນຳ

ຄູ້� ມເ່ຫ້ື ັ �ມນ້ � ຊ້ຳ� ວຍໃຫ້ �ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານ ສາມາດຊຸ້ຳກຍູ � ແລະ ໃຫ້ �ການອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ
ຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມມເ່ພິ່� ອການຄ້ �າຂາຍຜີະລດິຕ້ະພິນັຈັາກປ� າໄມ � ແລະ/ຫ້ື ່ບັຳລກິານແບັບັຍນ່
ຍງົ ໃນສະພິາບັຂອງການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �. ການຮັ� ວມມເ່ຫ້ື ົ� ານ້ � ມຄ້້ວາມກ� ຽວຂ �ອງກບັັ
ຫ້ືາຍຝ່� າຍ, ແຕ້� ຂຳ �ຕ້ກົລງົຫ້ືກັຍງັແມ� ນ ລະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ດຳາເນນ້
ງານພິາຍໃນ ຫ້ື ່ບັຳລເິວນອ �ອມຮັອບັປ� າໄມ �.  

ການສ �າງຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມມ ່ເປນັໝາກຫ້ວົໃຈັສຳາຄ້ນັຂອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) 
ການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �ທີ່້� ຂບັັເຄ້່� ອນດ �ວຍການຜີະລດິພິາຍໃຕ້ � REDD+ ໂດຍການຮັ� ວມມ ່
ລະຫ້ວ� າງພິາກເອກະຊ້ຳນົ - ແລະຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ (ໂຄ້ງການ FLOURISH) 2018–2022 ໃນ ສ 
ປປ ລາວ, ໄທີ່ ແລະ ຫ້ວຽດນາມ.  

ຫ້ືກັການຫ້ກົປະການທີ່້� ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູພິາລະກດິຂອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ໃນ
ການເສມ້ສ �າງບັດົບັາດຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ໃນຂະບັວນການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �: (i) ການ
ຄຸ້ �ມຄ້ອງແບັບັປບັັໂຕ້ໄດ � ແລະ ການຮັຽນຮູັ �, (ii) ການມຊ້້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່້� ມຄຸ້້ນນະພິາບັ, (iii) 
ການຄ້ອບັຄ້ອງ ທີ່້� ຊ້ຳດັເຈັນ ແລະ ສດິທີ່ ິທີ່້� ໝັ �ນຄ້ງົ, (iv) ການປກົຄ້ອງທີ່້� ມປ້ະສດິທີ່ພິິາບັ 
ແລະ ການມສ້� ວນຮັ� ວມ, (v) ຕ້ອບັສະໜ້ອງຕ້ຳ� ຄ້ວາມຕ້ �ອງການ ແລະ ຜີນົປະໂຫ້ຍດຂອງຜູີ �ມ້
ສ� ວນກ� ຽວຂ �ອງ ແລະ (vi) ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູນະໂຍບັາຍ ແລະ ລະບັຽບັການຕ້� າງໆ. ສຳາລບັັ
ຂຳ �ມູນເພິ້� ມເຕ້ມ້ກ� ຽວກບັັຫ້ືກັການຫ້ກົປະການ, ກະລຸນາອ� ານທີ່້� ເອກະສານສິ� ງພິມິຂອງ 
ອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ການປ� ຽນແປງຄ້ວາມມຸ� ງໝັ �ນຂອງໂລກ ສູ� ການດຳາເນນ້ງານ
ເພິ່� ອການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �ໃຫ້ �ປະສບົັຄ້ວາມສຳາເລດັ: ບັດົຮັຽນຈັາກອ� າງນຳ �າອງິທີ່າງພິາກ
ເໜ້ອ່ຂອງປະເທີ່ດໄທີ່. 

ກ່່ຽວກັ່ບກ່ານຟ້ື້�ນຟູື້ພູູມີທັີັດປ່່າໄມີ ້

ການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �ແມ� ນມຫ້້ືາຍນຍິາມ. ຄູ້� ມເ່ຫ້ື ັ �ມນ້ �ມກ້ານນຳາໃຊ້ຳ �ນຍິາມຈັາກ ການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍ
ພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �ເຊ້ຳິ� ງເປນັຄູ້� ມອ່ງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC): “ຂະບັວນການເຮັດັວຽກທີ່້� ນຳາ
ເອາົຜູີ �ຄ້ນົມາລວມຕ້ວົກນັ ເພິ່� ອລະບຸັ, ເຈັລະຈັາ ແລະ ດຳາເນນ້ການຕ້າມວທິີ່ກ້ານປະຕ້ບິັດັທີ່້�

ເປນັການຄ້ນ່ຄ້ວາມສມົດູນທີ່້� ເໝາະສມົຂອງຜີນົປະໂຫ້ຍດທີ່າງນເິວດວທິີ່ະຍາ, ສງັຄ້ມົ ແລະ 
ເສດຖ້ະກດິຂອງປ� າໄມ � ແລະ ຕ້ົ �ນໄມ � ພິາຍໃຕ້ �ຮູັບັແບັບັການນຳາໃຊ້ຳ �ທີ່້� ດນິໃຫ້ �ກວ �າງຂວາງຂຶ �ນ”. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837718317952?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837718317952?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837718317952?via%3Dihub
https://www.recoftc.org/flr-guide-southeast-asia/
https://www.recoftc.org/flr-guide-southeast-asia/
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ການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �ກ� ຽວຂ �ອງກບັັຜູີ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຕ້� າງໆ, ລວມທີ່ງັລດັຖ້ະບັານຂັ �ນ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ບັຳລສິດັພິາກເອກະຊ້ຳນົ, ສະຖ້າບັນັຄ້ົ �ນຄ້ວ �າ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງ
ທີ່າງສງັຄ້ມົ, ເພິ່� ອກຳານດົ ແລະ ແກ �ໄຂສາເຫ້ດຕ້ົ �ນຕ້ຳຂອງການທີ່ຳາລາຍປ� າໄມ � ແລະ ເຮັດັໃຫ້ �
ປ� າໄມ �ເສ່� ອມໂຊ້ຳມ. 

ແນ� ນອນວ� າຜູີ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຫ້ືາຍຝ່� າຍລ �ວນແຕ້� ມວ້ໄິສທີ່ດັ ແລະ ຄ້ວາມສນົໃຈັທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງ
ກນັ. ການຫ້າຂຳ �ຕ້ກົລງົຮັ� ວມກນັ ເປນັສິ� ງຈັຳາເປນັສຳາລບັັວຽກງານການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພິ່ �ນທີ່້� ປ� າໄມ � ໃຫ້ �
ປະສບົັຄ້ວາມສຳາເລດັ. ເພິ່� ອເຮັດັໃຫ້ �ບັນັລຸຂຳ �ຕ້ກົລງົລະຫ້ວ� າງຜູີ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງແຕ້� ລະຝ່� າຍ, 
ຕ້ �ອງມກ້ານກະກຽມຄ້ວາມພິ �ອມ ແລະການຕ້ດິຕ້າມບັນັດາໜ້�າວຽກ, ລວມເຖ້ງິການກຳ� ສ �າງ
ພິ່ �ນຖ້ານທີ່້� ສາມາດປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັຜີນົປະໂຫ້ຍດ ແລະ ວາງເປົ �າໝາຍຮັ� ວມກນັໄດ �. 

ກ່ານຮ່່ວມີມີລືະຫວ່າງຊຸຸມີຊົຸນທ້ັອງຖ່ິ່�ນ ກັ່ບພູາກ່ເອກ່ະຊົຸນ

ໃນພິ່ �ນທີ່້� ຫ້ືາຍແຫ້� ງ, ຕ້ວົສະແດງຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ ແມ� ນຂຶ �ນຢູ່� ກບັັກດິຈັະກຳາອ່� ນ  ດ �ານການຄ້ �າ
ເຊ້ຳິ� ງມຄ້້ວາມສຳາພິນັທີ່້� ບັຳ� ມປ້ະສດິທີ່ພິິາບັ ຫ້ື ່ບັຳ� ເປນັໄປຕ້າມເງ ່�ອນໄຂທີ່້� ກຳານດົໄວ �. ຂຳ �ກຳານດົ 
ແລະ ຄ້ວາມຕ້ �ອງການທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ ເຊ້ຳັ� ນ ຄຸ້ນນະພິາບັ ແລະ ປະລມິານຂອງຜີະລດິຕ້ະພິນັ 
ແລະ ລາຄ້າທີ່້� ຍຸຕ້ທິີ່ຳາ, ອາດຈັະບັຳ� ໄດ �ຮັບັັການສ່� ສານ ຫື້ ່ຈັດັການທີ່້� ດໄ້ດ �, ເຊ້ຳິ� ງສົ� ງຜີນົໃຫ້ �ຕ້� ອງ
ໂສ �ການຕ້ອບັສະໜ້ອງທີ່້� ໄຮັ �ປະສດິທີ່ພິິາບັ. ສິ� ງນ້ �ສາມາດນຳາໄປສູ� ການສູນເສຍທີ່ງັສອງຝ່� າຍ 
ເນ່� ອງຈັາກຕ້ົ �ນທີ່ນຶການຂນົສົ� ງທີ່້� ສູງ, ການເກບັັກ� ຽວທີ່້� ບັຳ� ຍນ່ຍງົ ຫ້ື ່ແມ� ນແຕ້� ຜີນົຜີະລດິເກດ້
ຄ້ວາມເສຍຫ້າຍ. ການເຂົ �າເຖ້ງິການຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ � ແລະ ສດິທີ່າງການຄ້ �າ ເປນັສິ� ງສຳາຄ້ນັ
ສຳາລບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໃນການສ �າງຊ້ຳວ້ດິການເປນັຢູ່� ໃຫ້ �ດຂ້ຶ �ນ.

ວທິີ່ກ້ານໜ້ຶ� ງໃນການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �ນັ �ນກຳຄ້ ່ການສົ� ງເສມ້ ແລະ ບັນັລຸການຮັ� ວມມທ່ີ່າງ
ທຸີ່ລະກດິລະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ ສຳາລບັັຜີະລດິຕ້ະພິນັ ຫ້ື ່ການ
ບັຳລກິານທີ່້� ຊ້ຳ� ວຍເພິ້� ມໃນການພິດັທີ່ະນາຊ້ຳວ້ດິການເປນັຢູ່� ຢ່� າງຍນ່ຍງົ ແລະ ຍງັຂຶ �ນຢູ່� ກບັັການ
ຄຸ້ �ມຄ້ອງປ� າໄມ �ທີ່້� ມສ້ກັກາຍະພິາບັໃນທີ່າງເສດຖ້ະກດິນຳາອກ້.

ແມີນ່ໃຜຄວນເຂ້ົ້�າຮ່່ວມີໃນຂ້ົ້ຕົົກ່ລົງຂົ້ອງກ່ານຮ່່ວມີມືີ? 

ເພິ່� ອຂະຫ້ຍາຍການຮັ� ວມມ,່ ແຕ້� ລະຝ່� າຍ (ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ບັຳລສິດັເອກະຊ້ຳນົ) ຕ້ �ອງ
ສະແດງຄ້ວາມສນົໃຈັ, ຄ້ວາມຕ້ �ອງການ ແລະ ຮັ� ວມກນັປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັວທິີ່ກ້ານເພິ່� ອ
ຕ້ອບັສະໜ້ອງການຮັ� ວມມດ່ັ� ງກ� າວ. ຂຳ �ສະຫ້ືຸບັຂອງພິວກເຂາົເຫ້ື ົ� ານັ �ນຈັະກາຍເປນັຂຳ �ຕ້ກົລງົ, 
ທີ່ງັຖ້ກ່ບັນັທີ່ກຶໄວ �ໃນເອກະສານທີ່້� ມກ້ານລງົລາຍເຊ້ຳນັລະອຽດ. ອກ້ຢ່� າງໜ້ຶ� ງ, ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັຕ້ວົ
ຈັງິແຕ້� ລະຄ້ນົຕ້ �ອງກ �າວອອກຈັາກຂັ �ນຕ້ອນຂຳ �ຕ້ກົລງົນັ �ນ ໂດຍຮູັ �ສກຶຄ້ກ່ບັັເປນັຜູີ �ຊ້ຳະນະ. 

ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນສ� ວນໃຫ້ຍ� ຕ້ �ອງການຄ້ວາມຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ ເພິ່� ອບັນັລຸຂຳ �ຕ້ກົລງົໃນການຮັ� ວມມທ່ີ່້�



ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ-ພາກເອກະຊົນ ໃນພູມທັີດປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ
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ດກ້ບັັບັຳລສິດັເອກະຊ້ຳນົ. ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນມກັມຂ້ຳ �ມູນ, ຄ້ວາມຮູັ � ຫ້ື ່ຄ້ວາມສາມາດອ່� ນໆໃນ
ປະລມິານທີ່້� ຈັຳາກດັ ໃນການເຂົ �າຮັ� ວມ ເຊ້ຳິ� ງເຮັດັໃຫ້ �ພິວກເຂາົຕ້ກົໃນທີ່� າເສຍປຽບັໃນການເຮັດັ
ວຽກກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ. ນອກຈັາກນ້ �, ການຂາດຄ້ວາມເຂົ �າໃຈັກ� ຽວກບັັຄ້ວາມມຸ� ງໝັ �ນ ແລະ 
ການປະຕ້ບິັດັຕ້າມຂຳ �ກຳານດົ ອາດກາຍເປນັສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍໃຫ້ �ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໃນການຮັ� ວມມກ່ບັັພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົ

ດັ� ງນັ �ນ ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກເປນັສິ� ງທີ່້� ຂາດບັຳ� ໄດ � ເພິ່� ອນຳາພິາໃນການປກຶສາຫ້າລ ່ ແລະ 
ການພິບົັປະລະຫ້ວ� າງສອງຝ່� າຍເພິ່� ອບັນັລຸການຮັ� ວມມທ່ີ່້� ດຕ້້ຳ� ກນັ. ໜ້� ວຍງານຂອງລດັໃນ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ ກຳແມ� ນພິາກສ� ວນທີ່້� ສຳາຄ້ນັໃນຂະບັວນການນ້ �ເຊ້ຳັ� ນ
ກນັ. ເຖ້ງິແມ� ນພິວກເຂາົຈັະບັຳ� ໄດ �ເປນັຝ່� າຍໃດໜ້ຶ� ງໃນການຮັ� ວມມ ່ຫ້ື ່ຂຳ �ຕ້ກົລງົທີ່າງທຸີ່ລະກດິ, 
ແຕ້� ການໃຫ້ �ຄ້ວາມຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ ແລະ ການຕ້ດິຕ້າມຜີນົ ແມ� ນມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັຢ່� າງຍິ� ງຕ້ຳ� ການສ �າງ 
ແລະ ຄ້ວາມຍນ່ຍງົຂອງການຮັ� ວມມ.່ ເຊ້ຳັ� ນ, ພິວກເຂາົສາມາດຈັດັຫ້າຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກໄດ �. ນອກຈັາກນ້ �, ພິວກເຂາົຍງັສາມາດຊ້ຳ� ວຍເຮັດັໃຫ້ �ຄູ້� ສນັຍາມຄ້້ວາມຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັຕ້ຳ�

ຂຳ �ຕ້ກົລງົຂອງພິວກເຂາົ. ມຫ້້ືາຍກຳລະນທ້ີ່້� ຂາດການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູຈັາກລດັຖ້ະບັານ ຫ້ື ່ການ
ເຫ້ນັດເ້ຫ້ນັພິ �ອມ ຊ້ຳຶ� ງມນັນຳາໄປສູ� ຄ້ວາມຫ້ື ົ �ມເຫ້ືວຂອງການຮັ� ວມມໃ່ນຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ 
- ພິາກເອກະຊ້ຳນົ.  

ໃນກຳລະນຢູ້່�  ສປປ ລາວ, ໜ້� ວຍງານລດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ຈັະຕ້ �ອງເປນັສ� ວນໜ້ຶ� ງຂອງບັາດກ �າວ 
ໃນການສ �າງຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມມຕ່້ັ �ງແຕ້� ຕ້ອນເລ້� ມຕ້ົ �ນ, ໂດຍມບ້ັດົບັາດທີ່້� ສອດຄ້� ອງກບັັ
ອຳານາດ ແລະ ແນວທີ່າງທີ່້� ເໝາະສມົຂອງຕ້ນົ. ໜ້� ວຍງານລດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນສາມາດໄດ �ຮັບັັແຮັງ
ຈັງູໃຈັໃນການຊ້ຳ� ວຍສ �າງແຮັງຜີກັດນັໃນການຮັ� ວມມ ່ແລະ ການມສ້� ວນຮັ� ວມຕ້ັ �ງແຕ້� ຕ້ອນ
ເລ້� ມຕ້ົ �ນ ເຊ້ຳິ� ງຈັະຊ້ຳ� ວຍເພິ້� ມຄ້ວາມໝັ �ນໃຈັໃນຄ້ວາມມຸ� ງໝັ �ນໄລຍະຍາວໄດ �. ໃນບັດົບັາດການ
ຄຸ້ �ມຄ້ອງ, ໜ້� ວຍງານລດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນສາມາດສົ� ງເສມ້ຂະບັວນການມສ້� ວນຮັ� ວມພິາຍໃນ
ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ, ໃຫ້ �ຂຳ �ມູນກ� ຽວກບັັກດົໝາຍ ແລະ ລະບັຽບັການທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ, ໃຫ້ �ຄ້ຳາແນະນຳາຕ້າມ
ຂອບັກດົໝາຍ ແລະ ຊ້ຳ� ວຍປະສານງານໃນແງ�ມຸມສະເພິາະຂອງຂຳ �ຕ້ກົລງົໃນການຮັ� ວມມ.່

ຮູັບັທີ່ ້1 ສະແດງໃຫ້ �ເຫ້ນັເຖ້ງິຄ້ວາມຮັ� ວມມທ່ີ່້� ດຕ້້ຳ� ກນັ. ໃນເປົ �າໝາຍນ້ �, ທຸີ່ກຝ່� າຍຈັະໄດ �ຮັບັັ
ຜີນົປະໂຫ້ຍດຈັາກການຮັ� ວມມກ່ນັ ພິາຍໃຕ້ �ຈັດຸປະສງົອນັດຽວກນັ. ໝາກຫ້ວົໃຈັຫ້ືກັຂອງ
ແຜີ� ນພິາບັດັ� ງກ� າວ ແລະ ຂະບັວນການນັ �ນກຳຄ້ ່ບັດົບັາດຂອງຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກໃນ
ການໃຫ້ �ຄ້ວາມຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ແກ� ຝ່� າຍຕ້� າງໆ ແລະ ຜູີ �ມບ້ັດົບັາດໃນການເສມ້ສ �າງຄ້ວາມຮັ� ວມມ.່ 
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ການພດັທະນາຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບຮູບແບບ
ທລຸະກິດທ່ີມປີະສດິທິພາບ ແລະ ມີ ສວ່ນຮ່ວມ
ຫາຼຍໆດ້ານ.  

ເຂ້ົາເຖິງລະບບົຕ່ອງໂສ້ການຕອບສະໜອງ

ການປບັປຸງລາຄາ

ເພີ່ມຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວ
ກັບໂອກາດທ່ີເສຍໄປ

ການແກ້ໄຂສດິໃນການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທ່ີມຢູ່ີ 
ສຳລັບການໃຊ້ງານທາງການຄ້າ

ພາກລັດໃນທ້ອງຖ່ິນ 
(ຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຂ້ັນເມືອງ, 
ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າປະຈຳເມອືງ)

ພາກເອກະຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ 
(ໂຮງເລ່ືອຍ, ໂຮງຊອຍ, ພ�ຄ້າ)

ຊມຸຊົນທ້ອງຖ່ິນ, ຊາວສວນ 
(ເຈ້ົາຂອງສວນ, ນກັທຸກລະກິດທ້ອງຖ່ີນ)

ພັດທະນາຂະບວນການທ່ີ
ໂປ່ງໃສໃນການຄ້າ ແລະ ການ
ລົງທຶນ

ເສມີສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ 
ກອນທຳມະຊາດຮ່ວມກັນ

ການລົງທຶນທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ

■ ການສື່ສານທ່ີມີປະສດິທິພາບ
■ ການສາ້ງມິດຕະພາບ
■ ການສາ້ງໃຫ້ມຄີວາມໂປ່ງໃສທ່ີດີຂ້ຶນ
■ ການຂ້າມຜ່ານທຸກອຸປະສກັ

ຮູູບທີີ 1. ແຜີນພິາບັ ຂອງການຮັ� ວມມລ່ະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ - ພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ຕ້� າງ
ຝ່� າຍ ຕ້� າງໄດ �ຮັບັັຜີນົປະໂຫ້ຍດ    

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ອົງການລີຄອບ, 2012.
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ທັັກ່ສະຂົ້ອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມີສະດວກ່ທີັ�ສະໜັບັສະໜູັນຂົ້ະບວນກ່ານຂ້ົ້ຕົົກ່ລົງກ່ານຮ່່ວມີມີື

ໂຄ້ງການຟືຼໍຳລດ້ (FLOURISH) ມຸ� ງເນັ �ນຄ້ວາມຮັ� ວມມລ່ະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ 
ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ກ� ຽວກບັັການຜີະລດິ ແລະ/ຫ້ື ່ຜີະລດິຕ້ະພິນັການຄ້ �າ ແລະ ການບັຳລກິານ. 
ການບັນັລຸຂຳ �ຕ້ກົລງົຜີ� ານເອກະສານທີ່້� ລງົນາມ, ຈັຳາເປນັຕ້ �ອງໄດ �ມກ້ານມສ້� ວນຮັ� ວມກບັັຫ້ືາຍ
ຝ່� າຍ. ດັ� ງທີ່້� ໄດ �ລະບຸັໄວ �, ການທີ່້� ມບຸ້ັກຄ້ນົທີ່້� ມທ້ີ່ກັສະ ເພິ່� ອເຮັດັໃຫ້ �ບັນັລຸເປົ �າໝາຍຂອງການ
ຮັ� ວມມທ່ີ່້� ດ ້ແລະ ການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �. 

ຕ້ຳ� ໄປນ້ �ຈັະໄດ �ອະທີ່ບິັາຍກ� ຽວກບັັທີ່ກັສະທີ່້� ສຳາຄ້ນັທີ່້� ສຸດບັາງປະການ ທີ່້� ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກຈັຳາເປນັຕ້ �ອງມເ້ພິ່� ອຊຸ້ຳກຍູ �ຂະບັວນການຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມມ.່

■	 ▪ຜູູ້້ອຳຳານວຍຄວາມສະດວກທັີ�ດີແມ່ນມີຄວາມເປ່ັນກາງດ້ານເນື�ອຳໃນ. ຄ້ວາມເປນັກາງ
ດ �ານເນ່ �ອໃນໝາຍເຖ້ງິ ການບັຳ� ເອາົຕ້ນົເອງ ໄປມບ້ັດົບັາດ ໃນບັນັຫ້າ ທີ່້� ກຳາລງັມກ້ານປກຶສາ
ຫ້າລ ່(ເປນັເປນັພິຽງແຕ້� ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ) ແລະ ບັຳ� ໄດ �ຮັບັັຜີນົປະໂຫ້ຍດໃດໆ
ຈັາກຄູ້� ການຮັ� ວມມ.່ ບັດົບັາດຫ້ືກັຂອງຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກແມ� ນຜູີ �ນຳາພິາ
ຂະບັວນການໃນການສ �າງຄ້ວາມຮັ� ວມມລ່ະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົ. 
ການຈັະເຮັດັແນວນັ �ນ, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ຈັະຕ້ �ອງມຄ້້ວາມຍຸດຕ້ທິີ່ຳາ, ບັຳ� ເຂົ �າຂ �າງ
ຝ່� າຍໃດຝ່� າຍໜ້ຶ� ງ ແລະ ເປດ້ກວ �າງ ເຊ້ຳິ� ງສ �າງຄ້ວາມສມົດູນຂອງການມສ້� ວນຮັ� ວມຂອງ

 

ທຸີ່ກຄ້ນົ. ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ຈັະຕ້ �ອງສ �າງພິ່ �ນທີ່້� ປອດໄພິ ເຊ້ຳິ� ງຜູີ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງ
ທຸີ່ກຄ້ນົສາມາດມສ້� ວນຮັ� ວມໄດ �ຢ່� າງເຕ້ມັທີ່້� . ສຳາລບັັການຮັ� ວມມທ່ີ່້� ມຜ້ີນົສຳາເລດັ, 

 

ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ຕ້ �ອງຊຸ້ຳກຍູ �ໃຫ້ �ທຸີ່ກຄ້ນົມສ້� ວນຮັ� ວມຢ່� າງເຕ້ມັໃຈັ ແລະ 
ກະຕ້ລ່ລ່ົ �ນໃນການຊ້ຳອກຫ້າທີ່າງອອກຮັ� ວມກນັ.  

■	 ຜູູ້້ອຳຳານວຍຄວາມສະດວກທີັ�ດີຈະເປັ່ນຜູູ້້ລິົເລີົ�ມ ແລົະ ຮັັກສາການສື�ສານລົະຫວ່າງ
ທຸັກພາກສ່ວນໄດ້. ເພິ່� ອເຮັດັໃຫ້ �ໝັ �ນໃຈັວ� າ ຜູີ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງທຸີ່ກຄ້ນົໄດ �ສະແດງອອກ
ໃຫ້ �ເຫ້ນັເຖ້ງິຄ້ວາມຕ້ �ອງການ ແລະ ຄ້ວາມຄ້ດິເຫ້ນັ, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກທີ່້� ດຈ້ັະ
ແນະນຳາວທິີ່ກ້ານປກຶສາຫ້າລ,່ ທີ່ງັໃຫ້ �ຄ້ວາມສຳາຄ້ນັກບັັການສ �າງພິ່ �ນທີ່້�  ເພິ່� ອເຮັດັໃຫ້ �ທຸີ່ກຄ້ນົ
ເປດ້ໃຈັ ແລະ ແບັ� ງປນັຄ້ວາມຄ້ດິຂອງຕ້ນົ. ວທິີ່ກ້ານນ້ �ຈັະຕ້ �ອງໄດ �ປະຕ້ບິັດັຢ່� າງລະມດັ
ລະວງັໂດຍການຄ້ອຍຟຼໍງັສຽງທີ່້� ຄ້ອບັງ ຳາ. ເຂົ �າໃຈັຕ້ຳ� ສະຖ້ານະການຂອງບັາງບຸັກຄ້ນົ ຫື້ ່ຕ້ັ �ງຄ້ຳາ
ຖ້າມສອງສາມຂຳ �  ເພິ່� ອທີ່ຳາຄ້ວາມເຂົ �າໃຈັໃນມຸມມອງທີ່້� ຕ້� າງກນັກ� ຽວກບັັບັນັຫ້າ ສາມາດ
ກະຕຸ້ �ນໃຫ້ �ຜູີ �ຄ້ນົມສ້� ວນຮັ� ວມໃນການບັນັຍາຍໄດ �ຫື້າຍຂຶ �ນ. ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກທີ່້� ດ ້
ຍງັຄ້ງົເປນັຄ້ນົຄ້ດິບັວກ ແລະ ສ �າງສນັ ເພິ່� ອກະຕຸ້ �ນໃຫ້ �ຜູີ �ອ່� ນໄດ �ປກຶສາຫ້າລ.່ ຜູີ �ອຳານວຍ
ຄ້ວາມສະດວກທີ່້� ດຈ້ັະເຊ້ຳ່� ອໝັ �ນໃນສກັກາຍະພິາບັຂອງຜູີ �ຄ້ນົໃນຂະບັວນການແຫ້� ງການ
ພິດັທີ່ະນາ, ວທິີ່ແ້ກ �ໄຂບັນັຫ້າ ແລະ ຜູີ �ເຂົ �າຮັ� ວມຈັະຮູັ �ສກຶເຖ້ງິຄ້ວາມໄວ �ວາງໃຈັນ້ �ໄດ �.
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ຄູ້� ມຂ່ອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ສລິະປະການສ �າງຄ້ວາມສາມາດໃນການເຊ້ຳ່� ອມ
ຄ້ນົເຮັດັວຽກເຂົ �າກນັ ໃຫ້ �ຂຳ �ມູນເພິ້� ມເຕ້ມ້ແກ� ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມ ເພິ່� ອພິດັທີ່ະນາ
ທີ່ກັສະໃນການອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກໃນສະພິາບັຂອງການພິດັທີ່ະນາປ� າໄມ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ. ທີ່ກັ
ສະເຫ້ື ົ� ານ້ �ຈັະເປນັປະໂຫ້ຍດໃນການດຳາເນນ້ງານຕ້າມຂັ �ນຕ້ອນຕ້� າງໆເຊ້ຳິ� ງໄດ �ອະທີ່ບິັາຍໄວ �ໃນ
ຄູ້� ມເ່ຫ້ື ັ �ມນ້ �.

ຄູ່ມີກື່ານອຳນວຍຄວາມີສະດວກ່ໃນກ່ານສ້າງຄວາມີຮ່່ວມີມືີໃນຊຸຸມີຊົຸນທ້ັອງຖ່ິ່�ນ-ພູາກ່ເອກ່ະຊົຸນ

ຄ້ຳາແນະນຳາແຕ້� ລະຂັ �ນຕ້ອນນ້ �ກຳານດົເປົ �າໝາຍສຳາລບັັຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມຂອງອງົການ
ລຄ້້ອບັ  (RECOFTC) ໃນ ສປປ ລາວ ເຊ້ຳິ� ງຈັະເປນັຜູີ �ນຳາພິາຂະບັວນການພິດັທີ່ະນາ
ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ການຮັ� ວມມຂ່ອງພິວກເອກະຊ້ຳນົ ຜີ� ານໂຄ້ງການຟຼໍຳືລດ້ 
(FLOURISH). 

ຄູ້� ມສ່ະບັບັັນ້ �ອ �າງອງ້ຈັາກບັດົຮັຽນທີ່້� ໄດ �ຮັບັັຈັາກອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC), ໄດ �ແກ�  
ການສ �າງຂຳ �ມູນກ� ຽວກບັັປ� າໄມ � ແລະ ການເປນັເຈັົ �າຂອງໂດຍປະຊ້ຳາຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນໃນໂລກທີ່້�

ປ� ຽນແປງຢ່� າງໄວວາ (2011–2015) ແລະ ໂຄ້ງການປ� າໄມ � ແລະ ການຄ້ �າອາຊ້ຳທ້ີ່້� ມຄ້້ວາມ
ຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັ ໄລຍະ 3 (2016–2018) ເຊ້ຳັ� ນດຽວກບັັ ໂຄ້ງການຟຼໍຳືລດ້ (FLOURISH) 
(2018–2022).

ແຕ້� ລະຂັ �ນຕ້ອນຈັະຊ້ຳ້ �ແຈັງກ� ຽວກບັັຈັດຸປະສງົ, ຜູີ �ທີ່້� ຄ້ວນມສ້� ວນຮັ� ວມ ແລະ ກດິຈັະກຳາ ຈັາກ
ນັ �ນຈັະມກ້ານນຳາສະເໜ້ເ້ຄ້ດັລບັັໃນການຈັດັການຂັ �ນຕ້ອນໃຫ້ �ດຂ້ຶ �ນ. ແຫ້ື� ງຂຳ �ມູນອງົການລ້
ຄ້ອບັ (RECOFTC) ແມ� ນມກ້ານລະບຸັໄວ �ສຳາລບັັຂຳ �ມູນພິ່ �ນຖ້ານ. 

ພິວກເຮັາົຍນິດຮ້ັບັັເອາົຂຳ �ສະເໜ້ແ້ນະເພິ່� ອນຳາມາປບັັປຸງຄູ້� ມເ່ຫ້ື ັ �ມນ້ �. 

https://www.recoftc.org/publications/0000043
https://www.recoftc.org/publications/0000043
https://www.recoftc.org/projects/flourish
https://www.recoftc.org/projects/flourish
https://www.recoftc.org/projects/flourish
https://www.recoftc.org/projects/flourish
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ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ-ພາກເອກະຊົນ ໃນພູມທັີດປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ການຕ້ັງເປ້ົາໝາຍ ແລະ 
ການຮວບຮວມຂ�ມູນເບື້ອງຕ້ົນ

ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ຄນຸຄ່າ 

ການຄັດຈ້ອນ ແລະ 
ການຄັດເລືອກເອົາພາກເອກະຊົນ

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊມຸຊົນ ແລະ 
ການປກຶຫາລື ກັບພາກເອກະຊົນ

ລາຍລະອຽດຂອງການຮ່ວມມ ື

ການກະກຽມ ແລະ ການລົງນາມຂ�ຕົກລົງ
ໃນການຮ່ວມມື

ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້

ການເຈລະຈາ

ການເຈລະຈາ

ການເຈລະຈາ

1

2

3

4

5

6

7

ສະເໜແີນະ
ແມນ່ຫຍງັ?
ແມນ່ໃຜ?
ຢູ່ໃສ?
ເມື່ອໃດ?
ແນວໃດ?

ຄຳຖາມ

ຂໍ້ະບວນການປ່ະສານງານ

ຂະບັວນການປະສານງານໃນການພິດັທີ່ະນາການຮັ� ວມມຂ່ອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ - ພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົ ປະກອບັມເ້ຈັດັຂັ �ນຕ້ອນ ເຊ້ຳິ� ງກວມເອາົການປະຊຸ້ຳມສອງຝ່� າຍ ແລະ ຫ້ືາຍຝ່� າຍ 
ແລະ ການປະເມນ້ຜີນົຫ້ືາຍຂັ �ນຕ້ອນ, ດັ� ງສະແດງອອກໃນຮູັບັທີ່ ້2. ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງ ຫ້ື ່ໜ້� ວຍ
ງານໃດໜ້ຶ� ງສາມາດໃຫ້ �ຄ້ວາມສະດວກຂະບັວນການດັ� ງກ� າວໄດ �. ຄູ້� ມສ່ະບັບັັນ້ �ໄດ �ເວົ �າເຖ້ງິຜູີ �
ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມຂອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ແລະ ສິ� ງທີ່້� ພິວກເຂາົໄດ �
ເຮັດັຜີ� ານໂຄ້ງການຟຼໍຳືລດ້ (FLOURISH). 

ຮູູບທີີ 2 .ຂັ �ນຕ້ອນການແນະນຳາສຳາລບັັການພິດັທີ່ະນາຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມການຮັ� ວມມ່
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ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ-ພາກເອກະຊົນ ໃນພູມທັີດປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ຂະບວນການປະສານງານ 15

ການຕັົ�ງເປ່້�າໝາຍ ແລົະ ການຮັວບຮັວມຂໍ້ມູ້ນ
ເບື�ອຳງຕົົ�ນ

ຂັ �ນຕ້ອນການກະກຽມຂັ �ນທີ່ຳາອດິຂອງຂະບັວນການປະສານງານນັ �ນກຳຄ້ ່ການຊ້ຳ້ �ແຈັງວ� າ ການ
ຮັ� ວມມແ່ບັບັໃດທີ່້� ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມ, ໃນນາມຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ເຫ້ນັ
ວ� າເປນັປະໂຫ້ຍດຕ້ຳ� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ຄ້ວນໄດ �ຮັບັັການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູ. ເຖ້ງິແມ� ນ
ເປົ �າໝາຍ ແລະ ຈັດຸປະສງົຂອງການຮັ� ວມມ ່ໃນທີ່ �າຍສຸດແລ �ວຈັະຖ້ກ່ກຳານດົໂດຍຜູີ �ທີ່້� ລງົນາມ
ຂອງຫ້ືາຍຝ່� າຍ (ໃນກຳລະນນ້້ �ແມ� ນກ� ຽວຂ �ອງກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົ), ເຊ້ຳິ� ງຜູີ �
ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັຳາເປນັຕ້ �ອງເຮັດັໃຫ້ �ມຄ້້ວາມຊ້ຳດັເຈັນຕ້ັ �ງແຕ້� ຕ້ອນເລ້� ມຕ້ົ �ນ ວ� າແມ� ນ
ຫ້ຍງັຄ້ເ່ປົ �າໝາຍຂອງຕ້ນົໃນການຊຸ້ຳກຍູ �ການຮັ� ວມມນ່້ �. ຈັາກນັ �ນຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະ
ຕ້ �ອງໄດ �ພິຈິັາລະນາວ� າ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ບັຳລສິດັພິາກເອກະຊ້ຳນົໃດ ທີ່້� ຈັະສາມາດ (ມເ້ງ ່�ອນໄຂ)
ເຂົ �າຮັ� ວມ.

ຈຸຸດປ່ະສົງ

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະກຳານດົເປົ �າໝາຍໃນການອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກລະຫ້ວ� າງ
ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ-ພິາກເອກະຊ້ຳນົ.

■	 ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກສ �າງຄ້ວາມຄຸ້ �ນເຄ້ຍ້ກບັັສະພິາບັຂອງທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ເຊ້ຳິ� ງຈັະຕ້ �ອງບັນັລຸ
ເປົ �າໝາຍທີ່້� ກຳານດົໄວ �.

ໃຜແດ່ຄວນມີສ່ີວນຮ່່ວມີ?

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ: ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມຂອງອງົການລຄ້້ອບັ 
(RECOFTC)

■	 ▪ຜູີ �ດຳາເນນ້ງານ: ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ໜ້� ວຍງານຂອງລດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ມ້
ເງ ່�ອນໄຂ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່້� ບັຳ� ຂຶ �ນກບັັລດັຖ້ະບັານ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ.

ກ່່ດຈຸະກ່ຳ
1 ກຳານົດການຮັ່ວມມືທັີ�ດີທັີ�ສຸດທັີ�ເປ່ັນໄປ່ໄດ້.  

ຄ້ຳາຖ້າມຊ້ຳ້ �ນຳາຫ້ �າຊຸ້ຳດຕ້ຳ� ໄປນ້ � ຈັະຊ້ຳ� ວຍຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກໃນການລະດມົຄ້ວາມຄ້ດິ 
ແລະ ກຳານດົຈັດຸປະສງົ (ສຳາລບັັການຊ້ຳອກຫ້າການຮັ� ວມມ)່ ກ� ອນທີ່້� ຈັະພິບົັປະກບັັຝ່� າຍ
ຕ້� າງໆກ� ຽວກບັັຂຳ �ຕ້ກົລງົຂອງການຮັ� ວມມ.່ ທີ່ �າຍສຸດແລ �ວ ຂຳ �ຕ້ກົລງົແຕ້� ລະຂຳ �ຈັະກ� ຽວຂ �ອງ
ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົຢ່� າງໜ້ �ອຍໜ້ຶ� ງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແຕ້� ມພ້ິາກເອກະຊ້ຳນົພິຽງຄ້ນົດຽວ (ບັຳລສິດັດຽວ).  

ຂ້ັ້�ນຕອນທີີ 

1
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ຄ້ຳາຖ້າມເຫ້ື ົ� ານ້ �ມໄ້ວ �ເພິ່� ອເປນັແນວທີ່າງໃນການຊ້ຳ� ວຍລະບຸັສິ� ງທີ່້� ຮູັ �ຢູ່� ແລ �ວ ແລະ ສິ� ງທີ່້� ຍງັ
ຕ້ �ອງໄດ �ຮັບັັການແກ �ໄຂ, ດັ� ງນັ �ນ ແມ� ນຫ້ຍງັຄ້ຈ່ັດຸເລ້� ມຕ້ົ �ນຂອງຂະບັວນການຮັ� ວມມ.່

•	 ຍ້ອຳນຫຍັງທັັງສອຳງຝ່່າຍຈິ�ງຕົ້ອຳງການຄວາມຮັ່ວມມືລົະຫວ່າງຊຸຸມຊຸົນທັ້ອຳງຖິ່ິ�ນ 
- ພາກເອຳກະຊຸົນ?
̵	 ຍ �ອນຫ້ຍງັຈັິ� ງຈັຳາເປນັຕ້ �ອງມກ້ານຮັ� ວມມ?່ 
̵	 ແມ� ນຫ້ຍງັຄ້ກ່ານຮັ� ວມມທ່ີ່້� ຕ້ �ອງບັນັລຸ?

•	 ແມ່ນໃຜູ້ແດ່ ທັີ�ຈະເຂໍ້ົ�າມາເປ່ັນຄູ່ຮັ່ວມງານ? 
̵	 ແມ� ນຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົໃດທີ່້� ມສ້� ວນຮັ� ວມໃນຂະບັວນການນ້ �? 
̵	 ບັດົບັາດ ແລະ ຄ້ວາມຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັໃນປດັຈັບຸັນັຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ພິາກ

ເອກະຊ້ຳນົມຫ້້ຍງັແດ� ? 
̵	 ແມ� ນຫ້ຍງັສາມາດເຮັດັໃຫ້ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົກບັັຄູ້� ຮັ� ວມງານທີ່້� ມສ້ກັກາຍະພິາບັທີ່້� ດສ້ຳາລບັັພິາກ

ເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ແມ� ນຫ້ຍງັທີ່້� ສາມາດເຮັດັໃຫ້ �ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ກາຍເປນັຄູ້� ຮັ� ວມມທ່ີ່້� ມສ້ກັ
ກາຍະພິາບັທີ່້� ດສ້ຳາລບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ? ແມ� ນຫ້ຍງັຄ້ຄ່້ວາມມຸ� ງໝັ �ນຂອງການຮັ� ວມມ?່ 

̵	 ມໃ້ຜີແດ� ທີ່້� ຕ້ �ອງມສ້� ວນຮັ� ວມເພິ່� ອສະໜ້ບັັສະໜ້ນູຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົ
ທີ່້� ໄດ �ຮັບັັການຄ້ດັເລອ່ກ? ບັດົບັາດສະເພິາະຂອງພິວກເຂາົມຫ້້ຍງັແດ� ?

•	 ຄູ່ຮັ່ວມງານທັີ�ມີສັກກາຍະພາບຄວນມີສ່ວນຮັ່ວມຢູູ່່ໃສແດ່? 
̵	 ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົຕ້ັ �ງຢູ່� ໃສ ແລະ ທຸີ່ລະກດິຂອງພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ມສ້ກັກາຍະພິາບັແຕ້� ລະແຫ້� ງຕ້ັ �ງ

ຢູ່� ໃສ? 
̵	 ການຮັ� ວມມດ່ �ານຕ້ະຫ້ືາດ ແລະ ຜີະລດິຕ້ະພິນັປະເພິດໃດແດ� ຂອງຄູ້� ຮັ� ວມງານ?
̵	 ໃນສະພິາບັແວດລ �ອມໃດ ຫ້ື ່ແບັບັວທິີ່ໃ້ດທີ່້� ທີ່ງັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົຮູັ �ສກຶ

ສະບັາຍໃຈັໃນການປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັການຮັ� ວມມ?່

•	 � ເວລົາໃດ ທັີ�ຈະເໝາະສົມໃນການສະໜັັບສະໜັູນຂໍ້ະບວນການຮັ່ວມມື?
̵	 ກຳານດົເວລາຢ່� າງໜ້ �ອຍ 18 ເດອ່ນຈັະພິຽງພິຳ ຫ້ື ່ບັຳ�  ສຳາລບັັຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ໃນ

ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູຂະບັວນການຮັ� ວມມ?່ 
̵	 ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່ງັໃນດ �ານບຸັກຄ້ະລາກອນ ແລະ ງບົັປະມານມພ້ິຽງພິຳ ຫ້ື ່ບັຳ� ?
̵	 ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກສາມາດໃຫ້ �ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູການຮັ� ວມມສ່ະເພິາະເປນັ

ໄລຍະລະດູການ ຫ້ື ່ຕ້ະຫ້ືອດປ?້

•	 ຄວນຈະເລົີ�ມຕົົ�ນການເຮັັດວຽກຮັ່ວມກັບຄູ່ຮັ່ວມງານທັີ�ມີສັກກາຍະພາບໄດ້ຄື
ແນວໃດ? 
̵	 ການຮັ� ວມມທ່ີ່້� ມສ້ກັກາຍະພິາບັແຕ້� ລະພິາກສ� ວນ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົ) ແລະ ຜູີ �

ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງອ່� ນໆ (ພິາກລດັ, ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ ແລະ ອ່� ນໆ) ຄ້ວນຕ້ດິຕ້ຳ�  
ແລະ ຄ້ວນສ່� ສານເພິ່� ອການຮັ� ວມມຄ່້ແ່ນວໃດ? 



ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ-ພາກເອກະຊົນ ໃນພູມທັີດປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ
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̵	 ຜີນົຮັບັັທີ່້� ເປນັໄປໄດ �ຂອງການຮັ� ວມມຈ່ັະເປນັປະໂຫ້ຍດຕ້ຳ� ຜູີ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງທຸີ່ກຝ່� າຍຄ້່
ແນວໃດ?

ຄ້ຳາຕ້ອບັສຳາລບັັຄ້ຳາຖ້າມເຫ້ື ົ� ານ້ � ຈັະຊ້ຳ� ວຍເຮັດັໃຫ້ �ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກໄດ �ກຳານດົຈັດຸປະສງົ
ໃນການເຮັດັວຽກ ເພິ່� ອບັນັລຸການຮັ� ວມມກ່ບັັການຮັ� ວມມໄ່ດ �. ຈັດຸປະສງົເຫ້ື ົ� ານ້ �ເປນັພິຽງ
ເບັ່ �ອງຕ້ົ �ນ ໃນຂັ �ນຕ້ອນທີ່ຳາອດິ ແລະ ສາມາດແກ �ໄຂພິ �ອມກນັໄດ � ເມ່� ອໄດ �ຮັບັັຂຳ �ມູນເຊ້ຳງ້ເລກິ 
ແລະ ຈັະມຄ້້ວາມເຂົ �າໃຈັເພິ້� ມຫ້ືາຍຂຶ �ນໃນຂັ �ນຕ້ອນຕ້ຳ� ໄປ.

ເມ່� ອກຳານດົຈັດຸປະສງົແລ �ວ, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະເຮັດັວຽກເພິ່� ອພິດັທີ່ະນາຄ້ວາມ
ເຂົ �າໃຈັໃຫ້ �ເລກິເຊ້ຳິ� ງຫ້ືາຍຂຶ �ນ ກ� ຽວກບັັສະຖ້ານະການໃນພິາກສະໜ້າມ. ສິ� ງນ້ �ຄ້ວນລວມເຖ້ງິ
ການຮັຽນຮູັ �ໃຫ້ �ຫ້ືາຍທີ່້� ສຸດ ກ� ຽວກບັັຜີະລດິຕ້ະພິນັ ຫ້ື ່ບັຳລກິານ ແລະ/ຫ້ື ່ການຊ້ຳ່ �ຂາຍ, 
ສະພິາບັທີ່າງການຄ້ �າ ແລະ ສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍທີ່້� ຝ່� າຍໃດຝ່� າຍໜ້ຶ� ງອາດຈັະປະສບົັ. ຂຳ �ມູນນ້ �ຈັະມ້
ຄ້ວາມຈັຳາເປນັໃນການນຳາໃຊ້ຳ �ເຂົ �າໃນການປກຶສາຫ້າລກ່ບັັທຸີ່ກຝ່� າຍໃນອະນາຄ້ດົ.

2 ຮັຽນຮັູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ະລົິດຕົະພັນ ຫືື ບຳລົິການທັີ�ເປ່ັນໄປ່ໄດ້ໃຫ້ຫືາຍທີັ�ສຸດເທັົ�າທັີ�ຈະ
ສາມາດເຮັັດໄດ້ຕົຳ�ການຮັ່ວມມືກັນ. ຮັວບັຮັວມຂຳ �ມູນທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັຜູີ �ມສ້� ວນ
ກ� ຽວຂ �ອງໃນການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �, ຜີະລດິຕ້ະພິນັ, ການຄ້ �າທີ່້� ນອນຢູ່� ໃນກຸ� ມ
ຜີະລດິຕ້ະພິນັເຫ້ື ົ� ານັ �ນ ແລະ ນະໂຍບັາຍຂອງລດັຖ້ະບັານທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງທີ່ງັໝດົ. 

•	 ການຄົ�ນຄວ້າຂໍ້ຳ�ມູນ ຈາກເອຳກະສານຕົ່າງໆ (ແລົະ ແຫື�ງອຳື�ນໆ) ແລົະ ຈາກອຳິນ
ເຕົິເນັດ.  
ທົບທວນຄືນບົດຂຽນ ແລະ ເອກະສານຕ່່າງໆທີ່ມີຢູ່່�ແລ້ວ ເພື່ື່ອຮວບຮວມຂ້�ມ່ນກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕ່ະພື່ັນຈາກປ່�າໄມ້ໃນທ້ອງຖິ່ິ່ນ ແລະ ສະພື່າບການຕ່ະຫຼາດ, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜ່້
ດ້າເນີນງານ, ຍຸຸດທະສາດ, ນະໂຍຸບາຍຸ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ິ່ງກ້າລັງ
ດ້າເນີນຢູ່່�. ແຫຼ່ງຂ້�ມ່ນອາດເປ່ັນເອກະສານໂຄງການ, ການຄົ�ນຄວ້າ ແລະ ການສຶກສາ ແລະ 
ເອກະສານກ່ຽວກັບຍຸຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍຸບາຍຸຂອງທ້ອງຖິ່ິ່ນ. 

•	 ການສຳາພາດ. 
ດ້າເນີນການສ້າພື່າດຊິຸ່ມຊິ່ົນໃນພື່ື�ນທີ່, ບ້ລິສັດ, ໜ່່ວຍຸງານພື່າກລັດ ແລະ ຜ່້ມີສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງອື່ນໆ. ຕ່ົວຢູ່�າງ: ປ່ຶກສາຫາລືກັບບຸກຄະລາກອນຈາກອົງການຈັດຕ່ັ�ງທີ່ບ້່ຂຶ�ນກັບ
ລັດຖິ່ະບານ ແລະ ອົງການຈັດທາງຕ່ັ�ງສັງຄົມ ທີ່ເຮັດວຽກໃນພື່ື�ນທີ່ດຽວກັນ ຫຼື ໃນປ່ະເດັນ
ດຽວກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພື່່ມີທັດປ່�າໄມ້. ສິ່ງສ້າຄັນຄື ຕ່້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງຄືນທັງກ່ອນ ແລະ 
ປ່ັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄ່�ຮ່ວມມືທີ່ມີສັກກາຍຸະພື່າບ. ຂະແໜ່ງການຂອງ
ພື່າກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດນ້າໃຊິ່້ເປ່ັນແຫຼ່ງຂ້�ມ່ນທີ່ດີ ກ່ຽວກັບປ່ະສົບການທີ່ຜ່ານມາ 
ແລະ ຄວາມສ້າພື່ັນລະຫວ່າງທັງສອງຝ່�າຍຸ, ທັງດີ ຫຼື ບ້່ດີ ແລະ ຈະກະກຽມຜ່້ອ້ານວຍຸ
ຄວາມສະດວກສ້າລັບການເອົາພື່ວກເຂົາ ເຂົ�າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊິ່ື່ງມັນຈະລະບ່ໄວ້ໃນຂັ�ນ
ຕ່ອນຖິ່ັດໄປ່ທີ່ກ້ານົດໃນຄ່�ມືເຫຼັ�ມນີ� (ເບິ່ງເອກະສານຊິ່້ອຍຸທ້າຍຸ � ສ້າລັບຄ້າຖິ່າມທີ່ເປ່ັນ
ແນວທາງ ຈ້ານວນໜ່ຶ່ງ).
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•	 ການປ່ະເມີນ. 
ປ່ະເມີນສະພື່າບພືຸ່ມີທັດປ່�າໄມ້ ແລະ ຜ່້ດ້າເນີນງານ ພື່້ອມກັບສະຫບຸປ່ະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທັງໝົົດ. ນ້າໃຊິ່້ສະວອດ (SWOT) ເພື່ື່ອວິເຄາະການຮ່ວມມືທີ່ເປ່ັນໄປ່ໄດ້. ການວິເຄາະ 
SWOT ເປ່ັນເຕ່ັກນິກການວາງແຜນຍຸດທີ່ະສາດໜ່ຶ່ງ ທີ່ໃຊິ່້ເພື່ື່ອຊິ່່ວຍຸໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື 
ອົງການຈັດຕ່ັ�ງລະບຸຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ອຸປ່ະສັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ແຂ�ງຂັນທາງທຸລະກິດ ຫຼື ການວາງແຜນໂຄງການ. ມີຈຸດປ່ະສົງເພື່ື່ອລະບຸເປ່ົ�າໝົາຍຸຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ລະບຸປ່ັດໄຈພື່າຍຸໃນ ແລະ ພື່າຍຸນອກ ທີ່ເອື�ອຍຸອ້ານວຍຸ ແລະ ບ້່ເອື�ອ
ອ້ານວຍຸ ຕ່້່ການບັນລຸຈຸດປ່ະສົງເຫຼົ່ານີ�.

ສ່�ງທີັ�ຄວນເອ້າໃຈຸໃສ່

■	 ▪ຮັວບັຮັວມຂຳ �ມູນໃຫ້ �ຫ້ືາຍທີ່້� ສຸດເທີ່ົ� າທີ່້� ຈັະເຮັດັໄດ � ຜີ� ານແຫ້ື� ງຂຳ �ມູນທີ່້� ມຢູ້່� , ໂດຍສະເພິາະກຳ
ແມ� ນ ຜີ� ານການເຊ້ຳ່� ອມຕ້ຳ�  ແລະ ຜີ� ານເຄ້ອ່ຂ� າຍທີ່ງັໝດົທີ່້� ນອນໃນພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �.

■	 ມຄ້້ວາມລະອຽດຖ້້� ຖ້ �ວນ ແລະ ຢ່� າອາໄສອນິເຕ້ເ້ນດັເພິ່� ອຫ້າຂຳ �ມູນ, ເຊ້ຳິ� ງອາດບັຳ� ສາມາດ
ຄ້ົ �ນຫ້າຂຳ �ມູນທີ່າງອອນລາຍໄດ �ສະເໝໄ້ປ. 

■	 ▪ວເິຄ້າະຂຳ �ມູນທີ່້� ຮັວບັຮັວມທີ່ງັໝດົຈັາກແຫ້ື� ງຂຳ �ມູນຫ້ືາຍແຫ້� ງ ເພິ່� ອກວດສອບັຄ້ວາມ
ຖ້ກ່ຕ້ �ອງຂອງຂຳ �ມູນ.

■	 ອບັັເດດຂຳ �ມູນຢ່� າງຕ້ຳ� ເນ່� ອງ ເນ່� ອງຈັາກສະຖ້ານະການອາດມກ້ານປ� ຽນແປງ.
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ການວິເຄາະຕ່ົອຳງໂສ້ມູນຄ່າ

ຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ ໄດ �ອະທີ່ບິັາຍກ� ຽວກບັັບັນັດາກດິຈັະກຳາທີ່ງັໝດົທີ່້� ຈັຳາເປນັເພິ່� ອນຳາເອາົ
ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນປ� າໄມ � ຈັາກຜູີ �ຜີະລດິຜີະລດິຕ້ະພິນັປ� າໄມ �ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ເພິ່� ອສົ� ງຕ້ຳ� ໄປຍງັຜູີ �ບັຳລໂິພິກ, 
ໂດຍເນັ �ນເຖ້ງິ ຄຸ້ນຄ້� າຂອງຊ້ຳບັັພິະຍາກອນໜ້ຶ� ງໆ ມນັປະກດົໃຫ້ �ເຫ້ນັແນວໃດ ແລະ 

 

ຄ້ວາມສຳາພິນັລະຫ້ວ� າງຜູີ �ຈັດັຕ້ັ �ງດຳາເນນ້ງານຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າແຕ້� ລະຄ້ນົ. ຂັ �ນຕ້ອນນ້ �ຈັະຊ້ຳ� ວຍ
ເຮັດັໃຫ້ �ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກສາມາດເຂົ �າໃຈັໄດ �ດວ້� າ ຜີະລດິຕ້ະພິນັ ຫ້ື ່ການບັຳລກິານໃດ 
ຈັຳາເປນັຕ້ �ອງມກ້ານສກຶສາລາຍລະອຽດເພິ້� ມເຕ້ມ້ ຫ້ື ່ການວເິຄ້າະຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ.  

ການສກຶສາເພິ້� ມເຕ້ມ້ທີ່ງັໝດົ ຄ້ວນກວດສອບັວ� າ ມກ້ານເຄ້່� ອນຍ �າຍຜີະລດິຕ້ະພິນັຈັາກ
ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນປ� າໄມ � ໄປຫ້າຕ້ະຫ້ືາດຄ້ແ່ນວໃດ ແລະ ມຜູ້ີ �ດຳາເນນ້ງານຄ້ນົໃດແດ� ທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ, 
ປະເພິດຂອງກດິຈັະກຳາທີ່້� ຜູີ �ດຳາເນນ້ງານແຕ້� ລະຄ້ນົໄດ �ດຳາເນນ້ການ ແລະ ລະດບັັຄ້ວາມສາມາດ
ໃນການສ �າງກຳາໄລທີ່້� ໄດ �ຮັບັັຈັາກຜູີ �ດຳາເນນ້ງານຫື້າຍຄ້ນົ. ການຮັຽນຮູັ �ກ� ຽວກບັັຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ 
ຈັະເປນັການໃຫ້ �ຂຳ �ມູນເຊ້ຳງ້ເລກິ ຕ້ຳ� ກບັັໂອກາດ ແລະ ຂຳ �ຈັຳາກດັ ທີ່້� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນຕ້ �ອງໄດ �ປະເຊ້ຳນ້. 

ຂຳ �ມູນຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ ສາມາດຫ້າໄດ �ຈັາກການຄ້ົ �ນຄ້ວ �າທີ່້� ດຳາເນນ້ການໃນຂັ �ນຕ້ອນທີ່ ້1 ແລະ 
ຈັາກການສຳາພິາດພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ເປນັໄປໄດ �. ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູຂອງຜູີ �ຊ້ຳ� ຽວຊ້ຳານ ອາດ
ເປນັປະໂຫ້ຍດສຳາລບັັຂັ �ນຕ້ອນທີ່ສ້ອງນ້ � ເພິ່� ອດຳາເນນ້ການຄ້ົ �ນຄ້ວ �າໂດຍລະອຽດ ແລະ ການ
ວເິຄ້າະຂຳ �ມູນ. ເຖ້ງິຢ່� າງໃດກຳຕ້າມ, ມນັເປນັໜ້�າທີ່້� ຂອງຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ທີ່້� ຈັະນຳາພິາ
ຂະບັວນການ ເນ່� ອງຈັາກຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກເປນັຜູີ �ທີ່້� ເຮັດັວຽກຮັ� ວມກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໃນ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົໃນການສ �າງຂຳ �ຕ້ກົລງົ.

ຈຸຸດປ່ະສົງ

■	 ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະເປນັຜູີ �ລະບຸັຜີະລດິຕ້ະພິນັທີ່້� ເຫ້ນັວ� າເປນັໄປໄດ � ແລະ ຕ້� ອງ
ໂສ �ມູນຄ້� າ ໃນພຸິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ � ທີ່້� ໄດ �ກຳານດົໄວ �ແລ �ວ.

■	 ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະດຳາເນນ້ການວເິຄ້າະຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າຜີະລດິຕ້ະພິນັຈັາກປ� າໄມ �
ທີ່້� ມຢູ້່�  ແລະ ທີ່້� ມຄ້້ວາມເປນັໄປໄດ �.

ໃຜແດ່ຄວນມີສ່ີວນຮ່່ວມີ?

■	 ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມຂອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ແລະ ອາດເປນັຜູີ �
ຊ້ຳ� ຽວຊ້ຳານດ �ານການຄ້ົ �ນຄ້ວ �າ.

ຂ້ັ້�ນຕອນທີີ 
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■	 ຜູີ �ດຳາເນນ້ງານ: ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ໜ້� ວຍງານຂອງລດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ເຈັ ົ �າຂອງບັຳລສິດັ ຫ້ື ່
ຜູີ �ຈັດັການທີ່້� ຜີ� ານການຄ້ດັເລອ່ກ (ໃນນາມຜູີ �ໃຫ້ �ຂຳ �ມູນ) ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່້� ບັຳ� ຂຶ �ນກບັັ
ລດັຖ້ະບັານ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ.

ກ່່ດຈຸະກ່ຳ

1  ວິເຄາະ ແລົະ ຢູ່ັ�ງຢູ່ືນຜູ້ົນໄດ້ຮັັບຂໍ້ອຳງຕົ່ອຳງໂສ້ມູນຄ່າ.
 ວທິີ່ກ້ານທີ່້� ຊ້ຳ� ວຍໃນການຄ້ົ �ນຄ້ວ �ານ້ � ໄດ �ອະທີ່ບິັາຍໄວ �ໃນຄູ່່�ມືືສຳຳ�ລັັບກ�ນພັັດທະນ�ອົົງກ�ນ
ທ�ງຈັັດຕັ້ັ�ງທ່�ມື່ຊື່ື�ວ່່� ຄູ່່�ມືືກ�ນດຳ�ເນ່ນງ�ນສຳຳ�ລັັບວ່ິທ່ກ�ນສຳ້�ງຕັ້ະຫຼຼ�ດສຳຳ�ລັັບຄູ່ົນທຸກຍ�ກ 
(M4P). ຄູ້� ມດ່ັ� ງກ� າວປະກອບັມຄ້້ຳາແນະນຳາໂດຍລະອຽດສຳາລບັັການສກຶສາ
ຜີະລດິຕ້ະພິນັ, ຜູີ �ດຳາເນນ້ງານຫື້ກັ, ກດິຈັະກຳາ, ຄ້ວາມກ� ຽວພິນັກນັ, ຜີນົກຳາໄລ, ໂອກາດ 
ແລະ ຂຳ �ຈັຳາກດັທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັລະບັຽບັການ ແລະ ການລງົທີ່ນຶ. 

ຢ່ັ �ງຢ່ນ່ຜີນົການວເິຄ້າະຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ ຜີ� ານການສນົທີ່ະນາກຸ� ມ ແລະ ຂຳ �ສະເໜ້ແ້ນະ. ເຊ້ຳິ� ງ
ຈັະກ� ຽວຂ �ອງກບັັການສນົທີ່ະນາຫ້ືາຍໆຄ້ັ �ງ ກບັັຜູີ �ຂາຍ (ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ), ຜູີ �ຊ້ຳ່ � (ຜູີ �ເກບັັຊ້ຳ່ �, ພິຳ� ຄ້ �າ, 
ຜູີ �ຂາຍສົ� ງ) ແລະ ຜູີ �ມສ້� ວນຮັ� ວມອ່� ນໆທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ (ໜ້� ວຍງານພິາກລດັ, ກຸ� ມທີ່້� ບັຳ� ຂຶ �ນກບັັ
ລດັຖ້ະບັານ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ). ຄ້ວນມກ້ານກວດສອບັຄ້ວາມຖ້ກ່ຕ້ �ອງ
ຂອງຂຳ �ມູນໂດຍການສນົທີ່ະນາແບັບັໜ້�າເຊ້ຳິ� ງໜ້ �າ ແທີ່ນທີ່້� ຈັະກວດສອບັກບັັບຸັກຄ້ນົທີ່ສ້າມ 
ຫ້ືອ່າໄສພິຽງແຕ້� ຂຳ �ມູນຈັາກແຫ້ື� ງອ່� ນໆ

2  ຮັ່າງແຜູ້ນອຳີງຕົາມຜູ້ົນການວິເຄາະ.
 ທຸີ່ກຝ່� າຍຕ້ �ອງເຫ້ນັດກ້ບັັຜີນົການວເິຄ້າະ ແລະ ຕ້ດັສນິໃຈັວ� າ ຈັະດຳາເນນ້ການຕ້າມຕ້� ອງ
ໂສ �ມູນຄ້� າ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົໃດ. ໃນຕ້ອນນ້ �, ມແ້ນວໂນ �ມທີ່້� ຈັະມພ້ິາກເອກະຊ້ຳນົຫ້ືາຍ
ລາຍ. ຂຳ �ມູນເຊ້ຳງ້ເລກິຂອງທຸີ່ກຝ່� າຍອາດບັຳ� ສອດຄ້� ອງກນັສະເໝໄ້ປ. ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກຈັະຕ້ �ອງໄດ �ມກ້ານປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັຜີນົການວເິຄ້າະ ແລະ ຄ້ວນຈັະມກ້ານ
ຊຸ້ຳກຍູ �ຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ແບັບັໃດ ເພິ່� ອທີ່້� ຈັະເຮັດັໃຫ້ � ການສົ� ງເສມ້ຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າປະສບົັຄ້ວາມ
ສຳາເລດັ. ດ �ວຍການວເິຄ້າະດັ� ງກ� າວນັ �ນ, ທີ່ງັສອງຝ່� າຍສາມາດຮັ� າງແຜີນສຳາລບັັການບັນັລຸ
ຂຳ �ຕ້ກົລງົຂັ �ນສຸດທີ່ �າຍກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົອາດຈັະເປນັບຸັກຄ້ນົ ຫ້ື ່ນຕິ້ບຸິັກຄ້ນົ.

ສ່�ງທີັ�ຄວນເອ້າໃຈຸໃສ່

■	 ເປນັຜູີ �ນຳາພິາຂະບັວນການ ບັຳ� ວ� າຈັະມຜູ້ີ �ຊ້ຳ� ຽວຊ້ຳານຈັກັຄ້ນົກຳຕ້າມທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງໃນ
ຂະບັວນການນ້ �. ໃນນາມຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກທີ່້� ເຮັດັວຽກໂດຍກງົກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ 
ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ໃນການພິດັທີ່ະນາການວເິຄ້າະຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ ແລະ ໃນຂັ �ນຕ້ອນຖ້ດັໄປ.

■	 ▪▪ຈັ ົ� ງຈັ ່�ໄວ �ວ� າ ຍິ� ງມພ້ິາກເອກະຊ້ຳນົຫ້ືາຍເທີ່ົ� າໃດໃນຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ, ສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍ ແລະ ບັນັຫ້າ
ກຳມແ້ນວໂນ �ມທີ່້� ຈັະເກດ້ມຫ້້ືາຍຂຶ �ນເທີ່ົ� ານັ �ນ, ເປນັສາເຫ້ດເຮັດັໃຫ້ �ມໂ້ອກາດນ �ອຍລງົໃນ
ການປບັັປຸງລາຄ້າ ຫ້ື ່ມູນຄ້� າຂອງຜີະລດິຕ້ະພິນັ.
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■	 ▪ເລອ່ກພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ສຳາຄ້ນັທີ່້� ສຸດ  - ຜູີ �ທີ່້� ສາມາດຕ້ດັສນິໃຈັໃນຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ ແລະທີ່ງັ
ເຕ້ມັໃຈັທີ່້� ຈັະສ �າງຜີນົປະໂຫ້ຍດໄລຍະຍາວໃຫ້ �ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ເຊ້ຳັ� ນຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກ ຫື້ ່ບັຳລສິດັບັາງແຫ້� ງ. ເປົ �າໝາຍສຸດທີ່ �າຍທີ່້� ສຳາຄ້ນັນັ �ນກຳຄ້ ່ການຊ້ຳອກຫ້າພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ດທ້ີ່້� ສຸດ ທີ່້� ສາມາດເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ ແລະ ສ �າງຜີນົປະໂຫ້ຍດໃຫ້ �ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນໃນໄລຍະຍາວໄດ �ຫ້ືາຍຂຶ �ນ. ພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ມຄ້້ວາມສນົໃຈັພິຽງແຕ້� ຜີນົກຳາໄລ
ໃນໄລຍະສັ �ນ ຄ້ງົບັຳ� ແມ� ນຜູີ �ທີ່້� ເໝາະສມົ.

■	 ກວດສອບັໃຫ້ �ໝັ �ນໃຈັວ� າ ທຸີ່ກຝ່� າຍລ �ວນແຕ້� ມຄ້້ວາມເຂົ �າໃຈັຢ່� າງຈັະແຈັ �ງກ� ຽວກບັັ 
ບັດົບັາດຂອງຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ແລະ ຈັດຸປະສງົຂອງຂະບັວນການນ້ �.

■	 ▪ໃຫ້ �ທຸີ່ກພິາກສ� ວນທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ ໄດ �ມສ້� ວນຮັ� ວມກບັັບັາດກ �າວນ້ �ເພິ່� ອປບັັປຸງຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ 
ເພິ່� ອເຮັດັໃຫ້ �ການຕ້ດັສນິໃຈັນັ �ນຖ້ກ່ຕ້ �ອງ ແລະ ຍນ່ຍງົ.

■	 ພິຈິັາລະນາການຈັດັການໃຫ້ �ມກ້ານທີ່ດັສະນະສກຶສາ ເພິ່� ອໜ້�າວຽກໃນຮູັບັແບັບັທີ່້� ຄ້ �າຍຄ້ກ່ນັ 
ເພິ່� ອສ �າງແຮັງບັນັດານໃຈັໃຫ້ �ກບັັສະມາຊ້ຳກິໃນຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ/ຫື້ ່ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ທີ່້� ຍງັຂາດ
ຄ້ວາມໝັ �ນໃຈັ ຫື້ ່ບັຳ� ສາມາດຕ້ກົລງົທີ່້� ຈັະເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ ເພິ່� ອປບັັປຸງຕ້� ອງໂສ �ມນູຄ້� າ.
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ການຄັດຈ້ອຳນ ແລົະ ການຄັດເລືົອຳກເອົຳາພາກ
ເອຳກະຊົຸນ

ຂັ �ນຕ້ອນນ້ �ແມ� ນມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັໃນການລະບຸັຄ້ວາມສ� ຽງ ເມ່� ອມກ້ານເຮັດັວຽກກບັັພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົ ໃນການຮັ� ວມມທ່ີ່້� ມສ້ກັກາຍະພິາບັ, ສຳາລບັັທີ່ງັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກ. ຈັາກການວໄິຈັຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າຂອງຂັ �ນຕ້ອນກ� ອນໜ້�ານ້ �, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ
ໄດ �ມກ້ານລະບຸັ ພິາກເອກະຊ້ຳນົຫ້ືາຍກຸ� ມ ເຊ້ຳັ� ນ ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ, ພິຳ� ຄ້ �າ ແລະ ໂຮັງ
ຊ້ຳອຍ ຫ້ື ່ໂຮັງງານ. ເຂາົເຫ້ື ົ� ານັ �ນລ �ວນແຕ້� ມບ້ັດົບັາດສຳາຄ້ນັໃນການນຳາເອາົຜີະລດິຕ້ະພິນັອອກ
ສູ� ທີ່ �ອງຕ້ະຫ້ືາດ ແລະ ແຕ້� ລະຄ້ນົກຳມຄ້້ວາມຮູັ � ແລະ ມຊ້້ຳບັັພິະຍາກອນຫ້ືາກຫ້ືາຍ. ສິ� ງສຳາຄ້ນັ
ຄ້ ່ຕ້ �ອງໄດ �ພິຈິັາລະນາວ� າ ແມ� ນໃຜີ ທີ່້� ສາມາດສ �າງຜີນົປະໂຫ້ຍດໄລຍະຍາວໃຫ້ �ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່້�

ຂາຍຜີະລດິຕ້ະພິນັຂອງຕ້ນົໄດ �. ຕ້ວົຢ່� າງພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ເໝາະສມົໄດ �ແກ�  ຜູີ �ທີ່້� ສາມາດຮັກັສາ
ຄ້ວາມສຳາພິນັໄລຍະຍາວ, ຍອມຮັບັັລາຄ້າທີ່້� ເໝາະສມົ ແລະ ຊ້ຳຳາລະເງນ້ເຕ້ມັຈັຳານວນທີ່ງັຕ້ງົຕ້ຳ�

ເວລາ. ພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ໜ້ �າເຊ້ຳ່� ອຖ້ໜ່້ �ອຍນັ �ນກຳຄ້ ່ຜູີ �ທີ່້� ບັຳ� ປະຕ້ບິັດັຕ້າມສິ� ງທີ່້� ໄດ �ຕ້ກົລງົກນັໄວ �
ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ງັໃນດ �ານລາຄ້າ, ລວມທີ່ງັຄຸ້ນນະພິາບັຂອງຜີະລດິຕ້ະພິນັດັ� ງນ້ �ເປນັຕ້ົ �ນ. ໂດຍ
ທີ່ົ� ວໄປແລ �ວ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ພິະນກັງານຂອງລດັຖ້ະບັານໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ຈັະຮັບັັຮູັ �ດກ້� ຽວກບັັ
ຊ້ຳ່� ສຽງຂອງບັນັດາໜ້� ວຍງານພິາກເອກະຊ້ຳນົ ທີ່້� ໄດ �ດຳາເນນ້ທຸີ່ລະກດິໃນພິ່ �ນທີ່້� ຂອງຕ້ນົ.

ຈຸຸດປ່ະສົງ

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະເປນັຜູີ �ຮັວບັຮັວມຂຳ �ມູນຂອງໜ້� ວຍງານພິາກເອກະຊ້ຳນົທຸີ່ກ
ສາຂາ ທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ ທີ່້� ເຫ້ນັວ� າເປນັໄປໄດ �ໃນຂງົເຂດ ຫ້ື ່ພິ່ �ນທີ່້� ປ� າໄມ �.

■	 ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະເປນັຜູີ �ຄ້ດັເລອ່ກພິາກເອກະຊ້ຳນົ ໂດຍອງ້ໃສ� ເງ ່�ອນໄຂການ
ຄ້ດັເລອ່ກທີ່້� ໄດ �ກຳານດົໄວ �.

ໃຜແດ່ຄວນມີສ່ີວນຮ່່ວມີ?

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ: ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມຂອງອງົການລຄ້້ອບັ 
(RECOFTC) 

■	 ▪ຜູີ �ດຳາເນນ້ງານ: ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ໜ້� ວຍງານຂອງລດັຂັ �ນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ຖ້ກ່
ຄ້ດັເລອ່ກ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່້� ບັຳ� ຂຶ �ນກບັັລດົຖ້ະບັານ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງສງັຄ້ມົ

ຂ້ັ້�ນຕອນທີີ 
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ກ່່ດຈຸະກ່ຳ

1  ກຳານົດເງື�ອຳນໄຂໍ້ສຳາລົັບການຮັ່ວມມືໃນພາກເອຳກະຊຸົນ. 
ເພິ່� ອກຳານດົ ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ຜູີ �ທີ່້� ຈັະສາມາດຮັ� ວມງານກນັໄດ �ດ,້ ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ
ຄ້ວນນຳາໃຊ້ຳ �ຂຳ �ມູນຈັາກສອງຂັ �ນຕ້ອນກ� ອນໜ້�ານ້ � ເພິ່� ອແນະນຳາໃຫ້ �ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນວ� າ 
ເງ ່�ອນໄຂຂອງພິາກເອກະຊ້ຳນົ ຄ້ວນມຫ້້ຍງັແດ� . ສິ� ງເຫ້ື ົ� ານ້ �ສາມາດປບັັປຸງ ຫ້ື ່ໃຫ້ �ລາຍ
ລະອຽດເພິ້� ມເຕ້ມ້ໄດ �ລະຫ້ວ� າງການປກຶສາຫ້າລເ່ພິ້� ມເຕ້ມ້ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົຂອງທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ 
ໜ້� ວຍງານພິາກລດັ ເພິ່� ອພິດັທີ່ະນາເງ ່�ອນໄຂການຄ້ດັເລອ່ກຊຸ້ຳດສຸດທີ່ �າຍ. ຕ້ວົຢ່� າງຂອງ
ເງ ່�ອນໄຂດັ� ງກ� າວໄດ �ແກ� :ບັຳລສິດັ ຕ້ �ອງຕ້ັ �ງຢູ່� ໃນ ຫ້ື ່ບັຳລເິວນໃກ �ຄ້ຽງກບັັພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �, 
ຊ້ຳ່� ສຽງ, ປະສບົັການໃນການເຮັດັວຽກໃນພິ່ �ນທີ່້� , ຄ້ວາມສນົໃຈັ ແລະ ຄ້ວາມອາດສາມາດ
ໃນການເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ ແລະ ອ່� ນໆ. 

2 ສ້າງແຜູ້ນທັີ�ພາກເອຳກະຊຸົນ ໃນພູມີທັັດປ່່າໄມ້. 
ນຳາໃຊ້ຳ �ແຫ້ື� ງຂຳ �ມູນທີ່້� ຫ້ືາກຫ້ືາຍເຊ້ຳັ� ນ: (i) ຈັາກການປກຶສາຫ້າລຕ່້� າງໆໃນຂັ �ນຕ້ອນທີ່ ້1 ແລະ 
2; (ii) ລາຍຊ້ຳ່� ບັຳລສິດັພິາກເອກະຊ້ຳນົຈັາກລດັຖ້ະບັານ (ທີ່້� ພິະແນກແຜີນການ ແລະ ການ
ລງົທີ່ນຶແຂວງ ຫ້ື ່ຫ້ �ອງການແຜີນການ ແລະ ການລງົທີ່ນຶເມອ່ງ); ແລະ (iii) ຈັາກເຄ້ອ່
ຂ� າຍ ແລະ ລາຍຊ້ຳ່� ຕ້ດິຕ້ຳ� ຂອງຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ. ຈັາກນັ �ນກຳສາມາດແບັ� ງປນັຜີນົ
ຮັບັັຂອງການສ �າງແຜີນທີ່້� ຂອງພິາກສ� ວນເອກະຊ້ຳນົ ໃຫ້ �ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ 
ເຈັົ �າໜ້ �າທີ່້�  ຫ້ື ່ໜ້� ວຍງານຂອງລດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ.

3 ຄັດເລົືອຳກລົາຍຊຸື�ພາກເອຳກະຊຸົນທັີ�ດີທັີ�ສຸດ.
ອງ້ຕ້າມເງ ່�ອນໄຂທີ່້� ກຳານດົໄວ �ນັ �ນ, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ແລະ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ລວມທີ່ງັ
ເຈັົ �າໜ້ �າທີ່້�  ຫ້ື ່ໜ້� ວຍງານຂອງລດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ຄ້ວນມກ້ານຕ້ກົລງົເຫ້ນັດ ້ແລະ ປບັັປຸງ
ລາຍຊ້ຳ່� ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ຈັຳານວນສາມ ຫ້າ ຫ້ �າຄ້ນົສຳາລບັັຜີະລດິຕ້ະພິນັທີ່້� ຄ້ດັເລອ່ກໃນ
ແຕ້� ລະລາຍການ. ນ້ �ບັຳ� ແມ� ນຂັ �ນຕ້ອນສຸດທີ່ �າຍ, ແຕ້� ໃນຂະນະນ້ � ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ 
ໄດ �ມກ້ານຄ້ດັຈັ �ອນພິາກເອກະຊ້ຳນົ ທີ່້� ມຄ້້ວາມເໝາະສມົໜ້�ອຍ ອອກຈັຳານວນໜ້ຶ� ງ.

4 ເລົີ�ມຕົົ�ນການພົວພັນກັບພາກເອຳກະຊຸົນ ທັີ�ໄດ້ຮັັບການຄັດເລົືອຳກ. 
 ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຕ້ �ອງໄດ �ເຮັດັວຽກຮັ� ວມກບັັການຮັ� ວມມໃ່ນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ຫ້ື ່
ຜູີ �ຕ້ດິຕ້ຳ� ທີ່້� ໜ້ �າເຊ້ຳ່� ອຖ້ໄ່ດ � ເພິ່� ອທີ່້� ຈັະຕ້ດິຕ້ຳ�  ແລະ ເລ້� ມພິວົພິນັກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ. ການ
ພິບົັປະກບັັແຕ້� ລະຝ່� າຍ (ແຍກກນັ) ຄ້ວນແນໃສ� ເປົ �າໝາຍເພິ່� ອຊ້ຳອກຫ້າຄ້ວາມຄ້ �າຍຄ້ກ່ນັ 
ລະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະພິາກເອກະຊ້ຳນົແຕ້� ລະຄ້ນົ ຫ້ື ່ບັຳລສິດັ, ເຊ້ຳິ� ງສອດຄ້� ອງກບັັ
ເປົ �າໝາຍທີ່້� ກຳານດົໄວ �ໃນຂັ �ນຕ້ອນທີ່ ້1. ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກບັຳ� ຄ້ວນຮັບ້ັຮັ �ອນໃນ
ການເຈັລະຈັາ ເພິ່� ອນຳາໄປສູ� ເປົ �າໝາຍ ແລະ ການຮັ� ວມມທ່ີ່້� ສະເພິາະເຈັາະຈັງົ ແຕ້� ຄ້ວນໃຫ້ �
ເວລາກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົແຕ້� ລະຄ້ນົ ໃນການຄ້ົ �ນຄ້ດິ ແລະ ຕ້ດັສນິໃຈັວ� າ ພິວກເຂາົຢ່າກ
ຈັະເຮັດັວຽກຮັ� ວມກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ຫ້ື ່ບັຳ� . 
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ອາດຈັຳາເປນັຕ້ �ອງມກ້ານພິບົັປະກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົຫ້ືາຍກວ� າໜ້ຶ� ງຄ້ັ �ງ ເພິ່� ອຈັະໄດ �ເຂົ �າໃຈັມຸມ
ມອງທີ່້� ດຂ້ຶ �ນ, ລວມທີ່ງັຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ສະພິາບັຂອງໜ້�າວຽກທີ່້� ພິວກເຂາົເຮັດັ. ໃນການ
ພິບົັປະກນັແຕ້� ລະຄ້ັ �ງຈັະຕ້ �ອງໄດ �ມກ້ານຈັດົບັນັທີ່ກຶໄວ � ແລະ ຕ້ດິຕ້າມພິດັທີ່ະນາການ ແລະ 
ການຕ້ດັສນິໃຈັທີ່້� ເກດ້ຂຶ �ນໃນການພິບົັປະຄ້ັ �ງນັ �ນ. ບັດົບັນັທີ່ກຶເຫ້ື ົ� ານ້ �ຈັະເປນັປະໂຫ້ຍດໃນການ
ນຳາໃຊ້ຳ �ສຳາລບັັຂັ �ນຕ້ອນຕ້ຳ� ໄປ. 

ສ່�ງທີັ�ຄວນເອ້າໃຈຸໃສ່

■	 ພິດັທີ່ະນາ ແລະ ຕ້ກົລງົເຫ້ນັດກ້ບັັເງ ່�ອນໄຂການຄ້ດັເລອ່ກພິາກເອກະຊ້ຳນົ ກ� ອນດຳາເນນ້
ຂະບັວນການຄ້ດັເລອ່ກ.

■	 ກຳານດົເອາົທີ່້� ຕ້ັ �ງຂອງບັຳລສິດັ ເປນັໜ້ຶ� ງໃນເງ ່�ອນໄຂ ຂອງການຄ້ດັເລອ່ກ. ໄລຍະທີ່າງໄກສົ� ງ
ຜີນົເຮັດັໃຫ້ �ຕ້ົ �ນທີ່ນຶໃນການຂນົສົ� ງສູງຂຶ �ນ. ນອກຈັາກນ້ �, ບັຳລສິດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນກຳມແ້ນວໂນ �ມ
ທີ່້� ຈັະມຄ້້ວາມມຸ� ງໝັ �ນຫ້ືາຍ ໃນການດຳາເນນ້ທຸີ່ລະກດິໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ກບັັຜູີ �ທີ່້� ມ້
ບັດົບັາດໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ.

■	 ເອາົລດັຖ້ະບັານ ແລະ/ຫ້ື ່ພິາກສ� ວນທີ່້� ບັຳ� ຂຶ �ນກບັັລດັຖ້ະບັານ ຫ້ື ່ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ 
ຕ້ະຫ້ືອດເຖ້ງິຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ໃນຂັ �ນຕ້ອນການຄ້ດັຈັ �ອນ ແລະ ຄ້ດັເລອ່ກ ເພິ່� ອໃຫ້ �
ໝັ �ນໃຈັວ� າ ມຂ້ຳ �ມູນທີ່ງັໝດົ ເພິ່� ອຈັະນຳາໃຊ້ຳ �ເຂົ �າໃນການຕ້ດັສນິໃຈັ ແລະ ໃຫ້ �ທຸີ່ກຄ້ນົ ຢ່າກ
ມສ້� ວນຮັ� ວມ ແລະ ຊຸ້ຳກຍູ � ຂະບັວນການດັ� ງກ� າວ.

■	 ໃຫ້ �ເຂົ �າໃຈັວ� າ ການເຮັດັວຽກກບັັບັຳລສິດັທີ່້� ບັຳ� ມຄ້້ນົຮັບັັຮູັ � ຫ້ື ່ບັຳ� ໄດ �ຈັດົທີ່ະບັຽນການດຳາເນນ້
ທຸີ່ລະກດິ ອາດສົ� ງຜີນົເສຍຕ້ຳ� ຄ້ວາມສຳາພິນັຂອງຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ກບັັລດັຖ້ະບັານ 
ແລະ ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ທີ່້� ອາດສ� ຽງຕ້ຳ� ການປະຕ້ບິັດັທີ່້� ບັຳ� ຈັງິໃຈັໄດ �. ພິຳ� ຄ້ �າຊ້ຳາວຂາຍ ແລະ ບັຳລສິດັ
ຫ້ືາຍແຫ້� ງອາດບັຳ� ໄດ �ຈັດົທີ່ະບັຽນດຳາເນນ້ທຸີ່ລະກດິຢ່� າງຖ້ກ່ຕ້ �ອງຕ້າມກດົໝາຍ ກບັັໜ້� ວຍ
ງານຂອງລດັ ຫ້ື ່ຂຳ �ມູນທີ່້� ລດັຖ້ະບັານສະໜ້ອງໃຫ້ �ນັ �ນເກົ� າເກນ້ໄປ ຫ້ື ່ບັຳ� ຖ້ກ່ຕ້ �ອງ .

■	 ▪ໃຫ້ �ທີ່ບົັທີ່ວນເບັ້� ງຄ້ນ່ວ� າ ເປນັຫ້ຍງັພິາກເອກະຊ້ຳນົຈັິ� ງປະຕ້ເິສດ ຄ້ຳາເຊ້ຳນ້ໃນການພິບົັປະ ຫ້ື ່
ການສອບັຖ້າມຂຳ �ມູນ ໃນການເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ. ພິະຍາຍາມຢ່� າງໜ້�ອຍສາມເຖ້ງິສ້� ຄ້ັ �ງ 
ເພິ່� ອເຮັດັໃຫ້ �ພິາກເອກະຊ້ຳນົມຄ້້ວາມສນົໃຈັ ກ� ອນທີ່້� ຈັະສະຫ້ືຸບັວ� າບຸັກຄ້ນົນັ �ນບັຳ� ສນົໃຈັ .

■	 ນດັປະຊຸ້ຳມ ແລະ ປກຶສາຫ້າລ ່ ກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ ຜູີ �ທີ່້� ຕ້ອບັຮັບັັຄ້ຳາເຊ້ຳນ້ເພິ່� ອກຳານດົ
ໂອກາດໃນການເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັໃຫ້ �ມປ້ະສດິທີ່ພິິາບັດທ້ີ່້� ສຸດ. 

■	 ລາຍງານຜີນົການປກຶສາຫ້າລ ່ກບັັບັນັດາຜູີ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງອ່� ນໆເປນັປະຈັຳາ, ໂດຍ
ສະເພິາະແມ� ນຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ພິາກລດັ.
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ການມສ່ີວນຮ່ັວມຂໍ້ອຳງຊຸມຸຊົຸນ ແລົະ ການ
ປ່ກຶສາຫາລືົກັບພາກເອຳກະຊົຸນ

ຂັ �ນຕ້ອນນ້ �ຈັະເກດ້ຂຶ �ນ ພິາຍຫ້ືງັຂັ �ນຕ້ອນທີ່ ້3, ເມ່� ອທີ່ງັສອງຝ່� າຍ (ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ໄດ �ຮັບັັການຄ້ດັເລອ່ກ) ໄດ �ມກ້ານປະເມນ້ເຊ້ຳິ� ງກນັ ແລະ ກນັໃນເບັ່ �ອງຕ້ົ �ນແລ �ວ 
ແລະ ສນົໃຈັທີ່້� ຈັະສກຶສາໃນການເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ. ໃນຂັ �ນຕ້ອນທີ່ສ້້� ນ້ �, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກຈັະເຮັດັວຽກໃນຂະບັວນການຄູ້� ຂະໜ້ານ, ຮັ� ວມກບັັແຕ້� ລະຊຸ້ຳມຊ້ຳນົຜູີ �ທີ່ມ້ຄ້້ວາມ
ສນົໃຈັ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ໄດ �ຮັບັັການຄ້ດັເລອ່ກ ເພິ່� ອທີ່ຳາຄ້ວາມເຂົ �າໃຈັຢ່� າງເລກິເຊ້ຳິ� ງຍິ� ງ
ຂຶ �ນ ກ� ຽວກບັັສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍສະເພິາະຂອງພິວກເຂາົ ໃນການຮັ� ວມມຢ່່� າງມປ້ະສດິທີ່ພິິາບັ. ຂັ �ນ
ຕ້ອນນ້ �ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະຕ້ �ອງໄດ �ໃຊ້ຳ �ເວລາພິຳສມົຄ້ວນ ໃນການສ �າງຄ້ວາມສຳາພິນັ
ອນັແໜ້�ນແຟຼໍ�ນກບັັທຸີ່ກໆຝ່� າຍ,ລວມທີ່ງັໜ້� ວຍງານຂອງພິາກລດັ ຜູີ �ທີ່້� ຈັະໃຫ້ �ການ
ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູໄລຍະຍາວ. ເປນັສິ� ງສຳາຄ້ນັທີ່້� ຈັະຕ້ �ອງໄດ �ຈັ ່�ໄວ �ວ� າ ມຄ້້ວາມຈັຳາເປນັຕ້ �ອງໄດ �
ຮັກັສາຄ້ວາມໂປ� ງໃສໃນລະດບັັສູງ ແລະ ແບັ� ງປນັ ຜີນົຂອງການປກຶສາຫ້າລທ່ີ່້� ກຳາລງັດຳາເນນ້ຢູ່�
ທີ່ງັໝດົນັ �ນ ໃຫ້ �ກບັັທຸີ່ກຝ່� າຍ ເປນັປະຈັຳາ. ສິ� ງນ້ �ມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັຢ່� າງຍິ� ງສຳາລບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໃນ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ເພິ່� ອເຮັດັໃຫ້ �ພິວກເຂາົສາມາດເລ້� ມຕ້ົ �ນການສ �າງຄ້ວາມພິ �ອມໃນການປກຶສາຫ້າລ ່
ແລະ ສາມາດເຈັລະຈັາດ �ານການຮັ� ວມມໄ່ດ �ໃນທີ່້� ສຸດ. 

ຈຸຸດປ່ະສົງ

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະເປນັຜູີ �ຮັວບັຮັວມຄ້ຳາຄ້ດິເຫ້ນັຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ພິາກລດັ 
ແລະການເຫ້ນັດເ້ຫ້ນັພິ �ອມກ� ຽວກບັັຜີະລດິຕ້ະພິນັ ແລະ ຕ້� ອງໂສ �ມູນຄ້� າ, ພິາກເອກະຊ້ຳນົ
ທີ່້� ເໝາະສມົພິ �ອມນຳາສະເໜ້ແ້ນວທີ່າງແກ �ໄຂສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍທີ່້� ແຕ້� ລະຝ່� າຍໄດ �ປະເຊ້ຳນ້.

■	 ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກໄດ �ສ �າງຄ້ວາມສນົໃຈັ ແລະ ຄ້ວາມພິ �ອມ ໃຫ້ �ແກ� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ 
ປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັຄ້ວາມຕ້ �ອງການໃນການພິດັທີ່ະນາຄ້ວາມອາດສາມາດຂອງພິວກເຂາົ 
ໃນການເສມ້ສ �າງຄ້ວາມຮັ� ວມມທ່ີ່້� ມປ້ະສດິທີ່ພິິາບັ ຮັ� ວມກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ.

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະເປນັຜູີ �ດຳາເນນ້ການປະເມນ້ເຖ້ງິຄ້ວາມເໝາະສມົ  ຂອງພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົ (ເຊ້ຳັ� ນ ຄ້ວາມເຊ້ຳ່� ອໝັ �ນ, ຄ້ວາມສາມາດ, ທີ່� າແຮັງ, ງບົັປະມານ, ບຸັກຄ້ະລາ
ກອນ ແລະ ອ່� ນໆ)ແຕ້� ລະຄ້ນົທີ່້� ໄດ �ຮັບັັການຄ້ດັເລອ່ກ ໃນການຮັ� ວມມກ່ບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ.

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະເຕ້ົ �າໂຮັມເອາົທຸີ່ກຝ່� າຍມາຮັວມຕ້ວົກນັ ແລະ ປກຶສາຫ້າລ່
ກ� ຽວກບັັວທິີ່ທ້ີ່າງທີ່້� ເປນັໄປໄດ �ໃນການເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ.

ຂ້ັ້�ນຕອນທີີ 
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ໃຜແດ່ຄວນມີສ່ີວນຮ່່ວມີ?

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ: ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມຂອງອງົການລຄ້້ອບັ 
(RECOFTC)

■	 ▪ຜູີ �ດຳາເນນ້ງານ: ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ໜ້� ວຍງານຂອງລດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ໄດ �ຮັບັັ
ການຄ້ດັເລອ່ກ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່້� ບັຳ� ຂຶ �ນກບັັລດັຖ້ະບັານ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງ
ສງັຄ້ມົ. 

ກ່່ດຈຸະກ່ຳ

1 ຈັດັກອງປະຊຸ້ຳມພິບົັປະສອງຝ່� າຍ ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ໜ້� ວຍງານພິາກລດັທີ່້�

ກ� ຽວຂ �ອງ, ເພິ່� ອຈັດຸປະສງົດັ� ງຕ້ຳ� ໄປນ້ �:

•	 ປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັຜີນົທີ່້� ໄດ �ຮັບັັຈັາກກອງປະຊຸ້ຳມ ກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ໄດ �ຮັບັັການ
ຄ້ດັເລອ່ກ, ລວມທັງໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຸດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂັ�ນຕ່ອນ 1, 2 ແລະ 3.

•	 ຈັຳາກດັກຸ� ມເປົ �າໝາຍທີ່້� ໄດ �ຮັບັັການຄ້ດັເລອ່ກໃຫ້ �ໜ້ �ອຍລງົ.ກຸ� ມຄົນເຫຼົ່ານີ�ຈະເປ່ັນພື່າກ
ເອກະຊິ່ົນ ທີ່ບັນດາຊິຸ່ມຊິ່ົນໃນທ້ອງຖິ່ິ່ນ ແລະ ໜ່່ວຍຸງາານຂອງລັດມີຄວາມໝົັ�ນໃຈ ແລະ 
ສະບາຍຸໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມ.

•	 ຈັດັກອງປະຊຸ້ຳມ ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນເປນັປະຈັຳາ, ເຊິ່ິ່ງເປ່ັນສິ່ງສ້າຄັນເພື່ື່ອບັນລຸຄວາມເຂົ�າໃຈ
ຮ່ວມກັນ, ການຊິ່ີ�ແຈງບັນຫາ, ປ່ຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຈຸດປ່ະສົງ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື�ອເຊິ່ື່ອໃຈ 
ແລະ ໃຫ້ພື່າກລັດຖິ່ະບານ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢູ່າກຈະຊິຸ່ກຍຸ່້.

2 ຈັດັກອງປະຊຸ້ຳມພິບົັປະຫ້ືາຍຝ່� າຍ ເຊ້ຳິ� ງທຸີ່ກພິາກສ� ວນ (ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ, ຜູີ �ປະກອບັການພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ໜ້� ວຍງານທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງຂອງລດັຖ້ະບັານ) ປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍ 
ແລະ ໂອກາດໃນການຊ້ຳ່ �-ຂາຍສນິຄ້ �າ ຫ້ື ່ການບັຳລກິານ ລວມທີ່ງັນະໂຍບັາຍທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ. 
ຈັາກນັ �ນກຳຊ້ຳອກຫ້າວທິີ່ກ້ານແກ �ໄຂທີ່້� ອາດຈັະເປນັໄປໄດ � ສຳາລບັັສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍຕ້� າງໆ ເຊ້ຳິ� ງຈັະ
ຊ້ຳ� ວຍຍກົລະດບັັການຊ້ຳ່ �-ຂາຍ ແລະ ການຮັ� ວມມ.່ ໂດຍສະເພິາະ, ການແຈັງກ� ຽວກບັັ
ບັດົບັາດຂອງແຕ້� ລະຝ່� າຍວ� າເປນັແນວໃດ ແລະ ພິວກເຂາົສາມາດເຮັດັຫ້ຍງັໄດ �ແດ�  ພິາຍໃຕ້ �
ບັດົບັາດຂອງຕ້ນົເອງ ເພິ່� ອປບັັປຸງສະພິາບັຂອງການຮັ� ວມມ.່  

ພິະນກັງານລດັສາມາດພິຈິັາລະນາການປບັັນະໂຍບັາຍ ຫື້ ່ລະບັຽບັການບັາງ
ຢ່� າງໄດ �. ຕ້ວົຢ່� າງໃນແຂວງບັຳ� ແກ �ວ, ການປບັັນຳາໃຊ້ຳ �ດຳາລດັວ� າດ �ວຍການຄ້ �າ 
ແລະ ສົ� ງເສມ້ການຄ້ �າ, ທີ່້� ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູການປູກຕ້ົ �ນໄມ � ແລະ ການຄ້ �າ

ຕ້ວົຢ່� າງ 1



ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ-ພາກເອກະຊົນ ໃນພູມທັີດປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ຂະບວນການປະສານງານ 31

ຕ້ວົຢ່� າງ 2

ຕ້ວົຢ່� າງ 3

ພິາກເອກະຊ້ຳນົສາມາດເຫ້ນັດທ້ີ່້� ຈັະເພິ້� ມລາຄ້າຊ້ຳ່ �ໄມ � ໂດຍອງ້
ຕ້າມແນວທີ່າງການປະຕ້ບິັດັຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່້� ດຂ້ຶ �ນ. ຄ້ວາມ
ເຕ້ມັໃຈັທີ່້� ຈັະຈັ� າຍເງນິເພິ້� ມຂຶ �ນນ້ � ຈັະສະທີ່ �ອນໃຫ້ �ເຫ້ນັເຖ້ງິການ
ເປດ້ກວ �າງຂອງພິາກເອກະຊ້ຳນົໃນການເຈັລະຈັາ ແລະ ຈັ� າຍໃນ
ລາຄ້າທີ່້� ເປນັທີ່ຳາ ແລະ ເປນັການສ �າງຄ້ວາມສຳາພິນັຢ່� າງໃກ �ຊ້ຳດິ
ກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ລດັຖ້ະບັານທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ. ຢູ່� ແຂວງບັຳ� ແກ �ວ, 
ບັ� ອນທີ່້� ຂາຍຕ້ົ �ນໄມ �ຢ່ນ່ຕ້ົ �ນແມ� ນຖ້ເ່ປນັເລ່� ອງທີ່ຳາມະດາ, 
ປດັຈັບຸັນັມກ້ານຂາຍຕ້ົ �ນໄມ �ເປນັແມດັກ �ອນ, ລວມທີ່ງັການ
ຂາຍໄມ �ຢ່ນ່ຕ້ົ �ນທີ່້� ມເ້ສັ �ນຜີ� າສູນກາງຂະໜ້າດນ �ອຍລງົນຳາອກ້.

ສະມາຊ້ຳກິໃນຊຸ້ຳມຊ້ຳນົສາມາດຕ້ກົລງົເຫ້ນັດ ້ທີ່້� ຈັະປະຕ້ບິັດັຕ້າມ
ຄ້ຳາແນະນຳາ ເພິ່� ອເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັເປນັກຸ� ມ ເພິ່� ອຄ້ວາມ
ສະດວກໃນການເຂົ �າເຖ້ງິການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູດ �ານເຕ້ກັນກິ
ຈັາກລດັຖ້ະບັານ ແລະ ເພິ່� ອເປນັການປບັັປຸງການສ່� ສານກບັັ
ທຸີ່ກຝ່� າຍ. ຢູ່� ແຂວງບັຳ� ແກ �ວ, ເຈັ ົ �າຂອງສວນປູກຫ້ືາຍກວ� າ 50 
ຄ້ນົແມ� ນຕ້ກົລງົເຫ້ນັດທ້ີ່້� ຈັະຈັດົທີ່ະບັຽນຮັ� ວມກນັ.  

3 ດຳາເນນ້ການປະເມນ້ເຖ້ງ້ຄ້ວາມເໝາະສມົ ຂອງພິາກເອກະຊ້ຳນົ  ເນ່� ອງຈັາກຕ້ �ອງມກ້ານ
ສຳາພິາດເຊ້ຳງ້ເລກິກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ. ເຄ້່� ອງມກ່ານປະເມນ້ຄ້ວາມດຸໝັ� ນ ນ້ �ມາຈັາກ 
Mercy Corps ອາດຈັະເປນັປະໂຫ້ຍດໃນຂັ �ນຕ້ອນນ້ �. ທຸີ່ກຂັ �ນຕ້ອນກ� ອນໜ້�ານ້ �ມສ້� ວນ
ຊ້ຳ� ວຍໃນການປະເມນ້ພິາກສ� ວນເອກະຊ້ຳນົ, ແຕ້� ຂັ �ນຕ້ອນນ້ � ແມ� ນຂັ �ນຕ້ອນສຸດທີ່ �າຍ ຂອງ
ການປະເມນ້. ບັດົລາຍງານຄ້ວນໄດ �ຮັບັັການເກບັັຮັກັສາໄວ � ແລະປບັັປຸງເປນັປະຈັຳາ ເພິາະ
ມນັຈັະຊ້ຳ� ວຍໃນການຕ້ດິຕ້າມ ຂຳ �ຕ້ກົລງົ ຂອງການຮັ� ວມມໃ່ນອະນາຄ້ດົ  . ເມ່� ອມກ້ານ
ຮັວບັຮັວມບັດົລາຍງານແລ �ວ, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ແລະ ພິາກສ� ວນອ່� ນໆ ທີ່້�

ກ� ຽວຂ �ອງ ຄ້ວນຈັະມກ້ານ ລະບຸັຕ້ວົຕ້ນົພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ເຫ້ນັວ� າເໝາະສມົທີ່້� ສຸດສຳາລບັັ
ຜີະລດິຕ້ະພິນັສນິຄ້ �າແຕ້� ລະລາຍການ. 

4 ກະກຽມແຜີນງານພິດັທີ່ະນາ ຄ້ວາມອາດສາມາດ ສຳາລບັັຂະບັວນການພິດັທີ່ະນາການ
ຮັ� ວມມ ່ດ �ວຍການນຳາໃຊ້ຳ �ວທິີ່ກ້ານປະເມນ້ຄ້ວາມຕ້ �ອງການໃນການພິດັທີ່ະນາຄ້ວາມອາດ
ສາມາດ. ສຳາລບັັກດິຈັະກຳາທີ່້� ດຳາເນນ້ການໃນແຂວງບັຳ� ແກ �ວ, ມກ້ານລະບຸັຫ້ືກັສູດການ
ພິດັທີ່ະນາຄ້ວາມອາດສາມາດ ທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ ໄດ �ແກ� : ການຈັດັການພິ່ �ນທີ່້� ປູກໄມ �, ການ
ຈັດັຕ້ັ �ງກຸ� ມ, ການຈັດັການຄຸ້ �ມຄ້ອງກຸ� ມ, ວາງແຜີນທີ່າງການເງນິ ແລະ ທຸີ່ລະກດິ ແລະ 
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ລວມທີ່ງັການສ �າງຕ້ັ �ງໂຮັງຊ້ຳອຍຂະໜ້າດນ �ອຍ ຫ້ື ່ໂຮັງງານເຟຼໍນ້ເ້ຈັ.້ ໂມດູນເຫ້ື ົ� ານ້ �ມບ້ັາງ
ສ� ວນຈັຳາເປນັຕ້ �ອງໄດ �ຮັບັັການພິດັທີ່ະນາ ຫ້ື ່ແກ �ໄຂດດັແປງ ໂດຍອາໄສຊ້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່້�

ມຢູ້່�  ຫ້ື ່ໂດຍມກ້ານປກຶສາຫ້າລກ່ບັັຜູີ �ຊ້ຳ� ຽວຊ້ຳານຈັາກພິາຍນອກ. 

ສ່�ງທີັ�ຄວນເອ້າໃຈຸໃສ່

■	 ▪ຢ່ຳ �າໃຫ້ �ທຸີ່ກພິາກສ� ວນໄດ �ຮັບັັຮູັ �ເຖ້ງິ ພິາລະບັດົບັາດ ຂອງຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກເຊ້ຳິ� ງຜູີ �
ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ບັຳ� ໄດ �ມແ້ຮັງຈັງູໃຈັທີ່າງດ �ານການເງນິ ນອກເໜ້ອ່ຈັາກ ການສ �າງ
ຕ້ັ �ງການຮັ� ວມມດ່ັ� ງກ� າວ ໄດ �ຮັບັັຜີນົສຳາເລດັ. ວທິີ່ນ້້ �ຈັະຊ້ຳ� ວຍປ�ອງກນັບັຳ� ໃຫ້ �ພິາກເອກະຊ້ຳນົ 
ຫ້ື ່ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນເຫ້ນັວ� າ ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ຫ້ວງັຜີນົປະໂຫ້ຍດອນັອ່� ນໆ. ຖ້�າ
ຫ້າກຝ່� າຍໃດຝ່� າຍໜ້ຶ� ງເຂົ �າໃຈັແບັບັນັ �ນ ມນັຈັະເຮັດັໃຫ້ �ພິວກເຂາົໝດົຄ້ວາມສນົໃຈັ ແລະ 
ອອກຈັາກຂະບັວນການນັ �ນໄດ �. 

■	 ▪ຈັ ົ� ງອດົທີ່ນົ ແລະ ຢ່� າເລັ� ງຂະບັວນການ, ເຊ້ຳິ� ງມຄ້້ວາມຈັຳາເປນັໃນການພິດັທີ່ະນາຄ້ວາມ
ສຳາພິນັ ແລະ ຄ້ວາມໄວ �ວາງໃຈັ. ຂະບັວນການນ້ �ອາດຈັະຕ້ �ອງໄດ �ຮັຽກຮັ �ອງໃຫ້ �ມກ້ານຈັດັ
ກອງປະຊຸ້ຳມພິບົັປະສອງຝ່� າຍ ແລະ ຫ້ືາຍຝ່� າຍໃນຫ້ືາຍຄ້ັ �ງ. 

■	 ຫ້ືກ້ເວັ �ນການສ �າງຄ້ວາມຫ້ວງັ ຫ້ື ່ຄ້ວາມຄ້າດຫ້ວງັທີ່້� ຜີດິພິາດ.

■	 ▪ພິຈິັາລະນາຈັດັກອງປະຊຸ້ຳມຢ່� າງບັຳ� ເປນັທີ່າງການລະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ກບັັພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົຕ້າມຄ້ວາມເໝາະສມົ ເພິ່� ອເຮັດັໃຫ້ �ພິວກເຂາົສາມາດແລກປ� ຽນຄ້ວາມຄ້ດິເຫ້ນັ
ໂດຍກງົໄດ �.

■	 ຈັົ� ງຄ້ດິໄວ �ສະເໝວ້� າ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນແມ� ນເປນັບຸັກຄ້ນົສຳາຄ້ນັທີ່້� ຕ້ �ອງການ ການ
ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູຫ້ືາຍທີ່້� ສຸດ ໃນການປບັັປຸງບັດົບັາດຂອງຕ້ນົ  ເພິ່� ອຮັ� ວມມກ່ບັັພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົ. ສິ� ງນ້ �ແມ� ນເປນັສິ� ງສຳາຄ້ນັທີ່້� ຕ້ �ອງໄດ �ຈັດົຈັຳາຕ້ະຫ້ືອດຂະບັວນການ ເຊ້ຳິ� ງຈັະ
ກ� ຽວຂ �ອງກບັັຄ້ວາມຄ້ດິເຫ້ນັ ແລະ ມຸມມອງຕ້� າງໆອກ້ຫ້ືາກຫ້ືາຍ.

■	 ຈັົ� ງຈັ ່� ຈັຳາໄວ �ວ� າຊຸ້ຳມຊ້ຳນົຈັຳານວນຫ້ືາຍອາດຈັະບັຳ� ເຂົ �າໃຈັວ� າ ພິວກເຂາົຈັະພິບົັກບັັສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍ
ຫ້ຍງັແດ�  ຫ້ື ່ຈັະເອາົຊ້ຳະນະສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍເຫ້ື ົ� ານ້ � ໄດ �ແນວໃດ ເນ່� ອງຈັາກພິວກເຂາົຂາດພິະລງັ, 
ຂາດຄ້ວາມເປນັຜູີ �ນຳາ, ຂາດຄ້ວາມໄວ �ວາງໃຈັ, ຂາດແຮັງບັນັດານໃຈັ ຫື້ ່ຂາດແຮັງຈັງູໃຈັ.  
ໃຊ້ຳ �ເວລາໃນການທີ່ບົັທີ່ວນຄ້ນ່ແຕ້� ລະບັນັຫ້າ ແລະ ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູສະມາຊ້ຳກິໃນຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ
ໃນການຊ້ຳອກຫ້າວທິີ່ທ້ີ່າງແກ �ໄຂທີ່້� ເໝາະສມົ.

■	 ▪ກຳານດົພິະນກັງານຈັາກພິາກລດັ ທີ່້� ຍນິດໃ້ຫ້ �ຄ້ວາມຮັ� ວມມໃ່ນການຊ້ຳອກຫ້າແນວທີ່າງ
ແກ �ໄຂຮັ� ວມກນັ. ການກຳານດົພິະນກັງານລດັຖ້ະບັານແມ� ນເປນັສິ� ງສຳາຄ້ນັ ແຕ້� ອາດຈັະເປນັ
ເລ່� ອງທີ່ �າທີ່າຍຢ່� າງໜ້ຶ� ງ ເພິາະເຈັົ �າໜ້ �າທີ່້� ລດັບັາງຄ້ນົແມ� ນບັຳ� ມປ້ະສບົັການ ຫ້ື ່ບັຳ� ໄດ �ຖ້ກ່ມອບັ
ອຳານາດໃນການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູຂະບັວນການຮັ� ວມມ.່ 
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■	 ▪ອະນຸຍາດໃຫ້ �ເຈັ ົ �າໜ້ �າທີ່້� ຂອງລດັ ແລະ/ຫ້ື ່ຄູ້� ຮັ� ວມງານທີ່້� ບັຳ� ຂຶ �ນກບັັລດັຖ້ະບັານ ແລະ 
ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ ມບ້ັດົບັາດສຳາຄ້ນັໃນອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ໃນບັາດກ �າວການ
ຮັ� ວມມ,່ ໂດຍສະເພິາະກຳແມ� ນ ໃນກຳລະນຂ້ອງຄ້ວາມຂດັແຍ� ງທີ່້� ມຢູ້່�  ຫ້ື ່ກຳາລງັເກດ້ຂຶ �ນ
ໃໝ� .

■	 ▪▪ຈັ ົ� ງຈັ ່�ໄວ �ວ� າ ການສ່� ສານທີ່້� ແຈັ� ມແຈັ �ງຊ້ຳດັເຈັນ ແລະ ການເປດ້ໃຈັ ລ �ວນແຕ້� ເປນັຂຳ �ກຳານດົທີ່້�

ສຳາຄ້ນັທີ່້� ສຸດໃນຂະບັວນການມສ້� ວນຮັ� ວມນ້ �. ໃຫ້ �ຂຳ �ມູນທີ່້� ຊ້ຳດັເຈັນ ແລະ ພິຽງພິຳກບັັ
ແຕ້� ລະຝ່� າຍໃນການຕ້ດັສນິໃຈັຢ່� າງຖ້ກ່ຕ້ �ອງ. ປະຕ້ບິັດັຕ້ຳ� ຄ້ວາມຄ້ດິເຫ້ນັຂອງພິວກເຂາົ
ດ �ວຍຄ້ວາມເຄ້າົລບົັ ແລະ ເກບັັເປນັຄ້ວາມລບັັ. 

■	 ▪ຫ້ �າມເປດ້ເຜີຍ້ຂຳ �ມູນຂອງພິາກເອກະຊ້ຳນົ ໃຫ້ �ກບັັຄ້ນົອ່� ນ.

■	 ▪ສ� ອງແສງຜີນົກອງປະຊຸ້ຳມແຕ້� ລະຄ້ັ �ງກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົໃນບັດົລາຍງານການປະເມນ້ພິາກ
ເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ລາຍງານເປນັນປະຈັຳາ.

■	 ▪ຈັ ົ� ງຮັບັັຮູັ �ວ� າ ກດິຈັະກຳາທີ່້� ບັຳ� ເປນັທີ່າງການ ຈັະຊ້ຳ� ວຍສ �າງຄ້ວາມສຳາພິນັກບັັການຮັ� ວມມທຸ່ີ່ກ
ຝ່� າຍ ດັ� ງນັ �ນຈັິ� ງມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັກບັັກດິຈັະກຳາທີ່້� ຈັດັຕ້ັ �ງຢ່� າງເປນັທີ່າງການ.
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ລົາຍລົະອຳຽດຂໍ້ອຳງການຮ່ັວມມື

ໃນຈັດຸນ້ �, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຄ້ວນເຂົ �າໃຈັເຖ້ງິຄ້ວາມຕ້ �ອງການ ແລະ ຜີນົປະໂຫ້ຍດ
ຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົຢ່� າງຊ້ຳດັເຈັນ ແລະ ສາມາດປະເມນ້ໄດ �ວ� າ ພິວກ
ເຂາົພິ �ອມທີ່້� ຈັະໃຫ້ �ການຮັ� ວມມ ່ ຫ້ື ່ບັຳ� . ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ຄ້ວນນຳາໃຊ້ຳ �ຂັ �ນຕ້ອນນ້ �

ເພິ່� ອປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັລາຍລະອຽດກບັັທຸີ່ກຝ່� າຍວ� າ ການຮັ� ວມມຈ່ັະມລ້ກັສະນະ ຫ້ື ່
ຮູັບັແບັບັແນວໃດ ຈັາກນັ �ນ ກຳແກ �ໄຂມຸມມອງທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ (ຈັດຸປະສງົ) ຂອງທີ່ງັສອງຝ່� າຍ 
ໂດຍມກ້ານເຈັລະຈັາເພິ່� ອແກ �ໄຂບັນັຫ້າດັ� ງກ� າວ . ຂັ �ນຕ້ອນນ້ �ໄດ �ຮັວບັຮັວມເອາົຄ້ວາມສນົໃຈັ 
ແລະ ຜີນົປະໂຫ້ຍດທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັສຳາລບັັທຸີ່ກຝ່� າຍ, ຕ້າມແນວຄ້ດິທີ່້� ສະແດງໄວ �ໃນຮູັບັທີ່ ້1. 

ຈຸຸດປ່ະສົງ

■	 ທຸີ່ກຝ່� າຍໄດ �ມກ້ານປກຶສາຫ້າລ ່ແລະ ເຫ້ນັດກ້� ຽວກບັັລາຍລະອຽດຂອງການຮັ� ວມມທ່ີ່້�

ອາດຈັະເກດ້ຂຶ �ນ (ການເຈັລະຈັາ).

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະນຳາສະເໜ້ຮູ້ັບັແບັບັການຮັ� ວມມ ່ແລະ ທຸີ່ກຝ່� າຍຕ້� າງກຳເຫ້ນັດ້
ຮັ� ວມກນັ.

ໃຜແດ່ຄວນມີສ່ີວນຮ່່ວມີ?

■	 ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ: ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານ ພິາກສະໜ້າມ ຂອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) 

■	 ດຳາເນນ້ງານ: ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ໜ້� ວຍງານຂອງລດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ໄດ �ຮັບັັ
ການຄ້ດັເລອ່ກ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່້� ບັຳ� ຂຶ �ນກບັັລດັຖ້ະບັານ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງ
ສງັຄ້ມົ 

ກ່່ດຈຸະກ່ຳ

1 ຈັດກອຳງປ່ະຊຸຸມພົບປ່ະສອຳງຝ່່າຍ ແລົະ ຫືາຍຝ່່າຍ ກບັັພິາກສ� ວນຕ້� າງໆ ເພິ່� ອປກຶສາ
ຫ້າລກ່� ຽວກບັັໂອກາດໃນການຮັ� ວມມກ່ນັ ແລະ ເຈັລະຈັາກ� ຽວກບັັຜີນົປະໂຫ້ຍດ ແລະ 
ຄ້ວາມຕ້ �ອງການຂອງພິວກເຂາົ. ການເຈັລະຈັາ ໄດ �ເລ້� ມຂຶ �ນໃນຂັ �ນຕ້ອນທີ່ ້3, ແຕ້� ຂັ �ນ
ຕ້ອນທີ່ ້5 ນ້ �ຈັະຕ້ �ອງໄດ �ນຳາໄປສູ� ຂຳ �ຕ້ກົລງົລະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ກ� ຽວກບັັລາຍລະອຽດ
ຂອງການຮັ� ວມມ.່ ຂັ �ນຕ້ອນນ້ �ອາດໃຊ້ຳ �ເວລາຫ້ືາຍເດອ່ນ. 

ຂ້ັ້�ນຕອນທີີ 
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ເນ່� ອງຈັາກມຂ້ຳ �ມູນ ແລະ ຄ້ວາມສາມາດທີ່້� ຈັຳາກດັ, ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ຈັິ� ງມກັຈັະເປນັຝ່� າຍເສຍ
ປຽບັໃນການເຈັລະຈັາ. ນ້ �ຄ້ຈ່ັດຸທີ່້� ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກມບ້ັດົບັາດສຳາຄ້ນັໃນການເປນັກາງ
ໃນຂະບັວນການອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກໃຫ້ �ທຸີ່ກຝ່� າຍ ໂດຍສະເພິາະໃນການປກົປ�ອງສດິ 
ແລະ ຜີນົປະໂຫ້ຍດຂອງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ. ການເຈັລະຈັາ ຄ້ວນກ� ຽວຂ �ອງກບັັຜີນົປະໂຫ້ຍດ, 
ການແລກປ� ຽນ ແລະ ຄ້ວາມສ� ຽງ. ຜີນົປະໂຫ້ຍດຮັ� ວມກນັ ລວມເຖ້ງິຜີນົຕ້ອບັແທີ່ນທີ່້�

ຄ້າດວ� າແຕ້� ລະຝ່� າຍຈັະໄດ �ຮັບັັ. ການແລກປ� ຽນໝາຍເຖ້ງິ ການປະນປິະນອມທີ່້� ແຕ້� ລະຝ່� າຍ
ອາດຈັຳາເປນັຕ້ �ອງໄດ �ເຮັດັ. 

ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກບັຳ� ຄ້ວນເຂົ �າແກ �ໄຂຂຳ �ຂດັແຍ� ງໃນຂັ �ນຕ້ອນນ້ �. ການທີ່້� ມຄ້້ວາມເຂົ �າໃຈັ
ກ� ຽວກບັັຂັ �ນຕ້ອນກ� ອນໜ້�ານ້ �ຢ່� າງຈັະແຈັ �ງ ແລະ ຜີນົທີ່້� ໄດ �ຮັບັັໃນຂັ �ນຕ້ອນເຫ້ື ົ� ານັ �ນ, ມນັຈັະ
ເປນັພິ່ �ນຖ້ານໃຫ້ �ແກ�  ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກສຳາລບັັຂັ �ນຕ້ອນນ້ �. ເພິ່� ອເປນັການຫ້ືກ້ເວັ �ນຂຳ �

ຂດັແຍ� ງທີ່້� ຈັະເກດ້ຂຶ �ນໃນຈັດຸນ້ �, ການມສ້� ວນຮັ� ວມໃນການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູຂອງລດັຖ້ະບັານຖ້່
ເປນັສິ� ງສຳາຄ້ນັ.

ເມ່� ອທຸີ່ກຝ່� າຍຍອມຮັບັັໃນລາຍລະອຽດຂອງການຮັ� ວມມແ່ລ �ວ, ສາມາດພິດັທີ່ະນາຂຳ �ຕ້ກົລງົ
ໄດ �. ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກສາມາດດຳາເນນ້ການຕ້ຳ� ໄປຍງັຂັ �ນຕ້ອນທີ່ ້6 ໄດ �.

ສ່�ງທີັ�ຄວນເອ້າໃຈຸໃສ່

■	 ▪ຈັ ົ� ງຈັຳາໄວ �ວ� າ ນ້ �ເປນັຂັ �ນຕ້ອນທີ່້� ທີ່ �າທີ່າຍທີ່້� ສຸດ ເພິາະມນັຈັະນຳາເອາົແນວທີ່າງ ແລະ ມຸມ
ມອງທີ່້� ແຕ້ກຕ້� າງກນັ ມາສູ� ການປກຶສາຫ້າລ.່ ເມ່� ອເວົ �າເຖ້ງິຜີນົປະໂຫ້ຍດສຳາລບັັທຸີ່ກຝ່� າຍ 
(ເບັິ� ງຮູັບັທີ່ ້1), ການປກຶສາຫ້າລອ່າດມຄ້້ວາມອ� ອນໄຫ້ວ ແລະ ເປນັທີ່້� ຖ້ກົຖ້ຽງກນັຫ້ືາຍ
ພິຳສມົຄ້ວນ. ໃນບັາງກຳລະນ,້ ມນັອາດໃຊ້ຳ �ເວລາຫ້ືາຍເດອ່ນເພິ່� ອຈັະບັນັລຸຂຳ �ຕ້ກົລງົໄດ �.

■	 ▪ຈັ ົ� ງຈັ ່�ໄວ �ສະເໝວ້� າ ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ແມ� ນຜູີ �ທີ່້� ຊ້ຳ� ວຍໃນການເຊ້ຳ່� ອມຄ້ນົສອງຝ່� າຍ
ໃນຂະບັວນການ-ບັຳ� ແມ� ນຜູີ �ທີ່້� ຄ້ອບັງ ຳາ  .

■	 ໝັ� ນກວດສອບັເປນັປະຈັຳາວ� າ ຂຳ �ຕ້ກົລງົດັ� ງກ� າວຈັະສ �າງອນັຕ້ະລາຍໃດໜ້ຶ� ງ ຕ້ຳ� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ທີ່້� ອາດຈັະຕ້ກົຢູ່� ໃນຖ້ານະທີ່້� ດ �ອຍກວ� າ ຫ້ື ່ບັຳ�  ໂດຍການຖ້າມດັ� ງນ້ �: “ມນັຍຸຕ້ທິີ່ຳາ
ສຳາລບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ຫ້ື ່ບັຳ� ?” ແຕ້� ຢ່� າລມ່ວ� າຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ເປນັ
ຜູີ �ຕ້ດັສນິໃຈັກ� ຽວກບັັເນ່ �ອໃນຂອງຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມມ.່ 

■	 ▪ລະບຸັຕ້ວົແທີ່ນຈັາກແຕ້� ລະຝ່� າຍທີ່້� ມຄຸ້້ນສມົບັດັຄ້ວາມເປນັຜູີ �ນຳາ (ເຊ້ຳັ� ນ ຮັບັັຟຼໍງັຄ້ວາມຄ້ດິ
ຂອງຄ້ນົອ່� ນ, ຄ້ວາມຄ້ດິທີ່າງບັວກ, ທີ່ດັສະນະຄ້ະຕ້ທິີ່້� ໜ້ �າເຄ້າົລບົັ ແລະ ມຄ້້ວາມມຸ� ງ
ໝັ �ນ) ເຊ້ຳ້� ງເປນັຜູີ �ທີ່້� ເບັ້� ງມຸມມອງແບັບັກວ �າງຂວາງ (ສຳາລບັັຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ).

■	 ▪ຈັ ົ� ງຈັຳາໄວ �ວ� າ ການປກຶສາຫ້າລ ່ກ� ຽວກບັັການຮັ� ວມມ ່ສາມາດສ �າງຄ້ວາມໄວ �ວາງໃຈັ ຫ້ື ່ເຮັດັ
ໃຫ້ �ເກດ້ຄ້ວາມບັຳ� ເຊ້ຳ່� ອໝັ �ນໄດ �, ຊ້ຳຶ� ງມນັຂຶ �ນຢູ່� ກບັັຄຸ້ນນະພິາບັຂອງບັາດກ �າວໃນການອຳານວຍ
ຄ້ວາມສະດວກ ແລະ ທີ່ກັສະຂອງຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ. 
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■	 ▪ພິ �ອມທີ່້� ຈັະພິບົັປະ ແລະ ປກຶສາຫ້າລກ່ບັັຝ່� າຍຕ້� າງໆ ເມ່� ອພິວກເຂາົຕ້ �ອງການຄ້ວາມ
ຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ ຫ້ື ່ຄ້ຳາແນະນຳາກ� ຽວກບັັບັາງປະເດນັ ທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັການຮັ� ວມມ,່ ເຊ້ຳັ� ນຂຳ �ມູນ
ເພິ້� ມເຕ້ມ້, ການຊ້ຳ້ �ແຈັງ, ໂອກາດໃນການພິບົັປະກນັ ຫ້ື ່ເພິ່� ອປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັສິ� ງ
ທີ່ �າທີ່າຍບັາງຢ່� າງເພິ້� ມເຕ້ມ້. ຢ່ຳ �າຄ້ນ່ອກ້ຄ້ັ �ງໜ້ຶ� ງ, ຄ້ວາມອດົທີ່ນົ ແລະ ຄ້ວາມມຸ� ງໝັ �ນ ຖ້່
ເປນັສິ� ງສຳາຄ້ນັໃນຂະບັວນການນ້ �.

■	 ▪ເນັ �ນຄ້ວາມສຳາຄ້ນັຂອງການເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ ເພິ່� ອບັນັລຸຈັດຸປະສງົຮັ� ວມກນັ ແລະ ຈັົ� ງ
ລະມດັລະວງັໄວ �ວ� າ ຝ່� າຍໃດໜ້ຶ� ງ ຫ້ື ່ທີ່ງັສອງຝ່� າຍ ອາດໝດົຄ້ວາມສນົໃຈັໃນບັາງຊ້ຳ� ວງຂອງ
ຂະບັວນການ. ດັ� ງນັ �ນ, ຄ້ວນມກ້ານຈັດັກຽມແຜີນສຳາຮັອງ ຫ້ື ່ຂຳ �ສະເໜ້ແ້ນະ, ຖ້�າສິ� ງນັ �ນ
ຫ້າກເກດ້ຂຶ �ນ.

■	 ▪ຈັ ົ� ງຮັບັັຮູັ �ວ� າ ບັາງຝ່� າຍ ອາດຄ້ດິວ� າເປນັຄ້ວາມຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັຂອງຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ 
ໃນການແກ �ໄຂບັນັຫ້າສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍ ທີ່້� ບັຳ� ແມ� ນຂອງຕ້ນົ, ເຊ້ຳິ� ງອາດຈັະກາຍເປນັອຸປະສກັ ຕ້ຳ�

ການຮັກັສາພິນັທີ່ະສນັຍາໃນອະນາຄ້ດົໄດ �. ພິຈິັາລະນາກ� ຽວກບັັເວລາ ແລະ ຊ້ຳບັັສນິທີ່້�

ຈັຳາເປນັຢ່� າງຮັອບັຄ້ອບັ ເພິ່� ອຕ້ດັສນິໃຈັວ� າຈັະກ �າວໄປສູ� ການຮັ� ວມມທ່ີ່້� ມສ້ກັກາຍະພິາ
ບັອ່� ນໆ ຫ້ື ່ເຮັດັວຽກເພິ່� ອຈັຳາກດັຄ້ວາມຄ້າດຫ້ວງັນັ �ນຫ້າກມນັເກດ້ຂຶ �ນ.

■	 ▪ຍອມຮັບັັວ� າ ໃນກຳລະນອ້ນັໂຫ້ດຮັ �າຍທີ່້� ສຸດນັ �ນ, ຄູ້� ສນັຍາອາດຈັະບັຳ� ບັນັລຸຂຳ �ຕ້ກົລງົ ເນ່� ອງ
ຈັາກການລງົທີ່ນຶທີ່້� ຈັຳາເປນັ (ເວລາ, ການເງນິ, ແຮັງງານ, ອຸປະກອນເຄ້່� ອງມ)່, ການ
ປ� ຽນແປງການດຳາເນນ້ງານທີ່້� ຈັຳາເປນັ ຫ້ື ່ພິາລະໜ້�າວຽກທີ່້� ເພິ້� ມຂຶ �ນ.
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ການກະກຽມ ແລົະ ການລົົງນາມຂໍ້ຕົ້ົກລົົງໃນ
ການຮ່ັວມມື

ພິາຍຫ້ືງັດຳາເນນ້ຂັ �ນຕ້ອນທີ່ ້5 ເຊ້ຳິ� ງເປນັຂັ �ນຕ້ອນການພິດັທີ່ະນາຮູັບັແບັບັ ການຮັ� ວມມ ່
ລະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ ທີ່້� ໄດ �ຮັບັັການຄ້ດັເລອ່ກ, ເຊ້ຳິ� ງອາດຈັະໃຊ້ຳ �ເວລາ
ຫ້ືາຍເດອ່ນ ຫ້ື ່ສອງສາມປ,້ ຂຳ �ຕ້ກົລງົ ຄ້ວນຈັະປະສບົັຄ້ວາມສຳາເລດັໃນອກ້ບັຳ� ດນົ. ຂັ �ນຕ້ອນ
ທີ່ຫ້້ກົນ້ � ແມ� ນການເຮັດັເອກະສານໂດຍລະອຽດ ກ� ຽວກບັັສິ� ງທີ່້� ຄູ້� ສນັຍາຕ້ �ອງການເຫ້ນັດ້
ຮັ� ວມກນັເປນັພິເິສດ ແລະ ວທິີ່ກ້ານທີ່້� ພິວກເຂາົຕ້ັ �ງໃຈັຈັະບັນັລຸ. ຂຳ �ຕ້ກົລງົຈັະມກ້ານລງົລາຍ
ເຊ້ຳນັໂດຍຄູ້� ສນັຍາການຮັ� ວມມໂ່ດຍກງົ ແລະ ໃນໄລຍະທີ່ຳາອດິຂອງການຮັ� ວມມ,່ ຂຳ �ຕ້ກົລງົ
ສະບັບັັນ້ �ອາດມຄ້້ວາມຮັຽບັງ�າຍ ແລະ ສັ �ນກະທີ່ດັຮັດັ.  

ຈຸຸດປ່ະສົງ

■	 ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະປກຶສາຫ້າລ ່ແລະ ຮັ� ວມມກ່ນັສ �າງເນ່ �ອໃນຂອງຂຳ �ຕ້ກົລງົການ
ຮັ� ວມມ.່

■	 ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະເປນັຜູີ �ເຊ້ຳ່� ອມປະສານສອງຝ່� າຍໃນຂະບັວນການສ �າງຂຳ �ຕ້ກົລງົ 
ແລະ ເຮັດັໃຫ້ �ຄູ້� ສນັຍາລງົລາຍເຊ້ຳນັໃນຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມມ.່

ໃຜແດ່ຄວນມີສ່ີວນຮ່່ວມີ?

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ: ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານຂອງອງົການລຄ້້ອບັ (RECOFTC) ແລະ 
ໜ້� ວຍງານຂອງລດັໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ

■	 ▪ຜູີ �ດຳາເນນ້ງານທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ: ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ, ພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ໄດ �ຮັບັັການຄ້ດັເລອ່ກ

ກ່່ດຈຸະກ່ຳ

1 ຈັດັກອງປະຊຸ້ຳມກບັັທຸີ່ກພິາກສ� ວນ ເພິ່� ອປກຶສາຫ້າລ ່ແລະ ຮັ� າງຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມມ.່ ຮັ� າງ
ດັ� ງກ� າວຈັະໄດ �ໃຫ້ �ລາຍລະອຽດກ� ຽວກບັັພິາລະບັດົບັາດຂອງທຸີ່ກຝ່� າຍ, ລວມທີ່ງັໜ້� ວຍ
ງານຂອງລດັທີ່້� ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູການຮັ� ວມມ.່ ຄູ້� ສນັຍາຫ້ືກັຜູີ �ທີ່້� ຕ້ດັສນິໃຈັກ� ຽວກບັັລາຍ
ລະອຽດຂອງຂຳ �ຕ້ກົລງົ (ຂຳ �ກຳານດົ ແລະ ເງ ່�ອນໄຂ) ແມ� ນມາຈັາກຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ, ເຊ້ຳັ� ນ ນາຍບັ �ານ 
ຫ້ື ່ຫ້ວົໜ້�າກຸ� ມ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົທີ່້� ໄດ �ຮັບັັການຄ້ດັເລອ່ກ. ຮູັບັແບັບັຂຳ �ຕ້ກົລງົແມ� ນ
ລຽບັງ�າຍ ເຊ້ຳິ� ງມໃ້ຫ້ �ໄວ �ໃນເອກະສານຊ້ຳ �ອນທີ່ �າຍ II  (ໂດຍອງ້ໃສ� ຮູັບັແບັບັທີ່້� ພິດັທີ່ະນາໃນ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ເຊ້ຳິ� ງຖ້ກ່ນຳາໃຊ້ຳ �ໃນແຂວງບັຳ� ແກ �ວ). ກ� ອນທີ່້� ຈັະຕ້່� ມຂຳ �ມູນໃສ� ແບັບັຟຼໍອມ, ທີ່ງັສອງ

ຂ້ັ້�ນຕອນທີີ 
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ຝ່� າຍຄ້ວນຕ້ກົລງົເຫ້ນັດໃ້ນສ� ວນຫ້ືກັທີ່້� ຈັະຮັວບັຮັວມໃສ�  ຫ້ື ່ດດັແກ �ກ� ອນ. ຈັາກນັ �ນ
ແຕ້� ລະພິາກສ� ວນຈັະມກ້ານປກຶສາຫ້າລກ່� ຽວກບັັລາຍລະອຽດ, ໂດຍຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກອາດຈັະຕ້ �ອງໄດ �ອ �າງອງ້ເຖ້ງິຂັ �ນຕ້ອນກ� ອນໜ້�ານ້ � ແລະ ການຕ້ດັສນິໃຈັຂອງຄູ້�
ສນັຍາ. ແຕ້� ລະພິາກ ຈັະຕ້ �ອງໄດ �ຂຽນອອກມາ ເພິ່� ອໃຫ້ �ທຸີ່ກຝ່� າຍສາມາດອ� ານ ແລະ 
ສະແດງຄ້ວາມຄ້ດິເຫ້ນັໃສ� ເນ່ �ອໃນການເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ.

2 ທຸັກພາກສ່ວນເຫັນດີກັບຮ່ັາງສະບັບສຸດທ້ັາຍ.  
ຂຳ �ຂ �ອງໃຈັເພິ້� ມເຕ້ມ້ຈັາກທຸີ່ກຝ່� າຍ ມຄ້້ວາມຈັຳາເປນັຕ້ �ອງໄດ �ຮັບັັການແກ �ໄຂ ແລະ ເຫ້ນັດ້
ເປນັເອກະພິາບັກນັໃນຮັ� າງເອກະສານ. ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຕ້ �ອງໄດ �ກວດສອບັໃຫ້ �
ໝັ �ນໃຈັວ� າ ທຸີ່ກຝ່� າຍເຂົ �າໃຈັຕ້ຳ� ສິ� ງທີ່້� ຂຽນໄວ �ໃນຂຳ �ຕ້ກົລງົຢ່� າງແທີ່ �ຈັງິ. ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກຄ້ວນເນັ �ນຕ້່� ມວ� າ: 

•	 ໜ້�າທີ່້�  ແລະ ຄ້ວາມຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັຂອງແຕ້� ລະຝ່� າຍ ລວມເຖ້ງິການປະຕ້ບິັດັຕ້າມຂຳ �ກຳານດົ 
ແລະ ເງ ່�ອນໄຂທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງແມ� ນຫ້ຍງັ.

•	 ມກ້ານ ຊ້ຳ່ �-ຂາຍ ຜີະລດິຕ້ະພິນັສນິຄ້ �າປະເພິດໃດແດ� ຕ້ �ອງມຂ້ຳ �ກຳານດົທີ່້� ຊ້ຳດັເຈັນ.

•	 ເອກະສານການດຳາເນນ້ງານສະເພິາະທີ່້� ຈັຳາເປນັໃນການດຳາເນນ້ທຸີ່ລະກຳາ.

3 ໃຫ້ເວລົາໃນການປຶ່ກສາຫາລືົກັບທີັມງານ.  
ເມ່� ອຂຳ �ຕ້ກົລງົທີ່້� ຮັ� າງໄວ �ນັ �ນ ໄດ �ຮັບັັການເຫ້ນັດຈ້ັາກທຸີ່ກຝ່� າຍແລ �ວ, ພິວກເຂາົຕ້ �ອງໃຊ້ຳ �ເວລາ
ໜ້�ອຍໜ້ຶ� ງ (ຄ້ວນຈັະເປນັພິາຍໃນສອງອາທີ່ດິ) ເພິ່� ອປກຶສາຫ້າລກ່ບັັເພິ່� ອນຮັ� ວມງານຂອງ
ຕ້ນົ ແລະ ພິຈິັາລະນາກ� ຽວກບັັລາຍລະອຽດເພິ້� ມເຕ້ມ້ກ� ອນລງົລາຍເຊ້ຳນັ. ຕ້ວົແທີ່ນ
ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ຈັຳາເປນັຕ້ �ອງໄດ �ປກຶສາຫ້າລ ່ກ� ຽວກບັັຂຳ �ຕ້ກົລງົຮັ� ວມກບັັສະມາຊ້ຳກິໃນຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທຸີ່ກ
ຄ້ນົ, ແຕ້� ເຈັ ົ �າໜ້ �າທີ່້� ຂອງລດັ ອາດຕ້ �ອງໄດ �ປກຶສາກບັັຫ້ວົໜ້�າໜ້� ວຍງານ ເພິ່� ອໃຫ້ �ໝັ �ນໃຈັວ� າ 
ຂຳ �ຕ້ກົລງົດັ� ງກ� າວມຜ້ີນົຜູີກພິນັທີ່າງກດົໝາຍ ແລະ ສອດຄ້� ອງກບັັນະໂຍບັາຍ. 

4 ເຮັັດຂໍ້ຳ�ຕົົກລົົງເປ່ັນສະບັບສຸດທັ້າຍ.  
ຈັະຕ້ �ອງໄດ �ຈັດັກອງປະຊຸ້ຳມຂັ �ນສຸດທີ່ �າຍກບັັທຸີ່ກຝ່� າຍ ເພິ່� ອຫ້ືຸດຜີ� ອນຂຳ �ຂ �ອງໃຈັໃດໜ້ຶ� ງ ຈັາກ
ນັ �ນກຳເພິ່� ອຢ່ນ່ຢ່ນັ ແລະ ສະຫ້ືຸບັຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມມ.່ ນອກຈັາກນ້ �ຍງັເປນັໂອກາດ
ສຸດທີ່ �າຍສຳາລບັັຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ທີ່ບົັທີ່ວນ ແລະ ໝັ �ນໃຈັວ� າ ຂຳ �ຕ້ກົລງົມຄ້້ວາມ
ສອດຄ້� ອງກບັັຈັດຸປະສງົຂອງການຮັ� ວມມ ່(ຂັ �ນຕ້ອນທີ່ ້1) ແລະ ເຄ້າົລບົັຂັ �ນຕ້ອນ ທີ່້� ຜີ� ານ
ມາ ແລະ ການຕ້ດັສນິໃຈັທີ່ງັໝດົ. ຈັນົເຖ້ງິໃນຂັ �ນຕ້ອນນ້ �, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຄ້ວນ
ຄ້ດິເຖ້ງິ ແລະ ເນັ �ນໜ້ກັໃສ� ທຸີ່ກຄ້ນົ ກ� ຽວກບັັຈັດຸປະສງົທີ່້� ຕ້ �ອງບັນັລຸໃນການຮັ� ວມມ.່

5 ຈັດຕັົ�ງພິທີັລົົງນາມຂໍ້ຳ�ຕົົກລົົງ ໂດຍການເຂົໍ້�າຮ່ັວມຂໍ້ອຳງທຸັກຝ່່າຍ.  
ອາດຈັະຈັດັຂຶ �ນຢ່� າງເປນັທີ່າງການ ຫ້ື ່ແບັບັຮັຽບັງ�າຍ, ຂຶ �ນກບັັຄ້ວາມເໝາະສມົກບັັ
ສະພິາບັຂອງທີ່ �ອງຖ້ິ� ນນັ �ນໆ. ການລງົນາມຂຳ �ຕ້ກົລງົ ແມ� ນຈັະເປນັການລງົນາມລະຫ້ວ� າງ 
ພິາກເອກະຊ້ຳນົກບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ (ນາຍບັ �ານ, ຫ້ວົໜ້�າກຸ� ມການຜີະລດິ ຫ້ື ່ຊ້ຳາວກະສກິອນ) 
ໃນນາມເຈັົ �າຂອງສວນ (ຫ້ື ່ຜູີ �ຜີະລດິ)  ກບັັ ຜູີ �ສົ� ງເສມ້ ຫ້ື ່ຜູີ �ເກບັັຊ້ຳ່ �.  ເມ່� ອມຫ້້ວົໜ້�າກຸ� ມ
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ການຜີະລດິແລ �ວ , ຮັອງນາຍບັ �ານກຳຈັະລງົລາຍເຊ້ຳນັ ຫ້ື ່ເຂົ �າຮັ� ວມເປນັສກັຂພ້ິະຍານ. 
ໜ້� ວຍງານຂອງລດັຈັະບັຳ� ແມ� ນຝ່� າຍລງົນາມໃນຂຳ �ຕ້ກົລງົ, ເຖ້ງິວ� າພິວກເຂາົຈັະໄດ �ຮັບັັ
ເອກະສານສຳາເນາົກຳຕ້າມ. ສິ� ງນ້ �ຈັະມຄ້້ວາມສຳາຄ້ນັໃນກຳລະນທ້ີ່້� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົດຳາເນນ້ການຮັ �ອງຂຳ
ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູຈັາກລດັຖ້ະບັານຫ້າກມບ້ັນັຫ້າໃດໜ້ຶ� ງເກດ້ຂຶ �ນ ແລະ ສາມາດນຳາໃຊ້ຳ �
ຂຳ �ຕ້ກົລງົເປນັຫ້ືກັຖ້ານອ �າງອງ້ໄດ �. ໜ້� ວຍງານຂອງລດັ ສາມາດເປນັສ� ວນໜ້ຶ� ງຂອງ
ຂະບັວນການລງົນາມໄດ � ແຕ້� ເຂົ �າຮັ� ວມໃນຖ້ານະພິະຍານເທີ່ົ� ານັ �ນ.

ສ່�ງທີັ�ຄວນເອ້າໃຈຸໃສ່

■	 ▪▪ຄ້ວນຄ້ຳານງຶເຖ້ງິຈັດຸປະສງົຂອງການຮັ� ວມມ ່ແລະ ຄ້ວາມຍນ່ຍງົຂອງການຮັ� ວມມໃ່ນ
ໄລຍະຂອງການຮັ� າງຂຳ �ຕ້ກົລງົ.  

■	 ຍອມຮັບັັວ� າ ໃນບັາງສະຖ້ານະການນັ �ນ ຄູ້� ສນັຍາອາດຕ້ �ອງການນຳາໃຊ້ຳ �ຂຳ �ຕ້ກົລງົນ້ �ເປນັຊ້ຳ� ວງ
ທີ່ດົລອງພິາຍໃນຫ້ກົເດອ່ນ ຫ້ື ່ໜ້ຶ� ງປ.້ ໃນສະພິາບັການແບັບັນ້ �, ພິວກເຂາົອາດເຫ້ນັດທ້ີ່້�

ຈັະລງົນາມຂຳ �ຕ້ກົລງົເພິ່� ອເປນັການທີ່ດົລອງໃນສິ� ງທີ່້� ພິວກເຂາົຕ້ �ອງການຮັ� ວມມ.່

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະບັຳ� ສາມາດລງົນາມຂຳ �ຕ້ກົລງົ ລະຫ້ວ� າງພິາກເອກະຊ້ຳນົກບັັ
ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນໄດ �. ຜູີ �ລງົນາມຂຳ �ຕ້ກົລງົຈັະແມ� ນຄູ້� ສນັຍາເທີ່ົ� ານັ �ນ. 

■	 ▪ໃຫ້ �ອຳານາດການປກົຄ້ອງທີ່ �ອງຖ້ິ� ນມບ້ັດົບັາດໃນການກວດກາຕ້ດິຕ້າມ ແລະ 
ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູການຮັ� ວມມ,່ ໂດຍສະເພິາະຫ້າກມບ້ັນັຫ້າການແກ �ໄຂຂຳ �ຂດັແຍ� ງ ຫ້ື ່ການ
ປະຕ້ບິັດັຕ້າມຂຳ �ກຳານດົ. 

■	 ▪ຈັ ົ� ງຈັຳາໄວ �ວ� າ ຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມມ ່ແມ� ນເປນັໝາກຜີນົຂອງຂະບັວນການອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກທີ່້� ຍາວນານ ແຕ້� ມນັບັຳ� ແມ� ນຜີນົໄດ �ຮັບັັຂັ �ນສຸດທີ່ �າຍ. ຖ້�າຫ້າກຝ່� າຍໃດຝ່� າຍໜ້ຶ� ງ 
ຫ້າກມກ້ານລະເມດ້ຂຳ �ຕ້ກົລງົ ແລະ ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ (ລວມເຖ້ງິໜ້� ວຍງານຂອງ
ລດັທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງ) ຈັຳາເປນັຕ້ �ອງພິຈິັາລະນາວ� າຈັະໃຫ້ �ການຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ແຕ້� ລະຝ່� າຍໃນຄ້ັ �ງຕ້ຳ� ໄປ
ຄ້ແ່ນວໃດ ໂດຍສະເພິາະໃນການດຳາເນນ້ງານຕ້າມຂຳ �ຕ້ກົລງົ.
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ການຕິົດຕົາມ, ການປ່ະເມນີຜົົນ ແລົະ  
ການຮັຽນຮູ້ັ

ເພິ່� ອເປນັການກວດສອບັວ� າ ການເຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ ແລະ ການປະຕ້ບິັດັງານຕ້າມຂຳ �ຕ້ກົລງົ 
ລະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົມປ້ະສດິທີ່ຜິີນົ ຫ້ື ່ບັຳ� ນ ັ �ນ, ຈັຳາເປນັຕ້ �ອງມກ້ານ
ລງົຕ້ດິຕ້າມ ແລະ ປະເມນ້ຜີນົ. ນ້ �ກຳໝາຍຄ້ວາມວ� າ ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຄ້ວນກວດກາ
ຕ້ດິຕ້າມກບັັທຸີ່ກຝ່� າຍ ກ� ຽວກບັັການປະຕ້ບິັດັງານຕ້າມຂຳ �ຕ້ກົລງົ ເພິ່� ອໃຫ້ �ແນ� ໃຈັວ� າພິວກເຂາົ
ຍງັຄ້ງົສນົໃຈັໃນການຮັ� ວມມ ່ແລະ ຖ້ວ່� າອກ້ຝ່� າຍມຄ້້ວາມເໝາະສມົໃນການຮັ� ວມມ.່ ການ
ຕ້ດິຕ້າມຂອງຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ສາມາດສ �າງຄ້ວາມສນົໃຈັ ແລະ ພິນັທີ່ະສນັຍາຂອງ
ຝ່� າຍຕ້� າງ ໃໆນການດຳາເນນ້ງານຕ້ຳ� ໄປ. ຖ້�າຫ້າກຈັຳາເປນັ, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກສາມາດໃຫ້ �
ຄ້ຳາແນະນຳາ, ຊຸ້ຳກຍູ � ຫ້ື ່ການຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ໃນການເສມ້ສ �າງຄ້ວາມອາດສາມາດ . 

ໃຫ້ �ເຂົ �າໃຈັ ວ� າການຕ້ດິຕ້າມບັຳ� ໄດ �ເລ້� ມດຳາເນນ້ໃນຂັ �ນຕ້ອນທີ່ ້7, ແຕ້� ໃນແຕ້� ລະຂັ �ນຕ້ອນທີ່້�

ລະບຸັໃນຄູ້� ມເ່ຫ້ື ັ �ມນ້ � ແມ� ນມອ້ງົປະກອບັໃນການວດັຄ້ວາມຄ້ບ່ັໜ້�າ. ດັ� ງນັ �ນ, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກ ຈັະຕ້ �ອງໄດ �ຕ້ດິຕ້າມກວດກາຄ້ວາມສນົໃຈັ, ຄ້ວາມຕ້ັ �ງໃຈັ ແລະ ພິນັທີ່ະສນັຍາຂອງ
ຄູ້� ສນັຍາ ຕ້າມຂັ �ນຕ້ອນທີ່້� ລະບຸັກ� ອນໜ້�ານ້ �. ເມ່� ອລງົນາມຂຳ �ຕ້ກົລງົແລ �ວ, ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກຈັະຕ້ �ອງໄດ �ຕ້ດິຕ້າມກວດກາການປະຕ້ບິັດັຕ້າມຂຳ �ກຳານດົ. ທີ່້� ຈັດຸໃດໜ້ຶ� ງໃນ
ຂະບັວນການເຫ້ື ົ� ານ້ �, ຫ້າກຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກພິບົັເຫ້ນັການປ� ຽນແປງບັຳ� ວ� າຈັະເປນັ
ຄ້ວາມສນົໃຈັ, ຄ້ວາມຕ້ັ �ງໃຈັ, ຄ້ວາມມຸ� ງໝັ �ນ ຫ້ື ່ການປະຕ້ບິັດັຕ້າມ, ຕ້ �ອງໄດ �ມກ້ານດດັແກ �
ຂຳ �ຕ້ກົລງົ. 

ຈຸຸດປ່ະສົງ

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກເຊ້ຳິ� ງເປນັຜູີ �ຕ້ດິຕ້າມກວດສອບັການດຳາເນນ້ງານຕ້າມຂຳ �ຕ້ກົລງົວ� າ
ດ �ວຍການຮັ� ວມມ ່ແລະ ໃຫ້ �ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູເພິ່� ອແກ �ໄຂສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍທີ່້� ອາດເກດ້ຂຶ �ນ 
ຫ້ື ່ເກດ້ຂຶ �ນແລ �ວ.

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກໃຫ້ �ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູທີ່ງັສອງຝ່� າຍໃນການປະເມນ້ລາຍ
ລະອຽດຂຳ �ຕ້ກົລງົ ແລະ ປບັັປຸງຕ້າມທີ່້� ເຫ້ນັວ� າຈັຳາເປນັ.

ໃຜແດ່ຄວນມີສ່ີວນຮ່່ວມີ?

■	 ▪ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ: ຜູີ �ປະຕ້ບິັດັງານພິາກສະໜ້າມຂອງອງົການລຄ້້ອບັ 
(RECOFTC)
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■	 ຜູີ �ດຳາເນນ້ງານ: ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ, ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ໜ້� ວຍງານຂອງລດັ ຫ້ື ່ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງ
ສງັຄ້ມົ ທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງກບັັຂຳ �ຕ້ກົລງົການຮັ� ວມມ່

ກ່່ດຈຸະກ່ຳ
1 ຕິົດຕົາມກວດກາກິດຈະກຳາຂໍ້ອຳງການຮ່ັວມມືເປັ່ນປ່ະຈຳາ ເພື�ອຳໃຫ້ໝັ�ນໃຈວ່າ ທຸຸັກ

ຝ່່າຍໄດ້ປ່ະຕິົບັດຕົາມສິ�ງທີັ�ພວກເຂົໍ້າຕົົກລົົງທີັ�ຈະເຮັັດຮ່ັວມກັນ. ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກອາດຈັຳາເປນັຕ້ �ອງໃຫ້ �ການຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ໃນການແກ �ໄຂຂຳ �ຂດັແຍ� ງ. ເພິ່� ອຈັະຊ້ຳ� ວຍໄດ �
ແບັບັນ້ �  ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັະຕ້ �ອງໄດ �ເຮັດັວຽກຢ່� າງໃກ �ຊ້ຳດິກບັັຄູ້� ສນັຍາໃນທີ່ �ອງ
ຖ້ິ� ນຕ້� າງໆ ເຊ້ຳັ� ນ ໜ້� ວຍງານຂອງລດັ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ. ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມ
ສະດວກສາມາດນຳາໃຊ້ຳ �ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນຂອງໂຄ້ງການ ເພິ່� ອພິດັທີ່ະນາແຜີນງານໃນການ
ສົ� ງເສມ້ຄ້ວາມສາມາດ ໂດຍອງ້ໃສ� ການປະເມນ້ຄ້ວາມຕ້ �ອງການໃນການພິດັທີ່ະນາຄ້ວາມ
ອາດສາມາດສຳາລບັັບັນັດາຜູີ �ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງໃນທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ເພິ່� ອສບ່ັຕ້ຳ� ຕ້ດິຕ້າມກວດກາ 
ແລະ ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູການຮັ� ວມມໄ່ລຍະຍາວ. ແຜີນຍຸດທີ່ະສາດ ໃນການສົ� ງເສມ້ຄ້ວາມ
ອາດສາມາດແມ� ນໄດ �ແຍກອອກຕ້� າງຫ້າກສຳາລບັັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ເພິ່� ອເສມ້ສ �າງຈັດຸຢ່ນ່ໃນ
ຖ້ານະການຮັ� ວມມ ່ທີ່້� ມບ້ັດົບັາດເທີ່ົ� າທີ່ຽມກນັ ອາດລວມເຖ້ງິການຈັດັຕ້ັ �ງກຸ� ມ ຫ້ື ່
ໂຄ້ງການພິດັທີ່ະນາວສິາຫ້ະກດິຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ທີ່້� ໃຫ້ �ການຝ່ກຶອບົັຮັມົທີ່ກັສະການເຈັລະຈັາ ຫ້ື ່
ການຄຸ້ �ມຄ້ອງທີ່າງການເງນິ. 

ສ່�ງທີັ�ຄວນເອ້າໃຈຸໃສ່

■	 ▪ຢ່� າລມ່ວ� າ ການສ �າງຄ້ວາມໄວ �ວາງໃຈັ ຍງັຄ້ງົເປນັປດັໄຈັທີ່້� ສຳາຄ້ນັທີ່້� ສຸດ ຕ້ະຫ້ືອດ
ຂະບັວນການພິດັທີ່ະນາການຮັ� ວມມ.່ ຫ້າກປາສະຈັາກຄ້ວາມໄວ �ວາງໃຈັແລ �ວ, ຄ້ວາມ
ສນົໃຈັ ຫ້ື ່ພິນັທີ່ະສນັຍາຂອງຄູ້� ສນັຍາອາດແຕ້ກຫ້ກັໄດ �ຕ້ະຫ້ືອດເວລາ, ເຖ້ງິແມ� ນວ� າຈັະ
ມກ້ານເຊ້ຳນັສນັຍາແລ �ວກຳຕ້າມ.

■	 ▪ຈັ ົ� ງເຕ້ອ່ນທຸີ່ກຝ່� າຍຢ່� າງຕ້ຳ� ເນ່� ອງກ� ຽວກບັັຈັດຸປະສງົທີ່້� ໄດ �ຕ້ກົລງົກນັໃນການຮັ� ວມມ ່ໃນ
ໄລຍະການດຳາເນນ້ຂະບັວນການ. ການຈັດັຕ້ັ �ງຂອງລດັ ຫ້ື ່ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຈັາກ
ບັາງພິາກສ� ວນ (ລວມເຖ້ງິກຸ� ມອ່� ນໆ) ອາດພິະຍາຍາມເຂົ �າຊ້ຳ� ວຍເຫ້ືອ່ໃນການເຈັລະຈັາ ຫ້ື ່
ຂຳ �ຕ້ກົລງົດ �ວຍເຫ້ດຜີນົຫ້ືາຍປະການ. 

■	 ▪ຈັ ົ� ງຈັ ່�ໄວ �ວ� າ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົ ຈັະຕ້ �ອງໄດ �ມກ້ານປກຶສາຫ້າລ ່ແລະ ສບ່ັຕ້ຳ�

ສົ� ງເສມ້ຄ້ວາມເຂັ �ມແຂງດ �ານການຮັ� ວມມກ່ນັ, ໂດຍສະເພິາະລາຍລະອຽດທີ່້� ສຳາຄ້ນັຂອງ
ຂຳ �ຕ້ກົລງົ ເຊ້ຳັ� ນຄຸ້ນນະພິາບັຂອງຜີະລດິຕ້ະພິນັ, ປະລມິານ, ການກຳານດົລາຄ້າ, ການ
ຕ້ະຫ້ືາດ, ການແປຮູັບັ, ເຕ້ກັໂນໂລຢ່ ້ແລະ ສມ້ແ່ຮັງງານ. ຜູີ �ອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກຄ້ວນ
ເປນັກາງໃນການເຊ້ຳ່� ອມປະສານສອງຝ່� າຍໃນການປກຶສາຫ້າລ ່ແລະ ທີ່ບົັທີ່ວນລາຍ
ລະອຽດເຫ້ື ົ� ານ້ �ກບັັຄູ້� ສນັຍາອກ້ຄ້ັ �ງ. 
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■	 ▪ຈັ ົ� ງຮັບັັຮູັ �ນຳາກນັວ� າ ເຖ້ງິແມ� ນຈັະມກ້ານລງົນາມຂຳ �ຕ້ກົລງົວ� າດ �ວຍການເປນັຄູ້� ຮັ� ວມງານ
ແລ �ວກຳຕ້າມວ, ແຕ້� ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ ຫ້ື ່ພິາກເອກະຊ້ຳນົອາດຈັະປ� ຽນໃຈັ ແລະ ຢຸ່ດເຊ້ຳາົຂຳ �ຕ້ກົລງົ 
ເນ່� ອງຈັາກມຂ້ຳ �ສະເໜ້ອ້່� ນໆທີ່້� ດກ້ວ� າ ຫ້ື ່ໝດົຄ້ວາມສນົໃຈັ.

■	 ▪ຄ້ົ �ນຄ້ �ວາ ແລະ ກຳານດົຕ້ວົແທີ່ນຈັາກອຳານາດການປກົທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ຜູີ �ອາດເຫ້ນັດ ້ທີ່້� ຈັະມ້
ບັດົບັາດໃນການຕ້ດິຕ້າມກວດກາ ແລະ ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູການຮັ� ວມມ,່ ໂດຍສະເພິາະໃນ
ກຳລະນຫ້້າກມບ້ັນັຫ້າການແກ �ໄຂຂຳ �ຂດັແຍ� ງ ຫ້ື ່ການປະຕ້ບິັດັຕ້າມຂຳ �ຕ້ກົລງົ. 

■	 ▪ໝັ� ນຕ້ດິຕ້າມກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບັາຍໃໝ� ໆ ທີ່້� ອາດສົ� ງຜີນົກະທີ່ບົັທີ່ງັໃນທີ່າງບັວກ ຫ້ື ່
ລບົັຕ້ຳ� ການຮັ� ວມມ.່ ໃຫ້ �ໜ້� ວຍງານຂອງລດັ ຊ້ຳ� ວຍຊ້ຳ້ �ແຈັງວ� າ ກດົໝາຍ ຫ້ື ່ນະໂຍບັາຍໃໝ�
ນັ �ນ ອາດສົ� ງຜີນົກະທີ່ບົັຕ້ຳ� ການເປນັຄູ້� ຮັ� ວມມຄ່້ແ່ນວໃດ ແລະ ຖ້�າເປນັໄປໄດ �, ຈັ ົ� ງຂຳໃຫ້ �ທີ່າງ
ໜ້� ວຍງານເຫ້ື ົ� ານັ �ນ ຊ້ຳ� ວຍຫ້ືຸດຜີ� ອນຜີນົກະທີ່ບົັທີ່າງລບົັ. 

■	 ▪ຮັກັສາແຮັງຜີກັດນັ ແລະ ຄ້ວາມອດົທີ່ນົໃນລະຫ້ວ� າງການເຊ້ຳ່� ອມປະສານຄູ້� ສນັຍາໃນການ
ຮັ� ວມມ,່ ລວມທີ່ງັຜີ� ານຂັ �ນຕ້ອນການຕ້ດິຕ້າມ, ເຊ້ຳິ� ງຈັະມຄ້້ວາມຈັຳາເປນັສຳາລບັັສາຍສຳາພິນັ
ອນັດງ້າມໄດ �.
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ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ-ພາກເອກະຊົນ ໃນພູມທັີດປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ພາກສະຫຸບ

ມຫ້້ືາຍໆວທິີ່ທ້ີ່າງ ໃນການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພຸິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �. ໜ້ຶ� ງໃນວທິີ່ທ້ີ່າງເຫື້ົ� ານັ �ນ ຄ້ກ່ານໃຫ້ �ບູັລມິະສດິ
ໃນການປບັັປຸງແບັບັແຜີນການດຳາລງົຊ້ຳວ້ດິ ຂອງກຸ� ມຄ້ນົທີ່້� ເພິິ� ງພິາອາໄສປ� າໄມ � ໃນຂະນະທີ່້�

ຫ້ືຸດຜີ� ອນແຮັງກດົດນັຕ້ຳ� ຊ້ຳບັັພິະຍາກອນທີ່ຳາມະຊ້ຳາດ ແລະ ກະຕຸ້ �ນການລງົທີ່ນຶດ �ານປ� າໄມ � ທີ່້�

ສອດຄ້� ອງກບັັແນວທີ່າງຂອງໂຄ້ງການຟຼໍຳືລດ້ (FLOURISH) ທີ່້� ກຳາລງັຊຸ້ຳກຍູ � ແຜີນງານດັ� ງ
ກ� າວ. ບັຳ� ວ� າຈັະເລອ່ກວທິີ່ທ້ີ່າງໃດ, ສິ� ງສຳາຄ້ນັກຳຄ້ ່ການເອາົຫື້າຍຝ່� າຍ ເຂົ �າມາມສ້ວນຮັ� ວມໃນ
ການຟຼໍ່ �ນຟູຼໍພູິມທ້ີ່ດັປ� າໄມ �, ເຊ້ຳິ� ງແຕ້� ລະຝ່� າຍຍ� ອມມເ້ງ ່�ອນໄຂ, ຄ້ວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄ້ວາມ
ຕ້ �ອງການຂອງຕ້ນົເອງ. 

ມສ້ິ� ງທີ່ �າທີ່າຍຫ້ືາຍຢ່� າງໃນການເອາົຜູີ �ທີ່້� ມສ້� ວນກ� ຽວຂ �ອງຫ້ືາຍຝ່� າຍເຂົ �າມາມສ້� ວນຮັ� ວມ. ດ �ວຍ
ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູດ �ານການອຳານວຍຄ້ວາມສະດວກ ທີ່້� ມຄ້້ວາມຊ້ຳ� ຽວຊ້ຳານ ຊ້ຳຶ� ງຈັະ ສາມາດ
ແກ �ໄຂສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍ ແລະ ຝ່� າຍຕ້� າງໆກຳຍງັສາມາດຊ້ຳ� ວຍນຳາພິາໄປສູ� ເປົ �າໝາຍຕ້� າງໆຮັ� ວມກນັໄດ �. 
ໃນກຳລະນກ້ານຮັ� ວມມລ່ະຫ້ວ� າງຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ-ເອກະຊ້ຳນົ, ເຖ້ງິວ� າຄູ້� ສນັຍາຫ້ືກັຈັະເປນັຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ພິາກເອກະຊ້ຳນົກຳຕ້າມ, ແຕ້� ກຳຈັຳາເປນັຕ້ �ອງມຜູ້ີ �ດຳາເນນ້ງານໃນພິ່ �ນທີ່້� ປ� າໄມ �ອ່� ນໆ 
ເພິ່� ອໃຫ້ �ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູ ແລະ ຊ້ຳ� ວຍຮັກັສາຄ້ວາມຮັ� ວມມ,່ ໂດຍສະເພິາະລດັຖ້ະບັານໃນ
ທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ແລະ ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງທີ່າງສງັຄ້ມົ.

ອາດຈັະໃຊ້ຳ �ເວລາໜ້ຶ� ງ ຫ້ື ່ສອງປໃ້ນການເຂົ �າສູ� ຂັ �ນຕ້ອນຂອງຂຳ �ຕ້ກົລງົ ແລະ ການພິດັທີ່ະນາ
ການຮັ� ວມມທ່ີ່້� ໝັ �ນຄ້ງົ. ຫ້າກສາມາດເຮັດັໄດ �, ການພິດັທີ່ະນາຄ້ວາມເຊ້ຳ່� ອໝັ �ນ ແລະ ການສ �າງ
ຄ້ວາມອາດສາມາດໃນການເຈັລະຈັາກ� ຽວກບັັຂຳ �ກຳານດົຂອງຝ່� າຍຕ້� າງໆຢ່� າງມປ້ະສດິທີ່ພິິາບັ 
ຈັະສົ� ງຜີນົຕ້ຳ� ການເພິ້� ມຄ້ວາມອາດສາມາດໄດ �.  
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ເອຳກະສານຊຸ້ອຳນທ້ັາຍ I ຄຳຖາມ
ແນະນຳສຳລັົບບັນດາຜູ້ົມສ່ີວນ
ກ່ຽວຂ້ໍ້ອຳງ

ສຳລັບຊຸຸມີຊົຸນ:

1. ມບ້ັຳລສິດັ ຫ້ື ່ພິຳ� ຄ້ �າຊ້ຳາວຂາຍໃດແດ�  ທີ່້� ສັ� ງຊ້ຳ່ �ສນິຄ້ �າຈັາກທີ່� ານ ແລະ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົທີ່້� ຜີ� ານມາ ຫ້ື ່
ໃນປດັຈັບຸັນັ?ທີ່� ານສາມາດລະບຸັຊ້ຳ່� ບັຳລສິດັ ຫ້ື ່ພິຳ� ຄ້ �າ ລວມທີ່ງັທີ່້� ຢູ່� ຂອງພິວກເຂາົໄດ � ຫ້ື ່ບັຳ� ?

2. ການດຳາເນນ້ການຈັດັຊ້ຳ່ �ສນິຄ້ �າຈັາກຊຸ້ຳມຊ້ຳນົມຄ້້ແ່ນວໃດແດ� ?

•	ປະລມິານ ແລະ ຄຸ້ນນະພິາບັ ແນວໃດ?
•	ຄ້ວາມຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັໃນການຕ້ດັ ແລະ ຂນົສົ� ງຜີນົຜີະລດິ ເຊ້ຳັ� ນ: ຂນົໄປໄວ �ແຄ້ມທີ່າງ ຫ້ື ່ສົ� ງໄປ

ໂຮັງງານ ຫ້ື ່ໂຮັງຊ້ຳອຍ?

3. ມກ້ານຂາຍສນິຄ້ �າແນວໃດ: ຜີ� ານການຕ້ຳ� ລອງລາຄ້າຜີະລດິຕ້ະພິນັ ຫ້ື ່ໄມ � ຫ້ື ່ລາຄ້າຖ້ກ່
ກຳານດົໄວ �ໂດຍຜູີ �ຊ້ຳ່ �?

4. ບັຳລສິດັ ຫ້ື ່ພິຳ� ຄ້ �າຈັ� າຍເງນິແບັບັໃດ: ຈັ� າຍກບັັທີ່້� , ຈັ� າຍເປນັເດອ່ນ, ຈັ� າຍເປນັງວດ?

5. ແມ� ນຫ້ຍງັຄ້ສ່ິ� ງທີ່ �າທີ່າຍ ຫ້ື ່ບັນັຫ້າທີ່້� ຕ້ �ອງໄດ �ຮັບັັການແກ �ໄຂ (ເຊ້ຳັ� ນລາຄ້າ, ການຕ້ະຫ້ືາດ, 
ການຕ້ດັ. ຄ້ວາມສຳາພິນັກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ລດັຖ້ະບັານ, ນະໂຍບັາຍ ແລະ ອ່� ນໆ)?

ສຳລັບພູາກ່ເອກ່ະຊົຸນ:

1. ຜີະລດິຕ້ະພິນັສນິຄ້ �າຫ້ືກັທີ່້� ບັຳລສິດັຂອງທີ່� ານດຳາເນນ້ການຊ້ຳ່ �ຂາຍມຫ້້ຍງັແດ� ?

2. ທີ່� ານດຳາເນນ້ທຸີ່ລະກດິດ �ານນ້ �ດນົປານໃດແລ �ວ?

3. ທີ່� ານຊ້ຳ່ �ຜີະລດິຕ້ະພິນັຈັາກຊ້ຳາວກະສກິອນ ຫ້ື ່ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົດ �ວຍວທິີ່ໃ້ດ?

4. ຄ້ວາມຕ້ �ອງການ ແລະ ການຈັດັຫ້າຜີະລດິຕ້ະພິນັຂອງທີ່� ານແມ� ນຫ້ຍງັ, ລວມທີ່ງັ
ມາດຕ້ະຖ້ານຂອງຜີະລດິຕ້ະພິນັທີ່້� ຕ້ �ອງການ?

5. ມວ້ສິາຫ້ະກດິ ຫ້ື ່ພິຳ� ຄ້ �າລາຍໃດແດ� ທີ່້� ດຳາເນນ້ທຸີ່ລະກດິທີ່້� ຄ້ �າຍຄ້ກ່ນັ ໃນເຂດພິ່ �ນທີ່້� ປ� າໄມ �?

6. ແມ� ນຫ້ຍງັຄ້ສ່ິ� ງທີ່ �າທີ່າຍ ຫ້ື ່ບັນັຫ້າທີ່້� ຕ້ �ອງໄດ �ຮັບັັການແກ �ໄຂ (ເຊ້ຳັ� ນ ລາຄ້າ, ການຕ້ະຫ້ືາດ, 
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ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊຸມຊົນ-ພາກເອກະຊົນ ໃນພູມທັີດປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ການເກບັັກູ �. ຄ້ວາມສຳາພິນັກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ລດັຖ້ະບັານ, ນະໂຍບັາຍ  
ແລະ ອ່� ນໆ)?

ສຳລັບໜັວ່ຍງານພູາກ່ລັດ:

1. ນະໂຍບັາຍໃດທີ່້� ໃຫ້ �ການສະໜ້ບັັສະໜ້ນູ ແລະ ນະໂຍບັາຍໃດທີ່້� ຈັຳາກດັ? ລວມທີ່ງັດຳາລດັ
ກ� ຽວກບັັການຄ້ �າ ແລະ ການສົ� ງເສມ້ຜີະລດິຕ້ະພິນັປ� າໄມ � ທີ່້� ກ� ຽວຂ �ອງໃນລະດບັັແຂວງ ຫ້ື ່
ເມອ່ງ?

2. ໜ້� ວຍງານຂອງລດັຈັາກພິາກສ� ວນໃດ ທີ່້� ເປນັຝ່� າຍຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັໃນການດຳາເນນ້ນະໂຍບັາຍ
ເຫ້ື ົ� ານ້ �?

3. ພິາລະບັດົບັາດ ແລະ ຄ້ວາມຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັສະເພິາະລະດບັັທີ່ �ອງຖ້ິ� ນ ມຄ້້ແ່ນວໃດ?

4. ມບ້ັຳລສິດັໃດແດ� ທີ່້� ດຳາເນນ້ທຸີ່ລະກດິກ� ຽວກບັັຜີະລດິຕ້ະພິນັຈັາກປ� າ ທີ່້� ຖ້ກ່ກດົໝາຍ ໃນ
ຂັ �ນເມອ່ງ ຫ້ື ່ແຂວງ?

5. ສິ� ງທີ່ �າທີ່າຍ ຫ້ື ່ບັນັຫ້າທີ່້� ຕ້ �ອງໄດ �ຮັບັັການແກ �ໄຂ (ເຊ້ຳັ� ນ ລາຄ້າ, ການຕ້ະຫ້ືາດ, ການເກບັັກູ �. 
ຄ້ວາມສຳາພິນັກບັັພິາກເອກະຊ້ຳນົ ແລະ ຊຸ້ຳມຊ້ຳນົ, ການຄຸ້ �ມຄ້ອງ, ນະໂຍບັາຍ ແລະ ອ່� ນໆ)
ມຫ້້ຍງັແດ� ?
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ເອຳກະສານຊຸ້ອຳນທ້ັາຍ II I ຕົົວຢ່າ່ງ
ສັນຍາການຮ່ັວມມື

ສນັຍາຊ້ຳ່ �-ຂາຍໄມ �ສກັ

(ໄມ �ທີ່� ອນ)

ລະຫ້ວ� າງ

ໂຮັງງານແປຮູັບັໄມ �ສງິທີ່ນູ ວໄິລສານ, ບັ �ານພິມິນົສນິ, ເມອ່ງຫ້ �ວຍຊ້ຳາຍ, ແຂວງບັຳ� ແກ �ວ, ໂທີ່: 
020 56977709, 020 22380778 (ຕ້ຳ� ໄປເອ້ �ນວ� າ ຜູີ �ຊ້ຳ່ �)

ແລະ

ອງົການປກົຄ້ອງບັ �ານໂຄ້ກຫ້ືວງ (ຕ້ວົແທີ່ນຜູີ �ປູກໄມ �ສກັລາຍຍ� ອຍຄ້ກົຫ້ືວງ), ເມອ່ງຫ້ �ວຍ
ຊ້ຳາຍ, ແຂວງບັຳ� ແກ �ວ (ຕ້ຳ� ໄປເອ້ �ນວ� າ ເຈັ ົ �າຂອງສວນໄມ �ສກັ ແລະ ເປນັ ຜູີ �ຂາຍ) ໂທີ່: 

.......................

ທີ່ງັສອງຝ່� າຍໄດ �ຕ້ກົລງົເຫ້ນັດທ້ີ່້� ຈັະລງົນາມຂຳ �ຕ້ກົລງົສະບັບັັນ້ � ໂດຍມເ້ງ ່�ອນໄຂຄ້ດ່ັ� ງຕ້ຳ� ໄປນ້ �:

ມາດຕົາ 01. ໂຮັງງານປຸ່ງແຕ່ົງໄມ້ (ຫືື ໂຮັງຊຸອຳຍ)ສິງທູັນ ວິໄລົສານ (ເອີຳ�ນວ່າ ຜູູ້້ຊືຸ�)

■	 ▪ໄດ �ຕ້ກົລງົຊ້ຳ່ �ໄມ �ສກັນຳາເຈັ ົ �າຂອງສວນໄມ �ສກັ ບັ �ານຄ້ກົຫ້ືວງ, ເມອ່ງຫ້ �ວຍຊ້ຳາຍ, ແຂວງບັຳ�

ແກ �ວ (ເອ້ �ນວ� າເຈັ ົ �າຂອງສວນ ແລະ ເປນັ ຜູີ �ຂາຍ).

■	 ເມ່� ອວດັແທີ່ກແລ �ວ, ຄ້ດິໄລ� ບັຳລມິາດແລ �ວ ຕ້ �ອງຊ້ຳຳາລະເງນິ.

■	 ເປນັຜູີ �ສັ� ງຕ້ດັແຕ້� ລະໄລຍະເວລາ ແລະ ຄ້ວາມຕ້ �ອງການ.

■	 ▪ຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັເອາົຂຶ �ນລດົ, ຂນົສົ� ງເອງ ຈັາກແຄ້ມທີ່າງ ຫ້ື ່ສະໜ້າມ 2 ບັ� ອນທີ່້� ມລ້ດົບັນັທຸີ່ກ
ເຂົ �າ-ອອກໄດ �. 

ມາດຕົາ 02. ອຳົງການປ່ົກຄອຳງບ້ານໂຄກຫືວງ (ເຈົ�າຂໍ້ອຳງໄມ້ສັກ ຜູູ້້ຂໍ້າຍ) 

■	 ຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັຕ້ດັ, ບັັ� ນທີ່� ອນ, ຂນົສົ� ງຮັອດແຄ້ມທີ່າງ ຫ້ື ່ສະໜ້າມສອງ, ຈັດັມ �ຽນເປນັກອງ
ລະອຽດຕ້າມຂະໝາດທີ່້� ໄດ �ລະບຸັໄວ �.



51
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■	 ▪ຮັບັັຜີດິຊ້ຳອບັເອງໃນເວລາທີ່້� ຍງັບັຳ� ທີ່ນັໄດ �ວດັແທີ່ກ ແລະ ເຄ້່� ອນຍ �າຍ. 

■	 ▪ສະໜ້ບັັສະໜ້ນູໃນການອອກໃບັຢ່ັ �ງຢ່ນ່ໄມ �ສກັແກ� ຜູີ �ຊ້ຳ່ � ເພິ່� ອດຳາເນນ້ການດ �ານເອກະສານ.

■	 ▪▪ບັຳລມິາດການຕ້ດັຄ້ັ �ງໜ້ຶ� ງລວມກນັບັຳ� ໃຫ້ �ຫ້ືຸດ 8 ແມດັກ �ອນ.

ມາດຕົາ 03. ຂໍ້ະໜັາດ ແລົະ ລົາຄາ

■	 ▪ໄມ �ທີ່� ອນຂະໜ້າດສັ �ນ (ລວງຍາວໜ້�ອຍກວ� າ 2 ແມດັ), ມໜ້້ �າຕ້ �າງຫ້ືາຍກວ� າ 18 ຊ້ຳມ, 
ລາຄ້າ: 3,500 ບັາດ/m3.

■	 ໜ້�າຕ້ �າງເລ້� ມຈັາກ 12 ຊ້ຳມ ເຖ້ງິ 17 ຊ້ຳມ ມລ້ວງຍາວ 210 ຊ້ຳມ; ລາຄ້າ: 3,500 ບັາດ/
m3.

■	 ▪ໜ້ �າຕ້ �າງເລ້� ມຈັາກ 18 ຊ້ຳມ ເຖ້ງິ 28 ຊ້ຳມ ມລ້ວງຍາວ 210 ຊ້ຳມ; ລາຄ້າ: 4,500 ບັາດ/
m3.

■	 ▪ໜ້ �າຕ້ �າງເລ້� ມຈັາກ 28 ຊ້ຳມ ເຖ້ງິ 30 ຊ້ຳມ ມລ້ວງຍາວ 210 ຊ້ຳມ; ລາຄ້າ: 5,000 ບັາດ/
m3.

■	 ▪ໜ້ �າຕ້ �າງຫ້ືາຍກວ� າ 31 ຊ້ຳມ ຂຶ �ນໄປ ມລ້ວງຍາວ 210 ຊ້ຳມ; ລາຄ້າ: 6,000 ບັາດ/m3.

■	 ▪ການຕ້ດັສາງໝາຍເຖ້ງິການຕ້ດັຕ້ົ �ນໄມ �ໃຫ້ຍ� ອອກ.

■	 ▪ໃນກຳລະນທ້ີ່້� ຕ້ະຫ້ືາດໄມ �ທີ່� ອນ ແລະ ດດັຊ້ຳະນໄ້ມ �ທີ່� ອນມກ້ານປ� ຽນແປງ, ລາຄ້າອາດ
ມກ້ານປ� ຽນແປງໄດ � ຕ້າມການຕ້ກົລງົຂອງທີ່ງັສອງຝ່� າຍ.

ມາດຕົາ 04. ກຳລົະນີມີການປ່່ຽນແປ່ງສັນຍາ

■	 ▪ຖ້ �າຫ້າກຕ້ະຫ້ືາດໄມ � (ລາຄ້າໄມ �ຫ້າກມກ້ານເພິ້� ມຂຶ �ນ ຫ້ື ່ຫ້ືຸດລງົ) ແລະອງ້ຕ້າມການ
ປ� ຽນແປງຂອງອດັຕ້າແລກປ� ຽນ (ສະກຸນເງນ້ກບິັ, ເງນ້ບັາດໄທີ່), ມກ້ານປ� ຽນແປງ ແມ� ນ
ລາຄ້າອາດຈັະມກ້ານປ� ຽນແປງ ໂດຍຕ້ �ອງຜີ� ານຄ້ວາມເຫ້ນັດຂ້ອງທີ່ງັສອງຝ່� າຍ.

■	 ກ� ອນຈັະມກ້ານປ� ຽນແປງດ �ານເນ່ �ອໃນຂອງສນັຍາສະບັບັັນ້ � ຕ້ �ອງໄດ �ຜີ� ານຄ້ວາມເຫ້ນັດ້
ໂດຍມກ້ານຢ່ັ �ງຢ່ນ່ເປນັລາຍລກັອກັສອນຂອງທີ່ງັສອງຝ່� າຍ.

ມາດຕົາ 05. ການສະໜັອຳງແກ່ນພັນ ແລົະ ເບ້ຍໄມ້

■	 ▪ຊ້ຳາວບັ �ານທີ່� ານໃດ ຫ້າກຕ້ �ອງການແກ� ນພິນັ, ເບັ �ຍໄມ �ສກັເພິ່� ອນຳາໄປປູກ ສາມາດຕ້ດິຕ້ຳ� ໄດ �ທີ່້�

ໂຮັງງານປຸງແຕ້� ງໄມ � (ໂຮັງຊ້ຳອຍ)ສງິທີ່ນູ ວໄິລສານ, ບັ �ານພິມິນົສນິ, ເມອ່ງຫ້ �ວຍຊ້ຳາຍ, 
ແຂວງບັຳ� ແກ �ວ, ໂທີ່: 020 56977709. 
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ມາດຕົາ 06. ການຈັດຕົັ�ງປ່ະຕົິບັດ

■	 ສນັຍາສະບັບັັນ້ � ສ �າງໄວ �ເພິ່� ອເປນັຫ້ືກັຖ້ານ ແລະ ສ �າງຂຶ �ນດ �ວຍຄ້ວາມສະໝກັໃຈັ ໂດຍ
ປາສະຈັາກການບັງັຄ້ບັັຂົ� ມຂູ� , ອ� ານຊ້ຳ �ອງໜ້�າທີ່ງັສອງຝ່� າຍ, ເຫ້ນັວ� າຖ້ກ່ຕ້ �ອງພິຳໃຈັເປນັ
ເອກະພິາບັທີ່ງັສອງຝ່� າຍຈັຶ� ງໄດ �ລງົລາຍເຊ້ຳນັເປນັຫ້ືກັຖ້ານ.

■	 ▪ສນັຍານ້ � ເຮັດັຂຶ �ນ 02 ສະບັບັັ ສະບັບັັລະ 03 ໃບັ ເຊ້ຳິ� ງແຕ້� ລະສະບັບັັມຜ້ີນົບັງັຄ້ບັັໃຊ້ຳ �ເທີ່ົ� າ
ທີ່ຽມກນັ.

ລາຍເຊ້ຳນັຜູີ �ຊ້ຳ່ �

(ໂຮັງງານປຸງແຕ້� ງໄມ � (ໂຮັງຊ້ຳອຍ) 
ສງິທີ່ນູ ວໄິລສານ)

 

ລາຍເຊ້ຳນັພິະຍານ 

(ອງົການຈັດັຕ້ັ �ງບັ �ານຄ້ກົຫ້ືວງ,  

ຕ້າງໜ້�າເຈັ ົ �າຂອງສວນໄມ �ສກັ ບັ �ານຄ້ກົຫ້ືວງ)

ລາຍເຊ້ຳນັຜູີ �ຂາຍ

(ຕ້ວົແທີ່ນເຈັົ �າຂອງສວນໄມ �ສກັ
ບັ �ານຄ້ກົຫ້ືວງ)
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