ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄ້ມຄອງປ່າໄມ້
ແບບພູມີທດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປນຢູ່ (ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື
GFLL) ຢູ່ພາກເຫນືອຂອງລາວ

ແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຜບຜ ຫລື BSP)

(ຮ່າງທີ່ຜ່ານການປັບປຸງຫຼາຍຄັ້ງ)

ພຶດສະພາ 2020
ພະແນກ ເຣດ+ ກມປ່າໄມ້
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນ,ສ ປ ປ ລາວ
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ສງລວມຫຍັ້
ການນາສະເຫນີ
i.

ເອກະສານສະບບນັ້ ສະເຫນແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຜບຜ ຫລື BSP) ສໍາລບ
ການຈດຕັ້ງ ໂຄງການ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ຫລື ໂຄງການ ER) ຂອງລາວ ຊືີ່ງມ
ຊືີ່ເຕມວ່າ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມທດ
ແລະ ສົົ່ງເສມຊວິດການເປັນຢູ່ (ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL) ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເຫນືອຂອງ
ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮບການຮບຮອງໂດຍ ກອງທຶນກາກບອນ (Carbon Fund) ໃນປີ
2018. ຜບຜ ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນ ບົນພືັ້ນຖານ ການກໍານົດກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນ
ເອກະສານໂຄງການ ERPD ຊືີ່ງໄດ້ນໍາສະເຫນ (ໃນປີ 2018) ແລະ ຜົນຈາກການປຶກສາຫາລື
ກບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊືີ່ງໄດ້ຈດຕັ້ງຢູ່ໃນຫລາຍລະດບ ມຫລາຍຮູບແບບ.

ii.

ໂຄງການດົ່ງກ່າວນັ້ ກວມເອົາເນືັ້ອທີ່ 8,1 ລ້ານເຮກຕ່າ ແລະ ການຄດເລືອກພືັ້ນທີ່ໂຄງການ
ແມ່ນຈາກຜົນການວິເຄາະ ລົງເລິກ ແລະ ການທໍາຄວາມເຂົາັ້ ໃຈ ກ່ຽວກບ ບນຫາການທໍາລາຍ
ປ່າໄມ້ ແລະ ເຄົັ້າຂອງບນຫາການທໍາລາຍປ່າໄມ້. ພືັ້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ຄິດເປັນ ຫນືີ່ງສ່ວນສາມ
ຂອງເນືັ້ອທີ່ທົົ່ວປະເທດ ແລະ ເນືັ້ີ່ອທີ່ປ່າໄມ້ທງຫມົດຂອງລາວ ໂດຍມປະຊາຊົນ ປະມານ 1,8
ລ້ານຄົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນພືັ້ນທີ່ໂຄງການ ສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນຈດເປັນປະເພດ ທີ່ດິນ
ປ່າໄມ້. ແຕ່ລະແຂວງທີ່ນອນໃນເຂດໂຄງການ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ມຊາຍແດນຕິດ
ກບ ປະເທດເພືີ່ອນບ້ານຂອງລາວ ປະເທດໃດຫນຶີ່ງ ຄື ໄທ, ພະມ້າ, ຈນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ ມລກສະນະພູມສນຖານ ເປັນພູຜາ, ຫ່າງໄກຊອກລກ ແລະ ມພືນ
ຖານໂຄງລ່າງ ສາທາລະນະ ແລະ ພາກອຸດສະຫະກໍາ ຫນ່ອຍ, ມຊຸມຊົນບນດາເຜົົ່າສ່ວນນ້ອຍ ທີ່
ເປັນເອກະລກ ແລະ ມບນຫາຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ໃນລະດບສູງ ພ້ອມທງ ມບນຫາການຊຸດໂຊມ
ແລະ ສູນເສຍ ປ່າໄມ້ ເປັນວົງກວ້າງ. ພືັ້ນທີ່ຂອງໂຄງການ (ຫລື 6 ແຂວງນອນໃນເຂດ
ໂຄງການ) ເປັນພືັ້ນທີ່ສໍາຄນ ຂອງອ່າງໂຕ່ງຂອງແມ່ນໍໍ້າຫລາຍສາຍ ລວມທງແມ່ນໍໍ້າຂອງ.

iii.

ຄາດວ່າ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ຈະຜະລິດສິນເຊືີ່ອກາກບອນ ຫລາຍກວ່າ 16,1 ລ້ານ
ໂຕ່ນອາຍກາກໂບນິກທຽບເທົົ່າ (mtCO2e) ຈາກການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ແລະ ເພີ່ມພູນ
ການດູດຊບ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງອາຍຸໂຄງການ (5 ປີ ລະຫວ່າງ 2020-2024). ໃນນັ້
ປະກອບມ 8 ລ້ານ tCO2e ຈາກການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ຊືີ່ງເທົົ່າກບ ການຫລຸດຜ່ອນໄດ້
20 % ເມືີ່ອທຽບກບ ລະດບທຽບຖານ (Reference Level) ແລະ ການເພິີ່ມພູນການດູດ
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ຊບ ທຽບເທົົ່າກບ 3 mtCO2e ຊືີ່ງຄິດເປັນການເພີ່ມຂືັ້ນ 57 %,1 ເມືີ່ອທຽບກບ ລະດບທຽບ
ຖານ ທາງດ້ານການດູດຊບ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ.
iv.

ໃນປະລິມານ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ຫລື ສິນເຊືີ່ອກາກບອນ) ທງຫມົດ ທີ່
ຜະລິດໄດ້, ຈໍານວນ 11 mtCO2e ອາດຈະຖືກນໍາໄປຂາຍ(ໂອນ) ໃຫ້ກບກອງທຶນກາກບອນ
(Carbon Fund) ຂອງກອງທຶນກາກບອນປ່າໄມ້ສາກົນ (FCPF).2

ການເງິນ ຫລື ງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ ER (ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL)
v.

ສປປ ລາວ ຈະເຈລະຈາ ກ່ຽວກບ ສນຍາຊືັ້-ຂາຍ ຂອງໂຄງການ (ERPA) ກບກອງທຶນກາກ
ບອນ ຂອງ FCPF ເພືີ່ອໃຫ້ກອງທຶນດົ່ງກ່າວນັ້ ຊືັ້ ກາກບອນປ່າໄມ້ ຈາກໂຄງການ ຈໍານວນ
8,4 ລ້ານໂຕ່ນ ຂອງສິນເຊືີ່ອກາກບອນ ຊືີ່ງຄາດວ່າຈະມມູນຄ່າ USD 42 ລ້ານ.

vi.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລບການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ຄາດວ່າຈະສູງເຖິງ
US$ 136,5 ລ້ານ ສໍາລບໄລຍະເວລາ 6 ປີ ຈາກ 2020 ຫາ 2025. ລດຖະບານລາວ ຈະ
ນໍາໃຊ້ຫລາຍແຫ່ງທຶນ ໃນການຫາງົບປະມານ ມາຈດຕັ້ງປະຕິບດໂຄງການ ໂຄງການ ປປພຊ
ຫລື GFLL, ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນນັ້ ບນດາກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL
ຈະມງົບປະມານ ຈາກ a) ໂຄງການ I-GFLL (ໂຄງການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ໂຄງການ ປປພຊ
ຫລື GFLL) ຊືີ່ງສະຫນບສະຫນູນດ້ານການເງິນໂດຍ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສຂຽວ (GCF),
b) ເງິນເບກຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ ຈາກກອງທຶນກາກບອນ ໂດຍສ່ວນຫນຶີ່ງຈະນໍາມາໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນ ວຽກ
ງານບໍລິຫານໂຄງການ (ຫາກວ່າ ໄດ້ຮບການອະນຸມດໃຫ້ເບິກຈ່າຍລ່ວງຫນ້າໄດ້), ແລະ c) ເງິນ
ຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຂອງໂຄງການ FCPF ສໍາລບການສ້າງຄວາມພ້ອມ ຊືີ່ງຈະຕໍໍ່ເວລາ ໃຫ້ກບ
ໂຄງການ ຈົນຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2022.
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ອດຕາການດູດຊບທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ສູງດົ່ງກ່າວ ເນືີ່ອງຈາກເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງວິທການທາງບນຊ ເຊີ່ງການດູດຊບທາອດອາຍກາກ
ບອນໄດ້ມການເພີ່ມຂຶັ້ນໃນໄລຍະເວລາ 20 ປີ ຂຶັ້ນຢູ່ກບການປ່ຽນແປງຂອງແຕ່ລະປະເພດ. ອນນັ້ແມ່ນເປັນກໍລະນທີ່ ການດູດຊບໄດ້ ມ
ການສ້າງຂຶັ້ນໃນລະຫວ່າຂອງໄລຍະທຽບຖານ (ເຊົ່ນ: ປີ 2005-2015) ເຊີ່ງຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການເຮດບນຊ. ເບີ່ງເອກະສານ ERPD
ໃນຂໍໍ້ 8.3.5.

2

ຕົວເລກນັ້ເປັນການຄາດຄະເນສີ່ເປີເຊນຂອງປັດໄຈການອານຸຮກສໍາລບການດູດຊບ ແລະ ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ເນືີ່ອງຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້
ແລະ ເສືີ່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ (ບໍໍ່ນບລວມRV), ປັດໄຈການອານຸຮກ 15 ເປີເຊນ ສໍາລບການນໍາໃຂ້ເພືີ່ອເຂົັ້າໃນການຄິດໄລ່ການປ່ອຍທາດ

ອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບການດູດຊບ

(RV)

ແລະ

ການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ແບບຕດຢອນ

(selective

logging), ແລະ 23 ເປີເຊນເປັນເຂດກນຊົນ (ລາຍລະອຽດເບີ່ງພາກທ 11 ແລະ 12 ຂອງ ERPD).
ແຜນງານການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ - ຮ່າງສະບບຜ່ານການປັບປຸງຫລາຍຄັ້ງ - ພຶດສະພາ 2020
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vii.

ໂຄງການ I-GFLL ຈະໃຫ້ການສະຫນບສະຫນູນດ້ານການເງິນ ສ່ວນໃດຫນຶີ່ງ ແກ່ການຈດຕັ້ງ
ປະຕິບດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສ້າງຜົນໄດ້ຮບ ສໍາລບ
ການຈ່າຍແທນຕາມຜົນງານ. ໂຄງການ I-GFLL ເປັນໂຄງການສໍາຄນທີ່ສຸດ ຕໍໍ່ການຈດຕັ້ງ
ປະຕິບດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ແລະ ມພືັ້ນທີ່ເປົ້າໝາຍດຽວກນ ແລະ ລະບົບການປະ
ເມນຜົນງານ ແບບດຽວກນ ຄືກບ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL.

ບນດາຜູທ
້ ີົ່ໄດ້ຜນປະໂຫຍດ, ຜນປະໂຫຍດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເງືົ່ອນໄຂຜູ້ທີົ່ຈະຮບຜນປະໂຫຍດ
viii.

ບນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮບເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອືີ່ນທີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນ ຊືີ່ງ
ອາດລວມທງ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ຜູ້ຖືສິດຍ່ອຍ (sub-entities) ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ (ອງຕາມກອບລະບຽບການຂອງກອງທຶນກາກບອນ, 2016). ບນດາປະເພດ
ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາ ທາງດ້ານບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່, ເປັນຜູສ
້ ິດ
ກ່ຽວກບຊບພະຍາກອນທີ່ດິນ ຫລື ປ່າໄມ້ ຊືີ່ງນອນໃນເຂດທີ່ມການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ; ມການລົງທຶນໂດຍກົງ ເປັນເງິນ ແລະ/ຫລື ແຮງງານ ໃນກິດຈະກໍາ REDD+ ຕ່າງໆ.

ix.

ສະນັ້ນ, ຜບຜ ຂອງໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ໄດ້ກໍານົດປະເພດ ຜູ້ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດ
ຫລກ 3 ປະເພດ ດົ່ງລຸ່ມນັ້:
-

ອົງການຈດຕັ້ງພາກລດ (ໃນທຸກລະດບ),

-

ບນດາຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ ທີ່ອາໄສປ່າໄມ້ໃນການດໍາລົງຊວິດ ໂດຍຫລງຈາກນັ້ ຈະເອັ້ນ
ວ່າ ຊຸມຊົນ, ແລະ

-

ບນດາຜູ້ດໍາເນນການ/ປະກອບສ່ວນ ວຽກງານໂຄງການ ຊືີ່ງຈະລວມທງ ພາກເອກະຊົນ,
ອົງການຈດຕັ້ງທາງສງຄົມ ແລະ ສະຖາບນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາ ຕ່າງໆ.

x.

ຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼາຍກວ່າກຸ້ມອືີ່ນໆ ເນືອ
ີ່ ງຈາກວ່າ ພວກເຂົາເປັນກຸມ
່ ທີ່
ປະກອບສ່ວນໃນການດໍາເນນວຽກງານໂຄງການ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ຫລາຍທີ່ສຸດ.

xi.

ຜົນປະໂຫຍດສອງປະເພດ ຄື ຜົນປະໂຫຍດ ເປັນເງິນ ແລະ ບໍໍ່ເປັນເງິນ ຈະມການແຈກຍາຍ ໃຫ້
ບນດາຜູ້ທີ່ມສິດ ໄດ້ຮບ.

ເງືົ່ອນໄຂຜູ້ທີົ່ຈະຮບຜນປະໂຫຍດ
xii.

ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ມບົດບາດສໍາຄນສຸດ ໃນການການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື
GFLL. ເງືີ່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະຮບຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນຕິດພນກບ ສິດການເຂົັ້າເຖິງ

(ນໍາໃຊ້)ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫລື ສິດການເປັນເຈົັ້າຂອງ, ໄດ້ຂືັ້ນທະບຽນເປັນປະຊາຊົນຂອງບ້ານ
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, ການເຂົັ້າຮ່ວມ, ການອະທິບາຍໃຫ້ເຫນໄດ້ ການເປັນເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ການຈດຕັ້ງຂັ້ນບ້ານ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການປະສານງານກບ ເຈົັ້າຫນ້າທີ່ພາກລດໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອຮບປະກນວ່າ
ບນດາກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ສອດຄ່ອງກບ ບນດາຈຸດປະສົງຂອງ
ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL. ສໍາລບ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL, ບນດາຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮບ
ຜົນປະໂຫຍດ ຕ້ອງມ ສະຖານະພາບທາງດ້ານກົດຫມາຍ (legal status) ຈາກລດຖະບານ
ໂດຍອງໃສ່ ກົດຫມາຍ ແລະ ດໍາລດ ຕ່າງໆ. ເງືີ່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະຮບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງບນດາຊຸມ
ຊົນ ແມ່ນຕິດພນ ຫລື ຂືັ້ນກບ ບນດາກິດຈະກໍາ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຊືີ່ງໄດ້
ກໍານົດໃນ ແຜນດໍາເນນງານ REDD+ ຂັ້ນແຂງ (ຫລື ແຜນ PRAP)3 ແລະ ຖືກຈດຕັ້ງ
ປະຕິບດ ພາຍໃຕ້ຄວາມຜິດຊອບ ຊັ້ນໍາ ຂອງພະແນກກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການພດທະນາບ້ານ.
xiii.

ບນດາອົງການຈດຕັ້ງລດ ໃນທຸກລະດບ (ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ) ແມ່ນມສິດ ຈະໄດ້
ຮບຜົນປະໂຫຍດ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ບນດາອົງການຈດຕັ້ງດົ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ມ
ບົດບາດສໍາຄນ ໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ໂດຍອງຕາມພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ.

ການຈດແບ່ງຜນປະໂຫຍດ
xiv.

ລາຍຮບ ຫລື ການຈ່າຍ ຈາກກອງທຶນກາກບອນສາກົນ ໃຫ້ກບ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື
GFLL ທງຫົມດ ຈະຖືກຈດແບ່ງ;
-

ເຈດສິບເຈດສ່ວນຮ້ອຍ (77%) ຈະຖືກຈດແບ່ງເປັນ ບ້ວງສໍາລບການຈ່າຍຕອບແທນ
ຕາມຜົນງານ ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ, ອົງການຈດຕັ້ງລດທ້ອງຖິີ່ນ, ໂຄງການ ຫລື ແນວຄວາມ
ຄິດລະເລີ່ມ

xv.

-

ສິບແປັດສ່ວນຮ້ອຍ (18%) ຈະຖືກຈດແບ່ງ ສໍາລບຄ່າບໍລິຫານ, ແລະ

-

ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ສໍາລບບ້ວງສໍາຮອງ ຫລືສະຫງວນໄວ້ (performance buffer).

ໃນບ້ວງ ເຈດສິບເຈດສ່ວນຮ້ອຍ (77%) ການຈ່າຍຕອບແທນຕາມຜົນງານ ຂອງໂຄງການ:
-

ເກົັ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (90%) ຈະຖືກຈດແບ່ງ ສໍາລບຊຸມຊົນ,

-

ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຈະຖືກຈດແບ່ງ ສໍາລບອົງການຈດຕັ້ງລດທ້ອງຖິີ່ນ, ແລະ

3 ແຜນດໍາເນນງານຂັ້ນແຂວງເປັນຍ່ອນອງພືັ້ນຖານສໍາລບການຈດຕັ້ງປະຕິບດການສົົ່ງເສມກິດຈະກໍາ ເຣດ+ໃນລະດບທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອແກ້ໄຂການທໍາລາຍບ່າໄມ້ ແລະ ການເຮດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ . ແຜນ PRAP
ແຕ່ລະແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນບົນພືັ້ນຖານຈາກອົງປະກອບຂອງ ERPD
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-

ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຈະຖືກຈດແບ່ງ ສໍາລບ ໂຄງການ ຫລື ແນວຄວາມຄິດລະເລີ່ມ.

ການການດການຈດຕັ້ງ
xvi.

ຄະນະຊັ້ນໍາວຽກງານ REDD+ ຂັ້ນສູນກາງ ປະກອບດ້ວຍຫລາຍຂະແຫນງການ ມຫນ້າທີ່
ຮບຜິດຊອບ ຊັ້ນໍາ ກ່ຽວກບການພດທະນາ ແລະ ຈດຕັ້ງປະຕິບດ ວຽກງານ REDD+ ໃນທົົ່ວ
ປະເທດ ແລະ ຮບຜິດຊອບຊັ້ນໍາ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL. ໃນລະດບແຂວງ, ການ
ປະສານວຽກງານ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮບຜິດຊອບ ຂອງ ຄະນະ
ຊັ້ນໍາວຽກງານ REDD+ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ REDD+ ແຂວງ.

ຜບຜ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຄ້ມຄອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL
xvii.

ສໍາລບ ຜບຜ, ລດຖະບານ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຫລື ມອບຫມາຍໃຫ້ ກອງທຶນປກປັກຮກສາປ່າໄມ້
(ກປປ) ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງທຶນ ຫລື ລາຍຮບ ຈາກການຂາຍກາກບອນ. ກປປ ແມ່ນກອງທຶນຂອງ
ລດ ຊືີ່ງສ້າງຕັ້ງຂືັ້ນ ໃນປີ 2005 ເພືີ່ອເກບ, ລະດົມ ແລະ ສະສົມ ທຶຶນ ຈາກບນດາກິດຈະກໍາ
ປ່າໄມ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຖືກຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຄະນະກໍາມະການກອງ
ທຶນ ທີ່ມສະສາຊິກມາຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນອົງການຈດຕັ້ງພາກລດ.
ພາລະບົດບາດຂອງກອງທຶນ ໄດ້ຖືກປັບປຸງ ໃຫ້ສູງຂືັ້ນ ໂດຍກົດຫມາຍປ່າໄມ້ ສະບບໃຫມ່ ປີ
2019 ເພືີ່ອໃຫ້ລວມເອົາ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮບຈາກ ການຈ່າຍຕອບແທນ ທາງດ້ານການໃຫ້ບໍ
ລະການຂອງລະບົບນິເວດ ໃນນັ້ນລວມທງ ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລກ (eco-tourism),
ການຄ້າຂາຍ-ກາກບອນປ່າໄມ້ ແລະ ອືີ່ນໆ. ສະນັ້ນ, ກປປ ຈະເຮດຫນ້າທີ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານການເງິນ ແລະ ແຈກຈ່າຍເງິນ ສໍາລບການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື
GFLL ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫນ້າທີ່ຮບຜິດຊອບ ໃນການຮບເງິນ ແລະ ການແຈກຈ່າຍເງິນ ຂອງການ
ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ກບກອງທຶນກາກບອນສາກົນ ແມ່ນຄງເງິນແຫ່ງຊາດ ຂອງ ກະຊວງ
ການເງິນ ກໍຕາມ.

xviii.

ການເພິີ່ມພາລະບົດບາດໃຫມ່ນັ້ ໃຫ້ກບ ກປປ ຫມາຍຄວາມວ່າ ກປປ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ຂດ
ຄວາມສາມາດ ເພີ່ມເຕມ ເພືອ
ີ່ ບໍລະຫານ ລາຍຮບຈາກກາກບອນປ່າໄມ້ ໃນນັ້ນລວມທງການ
ຄຸ້ມຄອງ ເງິນເບກຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ (Advance Payments) ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL.
ດົ່ງນັ້ນ, ກປປ ຈະໄດ້ຮບການສະໜບສະຫນູນ ຈາກໂຄງການ FCPF ບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ
ສໍາລບສ້າງຄວາມພ້ອມ REDD+ ເພືີ່ອໃຫ້ມຄວາມມສາມາດ ຄຸ້ມຄອງເງິນ ຈາກການຂາຍ
ກາກບອນ ຊືີ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮບ ໃນຄັ້ງແລກ ໃນປີ 2023. ສໍາລບ ການຮບເງິນເບກຈ່າຍລ່ວງ
ຫນ້າ ຂອງໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ໄດ້ກະກຽມແຜນຄຸ້ມຄອງ ຊົົ່ວຄາວ ຖ້າເຫນວ່າມ
ຄວາມຈໍາເປັນ (ໃນກໍລະນ ກປປ ບໍໍ່ມຄວາມພ້ອມ ໃນການຕຸ້ມຄອງ).
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xix.

ເພືີ່ອຮບເງິນເບກຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ ຂອງໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL, ລດຖະບານ ໄດ້ສະເຫນ
ຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງ ຄ້າຍຄືກບ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຂອງໂຄງການ

FCPF ບ້ວງເງິນຊ່ວຍ

ເຫລືອລ້າສໍາລບສ້າງຄວາມພ້ອມREDD+ ເປັນແຜນສໍາຮອງ ໃນຄະນະສ້າງຂດຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ກບ ກປປ.
xx.

ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ (PMU) ມຫນ້າທີ່ຮບຜິດຊອບ ໃນການຈດຕັ້ງ
ປະຕິບດ ໂຄງການ I-GFLL ແລະ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL. ແຜນດໍາເນນງານ,
ງົບປະມານ ປະຈໍາປີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ GFLL ແລະ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL
ຈະຖືກນໍາມາເຊືີ່ອມສານກນ ຄະນະທີ່ ການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ການຈດຊືັ້-ຈດຈ້າງ
ແລະ ການລາຍງານ ຈະມການປະສານງານ ແຕ່ຈະແຍກເຮດໃຜລາວ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກບ
ເງືີ່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການ ຂອງແຕ່ລະແຫລ່ງທຶນ.

xxi.

ຫ້ອງການ PMU ຂັ້ນສູນກາງ ຈະດໍາເນນວຽກງານ ຕດຜ່ານຂະແຫນງການ (crosscutting) ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ວຽກງານການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຫລາຍກະຊວງ,
ກົມ, ກອງ ແລະ ຫລາຍພາກສ່ວນ ພາຍໃນກະຊວງ ກປ ແລະ ກະຊວງ ຊບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອເສມສ້າງ ຂອດ
ປະສານງານ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມນ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ຈາກຂັ້ນສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ໃນ
ນັ້ນລວມທງຂັ້ນບ້ານ.

ຫ້ອງການ

PMU

ຂັ້ນສູນກາງ

ພາຍໃຕ້ການຊັ້ນາໍ ຂອງຄະນະ

ຮບຜິດຊອບຊັ້ນໍາ REDD+ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ກົມປ່າໄມ້ ປະຕິບດຫນ້າທີ່ ວຽກງານ ຕາມ
ການມອບຫມາຍ ແລະ ຈະປະສານງານກບ ອົງການຈດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ.
xxii.

ຫ້ອງການ PPMU ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫນ່ວຍງານປກປ້ອງ ສງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຈະຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງຂືັ້ນ ແລະ ປະຕບດຫນ້າທີ່ ຕາມການຊັ້ນໍາຂອງ ຫ້ອງການ PMU ຂັ້ນສູນກາງ. ຮູບ
ແບບການ ຈດຕັ້ງປະຕິບດ ຈະມການອະທິບາຍ ໃນຄູ່ມືການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ຂອງໂຄງການ
(POM) ຊືີ່ງຈະສ້າງຂືັ້ນ ສໍາເລດ ພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2020.

ການແຈກຍາຍ ທຶນໃຫ້ແກ່ ບນດາຜູ້ທີົ່ຮບຜນປະໂຫຍດ
xxiii.

ພາຍຫລງ ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ການປະເມນຜົນງານ) ໄດ້ຮບການ
ກວດສອບ ຢັົ້ງຢືນ ແລະ ບົດລາຍງານ ເປັນທີ່ຍອມຮບ, ການຈ່າຍຕອບແທນຕາມຜົນງານ ໃຫ້
ໂຄງການ ຈະຖືກໂອນ ຈາກກອງທຶນກາກບອນ ມາຫາລະບົບຄງເງິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານທະນາ
ຄານແຫ່ງຊາດຂອງລາວ. ຫລງຈາກນັ້ນ ກອງທຶນ ກປປ ຈະດໍາເນນການ ໂອນເງິນດົ່ງກ່າວ ໄປ
ຫາຜູ້ທີ່ອະຍຸມດ ໃຫ້ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດ ຜ່ານທະນາຄານໃນທ້ອງຖິີ່ນ ພາຍໃນສອງອາທິດ.

xxiv.

ທງ ຜົນປະໂຫຍດເປັນເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນ ຈະຖືກແຈກຈ່າຍໄປຫາຜູ້ທີ່ຮບຜົນ
ປະໂຫຍດ ກໍໍ່ຕໍໍ່ເມືີ່ອມການອະນຸມດຈາກ ຄະນະກໍາມະການຊັ້ນໍາ ກອງທຶນ ກປປ ແລະ ມການ
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ສະເຫນຂອງກົມປ່າໄມ້. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນ ຊືີ່ງເປັນວດຖຸສິີ່ງຂອງ ແລະ ການໃຫ້
ບໍລິການ ຈະຖືກກໍານົດ ລາຍລະອຽດ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກບບນດາຜູ້ທີ່ຮບຜົນປະໂຫຍດ
ລະຫວ່າງ ຊ່ວງນໍາສະເຫນ ຫລື ແຈ້ງ ກ່ຽວກບໂຄງການ.
ຄວາມເປນໄດ້ຂອງຜນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ (Performance Scenarios), ການຕິດຕາມ ແລະ
ການລາຍງານ
xxv.

ຜບຜ ນັ້ ປະເມນ ຄວາມເປັນໄດ້ຂອງຜົນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ (performance scenarios)
ສໍາລບການເຮດໃຫ້ສໍາເລດ ຕາມເປົ້າຫມາຍການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄດ້ ຄື ເຮດສໍາເລດ 100%, 50%, 25% ແລະ 10%.

xxvi.

ບນດາຜູ້ທີ່ຮບຜົນປະໂຫຍດ ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ
ກ່ຽວກບຜົນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ຂອງໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ໃນນັ້ນລວມທງ
ການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ຜບຜ. ຄືດົ່ງທີ່ເຫນໄດ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ, ການຕິດຕາມສະເພາະເລືັ້ອງ ຈະ
ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດສໍາຄນ ສໍາລບການປກປ້ອງສງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ການຈດສນ
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບນດາເປົ້າຫມາຍ ທຽບກບ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ໃນ
ລະດບ ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກບ ການບໍລກ
ິ ານ,
ການຄຸ້ມຄອງທຶນ ແລະ ການແຈກຍາຍ ໃຫ້ກບຜູ້ທີ່ຮບຜົນປະໂຫຍດ ຈະເປັນບູລິມະສິດທີ່ສໍາ
ຄນ.

xxvii.

ຜບຜ ນັ້ ຍງຈະກໍານົດ ວິທການກ່ຽວກບລະບຽບຫລກການ ສໍາລບ ການວດແທກ, ການ
ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ (MMR), ການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ແລະ ການຕິດຕາມ ກ່ຽວກບການປກ
ປ້ອງ, ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ແລະ ແຈ້ງຄໍາຄິດຄໍາເຫນ (FGRM) ແລະ ການເປີດເຜຍ ຫລື
ເຜຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ.

ການສ້າງຄວາມສາມາດ
xxviii.

ການສ້າງຄວາມສາມາດ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງຂອງແຜນນັ້ ໂດຍມການລົງທຶນ ຫລາຍພໍ
ສົມຄວນ ໃນນັ້ນລວມທງເວລາ ແລະ ຊບພະຍາກອນ ທີ່ໄດ້ຈດສນໄວ້ ສໍາລບການເສມສ້າງ
ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກບອົງການຈດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ນບຕັ້ງແຕ່
ລະດບສູນກາງ ຮອດລະດບຊຸມຊົນ. ການສ້າງຄວາມສາມາດ ທີ່ວາງແຜນໄວ້ ໃນແຜນ ຜບຜ ນັ້
ເປັນການວາງແຜນທີ່ມມາດຕະການ ແບບຍືນຍົງ ເກນຂອບເຂດຂອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື
GFLL ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍ ເປັນໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ແບບພູມທດ ໃນຂົງເຂດຢູ່ນອກ
ພືັ້ນທີ່ຫົກແຂວງພາກເຫນືອ.

ການສືົ່ສານ ແລະ ການເປີດເຜີຍ
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xxix.

ຍ້ອນວ່າ ຜບຜ ນັ້ ກ່ຽວຂ້ອງກບຫລາຍຂະແຫນງການ ໂດຍມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ
ຫລວງຫລາຍ, ຈິີ່ງໄດ້ຫມູນໃຊ້ ຫລກການ ຫລື ການແນະນໍາ ທີ່ໄດ້ສງລວມ ໃນແຜນດໍາເນນ
ງານ ກ່ຽວກບການສືີ່ສານ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍແຜ່ ແຫ່ງຊາດຂອງ REDD+ ຊືີ່ງຮບປະກນວ່າ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮບການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ເປັນຢ່າງດ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາກາ
ລື ຢ່າງເປັນປກກະຕິ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນ ທີ່ເປັນພາສາທ້ອງຖິີ່ນ. ແຜນການ ປຶກສາຫາລື ແລະ
ໂຄສະນາເຜຍແຜ່ ຈະເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງ ຂອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL.

ໂຄງສ້າງຂອງເອກະສານ
xxx.

ຜບຜ ໄດ້ຖືກແບ່ງເປັນ ແປດຫົວຂໍໍ້(ພາກ) ລວມທງບົດແນບທ້າຍ. ຫົວຂໍໍ້(ພາກ) 1 ສງລວມ
ຄວາມເປັນມາ, ເນືັ້ອໃນ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL. ນອກຈາກ
ນັ້ນ ຍງສງລວມຫຍໍໍ້ ກ່ຽວກບ ຫລກການທົົ່ວໄປ ແລະ ແງ່ມູມດ້ານກົດຫມາຍ ສໍາລບການ
ກະກຽມ ຜບຜ. ຫົວຂໍໍ້ 2 ສຸມໃສ່ ປະເພດຜູ້ທີ່ຮບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບນດາຜູ້ທີ່ຮບຜົນ
ປະໂຫຍດ ພ້ອມທງ ເຫດຜົນຂອງເງືີ່ອນໄຂສໍາລບຜູ້ທີ່ຮບຜົນປະໂຫຍດ. ຫົວຂໍໍ້ 3 ອະທິບາຍ
ການກໍານົດ ການຈດຕັ້ງ ຂອງ ຜບຜ BSP ແລະ ການໄຫລຂອງທຶນ (funds flow). ຫົວຂໍນ
ໍ້ ັ້
ຍງໄດ້ອະທບາຍ ພາລະບົດບາດຂອງ ກປປ ຊຶີ່ງຖືກຄດເລືອກ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ ລາຍຮບຈາກການ
ຂາຍກາກບອນ ໃຫ້ກບ ກອງທຶນກາກບອນສາກົນ. ຫົວຂໍໍ້ 4 ອະທິບາຍ ຜົນການຈດຕັ້ງ
ປະຕິບດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລບ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ແນວໂນ້ມ
ຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ການຈ່າຍ(ລາຍຮບ) ຂອງໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL, ຄະນະທີ່ ຫົວຂໍໍ້ 5
ສງລວມ ກອບການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ແລະ ຫົວຂໍໍ້ 6 ໃຫ້ຂໍໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບ
ແງ່ມູມຂອງການສ້າງຄວາມສາມາດ. ຫົວຂໍໍ້ 7 ອະທິບາຍ ການສືີ່ສານ ແລະ ການປຶກສາຫາລື
ຂອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ແລະ ຫົວຂໍໍ້ 8 ປະກອບມ ບົດແນບທ້າຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທງ
ຫມົດ.
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