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ສ ງລວມຫຍ ັ້ 
 ການນ າສະເຫນ ີ

i. ເອກະສານສະບ ບນ ັ້ ສະເຫນ ແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຜບຜ ຫລື BSP) ສໍາລ ບ 

ການຈ ດຕ ັ້ງ ໂຄງການ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ຫລື ໂຄງການ ER) ຂອງລາວ ຊືີ່ງມ 

ຊືີ່ເຕ ມວ່າ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມ ທ ດ 

ແລະ ສົົ່ງເສ ມຊ ວິດການເປັນຢູ່ (ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL) ຢູ່ 6 ແຂວງພາກເຫນືອຂອງ 

ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງໂດຍ ກອງທຶນກາກບອນ (Carbon Fund) ໃນປີ 

2018. ຜບຜ ໄດ້ຖືກສ້າງຂືັ້ນ ບົນພືັ້ນຖານ ການກໍານົດກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນ

ເອກະສານໂຄງການ ERPD ຊືີ່ງໄດ້ນໍາສະເຫນ  (ໃນປີ 2018) ແລະ ຜົນຈາກການປຶກສາຫາລື
ກ ບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊືີ່ງໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງຢູ່ໃນຫລາຍລະດ ບ ມ ຫລາຍຮູບແບບ. 

ii. ໂຄງການດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ກວມເອົາເນືັ້ອທ ີ່ 8,1 ລ້ານເຮ ກຕາ່ ແລະ ການຄ ດເລືອກພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ 
ແມ່ນຈາກຜົນການວິເຄາະ ລົງເລິກ ແລະ ການທໍາຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກ ບ ບ ນຫາການທໍາລາຍ
ປ່າໄມ້ ແລະ ເຄົັ້າຂອງບ ນຫາການທໍາລາຍປ່າໄມ້. ພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ ຄິດເປັນ ຫນືີ່ງສ່ວນສາມ

ຂອງເນືັ້ອທ ີ່ທົົ່ວປະເທດ ແລະ ເນືັ້ີ່ອທ ີ່ປ່າໄມ້ທ ງຫມົດຂອງລາວ ໂດຍມ ປະຊາຊົນ ປະມານ 1,8 
ລ້ານຄົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ ໃນພືັ້ນທ ີ່ໂຄງການ ສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນຈ ດເປັນປະເພດ ທ ີ່ດິນ
ປ່າໄມ.້ ແຕ່ລະແຂວງທ ີ່ນອນໃນເຂດໂຄງການ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ມ ຊາຍແດນຕິດ

ກ ບ ປະເທດເພືີ່ອນບ້ານຂອງລາວ ປະເທດໃດຫນຶີ່ງ ຄື ໄທ, ພະມ້າ, ຈ ນ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
ພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ ມ ລ ກສະນະພູມສ ນຖານ ເປັນພູຜາ, ຫ່າງໄກຊອກລ ກ ແລະ ມ ພືນ
ຖານໂຄງລ່າງ ສາທາລະນະ ແລະ ພາກອຸດສະຫະກໍາ ຫນ່ອຍ, ມ ຊຸມຊົນບ ນດາເຜົົ່າສ່ວນນ້ອຍ ທ ີ່
ເປັນເອກະລ ກ ແລະ ມ ບ ນຫາຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ໃນລະດ ບສູງ ພ້ອມທ ງ ມ ບ ນຫາການຊຸດໂຊມ 
ແລະ ສູນເສຍ ປ່າໄມ້ ເປັນວົງກວ້າງ. ພືັ້ນທ ີ່ຂອງໂຄງການ (ຫລື 6 ແຂວງນອນໃນເຂດ

ໂຄງການ) ເປັນພືັ້ນທ ີ່ສໍາຄ ນ ຂອງອ່າງໂຕ່ງຂອງແມ່ນໍໍ້າຫລາຍສາຍ ລວມທ ງແມ່ນໍໍ້າຂອງ. 

iii. ຄາດວ່າ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL ຈະຜະລິດສິນເຊືີ່ອກາກບອນ ຫລາຍກວ່າ 16,1 ລ້ານ

ໂຕ່ນອາຍກາກໂບນິກທຽບເທົົ່າ (mtCO2e) ຈາກການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ແລະ ເພ ີ່ມພູນ

ການດູດຊ ບ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງອາຍຸໂຄງການ (5 ປີ ລະຫວ່າງ 2020-2024). ໃນນ ັ້ 

ປະກອບມ  8 ລ້ານ tCO2e ຈາກການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ຊືີ່ງເທົົ່າກ ບ ການຫລຸດຜ່ອນໄດ້ 

20 % ເມືີ່ອທຽບກ ບ ລະດ ບທຽບຖານ (Reference Level) ແລະ ການເພິີ່ມພູນການດູດ
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ຊ ບ ທຽບເທົົ່າກ ບ 3 mtCO2e ຊືີ່ງຄິດເປັນການເພ ີ່ມຂືັ້ນ 57 %,1 ເມືີ່ອທຽບກ ບ ລະດ ບທຽບ

ຖານ ທາງດ້ານການດູດຊ ບ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ.  

iv. ໃນປະລິມານ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ຫລື ສິນເຊືີ່ອກາກບອນ) ທ ງຫມົດ ທ ີ່
ຜະລິດໄດ້, ຈໍານວນ 11 mtCO2e ອາດຈະຖືກນໍາໄປຂາຍ(ໂອນ) ໃຫ້ກ ບກອງທຶນກາກບອນ 

(Carbon Fund) ຂອງກອງທຶນກາກບອນປ່າໄມ້ສາກົນ (FCPF).2  

ການເງິນ ຫລື ງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ ER (ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL) 

v. ສປປ ລາວ ຈະເຈລະຈາ ກ່ຽວກ ບ ສ ນຍາຊືັ້-ຂາຍ ຂອງໂຄງການ (ERPA) ກ ບກອງທຶນກາກ

ບອນ ຂອງ FCPF ເພືີ່ອໃຫ້ກອງທຶນດ ົ່ງກ່າວນ ັ້ ຊືັ້ ກາກບອນປ່າໄມ້ ຈາກໂຄງການ ຈໍານວນ 

8,4 ລ້ານໂຕ່ນ ຂອງສິນເຊືີ່ອກາກບອນ ຊືີ່ງຄາດວ່າຈະມ ມູນຄາ່ USD 42 ລ້ານ. 

vi. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ື GFLL ຄາດວ່າຈະສູງເຖິງ 

US$ 136,5 ລາ້ນ ສໍາລ ບໄລຍະເວລາ 6 ປີ ຈາກ 2020 ຫາ 2025. ລ ດຖະບານລາວ ຈະ
ນໍາໃຊ້ຫລາຍແຫ່ງທຶນ ໃນການຫາງົບປະມານ ມາຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໂຄງການ ໂຄງການ ປປພຊ 
ຫລ ືGFLL, ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນນ ັ້ ບ ນດາກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL 

ຈະມ ງົບປະມານ ຈາກ a) ໂຄງການ I-GFLL (ໂຄງການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ໂຄງການ ປປພຊ 

ຫລ ືGFLL) ຊືີ່ງສະຫນ ບສະຫນູນດ້ານການເງິນໂດຍ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສ ຂຽວ (GCF), 

b) ເງິນເບ ກຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ ຈາກກອງທຶນກາກບອນ ໂດຍສ່ວນຫນຶີ່ງຈະນໍາມາໃຊ້ເຂົັ້າໃນ ວຽກ

ງານບໍລິຫານໂຄງການ (ຫາກວາ່ ໄດ້ຮ ບການອະນຸມ ດໃຫ້ເບິກຈ່າຍລ່ວງຫນ້າໄດ້), ແລະ c) ເງິນ

ຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຂອງໂຄງການ FCPF ສໍາລ ບການສ້າງຄວາມພ້ອມ ຊືີ່ງຈະຕໍໍ່ເວລາ ໃຫກ້ ບ

ໂຄງການ ຈົນຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2022.    

 

1 ອ ດຕາການດູດຊ ບທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທ ີ່ສູງດ ົ່ງກ່າວ ເນືີ່ອງຈາກເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງວິທ ການທາງບ ນຊ  ເຊ ີ່ງການດູດຊ ບທາອດອາຍກາກ 

ບອນໄດ້ມ ການເພ ີ່ມຂຶັ້ນໃນໄລຍະເວລາ 20 ປີ ຂຶັ້ນຢູ່ກ ບການປ່ຽນແປງຂອງແຕ່ລະປະເພດ. ອ ນນ ັ້ແມ່ນເປັນກໍລະນ ທ ີ່ ການດູດຊ ບໄດ້ ມ 

ການສ້າງຂຶັ້ນໃນລະຫວ່າຂອງໄລຍະທຽບຖານ (ເຊ ົ່ນ: ປີ 2005-2015) ເຊ ີ່ງຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການເຮ ດບ ນຊ . ເບ ີ່ງເອກະສານ ERPD 

ໃນຂໍໍ້ 8.3.5.  

2 ຕົວເລກນ ັ້ເປັນການຄາດຄະເນສ ີ່ເປີເຊ ນຂອງປັດໄຈການອານຸຮ ກສໍາລ ບການດູດຊ ບ ແລະ ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ເນືີ່ອງຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ 

ແລະ ເສືີ່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ (ບໍໍ່ນ ບລວມRV), ປັດໄຈການອານຸຮ ກ 15 ເປີເຊ ນ ສໍາລ ບການນໍາໃຂ້ເພືີ່ອເຂົັ້າໃນການຄິດໄລ່ການປ່ອຍທາດ 

ອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການດູດຊ ບ (RV) ແລະ ການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ແບບຕ ດຢອນ (selective 

logging), ແລະ 23 ເປີເຊ ນເປັນເຂດກ ນຊົນ (ລາຍລະອຽດເບ ີ່ງພາກທ  11 ແລະ 12 ຂອງ ERPD). 

ແຜນງານການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ - ຮ່າງສະບ ບຜ່ານການປັບປຸງຫລາຍຄ ັ້ງ - ພຶດສະພາ 2020 
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vii. ໂຄງການ I-GFLL ຈະໃຫ້ການສະຫນ ບສະຫນູນດ້ານການເງິນ ສ່ວນໃດຫນຶີ່ງ ແກ່ການຈ ດຕ ັ້ງ

ປະຕິບ ດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສ້າງຜົນໄດ້ຮ ບ ສາໍລ ບ

ການຈ່າຍແທນຕາມຜົນງານ. ໂຄງການ I-GFLL ເປັນໂຄງການສໍາຄ ນທ ີ່ສຸດ ຕໍໍ່ການຈ ດຕ ັ້ງ

ປະຕິບ ດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL ແລະ ມ ພືັ້ນທ ີ່ເປ ົ້າໝາຍດຽວກ ນ ແລະ ລະບົບການປະ

ເມ ນຜົນງານ ແບບດຽວກ ນ ຄກື ບ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL.  

ບ ນດາຜູທ້ີົ່ໄດ້ຜ ນປະໂຫຍດ, ຜ ນປະໂຫຍດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເງືົ່ອນໄຂຜູ້ທີົ່ຈະຮ ບຜ ນປະໂຫຍດ 

viii. ບ ນດາຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮ ບເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອືີ່ນທ ີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນ ຊືີ່ງ
ອາດລວມທ ງ ເຈົັ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຫລື ຜູ້ຖືສິດຍ່ອຍ (sub-entities) ແລະ ພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ (ອ ງຕາມກອບລະບຽບການຂອງກອງທຶນກາກບອນ, 2016). ບ ນດາປະເພດ 
ຂອງຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາ ທາງດ້ານບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທ ີ່, ເປັນຜູສ້ິດ 
ກ່ຽວກ ບຊ ບພະຍາກອນທ ີ່ດິນ ຫລື ປ່າໄມ້ ຊືີ່ງນອນໃນເຂດທ ີ່ມ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ; ມ ການລົງທຶນໂດຍກົງ ເປັນເງິນ ແລະ/ຫລື ແຮງງານ ໃນກິດຈະກໍາ REDD+ ຕ່າງໆ.  

ix. ສະນ ັ້ນ, ຜບຜ ຂອງໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL ໄດ້ກໍານົດປະເພດ ຜູ້ໄດ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ

ຫລ ກ 3 ປະເພດ ດ ົ່ງລຸ່ມນ ັ້:  

- ອົງການຈ ດຕ ັ້ງພາກລ ດ (ໃນທຸກລະດ ບ),  

- ບ ນດາຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ ທ ີ່ອາໄສປ່າໄມ້ໃນການດໍາລົງຊ ວິດ ໂດຍຫລ ງຈາກນ ັ້ ຈະເອ ັ້ນ
ວ່າ ຊຸມຊົນ, ແລະ  

- ບ ນດາຜູ້ດໍາເນ ນການ/ປະກອບສ່ວນ ວຽກງານໂຄງການ ຊືີ່ງຈະລວມທ ງ ພາກເອກະຊົນ, 

ອົງການຈ ດຕ ັ້ງທາງສ ງຄົມ ແລະ ສະຖາບ ນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາ ຕ່າງໆ.  

x. ຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼາຍກວ່າກຸ້ມອືີ່ນໆ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂາົເປັນກຸມ່ທ ີ່
ປະກອບສ່ວນໃນການດໍາເນ ນວຽກງານໂຄງການ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ 
ຫລາຍທ ີ່ສຸດ.  

xi. ຜົນປະໂຫຍດສອງປະເພດ ຄື ຜົນປະໂຫຍດ ເປັນເງິນ ແລະ ບໍໍ່ເປັນເງິນ ຈະມ ການແຈກຍາຍ ໃຫ້
ບ ນດາຜູ້ທ ີ່ມ ສິດ ໄດ້ຮ ບ. 

ເງືົ່ອນໄຂຜູ້ທີົ່ຈະຮ ບຜ ນປະໂຫຍດ 

xii. ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ມ ບົດບາດສໍາຄ ນສຸດ ໃນການການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື 
GFLL. ເງືີ່ອນໄຂຜູ້ທ ີ່ຈະຮ ບຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ ແມນ່ຕິດພ ນກ ບ ສິດການເຂົັ້າເຖິງ

(ນໍາໃຊ້)ທ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫລື ສິດການເປັນເຈົັ້າຂອງ, ໄດ້ຂືັ້ນທະບຽນເປັນປະຊາຊົນຂອງບ້ານ
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, ການເຂົັ້າຮວ່ມ, ການອະທິບາຍໃຫ້ເຫ ນໄດ້ ການເປັນເຈົັ້າຂອງໂຄງການ, ການຈ ດຕ ັ້ງຂ ັ້ນບ້ານ
ທ ີ່ເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ການປະສານງານກ ບ ເຈົັ້າຫນ້າທ ີ່ພາກລ ດໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອຮ ບປະກ ນວ່າ 
ບ ນດາກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL ສອດຄ່ອງກ ບ ບ ນດາຈຸດປະສົງຂອງ 

ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL. ສໍາລ ບ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL, ບ ນດາຜູ້ທ ີ່ຈະໄດ້ຮ ບ

ຜົນປະໂຫຍດ ຕ້ອງມ  ສະຖານະພາບທາງດ້ານກົດຫມາຍ (legal status) ຈາກລ ດຖະບານ 

ໂດຍອ ງໃສ່ ກົດຫມາຍ ແລະ ດໍາລ ດ ຕ່າງໆ. ເງືີ່ອນໄຂຜູ້ທ ີ່ຈະຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງບ ນດາຊຸມ
ຊົນ ແມ່ນຕິດພ ນ ຫລ ືຂືັ້ນກ ບ ບ ນດາກິດຈະກໍາ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຊືີ່ງໄດ້

ກໍານົດໃນ ແຜນດໍາເນ ນງານ REDD+ ຂ ັ້ນແຂງ (ຫລື ແຜນ PRAP)3 ແລະ ຖືກຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດ ພາຍໃຕ້ຄວາມຜິດຊອບ ຊ ັ້ນໍາ ຂອງພະແນກກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການພ ດທະນາບ້ານ.  

xiii. ບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ງລ ດ ໃນທຸກລະດ ບ (ຂ ັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ) ແມ່ນມ ສິດ ຈະໄດ້
ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ງດ ົ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ມ 
ບົດບາດສໍາຄ ນ ໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ື GFLL ໂດຍອ ງຕາມພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທ ີ່ຮ ບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ. 

ການຈ ດແບ່ງຜ ນປະໂຫຍດ 

xiv. ລາຍຮ ບ ຫລື ການຈ່າຍ ຈາກກອງທຶນກາກບອນສາກົນ ໃຫ້ກ ບ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື 
GFLL ທ ງຫົມດ ຈະຖືກຈ ດແບ່ງ; 

- ເຈ ດສິບເຈ ດສ່ວນຮ້ອຍ (77%) ຈະຖືກຈ ດແບ່ງເປັນ ບວ້ງສໍາລ ບການຈ່າຍຕອບແທນ

ຕາມຜົນງານ ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ, ອົງການຈ ດຕ ັ້ງລ ດທ້ອງຖິີ່ນ, ໂຄງການ ຫລື ແນວຄວາມ
ຄິດລະເລ ີ່ມ 

- ສິບແປັດສ່ວນຮ້ອຍ (18%) ຈະຖືກຈ ດແບ່ງ ສໍາລ ບຄ່າບໍລິຫານ, ແລະ  

- ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ສໍາລ ບບ້ວງສໍາຮອງ ຫລືສະຫງວນໄວ້ (performance buffer).  

xv. ໃນບ້ວງ ເຈ ດສິບເຈ ດສ່ວນຮ້ອຍ (77%) ການຈ່າຍຕອບແທນຕາມຜົນງານ ຂອງໂຄງການ: 

- ເກົັ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (90%) ຈະຖືກຈ ດແບ່ງ ສໍາລ ບຊຸມຊົນ,  

- ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຈະຖືກຈ ດແບ່ງ ສໍາລ ບອົງການຈ ດຕ ັ້ງລ ດທ້ອງຖິີ່ນ, ແລະ 

 
3 ແຜນດໍາເນ ນງານຂ ັ້ນແຂວງເປັນຍ່ອນອ ງພືັ້ນຖານສໍາລ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດການສົົ່ງເສ ມກິດຈະກໍາ ເຣດ+ໃນລະດ ບທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອແກ້ໄຂການທໍາລາຍບ່າໄມ້ ແລະ ການເຮ ດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສືີ່ອມໂຊມ. ແຜນ PRAP 

ແຕ່ລະແມ່ນສ້າງຂຶັ້ນບົນພືັ້ນຖານຈາກອົງປະກອບຂອງ ERPD  
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- ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຈະຖືກຈ ດແບ່ງ ສໍາລ ບ ໂຄງການ ຫລື ແນວຄວາມຄິດລະເລ ີ່ມ. 

ການກ ານ ດການຈ ດຕ ັ້ງ 

xvi. ຄະນະຊ ັ້ນໍາວຽກງານ REDD+ ຂ ັ້ນສູນກາງ ປະກອບດ້ວຍຫລາຍຂະແຫນງການ ມ ຫນ້າທ ີ່

ຮ ບຜິດຊອບ ຊ ັ້ນໍາ ກ່ຽວກ ບການພ ດທະນາ ແລະ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ວຽກງານ REDD+ ໃນທົົ່ວ

ປະເທດ ແລະ ຮ ບຜິດຊອບຊ ັ້ນໍາ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ື GFLL. ໃນລະດ ບແຂວງ, ການ

ປະສານວຽກງານ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ຂອງ  ຄະນະ

ຊ ັ້ນໍາວຽກງານ REDD+ ຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ REDD+ ແຂວງ.  

ຜບຜ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຄ ້ມຄອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL  

xvii. ສໍາລ ບ ຜບຜ, ລ ດຖະບານ ໄດ້ແຕ່ງຕ ັ້ງ ຫລື ມອບຫມາຍໃຫ້ ກອງທຶນປ ກປັກຮ ກສາປ່າໄມ ້

(ກປປ) ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງທຶນ ຫລື ລາຍຮ ບ ຈາກການຂາຍກາກບອນ. ກປປ ແມ່ນກອງທຶນຂອງ

ລ ດ ຊືີ່ງສ້າງຕ ັ້ງຂືັ້ນ ໃນປີ 2005 ເພືີ່ອເກ ບ, ລະດົມ ແລະ ສະສົມ ທຶຶນ ຈາກບ ນດາກິດຈະກໍາ
ປ່າໄມ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຖືກຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຄະນະກໍາມະການກອງ
ທຶນ ທ ີ່ມ ສະສາຊິກມາຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນອົງການຈ ດຕ ັ້ງພາກລ ດ. 
ພາລະບົດບາດຂອງກອງທຶນ ໄດ້ຖືກປັບປຸງ ໃຫ້ສູງຂືັ້ນ ໂດຍກົດຫມາຍປ່າໄມ້ ສະບ ບໃຫມ ່ ປ ີ
2019 ເພືີ່ອໃຫ້ລວມເອົາ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮ ບຈາກ ການຈ່າຍຕອບແທນ ທາງດ້ານການໃຫ້ບໍ
ລະການຂອງລະບົບນິເວດ ໃນນ ັ້ນລວມທ ງ ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລ ກ (eco-tourism), 

ການຄ້າຂາຍ-ກາກບອນປ່າໄມ ້ ແລະ ອືີ່ນໆ. ສະນ ັ້ນ, ກປປ ຈະເຮ ດຫນ້າທ ີ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ວຽກງານການເງິນ ແລະ ແຈກຈ່າຍເງິນ ສໍາລ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື 
GFLL ເຖິງແມ່ນວາ່ ຫນ້າທ ີ່ຮ ບຜິດຊອບ ໃນການຮ ບເງິນ ແລະ ການແຈກຈ່າຍເງິນ ຂອງການ
ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ກ ບກອງທຶນກາກບອນສາກົນ ແມ່ນຄ ງເງິນແຫ່ງຊາດ ຂອງ ກະຊວງ
ການເງິນ ກໍຕາມ. 

xviii. ການເພິີ່ມພາລະບົດບາດໃຫມນ່ ັ້ ໃຫ້ກ ບ ກປປ ຫມາຍຄວາມວ່າ ກປປ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ຂ ດ
ຄວາມສາມາດ ເພ ີ່ມເຕ ມ ເພືີ່ອບໍລະຫານ ລາຍຮ ບຈາກກາກບອນປ່າໄມ້ ໃນນ ັ້ນລວມທ ງການ
ຄຸ້ມຄອງ ເງິນເບ ກຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ (Advance Payments) ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL. 

ດ ົ່ງນ ັ້ນ, ກປປ ຈະໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະຫນູນ ຈາກໂຄງການ FCPF ບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫລອືລ້າ 

ສໍາລ ບສ້າງຄວາມພ້ອມ REDD+ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ຄວາມມ ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງເງິນ ຈາກການຂາຍ

ກາກບອນ ຊືີ່ງຄາດວາ່ຈະໄດ້ຮ ບ ໃນຄ ັ້ງແລກ ໃນປີ 2023. ສໍາລ ບ ການຮ ບເງິນເບ ກຈ່າຍລວ່ງ

ຫນ້າ ຂອງໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL ໄດ້ກະກຽມແຜນຄຸ້ມຄອງ ຊົົ່ວຄາວ ຖ້າເຫ ນວ່າມ 

ຄວາມຈໍາເປັນ (ໃນກໍລະນ  ກປປ ບໍໍ່ມ ຄວາມພ້ອມ ໃນການຕຸ້ມຄອງ).  
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xix. ເພືີ່ອຮ ບເງິນເບ ກຈາ່ຍລ່ວງຫນາ້ ຂອງໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL, ລ ດຖະບານ ໄດ້ສະເຫນ  

ຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງ ຄ້າຍຄກື ບ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຂອງໂຄງການ  FCPF ບ້ວງເງິນຊວ່ຍ 

ເຫລືອລ້າສໍາລ ບສ້າງຄວາມພ້ອມREDD+ ເປັນແຜນສໍາຮອງ ໃນຄະນະສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ 

ໃຫ້ກ ບ ກປປ. 

xx. ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂ ັ້ນສູນກາງ (PMU) ມ ຫນ້າທ ີ່ຮ ບຜິດຊອບ ໃນການຈ ດຕ ັ້ງ

ປະຕິບ ດ ໂຄງການ I-GFLL ແລະ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ື GFLL. ແຜນດໍາເນ ນງານ, 

ງົບປະມານ ປະຈໍາປີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ GFLL ແລະ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL 
ຈະຖືກນໍາມາເຊືີ່ອມສານກ ນ ຄະນະທ ີ່ ການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ການຈ ດຊືັ້-ຈ ດຈ້າງ 
ແລະ ການລາຍງານ ຈະມ ການປະສານງານ ແຕ່ຈະແຍກເຮ ດໃຜລາວ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ບ 
ເງືີ່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການ ຂອງແຕ່ລະແຫລ່ງທຶນ.  

xxi. ຫ້ອງການ PMU ຂ ັ້ນສູນກາງ ຈະດໍາເນ ນວຽກງານ ຕ ດຜ່ານຂະແຫນງການ (cross-

cutting) ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ວຽກງານການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຫລາຍກະຊວງ, 
ກົມ, ກອງ ແລະ ຫລາຍພາກສ່ວນ ພາຍໃນກະຊວງ ກປ ແລະ ກະຊວງ ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືີ່ອເສ ມສ້າງ ຂອດ
ປະສານງານ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມນ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ຈາກຂ ັ້ນສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ໃນ
ນ ັ້ນລວມທ ງຂ ັ້ນບ້ານ.  ຫອ້ງການ PMU ຂ ັ້ນສູນກາງ ພາຍໃຕ້ການຊ ັ້ນາໍຂອງຄະນະ

ຮ ບຜິດຊອບຊ ັ້ນໍາ REDD+ ຂ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ກົມປ່າໄມ້ ປະຕິບ ດຫນ້າທ ີ່ ວຽກງານ ຕາມ

ການມອບຫມາຍ ແລະ ຈະປະສານງານກ ບ ອົງການຈ ດຕ ັ້ງກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ. 

xxii. ຫ້ອງການ PPMU ຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຫນ່ວຍງານປ ກປ້ອງ ສ ງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຈະຖືກ

ແຕ່ງຕ ັ້ງຂືັ້ນ ແລະ ປະຕ ບ ດຫນ້າທ ີ່ ຕາມການຊ ັ້ນໍາຂອງ ຫ້ອງການ PMU ຂ ັ້ນສູນກາງ. ຮູບ
ແບບການ ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຈະມ ການອະທິບາຍ ໃນຄູ່ມືການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຂອງໂຄງການ 
(POM) ຊືີ່ງຈະສ້າງຂືັ້ນ ສໍາເລ ດ ພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2020. 

ການແຈກຍາຍ ທນຶໃຫ້ແກ່ ບ ນດາຜູ້ທີົ່ຮ ບຜ ນປະໂຫຍດ  

xxiii. ພາຍຫລ ງ ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ການປະເມ ນຜົນງານ) ໄດ້ຮ ບການ
ກວດສອບ ຢັົ້ງຢືນ ແລະ ບົດລາຍງານ ເປັນທ ີ່ຍອມຮ ບ, ການຈ່າຍຕອບແທນຕາມຜົນງານ ໃຫ້
ໂຄງການ ຈະຖືກໂອນ ຈາກກອງທຶນກາກບອນ ມາຫາລະບບົຄ ງເງິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານທະນາ 
ຄານແຫ່ງຊາດຂອງລາວ. ຫລ ງຈາກນ ັ້ນ ກອງທຶນ ກປປ ຈະດໍາເນ ນການ ໂອນເງິນດ ົ່ງກ່າວ ໄປ

ຫາຜູ້ທ ີ່ອະຍຸມ ດ ໃຫ້ໄດ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ຜ່ານທະນາຄານໃນທ້ອງຖິີ່ນ ພາຍໃນສອງອາທິດ.  

xxiv. ທ ງ ຜົນປະໂຫຍດເປັນເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນ ຈະຖືກແຈກຈ່າຍໄປຫາຜູ້ທ ີ່ຮ ບຜົນ
ປະໂຫຍດ ກໍໍ່ຕໍໍ່ເມືີ່ອມ ການອະນຸມ ດຈາກ ຄະນະກໍາມະການຊ ັ້ນໍາ ກອງທຶນ ກປປ ແລະ ມ ການ
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ສະເຫນ ຂອງກົມປ່າໄມ້. ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນ ຊືີ່ງເປັນວ ດຖຸສິີ່ງຂອງ ແລະ ການໃຫ້
ບໍລິການ ຈະຖືກກໍານົດ ລາຍລະອຽດ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກ ບບ ນດາຜູ້ທ ີ່ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ 
ລະຫວ່າງ ຊ່ວງນໍາສະເຫນ  ຫລ ືແຈ້ງ ກ່ຽວກ ບໂຄງການ.  

ຄວາມເປ ນໄດ້ຂອງຜ ນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ (Performance Scenarios), ການຕິດຕາມ ແລະ 
ການລາຍງານ  

xxv. ຜບຜ ນ ັ້ ປະເມ ນ ຄວາມເປັນໄດ້ຂອງຜົນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ (performance scenarios) 
ສໍາລ ບການເຮ ດໃຫ້ສໍາເລ ດ ຕາມເປ ົ້າຫມາຍການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄດ້ ຄື ເຮ ດສໍາເລ ດ 100%, 50%, 25% ແລະ 10%.   

xxvi. ບ ນດາຜູ້ທ ີ່ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ 
ກ່ຽວກ ບຜົນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຂອງໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL ໃນນ ັ້ນລວມທ ງ 

ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຜບຜ. ຄືດ ົ່ງທ ີ່ເຫ ນໄດ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ, ການຕິດຕາມສະເພາະເລືັ້ອງ ຈະ
ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດສໍາຄ ນ ສໍາລ ບການປ ກປ້ອງສ ງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ການຈ ດສ ນ
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບ ນດາເປ ົ້າຫມາຍ ທຽບກ ບ ການຫລດຸຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ໃນ
ລະດ ບ ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມທ ີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກ ບ ການບໍລກິານ, 
ການຄຸ້ມຄອງທຶນ  ແລະ ການແຈກຍາຍ ໃຫ້ກ ບຜູ້ທ ີ່ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ຈະເປັນບູລິມະສິດທ ີ່ສໍາ
ຄ ນ. 

xxvii. ຜບຜ ນ ັ້ ຍ ງຈະກໍານົດ ວິທ ການກ່ຽວກ ບລະບຽບຫລ ກການ ສໍາລ ບ ການວ ດແທກ, ການ
ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ (MMR), ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແລະ ການຕິດຕາມ ກ່ຽວກ ບການປ ກ

ປ້ອງ, ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ແລະ ແຈ້ງຄໍາຄິດຄໍາເຫ ນ (FGRM) ແລະ ການເປີດເຜ ຍ ຫລື 

ເຜ ຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ.  

ການສ້າງຄວາມສາມາດ 

xxviii. ການສ້າງຄວາມສາມາດ ແມນ່ເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງຂອງແຜນນ ັ້ ໂດຍມ ການລົງທຶນ ຫລາຍພໍ
ສົມຄວນ ໃນນ ັ້ນລວມທ ງເວລາ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນ ທ ີ່ໄດ້ຈ ດສ ນໄວ້ ສໍາລ ບການເສ ມສ້າງ 
ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກ ບອົງການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ນ ບຕ ັ້ງແຕ ່
ລະດ ບສູນກາງ ຮອດລະດ ບຊຸມຊົນ. ການສ້າງຄວາມສາມາດ ທ ີ່ວາງແຜນໄວ້ ໃນແຜນ ຜບຜ ນ ັ້ 
ເປັນການວາງແຜນທ ີ່ມ ມາດຕະການ ແບບຍືນຍງົ ເກ ນຂອບເຂດຂອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື 
GFLL ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍ ເປັນໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ແບບພູມ ທ ດ ໃນຂົງເຂດຢູ່ນອກ

ພືັ້ນທ ີ່ຫົກແຂວງພາກເຫນືອ. 

ການສືົ່ສານ ແລະ ການເປດີເຜີຍ 
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xxix. ຍ້ອນວ່າ ຜບຜ ນ ັ້ ກ່ຽວຂ້ອງກ ບຫລາຍຂະແຫນງການ ໂດຍມ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ
ຫລວງຫລາຍ, ຈິີ່ງໄດ້ຫມູນໃຊ ້ຫລ ກການ ຫລື ການແນະນໍາ ທ ີ່ໄດ້ສ ງລວມ ໃນແຜນດໍາເນ ນ
ງານ ກ່ຽວກ ບການສືີ່ສານ ແລະ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແຫ່ງຊາດຂອງ REDD+ ຊືີ່ງຮ ບປະກ ນວ່າ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮ ບການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ເປັນຢ່າງດ  ແລະ ທົົ່ວເຖິງ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາກາ
ລື ຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນ ທ ີ່ເປັນພາສາທ້ອງຖິີ່ນ. ແຜນການ ປຶກສາຫາລື ແລະ 

ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ຈະເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງ ຂອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລື GFLL.  

ໂຄງສ້າງຂອງເອກະສານ 

xxx. ຜບຜ ໄດ້ຖືກແບ່ງເປັນ ແປດຫົວຂໍໍ້(ພາກ) ລວມທ ງບົດແນບທ້າຍ. ຫົວຂໍໍ້(ພາກ) 1 ສ ງລວມ 

ຄວາມເປັນມາ, ເນືັ້ອໃນ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL. ນອກຈາກ
ນ ັ້ນ ຍ ງສ ງລວມຫຍໍໍ້ ກ່ຽວກ ບ ຫລ ກການທົົ່ວໄປ ແລະ ແງ່ມູມດ້ານກົດຫມາຍ ສໍາລ ບການ
ກະກຽມ ຜບຜ. ຫົວຂໍໍ້ 2 ສຸມໃສ່ ປະເພດຜູ້ທ ີ່ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບ ນດາຜູ້ທ ີ່ຮ ບຜົນ

ປະໂຫຍດ ພ້ອມທ ງ ເຫດຜົນຂອງເງືີ່ອນໄຂສໍາລ ບຜູ້ທ ີ່ຮ ບຜົນປະໂຫຍດ. ຫົວຂໍໍ້ 3 ອະທິບາຍ 

ການກໍານົດ ການຈ ດຕ ັ້ງ ຂອງ ຜບຜ BSP ແລະ ການໄຫລຂອງທຶນ (funds flow). ຫົວຂໍໍ້ນ ັ້ 
ຍ ງໄດ້ອະທ ບາຍ ພາລະບົດບາດຂອງ ກປປ ຊຶີ່ງຖືກຄ ດເລືອກ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ ລາຍຮ ບຈາກການ
ຂາຍກາກບອນ ໃຫ້ກ ບ ກອງທຶນກາກບອນສາກົນ.  ຫົວຂໍໍ້ 4 ອະທິບາຍ ຜົນການຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສໍາລ ບ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ແນວໂນ້ມ 
ຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ການຈ່າຍ(ລາຍຮ ບ) ຂອງໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL, ຄະນະທ ີ່ ຫົວຂໍໍ້ 5 

ສ ງລວມ ກອບການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ແລະ ຫົວຂໍໍ້ 6 ໃຫ້ຂໍໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກ ບ 

ແງ່ມູມຂອງການສ້າງຄວາມສາມາດ. ຫົວຂໍໍ້ 7 ອະທິບາຍ ການສືີ່ສານ ແລະ ການປຶກສາຫາລື 

ຂອງ ໂຄງການ ປປພຊ ຫລ ືGFLL ແລະ ຫົວຂໍໍ້ 8 ປະກອບມ  ບົດແນບທ້າຍ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ ງ

ຫມົດ. 


