
ສັງລວມຫຍ ໍ້ ເນ ໍ້ອໃນແຜນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ  
ຈາກການຊ ໍ້-ຂາຍສິນເຊ ື່ອກາກບອນປ່າໄມ ້

 ການນ າສະເຫນ ີ

i. ເອກະສານສະບັບນີີ້ ສະເຫນີແຜນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ຜບຜ ຫ ຼື BSP) ສໍາລບັ 

ການຈັດຕັີ້ງ ແຜນງານ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ (ຫ ຼື ແຜນງານ ER) ຂອງ ສປປ ລາວ 
ເຊ ິ່ງມີຊຼືິ່ເຕັມວາ່ “ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບພູມີທັດ ແລະ ສົົ່ງເສີມຊີວ ດການເປັນຢູ່ ຢູ່ 6 
ແຂວງພາກເຫນຼືອຂອງ ສປປ ລາວ” ມ ຊຼືິ່ຫຍ ໍ້ວ່າ “ໂຄງການ ຄປຊ”. ໂຄງການ ຄປຊ ໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮອງໂດຍ ກອງທຶນກາກບອນ (Carbon Fund) ໃນປ ີ 2018. ຜບຜ ໄດ້ຖຼືກສ້າງຂຶີ້ນ 

ບົນພຼືີ້ນຖານ ການກໍານົດກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ໃນເອກະສານແຜນງານ ERPD 
ເຊ ິ່ງໄດ້ນໍາສະເຫນີ (ໃນປີ 2018) ແລະ ຜົນຈາກການປຶກສາຫາລຼືກັບພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ, ຮ່າງ 
ຜບຜ ສະບັບໄກ້ສຸດທ້າຍ, ແລະ ແຜນດັົ່ງກ່າວນີີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລຼືຈາກຫລາຍ
ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຫລາຍລະດັບ. 

ii. ໂຄງການດັົ່ງກ່າວນີີ້ ກວມເອົາເນຼືີ້ອທີິ່ 8,1 ລ້ານ ເຮັກຕາ ແລະ ການຄັດເລຼືອກພຼືີ້ນທີິ່ໂຄງການ 
ແມ່ນຈາກຜົນການວ ເຄາະ ລົງເລ ກ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາການທໍາລາຍ
ປ່າໄມ້ ແລະ ເຄົີ້າຂອງບັນຫາການທໍາລາຍປ່າໄມ້. ພຼືີ້ນທີິ່ຂອງໂຄງການ ກວມເອົາຫນຶິ່ງສ່ວນສາມ

ຂອງເນຼືີ້ອທີິ່ທົົ່ວປະເທດ ແລະ ເນຼືີ້ິ່ອທີິ່ປ່າໄມ້, ມີປະຊາກອນ ປະມານ 1,8 ລ້ານ ຄົນ. ການຈັດ

ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນ ໃນພຼືີ້ນທີິ່ດັົ່ງກ່າວ ສ່ວນຫລາຍ ແມນ່ ທີິ່ດ ນປ່າໄມ້.  

iii. ບັນດາແຂວງທີິ່ຢູໃ່ນເຂດຂອງໂຄງການ ມີຊາຍແດນຕ ດກັບ ປະເທດເພຼືິ່ອນບ້ານ ເຊັົ່ນ: ລາດຊະ
ອະນາຈັກໄທ, ສະຫະພາບມຽນມາ, ສປ.ຈີນ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ. ພາກເຫນຼືອຂອງ ສປປ 
ລາວ ມີລັກສະນະພູມສັນຖານ ເປັນເຂດພູດອຍ, ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ມີການພັດທະນາອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ພຼືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຈໍາກັດ, ມີຫລາຍ ຊົນເຜົົ່າ ທີິ່ຍັງມີຄວາມທຸກຍາກ ພ້ອມທັງ 
ມີບັນຫາການຊຸດ ໂຊມ ແລະ ສູນເສຍ ປ່າໄມ້ ເປັນວົງກວ້າງ. ພຼືີ້ນທີິ່ດັົ່ງກ່າວ ເປັນພຼືີ້ນທີິ່ສໍາຄັນ 

ຂອງອ່າງໂຕ່ງສາຂາແມ່ນໍໍ້າຂອງຫລາຍສາຍ ລວມທງັແມ່ນໍໍ້າຂອງ. 

iv. ໂຄງການ ຄປຊ ຄາດວ່າ ຈະຜະລ ດສ ນເຊຼືິ່ອກາກບອນ ຫລາຍກວ່າ 16,1 ລາ້ນ ໂຕນອາຍກາກ

ໂບ ນ ກທຽບເທົົ່າ (tCO2e) ຈາກການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ແລະ ເພີິ່ມພູນການດູດຊັບ ໃນ

ໄລຍະຂອງໂຄງການ 5 ປີ (2020-2024). ໃນນີີ້ ປະກອບມີ 8 ລ້ານ ໂຕນ tCO2e ຈາກ

ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍ ເຊ ິ່ງເທົົ່າກັບ ການຫລຸດຜ່ອນໄດ້ 20% ເມຼືິ່ອທຽບກັບ ລະດັບທຽບ

ຖານ (Reference Level) ແລະ ການເພ ິ່ມພູນການດູດຊັບ ທຽບເທົົ່າກບັ 3 ລາ້ນ ໂຕນ 



tCO2e ເຊ ິ່ງຄ ດເປັນການເພີິ່ມຂຶີ້ນ 57%1, ເມຼືິ່ອທຽບກບັ ລະດັບທຽບຖານ ທາງດ້ານການດດູ

ຊັບ ທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ.  

ໃນປະລ ມານ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ (ຫ ຼື ສ ນເຊຼືິ່ອກາກບອນ) ທັງຫມົດ ທີິ່ເປັນ
ຜົນງານຂອງໂຄງການ, ຈໍານວນ 11 ລ້ານ ໂຕນ tCO2e ຈະຖຼືກຂາຍ ຫ ຼື ໂອນ ໃຫ້ກັບກອງທຶນ

ກາກບອນ (Carbon Fund) ຂອງຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ ້(FCPF)2.  

ງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ ຄປຊ 

v. ສປປ ລາວ ຈະເຈລະຈາ ການເຮັດສັນຍາຊຼືີ້-ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້  ຈໍານວນ 8,4 ລ້ານ ໂຕນ 

ເຊ ິ່ງຄາດວາ່ຈະມີມູນຄ່າ USD 42 ລ້ານ3 ກັບກອງທຶນກາກບອນ ຂອງ FCPF. 

vi. ງົບປະມານ ສໍາລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ໂຄງການ ຄປຊ ຄາດວ່າຈະສູງເຖ ງ USD 136,5 ລ້ານ 

ໃນໄລຍະ 6 ປີ ແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2025. ລັດຖະບານລາວ ຈະນໍາໃຊ້ຫລາຍແຫ ່ງທຶນ ໃນການ
ສະໜອງງົບປະມານ ມາຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ໂຄງການ ຄປຊ, ໃນເບຼືີ້ອງຕົີ້ນນີີ້ ງົບປະມານເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງ
ປະຕ ບັດໂຄງການ ປະກອບມີ: 

ກ) ໂຄງການ ຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມີທດັ ແລະ ສົົ່ງເສີມຊີວ ດການເປັນຢູ ່
(ຈ-ຄປຊ ຫ ຼື I-GFLL) ເຊ ິ່ງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການເງ ນ ຈາກກອງທຶນດ ນຟາ້

ອາກາດສີ ຂຽວ (GCF), ແລະ ອົງການ GIZ.4 

ຂ) ເງ ນເບີກຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ ຈາກກອງທຶນກາກບອນ ເຊ ິ່ງຈະນໍາໃຊ້ບາງຈໍານວນສໍາລັບຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍດໍາ ເນີນການຕ່າງໆ 

 

1 ອັດຕາການດູດຊັບທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວທີິ່ສູງດັົ່ງກ່າວ ເນຼືິ່ອງຈາກເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງວ ທີການຄ ດໄລ່ ເຊີິ່ງການດູດຊັບທາດອາຍກາກ

ໂບນ ກໄດ້ມີການເພີິ່ມຂຶີ້ນໃນໄລຍະເວລາ 20 ປີ ຂຶີ້ນຢູ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງແຕ່ລະປະເພດ. ອັນນີີ້ແມ່ນເປັນກ ລະນີທີິ່ ການດູດຊັບໄດ້ 

ມີການສ້າງຂຶີ້ນໃນລະຫວ່າງຂອງໄລຍະທຽບຖານ (ເຊັົ່ນ: ປີ 2005-2015) ເຊີິ່ງຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການນັບ. ເບີິ່ງເອກະສານ ERPD ໃນ

ຂ ໍ້ 8.3.5.  

2 ຕົວເລກນີີ້ເປັນການຄາດຄະເນ 4% ຂອງປັດໄຈການອານຸຮັກສໍາລັບການດູດຊັບ ແລະ ປ່ອຍທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ ເນຼືິ່ອງຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ 

ເສຼືິ່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ (ບ ໍ່ນັບລວມ RV), ປັດໄຈການອານຸຮັກ 15% ສ າລັບການນ າໃຂ້ເພຼືິ່ອເຂົີ້າໃນການຄ ດໄລ່ການປ່ອຍທາດ ອາຍ

ເຮຼືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດູດຊັບ (RV) ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນໄມ້ແບບຕັດຢອນ (selective logging), 

ແລະ 23% ເປັນ ເຂດກັນຊົນ (ລາຍລະອຽດເບີິ່ງພາກທີ 11 ແລະ 12 ຂອງ ERPD). 

3 ໃນກ ລະນີທີິ່ໂຄງການສາມາດຜະລ ດໄດ້ເກີນທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ ERPA ນັີ້ນ, ຈໍານວນທີິ່ຜະລ ດໄດ້ເພີິ່ມເຕີມນັີ້ນ (2.6 ລ້ານ tCO2e 

ຈະສາມາຊີຼືີ້ຂາຍກັນໄດ້ພາຍໃຕ້ເງຼືິ່ອນໄຂຂອງສັນຍາທີິ່ຮຽກວ່າ “Call Option”  

4 ນອກຈາກນີີ້ ໂຄງການ I-GFLL ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານງົບປະມານຮ່ວມຈາກບັນດາອົງການ GIZ, JICA, FAO, 

ADB, LLL ແລະ IFAD 



ຄ) ສ່ວນໜຶິ່ງຈາກທຶນຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າ ຂອງໂຄງການ FCPF ສໍາລັບການກຽມຄວາມພ້ອມ ເຊ ິ່ງ

ຈະຕ ໍ່ເວລາ ໃຫ້ກັບໂຄງການ ຈນົຮອດເດຼືອນມ ຖຸນາ 2022. 

vii. ໂຄງການ ຈ-ຄປຊ ຈະໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ 
ຄປຊ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການສ້າງລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍສ ນເຊຼືິ່ອກາກບອນປ່າໄມ້. 
ໂຄງການ ຈ-ຄປຊ ເປັນໂຄງການທີິ່ສໍາຄັນ ຕ ໍ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ໂຄງການ ຄປຊ ເນຼືິ່ອງຈາກວ່າ 
ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດຢູ່ພຼືີ້ນທີິ່ດຽວກັນ ແລະ ມີລະບົບການປະເມີນຜົນຄຼືກັນ.  

ບັນດາຜ ້ທີື່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຜ ້ທີື່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

viii. ບັນດາຜູ້ທີິ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນຜູ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບເງ ນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອຼືິ່ນທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນເງ ນ ເຊ ິ່ງ
ອາດລວມທັງ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຫ ຼື ຜູ້ຖຼືສ ດຍ່ອຍ (sub-entities) ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່

ກ່ຽວຂ້ອງທີິ່ສໍາຄັນອຼືິ່ນໆ (ອີງຕາມກອບລະບຽບການຂອງກອງທຶນກາກບອນ, 2016). ບັນດາ
ປະເພດ ຂອງຜູ້ທີິ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນຖຼືກພ ຈາລະນາ ທາງດ້ານບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີິ່, ເປັນ
ຜູ້ມີສ ດ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນທີິ່ດ ນ ຫ ຼື ປ່າໄມ້ ເຊ ິ່ງນອນໃນເຂດທີິ່ມີການຫລຸດຜ່ອນທາດ
ອາຍເຮຼືອນແກ້ວ; ມີການລົງທນຶໂດຍກົງ ເປັນເງ ນ ແລະ/ຫ ຼື ແຮງງານ ໃນກ ດຈະກໍາ REDD+ 

ຕ່າງໆ.  

ix. ສະນັີ້ນ, ຜບຜ ຂອງໂຄງການ ຄປຊ ໄດ້ກໍານົດບັນດາກຸ່ມຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 3 ປະເພດ ດັົ່ງນີີ້:  

- ອົງການຈັດຕັີ້ງພາກລັດ (ໃນທຸກລະດັບ),  

- ບັນດາຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ ທີິ່ອາໄສປ່າໄມ້ໃນການດໍາລົງຊີວ ດ ໂດຍຫລັງຈາກນີີ້ ຈະເອີີ້ນ
ວ່າ ຊຸມຊົນ, ແລະ  

- ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນການ ຫ ຼື ຜູ້ທີິ່ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນ ວຽກງານໂຄງການ ເຊ ິ່ງຈະລວມທັງ 
ພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ, ອົງການຈັດຕັີ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ສະຖາບັນການຄົີ້ນຄວ້າ 

ແລະ ສຶກສາ ຕ່າງໆ.  

x. ຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫລາຍກວາ່ກຸ່ມອຼືິ່ນໆ ເນຼືິ່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາເປັນກຸ່ມທີິ່
ປະກອບ ສ່ວນໃນການດໍາເນີນວຽກງານ ໂຄງການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ ຫລາຍທີິ່
ສຸດ.  

xi. ຜົນປະໂຫຍດ ທີິ່ຈະຈັດສັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ທີິ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ມີສອງປະເພດ ຄຼື ເປັນເງ ນ ແລະ 
ບ ໍ່ເປັນເງ ນ. 

ເງ ື່ອນໄຂຜ ້ທີື່ຈະຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

xii. ຊຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ ມີບົດບາດຫລາຍທີິ່ສຸດ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ໂຄງການ ຄປຊ. ເງຼືິ່ອນໄຂ
ຂອງຊຸມຊົນຜູ້ທີິ່ຈະຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນຕ ດພັນກັບ ສ ດການເຂົີ້າເຖ ງ (ນໍາໃຊ້) ທີິ່ດ ນ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ຫ ຼື ມີຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຕ ໍ່ວຽກງານຂອງໂຄງການ ຢາ່ງເປັນເຈົີ້າການ ຫລຼື ແບບເປັນເຈົີ້າ
ຂອງໂຄງການ ໄດ້ຂຶີ້ນສໍາມະໂນຄົວຢູ່ບ້ານເປ ົ້າໝາຍ, ເຂົີ້າຮວ່ມໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ



ຂອງໂຄງການ, ເປັນຊຸມຊົນ ທີິ່ມີການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນບ້ານ ຊັດເຈນ ແລະ ມີການປະສານງານ ກັບ 
ການປ ກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ການເຂົີ້າຮ່ວມ ໃນບັນດາກ ດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການ 
ຄປຊ ຫລຼື ດໍາເນີນວຽກງານ ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງ 
ໂຄງການ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ບັນດາຜູ້ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕ້ອງມີ ສະຖານະພາບທາງດ້ານ

ກົດຫມາຍ (legal status) ຈາກລັດ ຖະບານ ໂດຍອີງໃສ່ ກົດຫມາຍ ແລະ ດໍາລັດ ຕ່າງໆທີິ່

ກ່ຽວຂ້ອງ. ເງຼືິ່ອນໄຂຜູ້ທີິ່ຈະຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງບັນດາຊຸມຊົນ ແມ່ນຕ ດພັນ ຫ ຼື ຂຶີ້ນກບັ 
ບັນດາກ ດຈະກໍາ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ ເຊ ິ່ງໄດ້ກໍານົດໃນ ແຜນດໍາເນີນງານ 
REDD+ ຂັີ້ນແຂວງ (ຫ ຼື ແຜນ PRAP)5 ເຊ ິ່ງແຜນດັົ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ໂດຍ 
ການຊີີ້ນໍາຈາກພະແນກ ກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນຂັີ້ນແຂວງ, ຫ້ອງການ ກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ຂັີ້ນເມຼືອງ ແລະ ບັນດາຄະນະກໍາມະການພັດທະນາບ້ານຕ່າງໆ.  

• ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງລັດ ໃນທຸກລະດັບ (ຂັີ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມຼືອງ) ແມ່ນມີ
ສ ດ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເນຼືິ່ອງຈາກວ່າ ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງດັົ່ງກ່າວ ໄດ້
ປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ໂຄງການ ຄປຊ ໂດຍ
ອີງຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ. 

 

ການຈັດແບ່ງຜົນປະໂຫຍດ 

xiii. ລາຍຮັບ ຫ ຼື ການຈ່າຍ ຈາກກອງທຶນກາກບອນ ໃຫ້ກັບ ໂຄງການ ຄປຊ ທັງຫມົດ ຈະຖຼືກຈັດ
ແບ່ງດັົ່ງນີີ້: 

▪ ເຈັດສ ບເຈັດສ່ວນຮ້ອຍ (77%) ຈະຖຼືກຈັດແບ່ງເປັນບ້ວງຈ່າຍຕອບແທນຕາມຜົນງານ 

ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງລັດທ້ອງຖ ິ່ນ, ໂຄງການລ ເລີິ່ມ 

▪ ສ ບແປັດສ່ວນຮ້ອຍ (18%) ຈະຖຼືກຈັດແບ່ງ ສໍາລັບຄ່າບ ລ ຫານ, ແລະ  

▪ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ເປັນບ້ວງສໍາຮອງ ຫ ຼື ສະຫງວນໄວ້ (performance buffer).  

▪ ໃນຈໍານວນເຈັດສ ບເຈັດສ່ວນຮ້ອຍ (77%) ການຈ່າຍຕອບແທນຕາມຜົນງານ ຂອງ

ໂຄງການ: 

- ເກົີ້າສ ບສ່ວນຮ້ອຍ (90%) ຈະຖຼືກຈັດແບ່ງ ສໍາລັບຊຸມຊົນ,  

- ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຈະຖຼືກຈັດແບ່ງ ສໍາລັບອົງການຈັດຕັີ້ງລັດຖະບານຂັີ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ, 
ແລະ 

 
5 ແຜນດໍາເນີນງານຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊຼືິ່ອມໂຊມຂັີ້ນແຂວງເປັນຍ່ອນອີງ

ພຼືີ້ນຖານສໍາລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດການສົົ່ງເສີມກ ດຈະກໍາ ເຣດ+ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ເພຼືິ່ອແກ້ໄຂການທໍາລາຍບ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້

ປ່າໄມ້ເສຼືິ່ອມໂຊມ. ແຜນ PRAP ແຕ່ລະແມ່ນສ້າງຂຶີ້ນບົນພຼືີ້ນຖານຈາກອົງປະກອບຂອງ ERPD  



- ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຈະຖຼືກຈັດແບ່ງ ສໍາລັບ ໂຄງການລ ເລີິ່ມ. 

ການກ ານດົການຈັດຕັໍ້ງ 

xiv. ຄະນະຊີີ້ນໍາວຽກງານ REDD+ ຂັີ້ນສູນກາງ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍຫລາຍຂະແຫນງການ ມີຫນ້າທີິ່

ຮັບ ຜ ດຊອບ ຊີີ້ນໍາ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ວຽກງານ REDD+ ໃນທົົ່ວ

ປະເທດ ໃນນັີ້ນ ລວມທັງການຊີີ້ນໍາໂຄງການ ຄປຊ. ໃນລະດັບແຂວງ, ມີຄະນະຊີີ້ນໍາວຽກງານ 

REDD+ ຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ REDD+ ຂັີ້ນແຂວງ ເປັນຜູ້ຊີີ້ນໍາ ແລະ ປະສານງານ 

ຕົີ້ນຕ  ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ຄປຊ.  

ຜບຜ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຄ ້ມຄອງ ໂຄງການ ຄປຊ  

xv. ອີງຕາມຜົນຂອງການລົງຕ ດຕາມ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກວັນທີ 30 
ມ ຖຸນາ 2021 ນັີ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ຕັດສ ນໃຈ ຫັນປ່ຽນມາໃຊ້ແຜນສໍາຮອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ທຶນທີິ່ໄດ້ຈະໄດ້ຮັບຈາກການຊຼືີ້ຂາຍສ ນເຊຼືິ່ອກາກບອນປ່າໄມ ້ ເຊ ິ່ງໃນນັີ້ນ ລວມທັງການເປີກ
ຈ່າຍຈາກການດໍາເນີນການຫລດຸຜ່ອນທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍປາ່ໄມ້. ເມຼືິ່ອເປັນ
ດັົ່ງນັີ້ນ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫລຼືອລ້າຂອງ FCPF ທີິ່ໄດ້ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນໍາ

ຂອງພະແນກ REDD+ ທີິ່ຂຶີ້ນກັບກົມປ່າໄມ້ນັີ້ນ ຈະຖຼືກນໍາມາໃຊ້ແທນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ເບີກຈ່າຍທຶນ ເພຼືິ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດໂຄງການການ ຄປຊ. ແຕ່ວ່າ ຫນ້າທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງການຮັບເງ ນ ຈາກການຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ກັບກອງທຶນກາກບອນ ແມ່ນຄັງເງ ນ
ແຫ່ງຊາດ ຂອງກະຊວງການເງ ນ. 

xvi. ໝາຍຄວາມວ່າ ພະແນກ REDD+ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜ ດຊອບໃນການບ ລ ຫານໂຄງການ ພ້ອມທງັ 

ເງ ນທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການຊຼືີ້ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້ດັົ່ງກ່າວ. ດັົ່ງນັີ້ນ, ໜ້າທີິ່ໃນການບ ລ ຫານຄຸ້ມ
ຄອງເງ ນດັົ່ງກ່າວຈະຖຼືກມອບໝາຍໃຫ້ ກປປ ຫລັງຈາກທີິ່ ກປປ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ມີ
ຄວາມສາມາດພຽງພ ໃນການບ ລ ຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍໄດ້ທີິ່ໄດ້ຈາກການຊຼືີ້-ຂາຍສ ນເຊຼືິ່ອ
ກາກບອນປ່າ ໄມ້. ເມຼືິ່ອເປັນດັົ່ງນັີ້ນ, ກປປ ຈະຕ້ອງໄດ້ສຼືບຕ ໍ່ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ຈົນ
ກວ່າຈະມີຄວາມພ້ອມ ທີິ່ຈະຮັບພາລະໜ້າທີິ່ຕາມທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍປ່າໄມ້ ສະບັບປີ 2019 
(ໜ້າທີໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮບັຈາກຂາຍກາກບອນ) ລວມທັງ ລາຍຮັບອຼືິ່ນໆ ທີິ່ນອກເໜຼືອ
ຈາກສັນຍາການຊຼືີ້ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້ນີີ້.  

 

xvii. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັີ້ນສູນກາງ (PMU) ຢູ່ພາຍໃຕ້ພະແນກ REDD+ ມີຫນ້າທີິ່ຮັບ 

ຜ ດຊອບ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ໂຄງການ ຄປຊ. ໜ່ວຍງານດັົ່ງກ່າວມີໜາ້ທີິ່ຫລັກໃນການບ  
ລ ຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລາຍວັນ ເຊ ິ່ງລວມທັງການວາງແຜນດໍາເນີນງານ, ການຕ ດຕາມ/
ລາຍງານ, ການຄຸ້ມຄອງການເງ ນ, ຈັດຊຼືີ້-ຈັດຈ້າງ ລວມທັງການ ຮັບສະມັກພະນັກງານ/
ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ການປະສານງານດ້ານວ ຊາການຕາ່ງໆ. ໜ່ວຍງານນີີ້ຍັງຊ່ວຍປະສານແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆທີິ່ອາດເກີດຂຶີ້ນ ພ້ອມກັນນັີ້ນ ກ ໍ່ປະສານງານກັບບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດ, 



ອົງການຈັດຕີ້ັງໃນຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ຫ້ອງການປະສານງານຂັີ້ນແຂວງ ໃນ 6 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍ
ອີກດ້ວຍ.  

• ຄະນະຊີີ້ນໍາວຽກງານ REDD+  ຂັີ້ນສູນກາງ ຈະຮັບຜ ດຊອບແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນ
ຕ່າງໆ ພ້ອມກັນນັີ້ນ ກ ໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານການປະສານງານ ລະຫວ່າງ 
ບັນດາກະຊວງ, ກົມ, ກອງ ແລະ ພາກສ່ວນອຼືິ່ນໆ ພາຍໃນກະຊວງ ກະສ ກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ຊັບພະ ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼືິ່ອຊຸກຍູ້ຂອດປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມຼື ແຕ່ຂັີ້ນ
ສູນກາງ ຫາທ້ອງຖ ິ່ນ ລວມທັງຂັີ້ນບ້ານ.  ພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນໍາຂອງຄະນະຊີີ້ນໍາວຽກງານ 

REDD+ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ກົມປ່າໄມ້, ໜ່ວຍງານ PMU ຂັີ້ນສູນກາງ ມີໜ້າທີິ່
ປະຕ ບັດຕາມການມອບຫມາຍ ແລະ ຈະປະສານງານກັບ ອົງການຈັດຕັີ້ງທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງອຼືິ່ນໆ. 

• ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັີ້ນແຂວງ (PPMU) ແລະ ຫນ່ວຍງານປ ກປ້ອງ ສັງຄົມ 
ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຈະຖຼືກແຕ່ງຕັີ້ງຂຼືີ້ນ ແລະ ປະຕີບັດຫນ້າທີິ່ ຕາມການຊີີ້ນໍາຂອງໜ່
ວຍງານ PMU ຂັີ້ນສູນກາງ. ຮູບແບບການດໍາເນີນງານ ຈະໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມຼື

ການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ (POM). 

 

ການແຈກຍາຍ ທນຶໃຫ້ແກ່ ບັນດາຜ ້ທີື່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  

xviii. ກອງທຶນກາກບອນ ຈະໂອນເງ ນ ທີິ່ໄດ້ຈາກການຊຼືີ້ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ້ ໄປຫາຄັງເງ ນແຫ່ງຊາດ 
ໂດຍຜ່ານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍຫລັງ ທີິ່ມີການພ ສູດຢັົ້ງຢືນ ແລະ ບົດລາຍງານ ການ
ຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ ໄດ້ຖຼືກຮັບຮອງແລ້ວ. ຫລັງຈາກນັີ້ນພະແນກ 

REDD+ ໃນນາມເປັນຜູ້ບ ລ ຫານທຶນດັົ່ງກ່າວ ຈະດໍາເນີນການໂອນເງ ນ ໄປຫາຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນ

ປະ ໂຫຍດ ຜ່ານທະນາຄານໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ພາຍໃນສອງອາທ ດ.  

xix. ທັງຜົນປະໂຫຍດເປັນເງ ນ ແລະ ບ ໍ່ເປັນເງ ນ ຈະຖຼືກເບີກຈ່າຍໄປຫາຜູ້ທີິ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫ ັງ
ຈາກທີິ່ມີການເຫັນດີຈາກ ກົມປ່າໄມ ້ແລະ ອະນຸມັດໂດຍ ຄະນະຊີີ້ນໍາວຽກງານ REDD+ ຂັີ້ນ

ສູນກາງ ກປປ. ຜົນປະໂຫຍດທີິ່ບ ໍ່ເປັນເງ ນ ເຊ ິ່ງອາດເປັນວັດຖຸ ຫລຼື ການບ ລ ການເຊັົ່ນ: ການ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສົົ່ງເສີມວຽກງານປັບປຸງຊີວ ດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຍຊົນດ້ວຍ
ການສະໜັບສະໜຸນທາງທຸລະກ ດ, ອາຄານສາທາລະນະສຸດ ຫລຼື ການສຶກສາ ຈະຖຼືກກໍານົດ 
ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລຼື ກັບຜູ້ທີິ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນຊ່ວງລ ເລີິ່ມໂຄງການ.  

ກ ລະນີຜົນງານຂອງການຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດ (Performance Scenarios), ການຕດິຕາມ ແລະ ການ
ລາຍງານ  



xx. ຜບຜ ນີີ້ ປະເມີນຜົນງານຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ (performance scenarios) ເພຼືິ່ອບັນລຸ

ເປ ົ້າຫມາຍ ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວຢູ່ 4 ກ ລະນີ ຄຼື ກ ລະນີ 100%, ກ ລະນີ 

50%, ກ ລະນີ 25% ແລະ ກ ລະນີ 10%.   

xxi. ບັນດາຜູ້ທີິ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈະຕ້ອງເຂົີ້າຮ່ວມ ໃນການຕ ດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບຜົນ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ຂອງໂຄງການ ຄປຊ ລວມທັງ ການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ຜບຜ. ການຕ ດຕາມ
ກວດກາສະເພາະດ້ານ ຖຼືວ່າເປັນວຽກບູລ ມະສ ດ ສໍາລັບວຽກງານປ ກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ 
ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບັນດາເປ ົ້າຫມາຍໃນການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍ
ເຮຼືອນແກ້ວ. ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການບ ລ ຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ  
ແລະ ການເບີກຈ່າຍທຶນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີິ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຖຼືວ່າເປັນວຽກງານບູລ ມະສ ດທີິ່ສໍາຄນັໃນ
ລະດັບອົງກອນ. 

xxii. ຜບຜ ນີີ້ ຍັງກໍານົດ ວ ທີການ ກ່ຽວກັບ ລະບຽບການ ໃນການວັດແທກ, ຕ ດຕາມ ກວດກາ 
ແລະ ລາຍງານ (MMR), ການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ການຕ ດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານປ ກປ້ອງ

, ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ (FGRM) ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ.  

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 

xxiii. ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງຂອງ ຜບຜ ນີີ້ ໂດຍມີການລົງທຶນ ຫລາຍພ 
ສົມຄວນ ໃນນັີ້ນລວມທັງເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີິ່ໄດ້ຈັດສັນໄວ້ ເພຼືິ່ອສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດ ໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ນັບຕັີ້ງແຕ່ຂັີ້ນສູນ
ກາງ ຮອດຂັີ້ນບ້ານ. ແຜນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໄດ້ລວມຢູ່ໃນ ຜບຜ ນີີ້ ຖຼືວ່າເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ

ຂອງມາດຕະການ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍຼືນຍົງ ພາຍຫ ັງທີິ່ເຊນັ ERPA ແລ້ວ ແລະ ເຮັດໃຫ້

ສາມາດຂະຫຍາຍ ແຜນງານຄຸມ້ຄອງພູມີທັດ ໃນຂົງເຂດຢູ່ນອກພຼືີ້ນທີິ່ຫົກແຂວງພາກເຫນຼືອ. 

 

ການສ ື່ສານ ແລະ ການເຜຍີແຜ່ 

xxiv. ຍ້ອນວ່າ ຜບຜ ນີີ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລາຍຂະແຫນງການ ໂດຍມີພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ
ຫລາຍ, ຈ ິ່ງໄດ້ຫມູນໃຊ້ ຫລັກການ ທີິ່ໄດ້ສັງລວມ ໃນແຜນດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບການສຼືິ່ສານ 
ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານ REDD+ ແຫ່ງຊາດ ເພຼືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນຢ່າງດີ ແລະ ທົົ່ວເຖ ງ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລຼື 
ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ເຂົີ້າເຖ ງຂ ໍ້ມູນເປັນພາສາທ້ອງຖ ິ່ນ. ແຜນການປຶກສາຫາລຼື ແລະ ໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ ຈະເປັນສ່ວນນຶິ່ງ ຂອງແຜນງານຫ ຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ. 

 

ໂຄງສ້າງຂອງເອກະສານ 



xxv. ຜບຜ ໄດ້ຖຼືກແບ່ງເປັນ 8 ພາກ ລວມທັງບົດແນບທ້າຍ. ພາກທີ 1 ສັງລວມ ຄວາມເປັນມາ, 
ສະ ພາບການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງແຜນງານຫ ຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ. ນອກຈາກນັີ້ນ 
ຍັງສັງ ລວມຫຍ ໍ້ ກ່ຽວກບັ ຫລັກການທົົ່ວໄປ ແລະ ສະພາບທາງດາ້ນນ ຕ ກໍາ ສໍາລັບການ
ກະກຽມ ຜບຜ. ພາກທີ 2 ເນັີ້ນໃສ່ ກຸ່ມຜູ້ທີິ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜູ້ທີິ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດສຸດ

ທ້າຍ ພ້ອມທັງ ເງຼືິ່ອນໄຂສໍາລັບຜູ້ທີິ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ພາກທີ 3 ກ່າວເຖ ງ ການກໍານົດ

ການຈັດຕັີ້ງ ຂອງ ຜບຜ ແລະ ການໄຫ ວຽນຂອງທຶນ. ໃນພາກນີີ້ ຍັງໄດ້ອະທີບາຍເຖ ງ ພາລະ
ບົດບາດຂອງ ກປປ ຊຶິ່ງຖຼືກແຕ່ງຕັີ້ງໃຫ້ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ຈາກການຊຼືີ້ຂາຍກາກບອນ ໃຫກ້ັບ 
ກອງທຶນກາກບອນ.  ພາກທີ 4 ອະທ ບາຍ ກ ລະນີຂອງຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດການຫລຸດຜ່ອນ

ທາດອາຍເຮຼືອນແກ້ວ ແລະ ຜົນຕ ໍ່ການຈ່າຍຕອບແທນຕາມຜນົງານ ຂອງໂຄງການ ຄປຊ, ພາກ

ທີ 5 ສັງລວມ ກອບການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ, ພາກທີ 6 ສະໜອງຂ ໍ້ມູນລະອຽດ 

ກ່ຽວກັບການສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດ. ພາກທີ 7 ອະທ  ບາຍ ການສຼືິ່ສານ ແລະ ການປຶກສາຫາລຼື 
ຂອງ ໂຄງການ ຄປຊ ແລະ  

xxvi. ພາກທີ 8 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງທງັຫມົດ.  


