
 

 

ແຜນປະຕິບດັງານ ບດົບາດຍິງຊາຍ 

 

ຊ ື່ ແຜນງານ: ການຈດັຕ ັ ັ້ງປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນ ການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກັ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການປບັປຼຸງ

ການຄຼຸັ້ມຄອງ ແລະ ການຈດັສນັ ພມູສນັຖານປື່າໄມ ແບບຍ ນນານ 

ແຜນປະຕບິດັງານບດົບາດຍງິຊາຍ (GAP) ນີັ້ ສັ້າງພ ັ້ນຖານ ສາໍລບັ ດາໍເນນີການ ຕໍື່ ກບັ ຜນົໄດັ້ຮບັ ແລະ ຄາໍ

ແນະນາໍ ທີື່ ມາຈາກການວເິຄາະບດົບາດຍງິຊາຍ. ມນັປະກອບດັ້ວຍ ອງົປະກອບອນັສະເພາະ ທາງດັ້ານບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ທີື່ ຈະຖ ກພິຈາລະນາ ຢູື່ໃນການອອກແບບແຜນງານ ແລະ ໃນຊັ້ວງການຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັ ມາດຕະການ 

ແລະ ກດິຈະກາໍຕື່າງໆ ຂອງແຜນງານ. ນອກເໜ ອກຈາກນ ັັ້ນ, ມນັຍງັຊື່ວຍ ຕິດຕາມ ການຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ ມາດ

ຕະການ ແລະ ກດິຈະກາໍ ເຫ ົື່ ານີັ້ນາໍອກີ. ຍັ້ອນແນວນ ັັ້ນ, ແຜນ GAP ຈງິຮບັປະກນັ ໃຫັ້ມກີານລວມເອົາບດົບາດ

ຍງິຊາຍເຂົັ້າມານາໍ ຢື່າງມປີະສິດທິພາບ ພັ້ອມທງັ ເຊ ື່ ອມໂຍງເອົາ ມຼຸມມອງທາງດັ້ານບດົບາດຍງິຊາຍ ເຂົັ້າໃນ

ແຜນງານ GCF ເພ ື່ ອທີື່ ຈະສັ້າງຜນົປະໂຫຍດຮື່ວມກນັໃຫັ້ຫ າຍສຼຸດ ໃນແງ ື່ຂອງສະພາບດນິຟັ້າອາກາດ ແລະ 

ການພດທະນາ. ຈຼຸດມຼຸ ັ້ງໝາຍ ແມ ື່ນເພ ື່ ອສ ົື່ງເສີມໂອກາດ, ສາເຫດ ຂອງການປື່ຽນແປງ ແລະ ການປື່ຽນແປງຂອງ

ບດົບາດຍງິຊາຍໄປໃນທາງບວກ ພັ້ອມທງັຄຼຸັ້ມຄອງ ແລະ ຫ ຼຸດຜື່ອນ ຄວາມສື່ຽງສະທັ້ອນກບັ ທີື່ ອາດເກດີຂ ັ້ນໄດັ້ 

ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງແຜນງານ. ແຜນ GAP ຮບັປະກນັວື່າ ແຜນງານ ແມ ື່ນຖ ກຕັ້ອງສອດຄື່ອງກບັ 

ນະໂຍບາຍບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງ GCF (GCF/B.09).  

 

ແຜນ GAP ແມ ື່ນຈະໄປຕາມລວງດຽວ ຢື່າງສະໜິດແໜັ້ນກບັ ໝາກຜນົ ທີື່ ມາຈາກ ກອບຄວາມສມົເຫດສມົຜນົ 

ແລະ ບນັດາກດິຈະກາໍ ທີື່ ໄດັ້ວາງແຜນໄວັ້. ມນັເປັນແຜນ ທີື່ ໄປປະກອບເຮັດໃຫັ້ ແຜນຄຼຸັ້ມຄອງສິື່ ງແວດລັ້ອມ 

ແລະ ສງັຄມົ (ESMP) ມຄີວາມສມົບນູຂ ັ້ນ ທີື່ ເປັນແຜນ ທີື່ ປະກອບດັ້ວຍອງົປະກອບດັ້ານບດົບາດຍງິຊາຍຢູື່

ແລັ້ວ. ນອກຈາກບນັດາກດິຈະກາໍ ແລະ ມາດຕະການອນັສະເພາະ ຂອງແຜນ GAP, ແຜນງານ GCF ຈະນາໍ

ໃຊັ້ ບາງມາດຕະການທົື່ວໄປ ຢື່າງເປັນລະບບົ ໂດຍສອດຄື່ອງກບັ ຍຼຸດທະສາດບດົບາດຍງິຊາຍ ຂອງ GIZ:  

 

• ໂດຍອງິຕາມ ບດົແນະນາໍ ຂອງ GIZ ກື່ຽວກບັ ການອອກແບບ ແລະ ການນາໍໃຊັ້ ລະບບົການຕດິຕາມ 

ທີື່ ອງິໃສື່ຜນົງານ (RBM), ແຜນງານ ຈະສັ້າງເອກະສານ ກື່ຽວກບັ ຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ 

ທີື່ ກດິຈະກາໍຂອງແຜນງານມ ີ ກ ື່ຽວກບັສາຍພວົພນັ ທາງດັ້ານບດົບາດຍງິຊາຍ ດັ້ວຍການຈດັຕ ັັ້ງການ

ຕດິຕາມ ທີື່ ອງິໃສື່ຜນົງານ ທີື່ ມກີານຄາໍນ ງເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍ ຢື່າງພຽງພໍ ແລະ ດັ້ວຍການເກບັກາໍຂໍັ້

ມນູໂຕເລກທີື່ ແຍກເພດ.  

 

• ພາສາທີື່ ຄາໍນ ງເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍ ຖ ກນາໍໃຊັ້ ຢູື່ໃນບດົລາຍງານ, ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນການຝ ກອບົຮມົ 

ແລະ ສ ື່ ສິື່ ງພິມ. 

 

• ຢູື່ໃນທິມງານ ຂອງແຜນງານ, ຄວາມສາມາດ ກື່ຽວກບັ ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ການຄຼຸັ້ມຄອງຈດັສນັ

ປື່າໄມ ັ້ ທີື່ ຄາໍນ ງເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍ ຈະຖ ກພິຈາລະນາ ໃນຊັ້ວງ ໄລຍະຂະບວນການຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັ 

ແລະ ສ ບຕໍື່  ໄດັ້ຮບັການພດັທະນາ ດັ້ວຍວທີິທາງການຝ ກອບົຮມົ.  



 

 

 

• ແຜນ GAP ຈະຖ ກຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັ ໂດຍ ຫວົໜື່ວຍການຈດັຕ ັັ້ງ ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ ທີື່ ໄດັ້ເຂົັ້າຮື່ວມ ຢູື່ໃນ 

ການຄຼຸັ້ມຄອງຈດັສນັແຜນງານ, ທີື່ ລວມມ ີບນັດາອງົການຈດັຕ ັັ້ງລດັ ທີື່ ກ ື່ຽວຂັ້ອງພາຍໃນຂະແໜງ ແລະ 

ຄູື່ຮ ື່ວມພດັທະນາ.  

 

ພາບລວມ ຂອງແຜນງານ: 

ຂໍັ້ຄວາມກື່ຽວກບັ ຜນົກະທບົ: ເພ ື່ ອສະໜບັສະໜນູ ລດັຖະບານ ແລະ ປະຊາຊນົລາວ ໃນການປື່ຽນແປງ ການນາໍ

ໃຊັ້ປື່າໄມ ັ້ ແລະ ພມູສນັຖານປື່າໄມ ັ້ ໃນທຼຸກວນັນີັ້ ແລະ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັ ການຂັ້າມຜື່ານໄປສູື່ ການຄຼຸັ້ມຄອງຈດັ

ສນັ ແບບຍ ນນານ ຕາມມາດຕາສື່ວນ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວນີັ້ ຈະຫ ຼຸດລງົ ຫ າຍກວື່າ 140 ລັ້ານໂຕນກາກບອນ ຕະຫ ອດ 

ອາຍຼຸ ຂອງແຜນງານ ແລະ ຫ າຍກວື່າ 55 ລັ້ານໂຕນກາກບອນ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ຂອງແຜນງານ. 

 

 

ແນວທາງປະຕບິດັໄປຕາມແຜນງານ: 

ການອອກແບບແຜນງານ ປະກອບດັ້ວຍ: 

• ໂຄງການຍື່ອຍ ສາມໂຄງການ: 

o ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 1, ໄລຍະທີ 1: ແຂວງຫວົພນັ, ແຂວງໄຊຍະບລູ ີແລະ ຫ ວງພະບາງ. ກາງປີ-2020 

ຫາ ກາງປີ-2024. 

o ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 1, ໄລຍະທີ 2: ແຂວງຫວົພນັ, ໄຊຍະບລູ,ີ ແລະ ຫ ວງພະບາງ. ກາງປີ-2024 ຫາ 

ທັ້າຍປີ-2029. 

o ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 2: ແຂວງຫ ວງນ ໍັ້າທາ, ບໍື່ ແກ ັ້ວ ແລະ ອຼຸດມົໄຊ. ປີ 2022 ຈ ົື່ນຮອດ ຕອນທັ້າຍປີ 2029. 

 

• ແຕື່ລະ ໂຄງການ-ຍື່ອຍ ປະກອບດັ້ວຍ ໝາກຜນົສີື່ ຢື່າງ (ໃຫັ້ເບີື່ ງຂັ້າງລຼຸື່ມນີັ້): 

o ໝາກຜນົ 1: ສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມ ທີື່ ສາມາດຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັ REDD+ 

o ໝາກຜນົ 2: ຂໍັ້ແກ ັ້ໃຂດັ້ານຕະຫ າດ ສາໍລບັ ສາເຫດທີື່ ມາຈາກການເຮັດກະສກິາໍ ຕໍື່  ການທາໍລາຍປື່າໄມ ັ້ 

o ໝາກຜນົ 3: ການລງົມ  ປະຕິບດັ ເຮັດການຫ ຼຸດຜື່ອນສະພາບດນິຟັ້າອາກາດ ຜື່ານທາງປື່າໄມ ັ້  

o ໝາກຜນົ 4: ການຄຼຸັ້ມຄອງ ໂຄງການ-ຍື່ອຍ, ການປະສານງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

  

ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 1 ແລະ ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 2 ມຫີ າຍຢື່າງ ຄັ້າຍຄ ກນັ ໃນດັ້ານການເຂົັ້າໄປແກັ້ໃຂ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ 

‘ໃນພ ັ້ນທີື່ ຕວົຈງິ’. ແຕື່ເຖງິຢື່າງໃດກຕໍາມ, ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 1 ຍງັຍກົໃຫັ້ເຫັນ ການເຂົັ້າໄປແກັ້ໃຂຫ າຍຢື່າງ ໃນ

ລະດບັຊາດ ທີື່ ຈະທາໍໜັ້າທີື່  ສະໜບັສະໜນູ ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 2 (ຊ ື່ ງຂ ັ້ນກບັ ການຮບັຮອງ ການສະໜອງເງນິ 

ຂອງ GCF ສາໍລບັ ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 2). ຕວົຢື່າງ ທີື່ ໂດດເດັນທີື່ ສຼຸດ ແມ ື່ນ ການສັ້າງປະຕກູານສະໜອງເງນິ 

ຂອງ REDD+, ຊ ື່ ງຈະຖ ກນາໍໃຊັ້ ໃນໂຄງການ-ຍື່ອຍ 1, ໄລຍະທີ 1 ແຕື່ວື່າ ໂຄງສັ້າງ ແລະ ໜັ້າທີື່  ຂອງມນັ 

ຍງັຈະຖ ກນາໍໃຊັ້ ໃນ ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 2.  

 

ການຮບັຮອງ ການຈ ື່າຍເງນິ ຄ ັັ້ງທາໍອດິ ຈາກ GCF ສາໍລບັ ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 1, ໄລຍະທີ 1 ຈະອະນຼຸຍາດ ໃຫັ້ 

ມກີານສັ້າງຕ ັັ້ງ ແລະ ຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັ ແຜນງານ ໃນເບ ັ້ອງຕ ົັ້ນ. ໝາກຫວົໃຈ ຂອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ ຂອງແຜນງານ ແມ ື່ນການຈ ື່າຍເງນິ ທີື່ ອງິຕາມ-ຜນົງານ ແກື່ ບນັດາຊຼຸມຊນົ ແລະ ສະຖາບນັການຈດັຕ ັັ້ງ 



 

 

ທີື່ ເຂົັ້າຮື່ວມ ເພ ື່ ອສັ້າງແຮງຈງູໃຈ ແລະ ສະໜອງເງນິ ແກື່ ປະເພດການນາໍໃຊັ້ທີື່ ດນິ ເຫ ົື່ ານ ັ ັ້ນ ທີື່ ໃຫັ້ຜນົ ເປັນການ

ຫ ຼຸດຜື່ອນ ການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກັ້ວ ທີື່ ສງູທີື່ ສຼຸດ. ແຜນງານ ເອົາຜນົງານຂອງມນັ ໄປຄດັຕິດ ກບັຂດີໝາຍ 

MRV, ໂດຍມກີານສະໜອງ ຂໍັ້ມນູອນັຈາໍເປັນ ແກື່ GIZ ແລະ GCF ສາໍລບັການອອກແບບ ໄລຍະທີ 2 ຂອງ 

ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 1 ແລະ ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 2, ຊ ື່ ງວື່າ ການສະໜອງເງນິເພີື່ ມຕ ື່ ມ ອາດຈະຖ ກຮບັຮອງ ໂດຍ 

ຄະນະບໍລຫິານ ຂອງ GCF Board. 

 

ບດົສະເໜີການສະໜອງເງນິສະບບັນີັ້ ມຄີວາມມຼຸ ັ້ງໝ ັັ້ນກ ັ້າວໄປຫາ ການຮບັຮອງ ການສະໜອງເງນິ ຂອງ GCF 

ແກື່ ໄລຍະທີ 1 ຂອງ ໂຄງການ-ຍື່ອຍ ທີ 1 ເທົື່ ານ ັັ້ນ. ບດົສະເໜີຂໍການສະໜອງເງນິ ທີື່ ແຍກຕື່າງກນັ ຈະຖ ກ

ຍ ື່ ນ ໃນອະນາຄດົ ສາໍລບັ ໄລຍະທີ 2 ຂອງ ໂຄງການ-ຍື່ອຍທີ 1 ແລະ ສາໍລບັ ໂຄງການ-ຍື່ອຍທີ 2. 

 

 
 

ຮບູ 1: ແຜນງານ GCF ທີື່ ຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັ ແຜນງານຫ ຼຸດຜື່ອນ ການປື່ອຍອາຍເຮ ອນແກັ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

 

 

ບນັດາໝາກຜນົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ອນັສະເພາະຕໍື່ ໄປນີັ້ ແມ ື່ນຖ ກວາງແຜນ:  

ໝາກຜນົ 1: ການສັ້າງ ສະພາບແວດລັ້ອມ ທີື່ ເຮັດໃຫັ້ສາມາດ ຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ REDD+ ໄດັ້ 

• ກດິຈະກາໍ 1.1: ປະຕກູານສະໜອງເງນິ REDD+ ແລະ ການສະໜອງເງນິແບບຍ ນນານ  

• ກດິຈະກາໍ 1.2: ການລວມເອົາ REDD+ ເຂົັ້າໃສື່ໃນ NDC ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

(SEDP) 

• ກດິຈະກາໍ 1.3: ສັ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກື່ ກອບລະບຽບການ 

• ກດິຈະກາໍ 1.4: ການບງັຄບັໃຊັ້ກດົໝາຍ ແລະ ການຕດິຕາມ 

• ກດິຈະກາໍ 1.5: ການວາງແຜນນາໍໃຊັ້ທີື່ ດນິ ແລະ ການປບັປຼຸງ ການຄ ໍັ້າປະກນັການຄອບຄອງ 

• ກດິຈະກາໍ 1.6: ການຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັ ລະບບົການວດັແທກ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສດູຢ ັັ້ງຢ ນ 

(MRV) 

• ກດິຈະກາໍ 1.7: ການຄຼຸັ້ມຄອງຄວາມຮູັ້, FPIC, ການປກົປັ້ອງ ແລະ ບດົບາດຍງິຊາຍ  

 

ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 1 - ໄລຍະ I 

ແຂວງຫວົພນັ, ໄຊຍະບລີູ, ຫ ວງພະບາງ 

(ໄລຍະເວລາ: 4 ປີ) 

ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 1 - ໄລຍະ II 

ແຂວງຫວົພນັ, ໄຊຍະບລີູ, ຫ ວງພະບາງ 

(ໄລຍະເວລາ: 5.5 ປີ) 

ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 2 

ແຂວງຫ ວງນ ໍັ້າທາ, ບໍື່ ແກ ັ້ວ, ອຼຸດມົໄຊ 

(ໄລຍະເວລາ: 8 ປີ) 



 

 

ໝາກຜນົ 2: ຂໍັ້ແກ ັ້ໃຂດັ້ານການຕະຫ າດ ສາໍລບັ ສາຍເຫດທີື່ ມາຈາກການເຮັດກະສິກາໍ ທີື່ ເຮັດໃຫັ້ມກີານທາໍລາຍ

ປື່າໄມ ັ້ 

• ກດິຈະກາໍ 2.1: ສິື່ ງຈງູໃຈພາຍໃນທັ້ອງຖິື່ນ ສາໍລບັ ການເຮັດກະສກິາໍທີື່ ດ ີ(GAP) ແລະ ການເຮັດກະສິ

ກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ແບບປະສມົປະສານ  

• ກດິຈະກາໍ 2.2: ການດ ງດດູ ການລງົທ ນ ຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົັ້າໃນຕື່ອງໂສັ້ຄຼຸນຄື່າ 

• ກດິຈະກາໍ 2.3: ການຄຼຸັ້ມຄອງພ ັ້ນຖານໂຄງລື່າງໃນເຂດອື່າງໂຕື່ງທີື່ ຢູື່ຊນົນະບດົ ແບບຍ ນນານ 

 

ໝາກຜນົ 3: ການລງົມ  ປະຕບິດັ ເຮັດການຫ ຼຸດຜື່ອນສະພາບດນິຟັ້າອາກາດ ຜື່ານທາງປື່າໄມ ັ້  

• ກດິຈະກາໍ 3.1: ການຄຼຸັ້ມຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ 

• ກດິຈະກາໍ 3.2.: ການຄຼຸັ້ມຄອງຈດັສນັປື່າຜະລດິ ແບບຍ ນນານ 

• ກດິຈະກາໍ 3.3.: ການຄຼຸັ້ມຄອງປື່າສະຫງວນແຫື່ງຊາດ 

 

ໝາກຜນົ 4: ການຄຼຸັ້ມຄອງແຜນງານ, ການປະສານງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

• ບດົບາດຍງິຊາຍ ຖ ກເຊ ື່ ອມໂຍງ ເຂົັ້າໃສື່ໃນ ໝາກຜນົທງັໝດົ ແລະ ເກ ອບໝດົທຼຸກກດິຈະກາໍ. ການສາໍ

ຫ ວດກຼຸື່ມເປົັ້າໝາຍ ທີື່ ຖ ກກ ື່າວໄວັ້ ພາຍໃຕັ້ ກດິຈະກາໍ 2, 4, ແລະ 11 ຖ ກແນະນາໍ ໃຫັ້ດາໍເນນີການຕໍື່

ໄປ ໃນນາມເປັນການສາໍຫ ວດພາກສະໜາມຢື່າງໜ ື່ ງ ຈນົຮອດ ຕອນທັ້າຍຂອງຮອບວຽນ 9.5 ປີ ຂອງ

ແຜນງານ. 

 

 

ແຜນປະຕບິດັງານ ບດົບາດຍງິຊາຍ 

 

ຂັ້າງລຼຸື່ມນີັ້ ແມ ື່ນສະແດງໃຫັ້ເຫັນ ແຜນປະຕິບດັງານບດົບາດຍງິຊາຍ ສາໍລບັ (i) ແຜນງານ ແລະ (ii) ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 1 (ໄລຍະທີ I). ເມ  ື່ອແຜນງານ ຖ ກຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ, ອາດຈະຕັ້ອງການ ໃຫັ້ມກີານປບັປຼຸງເພີື່ ມຕ ື່ ມ ສາໍລບັ 

ແຜນປະຕບິດັງານບດົບາດຍງິຊາຍ ໃນລະດບັແຜນງານ ຊ ື່ ງຈະຖ ກຍ ື່ ນໄປພັ້ອມໆ ກບັ ແຕື່ລະໂຄງການ-ຍື່ອຍ/

ໄລຍະ.  

 



 

 

ແຜນປະຕິບດັງານ ບດົບາດຍງິຊາຍ ໃນລະດບັແຜນງານ 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ທົື່ວທຼຸກຂະແໜງການ 

1 ທງັໝດົ (ທົື່ວທຼຸກຂະແ

ໜງການ) 

ພດັທະນາຄວາມ

ອາດສາມາດ ແກື່ 

ອງົການຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັພາຍໃນ

ຂະແໜງ ຂອງ

ລດັ ແລະ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ

ລາວ ເພ ື່ອສະໜ

ອງການອາໍນວຍ

ຄວາມສະດວກ 

ທາງດັ້ານບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ຂອງ 

ກດິຈະກາໍແຜນ

ງານ ຢູື່ໃນຊຼຸມຊນົ

ບັ້ານ. ຈດັຕ ັັ້ງການ

ຝ ກອບົຮມົ ທີື່ ເປັນ

ເປົັ້າໝາຍ ກື່ຽວ

ກບັ REDD+ 

ແລະ ບດົບາດຍງິ

ຊາຍ 

ພະນກັງານວຊິາ

ການ ຈາກ 

ຫັ້ອງການກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ 

ເມ  ອງ, ກອງ

ກວດກາປື່າໄມ ັ້

ເມ  ອງ ແລະ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ

ເມ  ອງ ໄດັ້ຖ ກຝ ກ

ອບົຮມົ ກື່ຽວກບັ 

“REDD+ ແລະ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ”.  

 

ພະນກັງານວຊິາ

ການ ໃນ 

ຫັ້ອງການກະສິ

ກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ັ້

ເມ  ອງ, ກອງ

ກວດກາປື່າໄມ ັ້

ເມ  ອງ, ແລະ 

ສະຫະພນັ

ແມ ື່ຍງິ
1 ບໍື່ ໄດັ້ຮບັ 

ການຝ ກອບົຮມົ 

(ຫ  , ໃນກລໍະນທີີື່

ເກດີຂ ັ້ນຍາກ, 

ການຝ ກອບົຮມົ

ທີື່ ຈາໍກດັ) ກື່ຽວ

ກບັບນັຫາ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ທີື່ ກ ື່ຽວຂັ້ອງກບັ 

REDD+ 

 

ການຝ ກອບົຮມົ 

‘REDD+ ແລະ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ’ ໄດັ້

ຈດັຂ ັ້ນ ໃຫັ້ແກື່ 

ພະນກັງານ ຂອງ

ຫັ້ອງການກະສກິາໍ ແລະ 

ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ, ກອງ

ກວດກາປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ 

ແລະ ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ 

– ແຕື່ລະຄ ັັ້ງ ແມ ື່ນຢູື່ໃນ

ແຕື່ລະແຂວງ 

ທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ, ແຕື່ລະ

ຄ ັັ້ງ ມຜີ ູັ້ເຂົັ້າຮື່ວມ

ປະມານ 16 ຄນົ. 

Y: 1 GIZ/ ອງົ

ການຈດັຕ ັັ້ງສງັຄມົ 

ຜູັ້ສະໜອງການຝ ກ

ອບົຮມົ 

25,000 

 

ຜູັ້ເຂົັ້າຮື່ວມ: ການຝ ກ

ອບົຮມົ 14 ຄ ັັ້ງ x 2 

ວນັ x 16 ຄນົ ຕໍື່  

ການຝ ກອບົຮມົ / 2x 

ເມ  ອງ (ລວມມ ີ

DSA/NA) 

ຄຝູ ກ: ການຝ ກອບົຮມົ 

28 ວນັ + ວນັ

ເດນີທາງ 56 ວນັ + 

ຄື່າເດນີທາງ ສາໍລບັ  

ຄຝູ ກ 2x ຄນົ (ຄື່າທາໍ

ນຽມ ແກື່ຄຝູ ກ, DSA, 

NA, ພາຫານະ) 

                                                     
1 ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງລາວ. 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

2 ທງັໝດົ (ທົື່ວທຼຸກຂະແ

ໜງການ) 

ຊຼຸກຍູັ້ ການເຂົັ້າ

ຮື່ວມ ຂອງແມ ື່ຍງິ 

ຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້າ ແລະ 

ມປີະສດິທິພາບ 

ໃນກອງປະຊຼຸມ

ພາຍໃນຊຼຸມຊນົ.  

ກາໍນດົເວລາ 

ແລະ ຈດັສນັ 

ການຝ ກອບົຮມົ  

ໂດຍຄາໍນ ງເຖງິ 

ຕາຕະລາງວຽກ 

ຂອງແມ ື່ຍງິ ແລະ 

ການເຂົັ້າເຖງິ 

ເພ ື່ ອຮບັປະກນັ 

ການມສີື່ວນຮື່ວມ  

ແລະ ການເຂົັ້າ

ເຖງິ ຢື່າງສຼຸດຂດີ, 

ປະສານງານ ກບັ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ

ລາວ, ແນວລາວ

ສັ້າງຊາດ, ອງົ

ການຈດັຕ ັັ້ງ ຂອງ

ແມ ື່ຍງິພາຍໃນ

ທັ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອ

ສັ້າງຂ ັ້ນ ບນົເຄ ອ

ເປີເຊັນ (%) ຜູັ້

ເຂົັ້າຮື່ວມ ທີື່ ເປັນ

ເພດຍງິ ຢູື່ໃນ

ກອງປະຊຼຸມ ຂອງ

ຊຼຸມຊນົ 

ອດັຕາການເຂົັ້າ

ຮື່ວມ ຂອງ

ແມ ື່ຍງິ ໃນກອງ

ປະຊຼຸມ ຂອງຊຼຸມ

ຊນົ ແມ ື່ນມກັຈະ

ຕ ໍື່າກວື່າ 40%. 

ແມ ື່ຍງິເຂົັ້າຮື່ວມ 40% 

ຢູື່ໃນກອງປະຊຼຸມ ຂອງ

ຊຼຸມຊນົ.  

Y: 1-9.5 ຫັ້ອງການກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ 

- ລວມຢູື່ໃນ ງບົປະມານ 

ຂອງກດິຈະກາໍ 1.7 

3 ຢູື່ໃນການສາໍຫ ວດ 

ບນັດາຊຼຸມຊນົເປົັ້າ

ໝາຍ, ຢື່າງໜັ້ອຍ 

50% ຂອງ

ແມ ື່ຍງິ ກື່າວວື່າ 

ເຂົາເຈົັ້າ ຮູັ້ສ ກ 

ຖ ກລວມຢື່າງຕ ັັ້ງ

ໜັ້າ ຢູື່ໃນກອງ

ປະຊຼຸມບັ້ານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂັ້ອງກບັ 

REDD+-. 

ການສາໍຫ ວດ 

ເສັັ້ນທຽບຖານ ທີື່

ຈະຖ ກດາໍເນນີ 

ໃນໄລຍະ 1 ປີ 

50% ຂອງແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນ 

ຊຼຸມຊນົເປົັ້າໝາຍ ກື່າວ

ວື່າ ເຂົາເຈົັ້າ ໄດັ້ຮູັ້ສ ກ 

ຖ ກລວມ ຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້າ ຢູື່

ໃນ ກອງປະຊຼຸມບັ້ານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂັ້ອງກບັ REDD+. 

Y: 1, 4, 

9.5 

3. ກມົປື່າໄມ ັ້ / 

ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ 

ແລະ ແຜນງານ 

REDD+ Desk 

ແລະ GIZ 

20,000 

 

ການສາໍຫ ວດ ເສັັ້ນ

ທຽບຖານ, ແລະ ການ

ສາໍຫ ວດຕດິຕາມ ສອງ

ຢື່າງ (ກາງໄລຍະ 

ແລະ ແຜນງານຊິັ້ນ

ສດົລງົ) 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ຂາຍທີື່ ມຢີູື່ແລັ້ວ 

ແລະ ຫ ກັການ

ປະຕບິດັ ທີື່ ດທີີື່

ສຼຸດ ສາໍລບັການ

ເຂົັ້າເຖງິ. 

4 All ສະໜບັສະໜນູ 

ການພດັທະນາ

ຄວາມອາດ

ສາມາດ ຂອງ

ພະນກັງານຍງິ 

ແກື່ ອງົ

ການຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັທງັໝດົ 

ຂອງລດັ ໃນທຼຸກ

ລະດບັ ເພ ື່ ອ

ປບັປຼຸງ ຄວາມ

ເທົື່ າທຽມກນັທາງ

ເພດ ຢູື່ພາຍໃນ

ຂະແໜງປື່າໄມ ັ້. 

ເປີເຊັນ (%) 

ຂອງ ຈາໍນວນ

ແມ ື່ຍງິ ທີື່ ຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັລງົມ  

ເຄ ື່ອນໄຫວ ເພີື່ ມ

ຂ ັ້ນ. 

ການສາໍຫ ວດເສັັ້ນ

ທຽບຖານ ທີື່ ຈະ

ຖ ກດາໍເນນີ 

ໃນຊັ້ວງໄລຍະ ປີ

ທີ 1 

ຈາໍນວນແມ ື່ຍງິ ຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັລງົມ  ເຄ ື່ອນໄຫວ  

ໄດັ້ເພີື່ ມຂ ັ້ນ ຢື່າງໜັ້ອຍ 

10%. 

Y: 1, 4, 

9.5 

ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ / ກມົ

ປື່າໄມ ັ້ 

12,965 ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ 

ກອງປະຊຼຸມ 

ພດັທະນາຄວາມອາດ

ສາມາດ ແກື່ 

ພະນກັງານລດັ ທີື່ ເປັນ

ເພດຍງິ 

ໝາກຜນົ 1: ການສັ້າງ ສະພາບແວດລັ້ອມ ທີື່ ເຮັດໃຫັ້ສາມາດ ຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ REDD+ ໄດັ້ 

ຈຼຸດປະສງົ ຂອງແຜນ GAP: ການສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມ ທີື່ ເຮັດໃຫັ້ສາມາດ ປບັປຼຸງ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ຢູື່ພາຍໃນ ກອບ REDD+  

5 1.2, 1.3 ລະບຽບການ 

ແລະ ບດົແນະນາໍ

ໃນອະນາຄດົ 

ທີື່ ຄາໍນ ງເຖງິ

ລະບຽບການ 

ແລະ ບດົແນະ

ນາໍໃໝື່ 

ພິຈາລະນາ 

ບນັດາກດົໝາຍ, 

ລະບຽບການ 

ແລະ ບດົແນະ

ນາໍ ບໍື່ ພິຈາລະນາ 

ເຫັນໄດັ້ວື່າ ບນັດາກດົໝ

າຍ, ລະບຽບການ ແລະ 

ບດົແນະນາໍ ສະບບັໃໝື່/

ສະບບັປບັປຼຸງ ມກີານ

Y: 1-9.5 ກມົປື່າໄມ ັ້/ກະຊວງ

ກະສກິາໍ ແລະ 

ປື່າໄມ ັ້ ແຜນງານ

REDD+ Desk 

- ລວມຢູື່ໃນ ງບົປະມານ 

ຂອງກດິຈະກາໍ 1.7 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ສາໍລບັຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັ ການຄຼຸັ້ມ

ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ັ້

ແບບຍ ນນານ, 

ການພ ັ້ນຟພູມູ

ສນັຖານປື່າໄມ ັ້ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ 

ທີື່ ຢູື່ພາຍໃຕັ້ ກດົ

ໝາຍປື່າໄມ ັ້

ສະບບັປບັປຼຸງ 

ແລະ ແຜນ 

PRAP. 

ຊື່ຽວຊານດັ້ານ

ການປກົປັ້ອງ, 

ດັ້ານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແລະ ດັ້ານ

ການຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ຂອງແຜນງານ 

ແລະ ຖັ້າຈາໍເປັນ 

ຊື່ຽວຊານດັ້ານ

ບດົບາດຍງິ

ຊາຍອ ື່ ນໆ ຈະ

ປບັປຼຸງ ລະບຽບ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ວື່າເປັນສະເໝ ອນ

ປດັໃຈ ທີື່ ສາໍ

ຄນັຈາໍເປັນ ໃນ

ການປກົປກັ

ຮກັສາປື່າໄມ ັ້, 

ການຕດິຕາມ, 

ສດິຂອງຜູັ້ຊມົໃຊັ້ 

ແລະ ແບື່ງປນັ

ຜນົປະໂຫຍດ ທີື່

ເທົື່ າທຽມກນັ 

ລວມທງັ ການຄຼຸັ້ມ

ຄອງຈດັສນັ

ຊບັພະຍາກອນ. 

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ວື່າເປັນສະເໝ ອນ 

ປດັໃຈທີື່ ຈະແຈັ້ງ 

ໃນການປກົປກັ

ຮກັສາປື່າໄມ ັ້, 

ສດິຂອງຜູັ້ຊມົໃຊັ້ 

ແລະ ການ

ແບື່ງປນັຜນົ

ປະໂຫຍດ 

ພິຈາລະນາ ບດົບາດຍງິ

ຊາຍ (ເຊັື່ ນ ຢູື່ໃນຂອບ

ເຂດ ຂອງ ບດົບາດ

ຂອງຜູັ້ມສີື່ວນກື່ຽວຂັ້ອງ, 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

ຂອງສະຖາບນັ

ການຈດັຕ ັັ້ງ, ການເຂົັ້າ

ເຖງິຊບັພະຍາກອນ 

ແລະ ການແບື່ງປນັຜນົ

ປະໂຫຍດ) 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ການ ແລະ ບດົ

ແນະນາໍ. 

6 1.4, 3.1, 3.2, 3.3 ທບົທວນຄ ນ 

ທື່າແຮງ ສາໍລບັ 

ກຼຸື່ມລາດຕະເວນ

ທີື່ ນາໍໂດຍແມ ື່ຍງິ 

ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ 

ແລະ ສະໜບັສະ

ໜນູ ການສັ້າງຕ ັັ້ງ 

ການພດັທະນາ

ຄວາມອາດ

ສາມາດ ແລະ 

ການປກູຈດິຈາໍສ ກ 

ຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

ຈາໍນວນ ການດາໍ

ເນນີການປະເມນີ 

ກື່ຽວບັ ກຼຸື່ມ

ລາດຕະເວນ 

ທີື່ ນາໍໂດຍແມ ື່ຍງິ
2 

ຢູື່ໃນ ພ ັ້ນທີື່  ເປົັ້າ

ໝາຍ 

0 - ບໍື່ ມກີານ

ວເິຄາະ ທື່າແຮງ 

ສາໍລບັ ກຼຸື່ມ

ລາດຕະເວນ 

ທີື່ ນາໍໂດຍແມ ື່ຍງິ  

ຢູື່ໃນພ ັ້ນທີື່  ເປົັ້າ

ໝາຍ 

ການປະເມນີແບບສ ັັ້ນໆ 

ໄດັ້ສັ້າງຄວາມກະຈື່າງ

ແຈັ້ງ ຕໍື່  ຜນົປະໂຫຍດ 

ໃນກຼຸື່ມລາດຕະເວນທີື່ ນາໍ

ໂດຍແມ ື່ຍງິພາຍໃນ

ທັ້ອງຖິື່ນ ຢູື່ໃນພ ັ້ນທີື່ ເປົັ້າ

ໝາຍ. 

Y: 2 

 

ກອງກວດກາປື່າໄມ ັ້

ເມ  ອງ, ຊ ື່ງໄດັ້ຮບັ

ການສະໜບັສະໜນູ 

ຈາກ ແຜນງານ 

REDD+ Desk 

ແລະ GIZ 

5,000 1x ການປະເມນີ 

7 ຈາໍນວນກຼຸື່ມ

ລາດຕະເວນ 

ທີື່ ນາໍໂດຍແມ ື່ຍງິ 

ໄດັ້ຮບັການຝ ກ

ອບົຮມົ 

0 ກອງກວດກາປື່າໄມ ັ້

ເມ  ອງ ໄດັ້ຝ ກອບົຮມົ 

ຢື່າງໜັ້ອຍ 15 ກຼຸື່ມ

ລາດຕະເວນ ທີື່ ນາໍໂດຍ

ແມ ື່ຍງິ. 

Y: 9.5 15,000 ຜູັ້ເຂົັ້າຮື່ວມ: ການຝ ກ

ອບົຮມົ 5 ຄ ັັ້ງ x 2 

ວນັ x 10 ຄນົ / 

ບັ້ານ 

ຄຝູ ກ: ການຝ ກອບົຮມົ 

10 ວນັ + 10 ວນັ

ເດນີທາງ + ຄື່າ

ເດນີທາງ ສາໍລບັ ຄູ

ຝ ກ 2x ຄນົ (ຄື່າທາໍ

ນຽມຄຝູ ກ, DSA, 

NA, ພາຫານະ) 

8 1.5 ຮບັປະກນັ ໃຫັ້ມ ີ

ການລວມເອົາ 

ຕອບຄາໍຖາມການ

ສາໍຫ ວດ ໂດຍ

ການສາໍຫ ວດເສັັ້ນ

ທຽບຖານ ທີື່ ຈະ

ຢູື່ໃນ ການສາໍຫ ວດ 

ບນັດາຊຼຸມຊນົເປົັ້າໝາຍ, 

Y: 1, 4, 

9.5 

ພະແນກກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ແຂວງ/ 

35,000 

 

ການສາໍຫ ວດເສັັ້ນທຽບ

ຖານ, ແລະ ການສາໍ

                                                     
2 ທີື່ ນາໍໂດຍແມ ື່ຍິງ ໝາຍເຖງິວື່າ ກຼຸື່ມ ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນ ແລະ ນາໍໂດຍ ແມ ື່ຍິງ, ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ ມນັບໍື່ໄດັ້ໝາຍຄວາມວື່າ ການເຂົັ້າຮື່ວມ ມສີະເພາະແຕື່ແມ ື່ຍິງ. ກຼຸື່ມເຫ ົື່ ານີັ້ ສາມາດເປັນກຼຸື່ມລາດຕະເວນທີື່ປະສມົປະສານ, ແຕື່ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ, 

ຜູັ້ນາໍ ແລະ ຜູັ້ຈດັຕ ັັ້ງກ ຼຸື່ມ ສື່ວນໃຫຍື່ ຄວນຈະເປັນແມ ື່ຍິງ.  



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ຂະບວນການວາງ

ແຜນນາໍໃຊັ້ທີື່ ດນິ 

ຢື່າງເຕັມທີື່  ຢູື່ໃນ

ຊຼຸມຊນົເປົັ້າໝາຍ. 

ຖັ້າມຄີວາມຈາໍ

ເປັນ, ຮບັປະກນັ

ໃຫັ້ມ ີນາຍພາສາ 

ແລະ ວດັຖຼຸ

ອຼຸປະກອນ ທີື່ ເປັນ

ພາສາທັ້ອງຖິື່ນ.  

ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນ

ສ ື່ສານ ທີື່ ຫ າກ

ຫ າຍ ຄວນຈະ

ຖ ກນາໍໃຊັ້ ເພ ື່ ອ

ເຂົັ້າເຖງິ ຜູັ້ຊາຍ 

ແລະ ແມ ື່ຍງິ ທີື່ ມ ີ

ລະດບັການສ ກສາ 

ແລະ ພ ັ້ນຖານ

ຄວາມຮູັ້ ທີື່ ແຕກ

ຕື່າງກນັ (ປ ັ້ມຮບູ, 

ແຜື່ນພບັ, ວດີໂີອ, 

ໂປດສະເຕ ີແລະ 

ອ ື່ ນໆ) 

ກື່າວວື່າ 

ຊາວບັ້ານ ຮູັ້ສ ກ

ວື່າ ຖ ກລວມຢື່າງ

ຕ ັັ້ງໜັ້າ ເຂົັ້າໃນ 

ຂະບວນການ 

ວາງແຜນນາໍໃຊັ້ທີື່

ດນິ ຫ  ບໍ. 

ຖ ກດາໍເນນີ 

ໃນຊັ້ວງໄລຍະ ປີ

ທີ 1 

ຢື່າງໜັ້ອຍ 70% ຂອງ

ຊາວບັ້ານໝດົທຼຸກຄນົ 

ກື່າວວື່າ ເຂົາເຈົັ້າ ຮູັ້ສ ກ

ຖ ກລວມຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້າ 

ເຂົັ້າໃນ ຂະບວນການ

ວາງແຜນນາໍໃຊັ້ທີື່ ດນິ. 

ຫັ້ອງການກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ 

ຫ ວດ ເພີື່ ມຕ ື່ມ 1 ຄ ັັ້ງ 

ໃນຕອນແຜນງານຊິັ້ນ

ສຼຸດ 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

9 1.6 ນາໍໃຊັ້ ຄວາມຮູັ້

ອນັກວັ້າງຂວາງ 

ຂອງແມ ື່ຍງິພາຍ

ໃນທັ້ອງຖິື່ນ ໃຫັ້

ຫ າຍທີື່ ສຼຸດ ກື່ຽວ

ກບັ ປື່າໄມ ັ້ຊຼຸມຊນົ 

ໃນການເຮັດໃຫັ້

ເຂົາເຈົັ້າ ເປັນ

ສື່ວນໃຈກາງ 

ຂອງການ

ປະກອບສື່ວນຈາກ

ຊຼຸມຊນົ ຕໍື່  ລະບບົ

ຕດິຕາມປື່າໄມ ັ້

ແຫື່ງຊາດ. 

 

ການລວມເອົາ 

ກນົໄກທີື່ ຕອບສະ

ໜອງທາງດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ສາໍລບັການ

ຕດິຕາມ ຂອງຊຼຸມ

ຊນົ ຢູື່ພາຍໃນ 

ລະບບົການ

ຕດິຕາມປື່າໄມ ັ້

ແຫື່ງຊາດ. 

N/A (ລະບບົ ບໍື່

ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນຢື່າງ

ສມົບນູ) 

ລະບບົການຕດິຕາມ

ປື່າໄມ ັ້ແຫື່ງຊາດ ທີື່ ຖ ກ

ສັ້າງຂ ັ້ນ ປະກອບດັ້ວຍ 

ກນົໄກທີື່ ຕອບສະໜອງ

ທາງບດົບາດຍງິຊາຍ 

ສາໍລບັ ການຕດິຕາມ 

ຂອງຊຼຸມຊນົ.  
 

Y:1-9.5 JICA  

- 

ລວມຢູື່ໃນ ງບົປະມານ 

ຂອງກດິຈະກາໍ 1.6 

ໝາກຜນົ 2: ຂໍັ້ແກັ້ໃຂດັ້ານການຕະຫ າດ ສາໍລບັ ສາຍເຫດທີື່ ມາຈາກການເຮັດກະສກິາໍ ທີື່ ເຮັດໃຫັ້ມກີານທາໍລາຍປື່າໄມ ັ້ 

ຈຼຸດປະສງົ ຂອງແຜນ GAP: ຮບັປະກນັ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ ແລະ ການເຂົັ້າເຖງິທີື່ ເທົື່ າທຽມກນັ ຂອງແມື່ຍງິ ເພ ື່ ອ ແລະ ໃຫັ້ໄດັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ ການສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ຕື່ອງໂສັ້ຄຼຸນຄື່າ

ແບບໃໝື່ 

10 2.1, 2.2 ເຊ ື່ອມໂຍງເອົາ 

ການປະເມນີ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ເຂົັ້າໃນທຼຸກໆ 

ການວເິຄາະ ສາໍ

ລບັ ທື່າແຮງ 

ການຜະລິດກະສິ

ການເຊ ື່ອມໂຍງ  

ເອົາ ບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ເຂົັ້າໃນ 

ການປະເມນີ 

ຕື່ອງໂສັ້ຄຼຸນຄື່າ. 

ຕື່ອງໂສັ້ຄຼຸນຄື່າ 

ກະສກິາໍ ບໍື່ ຖ ກ

ປະເມນີ ຈາກ 

ມຼຸມມອງ ທາງ

ດັ້ານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ 

ການປະເມນີຕື່ອງໂສັ້

ຄຼຸນຄື່າ ຂອງ ສນິຄັ້າ

ກະສກິາໍຕ ົັ້ນຕໍ ທີື່ ມຢີູື່

ແລັ້ວ ແລະ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ 9 ຢື່າງ ລວມມ ີ

ການທບົທວນຄ ນ ຜນົ

ກະທບົ ທາງດັ້ານ

Y: 4 (ເຄີື່ ງ

ໄລຍະ),9.5 

(ສຼຸດທັ້າຍ)  

ກມົປື່າໄມ ັ້, ພະແນກ

ກະສກິາໍ ແລະ 

ປື່າໄມ ັ້ແຂວງ, 

ຫັ້ອງການກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ, 

ແຜນງານ REDD+ 

Desk 

28,000 ບດົສ ກສາຕື່ອງໂສັ້

ຄຼຸນຄື່າ 3 ຢື່າງ ຖ ກ

ສັ້າງຂ ັ້ນ  (ໜ ື່ ງບດົ 

ສາໍລບັ ແຕື່ລະແຂວງ

ທີື່ ມໂີຄງການ-ຍື່ອຍ), 

ແຕື່ລະບດົ ນາໍສະເໜີ 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ກາໍ ແລະ ຕື່ອງ

ໂສັ້ຄຼຸນຄື່າໃໝື່. 

ການສ ກສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດັ້ທງັໝດົ 

ສາໍລບັ ການ

ພດັທະນາ ຕື່ອງ

ໂສັ້ຄຼຸນຄື່າ ແລະ 

ການຜະລິດກະສິ

ກາໍ ໃໝື່ ຄວນຈະ

ທບົທວນຄ ນ ຜນົ

ກະທບົທາງດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ທີື່ ໄດັ້ປະເມນີໄວັ້ 

ຈາກການ

ປື່ຽນແປງທີື່

ຕັ້ອງການ (ການ

ເຂົັ້າເຖງິ, 

ຄວາມຈາໍເປັນ, 

ອຼຸປະສກັ, 

ທື່າແຮງ, ຈາໍນວນ

ວຽກ, ຜນົ

ປະໂຫຍດ).  

 

ບດົບາດຍງິຊາຍ ຈາກ 

ການປື່ຽນແປງທີື່

ຕັ້ອງການ (ການປະເມນີ

, ຄວາມຈາໍເປັນ, 

ອຼຸປະສກັ, ທື່າແຮງ, ຈາໍ

ນວນວຽກ, ຜນົ

ປະໂຫຍດ) 

ຕື່ອງໂສັ້ຄຼຸນຄື່າສນິຄັ້າ

ທີື່ ກ ື່ຽວຂັ້ອງ 3 ຢື່າງ 

 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

11  

2.1 

ພດັທະນາ ຄວາມ

ອາດສາມາດ 

ຂອງແມ ື່ຍງິ ເພ ື່ອ

ໃຫັ້ສາມາດ

ຍອມຮບັ ຫ ກັການ

ປະຕບິດັນາໍໃຊັ້ທີື່

ດນິ ແບບຍ ນນານ 

ແລະ ດາໍເນນີ

ການຜະລິດ, ປຼຸງ

ແຕື່ງ ແລະ ເຮັດ

ການຕະຫ າດ ແກື່ 

ຕື່ອງໂສັ້ຄຼຸນຄື່າໃ

ໝື່.. 

ຊື່ຽວຊານດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ທບົທວນຄ ນ ໝດົ

ທຼຸກອງົປະກອບ

ການຝ ກອບົຮມົ 

(ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນ, 

ການຮຽນການ

ສອນ ແລະ 

ອ ື່ ນໆ) 

ຊື່ຽວຊານ ດັ້ານ

ການປກົປັ້ອງ 

ແລະ ດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ຂອງຄະນະຄຼຸັ້ມ

ຄອງໂຄງການ 

ຝ ກອບົຮມົ ໃຫັ້

ແກື່ ພະນກັງານ

ສງົເສມີໝດົທຼຸກ

ຄນົ ລວມທງັ ຄູ

ຝ ກ ກື່ຽວກບັ 

ວຽກງານສ ົື່ງເສມີ

ທີື່ ຄາໍນ ງເຖງິ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ແລະ ການລວມ

0 ອງົປະກອບການຝ ກ

ອບົຮມົ ທງັໝດົ ທີື່ ຖ ກ

ສັ້າງຂ ັ້ນ ໂດຍແຜນງານ 

ຖ ກທບົທວນ ໂດຍ 

ຊື່ຽວຊານ ດັ້ານບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ຂອງແຜນງານ 

ກື່ອນມກີານຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັ.  

ພະນກັງານສ ົື່ງເສມີໝດົ

ທຼຸກຄນົ ໄດັ້ຮບັການຝ ກ

ອບົຮມົ ກື່ຽວກບັ ຄວາມ

ເທົື່ າທຽມກນັ ທາງເພດ 

ແລະ ການລວມເອົາ

ສງັຄມົເຂົັ້າຮື່ວມ ໂດຍ 

ຊື່ຽວຊານ ດັ້ານບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ແລະ ດັ້ານ

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ ຂອງແຜນງານ. 

 

Y:2-9.5 ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ 

ຊື່ຽວຊານ ດັ້ານການ

ປກົປັ້ອງ, ດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ແລະ ດັ້ານການ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ ຂອງແຜນ

ງານ  

15,000 

- 

 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ເອົາສງັຄມົເຂົັ້າ

ຮື່ວມ 

12 2.2 ສະໜບັສະໜນູ 

ແມ ື່ຍງິພາຍໃນ

ທັ້ອງຖີື່ນ ສັ້າງ 

ທດັສະຄວາມຮູັ້

ດ ັ້ານທຼຸລະກດິ 

ຢື່າງເປັນຮບູປະ

ທາໍ ເພ ື່ອເພີື່ ມ

ການເຂົັ້າຮື່ວມ

ຂອງ ເຂົາເຈົັ້າ 

ໃນທຼຸລະກດິ ທີື່ ສະ

ໜບັສະໜນູ ການ

ຄຼຸັ້ມຄອງຈດັສນັທີື່

ດນິ ແບບຍ ນ

ນານ. 

 

 

ຈາໍນວນ ຫ ກັສດູ

ການຝ ກອບົຮມົ  

ກື່ຽວກບັທກັສະ

ຄວາມຮູັ້ດ ັ້ານທຼຸລະ

ກດິ ທີື່ ຖ ກດາໍເນນີ

ການ 

0 ດາໍເນນີ ຫ ກັສດູການຝ ກ

ອບົຮມົ  ກື່ຽວກບັທກັສະ

ຄວາມຮູັ້ດ ັ້ານທຼຸລະກດິ 

100 ເທ ື່ ອ 

Y: 1-9.5 GIZ/ ສະຫະພນັ

ແມ ື່ຍງິລາວ (ຂ ັັ້ນ

ເມ  ອງ) 

160,000 ໂດຍສະເລື່ຍ 7 ບັ້ານ 

ຕໍື່  ໜ ື່ ງກຼຸື່ມບັ້ານ, 100 

ກຼຸື່ມບັ້ານ ໄດັ້ຮບັການ

ຝ ກອບົຮມົ ຕໍື່  ປີ, 

1,600 ເອີໂຣ/ກຼຸື່ມ

ບັ້ານ 

ໝາກຜນົ 3: ການລງົມ  ປະຕບິດັ ເຮັດການຫ ຼຸດຜື່ອນສະພາບດນິຟັ້າອາກາດ ຜື່ານທາງປື່າໄມ ັ້ 

ຈຼຸດປະສງົ ຂອງແຜນ GAP: ແມ ື່ຍງິ ມສີື່ວນຮື່ວມ ຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້າ ແລະ ເທົື່ າທຽມກນັ ໃນຄະນະຄຼຸັ້ມຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ ແລະ ອື່າງໂຕງ 

13 3.1 ສັ້າງຄວາມ

ເຂັັ້ມແຂງ ແກື່

ແມ ື່ຍງິ ໃຫັ້

ກາຍເປັນ 

ສະມາຊກິ ຂອງ 

ຄະນະຄຼຸັ້ມຄອງຈດັ

 ບດົແນະນາໍ ສາໍ

ລບັສັ້າງ ຄະນະ

ຄຼຸັ້ມຄອງຈດັສນັ

ປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ ໃນ

ລະດບັທັ້ອງຖີື່ນ 

ກາໍນດົມາດຖານ 

0 - ບໍື່ ມຄີວາມ

ຕັ້ອງການ ດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ທີື່ ພວົພນັກບັ 

ການສັ້າງຕ ັັ້ງ ຫ   

ດາໍເນນີງານ 

ບດົແນະນາໍ ຂອງຄະນະ

ຄຼຸັ້ມຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ັ້

ບັ້ານ ທີື່ ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນ 

ໂດຍ ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 

ໄດັ້ກາໍນດົ ມາດຕະຖານ 

ການເຂົັ້າເຖງິ ສາໍລບັ

Y: 2-9.5 

 

ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້/ ກມົ

ປື່າໄມ ັ້ 

2,000 1x ກອງປະຊຼຸມ ເພ ື່ອ

ລາຍງານກື່ຽວກບັ  

ບດົແນະນາໍ. 

 

ຊື່ຽວຊານ ດັ້ານການ

ປກົປັ້ອງ, ດັ້ານ



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ສນັປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ 

ແລະ 

ການຈດັຕ ັັ້ງອ ື່ ນໆ 

ທີື່ ທາໍການຕດັສນິ

ໃຈກື່ຽວກບັປື່າໄມ ັ້ 

ໃນລະດບັທັ້ອງ

ຖີື່ນ. 

 

ຄວາມຕັ້ອງການ 

ທີື່ ສາມາດເຂົາເຖງິ

ໄດັ້ ສາໍລບັ 

ແມ ື່ຍງິ ແລະ ຄນົ

ທຼຸກຍາກ ແລະ 

ໂກຕັ້າ ສາໍລບັ 

ການມໜີັ້າຂອງ

ແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນ

ຄະນະ. 

 

ຂອງ ຄະນະຄຼຸັ້ມ

ຄອງຈດັສນັ

ປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ 

ແມ ື່ຍງິ, ໂດຍມໂີກຕັ້າ 

ຢື່າງໜັ້ອຍ ໃຫັ້ມ ີ

ສະມາຊກິ ຂອງຄະນະທີື່

ເປັນເພດຍງິກວມ 

30%. 

ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ 

ດັ້ານການຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ຂອງແຜນງານ ຍງັຈະ

ໄດັ້ປບັປຼຸງ ບດົແນະ

ນາໍ. 

 

14 

3.1 ເປີເຊັນ (%) 

ຂອງຄະນະຄຼຸັ້ມ

ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ັ້ 

ທີື່ ປະກອບດັ້ວຍ 

ຢື່າງໜັ້ອຍມີ

ແມ ື່ຍງິກວມ 

30%. 

0 65% ຂອງ ຄະນະຄຼຸັ້ມ

ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ 

ທີື່ ຖ ກສະໜບັສະໜນູ 

ໂດຍ ຫ   ຖ ກດ ງໃຫັ້ເຂົັ້າ

ຮື່ວມ ກບັ ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ ປະກອບດັ້ວຍ 

ແມ ື່ຍງິ ຢື່າງໜັ້ອຍ 

30% 

 

Y: 4-9.5 

  

- 

ລວມຢູື່ໃນ ງບົປະມານ 

ຂອງກດິຈະກາໍ 1.7 

ແລະ ໝາກຜນົ 4 

15 3.2 ຮບັປະກນັວື່າ 

ການປ ກສາຫາລ  

ຢູື່ຂ ັັ້ນບັ້ານ ກື່ຽວ

ກບັ ການລງົທ ນທີື່

ມທີາງແຮງ ຂອງ

ພາກເອກະຊນົ ຢູື່

ໃນການເຮັດກະສິ

ເປີເຊັນ ຂອງ 

ສະມາຊກິຊຼຸມຊນົ 

ທີື່ ເປັນເປົັ້າໝາຍ 

(ທີື່ ບໍື່ ແຍກເພດ) 

ຜູັ້ທີື່ ກ ື່າວວື່າ 

ເຂົາເຈົັ້າຮູັ້ສ ກວື່າ

ຕນົເອງຖ ກລວມ 

- 70% ຂອງແມ ື່ຍງິ ທີື່ ມາ

ຈາກ ບນັດາຊຼຸມຊນົທີື່

ເຂົັ້າຮື່ວມ ກື່າວວື່າ 

ເຂົາເຈົັ້າຮູັ້ສ ກວື່າຕນົເອງ

ຖ ກລວມ ຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້າ 

ເຂົັ້າໃນ ຂະບວນການ

Y: 4-9.5 ກະຊວງອຼຸດສະຫາ

ກາໍ ແລະ ການຄັ້າ 

ທີື່ ໄດັ້ຮບັການສະໜ ັ

ບສະໜນູ ໂດຍ 

ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ 

FAO 

7,500 ການສາໍຫ ວດ 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ 

ແບບປະສມົ

ປະສານ ທີື່ ອາໃສ

ຊຼຸມຊນົ ເຮັດໃຫັ້

ຊາວບັ້ານໝດົທຼຸກ

ຄນົ ສາມາດເຂົັ້າ

ຮື່ວມ ຢື່າງເທົື່ າ

ທຽມກນັ ໃນການ

ຕດັສນິໃຈກື່ຽວກບັ

ການລງົທ ນ

ດ ັື່ງກື່າວ.  

ຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້າ ເຂົັ້າ

ໃນ ຂະບວນການ

ຕດັສນິໃຈ ກື່ຽວ

ກບັການລງົທ ນ  

 

ຕດັສນິໃຈ ກື່ຽວກບັ 

ການລງົທ ນ 

ໝາກຜນົ 4: ການຄຼຸັ້ມຄອງແຜນງານ, ພາລະຜກູພນັ, ການປະສານງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

ຈຼຸດປະສງົ ຂອງແຜນ GAP: ຮບັປະກນັ ໃຫັ້ມລີະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ທີື່ ຄາໍນ ງ ແລະ ຕອບສະໜອງທາງດັ້ານບດົບາດຍງິຊາຍ 

16 ທງັໝດົ (ທົື່ວທຼຸກຂະແ

ໜງການ)  

ເກບັກາໍ ແລະ 

ວເິຄາະ ຂໍັ້ມນູໂຕ

ເລກທີື່ ແຍກ-ເພດ 

ທີື່ ຖ ກນາໍໃຊັ້ ສາໍ

ລບັ ຊີັ້ນາໍ ແລະ 

ກວດແກັ້ ມາດ

ຕະການ ທີື່ ເລັງ

ໃສື່ ເພ ື່ອເຮັດໃຫັ້ຄູື່

ຮ ື່ວມງານທງັໝດົ 

ຄາໍນ ງເຖງິ ຄວາມ

ເທົື່ າທຽມກນັທາງ

ເພດ ແລະ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ 

ແຜນ GAP ຖ ກ

ເຊ ື່ອມໂຍງຢື່າງ

ເຕັມທີື່  ເຂົັ້າໃນ

ລະບບົ ການ

ຕດິຕາມ ແລະ 

ປະເມນີຜນົ ແລະ 

ຖ ກທບົທວນຄ ນ 

ຢື່າງເປັນ

ປກົກະຕ.ິ  

 

- ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ, 

ບດົລາຍງານເຄີື່ ງໄລຍະ, 

ແລະ ບດົລາຍງານ

ສະບບັສຼຸດທັ້າຍ ທງັໝດົ

ນີັ້ ປະກອບດັ້ວຍ ພາກ

ທີື່ ເວົັ້າເຖງິບດົບາດຍງິ

ຊາຍ. 

 

Y: 1-9.5 ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້, ການ

ຄຼຸັ້ມຄອງ ກອງທ ນ 

REDD+ 

- ລວມຢູື່ໃນ ງບົປະມານ

ຂອງກດິຈະກາໍ 1.7 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ການລວມເອົາ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ຢື່າງມ ີ

ປະສດິທິພາບ. 

ການຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້າ 

ໂດຍນາໍໃຊັ້ ກອບ

ການຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ທີື່ ຕອບສະໜອງ

ທາງດັ້ານບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ຂອງ

ແຜນງານ ຍງັຈະ

ຊື່ວຍ ເຮັດໃຫັ້

ແຜນງານ ປບັໂຕ

ໄດັ້ຢື່າງໄວວາ 

ຖັ້າວື່າ ມສີິື່ ງທັ້າ

ທາຍ ພັ້ອມທງັ 

ປບັປຼຸງ ການຮຽນ

ຮູັ້ ກື່ຽວກບັ

ບດົບາດຍງິຊາຍ. 

17 ທງັໝດົ (ທົື່ວທຼຸກຂະແ

ໜງການ) 

ສ ົື່ງເສມີ ທາງດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນ

ການສ ື່ສານຕ ົັ້ນຕໍ 

- ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນການ

ສ ື່ສານຕ ົັ້ນຕໍ ແລະ ການ

Y: 1-9.5 ການຄຼຸັ້ມຄອງ ກອງ

ທ ນ REDD+, ທີື່

24 000 ທບົທວນ ແລະ 

ປບັປຼຸງ, ຖັ້າຈາໍເປັນ, 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ 

ແລະ ການລງົມ  

ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ຂອງໝດົທຼຸກກດິ

ຈະກາໍ ຜື່ານທາງ 

ການປກູຈດິສາໍນ ກ 

ແລະ ການ

ໂຄສະນາ ທີື່ ເປັນ

ເປົັ້າໝາຍ ແລະ 

ທີື່ ຄາໍນ ງເຖງິ

ວດັທະນາທາໍ. 

ແລະ ການ

ໂຄສະນາປກູຈດິ

ສາໍນ ກ ທງັໝດົ 

ຖ ກທບົທວນຄ ນ 

ໂດຍ ຊື່ຽວຊານ 

ດັ້ານການປກົປັ້ອງ

, ດັ້ານບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ແລະ 

ດັ້ານການຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີ

ຜນົ. 

ໂຄສະນາປກູຈດິສາໍນ ກ 

ທງັໝດົ ຖ ກທບົທວນຄ ນ 

ແລະ ຮບັຮອງ ໂດຍ 

ຊື່ຽວຊານ ດັ້ານການປກົ

ປັ້ອງ, ດັ້ານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແລະ ດັ້ານການ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົ.  

ໄດັ້ຮບັການສະໜບັ

ສະໜນູ ໂດຍ ຄູື່

ຮ ື່ວມຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ 

 

ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນ ແລະ 

ການພິມຄ ນທງັໝດົ; 

ແກັ້ໃຂ ກື່ຽວກບັ ວດັຖຼຸ

ອຼຸປະກອນການ

ສ ື່ສານໃໝື່ທງັໝດົທີື່

ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນ (ກອງ

ປະຊຼຸມ, ການຕີ

ພິມ:3000 €/Y) 

ງບົປະມານ ທງັໝດົ ສາໍລບັ ແຜນປະຕບິດັງານ ບດົບາດຍງິຊາຍ 349,465  

  



 

 

ແຜນດາໍເນນີງານບດົບາດຍງິຊາຍ ລະດບັໂຄງການ-ຍື່ອຍ (ໄລຍະທີ I) 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ທົື່ວທຼຸກຂະແໜງການ 

1 ທງັໝດົ (ທົື່ວທຼຸກຂະແໜ

ງການ) 

ພດັທະນາ ຄວາມ

ອາດສາມາດ ແກື່ 

ອງົການຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັຂອງລດັ 

ແລະ ສະຫະພນັ

ແມ ື່ຍງິລາວ ເພ ື່ອ

ໃຫັ້ສາມາດສະໜ

ອງ ການອາໍນວຍ

ຄວາມສະດວກ 

ທີື່ ຄາໍນ ງເຖງິ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ແກື່ ບນັດາກດິຈະ

ກາໍ ຂອງແຜນງານ 

ຢູື່ໃນຊຼຸມຊນົຕື່າງໆ 

ຂອງບັ້ານ. ຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັ ການຝ ກ

ອບົຮມົ ທີື່ ເປັນເປົັ້າ

ພະນກັງານ ວຊິາ

ການ ຈາກ 

ຫັ້ອງການກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ, 

ກອງກວດກາປື່າໄມ ັ້

ເມ  ອງ ແລະ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ

ລາວຂ ັັ້ນເມ  ອງ ໄດັ້

ຮບັການຝ ກອບົຮມົ 

ກື່ຽວກບັ REDD+ 

ແລະ ບດົບາດຍງິ

ຊາຍ”. 

ພະນກັງານວຊິາ

ການ ຢູື່ໃນ 

ຫັ້ອງການກະສິ

ກາໍ ແລະ 

ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ, 

ກອງກວດກາ

ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ 

ແລະ ສະຫະພນັ

ແມ ື່ຍງິລາວຂ ັັ້ນ

ເມ  ອງ3 ບໍື່ ໄດັ້ຮບັ

ການຝ ກອບົຮມົ 

(ຫ  , ໃນກລໍະນທີີື່

ຫາຍາກ, ການ

ຝ ກອບົຮມົ

ແບບຈາໍກດັ) 

ກື່ຽວກບັ ບນັຫາ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ກອງປະຊຼຸມຝ ກ

ອບົຮມົ ກື່ຽວກບັ 

‘REDD+ ແລະ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ’ 

5 ຄ ັັ້ງ ຖ ກຈດັຂ ັ້ນ 

ໃຫັ້ແກື່ ພະນກັງາ

ຫັ້ອງການກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ, 

ກອງກວດກາປື່າໄມ ັ້

ເມ  ອງ ແລະ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ

ລາວ, 1 ຄ ັັ້ງ ຢູື່

ລະດບັສນູກາງ 

ແລະ 2 ໃນລະດບັ

ແຂວງ ໂດຍມຜີູັ້

ເຂົັ້າຮື່ວມປະມານ 

16 ຄນົ.2 

Y: 1 GIZ/ CSO ຜູັ້ສະ

ໜອງການຝ ກ

ອບົຮມົ 

9,000 ຜູັ້ເຂົັ້າຮື່ວມ: ການ

ຝ ກອບົຮມົ 5 ຄ ັັ້ງ 

x 2 ວນັ x 16 

ຄນົ ຕໍື່  ການຝ ກ

ອບົຮມົ / 2x 

ເມ  ອງ (ລວມມ ີ

DSA/NA) 

ຄຝູ ກ: ການຝ ກ

ອບົຮມົ 10 ວນັ + 

ເດນີທາງ 21 ວນັ 

+ ຄື່າຂນົສ ົື່ງ ສາໍ

ລບັ ຄຝູ ກ 2x ຄນົ 

(ຄື່າທາໍນຽມ ຄຝູ ກ, 

DSA, NA, 

ພາຫານະ) 

 

                                                     
3 ສະຫະພນັແມ ື່ຍິງ 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ໝາຍ ກື່ຽວກບັ 

REDD+ ແລະ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ. 

ທີື່ ກ ື່ຽວຂັ້ອງກບັ 

REDD+. 

 

2 ທງັໝດົ (ທົື່ວທຼຸກຂະແໜ

ງການ)  

ຊຼຸກຍູັ້ ການເຂົັ້າ

ຮື່ວມ ກອງປະຊຼຸມ

ພາຍໃນຊຼຸມຊນົ 

ຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້າ ແລະ 

ມປີະສທິິພາບ 

ຂອງ ແມ ື່ຍງິ. 

 

ກາໍນດົເວລາ ແລະ 

ຈດັສນັ ການຝ ກ

ອບົຮມົ ໂດຍຄາໍນ ງ

ເຖງິ ເວລາເຮັດ

ວຽກ ຂອງແມ ື່ຍງິ 

ແລະ ການເຂົັ້າເຖງິ 

ເພ ື່ ອຮບັປະກນັ 

ການເຂົັ້າຮື່ວມ 

ແລະ ເຂົັ້າເຖງິ ໃຫັ້

ໄດັ້ຫ າຍທີື່ ສຼຸດ, 

ເປີເຊັນ (%) ການ

ເຂົັ້າຮື່ວມ ຂອງ

ເພດຍງິ ໃນກອງ

ປະຊຼຸມ ພາຍໃນຊຼຸມ

ຊນົ   

ອດັຕາການເຂົັ້າ

ຮື່ວມ ຂອງ

ແມ ື່ຍງິ ຢູື່ໃນ

ກອງປະຊຼຸມບັ້ານ 

ມກັຈະຕ ໍື່າກວື່າ 

40%. 

ການເຂົັ້າຮື່ວມ 

40% ຂອງແມ ື່ຍງິ 

ຢູື່ໃນກອງປະຊຼຸມ 

ພາຍໃນຊຼຸມຊນົ. 

Y: 1-4 ຫັ້ອງການກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ 

- ລວມຢູື່ໃນ 

ງບົປະມານຂອງ

ກດິຈະກາໍ 1.7 

ແລະ ໝາກຜນົ 4 

3 ເປີເຊັນ ຂອງຜູັ້

ຕອບ ທີື່ ກ ື່າວວື່າ 

ເຂົາເຈົັ້າຮູັ້ສ ກວື່າໄດັ້

ຖ ກລວມຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້

າ ຢູື່ໃນກອງປະຊຼຸມ

ບັ້ານ ທີື່ ກ ື່ຽວຂັ້ອງ

ກບັ REDD+. 

ການສາໍຫ ວດ

ເສັັ້ນທຽບຖານ 

ທີື່ ຈະຖ ກດາໍເນນີ 

ໃນຊັ້ວງໄລຍະ 

ປີທີ 1 

50% ຂອງແມ ື່ຍງິ 

ຢູື່ໃນຊຼຸມຊນົເປົັ້າໝ

າຍ ກື່າວວື່າ 

ເຂົາເຈົັ້າ ຮູັ້ສ ກ

ຖ ກລວມຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້

າ ຢູື່ໃນ ກອງ

ປະຊຼຸມບັ້ານ ທີື່

ກ ື່ຽວຂັ້ອງກບັ 

REDD+. 

Y: 1, 4 ກມົປື່າໄມ ັ້ / 

ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ 

ແຜນງານ REDD+ 

Desk ແລະ GIZ 

8,000 

 

ການສາໍຫ ວດເສັັ້ນ

ທຽບຖານ, ແລະ 

ການສາໍຫ ວດ

ຕດິຕາມ ສອງຄ ັັ້ງ 

(ເຄີື່ ງໄລຍະ ແລະ 

ແຜນງານຊິັ້ນສຼຸດ) 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ປະສານງານກບັ 

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ

ລາວ, ແນວລາວ

ສັ້າງຊາດ, ແລະ 

ອງົການຈດັຕ ັັ້ງ 

ຂອງແມ ື່ຍງິ ພາຍ

ໃນທັ້ອງຖີື່ນ ເພ ື່ອ

ສັ້າງຂ ັ້ນ ບນົເຄ ອ

ຂື່າຍ ທີື່ ມຢີູື່ແລັ້ວ 

ແລະ ຫ ກັການ

ປະຕບິດັ ທີື່ ດທີີື່ ສຼຸດ 

ສາໍລບັ ການເຂົັ້າ

ເຖງິ.  

 

4 

 

All ສະໜບັສະໜບັສະ

ໜນູ ການ

ພດັທະນາ ຄວາມ

ອາດສາມາດ ແກື່ 

ພະນກັງານ ເພດ

ຍງິ ສາໍລບັ ໝດົ

ທຼຸກອງົການຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັ ຂອງລດັ 

ເປີເຊັນ (%) ການ

ເພີື່ ມຂ ັ້ນ ຂອງຈາໍ

ນວນ ແມ ື່ຍງິ ທີື່

ຈດັຕ ັັ້ງການລງົມ  

ປະຕບິດັ. 

ການສາໍຫ ວດ 

ເສັັ້ນທຽບຖານ 

ທີື່ ຈະຖ ກດາໍເນນີ 

ໃນຊັ້ວງໄລຍະ 

ປີທີ 1 

ຈາໍນວນແມ ື່ຍງິ ຈດັ

ຕ ັັ້ງການລງົມ  

ປະຕບິດັ ໄດັ້ເພີື່ ມ

ຂ ັ້ນ ຢື່າງໜັ້ອຍ 

10%. 

Y: 1, 4 ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ / ກມົ

ປື່າໄມ ັ້ 

5,166 ກອງປະຊຼຸມ ແລະ 

ການຝ ກອບົຮມົ ທີື່

ຈະສັ້າງ ຄວາມ

ອາດສາມາດ ຂອງ 

ພະນກັງານເພດຍງິ  

ຢູື່ພາຍໃນ ອງົ

ການຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັ ຂອງລດັ 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ໃນທຼຸກລະດບັ ເພ ື່ອ

ປບັປຼຸງ ຄວາມ

ດນູລື່ຽງ ທາງເພດ 

ຢູື່ພາຍໃນ ຂະແໜ

ງປື່າໄມ ັ້. 

 

 

ໝາກຜນົ 1: ການສັ້າງ ສະພາບແວດລັ້ອມ ທີື່ ເຮັດໃຫັ້ສາມາດ ຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ REDD+ ໄດັ້ 

ຈຼຸດປະສງົ ຂອງ ແຜນ GAP: ສັ້າງ ສະພາບແວດລັ້ອມ ທີື່ ເຮັດໃຫັ້ສາມາດ ປບັປຼຸງ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັທາງເພດ ຢູື່ພາຍໃນ ກອບວຽກ REDD+ 

5 1.2, 1.3 ລະບຽບການ ແລະ 

ບດົແນະນາໍ ໃນ

ອະນາຄດົ ທີື່ ຄາໍນ ງ

ເຖງິບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ທີື່ ຈະຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັ ການຄຼຸັ້ມ

ຄອງປື່າໄມ ັ້ແບບ

ຍ ນນານ, ການພ ັ້ນ

ຟພູມູສນັຖານ

ປື່າໄມ ັ້ ແລະ 

ປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ ພາຍ

ໃຕັ້ ກດົໝາຍ

ປື່າໄມ ັ້ ສະບບັ

ປບັປຼຸງ ແລະ ແຜນ 

ລະບຽບການ ແລະ 

ບດົແນະນາໍ

ສະບບັໃໝື່ 

ພິຈາລະນາ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ເປັນສະເໝ ອນ

ປດັໃຈທີື່ ສາໍຄນັ 

ແລະ ຈາໍເປັນ ໃນ

ການປກົປກັຮກັສາ

ປື່າໄມ ັ້, ການ

ຕດິຕາມ, ສດິຂອງ

ຜູັ້ຊມົໃຊັ້ ແລະ 

ການແບື່ງປນັຜນົ

ປະໂຫຍດ ທີື່ ເທົື່ າ

ກດົໝາຍ, 

ລະບຽບການ 

ແລະ ບດົແນະ

ນາໍ ບໍື່ ໄດັ້

ພິຈາລະນາ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ວື່າເປັນປດັໃຈທີື່

ຈະແຈັ້ງ ໃນ

ການປກົປກັ

ຮກັສາປື່າໄມ ັ້, 

ສດິຂອງຜູັ້ຊມົໃຊັ້ 

ແລະ ການ

ແບື່ງປນັຜນົ

ປະໂຫຍດ 

ເຫັນໄດັ້ວື່າ ບນັດາ

ກດົໝາຍ, ລະບຽບ

ການ ແລະ ບດົ

ແນະນາໍ ສະບບັໃ

ໝື່/ສະບບັປບັປຼຸງ 

ມກີານພິຈາລະນາ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

(ເຊັື່ ນ ຢູື່ໃນຂອບ

ເຂດ ຂອງ 

ບດົບາດຂອງຜູັ້ມ ີ

ສື່ວນກື່ຽວຂັ້ອງ, 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

ຂອງສະຖາບນັ

ການຈດັຕ ັັ້ງ, ການ

Y: 1-4 ກມົປື່າໄມ ັ້/ກະຊວງ

ກະສກິາໍ ແລະ 

ປື່າໄມ ັ້, ແຜນງານ 

REDD+ Desk 

- ລວມຢູື່ໃນ 

ງບົປະມານ ຂອງ

ກດິຈະກາໍ 1.2 

ແລະ 1.7 (ປບັປຼຸງ 

ໂດຍ ຊື່ຽວຊານ

ດັ້ານການປກົປັ້ອງ, 

ດັ້ານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແລະ ດັ້ານ

ການຕດິຕາມ ແລະ 

ປະເມນີຜນົ) 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

PRAP. ຊື່ຽວຊານ 

ດັ້ານການປກົປັ້ອງ, 

ດັ້ານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແລະ ດັ້ານ

ການຕດິຕາມ ແລະ 

ປະເມນີຜນົ ຂອງ

ແຜນງານ ແລະ 

ຖັ້າຈາໍເປັນ ກມໍ ີ

ຊື່ຽວຊານດັ້ານ

ບດົບາດຍງິ

ຊາຍອ ື່ ນໆ ຈະເປັນ

ຜູັ້ປບັປຼຸງ ລະບຽບ

ການ ແລະ ບດົ

ແນະນາໍ. 

ທຽມກນັ ລວມທງັ 

ການຄຼຸັ້ມຄອງຈດັ

ສນັຊບັພະຍາກອນ. 

 ເຂົັ້າເຖງິ

ຊບັພະຍາກອນ 

ແລະ ການແບື່ງປນັ

ຜນົປະໂຫຍດ) 

 

 

6 1.4, 3.1, 3.2, 3.3 ທບົທວນຄ ນ 

ທື່າແຮງ ສາໍລບັ 

ກຼຸື່ມລາດຕະເວນ

ທີື່ ນາໍໂດຍແມ ື່ຍງິ 

ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊນົ 

ແລະ ສະໜບັສະ

ໜນູ ການສັ້າງຕ ັັ້ງ 

ຈາໍນວນ ການດາໍ

ເນນີການປະເມນີ 

ກຼຸື່ມລາດຕະເວນ 

ທີື່ ນາໍໂດຍແມ ື່ຍງິ ຢູື່

ໃນ ພ ັ້ນທີື່  ເປົັ້າໝ

າຍ 

0 - ບໍື່ ມກີານ

ວເິຄາະ ທື່າແຮງ 

ສາໍລບັ ກຼຸື່ມ

ລາດຕະເວນ 

ທີື່ ນາໍໂດຍແມ ື່ຍງິ  

ຢູື່ໃນພ ັ້ນທີື່  ເປົັ້າ

ໝາຍ 

ການປະເມນີແບບ

ສ ັັ້ນໆ ໄດັ້ສັ້າງ

ຄວາມກະຈື່າງແຈັ້ງ 

ຕໍື່  ຜນົປະໂຫຍດ 

ຢູື່ໃນ ກຼຸື່ມ

ລາດຕະເວນທີື່ ນາໍ

ໂດຍແມ ື່ຍງິພາຍໃນ

Y: 2 

 

ກອງກວດກາປື່າໄມ ັ້

ເມ  ອງ, ທີື່ ໄດັ້ຮບັ

ການສະໜບັສະໜນູ 

ຈາກ ແຜນງານ 

REDD+ Desk 

ແລະ GIZ 

2,000 1x ການປະເມນີ 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ການພດັທະນາ

ຄວາມອາດສາມາດ 

ແລະ ການປກູ

ຈດິຈາໍສ ກ ຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າ. 

 

ທັ້ອງຖິື່ນ ຢູື່ໃນພ ັ້ນ

ທີື່ ເປົັ້າໝາຍ. 

7 ຈາໍນວນກຼຸື່ມ

ລາດຕະເວນ ທີື່ ນາໍ

ໂດຍແມ ື່ຍງິ
4 ໄດັ້

ຮບັການຝ ກອບົຮມົ 

 

0 ກອງກວດກາປື່າໄມ ັ້

ເມ  ອງ ໄດັ້ຝ ກ

ອບົຮມົ ຢື່າງໜັ້ອຍ 

5 ກຼຸື່ມລາດຕະເວນ 

ທີື່ ນາໍໂດຍແມ ື່ຍງິ. 

 

Y: 3 2,000 ຜູັ້ເຂົັ້າຮື່ວມ: ການ

ຝ ກອບົຮມົ 5 ຄ ັັ້ງ 

x 2 ວນັ x 10 

ຄນົ / ບັ້ານ  

ຄຝູ ກ: ການຝ ກ

ອບົຮມົ 10 ວນັ + 

ເດນີທາງ 10 ວນັ 

+ ຄື່າຂນົສ ົື່ງ ສາໍ

ລບັ  ຄຝູ ກ 2x 

ຄນົ (ຄື່າທາໍນຽມຄູ

ຝ ກ, DSA, NA, 

ພາຫານະ) 

8 1.5 ຮບັປະກນັ ໃຫັ້ມ ີ

ການລວມເອົາ 

ຂະບວນການວາງ

ແຜນນາໍໃຊັ້ທີື່ ດນິ 

ຕອບຄາໍຖາມການ

ສາໍຫ ວດ ໂດຍກື່າວ

ວື່າ ຊາວບັ້ານ 

ຮູັ້ສ ກວື່າ ຖ ກລວມ

ການສາໍຫ ວດ

ເສັັ້ນທຽບຖານ 

ທີື່ ຈະຖ ກດາໍເນນີ 

ໃນ ການສາໍຫ ວດ 

ບນັດາຊຼຸມຊນົເປົັ້າ

ໝາຍ, ຢື່າງໜັ້ອຍ 

70% ຂອງ

Y: 4 ພະແນກກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ແຂວງ/ 

ຫັ້ອງການກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ 

14,000 

 

ການສາໍຫ ວດເສັັ້ນ

ທຽບຖານ, ແລະ 

ການສາໍຫ ວດ ເພີື່ ມ

ຕ ື່ມ 1 ຄ ັັ້ງ ໃນ

                                                     
4 ທີື່ ນາໍໂດຍແມ ື່ຍິງ ໝາຍເຖງິວື່າ ກຼຸື່ມ ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນ ແລະ ນາໍໂດຍ ແມ ື່ຍິງ, ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ ມນັບໍື່ໄດັ້ໝາຍຄວາມວື່າ ການເຂົັ້າຮື່ວມ ມສີະເພາະແຕື່ແມ ື່ຍິງ. ກຼຸື່ມເຫ ົື່ ານີັ້ ສາມາດເປັນກຼຸື່ມລາດຕະເວນທີື່ປະສມົປະສານ, ແຕື່ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ, 

ຜູັ້ນາໍ ແລະ ຜູັ້ຈດັຕ ັັ້ງກ ຼຸື່ມ ສື່ວນໃຫຍື່ ຄວນຈະເປັນແມ ື່ຍິງ. 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ຢື່າງເຕັມທີື່  ຢູື່ໃນ

ຊຼຸມຊນົເປົັ້າໝາຍ. 

 

ຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້າ ເຂົັ້າ

ໃນ ຂະບວນການ 

ວາງແຜນນາໍໃຊັ້ທີື່

ດນິ ຫ  ບໍ. 

 

ໃນຊັ້ວງໄລຍະ 

ປີທີ 1 

 

ຊາວບັ້ານໝດົທຼຸກ

ຄນົ ກື່າວວື່າ 

ເຂົາເຈົັ້າ ຮູັ້ສ ກ

ຖ ກລວມຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້

າ ເຂົັ້າໃນ 

ຂະບວນການວາງ

ແຜນນາໍໃຊັ້ທີື່ ດນິ. 

ຕອນແຜນງານຊິັ້ນ

ສຼຸດ 

 

9 1.6 ນາໍໃຊັ້ ຄວາມຮູັ້ອນັ

ກວັ້າງຂວາງ ຂອງ

ແມ ື່ຍງິພາຍໃນ

ທັ້ອງຖິື່ນ ໃຫັ້ຫ າຍ

ທີື່ ສຼຸດ ກື່ຽວກບັ 

ປື່າໄມ ັ້ຊຼຸມຊນົ ໃນ

ການເຮັດໃຫັ້

ເຂົາເຈົັ້າ ເປັນສື່ວນ

ໃຈກາງ ຂອງການ

ປະກອບສື່ວນຈາກ

ຊຼຸມຊນົ ຕໍື່  ລະບບົ

ຕດິຕາມປື່າໄມ ັ້ແຫື່ງ

ຊາດ. 

ການລວມເອົາ ກນົ

ໄກທີື່ ຕອບສະໜອງ

ທາງດັ້ານບດົບາດ

ຍງິຊາຍ ສາໍລບັ

ການຕດິຕາມ ຂອງ

ຊຼຸມຊນົ ຢູື່ພາຍໃນ 

ລະບບົການ

ຕດິຕາມປື່າໄມ ັ້ແຫື່ງ

ຊາດ. 

 

N/A (ລະບບົ ບໍື່

ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນຢື່າງ

ສມົບນູ) 

 

ລະບບົການ

ຕດິຕາມປື່າໄມ ັ້ແຫື່ງ

ຊາດ ທີື່ ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນ 

ປະກອບດັ້ວຍ ກນົ

ໄກທີື່ ຕອບສະໜອງ

ທາງບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ສາໍລບັ ການ

ຕດິຕາມ ຂອງຊຼຸມ

ຊນົ.  

Y:4 JICA  

- 

ລວມຢູື່ໃນ 

ງບົປະມານ ຂອງ

ກດິຈະກາໍ 1.6 

ໝາກຜນົ 2: ຂໍັ້ແກັ້ໃຂດັ້ານການຕະຫ າດ ສາໍລບັ ສາຍເຫດທີື່ ມາຈາກການເຮັດກະສກິາໍ ທີື່ ເຮັດໃຫັ້ມກີານທາໍລາຍປື່າໄມ ັ້ 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ຈຼຸດປະສງົ ຂອງແຜນ GAP: ຮບັປະກນັ ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ ແລະ ການເຂົັ້າເຖງິທີື່ ເທົື່ າທຽມກນັ ຂອງແມື່ຍງິ ເພ ື່ ອ ແລະ ໃຫັ້ໄດັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ ການສ ົື່ງເສມີ ການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ຕື່ອງໂສັ້ຄຼຸນຄື່າ

ແບບໃໝື່ 

10 2.1, 2.2 ເຊ ື່ອມໂຍງເອົາ 

ການປະເມນີ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ເຂົັ້າໃນທຼຸກໆ ການ

ວເິຄາະ ສາໍລບັ 

ທື່າແຮງ ການ

ຜະລິດກະສກິາໍ 

ແລະ ຕື່ອງໂສັ້

ຄຼຸນຄື່າໃໝື່. 

ການສ ກສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດັ້ທງັໝດົ 

ສາໍລບັ ການ

ພດັທະນາ ຕື່ອງ

ໂສັ້ຄຼຸນຄື່າ ແລະ 

ການຜະລິດກະສິ

ກາໍ ໃໝື່ ຄວນຈະ

ທບົທວນຄ ນ ຜນົ

ກະທບົທາງດັ້ານ

ການເຊ ື່ອມໂຍງ  

ເອົາບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ເຂົັ້າໃນ 

ການປະເມນີ ຕື່ອງ

ໂສັ້ຄຼຸນຄື່າ. 

ຕື່ອງໂສັ້ຄຼຸນຄື່າ 

ກະສກິາໍ ບໍື່ ຖ ກ

ປະເມນີ ຈາກ 

ມຼຸມມອງ ທາງ

ດັ້ານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ 

 

 

ເຄີື່ ງໄລຍະ: ການ

ປະເມນີຕື່ອງໂສັ້

ຄຼຸນຄື່າ ຂອງ 

ສນິຄັ້າກະສກິາໍ

ຕ ົັ້ນຕໍ ທີື່ ມຢີູື່ແລັ້ວ 

ແລະ ທີື່ ເປັນທາງ

ເລ ອກ 3 ຢື່າງ 

ລວມມ ີການທບົ

ທວນຄ ນ ຜນົ

ກະທບົ ທາງດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ຈາກ ການ

ປື່ຽນແປງທີື່

ຕັ້ອງການ (ການ

ປະເມນີ, ຄວາມຈາໍ

ເປັນ, ອຼຸປະສກັ, 

ທື່າແຮງ, ຈາໍນວນ

Y: 2 

(ເຄິື່ ງ

ໄລຍະ),4 

(ສຼຸດທັ້າຍ) 

ກມົປື່າໄມ ັ້, ພະແນກ

ກະສກິາໍ ແລະ 

ປື່າໄມ ັ້ແຂວງ, 

ຫັ້ອງການກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ເມ  ອງ, 

ແຜນງານ REDD+ 

Desk 

9,334 ບດົສ ກສາຕື່ອງໂສັ້

ຄຼຸນຄື່າ 3 ຢື່າງ 

ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນ  (ໜ ື່ ງ

ບດົ ສາໍລບັ ແຕື່ລະ

ແຂວງທີື່ ມ ີ

ໂຄງການ-ຍື່ອຍ), 

ແຕື່ລະບດົ ນາໍສະເ

ໜີ ຕື່ອງໂສັ້ຄຼຸນຄື່າ

ສນິຄັ້າທີື່ ກ ື່ຽວຂັ້ອງ 

3 ຢື່າງ  

 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ ທີື່

ໄດັ້ປະເມນີໄວັ້ 

ຈາກການປື່ຽນແປງ

ທີື່ ຕັ້ອງການ (ການ

ເຂົັ້າເຖງິ, 

ຄວາມຈາໍເປັນ, 

ອຼຸປະສກັ, ທື່າແຮງ, 

ຈາໍນວນວຽກ, ຜນົ

ປະໂຫຍດ).  

 

 

ວຽກ, ຜນົ

ປະໂຫຍດ) 

 

11  

2.1 

ພດັທະນາ ຄວາມ

ອາດສາມາດ ຂອງ

ແມ ື່ຍງິ ເພ ື່ ອໃຫັ້

ສາມາດຍອມຮບັ 

ຫ ກັການ

ປະຕບິດັນາໍໃຊັ້ທີື່

ດນິ ແບບຍ ນນານ 

ແລະ ດາໍເນນີການ

ຜະລິດ, ປຼຸງແຕື່ງ 

ຊື່ຽວຊານດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ທບົທວນຄ ນ ໝດົ

ທຼຸກອງົປະກອບ

ການຝ ກອບົຮມົ 

(ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນ, 

ການຮຽນການສອນ 

ແລະ ອ ື່ ນໆ) 

0 ອງົປະກອບການ

ຝ ກອບົຮມົ ທງັໝດົ 

ທີື່ ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນ 

ໂດຍແຜນງານ ຖ ກ

ທບົທວນ ໂດຍ 

ຊື່ຽວຊານ ດັ້ານ

ການປກົປັ້ອງ, 

ດັ້ານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແລະ ດັ້ານ

Y:2 MAF and PMU 

safeguard, 

gender and 

M&E specialist  

ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ 

ຊື່ຽວຊານ ດັ້ານການ

ປກົປັ້ອງ, ດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

 

11,200 

 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ແລະ ເຮັດການ

ຕະຫ າດ ແກື່ ຕື່ອງ

ໂສັ້ຄຼຸນຄື່າໃໝື່. 

ຊື່ຽວຊານ ດັ້ານ

ການປກົປັ້ອງ, 

ດັ້ານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແລະ ດັ້ານ

ການຕດິຕາມ ແລະ 

ກວດກາ ຂອງ

ຄະນະຄຼຸັ້ມຄອງ

ໂຄງການ ຝ ກ

ອບົຮມົ ໃຫັ້ແກື່ 

ພະນກັງານສງົເສມີ

ໝດົທຼຸກຄນົ ລວມ

ທງັ ຄຝູ ກ ກື່ຽວກບັ 

ວຽກງານສ ົື່ງເສມີ

ທີື່ ຄາໍນ ງເຖງິ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ແລະ ການລວມ

ເອົາສງັຄມົເຂົັ້າ

ຮື່ວມ. 

ການຕດິຕາມ ແລະ 

ປະເມນີຜນົ ຂອງ

ແຜນງານ ກື່ອນມ ີ

ການຈດັຕ ັັ້ງ

ປະຕບິດັ.  

  

ພະນກັງານສ ົື່ງເສມີ

ໝດົທຼຸກຄນົ ໄດັ້ຮບັ

ການຝ ກອບົຮມົ 

ກື່ຽວກບັ ຄວາມ

ເທົື່ າທຽມກນັ ທາງ

ເພດ ແລະ 

ການລວມເອົາ

ສງັຄມົເຂົັ້າຮື່ວມ 

ໂດຍ ຊື່ຽວຊານ 

ດັ້ານການປກົປັ້ອງ, 

ດັ້ານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ແລະ ດັ້ານ

ການຕດິຕາມ ແລະ 

ປະເມນີຜນົ ຂອງ

ແຜນງານ.  

ແລະ ດັ້ານການ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ ຂອງ

ຄະນະຄຼຸັ້ມຄອງ

ໂຄງການ  



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

12 2.2 ສະໜບັສະໜນູ 

ແມ ື່ຍງິພາຍໃນ

ທັ້ອງຖີື່ນ ສັ້າງ ທດັ

ສະຄວາມຮູັ້ດ ັ້ານ

ທຼຸລະກດິ ຢື່າງເປັນ

ຮບູປະທາໍ ເພ ື່ອ

ເພີື່ ມການເຂົັ້າຮື່ວມ

ຂອງ ເຂົາເຈົັ້າ ໃນ

ທຼຸລະກດິ ທີື່ ສະໜບັ

ສະໜນູ ການຄຼຸັ້ມ

ຄອງຈດັສນັທີື່ ດນິ 

ແບບຍ ນນານ. 

 

 

ຈາໍນວນ ຫ ກັສດູ

ການຝ ກອບົຮມົ  

ກື່ຽວກບັທກັສະ

ຄວາມຮູັ້ດ ັ້ານທຼຸລະ

ກດິ ທີື່ ຖ ກດາໍເນນີ

ການ 

 

0 

ດາໍເນນີ ຫ ກັສດູ

ການຝ ກອບົຮມົ  

ກື່ຽວກບັທກັສະ

ຄວາມຮູັ້ດ ັ້ານທຼຸລະ

ກດິ 28 ເທ ື່ ອ 

 

Y: 1-4 

GIZ/ ສະຫະພນັ

ແມ ື່ຍງິລາວ (ຂ ັັ້ນ

ເມ  ອງ) 

44,800 

100, 7 ບັ້ານ ຕໍື່  

ກຼຸື່ມບັ້ານ,  

28 ກຼຸື່ມບັ້ານ ໄດັ້

ຖ ກຝ ກ ຕໍື່ ປີ, 

1,600 ເອີໂຣ/ກຼຸື່ມ

ບັ້ານ 

ໝາກຜນົ 3: ການລງົມ  ປະຕບິດັ ເຮັດການຫ ຼຸດຜື່ອນສະພາບດນິຟັ້າອາກາດ ຜື່ານທາງປື່າໄມ ັ້ 

ຈຼຸດປະສງົ ຂອງແຜນ GAP: ແມ ື່ຍງິ ມສີື່ວນຮື່ວມ ຢື່າງຕ ັັ້ງໜັ້າ ແລະ ເທົື່ າທຽມກນັ ໃນຄະນະຄຼຸັ້ມຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ ແລະ ອື່າງໂຕງ  
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3.1 ສັ້າງຄວາມ

ເຂັັ້ມແຂງ ແກື່

ແມ ື່ຍງິ ໃຫັ້

ກາຍເປັນ 

ສະມາຊກິ ຂອງ 

ຄະນະຄຼຸັ້ມຄອງຈດັ

 ບດົແນະນາໍ ສາໍ

ລບັສັ້າງ ຄະນະຄຼຸັ້ມ

ຄອງຈດັສນັປື່າໄມ ັ້

ບັ້ານ ໃນລະດບັ

ທັ້ອງຖີື່ນ ກາໍນດົ

ມາດຖານ ຄວາມ

0 - ບໍື່ ມຄີວາມ

ຕັ້ອງການ ດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ທີື່ ພວົພນັກບັ 

ການສັ້າງຕ ັັ້ງ ຫ   

ດາໍເນນີງານ 

ບດົແນະນາໍ ຂອງ

ຄະນະຄຼຸັ້ມຄອງຈດັ

ສນັປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ ທີື່

ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນ ໂດຍ 

ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 

ໄດັ້ກາໍນດົ 

Y: 2 

 

ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້/ ກມົ

ປື່າໄມ ັ້ 

2,000 1x ກອງປະຊຼຸມ 

ເພ ື່ ອລາຍງານ ຂໍັ້

ມນູ ນກັຂຽນ ບດົ

ແນະນາໍ 

 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ສນັປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ 

ແລະ 

ການຈດັຕ ັັ້ງອ ື່ ນໆ 

ທີື່ ທາໍການຕດັສນິ

ໃຈກື່ຽວກບັປື່າໄມ ັ້ 

ໃນລະດບັທັ້ອງຖີື່ນ. 

ຕັ້ອງການ ທີື່

ສາມາດເຂົາເຖງິໄດັ້ 

ສາໍລບັ ແມ ື່ຍງິ 

ແລະ ຄນົທຼຸກຍາກ 

ແລະ ໂກຕັ້າ ຢື່າງ

ໜັ້ອຍໃຫັ້ມ ີ

ສະມາຊກິທີື່ ເປັນ

ເພດຍງິກວມ 

30% ຕໍື່  ຄະນະ. 

ຂອງ ຄະນະຄຼຸັ້ມ

ຄອງຈດັສນັ

ປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ 

ມາດຕະຖານ ການ

ເຂົັ້າເຖງິ ສາໍລບັ

ແມ ື່ຍງິ, ໂດຍມໂີກ

ຕັ້າ ຢື່າງໜັ້ອຍ ໃຫັ້

ມສີະມາຊກິ ຂອງ

ຄະນະທີື່ ເປັນເພດ

ຍງິກວມ 30%. 

 

 

14 3.1 ເປີເຊັນ (%) ຂອງ

ຄະນະຄຼຸັ້ມຄອງຈດັ

ສນັປື່າໄມ ັ້ ທີື່

ປະກອບດັ້ວຍ 

ຢື່າງໜັ້ອຍມແີມ ື່ຍງິ

ກວມ 30%. 

 

0 65% ຂອງ 

ຄະນະຄຼຸັ້ມຄອງຈດັ

ສນັປື່າໄມ ັ້ບັ້ານ ທີື່

ຖ ກສະໜບັສະໜນູ 

ໂດຍ ຫ   ຖ ກດ ງໃຫັ້

ເຂົັ້າຮື່ວມ ກບັ 

ໂຄງການ-ຍື່ອຍ 

ປະກອບດັ້ວຍ 

ແມ ື່ຍງິ ຢື່າງໜັ້ອຍ 

30% 

 

Y: 4 

  

- 

ລວມຢູື່ໃນ 

ງບົປະມານ ຂອງ

ກດິຈະກາໍ 1.7 

ແລະ ໝາກຜນົ 4 

 

15 3.2 ຮບັປະກນັວື່າ ການ

ປ ກສາຫາລ  ຢູື່ຂ ັັ້ນ

ເປີເຊັນ ຂອງ 

ສະມາຊກິຊຼຸມຊນົ 

- 70% ຂອງແມ ື່ຍງິ 

ທີື່ ມາຈາກ ບນັດາ

Y: 4 ກະຊວງອຼຸດສະຫາ

ກາໍ ແລະ ການຄັ້າ 

3,000 

 

ການສາໍຫ ວດ 



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ບັ້ານ ກື່ຽວກບັ 

ການລງົທ ນທີື່ ມ ີ

ທາງແຮງ ຂອງ

ພາກເອກະຊນົ ຢູື່

ໃນການເຮັດກະສິ

ກາໍ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ 

ແບບປະສມົ

ປະສານ ທີື່ ອາໃສ

ຊຼຸມຊນົ ເຮັດໃຫັ້

ຊາວບັ້ານໝດົທຼຸກ

ຄນົ ສາມາດເຂົັ້າ

ຮື່ວມ ຢື່າງເທົື່ າ

ທຽມກນັ ໃນການ

ຕດັສນິໃຈກື່ຽວກບັ

ການລງົທ ນ

ດ ັື່ງກື່າວ. 

ທີື່ ເປັນເປົັ້າໝາຍ 

(ທີື່ ບໍື່ ແຍກເພດ) ຜູັ້

ທີື່ ກ ື່າວວື່າ ເຂົາເຈົັ້າ

ຮູັ້ສ ກວື່າຕນົເອງ

ຖ ກລວມ ຢື່າງຕ ັັ້ງ

ໜັ້າ ເຂົັ້າໃນ 

ຂະບວນການ

ຕດັສນິໃຈ ກື່ຽວກບັ

ການລງົທ ນ  

 

ຊຼຸມຊນົທີື່ ເຂົັ້າຮື່ວມ 

ກື່າວວື່າ ເຂົາເຈົັ້າ

ຮູັ້ສ ກວື່າຕນົເອງ

ຖ ກລວມ ຢື່າງຕ ັັ້ງ

ໜັ້າ ເຂົັ້າໃນ 

ຂະບວນການ

ຕດັສນິໃຈ ກື່ຽວກບັ 

ການລງົທ ນ 

 

ທີື່ ໄດັ້ຮບັການສະໜບັ

ສະໜນູ ໂດຍ 

ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ 

FAO 

 

ໝາກຜນົ 4: ການຄຼຸັ້ມຄອງແຜນງານ, ພາລະຜກູພນັ, ການປະສານງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

ຈຼຸດປະສງົ ຂອງແຜນ GAP: ຮບັປະກນັ ໃຫັ້ມລີະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ທີື່ ຄາໍນ ງ ແລະ ຕອບສະໜອງທາງດັ້ານບດົບາດຍງິຊາຍ 

16 ທງັໝດົ (ທົື່ວທຼຸກຂະແໜ

ງການ) 

ເກບັກາໍ ແລະ 

ວເິຄາະ ຂໍັ້ມນູໂຕ

ເລກທີື່ ແຍກ-ເພດ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ 

ແຜນ GAP ຖ ກ

ເຊ ື່ອມໂຍງຢື່າງ

- ບດົລາຍງານປະຈາໍ

ປີ, ບດົລາຍງານ

ເຄີື່ ງໄລຍະ, ແລະ 

Y: 1-4 ກະຊວງກະສກິາໍ 

ແລະ ປື່າໄມ ັ້, ການ

- ລວມຢູື່ໃນ 

ງບົປະມານຂອງ



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ທີື່ ຖ ກນາໍໃຊັ້ ສາໍລບັ 

ຊີັ້ນາໍ ແລະ 

ກວດແກັ້ ມາດ

ຕະການ ທີື່ ເລັງໃສື່ 

ເພ ື່ ອເຮັດໃຫັ້ຄູື່ຮ ື່ວມ

ງານທງັໝດົ ຄາໍ

ນ ງເຖງິ ຄວາມເທົື່ າ

ທຽມກນັທາງເພດ 

ແລະ ການລວມ

ເອົາບດົບາດຍງິ

ຊາຍ ຢື່າງມ ີ

ປະສດິທິພາບ. 

ເຕັມທີື່  ເຂົັ້າໃນ

ລະບບົ ການ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ ແລະ ຖ ກ

ທບົທວນຄ ນ ຢື່າງ

ເປັນປກົກະຕ.ິ  

 

ບດົລາຍງານ

ສະບບັສຼຸດທັ້າຍ 

ທງັໝດົນີັ້ ປະກອບ

ດັ້ວຍ ພາກທີື່ ເວົັ້າ

ເຖງິບດົບາດຍງິ

ຊາຍ. 

 

ຄຼຸັ້ມຄອງ ກອງທ ນ 

REDD+ 

 

ກດິຈະກາໍ 1.7 

ແລະ ໝາກຜນົ 4 

 

 

17 ທງັໝດົ/ທົື່ວທຼຸກຂະແໜງການ ສ ົື່ງເສມີດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ຂອງໝດົທຼຸກກດິຈະ

ກາໍ ຜື່ານທາງ 

ການປກູຈດິສາໍນ ກ 

ແລະ ການ

ໂຄສະນາ ທີື່ ເປັນ

ເປົັ້າໝາຍ ແລະ 

ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນ

ການສ ື່ສານໃຫຍືໆ່  

ລວມທງັ ການ

ໂຄສະນາປກູຈດິ

ສາໍນ ກ ຖ ກທບົ

ທວນ ໂດຍ ຊຽວ

ຊານດັ້ານການປກົ

ປັ້ອງ, ດັ້ານ

ບດົບາດຍງິຊາຍ, 

- ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນ

ການສ ື່ສານໃຫຍືໆ່  

ທງັໝດົ ລວມທງັ 

ການໂຄສະນາປກູ

ຈດິສາໍນ ກ ຖ ກທບົ

ທວນ ແລະ 

ຮບັຮອງ ໂດຍ 

ຊຽວຊານດັ້ານການ

ປກົປັ້ອງ, ດັ້ານ

Y: 1-4 ການຄຼຸັ້ມຄອງກອງ

ທ ນ REDD+, ຊ ື່ ງ

ໄດັ້ຮບັການສະໜບັ

ສະໜນູ ຈາກ ຄູື່

ຮ ື່ວມຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ 

12,000 ທບົທວນຄ ນ ແລະ 

ປບັປຼຸງ, ຖັ້າ

ຫາກຈາໍເປັນ, 

ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນ 

ແລະ ການປິນຄ ນໃ

ໝື່ທງັໝດົ ທີື່ ີມຢີູື່; 

ແກັ້ໃຂ ກື່ຽວກບັ 

ວດັຖຼຸອຼຸປະກອນ

ການສ ື່ສານໃໝື່ທງັ



 

 

ລ/ດ.  ກດິຈະກາໍ/ໝາກຜນົ ມາດຕະການ ແລະ 

ການລງົມ  ປະຕບິດັ 

ຕວົຊີັ້ວດັ ຂອງ

ແຜນ GAP  

ເສັັ້ນທຽບຖານ ຄາດໝາຍ ໄລຍະ

ເວລາ (ປີ)

ຂອງ

ໂຄງການ-

ຍື່ອຍ 

(ໄລຍະທີ 

I) 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ງບົປະມານ 

(ເອີໂຣ) 

ຄາໍຄດິເຫັນ 

ຄາໍນ ງເຖງິ

ວດັທະນາທາໍ. 

 

ດັ້ານການຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ຂອງແຜນງານ. 

 

ບດົບາດຍງິຊາຍ, 

ດັ້ານການຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ຂອງແຜນງານ. 

ໝດົທີື່ ຖ ກສັ້າງຂ ັ້ນ 

(ກອງປະຊຼຸມ, ການ

ຕພີິມ: €3000 /

ປີ) 

ງບົປະມານທງັໝດົ ສາໍລບັ ແຜນປະຕບິດັງານບດົບາດຍງິຊາຍ (ທີື່ ລວມມ ີໝດົທຼຸກມາດຕະການ ຢູື່ພາຍໃນ ກດິຈະກາໍ 1.7´s ຂອງ ງບົປະມານ ແຜນປະຕບິດັງານ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ) 

122,500  

 

 



 

 

 

ແຜນປະຕິບດັງານບດົບາດຍງິຊາຍ: ການຕິດຕາມ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ 

ການລາຍງານ 

ຊື່ຽວຊານໄລຍະຍາວ ດັ້ານການປກົປັ້ອງ, ດັ້ານບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ດັ້ານການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ແລະ ຊື່ຽວຊານພາຍໃນ ຜູັ້ທີື່ ຈະສະໜບັສະໜນູ ຊື່ຽວຊານ ດັ້ານການປກົປັ້ອງ, ດັ້ານບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ດັ້ານ

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ຈະຖ ກປະກອບເຂົັ້າຢູື່ໃນ ຄະນະຄຼຸັ້ມຄອງໂຄງການຂ ັັ້ນສນູກາງ. ເຂົາເຈົັ້າ ຈະ

ຄວບຄຼຸມ, ຊີັ້ນາໍ ແລະ ປະສານງານ ກື່ຽວກບັ ມາດຕະການ ທີື່ ກ ື່ຽວຂັ້ອງກບັບດົບາດຍງິຊາຍ ຢູື່ພາຍໃນແຜນງານ 

ພັ້ອມທງັ ຮບັປະກນັ ການຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ GAP ແລະ ESMP ທີື່ ປະສບົຜນົສາໍເລັດ. ເຂົາເຈົັ້າ ຈະຮ ັບັຜິດຊອບ 

ຕໍື່  ການຕດິຕາມ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການລາຍງານ ແກື່ GAP.  

 

ສາໍລບັ ການເນັັ້ນໜກັໃສື່ ບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຈະລວມ (ໃນບນັດາ

ຜູັ້ອ ື່ ນໆ): 

• ປະສານສມົທບົ ກບັ ຜູັ້ມສີື່ວນກື່ຽວຂັ້ອງທງັໝດົ ກບັ ແຜນງານ 

• ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຕໍື່  ການຊີັ້ນາໍ ການສ ື່ ສານພາຍໃນແຜນງານ ແລະ ການດ ງເອົາ ຜູັ້ມສີື່ວນກື່ຽວຂັ້ອງເຂົັ້າ

ຮື່ວມ ກື່ຽວກບັຫວົຂໍັ້ ທີື່ ກ ື່ຽວຂັ້ອງກບັ ບດົບາດຍງິຊາຍ 

• ການປບັປຼຸງ ເອກະສານແຜນງານ/ ສ ື່ ຕພິີມ/ ບດົແນະນາໍ/ ນະໂຍບາຍ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັ ການລວມເອົາ

ບດົບາດຍງິຊາຍເຂົັ້າມາ ຢື່າງມປີະສດິທິພາບ ແລະ ຂໍັ້ມນູດ ັື່ງກ ື່າວ ແມ ື່ນເປັນຂໍັ້ມນູ ທີື່ ຄາໍນ ງເຖງິບດົບາດຍງິ

ຊາຍ 

• ການຮື່ວມມ ກນັ ຢື່າງໃກັ້ຊດິ ກບັ ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ ແລະ ແນວລາວສັ້າງຊາດ ກື່ຽວກບັ ຫວົຂໍັ້ ທີື່

ກ ື່ຽວຂັ້ອງກບັ ບດົບາດຍງິຊາຍ, ທີື່ ສັ້າງຂ ັ້ນ ບນົຫ ກັການປະຕບິດັ ທີື່ ດທີີື່ ສຼຸດ 

• ກາໍນດົ ອງົການຈດັຕ ັັ້ງສງັຄມົ ພາຍໃນທັ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຂ ັັ້ນແຂວງ ແລະ ກຼຸື່ມ ຂອງແມ ື່ຍງິ ສາໍລບັ ການ

ປະສານສມົທບົ ກື່ຽວກບັ ການເຂົັ້າຫາຊຼຸມຊນົ, ການເຜີຍແຜື່ຂໍັ້ມນູ ແລະ ກດິຈະກາໍອ ື່ ນໆ ຂອງແຜນງານ 

• ການເຜີຍແຜື່ ຂໍັ້ມນູກ ື່ຽວກບັ ກນົໄກການຮັ້ອງທຼຸກ ແກື່ ຄູື່ຮ ື່ວມແຜນງານ, ຊຼຸມຊນົທັ້ອງຖິື່ນ, ອງົການຈດັຕ ັັ້ງ

ສງັຄມົ, ແລະ ອ ື່ ນໆ  

• ຊີັ້ນາໍ (ການຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ, ການຕດິຕາມ, ແລະ ການລາຍງານ) ແຜນປະຕິບດັງານບດົບາດຍງິຊາຍ 

ຕດິຕາມ ຄວາມຄ ບໜັ້າ ຂອງແຜນງານ ຊ ື່ ງລວມມ ີການບນັລຼຸ ESMP ແລະ ຄາດໝາຍ ຂອງແຜນປະຕບິດັ

ງານບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຮບັປະກນັ ການຄຼຸັ້ມຄອງ ທີື່ ສາມາດປບັໂຕໄດັ້ (ຕາມຄວາມຕັ້ອງການ). 

 


