
6 
muaeue~in veg~ea veg&ao 

u~iu tsnea veg~feta tsneu aeuegos 

au0au~alanuiaoutbutte 
unsoutasazrocg0use~a-99 

nwnulavuvv: lapu#pour&uaeunusa.nay haramyuayo 
me~0-ye 
noon1las: 3gnu~iomuue Du~ueeyhie nu: 
bu#0aauauDalanu: .Du 2021. 
bu~;u~au1ul0vii0:............4........... 2021 
fuuo-nonmlao ~gnu~aau tat e: 3mu~iocnuu:Du~pee 
tfleJmu nt.111 5�11: . 



• uoluho#ulubsu 
an~lam: CBI- LENS2 - 019 

&on: lap#your~ueunusou.neyeem ycryosedn-ye wcunnei 
m ash5 eogeon 
8/tam: vaemouago reo-ye1, Dey, Deyeytso, a808eon 

8ale~~: neunearemo cae over'iu, wanneimh czz ti agog5eon. 
2outlaw ce Ezuah ten «ze &co: 

u ca"1 vetmum, le$u: 020 22342099, Bu: nhsengvong@hotmail.com 

buck Lu#Luu. 23/2/2018 

«5# 2302/02018 

]as5u# 23/202018 

]as5 1402021 

! 69(1 31/12/2020 

I sen 30J6/2021 

I s9C1 30J6/2021 

#no1fW&hew layueu: 25 
fuuuuty~ode1bin: 539,660 $ 

jueuuoyl0Dia8tun 0ea2: 539,660 $ 

au#uoyly~a: 539,660 $ 

en/yo~efu: (bu/j la): 0 

lout eso~y'uiuvikcondie: (mu E 8 1 my~en zuf') 
[]#yet ?tams.i 0a.2 

fl±+Rt&be aueh~un, 'fey: 
........................................................ ·•·•··················· 



Il. Gunia&uebalaubsu 

2.1. tau#eslanisu tax am~ui~a2sad 
" .. nun. 

0ue#slanu aou@us~o it1ad con~ 0au0 
9 Rast~ups1land9u ~uanu 

1denueoaruno 
9ave# 

nu e~0law taus (3,60) i 
fiche~in unudu Zuu#aye~~n fuseosoyhueel 
e azoo a0go uruyaoueouuo {lhare:in uney 
av-ye ae de sou cae sou8vEuso ae De lau 
~u@am~hut ee meweion unuDn&u&.urn, mu 
& ~@'uen 0 those~naaanu~os Ga nu0au 
me0yo 10b b mu iiomeuwuup8onuhueeygu& Zunudu 
ee1lanu nouuoee ywe~in dlease m aloe'e 

on &uta cze Due~o6rue .&/31 
I&u~du.DR: 

1. muse2uhe10 mu.uoeyarmy 8 
ueioi rwdu METT e~nu tdcd 
mun~us.u lou.iv0nenf.uut' Dn 
ti ae due~.ufutu no8 
roe eeyDe, sec sax fut'um 
ue METT turu8bu5o ?uxi 
e0, i&~os/nu.Dn~us.u sae t 

• 2018 D 21 
0au ce sen/02020 D 390AL ti 
b+Dru.une you.De+8eun 

2. nzaunouueoauno eeyin tune 
ow mouzu6n.2018 D8% «aebh 
muon?530«./123% «rue~a0san 
tu22020 2 29% cut~eunuuer. 
Jue ue~~out.uneyeeyou ee) - . _,. intra rsnr it 

3. won ze au cu6Geo~u 
ca vu bomh eeyes& 10n 
dvueej\nut~uJune ju nu 
iiova@amu~hut Quyen8none 
Ze~ueuneubhuon~in. 



4. in'~as~unwnoamaoenbui. 
ueioiu denudune aremo .D 
ueB8NL. 

s. tito sax usey~ a#old.unej 
teemyouamygn yen-ye 2021 
2025.nfuut. e~uani 1318/.0, 
Lune op5 5518 3 I 2021. 

6. um~i'lechemo tsunous. 
nouurd{unouin~uee ~ur:tune 
boH-lie blaudunu loge~oats, 
nine#fin uowes1tn. 

7.0wiioe1u@annu~hueeg.u& 
muo~uacumowinotd~uh: 
t'ale~~nu@oouu 
iioug.us (CEF) Dcuviione~ 
ae dueujune yhue:1in&oei h 
Luo 10udvwee)l {our 
hyi 1.026.806.000fu ix~a. te 
inum~~usu sae nee&~lo, fut, neyuDn~nsna~yon~eu htd 
nonmNaeu gn mu:i ~hudi 
elate aw,38eune (f~Lug1o 

So sax mjula, n #oui 
mo~e I~omuumu iodiye~~nccnu 
fa «meeycad de finu'Dbufa 
emtdbhu tuuau8on td. 

8. uouaeaon Zumaya~non 
mu dune yere mph~ guene1Lu'& 
omunseuu, he gue nee8, he; 
9Adie nu, woe e Son aneue cae 
2chive yuue iwnae, be.unoam de 
~ha~in~ ce ~hi ywounou 
soon inn aye tnonn e 
@ho nu~fhutuou ace t~uuta 
curs80 Sfu. 

+stud$usu@e!en ta 



2.2. Ste~tun zslam~sv tax a:au@in. 

Gut~ujnes@an» 
69t 

> 0o85a0t&bu1. 
cueeyfe~ 
zenyo Inn 
oe,ahou.de,p6.D 
ue~a~uu'nut. 
0eaeoouprDr 
ye) (A.uue #0). 

o33a~ujn it»at 
guessltnubu 

- to85of aura~uaumow8totd e 
Zumoau de nue. METT the±mL Lu 
tue znEuutu nee&'uaeypu. nor 
robe ee.De) aae fut/d&ou nu 
taun8{#uotie0, in&as3n 
mnSu&.u «e tanoutulau8t 
orue.Dunk.usu0 2018 D 6 eu ue 
St 250au, 02019 
vex.Dut 33 «a 0 2020-2021 v:Dul 38 

oesuu iu tdmud.uoeyam)you.Dea 
deu 2y6n?hoes.uudub'ucfudew8l 
tat 
1. mmoomaoccou aae mu~u'fomu d 
ue~.u~utu 'uolnWonamwt'De), Ung, 
una e td~nonsout unnoam 
aoceco, nu~uo-zeuo aae te@bane 
in~ea mwauyufomo uoueiuu tnonm 
iuie.Zn unuoou~o~vs us) #ou 
it~ue~~n &bu #nan~uSu «ze Zita.& 
~u: nunsosouq 'Liu ceoen,tin2 eu to 
, in~cu&tu «ze /aesino:you 9nu5. 
(~tack ae neioyeencioado) 
2. be: uwt2mu laze, Dnuhialu 
«eoo hen)yr.ucu8, tel«u wot 
8 u, bu~eu 500 u as inmnu 200 din ad 
~yule ennorfyecameo ae 
us~u inorieuyyhi#sea'uluren 
amubwegkuto qu~yr nuutiu Jara: 
b. 
3. ~elye~ntauedu int 
tea~nmwueiw mual Tue pb 
iutsyutooeo uoeyaero aye 
ya~o-ye souiu80nafuutb td# 

too~vi~a r0 
~a~&du din 

~la 

eye@du#states s 



> to8ob&u2: oaf 
me~unouaunoee 
we~inyw~u~ogeu 
us) a-UR(o.uh 
tu~nu). to,a ~ubu 
3.eelmmuee) aa. 

au,ne yaremoucrin 50 (2021-2025) # 
din fut.b Busey&do «rt&awe 
nay/ioae'ludo wee1lay. (unto 
tot'Dazi 8hunereliureoyuc.in et alet 
~amuxudue) 2021-2025). 
4. be gu#whet~/~nu tho 0 
zeoy tduenouo'nu.une) 0nbn&nae 
&u:one Di#ovso.ueeyg.u& Zuma 
ye~~non, #yeuyumud.uney. sounoa 
mano 26 node 31.837 n, o.ufa 
du, ~nnew, oauit&En e vtbacvuD 
osout 10 ca ouiiooet 10 
bu. cit'ueu:juneyu' dle lalye&e 8 
Dur cue#eepu.unease ae 5?&8 
Kuo,Due~a~nu. 
zcunouueoauoeeyeiny tuney 
a:oy Ezpu2018 Dao?5 8% ~Luy 
vet 11%, 02019u05?5 15%, ~uyue 
St 19% e 02020 «uuon5 23% ~uyu: 
Du8 2020-2021 it 29% cit~due.Su 
eey.uua.bu uuni0, 29% be~n mu. 
neye:my {Debunuuesnyu, we~in 
dun~n~us.u, uef ~ooutune yere0yo 
cuneufioow, inion#au 50 e Dn 
uguDnaom~us ion, ve eeyzz~, 8. 

ca: sou sax nut.uneya0you2uG 
Eu zuuna&a ti~uzurruumoonwaceinon~ 
1. hen vs au-v Der:in#our 20 
um~n~usu~e~roe unu~une y 
moo a in 1rinord auunojuen 
0outu#hid bout: nui&tusa 
ans. Smart c8'unumnoon ana to. 
2. Deeomuueuyu zeuEuti aeon Cw, 
Dey, ago sat gun Dae~unwauyue i 
~eu, u:ion sae vhw 'u:~i~nurru.D 
at aeuJUua eemuauuoy.Du~nneli, 
rDnbp as mursoo~ufor 
eorde. 
3. Dneufioau, zuymuri dent.unej 
0nbn~nawe:ao sae #auto, auk 



o~yn'unuue~~naeuyunone, mucSuned 
byeeure ii'in opoi'&.aemu~nae 
Bu&u ddneh~a. 
4. hens us au-uh #xdoncnutune 5 
Deegoau:wee;lo e t~usey~ 
nf.uo be5o(ah'talye~au) .ae 
Bene:usu mu ue hue0 ee;lop ti 
buneural ye~~ah5 byit~no.uou 
a: bite~.pea fuusumueeyno 
60um8u. 
5.Dn'ale~n owe1tn «1 
mu#al&uueo. De), & louses2nu& 
0Zion sunnedmh sae vt opu 
kt ~uDnnef 
6. unbuneue~~n meweeeney 
me mo Dea, Den, uue~~adebut 
a8attn0nae? sae Dnlaneyleg.uDn 
? u:hon, vehw soutupsou ±uoef 
Ge fu hDnned 



s&dz.~us 
o~nee] 
nule tea, onuL 
ae soum8r 
bey(gun01,20%) 
'bus/?soon 
&uujno tau:# 
@uneoneu~as, 
nm~nan nnar 
mufo (z~.u) 

ea&a.cd~.taos 
to: #nub6¢? 
a:~aauele u- 

:iinlomu ze sou~robe tum 
Dn&vs.um~inga laud at dsoutunny 
oave~nan Zuiobe 
1.«#sou~nSu&utau#iu~~+ Rulo#: 
-mutune ye tau,~ule-mu/ju,no&-a 
f(nu@&tu.Dau) 
- munoam hiaeuue.Dul ae nu 
vein 6?en cat vhw 
- nuDaly 1/. 
- Dn&u&unue.DMETT Dee0)Bf.0a 
h 
-2n&us.umuin'&SMAR Tb'tunnoomao 
Co 
-0n&uSunn lose2otin3a#fin tie.up1u2 
t, 
- 2n~u&unwoyuioeeg.pk (CEF) 
- mu~au sae ueoyuiioe 33am 
udemueeytn alaufut 
-0nu&um~&a:Du~am see.Du~u&um 
la net(ProMis )fucnumu caemurunu a 
t 
2. nu0are uenatanu~as fio: 
- nofumu.uneyare:mo, in~nnnunonm 
aomeou,nutu&foeu aouti nuiicoeu gu~ uxenoeee 
- uauunuiioueng.pE ~'tu0her:my e 
nu.D#odoueogu& um.the yiio aUu 
ex~nth.uree~uvumhygn me-du, aeo 
ioy c ere: mouahyan win@ (5iaboeu) 
aog~ug. 

d2eel udo0n&u&. ze iicase 
zneaanou~os au'l ~uiuu:loon lau 
fnnudo.un~us.utauzuurh yin 
139, DJ30 iy~vourf 22%, nmom 
who&thin 20% ciudu.Dodo/{ 
~euaEy-go leyyuau tbuam.umom»u 

- ~uBo't tze beu~ween youaygore:Do-p 
e) 10 Lue&ate.ulhutee15in toe 
die.uni ilyyeRaeu~.Shuyuhut, j3anuwbhu 



uh 10 «0ev0 Q lootiweuoumuoso.eeyg.u&L (CEF) 
eulutes1,in ae td~a#uexy tn ace&dz:mvey1 10C» 
e tie.u0clue dvuu eelm ou juueuya 
~oauuSuu vu) 1.026.806.000fu muchoemeeyeC 
3au~hut(aeuse buneunu.peu-Bu. a.in@uauumuueurj#a 
mueyo0atauem &, chouumeuine#la mu, vi 
2.1ee) 0ma). seyDe tax seam~r eeey.bey& 

ou. ru~uvuelun.2 9330eufo, inoufu.D 
6.0475, a~) 2.956 #acruac~om5. 

» to5ab~u4a. 
- u~uho. 10 Ct2kn+ounu 0eueuuemud.une 

neyu.lioeeau8a arhypee.ueemutune) ney~uiinee 3Se 
mu~up~wee nwbug~u~ «ae Dc.Dyke5.uquo 40% 
Da.~Dy#6du 40% eeyen 

5onmonerous:rohum+hwvb oio0bu5.{ h 
~wheesypouaye~o- ty:~meen~ 2iu ununonmaoaaa 
yeye nu aeoyou 
eeysneLiao2 1. 0e ·- ' 15 lw3112l # 
~ugt~umuin goo~out.ut 11,000sn Den~Wu.uyLb' 
goo nonm bu.Due#unu sate by'utcunu.on~u.u. 

re 2. {u0~at 24l #vonode8outut 
30,62685 
3. 0~euwt 255 iron#iooutut 31,8378n 
cu ti8 tiuoononmaaeo 082 
a: 83 «~uatfuooaw~hot5 fie~iuu 
mu ldnuon~u&. SMART wt e tu 
ioetezanecan vu~osu tze be1nr8?% 
{i ale~Coolin8onee juju. 

» no~o~usu6.eo memo tee8i49.030 sn T 
~uv'cheesy t ~neuzucueey &nnuue.Dueey 
ado-ye ~sin #ufut.b tel&5+ aumanoee 
mu#Luxe L'tu 0Rt' Dorie uureof8'{nueeouu 
vs~ufjnueSu ~we'la «zz esouusu8neSfduszyacm 

~ndee y ~quea tu#8DmuSuucg 
seam'tcluR: 
-de800nit.u02010-2015= 77.305,68sn 
(51,62%) 
-fe60ntf.02016-2020= 85.098,48. 
(56,82%) 



Zu&aenmu~ntdy.peey t "" iuud.oe yveremouahygoyeen-ye t 
ca#uea~not munae~oun ca fool 
# &8 tdueumuw ti leuutnnureuse 
yup~ula LENS2. 

o5a8u7. - u~&uAo {aue 30 no0m~uh26 » 
bub~.u~but.' e awwl yin.D 237 a±Dh haefleegzuer~ct mud'ufeyeey2 19 5a, mu~ineu eo' noail lauiumu 
eeyes&uD 22 30, mu#iykxeocimuea an co, BOU)Lu 6 30, mu#f~uiioeeye#u 2 10 30, iu tee 0o a/AU-UR 
fury e indeciaD 23 30, ~use ysot (ze~.u) 
#au D 30 30, nxa ts ze soson~in 
D 490, ueoDeio D 2 aeD, #gen 
#o ze ~uiiutic5 D 22 , u tu a'cu 
D14 3, iunet#cf& D 8a, 
~ufucdtuecmoyin.u 1 a, ~neut.b&a 
Boao 2630 ca: iuzuaonaio 5pa. 

ciutbr. {D61 «ze 62 tu~hum tune.u 
8.2loves me #ooh a.iutyuihiuhzeSri 
be~gu beunloeeZloaaeuynuby 
huh0ct, sea083 ai the&cb tone.uh 
#aotaa be~uunonmaaneto ts 

±etafunureenuere-moo1~.upon, 
nwlaze:Doze uufiomu ce na#fin 
{tg.pf toy/ocf] 

> hos00bu8: au - wt~uor I5iuhe uurig 'urea 
o#nut.uney eeooudee.uwenout#nu.une150 ee] 
aeon)y1uh)ygo2w- the:mo cae tanerg.u: 2l soufuiuu 
u 2021-2025et 8o gnnfiu, nus, nee& weunne' 
fin#usey~ cat th' «ea801, exam»ht~, neon 

0, ee aoy[nil, eum#a, eeyiooe 
&uewn, una, ung, aeon:diua~~ die UL 
Dey ca: mveyso, ~umayu 8but/1y85 
mubueeyg.p& ueeyou or'unuts 
ae Dn av curio#u.uneyaeoo ah)ygo 
a:Do-0ye) 2021-2025, 3u8 25/02/2020 
lounulyour8~um sax aonouiacin 
mew?ee yunob'u.de.nut/yu 



Del t&'#audune toe aneuegui 
aLJud.one yo 50 (2021-2025) e Sue) 
Sn~heft (aea aE .De)) 5u8 
23/09/2020 &eyg. 2/ {we Cuc.ltd 
muusee1yin nfuuht. are~uani 1318/0.2, 
Lene po% 518 3 2021. 

2.3. dud~ubsu es\a~so ta azu~in. 
#um Zu~ueu ?~a ubase~lap~nee.ii as seneui'a 

~u~sues @on~tu~su i~at oa@sue 
landau last~rues1lands ~ualdtuut 

ubsu di Ha 
&sou~nSu&.u iineyju0nbn5na one.u 

1.Leinyutune ah ti6ioE: 
la RU-U' th 1. mud.uneyo lay, uu&-mu'ju, mo 
6o0n' nus rotu { 0# hes.u 2l4. 
nay:R~alp 2. munonm sae fioruueu laud6o.u 255. 

3. me~suDo lam cd&ou 1/ 
d~so.uydaD 175, DJ 65 &~hunucs.u8a 

nouuua Zich~yuemu uoeyere)you.de 
0lye-8~a lay5 &uLindo.usu8ot5. 

1.2.50\&uo5tau: delouxb use fnhiuuud.unee)yo 
m; we~in ta) 10 0unoamaoxoeene.une nee0yo1 
as iin De 6u. dun.DnGu&.u 5/0. 
I&unu2nSu 6uon 1. 2n&u&unuduneyaremo aae mid l 
Ju.pne 0Jo1bu ans.u SMART th'tumuuneyare, non 
lunar, mu manneo8fut achooue., De105 2 
faxeaa.au, eooo yiu 2. Dnieuuwaygo iaeotyZu 1 sou 4~ 
oan, moat''d 3. ~10as5u//iob ia2nuit4 3MART 
6Gut', mun8GPS tumnunonomaaeco hey'n, t90131901 1 
ax muuxcui DJ&so.urn aeoyeon 23f, «~@ 7 cae 

&sou naeoypay:arjun2me 5 zar+ 28 
iu, ci 7Ru 
4. us a0n? 15 ho.u 75, DJ 1fu. 
(oueeeo)3eotwhn 5# D 395, DJ 8 
u) aaE HG~nu/ &unwDn5us.u 
of'uuroyu# a: oauud.pneyemyo tze 5 



(c8'voyummon maones cae mt,u't& 
fiorwuceouare mo 2ubu~. 

1.3.3u\&uoRalu: :tinua), .e unDni~u {uzo 
m. inuaeo, De ad unaiin ~unending yosunfupt a 
t~um~n~unun tt 2l 8e~unwariymo5du D,ch~ou5 
a#in, nulnae f ae a0n&us.u@hie)prune2', 0/Dey 

a0 aeon «e &a/o~ D id&o 19 tu 
DJ 6 mu. aouDd&o.u 24 5, 6 u no181 .25%. 

cunun&u&.ursa furut.uoeuaeeo 
bu a neoneut~osnnuDn&&.uuayu'& 
dtnu lye~Cato i02niu6&nnareouurd;u: 
nu~crux~vu, muoau, Eure at uvu 
3mla: (A2., tusac, mu@urn, nu 
meaeel e Bu.) 

1.4.3u\&uoabaue fin co, De DnSu513/ 
n: rein aeon, cDe) 1. fut DnSu&. CEF {fie±Lin hie much 
nu 16~ t~unu mayo aae &ouu)yo5 .2/5 
n 380a 018 2 80neut.In~u&.u/unwonaaubet&8 
ae soon fug.usu ? sae ob Dey ea8eo 1 sou& 
(PLUP & CEF) sou yin 485u, D 13. 

&a uyutune yere:myou ae out~in 
twos pnmunun&uS.bu uni~bonuiia 
me.uk ~ummu aen~udeweelm 
mu, um~uuaoneno-i.u, 'um.unoue 
mweego~ ~aeno nu~uioeeyy, muin 
thine/iioeu~nu, musolute:1tine 
ii, mu.ueu juneyuiinee~ ace muamugnry 
saonuuate tu/uindo.um omo. 

1.5.But&uoRa taut :tin ao, De) IDn&uE l . m. Ue~jet~u 1. a2hn6u&.u, Se&tie.p5/ 10 bbauu 
nwZn&usu 5e@u eelmymut2 loo8it&p~nae~inuneea 
mu5io, n~nice Ag#ho, siouu5lo-lioneoe aaDehuo~n u 
moynwh ten ce tyi fob: DnSu&urn5nm.la, mt#io (5 n debut 83an uume.u), nu~neaneeulo, nu&oevoucul 
bhuyet 90 mu. #55. mu#inuwe'iuweuoio 2~so. 81f, 

a 236. 



2.2n&u&.uo~: mu#y.2.u#au&u fare.DD(one 
mien, tr, a&u) z mu~owduoe 
neynu gonna.i@yea, De aae sou'uu 
8Dz fut. abhuopnt 1l D'so.u 435 
, ain18 noun841% 
- aouy~a8do. 1245, .~0) 415 00sL 
nnDn~us.u//of so feowuosu ca 
intualyRa t&Cc5y: nwa~en#au~5, 
mursoevSui#e, nu#nu'e Ji'iureuoia ( 

» outhoaree~nan #yivouocecoecoue in). 
an~oseeyg.u • 1enfut3ta3en.Seowt 10 dvou 
& elap bungee~nean~ u~as u'in~nnu 

jooeu case mutans o tmueeyi, c~sou 52 
mu, D12mu. ~osu~dee yo~in Ea3en 
nfu8.Dnouuoourun, Doouulo&za ~o 
unee yueeymu Du, in~nnweujo, do 
bauzoad. nunue 'iuzua, nut'ue 
mn case golac. 

1.6.3ut&&u/o#5olau e~in aeo, De tdozee#nae 2 
my wet'inmu, t~uh 1.neg~lamu, die mane~h.De sate De 
velouat~oar:ue~nan, meas0, ne1o0mu aae iuutee-oouarh 
can vis u moo-te Id use#nae, canu~os 
vyieu 32 ~ 1/ olu nutune yaeyo, in5nnuwnonm 

one sou, nut'u?facw sae nuwineg.p&u 
uenuaremou, euuasiyeomo-id Dk 
ou 21f ci0) 3. 
2. tu:enen vareyuahygo y88 (ta~ 
eh) aeoe~ue &so.u 195, 013 de 
cans uauu 
- nuiioeeug.u&u~ '?thee:eon)you 
- mu.Dsoso.nee yg.p& 'lunulieyoauuve1~nth 
go/bu.unnuhoseue~nan 

2.1.13\&&uoh50ta aneyeg.u ee~in.une taro)ouay8o umane y:g.u 
ten uegujD#oudou sewn/ye 4l, d&bu 91f, «i0 105 neg.u 8&buac. mo 
um~uwsbuDdu #Dace ~u/yo/f: tyht5f be 
0e) ta:0)0L 1.nu~lu ywinoneeyeyuurenud.one yere nbt0 2020 

o1rye0 qt&oeaene 
2.Dm~lu Sc.unae y~wan0nae~Lb8 ueg.uneLe&'E 
e'le:mo tun2#odouru umure eo ta: De u 
moo uegusouu ne 

12 ' 0084. t 0a2 



3. tizz&in cze enhunu uneyere uuguo 
mouarygo zed-ye lauin vi sex aeo ee lmn vein6 
Due. de ae ve #D) 

2020 
2.1.2.neg.unaem tone keg.uDnevw~organ ebale 
0nan#aye~bot ~ourunee&'n~soy, iulop ae urn#o 
mwsouunye&'E rode~1De Zunwe:unude tao a'wet~n 
ea), louei 6 deuluD tze neg.uuehw 6l 

de.utioracu~hoer onu eelayudunee 
mo cze nale~~esnueznwn ca bumihi 
emeelm uh'in ace bum~Ni de2u 
tettifiuroan ca #nor.uusu8o5. Do.u 
iyyDi 177, « 295 ney:gut#Diec.duveS 
3ifeuo3nyuu. 
1. nuafebhuneumuie ae tnzn6oh.t. 
2. nwneu#a eeyn cenoeeyoenn 
6untreoi to# th. 
3. nuea~ubut' {mfuno tuaeob~u 
e5, De ze ~ nwueg.use@uon 6el 
Dcae uguegu unaumlal ye~~non 
uehw ae oauiomluin ta Dneon 
um~~f/m 2ufte'throe {hi# ~aeunus 
muw8on5. 
❖ 1en~b5th&oueg.unevah te iooee) 
eynut.ne yeeyou, vejiu tze e~uucrh 
en 8t&urn naa2 io 7l cl 7e 
ax zumin~ 8 neg.uwouri lo 
tu¢op. 

¢ • 2.1.3. but&uo85a · but~u' 1h { 02018 Laney±gu6ou 
auem: veg.ue #wlu uwanneih ae iiooeuuu~oeeyeo 1 
ae en a 003 en as moourofunueeiiafiumu~neubeu 
u ~ureteuu oz #in in-iiath ueosuoee 

eye0 tm~orion'umso.uueeyeye 
{et(D~a~uvinf~ootnoiec~not?uuotn) 
D,ch&bu 385, OM~u 
(dengueuoee we:ton5n19. i an8 
06/0, 51i 29 I D2020 ze ~uno one 
eu1our'utd. sae norm~yiofa.ntfn0nan). 



2.1.4.5L&%uh 5a bu8tbuo 1/1d de&a tee~in yuDe h 
auen: depunae n soon~.uneyer:yo 8Daunt 
ouI ae veunoan die mu iuwno.u case onoomwoo)o 
1a&umw#f. din Dcdeymute hueeonu 1ii sae veupo 
#Seu~o, inso, a noom 1di 
mi&e.lo as o 1.mueuauySeo, ~n~oeuliemu: wnee 
mediagaeyuu muuteen in'a D2020. 
he~inned.u 2.#donut'ioga~eycu lure~inuune.une yh 
0e1tao), hie sou, thieyunsrecurio 32g0 #do'uD 
1EEO/L 2020. (ix~anus) 
2.1.5.3u\&uoi5a Aaeetie.u eemo a en 
au:m: laud 8 u memo t~us ofueeuen, ameeya:my 
ow «ae 500 to~eu e dee#aftfunfu, pouriuiwot. 
e bnmLnmnoxen am at #cut ht~al0ui If 

theeo 200 indie.u - ix~an~au to~hoc~weerout 8u 
fa&hurrah - tu~euueneeueouaout 500u 
aguri. - no~inauwceoanu very1t 200 inuurpath 

apuri. (#xocruau). 
2.1.6. at.uneyare Zu8 t&uho. t u~muriy lureooh 
mo 8~hurte1.D 4.ne; memo de.uweneurdtiasutune 50 eye 
ze alt tea mo uae daneyegur 2l soutuiuuko 8 

fut, nus, nee&runnel e vRl 
0e08on), eaueeyrerun, Una, ung, 
en:dnua~@ deymu vu e aze meysa no 
funds1 e Dnevo~a lune ye 
0Jagoe~o-te 2021-2025, hp 
25/02/2020 launu#you8~um sae auonoun 
n nnuDewZee ypuuo5 den~u) 
mfet cdt#cud.une toe aneyegu 
cucuney.mo 50 (2021-2025) a ti 
huenunbuthief (aeo sae De)) bu8 
23/09/2020 nee#.u 25 Dch&o.uya 79 
fu, D16u. ue ~ua. tcdunuusen fut. 



usu.uhuh'uoesuneagyevo omeueain ttze 'it' 
theyio sat no#robe bu.De ca b by'luEneun 
mu~upon inane nu 8 er~a~huazyhie yo mooub tu' 
in 2h &2h&ouD 34m, ~DJ 5fu, dle in nw~et~var 
aouhu tut {umu/aceneenu6 unali hie yo'tu'o in 
~huagpyheyiozhuso 'en~ore.uthtf~lo poi Zunu#ya'unu 
iio, «uxzuB'~laeevent5 vxeaeemyouaygo a/yen~n tut 

eusnD 2 am?: th2 
1. #ooh (we5, case Bn3//0/i) sin 
~uu&Dey 5Km bhxea~Dao.we~uRuyu' 
g:jiu, Dewnmoti Du.uesoiaou 
uoou~ tu die#~uagyhie yyo ueln 
2. nee obuzu tiny n b 1lg 14Km Duren 
8DnoueuEuue Du.to~wee~a 
ulna,o tad?#aw[mo mo~e) 35«ia, D 68 
me Ru'unu.iione~ua hie yo('uue u) 

5 A.a»a.al.a cfs someones 1rah.a,l l 
an meoucae serial zuhtl aou 30 615 mnoamaaneoLee 

~uwoes mp D6et .iubamoaw8on5 t 
a3 11,000sn end~uuyut yuueiumu cae 
by'iu tcdunuDn~u&uuheu 

Zn\aye~~nnoamanomesou Z~he) 
cae iuiutdd tu 8tvpoononmaore-o 
cinuatddumomu8ho5 62,4638n. be 
buy temumDnSu&. SMART zvwh «ze tu 
oeee~nan«an vu~osin euusign 
en-du a: 1mu-bih ce be1nu&?4ti a 
ye~boot8on eeyuunoamaarto tau 
mu, nu+Rt&oDCPC non m~lax8bey 
ze 500a.bin de.nat.fed zenyL 

2.2.2 wttunr8a ] Eisen ziuar qnahftthmhrg4n 
~n as dtozfooe 24l, d 6~u, 6ls ye~u ca 2lssifi, i 
:v3umwhr3ate) G4 uu Dew us ya 12,062, a.ib) 1,222 A tou ~ , ~aavetu e ti&was 8 tnnDnGu&.u.alee D 
de81 ua ~uoenea6ZoD: unareefiadoom» 

wot., fioaudio#oin-liao, dodoot 
zoo, biDaounuu tree yneh~a uh 
meojou, iyani15/t cae laze/uyUnu. 
uu ilsna?bur~eD'um lose esi uu 
muusu, mueaenel cze ~ucu#foe 

bf ala~uuDo 
dour?eLae25 

2.L.7.cu.unwthe 
iadvauw85\Sue 0 
2 



f tu[d?sou loumu#muu ucene 'e 
ax suu de'ues~uneucde fig nmwes1tin 
~uweueo. e #a-tat. cu Ex .D 
nouurh ex suougu deeayeenu 
oafoe/u-eurdv eeuAi~0no. 

2.2.3. #e:um eeuomubun~ut ta: bue:1n#ob-in 
bunt «ae bu 0 6 
ex1noi-#ou 1. #eeuoum nt 518 1 D Dey ace 

mesa loumndu aze td 3l #out'yin 780 
fu, ci~ 205 f nou~1 26% uauumw lase 
[au om.uuyi, rnde #reevoumn 
tauDnurenuniouueo, eye.uu& 

~oz&do duDo~out88n/Lt 
del a#Din tfcc5ug.p& fu Lu30i120{&nan 
ob tax cut'cf queeyt~tun518n 
ee,you1JO. 

2. #eeuoumu~ueen#a-at 5u8 13 haefa 
Dey sax meysat 3 euuWuzueea. 

43.500 le. Ddvsouyii 1,1765, «) 379 
nour1 32%, 

38nialyeR~ncnr: laa~aw~ omuu 
aui, waged, een in~fur9 u 
met ca laaemu he~ de#umu#o# 
D?fang.u& 6fa#int wmwee15n#a5 
#a0+ Goh'unwd.une «ae ?& {Do1u001 
ceqen tu. 

2.3.1. au alui & ix~a'tunuciunuoau i' ze bk/ au ~ cae dD&8Xue too eeyy.u&u 10~» Deweejlmp, Eu 
~n nee~~n veg.u6a.ulubw~gwuoG'u, De 

eeueo, fin~Ku-l taeusee (1en 
voeey, tea~vet'iu sae ceoduneyi), 
rust~union~ vu.u, rut,uueCu 
a: bee~u, ark:uemurm funeyu 
a 0ht5um ire uju'yuan~een in~a 
10~, tu t~uuux loon.D9330ouo, inofuD 
6.047~, «ii0) 2.9565. 

2.3.2. 0au~Shyu #diam euauSu eef ice:Lu~1w10 
iiowe u (Sun at re.u usey~uueey:mu ~fur 
nu, nu n@?52 acumufoue, 5yd, ty, nan~, an 



uio~~u (utn, mu mi, le.xv~u, euenemu~nan ce eulr 
5 ta mi«iw, win~eyu. (nays.in&evii 10 £ 
$n) 8laden) dewee)lam'Zojuue um. yin 

1.026.806.0001u). 

2.3.3.au~in fl - utie 10 
me~dun\al mwlam {5uD: mu5pjoue.p10C Ho1 113 
be~bu?hi#to 0e050 (627.471.000fu), mu5y.' 2 & wc 

120eu50 (42.693.000iu), mu#yuau 
deeyi~ muhon, too~u 102 0eufo 
(170.580.000iu), muanon, air-one 3 Lu.D 
120euio (39.270.0007u), @uneumunan 2 Cu 
(10.000.000fl0), mu#euauy~ 4 inu 
(107.975.000f0), &bah&No.Seu 1 ~nu 14 
neufo (15.000.0007u0) ca bye1uD 1 tu 
(13.817.000.fu) ze up~mo h,al ye 
+ 8 un JOT. 

2.3.4 2mu~iamu as ~gn noam~acumen acucoeuw12 
aeueoyumun by. 
(u0~le2h cae D# 1.sour'uiu80nenfuup .t5Sine.ugn~mu 
u4h) alee azuiioeeuvu ae mud.uneney 

mt 2/ 
2. nee&in ze ~umu8rte 5oam?iou gn¢ 
mu iaiyauiiomeug.uEut' 9l 
3. 7yuu Cuero duo.we, ey um 
vuyaruhut soufunut sae ~uu nu 1, 
but~u eepm~gnnoam~au eefne yu 
oz~u Zurazz.umuroen mane#nan ii 
d ~umaraeioehe.it al yeuen dub~ 
curia:hoer8 ti~a.5euxueeyeb 
um#alyeach so.: nee&~uueo, iuy 
dneyer-mo, heuneif de vice, die 
nuaeneduc~De e nzehuurenbu «ae 
ii'fl tr nwrev now /'w. 
10 ~Di#osou 40% eye~w noon 
d foe?hnte uxwuee eyutu. 

euouna& 2.4.1 ezuon di.anuh#ryhie nnuneg, 
#e.uuySeLofh in veumnoom, mu#euxuySe~of, nso e Be 

1Seu&ode put hie muaeon)yo neeou 



So ax ~mi~eu8o as do&hey~ mu, ete, euenen 
hen ou ae zoneeo 'lo, on. 

umicjo±~~nlem Dmunonm gn¢ 3.1. ~oauunu 
noom~iamu cae faruu ue.Du~u huarae taos deu/yule~o8 
Bolo yiuteu (v my tut'uroan, Se~auwyu8Dou wu 
6~le «ae ve#0) # on\au i 6 de z ue hw #0f nus, 
iuoa ze Dquueeu. nee:kiln, fut ae fuauumu e n 

6Deueu tdmucu8acoa sae swo 
#quauuDa laynuloo.ub .uae 'unudune 
eeoyoasiyop~o-,ye832 nus. 

3.2. ue~a teu #dices ue~nfoemln 
«a0 (teu 50% D8 • 0i1.benuue8tat69%eeyiion 
1, 75% 0i 2 «ae 90% • 082./5enuueRat87%eeyto5n 
Dzo/no) 063./5enuuean t98%es y'no5n 

heh~ouzo ciutia ucu08ot5 
bu~haem fvuin~aw cu ee yinone.int'a 
eu5~umu8 iniootieueesunnelf case 
0t, ~urn zunygougn hinuuein e ~u 
laypu unundo c3+?%?#ueBaeruuau ten 
mu, um#ireeybuxin, up.Deel cae mu 
aeuyunuee yin-a8ct5. 

2.4. aeneftn@sad ~luaeoiiuu aeufutndun al th#8 
ads aue ~bale nu~su lasn@uu tae au#udsouu tae 

urn#ouiyohs. bu~saaouBn bu/@aaouura v~#uuo0'? $ 
nae~~ala~so. 

1. ma'ye~~o lam.it.D nee~laud uusoy iovi cat neeennee~if cae 
0tu&+ti «ze faouii ee;lay.bun taut'at /pee&'lam $5 
dotareunnelf' cae vt «eoygeom ~huue.&aou, iliac, noam me.#« 
ea&a lam#naour~ ue unsouDd.uney aemyova ops~o-t ye] e0Jg 
eouban5yani 239/e.ge, 5151 03/04/2018 «ze mw#al ye~~aeuutune e£ 
eejlmpu Du#rut~rm~a5'tu~carefee la. 

2. r, jueuu sae belay de&uzunu sae 'aye~~notion hoer'eel 
muuehD, te in 6he, uhauo cat auuzide mumeuoneelam. 

3. male~nlnu .en corusuoeu far:duuyu~: ~uryloaeu 
us, tnaifin/mo ween, ~uuywnonmaoseco sae tu'&fiomu, ~uuyuu 



oauuiioeug.~u ce iuuyuousunu-nu/ju. 
4.u/a1am, saw±eGi'in, #ausap wry trhymn-Bf-r 5 Te 
(Dey se De yveyso) cae uni#oL6robe~uuecj, Deroy:~~a lam Eu 
nlauseect.numuoau tune yareoyoupeen-tye1 .Dao Du~, 

5.Dmwuenutu ofuumoam Euthief (aeo] wsunnedmh ace vt5, Una, 
uneg, weanaumu sae mSy, #nan, cit, buDel: hie prune~m ace ti, unae, 
une, die,uDey, #nan, si, ~u D~no~noeynu, ot~u, city, una ~nu) 
e buzum (uti, neyuDnin~neniyon~eu ae fuumu mu?ju) 
hue i douruunucu: j.uo, lone#u, oeoceu ZumuDnevw ate~um 
8ts/m de ?lo5nu tin'a.usu8o 5. 

6.8uncurd' teen2nSu&.uuci aae Dnouuxenewuz no+ 
ve~a lap soonmunnous, cf fun~vu~oseu mud~nae, Dm 
#gu, #eyauy cpnne de ?lo uwtin'a,he. 

7. Keef/'Reeve&lam veer tu~um lou8r, oneuweooheeoouago 
me~o-ye Doyan&out'iu souoyuu, so.uueBtn, sou#equau'hoer 
ex1tin&:jiu ae mu~ujam~hut eeyg.u&u detune aeon)you arygo teDn 
e) sou'lot. 

2.5. au±~~nisei au@ensues1lan 
bso tax ~uias~utd5u. 
tH tuseuo ~usu~o@ zsanoszri, Guin as aeeu 
assn2s ~tu (sneasuiu. 
Seneu 1:nu#raouhue1lure~nu~a ear0o 4a 4sou. 

1.1. iieriibu~td5udot5 t: re~inutuas 
an aura-v 2dn ou~mi 

nods ioiunale~~ala nu 
inour:~in~sou2n&u&.u ine y0n'n'nan#yon5a.ucaou'.dsou 

th 6aD 175, £) 65, ho 55 ionSu&.ur mu'.uneyomlayu, db'&-mu. 
, ma -ion sou 2l, munoom scare fiomru ue.Dul lpuw8 iun sea2 sou 
2, me~oeuDal ch~o. 1/. 

{mu.DnSu&Lt«heioEb «iuDouin~uqu &~unu.dluRao.uua fl 
ch~uyugn .neyeresp unu.une ye lmmu, mutune,usu-au o, 
ma?-c a munoam, gn amute.bu ao.uynuranee, nuequ 
rm nrial lei'iolm in'oyrrmmrein tar Dzelmmwthen 

door gnu' tu~uitin rumincoaion tS. 
1.2. nose i~u~utdu on&52: 

Gt~ufo~~atauzm: urinn» a) 10~ as are~in 
is1 66. sun~nu Sn.as v yob~ na0mu, nu 

fa teato, tooouutdiago, mo @Guth, n nil# GPS tae nu 
uuvn 

de#rpouEure th~.mud.une ye:my'Zou nonmaamou cze nut 



Eu?&ow tar,we~in do.mun&us uo3nunoamaoneo a nu'?& 
GPS, GIS I 5/0: 2n&u&umdune ye:o)yo «ae m?& lane.D SMART &+Ram 
dune yeeao, munon manoeeoufuuu tradiouuie., De1,05 2, Dnie~u 
mhyen iaenZu 15 d&ou 4, I'HS~ns 5//of 1no2n caesaho nub?& 
SMART 8tununoamanoreeco Dey, aoaeon 15 d2born aeoygeon 
23, «DJ 7 ze d~sou naeoypow:~uuDniSfu ouDh 285, «DD7f, LR 
00nt1/5 d&o. 7mu, D 1mu. 
(oum:cute0ygeont&+2n 5 2 395, DJ 8f) «e Hix&was /ht~vnnu 
Dn&u.u/mo~uuayu~ as orotuoeemo ace in&homununoam 
more co cae mutu'&fomu, nu~a Se, mucf'mu~nu ouyuuau 
ude.uvule. tDn.no to nu//not&ut. venue bin ho135t 
uoi8~ snnuDn&us.ubuaein se Dn fut. 

1.3. fiazri iv~td8v 3. 
6&sufo~datauznn : riin8a, tis dsunu0n 

nun @a ~in,la. 
Id#our~nc8&.u u@oats rain~in ~rumen~nis oswanf.ooh t.'ria 

£t 2/ Q8lg8uwas ymu[du D'do.5f ze a0nu.uiemneSi, 
/Dey eo sen «a± 3&aoy' D dou 19 mu, Dy 6 mu. outdo.u 

24 mu, 6 fu nour&1 25%. dun.an&u&.uni~uuyutuneyuareooutd~us cze nen 
neut~os nn2n&.uuvap ?Bun ale~ba5o unareuu~u: mum~a 
tux~aw, muoauu, dune cae @usu~mlaze (8i8.u, lusah, mtucnu, 
mwsame neLl cae Bu.) 

1.4. @du6a&atauen: are5in» tz, tis1io16 tun ~n ~~o rune 
hu~ ta coon hug (PLUP & CEF) 

mwoaaioee.uEu 8 'ureacheemo ~ow8/0lhu tumuee1,~inn 
m goeinu @yet~sane:hooufutu tau&ode p& Don~out debut% 
3amuxbhu@lee)g.pk/?iaefno. zebumuDnSu&.uowiioeeg.E; {fcchwet'in 
unesao care sous#o~roe de# fire~inu Dour~ ue, I 

cu, cuua uonuiiooeve.usu fut.I teDn ti 33lo nu»at 
ug.u(CEF) 1 hdou 12f, D 3f, mnonm~au sae ueDtnuon5 
ioeeug.u&uchenwes,tin 15 &sou 35, 80nenfutD Dn5u5.u, 5550ho3 
noun?&8et.b «ze ~ct'ui q.Doy' toy3eon 1l td~ou 245, D Gf 
(aoubksouyin 39, ai 13mu). &a?i Euurufoe ye)yo care sou 
& as annunuDn~us.uiiu it~ &owiioueg.pk;u ~rnmu a'en~uu 
bwuwee1mu, turk.zuaoremin-ii~., cur~unouenueeotu 8a3en 
onuue~nee, nulane efioeuww, mun#utee1,5n@0Liu, m 
ueujune yice~u cae nulam.ugnt so iion uarise t~'uuia. 

1.5. 6usu~o~~atasen: egg~red~un»~nSu&u 5gum5y#a, 
n~aviate unite ta t sun ts~u &~ant~ludo~is0 90 ~ oudiaaewe~insanu~0sue9gu&u 

des nraleRbn cuiiooeuu, mud.une newee yo {Dou 



ue case DEA[ a2Su&.ue.Eu tau~~pDne~in win eea#in, riot 
Jw'yo-oeoean De ybu2n ?5?ab:cn'mu.ya, n.3#in (5uue.), 
msneaneewuto, nurtoeomu3.uh a5, nu#inuwe iuwun#a 2l DJ&sou 
815, «.8 23f «e ufob: mu#yiu#usu ?fchei0 (eh~en, htm, tau) 
ape moutuunene yu gonna~0ye, e) aae so.ufu6lunf 
ti dhuont 15 D,#so 435, ab0185 (aouhy~ad~dso.u 124, «i@ 415) 

» oyuiaaeueiinscan u@as u2sgu2 
dancueg.uioarecue~nen canou~os ego~ o: oiunu#,obu 

nu.ilia ~n ne (~uoxuundo), Deyon, sec.3eon muaenjoxdun 
eu, murdoevou3 ilia, mulinuveuretoho, seuoueeriniu(2-5~eeveen 
doc8j0go iunu) ze iioner~ion hr Q~#ct/rue, pie aae mote td 
neoneuosu in~nmuundue, Binuao tm, 38mud'uden, mu~euhu thou ii 
ii 52 m, D 12mu. 

1.6. But~u~o~~alasen: rind~u~velooaR~iaaeve~nan, tan dy 
asrwlu 0poi0 32 ~ 

hdonuwosee~nen canu~osyu mud.uneyer:on)you.L'?&+?tub? 
cg 'iraw~uuynu.wn#tour uihoareas~nacanopu~osut42/yob: nneoneu~ns3 
rotund.uneaeyou nu~u?fiomw, nuioog.pg te muhie y/ioau 
e1nuea 
1.mud.unear:mo'unu& una b tEuu.Dodo.urhe mononmaoEo 
2.mu#ueuceoaapyhe oauuooueego, awn~n ace enegu 
3. niinee@3onuhupee)yg.& 

#o@do.ui: nee&ilau, die rune#h.Dey sae de meyso, ne] 
noomwt. ce iuuh seoouaeow-tye Dcdso 40~u, ~ 6~u. 

$ sleneu~2: aoiuaempuuduas az00 ta bu/@~ancu 
2.1.10\48u~a~atauen: zui#osoulun~usu~as us 
'aney:g.uDnav? oratuneyeremoahyeo a~ate4, Dee&' 

thaeyo as ehuenu torso~eyeeyDe) ~so.uya 91f, i 10 
neyug.ueneuin ae bu/yout.uneyere p1/f: 

1. Dnubut/yuylino nee@huuenudune yaeon)yous ya ?flccnacedusreuue p~u. 
2. Dmwtut ae cducu~nay~uwonu~noe) bu~wive Dareoyo uunDsosou u Zumudeioouri. 
3. but/ ya±{ ace ehuenu tune yereyouarhygo aeDo-ye lot.bu 
ti seyeoyuu:a ae Dnezu: inu. 

4. due~eenrues~unude muse~umciy 8co8Rarey tuutuoa 

2.1.2.nee8nso1o tu au~bale nnsouluaee~in&tea, 
aneyg, 6l denaemoya#aye~~n lmso.tune Le&'Euccec, Bu 

mwlam sae unto~hoe yuDe) Zunuwegunude too aye~~ala muue h 
6 eluD «ze neg.uue (Zuare) ~euanuiomonu ee)laud.ne 
teem «e na ye~~neenueu ace bum~e reelanu Bua ta: 



bum/ de2uha te helicoan ca ioruusot5. Dd&out yo 1775, «d 
0 295 neut~acd.me3 38cf teuowhf. 

1. nuaftebnedune ca nan~Guo 
2.mneuto~eeynu8hguenoareooeen nu6unb urea8 ta#uh. 
3. muue~.u~utu {Dmufuuno ~uaend~use, De sae d nwuse.ueguon 

6~euD e veg.ueguD Zunuauyunaye~~nouus iD aae oouia 
luhcin ace Dnea ~um8tfi zuf te fucoafino muuaunu8on t5. 

1en~~th&o.ueg.unawaci us ion ee)mm.uneyarem)yo, vet'i 
«ax e~uucrhya t~u~u n naa2 io 7l 0 7eo cae zmio& 8 
neg.uauyo,uriy o8or iu. 

2.1.3. ~tu@o~~atauzn: vegue ~rues ts» aa oa u 
daneygusouu ma oou 1/. {02018 aneyxg.usoufu weaunnegf 

ae iooe~uueoee aeoyoenu a oomnu rohumuehounineuteusu 
rune e #air-lino muensuwouee ye.epiloofnon'unu6o.uDiuee 
mey.eootn (D&a~uinf~colon/Soso.uf{et) D{do. 385, DA5m 
uwot5a.in 3l «rue~not 1 Poem «inti'in muumuu8o 5 eyyn 
Dmauo eeyeta In3 19. loo:an mui can~ 06/0, 551ii 29 D11 02020 
aae ~uoianeyleg.ufsout' e noemmioii fin~nan. 

2.1.4.6u\~u@o~~atauen: visnurnae our1adj ae dsunoan1@0ta8n 
n #/#. #$s1@o, ujnso, aids&o «ae onnma~~aga 
~stu Zonareinnumeuasaeo1, vis nur nae 0 u 

dere ur:~inuDoeus hu oo dune paeony BR.Dauunuwh#in hie 
v: hwnaeou cze panoamwere:mo cze in ydine.uxzu8ho t5 laudweeuomu 
uez uumum muueuyeeegopurjuoreen cae mun2nay±balmy lu 
ciune 0nbn~nay.one.u 8 ?~cued Kuruueneurene cae D~nu oou 
muuamuached &0wee/£: 

1.#yhe mu veinereewuut 1di ae veuranoamcentered 1. 
2.nu&guy&e1~o, &a~ode.urhienu: wneeuuharp ida. 
3.#danuagaeytu Zic herein rune.uoeyareoypu, die punremurioId32 

go it. 
2.1.5.6u\~u@oatasem: ~a~old 8 wl~ ae 50o us tae ~no~nm»u 

ten ta au)o1 200 tndeui~a~iuaur30um.u. 
de&oh g.Eu8 'uherecoo ae en&heresy tu~rofiu eeuren, aoee 

moo aaedee:afu thunfu, oped tuiawot. cae #iiogeoaem,Lb 
Dau beta/whuty errorbaz.'ucareer)yo ae t~into~sf: 
1. #x~nu8edu oh ea.u~want 8u 
2. uufeueneeureoe:not 500u 
3. ~no~neweoanu rem)pt 200 incur poha urip. (idaeuuxuu). 

2.1.6. tu~as1are0 v~lute 4us ta aue@~n 



Stum~udmuri 'luxeaeemo de.weeneu~'cud.une 5D eeyha 
mo aae aneyes.: 2l &ouiuiuu#o sfuu5, nus, nee'recunnes 
maze &lueogeon, eampueeywzaun, uns, ung, rem:du~8 diem u te 
ae veyso rotunds1r ape Dnao~us alu.neyere oyarygoeebe-0y+ 
e1 2021-2025, +51825/02/2020 launu your8bum case aonouSari nu.De 
oeeypun#tofu deuvu/ymule' kt#ucutune sae one yleg.uiuu 
dune:yo 58 (2021-2025) ta Busey~nkutfef (ago) «ax De)) 508 
23/09/2020 &eye8.u 255 D&&ousy~a 795, 0165. v pwr.in'cdunu.~use; 
an fu. unehtu'Day ueeiuemyu qeoareyo~iof a.eon 
at.uoeyhaemoluuxu 50 8on5f. 

2.1.7.uu##n uvhs) vi yode u&'Rue0 2 
due~.uut'urecunneczygo aereaueh «es theyii ce no~ode 

Eu.De «ae ~ {mingon #nanee nu6 6inpacbhuac ye yo to 2l 8D 
do.uD 345, « 5tu, n5u18115% esyui@yd~ou de ~naaouuxbutut {mu+De 
eoaenw~h ezunaly~huazyhie yii ochruureso Zuenu~ore.u Do 3aie, 'uusui 
mfaeeureat5 eooeyoamen td z~us,p 2 rh 
L.#go (we, cze Bn3@ti) sin ~mute2eyi 5Km chuen8.noun 
euuu@oz1jiu, Dew[mot D[hi.uego8sou.uDnouubu tut8e.be, 
~hug ye yo'uhen 
2.~nee uzu in ~u 1g 14Km huxeoiDnoue~u~.uuu~mu&oeu Dlu tow 
wgfo Dau[nautz'ti#au[mo ~hu mo8g 35a2in, D 6l cue~utrwicue 
hthe yo (Due.urw) 
by'uEureununaoo uh but tunu~em~ua yhie po'ludo'in in~umu#ya 
m ye@bnnoe'nude yho siu~y'iu.D. 

2.2.1 t~suteonoamaa aecotax snafu&afteuuuiio#out~sae2l 
aoomanosecou zedial nuiawot.b sou 30 2 61l #voonoom'e8 

0eunudiya38tu 73,463s1 Zumunoamaaco ee y~uyuohareo) D8cf yLu 
~uamoaw8o5tu 11,000sn fend~umu~yuDu:zum e by'utum 
nwDnSu~uuhe. 

unwafwheGrlanaamaaneco 08as) a st'd+ tu tieoe 
naomaaeer tit tufmoeui 2125 62,4163c01. be~u{cue,J 
usu SMART mu a tulioeeBnauanosy' einuwcs ygo fasn-cn 
ae mu-~, munonmaaeecoa.iu Rd.I 2iuR: uunoamaaneoutea.De 
ae ~uyunonmaaeecouea.De yoeyso ate5+8+8ia9rte8oelnio nynu 
eeyuunonmaoeou oum, mu'the1.DGPS igon m~a~we)e 500 
ii de.un~at~cfei «ze fend veeoouah5hxeo6&1.Dnoueu~.utununonm 
aoecouiiuhe~b»ta~ ugh#oh ace seseuee#oou 237 ax~ (z:~u). 
mu.lute ynee50 19 a, mu~neu eutbieeyze&1D 22 3a, mu#denim 
ebaD 6 3a, mu#y~~uiioeeyes 2 10 3, iiuiiucu sae dmedia.D 23 30, iu 



6eeut,a D 300, sols ae sosounn2 49pa, iueoDe#a D 
2 he~, #g2ilia «ze iucue5 D 22 0, ~utuiau D 14 0, ~unejtuf 
0D 80.,~ufur~tuecmo yiuu2 1 pa, neua ti~o~oso 260 a: uawaonao 
53. 

{ft~use set#ooh, ciiu~hula, DLa5ye2oil yo 126p0, buuti: 5 
in, nesen, seuin, non. my, a), seuhemo, seunj, t/, s~, neon, brio, 
oyou dozen: 

1. #J#01D 60 50 
2. use yeufu#a0.D 48 30 
3. 6uif&ta02 15 
4. ~uta5oh 23 30 

2.2.2 set~unmnn@ai~in «ae t~udfavwu ae vunuos 64 ~ lu, ~a 
eifu a ~su?r a00. 

lose, duaeuy fiomu, no#fin Cw'Tu «ae fat'u~eon)t 24 
t, #ou 64, 6ls Ju:fj ca: 2ls y 5., bu D,dv&o.utl yin 12,062,5865, 
i0 1,2225 de# a#in the.pE ca ~ins De ?aatiunouint'iu mume:1n 
Dn'n&naw.Rb at #cu taut~ix&was y8 ten2nSu&.Waly±Ab, Lucy8.u 
laze~ues ze ±De' 1iu (ueneuD neneyeeeo, hie uneSh toe 
t/De, soeinuc.ox.De, goaDey, dew lose~us.u.De, hie#na.De ca 

hie0nae.De1) a, Duccenze~'uuZoaiD: uruaceejiomud'out., 
fiomuwdouoH-lino, daoovereeou, bi~aoumuumeey,neh~a uh 
memo, ~acan~15/ at nlzzuguu tu't lusoar~bhuthe D 'nu 
lee eeuuwmusunu, mueasel cat zucnuhoe' tu'so.loon 
#Nu'urenesr~ tth ate usu de luee &ueude { nnee1n~uau 
neut. ze #a-au. ciiutdxExt.Daoud? ae sun~u qu dyeameen 
ucoa#foe/mu-oeu~x h neui~no. 

2.2.3. #@uom@~uqn~ti as us~n#a-#a 
debhumu#yeeuoumu, #oin~it'cuou~ ohctutcoouno.uin~ unu 

0n~n~nau.t, #oi-iioo c@us.inuin~eeyoguaoiyen unut ace funoue~.u 
#uu 'tlc heh uuegn {mat:ea~nfioemy/ofazvio5D 6l «ae Zumursato? 
iuinae.usat 6l &2wee£: 
1. #eeuoumu tn bu 1 Du Dey ae meyso lour/nu sae I' 35 so 
i ya 780 mu, c 205 mu nou1 26%, fe8h: 15,355nm. suauum lase~othud 
omuaumi, wane #eeuoumu lauDmuirwnnouEuceo, Deye.iou 
ou «ae OoeEuhiuo tunDosou~wnlut. de.ti a#inn tfchfiug.Rufus 
ta?&nawt.I ae cu tfj puree y #umu58Snee uEy. 
2. #eeuoumuwbuesyn#a-cu 5u8 13 #efio Den cs veysat 35 euu 
Suzi.uegatd 43.500 ta. Dd~o.uyin 1,176~, «b@ 3795 n0.0181 32%, 



Bin la/uel~n«is: loan~au~or.unumyi, Colusared, een #mu 
bdurh meet cae lea:u def de/ti{mu#a# Dint#chg.p& {5.2%a#fin 
umunuee~in#on-lath oiiutum.dune «ae in DnouDuby:ea tu. 

2.3.1. u\a#u@~ as gild~zs~ 
uuiont&a.b 10wet~um at8 «e ti Bu8t&ulo' thee 

10b &o'ueg&RD& deinure~one~fw'renereyo umu£huno 
«Ly in?8 «ze vi uubosoueejg.ukuee) sin~osf.ti un&u&.u? 
ae hi~au8toe.jiu. bueeeue~~n .iueg.usoututu6.Duo~iatu, 
#~aunt'ob~.2xenam~ioiu, mfoeeuea~, Do6Xu-.bath:uecoee 
(ceauvyeeu, ten~e ti e tend.unepid), «'uuxi.unoeoice~.u, # 
uut.uneyu «ze eey, ariyeehuueamu tune1y~u cze ob die.uh 

ta\wt~es y in'a 10Cu, rut'~uuue mun.D 9330eufo,»fuD 6.0475u 
ai0 2.9565. 

2.3.2. ouiudare~nu (Sun uni.u, n 1lg@tu~es a@ 
(nun, nu5 «as s@uni, s) vat~sent4) 

tidam e puauuiu hoer'cueu~ 10 e dire.uii~use~xuee 
arias dud cumujooe, #a, #yu, t/none, mun soi), he.uu, 
@uneumu~nan ace eu#usu.ueeyit. (nee1noeuryjiu 10 uDou 
ee)mu? #no ju uy~0 1.026.806.000u). ix~oruau8on' 

2.3.3.uc~din ure vu um a~e bu?uiin 
Bui t'~u/io'10Cw Shun ale~~noun.uriiooeuu acetsun#al 

ue~~a#tie 10 bow te bu.D mt jma. 10C (627.471.000#0), 
mu~ad 2~ (42.693.0007u), mi~u au tieeyuan, ion~u 
(170.580.000iu), nu/nan, ami-n~ 301u.D (39.270.0007u), euneumu#nan 2& 

(10.000.0007u), mu#euub 401(107.975.000fu), &Rx&oSeL112 14 
0euo(15.000.000u) ae bye mLD1nu(13.817.000.fu) e in'amuueu'ju 
ne~hues1yin&yin 10~nu~vwee)la iojpueu thy01.026.806.000fu 
uauno efee yieubuenuueu-su'ju~nu@uuumuueu/ju#at, do. 
unueuDnz&~la m, vsey .De] aeezam mu~hr~eyee Dey~ou 

2.3.4 lunatu as euifuare mud5g nu(tu0as2l tae~au4) 
gnt noom ~omu sun»iom~ Rd 12/501 

1. soutui.u60ne fut iomuugnn aye~n cuiione~w «emud. 
vy e 8hub\' 2' 

2. nee&i ace ~uuu8roe Zoom?iamru gn&nu al.cuticeue.pEt 94 
3. 5Ju.u ~ubew ~uouueu, De Zumubut/jg,onubut soufunut ca ~u 
Ju nus 1/. Bu~ueeyu5gnnonmfiomu hoerhne yuiio vu uasher 
ueoee sonsine inu tuna:no eh.iu tale~uetn lulu~ mus,ea 



/8ma tbeuuneeyed'um#ale~tac&Dun#our~sou: nee& 
aeo, iuylaputeeyoueD-te, hiepuneS' cze t'Dey, hewaeoneih 
a~y.De, we~in.hie uaemyouu iunareu sae neehueenubut te die.utu 
5uh tuouneeruuerune yubud 10Cw 8.Db62#o1so 40% esyiaed t 
noam~hoer?fne yr.udvweepeyu~nu. 

24.1 zeuouna~ #us@of undo ae Zais.uovis nu zeo ma 
tidaruht yihienunarou, be.uoam, nule.au y&eof, no toe Be 

in~e.8orhieu &hie uaremo sou ace to&de ya3whie mm, he)tei, 
u:neuneu cze zone:So lo, on (auate.Du8lulu) 
Slensu~3: n~~mutuaslan tax aaude~@. 

3.1. @aaunnoaiaaur tae ~la~so (en6 ts tae vein0) # 
tutoa ta ~qr, 

tidanuso~oaumu.quuvu oulpuuei 6 de «ate vein0 P5? 
nus, nee&~le, fuuot. e fuxcun as mu~ju ~Dmuueu euuincoa 

3.2.al ~bat~uuu (0us0 50% B1, 75% 0 2 ae 90% Baal no) 
• 081.5enuuea&at69%eyinon 
• 082.3enwue@~at87%eyinon 
• 083.{2emuue~a td98%eeyinon 

hoers#ognu at'ita mruauD8ontd bu~hoer f~uin~aw ~u ee 
ioaiuti bent~um inioieueereunnem ace vtD, ~uryuumn zum 
gougnhnutzi ze iulayr nano tu&#ue~am la n, mu 
nwfee yuxi, mu.Dee1lo sax mu:uumwee yin-Ao8o5. 

2.6. mun ta ~vi du tun aide@bale n so 
lawn bur ~u ae Zn/arenute bun3'+'. 

but do 5mu/aen .R Gt& t tte 

1 n% JR&a lam we~in yr iucf fine u~nun~nan#ysoc~eu iuno en 
bDueSunu.uhhe laozcredune& &u&u ae &aiu8 thew&urn'ti 
# ax ~nu'ju e1'e?8nu ysuhi ~inumuju te 08,-0 nDzef bu0 
atuief 1?5Dao.u8;n#uuy' ze 2-3/ 
0,3n. 
2. uunaeaeneursoon.ne ye0o Dnai'u ix~eouueneuuunascene 
~ioucieu ~rifurnon Due#um nae~n lam 

uywtu fuck des,u om~oe ah 3. 01 2n&us.u#pour~ue Qian 
~nutune tempo ~unlaa &u&u #purue ye~inyudune yaeoyL 
~oats ae nunoanaoeco, nan Qt~l Luo, 
iooze1g.u&u 



4. nit?de[remununoan Un~uuufut «ae wnoBun Lum 
aoaecot yum~ Lauze lsa #we~inu ksouDn~usu ae iray&ao 
an8.I SMART ynaeu 

5. mDaoso. ae noubx ii'u • om laze~oz rain~n' 
oumwes~in eeyes~u ~ye8~a0ta omwee15n@or~u lieu&u nDaef, 
mwao reaeent.[nu neut#a ~» ~hDe 2l te duuenunoam 
ca± mnanu.i, mutu~eyee f aomeco, nut Eu ~fomuw nourEuyon 
UUgEgO, 

6.ee0mun~oyuiioeug.pg dueneB .Dmuenuzuhufiu or~efio aae 
aeogun du zun as gum iiuhie] an~u&uiwz~nu de e tdmiosuauun 
fur,y.dud ~y.Dnoux~uceneuw al~hueneutu. 
auu le.uxiufbneefeeyg.p&u 

Ill. nu tae ~and. 
1. dune yuaemoaygopeo-ye iuy ale~~nowt.uneye0yo 

etduzanoufiu denunem as De; ax dew~roe~De] a0u 
ob demo3mu tebury~o.tu leohie une~' cae De ebhu 
die pouuw sou'um la'ye~boo utune yaemyomio ZueeueaDeee 
f ax en#ad2anoam de.unepudxenoaemyo ca argot6robe 
outune lour:iinyu~onenesoueslue:oyu,ugnu. 

2. #ulaze~uti cae naifnoummween sioou#tu~sa n 
.uneyoufu on5' e3tDm ale&aureouB #ii a.~8nween 
«uu aae 8mlase@oz rfntucae.dew emu usu ya~hwhnuere1~n. 
mi, ~etc~?bmeeyer.pf demeenauu tae #plozntie, nun 
a~in iuymhzuueuynu cze fiou arhunun:'udooro ae dee 
onwe:1y5n 6.D6~hm1@See&tu:uo are~in ~uw~uBiogev :fie) 
t~unwDn&uSu hut; 5us'mu&ceduo, nweenavuu zouunen.u~ace.D m 
lo~load ae train[inunuoen 2ice&'uahceruudvwo. 

3. 2uh#1/ylounusosoueego~ ununonmaaoseco nu~u'fa 
mu Zulu#uaemu derefafumuwsos, f ts~uh, nurture ynee'it0no 
du e Zgii uufjnhie nonmiuiiu.inure&ue~navy e fomu 0 
upa. 

4. 2um al~8 ce o al fineohnuarea(ceo~ ) ate'm Rf 
D#beinmuate-Sa tic&too,wht. ae oiiutunu.huge1jiu {ueach aeopuarygo 
we~-ye umushy ea#thuvuwhuso, mu,/nu .isuDoor~h loo~bun 
0t tnunanqu, a&a ?0bDnwfuu «ze Du0. 



5. maru cat Ueeepu.uneaemouvigne~a-re eDm 
ue~~a mu ape noel~ueeycud.une'io la~nuaannn utd~u «ze mu 
nu. munoom~iamuu «ennui~ounn de5nan~utd~u (ho @ us~u) tae 
nwe.Du~u debacnniu#Zuee ueen ~era iicdiuere n nueumu 5uct1Boe 
1ya ae zu5noam~orune yuiioeuwwenwes1n no 10 nb1 
meelou, #h.uioee'tuaccedruee yi:doors;u: ruin, haunt ae 
f.utone#aobu.Sura.i~ lu.Doeufioneunun aae nunsoopsou 
taut~unweiiueyuare'inuthroe yeey.De. nwiioee@onubhueeyegg 
centaemyou.but~eey.De loueceheunei cze v&De) cae diem 

zeoneduc~y.De ~undo#nu 'umuchurn. 

layuuneyareoyo ayo unu~ulooueoauuno eeyen~emu 
ce sou unudune preamp ~hufu.nu.2nSu&.uurip, ioaeenexantu 
~os pie cunts&uezumu dowmu donut.une y.hereouayeo 
taDm&urn~if tu#nnuea~no' louse dayoeauedin as ephemu 
uoeyou, t#km~a, #,yuloan~oifioaw, train~n hob case ulsy, oyuuiiooeung.pi&udebut/Samu~heeygo~uw, 

nlye@afoemcy eeluteu aeoyaeon cinuxiuc tdsu~uin~a 
um aye~to mu oyndy' 2/3Lita yof #bet&um&in?inn 
me&'n, eeerunne~m ace otb zz iuyr#al yeR~a law.iu now5u Ba 
quz bot6mu.Dey8iin-5oEuxi t~usumuw'ti DeDumu~non~o.tu8? &e 
odounou, Dnouhxeneua), Doouua.in~nawygouedi'i cefiu z 
#u#@sat~ but/ye theta~urn8Ni oho5nw~uuio o/be 
gecu ape 8no~am aye~a~umhohc ee)laud~uuina 
huBord/bu #Dern muumuu, nu~nsud cat mumneoneuan~ 
~os Su it~gum anuzum aft.I, neyu~nun~nan~coo~eu, ueo 
Bueuaarhygn, ~uneudoeuduchy, umlaynwbet nyeo &uin 
0aa2 a soumuin sec sat De &a tu#n 0buoliy. 

V.~secoitue @(#~as insane? 
n. aoaesamile1? 

1. due:muworaa~uel~no nu dune yrooter.ua 50 eemu.uneyu 
2Eon)Ou 



2. 0unonmaaneou tu1&foeuwfiocf lute yin de ?hmude boo.Due 
2a6w(n& lane.SMART). e.no#f she5Dn#tu8 de ?6.uoou 
nuie.. 

3. bueeouuonunuareiuere:my, onuere1no:urjii Gailutunut,ye ~uii0 
eu~u #eRuf~'iiob'uxenomo an1O~ 8nbugu~. 

4. 0nuwmtune neyuiioe 10~ (ue 3~uh,le~~a) .in.eu'hi~a 
mu~nay.De ca die)mu wneuu zugnae..DnouuDL0. 

5. noubuyeefeftau teyinunu2nae:ne BDouuenaruna ao.uywe5in 
Juju~eu he1to uunoon~uu de Ev Demo'unwsz# fin, aeu 
e de508t# efn?4 ta: bu de&a ?hmuu:sum ae op4.uneye± 
0Jo1 

6. money±g.u Dnevo? «amouuezunu unu~om cat unelapu era 
.& 30el. 

a. aoeo~nboi1loin1? 
1. ma ye&bay Dhneu @ Defutieoleo dues&ih(be.u~.u vee 

you 
2. mu~uuw~inwloymu so RD~urn ~uin~eejioereoe~in#. 
3. mu'fuue.um ~bhu toruxzudvww8hot ae nuremuauuon 88;n5 

bhubur8he3n.~aa cue ea fin.ayyeAva8neuujiu. 
a. ~ciaos 
1, non&u&.u #oouurb use retinue {uniokc~u oouneanu sat on&n 

fuuturoan neural eRbafefee;lay. 
2. fvnryunafiu guru'u zrecf~uxi goo~uon fueum c~uneruiiwent.une 

oaeoyouchygozeDo-t/ye de .nouDu~. 

du& tax tu~ 
tfooirare tun neiii ae vi 

(are~lnuu 

nenu tae aulao: 
fool 

,,--- 



                                                                                                        ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

                                                                                           ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ພະແນກກະສກໍິາ ແລະ ປ່າໄມ້
CBI-LENS2-019                                                                                                                                                                                                 ເລກທີ ........../ຄກ.ປງ
                                                                                                                                                                                                                         ລົງວັນທີີ່. 15/07/ 2021

ຈຸດປະສົງການພັດທະນາໂຄງການ:

ຈຸດປະສົງ ໂຄງການຍ່ອຍ:

2018 2019 2020 2021

ແຜນ 21 29 35 35

 ປັບ ປູງ 21 29 35 35

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດປ່າ

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ການວິໄຈແລະ
ລາຍງານ

ບັນລະຍາຍ 
(ນິຍາມຕົວຊີັ້ວັດ)

ໂຄງການຍ່ອຍ ທີີ່ພົວພັນ ກັບຕົວຊີັ້ວັດ ຜົນຮັບຂອງຈຸດປະສົງ ການພັດທະນາໂຄງການ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະຍາວ 1.    
ຄະແນນຕິດຕາມ ເຄືີ່ອງມືການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າສະຫງວນທີີ່ມີປະສດິທິພາບເພີັ້ມຂືັ້ນ 
(ຢ່າງນ້ອຍ 10% ສະສມົແຕ່ລະປີ). 
ຕອບສະໜອງຕົວຊີັ້ວັດຈຸດປະສງົທີີ່ 1 
ຂອງ ຄສລ2

#REF! ປະ ຈໍາ ປີ

ດັດສະນີຂອງຕະລາງ
ຄະແນນທີີ່ໄດ້ໝາຍໃສ່
ແບບຟອມ ໂດຍແຕ່ລະ
ພາກສວ່ນ,ຄະແນນເຕັມ 
100

ກົມແຜນການ ແລະ 
ການເງີນ ເຮັດປະຊຸມ
ຮ່ວມກັບພວກກ່ຽວ 
ເພືີ່ອຢັັ້ງຢຶນ

ກົມແຜນການ 
ແລະ ການເງີນ

ໃນການປະເມີນ ເຄືີ່ອງມືການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນທີີ່ມີປະສດິທິພາບເພີັ້ມຂືັ້ນນີັ້
 ແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນກັບພາກສວ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງ,
 ແຂວງ  ແລະ ກົມປ່າໄມ້ ຊ່ວຍໃນການປະເມີນ METT ໂດຍການອີງໃສຂ່ ໍ້
ມູນຕົວຈີງໃນແຕ່ລະປີ, ນໍາໃຊ້ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້
ແລກປ່ຽນກັບໂຄງການອືີ່ນໆ ໄດ້ຈັດການປະເມີນໃນວັນທີີ່ 3/3/2021ໄດ້ສາໍ
ເລັດຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວ້ຄື: 38ຄະແນນ ເຫັນວ່າມີການເພີີ່ມຂືັ້ນຈາກຂ ໍ້ມູ
ພືັ້ນຖານທີີ່ວາງໄວ້ ເນືີ່ອງຈາກວ່າການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນມີຫຼາຍດ້ານທີີ່ພົັ້ນ
ເດັັ່ນຄື: ພະນັກງານລົງກວດກາລາດຕະເວນ, ມີຄຸ່ຮ່ວມງານ ປກສ, ປກສ ໄດ້
ກວດກາລາດຕະເວນແລະປະຕິບັດຕ ໍ່ຜູ້ລະເມິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາໄດ້ກວດກາພົບເຫັນຜູ້ລະເມິດໃນຖານຄວາມຜິດທີີ່ບ ໍ່ຮ້າຍແຮງ ສວ່ນ
ຫຼາຍແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ຢູ່ໃນຂັັ້ນ ສກຶສາອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາ ເຊັັ່ນ: ການ
ຖາງປ່າເຮັດສວນ(9 ຄອບຄົວ) ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ລ່າສດັປ່າລຸດລົງ, 
ການເຮັດວຽກງານແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນປະຈໍາປີ ຕາມແຜນໂຄງການ ໃນ
ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດພູສະ 
ບົດ-ປຸງຈອງ ຮ່ວມກັບທີີ່ປຶກສາຈາກກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ສາ້ງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 5ປີ (2021-2025) ສາໍເລັດ ກົມປ່າໄມ້ ຮັບຮອງແລ້ວ, 
ການຈັດ ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການປູກຈິດສາໍນຶກ 
ດ້ານການອະນຸລັກໃຫ້ຊຸມຊົນ ລວມທັງບັນດາໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມໃນ
ເຂດປ່າສະຫງວນ, ຈໍານວນ 64 ບ້ານ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸ່ງ
ຈອງສາໍເລັດໄປ 64ບ້ານ, 6ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 2ໂຮງຮຽນມ ຕົັ້ນ, ມ ປາຍ, 
ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນການເກັບກູ້ເຄືອງປ່າຂອງດົງ ຕາມລະດູການ (ເຫັດກ ໍ່ແດງ, ໝາກແໜ່ງ, 
 ໝາກຂ່າ, ໜ ໍ່ໄມ້, ຜັກປ່າ, ຫວາຍບຸ່ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໄມ້ເຮັດຮົັ້ວ, ເຮືອນ
ຊານ, ເຮັດຟືນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດການອະນຸຍາດ) ແລະ ໄດ້ມີແຜນກິດຈະກໍາ
ຮ່ວມ: ສົັ່ງເສມີລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ທຶນລ້ຽງງ ົວ, ລ້ຽງແບ້, ອຸປະກອນການ
ສກຶສາ, ການປູກພືດ ພ້ອມທັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານ (ກິດຈະກໍາສະໜັບ
ສະໜູນຊຸມຊົນມູນຄ່າທັງໝົດ 1.026.806.000ກີບ) ຈາກການສະໜັບສະໜ
  ນໂຄງການ LENS2

 ຕົວຊີັ້ວັດ ຫົວໜ່ີ່ວຍ  ແຜນ
ຂ ໍ້ມູນ 

ທຽບຖານ
ຄວາມຖີີ່ 

ການລາຍ ງານ
ແຫ່ຼງຂ ໍ້ມູນ 
ວິທີການ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເກັບກໍາ
ຂ ໍ້ມູນ

ປີ

                                                                                               ກອບຜົນຮັບຂອງໂຄງການ



 ໄດ້ຕົວ ຈິງ 25 33 38 38

ແຜນ 8% 15% 21% 21%

 ປັບ ປູງ 11% 15% 23% 23%

 ໄດ້ຕົວ ຈິງ 11% 19% 29% 29%

ແຜນ 146 230 236 236

ປັບ ປູງ 108 114 114 136

 ຕົວ ຈິງ 67 94 131/28 139/30

ແຜນ 20 20 20 20

ປັບ ປູງ 20 20 20 20

 ຕົວ ຈິງ 25% 22% 22% 22%

ແຜນ 5 10 0 0

ປັບ ປູງ 0 10 0 0

ໃນ6ເດືອນຕົັ້ນປີ 2021ການເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການມີສວ່ນຮ່ວມ
ຂອງແມ່ຍີງດັັ່ງນີັ້:                                                               
  1. ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະຫຸຼບລາຍງານປິດໂຄງການ.    
2 ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມກວດກາ(Promis)ກົມ
ແຜນການແລະການເງີນຈັດຂືັ້ນ.                                                
  3. ຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມແລະ ປະເມີນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນທີີ່ກົມ
ປ່າໄມ້ຈັດຂືັ້ນ ເຊືີ່ງມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 139 ຄົນ ມີແມ່ຍີງທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມ 30 
ຄົນ ເທົັ່າກັບ 22%                                                        

ເນືັ້ອງຈາກວ່າການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແມ່ນໄດ້
ຍົກສງູບົດບາດຂອງແມ່ຍີງໃຫ້ມາມີສວ່ນຮ່ວມຫຼາຍຂືັ້ນ ໃນການປຶກສາຫາລື 

ວາງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ,

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະຍາວ 1.    
ຄະແນນຕິດຕາມ ເຄືີ່ອງມືການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າສະຫງວນທີີ່ມີປະສດິທິພາບເພີັ້ມຂືັ້ນ 
(ຢ່າງນ້ອຍ 10% ສະສມົແຕ່ລະປີ). 
ຕອບສະໜອງຕົວຊີັ້ວັດຈຸດປະສງົທີີ່ 1 
ຂອງ ຄສລ2

#REF! ປະ ຈໍາ ປີ

ດັດສະນີຂອງຕະລາງ
ຄະແນນທີີ່ໄດ້ໝາຍໃສ່
ແບບຟອມ ໂດຍແຕ່ລະ
ພາກສວ່ນ,ຄະແນນເຕັມ 
100

ກົມແຜນການ ແລະ 
ການເງີນ ເຮັດປະຊຸມ
ຮ່ວມກັບພວກກ່ຽວ 
ເພືີ່ອຢັັ້ງຢຶນ

ກົມແຜນການ 
ແລະ ການເງີນ

ໃນການປະເມີນ ເຄືີ່ອງມືການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນທີີ່ມີປະສດິທິພາບເພີັ້ມຂືັ້ນນີັ້
 ແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນກັບພາກສວ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງ,
 ແຂວງ  ແລະ ກົມປ່າໄມ້ ຊ່ວຍໃນການປະເມີນ METT ໂດຍການອີງໃສຂ່ ໍ້
ມູນຕົວຈີງໃນແຕ່ລະປີ, ນໍາໃຊ້ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້
ແລກປ່ຽນກັບໂຄງການອືີ່ນໆ ໄດ້ຈັດການປະເມີນໃນວັນທີີ່ 3/3/2021ໄດ້ສາໍ
ເລັດຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວ້ຄື: 38ຄະແນນ ເຫັນວ່າມີການເພີີ່ມຂືັ້ນຈາກຂ ໍ້ມູ
ພືັ້ນຖານທີີ່ວາງໄວ້ ເນືີ່ອງຈາກວ່າການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນມີຫຼາຍດ້ານທີີ່ພົັ້ນ
ເດັັ່ນຄື: ພະນັກງານລົງກວດກາລາດຕະເວນ, ມີຄຸ່ຮ່ວມງານ ປກສ, ປກສ ໄດ້
ກວດກາລາດຕະເວນແລະປະຕິບັດຕ ໍ່ຜູ້ລະເມິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາໄດ້ກວດກາພົບເຫັນຜູ້ລະເມິດໃນຖານຄວາມຜິດທີີ່ບ ໍ່ຮ້າຍແຮງ ສວ່ນ
ຫຼາຍແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ຢູ່ໃນຂັັ້ນ ສກຶສາອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາ ເຊັັ່ນ: ການ
ຖາງປ່າເຮັດສວນ(9 ຄອບຄົວ) ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ລ່າສດັປ່າລຸດລົງ, 
ການເຮັດວຽກງານແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນປະຈໍາປີ ຕາມແຜນໂຄງການ ໃນ
ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດພູສະ 
ບົດ-ປຸງຈອງ ຮ່ວມກັບທີີ່ປຶກສາຈາກກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ສາ້ງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 5ປີ (2021-2025) ສາໍເລັດ ກົມປ່າໄມ້ ຮັບຮອງແລ້ວ, 
ການຈັດ ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການປູກຈິດສາໍນຶກ 
ດ້ານການອະນຸລັກໃຫ້ຊຸມຊົນ ລວມທັງບັນດາໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມໃນ
ເຂດປ່າສະຫງວນ, ຈໍານວນ 64 ບ້ານ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸ່ງ
ຈອງສາໍເລັດໄປ 64ບ້ານ, 6ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 2ໂຮງຮຽນມ ຕົັ້ນ, ມ ປາຍ, 
ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນການເກັບກູ້ເຄືອງປ່າຂອງດົງ ຕາມລະດູການ (ເຫັດກ ໍ່ແດງ, ໝາກແໜ່ງ, 
 ໝາກຂ່າ, ໜ ໍ່ໄມ້, ຜັກປ່າ, ຫວາຍບຸ່ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໄມ້ເຮັດຮົັ້ວ, ເຮືອນ
ຊານ, ເຮັດຟືນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດການອະນຸຍາດ) ແລະ ໄດ້ມີແຜນກິດຈະກໍາ
ຮ່ວມ: ສົັ່ງເສມີລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ທຶນລ້ຽງງ ົວ, ລ້ຽງແບ້, ອຸປະກອນການ
ສກຶສາ, ການປູກພືດ ພ້ອມທັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານ (ກິດຈະກໍາສະໜັບ
ສະໜູນຊຸມຊົນມູນຄ່າທັງໝົດ 1.026.806.000ກີບ) ຈາກການສະໜັບສະໜ
  ນໂຄງການ LENS2

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະຍາວ2.         
ດັດສະນີສະສມົຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ປສງ ພສບ-ປຈ 
(ລວມທັງກຸ່ມບ້ານ). ຕົວຊີັ້ວັດ ຜົນຮັບ 3.
 ຂອງໂຄງການ ຂອງ ຄສລ.

% #REF! ປະ ຈໍາ ປີ

ດັດສະນີຂອງຕະລາງ
ຄະແນນທີີ່ໄດ້ໝາຍໃສ່
ແບບຟອມ ໂດຍແຕ່ລະ
ພາກສວ່ນ,ຄະແນນເຕັມ 
100

ກົມແຜນການ ແລະ 
ການເງີນ ເຮັດປະຊຸມ
ຮ່ວມກັບພວກກ່ຽວ 
ເພືີ່ອຢັັ້ງຢຶນ

ກົມແຜນການ 
ແລະ ການເງີນ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ ປີ 2021, ຄະແນນຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ພະນັກງານປະຈໍາປີໄດ້ 29% ໃນການໃຫ້ຄະແນນດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຜ່ານການ
ຈັດກອງປະຊຸມເປັນເອກະພາບກັນຂອງທີມງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ  ແລະ 
ຄະນະຊີັ້ນໍາໂຄງການ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊີັ້ນໍາຈາກການນໍາພະແນກກະສກໍິາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ໃນດ້ານວຽກງານຕ່າງໆເປັນປະຈໍາ ເຊັັ່ນວ່າ: ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຝຶກອົບຮົມ 45 ຄົນ, ໄດ້ມີຄະນະຊີັ້ນໍາການຄຸ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນ, ມີການປະຊຸມ ວາງແຜນປີໜືີ່ງ 2ຄັັ້ງ (ກອງປະຊຸມປະຈໍາ 6
ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ2020), ເພືີ່ອຮັບຮູ້ເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ກັບລະບົບການປະສານງານ
ຂັັ້ນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສນູກາງ, ການສາ້ງແຜນການຕ່າງໆ ລວມທັງການ
ສະຫຼ ບລາຍງານ, ການສືີ່ສານທາງອີເລັກໂທນິກ (ວອດແອບ, ອີເມວ) ໃນວຽກ
ງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ  ແລະ ໄດ້ຮັບການຊີັ້ນໍາຈາກ
ຂັັ້ນເທິີ່ງເປັນປົກກະຕິ.   ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ ສາໍເລັດການຮ່າງແຜນຄຸ້ມ
ຄອງ 5ປີ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກົມປ່າໄມ້, ຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປແມ່ນຈະ
ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ 5ປີທີີ່ວາງໄວ້.

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບ 3:              
ຈໍານວນພະນັກງານ ຂອງ ກປຂ ແຂວງ  
ແລະ ສະຖານບັນທີີ່ກ່ີ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ 
(ໃນນັັ້ນມີເພດຍິງ 20%) ຈະໄດ້ຮັບ ເຂົັ້າ
ຮຽນໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ ຫືຼໄປ
ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການສກຶສາພາກ
ສະໜາມຕົວຈິງ(ສະສມົ). ຕົວຊີັ້ວັດຜົນ
ຮັບໄລຍະກາງ 1.1 ຂອງໂຄງການ.(ຜູ້ເຂົັ້າ
ຝຶກ=ຫືຼຫຼາຍກ່ວາ16ຊົັ່ວໂມງ/1ຄົນ ແລະ
 ບ ໍ່ກາຍ80ຊົັ່ວໂມງ)

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ ບົດລາຍງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

% 0 ປະ ຈໍາ ປີ ບົດລາຍງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະຍາວ 4. ຈໍານວນ
ບ້ານທີີ່ຢູ່ໃນ ແລະ ຫລື ຢູ່ຕິດແປະ ປສງ 
ພສບ-ປຈ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມສນັຍາອະນຸລັກ
 ແລະ ພ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ດໍາເນີນງານ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ 
(ຕອບສະໜອງຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 2.1 
ຂອງ ຄສລ).

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ບົດລາຍງານການປະຕິບັດ

ໂຄງການ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ສາໍເລັດປີ 2019(ປະຈຸບັນແມ່ນຊາວບ້ານກໍາລັງດໍາເນີນແຜນພັດທະນາ)



 ຕົວ ຈິງ 0 10 0 0

ແຜນ 10 10 10

ປັບ ປູງ 0 0 0

 ຕົວ ຈິງ 10 10 10

ແຜນ       18,000      20,000           22,000                   -   

ປັບປຸງ       18,000      20,000           22,000                   -   

ຕົວຈິງ       11,000      30,626       31,837         3,402 

ແຜນ     149,030         149,030         149,030 

ປັບປຸງ     149,030         149,030         149,030 

ຕົວຈິງ  TBD 149,030         149,030         149,030 

ໃນ6ເດືອນຕົັ້ນປີ2021 ແມ່ນສາໍເລັດການການຕິດຕາມ  ແລະ ທົບທວນ
ຄັດເລຶອກຄະນະກໍາມະການຂັັ້ນບ້ານ. ມີຂ ໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງຄະນະບ ລິຫານງານ 
ແລະ ຄະນະກວດກາກຸ່ມຜະລິດກະສກໍິາ ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ຊາວບ້ານ ຢັັ້ງຢຶນຈາກຫ້ອງການກະສກໍິາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງໜ
ອງແຮດ ຈໍານວນ 10 ບ້ານ ແລະແມ່ຍິງມີສວ່ນຮວມ 40% 

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະຍາວ 4. ຈໍານວນ
ບ້ານທີີ່ຢູ່ໃນ ແລະ ຫລື ຢູ່ຕິດແປະ ປສງ 
ພສບ-ປຈ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມສນັຍາອະນຸລັກ
 ແລະ ພ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ດໍາເນີນງານ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ 
(ຕອບສະໜອງຕົວຊີັ້ວັດໄລຍະກາງ 2.1 
ຂອງ ຄສລ).

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ບົດລາຍງານການປະຕິບັດ

ໂຄງການ

ຂຄຊປ

ໃນ 6ເດືອນ ຕົັ້ນປີ 2021 ພືັ້ນທີີ່ປ່າສະຫງວນພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ ທີີ່ສະຖາ 
ນະພາບຂອງປະຊາກອນສດັປ່າ ມີໄພຂົັ່ມຂູ່ ໄດ້ຮັບການສາໍຫຼວດກວດກາ
ລາດຕະເວນສມົທົບກັບ ປກສ ກຸ່ມ ແລະ ກປສ ບ້ານ ລົງກວດກາໄດ້ 5ຄັັ້ງ 
ໂດຍອີງໃສບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດຮຽນຈາກການທັດສະນະ
ສກຶສາ ມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈີງໃນແຕ່ລະພືັ້ນທີີ່ ແລະ ສາມາດສາໍຫຼວດ
ກວດກາໄດ້ເນືັ້ອທີີ່ 3,402ຮຕ

ຮຕ

ດັດສະນີ
ອັດຕາ
ການ

ສນູຫາຍ
ຂອງປ່າໄມ້

0 ປະຈໍາປີ
ບົດບັນທຶກການຕິດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ກປມ, ຂຄຊປ, 
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ສາໍເລັດປີ 2019(ປະຈຸບັນແມ່ນຊາວບ້ານກໍາລັງດໍາເນີນແຜນພັດທະນາ)

ຮຕ ສດັປ່າ 0 ປະຈໍາປີ
ບົດບັນທຶກການຕິດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຂຄຊປ, ຫ້ອງການ 
ປສງ ພສບ-ປຈ

ຂຄຊປ

ທີມງານໄດ້ຮ່ວມກັນກັບພາກສວ່ນທີີ່ກ່ຽວຄ້ອງ ເມືອງ, ແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ໄດ້ປະສານກັບສນູກາງໃນການປະເມີນພືັ້ນທີີ່ປ່າໄມ້ທີີ່ຖືກ
ສນູເສຍ ປະຈໍາແຕ່ລະປີ ໃນນີັ້ ແມ່ນກົມປ່າໄມ້ (ກອງສາໍຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນ
ປ່າໄມ້) ໄດ້ເປັນໃຈກາງໃນການປະເມີນຊ່ວຍ ແລະ ໃນປີ 2020 ສະພາບຂອງ
ປ່າໄມ້ແມ່ນເນືັ້ອທີີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ເພີີ່ມຂືັ້ນ ຕາມຂ ໍ້ມູນຈາກກົມປ່າໄມ້ມີຄື:  
                                                                   - ເນືັ້ອທີີ່ປ່າ
ປົກຫຸ້ມ ປີ2015  = 77.305,68ຮຕ
   (51,62%)
- ເນືັ້ອທີີ່ປ່າປົກຫຸ້ມ ປີ2020 = 85.098,48ຮຕ
   (56,82%)     (ຂ ໍ້ມູນຈາກກົມປ່າໄມ້)

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະຍາວ 4. a
ຈໍານວນບ້ານທີີ່ ຄະນະກໍາມະການຂັັ້ນບ້ານ
 ມີແມ່ຍິງເຂົັ້າຮ່ວມບ ໍ່ຫຸຼດ 40%

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ບົດລາຍງານການປະຕິບັດ

ໂຄງການ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບ 5.  ພາຍໃນພືັ້ນທີີ່ ປ່າ
ສະຫງວນ ພສບ-ປຈ ທີີ່ສະຖານະພາບ
ຂອງປະຊາກອນສດັປ່າ ມີໄພຂົັ່ມຂູ່ ໄດ້
ຮັບການສາໍຫຼວດກວດກາ(ປີ).  (ຕົວຊີັ້

ວັດຜົນຮັບໄລຍະກາງ 2.2 ຂອງໂຄງການ)

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບ 6. ພືັ້ນທີີ່ປ່າສະຫງວນ 
ພສບ-ປຈ ທີີ່ ສະຖານະພາບຂອງເນືັ້ອທີີ່
ປ່າໄມ້ຖືກສນູເສຍ ໄດ້ຮັບການສາໍຫຼວດ

ກວດກາ (ປີ)



ແຜນ              56           112                170                170 

ປັບປຸງ 64 175 170 170

ຕົວຈິງ 64 175 221 237

ແຜນ draft ສະບັບສມົບູນ 0

ທົບທວນ draft 0 0

ຕົວຈິງ draft ສາໍເລັດ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ

ແຜນ 2 2 2 0

ປັບ ປຸງ 4 2 4 0

ຕົວ ຈິງ 4 6 4 3

ແຜນ 1 1 0 0

ປັບ ປຸງ 0 1 1 0

ປະຈໍາປີ
ບົດບັນທຶກການຕິດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຂຄຊປ, ຫ້ອງການ 
ປສງ ພສບ-ປຈ

ຂຄຊປ

ພືັ້ັ້ນທີີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ລາດຕາເວນ (ໂດຍການຍ່າງ, ການໃຊ້ເຄືີ່ອງມື
GPS ເດີນສາໍຫຼວດ) ຂອງທີມງານປ່າສະຫງວນ ພສບ-ປຈ, ປກສ ກຸ່ມ, ປກສ
 ບ້ານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ກວດກາປ່າໄມ້ລົງກວດກາລາດຕະເວນ ໄດ້ພົບເຫັນ
ບັນດາຮ່ອງຮອຍທີີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕ ໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ສດັປ່າ ພົບເຫັນດັັ່ງນີັ້: ພົບ
ເຫັນກ ລະນີ ຮ່ອງຮອຍລ່າສດັ, ຮອຍບາກຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ຖາງສວນປູກຜັກ, ກອງ
ໄຟ,  ເກັບກູ້ເຄືອງປ່າຂອງດົງ, ບ ໍ່ສາມາດພົບເຫັນຜູ້ລະເມິດ ນອກນັັ້ນຍັງໄດ້ຫ
ຍີນສຽງຮ້ອງຂອງສດັ, ເຫັນຮອຍຕີນຂອງສດັປ່ີ່າ  ແລະ ການກວດກາ
ລາດຕະເວນບາງພືັ້ນທີີ່ແມ່ນເປັນຈຸດຫຼ ໍ່ແຫຼມ ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ(ຜ່າສງູ), 
ເສັັ້ນທາງເປເພ,ຫ້ວຍນໍໍ້າໄຫ່ຼແຮງຂ້າມໄປບ ໍ່ໄດ້ ຈືີ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າໄປບ ໍ່ໄດ້ບາງເຂດ
ປ່າ ເຊີີ່ງໃນ ປີ 2021ມີ 16 ກ ລະນີ ລວມ 237 ກ ລະນີ(ສະສມົ).

ອົງປະກອບ 1: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ທິມງານປ່າສະຫງວນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ

1.1   ພະນັກງານ 18 ຄົນ ແຂວງເຂົັ້າ
ຮ່ວມຝຶກນໍາ ກປສ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດການດໍາເນີນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ,
 ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ພະນັກງານໄດ້ເຂົັ້າຝຶກອົມຮົມທີີ່ ກປສຈັດຂືັ້ນ 1ຄັັ້ງ ໃນຫົວຂ ໍ້: ການຮ່າງບົດ
ລາຍງານສະຫຸຼບປິດໂຄງການ ຢູ່ທີີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີີ່
8-9/2/2021  ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂົັ້າຮ່ວມ 4ຄົນ, ແມ່ຍີງ 2ຄົນ              
   ເຊີີ່ງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົມຮົມຄັັ້ງນີັ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ທີມງານໄດ້ຮັບຮູ້
ການສງັລວມຂ ໍ້ມູນຕົວຊີັ້ວັດຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ການຂຽນບົດລາຍງານ
ສະຫຸຼບປິດໂຄງການ  ແລະ ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມປິດໂຄງການໃນວັນທີີ່24 
ມິຖຸນາ 2021 ໄດ້ສາໍເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນໄ ັ້ຮັບ 8,ແຜນຈັດສນັຄຸ້ມ
ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸ່ງ
ຈອງ 2021-2025 ຈະໄດ້ຖຶກຮັບຮອງ

ປະຈໍາປີ
ບົດບັນທຶກການຕິດຕາມ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຂຄຊປ, ຫ້ອງການ 
ປສງ ພສບ-ປຈ

ຂຄຊປ

ໄດ້ສະບັບສມົບູນ (ກົມປ່າໄມ້ຮັບຮອງເອົາ) 
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 2ຄັັ້ງ ຮ່ວມກັບທີມງານຊ່ຽວຊານຈາກກົມປ່າໄມ້, ກປສ, 
ຄະນະຊີັ້ນໍາພະແນກກະສກໍິາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຂະແໜງການຂອງ
ພະແນກ, ປກສ, ປກຊ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫ້ອງການ ປມ ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜ
ອງແຮດ ກ່ຽວກັບການ ຜ່ານຮ່າງ ແລະ ປຶກສາຫາລື ແຜນຈັດສນັຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ 2021-2025, ຄັັ້ງວັນທີີ່25/02/2020
 ໂດຍການສງັລວມເອົາບັນຫາ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆຈາກການປຶສາຫາລື
ຂອງຫຼາຍພາກສວ່ນນັັ້ນເພືີ່ອມາປັບປຸງທາງດ້ານເນືັ້ອໃນ ເຂົັ້າໃສແ່ຜນຄຸ້ມຄອງ  
ແລະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ 5ປີ (2021-2025) 
ແລະ ຮັບຮອງເອົາຈາກຂັັ້ນທ້ອງຖີີ່ນ (ແຂວງ ແລະ ເມືອງ) ວັນທີີ່23/09/2020
 ເຊີີ່ງກອງປະຊຸມ 2ຄັັ້ງນັັ້ນ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 79ຄົນ, ຍີງ 16ຄົນ. ປະຈຸ
ບັນແມ່ນ ກົມປ່າໄມ້ ຮັບຮອງເອົາແຜນຄຸ້ມຄອງດັັ່ງກ່າວ ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງ ສະບັບ
ເລກທີ 1318/ກປມ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2021.

ຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບ7. ກ ລະນີສີີ່ງທີີ່ເປັນໄພ
ຄຸກຄາມຕ ໍ່ສດັປ່າ ໄດ້ກວດເຫັນໂດຍທີມ
ງານລາດຕະເວນ,ໜ່ວຍງານປ່າສະຫງວນ

 ພສບ-ປຈ(ສະສມົ)

# 0

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ເພືີ່ອສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທີມງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ
ວຽກງານກວດກາລາດຕາເວັນ,   ຫ້ອງການປ່າສະຫງວນ ໄດ້ຈັດສົັ່ງພະນັກງານ
 ໄປຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຣມ SMART ເຂົັ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າ

ສະຫງວນ, ການກວດກາລາດຕະເວນ ທີີ່ກົມປ່າໄມ້ຈັດຢູ່ຫ້ວຍປາມ້ອມ, ເມືອງ
ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 3ຄົນ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນຜົນໄດ້ຮັບ

ຈາກການຝຶກອົບຮົມດັັ່ງກ່າວນັັ້ນ ມາໝູນໃຊ້ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການຄັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢູ່ເຂດປ່າ

ສະຫງວນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.  (ສາໍເລັດໃນປີ 2020) 

1.2   ພະນັກງານ ປສງ10 ຄົນ ແລະ 
ພະນັກງານ ເມືອງ 6 ຄົນ.  ໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າະຫງວນ 
ເປັນຕົັ້ນ ການລາດຕາເວັນ, ການກໍານົດ
ເຂດແດນ, ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ,ການ
ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປ່າໄມ້, ການນໍາໃຊ້
 GPS ແລະ ການແຕ້ມແຜນທີີ່ (ຈັດໂດຍ
 ກປມ ຫືຼ ມຊ)

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ,
 ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ



ຕົວ ຈິງ 0 2 2 0

ແຜນ 1 1 0 0

ປັບ ປຸງ 0 1 1 0

 ຕົວ ຈິງ 0 0 2 0

ແຜນ 1 1 0 0

ປັບ ປຸງ 0

 ຕົວ ຈິງ 2 0 0 0

ແຜນ 1 1 0 0

ປັບ ປຸງ 0 2 2 0

ຕົວ ຈິງ 0 2 1 0

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ເພືີ່ອສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທີມງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ
ວຽກງານກວດກາລາດຕາເວັນ,   ຫ້ອງການປ່າສະຫງວນ ໄດ້ຈັດສົັ່ງພະນັກງານ
 ໄປຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຣມ SMART ເຂົັ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າ

ສະຫງວນ, ການກວດກາລາດຕະເວນ ທີີ່ກົມປ່າໄມ້ຈັດຢູ່ຫ້ວຍປາມ້ອມ, ເມືອງ
ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 3ຄົນ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນຜົນໄດ້ຮັບ

ຈາກການຝຶກອົບຮົມດັັ່ງກ່າວນັັ້ນ ມາໝູນໃຊ້ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການຄັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢູ່ເຂດປ່າ

ສະຫງວນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.  (ສາໍເລັດໃນປີ 2020) 

1.3.  ພະນັກງານ ແຂວງ, ເມືອງ 
ຈໍານວນ ຄົນ 16 ໄດ້ຮັບການຝຶກດ້ານ
ການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການໂຄສະນາ

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ,
 ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

1.2   ພະນັກງານ ປສງ10 ຄົນ ແລະ 
ພະນັກງານ ເມືອງ 6 ຄົນ.  ໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າະຫງວນ 
ເປັນຕົັ້ນ ການລາດຕາເວັນ, ການກໍານົດ
ເຂດແດນ, ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ,ການ
ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນປ່າໄມ້, ການນໍາໃຊ້
 GPS ແລະ ການແຕ້ມແຜນທີີ່ (ຈັດໂດຍ
 ກປມ ຫືຼ ມຊ)

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ,
 ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກເອົາຮົມ ດ້ານເຜີຍແຜ່ ປູກຈິດສາໍນຶກ ດ້ານການອານຸລັກທີີ່
ຊ່ຽວຊານຈາກກົມປ່າໄມ້ ຈັດຂືັ້ນໄດ້ 2 ຄັັ້ງ ຢູ່ທີີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍໍ້າ
ເທີນ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກ 5ຄົນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຢູ່ຫ້ອງການກະສກໍິາ, ປ່າໄມ້
ເມືອງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ລົງເຮັດຕົວຈີງຢູ່ບ້ານ ມີຜູ້ ເຂົັ້າຮ່ວມ 19 ຄົນ,
 ຍິງ 6 ຄົນ. ລວມມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 24 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ ກວມເອົາ 25%. ຜ່ານ
ການຝຶກອົມຮົມເຮັດໃຫ້ທີມງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຖອດ
ຖອນໄດ້ບົດຮຽນຈາກການຝຶກເອົາຮົມມາໝູນໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈີງຢູ່ພາກສະໜາມເຊັັ່ນ: ການກໍານົດກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ, ການວາງແຜນ, ຂັັ້ນ
ຕອນ ແລະ ຮູບແບບວິທີການໂຄສະນາ (ສືີ່ສີີ່ງພີມ, ໂປຣສເຕີີ່, ການຫີຼັ້ນເກມ, 
ການສະແດງລະຄອນສັັ້ນ ແລະ ອືີ່ນໆ.)
 (ສາໍເລັດໃນປີ 2020). 

1.4.  ພະນັກງານ ແຂວງ, ເມືອງ 
ຈໍານວນ ຄົນ 16 ໄດ້ຮັບການຝຶກ ວິທີ
ວາງແຜນຈັດສນັທີີ່ດິນ ແລະ ເຮັດວຍກ
ກັບຊຸມຊົນ (PLUP & CEF)

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ,
 ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ພະນັກງານ ແຂວງ, ເມືອງ,ຫ້ອງການພາກສະໜາມ ຈໍານວນ 32ຄົນ, ແມ່ຍີງ
10ຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກ ວິທີວາງແຜນຈັດສນັນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ ແລະ ປ່າໄມ້ທີີ່ດິນ
(PLUP)   (ສາໍເລັດແລ້ວຢູ່ໃນປີ 2018)

1.5 ປະຊາຊົນບ້ານຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ ວິຊາຊິບ ດ້ານການລ້ຽງສດັ, 1 
ປູກພຶດຫັດຖະກໍາຕໍໍ່າຫຸກທ    ໄໝ  ແລະ 
ປຸງແຕ່ງອືີ່ນໆ ເພືີ່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນ.

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
 ແລະ ກປສສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

1.ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ດ້ານວິຊາຊິບໃຫ້ຊຸມຊົນໃນ 10 ບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງ
ໂຄງການໄດ້ 1ຄັັ້ງ  
     ນໍາໃຊ້ຄູຝຶກພະນັກງານຂະແໜງລ້ຽງສດັ ແຂວງ, ເມືອງ ຝຶກອົບຮົມດ້ານ
ເຕັກນິກການລ້ຽງສດັການລ້ຽງສດັ (ລ້ຽງ
     ແບບທອມ), ການຮັກສາສກຸຂະພາບສດັ, ການເຮັດອາຫານເສມີໃຫ້ 
ສດັລ້ຽງ,  ການສກັຢາປ້ອງກັນພະຍາດສດັ 
     ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 41, ແມ່ຍິງ 9 ຄົນ. ເຊີີ່ງບົດຮຽນຈາກການຝຶກ
ອົບຮົມດັັ່ງກ່າວນີັ້ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານສາມາດ
     ຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ບ້ານເຊັັ່ນ: ການຂັດເລືອກສດັມາ
ລ້ຽງ, ການເຮັດອາຫານເສມີໃຫ້ສດັ, ການ
     ສກັຢາປ້ອງກັນພະຍາດສດັ (ມີໜ່ວຍງານສດັຕະວະແພດບ້ານ) 2. ນອກ
ນັັ້ນ ຍັງໄດ້ນໍາທີມງານຊາວບ້ານ ມາທັດສະ 
     ນະສກຶສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຕັກນິກການລ້ຽງງ ົວທອມ ແລະ ການຕໍໍ່າ
ຫຸກຊາວໄໝຂອງແມ່ຍີງ,  ເຂົັ້າຮ່ວມ 52
     ຄົນ, ຍີງ 12ຄົນ. ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຂອງຊາວບ້ານແມ່ນ ການຄຸ້ມຄອງ
ບ ລິຫານກອງທືນຂອງບ້ານໃຫ້ຍືນຍົງ, ເຕັກນິກ
     ການທອມງົວ, ຊ່ວງໄລຍະເວລາການລ້ຽງ, ການສກັຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, 
ການເກັບເຄືອຫຸກ ແລະ ຊາວໄໝ      
(ສາໍເລັດໃນປີ 2020)



ແຜນ 1 1 0 0

ປັບ ປຸງ 1 1 1 0

 ຕົວ ຈິງ 1 1 0 0

ແຜນ 2 0 0 0

 ປັບ ປຸງ 2 1 2 1

ຕົວ ຈິງ 2 1 0

ແຜນ 2 2 2 2

 ປັບ ປຸງ 2 2 2 2

ຕົວ ຈິງ 1 2 1 2

ແຜນ 1 1 1 0

 ປັບ ປຸງ 1 1 1 0

ຕົວ ຈິງ 1 0 0 0

ແຜນ 1:/1 0 0 0

 ປັບ ປຸງ 1:/1 1:/1/1 1:/1/1

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

 (ສາໍເລັດໃນປີ2019)

ອົງປະກອບທີີ່ 2 ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປັບປຸງຊິີດການເປັນຢູ່ຂອງ ຊຸມຊົນ

2.1 ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

2.1.1 ປະ ຊຸມຄະນະຊີັ້ນໍາ ປສງ ພູສະບົດ 
ປຸງຈອງ ໄດ້ຮັບການສາ້ງຕັັ້ງ ແລະ ເຄືີ່ອນ
ໄຫວຈັດ ໃນການປັບປຸງການຮວ່ມມືຄຸ້ມ

ຄອງ ປສງ

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ

1.6.  ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ປສງ, 
ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ຮັບການທັດສະນະ
ສກຶສາ, ແລກ  ປ່ຽນບົດຮຽນ ພາຍໃນ  
ຢ່າງໜ້ອຍ 32 ຄົນ

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ,
 ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
  ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຊຸມຄະນະຊີັ້ນໍາ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ
ປຸງຈອງປະຈໍາປີ   2020. (ເນືີ່ອງຈາກມີການຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເວລາຂອງ
ຄະນະຊີນໍາປ່າສະຫງວນຈີີ່ງໄດ້ເຊີນເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນຂອງ
ຄະນະຊີັ້ນໍາຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫຼ ບ6ເດືອນ ແລະ 1ປີ)

2.1.2. ປະຊຸມ ປະຈໍາໄຕມາດ ຂອງຜູ້ມີ
ສວ່ນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າະສຫງວນ 

ແລະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
# 0 ປະ ຈໍາ ປີ

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
  ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

1. ຈັດ2ຄັັ້ງ ການປະຊຸມສະຫຸຼບວຽກງານ ປະຊຸມສະຫຸຼບປີ 2020 ໃນການລາຍ
ງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາປີ ແລະ ວາງແຜນທິດທາງໃນຕ ໍ່ໜ້າ 6 
ເດືອນຕົັ້ນປີ 2021 ແລະ ປຶກສາຫາລື ບັຫາທີີ່ຍັງຄົງຄ້າງສບືແກ້ໄຂໃຫ້ທັນ
ເວລາໃຫ້ສາໍເລັດຕາມແຜນການທີີ່ວາງໄວ້.                               2. 
ນອກນີັ້ຍັງໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຸມປະຈໍາງວດຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, 
ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທີີ່ໄດ້ຮັບທືນຈາກ ຄສລ2 ຈໍານວນ 2ຄັັ້ງ 
ຈັດຂືັ້ນຢູ່ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ ແລະ  ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ກອງປະຊຸມລາຍງານວຽ
ງານຕ່າງໆທີີ່ ກປສຈັດຂືັ້ນຢູ່ວຽງຈັນ. 
3. ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຸຼບລາຍງານປິດໂຄງການ ໃນການການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ ໃນວັນທີີ່ 24/6/2021 ເຊີາງມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 42ຄົນ, 
ຍີງ 9ຄົນ.

2.1.3 ປະຊຸມປະຈໍາປີກັບແຂວງ ເຫງະ 
ອານ ສສ ຫວຽດນາມ

 ບ້ານ 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

  ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ກິດຈະກໍາດັັ່ງກ່າວນີັ້ແມ່ນໄດ້ຍົກເລີກເອົາງ ົບປະມານໄປເຮັດກິດຈະກໍາອືີ່ນ ໂດຍ
ການໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ເຫັນດີຈາກ ກປສ ທະນາຄານໂລກ ເນືັ້ອງຈາກຊວ່ງ
ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂກວິດ 19. ຄໍາສງັ ເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 
ມີນາ ປີ2020 ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມນີັ້ຮ່ວມກັນໄດ້.

 2.1.4. ຫ້ອງການພາກສະໜາມ  1 ຫັຼງ 
ແລະ ປ່ອມກວດກາ 1ຈຸດ.

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

  ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

    ສາໍເລັດການກ ໍ່ສາ້ງ ຫ້ອງການພາກສະໜາມເຂດປ່າສະຫງວນ 1ຫັຼງ ຢູ່ເຂດ
ເມືອງຄໍາ ແລະ ປ່ອມກວດກາ 1ຈຸດ ຢູ່ເຂດເມືອງໜອງແຮດ.ໃນປີ2019 ແລະ
 ປີ2020
    ສາໍເລັດການຊຸດເຄືອງແບບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, 
ຫ້ອງການພາກສະໜາມຈໍານວນ 32 ຊຸດ.                                      
   ສາໍເລັດການຊ້ອມແປງເຮືອນຄົວ, ເຮັດຮົັ້ວອ້ອມຫ້ອງການປະຈໍາພາກສະໜ
າມປ່າສະຫງວນ (ສາໍເລັດ ປີ2020).



ຕົວ ຈິງ 1:/1 1:/1 1:/1

ແຜນ 8/500/200 0 0

 ປັບ ປຸງ 8/500/200

ຕົວ ຈິງ 8/500/200 8/500/200 8/500/200 8/500/201

ແຜນ draft approval plan 0

 ປັບ ປຸງ draft 0

ຕົວ ຈິງ draft ສາໍເລັດ approval plan

ແຜນ draft approval plan 0

 ປັບ ປຸງ draft 0

ຕົວ ຈິງ draft draft draft

 2.1.4. ຫ້ອງການພາກສະໜາມ  1 ຫັຼງ 
ແລະ ປ່ອມກວດກາ 1ຈຸດ.

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

  ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

    ສາໍເລັດການກ ໍ່ສາ້ງ ຫ້ອງການພາກສະໜາມເຂດປ່າສະຫງວນ 1ຫັຼງ ຢູ່ເຂດ
ເມືອງຄໍາ ແລະ ປ່ອມກວດກາ 1ຈຸດ ຢູ່ເຂດເມືອງໜອງແຮດ.ໃນປີ2019 ແລະ
 ປີ2020
    ສາໍເລັດການຊຸດເຄືອງແບບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, 
ຫ້ອງການພາກສະໜາມຈໍານວນ 32 ຊຸດ.                                      
   ສາໍເລັດການຊ້ອມແປງເຮືອນຄົວ, ເຮັດຮົັ້ວອ້ອມຫ້ອງການປະຈໍາພາກສະໜ
າມປ່າສະຫງວນ (ສາໍເລັດ ປີ2020).

2.1.5. ຕິດປ້າຍໄດ້ 8 ປ້າຍໃຫຍ່ ແລະ 
500 ປາ ັ້ຍນ້ອຍ  ແລະ ປັກຫລັກໝາຍ
ເຂດ ແດນ ປ່າສະຫງວນ 200 ຫັຼກພ້ອມ
ທັງຕິດຕັັ້ງປ້າຍຢູ່ຕາມຈຸດຫຼ ໍ່ແຫຼມຕ່າງໆ.

# 0 ປະຈໍາປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

  ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ສາໍເລັດການຕິດຕັັ້ງປ້າຍໃຫຍ່ປ້າຍແຜນທີີ່ປ່າສະຫງວນໄດ້ 8  ແລະ ປາ ັ້ຍນ້ອຍ
ບອກຂອບເຂດປ່າສະຫງວນໄດ້ 500 ແລະ ປັກຫລັກໝາຍເຂດ ແດນ ປ່າ
ສະຫງວນ 200 ຫັຼກ ຢູ່ຕາມຈຸດຫຼ ໍ່ແຫຼມຕ່າງໆ (ສາໍເລັດໃນປີ 2018)

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ສົັ່ງຊ່ຽວຊານມາຮ່ວມຮັບຮອງຮ່າງແຜນຈັດສນັຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ 2021-2025, ມີກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ
ພາກສວ່ນກ່ຽວ: ຊ່ຽວຊານຈາກກົມປ່າໄມ້, ກປສ,ຄະນະຊີັ້ນໍາພະແນກກະສກໍິາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຂະແໜງການຂອງ ກປຂ, ປກສ, ປກຊ, 
ຫ້ອງການ ກປມ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ( ຈັດກອງ
ປະຊຸມຮ່ວມກັບພາກສວ່ນທີີ່ກ໋ຽວຂ້ອງ, ປັບປຸງເນືັ້ອໃນແຜນຈັດສນັຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ 2021-2025 ຮັບຮອງເອົາແຜນຄຸ້ມ
ຄອງດັັ່ງກ່າວ ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1318/ກປມ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງ
ຈັນ ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2021.

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ໄດ້ປະສານສມົທົບກັບພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ພາກສວ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຊາວບ້ານ ໃນການລົງສາໍຫຼວດ 
ສກຶສາສະຖານທີີ່ທີີ່ຈະກໍານົດເປັນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ ຈໍານວນ 2ຄັັ້ງ ເຊີີ່ງມີຜູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມມີ 56 ຄົນ, ແມ່ຍີງ 5ຄົນ, ກວ່ມເອົາ15%ຂອງແມ່ຍີງເຂົັ້າຮ່ວມ ເພືີ່ອ
ສາ້ງແຜນ ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການກໍານົດເຂດສະຖານທີີ່ໆ ຈະສາມາດ
ສາ້ງເປັນແຫ່ຼງທ້ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດໃນອານາຄົດພ້ອມທັງໄດ້ກໍານົດຈຸດພິກັດ, 
ແຕ້ມແຜນທີີ່ກໍານົດຂອບເຂດໄວ້ ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດ້ສະບັບຮ່າງ 
ມີຢູ່ 2 ແຫ່ງຄື:                                            
1.ສາໍຫຼວດຖໍໍ້າ(ຖໍໍ້າປ່ອງ, ແລະ ອີກ3ຖໍໍ້າຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນ) ຫ່າງຈາກ ບ້ານນາໄຊ
ເມືອງຄໍາ 5Km ເປັນເຂດທີີ່ມິຄວາມອຸດົມສມົບູນດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ມີ
ສາຍນໍໍ້າຄາວໄຫຼຜ່ານ ມີຖໍໍ້າຫີນທໍາມະຊາດທີີ່ສວຍງາມມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະ
ສາ້ງເປັນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວໃນຕ ໍ່ໜ້າ                              
2.ນໍໍ້າຕົກຕາດ ຫວ້ຍລຸຍ ຫ່າງຈາກ ບ້ານ ນາໄຊ 14Km  ເປັນເຂດທີີ່ມິຄວາມ
ອຸດົມສມົບູນດ້ານຊີວະນາໆ ມີຕົັ້ນໄມ້ໄຫຍ່ຫຼາຍຊະນິດ  ມີສາຍນໍໍ້າລຸຍໄຫຼ ຕ ໍ່ໃສ່
 ສາຍນໍໍ້າຄາວ ເປັນຕາດທີີ່ສງູ35ແມັດ, ມີ 6ຊັັ້ນ ເໝາະສມົໃນການພັດທະນາ
ເປັນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ (ຖ້າມີງ ົບປະມານ) ແຕ່ຍູ້ງຍາກດ້ານເສັັ້ນທາງເຂົັ້າອອກ     
        
(ສາໍເລັດປີ 2020)

2.1.7. ແຜນສົັ່ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ # 0
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

  ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

2.1.6.ແຜນຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ທີີ່ເປັນ
ເຄືີ່ອງມື ຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

# 0 ສະສມົ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

  ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ

2.2 ວຽກບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ



ແຜນ 24 24 24 4

 ປັບ ປຸງ 11 24 24 4

ຕົວ ຈິງ 11 24 21 5

ແຜນ 5 8 5 0

 ປັບ ປຸງ 7 8 5 2

ຕົວ ຈິງ 7 10 7 2

ແຜນ 2 2 2 0

 ປັບ ປຸງ 2 2 2 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

 ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

1ສາ້ງຂະບວນການປູກໄມ້ວັນທີີ່ 1ມິຖຸນາ 2020ຢູ່ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ
ຮ່ວມທັງໝົດ 260 ຄົນ, ແມ່ຍີງ 82 ຄົນ ກວມເອົາ 32%, ເນືັ້ອທີ: 9,3
ເຮັກຕາ. 
2. ສາ້ງຂະບວນການວັນອະນຸລັກສດັນໍໍ້າ-ສດັປ່າ ວັນທີີ່ 13 ກ ລະກົດ 2020 ຢູ່
ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ ຮ່ວມທັງໝົດ 441ຄົນ,
 ແມ່ຍີງ 208ຄົນ ກວມເອົາ 47%, ປ່ອຍປາໄດ້ 16.000 ໂຕ.
  ວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ: ໂຄສະນາຕິດປ້າຍຄໍາຂັວນຕາມສາຍທາງຕ່າງໆ,
 ປ້າຍປົດສະເຕີ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການປູກຕົັ້ນໄມ້ຮ່ວມກັບພາກສວ່ນ
ພະນັກງານຂອງເມືອງ  ແລະ ຊາວບ້ານ  ເຂົັ້າມາມີສວ່ນຮ່ວມເພືີ່ອສາ້ງຈິດສາໍ
ນຶກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຮຸ່ນຫັຼງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖີງ ຄຸນຄ່າຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ສດັນໍໍ້າ-
ສດັປ່າ ຕ ໍ່ກັນການດໍາລົງຊີວິດ.                                  (ສໍາລັບປີ
2021ແມ່ນບ ໍ່ມີແຜນ)

0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

  ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ໃນ 6ເດືອນ ຕົັ້ນປີ 2021 ພືັ້ນທີີ່ປ່າສະຫງວນພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ ທີີ່ສະຖາ 
ນະພາບຂອງປະຊາກອນສດັປ່າ ມີໄພຂົັ່ມຂູ່ ໄດ້ຮັບການສາໍຫຼວດກວດກາ
ລາດຕະເວນສມົທົບກັບ ປກສ ກຸ່ມ ແລະ ກປສ ບ້ານ ລົງກວດກາໄດ້ 5ຄັັ້ງ 
ໂດຍອີງໃສບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດຮຽນຈາກການທັດສະນະ
ສກຶສາ ມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈີງໃນແຕ່ລະພືັ້ນທີີ່ ແລະ ສາມາດສາໍຫຼວດ
ກວດກາໄດ້ເນືັ້ອທີີ່ 3,402ຮຕ ພືັ້ັ້ນທີີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ລາດຕາເວນ 
(ໂດຍການຍ່າງ, ການໃຊ້ເຄືີ່ອງມືGPS ເດີນສາໍຫຼວດ) ຂອງທີມງານປ່າ
ສະຫງວນ ພສບ-ປຈ, ປກສ ກຸ່ມ, ປກສ ບ້ານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ກວດກາປ່າໄມ້
ລົງກວດກາລາດຕະເວນ ໄດ້ພົບເຫັນບັນດາຮ່ອງຮອຍທີີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕ ໍ່ປ່າໄມ້
 ແລະ ສດັປ່າ ພົບເຫັນດັັ່ງນີັ້: ພົບເຫັນກ ລະນີ ຮ່ອງຮອຍລ່າສດັ, ຮອຍບາກ
ຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ຖາງສວນປູກຜັກ, ກອງໄຟ,  ເກັບກູ້ເຄືອງປ່າຂອງດົງ, ບ ໍ່ສາມາດ
ພົບເຫັນຜູ້ລະເມິດ ນອກນັັ້ນຍັງໄດ້ຫຍີນສຽງຮ້ອງຂອງສດັ, ເຫັນຮອຍຕີນຂອງ
ສດັປ່ີ່າ  ແລະ ການກວດກາລາດຕະເວນບາງພືັ້ນທີີ່ແມ່ນເປັນຈຸດຫຼ ໍ່ແຫຼມ ມີ
ຄວາມຄ້ອຍຊັນ(ຜ່າສງູ), ເສັັ້ນທາງເປເພ,ຫ້ວຍນໍໍ້າໄຫ່ຼແຮງຂ້າມໄປບ ໍ່ໄດ້ ຈືີ່ງເຮັດ
ໃຫ້ເຂົັ້າໄປບ ໍ່ໄດ້ບາງເຂດປ່າ ເຊີີ່ງໃນ ປີ 2021ມີ 16 ກ ລະນີ ລວມ 237 
ກ ລະນີ(ສະສມົ).

2.2.3. ສາ້ງຂະບວນການໃນວັນປູກ
ຕົັ້ນໄມ້ 3ຄັັ້ງ ແລະ ວັນອະນຸລັກສດັນໍໍ້າ-
ສດັປ່າ 3  ຄັັ້ງ

# 0

2.2.2 ຈະໄດ້ຮັບການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ 
ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ລະບຽບການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 64 ບ້ານ ຢູ່ໃນ, ຕິດແປະກັບ 
ແລະ ອ້ອມຂ້າງ ປສງ

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

 ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

2.2.1 ເຄືີ່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນ 
ແລະ ສະກັດກັັ້ນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ແບບມີ
ສວ່ນຮ່ວມເດືອນລະ2ຄັັ້ງ.

#

ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ປູກຈິດສາໍນຶກໃຫ້ບ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ2ຄັັ້ງ, 
ໄດ້1ບ້ານ, 1ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 1ໂຮງຮຽນມ ຕົັ້ນ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ ມີ
ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 352ຄົນ, ແມ່ຍີງ 197 ຄົນ  ໂດຍໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນທີີ່ໄດ້
ຈາກການຝຶກອົບຮົມມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມີບັນດາເອກະສານທີີ່ນໍາມາເຜີຍແຜ່ມີ:
ບາງມາດຕາຂອງກົດວ່າດ້ວຍໝາຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສດັນໍໍ້າ-ສດັປ່າ, 
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ, ຂ ໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍການປັບໄໝຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດໃນ
ປ່າສະຫງວນ, ດໍາລັດເລກທີ15/ນຍ ແລະ ການໂຄສະນາທາງຮູບພາບ ແບບນໍາ
ໃຊ້ໂປຣດສເຕີເປັນເຄືີ່ອງມືໃນການໂຄສະນາ ອະທິບາຍຕາມຮູບພາບ, ການຫິ ຼນ
ລະຄອນສັັ້ນ ແລະ ຫິຼັ້ນເກມສາ້ງກິດຈະກໍາກັບຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມໂດຍການສາ້ງຄໍາຖາມ
ໃນເອກະສານທີີ່ໄດ້ຜ່ານ ແລະ ຮູບພາບ ເພືີ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຕອບ ເພືີ່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ການອະນຸລັກຊັຍພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສດັນໍໍ້າ-ສດັປ່າ.(ບັນລຸຄາດໝາຍ)



ຕົວ ຈິງ 2 2 2 0

ແຜນ 10 0 0 0

 ປັບ ປຸງ 5 5 0

ຕົວ ຈິງ 0 10 10 10

ແຜນ 10 0 0 0

 ປັບ ປຸງ 10 10 0 0

ຕົວ ຈິງ 0 10 10 10

ແຜນ 5 5 0 0

 ປັບ ປຸງ 0 10 0 0

ຕົວ ຈິງ 0 10 10 10

ສາໍເລັດຈັດຝຶກກັບທີີ່ ໃຫ້ທິມງານໃນການ  ກະກຽມແຜນການດໍາເນີນການ
ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີີ່ດີນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສວ່ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ຂັັ້ນຕອນ
ປະຕິບັດ ປະຊຸມຮ່ວມກັບບ້ານທີີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ, ກໍານົດຂອບເຂດບ້ານ, 
ກໍານົດທີີ່ດີນ-ປ່າໄມ້ແຕ່ລະປະເພດຂອງບ້ານ (ເຂດປ່າຫງວນຂອງບ້ານ, ເຂດປ່າ
ປ້ອງກັນ ແລະ ເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້), ແຕ້ມແຜນທີີ່ມາດຕາສວ່ນທີີ່              
ເໝາະສມົ , ສາ້ງລະບຽບຄຸ້ມຄອງທີີ່ດີນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ, ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະ
ກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດີນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ ພ້ອມທັງຕິດຕັັ້ງປ້າຍແຜນທີີ່
ຂອງບ້ານ ສາໍເລັດ 10 ບ້ານ, ກຸ່ມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດມີ 933ຄອບຄົວ, ຈໍາ
ນວນຄົນມີ 6.047ຄົນ, ແມ່ຍີງ 2.956ຄົນ (ສໍາເລັດໃນປີ 2019)

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ສາ້ງແຜນດໍາເນີນວຽກງານພັດທະນາບ້ານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ສໍາເລັດ10 ບ້ານເປົັ້າ  ໝາຍໂຄງການ ໃນນັັ້ນມີ ການລ້ຽງງ ົວທອມ10ບ້ານ ມີ 
(627.471.000ກີບ), ການລ້ຽງແບ້2ບ້ານ ມີ(42.693.000ກີບ), ການສງົ
ເສມີລາຍໄດ້ຂອງແມ່ຍີງການຕໍໍ່າຫຸກ , ຕັດຫຍິບ (170.580.000ກີບ), ການ
ປູກໝາກແໜ່ງ-ໜາກຂ່າ 3ບ້ານ (39.270.000ກີບ), ອຸປະກອນການສກຶສາ
 2ບ້ານ(10.000.000ກີບ), ການສອ້ມແປງນໍໍ້າລີນ 4ບ້ານ
(107.975.000ກີບ), ເອົາໄຟຟ້າເຂົັ້າຄົວເຮືອນ1ບ້ານມີ 14ຄອບຄົວ
(15.000.000ກີບ)  ແລະ ວັງສະຫງວນມີ 1ບ້ານ (13.817.000.ກີບ) 
ແລະ ສາໍເລັດການມອບເງີນ ກອງທືນອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ 10 ບ້ານເປົັ້າໝ
າຍຂອງໂຄງການ ໃນຈໍານວນງົບປະມານທັງໝົດ1.026.806.000ກີບ ຕາມ
ແຜນກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະບ້ານ                                             
ຂັັ້ນຕອນການມອບ-ຮັບເງີນແມ່ນຮູບແບບການມອບເງີນສດົໃຫ້ບ້ານ, ເຂົັ້າ
ຮ່ວມໃນການມອບມີຄະນຊີັ້ນໍາໂຄງການ, ທ່ານຮອງເຈົັ້າເມືອງ ແລະ ຂະແໜ
ງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງເຂົັ້າຮ່ວມ, (ສໍາເລັດກິດຈະກໍາປີ 2019).     

ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

 ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ
ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

1ສາ້ງຂະບວນການປູກໄມ້ວັນທີີ່ 1ມິຖຸນາ 2020ຢູ່ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ
ຮ່ວມທັງໝົດ 260 ຄົນ, ແມ່ຍີງ 82 ຄົນ ກວມເອົາ 32%, ເນືັ້ອທີ: 9,3
ເຮັກຕາ. 
2. ສາ້ງຂະບວນການວັນອະນຸລັກສດັນໍໍ້າ-ສດັປ່າ ວັນທີີ່ 13 ກ ລະກົດ 2020 ຢູ່
ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ ຮ່ວມທັງໝົດ 441ຄົນ,
 ແມ່ຍີງ 208ຄົນ ກວມເອົາ 47%, ປ່ອຍປາໄດ້ 16.000 ໂຕ.
  ວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ: ໂຄສະນາຕິດປ້າຍຄໍາຂັວນຕາມສາຍທາງຕ່າງໆ,
 ປ້າຍປົດສະເຕີ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການປູກຕົັ້ນໄມ້ຮ່ວມກັບພາກສວ່ນ
ພະນັກງານຂອງເມືອງ  ແລະ ຊາວບ້ານ  ເຂົັ້າມາມີສວ່ນຮ່ວມເພືີ່ອສາ້ງຈິດສາໍ
ນຶກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຮຸ່ນຫັຼງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖີງ ຄຸນຄ່າຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ສດັນໍໍ້າ-
ສດັປ່າ ຕ ໍ່ກັນການດໍາລົງຊີວິດ.                                  (ສໍາລັບປີ
2021ແມ່ນບ ໍ່ມີແຜນ)

2.3.3. ແຜນດໍາເນີນງານພັດທະນາບ້ານ  
ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ

ບ້ານ 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
  ທີມການເງີນ ສງັລວມ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

2.3.2. ແຜນດໍາເນີນງານພັດທະນາບ້ານ 
(ດໍາເນີນການປູກເສມີ, ການນໍາໃຊ້ດິນໃຫ້
ມີປະສເິທິຜົນ(ການປູກ, ການລ້ຽງ, ແລະ 
ອາຊີບແມ່ຍິງ, ອືີ່ນໆ) ທີີ່ຄັດເລືອກໄດ້)

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
  ທີມການເງີນ ສງັລວມ

                                                                                 
     ສາໍເລັດການຂຽນແຜນດໍາເນີນງານ ກິດຈະກໍາ ພັດທະນາບ້ານ10ບ້ານ 
ແລະ ພ້ອມທັງ ຮັບຮອງເອົາແຜນຂອງແຕ່ລະບ້ານ ເຊັັ່ນວ່າ ແຜນການລ້ຽງງ ົວ
ທອມ, ລ້ຽງແບ້, ລ້ຽງປາ, ປູກໝາກຂ່າ,ໝາກແໜ່ງ,  ສອ້ມແປງນໍໍ້າລີນ, 
ອຸປະກອນການສກຶສາ ແລະ ອາຊີບສາ້ງລາຍຮັບເສມີຂອງແມ່ຍີງ.(ກອງທືນ

ອະນຸລັກຊີວະນາໆ
             ພັນ 10 ບ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໃນຈໍານວນງົບປະມານທັງໝ
 ົດ 1.026.806.000ກີບ).                                                    

   ປະຈຸບັນຊາວບ້ານກໍາລັງດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວ້

ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
  ສງັ ລວມ ຂ ໍ້ ມູນ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

2.2.3. ສາ້ງຂະບວນການໃນວັນປູກ
ຕົັ້ນໄມ້ 3ຄັັ້ງ ແລະ ວັນອະນຸລັກສດັນໍໍ້າ-
ສດັປ່າ 3  ຄັັ້ງ

# 0

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ

2.3ສະໜັບສະໜູນແຜນປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບ້ານເປົັ້າໝາຍ

2.3.1 ແຜນທີີ່ຈັດສນັທີີ່ດິນ ແລະ ຄູ່ມືນໍາ
ໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ສາໍຫຼວດ,

 ບ້ານ 0 ປະ ຈໍາ ປີ



ແຜນ 0 2 2 2

 ປັບ ປຸງ 3 4 3

ຕົວ ຈິງ 5 4 7 3

ແຜນ 2-/2 2-/2 2-/2 1

 ປັບ ປຸງ 2-/2 2-/2 2-/2 1

ຕົວ ຈິງ 2-/2 2-/2 2-/2 1-/1

ແຜນ 50% 75% 85% 85%

 ປັບ ປຸງ 50% 75% 90% 96%

ຕົວ ຈິງ 69% 87% 96% 100%

              ຢັັ້ງຢືນຈາກ
                    ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້                                                           ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ (ຫົວໜ້າໂຄງການ)                                                             ຜູ້ສັງລວມ

 ສາໍເລັດການເຮັດບົດລາຍງານທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ວຽກງານໂຄງການປະຈໍາ 6 
ເດືອນ ຕົັ້ນ ປີ 2021 ແລະ ບົດລາຍງານປິດໂຄງການ ສົັ່ງໃຫ້ ກປສ , ຄະນະ
ຊີັ້ນໍາໂຄງການ, ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ ໄດ້ຕາມກໍານົດ
ເວລາ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ

3.2. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນປີ 
(ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ປີທີີ່1, 75% ປີທີີ່ 2 
ແລະ 85% ປີສດຸທ້າຍ)

% 0% ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

 ແລະ ກປສ, ທີມ
ຕິດຕາມກວດກາ ສງັລວມ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ ແລະ ກປສ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ ແລະ 

ກປສ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາໂຄງການໄລຍະ  ຕົັ້ນປີ 2021 ຜ່ານມານີັ້ 
ຜົນສາໍເລັດຂອງກິດຈະກໍາທັງໝົດແມ່ນບັນລຸໄດ້ 100 ຂອງບັນບັນກິດຈະກໍາ 
ຖືວ່າຜົນສາໍເລັດເປີເຊັນຂອງໜ້າວຽກ ແມ່ນໄດ້ດີ ຍ້ອນວ່າທີມງານໂຄງການ 
ທຸກພາກສວ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສປ່ະຕິບັດ ຕາມການຊີັ້ນໍາຂອງຂັັ້ນເທີງ ແລະຕາມຄູ່ມື
ຂອງໂຄງການ ແລະ ຕາມລະບຽບການຂອງພັກ-ລັດທີວາງໄວ້.

ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ ກວດກາຕິດຕາມ ແຜນພັດທະນາບ້ານ ໄດ້ຈໍານວນ 3 ຄັັ້ງ    
ຄະນະຊີັ້ນໍາລົງກວດກາຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ການ ຈັດຕັັ້ງແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນໄດ້ 
ລົງຢ້ຽມຢາມ ບ້ານເປົັ້າໝາຍ, ເມືອງຄໍາ ແລະໜອງແຮດ ໃນການປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່  ງ ົບປະມານກຸ່ມຊາວກະສກິອນເຫັນວ່າ ບັນດາແຕ່ລະກິດຈະກໍາ
ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິປະບັດໄດ້ຮັບຜົນດີ ຕາມແຕ່ລະກິດຈະກໍາທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ຕາມແຜນຂອງແຕ່ລະບ້ານ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຊີີ່ງມີພາກສວ່ນເຂົັ້າຮ່ວມ: 
ຄະນະຊີັ້ນໍາຂັັ້ນແຂວງ,  ທິມງານ ໂຄງການປ່າສະຫງວນພູສະບົດ-ປູ່ງຈອງ, 
ຫ້ອງການກະສກໍິາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງ ການສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມືອງ, 
ພະນັກງານຫ້ອງການປ່າສະຫງວນປະຈໍາພາກສະໜາມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ
ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ໄດ້ທົບທວນຄະນະກໍາມະການກອງທຶນຂັັ້ນບ້ານໄດ້10ບ້ານ ໃນ
ນັັ້ນແມ່ຍິງຮ່ວມ40% ຂອງແຕ່ລະບ້ານສາໍເລັດ.ໄດ້ກວດກາເບີີ່ງກິດຈະກໍາ
ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມເປົັ້າໝາຍຂອງກອງທຶນບ້ານ.                                  
                                         

ອົງປະກອບ 3 ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

3.1. ບົດລາຍງານການກວດກາຕິດຕາມ 
ແລະ ບ ລິຫານໂຄງການຍ່ອຍ (ປະຈໍາປີ)
ສົັ່ງທັນເວລາ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ

 ແລະ ກປສ, ທີມ
ຕິດຕາມກວດກາ ສງັລວມ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ ແລະ ກປສ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ ແລະ 

ກປສ

2.3.4 ໃຫ້ການຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະ 
  ໜູນດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ
ກອງທືນບ້ານ(ປີທີີ່ສອງ3 ຄັັ້ງ, ໃນປີທີ

ສາມ4)

# 0 ປະ ຈໍາ ປີ
ຫ້ອງການ ປສງ ພສບ-ປຈ
  ທີມການເງີນ ສງັລວມ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ ແລະ ກປສ

ຫ້ອງການ ປສງ 
ພສບ-ປຈ



ຟອມຂ ໍ້ມູນ 1:  ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຢູູ່ເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ໝາຍເຫດ
XKG 2017 2018 2019 ຕົວຈ ງ2019 2020 ຕົວຈ ງ2020

ຊືີ່, ການເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ລາຍລະອຽດທ ີ່ຢູູ່ພົວພັນສໍາລັບບຸກຄົນທ ີ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການ
ຕືີ່ມຂ ໍ້ມູນ METT (ອ ເມວ ແລະ ອ ີ່ນໆ.)

 ທ່ານ. ແສງວົງ ຍອຍ
ສາຍຄໍາ, ຮອງຫົວໜ້າ

ກອງຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ
 ເບ ື້ໂທ02022342099

 ທ່ານ. ແສງວົງ 
ຍອຍສາຍຄໍາ, 
ຮອງຫົວໜ້າກອງ
ຄຸ້ມຄອງປູ່າ

ສະຫງວນ ເບ ື້ໂທ
02022342099

ການປະເມ ນແມ່ນອິງໃສ່ບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມໂດຍຊ່ຽວຊານ
ຈາກກົມປູ່າໄມ້ໃນຜ່ານມາ  ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ ວັນທ ີ່ 3/3/2020 
ມ ພາກສ່ວນເຂົື້າຮ່ວມປະເມ ນຄື: ທ ມງານກົມປູ່າໄມ້, ຄະນະຊ ື້ນໍາ
ໂຄງການ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ທິມງານປູ່າສະຫງວນ, 
ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປູ່າໄມ້ 2 ເມືອງ (ເມືອງຄໍາ,ໜອງແຮດ)

ວັນທ ີ່ດໍາເນ ນການປະເມ ນ  ເດືອນ 3. ວັນທ  3. ປີ 2021.
ຊືີ່ຂອງພືື້ນທ ີ່ປົກປັກຮັກສາ

WDPA site code (these codes can be found on www.unep-
wcmc.org/wdpa/)

ລະຫັດພາກສະໜາມ WDPA ( ລະຫັດເຫລົົ່ານ ື້ສາມາດຫາໄດ້ຢູູ່ໃນເວບໄຊ 
www.unep-wcmc.org/wdpa/) 1

1

1:  ລະດັບຊາດ
2:  ອົງການ IUCN 
3:  ສາກົນ (ກະລຸນາຕືີ່ມແຖວ 35-69 ແມ່ນເປັນສິີ່ງທ ີ່ຈໍາເປັນ )
4: ລະດັບແຂວງ

ປະເທດ

ທ ີ່ຕັື້ງຂອງເຂດປົກປັກຮັກສາ (ແຂວງ ແລະ ແຜນທ ີ່ອ້າງອິງຖ້າເປັນໄປ
ໄດ້)
ວັນທ ີ່ສ້າງຕັື້ງ

ລາຍລະອຽດເຈົື້າຂອງກໍາມະສິດ (ກະລຸນາເລືອກ 1-4) 1
ຕາມດໍາລັດເລກທ  17/ນຍ, ວັນທ ີ່11 ມັງກອນ 2011

ອົງການຄຸ້ມຄອງ
ຂະໜາດຂອງພືື້ນທ ີ່ປົກປັກຮັກສາ(ເຮັກຕາ) 149,030    149.030ຮຕ 149.030ຮຕ

ຈໍານວນພະນັກງານຖາວອນ 10            10                     10                
ຈໍານວນພະນັກງານກອງຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 
15 ຄົນ, ພະນັກງານລັດ 10 ຄົນ, ຍ ງ 2 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານ
ອາສາສະໝັກໂຄງການ 5 ຄົນ

ຈໍານວນພະນັກງານຊົົ່ວຄາວ 5              5                       5                  
ງ ົບປະມານປະຈໍາປີ (US$)  ສໍາລັບທ ນໜູນວຽນ (ການດໍາເນ ນງານ) – 
ບ ໍ່ລວມລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ 539,660    112,020        ງ ົບປະຈໍາປີ 2020 (ງ ົບປະມານໂຄງການ)

ງ ົບປະມານປະຈໍາປີ (US$)ສໍາລັບວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ຫ ື ທ ນເພ ີ່ມເຕ ມ – 
ບ ໍ່ລວມລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ - -

Nam

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4:  METT (ເຄືີ່ອງມືການຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ມ ປະສິດທິຜົນ)
ເບ ີ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຕົວຊ ື້ວັດສໍາລັບ PDO- ລະດັບຕົວຊ ື້ວັດ 1 ໜ້າທ ີ່. 16 ff. ສໍາລັບຂ ໍ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ມ.

 METT ປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸູ່ງຈອງ ຂ.ຊຽງຂວາງ CBI-LENS2-019  (PAFO-XKG)

ຈຸດປະສົງ 1: ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ ໃຫ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ
ສິີ່ງສໍາຄັນ: ກະລຸນາອ່ານຄໍາແນາະນໍາກ່ຽວກັບ GEF ຢູູ່ເວບໄຊ ກ່ອນການຕືີ່ມຂ ໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ກອງຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ກະລຸນາຕືີ່ມຄໍາຕອບຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນນ ື້

ປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ-ປຸູ່ງຈອງ

1                                                                                                      

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສ້າງຕັື້ງວັນທ ີ່ 11 ມັງກອນ 2011  (149.030ຮຕ)

1                                                                                             



ຄຸນຄ່າທ ີ່ສໍາຄັນມ ຫຍັງແດ່ສໍາລັບພືື້ນທ ີ່ທ ີ່ກໍານົດເປັນເຂດປົກປັກຮັກສາ ອານຸລັກ

  ຊະນິດພັນສັດປູ່າ:
ກະທິງ,ກວາງ,ປາຜ່າ
ອອງ,ເສືອດາວ,ທະນ 
,ເໝ ຍ,ລິງລົມ ແລະ 

ແຫ ່ງນໍໍ້າ

 ຊະນິດພັນສັດປູ່າ 
ແລະ ພັນພ ດ:
(ກະທິງ,ກວາງ,
ເສືອດາວ,ທະນ  
ແລະ ໄມ້ໂລງເ ີ່ລງ, 

ໄມ້ດູ່...)
ລາຍການສອງເປົົ້າໝາຍຕົື້ນຕ ຂອງການຄຸ້ມຄອງເຂດປົກປັກຮັກສາມ ດັົ່ງລຸ່ມນ ື້:  
ເປົົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງ 1
ເປົົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງ 2
ຈໍານວນຜູ້ເຂົື້!ຮ່ວມການປະເມ ນ 15            15                     15                

ລວມທັງ: (ກະລຸນາເລືອກ 1-8)

 1,2,3 ແລະ 8:       
                  ຄະນະ
ຊ ື້ນໍາ, ທ ມງານຄຸ້ມຄອງ
ປູ່າສະຫງວນ ແລະ ຊຸມ
ຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ປົກປັກ

ຮັກສາ

1,2,3 ແລະ 8

 1:  ຜູ້ຈັດການ ປູ່າສະຫງວນ PA  
 2:  ພະນັກງານ PA 
 3:  ພະນັກງານຕົວແທນ  PA ອ ີ່ນໆ   
 4:  ຜູ້ໃຫ້ທ ນ                                                  
5:  ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທ ີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ                
6: ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍນອກ                                    
7: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ                                             
8: ອ ີ່ນໆ 

 
ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກໍານົດທ ີ່ຕັື້ງຂອງສາກົນ

UNESCO ສະຖານທ ີ່ມ ລະດົກໂລກ (ເບ ີ່ງ: http://whc.unesco.org/en/list) 
ວັນທ 

ສະຖານທ 
ພືື້ນທ 

ແຜນທ ອ້າງອ ງ
ເງືີ່ອນໄຂການກໍານົດທ ີ່ຕັື້ງ (ຕົວຢູ່າງ: ເງືີ່ອນໄຂ i ຫາ x)

ການຊ ື້ແຈງກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທ ີ່ອຸດົມສົມບຸນ

ສະຖາທ ີ່ Ramsar (ເບ ີ່ງ: http://ramsar.wetlands.org)
ວັນທ 

ສະຖານທ 
ພືື້ນທ 

ຕົວເລກອ້າງອ ງ
ເຫດຜົນການກໍານົດທ ີ່ຕັື້ງ (ເບ ີ່ງ Ramsar ເອກະສານຂ ໍ້ມູນ)

UNESCO Man and Biosphere Reserves  (see: 
http://www.unesco.org/new/en/natural-

sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-
programme/

ວັນທ 

ບ ໍ່ມ 

ການອານຸລັກ ຊ ວະນານາພັນ ອະນຸລັກລະບົບນິເວດ
 ຮັກສາແຫ ່ງນໍ້ ໍ້າ

 ກະລຸນາຕືີ່ມຄໍາຕອບຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນນ ື້

ບ ໍ່ມ 

ບ ໍ່ມ 



ສະຖານທ 
ແຜນທ ອ້າງອ ງ ພືື້ນທ ີ່ທັງໝົດ, ແກນກາງ, ຮອບນອກ, ແລະ ການຫັນປູ່ຽນ

ເງືີ່ອນໄຂການກໍານົດທ ີ່ຕັື້ງ

ການບັນລຸຕາມສາມໜ້າທ ີ່ການຂອງ MAB 
ການອະນຸລັກ,ການພັດທະນາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານ
ການຂົນສົົ່ງ

ກະລຸນາລະບຸປະເພດທ ີ່ຕັື້ງອ ີ່ນໆ (ເຊັົ່ນ. ມ ລະດົກຂອງ ASEAN , Natura 2000) 
 ແລະ ຂ ໍ້ອ້າງອິງຕ່າງໆລຸ່ມນ ື້

ຊືີ່
ລາຍລະອຽດ

ຊືີ່
ລາຍລະອຽດ

ຊືີ່
ລາຍລະອຽດ

2013 2017 2018 2019 2019 ຕົວຈ ງ 2020 2020 ຕົວຈ ງ

1.1 ເຮືອນຊານ ແລະ ການຕັື້ງຖິີ່ນຖານ -                 -         -        2                     -         2                

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ  

1.2 ເຂດອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ -                 -         -        0 -         -                  

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

1.3 ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສ້າງທ ີ່ຜັກຜ່ອນ -                 -         -        0 -         -                  

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

ບ ໍ່ມ 

ຟອມຂ ໍ້ມູນ 2: ໄພຄຸກຄາມຕ ໍ່ກັບ ປູ່າສະຫງວນ (ກະລຸນາຕືີ່ມຂ ໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄພຄຸກຄາມ ແລະ ການປະເມ ນສໍາລັບແຕ່ລະ ປູ່າສະຫງວນ ຂອງໂຄງການ).
ກະລຸນາເລືອກໄພຄຸກຄາມທັງໝົດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ ີ່ມ ຢູູ່ໃນປະຈຸບັນວ່າຢູູ່ໃນລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ຫ ື ລະດັບຕໍໍ່າ. ຈັດລຽງອັນດັບໄພຄຸກຄາມຢູູ່ໃນລະດັບສູງກ ລະນ ມ ການເຊືີ່ອມຄຸນຄ່າທ ີ່ຮ້າຍແຮງ; ອັນດັບກາງກ ລະນ ມ ບາງຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຈັດຢູູ່ໃນອັນດັບຕໍໍ່າກ ລະນ 
1. ການພັດທະນາເພືີ່ອການຄ້າ ແລະ ທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ ໃນ ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການຕັື້ງຖິີ່ນຖານຂອງມະນຸດ ຫ ື ການນໍາໃຊ້ດິນກະສິກໍາໂດຍການກໍານົດມາດຖານການວັດແທກທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ

 ມ ເຮືອນຊານ ແລະ ການຕັື້ງຖິີ່ນຖານປານກາງ (2) ກ່ອນປະກາດສ້າງຕັື້ງເປັນປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມ ຊຸມຊົນຕັື້ງຖ ີ່ນຖານຢູູ່ກ່ອນແລ້ວ, ມ ຈໍານວນບ້ານ 64 ບ້ານ. 

 ການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຢູູ່ໃນຂັື້ນຕອນການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
2. ກະສິກໍາ ແລະ ການເພາະລ້ຽງ ໃນ ເຂດປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການກະສິກໍາ ແລະ ການປູກຫຍ້າ ເພືີ່ອການຂະຫຍາຍການກະສິກໍາ ແລະ ໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປ, ລວມທັງ ການຮັກສາໄມ້ປູ່າ, ການປະມົງຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ການລ້ຽງສັດນໍໍ້າ



2.1 ການປູກພືດຕາມລະດູ ແລະ ຕົື້ນໄມ້ໃຫໝາກ 1                1         1        1                     1         1                

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

2.1a ການປູກພືດປະເພດເປັນຢາເສບຕິດ -            -     -    0 -      

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

2.2 ການປູກໄມ້ ອຸດສາຫະກໍາ 1                1         1        0 1         -             

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

2.3 ການປູກພືດ ແລະ ການລ້ຽງສັດ  1                1         1        1                     1         1                

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

2.4 ການເພາະລ້ຽງສັດນໍໍ້າ -                 -         -        0 -         

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

3.1 ການຂຸດເຈາະນໍໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກ໊ດ -                 -         -        0 -         

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

3.2 ບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ເໝືອງແຮ່ -                 -         -        0 -         

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

3.3 ການຜະລິດພະລັງງານ, ລວມທັງເຂືີ່ອນໄພຟ້ານໍໍ້າຕົກ -                 -         -        0 -         -                 

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

4.1 ເສັື້ນທາງ ແລະ ລາງລົດໄຟ (ລວມທັງເສັື້ນທາງມ ີ່ມັກມ ສັດຕາຍ) -               -        -       0 -        -               

0: ບ ໍ່ມ         (ເສັື້ນທາງບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ ແລະ ແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ)
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

ຊຸມຊົນທ ີ່ຢູູ່ໃນປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນຍັງອາໄສການຜະລິດກະສິກໍາເປັນພືື້ນຖານ ເຊັົ່ນ: ປູກເຂົື້າ, ສາລ , ຖົົ່ວຕ່າງໆ (ໃນເຂດຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ) ແຕ່ສໍາລັັບການປູກໄມ້ໃຫ້ໝ

ຊຸມຊົນຢູູ່ໃນປູ່າສະຫງວນແມ່ນຍັງອາໄສການຜະລິດກະສິກໍາເປັນພືື້ນຖານເຊັົ່ນ:ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດແລະລ້ຽງງ ົວ,ຄວາຍ,ແບ້ແລະການລ້ຽງສັດແມ່ນໄດ້ເຮັດຢູູ່ໃນເຂດທ ີ່ໄດ້

3. ການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ໃນພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການຜະລິດທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທາງຊ ວະນາໆພັນ

4. ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເສັື້ນທາງໃນເຂດພືື້ນ ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການຜະລິດທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທາງຊ ວະນາໆພັນ

 ມ ເສັື້ນທາງເລກທ  1C ຜ່ານປູ່າສະຫງວນ ຈາກຈຸດບ້ານໜອງໂອນ ຫາ ບ້ານກາງຄໍາ ເປັນເສັື້ນທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດປະມານ 42 ກມ ແຕ່ໄດ້ມ ກ່ອນການສ້າງຕັື້ງປູ່າ



4.2 ສາຍສົົ່ງ ແລະ ສາຍເຄືີ່ອງສືີ່ສານຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ: ສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍໂທລະຊັບ) 1             1        1       1                 1        1              

0: ບ ໍ່ມ  
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

4.3 ເສັື້ນທາງການເດ ນເຮືອ ແລະ ຄອງຕ່າງໆ -               -        -       0 -        

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

4.4 ເສັື້ນທາງການບິນ -               -        -       0 -        -               

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

5.1 ການລ່າສັດ,ການຂ້າ ແລະ ການສະສົມສັດທ ີ່ຢູູ່ເທ ງບົກ(ລວມທັງການຂ້າ
ສັດທ ີ່ເກ ດຈາກຄວາມເຂົື້າໃຈຜິດລະຫວ່າງຄົນ/ສັດ)

2             2        1       1                 -     0.5           

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

5.2 ການເກັບກູ້ພັນພ ດພືື້ນເມືອງຂອງພ ດທ ີ່ຢູູ່ເທ ີ່ງບົກ ຫ ື ພືດພັນສໍາລັບການ
ຜະລິດ( ເຄືີ່ອງປູ່າຂອງດົງ)

1             1        1       1                 -     0.5           

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

5.3 ການຕັດໄມ້ ແລະ ຂຸດຄົື້ນໄມ້ 1             1        1       1 -     0.5           

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

5.4 ການປະມົງ, ການຂ້າ ແລະ ການຫາສັດນໍໍ້າ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

6.1 ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກໍາການຜັກຜ່ອນ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

 ມ ສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູູູງຜ່ານບາງຈຸດ ຂອງປູ່າສະຫງວນ (ຈຸດບ້ານນໍໍ້າຈາກ ຫາ ພຽງໂຄ້ງ, ເມືອງຄໍາ) ປະມານ 40 ກມ)

5. ການນໍາໃຊ້ຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍໃນພືື້ນທ ີ່ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການຊົມໃຊ້ "ສັດປູ່າ"ແຫ ່ງຊ ວະນາໆພັນໂດຍ ຕັື້ງໃຈ ແລະ ບ ໍ່ຕັື້ງໃຈ ຈາກຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົື້ນ; ລວມທັງການທໍາລາຍ ຫ ື ຄອບຄຸມສະນິດພັນພືດໃດໜ ີ່ງ (ສິີ່ງນ ື້ລວມທັງການລ່າ ແລະ ຂ້າສັດ)

 ຍັງພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍການລ່າສັດປູ່າ, ໃນເຂດປູ່າສະຫງວນ ປະເພດເຄືີ່ອງມືການລ່າ ແຮ້ວສາຍເຫ ັກລວດ, ສຽງປືນ, ການລ່າສ່ວນຫ າຍແມ່ນເພືີ່ອມາບ ລິໂພກໃນ

 ຊຸມຊົນໃນປູ່າສະຫງວນ ຍັງມ ເກັບກູ້ເຄືີ່ອງປູ່າຂອງດົງ ຕາມລະດູການ ເພືີ່ອມາບ ລິໂພກ ແລະ ຂາຍເປັນສ ີ່ນຄ້າສ້າງລາຍຮັບເພ ີ່ມ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເຊັົ່ນວ່າ:  ດອກແຂມ,  

 ຍັງພົບເຫັນການຕັດໄມ້ຢູູ່ໃນເຂດປູ່າສະຫງວນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນການຕັດເພືີ່ອການຊົມໃຊ້  ຸປຸກສ້າງທ ຢູູ່ອາໃສ, ໃຊ້ເປັນເຊືື້ອເພ ງ, ຕັດຖາງເພືີ່ອການກະສິກໍາ, ແຕ່ບ ໍ່ມ 

6. ການບຸກລຸກ ແລະ ການລົບກວນ ຂອງມະນຸດ ໃນເຂດ ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດທ ີ່ສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ການປູ່ຽນແປງ, ທໍາລາຍ ຫ ື ລົບກວນຕ ໍ່ທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ ແລະ ພ ດພັນຕ່າງໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຊ ວະນາໆພັນ



6.2 ສົງຄາມ, ຄວາມບ ໍ່ສະຫງົບໃນຕົວເມືອງ ແລະ ກິດຈະກໍາທາງທະຫານ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

6.3 ການຄົື້ນຄ້ວາ, ການສ ກສາ ແລະ ກິດຈະກໍາອ ີ່ນໆ ຢູູ່ໃນພືື້ນທ ີ່ປູ່າສະຫງວນ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

6.4 ຜູ້ຈັດການດ້ານກິດຈະກໍາໃນເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສຫງວນ (ເຊັົ່ນ. ການກ ໍ່ສ້າງ ຫ ື
 ການໃຊ້ພາຫານະ, ຝາຍປ້ານນໍໍ້າຊົົ່ວຄາວ ແລະ ເຂືີ່ອນ)

-          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

6.5 ການສ້າງຄວາມຮຸນແຮງໂດຍເຈຕະນາ, ກິດຈະກໍາທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫ ື ໄພ
ຄຸກຄາມຕ ໍ່ພະນັກງານແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ

-          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

7.1 ໄຟໄໝ້ ແລະ ການມອດໄຟ (ລວມທັງການລອບວາງເພ ງ) 1             1        1       1                 -     0.5           

0: ບ ໍ່ມ  
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

7.2 ເຂືີ່ອນ, ການດັດແປງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການນໍາໃຊ້/ການຄຸ້ມ
ຄອງນໍໍ້າ

-          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

7.3a ການເພ ີ່ມການຕັດແຍກພືື້ື້ນທ ີ່ ໃນເຂດປູ່າສະຫງວນ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

7.3b ການຕັດແຍກອອກຈາກທ ີ່ຢູູ່ອາໃສຂອງທໍາມະຊາດອືີ່ນໆ (ເຊັົ່ນ: ການ
ເຊືີ່ອມໂຊມຂອງປູ່າ, ເຂືີ່ອນ  ໂດຍປະສະຈາກທາງຜ່ານຂອງສັດນໍໍ້າ-ສັດປູ່າ)

-          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

7.3c  ຜົນກະທົບການປູ່ຽນແປງໃນຈຸດເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຂອງທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ’ ດ້ານຄຸນຄ່າ
ຂອງປູ່າສະຫງວນ.

-          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

7.3d ການສູນເສຍຊະນິດພັນທ ີ່ສໍາຄັນ (ເຊັົ່ນ. ສັດທ ີ່ກິນສັດອ ີ່ນເປັນອາຫານ, 
ພ ດປະສົມເກສອນ ແລະ ອ ີ່ນໆ)

2             1        1       1 1        1.0           

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

7. ການດັດປັບລະບົບທໍາມະຊາດ
ບັນດາໄພຄຸກຄາມຈາກການດໍາເນ ນການທ ີ່ສ້າງການປູ່ຽນແປງ ຫ ື ສ້າງການເຊືີ່ອມໂຊນຕ ໍ່ທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ ຫ ື ເປັນການປູ່ຽນແປງວິທ ການທາງທໍາມະຊາດຂອງຊ ວະນາໆພັນ

 ຍັງມ ປະກົດການໄຟໄໝ້ລາມປູ່າຢູູ່ໃນບາງເຂດຂອງປູ່າສະຫງວນ ເນືີ່ອງຈາກການຈູດສວນບ ໍ່ໄດ້ສ້າງແລວກັນໄຟ ຢູູ່ເຂດເມືອງຄໍາປະມານ 200 ຮຕ ແລະ ເມືອງໜອງ



8.1 ການບຸກລຸກຂອງພັນພ ດທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນພັນພືື້ນເມືອງ (ເມັດພືດ) -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

8.1a ການຄຸກຄາມຂອງພັນສັດທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນພັນພືື້ນເມືອງ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

8.1b ເຊືື້ອໂລກ (ພັນພືື້ນເມືອງ ຫ ື ບ ໍ່ແມ່ນພັນພືື້ນເມືອງ ແຕ່ມ ການເພ ີ່ມ/ສ້າງ
ບັນຫາໃໝ່)

-          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

8.2 ການນໍາເອົາຊະນິດພັນມາພັນທຸກໍາ (ເຊັົ່ນ: ເພືີ່ອການດັດແປງພັນທຸກໍາ) -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

9.1 ເສດຂ ື້ເຫຍືື້ອຈາກຄົວເຮືອນ ແລະ ນໍໍ້າເສຍຈາກຕົວເມືອງ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

9.1a ການບໍາບັດ ແລະ ນໍໍ້າເສຍ ຈາກສິີ່ງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ຈາກເຂດພືື້ນທ ີ່ປົກປັກ
ຮັກສາ (ເຊັົ່ນ. ຫ້ອງນໍໍ້າ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອ ີ່ນໆ.)

-          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

9.2 ອຸດສະຫະກໍາ, ບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ການທະຫານ ທ ີ່ປູ່ອຍນໍໍ້າ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫ ືອ
ຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ. ຄຸນນະພາບນໍໍ້າທ ີ່ບ ໍ່ດ ປູ່ອຍອອກຈາກເຂືີ່ອນ, ເຊັົ່ນ ອຸນຫະພູມທໍາ
ມະຊາດປູ່ຽນແປງ,  ການເຊືີ່ອມຂອງອົກຊ ແຊນ, ແລະ ມົນລະຜິດອ ີ່ນໆ)

-          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

9.3 ຜົນກະທົບຈາກການກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ (ເຊັົ່ນ. ການນໍາໃຊ້ສານຂ້າຫຍ້າ
 ຫ ື ແມງໄມ້ຫລາຍເກ ນໄປ)

1             1        1       1                 -     1.0           

0: ບ ໍ່ມ  
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

9.4 ຂ ື້ເຫຍືື້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫ ືອ -          -     -    0 -     -           

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

 ການຫ ຸດລົງຂອງຊະນິດພັນສັດເຫັນໄດ້ວ່າມ ບາງຊະນິດພັນທ ີ່ສໍາຄັນໄດ້ຫ ຸດລົງຖ້າທຽບໃສ່ເມືີ່ອກ່ອນ ເຊັົ່ນ: ກວາງ, ນົກຂວາ, ເສືອໄຟ.  ເຫັນວ່າມ ການຫ ຸດລົງ  ຖ້າ
8. ການຮຸກຮານ ແລະ ບັນຫາເລືີ່ອງພັນພືດ ແລະ ການສ ບພັນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກທາງນໍໍ້າ ແລະ ທາງບົກຂອງພັນພ ດພືື້ນເມືອງ ແລະ ພັນພ ດທ ີ່ບ ໍ່ແມ່ນພັນພືື້ນເມືອງ, ສັດ, ເຊືື້ອໂລກ/ຈຸລິນຊ  ຫ ື  ພັນທຸກໍາທ ີ່ອາດຈະມ  ຫ ື ຄາດວ່າຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊ ວະນາໆພັນຕາມດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ື້, ການແຜ່ລະບາດ ແລະ/ຫ ື ການເພ ີ່ມຂ ື້ນ

9. ມົນລະຜິດທ ີ່ເກ ດມາຈາກບ່ອນອ ີ່ນ ຫ ື ການເກ ດມົນລະຜິດໃນເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ
ໄພຄຸກຄາມຈາກການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໃໝ່ ແລະ /ຫ ື ນໍາໃຊ້ວັດຖຸຫລາຍເກ ນໄປ ຫ ື ພະລັງງານຈາກແຫ ່ງພະລັງງານຕ່າງໆ

 ຍັງມ ປະກົດການນໍາໃຊ້ສານເຄມ  ແຕ່ໄດ້ມ ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ທາງດ້ານຜົນກະທົບຂອງສານເຄມ  ແລະ ມ ບາງຊະນິດສານເຄມ ຢູູ່ ສປປລາວ ຫ້າມນໍາເຂົື້າ        (ຂ ໍ້



9.5 ອາກາດເປັນຜິດ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

9.6 ພະລັງງານເກ ນ (ເຊັົ່ນ. ອາກາດຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ອ ີ່ນໆ.) -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

10.1 ພູເຂົາໄຟ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

10.2 ແຜ່ນດິນໄຫວ/ສຸນາມິ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

10.3 ຫິມະເປືື່ອຍ/ດິນເຈືີ່ອນ -          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

10.4 ການເຊາະ ແລະ ເຈືີ່ອນຂອງດິນ (ເຊັົ່ນ. ດິນແຄມທະເລ ຫ ື ແຄມນໍໍ້າ) -          -     -    0 -     -           

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

11.1 ການປູ່ຽນແປງດ້ານທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ ແລະ ການປູ່ຽນແປງອ ີ່ນໆ -               1        1       0 1        -           

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

11.2 ໄພແຫ້ງແລ້ງ 1             1        1       0 1        -           

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

11.3 ອຸນຫະພູມເພ ີ່ມຂ ື້ນສູງ -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

ໄພຄຸກຄາມ ຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນໄລຍະຍາວ ທ ີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ເຫດການອືີ່ນໆ ທ ີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບການຜັນແປຂອງດິນຟ້າອາກາດ

10. ເຫດການທາງທ ລະນ ສາດ
ເຫດການທາງທ ລະນ ສາດ ອາດເປັນສິີ່ງລົບກວນຕ ໍ່ທໍາມະຊາດໃນລະບົບນິເວດ. ແຕ່ອາດສາມາດກາຍເປັນໄພຄຸກຄາມຕ ໍ່ພ ດພັນພ ດຊະນິດຕ່າງໆ ຫ ື ທ ີ່ຢູູ່ອາໄສອາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສູນເສຍການປັບໂຕ ແລະ ຖ ກທໍາລາຍໄດ້.  

11. ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອາກາດປູ່ຽນແປງຮ້າຍແຮງ



11.4 ພະຍຸ ແລະ ນໍໍ້າຖ້ວມ 1       0 1        -           

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

12.1 ການສູນເສຍການເຊືີ່ອມໂຍງວັດທະນາທໍາ, ຄວາມຮູ້ພືື້ນເມືອງ ແລະ / ຫ ື
 ການຄຸ້ມຄອງ

1             1        0

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

12.2 ການເຊືີ່ອມໂຊມລົງທາງທໍາມະຊາດຂອງສະຖານທ ີ່ທາງວັດທະນາທໍາທ ມ 
ຄຸນຄ່າ

-          0

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

12.3 ການທໍາລາຍຂອງອາຄານມ ລະດົກໂລກ, ສວນ, ພືື້ນທ ີ່ພາກສະໜາມ ແລະ
 ອ ີ່ນໆ.

-          0

0: ບ ໍ່ມ 
1: ຕໍໍ່າ
2: ປານກາງ
3: ສູງ

-           14            14      13     11                8        9              

ສັງລວມໄພຄຸກຄາມ
ເຫັນໄດ້ວ່າບັນຫາໄພຄຸກຄາມໄດ້ມ ການລຸດລົງ ແຕ່ຍັງຫ ຸດ

ຄາດໝາຍ
 ເລ ີ່ມຕົື້ນປີ2017          14 

2013 2017 2018 2019 2020

1\ຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍ: ປູ່າສະຫງວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທາງ
ດ້ານກົດໝາຍບ  ( ຫ ື ໃນກ ລະນ ການຄອບຄອງຂອງເອກະຊົນ ແມ່ນ

ນອນຢູູ່ພາຍໃຕ້ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຫ ື ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນບ )?
1             1        2       2.5               2        3              

0: ປູ່າສະຫງວນ ບ ໍ່ໄດ້ມ ການປະກາດແຈ້ງການ/ມ ການ
ຕົກລົງເປັນສັນຍາ              1: ມ ການຕົກລົງວ່າ ປູ່າ
ສະຫງວນ ຄວນຕ້ອງໄດ້ມ ການປະກາດແຈ້ງການ/ມ ການ
ຕົກລົງເປັນສັນຍາ ແຕ່ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ມ 
ການເລ ີ່ມຕົື້ນ
 2: ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນຢູູ່ໃນຂະບວນການປະກາດແຈ້ງ
ການ/ມ ການຕົກລົງເປັນສັນຍາ ແຕ່ຂະບວນການດັົ່ງ ກ່າວ
ຍັງບ ໍ່ທັນສໍາເລັດ(ລວມທັງການກໍານົດເຂດຢູູ່ພາຍໃຕ້
ສົນທິສັນຍາສາກົນ, ເຊັົ່ນRamsar, ຫ ື  ກົດໝາຍ
ພືື້ນເມືອງ/ທ້ອງຖິີ່ນ ເຊັົ່ນ ລະບຽບການຄຸ້ມການປົກປັກ
ຮັກສາຂອງຊຸມຊົນ ເຊ ີ່ງບ ໍ່ທັນກາຍເປັນກົດໝາຍທາງການ
 ຫ ື  ເປັນຂ ໍ້ຕົກລົງ)                                        
3: ປູ່າສະຫງວນໄດ້ມ ການປະກາດແຈ້ງການເປັນທາງ
ການ/ມ ການຕົກລົງສັນຍາ.

12. ໄພຄຸກຄາມດ້ານວັດທະນາທໍາສັງຄົມ

9                                                                                                                            

ແບບຟອມປະເມ ນການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ



ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

2. ລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ: ມ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຄອບຄຸມການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ. ການລ່າ

ສັດ)?
1       2                 2        2.0           

0: ບ ໍ່ມ ລະບຽບການຄອບຄຸມການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການດໍາ
ເນ ນກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ 
1: ປະຈຸບັນມ ບາງລະບຽບການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການ ດໍາເນ ນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແຕ່
ການປະຕິບັດບ ໍ່ມ ຄວາມເຂັື້ມແຂງ
2: ມ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການດໍາ
ເນ ນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຢູູ່ເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ແຕ່ຍັງມ 
ບາງຈຸດອ່ອນ ຫ ື ບາງຊ່ອງຫວ່າງ
3: ມ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ທ ດ ນທ ີ່ບ ໍ່ເໝາະ
ສົມໃນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການດໍາເນ ນກິດ
ຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູູ່ໃນເຂດພືື້ນທ ີ່ປູ່ສະຫງວນ ແລະ ເປັນການ
ສະໜອງຂ ໍ້ມູນທ ີ່ດ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

3. ການປະຕິບັດກົດໝາຍ: ພະນັກງານສາມາດ (ເຊັົ່ນ ພະນັກງານທ ີ່
ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງສະຖານທ ີ່) ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢູູ່

ເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ດ ບ ?
-          -     -    1                 1        2              

0: ພະນັກງານບ ໍ່ມ ຄວາມສາມາດ/ຊັບພະຍາກອນເພືີ່ອ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆ ຢູູ່ໃນ
ເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ  
1: ມ ຄວາມຂາດແຄນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄວາມ
ອາດສາມາດເພືີ່ອບັງຄັບການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ 
ແລະ ກົດໝາຍ ຢູູ່ໃນພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ(ເຊັົ່ນ. ຂາດ
ຄວາມຮູ້ປະສົບການ, ບ ໍ່ມ ງ ົບໃນການລາດຕະເວນ, ຂາດ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນ)
2: ພະນັກງານເປັນທ ີ່ຍອມຮັບໄດ້ດ້ານຄວາມສາມາດ/
ຊັບພະຍາກອນເພືີ່ອບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ຍັງມ ຄວາມຂາດແຄນບາງສ່ວນ
3: ພະນັກງານມ ຊັບ ພະຍາກອນພຽງພ  ແລະ ມ ຄວາມ
ອາດສາມາດ ເພືີ່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງໃນເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ 

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

ຄະແນນ 3: ປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ-ປຸູ່ງຈອງ ສ້າງຕັື້ງ ຕາມດໍາລັດ17/ນຍ, ໃນວັນທ ີ່ 11/01/2011 ມ ບົດບັນທ ກຂອບເຂດຊາຍແດນ ໄດ້ເຜ ຍແຜ່ໃຫ້

ຄະແນນ 2: ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທ ີ່ດ ນ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທ ດິນຂອງບ້ານ ທ ີ່ໄດ້ຮວ່ມກັນກໍານົດ ສະບັບເລກທ  35/ນບ, ລົງວັນທ  

ຄະແນນ 2: ມ  ພະນັກງານລົງກວດກາລາດຕະເວນ, ມ ຄຸ່ຮ່ວມງານ ປກຊ, ປກສ ໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທ ມງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້



4. ເປົົ້າໝາຍຂອງເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ: ການຄຸ້ມຄອງເປັນໄປຕາມ
ເປົົ້າໝາຍທ ີ່ຕົກລົງກັນຫ ືບ ?

-          -     1       2                 2        2              

0: ບ ໍ່ມ ການຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບເປົົ້າໝາຍທ ີ່ຊັດເຈນສໍາລັບ
ເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ 
1: ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ມ ການຕົກລົງຈຸດປະສົງ,ເປົົ້າໝາຍທ ີ່
ຊັດເຈນ ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ມ ການຄຸ້ມຄອງໄປຕາມເປົົ້າໝາຍເຫລົົ່ານັື້ນ
2: ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ມ ການຕົກລົງເປົົ້າໝາຍທ ີ່ຊັດເຈນ 
ແຕ່ມ ການຄຸ້ມຄອງໄປຕາມເປົົ້າໝາຍເຫລົົ່ານັື້ນພຽງບາງສ່ວນ
3: ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ມ ການຕົກລົງເປົົ້າໝາຍທ ີ່ຊັດເຈນ 
ແລະ ມ ການຄຸ້ມຄອງໄປຕາມເປົົ້າໝາຍເຫລົົ່ານັື້ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

5. ການອອກແບບເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ: ປູ່າສະຫງວນ ມ ຂະໜາດ 
ແລະ ຂອບເຂດເໝາະສົມສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາຊະນິດພັນພ ດ, ທ ີ່ຢູູ່
ອາໃສ, ຂະບວນການທາງນິເວດວິທະຍາ ແລະ ອ່າງໂຕ່ງຂອງພືື້ນທ ີ່

ອະນຸລັກທ ີ່ສໍາຄັນບ ?

-          1        1       1                 1        1              

0: ການອອກແບບເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ບ ໍ່ທັນເຮັດໄດ້
ດ ພ         ໝາຍຄວາມວ່າ ການທ ີ່ຈະບັນລຸຕາມເປົົ້າໝ
າຍໃຫຍ່ໆນັື້ນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ
1: ການອອກແບບເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ບ ໍ່ທັນເຮັດໄດ້
ດ ພ  ໝາຍຄວາມວ່າຍັງມ ຄວາມຫູ້ຍງຍາກ ການທ ີ່ຈະບັນລຸ
ຕາມເປົົ້າໝາຍ ໃຫຍ່ໆນັື້ນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ແຕ່ໄດ້ມ 
ການດໍາເນ ນການບາງຢູ່າງ (ເຊັົ່ນ: ໄດ້ມ ການຕົກລົງກັບເຈົື້າ
ຂອງດິນທ ີ່ຢູູ່ໄກ້ຄຽງເພືີ່ອກໍານົດເສັື້ນທາງເດ ນຂອງສັດປູ່າ ຫ ື
 ມ ການນໍາສະເໜ ເຂດການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເໝາະສົມ)
2:  ການອອກແບບພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ບ ໍ່ແມ່ນບັນ ຫາສໍາ
ຄັນ ທ ີ່ຂັດຂວາງການບັນລຸຜົນຕາມເປົົ້າໝາຍ ແຕ່ສາມາດ
ປັບປຸງໄດ້ (ເຊັົ່ນ: ໂດຍການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຂະບວນ
ການດ້ານນິ ເວດວິທະຍາທ ີ່ກ້ວາງຂວາງ)
3: ການອອກແບບພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມ 
ການບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ; ມັນແທດເໝາະກັບຊະນິດພັນ
ພ ດ,ສັດຕ່າງໆ, ການປົກປັກຮັກສາທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ ແລະ ຮັກສາ
ຂະບວນການດ້ານນິເວດວິທະຍາທ ີ່ດ ເຊັົ່ນ :ຊັື້ນໜ້າ ແລະ 
ຊັື້ນໄຕ້ນໍໍ້າ ໄຫລໄປຕາມຈັງຫວະ,ຕົວແບບການລົບກວນ
ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ອ ີ່ນໆ 

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

ຄະແນນ 2:  ການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນມ ຄວາມເໝາະສົມ ເປັນໄປຕາມເປົົ້າໝາຍທ ີ່ຕົກລົງຮ່ວມກັບກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານໂດຍ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ 

 ຄະແນນ 1: ເປັນພືື້ນທ ີ່ເໝາະສົມແກ່ການອະນຸລັກຊ ວະນາໆພັນ ໂດຍສະເພາະການອະນຸລັກພັນໄມ້ ເຊັົ່ນ:ໄມ້ດູ່, ໄມ້ຮໍາຊາຍ, ເກັດລິີ່ນ, ໄມ້ໝ ີ່, ໄມ້ກ ໍ່ ແລະ ເປັນແຫ ່ງ



6. ການກໍານົດເສັື້ນເຂດຊາຍແດນຂອງພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ: 
ການກໍານົດເສັື້ນ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ ແມ່ນເປັນທ ີ່ຮັບຮູ້ບ ?

1        1       2                 1        2              

0: ຊາຍແດນຂອງເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ບ ໍ່ເປັນທ ີ່ຮັບຮູ້ຈາກອໍາ
ນາດການປົກຄອງ ຫ ື ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ/ເພືີ່ອນບ້ານທ ີ່ນໍາໃຊ້
ດິນ
1: ຊາຍແດນຂອງເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ເປັນທ ີ່ຮັບຮູ້ຈາກອໍາ
ນາດການປົກຄອງ ແຕ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ/ເພືີ່ອນບ້ານທ ີ່ນໍາໃຊ້
ດິນບ ໍ່ຮັບຮູ້
2: ຊາຍແດນຂອງເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນຮັບຮູ້ຈາກອໍາ
ນາດການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ/ເພືີ່ອນບ້ານທ ີ່ນໍາ
ໃຊ້ດິນ ແຕ່ການກໍານົດເສັື້ນແມ່ນບ ໍ່ ເໝາະສົມ
3: ຊາຍແດນຂອງເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນຮັບຮູ້ຈາກອໍາ
ນາດການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ/ເພືີ່ອນບ້ານທ ີ່ນໍາ
ໃຊ້ດິນ ແລະ ການກໍານົດເສັື້ນແມ່ນເໝາະສົມ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

7. ແຜນການຄຸ້ມຄອງ: ມ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໄດ້ຖ ກຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດບ ?

1                 1        2              

0: ບ ໍ່ມ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະ ຫງວນ 
1: ແຜນການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ 
ແມ່ນກໍາລັງມ ການກະກຽມ ຫ ື ໄດ້ກະກຽມແລ້ວ ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້
ມ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
2: ມ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ 
ແຕ່ມ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດພຽງບາງສ່ວນ ເນືີ່ອງຈາກບັນຫາ
ຂ ໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານທ ນ ຫ ື ຍ້ອນບັນຫາອ ີ່ນໆ
3: ມ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ 
ແລະ ຖ ກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ
7.a  ຂະບວນການວາງແຜນ: ຂະບວນການວາງແຜນໄດ້ເປີດໂອກາດອັນດ ໃຫ້

ກັບຄູ່ງານຫ ັກໃນການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງ
1       1                 1        1              0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                               

                                              1: ແມ່ນ
ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

7.b ຂະບວນການວາງແຜນ: ມ ການສ້າງຕາຕະລາງ ແລະ ຂະບວນການທົບ
ທວນຄືນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ປັບປຸງແຜນການຄຸ້ມຄອງ

0 -           
0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                        
                                             1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ
7.c ຂະບວນການວາງແຜນ: ຜົົນຂອງການຕິດຕາມ, ການຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ການ

ປະເມ ນ ແມ່ນໄດ້ນໍາມາໃຊ້ໃນການວາງແຜນ
1 1        -           

0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                        
                    1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

8. ແຜນວຽກປະຈໍາ: ມ ແຜນວຽກປະຈໍາ ແລະ ໄດ້ມ ການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດຕາມແຜນບ ?

-          -     1       1                 2        2              

0: ບ ໍ່ມ ແຜນວຽກປະຈໍາ 
1: ມ ແຜນວຽກປະຈໍາ  ແຕ່ມ ການປະຕິບັດພຽງບາງກິດຈະກໍາ
2: ມ ແຜນວຽກປະຈໍາ  ແລະ ມ ການປະຕິບັດຫລາຍກິດຈະກໍາ 
3: ມ ແຜນວຽກປະຈໍາ ແລະ ປະຕິບັດທຸກກິດຈະກໍາ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

ແຜນຄຸ້ມຄອງ  ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ມ ການຈັດຕັື້ງເທືີ່ອ

ແຜນຄຸ້ມຄອງ  ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ມ ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ເຮັດການປະເມ ນເທືີ່ອ

ຄະແນນ 2: ມ ການກໍານົດເສັື້ນເຂດແດນປູ່າສະຫງວນຕາມແຜນທ ີ່, ໄດ້ຕິດຕັື້ງປ້າຍ ປ້າຍໃຫຍ່ 8 ປ້າຍ, ປ້າຍນ້ອຍ 500 ປ້າຍ ແລະ ຫ ັກໝາຍ 200 ຫ ັກ ແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນ

ຄະແນນ 2:  ໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູສະບົດ-ປຸງຈອງ 5 ປີ (2021-2025) ສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ພວມລ ຖ້າການຮັບຮອງຂອງ

ຄະແນນ1: ຂະບວນການວາງແຜນໄດ້ມ ການກະກຽມ ແລະ ເອກະພາບກັບຫ າຍພາກສ່ວນເຂົື້ື້າຮ່ວມ ຂັື້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ: ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ແມ່ຍິງ, 

ຄະແນນ 2: ມ ຂະບວນການວາງແຜນ ວຽກປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາງວດ ແລະ ປະຈໍາປີຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກ ຄືແຜນວຽກຂອງ



9. ການຮັກສາແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນຊ ວະນາໆພັນ: ທ່ານມ ຂ ໍ້ມູນພຽງພ ສໍາລັບຄຸ້ມ
ຄອງເຂດພືື້ນທ ີ່ດັົ່ງກ່າວ?

1        1       1                 2        2              

0: ມ ຂ ໍ້ມູນບາງສ່ວນ ຫ ື ບ ໍ່ມ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ , 
ຊະນິດພັນພ ດ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນາທໍາຂອງ
ເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ 
1: ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ, ຊະນິດພັນພ ດ, ຂະບວນ
ການດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ
ວັດທະນາທໍາຂອງເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນບ ໍ່ພຽງພ 
ໃນການສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ
2: ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ,ຊະນິດພັນພ ດ, ຂະບວນການ
ດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນາ
ທໍາຂອງ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນພຽງພ ສໍາລັບບາງເຂດພືື້ນທ ີ່ທ ີ່
ມ ຄວາມສໍາຄັນໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ
3: ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ, ຊະນິດພັນພ ດ, ຂະບວນ
ການດ້ານລະບົບນິເວດວິ ທະ ຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ
ວັດທະນາທໍາຂອງ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນພຽງພ ສໍາລັບທຸກປູ່າ
ສະຫງວນໃນການສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ ແລະ 
ການຕັດສິນໃຈ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

10. ລະບົບປົກປັກຮັກສາ: ມ ລະບົບປົກປັກຮັກສາເພືີ່ອຄອບຄຸມການ
ເຂົື້າ-ອອກ/ການຊົມໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນໃນເຂດພືື້ນທ ີ່ ປູ່າສະຫງວນ ບ ?

-          -     -    1 1        1              

0: ລະບົບປົກປັກຮັກສາ (ການເລາະລາດຕະເວນ, ການອະນຸຍາດ
 ແລະ ອ ີ່ນໆ) ແມ່ນບ ໍ່ມ  ຫ ື ບ ໍ່ມ ປະສິດທິຜົນໃນການຄອບຄຸມການ
ເຂົື້າອອກ/ການຊົມໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ
1: ລະບົບການປົກປັກຮັກ ສາແມ່ນມ ບາງປະສິດທິຜົນໃນການ
ຄຸ້ມຄອງການເຂົື້າອອກ /ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
2: ລະບົບປົກປັກຮັກສາແມ່ນມ ປະສິດທິຜົນຫລາຍພ ສົມຄວນ
ໃນການຄອບຄຸມການເຂົື້າ-ອອກ/ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 
3: ລະບົບການປ້ອງກັບຫລາຍຢູ່າງ ຫ ື ທັງໝົດແມ່ນມ ປະສິດທິ
ຜົນໃນການຄອບຄຸມການເຂົື້າອອກ/ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 
 

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

ຄະແນນ 2: ຂ ໍ້ມູນຍັງບ ໍ່ມ ຄວາມພຽງພ ເທົົ່າທ ີ່ຄວນ, ຂ ໍ້ໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງແມ່ນໄດ້ຈາກການສໍາພາດ ຊາວບ້ານ, ໃນບົດລາຍງານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງບ້ານ 

 ຄະແນນ 1: ລະບົບປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງການເຂົື້າ-ອອກ ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ສ້າງຈຸດກວດກາປະຈໍາເສັື້ນທາງເຂົື້າ-ອອກ 2 ຈຸດ ແລະ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້ 



11. ການຄົື້ນຄ້ວາ: ມ ແຜນການອົບຮົມການສໍາຫລວດການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ວຽກງານຄົື້ນຄ້ວາອັນໃດບ ?

-          -     -    -     

0: ບ ໍ່ມ ການສໍາຫລວດ ຫ ື ດໍາເນ ນວຽກການຄົື້ນຄ້ວາໃດໆໃນເຂດ
 ປູ່າສະຫງວນ 
1: ມ ການດໍາເນ ນການຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ສໍາຫລວດບາງຢູ່າງ ແຕ່ບ ໍ່
ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າ
ສະຫງວນ
2: ມ ການພິຈາລະນາການສໍາຫລວດ ແລະ ວຽກງານຄົື້ນຄ້ວາ 
ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງການຄຸ້ມຄອງ
ປູ່າສະຫງວນ
3: ມ ຂ ໍ້ມູນຄົບຖ້ວນສົມບຸນແບບ, ປະສົມປະສານການສໍາຫລວດ
 ແລະ ການຄົື້ນຄ້ວາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈ  າເປັນດ້ານການຄຸ້ມ
ຄອງ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

12. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ: ໄດ້ມ ການດໍາເນ ນການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນຄືແນວໃດ?

-          -     -    1                 1        1.0           

0: ບ ໍ່ມ ການດໍາເນ ນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໃດໆ 
1: ມ ການດໍາເນ ນການຄຸ້ມຄອງແຕ່ຍັງມ ໜ້ອຍ, ສໍາລັບການຄຸ້ມ
ຄອງທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ, ຊະນິດພັນພ ດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ 
ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນາທໍາ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
2: ມ ຄວາມຕ້ອງການຫລາຍຢູ່າງສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ, 
ຊະນິດພັນພ ດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນາ
ທໍາ ໄດ້ຮັບ(ລະດັບປານກາງ)ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຕ່ບາງບັນຫາ
ທ ີ່ສໍາຄັນບ ໍ່ໄດ້ມ ການແກ້ໄຂ
3: ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ຢູູ່ອາໃສ, 
ຊະນິດພັນພ ດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນາ
ທໍາ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແບບຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ຫ ື ເຕັມຮູບແບບ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

13. ຈໍານວນພະນັກງານ: ມ ພະນັກງານພຽງພ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າ
ສະຫງວນບ ?

-          1        1       1                 1        1              

0: ບ ໍ່ມ ພະນັກງານ  
1: ຈໍານວນພະນັກງານບ ໍ່ພຽງພ ເພືີ່ອປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຄຸ້ມ
ຄອງ
2: ຈໍານວນພະນັກງານມ ໜ້ອຍກວ່າຈໍານວນທ ີ່ຕ້ອງການເພືີ່ອດໍາ
ເນ ນກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງ
3: ຈໍານວນພະນັກງານແມ່ນພຽງພ ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການຄຸ້ມຄອງເຂດພືື້ນທ ີ່ປົກປັກຮັກສາ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

ມ ການສໍາຫ ວດນົກຂອງນັກສ ກສາ ປທ ຄະນະປູ່າໄມ້ ແຕ່ຍັງບ ໍ່ມ ບົດລາຍງານໃຫ້ກອງຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ.

ຄະແນນ 1: ວຽກງານຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນເຫັນໄດ້ວ່າຫ າຍພາກສ່ວນໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ນອກຈາກການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ດໍາລັດ ແລ້ວ ຂັື້ນ

ຄະແນນ 1: ມ ຈໍານວນພະນັກງານລັດ 10 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ ແລະ ມ ພະນັກງານອາສາສະໝັກ 5 ຄົນ ທ ີ່ເຮັດວຽກກັບປູ່າສະຫງວນ (9 ຄົນ ປະຈໍາຢູູ່ຫ້ອງການພາກສະໜ



14. ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ: ໄດ້ມ ການຝຶກອົບຮົມທ ີ່ເໝາະສົມໃຫ້
ກັບພະນັກງານເພືີ່ອປະຕິບັດຕາມເປົົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງ?

-          1        1       1                 1        1              

0: ພະນັກງານຂາດທັກສະທ ີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າ
ສະຫງວນ
1: ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ທັດສະທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ ແມ່ນຍັງມ ໜ້ອຍ
2: ການຝຶກອົບຮົມພະ ນັກງານ ແລະ ທັກສະແມ່ນມ ພຽງພ  ແຕ່
ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕືີ່ມເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມເປົົ້າໝາຍ
ການ ຄຸ້ມຄອງ
3: ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານແລະ ທັກສະແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

15. ງ ົບປະມານທ ີ່ມ ໜູນວຽນ: ມ ງ ົບປະມານໜູນວຽກພຽງພ ບ ? -          2        2       -               1        0.5           

0: ບ ໍ່ມ ງ ົບປະມານສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ
1: ການສະໜອງທ ນຍັງບ ໍ່ທັນພຽງພ ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການການ
ຄຸ້ມຄອງຂັື້ນພືື້ນຖານແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ ໍ່ກັບ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
2: ງ ົບປະມານທ ີ່ມ ຢູູ່ແມ່ນເປັນທ ີ່ຍອມຮັບ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງຕືີ່ມເພືີ່ອບັນລຸຜົນຕາມເປົົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງ
3: ງ ົບປະມານທ ີ່ມ ຢູູ່ແມ່ນພຽງພ  ແລະ ສະໜອງໄດ້ຕາມເປົົ້າ      
   ໝາຍການຄຸ້ມຄອງຂອງ ປູ່າສະຫງວນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

16. ການຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານ: ງ ົບປະມານມ ຄວາມ  ໝັື້ນຄົງບ ? -               1       1                 -     0.5           

0: ບ ໍ່ມ ຄວາມໝັື້ນຄົງດ້ານງົບປະມານສໍາລັບ ປູ່າສະ ຫງວນ ແລະ
 ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນຂ ື້ນຢູູ່ກັບພາຍນອກທັງໝົດ ຫ ື ຂ ື້ນຢູູ່ກັບ
ການສະໜອງທ ນ 
1: ການຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານແມ່ນມ ໜ້ອຍ ແລະປູ່າ
ສະຫງວນ ຈະບ ໍ່ມ ຄວາມຂ່ອງໂຕຖ້າປະສະຈາກແຫ ່ງທ ນພາຍນອກ 
2: ມ ຄວາມຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານສໍາລັບການດໍາເນ ນງານປະ
ຈໍາວັນຂອງ ປູ່າສະຫງວນ ແຕ່ມ ຫລາຍການແປູ່ງແປງ ແລະ ການ
ລິເລ ີ່ມໃໝ່ ແມ່ນຍັງຂ ື້ນກັບແຫ ່ງທ ນພາຍນອກ
3: ມ ຄວາມຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານສໍາລັບ ປູ່າສະ ຫງວນ ແລະ
 ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການການຄຸ້ມຄອງ 
 

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ເຊັົ່ນວ່າ: ດ້ານການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ວຽກງານອະນຸລັກ, ການນໍາໃຊ້ສະມາດ, ການ

ຄະແນນ 0.5: ປູ່າສະຫງວນມ ງ ົບຈໍາກັດ ຊ ີ່ງບ ໍ່ພຽງພ ໃນການໝູນວຽນງົບ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກກິດຈະກໍາ.

ຄະແນນ 0.5: ມ ງ ົບພຽງເລັກນ້ອຍສໍາລັບພະນັກງານ ແຕ່ບ ໍ່ມ ຄວາມໝັື້ນຄົງປານໃດທາງດ້ານງົບປະມານຫລັງສ ື້ນສຸດໂຄງການຍ່ອຍ



17. ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານເພືີ່ອຕອບສະ
ໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ?

-          1        1       1                 1        1.5           

0: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນຍັງອ່ອນແອຫລາຍ ແລະ ມ 
ຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບການກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບໃນທາງລົບ(ເຊັົ່ນ. 
ການອະນຸມັດງົບປະມານຊັກຊ້າໃນສົກງົບປະມານ)
1: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນເຮັດບ ໍ່ໄດ້ດ  ແລະ ຂັດຂວາງ
ກັບການສ້າງຜົນສໍາເລັດ
2: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນເຮັດໄດ້ດ ສົມຄວນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການປັບປຸງ
3: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນເຮັດໄດ້ດ  ແລະ ເປັນໄປຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ 

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

18. ອຸປະກອນ: ມ ອຸປະກອນພຽງພ ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ
ຄຸ້ມຄອງ?

1             2        2       1                 2        1              

0: ມ ອຸປະກອນບາງຈໍານວນ ຫ ື ບ ໍ່ມ ອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກສໍາລັບຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ
1: ມ ອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບາງຈໍານວນ 
ແຕ່ບ ໍ່     ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງເກືອບ
ທັງໝົດ
2: ມ ອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແຕ່ຍັງມ ບາງ
ຊ່ອງຫວ່າງທ ີ່ເປັນອຸປະສັກຕ ໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງ
3: ມ ອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງ ອໍານວຍຄວາມສະດວກພຽງພ  

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

19. ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ: ໄດ້ມ ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ
ເປັນປະຈໍາບ ?

1             1        1       1                 1        1.0           

0: ມ ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍ ຄວາມ
ສະດວກບາງຄັື້ງຄາວ ຫ ື ບ ໍ່ມ ເລ ຍ
1: ມ ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກບາງຄັື້ງຄາວ 
2: ມ ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກເປັນພືື້ນຖານ 
3: ອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແມ່ນ ຖ ກບໍາລຸງ
ຮັກສາເປັນຢູ່າງດ 

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

20. ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ການປູກຈິດສໍານ ກ: ໄດ້ມ ແຜນການດ້ານ
ແຜນງານການສ ກສາເຊືີ່ອມໂຍງກັບເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການບ ?

1             1        1       1                 1        1.5           

0: ບ ໍ່ມ ການສ ກສາ ແລະ ແຜນງານປູກຈິດສໍານ ກ
1: ມ ຂ ໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ມ ການສ ກສາແລະແຜນງານປູກຈ ດສໍານ ກ
ພຽງບາງຄັື້ງຄາວ
2: ມ ການສ ກສາ ແລະ ແຜນງານປູກຈິດສໍານ ກ ແຕ່ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ພຽງບາງສ່ວນແລະສາມາດປັບປຸງໄດ້
3: ແຜນງານການປູກຈິດສໍານ ກ ແລະ ການສ ກສາແມ່ນມ ຄວາມ 
   ເໝາະສົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງຄົບຖ້ວນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

ຄະແນນ 1: ປະຈຸບັນອຸປະກອນເຄືີ່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ແມ່ນມ ແລ້ວຈໍານວນໜືີ່ງ ໂດຍຈັດຊືື້ພາຍໃຕ້ໂຄງການ LENS2 ແຕ່ຍັງບ ໍ່ພຽງພ ກັບໜ້າ

ຄະແນນ 1: ໄດ້ມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ທໍາຄວາມສະອາດຕາມຫ ັກການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຕາມລະບຽບການຂອງລັດວາງອອກ ແລະ ຕາມຄູ່

ຄະແນນ 1.5: ກົມປູ່າໄມ້ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທ ມງານປູກຈິດສໍານືກແຂວງ ເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມສາມາດພ ສົມຄວນ. ໄດ້ມ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນວຽກໃນການ ໂຄສະນາ

ຄະແນນ 1.5: ການນໍາໃຊ້ງ ົບປະມານລວມທັງການສະຫ ູູບແມ່ນໄດ້ດ ສົມຄວນແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄືນ ໃນດ້ານການສະຫ ູູບໃຫ້ທັນກັບເວລາທ ີ່ກໍານົດໄວ້. ປະຈຸບັນ



21. ການວາງແຜນທ ີ່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ: ການວາງແຜນທ ີ່ດິນ 
ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າແມ່ນເປັນທ ີ່ຮັບຮູ້ຢູູ່ໃນ ປູ່າສະຫງວນ ແລະ ສະໜ

ອງທ ນເພືີ່ອສ້າງຜົນສໍາເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ?
-     -    1 1              

0: ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ
ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຮັບການ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ປູ່າສະຫງວນ ແລະ ກິດຈະກໍາ/ບັນດານະໂຍບາຍແມ່ນເປັນ
ສິີ່ງທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ການຢູູ່ລອດຂອງພືື້ນທ ີ່ 
1: ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ 
ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ຄໍາໜ ງເຖ ງຄວາມຕ້ອງການຂອງປູ່າສະຫງວນ 
ໃນໄລຍະຍາວ ແຕ່ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ບ ໄດ້ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍໃຫ້ກັບພືື້ນທ ີ່ 
2: ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ 
ແມ່ນໄດ້ຄໍາໜ ງເຖ ງຄວາມຕ້ອງການຂອງ ປູ່າສະຫງວນ 
ໃນໄລຍະຍາວໄດ້ບາງສ່ວນ
3: ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ 
ແມ່ນໄດ້ບັນຈຸເຂົື້າໃນແຜນການທັງໝົດຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງ ປູ່າສະຫງວນ ໃນໄລຍະຍາວ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ
21a. ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ນໍໍ້າສໍາລັບການອະນຸລັກດ້ານທ ີ່ຢູູ່ອາ
ໃສ: ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃນເຂດຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພູມສັນຖານ

ທ ີ່ນອນຢູູ່ໃນ ປູ່າສະຫງວນ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ(ເຊັົ່ນ: ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເວລາຂອງການໄຫລຂອງນໍໍ້າ,
 ລະດັບມົນລະຜິດໃນອາກາດ ແລະ ອ ີ່ນໆ.) ເພືີ່ອສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ກັບສິີ່ງທ ີ່ຢູູ່

ອາໃສທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

-               -        -       0 -        -               
0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                        
                    1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ
21b. ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ນໍໍ້າສໍາລັບການອະນຸລັກດ້ານທ ີ່ຢູູ່ອາ
ໃສ: ການຄຸ້ມຄອງເສັື້ນທາງເດ ນເຊືີ່ອມໂຍງກັບ ປູ່າສະຫງວນ ເພືີ່ອສ້າງເສັື້ນທາງ
ຜ່ານໃຫ້ກັບສັດປູ່າໄປຫາທ ີ່ຢູູ່ອາໃສທ ີ່ສໍາຄັນຢູູ່ນອກເຂດພືື້ນທ ີ່ປົກປັກຮັກສາ 

(ເຊັົ່ນ. ເພືີ່ອສ້າງເສັື້ນທາງໃຫ້ປາທ ີ່ມັກເຄືອນຫຍ້າຍປາຈາກເຂດນໍໍ້າຈ ດໄວວາງໄຂ່
ຢູູ່ຈຸດຕ່າງໆ ແລະ ທະເລ, ຫ ື ສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ປາໄດ້ເຄືີ່ອນຫຍ້າຍ).

-           0 -               
0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                        
                   1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ
21c. ການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ນໍໍ້າສໍາລັບການອະນຸລັກດ້ານທ ີ່ຢູູ່ອາ
ໃສ:  " ການວາງແຜນເປັນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສະເພາະດ້ານລະບົບ
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ / ຫ ື ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຊະນິດພັນພ ດໃດໜ ີ່ງໂດຍ
ຂ ື້ນກັບຂະໜາດຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ(ເຊັື້ນ: ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ 
ເວລາຂອງນໍໍ້າທ ີ່ໄຫລໄປລ ໍ່ລ້ຽງພັນພ ດສະເພາະໃດໜ ີ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງໄຟ ເພືີ່ອ

ຮັກສາສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດອາໃສຢູູ່ທົົ່ງພຽງຊາວານາ ແລະ ອ ີ່ນ )ໆ"

-           -     -    0 -        -               
0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                        
                   1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

 ເປົົ້າໝາຍໃນການຈັດສັນນໍາໃຊ້ທ ີ່ດ ນ ແລະ ປູ່າໄມ້ແມ່ນໄປຕາມຈຸດປະສົງຂອງການປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ-ປຸູ່ງຈອງ,ຍ້ອນວ່າການວາງ



22. ພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນຖຸລະກິດໄດ້ມ ການຮ່ວມມື:
ໄດ້ມ ການຮ່ວມມືດ້ານການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ດິນຮ່ວມກັນບ ? -               -        0 -               

0: ບ ໍ່ມ ການພົວພັນກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ດິນ
1: ມ ພົວພັນກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານໄກ້
ຄຽງ ຫ ື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ດິນ ແຕ່ມ ການຮ່ວມ
ມືໜ້ອຍ ຫ ື ບ ໍ່ມ ການຮ່ວມມື
2: ມ ການພົວພັນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ 
ພາກສ່ວນ ພະນັກງານໄກ້ຄຽງ ຫ ື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນໍໍ້າ 
ແລະ ດິນ ແຕ່ມ ການຮ່ວມມືບາງສ່ວນ
3: ມ ການພົວພັນກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານ
ໄກ້ຄຽງເປັນປົກກະຕິ ຫ ື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ດິນ 
ແລະ ມ ການຮ່ວມມືທ ີ່ຍືນຍົງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

23. ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ: ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັົ່ງເດ ມ
ອາໃສຢູູ່ ຫ ື ນໍາໃຊ້ ປູ່າສະຫງວນ ເປັນປະຈໍາໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການ

ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບ  ?
1          1         1           -               

0: ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັົ່ງເດ ມບ ໍ່ໄດ້ມ ການ
ປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າ
ສະຫງວນ 
1: ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັົ່ງເດ ມໄດ້ປະສ່ວນບາງ
ຢູ່າງໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ບ ໍ່ມ ບົດບາດ
ໂດຍກົງໃນການຄຸ້ມຄອງ
2: ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັົ່ງເດ ມປະກອບສ່ວນ
ໂດຍກົງຕ ໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈບາງຢູ່າງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມ
ຄອງ ແຕ່ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
3: ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັົ່ງເດ ມປະກອບສ່ວນ
ໂດຍກົງໃນທຸກໆການຕັດສິນໃຈກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ 
ເຊັົ່ນ. ການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

24. ຊຸມຊົນທ້ອງຖ ີ່ນ: ຊຸມຊົນທ້ອງຖ ີ່ນທ ີ່ຕັື້ງຖິີ່ນຖານຢູູ່ ຫ ື ໄກ້ຄຽງ ປູ່າ
ສະຫງວນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນການຄຸ້ມຄອງບ ?

-               1        1       2                 1        2              

0: ຊຸມຊົນທ້ອງຖ ີ່ນບ ໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນໃນການຕັດສິນໃຈ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນ. 
1: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ປະກອບ ສ່ວນໃນການປຶກສາຫາລືຈໍາ
ນວນໜ ີ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຕ່ບ ໍ່ມ ບົດບາດໂດຍກົງໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ. 
2: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜ ີ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຕ່ການ
ປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົື້າສາມາດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. 
3: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນມ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດທ ີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕົວຢູ່າງ: ການຄຸ້ມ
ຄອງຮ່ວມ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

ບ ໍ່ມ ຊົນເຜົົ່າພືື້ນເມືອງເດ ມໃນເຂດປູ່າສະຫງວນ (ບ ໍ່ປະເມ ນບ ໍ່ມ ຄົນພືື້ນເມືອງອາໃສ)

 ຄະແນນ 2: ຊຸມຊົນທ້ອງຖ ີ່ນທ ີ່ຕັື້ງຖິີ່ນຖານຢູູ່ ໄກ້ຄຽງ ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ ໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ



24 a. ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊຸມຊົນ: ມ ການສືີ່ສານກັນຢູ່າງເປີດເຜ ຍ ແລະ 
ໄວ້ໃຈກັນລະຫວ່າງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ / ຫ ື ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງ, ບັນດາຄູ່

ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການພືື້ນທ ີ່ປົກປັກຮັກສາ.
-               -        -       1           -              

0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                               
                          1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ
24 b. ຜົນກະທົບຕ ໍ່ ໍ່ຊຸມຊົນ: ໂຄງການໄດ້ສົົ່ງເສ ມສະຫວັດດ ການຂອງ
ຊຸມຊົນ. ໃນຂະນະທ ີ່ການອານຸລັກແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງ ປູ່າສະຫງວນ

 ກ ໍ່ກໍາລັງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ.
-               1          1         -                    1           -              

0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                        
                    1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ
24 c. ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊຸມຊົນ: ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ / ຫ ື ປະຊາຊົນພືື້ນເມືອງໄດ້

ສະໜັບສະໜູນ ປູ່າສະຫງວນ ຢູ່າງຫ້າວຫັນ.
-          1        1       1                 1        1               

0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                        
                    1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

25. ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ: ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ໃຫ້
ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, ຕົວຢູ່າງ: ລາຍຮັບ,

 ການຈ້າງງານ, ຈ່າຍຄ່າບ ລິການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມບ ໍ່?
-          2        3       2                 2        2              

0: ປູ່າສະຫງວນ ບ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດເລ ຍຕ ໍ່
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ. 
1: ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດທ ີ່ອາດເປັນທ ີ່ຮັບຮູ້ ແລະ 
ໄດ້ວາງແຜນເພືີ່ອພິຈາລະນາເຖິງການພັດທະນາສິີ່ງເຫ ົົ່ານ ື້. 
2: ມ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈໍານວນໜືີ່ງໃຫ້ແກ່ຊຸມ
ຊົນ. 
3: ມ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ່ຍຫ ວງຕ ໍ່ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິີ່ນຈາກກິດຈະກໍາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປູ່າສະຫງວນ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

26. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ: ກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັບ
ການຕິດຕາມຕ ໍ່ການປະຕະບັດ  ໜ້າທ ີ່ບ ໍ່?

1             1        2       2                 2        1              

0: ບ ໍ່ມ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນຢູູ່ໃນ ປູ່າສະຫງວນ. 
1: ມ ການຕິດຕາມປະເມ ນຜົນບາງຄັື້ງຄາວ, ແຕ່ບ ໍ່ມ ຍຸດທະ
ສາດລວມ ແລະ/ ຫ ື ການເກັບກໍາຜົນໄດ້ຮັບຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ. 
2: ມ ການຕົກລົງເຫັນດ  ແລະ ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ
ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບບ ໍ່ໄດ້ສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ການຄຸ້ມ
ຄອງ.
 3: ມ ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນເປັນຢູ່າງດ , ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢູູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

ຄະແນນ 2: ປູ່າສະຫງວນ ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ  ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນຕົື້ນແມ່ນການ ເກັບກູ້ເຄືອງປູ່າຂອງດົງ ຕາມລະດູການ (ເຫັດກ ໍ່ແດງ, ໝ

ຄະແນນ 1:  ຄະນະຊ ື້ນໍາໂຄງການຍ່ອຍ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ມ ການຊຸຍູ້ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມ ນຜົນໄດ້ຮັບ ຕ ໍ່ກັບ



27. ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ:ສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວພຽງພ ບ ?

-          -     -    0 -     

0: ບ ໍ່ມ ສ ີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການໄດ້ລະບຸໄວ້. 
1: ສ ີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
 ການບ ລິການບ ໍ່ທັນ ເໝາະສົມສໍາລັບການມາທ່ອງທ່ຽວ
ໃນປະຈຸບັນ. 
2: ສ ີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
 ການບ ລິການແມ່ນພຽງພ ສໍາລັບການມາທ່ອງທ່ຽວໃນ
ປະຈຸບັນແຕ່ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. 
3: ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
 ການບ ລິການແມ່ນດ ເລ ດສໍາລັບການມາທ່ອງທ່ຽວປະຈຸ
ບັນ.

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

28. ຜູ້ດໍາເນ ນການການທ່ອງທ່ຽວດ້ານການຄ້າ: ຜູ້ດໍາເນ ນການ
ການທ່ອງທ່ຽວດ້ານການຄ້າປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າ

ສະຫງວນ ບ ?
-          -     -    0

0: ມ ການຕິດຕ ໍ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ຫ ື ບ ໍ່ມ ເລ ຍລະຫວ່າງຜູ້
ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດໍາເນ ນການດ້ານການ ທ່ອງທ່ຽວທ ີ່ນໍາໃຊ້
 ປູ່າສະ ຫງວນ. 
1: ມ ການຕິດຕ ໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດໍາເນ ນການ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເກັບໄວ້ໃຫ້ແກ່
ບັນຫາການບ ລິຫານ ແລະ ກົດລະບຽບ. 
2: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດໍາເນ ນການ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຈໍາກັດໃນການສະໜັບສະໜູນ
ປະສົບການຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງ 
ປູ່າສະຫງວນ. 
3: ມ ການຮ່ວມມືເປັນຢູ່າງດ ລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ 
ຜູ້ດໍາເນ ນການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນການສະນັບສະໜູນ
ປະສົບການຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງ 
ປູ່າສະຫງວນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ



29. ຄ່າທໍານຽມ:(ຕົວຢູ່າງ: ຄ່າບ ລິການ ຫ ື ຄ່າປັບໃໝ) ທ ີ່ໄດ້ສະເໜ , 
ມັນຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ປູ່າສະຫງວນບ ?

-           -     -    0 -     

0: ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າທໍານຽມທ ີ່ໃຊ້ມ ເຫດຜົນ, ແຕ່ກ ໍ່ບ ໍ່ມ ການ
ເກັບ. 
1: ມ ການເກັບຄ່າທໍານຽມ, ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່
 ປູ່າສະຫງວນ ຫ ື ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕົນ. 
2: ມ ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່
ພືື້ນທ ີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະ ພາບແວດລ້ອມຂອງຕົນ.
 3: ມ ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢູ່າງ
ຫ ວງ ຫ າຍຕ ໍ່ພືື້ນທ ີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງຕົນ. 

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

30. ເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າ: ເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າທ ີ່ສໍາຄັນຂອງ ປູ່າສະຫງວນ 
ເມືີ່ອທຽບກັບເວລາທ ີ່ຄັດເລືອກທໍາອິດມ ຫຍັງແດ່?

1             1        1       1                 1        1              

0: ຊ ວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ
ວັດທະນາທໍາທ ີ່ສໍາຄັນຫ າຍອັນແມ່ນຫ ຸດລົງຢູ່າງຮ້າຍແຮງ. 
1: ຊ ວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດ
 ທະນາທໍາຈໍານວນໜ ີ່ງແມ່ນຫ ຸດລົງຢູ່າງຮ້າຍແຮງ. 
2: ຊ ວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດ
 ທະນາທໍາຈໍານວນໜ ີ່ງແມ່ນຫ ຸດລົງ ແຕ່ຄຸນຄ່າທ ີ່ສໍາຄັນທ ີ່
ສຸດບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍ. 
3: ຊ ວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ
ວັດທະນາທໍາແມ່ນຍັງຢູູ່ຄົບຖ້ວນ. 

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

30a: ເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າ: ການປະເມ ນຜົນເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າ ແມ່ນອ ງຕາມ
ການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ/ຫ ື ການຕິດຕາມ.

0 -               
0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                               
                          1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

30b: ເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າການຄຸ້ມຄອງສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ ເພືີ່ອແກ້ໄຂໄພຄຸກຄາມຕ ໍ່ຊ ວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ 

ຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນາທໍາ.
-               -        -       0 -        -               

0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                               
                          1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

ບ ໍ່ໄດ້ມ ການເກັບຄ່າທໍານຽມໃດໆ

ຄະແນນ 1: ລະບົບນິເວດໄດ້ມ ການປູ່ຽນແປງ ຫ ື ປະຊາກອນຂອງສັດບາງຊະນິດທ ີ່ສໍາຄັນ ໄດ້ຫ ຸດລົງ ເຊັົ່ນ: ກະທິງ, ເສືອດາວ, ເສືອໂຄ່ງ, ກວາງ...



30c: ເງືີ່ອນໄຂຄຸນຄ່າ: ກິດຈະກໍາທ ີ່ຮັກສາຊ ວະນາໆພັນທ ີ່ສໍາຄັນ, 
ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນາທໍາ ແມ່ນເປັນກິດຈະກໍາ ໜ ີ່ງ

ຂອງການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ.
-               -        -       1 -        1                 

0: ບ ໍ່ແມ່ນ                                                               
                          1: ແມ່ນ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ

6             21      29     35                36      38            

ສັງລວມປີ 2020

ລວມສະເລຍ 5ປີ
ການສັງລວມຕົວເລກຈາກແບບຟອມການປະເມ ນ(ຄໍາຖາມ
 1 ຫາ 30)

5.88 21 28.43 33.82 35.29 37.25            
35.29 ເປົົ້າໝາຍ

ຂ ໍ້ມູນທຽບຖານ 102

  ຢັົ້ງຢືນຈາກ
                                  ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້                                          ກອງຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ (ຫົວໜ້າໂຄງການ)                                              ຜູ້ສັງລວມ

-                                                                                                   

ຄະແນນ 1: ນ ື້ເປັນໜ້າວຽກສໍາຄັນ ຂອງການຄຸ້ມຄອງປູ່າສະຫງວນ.

38                                                                                                      


