
  

 

 

ປະກາດຮບັບດົສະເໜໂີຄງການ 
ປະຈາໍປ ີ2023 

 

 

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການ ປະຈໍາປີ 2023 ສໍາລັບໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍແລະ 
ຂະໜາດກາງ. ເງ ິ່ອນໄຂໃນການສະໝັກ ແລະ ຂົງເຂດບູລ ມະສ ດ ມີດັັ່ງນີີ້: 
 

1. ສະພາບລວມ  
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແມ່ນເປັນກອງທຶນຂອງລັດ ທີິ່ສ້າງຂຶ ີ້ນ ເພ ິ່ອລະດົມທຶນ ແລະ 

ຂົນຂວາຍທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ແນໃສ່ສະສົມທຶນ ເພ ິ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນ 
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ ໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີປະສ ດທ ພາບ ແລະ ໄປຕາມທ ດສີຂຽວ 
ແລະ ຍ ນຍົງ.  
 

2. ຂງົເຂດການສະໜອງທນຶ 

ຂົງເຂດ ຫ   ກ ດຈະກໍາບູລ ມະສ ດ ທີິ່ ກປສ ໃຫ້ການສະໜອງທຶນ ມີດັັ່ງນີີ້: 

1) ການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄ ້ມຄອງ 
ແລະ ປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ຊີວະນາໆພັນ, ການສະກັດກັີ້ນການລ່າ ແລະ 
ຄ້າຂາຍ ສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ, ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ, ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບຍ ນຍົງ ແລະ 
ການປັບຕົວຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ; 

2) ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານການອະນ ລັກຊີວະນາໆພັນ, ການຄ ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ການສົັ່ງເສີມຊີວ ດ
ການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ເພ ິ່ອປະກອບສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້; 

3) ການແກ້ໄຂບັນຫາສ ິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະ ການຄວບຄ ມມົນລະພ ດ (ມົນລະພ ດທາງນໍໍ້າ ແລະ ອາກາດ) ແລະ 
ການຄ ້ມຄອງສ ິ່ງເສດເຫ  ອ; 

4) ການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າແບບຍ ນຍົງ; 
5) ການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດ ນແບບຍ ນຍົງ; 
6) ການປັບຕົວຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. 

  
3. ພາກສວ່ນທີິ່ມເີງ ິ່ອນໄຂສະໝກັ  

ພາກສ່ວນ ທີິ່ມີເງ ິ່ອນໄຂສະເໜີຂ ທຶນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ ມີດັັ່ງນີີ້: 
• ອົງການຈັດຕັີ້ງລັດຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ  ປະກອບມີ ກະຊວງ, ອົງການ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ

ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນທ ກຂັີ້ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
• ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ສະມາຄົມຕ່າງໆ ທີິ່ຂຶີ້ນທະບຽນໃນ ສປປ ລາວ. 

 

4. ຂະໜາດຂອງໂຄງການ 
ພາກສ່ວນທີິ່ສົນໃຈສະໝັກທຶນສາມາດເລ ອກຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກທີິ່ຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ 

ແລະ ຂະໜາດໂຄງການດັັ່ງນີີ້: 



  

• ສໍາລັບໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍມີມູນຄ່າຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ບ ໍ່ເກນີ 300,000,000 ກີບ (ສາມຮ້ອຍລ້ານກີບ) ແລະ ມີ 
ໄລຍະໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດໂຄງການບ ໍ່ເກີນ 2 ປີ ນັບຕັີ້ງແຕມ່ ີ້ລົງລາຍເຊັນໃນການລ ເລີີ້ມໂຄງການ. 

• ສໍາລັບໂຄງການຂະໜາດກາງ ມີມູນຄ່າຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດບ ໍ່ເກີນ 800,000,000 ກີບ (ແປດຮ້ອຍລ້ານກີບ) ແລະ ມີ
ໄລຍະໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດໂຄງການບ ໍ່ເກີນ 4 ປີ ນັບຕັີ້ງແຕມ່ ີ້ລົງລາຍເຊັນໃນການລ ເລີີ້ມໂຄງການ. 
 

5. ຂະບວນການທບົທວນບດົສະເໜໂີຄງການ 
ເບ ີ້ອງຕົີ້ນຫ້ອງການກອງທຶນປົກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ ຈະກວດກາຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຂອງບົດສະເໜີ

ໂຄງການ ຕາມມາດຖານ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ກໍານົດໄວ້. ຫ ັງຈາກນັີ້ນ, ບົດສະເໜີໂຄງການທີິ່ຜ່ານມາດຖານເງ ິ່ອນໄຂຈະຖ ກປະ
ເມີນອີກຄັີ້ງ ໃນກອງປະຊຸມຄະນະວ ຊາການ ກປສ ປະຈໍາໄຕມາດ, ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການເຫນັດີຈາກກອງປະຊຸມແລ້ວ ຈະໄດ ້
ນໍາສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມ ສະພາບ ລ ຫານ ກປສ ປີລະ 2 ຄັີ້ງ ເພ ິ່ອພ ຈາລະນາຮັບຮອງ. 

 

6. ການສະໝກັ  
6.1. ສໍາລັບອົງການຈັດຕັີ້ງລັດ ຂັີ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ ຕ້ອງສະເໜີຂ ຄໍາເຫັນຈາກ ກົມວ ຊາການທີິ່ມີພາລະບົດບາດ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການນັີ້ນ (ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຕ້ອງສະເໜີ 
ຂ ຄໍາເຫັນຈາກ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຄງການກ່ຽວກັບ ວຽກງານທີິ່ດ ນ ຕ້ອງສະເໜີຂ ຄໍາເຫັນ
ຈາກ ກົມທີິ່ດ ນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ) ເພ ິ່ອກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນບູ
ລ ມະສ ດຂອງພາກສ່ວນດັັ່ງກ່າວ ແລະ ບ ໍ່ເປັນໂຄງການຊໍໍ້າຊ້ອນ. ຖ້າໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກກົມວ ຊາການ ຈຶິ່ງສະເ
ໜີໂຄງການເປັນທາງການຜ່ານກົມແຜນການ ຫ   ພາກສ່ວນຮັບຜ ດຊອບວຽກງານແຜນການຂອງຂະ         ແໜ
ງການຕົນ ສົັ່ງໃຫ້ ກປສ; 

6.2. ບົດສະເໜີໂຄງການຂອງ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ທີິ່ຕ ດພັນກັບວຽກງານຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ 
ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຂ ຄໍາເຫັນຈາກ ກົມວ ຊາການ ຂອງກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນທີິ່ໂຄງການ
ຕັີ້ງຢູ່ ເພ ິ່ອກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນບູລ ມະສ ດຂອງພາກສ່ວນດັັ່ງກ່າວ ແລະ ບ ໍ່ເປັນໂຄງການ  ຊໍໍ້າຊ້ອນ 
ແລ້ວສົັ່ງໃຫ້ ກປສ (ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອະນ ລັກປ່າໄມ້ບ້ານ ຕ້ອງ
ສະເໜີຂ ຄໍາເຫັນກັບກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນ
ເມ ອງ/ຂັີ້ນແຂວງ); 

6.3. ຮ່າງບົດສະເໜີໂຄງການສະບັບສົມບູນ ລວມທັງເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆແມ່ນສາມາດດາວໂຫ ດໄດ້ທີິ່ ເວັບໄຊ
ຂອງ ກປສ: www.laoepf.org.la. ສໍາລັບແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການແມ່ນສາມາດດາວໂລດຕາມລ ີ້ງຄັດຕ ດ
ມານີີ້ ຟອມສະເໜີໂຄງການ - Environment Protection Fund (laoepf.org.la). ເອກະສານບົດນໍາສະເໜີ
ໂຄງການແມ່ນເຮັດເປັນພາສາລາວ; 

6.4. ການເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການແມ່ນເລີີ້ມແຕ່ ເດ ອນມັງກອນ ຫາ ເດ ອນກັນຍາ ປີ 2023; 
6.5. ພາກສ່ວນທີິ່ປະກອບເອກະສານຄົບຊຸດແລ້ວຕ້ອງຍ ິ່ນຫາ ກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ກົມວ ຊາການ ແລະ ກົມແຜນ ການ) 

ແລ້ວຈຶິ່ງນໍາສົັ່ງຫາ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຶິ່ງມີສໍານັກງານຕັີ້ງຢູ່ບ້ານນາໄຮ່ດຽວ, ຕຶກ 
100, ຊັີ້ນ 2, ຕູ້ປນ: 7647, ໂທ: 021-252739, ແຟັກ: 021-251964.   
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