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ິ່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ແບບຍນຍົງ ເຂົາັ້ ໃນວຽກງານ ການຄຸມ
້
ຄອງ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
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ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ”,ໂດຍສະເພາະ ມີຈຸດສຸມ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປົົ້າໝາຍ
ສະເພາະ 2: “ມີແຫຼງ່ ລາຍຮັບທີຍ
ິ່ ນຍົງ ແລະ ເຊອ
ິ່ ມໂຍງກັບ ເຄອຂ່າຍໃນລະດັບຊາດ, ອະນຸພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ” ແລະ ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບດ ຍຸດທະສາດ ທີ 2 ແລະ 3 ຂອງຍຸດທະສາດ ຮອປີ 2025 ຂອງ ກປສ ຄ: ປັບປຸງ ກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ສະ
ໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ ທີິ່ຍນຍົງ ແລະ ປັບປຸງຂອດການຮ່ວມມ ແລະ ການຫັນເປັນຄ່ຮ່ວມງານ ຕິດພັນກັັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກ
ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2017 ແລະ ກົດໝາຍອິ່ນໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ິ່ ານ ຮອດປີ 2020 ປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກໃຫຍ່ ດັງົ່ ນີ:ັ້
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2. ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສິ່ສານ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ກປສ

ພາກທີ I ຜົນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
ິ່ ານ ຂອງ ກປສ ແຕ່ປີ 2011-2017
ໃນການສະຫຼຼຸບຜົນຂອງວຽກງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
ິ່ ານ ແມ່ນບໍໍ່ເປັນລະບົບ ຕາມໂຄງສ້າງ ຂອງແຜນດໍາ
ເນີນງານ ຍ້ອນໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ ບໍໍ່ໄດ້ຮ່າງແຜນການປີ ຄດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈິິ່ງບໍໍ່ໄດ້ວາງທິດທາງລວມ, ຄາດໝາຍສ້ຊົນ ແລະ ແຜນ
ບລິມະສິດຢ່າງຄັກແນ່. ດັົ່ງນັນ
ັ້ , ການລາຍງານ ແມ່ນໃນຮບການສະຫຼຼຸບສັງລວມ ດັງົ່ ນີັ້:

1.1 ລາຍຮັບ
ນອກຈາກລາຍຮັບຈາກຕົັ້ນທຶນແລ້ວ, ກປສ ໄດ້ພະຍາຍາມຫາທຶນເພີິ່ມຈາກ 3 ແຫຼງ່ ຕົັ້ນຕໍຄ: ເງິນກ້ຢືມ ຫຼ ຊ່ວຍ
ເຫຼອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ, ທຶນປະກອບສ່ວນຈາກຜລ
້ ົງທຶນ ແລະ ງົບປະມານລັດ ຊຶິ່ງໄດ້ຮັບຜົນດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນີ:ັ້
1.1.1. ການຊ່ວຍເຫຼອ ແລະ ການກຢ
້ ມ
ື ຕ່າງປະເທດ
•

ທຶນກ້ຢືມຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ ກປສ 5.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶິ່ງ ກປສ ໄດ້ນໍາ
ໄປຫາລາຍໄດ້ຈາກການຝາກເອົາດອກເບ້ຍ;

•

ທຶນຮອນເພີິ່ມໃຫ້ແກ່ ຄສລ ຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນຈໍານວນ 3 ລ້ານໂດລາ ຫຼ ປະມານ 24,000 ລ້ານກີບ,
ໃນຊ່ວງ 2010-2013 ເພິ່ອລົງເລິກກິດຈະກໍາຂອງ ຄສລ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ຄສລ. ທຶນເພີິ່ມດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນກອງທຶນຍ່ອຍນະໂຍບາຍ ແລະ ກອງທຶນຍ່ອຍຊີວະນາໆພັນ;
ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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•

ທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ໃຫ້ກປສ ເພິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຈໍານວນ 4 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ສໍາລັບໄລຍະ 2006-2010, 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 2010-2013 ແລະ 38.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ສໍາລັບ 2014-2021.

1.1.2 ການປະກອບສ່ວນຕາມພັນທະຕາມສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ໂຄງການລົງທຶນ
•

ການປະກອບສ່ວນ ຂອງຂົງເຂດພະລັງງານ ຕາມນະໂຍບາຍໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍນຍົງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ ທີິ່ອອກໃນວັນທີ 7/6/2005 (ນະໂຍບາຍທີິ່ມາແທນ) ຫຼ ນິຕກ
ິ ໍາອິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊຶິ່ງໃນໄລຍະ ປີ 20112017 ກປສ ສາມາດລະດົມໄດ້ 5,8 ຕັ້ກກີບ ( 700,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ມີຄ: ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເທີນຫີນ
ບນພາກຂະຫຍາຍ 1,6 ຕັ້ກີບຕໍໍ່ປີ (200,000 ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ) ເລີິ່ມປີ 2014, ໂຄງການນໍ້າງຽບ 1 ປີລະ
45,000 ໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບໄລຍະກໍໍ່ສ້າງ 4 ປີ ລວມໄດ້ 1,4 ຕັ້ກີບ (180,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ເລີິ່ມແຕ່
ປີ 2015, ໄຟຟ້າຫົງສາ ປີລະ 2,4 ຕັ້ (300,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ເລີິ່ມປີ 2017;

•

ການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ທໍລະນີສາດ ຕາມສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແຫ່ງ
ສ ປປ ລາວ ກັບ ໂຄງການລົງທຶນ, ໃນໄລຍະ ປີ 2011-2017 ລະດົມໄດ້ ຈາກໂຄງການຊອກຄົັ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດ
ແມ່ນ 4,7 ຕກ
ັ້ ີບ (571,280 ໂດລາສະຫະລັດ), ຈາກໂຄງການຂຸດຄົັ້ນ,ປຸງແຕ່ງ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງ ແມ່ນ 3,2 ຕັ້ກີບ
(389,240 ໂດລາສະຫະລັດ);

•

ນອກຈາກ 2 ຂະແໜງການຍ່ອຍໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ບໍແ
ໍ່ ຮ່ ແລ້ວ, ຍັງບໍທ
ໍ່ ັນໄດ້ທຶນປະກອບສ່ວນ ຈາກຂະແໜງການ
ຍ່ອຍອິ່ນໆໃດເລີຍ.

1.1.3 ງົບປະມານຂອງລັດ
•

ເຖິງບໍໄໍ່ ດ້ໃຫ້ງົບປະມານໂດຍກົງກໍໍ່ດີ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົັ້ນທຶນໃຫ້ທະນາ
ຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ໄດ້ຊອກຫາທຶນມາໃຫ້ ກປສ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕິ່ມ ຈາກທະນາຄານໂລກ. ທຶນທີໄິ່ ດ້ໃໝ່ນີັ້
ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ຄນ ລວມທັງດອກເບ້ຍທີິ່ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນ ແລະ ທຶນ ດັົ່ງກ່າວນີັ້
ເຮັດໃຫ້ ກປສ ສາມາດເຄິ່ອນໄຫວກວ້າງຂວາງຕິ່ມຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າ ແລະ ຍາວໄປເຖິງ 2021;

•

ສ່ວນລາຍຮັບຂອງໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ກໍໍ່ໄດ້ສາ້ ງກົນໄກໃໝ່ຕ່າງຫາກຂຶັ້ນ, ບໍໄໍ່ ດ້ໃຊ້ກົນໄກ ກປສ;

•

ຢ່າງໃດກໍດ
ໍ່ ີ, ເພອ
ິ່ ເຮັດໃຫ້ການເຄິ່ອນໄຫວກວ້າງຂວາງອອກຕມ
ິ່ , ສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ເຫັນດີແບ່ງເອົາ 700,000ໂດ
ລາສະຫະລັດ ຫຼ ປະມານ 5,600 ລ້ານກີບ ໄປເປັນບ້ວງເງິນກ້.

1.1.4 ລາຍຮັບຈາກຕົນ
ັ້ ທຶນ
ເມິ່ອການສ້າງລາຍຮັບຂອງ ກປສ ໄດ້ພຽງແຕ່ເອົາຕົັ້ນທຶນໄປຝາກໄວ້ທະນາຄານ ຊຶິ່ງໃນໄລຍະ 2011-2017 ກປສ
ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ 4,9ຕັ້ກີບ (590,000 ໂດລາສະຫະລັດ) , ແລະ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ການເຄິ່ອນໄຫວຂອງ

ກປສ ກວ້າງຂວາງ

ຕິ່ມ, ກປສ ໄດ້ເອົາທຶນປະມານ 5,600 ລ້ານກີບ (700,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ໄປເປັນທຶນກ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າ ໂດຍແມ່ນ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນມີສິດຂໍຢືມທຶນນີັ້ ເຊິິ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ໄດັຮັບດອກເບ້ຍກ້ຢືມ 130ລ້ານກີບ (15,662ໂດ

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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ລາສະຫະລັດ). ອັນນີັ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຫຼຼຸດລົງໜ້ອຍໜຶິ່ງ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ທນ
ຶ ຂອງ ກປສ ເພີິ່ມມີຜົນຕໍສ
ໍ່ ິິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶັ້ນ
ຕິ່ມ.

1.2 ຜົນການເຄອ
ິ່ ນໄຫວ ວຽກງານສສ
ິ່ ານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 2011-2017
ໃນ 7 ປີຜ່ານມາ, ກປສ ບໍໍ່ໄດ້ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ ດ້ານການສິ່ສານ ທີສ
ິ່ ຸມໃສ່ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການສະ
ໜອງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ປຸກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດ ໃນການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ ເປັນຕົັ້ນ ການນໍາໃຊ້ ສສ
ິ່ ງິິ່
ພິມ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ຮບແບບອິ່ນໆ ເພິ່ອສະໜອງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທົົ່ວ
ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບຊາບ ທີິ່ບໍໍ່ມີລັກສະນະປົກກະຕິ ແລະ ຕໍໍ່ເນິ່ອງ ດັົ່ງນີັ້:
1.2.1 ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານໜັງສພິມ
ຈົນຮອດປະຈຸບນ
ັ ກປສ ຍັງບໍໍ່ໄດ້ຮ່ວມມ ແລະ ເຮັດສັນຍາ ກັບສໍານັກໜັງສພິມໃດໆ ເຮັດໃຫ້ການອອກຂ່າວໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາຖວ່າອອກຂ່າວ ສະເພາະຫົວຂໍໍ້ ຫຼ ເຫດການໃດໜຶິ່ງທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນເທົົ່ານັັ້ນ ຊຶິ່ງດໍາເນີນໄດ້ດ້ວຍການເຊີນຕົວແທນ
ນັກຂ່າວຈາກສໍານັກໜັງສພິມທີິ່ເຫັນວ່າໜ້າເຊິ່ອຖ ເຂົັ້າຮ່ວມເຫດການ ແລະ ເຂົາເຈົັ້າກໍໍ່ສາມາດລາຍງານຂ່າວຕາມເຫດການ
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ທາງ ກປສ ເອງເປັນຜ້ແຕ່ງບົດຂ່າວໃຫ້. ສໍານັກໜັງສພິມທີິ່ຄຸ້ນເຄີຍລວມມີ ໜັງສພິມວຽງຈັນທາມສ໌,
ວຽງຈັນໃໝ່, ປະຊາຊົນ ແລະ ໜັງສພິມປະເທດລາວ.
ເປົົ້າໝາຍຜ້ອ່ານຕົັ້ນຕໍ ພະນັກງານຈໍານວນຫຼວງຫລາຍທີິ່ສັງກັດລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ
ປະຊາຊົນຜ້ທີິ່ມີເງິ່ອນໄຂເຂົັ້າເຖິງແຫຼງ່ ຂ່າວຈາກໜັງສພິມຖວ່າເປັນເປົົ້າໝາຍຕົັ້ນຕໍ. ໃນນີັ້ ກຸ່ມທີິ່ເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ສາມາດ
ເຂົັ້າໃຈຂ່າວສານຈາກໜັງສພິມ ພາສາອັງກິດກໍໍ່ມີພຽງສ່ວນໜຶິ່ງເທົົ່ານັັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ກປສ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີຂໍໍ້ມນ
ຂ່າວສານ (ທີິ່ໃຊ້ໜັງສພິມ ເປັນສິ່) ເປັນສອງພາສາ ເນິ່ອງຈາກກຸ່ມຜໃ້ ຫ້ທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ພາສາອັງກິດ. ສະພາບການ
ເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນ ສປປ ລາວໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງ
ປະຊາຊົນທີິ່ອາໃສໃນ ຕົວເມອງ ແລະ ໃນຂອບເຂດຊົນນະບົດ. ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍໍ່ມີໜັງສພິມ
ອ່ານ.
1.2.2 ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານລາຍການວິທະຍຸ
ລາຍການວິທະຍຸຂອງ ກປສ ກໍາລັງຢ່ໃນຊ່ວງກໍໍ່ຕົວ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ເປັນຮບປະທໍາ ຊຶິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂະບວນ
ການເຄິ່ອນໄຫວດັງົ່ ກ່າວ ຍັງຢ່ໃນຂີດຈໍາກັດ. ແຕ່ ກປສ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສສ
ິ່ ານ ຜ່ານລາຍການວິທະຍຸຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດ
ສສ
ິ່ ານຜົນງານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ກປສ ໄປສ່ທຸກພາກສ່ວນ ຂອງສັງຄົມໄດ້ ລວມທັງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າທີິ່ຢ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ແລະ ກຸ່ມຜ້ທຸກຍາກ.
ແຜນການ - ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍແມ່ນແນໃສ່: ຍົກລະດັບພາບລັກ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ ກປສ ໃຫ້ເປັນທີິ່ຮ້ຈັກຂອງ
ສັງຄົມ, ເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງ ກປສ ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຮັບຊາບ ເຊັົ່ນ ພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທີິ່ບໍໍ່ຫວັງຜົນກໍາ
ໄລທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ຜ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນອນ
ິ່ ໆ ແລະ ປກຈິດສໍານຶກໃຫ້ກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ແລະ
ປະຊາຊົນທົົ່ວໄປກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ,ອະນຸລັກສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ນອກຈາກນີັ້ ກປສ ຍັງມີເປົົ້າໝາຍສ້າງລາຍການວິທະຍຸດັົ່ງກ່າວໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີິ່ປຶກສາຫາລ ແລະ ສົນທະນາ
ບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ. ເປົົ້າໝາຍສງສຸດ ແມ່ນແນໃສ່ປກຈິດສໍານຶກໃຫ້ບັນດາບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນ ທີິ່ຍັງບໍໍ່
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ທັນມີຄວາມຕິ່ນຕົວໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການດແລຮັກສາ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ. ເປົົ້າໝາຍຫຼັກມີຢ່ 3 ກຸ່ມຄົນ ຄ: ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ເຍົາວະຊົນຮຸ້ນຫຼັງ, ພໍໍ່ຄ້າ
ຊາວຂາຍຕາມຕະຫຼາດທົົ່ວໄປ, ຊາວກະສິກອນຕາມເມອງຕ່າງໆ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ລວມ
ທັງການນໍາ ແລະ ບັນດາຄອາຈານ ກໍໍ່ຄປັນຍາຊົນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
1.2.3 ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານລາຍການໂທລະພາບ
ລາຍການໂທລະພາບມີເປົົ້າໝາຍ ເພິ່ອສສ
ິ່ ານເນັ້ອໃນລາຍການສິິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຜ້ຊົມທັງໝົດ ຊຶິ່ງໃນ
ຜ່ານມາ ກປສ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ລາຍການໂທລະພາບ ເພິ່ອສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແນ່ໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຜົນງານ
ການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ, ເຜີຍແຜ່ ເຫດການສໍາຄັນຕ່າງໆ ດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໃນນັັ້ນ ໄດ້ກໍານົດເວລາ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ເພິ່ອໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ຜົນງານ
ການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ ໂດຍມີເນັ້ອຫາຕາມຂອບການຈັດລາຍການທີິ່ ກປສ ສະໜອງໃຫ້. ລາຍການດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ດໍາ
ເນີນການຖ່າຍທອດ 3 ເທິ່ອ ຂອງ 30 ນາທີ ໃນແຕ່ລະທິດ ໃນຕອນເຊົັ້າວັນເສົາ, ຕອນຄໍ່າວັນອາທິດ ແລະ ຕອນເຊົັ້າວັນຈັນ
ໂດຍແມ່ນໂທລະພາບ ແຫ່ງຊາດ ຊ່ອງ 3 ເປັນຜ້ດໍາເນີນລາຍການ.
1.2.4 ການສສ
ິ່ ານຜ່ານ ເວັບໄຊ ແລະ ເຟສບຸກ
ໃນ 7 ປີ ຜ່ານມາ ກປສ ໄດ້ສຸມໃສ່ ການພັດທະນາ ເວັບໄຊ ແລະ ເຟສບຸກ ຂອງຕົນ ຢ່າງເປັນເຈົັ້າການ ເພິ່ອ
ຮັບປະກັນ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຜົນຜະລິດ, ຜົນງານ ຂອງຕົນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່
ທຸກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສັງຄົມ. ເວບໄຊ ຂອງ ກປສ ແມ່ນ www.laoepf.org.la ແລະ ເຟສບຸກ ແມ່ນ:
www.facebook.com/LaoEPF ທີິ່ຮັບການພັດທະນາ ເປັນຕົນເປັນໂຕ ສາມາດສະໜອງຂໍໍ້ມນ-ຂ່າວສານ ຂັັ້ນພັ້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດ
ໍ່ ີ, ທັງ ເວບໄຊ ແລະ ເຟສບຸກ ຍັງບໍໍ່ທັນດໍາເນີນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນເທິ່ອ ຍ້ອນການປ້ອນຂໍໍ້ມນ-ຂ່າວສານ ຍັງບໍໍ່ທັນອຸດົມສົມບນ, ຂ່າວສານບໍໍ່ຫຼາກຫຼາຍ, ບໍໍ່ທັນເປັນລະບົບ
ທີິ່ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍໍ່ເນິ່ອງ.
1.2.5 ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານວາລະສານ ແລະ ສສ
ິ່ ງິິ່ ພິມຕ່າງໆ
ໃນ 7 ປີ ຜົນງານທີິ່ພົັ້ນດີເດັົ່ນ ຂອງ ກປສ ກໍແ
ໍ່ ມ່ນການສ້າງວາລະສານ, ແຜ່ນພັບ, ປຶົ້ມຄ່ມ, ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ,
ປະຕິທິນ ແລະ ອິ່ນໆ ເຊິິ່ງມີເນັ້ອຫາ ແລະ ມີຂໍໍ້ມນແຕກຕ່າງກັນຕາມຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະຢ່າງ ກໍໍ່ຖວ່າເປັນເຄິ່ອງມທີິ່ສໍາຄັນ
ແລະ ຈໍາເປັນໃນການສິ່ສານ. ສສ
ິ່ ິິ່ງພິມເຫຼົົ່ານີລ
ັ້ ້ວນແຕ່ມີເນັ້ອໃນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີິ່ຕ້ອງການສິ່ສານເຖິງຜົນງານຂອງ ກປສ,
ລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບຂອງບັນດາໂຄງການທີິ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢ່, ສສ
ິ່ ານກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງ ກປສ,
ບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ກໍາລັງປະເຊີນຢ່, ທິດທາງໃນຕໍໍ່ໜ້າ ແລະ ອິ່ນອີກ. ທັງໝົດນີັ້ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະໃນ
ເວລາຈັດງານວາງສະແດງ, ກອງປະຊຼຸມເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ກປສ ແລະ ເນິ່ອງໃນໂອກາດງານ ສໍາມະນາ ສ້າງຈິດສໍານຶກຕ່າງໆ.
ກຸ່ມເປົົ້າໝາຍຕົັ້ນຕໍລວມມີບັນດານັກຮຽນຮ້ປັນຍາຊົນທີິ່ຮັກການອ່ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທີິ່ມີຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບ
ຫົວຂໍສ
ໍ້ ິິ່ງແວດລ້ອມ. ສສ
ິ່ ິິ່ງພິມຕ່າງໆທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນຈະມີການແຈກຢາຍໃນທຸກໂອກາດທີິ່ ເໝາະສົມ ເຊັົ່ນ: ເນິ່ອງໃນ
ງານສໍາມະນາ, ກອງປະຊຼຸມ, ງານວາງສະແດງ ຫຼ ງານສະເຫຼມ
ີ ສະຫຼອງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ. ການແຈກຢາຍສິ່ສິິ່ງພິມ ແລະ ສສ
ິ່ ິິ່ງ
ພິມໃນຮບແບບນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມວນຊົນ ຫຼ ກຸມ
່ ເປົົ້າໝາຍເຂົັ້າໃຈເພີິ່ມຕິ່ມກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງ ກປສ ແລະ ສໍາຄັນ ໄປກວ່າ
ນັັ້ນແມ່ນໂອກາດໃນການເພີິ່ມຈໍານວນຜ້ຄົນທີິ່ຮັບຮ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງ ກປສ ໃນ ສປປ ລາວ.
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1.2.6 ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານການວາງສະແດງ ແລະ ອນ
ິ່ ໆ:
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກິດຈະກໍາ ນອກສະຖານທີິ່, ກັບຊຼຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອິ່ນໆ ແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ ແລະ ບໍໍ່ມີ
ແຜນການສໍາລັບການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານດັງົ່ ກ່າວ. ກປສ ຮັບຮ້ດີ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍານອກສະຖານທີິ່ ມີລັກສະນະພິເສດຄ
ສາມາດຈັດເວລາໃດກໍໍ່ໄດ້ ແລະ ສະຖານທີິ່ໃດກໍໍ່ໄດ້ ອີງໃສ່ກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ໄດ້ມີການລິເລີິ່ມກິດຈະກໍາໃດໜຶງິ່ ແລ້ວ ເຊັົ່ນ:
ຕາມໂຮງຮຽນ, ຕາມຊຼຸມຊົນໃດໜຶິ່ງ.
1.2.7 ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານຂະບວນການສຶກສາ ແລະ ການປກຈິດສໍານຶກ
ໃນຜ່ານມາ ກປສ ບໍໍ່ໄດ້ມກ
ີ ິດຈະກໍາ ເຄິ່ອນໄຫວ ໃດໆ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສຸດການສຶກສາສາມັນ ດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ການສຶກສາ ລະດັບວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ແຕ່
ກປສ ເປັນເຈົັ້າການ ໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜນທຶນ ຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັົ່ນ:
ສະໜັບສະໜນ 5 ຄະນະ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພິ່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ.
ສ່ວນປກຈິດສໍານຶກມວນຊົນທົົ່ວໄປ, ອົງການຈັດຕັງັ້ ທີິ່ບໍໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ພາກເອກະຊົນ, ຜ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ
ອິ່ນໆ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ ຄດໍາເນີນເປັນບາງຄັັ້ງຄາວ.

1.3 ການຮ່ວມມ ແລະ ຫັນເປັນຄຮ
່ ວ
່ ມງານ ກັບຂະແໜງການທີິ່ກຽ່ ວຂ້ອງ
ຜ່ານມາ ກປສ ຍັງບໍໍ່ໄດ້ມີການຮ່ວມມ, ການເຊິ່ອມໂຍງ ແລະ ການຫັນເປັນຄ່ຮ່ວມງານ ກັບຂະແໜງການ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງເທົາົ່ ທີິ່ຄວນ ເຊັົ່ນ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ ເອງ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່,
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງອິ່ນໆ. ນອກນີັ້ ຍັງບໍໍ່ທັນ ໄດ້ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນ ກັບອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ທີິ່ແນໃສ່ສ້າງຄວາມສາມາດດຶງດດທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ ກປສ ຢ່າງ
ເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍໍ່ເນິ່ອງ.
ແຕ່ໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນອັນດີ ກັບທະນາຄານໂລກ World Bank (WB), ສາຍສໍາພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີ (ADB), ສາຍສໍາພັນກັບ Global Environment Facility (GEF) ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງອິ່ນໆອີກ ຊຶິ່ງສາມາດ
ດຶງດດທຶນຮອນ ຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນ ມາສ່ ກປສ.

1.4 ສະຫຼບ
ຼຸ ຕີລາຄາ
1.4.1 ດ້ານຕັງັ້ ໜ້າ
ການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານ ການລະດົມທຶນ, ການສິ່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນປີ ແມ່ນຂາດແຜນການຮອງຮັບ ແຕ່
ກໍໍ່ໄດ້ດີກວ່າ ການເຄິ່ອນໄຫວ ໃນ 5 ປີ ທໍາອິດ ຂອງ ກປສ. ກປສ ສາມາດລະດົມທຶນ ຈາກການປະກອບສ່ວນພັນທະ ຕາມ
ສັນຍາລະຫວາິ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນ ປະມານ 2 ລ້ານໂດລາສະຫລັດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ລ້າເພີິ່ມເຕີມ ຈາກທະນະຄານໂລກ ຈໍານວນ 3 ລ້ານ ຖວ່າການສ້າງລາຍຮັບ ໄດ້ລິ່ນ ຊຼຸມ 5 ປີ ທໍາອິດ ທີິ່ສາມາດສະໜອງ
ທຶນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນການສະໜອງທຶນ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ II (2011-2015) ໄດ້ບັນລຸຄາດໝາຍ ທີິ່ວາງໄວ້ເປັນ
ຢ່າງດີ.
ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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ວຽກງານການສສ
ິ່ ານ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນເປັນປົກກະຕິດີ ໃນຂົງເຂດການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານເວບໄຊ, ເຟສບຸກ, ຜ່ານ
ໂທລະພາບ, ວາລະສານ, ບົດລາຍງານ, ແຜ່ນພັບ ແລະ ສິິ່ງຜະລິດອິ່ນໆ ຂອງ ກປສ ເອງ ແມ່ນໄດ້ດີ ສາມາດສະໜອງຂໍມ
ໍ້ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຜົນງານການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ ໄດ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ວຽກງານຮ່ວມມ ແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ ກັບ
ທະນາຄານໂລກ ແລະ ບາງຂະແໜງການ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ.
1.4.2 ຂໍຄ
ໍ້ ງົ ຄ້າງ
ນອກຈາກຈຸດດີແລ້ວ ຍັງມີຂໍໍ້ຄົງຄ້າງ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ດັົ່ງນີັ້:
•

ຂາດຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສິ່ສານ ລວມທັງວຽກງານການຮ່ວມມ;

•

ບໍໍ່ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ ຕາມທີິ່ໄ ດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ດໍາລັດ
ວ່າດ້ວຍ ກປສ ແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ;

•

ການເກັບລາຍຮັບ ຈາກການປະກອບສ່ວນພັນທະ ຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ບໍໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນລະບົບ
ແລະ ລາຍຮັບຂອງ ກປສ ແມ່ນຫຼຼຸດແຜນ ທີິ່ຕັັ້ງໄວ້;

•

ຂາດການຮ່ວມມ ກັບ ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກັບຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

•

ຜ້ໃຫ້ທຶນຍັງບໍໍ່ມີຄວາມເຊິ່ອໝັັ້ນໃນການຈັດຕັັ້ງຂອງ ກປສ

1.4.3 ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້
ບົດຮຽນຫຼັກທີຖ
ິ່ ອດຖອນໄດ້ ຈາກການເຄິ່ອນໄຫວລະດົມທຶນ, ການສສ
ິ່ ານ ແລະ ການຮ່ວມມ ມີດັົ່ງນີັ້ :
•

ການເຄິ່ອນໄຫວ ຕ້ອງບົນພັ້ນຖານ ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ໃນທຸກໆ 5 ປີ ແລະ ແຜນການ
ຈຸດສຸມ ໃນທຸກໆປີ;

•

•
•

ເພີິ່ມທະວີ ການຫັນເຂົັ້າສ່ລະບົບນິຕິກໍາ ຮອງຮັບການເຄິ່ອນໄຫວ ແລະ ການບັງຄັບປະຕິບັດພັນທະ ຕາມສັນຍາສໍາ
ປະທານ ສໍາລັບບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະອິ່ນໆ ເຊັົ່ນ: ການ
ຈ່າຍຄ່າການບໍລິການລະບົບນິເວດ, ການຊົດເຊີຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ອາກອນສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການຈ່າຍຄ່າ ການ
ປ່ອຍມົນລະພິດທາງນໍ້າ ແລະ ການຊຼຸກຍ້ການປະກອບສ່ວນອິ່ນໆ;
ເພີິ່ມທະວີ ວຽກງານການສິ່ສານ ກ່ຽວກັບ ຜົນງານການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ ຜ່ານສິ່ສານມວນຊົນຕ່າງໆ
ເປັນຕົັ້ນ: ໜັງສພີມ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ວາລະສານ, ແຜ່ນພັບ, ເວບໄຊ, ເຟສບຸກ ແລະ ອິ່ນໆ;
ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມ, ການເຊິ່ອມໂຍງ ແລະ ການຫັນເປັນຄ່ຮ່ວມງານ ກັບຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
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ພາກທີ II ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
ິ່ ານ ຮອດປີ 2020
2.1 ທິດທາງລວມ
ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສິ່ສານ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ກປສ ແມ່ນໄດ້ວາງທິດທາງ ເພິ່ອຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ທິດ
ທາງລວມ ຂອງຍຸດທະສາດ ກປສ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ “ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງ ທາງດ້ານກົນໄກການເງິນ ທີິ່

ຍນຍົງ ເພອ
ິ່ ປະຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດ ໃນການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງັ້ ໜ້າ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດ
ສີຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໄປພ້ອມໆກັບການ ເຊອ
ິ່ ມໂຍງເຂົາັ້ ກັບ ເຄອ
ິ່ ຂ່າຍ ຂອງຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມ ທີກ
ິ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ທັງຫມົດ”.

2.2 ຄາດໝາຍສຊ
້ ນ
ົ
ຄາດໝາຍສ້ຊົນ ຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະດ້ານ ຮອດປີ 2020 ມີດງັົ່ ນີັ້:
1. ດ້ານການລະດົມທຶນ - ການລະດົມທຶນບັນລຸມນຄ່າ 391 ຕັ້ກີບ (47.1 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ) ແຕ່ນີັ້ ຮອດປີ
2020
2. ດ້ານການສສ
ິ່ ານ - ມີລະບົບການສິ່ສານສະໜອງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ຜ່ານສຕ
ິ່ ່າງໆ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
3. ດ້ານການຮ່ວມມ - ປັບປຸງການຮ່ວມມ ແລະ ຫັນເປັນຄ່ຮ່ວມງານ ກັບຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ

2.3 ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
ິ່ ານ ຮອດປີ 2020
ເພິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍສ້ຊົນແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020, ກປສ ໄດ້ວາງແຜນບລິມະສິດ ດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການ
ສສ
ິ່ ານ ຂອງຕົນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ວຽກບລິມະສິດ 1: ເພີິ່ມທະວີການສ້າງລາຍຮັບຂອງ ກປສ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 8 ແຫຼ່ງ ຕາມດໍາລັດຂອງ ກປສ ເລກ
ທີ 094/ລບ, ວັນທີ 08 ມີນາ 2017.
2. ວຽກບລິມະສິດ 2: ເພີິ່ມທະວີ ວຽກງານການສິ່ສານ ຜົນສໍາເລັດ ໃນການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ
3. ວຽກບລິມະສິດ 3: ປັບປຸງການຮ່ວມມ ແລະ ຫັນເປັນຄ່ຮ່ວມງານ ກັບຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ

2.4 ວຽກບລິມະສິດ ດ້ານການສ້າງລາຍຮັບຂອງ ກປສ
ໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ກົນໄກສ້າງລາຍຮັບ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດໍາລັດ ກປສ ສະບັບປັບປຸງ ຊຶິ່ງມີ 8
ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົັ້ນຕໍ ຂອງ ກປສ ຄ: ງົບປະມານຂອງລັດ; ການປະກອບສ່ວນ ຕາມພັນທະໃນການປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດ
ລ້ອມ ຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ໄຟຟ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ ກົດໝາຍ ອິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ການຊ່ວຍເຫຼອ ຈາກອົງການຈັດຕັງັ້ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ; ການປະກອບສ່ວນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ; ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ທີິ່ເກີດຈາກການ
ລົງທຶນ ຂອງ ກປສ ເອງ, ລວມທັງຈາກຕົັ້ນທຶນ ຂອງ ກປສ ທີນ
ິ່ ໍາໄປຝາກໃນທະນະຄານ; ຄ່າບລະນະຟືົ້ນຟ ຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມຈາກໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; ຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ ແລະ
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ຄ່າທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງພາຍໃນໄລຍະ 3 ປີ ຮອດປີ 2020 ຊຶິ່ງແຜນການດັົ່ງກ່າວ
ປະກອບມີ 8 ແຫຼ່ງລາຍຮັບ ລະອຽດດັົ່ງນີັ້:
2.4.1 ແຫຼງ່ ລາຍຮັບທີ 1: ງົບປະມານຂອງລັດ
ກປສ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ສະບັບເລກທີ 6439/ກງ.ຄງຊ ວັນທີ 02 ພະຈິກ 2016 ໃຫ້ສບຕໍໍ່ນໍາໃຊ້ຕົັ້ນທຶນຈາກ
ຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ມອບໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເພິ່ອມອບຕໍໃໍ່ ຫ້ ກປສ ໃນຮບການງົບປະມານ
ຂອງລັດ ໃນມນຄ່າລວມ 47,3 ຕັ້ກີບ (5,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຊຶິ່ງໃນນັັ້ນ ໃນມນຄ່າ 41,5 ຕັ້ກີບ (5 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ) ໄດ້ຝາກໄວ້ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ເພິ່ອນໍາເອົາດອກເບ້ຍດັົ່ງກ່າວ ມານໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ປະມານ 5,8 ຕັ້ກີບ (7 ແສນໂດລາສະຫາລັດ) ໄດ້ນໍາໄປສະໜອງເງິນກ້ ໃຫ້ແກ່ 21
ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ການກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍັ້ອ ແລະ ແກ້ໄຂບາງບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ເພິ່ອໃຫ້ເກີດດອຍເບ້ຍ. ຖໄດ້ວ່າ
ມາຮອດປະຈຸບັນ ແຫຼງ່ ລາຍຮັບ ຈາກງົບປະມານລັດ ແມ່ນມີພຽງແຕ່ 47,3 ຕັ້ກີບ (5,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເທົົ່ານັັ້ນ.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ການນໍາໃຊ້ດອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສງສຸດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ
ມີຈຸດສຸມ;

•

ເພີິ່ມທະວິການຂຸດຄົັ້ນ ທ່າແຮງ ຈາກແຫຼງ່ ລາຍຮັບ ງົບປະມານລັດ ດ້ວຍຫຼາຍຮບການ ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວ
ນານ ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

•

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ວຽກງານຄົັ້ນຄວ້າ ບັນດານິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງລາຍຮັບ ເຂົັ້າງົບປະມານລັດ ແລະ
ຫັັກສ່ວນແບ່ງ ໃນນາມງົບປະມານມາສ່ ກປສ ເຊັົ່ນ: ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍອາກອນສິງິ່ ແວດລ້ອມ, ຄ່າອັດຕາ
ການປ່ອຍນໍ້າເປືົ້ອນ ແລະ ອິ່ນໆ.

2.4.2 ແຫຼງ່ ລາຍຮັບທີ 2: ການປະກອບສ່ວນ ຕາມພັນທະໃນການປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ຕາມສັນຍາລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປສ ລາວ ກັບ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ (ພະລັງງານ, ບໍແ
ໍ່ ຮ່, ໂຄງລ່າງພນ
ັ້ ຖານ, ກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້,

ອຸດ

ສະຫະກໍາ-ການຄ້າ)
ການປະກອບສ່ວນປະຕິບັດພັນທະ ຕາມສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ໂຄງການລົງທຶນ ແມ່ນ
ທ່າແຮງຫຼັກ ຂອງການສ້າງລາຍຮັບເຂົັ້າ ກປສ ທີິ່ຄາດຄະເນໄວ້ ໃຫ້ບັນລຸມນຄ່າທັງໝົດ 60,4 ຕັ້ກີບ (7,2 ລ້ານໂດລາສະ
ຫາລັດ) ຈາກການປະຕິບັດພັນທະ ຕາມສັນຍາ ຂອງ 132 ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, 134 ໂຄງການບໍລິສັດສໍາຫຼວດ-ຊອກຄົັ້ນ
ແຮ່ທາດ ແລະ 81 ໂຄງການບໍໍ່ແຮ່, 15 ໂຄງການສາຍສົົ່ງ, 10 ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຂອງ ບໍລິສດ
ັ ໄຟຟ້າລາວ ຮອດປີ
2020 ຊຶິ່ງໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ປະກອບມີ ບັນດາ ກິດຈະກໍາລະດົົມການປະກອບສ່ວນ ລາຍລະອຽດ ມີດງັົ່ ນີັ້:
ກ. ຂົງເຂດພະລັງງານ
ລາຍຮັບ ຈາກການປະກອບສ່ວນປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາ ດ້ານພະລັງງານ (ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ, ພະລັງງານ
ແສງຕາເວັນ ແລະ ອິ່ນໆ) ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ໃຫ້ບັນລຸ 40,8 ຕັ້ກີບ (4,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ສາມາດແຍກກຸ່ມ
ໂຄງການອອກເປັນ 5 ກຸມ
່ ດັົ່ງນີັ້:

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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❖ ກຸມ
່ ໂຄງການທີ 1: ແມ່ນບັນດາໂຄງການທີມ
ິ່ ສ
ີ ນ
ັ ຍາ ກັບລັດຖະບານແລ້ວ ແລະ ໄດ້ລະບຸຕວ
ົ ເລກທີຕ
ິ່ ອ
້ ງປະກອບ
ສ່ວນເຂົາັ້ ກປສ ຢ່າງຊັດເຈນ: ໃນກຸ່ມນີັ້ ມີທັງໝົດ 19 ໂຄງການ (ລວມທັງໂຄງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຫົງ
ສາ) ແລະ ອີງໃສ່ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນແລ້ວ ເຫັນວ່າພັນທະທີິ່ຜ້ພັດທະນາໂຄງການ
ຕ້ອງປະກອບ ສ່ວນແມ່ນມີ 2 ໄລຍະຄໄລຍະກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະດໍາເນີນງານ (ໄລຍະຂາຍໄຟຟ້າ).

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ທ່ານປະທານ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ໄດ້ມໜ
ີ ັງສ ທາງການ ຫາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່
ສະບັບເລກທີ 020/ກປສ.ສພ, ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2017 ກ່ຽວກັບ ການອອກແຈ້ງການ ທາງການ ໃຫ້ແກ່
19 ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ມາປະຕິບັດພັນທະປະກອບສ່ວນຕາມຕົວເລກທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສໍາປະທານຂອງຕົນ
ໃຫ້ແກ່ ກປສ ຊຶິ່ງຄາດຄະເນລະດົມໄດ້ເຖິງ 28,3 ຕັ້ກີບ (3,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຮອດປີ 2020;

•

ຕິດຕາມເອກະສານດັົ່ງກ່າວ;

•

ປະສານສົມທົບຢ່າງໄກ້ຊິດກັບຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ຂອງ
ກຊສ, ກົມນະໂຍບາຍພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່.

❖ ກຸມ
່ ໂຄງການທີ 2: ແມ່ນບັນດາໂຄງການທີໄິ່ ດ້ເຊັນສັນຍາກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລ້ວແຕ່ບໄໍໍ່ ດ້ລະບຸຕວ
ົ ເລກ
ທີຈ
ິ່ ະປະກອບສ່ວນໃຫ້ ກປສ: ໃນກຸ່ມນີັ້, ມີທັງໝົດ 37 ໂຄງການ ແລະ ອີງໃສ່ສັນຍາສໍາປະທານທີິ່ເຂົາເຈົັ້າໄດ້
ເຊັນໄວ້ນັັ້ນ ເຫັນວ່າບໍໍ່ໄດ້ກໍານົດຕົວເລກປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າສ່ ກປສ.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ປະສານສົມທົບຢ່າງໄກ້ຊິດກັບຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ຂອງ
ກຊສ, ກົມນະໂຍບາຍພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່.

•

ປະກອບເອກະສານທາງການ ໃນນາມປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ທັງໃນນາມ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທວງຫາ 37 ໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແ
ໍ່ ຮ່
ເພິ່ອດໍາເນີນການເຈລະຈາກັບບັນດາເຈົັ້າຂອງໂຄງການເຫຼົົ່ານີັ້ຄນໃໝ່

ເຊິິ່ງໃນກຸ່ມໂຄງການກຸ່ມນີັ້ຄາດຄະເນວ່າ

ກປສ ຈະສາມາດລະດົມໄດ້ເຖິງ 3.9 ຕັ້ກີບ (480,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ຮອດປີ 2020;
❖ ກຸມ
່ ໂຄງການທີ 3: ແມ່ນກຸ່ມໂຄງການທີິ່ໄດ້ເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MoU) ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ກັບລັດຖະບານ ຫຼ ກໍາລັງຢ່ໃນໄລຍະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ນຫ
ີັ້ າປີ 2020 ທັງ
ໝົດລວມມີ 76 ໂຄງການ.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ຫກປສ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກົມນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຼ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເມິ່ອກ່ອນ) ແລະ ກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດໍາເນີນການ
ເຈລະຈາກັບບັນດາໂຄງການເຫຼົົ່ານີັ້ ຊຶິ່ງຕາມການຄາດຄະເນເບັ້ອງຕົັ້ນ ຄາດວ່າ ກປສ ໜ້າຈະລະດົມທຶນຈາກກຸ່ມ
ນີັ້ ໄດ້ຕໍ່າສຸດເຖິງ 5.9 ຕັ້ກີບ (720,000 ໂດລາສະຫະລັດ);

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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•

ປະກອບເອກະສານທາງການ ໃນນາມປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ທັງໃນນາມ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍໍ່ແຮ່;

❖ ກຸມ
່ ໂຄງການທີ 4: ແມ່ນກຸ່ມໂຄງການສາຍສົົ່ງ. ໃນກຸ່ມນີັ້ມີ 15 ໂຄງການ ຊຶິ່ງຜ່ານມາບໍໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດພັນທະ
ໃດໆເທິ່ອ.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ຫກປສ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກົມນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຼ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເມິ່ອກ່ອນ) ແລະ ກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດໍາເນີນການ
ເຈລະຈາກັບບັນດາໂຄງການເຫຼົົ່ານີັ້ ຊຶິ່ງຕາມການຄາດຄະເນເບັ້ອງຕົັ້ນ ຈະສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ປະມານ 1.4 ຕັ້
ກີບ(180,000 ໂດລາສະຫະລັດ);

•

ປະກອບເອກະສານທາງການ ໃນນາມປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ທັງໃນນາມ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ ເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍໍ່ແຮ;

❖ ກຸມ
່ ໂຄງການທີ 5: ແມ່ນກຸ່ມໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ທີິ່ຢ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊົນ ຫຼ EDL Gen: ເຊິິ່ງໃນກຸ່ມນີັ້ມີ 10 ໂຄງການ ທີິ່ບໍໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະໃດໆເທອ
ິ່ .

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ຫກປສ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກົມນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຼ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເມິ່ອກ່ອນ) ແລະ ກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດໍາເນີນການ
ເຈລະຈາກັບບັນດາໂຄງການເຫຼົົ່ານີັ້ ຊຶິ່ງຕາມການຄາດຄະເນເບັ້ອງຕົັ້ນຈະສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ປະມານ 0.9 ຕັ້
ກີບ (120,000 ໂດລາສະຫະລັດ).

ຂ. ຂົງເຂດບໍແ
ໍ່ ຮ່ ແລະ ທໍລະນີສາດແຮ່ທາດ
ລາຍຮັບ ຈາກການປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນ ຂອງ
134 ບໍລິສັດສໍາຫຼວດ ແລະ ຊອກຄົັ້ນແຮ່ທາດ ແລະ 81 ໂຄງການລົງທຶນ ດ້ານບໍໍ່ແຮ່ ໃຫ້ບັນລຸ 17,3 ຕັ້ກີບ (2 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ), ສາມາດແບ່ງກຸ່ມໂຄງການອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄ:
❖ ກຸມ
່ ໂຄງການທີ 1 ແມ່ນກຸມ
່ ໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ຊອກຄົນ
ັ້ ແຮ່ທາດທີຂ
ິ່ ນ
ຶັ້ ກັບກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ,
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແ
ໍ່ ຮ່ ຊຶງິ່ ມີທງັ ໝົດ 134 ບໍລສ
ິ ດ
ັ , ໃນນັັ້ນມີ 125 ບໍລິສັດ ທີິ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ
ແລະ ໄດ້ລະບຸຕົວເລກເຂົັ້າ ກປສ ຢ່າງຊັດເຈນ ພ້ອມທັງໄດ້ເປັນເຈົັ້າການປະກອບສ່ວນພັນທະ ເປັນປົກກະຕິ.

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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ວຽກຈຸດສຸມ
•

ຫກປສ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກົມນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຼ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເມິ່ອກ່ອນ) ແລະ ກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສບຕໍໍ່ກະຕຸກຊຼຸກຍ້ ດ້ວຍຫຼາຍຮບການທີິ່ເໝາະສົມເພິ່ອຍາດແຍ່ງ ການປະກອບສ່ວນ ປະຕິບັດ
ພັນທະທີິ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຖິງ 7.5 ຕັ້ກີບ ( 913,500 ໂດລາສະຫະລັດ);

❖ ກຸມ
່ ທີໂຄງການທີ 2 ແມ່ນກຸມ
່ ໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ຊອກຄົນ
ັ້ ແຮ່ທາດທີຂ
ິ່ ນ
ຶັ້ ກັບກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ
, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແ
ໍ່ ຮ່ ຊຶງິ່ ມີທງັ ໝົດມີ 134 ໂຄງການ, ໃນນັັ້ນມີ 9 ໂຄງການທີິ່ບໍໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວເລກ
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ ກປສ.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ຫກປສ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກົມນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຼ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເມິ່ອກ່ອນ) ແລະ ກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດໍາເນີນການ
ເຈລະຈາກັບບັນດາໂຄງການເຫຼົົ່ານີັ້ ຊຶິ່ງສາມາດເກັບພັນທະໄດ້ປະມານ 0.7 ຕັ້ກີບ (90,000 ໂດລາສະຫະລັດ);

❖ ກຸມ
່ ໂຄງການທີ 3: ແມ່ນກຸມ
່ ໂຄງການຂຸດຄົນ
ັ້ ບໍແ
ໍ່ ຮ່ທຂ
ີິ່ ນ
ຶັ້ ກັບກົມບໍແ
ໍ່ ຮ່, ກະຊວງພະລັງງານ-ບໍແ
ໍ່ ຮ່ ລວມທັງ ໝົດ ມີ
81 ໂຄງການ. ໃນຈໍານວນນີັ້ມີ 52 ໂຄງການທີິ່ໄດ້ລະບຸຕົວເລກເຂົັ້າໃນ ກປສ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະເປັນ
ປົກກະຕິ.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ຫກປສ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກົມນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຼ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເມິ່ອກ່ອນ) ແລະ ກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສບຕໍໍ່ກະຕຸກຊຼຸກຍ້ ດ້ວຍຫຼາຍຮບການທີິ່ເໝາະສົມເພິ່ອຍາດແຍ່ງ ການປະກອບສ່ວນ ປະຕິບັດ
ພັນທະ ເຊິິ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດລະດົມໄດ້ເຖິງ 6,7 ຕກ
ັ້ ີບ (817,248 ໂດລາສະຫະລັດ);

❖ ກຸມ
່ ໂຄງການທີ 4: ແມ່ນກຸມ
່ ໂຄງການຂຸດຄົນ
ັ້ ບໍແ
ໍ່ ຮ່ທຂ
ີິ່ ນ
ຶັ້ ກັບກົມບໍແ
ໍ່ ຮ່, ລວມທັງໝົດ ມີ 81 ໂຄງການ. ໃນນີັ້ຍັງມີ
29 ໂຄງການທີິ່ຍັງບໍໍ່ມີການລະບຸຕົວເລກເຂົັ້າໃນ ກປສ (ລວມທັງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັົ່ນ ພເບ້ຍ ມາຍນິງ,
ບໍໍ່ຄໍາເຊໂປນ ແລະ ອິ່ນໆ)

ວຽກຈຸດສຸມ
•

ຫກປສ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກົມນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຼ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເມິ່ອກ່ອນ) ແລະ ກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດໍາເນີນການ
ເຈລະຈາກັບບັນດາໂຄງການເຫຼົົ່ານີັ້ ຊຶິ່ງຄາດວ່າ ກປສ ຈະສາມາດລະດົມໄດ້ເຖິງ 2,2 ຕັ້ກບ
ີ (270,000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ).

ຄ. ຂົງເຂດພນ
ັ້ ຖານໂຄງລ່າງ, ກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້, ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີິ່ຈະຕ້ອງດໍາ
ເນີນ ການສຶກສາເບັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທໍາ

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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ມະຊາດ ເລກທີ 8056/ກຊສ, 17 ທັນວາ 2013 ເຊິິ່ງລວມມີທັງໝົດ 16 ຂະແໜງການທີິ່ຕ້ອງມີການເຊັນສັນຍາສໍາ
ປະທານ.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ຫກປສ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກົມນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຼ ກອງປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເມິ່ອກ່ອນ) ແລະ ກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດໍາເນີນການເຈລະຈາ ທີິ່ຄາດຄະເນເບັ້ອງຕົັ້ນ
ສາມາດຍາດແຍ່ງ ການປະກອບສ່ວນ ໄດ້ປະມານ ຫຼາຍກວ່າ 2.2 ຕັ້ກີບ (270,000 ໂດລາສະຫະລັດ).

2.4.3 ແຫຼງ່ ລາຍຮັບທີ 3: ການຊ່ວຍເຫຼອ ຈາກອົງການຈັດຕັງັ້ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ
ມາຮອດປະຈຸບັນນີັ້ ການລະດົມທຶນຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນແມ່ນຍັງບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້, ສ່ວນການປະກອບ
ສ່ວນຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ດັົ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້:
ກ. ທະນາຄານໂລກ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ແລະ ຮ່ວງກ້ຍມ ຈາກທະນາຄານໂລກ 322 ຕັ້ກີບ ຫຼ 38.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໄລຍະແຕ່
2014-2021 ເພິ່ອຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ 48 ໂຄງການ ໃນຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັໍມແຂງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ຂົງເຂດອະນຸລັກຊີວະນາພັນ (ລວມທັງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຼຸມຊົນ).
ຂ. ຈາກກອງທຶນສິງິ່ ແວດລ້ອມໂລກ (GEF)
ກປສ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງ ໃຫ້ເປັນຈຸດປະສານງານ ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ໃນປີ 2018 ແລະ ໄດ້ສຸມ
ໃສ່ການຄົັ້ນຄ້ວາ ແຫຼງ່ ທຶນ ທີສ
ິ່ ໍາຄັນ ຈາກແຫຼ່ງທີິ່ GEF ຈັດສັນໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ, ຈາກແຫຼ່ງອນໆ ເຊັັນ ກອງທຶນພັດທະນາ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ກອງທຶນປັບຕົວເຂົັ້າກັບສະພາບ ການປ່ຽນແງປດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອິ່ນໆ ຊຶິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ
ພວກເຮົາຍັງສບຕໍໍ່ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ 5 ໂຄງການ ພາຍໃຕ້ ການສະໜອງທຶນ ຂອງກອງທຶນສິງິ່ ແວດລ້ອມໂລກ ໄລຍະ 5 (GEF
5), GEF 6, ສໍາລັບໄລຍະ GEF 7 (2019-2022) ນີັ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ໄດ້ສົົ່ງຫນັງສທາງການແຈ້ງເຈດຈໍານົງເຖິງກອງ
ເລຂາ ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ສະບັບວັນທີ 24 ສິງຫາ 2017 ເພິ່ອດໍາເນີນການຮ່ວມມ ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທຶນດັົ່ງກ່າວນີັ້
ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ເປັນໂຄງການຮ່ວມມໄລຍະ 3 (2019-2022) ຜ່ານ ກປສ ຊິ່ງລວມທັງໝົດແລ້ວ ຄາດວ່າ ຈະ
ມີວົງເງິນປະມານ 267 ຕັ້ກີບ ຫຼ 32 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຈາກ ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF).
ຄ. ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF)
ພາຍຫຼັງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກົນໄກ ເຂົັ້າເຖິງທຶນ ໂດຍກົງ (Direct Access) ແລ້ວ ໂດຍບໍໍ່ຜ່ານ ລະບົບ
ສະຫະປະຊາຊາດ ຈິິ່ງໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາ ເຫັນດີ ໃຫ້ພິຈາລະນາ ເອົາ ກປສ ເປັນຈຸດປະສານງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຫ່ງຊາດ
(National Implementing Entity-NIE) ຊຶິ່ງມາປະຈຸບັນຍັງຢ່ໃນໄລຍະກະກຽມນໍາສະເໜີ ກປສ ເປັນ NIE ຢ່ ຕາມ
ຫນັງສ ສະເໜີຫາກອງເລຂາ ຂອງກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບເລກທີ 0629/DDMCC ລົງ
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ວັນທີ 7/7/2017 ແລະ ກະກຽມ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມ ຂອງຫ້ອງການ
ກປສ ເພິ່ອຈັັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າທີິ່ດງັົ່ ກ່າວ ໂດຍ ຈະມີທຶນ ປະມານ ຕັ້ກີບ (4 ແສນ ໂດລາສະຫະລັດ) ພາຍໃນທ້າຍປີ 2018.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ2 ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະກຽມ
ໂຄງການໃໝ່ ສໍາລັບໄລຍະ 3;

•

ເພີິ່ມທະວີການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັງັ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ເພິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້
ບໍລິການກົນໄກການເງິນ;

•

ຄົັ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍທີິ່ເລິກເຊິິ່ງ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມເພິ່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານວິຊາການ, ປະສົບ
ປະການ ແລະ ທຶນຮອນ;

•

ເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນຈຸດປະສານງານທີິ່ດີຕໍໍ່ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ,

ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການໃຫ້ທຶນອິ່ນໆ.
2.4.4 ແຫຼງ່ ລາຍຮັບທີ 4: ການປະກອບສ່ວນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້
ເຖິງໄດ້ລະບບ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກປສ, ກົດໝາຍ ໄຟຟ້າ, ກົດໝາຍ ບໍໍ່ແຮ່, ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້
ແລະ ກົດໝາຍອິ່ນໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍໍ່ຕາມ, ແຕ່ກປສ ຍັງບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການຍາດແຍ່ງທຶນປະກອບສ່ວນຂອງບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ໄດ້ ຍ້ອນຂາດຂະບວນການລະດົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຂອດການປະສານງານທີິ່ດີ.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ເພີິ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກລະດົມ ເພິ່ອຍາດແຍ່ງການປະກອບສ່ວນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ການເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຍນ
ຍົງ;

•

ສົົ່ງເສີມວຽກດີຄົນເດັົ່ນໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜ້ທີິ່ມຄ
ີ ວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນ ໂດຍຜ່ານສິ່ມວນຊົນ.

2.4.5 ແຫຼງ່ ລາຍຮັບທີ 5: ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ທີເິ່ ກີດຈາກການລົງທຶນ ຂອງ ກປສ ເອງ
ກປສ ສບຕໍໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ຈາກ 2 ແຫຼ່ງດັົ່ງນີັ້:
ກ. ດອກເບ້ຍຈາກທະນາຄານທີິ່ ກປສ ໄດ້ຮບ
ັ ປະມານ 2 ຕັ້ກີບ (300,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ຕໍໍ່ປີ ໃນ 5 ປີ ກໍໍ່ຕົກ
ປະມານ 7.4 ຕັ້ກີບ (900,000 ໂດລານສະຫາລັດ).
ຂ. ດອກເບ້ວຍເງິນກ້ ຊຶິ່ງໄດ້ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ 21 ໂຄງການປະມານ 6.5 ຕັ້ກີບ (827,191 ໂດລາສະຫະລັດ) ກວມ
ເອົາ 91% ຂອງທຶນກ້ຍມທັງໝົດທີິ່ຈັດສັນໄວ້ 7,4 ຕັ້ກີບ (900,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ຍັງເຫຼອຢ່ 5.89 ຕັ້
ກີບ (72,808 ໂດລາສະຫະລັດ) ຫລ ເທົົ່າກັບ 9%. ໃນນັັ້ນ, ມີ 1 ໂຄງການ ໄດ້ສງົົ່ ທັງຕົັ້ນທຶນກ້ຍມ ແລະ ທັງ
ດອກເບ້ຍ ທັງໝົດ ແລະ ຢຸດຕິໂຄງການ ຊຶິ່ງຖວ່າມາຮອດປະຈຸບັນ ມີພຽງແຕ່ 20 ໂຄງການ. ກປສ ມີຄວາມສາມາດ
ເກັບກ້ດອກເບ້ຍໄດ້ປະມານ 462 ລ້ານກີບ (55,692ໂດລາສະຫະລັດ) ພາຍໃນ 3 ປີ ຮອດປີ 2020.
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ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ເພີິ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານທຶນ ທີິ່ໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສງສຸດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີ
ຈຸດສຸມ;

•

ຕີລາຄາ ດ້ານຕັັ້ງໜ້າ, ຂໍໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາສະໜອງເງິນກ້ ທັງໝົດ ;

•

ຄົັ້ນຄ້ວາວິທິກາານ ແລະ ດໍາເນີນມາດຕະການທີິ່ເໝາະສົມສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນບັນດາໂຄງການເງິນກ້ ທີິ່ບໍໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ;

•

ດໍາເນີນກອງປະຊຼຸມ ປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບໂຄງກາານເງິນກ້ 1 ຄັັ້ງຕໍໍ່ປີ.

2.4.6 ແຫຼງ່ ລາຍຮັບ 6: ຄ່າບລະນະຟືນ
ົ້ ຟ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ

ກິດຈະການພັດທະນາຕ່າງໆ
ອີງຕາມມາດຕາ 58 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ
ລົງທຶນ ຫຼ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ວາງເງິນຄໍ້າປະກັນ ການບລະນະ ຟືົ້ນຟສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການແກ້ໄຂມົນລະພິດ ແລະ
ອະນາໄມສິິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶິ່ງເກີດຈາກການດໍາເນີນວຽກງານຂອງຕົນ ຈົນຮອດໄລຍະປິດໂຄງການລົງທຶນ ຫຼ ກິດຈະການ
ດັົ່ງກ່າວ.
ເງິນຄໍ້າປະກັນການບລະນະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີິ່ເກີດຂຶັ້ນໃນໄລຍະຕິດຕັັ້ງ, ດໍາເນີນງານ, ປິດ
ກິດຈະການ ຫຼ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີິ່ເກີດຂຶັ້ນພາຍຫຼັງປິດກິດຈະການ. ເງິນຄໍ້າປະກັນ ຈະຖກ ນໍາໃຊ້ໃນກໍລະນີທີິ່ຜ້ປະກອບການ ບໍໍ່
ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໃນການບລະນະ ຟືົ້ນຟສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການແກ້ໄຂ, ອະນາໄມສິິ່ງແວດລ້ອມ, ທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ
ຫຼ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີໄິ່ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ຫຼ ສັນຍາ.
ມາຮອດປະຈຸບັນ ຫກປສ ຍັງບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫຼງ່ ທຶນດັງົ່ ກ່າວ ຍ້ອນພວກເຮົາຍັງຂາດການປະສານສົມທົບທີິ່ດີ
ລະຫວ່າງຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂາດລະບຽບການສະເພາະ ຮອງຮັບວຽກງານດັງົ່ ກ່າວ.

ວຽກຈຸດສຸມ
•

ຫກປສ

ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ

ປະສານສົມທົບ

ກັບກົມນະໂຍບາຍ

ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ແລະ

ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງປະເມີນ ຕິດຕາມກວດກາ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກັບທຸກ
ພາກສ່ວນ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດໍາເນີນການເຈລະຈາ ທີິ່ຄາດຄະເນ
ເບັ້ອງຕົັ້ນສາມາດຍາດແຍ່ງ ການປະກອບສ່ວນ ໄດ້ປະມານ ຫຼາຍກວ່າ 3.7 ຕັ້ກີບ (450,000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ).
•

ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍເປັນອັນລະອຽດຢ່ໃນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ
ໂດຍສະເພາະໃນດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາຕ່າງໆ.

2.4.7 ແຫຼງ່ ລາຍຮັບ 7: ຄ່າບໍລກ
ິ ານລະບົບນິເວດ
ຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດແມ່ນ ລາຍຮັບວິຊາການ ທີິ່ເກີດຈາກ ປະຕິບັດພັນທະເປັນເງິນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຊົມໃຊ້ (ຫຼ ຜ້ຊົມໃຊ້) ຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ດໍາເນີນທຸລະກິດ ການລົງທຶນລົງທຶນ ທີິ່ຄາດຄະເນຈະສົງົ່ ຜົນກະ ທົບ ທາງລົບ ຕໍໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ ຜ່ານກປສ ນໍາໄປສ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ (ຜ້ອະນຸລັກ) ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນທ້ອງຖີິ່ນນັັ້ນໆ ທີິ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີິ່
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍນຍົງ ເພິ່ອຍົກລະດັບ ຊີວິດການເປັນຢ່
ເຂົາເຈົັ້າ.
ຫກປສ ຍັງບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນດັົ່ງກ່າວ ຍ້ອນພວກເຮົາຍັງຂາດການປະສານສົມທົບທີິ່ດີ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງ
ການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນິຕິກາໍ ສະເພາະດ້ານ ເພິ່ອເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານດັົ່ງກ່າວ.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ຫ້ອງການ ກປສ ມີຈຸດສຸມ ໃນການປະສານສົມທົບ ກັບທຸກພາກສ່ວນ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ເພິ່ອຄົັ້ນຄ້ວາ ຮ່າງລັດ ຖະ
ບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ ທີິ່ລາວທັງ ຄ່າຊົດເຊີຍ ຊີວະນາໆພັນ ໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການພັດທະນາຕ່າງໆ ເພິ່ອວາງກົນໄກ ທີິ່ເໝາະສົມ;

•

ດໍາເນີນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ທີິ່ດດ
ີ ີເລີດ ໃນວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ຈາກອະນຸພາກພັ້ນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ
ເພິ່ອມາໝນໃຊ້ ໃນສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ໝນໃຊ້ຫຼັກການ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ “ຜ້ນໍາໃຊ້ ເປັນຜ້ຈ່າຍ”
‘User Pay Principle’.

2.4.8 ແຫຼງ່ ລາຍຮັບ 8: ຄ່າປັບໃໝ ແລະ ຄ່າທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍຕໍສ
ໍ່ ງິິ່ ແວດລ້ອມ.
ກປສ ໂດຍການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ກໍຄ
ໍ່ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນ
ປົກປັກຮກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ຕ້ອງສ້າງກົນໄກ ແລະ ຂຸດຄົນ
ັ້ ລາຍຮັບ ຈາກຄ່າປັບໃໝ ແລະ ຄ່າທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍໍ່
ສິງິ່ ແວດລ້ອມ ໂດຍການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຫຼກ
ັ ການ ສະຫະປະຊາຊາດ “ຜກ
້ ມ
ໍໍ່ ນ
ົ ລະພິດເປັນຜຈ
້ າ່ ຍ”Polluter Pay Principle’’
ໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາຕ່າງໆ.
ປະຈຸບັນ ຫກປສ ຍັງບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນດັົ່ງກ່າວ ຍ້ອນພວກເຮົາຍັງຂາດການປະສານສົມທົບທີິ່ດີ ລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນິຕິກໍາສະເພາະດ້ານ ເພິ່ອເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານດັົ່ງກ່າວ.

ວຽກຈຸດສຸມ:
•

ຫ້ອງການ ກປສ ມີຈດ
ຸ ສຸມ ໃນການປະສານສົມທົບ ກັບທຸກພາກສ່ວນ ທີກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ເພິ່ອຄົັ້ນຄ້ວາ ຮ່າງລະບຽບ
ການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາຕ່າງໆ ເພິ່ອວາງກົນໄກ ທີິ່ ເໝາະສົມ;

•

ດໍາເນີນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ທີິ່ດດ
ີ ີເລີດ ໃນວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ຈາກອະນຸພາກພັ້ນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ
ເພິ່ອມາໝນໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ໝນໃຊ້ຫຼັກການ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ “ຜ້ນໍາໃຊ້ ເປັນຜ້ຈ່າຍ”
‘Polluter Pay Principle’.

ສະຫຼຼຸບລວມ: ຈາກສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ໃນປະຈຸບັນ ກປສ ສາມາດ ເຂົັ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ທີິ່ມີທ່າແຮງ ໃນການສ້າງ
ລາຍຮັບໄດ້ຄ: ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ຈາກຕົັ້ນທຶນຂອງງົບປະມານລັດ ຝາກໃນທະນະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ; ຈາກການ
ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດພັນທະ ຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນ; ຈາກການ
ຊ່ວຍເຫຼອໂດຍກົງ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍສຊົນ ໃນມນຄ່າ 743 ຕັ້ກີບ (89,6 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ), ຊຶິ່ງ ໃນນັັ້ນ

ມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ແລະ ຮ່ວງກ້ຍມ ຈາກທະນາຄານໂລກ 322 ຕັ້ກີບ ຫຼ 38.8 ລ້ານ

ໂດລາສະຫະລັດ ໄລຍະແຕ່ 2014-2021 ຊຶິ່ງກວມເອົາ 43.3% ຂອງຄາດຄະເນລາຍຮັບທັງໝົດ, ອີກປະມານ 43.4%
(ປະມານ 322 ຕັ້ກີບ ຫຼ 38.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຈາກ ກອງທຶນສິງິ່ ແວດລ້ອມໂລກ (GEF). ອີກປະມານ 13.3%

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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(ປະມານ 99 ຕັ້ກີບ ຫຼ 11.9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນລາຍຮັບຂອງ ກປສ ເອງ ຈາກການປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາສໍາ
ປະທານ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາ ຮອດປີ 2020.
ຕາຕະລາງລາຍລະອຽດປີກຍ່ອຍຈາກການຄາດຄະເນແຫຼງ່ ທຶນໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ 2018-2020
ລ/ດ

I

ແຫຼງ່ ທຶນ

ຈໍານວນ
ໂຄງການ

2.1
1).

2).

3).

4).

ຢໃນຂໍໍ້ V

ການປະກອບສ່ວນຕາມພັນທະຕາມສັນຍາ
ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ແລະ ໂຄງການລົງທຶນ

132

ຂົງເຂາດພະລັງງານ
ໂຄງການທີມ
ິ່ ີການລະບຸວົງເງິນ (ໃນສັນຍາ
ສໍາປະທານ) ທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ ກປສ
ໂຄງການທີບ
ິ່ ໍໍ່ມີການລະບຸວົງເງິນ (ໃນ
ສັນຍາສໍາປະທານ) ທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ ກປສ

19

37

3,418,828

480,000

28,376,272,400 ສາມາດເກັບໄດ້ເລີຍ
ກົມນະໂຍບາຍ ຂອງ
3,984,000,000 ກຊສ ຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາ
ຄນ

ໂຄງການທີິ່ມີ MOU, PDA ແລະ ຢ່ໃນ

ຫຼັງຈາກເຮັດການປະ

ໄລຍະເບັ້ອງຕົັ້ນຂອງການສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປ ໄດ້

ເມີນສໍາເລັດແລ້ວ, ກອງ

ໂຄງການສາຍສົົ່ງ

76

720,000

5,976,000,000 ປະເມີນຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາ
ບ້ວງທຶນທີິ່ຕ້ອງປະກອບ
ເຂົັ້າກປສ

15

180,000

1,494,000,000

ໂຄງການເຂິ່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີິ່ຢ່ພາຍໃຕ້
5).

ໝາຍເຫດ

ດອກເບ້ຍ

ຕ່າງປະເທດ (12 ຕັ້ກີບ ຫຼ 5 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ)

II

ລວມມນຄ່າ
ກີບ

ງົບປະມານຂອງລັດ
ຕົັ້ນທຶນທີິ່ຝາກໃນທະນະຄານການຄ້າ

1.1

ລວມມນຄ່າ
ໂດລາ
ສະຫະລັດ

ການຄຸ້ມຄອງຂອງ EDL Gen

10

120,000

ກົມນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້
ເຈລະຈາຄນ

ສະພາບໍລິຫານ ຫຼ ຄະນະ
ວິຊາການ ຂອງ ກປສ
996,000,000
ຕ້ອງໄດ້ສິ່ສານກັບ
MEM/EDL Gen

2.2
1).

ຂົງເຂດບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ທໍລະນີສາດ
ບໍລິສັດ/ໂຄງການຊອກຄົັ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດ
ທີິ່ໄດ້ລະບຸວົງເງິນທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ ກປສ

134+81
125

913,500

9

90,000

7,582,050,000 ຈ່າຍເປັນປົກກະຕິ

ບໍລິສັດ/ໂຄງການຊອກຄົັ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດ
2).

ທີິ່ບໍໍ່ໄດ້ລະບຸພັນທະ ທີິ່ຕ້ອງປະກອບສ່ວນ
ເຂົັ້າໃນ ກປສ

747,000,000

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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3).

ບໍລິສັດ/ໂຄງການຂຸດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່ ທີິ່ໄດ້ລະບຸ
ພັນທະທີິ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນກອງທຶນ

52

817,248

6,783,158,400 ຈ່າຍເປັນປົກກະຕິ

29

270,000

2,241,000,000

270,000

2,241,000,000

ບໍລິສັດ/ໂຄງການຂຸດຄົນ້ບໍໍ່ແຮ່ ທີິ່ບໍໍ່ໄດ້
4).

2.3

ລະບຸພັນທະທີິ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ
ກອງທຶນ
ຂົງເຂດພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ກະສິກໍາປ່າໄມ້, ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

III

ທຶນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼອໂດຍກົງ ຈາກ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

3.1

ໂຄງການ ຄສລ2

38

3.2

ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF 5-6)

5

3.3

ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF 7)

3.4
3.5
3.6
IV
V

ກອງທຶນພັດທະນາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
(LDCF)
ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ (GCF)
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພິ່ອການ
ພັດທະນາ (UNDP)

ຂະແໜງ ບໍໍ່ແຮ່ຕ້ອງໄດ້
ເຈລະຈາຄນ

ກໍາລັງດໍາເນີນ
21,275,688

176,588,210,400 ກໍາລັງດໍາເນີນ

11,000,000

91,300,000,000 ເລີິ່ມ 2019-2022

5,000,000

41,500,000,000 ເລີິ່ມ 2019-2022

400,000
1,200,000

3,320,000,000

ກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ເລີິ່ມ 2018

9,960,000,000 ກໍາລັງດໍາເນີນ

ການປະກອບສ່ວນ ຂອງບຸກຄົນ,
ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງັ້
ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ທີເິ່ ກີດຈາກ
ການລົງທຶນຂອງ ກປສ ເອງ

5.1

ສ້າງລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍຈາກຕົັ້ນທຶນທີິ່
ຝາກໃນທະນະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ

5.2

ດອກເບ້ຍຈາກເງິນກ້

VI

ຄ່າບລະນະຟືນ
ົ້ ຟ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມຈາກໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາຕ່າງໆ

VII

ຄ່າບໍລກ
ິ ານລະບົບນິເວດ

VIII

ຄ່າປັບໃໝ ແລະ ຄ່າທົດແທນຄວາມ
ເສຍຫາຍຕໍໍ່ສງິິ່ ແວດລ້ອມ.

ລວມ

900,000

7,470,000,000

55,692

462,240,939

47,110,956

391,020,932,139

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
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2.5 ແຜນບລິມະສິດ ດ້ານການສສ
ິ່ ານ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດ ໃນການເຄອ
ິ່ ນໄຫວ ຂອງ ກປສ
ໃນແຜນການ ດ້ານການສິ່ສານ ແມ່ນສຸມໃສ່ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການສະໜອງຂໍໍ້ມນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປກຈິດ
ສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດໃນການເຄິ່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ແນ່ໃສ່ໃຫ້ທວ
ົົ່ ສັງຄົມ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ພາກທຸລະກິດ, ຄ່
ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັງັ້ ສາກົນ ໃນພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ
ຄວາມສໍາຄັນ, ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການເຄິ່ອນໄຫວ ກປສ ຊຶິ່ງສາມາດນໍາ
ໄປສ່ ການຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນ ໃຫ້ແກ່ ກປສ ໄດ້ນບ
ັ ມັ້ນັບເຕີບໃຫຍ່
ກາຍເປັນກົນໄກການເງິນ ທີິ່ຍນຍົງ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ.
ໃນແຜນການ ດັົ່ງກ່າວ, ກປສ ແນໃສ່ເຮັດແນວໃດໃຫ້ ກປສ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ ຂອງບັນດາ
ສສ
ິ່ ານມວນຊົນ ເປັນຕົັ້ນ: ສສ
ິ່ ິິ່ງພິມ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ຮບແບບອິ່ນໆ ເພິ່ອສະໜອງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ທຸກ
ພາກສ່ວນ ທີິ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ແລະ ທົົ່ວສັງຄົມ ໄດ້ຮັບຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍໍ່ເນິ່ອງ ຊຶິ່ງແຜນດໍາເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ປະກອບ
ມີ 5 ແຜນຈຸດສຸມ ລະອຽດດັງົ່ ນີັ້:
ວຽກຈຸດສຸມ 1: ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານໜັງສພິມ
ຫກປສ ເອົາໃຈໃສ່ ຄົັ້ນຄວ້າ ການເຮັດສັນຍາກັບສໍານັກໜັງສພິມໃດໆ ເປັນລາຍວັນ ຫຼ ລາຍອາທິດ ຫຼ ລາຍເດອນ
ເປັນຕົັ້ນກັບສໍານັກໜັງສພິມທີິ່ມີສສ
ິ່ ຽງ ໃນສັງຄົມພວກເຮົາ ເຊັົ່ນ: ໜັງສພິມວຽງຈັນທາມສ໌, ວຽງຈັນໃໝ່, ປະຊາ ຊົນ,
ໜັງສພິມປະເທດລາວ ແລະ ອນ
ິ່ ໆ ໂດຍໜ່ວຍຂ່າວສານ ຂອງ ຫກປສ ດໍາເນີນການສັງລວມ ເປັນບົດຄວາມສັັ້ນ ກ່ຽວກັບ
ຜົນງານ ຂອງ ກປສ ຕອບສະໜອງໃຫ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍໍ່ເນິ່ອງ ແນ່ໃສເປົົ້າໝາຍຜ້ອ່ານຕົັ້ນຕໍ ພະນັກງານລັດ, ພາກ
ເອກະຊົນ, ພາກທຸລະກິດ, ຜ້ສະໜອງທຶນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນຜ້ທີິ່ມີເງິ່ອນໄຂເຂົັ້າເຖິງ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງ
ຕ້ອງໄດ້ສະໜອງເປັນ ພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ໜງັ ສພິມ ພາສາອັງກິດ ໜັງສພີມວຽງຈັນທາມສ໌ ແລະ ອິ່ນໆ.
ຫກປສ ເປັນເຈົັ້າການ ເຊັ້ອເຊີນສິ່ສິິ່ງພີມ ຫຼ ໜັງສພີມຕ່າງໆ ມາເກັບກໍາຂ່າວ ໃນເວລາມີພິທີການ ທາງການ ພາຍ
ໃນ ຫຼ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ ເຊັົ່ນ: ປະຊຼຸມ, ຝຶກອົບຮົມ, ພິທີເຊັນສັນຍາ ແລະ ອິ່ນໆ ທີິ່ເຫັນ
ວ່າສໍາຄັນ.
ວຽກຈຸດສຸມ 2: ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານລາຍການວິທະຍຸ
ຫກປສ ຄົັ້ນຄວ້າການສ້າງສັນຍາ ກັບບັນດາວິທະຍຸຕ່າງໆ ເພິ່ອສົງົ່ ເສີມພັດທະນາ ລາຍການວິທະຍຸ ສະເພາະຂອງ
ກປສ ໃຫ້ໄດ້ດາໍ ເນີນການ ໃນເວລາອັນຄວນ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ເປັນຮບປະທໍາ ໂດຍແນໃສ່ ທຸກກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ
ລວມທັງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າຢ່ຫາງໄກສອກຫຼີກ ທີທ
ິ່ ຸກຍາກ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຜົນງານ
ການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ ໂດຍໜ່ວຍຂ່າວສານ ຂອງ ຫກປສ ສັງລວມບັນດາຂໍໍ້ມນ-ຂ່າວສານ ເປັນບົດຄວາມສະເພາະ
ດ້ານຕ່າງໆ ໃນແງ່ຂອງການສົງົ່ ເສີມ, ການປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.
ຫກປສ ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາວິທະຍຸຕ່າງ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີິ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ໃນການສ້າງລາຍການວິທະຍຸ
ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍແນໃສ່ ກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ຄ: ຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ,
ປັນຍາຊົນ, ພະນັກງານລັດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ທີສ
ິ່ າມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້.
ວຽກຈຸດສຸມ 3: ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານລາຍການໂທລະພາບ
ຫກປສ ສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບຫ້ອງການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຊຼຸກຍ້ ລາຍການ
ໂທລະພາບເພິ່ອສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍແນ່ໃສ່ປັບປຸງລາຍການ ທີິ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຖ່າຍທອດ 3 ເທິ່ອ ຂອງ
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30 ນາທີ ໃນແຕ່ລະທິດ ໃນຕອນເຊົັ້າວັນເສົາ, ຕອນຄໍ່າວັນອາທິດ ແລະ ຕອນເຊົັ້າວັນຈັນ ໂດຍໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຊອງ 3
ເພິ່ອໃຫ້ຮັບປະກັນ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຜົນງານການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ
, ເຜີຍແຜ່ ເຫດການສໍາຄັນຕ່າງໆ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໃນນັັ້ນ ໄດ້ກໍານົດເວລາ ຈໍານວນໜຶິ່ງ
ເພິ່ອໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ຜົນງານການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ຫກປສ ແລະ ຫ້ອງການ ກຊສ ຕ້ອງປະສົມ
ປະສານ ກ່ຽວກັບ ຂໍໍ້ມນ-ຂ່າວສານ ສະໜອງໃຫ້ລາຍການ ດັົ່ງກ່າວ ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍເໍ່ ນິ່ອງ.
ວຽກຈຸດສຸມ 4: ການປັບປຸງ ລະບົບຂ່າວສານ ຂອງ ຫກປສ
ການສສ
ິ່ ານຜ່ານ ເວັບໄຊ ແລະ ເຟສບຸກ - ຫກປສ ເພີິ່ມທະວີ ການພັດທະນາ ລະບົບການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານເວັບໄຊ ແລະ
ເຟສບຸກ ຂອງ ກປສ ເອງ ໂດຍການຈະຫັນ ມານໍາໃຊ້ສິ່ ດິຈິຕອລ ທີິ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແທນວິທີການສິ່ສານແບບ
ດັັ້ງເດີມ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທີິ່ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົົ່າ ແຕ່ມີຕົັ້ນທຶນຕໍ່າຮັບປະກັນການການປະຢັດ ຊຶິ່ງມີເວັບໄຊ:
www.laoepf.org.la, ແລະ ເຟສບຸກ: www.facebook.com/LaoEPF ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ຊ່ອງທາງການສສ
ິ່ ານ
ດັົ່ງກ່າວ ເປັນຊ່ອງທາງສສ
ິ່ ານທີິ່ສໍາຄັນ ມີການຊົມໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນວົງກວ້າງ, ມີລາຄາບໍໍ່ແພງ ຫຼ ບາງ
ກໍລະນີກໍໍ່ບໍໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າບໍລິການເລີຍ. ທັງໝົດນີັ້ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ການສະໜອງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຜົນງານ ຂອງ ກປສ
ໄດ້ຮັບຊາບ ກັນໃນທົົ່ວສັງຄົມ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.
ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານວາລະສານ ແລະ ສິງິ່ ພິມຕ່າງໆ - ຫກປສ ເພີິ່ມທະວີ ການພັດທະນາສິງິ່ ພິມ ຂອງຕົນ ເປັນຕົັ້ນ
ວາລະສານ, ແຜ່ນພັບ, ປຶົ້ມຄ່ມ, ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ, ປະຕິທິນ ແລະ ອນ
ິ່ ໆ ເຊິິ່ງມີເນັ້ອຫາ ແລະ ມີຂໍໍ້ມນແຕກຕ່າງກັນຕາມ
ຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະຢ່າງ ກໍໍ່ຖວ່າເປັນເຄິ່ອງມທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນໃນການສິ່ສານ ທີສ
ິ່ າມາດສສ
ິ່ ານເຖິງຜົນງານຂອງ ກປສ
, ລາຍງານຜົນ ຂອງການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີໄິ່ ດ້ຮັບທຶນ ຈາກ ກປສ, ສິ່ສານກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ກປສ, ບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ກໍາລັງປະເຊີນຢ່, ທິດທາງໃນຕໍໜ
ໍ່ ້າ ແລະ ອິ່ນອີກ. ທັງໝົດນີັ້ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍ
ສະເພາະໃນເວລາຈັດງານວາງສະແດງ, ກອງປະຊຼຸມເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ກປສ ແລະ ເນິ່ອງໃນໂອກາດງານສໍາມະນາ ສ້າງຈິດ
ສໍານຶກຕ່າງໆ, ແຈກຢາຍໃນທຸກໂອກາດທີິ່ເໝາະສົມ ເຊັົ່ນ: ເນິ່ອງໃນງານສໍາມະນາ, ກອງປະຊຼຸມ, ງານວາງສະແດງ ຫຼ ງານ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ.
ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານກິດຈະກໍາ ນອກສະຖານທີ,ິ່ ກັບຊຼຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອນ
ິ່ ໆ: ຫກປສ ເພີິ່ມທະວີ ກິດຈະກໍານອກ
ສະຖານທີິ່ ແລະ ຖ ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ຍ້ອນມັນມີລັກສະນະພິເສດ ຄສາມາດຈັດເວລາໃດກໍໍ່ໄດ້ ແລະ ສະຖານທີິ່ໃດກໍໍ່ໄດ້
ອີງໃສ່ກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງກິດຈະກໍານັັ້ນໆ ເຊັົ່ນ: ໂຮງຮຽນ, ວັດ, ຊຼຸມຊົນໃດໜຶິ່ງ ເພິ່ອໃຫ້ກຸ່ມເປົົ້າ

ໝ

າຍນັັ້ນໆ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ຮັບປະກັັນ ໃຫ້ກິດຈະກໍາໃນລັກສະນະນີັ້ ສາມາດດໍາເນີນໄດ້ 2-3 ຄັັ້ງ ຕໍໍ່ປ,ີ ທັງໃນມີທັງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ.
ວຽກຈຸດສຸມ 5: ການສສ
ິ່ ານ ຜ່ານຂະບວນການສຶກສາ ແລະ ການປກຈິດສໍານຶກ
ແຕ່ນີັ້ ຮອດປີ 2020 ກປສ ຕ້ອງເພີິ່ມທະວີ ການຊຼຸກຍ້ສົົ່ງເສີມ ການພັດທະນາ ຫຼັກສຸດການສຶກສາ ສິິ່ງແວດ ລ້ອມ
ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ສໍາເລັດ ຕາມເປົົ້າໝາຍ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ກຊສ ຄ: ໃນໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ
3 ຫາ ປະຖົມ ປີ 1 ຮອດປີ 5 ໃຫ້ມີຫຼັກສຸດ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມພັ້ນຖານທົົ່ວໄປ (ອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ); ສ່ວນ
ມັດທະຍົມຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ມັດທະຍົມປາຍ ກ່ຽວກັບ ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ ລວມທັງ ສິິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມອງ (ການກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍັ້ອ, ນໍ້າເປືົ້ອນ ແລະ ອິ່ນໆ) ແລະ ເຊິ່ອມຕໍໍ່ ໃນ
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ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ທີິ່ຄວນລົງເລິກ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ, ສົນທິສນ
ັ ຍາ, ກົດໝາຍ, ກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ ສິິ່ງແວດລ້ອມ.

2.6 ແຜນບລິມະສິດດ້ານການຮ່ວມມ ແລະ ຫັນເປັນຄຮ
່ ວ
່ ມງານ ກັບຂະແໜງການທີກ
ິ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ເພິ່ອໃຫ້ມີແຫຼ່ງທຶນຈາກສາກົນ ແລະ ເປັນທຶນສະໜອງໂດຍກົງ ກປສ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດພາລະບົດບາດໃນການສ້າງສາຍ
ສໍາພັນຮັດແໜ້ນກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເອງ, ກະຊວງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງອິ່ນໆ. ນອກນີັ້ ຍັງຕ້ອງຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນ
ກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເພິ່ອສາມາດດຶງດດທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ ກປສ ຢ່າງຕໍໍ່ເນິ່ອງ.
ຄຽງຄ່ກັບການສ້າງສາຍສໍາພັນກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັັ້ນ ກປສ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັກສາສາຍສໍາ
ພັນອັນດີທີິ່ມີຢ່ແລ້ວໃຫ້ຍນຍົງຄົງຕົວ ເຊັົ່ນສາຍສໍາພັນ ກັບທະນາຄານໂລກ (WB), ສາຍສໍາພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີ (ADB), ສາຍສໍາພັນກັບ ກອງທຶນສິງິ່ ແວດລ້ອມໂລກ Global Environment Facility (GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ
ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ Green Climate Fund (GCF) ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງອິ່ນໆ ອີກ.

ພາກທີ III ມາດຕະການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ເພິ່ອຮັບປະກັນ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນນັັ້ນ
, ກປສ ຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດໍາເນີນງານ ດັົ່ງນີັ້ :
1. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ດ້ານການຈັດຕັງັ້ , ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຕາມ 8 ດັດສະນີໝາຍ
ດ້ານຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ກປສ;
2. ປັບປຸງກົນໄກການເງິນ ເຊັົ່ນ ການປັບປຸງບັນດາຄ່ມຂອງ ກປສ, ຍົກຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງ
ພະນັກງານ ພາຍໃນຫ້ອງການ, ການດໍາເນີນ ວິທີການ ປະເມີນວັດຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກ ການສະໜອງທຶນ ເພິ່ອຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ໂດຍການຊີັ້ນໍາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ, ການສ້າງກົນໄກ ໃນການສິ່ສານກັບ
ຂະແໜງການຫຼັກ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ;
3. ຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ທິດທາງຈຸດສຸມ "ໜຶິ່ງ ກປສ ໜຶິ່ງແຜນ" ເປັນຕົັ້ນ: ການເຊິ່ອມ
ສານກົນໄກການເງິນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບວິຊາການ, ກັບລະບົບການຈັດຊັ້ຈດ
ັ ຈ້າງ ແລະ ກັບທຸກລະບົບ
ຂອງ ກປສ;
4. ຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດ ໃນການຫັນເປັນ “ໜຶງິ່ ກປສ ໜຶງິ່ ລະບົບ”, ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງທຶນ, ປະສິດທິຜົນໃນ

ການລົງທຶນ, ການລົງທຶນເງິນກ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາ
ລັດຂອງ ກປສ, ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ. ທຸກຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ຜົນຂອງການເຄິ່ອນໄຫວຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຜົນການກວດສອບ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການເຜີຍແພ່ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໂດຍຜ່ານແວບໄຊ
ຂອງ ກປສ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ຕ້ອງມີລະບົບລາຍງານ ດ້ານການເງິນ ໃນທຸກໆ 3
ເດອນ ແລະ 6 ເດອນ;
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5. ດໍາເນີນການປືກສາຫາລ, ປະສານສົມທົບ, ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມ ແລະ ຫັນເປັນຄ່ຮ່ວມງານກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ດໍາເນີນກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລກັບຜ້ໃຫ້ທຶນ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ເຂິ່ອນໄຫວງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງ
ກປສ.
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ເອກະສານອ້າງອີງ:
1. ມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ປປ ລາວ;
2. ນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ສະບັບເລກທີ 01/ພບ, ລົງວັນທີ
04/07/2016;
3. ນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ຂະແໜງ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແບບຍນຍົງ ທາງດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 561/ຄຜທ, ລົງວັນທີ 04/11/2014;
4. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020)
ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ;
5. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງ
ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂອງຂະແໜງການອິ່ນໆ;
6. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ;
7. ຍຸດທະສາດສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ 2011 – 2020;
8. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ 2011 - 2020 (2010);
9. ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2010);
10. ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 (2005);
11. ຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (2013);
12. ຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020 ແຜນດໍາເນີນງານ ປີ 2010 (2004);
13. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ໃນ ສປປ ລາວ (2011);
14. ຍຸດທະສາດພະລັງງານ ແລະ ການຂຸດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່ ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020;
15. ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເພີິ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີິ່ດິນ ໃນໄລ
ຍະໃໝ່ ເລກທີ 26/ຄບສພ, ລົງວັນທີ 3/8/2017;
16. ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020;
17. ບົດລາຍງານກໍລະນີສຶກສາ: ກອງທຶຶນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ

(ກປສ) ໃນ ສປປ ລາວ, ອົງການສະຫະປະ

ຊາຊາດ ເພິ່ອການພັດທະນາ ແລະ ກປສ.
18. ບົດລາຍງານການສິັ້ນສຸດການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ , ທະນາຄານໂລກ, ພະຈິກ, 2013
19. ບົດສະຫຼຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ສົກປີ 2011 - 2012 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2012 - 2013
ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ (2012);
20. ບົດສະຫຼຼຸບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດແຜນການ ສົກປີ 2012 - 2013 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2013 - 2014
ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ (2013);
21. ບົດສະຫຼຼຸບປະເມີນຜົນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັງັ້ ທີ 7 ສົກ
ປີ 2011 – 2015 ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ ລ້ອມ (2013);
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22. ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ເປົົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດທີ 7 ຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (2013);
23. ແຜນດໍາເນີນງານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2011 – 2015 (2012);
24. ແຜນດໍາເນີນງານການພັດທະນາກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2015.

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
ິ່ ານ ຮອດປີ 2020

23

