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ຄໍາຫຍໍໍ້ ແລະ ຊຫ
ິ່ ຍໍໍ້
ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ
BOD = ສະພາບໍລິຫານ ກປສ
CBI = ການລົງທຶນໃສ່ດ້ານຊຼຸມຊົນ ແລະ ຊວະນານາພັນ
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EPF = ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ
EPFO = ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ
EO = ຫ້ອງການບໍລິຫານ
IOC = ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ
LDC= ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
LEnS2 = ໂຄງການສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມໄລຍະ 2
Lao PDR = ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
M & E = ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ
MONRE = ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
NGO = ອົງການບໍໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ
NREM = ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
NUOL = ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ
PA = ປ່າສະຫງວນ
PC = ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
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PM = ນາຍົກລັດຖະມົນຕ
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ROI = ຜົນຕອບແທນຈາກສິິ່ງແວດລ້ອມ
SDA = ອົງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ
SFWs = ຮ່ວງການໃຫ້ເງິນພິເສດ
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WB = ທະນາຄານໂລກ
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ພາກທ I ພາກສະເໜ ກ່ຽວກັບ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ (ກປສ) ແມ່ນກອງທຶນ ຂອງລັດ ສ້າງຕັງັ້ ຂຶນ
ັ້ ໃນວັນທ 6 ມິຖນ
ຼຸ າ 2005
ໂດຍ ດໍາລັດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕ ສະບັບເລກທ 146/ນຍ ແລະ ໄດ້ປບ
ັ ປຸງພາລະບົດບາດ, ທຕ
ິ່ ງັັ້ ສິດ ແລະ
ໜ້າທຄ
ິ່ ວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມດໍາລັດສະບັບປັບປຸງເລກທ 94/ນຍ, ໃນເດອນ ມນາ 2017. ພາລະບົດ ບາດຫຼກ
ັ ຂອງ
ກປສ ແມ່ນ ກອງທຶນຂອງລັດ ທສ
ິ່ າ້ ງຂຶນ
ັ້ ເພອ
ິ່ ລະດົມ ແລະ ຂົນຂວາຍທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮູບການ
ຕ່າງໆ ແນໃສ່ສະສົມທຶນ ເພອ
ິ່ ຕອບສະໜອງເຂົາັ້ ໃນວຽກງານການຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ໃຫ້ມປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ຍນຍົງ. ກປສ ເຄອ
ິ່ ນໄຫວພາລະບົດບາດ ຂອງຕົນ ຜ່ານລະບົບບັນຊ ທິ່
ເອນ
ັ້ ວ່າ ຮ່ວງທຶນ ຊຶງິ່ ປະກອບມ: ຮ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ດ້ານການພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ແລະ
ຊວະນາໆພັນ, ດ້ານສິງິ່ ແວດລ້ອມ (ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ), ດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງຊັບ ພະຍາກອນນໍາໍ້ ແບບຍນຍົງ ແລະ
ດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງທດ
ິ່ ນ
ິ ແບບຍນຍົງ.

1.1 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງຂອງ ກປສ
ກປສ ເຄິ່ອນໄຫວ ບົນພັ້ນຖານໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ຊຶິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
1.

ສະພາບໍລິຫານ ກປສ

2.

ຄະນະວິຊາການ ກປສ

3.

ຫ້ອງການ ກປສ

ກ. ສະພາບໍລຫ
ິ ານ ກປສ (ສກປສ)
ສກປສ ເຮັດໜ້າທິ່ ຊັ້ນໍາ-ນໍາພາ ການເຄິ່ອນໄຫວ ກປສ ແລະ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ງານ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ມຜົນສໍາເລັດ, ບັນລຸຈຸດປະສົງທິ່ຄາດໝາຍໄວ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການບໍລິຫານ ກປສ, ຊຶິ່ງ
ປະກອບໄປດ້ວຍບັນດາຕົວແທນ ຈາກບັນດາກະຊວງທິ່ກຽ່ ວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການທ້ອງຖິິ່ນ,
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ, ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າ ຫຼ ອົງການຈັດຕັັ້ງພັກລັດ ໂດຍມ ລັດຖະມົນຕເປັນປະທານ.
ສະພາບໍລິຫານ ປະກອບມ ສະມາຊິກທັງໝົດ 11 ທ່ານ ລວມມ ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 3 ທ່ານ ແລະ ກໍາ
ມະການອກ 7 ທ່ານ ຊຶິ່ງປະກອບສ້າງ ຈາກ 7 ກະຊວງທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈາກສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສູນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ.
ຂ. ຄະນະວິຊາການ ກປສ (ຄກປສ)
ຄກປສ ຖກແຕ່ງຕັັ້ງໂດຍ ສກປສ ເພິ່ອຊ່ວຍວຽກໃນການທົບທວນ, ປະເມນ, ກັັ່ນກອງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວ
ກັບບົດສະເໜໂຄງການ, ຕິດຕາມກວດກາ ການນໍາໃຊ້ແຕ່ລະຮ່ວງທຶນ ແລະ ບັນຫາອິ່ນໆ ເພິ່ອຮັບປະກັນ ການສະ
ໜອງທຶນ ໄປຕາມບູລິມະສິດ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ຕາມທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ. ຄະນະດັັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍຜູ້
ຕາງໜ້າຈາກ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍມຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ຂອງກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ຫົວໜ້າກົມ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຂອງ
ກະຊວງກະຊິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຮອງຫົວໜ້າ ຄະນະ.
ຄ. ຫ້ອງການ ກປສ (ຫກປສ)
ຫກປສ ແມ່ນຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ພາຍໃຕ້ການຊັ້ນໍາຂອງ ສກປສ , ທັງເຮັດໜ້າທິ່ເປັນກອງເລຂາ
ຂອງ ສກປສ ຊຶິ່ງປະກອບມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ມາ
ຈາກການຄັດເລອກຕາມລະບຽບຂັັ້ນຕອນ ທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ. ຫ້ອງການ ກປສ ຍັງ
ປະກອບມ ຜູຊ
້ ່ຽວຊານ, ທິ່ປຶກສາສະເພາະດ້ານ ທິ່ມຄວາມຈໍາເປັນ ມາຈາກການຄັດເລອກຕາມລະບຽບຂັັ້ນຕອນ ທິ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດຈາກສະພາບໍລິຫານ ກປສ. ຫກປສ ປະກອບ
ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ
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ມ 4 ພະແນກ ແລະ 1 ໜ່ວຍງານ ຊຶິ່ງປະກອບມ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ພະແນກການເງິນ, ພະແນກຈັດຊັ້ຈັດຈ້າງ, ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ໜ່ວຍງານລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
ິ່ ານ. ພະນັກງານທັງຫມົດ ພາຍໃນ ກປສ
ມາຮອດປະຈຸບັນປະກອບມທັງຫມົດ 45 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ.
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງັ້ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງັ້ ຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານ ຫກປສ 2018-2020

ຮູບພາບທ 1: ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງັ້ ຂອງ ກປສ

ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ
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1.2 ບົດບາດຂອງ ກປສ ໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ
ສປປ ລາວ ຍັງມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທິ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທິ່ດ ທິ່ເປັນພັ້ນຖານຕົັ້ນຕໍ
ປະກອບສ່ວ ນໃນຂະບວນການພັ ດ ທະນາ ເສດຖະກິ ດ -ສັງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ, ເຂດແຄວ້ ນ , ແຂວງ, ເມ ອງ ໂດຍ
ສະເພາະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບຮອບດ້ານ ແລະ ການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ.
ການເຕບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ ມພັ້ນຖານ ມາຈາກການຂຸດຄົັ້ນ ແຫຼ່ງທຶນ
ທາງທໍ າ ມະຊາດເປັ ນ ຕົ ັ້ ນ ຕໍ . ຕໍ ໍ່ ບ ັ ນ ຫາດັ ັ່ ງ ກ່ າ ວ , ລັ ດ ຖະບານ ກໍໍ່ ໄ ດ້ ໃ ຫ້ ບ ູ ລ ິ ມ ະສິ ດ ແກ່ ກ ານລິ ເ ລ ິ່ ມ ນະໂຍບາຍ
ຫັນປ່ຽນໃໝ່ ເປັນຕົັ້ນ ສົັ່ງເສມນະໂຍບາຍດ້ານການເຕບໂຕສຂຽວ, ຮັບຮອງເອົາ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບ
ຍນຍົງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາໝາຍໝັັ້ນ ຕໍໍ່ຂໍໍ້ຕົກລົງ ປາຣ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ລັດຖະບານ
ໄດ້ວາງຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ທິ່ມການເຕບໂຕ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທົດສະ
ວັດ ທິ່ຜ່ານມາ ເພິ່ອນໍາເອົາປະເທດຊາດກ້າວໄປສູ່ການຫຼຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ
2020, ສ້າງພັ້ນຖານໃຫ້ ກາຍເປັນປະເທດທິ່ມລາຍຮັບປານກາງສູງ ໃນປີ 2025 ແລະ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທິ່ມ
ລາຍຮັບສູງ ໃນປີ 2030. ເພິ່ອຮັບປະກັນການສ້າງພັ້ນຖານ ຂອງການເຕບໂຕ ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທິ່ໄດ້ວາງໄວ້,
ສປປ ລາວ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມແບບ
ຍ ນຍົງ ໄປພ້ອມໆກັບການຫັນປ່ຽນນະໂຍບາຍຈາກການພັດທະນາທິ່ອ ງໃສ່ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດທິ່ບໍໍ່ມຄວາມໝັັ້ນຄົງ ໄປສູ່ການພັດທະນາ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ທິ່ມທ່າແຮງ ແລະ
ໝັັ້ນຄົງ, ເປັນຕົັ້ນ ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ , ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາແບບ
ອະນຸລັກ, ການສົັ່ງເສມທຸລະກິດຂະໜາດກາງ-ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາແບບອຸດສະຫະກໍາ .
ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກໍານົດ ບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ນໍາສະເໜ ນະໂຍບາຍ ໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ແຜນດໍາ
ເນ ນງານ ສະເພາະ ເພ ິ່ອສຸມໃສ່ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ ໃນຂະບວນການເຕບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ. ການເຕບໂຕສຂຽວ, ແມ່ນການເຕບໂຕໃນຮູບແບບໃໝ່ ໄປຄຽງ
ຄູ່ກັບການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ທິ່ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ມປະສິດທິຜົນ, ທົນທານ ຕໍໍ່ສະພາບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ມການເຕບໂຕແບບຮອບດ້ານ. ມົນລະພິດ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແນໃສ່ຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສ້າງ
ສປປ ລາວ ບັນລຸ ຄໍາຂວັນ: ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ. ມ ຈິນຕະນາການໃໝ່ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເປັນ
ປະເທດ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ແມ່ນໜໍ່ແໜງພັ້ນຖານສໍາຄັນ ຂອງການເຕບໂຕສຂຽວ, ຊຶິ່ງໄດ້ສະແດງອອກ ໃນ
ການລົງທຶນ ໃນວຽກງານ ການປົກປັກຮັ ກສາ ແລະ ພັດທະນາ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຂອງການເຕບໂຕ
ນໍາປະເທດໄປສູ່ ຈຸດໝາຍ ການດງດູດ ການລົງທຶນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວ.
ເພ ິ່ອແກ້ໄຂສິິ່ງທ້າທາຍ ຈາກການພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານ ຕ້ອງເພ ິ່ມທະວ ການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ ຂອງການຈັດຕັັ້ງພາກລັດ ໃນທຸກລະດັບ ນັບຕັັ້ງແຕ່ສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິິ່ນ ໃນວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ພັດ ທະນາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງທິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງຂາດພະນັກງານວິຊາການ ທ ິ່ມ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງ, ຂາດການປະສານງານທ ິ່ດ ລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການ, ຄູ່ຮ ່ວ ມພັດ ທະນາ, ອົງ ການຈັດ ຕັັ້ງ ບໍໍ່ສ ັງ ກັດ ລັດ ແລະ ໃນຂະບວນການ ກະຈາຍອໍານາດລົ ງ ສູ່
ທ້ອງຖິິ່ນຂອງລັດຖະບານ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ສິິ່ງສໍາຄັນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງເງິ່ອນໄຂທິ່ເອັ້ອອໍານວຍ ໃຫ້ຊຼຸມຊົນ ແລະ
ປະຊາຊົນ ທິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງ ທຸກຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການ ໃນການ
ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນຂະບວນການພິຈາລະນາ ແລະ ການຕັດສິນໂຄງການ ຮ່ວມກັບຜູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ມ
ຄວາມຮັບຮູ້ ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ກ່ຽວກັບ ມົນລະພິດ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄຸນຄ່າທ ິ່ສໍາຄັນ ຂອງການບໍລິການລະບົບ
ນິເວດ ແລະ ຊວະນາໆພັນ.

ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ
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ບົດບາດຫຼັກ ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນເພິ່ອລະດົມຂົນຂວາຍ, ສະສົມ ແລະ ສະໜອງ
ທຶນ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບຍນຍົງ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບັນລຸຕາມທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ.
ກ່ອນອ ິ່ນໝົດ, ກປສ ມ ບົດບາດ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ
ງົ ບ ປະມານລັດ ເຂົ ັ້ າ ໃນວຽກງານສ້າ ງຄວາມເຂັ ັ້ມ ແຂງທາງດ້ າ ນການຈັດ ຕັ ັ້ ງ -ບຸກ ຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍນຍົງ ທັງປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄປ
ຕາມທິດສ ຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ. ອັນທສອງ, ກປສ ຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ລະດົມທຶນ ແລະ ມກົນໄກການເງິນທິ່ຍນຍົງ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ສອດຄ່ອງຕາມ ບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ດ້ານການເຕ ບໂຕສ ຂຽວ ແລະ ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບຍນຍົງ. ນອກນັັ້ນ, ກປສ ຍັງມບົດບາດ ໃນການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບ
ໂຄງການຕ່າງໆ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ, ໂດຍການຈັດກອງປະຊຼຸມການຮ່ວມມ ທັງນັ້ກໍໍ່ເພິ່ອເປັນການ ໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜູ ນ ບັ ນ ດາໂຄງການ ເພ ິ່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ວ່ າ ໂຄງການທ ິ່ ມ ລັ ກ ສະນະຄ້ າ ຍຄ ກັ ນ ແມ່ ນ ມ ການຮ່ ວ ມມ ກັ ນ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼ ອຊຶິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ຫ້ອງການ ກປສ ຈະສ ບຕໍໍ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ທາງດ້ານ
ການຕິດ ຕາມກວດກາ ແລະ ຕ ລາຄາໝາກຜົນ ແລະ ສົັ່ງ ເສ ມການຮ່ວມມ ທ ິ່ມ ປະສິດທິພາບ ລະຫວ່າງບັນດາ
ໂຄງການທິ່ກ່ຽວຂ້ອງທິ່ໄດ້ຮັບທຶນ.

1.3 ຜູມ
້ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ລາຍຮັບ ຂອງ ກປສ
ກປສ ໄດ້ເລິ່ມຕົັ້ນເຄິ່ອນໄຫວ ດ້ວຍການສະໜອງທຶນເບັ້ອງຕົນ ສໍາລັບວຽກງານບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງທະນາຄານໂລກ ເພິ່ອຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກປສ ຍັງໄດ້ສບຕໍໍ່ຮ່ວມມ ກັບຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັງັ້ ເພິ່ອປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ ສປປ ລາວ. ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ລາຍຮັບ ເຂົັ້າ ກປສ ແມ່ນມາຈາກ ງົບປະມານລັດ, ການ
ປະກອບສ່ວນ ພາຍໃຕ້ພັນທະຕາມສັນຍາລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ຂອງ
ພາກເອກະຊົນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອິ່ນໆທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ຈາກການ ຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ; ການປະກອບສ່ວນຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ; ຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ທິ່ເກດຈາກການລົງທຶນ ຂອງ ກປສ ຢູ່ ທະນາຄານ; ຄ່າບູລະນະ
ຟົ້ນຟູສິິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກບັນດາໂຄງການການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; ຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ; ຄ່າປັບ
ໃໝ ແລະ ຄ່າທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍຕໍສ
ໍ່ ິິ່ງແວດລ້ອມ.
ໃນໄລຍະ 10 ປີ (2005-2015), ກປສ ໄດ້ຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ທຶນ ໃນມູນຄ່າ 46,1 ຕັ້ກບ (5,7 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ) ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ມອບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ເພິ່ອປະກອບໃຫ້ ເປັນຕົັ້ນທຶນ ຂອງ
ກປສ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ໃນມູນຄ່າ 56,7 ຕັ້ກບ (7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຈາກທະນາຄານໂລກ ເພິ່ອ
ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ໂຄງການສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄສລ1) ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກການ
ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການພັດທະນາຕ່າງໆ ປະມານ 1,6 ຕັ້ກບ (200,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ໃນໄລຍະ 5 ປີທໍາອິດ (20052010) ແລະ 16,2 ຕັ້ກບ (2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໃນໄລຍະ 5 ປີ ເທິ່ອທສອງ (2011-2015). ໂດຍລວມແລ້ວ
, ໃນໄລຍະນັ້ ກປສ ໄດ້ຮັບທຶນຫຼາຍກ່ວາ 89,1 ຕັ້ກບ (11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ

ໃຫ້ແກ່ 379 ໂຄງການ ໃນທົັ່ວປະເທດໃນຮູບແບບ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອລ້າທິ່ບໍໍ່ຈໍາເປັນແທນຄນ ແລະ ການກູ້ຢມມ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍໍ່າ. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທາງທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງ ພາກລັດ ຫຼ ອົງການຈັດຕັງັ້ ສັງຄົມ ແມ່ນມ
ສິດສະເໜຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼອ ຈາກ ກປສ ໄດ້. ບັນດາກິດຈະກໍາເງິ່ອນໄຂຂໍທຶນ ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກປສ.
ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ
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ກປສ ຈະບໍໍ່ສະໜອງທຶຶນ ໃນຮູບແບບໃດໆ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ພດ
ັ ທະນາໂຄງການ ເພິ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຫຼຼຸດຜ່ອນ ຫຼ ຊົດ
ເຊຍ ຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ, ນອກຈາກວ່າ ໃນບາງກິດຈະກໍາ ທິ່ນອນໃນເງິ່ອນໄຂ
ການສະໜອງໃຫ້ທຶນ ກປສ.
ໃນໄລຍະ ປີ 2016-2017 ກປສ ມຍອດຍົກມາຈາກປີ 2015 ໃນບັນຊ 28,2 ຕັ້ກບ( 3,4 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ), ລວມລາຍຮັບທັງໝົດເພິ່ອຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດແຜນການ 2016 ແລະ 2017 ໃນມູນຄ່າປະມານ 56,2 ຕັ້
ກບ (6,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຊຶິ່ງງົບປະມານດັັ່ງກ່າວລວມທັງງົບປະມານ ຄສລ2 ແລະ ກປສ ເອງ. ໃນຊຼຸມປີ
ດັັ່ງກ່າວ, ກປສ ໄດ້ສບຕໍໍ່ລົງຕິດຕາມຊຼຸກຍູ້ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການເງິນ 36 ໂຄງການ ທິ່ໄດ້ຮັບ
ທຶນຈາກ ຄສລ 2 (ຮ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ມ 24 ໂຄງການ ແລະ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານຊວະນາໆພັນ ມ 12 ໂຄງການ
ແລະ 2 ທຶນໃຫ້ແກ່ການກະກຽມ ໂຄງການ). ສ່ວນທຶນຂອງ ກປສ ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ 36 ໂຄງການ ໃນມູນຄ່າ 14
ຕັ້ກບ (1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).
ສໍາລັບ 3 ປີຕໍໍ່ໜ້າ (2018-2020), ກປສ ໄດ້ສບຕໍຈ
ໍ່ ດ
ັ ຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທິ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼອ ລວມທັງ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢມ ຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນມູນຄ່າ 314,2 ຕັ້ກບ (38,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ທິ່
ອະນຸມັດມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄສລ 2) ໂດຍເລິ່ມຕົັ້ນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດມາແຕ່ ປີ 2014. ຕາມການຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ 5 ປີຕໜ
ໍໍ່ ້າ ກປສ ຈະສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ເຖິງ 99 ຕັ້ກບ
(11,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ ນັບແຕ່ປີ 2016 ແລະ 2017 ໄດ້ລະດົມທຶນ ໃນມູນຄ່າ 14
ຕັ້ກບ (1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).

1.4 ບ່ອນອງພນ
ັ້ ຖານດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາໍ ສໍາລັບ ການເຄອ
ິ່ ນໄຫວ ຂອງ ກປສ
ມ 5 ບ່ອນອງພັ້ນຖານອັນຈໍາເປັນຕົັ້ນຕໍ ໃນການສຸມໃສ່ຊັບພະຍາກອນຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະທ່າແຮງດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຢັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມປະສິດທິຜົນ ເພິ່ອບັນລຸການພັດທະນາທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ ຊຶິ່ງກາຍມາເປັນບ່ອນອງ ພັ້ນຖານສໍາຄັນຂອງ
ການເຄິ່ອນໄຫວ ກປສ ເປັນຕົັ້ນ:
1. ການປະຕິບັດພັນທະຕໍກ
ໍ່ ານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ດັັ່ງທິ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນ
ມາດຕາ 19 ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015;
2. ການປະຕິບັດພັນທະໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທິ່ ໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ດັັ່ງທິ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 65 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ
ປັບປຸງ ເລກທ 29/ສພຊ, ລົງວັນທ 18 ທັນວາ 2012;
3. ການປະກອບສ່ວນປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ
ດ້ານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່, ຊຶິ່ງມຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິິ່ງ ໃນການປົກປັກຮັກສາເຂດອ່າງນໍໍ້າ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປັບປຸງສິິ່ງແວດລ້ອມຊຼຸມຊົນໃນທ້ອງຖິິ່ນ ດັງັ່ ທິ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ, ບໍໍ່ແຮ່, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍໍ້າ ແລະ ອິ່ນໆ;
4. ການດໍາເນນພັນທະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມທິ່ພນ
ົັ້ ເດັັ່ນ ໂດຍສະເພາະ ຜົນກະທົບຈາກຂັ້ເຫຍັ້ອ ແລະ
ການປົນເປົ້ອນຈາກຢາປາບສັດຕູພດ ຈາກຕົວເມອງ ແລະ ເຂດກະສິກໍາ, ມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ
ລວມທັງ ການແກ້ໄຂບັນຫາການຄຸ້ມຄອງທິ່ດິນ ຕາມທິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິິ່ງແວດລ້ອມ;
5. ການປັບຕົວ ແລະ ການຫຼຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
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ບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາຫຼັກ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ທິ່ເປັນເອກະສານບ່ອນ
ອງພັ້ນຖານ ປະກອບມ ດັງັ່ ນັ້:

• ບ່ອນອງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ
1. ຜົນຂອງກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທ X ຂອງພັກ;
2. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ສະໄຫມທ 8 (2016-2020);
3. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ແລະແຜນ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງຂະແໜງ
ການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ;
4. ແຜນແມ່ບົດການຈັດສັນທິ່ດນ
ິ ແຫ່ງຊາດ 2018;
5. ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປົົ້າໝາຍສະຫະສະວັດຄັັ້ງທ 7 ກ່ຽວກັບຄວາມຍນຍົງທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ (2013);
6. ຍຸດທະສາດສິິ່ງແວດລ້ອມ 2011– 2020;
7. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ 2011- 2020 (2010);
8. ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2010);
9. ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 (2005);
10. ຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບນໍໍ້າ (2013);
11. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2020 ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບຊວະນາໆພັນ ຮອດປີ 2010 (2004);
12. ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ໃນ ສປປ ລາວ (2011);
13. ແຜນແຫ່ງຊາດດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ ຮອດປີ 2020;
14. ແຜນປະຕິບັດການແຫ່ງຊາດ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຮອດປີ 2020;
15. ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານກະສິກໍາ ຮອດປີ 2015;

• ບ່ອນອງທາງດ້ານນິຕິກາໍ ຫຼກ
ັ ໆ
1. ລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 8 ທັນວາ 2015;
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ, ເລກທ 29/ສພຊ, 18 ທັນວາ 2012;
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທິ່ດິນ, ເລກທ 4/ສພຊ, 21 ຕຸລາ 2003;
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ເລກທ 6/ສພຊ, 24 ທັນວາ 2007;
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ, ເລກທ 23/ສພຊ, ລົງວັນທ 11 ພຶດສະພາ 2017;
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກໍາ, ເລກທ 0198/ສພຊ, 10 ຕຸລາ 1998;
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ, ເລກທ 7/ສພຊ, 24 ທັນວາ 2007;
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະມົງ, ເລກທ 3/ສພຊ, 9 ກໍລະກົດ 2009;
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ, ເລກທ 31/ສພຊ, 03 ພະຈິກ 2017;
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ເລກທ 19/ສພຊ, 09 ພຶດສະພາ 2017;
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົັ່ງເສມການລົງທຶນ, ເລກທ 14/ສພຊ, 17 ພະຈິກ 2016;
ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ
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12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນລັດ, ເລກທ 08/ສພຊ, 26 ພະຈິກ 2009;
13. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ຄ່າສໍາປະທານທິ່ດິນຂອງລັດ, ເລກທ 02/ປປທ,
18 ພະຈິກ 2009;
14. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເອົາທິ່ດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊົັ່າ ຫຼ ສໍາປະທານ , ເລກທ 135/ນຍ, 25 ພຶດສະພາ 2009;
15. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ, ເລກທ
84/ນຍ, 5 ເມສາ 2016;
16. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍປ່າປ້ອງກັນ, ເລກທ 333/ນຍ, 19 ກໍລະກົດ 2010;
17. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ເລກທ 38/ນຍ, 21 ກຸມພາ 2005;
18. ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຄວາມຍນຍົງທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງພະລັງງານນໍໍ້າ, ເລກ
ທ 561/ຄຜທ, 7 ກໍລະກົດ 2005;
19. ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການປະເມນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສຸຂະພາບ, ເລກທ 54/ ນຍ, 23 ມນາ 2006;
20. ຍຸດທະສາດຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ, ເລກທ 324/ລບ, 11 ຕຸລາ 2011;
21. ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ເລກທ 0832/ກຊສ, 3 ມນາ 2017;
22. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ເລກທ 112/ນຍ, ລົງວັນທ 16
ກຸມພາ 2010;
23. ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ ຂະບວນການສຶກສາເບັ້ອງຕົັ້ນຜົນກະທົບເບັ້ອງຕົັ້ນຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ
ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ສະບັບເລກທ 8029/ກຊສ, ລົງວັນທ 17 ທັນວາ 2013; ແລະ
24. ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ ຂະບວນການປະເມນຜົນກະທົບສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຈາກການລົງທຶນ ແລະ
ກິດຈະການຕ່າງໆ, ສະບັບເລກທ 8030/ກຊສ, ລົງວັນທ 17 ທັນວາ 2013.

• ພັນທະຕໍສ
ໍ່ ນ
ົ ທິສນ
ັ ຍາສາກົນດ້ານສິງິ່ ແວດລ້ອມ
1. ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC);
2. ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານຊວະນາໆພັນ (UNCBD);
3. ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານການຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ (UNCCD);
4. ສົນທິສັນຍາ ວຽນນາ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ມົງເຣອານ ກ່ຽວກັບໂອໂຊນ;
5. ສົນທິສັນຍາດ້ານການຄຸ້ມຄອງການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພັນພດທິ່ໃກ້ຈະສູນພັນ (CITES);
6. ສົນທິສັນຍາສະຕ໋ອກໂຮມ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງສານເຄມອົງຄະທາດອັນຕະລາຍທິ່ຕົກຄ້າງ (POPs);
7. ສົນທິສັນຍາຣອດເຕດາມ ດ້ານຂັັ້ນຕອນການຍິນຍອມກ່ອນແຈ້ງ ສໍາລັບສານເຄມອັນຕະລາຍບາງຊະນິດ ແລະ ຢາ
ປາບສັດຕູພດ ໃນການຄ້າສາກົນ (Rotterdam);
8. ອະນຸສັນຍາ ບາເຊວ ດ້ານການຄວບຄຸມການເຄິ່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນຂອງສິິ່ງເສດເຫຼອອັນຕະລາຍ ແລະ ການກໍາ
ຈັດຖິັ້ມ (Basel);
9. ຂໍໍ້ຕົກລົງປາຣ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Paris Agreement);
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10. ຂໍໍ້ຕົກລົງແມ່ນໍໍ້າຂອງດ້ານການຮ່ວມມ

ສໍາລັບການພັດທະນາ

ອ່າງແມ່ນໍໍ້າຂອງແບບຍນຍົງ

(Mekong

Agreement 1995); ແລະ ການຮ່ວມມອາຊຽນ ສໍາລັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ.

1.5 ການສັງເກດ-ຕລາຄາ
ຜ່ານການເຄິ່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົັ້ນມາ ພວກເຮົາສາມາດຕລາຄາ ດ້ານຕັັ້ງໜ້າ, ດ້ານ
ອ່ອນ ແລະ ຂໍໍ້ຄົງຄ້າງ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ດັັ່ງມລາຍລະອຽດລຸ່ມນ:ັ້
ກ. ດ້ານຕັງັ້ ໜ້າ
1. ກປສ ມຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ
ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ກປສ ແລະ ນິຕິກໍາອິ່ນໆທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ກປສ ມ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງທິ່ເຂັັ້ມແຂງ ປະກອບດ້ວຍສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ ແລະ ຫ້ອງການ
ກປສ;
3. ກປສ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ, ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ການຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນຈາກ ທະນາຄານໂລກ (ຄສລ2) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ໂດຍຜ່ານລັດຖະບານ;
4. ກປສ ມສິດ ແລະ ມເງິ່ອນໄຂ ລະດົມແຫຼ່ງທຶນອິ່ນ ເປັນຕົັ້ນ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາ
ຕ່າງໆ; ແລະ
5. ກປສ ມລະບົບຄຸມ
້ ຄອງ-ບໍລິຫານ ທິ່ເຂັັ້ມແຂງ ເຊິິ່ງມຄູ່ມຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການ ເປັນບ່ອນອງໃນການ
ເຄິ່ອນໄຫວ ພ້ອມທັງມພະນັກງານທມ
ິ່ ປະສົບການສູງ.
ຂ. ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍຄ
ໍ້ ງົ ຄ້າງ
1. ກປສ ຍັງຂາດ ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການຫັນເອົາ ກປສ ເປັນກົນໄກການເງິນທິ່ຍນຍົງ ສໍາລັບວຽກງານ
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ;
2. ພະນັກງານສ່ວນຫຼາຍ ປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມກອບໜ້າວຽກໃນສັນຍາຂອງໃຜລາວ ທິ່ບໍໍ່ມລັກສະນະເປັນທມ
ງານ;
3. ການຫັນພະນັກງານເຂົັ້າສູ່ລະບົບຖາວອນ ປະເຊນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນຍັງມສະພາບການເຂົັ້າ-ອອກ
ຂອງພະນັກງານ;
4. ການລະດົມທຶນ ຈາກການປະກອບສ່ວນປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ກັບ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາ ຍັງບໍໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ;
5. ຂະບວນການໂຄສະນາເຜຍແຜ່ ບໍໍ່ທັນມລະບົບທິ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕໍໍ່ເນິ່ອງ.
ຄ. ກາລະໂອກາດ
1. ເມິ່ອ ກປສ ມລະບົບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ທິ່ມປະສິດທິຜນ
ົ , ຍນຍົງ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ກປສ ຈະມກາລະໂອກາດ
ທິ່ດໃນການຍາດແຍ່ງທຶນຮອນ ຈາກ 8 ແຫຼງ່ ທຶນທິ່ລະບຸໄວ້ ໃນດໍາລັດ ກປສ;
2. ກປສ ມໂອກາດທິ່ດ ໃນການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຂະແໜງການລັດທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄູ່ຮວ
່ ມພັດທະນາ, ຜູ່
ພັດທະນາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພິ່ອເພິ່ມທະວການລະດົມທຶນ;
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3. ກປສ ມກາລະໂອກາດໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນການເງິນທິ່ໝັັ້ນຄົງ ປະກອບສ່ວນໃຫ້
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ.
ງ. ຄວາມສ່ຽງ
1. ຍັງບໍໍ່ມນິຕິກໍາເປັນບ່ອນອງສະເພາະໃນການປະກອບສ່ວນປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ກັບ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາຕ່າງໆ ເຮົາຈະບໍໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ;
2. ການຍົກລະດັບການຈັດຕັັ້ງໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມພະນັກງານປະສົບການສູງ ໃນການຫັນເປັນໜຶິ່ງກອງທຶນ ໜຶິ່ງ
ລະບົບ ຍັງຊັກຊ້າ;
3. ການຂຸດຄົັ້ນແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ເຊິ່ອມໂຍ່ງກັບ ເຄອຂ່າຍໃນລະດັບຊາດ, ອະນຸພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ບໍໍ່ທັນໄດ້ດ.

1.6 ສະຫຼບ
ຼຸ ລວມ
ໃນການເຄິ່ອນໄຫວນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົັ້ນມາ ພວກເຮົາ ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການສັງເກດຕ
ລາຄາ ດັັ່ງທິ່ລະບຸໃນຂໍໍ້ 1.6 ຂ້າງເທິງນັັ້ນ ເພິ່ອເພິ່ມທະວການແກ້ໄຂໃນຕໍໍ່ໜ້າໄດ້ດັັ່ງນັ້:

ດ້ານ 1: ເພມ
ິ່ ທະວສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັງັ້ , ຍົກລະດັບພະນັກງານຢ່າງຕໍໍ່ເນິ່ອງໃຫ້ມປະສົບ
ປະການສູງ ເປັນທິ່ຍອມຮັບໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງມພະນັກງານພຽງພໍ ທິ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; ບົດບາດໜ້າທິ່ ເປັນກົນໄກການເງິນ ຂອງກປສ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ຢ່າງມປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ມທຶນສະສົມ ຂອງຕົນເອງ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່; ເພິ່ມທະວບົດບາດ ໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງເຫມະສົມ
ເຂົັ້າໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ, ລວມທັງ ການ
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໄປຕາມທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ.

ດ້ານ 2: ກປສ ຕ້ອງເສມຂະຫຍາຍດ້ານຕັັ້ງໜ້າ, ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ, ຂໍໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ເພິິ່ມທະວການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາບົດຮຽນສໍາຄັນທິ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ-ບໍລິຫານ, ຄຸມ
້ ຄອງໂຄງ
ການ, ຈັດຊັ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ທິ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແລະ
ລະບຽບການທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຂະແໜງການທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການລະດົມທຶນ, ການປະກອບສ່ວນປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ
ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ.

ດ້ານ 3: ກປສ ຕ້ອງເສມຂະຫຍາຍບົດຮຽນໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການຂອງບຸກຄົນ, ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດ, ອົງການ ຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ ຫຼ ສັງຄົມ ດ້ວຍຮູບແບບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອລ້າ, ເງິນກູ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍໍ່າ, ການ
ຖົມຂຸມອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼ ເປັນການສະໜອງທຶນແບບປະສົມປະສານກັນ ໂດຍໃຫ້ມລະບົບທິ່ຄົບຊຼຸດ ໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາດ້ານການເງິນ ຖກກັບຈຸດປະສົງຂອງ ກປສ; ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ເພິ່ມທະວການສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມແບບຍນຍົງ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງັ້
ໜ້າໃຫ້ແກ່ຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ.

ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ
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ພາກທ II ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ
ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ ບົນພັ້ນຖານ ມະຕິ
ຂອງກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄັັ້ງທ X, ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ
2025

ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ຂອງຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ

ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການ ອິ່ນໆ ທກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ເພິ່ອບັນລຸຕາມທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ ຕິດພັນກັບການຮ່ວມ
ມ ແລະ ການເຊິ່ອມໂຍງອະນຸພາກພັ້ນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.

2.1 ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ຂອງ ກປສ
2.1.1 ວິໄສທັດ
ເມິ່ອຮອດປີ 2030 “ກປສ ເປັນສະຖາບັນການເງິນ ທໝ
ິ່ ນ
ັັ້ ຄົງ, ມຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງ ທາງດ້ານການຈັດຕັງັ້ ແລະ

ບຸກຄະລາກອນ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ມກົນໄກຄຸມ
້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານຫ້ອງການ, ການເງິນ, ຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ, ຈັດ
ຊ-ັ້ ຈັດຈ້າງ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ທມ
ິ່ ປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ແບບຍນຍົງ ເຂົາັ້ ໃນວຽກງານ ການຄຸມ
້ ຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແນໃສ່ການປະກອບສ່ວນເຂົາັ້ ໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ”.
2.1.2 ພາລະໜ້າທຂ
ິ່ ອງ ກປສ
•

ພາຍໃນປີ 2020: ສໍາເລັດການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ຄສລ2 ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ ຕາມຈຸດປະສົງເປົົ້າໝາຍທິ່ກໍານົດໄວ້ ລວມ
ທັງ ສກປສ ຮັບຮອງເອົາ ຜົນຂອງການສ້າງ “ກປສ ເປັນໜຶິ່ງດຽວ” ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງ ກປສ ສໍາລັບປີ
2021-2025 ລວມທັງການກະກຽມ ບັນດາໂຄງການໃໝ່;

•

ພາຍໃນປີ 2025: ສໍາເລັດການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ແຜນ 5 ປີ 2021-2025 (ບັນດາໂຄງການໃໝ່) ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດສູງ
ແລະ ກະກຽມແຜນ 5 ປີ ຂອງ ກປສ ສໍາລັບ 2026-2030;

•

ພາຍໃນປີ 2030: ທົບທວນ/ສ້າງ ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ກປສ ສໍາລັບ ໄລຍະປີ 2031-2045 ແລະ
ກະກຽມ ແຜນ 5 ປີ ກປສ ສໍາລັບ ປີ 2030-2035 ລວມທັງການກະກຽມ ບັນດາໂຄງການໃໝ່ ຫຼ ແຜນງານໃໝ່.

2.1.3 ເປົາົ້ ໝາຍຂອງ ກປສ
ເປົົ້າໝາຍ ຂອງ ກປສ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ສາມເປົົ້າໝາຍສະເພາະເພິ່ອໃຫ້ບນ
ັ ລຸວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນັ້:
➢ ເປົາົ້ ໝາຍ 1: ມການຈັດຕັັ້ງທິ່ເຂັັ້ມແຂງ ດໍາເນນໂດຍພະນັກງານປະສົບການສູງ ເພິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ບັນລຸຕາມ
ຫຼັກການ ຂອງ ກປສ.
➢ ເປົາົ້ ໝາຍ 2: ມແຫຼ່ງລາຍຮັບທິ່ຍນຍົງ ແລະ ເຊິ່ອມໂຍ່ງກັບ ເຄອຂ່າຍໃນລະດັບຊາດ, ອະນຸພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
➢ ເປົາົ້ ໝາຍ 3: ສະໜອງທຶນ ຜ່ານຮ່ວງທຶນ ບົນພັ້ນຖານຫຼັກການຂອງ ກປສ.
2.1.4. ຫຼກ
ັ ການຂອງ ກປສ
ເພິ່ອໃຫ້ບັນລຸ ດັັ່ງທິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ກປສ ຈະຕ້ອງດໍາເນນງານ ດ້ວຍກ້ອນທຶນລວມ ພາຍໃຕ້ກົນໄກ ການ
ສະ ໜອງ ທຶນຂອງຮ່ວງທຶນຕ່າງໆ, ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂອງ ສປປ ລາວ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ກປສ, ລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກປສ ແລະ ຕາມຫຼັກການການດໍາເນນງານດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນັ້:
➢ ຄວາມເປັນເຈົາັ້ ການ
ການດໍາເນນງານຂອງ ກປສ ມພັນທະຕ້ອງບັນລຸຜົນສໍາເລັດ, ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ໃນລາຍລະອຽດ
,
ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມລະບຽບວິໄນ ແລະ ມຈຸດສຸມ ໃນການປັບປຸງໝາກຜົນຂອງໂຄງການ.
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➢ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ກປສ ສົງັ່ ເສມກິດຈະກໍາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຂົັ້າສູ່ວຽກງານປະຈໍາວັນ ໂດຍການສ້າງກົນໄກ ຕໍາໜິຕິຊົມໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ມການປະເມນຜົນສໍາເລັດ ໃຫ້ບັນລຸພາລະໜ້າທິ່.
➢ ຄວາມໂປ່ງໃສ
ການດໍາເນນງານຂອງ ກປສ ຕ້ອງມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ການດໍາເນນງານ
ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.
➢ ປະສິດທິຜນ
ົ
ການດໍາເນນງານຂອງ ກປສ ຕ້ອງທະລຸເປົົ້າໝາຍທິ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ມປະສິດທິພາບ (ມຜົນຕອບແທນຈາກ
ການລົງທຶນສູງ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ).

2.2 ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025
2.2.1 ທິດທາງລວມ
ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ ໄດ້ວາງທິດທາງລວມ ແມ່ນເພິ່ອ “ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງ ດ້ານ

ການຈັດຕັງັ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ, ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງ ທາງດ້ານກົນໄກການເງິນ ທຍ
ິ່ ນຍົງ ເພອ
ິ່ ປະຕິບດ
ັ ພາລະ
ບົດບາດ ໃນການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ການຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການ
ປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ປະກອບສ່ວນ ຢ່າງຕັງັ້ ໜ້າ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຕາມ
ທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໄປພ້ອມໆກັບການ ເຊອ
ິ່ ມໂຍງເຂົາັ້ ກັບເຄອຂ່າຍ ຂອງຜູມ
້ ສ່ວນຮ່ວມ
ທກ
ິ່ ຽ່ ວຂ້ອງທັງໝົດ”.
2.2.2 ເປົາົ້ ໝາຍ
ເພິ່ອບັນລຸ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ກປສ ພາຍໃນປີ 2025, ກປສ ຕ້ອງບັນລຸ ເປົົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ ດັງັ່ ຕໍໍ່ໄປນັ້:
1. ການຈັດຕັັ້ງຂອງ ກປສ ມຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ເປັນທິ່ຍອມຮັບໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງມພະນັກງານ
ພຽງພໍ ທິ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ;
2. ບົດບາດໜ້າທິ່ ເປັນກົນໄກການເງິນ ຂອງ ກປສ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ຢ່າງມປະສິດທິຜົນ ແລະ ມທຶນ
ສະສົມ ຂອງຕົນເອງ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່;
3. ເພິ່ມທະວບົດບາດ ໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງເໝະສົມ ເຂົັ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງ ການປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໄປຕາມທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ.
2.2.3 ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025
ແຕ່ນັ້ ຮອດປີ 2025 ກປສ ໄດ້ວາງ ຍຸດທະສາດ ຂອງຕົນ ດັງັ່ ນັ້:
•

ຍຸດທະສາດ 1: ປັບປຸງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຍົກຂດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ

•

ຍຸດທະສາດ 2: ຍົກຂດຄວາມສາມາດ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ

•

ຍຸດທະສາດ 3: ປັບປຸງ ກົນໄກ ລະດົມທຶນ ກປສ ແລະ ສະໜອງທຶນ ທິ່ຍນຍົງ

•

ຍຸດທະສາດ 4: ປັບປຸງຂອດການຮ່ວມມ ແລະ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ

2.2.4 ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງຍຸດທະສາດ
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກແຕ່ລະຍຸດທະສາດ ມດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນ:ັ້
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ຍຸດທະສາດ 1: ປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ມໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ທຈ
ິ່ ະແຈ້ງ ແລະ ເໝາະສົມ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ມລະບົບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ທິ່ມປະສິດທິຜົນ ຕາມ 8 ດັດສະນຄວາມສາມາດ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ມລະບຽບການ ແລະ ຄູ່ມດໍາເນນງານ ທິ່ຄົບຊຼຸດ ແລະ ມປະສິດທິຜົນ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 4: ມລະບົບການບໍລິການ ດ້ານການເງິນ ທມ
ິ່ ປະສິດທິຜົນ
ຍຸດທະສາດ 2: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ມຄວາມພ້ອມ ທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ມນະໂຍບາຍ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ທິ່ເໝາະສົມ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ຍຸດທະສາດ 3: ປັບປຸງ ກົນໄກລະດົມທຶນ ກປສ ແລະ ສະໜອງທຶນ ທິ່ຍນຍົງ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ມແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສິ່ສານ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ມແຜນການສະຫນອງທຶນຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ມທຶນເພິ່ມ ຈາກແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດໍາລັດ ກປສ
ຍຸດທະສາດ 4: ປັບປຸງ ຂອດການຮ່ວມມ ແລະ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
• ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ມເຄອຂ່າຍ ການຮ່ວມມ ແລະ ເຊິ່ອມໂຍງ ພາຍໃນ ກັບຂະແໜງການທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາກລັດ
ແລະ ພາກເອກກະຊົນ, ຜູ້ພັດທະນາ ທັງໃນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
• ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ມເຄອຂ່າຍ ການຮ່ວມມ ແລະ ເຊິ່ອມໂຍງ ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນອະນຸພາກພັ້ນ, ພາກ
ພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
• ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ມສສ
ິ່ ານມວນຊົນ ແລະ ວາລະສານ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ໃນການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ.
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ວິໄສທັດ
ກປສ 2030
ເມິ່ອຮອດປີ 2030 “ກປສ ເປັນສະຖາບັນການເງິນ ທໝ
ິ່ ນ
ັັ້ ຄົງ, ມຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງ ທາງດ້ານການຈັດຕັງັ້ ແລະ ບຸກຄະລາ
ກອນ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ມກົນໄກຄຸມ
້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານຫ້ອງການ, ການເງິນ, ຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ, ຈັດຊ-ັ້ ຈັດຈ້າງ,
ການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ທມ
ິ່ ປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ຍນຍົງ ເຂົາັ້ ໃນວຽກງານ ການຄຸມ
້ ຄອງ ຊັບພະຍາ ກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແນໃສ່ການປະກອບສ່ວນເຂົາັ້ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ
ຊາດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ”.

ແຜນຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025
ເປົົ້າໝາຍ 1: ການຈັດຕັັ້ງເຂັັ້ມແຂງດໍາເນນ

ເປົົ້າໝາຍ 2: ມແຫຼ່ງລາຍຮັບທິ່ຍ ນຍົງ

ເປົ ົ້ າ ໝາຍ 3: ສະໜອງທຶ ນ

ໂດຍພະນັ ກ ງານ ມ ປະສົ ບ ການສູ ງ ເພິ່ ອ

ແລະ ເຊ ິ່ ອ ມໂຍງກັ ບ ເຄ ອຂ່ າ ຍລະດັ ບ

ຜ່ າ ນຮ່ ວ ງທຶ ນ ບົ ນ ພ ັ້ ນ ຖານ

ຮັບປະກັນໃຫ້ ບັນລຸຕາມຫຼັກການ ກປສ.

ຊາດ,ອະນຸພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຫຼັກການຂອງ ກປສ.

ຍຸ ດ ທະສາດ 1: ປັ ບ ປຸ ງ ດ້ າ ນ

ຍຸດທະສາດ 2: ຍົກຂດ

ຍຸດທະສາດ 3: ປັບປຸງ ກົນ

ຍຸ ດ ທະສາດ 4: ປັ ບ ປຸ ງ

ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຍົກຂດຄວາມ

ຄວາມສາມາດ ດ້ າ ນ

ໄກ ລະດົມທຶນ ກປສ ແລະ

ຂອດການຮ່ ວ ມມ ແລະ

ສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ.

ບຸກຄະລາກອນ.

ສະໜອງທຶນທິ່ຍນຍົງ.

ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ.

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
ິ່ ານ ຮອດປີ 2020
ແຫຼງ່ ລາຍຮັບງົບປະມານ ຂອງ ກປສ
ງົບປະ
ມານລັດ

ການໃຫ້

ສັນຍາ
ສໍາປະທານ

ທຶນຊ່ວຍເຫຼອ

ກຸ່ມ/ນິຕິ
ບຸກຄົນ

ຄ່າປັບໄໝ

ຄ່າຟົ້ນຟູ

ຄ່າບໍລິການ

ຄ່າເສຍຫາຍ

ສິິ່ງແວດລ້ອມ

ສິິ່ງແວດລ້ອມ

ຄ່າປັບໃໝ

ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020
ຮ່ວງ
ນະໂຍບາຍ

ຮ່ວງຊວະ
ນາໆພັນ

ຮ່ວງຄວບຄຸມ
ມົນລະພິດ

ຮ່ວງການຄຸ້ມຄອງ
ແຫຼ່ງນໍໍ້າ

ຮ່ວງການຄຸ້ມ
ຄອງທິ່ດິນ

ເງິນກູ້ຢມ

ຜູໄ້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໜ່ວຍງານຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ
ດ
ກປສ

ລັດຖະບານ

ເອກະຊົນ

ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ

ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ທາງສັງຄົມ

ກຸ່ມ/ນິຕິ

ອົງການບໍຂັ້ນ

ບຸກຄົນ

ກັບລັດຖະບານ

ຮູບພາບທ 2: ແຜນຜັງກ່ຽວກັບວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ຂອງ ກປສ
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ວິໄສທັດຮອດປີ 2030
ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025

ແຜນການສະໜອງທຶນ

ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສິ່ສານ

ແຜນປະກອບ ແລະ ການກໍໍ່ສ້າງ

ຮອດປີ 2020

ຮອດປີ 2020

ພະນັກງານ ຮອດປີ 2020
2020

ຮູບພາບທ 3: ແຜນຜັງກ່ຽວກັບວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ຂອງ ກປສ
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ພາກທ III ມາດຕະການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ເພິ່ອຮັບປະກັນ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ສະບັບນັ້ ຢ່າງມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ
ທິຜົນນັັ້ນ, ກປສ ຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດັັ່ງນັ້:
1. ຫ້ອງການ ກປສ ຫັນເປັນອັນລະອຽດໃນແຕ່ລະດ້ານ ຄ: ສ້າງແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ,
ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສິ່ສານ ຮອດປີ 2020, ສ້າງຄູ່ມຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຂອງ ກປສ ສບຕໍໍ່ສາ້ ງ
ແລະ ປັບປຸງ ໃນ 5 ປີ ຕໍໍ່ໄປ;
2. ເພິ່ມທະວການຄົັ້ນຄວ້າເຊິ່ອມຊມ ພ້ອມທັງໂຄສະນາເຜຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນສັງຄົມ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ເອກກະສານເຫຼາົັ່ ນ;ັ້
3. ເພິ່ມທະວການປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ
ທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ກປສ ;
4. ສ້າງກົນໄກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນຜົນ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ
ເອກະສານດັັ່ງກ່າວ;
5. ປັບປຸງ ຍົກລະດັບລະບົບການຈັດຕັງັ້ ໃຫ້ຄົບຊຼຸດຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ
ເພິ່ອຮັບປະກັນ ການເຄິ່ອນໄຫວ ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ເອກກະສານດັັ່ງກ່າວໃຫ້ມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ສູງ.
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ເອກະສານອ້າງອງ
1. ມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທ IX ຂອງພັກ ສປປ ລາວ;
2. ນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ສະບັບເລກທ 01/ພບ, ລົງວັນທ
04/07/2016;
3. ນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ຂະແໜງ ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແບບຍນຍົງ ທາງດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບເລກທ 561/ຄຜທ, ລົງວັນທ 04/11/2014;
4. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ;
5. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂອງຂະແໜງການອິ່ນໆ;
6. ຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ(NGPES);
7. ຍຸດທະສາດສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ 2011 – 2020;
8. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ 2011 - 2020 (2010);
9. ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2010);
10. ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 (2005);
11. ຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ (2013);
12. ຍຸດທະສາດຊວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020 ແຜນດໍາເນນງານ ປີ 2010 (2004);
13. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ໃນ ສປປ ລາວ (2011);
14. ຍຸດທະສາດພະລັງງານ ແລະ ການຂຸດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່ ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020;
15. ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເພິ່ມທະວວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທິ່ດິນ ໃນໄລ
ຍະໃໝ່ ເລກທ 26/ຄບສພ, ລົງວັນທ 3/8/2017;
16. ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020;
17. ບົດລາຍງານກໍລະນສຶກສາ: ກອງທຶຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໃນ ສປປ ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ເພິ່ອການພັດທະນາ ແລະ ກປສ.
18. ບົດລາຍງານການສິັ້ນສຸດການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ , ທະນາຄານໂລກ, ພະຈິກ, 2013
19. ບົດສະຫຼຼຸບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດແຜນການ 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. ບົດສະຫຼຼຸບປະເມນຜົນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ 7
ສົກປີ 2011 – 2015 ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (2013);
22. ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ເປົົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດທ 7 ຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (2013);
23. ແຜນດໍາເນນງານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2011 – 2015 (2012);
24. ແຜນດໍາເນນງານການພັດທະນາກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2015.
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